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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 فكرة الموضوع:

 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   .1

% ل لعااا الاا ول  وو ااىل 7.5األقساااا التأمي يااة التةا يااة مقا نااة لالاا خىل القااومي    
% ماان الاا خىل القااومي ل لعااا الاا ول  واااة، نساابة عاليااة  26الضااناا اتنتناااعي    

  وو ل  ميزانية لعا شركات التأمني ( 1) وتفي  م ى انتشا ، وتغلغل  ل نوانح احياة 
وااو مليا  ما ك أملاين مع متوسط زيادة سا وية تصاىل ملا اة ملياا  ماا ك أملااين  500الغرلية 

  ومناىل ااةا نا ير لبحاث ( 2) ما يزي  عان ميزانياة عشارات الا ول مان دول العااه النالاث 
 .ن ي  اة، املسا ىل ونوازهلا ولياا حكن ا الشرعي

 جت ُّد مسا ىل التأمني لصو ة كبحلة وت وع عقوداا مما تطلح متالعة اجل ي  م  ا. .2

                                                 
 (.92( انظر : السوق العرلية للتأمني   د.نبيىل حمن   حيم : ) 1) 

 (.91( انظر : التأمني وأحكام    د.سليناا الن ياا : ) 2) 
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د نا ل فق اي ل لعاا  او ، ح اثة التأمني الصحي التعاوين ل العااه اسساالمي  ووناو  .3
وعقود، وتكييف نوع العالقة في ا لني أطراف العقا   مماا تطلاح ليااا حكام ااة، العالقاة 

 وخا ة ل التأمني الصحي التعاوين.

يعتااا التااأمني الصااحي ماان أ ااعح مواضاايع التااأمني وأكنراااا تعقياا اف  وتكييف ااا قاا   تلااف  .4
يسااات عي حبنااا  علاااى ونااا  ا صاااو   عاان أناااواع التاااأمني األخااارى ع ااا  لعاااا العلنااا   مماااا

 و فراد، لالكتالة.

وأخااحلاف  اا و  نظااام الضااناا الصااحي ل املنلكااة العرليااة السااعودية ماان قبااىل  لاا  الااوز ا   .5
حبن  اهلل واعتناد التأمني التعاوين ل يالف عن التةا ي  مما تطلح مواكبة ذلك لالتوساع ل 

حيح املسا  ولتستفي  من ذلك ل حبث أحكام التأمني التعاوين الصحي لتساع  على تص
 تع يىل اللوا ح الصاد ة واليت ستص  .

 

 تمـــــــــــــــــهـيد:

 وفيه مباحث:  

  :مطالبأربعة وفيه  :مفهوم التأمين 

 تعريف التأمين لغة:

مص   أمن يؤمن تأمي ا  وأ ل  من أِمن أم ا وأمانة وأماناف ف و آمان وأماني  وااو ضا  
  وم ااا  قولاا  تعاااا :  . ذا وثاااه لاا  :أم اا  :النقااة فيقاااالويااأمب ىنعااا  ا ااوف        

                                    

 (.064)يوسف 

عنال  ل القاارآا كنااحلاف اااةا املعاا   ويااأمب ىنعاا   قيااه األماان واتطند اااا  وقاا  و د اساات
... وم   قول  تعا : .كنحلاف         (004-001)قريش   
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 قولاااااا  تعااااااا : وم اااااا                                   

      ( 3) أي معطى األماا وم   تأمني احريب فيقال مستأمن  .(082م )األنعا. 

دفاع مااتف  :ن علاى الشاي أم ا :قاالوا :ومن املعاين اجل ي ة اليت أقراا  ناع اللغاة العرلياة
م ةناااف لي ااال اااو أو و ثتاا  قاا  اف ماان املااال متفقاااف علياا   أو تعويضاااف عنااا فقاا  فيقااال: أم اان علااى 

( 4) سيا ت   حيات   أو على دا ،  أو
. 

) وكاا يسنى ل القرا النالث اهلةري السوكرة  واي لفظة فرنسية تعين األماا واتطند ااا 

5 )
 وق  ألف في  حمن  خبيث املطيعي اةا اتسم.  

التاأمني  أا  ذلاك األمانوأقرب معااين التاأمني ل املصاطلح املااع املعا ار ااو   عطاا  
األفااراد والشااركات ماان لعااا مااا  ااافوا ماان املكااا ، ا حيصااىل تااأمني أاااو نشاااا جتااا ي  رضاا  

 ا كاا اشتقاقاف  حيحاف من كلنة  أمن . مقالىل عوض ماع ف و مع  ن ي  و 

 التعريف العام للتأمين بأنواعه: 

عرفا  الاا كتو  علااي القار، دا ااي لأناا : اتتفااق لااني طاارفني أو أكنار علااى تفتياا   اااطر 
  كاا اتتفاق عن طريه املعاوضة أو عن طريه التااع وتوزيع آثا اا على أكنر من واح   سوا

 (6 )
. 

واااةا التعريااف فينااا ياارى الاا كتو  يشاانىل كااالف ماان التااأمني التةااا ي أو التااأمني لقسااط 
وميكان اجلاواب ع ا  لأنا    يشانىل اتنتنااعي ولكن ق  يقاال أنا  ت  ثال  أو التأمني التعاوين

 .ح  الطرفنيألا احكومة ل التأمني اتنتناعي أ  يشنل 

                                                 
 8) :كتااب العاني  (184/  34) :تاج العروس من نواار القاموس  انظر ل مع ا، لغة مادة أمن من : ( انظر : 3) 
 .(21/  13) :لساا العرب  (388/ 

 (.1/28انظر :  املعةم الوسيط : ) ( 4) 

 (.23( انظر : نظام التأمني للز قا : ) 5) 

 (.18( التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 6) 
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 : التأمينتعريف نظام 

التفريه لني نظام التأمني وعق  التأمني فتعريف - مح  اهلل–يرى الشيخ مصطفى الز قا 
نظاااام تعاقااا ي يقاااوم علاااى أساااااس   :أماااا نظاااام التاااأمني فقااا  عرفااا  لأنااا   التاااأمني ااااو ماسااابه

ت م ظناااة تااازاول  ايتااا  التعااااوا علاااى تااارميم أضااارا  املاااااطر الطا  اااة لواساااطة ايداااا  املعاوضاااة
( 7)   عقود، لصو ة ف ية قا نة على أس  وقواع   حصا ية

. 
أو ااااو  قواعااا  قانونياااة موضاااوعية يقصااا  ااااا ل التشاااريع فساااح ا اااال للتعااااوا علاااى 

( 8) تفتي  املااطر املاتلفة و زالت ا عن عاته املصاب  
. 

  أو أموالا  وممتلكاتاا  وقياىل ااو: نظاام لتوزياع ا ساا ر املاليااة الايت تلحاه لاالفرد ل حياتا
( 9) على  نوعة من األفراد الةي يسامهوا مع  ل تكوين   ي  ماع هلةا الغرض 

. 
اةا لال سبة للتةا ي  أما لال سبة ل ظام التاأمني اسساالمي فقا  عرفا  الا كتو  حساني 
حام  حسن لأن :  تعاوا  نوعة مان األشااا  يسانوا ايداة املشاتكني يتعرضاوا  طار أو 

ا  معي اااة علاااى سااابيىل التااااع علاااى تاااالل آثاااا  األخطاااا  الااايت قااا  يتعااارض هلاااا أحااا ام أو أخطااا
وذلااك لااالتزام كااىل ماا  م لاا فع   لعضاا م لتعويضاا  عاان الضاار  ال اااته ماان وقااوع اااة، األخطااا 
أو عقا  اتشاتاك وتتاو  شاركات   مبلغ معني يسنى القسط أو اتشتاك   د، وثيقة التاأمني

 ة عنليااات التااأمني واسااتننا  أموالاا  نيالااة عاان ايدااة املشااتكني ل مقالااىل التااأمني اسسااالمية  دا
حصااة معلوماااة مااان عا ااا  اساااتننا  ااااة، األمااوال لاعتبا ااااا مضاااا لاف أو مبلغااااف معلومااااف لاعتبا ااااا 

 .( 10) وكيالف أو مهاف معاف  
 ويالحظ على اةا التعريف لأن  تعريف لواقع التأمني املونود ولي  لل ظام.

                                                 
 (.21( نظام التأمني للز قا : ) 7) 

 (.29(   التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود : )129( نظام التأمني للز قا : ) 8) 

 (.85( نظام التأمني اسسالمي   د.عب القاد  نعفر : ) 9) 

 (.85( انظر :  نظام التأمني اسسالمي   د.عب القاد  نعفر : ) 10) 
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 التأمين التعاوني والتبادلي: تعريف  

   (:(Operative Insurance-coالتعاوني التأمين 

  وألمهيااااة ذلااااك نااااا ت ال صااااو  ( 11)  يقصاااا  لاااا  املساااااع ة املتبادلااااة :لغااااةالتعاااااوا 
مااان ذلاااك قولااا  تعاااا : ن واتااعاااااوانِّوا  عالااااى ال اااا  و القرآنياااة  ونصاااو  السااا ة ال بوياااة  اااث عليااا  

ااواى واتا تااعااا وااِا  واالتا ق  ِِ  واال عِّاا   . وقولاا  تعااا : نوااع تاِصاانِّوا  [2]املا اا ة: ماان ا يااة اوانِّوا  عالاااى اِس
يعفااا واتا تاافار قِّااوا    الساا ة قولاا   اال ى اهلل علياا   ماان[.و 103ا يااة ماان ]آل عنااراا: حِباب ااىِل الل ااِ  عِا

 ه علي .متف( 12)   املؤمن للنؤمن كالب ياا املر و  يش  لعض  لعضاف  وسل م:
وا ااطالحاف: ااااو الاااةي تقاااوم لااا  اجلنعيااات التعاونياااة ألعضاااا  ا ولغاااحلام  وااااو شااابي  

 لالتبادع  و تلف ع   من ونو،.
 لأنا  عناىل  نوعاات مان ال ااس علاى  فياف   :قولاللتأمني التعااوين ا ولعض م عرف

ا ماا يقاع علااى لعضا م ماان أضارا  وكاوا ت ماان خاالل تعاااوا ما ظم  يضام كااىل  نوعاة  نع اا
نامع معني  وحبيث يكوا املقصود من اةا التعاوا املؤاز ة  و أب الصا ع الاةي ي ازل لابعا 

 نوع م على ذلك  فقص  التةا ة والكسح والرلح الةامب معا وم  تفل تكااألفراد من خال
 .( 13) ع   كىل م  م ل اةا التةنع  

لقسااط حماا د  وقيااىل اااو:  اشااتاك  نوعااة ماان ال اااس ل  نشااا   اا  وق هلاام ميولوناا  
ي فعاا  كااىل واحاا  ماا  م  ويأخااة كااىل ماا  م ماان اااةا الصاا  وق نصاايباف معي اااف  ذ أ ااال  حااادت 

 .( 14) معني   
ومما قيىل ل تعريف :  عق  تأمني عاعي يلتزم ىنونب  كىل مشاتك فيا  لا فع مبلاغ معاني 
  ماان املااال علااى سااابيىل التاااع  لتعااويا املتضااار ين ماا  م علااى أسااااس التكافااىل والتضااامن ع ااا

                                                 
/  35) :تااااج العاااروس مااان ناااواار القااااموس   (298/  13) :لسااااا العااارب   (253/  2) :كتااااب العاااني (  11) 

 .(439/  2) :املصباح امل حل  ( 429

(    قم 36   قم ) اب تعاوا املؤم ني لعض م لعضا( ل78  كتاب األدب ) (448/ 10) : ي حيح الباا  (  12) 
 لااااب تاااراحم املاااؤم ني وتعااااطف م وتعاضااا ام (  45كتااااب الاااا )  (4/1999) :  اااحيح مسااالم(   6026احااا يث )

 .(2585- 65(  قم )17)

 (.202)حمن  للتاني:   عقود التأمني ( انظر :  13) 

 (.239ني : املشكالت العنلية واحلول اسسالمية   د.أمح  حمن  لطفي أمح  : )( نظرية التأم 14) 
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 قااه ا طاار املااؤمن م اا   تاا ا  فياا  العنليااات التأمي يااة ماان قبااىل شااركة متاصصااة علااى أساااس 
( 15) الوكالة أو لأنر   

. 
وقيااىل:  نظااام يقااوم علااى التعاااوا لااني  نوعااات أو أفااراد يتع اا وا علااى وناا  التقالااىل 

وا ل واااؤت  املسااامه  لتعااويا األضاارا  الاايت تلحااه لااأي ماا  م ع اا   قااه املااااطر املتشااااة
 .( 16)  نىل املااطر هلم من املصاحل ما للنؤمن ل  الةي أ ال  الضر   

( 747وق  عرف مشروع تق اني أحكاام الشاريعة ل املعاامالت امل نياة ل مصار ماادة )
م التأمني التعاوين لأن :  عق  تعاوا يقا م املاؤمن لا  ىنقتضاا، أقسااطاف أو أي دفعاة 1982عام 

و خطار معاني ي ازل لاأي مان املاؤمن هلام  فيكاوا علاى املاؤمن أا مالية أخرى ملوان ة حادت أ
يؤدي    املؤمن ل   أو    املستفي  مبلغاف من املال  أو  يراداف مرتبااف  أو أي أدا  مااع آخار ل 

.ول حااو، القااانوا املاا ين السااو ي ( 17) حالااة وقااوع احااادت  أو  قااه ا طاار املبااني ل العقاا    
 .( 18) (950واللب اين )  (747والليايب )  (713)

فقااال:  التااأمني عقاا  -والااةي يتباا  التااأمني التعاااوين فقااط -وعرفاا  القااانوا اسمااا امب 
يتعاوا في  املؤمن هلم واملؤمن على موان ة األخطا  أو احوادت املاؤمن م  اا  وىنقتضاا، يا فع 

 طااار أو وقاااوع احااا ت املاااؤمن لااا     املاااؤمن مبلغااااف حمااا داف أو أقسااااطاف دو ياااة.ول حالاااة  قاااه ا
املبني ل العق  يا فع املاؤمن    املاؤمن لا  أو املساتفي  الاةي اشاتا التاأمني لصااح  مبلغااف مان 
املال أو  يراداف أو مرتباف أو أي حه ماع آخر   ونا  ل املةكرة اسيضااحية للقاانوا ماا نصا    

  ة عقاا  تاااع ولااي  معاوضااة ا التااأمني التعاااوين يتتااح علياا  أا عقاا  التااأمني يكااوا ل  ااو  
ولةلك نتفادى ما ون  لعقا  التاأمني التةاا ي مان شاب ة أنا  عقا  معاوضاة ي طاوي علاى  ار   
كباحل مماا يفسا  العقا   أماا عقا  التاأمني التعااوين فاالا الغار  ت يفسا ، م ناا كااا كبحلاف .وىننلاا  

التةااااا ي مااااادة  أخااااة القااااانوا الينااااين املاااا ين حيااااث اعتناااا  التااااأمني التعاااااوين ل نظاماااا  دوا

                                                 
 (.292(   عن العقود املركبة : )292( انظر : التأمني اسسالمي   أمح  ملحم : ) 15) 

 (.239( انظر : نظرية التأمني : املشكالت العنلية واحلول اسسالمية   د.أمح  حمن  لطفي أمح  : ) 16) 

 (.26نظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : )( ا 17) 

 (.23( انظر : املبادي العامة للتأمني   ش اب أمح  ناسم الع بكي : ) 18) 
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 كناااا  ااح أا تااا ل عقااود التاااأمني علااى أا كاااىل مااؤمن متااااع ىنااا ت فعااا   :( ونصاا ا1065)
 ( 19) الشركة من مال  ا ا  تعويضاف واو من ضن  م  ا حصىل علي  خطر . 

وعرفاا  الاا كتو  اياانم املصااا وة لأناا    عقاا  لااني  نوعااة ماان األشاااا  يتعاااونوا فياا  
ي ااازل لاااأي مااا  م يقااا م ىنقتضاااا، كاااىل مااا  م اشاااتاكاف ل علاااى موان اااة حاااادت أو خطااار معاااني 

مقالىل أا يؤدي ل  أو    املستفي  الةي حي د، مبلغاف من املال أو  يراداف مرتباف أو أي أدا  ماع 
 ( 20) آخر ل حالة وقوع احادت أو  قه ا طر املؤمن م   ل نانب  . 

 نوعااة ماان األشاااا   وعرفاا  لعضاا م ماان م ظااو  فق ااي لأناا    اااو الااةي تتفااه فياا 
علااى تعااويا األضاارا  الاايت قاا  تصاايح أحاا ام ماان  نااوع األقساااا الاايت يقومااوا لتساا ي اا 

 .( 21) ع   وقوع كا ثة معي ة  
( 22) ولعضاااا م يسااااني  التااااأمني التبااااادع 

( 23) أو التااااأمني لاتكتتاااااب   
وت ياااارى فرقاااااف لااااني   

علااى فكاارة قااا م نظااام تعاااوين أناا   ال ااوعني ويصااو  أ ااحاب اااةا القااول التااأمني التعاااوين علااى
عن طريه اكتتاام ىنبالغ ايدة( -التعاوا لني  نوعة من األفراد الةين يكونوا ععية )مؤسسة

والتعاااويا ع  اااا عااان طرياااه توزياااع ذلاااك التعاااويا   ويتحنلاااوا عيعااااف  ااااطر الكاااوا تنق ياااة 
بياااة زيااا ت األقسااااا   فاااالا ه تاااف األقسااااا ا لياا  م ىناااا  فاااف مااان آثاااا ، وعبدااا  علاااى الفااارد

                                                 
 الشاااريعة (   عقااا  التاااأمني التعااااوين ل25( انظااار : املباااادي العاماااة للتاااأمني   شااا اب أمحااا  ناسااام الع بكاااي : ) 19) 

 (.31اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : )

 (.40( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : ) 20) 

 (.34( انظر : املص   الساله : ) 21) 

(   نظرياة التاأمني ل الفقا  اسساالمي   640ألمني الضارير : )( انظر : الغر  وأثر، ل العقود   د.الص يه حمن  ا 22) 
(   عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حاما  املصاا وة : 45د.حمن  زكي السي  : )

(435.) 

قااود التااأمني و عااادة (   ع358(   أحكااام املعااامالت   د.كامااىل موسااى : )57( انظاار : نظااام التااأمني للز قااا : ) 23) 
التاااأمني ل الفقااا  اسساااالمي مقا ناااة لالفقااا  الغاااريب   د.حمنااا  عبااا اللطيف الفرفاااو     لاااة  ناااع الفقااا  اسساااالمي التاااالع 

 (.567للن ظنة   ال و ة النانية   ا ل  الناين     )
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حساااح احاناااة  و ا لقاااي شاااي  أعيااا  للنكتتباااني أو نعاااىل   اااي اف احتياطيااااف للنساااتقبىل  وت 
 . ( 24) اة، اجلنعية للرلح املباشر فهت 

وممااان باااا لااا  للتباااادع ماااا و د ل أحااا  التعاااا يف:   العقاااود الااايت تام اااا  نوعاااة مااان 
حا  معاني لغارض تعاويا األضارا  األشاا  يتاةوا شكىل ععية تعاونية معرضاوا  طار وا

الايت قا  تلحاه لأحاا ام  ذا نازل لا  ا طار املااؤمن م ا   وياتم توياىل مبلااغ التعاويا مان  نوعااة 
 .( 25) اتشتاكات اليت يلتزم اا كىل عضو لاجلنعية ل فع ا   

وعرفااا  الااا كتو  حساااني حامااا  حسااااا لاعتباااا ، نظامااااف لأنااا : تعااااوا لاااني  نوعاااة مااان 
ة املشااتكني يتعرضااوا  طاار أو أخطااا  معي ااة علااى ساابيىل التاااع علااى األشاااا  يساانوا ايداا

تااالل آثااا  اسخطااا  الاايت قاا  يتعاارض هلااا أحاا ام أو لعضاا م لتعويضاا  عاان الضاار  ال اااته ماان 
وقااوع اااة، األخطااا   وذلااك لااالتزام كااىل ماا  م لاا فع مبلااغ معااني يساانى القسااط أو اتشااتاك  

و  شااركة التااأمني اسسااالمية  دا ة عنليااات التااأمني  اا د، وثيقااة التااأمني أو عقاا  اتشااتاك وتتاا
واساااتننا  أموالااا  نيالاااة عااان ايداااة املشاااتكني ل مقالاااىل حصاااة معلوماااة مااان عا ااا  اساااتننا  ااااة، 

 األموال لاعتبا اا مضا لاف أو مبلغاف معلوماف لاعتبا اا وكيالف أو مهاف معاف  .
اسسااالمي لاعتبا اااا ممنلااة هليدااة وعرفاا  لاعتبااا ، عقاا اف لقولاا : اتفاااق لااني شااركة التااأمني 

املشتكني وشال طبيعي أو اعتبا ي على قبول  عضاواف ل ايداة املشاتكني والتزاما  لا فع مبلاغ 
معلوم يسنى القسط على سبيىل التاع م    ومن عوا   استننا ، ألعضاا  ااة، اهليداة علاى أا 

ناع م ا  ومان  احل، مان املشاتكني ت فع ل  الشركة نيالة عن اة، اهليدة من أماوال التاأمني الايت جت
التعويا عن الضر  الفعلي الةي أ ال  من وقوع خطر معني وذلك ل التاأمني علاى األشايا  

وذلاك ل التاأمني علاى األشااا  علاى ال حاو   والتأمني من املسؤولية امل نياة أو مبلاغ التاأمني
 .( 26) ويبني أسا  ال ظام األساسي للشركة   الةي   د، وثيقة التأمني

 .( 27) ولعض م مسى اةا ال وع لالتأمني التبادع املطو  
                                                 

(   التااأمني وأحكاماا    405ك : )( انظاار : الرلااا واملعااامالت املصاارفية ل نظاار الشااريعة اسسااالمية   د.عناار املاات  24) 
 (.84د.سليناا الن ياا : )

 ( .35( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : ) 25) 

 (.88( انظر : نظام التأمني اسسالمي   د.عب القاد  نعفر : ) 26) 

 (.338لقاد  نعفر : )( نظام التأمني اسسالمي   د.عب ا 27) 
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وفكرتاا  ميكاان أا تكااوا لياا  مااال مصااغر  نوعااة ماان املساالنني ترعااى لعااا نوانااح 
 .( 28) التكافىل اتنتناعي األكنر ضرو ة ع  ام 

تاع ي فع  الفارد ملعاوناة أخيا  ع ا  حانتا  (  29) عق  التعاوين فعق  التأمني على كىٍل و 
ياا ير شااؤوا التااأمني التعاااوين ماان اشااتاكات وتعويضااات و حلاااا  لاا   دا ة يعتااا ىننالااة و   لاا 

وحيصااىل علااى أناار أو مكافااأة نظااحل قياماا    الوساايط لااني أعضااا  اجلنعيااة التأمي يااة ونا باااف ع  ااا
 ( 30)  .وق  يقوم ل   اناف   اةا العنىل

 و،: ومن  أى التفريه  أى أن   تلف عن التأمني التبادع من ون
 خبالف اهليدات التبادلية فلي  هلا  أس مال.  يكوا لل يدات التعاونية  أس مال .1

مساااؤولية العضااااو ل اهليدااااات التعاونيااااة حماااا ودة لقينااااة القسااااط املاااا فوع  خبااااالف اهليدااااات  .2
 التبادلية فليس  حم ودة.

هليدات خبالف ا - حل احمل ود–مسؤولية اهليدات التعاونية كنؤمن حم ودة لقينة  أس ماهلا  .3
 .( 31) التبادلية فنسؤوليت ا  حل حم ودة 

 .( 32) ع د األعضا  ل اهليدات التبادلية أقىل من اجلنعيات التعاونية  .4

 ويالحظ على التعاريف السابقة: 
 خلو لعض ا من اسشا ة    اتستفادة من قوانني اسحصا . .1

 ا لط لني التبادع والتعاوين ل لعا التعا يف. .2

 تاع ل لعا التعا يف واو لح التأمني التعاوين.ع م اسشا ة لل .3

                                                 
: عن حبث مشاروعية التاأمني التعااوين    م1988 – 1ا –لحلوت (   136) فيصىل مولوي:   نظام التأمني (  28) 

 ( .5    : ) ال كتو  / فاري خليىل ألو  فية

ضاة ( اعتض ال كتو  حمنا  األشاقر علاى تسانيت  لعقا  لاىل يقاال : اشاتاك أو تااع  ألنا   ا قياىل عقا  ف او معاو  29) 
ويرد علي  حماذير التأمني التةا ي   كنا اقتاح ل ل عق  التأمني أا يقال : اشاتاك التاأمني .انظار : التاأمني علاى احيااة 

 (.38و عادة التأمني   د.حمن  سليناا األشقر : )

(   1/479الوس : )(  التأمني التةا ي والتأمني التعاوين   أ.د.علي أمح  الس44( انظر : نظام التأمني للز قا : ) 30) 
 (.61  42تأمني  اطر  نال األعنال   أ.د.حسني شحاتة : )

 (.46( انظر : التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود : ) 31) 

(   املبااادي  ال ظريااة والعنليااة للاطاار 18( انظاار : مبااادي  التااأمني   د.أ.دناا يىل   ترعااة د.فااؤاد األنصااا ي  : ) 32) 
 (.380(   مبادي  التأمني   د.السي  عب عب ، : )114الكاشف ود.سع  السعي  : ) والتأمني   د.حمن 
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 التعبحل لالقسط ل ل اتشتاك مع أا األخحل أو . .4

 حصر ت فية، ل ععية تعاونية  مع أن  ق  تقوم ل  شركة جتا ية سدا ت . .5

 :التبادلي

يعرف لعضا م التباادع لأنا  التاأمني الاةي تقاوم لا   نوعاة مان األفاراد لا و  املساتأمن 
  فيتفقااااوا علااااى تعااااويا األضاااارا  الاااايت قاااا  تصاااايح أحاااا ام  ذا  قااااه خطاااار معااااني واملااااؤمن

 واملسؤولية في   حل حم دة.
فيتع اا وا لاا فع اشااتاكات    ا اااد  ااحل مقياا  يقااوم لاا  املااؤمن هلاام أنفساا م :وقيااىل اااو

لتغطيااة ا سااا ر الاايت يتعاارض هلااا لعضاا م ل احاااتت املعي ااة   دو يااة وفااه ناا ول متفااه علياا 
وقااا   ( 33)  وث ا ل املساااتقبىل وتاااوزع ااااة، ا ساااا ر علاااى عياااع األعضاااا  دو يااااف   احملتناااىل حااا

 .( 34)  اختا ، ال كتو  سليناا الن ياا

 التبادلي التعاوني:  التأمين

 ذ يتفااه األعضااا    فيةنااع لااني ميزتي نااا  واااو مشااتك لااني التااأمني التبااادع والتعاااوين
– قاه خطار معاني ماع وضاع حا  أقصاى على تعاويا األضارا  الايت قا  تصايح أحا ام  ذا 

واااةا ال اااوع ااااو   ملاااا يطلااح مااان العضااو سااا اد، -علااى ضاااو  اسحصااا ات ا ا اااة لا سااا ر
فياا  ويوافااه  ةوت شااب   خااالف ل نااواز، ت التبااادعوالتااأمني  .( 35) ل الغرب األكنر ش رة 

 .( 36)  عوة هلا القا لوا لالتأمني على أهنا أفضىل الصو  وأوتاا لالتطبيه وأن  ي بغي ال

                                                 
 (.291( انظر : نظام التأمني اسسالمي   د.عب القاد  نعفر : ) 33) 

 (.83( انظر : التأمني وأحكام    د.سليناا الن ياا : ) 34) 

 (.46( انظر : التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود : ) 35) 

(   املعاااامالت املالياااة املعا ااارة ل الفقااا  اسساااالمي   حباااث عقااا  التاااأمني   57( انظااار : نظاااام التاااأمني للز قاااا : ) 36 )
 (.96د.حمن  عنناا شبحل : )
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 مفهوم التأمني الصحي ونشأته وأنواعه وخصائصه: 

  :مفهوم التأمني الصحي
 تعريفه بمعناه اإلفرادي: 

 .وق  سبه تعريف ا  األو  التأمني :كلنة مكونة من كلنتني  :الصحي التأمني
كااااىل املقومااااات الب نيااااة :ا اااااويقصاااا  لالصااااحة   أمااااا الصااااحي ف ااااو نساااابة    الصااااحة

 .( 37)   ين وال نيااريه الالون انية اليت تتطلب ا ال ف  البشرية لكي تستقيم على طوالعقلية وا
  ِ ( 38) وكاااا األطباااا  الغرليااوا ل السااااله يعرفاااوا الصااحة لأهناااا  اارد انتفاااا  املااارض 

ترانعااوا عاان اااةا املف ااوم ليشاانىل املعافاااة الكاملااة ماان كااىل األمااراض الب نيااة وال فسااية و حلاااا  
عان ا عن اةا منىل كلنة )املعافاة ( اليت و دت ل احا يث ال باوي الشاريف فوأ  ق كلنة تع

 لعام فقال قام  ساول - لى اهلل علي  وسلم-أىب عبي ة قال قام ألو لكر لع  وفاة  سول اهلل 
سللاا اهلل العاييلة يه لم للم يعل  ع ل  » عاام األول فقاال  يمقاام - لى اهلل علي  وسلم-اهلل 

وإيللا م وال لل    ،الجنللة يلل وعلللي م بالقلل ل وال للر يه  مللا  ،ةشللي ا ضي لل  لللن العاييلل
 . ( 39) « النار ي والفجار يه  ما 

وق  قر  اسسالم ل اةا اح يث أمهية الصاحة وم زلت اا فةعل اا ل م زلاة تالياة لليقاني 
 كنا أا الصحة تأمب ل مرتبة متق ماة علاى الناروة والغا  واملاال  لاىل ت قيناة   واو اسمياا لاهلل

                                                 
   عاا اد املستشاا  حمنا  لا   امل ياااوي    ل ضاو  الفقا  اسساالمي  وتطبيقاتا  املعا اارة التاأمني الصاحي( انظار :  37) 

 ( .301(     )3(    ل  )13ق  اسسالمي التالع للن ظنة   ال و ة )حبوت  لة  نع الف

( انظاار : التااأمني الصااحي   د.حمناا  اياانم ا ياااا   نا ااح املاا ير اسقلينااي مل ظنااة الصااحة العامليااة   حبااوت  لااة  38) 
 ( . 427(     )3(    ل  )13 نع الفق  اسسالمي التالع للن ظنة   ال و ة )

لاب ال عوات   ح يث  (557/ 5: )  س  ل التمةي و    (184/ 1أمح  : ) ،مس  مام أمح  ل أخرن  اس(  39) 
  حاا يث  قاام (  5) والعافيااة لااالعفو الاا عا  لاااب(   34كتاااب الاا عا  )  (1265/ 2الاان ماناا  : )و (   3558 قاام )

ي والان حةار   وضاعف  واحااكم واأللبااين   وحسا   التماة (233/ 3: )(  و حح  الان حبااا ل  احيح  3849)
 2ك اااز العناااال : )ج   انظااار:. هلاااةا احااا يث طااارق متصااالة وم قطعاااة تفيااا  القطاااع لصاااحت  : قاااال الااان كناااحل   العراقاااي 

 احيح وضاعيف سا ن    (558/ 1كشف ا فا  : )  (675/  1) :املست  ك  .انظر :واو ح يث حسن .(737/
 .(349/  8) -الن مانة 
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عبا  اهلل لان خبياح عان عنا  قاال ك اا ل  لا  فطلاع علي اا  ساول اهلل للنروة لال  حة  فعن 
 لى اهلل علي  وسلم وعلى  أس  أثر ما  فقل ا يا  سول اهلل ناراك طياح الا ف  قاال أناىل قاال 
ِ خاااض القااوم ل ذكاار الغاا  فقااال  سااول اهلل  االى اهلل علياا  وساالم ت لااأس لااالغ  ملاان اتقااى 

.أخرنا  أمحا  ( 40) ونىل والصحة ملن اتقى اهلل خاحل مان الغا  وطياح الا ف  مان الا عماهلل عز 
واةا يفي  أا الصحة الروحية مق ماة علاى الصاحة الب نياة  وأا الب نياة   والتمةي والن مان 

ت ب اا     أمهيااة تلي ااا ل األمهيااة  وماان نوانااح اسعةاااز ال بااوي أا م ظنااة الصااحة العامليااة 
لأهناااا:   التااااع ال حاااو  ىعلااال دساااتو اا الصاااحة  فعااا ل  تعريف اااا للصاااحة  البعااا  الروحاااي ل

 .( 41) املعافاة الكاملة ل نياف ونفسياف وانتناعياف  ت رد انتفا  املرض أو العةز   
وق  عارف األطباا  اسساالم م اة ألاف سا ة املف اوم الشاامىل للصاحة فقا  قاال الطبياح 

الطيبة   أا الصحة حال للب ا تتم اا األفعال اليت علي لن العباس ل كتال   كامىل الص اعة 
 ل ا ري الطبيعي. 

وقااال الطبيااح الاان ال فااي  ل املااونز ل الطااح   قبااىل ساابعنا ة عااام  اااي ايدااة ل نيااة 
 .( 42)  واملرض ايدة مضادة لةلك  تكوا األفعال اا لةاهتا سلينة
عاااال مااان املوضاااوع هلاااا  ذ الصاااحة ملكاااة أو حالاااة تصااا   ع  اااا األفوقاااال الااان ساااي ا:  

وااي ايداة يكاوا  حوال لا ا اسنسااا ع ا    ناالي وس   ثاالت: الصاحة:   وقال:  أسلينة 
 واملارض:  اا ل ا اسنساا ل مزان  وتركيب  حبيث يص   ع ا  األفعاال كل اا  احيحة سالينة

 .( 43)   ايدة ل ل ا اسنساا مضادة هلة، وحالة ع  ، ليس  لصحة وت مرض

                                                 
 احااث لاااب(  1) (   12  كتاااب التةااا ات ) (724/ 2ساا ن الاان ماناا  : )  (229/ 38مساا   أمحاا  : )(  40) 

 1السلساالة الصااحيحة : ).كنا  ااحح  األلباين.علااى ساا ن الاان ماناا ل الزوا اا  البو ااحلي و ااحح   املكاسااح علااى
/336). 

 ( انظر : موقع وزا ة الصحة املصرية  41) 
:http://www.mohp.gov.eg/Sec/Heducation/TeenA.asp. 

 ( انظر : املص   الساله. 42) 
 . (104/ 1( : )14/ 1القانوا ىف الطح ا تلن سي ا : ) ( انظر : 43) 
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لصحة ل اللغة فق  ذكار علناا  اللغاة أا: الصاحة ل البا ا حالاة طبيعياة أما تعريف ا
  .( 44)  خالف مريا  ..و نىل  حيح اجلس .جتري أفعال  مع ا على ا رى الطبيعي

  :التعريف اللقبي للتأمين الصحي 

يااارى لأنااا  ناااوع مااان أناااواع   مبعضاااف :لااااختالف مشاااا اا التعاااا يفوقااا  اختلفااا  فيااا  
ولعضاا م ي حااو لاا  امل حااى القااانوين  ولعضاا م ي حااو لاا    ي ويعرفاا  لتعا يفاا التااأمني اتنتناااع

 .خالف ذلك  ملعض  ويرى ( 45) امل حى اتقتصادي 
نظام يقوم على أساس تق مي مزاياا للناؤمن علاي م ل احااتت الايت  أن   :ومما قيىل ل تعريف 

ويساااام ل   فة دو يااةولصاا  أو أقساااا تاا فع مقاا مفا  حياا داا نظااام التااأمني نظااحل اشااتاكات
( 46)    ول لعااا الا ول تساااام ال ولااة ل ذلااك  و اااحح العنااىل  دفع اا العامااىل

ويالحااظ   
علااى اااةا التعريااف أناا  بااا لاا  بااو تعريااف التااأمني اتنتناااعي  ولعلاا  يقصاا  التااأمني الصااحي 

 . احكومي الةي ق  يكوا مشنوتف ل التأمي ات اتنتناعية ل لعا األنظنة
ماا  املاادة األو  م1994قانوا اهليدة العامة للتاأمني الصاحي وو د ل تعريف  ومنل  ما

ذلك ال نط مان أاااا التاأمني اتنتنااعي الاةي ي اتم مباشارة لاالعوا ض اتنتناعياة  نص :  
ذات امل شأ الفسيولوني  كاملرض املؤق  والعةز الصحي والشاياوخة  ويأخاة ااةا اتاتناام 

ي ياة ماان ن اة  وتااوفحل البا يىل ال قا ي خااالل فقا اا الاا خىل مان ن ااة مظ ار الرعاياة الطبيااة الع
 .( 47)   أخرى 

                                                 
 .(1052/ 1املعةم الوسيط : )   (133/  1) :املصباح امل حل ل  ريح الشرح الكبحل  (  44) 

فق  اسسالمي التاالع ( التأمني الصحي واستا ام البطاقات الصحية   د.حمن  نا األلفي   حبوت  لة  نع ال 45) 
 (.467(     )3(    ل  )13للن ظنة   ال و ة )

   عااان : ( 49 : )لااا كتو  شاااوك  حمنااا  الفيتاااو ي  لالتاااأمني الصاااحي وأثااار، ل محاياااة القاااوى العاملاااة ( انظااار :  46) 
 و ة النالنة عشرة      لة  نع الفق  اسسالمي التالع للن ظنة   الالص يه حمن  األمني الضرير   أ.د.التأمني الصحي 

 (.378ا ل  النالث     )

   لااة  نااع الفقاا  اسسااالمي التااالع للن ظنااة   الصاا يه حمناا  األمااني الضاارير   أ.د.التااأمني الصااحي ( انظاار :  47) 
 (.378ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )
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وعرف  د.حمنا   واس قلعا  ناي لأنا  تااع ممان يريا  اتشاتاك ل ااةا التاأمني ىنبلاغ مان 
املال ملؤسسة تقوم على  دا ة شؤوا التأمني الصحي لي فاه مان ااةا املاال ا ناوع علاى ما اواة 

( 48) من ميرض من املشتكني 
 واةا تعريف للتأمني التعاوين الصحي..

عقاا  لقول :الاا وع امل بنااه عاان م ظنااة املااؤتر اسسااالمي وعرفاا   نااع الفقاا  اسسااالمي 
التااأمني الصااحي: اتفاااق يلتاازم ىنونباا  شااال أو مؤسسااة تتع اا  لرعايتاا  لاا فع مبلااغ حماا د أو 

الج أو تغطيااة تكاليفاا  عاا د ماان األقساااا جل ااة معي ااة علااى أا تلتاازم تلااك اجل ااة لتغطيااة العاا
 .واةا أقرب لتعريف التةا ي ولي  التعاوين.( 49)  خالل م ة معي ة

 عقاااا  لااااني عاعااااة علااااى التاااااع ىنقااااادير  :وقيااااىل ل تعريااااف التااااأمني الصااااحي التعاااااوين
 .( 50) متساوية أو متفاوتة لغرض عالج من ميرض م  م من اة، األموال   

 أنواع التأمين الصحي:  

 الصحي إجماالً:  أنواع التأمين

 :واو أنواع
 التأمني الصحي التةا ي )التأمني من املرض(  واو التأمني ذو األقساا وسبه شرح . .1

 التأمني الصحي التعاوين  واو موضوع حبن ا. .2

التأمني الصحي التبادع  وااو اتفااق لاني  نوعاة علاى التااع ىنقاادير متسااوية أو متفاوتاة  .3
 ، األموال.لغرض عالج من ميرض م  م من اة

التاااأمني الصاااحي املباشااار  وااااو عقااا  لاااني طااارفني: يلتااازم لااا  الطااارف األول )املستشااافى (  .4
لعالج الطرف الناين )فرداف كاا أو مؤسسة ( من مرض معاني أو الوقاياة مان املارض عاماة  

( 51) مقالىل مبلغ ماع حم د ي فع     الطرف األول دفعة واح ة أو على أقساا 
. 

                                                 
 (.158ن   واس قلع  ني : )( املعامالت املالية املعا رة ل ضو  الفق  والشريعة   د.حم 48) 

(  لااا   ناااع الفقااا  اسساااالمي الااا وع امل بناااه عااان م ظناااة املاااؤتر اسساااالمي 7/16) 149قااارا   قااام   ( انظااار : 49) 
 9ااا  املوافاه 1426 لياع األول  5 - افر  30امل عق  ل دو ت  السادسة عشرة ل يب )دولة اسماا ات العرلياة املتحا ة( 

 .م2005نيساا ) لريىل(  14 -

 (.102( انظر : التأمني الصحي ل الفق  اسسالمي   د.حسني مطاوع التتو ي : ) 50) 
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وااااو الاااةي تقاااوم لااا  ال ولاااة   التاااأمني الصاااحي اتنتنااااعي :نتنااااعياتالتاااأمني الصاااحي  .5
ويسا م ل دعنا  كاىل   فتؤم  م من   االة املارض والشاياوخة  ملصلحة املوظفني والعنال

 وت  ويكاااوا ل الغالاااح  نبا يااااف   مااان املساااتفي ين وأ لااااب العناااىل وال ولاااة ل ساااح حمااا دة
لااى الاا خىل والع ايااة الطبيااة  واهلاا ف التااأمني ع وقاا  يساانى  يقصاا  م اا  و ا اا   قيااه الاارلح

م   احملافظة على ال خىل املكتسح من العنىل  ذا ما انقطع املؤمن علي  ع   لسبح املرض 
امل ااين  وكااةلك  نااىل التبعااات املاليااة أو نل ااا أو لعضاا ا الاايت حيتاااج هلااا املااريا لساابح 

ذلااك ماان عنليااات  زيااا ة األطبااا  ونفقااات العااالج واألدويااة واسقامااة لاملستشاافى ومااا يتبااع
ونقااااة و حلاااا  والاا ول الاايت لااي  لاا ي ا تااأمني  ااحي قااومي تعنااىل علااى تطبيااه التااأمني 
للناارض  وقاا  تعناا     تقاا مي الع ايااة الطبيااة الضاارو ية لاابعا الفدااات احملرومااة ماان الاا خىل 
 اناف أو لأسعا   مزية  وتأمني املرض قا  يكاوا  نبا يااف لاةوي الا خىل األدد  وقا  يكاوا 

( 52) ا ياف لةوي ال خىل املرتفع  ومعظم األنظنة تق م الع اية الطبية ملن يعيل م اختي
. 

ولعااا الاا ول الرأمساليااة ولعااا الاا ول العرليااة لاا ي ا تااأمني  ااحي قااومي يقاا م الع ايااة 
الطبية للنواط ني وق  ميت  للنقينني واألنانح  واة، الا ول تولا  مان امليزانياة العاماة  ويتنياز 

ا املااريا ت يا فع أقسااطاف مساابقة للحصاول علاى الع ايااة   احل أا لعاا الاا ول ااةا ال ظاام لاأ
تسااتنين لعااا أوناا  الع ايااة الطبيااة كالع ايااة لاألساا اا أو ال ظااا ات الطبيااة أو اجلراحااة  كنااا أا 
لعااا الاا ول تفاارض  سااوماف قليلااة  و ذا كاناا  اااة، الرسااوم ل مقاا و  اجلنيااع فااال  اارج اااةا 

 ي.ال وع عن التأمني القوم
ويصرف ل التأمني اتنتناعي معاش املرض  واو  تلف لاختالف ال ول ل مق ا  

 .( 53) نسبت  املدوية من الراتح األساسي 
 54) ولعا ال ول جتعىل اةا ال وع  نبا ياف من خالل ايدة مركزية تتبع ا ايدات فرعياة 

). 
                                                                                                                                            

( التأمني الصحي واستا ام البطاقات الصحية   د.حمن  نا األلفي   حبوت  لة  نع الفق  اسسالمي التاالع  51) 
(   36  د.احيااا   والتكاااي : ) (   نظاااام التاااأمني الصاااحي التعااااوين467(     )3(    لااا  )13للن ظناااة   الااا و ة )

 (.52التأمني اسسالمي  أمح  ملحم : )

 (.253( انظر : التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود : ) 52) 

 (.279( انظر : التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود : ) 53) 
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 أنواع التأمين الصحي العامة:

 :واو أنواع

 ض: النوع التأمين من المر 

وقااا  يسااانى التاااأمني علاااى الااا خىل والع اياااة الطبياااة    ويقصااا  لااا  التاااأمني علاااى املااارض
حيث ي فع املستأمن أقساا التأمني لشاركة التاأمني ل حاني تتع ا  الشاركة ل حالاة  ذا مارض 
املااؤمن لااا  أث اااا  فاااتة التاااأمني لاااأا يااا فع لاا  مبلاااغ معاااني دفعاااة واحااا ة أو علاااى أقسااااا حساااح 

)   مصروفات العالج والتشايل واألدوية كل اا أو لعضا ا حساح العقا  اتتفاق  ولأا يرد ل

55 )
ويااا خىل في اااا التاااأمني اتنتنااااعي الصاااحي الاااةي يلتااازم فيااا   ب العناااىل لعاااالج ماااوظفي  ،

شااركت  ل مستشاافى معااني  ويقااوم اااو لالاا فع للنستشاافى ماان حسااال  علااى أقساااا أو دفعااة 
( 56) واح ة حسح اتتفاق 

. 

 صابات: النوع التأمين من اإل

وفياا  يلتاازم املسااتأمن لاا فع األقساااا للشااركة مقالااىل التع اا  لاا فع مبلااغ التااأمني  ذا وقااع 
علااى حياتاا  أو نساان    ااالات نسااينة لساابح خااا ج عاان   ادتاا  ممااا قاا  يتساابح ل العةااز 
املؤقاااا  أو الكلااااي أو حاااا  املااااوت  وفياااا  تلتاااازم الشااااركة لاااا فع مصااااا يف العااااالج والتشااااايل 

 ا حسااح العقاا   واااةا ال ااوع يساانى التااأمني املركااح  ألناا  مركااح ماان واألدويااة كل ااا أو لعضاا
 .( 57) نوعني من أنواع التأمني ومها: التأمني على األشاا  والتأمني على األضرا 

                                                                                                                                            
 ( .45( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين   د.احي   والتكي : ) 54) 

 (.122( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي  : ) 55) 

 (.252( انظر : التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود : ) 56) 

(  التااأمني الصااحي التعاااوين   أ.د.خالاا  لاان سااعي  : 50( انظاار : عقاا  التااأمني   د.عب السااالم أمحاا  فيغااو : ) 57) 
(122) 
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 أنواع التأمين الصحي من حيث التصنيف:

 وهو نوعان: 

 تأمين دخل ضد فقدان الدخل:

عاا م القاا  ة علااى مما سااة واااو تااأمني ضاا  فقاا اا الاا خىل لساابح ماارض  أو   ااالة أو 
 العنىل.

 تأمين التكلفة الطبية:

وياااوفر ااااةا ال اااوع تكااااليف الرعاياااة الطبياااة ال اجتاااة عااان مااارض أو   اااالة  وااااو نوعااااا 
 .( 58) أيضاف: العقود التعويضية وعقود ا  مة 

 من حيث جهة التنفيذ:أنواع التأمين الصحي 

 التأمني الصحي التعاوين الةي تقوم ل  الشركات. .1

) أمني الصحي الةي تقاوم لا  احكوماات  وااةا مصا ف مان ضانن التاأمني اتنتنااعيالت .2

59 ). 

