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والمخاطر المستبعدة في التأمين من  ةالمخاطر المغطا
 في المجال الطبي المسؤولية المدنية

 سعيد سالم عبد هللا الغامديأ. 

 
 :المقدمة

التأمينّنظامّقانونيّيلتزمّفيهّالمؤمَّنّلهّبنصيبّماليّويدفعّعلىّأقساطُّّيعدّ 
تتحددّوفقًاّألسسّفنيةّوضوابطّاحصائية؛ّوذلكّمقابلّتعهدّالمؤمَّنّبأداءّماليّ
فيّحالةّوقوعّالخطرّأوّالحدثّالمتفقّعليه؛ّومنّهناّتبرزّعناصرّالتأمينّالتيّ

فيه،ّوفيّحالةّتخل فّأٍيّمنها؛ّفإنهاّّأجمعتّكافةّالتشريعاتّعلىّوجوبدّتوافرها
ّالدراسة.ّفالخطرّ ّالخطرّالمؤمَّنّضده،ّوهوّموضوعّهذه الّيوجدّتأمين؛ّومنها
هوّالمحورّاألساسّفيّالتأمين؛ّفالتأمينّيفترضّدائمًاّخطرًاّمعينًاّيسعىّالراغبّ

يردّفيّالتأمينّإلىّتحصينّنفسهّمنّآثارهّالمالية.ّوهوّبذلكُّيعد ّالموضوعّالذيّ
عليهّالتأمينّوهذاّماّيجعلّبالتاليّلتحديدّالمقصودّبهّأهميةّعمليةّعلىّجانبّ

التأمينية،ّوالصفةّّ–المصلحةّ–كبيرّمنّاألهمية.ّثمّإنّعناصرّالتأمينّاألخرى
ّبمدىّالطرّالمؤمَّنّمنه.ّومنّأنواعّاألخطارّّترتبطّ–التعويضيةّ ّوثيقًا ارتباطًا

نماّنجدّأخطارّالمسؤوليةّالمدنيةّوال تيّالّتصيبّالفردّبشخصهّوالّممتلكاته،ّوا 
تصيبّالغيرّالمضرورّ)المريض(ّفيّشخصهّأوّفيّممتلكاته،ّويكونّالشخصّ
ّالتيّ ّاألضرار ّعن ّفالطبيبّمسؤول ّبموجبّالقانون؛ ّأمامها ّمسؤواًل ّله المؤمَّن
تصيبّالمريضّبسببّخطأّأوّإهمالّصدرّعنه؛ّفالخطرّيصيبّالمؤمَّنّلهّفيّ

ّالمالي ّعلىّذمته ّالمترتبة ّاألطباء ّأخطاء ّعن ّالناتجة ّاألخطاب ّتعد  ّوبذلك ة
ّتوافرّ ّمن ّوالبد ّالمدنية. ّالمسؤولية ّأخطار ّمن ّهي ّلألطباء ّالمدنية المسؤولية
ّخطرًاّ ّالخطر ّيكون ّأن ّومنها: ّالتأمين؛ ّعقد ّمحل ّالخطر ّفي ّجوهرية شروط

ّالخطرّمحلّالتأمينّعلىّحادثةّغيرّمؤكدةّ الوقوعّفيّحقيقيًا.ّويجبّأنّيقوم
ذاتهاّأوّنتائجهاّأوّفيّوقتّوقوعها؛ّإذّإنّعنصرّعدمّالتأكد،ّأوّاالحتمالّيعدّ
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منّجوهرّالتأمين،ّكالخطأّالطبيّأثناءّمعالجةّالمريضّالذيّيمكنّأنّيقعّأوّالّ
ّالعامّ ّالنظام ّلفكرة ّغيرّمخالفًا ّمشروعًا ّعنّحادثًا يقع.ّوأنّيكونّالخطرّناجمًا

ّا ّالطبي ّفالعمل ّيترتبّعليهّواآلداب؛ ّأن ّله ّممارسته ّالطبيبّعند ّيخشى لذي
ّعلىّ ّالتأمين ّيجوز ّال ّفمثاًل ّالعام؛ ّللنظام ّمخالفًا ّيكون ّأال ّيجب ّطبي ضرر
ّعنّ ّناتج ّيكون ّأن ّشروطه ّمن ّاالجهاضّوكذلك ّعمليات ّمن ّالناجم الضرر

ّحادثّغيرّمتعلقّبمحضّإرادةّالعاقدينّخصوصًاّالمؤمنّله.
ّحيثّالوص ّمن ّاألخطار ّيتفاوتّوتتميز ّال ّالتي ّالثابتة ّاألخطار فّفتوجد

ّثابتةّ ّتظل ّالتأمينّأيّأنّظروفّتحققه ّمدة ّخالل ّكبيرًا ّتفاوتًا احتمالّوقوعها
خاللّفترةّزمنيةّمعينة.ّأماّاألخطارّالمتغيرةّفهيّاألخطارّالتيّتتفاوتّوتختلفّ
ّفرصّوقوعهاّأوّتحققهاّمنّفترةّألخرىّمنّفتراتّالتأمينّأيّأنّدرجةّاحتمال
ّوهناكّالخطرّ ّالنقصان. ّأو ّبالزيادة ّإما ّالتأمين ّمدة ّتتغيرّخالل ّالخطر تحقق
المعينّوهوّالذيّيردّعلىّمحلّمعينّوقتّالتأمين،ّكالتأمينّعلىّمرضىّالقلبّ
ّوقتّإبرامّ ّمحدد ّغير ّفينصبّعلىّمحل ّالمعين ّغير ّالخطر ّأما وقتّالعقد،

ّاأل ّضد ّكالتأمين ّالخطر ّتحقق ّعند ّيتحدد ّولكنه ّتصيبّالعقد؛ ّالتي ضرار
ّالمرضىّفيّمؤسسةّعالجيةّمعينة.

ّ

 تمهيد وتقسيم:

ّلجسامتها ّنظرًا ّالطبية؛ ّلألخطاء ّبتقديرّدقيقّجدًا ّ؛إنّشركاتّالتأمينّتقوم
ّفيّ ّلنتائجها ّالمسؤوليةّتالفيًا ّلتغطيةّبعضّأشكالّهذه ّالتدقيقّتفاديًا ويأتيّهذا

ةّالمدنيةّالطبيةّأهميةّتحديدّوبذلكّيبرزّفيّمجالّالتأمينّمنّالمسؤوليّالمستقبل.
ّهذهّ ّتحديد ّأنّأهمية ّكما ُّيؤمَّنّعليه. ّالتيّتشكلّخطرًا ّالطبية نطاقّاألخطاء

ّالّتقبلّشركاتّّ؛األخطاءّجاءتّنتيجة ّوأنّمنها ّالطبية، ّصورّاألخطاء لكثرة
ّأقساطّ ّنظير ما ّوا  ّمطلقة ّبصورة ّإما ّمسؤولية ّمن ّعنها ّينشا ّما ّتغطية التأمين
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ّي ّوبذلك ّمرتفعة، ّتقسيم ّالدراسةتم ّيخصصّاألولّهذه ّمبحثين: للمخاطرّّ:إلى
ّالتيّالّيغطيها.ّوهماّكاآلتي:يتناولّالمخاطرّّ:التيّيغطيهاّالعقد،ّبينماّالثاني
ّ.التيّيغطيهاّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالطبيةالمبحثّاألول:ّالمخاطّر

ّالمبحثّالثاني:ّاألخطاءّالمستبعدةّمنّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالطبية.
ّ

 المبحث األول
 المخاطر التي يغطيها التأمين من المسؤولية في المجال الطبي 

ّالماليةّ ّاآلثار ّيغطي ّأن ّهو ّالطبية ّالمسؤولية ّمن ّالتأمين ّأهداف ّمن إن
المترتبةّعلىّتحققّالمسؤوليةّالمدنيةّللطبيبّالمؤمَّنّله،ّوماّطلبهّالمريضّالذيّ

رارّالجسمانيةّالناتجةّمنّاألخطاءّأصابهّالضررّبالتعويض،ّونظرًاّلجسامةّاألض
ّالتيّّ؛الطبية ّاألضرار ّالتأمينية ّالوثيقة ّإلىّتضمين فإنّبعضّالشركاتّتسعى

ومنّأجلّالتعر فّعلىّّتغطيها،ّوتستبعدّبعضّاألضرارّالتيّالّيشملهاّالتأمين.
المخاطرّالمغطاةّبالتأمينّفيّالمجالّالمسؤوليةّالمدنيةّالطبيةّفقطّتمّتقسيمّهذاّ

ّحثّإلىّستةّمطالبّوهيّكاآلتي:المب
ّالمطلبّاألول:ّشمولّالتأمينّلنوعيّالمسؤوليةّالمدنيةّالطبية.

ّالمطلبّالثانيّ:ّتغطيةّالتأمينّلمسؤوليةّالطبيبّالناتجةّمنّفعلهّالشخصي.
ّالمطلبّالثالث:ّتغطيةّالتأمينّلألخطاءّالناجمةّعنّتابعيّالطبيب.

ّلألخـط ّالتـأمين ّتغطية ّالرابع: ّللطبيبّالمطلب ّالبديـل ّالطبيـب ّمن ّتقع ّالتي ـاء
ّالمعـالجّ)المؤمَّنّله(.

:ّتغطيةّالتأمينّللمسؤوليةّالناجمةّعنّحوادثّاآلالتّواألجهزةّالمطلبّالخامس
ّالمستخدمةّفيّالنشاطّالطبيّللطبيبّاوّالمستشفىّالمؤمنّله.

ّالدم.المطلبّالسادس:ّتغطيةّالتأمينّللمخاطرّالناتجةّمنّتحققّمسؤوليةّبنكّ
 المطلب األول

 شمول التأمين لنوعي المسؤولية المدنية الطبية 
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،ّإالّأنهاّليستّكذلكّفيّ(1)إنّاألصلّفيّطبيعةّالمسؤوليةّالطبيةّأنهاّعقدية
جميعّالحاالت؛ّفمنّالممكنّأنّتكونّمسؤوليةّتقصيريةّفيّالعديدّمنّالفروض،ّ

ّعقد ّوجود ّتصور ّيمكن ّال ّالمريضّ(2)إذ ّّو(3)لتخلفّرضا ّأنّ، ّحالة ّفي ذلك
ّمبررّ ّالطبيبّبغير ّيمتنع ّأن ّأو ّجريح، ّإلنقاذ ّنفسه، ّتلقاء ّالطبيبّمن يتدخل

لذاّيجبّأنّيغطيّعقدّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالطبيةّ؛ّ(4)مشروعّعنّإنقاذّمريض
ّ.(5)نوعيّالمسؤوليةّالمدنيةّللطبيب؛ّبحيثّالّيقتصرّعلىّإحداهماّدونّاألخرى

                                                 

ّالمدنية،ّ(1)  ّوالمسؤولية ّالضار ّالفعل ّفي ّالمدني: ّالقانون ّشرح ّفي ّالوافي ّمرقس، سليمان
عبدّالرشيدّمأمون،ّّعقدّالعالجّّ؛2/214ّم،5ّّ،1991ّرة،ّدارّالكتبّالقانونية،ّطّالقاه

ّص ّ"د.ت"، ّالعربية، ّالنهضة ّدار ّالقاهرة، ّوالتطبيق، ّالنظرية 13ّبين .ّ ّحسينّ؛ محمد
طاللّّ؛145ّمنصور،ّالمسؤوليةّالطبية،ّاإلسكندرية،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّ"د.ت"،ّصّ

