
حي
ص

ني ال
تأم

د ال
عق

ية 
وع

رش
ى م

مد
ري

قط
ن ال

انو
الق

ي و
الم

إلس
قه ا

الف
يف 

127127

أبريل 2021 م ـ  دولة قطــرالعدد )15(

مدى مشروعية عقد التأمين الصحي

في الفقه اإلسالمي والقانون القطري

عبد العزيز محمد الجابر

طالب دكتوراه بجامعة قطر - دولة قطر

aziz.5535@hotmail.com

م البحث للنشر في 17/ 2020/10م، واعتمد للنشر في 11/24 /2020م(
ّ
)سل

الُملخص:

الناُس  ، وأقبَل  التأمنِي الصحيِّ اجتهْت دولُة قطَر يف السنواِت املاضيِة إىل ترشيِع 
عليِه عىل نحٍو أّدى إىل ارتفاِع أرصدتِه، فأصبَح يمّثُل قوًة اقتصاديًة يف الدولِة، وملا 
كان التأمنُي الصحيُّ من العقوِد املستحدثِة، فقد اجّتهِت األنظاُر إليه، وتساءلِت 
نحٍو  عىل  فيِه  ُكتَب  ما  لقّلِة  ونظًرا  مرشوعّيتِه.  مدى  عن  واألفراُد  املؤّسساُت 
ُمستقلٍّ عن التأمنِي الصحي بشكٍل عام، واحلاجِة إىل توضيِح مفهوِمه ومتييِزه عن 
من  املسألَة  ليناقَش  البحُث  هذا  جاء  أحكاِمه،  وبياِن  التأميناِت،  عقوِد  من  غرِيه 
الفقهاِء  التأمنِي الصحي عند  خالِل اإلجابِة عن سؤاِل: ما مدى مرشوعيِة عقِد 
؟ واألسئلِة املتفّرعِة عنه، وذلك باالعتامِد عىل املنهَجنِي الوصفيِّ  والقانوِن القطريِّ

https://doi.org/ 10.33001/M010420211582
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والتحلييلِّ يف عرِض ما يتعّلُق بعقِد التأمنِي الصحيِّ من املفاهيِم واألحكاِم. وقد 
ها أنَّ مجيَع الّصوِر التي استعرَضها البحُث  توّصَل البحُث إىل نتائَج لعل من أمهِّ
إليها  حيتاُج  التي  الصحيَة  الرعايَة  حملُّه  يكون  الصحيِّ  التأمنِي  عقَد  ألنَّ  جائزٌة؛ 

. اإلنساُن، والغرر يكون قلياًل يف العالِج الطبيِّ
االجتامعي،  التأمني  التعاوين،  التأمني   ، الصحيُّ التأمنُي   : ُ

الِمفتاحّية  
ُ

الكلمات

التعهُد بالعالج، الرعايُة الصحية.
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The level of Shari’ah Compliance of Health Insurance 
Contract in Islamic Jurisprudence and Qatari Law

Abdul Aziz Mohammed Al-Jabir
Student of PhD at Qatar University – State of Qatar

aziz.5535@hotmail.com

Abstract
During the past few years, the state of Qatar intended to introduce a special 
legislation for the health insurance which stimulated the attention of people 
towards it to entail a rise in its balance. Thereafter it has become a manifestation 
to one of the economic powers in the state. Since the health insurance is counted 
one among the contemporary contracts, the individuals as well as the entities 
enquire about the level of its Shari’ah compliance. It is noted that, in general, 
a smaller number of writings are dedicated to the topic of health insurance, 
therefore a need is felt to describe its meaning and to separate it out from other 
types of insurance contracts, similarly, to explain the related rulings therein. 
This research study shall discuss the topic by responding to the question: 
To what level the health insurance contract is Shari’ah compliant as per the 
jurisprudents and Qatari law? And the subsequent questions. The questions will 
be addressed by adopting the descriptive and analytic approaches to assess the 
views and rulings regarding the health insurance.  Among the crucial results 
of the research, it is found that all types of health insurance which were the 
subject of the research are permissible, since the health insurance is aimed at 
human healthcare wherein the scope of uncertainty is very narrow.
Keywords: Health Insurance, Cooperative Insurance, Social Insurance, 
Treatment Covenant, Healthcare. 
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مة:
ّ

المقد
أبداِنم،  يف  هتّدُدهم  التي  باملخاطِر  حمفوفًة  حياًة  اليوِم  عاملِ  يف  الناُس  يعيُش 
كاألمراِض املؤثرة التي يمكُن أن ُتقعَد اإلنساَن عن احلركِة والعمِل، فيجُد نفَسه 
أماَم خماطَر ينوُء كاهُله بحمِلها، وهلذا أقبَل الناُس بشّدٍة عىل نظاِم التأمنِي الصحيِّ 
الصحيِّ  التأمنِي  نظاَم  قطَر  أقّرت دولُة  املرِض والعجِز، وأمام هذا  دفًعا ملخاطِر 
الذي يعدُّ من الركائِز األساسّيِة لرؤيِة قطَر الوطنّيِة واملتمثلِة يف صّحِة السكاِن التي 
الرئيسِة لبناِء دولٍة ناجحٍة ومزدهرٍة، وعىل هذا النحِو، فإنَّ  هي إحدى العوامِل 
احلصوَل عىل خْدماِت رعايٍة صحيٍة عاليِة اجلودِة هو أمٌر مهمٌّ لضامِن متّتِع املواطننَي 
بصّحٍة جيدٍة بام يتوافُق مع الرؤيِة الشاملِة لالرتقاِء بقطاِع الرعايِة الصحيِة يف قطَر 
ضمن اإلسرتاتيجيِة الوطنيِة للصّحة. فبدأ الربنامُج الوطنيُّ للتأمني الصحي يف 
التأمني  بتغطيِة  يلزم  والذي  2013م،  عام  من  يوليو  يف  األوىل  مرحلَته  قطر  دولة 
الصحي جلميع املواطنني القطريني، ومن ُهم يف ُحكمهم، وذلك من خالل شبكٍة 
من مقدمي الرعاية الصحية يف القطاَعني العام واخلاص، وشهدت املرحلُة الثانية 
من التأمني الصحي التي انطلقت يف أبريل من عام 2014م تغطيَة اخِلدمات الصحية 
للمستشفى.  الدخوَل  أو مل تتضمن  املواطنني واملواطنات، سواء تضمنت  لكافة 
وعقب انتقاداٍت شديدٍة للربنامج التأميني وافق جملُس الوزراء يف ديسمرب 2015م 
عىل وقِف العمِل بنظام تقديِم خدماِت التأمنِي الصحي من خالل نظام »صحة«، 
يتعلق  ما  وكل  للدولة،  اململوكة  الصحي  للتأمني  الوطنية  التأمني  رشكة  وإلغاِء 
بمسؤوليتها عن إدارة النظام، والسامِح لرشكات التأمني اخلاصة بتقديم خدمات 

التغطية التأمينية بأنواعها.)))
وأكدت وزارُة الصحة العامة أنَّ مرشوَع قانون التأمني الصحي اجلديد يتضمن 
مجلًة من املعايري واالشرتاطات التي تتسم بالرصامة واالنضباط تفادًيا للتجاوزات 

التي طالت قانون التأمني القديم »صحة«.
))) السعايدة، وسام، مرشوع قانون »التأمني الصحي« أمام دور االنعقاد املقبل للشورى )الدوحة: صحيفة لوسيل، 24 أغسطس 9)20م(، تاريخ 

 .https://cutt.us/eoOz8 :االستعراض: )2 سبتمرب 2020م، بواسطة



حي
ص

ني ال
تأم

د ال
عق

ية 
وع

رش
ى م

مد
ري

قط
ن ال

انو
الق

ي و
الم

إلس
قه ا

الف
يف 

131131

أبريل 2021 م ـ  دولة قطــرالعدد )15(

الدولِة  عىل  الواجِب  الرضورياِت  باِب  يف  تدخُل  الصحيَة  الرعايَة  أنَّ  خيفى  وال 
عليه  نّصت  ما  وهو  وحتسينِها،  وتطويِرها  وجوِدها  ضامِن  عىل  والعمل  توفرُيها 
املادُة رْقم )2( من الفصِل الثاين للقانوِن رْقم )7( لسنِة 2013 بشأِن نظاِم التأمنِي 
إلزامًيا  الصحّي  التأمنِي  نظاُم  )يكوُن  عىل:  نّصت  حيث   ، االجتامعيِّ الصحيِّ 
لضامِن تقديِم اخلدماِت الصحيِة األساسيِة، َوفًقا ألحكاِم هذا القانوِن والالئحِة، 
عىل كافِة املواطنني القطريني ومواطني دوِل جملِس التعاوِن لدوِل اخلليِج العربيِة 
واملقيمني يف الدولِة والزائرين هلا(، وجاءت املادُة رْقم )5( لتبنَي مسؤوليَة املجلِس 
األعىل للصحِة، )اسُتبدل الحًقا بوزارة الصحة العامة(، فيام يتعلقُّ بنظاِم التأمنِي 
 ، ، حيث نّصت عىل: )يكوُن املجلُس مسؤواًل عن نظاِم التأمنِي الصحيِّ الصحيِّ
واإلرشاِف عليه وتنظيِمه وتطويِره، وتكوُن له السلطاُت والصالحياُت الالزمُة 
للقياِم هبذه املسؤولياِت، بام يف ذلك احلصوُل عىل مجيِع املعلوماِت املتعلقِة بالتأمني 
عىل  بناًء  للمجلِس  املعلوماِت  هذه  توفري  املعنيِة  اجلهاِت  مجيِع  وعىل   ، الصحيِّ

