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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 أحكام

 ي الفقهيةالتأمين الصحي التعاون

 الموضوع:فكرة 

 أحكام التأمني الصحي التعاوين.تقوم فكرة املوضوع على حبث 

 :أهمية الموضوع

 :تتبني أمهية املوضوع من خالل ما يلي
التاااأمني ل العااااه وكولااا  لكناااحل مااان نواناااح احيااااة  وم  اااا الصاااحة حااا  و ااال  انتشاااا   .0

% ل بعااا الاا ول  وو اا  5.7ىل األقساااا التأمي يااة التةا يااة مقا نااة بالاا خ  القااومي  
% مان الا خ  القاومي ل بعاا الا ول  وساة  نسابة عالياة  62الضااا  اجنتاااعي  ىل 

  وو اااال  ميةانيااااة بعااااا  اااار ا  ( 1) وتفياااا  ماااا ه انتشااااا   وتبلبلاااا  ل نوانااااح احياااااة 
مليااا  مااا ا أملاااين مااز متو ااو ةيااا ة  اا وية تصاا  ملا ااة مليااا  مااا ا  711التااأمني البربيااة 

  ومنااا  ساااةا ( 2) ين وساااو ماااا يةيااا  عااان ميةانياااة عشااارا  الااا ول مااان  ول العااااه النالاااث أملااا
 .ن ير ببحث ن ي  سة  املسا   ونواةهلا وبيا  حكا ا الشرعي

 جت ُّ  مسا   التأمني بصو ة  بحلة وت وع عقو سا مما تطلح متابعة اجل ي  م  ا. .6

وناو  نا ل فق اي ل بعاا  او   ح اثة التأمني الصحي التعاوين ل العااه اس االمي  و  .4
وعقو   وتكييف نوع العالقة في ا بني أطراف العقا   مماا تطلاح بياا  حكام ساة  العالقاة 

 وخا ة ل التأمني الصحي التعاوين.

يعتااا التااأمني الصااحي ماان أ ااعح مواضاايز التااأمني وأ نرسااا تعقياا اف  وتكييف ااا قاا   تلااف  .3
مماااا يسااات عي حبنااا  علاااى ونااا  ا صاااو  عاان أناااواع التاااأمني األخاااره ع ااا  بعاااا العلاااا   

 و فرا   بالكتابة.

                                                 
 (.26( انظر : السوق العربية للتأمني    .نبي  حما   حيم : ) 1) 

 (.20( انظر : التأمني وأحكام     . لياا  الن يا  : ) 2) 
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وأخااحلاف  اا و  نظااام الضاااا  الصااحي ل املالكااة العربيااة السااعو ية ماان قباا   لاا  الااوة ا   .7
حبا  اهلل واعتاا  التأمني التعاوين ب يالف عن التةا ي  مما تطلح موا بة ذلك بالتو از ل 

تصحيح املسا  ولتستفي  من ذلك ل  حبث أحكام التأمني التعاوين الصحي لتساع  على
 تع ي  اللوا ح الصا  ة واليت  تص  .

 

 تمـــــــــــــــــهـيد:

 وفيه مباحث:  

  :مطالبأربعة وفيه  :مفهوم التأمين 

 تعريف التأمين لغة:

 مص   أمن يؤمن تأمي ا 
ىن النقاة ويأيت مبعاوأ ل  من أِمن أم ا وأمانة وأماناف ف و آمن وأمني  وسو ض  ا وف  

ار   وم   قول  تعاىل:  . ذا وثق ب  :أم   :فيقال }قَاَل َسْ  آَمُ ُكْم َعَلْيِ  ِ جا َ َاا أَِمْ ُتُكْم َعَلى َأِخيِ  ِمْن قَاْباُ  فَاللااُ  َخياْ
 [23({ ]يو ف: 23َحاِفظفا َوُسَو أَْ َحُم الراامِحِنَي )

اال  ل القاارآ   نااحلاف اااةا املعااىن  ويااأيت مبعااىن  قيااق األماان واجطاد ااا   وقاا  و   ا ااتع
 (3-0)قريش  (3َوآَم َاُ ْم ِمْن َخْوٍف ) وم   قول  تعاىل:. نحلاف  

 [26({ ]األنعام: 26}الاِةيَن آَمُ وا وَهَْ يَاْلِبُسوا ِ ميَانَاُ ْم ِبظُْلٍم أُولَِدَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُسْم ُمْ َتُ وَ  )قول  تعاىل: وم   

 .( 3) أي معطى األما  حريب فيقال مستأمن وم   تأمني ا 

 فاز مااجف  :ن علاى الشاي أماا :قاالوا :ومن املعاين اجل ي ة اليت أقرسا  ااز اللباة العربياة
م ةااااف لي ااال سااو أو و ثتاا  قاا  اف ماان املااال متفقاااف علياا   أو تعويضاااف عاااا فقاا  فيقااال: أم اان علااى 

( 4) حيات   أو على  ا    أو  يا ت  
. 

) يساى ل القر  النالث اهلةري السو رة  وسي لفظة فرنسية تعين األما  واجطاد اا  و ا  

5 )
 وق  ألف في  حما  خبيث املطيعي اةا اج م.  

                                                 
 2) : تاب العني  (023/  43) :تاج العروس من نواسر القاموس  لبة ما ة أمن من :انظر ل مع ا   ( انظر : 3) 
 .(60/  04) :لسا  العرب  (422/ 

 (.0/62( انظر :  املعةم الو يو : ) 4) 



 4 ارك آل سيف ـدهللا بن مبـأحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية                  د.عب

التاأمني  أ   ذلاك األمانوأقرب معااين التاأمني ل املصاطلح املااع املعا ار ساو   عطاا  
بعااا مااا  ااافو  ماان املكااا     حيصاا  تااأمني األفاارا  والشاار ا  ماان أسااو نشاااا جتااا ي  رضاا  

    ا  ا تقاقاف  حيحاف من  لاة  أمن . مقاب  عوض ماع ف و معىن ن ي  و 

 التعريف العام للتأمين بأنواعه: 

عرفا  الاا  تو  علااي القار   ا ااي بأناا : اجتفااق بااني طاارفني أو أ نار علااى تفتياا   اااطر 
ق املعاوضة أو عن طريق التااع وتوةيز آثا سا على أ نر من واح    وا   ا  اجتفاق عن طري

 (6 )
. 

وسااةا التعريااف فياااا يااره الاا  تو  يشااا   ااالف ماان التااأمني التةااا ي أو التااأمني بقسااو 
ثاب  أو التأمني التعاوين   ولكن ق  يقال أن  جيشا  اجنتااعي   وميكان اجلاواب ع ا  بأنا  

 يشال    أل  احكومة ل التأمني اجنتااعي أح  الطرفني .

 : التأميننظام  تعريف

التفريق بني نظام التأمني وعق  التأمني فتعريف - مح  اهلل–يره الشيخ مصطفى الة قا 
نظاااام تعاقااا ي يقاااوم علاااى أ اااااس   :أماااا نظاااام التاااأمني فقااا  عرفااا  بأنااا   التاااأمني ساااو ما ااابق

 ايتااا  التعااااو  علاااى تااارميم أضااارا  املاااااطر الطا  اااة بوا اااطة سيداااا  م ظااااة تاااةاول   املعاوضاااة
( 7)      بصو ة ف ية قا اة على أ   وقواع   حصا يةعقو 

 . 
أو ساااو  قواعااا  قانونياااة موضاااوعية يقصااا  ااااا ل التشاااريز فساااح ا اااال للتعااااو  علاااى 

( 8) تفتي  املااطر املاتلفة و ةالت ا عن عاتق املصاب  
. 

لكاتاا  وقيا  ساو: نظاام لتوةياز ا ساا ر املاليااة الايت تلحاق باالفر  ل حياتا  أو أموالا  وممت
( 9) على  اوعة من األفرا  الةي يسامهو  مع  ل تكوين   ي  ماع هلةا البرض 

. 

                                                                                                                                            
 (.64( انظر : نظام التأمني للة قا : ) 5) 

 (.02( التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 6) 

 (.60لتأمني للة قا : )( نظام ا 7) 

 (.62(   التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  : )062( نظام التأمني للة قا : ) 8) 

 (.27( نظام التأمني اس المي    .عب القا   نعفر : ) 9) 
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سةا بال سبة للتةا ي  أما بال سبة ل ظام التاأمني اس االمي فقا  عرفا  الا  تو  حساني 
حام  حسن بأن :  تعاو   اوعة مان األ ااا  يسااو  سيداة املشات ني يتعرضاو   طار أو 

  التااااع علاااى تاااالل آثاااا  األخطاااا  الااايت قااا  يتعااارض هلاااا أحااا سم أو أخطاااا  معي اااة علاااى  ااابي
بعضاا م بتعويضاا  عاان الضاار  ال اااته ماان وقااوع سااة  األخطااا    وذلااك بااالتةام  اا  ماا  م باا فز 
مبلغ معني يساى القسو أو اج تاا      وثيقة التأمني   أو عق  اج تاا وتتوىل  ر ا  

مني وا ااتناا  أموالاا  نيابااة عاان سيدااة املشاات ني ل مقاباا  التااأمني اس ااالمية   ا ة عاليااا  التااأ
حصااة معلوماااة مااان عا ااا  ا اااتناا  ساااة  األمااوال باعتبا ساااا مضاااا باف أو مبلبااااف معلومااااف باعتبا ساااا 

 .( 10) و يالف أو مهاف معاف  
 ويالحظ على سةا التعريف بأن  تعريف لواقز التأمني املونو  ولي  لل ظام.

  :ني والتبادليتعريف التأمين التعاو 

   (:(Operative Insurance-coالتعاوني التأمين 

  وألمهيااااة ذلااااك نااااا   ال صااااو  ( 11)  يقصاااا  باااا  املساااااع ة املتبا لااااة :لبااااةالتعاااااو  
مااان ذلاااك قولااا  تعااااىل: } َوتَاَعااااَونُواْ َعلَاااى الْاااا  و القرآنياااة  ونصاااو  السااا ة ال بوياااة  اااث عليااا  

. وقولاا  تعاااىل: }َواْعَتِصااُاواْ [6]املا اا ة: ماان ا يااة ى اِسْثِْ َواْلُعااْ َواِ  {َوالتااْقااَوه َوجَ تَاَعاااَونُواْ َعلَاا
يعفااا َوجَ تَاَفراقُااوْا{  الساا ة قولاا   اال ى اهلل علياا   ماان[.و 014ا يااة ماان ]آل عااارا : حِبَْبااِ  اللاااِ  عَِ

 متفق علي .( 12)   املؤمن للاؤمن  الب يا  املر و  يش  بعض  بعضاف  و ل م:
حاف: ساااو الاااةي تقاااوم بااا  اجلاعيااا  التعاونياااة ألعضاااا  ا ولباااحلسم  وساااو  ااابي  وا ااطال

 بالتبا ع  و تلف ع   من ونو .

                                                 
 (.27( انظر :  نظام التأمني اس المي    .عب القا   نعفر : ) 10) 

/  47) :تاااج العااروس ماان نااواسر القاااموس   (622/  04) :سااا  العاارب ل  (674/  6) : تاااب العااني (  11) 
 .(342/  6) :املصباح امل حل  ( 362

(   42   قام ) اب تعااو  املاؤم ني بعضا م بعضاا( با52   تااب األ ب ) (332/ 01) :  حيح الباا ي(  12) 
 ؤم ني وتعاطف م وتعاض سمباب تراحم امل (  37 تاب الا )  (3/0222) :  حيح مسلم(   2162 قم اح يث )

 .(6727- 27(  قم )05)
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 بأنا  عاا   اوعاا  مان ال ااس علاى  فياف   :قولابلتأمني التعااوين ا وبعض م عرف
ماا يقاز علااى بعضا م ماان أضارا  و اوا ت ماان خاالل تعاااو  ما ظم  يضام  اا   اوعاة  اع ااا 

حبيث يكو  املقصو  من سةا التعاو  املؤاة ة  و أب الصا ع الاةي ي اةل بابعا نامز معني  و 
 اوع م على ذلك  فقص  التةا ة والكسح والربح الةايت معا وم  تفل تكااألفرا  من خال

 .( 13) ع      م  م ل سةا التةاز  
وقياا  سااو:  ا ااتاا  اوعااة ماان ال اااس ل  نشااا   اا  وق هلاام ميولوناا  بقسااو حماا    

عاا   اا  واحاا  ماا  م  ويأخااة  اا  ماا  م ماان سااةا الصاا  وق نصاايباف معي اااف  ذ أ اااب  حااا ت ي ف
 .( 14) معني   

ومما قي  ل تعريف :  عق  تأمني عاعي يلتةم مبونب     مشاتا فيا  با فز مبلاغ معاني 
ماان املااال علااى  ااابي  التاااع  لتعااويا املتضااار ين ماا  م علااى أ ااااس التكافاا  والتضااامن ع ااا  

ملااؤمن م اا   تاا ا  فياا  العاليااا  التأمي يااة ماان قباا   اار ة متاصصااة علااى أ اااس  قااق ا طاار ا
( 15) الو الة أو بأنر   

. 
وقياا :  نظااام يقااوم علااى التعاااو  بااني  اوعااا  أو أفاارا  يتع اا و  علااى وناا  التقاباا  
بتعااويا األضاارا  الاايت تلحااق بااأي ماا  م ع اا   قااق املااااطر املتشااااة   وسااؤج  املسااامهو  ل 

 .( 16) ااطر هلم من املصا ح ما للاؤمن ل  الةي أ اب  الضر    ا  امل
( 535وق  عرف مشروع تق ني أحكام الشريعة ل املعاامال  امل نياة ل مصار ماا ة )

م التأمني التعاوين بأن :  عق  تعاو  يق م املؤمن ل  مبقتضاا  أقسااطاف أو أي  فعاة 0226عام 
ةل باأي مان املاؤمن هلام  فيكاو  علاى املاؤمن أ  مالية أخره ملوان ة حا ت أو خطار معاني ي ا

يؤ ي  ىل املؤمن ل   أو  ىل املستفي  مبلباف من املال  أو  يرا اف مرتبااف  أو أي أ ا  مااع آخار ل 

                                                 
 (.616)حما  بلتاني:   عقو  التأمني ( انظر :  13) 

 (.642( نظرية التأمني : املشكال  العالية واحلول اس المية    .أمح  حما  لطفي أمح  : ) 14) 

 (.626)(   عن العقو  املر بة : 626( انظر : التأمني اس المي   أمح  ملحم : ) 15) 

 (.642( انظر : نظرية التأمني : املشكال  العالية واحلول اس المية    .أمح  حما  لطفي أمح  : ) 16) 
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.وب حااو  القااانو  املاا ين السااو ي ( 17) حالااة وقااوع احااا ت  أو  قااق ا طاار املبااني ل العقاا    
 .( 18) (271) (   واللب اين535(   والليايب )504)

فقااال:  التااأمني عقاا  -والااةي يتبااىن التااأمني التعاااوين فقااو -وعرفاا  القااانو  اسمااا ايت 
يتعاو  في  املؤمن هلم واملؤمن على موان ة األخطا  أو احوا ت املاؤمن م  اا  ومبقتضاا  يا فز 

ع احااا ت املاااؤمن لااا   ىل املاااؤمن مبلبااااف حمااا  اف أو أقسااااطاف  و ياااة.ول حالاااة  قاااق ا طااار أو وقاااو 
املبني ل العق  يا فز املاؤمن  ىل املاؤمن لا  أو املساتفي  الاةي ا اتا التاأمني لصااح  مبلبااف مان 
املال أو  يرا اف أو مرتباف أو أي حق ماع آخر   ونا  ل املة رة اسيضااحية للقاانو  ماا نصا    

ولااي  معاوضااة      التااأمني التعاااوين يتتااح علياا  أ  عقاا  التااأمني يكااو  ل  ااو ة عقاا  تاااع 
وبةلك نتفا ه ما ون  لعقا  التاأمني التةاا ي مان  اب ة أنا  عقا  معاوضاة ي طاوي علاى  ار   
 باحل مماا يفسا  العقا   أماا عقا  التاأمني التعااوين فاال  البار  ج يفسا   م ااا  اا   بحلاف .ومبنلاا  

ا ة أخااااة القااااانو  الياااااين املاااا ين حيااااث اعتااااا  التااااأمني التعاااااوين ل نظاماااا   و  التةااااا ي ماااا
( ونصاا ا :   اااا  ااح أ  تاا ل عقااو  التااأمني علااى أ   اا  مااؤمن متاااع مبااا ت فعاا  0127)

 ( 19) الشر ة من مال  ا ا  تعويضاف وسو من ضا  م    حص  علي  خطر . 
وعرفاا  الاا  تو  سياانم املصااا وة بأناا    عقاا  بااني  اوعااة ماان األ اااا  يتعاااونو  فياا  

مااا  م يقااا م مبقتضاااا   ااا  مااا  م ا اااتا اف ل علاااى موان اااة حاااا ت أو خطااار معاااني ي اااةل باااأي 
مقاب  أ  يؤ ي ل  أو  ىل املستفي  الةي حي    مبلباف من املال أو  يرا اف مرتباف أو أي أ ا  ماع 

 ( 20) آخر ل حالة وقوع احا ت أو  قق ا طر املؤمن م   ل نانب  . 
ن األ اااا  وعرفاا  بعضاا م ماان م ظااو  فق ااي بأناا    سااو الااةي تتفااق فياا   اوعااة ماا

علااى تعااويا األضاارا  الاايت قاا  تصاايح أحاا سم ماان  اااوع األقساااا الاايت يقومااو  بتساا ي سا 
 .( 21) ع   وقوع  ا ثة معي ة  

                                                 
 (.62( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : ) 17) 

 (.64 م الع بكي : )( انظر : املبا ي العامة للتأمني     اب أمح  نا 18) 

(   عقااا  التاااأمني التعااااوين ل الشاااريعة 67( انظااار : املباااا ي العاماااة للتاااأمني    ااا اب أمحااا  نا ااام الع بكاااي : ) 19) 
 (.40اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )

 (.31م حام  املصا وة : )( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سين 20) 

 (.43( انظر : املص   السابق : ) 21) 
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( 22) وبعضاااا م يساااااي  التااااأمني التبااااا ع 
( 23) أو التااااأمني باج تتاااااب   

وج يااااره فرقاااااف بااااني   
علااى فكاارة قااا م تعاااوين  نظااامال ااوعني ويصااو  أ ااحاب سااةا القااول التااأمني التعاااوين علااى أناا  
عن طريق ا تتاام مببالغ سيدة( -التعاو  بني  اوعة من األفرا  الةين يكونو  ععية )مؤ سة

والتعااويا ع  ااا عاان طريااق توةيااز ذلااك التعااويا   ويتحالااو  عيعاااف  اااطر الكااوا ت نق يااة 
  األقسااااا   فاااال  ه تاااف األقسااااا ا بياااة ةيااا بياا  م مباااا  فاااف مااان آثاااا   وعبدااا  علاااى الفااار 

حساااح احاناااة  و   بقاااي  اااي  أعيااا  للاكتتباااني أو نعااا    اااي اف احتياطيااااف للاساااتقب   وج 
 . ( 24) سة  اجلاعية للربح املبا ر فهت 

وممااان باااا بااا  للتباااا ع ماااا و   ل أحااا  التعاااا يف:   العقاااو  الااايت تام اااا  اوعاااة مااان 
ببارض تعاويا األضارا  األ اا  يتاةو   ك  ععية تعاونية معرضاو   طار واحا  معاني 

الايت قا  تلحاق بأحاا سم  ذا ناةل با  ا طار املااؤمن م ا   وياتم تويا  مبلااغ التعاويا مان  اوعااة 
 .( 25) اج تا ا  اليت يلتةم اا    عضو باجلاعية ب فع ا   

وعرفااا  الااا  تو  حساااني حامااا  حساااا  باعتباااا   نظامااااف بأنااا : تعااااو  باااني  اوعاااة مااان 
 ني يتعرضااو   طاار أو أخطااا  معي ااة علااى  اابي  التاااع علااى األ اااا  يساااو  سيدااة املشاات 

تااالل آثااا  اسخطااا  الاايت قاا  يتعاارض هلااا أحاا سم أو بعضاا م بتعويضاا  عاان الضاار  ال اااته ماان 
وقااوع سااة  األخطااا   وذلااك بااالتةام  اا  ماا  م باا فز مبلااغ معااني يساااى القسااو أو اج ااتاا  

التااأمني اس ااالمية   ا ة عاليااا  التااأمني   اا    وثيقااة التااأمني أو عقاا  اج ااتاا وتتااوىل  اار ة

                                                 
(   نظرية التأمني ل الفقا  اس االمي   231( انظر : البر  وأثر  ل العقو     .الص يق حما  األمني الضرير : ) 22) 

سينم حام  املصا وة : (   عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .37 .حما  ة ي السي  : )
(347.) 

(   عقااو  التاأمني و عااا ة 472(   أحكااام املعاامال     . اماا  مو اى : )75( انظار : نظاام التااأمني للة قاا : ) 23) 
التاااأمني ل الفقااا  اس اااالمي مقا ناااة بالفقااا  الباااريب    .حماااا  عبااا اللطيف الفرفاااو     لاااة  ااااز الفقااا  اس اااالمي التاااابز 

 (.725لنانية   ا ل  الناين     )للا ظاة   ال و ة ا

(   التاأمني وأحكاماا    317( انظار : الرباا واملعااامال  املصارفية ل نظاار الشاريعة اس ااالمية    .عاار املااتا : ) 24) 
 (.23 . لياا  الن يا  : )

 ( .47 وة : )( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا 25) 
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وا اااتناا  أموالااا  نياباااة عااان سيداااة املشااات ني ل مقابااا  حصاااة معلوماااة مااان عا ااا  ا اااتناا  ساااة  
 األموال باعتبا سا مضا باف أو مبلباف معلوماف باعتبا سا و يالف أو مهاف معاف  .

باعتبا سااا ممنلااة هليدااة  وعرفاا  باعتبااا   عقاا اف بقولاا : اتفاااق بااني  اار ة التااأمني اس ااالمي
املشت ني و ال طبيعي أو اعتبا ي على قبول  عضاواف ل سيداة املشات ني والتةاما  با فز مبلاغ 
معلوم يساى القسو على  بي  التاع م    ومن عوا   ا تناا   ألعضاا  ساة  اهليداة علاى أ  

ومان  احل  مان املشات ني ت فز ل  الشر ة نيابة عن سة  اهليدة من أماوال التاأمني الايت جتااز م ا  
التعويا عن الضر  الفعلي الةي أ اب  من وقوع خطر معني وذلك ل التاأمني علاى األ ايا  
والتأمني من املسؤولية امل نية أو مبلغ التأمني   وذلك ل التاأمني علاى األ ااا  علاى ال حاو 

 .( 26) الةي      وثيقة التأمني   ويبني أ ا  ال ظام األ ا ي للشر ة 
 .( 27) بعض م مسى سةا ال وع بالتأمني التبا ع املطو  و 

وفكرتاا  ميكاان أ  تكااو  بياا  مااال مصاابر  اوعااة ماان املساالاني ترعااى بعااا نوانااح 
 .( 28) التكاف  اجنتااعي األ نر ضرو ة ع  سم 

تاع ي فع  الفر  ملعاوناة أخيا  ع ا  حانتا  (  29) عق  التعاوين فعق  التأمني على  ٍ  و 
ؤو  التااأمني التعاااوين ماان ا ااتا ا  وتعويضااا  و حلسااا  لاا    ا ة يعتااا مبنابااة وياا ير  اا  لاا 

وحيصاا  علااى أناار أو مكافااأة نظااحل قياماا    الو اايو بااني أعضااا  اجلاعيااة التأمي يااة ونا باااف ع  ااا
 ( 30)  .وق  يقوم ب   اناف   اةا العا 

 ومن  أه التفريق  أه أن   تلف عن التأمني التبا ع من ونو : 
 خبالف اهليدا  التبا لية فلي  هلا  أس مال.  كو  لل يدا  التعاونية  أس مالي .0

                                                 
 (.22( انظر : نظام التأمني اس المي    .عب القا   نعفر : ) 26) 

 (.442( نظام التأمني اس المي    .عب القا   نعفر : ) 27) 

: عن حبث مشروعية التأمني التعاوين    م0222 – 0ا –بحلو  (   042) فيص  مولوي:   نظام التأمني (  28) 
 ( .7    : ) ال  تو  / فاري خلي  أبو  فية

( اعتض ال  تو  حما  األ قر علاى تساايت  بعقا  با  يقاال : ا اتاا أو تااع  ألنا     قيا  عقا  ف او معاوضاة  29) 
وير  علي  حماذير التأمني التةا ي    اا اقتاح ب ل عق  التأمني أ  يقال : ا اتاا التاأمني .انظار : التاأمني علاى احيااة 

 (.42ا  األ قر : )و عا ة التأمني    .حما   ليا

( 0/352(  التأمني التةا ي والتأمني التعاوين   أ. .علي أمح  السالوس : )33( انظر : نظام التأمني للة قا : ) 30) 
 (.20  36  تأمني  اطر  نال األعاال   أ. .حسني  حاتة : )
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مساااؤولية العضااااو ل اهليدااااا  التعاونيااااة حماااا و ة بقياااااة القسااااو املاااا فوع  خبااااالف اهليدااااا   .6
 التبا لية فليس  حم و ة.

 خبالف اهليدا  - حل احمل و –مسؤولية اهليدا  التعاونية  اؤمن حم و ة بقياة  أس ماهلا  .4
 .( 31) التبا لية فاسؤوليت ا  حل حم و ة 

 .( 32) ع   األعضا  ل اهليدا  التبا لية أق  من اجلاعيا  التعاونية  .3

 ويالحظ على التعاريف السابقة: 
 خلو بعض ا من اس ا ة  ىل اج تفا ة من قوانني اسحصا . .0

 ا لو بني التبا ع والتعاوين ل بعا التعا يف. .6

  بعا التعا يف وسو لح التأمني التعاوين.ع م اس ا ة للتاع ل .4

 التعبحل بالقسو ب ل اج تاا مز أ  األخحل أوىل. .3

 حصر ت فية  ل ععية تعاونية  مز أن  ق  تقوم ب   ر ة جتا ية س ا ت . .7

 التبادلي :

يعرف بعضا م التباا ع بأنا  التاأمني الاةي تقاوم با   اوعاة مان األفارا  با و  املساتأمن 
فقااااو  علااااى تعااااويا األضاااارا  الاااايت قاااا  تصاااايح أحاااا سم  ذا  قااااق خطاااار معااااني واملااااؤمن  فيت

 واملسؤولية في   حل حم  ة.
فيتع اا و  باا فز ا ااتا ا     ا ااا   ااحل مقياا  يقااوم باا  املااؤمن هلاام أنفساا م :وقياا  سااو

لتبطيااة ا سااا ر الاايت يتعاارض هلااا بعضاا م ل احاااج  املعي ااة    و يااة وفااق ناا ول متفااق علياا 
وقااا   ( 33) ل املساااتقب  وتاااوةع ساااة  ا ساااا ر علاااى عياااز األعضاااا   و يااااف    احملتاااا  حااا وث ا

 .( 34)  اختا   ال  تو   لياا  الن يا 

                                                 
 (.32( انظر : التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  : ) 31) 

(   املباا ي  ال ظرياة والعالياة للاطار 02مباا ي  التاأمني    .أ. نا ي    ترعاة  .فاؤا  األنصاا ي  : ) ( انظر : 32) 
 (.421(   مبا ي  التأمني    .السي  عب عب   : )003والتأمني    .حما  الكا ف و . ع  السعي  : )

 (.620( انظر : نظام التأمني اس المي    .عب القا   نعفر : ) 33) 

 (.24ظر : التأمني وأحكام     . لياا  الن يا  : )( ان 34) 
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 التبادلي التعاوني:  التأمين

 ذ يتفااق األعضااا    فيةاااز بااني ميةتي اااا  وسااو مشااتا بااني التااأمني التبااا ع والتعاااوين
–خطار معاني ماز وضاز حا  أقصاى على تعاويا األضارا  الايت قا  تصايح أحا سم  ذا  قاق 

وسااةا ال اااوع ساااو   ملاااا يطلااح مااان العضااو  ااا ا   -علااى ضاااو  اسحصااا ا  ا ا اااة با سااا ر
فياا  ويوافااق  ةوج  ااب   خااالف ل نااواة  ج التبااا عوالتااأمني  .( 35) ل البرب األ نر   رة 

 .( 36) هلا القا لو  بالتأمني على أهنا أفض  الصو  وأوجسا بالتطبيق وأن  ي ببي ال عوة 

مفهوو م التووأمين الصووحي ون ووأ   

  وخصائص : وأن اع 

  :مفه م التأمين الصحي

 تعريفه بمعناه اإلفرادي: 

 .وق   بق تعريف ا  األوىل التأمني : لاة مكونة من  لاتني  :الصحي التأمني
 اااا  املقومااااا  الب نيااااة :س اااااويقصاااا  بالصااااحة   أمااااا الصااااحي ف ااااو نساااابة  ىل الصااااحة

 .( 37)   ين وال نيااريق الانية اليت تتطلب ا ال ف  البشرية لكي تستقيم على طوالعقلية والون ا
  ْث ( 38) و ااا  األطبااا  البربيااو  ل السااابق يعرفااو  الصااحة بأهنااا  اار  انتفااا  املاارض 

ترانعااوا عاان سااةا املف ااوم ليشااا  املعافاااة الكاملااة ماان  اا  األمااراض الب نيااة وال فسااية و حلسااا  
عان سةا من   لاة )املعافاة ( اليت و    ل احا يث ال باوي الشاريف ف وأ  ق  لاة تعا عن

 بعام فقال قام   اول - لى اهلل علي  و لم-أىب عبي ة قال قام أبو بكر بع  وفاة   ول اهلل 
سللاا ا  العايةلة يه لم للط يعل  ع ل  » عاام األول فقاال  يمقاام - لى اهلل علي  و لم-اهلل 

                                                 
 (.32( انظر : التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  : ) 35) 

(   املعااامال  املاليااة املعا اارة ل الفقاا  اس ااالمي   حبااث عقاا  التااأمني   75( انظاار : نظااام التااأمني للة قااا : ) 36) 
 (.22 .حما  عناا   بحل : )

   عا ا  املستشاا  حماا  با   امل يااوي    ل ضاو  الفقا  اس االمي  وتطبيقاتا  املعا ارة التأمني الصاحي( انظر :  37) 
 ( .410(     )4(    ل  )04حبوت  لة  از الفق  اس المي التابز للا ظاة   ال و ة )

حة العامليااة   حبااوت  لااة ( انظاار : التااأمني الصااحي    .حمااا  سياانم ا ياااا   نا ااح املاا ير اسقلياااي مل ظاااة الصاا 38) 
 ( . 365(     )4(    ل  )04 از الفق  اس المي التابز للا ظاة   ال و ة )
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وإيللا ط وال لل   ، الجنللة  يلل علللة ط بالقلل ل وال للم يه   للا و ، شللة ا ضي لل  لللف العايةللة 
 . ( 39) « النار ي والفجار يه   ا 

وق  قر  اس الم ل سةا اح يث أمهية الصاحة وم ةلت اا فةعل اا ل م ةلاة تالياة لليقاني 
وسو اسميا  باهلل    اا أ  الصحة تأيت ل مرتبة متق مة على النروة والبىن واملال  با  ج قيااة 

عبا  اهلل بان خبياح عان عاا  قاال   اا ل  لا  فطلاز علي اا   اول اهلل لنروة بال  حة  فعن ل
 لى اهلل علي  و لم وعلى  أ   أثر ما  فقل ا يا   ول اهلل ناراا طياح الا ف  قاال أنا  قاال 
ْث خاااض القااوم ل ذ اار البااىن فقااال   ااول اهلل  االى اهلل علياا  و االم ج بااأس بااالبىن ملاان اتقااى 

.أخرنا  أمحا  ( 40)   والصحة ملن اتقى اهلل خحل مان الباىن وطياح الا ف  مان الا عماهلل عة ون
والتمةي وابن مان    وسةا يفي  أ  الصحة الروحية مق مة على الصحة الب نية  وأ  الب نياة 

ت ب اا   ىل أمهيااة تلي ااا ل األمهيااة  وماان نوانااح اسعةاااة ال بااوي أ  م ظاااة الصااحة العامليااة 
بأهناااا:   التااااع ال حاااو  ىعلااال   اااتو سا الصاااحة  فعااا ل  تعريف اااا للصاااحة  البعااا  الروحاااي ل

 .( 41) املعافاة الكاملة ب نياف ونفسياف وانتااعياف  ج ر  انتفا  املرض أو العةة   
وق  عارف األطباا  اس االم م اة ألاف  ا ة املف اوم الشاام  للصاحة فقا  قاال الطبياح 

لطيبة   أ  الصحة حال للب   تتم اا األفعال اليت علي بن العباس ل  تاب    ام  الص اعة ا
 ل ا ري الطبيعي. 

                                                 
بااااب الااا عوا     (775/ 7: )   ااا  ل التماااةي و    (023/ 0أمحااا  : )  مسااا  أخرنااا  اسماااام أمحااا  ل (  39) 

  (  7) والعافياااة باااالعفو عا الااا  بااااب(   43 تااااب الااا عا  )  (0627/ 6ابااان مانااا  : )و (   4772حااا يث  قااام )
واحاااا م واأللبااااين   وحسااا   التماااةي وابااان  (233/ 4: )(  و اااحح  ابااان حباااا  ل  اااحيح  4232حااا يث  قااام )

  ة العاال :   انظر:. هلةا اح يث طرق متصلة وم قطعة تفي  القطز بصحت  : قال ابن  نحل   حةر   وضعف  العراقي 
 اااااحيح    (772/ 0 شاااااف ا فاااااا  : )  (257/  0) :ملسااااات  ا ا .انظر :وساااااو حااااا يث حسااااان .(545/ 6)ج 

 .(432/  2) -وضعيف   ن ابن مانة 
 احاث بااب(  0) (   06   تااب التةاا ا  ) (563/ 6  ن ابن مان  : )  (662/ 42مس   أمح  : )(  40) 

 0صااحيحة : )السلساالة ال. اا  ااحح  األلباين.علااى  اا ن اباان ماناا ل الةوا اا  البو ااحلي و ااحح   املكا ااح علااى
/442). 

 ( انظر : موقز وةا ة الصحة املصرية  41) 
:http://www.mohp.gov.eg/Sec/Heducation/TeenA.asp. 
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وقااال الطبيااح اباان ال فااي  ل املااونة ل الطااح   قباا   اابعاا ة عااام  سااي سيدااة ب نيااة 
 .( 42)  واملرض سيدة مضا ة لةلك  تكو  األفعال اا لةاهتا  لياة
ال مااان املوضاااوع هلاااا  ذ الصاااحة ملكاااة أو حالاااة تصااا   ع  اااا األفعاااوقاااال ابااان  اااي ا:  

وساي سيداة يكاو   حوال با   اسنساا  ع ا    ناالي وس   ثاالت: الصاحة:   وقال:  أ لياة 
 واملارض:  اا ب   اسنسا  ل مةان  وتر يب  حبيث يص   ع ا  األفعاال  ل اا  احيحة  الياة

 .( 43)   سيدة ل ب   اسنسا  مضا ة هلة  وحالة ع    ليس  بصحة وج مرض

صحة ل اللبة فق  ذ ار علااا  اللباة أ : الصاحة ل البا   حالاة طبيعياة أما تعريف ال
  .( 44)  خالف مريا  ..و ن   حيح اجلس .جتري أفعال  مع ا على ا ره الطبيعي

  :التعريف اللقبي للتأمين الصحي 

ياااره بأنااا  نااوع مااان أناااواع   مبعضااف : بااااختالف مشاااا اا التعااا يفوقاا  اختلفااا  فيااا  
وبعضاا م ي حااو باا  امل حااى القااانوين  وبعضاا م ي حااو باا    ي ويعرفاا  بتعا يفاا التااأمني اجنتااااع

 .خالف ذلك  مبعض  ويره ( 45) امل حى اجقتصا ي 
نظام يقوم على أ اس تق مي مةاياا للااؤمن علاي م ل احااج  الايت  أن   :ومما قي  ل تعريف 

ويساااسم ل   فة  و يااةوبصاا  أو أقساااا تاا فز مقاا مفا  حياا  سا نظااام التااأمني نظااحل ا ااتا ا 
( 46)    ول بعاا الا ول تسااسم ال ولاة ل ذلاك  و ااحح العاا    فع اا العاما 

ويالحاظ   
علااى سااةا التعريااف أناا  بااا باا  بااو تعريااف التااأمني اجنتااااعي  ولعلاا  يقصاا  التااأمني الصااحي 

 . احكومي الةي ق  يكو  مشاوجف ل التأمي ا  اجنتااعية ل بعا األنظاة

                                                 
 ( انظر : املص   السابق. 42) 
 . (013/ 0( : )03/ 0القانو  ىف الطح ا جبن  ي ا : ) ( انظر : 43) 

 .(0176/ 0املعةم الو يو : )   (133/  1) :املصباح امل حل ل  ريح الشرح الكبحل  (  44) 

( التأمني الصحي وا تا ام البطاقا  الصحية    .حما  نا األلفي   حبوت  لة  از الفق  اس المي التابز  45) 
 (.325(     )4(    ل  )04للا ظاة   ال و ة )

   عااان : ( 32 : )ي  لااا  تو   اااو   حماااا  الفيتاااو  لالتاااأمني الصاااحي وأثااار  ل محاياااة القاااوه العاملاااة ( انظااار :  46) 
   لة  از الفق  اس المي التابز للا ظاة   ال و ة النالنة عشرة   الص يق حما  األمني الضرير   أ. .التأمني الصحي 

 (.452ا ل  النالث     )
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ماا  املا ة األوىل م0223قانو  اهليدة العامة للتأمني الصحي وو   ل تعريف  ومنل  ما
ذلك ال او مان أاااا التاأمني اجنتاااعي الاةي ي اتم مبا ارة باالعوا ض اجنتااعياة  نص :  

ذا  امل شأ الفسيولوني   املرض املؤق  والعةة الصحي والشاياوخة  ويأخاة ساةا اجستااام 
ي ياة ماان ن اة  وتااوفحل البا ي  ال قا ي خااالل فقا ا  الاا خ  مان ن ااة مظ ار الرعاياة الطبيااة الع

 .( 47)   أخره 
وعرف   .حماا   واس قلعا  ناي بأنا  تااع ممان يريا  اج اتاا ل ساةا التاأمني مببلاغ مان 
املال ملؤ سة تقوم على   ا ة  ؤو  التأمني الصحي لي فاق مان ساةا املاال ا ااوع علاى ما اواة 

( 48) من ميرض من املشت ني 
 وسةا تعريف للتأمني التعاوين الصحي..

عقاا  بقول :الاا وع امل بنااق عاان م ظاااة املااؤتر اس ااالمي وعرفاا   اااز الفقاا  اس ااالمي 
التااأمني الصااحي: اتفاااق يلتااةم مبونباا   ااال أو مؤ سااة تتع اا  برعايتاا  باا فز مبلااغ حماا   أو 

الج أو تبطيااة تكاليفاا  عاا   ماان األقساااا جل ااة معي ااة علااى أ  تلتااةم تلااك اجل ااة بتبطيااة العاا
 .وسةا أقرب لتعريف التةا ي ولي  التعاوين.( 49)  خالل م ة معي ة

وقيااا  ل تعرياااف التاااأمني الصاااحي التعااااوين :  عقااا  باااني عاعاااة علاااى التااااع مبقاااا ير 
 .( 50) متساوية أو متفاوتة ببرض عالج من ميرض م  م من سة  األموال   

 أنواع التأمين الصحي:  

 ن الصحي إجماالً: أنواع التأمي

 وسو أنواع :
 التأمني الصحي التةا ي )التأمني من املرض(  وسو التأمني ذو األقساا و بق  رح . .0

 التأمني الصحي التعاوين  وسو موضوع حبن ا. .6

                                                 
      لااة  اااز الفقاا  اس ااالمي التااابز للا ظاااةالصاا يق حمااا  األمااني الضاارير   أ. .التااأمني الصااحي ( انظاار :  47) 

 (.452ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )

 (.072( املعامال  املالية املعا رة ل ضو  الفق  والشريعة    .حما   واس قلع  ني : ) 48) 

(  لاا   اااز الفقاا  اس ااالمي الاا وع امل بنااق عاان م ظاااة املااؤتر اس ااالمي 5/02) 032قاارا   قاام   ( انظاار : 49) 
 2سا  املوافق 0362 بيز األول  7 - فر  41ا  ة عشرة ب يب ) ولة اسما ا  العربية املتح ة( امل عق  ل  و ت  الس

 .م6117نيسا  ) بري (  03 -

 (.016( انظر : التأمني الصحي ل الفق  اس المي    .حسني مطاوع التتو ي : ) 50) 
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التأمني الصحي التبا ع  وساو اتفااق باني  اوعاة علاى التااع مبقاا ير متسااوية أو متفاوتاة  .4
 سة  األموال.ببرض عالج من ميرض م  م من 

التاااأمني الصاااحي املبا ااار  وساااو عقااا  باااني طااارفني: يلتاااةم بااا  الطااارف األول )املستشااافى (  .3
بعالج الطرف الناين )فر اف  ا  أو مؤ سة ( من مرض معاني أو الوقاياة مان املارض عاماة  

( 51) مقاب  مبلغ ماع حم   ي فع   ىل الطرف األول  فعة واح ة أو على أقساا 
. 

وساااو الاااةي تقاااوم بااا  ال ولاااة   التاااأمني الصاااحي اجنتاااااعي :جنتاااااعياالتاااأمني الصاااحي  .7
ويسا م ل  عاا   ا    فتؤم  م من   اابة املارض والشاياوخة  ملصلحة املوظفني والعاال

 وج  ويكاااو  ل البالاااح  نبا يااااف   مااان املساااتفي ين وأ بااااب العاااا  وال ولاااة ب ساااح حمااا  ة
 علاى الا خ  والع اياة الطبياة  واهلا ف التاأمني وقا  يسااى  يقص  م ا  و ا ا   قياق الاربح 

م   احملافظة على ال خ  املكتسح من العا   ذا ما انقطز املؤمن علي  ع   بسبح املرض 
امل ااين  و ااةلك  ااا  التبعااا  املاليااة أو نل ااا أو بعضاا ا الاايت حيتاااج هلااا املااريا بساابح 

تبااز ذلااك ماان عاليااا  ةيااا ة األطبااا  ونفقااا  العااالج واأل ويااة واسقامااة باملستشاافى ومااا ي
ونقاسااة و حلسااا  والاا ول الاايت لااي  لاا ي ا تااأمني  ااحي قااومي تعااا  علااى تطبيااق التااأمني 
للااارض  وقاا  تعااا   ىل تقاا مي الع ايااة الطبيااة الضاارو ية لاابعا الفدااا  احملرومااة ماان الاا خ  
 اناف أو بأ عا   مةية  وتأمني املرض قا  يكاو   نبا يااف لاةوي الا خ  األ د  وقا  يكاو  

( 52) ختيا ياف لةوي ال خ  املرتفز  ومعظم األنظاة تق م الع اية الطبية ملن يعيل م ا
. 

وبعااا الاا ول الرأمساليااة وبعااا الاا ول العربيااة لاا ي ا تااأمني  ااحي قااومي يقاا م الع ايااة 
الطبية للاواط ني وق  ميت  للاقياني واألنانح  وسة  الا ول تولا  مان امليةانياة العاماة  ويتاياة 

باأ  املااريا ج يا فز أقسااطاف مساابقة للحصاول علاى الع ايااة   احل أ  بعاا الاا ول  ساةا ال ظاام
تسااتنين بعااا أوناا  الع ايااة الطبيااة  الع ايااة باأل اا ا  أو ال ظااا ا  الطبيااة أو اجلراحااة   اااا أ  
بعااا الاا ول تفاارض   ااوماف قليلااة  و ذا  اناا  سااة  الر ااوم ل مقاا و  اجلايااز فااال  اارج سااةا 

 قومي.ال وع عن التأمني ال
                                                 

  حبوت  لة  از الفق  اس المي التابز ( التأمني الصحي وا تا ام البطاقا  الصحية    .حما  نا األلفي  51) 
(   42(   نظااام التااأمني الصااحي التعاااوين    .احياا   والت ااي : )325(     )4(    لاا  )04للا ظاااة   الاا و ة )

 (.76التأمني اس المي  أمح  ملحم : )

 (.674( انظر : التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  : ) 52) 
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ويصرف ل التأمني اجنتااعي معاش املرض  وسو  تلف باختالف ال ول ل مق ا  
 .( 53) نسبت  املدوية من الراتح األ ا ي 

 54) وبعا ال ول جتع  سةا ال وع  نبا ياف من خالل سيدة مر ةية تتبع ا سيدا  فرعية 

). 

 أنواع التأمين الصحي العامة:

 وسو أنواع :

 المرض: النوع التأمين من  

ويقصاا  بااا  التاااأمني علاااى املاارض   وقااا  يسااااى التاااأمني علااى الااا خ  والع اياااة الطبياااة  
حيث ي فز املستأمن أقساا التأمني لشار ة التاأمني ل حاني تتع ا  الشار ة ل حالاة  ذا مارض 
املااؤمن لااا  أث اااا  فاااتة التاااأمني باااأ  يااا فز لاا  مبلاااغ معاااني  فعاااة واحااا ة أو علاااى أقسااااا حساااح 

) ير  ل  مصروفا  العالج والتشايل واأل وية  ل اا أو بعضا ا حساح العقا  اجتفاق  وبأ  

55 )
ويااا خ  في اااا التاااأمني اجنتاااااعي الصاااحي الاااةي يلتاااةم فيااا   ب العاااا  بعاااالج ماااوظفي  ،

 اار ت  ل مستشاافى معااني  ويقااوم سااو بالاا فز للاستشاافى ماان حساااب  علااى أقساااا أو  فعااة 
( 56) واح ة حسح اجتفاق 

. 

 ن اإلصابات: النوع التأمين م

وفياا  يلتااةم املسااتأمن باا فز األقساااا للشاار ة مقاباا  التع اا  باا فز مبلااغ التااأمني  ذا وقااز 
علااى حياتاا  أو نسااا    ااابا  نسااياة بساابح خااا ج عاان   ا تاا  ممااا قاا  يتساابح ل العةااة 
املؤقاااا  أو الكلااااي أو حاااا  املااااو   وفياااا  تلتااااةم الشاااار ة باااا فز مصااااا يف العااااالج والتشااااايل 

                                                 
 (.652مني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  : )( انظر : التأ 53) 

 ( .37( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين    .احي   والت ي : ) 54) 

 (.066( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : ) 55) 

 (.676( انظر : التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  : ) 56) 
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و بعضاا ا حسااح العقاا   وسااةا ال ااوع يساااى التااأمني املر ااح  ألناا  مر ااح ماان واأل ويااة  ل ااا أ
 .( 57) نوعني من أنواع التأمني ومها: التأمني على األ اا  والتأمني على األضرا 

 أنواع التأمين الصحي من حيث التصنيف:

 وهو نوعان: 

 تأمين دخل ضد فقدان الدخل:

ة أو عاا م القاا  ة علااى مما  ااة وسااو تااأمني ضاا  فقاا ا  الاا خ  بساابح ماارض  أو   اااب
 العا .

 تأمين التكلفة الطبية:

وياااوفر ساااةا ال اااوع تكااااليف الرعاياااة الطبياااة ال اجتاااة عااان مااارض أو   اااابة  وساااو نوعاااا  
 .( 58) أيضاف: العقو  التعويضية وعقو  ا  مة 

 من حيث جهة التنفيذ:أنواع التأمين الصحي 

 .التأمني الصحي التعاوين الةي تقوم ب  الشر ا  .0

) التأمني الصحي الةي تقاوم با  احكوماا   وساةا مصا ف مان ضاان التاأمني اجنتاااعي .6

59 ). 