ّ ّللطعجاج، ّالمدنية ّالحديثةّالمسئولية ّالمؤسسة ّلبنان، ّطرابلس، ّمقارنة، ّدراسة :ّ بيب
؛ّمنذرّالفضل،ّالمسؤوليةّالطبيةّفيّالجراحةّالتجميلية،ّعمان،76ّ،ّصّم2004ّللكتاب،ّ

ّط ّالثقافة، 2ّمكتبة ّص1995ّ، 13ّم، ّباهلل، ّمحتسب ّبسام ّالمدنيةّ؛ ّالطبية المسؤولية
ّ ّط ّاإليمان، ّدار ّبيروت، 1ّّوالجزائية، ،1404ّّ 101ّصّهـ، ّعنّ؛ ّالمدنية المسئولية

التجاربّالطبيةّفيّضوءّقواعدّالمسئوليةّالمدنيةّلألطباء،ّالقاهرة،ّدارّالنهضةّالعربي،ّ
 .77،ّصّم1990ّ

؛ّطــاللّعجــاج،ّالمســؤولية53ّعبدالراضــيّمحمــدّهاشــم،ّالمســؤوليةّالمدنيــةّلألطبــاء،ّصّّ(2)
ـــاء،ّصّ ؛ّحســـن111ّصّ؛ّأحمـــدّمحمـــودّســـعد،ّمســـؤوليةّالمستشـــفى،61ّالمدنيـــةّلألطب

؛19ّ؛ّوفــاءّحلمــيّأبــوّجميــل،ّالخطــأّالطبــي،ّص57ّاإلبراشــي،ّمســؤوليةّاألطبــاء،ّصّ
؛ّمحمـدّهاشـمّالقاسـم،ّالمسـؤوليةّالطبيـة،334ّعليّحسينّنجيـدة،ّالتزامـاتّالطبيـب،ّصّ

 .113؛ّعبداللطيفّالحسيني،ّالمسؤوليةّالمدنية،ّص12ّصّ
(3) Lambert Faivre droit du Dommage Corporel, Systeme 

d'indemnistation, 5C, edition Daloz, 2004, P. 270. 
؛ّمحمــــدّحســـينّمنصـــور،ّالمســــؤولية79ّطـــاللّعجـــاج،ّالمســــؤوليةّالمدنيـــةّللطبيـــب،ّصّّ(4)

ّ.141الطبية،ّص
(5) Lambert – Faivre: Droit du dommage Corporel, Systemes d'indemnisation, 

P: 270 ّ166المسؤوليةّالمدنية،ّصّ؛أحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمن.  
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عقديةّالطبيةّقدّيكونّمطلقًا؛ّبحيثّيغطيّتلكّنّللمسؤوليةّالوضمانّالمؤمَّّ
ّاألخيرّ ّكانتّجسامةّاألخطاءّالتيّتقعّمنّهذا ّ–المسؤوليةّمتىّتحققتّ،ّأيًا

وهوّفرضّيندرّّ–معّاألخذّفيّاالعتبارّعدمّجوازّالتأمينّمنّالخطأّالعمديّ
عنّوقوعهّعماًل،ّوقدّيكونّمقيدًاّبحيثّالّيلتزمّالمؤمنّبتغطيةّاألضرارّالناشئةّ

ّ ّله ّالمؤمن ّجانب ّمن ّالجسيم ّّ–الخطأ ّّ–الطبيب ّجوازّإذ ّمن ّالرغم على
إالّّ.(6)،ّعلىّأساسّانتفاءّالقصدّفيه(7)التأمينّمنّالخطأّالجسيمّللمؤمَّنّله

باستبعادّمثلّّ–الطبيبّ–يقيدّضمانهّلمسؤوليةّالمؤمَّنّلهأنّالمؤمِّنّيستطيعّأنّ
ّبعضّاألخ ّيضمن ّأن ّأو ّالضمان، ّمن ّالخطأ ّالبعضّهذا ّدون ّالجسيمة طاء

ّيغطيّّاآلخر. ّالضمان ّأن ّعلى ّصراحًة ّالعقد ّنص ّإذا ّما ّمشكلة ّتثور وال
ّ.(1)المسؤوليةّالعقديةّوالمسؤوليةّالتقصيريةّللطبيبّالمؤمَّنّلهّعلىّالسواء

                                                 

مـــنّقـــانونّالتـــأمين(ّأوّفـــيّمصـــر113/1ّّحيـــثّأجـــازّالمشـــرعّســـواًءّفـــيّفرنســـاّ)المـــادةّّ(7)
مـنّالتقنـينّالمـدني(ّالتـأمينّمـنّخطـأّالمـؤمنّلـهّمـاّلـمّيكـنّمتعمـدًا،ّوقـد671/1ّّ)المادةّ

عـنّّعبرّالمشرعّالمصريّعـنّذلـكّبقـولّ:ّ"ّيكـونّالمـؤمنّمسـؤواًلّعـنّاألضـرارّالناشـئة
خطأّالمؤمنّلهّغيرّالمتعمدّ"ّوالذيّيستفادّمنّذلكّأنّالمشرعّلمّيفرقّفيّجوازّالتأمينّ

 منّالخطأّغيرّالعمديّبينّكونّالخطأّيسيرًاّأوّجسيمًا.
ويؤسسّالفقهّجوازّالتأمينّمنّالخطأّالجسيمّعلىّاساسّعدمّجوازّمعاملتهّمعاملةّالغشّّ(6)

(ّمـنّالقـانونّالمــدني216ّة؛ّحيـثّقـررتّالمــادةّ)فـيّمجـالّاإلعفــاءّمـنّالمسـؤوليةّالمدنيــ
المصريّبأنه:ّ"ّيجوزّاالتفاقّعلىّإعفاءّالمدينّمنّأيّمسؤوليةّتترتبّعلـىّعـدمّتنفيـذهّ
التزامـــهّالتعاقـــديّإالّمـــاّيشـــاءّعـــنّغشـــهّوعـــنّخطئـــهّالجســـيم"؛ّحيـــثّيفـــرقّاإلعفـــاءّمـــنّ

لمســؤوليةّتمامــًاّبينمــاّالمســؤوليةّعــنّالتــأمينّمــنّالمســؤولية،ّفــيّأنّاألولّيهــدفّإلغــاءّا
والمـؤمنّّ–الطبيـبّّ–يدعمّالثانيّمنّضمانّالمضرور؛ّحيثّيقـدمّلـهّمـدينين،ّالمسـؤولّ

 ,Picard et A Bessonالرجـوعّعليـهّمباشـرًة:ّّ–المـريضّّ–الـذيّيسـتطيعّالمضـرورّ
Les assurnces terrestres, tome , 1 – La contrat d'assurance, 

sedition, Paris, 1982, P. 308.؛ّأحمـد1223ّ،ّص6ّ؛ّالسـنهوري،ّالوسـيط،ّج
ّ.129شرفّالدين،ّأحكامّالتأمين،ّصّ

 .112أشرفّجابرّمرسي،ّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالمدنيةّلألطباء،ّصّّ(1)
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ّمسؤوليةّ ّيغطي ّأنه ّالنصّعلى ّيتضمن ّالعقد ّكان ّإذا ّما ّحالة ّفي وحتى
قديةّأمّتقصيرية؛ّفإنهّيجبّأنّيغطيّالطبيبّالمدنية،ّدونّتوضيحّمسؤوليةّع

التأمينّمسؤوليةّالطبيبّسواًءّأكانتّعقديةّأمّتقصيرية؛ّأيّيلتزمّالمؤمنّبذلك؛ّ
ّالمدنية ّالمسؤولية ّمفهوم ّتحت ّيندرج ّكليهما ّإن ّنصّّ؛(9)حيث ّيفسر ألنه

ّيحدّبقدٍرّكبيرّمنّ المسؤوليةّالمدنيةّبأنهّيغطيّالمسؤوليةّالتقصيرية؛ّفإنّهذا
الذيّيقدمهّالتأمينّمنّالمسؤوليةّوبخاصةّفيّالمجالّالطبي؛ّحيثّفيّالضمانّ

ّالطبيبّهيّمسؤوليةّعقدية ّأشارّإلىّ(10)الغالبّإنّمسؤولية ّقد ّالفقه ّومعظم ،
ّأنهاّعقدية.

ّتأمين(ّ ّأنهّمنّالجائزّللشخصّأنّيؤمَّنّلدىّشخصّآخرّ)شركة والقاعدة
أكانّالخطأّالتقصيريّواجبّّعلىمسؤوليتهّسواًءّأكانتّعقديةّأمّتقصيرية،ّوسواءًّ

مفترضًا،ّوسواًءّأكانّالفعلّالضارّالواجبّاإلثباتّيسيرًاّأمّجسيمًا،ّبشرطّاإلثباتّأمّ
أالَّّيكونّمتعمدًا؛ّألنّالتأمينّعلىّالفعلّالضارّالمتعمدّيؤديّإلىّالغش،ّكماّيجوزّ

مدًا؛ّألنّأنّيؤمَّنّالشخصّعلىّالمسؤوليةّعنّفعلّالغيرّحتىّلوّكانّفعلّالغيرّمتع
ّ.(11)الغشّبهذهّالحالةّينتفيّمنّجانبّالمؤمَّن

 

 مدى شمول التأمين عن المسؤولية الطبية بدون خطأ

ّالفرنسيّ ّالطبيةّشاماًلّّ(تونك)طالبّالفقيه بأنّيكونّالتأمينّمنّالمسؤولية
المخاطرّالطبيةّكافة؛ّبحيثّيغطيّمسؤوليةّالطبيبّبدونّخطأّمبرر؛ّذلكّأنّ

                                                 

؛ّعـدنانّسـرحان،ّمسـؤولية161ّأحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالمدنيةّالطبية،ّصّ(9) 
ــــبّالمهنيــــة،ّصّصّ فّجــــابرّمرســــي،ّالتــــأمينّمــــنّالمســــؤوليةّ؛ّأشــــّر193-192الطبي

 .111المدنيةّلألطباء،ّصّ
؛ّخالـدّالدعجـة،ّالمسـؤوليةّالمدنيـة111ّأشرفّجابرّمرسي،ّالتأمينّمنّالمسـؤولية،ّصّ(10) 

؛ّأحمــدّالصــرايرة،ّالتــأمينّمــنّالمســؤوليةّالمدنيــةّالطبيــة،ّص410ّلطبيــبّالتخــدير،ّصّ
161. 