طلبه(. 
ونظًرا إللزامّيِة التأمنِي الصحيِّ يف دولِة قطر، أقبل الناُس عىل التسجيِل فيه حتى 
ضاقت املؤسساُت الطبيُة واملستشفياُت هبم، ما أّدى إىل ارتفاِع أرصدتِه ارتفاًعا 
ما   2018 لسنة  العامة  املوازنة  يف  الصحة  قطاع  خمصصات  إمجايلُّ  فبلغ  خيالًيا، 
املوازنة.)2)  مرصوفات  إمجايل  من   %  11.2 متّثُل  والتي  ريال،  مليار   22.7 يقارب 
فأصبح التأمنُي يمثُل قوًة اقتصاديًة يف الدولِة، وملا كان عقُد التأمنِي الصحيِّ من 
املؤّسساُت واألفراُد عن  إليه، وتساءلِت  املستحدثة، فقد اجتهت األنظاُر  العقوِد 
مدى مرشوعّيته، فكان من الالزِم دراسُة مدى مرشوعّيِة التأمنِي الصحيِّ بجميِع 
انتهت  ما  تتّبِع  إىل  بالباحِث  املطبقِة يف دولة قطر، وهذا ما حدا  أشكالِه وصوِره 
إليه الدراساُت واألبحاُث التي قامت هبا املجامُع الفقهيُة واملراكُز البحثيُة يف هذا 

الشأِن من أجِل التوصِل إىل احلكِم الرشعيِّ والقانويّن فيه.

)2) السعايدة، مرشوع قانون »التأمني الصحي«.
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أسباُب اختيار الموضوع:

الصحيِّ  التأمنِي  موضوِع  يف  ُكتب  ما  قلِة  إىل  املوضوع  اختيار  أسباُب  ترجع 
كموضوٍع مستقلٍّ عن التأمنِي بشكٍل عام، وحماولِة مجِع املسائِل املتعلقِة بالتأمنِي 
إليها  العودُة  القارِئ  لتسهَل عىل  واحٍد  بحٍث  األبحاِث يف  واملتناثرِة يف  الصحِي 

ومعرفُة تفاصيِلها.

 البحث:
ُ
إشكالية

تتمثل إشكاليُة البحث يف السؤاِل املحوريِّ اآليت: ما مدى مرشوعية عقد التأمني 
الصحي عند الفقهاء والقانون القطرّي؟ وتنبثق عن هذا السؤال األسئلُة اآلتية:

؟ وما أنواُعه؟. ) ما مفهوُم عقِد التأمنِي الصحيِّ
؟. 2 ما التكييُف الفقهيُّ والقانوينُّ لعقِد التأمنِي الصحيِّ
ما حكُم تعاقد الشخِص مع املستشفى؟. 	
أو . 4 املوظفني  بعالج  ِد  للتعهُّ املستشفيات  مع  املؤّسسات  اتفاِق  حكُم  ما 

العاّمِل طواَل فرتٍة معينٍة، لقاَء مبلٍغ حمدٍد، مع االلتزاِم بالدواِء والعملياِت 
ونحوها؟

ما حكُم توّسِط رشكِة تأمنِي يف عقِد العالج؟. 	

 البحث:
ُ

أهداف

توضيُح مفهوِم عقِد التأمنِي الصحّي، وأنواعه.. )
2 .. بياُن التكييِف الفقهيِّ والقانوينِّ لعقِد التأمنِي الصحيِّ
بياُن حكِم تعاُقد الشخِص مع املستشفى.. 	
أو . 4 املوظفني  بعالج  ِد  للتعهُّ املستشفيات  مع  املؤّسسات  اتفاِق  حكِم  بياُن 

العاّمِل طواَل فرتٍة معينٍة، لقاَء مبلٍغ حمدٍد، مع االلتزاِم بالدواِء والعملياِت 
ونحوها.

بياُن حكم توسط رشكِة تأمنِي يف عقِد العالج.. 	
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 البحث:
ُ
أهمية

تتمّثل أمهيُة البحِث يف توضيِح مفهوِم عقِد التأمنِي الصحِي ومتييزه عن غرِيه من 
عقوِد التأميناِت، وبياِن أحكاِمه.

حدوُد البحث: 

والقانون  الفقهاِء  عند  الصحيِّ  التأمنِي  بعقِد  يتعلُق  موضوعيٌّ  حدٌّ  البحِث  هلذا 
القطري.

:
ُ
 السابقة

ُ
الدراسات

( . ،» بحٌث بعنوان: »التأمنُي الصحيُّ وتطبيقاُته املعارصُة يف ضوِء الفقِه اإلسالميِّ
َم هذا البحَث ملجمِع الفقِه اإلسالمِي يف  من إعداِد امُلستشاِر حمّمد املنياوي، َقدَّ
األّوِل  املبحِث  يف  تناوَل  مباحَث،  ثالثِة  إىل  قّسَمه  وقد  عرشَة،  الثالثَة  دورتِِه 
بينَه وبنَي سائِر أنواِع الرعايِة الصحية،  التعريَف بالتأمنِي الصحِي، والتفرقَة 
ثم أوضَح يف دراستِه اخلصائَص املميزَة لكِل نوٍع من أنواِع التأمنِي، ثم عرَض 
يف املبحِث الثاين ملا استقّرت عليه املجامُع الفقهّيُة من حرمِة التأمنِي التجاريِّ 
الثالُث فكان احلديُث  املبحُث  أما   ، التعاوينِّ واالجتامعيِّ التأمنِي  ومرشوعّيِة 
فيه عن طبيعِة عقِد العالِج وحكِم املشارطِة عىل الربِء يف الدراساِت القانونّيِة 

والفقهّيِة.
إعداد . 2 الصحيِة«، من  البطاقاِت  الصحيُّ واستخداُم  »التأمنُي  بعنوان:  بحٌث 

الّشيخ حمّمد عيل التسخريي ويقُع بحُثُه يف مبحَثنِي، تناوَل يف املبحِث األّوِل 
ز يف هذا املبحِث  ، والبطاقاِت الصحيِة وتفريعاهِتا، وركَّ حكَم التأمنِي الصحيِّ
حيتوي  الصحيِّ  التأمنِي  عقُد  هل  األوىل:  النقطة  رئيسٍة:  نقاٍط  ثالِث  عىل 
التأمنِي الصحيِّ وطبيعته  الثانية: عقد  للعقد؟ والنقطة  َغرٍر كبرٍي مفسٍد  عىل 
الثالثة  النقطة  أما  حكومّيٍة.  مؤسسٍة  أو  عامٍة  مؤسسٍة  إطاِر  حتَت  التعاونّية، 
، وأّما املبحُث الثاين: حتدَث  فهي: مسألُة التأمنِي الصحيِّ واحلرِج االجتامعيِّ
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فيه عن حكِم اشرتاِط الربِء الستحقاِق املقابِل، وخالصُته أن يشرتَط املريُض 
عىل معاجِله أو حّتى عىل رشكِة التأمنِي أْن يتحقَق الربُء حّتى يستحقَّ الشخُص 
أو الرشكُة املبلَغ املعنَي، فهل يصحُّ هذا الرشُط؟ وإذا كان فاسًدا فهل يفسُد 
العقُد؟ كام ذكر أن اشرتاط الربء الستحقاق املقابل متوقف عىل دراسِة أموٍر: 
الثاين: رضورة أخِذ  األمر األّول: قاعدة )املؤمنون عنَد رشوطِهم(، واألمر 
افرتاض وجوِد  الثالث:  الوفاء هبا، واألمر  الالزِم  الرشوِط  القدرِة يف  رشِط 
الرشوِط  بعِض  عن  احلديث  الرابع:  واألمر  املسألِة،  هذه  يف  الرشِط  هذا 

املشاهبِة التي ذكَرها الفقهاُء. 
« من إعداِد الربوفسوِر الصديِق حمّمد األمني . 	 بحٌث بعنوان: »التأمنُي الصحيُّ

تعريَف  فيه  تناوَل  األّول:  العنرص  عنارَص:  مخسِة  إىل  بحثه  وقّسم  الرضير، 
التأمنِي الصحيِّ والبطاقاِت الصحيِة وحكَمها. والعنرص الثاين: تناول حكَم 
طيلَة  املواطننَي  بمعاجلِة  ِد  للتعهُّ املستشفياِت  وبنَي  املؤسساِت،  بنَي  االتفاِق 
فرتٍة معينٍة مع االلتزاِم بالدواِء والعملياِت ونحوها. والعنرص الثالث: تناوَل 
تناوَل  الرابع:  والعنرص  واملستشفى،  الشخِص  بني  العقُد  كان  لو  ما  حكَم 
حكَم ما لو توّسطت رشكُة تأمنٍي جتاريٌة أو تعاونّيٌة يف العالقِة بنَي املستفيدين، 
الربِء  اشرتاِط  تناوَل حكَم  اخلامس:  العنرص  وأما  باملعاجلة.  املتعّهدِة  واجلهِة 

