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الملخص

يتناول هذا البحث دراسة أحكام االستثناءات يف تغطيات التأمني الصحي
التعاوين ،وما ُيقابلها من ممارسات ومطالبات محلة الوثائق التأمينية ،وهيدف

إىل تقويم الواقع التطبيقي للتأمني اإلسالمي ،باعتباره من أنواع التعاون عىل

الرب والتقوى؛ وذلك لكي يظهر معنى التعاون احلقيقي يف الواقع التطبيقي ،وال
يتحول التطبيق إىل تعاون عىل اإلثم والعدوان.

وقد َب َّني البحث خصائص التأمني الصحي التعاوين ورشوطه ،وتوصل إىل أن

االستثناءات اجلائزة هي التي ال تتعارض مع تلك اخلصائص والرشوط ،وبالتايل

ال جيوز لرشكات التأمني التعاوين أن ختالف أحكام الرشوط يف االستثناءات،
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وتلجأ يف الواقع التطبيقي إىل اإلذعان والتعسف يف وضع استثناءات جديدة بعد
العقد؛ كام ال جيوز أن ُيقابل هذا الترصف من بعض محلة الوثائق التأمينية باللجوء
إىل مطالبات غري مرشوعة بحجة الوصول إىل احلق الذي ُحرموا منه بسبب تلك
االستثناءات التعسفية.

الكلمات المفتاحية :تأمني تعاوين ،عقد التأمني ،االستثناءات يف التأمني ،عقد،
تغطيات التأمني.
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Abstract:
This research deals with studying the rules of exceptions in cooperative health
insurance coverage, and the corresponding practices of policy holders and their
false claims, It aims to evaluate the applied reality of Islamic insurance, as it
is a type of cooperation on righteousness and piety, So, that it may reveal the
real sense of cooperation for righteousness and piety, and for not transforming
the practice to cooperation fur sinfulness and transgresses.
The research has revealed the characteristics and conditions of cooperative
health insurance to concluded that the permissible exceptions are those that
do not contradict with those characteristics and conditions, Consequently,
cooperative insurance companies should not violate the terms of the conditions
in the exceptions, and in practice, they resort to acquiescence and arbitrariness
in setting new exceptions after )entering in( the contract; and this behavior
may not be offset by some policyholders’ behavior by resorting to fake claims
except in cases of access to the right that they were denied the policy holder
because of these arbitrary exceptions.
Keywords: Cooperative insurance, Insurance contract, Exceptions in
insurance, Contract, Insurance coverage.
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المقدمة

موضوع هذا البحث هو أحكام املطالبات واالستثناءات يف تغطيات التأمني
الصحي التعاوين ،حيث إن رشيعة اإلسالم هي رشيعة األمن واألمان ،والتعاون
بعضا،
والضامن؛ فاملجتمع اإلسالمي كله أرسة واحدة ،وبنيان واحد ،يشد بعضه ً
وجسد واحد يتداعى كل عضو منه لسائر األعضاء.
وقد حض اإلسالم عىل التعاضد والتعاون والتنارص ،ورشع ما يؤكد هذا التعاون
بوسائل خمتلفة ،فظهر نظام الزكاة والنفقات ،وأحكام بيت املال ،وحقوق اجلريان،
وغري ذلك من الوسائل التي تدل عىل جواز كل ألوان التعاون والتكافل ،ما دامت
خالية من املحظورات الرشعية.
ويدخل يف ذلك التأمني التعاوين بأنواعه املعارصة ،التي تنطبق عليها خصائص
ومميزات التعاون عىل الرب والتقوى ،وتتوفر فيها رشوط التأمني التعاوين بضوابطه
الرشعية.

أهمية البحث:

 .1تتمثل أمهية هذا البحث يف توضيحه ألحكام االستثناءات التي تقوم هبا
بعض رشكات التأمني ،وما ُيقابلها من مطالبات ومهية يقوم هبا بعض محلة
الوثائق التأمينية.
 .2توضيح مسائل هامة؛ حيث ُت َعدّ مسائل التأمني الصحي التعاوين من
أصعب مواضيع التأمني ،كام ُت َعدّ أحكام االستثناءات يف تغطيات التأمني
الصحي من أكثر مسائل التأمني تعقيدً ا.
 .3بيان عدم جواز املطالبات التي تكون بقصد استغالل التأمني ،واعتباره
وسيلة لكسب املال.

هدف البحث:

هيدف البحث إىل تقويم الواقع التطبيقي للتأمني التعاوين اإلسالمي ،باعتباره من
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مشكلة البحث وأسئلته:

َك ُث َرت التساؤالت الفقهية بخصوص االستثناءات التعسفية ،وما ُيقابلها من
ممارسات حتايلية ومطالبات ومهية ،فهل جيوز أن تتوسع رشكات التأمني التعاوين
يف وضع االستثناءات؟ وهل جيوز أن تشتمل عقودها عىل رشوط واستثناءات غري
حمددة ،وال ُيرجع يف تفسريها إال إىل الرشكة فقط؟ وهل جيوز للرشكة أن متارس
ً
حيال إلسقاط ما جيب عليها من التزامات مالية؟ ويف املقابل ما هي املامرسات

التي حيرم عىل محلة الوثائق التأمينية استخدامها؛ ألهنا من أنواع التزوير والغش
والكذب واخلداع؟ وما هي املامرسات املباحة حلملة الوثائق؛ ألهنا متكنهم من
احلصول عىل حقهم املرشوع دون أكلهم ملال الغري بالباطل؟ فلإلجابة عن هذه
التساؤالت وغريها مما يتعلق بأحكام االستثناءات التعسفية واملطالبات الومهية؛
رأى الباحث أن يكتب يف هذا املوضوع؛ خدمة للعلم الرشعي.

الدراسات السابقة:

هناك بعض الفتاوى أجابت عن صور من املطالبات واالستثناءات يف تغطيات
التأمني التعاوين ،ولكن مل جيد الباحث دراسة فقهية تفصيلية ختتص ببيان أحكام
االستثناءات واملطالبات الومهية يف التأمني الصحي التعاوين ،أما الدراسات التي
هلا صلة ببعض جوانب هذا البحث ،والتي بحثت يف التأمني الصحي التعاوين ،أو
يف التأمني التعاوين بشكل عام ،فهي كثرية ،منها:
ً
أوال :التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية

السعودية ،رسالة ماجستري :عائدة بنت عبد القادر فلمبان ،جامعة امللك سعود،
1427هـ.
ثان ًيا :التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني التكافلية دراسة فقهية
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تطبيقية معارصة ،بحث :رياض منصور اخلليفي ،جملة الرشيعة والقانون ،عدد

1428 ،33هـ.
ثال ًثا :التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،بحث :عبد اهلل بن عبد العزيز العجالن،

جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد ،3

1429هـ.

راب ًعا :االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،رسالة ماجستري :بدر بن نارص سعود
التميمي ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية1431 ،هـ.

ويالحظ أن هذه الدراسات مل ختتص بموضوع املطالبات واالستثناءات التي

تناوهلا هذا البحث.

منهجية البحث:

استخدم الباحث املنهج الوصفي ،مع االستعانة باملنهج التحلييل ،حيث كان من
الالزم دراسة واقع التغطيات يف التأمني الصحي التعاوين وحتليل ما يتعلق هبا من

مطالبات واستثناءات.

خطة البحث وتقسيمه:

تم تقسيم البحث بعد هذه املقدمة إىل متهيد ،ومخسة مباحث ،ثم خامتة تشتمل عىل
أهم النتائج والتوصيات ،فكانت خطة البحث عىل النحو اآليت:

التمهيد :وفيه بيان معنى التأمني التعاوين ونشأته وأنواعه.

املبحث األول :تعريف التأمني الصحي التعاوين وأركانه.

املبحث الثاين :خصائص التأمني الصحي التعاوين ومميزاته.

املبحث الثالث :رشوط التأمني الصحي التعاوين.

املبحث الرابع :األحكام املتعلقة بمامرسات محلة الوثائق ومطالباهتم الومهية.
املبحث اخلامس :أحكام االستثناءات يف تغطيات التأمني الصحي التعاوين.
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الواقع التطبيقي للتأمني الصحي التعاوين.
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التمهيد
معنى التأمين التعاوني ونشأته وأنواعه