ــــزام،402ّأنــــورّســــلطان،ّمصــــادرّااللتــــزام،ّصّّ(11) ــــي،ّالنظريــــةّالعامــــةّلاللت ؛ّبلحــــاجّالعرب
 .114-113؛ّأحمدّالحياري،ّالمسؤوليةّالمدنية،ّصّص2/261ّّ
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ّينحازّإلىّاألطباءّعلىّحسالتأمينّالخاليّم ّويمكنّنّالمسؤولية ابّالمرضى،
عنّطريقّالتحولّإلىّنظامّآخر،ّوهوّأنّيبرمّّ–حسبّرأيهّ–التغلبّعلىّذلك

ّالتدخلّ ّأو ّالعالج ّعن ّينشأ ّالتي ّالعادية ّغير ّالنتائج ّيغطي ّتأمينًا الطبيب
ّ.(12)الجراحي

لخطأّكليًاّوالبحثّوالّيعنيّاألخذّبمبدأّالمسؤوليةّبدونّخطأّاالستغناءّعنّا
ّويرىّالعميدّ ّفيّالمسؤولية، ّالمستقرة ّألنّذلكّيخالفّالقواعد عنّمعيارّآخر؛
ّاالعترافّ ّالضروري ّمن ّالفرنسي ّالقانون ّفي ّالمخاطر ّنظرية ّبأن )سافاتيه(
ّمكماًلّلنظريةّالخطأ،ّوالّ ّالنظريةّالّتلعبّإالّدورًا بمكانتها؛ّولكنهّيرىّأنّهذه

بدونّخطأّوتغطيتهاّمنّقبلّالتأمينّيؤديّإلىّارتفاعّّشكّأنّاألخذّبالمسؤولية
األقساطّالتيّيلتزمّالطبيبّبهاّللشركةّالمؤمنة،ّمماّيؤديّإلىّزيادةّالمصروفاتّ
علىّالمريض،ّكماّأنهّالّيعنيّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالطبيةّبدونّخطأّتحويلّ

ّبتحقي ّالتزام ّإلى ّعناية، ّببذل ّالتزامًا ّكونه ّمن ّالطبيب، ّفهذهّالتزام ّنتيجة؛ ق
ّكأصلّ ّيبذلّعناية ّالطبيبّالتزام ّأيّأنّالتزام ّعلىّاألصل، ّاستثناًء المسؤولية

ّ.(13)عام،ّوالنتيجةّاستثناًءّعليه
فقدّأخذّالمشرعّالفرنسيّبالتأمينّاإلجباريّمنّالمسؤوليةّفيّبعضّالمجاالتّ

ّعلى ّوالتيّتقوم ّدونّخطأ، ّبالمسؤولية ّالعام، ّعلىّاألصل ّاستثناًء فكرةّّالطبية
م،ّوالتجاربّالطبيةّبموجب1910ّبموجبّالئحةّيونيوّّ(االلتزامّبنتيجةّ)نقلّالدم

ّ 20ّّالقانون ّالمريضّّوّم.1911ديسمبر ّبين ّفيما ّعالقة ّوجود ّلعدم نظرًا
؛ّفالمريضّيتلقىّالدمّالالزمّلعالجهّبوساطةّالمستشفىّأوّ(14)المضرورّوبنكّالدم

                                                 

 .111أشرفّجابرّمرسي،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّّ(12)
 .117أحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالطبية،ّصّّ(13)

 .116أحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالطبية،ّصّ(14) 
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الدمّوالطبيبّالمعالجّأوّالمستشفىّالذيّالطبيبّالمعالج،ّفالعالقةّتكونّبينّبنكّ
ّيتولىّالعالجّفيّإطارّعقدّالتوريدّالذيّيكونّبينّالمستشفىّوبنكّالدم.

ّعلىّ ّالمعالج ّالطبيب ّأو ّالمستشفى ّإلى ّالرجوع ّيستطيع ّال فالمريضّهنا
أساسّالمسؤوليةّالعقديةّإالّعلىّالجهةّالتيّتتولىّعالجهّ)سواًءّأكانتّمستشفىّ

ّأمّطبيب ّتلكّعامًا ّتقوم ّثم ّبينهما، ّالعالجّالمبرم ّعلىّعقد ّوذلكّبناًء ّخاصًا(، ًا
الجهةّبالرجوعّإلىّالمركزّبناًءّعلىّعقدّالتوريد،ّأماّفيماّيتعلقّبرجوعّالمريضّ
ّأساسّ ّعلى ّالدم ّبنك ّمسؤولية ّيقرر ّالفرنسي ّالقضاء ّكان ّفقد ّالدم، ّبنك إلى

ّتقصيري.
ّ ّرفعها ّتم ّدعوى ّبمناسبة ّالحكم ّهذا ّكان ّدمّوقد ّبنقل ّقام ّمستشفى على

حصلتّعليهّمنّالمركزّالوطنيّلنقلّدمّتبرعتّبهّسيدةّمصابةّبمرضّالزهريّ
مماّترتبّعليهّنقلّالعدوىّإلىّالمريضّالذيّقامّبرفعّالدعوىّعلىّالمركزّعلىّ

(ّ ّللمادة ّوفقًا ّالتقصيرية ّالمسؤولية ّالفرنسي1312ّأساس ّالمدني ّالقانون ّمن )
ّباري ّاستئناف ّمحكمة ّوقضت ّفي 27ّّس ّالمركزّّ(15)م1941أبريل بمسؤولية

ّباالحتياطاتّ ّاألخذ ّفيّعدم ّوالذيّيتمثل ّالخطأ ّلقيام ّوذلك ّتقصيرية، مسؤولية
الالزمةّوفقّاألصولّالعلميةّمنّأجلّتفاديّالدمّالملوث.ّوبعدّالطعنّفيّالقرارّ

ّالنقضّالفرنسيةّفيّ ّقرارّمحكمةّاالستئناف،1954ّشباط16ّّأيدتّمحكمة م،
لىّخالفّبينهماّفيّالتأسيس؛ّحيثّأقامتّمحكمةّالنقضّمسؤوليةّبنكّولكنّع

ّبنصّ ّعماًل ّالغير، ّلالشتراطّلمصلحة ّوذلكّتطبيقًا ّعلىّاألساسّالعقدي، الدم
ّ.(17)(ّمنّالقانونّالمدنيّالفرنسي1121المادةّ)

                                                 

محمــــدّجـــــاللّحســـــنّاألتروشــــي،ّالمســـــؤوليةّالمدنيـــــةّالناجمـــــةّعــــنّعمليـــــاتّنقـــــلّالـــــدم،ّ(15) 
؛ّمحمـــدّعلـــيّعمـــران،ّااللتـــزامّبضــــمانّالســـالمةّوتطبيقاتـــهّفـــيّبعـــضّالعقــــود،147ّص
 .103ص

 (.154يقابلّهذاّالنصّفيّالقانونّالمصريّالمدنيّالمادةّ)(17) 
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ّوالمريضّ ّالدم ّبنك ّبين ّللعالقة ّالعقدية ّالطبيعة ّجهة ّمن ّأقر ّالحكم فهذا
ّبنقل ّالتأمينّّوالمتمثلة ّفإنّعلىّشركة ّوعليه ّبتحقيقّنتيجة. نّالتزم ّوا  ّسليم دم

ّالمادةّ ّونصت ّكما ّعقدية. ّأم ّتقصيرية ّأكانت ّسواًء ّالدم ّبنك ّمسؤولية تغطية
ّ(ّمنّقانونّالصحةّالفرنسيّعلى:ّ"ّيقع776)

ّمواجهةّ ّفي ّنتيجة ّبتحقيق ّبالسالمة ّالتزام ّالدم ّنقل ّمركز ّعاتق على
ّ.(16)المشتركين"

ّالنصّ ّالمتبرعّفهذا ّلصالح ّالمركز ّعاتق ّعلى ّالموضوعية ّالمسؤولية أقر
.ّوماّدامّالمريضّقدّأصابهّضرر،ّوهذاّالضررّحصلّبعدّتلقيهّالعالجّ(11)بالدم

ّيقعّ ّالتأمين ّوعلىّشركة ّخطأ، ّمن ّناتج ّالضرر ّأن ّعلى ّقوية ّقرينة ّيعد فهذا
العملّعاتقّنفيّالخطأ،ّبمعنىّأنّالخطأّمفترضّناتجّعنّالنشاطّالطبي؛ّألنّ

ّ.(19)الطبيّعملّدقيق،ّوكذلكّجسمّاإلنسانّدقيقّفيّتركيبته
 المطلب الثاني

 تغطية التأمين لمسؤولية الطبيب الناتجة من فعله الشخصي 

ّأوّ ّالطبيب ّيمارسه ّالذي ّالطبي ّالمهني ّالنشاط ّنطاق ّفي ّالتأمين ينحصر
ّالم ّأو ّالعيادة، ّفي ّأو ّالمستشفى ّفي ّالنشاط ّهذا ّمارس ّسواًء ركزّمساعدوه،

الصحي؛ّحيثّالّأثرّللمكانّالذيّيزاولّبهّالنشاطّالطبيّالمختص،ّإذّالمعتبرّ
ّمرحلةّ ّفي ّالتأمين ّعقد ّفي ّالمحدد ّالطبي ّنشاطه ّعن ّالطبيب ّخروج هو

                                                 

 .146محمدّجاللّحسنّاألتروشي،ّالمسؤوليةّالمدنية،ّص(16) 
(18)Le Centre de transfusion sanguine est tenue d'une obligation de 

securite, De resultat, a l'egard de ses donneures". 
(19)Bruno Esnault: "Quelles solution aux Problemes d'indemnisation 

des victims Laccidents therapeutique responsabilite objective et 
assurance du risqué" 1992. P. 43. ّّأحمـدّالصـرايره،ّالتـأمينّمـنّالمسـؤولية

111المدنيةّالطبية،ّصّ  
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ّخاللّّ(20)التشخيص، ّأو ّجراحية، ّعملية ّإجراء ّخالل ّأو ّالعالج، ّمرحلة أو
ّ.(21)االستشارةّالطبية،ّأوّالزيارة،ّأوّالعالج

ّمح ّأكدت ّوقد ّفي ّصادر ّلها ّحكم ّفي ّالفرنسية ّالنقض مارس7ّّكمة
ّفيّأمراضّالفمّّ(22)م1994 ّأخصائيًا علىّذلكّفيّدعوى،ّملخصها:ّأنّطبيبًا

ّالطفل،ّ ّحدوثّنزيفّلهذا ّترتبّعليها ّختانّلطفلّحديثّالوالدة، أجرىّعملية
ّفقامّالطبيبّبعملّبعضّاإلسعافاتّله،ّووعدّوالديهّبالرجوعّإليهّفيّاليومّالثاني،

ّإالّبعدّمضيّ ّتفاقمت؛ّحيث37ّّإالّأنهّلمّيعد ّالطفلّقد ساعة،ّوكانتّحالة
.ّوعندّالرجوعّعلىّالمؤمنّبالضمانّنازعّفيه،ّ(23)أصيبّبالتهابّموضعيّمزمن

ّ ّبتاريخ ّقضت ّباريس ّاستئناف ّمحكمة ّعلى ّاألمر ّعرض فبراير12ّّوحين
ّالمّؤ1992 ّضمان ّواستبعاد ّله، ّالمؤمن ّالطبيب ّمسؤولية ّبتقرير ّعلىّم، من،

ّهوّ ّله، ّالطبيبّالمؤمن ّمع ّالمبرم ّالتأمين ّعقد ّالذيّيغطيه ّالنشاط أساسّأن
ّقانونًاّ ّله ّالمأذون ّنشاطه ّوهو ّسواه، ّدون ّالفم ّبأمراض ّالمتعلق نشاطه

ّ.(24)بممارسته
ّبرفضّ ّالمحكمة ّوقضت ّالنقض، ّمحكمة ّلدى ّبالطعن ّقام ّالطبيب ولكن

حيثياتهاّأنّمحكمةّاالستئنافّالطعنّوتأييدّحكمّمحكمةّاالستئناف،ّوقررتّفيّ
ّ–الطبيبّالمؤمنّلهّ–قدّالتأمينّالمبرمّبوساطةّالطاعنقدّذهبتّإلىّأنّمحلّع

ّ ّالطب ّفي ّبتخصصه ّمحددًا ّّ–كان ّيعلنّّ–أمراضّالفم ّلم ّالطاعن ّأي وأنه

                                                 

 .191أشرفّجابرّمرسي،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّ(20) 
 .57عبدالرشيدّمأمون،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّ(21) 

(22)Cass. Civ. Ire. 6. Dec. 1994. Bull. Civ, 1994. No. 363. بّر؛ّأشرفّجاّ
.191مرسي،ّمنّالمسؤولية،ّ  

 .112أحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّ(23) 
؛ّأحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمـنّالمسـؤولية،ّص414ّخالدّالدعجة،ّالمسؤوليةّالمدنية،ّصّ(24) 