الستحقاِق املقابِل. 
« من إعداِد الدكتوِر حممد اخلّياط، ويتلخُص . 4 بحٌث بعنوان: »التأمنُي الصحيُّ

عن  وحتدَث  احلديِث،  العلِم  نظِر  ويف  الرشِع  نظِر  يف  الصّحِة  أمهيِة  يف  بحُثه 
الرشوِط التي أّكدت عليها منظمُة الصحِة العاملية )التي متثَل الضمرَي الصحيَّ 
العدالُة  أال وهي  أفضِل وجٍه،  للجميِع عىل  الصحِة  أجِل ضامنِة  من  للعامل( 
واجلودُة والكفاءُة والوقايُة. ثّم تطرَق إىل أمهيِة العمِل عىل اتقاِء كلِّ خطٍر أو 
قدِر  من  فِراًرا  والثمرات،  واألنفِس  األمواِل  يف  نقٍص  أو  ممكنٍة  خسارٍة  كلِّ 
اخلطِر  وقوِع  مغّبِة  من  التخفيِف  عىل  العمِل  رضورِة  وإىل  اهللِ،  قدِر  إىل  اهللِ 
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املحتمِل، وذكر بعَض األمور التي يقّدمها اإلسالُم للتعاوِن عىل الرّب وجلِب 
انتقَل إىل فكرِة  املفاسِد، ثم  النكباِت ودرِء  آثاِر  املنافِع والتعاوِن عىل ختفيِف 
الناِس  من  قليٌل  عدٌد  فيها  يّتفُق  التي  الصغريِة  التعاونّيِة  التأمينيِة  املؤّسساِت 
عىل أن يدفَع كلٌّ منهم مبلًغا من املاِل، بحيُث جيتمُع يف صندوِق التأمنِي مبلٌغ 
ُيدفُع منه إىل َمن حيتاُج إىل املعونِة بسبِب نزوِل اخلطِر به، ثم انتقَل إىل الصورِة 
ثم حاوَل  عنها،  احلديُث  التي سبق  التأمينيِة  املؤسساِت  إغناُء  فيها  يتمُّ  التي 
لعدٍد من  الرشعيَّ  احلكَم  التمَس  ، وأخرًيا  الصحيِّ التأمنِي  تطبيَق ذلك عىل 

الصوِر يف التأمني.
إعداِد . 	 من  الصحّية«  البطاقات  واستخداُم  الصحيُّ  »التأمنُي  بعنوان:  بحٌث 

مطالَب،  ستِة  إىل  مقسمًة  البحِث  ُخطَة  جعَل  وقد  األلفي،  حمّمد  الدكتوِر 
الثاين:  املطلب  بالتأمنِي،  التعريف  األّول:  املطلب  اآليت:  النحو  عىل  وذلك 
البطاقات الصحّية وحكُمها، املطلب الثالث: حكم االتفاِق بني املؤّسساِت 
وبني املستشفياِت للتعّهِد بمعاجلِة املوظفنَي لفرتٍة معينٍة مقابَل مبلٍغ معنٍي، مع 
االلتزاِم بالدواِء والعملياِت ونحوها، املطلب الرابع: حكم ما لو كاَن العقُد 
بني الشخِص وبني املستشفى. املطلب اخلامس: حكم ما لو توّسطت رشكُة 
تأمنٍي جتاريٌة أو تعاونّيٌة يف العالقِة بني املستفيدين واجلهِة املتعّهدِة باملعاجلِة. 

املطلب السادس: حكم اشرتاِط الربِء الستحقاِق املقابِل.
التأمني  عقد  يدرس  من  لكل  مهاًم  مرجًعا  وكونا  أمهيتها  عىل  الدراساُت  وهذه 
تركز  أنا مل  املوضوع، كام  مناقشة مفردات  بالتوسع يف  اتسمت  أنا  الصحي إال 
عىل جتربة معينة لتبني احلكَم فيها، هذا باإلضافة إىل خلوها من اجلانب القانوين، 
لذلك يعمُل الباحُث عىل تقديم إضافة علمية تتمّثل يف حترير مفهوم عقد التأمني 
الصحي، ودراسة أحكامه يف السياق القطري من خالل التطبيق عىل ما ورد يف 

قانون التأمني الصحّي لدولة قطر.
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منهج البحث:

ما  عرِض  يف  والتحلييلِّ  الوصفيِّ  املنهَجنِي:  االعتامَد عىل  البحِث  طبيعُة  اقتضت 
يتعلُق بعقِد التأمنِي الصحيِّ من املفاهيِم واألحكام.

ّ وأنواُعه وشروط مقدمي الرعاية الصحية
ِ

: مفهوُم التأميِن الصحي
ُ

 األّول
ُ

المبحث

: ّ
ِ

 مفهوِم عقِد التأميِن الصحي
ُ

: بيان
ُ

المطلُب األّول

عقُد التأمني الصحّي مركٌب من مضاف ومضاف إليه. وما كان كذلك فتعريفه 
من حيث هو مركب إمجايل لقبي، وباعتبار كل من مفرداته تفصييل. ولذلك يرشح 

الباحث تعريفه من كل مفرداته عىل حدة، ثم تعريفه باعتباره مركًبا.

 مفهوِم العقِد:
ُ

: بيان
ُ

الفرُع األّول

أواًل: تعريُف العقِد لغًة: ُيطلُق العقُد يف اللغِة عىل معاٍن، منها: الربُط، والعهُد، 
والعنُي  اليشء.  أطراِف  بني  واجلمُع  واإلحكاُم،  واإللزاُم،  والتوكيُد،  والضامُن، 
والقاُف والداُل أصٌل واحٌد يدلُّ عىل شدٍّ وشّدِة وثوٍق، وإليه ترجُع فروُع الباِب 
ه، والعقُد: الضامُن، والعهُد،  كلُّها، يقاُل: َعَقَد احلبَل والبيَع والعهَد يعقُده؛ أي شدَّ
ثم  البناِء،  احلبِل وعقِد  العقِد يف األجساِم كعقِد  استعامِل  واجلمُع عقوٌد. وأصُل 

اسُتعري لألشياِء املعنويِة كعقِد البيِع، وعقِد اليمنِي، ونحوها)	).

ثانًيا: العقُد اصطالًحا: يطلُق مصطلُح العقِد عنَد الفقهاِء عىل معنَينِي:
ٍف ينشُأ عنه حكٌم  األّول: مفهوم العقِد باملعنى العام: ُيطلُق عىل كلِّ التزاٍم أو ترصُّ
، سواٌء أكاَن بني طرَفنِي كعقِد البيِع أم كاَن إلزام نفِسه كالنذِر، ومن ذلك ما  رشعيٌّ
)	) ينظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب )بريوت: دار صادر، ط	، 4)4)هـ، 994)م(، ج	، ص296. الرازي، أمحد بن فارس، معجم 
القاموس  آبادي، حممد بن يعقوب،  الفريوز  979)م( ج4، ص86.  99	)ه،  الفكر، ط)،  السالم هارون )بريوت: دار  اللغة، حتقيق: عبد  مقاييس 

املحيط، حتقيق: حممد العرقسويس وآخرون )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط8، 426)ه، 	200م(، ج)، ص00	، 	89.
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ذكره أبو الفرج ابن اجلوزّي )ت:597هـ(: »عقود الناِس بينَهم من بيٍع ونكاٍح، أو 
عقد اإِلنساِن عىل نفِسه من نذٍر أو يمنٍي«)4).

، وهو عبارٌة عن ارتباٍط بني طرَفني ُِمتوافَقنِي  الثاين: مفهوُم العقِد باملعنى اخلاصِّ
. وهبذا املعنى عّرفه مجهور الفقهاء: »العقُد:  عىل إيقاِع أمٍر يرتّتُب عليه حكٌم رشعيٌّ

اإلجياُب والَقبوُل«)	).
. َوَمْوُضوُع اْلَبْحِث ُهنَا اْلَعْقُد بِامْلَْعنَى اخْلَاصِّ

 مفهوِم التأميِن:
ُ

الفرُع الثاني: بيان

وزواُل  النّفِس  طمأنينُة  وهو  األمِن،  من  مشتقٌّ  التأمنِي  لفُظ  لغًة:  التأمنُي  أواًل: 
َخْوٍف()6)،  ِمْن  َوآَمنَُهْم  ُجوٍع  ِمْن  َأْطَعَمُهْم  ِذي  )الَّ تعاىل:  قوُله  ومنه  اخلوِف، 
وزواُل  النفِس  طمأنينُة  األمِن  »أصُل  )ت:02	هـ(:  األصفهاينُّ  الراغُب  قال 

اخلوِف«)7).
رْقم:)771(:  املادِة  يف  القطريُّ  املدينُّ  القانوُن  عّرفه  اصطالًحا:  التأمنُي  ثانًيا: 
الذي  املستفيِد  إىل  أو  له،  للُمؤّمن  يؤّدَي  أن  بمقتضاه  املؤّمن  يلتزُم  »التأمنُي عقٌد 
اشرتَط التأمنَي لصاحِله مبلًغا من املال، أو إيراًدا ُمرّتًبا، أو أيَّ عوض مايلٍّ آخَر، 
ِق اخلطِر املبنّيِ بالعقِد، وذلَك يف نظرِي قسٍط أو أّيِة  يف حالِة وقوِع احلادِث، أو حتقُّ
دفعٍة مالّيٍة أخرى يؤّدهيا املؤّمن له للمؤّمن«، وهو ما مشت عليه غالُب القوانني 

. املدنية)8). وهذا تعريُف ما يسّمى بالتأمنِي التجاريِّ
أما التأمنُي اإلسالميُّ فهو: »اتفاُق أشخاٍص يتعّرضون ألخطاٍر معينٍة عىل تاليف 
األرضاِر الناشئِة عن هذه األخطاِر، وذلَك بدفِع اشرتاكاٍت عىل أساِس االلتزاِم 

)4) ابُن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، زاد املسري يف علم التفسري، حتقيق: عبد الرزاق املهدي )بريوت: دار الكتاب العريب، ط)، 422)ه، 2002م( 
ج)، ص	0	.