 التأمني الصحي الةي تقوم ب  اجلاعيا  واهليدا  التعاونية. .4

التااااأمني الااااةايت : وسااااو الااااةي يقااااوم باااا  الشااااال نفساااا  أو املؤ سااااة نفساااا ا ماااان خااااالل  .3
 اج خا  واج تناا  جلة  من ال خ  لوق  احانة. 

  :اع التأمين الصحي من حيث الشريحة المستهدفةأنو

 وسو نوعا  اةا اجعتبا :

                                                 
(  التااأمني الصااحي التعاااوين   أ. .خالاا  باان  ااعي  : 71قاا  التااأمني    .عب السااالم أمحاا  فيبااو : )( انظاار : ع 57) 
(066) 

 ( .42( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين    .احي   والت ي : ) 58) 

 (.007(   نظام التأمني للة قا : )31(  انظر : تأمني  اطر  نال األعاال   أ. .حسني  حاتة : ) 59) 
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 :النوع التأمين الصحي الفردي

وساو عقاا  تتفاق فياا  الشار ة مااز فار   وفي ااا يتقا م بطلااح التاأمني  ولااي  بالضاارو ة أ  
ة توافق الشر ة علي   ف ي ت  س حالت  وتقر  مراعية مصلحت ا الةاتية واحتاال الربح وا ساا  

حبسح حالة الشال الصحية  وع ا  املوافقاة  تاا  وثاا ق ذا  معاايحل عاماة أو مان حقا  أ  
  تا  م افز حم  ة ض  أ يا  حم  ة.

 :النوع التأمين الصحي الجماعي

وسو عق  تعق    ر ة التأمني مز  اوعة بعق  واحا   عااال  ار ة معي اة أو ماوظفي 
حلة  ول سة  احالة يتوىل  احح املؤ سة  فاز ب ك  وخا ة املؤ سا  اليت ل ي ا عاالة  ب

األقساا أو اقتطاع ا من الراتح  وعا ة يتم من  و  توقيز ماز األفارا   ومان  و  احاناة ملاا 
 ينب  قابليت م للتأمني  وسةا ال وع أق   لفة من األول.

  :الفرق بين النوعين

  أماااا التاااأمني الفااار ي فاااال التاااأمني اجلاااااعي يقااا م احااياااة للعااااملني وأل ااارسم ل البالاااح .0
 يشا  األ رة  ج  ذا طلح  ضافت م و ا  التكاليف اسضافية هلةا.

الفر ي أ نر  لفة  بي اا اجلااعي أق   لفة  ألن   ع   ر ة التاأمني تتحاا  ألنا   نارة  .6
الع   و فا القسو   اا أ  متو و املستوه الصحي ل التأمني اجلااعي يكو  عاا ة 

احالاااة الصاااحية للفااار  فتااا افا الكلفاااة الفعلياااة علاااى الشااار ة وبالتااااع  أعلاااى مااان متو اااو
ي افا القسو  ومن ن ة أخره تتاتز عقو  التأمني الصاحي اجلاااعي باافااض نسابة 
احتاااال ونااو   اااطر  االو ية ومع ويااة ماان قباا  األفاارا  املااؤمن علااي م مقا نااة مااز التااأمني 

 الفر ي  مما  فا الكلفة أيضاف.

ااعي: سو عق  بني الشر ة و احح العا  لكن يستفي  م ا  املوظفاو   بي ااا التأمني اجل .4
 ل التأمني الفر ي: بني الشر ة والفر .

ومن ناحية ب و  العق  واألحقية ل التبطية في  تشاب  من حيث التة ي  واسلبا  و اروا  .3
 القسو وانت ا  التبطية وح سا.

ا ا ااة بكاا  فاار   خبااالف التااأمني الفاار ي التااأمني اجلااااعي أقاا  مرونااة بال ساابة للشااروا  .7
 والةي يضز متطلبات  فقو من التأمني.
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ل التأمني اجلااعي ج ميكن  لبا  العق  من الطرف املستفي  م    خبالف التأمني الفار ي  .2
 فياك   ذلك.

التكاليف اس ا ية ل خطو التأمني الصحي اجلااعي أق  م  ا ل التأمني الفر ي  حيث  .5
التأمني على القسو التأمني بانتظام وباحسم ممن  اتب  مبا ارة بعالياة واحا ة  ص   ر ة 

 لكتونيااة   اااا أ  املؤ سااة تساااع  موظفي ااا علااى ف اام ال ااااذج وطريقااة تعبدت ااا وجتيااح 
 على ا تفسا ات  مما يوفر الكلفة س ا خبالف التأمني الفر ي.

 باااز  ااا وي أو  ااا   ااا ة حبساااح يتشااااب  ال وعاااا  ل طريقاااة الااا فز  فقااا  يكاااو   ااا رياف أو  .2
 .( 60) اجتفاق 

باعتباا  أنا  تكافا    بعا أطلق  الشر ا  على التأمني على األ اا  ا م التكاافليو 
 ااا فعلا     ونعلا  مصاطلح التاأمني خا ااف بالتاأمني علاى األ ايا   بني األ ااا  وتعااو 

  اااعي الصاحيالتكافا  اجل :لقساني التكافلي قسا حيث  ر ة  يكا  السو اين للتأمني 
والفارق باني التكافا  اجلاااعي الصاحي  والتكافا  العاا لي الصاحي   التكاف  العا لي الصحيو 

سو أ  املشتا ل التكاف  اجلااعي سو املؤ سة  واملستفي  سو املؤ سة والعااملو  في اا ومان 
الةوناة  ومان  يعولوهنم من أفرا  عا الهتم  أما املشتا ل التكاف  العا لي ف و الفر   الةوج أو

وبعاااا اجل اااا  قصااار  .( 61) يعولااا  مااان أفااارا  عا لتااا   واملساااتفي  ساااو املشاااتا ومااان يعاااوهلم 
 مصطلح التكافلي على التأمني على احياة.

  جارب الدول في التأمين الصحي: 

  :الصحي في بريطانيا التأمين 

و مانا ي عاام نشأ التأمني للارض ل  جنلتا مبكراف حيث نشط  التةا ة بع  البةو ال 
م  فقااااا  تأ سااااا  نقاباااااا  للتةاااااا  وطوا اااااف الصااااا اع املاتلفاااااة حااياااااة مصااااااح م  0122

                                                 
( انظر : التأمني : أنواع  املعا رة وما  وة أ  يلحق بالعقو  الشرعية م  ا   ساين اح ي ي املالكي اج اك   ي  60) 
 (. 022(   التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : )32: )

س اااالمي التاااابز    لاااة  ااااز الفقااا  االصااا يق حماااا  األماااني الضااارير : أ. .  عااا ا   التاااأمني الصاااحي ( انظااار :  61) 
 (.452للا ظاة   ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )
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وال  ااوض بالصاا اعة والتةااا ة لك  ااا مااز ذلااك  اناا  تاا فز  عانااا  ملاان مياارض ماان أعضااا  ا 
 وتتوىل مصا يف  فز اجل اةة ومرا يا ا ملن يتوىف م  م.

% مااان 57ا ااا  الاااةي أتاااى علاااى ومااان أ اااباب انتشاااا  التاااأمني ل بريطانياااا احرياااق اهل
م و اناا  خسااا ر  فا حااة ممااا أ ه لتكااو  ععيااا  تعاونيااة للتااأمني ضاا   0222امل ي ااة عااام 

 .( 62) احريق 
وتأ سااا  نقاباااا   ي ياااة وانتااعياااة تااا فز  عاناااا  حمااا  ة للارضاااى والعاااانةين عااان  

التبا لياة ل  العا  من أعضا  ا ويتم تويل اا مان ا اتا ا  أعضاا  ا ويرناز تاا يخ اجلاعياا 
أجنلتا وا كتل  ا  ىل القر  السا س عشر والسابز عشار وةا  نشااط ا ل القارنني الناامن عشار 
والتا ز عشر  وسة  اجلاعيا  تق م املساع ة ألعضا  ا ل حاج  املرض والعةة واملو    
 وتول من اهلبا  واج تا ا  ومساع ا  ال ولة  و ابق أ  أ خلا   حا ه اجلاعياا  عاام

ل  جنلااتا نظاماااف لتقاا مي معونااة ملاان يصاااب ماان أعضااا  ا بأحاا  األمااراض املستعصااية   0623
( 63)  الا  

. 
 0213فاي عاام ْث تطو   أع ا  ععيا  الص اقة واجلاعيا  التبا لياة تطاو اف  باحلاف ف

فياااا  ااا  عاا   السااكا    م بلااغ عاا   أعضااا  ععيااة الصاا اقة حااواع مليااو  عضااو ل بريطانيااا
وقاااااموا ل الب ايااااة بتقاااا مي  عانااااا  نق يااااة ل حالااااة ماااارض أحاااا    عشاااارة ماليااااني فقااااووقت ااااا 

ول عاااام   ْث فيااااا بعااا  أ ااابح األطباااا  يقوماااو  بتشاااايل املااارض وتقااا مي العاااالج  األعضاااا 
و مبااا  ااا  يوناا  أعضااا   ااحل   م بلااغ أعضااا  اجلاعيااة املسااةلني  اابعة ماليااني عضااو 0211

وعلاااى    م احصاااول علاااى  عاناااا  نق ياااة ع ااا  العةاااةو اااا  حياااق أل لاااب  مساااةلني بااااملاليني
 خ ما  األطبا  واأل وية.

حياااث قاااام اللويااا  ناااو ج   ول بريطانياااا نشاااأ نظاااام ن يااا   تلاااف عااان ال ظاااام األملااااين
املاطاو للاناامه اسنباا ي ب  ا اة لل ظاام األملااين وقاام بت يدتا  ليت ا اح ماز الااامه الساابقة 

و اا  س فا   نقااذ العااال مان    يا  أضايق مان بواعاث بسااا او انا  البواعاث ل  ل بريطانيا
ومهاا   ول الوقا  نفسا   فايا التكلفاة  ا  ما  الضعيفة القانونياة الايت ه تكان هلاا  اعبية 

                                                 
 ( .70( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : ) 62) 

 (.666( انظر : التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  : ) 63) 
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 فاايال  بكسااح  ااعبية الطبقااة العاملااة وماان ْث ياا عم ذلااك حااةب األحاارا    اساا فا  لااو  ققاا
وطالاح بتقا مي   نشاا  اج اا  الطايب الايطااينوأعلن عان   بتا  ل برناامه يسااح بال  الايطاين

وأعلاااان عاااان حااااق  اااا  طبيااااح ل املشااااا  ة والتانياااا  بااااال ا ة   ت اااااةج  بشااااأ  مكافاااا   أعلااااى
وسكااةا تاا خل  احكومااة وأنقااة  أ ااحاب   ومت بالفعاا   قيااق  اا  سااة  املطالااح  الانااامه

ة مرتفعاااة مااان الصااا اقة والااايت  انااا  ذا  خااا ما  ضاااعيفة وتكلفااا ععياااا امل  اااة مااان  ااايطرة 
اج اااتا ا   ااااا ساااو موناااو  ل ال ظاااام األملااااين والاااةي قامااا  احكوماااة فيااااا بعااا  بتحساااني 

 مستوه سة  الص ا يق ا ا ة برعاية املرضى من أس  امل  ة.
وقااا    م 0201الصاااحي عاااام  التاااأمنيوقااا  قامااا  حكوماااة املالكاااة املتحااا ة بتطبياااق 

الصاااحي ماااز مساااامها  مااان  ااااحح  نيالتاااأمأناااا بااا  العااااال ذوي الااا خول البسااايطة علاااى 
 .( 64) العا  

للصااحة ل بريطانيااا  ومبقتضااى سااةا الوط يااة  اهليدااةمت تأ ااي    م 0232وحبلااول عااام 
القااانو  مت ماا ح الااوةير الساالطة ل نقاا  ملكيااة أي مستشاافى للالكيااة العامااة ل ال ولااة  وتبااىن 

ياااتم تويلااا  بالكامااا  مااان ال ظاااام  انياااة العاااالج للةاياااز بااا و   فاااز أي   اااوم أو مشاااا  ة  و 
الضااااا  اجنتاااااعي والاااةي مياااول بااا و   مااان الضااارا ح  وللااااريا احاااق ل اختياااا  طبيبااا   

 وا  ما   املة لك  ا  ما  الصحية من ت ومي وعالج بكافة التاصصا . 
والاةي با أ باال او .( 65) م  0252ا ا  حم و اف بشك   بحل قب  عام  التأمنيو ا  

 .( 66) % من السكا  04ح  و    ىل نسبة 

  :الصحي في ألمانيا التأمين 

يااره بعضاا م أ  أول ععيااة تعاونيااة حاارة مسااتقلة نشااأة ل مرحلااة مبكاارة ل أملانيااا ل 
 67) م 0573م   واليت أعي  تشاكلي ا   يدة تاأمني تبااا ع  قلياياة عاام  0562 وت اج عام 

). 

                                                 
 (60  61ني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : )( انظر : التأم 64) 

(   التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  02( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : ) 65) 
( :637.) 

 (.20( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين    .احي   والت ي : ) 66) 
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حااااا  وأفاااارا  املتفةاااارا  م  اااا   قااااانو  طبااااق علااااى امل ااااانم واملال 0273ل عااااام 
لتشكي  جلا   تلطة من الرؤ ا  والعاال  و ا  العاال وأ حاب العا  يا فعو  ا اتا ا  
ب سح متساوية ليصرف م  ا ل حاج  املرض والوفاة  وق  نا  سةا القانو   تطو  ألنظاة 

( 68) اقتصا ية تعاونية  ان  ل أول أمرسا اختيا ية 
. 

ولاااة األملانياااة بوضاااز قاااانو  يااا ل علاااى انضااااام العااااال م قامااا  ال  0224ل عاااام 
 ىل املؤ ساااا  الصاااحية مااان خاااالل ا اااتاا العااااال ماااا ا  6111الاااةين تقااا  أناااو سم عااان 

  وقاا   اا   سااةا القااانو  عاان الاملااا  وأ ااحاب العااا  بشااك   نبااا ي ل سااة  املؤ سااا  
 التاأمنيس ا ة جنطالق وق  أعطى ذلك ال ظام ا األملاين با م مشروع قانو  التأمني للارض 

و ااااا  اج ااااتاا ل سااااة    الصااااحي اسنبااااا ي ل أو وبااااا  ل ااااا  أ اااااس للتااااأمني اجنتااااااعي
حيث مت ت ظيم ساة  امل اافز  اخا    م 0273اجلاعيا   نبا يا لعاال امل انم ل أملانيا عام 

ومت   ياااف وقاا   ااا  بالفعاا  تأمي اااف  نبا    م 0224وأ ساا ا ل الب ايااة بساااا ا عااام    اا ا يق
تطبيق  ل أوىل خطوات  على املستا مني املا نيني ل بعاا اجل اا  الايت  انا  تتشاك  م  اا 

و اناا  األ اابقية البالبااة ل امل ااانم حيااث  اناا  الرعايااة الطبيااة   أملانيااا ل القاار  النااامن عشاار
وقاااام أ اااحاب العاااا    تقااا م لعااااال امل اااانم ل عااا ة مقاطعاااا  م اااة القااار  الساااا س عشااار

 اا  ااسم عااال امل اانم ل    ام أطبا  م ا صو يني وجت ية مستشفيا   بحلة هلمبا تا 
و اا    و اسم أ حاب العا  ب صيح من األ باح ل مقابا  ذلاك  الصحي التأمني   وق 

أو  اااحل ا اضاااعني لصااا ا يق التاويااا  الااايت   س ااااا  ااا ا يق أخاااره لتبطياااة العااااال ا اضاااعني 
 .( 69) يسية ال اعاةون   لتكو   ح ه الص ا يق الر 

 :الصحي في بروسيا التأمين 

باا أ  ل برو اايا ل القاار  السااا س عشاار ععيااا  لعاااال م ااانم الفحاام ل برو اايا 
و ان  عبا ة عن أنظاة اقتصا ية تعاونية ومن أ  رسا ال ابشتني  وق  جنح  ل مطالبت اا ل 

                                                                                                                                            
 (.70لتعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )( انظر : عق  التأمني ا 67) 

 (.664( انظر : التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  : ) 68) 

(   التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  02( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : ) 69) 
( :662.) 
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 رين ل حالااة املاارض  حااق العاااال ل احصااول علااى عااالج  اااين و فااز األنااو  طيلااة ماا ة  اا
( 70) م  0273وانتق  سةا ال ظام فياا بع  ألملانيا عام 

. 
ل أوا ااا  القااار  التا اااز عشااار مت   ااا ا  قاااوانني ل برو ااايا لت ظااايم ا ااا ما  لعااااال 

م مت  ا و  قاانو  يسااح للبلا يا   0232وبع  ثو ا  عاام   امل انم واملستا مني امل نيني
 ا يق ا  ماة اجنتااعياة التعاونياة للحصاول علاى خا ما  بالنبا  العاال على اجلتحاق بصا

م  ا  يون  ل برو يا وح سا أ نر مان نصاف ملياو  عضاو م تااني  0222ول عام   طبية
 .( 71) حواع أ نر من أ بعة آجف    وق 

  :الصحي في النمسا والنرويج التأمين 

صااحي اسنبااا ي ال التااأمنيم حيااث أقاار  ال اسااا نظااام  0225ل عااام باا أ العااا  
الصااحي ليشااا   التااأمنيول ب ايااة القاار  العشاارين تو ااز   متااأثرة بالتةااا ب األو وبيااة السااابقة

وقااا  قامااا  احكوماااة   ضااا  املااارض واألموماااة   التاااأمني :أ نااار الااا ول الصااا اعية  ااا  مسااااى
وقاا  أنااا باا  العاااال ذوي الاا خول البساايطة  0216الصااحي عااام  التااأمنيال رو يااة بتطبيااق 

 .( 72) الصحي مز مسامها  من  احح العا   لتأمنياعلى 

 التأمين الصحي في السويد: 

م  وتاااال ذلاااك تشاااريز ضااا   0221بااا أ تشاااريز التاااأمني اجنتاااااعي ل الساااوي  عاااام 
م  وتبطاااي مظلاااة  0204م  ْث تشاااريز معا اااا  التقاعااا  عاااام  0210اس ااابة امل  ياااة عاااام 

اني  ويعتا التأمني  نبا ياف على اجلايز  ويونا  التأمني حالياف عيز السكا  من مواط ني ومقي
خاا ما   بااا  واألطفااال واملرضااى واملصااابني بااالعةة و بااا  الساان واأل اماا   وي اا ف ال ظااام 
أيضااااف  ىل  عاااا ة توةيااااز الناااروة باااني الفااااتا  املاتلفاااة ل حياااااة األفااارا  عااان طريااااق  فاااز مبااااالغ 

ملااارض واحاااوا ت والعةاااة و نااااةا  تت ا اااح ماااز الااا خ  ل حااااج  انقطااااع الااا خ  نتيةاااة ا
 األمومة أو  ا السن.

                                                 
 (.664( انظر : التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  : ) 70) 

 (.02( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : ) 71) 

 (60  61( انظر : املص   السابق : ) 72) 
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% ماان 61ويعتااا  سااةا ال ظااام علااى مباا أ املشااا  ة ماان قباا  املرضااى الااةين ياا فعو  
التكلفااة للا مااة الاايت حيصاا  علي ااا ماان احكومااة  وبالمكاناا  الااةساب للقطاااع ا ااا  و ااا  

 تكاليف ا بالكام  ب فس .
يةانيااااة ال ولااااة  ضااااافة  ىل مشااااا  ة املااااريا ويااااتم توياااا  ال ظااااام ماااان الضاااارا ح وماااان م

 .( 73) % من التكلفة 61ب

 :الصحي في فرنسا التأمين 

يعتاااا ال ظاااام الصاااحي الفرنساااي مااان األنظااااة املتق ماااة ل العااااه  ففاااي تقريااار م ظااااة 
م أفاااا  أ  لااا ه فرنساااا أفضااا  خااا ما   اااحية وأ نرساااا  تاحاااة  6111الصاااحة العاملياااة عاااام 

تاااا الراباااز علاااى مساااتوه العااااه  وحصااال  علاااى املر اااة األول علاااى مبتو اااو تكلفاااة للفااار  ويع
 مستوه العاه فياا يتعلق بفعالية ال ظام الصحي.

أما   ا ت  في ا  من قب  احكومة لضاا  مصلحة السكا   وتتسم   ا ت  باملر ةية مان 
عي ل خالل سيدة الضااا  اجنتاااعي  ويارتبو باوةا ة الشاؤو  اجنتااعياة والتكافا  اجنتااا

 أمو  التاوي  وعلى وةا ة الصحة ل ال واحي اس ا ية.
 ويعتا  ال ظام على ثالثة مبا ي   وسي:

 عاومية التبطية من خالل نظام حكومي يبطي املااطر والتعويضا . .0

 الرعاية وحرية اجختيا  للاريا.(  74)   متاحية .6

وتوياااا  ا اااا ما   التعاااااو  بااااني القطاااااعني احكااااومي وا ااااا  فياااااا يتعلااااق باملستشاااافيا  .4
 الصحية.

ومن أسم مميةا  ال ظام: حرية اجختيا  للاساتفي  وبا و  حا و  ل الاةساب لءطباا  
باااأنواع م وأطيااااف م وحااا  اسبااار الصاااي ية  والطبياااح ال فساااي والاااوج ة والعياااو  واأل ااا ا   بااا  

 الةساب للقطاع ا ا  ب و   وي .

                                                 
 (   نظااااام التااااأمني453( انظاااار : ماااا خ  ملف ااااوم األخطااااا  وأ ا اااايا  التااااأمني    .أمحاااا  عباااا اهلل قاحاااااوي : ) 73) 

 (.75الصحي التعاوين    .احي   والت ي : )

 ( مصطلح مستا م من بعا املؤلفني ل قانو  التأمني نسبة لإلتاحة وا م املفعول م  ا. 74) 
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ا اااة والااايت تساااتحوذ احكوماااة علاااى والت اااومي ياااتم مااان خاااالل املستشااافيا  العاماااة وا 
% مااان أعااا ا  األ ااارة في اااا  وتر اااة احكومياااة علاااى الطاااح البااااطين وال فساااي  بي ااااا تر اااة 23

م مت  نشاا  سيداا  حملياة لتوةياز اسمكاناا  0222ا ا ة على اجلراحا  والتوليا   ول عاام 
 املتاحة بني املستشفيا .

يضااا  مااان الضااااا  اجنتاااااعي  ومااان ول ساااةا ال ظاااام يااا فز املاااريا الر اااوم وياااتم تعو 
%  وتقاااا م بعااااا الشاااار ا  تااااأمني تكايلااااي 00مبا  اااا  مشااااا  ة املااااريا ل التكلفااااة ب ساااابة 

% ماااان التكلفااااة  06)تعاونيااااة وخا ااااة ( وتبطااااي سااااة  الشاااار ا  بقيااااة التكلفااااة ل حاااا و  
 % من السكا .25ويستفي  من خ ماهتا 

ويلااااة األماااا  فيااااتم تعويضاااا ا أمااااا ا اااا ما  الوقا يااااة وخاااا ما  املستشاااافى والرعايااااة ط
 بالكام  من ال ظام احكومي.

أما الرعاية ل العيا ا  ا ا ة اليت توفر  عاية متاصصة فياتم التعاويا عان   اوم ا 
 نة ياف   اا ي فز الضاا  قياة األ وية.

وميااول التااأمني الصااحي الااوطين اسلةامااي ماان خااالل مسااامهة أ باااب العااا  واملسااامها  
ة واجقتطاع القلي  من الرواتح  ويبطي ال ظام الصحي حالياف عيز السكا   اجنتااعية العام

 .( 75) % من التاوي  52ومين  القطاع احكومي م  ا 
أمااا تااا يخ ال ظااام الصااحي ل فرنسااا فقاا  أنشااي   اا  وق لرنااال البحريااة املساا ني ل 

عشاار  ْث انتشاار  القاار  ا ااام  عشاار  وباا أ  اجلاعيااا  التبا ليااة في ااا م ااة القاار  السااا س 
م   0522ععيااا  اسعانااة ل بعااا الاا ول األو وبيااة واألمريكيااة بتااأثحل النااو ة الفرنسااية عااام 

وساااة  اجلاعياااا  تقااا م املعوناااة ألعضاااا  ا ما يااااف ل حااااج  العةاااة واملااارض والفقااار واملاااو   
ن أسام ساة  وتتكو  أمواهلا من ا تا ا  األفرا  امل تاني  لي ا  ومن اهلباا  وما ح ال ولاة  وما

اجلاعيا  ل فرنسا ععية اسعانة التبا لية الفرنسية  وق  حاول  اجلاعيا  التبا لياة الفرنساية 
م  ْث  0271تأ ي  التأمني للشياوخة لك    ا  فوق طاقت ا  وم ع  القانو  الفرنسي عام 

اس اااابا  أنياااة هلاااا ل هناياااة القااار  التا اااز عشااار أ  تقاااوم بالتاااأمني التباااا ع حااااج  املاااو  و 

                                                 
 ( .77( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين    .احي   والت ي : ) 75) 
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 0552واألمراض  وتعتا فرنسا أول  ولة أو وبية تأخة ب ظاام التقاعا  الرمساي فقا  أقرتا  عاام 
( 76) م جلايز املوظفني 0521م  للعسكريني وأقرت  النو ة الفرنسية ل عام 

. 
تم الت فياة ه يالصحي ولكن  التأمنيقام  فرنسا بال  ا  قانو    م 0262ول عام 

الصااااحي الفرنسااااي عباااا ة عاااان  اوعااااة ماااان اجلاعيااااا   التااااأمنيو ااااا    م 0241عاااام  ج ل 
 اوعااا   التااأمنيول بااا ي  األماار  ااا  .التعاونيااة الاايت  اناا  متواناا ة قباا   اا و  القااانو 

وبعاااا  احاااارب العامليااااة النانيااااة قاماااا    ا ة الضاااااا  اجنتااااااعي بتاوياااا    ذا  م اااان مشاااات ة
( 77) مشروع للحكومة لتبطياة عياز املاواط ني 

وا اتار ال ظاام ل التطاوير  ىل أ  و ا  وضاع  .
 احاع املتفوق على ال ول األخره.

 التأمين الصحي في سنغافورة:  

 يون  نوعا  من التأمني ل   بافو ة ومها: 
اج خاااا  الطااايب: وساااو تاااأمني  نباااا ي يطباااق علاااى عياااز العااااملني مباااا ل ذلاااك أ اااحاب  .0

بة مدوية من  واتب م الش رية  وتوضز ل حساب األعاال الصبحلة  ويتم في  ا تقطاع نس
% ملان سام أقا  2خا  لال خا  الطيب ج يساتفي  م ا   ج العاما  وأفارا  أ ارت   وال سابة 

 اا ة  وياا فز أ ااحاب األعاااال الصاابحلة  37% ملاان ساام أ ااا ماان 2 اا ة  و  47ماان 
 % ماان  خل اام الشاا ري  ويعفااى حساااب اج خااا  الطاايب ماان الضاارا ح  ل حااني ياا  2

فا  ة   وية لصاحب   ويساتا م احسااب لتبطياة ال فقاا  الطبياة  و اةلك أ ارت  ميك  اا 
 اج تفا ة من الر ي .

احااياااة الطبياااة: وساااي ناااوع مااان التاااأمني املساااان  اجختياااا ي للحااياااة مااان األماااراض ذا   .6
ة الطبيعة املأ ااوية والتكلفاة الباسضاة  وميكان ا اتا ام  مان قبا  املاواط ني واملقيااني بصاف

 ا اة وأفرا  أ رسم  مان املشات ني  ويتاياة باأ  أقسااط  يساحلة وتعتاا  علاى السان  ف اي 
 وج اف ل الساااا ة  046 اااا ة  ىل  41 وج اف  اااا بافو ي ل الساااا ة ملاااان ساااام أقاااا  ماااان  06

                                                 
 (.660( انظر : التأمني اجنتااعي    .عب اللطيف آل حماو  : ) 76) 

(   التااأمني الصااحي 453( انظاار : ماا خ  ملف ااوم األخطااا  وأ ا اايا  التااأمني    .أمحاا  عباا اهلل قاحاااوي : ) 77) 
 (.60التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : )
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%  ولك اا  21لكباا  الساان  ويبطاي الع ايااة املر ااةة والعالياا  اجلراحيااة وبوساا ل حاا و  
 . ( 78) ية   وج اسي ة واس ما  واألمراض العقلية ج يبطي األمراض ا لق

 :الصحي في اليابان التأمين 

ع اا ما حاولاا  ععيااة أ  تبطااي   م 0217أول ماارة عااام  التااأمنيول اليابااا  ظ اار  
لتبطيااااة الااااةين  ااااا    م 0265و اااا   أول قااااانو   ااااحي عااااام   أعضااااا سا مب فعااااة تعاونيااااة

حيااث  ااا   اا   ماان   م 0200نو  امل ااانم لعااام وقااا  م 0217يبطااي م قااانو  املصاا ز لعااام 
ومت اقااااتاح تبطيااااة    اااااحح العااااا  والعاماااا  يشاااات ا  ل الاااا فز للتااااأمني الصااااحي بالتساااااوي

ف شااااأ قااااانو    م 0272ومت التعاااا ي  علياااا  عااااام   م 0275الصااااحي الشااااام  عااااام  التااااأمني
 السكا . م ليشا  عيز 0220والةي أقر عام (  79) الصحي الوطين الشام    التأمني

 ويون  ثالثة أنواع   يسية للتأمني:
ال ااوع التااأمني املاا ا  ماان قباا  ا تاااز  ويقاا م خاا ما  التااأمني للعاااملني ل الشاار ا  الكبااحلة 
وأ رسم   اا يشا  نوعاف من التأمني التبا ع يق م خ مات  للعاملني ل القطاع العاام بوا اطة 

 م ظاا  تأمني خ مية.

 مل ا  من قب  احكومة  وتق م خ مات  للعاملني ل الشر ا  الصبحلة.ال وع التأمني الصحي ا

 ال وع التأمني على أ حاب األعاال ا ا ة من  حل العاملني ل احكومة واملقاع ين.

 وال خول ل أح  األنظاة السابقة يعتا  نبا ياف لك  فر .
لساان احااق ل اافضاا  نساابة املشااا  ة ل التكلفااة  وأ اابح لكبااا  ا 0256ول عااام 

التاتز با  ما  املبطاة ب و   فز نسح مشا  ة  وميكان للارضاى العاالج ل أي مستشافى 
 أو عيا ة  تا وهنا  وحيظى األطفال ل الس ة األوىل من العار برعاية  حية  انية.

                                                 
(   نظااااام التااااأمني 452( انظاااار : ماااا خ  ملف ااااوم األخطااااا  وأ ا اااايا  التااااأمني    .أمحاااا  عباااا اهلل قاحاااااوي : ) 78) 

 (.55ي   والت ي : )الصحي التعاوين    .اح

(   التااأمني الصااحي 454(  انظاار : ماا خ  ملف ااوم األخطااا  وأ ا اايا  التااأمني    .أمحاا  عباا اهلل قاحاااوي : ) 79) 
 (.61التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : )
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% للتاااأمني  ومت تساااعحل ا ااا ما  2ويقتطاااز ناااة  مااان  اتاااح املوظاااف مباااا ج يتعااا ه 
  ويعااااين ال ظاااام ماااان عااا   مااان املشاااا   هتاااا   باهنياااا   منااا  عااا م موا بااااة واأل وياااة ل الااابال 

 .( 80) األ عا  ل سح التضام 

 :الصحي في الواليات المتحدة التأمين 

تعتااا الوجيااا  املتحاا ة ماان الاا ول املتااأخرة ل  ااال الرعايااة الصااحية  يتبااني ذلااك ماان 
فقاا  أمريكااا ومااز ذلااك حيصاا  خااالل املؤ اارا  الصااحية  حيااث ت فااق بلاا ا  أخااره أقاا  ممااا ت 

املواط ااو  في ااا علااى خاا ما  أفضاا  ومعاا ج  أقاا  لوفيااا  الرضااز وتوقعااا  أعلااى ملتو ااو 
احياااااة ع اااا  الااااوج ة  وتعااااةه سااااة  األ ااااباب ملسااااتوه ا اااا ما  الصااااحية املتاااا ين مااااز ا تفاااااع 
تكاااليف العااالج بصااو ة  يفااة ممااا نعاا  أحااوج ال اااس هلااا أ ناارسم حرماناااف ماان سااة  ا اا ما  

 وسم املس و  والفقرا .
ويعاااو  السااابح الااار ي  ل ساااةا جفتقاااا  أمريكاااا ل ظاااام تاااأمني  اااحي وطاااين  ااااا ساااو 
موناااو  ل الااا ول الصااا اعية األو وبياااة و حلساااا  وقااا  حااااول بيااا   لي تاااو  تباااين مشاااروع تاااأمني 
  حي وطين يوفر الرعاية الصحية جلايز املواط ني  ولك   تعنر ترير  ل الكاوجنرس األمريكاي 

 ولعل  بضبو من الشر ا  الكاه املت فعة.
% تقريباااف ماان الرعايااة الصااحية علااى القطاااع ا ااا  22وحالياااف تعتااا  أمريكااا ب ساابة 

م لك ااا  حمااا و  وخاااا  بشااارا ح  0221% مااان القطااااع احكاااومي عاااام 7م  و 0221عاااام 
 حم  ة  وم  ا: 

 حل.  ة وذوي العةة ا ط 27برنامه الرعاية الصحية لكبا  السن فوق  .0

 برنامه املساع ة الطبية لرعاية الفقرا  و حل القا  ين. .6

 برنامه احملا بني الق امى من املتقاع ين حيث يوفر هلم مستشفيا  تق م هلم ا  مة. .4

وقااا  مت اختياااا  قاااانو  للتاااأمني الصاااحي علاااى مساااتوه فيااا  اع  اوعاااا  معي اااة منااا  
ل قااانو  الضاااا  اجنتااااعي و ااا  ذلااك ماان خااالل تعاا يال    باارامه الشااياوخة والفقاارا 

                                                 
(   نظااااام التااااأمني 457( انظاااار : ماااا خ  ملف ااااوم األخطااااا  وأ ا اااايا  التااااأمني    .أمحاااا  عباااا اهلل قاحاااااوي : ) 80) 
 (.72حي التعاوين    .احي   والت ي : )الص
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ياااة لتشاااا  احااااج  الصاااعبة مااان املعااااقني واحااااج  التأمي التبطياااة   م وامتااا  0227لعاااام 
 .( 81) املتأخرة من مرضى الكلى 

 Health maintenance) ويشااا ا  نااحل ماان ال اااس ل م ظاااا  احفااا  علااى الصااحة

organizationsت ني بأ ااااعا   فضااااة ( حيااااث تقاااا م سااااة  امل ظاااااا  خاااا ما   اااااملة للاشاااا
 Preferred providerل م ظاااا  الرعايااة املفضاالة )اج ااتاا أو ماان خااالل   وحماا  ة مساابقاف 

organizations  )   والاايت تااا ح املشااات ني الفر ااة لالختياااا  باااني عاا   مااان مقااا مي ا ااا ما
 ويكو  ال فز ل مقاب  ا  مة وبأ عا   فضة.

ة  امل ظااااااا  وبقياااااة حمروماااااة مااااان ا  ماااااة وس ااااااا  ااااارحية ه تساااااتطز اج اااااتاا ل سااااا
ملياو  با و  أي محاياة مالياة مان تكااليف الرعاياة  47الصحية  وق  و   ع  سا أل نر من 

الصاحية وبا و  تبطياة تأمي ياة علاى الار م مان التقا م العلااي ل األن اةة وتق ياا  العاالج ل 
 .( 82) أمريكا لكن الرعاية متانعة في ا مقا نة ب ول أخره 

م  0576ر بعاااا املاااؤ خني أ  أول  اار ة تاااأمني تعااااوين  اناا  ل أمريكاااا عاااام ويااة 
على ي  فرانكلني ب يامني     عا  )الي  بالي ( حيث ةاول  نشاط ا ل  ال التاأمني علاى 

 .( 83) احريق 
  م 0522يعااو  تااأ يخ باا   تبطيااة ا اا ما  الصااحية ل الوجيااا  املتحاا ة  ىل عااام و 
و اااا  ياااتم اقتطااااع  نباااا ي مااان   تأ اااي  خااا ما  مستشااافى البحرياااةالكاااوجنرس ببااا أ ع ااا ما 

تقااااوم  التاااأمنيول الب اياااة  انااا  بوليصاااة    واتاااح البحاااا ة مقابااا  تقااا مي خااا ما  طبيااااة هلااام
و ان  أول   باحااية ض  فق  ال خ  املاع بسبح احوا ت أ نر من تبطية ا  ما  الطبية

  م 0271ة عاااام يتو ني الصاااحي بوجياااة ما ا ااابوليصاااة الااايت حر هتاااا  ااار ة   فااارانكلني  للتاااأم
 وج  أمريكااااي ع اااا   611 اااا تاف ياااا فز مقابل ااااا مبلااااغ  07بالبوليصااااة  التااااأمنيو ااااا  قسااااو 

و ذا  انااا  نتيةاااة احاااا ت العةاااة   اس اااابة ل حاااوا ت قطاااا ا  الساااكة اح ي ياااة والباااواخر
علاى  لتاأمنيا ا  خلا   ار أ  م 0224ول عاام    وج  311الكلي ت فز البوليصاة مبلاغ 

                                                 
 ( باختصا  وتصرف.62  63-66( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : ) 81) 

(   نظااااام التااااأمني 454( انظاااار : ماااا خ  ملف ااااوم األخطااااا  وأ ا اااايا  التااااأمني    .أمحاااا  عباااا اهلل قاحاااااوي : ) 82) 
 ( .71)الصحي التعاوين    .احي   والت ي : 

 (.76( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : ) 83) 
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وظ ار الع يا  مان املاؤم ني بعا    ض  احاوا ت التأمنيو ا  هلا تطوير  التأمني املسافرين  ال 
قامااا    م 0221 ىل –م  0251وخاااالل األعااوام   وقاااموا بتطبيقاااا  مماثلااة   اا وا  قليلاااة

 ااار ا  بصااا اعا  متعااا  ة تشاااا  امل اااانم واألخشااااب وطااارق الساااكك اح ي ياااة بتأ اااي  
 ما  الطبيااة.و ان  أول خطااة ماان سااةا ال ااوع ل عيااا ة ويساات  ل تا ومااا خطااو تبطااي ا اا

وجياة واياومي ل تقاا مي ا ا ما  الاايت حيتان اا أعضااؤسا و اناا  العياا ا  تاا فز أتعابااف  اا رية 
ول عيز أبا  وا  طن وأو  و  مت تأ ي  عشرين عياا ة مماثلاة  اوعاا   ا اعية   لءطبا 

وبشااك  عااام .طبيااة للعاااال ضاا  احااوا ت الصاا اعية واألمااراض الشااا عةتقااوم بتقاا مي الرعايااة ال
الصااااحي  ااااا  مرتبطاااااف بااااال او الصاااا اعي ل الوجيااااا   التااااأمنييااااره الكنااااحل ماااان املااااؤ خني أ  

قام   ر ة    يت ا   للتأمني على احياة بتق مي خطاة  احية   م 0222ول ما س   املتح ة
مز تبطية ض    ا سا ة ال اجتة عن العةاة الكلاي  التأمنيحيث قاموا بتق مي   من نوع ن ي 

املؤق  والةي يكو  بسبح عيز األمراض ما ع ا الس  واألمراض الت ا لية و  ما  الكحاول 
 واألمراض ال فسية  .
م قامااااا   ااااار ة ماااااونتةاري وا   بوضاااااز خطاااااة لعااهلاااااا مااااان أنااااا  0201ول عاااااام 

اس ابة حياث  اا  ي ظار  لي اا  اأول بوليصاة محايت م من ا سا ة املالية ال اجتة عن املرض أو 
لضاااا  بتحرياار سااة  البوليصااة  اار ة ل اا    وقااام  تااأمني  ااحي عاعيااة ل الوجيااا  املتحاا ة

و انا  البوليصاة تقا م م اافز أ ابوعية تعاا ل نصاف الراتاح األ ابوعي   واحوا ت ل نيويو ا
ز امل اافز مبا ارة للعاما  و ان  الشر ة تا ف  ل حالة عةة  عن العا  بسبح مرض أو   ابة

 التااااأمنيوقاااا   ااااا  تأ ااااي   اوعااااة   وه تكاااان تقااااوم ب ظااااام    ماااا فوعا  للااااا ما  الطبيااااة
الصاحي ل الب ايااة بالوجياا  املتحاا ة ل باا ايا  القار  العشاارين ا اتةابة لل اااو الصاا اعي ل 

قتاا   اااا  ااا  بساابح مااا حق   واأل لبيااة  اناا  للااةين يعالااو  ضااان  اوعااا   بااحلة  الاابال 
ا ااااا ا  أف ااااحاب العااااا  وا ااااا ا  العاااااال ماااان محايت ااااا لء اااااا  الااااةي يعالااااو  ضاااا  

 .ا سا ر  حل املتوقعة اليت ميكن أ  ت ته عن املو  أو العةة املفاني 
وأخاااة  موقفااااف   و انااا  س ااااا معا ضاااة مااان أسااا  امل  اااة تطالاااح بااا فز طااارف ثالاااث

لعشري يا  وبع  حمااوج  ع يا ة مت   خاال ل ا ة يا ياف خطحلا ل الوجيا  املتح ة األمريكي
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الصااحي اسنبااا ي ولكاان ل حاا و  ضاايقة للرعايااة الصااحية والطبيااة لكبااا  الساان عااام  التااأمني
 .( 84) م  0222

والتةربااة األمريكياااة تباااني أمهيااة  و  ال ولاااة ل  اااا  مساادوليت ا ل وضاااز نظاااام تاااأمني 
  حي وطين  ام   وع م تر   للقطاع ا ا  م فر اف.

 الصحي في كندا: التأمين 

تعتا ا  ما  الصحية ل    ا األفض  على مستوه العاه ل أح  التقاا ير الصاا  ة 
 ا ة  حياث با أ ل عاام  37م  وقا  أخاة  مرحلاة تطاو   قراباة  0252حول املوضوع عاام 

م  ل مقاطعاااة  ا كاتشاااوا   حياااث أنشاااأ  املقاطعاااة نظاااام تاااأمني  اااحي لتبطياااة  0235
مي ل املستشااافيا  ْث تطاااو  فاااتم تشاااريز تاااأمني خااا ما  املستشااافيا  مااان قبااا  نفقاااا  الت اااو 

م  ا   نظاام ا ا ما   0222احكومة الف  الية وانتشر ال ظام ل    املقاطعا   ول عام 
م  اا   قااانو  يفاارض  رامااا  ماليااة علااى  0223الصااحية ماان احكومااة الف  اليااة  ول عااام 

باملعااااايحل املوضااااوعية للاحا ااابة علااااى ا اااا ما  املق مااااة املستشااافيا  واألطبااااا   ااااحل امللتاااةمني 
بسبح ما حة  م ا  بعاا تقريار  وع حاول الفاواتحل العالياة علاى ا  ماة الصاحية مان األطباا  

 . ( 85) واملستشفيا  
نتيةة لتوان  ع      م 0202و ا  أول تأمني ل    ا للتأمني الصحي الشام  عام 

 .( 86) التو ز ل ا تشافا  األمراض الصحية  و ةلك بسبح   بحل من موظفي ا  ما 
ويشاااااتا  القاااااانو  الصااااااحي الك ااااا ي علااااااى ةساااااة مباااااا ي  تعتااااااا مبناباااااة األعااااااا ة 

 األ ا ية  وسي:
تااوفحل عيااز ا اا ما  الصااحية املتاحااة جلايااز السااكا  املااؤمن علااي م وبشااروا  :الع الةللة .0

 حم  ة.

                                                 
 ( باختصا  وتصرف.62  63-66( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : ) 84) 

(   نظااااام التااااأمني 454هلل قاحاااااوي : )( انظاااار : ماااا خ  ملف ااااوم األخطااااا  وأ ا اااايا  التااااأمني    .أمحاااا  عباااا ا 85) 
 (  .76الصحي التعاوين    .احي   والت ي : )

 (.62  63-66( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : ) 86) 
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لاايت يوفرسااا املاا  ااو  الطبيااو  عيااز ا اا ما  الصااحية املااؤمن علي ااا ا تقلل يط :الشلل الةة .6
 وأطبا  األ  ا  وا  ما  الصحية األخره.

 مكانية الو ول  ىل خ ما  األطباا  واملستشافيا  با و  حاوانة مالياة  تايةم :ال تاحةة .4
 أو التحية على أ اس ال خ  أو العار أو الوضز الصحي.

 فر  ل أ نا  البال .ضاا  التبطية ع    ياب املواطن من مكا   قامت  أو   :التجاالةة .3

تفعي  ال ظام بوا طة ن اة حكاومي  ا    احكوماة احمللياة وعلاى أ ااس  :اإلدارة العالة .7
  حل  حبي.

ويتاياااااة أيضااااااف ساااااةا ال ظاااااام بأنااااا  يتونااااا   ىل الالمر ةياااااة وتشاااااا ا احكوماااااة الف  الياااااة 
 ولاة العاماة ومان واملقاطعا  ل تسيحل ال ظام وفق أعاال حم  ة للطارفني  ومياول مان ميةانياة ال

الضرا ح  وللاستفي  حرية اختيا  الطبيح املعاجل   ويتم  ال فز لا  مان قبا  الو الاة احكومياة 
املفوضااة بااةلك علااى أ اااس الر ااوم مقاباا  ا  مااة وفااق تسااعحلة يتفاااوض علي ااا مااز احكومااة 

 احمللية.

 التأمين الصحي في الدول النامية: 

سنبااا ي ل الاا ول ال اميااة  ااحل معااروف بشااك     التطااو  التااا  ي للتااأمني الصااحي ا
عاااام  ولكااان الوقاااا ز الااايت حااا ث  ل  ول أمريكاااا الالتي ياااة خاااالل ا اساااني عامااااف املاضاااية مت 
ت وي  ا بشك  ني   وم ة عقاو  قليلاة مضا  أخاة تشاريز قاوانني التاأمني الصاحي اسنباا ي 

  حا ث  معظام التطاويرا  ل ل البال  ال امية  كالف من أ كال السيا ا  اجنتااعية  وق
التااأمني الصااحي تاا   ياف ل الاا ول ال اميااة  فعلااى  اابي  املنااال أنشااد  نظاام التااأمني الصااحي 

م حبيث تبطى قطاعا   تا ة من  0226م ونيكا انوا عام  0252اسنبا ي ل  وبا عام 
ل السااكا  ماان خااالل نظااام اج ااتا ا  املسااتقطعة ماان  واتااح العاااال وأ ااحاب العااا   و 

م قامااا  وةا ة الصاااحة التونساااية بتشااايي  و  ا ة  ااا  أو أ لاااح الب ياااة التحتياااة    0221عاااام 
و ةلك معاجلة املرضى على أ اس أ  تقوم   ا ة التأمني اجنتااعي ب فز مبلغ  عاع   وي 

م طبقاا   اا  ماان حكااوميت  و يااا ولب ااا  نظااام    نة ااي للاصااا يف  0224 لي ااا  ول عااام 
ب فع ا األفرا  املؤمن علي م طبقاف جل ول   أتعااب مقابا  ا  ماة  مت التفااوض الطبية اليت قام 

 بشأن   مسياف واتفق علي  بني   ا ة التأمني الصحي ومق مي ا  ما  العامة وا ا ة.
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أتااا –م عقاا  املااؤتر العاااملي التااا  ي حااول الرعايااة الصااحية ل) أملااا  0252ول عااام 
ومت فياا  وضااز  طاايو ملسااا  ن ياا  للسيا ااة الصااحية بأساا اف  _اج ااا  السااوفيايت  ااابقاف (

م  ول عااااام  6111 اااااملة مناااا  الشااااعا  الاااا وع املعااااروف  الصااااحة للةايااااز   حبلااااول عااااام 
م مت وضاز ا اتاتيةية  ااملة هتاا ف  ىل التشاةيز علاى نشاار مف اوم الرعاياة الصااحية  0220

ك  يفية تويل ا  حيث  ا  من من أن  احتوا  التكاليف ل ا  ما  الصحية والطبية و ةل
   تلك املقتحا  تطبيق نظم مشااة ل ظام التأمني الصحي.