112. 
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للمؤمنّعنّممارستهّلنشاطّآخر،ّإالّبعدّتحققّالكارثة،ّولماّكانّهذاّاألخيرّالّ
ّ.(25)فإنّالطعنّغيرّمقبولّيدخلّفيّنطاقّالضمان

ّمبدأّ ّلها، ّحديث ّحكم ّمن ّأكثر ّفي ّالفرنسية ّالنقض ّمحكمة ّأكدت كما
أغسطس29ّّانحصارّالضمانّفيّحدودّالنشاطّالمعلنّإلىّالمؤمن،ّفقضتّفيّ

ّتحدثّّ(27)م1996 ّالتي ّالكارثة ّعلى ّيطبق ّأن ّيمكن ّال ّالمؤمن ّضمان بأن
ّال ّالنشاط ّبخالف ّله، ّللمؤمن ّآخر ّنشاط ّالمؤمنبمناسبة ّإلى ّكماّ(26)معلن ،

بأنّالضمانّالّيغطيّإالّّ(21)م1996أكتوبر21ّّوقضتّفيّذاتّالمعنىّفيّ
ّ.(29)النشاطّالمهنيّالمعلنّإلىّالمؤمن

 المطلب الثالث
 تغطية التأمين لألخطاء الناجمة عن تابعي الطبيب 

ّإنّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالطبيةّيمكنّأنّيغطيّاألخطاءّالتيّتقعّمنّالتابع،
ّ.(30)لهّالطبيبّالمعالجّبالتدخلّفيّالعالجّيسمحّالذيّ

ّماّيصدرّمنّالمتدربّالذيّلمّيمارسّالمهنة،ّماّ كماّويشملّالتأمينّأيضًا
دامّالطبيبّقدّاستعانّبهّأثناءّقيامهّبالعمل،ّكماّتشملّاألخطاءّالشخصّالذيّ

                                                 

 .113أحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّ(25) 
(26)Cass. Civ: 29 avr. 1997. R.C.A. no. 7-8 Juill- a'out 1997, Comm. 

P. 238. .201؛أشرفّجابرّمرسي،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّّ  
(27)La garantie de L'assurance ne peut s'appliquer a un sinister d'un 

activite autre que celle declares par l'assure" ؛ّأحمـدّالصـرايرة،ّالتـأمينّمـنّّ
.113المسؤولية،ّصّ  

(28)Cass Ire civ. 29 Oct. 1997. R.C.A. no 2 fev 1998, P. 6. 
(29)La ne concerne que le secteune d'activite Professionelle declare a 

l'assureur"ّ. .113أحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالطبية،ّصّّ  
ت"،ّصّعبدالرشيدّمأمون،ّالتأمينّمنّالمسؤوليةّفيّالمجـالّالطبـي،ّالقـاهرة،ّ"د.ن"،ّ"د.ّ(30)

 .17؛ّمحمدّعبدالظاهرّحسين،ّالتأمينّاإلجباري،ّص56ّ
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ّ ّبالعمل، ّأثناءّقيامه ّاستعانّبه ّالطبيبّقد ّدام ّما ّيمارسّالمهنة، ّتشملّلم كما
ّ.(31)األخطاءّالشخصّالذيّيضعهّالمستشفىّتحتّتصرفّالمريض

ّ ّالمادة ّنصت ّيضمن24/121ّّوقد ّأن ّعلى ّالفرنسي ّالتأمين ّقانون من
المؤمنّاألضرارّوالخسائرّالتيّتقعّبواسطةّاألشخاصّالذينّيسألّعنهمّالمؤمنّ

(ّ ّللمادة ّكانتّطبي1214له؛ّووفقًا عةّأخطائهمّ(ّمنّالتقنينّالمدنيّالفرنسيّأيًا
(ّ ّمنّالقانونّالمدنيّالمصري679ّوجسامتها،ّوفيّذاتّالمعنىّنصتّالمادة )

نّلهّنّعنّاألضرارّالتيّتسببّفيهاّاألشخاصّالذينّيكونّالمؤمَّّبأنهّيسألّالمؤمَّّ
ّالضمانّالفقرةّ ّنصتّعلىّهذا ّكما ّيكنّنوعّخطئهمّومداه، ّعنهمّمهما مسؤواًل

ّت ّعقد ّمن ّالثانية ّالمادة ّمن ّفرنساّاألولى ّفي ّالطبي ّالمؤمَّنين ّاتحاد أمين
(GAMM)(32)ّّفيمنّتتوافر ّالتابعّللطبيبّالمؤمنّله.ّوالّيلزم حتىّّ–فيهّصفة

ّأفعاله ّنتائج ّالضمان ّالممكنّّ–يشمل ّمن ّأو ّأجر، ّلقاء ّعمله ّيكون أن
ّيقومونّبأعمالهمّتحتّالرق(33)مقطوعاًّ ّفهؤالء ّللطبيـابـ، ّالمباشرة بّالمؤمنّله،ّـة

ّ.(34)حيثّإنهّلمّيتمّبشكلّتلقائيًّة؛ـانّصراحـنصّعلىّهذاّالضموالّيلزمّال
                                                 

ـــــأمينّمـــــنّالمســـــؤولية،ّصّّ(31) ـــــأمينّمـــــن56ّعبدالرشـــــيدّمـــــأمون،ّالت ؛ّأحمـــــدّالصـــــرايرة،ّالت
 .417؛ّخالدّالدعجة،ّالمسؤوليةّالمدنيةّلطبيبّالتخدير،ّص114ّالمسؤولية،ّصّ

المســؤوليةّالمدنيــةّّهــوّاتحــادّمؤلــفّمــنّأكثــرّمــنّثــالثّشــركاتّمتخصصــةّفــيّتــأمينّ(32)
 Medi – assurances Mutuelle d'assurances du corps deلألطبـاء؛ّوهـي:ّ

santé francais et Le Sou medirat "Groupe des assurances mutlulles 
medicales". ّ؛ّأحمـدّالصـرايرة،169ّأشرفّمرسي،ّالتـأمينّمـنّالمسـؤوليةّالطبيـة،ّص

ّ.417لدّالدعجة،ّالمسؤوليةّالمدنية،ّصّ؛ّخا114التأمينّمنّالمسؤولية،ّصّ
(33)A. Herande, L'assurance de resoponsabilite civile professionnelle 

des professions liberates et prestataires des services, 1983, p. 78. 
(34)De L'ste: Briere, "L'assurances de responsabilite des professions 

de santé" Jcp. 1981, 1, 3003. 
؛ّأحمـــدّالصــــرايرة،ّالتــــأمينّمــــنّالمســــؤولية،119ّأشـــرفّمرســــي،ّالتــــأمينّمــــنّالمســــؤولية،ّصّ

ّ.115ص
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وبالرغمّمنّأنّهذاّالضمانّتلقائيّإالّأنّالمؤمِّنّينصّعليهّفيّالعقد؛ّألنهّ
كلماّزادّعددّالمساعدينّوالتابعينّللطبيبّالمؤمنّلهّزادّالخطر،ّوعادًةّماّيكونّ

ّيملكّالطبيبّمستشفىّأوّعيادة ّمنّحيثّ(35)عندما ّأما نطاقّضمانّالمؤمنّ.
ّفالتأمينّيغطيّجميعّاألخطاءّالتيّيمكنّأنّ ألفعالّتابعيّالطبيبّالمؤمنّله،
تصدرّعنّهؤالءّسواًءّأكانتّبسيطةّأمّجسيمةّأمّعمدية؛ّألنهاّالّتتعلقّبإرادةّ
ّالتبعيةّدونّ ّاحتمالية،ّوالّتحولّعالقة ّفهيّالّتزالّأعمااًل الطبيبّالمؤمَّنّله،

ّ.(37)إرادةّتابعيةوقوعّتلكّاألخطاءّب
ّفيّنشاطهمّ ّإال ّله، ّالطبيبّالمؤمَّن ّتابعي ّيشمل ّال ّالضمان ّهذا علىّأن

ّالمهنيّالمأذونّلهمّقانونًاّبممارسته،ّوالذيّيجبّأنّيكونّمحددًاّفيّالتأمين.
ّفيّفرنسا ّالفقه ّاستقرّعليه ّجوازّاالتفاقّعلىّّ(31)ومصرّ(36)وما هوّعدم

ّأوّج ّبعضّتابعيّالمؤمَّنّله ّألحكامّاستبعاد ّمنّنطاقّالضمانّتطبيقًا ميعهم،
(ّ ّ)2/1219ّالمادتين ّوالمادة ّالفرنسي ّالتأمين ّقانون ّمصري679ّمن ّمدني )

،ّوالّيوجدّنصّفيّالنظامّالسعوديّيشيرّإلىّجوازّ(39)لعمومّاللفظّفيّالمادتين
االتفاقّعلىّاستبعادّبعضّتابعيّالمؤمَّنّلهّأوّجميعهمّمنّنطاقّالضمانّمماّ

ّفيّالنظامّالسعوديّيجعلناّالق ولّإنّعدمّجوازّاالتفاقّعلىّاستبعادّذلكّأيضًا
ّفيّالمادةّ ّجاء ّحسبما ّبالتأمينّعنّمسؤوليتهم ّالممارسينّالصحيين والذيّيلزم

ّبالمملكةّ(41) ّالصحية ّالمهن ّمزاولة ّنظام ّيحصلّ(40)من ّضرر ّفأيُّ ّولذلك .
                                                 

؛ّأشــــرفّمرســــي،ّالتــــأمينّمــــنّالمســــؤولية،115ّأحمــــدّالصــــرايرة،ّالتــــأمينّمــــنّالمســــؤولية،ّصّ(35) 
 .119ص

 .222محسنّعبدالحميدّالبيه،ّحقيقةّأزمةّالمسؤولية،ّصّ(37) 
(37)Picard et Besson: "Les assurance terretres" 5 e ed, 1982, P. 308. 

ّ.207جاللّإبراهيم،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّّ(31)
 .207المرجعّالسابق،ّصّ(39) 
(ّتـــنصّعلـــى"ّيكـــونّاالشـــتراكّفـــيّالتـــأمينّالتعـــاونيّضـــدّاألخطـــاءّالمهنيـــة41ّالمـــادةّ)(40) 

لعـاملينّفـيّالمؤسسـاتّالصـحيةّالعامـةّالطبيةّإلزاميًاّعلىّجميعّاألطباءّوأطباءّاألسنانّا
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ّالم ّالتأمين ّشركة ّقبل ّمن ُّيغطى ّالطبيب، ّتابعي ّبسبب ّلديهاّللمريض ؤمِّن
ّمنّ ّله ّالمؤمَّن ّالطبيب ّبعضّتابعي ّاستبعاد ّعلى ّاالتفاق ّيجوز ّوال الطبيب،

ّ.(41)التأمين
ّ

 المطلب الرابع
ن   تغطية التـأمين لألخـطـاء التي تقع من الطبيـب البديـل للطبيب المعـالج )المؤمَّ

 له(

ّالستمرارّ ّوذلك ّغيابه، ّحالة ّفي ّله ّالمؤمَّن ّمحل ّيحل ّطبيب ّهو البديل
الرعايةّالطبيةّللمريضّفيّحالّغيابّالطبيبّالمعالج.ّوتقومّمسؤوليةّالطبيبّ

تيارهّله،ّوالّيعدّالطبيبّالمعالجّعنّأخطاءّالبديلّالمهنية،ّعلىّأساسّسوءّاخ
ّ.ّ(42)البديلّتابًعاّللطبيبّالمعالجّالمؤمنّله