)	) ينظر: ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، حاشية ابن عابدين )بريوت: دار الفكر، ط2، 2)4)ه، 992)م(، ج	، ص9. الدسوقي، حممد بن أمحد، 
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، ج	، ص	. الزركيش، حممد بن عبد اهلل، املنثور يف القواعد الفقهية )الكويت: 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط2، 	40)ه، 	98)م(، ج2، ص97	. ابن قدامة، أمحد بن عبد اهلل، الكايف، حتقيق: صدقي مجيل )بريوت: دار 

الفكر، ط)، 9)4)ه، 998)م( ج)، ص487.
)6) سورة قريش: 4.

)7)الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق: صفوان داوودي )دمشق: دار القلم، ط)، 2)4)ه، 992)م(، ص90.
)8) ينظر: القانون املدين املرصي املادة )747(، القانون الكويتي املادة: )	77(، القانون العراقي، املادة: )	98(، والقانون السوري املادة: )	)7(.
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وله  االعتباريِة،  الشخصّيِة  حكُم  له  تأمنٍي  صندوُق  ذلك  من  ويتكّوُن  ِع،  بالتربُّ
أحَد  تلحُق  التي  األرضاِر  عن  التعويُض  منه  يتمُّ  )صندوق(،  مستقلٌة  ماليٌة  ذمٌة 
املشرتكنَي من جّراِء وقوِع األخطاِر املؤّمِن منها، وذلك طبًقا للوائِح والوثائِق«)9).

ويكمُن الفرُق بني التأمنِي التجاريِّ والتأمنِي اإلسالميِّ يف عدِة أموٍر، وهي:
الَغَرر، وهو حمرٌم رشًعا. أما . ) ، قصُده الربُح، ويشتمُل عىل  التأمنُي التجاريُّ

التأمنُي اإلسالميُّ فال يستهدُف الربَح إال عرًضا، وهو جائٌز رشًعا.
التأمنُي التجاريُّ قائٌم عىل املعاوضِة املاليِة، بخالِف التأمنِي اإلسالميِّ القائم . 2

ِع األعضاِء املسامهنَي. عىل تربُّ
التأمنِي التجاريِّ حتقيُق أعىل ربٍح ألصحاِب الرشكِة، أما اإلسالميُّ . 	 هدف 

فيستهدُف تعاوَن أفراِد املجتمِع)0)).

 التأميِن الصحيِّ باعتباِر التركيِب:
ُ

: عقد
ُ

الفرُع الثالث

اختلفْت تعريفاُت التأمنِي الصحيِّ لدى الباحثنَي تبًعا جلهِة االعتباِر التي ينطلُق 
اجلانَب  يراعي  َمن  ومنهم   ، القانوينَّ اجلانَب  يراعي  َمن  فمنهم  منهم،  كلٌّ  منها 
، ونحَو ذلك، ولكن مل خيتلِف اْلباحثوَن يف أنه نوٌع من التأمنِي باملعنى  االجتامعيَّ

. القانوينِّ
مزايا  تقديِم  أساِس  عىل  يقوُم  »نظاٌم  فقال:   ، القانوينِّ اجلانِب  من  عّرفه  من  أّما 
للمؤّمن عليهم يف احلاالِت التي حيّدُدها نظاُم التأمنِي نظرَي اشرتاكاٍت، أو أقساٍط 
ويف  العمِل،  وصاحُب  العامُل،  دفعها  يف  وُيساهم  دوريٍة،  وبصفٍة  مقّدًما،  ُتدفع 

بعِض الدوِل ُتساهم الدولُة يف ذلك«)))).
، قال: »العقُد الذي يتمُّ بني شخٍص أو )مؤّمن له  فه من اجلانِب االجتامعيِّ ومن عرَّ
أو هلا( مع مؤّسسٍة تأمينّيٍة، يتعّهد فيه الطرُف األّوُل بدفِع أقساٍط حمّددٍة ملدٍة حمّددٍة، 

)9)هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤّسسات املالية اإلسالمية، املعايري الرشعّية، )املنامة: د.ط، )	4)ه0)20-م(، ص64	.
)0)) ينظر: الرحييل، أمحد بن راشد، الفروق الفقهية يف نوازل املعامالت )الرياض: النارش املتميز، ط)، 8	4)ه، 6)20م(، ج)، ص262

)))) الرضير، حممد األمني، التأمني الصحّي، جملة جممع الفقه اإلسالمي )جدة: جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، د.ط، الدورة 
الثالثة عرشة، 422)ه، )200م(، ج	، ص90	.
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ويتعّهُد فيه الطرُف الثاين بتأمنِي قسٍط معنٍي مما يتطلُبه عالُج األمراِض التي يصاُب 
الطرُف األّوُل هبا خالَل املّدِة املحّددة«)2)).

أّما جممُع الفقِه اإلسالمّي الدويّل املنبثق عن منظمِة املؤمتِر اإلسالمِي فعّرفه بأّنه: 
»اتفاٌق يلتزُم بموجبِه شخٌص أو مؤسسٌة تتعّهُد برعايتِه بدفِع مبلٍغ حمّدٍد أو عدٍد 
من األقساِط جلهٍة معينٍة عىل أن تلتزَم تلَك اجلهُة بتغطيِة العالِج أو تغطيِة تكاليِفه 

خالَل مّدٍة معينٍة«)	)).
يف  الصحي  التأمني  تعريف  إىل  يتطرق  مل  القطري  املرشعَّ  أن  إىل  اإلشارُة  وجتدُر 
القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن نظام التأمني الصحي، ولكن يمكن استخالُص 
إلزامًيا  الصحي  التأمني  نظاُم  »يكون  أن  عىل  نّصت  التي   )2( املادة  من  مفهوِمه 
لضامن تقديِم اخلدماِت الصحيِة األساسيِة، وفًقا ألحكاِم هذا القانوِن والالئحة، 
عىل كافة املواطنني القطريني ومواطني دوِل جملِس التعاوِن لدول اخلليِج العربيِة 

واملقيمني يف الدولِة والزائرين هلا«.
وبناًء عىل ذلك يمكن أْن يعّرَف التأمني الصحي بأنه النظام الذي هيدف إىل تقديم 
واملقيمني  املواطنني  من  قطر،  يف  للجميع  األساسية  الصحية  الرعاية  خدمات 

والزائرين. وعىل هذا يكون تعريًفا باألثر.
؟ ويرُد تساؤٌل هنا: ما هي اخِلْدماُت الصحّيُة التي يقّدُمها التأمنُي الصحيُّ

بشأن   2013 لسنة  رْقم )7(  القانون  الثالَث من  الفصَل  القطريُّ  املرشعُّ  خّصَص 
نظاِم التأمني ِالصحيِّ االجتامعيِّ للِخْدماِت الصحّيِة األساسّيِة واإلضافّيِة، حيث 
ها:  ، ونصُّ الصحيُّ التأمنُي  يقدُمها  التي  اخلدماِت األساسّيَة   )8( رْقم  املادُة  بّينت 
»تشمُل ِخدماُت التأمنِي الصحِي اإللزامِي اخلدماِت الوقائّيَة والعالجّيَة والتأهيلّيَة 
والفحوَص الطبّيَة عىل النحِو الذي حتّدُده الالئحُة«. أما اخلدماُت اإلضافيُة التي 
اشرتط املرّشُع فيها موافقَة املجلِس فقد نّصت عليها املادُة رْقم )11(، حيث جاء 

)2)) التسخريي، حممد عيل، التأمني الصحّي واستخدام البطاقات الصحّية، جملة جممع الفقه اإلسالمي )جدة: جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر 
اإلسالمي، د.ط، الدورة الثالثة عرشة، 422)ه، )200م(، ج	، ص			.

)	)) جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة السادسة عرشة، )جدة: جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
د.ط، 426)ه، 	200م(، ج	، ص9		.



