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حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده  ،إن احلمد هلل

عبده  اله، وأشهد أن حممدً  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك، هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

الدين وسلم  ومن تبعهم إبحسان إىل يومالطيبني وأصحابه الطاهرين وعلى آله  وسلم ورسوله، صلى هللا عليه

 .اكثريً   اتسليمً 

 أما بعد: 

  :"الصحي أمنيتبطاقات البـــ"فهذا حبث يتعلق بنازلة من النوازل املعاصرة وهي ما يعرف 

 بطاقات:تعريف ال

  .١ الرقعة اليت تكون يف الثوبوهي  مجع بطاقة لغة:

 .٢بعض املعلومات املتعلقة مبوضوع ماهي الرقعة الصغرية من الورق أو غريه يكتب عليها  ا:اصطالحً 

 : التأمنيتعريف 

 .٣ن يستعمل يف سكون القلب وهو ضد اخلوفأمَّ  الفعل الرابعي مصدر من: لغة

املال  خر مقابل مبلغ معني منأحد املتعاقدين ما يتلف من سلع اآل عقد يضمن فيهقيل: هو  اصطالحا:

                                  
 .)١/٢١٨)، معجم اللغة العربية املعاصرة (٩/٣٣هتذيب اللغة ( انظر: ١

 ).١/٢١٨معجم اللغة العربية املعاصرة (انظر:  ٢

 ).١/٢٢خمتار الصحاح ()، ١/١٣٣معجم مقاييس اللغة (انظر:  ٣
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  .١يدفعه له

ملستفيد ا معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو املؤّمن أن يؤدي إىل الطّرف اآلخر وهو املؤّمن له أو إىلعقد وقيل: هو 

سارة املبّينة يف العقد، اخلالذي جعل التأمني ملصلحته عوضا مالّيا يتفق عليه، يدفع عند وقوع اخلطر أو حتقق 

وذلك نظري رسم يسمى قسط التأمني يدفعه املؤّمن له ابلقدر واألجل والكيفية اليت ينّص عليها العقد املربم 

 .٢بينهما

رقعة من الورق أو البالستيك حتمل اسم اجلهة املصدرة، واسم املنتفع، ورقم امللف، ومدة هي بطاقات التأمني: 

 .٣وتلصق على البطاقة صورة املنتفع، وختتم خبامت اجلهة املصدرة، ومكان العالجصالحية البطاقة، 

د هو اتفاق يلتزم مبوجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ حمدد أو عدتعريف التأمني الصحي: 

 .٤ةنمن األقساط جلهة معينة على أن تلتزم تلك اجلهة بتغطية العالج أو تغطية تكاليفه خالل مدة معي

  :وحكم كل نوع الصحي اقات التأمنيطأنواع ب

اجلهة  إىل رجعمها يحكمستقل وإمنا فليس هلا حكم  ،ع هبا دون مقابلفتعطى للمنتهي اليت  بطاقات جمانية: -١

كمها حكم ح، أي مؤسسة التأمني الصحي (شركة أو مجعية أو هيئة) اليت قدمت العالج أو الدواء مبا أنفقت على

                                  
 ).٢٥٢انظر: معجم لغة الفقهاء ص( ١

 ).١٢٥ - ١٢٤(صمعجم املصطحات املالية انظر:  ٢

 ).١٣/١٤٤٧انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي ( ٣

 ).٧/١٦( ١٤٩انظر: قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  ٤
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 :كان العقد األصلي، فإن  األصليالعقد 

تضاه بني فرد أو مؤسسة وبني شركة أتمني جتاري، تلتزم شركة التأمني مبق أي الذي يكون :يجتار أتمني صحي  -أ 

أن تدفع مبلغًا معيًنا دفعة واحدة أو على أقساط، وأبن ترد مصروفات العالج ومثن األدوية كلها أو بعضها من 

، ني املتفق عليهالتأماملستفيد من التأمني إذا مرض خالل مدة حمددة، وذلك يف مقابل التزام املؤمن له بدفع أقساط ا

 .١الميالتأمني التجاري شرعا كما قرر ذلك جممع الفقه اإلس عدم مشروعية عقدبناء على ال جيوز استخدام بطاقته ف

ن إصابة املرض م ذي تقوم به الدولة ملصلحة املوظفني والعمال، فتؤمنهمأي ال :أتمني صحي إجتماعي - ب

 يف الغالب والدولة بنسب حمددة، ويكون ويسهم يف حصيلته كل من املستفيدين وأرابب األعمال ،والشيخوخة

لتأمني االجتماعي ا شروعية عقدمبناء على يجوز استخدام بطاقته ف ،الربح ال يقصد من ورائه حتقيقو إجبارً� 

 .٢قررت جملة البحوث الفقهية املعاصرةشرعا كما 

ع بني فرد أو مؤسسة وبني شركة أتمني تعاوين ينص على أن يدف الذي يكون أي تعاوين: صحيأتمني  -جـــ 

ن له مبلًغا أو عدة أقساط مقابل أن تلتزم هذه الشركة أبن تدفع له مصاريف العالج ومثن األدوية إذا املؤمِّ 

 وعية عقدشر مبناء على يجوز استخدام بطاقته فمرض خالل مدة التأمني، ويف األماكن احملددة ابلوثيقة، 

 .٣كما قرر ذلك جممع الفقه اإلسالمي،  التأمني التعاوين شرعا

                                  
 .)وما بعدها ٢/٥٤٥( الفقه اإلسالمي معجمجملة  انظر: ١

 .)١٢١ - ١١٨(ص البحوث الفقهية املعاصرةجملة  انظر: ٢

 .)٦/٢١( ٢٠٠رقم:  الفقه اإلسالمي معجم قرار انظر: ٣
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املرض،  تقوم به يف الغالب مجعيات خريية لتأمني املنتسبني إليها من غوائلأي الذي  :تباديلصحي أتمني  -د 

 .١بناء على مشروعية العقديجوز استخدام بطاقته ف، على سبيل التربع واملؤازرة

دم يقوم على تعاقد مباشر بني املستفيد وبني املستشفى اليت تقأي الذي  أتمني صحي مباشر: -ه 

 .٢فيجوز استخدام بطاقته ملشروعية العقد، طيلة فرتة معينة لقاء مبلغ معني العالج والدواء

فيضات لدى ختمقابل  سنو� اأو اشرتاك امقطوع هي اليت متنح ملن يدفع مبلغا معينا بطاقات برسوم: -٢

ا فيها من الغرر  ملبطاقات التخفيض برسوم وحكمها التحرمي هذه البطاقات  عدد من املراكز الصحية، تشبه

فيها حمتمل مقابل غرم متحقق غنم ، فال؛ ألن صحاهبا دفع عوضا٣اإلسالمي يمع الفقهاجملكما قرر ذلك 

 .٤تدخل حتت قاعدة امليسرف

 

 
 

                                  
 .)١٣/١٤٤٩( الفقه اإلسالمي معجمجملة  انظر: ١

 .)١٣/١٤٤٩( الفقه اإلسالمي معجمجملة  انظر: ٢

 .يف دورته الثامنة عشرة الفقهي اإلسالمي معاجملقرار  انظر: ٣

 أفىت بذلك الشيخ سعد اخلتالن يف سؤال طرح عليه عن حكم بطاقات التأمني الطيب. ٤