ويجبّأنّينصّعقدّالتأمينّصراحًةّعلىّأنّيضمنّمسؤوليةّالبديل،ّوعلىّ
ّمحله،ّالطب ّحل ّالذي ّالبديل ّالطبيب ّباسم ّالمؤمَّن ّبأخطار ّااللتزام ّالمعالج يب

ّ.(43)ويحددّفيّذلكّااللتزامّالمدةّالتيّيحلّفيهاّمحله
وتسريّنفسّالشروطّالخاصةّبالطبيبّالمعالجّالمثبتةّفيّعقدّالتأمينّعلىّ

نّكانّالمؤمنّقدّوضعّقيودًاّأخرىّمثلّشرطّالكفاي ة.ّالبديلّالذيّحلّمحله،ّوا 
كماّوتشترطّحتىّيغطيّالتأمينّأخطاءّالبديل،ّأنّيكونّغيابّالطبيبّالمعالجّ

                                                                                                                       

والخاصـــة.ّوتضـــمنّهـــذهّالمؤسســـاتّوالمنشـــاتّســـدادّالتعويضـــاتّالتـــيّيصـــدرّبهـــاّحكـــمّ
نهـــائيّعلـــىّتابعيهـــاّإذاّلـــمّتتـــوافرّتغطيـــةّتأمينيـــةّأوّلـــمّتكـــف،ّولهـــاّحـــقّالرجـــوعّعلـــىّ

 المحكومّعليهّفيماّدفعتهّعنهّ...".
؛ّأحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمـنّالمسـؤولية،195ّّّّّّأشرفّمرسي،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّّ(41)

 .117صّ
 .96الظاهرّحسين،ّالتأمينّاإلجباري،ّصّّمحمدّعبدّ(42)

؛ّمحمـــدّعبـــدالظاهرّحســـين،ّالتـــأمين116ّأحمـــدّالصـــرايرة،ّالتـــأمينّمـــنّالمســـؤولية،ّصّ(43) 
 .96اإلجباري،ّص
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ّالبديل ّأخطاء ّإلى ّالضمان ّيمتد ّال ّلذلك ّمخالفًا ّكان ذا ّوا  ّقانونيًا، .ّ(44)غيابًا
ّلهّبمزاولةّالمهنة،ّوأثناءّقيامّالبديلّبعملهّ ويشترطّبداهًةّأنّيكونّالبديلّمأذونًا

.ّوالّ(45)ةّالعملّإلىّجانبهّإالّفيّحالةّالضرورةالّيجوزّللطبيبّالمؤمنّمزاول
ّيجوزّللبديلّأنّيبرمّعقدّتأمينّمنّالمسؤوليـةّعنّالخطرّذاتهّالذيّيغطيهّ

ّ.(47)عقدّتأمينّالمسؤوليةّالمبرمّمنّالطبيبّالمؤمنّله
ذاّاستعانّالطبيبّالجراحّبأحدّالخبراءّفيّإجراءّالعملية،ّفإنّهذاّالغيرّإذاّ وا 

ّيسأ لّبصفةّشخصيةّعنّفعله؛ّفإنّعقدّالتأمينّالخاصّبالغيرّهوّكانّطبيبًا
ّ.(46)الذيّيغطيّأفعاله

 
 

 المطلب الخامس
تغطية التأمين للمسؤولية الناجمة عن حوادث اآلالت واألجهزة المستخدمة في 

 النشاط الطبي للطبيب او المستشفى المؤمن له

متىّكانتّالعالقةّتترتبّهذهّالمسؤوليةّعلىّأساسّالمسؤوليةّالعقدية،ّوذلكّ
ّالمسؤوليةّ ّهذه ّويترتبّعلىّذلكّأنّتقوم ّعقدية، ّالطبيبّوالمريضّعالقة بين

؛ّإذّيجبّعلىّالمريضّأنّيثبتّ(41)علىّواجبّاإلثباتّوليسّعلىّخطأّمفترض
خطأّالطبيب،ّبأنّيبينّأنّالطبيبّقدّاستعملّجهازًاّالّيجوزّاستعمالهّفيّمثلّ

                                                 

ـــأمينّمـــنّالمســـؤولية،ّصّ(44)  ـــةّ؛ّأحمـــدّالدعجـــة،ّال116أحمـــدّالصـــرايرة،ّالت مســـؤوليةّالمدني
 .419لطبيبّالتخدير،ّصّ

؛ّكمـاّوقـدّنصـتّعلـىّذلـكّالفقـرةّالثانيـة195ّأشرفّجـابر،ّالتـأمينّمـنّالمسـؤولية،ّصّّ(45)
 منّالمادةّالثانيةّمنّعقدّتأمينّاتحادّالمؤمنينّالطبيّالفرنسي.

 .195اشرفّمرسي،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّ(47) 
 .96إلجباري،ّصّمحمدّعبدالظاهرّحسين،ّالتأمينّا(46) 
؛ّأحمــــدّالدعجــــة،ّالمســــؤوليةّالمدنيــــة197ّأشــــرفّمرســــي،ّالتــــأمينّمــــنّالمســــؤولية،ّصّ(41) 

 .111؛ّأحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالمدنية،ّص419ّلطبيبّالتخدير،ّصّ
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ّوتكونّمس ّالمريضّالتيّتعالج، ّتقصيريةّوهيّمسؤوليةّعنّاألشياءّحالة ؤولية
ّ.(49)غيرّالحيةّإذاّلمّيكنّهناكّعقدّبينّالطبيبّوالمريض

ّألنّ ّبفعلّاألدواتّالمهنية؛ ّالتيّتقع ّالجسدية ّالتأمينّيغطيّاألضرار فعقد
،ّ(50)يفترضّأنّتكونّفيّعيادةّالطبيب،ّأوّفيّالمستشفىّالمؤمنّلهّهذهّاألدوات

ألدواتّواآلالتّفيّحالةّاالصطدامّبها،ّأوّانفجارهاّوالتأمينّيغطيّأضرارّهذهّا
ّتابعيه ّقبل ّمن ّأو ّالمعالج، ّالطبيب ّقبل ّمن ّاستعمالها ّالنصّ(51)أثناء ّويلزم .

صراحًةّفيّالعقدّعلىّأنهّيشملّاألضرارّالناشئةّعنّاستعمالّاألدواتّواآلالت،ّ
ّ.(52)التيّيستعملهاّالطبيبّالمؤمَّنّلهّفيّمباشرتهّفيّعمله

 
 السادس المطلب

 تغطية التأمين للمخاطر الناتجة من تحقق مسؤولية بنك الدم 

ّمواجهةّ ّفي ّالدم ّبنك ّمسؤولية ّتحقق ّمن ّالناتجة ّالمخاطر ّالتأمين يغطي
األشخاصّالمتبرعينّبالدم،ّواألشخاصّمتلقيّالدم،ّوالمخاطرّالناتجةّمنّتوزيعّ

ّ ّمنّالئحة ّالثانية ّنصتّالمادة ّففيّفرنسا ّأوّمشتقاته. 26ّّالدم م1910ّيونيو
ّ:(53)علىّماّيأتي

ّالمخاطرّالناتجةّمنّتحققّمسؤوليةّالمركزّفيّمواجهةّأشخاصّمحددين. -1
ّمسؤوليةّالمركزّفيّمواجهةّالغيرّبوجهّعام. -2

                                                 

ـــأمينّمـــنّالمســـؤولية،ّصّ(49)  ـــة111ّأحمـــدّالصـــرايرة،ّالت ؛ّأحمـــدّالدعجـــة،ّالمســـؤوليةّالمدني
 .420،ّصّلطبيبّالتخدير

 .91محمدّعبدالظاهرّحسين،ّالتأمينّاإلجباري،ّصّ(50) 
حّعبدالرشــيدّمــأمون،ّالتــأمينّمــن25ّمحســنّالبيــه،ّنظــرةّحديثــةّإلــىّخطــأّالطبيــب،ّصّّ(51)

 .91؛ّمحمدّعبدالظاهرّحسين،ّالتأمينّاإلجباري،ّص65ّالمسؤولية،ّصّ
 .196أشرفّمرسي،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّّ(52)
؛ّأحمـدّالصـرايرة،421ّ-420،ّالمسؤوليةّالمدنيةّلطبيبّالتخدير،ّصّصّأحمدّالدعجةّ(53)

 .190-119التأمينّمنّالمسؤولية،ّصّصّ
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 المسؤوليةّالمدنيةّعنّحوادثّالتسممّالغذائي. -3
ّالمسؤوليةّالمدنيةّالناجمةّعنّالقصورّالوظيفي. -4
ّال -5 ّمسؤولية ّتحقق ّمن ّالناتجة ّأحدّالمخاطر ّأو ّالدم ّتوزيع ّعن مركز

ّمشتقاته.
ولقدّأدركّالمشرعّالفرنسيّأهميةّإصدارّتشريعّيفرضّالتأمينّاإلجباريّعنّ

ّ.(54)نشاطاتّمحددةّفيّالمجالّالطبيّومنهاّالتأمينّاإلجباريّلمركزّنقلّالدم
ّفرنسا،ّ ّفي ّالدم ّنقل ّمركز ّعلى ّاإلجباري ّالتأمين ّالنص ّهذا ّفرض لقد

ّيتعلقّباألضرارّالجسديةّأوّالماديةّّوبموجبهّيغطيّالتأمين ّالمخاطر،ّفيما هذه
ّ:(55)والمعنويةّالتيّتصيبّالمريض،ّويشملّالتأمينّماّيأتي

كلّشخصّسيتبرعّبالدمّأثناءّسحبّالدمّمنه،ّأوّإصابتهّبأيّأذًىّأثناءّأ -1
وجودهّفيّالمركز،ّوأصيبّمنّاألدواتّالموجودةّبالمركز،ّومثالهاّإصابتهّ

خطيرّنتيجةّسحبّالدمّمنهّبواسطةّإبرةّملوثةّغيرّبالعدوىّأليّمرضّ
ّمعقمة.

ّويلحقهّ -2 ّللعالج ّالدم ّشخصّيتلقى ّذلك: ّويعني ّالدم، ّشخصّمتلقي كل
الضررّنتيجةّنقلّالدم،ّأوّأحدّمشتقاته،ّيكونّالمركزّمسؤواًلّعنهّوبالتاليّ

ّفإنّعقدّالتأمينّيجبّأنّيشمله.
ّالمستخ -3 ّاآلالت ّنتيجة ّشخص ّألي ّالناتجة ّأوّاألضرار ّالمركز ّفي دمة

ّهذهّ ّيغطي ّالتأمين ّإن ّإذ ّبالمركز، ّالعاملين ّأفعال ّمن ّالناتجة األضرار
ّاألضرار.

                                                 

 .190أحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّّ(54)
؛ّوأحمـدّالدعجـة،ّالمسـؤولية191ّ-190أحمدّالصرايرة،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّصّّ(55)

 .421المدنية،ّصّ



 المستبعدة في التأمين من المسئولية المدنية في المجال الطبيالمخاطر المغطاة والمخاطر 

 أ. سعيد سالم عبد هللا الغامدي

 

033 

التأمينّيغطيّالمخاطرّالناتجةّمنّتوزيعّالدمّومشتقاته،ّويقصدّبذلكّكلّ -4
تسليمّلوحداتّالدمّأوّمشتقاتهّإلىّالغير،ّويستخدمّهذاّاألخيرّهذاّالمنتجّ

ّ ّحيث ّالمركز، ّتدخل ّعن ّمنّبعيدًا ّالناتجة ّاألضرار ّالتأمين ّهذا يغطي
 توزيعّالدم.