وعلاااى ساااةا األ ااااس قامااا  أ لاااح الااا ول ال امياااة بالتصااا يق الكامااا  علاااى األسااا اف 
أتاا  ومت باةل   او ا   باحلة لتاوفحل املاوا   وهتيداة الظاروف املطلوباة -والسيا ا  املقار ة ل أملاا

 اف.لتحقيق تلك األس 
ومااان ساااةا امل طلاااق أناااا   ناااحل مااان احكوماااا  للبحاااث عااان ماااوا    ضاااافية لتاويااا  
الرعاياة الصااحية  وسكاةا مت التعاارف علااى التاأمني الصااحي اسنبااا ي ل  اك  برنااامه ضاااا  
اجنتااعي على أن  أح  اجختيا ا  الواع ة ل سةا ا ال  وق  مت  عم سة  الفكرة بوا طة 

ؤسلااة باااألمم املتحاا ة  و ااةلك بوا ااطة مؤ سااا  ماليااة قيا يااة  وليااة اس ا ا  املتاصصااة امل
( 87) من  الب ك ال وع وب وا الت اية اسقلياية 

. 
وم ااااا  التاااااأمني الصاااااحي –وقااااا  بلاااااغ عااااا   الااااا ول الااااايت تطباااااق التاااااأمني اجنتاااااااعي 

 ولااة  ول عااام  72م  0232م  اابعة وةسااني  ولااة  ول عااام  0231عااام  -اجنتااااعي
( 88)  ولة  043م  0252 ولة  ول عام  21م   0272

. 

  :التأمين في العالم اإلسالمي 

ه يعااارف التاااأمني عاومااااف ل العااااه اس اااالمي بصاااو ت  اح يناااة  ج ل القااار  النالاااث عشااار 
( 89) اهلةااري 

حيااث قااوي اجتصااال التةااا ي بااني الشاارق والباارب  بااا  ال  ضااة الصاا اعية ل    

                                                 
 ( باختصا  وتصرف.41( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي  : ) 87) 

 (.636   .عب اللطيف آل حماو  : )( انظر : التأمني اجنتااعي  88) 

 (.05( انظر : عق  التأمني    .عب السالم أمح  فيبو : ) 89) 
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( 90) البضااا ز ا لوبااة م  ااا أو وبااا  وذلااك عاان طريااق تااأمني 
وأمااا التااأمني الصااحي فلاام يعاارف   

  ج متأخراف ن اف ل العصر اح يث. 
وأقااا م نااال ل الفقااا  اس اااالمي تعااارض لصاااو ة مااان  اااو  التاااأمني ماااا و   عااان اسماااام 

ل أث اا   الما  عان بياز البار  مساألة توافاق - مح  اهلل–الباني حيث ذ ر – مح  اهلل -مالك 
التااأمني علااى احياااة تعاارف ل ا ااطالح علاااا  القااانو   بالتااأمني حااال البقااا    ااو ة ماان  ااو 

براتاااح عااااري وساااو أ  يتع ااا  املاااؤمن بااا فز  يااارا  ملااا ه احيااااة نظاااحل مبلاااغ متةاااا  ي فعااا  لااا  
 وه  :) مسألة ( ومن  فز  ىل  ن   ا   علاى أ  ي فاق عليا  حياتا قال الباني: املستأمن  . 

حح ذلك  وج أفساا     وقاز  وقاال أ ابغ ساو حارام  أل  حياتا  ابن املواة عن أ  ح ج أ
) (    ولة  ويفسخ  وقال ابن القا م عن مالك ج  اوة  ذا قاال علاى أ  ي فاق عليا  حياتا  

91 )
.  

وسااةا يعااين أ  فكاارة التااأمني علااى احياااة عاارف ل ذلااك الوقاا  م تصااف القاار  الناااين 
 م. 571امليال ي ل ح و  سا  أي ل م تصف القر  النامن 071اهلةري 
ولااو أ   نااال تصاا ق علااى  ناا  باا ا   :وقااال مالااك :قااال  :و   ل امل ونااة مااا نصاا و 

أ  الاةي أنفاق عليا  يبارم ماا أنفاق   فلم يعلام باةلك  ج بعا   ا ني  على أ  ي فق علي  حيات 
ألنا     وج يقا ا   ااحح الا ا  بشاي  مان ذلاك  وما ا تب  الةي قبا ال ا  ف و ل   علي 

وتفساحل قاول مالاك ل الصا قة  :قاال ابان القا ام. ا  ضام ا لل ا  فصا  الكرا  ل  بالضااا 
 (  92) .   اا سي مب ةلة البيز الفا     س  ا

وماان تصاا ق علااى  ناا  باا ا  علااى أ  ي فااق علياا  حياتاا   ف ااةا   :هتااةيح امل ونااةول 
( 93)   ق وير  ال ا بيز فا    والبلة للاتص ق علي   ألهنا ل ضاان   ويرنز مبا أنف

.  

                                                 
 ( .64( انظر : نظام التأمني للة قا : ) 90) 

 . (331/ 4امل تقى  رح املوطأ : )(  91) 

 .(3323/ 03امل ونة : )(  92) 

 .(436/ 4هتةيح امل ونة : )(  93) 
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فااال  س ااا مسااألتني: األوىل  ذا باعاا   ا ا علااى أ  ي فااق علياا  قااال:   التااج واس لياا ول 
املسااألة النانيااة  ذا أ ااك    ياسااا علااى أ  ي فااق علياا  حياتاا .قال اباان يااون : ف ااةا  اارا   حياتاا  
( 94)   فا   

. 
)و بيعاا (  ل الا   ير:  وقا  نصاوا  اراحة علاى البار  بعا م العلاام مبا ة احيااة حياث قاا

  املااارا  بياااز الاااةا  أو امل فعاااة أي بياااز الباااا ز  ااالعة  ا ا أو  حلساااا )بال فقاااة أل اسناااا ةيشاااا  
عليا ( أي علااى الباا ز )حياتاا ( فالناا  فا ا  للباار  لعاا م علام ماا ة احياااة )و ناز( املشااتي علااى 

 (  95)  . البا ز )بقياة ما أنفق(
   أ  يضااان ببااحل مااا قاا  فا اا : ي حيااث قااالالااةي و   عاان الةبياا م  ااا سااةا الاا لو 

قاا  تلااف ا وباطلاا  أ  يضااان ببااحل وانااح  أ ااا  املصااا  ة ا أو مكرسااا ا أو  يونااح  بقيااا
وساااو يااا ل علاااى أ  التااااأمني قاااال الاااا  تو  الضااارير:      ( 96)  ضاااا   ماااا يبااارق أو يسااارق. 

لاف ه ياة ر خالفااف البحري  والتأمني من السرقة ج  اوة ع ا  عياز علااا  األمصاا   أل  املؤ 
( 97)   ل سةا احكم

. 
  ذا طارح   محا  اهلل حياث قاال: مالاكومما و   ل التاأمني  ذا  اا  تعاونيااف ماا و   عان 

بعااا احااا  لل ااول  ااا ا أساا  املطااروح ماان ه يطاارح هلاام ل متاااع م  و ااا  مااا طاارح و االم 
   ببااحل حماباااة  ألهناام جلااايع م ل اا اا  ونقصاا  بنا اا  يااوم الشاارا     ا ااتوا ماان موضااز واحاا

أحااا سم  –أي عااا م  الااا  لااا  وحااا    – اااانوا بااااملطروح ماااا هلااام  والعااا ل عااا م اختصاااا  
 ( 98)  .باملطروح   ذ لي  أح سم بأوىل من ا خر  وسو بسبح  المة عيع م 

                                                 
 (.424 /3)خلي  :  التاج واس لي  ملاتصر(  94) 

 .(75/ 7الشرح الكبحل للشيخ ال   ير : )(  95) 

 (.5/56: )  البحر الةخا  اجلامز ملةاسح علاا  األمصا   ل  تاب(  96) 
أحبات املؤتر العاملي النالث (  انظر : التأمني : تقومي املسحلة ال ظرية والتطبيقية    .حما  الص يق الضرير   ضان  97) 

 (.7/4: ) المي جبامعة أم القره مبكةلإلقتصا  اس

 (.3/62):  لقراللالفروق  ( 98) 
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ي خ  ل باب توةيز ا سا ر اليت تلحق على أن  قول مالك وق  مح  بعا الباحنني 
وساي نفا  فكارة التاأمني   جتتاز مع  ل  ابطة تا  سةا التوةياز ن ال اسبالفر  على  اوعة م

 .( 99)  التعاوين
جة  ع ا  اح فياة ا وج  املاو اومن الشواس  ال الة أيضاف على التأمني التعاوين ما يسااى با

 أ  يقول  ال   ول ال سح  خر أنا  ولياي تعقا  عاين  ذا ن يا   وتارثين  ذا : و و ت 
 ( 100) .فيقول قبل    ل   أو يقول:  وليتكم . فيقول: قب

ومن الشواس  أيضااف الايت تصالح مسات  اف للتاأمني التعااوين  قضاية جتاا  الباة  ماز احا اة  
أ  ساؤج  التةاا  اتفقاوا فيااا بيا  م  وسي حا ثة حصل  ل املبرب ل م ي ة  ال خال ت ا:

ع اااا   ناااا  ينقااااو  باااا    علااااى أهناااام  ذا ا ااااته أي واحاااا  ماااا  م  اااالعة  علياااا  أ  يضااااز   مهاااااف 
ليستعي وا ااا علاى أي  ارم يصايح أحا سم  وساي  او ة مان  او  التكافا  اجنتاااعي   ااا 
سو احال ل اجلاعيا  التعاونية اليت يتفق علي ا بعا ال اس فياا بي  م ليعي وا بعض م بعضاف 

 .( 101)  ع   احانة
رفاو  التاأمني التعااوين وذ ار اهلل ذ ار أ  العارب ل اجلاسلياة  اانوا يع وابن خل و   مح 

نا   ذا نفاق عا  أو أأ  قريشاف ل  حلت م  حلة الشتا  والصيف  انوا يتفقو  فياا بي  م علاى 
أي بعااحل واحاا  ماا  م فااالهنم يشاات و  ل تعويضاا  ماان أ باااح جتااا هتم تلااك باا  يتفقااو  علااى أ  

يضاااااا يتقاااااامسو  واحاااا  مااااا  م  سااااا   جتا تاااا  وه ياااااربح ل تلاااااك الرحلااااة فاااااالهنم فيااااااا بياااا  م أ
ويتحالو  سة  ا سا ة ويعطون  ما يس  خسا ت  ف ةا ي ل على أ  التأمني التعااوين معاروف 

 .( 102)  م ة الق م
عاباا ين اح فااي وماان أوا اا  ماان تعاارض للتااأمني  ااراحة ل العصاار األخااحل العالمااة اباان 

مطلااح    حيااث قااال  م( 0523سااا املوافااق 0022)املولااو  عااام  م (0242سااا 0676  )
مااا يساااى  ااو رة وتضاااني احااريب مااا سلااك ل املر ااح ومبااا  م اام فياااا يفعلاا  التةااا  ماان  فااز

                                                 
 .[606]حما  بلتاني: عق  التأمني  (  99) 

 .[.600حما  بلتاني:  عق  التأمني   . 062-067  2]حا ية ابن عاب ين ج ( 100) 

 .[017حما  بلتاني:   عق  التأمني    .401-412  3]الفكر السامي ج(  101) 

(   عقا  التاأمني التعااوين ل الشاريعة اس االمية والقاانو  53:أ ول التأمني    . مضاا  أباو الساعو  : )( انظر  102) 
 (.21(   التأمني اس المي  أمح  ملحم : )53  32الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )



 37 ارك آل سيف ـدهللا بن مبـأحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية                  د.عب

قر ناااا  يظ ااار نااااواب ماااا  نااار السااااؤال ع ااا  ل ةمان ااااا: وساااو أنااا  ناااار  العاااا ة أ  التةااااا   ذا 
ا تأنروا مر با من حريب ي فعو  ل  أنرتا   ويا فعو  أيضاا مااج معلوماا لرنا  حاريب مقايم ل 

املااال:  ااو رة علااى أناا  م اااا سلااك ماان املااال الااةي ل املر ااح حباارق أو  بااال    يساااى ذلااك
ل  مبقابلة ما يأخة  م  م  ول  و ي   ع   مساتأمن    رق أو هنح أو  حل   فةلك الرن  ضامن  

ل  ا نا يقيم ل بال  السواح  اس المية بالذ  السلطا  يقبا من التةاا  ماال الساو رة و ذا 
( 103)  . ي   يؤ ي ذلك املستأمن للتة ا  ب ل  تاماسلك من ماهلم ل البحر  

. 
وتعتاااا  ااار ة التاااأمني الساااو انية أول  ااار ة تاااأمني تعااااوين   اااالمية والااايت أنشاااأسا ب اااك 

وأنشااي  مع ااا سيدااة  قاباااة  اارعية ْث تلت ااا  ااار ة م 0252 فيصاا  اس ااالمي بالسااو ا  عاااام 
بلااا    و ااا   بعااا   قاااانو  اس اااراف الا اااة ْث  ااا   قااارا  يلاااةم ب ظاااام التاااأمني اس اااالمي ل ال

( 104) م 0226والرقابة على أعاال التأمني عام 
. 

 ولااة   67 اار ة تتواناا  ل  011وو اا  عاا    اار ا  التااأمني التكااافلي  ىل حااواع 
% ماان حةاام  ااوق 31تناا  ع و يااة  ياارا  اس ااالمية و   % م  ااا مب طقااة ا لاايه61توناا  

 التأمني التعاوين وتلي ا ماليةيا. 
 اار ة تااأمني و عااا ة تااأمني تااا س  21اج ااا  العااريب للتااأمني ل عضااويت  بااو  ويضاام

 .( 105) . التأمني التكافلي والتعاوين واس المي
وأما فيااا يتعلاق باالتوةيز اجلبارال لصا اعة التكافا  ل  تلاف أباا  العااه فتتاوةع علاى 

 -:ال حو التاع
 .%( ل الشرق األو و72)
 .آ يا%( ل ن وب و  رق 42)

                                                 
 (.3/051)   احملتا  : (  103) 

أحبااات املااؤتر العاااملي ة    .حمااا  الصاا يق الضاارير   ضااان ( انظاار : التااأمني : تقااومي املسااحلة ال ظريااة والتطبيقياا 104) 
(   التااأمني التةااا ي والتااأمني اس ااالمي    .نعاااا  حمااا  7/4: )النالااث لإلقتصااا  اس ااالمي جبامعااة أم القااره مبكااة

 (.662 تا  : )

موقز   االم أو  جيان ( انظر : انظر مقال التأمني التكافلي ميتطي نوا  فتاوه التحرمي   انتصا   لياا  من  105) 
:http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=

0054223263102&pagename=Zone-Arabic-Namah%6FNMALayout. 
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 .%( ل أفريقيا5)
 .( 106)  %( ل امل اطق األخره من العاه0)

 التأمين الصحي في مصر: 

تعتا مصر أ ا ال ول العربياة  ومان أقا م ا ل ت ظايم التاأمني  وميكان تلاايل نشاأة 
 التأمني ل مصر ل الفقرا  التالية:

%  21ياة ب سابة م ماز  ارا ة أن ب 0211أق م  ار ة أسلياة مصارية للتاأمني  انا  عاام  .0
وقاا  تااةامن ذلااك مااز فتااوه ماان  اار ة تااأمني أن بيااة بسااؤال وناا  م  ااا حملااا  عباا   والااةي 

 .-حسح ما ف اوا م  -أف  باجلواة مما  ةز على انتشا  التأمني

 م أنشد   ر ة تأمني يبلح علي ا أهنا مصرية وسي  ر ة مصر للتأمني. 0234ل عام  .6

م ما اااة وةساااة وعشااارين  0277ل مصااار عاااام و ااال  فاااروع  ااار ا  التاااأمني األن بياااة  .4
  ر ة. 06فرعاف  وبلب  الشر ا  الوط ية م  ا 

  ر ة تأمني أن بية. 045 ر ة مصرية و 04قب  حرب السوي   ا  س اا  .3

م وبسااابح العااا وا  النالثاااي علاااى مصااار مت  يقااااف تاااراخيل الشااار ا  األن بياااة  0275 .7
ر ا  حبيااث أعطيا  الشار ا  األن بيااة وحولا  بااقي اهليداا  هليدااا  حملياة وُمص اَر  الشا

 م لة لتتحول لشر ة مصرية حملية.

 م مت تأميم عيز  ر ا  التأمني ْث     و ا   ثالت  ر ا  مؤممة. 0220 .2

ْث بعا  اجنفتااح اجقتصاا ي و ااقوا أنظااة التاأميم نشاأ  عاا ة  ار ا  تاأمني أسليااة  ْث  .5
 .( 107) نشأ  بع  ذلك  ر ا   عا ة تأمني أسلية 

                                                 
 يتاة  اا لتو  ياوم  –البحارين -( انظر : خطاب حساني حماا  املياةة ل ملتقاى الشارق األو او النالاث للتاأمني  106) 

    من موقز : 6112ما س  61اجث ني املوافق 

www.iktissad.com/files/events/mei/3/speakers/mohmad-almeeza-mei06.doc. 

نظرياااة التاااأمني : املشاااكال  العالياااة واحلاااول    ( 75( انظااار : أ اااول التاااأمني    . مضاااا  أباااو الساااعو  : ) 107) 
أ ا يا  التأمني    .أمح  عب اهلل قاحاوي (   م خ  ملف وم األخطا  و 42اس المية    .أمح  حما  لطفي أمح  : )

( :452. ) 
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  :أمين الصحي في المملكة العربية السعوديةالت 

يتم ل املالكة العربية السعو ية تق مي ا  ما  الصحية  اناف من خالل املستشفيا  
احكومية واملرا ة الصحية امل تشرة ل    القره وامل   الر يساية   ااا ويتاةامن ماز ذلاك تقا مي 

الشاار ا  املرخصااة   اااا ويوناا  التااأمني الصااحي ماان القطاااع ا ااا  ماان خااالل  اوعااة ماان 
  ر ا  تأمني جتا ية أخره عاملة.

تتحااااا  ال ولااااة ل املالكااااة العربيااااة السااااعو ية العااااح  األ ااااا ماااان ميةانيااااة الضاااااا  و 
الصحي حياث  اكل  املاصصاا  املالياة للت اياة الصاحية واجنتااعياة ل ا طاو ا اساية 

ةا ة الصحة اليت تضطلز بالا و  األ اا وس اا ةيا ة مضطر ة ل ميةانية و   مليا  لاير 317.7
ل تقااا مي الرعاياااة الصاااحية باملالكاااة   اااةلك ةياااا ة نسااابت ا قيا ااااف  ىل  عااااع امليةانياااة السااا وية 

%.  و  ااام انعكااااس ةياااا ة اسنفااااق الفعلاااي علاااى مساااتوه 01.6%  ىل 3.0للاالكاااة مااان 
ا يرناااز ذلاااك  ىل ا ااا ما  الصاااحية  اااااف ونوعااااف  ج أهناااا ظلااا   و  مساااتوه الطااااوح. و مبااا

التحاااا يا  الكنااااحلة الاااايت توان  ااااا باااارامه الت ايااااة اجنتااعيااااة والصااااحية ل املالكااااة وظ ااااو  
متبااحلا  ن ياا ة  أثاار  بشااك  مبا اار علااى وضااز ا اا ما  الصااحية وطاارق تقاا مي ا وةيااا ة 

 العح  على موا   وةا ة الصحة.
 ويا  فياااا يساااسم %  اا4.6مراقبااو   ىل أ  ال اااو السااكاين ل املالكااة يبلااغ  ويشااحل
لعاا    التااأمني الصااحي ل  فيااة التطااوير بقطاعااا  الرعايااة الصااحية وال وا يااة ال اااو ل  ااوق

 0.7السوق حاليا يبلغ  مز ونو  تق ير بأ  حةم مليو   عو ي  05 كا  حاع يقا ب 
  خااالقاول   وا  وفقا  01مليا ا   وج  خالل  2ن  ق  يرتفز  ىل أو   مليا   وج    ويا 

 من  عاع قطاع التأمني. ل املا ة 60.2قطاع التأمني الصحي   ويبلغ القطاع
  مؤ ساا  الرعاياة الصاحية ع اياة فا قاة و عاااف  باحلاف مك ت اا ل فاتة قصاحلة ياق  أول

 51ماان ال  ااوض والتطااو   ااااف ونوعاااف  حيااث قفااة عاا   املستشاافيا  خااالل ثالثااني عاماااف ماان 
ه وعاااااااااا   األ اااااااااارة ل 0361ستشاااااااااافى ل عااااااااااام م 026ه  ىل 0421مستشاااااااااافى عااااااااااام 
 ريراف خالل الفتة نفس ا  ااا ةا  عا   املرا اة  45472 ريراف  ىل  5543املستشفيا  من 
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( 108مر اااةاف  اااحياف) 0545مر اااةاف  اااحياف ل عياااز م ااااطق املالكاااة  ىل  607الصاااحية مااان 
  وماز ذلاك    املالكاةباسضافة  ىل الكنحل من العيا ا  واملرا ة الطبية ا ا ة ل  نحل من م

 .( 109) فال يتوقز أ  تفي حبةم الةيا ة السكانية مز ةيا ة ع   املقياني
 ( 110)  ع   املستشفيا  العامة وا ا ة  ل املالكة 

 
 
 
 
 
 

وماااان س ااااا حصاااا  اجتااااا  املالكااااة بااااو تطبيااااق الضاااااا  الصااااحي التعاااااوين علااااى  ااااحل 
لصحي ا ا  خا ة أ  البطا  التأميين وسةا من  أن  أ  يرفز مسامهة القطاع ا  السعو يني

ماليااني مقاايم يضاااف  لااي م عاا   السااعو يني املااؤمن  7ل تلااك املرحلااة  يشااا  مااا يةياا  عاان 
علي م.  اا أ   لبيا  امل نية اح يناة  وا تفااع الاوعي الصاحي باني أفارا  ا تااز الساعو ي  

تسااااسم ل ا تفااااع أعااا ا   وناااواة الضااااا  الصاااحي التعااااوين  ااارعاف تعتاااا عوامااا  يتوقاااز هلاااا أ 
 املشت ني ل برامه الضاا  الصحي التعاوين.

و  م أ  البال  عرف  التأمني م ة النالثي يا  امليال ية مز  خاول  ار ا  الباتول  ج 
أ     ومااااز( 111) ا ساااا0361ه يظ اااار  ج ل عااااام  أ  أول ت ظاااايم  مسااااي للتااااأمني ل املالكااااة

                                                 
 ااحة ا لاايه  = =عب اسلاا   اااعايت  التطااو  الصااحي ماان ع اا  امللااك عباا العةية  ىل ع اا  امللااك ف اا    لااة (108)

 . 62سا  0302 مضا   47الع   
(   ماا خ  62)( الوقااف و عاام مؤ سااا  الرعايااة الصااحية   عاا ا  الاا  تو / عباا  العةيااة باان محااو  الشاانري :  109) 

 (.456ملف وم األخطا  وأ ا يا  التأمني    .أمح  عب اهلل قاحاوي : )

 (.2   . حما  محةة خشيم : ) وتطبيق نظام التأمني الصحي   تضا ب نو ة الع اية الطبية( انظر :  110) 

 ا لاا  الساااعايت ( انظاار : حبااث : الضاااا  الصااحي التعاااوين ل املالكااة :  و   اار ا  التااأمني  للاا  تو  / عب 111) 
 ماا ير عااام الشاار ة السااعو ية للتاااأمني )ميناااق ( امل شااو  ضااان وقااا ز وقااا ز اللقااا  العلاااي ) التااأمني الصااحي التعاااوين (

 م.2/4/6113سا    املوافق 02/0/0367امل عق  باملر ة يوم النالثا   مر ة أحبات اجقتصا  اس الميالةي أقام  

59.1% 12.5% 28.4% 100% 

190 40 91 321 
  ا اوع القطاع ا ا   ن ا  أخره  الصحة وةا ة
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املالكاة العربياة السااعو ية م اة فاتة ونياةة ج تتعاا ه  مما  اة التاأمني الصاحي ا ااا  با أ  ل
ةسااااة عشاااار عاماااااف  ج أناااا  تطااااو  حاااا  أ اااابح حيتاااا  املرتبااااة األوىل ل حمفظااااة  ااااوق التااااأمني 

 السعو ي. 
وماااز الةياااا ة الساااكانية امللحوظاااة والكباااحلة تونااا  ال ولاااة لتبطياااة احاناااة مااان الرعاياااة 

ة ا  باعتاااا  التااأمني الصااحي التعاااوين قاارا  الطبيااة للتااأمني الصااحي فصاا   قاارا  ماان  لاا  الااو 
ب ااااا  علااااى الفتااااوه م 0222/  2/  00املوافااااق  اساااا 0361/  3/  65( بتااااا يخ 50 قاااام )

خاا  ب ظاام الضااا  الصاحي التعااوين للاقيااني   وساو الصا  ة من سيدة  با  العلاا  جباواة 
 ظيا اا جلاياز املقيااني  احل وذلك ا ف توفحل الرعاية الصحية وت  باملالكة العربية السعو ية 

ومت التونياا  للة ااا  املسااؤولة بت ظاايم العااا  ل سااةا ا ااال وفااق سااةا   السااعو يني ل املالكااة
تُبطااي وثيقااة الضاااا  الصااحي التعاااوين ماان ال ظااام علااى أ   السااابعةوقاا  نصاا  املااا ة   القاارا 

 ا  ما  الصحية األ ا ية ا تية:
  ا   واأل وية.الكشف الطيب والعالج ل العيا -0
 اسنرا ا  الوقا ية من : التطعياا   و عاية األمومة والطفولة. -6
 الفحو ا  املِااية والُشعاعية اليت تتطلُب ا احالة. -4
ستشفيا  مبا ل ذلك الوِج ة والعاليا . -3

ُ
 اسقامة والعالج ل امل

 الِص اعية. ُمعاجلة أمراض األ  ا  والل نة  ما ع ا التقومي واألطُقم -7
وج ِ   سة  ا  ما  مباا تقضاي بِا  أحكاام ِنظاام التأمي اا  اجنِتااعياة  وماا تُق  ما  
ااا ناال  الشاار ا  واملؤ سااا  ا ا ااة واألفاارا  جلايااز م سااوبي ا ِماان خاا ما   ااحية أكاا  مم 

 علي  سةا الِ ظام.
يشااتا  علااى  اااا وأ  املؤ سااة العامااة للتأمي ااا  اجنتااعيااة تقاا م نوعاااف ماان التااأمني 

والفرع األول يبطي املااطر ال ا دة من   ابا  العا    فرع املااطر امل  ية وفرع التعويضا 
% ماان الراتااح 6ويشااا ا فياا  عاااال القطاااع ا ااا  مبونااح مسااامهة تبلااغ   واألمااراض امل  يااة

 وتشااتا  امل ااافز الطبيااة علااى  فااز تكلفااة املستشاافى والرعايااة الطبيااة  ويتحال ااا أ باااب العااا 
 سةا باسضافة  ىل نوع آخر من التأمني ي فز ل حاج  العةة الك  أو اجلة ي.  والت ومي
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وبعا الشر ا  تةسح لشر ا  التأمني ا ا ة وتستص   لعااهلا وثا ق تأمني تق م 
وتشا  ل البالح تق مي الرعاية األولية والفحو اا  و ارف    اوعة من ا  ما  الصحية

  ولت فيااة سااةا تتعاقاا   ااار ا  التااأمني مااز مستشاافيا  خا اااة  احاناااةاأل ويااة والت ااومي ع اا  
وق  حيا  العام  نة اف م  ا مان خاالل اج اتقطاع   ويتحا   احح العا  تكاليف الوثيقة

وبعا الشر ا  تقو  بالتعاق  مبا رة مز مستشفيا  ب و  اللةو  لشر ا  تاأمني    الش ري
 (112 ). 

با ا  تطبياق مان القطااع ا اا  قبا  ذلاك حياث تا   ول احقيقة    التأمني التعاوين
لشر ة الوط ية للتأمني التعااوين  الصاا   ل  اأهنا املر اوم امللكاي ااملوافقة امللكية على تأ ي  

 .( 113) ا س05/3/0317( وتا يخ 7 قم )م/
    اا و  نظااام الضاااا  الصااحي التعاااوين وباا   تطبيقاا  يااأيت  تطااو  طبيعااي ملاا  ااة 

الطلاح عليا  حياث ةا   ا اتا ا  التاأمني الصاحي خاالل ةياا ة باملالكاة و  التأمني الصحي
م 0221ملياو  لاير عاام  26.5مان ما اخيل ا الس وا  العشر املاضية ب سبة  باحلة فا تفعا  

م  اااا تاا  ن  األمهيااة ال ساابية للتااأمني الصااحي خااالل 6111مليااو  لاير عااام  257.4 ىل 
% ماان  عاااع ا ااتا ا  3.7املرتبااة الرابعااة ب ساابة الساا وا  العشاار املاضااية حيااث انتقاا  ماان 

% 41.2م  ىل املرتبااة األوىل بااني قا اااة أنااواع التااأمني ل السااوق ب ساابة 0221السااوق عااام 
(  ار ة 22م  وق       وق التأمني الصاحي أيضااف ةياا ة عا   املاا  اني  ىل )6111عام 

 07بلاغ عا  سا  ساةلة فقا وأماا امل  تأمني تعا   و  ترخيل  مسي ومساةلة ل  ول أخاره
 ر ة تأمني بعض ا متاصل ل مما  ة التأمني الصحي فقو واألخره تاا س ساةا ال اوع مان 

ة ر أ  عااا   املعتاااا ين مااان ويااا  التاااأمني ضاااان حمفظت اااا التأمي ياااة الااايت تشاااا  أنواعااااف أخاااره
 61مقااا ما للا ماااة  فيااااا ناااري اعتااااا   340مقااا مي ا ااا ما  الصاااحية بلاااغ حااا  ا   

                                                 
 ( .32حي التعاوين    .احي   والت ي : )( انظر : نظام التأمني الص 112) 

 ( انظر : نظام مراقبة  ر ا  التأمني التعاوين ل موقز  ل  الشو ه. 113) 
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حصيلة األعاال التأمي ياة ل املالكاة   وأ بح  من مق مي ا  ما فقو ح  ا   ن آخري
  .( 114)  % 1,21% بي اا ل ال ول املتق مة تشك 1تشك 

وتقاااا   ا ااااتا ا  نظااااام الضاااااا  الصااااحي التعاااااوين ل املرحلااااة األوىل لتطبيااااق نظااااام 
ملياا   2 – 7ماا باني  ملياو  مقايم أن ايب  2الضاا  الصحي التعااوين والايت  اتبطي حاواع 

م 6161لاير  أماااا ا اااتا ا  املرحلاااة  النانياااة والااايت  اااتبطي عياااز  اااكا  املالكاااة حااا  عاااام 
 – 24ملياو  نسااة  مان املتوقاز أ  تاتاوح تلاك اج اتا ا  ماا باني  44.7ويق   عا  سم 

ل مليااا  لاير. وعلااى سااةا ال حااو يتوقااز أ  يةياا    اا ام قطاااع التااأمني الصااحي التعاااوين  011
% عااام 5% و7% ل الوقاا  احاااع  ىل مااا يااتاوح مااا بااني 1.2ال اااته احمللااي اسعاااع ماان 

 .( 115)  م6161
وقاااا  طرحاااا  الااااوةا ة فكاااارة لتطبياااااق نظااااام التااااأمني الصااااحي تااااتلال ل خصاصاااااة 
املستشافيا  احكومياة مااز  عطاا  املااواط ني وثيقاة تاأمني  ااحي  انياة م عومااة مان الصاا  وق 

لةي يستلم ميةانيت  من وةا ة املالية واليت  انا  تا فز لاوةا ة الصاحة  وقا  مت الوطين التعاوين وا
  فز املقتح لشعبة ا اا  للاوافقة علي .

الصاا  وق الااوطين التعاااوين تتحااا   افااة نفقااا    نشااا ال ولااة ماان خااالل وب ااا  علياا  ف
ملتوقااااز أ  يبلااااغ وا  بااااا ا مبونااااح بوليصااااة التااااأمني الشااااام   أواملااااواط ني  اااابا ا  العااااالج جلايااااز

حياااااث ياااااتم  مليونااااااف  06 )با اااااتن ا  املاااااؤمن علاااااي م  اااااحيا ل الشااااار ا  الكااااااهعااااا  سم )
   ا هتااااواحملافظااا  ويتاااوىل القطاااع ا ااا   التاصاايل جلايااز املستشاافيا  احكومياااة باملاا  
الاا  تو  خالاا  املاار الين ال اااطق با اام وةا ة  بالكاماا  بعاا  انفصاااهلا عاان وةا ة الصااحة. وقااال

 الصحي اجل ي  ير ة على ثالت نقاا: ال ظام   ل توضيح   الصحة

                                                 
( انظاار : حبااث : الضاااا  الصااحي التعاااوين ل املالكااة :  و   اار ا  التااأمني  للاا  تو  / عب ا لاا  الساااعايت  114) 

  شااو  ضااان وقااا ز وقااا ز اللقااا  العلاااي ) التااأمني الصااحي التعاااوين (ماا ير عااام الشاار ة السااعو ية للتاااأمني )ميناااق ( امل
 م.2/4/6113سا    املوافق 02/0/0367امل عق  باملر ة يوم النالثا   مر ة أحبات اجقتصا  اس الميالةي أقام  

م( 6161سا )0331( انظر : ملال و قة التأمني الصحي التعاوين وأثر  على اجقتصا  السعو ي ح  عام  115) 
   6116أ تاوبر  64 -02م(  الريااض 6161ساا )0331  ن وة   الرؤية املستقبلية لالقتصا  السعو ي حا  عاام 

 ع ا   ا ح بن نا ر العاحل م ير تأمني تاج الطيب التعاونية للتأمني   نظام التأمني الصحي التعاوين    .احي   والت ي 
( :32.) 
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تقااا مي ناااو ة متكاملاااة وخااا ما  عالياااة  علاااى اس ااارافتكاااو  م ااااة وةا ة الصاااحة  أ : أوج
 واألمااراضوالاايت تشااا  التطعياااا   األوليااة املسااتوه مبقااايي  عامليااة عاان طريااق مرا ااة الصااحة

وعا لاة متاصال  أ ارةطبياح  ألفايبشارية مان  بطاقة واحوام  األطفالاملةم ة والوقاية و عاية 
 نانح الكوا   الف ية املسان ة.  ىل

 وتشبيل ا بالكام .  ة املستشفيا  العامة  ا    اوعة  ر ا  أو تتوىل مؤ سة : ثانيا 
ا ا ما  الصاحية لباحل الساعو يني عاان   يصاالاجنت اا  مان  ال احياة النالناة فتشاا  ثالنااف : أماا

ويشااا    التااأميين للسااعو يني  ااحيا باا  ا ماان العااام القااا م  والتطبيااق طريااق  اار ا  التااأمني
 :ووةا ة الصاحة و حلساا مان القطاعاا  مبعااىن اس ا ةوالبلا يا  ومع ا   م ساويب التبياة والتعلايم
 أومان املستشافيا  العاماة  أيبوليصة تأمني تؤسل  للعالج ا اين ل  حصول    مواطن على
لل التاااأمني عااان طرياااق وةا ة الصاااحة وعاااا  ااا  وق التاااأمني  ااارا  باااوا ا ا اااة حياااث  ااايتم
مان املاصال ل امليةانياة الايت  انا  تعطاى لاوةا ة  اسنفااقساةا الشاأ   التعاوين الةي يتاوىل ل

امل ااام اجل ياا ة بعاا   صاايل   ىلوتكتفااي وةا ة الصااحة ماان ن ت ااا بالت يدااة لالنتقااال .الصااحة
 املستشفيا  العامة

 (116 ). 

ناء أنظ صل ب صحي الف تأمين ال مة ال

 التعاوني: 

 المكونات األساسية لنظم التأمين الصحي:  

 يون  ع   من الع ا ر األ ا ية ألنظاة التأمني الصحي  وم  ا:
   ي  الشرحية املستفي ة أو التبطية السكانية. .0

   ي  م ه كولية ا  مة. .6

   ي  تكلفة ال ظام. .4

   ي  طرق التاوي . .3

 ا  ) خا  أو انتااعي(.  ي  طرق تق مي ا  م .7

   ي  طرق  فز املطالبا  املالية ملق مي ا  مة. .2

                                                 
 ( انظر : موقز الوةا ة  116) 

http://www.moh.gov.sa/vb/showthread.php?t=6322. 
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   ي  تبعية ال ظام. .5

 .( 117)   ا ة ال ظام  .2

 طرق تمويل التأمين الصحي:  

 تعتا  ال ول ل التاوي  الصحي على ع ة طرق  م  ا:
ومياول  حيث تق م ال ولة ا  ما  الصاحية  انااف ملواط ي اا  :الخ لات القحةة الاطنةة .0

ال ظااام ماان ميةانيااة ال ولااة أو الضاارا ح العامااة  وسااو نظااام مونااو  ل بريطانيااا وبعااا  ول 
 ا ليه.

وفي  ياتم تقا مي ا ا ما  الصاحية مان خاالل ساةا ال ظاام  بعا  أ  تلاةم  :التألةف القح  .6
لفة ب  ال ولة  وا   ا  تعاونياف أو جتا ياف أو انتااعياف  ويشا  التأمني حال العةة أو التك

 الطبية بك  أنواع ا.

 (: Fee For service)داخلل  ال نشلللت القللحةة الح الةللة المسللام لقابلل  الخ لللة  .4
ويعتااا  سااةا األ االوب علااى أناا  ياا فز املااريا الر ااوم املعتااا ة واملألوفااة ل م طقااة ا  مااة 
للاسااامهة ل توياا  ا اا ما  و سااي  ا  ويتاتااز املااريا ل مقاباا  ذلااك خباا ما  نياا ة 

 لقطاع ا ا .تضاسي ا

وطريقتاا  بااأ  تاا فز  :(Prospective Payment system ظللام ال لل ياعات ال سللتق لةة ) .3
ال ولة أو الشر ة مبالغ حم  ة لكا  حالاة مرضاية مرتبطاة تشايصاياف مبةاوعاة معي اة بباا 
ال ظااار عااان التكااااليف الااايت يتكبااا سا مقااا م ا  ماااة  وحيفاااة ساااةا ال ظاااام علاااى  ساااني أ ا  

ي ا  ماااة و فااايا اسنفااااق  اااحل الضااارو ي  وبالتااااع  فاااا تكلفاااة املستشااافيا  ومقااا م
 الرعاية الصحية.

وفياا  يااتم  (:Health maintenance organizationsلنظ للات الحفللاى علللى القللحة ) .7
تأ اااي  م ظااااا  للحفاااا  علاااى الصاااحة والتخااايل هلاااا للعاااا  لتقااا مي خااا ما   ااااملة 

جنحاا  سااة  امل ظاااا  ل  فاايا للاشاات ني مقاباا  أقساااا ا ااتاا  اا وية حماا  ة  وقاا  
 التكلفة للرعاية الصحية.

                                                 
 ( .33( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين    .احي   والت ي : ) 117) 
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وسااي تصاا   ماان (: Preferred provider organizationsلنظ للات المعايللة ال ف لللة ) .2
ال قاباا  العاالياة و اوعاا  املاوظفني  وتتاياة بأهناا تعطاي خياا ا   اوعا   بحلة من  

علاااى أ اااعا   فضاااة   وا اااعة لالختياااا  باااني مقااا مي ا  ماااة الاااةين ياااتم التفااااوض مع ااام
ويكاو  الا فز ل مقاباا  ا  ماة بساعر  فااا ماز وضاز ضااوابو لتقليا  ال فقاا   وتكااو  

 .( 118) األ عا  ل مرانعة املستشفيا  احمل  ة  لفاف 

 :المستقبل للتأمين التعاوني الصحي 

نعل  التاأمني التةاا ي يضاعف بني ال ظامني ) التةا ي والتعاوين ( الفروق اجلوسرية 
  وحيا  حملا  التعااوين بكافاة أ اكال   ومان املعاروف ا   عا ال ول ويتال ى مان بعضا ال ب

أ  أ اااا امل ظااااا  التأمي ياااة ل  ويسااارا ساااي م ظااااا  تعاونياااة  و اااةا ل  جنلاااتا و اااا ر  ول 
سااا أ   0426-م 0256أو وبااا  وقاا  و   ل  حصااا ية م شااو ة عاان التااأمني ل أمريكااا  اا ة 

 .( 119) % من نشاا التأمني في ا 51ح يبطي أ نر من التأمني التعاوين أ ب
وه يبق للتةا ي  ج التاأمني علاى احيااة  با  حا  التاأمني علاى احيااة ونا   أ احاب  
 ااراباف خا عاااف  حيااث وناا وا ع اا  ا ااتالم مبااالغ التااأمني أناا  نقصاا  قيات ااا بساابح التضااام 

الة بقياة ثابتة نسابياف منا  الاةسح وأ بح  مبالغ ةسي ة ج تستحق الع ا   ألهنا ه تربو الع
 .( 120) و حل  فتبحل   نحلاف 

وماان املتوقااز بااالذ  اهلل أ  يااةول التااأمني التةااا ي ل  افااة البلاا ا  اس ااالمية  واملااأمول 
 ةوال  بالكلية وع م ونو  بصاات  على  ر ا  التأمني التعاوين اس المية.

سائل  في م فاق  ختالف واال  ج  اال أو

 : التأمين

 :فرق بين عقد التأمين الصحي وغيره من عقود التأمينال 

 فياا يأيت: عن  حل  عق  التأمني الصحي وميكن تيية 

                                                 
 ( .34( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين    .احي   والت ي : ) 118) 

 (.24( انظر : التأمني وأحكام     . لياا  الن يا  : ) 119) 

 ( .32والتأمني    .حما   وقي الف ةري : ) ( انظر : اس الم 120) 
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التأمني األخره   افة أنواع التأمني خبالف  عق  التأمني الصحي حمل  الرعاية الصحية 
  ة الوقاوعحمتالا خل عيع ا مرتبطة بوقوع حا ثاة معي اة  ...على احياة و اطر احريق واحوا ت

منااااااا  املاااااااو  أو احرياااااااق أو حاااااااا ت اج اااااااط ام ل السااااااايا ا  أو  ااااااارق السااااااافن أو  ااااااارقة 
  أي وقوع أمر حمتا  الوقوع ج يعرف     ا   يقز م ة العق  أو ج يقز . خل ...املاتلكا 

أما عق  التأمني الصحي الةي حملا  الرعاياة .و ج فالفال  وقز ا تحق املستأمن مبلباف من املال 
سااي متعلقااة و   ية فااال  التعاقاا  فياا   اااا سااو خ مااة حيتاااج  لي ااا اسنسااا  وج يسااتبين ع  اااالصااح

و   اختلفا    يكاا  يكاو  مؤ ا  الوقاوع و  بأمر ج يكا  ي ةو م    نسا  خالل ما ة العقا 
 ولكن  مبا حص  ل  مرض مقع  فاحتاج  ىل مةي  عالج.   حانة    واح  عن ا خر

 ج أ     ااار ا  متاصصاااة ل التاااأمنيالصاااحي تاااأمني والبالاااح أ  تقااا م خااا ما  ال
وع  ما يفع  املستشفى ذلك فالن  يأخاة ا اتا اف   املستشفيا  تق م  أحياناف مستقلة و تاعة

أما  ذا قام  با   ار ة تاأمني فاال  العقا      وياف من الفر  مقاب  ا تع ا   لعالن  طوال العام
  .( 121) يكو  بني املستشفى وتلك الشر ة 

ا أ  التااأمني الصااحي عاااع املااااطر   ولااةا جتق ماا   ج  اار ا  حماا و ة   بي اااا  ااا
  أنواع أخره م   مرحبة بال سبة للشر ا  ولةا تت اف  في  .