تأيت كلمة التأمني يف اللغة بمعنى :الطمأنينة والصدق والوثوق ،فهي مأخوذة من:
أمن يأمن أمنًا ،واألمن :طمأنينة النفس وسكون القلب وزوال اخلوف( .)1وآمن
فالنًا :جعله يأمن وال خياف(.)2
ومن املعاين التي أقرها جممع اللغة العربية :أ َّمن عىل اليشء :دفع ً
منجام لينال
ماال
ً
تعويضا عام فقد ،فيقال :أ ّمن عىل حياته
قدرا من املال متف ًقا عليه ،أو
ً
هو أو ورثته ً
أو سيارته(.)3
أما التعاون يف اللغة فهو من العون( ،)4والعون :الظهري عىل األمر()5؛ وألمهية
التعاون جاءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية حتث عليه ،ومن ذلك قوله
اإل ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان)( ،)6ومن
(و َت َع َ
تعاىلَ :
اونُوا َع َىل ْ ِ َ ُ َ
رب َوال َّت ْق َوى َو َال َت َع َ
اونُوا َع َىل ا ْل ِ ِّ
السنة قوله ّ
بعضا»(.)7
صىل اهلل عليه وس ّلم« :املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ً
والتأمني التعاوين أساسه التعاون بني األفراد املشرتكني فيه؛ فهو يقوم عىل فكرة
توزيع آثار الرضر عىل جمموعة من األفراد ،وذلك بإجياد صندوق مايل مشرتك،
ُيساهم فيه كل عضو ،بحيث يتم تعويض من يتعرض منهم للخطر من هذا
الصندوق(.)8
اصطالحا بأنه« :تأمني تتفق فيه جمموعة من
و ُيمكن تعريف نظام التأمني التعاوين
ً
األشخاص فيام بينهم عىل تعويض األرضار التي قد تلحق بأحدهم إذا حتقق خطر
( )1ابن منظور ،حممد بن مكرم( ،تويف 711هــ) ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،ط1414 ،3هـ ،مادة أمن.21/13 ،
( )2الرازي ،حممد( ،تويف 666هـ) ،خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،بريوت ،املكتبة العرصية ،ط1420 ،5هـ ،مادة أمن.23/1 ،
( )3مصطفى وآخرون ،إبراهيم وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار ،املعجم الوسيط ،القاهرة ،دار الدعوة ،ط( 1د.ت).28/1 ،
( )4الفيومي ،أمحد( ،تويف 770هـ) ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،بريوت ،املكتبة العلمية ،ط1403 ،1هـ ،مادة عون.439/2 ،
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مادة عون.298/13 ،
( )6سورة املائدة ،آية.2 :
بعضا ،حديث ( .12/8 ،)6026مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب
( )7متفق عليه :البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب تعاون املؤمنني بعضهم ً
الرب والصلة واآلداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاضدهم ،حديث (.1999/4 ،)2585
( )8فلمبان ،عائدة بنت عبد القادر ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية ،رسالة ماجستري ،جامعة امللك
سعود1427 ،هـ ،ص.43
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وقد نشأ التأمني التعاوين بصورته املبسطة مع نشأة اإلنسان ذاته ،فمنذ أن وجد

اإلنسان عىل سطح األرض ،وهو عرضة ملجموعة من األخطار ،التي تتهدده

يف حياته اليومية ،وترافقه يف كافة أنشطته ،ثم بدأ مفهوم التأمني التعاوين يتطور

حسب احتياجات املجتمع ،حتى أصبح عىل حالته املوجودة يف العرص احلارض(.)12

وهذا ما حث عليه اإلسالم الذي رشع بذل التضحيات عىل أساس التربع؛ فقال
ني إِ َذا َأرم ُلوا ِيف ال َغ ْز ِوَ ،أو َق َّل َطعام ِعي ِ
اهل ْم
صىل اهلل عليه وسلم« :إِ َّن األَ ْش َع ِر ِّي َ
َ ُ َ
ْ
ْ َ
ٍ
َاء و ِ
ِ ٍ
َان ِعنْدَ ُه ْم ِيف َث ْو ٍ
مج ُعوا َما ك َ
اح ٍد
بِا َْمل ِدين َِة َ َ
ب َواحدُ ،ث َّم ا ْقت ََس ُمو ُه َب ْين َُه ْم ِيف إِن َ
الس ِو َّي ِةَ ،ف ُه ْم ِمنِّي َو َأنَا ِمن ُْه ْم»(.)13
بِ َّ
كام أقر اإلسالم نظام العاقلة الذي كان معرو ًفا يف اجلاهلية؛ لتوزيع آثار املصيبة

( )9العجالن ،عبد اهلل بن عبد العزيز ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
 1429هـ2008 ،م ،عدد  ،3ص.440
( )10صباغ ،أمحد حممد ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط الرشعية ،بحث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه ،جممع الفقه اإلسالمي
الدويل1431،هـ2010 ،م ،ص.3
( )11اخلليفي ،رياض منصور ،التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني التكافلية دراسة فقهية تطبيقية معارصة ،جملة الرشيعة والقانون،
1428هـ2008 ،م ،عدد  ،33ص.30
( )12العجالن ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،عدد ،3ص.457
( )13متفق عليه :البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الرشكة ،باب الرشكة يف الطعام والنهد والعروض ،حديث ( .138/3 ،)2486مسلم ،صحيح
مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم ،باب من فضائل األشعريني ،حديث (.1944/4 ،2500
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معني»(.)9
فاألصل يف التأمني التعاوين أنه نظام اجتامعي قوامه التكافل والتعاون بني
األفراد ،وعندما يتم تنظيم أسس ومبادئ نظام التأمني ضمن عقد يوضح حقوق
والتزامات أطراف العالقة ،فإن ذلك العقد جيب أن ال ُخيرج نظام التأمني عن
معناه احلقيقي ،وهو التعاون والتربع(.)10
وعىل هذا يكون معنى التأمني التعاوين هو أنه« :عقد تربع لصالح جمموعة
املشرتكني ،يلتزم بموجبه املؤمن له بسداد االشرتاكات التعاونية املتفق عليها
بالقدر واألجل املتفق عليه ،عىل أن تلتزم هيئة املشرتكني بتعويضه عن الرضر
الفعيل حال حتققه ،وذلك وفق املبادئ والرشوط والضوابط الفنية املنصوص
عليها ،والتي ال تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية»(.)11
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املالية الناجتة من القتل ونحوه ،بغية ختفيف رضرها عن كاهل من حلقته(.)14
ففكرة توزيع أثر الرضر عىل اجلامعات أقدم يف الظهور من التأمني كمؤسسة
متخصصة ،وهو مستحب ما دام أنه تربع ٍ
خال من املحظورات التي متنع صحة
العقود ،كالغرر والقامر والربا ،وألن غايته التعاون عىل تفتيت األخطار واملصائب،
وليس الغرض منه االستغالل والربح(.)15
وبناء عىل ذلك يمكن تقسيم التأمني التعاوين إىل نوعني:
األول :التأمني التعاوين البسيط :وهو النوع القديم للتأمني التعاوين ،الذي تقوم
به مجعيات بسيطة ،بحيث يشرتك فيه مجاعة ،تتربع بمبالغ مالية ختصص لتعويض
من يصيبه الرضر منهم.
والثاين :التأمني التعاوين املركب :وهو النوع احلديث للتأمني التعاوين ،ويقوم عىل
نفس فكرة التأمني البسيط ،ولكن بإدارة رشكة متخصصة عىل أسس فنية قائمة عىل
اإلحصاء وقانون الكثرة ،ويمكن تعريفه بأنه« :عقد تأمني مجاعي ،يلتزم بموجبه
كل مشرتك بدفع مبلغ من املال عىل سبيل التربع؛ لتعويض املترضرين منهم عىل
أساس التكافل والتضامن عند حتقق اخلطر املؤمن منه ،وتدار فيه العملية التأمينية
من قبل رشكة متخصصة عىل أساس الوكالة بأجر»(.)16
ويتنوع التأمني التعاوين املركب بحسب األخطار املؤمن منها ،إىل أنواع عديدة
ومتجددة ،منها(:)17
ً
أوال :التأمني عىل املمتلكات :ومنه التأمني عىل السيارات ،وهذا يمكن أن يقترص

عىل التأمني من املسؤولية املدنية للسائق أو املالك جتاه الغري فقط ،كام يمكن أن
يشمل السائق ومركبة املالك نفسه ،وغري ذلك من األنواع.
ثان ًيا :تأمني التكافل االجتامعي :ويشتمل عىل حالة العجز ،وكذلك حالة وفاة