 التأمني الصحي الةي تقوم ل  اجلنعيات واهليدات التعاونية. .3

واو الةي يقوم ل  الشال نفس  أو املؤسسة نفس ا مان خاالل اتدخاا   :التأمني الةامب .4
 واتستننا  جلز  من ال خىل لوق  احانة. 

  :أمين الصحي من حيث الشريحة المستهدفةأنواع الت

 واو نوعاا اةا اتعتبا :

 :النوع التأمين الصحي الفردي

وااو عقاا  تتفاه فياا  الشاركة مااع فارد  وفي ااا يتقا م لطلااح التاأمني  ولااي  لالضاارو ة أا 
توافه الشركة علي   ف ي ت  س حالت  وتقر  مراعية مصلحت ا الةاتية واحتنال الرلح وا ساا ة 

حالة الشال الصحية  وع ا  املوافقاة  تاا  وثاا ه ذات معاايحل عاماة أو مان حقا  أا  حبسح
  تا  م افع حم دة ض  أشيا  حم دة.

                                                 
 ( .39التأمني الصحي التعاوين   د.احي   والتكي : )( انظر : نظام  58) 

 (.115(   نظام التأمني للز قا : )40(  انظر : تأمني  اطر  نال األعنال   أ.د.حسني شحاتة : ) 59) 
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 :النوع التأمين الصحي الجماعي

واو عق  تعق ، شركة التأمني مع  نوعة لعق  واحا  كعناال شاركة معي اة أو ماوظفي 
ل اة، احالة يتو   احح املؤسسة دفاع ل ك  وخا ة املؤسسات اليت ل ي ا عنالة كبحلة  و 

األقساا أو اقتطاع ا من الراتح  وعادة يتم من دوا توقيع ماع األفاراد  ومان دوا احاناة ملاا 
 ينب  قالليت م للتأمني  واةا ال وع أقىل كلفة من األول.

  :الفرق بين النوعين

التاااأمني الفاااردي فاااال التاااأمني اجلنااااعي يقااا م احناياااة للعااااملني وألسااارام ل الغالاااح  أماااا  .1
 يشنىل األسرة  ت  ذا طلح  ضافت م و نىل التكاليف اسضافية هلةا.

الفردي أكنر كلفة  لي نا اجلناعي أقىل كلفة  ألن   عىل شركة التاأمني تتحناىل ألناىل كنارة  .2
الع د و فا القسط  كنا أا متوسط املستوى الصحي ل التأمني اجلناعي يكوا عاادة 

ة الصاااحية للفااارد فتااا افا الكلفاااة الفعلياااة علاااى الشاااركة ولالتااااع أعلاااى مااان متوساااط احالااا
ي افا القسط  ومن ن ة أخرى تتنتع عقود التأمني الصاحي اجلنااعي لاافااض نسابة 
احتنااال ونااود  اااطر ساالوكية ومع ويااة ماان قبااىل األفااراد املااؤمن علااي م مقا نااة مااع التااأمني 

 الفردي  مما  فا الكلفة أيضاف.

او عق  لني الشركة و احح العنىل لكن يستفي  م ا  املوظفاوا  لي ناا التأمني اجلناعي:  .3
 ل التأمني الفردي: لني الشركة والفرد.

ومن ناحية ل ود العق  واألحقية ل التغطية في  تشال  من حيث التة ي  واسلغا  وشاروا  .4
 القسط وانت ا  التغطية وح اا.

لكااىل فاارد  خبااالف التااأمني الفااردي  التااأمني اجلناااعي أقااىل مرونااة لال ساابة للشااروا ا ا ااة .5
 والةي يضع متطلبات  فقط من التأمني.

ل التأمني اجلناعي ت ميكن  لغا  العق  من الطرف املستفي  م    خبالف التأمني الفاردي  .6
 فينك   ذلك.

التكاليف اسدا ية ل خطط التأمني الصحي اجلناعي أقىل م  ا ل التأمني الفردي  حيث  .7
 على القسط التأمني لانتظام ولاحسم ممن  اتب  مباشارة لعنلياة واحا ة  صىل شركة التأمني

 لكتونيااة  كنااا أا املؤسسااة تساااع  موظفي ااا علااى ف اام ال ناااذج وطريقااة تعبدت ااا وجتيااح 
 على استفسا ات  مما يوفر الكلفة ا ا خبالف التأمني الفردي.



 

20 

 

وي أو كاااىل سااا ة حبساااح يتشاااال  ال وعااااا ل طريقاااة الااا فع  فقااا  يكاااوا شااا رياف أو  لاااع سااا  .8
 .( 60) اتتفاق 

لاعتباا  أنا  تكافاىل   لعا أطلق  الشركات على التأمني على األشاا  اسم التكاافليو 
كناا فعلا     ونعلا  مصاطلح التاأمني خا ااف لالتاأمني علاى األشايا   لني األشااا  وتعااوا

  لصاحيالتكافاىل اجلنااعي ا :لقسنني التكافلي قسن حيث شركة شيكاا السوداين للتأمني 
والفارق لاني التكافاىل اجلنااعي الصاحي  والتكافاىل العاا لي الصاحي   التكافىل العا لي الصحيو 

او أا املشتك ل التكافىل اجلناعي او املؤسسة  واملستفي  او املؤسسة والعااملوا في اا ومان 
ة  ومان يعولوهنم من أفراد عا الهتم  أما املشتك ل التكافىل العا لي ف و الفرد  الزوج أو الزونا

ولعاااا اجل اااات قصااارت .( 61) يعولااا  مااان أفاااراد عا لتااا   واملساااتفي  ااااو املشاااتك ومااان يعاااوهلم 
 مصطلح التكافلي على التأمني على احياة.

 جتارب الدول يف التأمني الصحي: 
 التأمين الصحي في بريطانيا:  

ي عاام نشأ التأمني للنرض ل  جنلتا مبكراف حيث نشط  التةا ة لع  الغزو ال و مانا 
م  فقااااا  تأسسااااا  نقالاااااات للتةاااااا  وطوا اااااف الصااااا اع املاتلفاااااة حناياااااة مصااااااح م  1066

وال  ااوض لالصاا اعة والتةااا ة لك  ااا مااع ذلااك كاناا  تاا فع  عانااات ملاان مياارض ماان أعضااا  ا 
 وتتو  مصا يف دفع اجل ازة ومراسين ا ملن يتوىف م  م.

% مااان 75لاااةي أتاااى علاااى ومااان أساااباب انتشاااا  التاااأمني ل لريطانياااا احرياااه اهلا اااىل ا
م وكاناا  خسااا ر، فادحااة ممااا أدى لتكااوا ععيااات تعاونيااة للتااأمني ضاا   1666امل ي ااة عااام 

 .( 62) احريه 

                                                 
( انظر : التأمني : أنواع  املعا رة وما  وز أا يلحه لالعقود الشرعية م  ا   ااين اح ي ي املاالكي اتساك   ي  60) 
 (. 189(   التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي : )49) :

   لاااة  ناااع الفقااا  اسساااالمي التاااالع الصااا يه حمنااا  األماااني الضااارير : أ.د.  عااا اد  التاااأمني الصاااحي ( انظااار :  61) 
 (.378للن ظنة   ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )

 ( .51شريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : )( انظر : عق  التأمني التعاوين ل ال 62) 
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وتأسسااا  نقالاااات دي ياااة وانتناعياااة تااا فع  عاناااات حمااا دة للنرضاااى والعاااانزين عااان  
دلياة ل العنىل من أعضا  ا ويتم تويل اا مان اشاتاكات أعضاا  ا ويرناع تاا يخ اجلنعياات التبا

أجنلتا واسكتل  ا    القرا السادس عشر والسالع عشار وزاد نشااط ا ل القارنني الناامن عشار 
  والتاسع عشر  واة، اجلنعيات تق م املساع ة ألعضاا  ا ل حااتت املارض والعةاز واملاوت

وتول من اهلبات واتشتاكات ومساع ات ال ولة  وسابه أا أدخلا   حا ى اجلنعياات عاام 
  جنلاااتا نظامااااف لتقااا مي معوناااة ملااان يصااااب مااان أعضاااا  ا لأحااا  األماااراض املستعصاااية  ل 1284
( 63) كالا  

. 
 1804فاي عاام ِ تطو ت أع اد ععياات الصا اقة واجلنعياات التبادلياة تطاو اف كباحلاف ف

فينااا كاااا عاا د السااكاا   م للااغ عاا د أعضااا  ععيااة الصاا اقة حااواع مليااوا عضااو ل لريطانيااا
وقاااااموا ل الب ايااااة لتقاااا مي  عانااااات نق يااااة ل حالااااة ماااارض أحاااا    يااااني فقااااطوقت ااااا عشاااارة مال

ول عاااام   ِ فيناااا لعااا  أ ااابح األطباااا  يقوماااوا لتشاااايل املااارض وتقااا مي العاااالج  األعضاااا 
و ىنااا كاااا يوناا  أعضااا   ااحل   م للااغ أعضااا  اجلنعيااة املسااةلني ساابعة ماليااني عضااو 1900

وعلاااى   ول علاااى  عاناااات نق ياااة ع ااا  العةااازوكااااا حياااه أل لاااب م احصااا  مساااةلني لااااملاليني
 خ مات األطبا  واألدوية.

حياااث قاااام اللويااا  ناااو ج   ول لريطانياااا نشاااأ نظاااام ن يااا   تلاااف عااان ال ظاااام األملااااين
املاطاط للاناامه اسنباا ي ل  اساة لل ظاام األملااين وقاام لت يدتا  ليت اساح ماع الااامه الساالقة 

وكااا ا فا   نقااذ العناال مان   ه مان لواعاث لسانا كوكانا  البواعاث ل يا  أضاي  ل لريطانيا
ومهااا   ول الوقاا  نفساا   فاايا التكلفااة  ا اا مات الضااعيفة القانونيااة الاايت ه تكاان هلااا شااعبية

كفاايالا لكسااح شااعبية الطبقااة العاملااة وماان ِ ياا عم ذلااك حاازب األحاارا    اااا فاا لااو  ققاا
وطالاح لتقا مي    ااد الطايب الايطااينوأعلن عان   بتا  ل لرناامه يسانح لالنشاا  ات  الايطاين

وأعلاااان عاااان حااااه كااااىل طبيااااح ل املشااااا كة والتننيااااىل لااااالدا ة   ت ااااازتت لشااااأا مكافاااا ت أعلااااى
واكااةا تاا خل  احكومااة وأنقااةت أ ااحاب   ومت لالفعااىل  قيااه كااىل اااة، املطالااح  الانااامه

مااان  الصااا اقة والااايت كانااا  ذات خااا مات ضاااعيفة وتكلفاااة مرتفعاااة ععيااااتامل  اااة مااان سااايطرة 

                                                 
 (.222( انظر : التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود : ) 63) 
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اتشاااتاكات كناااا ااااو موناااود ل ال ظاااام األملااااين والاااةي قامااا  احكوماااة فيناااا لعااا  لتحساااني 
 مستوى اة، الص اديه ا ا ة لرعاية املرضى من أاىل امل  ة.

وقااا    م 1910الصاااحي عاااام  التاااأمنيوقااا  قامااا  حكوماااة املنلكاااة املتحااا ة لتطبياااه 
ماااع مساااامهات مااان  ااااحح  الصاااحي التاااأمنيأناااا لااا  العناااال ذوي الااا خول البسااايطة علاااى 

 .( 64) العنىل 
للصااحة ل لريطانيااا  وىنقتضااى اااةا الوط يااة  اهليدااةمت تأسااي    م 1946وحبلااول عااام 

القااانوا مت ماا ح الااوزير الساالطة ل نقااىل ملكيااة أي مستشاافى للنلكيااة العامااة ل ال ولااة  وتباا  
لااا  لالكاماااىل مااان ال ظاااام  انياااة العاااالج للةنياااع لااا وا دفاااع أي  ساااوم أو مشاااا كة  وياااتم توي

الضاااناا اتنتنااااعي والاااةي مياااول لااا و ، مااان الضااارا ح  وللناااريا احاااه ل اختياااا  طبيبااا   
 وا  مات شاملة لكىل ا  مات الصحية من ت ومي وعالج لكافة التاصصات. 

والاةي لا أ لاال نو .( 65) م  1978ا ا  حم وداف لشاكىل كباحل قباىل عاام  التأمنيوكاا 
 .( 66) لسكاا % من ا13ح  و ىل    نسبة 

  :الصحي في ألمانيا التأمين 

ياارى لعضاا م أا أول ععيااة تعاونيااة حاارة مسااتقلة نشااأة ل مرحلااة مبكاارة ل أملانيااا ل 
 .( 67) م 1754واليت أعي  تشاكلي ا ك يدة تأمني تباادع  قلينية عام   م 1726 وت اج عام 

اا املتفةااااارات م  ااااا   قاااااانوا طباااااه علاااااى امل اااااانم واملالحاااااات وأفااااار  1854ل عاااااام 
لتشكيىل جلاا  تلطة من الرؤسا  والعنال  وكاا العنال وأ حاب العنىل يا فعوا اشاتاكات 
ل سح متساوية ليصرف م  ا ل حاتت املرض والوفاة  وق  نا  اةا القانوا كتطو  ألنظنة 

( 68) اقتصادية تعاونية كان  ل أول أمراا اختيا ية 
. 

                                                 
 (21  20( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي  : ) 64) 

التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود  (  18( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي  : ) 65) 
( :245.) 

 (.61( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين   د.احي   والتكي : ) 66) 

 (.51( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : ) 67) 

 (.223عب اللطيف آل حمنود : )( انظر : التأمني اتنتناعي   د. 68) 
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انياااة لوضاااع قاااانوا يااا ل علاااى انضااانام العناااال م قامااا  ال ولاااة األمل 1883ل عاااام 
   املؤسساااات الصاااحية مااان خاااالل اشاااتاك العناااال ماااا ك  2000الاااةين تقاااىل أناااو ام عااان 

وقاا   اا   اااةا القااانوا عاان الاملاااا   وأ ااحاب العنااىل لشااكىل  نبااا ي ل اااة، املؤسسااات
 التاأمنيطالق وق  أعطى ذلك ال ظام اسشا ة تن األملاين لاسم مشروع قانوا التأمني للنرض 

وكاااااا اتشااااتاك ل اااااة،   الصااااحي اسنبااااا ي ل أو ولااااا كل ااااا كأساااااس للتااااأمني اتنتناااااعي
حياث مت ت ظايم ااة، امل اافع داخاىل   م 1854اجلنعيات  نبا يا لعنال امل انم ل أملانيا عاام 

ومت   وقاا  كاااا لالفعااىل تأمي اااف  نبا ياااف   م 1883وأسساا ا ل الب ايااة لساانا ك عااام    اا اديه
طبيق  ل أو  خطوات  على املستا مني املا نيني ل لعاا اجل اات الايت كانا  تتشاكىل م  اا ت

وكاناا  األساابقية الغالبااة ل امل ااانم حيااث كاناا  الرعايااة الطبيااة   أملانيااا ل القاارا النااامن عشاار
وقاااام أ اااحاب العناااىل   تقااا م لعناااال امل اااانم ل عااا ة مقاطعاااات م اااة القااارا الساااادس عشااار

كنا سااام عناال امل اانم ل    ا صو يني وجت يز مستشفيات  غحلة هلم لاستا ام أطبا  م
وكااا   وساام أ حاب العنىل ل صيح من األ لاح ل مقالاىل ذلاك  الصحي التأمني   وق 

أو  اااحل ا اضاااعني لصااا اديه التنوياااىل الااايت   ا ااااك  ااا اديه أخااارى لتغطياااة العناااال ا اضاااعني
 .( 69) ةون ت لتكوا  ح ى الص اديه الر يسية ال اعن

 :الصحي في بروسيا التأمين 

لاا أت ل لروساايا ل القاارا السااادس عشاار ععيااات لعنااال م ااانم الفحاام ل لروساايا 
وكان  عبا ة عن أنظنة اقتصادية تعاونية ومن أش راا ال الشتني  وق  جنح  ل مطالبت اا ل 

ة املاارض  حااه العنااال ل احصااول علااى عااالج  اااين ودفااع األنااو  طيلااة ماا ة شاا رين ل حالاا
( 70) م  1854وانتقىل اةا ال ظام فينا لع  ألملانيا عام 

. 
ل أوا اااىل القااارا التاساااع عشااار مت   ااا ا  قاااوانني ل لروسااايا لت ظااايم ا ااا مات لعناااال 

م مت  ا و  قاانوا يسانح للبلا يات  1848ولعا  ثاو ات عاام   امل انم واملستا مني املا نيني
ة اتنتناعياة التعاونياة للحصاول علاى خا مات لالنبا  العنال على اتلتحاق لصا اديه ا  ما

                                                 
(   التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود 18( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي  : ) 69) 
( :228.) 

 (.223( انظر : التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود : ) 70) 



 

24 

 

م كاا يون  ل لروسايا وحا اا أكنار مان نصاف ملياوا عضاو م تناني  1868ول عام   طبية
 .( 71) حواع أكنر من أ لعة آتف    وق 

  :الصحي في النمسا والنرويج التأمين 

ي الصاااحي اسنباااا   التاااأمنيم حياااث أقااارت ال نساااا نظاااام  1887ل عاااام لااا أ العناااىل 
الصااحي ليشاانىل  التااأمنيول ل ايااة القاارا العشاارين توسااع   متااأثرة لالتةااا ب األو وليااة السااالقة

وقااا  قامااا  احكوماااة   ضااا  املااارض واألموماااة   التاااأمني :أكنااار الااا ول الصااا اعية  ااا  مسااانى
وقااا  أناااا لاا  العناااال ذوي الااا خول البسااايطة  1902الصااحي عاااام  التاااأمنيال رو يااة لتطبياااه 

 .( 72) ي مع مسامهات من  احح العنىل الصح التأمنيعلى 

 التأمين الصحي في السويد: 

م  وتاااال ذلاااك تشاااريع ضااا   1890لااا أ تشاااريع التاااأمني اتنتنااااعي ل الساااوي  عاااام 
م  وتغطاااي مظلاااة  1913م  ِ تشاااريع معاشاااات التقاعااا  عاااام  1901اس اااالة امل  ياااة عاااام 

التأمني  نبا ياف على اجلنيع  ويونا   التأمني حالياف عيع السكاا من مواط ني ومقينني  ويعتا
خاا مات  لااا  واألطفااال واملرضااى واملصااالني لااالعةز وكبااا  الساان واأل امااىل  وي اا ف ال ظااام 
أيضااااف     عاااادة توزيااااع الناااروة لاااني الفااااتات املاتلفاااة ل حياااااة األفاااراد عااان طريااااه دفاااع مبااااالغ 

دت والعةاااز و ناااازات تت اساااح ماااع الااا خىل ل حااااتت انقطااااع الااا خىل نتيةاااة املااارض واحاااوا
 األمومة أو كا السن.

% مااان 20ويعتنااا  ااااةا ال ظاااام علاااى مبااا أ املشاااا كة مااان قباااىل املرضاااى الاااةين يااا فعوا 
التكلفااة للا مااة الاايت حيصااىل علي ااا ماان احكومااة  ولالمكاناا  الااةااب للقطاااع ا ااا  و نااىل 

 تكاليف ا لالكامىل ل فس .
لااااة  ضااااافة    مشااااا كة املااااريا ويااااتم تويااااىل ال ظااااام ماااان الضاااارا ح وماااان ميزانيااااة ال و 

 .( 73) % من التكلفة 20ب

                                                 
 (.19عي  : )( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن س 71) 

 (21  20( انظر : املص   الساله : ) 72) 

(   نظام التأمني الصحي 374( انظر : م خىل ملف وم األخطا  وأساسيات التأمني   د.أمح  عب اهلل قنحاوي : ) 73) 
 (.57التعاوين   د.احي   والتكي : )
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 :الصحي في فرنسا التأمين 

يعتاااا ال ظاااام الصاااحي الفرنساااي مااان األنظناااة املتق ماااة ل العااااه  ففاااي تقريااار م ظناااة 
م أفااااد أا لااا ى فرنساااا أفضاااىل خااا مات  اااحية وأكنرااااا  تاحاااة  2000الصاااحة العاملياااة عاااام 

علاااى مساااتوى العااااه  وحصااال  علاااى املركاااز األول علاااى ىنتوساااط تكلفاااة للفااارد ويعتاااا الرالاااع 
 مستوى العاه فينا يتعله لفعالية ال ظام الصحي.

أما  دا ت  في ا  من قبىل احكومة لضناا مصلحة السكاا  وتتسم  دا ت  لاملركزية مان 
خالل ايدة الضاناا اتنتنااعي  ويارتبط لاوزا ة الشاؤوا اتنتناعياة والتكافاىل اتنتنااعي ل 

 التنويىل وعلى وزا ة الصحة ل ال واحي اسدا ية.أمو  
 ويعتن  ال ظام على ثالثة مبادي   واي:

 عنومية التغطية من خالل نظام حكومي يغطي املااطر والتعويضات. .1

 الرعاية وحرية اتختيا  للنريا.(  74)   متاحية .2

 مات التعاااااوا لااااني القطاااااعني احكااااومي وا ااااا  فينااااا يتعلااااه لاملستشاااافيات وتويااااىل ا اااا .3
 الصحية.

ومن أام مميزات ال ظام: حرية اتختيا  للنساتفي  ولا وا حا ود ل الاةااب لءطباا  
لاااأنواع م وأطيااااف م وحااا  اسلااار الصاااي ية  والطبياااح ال فساااي والاااوتدة والعياااوا واألسااا اا  لاااىل 

 الةااب للقطاع ا ا  ل وا  ويىل.
تساااتحوذ احكوماااة علاااى والت اااومي ياااتم مااان خاااالل املستشااافيات العاماااة وا ا اااة والااايت 

% مااان أعااا اد األسااارة في اااا  وتركاااز احكومياااة علاااى الطاااح البااااطين وال فساااي  لي ناااا تركاااز 64
م مت  نشاا  ايداات حملياة لتوزياع اسمكانااات 1996ا ا اة علاى اجلراحاات والتوليا   ول عاام 

 املتاحة لني املستشفيات.
اا اتنتنااااعي  ومااان ول ااااةا ال ظاااام يااا فع املاااريا الرساااوم وياااتم تعويضااا  مااان الضااان

%  وتقاااا م لعااااا الشااااركات تااااأمني تكنيلااااي 11مباد اااا  مشااااا كة املااااريا ل التكلفااااة ل ساااابة 
% ماااان التكلفاااااة  12)تعاونيااااة وخا ااااة ( وتغطااااي ااااااة، الشااااركات لقيااااة التكلفاااااة ل حاااا ود 

 % من السكاا.87ويستفي  من خ ماهتا 

                                                 
 سم املفعول م  ا.( مصطلح مستا م من لعا املؤلفني ل قانوا التأمني نسبة لإلتاحة وا 74) 
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فيااااتم تعويضاااا ا أمااااا ا اااا مات الوقا يااااة وخاااا مات املستشاااافى والرعايااااة طويلااااة األماااا  
 لالكامىل من ال ظام احكومي.

أما الرعاية ل العيادات ا ا ة اليت توفر  عاية متاصصة فياتم التعاويا عان  ساوم ا 
 نز ياف  كنا ي فع الضناا قينة األدوية.

وميااول التااأمني الصااحي الااوطين اسلزامااي ماان خااالل مسااامهة أ لاااب العنااىل واملسااامهات 
القليىل من الرواتح  ويغطي ال ظام الصحي حالياف عيع السكاا   اتنتناعية العامة واتقتطاع
 .( 75) % من التنويىل 78ومينىل القطاع احكومي م  ا 

أمااا تااا يخ ال ظااام الصااحي ل فرنسااا فقاا  أنشااي   اا  وق لرنااال البحريااة املساا ني ل 
شاارت القاارا ا ااام  عشاار  ولاا أت اجلنعيااات التبادليااة في ااا م ااة القاارا السااادس عشاار  ِ انت

م   1789ععيااات اسعانااة ل لعااا الاا ول األو وليااة واألمريكيااة لتااأثحل النااو ة الفرنسااية عااام 
وااااة، اجلنعياااات تقااا م املعوناااة ألعضاااا  ا ماديااااف ل حااااتت العةاااز واملااارض والفقااار واملاااوت  
وتتكوا أمواهلا من اشتاكات األفراد امل تنني  لي ا  ومن اهلباات وما ح ال ولاة  ومان أاام ااة، 

جلنعيات ل فرنسا ععية اسعانة التبادلية الفرنسية  وق  حاول  اجلنعيات التبادلياة الفرنساية ا
م  ِ  1850تأسي  التأمني للشياوخة لك   كاا فوق طاقت ا  وم ع  القانوا الفرنساي عاام 

أنياااز هلاااا ل هناياااة القااارا التاساااع عشااار أا تقاااوم لالتاااأمني التباااادع حااااتت املاااوت واس اااالات 
 1776ألمراض  وتعتا فرنسا أول دولاة أو ولياة تأخاة ل ظاام التقاعا  الرمساي فقا  أقرتا  عاام وا

( 76) م جلنيع املوظفني 1790م  للعسكريني وأقرت  النو ة الفرنسية ل عام 
. 

تم الت فياة ه ياالصاحي ولكان  التأمنيقام  فرنسا لال  ا  قانوا   م 1928ول عام 
الصااااحي الفرنسااااي عبااااا ة عاااان  نوعااااة ماااان اجلنعيااااات  منيالتااااأوكاااااا   م 1930عااااام  ت ل 

 نوعااات  التااأمنيول لااادي  األماار كاااا .التعاونيااة الاايت كاناا  متواناا ة قبااىل  اا و  القااانوا
ولعاااا  احاااارب العامليااااة النانيااااة قاماااا   دا ة الضااااناا اتنتناااااعي لتنويااااىل   ذات م اااان مشااااتكة

                                                 
 ( .55( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين   د.احي   والتكي : ) 75) 

 (.221( انظر : التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود : ) 76) 
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( 77) مشروع للحكوماة لتغطياة عياع املاواط ني 
ال ظاام ل التطاوير    أا و اىل وضاع  واساتنر .

 احاع املتفوق على ال ول األخرى.

 التأمين الصحي في سنغافورة:  

 يون  نوعاا من التأمني ل س غافو ة ومها: 
اتدخاااا  الطااايب: وااااو تاااأمني  نباااا ي يطباااه علاااى عياااع العااااملني ىناااا ل ذلاااك أ اااحاب  .1

 واتب م الش رية  وتوضع ل حساب  األعنال الصغحلة  ويتم في  استقطاع نسبة مدوية من
% ملان اام أقاىل 6خا  لالدخا  الطايب ت يساتفي  م ا   ت العاماىل وأفاراد أسارت   وال سابة 

سااا ة  ويااا فع أ اااحاب األعناااال الصاااغحلة  45% ملااان اااام أكاااا مااان 8سااا ة  و  35مااان 
% ماان دخل اام الشاا ري  ويعفااى حساااب اتدخااا  الطاايب ماان الضاارا ح  ل حااني ياا   6

ة لصاحب   ويساتا م احسااب لتغطياة ال فقاات الطبياة  وكاةلك أسارت  ميك  اا فا  ة س وي
 اتستفادة من الر ي .

احناياااة الطبياااة: وااااي ناااوع مااان التاااأمني املساااان  اتختياااا ي للحناياااة مااان األماااراض ذات  .2
الطبيعة املأسااوية والتكلفاة البااضاة  وميكان اساتا ام  مان قباىل املاواط ني واملقيناني لصافة 

راد أسرام  مان املشاتكني  ويتنياز لاأا أقسااط  يساحلة وتعتنا  علاى السان  ف اي دا نة وأف
دوت اف ل الس ة لكباا   132س ة     30دوت اف س غافو ي ل الس ة ملن ام أقىل من  12

%  ولك اااا  ت 80الساااان  ويغطااااي الع ايااااة املركاااازة والعنليااااات اجلراحيااااة وبواااااا ل حاااا ود 
 . (78)ي ز واسدماا واألمراض العقلية وت اس  يغطي األمراض ا لقية

 :الصحي في اليابان التأمين 

ع ااا ما حاولااا  ععياااة أا تغطاااي   م 1905أول مااارة عاااام  التاااأمنيول اليالااااا ظ ااار  
لتغطية الةين كاا يغطاي م   م 1927و    أول قانوا  حي عام   أعضا اا ىن فعة تعاونية
حيااث كاااا كااىلا ماان  اااحح   م 1911ام وقااانوا امل ااانم لعاا  م 1905قااانوا املصاا ع لعااام 

                                                 
(   التاااأمني الصاااحي 374( انظاار : مااا خىل ملف ااوم األخطاااا  وأساسااايات التااأمني   د.أمحااا  عبااا اهلل قنحاااوي : ) 77) 

 (.21  أ.د.خال  لن سعي  : )التعاوين 

(   نظام التأمني الصحي 378( انظر : م خىل ملف وم األخطا  وأساسيات التأمني   د.أمح  عب اهلل قنحاوي : ) 78) 
 (.77التعاوين   د.احي   والتكي : )
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 التااااأمنيومت اقااااتاح تغطيااااة   العنااااىل والعامااااىل يشااااتكاا ل الاااا فع للتااااأمني الصااااحي لالتساااااوي
 التاااااأمنيف شاااااأ قاااااانوا   م 1958ومت التعااااا يىل عليااااا  عاااااام   م 1957الصاااااحي الشاااااامىل عاااااام 
 م ليشنىل عيع السكاا. 1961والةي أقر عام (  79) الصحي الوطين الشامىل  

 ثالثة أنواع   يسية للتأمني: ويون 
ال ااوع التااأمني املاا ا  ماان قبااىل ا تنااع  ويقاا م خاا مات التااأمني للعاااملني ل الشااركات الكبااحلة 
وأسرام  كنا يشنىل نوعاف من التأمني التبادع يق م خ مات  للعاملني ل القطاع العاام لواساطة 

 م ظنات تأمني خ مية.

 حكومة  وتق م خ مات  للعاملني ل الشركات الصغحلة.ال وع التأمني الصحي امل ا  من قبىل ا

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

 وال خول ل أح  األنظنة السالقة يعتا  نبا ياف لكىل فرد.
اافضاا  نساابة املشااا كة ل التكلفااة  وأ اابح لكبااا  الساان احااه ل  1972ول عااام 

تنتع لا  مات املغطاة ل وا دفع نسح مشا كة  وميكان للنرضاى العاالج ل أي مستشافى ال
 أو عيادة  تا وهنا  وحيظى األطفال ل الس ة األو  من العنر لرعاية  حية  انية.

% للتاااأمني  ومت تساااعحل ا ااا مات 8ويقتطاااع ناااز  مااان  اتاااح املوظاااف ىناااا ت يتعااا ى 
م ماااان عااا د مااان املشااااكىل هتاااا د لاهنياااا ، مناااىل عااا م مواكبااااة واألدوياااة ل الااابالد  ويعااااين ال ظاااا

 .( 80) األسعا  ل سح التضام 

 :الصحي في الواليات المتحدة التأمين 

تعتااا الوتيااات املتحاا ة ماان الاا ول املتااأخرة ل  ااال الرعايااة الصااحية  يتبااني ذلااك ماان 
ذلااك حيصااىل  خااالل املؤشاارات الصااحية  حيااث ت فااه للاا اا أخاارى أقااىل ممااا ت فقاا  أمريكااا ومااع

املواط ااوا في ااا علااى خاا مات أفضااىل ومعاا تت أقااىل لوفيااات الرضااع وتوقعااات أعلااى ملتوسااط 
احياااااة ع اااا  الااااوتدة  وتعاااازى اااااة، األسااااباب ملسااااتوى ا اااا مات الصااااحية املتاااا ين مااااع ا تفاااااع 

                                                 
ني الصااحي (   التااأم373(  انظاار : ماا خىل ملف ااوم األخطااا  وأساساايات التااأمني   د.أمحاا  عباا اهلل قنحاااوي : ) 79) 

 (.20التعاوين   أ.د.خال  لن سعي  : )

(   نظام التأمني الصحي 375( انظر : م خىل ملف وم األخطا  وأساسيات التأمني   د.أمح  عب اهلل قنحاوي : ) 80) 
 (.59التعاوين   د.احي   والتكي : )
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تكاااليف العااالج لصااو ة  يفااة ممااا نعااىل أحااوج ال اااس هلااا أكناارام حرماناااف ماان اااة، ا اا مات 
 لفقرا .وام املس وا وا

ويعاااود السااابح الااار ي  ل ااااةا تفتقاااا  أمريكاااا ل ظاااام تاااأمني  اااحي وطاااين كناااا ااااو 
موناااود ل الااا ول الصااا اعية األو ولياااة و حلااااا  وقااا  حااااول لياااىل كلي تاااوا تباااين مشاااروع تاااأمني 
 حي وطين يوفر الرعاية الصحية جلنيع املواط ني  ولك   تعنر ترير، ل الكاوجنرس األمريكاي  

 الشركات الكاى املت فعة. ولعل  لضغط من
% تقريباف من الرعاية الصحية على القطاع ا ا  عام 96وحالياف تعتن  أمريكا ل سبة 

م لك اا  حماا ود وخااا  لشاارا ح حماا دة   1990% ماان القطاااع احكااومي عااام 5م  و 1980
 وم  ا: 

 س ة وذوي العةز ا طحل. 65لرنامه الرعاية الصحية لكبا  السن فوق  .1

 ساع ة الطبية لرعاية الفقرا  و حل القاد ين.لرنامه امل .2

 لرنامه احملا لني الق امى من املتقاع ين حيث يوفر هلم مستشفيات تق م هلم ا  مة. .3

وقااا  مت اختياااا  قاااانوا للتاااأمني الصاااحي علاااى مساااتوى فيااا  اع  نوعاااات معي اااة مناااىل 
ا اتنتناااعي وكاااا ذلااك ماان خااالل تعاا يالت ل قااانوا الضاانا  لاارامه الشااياوخة والفقاارا 

يااااة لتشاااانىل احاااااتت الصااااعبة ماااان املعاااااقني واحاااااتت التأمي التغطيااااة  تم وامتاااا  1965لعااااام 
 .( 81) املتأخرة من مرضى الكلى 

 Health maintenance) ويشااا ك كنااحل ماان ال اااس ل م ظنااات احفااا  علااى الصااحة

organizations   فضااااة ( حيااااث تقاااا م اااااة، امل ظنااااات خاااا مات شاااااملة للنشااااتكني لأسااااعا
 Preferred providerل م ظنااات الرعايااة املفضاالة )اتشااتاك أو ماان خااالل   وحماا دة مساابقاف 

organizations  )  والاايت تااا ح املشاااتكني الفر ااة لالختياااا  لاااني عاا د مااان مقااا مي ا ااا مات
 ويكوا ال فع ل مقالىل ا  مة ولأسعا   فضة.

قياااااة حمروماااااة مااااان ا  ماااااة وا ااااااك شااااارحية ه تساااااتطع اتشاااااتاك ل ااااااة، امل ظناااااات ول
ملياوا لا وا أي محاياة مالياة مان تكااليف الرعاياة  35الصحية  وق  و ىل ع داا ألكنار مان 

                                                 
 تصا  وتصرف.( لاخ28  24-22( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي  : ) 81) 
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الصاحية ولا وا تغطياة تأمي ياة علاى الار م مان التقا م العلناي ل األن ازة وتق ياات العاالج ل 
 .( 82) أمريكا لكن الرعاية متانعة في ا مقا نة ل ول أخرى 

م  1752أا أول شاااركة تاااأمني تعااااوين كانااا  ل أمريكاااا عاااام  وياااةكر لعاااا املاااؤ خني
على ي  فرانكلني ل يامني    شعا  )الي  لالي ( حيث زاول  نشاط ا ل  ال التاأمني علاى 

 .( 83) احريه 
  م 1798يعااود تااأ يخ لاا   تغطيااة ا اا مات الصااحية ل الوتيااات املتحاا ة    عااام و 
وكااااا ياااتم اقتطااااع  نباااا ي مااان   تشااافى البحرياااةالكاااوجنرس لتأساااي  خااا مات مسلااا أ ع ااا ما 

تقااااوم  التاااأمنيول الب اياااة كانااا  لوليصاااة    واتاااح البحاااا ة مقالاااىل تقااا مي خااا مات طبيااااة هلااام
وكان  أول   لاحناية ض  فق  ال خىل املاع لسبح احوادت أكنر من تغطية ا  مات الطبية

  م 1850ز عاااام يتو ة ماساشااالوليصاااة الااايت حر هتاااا شاااركة   فااارانكلني  للتاااأمني الصاااحي لوتيااا
دوت  أمريكاي ع ا  اس االة  200س تاف ي فع مقالل ا مبلاغ  15لالبوليصة  التأمنيوكاا قسط 

و ذا كان  نتيةة احاادت العةاز الكلاي تا فع   ل حوادت قطا ات السكة اح ي ية والبواخر
سافرين  اال على امل التأمني اتدخل  شركأ  م 1863ول عام   دوت  400البوليصة مبلغ 

  وظ ار الع يا  مان املاؤم ني لعا  سا وات قليلاة  ضا  احاوادت التأمنيوكاا هلا تطوير  التأمني 
قام  شركات لصا اعات   م 1880   –م  1870وخالل األعوام   وقاموا لتطبيقات مماثلة

متع دة تشنىل امل انم واألخشاب وطرق الساكك اح ي ياة لتأساي  خطاط تغطاي ا ا مات 
ان  أول خطااة ماان اااةا ال ااوع ل عيااادة ويسااتا ل تاكومااا وتيااة وايااومي ل تقاا مي الطبيااة.وك

ول عياع أباا    ا  مات اليت حيتان ا أعضاؤاا وكان  العيادات ت فع أتعالاف ش رية لءطبا 
واشااا طن وأو  اااوا مت تأساااي  عشااارين عياااادة مماثلاااة  نوعاااات  ااا اعية تقاااوم لتقااا مي الرعاياااة 

ولشااااكىل عااااام ياااارى الكنااااحل ماااان .احااااوادت الصاااا اعية واألمااااراض الشااااا عة الطبيااااة للعنااااال ضاااا 
ول مااا س   الصااحي كاااا مرتبطاااف لااال نو الصاا اعي ل الوتيااات املتحاا ة التااأمنياملااؤ خني أا 

  قاماا  شااركة    يت ااا   للتااأمني علااى احياااة لتقاا مي خطااة  ااحية ماان نااوع ن ياا   م 1899

                                                 
(   نظام التأمني الصحي 373( انظر : م خىل ملف وم األخطا  وأساسيات التأمني   د.أمح  عب اهلل قنحاوي : ) 82) 

 ( .50التعاوين   د.احي   والتكي : )

 (.52( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : ) 83) 
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ا ساا ة ال اجتاة عان العةاز الكلاي املؤقا  والاةي  ماع تغطياة ضا    التأمنيحيث قاموا لتق مي 
يكااوا لساابح عيااع األمااراض مااا عاا ا السااىل واألمااراض الت اساالية و دماااا الكحااول واألمااراض 

 ال فسية  .
م قام  شركة مونتةنري وا د لوضع خطة لعناهلا من أناىل محاايت م 1910ول عام 

ا ي ظاار  لي ااا كااأول لوليصااة تااأمني ماان ا سااا ة املاليااة ال اجتااة عاان املاارض أو اس ااالة حيااث كااا
لضاناا واحاوادت لتحرير اة، البوليصة شركة ل ا ا  وقام   حي عاعية ل الوتيات املتح ة

وكاناا  البوليصااة تقاا م م ااافع أساابوعية تعااادل نصااف الراتااح األساابوعي ل حالااة   ل نيويااو ك
رة للعاماىل وه تكان وكان  الشركة ت فع امل افع مباشا  عةز، عن العنىل لسبح مرض أو   الة

الصااحي ل  التااأمنيوقاا  كاااا تأسااي   نوعااة   تقااوم ل ظااام  د ماا فوعات للااا مات الطبيااة
  الب اياااة لالوتيااااات املتحاااا ة ل لاااا ايات القاااارا العشاااارين اسااااتةالة لل نااااو الصاااا اعي ل الاااابالد

كنااا كاااا لساابح مااا حققتاا  ا ااادات    واأل لبيااة كاناا  للااةين يعنلااوا ضاانن  نوعااات كبااحلة
 ااحاب العنااىل وا ااادات العنااال ماان محايت ااا لءشاااا  الااةي يعنلااوا ضاا  ا سااا ر  ااحل أف 

 .املتوقعة اليت ميكن أا ت ته عن املوت أو العةز املفاني 
وأخاااةت موقفااااف   وكانااا  ا ااااك معا ضاااة مااان أااااىل امل  اااة تطالاااح لااا فع طااارف ثالاااث

حمااوتت ع يا ة مت  دخاال  ل العشري يات ولع  ةسياسياف خطحلا ل الوتيات املتح ة األمريكي
الصااحي اسنبااا ي ولكاان ل حاا ود ضاايقة للرعايااة الصااحية والطبيااة لكبااا  الساان عااام  التااأمني
 .( 84) م  1966

والتةرلااة األمريكياااة تباااني أمهيااة دو  ال ولاااة ل  ناااىل مساادوليت ا ل وضاااع نظاااام تاااأمني 
  حي وطين شامىل  وع م ترك  للقطاع ا ا  م فرداف.

 في كندا:الصحي  التأمين 

تعتا ا  مات الصحية ل ك  ا األفضىل على مستوى العاه ل أح  التقاا ير الصااد ة 
ساا ة  حيااث لاا أ ل عااام  45م  وقاا  أخااةت مرحلااة تطااو ، قرالااة  1979حااول املوضااوع عااام 

م  ل مقاطعاااة ساسكاتشاااواا  حياااث أنشاااأت املقاطعاااة نظاااام تاااأمني  اااحي لتغطياااة  1947
ات ِ تطاااو  فاااتم تشاااريع تاااأمني خااا مات املستشااافيات مااان قباااىل نفقاااات الت اااومي ل املستشااافي

                                                 
 ( لاختصا  وتصرف.28  24-22( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي  : ) 84) 
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م  ا   نظاام ا ا مات  1968احكومة الف  الية وانتشر ال ظام ل كاىل املقاطعاات  ول عاام 
م  اا   قااانوا يفاارض  رامااات ماليااة علااى  1984الصااحية ماان احكومااة الف  اليااة  ول عااام 

ضااااوعية للنحاسااابة علااااى ا اااا مات املق مااااة املستشااافيات واألطبااااا   ااااحل امللتااازمني لاملعااااايحل املو 
لسبح ما حة  م ا  لعاا تقريار دوع حاول الفاواتحل العالياة علاى ا  ماة الصاحية مان األطباا  

 . ( 85) واملستشفيات 
نتيةاة لتوانا  عا د    م 1919وكاا أول تأمني ل ك  ا للتأمني الصحي الشامىل عام 

 .( 86) شافات األمراض الصحية وكةلك لسبح التوسع ل اكت  كبحل من موظفي ا  مات
ويشاااااتنىل القاااااانوا الصااااااحي الك ااااا ي علااااااى ةساااااة مباااااادي  تعتااااااا ىننالاااااة األعناااااا ة 

 األساسية  واي:
تااوفحل عيااع ا اا مات الصااحية املتاحااة جلنيااع السااكاا املااؤمن علااي م ولشااروا  :العماليللة .1

 حم دة.

نا سااوا الطبيااوا عيااع ا اا مات الصااحية املااؤمن علي ااا الاايت يوفراااا امل تقلل يم :الشللمالية .2
 وأطبا  األس اا وا  مات الصحية األخرى.

 مكانية الو ول    خ مات األطباا  واملستشافيات لا وا حاوانز مالياة  تايير :المتاحية .3
 أو التحيز على أساس ال خىل أو العنر أو الوضع الصحي.

 لبالد.ضناا التغطية ع    ياب املواطن من مكاا  قامت  أو سفر، ل أ نا  ا :التجاالية .4

تفعيىل ال ظام لواسطة ن از حكاومي  ا د، احكوماة احمللياة وعلاى أسااس  :اإلدارة العالة .5
  حل  حبي.

ويتنياااااز أيضااااااف ااااااةا ال ظاااااام لأنااااا  يتونااااا     الالمركزياااااة وتشاااااا ك احكوماااااة الف  الياااااة 
ن واملقاطعات ل تسيحل ال ظام وفه أعنال حم دة للطارفني  ومياول مان ميزانياة ال ولاة العاماة وما

وياتم  الا فع لا  مان قباىل الوكالاة احكومياة   الضرا ح  وللنستفي  حرية اختياا  الطبياح املعااج

                                                 
(   نظام التأمني الصحي 373( انظر : م خىل ملف وم األخطا  وأساسيات التأمني   د.أمح  عب اهلل قنحاوي : ) 85) 

 (  .52التعاوين   د.احي   والتكي : )

 (.28  24-22ين   أ.د.خال  لن سعي  : )( انظر : التأمني الصحي التعاو  86) 



 

33 

 

املفوضااة لااةلك علااى أساااس الرسااوم مقالااىل ا  مااة وفااه تسااعحلة يتفاااوض علي ااا مااع احكومااة 
 احمللية.

 التأمين الصحي في الدول النامية: 

ل ال اميااة  ااحل معااروف لشااكىل  ا التطااو  التااا  ي للتااأمني الصااحي اسنبااا ي ل الاا و 
عاااام  ولكااان الوقاااا ع الااايت حااا ث  ل دول أمريكاااا الالتي ياااة خاااالل ا نساااني عامااااف املاضاااية مت 
ت وي  ا لشكىل ني   وم ة عقاود قليلاة مضا  أخاة تشاريع قاوانني التاأمني الصاحي اسنباا ي 

طاويرات ل ل البالد ال امية شكالف من أشكال السياسات اتنتناعية  وق  حا ث  معظام الت
التااأمني الصااحي تاا   ياف ل الاا ول ال اميااة  فعلااى ساابيىل املنااال أنشااد  نظاام التااأمني الصااحي 

م حبياث تغطاى قطاعاات  تاا ة مان  1982م ونيكا انوا عام  1979اسنبا ي ل كولا عام 
السااكاا ماان خااالل نظااام اتشااتاكات املسااتقطعة ماان  واتااح العنااال وأ ااحاب العنااىل  ول 

  اماااا  وزا ة الصااااحة التونسااااية لتشاااايي  و دا ة كااااىل أو أ لااااح الب يااااة التحتيااااةم ق 1960عااااام 
وكةلك معاجلة املرضى على أساس أا تقوم  دا ة التأمني اتنتناعي ل فع مبلغ  عاع س وي 

م طبقاا  كااىل ماان حكااوميت كو يااا ولب اااا نظااام  د نز ااي للنصااا يف  1963 لي ااا  ول عااام 
ملؤمن علي م طبقاف جل ول   أتعااب مقالاىل ا  ماة  مت التفااوض الطبية اليت قام ل فع ا األفراد ا

 لشأن   مسياف واتفه علي  لني  دا ة التأمني الصحي ومق مي ا  مات العامة وا ا ة.
أتاااا –م عقااا  املاااؤتر العااااملي التاااا  ي حااول الرعاياااة الصاااحية ل) أملاااا  1978ول عااام 

يط ملسااا  ن ياا  للسياسااة الصااحية لأااا اف _ات اااد السااوفيامب سااالقاف ( ومت فياا  وضااع  طاا
م  ول عااااام  2000شاااااملة منااااىل الشااااعا  الاااا وع املعااااروف  الصااااحة للةنيااااع   حبلااااول عااااام 

م مت وضااع اسااتاتيةية شاااملة هتاا ف    التشااةيع علااى نشاار مف ااوم الرعايااة الصااحية  1981
حيث كاا من  من أنىل احتوا  التكاليف ل ا  مات الصحية والطبية وكةلك كيفية تويل ا 

   تلك املقتحات تطبيه نظم مشااة ل ظام التأمني الصحي.
وعلاااى ااااةا األسااااس قامااا  أ لاااح الااا ول ال امياااة لالتصااا يه الكاماااىل علاااى األاااا اف 

أتاا  ومت لاةل   اودات كباحلة لتاوفحل املاوا د وهتيداة الظاروف املطلولاة -والسياسات املقار ة ل أملاا
 لتحقيه تلك األا اف.
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طلاااه أناااات كناااحل مااان احكوماااات للبحاااث عااان ماااوا د  ضاااافية لتنوياااىل ومااان ااااةا امل 
الرعاياة الصااحية  واكاةا مت التعاارف علااى التاأمني الصااحي اسنبااا ي ل شاكىل لرنااامه ضااناا 
اتنتناعي على أن  أح  اتختيا ات الواع ة ل اةا ا ال  وق  مت دعم اة، الفكرة لواسطة 

حاا ة  وكااةلك لواسااطة مؤسسااات ماليااة قياديااة دوليااة اسدا ات املتاصصااة املؤالااة لاااألمم املت
( 87) منىل الب ك ال وع ول وك الت نية اسقلينية 

. 
وم ااااا  التاااااأمني الصاااااحي –وقااااا  للاااااغ عااااا د الااااا ول الااااايت تطباااااه التاااااأمني اتنتنااااااعي 

دولاااة  ول عاااام  58م  1949م سااابعة وةساااني دولاااة  ول عاااام  1940عاااام  -اتنتنااااعي
( 88) دولة  134م  1979دولة  ول عام  80م   1958

. 