ّ
 المبحث الثاني

 األخطاء التي ال يغطيها التأمين من المسؤولية في المجال الطبي 
 المطلب األول

 األخطاء المستبعدة من التأمين 

ّأكيدّ ّوليس ّاحتماليًا ّعليه ّالمؤمن ّالخطر ّيكون ّأن ّيجب ّالتأمين ّعقد في
ّأنّعلىّالمؤم ّالفعلّالمؤديّإلىّالوقوع،ّكما ّهوّأنّالّيتعمد ّمعينًا نّلهّواجبًا

ّمماّ الّأصبحّالتأمينّوسيلةّمنّوسائلّالهروبّمنّالمسؤولية؛ وقوعّالخطر،ّوا 
ّلذلكّفإنّالتأمينّالّيغطيّاآلثارّالماليةّ ّالمدنية. يتعارضّمعّأسسّالمسؤولية

تيجةّمخالفتهّللمسؤوليةّالجنائيةّ)كالغرامةّالتيّيجبّعلىّالمحكومّعليهّدفعهاّن
القوانينّواألنظمة(ّفالطبيبّالذيّيخالفّأيّنظامّوتفرضّعليهّغرامةّفالّيحقّ
لهّمطالبةّشركةّالتأمينّالتيّأمَّنّعندهاّعنّمسؤوليتهّعلىّأخطائهّالطبية.ّفإذاّ
ّعنّ ّيعوضه ّال ّالتأمين ّفإن ّما ّحادثًا ّوارتكب ّالمرورية ّاإلشارة ّالطبيب خالف

بةّنصّعليهاّفيّالنظام.ّوعالوًةّعلىّماّسبقّفإنّالمخالفةّفيّطبيعتهاّهيّعقّو
ّالخطأّ ّيستبعد ّأيضًا ّفإنه ّالجنائية؛ ّالمسؤولية ّنطاقه ّمن ّيستبعد ّكما التأمين
العمديّوالخطأّالتدليسيّأوّالغشّمنّنطاقّالتأمينّفيّالمسؤوليةّالمدنيةّالطبية؛ّ

تمثلّفيّفالتأمينّيغطيّفقطّالخطأّغيرّالعمديّللطبيبّوحتىّالجسيمّمنهّوالم
ّعلىّ ّالمسؤولية ّمن ّالتأمين ّأصبح ّولقد ّالحذر. ّوعدم ّالرعونة، ّأو اإلهمال،
ّعلىّ ّبه ّومعترفًا ّمقبواًل ّالعمدي ّالغير ّله ّالمؤمن ّخطأ ّمن ّتنشأ ّالتي األخطار
ّالتيّ ّوالجسيمة ّالتدليسية ّاألخطاء ّعن ّالناشئة ّالمسؤولية ّباستثناء ّواسع، نطاق

ّاستبعدتّمنّنطاقّالتأمين.
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ّالمؤمنّلهّّوبذلكّأصبح ّغيرّالعمديّالذيّالّينشأّعنّمحضّإرادة الخطأ
ّالمؤمنّلهّفإنهّ ّالعمديّالمعلقّعلىّمحضّإرادة ّالخطأ ّأما ّللتأمينّعليه، قاباًل

ّمستبعدّمنّنطاقّالتأمين.ّ
(ّمنّالقانونّالمدنيّالمصريّبالنصّعلىّذلكّبقولها671ّوقدّجاءتّالمادةّ)

ّالن ّعنّاألضرار ّالمتعمد،ّ"يكونّالمؤمنّمسؤواًل ّغير ّالمؤمنّله ّعنّخطأ اشئة
.ّوهذاّيعنيّجوازّ(57)وكذلكّعنّاألضرارّالناجمةّعنّحادثّفجائيّأوّقوةّقاهرة"

ّغيرّ ّ)الطبيب( ّله ّالمؤمن ّخطأ ّمن ّتتولد ّأو ّتنشأ ّالتي ّاألخطار ّمن التأمين
ّبالنصّعلىّالتأمينّضدّ ّقبلّذلكّصراحًة ّالقانونّالفرنسي، ّجاء ّكما العمدي.

(ّمنّتقنينّالتأمين1ّ-113-ولدةّعنّخطأّالمؤمَّنّله،ّفالمادةّ)ّلاألخطارّالمت
م1930ّ(ّلعام13ّمّوالذيّحلّمحلّالقانونّرقمّ)1967الفرنسيّالصادرّعامّ
فيماّعداّاستبعادّصريحّومحدد،ّمدرجّفيّوثيقةّالتأمينّفإنّتنصّعلىّاآلتي:ّ"

ادثّالفجائيةّأوّالمؤمنّيكونّمسؤواًلّعنّالخسائرّواألضرارّالتيّتقعّبسببّالحّو
ّ.(56)خطأّالمؤمَّنّله"

ّعلىّأنّ كماّجاءّفيّوثائقّالتأمينّالمستخدمةّفيّالسعوديةّالنصّصراحًة
ّففيّوثيقةّ ّأوّعنّقصده. التأمينّالّيغطيّاألضرارّالتيّتقعّبفعلّالمؤمنّله
ّعلىّ ّبالتأمين ّالخاصة ّالتعاوني ّللتأمين ّالوطنية ّالشركة ّعن ّالصادرة التأمين

(ّبالنص11ّصوصيةّ)وثيقةّتأمينّالغطاءّالمتميز(،ّجاءتّالمادةّ)السياراتّالخ
ّانطوتّبأيّ ّإذا ّالوثيقة ّهذه ّعن ّالناشئة ّالحقوق ّتسقطّجميع ّاالحتيال: اآلتي:
وجهّعلىّاحتيالّأوّإذاّاستخدمّالمؤمنّلهّأوّالسائقّالمرخصّلهّبالقيادةّأوّمنّ

ّالحصولّعلىّ ّأساليبّأوّوسائلّاحتياليةّبغية أيّمنفعةّمنّهذهّينوبّعنهما
ّنتجتّالخسارةّأوّالضررّمنّجراءّفعلّمتعمدّمنّالمؤمَّنّلهّأوّ الوثيقةّأوّإذا

                                                 

 .495ل،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّمروانّإسماعيّ(57)
 .497المرجعّالسابق،ّصّ(56) 
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(ّمن2ّالسائقّالمجازّبالتواطؤّمعّأيّمنهما".ّكماّجاءتّالفقرةّ)و(ّمنّالمادةّ)
ثانيًا:ّاستثناءاتّعامة،ّمنّوثيقةّتأمينّالسياراتّ)خصوصيّ/ّتجاري(ّالصادرةّ

(ّبالنصّعلىّاآلتي:ّ"ّالّيغطيIaIcّلعربيةّللتأمينّ)أي اكّعنّالشركةّاإلسالميةّا
وّتنشأّللمركبةّأوّأيّهذاّالتأمينّالخسارةّأوّاألضرارّأوّالمسؤولياتّالتيّتقعّأ

ّنتيجةّعملّاّرمنّأجزائها "ّ ّ)و(ّنصتّعلىّ: ّوالفقرة ّلهّعنّ..." ّالمؤمنّ تكبه
ّ.(51)ّ..."قصدّأوّنتيجة

ثائقّالتأمينّفيّالسعوديةّتمثلّعرفًاّتأمينيًاّويراعىّأنّهذهّالموادّالواردةّفيّّو
671ّفيّالسعودية؛ّوحيثّتتطابقّهذهّالموادّمعّماّقضتّبهاّالمادتانّ)ّمستقراًّ

ّ ّل ّو ّمصري، ّخطأ1/113ّّ-مدني ّعن ّالتأمين ّبإمكانية ّالمتعلقتان فرنسي(
ّذلكّ ّوكل ّالتأمين. ّنطاق ّمن ّالعمدي ّالخطأ ّواستبعاد ّالعمدي ّغير ّله المؤمن

نّعلىّالمسؤوليةّيجعلناّالقولّإنّالخطأّالعمديّللممارسّالطبيّيستبعدّمنّالتأمي
ّالناتجةّمنّالخطأّالطبي.

واألصلّأنّيشملّعقدّالتأمينّاألضرارّكافةّإالّأنهّوفقًاّللنصوصّالقانونيةّ
اآلمرةّبعدمّشمولّالتأمينّلبعضّاألضرار،ّويسمىّاالستبعادّباالستبعادّالقانوني،ّ

ّالنشاطّالطب ّوبخاصًة ّالستبعادها، ّاالتفاقّعليها ّيتم يّذيّإالّأنّهناكّأضرارًا
الطبيعةّالخاصةّالذيّقدّترتبّعليهّآثارّفيّغايةّاألهمية،ّلذاّسيتمّتناولّذلكّ

ّفيّاآلتي:
ّ

 الفرع األول
 استبعاد نتائج الخطأ العمدي أو الغش الصادر من المؤمن له 

ّسواًءّ ّللطبيب ّالمهنية ّاألخطاء ّنتائج ّيضمن ّالطبيب ّمسؤولية ّتأمين عقد
نّعقدّالتأمينّبأيّحالّمنّاألحوالّالخطأّأكانتّيسيرةّأمّجسيمة،ّولكنّالّيضم

                                                 

 .496المرجعّالسابق،ّصّّ(51)
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.ّكماّأنهّمنّالشروطّالواجبّتوافرهاّفيّالخطرّالمؤمنّمنه،ّ(59)العمديّللطبيب
ّ.(70)أنّالّيتوقفّتحققهّعلىّإرادةّأيّمنّطرفيّالعقد

ّالسكورتاهّ ّنظام ّغير ّللتأمين ّقانون ّيوجد ّال ّحيث ّالسعودي؛ ّالنظام وفي
القسمّاألولّبالنصّعلىّاآلتي:ّّ(ّمن329ةّ))التأمينّالبحري(ّفقدّجاءتّالماد

إذاّاستعملتّالحيلةّفيّتقريرّقيمةّالبضائعّواألشياءّالمضمونةّأوّوقعتّإفاداتّ"
كاذبةّفيّكميتهاّومقدارهاّوتزويرّفيّسندّالشحنّفيحقّحينئٍذّلصاحبّالسكورتاهّ

رفعّأنّيكشفّعنّتلكّالبضائعّويعاينهاّويقدرّقيمتهاّويحقّلهّعداّعنّذلكّأنّي
ّ.(71)دعواهّعلىّالمضمنّسواًءّأكانّبالتضمينّأمّالتأديبّجزاءّجنحتهّأوّجنايته"

ّأوّ ّعقد ّويجعل ّبل ّالتأمين ّيحرم ّالسكورتاه ّنظام ّأن ّعلى ّالمادة ّهذه وتدل
ّأوّ ّتضمنتّغشًا ّإذا ّالملغاة ّفيّحكم ّالوثيقة ّأوّتصبح ّباطاًل ّالسكورتاه مقاولة

ّ)المؤمنّله(.تدليسًاّأوّفعاًلّعمديًاّمنّقبلّالمضمنّ
ّجدًا؛ّفإنّهناكّالعرفّ ّالنظامّالذيّأصبحّاستعمالهّمحدودًا لىّجانبّهذا وا 
التأمينيّالسائدّفيّسوقّالتأمينّالسعودي،ّفقدّدأبتّشركاتّالتأمينّالعاملةّفيّ
ّالفعلّ ّأو ّالتدليس ّأو ّالغش ّيجعل ّنصًا ّالتأمين ّوثائق ّتضمين ّعلى السعودية

ّإل ّسببًا ّالتأمينّوسقوطّجميعّحقوقّالمؤمنّلهّالعمديّمنّقبلّالمؤمنّله لغاء
الناتجةّمنّتلكّالوثيقة،ّفقدّتضمنتّوثائقّالتأمينّالصادرةّعنّالشركةّالوطنيةّ
للتأمينّالتعاونيّنصًاّعلىّالنحوّاآلتيّ:ّ"االحتيال:ّتسقطّجميعّالحقوقّالناشئةّ