( )14الفنجري ،حممد شوقي ،اإلسالم والتأمني التعاون ال االستغالل ،السعودية ،دار عكاظ ،ط1404 ،2هـ ،ص .33املرصي ،عبد السميع ،التأمني
بني النظرية والتطبيق ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ط1400 ،1هـ ،ص.18
( )15التميمي ،بدر بن نارص سعود ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية،
1431هـ2010 ،م ،ص.76
( )16فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.44
( )17صباغ ،التأمني التعاوين ،األحكام والضوابط الرشعية ،ص.16
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المبحث األول  :تعريف التأمين الصحي التعاوني وأركانه
سبق بيان معنى التأمني التعاوين وذكر أنواعه يف التمهيد ،أما يف هذا املبحث فسيتم
بيان معنى أحد أنواعه ،وهو التأمني الصحي التعاوين.
فكلمة الصحي نسبة إىل الصحة ،وقد ذكر علامء اللغة أن الصحة يف البدن :حالة
طبيعية جتري أفعاله معها عىل املجرى الطبيعي ،ورجل صحيح اجلسد :خالف
مريض(.)18
ويقصد بالصحة هنا :املقومات البدنية والعقلية والوجدانية التي تتطلبها النفس
البرشية لكي تستقيم عىل طـريق الـدين والدنيا( ،)19وأصدق كلمة تعرب عن هذا
هي كلمة (املعافاة) التي وردت يف قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( :سلوا
اهلل العافية؛ فإن الناس مل ُيعطوا يف الدنيا بعد اليقني شي ًئا أفضل من املعافاة)(.)20
وقد كان األطباء الغربيون يف السابق يعرفون الصحة بأهنا جمرد انتفاء املرض ،ثم
تراجعوا عن هذا املفهوم ليشمل املعافاة الكاملة بدن ًيا ونفس ًيا واجتامع ًيا ،ال جمرد
انتفاء املرض أو العجز(.)21
وقد نص جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي عىل
( )18الفيومي ،املصباح املنري .133/1 ،مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط.1052/1 ،
( )19املنياوي ،حممد ،التأمني الصحي وتطبيقاته يف ضوء الفقه اإلسالمي ،بحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة  ،13عدد  ،3ص.301
( )20أخرجه ابن حنبل ،املسند ،مسند أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ،حديث ( .218/1 ،)45وصححه األلباين يف خترجيه ألحاديث كتاب اإليامن
البن تيمية.94/1 ،
( )21اخلياط ،حممد هيثم ،التأمني الصحي ،بحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة  ،13عدد  ،3ص.427
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املؤمن عليه.
ثال ًثا :من األنواع األخرى :التأمني عىل الصادرات ،والتأمني عىل الودائع ،وتأمني
احلوادث الشخصية ،وغري ذلك من األنواع.
راب ًعا :التأمني الصحي التعاوين :وهو موضوع هذا البحث ،حيث سيتم بيان
معناه وخصائصه ورشوطه ،وما يتعلق به من أحكام التغطيات واالستثناءات
واملطالبات.
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التعريف اللقبي للتأمني الصحي بأنه« :اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة
تتعهد برعايته ،بدفع مبلغ حمدد أو عدد من األقساط جلهة معينة عىل أن تلتزم
تلك اجلهة بتغطية العالج أو تغطية تكاليفه خالل مدة معينة»( ،)22ويالحظ أن هذا
التعريف أقرب لتعريف التأمني التجاري وليس التعاوين(.)23
أما التأمني الصحي التعاوين ،فيعرف بأنه« :عقد بني مجاعة عىل التربع بمقادير
متساوية أو متفاوتة بغرض عالج من يمرض منهم من هذه األموال»(.)24
فهو عقد مجاعي ،يلتزم فيه كل مشرتك بدفع مبلغ من املال عىل سبيل التعاون،
لغرض تقديم اخلدمات الصحية ملن حيتاجها منهم(.)25
وعقد التأمني الصحي حمله الرعاية الصحية ،بخالف أنواع التأمني األخرى التي
ترتبط بوقوع حادثة معينة حمتملة الوقوع ،مثل احلريق ،أو حادث االصطدام يف
السيارات ،أو غرق السفن ،أو رسقة املمتلكات ،أو أي أمر حمتمل الوقوع ال
ُيعرف إن كان سيقع مدة العقد أو ال يقع ،فإن وقع استحق املستأمن مبل ًغا من املال
وإال فال ،أما عقد التأمني الصحي الذي حمله الرعاية الصحية فإن التعاقد فيه إنام
هو خدمة حيتاج إليها اإلنسان وال يستغني عنها ،وهي متعلقة بأمر ال يكاد ينجو
منه إنسان خالل مدة العقد ،و يكاد يكون مؤكد الوقوع ،وإن اختلفت حاجة كل
واحد عن اآلخر ،كام أن التأمني الصحي مرتفع املخاطر؛ ولذا ال ترغب فيه أكثر
الرشكات(.)26
والتأمني الصحي التعاوين له ثالثة أركان ،يمكن توضيحها عىل النحو اآليت(:)27
ً
أوال :مجاعة املستأمنني :فكل عضو مشرتك يف التأمني الصحي التعاوين جيمع بني

صفتني؛ فهو ُم َؤ َّمن له ،ويف نفس الوقت هو ُم َؤ ِّمن لغريه ،وهذه ميزة متيزه عن
( )22قرار رقم  )16/7( 149جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته السادسة عرشة بديب (دولة
اإلمارات العربية املتحدة)  30صفر  5 -ربيع األول 1426هـ ،املوافق  14 - 9نيسان (إبريل) 2005م.
( )23األلفي ،حممد جرب ،التأمني الصحي واستخدام البطاقات الصحية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة  ،13عدد  ،3ص .5آل سيف ،عبد اهلل،
أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.15
( )24الرتتوري ،حسني ،التأمني الصحي يف الفقه اإلسالمي ،جملة البحوث الفقهية املعارصة ،السنة التاسعة1998 ،م ،العدد  ،36ص.103
( )25فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.56
( )26آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.48
( )27فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.47
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( )28القري ،حممد عيل ،التأمني الصحي اإلسالمي ،بحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي ،الدورة  ،13جملد  ،3ص.547
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التأمني التجاري.
ثان ًيا :مبلغ التأمني :وهو ما يدفعه جمموع املستأمنني ملن يمرض منهم خالل فرتة
التأمني ،من مصاريف العالج وتكاليف الفحوصات وثمن األدوية ونحو ذلك
مما هو حمدد يف الوثيقة.
ثال ًثا :صيغة عقد التأمني :وهي التي حتدد اخلدمات الصحية لألمراض املؤمن
منها ،حيث ُيعد التأمني الصحي من أكثر أنواع التأمني تعقيدً ا ،لكثرة ما فيه من
التقسيامت واخلدمات والرشوط والتفاصيل ،وسبب ذلك تعلقه بحدوث أمراض
ال يمكن توقعها بسهولة.
ولذا تنوعت صيغ التعاقد يف التأمني الصحي ،ولكنها تنقسم بصفة أساسية إىل
نوعني يستقالن أحيانًا ،وجيتمعان أحيانًا أخرى ،وبياهنام عىل النحو اآليت:
الصيغة األوىل :عقد رعاية صحية :وموضوع هذا العقد هو الرعاية الصحية
وليس العالج ،وتتلخص الرعاية يف إجراء العناية يف مستشفيات معينة ،وإجراء
التحاليل الالزمة ،ووصفات األدوية ،وإجراء العمليات اجلراحية عند احلاجة،
أو العالج الطبيعي ،كام تشمل الرعاية الصحية للحمل والوالدة للنساء ورعاية
املواليد.
وعقود الرعاية الصحية أنواع متعددة ،وهلا حدود قصوى ،ولكل منها استثناءات
بحسب مستواه ،فمنها ما يستثنى منه بعض األدوية ،أو التطعيامت الوقائية ،ومنها
ما يستثنى منه األسنان ،أو النظارات الطبية ،أو جراحة التجميل ،وما إىل ذلك،
وكل ذلك مؤثر يف حتديد األقساط ابتداء(.)28
الصيغة الثانية :التأمني عىل املرض :ويف هذا النوع يستحق املريض التعويض
بمجرد حصول املرض؛ ليقوم باستخدامه يف العالج إذا رغب ،وربام اشرتط
يف بعض العقود دفعه جلهة عالج معينة ،وقد يقترص التأمني عىل مرض معني،
مثل التأمني عىل اإلصابة بمرض اإليدز أو الرسطان ،وقد يتضمن جمموعة من
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األمراض املزمنة أو عسرية العالج أو املقعدة عن الكسب والعمل ،وال يتضمن
يسريا ،ويكون التعويض مبل ًغا حمد ًدا،
األمراض اخلفيفة أو التي يكون عالجها ً

وربام كان رات ًبا يوم ًيا يدفع إليه أثناء إقامته يف املستشفى أو مدة عجزه عن ممارسة
العمل(.)29
أما املكونات األساسية ألنظمة التأمني الصحي التعاوين ،فإهنا تتكون من جمموعة
من العنارص ،منها :حتديد الرشحية املستفيدة من التأمني ،وحتديد مدى شمولية
اخلدمات التأمينية ،وحتديد تكلفة النظام ،وطرق تقديم اخلدمات ،وطرق دفع
املطالبات املالية ملقدمي اخلدمة ،وحتديد طرق التمويل ،وتبعية النظام ،وإدارة
النظام ،وغري ذلك من العنارص التي يتوقف عليها نجاح التطبيق العميل للتأمني
الصحي التعاوين(.)30

المبحث الثاني :خصائص التأمين الصحي التعاوني ومميزاته
هنالك عدة خصائص للتأمني الصحي التعاوين ،متيزه عن التأمني التجاري،
وجتعله من عقود التربعات ،وبالتايل تنتفي عنه شبه الغرر والربا والقامر ،وغري
ذلك من األمور التي تبطل عقود املعاوضات ،ومن أهم هذه اخلصائص ما يأيت:
ً
أوال :ال بد أن يكون عقد تعاون يتسم بالطابع التبرعي :فالعالقة الرشعية التي تنشأ
بني املستأمنني نتيجة عقد التأمني التعاوين تتسم بالطابع التربعي؛ فكل مستأمن
متربع لغريه بام يستحق عليه من التعويضات التي تدفع للمترضرين ،ويف نفس
الوقت هو متربع له بام يأخذ من تعويض عند ترضره ،وهو ليس من عقود التجارة
املقصود منها الربح ،بل هدفه التعاون عىل تفتيت األخطار املحتملة(.)31
فجميع املستأمنني متعاونون بأمواهلم من أجل ختفيف آثار الرضر الواقع عىل