  :التأمين في العالم اإلسالمي 

ه يعااارف التاااأمني عنومااااف ل العااااه اسساااالمي لصاااو ت  اح يناااة  ت ل القااارا النالاااث عشااار 
( 89) اهلةااري 

حيااث قااوي اتتصااال التةااا ي لااني الشاارق والغاارب  لاااا ال  ضااة الصاا اعية ل   
( 90) م  ااا أو ولااا  وذلااك عاان طريااه تااأمني البضااا ع ا لولااة 

وأمااا التااأمني الصااحي فلاام يعاارف   
  ت متأخراف ن اف ل العصر اح يث. 

وأقااا م نااال ل الفقااا  اسساااالمي تعااارض لصاااو ة مااان  اااو  التاااأمني ماااا و د عااان اسماااام 
ل أث اا  كالما  عان لياع الغار  مساألة توافاه - مح  اهلل–الباني حيث ذكر – مح  اهلل -مالك 

اة تعاارف ل ا ااطالح علنااا  القااانوا  لالتااأمني حااال البقااا   ااو ة ماان  ااو  التااأمني علااى احياا
لراتاااح عناااري وااااو أا يتع ااا  املاااؤمن لااا فع  ياااراد ملااا ى احيااااة نظاااحل مبلاااغ متةنااا  ي فعااا  لااا  

 وى  :) مسألة ( ومن دفع     نىل دا ، علاى أا ي فاه عليا  حياتا قال الباني: املستأمن  . 
 ا وقاع  وقاال أ ابغ ااو حارام  ألا حياتا   الن املواز عن أش ح ت أحح ذلك  وت أفساا 

                                                 
 ( لاختصا  وتصرف.30( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي  : ) 87) 

 (.242( انظر : التأمني اتنتناعي   د.عب اللطيف آل حمنود : ) 88) 

 (.17( انظر : عق  التأمني   د.عب السالم أمح  فيغو : ) 89) 

 ( .23مني للز قا : )( انظر : نظام التأ 90) 



 

35 

 

) (    ولة  ويفسخ  وقال الن القاسم عن مالك ت  اوز  ذا قاال علاى أا ي فاه عليا  حياتا  

91 )
.  

واااةا يعااين أا فكاارة التااأمني علااى احياااة عاارف ل ذلااك الوقاا  م تصااف القاارا الناااين 
 م. 750اا  أي ل م تصف القرا النامن امليالدي ل ح ود 150اهلةري 
ولااو أا  نااال تصاا ق علااى  نااىل لاا ا   :وقااال مالااك :قااال  :و د ل امل ونااة مااا نصاا و 

أا الاةي أنفاه عليا  يغارم ماا أنفاه   فلم يعلام لاةلك  ت لعا  سا ني  على أا ي فه علي  حيات 
ألنا     وت يقا ا   ااحح الا ا  لشاي  مان ذلاك  وما استغىل الةي قبا ال ا  ف و ل   علي 

وتفساحل قاول مالاك ل الصا قة  :قاال الان القاسام.صا  الكرا  ل  لالضانااكاا ضام ا لل ا  ف
 (  92) .   اا اي ىن زلة البيع الفاس    ا  ا

وماان تصاا ق علااى  نااىل لاا ا  علااى أا ي فااه علياا  حياتاا   ف ااةا   :هتااةيح امل ونااةول 
( 93)   ليع فاس   والغلة للنتص ق علي   ألهنا ل ضنان   ويرنع ىنا أنفه ويرد ال ا 

.  
فااالا ا ااا مسااألتني: األو   ذا لاعاا  دا ا علااى أا ي فااه علياا  قااال:   التااج واسكليااىلول 

املسااألة النانيااة  ذا أسااك    يااااا علااى أا ي فااه علياا  حياتاا .قال الاان يااون : ف ااةا كاارا   حياتاا  
( 94)   فاس  

. 
يعاا ( )وكب وقا  نصاوا  اراحة علاى الغار  لعا م العلاام ىنا ة احيااة حياث قاال الا  دير:  

ا املاااراد لياااع الاااةات أو امل فعاااة أي لياااع الباااا ع سااالعة دا ا أو  حلااااا )لال فقاااة أل اسناااا ةيشااانىل 
عليا ( أي علااى الباا ع )حياتاا ( فالناا  فاسا  للغاار  لعاا م علام ماا ة احياااة )و ناع( املشااتي علااى 

 (  95)  . البا ع )لقينة ما أنفه(
أا يضاانن لغااحل مااا قاا    ،فاساا :الااةي و د عاان الزلياا ي حيااث قااال م  ااا اااةا الاا لو 

قاا  تلااف   ولاطلاا  أا يضاانن لغااحل وانااح  أسااا كاملصاااد ة   أو مكراااا   أو  يونااح كبقيناا

                                                 
 . (440/ 3امل تقى شرح املوطأ : )(  91) 

 .(4494/ 14امل ونة : )(  92) 

 .(342/ 3هتةيح امل ونة : )(  93) 

 (.363 /4)التاج واسكليىل ملاتصر خليىل : (  94) 

 .(57/ 5الشرح الكبحل للشيخ ال  دير : )(  95) 
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واااااو ياااا ل علااااى أا التااااأمني قااااال الاااا كتو  الضاااارير:     ( 96)  ضاااان   مااااا يغاااارق أو يساااارق. 
البحري  والتأمني من السرقة ت  اوز ع ا  عياع علناا  األمصاا   ألا املؤلاف ه ياةكر خالفااف 

( 97)   ل اةا احكم
. 

  ذا طارح   محا  اهلل حياث قاال: مالاكومما و د ل التاأمني  ذا كااا تعاونيااف ماا و د عان 
لعااا احنااىل لل ااول شااا ك أاااىل املطااروح ماان ه يطاارح هلاام ل متاااع م  وكاااا مااا طاارح وساالم 

هناام جلناايع م ل اا اا  ونقصاا  لنن اا  يااوم الشاارا   ا اشااتوا ماان موضااع واحاا   لغااحل حمالاااة  أل
أحااا ام  –أي عااا م  نلااا  لااا  وحااا ،  – اااانوا لااااملطروح ماااا هلااام  والعااا ل عااا م اختصاااا  

 ( 98)  .لاملطروح   ذ لي  أح ام لأو  من ا خر  واو لسبح سالمة عيع م 
ي خىل ل لاب توزيع ا سا ر اليت تلحه على أن  قول مالك وق  محىل لعا الباحنني 

وااي نفا  فكارة التاأمني   ل  الطة تا  اةا التوزياعجتتنع مع   لالفرد على  نوعة من ال اس
 .( 99)  التعاوين

تة  ع ا  اح فياة ا وت  املاو اومن الشواا  ال الة أيضاف على التأمني التعاوين ما يسانى لا
 أا يقول شال   ول ال سح  خر أنا  ولياي تعقاىل عاين  ذا ن يا   وتارثين  ذا : و و ت 

 ( 100) .فيقول قبل    كم . فيقول: قبل   أو يقول:  وليت
ومن الشواا  أيضااف الايت تصالح مسات  اف للتاأمني التعااوين  قضاية جتاا  الباز  ماع احاكاة  

أا ااؤت  التةاا  اتفقاوا فيناا ليا  م  واي حادثة حصل  ل املغرب ل م ي ة سال خال ت ا:
  علااااى أهناااام  ذا اشااااتى أي واحاااا  ماااا  م ساااالعة  علياااا  أا يضااااع د مهاااااف ع اااا   نااااىل ينقااااوا لاااا 

ليستعي وا ااا علاى أي  ارم يصايح أحا ام  وااي  او ة مان  او  التكافاىل اتنتنااعي  كناا 

                                                 
 (.5/56: )  ألمصا البحر الزخا  اجلامع ملةااح علنا  ا  ل كتال(  96) 
أحبات املؤتر العاملي النالث (  انظر : التأمني : تقومي املسحلة ال ظرية والتطبيقية   د.حمن  الص يه الضرير   ضنن  97) 

 (.5/3: )لإلقتصاد اسسالمي جبامعة أم القرى ىنكة

 (.4/26):  لقراللالفروق  ( 98) 

 .[212]حمن  للتاني: عق  التأمني  (  99) 

 .[.211حمن  للتاني:  عق  التأمني   . 126-125  6]حاشية الن عال ين ج ( 100) 
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او احال ل اجلنعيات التعاونية اليت يتفه علي ا لعا ال اس فينا لي  م ليعي وا لعض م لعضاف 
 .( 101)  ع   احانة

وين وذكار اهلل ذكار أا العارب ل اجلاالياة كاانوا يعرفاوا التاأمني التعاا والن خل وا  مح 
نا   ذا نفاه عاىل أو أأا قريشاف ل  حلت م  حلة الشتا  والصيف كانوا يتفقوا فينا لي  م علاى 

أي لعااحل واحاا  ماا  م فااالهنم يشااتكوا ل تعويضاا  ماان أ لاااح جتااا هتم تلااك لااىل يتفقااوا علااى أا 
واحاااا  مااااا  م كسااااا ت جتا تاااا  وه يااااارلح ل تلاااااك الرحلااااة فاااااالهنم فيناااااا لياااا  م أيضاااااا يتقاااااامسوا 

لوا اة، ا سا ة ويعطون  ما يس  خسا ت  ف ةا ي ل على أا التأمني التعااوين معاروف ويتحن
 .( 102)  م ة الق م

عالاا ين اح فااي وماان أوا ااىل ماان تعاارض للتااأمني  ااراحة ل العصاار األخااحل العالمااة الاان 
مطلااااحا   حيااااث قاااال  م( 1784ااااا املوافاااه 1198)املولاااود عااااام  م (1836ااااا 1252ت )

مااا يساانى سااوكرة وتضاانني احااريب مااا الااك ل املركااح وىنااا  ةااا  ماان دفااعم اام فينااا يفعلاا  الت
قر ناااا، يظ ااار نااااواب ماااا كنااار السااااؤال ع ااا  ل زمان ااااا: وااااو أنااا  ناااارت العاااادة أا التةااااا   ذا 
استأنروا مركبا من حريب ي فعوا ل  أنرتا   ويا فعوا أيضاا ماات معلوماا لرناىل حاريب مقايم ل 

أناا  م نااا الااك ماان املااال الااةي ل املركااح حباارق أو لااالد،  يساانى ذلااك املااال: سااوكرة علااى 
ل  ىنقاللة ما يأخة، م  م  ول  وكيىلا ع   مساتأمنا   رق أو هنح أو  حل،  فةلك الرنىل ضامنا 

ل دا نا يقيم ل لالد السواحىل اسسالمية لالذا السلطاا يقبا من التةاا  ماال الساوكرة و ذا 
( 103)  . أمن للتة ا  ل ل  تاماالك من ماهلم ل البحر شي ا يؤدي ذلك املست

. 
وتعتاااا شاااركة التاااأمني الساااودانية أول شاااركة تاااأمني تعااااوين  ساااالمية والااايت أنشاااأاا ل اااك 

وأنشاااي  مع اااا ايداااة  قالاااة شااارعية ِ تلت اااا شاااركة م 1979 فيصاااىل اسساااالمي لالساااوداا عاااام 

                                                 
 .[105حمن  للتاني:   عق  التأمني    .310-308  4]الفكر السامي ج(  101) 

(   عقا  التاأمني التعااوين ل الشاريعة اسساالمية والقااانوا 74( انظار :أ اول التاأمني   د. مضااا ألاو السااعود : ) 102) 
 (.60(   التأمني اسسالمي  أمح  ملحم : )74  48حام  املصا وة : )الوضعي   د.اينم 

 (.4/170) د احملتا  : (  103) 
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وا اسشاااراف و ااا   لعااا ، قاااان  الاكاااة ِ  ااا   قااارا  يلااازم ل ظاااام التاااأمني اسساااالمي ل البلااا 
( 104) م 1992والرقالة على أعنال التأمني عام 

. 
دولااة   25شااركة تتواناا  ل  100وو ااىل عاا د شااركات التااأمني التكااافلي    حااواع 

% ماان حةاام سااوق 40تنااىل ع و يااة  يااراا اسسااالمية و   % م  ااا ىن طقااة ا لاايه20توناا  
 التأمني التعاوين وتلي ا ماليزيا. 

شااركة تااأمني و عااادة تااأمني تااا س  60أمني ل عضااويت  بااو ويضاام ات اااد العااريب للتاا
 .( 105) . التأمني التكافلي والتعاوين واسسالمي

وأما فيناا يتعلاه لاالتوزيع اجلغارال لصا اعة التكافاىل ل  تلاف أباا  العااه فتتاوزع علاى 
 -:ال حو التاع
 .%( ل الشرق األوسط56)
 .%( ل ن وب و شرق آسيا36)
 .يا%( ل أفريق7)
 .( 106)  %( ل امل اطه األخرى من العاه1)

 التأمين الصحي في مصر: 

تعتا مصر أكا ال ول العرلياة  ومان أقا م ا ل ت ظايم التاأمني  وميكان تلاايل نشاأة 
 التأمني ل مصر ل الفقرات التالية:

                                                 
أحبااات املااؤتر العاااملي ( انظاار : التااأمني : تقااومي املسااحلة ال ظريااة والتطبيقيااة   د.حمناا  الصاا يه الضاارير   ضاانن  104) 

أمني التةااا ي والتااأمني اسسااالمي   د.نعنااات حمناا  (   التاا5/3: )النالااث لإلقتصاااد اسسااالمي جبامعااة أم القاارى ىنكااة
 (.226 تا  : )

( انظر : انظر مقال التأمني التكافلي ميتطي نواد فتاوى التحرمي   انتصا  سليناا مان موقاع  ساالم أوا تيان  105) 
:http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=

1173694924018&pagename=Zone-Arabic-Namah%2FNMALayout. 

 يتاز كاا لتوا يااوم  –البحارين -( انظار : خطااب حساني حمنا  املياازة ل ملتقاى الشارق األوساط النالاث للتااأمني  106) 
    من موقع : 2006ما س  20اتث ني املوافه 

www.iktissad.com/files/events/mei/3/speakers/mohmad-almeeza-mei06.doc. 
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%  80م مااع شااراكة أن بيااة ل ساابة  1900أقاا م شااركة أاليااة مصاارية للتااأمني كاناا  عااام  .1
زامن ذلااك مااع فتااوى ماان شااركة تااأمني أن بيااة لسااؤال وناا  م  ااا حملناا  عباا ، والااةي وقاا  تاا

 .-حسح ما ف نوا م  -أف  لاجلواز مما شةع على انتشا  التأمني

 م أنشد  شركة تأمني يغلح علي ا أهنا مصرية واي شركة مصر للتأمني. 1943ل عام  .2

ا ة وةسة وعشرين فرعاف  م م 1955و ل  فروع شركات التأمني األن بية ل مصر عام  .3
 شركة. 12وللغ  الشركات الوط ية م  ا 

 شركة تأمني أن بية. 137شركة مصرية و 13قبىل حرب السوي  كاا ا اك  .4

م ولسااابح العااا واا النالثاااي علاااى مصااار مت  يقااااف تاااراخيل الشاااركات األن بياااة  1957 .5
ركات األن بيااة وحولا  لااقي اهليداات هليدااات حملياة ومِّص ارات الشاركات حبيااث أعطيا  الشا

 م لة لتتحول لشركة مصرية حملية.

 م مت تأميم عيع شركات التأمني ِ د   و ا ت ثالت شركات مؤممة. 1961 .6

ِ لعا  اتنفتااح اتقتصاادي وسااقوا أنظناة التاأميم نشاأت عاا ة شاركات تاأمني أاليااة  ِ  .7
 .( 107) نشأت لع  ذلك شركات  عادة تأمني أالية 

  :كة العربية السعوديةالتأمين الصحي في الممل 

يتم ل املنلكة العرلية السعودية تق مي ا  مات الصحية  اناف من خالل املستشفيات 
احكومية واملراكز الصحية امل تشرة ل كىل القرى وامل ا الر يساية  كناا ويتازامن ماع ذلاك تقا مي 

ا ويوناا  التااأمني الصااحي ماان القطاااع ا ااا  ماان خااالل  نوعااة ماان الشااركات املرخصااة  كناا
 شركات تأمني جتا ية أخرى عاملة.

تتحنااااىل ال ولااااة ل املنلكااااة العرليااااة السااااعودية العااااح  األكااااا ماااان ميزانيااااة الضااااناا و 
الصحي حياث شاكل  املاصصاات املالياة للت نياة الصاحية واتنتناعياة ل ا طاط ا نساية 

لع لالا و  األكاا وا اك زيادة مضطردة ل ميزانية وزا ة الصاحة الايت تضاط  مليا  لاير 405.5
ل تقااا مي الرعاياااة الصاااحية لاملنلكاااة  كاااةلك زياااادة نسااابت ا قياسااااف     عااااع امليزانياااة السااا وية 

                                                 

نظرياااة التاااأمني : املشاااكالت العنلياااة واحلاااول    ( 57التاااأمني   د. مضااااا ألاااو الساااعود : ) ( انظااار : أ اااول 107) 
(   م خىل ملف وم األخطا  وأساسيات التأمني   د.أمح  عب اهلل قنحاوي 38اسسالمية   د.أمح  حمن  لطفي أمح  : )

( :376. ) 
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%.  و  ااام انعكااااس زياااادة اسنفااااق الفعلاااي علاااى مساااتوى 10.2%    4.1للننلكاااة مااان 
ا ااا مات الصاااحية كنااااف ونوعااااف  ت أهناااا ظلااا  دوا مساااتوى الطناااوح. و ىناااا يرناااع ذلاااك    

حاااا يات الكنااااحلة الاااايت توان  ااااا لاااارامه الت نيااااة اتنتناعيااااة والصااااحية ل املنلكااااة وظ ااااو  الت
متغااحلات ن ياا ة  أثاارت لشااكىل مباشاار علااى وضااع ا اا مات الصااحية وطاارق تقاا مي ا وزيااادة 

 العح  على موا د وزا ة الصحة.
% ساا ويا  فينااا يساااام 3.2مراقبااوا    أا ال نااو السااكاين ل املنلكااة يبلااغ  ويشااحل

لعاا د  التااأمني الصااحي ل  فيااز التطااوير لقطاعااات الرعايااة الصااحية وال وا يااة  نااو ل سااوقال
 1.5السوق حالياا يبلاغ  مع ونود تق ير لأا حةم مليوا سعودي  17سكاا حاع يقا ب 
 خااا لقاول سا وات وفقاا  10ملياا ات دوت  خاالل  8نا  قا  يرتفاع    أو   مليا  دوت  س ويا

 من  عاع قطاع التأمني. ل املا ة 21.8التأمني الصحي  قطاع  ويبلغ القطاع
  مؤسساات الرعاياة الصاحية ع اياة فا قاة ودعنااف كباحلاف مك ت اا ل فاتة قصاحلة ياق  أول

 70ماان ال  ااوض والتطااو  كناااف ونوعاااف  حيااث قفااز عاا د املستشاافيات خااالل ثالثااني عاماااف ماان 
عا د األسارة ل املستشافيات ه و 1420مستشفى ل عام  182ه    1390مستشفى عام 

سااريراف خااالل الفااتة نفساا ا كنااا زاد عاا د املراكااز الصااحية ماان  37358سااريراف     7734ماان 
( لاسضاااافة    108مركااازاف  اااحياف) 1737مركااازاف  اااحياف ل عياااع م ااااطه املنلكاااة     215

فاال يتوقاع أا   ومع ذلاك الكنحل من العيادات واملراكز الطبية ا ا ة ل كنحل من م ا املنلكة
 .( 109) تفي حبةم الزيادة السكانية مع زيادة ع د املقينني

 ( 110)  ع د املستشفيات العامة وا ا ة  ل املنلكة 
 
 
 

                                                 
 ااحة ا لاايه  = =ع اا  امللااك ف اا    لااةعب اسلاا  ساااعامب  التطااو  الصااحي ماان ع اا  امللااك عباا العزيز     (108)

 . 28اا  1419 مضاا  35الع د 
(   ماا خىل 28( الوقااف ودعاام مؤسسااات الرعايااة الصااحية   عاا اد الاا كتو / عباا  العزيااز لاان محااود الشاانري : ) 109) 

 (.372ملف وم األخطا  وأساسيات التأمني   د.أمح  عب اهلل قنحاوي : )

 (.6  د. حمن  محزة خشيم : ) وتطبيه نظام التأمني الصحي   طبيةتضا ب نودة الع اية ال( انظر :  110) 

59.1% 12.5% 28.4% 100% 

190 40 91 321 
  ا نوع القطاع ا ا   ن ات أخرى  الصحة وزا ة
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وماااان ا ااااا حصااااىل اجتااااا، املنلكااااة بااااو تطبيااااه الضااااناا الصااااحي التعاااااوين علااااى  ااااحل 
لغطا  التأميين واةا من شأن  أا يرفع مسامهة القطاع الصحي ا ا  خا ة أا ا  السعوديني

ماليااني مقاايم يضاااف  لااي م عاا د السااعوديني املااؤمن  5ل تلااك املرحلااة سيشاانىل مااا يزياا  عاان 
علي م. كنا أا سلبيات امل نية اح يناة  وا تفااع الاوعي الصاحي لاني أفاراد ا تناع الساعودي  
اد وناااواز الضاااناا الصاااحي التعااااوين شااارعاف تعتاااا عواماااىل يتوقاااع هلاااا أا تسااااام ل ا تفااااع أعااا 

 املشتكني ل لرامه الضناا الصحي التعاوين.
و  م أا البالد عرف  التأمني م ة النالثي يات امليالدية مع دخاول شاركات الباتول  ت 

أا مما ساة    وماع( 111) ا ا1420ه يظ ر  ت ل عام  أا أول ت ظيم  مسي للتأمني ل املنلكة
عودية م ااة فااتة ونياازة ت تتعاا ى ةسااة التااأمني الصااحي ا ااا  لاا أت ل املنلكااة العرليااة الساا

 عشر عاماف  ت أن  تطو  ح  أ بح حيتىل املرتبة األو  ل حمفظة سوق التأمني السعودي. 
وماااع الزياااادة الساااكانية امللحوظاااة والكباااحلة تونااا  ال ولاااة لتغطياااة احاناااة مااان الرعاياااة 

الصااحي التعاااوين قاارا   الطبيااة للتااأمني الصااحي فصاا   قاارا  ماان  لاا  الااوز ا  لاعتناااد التااأمني
ل اااااا  علاااااى الفتاااااوى م 1999/  8/  11املوافاااااه  ااااااا 1420/  4/  27( لتاااااا يخ 71 قااااام )

خاا  ل ظاام الضاناا الصاحي التعااوين للنقيناني   وااو الصاد ة من ايدة كبا  العلنا  جباواز،
 احل  وذلاك اا ف تاوفحل الرعاياة الصاحية وت ظين اا جلنياع املقيناني  لاملنلكة العرلية السعودية
ومت التونياا  للة ااات املسااؤولة لت ظاايم العنااىل ل اااةا ا ااال وفااه اااةا   السااعوديني ل املنلكااة

تِّغطااي وثيقااة الضااناا الصااحي التعاااوين ماان ال ظااام علااى أا  السااالعةوقاا  نصاا  املااادة   القاارا 
 ا  مات الصحية األساسية ا تية:

 الكشف الطيب والعالج ل العيادات  واألدوية. -1

                                                 
( انظاار : حبااث : الضااناا الصااحي التعاااوين ل املنلكااة : دو  شااركات التااأمني  للاا كتو  / عب ا لاا  الساااعامب  111) 

 ي التعاااوين (ماا ير عااام الشااركة السااعودية للتاااأمني )ميناااق ( امل شااو  ضاانن وقااا ع وقااا ع اللقااا  العلنااي ) التااأمني الصااح
 م.9/3/2004اا    املوافه 18/1/1425امل عق  لاملركز يوم النالثا   مركز أحبات اتقتصاد اسسالميالةي أقام  
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 نرا ات الوقا ية منىل: التطعينات  و عاية األمومة والطفولة.اس -2
 الفحو ات املِااية والشِّعاعية اليت تتطلبِّ ا احالة. -3
ستشفيات ىنا ل ذلك الوِتدة والعنليات. -4

ِّ
 اسقامة والعالج ل امل

 مِّعاجلة أمراض األس اا والل نة  ما ع ا التقومي واألطقِّم الِص اعية. -5
اة، ا  مات ىناا تقضاي لِا  أحكاام ِنظاام التأمي اات اتنِتناعياة  وماا تِّق  ما  وت ِ ىل 

ااا ناال  الشااركات واملؤسسااات ا ا ااة واألفااراد جلنيااع م سااولي ا ِماان خاا مات  ااحية أكااىل مم 
 علي  اةا الِ ظام.

كنااا وأا املؤسسااة العامااة للتأمي ااات اتنتناعيااة تقاا م نوعاااف ماان التااأمني يشااتنىل علااى 
والفرع األول يغطي املااطر ال اشدة من   الات العنىل   امل  ية وفرع التعويضات فرع املااطر

% ماان الراتااح 2ويشااا ك فياا  عنااال القطاااع ا ااا  ىنونااح مسااامهة تبلااغ   واألمااراض امل  يااة
وتشااتنىل امل ااافع الطبيااة علااى دفااع تكلفااة املستشاافى والرعايااة الطبيااة   ويتحنل ااا أ لاااب العنااىل

 فة    نوع آخر من التأمني ي فع ل حاتت العةز الكىل أو اجلز ي.اةا لاسضا  والت ومي
ولعا الشركات تةاح لشركات التأمني ا ا ة وتستص   لعناهلا وثا ه تأمني تق م 

وتشنىل ل الغالح تق مي الرعاية األولية والفحو اات و ارف    نوعة من ا  مات الصحية
  تعاقاا  شاااركات التااأمني مااع مستشاافيات خا اااةولت فيااة اااةا ت  األدويااة والت ااومي ع اا  احاناااة

وق  حينىل العامىل نز اف م  ا مان خاالل اتساتقطاع   ويتحنىل  احح العنىل تكاليف الوثيقة
ولعا الشركات تقود لالتعاق  مباشرة مع مستشفيات ل وا اللةو  لشركات تاأمني    الش ري

 (112 ). 
ا اا  قباىل ذلاك حياث تا   ول احقيقة  ا التأمني التعاوين لا ا كتطبياه مان القطااع

لشركة الوط ية للتأمني التعااوين  الصااد  ل شاأهنا املرساوم امللكاي ااملوافقة امللكية على تأسي  
 .( 113) ا ا17/4/1405( وتا يخ 5 قم )م/

 ا  اا و  نظااام الضااناا الصااحي التعاااوين ولاا   تطبيقاا  يااأمب كتطااو  طبيعااي ملنا سااة 
ح عليا  حياث زادت اشاتاكات التاأمني الصاحي خاالل الطلازياادة التأمني الصحي لاملنلكاة و 

                                                 
 ( .49( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين   د.احي   والتكي : ) 112) 

 ( انظر : نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين ل موقع  ل  الشو ى. 113) 
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م 1990مليااوا لاير عااام  62.7ماان ماا اخيل ا الساا وات العشاار املاضااية ل ساابة كبااحلة فا تفعاا  
م كناااا تااا  ن  األمهياااة ال سااابية للتاااأمني الصاااحي خاااالل 2000ملياااوا لاير عاااام  975.3   

% ماان  عاااع اشااتاكات 4.5 الساا وات العشاار املاضااية حيااث انتقااىل ماان املرتبااة الرالعااة ل ساابة
% عام 30.6م    املرتبة األو  لني قا نة أنواع التأمني ل السوق ل سبة 1990السوق عام 

( شاركة تاأمني 69م  وق  ش   سوق التأمني الصحي أيضاف زيادة ع د املنا سني    )2000
شاركة  15للاغ عا داا  وأماا املساةلة فقا   تعنىل دوا تارخيل  مساي ومساةلة ل دول أخارى

تاااأمني لعضااا ا متاصااال ل مما ساااة التاااأمني الصاااحي فقاااط واألخااارى تاااا س ااااةا ال اااوع مااان 
ةكر أا عااا د املعتنااا ين مااان ويااا  التاااأمني ضااانن حمفظت اااا التأمي ياااة الااايت تشااانىل أنواعااااف أخااارى

 20مقاااا ما للا ماااة  فينااااا نااااري اعتناااااد  431مقااا مي ا اااا مات الصااااحية للاااغ حاااا  ا ا 
حصيلة األعنال التأمي ياة ل املنلكاة   وأ بح  مي ا  ماتمن مق فقط ح  ا ا آخرين 
  .( 114)  % 6 12% لي نا ل ال ول املتق مة تشكىل1تشكىل

وتقاااا   اشااااتاكات نظااااام الضااااناا الصااااحي التعاااااوين ل املرحلااااة األو  لتطبيااااه نظااااام 
مليااا   8 – 5ملياوا مقاايم أن اايب  مااا لااني  6الضاناا الصااحي التعاااوين والاايت سااتغطي حااواع 

م 2020  أماااا اشاااتاكات املرحلاااة  النانياااة والااايت ساااتغطي عياااع ساااكاا املنلكاااة حااا  عاااام لاير
 – 83مليااوا نساانة  ماان املتوقااع أا تااتاوح تلااك اتشااتاكات مااا لااني  33.5ويقاا   عاا دام 

مليااا  لاير. وعلااى اااةا ال حااو يتوقااع أا يزياا   ساا ام قطاااع التااأمني الصااحي التعاااوين ل  100
% عااام 7% و5% ل الوقاا  احاااع    مااا يااتاوح مااا لااني 0.6اع ماان ال اااته احمللااي اسعاا

 .( 115)  م2020

                                                 
( انظاار : حبااث : الضااناا الصااحي التعاااوين ل املنلكااة : دو  شااركات التااأمني  للاا كتو  / عب ا لاا  الساااعامب  114) 

 ماا ير عااام الشااركة السااعودية للتاااأمني )ميناااق ( امل شااو  ضاانن وقااا ع وقااا ع اللقااا  العلنااي ) التااأمني الصااحي التعاااوين (
 م.9/3/2004اا    املوافه 18/1/1425املركز يوم النالثا  امل عق  ل مركز أحبات اتقتصاد اسسالميالةي أقام  

م(   2020اا )1440( انظر : ملال و قة التأمني الصحي التعاوين وأثر، على اتقتصاد السعودي ح  عام  115) 
   ع اد  2002أكتولر  23 -19م(  الرياض 2020اا )1440ن وة   الرؤية املستقبلية لالقتصاد السعودي ح  عام 

لاان نا اار العناحل ماا ير تااأمني تااج الطاايب التعاونيااة للتاأمني   نظااام التااأمني الصاحي التعاااوين   د.احياا   والتكااي :   ااحل
(49.) 
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وقاااا  طرحاااا  الااااوزا ة فكاااارة لتطبياااااه نظااااام التااااأمني الصااااحي تااااتلال ل خصاصاااااة 
املستشافيات احكومياة مااع  عطاا  املااواط ني وثيقاة تاأمني  ااحي  انياة م عومااة مان الصاا  وق 

وزا ة املالية واليت كانا  تا فع لاوزا ة الصاحة  وقا  مت  الوطين التعاوين والةي يستلم ميزانيت  من
  فع املقتح لشعبة ا اا  للنوافقة علي .

الصاا  وق الااوطين التعاااوين تتحنااىل كافااة نفقااات   نشااا ال ولااة ماان خااالل ول ااا  علياا  ف
واملتوقااااع أا يبلااااغ  كبااااا ا ىنونااااح لوليصااااة التااااأمني الشااااامىل  أواملااااواط ني  ااااغا ا  العااااالج جلنيااااع

حياااااث ياااااتم  مليونااااااف  12 )لاساااااتن ا  املاااااؤمن علاااااي م  اااااحيا ل الشاااااركات الكااااااى)عااااا دام 
  دا هتااااواحملافظااات ويتاااو  القطاااع ا ااا   التاصاايل جلنيااع املستشاافيات احكومياااة لاملاا ا
الاا كتو  خالاا  املاار الين ال اااطه لاساام وزا ة  لالكامااىل لعاا  انفصاااهلا عاان وزا ة الصااحة. وقااال

 الصحي اجل ي  يركز على ثالت نقاا: ال ظام  االصحة ل توضيح  
تقااا مي ناااودة متكاملاااة وخااا مات عالياااة  علاااى اسشااارافتكاااوا م ناااة وزا ة الصاااحة  أا: أوت

 واألمااراضوالاايت تشاانىل التطعينااات  األوليااة املسااتوى ىنقااايي  عامليااة عاان طريااه مراكااز الصااحة
وعا لاة متاصال  سارةأطبياح  ألفايلطاقة لشارية مان  واحوامىل األطفالاملزم ة والوقاية و عاية 

 نانح الكواد  الف ية املسان ة.   
 وتشغيل ا لالكامىل.  ة املستشفيات العامة دا    نوعة شركات أوستتو  مؤسسة  :ثانيا
ا اا مات الصااحية لغااحل السااعوديني عاان   يصااالاتنت ااا  ماان  ال احيااة النالنااة فتشاانىل أمااا :ثالناااف 

ويشااانىل   وديني  اااحيا لااا  ا مااان العاااام القاااادمالتاااأميين للساااع طرياااه شاااركات التاااأمني والتطبياااه
 :ووزا ة الصاحة و حلااا مان القطاعاات ىنعاا  اسدا ةوالبلا يات ومع ا   م ساويب التلياة والتعلايم
 أومان املستشافيات العاماة  أيلوليصة تأمني تؤال  للعالج ا اين ل  حصول كىل مواطن على
الصاااحة وعاااا  ااا  وق التاااأمني  شااارا  لاااوالل التاااأمني عااان طرياااه وزا ة ا ا اااة حياااث سااايتم
مان املاصال ل امليزانياة الايت كانا  تعطاى لاوزا ة  اسنفااقااةا الشاأا  التعاوين الةي يتاو  ل

امل ااام اجل ياا ة لعاا   صاايل    وتكتفااي وزا ة الصااحة ماان ن ت ااا لالت يدااة لالنتقااال .الصااحة
 املستشفيات العامة

 (116 ). 

                                                 
 ( انظر : موقع الوزا ة  116) 

http://www.moh.gov.sa/vb/showthread.php?t=2488. 
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 ي: الفصل بناء أنظمة التأمني الصحي التعاون
 المكونات األساسية لنظم التأمين الصحي:  

 يون  ع د من الع ا ر األساسية ألنظنة التأمني الصحي  وم  ا:
   ي  الشرحية املستفي ة أو التغطية السكانية. .1

   ي  م ى كولية ا  مة. .2

   ي  تكلفة ال ظام. .3

   ي  طرق التنويىل. .4

   ي  طرق تق مي ا  مات ) خا  أو انتناعي(. .5

  ي  طرق دفع املطالبات املالية ملق مي ا  مة.  .6

   ي  تبعية ال ظام. .7

 .( 117)  دا ة ال ظام  .8

 طرق تمويل التأمين الصحي:  

 تعتن  ال ول ل التنويىل الصحي على ع ة طرق  م  ا:
حيث تق م ال ولة ا  مات الصاحية  انااف ملواط ي اا  ومياول  :الخ لات القحية الاطنية .1

ال ولااة أو الضاارا ح العامااة  واااو نظااام مونااود ل لريطانيااا ولعااا دول  ال ظااام ماان ميزانيااة
 ا ليه.

وفي  ياتم تقا مي ا ا مات الصاحية مان خاالل ااةا ال ظاام  لعا  أا تلازم  :التألين القح  .2
ل  ال ولة سوا  كاا تعاونياف أو جتا ياف أو انتناعياف  ويشنىل التأمني حال العةز أو التكلفة 

 الطبية لكىل أنواع ا.

 (: Fee For service)داخلل  المنشلللت القللحية الح اليللة الرسللام لقابلل  الخ لللة  .3
ويعتناا  اااةا األساالوب علااى أناا  ياا فع املااريا الرسااوم املعتااادة واملألوفااة ل م طقااة ا  مااة 
للنسااامهة ل تويااىل ا اا مات و سااي  ا  ويتنتااع املااريا ل مقالااىل ذلااك خباا مات نياا ة 

 تضااي القطاع ا ا .

                                                 
 ( .44( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين   د.احي   والتكي : ) 117) 
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وطريقتاا  لااأا تاا فع  :(Prospective Payment systemعات المسللتق لية ) ظللام الملل يا  .4
ال ولة أو الشركة مبالغ حم دة لكاىل حالاة مرضاية مرتبطاة تشايصاياف ىنةنوعاة معي اة لغاا 
ال ظااار عااان التكااااليف الااايت يتكبااا اا مقااا م ا  ماااة  وحيفاااز ااااةا ال ظاااام علاااى  ساااني أدا  

 اااحل الضااارو ي  ولالتااااع  فاااا تكلفاااة املستشااافيات ومقااا مي ا  ماااة و فااايا اسنفااااق 
 الرعاية الصحية.

وفياا  يااتم  (:Health maintenance organizationsلنظمللات الحفللاى علللى القللحة ) .5
تأساااي  م ظناااات للحفاااا  علاااى الصاااحة والتخااايل هلاااا للعناااىل لتقااا مي خااا مات شااااملة 

يا للنشااتكني مقالااىل أقساااا اشااتاك ساا وية حماا دة  وقاا  جنحاا  اااة، امل ظنااات ل  فاا
 التكلفة للرعاية الصحية.

واااي تصاا   ماان (: Preferred provider organizationsلنظمللات الرعايللة المف لللة ) .6
ال قالاات العنالياة و نوعاات املاوظفني  وتتنياز لأهناا تعطاي خياا ات  نوعات كبحلة منىل 

واساااعة لالختياااا  لاااني مقااا مي ا  ماااة الاااةين ياااتم التفااااوض مع ااام علاااى أساااعا   فضاااة  
الا فع ل مقالااىل ا  ماة لساعر  فااا ماع وضاع ضااوالط لتقلياىل ال فقاات  وتكااوا ويكاوا 

 .( 118) األسعا  ل مرانعة املستشفيات احمل دة سلفاف 

 :المستقبل للتأمين التعاوني الصحي 

نعل  التاأمني التةاا ي يضاعف لني ال ظامني ) التةا ي والتعاوين ( الفروق اجلوارية 
  وحياىل حملا  التعااوين لكافاة أشاكال   ومان املعاروف ا ا ال لعا ال ول ويتالشى مان لعضا 

أا أكاااا امل ظناااات التأمي ياااة ل سويسااارا ااااي م ظناااات تعاونياااة  وكاااةا ل  جنلاااتا وساااا ر دول 
ااااا أا  1392-م 1972أو ولاااا  وقااا  و د ل  حصاااا ية م شاااو ة عااان التاااأمني ل أمريكاااا سااا ة 

 .( 119) اا التأمني في ا % من نش70التأمني التعاوين أ بح يغطي أكنر من 
وه يبه للتةا ي  ت التاأمني علاى احيااة  لاىل حا  التاأمني علاى احيااة ونا ، أ احال  
ساارالاف خادعاااف  حيااث وناا وا ع اا  اسااتالم مبااالغ التااأمني أناا  نقصاا  قينت ااا لساابح التضااام 

                                                 
 ( .43( انظر : نظام التأمني الصحي التعاوين   د.احي   والتكي : ) 118) 

 (.83( انظر : التأمني وأحكام    د.سليناا الن ياا : ) 119) 
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ناىل الاةاح وأ بح  مبالغ زاي ة ت تستحه الع ا   ألهنا ه ترلط العنلة لقينة ثالتة نسابياف م
 .( 120) و حل، فتغحلت كنحلاف 

وماان املتوقااع لااالذا اهلل أا ياازول التااأمني التةااا ي ل كافااة البلاا اا اسسااالمية  واملااأمول 
 زوال  لالكلية وع م ونود لصنات  على شركات التأمني التعاوين اسسالمية.

 أوجه االختالف واالتفاق يف مسائل التأمني: 
 :ي وغيره من عقود التأمينالفرق بين عقد التأمين الصح 

 فينا يأمب: عن  حل، عق  التأمني الصحي وميكن تييز 
التأمني األخرى ككافة أنواع التأمني خبالف  عق  التأمني الصحي حمل  الرعاية الصحية 

  حمتنلاة الوقاوع خل عيع ا مرتبطة لوقوع حادثاة معي اة  ...على احياة و اطر احريه واحوادت
حرياااااااه أو حاااااااادت ات اااااااط ام ل السااااااايا ات أو  ااااااارق السااااااافن أو سااااااارقة مناااااااىل املاااااااوت أو ا

  أي وقوع أمر حمتنىل الوقوع ت يعرف  ا كاا سيقع م ة العق  أو ت يقع . خل ...املنتلكات
أما عق  التأمني الصحي الةي حملا  الرعاياة .و ت فالفالا وقع استحه املستأمن مبلغاف من املال 

اااي متعلقااة و   اااو خ مااة حيتاااج  لي ااا اسنساااا وت يسااتغين ع  اااالصااحية فااالا التعاقاا  فياا   اااا 
و ا اختلفا    يكااد يكاوا مؤكا  الوقاوع و  لأمر ت يكاد ي ةو م    نساا خالل ما ة العقا 

 ولكن  ىنا حصىل ل  مرض مقع  فاحتاج    مزي  عالج.   حانة كىل واح  عن ا خر
 ت أا   ل التاااأمني شاااركات متاصصاااةالصاااحي والغالاااح أا تقااا م خااا مات التاااأمني 
وع  ما يفعىل املستشفى ذلك فالن  يأخاة اشاتاكاف   املستشفيات تق م  أحياناف مستقلة و تنعة

أما  ذا قام  لا  شاركة تاأمني فاالا العقا    س وياف من الفرد مقالىل استع اد، لعالن  طوال العام
  .( 121) يكوا لني املستشفى وتلك الشركة 

لي نا أناواع   ولةا تتق م   ت شركات حم ودة  املااطركنا أا التأمني الصحي عاع 
  .أخرى م   مرحبة لال سبة للشركات ولةا تت اف  في 

                                                 
 ( .48( انظر : اسسالم والتأمني   د.حمن  شوقي الف ةري : ) 120) 

سااالمي التااالع للن ظنااة   الاا و ة ( انظاار: التااأمني الصااحي   د.حمناا  علااي القااري   حبااوت  لااة  نااع الفقاا  اس 121) 
 (.547(     )3(    ل  )13)
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 أحكام التأمني الصحي: وفيه فصالن:

  :األحكام املتعلقة بالتأمني الصحي
  :التكييف الفقهي للتأمين التعاوني الصحي 

 :تكييف العالقة بين حساب التأمين وشركة التأمين

التاااأمني ( وحسااااب  قتكيياااف العالقاااة لاااني حسااااب التاااأمني )ايداااة املشاااتكني أو  ااا  و  :وتف أ
املسااامهني لالدا تاا  )الشااركة املسااامهة املتاصصااة ل  دا ة عنليااات حساااب التااأمني( اااي عالقااة 

خالف لني القا لني جبواز التأمني التعاوين  وت  وكالة لأنر أو ل وا أنر على أساس املضا لة
واااااي عالقااااة نااااا زة لشااااروط ا املااااةكو ة ل اااااةين البااااالني ع اااا    ف ااااا اااااةا الشااااكىلعلااااى تكيي
( 122) الفق ا 

. 
تكييااف العالقااة لااني حساااب التااأمني واملسااتأم ني )املشااتكني حاااملي الوثااا ه التأمي يااة (  :ثانياااف 

ومنلا   ا   عان   اي عالقة تاع وتعاوا وق  كيفا  ااةا  ناع الفقا  اسساالمي التاالع للرالطاة
( 123) نااع الفقاا  اسسااالمي الاا وع التااالع مل ظنااة املااؤتر اسسااالمي  

وحساااب التااأمني يعتااا   
وهلااا أ ااىل ل التااا يخ   وقاا  مسااا، الفق ااا  املعا ااروا لالشاصااية اتعتبا يااة  شاصااية اعتبا يااة

وكااةلك األوقاااف   حيااث أا ال ولااة لأن زهتااا شاصاايات اعتبا يااة وهلااا ذماام ماليااة  اسسااالمي
( 124) وبواا واملسان  

. 
أو يقاال أنا  قرياح مان قضاية األشاعريني وقضاية   لكن اةا التاع اىل او تااع لعاوض

وياأمب احا يث  . حيتناىل عا ة  ر اات؟أو او وعا  ملازم شارعاف   ال    اليت نل علي ا الفق ا 
 .ع  

                                                 
 (.237( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 122) 

 (.9/2)9(  قم 123) 

 (.231(   التأمني اسسالمي للقر، دا ي )1/349( انظر : مب أ الرضا ل العقود : ) 124) 
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  :حقيقة عقد التأمين التعاوني من حيث المعاوضة والتبرع

اااىل ااو مان قبيااىل  : ل حقيقاة عقاا  التاأمني التعااويناختلاف البااحنوا ل عقاا  التاأمني
 ..ثالثة أقوال؟عقود املعاوضات أو من قبيىل عقود التاع أو مركح م  نا

وااو   ملاا فيا  مان  افة التااع  واو قول كنحل ممن أناز التأمني التعاوين  ض م عق  ت رعالقال 
  علاى تفتيا  األخطاا  احملتنلاةلاىل ا فا  التعااوا   لي  من عقود التةا ة املقصود م  ا الارلح

وه يطلااح اسااتناع    تاااج ملبلااغ التااأمنيت حيمااع أا كااىل واحاا  ماا  م ياا فع واااو يعلاام أناا  قاا  
وااااةا العقااا  يو اااف لأنااا  تباااادع كناااا ل قضاااية ال  ااا  وعاااع   فيناااا لاااو توقاااف عااان اتشاااتاك

 مقصودة. ت  وما في ا من معاوضة تالعة  و و هتا نا زة  األزواد
 ليم:واعترض ع

ألناا  مااا كاااا ليعطااي لااوت ونااود العطااا    لونااود حقيقااة املعاوضااة ل التااأمني التعاااوين
 واةا حقيقة املعاوضة.  ع   احانة

 و اقش بأ  ا: 
 كنا نل علي  الفق ا .( 125) والتالع تالع   معاوضة تالعة للتاع

  تاع ول ففي لعض  ألن  ل األ ىل عق  مركح  ض م لر ب لن الت رع والمعاوضةالقال 
كناااا أنااا  يتساااامح ل عقاااود التاعاااات    لاااال ل ل قضاااية ال  ااا   لعضااا  معاوضاااة ناااا زة ثبتااا

( 126) تسامح ل عقود املعاوضات ت يواس فاق ما 
 127) وت الغار     خىل ل الرلاا احملارموت تا  

)
 .( 128) أو يقال مستن  لال ل من قاع ة الرلا والغر    

فنا  م مان م عاا  ألنا   اا  ماان  القاولف أ احاب اااةا ِ اختلا  ض لم عقلل  لعاوضلةالقلال 
وماا  م ماان م ااع لعااا   وماا  م ماان ألاحاا  كنااا ألاااح التةااا ي  فاارق قبيااىل التااأمني التةااا ي وت

                                                 
    (361/ 1 نااز عيااوا البصااا ر ل شاارح األشاابا، وال ظااا ر : )   (117/ 1): للساايوطي األشاابا، وال ظااا ر (  125) 

شااارح القواعااا  الفق ياااة    (255/  1) :الفتااااوى الفق ياااة الكااااى    (47/ 1د   احكاااام ل شااارح  لاااة األحكاااام : )
(:1/253.) 