 : وفي  فصالن:أحكام التأمين الصحي

  :األحكام المتعلقة بالتأمين الصحي

  :التكييف الفقهي للتأمين التعاوني الصحي 

 :اب التأمين وشركة التأمينتكييف العالقة بين حس

التااأمني ( وحساااب  قتكييااف العالقااة بااني حساااب التااأمني )سيدااة املشاات ني أو  اا  و أوجف : 
املسااامهني بال ا تاا  )الشاار ة املسااامهة املتاصصااة ل   ا ة عاليااا  حساااب التااأمني( سااي عالقااة 

اة التأمني التعاوين خالف بني القا لني جبو  وج  و الة بأنر أو ب و  أنر على أ اس املضا بة

                                                 
( انظاار: التااأمني الصااحي    .حمااا  علااي القااري   حبااوت  لااة  اااز الفقاا  اس ااالمي التااابز للا ظاااة   الاا و ة  121) 
 (.735(     )4(    ل  )04)
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وسااااي عالقااااة نااااا ةة بشااااروط ا املااااة و ة ل سااااةين البااااابني ع اااا    علااااى تكييف ااااا اااااةا الشااااك 
( 122) الفق ا 

. 
تكييااف العالقااة بااني حساااب التااأمني واملسااتأم ني )املشاات ني حاااملي الوثااا ق التأمي يااة (  :ثانياااف 

ومنلا   ا   عان   تاابز للرابطاةسي عالقة تاع وتعاو  وق   يفا  ااةا  ااز الفقا  اس االمي ال
( 123)  اااز الفقاا  اس ااالمي الاا وع التااابز مل ظاااة املااؤتر اس ااالمي 

وحساااب التااأمني يعتااا   
وهلااا أ اا  ل التااا يخ   وقاا  مسااا  الفق ااا  املعا اارو  بالشاصااية اجعتبا يااة   اصااية اعتبا يااة

و ااةلك األوقاااف   ليااةحيااث أ  ال ولااة بأن ةهتااا  اصاايا  اعتبا يااة وهلااا ذماام ما  اس ااالمي
( 124) واملسان  وبوسا 

. 
أو يقال أن  قريح مان قضاية األ اعريني وقضاية   لكن سةا التاع س  سو تاع بعوض 

ويااااأيت  أو ساااو وعاااا  ملاااةم  ااارعاف ر. حيتااااا  عااا ة  ر اااا   ال  ااا  الااايت نااال علي ااااا الفق اااا  
 .اح يث ع  

  :حقيقة عقد التأمين التعاوني من حيث المعاوضة والتبرع

ساا  ساو مان قبياا   :اختلاف البااحنو  ل عقاا  التاأمني ل حقيقاة عقاا  التاأمني التعااوين
 .عقو  املعاوضا  أو من قبي  عقو  التاع أو مر ح م  اا ر.ثالثة أقوال

وساو   ملاا فيا  مان  افة التااع  وسو قول  نحل ممن أناة التأمني التعاوين  ض م عق  ت معالقال 
  با  س فا  التعااو  علاى تفتيا  األخطاا  احملتالاة  صو  م  ا الاربحلي  من عقو  التةا ة املق

وه يطلااح ا ااتناع    تاااج ملبلااغ التااأمنيج حيمااز أ   اا  واحاا  ماا  م ياا فز وسااو يعلاام أناا  قاا  
وساااةا العقااا  يو اااف بأنااا  تباااا ع  ااااا ل قضاااية ال  ااا  وعاااز   فيااااا لاااو توقاااف عااان اج اااتاا

 مقصو ة. ج  عاوضة تابعةوما في ا من م  و و هتا نا ةة  األةوا 
 واعتمض علةم:

ألناا  مااا  ااا  ليعطااي لااوج ونااو  العطااا    بونااو  حقيقااة املعاوضااة ل التااأمني التعاااوين
 وسةا حقيقة املعاوضة.  ع   احانة

                                                 
 (.645( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 122) 

 (.2/6)2(  قم 123) 

 (.640(   التأمني اس المي للقر   ا ي )0/432( انظر : مب أ الرضا ل العقو  : ) 124) 
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 و اقش بأ  ا: 
  اا نل علي  الفق ا .( 125) والتابز تابز   معاوضة تابعة للتاع

ففي بعض  تاع ول   ألن  ل األ   عق  مر ح  ض م لم ب لف الت مع وال عاوضةالقال 
 ااااا أنااا  يتساااامح ل عقاااو  التاعاااا     باااال ل ل قضاااية ال  ااا   بعضااا  معاوضاااة ناااا ةة ثبتااا

( 126) تسااامح ل عقااو  املعاوضااا  ج يواس فاااق مااا 
) وج الباار     خ  ل الربااا احملاارم وج تاا  

127 )
 .( 128) أو يقال مستنىن بال ل من قاع ة الربا والبر    

فاا  م مان م عاا  ألنا   اا  ماان  القاولْث اختلاف أ احاب سااةا   ض لم عقلل  لعاوضلةالقلال 
وماا  م ماان م ااز بعااا   وماا  م ماان أباحاا   اااا أباااح التةااا ي  فاارق قبياا  التااأمني التةااا ي وج

( 129)  ااو   فقاااو حياااث حاارم  اااحل املبا ااار وأباااح التاااأمني التعااااوين املبا اار 
 
ومااا  م مااان أبااااح  

ونعااا  املعاوضاااة فيااا  ناااا ةة لوناااو  معاااىن التعااااو  وأ  نواةساااا ثبااا     يالتعااااوين  و  التةاااا
والتااأمني التةاا ي ل القااوانني البربيااة معاا و  ماان   ( 130) باال ل ل قضااية ال  اا  وعااز األةوا  
ويفاااارق بعااااا الباااااحنني بااااني التعاااااوين البساااايو فيعاااا   ماااان   عقااااو  املعاوضااااة وأناااا  بيااااز و اااارا 
 .( 131)  فيع   من قبي  املعاوضا التاعا  وبني التعاوين املطو  

 واهلل أعلم.  والتابز تابز  وما في  من معاوضة تابز  واألقرب م  ا القول األول
  :وق  اعتض على اج ت جل اا على اجلواة

                                                 
    (420/ 0 اة عيو  البصا ر ل  رح األ با  وال ظاا ر : )   (005/ 0: )للسيوطي األ با  وال ظا ر (  125) 

 ااارح القواعااا  الفق ياااة    (255/  1) :الفتااااوه الفق ياااة الكااااه    (35/ 0    احكاااام ل  ااارح  لاااة األحكاااام : )
(:0/674.) 

 .(278/ 1)ج  :الفروق (  126) 

 (.2( انظر : حبث : التأمني    .يو ف الشبيلي : ) 127) 

 (.077( انظر : نظام التأمني للة قا : ) 128) 

(   م شاو  641(   و اةلك  تبا  : التاأمني : )3( انظر :  : حقيقة  ر ا  التأمني    . لياا  الن ياا  : ) 129) 
 (.463لة البيا  ويون  م   نساة على الشبكة العاملية  : نظام التأمني اس المي    .عب القا   نعفر : )ل  

-027( انظار : عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة اس االمية والقااانو  الوضااعي    .سياانم حاماا  املصااا وة : ) 130) 
612.) 

 (.445  442فر : )( انظر : نظام التأمني اس المي    .عب القا   نع 131) 
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  ع و أ  يكو  انت ا اف من القاضي ولي  نصاف  رعياف  اا ل ج يبأهنا  ر  حكم قضا ي
 .قضية عز األةوا 

    تلف عن التأمني ل  و  املشتي سو الةي يا فز ل قضاية جتاا  الباة بي ااا ل  اا أهنا 
ومز ساة  اجعتاضاا  نقاول ساو معضا  و ااس   .التأمني التعاوين الةي ي فز سو املشتا

 .( 132) ولي   ليالف مستقالف 

  :البطاقات الصحية وحكمها 

 مفهوم البطاقات الصحية: 

. وقاال .البطاقاة  كتاباة. ة   تابة  قاال الةبيا ي:  عز بطاقة على و  :البطاقا  :لغة
.وقااال اباان م ظااو : ( 133)   اجلااوسري: سااي الرقعااة الصاابحلة امل وطااة بااالنوب الاايت في ااا  قاام   اا 

البطاقة الو قة عن ابن األعارايب وقاال  احل  البطاقاة  قعاة  ابحلة ينبا  في اا مقا ا  ماا جتعا  فيا  
 .( 134)     متاعا فقيات و    ا  أو ع          ا  عي ا فوةن  

قطعاة مان البال اتيك أو الاو ق املقاوه  اصلالالحا:: وال ماد ب ا يل  التلألةف القلح 
  ا  ا م اجل ة املص  ة وا م امل تفز و قم امللف وم ة  الحية البطاقة ومكا  العالج.

والبطاقة ق  تكو  قطعة و قياة أو مع نياة أو بال اتيكية مربعاة أو مساتطيلة الشاك  ج 
 .( 135) ةاوة حةم الكف  يكتح علي ا بيانا  معي ة تت

وتلصق على البطاقة  و ة املستفي  و تم خبتم اجل ة املص  ة  وساي بطاقاة  اصاية  
مبعااىن أهنااا تتعلااق بالشااال  فااالذا  ااا  التااأمني يبطااي أفاارا  العا لااة فيصاارف لكاا  فاار  بطاقااة 

 خا ة ب . 
سااة  خا ااة بالتااأمني اجنتااااعي  وتسااى ل بعااا البلاا ا  البطاقااة العالنيااة  ولعاا  

 أما ل التةا ي وبو  فتساى بوليصة التأمني أو وثيقة التأمني.

                                                 
 (.067(    فز ال ية من قب   ر ا  التأمني املعا رة   حما  خحل  براسيم   ا    : ) 132) 

 .(0060/ 0القاموس احمليو : )   (005/ 0الفا ق : )  وانظر :  (27/ 67تاج العروس : )(  133) 

 .(60/ 01لسا  العرب : )( انظر :  134) 

(   البطاقاااا  الل ا  ياااة    .حماااا  العصاااياي: 05بااان عبااا اهلل أباااو ةيااا  : ) ( انظااار : بطاقاااة اج تااااا     بكااار 135) 
(22.) 
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   اذج بالاقة صحةة لل ة ة العالة للتألةف القح  ي  السادان: 

 
 حكم هذه البطاقة: 

سااة  البطاقااا  سااي ل احقيقااة  اار  وثيقااة  ثبااا  علااى أحقيااة  اااحب ا بااالعالج أمااام 
و و يل ا   اا أهنا تس   عالياة معرفاة التاا يخ والوقا  وناوع العاالج ومكانا   اجل ة املص  ة أ

ويسااتفا  م  ااا ل أخااة معلومااا   اااحب ا ومااا قاا م لاا  ماان العااالج لتقيياا سا ل ملفاا  لتطبااق 
علي  أحكام العق   وب اا  علاى ذلاك فلاي  للبطاقاة حكام مساتق  م فار  عان العقا  األ الي  

كم نوع التأمني الةي تنل   فال   ا  جتا ياف أخة  حكاا   وسةا يفي  أ     بطاقة تأخة ح
( 136) و    ا  تعاونياف أو انتااعياف أو اتفاقاف تأمي ياف مبا راف فكةلك 

. 

 :حكم تأسيس شركات تأمين تعاوني

ه يااار  ااااز الفقااا  اس اااالمي مانعااااف مااان قياااام  ااار ا  بااا و  اجلاعياااا  التعاونياااة ل 
تلطاااة بشااارا اجلتاااةام مببااا أ نظاااام التاااأمني التعااااوين احقيقياااة  تأ اااي   ااار ا  تاااأمني تعااااوين  

 وال اعي لةلك:
يااااتا لءفاااارا  مساااادولية القيااااام مباتلااااف  الااااةي اس ااااالمي اجقتصااااا ياجلتااااةام بااااالفكر  :أوجف 

  ع صر مكا  ملا عةة األفرا  عان القياام با     ج و  ال ولة  يأيتوج  املشروعا  اجقتصا ية 
 لضاا  جناح سة  املشروعا  و المة عالياهتا. و  و  مون  و قيح

                                                 
( التااأمني الصااحي وا ااتا ام البطاقااا  الصااحية    .حمااا  نااا األلفااي   حبااوت  لااة  اااز الفقاا  اس ااالمي  136) 

 (.325(     )4(    ل  )04التابز للا ظاة   ال و ة )
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مبقتضا  يستق  املتعاونو  باملشروع  ل  من حياث  الةي التأمييناجلتةام بالفكر التعاوين  :اف ثاني
 ومسدولية   ا ة املشروع. الت فيةيتشبيل  ومن حيث اجل اة 

الفر يااة واج ااتفا ة ماان  علااى مبا اارة التااأمني التعاااوين و  ااا  املبااا  ا  األساااعتاا  يح  ثالنفااا:
ل اس ا ة جتعل م أ نر حر فا ويقظة علاى  األساعفال  ك أ  مشا  ة   البواعث الشاصية 

مصاالحة هلاام ل  بالتاااعياا فعو   تاعااني تكلفااة تعويضاا ا ممااا حيقااق  جت ااح وقااوع املااااطر الاايت
ملسااتقب    اااا أ   ذ أ  جت ااح املااااطر يعااو  علااي م بأقساااا أقاا  ل ا  جناااح التااأمني التعاااوين 

 وقوع ا ق  حيال م أقساطا أ ا ل املستقب .

أ   اااو ة الشااار ة املاتلطاااة ج  عااا  التاااأمني  اااااا لاااو  اااا  سباااة أو م حاااة مااان ال ولااااة   ابعفاااا:
ب  مبشا  ة م  اا مع ام فقاو حااايت م ومساان هتم باعتباا سم سام أ احاب  للاستفي ين م   
ة ليشاعر معا  املتعااونو  با و  ال ولاة وج يعفاي م ل وساةا موقاف أ نار   ابيا املصلحة الفعلية 

( 137)  نف  الوق  من املسدولية
. 

 : أحكام التعاقد لتنفيذ التأمين الصحي 

 التعاق  ألن  التأمني الصحي ل  ثالت  و  وتعرض ل ثالثة مطالح: 

للتعهااااد بمعالجااااة  االتفاااااق بااااين الميسسااااات وبااااين المستشاااافيات
  :الموظفين

 للتع اا  مبعاجلااة املااوظفني طيلااة فااتة معي ااة ؤ سااا  وبااني املستشاافيا اجتفاااق بااني امل
 .لقا  مبلغ معني  مز اجلتةام بال وا  والعاليا  وبوسا

عق   وق  نعل  بعض م عني التأمني الصحي  ولةا عرف التأمني الصحي ب  فقال:  
 اا  أو عاعاة( مان   بني طرفني يلتةم ب  الطرف األول )املستشفى( بعالج الطارف النااين )فار اف 

مرض معني  أو الوقاياة مان املارض عاماة مقابا  مبلاغ مااع حما   ي فعا   ىل الطارف األول  فعاة 
( 138)   واح ة أو على أقساا

. 

                                                 
 (.37(   تأمني  اطر  نال األعاال   أ. .حسني  حاتة : )205) 6ج6( انظر :  لة  از الفق  :   137) 

 (.7-4   . عو  الف يسا  : ) ل امل ظو  اس المي( انظر : التأمني الصحي  138) 
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  :حكم هذه الصورة

التكييف الفق ي هلةا العق  أن  عق   نا ة  فيأخة عيز أحكام عق  اسناا ة  وجبا  
نا ة أناواع: فبعضا ا متعلاق بالصايبة  وبعضا ا متعلاق في  من توفر  روا اسنا ة  و روا اس

 بالعاق ين  وبعض ا متعلق باألنرة  وبعض ا متعلق باحمل .

 تحرير محل النزاع: 

ج خالف بني املتكلاني ل املسألة س ا ل  و  العق   نا ة  وأ  تكييفا  الفق اي أنا  
 من قبي  األنحل املشتا.

احكاام ماان حيااث تااوفر الشااروا وعاا م توفرسااا  اختلااف ماان تكلاام ل سااة  املسااألة ل 
 وما ي بين علي  من اجلواة وع م .

 القال األول:
واأل اااتاذ (  139) اجلاااواة  وبااا  قاااال مااان املعا ااارين األ اااتاذ الااا  تو   اااعو  الف يساااا   

 .( 140) ال  تو  حما  نا األلفي 
 القال 

 .( 141 ) الص يق حما  األمني الضريرالتحرمي  وب  قال األ تاذ ال  تو  
 ضدلة القال 

لتاوفر الشاروا وا تااال   أن  عق  أنحل مشتا  حيح نافة باني املؤ ساة واملستشافى
فق   ا   اس ااب والقباول باني طارفني ا تالا  أسليت ااا بصايبة واضاحة علاى حما    األ  ا 
 ومعني أو قاب  للتعيني مق و  على تسليا .  ومونو  أو قاب  للونو   مشروع

ااان ياا خ  احاااام ج يعلاام  اام امليااا  أناارة  خااول احاااام ف س ااالمي:ومنلاا  ل الفقاا  ا
 وبو  ففي   ر  مبتفر. اليت  تصرف علي  و  م  يبةل ل  من الصابو 

                                                 
 (.03: ) ل امل ظو  اس المي(  انظر : حبن  : التأمني الصحي  139) 

ا األلفاااي   حباااوت  لاااة  ااااز الفقاااا  ( انظااار :التاااأمني الصاااحي وا اااتا ام البطاقاااا  الصاااحية    .حمااااا  نااا 140) 
 (.325(     )4(    ل  )04اس المي التابز للا ظاة   ال و ة )

   لااة  اااز الفقاا  اس ااالمي التااابز الصاا يق حمااا  األمااني الضاارير : أ. .  عاا ا   التااأمني الصااحي ( انظاار :  141) 
 (.452للا ظاة   ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )
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و أه أ حاب سةا القول أنا  ج يصاح اجعاتاض باجل الاة الايت تعاتي حما  العقا  مان 
  أل  املستشااافى ج حياااث عااا   املرضاااى واخاااتالف أمراضااا م وطبيعاااة العالياااا  و ااان األ وياااة

يقااا م علاااى منااا  ساااةا اسنااارا   ج بعااا   نااارا    ا اااا   قيقاااة تشاااا  عاااار املساااتفي  ون سااا  
وم  تا  و الو   وحالتاا  الصاحية وةماان العاالج ومكاناا  و احل ذلااك مماا لاا  أثار  ممااا  عا  تقاا ير 

مان أنر العالج و ن ال وا  وعا   املرضاى وأناواع األماراض وطبيعاة العالياا  أقارب ماا يكاو  
 الواقز من خالل احسابا  اج توا ية  فتتال ى بةلك اجل الة.

وعلااى فاارض ونااو  ن الااة ف  اااا ن الااة مبتفاارة ل حماا  العقاا   فالطبيااح حي اااا يعاااجل ج 
 ااةم ب ااوع املاارض وناا وه الاا وا   وسااة  ن الااة لك  ااا مبتفاارة  وج بااأس أ  يعتااا  الطبيااح 

( 142) ة الظاان علااى  لبااة ظ اا  س ااا  وال  ا ااا  س ااا تفياا   لباا
وقاا  قااال اباان القاايم  محاا  اهلل:   

و ذا أ ك  عليا  املارض أحاا  ساو  وق  تق م أن   ذا أمك   العالج بالبةا  فال يعاجل بال وا   
وج بااأس بتةربتاا  مبااا ج يضاار   أم بااا   ر فااال يقاا م حاا  يتبااني لاا  وج  رباا  مبااا  اااف عاقبتاا  

( 143)   أثر 
فتلف املريا فق  ذ ار الشاافعي أنا  جضااا  عليا   والطبيح  ذا فع  ما ل  فعل   

 (144 )
.  

 و اقش: 
بااااأ  اجل الااااة ل سااااةا العقاااا   بااااحلة وج يبتفاااار منل ااااا  وتااااؤ ي  ىل الت اااااةع والشااااقاق  

 وال  ا ا  املة و ة سي  ر  توقعا  وت بؤا  ج ي بين علي ا حكم  رعي.
حن ج نااتكلم عاان أمااا ضاااا  الطبيااح فليساا  سااي مسااألت ا  فتلااك مسااألة أخااره  فاا 

املستشااافى سااا  يضاااان ماااا يتلاااف بعالنااا   بااا  ناااتكلم عااان أ ااا  العقااا   واجل الاااة ل عاااا  
الطبياااح ن الاااة مبتفااارة باااال ل واسعااااع  خباااالف مساااألت ا فاااال يصاااح قيا ااا ا علي اااا للفاااا ق 

 الكبحل ل حم  العق  ول  روا العق  و حلسا.

                                                 
انظااار : التاااأمني الصاااحي وا اااتا ام البطاقاااا  الصاااحية    .حماااا  ناااا األلفاااي   حباااوت  لاااة  ااااز الفقااا   ( 142) 

 (.325(     )4(    ل  )04اس المي التابز للا ظاة   ال و ة )

 .(044/ 3): ةا  املعا  (  143) 

 .(057/ 2) : األم (  144) 
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لااة ولااي  اسنااا ة  وب ااوا ومحاا  بعااا أ ااحاب سااةا القااول سااةا العقاا  علااى عقاا  اجلعا
( 145) نواة  على نواة اجلعالة 

. 
 و اقش: 

أ  سااةا مساالم  ذا اتفقااوا علااى ذلااك  بااأ  يعياا  املستشاافى املااال  ذا ه حيصاا  عااالج  
 ولكن الواقز أ  املستشفى يأخة املال  و وا   في املريا أو ج.

 ضدلة القال 
ا  ل ااا ل سااةا العقاا   وقاا  ا اات ل أ ااحاب سااةا القااول بأناا  جباا  ماان تااوفر الشاارو 

وع اا  ال ظاار ل تااوفر الشااروا ل العقاا   يتبااني أهنااا ج تتااوفر بعااا الشااروا وج ت طبااق علي ااا: 
 ثالثة أ يا :فبال سبة للاح  ل سةا اجتفاق مر ح من 

 وسو املقصو  أ الة ) معاجلة موظفي املؤ سة م ة معي ة (. 
  أل  املستشاااافى املتع اااا  وسااااةا ياااا خ  ل  نااااا ة األ اااااا   واألنااااحل فياااا  مشااااتا

باملعاجلة لي  خا فا باملؤ سة املتفقة مع   و اا يتع   بالعالج لكا  مؤ ساة تطلاح اجتفااق 
 مع   وسةا  أ  األنحل املشتا   الطبيح الةي يعاجل    من يأيت  لي  بأنر.

  ساااو املستشاااافى  وأطبااااؤ  وعاالاااا  الاااةين يتولااااو  عاااالج مااااوظفي املؤ سااااة العاقااا  الناااااين :و  
 فيةح أ  يطبق على اجتفاق حكم  نا ة األنحل املشا ا.

أ  املؤ سااااة تتفااااق مااااز املستشاااافى علااااى أ  يعاااااجل  ل العقاااا  ة معي ااااة املاااااملقصااااو  بو 
موظفي ااا نظااحل مبلااغ معااني ت فعاا  لاا   اا   اا ر أو  اا   اا ة  ولااي  املقصااو  أ  يعاااجل م ماا ة 

   رين منالف مببلغ  ةا ْث يت  م.
ي املؤ ساااة ( فقااا  يكاااو  عياااز املاااوظفني ل املؤ ساااة مااان  اااحل وأماااا املقصاااو  ) مباااوظف

 . اجلتةام بع   حم    وق  يكو  املقصو  موظفي املؤ سة احملصو ين ع  اف 
ساااةا اجتفااااق  ااار  نا اااا عااان اجل ااا  ل احملااا  مااان حياااث ل ول  اااال احاااالني يااا خ  

ع املعاجلاااة الااايت مقااا ا   ل احالاااة األوىل  ومااان حياااث مقااا ا  مااان  ااايحتانو  للاعاجلاااة  وناااو 
 حيتانو   لي ا ل احالتني. 

                                                 
 (.03و  الف يسا  : )   . ع ل امل ظو  اس المي( انظر : التأمني الصحي  145) 
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ا   ذا  اااا  املاااريا  ااايبقى ل املستشااافى  وساااة  مااان  ناااا ة م اااافز األعياااا  رَ ُةاااة واحُ را ِ ااااألَ 
أ  تتااوافر فياا   ااروط ا  وماان  ااروط ا: أ  تكااو  امل فعااة معلومااة ع اا  و ااح فتأخااة حكا ااا 

 بلة لالمت ا . التعاق   وأ  تة ر م ة اسنا ة  ذا  ان  امل فعة قا
وامل فعة ل سة  احالة سي ا تعاال األ رة واحةرا  وسي م فعة ممت ة  فيةح في اا 
  يا  املا ة  واملا ة ل ساةا اجتفاااق  احل حما  ة  فقا  ميكااث املاريا ل املستشافى يومفاا  وقاا  

 ميكث أ بوعفا  وق  ميكث   رفا  ول سةا  ر  مفس  للعق .
ألناا  ماان عااا  أطبااا  املستشاافى  مااا العاليااا  فتلحااق باااألول :أاللل واو والع لةللات و حا للا

وأماا الاا وا  وباو   الطعااام  فااال يصالح حمااالف لإلنااا ة  أل   فيكاو  ماان عاا  األنااحل املشااتا 
و ااااا تااار  علاااى م افع اااا  فيكاااو   الااايت تسااات لك ساااة  أعياااا   واسناااا ة ج تااار  علاااى األعياااا  

بيعا يأخة حكم البيز  ومن  روا  حة عق  البيز أ  اجلتةام بال وا  وبو  نظحل مبلغ معني 
يكو  املبيز معلومفا  واملبياز س اا وساو الا وا    اول ال اوع  و  اول املقا ا   في خلا  البار  مان 

سااةا اجتفاااق حياايو باا  الباار  ماان  اا  نوانباا   والباار  الااةي فياا   نااحل ل عقاا  البيااز و  ن تااني 
  ة الةي أعز الفق ا  على  حاق  باالبيز  وساو لالةي و   في  ال  ي خا ة  ول عق  اسنا

املعقو  علي  أ الة  وج حانة ت عو  ىل سةا اجتفااق  أل  العاالج ميكان الو اول  ليا  بطارق 
( 146) أخره مشروعة  حل سةا الطريق الةي في   ر  

. 
وسااةا علااى القااول جبااواة انتااااع عقاا  البيااز واسنااا ة ل عقاا  واحاا   أمااا علااى الاارأي 

 ر املانز من ذلك ف ة   ب ة أخره ت ز م  .ا خ

 الترجيح: 

 سو القول الناين وسو  رمي من  سةا التعاق : –واهلل أعلم –والرانح 
 لقوة أ لة القول الناين  و المت  من اجعتاض املعتا. .0

 ضعف أ لة القول األول وم اقشت . .6

  الة والبر .ونو  ع   من الب ا   الشرعية عن من  سةا العق  امللي  باجل .4

                                                 
   لااة  اااز الفقاا  اس ااالمي التااابز الصاا يق حمااا  األمااني الضاارير : أ. .  عاا ا   التااأمني الصااحي ( انظاار :  146) 

 (.452للا ظاة   ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )
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  :ثمرة الخالف في المسألة

وتظ اار  اارة ا ااالف ل املسااألة ل موقااف املسااتفي  وسااو املوظااف ماان خاا ما  املستشاافى: 
( 147) فعلااااى القااااول األول يلااااةم علياااا  اجلااااواة لصااااحة العقاااا  ع اااا سم 

أمااااا علااااى القااااول الناااااين   
طااا  ف اااو باطااا   فيحتاااا  ون اااني: الونااا  التحااارمي ب اااا  علاااى فساااا  العقااا   وماااا باااين علاااى با

واجلااواة  ب ااا  علااى أناا  تااأمني  نبااا ي ماان املؤ سااة ج خيااا  للاوظااف في ااا أو سااو سبااة ماان 
املؤ ساااااة للااااااوظفني وتتحاااااا   ْث اسنااااارا  احملااااارم لوحااااا سا  و  املاااااوظفني  ااااااا ل الشااااار ا  
املاتلطااة  وفياا   ااب ة لونااو  ماان قااال جبااواة   وسااو متاااح ماان قباا  املستشاافى للاااوظفني ملاان 

ي  في  أ   ملال أح  بالباط   واأل ا  ل املعاامال  اسباحاة وساو مان احاناة الايت  ا   ول
ت اةل م ةلاة الضارو ة فيقاال جبااواة  لتعلاق الصاحة بالضارو يا  ل  نااحل مان نوانب اا  وساو الااةي 

 يظ ر  واهلل أعلم.

 :البديل الشرعي لهذه الصورة

املستشافى بفاتح حمفظاة تاأمني   ما تو و  ر ة تأمني تعاوين ل سةا العلاية  أو قياام 
تعاوين تقوم على التاع والتعااو  با ف  نظاام  ار ا  التاأمني التعااوين ا ااةة  ارعاف مان علااا  

 العصر.

  :قد بين الشخص وبين المستشفىاعتال

ساة  الصاو ة تعاين أ   اصفاا   ا  العق  بني الشال وبني املستشافى: حكم ما لو
نظحل تع   املستشافى بعالنا  ما ة اف للاستشفى مبلبفا معي تعاق  مز املستشفى على أ  ي فز 

 معي ة مز التةام املستشفى بال وا  والعاليا  وبوسا. 
 ح ط   ه القارة: 

 ومن أ لة امل ز: خالفا ووفاقاف  احكم ل سة  الصو ة  احكم ل الصو ة السابقة
 ا  باملا ة الايت ميكن اا ما في ا مان البار  ال ا اا عان اجل ا  مبقا ا  الا وا  ونوعا   واجل

 املريا ل املستشفى.

                                                 
 لاااة  ااااز الفقااا   ( انظااار : التاااأمني الصاااحي وا اااتا ام البطاقاااا  الصاااحية    .حماااا  ناااا األلفاااي   حباااوت 147) 

 (.325(     )4(    ل  )04اس المي التابز للا ظاة   ال و ة )
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وفي اا ةيااا ة علاى ذلااك  ار  نا ااا عان اجل اا  حبصاول العااالج  فقا  ياا فز الشااال  
املبلغ املتفق علي   وج حيتااج  ىل عاالج ل املا ة احملا  ة  وقا  مياو  ذلاك الشاال ل م ةلا   

  فباأي ونا  يساتح  أو ميو  حباا ت ل الطرياق  وج يكاو  املستشافى قا  قا م لا  أي عاالج
ول سااةا  لاا  ا تكاااب للباار  ماان  ااحل حانااة  فااال  ل  مكااا  سااةا  !املستشاافى مااا أخااة  م اا 

الشال أ  ي تظر  ىل أ  حيتاج  ىل العالج  ْث يةسح  ىل املستشافى  ويتعاقا  معا  بالطريقاة 
 .( 148) املشروعة 

حل مااااؤثرة  ومااان  أه اجلااااواة فقاااا  ا اااات ل باااا ف  األ لاااة السااااابقة  و أه أ  اجل الااااة  اااا
والتنيح في ا  سابقت ا  ومن  رهتا:  ذا تعاق  الفر  لعا لتا   والكاالم ل ساة  الناارة  االكالم 

 ل  ابقت ا خالفاف ووفاقاف و ر اف وترنيحاف  واهلل أعلم.

  :في العالقة بين المستفيدين توسط شركة تأمين تجارية أو تعاونية

ل العالقة بني املستفي ين  واجل ة  تعاونية حكم ما لو تو ط   ر ة تأمني جتا ية أو
 وسة  الصو ة قساا :  املتع  ة باملعاجلة 

أ  تقاااوم ااااةا الااا و   ااار ة تاااأمني جتاااا ي  فاااال  اااوة  ويااار  علي اااا الكاااالم الساااابق ل القسلللط 
  ر ا  التأمني التةا ي.

 علااااا  العصاااار وج عأ  تقاااوم بااا   ااار ا  تاااأمني تعااااوين  وساااي ناااا ةة بالعاااا القسلللط 
( 149) خالف ل سةا 

. 
ويشتا س ا ل عالية التو او أ  ج تشاتا  علاى احملااذير الساابقة  مبعاىن أ  ج تقاوم 
 ر ة التأمني ب و  التعاق  مز املستشفى ب جف عن املؤ سة أو الفر   أل  احكم واح  حي داٍة  

  اا ل املسألة و ري في ا ا الف السابق.

                                                 
   لة  ااز الفقا  اس االمي التاابز للا ظااة   الص يق حما  األمني الضرير : أ. .  ع ا   التأمني الصحي (  148) 

 (.452ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )

   لااة  اااز الفقاا  اس ااالمي التااابز الصاا يق حمااا  األمااني الضاارير : أ. .  عاا ا   التااأمني الصااحي ( انظاار :  149) 
(   املعااامال  املاليااة املعا اارة ل الفقاا  اس ااالمي   حبااث 452للا ظاااة   الاا و ة النالنااة عشاارة   ا لاا  النالااث     )

 (.22عق  التأمني    .حما  عناا   بحل : )
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 تطبق اااا بعاااا  ااار ا  التاااأمني اس اااالمية  حياااث ومااان الصاااو ة اجلاااا ةة ل ساااةا الااايت 
 ىل  قيااااق التكافاااا  بااااني والااااةي ي اااا ف نظااااام التكافاااا  اجلااااااعي الصااااحي عااااا    ىل ب ااااا  

املشات ني ل حالاة مارض أحا  العااملني األعضاا  مرضفاا طبيعيفاا  أو مارض أحا  أفارا  عااا ال  
تكافاا  مااز املسااتفي  الالتني يااتم ول احاا العاااملني األعضااا  مرضفااا طبيعيفااا خااالل فااتة اج ااتاا 

وتا فز مةاياا التكافاا   با فز مةاياا التكافا  املتفاق علي اا ل العقا  وفقفاا ملاا نال عليا  ل ال ظاام 
للاسااتفي  بالعطا اا   اايكفا ل فااتة ج تتةاااوة  اا رين ماان تااا يخ تكالااة املساات  ا  والبيانااا  

تفي ين مساابقفا  نظااحل مبلااغ حماا    الالةمااة  فالشاار ة ج تتعاقاا  مااز املستشاافى علااى معاجلااة املساا
  ( 150) .و اا الةي يتعاق  مز املستشفى سو املستفي  نفس  بع  ح وت املرض

 صيغ عقد التأمين الصحي: 

  لكناارة مااا فياا  ماان التقسااياا  يعاا  التااأمني الصااحي ماان أ ناار أنااواع التااأمني تعقياا اف 
ميكاان توقعاا  بساا ولة   وا ا ما  والشااروا والتفا ااي   و اابح ذلااك تعلقا  حباا وت مكاارو  ج

فالصحة  تلف عن املو   اا ل التاأمني علاى احيااة  أل  املاو  أمار حما   و ا    خباالف 
الصحة واملرض  أل  ا تشاف ا  عح  وتت وع األمراض ألنواع  نحلة وبعض ا   اول السابح  

  ولك  اااا ت قسااام بصااافة أ ا اااية  ىل ناااوعني يساااتقالولاااةا ت وعااا   ااايغ التعاقااا  ل التاااأمني  
( 151) و تاعا  أحياناف أخره   أحياناف 

 : التالية وتفصيل ا ل املسا   .

 :عقد رعاية صحية :ىاألولالمسألة 

ولح ساةا العقا  ساو الرعاياة الصاحية ولاي  العاالج  وفيا  يا فز ا اتا اف  ا وياف مقابا  
التحاليا   سة  الرعاية الس وية  وتتلال الرعاية ل  نرا  الع اية ل مستشفيا  معي ة و نارا 

الالةمااة وو ااف األ ويااة والت ااومي و ناارا  العاليااا  اجلراحيااة ع اا  احانااة أو العااالج الطبيعااي  
 يشا  الرعاية الصحية للحا  والوج ة لل سا  و عاية املوالي   وق  يشا  الطح ال فسي.و 

                                                 
   لااة  اااز الفقاا  اس ااالمي التااابز الصاا يق حمااا  األمااني الضاارير : أ. .  عاا ا   التااأمني الصااحي ( انظاار :  150) 

(   التأمني الصحي وا تا ام البطاقا  الصحية    .حما  452للا ظاة   ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )
 (..325    )( 4(    ل  )04نا األلفي   حبوت  لة  از الفق  اس المي التابز للا ظاة   ال و ة )

( انظار: التااأمني الصااحي    .حماا  علااي القااري   حبااوت  لاة  اااز الفقاا  اس االمي التااابز للا ظاااة   الاا و ة  151) 
 (735(     )4(    ل  )04)
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يساتنىن م ا  فقا   ول  ا تن ا ا  حبساح مساتوا   وسو أنواع متع  ة ول  ح و  قصوه
أو التطعيااااا  الوقا ياااة أو األ ااا ا  أو ال ظاااا ا  الطبياااة أو نراحاااة التةايااا  وماااا  ىل  الااا وا 
    ذلك مؤثر ل   ي  الر وم.   و ذلك

ويق م سةا ال وع من التأمني  ر ا  التأمني  اا تق م  أيضاف املستشافيا  والعياا ا  
لرعاياة الصاحية للعااملني قاوم بتوقياز العقاو  ماز الشار ا  لتقا مي اتالطبية  تاعاة أو مساتقلة  ف

 . ( 152) في ا وبو ذلك 

  :التأمين على المرض :ةالثاني المسألة

وساااو مااان ناااوع التاااأمني الصاااحي حيصااا  املاااريا مااان خاللااا  علاااى تعاااويا مااااع  وقااا  
أ خل  بعضا م  ا   ايغ التاأمني علاى احيااة  أل  التعاويا مارتبو بااملرض  ولاي  باالعالج 

  حصاااول املااارض ليقاااوم با اااتا ام  ل العاااالج  ذا   اااح  أو الاااا   ويساااتحق التعاااويا مبةااار 
وقا  يقتصار التاأمني علاى مارض معاني   معي اة  مبا ا تا ل بعا العقاو   فعا  جل اة عاالج و 

اس ابة مبرض اسي ة أو السرطا   وق  يتضان  اوعة من األمراض املةم اة  علىمن  التأمني 
وج يتضان األمراض ا فيفة أو اليت يكو  أو عسحلة العالج أو املقع ة عن الكسح والعا   

حما  اف  و مباا  اا   اتبااف يوميااف يا فز  ليا  أث اا   قامتا  ل  اف باعالن ا يساحلاف  ويكاو  التعاويا مبل
 املستشاافى أو ماا ة عةااة  عاان مما  ااة العااا   وقاا  يتضااان  اتباااف  ا ااااف ل حالااة العةااة الاا ا م

 .( 153)  لصو ةفيكو   بي اف بالتأمني اجنتااعي ل سة  ا

   العالج الطبي:في عقد  تعاقدالالمسألة الثالثة: محل 

ي ااا ف املاااريا مااان الاااةساب للطبياااح العاااالج والاااا   ولكااان الاااا  ل احقيقاااة  اااي  
يصاعح نعلاا  حمااالف للتعاقا  ل  نااة أ  الطبيااح ج يوافاق علااى نعلاا  حماالف للعقاا   ألناا  بياا  اهلل 

خباتا  القا ارة   ااا أ  الاا  لاو حصا  ج يعرفا  ل ولي  بي    و اا ساو متسابح ل العاالج 
 ذ البالااح  ج املااريا  فلااو حصاا  التعاقااا  علياا  فقاا  ي كاار املاااريا الااا  لل اارب ماان الااا فز  

  ولاةا ج يقبا  بالمكان  اج عا  أ  ا جم ج ةالا  موناو ة  ج أ  يكاو  املاريا أمي ااف  ا وقاف 
ال اس ل عق  العالج الطيب على أ  يكو  احمل  ولةلك يتفق  الطبيح التعاق  على من  سةا 

                                                 
 (735( انظر: املص   السابق   ) 152) 

 (735( انظر: املص   السابق   ) 153) 
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 يداف ميكن التأ   من وقوع  من قب  الطرفني  من  أ  يكاو  حملا  التشاايل وو اف الا وا  
امل ا ح  أو  نرا  عالية نراحية وبو ذلك  مز بقا  البارض ال  اا ي للااريا ساو الاا  مان 

 .املرض
عاوضااا   اوضااف و اعوبة  ولااي  ج  ياح أ  عقا  العاالج الطاايب مان أ نار عقاو  املو 

أ ل علااى ذلااك ماان أ  القااانو  الفرنسااي حاا  ع اا  قريااح ه يكاان يعتااا مااا يقااز بااني املااريا 
 .( 154) والطبيح عق اف لصعوبة تطويز العالقة بي  اا ل عق  مساى 

لق  تعام  ال ااس ل القا مي  وج ةالاوا يتعااملو  حا  يوماا ل ااس ساةا باأنواع مان عقاو  
 ي  تلف حبسح ال ية والصفة  و وف نعرض س ا لبعض ا على عةالة: وسالعالج  

 أنواع عقود العالج الطبي وتكييفها الفقهي: 

  :عقد العالج الطبي عقد بيع المسألة األولى: النوع

 ااا  عااا  الطبيااح قاا مياف تر يااح األ ويااة وو ااف ا للارضااى الااةين يشااتوهنا م اا   فااالذا 
ساااةا ل و ا يصااالح حالااا  مااان أ وياااة ير ب اااا ب فسااا  لااا   ناااا  املاااريا و اصااا  الطبياااح باعااا  مااا

وما ي فز املريا من  ن سو لةلك ال وا   والتشايل   (ال وا )حقيقت  عق  بيز املنان في  
 تابز لةلك لي  ل   ن مستق .والعالج 
من و ف ال وا  وبيع  على املريا بع  أ  اليوم ما يفعل  بعا الصيا لة  بي  اةا و 

نا  مساتوٍف لشارا و الصاحة ل البياوع  أل وسةا تعاقا   احيح   ما يشكو م    يبني األخحل ل
وج يكفااااي  وخا اااة مااااز اخااااتالف  لك ااا  ج ياااا  ا حباناااا  ال اااااس  ىل العاااالج ماااان املااارض

 . ( 155)  األمراض وحانة بعض ا لعاليا  نراحية وعالج معق  ومتابعة  قيقة

  )أجير مشترك وإجارة منافع ( :ةعقد العالج الطبي عقد إجار المسألة الثانية: النوع

وناا  ل السااابق بعااا ا اا ما  للارضااى الاايت يقاا م ا املعاااجلو  علااى اخااتالف مااراتب م  
من  احةامة و ح  العني والكي والفص  و حلسا  وق  خرنا  علاى عقا  اسناا ة  فالطبياح 

                                                 
 (735( انظر: املص   السابق   ) 154) 

 (735ص   السابق   )( انظر: امل 155) 
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واحا ة  وقا  واحةام وبوسم يعتاو  أنرا  يستحقو  ما تراضوا عليا   وقا  يكاو  العقا  مارة 
( 156) يتكر   و ياف أو   وياف 

.  
و ةلك  ولو  ا ا  حاج أ  يكح  عي     را ب  سم ناة ذلك قال السرخسي:   

)   ألن  عا  معلوم ع   أس  الص عة واج تدةا  عليا  متعاا ف باني ال ااس ال وا  ل     ا  

157 ). 
عي اا   اا   اا ر  قااال أ ااحاب ا  ذا ا ااتأنر  حاااج علااى أ  يكحاا وقااال الطحاااوي:   

و ةلك ال وا  ل     ا .وقال مالك  ذا ا اتأنر  حااج يكحا  عي ا   ا   ب  سم ف و نا ة 
و ذا  اا   احيح العاني فشارا    ر ب  سم ف ةا على الا  فاال  بارأ فلا  حقا  و ج فاال  اي  

واسنااا ة فياا  نا ةة.قالاا  اباان القا اام علااى قياااس قااول  أ  يكحلاا   اا را باا  سم باس اا  ناااة 
 .( 158)   ك.وقال احسن بن حي ج بأس أ  يشا ا الطبيح على الا مال

  ولو ا تأنر طبيبا أو  حاج أو نراحا ي اويا  وذ ار ما ة نااةول الفتاوه اهل  ية   
 (159 ). 

ل  نااا ة األطبا :قلاا : أ أياا     ا ااتأنر   حاااج يكحاا  عيااين ماان  ول امل وناة:  
 األطباا :  ذا ا اتؤنروا علاى العاالج فالااا ساو ونز اا     ا ر با  سم ر قاال: قاال مالاك ل

فااال  باارأ فلاا  حقاا  و ج فااال  ااي  لاا .قال مالااك:  ج أ  يكونااا  اارطا  اارطا حااالج  علااى الااا  
في فة بي  اا.قال ابن القا م: وأنا أ ه    ا تا أ  يكحل     ياوم أو  ا   ا ر با  سم أ  

لطبياح مان األنار حبسااب ذلاك  قاال: ذلك نا ة  ذا ه ي ق   قال: فال  برأ قب  ذلك  اا  ل
 ج أ  يكو   حيح العي ني فا اتا عليا  أ  يكحلا   ا را با  سم ويكحلا   ا  ياوم ف اةا ج 

أل  سااةا قاا  لااةم  اا  واحاا  م  اااا مااا ا ااتا  أل  سااةا لااي  يتوقااز باارؤ  و اااا سااةا  بااأس باا  

                                                 
( انظر: التأمني الصحي   القاضي  اس  اس الم القاامسي   أماني عاام  ااز الفقا  اس االمي باهل ا    حباوت  156) 

(   التااأمني الصااحي    .حمااا  724(     )4(    لاا  )04 لااة  اااز الفقاا  اس ااالمي التااابز للا ظاااة   الاا و ة )
 (.735(     )4(    ل  )04 المي التابز للا ظاة   ال و ة )علي القري   حبوت  لة  از الفق  اس

 .(30/ 02املبسوا : ) (  157) 

 .(015/ 3 تصر اختالف العلاا  للطحاوي : )(  158) 

 . (371/ 3الفتاوه اهل  ية : ) (  159) 



 63 ارك آل سيف ـدهللا بن مبـأحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية                  د.عب

ببااااحل    نااا   اااارا علااااى الكحااااال أ  يكحلاااا   اااا را بااا  سم وسااااو  ااااحيح العي ااااني باس اااا  أو
  .  ( 160)   فاسنا ة في  نا ةة 

و ااوة أ  يسااتأنر  حاااجف يكحاا  عي اا   ألناا  عااا  نااا ة وميكاان   قااال اباان ق امااة: 
تسااليا   وحيتاااج أ  يقاا   ذلااك باملاا ة  أل  العااا   ااحل مضاابوا فيقاا   باا   وحيتاااج  ىل بيااا  

  .( 161)   ق   ما يكحل  مرة ل    يوم أو مرتني 
صااح أ  يسااتأنر ( األ ماا  )  حاااج ليكحاا  عي ياا  ( ألناا  عااا  ) ويوقااال الب ااويت:   

نا ة ميكن تسليا  ) ويق   ذلك باملا ة (  و  الاا  ألنا   احل معلاوم ) وحيتااج  ىل بياا  عا   
ما يكحل     يوم ( فيقول ) مرة أو مرتني  فال   حل  ل امل ة فلم ياأ ا تحق األنرة ( ألنا  

 .( 162)   وىف بالعا  
ولو  را لطبيح ماسر أنرة وأعطاى  ان األ وياة   حملتاج  ىل  رح امل  اج: ول هناية ا

فعاجل  اا فلم يااأ ا اتحق املسااى     اح  اسناا ة... ولاي  للعليا  الرناوع بشاي   أل  
املسااتأنر علياا  املعاجلااة  و  الشاافا  باا      اارط  بطلاا  اسنااا ة  ألناا  بياا  اهلل تعاااىل  ْث    

 . ( 163)   ق املساى  ج بع  ظ و   ناعل  علي   ح وه يستح
فعق  العالج الطيب ع  ما يكو   ناا ة فاحلا  ساة  ا  ماة الايت يقا م ا الطبياح لا   

( 164) و    ا  مع ا أ وية  ان  األ وية ل عق  بيز مستق  
. 

  :عقد العالج الطبي عقد جعالة: المسألة الثالثة

  العقا  خ ماة )  ناا ة ( حما  ة )  أما  ذا ه يكن ْث  ارا  أ وياة ) بياز ( وه يكان حما
 165)  احةامة (  فال  التعاقا  ماز الطبياح ميكان أ  يكاو  علاى الاا  فيكاو  ع   اٍة نعالاة 

). 

                                                 
 . (366/ 00)( امل ونة :  160) 

 .(0443/ 2املبين : )(  161) 

 .(03/ 3)  شاف الق اع عن منت اسق اع :(  162) 

 . (297/ 5هناية احملتاج  ىل  رح امل  اج : )(  163) 

( انظر: التأمني الصحي   القاضي  اس  اس الم القاامسي   أماني عاام  ااز الفقا  اس االمي باهل ا    حباوت  164) 
حمااا  (   التااأمني الصااحي    .724(     )4(    لاا  )04 لااة  اااز الفقاا  اس ااالمي التااابز للا ظاااة   الاا و ة )

 (.735(     )4(    ل  )04علي القري   حبوت  لة  از الفق  اس المي التابز للا ظاة   ال و ة )
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ج  ص  للةاع  م فعة  ج بتاام العاا  قاال القاضاي أباو  أ ويشتا قال القرال:   
 بااطال وقاال أباو الوليا  ملا في  من البر  باةساب العاا  الكناحل  حما  وميت ز ل الشي  الكنحل 

  ه يكاان  فااا  قاا  ل  ااحل املقاا   ماان األعاااال بااةمن   جج يشااتا ذلااك وميت ااز : باان   اا  
  .( 166)   نعال ب   نا ة

ألناا   ااحل   ج  ااوة : فأمااا    قاا  سا بااالا  فقااال القاضااي وقااال املوفااق اباان ق امااة:   
أل  أباا  اعي  حاني  قاى   لاى الاا  ج باأس مبشاا طة الطبياح ع: وقاال ابان أيب مو اى .معلوم

  ج  ناا ة  والصحيح     ا  اهلل أ  ساةا  اوة لكان يكاو  نعالاة .الرن   ا ط  على الا  
فأما اجلعالة فتةاوة علاى عاا    اول  ار  .أو عا  معلوم   فال  اسنا ة ج ب  في ا من م ة 

 .( 167)   ة س  ا منل وح يث أيب  عي  ل الرقية  اا  ا  نعالة فيةو .اللقطة وا بق 
 ومسألت ا سة  األنرة في ا معلومة  ولكن العا   حل معروف ألن  مرتبو بالا . 

 وق  اختلف الفق ا  ل اج تطباب يكو  عق  نعالة فأناة  ع   م  م. 
وقاا  أناااة ل ااا مالااك عااالج الطبيااح  ذا  ااا ط  علااى  ااي  معلااوم     قااال اباان   اا :

 . ( 168)   ه يصح من عالن  ه يكن ل   ي  فال   ح أعطا  ما مسى ل   و   
ل  نااا ة األطبا :قلاا : أ أياا     ا ااتأنر   حاااج يكحاا  عيااين ماان  ول امل وناة:  

ونز اا     ا ر با  سم ر قاال: قاال مالاك ل األطباا :  ذا ا اتؤنروا علاى العاالج فالااا ساو 
 .  ( 169)   على الا  فال  برأ فل  حق  و ج فال  ي  ل . 