( )29آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص .61
( )30املرجع السابق نفسه ،ص.45
( )31صباغ ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط الرشعية ،ص .6آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.49
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( )32اجلامل ،التأمني يف الرشيعة اإلسالمية والقانون ،ص .171فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.48
( )33الكاساين ،بدائع الصنائع .186/5 ،القرايف ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،الفرق .276/1 ،24
( )34فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.49
( )35العجالن ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،عدد  ،3ص.464 – 463
( )36اخلليفي ،التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني التكافلية ،جملة الرشيعة والقانون ،عدد ،33ص.36
( )37التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص .77فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.49
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من أصابه الرضر منهم( ،)32ويغتفر من الغرر يف التربع ما ال يغتفر يف عقود
املعاوضات(.)33
ً
ومؤ َّمنًا له يف ذات
مؤ ِّمنًا َ
ثانيا :عقد جماعي :حيث جيمع فيه الشخص بني كونه َ
فاملؤ ِّمنون هم أنفسهم املستأمنون ،ولكن لكثرة املشرتكني متس احلاجة
الوقتَ ،
إىل أن ُيسند األمر إىل ذوي اخلربة والتخصص يف هذا املجال عىل أساس الوكالة
بأجر؛ للقيام نيابة عن املشرتكني بإدارة العمل ،من استيفاء االشرتاكات ،ودراسة
األخطار ،وتعويض املترضرين ،وحساب الفائض ،وغري ذلك من عمليات التأمني
التي حتتاج إىل ختصصات وحسابات دقيقة ،والتي قد تكون معقدة أحيانًا(.)34
ومن اآلثار التي ترتتب عىل خصيصة اجتامع صفتي املؤمن واملؤمن له يف العضو
املشرتك ،أن اهليئة التعاونية جتد الفرصة الكافية يف الوقوف عىل رغبات واحتياجات
أعضائها ،مما تتمكن معه من تطوير الوثائق بشكل جيعلها أكثر مالئمة لتلبية تلك
االحتياجات والرغبات(.)35
ً
ثالثا :ملكية األقساط للمستأمنين أنفسهم :فاالشرتاكات يملكها جمموع
املستأمنني ،ويستحق كل مستأمن االشرتاك يف الفائض التأميني؛ ألنه عضو
رشيك ،وهذا ُيقلل من املنازعات التي تثور عادة يف التأمني التجاري بسبب عدم
توافر الثقة ،ويرتتب عىل ذلك أن املطالبات الومهية واملامرسات التحايلية جيب أن
تنعدم يف التأمني الصحي التعاوين؛ ألن األرباح مآهلا للمشرتكني عىل شكل فائض
يعود إليهم الح ًقا( ،)36فاملستأمن حيرص عىل أخذ احليطة واالحرتاز من األخطار
والتقليل من وقوع احلوادث؛ ألن آثار ذلك ستعود عليه عند توزيع الفائض ،أما
يف التأمني التجاري فال هيمه ذلك؛ ألنه لن يعود إليه يشء ،بل كل ما يرد حلساب
الرشكة هو إيراد هلا وربح هلا(.)37
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ً
رابعا :المسؤولية التضامنية بين األعضاء :فاألعضاء متضامنون يف ختفيف
أثر املخاطر ،ويرتتب عىل ذلك تغري قيمة االشرتاك ،فاالشرتاك عرضة
للزيادة والنقصان تب ًعا ملا يتحقق من املخاطر سنو ًيا؛ فإذا مل تكف االشرتاكات
املدفوعة ملواجهة ما يرتتب عىل املخاطر من تعويضاتُ ،يطالب األعضاء بزيادة
االشرتاك( ،)38وقد دفعت خطورة هذه املسؤولية التضامنية بعض هيئات التأمني
التعاوين إىل حتديد حد أقىص لالشرتاك ،وحتدد مسؤولية األعضاء تب ًعا لذلك(.)39
ً
خامسا :وظائف التأمين الصحي التعاوني :حيث يقوم بدور اجتامعي ملموس،

وتغلب فيه القيم اإلنسانية عىل الربح( ،)40ويفتح جمال التأمني للذين ال يستطيعون
االشرتاك بأقساط مرتفعة ،ومتتد ثمراته لتشمل املسامهة يف بناء االقتصاد
وازدهاره ،وذلك من خالل تنمية واستثامر األموال بالطرق املرشوعة التي تعود
بالنفع عىل املجتمع ،ومن خالل إجياد فرص للعمل ،وكذلك من خالل تغطية
األخطار الواقعة عىل األشياء املؤمن عليها ،وبالتايل املحافظة عليها وعدم تعطل
اإلنتاج(.)41

المبحث الثالث :شروط التأمين الصحي التعاوني
هناك عدة رشوط لعقد التأمني الصحي التعاوين ،ال بد من االلتزام هبا ليكون
التأمني تعاون ًيا ،بعضها ُيشرتط يف رشكات التأمني التعاوين ،وبعضها يف املشرتكني،
و ُيمكن بيان أهم رشوط التأمني التعاوين ،عىل النحو اآليت:
ً
أوال :النص عىل مبدأ التربع والتعاون يف النظام األسايس ،فكل عقد تأميني ال
ً
يكون معنى التعاون يف معامالته قصدً ا
أصيال يكون حمر ًما( ،)42وال بد أن يكون
( )38صباغ ،التأمني التعاوين ،األحكام والضوابط الرشعية ،ص .15التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص.77
( )39القرة داغي ،بحوث يف فقه املعامالت املالية املعارصة ،ص .294اجلامل ،التأمني يف الرشيعة والقانون ،ص.171
( )40العجالن ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،عدد  ،3ص.469
( )41فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص .50القرة داغي ،بحوث يف املعامالت اإلسالمية املعارصة ،ص.314
( )42التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص .78آل سيف ،أحكام التأمني التعاوين الفقهية ،ص.88
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واجلهالة( ،)43حيث يغتفر من الغرر يف التربع ما ال يغتفر يف عقود املعاوضات (.)44
وبناء عىل هذا الضابط ُيشرتط يف الرشكات أن يكون غرضها مزاولة أعامل التأمني
عىل أساس تعاوين ،دون سعي لتحقيق الربح ،وأن ختلو العقود التي تُربمها من
معنى املعاوضة ،كام ُيشرتط يف الفرد املستأمن أن يدفع نصيبه الذي التزم به يف ماله
عىل وجه التعاون(.)45

ثان ًيا :يشرتط االبتعاد عن مجيع املحاذير الرشعية واملعامالت املحرمة،كالربا أو

املقامرة أو تأمني املمتلكات التي تُدار بطرق غري مرشوعة(.)46
ثال ًثا :التأكد من عدم وجود خمالفات يف التطبيق؛ ولذلك ال بد من تكوين هيئة
رشعية للفتوى والتأصيل لعمل الرشكة وممارساهتا ،وتكون قراراهتا ملزمة
للرشكة ،ثم تكوين قسم للرقابة الرشعية ،للتأكد من تطبيق قرارات اهليئة الرشعية،
ويكون هلا احلق يف التدقيق واملراقبة لكل التفاصيل ،ورفع ما يلزم ملجلس اإلدارة،
ودعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد إذا رفض جملس اإلدارة االستجابة لقرارات

اهليئة(.)47

راب ًعا :تكون إدارة العمليات التأمينية من قبل رشكة التأمني عىل أساس الوكالة،

كام تقوم الرشكة بدفع الفائض التأميني للمستأمنني( ،)48عىل أن يكون حتديد
قرارا مشرتكًا بني هيئة املشرتكني وجملس إدارة الرشكة بالتنسيق مع اهليئة
الفائض ً
الرشعية من حيث مقداره واالحتياطي وكل ما خيصه ،كام جيب أن يتم متثيل هيئة
املشرتكني يف جملس إدارة الرشكة بعدد مناسبُ ،يشعرهم بالتعاون املتبادل ،ويتم
( )43العجالن ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،عدد  ،3ص.473
( )44الكاساين ،بدائع الصنائع .186/5 ،القرايف ،الفروق ،الفرق .276/1 ،24
( )45فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص .64صباغ ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط ،ص.12
( )46التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص .78صباغ ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط الرشعية ،ص.12
( )47آل سيف ،أحكام التأمني التعاوين الفقهية ،ص .88شبري ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،ص.135
( )48فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص .64صباغ ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط ،ص.12
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بارزا بوضوح يف كل ممارسات العمليات التأمينية ،وهذا الضابط هو
التعاون ً
الذي ُخيرج التأمني من معنى املعاوضة إىل معنى املعاونة والتربع ،فال يفسد بالغرر
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انتخاب ذلك العدد من هيئة املشرتكني(.)49
خامسا :أن تلتزم الرشكة بالعدل واألمانة يف التغطيات ودفع التعويضات
ً
وكل التعامالت ،وأن تبتعد عن التعسف يف االستثناءات ،وعن اإلذعان الذي
مضطرا إىل أن يقبل
تلجأ إليه رشكات التأمني التجاري ،حيث يكون املستأمن
ً
الرشوط التي تضعها الرشكة دون تعديل؛ فرشكات التأمني تتمتع بمركز مايل
قوي ،وبإمكاهنا أن تقرر من الرشوط واالستثناءات بإرادهتا املنفردة ما تراه حمق ًقا

ملصاحلها ،وهي رشوط أكثرها مطبوعة ،وال يملك املستأمن التغيري فيها( ،)50كام
أنه ال ُيقبل من املتعاقد اجلهل بنصوص أو بنود العقد ،أو االعتذار بعدم فهمها
أو االطالع عليها( ،)51فيجب عىل رشكات التأمني التعاوين أن تبتعد عن كل هذا
اإلذعان والتعسف.
كام أن حتديد الربح يف عملية املضاربة ينبغي أن يكون ً
عادال ،ليس فيه جور من

قبل رشكة التأمني(.)52
سادسا :أن يتصف املستأمن بالصدق واألمانة ،وذلك فيام خيص إعطاء املعلومات،
ً
والتبليغ عن اخلطر ،وأن يلتزم بتسديد كامل األقساط حتى هناية املدة ،وأن يبتعد
عن املطالبات الومهية أو املامرسات التحايلية ،أو افتعال وقوع اخلطر ليستفيد
أقىص ما يمكنه من التأمني(.)53

المبحث الرابع :األحكام المتعلقة بممارسات حملة الوثائق ومطالباتهم الوهمية

مصطلح املطالبات يف التأمني الصحي التعاوين يقصد به :املبالغ املالية التي ُيطالِب
هبا محلة الوثائق التأمينية كتكاليف للرعاية الصحية والطبية والعالجية هلم مقابل
أقساط التأمني ،مثل رد املدفوعات وتكاليف اإلقامة يف املستشفى والفحوصات

