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المسؤولية المدنية والجزائية الناجمة 

 عن األخطاء الطبية وعالقة التأمين بها
 

 

 رائد خليل حدادين

  رئيس الدائرة القانونية واإلمتثال

 
 ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثاني عشر

28 – 29 /10 /2015 

 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

  



 جدول المحتويات

 تعريف الخطأ الطبي•

 اللجنة العليا للمسؤولية الطبية•

 أنواع المسؤوليات المترتبة على الخطأ الطبي•

 أركان المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ الطبي•

 التأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن األخطاء الطبية•

 أبرز شروط وأحكام واستثناءات وثيقة التأمين•

 أبرز العوامل التي تدخل في احتساب قسط التأمين •



 تعريف الخطأ الطبي

   :التالية األمور أحد إلى يرجع الذي الخطأ ذلك هو

 يمارس من كل في يفترض فنية بأمور الجهل•

   بها اإللمام المهنة

   اإلهمال•

 الالزمة العناية بذل عدم•
 ( في شأن المسؤولية الطبية 2008لسنة ( 10)من القانون االتحادي رقم  14/1المادة )

 

 



 اللجنة العليا للمسؤولية الطبية 

 
 الوزراء مجلس من بقرار اللجنة تشكل•

  

 سببه بيان مع عدمه من الطبي الخطأ وجود اللجنة تقرر•

 والضرر الخطأ بين السببية وعالقة عليه المترتبة واألضرار

  العجز نسب وتحديد

 

 أو العامة النيابة طلب على بناء   الفني الرأي اللجنة تقدم•

 المختلفة الصحة هيئات أو الصحة وزارة أو المختصة المحكمة

 



 أنواع المسؤوليات المترتبة على الخطأ الطبي

 (الغرامة / الحبس) الجزائية المسؤولية•
 

 والكسب والمعنوي المادي الضرر عن التعويض) المدنية المسؤولية•

 (الفائت
 

 / الراتب من الحسم / اإلنذار) العمل صاحب تجاه اإلدارية المسؤولية•

 (...الفصل
 

 وزارة مثل الرقابية الرسمية الهيئات تجاه التنظيمية المسؤولية•
 / الغرامة) دبي – الصحة وهيئة أبوظبي – الصحة وهيئة الصحة

 (...الترخيص إلغاء / الترخيص وقف / اإلنذار

 

  

 

 



 أركان المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ الطبي

 :أركان المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ الطبي•

 الخطأ الطبي  -1 

 الضرر  -2 

 عالقة السببية -3 
 

إلتزام مقدم الخدمة الطبية هو إلتزام ببذل عناية وليس •
 بتحقيق نتيجة كقاعدة عامة، ولكن مع بعض االستثناءات  

 

 



 اختصام األطراف المعنية في الدعوى المدنية

 الطبي المركز أو/و الطبيب اختصام :األولى الحالة
 

 التأمين وشركة الطبي المركز أو/و الطبيب اختصام :الثانية الحالة
 

   يقوم ثم ومن الطبي، المركز أو/و الطبيب اختصام :الثالثة الحالة

 الدعوى في كطرف التأمين شركة بإدخال له المؤمن  
 

 

 

 



 التأمين اإللزامي 

 من المسؤولية المدنية الناجمة عن األخطاء الطبية 

 
 العربية اإلمارات دولة في الطبية المهن إحدى مزاولة يحظر•

 عن الناجمة المدنية المسؤولية من التأمين دون المتحدة

 في المرخصة التأمين شركات إحدى لدى الطبية األخطاء

  (2008 لسنة (10) رقم االتحادي القانون من 25 المادة) الدولة

 

 طبي خطأ حالة كل عن التأمين شركة لمسؤولية األدنى الحد•

 مجلس عن الصادرة التنفيذية الالئحة من 14 المادة) درهم ألف 200 هو

 (2009 لسنة (33) رقم الوزراء

 

   

 



 
 هل يتسبب وجود التأمين في إهمال مقدم الخدمة الطبية؟ 

    

 
   والمهني األخالقي الوازع•

 التنظيمية أو/و اإلدارية أو/و الجزائية لمسؤوليةل التعرض•

                                                    المهني ومستقبله الطبية الخدمة مقدم سمعة لىع التأثير•

    التأمين شركة حدود على زاد ما الطبية الخدمة مقدم يتحمل•

  كل عن (اإلعفاء حد) التحمل مبلغ الطبية الخدمة مقدم يتحمل•

 مطالبة

   التالية التأمينية للسنة التحمل ومبلغ التأمين قسط في الزيادة•

 

 

   

 



 

 أبرز شروط وأحكام وثيقة التأمين 

 من المسؤولية المدنية الناجمة عن األخطاء الطبية

 
 (العمل صاحب) الطبي المركز مسؤولية الوثيقة تغطي•

 وفنيين وممرضين أطباء من لديه والعاملين

 باإلضافة للمتضرر المستحق التعويض مبلغ الوثيقة تغطي•

 المحاماة وأتعاب التقاضي ورسوم مصاريف إلى

  المطالبة تقديم تاريخ أساس على التأمينية التغطية تكون•
(Claim Made Basis) وقوع تاريخ أساس على وليس 

   (Loss Occurring Basis) الضرر

 

 

   

 



 

 
 أبرز شروط وأحكام وثيقة التأمين 

 (تابع)من المسؤولية المدنية الناجمة عن األخطاء الطبية 

 

 
 

 «المختصة والمحاكم التطبيق الواجب القانون» شرط•

(Governing Law & Jurisdiction) 

 

 «التأمينية للتغطية الجغرافي النطاق» شرط•

(Geographical / Jurisdictional Scope of Cover) 

 

 

 

 

   

 



 أبرز استثناءات وثيقة التأمين 

   من المسؤولية المدنية الناجمة عن األخطاء الطبية

 
 حادث نتيجة كانت إذا إال التجميلية العمليات•

 الطبية التجارب•

                    طريق عن ُبعد عن ُتجرى التي العمليات•

  (Telemedicine) الحديثة االتصال وسائل   

   اآللي الطبيب طريق عن ُتجرى التي العمليات•

(Robotic Surgical System)     

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 أبرز استثناءات وثيقة التأمين 

 (  تابع)من المسؤولية المدنية الناجمة عن األخطاء الطبية 

 
 األسنان طبيب قبل من الكلي التخدير استعمال•

 الكحولية المشروبات أو المخدرات تأثير تحت تتم التي األفعال•

   للقانون والمخالفة واالحتيالية العمدية األفعال•

 الطبية الخدمة مقدم على المفروضة الغرامات•

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 أهم العوامل 

 التي تدخل في احتساب قسط تأمين  

 

 
    وخبراتهم الطبي المركز في العاملين عدد•

 لديه والعاملين الطبي المركز تخصص•

 (فني / ممرض / طبيب) الطبي المركز في العاملين توزيع•

 وعن الواحد الحادث عن التأمين شركة مسؤولية حدود•

 الواحدة التأمينية السنة خالل الحوادث مجموع

 (التحمل) اإلعفاء مبلغ•

 

 

 

   

 



 
 أبرز العوامل 

   (تابع)التي تدخل في احتساب قسط تأمين 

 التأمينية للتغطية الجغرافية المنطقة• 

 السابقة المطالبات سجل•

   الطبي المركز لدى المخاطر إدارة سياسة•

 والمتدربين الزائرين األطباء شمول مثل اإلضافية التغطيات•

     التأمين لوثيقة سابقة فترات لتشمل التأمينية التغطية توسيع•
 (Retroactive Date) رجعي وبأثر
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