 وة مشا طة املعلم على تعليم الصيب القارآ     قاضي عب  الوساب ل املعونة:وقال ال
ومشاا طة الطبياح علاى بار  العليا   أل  الضارو ة تا عو  ىل ذلاك فةاوة ألنل اا  على احةق 

  وقااال ل مكااا  آخاار:   ذا  ااا  مقاماا  ل التعلاايم  ااحل معلااوم وباار  العلياا   ااحل معااروف املاا ة 

                                                                                                                                            
( انظار: التااأمني الصااحي    .حماا  علااي القااري   حبااوت  لاة  اااز الفقاا  اس االمي التااابز للا ظاااة   الاا و ة  165) 
 (735(     )4(    ل  )04)

 (.2/2: )الةخحلة (  166) 

 .   املبين من املكتبة الشاملة (044/ 2ملبين : )ا(   167) 

 ( .2/356)البيا  والتحصي  (  168) 

 . (366/ 00)ج (  169) 
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)   ى بار  العليا  واملعلام علاى تعلايم القارآ  فات   باني اجلعا  واسناا ةفأما مشا طة الطبيح علا
170 ). 

وج بااأس بتعلاايم املعلاام القاارآ  علااى احااةق    وقااال ل الر ااالة جباان أيب ةياا  القااحلواين:
)واج تدةا  للطبياح  ااا ساو علاى الاا   وقال ل موضز آخر:.ومشا طة الطبيح على الا  (

)   لاة با   فيساتأنر  علاى  حا  وضاا  أو  وا  ماة و  فيةاوة ذلاك  ج أ  يكو   نالف ج ع
.. فااالذا علااام ناااوع ا  ماااة ومقاا ا سا  اااا   ناااا ة منااا  الكحاا  والضاااا  و ج ف اااو نعالاااة ( 171

 يعاق   على الا . 
وقااال ل الفوا اا  الاا واين: ) بقولاا : )مشااا طة الطبيااح علااى الااا  نااا ةة ( واملعااىن: أناا  

الاا  باأنرة معلوماة للاتعاقا ين  فاالذا بارض املاريا أخاةمها الطبياح  وة معاق ة الطبياح علاى 
ألناا   ااوة  وناا  ماان ع اا    و ج ه يأخااة  اايداف. واتفقااا علااى أ  عيااز الاا وا  ماان ع اا  العلياا  

الطبيح على أن     برض العلي  ي فز األنرة و ن ال وا   و   ه ياأ ي فز قياة الا وا  فقاو  
 .( 172)  أل ا  ا  ىل انتااع ُنع  وبيز وسو ج  وة ( و اا ه جتة تلك الصو ة

فالذا  ا  عق  العالج الطيب عق  نعالة فال  ذلك يعين أ  اجل   الةي يبةل  الطبيح 
 حل معلوم ب قة  ف و  مباا عاجلا  ما ة طويلاة و مباا بارض مان مرضا  جب ا  قليا   واجلعا  في اا ج 

 الا .  يتبحل مبق ا  العا   ب  سو مرتبو بال تيةة وسي
بيااز أو اسنااا ة أو الأ  العااالج الطاايب ل القاا مي  ااا  يااتم علااى أ اااس عقاا   وا ال ااة

 تاااا  الصااايغ الااانالت و ل اااا  اجلعالاااة حبساااح احاااال وطبيعاااة العالقاااة باااني املاااريا والطبياااح 
 ج  صو ااية العااالج عاان  ااا ر ا اا ما  األخااره لكااو   اارض  اامسااتقلة أو  تاعااة ومااا ذ

 .( 173) الا  من املرض  و عوبة أ  يكو  ذلك حمالف لعق  معاوضة  املريا  ا ااف سو

                                                 
 (170 ( : )0002. ) 

 .(012/ 0)ج  :القحلواين ابن أيب ةي    الة (  171) 

 .(0071/ 6الفوا   ال واين على   الة ابن أيب ةي  القحلواين : )(  172) 

   .حماا  علااي القااري   حبااوت  لاة  اااز الفقاا  اس االمي التااابز للا ظاااة   الاا و ة  ( انظار: التااأمني الصااحي 173) 
 (.735(     )4(    ل  )04)
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 عقود العالج الطبي المعاصرة:

 ا  ل الساابق العالقاة باني الطبياح واملاريا مبا ارة با و  و اطا   والعالياة بسايطة 
و ااحل معقاا ة  وقاا  تكااو  بيعاااف أل ويااة أو ا ااتدةا اف لاا  أو  اعلااة أو  حلسااا  ولكاان ل عصاارنا 

وبعاااا  ظ اااو  املستشاااافيا  والعياااا ا  تبااااحل  الصاااو ة وتعقاااا   فااا خ  في ااااا عقااااو  احاضااارة 
 على ضربني:أخره  وسة  العقو  املعا رة 

 :بعق  إجارة بةف ال ميض والال ة
وساااي عالقاااة مبا ااارة باااني الطااارفني مقابااا    ااام حمااا   علاااى الفحااال أو اسناباااة عااان 

ذلاك العاا   ولاي  التعاقا  اج تفسا ا  أو و ف العالج  ويستحق الطبيح األنرة مبةر  
 على الشفا   و و ت  واضحة ل العيا ا  ا ا ة التابعة لءطبا .

 العالج ي  ال ستشفةات:
وفياا  يااتم التعاقاا  مااز املستشاافى علااى العااالج والرعايااة الصااحية والوقا يااة  واملستشاافى 

عااجل لاي   اصية اعتبا ية يعا  ااا أطباا  وممرضاو  وأخصاا يو  و  ا ة وعااال  والطبياح امل
 العاق  مز املريا  ب  سو أنحل للاستشفى  و ةلك األخصا يو  واملارضو  و حلسم.

فالتعاقاا  مااز املستشاافى عقاا  مر ااح ل احقيقيااة ماان ثالثااة أطااراف: الطاارف املااريا  
والطرف املستشافى  والطارف الطبياح  فالطبياح أناحل أو  اريك ماز املستشافى حمكاوم با وام 

شفى أنحل بكام  خ مات  للاريا وق  يكاو  با عااف لء وياة وماؤنراف وحما بة ومرتبا   واملست
 للبرف واألن ةة وموظفي .

املريا ع  ما يرانز املستشفى فالنا  يا خ  ل معاقا ة مقصاو  م  اا الاا  مماا يشاكو ف
م ااا   و اااوا   انااا   ناااا ة أو بيعااااف أو نعالاااة ج يكاااو  واضاااحاف ع ااا  الااا خول ل ساااةا العقااا  

م مان املستشافى ومقا ا  الانان الاةي  اي ت ي  ىل  فعا   ليا   أل  اسنساا  مق ا  اجل ا  املقا 
ي خ   ىل املستشفى أو يرانع  وج يعرف ما ي ت ي ب  األمر  أل  األطبا  سم الاةين حيا  و  

وسااةا يةياا  ماان تعقياا  سااة   مااا حيتاااج  لياا  ويقاارو   ايااة ا  مااة الاايت  ااي ت ي  ىل  فااز    ااا 
 . ( 174) مني الصحي من أعق  عقو  التأمني العقو   و ع  عقو  التأ

                                                 
( انظار: التااأمني الصااحي    .حماا  علااي القااري   حبااوت  لاة  اااز الفقاا  اس االمي التااابز للا ظاااة   الاا و ة  174) 
 (.735(     )4(    ل  )04)
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 :التكييف الفقهي للتأمين الصحي التعاوني غير اإلسالمي 

واملارا  با  اجلاعياا  التعاونياة البربياة الايت تاا س التاأمني التعااوين وبوساا   ع ا  التأماا  
ياا  ل اوع ساة  العقااو  و ايبت ا يظ اار واهلل أعلام أهنااا ت قسام لقسااني: القساام ساو الااةي لاي  ف

ا اتناا  أ ااالف   باا  ال قاو  ل حمفظااة واحاا ة وج تساتنار  ف ااةا ال ااوع ج حارج فياا   وج يضاار  
 ااو  بعااا املشاات ني مماان يتعاماا  باااحرام  والقساام توناا  فياا  حمفظااة ا ااتناا    فااال   اناا  
تسااتنار ل حااالل فااال حاارج  وأمااا     اناا  تسااتنار ل حاارام ماان فوا اا   بويااة و حلسااا ف ااة  

الشر ا  املاتلطة حالف وحرماف  أل  أ   عق سا مباح وساو التااع والتعااو    ت خ  ل حكم
لكاان طاارأ علياا  ل التطبيااق بعااا احملرمااا   فيأخااة حكاام الشاار ا  املاتلطااة الاايت ل أ اال ا 

وساااااةا مباااااين علاااااى  اااااالم العلااااااا  ل مباحااااة لكااااان حااااا ت ل التطبياااااق  الفاااااا  وحماااااةو ا   
 الشر ا  املاتلطة.

 ي الشركات المختلطة:أقوال العلماء ف

 تحميم لح  النزاع: 
اتفاااق العلااااا  علاااى أ  الشااار ا  ذا  ال شااااا املبااااح والااايت ج تاااا س  ااايداف مااان األعااااال  .0

 احملرمة أهنا مباحة واج تاا في ا مباح.

اتفاق العلاااا  علااى أ  الشار ا  ذا  ال شاااا احملاارم منا  تصاا يز ا اااو  أو بياز حاام ا  ةياار 
( 175) حمرم أ  اج تاا في ا 

. 

واختلااف العلاااا  فياااا أ اال  مباااح  وطاارأ علياا  حماارم  وسااو مااا قاا  يساااى ع اا  بعااا طلبااة  .6
 العلم بالشر ا  املاتلطة على ثالثة أقوال: 

 القول 

التحااااارمي  وبااااا  أفتااااا  اللة اااااة ال ا ااااااة للبحاااااوت واسفتاااااا  بعضاااااوية الشااااايخ ابااااان بااااااة 
ا   وسيدااة الفتااوه ل بياا  التاوياا    واباان  اا ي- مح اام اهلل –وعباا الرةاق عفيفااي واباان قعااو  

 املااؤتر مل ظاااةالكااوييت  و اااز الفقاا  اس ااالمي التااابز للرابطااة  و اااز الفقاا  اس ااالمي التااابز 
 اس االمي للب اك الشارعية الرقاباة وسيداة اس المي   يب لب ك الشرعية واهليدة  جب ة اس المي

                                                 
 (.042-045  ا  وأحكام ا    .أمح  ا لي  : )(  انظر : األ  م والس 175) 
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  القاولني امل ساوبني للشايخ ابان عنيااني وسو قول ع و  العلاا  املعا رين  وسو أح.السو اين
 ( 176)  مح  اهلل.

 القول الثاني:

اجلاااواة بشااارا تقااا ير املاااال احملااارم في اااا و خرانااا  وعااا م اجنتفااااع بااا  علاااى خاااالف باااني   
( 177) أ ااحاب سااة  القااول ل تقاا ير نساابة املااارج وتفصااي  فياا  

 الشاارعية اهليدااة وباا  قالاا :  
 الا ااة  ل لااة الشاارعي واملستشااا  األ  ين  اس ااالمي ب ااكلل الشاارعية واهليدااة  الرانحااي لشاار ة
 م يااز باان اهلل عباا  الشاايخ ماا  م املعا اارين العلاااا  ماان وعاا   )توثيق ( السا  ااة الا ااة وناا وة
( 178)  اهلل حفظ 

( 179) وسو أح  األقوال امل سوبة للشيخ ابن عنياني  مح  اهلل   
. 

 القول 

شااا احملارم فتحارم باال  اك _وساةا  احل التفصي : فاال   انا  الشار ا  مان ذوا  ال 
 اخا  ل ال اةاع  و    انا  مباحااة ل األ ا  لك  اا تقاتض بالربااا وباو ذلاك مان املعااامال  
املا وعة  رعاف ف ة  ميكن امل ز من ت اول أ  ا ا على  ابا  املساامهني  أماا الشار ا  ذا  

ا الااا ول ب فسااا ا ا ااا ما  العاماااة الااايت تاااؤ ي خااا ما  ضااارو ية للاةتااااز تعةاااة ع  اااا بعااا
ف ة  ج حيةر على ال اس من ت اول أ  ا ا وتلك اا بشارا فارة العوا ا  الربوياة في اا  

 محا  اهلل –وتط حلسا بطريقة مقا بة  وج يشتا ال قة التامة  وسةا قول الشيخ مصطفى الة قاا 
 (180 ). 

                                                 
 (.032(  انظر : األ  م والس  ا  وأحكام ا    .أمح  ا لي  : ) 176) 

 طويا  قرضااف  أ اا   اوا  - بالربا املقتض املبلغ  عاع يتةاوة (  ملال  أي سيدة الرانحي أهنم يرو  أ  ج 177) 
 حمارم ع صار مان ال اته اسيرا  مق ا  يتةاوة أج   والشر ة  ا مونو   عاع من %67 -األن  قصحل قرضاف  أم األن 

%( 07) نسبة -حملرم تلكفا أو  ا  ا تناا فا -احملرم الع صر حةم  عاع يتةاوة أج   و الشر ة  يرا   عاع من 7%
 .الشر ة مونو ا   عاع من

 (.632( حبوت ل اجقتصا  اس المي   عب اهلل بن م يز : ) 178) 

 (.032(  انظر : األ  م والس  ا  وأحكام ا    .أمح  ا لي  : ) 179) 

   0ج 5(    لااااااة  اااااااز الفقاااااا  ع 020( انظاااااار : األ اااااا م والساااااا  ا  وأحكام ااااااا    .أمحاااااا  ا لياااااا  : ) 180) 
222،225. 
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 ظار وخا اة والقول األول أ لت  قوية وسو القول بالتحرمي  والقول الناين ل  حاظ مان ال
ل سااةا العصاار الااةي ج تكااا  تساالم  اار ة ماان حمظااو   ولااي  املقااام مقااام بسااو األ لااة ألهنااا 
خا نة عان  الح التاأمني و   ا تبطا  با  ل نواناح حما  ة  و اا  القصا   ار  الت بيا  علاى 

 أقوال العلاا   ج اج تعراض وامل اقشة والتنيح.

   :لصحي التعاونيلتأمين االعالقة بين األطراف في ا توصيف 

 :التعااااوين اس اااالمي مااان خاااالل حساااابني التاااأمنيواملااارا  ااااةا الشااار ا  الااايت تاااا س 
  وطبيعااة العالقااة بااني سيدااة املشاات ني و  ا ة وحساااب املسااامهني)األقساااا (  التااأمنيحساااب 

  ر ا  التأمني هلا ع ة  و :

 :الوكالة بدون أجر الصورة األولى:

مااان املسااامهني بتشاااكي   اار ة مساااامهة عامااة   أو مقفلاااة ل  واملاارا : أ  تقاااوم  اوعااة
 صل التأمني اس المي  وت ير الشر ة وفق نظرة التأمني اس المي الصحيحة القا ااة علاى 
مباا أ التاااع ماان محلااة الوثااا ق املتاعااني حساااب  اا  وق التااأمني  ْث تقااوم الشاار ة بااال ا ة سااة  

و  أنر  وب ا  علي  تكو  عيز املصا يف اس ا ية الشر ة  و ي  عن    وق محلة الوثا ق ب 
 ضااااافة  ىل التعويضااااا  مااااأخوذة ماااان حساااااب محلااااة الوثااااا ق )ويساااااى حساااااب التااااأمني أو 
   وق التأمني أو حساب سيدة املشت ني ( وسو حساب م فص    ل محلاة الوثاا ق  وفيا  

اماااف  والفااوا ا عاليااا  التعااويا واملصااا يف والفااا ا  وسااو م فصاا  عاان حساااب الشاار ة ت
الاايت فياا  ملاااك هلااةا احسااااب  ونااة  مااان أ باحاا  تاااوةع علااى محلاااة الوثااا ق وناااة  م  ااا يااا خ  
لتعويضا  املستقب  وفق لوا ح وأنظاة معي اة  وتتاوىل الشار ة ا اتناا  أماوال احسااب ا اا  
 بالتاااأمني علاااى أ ااااس املضاااا بة الشااارعية واملتفاااق في اااا علاااى نسااابة معي اااة حمااا  ة وعا لاااة لكااا 
طاارف  وتسااتفي  الشاار ة اااة  الطريقااة الشاارعية و ااةلك املسااامهو  في ااا   اااا يسااتفي و  ماان 
ا تفااااع قيااااة أ ااا ا م ل البو  اااة  ذا  انااا  ناةلاااة في اااا وقااا  تتضااااعف أضاااعافاف  ناااحلة   ااااا 
حصاا  لكنااحل ماان  اار ا  التااأمني  وباا  يعلاام أ  الشاار ة ليساا  ملةمااة أ ااالة بااالتعويا  وأ  

ان اااة تعويضاااا  التاااأمني  بااا  يتحال اااا حسااااب التاااأمني  و ااااا الشااار ة أمواهلاااا ليسااا  ل مو 
و يلة  وق  ت ح قرضاف حسا اف لصا  وق التاأمني يساتنز فيااا بعا    ااا أ  الشار ة مان خاالل 
حساااا ا ااا  تتحااا  مصااا يف ا ا ا ااة اااا  وهلاا وحاا سا  بااح أمواهلااا  وتاا ل بعااا الب ااو  
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  ول الوقاا  نفساا  تعتااا الشاار ة و يلااة ل   ا ة عاليااا  علااى أفضاالية محلااة الوثااا ق ل اس ا ة
التأمني وترتيح العقاو  وفاتح احسااب و نارا  التعويضاا  وفاق العقاو   واحملامااة وا صاومة ل 

( 181) قضايا اجختالف مز اجل ا  األخره والقيام بك  املتطلبا  الرمسية لشر ة التأمني 
. 

  :الوكالة بأجر :الصورة الثانية

ن  الصو ة األوىل و تلف ل نقطة واحا ة وساي أ  الشار ة تا ير ساة  األعااال وسي م
 مقاب  أنر   وي أو   ري أو حسح اجتفاق.

 ويتم حساب األنر بطريقتني: 
حياا   ماان خااالل ال  ا ااا  واسحصااا يا  الاايت  اا   متو ااو مصااا يف  :الالميقللة األولللى

و  اناا  املصااا يف املعتااا ة مليااو  لاير  التااأمني اس ا يااة ْث يضاااف هلااا أناار م ا ااح فوق ااا  فلاا
لاير  وب اااا  عليااا  فاااال يتحاااا  حسااااب التاااأمني  611.111فيضااااف هلاااا أنااار م ا اااح منااا  

( 182)  وه سةا املبلغ 
وير  على سة  الطريقة   كالية وسي أ  حساب املصا يف ج ميكان   

 اااا بعااااا حسااااب  ب قاااة وقااا  يةياااا  ويااا قل ففيااا  ن الااااة  وساااة  الطريقاااة ساااي الاااايت تساااحل علي
الشر ا  اس المية ب ا  على فتوه من سيداهتا  ول احقيقة أن  ج يون  نظحل هلة  املسألة ل 
الفق   فالو ي  ج يتحا  املصا يف  ملا في ا مان اجل الاة والبار   واملصاا يف قا  تةيا  وتا قل 

مااز أ  ولااو ا عااوا أهنااا م ضاابطة حبسااابا   قيقااة  ف ااو ج يسااومل ذلااك  والظاااسر امل ااز م  ااا  
( 183) ظاااسر  ااالم بعااا العلاااا  نواةسااا 

واألوىل أ  يلتااةم حساااب التااأمني بكاا  املصااا يف   
لاير فقااااو.واهلل  611.111م اااااا بلباااا  ولااااو ةا   عاااان  املليااااو  ويكااااو  األناااار حماااا  اف ب 

 أعلم.

                                                 
عة (   عقااا  التااااأمني التعااااوين ل الشااااري617( انظااار : التااااأمني اس اااالمي    .علااااي حماااي الاااا ين القااار   ا ااااي: ) 181) 

 (.317اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )
(   412( انظاار : عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة اس ااالمية والقااانو  الوضااعي    .سياانم حاماا  املصااا وة : ) 182) 

 (.441  615التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )

(   التاأمني 441  615حمي ال ين القر   ا ي.انظر :  التأمني اس االمي : ) ( وسو ظاسر  الم ال  تو  .علي 183) 
 ( .22اس المي  أمح  ملحم : )
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اا  املصااا يف  :الالميقللة النا ةللة أ   اا   نساابة مدويااة معي ااة للشاار ة مقاباا    ا ة التااأمني و اُّ
( 184) %  وقا  أناةساا بعاا الفق اا  املعا ارين 01ا ية مقاب  الاربح  منا  اس 

قيا ااف علاى   
عاولة الساسا   أو على ما تفعل   ار ا  التساويق ملشاروع معاني  حياث تتحاا  املصاا يف 
مقاباا  عاولااة التسااويق ومقاباا  عااز سااةا الكاام الكبااحل ماان اج ااتا ا   وتكييفاا  علااى سااةا 

( 185) الون  أن  نعالة 
وقا  يقاال في اا بشاي  مان اجل الاة  ولكان لاو  اا  حسااب التاأمني   

مصا يف التأمني م اا بلب   و  مصا يف الشر ة ا ا ة اا  ْث مان الاربح تساتحق الشار ة 
% بق   اج تا ا  اليت حصلت ا ف ةا ناا ة وساو أ الم  واألوىل أيضااف 01نسبة معي ة من  

 اة  ويكاو   باح الشار ة احقيقاي مان املضاا بة ااةا  ما العا  ب و  أنار  أو العاا  باأنرة معي
املاااال  مااان أنااا  احفاااا  علاااى حسااااب التاااأمني ومحايتااا  مااان  ونااا  و ااايلة ا اااتباح للشااار ا  

( 186) ويكو  في   ب  بالتأمني التةا ي حي  ا 
 واهلل أعلم.  

 الصورة الثالثة: الجمع بين األجر والنسبة: 

  بااني الراتااح وال ساابة  شااريك  وسااة  وسااةا تأخااة حكاام مسااألة املضااا ب وحكاام ععاا
. وميكاان  ر  ااا علااى أماارين:   ا ة التااأمني بااأنر  والناااين ( 187) قاا  م ااز م  ااا بعااا الفق ااا  

 املضا بة باملال ب سبة ب و  أنر  وس ا يأيت مسألة اجلاز بني عق ين ل عق .
لعااااااال  والظااااااسر أهناااااا ناااااا ةة  أل  األنااااارة مقابااااا    ا ة عالياااااة التاااااأمني وا اااااتقبال ا

واملطالبااا    وال ساابة مقاباا  املضااا بة باملااال  وميكاان انفكا  اااا  وج ت ااال بااني العقاا ين  وج 
 .( 188) يؤ ي حملرم  وج  الف أ الف  رعياف 

                                                 
 (. 441( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 184) 

 (.002(  انظر الو اطة املالية     .عب الرمحن األطرم : ) 185) 

 (.441(  التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )23أمح  ملحم : ) ( انظر : التأمني اس المي  186) 

(   التاااأمني اس اااالمي  أمحااا  ملحااام : 612( انظااار : املضاااا بة ل الشاااريعة اس اااالمية   عبااا اهلل ا اااويطر :) 187) 
 (.462(   التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )22  23)

(   التااأمني اس ااالمي    .علااي حمااي 400)  :  املاليااة املر بااة    .عباا اهلل باان حمااا  العاااراين ( انظاار : العقااو  188) 
 (.462ال ين القر   ا ي: )
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الصااورة الرابعااة: تكااوين رأس مااال مشااترك بااين الشااركة وحساااب 
 التأمين:

  ( 189) التاأمني ول سة  الصو ة يتم خلو  أس مال املسامهني مز  أس مال حسااب 
ويتم ا تناا   ْث تقسم األ باح     حسح  أس مال   وق  نل مشروع تق ني أحكام الشاريعة 
ل مصاار علاااى ساااة  الصااو ة  وساااي  اااو ة نااا ةة  وج حااارج في اااا  ألهنااا  اااو ة  ااارا ة  ااارحية 

 نا ةة وج حمظو  في ا  وق  ت خ  سة  الصو ة فياا  بق     ان  بأنر أو ب و  أنر.

  :حلول في التأمين الصحي التعاونيمبدأ ال 

 مفهومه وصوره: 

(سو أ  حي   ال حما  ا خار ل اجلتاةام أو املطالباة subrogationاملقصو  باحلول )
 190) باجلتةام  وهلا ل التأمني الصحي حالة واح ة  وهلا  و  أخره ل  حل التأمني الصحي 

). 
ول املاؤمن ) ار ة التاأمني ( حما  املاؤمن : حلاال اجادة يل  التلألةف القلح األولى والقارة 

 ل  )حام  الوثيقة ( ل الرنوع على املتسبح باحا ت واملطالبة بالتعويا. 
و اااو ت : أيااان يقاااوم  اااال بال اااابة  اااال ل عضاااو يتتاااح عليااا  مااارض أو تلاااف 
يتطلح عالناف  فتقوم الشر ة بع   فز التعويا مبطالبة املتسبح وتأخة مق ا  ما  فعتا  م ا   

ا ل التأمني الصحي التةا ي حوالة حبق  أما ل التعاوين ف و  ار  و الاة حسااب التاأمني وسة
 (191 ). 

 القارة النا ةة: حلال غةم ال ؤلف علةم لحلم ي  الحق التألةن : 
و ااو هتا لااو تااول حاماا  بوليصااة التااأمني الصااحي ل م تصااف الساا ة  وانتقلاا  لولاا   

 ا ل  ر. أو جت تق  ر. أو يفص  في ا ر.باس ت ف   ت تق  مبا هلا وما علي 

                                                 
 (.413( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : ) 189) 

(   التااااأمني التةااااا ي والتااااأمني 602ب أمحاااا  نا اااام الع بكااااي : )( انظاااار : املبااااا ي العامااااة للتااااأمني    اااا ا 190) 
 (.610(   أحكام التأمني    .حما  حسني م صو  : )53اس المي    .نعاا  حما   تا  : )

(   067( انظر : املعامال  املالية املعا رة ل الفق  اس المي   حبث عق  التأمني    .حماا  عنااا   ابحل : ) 191) 
 (.625مي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )التأمني اس ال
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أوجف: يرنااز ذلااك لتكييااف البطاقااة الصااحية ساا  سااي حااق  اااا ل التااأمني التةااا ي أو أحقيااة 
انتفااااع ضاااان  اوعاااة تكافلياااة  ااااا ل التاااأمني التعااااوين ر.بال سااابة للتاااأمني التةاااا ي أثبتااا  

ل اج ااااتارا  ل األقساااااا القااااوانني العربيااااة حااااق اجنتقااااال في ااااا ملاااان انتقلاااا   لياااا       ااااح 
وانطبقاا  علياا   ااروا  اار ة التااأمني   اااا ولااو و ت عاااا ة مااؤنرة فلاا   يع ااا وعلياا  مسااؤولية 

 ج  ذا  اا  مان (  192)  يانت ا  و رج علي  بطاقة التأمني الصاحي ل القاوانني العربياة و حلساا 
مبارض ج تقبا  الشار ة انتقل   لي  ج ت طبق علي   روا الشار ة  كونا  مريضااف وقا  اجنتقاال 

باا  ف ااةا حماا  حبااث  وه أناا  ماان ناال علااى عااني التااأمني الصااحي ل سااة  املسااألة وساا  يقباا  
التحوي  أو ج ل مسا   التأمني على األ ااا  ر.وقا  أعطا  معظام التشاريعا  امل نياة ل 

( 193) التأمني التةا ي احق لك  واح  من الطرفني ل فسخ العق  
. 

تأمني التعاوين الصحي فالبطاقة الصاحية تفيا  أحقياة حامل اا باجنتفااع  وب اا  ثانياف: بال سبة لل
علي     خرن  على سةا الونا  فيقاال بانتقاهلاا  انتقاال بقياة امل اافز  بشارا قياما  مباا تتطلبا  
سة  البطاقاة الصاحية مان أقسااا فيااا بعا    ااا ل حقاوق اجنتفااع واج تفااق  وه أنا  مان 

( 194) تأمني التعاوين الصحي و   نصوا علي ا ل  حل التأمني الصحي نل على سةا ل ال
. 

  :حكم مبدأ الحلول وتكييفه الفقهي

مب أ احلول مب أ مقبول ل الفق  اس المي  و وا  قل ا أن  و الة بأنر أو ب و  أنر 
 بال سبة لتكييف  و  الشر ة الفق ي.

ي ل حال وناو  ضار  مان متسابح وتكييف  الفق ي ل الصو ة األوىل من احلول )وس
(: بال ساابة للاااؤمن علياا : أناا  حااق للاااؤمن علياا  )حاماا  الوثيقااة املتضاار  ( تاااع باا  حساااب 
التااأمني ل حااال وقوعاا  وو اا  الشاار ة ل ا ااتالم  ووضااع  ل حساااب التااأمني ) ااوا  قل ااا سبااة 

َتبَاراعاف ل  من قب  بشرا النواب أو أن   اخ  ل مسألة ال   (  وعلي  فيكو  حساب التأمني مُ 
                                                 

(    067( انظر : املعامال  املالية املعا رة ل الفق  اس المي   حبث عق  التأمني    .حما  عناا   بحل : ) 192) 
 (.416التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) (   5/0776و يو للس  و ي : )ال

-315التعااااوين ل الشااريعة اس اااالمية والقااانو  الوضاااعي    .سياانم حامااا  املصاااا وة : ) (  انظاار :عقااا  التااأمني 193) 
(   067(   املعاااامال  املاليااااة املعا ااارة ل الفقاااا  اس ااااالمي   حباااث عقاااا  التااااأمني    .حماااا  عناااااا   اااابحل : )360

 (.413(   التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )5/0721الو يو للس  و ي : )

 (.415  413( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 194) 
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حامااا  الوثيقاااة مبباااالغ التعاااويا الااايت علاااى املتسااابح ل احاااا ت  وبعباااا ة أ ق أ  املاااؤمن عليااا  
 متاع بق   التعويا الةي  فع  حساب التأمني ولي  بكام  مبلغ التعويا.

وبال ساابة حساااب التااأمني ف ااو متاااع مببلااغ التعااويا للاااؤمن علياا  )حاماا  الوثيقااة(  
 علي  أيضاَ مببلغ التعويا من املتسبح تاع ب  املؤمن علي  وسو مستحق . وسو متاع

و اااا اتفااق علااى عاا م أخااة املااؤمن علياا  ملبلااغ التعااويا حاا  ج يكااو  و اايلة لإلثاارا  
)بااأ  يأخااة ماارتني (  ويكااو  التااأمني التعاااوين ماان طاارق الناارا  فيحاا ت ابتكااا  سااة  احااوا ت 

ى ا تااز ماا ج  فاى  ومنا  ساةا الضار  ج تقار  الشاريعة والتسبح في اا   وفيا  مان الضار  علا
 البرا .

وقاا  يقااال ل ونااٍ  ثاااٍ  أ  املااؤمن علياا  ه يتاااع مببلااغ التعااويا املااأخوذ ماان املتساابح 
أ الف  ب  و   الشر ة ل أخة  ليس   القارض الاةي أخاة  مان حسااب التاأمني )حوالاة حباق 

شاار ة (  ْث يأخااة الباااقي    بقااي م اا   ااي   وو الااة ( )وقاا  يكااو  اجقااتاض ماان حساااب ال
 وسةا ل  ون  أيضاف. 

وق  يقال ل ون  ثالث أن  ل حال احا ت فال  التكييف الفق ي أ  املتضر  ل  حق 
ع ااا  املتسااابح والاااةي تتو ااا  الشااار ة ل أخاااة  واملطالباااة بااا  مااان املتسااابح  ويقرضااا  حسااااب 

 اا ا   ماان املتساابح و ج  ااا  مااا أخااة   التااأمني  تاعاااف حااني أخااة  ماان املتساابح  فااال  أمكاان
تاعاااف حمضاااف ماان حساااب التااأمني  وسااةا أقااوه الونااو   وعلااى  اا  فكل ااا نااا ةة لكاان ي ببااي 

 . ( 195) توضيح ا ل لوا ح تأ ي  سيدة املشت ني ليتفقوا علي ا  واهلل أعلم 

                                                 
 (.416( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 195) 
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  :التجاري والتعاونيالتأمين الصحي  شروط الحلول في

أ  يكاو  املاؤمن )الشار ة ( قا   فاز مبلاغ تكااليف العاالج وبوساا   ذ ج حوالاة  ج الشمط 
( 196) بعاا  حلااول حااق  سااةا ل التااأمني التةااا ي وقاا   اارطو  س ااا 

أمااا ل التااأمني اس ااالمي   
شاار ة و يلااة عاان حساااب التعاااوين ففياا  نظاار  فقاا  يطالااح باااحق قباا   فااز التكاااليف  أل  ال

وسااو واحاا  –التااأمني  وحساااب التااأمني سااو سيدااة املشاات ني أو حاااملي الوثااا ق  وماان حق اام 

                                                 
 (.622( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 196) 

يأخااة  ملاؤمن علياا  املتضاار ا
 التعويا من الشر ة 

الشاااااااار ة ت فعاااااااا  لاااااااا  مااااااااان 
 حساب التأمني

يطالاااااح حسااااااب التاااااأمني 
 املتسبح ب فز التعويا

املتسااااابح يااااا فز التعاااااويا 
 حساب التأمني 

يأخااااااااة حساااااااااب التااااااااأمني 
مقاااااااااا ا  التعااااااااااويا وياااااااااار  

 الباقي للاؤمن علي  
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اجتفاق على املطالبة بالتعويا ولو  ا  قبا  التعاويا ماا  ام قا  نال عليا  ل لاوا ح –م  م 
 حساب التأمني.

املساااؤول عااان أ  تكاااو  س ااااا  عاااوه مساااؤولية وتعاااويا يرناااز ااااا املاااؤمن لااا  علاااى الشلللمط 
احا ت  فيح  املؤمن )الشر ة ( حم  املؤمن ل   وسةا  را متفق علي  باني الصاحي التةاا ي 

 والصحي التعاوين.

أ  ج يكاو  املسادول عان الضار  قريبااف أو  ا راف للااؤمن لا  ممان يكاو  معا  ل معيشاة الشمط 
تااااابز للاااااؤمن علياااا  واحاااا ة أو مساااادوجف عاااان أفعالاااا   فااااالذا  ااااا  فالناااا  يتحااااا  املسااااؤولية  ألناااا  

فيتحااا  مساااؤولية تابعاا   وعليااا  فالشااار ة  ااحل مطالباااة باااالتعويا  ألناا  ل حكااام املتسااابح ل 
احااا ت ماان خااالل تابعاا   سااةا ل القااانو  الصااحي التةااا ي  أمااا ل التعاااوين اس ااالمي فقاا  

 ِوة َ  َواةَِ ة    ُ تَاةِ  َوَج  و  اعتض علي  بعا العلاا  بكونا   الفااف لقاعا ة  ارعية ل قولا  تعااىل:
: ]املاا ثر ( 42ُ اا ُّ نَفااٍ  مبَااا َ َسااَب  َ ِسي َااة  )  :وقولاا  تعاااىل  [027 :] األنعااام  ُأخااَره

 ال الض ، فسم على إال جان يجن  ال ضال :وقول   لى اهلل علي  و لم ل حةة الو اع  [42
 .( 197) ح  أخرن  أمح  والتمةي و ح.وال ه عف لالاد وال ،ول ه على جان يجن 

ف ة  ا يا  واألحا يث ت ل على أ  اسنسا  ج يتحا  مسؤولية أخطاا   احل   ولاو  اا  
تابعاا  ماان قا اار و  ااو   ج  ذا  ااا  سااو ب فساا  لاا   و  فياااا أح ثاا   وأ  الضاااا  يكااو  ل 

( 198) أمااوال سااؤج  ولااي  ل مالاا  
وب ااا  علياا  فشاار ة التااأمني التعاااوين تعااوض حاماا  الوثيقااة   

مسدوليت  على احا ت  ْث    الشر ة حم  املؤمن علي  ل املطالبة املسؤولية  و    انا   لع م
قوانني بعا ال ول العربية ت ع ا من ذلك  فال حرج علي ا حي  ا عن الت اةل عن ذلاك لرضاا 
حساااب التااأمني ع اا  تأ يساا  اااةا املباا أ العااام والااةي جتااا علياا  قااوانني ال ولااة   اااا أ  ماان 

لعفو عن تصرفا  الُقصار وا انني مان بااب اسحساا  والتااع    أقاروا ذلاك ل لاوا ح حق م ا
 حساب التأمني وسو األوىل.

                                                 
(    ااا ن التمااةي : ) (    تااااب الفااانت  02123)   حااا يث  قاام  (327/ 67مسااا   أمحاا  : )( انظاار :  197) 
 (.6072(   ح يث  قم )6) حرام عليكم وأموالكم  ماؤ م نا  ما (    باب43)

 (.410  622( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 198) 
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  :اآلثار المترتبة على مبدأ التحويل في التأمين الصحي

 ويتتح على مب أ احلول ع   من القضايا وا ثا   فا  ا: 

حاماا  الوثيقااة مااا حيتاناا  حسااح ب ااو   تاا فز الشاار ة ل  ااال ال ااوعني: التةااا ي والتعاااوين .0
 الوثيقة.

تقاااوم الشااار ة مبطالباااة املتضااار  باااالتعويا علاااى أ ااااس التحويااا  حباااق ل التاااأمني التةاااا ي   .6
 وعلى أ اس الو الة من حساب التأمني لشر ة التأمني التعاوين اس المي.

عاان احااا ت  ل التااأمني التعاااوين حي اااا تأخااة الشاار ة مبلااغ التعااويا  ااامالف ماان املساادول .4
فالهناااا تااار  مبلاااغ التعاااويا املااا فوع للااااؤمن عليااا  )حامااا  الوثيقاااة أو بوليصاااة التاااأمني (  ىل 
حساب التأمني )سيدة املشت ني (  وأما الةا   ع ا  فات    ىل الشاال املاؤمن عليا )حام  

 .( 199) الوثيقة أو بوليصة التأمني ( 

إساااالمي تاااأمين تعااااوني شاااركتي : مقارناااة واقعياااة باااين مي انياااة  
 وتأمين تجاري: 

اللل  تار عللل  لحلل  اللل يف القللمه داغلل  لقار للة بللةف لةزا ةللة شللم ت  األسللتاذ عقلل  
 تألةف: إح ا  ا تعاو ةة واألخمى تجارية لف شم ات قالم، ودون ال الحظات التالةة: 

 03م  ىل  6114% والااةي و اا  عااام 2وةعاا   اار ة التااأمني التعاااوين الفااا ا البااالغ  .0
وسااةا ياا لك أ  الفااا ا قااوي   % 2احاااف علااى محلااة األ اا م بلباا   اااا وةعاا  أ ب   %

بي اااااا ه تااااوةع  اااار ة التااااأمني   ناااا اف ل  نااااة أناااا  قااااا ب أو ةا  علااااى أ باااااح محلااااة األ اااا م
 أل     الفا ا هلا مز محلة أ  ا ا.  التةا ي أي فا ا

 ل  ااار ة التاااأمني التعااااوين يونااا  حسااااب خاااا  حالاااة الوثاااا ق حقيقاااي ياااو ع فيااا  ال قااا  .6
واج اااتناا ا  و ااا  املوناااو ا  ا ا اااة   واأل  ااا ة واج اااتا ا  واملصاااا يف واسيااارا ا

ويونااااااا  حساااااااب ثااااااااين خاااااااا  حبالااااااة األ ااااااا م ويشاااااااا   أس مااااااااهلم   حبالااااااة الوثاااااااا ق
 واملصروفا .  واج تناا ا  واسيرا ا

 .مبالغ التأمني تؤخة من حساب التأمني .4

                                                 
 (.410  622( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 199) 
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ج بي ااا   فوا ا مرحلاة وفاوا ا مسا  ةو   يون  ب   للفا ا وفي  فوا ا ناسةة للتوةيز .3
 ون  ل  ر ة التأمني التةا ي.ي

أباارة  امليةانيااة  اار ة التااأمني التةااا ي بوضااوح أ  اج ااتا ا  سااي أ باااح خالصااة للشاار ة  .7
 .( 200) وأهنا تو ع ا ل ب وا  بوية و ص  على فوا    بوية م  ا 

التكييااااف الفقهااااي للمصاااااريف فااااي التااااأمين الصااااحي التجاااااري  
  :التعاونيو

  :املصا يف اليت تتكب سا الشر ا  أنواع
واملاارا  اااا مصااا يف تأ ااي  الشاار ة ماان  ااة  ومكاتااح وتأثيااث  :لقللاريف التأسللة  .0

وألهنا املستفي ة   ففي التأمني التةا ي ملصلحت ا   و حلسا ف ة  تتحال ا الشر ة املسامهة
 ةلك تتحال ا  ر ة التأمني التعاوين وبال سبة للتأمني التعاوين    من العالية التأمي ية  ل ا

( 201) وألهنا مستفي ة ل ال  اية من املضا بة أو أنرة العا    على  بي  التاع
.  

ال قلللللاريف اإلداريلللللة والع الةلللللة الخاصلللللة بج ةللللل  ضع لللللال التلللللألةف والتحلللللايالت  .6
وذلااااااك مناااااا  الرواتااااااح واألنااااااو  وتكاااااااليف   فيتحال ااااااا حساااااااب التااااااأمني ال قللللللميةة:
ولااةا ي ببااي علااى الشاار ة وضااز أ ااول تبطااي مناا  سااة  املصااا يف املتكاار ة   اجنتااعااا 

 من   ا ا  و واتح و حلسا.

 ال قاريف ال تعلقة باستن ار ضلاال حسا  التألةف للالميةف: ي  ه التخلا:  .3

و اااا تتحااا  مصااا يف الشاار ة    تتحااا  سااة  املصااا يف     اناا  الشاار ة تعااا  بااأنر فااال
  وس ا يقتح وضوح العالقة بني الطرفني ب قة  التأمني واملشت ني  و  مصا يف   ا ة   شر ة

صاااح أ  تكاااو  الشااار ة و يلاااة باااأنر ج يو   و  يااا  مصاااا يف الشااار ة ومصاااا يف   ا ة التاااأمني
نظااحل لاا  ل الفقاا   وج   اااا  أه بعااا الباااحنني ف ااةا فياا  ن الااة و اار    وتتحااا  املصااا يف

( 202) واملصا يف تةي  وت قل   ا يف تحا  املصج يأل  الو ي   ي  اس الم
ولو أ  و يالف   

أ ياا  أ  و اايالف بااأنرة وأ ااا  املصااا يف لكااا  ل سااةا التصاارف  :علااى عاااا ة ذا   لااة قااال

                                                 
 (.641( انظر : املص   السابق: ) 200) 

 (.412( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 201) 

 (.426( و: التأمني اس المي  أمح  ملحم : )412  412  612( انظر : املص   السابق : ) 202) 
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فالماااا أ  يتحال اااا املالاااك أو يباااحل العقااا   ىل   ملاااا فيااا  مااان اجل الاااة ل املصاااا يف  نظااار ظااااسر
 وتكو   نا ة ج و الة بأنرة.  لعق ا تدةا  للعاا ة بالكام  ويتحا  مصروف ا فتة ا

نعاام  ذا اتفقااا علااى عقاا  نعالااة مقاباا  مبلااغ مقطااوع   ساابة    حصاا  املاارا  ا ااتحق 
أ  تتفاااق الشااار ة ماااز حسااااب التاااأمني علاااى عقااا  نعالاااة ب سااابة مدوياااة  :منااا   املبلاااغ و ج فاااال

 % ماان مبلااغ حساااب التااأمني مقاباا  نلااح اج ااتا ا  و  ا هتااا و ااا  مصااا يف ف ااةا01
وسو  بي  بعقو   ر ا    ألن  نعالة  ول  ون   نا ة وق  أف  ب  بعا املعا رين  اا  بق

أل  التاااأمني ل احقيقاااة تساااويق هلاااة  اج اااتا ا  و صاااي  أل اااا قااا   ممكااان مااان   التساااويق
 املشت ني.

و    ان  الشر ة تعا   اضا ب فبحسح العق  بي  اا وال سبة املدوية املتفق علي اا: فقا  
و  العالقة عالقة مضا ب )وسي الشر ة ( و احح مال )حساب التأمني ( وحي دة تطبق تك

تتحااا  الشاار ة أي مصااا يف ) ااوه ن اا  الشاار ة فااال وعلياا    علي ااا عيااز  ااروا املضااا بة
( 203) ونفقت ااا ا ا ااة ( 

فتكااو  عيع ااا علااى حساااب التااأمني أو بعبااا ة أ ق علااى  اااوع   
   اناا  الشاار ة  ااامه  جبااة  ماان املااال فيضاام لاارأس املااال  و     أس املااال ماان أي طاارف  ااا 

 –   اتفقاوا علاى ذلاك –وتكو  املصا يف اليت ت فع ا الشر ة حمساوبة مان  ااوع  أس املاال 
 صم من األ باح  ا يونيا  على حساب التأمني أو تتااع ااا الشار ة فيتفقاا  علاى  اف أو  ي 

ف الشار ة ا ا اة ااا علي اا منا   واتاح املا ير وتكاو  مصاا ي  أح  ا يا ا  النالثاة الساابقة
وجباا  ماان تفصاايل ا و  ياا سا   ونا باا  ومكافاا   انتااااع  لاا    ا ة الشاار ة املسااامهة وبوسااا

حما ااابياف ل امليةانياااا  واجتفااااق علي اااا قبااا  البااا   ل اللاااوا ح واألنظااااة وتكاااو  مبوافقاااة اهليداااة 
 .( 204) لتالل احملاذير الشرعية الشرعية للشر ة 

                                                 
 (.0/316ة .انظر : م ا  السبي  : )(  نل الفق ا   مح م اهلل على أ  نفقة املضا ب علي   ج بشرا أو عا  203) 

 (.412  412  612( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 204) 
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  :أحكام الفائض في التأمين التعاوني الصحي 

  :التكييف الفقهي للفائض في حساب التأمين التعاوني الصحي

و اا  مااا ياار  حساااب الشاار ة سااو  ياارا  هلااا و بااح   وناا  فااا اج يل التااأمني التةااا ي 
رج مان وماا  ا  أما ل التأمني التعاوين فيفر  حساب خا  للتأمني وتقوم الشر ة بتشابيل   هلا

 باااح فيااا  يسااااى الفاااا ا بعااا  خصااام املصاااا يف اس ا ياااة وبعااا  خصااام التعويضاااا  امل فوعاااة 
 .( 205) واجحتياطا  بأنواع ا ومال الة اة فياا  ح في  الة اة 

املبااالغ ال اعااة عاان تسااوية اسياارا ا  املتحققااة ماان مةاولااة  :واملاارا  بالفااا ا ا ااطالحاف 
 .( 206) رتبطة اا مز ال فقا  املستحقة عالية التأمني التعاوين والعاليا  امل

وق  تكاو    ابياة بوناو  ةياا ة   ةةاملة و ة ق  تكو   لبية بونو  ع والتسوية املالية
وساو ماا يارنح ح وثا   ذا ا اتعان  اهليداة التأمي ياة باأل االيح   مالياة وساو ماا يسااى الفاا ا

لاااى تبطياااة احاااوا ت أقااا  مااان ويتحقاااق ساااةا الفاااا ا  ذا  انااا  املصاااروفا  ع  الف ياااة املعتاااا ة
 اج تا ا .