( )49شبري ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،ص .135آل سيف ،أحكام التأمني التعاوين الفقهية ،ص.88
( )50شبري ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،ص.111
( )51فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.23 – 22
( )52آل سيف ،أحكام التأمني لتعاوين الفقهية ،ص.88
( )53فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.65
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إلكراه الغري عىل الوفاء له بحقه ،أو للحصول عىل املال بقصد رده إىل صاحبه،

( )54آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.99
( )55آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.117
( )56التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص.136
( )57بوساق ،حممد املدين ،االحتيال من الناحية الرشعية ،رسالة ماجستري ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
1427هـ،ص.82
( )58عساف ،حممد مطلق حممد ،القصد وأثره يف حتديد درجة املسؤولية اجلنائية ،رسالة ماجستري ،اجلامعة األردنية ،عامن ،األردن1995 ،م ،ص.21
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والنفقات اجلراحية وغريها(.)54
واحلقيقة أن عملية املطالبات يف التأمني الصحي تُعد غري واضحة املعامل ،وتشتمل
عىل أمور معقدة ومبهمة ،وفيها يشء من الغموض ،إذ ال بد أن تتأكد الرشكة من
اخلدمات الصحية ،ومدى تناسبها مع حالة املريض ،وتوافر الرشوط فيها ،وهل
هي ضمن احلد األقىص أو ال؟ وهل تم النص عىل املرض يف جدول التغطيات أو
االستثناءات؟ ونحو ذلك من العمليات والتحقيقات(.)55
وتزداد عملية املطالبات تعقيدً ا بسبب املامرسات التحايلية التي يقوم هبا بعض
محلة الوثائق التأمينية ،ولذلك ال بد من الكالم عن جرائم االحتيال يف عقود
التأمني ،والتي تقوم عىل «التعمد يف تقديم أو إخفاء أو عدم الكشف عن بعض
أو كل احلقائق؛ وذلك هبدف اصطناع مطالبة تأمني ،أو رفع قيمة مطالبة تأمني،
لتحقيق كسب مادي غري مستحق»(.)56
ويمكن تعريف االحتيال املحرم بأنه« :سلوك الطرق اخلفية ،من إهيام ومتويه
وإحياء وإظهار لألشياء بغري صورهتا احلقيقية؛ طل ًبا ملقصود غري مرشوع»(.)57
فال بد يف جريمة االحتيال من توافر الركن املادي والركن املعنوي ،حيث يتمثل
الركن املادي يف سلوك إجرامي يستعمل فيه اجلاين وسائل وأساليب كاذبة ،يرتتب
عليها أكل مال الغري بالباطل ،أما الركن املعنوي يف جريمة االحتيال ،فإنه يتخذ
صورة القصد اجلنائي الذي يتكون من عنارص العصيان والعلم والعمد()58؛ فال
يتحقق القصد اجلنائي يف جرائم االحتيال إال إذا اجتهت إرادة اجلاين إىل أكل املال
بالباطل ،مع علمه بأنه ال حق له يف ذلك املال الذي هيدف إىل احلصول عليه،
ً
فمثال إذا جلأ الشخص إىل استخدام طريقة احتيالية السرتداد املال من سارقه ،أو
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ففي مثل هذه احلاالت ينتفي القصد اجلنائي ،وال تقع جريمة االحتيال.
وقد َق َّسم ابن القيم احليل باعتبار مرشوعيتها إىل حيل حمرمة وحيل مرشوعة،
و َب َّني معنى احليل املحرمة بقوله« :القسم األول من احليل :الطرق اخلفية التي
يتوصل هبا إىل ما هو حمرم يف نفسه»( ،)59وبعد أن ذكر أن احليل املحرمة عىل ثالثة
أنواع ،انتقل إىل القسم الرابع :وهو أن يقصد باحليلة أخذ حق أو دفع باطل،
أيضا إىل ثالثة أقسام ،فكانت احليل املرشوعة هي التي يقصد هبا أخذ حق
وقسمه ً
أو دفع باطل ،وال هتدم ً
أصال رشع ًيا ،وال تناقض مصلحة معتربة(.)60
وبناء عىل ذلك يمكن تقسيم ممارسات محلة الوثائق التأمينية إىل :ممارسات حكمها
التحريم ،وممارسات حكمها اإلباحة ،وبيان ذلك عىل النحو اآليت:
ً
أوال :املامرسات املحرمة :وهي املامرسات التحايلية التي يتم فيها استخدام التزوير

والغش والكذب واخلداع؛ ألخذ أموال الرشكة بغري وجه حق ،وهذا يدخل يف

{و َال
عموم األدلة التي ُحترم التحايل ألكل أموال الناس بالباطل ،كقوله تعاىلَ :
ِ
احلكَّا ِم لِت َْأ ُك ُلوا َف ِري ًقا ِم ْن َأم َو ِ
ال الن ِ
َّاس
ْ
ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباط ِل َوتُدْ ُلوا ِ َهبا إِ َىل ْ ُ

بِ ْ ِ
اإل ْث ِم َو َأ ْنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون}( ،)61كام أن هذا التحايل يتناىف مع الصدق يف املعاملة ،ويقلب

التأمني من تعاون عىل الرب والتقوى إىل تعاون عىل اإلثم والعدوان.
واالحتيال يف املطالبات التأمينية له صور كثرية ،ومن األمثلة عىل املامرسات
املحرمة ما يأيت:
 - 1االحتيال يف اهلوية وانتحال الشخصية :حيث يقوم املشرتك بإعطاء البطاقة
الصحية لغريه من قريب أو صديق؛ ليستخدمها يف العالج واالستفادة من الرعاية
الصحية ،وحيصل هذا حينام يضعف إرشاف الرشكات ،أو تكون البطاقة غري
دقيقة يف التعريف بحاملها ،وهذا ال جيوز؛ وهو من التعاون عىل اإلثم والعدوان،
ومن صور أكل املال بالباطل.
( )59ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني.255/3 ،
( )60ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني.260/3 ،
( )61سورة البقرة ،آية.188 :
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( )62التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص.82
( )63آل سيف ،أحكام التأمني التعاوين الفقهية ،ص.123
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 - 2التدليس والتلفيق :ومن ذلك تزوير احلقيقة من أجل إجياد شكل ُيغطيه
التأمني ،أو اصطناع حادث أو مرض تُغطيه الوثيقة ،أو املطالبة بأرضار ومهية
وخسائر من نسج اخليال ،أو مضاعفة التكلفة ،أو التضليل يف طريقة عرض
اجلانب املترضر ،ونحو ذلك(.)62
 - 3ادعاء التامرض للحصول عىل التعويض يف حال التأمني عىل العجز اجلزئي
أو الكيل ،أو االحتيال يف نوع املرض ،بحيث حيصل عىل خدمة عالجية حلالة غري
مغطاة(.)63
 - 4تساهل األطباء يف ابتزاز بوليصة التأمني القوية ،وأحيانًا يتم وصف بعض
األدوية التي ال تلزم للمريض ،أو يكون املشرتك غري مريض ً
أصال ،ولكنه يريد
األدوية فقط لتبديلها من الصيدلية بمواد جتميل أو حليب ونحو ذلك ،فهذا ال
جيوز ،ويعد من أكل املال بالباطل والتدليس والغش.
 - 5يقوم بعض املؤمن عليهم بزيارات غري رضورية لألطباء لشعورهم بعدم
االستفادة من الوثيقة ،أو يطلبون بعض الفحوصات غري املهمة ،أو يطلب
خدمات غري رضورية ،مع أن الطبيب املختص ال يرى رضورة لذلك ،وهذا
يتناىف مع مبدأ التعاون ،وجيعل الفكرة جتارية بحتة ،يسعى املستأمن بموجبها
إىل استخدام اخلدمات الصحية املتاحة بأقىص ما يمكن؛ لكي يضمن أن مقدار
استفادته من التأمني الصحي ُجتاوز أو ال تقل عن املبلغ الذي دفعه لرشكة التأمني.
وهذه املامرسات االحتيالية التي يقوم هبا بعض املستأمنني ،هلا آثار سلبية عىل
الرشكات وعىل املستأمنني وعىل املجتمع كله ،حيث تؤدي إىل اضطرار رشكات
التأمني إىل رفع أقساط التأمني عىل املستأمنني لتعويض اخلسائر ،أو إيقاف التعامل
ببعض أنواع التأمني ،أو قد تضطر كذلك إىل إيقاف التعامل مع بعض املراكز
الطبية وبعض الصيدليات ،مما يقلل من توسيع الشبكة الطبية ،كام تؤدي إىل اهتزاز
صورة رشكة التأمني أمام املستأمنني غري املحتالني ،واهتزاز صورة مجيع املستأمنني
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أمام الرشكة ،وارتفاع أسعار اخلدمات التأمينية يف السوق املحيل ،وختفيض نوع
وجودة اخلدمات التأمينية والتغطيات الطبية ،وغري ذلك من اآلثار السلبية(.)64
كام ُيالحظ أن أسباب هذه املامرسات املحرمة تعود إما إىل ضعف الوازع الديني،
وإما إىل غياب فكرة التعاون ،باعتبارها اهلدف األول من التأمني التعاوين.
ومن احللول املقرتحة ملعاجلة هذه املشكالت ،أن تُعقد دورات متخصصة ومتنوعة
يف فقه التأمني التعاوين؛ لتقوية الوازع الديني عند مجيع األطراف من املستأمنني
واملسامهني واملوظفني يف رشكات التأمني واملتعاملني مع تلك الرشكات يف كافة
املجاالت ،ولتعزيز فكرة وهدف التعاون عند مجيع هذه األطرافً ،
بدال من فكرة
دائام أن ما دفعه للتأمني التعاوين ،ليس ثمنًا ملا
التجارة والربح ،ليتذكر املستأمن ً
سيحصل عليه من خدمات ،بل هو تعاون مع مجيع املستأمنني للتخفيف عن الذي
يقع عليه الرضر منهم(.)65
ثان ًيا :املامرسات املباحة :وهي املامرسات املرشوعة ،التي ليس فيها أكل للامل
بالباطل ،بل يكون املستأمن قد حصل عىل حقه املرشوع ،الذي يدخل ضمن
التغطيات التأمينية ،ثم يقوم بعد ذلك بالترصف يف اليشء الذي حصل عليه
بطريقة مرشوعة ،كأن يستبدله بنوع أفضل ،مع حتمله للفرق املايل بني النوعني،
ومن األمثلة عىل هذه املامرسات املباحة ما يأيت:

 - 1احلاالت التي حتدد تغطيتها بسقف أعىل وبأنواع معينة ،فيكون من حق
املستأمن الذي تشمله تلك التغطية أن يأخذ النوع املذكور يف التغطيات ضمن
سقف التغطية ،ولكنه يرغب بنوع آخر ،ويريد أن يتحمل ما زاد عن سقف
ً
فمثال إذا كانت رشكة التأمني تُغطي تكاليف إطار النظارات مع
التغطية،
العدسات الطبية البيضاء بسقف  50دينار ،فاملوظف الذي حيتاج إىل نظارات
طبية بعد فحص النظر ،يستطيع احلصول عىل إطار مع عدسات بيضاء بسقف
 50دينار ،أما إذا أراد احلصول عىل عدسات غري مشمولة يف التغطية كالعدسات

( )64التميمي ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،ص.99
( )65فلمبان ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي ،ص.210
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ومثل ذلك جيوز استبدال حشوة األسنان العادية املغطاة باحلشوة البيضاء غري
املغطاة مع حتمل الفرق بينهام.
 - 2احلاالت التي يوجد منها عدة أنواع من الدواء تُعالج نفس املرض ،ويرغب
املستأمن بنوع ال ُيغطيه التأمني ،فيطلب من الطبيب أن يكتب له النوع الذي ُيغطيه
التأمني ،وعندما يذهب إىل الصيديل يأخذ منه النوع اآلخر ،ويدفع له الفرق بينهام،
ً
فمثال لو كتب الطبيب إىل املريض دواء آلالم الظهر عىل شكل بخاخ ُيرش ً
رشا،

وعندما ذهب املريض إىل الصيديل ،قال له :إن هذا الدواء ال ُيغطيه التأمني ،ولكن
هناك دواء آخر عىل شكل جلُ ،يغطيه التأمني و ُيعالج نفس اآلالم ،فعاد املريض
إىل الطبيب ،وأكد له الطبيب أنه ً
فعال ُيعالج نفس اآلالم ،لكن يلزم معه دواء آخر
مسكن ،بينام البخاخ أقوى وال يلزم معه املسكن واستعامله أسهل( ،)66ففي مثل
هذه احلالة جيوز أن يكتب الطبيب للمريض (اجلل مع املسكن) ويقوم املريض
باستبداهلام من الصيدلية (بالبخاخ).
 - 3احلاالت التي يمرض فيها أفراد األرسة بأمراض متشاهبة ،كالسعال والرشح
يف الشتاء ً
مثال ،ويتم رصف األدوية هلم بالطريقة املرشوعة ،وبعد فرتة يتجمع يف
البيت أدوية زائدة مل تستعمل ،ولو تُركت يف البيت حتى الشتاء القادم ربام انتهى
تاريخ استعامهلا ،ففي مثل هذه احلاالت ُيعترب املستأمن مالكًا هلذه األدوية بطريقة
مرشوعة ،وجيوز له أن يقوم بإعطائها ملن ُيريد ،أو أن يترصف فيها بأي ترصف
من الترصفات التي يترصفها املالك يف ملكه ،ما دام أنه مل يستعمل أي طريقة من
الطرق التحايلية املذكورة يف بند املامرسات املحرمة.

( )66هذا املثال من األسئلة احلقيقية التي نُسأل عنها باستمرار ،ومثله أمثلة واقعية كثرية ال جمال حلرصها يف هذا املبحث.
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امللونة ،فيمكنه االتفاق مع صاحب حمل النظارات عىل أن يرفع له مطالبة بإطار
مع عدسات بيضاء بتكلفة  50دينار ،ثم يقوم باستبداهلا من نفس املحل بإطار مع
عدسات ملونة بتكلفة  70دينار ً
مثال ،ويتحمل هو الفرق بينهام وهو  20دينار.

أكتوبر  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()16

المبحث الخامس :أحكام االستثناءات في تغطيات التأمين الصحي التعاوني
تضع رشكات التأمني بعض االستثناءات حلاميتها يف حاالت معينة ،وتدخل هذه
االستثناءات يف حكم الرشوط؛ ألهنا يف حقيقتها رشوط مقرتنة بالعقد ،فيجوز
وضع رشط أو أكثر يف عقد التأمني الصحي التعاوين ،بناء عىل أن األصل يف
نصا ،وكذلك
العقود والرشوط اجلواز والصحة( ،)67عىل أن ال خيالف الرشط ً
ال خيالف مقتىض العقد أو مقاصد الرشع ،فكل ما مل يبني اهلل وال رسوله وال
مقاصد الرشع حتريمه من العقود والرشوط ،ال جيوز حتريمه( ،)68ومن ذلك أن
تقوم الرشكة باستثناء بعض التغطيات.
واملراد بتغطيات التأمني الصحي :تقديم احلامية املالية ضد تكاليف الرعاية الصحية
والطبية والعالجية للمؤمن عليه مقابل أقساط التأمني ،مثل رد املدفوعات كاملة
أو جزء كبري منها حسب االتفاق ،ويدخل فيها تكاليف اإلقامة يف املستشفى
والفحوصات والنفقات اجلراحية وغريها(.)69

وختتلف عقود الرشكات يف حتمل تكاليف هذه املصاريف حسب عقود الرشكة

ونظامها التأميني ،وقد تكون بعض التغطيات حمددة بسقف أعىل أو بحد أقىص،
ً
فمثال نجد من نرشات التأمني الصحي الصادرة عن بعض رشكات التأمني

التعاوين ما ينص عىل أن تغطية تكاليف الوالدة الطبيعية حمددة بسقف كذا ،وتغطية

نقل املريض للمستشفى يف سيارة اإلسعاف يف احلاالت الطارئة حمددة بسقف كذا

لكل حالة ،وتغطية احلاضنات حلديثي الوالدة حمددة بسبعة أيام للحالة الواحدة،
وتغطية فحص النظر والعدسات حمددة بسقف كذا ،وهكذا.

كام تضع رشكات التأمني بنو ًدا تنص عىل التحمالت ،حيث تشرتط أن يتحمل
( )67ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم( ،تويف 728هـ) ،جمموع الفتاوى ،حتقيق عبد الرمحن قاسم ،املدينة املنورة ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الرشيف( ،د.ط)1461 ،هـ1995 ،م.132/29 ،
( )68ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب( ،تويف 751هـ) ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق حممد املعتصم باهلل ،بريوت ،دار الكتاب العريب،
(د.ط)1418 ،هـ.383/1 ،
( )69آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.99
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ومن التحمالت التي تنص عليها بعض رشكات التأمني التعاوين يف تعاقداهتا أن
يتحمل املشرتك  % 10عن كل فاتورة صيدلية ،وكذلك يتحمل  % 5عن أدوية
األمراض املزمنة ،أما اإلقامة والعالج يف املستشفيات إذا كانت يف الدرجة األوىل،
فيتحمل فيها املشرتك الفرق بني الدرجة األوىل والدرجة الثانية.

وتوجد عدة ضوابط رشعية لضبط التغطيات يف التأمني الصحي التعاوين ،والذي
يلزم منها هنا ما يتعلق بأحكام االستثناءات من تلك التغطيات ،حيث تشرتط
الرشكات بعض االستثناءات حلاميتها يف حاالت معينة ،ويمكن بيان ما يتعلق
بذلك من خالل النقاط اآلتية:

ُ - 1ت َك َّيف االستثناءات عىل أهنا داخلة يف حكم الرشوط؛ وهي مقبولة يف اجلملة
إذا كانت مالئمة وهلا وجه ،كأن تكون ملنع التسيب وإساءة استخدام الوثيقة،
وكذلك الرشوط التي فيها مصلحة ألحد الطرفني ،أو كليهام مادامت ال تعارض

( )70السند ،عبد الرمحن ،التأمني التعاوين واألحكام املنظمة لعالقة محلة الوثائق وحق احللول والتحمل ،بحث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين ،جممع الفقه
اإلسالمي الدويل1431 ،هـ2010 ،م ،ص.12
( )71شبري ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي ،ص.139
( )72السند ،التأمني التعاوين واألحكام املنظمة لعالقة محلة الوثائق وحق احللول والتحمل ،ص.13
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املستأمن مبل ًغا مال ًيا ،أو نسبة من تكاليف التغطية ،ويوضع هذا الرشط هبدف
ضامن عدم إساءة استخدام الوثيقة؛ ألنه إذا علم أنه يتحمل مبل ًغا أو نسبة من
التكاليف ،فإنه يكون أحرص عىل عدم استخدام الوثيقة فيام ال حاجة له،
كالذهاب للطبيب بدون سبب( ،)70والذي يظهر أن هذا الرشط ال خيالف مقتىض
صحيحا ،وإن كان األصل هو عدم احلاجة له؛ ألن املشرتكني يف
العقد؛ فيكون
ً
التأمني التعاوين هم أنفسهم ا ُمل َؤ ِّمنون واملؤمن هلم ،واحلساب هلم ،والفائض يرجع
إليهم ،بخالف رشكات التأمني التجاري ذات األهداف املادية البحتة( ،)71فالفرق
واضح بني رشكات التأمني التعاوين وبني الرشكات التجارية ،أما لو ُعلم عن
عميل معني سوء استخدامه للتأمني الصحي التعاوين فاألفضل أن يعالج كحالة
فردية(.)72
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نصا ،وبرشط أن ال يكون فيها تعسف يف استعامل احلق ،أو تكون من قبيل عقود
ً
اإلذعان ،والبد أن تقر هبا اهليئة الرشعية يف اجلملة ،وأن تكون مطبوعة.