ّاستخدمّالمؤمنّله ّانطوتّبأيّوجهّعلىّاحتيالّأوّإذا ّالوثيقةّإذا أوّّعنّهذه
السائقّالمجازّأوّمنّينوبّعنهماّأساليبّأوّوسائلّاحتياليةّبغيةّالحصولّعلىّ

                                                 

؛ّعبدالقـدوسّالصـديق،ّالتـأمينّمـن91ّمحمدّعبدالظاهرّحسين،ّالتـأمينّاإلجبـاري،ّصّّ(59)
 .211المسؤولية،ّصّ

(ّو671ّ؛ّوانظـــرّ:ّنـــصّالمـــادتينّ)507أحمـــدّالصـــرايرة،ّالتـــأمينّمـــنّالمســـؤولية،ّصّّ(70)
 (ّمنّقانونّالتأمينّالفرنسي.1/113(ّمنّالقانونّالمدنيّالمصري،ّوالمادةّ)679)
 .506مروانّإسماعيل،ّالتأمينّمنّالمسؤوليةّعنّحوادثّالسياراتّفيّالسعودية،ّصّ(71) 
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أيّمنفعةّمنّهذهّالوثيقةّأوّإذاّنتجتّالخسارةّأوّالضررّمنّجراءّفعلّمتعمدّ
ّ.(72)منّالمؤمنّلهّأوّالسائقّالمجازّأوّبالتواطؤّمعّأٍيّمنهما"

السعوديّعلىّأنّ:ّّ(ّمنّنظامّالتأميناتّاالجتماعية49كماّجاءتّالمادةّ)
"الّتستحقّالتعويضاتّالمنصوصّعليهاّفيّهذاّالنظامّإذاّكانّالخطرّقدّنشأّ
بصورةّمقصودةّممنّسيستفيدّمنهاّإذاّحدثّهذاّالخطرّنتيجةّعملّجنائيّقامّ
به"ّفقدّقررتّهذهّالمادةّحقّالمؤمنّلهّفيّالتعويضّليسّفقطّإذاّكانّالضررّ

لّوحتىّإذاّكانّالضررّقدّنشأّنتيجةّعملّقدّحدثّبفعلهّالعمديّ)مقصودًا(ّب
ّوّ"عمل"ّ ّلكلمتيّ"ضرر" ّاستعمالّالمادة جنائيّقامّبهّالمؤمنّله.ّويالحظّهنا

ّاألخرى ّالقوانين ّفي ّالسائد ّهو ّكما ّومسؤولية ّخطأ ّهذاّ(73)وليس ّوينطبق .
ّالتأمينّمنّالمسؤوليةّ االستبعادّعلىّالمسؤوليةّالطبية؛ّألنهّالّخصوصيةّلعقد

ّلماّتقررهّالقواعدّالعامة.ّالطبية،ّ
كماّأنّوثيقةّالتأمينّالصادرةّمنّالشركةّالتعاونيةّللتأمينّبالسعوديةّّلمّتشرّ
إلىّالخطأّالعمديّوالغش.ّوكذلكّلمّيشرّنظامّمزاولةّالمهنّالصحيةّفيّالمادةّ

ّالذيّالّيجوزّله41ّ) ّوالمؤمنّله ّالعمدي. ّالخطأ ّالستبعاد ّالتنفيذية ّوالئحتها )
علىّالخطأّالعمديّفيّنطاقّالمسؤوليةّالطبية،ّهوّالطبيبّالمؤمنّلهّأوّالتأمينّ

                                                 

نظــامّالتـــأمينّالبحـــريّالســعوديّ)الســـكورتاه(،ّالفصـــلّالحـــاديّعشــرّمـــنّنظـــامّالمحكمـــةّّ(72)
،ّوانظـــــرّ:ّوثـــــائقّالتـــــأمين294ّ-290هــــــ،ّصّص1350ّالتجاريـــــةّالصـــــادرّفـــــيّعـــــامّ

الصــــــادرةّعــــــنّالشــــــركةّالوطنيــــــةّللتــــــأمينّالتعــــــاونيّالخاصــــــةّبالتــــــأمينّعلــــــىّالســــــياراتّ
الخصوصــيةّ)الغطــاءّالمتميــز(،ّوثيقــةّالتــأمينّالخاصــةّبالتــأمينّعلــىّالمركبــاتّالتجاريــة،ّ

نّإسماعيل،ّالتـأمينّوثيقةّتأمينّالمسؤوليةّتجاهّالغيرّومسؤولياتّالمنتجات.ّانظرّ:ّمروا
 .506منّالمسؤوليةّعلىّحوادثّالسياراتّفيّالسعودية،ّصّ

 .501مروانّإسماعيل،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّ(73) 
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،ّوتحققّالخطرّالمؤمنّمنهّنتيجةّفعلّمتعمدّ(74)مساعدوهّأوّالمريضّالمضرور
نّكانّنادرًاّ. ّمنّالطبيبّأمرّمتصورّوا 

ّ
 الفرع الثاني

 الغرامات والمصادرات 

يحكمّبهّعلىّالطبيبّإنّعقدّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالطبيةّالّيغطيّماّقدّ
منّغرامات،ّأوّمصادرةّنتيجةّلفعلهّالخاص،ّكعقوبةّجنائيةّمنصوصّعليهاّفيّ
ّلشركةّ ّيمكن ّال ّالشخصية، ّبالصفة ّتمتاز ّالعقوبة ّهذه ّألن ّالعقوبات؛ قانون
التأمينّأنّتحلّمحلّالطبيب،ّولكنّتحلّالشركةّمحلّالطبيبّفيّدفعّالتعويضّ

ّالتيّالذيّيحكمّعليه،ّحتىّولوّكانتّال محكمةّالتيّقضتّبالغرامةّهيّنفسها
ّّ.(75)قضتّبالتعويض

ّصادرةّ ّالطبيب ّعلى ّبها ّالمحكوم ّالغرامة ّكانت ّولو ّالخطر، ّهذا ويسري
بسببّخطأّشخصّآخر،ّكأنّيستعينّبهّأوّتابعّله؛ّألنّالطبيبّأسهمّجنائيًاّ

ّ.(77)فيّذلك
ّ

 الفرع الثالث
 لهعدم تغطية التأمين تابعي المؤمن 

ّ–الطبيبّّ–يغطيّنتائجّاألضرارّالتيّتصيبّتابعيّالمؤمَّنّلهّّالتأمينّال
أفرادّأسرتهّإلىّالدرجةّالثانية؛ّحيثّالّيغطيّالتأمينّاألضرارّالناتجةّمنّخطأّ
ّعندماّ ّالثانية، ّأقاربهّمنّالدرجة ّأحد ّأو ّوالتيّتصيبّوالديّالطبيب، الطبيب،

                                                 

؛ّأحمدّشرفّالـدين،ّأحكـامّالتـأمين،ّص117ّجاللّإبراهيم،ّالتأمينّمنّالمسؤولية،ّصّ(74) 
127. 

 .100محمدّعبدالظاهرّحسين،ّالتأمينّاإلجباري،ّصّ(75) 
؛ّعبــدالقادرّالعطيــر،ّالتــأمينّالبــريّفــي203ّأشــرفّمرســي،ّالتــأمينّمــنّالمســؤولية،ّصّّ(77)

 .149التشريعّاألردني،ّصّ
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ّبا ّالطبيب ّقبل ّمن ّتواطؤ ّيحدث ّال ّحتى ّبمعالجتهم، ّبقيامّيقوم العتراف
ّيخضعونّلتأمينّإصاباتّالعمل،ّ(76)المسؤولية ّالتابعين؛ّألنهم ّويرجعّاستبعاد .

وهذاّاالستبعادّنصتّعليهّالمادةّالرابعةّمنّعقدّتأمينّالمؤمَّنينّطبيًاّفيّفرنساّ
(Gamm)ّ(71).ّ

ّ
 الفرع الرابع

 عدم تغطية التأمين لعدة أنشطة طبية متفرقة

ّليةّالطبيةّالّيغطيّاألنشطةّالطبيةّاآلتية:إنّالتأمينّفيّمجالّالمسؤّو
األضرارّالتيّتقعّقبلّإبرامّالعقد،ّأماّالتيّتقعّبعدّإبرامّالعقدّأثناءّممارسةّ -1

ّالطبيبّلعمله؛ّفإنّالتغطيةّتشملها.
ّبفعلّ -2 ّتقع ّمنّحوادثّالسياراتّالتي ّالناتجة ّالمسؤولية ّالتأمين ّيغطي ال

ّاألشخاصّالذ ّمن ّأي ّأو ّله، ّالمؤمن ّهذهّالطبيب ّألن ّعنهم؛ ّيسأل ين
ّحوادثّ ّعن ّالمسؤولية ّمن ّاإلجباري ّالتأمين ّنطاق ّفي ّتدخل المسؤولية

ّالسيارات.
التأمينّالّيشملّالمسؤوليةّالناتجةّمنّوقوعّاألضرار،ّبسببّوقوعّحريق،ّ -3

أوّانفجار،ّأوّتسربّمياه،ّأوّغاز،ّأوّحوادثّكهربائية،ّومنّاألشياءّأوّ
لطبيبّالمؤمنّلهّأوّحائزًاّلها،ّأيًاّكانّسندّالحيواناتّالتيّتكونّمملوكةّل

 حيازته.
ّ

 خاتمة
                                                 

؛ّعبدالقـــدوسّالصـــديق،99ّ-91محمـــدّعبـــدالظاهرّحســـين،ّالتـــأمينّاإلجبـــاري،ّصّصّ(76) 
؛ّأشـــرفّمرســـي،ّالتـــأمينّمـــنّالمســـؤوليةّالمدنيـــة،ّص211ّالتـــأمينّمـــنّالمســـؤولية،ّصّ

210. 
؛ّأحمــــدّالصــــرايرة،ّالتــــأمينّمــــن91ّمــــدّعبــــدالظاهرّحســــين،ّالتــــأمينّاإلجبــــاري،ّصّمح(71) 

 .194المسؤولية،ّصّ
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ّوالمخاطرّ ّالمغطاة ّالمخاطر ّوهو ّالحالي ّالموضوع ّاستعراض ّخالل من
ّالمخاطرّ ّأن ّتبين ّفقد ّالطبي. ّالمجال ّفي ّالمسؤولية ّمن ّالتأمين ّمن المستبعدة

ّ ّمنّأهمّعناصرّالتأمينّمنّالمسؤولية المدنيةّالناتجةّعنّاألخطاءّالطبيةّتعدُّ
فيّالمجالّالطبي.ّومنّالمعلومّأنّهناكّمخاطرّعديدةّتنتجّعنّاألخطاءّالتيّ
ّأمامّ ّعنها ّيسألون ّوالتي ّوغيرهم ّاألطباء ّمثل ّالطبي ّالعمل ّالممارسون يرتكبها
القانونّالمدنيّويجبّعليهمّالتعويضّعنها.ّولكنّليسّكلّالمخاطرّيتمّتغطيتهاّ

أمين.ّوبذلكّتمّتتبيينّالمخاطرّالتيّيتمّبالتأمين؛ّحيثّمخاطرّمستبعدةّمنّالت
ّالتأمينّعنهاّوالمخاطرّالتيّالّيتمّالتأمينّعنها.