وحي داة يضااف   وأحياناف يكو  الفا ا بسبح ا تناا  أماوال الشار ة مبضاا بة  ارعية
 .( 207) للفا ا ويأخة حكا  

) أو ماااا يسااااى (  208) والتكيياااف الفق اااي ل الفاااا ا أنااا   ااابي  مباااا ل حااا يث األ اااعريني 
  أل اعريني فااا خارج ف او هلام مبةااوع مف او  ااا لاو وظفا  أماوال ساؤج  ا  مبسألة ال  ا  (

أل  التااااع س اااا مقيااا  حبسااااب   عتاااا  ناااوع الفاااا ا مااان الرناااوع ل الصااا قة امل  اااي ع ااا ج يو 
بعااا  مماتااا   والرناااوع  التاااأمني وساااو مااا  م ف اااو  ااااا لاااو وقاااف علاااى نفسااا  وأوج   ل حياتااا  ج

وعليا    املسالم و يةا ا  ملا في  مان  سار خااطر  امل  ي ع   أ  يعطي  اصاف ْث يرنز ل سبت 
( 209) رنز لكن  فا با  القساو ج يوق    حرج ل أخة سةا الفا افال 

ول حاال توةياز   

                                                 
 (.422( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : ) 205) 

 (.422( انظر : املص   السابق: ) 206) 

( ماان مشااروع تق ااني أحكااام الشااريعة اس ااالمية   عاان : عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة 520ظاار : مااا ة )( ان 207) 
 (.311اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )

 (  بق  ر   . 208) 

 (.400(  انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 209) 
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فاااال  اختلفااا  فيقسااام لكااا    الفاااا ا فالنااا  يقسااام بالتسااااوي  ذا  انااا  اج اااتا ا  متسااااوية
 واهلل أعلم.( 210)   حبسح ا تا  

 إجماالً: تو يع الفائض في شركات التأمين التعاوني الصحي طرق

  :ويتم توةيع  بنالت طرق
وحبساح نسابة    ا   حبساح قساط  السا وي   توةيز الفا ا على عيز محلة وثاا ق التاأمني .0

أل   ا    فرق بني من  رف ل  تعويا بسبح حا ت أو من ه يصرف ل  وج  ا تا  
أفتا   وساو ماا  فاال  بقاي م ا   اي      لاي م عيعااف   مشتا متاع لآلخرين مبا حيتاج  ليا 

واهليدااة الشاارعية ل  اار ة التااأمني   باا  اهليدااة الشاارعية ل ب ااك فيصاا  اس ااالمي بالسااو ا 
( 211) اس المي باأل    

الشر ة اس المية  ر ة الا ة للتأمني ل السو ا  و وعلي  عا    
وأحياناااف تلةااأ الشاار ة با ااتا ام الفااا ا ل   القطريااة للتااأمني ل أول  اا تني ماان  نشااا  ا

 .( 212) القسو   فيا

وساةا مباين علاى   حرما     من عوض ل حا ت أو عاالج م ااا  انا  نسابة التعاويا .6
وفياا  مةياا    حاارج فياا فااال  علااى ذلااك نيومااا  ام املتاعااو  مااوافق  التاااع املبااين علااى السااعة

  فا  ة وساي  فاز املشات ني ملةيا  مان احار  وعا م التعارض للحاوا ت والعاا  باأل اباب
 .( 213)  عا  الشر ة اس المية القطرية للتأمني وق  ا تقر علي 

فاال فال   ا  ا اتلم مان التعاويا  ا  املا فوع   مالحظة نسبة التعويا  ىل نسبة الفا ا .4
و    ا  ا تلم من األقساا امل فوعة نصف ا من خاالل التعاويا     ي  ل  من الفا ا

                                                 
 (.422التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )( انظر : عق   210) 

(   فتاوه اهليدة الشرعية ل ب اك فيصا   027( فتاوه اهليدة الشرعية ل لشر ة التأمني اس المي باأل    : ) 211) 
 (.406ي ال ين القر   ا ي: )(    عن  تاب : التأمني اس المي    .علي حم020اس المي بالسو ا  : )

(   عقااا  التاااأمني التعااااوين ل 60( انظااار : التاااأمني علاااى احيااااة و عاااا ة التاااأمني    .حماااا   ااالياا  األ اااقر : ) 212) 
 (.025(   التأمني اس المي  أمح  ملحم : )310الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )

 (.022اس المي  أمح  ملحم : )( انظر : التأمني  213) 
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بعااا الشاار ا  وعلياا  العااا  ل   أي نساابة وت ا ااح  فلاا  نصااف الفااا ا علااى مااا  فعاا 
 .( 214)  اس المية

  حااارج في اااا  ااااا أفااا  بااا  بعاااا العلااااا  وج  ويظ ااار أ  ساااة  الطااارق  ل اااا ناااا ةة 
 .( 215) وال لي  ي ل على نواةسا 

  :تو يع الفائض في حال التعويض

الااايت أنشاااأسا ب اااك فيصااا   الساااو انية شااار ة التاااأمني اس اااالميةنااال ال ظاااام األ ا اااي ل
:   ل حالة ع م  صيل    الفا ا  احتياطياا   تا فز 21ا ة املل اس المي السو اين 

الشاااار ة مااااا تبقااااى ماااان الفااااا ا للاشاااات ني ب ساااابة أقساااااط م .واملعاول باااا  ل  اااار ة التااااأمني 
ماان  ااحل تفرقااة بااني مشااتا  أقساااط ماس ااالمية أ  الفااا ا يااوةع علااى عيااز املشاات ني ب ساابة 

 نحااا  ه يأخااة تعويضااااف  وساااةا املسااالك  نةلاا  بااا  مصااايبة فأخاااة تعويضاااف مااان الشااار ة  وآخااار
ممااا تساالك  بعااا الشاار ا  ماان خصاام التعااويا ماان  الاا  تو  الصاا يق الضاارير و أه أناا  أوىل

ا ااتاا العضااو الااةي أخااة تعويضاااف  وحما اابت  علااى الباااقي    وناا   وحرماناا  ماان الفااا ا  ذا 
 ني عيعااف  فكا  ةا  التعويا عاا  فع  من أقساا أو  اوا   وذلك أل  الفا ا حاق املشات 

مشتا متاع لآلخرين مبا  تاج  لي  الشر ة ل فز التعويضا   والتعويا حق من  قق  فيا  
 . ( 216)   روا ا تحقاق   فال ون  لتأثحل سةا احق على ذاا

 :تو يع الفائض في حالة عدم االستمرار

 حسااااب أفتااا  سيداااة الرقاباااة الشااارعية للشااار ة اس اااالمية بااااأل    باااأ  مااان يشاااتا ل
ويعتا مشاا  اف   ستحق الفا اال يالتأمني بع   قرا  امليةانية ْث  رج من قب  امليةانية الالحقة ف

ج على مسألة انسحاب الشريك مان الشار ة قبا  انت اا  را وق   َُ   ل حال توةيز ذلك الفا ا

                                                 
(   التااأمني اس ااالمي  أمحاا  ملحاام : 404( انظاار : التااأمني اس ااالمي    .علااي حمااي الاا ين القاار   ا ااي: ) 214) 
(022.) 

(  عااان : التاااأمني اس اااالمي    023( انظااار : فتااااوه اهليداااة الشااارعية ل لشااار ة التاااأمني اس اااالمي بااااأل    : ) 215) 
 (.423(   التأمني اس المي  أمح  ملحم : )404   ا ي: ) .علي حمي ال ين القر 

أحبااات املااؤتر العاااملي ( انظاار : التااأمني : تقااومي املسااحلة ال ظريااة والتطبيقيااة    .حمااا  الصاا يق الضاارير   ضااان  216) 
 (.7/4: )النالث لإلقتصا  اس المي جبامعة أم القره مبكة
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ج واب فلام ألنا     خرنا  علاى أهناا بشارا النا  ول ساة  الفتاوه نظار(  217) ر .الس ة املالية
عطاى وساو يريا  الناواب علي اا ر ! و   خرنا  علاى مساألة ال  ا  فلا  نصايح مان ساةا املاال ي

ر.وه تبااني فتااوه اهليدااة ساا  يعطااى قياااة أقساااط   ىل تا  اا  أو جر.وقاا   اارج علااى أهنااا نظااام 
ج فاااال ماااانز م ااا  واحاااق هلااام و   وقااا  أقااارو    ااابي  بقضاااية هنااا  اتفاااق عليااا  اجلاياااز بااا و  تفرياااق

 ع وسم.ي

  :تو يع الفائض في التأمين الصحي التعاوني كيفية

فلاااةا لقساااة الفاااا ا حبكاام أ   اار ا  التاااأمني الصااحي متاصصاااة ل  ااي  واحاا  
  :التالية يتبز الطرق

  :حيسح نصيح    مشتا من الفا ا املاصل للتوةيز وفق املعا لة ا تية
 عاااااع أقساااااا التااااأمني ÷  اااااوع أقساااااا التااااأمني×الفااااا ا املاصاااال  الالميقللللة األولللللى :

 =نصيح املشتا الفر  من الفا ا الس وي.
و عااع األقسااا عشارة مالياني لاير أي ماا    ذا  ا  الفا ا التأميين مليو  لاير :منال

لاير ل الساااا ة فااااال  نصاااايب  ماااان الفااااا ا  6111وبلااااغ  عاااااع أقساااااا خالاااا    %01يااااواةي 
% 01 وساااااو ماااااا ياااااواةي ما تاااااا لاير 611=01.111.111÷6111×0.1111.111=

 من أقساط .
وياااتم   يااا  الفاااا ا التاااأميين بعااا  ظ اااو   اااال األ بااااح وبعااا  خصااام ا ساااا ر لتلاااك 
الس ة واملطالبا    وبع  خصم احتياطا  األخطاا  الساا ية ماز العلام أ   ا  ماؤمن لا  تعتاا 

طرياق  وثا ق  وح ة واح ة   ويتم احتساب  عاع التعويضا  لك  عاي  بصفة مستقلة عن
عاااز التعويضاااا  املسااا  ة والتعويضاااا  املوقوفاااة وماااا  ااا   وه يسااا   ومااان ْث  ااارج الفاااا ا 

 املستحق ل    ويوةع الفا ا حسح الطريقة املعاول اا ل الشر ة من الطرق السابقة .
 الالميقة النا ةة: 

أو   وسة  م ا بة للشر ا  اليت في اا  صصاا  أخاره  احل  صال التاأمني الصاحي
 يعا  في ا ما يلي :  ة  صصا  ل التأمني الصحي ومقساة ألقسام  تلفة وحي  افي ا ع

                                                 
 (. 404س المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )  التأمني ا (24/ 5اسنصاف : ) ( انظر : 217) 
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  اعتبااا   اا  قساام ماان أقسااام التااأمني حمفظااة قا اااة بااةاهتا  صاام م  ااا املصااروفا  بأنواع ااا
 .املاتلفة واجلتةاما  األخره ذا  العالقة فقو بالقسم املعين

  العةة يعتا خا اف بالقسم املعين فقاو و ةلك   يعتا الفا ا بك  قسم فا ضاف خا اف ب
  و   حل  من األقسام.

  أ  يساا   عةاااة  ماان فااا ا األقسااام األخاااره :ل حالااة عةااة قساام معاااني فلاا   ناارا ا  
 وةع علي  فا ا بسبح عةة .ج يأ  سةا القسم  :وثانياف 

 ل حالة ونو  فا ا فيوةع على ذلك القسم فقو  و   حل  وفق املعا لة ا تية:  

 اااااوع أقساااااا التااااأمني ل ذلااااك القساااام للفاااار  × ا املاصاااال لااااةلك القساااام الفااااا
 عاااع أقسااا التااأمني لااةلك القسام =نصاايح املشاتا الفاار  ماان الفاا ا الساا وي ماان ÷احملا  

 القسم احمل  .
   ذا  ااا  الفااا ا التااأميين لقساام التااأمني علااى ماارض الساارطا  ماانالف مليااو  لاير :منااال

  %01مني على مارض السارطا  عشارة مالياني لاير أي ماا ياواةي و عاع األقساا لقسم التأ
لاير ل الساا ة ضاا  ماارض الساارطا  ماانالف فااال  نصاايب  ماان  6111وبلااغ  عاااع أقساااا خالاا  

ما تاااااا لاير وساااااو ماااااا ياااااواةي  611=01.111.111÷6111×0.111.111الفاااااا ا =
 % من أقساط .01

  تو يع الفائض:حكم طرق 

  ألهنا مب ية علاى اجتفااق باني املشات ني   ةة فياا يظ رناالسابقتني حكم الطريقتني 
 .واهلل أعلم   ( 218) وق  أفت  ب  ع   من اهليدا  الشرعية   وسو عق    فاق فيةوة

  :سنوات تاليةفائض تو يع خسارة سنة على 

( علااى نااواة  اياا  022فتااوه  قاام ) :أفتاا  سيدااة  اار ة التااأمني اس ااالمية باااأل   
وثا ق  ا ة مالياة معي اة بابعا أو بكا  فاا ا حسااب محلاة وثاا ق  ا ة  خسا ة حساب محلة

مالية تالية أخره ما ام ال ظام األ ا ي الاةي وافاق عليا  عياز املتعااملني ماز الشار ة قا  نال 
و اوا  مان بقاي ما  م متعاامالف   أل  ذلك سو مقتضى التعااو  باني املشات ني  على من  ذلك

                                                 
 (.443( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 218) 
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و ذا  اناا    ب التاعااا  فياا  ماان السااعة مااا لااي  ل  ااحل وبااا  مااز الشاار ة أو ماان تاارا الشاار ة
وباا  تسااتار الشاار ة ويسااع ا  قيااق   مااانز م اا   اارعاف فااال ضاار  ل ذلااك  املصاالحة للةايااز وج

ول خالفاا  تعااريا هلااة  الشاار ا   طاار اسفااالس ل هنايااة  اا  فااتة  ااا    أساا اف ا التعاونيااة
( 219) مع ا خسا ة 

.   

 ي التأمين الصحي التعاوني:تو يع الفائض المتراكم ف

تقااااوم الشااااار ة ل العاااااا ة حبكاااام  وهناااااا و يلاااااة عااااان حساااااب التاااااأمني وحبساااااح ال ظاااااام 
األ ا ي حساب التأمني ومبوافقة اهليدة الشرعية ومراعاة للاصالحة بتوةياز أ نار الفاا ا علاى 

وبعااا  بضاااز   محلاااة الوثاااا ق واقتطااااع ناااة  مااان فاااا ا  ااا   ااا ة  احتيااااطي للااااااطر احملتالاااة
 وا  يتا م ساةا الفاا ا وحي  اا للشار ة احاق بالت سايق ماز اهليداة الشارعية توةيعا  ل وناو   

وميكن مان خاللا  توةياز وثاا ق  انياة   ا حل ل حال تصفية الشر ة أو حال ةيا ت  ةيا ة  بحلة
مسااامهة ماان الشاار ة ل نشاار ا ااحل ل   )بطاقااا   ااحية ( للاحتااانني ب ساابة معي ااة  اا   اا ة

  :و لي  سةا احكم من ون ني  صص ا ال  
أ  سةا ق  نل علي  ال ظام األ ا اي حسااب التاأمني فيعتاا اتفاقااف مان  ا  محلاة الوثاا ق  .0

( 220) علااى سااةا اسناارا  بطااوع م واختيااا سم 
وماان س ااا يؤ اا  علااى الشاار ا  اس ااالمية   
طاقااا   ااحية واألوىل   ياا   اهلااا بتوةيااز ب  ل التااأمني الصااحي الاا ل علااى سااة  الفقاارة

ةياااا ة توظياااف الفاااا ا ل أو   ألنااا  مااان الضااارو يا  الااايت حيتان اااا ال ااااس الفقااارا    انياااة
 تتحال ا الوثيقة. ولو  ان  جاملتضر ين  ا  األضرا  على بعا املشت ني 

وقا  أفا  في اا أسا  العلام   عرف  احب اج يقياس سة  املسألة على األموال ا  ولة اليت  .6
عن ابااان مساااعو  أنااا   أه أ   ااااا نااال عليااا   ناااحل مااان العلااااا .ف     ا اااحلبصااارف ا ل وناااو 

 .( 221)  يتص ق باملال الةي ج يعرف  احب 

                                                 
(  عان التاأمني اس االمي    .علاي حماي الا ين القار  022( انظر : سيدة  ار ة التاأمني اس االمية بااأل    : ) 219) 

 (.404 ا ي: )

 (.405ي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )( انظر : التأمني اس الم 220) 

 (.07/5: )عا ة القا ي  ( انظر : 221) 
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  ساةا قاول بالبااقيفقال  طا فة: ي فز  ىل اسمام ةسا  ويتصا ق    :وقال ابن بطال
  و وه مع اااا  عااان معاوياااة ابااان أىب  ااافيا   و وه عااان ابااان والناااو يواللياااث  البصااارياحسااان 
ج يعارف  ااحب   و وه مع اا  عان ابان عبااس. قاال  الاةيو  أن   أه أ  يتص ق باملال مسع
ج ياره  الشاافعيعلى الرح  وج يعرف موضع : يتصا ق با . و اا   ...احبة والقحلاا لأمح  

الص قة ب  وقال: ج أ ه الص قة ب  ون فا   ن      اا  مالا  فلاي  عليا  أ  يتصا ق با   و    
 .( 222)    لي  الص قة مبال  حل  ا  لبحل  فلي  ع

 باملاال يتصا ق أ   أه نا أ ع ا  اهلل  ضاي مساعو  ابان وعان   :ابن ق امة املوفقوقال 
  االف هلام يعارف وج   بعا سم ومان ومعاوياة مسعو  ابن ب  قال فق   احب  يعرف ج الةي
 .( 223)     عاعا فيكو  عصرسم ل

 وأمنااال أ احاب   ىل      وتعاة   حمل ثااةا الوظاا ف مان قاابا ماا ومنا   :قاال ابان تيايااة
 مصاا ح ل يصارف مم اا سي منالف  ام العلم لع م أسل ا  ىل    سا تعة   ال يت األموال ف ة  .ذلك

 الت ا اح  البا اح  احب  يعرف ج مال   ع     ا  من و ةلك. العلاا  أ نر ع   املسلاني
 فالن اا    اااحب  يعاارف وج ميلكاا  ج مااال   ياا  ب  ااا  مم اان وبااوسم الت ا ااح واملاارايب الت ا ااح وا ااا ن
( 224)    املسلاني ومصا ح احانا  ذوي  ىل يصرف 

. 
مااااان  اااااا  مااااان ذوي احاناااااا   اااااالفقرا   : ذا تباااااني ساااااةا  األ اااااال  ف قاااااول  :وقااااال
بااا   اااح أ  يعطاااوا مااان الة اااوا  ومااان   ف اااؤج   اااوة  وابااان السااابي   والباااا مني  واملساااا ني

 (  225)   املسلاني  األموال ا  ولة باتفاق

ال  وة الفق ية الرابعاة لبيا  التاويا  الكاوييت حاول  وق       في  تو ية من أعاال
( 226) الضوابو الشرعية للتأمني التعاوين حيث أناة  األمرين 

. 

                                                 
 .(63/ 6: )جبن عب الا التا ي    وانظر :  (411/ 2: )على الباا ي  رح ابن بطال (  222) 

 .(01/ 01جبن ق امة : ) املبين ( انظر : 223) 

 (.62/722(  انظر :  اوع الفتاوه : ) 224) 

 .(722/ 62تاوه : ) اوع الف(  225) 

 (.437( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 226) 
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  :الضوابط الشرعية العامة لشركات التأمين الصحي التعاوني 

  أمني التعااوين الصاحي مراعاهتااتون  ع   من الضوابو الشرعية اليت يلاةم  ار ا  التا
  :وم  ا

الاا ل علااى عاا م  الفااة الشااريعة ل اللااوا ح األ ا ااية امل ظاااة حساااب التااأمني وتعااامال   .0
 .( 227) الشر ة م يرة العالية التأمي ية 

وتكااااو  قرا اهتااااا ملةمااااة   تكاااوين سيدااااة  ااااريعة للفتاااوه والتأ ااااي  لعااااا  الشاااار ة ومما  ااااهتا .6
 .( 228)  ظام األ ا ي وي ل علي  ل ال  للشر ة

والتأ ا  مان عا م   للتأ ا  مان تطبياق قارا ا  اهليداة الشارعية  تكوين قسم للرقابة الشارعية .4
وهلا احاق ل التا قيق واملراقباة   وتكو  مرنعيت ا اهليدة الشرعية  ونو   الفا  ل التطبيق

  وقاااا  نااار  العاااا ة أ  تااا ل سااااة  لكااا  التفا اااي  واجطاااالع علاااى  اااا  ماااا  تااااج  ليااا 
وجتع  هلا احق ل الرفز  لا    الشر ا  على ذلك ل فص  خا  من ال ظام األ ا ي

 .اس ا ة و عوة اجلاعية العاومية لالنعقا   ذا  فا  ل  اس ا ة اج تةابة لقرا ا  اهليدة

الاا ل علااى مباا أ التاااع ل ال ظااام األ ا ااي والتعاااو  والتكافاا  و اا  مالاا  باا  عالقااة ماان  .3
( 229) ا  تفا ي  و نرا 

. 

 .( 230)  ال ل على  و  الشر ة و يلة على حساب التأمني بأنر أو ب و  أنر .7

 .( 231)  ال ل على تشبي  أموال حساب التأمني ل  اج  مباحة  رعاف وآم ة .2

لاااي  فيااا  ناااو  مااان قبااا   ااار ة     يااا  الاااربح ل عالياااة املضاااا بة ي بباااي أ  يكاااو  عاااا جف  .5
تضااااز عقااااو   ذعااااا  لشاااار ت ا جتااااا علي ااااا  حيااااث لااااوحظ أ  بعااااا الشاااار ا   املسااااامهني

بعااااا أ     حيااااث حصاااا قياااااة لصااااوت  املشاااات ني ولااااو وناااا  هلاااام ممناااا  ف ااااو  ااااو ي ج

                                                 
(   التااااأمني اس ااااالمي  أمحاااا  ملحاااام : 31( انظاااار : تااااأمني  اااااطر  نااااال األعاااااال   أ. .حسااااني  ااااحاتة : ) 227) 
(002.) 

 ( .23( انظر : املص   السابق: ) 228) 

(   التااااأمني اس ااااالمي  أمحاااا  ملحاااام : 35ال   أ. .حسااااني  ااااحاتة : )( انظاااار : تااااأمني  اااااطر  نااااال األعااااا 229) 
(002.) 

 (.061( انظر : التأمني اس المي  أمح  ملحم : ) 230) 

 (.061( انظر : املص   السابق : ) 231) 
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والباااااقي حساااااب  %21% وبعضاااا ا نساااابة 51الشاااار ا  وضااااع  ل فساااا ا نساااابة  بااااح 
وساااةا ناااوع مااان اجبتاااةاة ير ناااا  ىل معاااىن التاااأمني التةاااا ي ذي األسااا اف املا ياااة  التاااأمني  
املالحظااا  علااى نظااام مراقبااة التااأمني ماا ناال علياا  ماان  ااو  الفااا ا يرنااز  وماان  البحتاة
 .% حالة األ  م21وب سبة   % للاشت ني01ب سبة 

  ي  الفا ا ل التأمني ي بباي أ  يكاو  قارا اف مشات اف باني  لا  سيداة املشات ني و لا   .2
واجحتياااطي و اا  مااا    ا ة الشاار ة املسااامهة بالت ساايق مااز اهليدااة الشاارعية ماان حيااث مقاا ا  

 . ص 

) ب  أ احاب حسااب التاأمني   ستحق  املسامهو  ل الشر ة ج يال ل على أ  الفا ا  .2

232 ). 

قاااا  عاااان ال صااااف ج يتنياااا  سيدااااة املشاااات ني ل  لاااا    ا ة الشاااار ة بعاااا   م ا ااااح  .01
باجنتااب من سيدة املشت ني  وي تا ب ا لا  عضاواف أو أ نار للقياام بأعااال اس ا ة ماز 

 .( 233 )موافاة ا ل  بتقرير عن أعاال  ووضز الشر ة 

 .( 234)  حساب للتأمني وحساب للاسامهني :ال ل على ونو  حسابني مستقلني .00

 أحكام الشروط في التأمين الصحي التعاوني:  

  :الشروط في عقد التأمين الصحي التعاونياألصل في 

ب اا  علاى أ  األ ا  ل العقاو     وة وضز  را أو أ نر ل عق  التأمني الصحي التعاوين
( 235) والشاااروا الصاااحة 

وقااا    الف الشااارا نصااااف أو  اااالف مقتضاااى العقااا ج  ااابشااارا أ    
 فتااوه اهليدااة الشاارعية ل     اا    باا  فتااوه عاا   ماان اهليدااا  الشاارعية ل التااأمني خبصو اا 

                                                 
  ( 047( انظر : املعامال  املالية املعا رة ل الفق  اس المي   حبث عق  التأمني    .حماا  عنااا   ابحل : ) 232) 

أعاال ال  وة الفق ية الرابعاة لبيا  التاويا  الكاوييت حاول الضاوابو الشاريعة للتاأمني التعااوين عان : التاأمني اس االمي   
 (.437 .علي حمي ال ين القر   ا ي: )

( انظاار : املصااا   السااابقة مااز : عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة اس ااالمية والقااانو  الوضااعي    .سياانم حاماا   233) 
 (.401صا وة : )امل

 (.061( انظر : التأمني اس المي  أمح  ملحم : ) 234) 

(     ا ااة  اارعية ألساام العقااو  املاليااة 05( انظاار : نظريااة العقاا  ل الفقاا  اس ااالمي   عااة الاا ين خونااة  : ) 235) 
 (.0/25املستح ثة    .حما  مصطفى الش قيطي : )
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  ي بالسااو ا وفتاوه اهليدااة الشارعية ل ب ااك فيصا  اس ااالم   ار ة التااأمني اس االمية باااأل   
( 236)  3/3وب       فتوه ن وة  لة الا ة الرابعة لالقتصا  اس المي  قم

. 

  :وضع شرط التحمل في التأمين الصحي التعاوني

% مان التكااليف علاى الشار ة والبااقي 21املرا  ب  أ  ت ل الوثيقاة علاى  اا  نسابة 
ألنا   ذا    ام الوثيقاةووضز سةا الشارا اا ف ضااا  عا م   اا ة ا اتا  على حام  الوثيقة

 علاام أناا  يتحااا  نااة اف ماان التكاااليف فالناا  يكااو  أحاار  علااى عاا م ا ااتا ام الوثيقااة فياااا ج
وقا  أفتا  نا وة الا اة الرابعاة جباواة منا     الةساب للطبياح بسابح وبا و   ابح   حانة ل 

التعااوين أل  املشات ني ل التاأمني   لك ا  ل الوقا  نفسا   أ  عا م احاناة  ليا   ساةا الشارا
َُؤم  و  واملؤمن هلم ل وق  واح 

  والفا ا    ونا  يرناز هلام  واحساب هلم  سم نفس م امل
ولعاا م التشااب  بشااار ا  التااأمني التةاااا ي ذا  األساا اف املا ياااة البحتااة و ظ اااا اف للفاارق بي  اااا 

كان لاو ل  وألن  لاو أخاة فقا  أخاة حقا  أو ناة اف م ا  ل ال  اياة  وبني سة  الشر ا  التةا ية
( 237) علم عن عاي  معني  و  ا تا ام فيعاجل  حالة فر ية 

. 

  :حكم االستثناءات في التأمين الصحي التعاوني

اج ااتن ا ا  الاايت تشااتط ا بعااا الشاار ا  ل العقاا  حاايت ااا ل حاااج   :املاارا  اااا
 .معي ة وتستنين ظروفاف معي ة حرما  املستفي  من التعويا

ألهنااا ل حقيقت ااا  ااروا    ااا أهنااا  اخلااة ل حكاام الشاارواوحكا ااا الشاارعي وتكييف
منا  أ  تكاو  مل از التسايح و  اا ة ا ااتا ام   وساي مقبولاة ل اجلالاة وناا ةة  مقتناة بالعقا 
و اةلك   ألهناا مال ااة وهلاا ونا   ع م اسخاالل بشاروا الساالمة املرو ياة وبوساا :الوثيقة من 

ج وبشرا أ    تعا ض نصاف  أو  لي اا ما ام  ج  الشروا اليت في ا مصلحة ألح  الطرفني 
وجبا  أ  تقار ااا   أو تكاو  مان قبيا  عقاو  اسذعاا   كو  في اا تعساف ل ا اتعاال احاق ي

وجب  أ  تكاو   تابت اا   واملرا  الشروا اليت تكو  مطبوعة ومكتوبة  اهليدة الشرعية ل اجلالة
( 238) خبو واضح و بحل ليطلز علي ا الطرف ا خر 

. 
                                                 

 (. 432ين القر   ا ي: )( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال  236) 

 (. 432  433( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 237) 

 (.432( انظر : املص   السابق : ) 238) 
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فاااال ولكااان ي بباااي عاومااااف أ  تفاااا ق  ااار ة التاااأمني اس اااالمي  ااار ة التاااأمني التةاااا ي 
 تتشب  اا ل الشروا املعق ة اليت يقص  م  ا الت رب من التبطية.

العامااة بالت سايق مااز    ااا ي بباي أ  توافااق سيداة املشات ني علااى الشاروا واج اتن ا ا
ألهنام سام املؤم او  واملاؤمن   ة علاى سيداة املشات نيصاح أ  تفرضا ا الشار ج يو   اهليدة الشرعية

علي م ل نفا  الوقا  وسام أحاق بوضاز ساة  الشاروا مان الشار ة الايت ساي  ار  و يا  عا  م 
مااانز ماان أ  تقاا م الشاار ة خاهتااا الف يااة  اااقتاح للحفااا  علااى  وج ي فااة مصاااح م و اا م ا

 ي   شروا  ذعا   نبا ية.حا ح التأمني من اجهنيا  واجضاحالل وا سا ة ولكن ل

 :االستثناءات والشروط الجائرة وعقود اإلذعان

ل  نا    تضز بعا  ر ا  التأمني  اروطاف تعسافية تت ااقا ماز اهلا ف الاةي ت عيا 
تبااااني ج يو   فاااارق بي  ااااا  ج بالالفتااااةوج ت اااار ا  التااااأمني التةااااا ي تكااااو   اااابي ة أهنااااا تكااااا  

ولاان يفااوهتم التاياار باحساااب   ز بعضاا ا الاابعاالتعسااف ل سااة  الشااروا  ج حي اااا جتاااز ماا
اج توا ي واحفا  على بقا  الشر ة وبو ذلاك مان األعاةا  والايت  ايأيت احا يث ع  اا باالذ  

تفارض  قاباة خا اة علاى  العااه أ بعاا  ول اضاطر وساةا التعساف  اهلل ل مبحث مساتق .
  ر ا  التأمني ل ي ا لتافف  روط ا على املواط ني

 ااااا ذ اااار بعااااا الشااااروا التعساااافية والاااايت يتبااااني مبةاوع ااااا  ااااب  ا بالتااااأمني واملاااارا  س
 :فا  ا  التةا ي وبع سا عن التأمني التعاوين

فقااا  و   ل قبااا  ل التاااأمني أو    قبااا  فيضااااعف عليااا  التاااأمني ال يأ  مااان بلاااغ الساااتني فااا .0
ج ى أ  التأ يااا  علاااناااامه  ااا اب  التكاااافلي الاااوقفي للشااار ة اس اااالمية القطرياااة للتاااأمني بر 
( 239) تةاوة املشتا الستني   ة ي

ل مقتحا  ل ظاام التكافا   وق  طرح  بعاا البااحنني  
( 240) اجلاااااعي 

وةا وا األمااار بِلااااةف حاااني نعلاااوا التبطياااة ت ت اااي بال سااابة للعامااا  ل نظاااام   

                                                 
  ا ة ل نطاق التأمني الاي ا اا     .فاا ة أمحا  عبا الرمحن : –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ق التأمني  239) 
   (. 423س المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )(   التأمني ا064)

(   الشااروا التعساافية ل وثااا ق 424  425( انظاار : التااأمني اس ااالمي    .علااي حمااي الاا ين القاار   ا ااي: ) 240) 
 (. 064  ا ة ل نطاق التأمني الاي ا ا     .فا ة أمح  عب الرمحن : )–التأمني 
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( 241) التكافاا  اجلااااعي بالوفاااة أو ببلااومل ا امسااة والسااتني 
وعااا ة مااا تاارفا الشاار ا    

 اااا أ  امل اااافز وا ااا ما  التأمي ياااة تااا افا ماااز     ااا ة 27علاااى مااان  اااا  فاااوق التااأمني 
وساة  مان عياوب التاأمني التةاا ي ذا    أو تةا  األقساا بصاو ة  باحلة نا اف   تق م العار

ف ة  الفدة البالية من  تاع ا تعام  اة    ال ةعة املا ية واليت  ر   ىل التأمني اس المي
وس اا   والاةين لاو ونا  تااع لكاانوا أحاق ال ااس باالتاع  وأم ات اا القسوة والةين سم آباؤناا

ني ماان  % ماان املتقاا م71وعلااى األقاا  قبااول نساابة   يقااتح   ا ااة سااةا الشاارا ومرانعتاا 
ضر ج يوت  س حسابياف مبا   ل لوا ح حساب املشت ني الف  با  السن  ا مة  تاعية من

 مبيةانية الشر ة.

  نساا  املشاتا ل التاأمني ل قااة حانتا  للتاأمني حيارم م ا ومن الظلم أن  حني يكاو  اس .6
فاااتاسم نعلاااوا التبطياااة ت ت اااي بال سااابة للعامااا  ل نظاااام التكافااا  اجلاااااعي أو بعاااا أناااواع 
التاااأمني الصاااحي بالوفااااة أو باااالعةة الكلاااي أو الااا ا م أو ببلاااومل ا امساااة والساااتني أي ااااا 

( 242) حياا ت أوجف 
أمني التعااااوين مااان سااةا العةاااة عةاااةاف  ليااااف والساااؤال أيااان أنااا  أي ااا التااا  

م اااة فاااتة طويلاااة بسااابح  يااا فز األقسااااا لاااك بانتظاااام   التالاااي عااان مشاااتا   ا اااااف ر !
ت ا ااح مااز ساا ف الشاار ة ج يو   حصااول عةااة  لااي أو نة ااي هلااو م اااقا ملباا أ التعاااو 

مني ععياة وساةا ل احقيقاة الاةي يباني الفارق باني أ  يا ير حسااب التاأ  و ايت ا التعاونياة
والوضز املناع ساو األول وساو أ  تا ير    تعاونية وبني أ  ي ير   ر ة جتا ية با م املضا بة

ععياااة تعاونيااااة تبلااااح فياااا  نانااااح التعاااااو  ومساااااع ة احملتااااانني ماااان املشاااات ني والوقااااوف 
 .ض سم ج  مع م

تشاااتا بعاااا الشااار ا  للحصاااول علاااى مياااةة التكافااا  أج يكاااو  احاااا ت بسااابح   اااوب  .4
عاماااا  أو العضااااو الطااااا رة مااااا ه يكاااان  ا باااااف بااااأنرة علااااى خااااو نااااوي م ااااتظم أو  حلااااة ال

و اأ  الشار ة تريا  تقييا  حرياة املشاتا ا ا اة حا    وساةا اج اتن ا  حما  نظار  مستأنرة

                                                 
  ا ة ل نطاق التأمني الاي ا اا     .فاا ة أمحا  عبا الرمحن : –ثا ق التأمني ( انظر : الشروا التعسفية ل و  241) 
 (. 422(    التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )064)

  ا ة ل نطاق التأمني الاي ا اا     .فاا ة أمحا  عبا الرمحن : –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ق التأمني  242) 
 (. 422تأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )(    ال064)



 92 ارك آل سيف ـدهللا بن مبـأحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية                  د.عب

   ر واااا للتاا  يح علااى الطااحلا  ل وضااز آماان   ره فياا  خطااراف ماان   ااوب الطااا رةج ياافيااا 
ق  حيرم املشتا مان العاالج   وعالقت  بالصحي أن  يظ ر وسةا في  ق   من التعسف فياا

 . ذا جنا من احا ت بسبح سة  الشروا

أج يكااو  احاا ت بساابح أعاااال البااو  أو اج ااتاا ل ضااروب  :ومان سااةا ال ااوع قااوهلم .3
وتفا ن   وساةا  رياح  ح  اهلوايا  املباحة م عوا م  اا  الرياضة أو نوع من أنواع اهلوايا 

( 243) ن املسؤولية ل الت رب م
. 

وم  ااا حااني تشاات  احانااة وتكااو  الكا ثااة خا نااة عاان   ا ة املشااتا تااأيت الشاار ة وتت اارب  .7
أج يكاااو  احاااا ت  :ولاااةا قاااالوا  مااان التعااااو  والوقاااوف ماااز مشااات ي ا و افعاااي األقسااااا

 .( 244) بسبح التفاع  ال ووي أو الة ي أو التلوت أو اس عاعي 

( 245) الصاااحي التعااااوين أ  يكاااو  ج قااااف  اااحياف  وم  اااا ا اااتاا  ااار ا  التاااأمني .2
وميكااان   

ولو أ   ر ا  التاأمني الصاحي قبلا    قبول  حل الال ق  حياف نظحل ةيا ة قياة اج تاا
وخا اة ماز   و    ر ة  ال  نسبة مدوياة لكاا  فيا  خ ماة  تاعياة حقيقياة  سةا ال وع

   من  حلسم.ب  سؤج  املرضى أحوج للتعاو   نظام التأمني اسنبا ي

ماز أ  وع أمار  قا    ق ل  أخاة مبلاغ التاأمني حا  ولاو  اا   احل  اليم العقا ج حيامل تحر  .5
 لتأمني مستقب  أوج   !!.-أعين املات  عقلياف –أقساا التأمني ي فز ل  

                                                 
  ا اااة ل –(  الشاااروا التعسااافية ل وثاااا ق التاااأمني 55( انظااار :  التاااأمني وأحكامااا     . ااالياا  الن ياااا  : ) 243) 

 اي: (    التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا064نطاق التأمني الاي ا ا     .فا ة أمح  عب الرمحن : )
(422  425 .) 

  ا ة ل نطاق التأمني الاي ا اا     .فاا ة أمحا  عبا الرمحن : –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ق التأمني  244) 
 (. 425(    التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 064)

 الاي ا اا     .فاا ة أمحا  عبا الرمحن :   ا ة ل نطاق التأمني–( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ق التأمني  245) 
 (. 312(    التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )064)
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حاا  اجل ااو  علااى خطاار ماان احرمااا  ماان التااأمني ل التااأمني التكااافلي اس ااالمي )التااأمني  .2
( 246) أهنم أحوج ال اس لةلك على احياة ( مز 

و أ  الشار ة  ارم م مان اجنتفااع باروح   
 التعاو  ل التأمني التكافلي.

    ا  العةة بسبح ا تعاال العقاقحل فيحرم با و  تفصاي  باني ماا  ارف  عاالج وباني  .2
 .( 248)   وسةا من الشروا اليت في ا نظر ( 247) ا تعاال   اا  ا  مم وعة 

يقاااز لااا    نااا  ج حياااق للااااؤمن لااا  الاااةي» ااارا يقاااول:  مااان  اااروا  ااار ا  التاااأمنيو  .01
بريدااة ماان  احااا ت مااز  ااحل  أ  يعااتف خبطداا  لآلخاار م اااا  ااا  ا طااأ  و ج فااال  الشاار ة

ي كاار  التةاماهتااا باا فز أي مسااتحقا  تتتااح علااى احااا ت. لااي  سااةا فقااو باا  علياا  أ 
 .( 249)  وح  لو  ا  خطؤ  ج حيتا  اسنكا   خطأ   ولو أمام احملكاة

التأمني حم  املؤمن ل  ل مطالباة الباحل مباا  أ      ر ة :ومن الشروا املتعلقة باحلول .00
حسااااا ا ااا   وأ  يسااقو حااق املااؤمان لاا  ل  تساابح ماان أضاارا  مباتلكااا  املااؤمان لاا 
التاااأمني مااان املتسااابح أ نااار مماااا ت فعااا  تعويضااااَ  مطالباااة املتسااابح  وااااةا قااا  تأخاااة  ااار ة

با   هناا قا  تأخاة العاوض    أ اا مان مبلاغ التاأمني لك حي اا يكاو  التلافوذ  للاؤمان ل 
 .( 250) ل  من أي تعويا  امالف من املتسبح و رم املؤمن

 ااروا ماان وضااز وثيقااة التااأمني الصااحي وماان التحاياا  مااا تفعلاا  بعااا الشاار ا  ل  .06
ج الشااال املااؤمن لاا   فااانال احااا  والااوج ة  ولك  ااا ل  ال ااا ضاا   ظاسريااة مبسااطة

ويأخةسا العاي  املسكني  و  أ  ي  ا ساةا  ج   األوىليشال  التأمني الصحي ل الس ة 

                                                 
–(   الشااروا التعسافية ل وثااا ق التااأمني 03( انظار : حبااث : حقيقاة  اار ا  التاأمني    . االياا  الن ياا  : ) 246) 

(    التااأمني اس ااالمي    .علااي حمااي الاا ين 064الرمحن : )  ا اة ل نطاااق التااأمني الاااي ا ااا     .فااا ة أمحا  عباا 
 (. 302القر   ا ي: )

  ا ة ل نطاق التأمني الاي ا اا     .فاا ة أمحا  عبا الرمحن : –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ق التأمني  247) 
 (. 302(    التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )064)

  ا ة ل نطاق التأمني الاي ا اا     .فاا ة أمحا  عبا الرمحن –الشروا التعسفية ل وثا ق التأمني  ( انظر : 248) 
( :045.) 

 (.6( انظر : حبث : حقيقة  ر ا  التأمني    . لياا  الن يا  : ) 249) 

 (.03( انظر : املص   السابق : ) 250) 
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حي  ااااا  بعاااا  حصااااول احااااا    ذا احتان ااااا لتحقيااااق مااااا  فااااز ماااان أنلاااا  وحصاااا  احااااا 
عااا م   ىلالشااار ا   قااا  يصاا  بااابعابااا    يكتشااف التالعاااح والتحايااا  وقاا  فاااا  األوا 

حبةاة أ  فاتة احاا  واملتابعاة   قطعيااتاأمني الصاحي ل وثيقاة الكول فتة احاا  والاوج ة 
 !!. مكلف ما يا أمر

 ارطا آخار لوثاا ق التاأمني تتفاق عليا  معظام  ار ا  التاأمني وساو عا م  س اا    اا  .04
بعاا  مضااي ماا ة معي ااة ماان توقيااز العقاا  وس ااا السااؤال ملاااذا سااةا التااأخحل   ااريا  مفعوهلااا  ج

   تأمني من ا تبالل الشاال املاؤمن عليا  حياث محاية لشر ة ال بأن  ق  يقول البعار.
حي  بأعراض مرض يةسح لشرا  الوثيقة ول احقيقاة أ  القا ااة  بعا األ اا  ع  ما
ماان  فااز مبااالغ   اا  وثيقااة تااأمني  ااحي تكفااي  اار ا  التااأمني اج ااتن ا ية الاايت  ال ااا

 التأمني.

بعاا  مضااي ماا ة  ج الوثيقاة  عا م  ااريا  مفعااولوم  اا مااا تشاارط  بعاا الشاار ا  ماان  .03
محايااة لشاار ة التااأمني ماان ا ااتبالل الشااال املااؤمن علياا  حبةااة   معي ااة ماان توقيااز العقاا 

و اأ  ساة    حي  باأعراض مارض ياةسح لشارا  الوثيقاة بعا األ اا  ع  ما أ حيث 
  باااا  علااااى  ااااحيح معاااااىف مناااا  البقاااارة احلااااوب  الشاااار ا  ج ترياااا  التااااأمني علااااى مااااريا

وساااةا لاااي   ريبااااف ل ظااا   يااااب مبااا أ التعااااو  والتكااااتف   ولياااةسح املرضاااى  ىل اجلحااايم
 اجنتااعي.

وم  ااا مااا تضااع  بعااا الشاار ا  واملصااانز ل وثيقااة التااأمني الصااحي ماان عاا م كااول  .07
الااةين يقومااو  بالتااأمني  املصااانز أ ااحاب نحاااف حبااق وسااةا   الوثيقااة س ااابا  العااا 

الااااةين طبيعااااة   وخا ااااةالصااااحي علااااى عاااااالت م وساااام ج يسااااتفي و  ماااان البطااااا  التااااأميين
وساااة  مااان خااا ع التاااأمني التةاااا ي والااايت تاااأثر  بااا    عال ااام تتطلاااح تعرضااا م للااااااطر

 .( 251) بعا  ر ا  التأمني التعاوين لء ف 

 .ألهنا مكلفة !!  بعا الشر ا  تستنين من وثيقة التأمني األمراض املةم ة .02

                                                 
 ( انظر : موقز نري ة اجلةيرة : 251) 
 http://www.al-jazirah.com/magazine/13166114/alsha0752.htm. 
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  نفس  خا ج القا اة وثيقة تأمني  حي   أيةمن يطلز على ا تن ا ا   ول احقيقة
 .( 252)  اج تن ا ا  والشروا وتعق ي ا وخفا  ا سة  الوثيقة من  نرة املشاولة بتبطية

 :شبهة شركات التأمين في وضع هذه الشروط التعسفية

أل  األ اااا  الف يااااة   تعتااااة   اااار ا  التااااأمني بااااأ  سااااةا يعاااارض بقااااا  الشاااار ة للاطاااار
للحفا  علاى حسااب التاأمني مان اجهنياا    ألمو واحسابا  اج توا ية مب ية على من  سة  ا

 .وبالتاع تضر  اجلايز
ولاااةلك فاااال  القاااوانني ل أ لاااح الااا ول تتااا خ  حااياااة املاااؤمن هلااام والتافياااف  مااان 

 ابي  املناال  ىوتعا هلا أو تلبي اا ومان ذلاك علا  تعسف الشروا اليت تفرض ا  ر ا  التاأمني
م بالبطاااال 0226لسااا ة 02ين اليااااين  قااام (مااان القاااانو  املااا 0152نصااا  علياااة املاااا ة ) ماااا

ه يكن ملاالفت  أثر ل وقاوع احاا ت   وم  ا     را تعسفي يتبني أن   اوعة من الشروا
والشاارا الااةي يقضااي بسااقوا حااق املااؤمن لاا  بساابح تااأخر  ل  عااال  احااا ت   املااؤمن م اا 

ا تباني أ  التاأخحل  اا  أو ل تقا مي املسات  ا   ذ  املؤمن ألنل   ىل اجل ا  املطلاوب  خبا ساا
( 253)  لعة  مقبول

. 