 - 2ينبغي عمو ًما أن تفارق رشكة التأمني التعاوين رشكة التأمني التجاري؛ فال
تتشبه هبا يف الرشوط املعقدة التي يقصد منها التهرب من التغطية ،كام ينبغي
أن توافق هيئة املشرتكني عىل الرشوط واالستثناءات العامة بالتنسيق مع اهليئة
الرشعية ،وال يصح أن تفرضها الرشكة عىل هيئة املشرتكني؛ ألهنم هم املؤمنون
واملؤمن عليهم يف نفس الوقت ،وهم أحق بوضع هذه الرشوط من الرشكة التي
هي جمرد وكيل عنهم.
وال مانع من أن تقدم الرشكة خربهتا الفنية كاقرتاح للحفاظ عىل حساب التأمني من
االهنيار ،أو من االضمحالل واخلسارة ،ولكن ليس كرشوط إذعان تعسفية(.)73
 - 3ال جيوز لرشكات التأمني التعاوين أن تضع رشو ًطا تعسفية تتناقض مع اهلدف
الذي تدعيه ،وقد ال يتبني التعسف يف هذه الرشوط واالستثناءات إال حينام جتمع
مع بعضها البعض ،فأحيانًا من يطلع عليها قد جيد نفسه خارج القائمة املشمولة
بالتغطية من كثرة االستثناءات والرشوط وتعقيدها وخفائها ،ومن الرشوط
واالستثناءات التعسفية التي تُبعد التأمني عن معنى التعاون ،ما تنص عليه بعض
الرشكات من أن من وصل عمره أكثر من مخس وستني سنة ،فال يقبل يف التأمني،
أو إن قبل فتضاعف عليه أقساط التأمني ،فهذه الفئة الغالية من جمتمعنا ال يصح
أن تعامل هبذه القسوةُ ،
وحترم من التأمني ،بل لو وجد تعاون لكان هؤالء الكبار
يف السن هم أحق الناس بالتعاون والتربع.
وبالنظر إىل جداول االستثناءات املرفقة مع نرشات التأمني الصحي لبعض
رشكات التأمني ،نجدها تشتمل عىل استثناءات كثرية ال ُيغطيها التأمني ،منها
عىل سبيل التمثيل :أمراض الرسطان وكافة أنواع األورام ،والفشل الكلوي،
وعالج أمراض الغدد وفحوصات وأدوية اهلرمونات ،والعيوب والتشوهات
( )73آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.91
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مرضية» ،يتعارض مع ما نص عليه يف جدول االستثناءات من استثناء تشخيص
وعالج «األمراض اجللدية مثل حب الشباب والتواليل والتشققات والكلف
والصدفية والبهاق والثعلبة واألكزيام والقرشة ...ومسامري اللحم والعظم»(.)74
فاألصل يف رشكات التأمني التعاوين أن ال تشتمل عقودها عىل رشوط واستثناءات
هالمية ضبابية غري حمددة ،وغالبها ُيرجع يف تفسريها للرشكة فقط؛ فهذا فيه جور
عىل املستأمنني ،ومن هنا البد من حتديد وتفسري تلك الفقرات بوضوح ،وال يصح

( )74وعند مقارنة جدول التغطيات مع جدول االستثناءات يف بعض الرشكات نجد أمثلة عديدة هلذه التناقضات.
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اخللقية ،والعاهات واألمراض الوراثية ،واإلصابات واألمراض النامجة عن
احلروب واألعامل العسكرية واالضطرابات الداخلية والفتن ،وتشخيص وعالج
اإلصابات الناجتة عن ممارسة الرياضة وكافة أنواع األعامل احلرفية واملهنية ،وأي
علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مبارشة ملهنة الشخص املشرتك ،واألمراض التي تنشأ
بفعل إساءة استعامل األدوية أو املنشطات أو املهدئات ،وتشخيص وعالج
ومضاعفات األمراض النفسية والعصبية واالضطراب العقيل والرصع والشقيقة
وما شابه ذلك.
و ُيالحظ أن من االستثناءات ما يتعارض مع معنى التعاون؛ فال يصح حني تشتد
احلاجة وتكون الكارثة خارجة عن إرادة املشرتك ،أن تأيت الرشكة وتتهرب من
التعاون مع مشرتكيها.
وال يصح استثناء اإلصابات واألمراض الناجتة عن األعامل العسكرية
واالضطرابات الداخلية والفتن ونحو ذلك ،كام ال يصح استثناء األمراض الناجتة
عن إساءة استعامل العقاقري بدون تفصيل بني ما رصف كعالج وبني ما استعمل
كمخدرات ممنوعة.
 - 4من صور التحايل ما تفعله بعض الرشكات يف وثيقة التأمني الصحي من وضع
تغطيات ظاهرية ،ولكنها يف احلقيقة ملغاة لتعارضها مع جدول االستثناءات،
ً
فمثال نجد أن النص عىل «تغطية تكاليف عالج األمراض اجللدية النامجة عن حالة
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أن ُيقال :إذا رأت الرشكة رضورة لذلك ،أو نحوها من العبارات ،وكأنه ال وجود
لطرف آخر ،وال أمهية لرأي املستأمنني.
كام ال يصح لرشكات التأمني التعاوين أن متارس ً
حيال إلسقاط ما جيب عليها من
التزامات مالية ،فال حيق للرشكة التحايل بغري وجه حق لعدم إعطاء مستحق مبلغ
التأمني يف حال توفر الرشوط ،ويعد هذا من أكل املال بالباطل ،ومن إخالف
الوعد املحرم ،وجيب عىل رشكات التأمني التعاوين رشح العقد بوضوح وصياغته
بعبارة واضحة ليفهمه املشرتك بال غموض وال تعقيد ،وال جيوز للرشكة تعمد
التعمية والغموض؛ ألنه غش وتدليس ،وغبن وخديعة وتلبيس ،كام ينبغي
عىل رشكات التأمني التعاوين أن تتميز عن رشكات التأمني التجاري يف جمال
التغطيات ،وتثبت أهنا تعاونية وتغطي معظم األمراض ،وال تقلد الرشكات
التجارية يف جداول االستثناءات(.)75

( )75آل سيف ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية ،ص.127
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يف ختام هذا البحث ،يمكن بيان أهم ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات،
وذلك عىل النحو اآليت:
ً
أوال :أهم النتائج:
 - 1التأمني التعاوين أساسه التعاون والتكافل بني األفراد املشرتكني فيه؛ فهو
يقوم عىل فكرة توزيع آثار الرضر عىل جمموعة من األفراد ،وذلك بإجياد صندوق
مايل مشرتكُ ،يساهم فيه كل عضو ،بحيث يتم تعويض من يتعرض منهم للخطر
من هذا الصندوق ،وعندما يتم تنظيم أسس ومبادئ نظام التأمني ضمن عقد،
فإن ذلك العقد جيب أن ال ُخيرج نظام التأمني عن معناه احلقيقي ،وهو التعاون
والتكافل.

 - 2يتسم التأمني الصحي التعاوين بطابع التربع ،فالعالقة القانونية التي تنشأ بني
املستأمنني نتيجة عقد التأمني التعاوين تتسم بالطابع التربعي؛ فكل مستأمن متربع
لغريه بام يستحق عليه من التعويضات التي تدفع للمترضرين ،ويف نفس الوقت
هو متربع له بام يأخذ من تعويض عند ترضره ،وهو ليس من عقود التجارة اهلادفة
للربح ،بل هدفه التعاون عىل تفتيت األخطار املحتملة.

 - 3ملكية األقساط يف التأمني الصحي التعاوين هي للمستأمنني أنفسهم،
ويستحق كل مستأمن االشرتاك يف الفائض التأميني؛ ويرتتب عىل ذلك أن
املطالبات الومهية واملامرسات التحايلية جيب أن تنعدم يف التأمني التعاوين؛ ألن
األرباح مآهلا للمشرتكني عىل شكل فائض يعود إليهم الح ًقا ،فاملستأمن حيرص
عىل أخذ احليطة والتقليل من وقوع احلوادث؛ ألن آثار ذلك ستعود عليه عند
توزيع الفائض.
ُ - 4يشرتط يف رشكات التأمني الصحي التعاوين أن يكون غرضها مزاولة أعامل
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التأمني عىل أساس تعاوين ،دون سعي لتحقيق الربح ،وأن ختلو العقود التي تُربمها
من معنى املعاوضة ،كام ُيشرتط يف املستأمن أن يدفع نصيبه الذي التزم به يف ماله
عىل وجه التعاون.