 .(278/ 1)ج  :الفروق (  126) 

 (.8( انظر : حبث : التأمني   د.يوسف الشبيلي : ) 127) 

 (.155( انظر : نظام التأمني للز قا : ) 128) 
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( 129)  اااو ، فقاااط حياااث حااارم  اااحل املباشااار وألااااح التاااأمني التعااااوين املباشااار 
 
ومااا  م مااان ألااااح  

معااا  التعااااوا وأا نوازااااا ثبااا   ونعاااىل املعاوضاااة فيااا  ناااا زة لوناااود  التعااااوين دوا التةاااا ي
والتااأمني التةااا ي ل القااوانني الغرليااة معاا ود ماان   ( 130) لااال ل ل قضااية ال  اا  وعااع األزواد 

ويفاااارق لعااااا الباااااحنني لااااني التعاااااوين البساااايط فيعاااا ، ماااان   عقااااود املعاوضااااة وأناااا  ليااااع وشاااارا 
 .( 131)  التاعات ولني التعاوين املطو  فيع ، من قبيىل املعاوضات

 واهلل أعلم.  والتالع تالع  وما في  من معاوضة تالع  ألقرب م  ا القول األولوا
  :وق  اعتض على اتست تل اا على اجلواز

  ع و أا يكوا انت اداف من القاضي ولي  نصاف شرعياف كنا ل ت يلأهنا  رد حكم قضا ي
 .قضية عع األزواد

   و الةي يا فع ل قضاية جتاا  الباز لي ناا ل كنا أهنا  تلف عن التأمني ل كوا املشتي ا
ومع ااة، اتعتاضاات نقاول ااو معضا  وشااا   .التأمني التعاوين الةي ي فع او املشتك

 .( 132) ولي  دليالف مستقالف 

  :البطاقات الصحية وحكمها 

 مفهوم البطاقات الصحية: 

. وقاال .ككتالاة.البطاقاة   عع لطاقة على وزا كتالة  قاال الزليا ي:   :البطاقات :لغة
.وقااال الاان م ظااو : ( 133)   اجلااواري: اااي الرقعااة الصااغحلة امل وطااة لااالنوب الاايت في ااا  قاام   اا 

البطاقة الو قة عن الن األعارايب وقاال  احل، البطاقاة  قعاة  اغحلة ينبا  في اا مقا ا  ماا جتعاىل فيا  
 .( 134)   و ا كاا متاعا فقينت   أو ع د،   ا كاا عي ا فوزن 

                                                 
(   م شو  ل 230(   وكةلك كتب  : التأمني : )4( انظر :  : حقيقة شركات التأمني   د.سليناا الن ياا : ) 129) 

 (.324 لة البياا ويون  م   نساة على الشبكة العاملية  : نظام التأمني اسسالمي   د.عب القاد  نعفر : )

-195عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة اسسااالمية والقااانوا الوضااعي   د.اياانم حاماا  املصااا وة : )( انظاار :  130) 
206.) 

 (.337  336( انظر : نظام التأمني اسسالمي   د.عب القاد  نعفر : ) 131) 

 (.125(   دفع ال ية من قبىل شركات التأمني املعا رة   حمن  خحل  لراايم د ادك  : ) 132) 

 .(1121/ 1القاموس احمليط : )   (117/ 1الفا ه : )  وانظر :  (85/ 25لعروس : )تاج ا(  133) 

 .(21/ 10لساا العرب : )( انظر :  134) 
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قطعاة مان البالساتيك أو الاو ق املقاوى  اصلالالحا:: يل  التلألين القلح والمراد ب ا 
  نىل اسم اجل ة املص  ة واسم امل تفع و قم امللف وم ة  الحية البطاقة ومكاا العالج.

والبطاقة ق  تكوا قطعة و قياة أو مع نياة أو لالساتيكية مرلعاة أو مساتطيلة الشاكىل ت 
 .( 135) ي ة تتةاوز حةم الكف  يكتح علي ا ليانات مع

وتلصه على البطاقة  و ة املستفي  و تم خبتم اجل ة املص  ة  وااي لطاقاة شاصاية  
ىنعاا  أهنااا تتعلااه لالشااال  فااالذا كاااا التااأمني يغطااي أفااراد العا لااة فيصاارف لكااىل فاارد لطاقااة 

 خا ة ل . 
وتسانى ل لعااا البلاا اا البطاقااة العالنيااة  ولعااىل اااة، خا ااة لالتااأمني اتنتناااعي  

 التةا ي وبو، فتسنى لوليصة التأمني أو وثيقة التأمني. أما ل
  ماذج بالاقة صحية لل ي ة العالة للتألين القح  ي  السادان: 

 
 حكم هذه البطاقة: 

اااة، البطاقااات اااي ل احقيقااة  اارد وثيقااة  ثبااات علااى أحقيااة  اااحب ا لااالعالج أمااام 
التاا يخ والوقا  وناوع العاالج ومكانا    اجل ة املص  ة أو وكيل ا  كنا أهنا تس ىل عنلياة معرفاة

ويسااتفاد م  ااا ل أخااة معلومااات  اااحب ا ومااا قاا م لاا  ماان العااالج لتقيياا اا ل ملفاا  لتطبااه 
علي  أحكام العق   ول اا  علاى ذلاك فلاي  للبطاقاة حكام مساتقىل م فارد عان العقا  األ الي  

                                                 
 (.86(   البطاقات الل ا  ية   د.حمن  العصيني: )17( انظر : لطاقة ات تناا    لكر لن عب اهلل ألو زي  : ) 135) 
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جتا ياف أخةت حكنا   واةا يفي  أا كىل لطاقة تأخة حكم نوع التأمني الةي تنل   فالا كاا 
( 136) و ا كاا تعاونياف أو انتناعياف أو اتفاقاف تأمي ياف مباشراف فكةلك 

. 

 :حكم تأسيس شركات تأمين تعاوني

ه يااار  ناااع الفقااا  اسساااالمي مانعااااف مااان قياااام شاااركات لااا و  اجلنعياااات التعاونياااة ل 
ني التعااااوين احقيقياااة  تأساااي  شاااركات تاااأمني تعااااوين  تلطاااة لشااارا اتلتااازام ىنبااا أ نظاااام التاااأم

 وال اعي لةلك:
يااااتك لءفااااراد مساااادولية القيااااام ىناتلااااف  الااااةي اسسااااالمي اتقتصااااادياتلتاااازام لااااالفكر  :أوتف 

 كع صر مكنىل ملا عةز األفراد عان القياام لا     تدو  ال ولة  يأمبوت  املشروعات اتقتصادية 
 لياهتا.وك و  مون  و قيح لضناا جناح اة، املشروعات وسالمة عن

ىنقتضا، يستقىل املتعاونوا لاملشروع كل  من حياث  الةي التأمييناتلتزام لالفكر التعاوين  :اف ثاني
 ومسدولية  دا ة املشروع. الت فيةيتشغيل  ومن حيث اجل از 

علااى مباشاارة التااأمني التعاااوين و  اااد املباااد ات الفرديااة واتسااتفادة ماان  األااااعتاا  يح  ثالنفااا:
ل اسدا ة جتعل ام أكنار حر فاا ويقظاة علاى  األاااعفال شك أا مشا كة   صيةالبواعث الشا

مصاالحة هلاام ل  لالتاااعياا فعوا  تنعااني تكلفااة تعويضاا ا ممااا حيقااه  جت ااح وقااوع املااااطر الاايت
 ذ أا جت ااح املااااطر يعااود علااي م لأقساااا أقااىل ل املسااتقبىل  كنااا أا   جناااح التااأمني التعاااوين 
 اطا أكا ل املستقبىل.وقوع ا ق  حينل م أقس

أا  اااو ة الشاااركة املاتلطاااة ت  عاااىل التاااأمني كنااااا لاااو كااااا اباااة أو م حاااة مااان ال ولااااة   العفاااا:
لىل ىنشا كة م  اا مع ام فقاط حناايت م ومساان هتم لاعتباا ام اام أ احاب  للنستفي ين م   
ت يعفاي م ل وااةا موقاف أكنار   الياة ليشاعر معا  املتعااونوا لا و  ال ولاة و  املصلحة الفعلية 

( 137)  نف  الوق  من املسدولية
. 

 : أحكام التعاقد لتنفيذ التأمين الصحي 

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

لصااحية   د.حمناا  نااا األلفااي   حبااوت  لااة  نااع الفقاا  اسسااالمي ( التااأمني الصااحي واسااتا ام البطاقااات ا 136) 
 (.467(     )3(    ل  )13التالع للن ظنة   ال و ة )

 (.45(   تأمني  اطر  نال األعنال   أ.د.حسني شحاتة : )617) 2ج2( انظر :  لة  نع الفق  : د 137) 
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للتعهااااد بمعالجااااة  االتفاااااق بااااين الميسسااااات وبااااين المستشاااافيات
  :الموظفين

 ة املااوظفني طيلااة فااتة معي ااةللتع اا  ىنعاجلاا اتتفاااق لااني املؤسسااات ولااني املستشاافيات
 .لقا  مبلغ معني  مع اتلتزام لال وا  والعنليات وبواا

عق   وق  نعل  لعض م عني التأمني الصحي  ولةا عرف التأمني الصحي ل  فقال:  
لني طرفني يلتزم ل  الطرف األول )املستشفى( لعالج الطارف النااين )فارداف كااا أو عاعاة( مان 

ياة مان املارض عاماة مقالاىل مبلاغ مااع حما د ي فعا     الطارف األول دفعاة مرض معني  أو الوقا
( 138)   واح ة أو على أقساا

. 

  :حكم هذه الصورة

التكييف الفق ي هلةا العق  أن  عق   نا ة  فيأخة عيع أحكام عق  اسناا ة  وتلا  
لعضا ا متعلاه في  من توفر شروا اسنا ة  وشروا اسنا ة أناواع: فبعضا ا متعلاه لالصايغة  و 

 لالعاق ين  ولعض ا متعله لاألنرة  ولعض ا متعله لاحملىل.

 تحرير محل النزاع: 

ت خالف لني املتكلنني ل املسألة ا ا ل كوا العق   نا ة  وأا تكييفا  الفق اي أنا  
 من قبيىل األنحل املشتك.

  اختلااف ماان تكلاام ل اااة، املسااألة ل احكاام ماان حيااث تااوفر الشااروا وعاا م توفراااا
 وما ي بين علي  من اجلواز وع م .

 القال األول:
واألساااتاذ (  139) اجلاااواز  ولااا  قاااال مااان املعا ااارين األساااتاذ الااا كتو  ساااعود الف يسااااا  

 .( 140) ال كتو  حمن  نا األلفي 
 القال 

 .( 141)  الص يه حمن  األمني الضريرالتحرمي  ول  قال األستاذ ال كتو  
                                                 

 (.5-3ود الف يساا : )  د.سع ل امل ظو  اسسالمي( انظر : التأمني الصحي  138) 

 (.14: ) ل امل ظو  اسسالمي(  انظر : حبن  : التأمني الصحي  139) 

( انظاااار :التااااأمني الصااااحي واسااااتا ام البطاقااااات الصااااحية   د.حمناااا  نااااا األلفااااي   حبااااوت  لااااة  نااااع الفقاااا   140) 
 (.467(     )3(    ل  )13اسسالمي التالع للن ظنة   ال و ة )
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 ضدلة القال 
لتاوفر الشاروا واكتناال    حيح نافة لاني املؤسساة واملستشافى أن  عق  أنحل مشتك

فق   ا   اس ااب والقباول لاني طارفني اكتنلا  أاليت ناا لصايغة واضاحة علاى حماىل   األ كاا
 ومعني أو قالىل للتعيني مق و  على تسلين .  ومونود أو قالىل للونود  مشروع

حنااام ت يعلاام كاام امليااا، ناان ياا خىل اأناارة دخااول احنااام ف ومنلاا  ل الفقاا  اسسااالمي:
 وبو، ففي   ر  مغتفر. اليت ستصرف علي  و كم سيبةل ل  من الصالوا

و أى أ حاب اةا القول أنا  ت يصاح اتعاتاض لاجل الاة الايت تعاتي حماىل العقا  مان 
حياااث عااا د املرضاااى واخاااتالف أمراضااا م وطبيعاااة العنلياااات و ااان األدوياااة  ألا املستشااافى ت 

سنااارا   ت لعااا   نااارا  د اساااات دقيقاااة تشااانىل عنااار املساااتفي  ون سااا  يقااا م علاااى مناااىل ااااةا ا
وم  تا  وسالوك  وحالتاا  الصاحية وزماان العاالج ومكاناا  و احل ذلااك مماا لاا  أثار  ممااا  عاىل تقاا ير 
أنر العالج و ن ال وا  وعا د املرضاى وأناواع األماراض وطبيعاة العنلياات أقارب ماا يكاوا مان 

 ة  فتتالشى لةلك اجل الة.الواقع من خالل احسالات اتكتوا ي
وعلااى فاارض ونااود ن الااة ف  اااك ن الااة مغتفاارة ل حمااىل العقاا   فالطبيااح حي نااا يعاااج ت 
 اازم ل ااوع املاارض وناا وى الاا وا   واااة، ن الااة لك  ااا مغتفاارة  وت لااأس أا يعتناا  الطبيااح 

( 142) علااى  لبااة ظ اا  ا ااا  وال  اسااات ا ااا تفياا   لبااة الظاان 
اهلل:  وقاا  قااال الاان القاايم  محاا   

و ذا أشكىل عليا  املارض أحاا  ااو  وق  تق م أن   ذا أمك   العالج لالغةا  فال يعاج لال وا   
  وت لاأس لتةرلتا  ىناا ت يضار أثار،  فال يق م ح  يتبني ل  وت  رل  ىنا  اف عاقبت  ؟أم لا د

 (143 )
 144) ا عليا  والطبيح  ذا فعىل ما ل  فعل  فتلف املريا فق  ذكر الشافعي أنا  تضانا  

)
.  

 و اقش: 
                                                                                                                                            

   لاااة  نااع الفقاا  اسسااالمي التاااالع الصااا يه حمناا  األمااني الضاارير : أ.د.  عاا اد  ني الصااحي التااأم( انظاار :  141) 
 (.378للن ظنة   ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )

( انظااار : التاااأمني الصاااحي واساااتا ام البطاقاااات الصاااحية   د.حمنااا  ناااا األلفاااي   حباااوت  لاااة  ناااع الفقااا   142) 
 (.467(     )3(    ل  )13نة   ال و ة )اسسالمي التالع للن ظ

 .(133/ 4): زاد املعاد (  143) 

 .(175/ 6) : األم (  144) 
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لااااأا اجل الااااة ل اااااةا العقاااا  كبااااحلة وت يغتفاااار منل ااااا  وتااااؤدي    الت ااااازع والشااااقاق  
 وال  اسات املةكو ة اي  رد توقعات وت بؤات ت ي بين علي ا حكم شرعي.

أمااا ضااناا الطبيااح فليساا  اااي مسااألت ا  فتلااك مسااألة أخاارى  فاا حن ت نااتكلم عاان 
ف لعالنااا   لاااىل ناااتكلم عااان أ اااىل العقااا   واجل الاااة ل عناااىل املستشااافى ااااىل يضااانن ماااا يتلااا

الطبياااح ن الاااة مغتفااارة لاااال ل واسعااااع  خباااالف مساااألت ا فاااال يصاااح قياسااا ا علي اااا للفاااا ق 
 الكبحل ل حمىل العق  ول شروا العق  و حلاا.

ومحااىل لعااا أ ااحاب اااةا القااول اااةا العقاا  علااى عقاا  اجلعالااة ولااي  اسنااا ة  ول ااوا 
( 145) اجلعالة نواز، على نواز 

. 
 و اقش: 

أا اااةا مساالم  ذا اتفقااوا علااى ذلااك  لااأا يعياا  املستشاافى املااال  ذا ه حيصااىل عااالج  
 ولكن الواقع أا املستشفى يأخة املال  وسوا  شفي املريا أو ت.

 ضدلة القال 
وقاا  اساات ل أ ااحاب اااةا القااول لأناا  تلاا  ماان تااوفر الشااروا كل ااا ل اااةا العقاا   

ر الشااروا ل العقاا   يتبااني أهنااا ت تتااوفر لعااا الشااروا وت ت طبااه علي ااا: وع اا  ال ظاار ل تااوف
 ثالثة أشيا :فبال سبة للنحىل ل اةا اتتفاق مركح من 

 واو املقصود أ الة ) معاجلة موظفي املؤسسة م ة معي ة (. 
واااااةا ياااا خىل ل  نااااا ة األشاااااا   واألنااااحل فياااا  مشااااتك  ألا املستشاااافى املتع اااا  

ا فا لاملؤسسة املتفقة مع   و اا يتع   لالعالج لكاىل مؤسساة تطلاح اتتفااق لاملعاجلة لي  خ
 مع   واةا شأا األنحل املشتك  كالطبيح الةي يعاج كىل من يأمب  لي  لأنر.

او املستشفى  وأطباؤ، وعنال  الةين يتولوا عالج موظفي املؤسساة  فيةاح  :العاق  الناينو  
 نحل املشا ك.أا يطبه على اتتفاق حكم  نا ة األ

أا املؤسسااااة تتفااااه مااااع املستشاااافى علااااى أا يعاااااج  ل العقاااا  ة معي ااااة املاااااملقصااااود لو 
موظفي ااا نظااحل مبلااغ معااني ت فعاا  لاا  كااىل شاا ر أو كااىل ساا ة  ولااي  املقصااود أا يعاااجل م ماا ة 

 ش رين منالف ىنبلغ كةا ِ يتك م.

                                                 
 (.14  د.سعود الف يساا : ) ل امل ظو  اسسالمي( انظر : التأمني الصحي  145) 
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ملؤسساااة مااان  اااحل وأماااا املقصاااود ) ىناااوظفي املؤسساااة ( فقااا  يكاااوا عياااع املاااوظفني ل ا
 . اتلتزام لع د حم د  وق  يكوا املقصود موظفي املؤسسة احملصو ين ع داف 

ااااةا اتتفااااق  ااار  ناشاااا عااان اجل اااىل ل احملاااىل مااان حياااث ل ول كاااال احاااالني يااا خىل 
مقااا ا ، ل احالاااة األو   ومااان حياااث مقااا ا  مااان سااايحتانوا للنعاجلاااة  وناااوع املعاجلاااة الااايت 

 ني. حيتانوا  لي ا ل احالت
اااة واحِّ ر  ِسااااألا  ات  ذا كااااا املاااريا سااايبقى ل املستشااافى  وااااة، مااان  ناااا ة م اااافع األعيااااا را ةِّ

أا تتااوافر فياا  شااروط ا  وماان شااروط ا: أا تكااوا امل فعااة معلومااة ع اا  و ااح فتأخااة حكن ااا 
 التعاق   وأا تةكر م ة اسنا ة  ذا كان  امل فعة قاللة لالمت اد. 

ي استعنال األسرة واحةرات واي م فعة ممت ة  فيةح في اا وامل فعة ل اة، احالة ا
  يا  املا ة  واملا ة ل ااةا اتتفاااق  احل حما دة  فقا  ميكااث املاريا ل املستشافى يومفاا  وقاا  

 ميكث أسبوعفا  وق  ميكث ش رفا  ول اةا  ر  مفس  للعق .
طبااا  املستشاافى ألناا  ماان عنااىل أ :أمااا العنليااات فتلحااه لاااألول اللل واو والعمليللات و حا للا

وأماا الاا وا  وباو، كالطعااام  فااال يصالح حمااالف لإلنااا ة  ألا  فيكاوا ماان عناىل األنااحل املشااتك 
و ااااا تااارد علاااى م افع اااا  فيكاااوا  الااايت تسااات لك ااااة، أعيااااا  واسناااا ة ت تااارد علاااى األعيااااا 

لبيع أا اتلتزام لال وا  وبو، نظحل مبلغ معني ليعا يأخة حكم البيع  ومن شروا  حة عق  ا
يكوا املبيع معلومفا  واملبياع ا اا وااو الا وا    اول ال اوع  و  اول املقا ا   في خلا  الغار  مان 

اااةا اتتفاااق حياايط لاا  الغاار  ماان كااىل نوانباا   والغاار  الااةي فياا  كنااحل ل عقاا  البيااع و  ن تااني 
 وااو ل الةي و د في  ال  ي خا ة  ول عق  اسنا ة الةي أعع الفق ا  على  حاق  لاالبيع 

املعقود علي  أ الة  وت حانة ت عو    اةا اتتفااق  ألا العاالج ميكان الو اول  ليا  لطارق 
( 146) أخرى مشروعة  حل اةا الطريه الةي في   ر  

. 
واااةا علااى القااول جبااواز انتناااع عقاا  البيااع واسنااا ة ل عقاا  واحاا   أمااا علااى الاارأي 

 .ا خر املانع من ذلك ف ة، شب ة أخرى ت ع م  

                                                 
مي التاااالع    لاااة  نااع الفقاا  اسسااالالصااا يه حمناا  األمااني الضاارير : أ.د.  عاا اد  التااأمني الصااحي ( انظاار :  146) 

 (.378للن ظنة   ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )
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 الترجيح: 

 او القول الناين واو  رمي منىل اةا التعاق : –واهلل أعلم –والرانح 
 لقوة أدلة القول الناين  وسالمت  من اتعتاض املعتا. .1

 ضعف أدلة القول األول وم اقشت . .2

 ونود ع د من الب ا ىل الشرعية عن منىل اةا العق  امللي  لاجل الة والغر . .3

  :ثمرة الخالف في المسألة

تظ اار  اارة ا ااالف ل املسااألة ل موقااف املسااتفي  واااو املوظااف ماان خاا مات املستشاافى: و 
( 147) فعلااااى القااااول األول يلاااازم علياااا  اجلااااواز لصااااحة العقاااا  ع اااا ام 

أمااااا علااااى القااااول الناااااين   
فيحتناااىل ون اااني: الونااا  التحااارمي ل اااا  علاااى فسااااد العقااا   وماااا لاااين علاااى لاطاااىل ف اااو لاطاااىل  

  نبااا ي ماان املؤسسااة ت خيااا  للنوظااف في ااا أو اااو ابااة ماان واجلااواز  ل ااا  علااى أناا  تااأمني
املؤسساااااة للناااااوظفني وتتحناااااىل  ِ اسنااااارا  احملااااارم لوحااااا اا دوا املاااااوظفني كناااااا ل الشاااااركات 
املاتلطااة  وفياا  شااب ة لونااود ماان قااال جبااواز،  واااو متاااح ماان قبااىل املستشاافى للنااوظفني ملاان 

املعاامالت اسلاحاة وااو مان احاناة الايت شا   ولي  في  أكىل ملال أح  لالباطىل  واأل اىل ل 
ت ازل م زلاة الضارو ة فيقاال جبااواز، لتعلاه الصاحة لالضارو يات ل كنااحل مان نوانب اا  وااو الااةي 

 يظ ر  واهلل أعلم.

 :البديل الشرعي لهذه الصورة

 ما توسط شركة تأمني تعاوين ل اةا العلنية  أو قياام املستشافى لفاتح حمفظاة تاأمني  
على التاع والتعااوا لا ف  نظاام شاركات التاأمني التعااوين ا اازة شارعاف مان علناا  تعاوين تقوم 

 العصر.

  :قد بين الشخص وبين المستشفىاعتال

ااة، الصاو ة تعاين أا شاصفاا  كاا العق  لني الشال ولني املستشافى: حكم ما لو
فى لعالنا  ما ة نظحل تع   املستشااف تعاق  مع املستشفى على أا ي فع للنستشفى مبلغفا معي 
 معي ة مع التزام املستشفى لال وا  والعنليات وبواا. 

                                                 
( انظااار : التاااأمني الصاااحي واساااتا ام البطاقاااات الصاااحية   د.حمنااا  ناااا األلفاااي   حباااوت  لاااة  ناااع الفقااا   147) 

 (.467(     )3(    ل  )13اسسالمي التالع للن ظنة   ال و ة )
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 ح م   ه القارة: 
 ومن أدلة امل ع: خالفا ووفاقاف  احكم ل اة، الصو ة كاحكم ل الصو ة السالقة

ما في ا مان الغار  ال اشاا عان اجل اىل ىنقا ا  الا وا  ونوعا   واجل اىل لاملا ة الايت ميكن اا 
 ى.املريا ل املستشف

وفي اا زيااادة علاى ذلااك  ار  ناشااا عان اجل ااىل حبصاول العااالج  فقا  ياا فع الشااال  
املبلغ املتفه علي   وت حيتااج    عاالج ل املا ة احملا دة  وقا  مياوت ذلاك الشاال ل م زلا   
أو ميوت حباادت ل الطرياه  وت يكاوا املستشافى قا  قا م لا  أي عاالج  فباأي ونا  يساتحىل 

ول اااةا كلاا  ا تكاااب للغاار  ماان  ااحل حانااة  فااالا ل  مكاااا اااةا  !املستشاافى مااا أخااة، م اا 
الشال أا ي تظر    أا حيتاج    العالج  ِ يةاح    املستشافى  ويتعاقا  معا  لالطريقاة 

 .( 148) املشروعة 

ومااان  أى اجلااااواز فقاااا  اساااات ل لاااا ف  األدلاااة السااااالقة  و أى أا اجل الااااة  ااااحل مااااؤثرة  
رهتا:  ذا تعاق  الفرد لعا لتا   والكاالم ل ااة، الننارة كاالكالم والتنيح في ا كسالقت ا  ومن  

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

  :في العالقة بين المستفيدين توسط شركة تأمين تجارية أو تعاونية

 ة ل العالقة لني املستفي ين  واجل حكم ما لو توسط  شركة تأمني جتا ية أو تعاونية
 واة، الصو ة قسناا:  املتع  ة لاملعاجلة 

أا تقاااوم ااااةا الااا و  شاااركة تاااأمني جتاااا ي  فاااال  اااوز  ويااارد علي اااا الكاااالم السااااله ل القسلللم 
 شركات التأمني التةا ي.

علناااا  العصاااار وت  عأا تقاااوم لااا  شاااركات تاااأمني تعااااوين  وااااي ناااا زة لالعاااا القسلللم 
( 149) خالف ل اةا 

. 

                                                 
   لاة  ناع الفقا  اسساالمي التاالع للن ظناة   الص يه حمن  األمني الضارير : أ.د.  ع اد  التأمني الصحي (  148) 

 (.378ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النالث     )

   لاااة  نااع الفقاا  اسسااالمي التاااالع الصااا يه حمناا  األمااني الضاارير : أ.د.  عاا اد  التااأمني الصااحي ( انظاار :  149) 
(   املعااامالت املاليااة املعا اارة ل الفقاا  اسسااالمي   حبااث 378النالااث     ) للن ظنااة   الاا و ة النالنااة عشاارة   ا لاا 
 (.96عق  التأمني   د.حمن  عنناا شبحل : )
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التوساط أا ت تشاتنىل علاى احملااذير الساالقة  ىنعا  أا ت تقاوم  ويشتا ا ا ل عنلية
شركة التأمني ل و  التعاق  مع املستشفى ل تف عن املؤسسة أو الفرد  ألا احكم واح  حي داٍة  

 كنا ل املسألة و ري في ا ا الف الساله.
ياااث ومااان الصاااو ة اجلاااا زة ل ااااةا الااايت تطبق اااا لعاااا شاااركات التاااأمني اسساااالمية  ح 

    قيااااه التكافااااىل لااااني والااااةي ي اااا ف نظااااام التكافااااىل اجلناااااعي الصااااحي عناااا ت    ل ااااا  
املشاتكني ل حالاة مارض أحا  العااملني األعضاا  مرضفاا طبيعيفاا  أو مارض أحا  أفاراد عااا الت 

تكافااىل مااع املسااتفي  الول احااالتني يااتم  العاااملني األعضااا  مرضفااا طبيعيفااا خااالل فااتة اتشااتاك 
وتا فع مزاياا التكافااىل  ا التكافاىل املتفاه علي اا ل العقا  وفقفاا ملاا نال عليا  ل ال ظاام لا فع مزايا

للنسااتفي  لالعطا اا  شاايكفا ل فااتة ت تتةاااوز شاا رين ماان تااا يخ تكنلااة املساات  ات والبيانااات 
الالزمااة  فالشااركة ت تتعاقاا  مااع املستشاافى علااى معاجلااة املسااتفي ين مساابقفا  نظااحل مبلااغ حماا د  

  ( 150) .ةي يتعاق  مع املستشفى او املستفي  نفس  لع  ح وت املرضو اا ال

 صيغ عقد التأمين الصحي: 

  لكناارة مااا فياا  ماان التقسااينات يعاا  التااأمني الصااحي ماان أكناار أنااواع التااأمني تعقياا اف 
وا ا مات والشااروا والتفا اايىل  وساابح ذلااك تعلقا  حباا وت مكاارو، ت ميكاان توقعاا  لساا ولة  

وت كنا ل التاأمني علاى احيااة  ألا املاوت أمار حما د وسا ىل  خباالف فالصحة  تلف عن امل
الصحة واملرض  ألا اكتشاف ا  عح  وتت وع األمراض ألنواع كنحلة ولعض ا   اول السابح  

ولك  اااا ت قسااام لصااافة أساساااية    ناااوعني يساااتقالا ولاااةا ت وعااا   ااايغ التعاقااا  ل التاااأمني  
( 151) و تنعاا أحياناف أخرى   أحياناف 

 : التالية وتفصيل ا ل املسا ىل .

                                                 
   لاااة  نااع الفقاا  اسسااالمي التاااالع الصااا يه حمناا  األمااني الضاارير : أ.د.  عاا اد  التااأمني الصااحي ( انظاار :  150) 

(   التأمني الصحي واستا ام البطاقات الصحية   د.حمن  378ث     )للن ظنة   ال و ة النالنة عشرة   ا ل  النال
 (..467(     )3(    ل  )13نا األلفي   حبوت  لة  نع الفق  اسسالمي التالع للن ظنة   ال و ة )

ة ( انظاار: التااأمني الصااحي   د.حمناا  علااي القااري   حبااوت  لااة  نااع الفقاا  اسسااالمي التااالع للن ظنااة   الاا و   151) 
 (547(     )3(    ل  )13)



 

60 

 

 :عقد رعاية صحية :ىاألولالمسألة 

ولح ااةا العقا  ااو الرعاياة الصاحية ولاي  العاالج  وفيا  يا فع اشاتاكاف سا وياف مقالاىل 
اة، الرعاية الس وية  وتتلال الرعاية ل  نرا  الع اية ل مستشفيات معي ة و نارا  التحالياىل 

و ناارا  العنليااات اجلراحيااة ع اا  احانااة أو العااالج الطبيعااي   الالزمااة وو ااف األدويااة والت ااومي
 يشنىل الرعاية الصحية للحنىل والوتدة لل سا  و عاية املوالي   وق  يشنىل الطح ال فسي.و 

يساتن  م ا  فقا   ول  استن ا ات حبساح مساتوا،  واو أنواع متع دة ول  ح ود قصوى
 ظاااا ات الطبياااة أو نراحاااة التةنياااىل وماااا    الااا وا  أو التطعيناااات الوقا ياااة أو األسااا اا أو ال

 كىل ذلك مؤثر ل   ي  الرسوم.   و ذلك
ويق م اةا ال وع من التأمني شركات التأمني كنا تق م  أيضاف املستشافيات والعياادات 

قاوم لتوقياع العقاود ماع الشاركات لتقا مي الرعاياة الصاحية للعااملني تالطبية  تنعاة أو مساتقلة  ف
 . ( 152) في ا وبو ذلك 

  :التأمين على المرض :ةالثاني المسألة

وااااو مااان ناااوع التاااأمني الصاااحي حيصاااىل املاااريا مااان خاللااا  علاااى تعاااويا مااااع  وقااا  
أدخل  لعضا م  ا   ايغ التاأمني علاى احيااة  ألا التعاويا مارتبط لااملرض  ولاي  لاالعالج 

 ذا   اااح  أو الاااا   ويساااتحه التعاااويا ىنةااارد حصاااول املااارض ليقاااوم لاساااتا ام  ل العاااالج 
وقا  يقتصار التاأمني علاى مارض معاني   معي اة  ىنا اشتا ل لعا العقاود دفعا  جل اة عاالج و 

اس الة ىنرض اسي ز أو السرطاا  وق  يتضنن  نوعة من األمراض املزم اة  علىمنىل التأمني 
أو عسحلة العالج أو املقع ة عن الكسح والعنىل  وت يتضنن األمراض ا فيفة أو اليت يكوا 

حما داف  و ىناا كااا  اتبااف يوميااف يا فع  ليا  أث اا   قامتا  ل  اف غاعالن ا يساحلاف  ويكاوا التعاويا مبل
 املستشاافى أو ماا ة عةااز، عاان مما سااة العنااىل  وقاا  يتضاانن  اتباااف دا ناااف ل حالااة العةااز الاا ا م

 .( 153)  فيكوا شبي اف لالتأمني اتنتناعي ل اة، الصو ة

                                                 
 (547( انظر: املص   الساله   ) 152) 

 (547( انظر: املص   الساله   ) 153) 
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   العالج الطبي:في عقد  قدتعاالالمسألة الثالثة: محل 

ي ااا ف املاااريا مااان الاااةااب للطبياااح العاااالج والاااا   ولكااان الاااا  ل احقيقاااة شاااي  
يصاعح نعلاا  حمااالف للتعاقا  ل  نااة أا الطبيااح ت يوافاه علااى نعلاا  حماالف للعقاا   ألناا  لياا  اهلل 

يعرفا  ل ولي  لي ،  و اا ااو متسابح ل العاالج خباتا  القا ارة  كناا أا الاا  لاو حصاىل ت 
 ذ الغالااح  ت املااريا  فلااو حصااىل التعاقااا  علياا  فقاا  ي كاار املاااريا الااا  لل اارب ماان الااا فع  

  ولاةا ت يقباىل لالمكان  اتدعا  أا ا تم ت زالا  موناودة  ت أا يكاوا املاريا أمي ااف  ا وقاف 
حملىل ولةلك يتفه ال اس ل عق  العالج الطيب على أا يكوا ا الطبيح التعاق  على منىل اةا 

شيداف ميكن التأك  من وقوع  من قبىل الطرفني  منىل أا يكاوا حملا  التشاايل وو اف الا وا  
امل اسح  أو  نرا  عنلية نراحية وبو ذلك  مع لقا  الغارض ال  اا ي للناريا ااو الاا  مان 

 .املرض
ت  ياح أا عقا  العاالج الطاايب مان أكنار عقاود املعاوضااات  نوضااف و اعولة  ولااي  و 

ماان أا القااانوا الفرنسااي حاا  ع اا  قريااح ه يكاان يعتااا مااا يقااع لااني املااريا  أدل علااى ذلااك
 .( 154) والطبيح عق اف لصعولة تطويع العالقة لي  نا ل عق  مسنى 

لق  تعامىل ال ااس ل القا مي  وت زالاوا يتعااملوا حا  يوماا ل ااس ااةا لاأنواع مان عقاود 
 ا لبعض ا على عةالة: واي  تلف حبسح ال ية والصفة  وسوف نعرض ا العالج  

 أنواع عقود العالج الطبي وتكييفها الفقهي: 

  :عقد العالج الطبي عقد بيع المسألة األولى: النوع

كاااا عنااىل الطبيااح قاا مياف تركيااح األدويااة وو ااف ا للنرضااى الااةين يشااتوهنا م اا   فااالذا 
ااااةا ل و ناااا  املاااريا وشاصااا  الطبياااح لاعااا  ماااا يصااالح حالااا  مااان أدوياااة يركب اااا ل فسااا  لااا   

وما ي فع املريا من  ن او لةلك ال وا   والتشايل   (ال وا )حقيقت  عق  ليع املننن في  
 تالع لةلك لي  ل   ن مستقىل.والعالج 
من و ف ال وا  وليع  على املريا لع  أا اليوم ما يفعل  لعا الصيادلة شبي  اةا و 

توٍف لشارا ط الصاحة ل البياوع  نا  مساأل واةا تعاقا   احيح يبني األخحل ل  ما يشكو م    

                                                 
 (547( انظر: املص   الساله   ) 154) 



 

62 

 

وت يكفااااي  وخا اااة مااااع اخااااتالف  لك ااا  ت ياااا  ا حباناااات ال اااااس    العاااالج ماااان املااارض
 . ( 155)  األمراض وحانة لعض ا لعنليات نراحية وعالج معق  ومتالعة دقيقة

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

لساااله لعااا ا اا مات للنرضااى الاايت يقاا م ا املعاااجلوا علااى اخااتالف مااراتب م  وناا  ل ا
منىل احةامة وكحىل العني والكي والفص  و حلاا  وق  خرنا  علاى عقا  اسناا ة  فالطبياح 
واحةام وبوام يعتاوا أنرا  يستحقوا ما تراضوا عليا   وقا  يكاوا العقا  مارة واحا ة  وقا  

( 156) يتكر  دو ياف أو س وياف 
.  
وكةلك  ولو شا ا كحات أا يكحىل عي   ش را ل  ام ناز ذلك قال السرخسي:   

)   ألن  عنىل معلوم ع   أاىل الص عة واتستدةا  عليا  متعاا ف لاني ال ااس ال وا  ل كىل دا  

157 ). 
قااال أ ااحال ا  ذا اسااتأنر كحااات علااى أا يكحااىل عي اا  كااىل شاا ر وقااال الطحاااوي:   

ا  ل كىل دا .وقال مالك  ذا اساتأنر كحاات يكحاىل عي ا  كاىل وكةلك ال و  ل  ام ف و نا ز 
و ذا كااا  احيح العاني فشارا  ش ر ل  ام ف ةا على الا  فاالا لارأ فلا  حقا  و ت فاال شاي  

واسنااا ة فياا  نا زة.قالاا  الاان القاساام علااى قياااس قااول  أا يكحلاا  شاا را لاا  ام لاس اا  ناااز 
 .( 158)   يح على الا مالك.وقال احسن لن حي ت لأس أا يشا ا الطب

  ولو استأنر طبيبا أو كحات أو نراحا ي اويا  وذكار ما ة ناازول الفتاوى اهل  ية   
 (159 ). 

ل  نااا ة األطبا :قلاا : أ أياا   ا اسااتأنرت كحااات يكحااىل عيااين ماان  ول امل وناة:  
اااو  قااال: قااال مالااك ل األطبااا :  ذا اسااتؤنروا علااى العااالج فالاااا ؟ونااع اااا كااىل شاا ر لاا  ام

                                                 
 (547( انظر: املص   الساله   ) 155) 

 ا    حباوت ( انظر: التأمني الصحي   القاضاي  ااا  اسساالم القاامسي   أماني عاام  ناع الفقا  اسساالمي لاهل 156) 
(   التأمني الصحي   د.حمن  علي 593(     )3(    ل  )13 لة  نع الفق  اسسالمي التالع للن ظنة   ال و ة )

 (.547(     )3(    ل  )13القري   حبوت  لة  نع الفق  اسسالمي التالع للن ظنة   ال و ة )

 .(41/ 16املبسوا : ) (  157) 

 .(107/ 4للطحاوي : )  تصر اختالف العلنا (  158) 

 . (450/ 4الفتاوى اهل  ية : ) (  159) 
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فااالا لاارأ فلاا  حقاا  و ت فااال شااي  لاا .قال مالااك:  ت أا يكونااا شاارطا شاارطا حااالت  علااى الااا  
في فة لي  نا.قال الن القاسم: وأنا أ ى  ا اشتا أا يكحل  كىل ياوم أو كاىل شا ر لا  ام أا 
ذلك نا ز  ذا ه ي ق ، قال: فالا لرأ قبىل ذلك كااا للطبياح مان األنار حبسااب ذلاك  قاال: 

وا  حيح العي ني فاشاتا عليا  أا يكحلا  شا را لا  ام ويكحلا  كاىل ياوم ف اةا ت  ت أا يك
ألا اااةا قاا  لاازم كااىل واحاا  م  نااا مااا اشااتا  ألا اااةا لااي  يتوقااع لاارؤ، و اااا اااةا  لااأس لاا  

 ناااىل شاااارا علااااى الكحااااال أا يكحلاااا  شاااا را لااا  ام واااااو  ااااحيح العي ااااني لاس اااا  أو لغااااحل، 
  .  ( 160)   فاسنا ة في  نا زة 

و ااوز أا يسااتأنر كحاااتف يكحااىل عي اا   ألناا  عنااىل نااا ز وميكاان   ل الاان ق امااة: قااا
تساالين   وحيتاااج أا يقاا   ذلااك لاملاا ة  ألا العنااىل  ااحل مضاابوا فيقاا   لاا   وحيتاااج    لياااا 

  .( 161)   ق   ما يكحل  مرة ل كىل يوم أو مرتني 
  ( ألناا  عنااىل ) ويصااح أا يسااتأنر ( األ ماا  ) كحااات ليكحااىل عي يااوقااال الب ااومب:   

نا ز ميكن تسلين  ) ويق   ذلك لاملا ة ( دوا الاا  ألنا   احل معلاوم ) وحيتااج    ليااا عا د 
ما يكحل  كىل يوم ( فيقول ) مرة أو مرتني  فالا كحل  ل امل ة فلم ياأ استحه األنرة ( ألنا  

 .( 162)   وىف لالعنىل 
ماار أنرة وأعطاى  ان األدوياة ولو شرا لطبيح   ول هناية احملتاج    شرح امل  اج: 

فعاجل  اا فلم يااأ اساتحه املسانى  ا  اح  اسناا ة... ولاي  للعلياىل الرناوع لشاي   ألا 
املسااتأنر علياا  املعاجلااة دوا الشاافا  لااىل  ا شاارط  لطلاا  اسنااا ة  ألناا  لياا  اهلل تعااا   ِ  ا 

 . ( 163)   ناعل  علي   ح وه يستحه املسنى  ت لع  ظ و ، 

                                                 
 . (422/ 11)( امل ونة :  160) 

 .(1334/ 6املغين : )(  161) 

 .(14/ 4كشاف الق اع عن منت اسق اع : )(  162) 

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



 

64 

 

عالج الطيب ع  ما يكوا  ناا ة فنحلا  ااة، ا  ماة الايت يقا م ا الطبياح لا   فعق  ال
( 164) و ا كاا مع ا أدوية كان  األدوية ل عق  ليع مستقىل 

. 

  :عقد العالج الطبي عقد جعالة: المسألة الثالثة

أما  ذا ه يكن ِ شارا  أدوياة ) لياع ( وه يكان حماىل العقا  خ ماة )  ناا ة ( حما دة )  
 .(165)(  فالا التعاق  مع الطبيح ميكن أا يكوا على الا  فيكوا ع   ٍة نعالة  كاحةامة

ت  صىل للةاعىل م فعة  ت لتنام العناىل قاال القاضاي ألاو  أاويشتا قال القرال:   
ملاا فيا  مان الغار  لاةااب العناىل الكناحل لااطال وقاال ألاو الوليا    حمن  وميت ع ل الشي  الكناحل

  ه يكاان  فناا  قاا  ل  ااحل املقاا   ماان األعنااال لاازمن  تك وميت ااع ت يشااتا ذلاا :لاان  شاا 
  .( 166)   نعال لىل  نا ة

ألنااا   اااحل   ت  اااوز :فأماااا  ا قااا  اا لاااالا  فقاااال القاضااايوقاااال املوفاااه الااان ق اماااة:   
ألا ألااا سااعي  حااني  قااى   ت لااأس ىنشااا طة الطبيااح علااى الااا  :وقااال الاان أيب موسااى.معلااوم

  ت  نااا ة  والصااحيح  ا شااا  اهلل أا اااةا  ااوز لكاان يكااوا نعالااة.لااا الرنااىل شااا ط  علااى ا
فأماا اجلعالاة فتةاوز علاى عناىل   اول كارد .أو عناىل معلاوم  فالا اسناا ة ت لا  في اا مان ما ة

 .( 167)   وح يث أيب سعي  ل الرقية  اا كاا نعالة فيةوز ا  ا منل .اللقطة وا له
 ولكن العنىل  حل معروف ألن  مرتبط لالا .ومسألت ا اة، األنرة في ا معلومة   

 وق  اختلف الفق ا  ل اتستطباب يكوا عق  نعالة فأناز، ع د م  م. 
وقاا  أناااز ل ااا مالااك عااالج الطبيااح  ذا شااا ط  علااى شااي  معلااوم     قااال الاان  شاا :

 . ( 168)   فالا  ح أعطا، ما مسى ل   و ا ه يصح من عالن  ه يكن ل  شي  

                                                 
امسي   أماني عاام  ناع الفقا  اسساالمي لاهل ا    حباوت ( انظر: التأمني الصحي   القاضاي  ااا  اسساالم القا 164) 

(   التأمني الصحي   د.حمن  علي 593(     )3(    ل  )13 لة  نع الفق  اسسالمي التالع للن ظنة   ال و ة )
 (.547(     )3(    ل  )13القري   حبوت  لة  نع الفق  اسسالمي التالع للن ظنة   ال و ة )

لتااأمني الصااحي   د.حمناا  علااي القااري   حبااوت  لااة  نااع الفقاا  اسسااالمي التااالع للن ظنااة   الاا و ة ( انظاار: ا 165) 
 (547(     )3(    ل  )13)

 (.6/8: )الةخحلة (  166) 

 .كىل املغين من املكتبة الشاملة (133/ 6املغين : )(   167) 

 ( .8/472)البياا والتحصيىل (  168) 
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ل  نااا ة األطبا :قلاا : أ أياا   ا اسااتأنرت كحااات يكحااىل عيااين ماان  ول امل وناة:  
قااال: قااال مالااك ل األطبااا :  ذا اسااتؤنروا علااى العااالج فالاااا اااو  ؟ونااع اااا كااىل شاا ر لاا  ام

 .  ( 169)   على الا  فالا لرأ فل  حق  و ت فال شي  ل . 
ليم الصيب القارآا  وز مشا طة املعلم على تع   وقال القاضي عب  الوااب ل املعونة:

ومشاا طة الطبياح علاى لار  العلياىل  ألا الضارو ة تا عو    ذلاك فةاوز ألنل اا  على احةق 
  وقااال ل مكاااا آخاار:   ذا كاااا مقاماا  ل التعلاايم  ااحل معلااوم ولاار  العليااىل  ااحل معااروف املاا ة 

)   اسناا ةفأما مشا طة الطبيح علاى لار  العلياىل واملعلام علاى تعلايم القارآا فاتدد لاني اجلعاىل و 
170 ). 