 :والجواب على هذه الشبهة من وجوه

   ذا  ااا  التااأمني  نبا ياااف فكيااف تتالااى الشاار ا  عاان مسااؤوليت ا ل التااأمني علااى سااؤج  .0
أ  توةع نسبة مدوية على الشار ا  بطريقاة ف ياة لتحتاا   خاول عياز  :واح  ل من  سةا

 م وعاا م حرمااا  أي ماا  م بشااروا تعساافية تت اااقا مااز فدااا  ا تاااز بظااروف م ومشااا ل
 وسو ما يساى بالتأمني اجقتاين.   وح التعاو 

                                                 
 (.55( انظر :التأمني وأحكام     . لياا  الن يا  : ) 252) 

  ا ة ل نطاق التأمني الاي ا ا     .فا ة أمح  عب الرمحن –(  انظر :  الشروا التعسفية ل وثا ق التأمني  253) 
( :064.) 
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أ      ر ة  ذا نعل  نسبة مدوية م  و ة ملشا  ة أ حاب سة  الظاروف ا ا اة فلان  .6
  لللا  ققللق صلل قة لللف لللال اااا ل احاا يث ال بااوي    يضاار حبساااب التااأمني بااالذ  اهلل

 .( 254) أخرن  مسلم 

وسو ع م لةوم الوفا  بوع سا ب فز مبلغ التأمني ل حاال   الشر ة هلا  رج  رعي قوي أ  .3
وقااا   ضاااي   عويضاااا  تفاااوق قااا  هتاوج ت  خطااار علي اااا مااان  عااااوه قضاااا ية فاااال  العةاااة

با  أ  الشار ة ليسا    لعلا ام أ  ساةا  وح التاأمني التعااوين اس االمي  بةلك املشت و 
وقاا  تتاااوف بعااا األنظاااة ماان  قاارا  مناا  سااة    السااابقحبانااة سعااا ة التااأمني للساابح 

وميكاان معاجلتاا  بالرقابااة احملا اابية القويااة  اااا  ااري   الفقاارة  وف ااا ماان تالعااح الشاار ا 
  اا ميكن معاجلت  بةيا ة القسو والطلح مان املشات ني   العا  ب  ل مراقبة أنظاة الب وا

حياااث ل الواقاااز   عااااال  الصاااعبةوساااةا يساااحل ل مقابااا  خطاااو ة سةااارة ال ع ااا  احاناااة  
لتافياف اجلتاةام  أن بياةالتاأمني التةاا ي  ىل  عاا ة التاأمني لا ه  ار ا    ار ا تضاطر 

ج تق  ل العاا ة عان نصاف  ااوع  –جتا  املؤمن هلم  فتح  مبالغ ضااة  الةي علي ا
أثر تلاك فتسات   ىل  ار ا   عاا ة التاأمني العاملياة -أخاةهتا مان املاؤمن هلام األقسااا الايت

التأمني التةاا ي  واقز  ر ا ح  أ بح الشر ا  البربية بأموال  ان  أوطان ا أوىل اا  
 وقا  بلبا لتلك الشر ا  العاملية.  كو  بالو اج يأ ب  ما لء ف ل العاه اس المي 

واحااا ة فقاااو ماااز  ااار ا   عاااا ة  اااعو ية مباااالغ عقاااو   عاااا ة التاااأمني الااايت أبرمت اااا  ااار ة 
مليااو   537) 1002العااام ففااي مااا يلااي :  ن بيااة ل ثااالت  اا وا  متتاليااةالتااأمني األ

) (  لاير مليااااو  526) 1003ل العااااام مليااااو  لاير( و  663) 1001ل العااااام لاير( و 

255 ). 

 :مقترح للتعامل مع عقود اإلذعان

  تشتا  عقو   نحل من الشر ا  على  روا تعسفية وتكو  مان ناوع عقاو  اسذعاا 
بَلاا    وسااةا يت اااىف مااز  وح التاضااي ل عقااو  املعاوضااا    ااال للتبيااحل في ااا جألهنااا مطبوعااة و 

                                                 
(   02)  والتواضاااز العفاااو ا اااتحباب بااااب(   37 )   تااااب الاااا (6110/ 3 اااحيح مسااالم : )( انظااار :  254) 

 .(6722-22ح يث  قم )

 ( انظر : فتوه  .يو ف الشبيلي ل موقز اس الم اليوم عن حكم اج تتاب ل  ر ة مالذ للتأمني . 255) 
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ولاااةا يقاااتح علاااى الشااار ة وضاااز   عقاااو  اس فااااق والااايت ي بباااي أ  يكاااو  التاضاااي في اااا أ نااار
وتكااو    الشااروا القابلااة للتفاااوض  ايااا  حبيااث يؤ اار العاياا  علااى مااا ي ا ااب  ويوافااق علياا 

 وخا اة أ  بعاا الشاروا ج  املاياةا  أو تةيا  ماز  ا  خياا خيا ات  من ضان العقا  وتقا  
هتاا   مسااتقب   اار ة  اااه مناا   اار ا  التااأمني والاايت تتايااة بفااوا ا ماليااة  بااحلة ت اااف  اااا 

وة هلااا أ  ج  ااو  في ببااي أ  ترفااق ااام  و ل ااا ماان ا ااتا ا  سااؤج  احملتااانني للتااأمني  الب ااوا
وهتااااا التفاوضااااية للضاااابو علااااي م مبناااا  سااااة  العقااااو  وج أ  تسااااتب  مر ةسااااا املاااااع وق  تظلا اااام
 اسنبا ية.

  :التعميم والضبابية في شروط شركات التأمين وعقودها

وم  اا الصاحي علاى  اروا سالمياة   تشتا  عقو   ر ا  التأمني ح  التعاوين م  اا
ساةا و   و الب اا يرناز للشار ة فقاو ل تفساحلسا  و تاج لتح ي  ل العقاو   ضبابية  حل حم  ة

 قاوهلم    ومان س اا جبا  مان   يا  وتفساحل ساة  الفقارا  بوضاوح  في  نو  على العاق  الناين
وي بباي   وناو  لعاقا  آخار و أنا  ج   ذا  أ  الشر ة ضرو ة لةلك وبوسا من العباا ا  :منالف 

 تفعي   و  سيدة الشر ة الشرعية ل تفسحل سة  الشروا.

 :ني الصحيال كاة في حساب التأمين التعاو حكم 

احكاام ل الة اااة ل سااةا ال ااوع ماان الشاار ا  فياا  تفصااي  مبااين علااى أ   اار ة التااأمني 
  ذماة حسااب املساامهني :والنانية  األوىل ذمة حساب املشت ني  اس المي هلا ذمتا  ماليتا 

 فيكو  احكم مفصالف على احاج  التالية: 
  وسام الاةين يا فعو  أقسااا التاأمني  لوثاا قذمة أماوال املشات ني وسام محلاة ا :الحالة األولى

  ة اة في اا ف ة  ي بين احكم في ا على تكييف ا الفق ي ل األ   فال  قل ا أهنا سبة وتاع فال
وألهنااا ليساا  خا ااة   ( 256) وماان  ااروا الة اااة امللااك وا ااتقرا     ألهنااا ليساا  مملو ااة ألحاا 

                                                 
ة البحار الرا اق  ارح   ا   (676/ 0تبيني احقاا ق  ارح   اة الا قا ق : )   (22/ 0فتح الق ير : ) ( انظر : 256) 

مواساااح  (   6/032: ) حا اااية ا ر اااي   (672/ 6التااااج واس ليااا  ملاتصااار خليااا  : )   (602/ 6الااا قا ق : )
 : وضااااااااااة الطااااااااااالبني    (312/ 0مبااااااااااين احملتاااااااااااج : )   (672/ 6اجللياااااااااا  ل  اااااااااارح  تصاااااااااار الشاااااااااايخ خلياااااااااا  : )

   (051/ 6ع : ) شاااف الق اااع عاان ماانت اسق ااا     (420/ 0 اارح م ت ااى اس ا ا  : )   (642،412 6/027)
 . (672/ 6املب ع  رح املق ز : )
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املتااااع ااااا الااايت لاااي  مالاااك واألماااوال وألهناااا تأخاااة حكااام األماااوال   بواحااا  مااان محلاااة الوثاااا ق
واةا  ا    فتاوه اهليداة الشارعية العاملياة للة ااة ل ال ا وة النام اة   ة اة في ا ا  ولة وسة  ج

( 257) م  0222لقضايا الة اة عام 
. 

 ذا حصااا  حامااا  وثيقاااة التاااأمني علاااى فاااا ا ل هناياااة العاااام فيةاااح عليااا   :الحاللللة النا ةلللة
( 258) علياا  احااول   خااراج ة اتاا   ذا حااال

ة اااة فياا  لعاا م ا ااتقرا  فااال أمااا قباا  توةيااز الفااا ا   
 امللك في .

لتااوفر   ف ااة  جتااح في ااا الة اااة  ذمااة املسااامهني والااةين تاانل م الشاار ة املسااامهة :الحالللة النالنللة
  و ا  ما  م لا  أ ا ا  الايت ميلاك  اما  التصارف في اا  ف و ملك مساتقر   روا الة اة في م
 0222فتاوه اهليداة الشارعية العاملياة للة ااة ل ال ا وة النام اة لقضاايا الة ااة عاام واةا      

 ج     اا  يشاك ل وضاع ا ل   فال   انا  ال ولاة تأخاة مان الشار ة الة ااة فيكفاي ذلاك  م
 ( 259) مصا ف ا وأ ا  أ  حيتاا ل  ذلك. 

  :أحكام تغطية التأمين الطبي 

 :مفهوم تغطية التأمين الصحي

تق مي احااية املالية ض  تكاليف الرعاية الصحية والطبية والعالنية للاؤمن  :اااملرا  
 260) من     امل فوعا   املة أو نة   باحل م  اا حساح اجتفااق  علي  مقاب  أقساا التأمني

). 
 وي خ  في ا تكاليف الت ومي والفحو ا  الطبية وال فقا  اجلراحية و حلسا.

 ة ل السوق ل  ا  تكاليف سة  املصا يف حساح و تلف عقو  الشر ا  املونو 
 عقو  الشر ة ونظام ا التأميين واليت تظ رسا على  ك  بوليصة تأمني  حي.

                                                 
 (. 333( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 257) 

(  التاااأمني اس اااالمي    .علاااي حماااي الااا ين القااار   ا اااي: 624( انظااار : ناااواةل الة ااااة    .عبااا اهلل البفيلاااي : ) 258) 
(422.) 

(   ناااواةل الة ااااة    .عبااا اهلل البفيلاااي : 333.علاااي حماااي الااا ين القااار   ا اااي: )( انظااار : التاااأمني اس اااالمي     259) 
(624 .) 

 (.037( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : ) 260) 
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وبالتااع تتضاان حا اف أقصاى للقيااة امل فوعاة لكا    وق  تكو  تلاك البوليصاة   ولاة
 ية و حلسا.  نة ية ل العق  من  تكاليف  رف الت ومي ومعيشت ا وتكاليف العالية اجلراح

 :أنواع تغطية التأمين الصحي وتكييفها الفقهي

  ويتفاااارع ماااان األول م  اااااا ةسااااة أنااااواع  ت حصاااار التبطيااااة الطبيااااة ل نااااوعني   يسااااني
وال اوع تاأمني ضا  العةاة املااع بسابح مارض   فال وع األول تأمني ض  املرض وتكاليفا  ا نياة

  مسا  :لتالية على  ك  و عاجف ميكن ا تعراض ا ل األنواع ا  أو حا ت

  :تأمين المصاريف الطبية ى:األول المسألة

ويساااى  فاز التكاااليف بالتبطيااة   تااأمني مصاا يف  عايااة األطباا  :وقا  يساااى أحيانااف 
لةيااا ة الطبيااح      ا َحااوقاا  تكااو  سااة  التبطيااا  علااى  ااك  خطااو تبطيااة حماا  ة فيُ   التأمي يااة

ويساتبع  ساةا      الةيا ا  ومع ل  ا  ةياا ة ل السا ةْث حي   ح  أقصى لع منالف مبلغ  حم    
علاى اخاتالف   ال وع بعا التكاليف العالنية من  األ اعة واأل وياة وعاالج األ ا ا  وبوساا

 بني الشر ا  ل سةا وتفاو .
 :وميكن تص يف سة  التبطية  ىل أ  اف ع ة

وأتعاب   ا  ا ا نيةويشا  تبطية تكاليف ةيا ة العيا   مصا يف األطبا   حل اجلراحني .0
  وا  ل امل ةل أو ل عيا ة الطبيح أو ل املستشفى.   عاية الطبيح ) حل اجلراح(

وتشااا  التكاااليف املصاااحبة للعاليااة اجلراحيااة  و  تكاااليف الطبيااح   مصااا يف اجلراحااة .6
 تشال ا.فال اجلراح 

بت اومي املاريا ويشا  تكاليف اسقامة باملستشفى ل حالة ا تباط اا   مصا يف املستشفى .4
 ل أح  أقسام ا ال اخلية باملستشفى.

مصاااااا يف  عاياااااة التااااااريا وال قاساااااة  وتشاااااا  تبطياااااة التكااااااليف املصااااااحبة للت اااااومي مااااان  .3
تبطي ااا فااال الونبااا  البةا يااة ومصااا يف أخااره مت وعااة  و  تكاااليف األطبااا  اجلااراحني 

 سة  الوثا ق.

فاابعا    ياا  سااة  املصااا يفوماان املالحااظ أ  الشاار ا   تلااف ل معااايحل ضاابو و 
بي اااا تاا فز  اار ا  أخااره   الشاار ا  تاا فز م ااافز الت ااومي باملستشاافى ملاا ة تصاا  لساا ة  املااة

  و تلااف مع ااا القسااو التااأميين بااالطبز  ملاا ة ثالثااة  اا و  أو  اا ر واحاا  أو عشاارة أيااام فقااو
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ْث يا فز  والبالح أ  الشر ا  تقوم ب ظام    امل فوعا  حيث يا فز املاريا تكااليف العاالج
وأحياناف يساح العق  للاؤمن علي  بأ  يعطاي   الفاتو ة للشر ة لس ا سا حسح ب و  البوليصة

 .املستشفى احق ل  صي  املبلغ مبونح البوليصة
وتق م بعاا الوثاا ق التأمي ياة خا ما  أخاره منا  تبطياة مصاا يف  قاماة باملستشافى 

 ك.أو طلح قا اة ونبا  خا ة وبو ذل  ل  رفة خا ة
ول البالاااح أ  ساااة  ال اااوع مااان التاااأمني يقااا م خااا ما  حمااا و ة أو حمااا  ة ولاااةا يلةاااأ 

وحيتاااج الشااال  ىل  ضااافة أنااواع أخااره ماان التااأمني مااز سااة    ال اااس  ىل أنااواع أخااره أكاا 
( 261) البوليصة ل عق  واح  

. 

  :نموذج لخطة المصاريف الطبية األساسية لموظفي هيئة األمم المتحدة

 طة مصا يف الطبية األ ا ية ملوظفي سيدة األمم املتحا ة حياث و   ل  اوذجوس ا 
     مستحقا  خطة التأمني الطيب األ ا ي مماثلاة )نفا ( تلاك الايت حيصا   :نص ا ما يلي

علي اااا املوظفاااو  العااااملو . واحااا  األقصاااى للاباااالغ الااايت تسااا   مبوناااح خطاااة التاااأمني الطااايب 
ملياو   وج  ل السا ة.  :يساية  أو  لي ااا  لكا  مشاا ا ساياأل ا ي/خطة املةايا الطبياة الر 
  ل املا ااة ماان املصااروفا  الطبيااة ا تيااة: ا اا ما  الطبيااة 21ويكااو  التساا ي  علااى أ اااس 

خاا ما  العيااا ا  ا ا نيااة  خاا ما  اس ااعاف امل  يااة  اج تشاافا  وال قاسااة ل مصااحة أو 
ل املا ة مان تكااليف خا ما   011ة  ىل  ضاف  الرعاية املؤ سية  التاريا ا ا   واحقن

ل املا ااة. وتطبااق حاا و   21املستشاافيا  الاايت ج تشااا  أتعاااب الطبيااح الاايت تساا   مبعاا ل 
   على   وم البرفة اليومية أو اسقامة ل املستشفيا   والعالج الطبيعاي وال فسااين وعاالج 

 .( 262) األ  ا   

  :لمستشفىتأمين مصاريف التنويم با ة:الثاني المسألة

ويعا    أ  يتم التاأمني علاى املاؤمن عليا  ضا  ال فقاا  الضارو ية باملستشافى :واملرا  ب 
ويااتم تطبيقاا  عااا ة للت ااومي   سااةا ال ااوع سااو األ ناار انتشااا اف بااني أ ااكال محايااة التااأمني الصااحي

                                                 
(   نظاام التاأمني الصاحي التعااوين    .احيا   071( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خالا  بان  اعي : ) 261) 

 ( .42والت ي : )

 (.3( م ظاة األ ةية والة اعة التابعة لءمم املتح ة   نظام  ا   عن جل ة املالية : ) 262) 
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خبااالف ال ااوع األول ف ااو تااأمني ابتاا ا ي ولااو ه يكااو    باملستشاافى بساابح ماارض أو حااا ت
  وقاا  يشااا  ال ااوع األول تكاااليف الت ااومي  ذا ا تاابو باا  ت ااومي فياااا بعاا   انااة للت ااوميس اااا ح

 :وتشا  تبطية سةا ال وع  وسةا سو الفرق بني األول والناين
 .تكاليف البرفة والونبا  البةا ية ل املستشفى .0

 .مصا يف املاتا .6

 .الرعاية التاريضية .4

 .األن ةة الطبية احمل  ةا تعاال  رفة العاليا  واأل وية والعقاقحل و  .3

 ذ ذاا يشاااااال  ال اااااوع األول   تضاااااان مصاااااا يف األطباااااا  واملصاااااا يف اجلراحياااااةج يو  
 السابق. 

منا    أ  تق م منالف م فعاة البرفاة والونباا  البةا ياة ألياام حما  ة :وطريقة التبطية س ا
تلفاة أو وق  يتم اجتفاق علاى أ ااس تقا مي حساوما  علاى ب او       ر أو   رين أو أ نر

 و تلف الشر ا  ل سةا.  ق  يكو  العالج على أ اس تق مي خ ما  خا ة مميةة
 ضسالةب دي  التغالةة التألةنةة ي    ا الناع:

 :وس اا ع ة أ اليح لل فز م  ا
ويعااين أ  تاا فز الشاار ة مبلباااف حماا  اف لكاا  يااوم حسااح املتفااق علياا  ل   أ االوب التعااويا .0

 ن ول البوليصة  ح  أقصى.

  حيااث ياااتم  فااز املصاااا يف أو نساابة م  اااا  املاا فوعا  أو أ ااالوب املصااا يف الفعلياااة    .6
  ببا ال ظر عن املبلغ الياومي املساتفا  م ا  ماز وضاز حا  أعلاى لعا   األياام وناوع البرفاة

أو   ياا  ماا ة معي ااة  حاا  أقصااى    % ماان املبلااغ21وقاا  يكااو  احاا  األعلااى سااو  فااز 
علااى   وتبااىن  اا  سااة  احسااابا  القسااو التااأميين وقاا  يةياا  لكاان يةياا  معاا    شاا ر ماانالف 

لكاان  اا   اار ة  قااق ساا ف ا   احساابا  اج توا يااة والاايت تعطااي نتااا ه متقا بااة ل البالااح
 .( 263) بأ لوب معني فق  تع    األ اليح وال اته واح  أو متقا ب

                                                 
(   نظاام التاأمني الصاحي التعااوين    .احيا   070( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خالا  بان  اعي : ) 263) 

 ( .42والت ي : )
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  :تأمين مصاريف العملية الجراحية ة:الثالث المسألة

مصا يف خ ما  الطبيح اجلاراح ومصاا يف التاا ير ونقا   أ  يتم تبطية :واملرا  اا
 .ال م و نرا ا  التشايل والرعاية الطبية بع  العلاية اجلراحية
وسااة  البوليصااة نااا  اف مااا تفاار    وتساااى بوليصااة تااأمني  مصااا يف اجلراحااة األ ا ااية 

والبالااااح أ  يااااتم التااااأمني مبونااااح بوليصااااة تااااأمني تبطااااي مصااااا يف خاااا ما    بعقاااا  مسااااتق 
 املستشفى واملصا يف الطبية املت وعة.

 :أ اليح  فز التبطية التأمي ية ل سةا ال وع
طريقاة نا ول اجلراحااة  :وساي  يونا  ثاالت طارق لتبطياة مصاا يف اجلراحاة األ ا اية

 :وتفصيل ا  اا يلي  والطريقة اجعتيا ية وطريقة مقياس القياة ال سبية

 الالميقة األولى:طميقة ج ول الجماحة: 

ساااةا األ ااالوب   ااا ا  نااا ول نراحاااة ماااز بوليصاااة التاااأمني يسااااى ب   قا ااااة  زيتبااا
وتضاان ضاان   ن اول اجلراحاة   ويشاا  في اا  ىل احا  األقصاى املتااح لتبطياة عالياة واحا ة

  وق  يتضان اجلا ول قا ااة با اساني عالياة األ نار  ايوعاف   العق  قا اة بالعاليا  الشا عة
ة العاليااا   ااحل الشااا عة ضااان ن ولااة معي ااة توناا  لاا ه ولاا ه الشاار ة قا اااة أخااره ملعاجلاا

وتتاااا  ج سااااة  العاليااااا  ماااان العاليااااا  الصاااابحلة حاااا  العاليااااا    مفتشااااي   ا ة املطالبااااا 
وج و ذا ه تكااان العالياااة م وناااة ل اجلااا ول فالهناااا تعامااا  حساااح املصاااا يف املعتاااا ة   الكباااحلة

 .تةاوة اح  األقصى ل اجل ولت
ويكاااو  س ااااا حااا    ل خصاااااف علاااى تكااااليف العالياااة اجلراحياااةوأحيانااااف يقااا م اجلااا و 

 أقصى للحسم.
 الالميقة النا ةة: الالميقة االعتةادية:

يتم ل سة  الطريقة مقا ناة مصاا يف اجلراحاة مباا يبا و أنا  م ا اح معتاا  مان ال احياة 
 فاااز و ذا  انااا  املصاااا يف متفقاااة ماااز املعاااايحل ياااتم   اجلبرافياااة للبلااا  الاااةي تااا  فيااا  اجلراحاااة

 املصا يف بالكام  ل العا ة.
 الالميقة النالنة: طميقة لقةاس القة ة النس ةة: 

لك  اا  تلاف ع  اا مان حياث أنا  با جف مان   يا    وسي تشب  طريقة ن ول اجلراحاة
ويت ا ااح عاا     مبلااغ معااني لكاا   ناارا  نراحااي يااتم   ياا   اوعااة ماان ال قاااا هلااةا اسناارا 
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وتعا  عالياا  القلاح   ز عا   ال قااا احملا  ة لإلنارا  األقصاىال قاا املوضوعة ألي  نرا  م
وعاليااة ا تدصااال الةا اا ة ال و يااة   أقصااى  ناارا  وحياا   هلااا ماان ال قاااا عاا   ألااف نقطااة ماانالف 

وقاا  حياا   جلااا   اابز ماانالف عشاار نقاااا   ألهنااا أقاا  أمهيااة  حياا   هلااا عاا   ما ااة وةسااني نقطااة
 وسكةا.  فقو

ويعارف بعاما    عة يتم   ي  مبلغ لك  نقطة ل البوليصةومن أن    ي  مبالغ امل ف
 يااجف لكا  نقطاة عاما   اول  ات فز  61خطة تتضان  :فانالف   التحول لتح ي  قياة امل فعة

وسااةا يعاين أناا   لاااا ةا  عاماا  التحااول أ ه  ىل ةيااا ة   أ بعاة آجف لاير سناارا  لاا  ما تااا نقطااة
 .( 264) قياة قسو البوليصة 

  :تأمين المصاريف الطبية الكبرى ة:ابعالر المسألة

و اوا  ل    ام سةا ال وع من التاأمني للاصاا يف العالنياة الايت تكلاف مباالغ  باحلة
 مماا ج  أو تكااليف الت اومي أو  حلساا  أو الفحو ا  والتحالي   األ وية أو العاليا  اجلراحية

ةا ال وع ع م وفا  األنواع السابقة و ا  ال اعي جبتكا  س  تفي ب  األنواع السابقة من التأمني
 اا أ  س اا عاليا  نراحية وعالنياة مكلفاة ل أ ال ا منا     مبصا يف سةا ال وع الباسظة

 .عالية القلح املفتوح ونراحة املخ
وتص   بوليصة سةا ال وع متضا ة لتحا  مبالغ  باحلة ماز وناو  حا  أقصاى هلاا ألي 

وق  تتضان بعا       قفاف أعلىج حيوبعض ا   حا ت أو مرض من  مليو  لاير وبو ذلك
ونظاااراف  % مااان التكااااليف أو أ نااار أو أقااا  21 العقاااو  اجتفااااق علاااى نسااابة التاااأمني سااا  ساااي

لالطرا  ل ةيا ة التكاليف الطبية من أن اةة وعالياا  فاال  الشار ا  جتا   اعوبة ل احملافظاة 
 لتأمني.ولةا تتوقف بعض ا عن    ا  سةا ال وع من ا  على قسو حم  

وتتاياة بتبطياة  ااملة   ويتاية سةا ال وع بتق مي تبطياة وا اعة ل بوليصاة واحا ة فقاو
 وح و  تأمي ية عالية ن اف.

  وياااتم ل ساااة  البوليصاااة و اااف ا ااا ما  والتة ياااةا  املبطااااة ااااا بال اااراف طبياااح
صاا يف وبعا الشر ا  ت مه بوليصة التأمني ضا  امل  و    هلا م ة معي ة  ما   ة أو أ نر

                                                 
(   نظاام التاأمني الصاحي التعااوين    .احيا   073  بان  اعي : )( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خالا 264) 

 ( .42والت ي : )
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  الطبيااااة األ ا ااااية مااااز املصااااا يف الطبيااااة الكاااااه ل خطااااة واحاااا ة وتساااااى ا طااااة الشاااااملة
 وبعض ا جتعل ا خطتني م فصلتني وتكو  النانية على  ك  خطة طبية تكايلية.

و تلاااف التساااعحلة   ويقااا م ساااةا الاناااامه علاااى  اااك  فااار ي أو علاااى  اااك  عااااعي
( 265) رة ض  األمراض الشا عة منالف فق  تق  مز اجلااعي ملراعاة الكن  بي  اا

. 

 :تأمين المصاريف الطبية اإلضافية والمتنوعة ة:الخامس المسألة

 ويرا  اا املصا يف اسضافية اليت ه تر  ل بوليصة التأمني األ ا ية. :ال ماد ب ا
  :م  ا  ويتم   ي سا بع ة طرق: ةفةة تح ي  ا

 وعاااة اسضاااافية باااأ  تكاااو  ضاااعف قيااااة أ  حيااا   مبلاااغ أقصاااى مل فعاااة املصاااا يف املت
 .من  أ  تكو  ضعف قياة اسقامة أو الونبا   التكاليف اسضافية

وق  جتااز الكاياا  ل مبلاغ   وأحياناف يتم   ي  مبلغ معني  ح  أقصى لك    ف
فاااالذا  انااا     اااام   حااا  أقصاااة منااا  عشااارة أضاااعاف تكااااليف  عا اااة يومياااة ل املستشااافى

 ( لاير  ح  أقصى. 0111لاير فتكو  التبطية ألف )التكلفة اليومية ما ة 

مز ونو  حا    وق   تاز األمرا  ل البوليصة فيح   لك  ب   من الب و  ح  أقصى
  لاير 411والت اااااومي   لاير مااااانالف  611تةيااااا  ع ااااا  فيقاااااال األ وياااااة  أقصاااااى  عااااااع للةاياااااز ج

 .لاير منالف  3111واسعاع 

 ض اع   ا القسط: 
  :م  ا  ةول  أنواع ع 

وجباا  ماان  شااف طاايب  ااابق ل   بوليصااة تبطيااة العا لااة مبونااح عقاا  واحاا  لكاا  أفرا سااا .0
ولااةا قاا  يسااتبع  بعااا األفاارا  أل ااباب  ااحية  ا تفاااع تكلفااة عالناا  أو توقااز   العااا ة

 مرض ل .

منا  التااأمني ضا  الساارطا    تبطياة حالاة  ااحية معي اة ضا  ماارض معاني أو حااا ت معاني .6
 .وبو 

 ويشا  وج ة الطف  ومضاعفا  ذلك والرعاية الطبية.  مةتبطية األمو  .4

                                                 
(   نظاام التاأمني الصاحي التعااوين    .احيا   072( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خالا  بان  اعي : ) 265) 

 ( .42والت ي : )
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 .تبطية مصا يف  حة األ  ا  .3

ول حاااني تت ااز م  اااا بعاااا الشاار ا  وتتااااوف م  اااا   تبطيااة مصاااا يف الصااحة ال فساااية .7
باعتبا سااا مرضاااف ماان األمااراض وياا خ   اا    لصااعوبة   ياا سا تأخااة اااا  اار ا  أخااره
وقااا  يااا خ  ل بوليصاااة التاااأمني ضااا    األ ا ااايةبوليصاااة التاااأمني ضااا  املصاااا يف الطبياااة 

( 266) املصا يف الطبية الكاه    ا ت عى األمر 
. 

  :تأمين الدخل عند العجز بسبب حادث أو مرض ة:السادس المسألة

ع اا ما يصاااب  ااال مباارض أو حااا ت يتساابح ل عةااة  عاان العااا  عةااةاف  لياااف أو 
حبياث يصارف لا   خا    ل اوع مان التاأمنينة ياف فال  ذلك يعتاا باعنااف علاى البحاث عان ساةا ا

 .فتة العةة ي فق ب  على نفس  وأ رت 
وسو  تلف عن التأمني اجنتاااعي أو معا اا  التقاعا  باأ  تلاك بسابح بلاومل  ان 

 خبالف سةا ال وع الةي يتسبح في   ي  مفاني .  معي ة ج بسبح عةة
 .أعةة  عن العا ألن  ح ت ل  مرض أو حا ت   وون    خال  ل التأمني الصحي

ويكاو    التعاويا الشا ري والاةي  تاا  فيا  املاؤمن عليا  مصاروفاف  ا رياف  :ومن أنواعا 
  % مااان  خلااا  حااا  ج ياااؤ ي  ىل قضاااايا ج أخالقياااة منااا  افتعاااال املااارض21ل العاااا ة مينااا  

 .والتكا   ل التوقي من احوا ت وبو ذلك
 267) وساو أحا  أنواعا    علاى احيااة (وسةا ال وع  اخ  ل التأمني التكافلي )التاأمني 

)
. 

 : عن  العجز بس ب حادث ضو لمض ض ااع تألةف ال خ  
 .وعةة نة ي  عةة  لي عن العا  :وسو نوعا 
 العجز ال ل : 
 .ع م الق  ة على العا  ل أي م  ة أو وظيفة مقاب  مكافأة أو أنر :ويرا  ب 

                                                 
 . (023( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : ) 266) 

(   نظااااام التااااأمني الصااااحي التعاااااوين   422( انظااار : التااااأمني اس ااااالمي    .علااااي حمااااي الاااا ين القااار   ا ااااي: ) 267) 
 (. 42 .احي   والت ي : )
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وا اااالف فيااا    لاا  أو م  تااا  فقااووبعااا الشااار ا  تقياا   بعااا م القاا  ة علاااى العاااا  ل عا
وساةا ل احقيقاة ناوع مان التاأمني التكاافلي أو التاأمني   وا ز بني الشار ا  ل   يا  مف وما 

( 268) علااى احياااة ع اا  املااو  أو حاا وت عةااة  لااي 
فالتااأمني علااى   ولااي  سااو حماا  حبن ااا  

 ويطول الكالم في .  احياة نوع مستق 
 العجز الجزئ : 

ار للاااؤمن علياا  بساابح   ااابة باجلساام نتيةااة حااا ت ويكااو   ااحل وسااو العةااة املساات
وتااؤثر سااة  اس ااابة علااى     علااى أ ا  واحاا  أو أ ناار ماان أساام وانبااا  وظيفتاا  أو م  تاا  قااا

 أ ا   ألح  الوانبا  امل اة لوظيفت  أو عيع ا.
% ماااان التعااااويا الشاااا ري أو األ اااابوعي املاااا فوع 71وتأخااااة وثيقااااة العةااااة اجلة ااااي 

وقاا  تون اا   نااحل ماان الشاار ا   ىل  مهااال سااةا ال ااوع لصااعوبة   ياا    ةااة الكلاايمبونااح الع
 العةة اجلة ي و مكا  التالعح في .

 صارة التألةف على العجز: 
وأث ااا  فااتة التبطيااة حاا ث  لاا    طبيااح نااراح ع اا   بوليصااة تااأمني  خاا  ضاا  العةااة

طبياااح علاااى حصااات  مااان   اااابة ل يااا   م عتااا  مااان مما  اااة اجلراحاااة ففاااي ساااة  احالاااة حيصااا  ال
ومااان س ااااا  تلااااف   وماااان حقاااا  التكساااح بطاااارق أخااااره  اااا  س ل  ليااااا  الطااااح  التاااأمني

الشر ا  ل تعريف العةة فابعا الشار ا  تشاتا العةاة عان أي عاا  وبعضا ا تشاتا أ  
وبعاا  سااة  املاا ة يكااو    ويساالم لاا  التااأمني ملاا ة أ بعااة وعشاارين  اا راف   يعةااة عاان م  تاا  فقااو

وبا  يتباني أ  العةاة   و العةة الكلي عن أ ا  أي عا  ل ه البحل مقاب  أناراملرا  بالعةة س
وعليااا  ف اااةا املف اااوم يلاااةم   والنااااين بعااا سا  األول خاااالل مااا ة اجنتظاااا  والتباااني   :لااا  مف وماااا 

أو ينبا  عا م ق  تا  علاى البحاث  –السا تني –الطبيح بالبحث عن عا  بع  م ة اجنتظا  
 .عن عا 

 اع من األنواع السابقة ل وثيقة تأمني واح ة.وق  تشتا ع ة أنو 
 ل ة االستفادة لف التعايض: 

                                                 
 ( .472( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 268) 
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  وق  تص   اا   ا وا   والبالح   ة   تا  املؤمن علي  م ه التعويا اليت يري 
 ااا ة أو  27وبعضااا ا ذا  عقاااو  طويلاااة األنااا  تبطاااي العةاااة  ىل أ  يصااا  الشاااال لعاااار 

 .( 269) م ه احياة 

  :التغطيات في التأمين الصحي التعاوني ضوابطالسابعة:  المسألة

ولاةا تونا    وج ابباف لإلثارا   التأمني لي  و يلة لال تباح من  ر ة التاأمني التعااوين
 :م  ا  س اا ع ة ضوابو  رعية لضبو عاليا  التبطية ل التأمني الصحي التعاوين

 وعا م األخاة بتقا ير أن  جب  من   ي  التبطية ل التاأمني الصاحي التعااوين مبقا ا  معاني .0
تكااااااليف ةياااااا ة العياااااا ا   :فاااااانالف   العاياااا  لوحااااا   ويرناااااز في اااااا ملتو اااااو  اااااعر الساااااوق

  فاابعا األطبااا  يأخااة ةسااني لاير علااى الةيااا ة   تلااف أ ااعا سا لاا ه األطبااا  :ا ا نيااة
وساااةا اجخاااتالف يقتضاااي اجتفااااق علاااى  اااعر   وبعضااا م ثال ا اااة لاير  وبعضااا م ما اااة لاير

ومتو او  شافية اج تشاا ي  اةا   متو و  شفية الطبيح العاام  اةا :ال منالف فيق  عا ل
) واليت تتبحل بتبحل تسعحلا  وةا ة الصاحة أو حبساح العارض والطلاح   وفق أ عا  السوق

270 )
و ذا اتفقاا  سيدااة املشاات ني   ومنل ااا بوليصااا  تااأمني العاليااا  اجلراحيااة بأنواع ااا  

وس ااا تتا خ  الشار ة لتقا مي نصاا ح ا الف ياة   كعلى وضز السعر ألعلى  عر فل ام ذلا
وهلااا   ولكاان لااي  هلااا  نبااا سم علااى مااا ترياا   للحفااا  علااى حساااب التااأمني ماان اجهنيااا 

 .اجنسحاب من   ا ة حساب التأمني وتسليا  لشر ة أخره

التعاااويا ل التاااأمني الصاااحي التعااااوين ي بباااي أ  يكاااو  عااان ا ساااا ر املا ياااة الااايت تصااايح  .6
ماااانز مااان  اااا  ا ساااا ر التبعياااة أو  وقااا  أفتااا  بعاااا اهليداااا  الشااارعية بأنااا  ج  املشاااتا

األ باااح الاايت فقاا سا املشااتا بساابح احااا ت  ذا  ااا  ميكاان تقاا يرسا تقاا يراف  االيااف و فااز 
ونصح  اهليداة الشارعية لب اك فيصا  اس االمي املصاري بعا م التو از ل   التعويا ع  ا

( 271) ماان  اب ة  الرباا    ملاا فيا ساةا ال اوع مان التاأمني 
وس اا تتا خ  الشار ة أيضااف لتقاا م   

                                                 
 . (022( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : ) 269) 

 (. 471( انظر : املص   السابق: ) 270) 

   (625  عن : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 676( فتوه بي  التاوي  الكوييت  قم  271) 
 (.072وفتاوه التأمني   عز  .عب الستا  أبو  ة و .عة ال ين خون  : )
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فاااال   اااا  س اااا خطااار علااى حسااااب التاااأمني ماان خاااالل حسااااباهتا   خاهتااا الف ياااة بأمانااة
مااانز م اا  مااا ام فااال و   ه يكاان س اااا خطاار علااى احساااب   اج توا يااة فتقاا م نصااا ح ا

مبقاتح م ا اح وحا و  معي اة ويقاتح ضابط    وسام متفقاو  عليا   مقراف من سيدة املشات ني
 أو أحوال معي ة.

وقاااا   فااااز  ج(  272) تقاااا ير الضاااار  يقاااا   مبقاااا ا  األضاااارا  الفعليااااة وقاااا  وقااااوع الضاااار   .4
( 273) التعااويا أو وقاا  التعاقاا  

ماان ماارض أو عةااة  لااي أو عاليااة نراحيااة أو حااا ت   
 أو بو ذلك.

 اوا   انا   ار ة التاأمني و    ح على حام  وثيقة التأمني  عا ة املبلغ الةا   عن احانة .3
واهلل تعاااىل   أل  أ اا  ماااةا  عاان ذلااك ماان أ اا  املااال بالباطاا     ااالمية أو  ااحل   ااالمية

للَنُ ُط بااُلَ اطالل ا   :يقااول   وسااو ماان الظلاام احملاارم [022]البقاارة/  َواَل تَللُأُ ُلاا َضُلللَااَلُ ُط بَلةلُ
( 274) املاالف ملقتضى  روا العق  

 واملاا سة ح  عاجل بأق  و ةا  ذا ا تطاع التوفحل  
وبااا   ااا    فتاااوه لبيااا    مااان املبلاااغ احملااا   أو املاااأخوذ فاااال   اااح عليااا     املبلاااغ الةا ااا 

 .( 275)  675التاوي  الكوييت  قم 

   وا   ان  أناو  فحال أو أناو اف قضاا ية   وة  فز املصروفا  املتصلة بالتأمني الطيب .7
جتيااااة  فااااز املصااااروفا  املتصاااالة  626وقاااا   اااا    فتااااوه لبياااا  التاوياااا  الكااااوييت  قاااام 

( 276) و ااوا   اناا  مصااروفا  قضااا ية أو أنااو  فحاال   بالبضااا ز املااؤمن علي ااا
وسااةا   

فاااال  اتفقااوا علاااى خااالف ذلاااك نفاااة   مبااين علاااى موافقااة سيداااة املشاات ني علاااى  قااارا  ذلااك
 وعا  ب ..

                                                 
(   عاان : التااأمني اس ااالمي   037ي )فتاااوه التااأمني : ( فتااوه اهليدااة الشاارعية لب ااك فيصاا  اس ااالمي املصاار  272) 

 (.625 .علي حمي ال ين القر   ا ي: )
 (.473  عن : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 420( فتوه بي  التاوي  الكوييت  قم  273) 

 (.476حمي ال ين القر   ا ي: )  عن : التأمني اس المي    .علي  626( فتوه بي  التاوي  الكوييت  قم  274) 

 (. 476  عن : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 675( فتوه بي  التاوي  الكوييت  قم  275) 

 (.476  عن : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: ) 626( فتوه بي  التاوي  الكوييت  قم  276) 
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  لاةم السا ا  يالفالذا انت   م هتا أو ه يس   فا      التبطية فتة ملكية بوليصة التأمني .2
وسةا مبين على نظاام سيداة املشات ني ل ترتياح األحقياة ااةا التااع فاال  اتفقاوا علاى ذلاك 

و   اتفقوا على التا ي  لس ة  انية ل أحوال معي ة أو وفق ظروف معي اة   نفة وعا  ب 
 ق للشر ة اليت ت ير احساب فرض أي من ا يا ين علي م. ج حيو   فل م ذلك

 :في شركات التأمين الصحيالوساطة  

  واأل ااا  في اااا اسباحاااة  ذا  انااا  ل مبااااح  الو ااااطة ساااي الو الاااة والتو ااا  ل عاااا  معاااني
( 277) وحقيقت اااا أ  الو يااا  نا اااح عااان املو ااا  وي فاااة أعاالااا  وتصااارفات  نياباااة ع ااا  

ومااان س اااا   
 :نستطيز تقسيم الو اطة عن  ر ا  التأمني  ىل قساني

 القسط األول:
وسي التو   عان الشار ا  اجلاا ةة  ارعاف  شار ا  التاأمني الصاحي التعااوين  :ةو اطة نا ة  

أل   ا  ماا ت خلا  ال ياباة   وسو مبين على القول جبواةساا  حرج في  وسةا مباح وج  اس المية
و را الو ي  أ  ج يكو  مم وعا بالشرع من تصارف  ل الشاا الاةي    وة التو   والتو ي  في 

( 278)  و   في 
 اا ل و ال  الصا قا      ذا قل ا باجلواة فيةوة حي دة بأنر أو ب و  أنرو   

( 279) الناباا  حق اام في ااا بالكتاااب والساا ة   وساام العاااملو  علي ااا
وعلااى سااةا  ااوة لشاار ة   

و ااوة   التااأمني اس ااالمي أ  تكااو  و يلااة لشاار ا  نااا ةة  شاار ا   عااا ة التااأمني اس ااالمي
( 280) ا رة مقاب  عاولة على عاي  هلا أيضاف وضز و ال  هلا أو مس

. 

 القسط النا  :

                                                 
 (.034 .عب السالم أمح  فيبو : ) ( انظر : عق  التأمني   277) 

 (622/ 6ب اية ا ت   : )(  278) 

 (.01/624( انظر : املبين جبن ق امة : ) 279) 

عان : التاأمني  (  006    عان فتااوه التاأمني : )( انظر : فتوه اهليدة الشرعية لشر ة التاأمني اس االمية بااأل   280) 
 (.25(   الو اطة املالية : )472اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )
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وسااي الو الااة عاان  اار ا   ااحل  اااةة  اارعاف  شاار ا  التااأمني الصااحي  :و اااطة حمرمااة 
 ج  و اوا   ار ا  تاأمني أو  عاا ة تاأمني  وة الو الاة ل أعااهلااج  اف اة    التةا ي وبوساا

( 281) ألن  من التعاو  على اسْث والع وا    فرق
. 

  وأحكامه:نضمام لشركة تأمين اال

  :كيفية إجراء التأمين الصحي

لك  اااا  تلاااف ل   عقااا  التاااأمني الصاااحي يشاااب   ىل حااا   باااحل عقاااو  التاااأمني األخاااره
قبااول التبطيااة   ياا  قسااو التااأمني وطلااح التااأمني و لياا  التبطيااة التأمي يااة والعواماا  املااؤثرة ل 

  التأمي ية من ع م ا.

 :طلب التأمين

طالح التأمني بتعبدة ا تاا ت  الطلاح متضاا ة امسا  وع وانا  وبياناتا  الشاصاية يتق م 
ملةمااف حا  -مان ناحياة  ارعية -عا  ساةا الطلاح ج يو   وعار  ون س  وم  ت  وحالت  الصاحية

 . ( 282) باس اب والقبول  حيص  اجتفاق بني الطرفني
معا ة مسابقاف تقا م  ىل وق  عرف طلح التأمني بأن  : قسياة م ظاة من قبا  املاؤمن و 

 وتفصيل ا  اا يلي:   ( 283) املؤمن ل  لإلنابة على اج تفسا ا  الوا  ة في ا 
  أل  احتاال املارض يةيا  ماز ةياا ة العاار  وسو ع صر م م للاوافقة على التأمني :العار .0

أو يةي  القساو  ناحلاف عان عاار   وب ا  علي  فق  يتم  فا الطلح أ الف ل بعا األعاا 
 اااا أ      اا ة 27وعااا ة مااا تاارفا الشاار ا  التااأمني علااى ماان  ااا  فااوق    اابحل  اااب

  أو تاةا  األقسااا بصاو ة  باحلة نا اف   امل افز وا  ما  التأمي ياة تا افا ماز تقا م العاار
 بباي أ  تشااتا  علي اا وثااا ق ج يو   وساة  مان عيااوب التاأمني التةااا ي ذا  ال ةعاة املا يااة

 التأمني التعاوين.

                                                 
 (.472(   التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي: )25( انظر : الو اطة املالية : ) 281) 

(   أحكاااام التاااأمني    .حماااا  حساااني م صاااو  : 074( انظاار : عقااا  التاااأمني    .عب الساااالم أمحااا  فيباااو : ) 282) 
 (.666يم : )(   أ ول عق  التأمني    .عصام أنو   ل065)

( انظااار : التاااأمني : قواعااا     أ سااا  الف ياااة واملباااا ي  العاماااة لعقااا  التاااأمني    .فتحاااي عبااا الرحيم عبااا اهلل :  283) 
 (.70(   املبا ي العامة للتأمني     اب أمح  نا م الع بكي : )603)



 111 ارك آل سيف ـدهللا بن مبـأحكام التأمين الصحي التعاوني الفقهية                  د.عب

أل  احتاال   ابت ن باملرض أعلى من   ث يتم احتساب قسو أعلى لل سا حي :اجل   .6
 ح  مز ا تبعا  األمومة ومشا ل ا.  الرن 

  وس ااااا م ااان  اااحل خطااارة  أل  بعاااا امل ااان خطااارة  وساااي ماااؤثرة ل عقااا  التاااأمني :امل  اااة .4
 ة ولاااةا يتباااحل  اااا  الشااار   وبالتااااع  تلاااف القساااو التاااأميين علي اااا تبعااااف لاااةلك قلاااة و نااارة

 .( 284) للتبطية مز تبيحل امل  ة  اا يتبحل القسو مع ا

 .( 285) اجل سية  .3

ومن الفروق الر يسية بني التأمني التةا ي والتعاوين أ  حرية التأمني التعاوين أضيق ل 
أل  ال ظام الةي وضعت  سيدة املشت ني تضيق ال ظرة املا ية للاربح وتبلاح      طلح اج تاا
ةاا ي الاةي يبلاح ناناح الاربح فاحل  بعاا العااال  الاةين تل التاأمني الخباال  نانح التعااو 

 .( 286) رنو من و ا  م  حباف ج ي
وتشااتا  مااة رة طلااح التااأمني علااى   ياا  ا طاار وبيااا  عيااز الظااروف احمليطااة باا  ومبلااغ  .7

التااأمني وقسااو التااأمني وو ااف  ااام  حملاا  التااأمني وماا ة التااأمني   وسااو اااةا  تلااف عاان 
مااا    أل  األخااحل قباا  املوافقااة علااى الطلااح خبااالف الناااين ف ااو بعاا  املوافقااة طلااح املعلو 

وتلةم بعا القوانني بكاو  طلاح التاأمني ملةمااف و  ابااف باتااف ويلةما  البقاا  علاى   ابا  حاني 
 .( 287) التوقيز 

  :مذكرة التغطية الميقتة

  ا يااة علااى طلااح وسااي مااة رة مؤقتااة تعطااي قاا  اف ماان التبطيااة حااني  اا و  املوافقااة ال
أو سي عق  من نوع خا  يوقعا  املاؤمن أو و ايو التاأمني عاا ة واهلا ف م ا   تاحاة   التأمني

والا اعي لاةلك طاول فاتة اجنتظاا  للاوافقاة ا ال لا   ماا سعا ا  الوثيقاة أو ل  ا اة الطلاح   

                                                 
الصااااحي التعاااااوين    (   التااااأمني70( انظاااار : املبااااا ي العامااااة للتااااأمني    اااا اب أمحاااا  نا اااام الع بكااااي : ) 284) 

 (.023أ. .خال  بن  عي : )

 (.402( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : ) 285) 

 (.460( انظر : املص   السابق: ) 286) 

 (.72-74( انظر : املبا ي العامة للتأمني     اب أمح  نا م الع بكي : ) 287) 
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خا اااة بعاااا الطلباااا  الااايت تتطلاااح   ا اااة مااان   علاااى طلاااح التاااأمني مااان بعاااا الشااار ا 
( 288) وهلا  روط ا وتفصيالهتا ا ا ة    ةالشر 

. 
وتعتا سة  املة رة تع ا  مان الشار ة بتحاا  عاح  ا طار احملا   خاالل فاتة اجنتظاا  

 .( 289) ل حال  فز مبلغ التأمني احمل   
وتشااتا  علااى بيااا  ا طاار املااؤمن م اا   ومبلااغ التااأمني  وقسااو التااأمني  ونااوع  طااا  

 التأمني  وم ة التأمني.