140140

العدد )15( أبريل 2021 م ـ  دولة قطــر

للمستفيديَن  اإلضافّيِة  الصحيِة  اخِلدماِت  تقديُم  املجلِس  بموافقة  »جيوُز  فيها 
بأحكاِم هذا القانوِن، بواسطِة مقّدمي الرعايِة الصحيِة«.

الصحيِّ  التأمنِي  نظاُم  اشرتَط  فقد  سبَق،  بام  ارتباٌط  له  أمٍر  إضافُة  هنا  وحيسُن 
مراكِز  يف  املقدمِة  الصحّيِة  اخلدماِت  من  االستفادِة  يف  الراغبني  عىل  االجتامعيِّ 
الرعايِة الصحيِة التي تديُرها احلكومُة، بام يف ذلك املستشفياُت أن حيصَل املستفيُد 
عىل  وجيُب  واملقيمنَي،  للمواطننَي  الدولُة  تصدُرها  التي  الصحّيِة  البطاقِة  عىل 
املقيمنَي احلصوُل عىل ترصيِح إقامٍة أواًل قبَل تقديِم طلِب احلصوِل عىل البطاقِة 

الصحّية.

: ّ
ِ

المطلُب الثاني: أنواع التأميِن الصحي

يتنّوُع التأمنُي الصحي بعدة اعتبارات عىل حسب اندراجه حتَت نظام التأمني:
ملصلحِة  الدولُة  به  تقوُم  الذي  وهو  االجتامعّي:  الصحّي  التأمني  األّول:  النوع 
كلُّ  دعِمه  وُيسهُم يف  والشيخوخُة،  املرُض  أصاَبه  فيؤّمُن من  والعاّمِل،  املوظفنَي 
من املستفيديَن وأرباِب األعامِل والدولِة بنسٍب حمّددٍة ويكوُن إجبارًيا، وال ُيقصُد 
التأمني أو عدمه، كام  املؤمن عليهم اخلياَر يف  الربح، فال يملُك  من وراِئه حتقيُق 
فرًضا  عليهم  مفروٌض  فهو  التعاويّن؛  والتأمني  التجارّي  التأمني  يف  احلال  هو 
احلقُّ  وإنام  تعدياًل،  فيه  يملكون  وال  نظاِمه،  وسائر  التأمينية  ومزاياه  باشرتاكاته 
ما متليه األغراُض  فيه عىل هدى  التأمني يسعون  للقائمني عىل هذا  يف ذلك كله 

االجتامعيُة التي هيدف إليها، ويف حدود ما تفرضه األداُة القانونية املقرر هبا.)4))
التأمني  ضمن  الصحَي  التأمنَي  َأدرَج  حيث   ، القطريُّ املرّشُع  عليه  ما  وهو 
االجتامعي، وجعَل نظاَمه إجبارًيا تنظمه قواعُد وأسٌس تضعها الدولة عن طريق 

ترشيعات تصدرها.

)4)) الرحييل، الفروق الفقهّية، ج)، ص27	. األلفي، حمّمد جرب، التأمني الصحي واستخدام البطاقات الصحية، جملة جممع الفقه اإلسالمي )جدة: 
التأمني  بدر،  حممد  املنياوي،  ص470،  ج	،  )200م(،  422)ه،  عرشة،  الثالثة  الدورة  د.ط،  اإلسالمي،  املؤمتر  ملنظمة  التابع  اإلسالمي  الفقه  جممع 
الصحي وتطبيقاته املعارصة يف ضوء الفقه اإلسالمي، جملة جممع الفقه اإلسالمي )جدة: جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، د.ط، 

الدورة الثالثة عرشة، 422)ه، )200م(، ج	، ص	)	.
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للنّاِس،  ا  حقًّ التأمينّيُة  الصحّيُة  الرعايُة  تكوَن  أن  إىل  هيدُف  أنُه  خصائِصه  ومن 
وليست منحًة يتربعُّ هبا اآلخرون تعاوًنا َمع َمن وقعْت عليه مصيبُة املرِض كام يف 
، وإنام هي ناشئٌة عن احلاجِة إليها، ومرتبطٌة هبا، كام أّن العامل ال  التأمنِي التعاوينِّ

يدفع كامل القسط وإنام يشرتك معه يف ذلك الدولة أو ربُّ العمل.)	))
أو مؤسسٍة  فرٍد  )التباديل(: وهو عقٌد بني  التعاويّن  الصحّي  التأمني  الثاين:  النوع 
وبني رشكِة تأمنٍي تعاوينٍّ ينصُّ عىل أن يدفَع املؤّمُن له مبلًغا أو عدَة أقساٍط، مقابَل 
أن تلتزَم هذه الرشكُة بأن تدفَع له مصاريَف العالِج وثمَن األدويِة كّلها أو بعضها 
إذا مِرَض خالَل مّدِة التأمنِي، ويف األماكِن املحّددِة بالوثيقة، وبأْن ُتوّزَع عىل محلِة 
الوثائِق َوفَق نظاٍم معنٍي كّل أو بعض الفائِض الصايف السنويِّ الناتِج من عملياِت 

التأمني)6)).
عقٌد  املرِض( وهو  ضّد  )التأمنُي  التِّجارّي، وهو  الصحّي  التأمني  الثالث:  النوع 
أن  بمقتضاه  التأمنِي  رشكُة  تلتزُم   ، جِتاريٍّ تأمنٍي  رشكِة  وبنَي  مؤّسسٍة  أو  فرٍد  بني 
تدفَع مبلًغا معينًا َدفعًة واحدًة أو عىل أقساٍط، وبأنَّ ترَد مرصوفاِت العالِج وثمَن 
األدويِة كّلها أو بعضها للمستفيِد من التأمنِي إذا مِرَض خالَل مدٍة حمّددٍة، وذلك 

يف مقابِل التزاِم املؤّمِن له بدفِع أقساِط التأمنِي املتفِق عليها)7)).
: الفرُق بني التأمنِي التِّجاريِّ والتأمنِي التعاوينِّ

تلتزُم . ) إذ  واملؤّمِن هلم،  التأمنِي  بنَي رشكِة  تعاقديٌّ  التزاٌم  التِّجاريِّ  التأمنِي  يف 
األقساِط  كامَل  تستحقُّ  وبذلَك  التعويضاِت،  بدفِع  هلم  ِن  املؤمَّ جتاَه  الرشكُة 
الرشكُة  تلتزُم  فال  التعاوينِّ  التأمنِي  يف  أّما  متقابالِن،  طرفاِن  فهام  املدفوعِة، 
بالتعويِض بأكثَر من األقساِط املتاحِة، ألنَّ العقَد بني املؤّمِن هلم أنفِسهم، فإذا مل 
تكِن األقساُط كافيًة للوفاِء بالتعويضاِت ُطلب من األعضاِء زيادُة اشرتاكاهِتم 

)	)) املنياوي، التأمني الصحي وتطبيقاته املعارصة، ج	، ص	)	. فارس، حممد السيد، العقود املسامة يف القانون القطري )الدوحة: كلية القانون، 
جامعة قطر، د.ط، 2020م(، 286.

)6))األلفي، التأمني الصحي، ص)47.
)7)) الرحييل، الفروق الفقهّية، ج)، ص27	. األلفي، التأمني الصحّي، ص	47.
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لتعويِض الفرِق، وإال كان التعويُض جزئيًّا بحسِب األرصدِة املتاحة.
ال هتدُف رشكُة التأمنِي التعاوينِّ إىل االسرتباِح من الفرِق بني أقساِط التأمنِي . 2

بْل  هلم،  الرشكُة  تقّدُمها  التي  األرضاِر  وتعويضاِت  هلم  املؤّمُن  يدفُعها  التي 
إذا حصلت زيادٌة يف األقساِط عن التعويضاِت املدفوعِة لرتميِم األرضاِر ُتردُّ 
الزيادُة إىل املؤّمِن هلم، وقد يّتفقوَن عىل عدِم اسرتداِد يشٍء من املاِل أو أرباِحه، 
فتحصُل  التِّجاريِّ  التأمنِي  يف  الفائُض  أما  للصندوِق،  خيصُص  يدفعوَنه  فام 

عليه رشكُة التأمنِي يف مقابِل التزاِمها بالتعويِض جتاَه املؤّمِن هلم)8)).
ومما ينبه إليه الباحُث أنَّ أقواَل الفقهاِء والباحثنَي بتنّوِع التأمنِي الصحيِّ إىل تأمنٍي 
، من باب قسمة الكيّل إىل جزئياته )القسمة املنطقية(،  جتاريٍّ وتعاوينٍّ واجتامعيٍّ
غريها  دون  القسمة  هذه  فتمتاز  وحرف.  وفعل  اسم  إىل  الكلمة  تنقسم  كقولنا: 
الكلمة  نقول  كام  األقسام.  عىل  املقسم  ومحل  املقسم،  عىل  األقسام  محل  بجواز 
اسم، أو نقول االسم كلمة. ويف هذه املسألة األصُل أن التأمنَي الصحيَّ يندرج 
حتَتها، وليس العكس، وبام أن القسمَة باعتبار تقسيم الكيل إىل جزئياته فيصّح أن 
نحمل التأمنَي الصحّي عىل التأمني االجتامعي مثاًل، أو نحمل التأمنَي االجتامعّي 

عىل التأمني الصحي. 