وت لااأس لتعلاايم املعلاام القاارآا علااى احااةق    وقااال ل الرسااالة تلاان أيب زياا  القااحلواين:
)واتستدةا  للطبياح  ااا ااو علاى الاا   وقال ل موضع آخر:.ومشا طة الطبيح على الا  (

)    ت أا يكوا  نالف ت علاة لا   فيساتأنر، علاى كحاىل وضان  أو دوا  ماةكو  فيةاوز ذلاك 
.. فاااالذا علااام ناااوع ا  ماااة ومقااا ا اا كااااا  ناااا ة مناااىل الكحاااىل والضااان  و ت ف اااو نعالاااة ( 171

 يعاق ، على الا . 
وقااال ل الفواكاا  الاا واين: ) لقولاا : )مشااا طة الطبيااح علااى الااا  نااا زة ( واملعاا : أناا  

لطبياح  وز معاق ة الطبياح علاى الاا  لاأنرة معلوماة للنتعاقا ين  فاالذا لارأ املاريا أخاةمها ا
ألناا   ااوز كوناا  ماان ع اا    و ت ه يأخااة شاايداف. واتفقااا علااى أا عيااع الاا وا  ماان ع اا  العليااىل

الطبيح على أن   ا لرأ العليىل ي فع األنرة و ن ال وا   و ا ه ياأ ي فع قينة الا وا  فقاط  
 .( 172)  و اا ه جتز تلك الصو ة ألدا  ا    انتناع نِّعىل وليع واو ت  وز (

كاا عق  العالج الطيب عق  نعالة فالا ذلك يعين أا اجل   الةي يبةل  الطبيح فالذا  
 حل معلوم ل قة  ف و  ىناا عاجلا  ما ة طويلاة و ىناا لارأ مان مرضا  جب ا  قلياىل  واجلعاىل في اا ت 

 يتغحل ىنق ا  العنىل  لىل او مرتبط لال تيةة واي الا . 

                                                 
 . (422/ 11)ج (  169) 

 (170 ( : )1116. ) 

 .(109/ 1)ج  :القحلواين الن أيب زي   سالة (  171) 

 .(1150/ 2الفواك  ال واين على  سالة الن أيب زي  القحلواين : )(  172) 
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بيااع أو اسنااا ة أو الأساااس عقاا  أا العااالج الطاايب ل القاا مي كاااا يااتم علااى  وا ال ااة
 تناااىل الصااايغ الااانالت وكل اااا  اجلعالاااة حبساااح احاااال وطبيعاااة العالقاااة لاااني املاااريا والطبياااح 

 ت  صو ااية العااالج عاان سااا ر ا اا مات األخاارى لكااوا  اارض  اكمسااتقلة أو  تنعااة ومااا ذ
 .( 173) املريا دا ناف او الا  من املرض  و عولة أا يكوا ذلك حمالف لعق  معاوضة 

 عقود العالج الطبي المعاصرة:

كاا ل السااله العالقاة لاني الطبياح واملاريا مباشارة لا وا وساطا   والعنلياة لسايطة 
و ااحل معقاا ة  وقاا  تكااوا ليعاااف ألدويااة أو اسااتدةا اف لاا  أو  اعلااة أو  حلاااا  ولكاان ل عصاارنا 

في ااااا عقااااود احاضااارة ولعاااا  ظ اااو  املستشاااافيات والعياااادات تغااااحلت الصاااو ة وتعقاااا ت فااا خىل 
 على ضرلني:أخرى  واة، العقود املعا رة 

 :بعق  إجارة بين المريض والال ي
وااااي عالقاااة مباشااارة لاااني الطااارفني مقالاااىل  سااام حمااا د علاااى الفحااال أو اسنالاااة عااان 
اتستفسا ات أو و ف العالج  ويستحه الطبيح األنرة ىنةرد ذلاك العناىل  ولاي  التعاقا  

 ادات ا ا ة التالعة لءطبا .على الشفا   و و ت  واضحة ل العي
 العالج ي  المستشفيات:

وفياا  يااتم التعاقاا  مااع املستشاافى علااى العااالج والرعايااة الصااحية والوقا يااة  واملستشاافى 
شاصية اعتبا ية يعنىل ااا أطباا  وممرضاوا وأخصاا يوا و دا ة وعناال  والطبياح املعااج لاي  

 ألخصا يوا واملنرضوا و حلام.العاق  مع املريا  لىل او أنحل للنستشفى  وكةلك ا
فالتعاقاا  مااع املستشاافى عقاا  مركااح ل احقيقيااة ماان ثالثااة أطااراف: الطاارف املااريا  
والطرف املستشافى  والطارف الطبياح  فالطبياح أناحل أو شاريك ماع املستشافى حمكاوم لا وام 

نراف وحماسبة ومرتبات  واملستشفى أنحل لكامىل خ مات  للنريا وق  يكاوا لا عااف لءدوياة وماؤ 
 للغرف واألن زة وموظفي .

املريا ع  ما يرانع املستشفى فالنا  يا خىل ل معاقا ة مقصاود م  اا الاا  مماا يشاكو ف
م ااا   وساااوا  كانااا   ناااا ة أو ليعااااف أو نعالاااة ت يكاااوا واضاااحاف ع ااا  الااا خول ل ااااةا العقااا  

                                                 
( انظاار: التااأمني الصااحي   د.حمناا  علااي القااري   حبااوت  لااة  نااع الفقاا  اسسااالمي التااالع للن ظنااة   الاا و ة  173) 
 (.547(     )3(    ل  )13)
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ا اسنسااا مق ا  اجل ا  املقا م مان املستشافى ومقا ا  الاننن الاةي ساي ت ي    دفعا   ليا   أل
ي خىل    املستشفى أو يرانع  وت يعرف ما ي ت ي ل  األمر  ألا األطبا  ام الاةين حيا دوا 

واااةا يزياا  ماان تعقياا  اااة،  مااا حيتاااج  لياا  ويقااروا كنيااة ا  مااة الاايت سااي ت ي    دفااع    ااا 
 . ( 174) العقود  و عىل عقود التأمني الصحي من أعق  عقود التأمني 

 :لتأمين الصحي التعاوني غير اإلسالميالتكييف الفقهي ل 

ع اا  التأمااىل   واملااراد لاا  اجلنعيااات التعاونيااة الغرليااة الاايت تااا س التااأمني التعاااوين وبواااا
ل اوع ااة، العقااود و ايغت ا يظ اار واهلل أعلام أهنااا ت قسام لقسانني: القساام ااو الااةي لاي  فياا  

ةا ال ااوع ت حاارج فياا   وت يضاار  لااىل ال قااود ل حمفظااة واحاا ة وت تسااتننر  ف اا  اسااتننا  أ ااالف 
فاااالا كانااا    كاااوا لعاااا املشاااتكني ممااان يتعاماااىل لااااحرام  والقسااام تونااا  فيااا  حمفظاااة اساااتننا 

تسااتننر ل حااالل فااال حاارج  وأمااا  ا كاناا  تسااتننر ل حاارام ماان فوا اا   لويااة و حلاااا ف ااة، 
ع والتعااوا  ت خىل ل حكم الشركات املاتلطة حالف وحرماف  ألا أ ىل عق اا مباح وااو التاا 

لكاان طاارأ علياا  ل التطبيااه لعااا احملرمااات  فيأخااة حكاام الشااركات املاتلطااة الاايت ل أ اال ا 
وااااااةا مباااااين علاااااى كاااااالم العلناااااا  ل مباحااااة لكااااان حااااا ت ل التطبياااااه  الفاااااات وحماااااةو ات  

 الشركات املاتلطة.

 أقوال العلماء في الشركات المختلطة:

 تحرير لح  النزاع: 
الشاااركات ذات ال شااااا املبااااح والااايت ت تاااا س شااايداف مااان األعناااال اتفاااه العلناااا  علاااى أا  .1

 احملرمة أهنا مباحة واتشتاك في ا مباح.

اتفاه العلنااا  علااى أا الشاركات ذات ال شاااا احملاارم مناىل تصاا يع ا نااو  أو لياع حاام ا  زياار 
( 175) أا اتشتاك في ا حمرم 

. 

واااو مااا قاا  يساانى ع اا  لعااا طلبااة واختلااف العلنااا  فينااا أ اال  مباااح  وطاارأ علياا  حماارم   .2
 العلم لالشركات املاتلطة على ثالثة أقوال: 

                                                 
ظاار: التااأمني الصااحي   د.حمناا  علااي القااري   حبااوت  لااة  نااع الفقاا  اسسااالمي التااالع للن ظنااة   الاا و ة ( ان 174) 
 (.547(     )3(    ل  )13)

 (.138-137(  انظر : األس م والس  ات وأحكام ا   د.أمح  ا ليىل : ) 175) 
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 القول 

التحااااارمي  ولااااا  أفتااااا  اللة اااااة ال ا ناااااة للبحاااااوت واسفتاااااا  لعضاااااوية الشااااايخ الااااان لااااااز 
  والاان  اا ياا  وايدااة الفتااوى ل لياا  التنويااىل - مح اام اهلل –وعباا الرزاق عفيفااي والاان قعااود 
 املااؤتر مل ظنااةمي التااالع للرالطااة  و نااع الفقاا  اسسااالمي التااالع الكااوييت  و نااع الفقاا  اسسااال

 اسساالمي للب اك الشارعية الرقالاة وايداة اسسالمي  ديب لب ك الشرعية واهليدة  جب ة اسسالمي
واو قول ع و  العلنا  املعا رين  واو أح  القاولني امل ساولني للشايخ الان عنيناني .السوداين
 ( 176)  مح  اهلل.

 الثاني:القول 

اجلاااواز لشااارا تقااا ير املاااال احملااارم في اااا و خرانااا  وعااا م اتنتفااااع لااا  علاااى خاااالف لاااني   
( 177) أ ااحاب اااة، القااول ل تقاا ير نساابة املااارج وتفصاايىل فياا  

 الشاارعية اهليدااة ولاا  قالاا :  
 الاكااة  ل لااة الشاارعي واملستشااا  األ دين  اسسااالمي للب ااك الشاارعية واهليدااة  الرانحااي لشااركة
 م يااع لاان اهلل عباا  الشاايخ ماا  م املعا اارين العلنااا  ماان وعاا د )توثيه ( السادسااة لاكااةا وناا وة
( 178)  اهلل حفظ 

( 179) واو أح  األقوال امل سولة للشيخ الن عنينني  مح  اهلل   
. 

 القول 

التفصيىل: فاالا كانا  الشاركات مان ذوات ال شااا احملارم فتحارم لاال شاك _وااةا  احل 
مباحااة ل األ اىل لك  اا تقاتض لالرلااا وباو ذلاك مان املعااامالت داخاىل ل ال ازاع  و ا كانا  

املن وعة شرعاف ف ة، ميكن امل ع من ت اول أس ن ا على  اغا  املساامهني  أماا الشاركات ذات 
ا ااا مات العاماااة الااايت تاااؤدي خااا مات ضااارو ية للنةتناااع تعةاااز ع  اااا لعاااا الااا ول ل فسااا ا 

ك اا لشارا فارز العوا ا  الرلوياة في اا ف ة، ت حيةر على ال اس من ت اول أس ن ا وتل 

                                                 
 (.146(  انظر : األس م والس  ات وأحكام ا   د.أمح  ا ليىل : ) 176) 

 طوياىل قرضااف  أكااا ساوا  - لالرلاا املقاتض املبلغ  عاع يتةاوز (  ملال  أي ايدة الرانحي أهنم يروا أا ت 177) 
 حمارم ع صار مان ال ااته اسيراد مق ا  يتةاوز أت   والشركة مونودات  عاع من %25 -األنىل قصحل قرضاف  أم األنىل

%( 15) نسابة -حملرم تلكفا أو كاا استننا فا -احملرم الع صر حةم  عاع يتةاوز أت   و الشركة  يراد  عاع من 5%
 .الشركة مونودات  عاع من

 (.246( حبوت ل اتقتصاد اسسالمي   عب اهلل لن م يع : ) 178) 

 (.146(  انظر : األس م والس  ات وأحكام ا   د.أمح  ا ليىل : ) 179) 
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 محا  اهلل –وتط حلاا لطريقة مقا لة  وت يشتا ال قة التامة  واةا قول الشيخ مصطفى الز قاا 
 (180 ). 

والقول األول أدلت  قوية واو القول لالتحرمي  والقول الناين ل  حاظ مان ال ظار وخا اة 
  املقااام مقااام لسااط األدلااة ألهنااا ل اااةا العصاار الااةي ت تكاااد تساالم شااركة ماان حمظااو   ولااي

خا نة عان  الح التاأمني و ا ا تبطا  لا  ل نواناح حما دة  وكااا القصا   ارد الت بيا  علاى 
 أقوال العلنا   ت اتستعراض وامل اقشة والتنيح.

   :لتأمين الصحي التعاونيالعالقة بين األطراف في ا توصيف 

 :تعااااوين اسساااالمي مااان خاااالل حساااالنيال التاااأمنيواملاااراد ااااةا الشاااركات الااايت تاااا س 
  وطبيعااة العالقااة لااني ايدااة املشااتكني و دا ة وحساااب املسااامهني)األقساااا (  التااأمنيحساااب 

 شركات التأمني هلا ع ة  و :

 :الوكالة بدون أجر الصورة األولى:

أو مقفلاااة ل   واملاااراد: أا تقاااوم  نوعاااة مااان املساااامهني لتشاااكيىل شاااركة مساااامهة عاماااة
أمني اسسالمي  وت ير الشركة وفه نظرة التأمني اسسالمي الصحيحة القا ناة علاى  صل الت

مباا أ التاااع ماان محلااة الوثااا ه املتاعااني حساااب  اا  وق التااأمني  ِ تقااوم الشااركة لااالدا ة اااة، 
الشركة كوكيىل عن    وق محلة الوثا ه ل وا أنر  ول ا  علي  تكوا عيع املصا يف اسدا ية 

عويضااااات مااااأخوذة ماااان حساااااب محلااااة الوثااااا ه )ويساااانى حساااااب التااااأمني أو  ضااااافة    الت
   وق التأمني أو حساب ايدة املشتكني ( واو حساب م فصىل   ل محلاة الوثاا ه  وفيا  
عنليااات التعااويا واملصااا يف والفااا ا  واااو م فصااىل عاان حساااب الشااركة تاماااف  والفااوا ا 

ع علااى محلاااة الوثااا ه وناااز  م  ااا يااا خىل الاايت فياا  ملاااك هلااةا احسااااب  ونااز  مااان أ لاحاا  تاااوز 
لتعويضات املستقبىل وفه لوا ح وأنظنة معي اة  وتتاو  الشاركة اساتننا  أماوال احسااب ا اا  
لالتاااأمني علاااى أسااااس املضاااا لة الشااارعية واملتفاااه في اااا علاااى نسااابة معي اااة حمااا دة وعادلاااة لكاااىل 

 ااا  كنااا يسااتفي وا ماان طاارف  وتسااتفي  الشااركة اااة، الطريقااة الشاارعية وكااةلك املسااامهوا في

                                                 
   1ج 7(    لاااااااة  ناااااااع الفقااااااا  ع 161لياااااااىل : )( انظااااااار : األسااااااا م والسااااااا  ات وأحكام اااااااا   د.أمحااااااا  ا  180) 

696 697. 
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ا تفااااع قيناااة أسااا ن م ل البو  اااة  ذا كانااا  نازلاااة في اااا وقااا  تتضااااعف أضاااعافاف كناااحلة  كناااا 
حصااىل لكنااحل ماان شااركات التااأمني  ولاا  يعلاام أا الشااركة ليساا  ملزمااة أ ااالة لااالتعويا  وأا 
أمواهلاااا ليسااا  ل موان اااة تعويضاااات التاااأمني  لاااىل يتحنل اااا حسااااب التاااأمني  و ااااا الشاااركة 
وكيلة  وق  ت ح قرضاف حسا اف لصا  وق التاأمني يساتنع فيناا لعا   كناا أا الشاركة مان خاالل 
حساااا ا ااا  تتحنااىل مصااا يف ا ا ا ااة اااا  وهلاا وحاا اا  لااح أمواهلااا  وتاا ل لعااا الب ااود 
علااى أفضاالية محلااة الوثااا ه ل اسدا ة  ول الوقاا  نفساا  تعتااا الشااركة وكيلااة ل  دا ة عنليااات 

وترتيح العقاود وفاتح احسااب و نارا  التعويضاات وفاه العقاود  واحملامااة وا صاومة ل التأمني 
( 181) قضايا اتختالف مع اجل ات األخرى والقيام لكىل املتطلبات الرمسية لشركة التأمني 

. 

  :الوكالة بأجر :الصورة الثانية

األعناال  واي منىل الصو ة األو  و تلف ل نقطة واحا ة وااي أا الشاركة تا ير ااة،
 مقالىل أنر س وي أو ش ري أو حسح اتتفاق.

 ويتم حساب األنر لطريقتني: 
حياا د ماان خااالل ال  اسااات واسحصااا يات الاايت  اا د متوسااط مصااا يف  :الالريقللة األولللى

التااأمني اسدا يااة ِ يضاااف هلااا أناار م اسااح فوق ااا  فلااو كاناا  املصااا يف املعتااادة مليااوا لاير  
لاير  ول ا  علي  فال يتحنىل حساب التاأمني ساوى  200.000 فيضاف هلا أنر م اسح منىل

( 182) ااااةا املبلاااغ 
ويااارد علاااى ااااة، الطريقاااة  شاااكالية وااااي أا حسااااب املصاااا يف ت ميكااان   

حساااال  ل قاااة وقااا  يزياااا  ويااا قل ففيااا  ن الااااة  وااااة، الطريقاااة ااااي الاااايت تساااحل علي اااا لعااااا 
قة أن  ت يون  نظحل هلة، املسألة ل الشركات اسسالمية ل ا  على فتوى من ايداهتا  ول احقي

الفق   فالوكيىل ت يتحنىل املصا يف  ملا في ا مان اجل الاة والغار   واملصاا يف قا  تزيا  وتا قل 
ولااو ادعااوا أهنااا م ضاابطة حبسااالات دقيقااة  ف ااو ت يسااومل ذلااك  والظاااار امل ااع م  ااا  مااع أا 

                                                 
(   عقاااا  التااااأمني التعاااااوين ل الشااااريعة 205( انظاااار : التااااأمني اسسااااالمي   د.علااااي حمااااي الاااا ين القاااار، دا ااااي: ) 181) 

 (.405اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : )
(   306مية والقااانوا الوضااعي   د.اياانم حاماا  املصااا وة : )( انظاار : عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة اسسااال 182) 

 (.330  207التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )
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( 183) ظاااار كااالم لعااا العلنااا  نوازاااا 
ساااب التااأمني لكااىل املصااا يف واألو  أا يلتاازم ح  

 لاير فقط.واهلل أعلم. 200.000م نا للغ  ولو زادت عن  املليوا ويكوا األنر حم داف ب 
ااىل املصااا يف  :الالريقللة النا يللة أا  اا د نساابة مدويااة معي ااة للشااركة مقالااىل  دا ة التااأمني و نُّ

( 184) %  وقاا  أنازاااا لعااا الفق اا  املعا اارين 10اسدا ياة مقالااىل الاارلح  مناىل 
قياساااف علااى   

عنولة السنسا   أو على ما تفعل  شاركات التساويه ملشاروع معاني  حياث تتحناىل املصاا يف 
مقالااىل عنولااة التسااويه ومقالااىل عااع اااةا الكاام الكبااحل ماان اتشااتاكات  وتكييفاا  علااى اااةا 

( 185) الون  أن  نعالاة 
وقا  يقاال في اا لشاي  مان اجل الاة  ولكان لاو  ناىل حسااب التاأمني   

 يف التأمني م نا للغ  دوا مصا يف الشركة ا ا ة اا  ِ مان الارلح تساتحه الشاركة مصا
% لق   اتشتاكات اليت حصلت ا ف اةا ناا ز وااو أسالم  واألو  أيضااف 10نسبة معي ة منىل 

 ما العنىل ل وا أنار  أو العناىل لاأنرة معي اة  ويكاوا  لاح الشاركة احقيقاي مان املضاا لة ااةا 
احفاااا  علاااى حسااااب التاااأمني ومحايتااا  مااان كونااا  وسااايلة اساااتلاح للشاااركات املاااال  مااان أناااىل 

( 186) ويكوا في  شب  لالتأمني التةا ي حي  ا 
 واهلل أعلم.  

 الصورة الثالثة: الجمع بين األجر والنسبة: 

واااةا تأخااة حكاام مسااألة املضااا ب وحكاام ععاا  لااني الراتااح وال ساابة كشااريك  واااة، 
. وميكاان  ر  ااا علااى أماارين:  دا ة التااأمني لااأنر  والناااين ( 187) قاا  م ااع م  ااا لعااا الفق ااا  

 املضا لة لاملال ل سبة ل وا أنر  وا ا يأمب مسألة اجلنع لني عق ين ل عق .
والظااااااار أهناااااا ناااااا زة  ألا األنااااارة مقالاااااىل  دا ة عنلياااااة التاااااأمني واساااااتقبال العناااااال  

اك نااا  وت ت ااال لااني العقاا ين  وت وال ساابة مقالااىل املضااا لة لاملااال  وميكاان انفك  واملطالبااات
 .( 188) يؤدي حملرم  وت  الف أ الف شرعياف 

                                                 
(   التاأمني 330  207( واو ظاار كالم الا كتو  .علاي حماي الا ين القار، دا ي.انظار :  التاأمني اسساالمي : ) 183) 

 ( .99اسسالمي  أمح  ملحم : )

 (. 330التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) ( انظر : 184) 

 (.119(  انظر الوساطة املالية    د.عب الرمحن األطرم : ) 185) 

 (.330(  التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )84( انظر : التأمني اسسالمي  أمح  ملحم : ) 186) 

  84(   التأمني اسسالمي  أمح  ملحم : )208مية   عب اهلل ا ويطر :)( انظر : املضا لة ل الشريعة اسسال 187) 
 (.328(   التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )89
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الصااورة الرابعااة: تكااوين رأس مااال مشااترك بااين الشااركة وحساااب 
 التأمين:

  ( 189) ول اة، الصو ة يتم خلط  أس مال املسامهني ماع  أس ماال حسااب التاأمني 
  وق  نل مشروع تق ني أحكام الشاريعة ويتم استننا ، ِ تقسم األ لاح كىلا حسح  أس مال 

ل مصاار علاااى ااااة، الصااو ة  وااااي  اااو ة نااا زة  وت حااارج في اااا  ألهنااا  اااو ة شاااراكة  ااارحية 
 نا زة وت حمظو  في ا  وق  ت خىل اة، الصو ة فينا سبه  ا كان  لأنر أو ل وا أنر.

 مبدأ الحلول في التأمين الصحي التعاوني:  

 مفهومه وصوره: 

(او أا حيىل شال حماىل ا خار ل اتلتازام أو املطالباة subrogationول )املقصود لاحل
 190) لاتلتزام  وهلا ل التأمني الصحي حالة واح ة  وهلا  و  أخرى ل  حل التأمني الصحي 

). 
: حلاول املاؤمن )شاركة التاأمني ( حماىل املاؤمن الماجادة يل  التلألين القلح األولى والقارة 

 رنوع على املتسبح لاحادت واملطالبة لالتعويا. ل  )حامىل الوثيقة ( ل ال
و اااو ت : أيااان يقاااوم شاااال لال اااالة شاااال ل عضاااو يتتاااح عليااا  مااارض أو تلاااف 
يتطلح عالناف  فتقوم الشركة لع  دفع التعويا ىنطالبة املتسبح وتأخة مق ا  ما دفعتا  م ا   

د وكالاة حسااب التاأمني واةا ل التأمني الصحي التةا ي حوالة حبه  أما ل التعاوين ف و  ار 
 (191 ). 

 القارة النا ية: حلال غير المؤلن عليم لحلم ي  الحق التألين : 

                                                                                                                                            
(   التااأمني اسسااالمي   د.علااي حمااي 311)  :( انظاار : العقااود املاليااة املركبااة   د.عباا اهلل لاان حمناا  العنااراين  188) 

 (.328ال ين القر، دا ي: )
 (.304( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : ) 189) 

(   التاااااأمني التةااااا ي والتاااااأمني 216( انظاااار : املبااااادي العاماااااة للتااااأمني   شااااا اب أمحاااا  ناسااااام الع بكااااي : ) 190) 
 (.201.حمن  حسني م صو  : )(   أحكام التأمني   د74اسسالمي   د.نعنات حمن   تا  : )

(   125( انظر : املعامالت املالية املعا رة ل الفق  اسساالمي   حباث عقا  التاأمني   د.حمنا  عننااا شابحل : ) 191) 
 (.297التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )
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و ااو هتا لااو تااول حامااىل لوليصااة التااأمني الصااحي ل م تصااف الساا ة  وانتقلاا  لولاا ، 
 .؟. أو يفصىل في ا؟. أو تت تقىل؟لاس ت ف ىل ت تقىل ىنا هلا وما علي ا ل 

طاقااة الصااحية اااىل اااي حااه كنااا ل التااأمني التةااا ي أو أحقيااة أوتف: يرنااع ذلااك لتكييااف الب
.لال ساااابة للتااااأمني التةااااا ي أثبتاااا  ؟انتفاااااع ضاااانن  نوعااااة تكافليااااة كنااااا ل التااااأمني التعاوين

القااااوانني العرليااااة حااااه اتنتقااااال في ااااا ملاااان انتقلاااا   لياااا   ا   ااااح ل اتسااااتنرا  ل األقساااااا 
 ت عنااا ة مااؤنرة فلاا   يع ااا وعلياا  مسااؤولية وانطبقاا  علياا  شااروا شااركة التااأمني  كنااا ولااو و 

 ت  ذا كااا مان (  192)  يانت ا  و رج علي  لطاقة التاأمني الصاحي ل القاوانني العرلياة و حلااا 
انتقل   لي  ت ت طبه علي  شروا الشاركة ككونا  مريضااف وقا  اتنتقاال ىنارض ت تقباىل الشاركة 

 الصااحي ل اااة، املسااألة واااىل يقبااىل لاا  ف ااةا حمااىل حبااث  وه أناا  ماان ناال علااى عااني التااأمني
.وق  أعطاا  معظاام التشااريعات امل نيااة ل ؟التحويااىل أو ت ل مسااا ىل التااأمني علااى األشاااا 

( 193) التأمني التةا ي احه لكىل واح  من الطرفني ل فسخ العق  
. 

ول اا  ثانياف: لال سبة للتأمني التعاوين الصحي فالبطاقة الصاحية تفيا  أحقياة حامل اا لاتنتفااع  
علي   ا خرن  على اةا الونا  فيقاال لانتقاهلاا كانتقاال لقياة امل اافع  لشارا قياما  ىناا تتطلبا  
اة، البطاقاة الصاحية مان أقسااا فيناا لعا   كناا ل حقاوق اتنتفااع وات تفااق  وه أنا  مان 

( 194) نل على اةا ل التأمني التعاوين الصحي و ا نصوا علي ا ل  حل التأمني الصحي 
. 

  :م مبدأ الحلول وتكييفه الفقهيحك

مب أ احلول مب أ مقبول ل الفق  اسسالمي  وسوا  قل ا أن  وكالة لأنر أو ل وا أنر 
 لال سبة لتكييف دو  الشركة الفق ي.

وتكييف  الفق ي ل الصو ة األو  من احلول )واي ل حال وناود ضار  مان متسابح 
لياا  )حامااىل الوثيقااة املتضاار  ( تاااع لاا  حساااب (: لال ساابة للنااؤمن علياا : أناا  حااه للنااؤمن ع

                                                 
(    125تأمني   د.حمن  عننااا شابحل : )( انظر : املعامالت املالية املعا رة ل الفق  اسسالمي   حبث عق  ال 192) 
 (.302التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) (   7/1552وسيط للس  و ي : )ال

-407(  انظااار :عقااا  التاااأمني التعااااوين ل الشاااريعة اسساااالمية والقاااانوا الوضاااعي   د.ايااانم حامااا  املصاااا وة : ) 193) 
(   الوسيط 125ل الفق  اسسالمي   حبث عق  التأمني   د.حمن  عنناا شبحل : )(   املعامالت املالية املعا رة 421

 (.304(   التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )7/1560للس  و ي : )

 (.307  304( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 194) 



 

74 

 

التااأمني ل حااال وقوعاا  ووكااىل الشااركة ل اسااتالم  ووضااع  ل حساااب التااأمني )سااوا  قل ااا ابااة 
لشرا النواب أو أن  داخىل ل مسألة ال   (  وعلي  فيكوا حساب التأمني مِّتاباار عاف ل  من قبىل 

ل احاااادت  ولعباااا ة أدق أا املاااؤمن عليااا   حاماااىل الوثيقاااة ىنباااالغ التعاااويا الااايت علاااى املتسااابح
 متاع لق   التعويا الةي دفع  حساب التأمني ولي  لكامىل مبلغ التعويا.

ولال ساابة حساااب التااأمني ف ااو متاااع ىنبلااغ التعااويا للنااؤمن علياا  )حامااىل الوثيقااة(  
  .واو متاع علي  أيضاا ىنبلغ التعويا من املتسبح تاع ل  املؤمن علي  واو مستحق

و اااا اتفااه علااى عاا م أخااة املااؤمن علياا  ملبلااغ التعااويا حاا  ت يكااوا وساايلة لإلثاارا  
)لااأا يأخااة ماارتني (  ويكااوا التااأمني التعاااوين ماان طاارق الناارا  فيحاا ت التكااا  اااة، احااوادت 

وفياا  ماان الضاار  علااى ا تنااع مااا ت  فااى  ومنااىل اااةا الضاار  ت تقاار، الشااريعة   والتساابح في ااا
 الغرا .

ال ل ونااٍ  ثاااٍا أا املااؤمن علياا  ه يتاااع ىنبلااغ التعااويا املااأخوذ ماان املتساابح وقاا  يقاا
أ الف  لىل وكىل الشركة ل أخة، ليس د القارض الاةي أخاة، مان حسااب التاأمني )حوالاة حباه 
ووكالااة ( )وقاا  يكااوا اتقااتاض ماان حساااب الشااركة (  ِ يأخااة الباااقي  ا لقااي م اا  شااي   

 واةا ل  ون  أيضاف. 
ل ون  ثالث أن  ل حال احادت فالا التكييف الفق ي أا املتضر  ل  حه  وق  يقال

ع ااا  املتسااابح والاااةي تتوكاااىل الشاااركة ل أخاااة، واملطالباااة لااا  مااان املتسااابح  ويقرضااا  حسااااب 
التااأمني  تاعاااف حااني أخااة، ماان املتساابح  فااالا أمكاان ساا اد، ماان املتساابح و ت كاااا مااا أخااة، 

ةا أقااوى الونااو،  وعلااى كااىل فكل ااا نااا زة لكاان ي بغااي تاعاااف حمضاااف ماان حساااب التااأمني  وااا
 . ( 195) توضيح ا ل لوا ح تأسي  ايدة املشتكني ليتفقوا علي ا  واهلل أعلم 

                                                 
 (.302لي حمي ال ين القر، دا ي: )( انظر : التأمني اسسالمي   د.ع 195) 
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  :التجاري والتعاونيشروط الحلول في التأمين الصحي 

  دفاع مبلاغ تكااليف العاالج وبوااا   ذ ت حوالاة  ت أا يكاوا املاؤمن )الشاركة ( قاالشرط 
( 196) لعاا  حلااول حااه  اااةا ل التااأمني التةااا ي وقاا  شاارطو، ا ااا 

أمااا ل التااأمني اسسااالمي   
التعاااوين ففياا  نظاار  فقاا  يطالااح لاااحه قبااىل دفااع التكاااليف  ألا الشااركة وكيلااة عاان حساااب 

واااو واحاا  –ي الوثااا ه  وماان حق اام التااأمني  وحساااب التااأمني اااو ايدااة املشااتكني أو حااامل

                                                 
 (.299( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 196) 

يأخااة  املاؤمن علياا  املتضاار 
 التعويا من الشركة 

الشااااااااركة ت فعاااااااا  لاااااااا  مااااااااان 
 حساب التأمني

يطالاااااح حسااااااب التاااااأمني 
 تسبح ل فع التعوياامل

املتسااااابح يااااا فع التعاااااويا 
 حساب التأمني 

يأخااااااااة حساااااااااب التااااااااأمني 
مقاااااااااا ا  التعااااااااااويا وياااااااااارد 

 الباقي للنؤمن علي  
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اتتفاق على املطالبة لالتعويا ولو كاا قباىل التعاويا ماا دام قا  نال عليا  ل لاوا ح –م  م 
 حساب التأمني.

أا تكاااوا ا ااااك دعاااوى مساااؤولية وتعاااويا يرناااع ااااا املاااؤمن لااا  علاااى املساااؤول عااان الشلللرط 
فه علي  لاني الصاحي التةاا ي احادت  فيحىل املؤمن )الشركة ( حمىل املؤمن ل   واةا شرا مت

 والصحي التعاوين.

أا ت يكاوا املسادول عان الضار  قريبااف أو  ا راف للناؤمن لا  ممان يكاوا معا  ل معيشاة الشرط 
واحاااا ة أو مساااادوتف عاااان أفعالاااا   فااااالذا كاااااا فالناااا  يتحنااااىل املسااااؤولية  ألناااا  تااااالع للنااااؤمن علياااا  

تعويا  ألناا  ل حكااام املتسااابح ل فيتحنااىل مساااؤولية تالعاا   وعليااا  فالشاااركة  ااحل مطالباااة لاااال
احااادت ماان خااالل تالعاا   اااةا ل القااانوا الصااحي التةااا ي  أمااا ل التعاااوين اسسااالمي فقاا  

 ِوز ا  واازِ اةا  تاازِ ِّ  واتا  و  اعتض علي  لعا العلنا  لكون   الفاف لقاع ة شارعية ل قولا  تعاا :
اابا   اِاي اااةا )كِّااىلُّ   :وقولاا  تعااا   [165 :] األنعااام  أِّخااراى : ]املاا ثر ( 38نافااٍ  ىناااا كاسا
 ال الض ، فسم على إال جان يجن  ال ضال :وقول   لى اهلل علي  وسلم ل حةة الاوداع  [38

 .( 197) أخرن  أمح  والتمةي و حح  .وال ه عن لالاد وال ،ول ه على جان يجن 
أخطاا   احل،  ولاو كااا  ف ة، ا يات واألحاديث ت ل على أا اسنساا ت يتحنىل مسؤولية

تالعاا  ماان قا اار و  ااوا  ت  ذا كاااا اااو ل فساا  لاا  دو  فينااا أح ثاا   وأا الضااناا يكااوا ل 
( 198) أمااوال اااؤت  ولااي  ل مالاا  

ول ااا  علياا  فشااركة التااأمني التعاااوين تعااوض حامااىل الوثيقااة   
سؤولية  و ا كانا  لع م مسدوليت  على احادت  ِ  ىل الشركة حمىل املؤمن علي  ل املطالبة امل

قوانني لعا ال ول العرلية ت ع ا من ذلك  فال حرج علي ا حي  ا عن الت ازل عن ذلاك لرضاا 
حساااب التااأمني ع اا  تأسيساا  اااةا املباا أ العااام والااةي جتااا علياا  قااوانني ال ولااة  كنااا أا ماان 

لاك ل لاوا ح حق م العفو عن تصرفات القِّص ر وا انني مان لااب اسحسااا والتااع  ا أقاروا ذ
 حساب التأمني واو األو .

                                                 
(  34(   س ن التمةي : ) (   كتاب الفنت ) 16064  ح يث  قم )  (465/ 25مس   أمح  : )( انظر :  197) 

 (.2159(   ح يث  قم )2) حرام عليكم وأموالكم دماؤكم نا  ما   لاب

 (.301  299( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 198) 
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  :اآلثار المترتبة على مبدأ التحويل في التأمين الصحي

 ويتتح على مب أ احلول ع د من القضايا وا ثا   فن  ا: 

تاا فع الشااركة ل كااال ال ااوعني: التةااا ي والتعاااوين حامااىل الوثيقااة مااا حيتاناا  حسااح ل ااود  .1
 الوثيقة.

ضااار  لاااالتعويا علاااى أسااااس التحوياااىل حباااه ل التاااأمني التةاااا ي  تقاااوم الشاااركة ىنطالباااة املت .2
 وعلى أساس الوكالة من حساب التأمني لشركة التأمني التعاوين اسسالمي.

ل التااأمني التعاااوين حي نااا تأخااة الشااركة مبلااغ التعااويا كااامالف ماان املساادول عاان احااادت  .3
أو لوليصاااة التاااأمني (     فالهناااا تااارد مبلاااغ التعاااويا املااا فوع للناااؤمن عليااا  )حاماااىل الوثيقاااة

حساب التأمني )ايدة املشتكني (  وأما الزا   ع ا  فاتد،    الشاال املاؤمن عليا )حامىل 
 .( 199) الوثيقة أو لوليصة التأمني ( 

تأمين تعاوني إسالمي وتأمين  :شركتيمقارنة واقعية بين ميزانية  
 تجاري: 

قار للة بللين ليزا يللة شللر ت  اللل  تار عللل  لحلل  اللل ين القللره داغلل  لاألسللتاذ عقلل  
 تألين: إح ا ما تعاو ية واألخرى تجارية لن شر ات قالر، ودون المالحظات التالية: 

 14م     2003% والااةي و ااىل عاااام 8وزعاا  شااركة التااأمني التعاااوين الفاااا ا البااالغ  .1
واااةا ياا لك أا الفااا ا قااوي   % 9كنااا وزعاا  أ لاحاااف علااى محلااة األساا م للغاا     %

لي نااااا ه تااااوزع شااااركة التااااأمني     قااااا ب أو زاد علااااى أ لاااااح محلااااة األساااا مناااا اف ل  نااااة أناااا
 ألا كىل الفا ا هلا مع محلة أس ن ا.  التةا ي أي فا ا

ل شاااركة التاااأمني التعااااوين يونااا  حسااااب خاااا  حنلاااة الوثاااا ه حقيقاااي ياااودع فيااا  ال قااا   .2
ت ا ا اااة واتساااتننا ات وكاااىل املوناااودا تواأل  ااا ة واتشاااتاكات واملصاااا يف واسيااارادا

ويونااااااا  حساااااااب ثااااااااين خاااااااا  حبنلااااااة األسااااااا م ويشااااااانىل  أس مااااااااهلم   حبنلااااااة الوثاااااااا ه
 واملصروفات. تواتستننا ات واسيرادا

 .مبالغ التأمني تؤخة من حساب التأمني .3

                                                 
 (.301  299( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 199) 
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ت لي ناا   وفوا ا مرحلاة وفاوا ا مسا دة  يون  ل   للفا ا وفي  فوا ا ناازة للتوزيع .4
 ون  ل شركة التأمني التةا ي.ي

زت امليزانيااة شااركة التااأمني التةااا ي لوضااوح أا اتشااتاكات اااي أ لاااح خالصااة للشااركة ألاار  .5
 .( 200) وأهنا تودع ا ل ل وك  لوية و صىل على فوا    لوية م  ا 

التكييااااف الفقهااااي للمصاااااريف فااااي التااااأمين الصااااحي التجاااااري  
  :والتعاوني

  :املصا يف اليت تتكب اا الشركات أنواع
راد اااا مصااا يف تأسااي  الشااركة ماان سااةىل ومكاتااح وتأثيااث واملاا :لقللاريف التأسللي  .1

وألهناا املساتفي ة   ففي التأمني التةاا ي ملصالحت ا  و حلاا ف ة، تتحنل ا الشركة املسامهة
ولال سبة للتأمني التعاوين كةلك تتحنل ا شركة التأمني التعاوين   من العنلية التأمي ية كل ا

( 201) ال  اية من املضا لة أو أنرة العنىل  وألهنا مستفي ة ل  على سبيىل التاع
.  

المقلللللاريف اإلداريلللللة والعماليلللللة الخاصلللللة بجميللللل  ضعملللللال التلللللألين والتحلللللايالت  .2
وذلااااااك منااااااىل الرواتااااااح واألنااااااو  وتكاااااااليف   فيتحنل ااااااا حساااااااب التااااااأمني المقللللللريية:
ولااةا ي بغااي علااى الشااركة وضااع أ ااول تغطااي منااىل اااة، املصااا يف املتكاار ة   اتنتناعااات

  ات و واتح و حلاا.من   ا

 المقاريف المتعلقة باستنمار ضلاال حسا  التألين للالريين: ي  ه التخلا:  .3

و اااا تتحنااىل مصااا يف الشااركة    تتحنااىل اااة، املصااا يف  ا كاناا  الشااركة تعنااىل لااأنر فااال
  وا ا يقتح وضوح العالقة لني الطرفني ل قة  دوا مصا يف  دا ة التأمني واملشتكني  كشركة

صاااح أا تكاااوا الشاااركة وكيلاااة لاااأنر ت يو   و  يااا  مصاااا يف الشاااركة ومصاااا يف  دا ة التاااأمني
نظااحل لاا  ل الفقاا   وت  كنااا  أى لعااا الباااحنني ف ااةا فياا  ن الااة و اار    وتتحنااىل املصااا يف

( 202) واملصااا يف تزياا  وتاا قل   تحنااىل املصااا يفت يألا الوكيااىل   ياسسااالم
ولااو أا وكاايالف   

أ ياا  أا وكاايالف لااأنرة وأ نااىل املصااا يف لكاااا ل اااةا التصاارف  :لااة قااالعلااى عنااا ة ذات  

                                                 
 (.230( انظر : املص   الساله: ) 200) 

 (.308( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 201) 

 (.362( و: التأمني اسسالمي  أمح  ملحم : )309  308  206ر : املص   الساله : )( انظ 202) 
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فالماااا أا يتحنل اااا املالاااك أو يغاااحل العقااا       ملاااا فيااا  مااان اجل الاااة ل املصاااا يف  نظااار ظااااار
 وتكوا  نا ة ت وكالة لأنرة.  استدةا  للعنا ة لالكامىل ويتحنىل مصروف ا فتة العق 

الااىل مبلااغ مقطااوع ك ساابة  ا حصااىل املااراد اسااتحه نعاام  ذا اتفقااا علااى عقاا  نعالااة مق
أا تتفاااه الشاااركة ماااع حسااااب التاااأمني علاااى عقااا  نعالاااة ل سااابة مدوياااة  :مناااىل  املبلاااغ و ت فاااال

% ماان مبلااغ حساااب التااأمني مقالااىل نلااح اتشااتاكات و دا هتااا و نااىل مصااا يف ف ااةا 10
و شبي  لعقود شركات وا  ألن  نعالة  ول  ون   نا ز وق  أف  ل  لعا املعا رين كنا سبه

ألا التاااأمني ل احقيقاااة تساااويه هلاااة، اتشاااتاكات و صااايىل ألكاااا قااا   ممكااان مااان   التساااويه
 املشتكني.

و ا كان  الشركة تعنىل كنضا ب فبحسح العق  لي  نا وال سبة املدوية املتفه علي اا: فقا  
حي دة تطبه تكوا العالقة عالقة مضا ب )واي الشركة ( و احح مال )حساب التأمني ( و 

تتحنااىل الشااركة أي مصااا يف )سااوى ن اا  الشااركة فااال وعلياا    علي ااا عيااع شااروا املضااا لة
( 203) ونفقت اااا ا ا اااة ( 

فتكاااوا عيع اااا علاااى حسااااب التاااأمني أو لعباااا ة أدق علاااى  ناااوع   
  و ا كاناا  الشااركة سااامه  جبااز  ماان املااال فيضاام لاارأس املااال   أس املااال ماان أي طاارف كاااا

 – ا اتفقاوا علاى ذلاك –اليت ت فع ا الشركة حمساولة مان  ناوع  أس املاال  وتكوا املصا يف
 صم من األ لاح كن يونيات على حساب التأمني أو تتااع ااا الشاركة فيتفقااا علاى  اف أو دي 

وتكاوا مصاا يف الشاركة ا ا اة ااا علي اا مناىل  واتاح املا ير   أح  ا يا ات النالثاة الساالقة
وتلاا  ماان تفصاايل ا و  ياا اا    لاا   دا ة الشااركة املسااامهة وبواااا ونا باا  ومكافاا ت انتناااع

حماسااابياف ل امليزانياااات واتتفااااق علي اااا قباااىل البااا   ل اللاااوا ح واألنظناااة وتكاااوا ىنوافقاااة اهليداااة 
 .( 204) لتالل احملاذير الشرعية الشرعية للشركة 

                                                 
 (.1/402(  نل الفق ا   مح م اهلل على أا نفقة املضا ب علي   ت لشرا أو عادة .انظر : م ا  السبيىل : ) 203) 

 (.309  308  206( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 204) 
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  :أحكام الفائض في التأمين التعاوني الصحي 

  :فائض في حساب التأمين التعاوني الصحيالتكييف الفقهي لل

وكااىل مااا ياارد حساااب الشااركة اااو  يااراد هلااا و لااح   وناا  فااا ات يل التااأمني التةااا ي 
وماا  ارج مان   أما ل التأمني التعاوين فيفرد حساب خا  للتأمني وتقوم الشركة لتشاغيل   هلا

تعويضاااات امل فوعاااة  لاااح فيااا  يسااانى الفاااا ا لعااا  خصااام املصاااا يف اسدا ياااة ولعااا  خصااام ال
 .( 205) واتحتياطات لأنواع ا ومال الزكاة فينا  ح في  الزكاة 

املبااالغ ال اعااة عاان تسااوية اسياارادات املتحققااة ماان مزاولااة  :واملااراد لالفااا ا ا ااطالحاف 
 .( 206) عنلية التأمني التعاوين والعنليات املرتبطة اا مع ال فقات املستحقة 

وق  تكاوا   الياة لوناود زياادة   ةزق  تكوا سلبية لونود عاملةكو ة  والتسوية املالية
وااو ماا يارنح ح وثا   ذا اساتعان  اهليداة التأمي ياة لاألسااليح   مالياة وااو ماا يسانى الفاا ا

ويتحقاااه ااااةا الفاااا ا  ذا كانااا  املصاااروفات علاااى تغطياااة احاااوادت أقاااىل مااان   الف ياااة املعتاااادة
 اتشتاكات.