  :الشرعي حكمها

    مب ة معي ةقألن  تعاق  حقيقي مؤ   وج يظ ر حمةو   رعي من سة  املة رة املؤقتة
 .بشرا ع م ونو  حماذير  رعية و المها نا ة  وما بع   تعاق  طوي  األن 

  : وثيقة التأمينالرابع : 

باتاف ويع  و يلة نره العرف على  وهنا  ث  وسي احملر  املكتوب املتضان لعق  التأمني
وقااا  يتفااارع ع  اااا   ااا ا  بطاقاااة تتضاااان ملاااال معلوماااا   ااااحب ا   ( 290) لعقااا  التاااأمني 

وماز أ  التعاقا   ارعاف ياتم باس ااب والقباول لكان ناره العارف ل   وتسااى البطاقاة الصاحية
 والعرف معتا  رعاف.  تم التعاق   ج بتوقيز الطرفنيج يمن  سة  العقو  أ  

                                                 
(   عقا  التاأمني    .عب الساالم أمحا  72( انظر : املبا ي العامة للتأمني     اب أمح  نا ام الع بكاي : ) 288) 

(   أحكااام التااأمني    .حمااا  حسااني م صااو  : 361أ ااول التااأمني    . مضااا  أبااو السااعو  : )   ( 021فيبااو : )
 (.663(   أ ول عق  التأمني    .عصام أنو   ليم : )062)

(   عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  002ر :التأمني ا ا    أ. .مصطفى اجلاال : )( انظ 289) 
(   التااااأمني : قواعاااا     أ سااا  الف يااااة واملبااااا ي  العاماااة لعقاااا  التااااأمني   466الوضاااعي    .سياااانم حاماااا  املصاااا وة : )

 (.602 .فتحي عب الرحيم عب اهلل : )

(   عقاااا  التااااأمني    .عب السااااالم أمحاااا  فيبااااو : 061ا    أ. .مصااااطفى اجلاااااال : )( انظاااار :التااااأمني ا اااا 290) 
(   املباا ي 467(   عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اس المية والقانو  الوضعي    .سينم حاما  املصاا وة : )021)

ة واملبا ي  العامة لعق  التأمني (   التأمني : قواع     أ س  الف ي27العامة للتأمني     اب أمح  نا م الع بكي : )
 (.040(   أحكام التأمني    .حما  حسني م صو  : )663   .فتحي عب الرحيم عب اهلل : )
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ا تشااال  بطاقااة التااأمني ماان التبطيااا   اااا فعاا  القااانو  وتاا ل بعااا القااوانني علااى ماا
يبطااي التااأمني الصااحي امل صااو  علياا  ل سااةا القااانو     :( حيااث ناال3)املااا ة الكااوييت ل 

  :التالية األ ا يةا  ما  الصحية 
 العامني واجختصا يني. األطبا الفحل الطيب والعالج الالةم ل العيا ا  ل ه  - 0
 .واأل عةااية الفحو ا  امل - 6 
 العاليا  اجلراحية ع ا نراحا  التةاي . - 4 
 ل املستشفيا  ل احاج  العا ية والطا  ة. واسقامةنفقا  العالج وال وا   - 3 
 .لء  ا العالج العا ي  - 7 
 .( 291) األ وية  – 2 

 :ملحقات وثيقة التأمين

تانا  مللحق الوثيقة أو  ا ت ق  يع ل العاق ا  بعا الشروا بع   تام التعاق  فيح
ف ااو ل   وقاا  ي سااخ سااةا امللحااق بعااا ب ااو  العقاا  األ اا   أمااو  ن ياا ة تساات عي التعاا ي 

وق  نل مشروع تق ني أحكام الشريعة على عا م   احقيقة اتفاق  ضال بني املؤمن واملؤمن ل 
( 292 )نواة  نرا  أي تع ي  ب و  ملحق قطعاف لل ةاع وأ باب  وتوثيقاف للعقو .

 

  :عالقة بالتأمينالتفصيل المشاكل ذات 

ساا   اابق أ   :تلاةم الشاار ة املااؤمن علياا  ببيااا   قيااق ملشااا   ذا  عالقااة بالتااأمني مناا 
وسا   ابق   وسا  يعااين مان مشاا    احية معي اة  أ يح مبرض معني أو تلقى عالنااف معي ااف 

ا ر.وماا قيااة قساط  أ  أمن ل ه  ر ة أخره و يف عا  مع م وس  قب  طلب  أو جر. وملاذ
وسة  تستفي  م  ا الشر ة ل   ي  م ه اج تفا ة من العاي  وس  ا تا   مفي   السابقر.

                                                 
وفرض   وم مقاب  ا ا ما   األنانحل  أ  التأمني الصحي على  0222لس ة  0( القانو  الكوييت  قم  291) 

 (.3  ما ة ) الصحية

(   عقااا  التاااأمني التعااااوين ل الشاااريعة اس اااالمية 022ب الساااالم أمحااا  فيباااو : )( انظااار : عقااا  التاااأمني    .ع 292) 
(   املباا ي 342أ ول التاأمني    . مضاا  أباو الساعو  : )   ( 446والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )

با ي  العامة لعق  التأمني (   التأمني : قواع     أ س  الف ية وامل22العامة للتأمني     اب أمح  نا م الع بكي : )
 (.044(   أحكام التأمني    .حما  حسني م صو  : )670   .فتحي عب الرحيم عب اهلل : )
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للشاااار ة أو جر.وس ااااا ي ببااااي أ  يفااااا ق التااااأمني التعاااااوين التااااأمني التةااااا ي   فااااال يتعسااااف ل 
لال اااتباح  ا اااتعاال احاااق أو ا اااتبالل املر اااة املااااع   أل  القضاااية تااااع وتعااااو  ولاااي   ااااجف 

 ( 293) حساب التأمني. 

  :سلوكيات طالب التأمين

والتةام  بالقساو ل   يتع   طالح التأمني بالسلوا األخالقي لطالح التأمني الصحي
ساااتحق ا ماااز التةامااا  بااااس ج  ج يوعااا م التالعاااح أو التحايااا  للحصاااول علاااى تبطياااة   وقتااا 

) نااح علياا  بالصاا ق واجلتااةام بالوعاا  وماان ناحيااة  اارعية سااةا أماار وا  باملعلومااا  الصااحيحة

294 ). 

  :التغطية على األخطار

أو احاارب أو   توناا  قيااو  علااى تبطيااة بعااا األخطااا  مناا  اجنتحااا  أو تعااا  الضاار 
الكاااوا ت وبوساااا علاااى خاااالف باااني الشااار ا  ل   يااا  ا طااار وتساااايت  ماااز وناااو  قوا ااام 

   .مشت ة
لكااان ي بباااي علاااى  ااار ا    نيوماااز ناااواة منااا  ساااة  الشاااروا حااياااة حسااااب التاااأم

من  سة  األحوال وع م الوقاوف موقاف املتفارج وساي ترفاز  التأمني التعاوين تق مي املساع ة ل
وحا  ج    عا  التأمني وخا اة أ  حسااب التاأمني ل األ ا  حسااب تااع ملسااع ة احملتااج

 ت.تتشب  بالتأمني التةا ي والةي يقف موقف املتفرج ل حال األخطا  والكوا  

                                                 
(   عق  التأمني التعااوين ل الشاريعة اس االمية 025( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : ) 293) 

 (.  472-443والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )

(   443( انظاار :عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة اس ااالمية والقااانو  الوضااعي    .سياانم حاماا  املصااا وة : ) 294) 
 (.022التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : )
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 :مكان التأمين

علاى   ت ل بعا الشر ا  على   ي  التبطية ببل  معاني أو م طقاة نبرافياة حما  ة 
أو عاا م اج ااتقرا  السيا ااي ل بلاا    أ اااس أ  بعااا األمااراض م تشاارة ل بلاا  أ ناار ماان بلاا 

 .( 295) وسةا الشرا ج حمةو  في    معني مما يرفز مع ل ا طر

 :الحادث والمرض الموجود

تقباا  الشاار ا  التااأمني فااال   الشااال مريضاااف أو احااا ت واقعاااف وقاا  الطلااح  ذا  ااا 
ولةا تشتا  اج تاا ة على تفا ي  ملعرفة احالة الصحية السابقة فرا اف مان  ونا  مريضااف   علي 
فكاةلك املارض وباو    الشار ة التاأمني ضا   حاال احرياق  و اا لو وقاز حرياق فاال تقبا  ا  

ويشتا  عق  التأمني على ا اتبعا  املارض الاةي تباني أنا    أث ا  الطلح من احوا ت املونو ة
وتشاتا   مونو  أث ا  التعاق   اا تستبع  املرض املونو  السابق من التأمني جحتااال عو تا 

  تبطااي األمااراض الاايت باا أ  بعاا  ثالثااني يوماااف ماان توقيااز العقاا  بعااا الوثااا ق للتبطيااة أهنااا ج
مز أن  ي ببي للشار ة مسااع ة املاريا   وسةا الشرا ج حمةو  في    وتساى سة  فتة اجنتظا

  وحااا  جتتشاااب      أمكااان ولااا ي ا فاااا ا م ا اااح وساااو مشاااتا ل ال  اياااة و افاااز لءقسااااا
 .( 296)  بالتأمني التةا ي

 :فترة االنتظار

وسي الفتة اليت تلي العقا  لا فز احتااال وناو  خطار معاني يتوقاز أ  يكاو  موناو اف  
تشااتا بعااا الشاار ا  فااتة ثالثااني يوماااف بعاا  العقاا  لتبطيااة  :فااانالف     العقاا  مناا  املاارضأث ااا

ومناا  الفااتة الاايت تاار  ل فااتة العةااة   املاارض احااا ت خشااية أ  يكااو  مونااو اف حااال التعاقاا 
وساااةا الشااارا ج    ااا راف ْث تتوقاااف التبطياااة    ا اااتطاع العاااا  باااأي عاااا  آخااار 63الكلاااي  

كاان ي بباااي علااى  اار ا  التااأمني التعااااوين أ  تتايااة عاان  اار ا  التاااأمني ل  حمااةو  فياا   اارعاف 

                                                 
  أ. .خالا   (   التأمني الصاحي التعااوين22( انظر : املبا ي العامة للتأمني     اب أمح  نا م الع بكي : ) 295) 

 (.022بن  عي : )

 (. 022( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : ) 296) 
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البعي ة عان التعااو   التةا ي وج تشتا من  سة  الشروا اليت تفوح م  ا  ا حة ال ةعة املا ية
 .( 297) والتكاف 

  :المطالبات

وتشاتا  علاى عالياا    تع  عالية املطالبا  ل التأمني الصاحي  احل واضاحة املعااه
 ذ جباا  أ  تتأ اا  الشاار ة ماان ا اا ما  الصااحية   ومب اااة وفي ااا  ااي  ماان الباااوض معقاا ة

وس  سي ضان اح  األقصى أو جر وس  نال علاى   ومال مت ا للاريا وتوفر الشروا في ا
 نف  املرض أو ج ر.

والعااا ة ل مااالكي الوثااا ق أ  يشااتطوا أ  تاا فز  اار ة التااأمني ملقاا م الرعايااة الصااحية 
وساةا ناا ة وج   ولحليح نفس  من ع ا  سةا التعقيا   ل  وامة التحقيق والتعقي لت خ  مع م 

 .( 298) حرج في  

   وحكمها وأنواعها: بوليصة التأمين الصحي

 :بوليصة التأمين الصحيأنواع 

  :وسي ةسة أنواع

 :النوع البوليصة القابلة لإللغاء

ر ة التااأمني ل  لبا  ااا ل أي واملاارا  اااا البوليصااة الاايت تتضااان  اارطاف يضااان أحقيااة  اا
ول بعااا احاااج  ميلااك املااؤمن   وقاا   اارا  خطااا  املااؤمن علياا  وَ    القسااو  ااحل املسااتحق

ويبلاااح علاااى عقااا  التاااأمني    ذ املعتاااا  العكااا   عليااا  ذلاااك لكااان ذلاااك علاااى خاااالف املعتاااا 
قاوانني بعاا  ضاافة  ىل أنا   االف ل  وساةا ال اوع عاوماا قليا   الصحي أنا   احل قابا  لإللباا 

ومان ناحياة  ارعية ج ماانز م ا   شارا ل   ال ول اليت ت ز  لبا  البوليصة محاية ملصا ح ال اس
أل  احااق هلاام   ج حااة ال ظااام األ ا ااي ل حساااب التااأمني التعاااوين    اتفااق علياا  املشاات و 

 و    ا  األوىل ع م   ج لظرف قاسر.  ع وسمج يو 

                                                 
 (. 616( انظر : املص   السابق: ) 297) 

 (. 614( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : ) 298) 
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 :إللغاءالنوع البوليصة غير القابلة ل

وسااي نااوع ماان الوثااا ق مرتفعااة التكلفااة ل البالااح و ااحل قابلااة لإللبااا  ماان قباا   ااار ة 
 وهلاااةا ج  كااان ةيا تااا ج ميو   ةياا ج ي ااااا أهناااا مضاااونة التة يااا  وذا  قساااو حمااا      التااأمني

وساااي متضاااا ة لقابلياااة جت يااا  مضااااونة ل عقااا    تاااة ر في اااا املااا ة ل البالاااح لعااا م  لبا  اااا
 .البوليصة

 البالح أن  يتم ترتيح سةا العق  بع اية فا قة ول حاج  نا  ة من األخطا  الايت ول
ومن ناحية  رعية ج مانز م    شرا ل ج حة ال ظام األ ا اي   تق  في ا نسبة الوقوع  نحلاف 

 .ع وسمج يأل  احق هلم و   ل حساب التأمني التعاوين    اتفق علي  املشت و 

 :التجديد االختياري النوع البوليصة ذات

وسااي الاايت تفضاال ا   وفي ااا  ااتفظ الشاار ة حبق ااا ل جت ياا  العقاا  علااى أ اااس  اا وي
و تلاف عان   وتسااى البوليصاة التةا ياة جنتشاا سا علاى نطااق  باحل   ر ا  التأمني ا ا اة

ال اااوع األول القابااا  لإللباااا  أهناااا جةماااة ملااا ة  ااا ة لكااان للشااار ة احاااق ل التة يااا  مااان ع مااا  
 الف ال وع األول فياكن  لباؤسا أي وق  بشرا  بالمل املؤمن علي .خب

وتساااتفي  م  اااا الشااار ة فيااااا لاااو طااارأ علاااى املاااؤمن عليااا   اااي  ن يااا  يسااات عي  لباااا  
ومان ناحياة  ارعية ج ماانز م ا  أيضااف  شارا ل   الوثيقة من  انتقال  لوظيفاة أخطار مان األوىل

أل  احااق هلاام   عاااوين    اتفااق علياا  املشاات و ج حااة ال ظااام األ ا ااي ل حساااب التااأمني الت
لكن ي ببي على  ار ا  التاأمني التعااوين أ  تتاياة عان  ار ا  التاأمني التةاا ي  ع وسمج يو 

وج تشااااتا مناااا  سااااة  الشااااروا الاااايت تفااااوح م  ااااا  ا حااااة ال ةعااااة املا يااااة البعياااا ة عاااان التعاااااو  
 والتكاف .

 : النوع البوليصة القابلة للتجديد بشروط

سااةا ال ااوع حيااق للشاار ة  فااا التة ياا  أل ااباب طا  ااة  ظ ااو  ماارض خطااحل ناا اف  ل
ف ااي تشاااتا األحقيااة ل أحاااوال   أو بساابح تباااحل  م  تاا   ىل م  ااة أخطااار  لاا ه املااؤمن عليااا 

 معي ة ولو  ا  ل م تصف امل ة.
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لكاااان ي ببااااي علااااى   عاااا وسمج يأل  احااااق هلاااام و   وسااااةا الشاااارا ج حمااااةو  فياااا   اااارعاف 
مني التعاوين أ  تتاية عن  ار ا  التاأمني التةاا ي وج تشاتا منا  ساة  الشاروا  ر ا  التأ

 اليت تفوح م  ا  ا حة ال ةعة املا ية البعي ة عن التعاو  والتكاف .

 :النوع البوليصة القابلة للتجديد المضمونة

وسااااي بوليصااااة تلتااااةم الشاااار ة بضاااااا  التة ياااا  وعاااا م اسلبااااا  طاملااااا أ اااابح  نافااااةة 
تضاااان  لك  اااا ج  وحياااق للااااؤمن عليااا  فقاااو اسلباااا  أو عااا م اج اااتارا  ل القساااو  املفعاااول

وحيتا  مع ا  فيا مع ج  األ اعا  بالعاا ة   ثبا  األ عا  فيكو  للشر ة احق ل الةيا ة
 ساار  وساو الااةي تلةاأ  لياا  الشاار ا  ل العاا ة حاا  ج  تصا يف املااؤمن عليا  وقاا  التة ياا 

 ةيا ة األ عا  ت عو لالنسحاب اجلااعي.أل    الشرحية املست  فة
حيااث يكااو  للاااؤمن   ويعاا  سااةا ال ااوع أ ناار األنااواع أماناااف ماان عقااو  التااأمني الصااحي

  وألناا  يااوفر مااا يؤملاا  ماان التااأمني ل األوقااا  احرنااة  علياا  اجختيااا  ل التة ياا  ماان ع ماا 
ل الوقاا     ااابةحيااث ت سااحح الشاار ا  لااو  ااا  اجختيااا  هلااا ل حاااج  احااوا ت أو اس

لكاان عاوماااف  لاااا  اناا  البوليصااة  اا م   الااةي يكااو  فياا  العاياا  أحااوج مااا يكااو  للتااأمني
 اااا أناا   لاااا أخااة  البوليصااة  اافة ثبااا     العاياا  أ ناار  لاااا  اناا  تكلفت ااا أ ناار  لفااة

 .( 299) السعر ةا   تكلفت ا 
 ااي ل حساااب وماان ناحيااة  اارعية ج مااانز م اا  أيضاااف  شاارا ل ج حااة ال ظااام األ ا

 .ع وسمج يأل  احق هلم و   التأمني التعاوين    اتفق علي  املشت و 

 :نهاية مدة العقد

وقا    وبال سبة ل  اية املا ة قا  يكاو  التة يا   احل حما و  املا ة لا ه بعاا الشار ا 
 .( 300) عاماف  ح  أقصى  27يكو  ل ه بعض ا حم  اف ب 

                                                 
(   432الوضااعي    .سياانم حاماا  املصااا وة : )( انظاار : عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة اس ااالمية والقااانو   299) 

 (.605-606التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : )

 (. 600( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : ) 300) 
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لااى أناا   ذا فشاا  املااؤمن علياا  ل  فااز وعاوماااف تاا ل أ لااح وثااا ق التااأمني الصااحي ع
ول حاااال انتظامااا    وتظااا  التبطياااة  اااا ية ل ساااةا الشااا ر  قساااو التاااأمني يعطاااى م لاااة  ااا ر

 بالس ا  بع  انقطاع حيق للشر ة   ناع  للوضز السابق من خالل قبول قسو التأمني.
بطياة ول البوليصة  حل مضاونة التة يا  تا ل عقو ساا ل البالاح علاى أنا  ت ت اي الت

ع اا  انت ااا  املاا ة الاايت  فعاا  هلااا األقساااا مااا ه يكاان س اااا ب اا  ياا ل علااى أ  تقااوم  اار ة 
التأمني بالخطا  العاي  عن ع م   بت ا ل جت ي  البوليصة مب ة تتاوح بني ةسة أيام وثالثني 

 . ( 301) و ذا ه ير   سةا سخطا  ميكن أ      املؤمن علي  مل ة   ة ثانية   يوماف 
احيااة  اارعية ج مااانز م اا  أيضاااف  شاارا ل ج حااة ال ظااام األ ا ااي ل حساااب وماان ن

لكان ي بباي علاى الشار ة   عا وسمج يأل  احق هلام و   التأمني التعاوين    اتفق علي  املشت و 
تبليااح نانااح التعاااو  والتكافاا  ل التطبيااق ومعرفااة أ ااباب عاا م التة ياا  وتقاا ير  اا  طاارف 

  ير ظروف م اليت م عت م من التة ي .حبسب  وخا ة احملتانني وتق

  :في البوليصة التأمينيةالمبلغ التأميني القابل لالقتطاع 

 المسألة األولى: معناه ومفهومه:

  :وميكن توضيح  ل ال قاا التالية
ياارا  باا  املبلااغ الااةي يلتااةم عاياا   اار ة التااأمني )املااؤمن علياا  ( ب فعاا  ع اا  احانااة  لياا  ل  .0

 ه. فز ال فقا  الكا 

بااا  يكتفاااي بااا فز األقسااااا   لاااةم ال يوماااا ه حياااته  ليااا  فااا   فز  ج ع ااا  احاناااة  ليااا ج يااا .6
 التأمي ية.

 ي فز سةا املبلغ قب  أ  يتم  فز مبالغ التأمني اليت التةم  اا الشر ة. .4

يااتم  فعاا  ل العااا ة بعاا  ا طااة الطبيااة األ ا ااية وقباا  ا طااة الطبيااة الكاااه للتقلياا  ماان  .3
 ا  الكاه.مصا يف العالي

                                                 
الرمحن   ا ة ل نطاق التأمني الاي ا اا     .فاا ة أمحا  عبا –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ق التأمني  301) 
(   عقااا  التاااأمني التعااااوين ل الشاااريعة اس اااالمية 602(   التاااأمني الصاااحي التعااااوين   أ. .خالااا  بااان  اااعي : )64: )

 ( .315والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )
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وقااا   تاااا   املاااؤمن   ياااتم تصاااايم املبلاااغ  اخااا  البوليصاااة القابااا  لالقتطااااع باتفااااق الطااارفني .7
مااز العلاام أناا   لاااا ةا  املبلااغ القاباا  لالقتطاااع  لاااا نقاال   ب فساا  وقاا   اارا  البوليصااة

 .القسو التأميين

اقي ياؤمن والبا  يتم   ي   مان قبا  العايا  بقيااس ق  تا  علاى  فاز تكااليف عالياة معي اة .2
 علي  ليافا القسو التأميين علي .

تتاااوىل  ااار ة التاااأمني املصاااا يف بعااا  خصااام املبلاااغ القابااا  لالقتطااااع مااان تكلفاااة املصاااا يف  .5
% منالف والعايا  21ْث يقسم الباقي  تكلفة بني العاي  والشر ة فالشر ة تتحا    الطبية
ويسااااى ساااةا ال اااوع   لابلاااغ القابااا  لالقتطااااع )وساااةا  اااحل القساااو طبعااااف ( ضاااافة ل% 61

 وق  تةي  ال سبة أو ت قل على اختالف الشر ا .  املشا  ة بال سبة أو التأمني املشتا

 .تلتةم الشر ة اة  اجلتةاما  خالل اثين عشر   راف  .2

كاان  ااا  مناا  سااة  املصااا يف  ج ج مي ذ   يلةااأ هلااةا ال ااوع ل املصااا يف الطبيااة الكاااه .2
 بتعاو  الطرفني.

أو ماارض ل مصااا يف ال فقااا    س اااا مبااالغ قابلااة لالقتطاااع ل حالااة  أحياناااف تكااو  .01
 الطبية الكاه.

 اااا أناا  حيااث املااريا    ماان فوا اا  سااةا ال ااوع تقلياا  مصااا يف ال فقااا  الطبيااة الكاااه .00
 على التقلي  من ال فقا   حل الضرو ية.

ماا ة لكاان  لاااا طالاا      ياا  ماا ة امل فعااة ملبلااغ اجقتطاااع  تلااف ماان  اار ة ألخااره .06
 حيث يكا احتاال ا سا ة خالل امل ة الطويلة.  امل فعة  لاا ا تفز القسو

 :مثال تطبيقي على المبلغ القابل لالقتطاعالمسألة الثانية: 

 6111وفي ا مبلاغ قابا  لالقتطااع قا       ال ل ي  بوليصة تأمني  بقسو   ري
يا فز العاياا  املااريا  لاير فحي دااة ع ا  الاا فز 01.111وحا ت لاا  مارض  لااف عالنا    لاير

% 61والبااااقي   % علاااى  ااار ة التاااأمني21ْث يقسااام البااااقي باااني الطااارفني   لاير أوجف  6111
  فيكو  العاي  على سةا ق   فاز ثالثاة أماو  :  على العاي   حل  فز األقساا التأمي ية طبعاف 

 .% من تكلفة العالج+املبلغ القاب  لالقتطاع61قسو اج تاا +نسبة 
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وب اا  عليا  فلاو حاا ت   شار ة بتحاا  مساؤولياهتا خاالل الساا ة أو ما ة العقا وتلتاةم ال
فاااال  الشااار ة   ْث حصااا  لااا  حاااا ت آخااار خاااالل السااا ة  لااا  حاااا ت وحصااا  لااا  تبطياااة مالياااة

 تتحا  التأمني علي  ل احالني خالل الس ة.
) منااال ل ناا ول علااى املبلااغ القاباا  لالقتطاااع مااز حساااب املصااا يف الطبيااة الكاااه

302 ): 
 القياة الص ف

 لاير منالف  01.111  عاع ال فقا  الطبية
 لاير منالف  6111 املبلغ القاب  لالقتطاع

 لاير 2111 املبلغ ا اضز حساب املصا يف الطبية الكاه
 لاير 2311=2111%×21 اج ت ا  ونسبة مسامهة  ر ة التأمني 

 لاير 0211=2111% ×61 نسبة مشا  ة املؤمن علي  )عاي  الشر ة(
 لاير 01.111 ا اوع

 % 32فيكو  العاي  على سةا ق   فز ما نسبت  
وأحيانااف  ذا ونا    وما  بق ل بوليصة واحا ة وساي بوليصاة املصاا يف الطبياة الكااه

بوليصاااة املصاااا يف الطبياااة  :والنانياااة  بوليصاااة املصاااا يف الطبياااة األ ا ااية :األوىل :لاا  وثيقتاااا 
  :في ا  التاع الكاه منالف فال  العا 

 يتم  فز املصا يف من خالل بوليصة املصا يف الطبية األ ا ية. .0

 .يتم خصم املبلغ القاب  لالقتطاع .6

 % من املتبقي مبونح بوليصة املصا يف الطبية الكاه.21ت فز  ر ة التأمني  .4

 % من املتبقي   سبة مشا  ة.61ي فز العاي   .3

 مثال على الصورة السابقة: 

  لاير 06.111لاير وبوليصة تأمني أ ا ية بتبطية  46.111تكلف عالية نراحية 
) فيكاو  العاا   التااع   لاير 311مز مبلغ قاب  لالقتطاع مان بوليصاة مصاا يف طبياة  ااه 

303 ): 
                                                 

 االمية (   عق  التأمني التعااوين ل الشاريعة اس663( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : ) 302) 
 (.427والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )
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 المبلغ النوع

 لاير 46.111  عاع تكلفة العالية وال فقا 
 لاير 06.1111 امل فوع مبونح بوليصة التأمني الطبية األ ا ية

 لاير 61.111 الر ي  بع  البوليصة األ ا ية
 لاير 311 املبلغ القاب  لالقتطاع

 لاير 02.211 الر ي  بع  خصم اجقتطاع املات 
 لاير 07221=02.211% ×21 ما ت فع   ر ة التأمني مبونح بوليصة مصا يف طبية  اه

 لاير 4261=02.211% ×61 ما ي فع  العاي  مالك البوليصة
 لاير 3461=311+4261 ع ما  فع  مالك البوليصة  عاجف  او 

  :حكم المبلغ القابل لالقتطاعالمسألة الثالثة: 

حمااةو   وج  واأل اا  ل الشااروا الصااحة واسباحااة  ويظ اار واهلل أعلاام أناا   اارا نااا ة
 وملاا فيا   ع وسم و شرا الواقف املتااع  ذا قيا   بشاروا  احيحةج يواحق للاشت ني و   في 

مز مراعاة بع  الشار ة عان مشاااة التاأمني  من املصلحة وقطز  ب  التالعح بأموال التاعا 
 .التةا ي

 أحكام ممارسات بعض مالك الوثائق:

 من املاالفا  اليت يقز في ا بعا مالا الوثا ق: 
ا   اااحل ضااارو ية لءطباااا  لشاااعو سم بعااا م اج اااتفا ة مااان بعاااا املاااؤمن علاااي م بةياااا   يقاااوم .0

أو يطلاح خا ما   احل ضارو ية منا    و يطلبو  بعا الفحو اا   احل امل ااة أ  الوثيقة
ألنا  مان أ ا  املاال   وةج  اوساةا   ره ضارو ة لاةلكج ياالت ومي مز أ  الطبياح املااتل 

 بالباط .

أو الكلاي   ا عا  التاا ض للحصول علاى التعاويا ل حاال التاأمني علاى العةاة اجلة اي  .6
 أ   املال بالباط .ألن  من   وة أيضاف ج  وسةا 

وحيصاا  سااةا حي اااا يضااعف   ااراف    عطااا  البطاقااة الصااحية لبااحل  ماان قريااح أو  اا يق .4
وساو مان   وةج  اوساةا أيضااف   الشر ا  أو تكو  البطاقاة  احل  قيقاة ل التعرياف حبامل اا

 التعاو  على اسْث والع وا  وأ   املال بالباط .

                                                                                                                                            
 (.662( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ. .خال  بن  عي : ) 303) 
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وة ويع  من أ   املال بالباط  ج  وسةا   القوية تساس  األطبا  ل ابتةاة بوليصة التأمني .3
 .( 304) وق  نل على سةا  از الفق  اس المي ال وع   والت لي  والبش

  :نحو مقترح لتأمين تعاوني صحي نموذجي

والاااايت تتشاااابث   توناااا  مالحظااااا  عاااا ة علااااى التطبيقااااا  املعا اااارة للتااااأمني التعاااااوين
ومااااز عاااا م  رمي ااااا لواقااااز بعااااا   سيدااااة  بااااا  العلاااااا بااااالفتوه الشاااارعية ماااان ا ااااامز الفق يااااة و 
وسااةا    ااا أناا  لاي  الاةي  انا  تؤملا  تلاك الفتااوه   الشار ا  املوناو  لك ا  لاي  الطااوح

  :مقتح اوذني حياول اجقتاب من تلك الفتاوه والقرا ا  اجلااعية من علاا  الشريعة
عيااااا  التعاونيااااة واج ااااا ا   حبيااااة مناااا  اجلا يباااا أ املقااااتح بتكااااوين ن ااااة عامااااة )ن ااااة ج .0

( 305) وال قابا  امل  ية أو ح  اجل ا  احكومية ( 
. 

وحساح ناوع   تضز اجل ة املسؤولة نظام التأمني التعاوين الصاحي الاةي ت اوي الساحل عليا  .6
وجبااا  أ  يكاااو  متفقااااف ماااز الشاااريعة ل   ال شااااا احملااا   و الااا  وأس افااا  ولوا حااا  وأنظاتااا 

 أحكام .

فقاااا  والتاخااايل الالةماااة يعلااان للةا اااو  لتقبااا  اج اااتا ا  ل التاااأمني بعااا  أخاااة املوا .4
 وي فعو  ا تا اف   وياف للة ة املسؤولة.  ويطلز املشت و  على ال ظام  الصحي

 .تص   اجل ة   ا ا  ا تاا تقوم مقام وثا ق التأمني .3

ل  ويتفااق مااز ن ااة ثالنااة متاصصااة ل اج ااتناا   جتاااز اج ااتا ا  ل حساااب خااا  .7
 ا تناا  أموال الص  وق بطريق املضا بة أو مقاب  أنر مقطوع  و ي  بأنر.

                                                 
السا  ااة عشاارة  اااز الفقاا  اس ااالمي الاا وع امل بنااق عاان م ظاااة املااؤتر اس ااالمي امل عقاا  ل  و تاا  ( انظاار :  304) 

 نيسا  ) أبريا  ( 03 – 2  املوافق اس0362  بيز األول 7 فر  ىل  41من  ح ة (ب يب )  ولة اسما ا  العربية املت
 .م6117

( وجمانز من توع  ر ة لةلك لكن األوىل ما ذ ار  أل  الواقاز أ  الشار ا  حي ااا تولا  ذلاك ابتعا   عان  305) 
  علااى سااة  الشاار ا   وهنااا اهلاا ف التعاااوين و اااا  التااأمني التةااا ي ل عاا   ماان التصاارفا  والقاارا ا     اااا أناا  ياار 

تااتحكم ل تون ااا  نشاااط ا التااأميين  و  مراعاااة لاارأي ممنلااي حساااب التااأمني   ولااةا ناال القااانو  املصااري علااى عاا م 
ةاولة التاأمني  ج جل اة مع وياة مان ععياا  و ا ا يق تعاونياة   ولان يشار لقياام  ار ة جتا ياة باةلك .انظار :عقا  التاأمني 

 (.635-632المية والقانو  الوضعي    .سينم حام  املصا وة : )التعاوين ل الشريعة اس 
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ي ير عالية التأمني واألقساا الشر ة املكلفة باج تناا  وسي ل األ    ر ة ذا  خااة  .2
أو يؤ ااااا  س ا ة الصااااا  وق  ااااار ة جتا ياااااة مساااااامهة   تأمي ياااااة ل  اااااال التاااااأمني التعااااااوين

 لتأمني واج تناا  لتقوم بال ا ة التأمني وعالية اج تناا .يستقطح ل  ا اا  ل  ال ا

وميكااااان نعلااااا     ل حاااااال وناااااو  فاااااا ا ل الصااااا  وق يعاااااا  للاشااااات ني ب سااااابة ماااااا فعو  .5
أمااا فااوا ا   سااةا بال ساابة لفااا ا الساا ة   احتياااطي  فااا باا  قسااو التااأمني املسااتقبلي

لتااأمني أو  فااا باا  الساا وا  املاضااية     ااا  ميكاان فصاال  فيةعاا   احتياااطي حساااب ا
 ااااا ميكااان اج اااتفا ة مااان الفاااا ا ل  عطاااا  احملتاااانني مااان املشااات ني والاااةين    القساااو

وي صااح س ااا   أضاار  ااام بعااا الشااروا ل ال ظااام األ ا ااي وحاارمت م ماان مبلااغ التااأمني
بتوةيز بطاقا   حية  انية ب سبة مقبولة للاحتاانني مان الفاا ا لتحقياق مبا أ التعااو  

 والتكاف .

عطاااى احملتاااانو  ملباااالغ التاااأمني مااان احسااااب مااان الفاااا ا أو مااان   اااي  مباااالغ التاااأمني ي .2
 .اجحتياطية

 :تبطي مبالغ التأمني من خالل  اوعة من ا يا ا  واحلول وسي .2

 .األ باح اج تناا ية حساب التأمني 

 .اجحتياطا  التأمي ية 

 .التأمني اجقتاين 

 وماا مان ضارو ة   تأمني جتا ي ر ا  ا ة التأمني ل ه وة  عج  و    عا ة التأمني التعاوين
 .ت عو ل   ج  ذا  أ  اهليدة الشرعية ل الشر ة ضرو ة لةلك

 .قراض حساب التأمني من حساب الشر ة      ب  ل ذلك ب و  ا تاا علي ا  

 .ةيا ة ا تاا املستأم ني أنفس م 

 ألنااا    ( 306) سااااب التاااأمني فاااال  ه يونااا  فيكتفاااى بتمااايم احاااوا ت مباااا ساااو موناااو  ل ح
نقا   اسا  حسااب التاأمني وساو ما  م و لاي م لكان وفاق ج يو   وسة  حقيقة التااع  متاع

 ضوابو و قابة  ا مة من اجل ا  املسؤولة.

                                                 
(   عن العقو  املالياة املر باة    .عبا اهلل بان حماا  60( انظر : وقفا  مز قضية التأمني    ا امي السويلم : ) 306) 

 (.412)  :العاراين 
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لكوهناا   مانز من حساب القسو التأميين بالطرق اليت حيسح ااا التاأمني التةاا ي ج .01
 ع ا على اجلايز و قق الع ل بةلك.ب ي  على قوانني  ياضية تفت  األخطا  وتوة 

حبيااث يكااو  بسااعر م ا ااح ول املت اااول   حياا   القسااو التااأميين وفااق  ؤيااة  ااحل  حبيااة .00
ومباااا يكفاااي ليكاااو  مصااا  اف لال اااتناا  لتقوياااة الر اااي  للحسااااب   وبعيااا اف عااان اج اااتبالل

 وتع ل في  اجلاعية  و ياف وفق سة  األس اف.  التعاوين

وقصاا    ق لاا  ا ااتناع ج حيااى أ اااس أناا  تاااع ل األ اا  و يقاا م املشااتا القسااو علاا .06
ويعلااام أ  س فااا   فياااف الضااار  عااان املتضااار  مااان   العاااوض    حصااا  تاااابز هلاااةا القصااا 

 املشت ني وسو م  م.

 .يفص  حساب التأمني عن حساب اجل ة اليت ت ير عالية التأمني .04

 أ باح حساب التأمني ونصيب  من املضا بة يضم حساب التأمني. .03

     مبلاغ التاأمني املتوقاز  مكانياة تاوفحل  للاتااع وفاق األ ا  املتبعاة لتحقياق العا لحي .07
وب ااا  علياا  حياا   القسااو وفااق األ اا    بااأس بتح ياا  مبلااغ التااأمني ماان قباا  العاياا  وج

با   ذا تاوفر ذلاك فيعطاى مان   ويعتا مبلغ التأمني وع اف  حل ملاةم حسااب التاأمني  الف ية
فر ماان حساااب التااأمني وج ماان خااالل  عااا ة التااأمني التعاااوين وجماان و   ه يتااو   احساااب

وجبااا  أ  تكاااو  ساااة  ال قطاااة ل م ت اااى الوضاااوح حااياااة    اااي  لااا فاااال  قاااراض الشااار ة 
وللبعاا  عاان ع صاار املعاوضااة و قيااق معااىن التاااع والتكافاا    حسااابا  التااأمني ماان اجهنيااا 

 احقيقي.

حااال ا طااأ ل التصاارف معاا  وعاا م الوفااا  ماان حااق العاياا   قامااة  عااوه قضااا ية ل  .02
ولااااي  حبةااااة عاااا م  عطا اااا  مبلااااغ   بالوعاااا  املسااااتحح حبةااااة الفسااااا  اس ا ي ل املعاملااااة

 ألهنا  حل ملةمة ل حال ع م الق  ة.  وينب  ذلك للة ة القضا ية  التأمني

يستفا  من الو اا   الف ياة مان حساابا  وقاوانني  حصاا  و ياضايا  التاأمني لتح يا   .05
  تا ا  ومبالغ التأمني.اج

  وة حساب التأمني قبول اهلبا  والتاعا  احكومية واألسلية ل عم احساب. .02
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أو بتالفاا     ااوا  خبطاااب  مسااي  ألناا  متاااع  لكاا  مشااتا اجنسااحاب ل أي وقاا  .02
( 307) عن  فز األقساا خالل م لة الس ا  احمل  ة 

. 

باااا    التعااااويا علااااى املشاااات نيقصاااار اج ااااتفا ة ماااان ج يي ببااااي حساااااب التااااأمني أ   .61
أو مشت ني  ابقني ه يستطيعوا   يساسم ل خ مة احملتانني املتضر ين من  حل املشت ني

ولاو ب سابة  ا وية حما  ة   لتحقياق معاىن التااع احقيقاي والتكافا   اج تارا  بعاا ق ماا ي
( 308) % من الفا ا 61من  

. 

ونيااة وفااق أسااس حكاام احتساااب القسااط التااأميني فااي الشااركات التعا
 :شركات التأمين التجاري

حكاام احتساااب القسااو التااأميين وفااق أ اا   اار ا  ل احقيقااة ه أناا  ماان حبااث مسااألة 
حيااث ناال علااى   ماان ناحيااة فق يااة  ااوه   ااا ة للاا  تو  علااي القاار   ا اايالتااأمني التةااا ي 

( 309) نواةسا 
 ام التعاو   فاا  تم املشروع  ج ب ج يولع  حةة سةا القول أن  من باب ما   

ألنا  ثبا  بالتةرباة أ    تم ساةا املشاروع  ج با  فيكاو  لا  حكاا ج ياو   مر باف في  ومأذونااف فيا 
احسابا  اج توا ية تساع  على  قة عا  الشر ة مان نواناح ف ياة وضااا  حسااب التاأمني 

 وخا اااة أ   ااار ا  التاااأمني التعااااوين ل  وساااةا القاااول لااا  وناستااا   مااان اجضااااحالل والف اااا 
لكن ي بباي علاى الشار ة   وج حمظو  ل ذلك  رعاف   وأي فش   وف يقضي علي ا  ب ايت ا 

وفق  ؤية م  و اة  قاق اهلا ف   مراعاة مب أ التعاو  والتكاف  ل وضز الشروا واج تن ا ا
 امل شو .

 :أحكام ممارسات بعض شركات التأمين الصحي

 الية علي ا  وم  ا:تا س بعا الشر ا  حيالف س قاا اجلتةاما  امل

                                                 
 (.62-60)( انظر : التأمني على احياة و عا ة التأمني    .حما   لياا  األ قر :  307) 

(   العقااو  املاليااة املر بااة   41-60( انظاار :التااأمني علااى احياااة و عااا ة التااأمني    .حمااا   االياا  األ ااقر : ) 308) 
 (.413 .عب اهلل بن حما  العاراين : )

 (.422( انظر : التأمني اس المي    .علي حمي ال ين القر   ا ي : ) 309) 
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ق للشاار ة التحاياا  ببااحل وناا  حااق ج حياا : طاايو الشاار ة للتحاياا  لتقلياا  التبطيااا  الطبيااة .0
ويعااا  ساااةا مااان أ ااا  املاااال   لعااا م  عطاااا  مساااتحق مبلاااغ التاااأمني ل حاااال تاااوفر الشاااروا

 .  ومن  خالف الوع  احملرم بالباط 

ة  ذا وضاااز بصاااو ة عا لااااة   ياااا  قيااااة العاااالج ل البوليصاااة نااااا  :حكااام   يااا  العاااالج .6
عاا وسم فاااا ج يأل  احااق هلاام و   مت ا اابة مااز أ ااعا  السااوق ووافقاا  علياا  سيدااة املشاات ني

و اةلك   اتفقوا علي  بال حمظو  ف و نا ة  ومنل  يقاال ل   يا  ما ة امل فعاة ل البوليصاة
ا ااااتبعا  بعااااا املصااااا يف أو األمااااراض ماااان التبطيااااة لكاااان ي ببااااي علااااى  اااار ا  التااااأمني 

   ااا  ج  لتعاااوين أ  تتايااة ل سااةا ا ااال وتنباا  أهنااا تعاونيااة وتبطااي  ااا ر األمااراض و ا
 .يلةم ا  رعاف تبطية    األمراض

عا وسم ج يأل  احاق هلام و   يرنز فيا  ملاا اتفقا  عليا  سيداة املشات ني  :  ي  فتة انتظا  .4
 فاا اتفقوا علي  بال حمظو  ف و نا ة.

وس ااا  ااح أ   ااة   اار ا  التااأمني التعاااوين  :افز البوليصااةحكاام اسعالنااا  املضااللة مل اا .3
با    تقا   عليا  اس المية من  لوا طريق اسعالنا  املضللة والكاذبة واليت ت عي ما ج

 وتلتةم ل  عايت ا بالضوابو الشرعية.  تكو   ا قة ل وعو سا ب و  مبالبة وج تةييف

وس اا ي بباي  :م  ارح  وعيوبا  للعايا حكم ن   املستفي  خبفاياا مصاطلحا  العقا  وعا  .7
على  ر ا  التأمني التعاوين  رح العق  بوضوح و يا ت  بعباا ة واضاحة ليف اا  املشاتا 

  وج  وة للشر ة تعا  التعاية والبااوض  و و  خبو واضح  بحل  بال  اوض وج تعقي 
 و نب وخ يعة وتلبي .  ألن   ش وت لي 

  وسةا يأخة حكم التساعحل عاومااف  :لة للتأمني التعاوينحكم تسعحل البوليصة من قب  ال و  .2
فاأل اا  فياا  امل ااز  ج    وناا   حانااة يراسااا وع األماار تقتضااي مناا  ذلااك مناا  تالعااح 

الصااحيح نااواة   ذا وناا  لاا   اابح ومااز ونااو  خااالف فياا   ج أ    الشاار ا  وبااو ذلااك
  (311)أ احاب  وذ ار  واياة عان مالاك وبا  قاال بعاا   (310)وسةا مةسح اح فياة .معتا

                                                 
-2/65(  تبيني احقاا ق: )3/025(  اللباب: )7/020جختيا : )(  ا7/062(   انظر: ب ا ز الص ا ز: )310)

(  وبعااا املتااأخرين ماان اح فيااة قصاار اجلااواة علااى األقااوا  ل 00/637(  الب ايااة: )01/72(   اارح الع ايااة : )62
 (.27-23(  امللكية ونظرية العق : )367ةمن اجضطرا .وانظر: امللكية ا ا ة للاصلح: )
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  (313)وسو قاول بعاا السالف مان الصاحابة والتاابعني  (312)وسو قول ثاٍ  ع   الشافعية 
خالفااف للاشا و  مان ماةسح اح ابلاة .(314)وسو اختيا   يخ اس االم وتلاياة  ابان القايم 

أل  ذلك يس  أبواب اجحتكا  واجلشز ومي ز الظلم ويكو  من قبيا  اس ارا  حباق   (315)
  ةة بال ل الشرعي.ول   و   نحلة نا

واحا  هلل على الةي ب عات  تتم الصاحا   و لى اهلل و لم على نبي اا حماا  وعلاى 
 آل  و حب  و لم.

 

                                                                                                                                            
(  قاوانني 3/421(  التااج واس ليا : )4/421(   رح الة قااين : )0/421بن عب الا: )(   انظر: الكال ج311)

 (.2/403(  البيا  والتحصي : )661األحكام الشرعية: )
(  مبااين 6/42  أ ااىن املطالااح: ) (354-4/356هنايااة احملتاااج: ) ( 4/300(   انظاار:  وضااة الطااالبني: )312)

 (.6/42احملتاج: )
 (.0/636(  اختيا ا  ابن القيم: )4/621(   رح الة قاين: )3/414) (   انظر: املبين:313)
 (.3/042(   نامز الفق  جبن القيم : )624(   انظر: الطرق احكاية: )314)
(    اااااالة احسااااابة : 017  014  27  22  62/52(  )023-62/024(   انظااااار:  ااااااوع الفتااااااوه )315)
 (.4/025اف الق اع: )(   ش3/70(  الفروع: )3/442(   اسنصاف : )63)
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