المطلب الثالث: شروط تقديم الرعاية الصحية: 

التنفيذية  الالئحة  بإصدار   2013 لسنة   )22( رقم  العامة  الصحة  قرار وزير  نص 
مادته  يف  االجتامعي  الصحي  التأمني  نظام  بشأن   20(	 لسنة   )7( رقم  للقانون 
التاسعة عىل أن ُيشرتط ملشاركة مقدمي الرعاية الصحية يف نظام التأمني الصحي 

االجتامعي ما ييل:
الصحية . ) الرعاية  خدمات  بمزاولة  له  مرخًصا  الرعاية  مقدُم  يكوَن  أن 

األساسية يف الدولة.

)8)) فلمبان، عائدة عبد القادر، التأمني الصحّي التعاويّن يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية )الرياض: جامعة امللك سعود، 
د.ط، 427)ه، 2007م(، ص60.
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الصحية . 2 الرعاية  خدماِت  لتقديم  تؤهله  التي  اإلمكاناُت  لديه  تكوَن  أن 
األساسية املطلوِب الرتخيص هبا.

أن ُتدرَج بياناُته يف نظام التأمني الصحي االجتامعي.. 	
العامة، . 4 األمانة  من  املعتمد  الرتميز  نظاِم  استخدام  عىل  قادًرا  يكوَن  أن 

النظم  عرب  الرشكُة  حتّدده  ثالث  طرف  أي  أو  الرشكة  مع  والتواصل 
اإللكرتونية، بام يتيُح تبادَل البيانات املختلفة بالرسعة املمكنة.

أن يقوَم بالتوقيع عند تقديم اخلدمات مع الرشكة َوفًقا للرشوط التي يتم . 	
االتفاق عليها.

ّ وأحكامه
ِ

المبحث الثاني: التكييف للتأميِن الصحي

التأمنُي الصحّي لتوفري وتوزيع تكاليف الرعاية الصحية لألفراد  كام تبنَي هيدُف 
األشخاَص  فإن  وبذلك  متساويًة،  حصًة  اجلميُع  يدفع  بحيث  واملجموعات، 
األصحاء الذين ال يعانون من املرض يغطون تكاليَف عالج األشخاص املرىض. 
وبناًء عىل ذلك ما هو التكييف للتأمني الصحي عند القانونيني والفقهاء، وهو ما 

يتناوله الباحُث هنا.

المطلب األول: التكييف للتأمين الصحي:

الفرع األول: التكيف القانوني للتأمين الصحي: 

جعل املرشُع القطريُّ التأمنَي الصحيَّ أحَد أنواع التأمني ضد املخاطر الصحية، 
من  ويعد  وعالجه،  وفحصه  املريض  حالة  تشخيص  تكاليف  متضمنًا  وجعله 

طرق إيصال الرعاية الصحية إىل األفراد واملجموعات)9)).

)9)) ينظر: البوابة القانونية القطرية )املبزان(، قانون رقم )7( لسنة 	)20 بشأن التأمني الصحي، https://cutt.us/csNNu، استعرض بتاريخ: ) نوفمرب 
2020م.   
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الفرع الثاني: التكييف الفقهي للتأمين الصحي: 

اختلَف الباحثوَن يف تكييف عقد التأمني الصحي، هل هو عقُد معاوضة فيندرج 
حتت عقوِد اإلجارة، ويبطله الغرر الكثري يف العقد نظًرا للجهالة يف نوع اخلدمِة 
التي تقدم أو َكميتها، أم هو عقُد جعالة ال يبطله الغرر؟ ووجُه اخلالف: ما هو 
الرُبُء والشفاء؟  أم  التأمني الصحي؟ هل حمُله اخلدماُت الصحية؟  العقد يف  حمُل 

وبناًء عىل ذلك خيتلف حكُم التأمني الصحي عىل حسب صوره كام يأيت ُمفصاًل.

: ّ
ِ

المطلب الثاني: أحكام عقِد التأميِن الصحي

 الشخِص مع المستشفى:
ُ

الفرع األول: تعاقد

معينًا  مبلًغا  يدفَع  أْن  عىل  املستشفى  مع  تعاقَد  شخًصا  أّن  الصورُة  هذه  تعني 
ِد املستشفى بعالِجه مدًة معينًة مع التزاِم املستشفى بالدواِء والعملياِت  نظرَي تعهُّ
ه أن يسرتدَّ شيًئا مما دفَعه، إذا مل يقْع له ما يستحقُّ  ونحوها، عىل أال يكوَن من حقِّ
العالج املتفق عليه، وهو ما نّصت عليه املادُة رْقم )13(، حيث جاَء فيها »ويكوُن 
غرِي  العاملنَي  عن  الصحيِّ  التأمنِي  أقساِط  سداِد  عن  مسؤواًل  العمِل  صاحُب 
القطرينَي لديه وأفراِد أرِسهم. كام يكوُن الكفيُل مسؤواًل عن سداِد تلك األقساِط 
عن مكفوليِه من األشخاِص«. كام نّصت املادُة )18( عىل أنه »ال جيوُز لصاحِب 
العمِل أو الكفيِل أن يسرتدَّ بأيِّ شكٍل من األشكاِل، أقساَط التأمنِي الصحيِّ التي 

يؤّدهيا عن عاّملِه أو أفراِد أرِسهم، أو مكفوليِه، َوفًقا ألحكاِم هذا القانوِن«.
اختالُف الباحثني والفقهاِء يف هذه الصورة عىل قوَلني: املنِع واجلواِز. 

املنياوي،  وحممد  الرضير،  الصديق  املنِع  إىل  ذهَب  ممن  باملنِع:  القائلون  أواًل: 
والقاسمي، ووجُه املنِع اشتامُله عىل غرٍر ناشٍئ عن اجلهِل بمقداِر الدواِء ونوِعه 
واملدِة التي يمكُثها املريُض باملستشفى، واجلهِل بحصوِل العالِج أو عدِم حصولِه، 
والعقُد عىل هذا النحِو تتوافُر له خصائُص عقِد التأمنِي التِّجارِي الذي يستهدُف 
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الربَح.)20)

ثانًيا: القائلون باجلواز: ممن ذهَب إىل القوِل باجلواز التسخريي واخلياط واأللفي 
والقري. ووجُه اجلواِز أّن الغرَر اليسرَي معفي عنه؛ أي أنَّ الغرَر اليسرَي ال يبطُل 

العقد.))2)

والقول باجلواز قرره جممُع الفقه اإلسالمي يف قراره: 149 )7/16( بشأن التأمني 
املؤسسة  مع  مبارًشا  الصحي  التأمني  كان  »إذا  أنه  عىل  نصَّ  حيث  الصحي، 
توافر  مع  مغتفًرا  يسرًيا  الغرَر  جتعل  التي  بالضوابط  رشًعا  جائز  فإنه  العالجية 
والنسِل،  والعقِل  النفِس  بحفِظ  ذلك  لتعلق  الرضورة  منزلة  ُتنزل  التي  احلاجة 
وهي من الرضوريات التي جاءت الرشيعُة بصيانتها. ومن الضوابط املشار إليها: 
وضع مواصفات دقيقة حتدد التزاماِت كل من الطرَفني، ودراسة احلالة الصحية 
املاليُة  املطالباُت  تكون  وأن  هلا،  التعرُض  يمكن  التي  واالحتامالت  للمستأمن 
من املؤسسة العالجية إىل اجلهة مرتبطًة باألعامل التي تّم تقديمها وليس بمبالَغ 

افرتاضيٍة كام يقُع يف رشكات التأمني التجارية«)22). 
ويرى الباحُث رجحاَن القوِل الثاين الذي يذهُب إىل القوِل باجلواِز، ألنَّ مسألَة 
التأمنِي الصحيِّ هي حاجٌة اجتامعّيٌة ملحٌة، وخصوًصا للفئاِت غرِي القادرِة عىل 
ِل مصاريِف الرعايِة الصحيِة، فاحلاجُة الشديدُة يندفُع هبا يسرُي الغرِر، والغرُر  حتمُّ
الترصفاُت ونحوها  تنفكُّ عنه  الذي ال  الشديدِة هو  باحلاجِة  يدفُع  الذي  اليسرُي 

ويكون شأُن الناس ِالتسامَح فيه، وهو ما قّررته الرشيعُة من رفِع احلرِج.

)20) انظر: الرضير، التأمني الصحي، ج	، ص98	. املنياوي، التأمني الصّحي، ج	، ص	2	. القاسمي، القايض جماهد، التأمني الصحي، جملة جممع 
الفقه اإلسالمي )جدة: جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، د.ط، الدورة الثالثة عرشة، 422)ه، )200م(، ج	، ص	60.