وحي داة يضااف   تننا  أماوال الشاركة ىنضاا لة شارعيةوأحياناف يكوا الفا ا لسبح اس
 .( 207) للفا ا ويأخة حكن  

) أو ماااا يسااانى (  208) والتكيياااف الفق اااي ل الفاااا ا أنااا  شااابي  ىناااا ل حااا يث األشاااعريني 
  ف او كناا لاو وظفا  أماوال ااؤت  األشاعريني فناا خارج ف او هلام ىنةناوع م  ىنسألة ال  ا  (

ألا التااااع ا اااا مقيااا  حبسااااب   وع ل الصااا قة امل  اااي ع ااا عتاااا  ناااوع الفاااا ا مااان الرنااات يو 
لعااا  مماتااا   والرناااوع  التاااأمني وااااو مااا  م ف اااو كناااا لاااو وقاااف علاااى نفسااا  وأوتد، ل حياتااا  ت

وعليا    ملا في  مان كسار خااطر املسالم و يةا ا   امل  ي ع   أا يعطي شاصاف ِ يرنع ل ابت 
( 209) ن  فاا لا  القساط رنع لكت يوق    حرج ل أخة اةا الفا افال 

ول حاال توزياع   

                                                 
 (.398( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : ) 205 )

 (.396( انظر : املص   الساله: ) 206) 

( ماان مشااروع تق ااني أحكااام الشااريعة اسسااالمية   عاان : عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة 761( انظاار : مااادة ) 207) 
 (.400ا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : )اسسالمية والقانو 

 ( سبه  ر   . 208) 

 (.311(  انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 209) 
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فاااالا اختلفااا  فيقسااام لكاااىل   الفاااا ا فالنااا  يقسااام لالتسااااوي  ذا كانااا  اتشاااتاكات متسااااوية
 واهلل أعلم.( 210)   حبسح اشتاك 

 إجماالً: توزيع الفائض في شركات التأمين التعاوني الصحي طرق

  :ويتم توزيع  لنالت طرق
وحبساح نسابة   كاىلا حبساح قساط  السا وي    ه التاأمنيتوزيع الفا ا على عيع محلة وثاا .1

ألا كاىل   فرق لني من  رف ل  تعويا لسبح حادت أو من ه يصرف ل  وت  اشتاك 
وااو ماا أفتا    فاالا لقاي م ا  شاي   د  لاي م عيعااف   مشتك متاع لآلخرين ىنا حيتاج  ليا 

لشاارعية ل شااركة التااأمني واهليدااة ا  لاا  اهليدااة الشاارعية ل ل ااك فيصااىل اسسااالمي لالسااوداا
( 211) اسسالمي لاأل دا 

الشركة اسساالمية شركة الاكة للتأمني ل السوداا و وعلي  عنىل   
وأحياناااف تلةااأ الشااركة لاسااتا ام الفااا ا ل   القطريااة للتااأمني ل أول ساا تني ماان  نشااا  ا

 .( 212)  فيا القسط 

وااةا مباين علاى   عاوياحرماا كىل من عوض ل حادت أو عاالج م ناا كانا  نسابة الت .2
وفياا  مزياا    حاارج فياا فااال  علااى ذلااك نيومااا دام املتاعااوا مااوافق  التاااع املبااين علااى السااعة

  فا  ة وااي دفاع املشاتكني ملزيا  مان احار  وعا م التعارض للحاوادت والعناىل لاألساباب
 .( 213)  وق  استقر علي  عنىل الشركة اسسالمية القطرية للتأمني

فاال فالا كاا اساتلم مان التعاويا كاىل املا فوع      نسبة الفا ا مالحظة نسبة التعويا .3
و ا كاا استلم من األقساا امل فوعة نصف ا من خاالل التعاويا    شي  ل  من الفا ا

                                                 
 (.398( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : ) 210) 

(   فتااوى اهليداة الشارعية ل ل اك فيصاىل  185ة ل لشركة التأمني اسساالمي لااأل دا : )( فتاوى اهليدة الشرعي 211) 
 (.312(    عن كتاب : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )181اسسالمي لالسوداا : )

التأمني التعاوين ل الشريعة (   عق  21( انظر : التأمني على احياة و عادة التأمني   د.حمن  سليناا األشقر : ) 212) 
 (.167(   التأمني اسسالمي  أمح  ملحم : )401اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : )

 (.168( انظر : التأمني اسسالمي  أمح  ملحم : ) 213) 
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وعلياا  العنااىل ل لعااا الشااركات   أي نساابة وت اسااح  فلاا  نصااف الفااا ا علااى مااا دفعاا 
 .( 214)  اسسالمية

  حااارج في اااا كناااا أفااا  لااا  لعاااا العلناااا  وت  ويظ ااار أا ااااة، الطااارق كل اااا ناااا زة 
 .( 215) وال ليىل ي ل على نوازاا 

  :توزيع الفائض في حال التعويض

الااايت أنشاااأاا ل اااك فيصاااىل  الساااودانية شاااركة التاااأمني اسساااالميةنااال ال ظاااام األساساااي ل
:   ل حالة ع م  صيل كاىل الفاا ا كاحتياطياات  تا فع 60املادة ل اسسالمي السوداين 

تبقااااى ماااان الفااااا ا للنشااااتكني ل ساااابة أقساااااط م .واملعنول لاااا  ل شااااركة التااااأمني  الشااااركة مااااا
ماان  ااحل تفرقااة لااني مشااتك  أقساااط ماسسااالمية أا الفااا ا يااوزع علااى عيااع املشااتكني ل ساابة 

 نحااا  نزلاا  لااا  مصااايبة فأخاااة تعويضاااف مااان الشاااركة  وآخااار ه يأخااة تعويضااااف  وااااةا املسااالك 
ممااا تساالك  لعااا الشااركات ماان خصاام التعااويا ماان    أو الاا كتو  الصاا يه الضاارير و أى أناا

اشااتاك العضااو الااةي أخااة تعويضاااف  وحماساابت  علااى الباااقي  ا وناا   وحرماناا  ماان الفااا ا  ذا 
زاد التعويا عنا دفع  من أقساا أو ساوا،  وذلك ألا الفا ا حاه املشاتكني عيعااف  فكاىل 

التعويضات  والتعويا حه من  قق  فيا  مشتك متاع لآلخرين ىنا  تاج  لي  الشركة ل فع 
 . ( 216)  شروا استحقاق   فال ون  لتأثحل اةا احه على ذاك

 :توزيع الفائض في حالة عدم االستمرار

أفتااا  ايداااة الرقالاااة الشااارعية للشاااركة اسساااالمية لااااأل دا لاااأا مااان يشاااتك ل حسااااب 
ويعتا مشاا كاف   ستحه الفا اال يحقة فالتأمني لع   قرا  امليزانية ِ  رج من قبىل امليزانية الال

ج على مسألة انسحاب الشريك مان الشاركة قباىل انت اا  ر  وق   ِّا   ل حال توزيع ذلك الفا ا

                                                 
مي  أمحااا  ملحااام : (   التاااأمني اسسااال313( انظاار : التاااأمني اسسااالمي   د.علاااي حمااي الااا ين القااار، دا ااي: ) 214) 
(168.) 

(  عن : التأمني اسسالمي   د.علي  184( انظر : فتاوى اهليدة الشرعية ل لشركة التأمني اسسالمي لاأل دا : ) 215) 
 (.364(   التأمني اسسالمي  أمح  ملحم : )313حمي ال ين القر، دا ي: )

أحبااات املااؤتر العاااملي د.حمناا  الصاا يه الضاارير   ضاانن ( انظاار : التااأمني : تقااومي املسااحلة ال ظريااة والتطبيقيااة    216) 
 (.5/3: )النالث لإلقتصاد اسسالمي جبامعة أم القرى ىنكة
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ت ألنا   ا خرنا  علاى أهناا لشارا الناواب فلام   ول ااة، الفتاوى نظار(  217) ؟ .الس ة املالياة
.وه ؟فل  نصيح من اةا املال و ا خرن  على مسألة ال    ؟!عطى واو يري  النواب علي اي

تبااني فتااوى اهليدااة اااىل يعطااى قينااة أقساااط     تا  اا  أو ت؟.وقاا   اارج علااى أهنااا نظااام شاابي  
 ع وام.ت يفال مانع م   واحه هلم و   وق  أقرو،  لقضية هن  اتفه علي  اجلنيع ل وا تفريه

  :توزيع الفائض في التأمين الصحي التعاوني كيفية

فلاااةا لقساانة الفاااا ا التاااأمني الصااحي متاصصاااة ل شااي  واحاا   حبكاام أا شااركات
  :التالية يتبع الطرق

  :حيسح نصيح كىل مشتك من الفا ا املاصل للتوزيع وفه املعادلة ا تية
 عاع أقساا التأمني =نصيح ÷ نوع أقساا التأمني ×الفا ا املاصل  :الالريقة األولى

 املشتك الفرد من الفا ا الس وي.
و عااع األقسااا عشارة مالياني لاير أي ماا    ذا كاا الفا ا التأميين مليوا لاير :منال

لاير ل الساااا ة فااااالا نصاااايب  ماااان الفااااا ا  2000وللااااغ  عاااااع أقساااااا خالاااا    %10يااااوازي 
% ماااان 10ما تااااا لاير واااااو مااااا يااااوازي  200=10.000.000÷2000×1.0000.000=

 أقساط .
ال األ لااااح ولعااا  خصااام ا ساااا ر لتلاااك وياااتم   يااا  الفاااا ا التاااأميين لعااا  ظ اااو   ااا

ولعا  خصام احتياطاات األخطاا  الساا ية ماع العلام أا كاىل ماؤمن لا  تعتاا   الس ة واملطالباات
ويتم احتساب  عاع التعويضات لكاىل عنياىل لصافة مساتقلة عان طرياه   وثا ق  وح ة واح ة

  ااارج الفاااا ا عاااع التعويضاااات املسااا دة والتعويضاااات املوقوفاااة وماااا سااا د وه يسااا د ومااان ِ
 .ويوزع الفا ا حسح الطريقة املعنول اا ل الشركة من الطرق السالقة  املستحه ل 

 الالريقة النا ية: 
أو   واة، م اسبة للشركات اليت في اا  صصاات أخارى  احل  صال التاأمني الصاحي

 :يعنىل في ا ما يلي في ا ع ة  صصات ل التأمني الصحي ومقسنة ألقسام  تلفة وحي  ا
  اعتبااا  كااىل قساام ماان أقسااام التااأمني حمفظااة قا نااة لااةاهتا  صاام م  ااا املصااروفات لأنواع ااا

 .املاتلفة واتلتزامات األخرى ذات العالقة فقط لالقسم املعين

                                                 
 (. 313  التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) (63/ 7اسنصاف : ) ( انظر : 217) 
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  وكةلك العةز يعتا خا اف لالقسم املعين فقاط   يعتا الفا ا لكىل قسم فا ضاف خا اف ل
 دوا  حل، من األقسام.

  أا يساا د عةاااز، ماان فااا ا األقسااام األخااارى :معاااني فلاا   ناارا اال حالااة عةااز قساام  
 وزع علي  فا ا لسبح عةز،.ت يأا اةا القسم  :وثانياف 

 ل حالة ونود فا ا فيوزع على ذلك القسم فقط دوا  حل، وفه املعادلة ا تية:  

 نااااوع أقساااااا التااااأمني ل ذلااااك القساااام للفاااارد ×الفااااا ا املاصاااال لااااةلك القساااام 
 أقسااا التااأمني لااةلك القسام =نصاايح املشاتك الفاارد ماان الفاا ا الساا وي ماان  عاااع÷احملا د

 القسم احمل د.
   ذا كاااا الفااا ا التااأميين لقساام التااأمني علااى ماارض الساارطاا ماانالف مليااوا لاير :منااال

  %10و عاع األقساا لقسم التأمني علاى مارض السارطاا عشارة مالياني لاير أي ماا ياوازي 
لاير ل السااا ة ضااا  مااارض السااارطاا مااانالف فاااالا نصااايب  مااان  2000الااا  وللاااغ  عااااع أقسااااا خ

% 10ما تا لاير وااو ماا ياوازي  200=10.000.000÷2000×1.000.000الفا ا =
 من أقساط .

  توزيع الفائض:حكم طرق 

  ألهنا مب ية علاى اتتفااق لاني املشاتكني  نا زة فينا يظ رالسالقتني حكم الطريقتني 
 .واهلل أعلم  ( 218) وق  أفت  ل  ع د من اهليدات الشرعية   واو عق    فاق فيةوز

  :سنوات تاليةفائض توزيع خسارة سنة على 

( علااى نااواز  نيااىل 186فتااوى  قاام ) :أفتاا  ايدااة شااركة التااأمني اسسااالمية لاااأل دا
خسا ة حساب محلة وثا ه سا ة مالياة معي اة لابعا أو لكاىل فاا ا حسااب محلاة وثاا ه سا ة 

رى مادام ال ظام األساسي الاةي وافاه عليا  عياع املتعااملني ماع الشاركة قا  نال مالية تالية أخ
وساوا  مان لقاي ما  م متعاامالف   ألا ذلك او مقتضى التعااوا لاني املشاتكني  على منىل ذلك

و ذا كاناا    ولاااب التاعااات فياا  ماان السااعة مااا لااي  ل  ااحل،  مااع الشااركة أو ماان تاارك الشااركة
ولاا  تسااتنر الشااركة ويسااع ا  قيااه   مااانع م اا  شاارعاف فااال  ذلااك ضاار  ل املصاالحة للةنيااع وت

                                                 
 .(334( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 218) 
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ول خالفاا  تعااريا هلااة، الشااركات  طاار اسفااالس ل هنايااة كااىل فااتة  نااىل   أااا اف ا التعاونيااة
( 219) مع ا خسا ة 

.   

 توزيع الفائض المتراكم في التأمين الصحي التعاوني:

لتاااااأمني وحبساااااح ال ظاااااام تقااااوم الشاااااركة ل العاااااادة حبكاااام كوهناااااا وكيلاااااة عااااان حساااااب ا
األساسي حساب التأمني وىنوافقة اهليدة الشرعية ومراعاة للنصالحة لتوزياع أكنار الفاا ا علاى 

ولعااا  لضاااع   محلاااة الوثاااا ه واقتطااااع ناااز  مااان فاااا ا كاااىل سااا ة كاحتيااااطي للناااااطر احملتنلاااة
  ل وناو، س وات يتاكم ااةا الفاا ا وحي  اا للشاركة احاه لالت سايه ماع اهليداة الشارعية توزيعا

وميكن مان خاللا  توزياع وثاا ه  انياة   ا حل ل حال تصفية الشركة أو حال زيادت  زيادة كبحلة
مسااامهة ماان الشااركة ل نشاار ا ااحل ل   )لطاقااات  ااحية ( للنحتااانني ل ساابة معي ااة كااىل ساا ة

  :ودليىل اةا احكم من ون ني   ال  صص ا
تاأمني فيعتاا اتفاقااف مان كاىل محلاة الوثاا ه أا اةا ق  نل علي  ال ظام األساساي حسااب ال .1

( 220) على اةا اسنرا  لطوع م واختيا ام 
ومن ا ا يؤكا  علاى الشاركات اسساالمية ل   
واألو    يااا   اهلاااا لتوزياااع لطاقاااات  اااحية   التاااأمني الصاااحي الااا ل علاااى ااااة، الفقااارة

زياااادة الفاااا ا ل توظياااف أو   ألنااا  مااان الضااارو يات الااايت حيتان اااا ال ااااس الفقااارا    انياااة
 تتحنل ا الوثيقة. ولو كان  تاملتضر ين  نىل األضرا  على لعا املشتكني 

وقا  أفا  في اا أااىل العلام   عرف  احب ات يقياس اة، املسألة على األموال ا  ولة اليت  .2
عن الااان مساااعود أنااا   أى أا كناااا نااال عليااا  كناااحل مااان العلناااا .ف   لصااارف ا ل وناااو، ا اااحل

 .( 221)  الةي ت يعرف  احب  يتص ق لاملال
  ااةا قاول لالبااقيفقال  طا فة: ي فع    اسمام ةسا  ويتصا ق    :وقال الن لطال

  و وى مع اااا، عااان معاوياااة الااان أىب سااافياا  و وى عااان الااان والناااو يواللياااث  البصااارياحسااان 
 ت يعارف  ااحب   و وى مع اا، عان الان عبااس. قاال الاةيمسعود أن   أى أا يتص ق لاملال 

                                                 
(  عاان التااأمني اسسااالمي   د.علااي حمااي الاا ين القاار، 186( انظاار : ايدااة شااركة التااأمني اسسااالمية لاااأل دا : ) 219) 

 (.313دا ي: )

 (.317( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 220) 

 (.15/7: )عن ة القا ي  ( انظر : 221) 
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ت يارى  الشاافعيعلى الرحىل وت يعرف موضع : يتصا ق لا . وكااا  ...احبة والقحلاا لأمح  
الص قة ل  وقال: ت أ ى الص قة ل  ون فا   ن   ا كااا مالا  فلاي  عليا  أا يتصا ق لا   و ا  

 .( 222)    كاا لغحل، فلي  علي  الص قة ىنال  حل،

 لاملاال يتصا ق أا  أى نا أ ع ا  هللا  ضاي مساعود الان وعان   :الن ق امة املوفهوقال 
  االف هلام يعارف وت  لعا ام ومان ومعاوياة مساعود الان لا  قاال فقا   احب  يعرف ت الةي
 .( 223)     عاعا فيكوا عصرام ل

 وأمنااال أ احال      د ، وتعاة   احمل ثااة الوظاا ف مان قاابا ماا ومناىل  :قاال الان تينيااة
 مصااحل ل يصارف مم اا اي منالف  ام العلم لع م أال ا     د اا تعة   ال يت األموال ف ة، .ذلك

 الت ا اح كالغا اح  احب  يعرف ت مالا  ع  ، كاا من وكةلك. العلنا  أكنر ع   املسلنني
 فالن اا    اااحب  يعاارف وت ميلكاا  ت مااالا  لياا ،  ااا  مم اان وبااوام الت ا ااح واملاارايب الت ا ااح وا ااا ن
( 224)    نياملسلن ومصاحل احانات ذوي    يصرف 

. 
مااااان كااااااا مااااان ذوي احاناااااات كاااااالفقرا   : ذا تباااااني ااااااةاا األ اااااالا ف قاااااول  :وقااااال
لاااىل  اااح أا يعطاااوا مااان الزكاااوات ومااان   ف اااؤت   اااوز  والااان السااابيىل  والغاااا مني  واملسااااكني

 (  225)   األموال ا  ولة لاتفاق املسلنني 

التنوياىل الكاوييت حاول ال  وة الفق ية الرالعاة لبيا   وق     ت في  تو ية من أعنال
( 226) الضوالط الشرعية للتأمني التعاوين حيث أنازت األمرين 

. 

  :الضوابط الشرعية العامة لشركات التأمين الصحي التعاوني 

  تون  ع د من الضوالط الشرعية اليت يلازم شاركات التاأمني التعااوين الصاحي مراعاهتاا
  :وم  ا

                                                 
 .(24/ 2: )تلن عب الا التن ي    وانظر :  (300/ 9: )على الباا ي شرح الن لطال (  222) 

 .(10/ 10تلن ق امة : ) املغين ( انظر : 223) 

 (.28/568(  انظر :  نوع الفتاوى : ) 224) 

 .(569/ 28 نوع الفتاوى : )(  225) 

 (.345( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 226) 
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ح األساسااية امل ظنااة حساااب التااأمني وتعااامالت الاا ل علااى عاا م  الفااة الشااريعة ل اللااوا  .1
 .( 227) الشركة م يرة العنلية التأمي ية 

وتكااااوا قرا اهتااااا ملزمااااة   تكاااوين ايدااااة شااااريعة للفتاااوى والتأ اااايىل لعنااااىل الشااااركة ومما سااااهتا .2
 .( 228) وي ل علي  ل ال ظام األساسي   للشركة

والتأكا  مان عا م   ة الشارعيةللتأكا  مان تطبياه قارا ات اهليدا  تكوين قسم للرقالة الشارعية .3
وهلا احاه ل التا قيه واملراقباة   وتكوا مرنعيت ا اهليدة الشرعية  ونود  الفات ل التطبيه

وقاااا  نااارت العاااادة أا تااا ل اااااة،   لكاااىل التفا ااايىل واتطاااالع علاااى كااااىل ماااا  تااااج  ليااا 
لا  وجتعىل هلا احه ل الرفع    الشركات على ذلك ل فصىل خا  من ال ظام األساسي

 .اسدا ة ودعوة اجلنعية العنومية لالنعقاد  ذا  فا  ل  اسدا ة اتستةالة لقرا ات اهليدة

الاا ل علااى مباا أ التاااع ل ال ظااام األساسااي والتعاااوا والتكافااىل وكااىل مالاا  لاا  عالقااة ماان  .4
( 229) تفا يىل و نرا ات 

. 

 .( 230)  ال ل على كوا الشركة وكيلة على حساب التأمني لأنر أو ل وا أنر .5

 .( 231)  ال ل على تشغيىل أموال حساب التأمني ل  اتت مباحة شرعاف وآم ة .6

لاااي  فيااا  ناااو  مااان قباااىل شاااركة     يااا  الااارلح ل عنلياااة املضاااا لة ي بغاااي أا يكاااوا عاااادتف  .7
حيااااث لااااوحظ أا لعااااا الشااااركات تضااااع عقااااود  ذعاااااا لشااااركت ا جتااااا علي ااااا   املسااااامهني

لعااااا أا    حيااااث حصااااىلينااااة لصااااوت ق املشااااتكني ولااااو وناااا  هلاااام ممنااااىل ف ااااو  ااااو ي ت
والباااااقي حساااااب  %80% ولعضاااا ا نساااابة 70الشااااركات وضااااع  ل فساااا ا نساااابة  لااااح 

وااااةا ناااوع مااان اتلتااازاز يردناااا    معااا  التاااأمني التةاااا ي ذي األاااا اف املادياااة   التاااأمني

                                                 
(   التااااأمني اسسااااالمي  أمحاااا  ملحاااام : 40نااااال األعنااااال   أ.د.حسااااني شااااحاتة : )( انظاااار : تااااأمني  اااااطر    227) 
(119.) 

 ( .64( انظر : املص   الساله: ) 228) 

(   التااااأمني اسسااااالمي  أمحاااا  ملحاااام : 47( انظاااار : تااااأمني  اااااطر  نااااال األعنااااال   أ.د.حسااااني شااااحاتة : ) 229) 
(119.) 

 (.120( انظر : التأمني اسسالمي  أمح  ملحم : ) 230) 

 (.120( انظر : املص   الساله : ) 231) 
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وماان املالحظااات علااى نظااام مراقبااة التااأمني ماا ناال علياا  ماان كااوا الفااا ا يرنااع   البحتاة
 .% حنلة األس م90ول سبة   لنشتكني% ل10ل سبة 

  ي  الفا ا ل التأمني ي بغاي أا يكاوا قارا اف مشاتكاف لاني  لا  ايداة املشاتكني و لا   .8
 دا ة الشااركة املسااامهة لالت ساايه مااع اهليدااة الشاارعية ماان حيااث مقاا ا ، واتحتياااطي وكااىل مااا 

 . ص 

) ىل أ احاب حسااب التاأمني لا  ساتحق  املساامهوا ل الشاركةت يال ل على أا الفاا ا  .9

232 ). 

قااااىل عاااان ال صااااف ت يتنيااااىل ايدااااة املشااااتكني ل  لاااا   دا ة الشااااركة لعاااا د م اسااااح  .10
لاتنتااب من ايدة املشتكني  وي تا ب ا لا  عضاواف أو أكنار للقياام لأعناال اسدا ة ماع 

 .( 233 )موافاة ا ل  لتقرير عن أعنال  ووضع الشركة 

 .( 234)  حساب للتأمني وحساب للنسامهني :ال ل على ونود حسالني مستقلني .11

 أحكام الشروط في التأمين الصحي التعاوني:  

  :الشروط في عقد التأمين الصحي التعاونياألصل في 

ل اا  علاى أا األ اىل ل العقاود    وز وضع شرا أو أكنر ل عق  التأمني الصحي التعاوين
( 235) والشاااروا الصاااحة 

وقااا    أو  اااالف مقتضاااى العقااا  الف الشااارا نصااااف ت  ااالشااارا أا   
كفتااوى اهليدااة الشاارعية ل     اا  ت لاا  فتااوى عاا د ماان اهليدااات الشاارعية ل التااأمني خبصو اا 

                                                 
(   135( انظر : املعامالت املالية املعا رة ل الفق  اسساالمي   حباث عقا  التاأمني   د.حمنا  عننااا شابحل : ) 232) 

  أعنال ال  وة الفق ية الرالعاة لبيا  التنوياىل الكاوييت حاول الضاوالط الشاريعة للتاأمني التعااوين عان : التاأمني اسساالمي 
 (.345د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )

( انظاار : املصاااد  السااالقة مااع : عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة اسسااالمية والقااانوا الوضااعي   د.اياانم حاماا   233) 
 (.310املصا وة : )

 (.120( انظر : التأمني اسسالمي  أمح  ملحم : ) 234) 

(   د اسااة شاارعية ألااام العقااود املاليااة 17عااز الاا ين خونااة  : )( انظاار : نظريااة العقاا  ل الفقاا  اسسااالمي    235) 
 (.1/97املستح ثة   د.حمن  مصطفى الش قيطي : )
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  وفتاوى اهليدااة الشارعية ل ل ااك فيصاىل اسسااالمي لالسااوداا  شاركة التااأمني اسساالمية لاااأل دا
( 236)  4/4ول     ت فتوى ن وة دلة الاكة الرالعة لالقتصاد اسسالمي  قم

. 

  :وضع شرط التحمل في التأمين الصحي التعاوني

% مان التكااليف علاى الشاركة والبااقي 80املراد ل  أا تا ل الوثيقاة علاى  ناىل نسابة 
ألنا   ذا   ووضع اةا الشارا اا ف ضاناا عا م  ساا ة اساتا ام الوثيقاة  على حامىل الوثيقة

 اسااتا ام الوثيقااة فينااا تعلاام أناا  يتحنااىل نااز اف ماان التكاااليف فالناا  يكااوا أحاار  علااى عاا م 
وقا  أفتا  نا وة الاكاة الرالعاة جباواز مناىل   كالةااب للطبياح لسابح ولا وا سابح   حانة ل 

ألا املشاتكني ل التاأمني التعااوين   لك ا  ل الوقا  نفسا   أت عا م احاناة  ليا   ااةا الشارا
ِّؤام  وا واملؤمن هلم ل وق  واح 

   ا ونا  يرناع هلاموالفا ا   واحساب هلم  ام نفس م امل
ولعاا م التشااب  لشاااركات التااأمني التةاااا ي ذات األااا اف املادياااة البحتااة و ظ اااا اف للفاارق لي  اااا 

لكان لاو   وألن  لاو أخاة فقا  أخاة حقا  أو ناز اف م ا  ل ال  اياة  ولني اة، الشركات التةا ية
( 237) علم عن عنيىل معني سو  استا ام فيعاج كحالة فردية 

. 

  :في التأمين الصحي التعاونيحكم االستثناءات 

اتسااتن ا ات الاايت تشااتط ا لعااا الشااركات ل العقاا  حنايت ااا ل حاااتت  :املااراد اااا
 .معي ة وتستنين ظروفاف معي ة حرماا املستفي  من التعويا

ألهنااا ل حقيقت ااا شااروا   وحكن ااا الشاارعي وتكييف ااا أهنااا داخلااة ل حكاام الشااروا
مناىل أا تكاوا مل اع التسايح و ساا ة اسااتا ام   ل اجلنلاة وناا زةوااي مقبولاة   مقتناة لالعقا 
وكاةلك   ألهناا مال ناة وهلاا ونا   ع م اسخاالل لشاروا الساالمة املرو ياة وبوااا :الوثيقة منىل

ت ولشارا أا   تعاا ض نصااف  أو كلي نا ماداما  ت  الشروا اليت في ا مصلحة ألح  الطرفني
وتلاا  أا تقاار اااا   و تكااوا ماان قبيااىل عقااود اسذعااااأ  كااوا في ااا تعسااف ل اسااتعنال احااهي

وتل  أا تكاوا كتالت اا   واملراد الشروا اليت تكوا مطبوعة ومكتولة  اهليدة الشرعية ل اجلنلة
( 238) خبط واضح وكبحل ليطلع علي ا الطرف ا خر 

. 
                                                 

 (. 346( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 236) 

 (. 346  344( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 237) 

 (.349ص   الساله : )( انظر : امل 238) 
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فاااال ولكااان ي بغاااي عنومااااف أا تفاااا ق شاااركة التاااأمني اسساااالمي شاااركة التاااأمني التةاااا ي 
 تشب  اا ل الشروا املعق ة اليت يقص  م  ا الت رب من التغطية.ت

العامااة لالت سايه مااع  تكناا ي بغاي أا توافااه ايداة املشاتكني علااى الشاروا واتساتن ا ا
ألهنام اام املؤم اوا واملاؤمن   صاح أا تفرضا ا الشاركة علاى ايداة املشاتكنيت يو   اهليدة الشرعية

ااة، الشاروا مان الشاركة الايت ااي  ارد وكياىل عا  م  علي م ل نفا  الوقا  واام أحاه لوضاع
مااانع ماان أا تقاا م الشااركة خاهتااا الف يااة كاااقتاح للحفااا  علااى  وت ي فااة مصاااح م و اا م ا

 حاسح التأمني من اتهنيا  واتضنحالل وا سا ة ولكن لي  كشروا  ذعاا  نبا ية.

 :االستثناءات والشروط الجائرة وعقود اإلذعان

ل  نا    ت التأمني شاروطاف تعسافية تت ااقا ماع اهلا ف الاةي ت عيا تضع لعا شركا
تبااااني ت يو   فاااارق لي  ااااا  ت لالالفتااااةوت تشااااركات التااااأمني التةااااا ي تكااااوا شاااابي ة أهنااااا تكاااااد 

ولاان يفااوهتم التاياار لاحساااب   التعسااف ل اااة، الشااروا  ت حي نااا جتنااع مااع لعضاا ا الاابعا
و ذلاك مان األعاةا  والايت سايأمب احا يث ع  اا لاالذا اتكتوا ي واحفا  على لقا  الشركة وب

تفارض  قالاة خا اة علاى  العااه أالعاا دول اضاطر وااةا التعساف  اهلل ل مبحث مساتقىل.
 شركات التأمني ل ي ا لتافف شروط ا على املواط ني

واملااااراد ا ااااا ذكاااار لعااااا الشااااروا التعساااافية والاااايت يتبااااني ىنةنوع ااااا شااااب  ا لالتااااأمني 
 :فن  ا  ن التأمني التعاوينالتةا ي ولع اا ع

فقااا  و د ل قباااىل ل التاااأمني أو  ا قباااىل فيضااااعف عليااا  التاااأمني ال يأا مااان للاااغ الساااتني فااا .1
ت التأكيااا  علاااى أا ناااامه سااا الىل التكاااافلي الاااوقفي للشاااركة اسساااالمية القطرياااة للتاااأمني لر 
( 239) تةاوز املشتك الستني س ة ي

التكافاىل ل مقتحا  ل ظاام  وق  طرحا  لعاا البااحنني  
( 240) اجلنااااعي 

وزادوا األمااار لِل اااةف حاااني نعلاااوا التغطياااة ت ت اااي لال سااابة للعاماااىل ل نظاااام   

                                                 
:     د.فاا ز أمحا  عبا الرمحند اساة ل نطااق التاأمني الااي ا اا–( انظر : الشروا التعسفية ل وثاا ه التاأمني  239) 
   (. 384(   التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )123)

(   الشاااروا التعسااافية ل وثاااا ه 393  387( انظااار : التاااأمني اسساااالمي   د.علاااي حماااي الااا ين القااار، دا اااي: ) 240) 
 (. 123د اسة ل نطاق التأمني الاي ا ا    د.فا ز أمح  عب الرمحن : )–التأمني 
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( 241) التكافااىل اجلناااعي لالوفاااة أو لبلااومل ا امسااة والسااتني 
وعااادة مااا تاارفا الشاااركات   

كنا أا امل افع وا  مات التأمي ية ت افا مع تق م    س ة 65التأمني على من كاا فوق 
واة، من عياوب التاأمني التةاا ي ذات ال زعاة   و تزاد األقساا لصو ة كبحلة ن اف أ  العنر

ف اااة، الفداااة الغالياااة مااان  تنع اااا تعاماااىل ااااة،   املادياااة والااايت سااارت    التاااأمني اسساااالمي
وا اا   والاةين لاو ونا  تااع لكاانوا أحاه ال ااس لاالتاع  القسوة والةين ام آلاؤناا وأم ات اا

ني من كبا  % من املتق م50وعلى األقىل قبول نسبة   شرا ومرانعت يقتح د اسة اةا ال
ضااار ت يوتااا  س حساااالياف ىناااا   ل لاااوا ح حسااااب املشاااتكني الف السااان كا ماااة  تنعياااة مااان

 ىنيزانية الشركة.

  ومن الظلم أن  حني يكاوا اسنسااا املشاتك ل التاأمني ل قناة حانتا  للتاأمني حيارم م ا  .2
ت اااي لال سااابة للعاماااىل ل نظاااام التكافاااىل اجلنااااعي أو لعاااا أناااواع فاااتاام نعلاااوا التغطياااة ت 

التاااأمني الصاااحي لالوفااااة أو لاااالعةز الكلاااي أو الااا ا م أو لبلاااومل ا امساااة والساااتني أي ناااا 
( 242) حيااا ت أوتف 

والساااؤال أيااان أنااا  أي اااا التاااأمني التعااااوين مااان ااااةا العةاااز عةااازاف كليااااف   
م ااااة فااااتة طويلااااة لساااابح  لااااك لانتظااااام ياااا فع األقساااااا ا التالااااي عاااان مشااااتك  ؟!دا ناااااف 

ت اسااح مااع ااا ف الشااركة ت يو   حصااول عةااز كلااي أو نز ااي هلااو م اااقا ملباا أ التعاااوا
وااةا ل احقيقاة الاةي يباني الفارق لاني أا يا ير حسااب التاأمني ععياة   و ايت ا التعاونياة

ل وااو أا تا ير، والوضع املناع ااو األو   تعاونية ولني أا ي ير، شركة جتا ية لاسم املضا لة
ععياااة تعاونيااااة تغلااااح فياااا  نانااااح التعاااااوا ومساااااع ة احملتااااانني ماااان املشااااتكني والوقااااوف 

 .ض ام ت  مع م

تشاااتا لعاااا الشاااركات للحصاااول علاااى ميااازة التكافاااىل أت يكاااوا احاااادت لسااابح  كاااوب  .3
العامااااىل أو العضااااو الطااااا رة مااااا ه يكاااان  اكباااااف لااااأنرة علااااى خااااط نااااوي م ااااتظم أو  حلااااة 

وكاأا الشاركة تريا  تقييا  حرياة املشاتك ا ا اة حا    ةا اتساتن ا  حماىل نظارواا  مستأنرة

                                                 
د اسة ل نطاق التأمني الااي ا اا    د.فاا ز أمحا  عبا الرمحن : –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ه التأمني  241) 
 (. 399ال ين القر، دا ي: )(    التأمني اسسالمي   د.علي حمي 123)

د اسة ل نطاق التأمني الااي ا اا    د.فاا ز أمحا  عبا الرمحن : –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ه التأمني  242) 
 (. 399(    التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )123)
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  كركواااا للتاا  يح علااى الطااحلاا ل وضااع آماان   رى فياا  خطااراف ماان  كااوب الطااا رةت ياافيناا 
ق  حيرم املشتك مان العاالج   وعالقت  لالصحي أن  واةا في  ق   من التعسف فينا يظ ر

 .شروا ذا جنا من احادت لسبح اة، ال

أت يكااوا احاادت لساابح أعنااال الغااو  أو اتشااتاك ل ضااروب  :ومان اااةا ال ااوع قااوهلم .4
وتفا ن   وااةا  رياح  ح  اهلوايات املباحة م عوا م  اا  الرياضة أو نوع من أنواع اهلوايات

( 243) ل الت رب من املسؤولية 
. 

 الشااركة وتت اارب وم  ااا حااني تشاات  احانااة وتكااوا الكا ثااة خا نااة عاان   ادة املشااتك تااأمب .5
أت يكاااوا احاااادت  :ولاااةا قاااالوا  مااان التعااااوا والوقاااوف ماااع مشاااتكي ا ودافعاااي األقسااااا

 .( 244) لسبح التفاعىل ال ووي أو الة ي أو التلوت أو اسشعاعي 

( 245) وم  اااا اشاااتاا شاااركات التاااأمني الصاااحي التعااااوين أا يكاااوا ت قااااف  اااحياف  .6
وميكااان   

ولو أا شركات التاأمني الصاحي قبلا    ة قينة اتشتاكقبول  حل الال ه  حياف نظحل زياد
وخا اة ماع   وكىل شركة  نل  نسبة مدوياة لكااا فيا  خ ماة  تنعياة حقيقياة  اةا ال وع

 لىل اؤت  املرضى أحوج للتعاوا من  حلام.  نظام التأمني اسنبا ي

وع أمار، قا  ماع أا   ه ل  أخاة مبلاغ التاأمني حا  ولاو كااا  احل ساليم العقاىلت حيامل تحر  .7
 !.!لتأمني مستقبىل أوتد،-أعين املاتىل عقلياف –أقساا التأمني ي فع ل  

                                                 
د اسة ل نطاق –شروا التعسفية ل وثا ه التأمني (  ال77( انظر :  التأمني وأحكام    د.سليناا الن ياا : ) 243) 

(    التاااأمني اسساااالمي   د.علاااي حماااي الااا ين القااار، دا اااي: 123التاااأمني الااااي ا اااا    د.فاااا ز أمحااا  عبااا الرمحن : )
(396  397 .) 

عبا الرمحن : د اسة ل نطاق التأمني الااي ا اا    د.فاا ز أمحا  –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ه التأمني  244) 
 (. 397(    التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 123)

د اسة ل نطاق التأمني الااي ا اا    د.فاا ز أمحا  عبا الرمحن : –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ه التأمني  245) 
 (. 406(    التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )123)
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حاا  اجل ااود علااى خطاار ماان احرماااا ماان التااأمني ل التااأمني التكااافلي اسسااالمي )التااأمني  .8
( 246) على احياة ( مع أهنم أحوج ال اس لةلك 

وكاأا الشاركة  ارم م مان اتنتفااع لاروح   
 التكافلي. التعاوا ل التأمني

 ا كاا العةز لسبح استعنال العقاقحل فيحرم لا وا تفصايىل لاني ماا  ارف كعاالج ولاني  .9
 .( 248)   واةا من الشروا اليت في ا نظر ( 247) استعنال  كنا  ات مم وعة 

يقاااع لااا    نااا  ت حياااه للناااؤمن لااا  الاااةي»مااان شاااروا شاااركات التاااأمني شااارا يقاااول: و  .10
لريدااة ماان   نااا كاااا ا طااأ  و ت فااالا الشااركةاحااادت مااع  ااحل، أا يعااتف خبطداا  لآلخاار م

ي كاار  التزاماهتااا لاا فع أي مسااتحقات تتتااح علااى احااادت. لااي  اااةا فقااط لااىل علياا  أا
 .( 249)  وح  لو كاا خطؤ، ت حيتنىل اسنكا   خطأ،  ولو أمام احملكنة

ىناا  التأمني حمىل املؤمن ل  ل مطالباة الغاحل أا  ىل شركة :ومن الشروا املتعلقة لاحلول .11
حسااااا ا ااا   وأا يسااقط حااه املااؤم ن لاا  ل  تساابح ماان أضاارا  ىننتلكااات املااؤم ن لاا 
التاااأمني مااان املتسااابح أكنااار مماااا ت فعااا  تعويضااااا  مطالباااة املتسااابح  وااااةا قااا  تأخاااة شاااركة

لاىل  هناا قا  تأخاة العاوض    أكاا مان مبلاغ التاأمني وذلك حي نا يكاوا التلاف  للنؤم ن ل 
 .( 250) ل  من أي تعويا و رم املؤمنكامالف من املتسبح 

شااروا ماان وضااع وثيقااة التااأمني الصااحي وماان التحايااىل مااا تفعلاا  لعااا الشااركات ل  .12
الشااال املااؤمن لاا   فناانال احنااىل والااوتدة ت  ولك  ااا ل  نل ااا ضاا   ظااريااة مبسااطة

 ويأخةاا العنيىل املسكني دوا أا ي  ك ااةا  ت  األو يشنل  التأمني الصحي ل الس ة 

                                                 
–(   الشااروا التعساافية ل وثااا ه التااأمني 14ظاار : حبااث : حقيقااة شااركات التااأمني   د.سااليناا الن ياااا : )( ان 246) 

(    التااأمني اسسااالمي   د.علااي حمااي الاا ين 123د اسااة ل نطاااق التااأمني الاااي ا ااا    د.فااا ز أمحاا  عباا الرمحن : )
 (. 416القر، دا ي: )

د اسة ل نطاق التأمني الااي ا اا    د.فاا ز أمحا  عبا الرمحن : –لتأمني ( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ه ا 247) 
 (. 416(    التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )123)

د اسة ل نطاق التأمني الاي ا ا    د.فا ز أمح  عب الرمحن : –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ه التأمني  248) 
(137.) 

 (.2: حبث : حقيقة شركات التأمني   د.سليناا الن ياا : ) ( انظر 249) 

 (.14( انظر : املص   الساله : ) 250) 
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حي  ااااا  لعاااا  حصااااول احنااااىل   ذا احتان ااااا لتحقيااااه مااااا دفااااع ماااان أنلاااا  وحصااااىل احنااااىل
عااا م    الشاااركات  قااا  يصااىل لااابعالاااىل   يكتشااف التالعاااح والتحاياااىل وقاا  فاااات األواا

حبةاة أا فاتة احناىل واملتالعاة   قطعياال وثيقاة التاأمني الصاحي كول فتة احناىل والاوتدة 
 !.!مكلف ماديا أمر

آخار لوثاا ه التاأمني تتفاه عليا  معظام شاركات التاأمني وااو عا م  شارطا ا اك  اكنا  .13
لعاااا  مضاااااي مااااا ة معي ااااة مااااان توقيااااع العقااااا  وا اااااا السااااؤال ملااااااذا ااااااةا  ساااارياا مفعوهلاااااا  ت

محايااة لشااركة التااأمني ماان اسااتغالل الشااال املااؤمن علياا   لأناا  قاا  يقااول الاابعا.؟التااأخحل
  الوثيقاة ول احقيقاة حيا  لاأعراض مارض ياةاح لشارا لعا األشاا  ع  ما  احيث 

مان دفاع  كىل وثيقة تأمني  حي تكفي شركات التاأمني أا القا نة اتستن ا ية اليت  نل ا
 مبالغ التأمني.

لعاا  مضااي ماا ة   تالوثيقاة  عا م ساارياا مفعااولوم  اا مااا تشاارط  لعاا الشااركات ماان  .14
ن علياا  محايااة لشااركة التااأمني ماان اسااتغالل الشااال املااؤمحبةااة   معي ااة ماان توقيااع العقاا 

وكاأا ااة،   حي  لاأعراض مارض ياةاح لشارا  الوثيقاة لعا األشاا  ع  ما أاحيث 
  لااااىل علااااى  ااااحيح معاااااىف منااااىل البقاااارة احلااااوب  الشااااركات ت ترياااا  التااااأمني علااااى مااااريا

وااااةا لاااي   ريبااااف ل ظاااىل  يااااب مبااا أ التعااااوا والتكااااتف   ولياااةاح املرضاااى    اجلحااايم
 اتنتناعي.

ات واملصااانع ل وثيقااة التااأمني الصااحي ماان عاا م كااول وم  ااا مااا تضااع  لعااا الشاارك .15
الااةين يقومااوا لالتااأمني  املصااانع أ ااحاب نحاااف حبااه واااةا   الوثيقااة س ااالات العنااىل

الااااةين طبيعااااة  الصااااحي علااااى عنااااالت م وااااام ت يسااااتفي وا ماااان الغطااااا  التااااأميين وخا ااااة
ثرت لااا  وااااة، مااان خااا ع التاااأمني التةاااا ي والااايت تاااأ  عنل ااام تتطلاااح تعرضااا م للناااااطر

 .( 251) لعا شركات التأمني التعاوين لءسف 

 .!!ألهنا مكلفة  لعا الشركات تستنين من وثيقة التأمني األمراض املزم ة .16

                                                 
 ( انظر : موقع نري ة اجلزيرة : 251) 
 http://www.al-jazirah.com/magazine/04022003/alsha1576.htm. 
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وثيقة تأمني  حي    نفس  خا ج القا نة  أيةمن يطلع على استن ا ات  ول احقيقة
 .( 252)  وخفا  ااتستن ا ات والشروا وتعق ي ا  اة، الوثيقة من كنرة املشنولة لتغطية

 :شبهة شركات التأمين في وضع هذه الشروط التعسفية

ألا األساااا  الف يااااة   تعتااااة  شااااركات التااااأمني لااااأا اااااةا يعاااارض لقااااا  الشااااركة للاطاااار
للحفا  علاى حسااب التاأمني مان اتهنياا    واحسالات اتكتوا ية مب ية على منىل اة، األمو 

 .ولالتاع تضر  اجلنيع
 أ لاااح الااا ول تتااا خىل حناياااة املاااؤمن هلااام والتافياااف  مااان ولاااةلك فاااالا القاااوانني ل

سابيىل املناال  ىوتعا هلا أو تلغي اا ومان ذلاك علا  تعسف الشروا اليت تفرض ا شركات التاأمني
م لاللطااااال 1992لساااا ة 19(ماااان القااااانوا املاااا ين الينااااين  قاااام 1076نصاااا  عليااااة املااااادة ) مااااا

كن ملاالفت  أثر ل وقاوع احاادت ه ي  وم  ا كىل شرا تعسفي يتبني أن   نوعة من الشروا
والشاارا الااةي يقضااي لسااقوا حااه املااؤمن لاا  لساابح تااأخر، ل  عااالا احااادت   املااؤمن م اا 

أو ل تقا مي املسات  ات  ذا تباني أا التاأخحل كااا   املؤمن ألنل     اجل ات املطلاوب  خبا ااا
( 253)  لعة  مقبول

. 