ّالطبيةّ ّيجبّأنّيغطيّالتأمينّالمسؤولية ّأنه ّأتضحّمنّخاللّالدراسة وقد
التقصيريةّوالعقدية.ّمعّاألخذّفيّاالعتبارّعدمّجوازّالتأمينّمنّالخطأّالعمدي.ّ

بالتأمينّهيّاألخطارّالناتجةّعنّالفعلّالشخصيّومنّاألخطارّالتيّيتمّتغطيهاّ
ّيمارسهّ ّالذي ّالطبي ّالمهني ّالنشاط ّنطاق ّفي ّالتأمين ّينحصر ّحيث للطبيب؛
ّعيادتهّ ّفي ّالخاصّأو ّأو ّالحكومي ّالمستشفى ّفي ّسواء ّمساعدوه ّأو الطبيب
الخاصةّويكونّذلكّالفعلّالشخصيّالخاطئّللطبيبّفيّمراحلّالتشخيصّأوّ

ّراءّعمليةّجراحية،ّأوّاستشارةّطبية،ّأوّزيارة،ّأوّغيرها.العالجّأوّخاللّإج
ّلهمّ ّسمح ّالذين ّالطبيب ّتابعي ّمن ّتقع ّاألخطاءالتي ّالتأمين ّيغطي كما
ّماّيصدرّمنّأخطاءّيرتكبهاّ الطبيبّالمعالجّبالتدخلّفيّالعالج.ّويشملّأيضًا

ّبالع ّقيامه ّالطبيبّأثناء ّبه ّاستعان ّطالما ّيمارسّالمهنة ّكماّالمتدرِّبّالذي مل
ّتصرفّ ّتحت ّالمستشفى ّيضعه ّالذي ّالشخص ّيرتكبها ّالتي ّاألخطاء تشمل
المريض،ّوكذلكّاألخطارّالتيّتنجمّعنّالشخصّالذيّلمّيمارسّالمهنةّمادامّ
الطبيبّقدّاستعانّبهّأثناءّقيامهّبالعملّالطبي.ّوقدّأكدّالفقهّفيّفرنساّومصرّ

ّ ّالطبيب ّتابعي ّمن ّأيٍّ ّاستبعاد ّعدم ّعلى ّأخطارّوالسعودية ّالتأمين ويغطي
ّالطبيبّالبديلّ ّالطبيبّالمعالجّعنّأخطاء ّمسؤولية ّحيثّتقوم الطبيبّالبديل؛
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ّبأحدّ ّالجراح ّالطبيب ّاستعانة ّحالة ّوفي ّله. ّاختياره ّسوء ّأساس ّعلى المهنية
الحبراءّفيّإجراءّالعملية؛ّفإنّهذاّالغيرّإذاّكانّطبيبًاّيسألّبصفةّشخصيةّعنّ

ّلخاصّبالغيرّهوّالذيّيغطيّأفعاله.فعله؛ّفإنّعقدّالتأمينّا
كماّيغطيّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالمدنيةّفيّالمجالّالطبيّالمخاطرّالناجمةّ
عنّحوادثّاآلالتّواألجهزةّالمستخدمةّفيّالنشاطّالطبيّللطبيبّأوّالمستشفىّ
المؤمَّنّله.ّوفيّمجالّبنكّالدمّفإنّالتأمينّيغطيّالمخاطرّالناتجةّعنّحوادثّ

ذائي،ّوعنّالقصورّالوظيفي،ّوعنّتوزيعّالدمّأوّمشتقاته.ّأماّاألخطارّالتسممّالغ
التيّالّيغطيهاّالتأمينّمنّالمسؤوليةّالمدنيةّفيّالمجالّالطبيّفتتمثلّفي:ّاآلثارّ

ّالماليةّللمسؤوليةّالجنائيةّللطبيب،ّوالخطأّالتدليسي،ّوالغش.
ّيغطيّالتأمينّاألنشطةّالطبيةّالتالية:ّاألضرارّا لتيّتقعّقبلّإبرامّكذلكّما

ّالتغطيةّ ّفإن ّلعمله؛ ّالطبيب ّممارسة ّأثناء ّالعقد ّإبرام ّبعد ّتقع ّالتي ّأما العقد،
تشملها،ّوالّيغطيّالمسؤوليةّالناتجةّمنّحوادثّالسياراتّالتيّتقعّبفعلّالطبيّ
المؤمنّله،ّأوّأيّمنّاألشخاصّالذينّيسألّعنهم؛ّألنّهذهّالمسؤوليةّتدخلّفيّ

ريّمنّالمسؤوليةّعنّحوادثّالسيارات،ّوالّيشملّالمسؤوليةّنطاقّالتأمينّاإلجبا
الناتجةّمنّوقعّاألضرار،ّبسببّوقعّحريق،ّأوّانفجار،ّأوّتسربّمياه،ّأوّغاز،ّ
أوّحوادثّكهربائية،ّومنّاألشياءّأوّالحيواناتّالتيّتكونّمملوكةّللطبيبّالمؤمنّ

ّلهّأوّحائزًاّلها،ّأيًاّكانّسندّحيازته.
ّ

 قائمة المراجع

 :لمراجع العربيةا
األبراشي،ّحسنّزكي،ّمسؤوليةّاألطباءّوالجراحينّالمدنية،ّالقاهرة،ّدارّّ-1ّ

 .م1961النشرّللجامعات،ّ

ّالطبيبّّ-2ّ ّأخطاء ّالمستشفىّالخاصّعن ّمسؤولية ّمحمود، ّأحمد سعد،
 .م1913ومساعديه،ّالقاهرةّ"د.ن"،ّ
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ّمّ-3ّ ّالراضي ّعبد ّلألطباءهاشم، ّالمدنية ّالمسئولية ّحمد، ّالفقهّ: في
ّجامعةّ ّمنشورة، ّغير ّدكتوراه، ّرسالة ّالوضعي، ّوالقانون اإلسالمي

 م.1994ّالقاهرة،ّ

ّدارّّ-4ّ ّبيروت، ّوالجزائية، ّالمدنية ّالطبية ّالمسؤولية ّمحتسبّباهلل، بسام
 هـ1ّّ،1404ّاإليمان،ّطّ

منتصر،ّسهير،ّالمسئوليةّالمدنيةّعنّالتجاربّالطبيةّفيّضوءّقواعدّّ-5ّ
 م.1990دنيةّلألطباء،ّالقاهرة،ّدارّالنهضةّالعربي،ّالمسئوليةّالم

7ّ-ّّ ّللطبيبّعجاج ّالمدنية ّالمسئولية ّطرابلس،ّطالل، ّمقارنة، ّدراسة :
 م.2004لبنان،ّالمؤسسةّالحديثةّللكتاب،ّ

ّالجامعةّّ-6ّ ّدار ّاإلسكندرية، ّالطبية، ّالمسؤولية ّحسين، ّمحمد منصور،
 الجديدة،ّ"د.ت".

ّالتّ-1ّ ّالقاهرة،ّمأمونّعبدالرشيدّ، أمينّمنّالمسؤوليةّفيّالمجالّالطبي،
 "د.ن"،ّ"د.ت".

ّاإلجباريةّّ-9ّ ّوتطبيقاته ّالمسؤولية ّمن ّ"التأمين ّالقدوس، ّعبد الصديق،
المعاصرة"،ّرسالةّدكتوراه،ّغيرّمنشورة،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالقاهرة،ّ

 .م1999

عمان،ّدارّالعطير،ّعبدّالقادر،ّالتأمينّالبريّفيّالتشريعّاألردني،ّّ-10ّ
 .م1995الثقافة،ّ

ّحوادثّّ-11ّ ّعن ّالمسؤولية ّمن ّالتأمين ّمحمد، ّحسن ّمروان إسماعيل،
السياراتّفيّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّ:ّدراسةّمقارنةّبالنظامّالمصريّ

 .م2001واالنجليزيّوالفرنسي،ّ"د.م"،ّ"د.ن"،ّ

ّالموجبّّ-12ّ ّالطبيب ّخطأ ّفي ّحديثة ّنظرة ّالحميد، ّعبد ّمحسن البيه،
ّالكويت،ّجامعةّ ّالتقليدية، ّالقانونية ّالمدنيةّفيّظلّالقواعد للمسؤولية

 .م1993الكويت،ّ
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البيه،ّمحسنّعبدّالحميد،ّحقيقةّأزمةّالمسؤوليةّالمدنية،ّودورّتأمينّّ-13ّ
 .م1993المسؤولية،ّالقاهرة،ّمكتبةّالجالءّالجديدة،ّ

ّالتأمينّاإلجباريّمنّالمسؤولّ-14ّ ّالظاهر، ّعبد ّمحمد ّالمدنيةّحسين، ية
 .م1997هـّ/1417ّالمهنية،ّالقاهرة،ّدارّالنهضةّالعربية،ّ

ّبعضّّ-15ّ ّفي ّوتطبيقاته ّالسالمة ّبضمان ّااللتزام ّعلي، ّمحمد عمران،
العقودّ:ّدراسةّفقهيةّقضائيةّفيّمصرّوفرنسا،ّالقاهرة،ّدارّالنهضةّ

 .م1910العربية،ّ

ناجمةّعنّعملياتّاألتروشي،ّمحمدّجاللّحسن،ّالمسؤوليةّالمدنيةّالّ-17ّ
 .م2006نقلّالدم،ّعمان،ّدارّالحامد،ّ

الحياري،ّأحمدّحسنّعباس،ّالمسؤوليةّالمدنيةّللطبيب،ّعمان،ّدارّّ-16ّ
 .م2007الثقافة،ّ

مأمون،ّعبدّالرشيد،ّعقدّالعالجّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّالقاهرة،ّدارّّ-11ّ
ّالنهضةّالعربية،ّ"د.ت".

ّبلحاج،ّالنظريةّالعّ-19ّ امةّلاللتزامّفيّالقانونّالمدنيّالجزائري،ّالعربي،
 .م4ّ،2006الجزائر،ّديوانّالمطبوعات،ّط

ّطّ-20ّ ّالمعارف، ّمنشأة ّاالسكندرية، ّاإللتزام، ّمصادر ّأنور، ،3ّسلطان،
 .م1960

الدعجة،ّخالدّبخيتّطالل،ّ"المسؤوليةّالمدنيةّلطبيبّالتخدير"،ّرسالةّّ-21ّ
 .م2015ليةّالحقوق،ّدكتوراهّغيرّمنشورة،ّجامعةّعينّشمس،ّك

مرسي،ّأشرفّجابر،ّ"التأمينّمنّالمسؤوليةّالمدنيةّلألطباء"،ّرسالةّّ-22ّ
 .م1999دكتوراه،ّجامعةّالقاهرة،ّكليةّالحقوق،ّغيرّمنشورة،ّ

ّالمدني،ّّ-23ّ ّالقانون ّشرح ّفي ّالوسيط ّأحمد، ّالرزاق ّعبد السنهوري،
 (.6)(،ّج2م،ّمجّ)20046اإلسكندريةّمنشأةّالمعارف،ّ

المدنيةّالناتجةّعنّّالصرايرة،ّأحمدّعبدّالكريم،ّالتأمينّمنّالمسؤوليةّ-24ّ
 .م2012ن1ّ:ّدارسةّمقارنة،ّعمان،ّدارّوائل،ّطالخطأّالطبي
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25ّ-ّّ:ّ ّالمهنية ّاألخطاء ّعن ّالمدنية ّالمسؤولية ّاللطيف، ّعبد الحسيني،
ّدارّ ّبيروت، ّوالمحامي، ّوالمقاول، ّالمعماري، ّوالمهندس الطبيب،

 .م1ّ،1916بناني،ّطالكتابّالل

ّ"د.م"،ّّ-27ّ ّالمدنية، ّالوجهة ّمن ّالطبية ّالمسؤولية ّهاشم، ّمحمد القاسم،
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