 - 5األصل يف رشكات التأمني التعاوين أن ال تشتمل عقودها عىل رشوط
واستثناءات غري حمددة ،وغالبها ُيرجع يف تفسريها للرشكة فقط؛ فهذا فيه جور
عىل املستأمنني ،كام ال يصح للرشكة أن متارس ً
حيال إلسقاط ما جيب عليها من
التزامات مالية ،فليس هلا التحايل بغري وجه حق لعدم إعطاء مستحق مبلغ التأمني
يف حال توفر الرشوط.
 - 6من املامرسات املحرمة حلملة الوثائق التأمينية :املامرسات التحايلية التي يتم
فيها استخدام التزوير والغش والكذب واخلداع؛ ألخذ أموال الرشكة بغري وجه
حق ،وهذا يدخل يف عموم األدلة التي ُحترم التحايل ألكل أموال الناس بالباطل،
كام أن هذا التحايل يتناىف مع الصدق والتعاون عىل الرب والتقوى.

 - 7إن املامرسات االحتيالية التي يقوم هبا بعض املستأمنني ،هلا آثار سلبية عىل
الرشكات وعىل املستأمنني وعىل املجتمع كله ،حيث تؤدي إىل اضطرار رشكات
التأمني إىل رفع أقساط التأمني لتعويض اخلسائر ،أو إيقاف التعامل مع بعض
املراكز الطبية وبعض الصيدليات ،مما يقلل من توسيع الشبكة الطبية ،كام تؤدي
إىل اهتزاز صورة رشكة التأمني أمام املستأمنني غري املحتالني ،واهتزاز صورة مجيع
املستأمنني أمام الرشكة ،وارتفاع أسعار اخلدمات التأمينية ،وختفيض نوع وجودة
التغطيات الطبية ،وغري ذلك من اآلثار السلبية.
 - 8املامرسات املباحة حلملة الوثائق التأمينية هي املامرسات املرشوعة ،التي ليس
فيها أكل للامل بالباطل ،بل يكون املستأمن قد حصل عىل حقه املرشوع ،الذي
يدخل ضمن التغطيات التأمينية ،ثم يقوم بعد ذلك بالترصف يف اليشء الذي
حصل عليه بطريقة مرشوعة.
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 - 1توىص رشكات التأمني التعاوين باالبتعاد عن الرشوط املعقدة ،وعليها أن

تلتزم بالعدل واألمانة يف التغطيات ودفع التعويضات وكل التعامالت ،وأن
تبتعد عن اإلذعان والتعسف يف االستثناءات.

 - 2يوىص بأن تُعقد دورات متخصصة ومتنوعة يف فقه التأمني التعاوين؛ لتقوية

الوازع الديني عند مجيع األطراف من املستأمنني ،واملسامهني ،واملوظفني يف

رشكات التأمني ،واملتعاملني معها يف كافة املجاالت ،ولتعزيز فكرة التعاون عند
دائام أن ما دفعه ليس ثمنًا ملا سيحصل عليه
مجيع هذه األطراف ،ليتذكر املستأمن ً

من منافع وخدمات ،بل هو من باب التعاون مع مجيع املستأمنني للتخفيف عن
املستأمن الذي يقع عليه الرضر منهم.

 - 3يويص الباحث برضورة عدم التناقض بني الواقع التطبيقي والتأصيل التنظريي

للتأمني التعاوينً ،
فمثال ال يصح أن تلجأ الرشكة عند الواقع التطبيقي إىل تربيرات

واستثناءات تعسفية يكون معناها احلقيقي هو إلغاء اخلصائص والضوابط
واألهداف النظرية للتأمني التعاوين؛ ألنه عندئذ ينطبق عىل القائمني عىل هذا

التأمني أهنم يقولون ما ال يفعلون ،وألن هذه الترصفات اإلذعانية واالستثناءات
التعسفية ستُقابل من بعض محلة الوثائق بمامرسات حتايلية ومطالبات ومهية،

وعندئذ ينقلب التأمني من تعاون عىل الرب والتقوى يف جانبه النظري ،إىل تعاون
عىل اإلثم والعدوان يف واقعه التطبيقي.
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 .1القرآن الكريم.
 .2آل سيف ،عبد اهلل بن مبارك ،أحكام التأمني الصحي التعاوين الفقهية،
بحث علمي حمكم ،اململكة العربية السعودية ،الرياض ،كلية الرشيعة ،قسم
الفقه ،منشور عىل شبكة األلوكة1431 ،هـ 2010 /م.
 .3األلفي ،حممد جرب ،التأمني الصحي واستخدام البطاقات الصحية ،بحث
مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ،جملة
املجمع ،الدورة  ،13العدد .3
 .4البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص
النارص( ،د.م) ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
 .5بوساق ،حممد املدين ،االحتيال من الناحية الرشعية ،رسالة ماجستري،
اململكة العربية السعودية ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
1427هـ.
 .6الرتتوري ،حسني مطاوع ،التأمني الصحي يف الفقه اإلسالمي ،جملة
البحوث الفقهية املعارصة ،السنة التاسعة ،العدد 1418 ،36هـ 1998 /م.
 .7التميمي ،بدر بن نارص سعود ،االحتيال يف عقود التأمني وعقوبته ،رسالة
ماجستري ،اململكة العربية السعودية ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية1431 ،هـ 2010 /م.
 .8ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،اإليامن ،خرج أحاديثه حممد نارص
الدين األلباين ،بريوت ،لبنان ،املكتب اإلسالمي ،ط1413 ،4هـ 1993 /م.
 .9ابن تيمية ،تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،حتقيق عبد
الرمحن قاسم ،املدينة املنورة ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
1416هـ 1995 /م.
 .10اجلامل ،غريب ،التأمني يف الرشيعة اإلسالمية والقانون ،القاهرة ،دار
االعتصام ،ط( ،1د.ت).
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 .11ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق شعيب األرناؤوط وعادل مرشد وآخرون( ،د.م) ،مؤسسة االرسالة،
ط1421 ،1هـ 2001 /م.
 .12اخلليفي ،رياض منصور ،التكييف الفقهي للعالقات املالية برشكات التأمني
التكافلية دراسة فقهية تطبيقية معارصة ،جملة الرشيعة والقانون ،عدد ،33
1428هـ 2008 /م.
 .13اخلياط ،حممد هيثم ،التأمني الصحي ،بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي
املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ،جملة املجمع ،الدورة  ،13العدد .3
 .14الرازي ،زين الدين حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،حتقيق يوسف الشيخ
حممد ،بريوت ،املكتبة العرصية ،ط1999 ،5م.
 .15السند ،عبد الرمحن بن عبد اهلل ،التأمني التعاوين واألحكام املنظمة لعالقة
محلة الوثائق وحق احللول ،بحث مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين ،جممع الفقه
اإلسالمي الدويل1431 ،هـ 2010 /م.
 .16شبري ،حممد عثامن ،املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالميَ ،ع ّامن،
األردن ،دار النفائس ،الطبعة الرابعة1422 ،هـ 2001 /م.
 .17صباغ ،أمحد حممد ،التأمني التعاوين األحكام والضوابط الرشعية ،بحث
مقدم ملؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل،
1431هـ 2010 /م.
 .18العجالن ،عبد اهلل بن عبد العزيز ،التأمني التعاوين دراسة فقهية مقارنة،
جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
العدد 1429 ،3هـ 2008 /م.
 .19عساف ،حممد مطلق حممد ،القصد وأثره يف حتديد درجة املسؤولية اجلنائية،
رسالة ماجستريَ ،ع ّامن ،األردن ،اجلامعة األردنية1995 ،م.
 .20فلمبان ،عائدة بنت عبد القادر ،التأمني الصحي التعاوين يف الفقه اإلسالمي
وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية ،رسالة ماجستري ،جامعة امللك
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سعود1427 ،هـ.
 .21الفنجري ،حممد شوقي ،اإلسالم والتأمني – التعاون ال االستغالل ،اململكة
العربية السعودية ،دار عكاظ للنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية1404 ،هـ.
 .22الفيومي ،أمحد بن حممد ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،بريوت،
لبنان ،املكتبة العلمية ،الطبعة األوىل1403 ،هـ.
 .23القرايف ،أبو العباس شهاب الدين ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق( ،د.م)،
عامل الكتب ،ط( ،1د.ت).
 .24القرة داغي ،عيل حميي الدين ،بحوث يف فقه املعامالت املالية املعارصة،
بريوت ،لبنان ،دار البشائر اإلسالمية ،ط1422 ،1هـ.
 .25القري ،حممد عيل ،التأمني اإلسالمي ،بحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي،
دورة  ،13جملد .3
 .26ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،إعالم املوقعني عن رب العاملني،
حتقيق حممد املعتصم باهلل ،بريوت ،لبنان ،دار الكتاب العريب( ،د.ط)،
1418هـ.
 .27ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،بريوت،
لبنان ،مؤسسة الرسالة ،طبعة 1415 ،27هـ 1994 /م.
 .28الكاساين ،عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،بريوت ،لبنان،
دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هـ 1986 /م.
 .29مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي ،بريوت ،لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.
 .30املرصي ،عبد السميع ،التأمني بني النظرية والتطبيق ،القاهرة ،مكتبة وهبة،
ط1400 ،1هـ.
 .31مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،القاهرة ،دار
الدعوة ،ط( ،1د.ت).
 .32ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بريوت ،لبنان ،دار صادر ،ط،3
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.هـ1414
 التأمني الصحي وتطبيقاته املعارصة يف ضوء الفقه، حممد بدر، املنياوي.33
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16. Shubair, Mụhammad Uthmān, al-Mu’āmalāt al-Māliyah al-Mu’āsira fī al-Fiqh
al-Islāmī, Amman, Jordan, Dār al-Nafāyis, Fourth Edition, 1422 AH / 2001
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