 :والجواب على هذه الشبهة من وجوه

  ني  نبا ياااف فكيااف تتالااى الشااركات عاان مسااؤوليت ا ل التااأمني علااى اااؤت  ذا كاااا التااأم .1
أا توزع نسبة مدوية على الشاركات لطريقاة ف ياة لتحتناىل دخاول عياع  :واحىل ل منىل اةا

فدااات ا تنااع لظااروف م ومشاااكل م وعاا م حرماااا أي ماا  م لشااروا تعساافية تت اااقا مااع 
 اين.واو ما يسنى لالتأمني اتقت    وح التعاوا

                                                 
 (.77( انظر :التأمني وأحكام    د.سليناا الن ياا : ) 252) 

د اسة ل نطاق التأمني الاي ا ا    د.فا ز أمح  عب الرمحن –شروا التعسفية ل وثا ه التأمني (  انظر :  ال 253) 
( :123.) 
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أا كىل شركة  ذا نعل  نسبة مدوية م  وسة ملشا كة أ حاب اة، الظاروف ا ا اة فلان  .2
  لللا  ققللق صلل قة لللن لللالكنااا ل احاا يث ال بااوي    يضاار حبساااب التااأمني لااالذا اهلل

 .( 254) أخرن  مسلم 

واو ع م لزوم الوفا  لوع اا ل فع مبلغ التأمني ل حاال   أا الشركة هلا  رج شرعي قوي .3
وقااا   ضاااي   عويضاااات تفاااوق قااا  هتاوت ت  خطااار علي اااا مااان دعااااوى قضاااا ية فاااال  العةاااز

لاىل أا الشاركة ليسا    لعلن ام أا ااةا  وح التاأمني التعااوين اسساالمي  لةلك املشتكوا
وقاا  تتاااوف لعااا األنظنااة ماان  قاارا  منااىل اااة،   حبانااة سعااادة التااأمني للساابح الساااله
معاجلتاا  لالرقالااة احملاساابية القويااة كنااا  ااري وميكاان   الفقاارة  وف ااا ماان تالعااح الشااركات

 كنا ميكن معاجلت  لزيادة القسط والطلح مان املشاتكني   العنىل ل  ل مراقبة أنظنة الب وك
حياااث ل الواقاااع   وااااةا يساااحل ل مقالاااىل خطاااو ة اةااارة العناااالت الصاااعبة  ع ااا  احاناااة

لتافياف اتلتازام  بياةأن التاأمني التةاا ي     عاادة التاأمني لا ى شاركات  شاركاتتضاطر 
ت تقىل ل العاادة عان نصاف  ناوع  –جتا، املؤمن هلم  فتحىل مبالغ ضانة  الةي علي ا
فتساتأثر تلاك      شاركات  عاادة التاأمني العاملياة -أخاةهتا مان املاؤمن هلام األقسااا الايت

ا ي التأمني التةا واقع شركاتح  أ بح الشركات الغرلية لأموال كان  أوطان ا أو  اا  
 وقا  للغا لتلك الشركات العاملية.  كوا لالوكاتتيأشب  ما لءسف ل العاه اسسالمي 

واحااا ة فقاااط ماااع شاااركات  عاااادة ساااعودية مباااالغ عقاااود  عاااادة التاااأمني الااايت ألرمت اااا شاااركة 
مليااوا لاير(  735) 2001العاام ففاي  :ماا يلاي التاأمني األن بياة ل ثاالت سا وات متتاليااة

 .( 255) (  لاير مليوا 716) 2003ل العام مليوا لاير( و  663) 2002ل العام و 

 :مقترح للتعامل مع عقود اإلذعان

  تشتنىل عقود كنحل من الشركات على شروا تعسفية وتكوا مان ناوع عقاود اسذعااا
لالاا    واااةا يت اااىف مااع  وح التاضااي ل عقااود املعاوضااات   ااال للتغيااحل في ااا ألهنااا مطبوعااة وت
ولاااةا يقاااتح علاااى الشاااركة وضاااع   الااايت ي بغاااي أا يكاااوا التاضاااي في اااا أكنااارعقاااود اس فااااق و 

                                                 
(   19)  والتواضااااع العفااااو اسااااتحباب لاااااب(   45  كتاااااب الااااا ) (2001/ 4 ااااحيح مساااالم : )( انظاااار :  254) 

 .(2588-69ح يث  قم )

 اليوم عن حكم اتكتتاب ل شركة مالذ للتأمني . ( انظر : فتوى د.يوسف الشبيلي ل موقع اسسالم 255) 
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وتكااوا   الشااروا القاللااة للتفاااوض كايااا  حبيااث يؤشاار العنيااىل علااى مااا ي اسااب  ويوافااه علياا 
 وخا اة أا لعاا الشاروا ت  خيا ات  من ضنن العقا  وتقاىل املنيازات أو تزيا  ماع كاىل خياا 

أمني والاايت تتنيااز لفااوا ا ماليااة كبااحلة ت اااف  اااا هتاا د مسااتقبىل شااركة كاااى منااىل شااركات التاا
وز هلااا أا ت  ااو  في بغااي أا ترفااه ااام  وكل ااا ماان اشااتاكات اااؤت  احملتااانني للتااأمني  الب ااوك

وت أا تسااااتغىل مركزاااااا املاااااع وقوهتااااا التفاوضااااية للضااااغط علااااي م ىننااااىل اااااة، العقااااود   تظلن اااام
 اسنبا ية.

  :لتأمين وعقودهاالتعميم والضبابية في شروط شركات ا

وم  اا الصاحي علاى شاروا االمياة   تشتنىل عقود شركات التأمني ح  التعاوين م  اا
وااةا   و الب اا يرناع للشاركة فقاط ل تفساحلاا  و تاج لتح ي  ل العقاود  ضبالية  حل حم دة

كقاوهلم    ومان ا اا تلا  مان   يا  وتفساحل ااة، الفقارات لوضاوح  في  نو  على العاق  الناين
وي بغاي   وناود لعاقا  آخار وكأنا  ت   ذا  أت الشركة ضرو ة لةلك وبواا من العباا ات :نالف م

 تفعيىل دو  ايدة الشركة الشرعية ل تفسحل اة، الشروا.

 :الزكاة في حساب التأمين التعاوني الصحي حكم 

احكاام ل الزكاااة ل اااةا ال ااوع ماان الشااركات فياا  تفصاايىل مبااين علااى أا شااركة التااأمني 
  ذماة حسااب املساامهني :والنانية  األو  ذمة حساب املشتكني  سالمي هلا ذمتاا ماليتاااس

 فيكوا احكم مفصالف على احاتت التالية: 
  واام الاةين يا فعوا أقسااا التاأمني  ذمة أماوال املشاتكني واام محلاة الوثاا ه :الحالة األولى

  زكاة في اا  ىل فالا قل ا أهنا ابة وتاع فالف ة، ي بين احكم في ا على تكييف ا الفق ي ل األ
وألهنااا ليساا  خا ااة   ( 256) وماان شااروا الزكاااة امللااك واسااتقرا ،   ألهنااا ليساا  مملوكااة ألحاا 
وألهناااا تأخاااة حكااام األماااوال املتااااع ااااا الااايت لاااي  مالاااك واألماااوال   لواحااا  مااان محلاااة الوثاااا ه

                                                 
البحاار الرا ااه شاارح ك ااز    (252/ 1تبيااني احقااا ه شاارح ك ااز الاا قا ه : )   (96/ 1فااتح القاا ير : ) ( انظاار : 256) 

موااح اجلليىل  (   2/148: ) حاشية ا رشي   (256/ 2التاج واسكليىل ملاتصر خليىل : )   (218/ 2ال قا ه : )
   (306 239 2/195) : وضة الطالبني    (408/ 1مغين احملتاج : )   (256/ 2صر الشيخ خليىل : )ل شرح  ت

 (259/ 2املب ع شرح املق ع : )   (170/ 2كشاف الق اع عن منت اسق اع : )    (391/ 1شرح م ت ى اس ادات : )
. 
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لشارعية العاملياة للزكااة ل ال ا وة النام اة واةا  ا  ت فتاوى اهليداة ا  زكاة في ا ا  ولة واة، ت
( 257) م  1998لقضايا الزكاة عام 

. 
 ذا حصاااىل حاماااىل وثيقاااة التاااأمني علاااى فاااا ا ل هناياااة العاااام فيةاااح عليااا   :الحاللللة النا يلللة

( 258)  خااراج زكاتاا   ذا حااال علياا  احااول 
زكاااة فياا  لعاا م اسااتقرا  فااال أمااا قبااىل توزيااع الفااا ا   

 امللك في .
لتااوفر   ف ااة، جتااح في ااا الزكاااة  ذمااة املسااامهني والااةين تاانل م الشااركة املسااامهة :النللةالحالللة الن

  وكاىل ما  م لا  أسا ن  الايت ميلاك كاماىل التصارف في اا  ف و ملك مساتقر  شروا الزكاة في م
 1998واااةا  اا  ت فتااوى اهليدااة الشاارعية العامليااة للزكاااة ل ال اا وة النام ااة لقضااايا الزكاااة عااام 

 ت  ا كااا يشاك ل وضاع ا ل     ال ولاة تأخاة مان الشاركة الزكااة فيكفاي ذلاكفالا كانا  م
 ( 259) مصا ف ا وأ اد أا حيتاا ل  ذلك. 

  :أحكام تغطية التأمين الطبي 

 :مفهوم تغطية التأمين الصحي

تق مي احناية املالية ض  تكاليف الرعاية الصحية والطبية والعالنية للنؤمن  :املراد اا
 260) منىل  د امل فوعات كاملة أو ناز  كباحل م  اا حساح اتتفااق  أقساا التأمني علي  مقالىل

). 
 وي خىل في ا تكاليف الت ومي والفحو ات الطبية وال فقات اجلراحية و حلاا.

و تلف عقود الشركات املونودة ل السوق ل  نىل تكاليف اة، املصا يف حساح 
 لى شكىل لوليصة تأمني  حي.عقود الشركة ونظام ا التأميين واليت تظ راا ع

                                                 
  (.444( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 257) 

(  التاااأمني اسساااالمي   د.علااااي حماااي الااا ين القااار، دا ااااي: 263( انظااار : ناااوازل الزكااااة   د.عباااا اهلل الغفيلاااي : ) 258) 
(399.) 

(   ناااوازل الزكااااة   د.عبااا اهلل الغفيلاااي : 444( انظااار : التاااأمني اسساااالمي   د.علاااي حماااي الااا ين القااار، دا اااي: ) 259) 
(263 .) 

 (.145   أ.د.خال  لن سعي : )( انظر : التأمني الصحي التعاوين 260) 
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ولالتااع تتضانن حا اف أقصاى للقيناة امل فوعاة لكاىل   وق  تكوا تلاك البوليصاة   ولاة
 نز ية ل العق  منىل تكاليف  رف الت ومي ومعيشت ا وتكاليف العنلية اجلراحية و حلاا.  

 :أنواع تغطية التأمين الصحي وتكييفها الفقهي

  ويتفاااارع ماااان األول م  نااااا ةسااااة أنااااواع   يساااانيت حصاااار التغطيااااة الطبيااااة ل نااااوعني   
وال اوع تاأمني ضا  العةاز املااع لسابح مارض   فال وع األول تأمني ض  املرض وتكاليفا  ا نياة

  مسا ىل:و عاتف ميكن استعراض ا ل األنواع التالية على شكىل   أو حادت

  :تأمين المصاريف الطبية ى:األول المسألة

ويساانى دفاع التكاااليف لالتغطيااة   مصاا يف  عايااة األطباا تااأمني  :وقا  يساانى أحيانااف 
ااوقاا  تكااوا اااة، التغطيااات علااى شااكىل خطااط تغطيااة حماا دة فيِّ   التأمي يااة لزيااا ة الطبيااح  دا    حا

ويساتبع  ااةا   ِ حي د ح  أقصى لع د الزيا ات ومع ل كاىل زياا ة ل السا ة منالف مبلغا حم دا 
علاى اخاتالف   واألدوياة وعاالج األسا اا وبوااا ال وع لعا التكاليف العالنية منىل األشاعة

 لني الشركات ل اةا وتفاوت.
 :وميكن تص يف اة، التغطية    أ  اف ع ة

وأتعاب   ويشنىل تغطية تكاليف زيا ة العيادات ا ا نية  مصا يف األطبا   حل اجلراحني .1
 املستشفى.سوا  ل امل زل أو ل عيادة الطبيح أو ل    عاية الطبيح ) حل اجلراح(

وتشاانىل التكاااليف املصاااحبة للعنليااة اجلراحيااة دوا تكاااليف الطبيااح   مصااا يف اجلراحااة .2
 تشنل ا.فال اجلراح 

ويشنىل تكاليف اسقامة لاملستشفى ل حالة ا تباط اا لت اومي املاريا   مصا يف املستشفى .3
 ل أح  أقسام ا ال اخلية لاملستشفى.

غطياااااة التكااااااليف املصااااااحبة للت اااااومي مااااان مصاااااا يف  عاياااااة التناااااريا وال قاااااااة  وتشااااانىل ت .4
تغطي ااا فااال الونبااات الغةا يااة ومصااا يف أخاارى مت وعااة دوا تكاااليف األطبااا  اجلااراحني 

 اة، الوثا ه.

فاابعا   وماان املالحااظ أا الشااركات  تلااف ل معااايحل ضاابط و  ياا  اااة، املصااا يف
تاا فع شااركات أخاارى لي نااا   الشااركات تاا فع م ااافع الت ااومي لاملستشاافى ملاا ة تصااىل لساا ة كاملااة

  و تلااف مع ااا القسااط التااأميين لااالطبع  ملاا ة ثالثااة شاا و  أو شاا ر واحاا  أو عشاارة أيااام فقااط
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والغالح أا الشركات تقوم ل ظام  د امل فوعات حيث يا فع املاريا تكااليف العاالج ِ يا فع 
يعطاي  وأحياناف يسنح العق  للنؤمن علي  لأا  الفاتو ة للشركة لس اداا حسح ل ود البوليصة

 .املستشفى احه ل  صيىل املبلغ ىنونح البوليصة
وتق م لعاا الوثاا ه التأمي ياة خا مات أخارى مناىل تغطياة مصاا يف  قاماة لاملستشافى 

 أو طلح قا نة ونبات خا ة وبو ذلك.  ل  رفة خا ة
ول الغالاااح أا ااااة، ال اااوع مااان التاااأمني يقااا م خااا مات حمااا ودة أو حمااا دة ولاااةا يلةاااأ 

وحيتاااج الشااال     ضااافة أنااواع أخاارى ماان التااأمني مااع اااة،   واع أخاارى أكااىلال اااس    أناا
( 261) البوليصة ل عق  واح  

. 

  :نموذج لخطة المصاريف الطبية األساسية لموظفي هيئة األمم المتحدة

اوذج  طة مصا يف الطبية األساسية ملوظفي ايدة األمم املتحا ة حياث و د ل وا ا 
حقات خطة التأمني الطيب األساسي مماثلاة )نفا ( تلاك الايت حيصاىل    ا مست :نص ا ما يلي

علي اااا املوظفاااوا العااااملوا. واحااا  األقصاااى للنباااالغ الااايت تسااا د ىنوناااح خطاااة التاااأمني الطااايب 
ملياوا دوت  ل السا ة.  :األساسي/خطة املزايا الطبياة الر يساية  أو كلي ناا  لكاىل مشاا ك ااي

  ة مااان املصاااروفات الطبياااة ا تياااة: ا ااا مات الطبياااةل املا ااا 80ويكااوا التسااا ي  علاااى أسااااس 
خاا مات العيااادات ا ا نيااة  خاا مات اسسااعاف امل  يااة  اتستشاافا  وال قااااة ل مصااحة أو 

ل املا اة مان تكااليف خا مات  100 ضاافة      الرعاية املؤسسية  التنريا ا ا   واحقن
ل املا ااة. وتطبااه حااا ود  80ل املستشاافيات الاايت ت تشاانىل أتعاااب الطبيااح الاايت تساا د ىنعاا 

ش  على  سوم الغرفة اليومية أو اسقامة ل املستشفيات  والعالج الطبيعاي وال فسااين وعاالج 
 .( 262) األس اا  

  :تأمين مصاريف التنويم بالمستشفى ة:الثاني المسألة

  ويعا  أا يتم التاأمني علاى املاؤمن عليا  ضا  ال فقاات الضارو ية لاملستشافى :واملراد ل 
ويااتم تطبيقاا  عااادة للت ااومي   اااةا ال ااوع اااو األكناار انتشااا اف لااني أشااكال محايااة التااأمني الصااحي

                                                 
(   نظااام التاأمني الصاحي التعااوين   د.احياا   150( انظار : التاأمني الصاحي التعاااوين   أ.د.خالا  لان ساعي : ) 261) 

 ( .39والتكي : )

 (.4( م ظنة األ ةية والز اعة التالعة لءمم املتح ة   نظام  اد  عن جل ة املالية : ) 262) 
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خبااالف ال ااوع األول ف ااو تااأمني التاا ا ي ولااو ه يكااوا   لاملستشاافى لساابح ماارض أو حااادت
  وقاا  يشاانىل ال ااوع األول تكاااليف الت ااومي  ذا ا تاابط لاا  ت ااومي فينااا لعاا   ا اااك حانااة للت ااومي

 :وتشنىل تغطية اةا ال وع  لفرق لني األول والناينواةا او ا
 .تكاليف الغرفة والونبات الغةا ية ل املستشفى .1

 .مصا يف املاتا .2

 .الرعاية التنريضية .3

 .استعنال  رفة العنليات واألدوية والعقاقحل واألن زة الطبية احمل دة .4

ع األول  ذ ذاك يشااااانل  ال اااااو   تضااااانن مصاااااا يف األطباااااا  واملصاااااا يف اجلراحياااااةت يو  
 الساله. 

مناىل   أا تق م منالف م فعاة الغرفاة والونباات الغةا ياة ألياام حما دة :وطريقة التغطية ا ا
وق  يتم اتتفاق علاى أسااس تقا مي حساومات علاى ل اود  تلفاة أو   ش ر أو ش رين أو أكنر

 و تلف الشركات ل اةا.  ق  يكوا العالج على أساس تق مي خ مات خا ة مميزة
 دي  التغالية التألينية ي    ا الناع:ضساليب 

 :وا اك ع ة أساليح لل فع م  ا
ويعااين أا تاا فع الشااركة مبلغاااف حماا داف لكااىل يااوم حسااح املتفااه علياا  ل   أساالوب التعااويا .1

 ن ول البوليصة كح  أقصى.

  حيااث ياااتم دفااع املصاااا يف أو نساابة م  اااا   د املاا فوعات أو أسااالوب املصااا يف الفعلياااة .2
  بلغ الياومي املساتفاد م ا  ماع وضاع حا  أعلاى لعا د األياام وناوع الغرفاةلغا ال ظر عن امل

أو   ياا  ماا ة معي ااة كحاا  أقصاااى    % مااان املبلااغ80وقاا  يكااوا احاا  األعلااى اااو دفااع 
علااى  توتباا  كااىل اااة، احسااالا  وقاا  يزياا  لكاان يزياا  معاا  القسااط التااأميين  كشاا ر ماانالف 

لكاان كااىل شااركة  قااه ااا ف ا   ل الغالااح احساالات اتكتوا يااة والاايت تعطااي نتااا ه متقا لااة
 .( 263) لأسلوب معني فق  تع دت األساليح وال اته واح  أو متقا ب

                                                 
(   نظااام التاأمني الصاحي التعااوين   د.احياا   151الصاحي التعاااوين   أ.د.خالا  لان ساعي : )( انظار : التاأمني  263) 

 ( .39والتكي : )
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  :تأمين مصاريف العملية الجراحية ة:الثالث المسألة

أا يتم تغطية مصا يف خ مات الطبيح اجلاراح ومصاا يف التاا ير ونقاىل  :واملراد اا
 .لع  العلنية اجلراحيةال م و نرا ات التشايل والرعاية الطبية 

واااة، البوليصااة ناااد اف مااا تفاارد   وتساانى لوليصااة تااأمني  مصااا يف اجلراحااة األساسااية 
والغالااااح أا يااااتم التااااأمني ىنونااااح لوليصااااة تااااأمني تغطااااي مصااااا يف خاااا مات   لعقاااا  مسااااتقىل

 املستشفى واملصا يف الطبية املت وعة.
 :أساليح دفع التغطية التأمي ية ل اةا ال وع

طريقاة نا ول اجلراحااة  :وااي  ت طارق لتغطياة مصاا يف اجلراحاة األساسايةيونا  ثاال
 :وتفصيل ا كنا يلي  والطريقة اتعتيادية وطريقة مقياس القينة ال سبية

 الالريقة األولى:طريقة ج ول الجراحة: 

ع ااااةا األسااالوب   ااا ا  نااا ول نراحاااة ماااع لوليصاااة التاااأمني يسااانى ب   قا ناااة يتبااا
وتضانن ضانن    اا    احا  األقصاى املتااح لتغطياة عنلياة واحا ةن اول اجلراحاة   ويشاا  في

  وق  يتضنن اجلا ول قا ناة لا نساني عنلياة األكنار شايوعاف   العق  قا نة لالعنليات الشا عة
ولاا ى الشااركة قا نااة أخاارى ملعاجلااة العنليااات  ااحل الشااا عة ضاانن ن ولااة معي ااة توناا  لاا ى 

يااااات ماااان العنليااااات الصااااغحلة حاااا  العنليااااات وتتاااا  ج اااااة، العنل  مفتشااااي  دا ة املطالبااااات
وت و ذا ه تكااان العنلياااة م وناااة ل اجلااا ول فالهناااا تعاماااىل حساااح املصاااا يف املعتاااادة   الكباااحلة

 .تةاوز اح  األقصى ل اجل ولت
ويكاااوا ا ااااك حااا    وأحيانااااف يقااا م اجلااا ول خصاااناف علاااى تكااااليف العنلياااة اجلراحياااة

 أقصى للحسم.
 :االعتيادية الالريقة النا ية: الالريقة

يتم ل اة، الطريقة مقا ناة مصاا يف اجلراحاة ىناا يبا و أنا  م اساح معتااد مان ال احياة 
و ذا كانااا  املصاااا يف متفقاااة ماااع املعاااايحل ياااتم دفاااع   اجلغرافياااة للبلااا  الاااةي تااا  فيااا  اجلراحاااة

 املصا يف لالكامىل ل العادة.
 الالريقة النالنة: طريقة لقياس القيمة النس ية: 

لك  اا  تلاف ع  اا مان حياث أنا  لا تف مان   يا    طريقة ن ول اجلراحاةواي تشب  
ويت اسااح عاا د   مبلااغ معااني لكااىل  ناارا  نراحااي يااتم   ياا   نوعااة ماان ال قاااا هلااةا اسناارا 
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وتعا  عنلياات القلاح   ال قاا املوضوعة ألي  نرا  مع عا د ال قااا احملا دة لإلنارا  األقصاى
وعنليااة استدصااال الزا اا ة ال وديااة    د ألااف نقطااة ماانالف أقصااى  ناارا  وحياا د هلااا ماان ال قاااا عاا
وقاا  حياا د جلااا   اابع ماانالف عشاار نقاااا   ألهنااا أقااىل أمهيااة  حياا د هلااا عاا د ما ااة وةسااني نقطااة

 واكةا.  فقط
ويعارف لعاماىل   ومن أنىل   ي  مبالغ امل فعة يتم   ي  مبلغ لكىل نقطة ل البوليصة

 يااتف لكاىل نقطاة عاماىل  اول سات فع  20خطة تتضانن  :فننالف   التحول لتح ي  قينة امل فعة
واااةا يعاين أناا  كلنااا زاد عامااىل التحااول أدى    زيااادة   أ لعاة آتف لاير سناارا  لاا  ما تااا نقطااة

 .( 264) قينة قسط البوليصة 

  :تأمين المصاريف الطبية الكبرى ة:الرابع المسألة

وساوا  ل   لاف مباالغ كباحلة نم اةا ال وع من التاأمني للنصاا يف العالنياة الايت تك
 مماا ت  أو تكااليف الت اومي أو  حلااا  أو الفحو ات والتحاليىل  األدوية أو العنليات اجلراحية

وكاا ال اعي تلتكا  اةا ال وع ع م وفا  األنواع السالقة   تفي ل  األنواع السالقة من التأمني
وعالنياة مكلفاة ل أ ال ا مناىل كنا أا ا اك عنليات نراحية    ىنصا يف اةا ال وع البااظة

 .عنلية القلح املفتوح ونراحة املخ
وتص   لوليصة اةا ال وع متضن ة لتحنىل مبالغ كباحلة ماع وناود حا  أقصاى هلاا ألي 

وق  تتضنن لعا    د سقفاف أعلىت حيولعض ا   حادت أو مرض منىل مليوا لاير وبو ذلك
ونظاااراف  لتكااااليف أو أكنااار أو أقاااىل % مااان ا80 العقاااود اتتفااااق علاااى نسااابة التاااأمني ااااىل ااااي

لالطراد ل زيادة التكاليف الطبية من أن ازة وعنلياات فاالا الشاركات جتا   اعولة ل احملافظاة 
 ولةا تتوقف لعض ا عن    ا  اةا ال وع من التأمني.  على قسط حم د

وتتنياز لتغطياة شااملة   ويتنيز اةا ال وع لتق مي تغطياة واساعة ل لوليصاة واحا ة فقاط
  ود تأمي ية عالية ن اف.وح

  وياااتم ل ااااة، البوليصاااة و اااف ا ااا مات والتة يااازات املغطااااة ااااا لالشاااراف طبياااح
ولعا الشركات ت مه لوليصة التأمني ضا  املصاا يف   و  د هلا م ة معي ة  ما س ة أو أكنر

                                                 
(   نظااام التاأمني الصاحي التعااوين   د.احياا   154( انظار : التاأمني الصاحي التعاااوين   أ.د.خالا  لان ساعي : ) 264) 

 ( .39والتكي : )
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  الطبيااااة األساسااااية مااااع املصااااا يف الطبيااااة الكاااااى ل خطااااة واحاااا ة وتساااانى ا طااااة الشاااااملة
 ا جتعل ا خطتني م فصلتني وتكوا النانية على شكىل خطة طبية تكنيلية.ولعض 

و تلاااف التساااعحلة   ويقااا م ااااةا الاناااامه علاااى شاااكىل فاااردي أو علاااى شاااكىل عااااعي
( 265) فق  تقىل مع اجلناعي ملراعاة الكنرة ض  األمراض الشا عة منالف   لي  نا

. 

 :تنوعةتأمين المصاريف الطبية اإلضافية والم ة:الخامس المسألة

 ويراد اا املصا يف اسضافية اليت ه ترد ل لوليصة التأمني األساسية. :المراد ب ا
  :م  ا  ويتم   ي اا لع ة طرق: يفية تح ي  ا

أا حيااا د مبلاااغ أقصاااى مل فعاااة املصاااا يف املت وعاااة اسضاااافية لاااأا تكاااوا ضاااعف قيناااة 
 .باتمنىل أا تكوا ضعف قينة اسقامة أو الون  التكاليف اسضافية

وق  جتناع الكنياات ل مبلاغ   وأحياناف يتم   ي  مبلغ معني كح  أقصى لكىل   ف
فاااالذا كانااا    شاااامىل كحااا  أقصاااة مناااىل عشااارة أضاااعاف تكااااليف  عاشاااة يومياااة ل املستشااافى

 ( لاير كح  أقصى. 1000التكلفة اليومية ما ة لاير فتكوا التغطية ألف )

مع ونود حا       من الب ود ح  أقصىوق   تنع األمراا ل البوليصة فيح د لكىل ل
واسعااع   لاير 300والت ومي   لاير منالف  200تزي  ع   فيقال األدوية  أقصى  عاع للةنيع ت

 .لاير منالف  4000

 ض اع   ا القسم: 
  :م  ا  ول  أنواع ع ة

وتلاا  ماان كشااف طاايب ساااله ل   لوليصااة تغطيااة العا لااة ىنونااح عقاا  واحاا  لكااىل أفراداااا .1
ولااةا قاا  يسااتبع  لعااا األفااراد ألسااباب  ااحية كا تفاااع تكلفااة عالناا  أو توقااع   ادةالعاا

 مرض ل .

مناىل التااأمني ضا  الساارطاا   تغطياة حالاة  ااحية معي اة ضا  ماارض معاني أو حااادت معاني .2
 .وبو،

 ويشنىل وتدة الطفىل ومضاعفات ذلك والرعاية الطبية.  تغطية األمومة .3

                                                 
(   نظااام التاأمني الصاحي التعااوين   د.احياا   159أ.د.خالا  لان ساعي : ) ( انظار : التاأمني الصاحي التعاااوين   265) 

 ( .39والتكي : )
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 .تغطية مصا يف  حة األس اا .4

ول حاااني تت ااع م  اااا لعاااا الشااركات وتتااااوف م  اااا    يف الصااحة ال فسااايةتغطيااة مصاااا .5
لاعتبا اااا مرضاااف ماان األمااراض وياا خىل  اا    لصااعولة   ياا اا تأخااة اااا شااركات أخاارى

وقااا  يااا خىل ل لوليصاااة التاااأمني ضااا    لوليصاااة التاااأمني ضااا  املصاااا يف الطبياااة األساساااية
( 266) املصا يف الطبية الكاى  ا است عى األمر 

. 

  :تأمين الدخل عند العجز بسبب حادث أو مرض ة:السادس لمسألةا

ع اا ما يصاااب شااال ىناارض أو حااادت يتساابح ل عةااز، عاان العنااىل عةاازاف كلياااف أو 
حبياث يصارف لا  دخاىل   نز ياف فالا ذلك يعتاا لاعنااف علاى البحاث عان ااةا ال اوع مان التاأمني

 .فتة العةز ي فه ل  على نفس  وأسرت 
مني اتنتنااعي أو معاشاات التقاعا  لاأا تلاك لسابح للاومل سان واو  تلف عن التأ

 خبالف اةا ال وع الةي يتسبح في  شي  مفاني .  معي ة ت لسبح عةز
 .ألن  ح ت ل  مرض أو حادت أعةز، عن العنىل  وون   دخال  ل التأمني الصحي

ويكاوا   التعاويا الشا ري والاةي  تاا  فيا  املاؤمن عليا  مصاروفاف شا رياف  :ومن أنواعا 
  % مااان دخلااا  حااا  ت ياااؤدي    قضاااايا ت أخالقياااة مناااىل افتعاااال املااارض80ل العاااادة ميناااىل 

 .والتكاسىل ل التوقي من احوادت وبو ذلك
 267) وااو أحا  أنواعا    واةا ال وع داخىل ل التاأمني التكاافلي )التاأمني علاى احيااة (

)
. 

  :ض ااع تألين ال خ  عن  العجز بس ب حادث ضو لرض
 .وعةز نز ي  عةز كلي عن العنىل :نوعااواو 

 العجز ال ل : 
 .ع م الق  ة على العنىل ل أي م  ة أو وظيفة مقالىل مكافأة أو أنر :ويراد ل 

                                                 
 (. 164( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي : ) 266) 

(   نظام التأمني الصحي التعاوين   د.احي   366( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 267) 
 (. 39لتكي : )وا
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وا اااالف فيااا    ولعااا الشاااركات تقياا ، لعااا م القاا  ة علاااى العناااىل ل عنلاا  أو م  تااا  فقااط
تاأمني التكاافلي أو التاأمني وااةا ل احقيقاة ناوع مان ال  واسع لني الشاركات ل   يا  مف وما 

( 268) علااى احياااة ع ااا  املااوت أو حااا وت عةااز كلاااي 
فالتااأمني علاااى   ولااي  ااااو حمااىل حبن اااا  

 ويطول الكالم في .  احياة نوع مستقىل
 العجز الجزئ : 

واااو العةااز املسااتنر للنااؤمن علياا  لساابح   ااالة لاجلساام نتيةااة حااادت ويكااوا  ااحل 
وتااؤثر اااة، اس ااالة علااى   وانبااات وظيفتاا  أو م  تاا   علااى أدا  واحاا  أو أكناار ماان أااام دقااا

 أدا   ألح  الوانبات امل نة لوظيفت  أو عيع ا.
% ماااان التعااااويا الشاااا ري أو األساااابوعي املاااا فوع 50وتأخااااة وثيقااااة العةااااز اجلز ااااي 

وقاا  تون اا  كنااحل ماان الشااركات     مهااال اااةا ال ااوع لصااعولة   ياا    ىنونااح العةااز الكلااي
 التالعح في . العةز اجلز ي و مكاا

 صارة التألين على العجز: 
وأث ااا  فااتة التغطيااة حاا ث  لاا    طبيااح نااراح ع اا ، لوليصااة تااأمني دخااىل ضاا  العةااز

  اااالة ل يااا ، م عتااا  مااان مما ساااة اجلراحاااة ففاااي ااااة، احالاااة حيصاااىل الطبياااح علاااى حصااات  مااان 
ومااان ا ااااا  تلااااف   وماااان حقاااا  التكساااح لطاااارق أخاااارى كنااا  س ل كليااااات الطااااح  التاااأمني

شركات ل تعريف العةز فابعا الشاركات تشاتا العةاز عان أي عناىل ولعضا ا تشاتا أا ال
ولعاا  اااة، املاا ة يكااوا   ويساالم لاا  التااأمني ملاا ة أ لعااة وعشاارين شاا راف   يعةااز عاان م  تاا  فقااط

ولا  يتباني أا العةاز   املراد لالعةز او العةز الكلي عن أدا  أي عنىل ل ى الغحل مقالىل أنار
وعليااا  ف اااةا املف اااوم يلااازم   والنااااين لعااا اا  الل مااا ة اتنتظاااا  والتباااني  األول خااا :لااا  مف ومااااا

أو ينبا  عا م ق  تا  علاى البحاث  –السا تني –الطبيح لالبحث عن عنىل لع  م ة اتنتظا  
 .عن عنىل

 وق  تشتك ع ة أنواع من األنواع السالقة ل وثيقة تأمني واح ة.
 ل ة االستفادة لن التعايض: 

                                                 
 ( .359( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 268) 
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  وق  تصىل  نا  سا وات  والغالح س ة  م ى التعويا اليت يري   تا  املؤمن علي 
سااا ة أو  65ولعضااا ا ذات عقاااود طويلاااة األناااىل تغطاااي العةاااز    أا يصاااىل الشاااال لعنااار 

 .( 269) م ى احياة 

  :ضوابط التغطيات في التأمين الصحي التعاونيالسابعة:  المسألة

ولاةا تونا    وتسابباف لإلثارا   ينالتأمني لي  وسيلة لالستلاح من شركة التاأمني التعااو 
 :م  ا  ا اك ع ة ضوالط شرعية لضبط عنليات التغطية ل التأمني الصحي التعاوين

أن  تل  من   ي  التغطية ل التاأمني الصاحي التعااوين ىنقا ا  معاني وعا م األخاة لتقا ير  .1
دات تكااااااليف زياااااا ة العياااااا :فنااااانالف   العنيااااىل لوحااااا ، ويرناااااع في اااااا ملتوساااااط ساااااعر الساااااوق

  فاابعا األطبااا  يأخااة ةسااني لاير علااى الزيااا ة   تلااف أسااعا اا لاا ى األطبااا  :ا ا نيااة
وااااةا اتخاااتالف يقتضاااي اتتفااااق علاااى ساااعر   ولعضااا م ثال ا اااة لاير  ولعضااا م ما اااة لاير

ومتوساط كشافية اتستشاا ي كاةا   متوسط كشفية الطبيح العاام كاةا :فيقال منالف   عادل
)  تتغحل لتغحل تسعحلات وزا ة الصاحة أو حبساح العارض والطلاح واليت  وفه أسعا  السوق

270 )
و ذا اتفقاا  ايدااة املشااتكني   ومنل ااا لوليصااات تااأمني العنليااات اجلراحيااة لأنواع ااا  

وا ااك تتا خىل الشاركة لتقا مي نصاا ح ا الف ياة   على وضع السعر ألعلى سعر فل ام ذلاك
وهلااا     هلااا  نبااا ام علااى مااا ترياا ولكاان لااي  للحفااا  علااى حساااب التااأمني ماان اتهنيااا 

 .اتنسحاب من  دا ة حساب التأمني وتسلين  لشركة أخرى

التعاااويا ل التاااأمني الصاااحي التعااااوين ي بغاااي أا يكاااوا عااان ا ساااا ر املادياااة الااايت تصااايح  .2
ماااانع مااان  ناااىل ا ساااا ر التبعياااة أو  وقااا  أفتااا  لعاااا اهليداااات الشااارعية لأنااا  ت  املشاااتك

املشااتك لساابح احااادت  ذا كاااا ميكاان تقاا يراا تقاا يراف سااليناف ودفااع  األ لاااح الاايت فقاا اا
ونصح  اهليداة الشارعية لب اك فيصاىل اسساالمي املصاري لعا م التوساع ل   التعويا ع  ا

( 271) ملااا فياا  ماان شااب ة  الرلااا   اااةا ال ااوع ماان التااأمني
وا ااا تتاا خىل الشااركة أيضاااف لتقاا م   

                                                 
 (. 168( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي : ) 269) 

 (. 350( انظر : املص   الساله: ) 270) 

   (267ي الا ين القار، دا اي: )  عن : التأمني اسسالمي   د.علاي حما 252( فتوى لي  التنويىل الكوييت  قم  271) 
 (.156وفتاوى التأمني   عع د.عب الستا  ألو  ة ود.عز ال ين خون  : )
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طااار علااى حسااااب التاااأمني ماان خاااالل حساااالاهتا فاااالا كااااا ا اااك خ  خاهتااا الف ياااة لأمانااة
مااانع م اا  مااادام فااال و ا ه يكاان ا اااك خطاار علااى احساااب   اتكتوا يااة فتقاا م نصااا ح ا

ويقاتح ضابط  ىنقاتح م اساح وحا ود معي اة   واام متفقاوا عليا   مقراف من ايدة املشاتكني
 أو أحوال معي ة.

وقاااا  دفااااع  ت(  272) الضاااار   تقاااا ير الضاااار  يقاااا   ىنقاااا ا  األضاااارا  الفعليااااة وقاااا  وقااااوع .3
( 273) التعااويا أو وقاا  التعاقاا  

ماان ماارض أو عةااز كلااي أو عنليااة نراحيااة أو حااادت   
 أو بو ذلك.

وساوا  كانا  شاركة التاأمني    ح على حامىل وثيقة التأمني  عادة املبلغ الزا   عن احانة .4
واهلل تعااا    ألا أكااىل مااازاد عاان ذلااك ماان أكااىل املااال لالباطااىل   سااالمية أو  ااحل  سااالمية

للَنُ ُم بااُلَ اطالل ا   :يقااول   واااو ماان الظلاام احملاارم [188]البقاارة/  َواَل تَللُأُ ُلاا َضُلللَااَلُ ُم بَليلُ
( 274) املاالف ملقتضى شروا العق  

وكةا  ذا استطاع التوفحل واملناكسة ح  عاج لأقاىل   
 ااا  ت فتاااوى لبيااا  ولااا    مااان املبلاااغ احملااا د أو املاااأخوذ فاااالا  اااح عليااا   د املبلاااغ الزا ااا 

 .( 275)  257التنويىل الكوييت  قم 

  سوا  كان  أناو  فحال أو أناو اف قضاا ية   وز دفع املصروفات املتصلة لالتأمني الطيب .5
جتيااااز دفااااع املصااااروفات املتصاااالة  262وقاااا   اااا  ت فتااااوى لبياااا  التنويااااىل الكااااوييت  قاااام 

( 276)  وسااوا  كاناا  مصااروفات قضااا ية أو أنااو  فحاال  لالبضااا ع املااؤمن علي ااا
واااةا   

فاااالا اتفقااوا علاااى خااالف ذلاااك نفاااة   مبااين علاااى موافقااة ايداااة املشااتكني علاااى  قااارا  ذلااك
 وعنىل ل ..

                                                 
(   عااان : التاااأمني اسساااالمي   145( فتاااوى اهليداااة الشااارعية لب اااك فيصاااىل اسساااالمي املصاااري )فتااااوى التاااأمني :  272) 

 (.267د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )
 (.354  عن : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 381ييت  قم ( فتوى لي  التنويىل الكو  273) 

 (.352  عن : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 262( فتوى لي  التنويىل الكوييت  قم  274) 

 (. 352قر، دا ي: )  عن : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين ال 257( فتوى لي  التنويىل الكوييت  قم  275) 

 (.352  عن : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: ) 262( فتوى لي  التنويىل الكوييت  قم  276) 



 

109 

 

  لازم السا ادال يفالذا انت   م هتا أو ه يس د فا    د التغطية فتة ملكية لوليصة التأمني .6
علاى ذلاك واةا مبين على نظاام ايداة املشاتكني ل ترتياح األحقياة ااةا التااع فاالا اتفقاوا 

و ا اتفقوا على التن ي  لس ة  انية ل أحوال معي ة أو وفه ظروف معي اة   نفة وعنىل ل 
 ه للشركة اليت ت ير احساب فرض أي من ا يا ين علي م. ت حيو   فل م ذلك

 :الوساطة في شركات التأمين الصحي 

  انااا  ل مبااااحواأل اااىل في اااا اسلاحاااة  ذا ك  الوسااااطة ااااي الوكالاااة والتوكاااىل ل عناااىل معاااني
( 277) وحقيقت اااا أا الوكياااىل نا اااح عااان املوكاااىل وي فاااة أعنالااا  وتصااارفات  نيالاااة ع ااا  

ومااان ا اااا   
 :نستطيع تقسيم الوساطة عن شركات التأمني    قسنني

 القسم األول:
واي التوكىل عان الشاركات اجلاا زة شارعاف كشاركات التاأمني الصاحي التعااوين  :وساطة نا زة 

ألا كاىل ماا ت خلا  ال يالاة   واو مبين على القول جبوازااا  حرج في  وت واةا مباح  اسسالمية
وشرا الوكيىل أا ت يكوا مم وعا لالشرع من تصارف  ل الشاا الاةي    وز التوكىل والتوكيىل في 

( 278)  وكىل في 
كناا ل وكاال  الصا قات    و ذا قل ا لاجلواز فيةوز حي دة لأنر أو ل وا أنر  

( 279) لنالااا  حق اام في اااا لالكتاااب والسااا ة ا  وااام العااااملوا علي ااا
وعلااى ااااةا  ااوز لشاااركة   

و ااوز   التااأمني اسسااالمي أا تكااوا وكيلااة لشااركات نااا زة كشااركات  عااادة التااأمني اسسااالمي
( 280) هلا أيضاف وضع وكال  هلا أو مساسرة مقالىل عنولة على عنيىل 

. 

 القسم النا  :

                                                 
 (.143( انظر : عق  التأمني   د.عب السالم أمح  فيغو : ) 277) 

 (266/ 2ل اية ا ت   : )(  278) 

 (.10/263( انظر : املغين تلن ق امة : ) 279) 

عان : التاأمني  (  112ا   عان فتااوى التاأمني : )انظر : فتاوى اهليداة الشارعية لشاركة التاأمني اسساالمية لااأل د(  280) 
 (.67(   الوساطة املالية : )356اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي: )
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ازة شاارعاف كشااركات التااأمني الصااحي واااي الوكالااة عاان شااركات  ااحل  اا :وساااطة حمرمااة 
 ت  وساوا  شاركات تاأمني أو  عاادة تاأمني  وز الوكالاة ل أعناهلاات  اف اة،   التةا ي وبوااا

( 281) ألن  من التعاوا على اسِ والع واا   فرق
. 

  وأحكامه:االنضمام لشركة تأمين 

  :كيفية إجراء التأمين الصحي

لك  اااا  تلاااف ل    عقاااود التاااأمني األخااارىعقااا  التاااأمني الصاااحي يشاااب     حااا  كباااحل
قبااول التغطيااة   ياا  قسااط التااأمني وطلااح التااأمني و ليااىل التغطيااة التأمي يااة والعوامااىل املااؤثرة ل 

  التأمي ية من ع م ا.

 :طلب التأمين

يتق م طالح التأمني لتعبدة استنا ت  الطلاح متضان ة امسا  وع وانا  ولياناتا  الشاصاية 
ملزمااف حا  -مان ناحياة شارعية -عا  ااةا الطلاح ت يو     وحالت  الصاحيةوعنر، ون س  وم  ت

 .( 282) لاس اب والقبول  حيصىل اتتفاق لني الطرفني
قساينة م ظناة مان قباىل املاؤمن ومعا ة مسابقاف تقا م     :وق  عرف طلح التاأمني لأنا 

 : وتفصيل ا كنا يلي  ( 283) املؤمن ل  لإلنالة على اتستفسا ات الوا دة في ا 
  ألا احتنال املارض يزيا  ماع زياادة العنار  واو ع صر م م للنوافقة على التأمني :العنر .1

أو يزي  القساط كناحلاف عان عنار   ول ا  علي  فق  يتم  فا الطلح أ الف ل لعا األعنا 
كنااا أا    ساا ة 65وعااادة مااا تاارفا الشااركات التااأمني علااى ماان كاااا فااوق   شاااب  ااغحل

  أو تازاد األقسااا لصاو ة كباحلة نا اف   ياة تا افا ماع تقا م العنارامل افع وا  مات التأمي 
 بغاي أا تشااتنىل علي اا وثااا ه ت يو   وااة، مان عيااوب التاأمني التةااا ي ذات ال زعاة املاديااة

 التأمني التعاوين.

                                                 
 (.356) (   التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي:67( انظر : الوساطة املالية : ) 281) 

(   أحكاااام التاااأمني   د.حمنااا  حساااني م صاااو  : 153( انظااار : عقااا  التاااأمني   د.عب الساااالم أمحااا  فيغاااو : ) 282) 
 (.222(   أ ول عق  التأمني   د.عصام أنو  سليم : )127)

:  ( انظااار : التاااأمني : قواعااا ،   أسسااا  الف ياااة واملباااادي  العاماااة لعقااا  التاااأمني   د.فتحاااي عبااا الرحيم عباااا اهلل 283) 
 (.51(   املبادي العامة للتأمني   ش اب أمح  ناسم الع بكي : )214)
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ألا احتنال   الت ن لاملرض أعلى من   حيث يتم احتساب قسط أعلى لل سا  :اجل   .2
 مة ومشاكل ا.ح  مع استبعاد األمو   الرنىل

  وا ااااك م ااان  اااحل خطااارة  ألا لعاااا امل ااان خطااارة  وااااي ماااؤثرة ل عقااا  التاااأمني :امل  اااة .3
ولاااةا يتغاااحل  ناااىل الشاااركة   ولالتااااع  تلاااف القساااط التاااأميين علي اااا تبعااااف لاااةلك قلاااة وكنااارة

 .( 284) للتغطية مع تغيحل امل  ة كنا يتغحل القسط مع ا

 .( 285) اجل سية  .4

 التأمني التةا ي والتعاوين أا حرية التأمني التعاوين أضيه ل ومن الفروق الر يسية لني
ألا ال ظام الةي وضعت  ايدة املشتكني تضيه ال ظرة املادية للارلح وتغلاح    د طلح اتشتاك
ةاا ي الاةي يغلاح ناناح الارلح فاحلد لعاا العناال  الاةين تخباالل التاأمني ال  نانح التعااوا

 .( 286) رنو من و ا  م  حباف ت ي
وتشااتنىل مااةكرة طلااح التااأمني علااى   ياا  ا طاار ولياااا عيااع الظااروف احمليطااة لاا  ومبلااغ  .5

واااو اااةا  تلااف عاان   التااأمني وقسااط التااأمني وو ااف شااامىل حملااىل التااأمني وماا ة التااأمني
ألا األخااحل قبااىل املوافقااة علااى الطلااح خبااالف الناااين ف ااو لعاا  املوافقااة   طلااح املعلومااات

طلاح التاأمني ملزمااف و  الااف لاتااف ويلزما  البقاا  علاى   الا  حاني  وتلزم لعا القوانني لكاوا
 .( 287) التوقيع 

  :مذكرة التغطية الميقتة

واااي مااةكرة مؤقتااة تعطااي قاا  اف ماان التغطيااة حااني  اا و  املوافقااة ال  ا يااة علااى طلااح 
حاة أو اي عق  من نوع خا  يوقعا  املاؤمن أو وسايط التاأمني عاادة واهلا ف م ا   تا  التأمني

والاا اعي لااةلك طااول فااتة اتنتظااا  للنوافقااة   ا ااال لاا   مااا سعاا اد الوثيقااة أو ل  اسااة الطلااح

                                                 
(   التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  51( انظر : املبادي العامة للتأمني   ش اب أمح  ناسم الع بكي : ) 284) 

 (.194لن سعي : )

 (.316ي   د.اينم حام  املصا وة : )( انظر : عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضع 285) 

 (.321( انظر : املص   الساله: ) 286) 

 (.56-53( انظر : املبادي العامة للتأمني   ش اب أمح  ناسم الع بكي : ) 287) 
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خا اااة لعاااا الطلباااات الااايت تتطلاااح د اساااة مااان   علاااى طلاااح التاااأمني مااان لعاااا الشاااركات
( 288) وهلا شروط ا وتفصيالهتا ا ا ة   الشركة

. 
 د خاالل فاتة اتنتظاا  وتعتا اة، املةكرة تع ا  مان الشاركة لتحناىل عاح  ا طار احملا

 .( 289) ل حال دفع مبلغ التأمني احمل د 
وتشااتنىل علااى لياااا ا طاار املااؤمن م اا   ومبلااغ التااأمني  وقسااط التااأمني  ونااوع  طااا  

 التأمني  وم ة التأمني.