))2) انظر: التسخريّي، التأمني الصّحي، ج	، ص)7	، ص	8	. اخلياط، حممد هيثم، التأمني الصحي، جملة جممع الفقه اإلسالمي )جدة: جممع الفقه 
اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، د.ط، الدورة الثالثة عرشة، 422)ه، )200م(، ج	، ص2	4. األلفي، التأمني الصحي، ج	، ص480. 
القري، حممد عيل، التأمني الصحي، جملة جممع الفقه اإلسالمي )جدة: جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، د.ط، الدورة الثالثة عرشة، 

422)ه، )200م(، ج	، ص88	.
)22) جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة السادسة عرشة، )جدة: جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، 

د.ط، 426)ه، 	200م(، ج	، ص40	.
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أو  الموظفين  بعالج  ِد  للتعهُّ المستشفياِت  مع  المؤّسساِت  اتفاق  الثاني:  الفرع 

 محدٍد، مع االلتزاِم بالدواِء والعملياِت ونحوها:
ٍ

 فترٍة معينٍة، لقاَء مبلغ
َ

العّماِل طوال

واملقصوُد من الصورِة أنَّ املؤسسَة تتفُق مع املستشفى عىل أن ُيعالَِج موظفيها؛ أي 
)مجيع املوظفنَي يف املؤّسسة من غرِي االلتزاِم بعدٍد حمدٍد( نظرَي مبلٍغ معنٍي تدفُعه له 

كلَّ شهٍر أو كلَّ سنٍة، وهلذه الصورِة حالَتان:
احلال األوىل: أن تكوَن املؤسسُة التي تعاقدت تابعًة للدولِة وملزمًة بتأمنِي عالِج 

املوّظفني.
تابعٍة للدولِة وليست  التي تعاقدت خاصًة غرَي  الثانية: أن تكوَن املؤسسُة  احلال 
ملزمًة بتأمنِي العالِج للموّظفني. وهو ما أشارت إليه املادُة رْقم )10( من قانوِن نظاِم 
التأمنِي الصحيِّ االجتامعيِّ يف دولة قطر، حيث نصت عىل أنه »جيوُز ألصحاِب 
العمِل والكفالِء أن يقّدموا لعاّمهِلم وأفراِد أرِسهم، ومكفوليهم، ِخدماِت الرعايِة 
حتّدُدها  التي  للضوابط  َوفًقا  ا،  خاصًّ إضافيًّا  طبًيا  تأمينًا  أو  اإلضافيِة  الصحيِة 
الالئحُة«. وقصدت املادُة بقوهِلا أصحاَب العمِل املؤسساِت وإداراِت الدولِة كام 
وّضحتها املادُة رْقم ))( من الفصِل األّوِل من القانون املشار إليه: تعاريف، حيث 
بّينت ذلك بقوهِلا: »صاحب العمِل: إدارات وهيئات الدولِة واملؤسسات العامة 
واخلاصة وكّل شخٍص طبيعيٍّ أو معنوّي مرخٍص له قانوًنا بمزاولِة عمٍل جتاريٍّ 

أو ممارسِة أيِّ نشاٍط يف الدولة«.
اختلف الباحثوَن والفقهاُء يف هذه الصورة عىل قوَلني: املنِع واجلواِز:

أواًل: القائلون باملنع: ذهب كلٌّ من حمّمد األمني الرضير وحممد القاسمي إىل املنع. 
ووجُه املنِع عنَدهم اشتامُل العقِد عىل الغرِر الكثرِي واجلهالِة الفاحشِة التي تعرتي 
حملَّ العقِد من حيث عدُد املرىض واختالُف أمراِضهم، وطبيعُة العملياِت، وثمُن 
االتفاَق  هذا  أّن  رأوا  فقد   ، يصحُّ وال  العقُد  يفسُد  وبالتايل  ذلك،  ونحو  األدويِة 
يأخُذ حكَم إجارِة األجرِي املشرتِك بالنسبِة للمستشفى، ويأخُذ حكَم إجارِة منافِع 
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األعياِن بالنسبِة الستعامِل األرَّسِة واحلجراِت، ويأخُذ حكَم البيِع بالنسبِة لتقديِم 
الدواِء، وانتهى إىل منِع هذه الصورِة؛ ألنَّ الغرَر حييُط هبا كثرًيا يف عقِد البيِع الذي 
ورَد فيه النّهُي خاصًة؛ فالدواُء جمهوُل النوِع واملقداِر، ثم هو يدخُل املعقود عليه 
أصالًة فيعقُد اإلجارة، فالعالُج غرُي معلوٍم قدُره، وكذلك عدُد َمن سيحتاجون 
إليه، وقدُر املنفعِة يداخُلها اجلهُل، لعدِم العلِم، وعدِم حتديِد مدهِتا وقَت التعاقِد، 
إىل  تدعو  حاجَة  وال  أكثَر،  يمكُث  وقد  يوًما،  املستشفى  يف  املريُض  يمكُث  فقد 
هذا االتفاِق؛ ألنَّ العالَج يمكُن الوصوُل إليه بطريٍق آخَر مرشوٍع. ويتلخُص أّن 
االتفاَق بني املؤسساِت، واملستشفياِت للتعّهِد بمعاجلِة املوظفني، طيلَة فرتٍة معينٍة، 
لقاَء مبلٍغ معنٍي، مع االلتزاِم بالدواِء، والعملياِت، ونحوها غرُي جائٍز رشًعا، ألّنه 

عقُد إجارٍة، وعقُد بيٍع، فيه غرر ٌكثرٌي مفسٌد للعقد. )	2)
والباحثني،  الفقهاِء  أكثُر  فهم  اجلواِز  إىل  ذهب  من  أّما  باجلواز:  القائلوَن  ثانًيا: 
وعلُة  األلفي،  وحممد  اخلياط  وحممد  التسخريي  وحمّمد  املنياوي  حممد  ومنهم 

اجلواِز أنه من باِب التعاوِن والتضامِن املحمود.)24)
ويميُل الباحُث إىل ما ذهب إليه القائلون باجلواِز لقوِة أدّلتِهم، وضعِف ما استدلَّ 
به أصحاُب القوِل األوِل من اشتامِل العقِد عىل اجلهالِة بسبِب اجتامِع العقوِد: عقِد 
األجرِي املشرتِك، عقِد املنافِع، عقِد البيِع. والذي يبدو للباحِث، أنَّ ما استدلوا به 
غرُي مسّلم، وغاية ما قالوا ال يقلُّ عن عقِد البطاقِة االئتامنيِة الذي حيتوي عىل عدٍد 
من العالقاِت التعاقديِة يف البطاقِة االئتامنّيِة الذي أجازه جممُع الفقه اإلسالمّي)	2).

الفرع الثالث: توسط شركِة تأميِن في عقِد العالج:

وصورُته أن تتفَق املؤسسُة مع إحدى رشكاِت التأمنِي عىل أن تتوسَط يف العالقِة 

)	2) انظر: الرضير، التأمني الصحي، ج	، ص	9	، ص6)4. القاسمي، التأمني الصحي، ج	، ص)60.
)24) املنياوي، التأمني الصحي، ج	، ص0		. التسخريي، التأمني الصحي، ج	، ص)7	. اخلياط، التأمني الصحي، ج	، ص2	4. األلفي، التأمني 

الصحي، ج	، ص478.
)	2) جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة اخلامسة عرشة، )جدة: جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، 

د.ط، 	42)ه، 2004م(، ج	، ص7)2.
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تلتزُم  العالِج، وبمقتىض هذا االتفاِق  نفقاِت  بني املوظفني واملستشفى يف تغطية 
التأمنِي  املتفَق عليه، وتلتزُم رشكُة   َ املبلَغ املعنيَّ التأمنِي  املؤسسُة بأن تدفَع لرشكِة 

بتحديِد املراكِز الطبيِة واملستشفياِت التي توفُر خدماٍت طبيًة للموظفني.
َط رشكِة  وقد أجازت املادُة رْقم )9( من قانوِن التأمنِي الصحي يف دولة قطر توسُّ
ها: »جيوُز لكلِّ مقدِم رعايٍة  التأمنِي بني املستفيدين ومقّدمي الرعاية الصحيِة، ونصُّ
صحيٍة، بموافقِة املجلِس، أن يطلَب املشاركَة يف نظاِم التأمنِي الصحيِّ عن طريِق 
التعاقِد مع الرشكِة لتقديِم كلِّ أو بعِض اخِلدماِت الصحيِة األساسيِة للمستفيدين. 
وحُتّدُد الالئحُة رشوَط وضوابَط مشاركِة مقّدمي الرعايِة الصحيِة يف نظام التأمنِي«.
اْلباحثني والفقهاء إىل أنه إذا كانت رشكة التأمني التي تتوّسُط  وقد ذهب غالب 
يف العالقِة بني املستفيدين واجلهِة املتعهدِة بالعالِج من رشكاِت التأمنِي التِّجارية 
وقد  جيوُز.  واالجتامعية  التعاونّيِة  التأمنِي  رشكاِت  من  كانت  وإن  جيوُز،  ال  فإنه 
استندوا فيه إىل ما قرره جممُع البحوث اإلسالمية يف مؤمتره الثاين بالقاهرة يف مايو 
، وما يشبهه من نظاِم الضامن االجتامعي  1965م من أن نظاَم املعاشات احلكوميَّ

املتبع يف بعض الدوِل، ونظاِم التأمينات االجتامعية املتبع يف دول أخرى، كل هذا 
من األعامل اجلائزة. وما قرره املجمُع يف مؤمتره الثالث املنعقد بالقاهرة يف أكتوبر 
1966م من أن التأمنَي التعاوين واالجتامعي، وما يندرُج حتَتهام من التأمني الصحي 

ضد العجز والبطالة والشيخوخة، وإصابات العمل، وما إليها جائز. وما أوصت 
به ندوُة الترشيع اإلسالمي املنعقدة بليبيا يف مايو 1972م بوجوب تعميم الضامن 
االجتامعي حتى تطمئن كل أرسة إىل مورد يكفل رزَقها عند وفاة عائلها أو عجزه، 

أو غري ذلك من أسباب انقطاِع الرزق لسد حاجِة املحتاجني.)26)
»إذا  املجمع:  قرار  يف  جاَء  حيث  الدويّل،  اإلسالمي  الفقه  جممُع  قّرره  ما  وهو 
كان التأمنُي الصحيُّ عن طريق رشكة تأمني إسالمّي )تعاوين أو تكافيل( تزاوُل 
بشأِن   )2/9(9 رقم  قراِره  يف  املجمُع  أقّرها  التي  الرشعية  الضوابط  َوفَق  نشاَطها 

)26) الرضير، التأمني الصحي، ج	، ص99	. املنياوي، التأمني الصحي، ج	، ص0		.
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رشكة  طريق  عن  الصحي  التأمنُي  كان  وإذا  جائٌز.  فهو  التأمني،  وإعادِة  التأمني 
تأمني جتاري فهو غرُي جائز، كام نصَّ عىل ذلك قراُر املجمع املشار إليه«)27).

يف  حتقيُقها  بالراعي  املنوِط  الرعية  مصلحِة  إىل  يستند  الصحي  التأمني  وجواُز 
ترصفاته، وال نزاَع يف أن نظاَم التأمني الصحي وسائَر أنواع التأمينات االجتامعية 
لتقديم  موارُدها  تكفي  ال  التي  للدول  بالنسبة  وبخاصة  للرعية،  مصلحٌة  فيه 

اخلدماِت الصحية ونحوها باملجان. 
يف  ذكُرها  أتى  التي  السابقِة  الصوِر  مجيَع  أن  الباحُث  يراه  الذي  أّن  ويتلخُص، 
البحث جائزٌة؛ ألنَّ عقَد التأمنِي الصحيِّ يكون حمله الرعاية الصحية التي حيتاُج 
إليها اإلنساُن وال يستغني عنها، وإن اختلفت حاجُة كلِّ واحٍد عن اآلخِر، فالغرُر 
، ألّن خدمات الرعاية الصحية املقدمة ال بّد  قد يكون معدوًما يف العالِج الطبيِّ
أن تكوَن عىل البينة، وهو ما نصت عليه املادُة )12( من الالئحة التنفيذية للقانون 
رْقم )7( لسنة 2013 بشأن نظام التأمني الصحي االجتامعي »جيب أن يتضمَن عقُد 
األساسية  الصحية  اخلدمات  تفاصيَل  الرشكة،  مع  املربم  الصحية  الرعاية  مقدم 

املتعاقد معه لتقديمها، والرشوط واألحكام التي تّم التعاقُد بناًء عليها«.
باب  من  يكوُن  الصحيِّ  التأمنِي  عقِد  يف  املريِض  دخوَل  فإّن  ذلك  عىل  وعالوة 
اإللزام الذي فرضته الدولُة عىل كل إنسان يعمُل أن يكون مؤمنًا تأمينًا صحًيا. 
فحينئذ أصبح نوًعا من االضطرار، وحتى لو كان يف حاجة ماّسة إليه، فاحلاجياُت 

تنزُل منزلَة الرضوريات يف مثل هذه القضية. 
كام  املقابِل،  الستحقاِق  املرِض  من  الربِء  استحقاُق  هو  العقد  حمل  إن  قيل  وإن 
ذهب إليه بعُض الباحثني والفقهاء، وهو ما جييُزه بعُض فقهاِء املذاهِب األربعِة 

عىل خالٍف بينهم، هل هو من قبيِل اإلجارِة، أو اجلعالِة، ومن نصوِصهم:
ورَد عن مالٍك يف املدونة: »األطباء: إذا اسُتؤجروا عىل العالِج فإنام هو عىل الربِء 

)27) جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة السادسة عرشة، )جدة: جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
د.ط، 426)ه، 	200م(، ج	، ص40	.
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ه وإال فال يشَء له«)28). فإن َبَرأ فله حقُّ

وقال الرميل )ت:1004هـ(: »إن جعل الشفاء غايًة لذلك، كالتداوي إىل الشفاِء 
أو لرتقيني إىل الشفاِء فإن فعل ووجَد الشفاَء استحقَّ اجلعَل، وإن فعَل ومل حيصِل 

الشفاُء مل يستحقَّ شيًئا لعدِم وجوِد املجاعِل عليه«)29). 

وقال املرداوي )ت:885هـ(: »فإن استأجره مدًة يكحُله أو يعاجلُه فيها، فلم يربأ، 
استحقَّ األجَر، وإن برأ يف أثناِء املدِة، انفسخت اإلجارُة فيام بقي، وكذا لو ماَت. 
فإن امتنع املريُض من ذلك، مع بقاِء املرِض، استحقَّ الطبيُب األجَر بميض املدِة. 
وله  الربء،  يوجد  حتى  شيًئا  يستحقُّ  ال  جعالٌة،  فهي  الربِء،  عىل  شارَطه  إن  فأما 

أحكاُم اجلعالة«)0	).

)28) األصبحي، مالك بن أنس، املدونة )بريوت: دار الكتب العلمية، ط)، 	)4)ه، 	99)م(، ج	، ص		4.
)29) الرميل، شمس الدين حممد بن أمحد، ناية املحتاج إىل رشح املنهاج )بريوت: دار الفكر، د.ط، 404)ه، 984)م(، ج	، ص	46.

)0	) املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )املطبوع مع املقنع والرشح الكبري(، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، عبد الفتاح احللو )القاهرة: دار 
هجر، ط)، 	)4)ه/ 	99)م(، ج4)، ص484. 
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الخاتمة:

يف خامتِة هذا البحِث يأيت عرُض أهّم النتائِج والتوصياِت التي توصَل إليها الباحُث.

: النتائج:
ً

أوال

ينطلُق . ) التي  تبًعا جلهِة االعتباِر  الباحثني  الّصحيِّ لدى  التأمنِي  اختلفت تعريفاُت 
اجلانَب  يراعي  َمن  ومنهم   ، القانوينَّ اجلانَب  يراعي  َمن  فمنهم  منهم،  كلٌّ  منها 
، ونحو ذلك، ولكن مل خيتلِف اْلباحثون يف أنه نوٌع من التأمنِي باملعنى  االجتامعيَّ

. القانوينِّ
الكيّل . 2 تأمنٍي جتاريٍّ وتعاوينٍّ واجتامعيٍّ من باب قسمة  التأمنِي الصحيِّ إىل  يتنّوِع 

محل  بجواز  غريها  دون  القسمة  هذه  متتاز  حيث  املنطقية(،  )القسمة  جزئياته  إىل 
األقسام عىل املقسم، ومحل املقسم عىل األقسام، ويف هذه املسألة األصُل أن التأمنَي 
إىل  الكيل  تقسيم  باعتبار  القسمَة  أن  وبام  العكس،  وليس  حتَتها،  يندرج  الصحيَّ 
جزئياته فيصّح أن نحمل التأمنَي الصحّي عىل التأمني االجتامعي مثاًل، أو نحمل 

التأمنَي االجتامعّي عىل التأمني الصحي.
البحث؛ ألنَّ عقَد . 	 ذكُرها يف  أتى  التي  الصوِر  الباحُث مرشوعية مجيَع  يراه  الذي 

التأمنِي الصحيِّ يكون حمله الرعاية الصحية التي حيتاُج إليها اإلنساُن وال يستغني 
يف  معدوًما  يكون  قد  فالغرُر  اآلخِر،  عن  واحٍد  كلِّ  حاجُة  اختلفت  وإن  عنها، 
البينة،  أن تكوَن عىل  بّد  املقدمة ال  الصحية  الرعاية  ، ألّن خدمات  الطبيِّ العالِج 

وإن وجد هذا الغرر فإنه يكون يسرًيا.
بحٍث . 4 إىل  بحاجٍة  زالت  ما  الصحيِّ  التأمنِي  مسائِل  من  كثرًيا  أّن  الباحُث  وجد 

وتفصيٍل دقيٍق، إضافٍة إىل تطبيِقها عىل الواقِع املعموِل به حالًيا.

:
ُ

ثانًيا: التوصيات
الصحيِّ  التأمنِي  مسائِل  يف  الدقيِق  البحِث  استيفاِء  برضورِة  الباحُث  ُيويص 
للتوصِل إىل أحكاِمه الرشعّيِة الصحيحِة، كام يرى رضورة ربَط هذه األبحاِث 

بالواقِع املامرِس يف رشكاِت التأمنِي الصحيِّ واملستشفيات.
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