  :حكمها الشرعي

    ىن ة معي ةقألن  تعاق  حقيقي مؤ   وت يظ ر حمةو  شرعي من اة، املةكرة املؤقتة
 .لشرا ع م ونود حماذير شرعية وكالمها نا ز   ، تعاق  طويىل األنىلوما لع

  :وثيقة التأمين :الرابع

ويع  وسيلة نرى العرف على كوهنا  ثباتاف   واي احملر  املكتوب املتضنن لعق  التأمني
وقااا  يتفااارع ع  اااا   ااا ا  لطاقاااة تتضااانن ملاااال معلوماااات  ااااحب ا   ( 290) لعقااا  التاااأمني 

وماع أا التعاقا  شارعاف ياتم لاس ااب والقباول لكان نارى العارف ل   حيةوتسانى البطاقاة الصا
 والعرف معتا شرعاف.  تم التعاق   ت لتوقيع الطرفنيت يمنىل اة، العقود أا 

                                                 
(   عقا  التاأمني   د.عب الساالم أمحا  59( انظر : املبادي العاماة للتاأمني   شا اب أمحا  ناسام الع بكاي : ) 288) 

(   أحكاااام التاااأمني   د.حمنااا  حساااني م صاااو  : 420أ اااول التاااأمني   د. مضااااا ألاااو الساااعود : )   ( 160فيغاااو : )
 (.224(   أ ول عق  التأمني   د.عصام أنو  سليم : )129)

(   عق  التأمني التعاوين ل الشاريعة اسساالمية والقاانوا 116( انظر :التأمني ا ا    أ.د.مصطفى اجلنال : ) 289) 
(   التأمني : قواع ،   أسس  الف ية واملبادي  العامة لعق  التأمني   د.فتحي 322حام  املصا وة : ) الوضعي   د.اينم

 (.219عب الرحيم عب اهلل : )

( 160(   عق  التأمني   د.عب السالم أمح  فيغاو : )120( انظر :التأمني ا ا    أ.د.مصطفى اجلنال : ) 290) 
(   املبااادي العامااة 325سسااالمية والقااانوا الوضااعي   د.اياانم حاماا  املصااا وة : )  عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة ا

(   التااأمني : قواعاا ،   أسساا  الف يااة واملبااادي  العامااة لعقاا  التااأمني   65للتااأمني   شاا اب أمحاا  ناساام الع بكااي : )
 (.131(   أحكام التأمني   د.حمن  حسني م صو  : )224د.فتحي عب الرحيم عب اهلل : )
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وتاا ل لعااا القااوانني علااى مااا تشاانل  لطاقااة التااأمني ماان التغطيااات كنااا فعااىل القااانوا 
لصااحي امل صااو  علياا  ل اااةا القااانوا يغطااي التااأمني ا   :( حيااث ناال4)املااادة الكااوييت ل 

  :التالية األساسيةا  مات الصحية 
 العامني واتختصا يني. األطبا الفحل الطيب والعالج الالزم ل العيادات ل ى  - 1
 .واألشعةالفحو ات املااية  - 2 
 العنليات اجلراحية ع ا نراحات التةنيىل. - 3 
 املستشفيات ل احاتت العادية والطا  ة. ل واسقامةنفقات العالج وال وا   - 4 
 .لءس ااالعالج العادي  - 5 
 .( 291) األدوية  – 6 

 :ملحقات وثيقة التأمين

ق  يع ل العاق اا لعا الشروا لع   تام التعاق  فيحتاناا مللحه الوثيقة أو  ا ت 
ف ااو ل   وقاا  ي سااخ اااةا امللحااه لعااا ل ااود العقاا  األ ااىل  أمااو  ن ياا ة تساات عي التعاا يىل

وق  نل مشروع تق ني أحكام الشريعة على عا م   احقيقة اتفاق  ضال لني املؤمن واملؤمن ل 
( 292) نواز  نرا  أي تع يىل ل وا ملحه قطعاف لل زاع وأسبال  وتوثيقاف للعقود.

 

  :عالقة بالتأمينالتفصيل المشاكل ذات 

اااىل ساابه أا  :لتااأمني منااىلتلازم الشااركة املااؤمن علياا  لبياااا دقيااه ملشاااكىل ذات عالقااة لا
وااىل سابه   وااىل يعااين مان مشااكىل  احية معي اة  أ يح ىنرض معني أو تلقى عالنااف معي ااف 

.وماا قيناة قساط  ؟أا أمن ل ى شركة أخرى وكيف عناىل مع ام وااىل قباىل طلبا  أو ت؟. وملاذا
في  واة، تستفي  م  ا الشركة ل   ي  م ى اتستفادة من العنيىل واىل اشتاك  م الساله؟.

                                                 
وفارض  ساوم مقالاىل ا ا مات  األناناحل شأا التاأمني الصاحي علاى  1999لس ة  1( القانوا الكوييت  قم  291) 

 (.4  مادة ) الصحية

(   عقااا  التاااأمني التعااااوين ل الشاااريعة اسساااالمية 168( انظااار : عقااا  التاااأمني   د.عب الساااالم أمحااا  فيغاااو : ) 292) 
(   املباادي 438أ اول التاأمني   د. مضااا ألاو الساعود : )   ( 332)والقاانوا الوضاعي   د.ايانم حاما  املصاا وة : 

(   التأمني : قواع ،   أسس  الف ية واملبادي  العامة لعق  التاأمني 99العامة للتأمني   ش اب أمح  ناسم الع بكي : )
 (.133(   أحكام التأمني   د.حمن  حسني م صو  : )251  د.فتحي عب الرحيم عب اهلل : )
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فااااال يتعسااااف ل   للشااااركة أو ت؟.وا ااااا ي بغااااي أا يفااااا ق التااااأمني التعاااااوين التااااأمني التةااااا ي
ألا القضاااية تااااع وتعااااوا ولاااي   ااااتف لالساااتلاح   اساااتعنال احاااه أو اساااتغالل املركاااز املااااع

 ( 293) حساب التأمني. 

  :سلوكيات طالب التأمين

والتزام  لالقساط ل   لتأمني الصحييتع   طالح التأمني لالسلوك األخالقي لطالح ا
ساااتحق ا ماااع التزامااا  لااااسدت  ت يوعااا م التالعاااح أو التحاياااىل للحصاااول علاااى تغطياااة   وقتااا 

) وماان ناحيااة شاارعية اااةا أماار وانااح علياا  لالصاا ق واتلتاازام لالوعاا    لاملعلومااات الصااحيحة

294 ). 

  :التغطية على األخطار

أو احاارب أو   نتحااا  أو تعناا  الضاار توناا  قيااود علااى تغطيااة لعااا األخطااا  منااىل ات
الكاااوا ت وبوااااا علاااى خاااالف لاااني الشاااركات ل   يااا  ا طااار وتسااانيت  ماااع وناااود قواسااام 

   .مشتكة
لكااان ي بغاااي علاااى شاااركات   وماااع ناااواز مناااىل ااااة، الشاااروا حناياااة حسااااب التاااأمني

وااي ترفاع  منىل اة، األحوال وع م الوقاوف موقاف املتفارج التأمني التعاوين تق مي املساع ة ل
وحا  ت   شعا  التأمني وخا اة أا حسااب التاأمني ل األ اىل حسااب تااع ملسااع ة احملتااج
 تتشب  لالتأمني التةا ي والةي يقف موقف املتفرج ل حال األخطا  والكوا ت.

                                                 
(   عقا  التاأمني التعااوين ل الشاريعة اسساالمية 197انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لان ساعي : ) ( 293) 

 (.  356-334والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : )

  ( 334( انظااار :عقااا  التاااأمني التعااااوين ل الشاااريعة اسساااالمية والقاااانوا الوضاااعي   د.ايااانم حامااا  املصاااا وة : ) 294) 
 (.198التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي : )
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 :مكان التأمين

علاى   ت ل لعا الشركات على   ي  التغطية لبل  معاني أو م طقاة نغرافياة حما دة 
أو عاا م اتسااتقرا  السياسااي ل للاا    عااا األمااراض م تشاارة ل للاا  أكناار ماان للاا أساااس أا ل

 .( 295) واةا الشرا ت حمةو  في    معني مما يرفع مع ل ا طر

 :الحادث والمرض الموجود

تقبااىل الشااركات التااأمني فااال  ذا كاااا الشااال مريضاااف أو احااادت واقعاااف وقاا  الطلااح  
فا يىل ملعرفة احالة الصحية السالقة فرا اف مان كونا  مريضااف ولةا تشتنىل اتستنا ة على ت  علي 
فكاةلك املارض وباو،   الشاركة التاأمني ضا ، حاال احرياه ىلوكنا لو وقاع حرياه فاال تقبا  ا ا

ويشتنىل عق  التأمني على اساتبعاد املارض الاةي تباني أنا    من احوادت املونودة أث ا  الطلح
وتشاتا   رض املونود الساله من التأمني تحتناال عودتا مونود أث ا  التعاق  كنا تستبع  امل

  تغطااي األمااراض الاايت لاا أت لعاا  ثالثااني يوماااف ماان توقيااع العقاا  لعااا الوثااا ه للتغطيااة أهنااا ت
مع أن  ي بغي للشاركة مسااع ة املاريا   واةا الشرا ت حمةو  في   وتسنى اة، فتة اتنتظا 

وحااا  تتتشاااب     ال  اياااة ودافاااع لءقسااااا ا أمكااان ولااا ي ا فاااا ا م اساااح وااااو مشاااتك ل
 .( 296)  لالتأمني التةا ي

 :فترة االنتظار

واي الفتة اليت تلي العقا  لا فع احتناال وناود خطار معاني يتوقاع أا يكاوا موناوداف  
تشااتا لعااا الشااركات فااتة ثالثااني يوماااف لعاا  العقاا  لتغطيااة  :فناانالف   أث ااا  العقاا  منااىل املاارض

ومنااىل الفااتة الاايت تاارد ل فااتة العةااز   يكااوا مونااوداف حااال التعاقاا  املاارض احااادت خشااية أا
وااااةا الشااارا ت   شااا راف ِ تتوقاااف التغطياااة  ا اساااتطاع العناااىل لاااأي عناااىل آخااار 24الكلاااي  

لكاان ي بغاااي علااى شااركات التااأمني التعااااوين أا تتنيااز عاان شااركات التاااأمني   حمااةو  فياا  شاارعاف 

                                                 
(   التاأمني الصاحي التعااوين   أ.د.خالا  66( انظر : املبادي العامة للتأمني   ش اب أمح  ناسام الع بكاي : ) 295) 

 (.199لن سعي : )

 (. 199( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي : ) 296) 
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البعي ة عان التعااوا  تفوح م  ا  ا حة ال زعة املاديةالتةا ي وت تشتا منىل اة، الشروا اليت 
 .( 297) والتكافىل

  :المطالبات

وتشاتنىل علاى عنلياات   تع  عنلية املطالبات ل التأمني الصاحي  احل واضاحة املعااه
 ذ تلاا  أا تتأكاا  الشااركة ماان ا اا مات الصااحية   معقاا ة ومب نااة وفي ااا شااي  ماان الغنااوض

واىل اي ضنن اح  األقصى أو ت؟ واىل نال علاى   في ا ومال مت ا للنريا وتوفر الشروا
 .؟نف  املرض أو ت

والعااادة ل مااالكي الوثااا ه أا يشااتطوا أا تاا فع شااركة التااأمني ملقاا م الرعايااة الصااحية 
وااةا ناا ز وت   ولحليح نفس  من ع ا  اةا التعقيا   لت خىل مع م ل دوامة التحقيه والتعقي 

 .( 298) حرج في  

   وحكمها وأنواعها: ين الصحيبوليصة التأم

 :بوليصة التأمين الصحيأنواع 

  :واي ةسة أنواع

 :النوع البوليصة القابلة لإللغاء

واملااراد اااا البوليصااة الاايت تتضاانن شاارطاف يضاانن أحقيااة شااركة التااأمني ل  لغا  ااا ل أي 
املااؤمن  ول لعااا احاااتت ميلااك  وقاا  شاارا  خطااا  املااؤمن علياا  و اد  القسااط  ااحل املسااتحه

ويغلاااح علاااى عقااا  التاااأمني    ذ املعتااااد العكااا   عليااا  ذلاااك لكااان ذلاااك علاااى خاااالف املعتااااد
 ضاافة    أنا   االف لقاوانني لعاا   وااةا ال اوع عنوماا قلياىل  الصحي أنا   احل قالاىل لإللغاا 

ومان ناحياة شارعية ت ماانع م ا  كشارا ل   ال ول اليت ت ع  لغا  البوليصة محاية ملصاحل ال اس
ألا احااه هلاام   حااة ال ظااام األساسااي ل حساااب التااأمني التعاااوين  ا اتفااه علياا  املشااتكوات 
 و ا كاا األو  ع م   ت لظرف قاار.  ع وامت يو 

                                                 
 (. 202الساله: )( انظر : املص    297) 

 (. 203( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي : ) 298) 
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 :النوع البوليصة غير القابلة لإللغاء

واااي نااوع ماان الوثااا ه مرتفعااة التكلفااة ل الغالااح و ااحل قاللااة لإللغااا  ماان قبااىل شاااركة 
 وهلاااةا ت  كااان زيادتااا ت ميو   زياا ت يمضاانونة التة يااا  وذات قساااط حمااا د كناااا أهناااا    التااأمني

وااااي متضااان ة لقاللياااة جت يااا  مضااانونة ل عقااا    تاااةكر في اااا املااا ة ل الغالاااح لعااا م  لغا  اااا
 .البوليصة

ول الغالح أن  يتم ترتيح اةا العق  لع اية فا قة ول حاتت ناد ة من األخطا  الايت 
ومن ناحية شرعية ت مانع م   كشرا ل ت حة ال ظام األساساي   حلاف تقىل في ا نسبة الوقوع كن

 .ع وامت يألا احه هلم و   ل حساب التأمني التعاوين  ا اتفه علي  املشتكوا

 :النوع البوليصة ذات التجديد االختياري

واااي الاايت تفضاال ا   وفي ااا  ااتفظ الشااركة حبق ااا ل جت ياا  العقاا  علااى أساااس ساا وي
و تلاف عان   وتسانى البوليصاة التةا ياة تنتشاا اا علاى نطااق كباحل  مني ا ا اةشركات التأ

ال اااوع األول القالاااىل لإللغاااا  أهناااا تزماااة ملااا ة سااا ة لكااان للشاااركة احاااه ل التة يااا  مااان ع مااا  
 خبالف ال وع األول فينكن  لغاؤاا أي وق  لشرا  لالمل املؤمن علي .

من عليااا  شاااي  ن يااا  يسااات عي  لغاااا  وتساااتفي  م  اااا الشاااركة فيناااا لاااو طااارأ علاااى املاااؤ 
ومان ناحياة شارعية ت ماانع م ا  أيضااف كشارا ل   الوثيقة منىل انتقال  لوظيفاة أخطار مان األو 

ألا احااه هلاام   ت حااة ال ظااام األساسااي ل حساااب التااأمني التعاااوين  ا اتفااه علياا  املشااتكوا
ن شاركات التاأمني التةاا ي لكن ي بغي على شاركات التاأمني التعااوين أا تتنياز عا ع وامت يو 

وت تشااااتا منااااىل اااااة، الشااااروا الاااايت تفااااوح م  ااااا  ا حااااة ال زعااااة املاديااااة البعياااا ة عاااان التعاااااوا 
 والتكافىل.

 :النوع البوليصة القابلة للتجديد بشروط

ل اااةا ال ااوع حيااه للشااركة  فااا التة ياا  ألسااباب طا  ااة كظ ااو  ماارض خطااحل ناا اف 
ف ااي تشاااتا األحقيااة ل أحاااوال        م  ااة أخطااارأو لساابح تغاااحل  م  تاا  لاا ى املااؤمن عليااا 

 معي ة ولو كاا ل م تصف امل ة.
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لكاااان ي بغااااي علااااى   عاااا وامت يألا احااااه هلاااام و   واااااةا الشاااارا ت حمااااةو  فياااا  شاااارعاف 
شركات التأمني التعاوين أا تتنيز عن شاركات التاأمني التةاا ي وت تشاتا مناىل ااة، الشاروا 

 ادية البعي ة عن التعاوا والتكافىل.اليت تفوح م  ا  ا حة ال زعة امل

 :النوع البوليصة القابلة للتجديد المضمونة

واااااي لوليصااااة تلتاااازم الشااااركة لضااااناا التة ياااا  وعاااا م اسلغااااا  طاملااااا أ اااابح  نافااااةة 
تضااانن  لك  اااا ت  وحياااه للناااؤمن عليااا  فقاااط اسلغاااا  أو عااا م اتساااتنرا  ل القساااط  املفعاااول

وحيتنىل مع ا  فيا مع تت األساعا  لالعاادة    الزيادةثبات األسعا  فيكوا للشركة احه ل
 ساار  وااو الااةي تلةاأ  لياا  الشااركات ل العاادة حاا  ت  تصا يف املااؤمن عليا  وقاا  التة ياا 

 ألا زيادة األسعا  ت عو لالنسحاب اجلناعي.  الشرحية املست  فة
ا للنااؤمن حيااث يكااو   ويعاا  اااةا ال ااوع أكناار األنااواع أماناااف ماان عقااود التااأمني الصااحي

  وألناا  يااوفر مااا يؤملاا  ماان التااأمني ل األوقااات احرنااة  علياا  اتختيااا  ل التة ياا  ماان ع ماا 
ل الوقاا    حيااث ت سااحح الشااركات لااو كاااا اتختيااا  هلااا ل حاااتت احااوادت أو اس ااالة

لكاان عنوماااف كلنااا كاناا  البوليصااة  اا م   الااةي يكااوا فياا  العنيااىل أحااوج مااا يكااوا للتااأمني
كنااا أناا  كلنااا أخااةت البوليصااة  اافة ثبااات    ناار كلنااا كاناا  تكلفت ااا أكناار كلفااةالعنيااىل أك

 .( 299) السعر زادت تكلفت ا 
وماان ناحيااة شاارعية ت مااانع م اا  أيضاااف كشاارا ل ت حااة ال ظااام األساسااي ل حساااب 

 .ع وامت يألا احه هلم و   التأمني التعاوين  ا اتفه علي  املشتكوا

 :نهاية مدة العقد

وقا    ل  اية املا ة قا  يكاوا التة يا   احل حما ود املا ة لا ى لعاا الشاركات ولال سبة
 .( 300) عاماف كح  أقصى  65يكوا ل ى لعض ا حم داف ب 

                                                 
(   346( انظاار : عقاا  التااأمني التعاااوين ل الشااريعة اسسااالمية والقااانوا الوضااعي   د.اياانم حاماا  املصااا وة : ) 299) 

 (.217-212التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي : )

 (. 211ني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي : )( انظر : التأم 300) 
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وعنوماااف تاا ل أ لااح وثااا ه التااأمني الصااحي علااى أناا   ذا فشااىل املااؤمن علياا  ل دفااع 
انتظامااا  ول حاااال   وتظاااىل التغطياااة ساااا ية ل ااااةا الشااا ر  قساااط التاااأمني يعطاااى م لاااة شااا ر

 لالس اد لع  انقطاع حيه للشركة   ناع  للوضع الساله من خالل قبول قسط التأمني.
ول البوليصة  حل مضنونة التة يا  تا ل عقودااا ل الغالاح علاى أنا  ت ت اي التغطياة 
ع اا  انت ااا  املاا ة الاايت دفعاا  هلااا األقساااا مااا ه يكاان ا اااك ل اا  ياا ل علااى أا تقااوم شااركة 

نيىل عن ع م   بت ا ل جت ي  البوليصة ىن ة تتاوح لني ةسة أيام وثالثني التأمني لالخطا  الع
 . ( 301) و ذا ه يرسىل اةا سخطا  ميكن أا   د املؤمن علي  مل ة س ة ثانية   يوماف 

وماان ناحيااة شاارعية ت مااانع م اا  أيضاااف كشاارا ل ت حااة ال ظااام األساسااي ل حساااب 
لكان ي بغاي علاى الشاركة   عا وامت يألا احه هلام و   كواالتأمني التعاوين  ا اتفه علي  املشت 

تغليااح نانااح التعاااوا والتكافااىل ل التطبيااه ومعرفااة أسااباب عاا م التة ياا  وتقاا ير كااىل طاارف 
 حبسب  وخا ة احملتانني وتق ير ظروف م اليت م عت م من التة ي .

  :في البوليصة التأمينيةالمبلغ التأميني القابل لالقتطاع 

 ولى: معناه ومفهومه:المسألة األ

  :وميكن توضيح  ل ال قاا التالية
يااراد لاا  املبلااغ الااةي يلتاازم عنيااىل شااركة التااأمني )املااؤمن علياا  ( ل فعاا  ع اا  احانااة  لياا  ل  .1

 دفع ال فقات الكاى.

لاااىل يكتفاااي لااا فع األقسااااا   لااازمال يوماااا ه حياااته  ليااا  فااا   فع  ت ع ااا  احاناااة  ليااا ت يااا .2
 التأمي ية.

 ملبلغ قبىل أا يتم دفع مبالغ التأمني اليت التزم  اا الشركة.ي فع اةا ا .3

يااتم دفعاا  ل العااادة لعاا  ا طااة الطبيااة األساسااية وقبااىل ا طااة الطبيااة الكاااى للتقليااىل ماان  .4
 مصا يف العنليات الكاى.

                                                 
د اسة ل نطاق التأمني الاي ا ا    د.فا ز أمح  عب الرمحن : –( انظر : الشروا التعسفية ل وثا ه التأمني  301) 
قانوا (   عق  التأمني التعاوين ل الشريعة اسسالمية وال219(   التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي : )23)

 ( .407الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : )
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وقااا   تاااا ، املاااؤمن   ياااتم تصااانيم املبلاااغ داخاااىل البوليصاااة القالاااىل لالقتطااااع لاتفااااق الطااارفني .5
مااع العلاام أناا  كلنااا زاد املبلااغ القالااىل لالقتطاااع كلنااا نقاال   را  البوليصااةل فساا  وقاا  شاا
 .القسط التأميين

والبااقي ياؤمن   يتم   ي ، مان قباىل العنياىل لقيااس ق  تا  علاى دفاع تكااليف عنلياة معي اة .6
 علي  ليافا القسط التأميين علي .

تكلفاااة املصاااا يف تتاااو  شاااركة التاااأمني املصاااا يف لعااا  خصااام املبلاااغ القالاااىل لالقتطااااع مااان  .7
% مانالف والعنياىل 80ِ يقسم الباقي كتكلفة لني العنيىل والشركة فالشركة تتحنىل   الطبية
ويسااانى ااااةا ال اااوع   لنبلاااغ القالاااىل لالقتطااااع )وااااةا  اااحل القساااط طبعااااف ( ضاااافة ل% 20

 وق  تزي  ال سبة أو ت قل على اختالف الشركات.  املشا كة لال سبة أو التأمني املشتك

 .الشركة اة، اتلتزامات خالل اثين عشر ش راف  تلتزم .8

كاان  نااىل منااىل اااة، املصااا يف  ت ت مي ذ   يلةااأ هلااةا ال ااوع ل املصااا يف الطبيااة الكاااى .9
 لتعاوا الطرفني.

أو ماارض ل مصااا يف ال فقااات   أحياناااف تكااوا ا اااك مبااالغ قاللااة لالقتطاااع ل حالااة .10
 الطبية الكاى.

كنااا أناا  حيااث املااريا    ا يف ال فقااات الطبيااة الكاااىماان فوا اا  اااةا ال ااوع تقليااىل مصاا .11
 على التقليىل من ال فقات  حل الضرو ية.

لكاان كلنااا طالاا  ماا ة     ياا  ماا ة امل فعااة ملبلااغ اتقتطاااع  تلااف ماان شااركة ألخاارى .12
 حيث يكا احتنال ا سا ة خالل امل ة الطويلة.  امل فعة كلنا ا تفع القسط

 :لى المبلغ القابل لالقتطاعمثال تطبيقي عالمسألة الثانية: 

 2000وفي اا مبلاغ قالاىل لالقتطااع قا  ،   شال ل ي  لوليصة تأمني  لقساط شا ري
لاير فحي دااة ع اا  الاا فع ياا فع العنيااىل املااريا  10.000وحاا ت لاا  ماارض كلااف عالناا    لاير

% على 20والباقي   % على شركة التأمني80ِ يقسم الباقي لني الطرفني   لاير أوتف  2000
قساط  :فيكوا العنيىل علاى ااةا قا  دفاع ثالثاة أماو   عنيىل  حل دفع األقساا التأمي ية طبعاف ال

 .% من تكلفة العالج+املبلغ القالىل لالقتطاع20اتشتاك +نسبة 
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ول اا  عليا  فلاو حاا ت   وتلتازم الشاركة لتحناىل مساؤولياهتا خاالل الساا ة أو ما ة العقا 
فاااالا الشاااركة   ادت آخااار خاااالل السااا ةِ حصاااىل لااا  حااا  لااا  حاااادت وحصاااىل لااا  تغطياااة مالياااة

 تتحنىل التأمني علي  ل احالني خالل الس ة.
 302) منال ل ن ول على املبلغ القالىل لالقتطاع مع حساب املصا يف الطبية الكاى

): 
 القينة الص ف

 لاير منالف  10.000  عاع ال فقات الطبية
 لاير منالف  2000 املبلغ القالىل لالقتطاع

 لاير 8000 ضع حساب املصا يف الطبية الكاىاملبلغ ا ا
 لاير 6400=8000%×80 اتستداد ونسبة مسامهة شركة التأمني 

 لاير 1600=8000% ×20 نسبة مشا كة املؤمن علي  )عنيىل الشركة(
 لاير 10.000 ا نوع

 % 46فيكوا العنيىل على اةا ق  دفع ما نسبت  
وأحيانااف  ذا ونا    املصاا يف الطبياة الكااى وما سبه ل لوليصة واحا ة وااي لوليصاة

لوليصاااة املصاااا يف الطبياااة  :والنانياااة  لوليصاااة املصاااا يف الطبياااة األساسااية :األو  :لاا  وثيقتااااا
  :الكاى منالف فالا العنىل في ا كالتاع

 يتم دفع املصا يف من خالل لوليصة املصا يف الطبية األساسية. .1

 .يتم خصم املبلغ القالىل لالقتطاع .2

 % من املتبقي ىنونح لوليصة املصا يف الطبية الكاى.80ت فع شركة التأمني  .3

 % من املتبقي ك سبة مشا كة.20ي فع العنيىل  .4

 مثال على الصورة السابقة: 

  لاير 12.000لاير ولوليصاة تاأمني أساساية لتغطياة  32.000عنلية نراحياة تكلاف 
) فيكاوا العناىل كالتااع   لاير 400 مع مبلغ قالاىل لالقتطااع مان لوليصاة مصاا يف طبياة كااى

303 ): 
                                                 

(   عقا  التاأمني التعااوين ل الشاريعة اسساالمية 224( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لان ساعي : ) 302) 
 (.385والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : )
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 لاير 32.000  عاع تكلفة العنلية وال فقات
 لاير 12.0000 امل فوع ىنونح لوليصة التأمني الطبية األساسية

 لاير 20.000 الر ي  لع  البوليصة األساسية
 لاير 400 املبلغ القالىل لالقتطاع

 لاير 19.600 نت الر ي  لع  خصم اتقتطاع امل
 لاير 15680=19.600% ×80 ما ت فع  شركة التأمني ىنونح لوليصة مصا يف طبية كاى

 لاير 3920=19.600% ×20 ما ي فع  العنيىل مالك البوليصة
 لاير 4320=400+3920  نوع ما دفع  مالك البوليصة  عاتف 

  :حكم المبلغ القابل لالقتطاعالمسألة الثالثة: 

حمااةو   وت  واأل ااىل ل الشااروا الصااحة واسلاحااة  اهلل أعلاام أناا  شاارا نااا زويظ اار و 
وملاا فيا    ع وام وكشرا الواقف املتااع  ذا قيا ، لشاروا  احيحةت يواحه للنشتكني و   في 

مع مراعاة لع  الشاركة عان مشاااة التاأمني  من املصلحة وقطع سبىل التالعح لأموال التاعات
 .التةا ي

 بعض مالك الوثائق: أحكام ممارسات

 من املاالفات اليت يقع في ا لعا مالك الوثا ه: 
ات  اااحل ضااارو ية لءطباااا  لشاااعو ام لعااا م اتساااتفادة مااان لعاااا املاااؤمن علاااي م لزياااا   يقاااوم .1

أو يطلااح خاا مات  ااحل ضاارو ية منااىل   أو يطلبااوا لعااا الفحو ااات  ااحل امل نااة  الوثيقااة
ألنا  مان أكاىل املاال   وزت  اوااةا   لكرى ضارو ة لاةت ياالت ومي مع أا الطبياح املااتل 

 لالباطىل.

أو الكلااي   ادعااا  التنااا ض للحصااول علااى التعااويا ل حااال التااأمني علااى العةااز اجلز ااي .2
 ألن  من أكىل املال لالباطىل.  وز أيضاف ت  واةا 

وحيصااىل اااةا حي نااا يضااعف  شااراف    عطااا  البطاقااة الصااحية لغااحل، ماان قريااح أو  اا يه .3
وااو مان   وزت  اوااةا أيضااف   بطاقاة  احل دقيقاة ل التعرياف حبامل ااالشركات أو تكوا ال

 التعاوا على اسِ والع واا وأكىل املال لالباطىل.

                                                                                                                                            
 (.226)( انظر : التأمني الصحي التعاوين   أ.د.خال  لن سعي :  303) 
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وز ويع  من أكىل املال لالباطىل ت  واةا   تسااىل األطبا  ل التزاز لوليصة التأمني القوية .4
 .( 304) وق  نل على اةا  نع الفق  اسسالمي ال وع   والت لي  والغش

  :نحو مقترح لتأمين تعاوني صحي نموذجي

والاااايت تتشاااابث   توناااا  مالحظااااات عاااا ة علااااى التطبيقااااات املعا اااارة للتااااأمني التعاااااوين
ومااااع عاااا م  رمي ااااا لواقااااع لعااااا   لااااالفتوى الشاااارعية ماااان ا ااااامع الفق يااااة وايدااااة كبااااا  العلنااااا 

واااةا   ك الفتااوىكناا أناا  لاي  الاةي كانا  تؤملا  تلا   الشاركات املوناود لك ا  لاي  الطناوح
  :مقتح اوذني حياول اتقتاب من تلك الفتاوى والقرا ات اجلناعية من علنا  الشريعة

 حبيااااة منااااىل اجلنعيااااات التعاونيااااة وات ااااادات  يباااا أ املقااااتح لتكااااوين ن ااااة عامااااة )ن ااااة ت .1
( 305) وال قالات امل  ية أو ح  اجل ات احكومية ( 

. 

وحساح ناوع   التعاوين الصاحي الاةي ت اوي الساحل عليا تضع اجل ة املسؤولة نظام التأمني  .2
وتلااا  أا يكاااوا متفقااااف ماااع الشاااريعة ل   ال شااااا احملااا د و الااا  وأا افااا  ولوا حااا  وأنظنتااا 

 أحكام .

لعااا  أخاااة املوافقاااات والتاخااايل الالزماااة يعلااان للةن اااو  لتقباااىل اتشاااتاكات ل التاااأمني  .3
 شتاكاف س وياف للة ة املسؤولة.وي فعوا ا  ويطلع املشتكوا على ال ظام  الصحي

 .تص   اجل ة ش ادات اشتاك تقوم مقام وثا ه التأمني .4

ويتفااه مااع ن ااة ثالنااة متاصصااة ل اتسااتننا  ل   جتنااع اتشااتاكات ل حساااب خااا  .5
 استننا  أموال الص  وق لطريه املضا لة أو مقالىل أنر مقطوع كوكيىل لأنر.

                                                 
السادسة عشرة ل يب  نع الفق  اسسالمي ال وع امل بنه عن م ظنة املؤتر اسسالمي امل عق  ل دو ت  ( انظر :  304) 

 نيساااااا ) ألريااااىل ( 14 – 9  املوافااااه اااااا1426  ليااااع األول 5 اااافر     30ماااان  ) دولااااة اسمااااا ات العرليااااة املتحاااا ة (
 .م2005

كان األو  ماا ذكار  ألا الواقاع أا الشاركات حي ناا تولا  ذلاك التعا ت عان ( وتمانع من توع شركة لاةلك ل 305) 
اهلاا ف التعاااوين وشاااا  التااأمني التةااا ي ل عاا د ماان التصاارفات والقاارا ات   كنااا أناا  ياارد علااى اااة، الشااركات كوهنااا 

صااري علااى عاا م تااتحكم ل تون ااات نشاااط ا التااأميين دوا مراعاااة لاارأي ممنلااي حساااب التااأمني   ولااةا ناال القااانوا امل
زاولة التاأمني  ت جل اة مع وياة مان ععياات و ا اديه تعاونياة   ولان يشار لقياام شاركة جتا ياة لاةلك .انظار :عقا  التاأمني 

 (.247-246التعاوين ل الشريعة اسسالمية والقانوا الوضعي   د.اينم حام  املصا وة : )
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ملكلفة لاتستننا  واي ل األ ىل شركة ذات خااة ي ير عنلية التأمني واألقساا الشركة ا .6
أو يؤسااااا  سدا ة الصااااا  وق شاااااركة جتا ياااااة مساااااامهة   تأمي ياااااة ل  اااااال التاااااأمني التعااااااوين

 يستقطح ل  ا اات ل  ال التأمني واتستننا  لتقوم لالدا ة التأمني وعنلية اتستننا .

وميكااااان نعلااااا     دفعو،ل حاااااال وناااااود فاااااا ا ل الصااااا  وق يعااااااد للنشاااااتكني ل سااااابة ماااااا .7
أمااا فااوا ا   اااةا لال ساابة لفااا ا الساا ة  كاحتياااطي  فااا لاا  قسااط التااأمني املسااتقبلي

الساا وات املاضااية  ا كاااا ميكاان فصاال  فيةعااىل كاحتياااطي حساااب التااأمني أو  فااا لاا  
كناااا ميكااان اتساااتفادة مااان الفاااا ا ل  عطاااا  احملتاااانني مااان املشاااتكني والاااةين    القساااط

وي صااح ا ااا   شااروا ل ال ظااام األساسااي وحاارمت م ماان مبلااغ التااأمنيأضاارت ااام لعااا ال
لتوزيع لطاقات  حية  انية ل سبة مقبولة للنحتاانني مان الفاا ا لتحقياه مبا أ التعااوا 

 والتكافىل.

يعطاااى احملتاااانوا ملباااالغ التاااأمني مااان احسااااب مااان الفاااا ا أو مااان   اااي  مباااالغ التاااأمني  .8
 .اتحتياطية

 :خالل  نوعة من ا يا ات واحلول وايتغطي مبالغ التأمني من  .9

 .األ لاح اتستننا ية حساب التأمني 

 .اتحتياطات التأمي ية 

 .التأمني اتقتاين 

 وماا مان ضارو ة   تأمني جتا يشركات وز  عادة التأمني ل ى ت  و    عادة التأمني التعاوين
 .ت عو ل   ت  ذا  أت اهليدة الشرعية ل الشركة ضرو ة لةلك

  اض حساب التأمني من حساب الشركة  ا   ب  ل ذلك ل وا اشتاا علي ا. قر 

 .زيادة اشتاك املستأم ني أنفس م 

  ألنااا    ( 306) فاااالا ه يونااا  فيكتفاااى لتمااايم احاااوادت ىناااا ااااو موناااود ل حسااااب التاااأمني
نقاىل كاااىل حسااب التاأمني وااو ما  م و لاي م لكان وفاه ت يو   واة، حقيقة التااع  متاع

  قالة  ا مة من اجل ات املسؤولة.ضوالط و 

                                                 
(   عان العقاود املالياة املركباة   د.عبا اهلل لان حمنا  21)( انظر : وقفات مع قضية التأمني   د سامي الساويلم :  306) 

 (.306)  :العنراين 
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لكوهناا   مانع من حساب القسط التأميين لالطرق اليت حيسح ااا التاأمني التةاا ي ت .10
 ل ي  على قوانني  ياضية تفت  األخطا  وتوزع ا على اجلنيع و قه الع ل لةلك.

حبيااث يكااوا لسااعر م اسااح ول املت اااول   حياا د القسااط التااأميين وفااه  ؤيااة  ااحل  حبيااة .11
وىناااا يكفاااي ليكاااوا مصااا  اف لالساااتننا  لتقوياااة الر اااي  للحسااااب   لعيااا اف عااان اتساااتغاللو 

 وتع ل في  اجلنعية دو ياف وفه اة، األا اف.  التعاوين

وقصاا    ه لاا  اسااتناع ت حياايقاا م املشااتك القسااط علااى أساااس أناا  تاااع ل األ ااىل و  .12
ن املتضااار  مااان ويعلااام أا ا فااا   فياااف الضااار  عااا  العاااوض  ا حصاااىل تاااالع هلاااةا القصااا 

 املشتكني واو م  م.

 .يفصىل حساب التأمني عن حساب اجل ة اليت ت ير عنلية التأمني .13

 أ لاح حساب التأمني ونصيب  من املضا لة يضم حساب التأمني. .14

  حي د مبلاغ التاأمني املتوقاع  مكانياة تاوفحل، للنتااع وفاه األسا  املتبعاة لتحقياه العا ل .15
ول ااا  علياا  حياا د القسااط وفااه األساا    ماان قبااىل العنيااىللااأس لتح ياا  مبلااغ التااأمني  وت

لاىل  ذا تاوفر ذلاك فيعطاى مان   ويعتا مبلغ التأمني وع اف  حل ملازم حسااب التاأمني  الف ية
و ا ه يتااوفر ماان حساااب التااأمني وت ماان خااالل  عااادة التااأمني التعاااوين وتماان   احساااب

ة ل م ت اااى الوضاااوح حناياااة وتلااا  أا تكاااوا ااااة، ال قطااا  شاااي  لااا فاااال  قاااراض الشاااركة 
وللبعاا  عاان ع صاار املعاوضااة و قيااه معاا  التاااع والتكافااىل   حسااالات التااأمني ماان اتهنيااا 

 احقيقي.

ماان حااه العنيااىل  قامااة دعااوى قضااا ية ل حااال ا طااأ ل التصاارف معاا  وعاا م الوفااا   .16
غ ولااااي  حبةااااة عاااا م  عطا اااا  مبلاااا  لالوعاااا  املسااااتحح حبةااااة الفساااااد اسدا ي ل املعاملااااة

 ألهنا  حل ملزمة ل حال ع م الق  ة.  وينب  ذلك للة ة القضا ية  التأمني

يستفاد من الوساا ىل الف ياة مان حساالات وقاوانني  حصاا  و ياضايات التاأمني لتح يا   .17
 اتشتاكات ومبالغ التأمني.

  وز حساب التأمني قبول اهلبات والتاعات احكومية واألالية ل عم احساب. .18
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أو لتالفاا    سااوا  خبطاااب  مسااي  ألناا  متاااع  نسااحاب ل أي وقاا لكااىل مشااتك ات .19
( 307) عن دفع األقساا خالل م لة الس اد احمل دة 

. 

لااااىل   قصاااار اتسااااتفادة ماااان التعااااويا علااااى املشااااتكنيت يي بغااااي حساااااب التااااأمني أا  .20
أو مشتكني سالقني ه يستطيعوا   يساام ل خ مة احملتانني املتضر ين من  حل املشتكني

ولاو ل سابة سا وية حما دة   لتحقياه معا  التااع احقيقاي والتكافاىل  اتستنرا  لعاا ه ماادي
( 308) % من الفا ا 20منىل 

. 

حكاام احتساااب القسااط التااأميني فااي الشااركات التعاونيااة وفااق أسااس 
 :شركات التأمين التجاري

حكاام احتساااب القسااط التااأميين وفااه أساا  شااركات ل احقيقااة ه أناا  ماان حبااث مسااألة 
حيااث ناال علااى   ماان ناحيااة فق يااة سااوى  شااا ة للاا كتو  علااي القاار، دا اايلتااأمني التةااا ي ا

( 309) نوازاا 
فناا دام التعااوا   تم املشروع  ت ل ت يولعىل حةة اةا القول أن  من لاب ما   

ألنا  ثبا  لالتةرلاة أا   تم ااةا املشاروع  ت لا  فيكاوا لا  حكنا ت ياو   مر باف في  ومأذونااف فيا 
ت اتكتوا ية تساع  على دقة عنىل الشركة مان نواناح ف ياة وضاناا حسااب التاأمني احسالا

وخا اااة أا شاااركات التاااأمني التعااااوين ل   وااااةا القاااول لااا  ونااتااا   مااان اتضااانحالل والف اااا 
لكان ي بغاي علاى الشاركة   وت حمظاو  ل ذلاك شارعاف   وأي فشىل سوف يقضي علي اا  ل ايت ا

وفه  ؤية م  وساة  قاه اهلا ف  تل وضع الشروا واتستن ا ا مراعاة مب أ التعاوا والتكافىل
 امل شود.

 :أحكام ممارسات بعض شركات التأمين الصحي

 تا س لعا الشركات حيالف سسقاا اتلتزامات املالية علي ا  وم  ا:

                                                 
 (.28-21( انظر : التأمني على احياة و عادة التأمني   د.حمن  سليناا األشقر : ) 307) 

   (   العقاااود املالياااة املركباااة30-21( انظاار :التاااأمني علاااى احيااااة و عاااادة التاااأمني   د.حمناا  ساااليناا األشاااقر : ) 308) 
 (.304د.عب اهلل لن حمن  العنراين : )

 (.368( انظر : التأمني اسسالمي   د.علي حمي ال ين القر، دا ي : ) 309) 
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ه للشااركة التحايااىل لغااحل وناا  حااه ت حياا : طاايط الشااركة للتحايااىل لتقليااىل التغطيااات الطبيااة .1
ويعااا  ااااةا مااان أكاااىل املاااال   مساااتحه مبلاااغ التاااأمني ل حاااال تاااوفر الشاااروا لعااا م  عطاااا 

 .ومن  خالف الوع  احملرم  لالباطىل

  ياااا  قيناااة العاااالج ل البوليصاااة نااااا ز  ذا وضاااع لصاااو ة عادلااااة  :حكااام   يااا  العاااالج .2
عاا وام فنااا ت يألا احااه هلاام و   مت اساابة مااع أسااعا  السااوق ووافقاا  علياا  ايدااة املشااتكني

وكاةلك   ي  لال حمظو  ف و نا ز  ومنل  يقاال ل   يا  ما ة امل فعاة ل البوليصاةاتفقوا عل
اسااااتبعاد لعااااا املصااااا يف أو األمااااراض ماااان التغطيااااة لكاااان ي بغااااي علااااى شااااركات التااااأمني 

ا كاااا ت  التعاااوين أا تتنيااز ل اااةا ا ااال وتنباا  أهنااا تعاونيااة وتغطااي سااا ر األمااراض و 
 .يلزم ا شرعاف تغطية كىل األمراض

عاا وام ت يألا احااه هلاام و   يرنااع فياا  ملااا اتفقا  علياا  ايدااة املشااتكني :  يا  فااتة انتظااا  .3
 فنا اتفقوا علي  لال حمظو  ف و نا ز.

وا ااا  ااح أا  ااة  شااركات التااأمني التعاااوين  :حكاام اسعالنااات املضااللة مل ااافع البوليصااة .4
لاىل   تقا   عليا   عي ما تاسسالمية من سلوك طريه اسعالنات املضللة والكاذلة واليت ت

 وتلتزم ل دعايت ا لالضوالط الشرعية.  تكوا  ادقة ل وعوداا ل وا مبالغة وت تزييف

وا اا ي بغاي  :حكم ن ىل املستفي  خبفاياا مصاطلحات العقا  وعا م شارح  وعيولا  للعنياىل .5
 على شركات التأمني التعاوين شرح العق  لوضوح و يا ت  لعباا ة واضاحة ليف نا  املشاتك

  وت  وز للشركة تعن  التعنية والغناوض  وكوا خبط واضح كبحل  لال  نوض وت تعقي 
 و نب وخ يعة وتلبي .  ألن   ش وت لي 

  واةا يأخة حكم التساعحل عنومااف  :حكم تسعحل البوليصة من قبىل ال ولة للتأمني التعاوين .6
ذلااك منااىل تالعااح فاأل ااىل فياا  امل ااع  ت  ا وناا ت حانااة يرااااا وع األماار تقتضااي منااىل 

الصااحيح نااواز،  ذا وناا  لاا  ساابح ومااع ونااود خااالف فياا   ت أا   الشااركات وبااو ذلااك
  (311)وذكار  واياة عان مالااك ولا  قاال لعاا أ ااحال    (310)وااةا ماةاح اح فيااة .معتاا

                                                 
-6/27(  تبياااني احقاااا ه: )4/167(  اللبااااب: )5/161(  اتختياااا : )5/129(   انظااار: لااا ا ع الصااا ا ع: )310)

أخرين من اح فية قصر اجلواز على األقاوات ل زمان (  ولعا املت11/245(  الب اية: )10/59(  شرح الع اية : )28
 (.65-64(  امللكية ونظرية العق : )425اتضطرا .وانظر: امللكية ا ا ة للنصلح: )
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  (313)وااو قاول لعاا السالف مان الصاحالة والتاالعني  (312)واو قول ثاٍا ع ا  الشاافعية 
خالفااف للنشا و  مان ماةاح اح اللاة .(314)لنياة، الان القايم واو اختيا  شايخ اسساالم وت

ألا ذلك يس  ألواب اتحتكا  واجلشع ومي ع الظلم ويكوا مان قبياىل اسكارا، حباه   (315)
 ول   و  كنحلة نا زة لال ل الشرعي.

واحن  هلل على الةي ل عنت  تتم الصاحات  و لى اهلل وسلم على نبي اا حمنا  وعلاى 
 آل  و حب  وسلم.

 

                                                                                                                                            
(  قااوانني 4/380(  التاااج واسكليااىل: )3/380(  شاارح الز قاااين : )1/360(   انظاار: الكااال تلاان عباا الا: )311)

 (.9/314تحصيىل: )(  البياا وال220األحكام الشرعية: )
(  مغااااين 2/39  أساااا  املطالااااح: ) (473-3/472هنايااااة احملتاااااج: ) ( 3/411(   انظاااار:  وضااااة الطااااالبني: )312)

 (.2/38احملتاج: )
 (.1/242(  اختيا ات الن القيم: )3/280(  شرح الز قاين: )4/303(   انظر: املغين: )313)
 (.4/139القيم : ) (   نامع الفق  تلن263(   انظر: الطرق احكنية: )314)
(   24(   سالة احسبة : )105  103  95  86  28/76(  )194-29/193(   انظر:  نوع الفتاوى )315)

 (.3/187(  كشاف الق اع: )4/51(  الفروع: )4/338اسنصاف : )


