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 مقدمة:

القدم على الوسائل التي تحقق له األمان من الحوادث  ذأدى بحث اإلنسان من
واألخطار التي تهدده في ذاته عبر مختلف فترات حياته، أو تترصد بأمواله وممتلكاته إلى 
 ،ظهور التأمين الذي تطور في القرون األخيرة وأصبح خدمة تقدمها شركات متخصصة

الطمأنينة ألفراد المجتمع من ويقوم على أسس فنية وتقنية تهدف في مجملها إلى تحقيق 
 خالل ضمان هذه الشركات لحوادث الغد المجهولة.

"عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى بأنه:  التأمين عرفي
المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالــي آخر 

ـق الخطر المبين في العقد وذلك مقابـل قسط أو أية دفعة في حالة وقوع الحادث أو تحقـــ
 .(1)مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"

يتميز عقد التأمين بالعديد من الخصائص العامة التي يشترك فيها مع غيره من 
العقود، شأنه في ذلك شأن العقود التي نظمها المشرع الجزائري بموجب نصوص القانون 

كما أنه من العقود المبنية على بر عقدا رضائيا، ملزما للطرفين المتعاقدين، المدني، فهو يعت
إال ، وهو من عقود المعاوضة، كما أنه عقدا من العقود الزمنية أو المستمرة ،مبدأ حسن النية

، باإلضافة إلى ينها: أنه من العقود االحتماليةأنه ينفرد عن كثير منها بخصائص أخرى من ب
 .من عقود االستهالكعقد كونه من عقود اإلذعان، وهو 

( Le risque assuréتتمثل عناصر عقد التأمين في كل من: الخطر المؤمن منه )و 
طيلة مدة سريان عقد التأمين، وهو عبارة عن حادث مستقبلي  الذي يلتزم المؤمن بتغطيته

 مين في حدوثه خصوصا إرادة المؤمن له،محتمل الوقوع وال دخل إلرادة طرفي عقد التأ
 ، ويتمثل فيمن طرف المؤمن له أو مكتتب العقد ( الواجب الدفعLa primeومبلغ القسط )

عقد بدفعه للمؤمن مقابل تغطية هذا التب ــــن له أو مكتـــتزم المؤمـــبلغ المالي الذي يلــــالم
 اي يحصل عليهتالـــطية التغبارة أخرى هو ثمن ـــن منها، وبعـــخاطر المؤمـــير للمـــاألخ

                                                           
من  02دل والمتمم، والمادة المتضمن القانون المدني، المع، 26/09/1975الصادر بتاريخ  58-75من األمر رقم  619( أنظر: المادة 1)

، المؤرخة في 13الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، 25/01/1995الصادر بتاريخ  07-95األمر 

 .1995سنة 
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لى ــناء عــــمته بــــدد قيـــــطره، وتحــــمن خـــقد الذي يضـــالعســــريان يلة مدة ـــط ن لهــــالمؤم
 العناصر التالية:

 .نوعية الخطر المراد تغطيته 

 .احتمالية وقوع الخطر 

 .نفقات اكتتاب وتسيير الخطر 

 (1)يتعلق بالتعريفة الخاصة بكل عملية من عمليات التأمين أي عنصر تقني آخر. 

( المستحق La somme garantieمبلغ التأمين )وآخر عناصر عقد التأمين هو 
هو المبلغ الذي يتعهد ، وبمعنى آخر الخطر المؤمن منهالحادث وتحقق األداء عند وقوع 

المؤمن بدفعه للمؤمن له، أو إلى المستفيد الذي ُأْشُترط التأمين لصالحه عند تحقق الخطر 
التأمين، فمبلغ التأمين هو عبارة  حلول أجل استحقاقه المحدد في عقدعند  أوالمؤمن منه، 

عين كما في غير ممعين أو  تاريخإلى  مؤجاليكون تارة دينا له عن دين في ذمة المؤمن 
 فروع التأمين على الحياة، وتارة أخرى يكون دينا احتماليا كما في فروع التأمين من األضرار

 .بصنفيه: التأمين على األشياء والممتلكات، والتأمين من المسؤولية المدنية

المؤمن له أو مكتتب أطرافه، فيلتزم عقد التأمـين عدة التزامات على عاتـق  يرتب
نات المتعلقة التصريح بالبياكمقابل لتغطيته من الخطر المؤمن منه، و  مبلغ القسطالعقد بدفع 

عند إبرام العقد، وعند تفاقم احتمال وقوع الخطر المؤمن منه أثناء بالخطر المؤمن منه 
بعدم االعتراف ، كما يلتزم الخطر المؤمن منهالحادث وتحقق سريان العقد، وعند وقوع 
 .في فروع تأمينات المسؤولية المدنية ي يسببه للغيربمسؤوليته عن الضرر الذ
إما  أداء مبلغ التأمينالتزام المؤمن األساسي في هذا العقد هو في المقابل يعد 

أو عند تحقق الخطر  في العقد، للمؤمن له أو إلى المستفيد عند حلول األجل المتفق عليه
                                                           

"تحدد العناصر المكونة لتعريفة المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  ،المتعلق بالتأمينات 07-95 األمرمن  232( أنظر: المادة 1)

 األخطار كما يلي:
 نوعية الخطر. -
 احتمالية وقوع الخطر. -
 نفقات اكتتاب وتسيير الخطر. -
 ني آخر يتعلق بالتعريفة الخاصة بكل عملية من عمليات التأمين.".عنصر تق أي -
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ص عنه في التأمين من األضرار، المؤمن منه، ويختلف هذا األداء في التأمين على األشخا
بينما ، في مختلف فروع تأمينات األشخاص إيرادا دوريا أو رأسماالحيث يكون مبلغ التأمين 

عن الخسائر واألضرار المترتبة عن األخطار المؤمن منها، أو الناتجة  عن  تعويضايكون 
فعل غير متعمد من المؤمن له، أو عن فعل أشخاص أو أشياء يكون المؤمن له مسؤوال 

 مدنيا عنهم وهذا في فروع تأمينات األضرار.
تجتمع  قد غير أنهوالمؤمن له،  (1) أطراف عقد التأمين هم: المؤمن )شركة التأمين(و 

أكثر من صفة في شخص المؤمن له فيكون هو المؤمن له ومكتتب العقد والمستفيد منه في 
فيكون المؤمن له شخص،  نفس الوقت، وقد تتفرق هذه الصفات على أكثر من شخص

والمكتتب الذي يتولى إبرام وتوقيع العقد شخص آخر، والمستفيد من عقد التأمين إما أحدهما 
ما ،تتب()المؤمن له أو المك ، إضافة إلى المضرور من فعل (2)غيرهماشخص آخر  وا 

 المؤمن له أو تابعيه في فروع تأمينات المسؤولية المدنية.
بتقديم  ، بدأ  (3)يمر إبرام عقود التأمين عادة بمراحل وخطوات عملية وفنية متوالية

من خطر ( للمؤمن قصد تغطيته Proposition d’assuranceالمؤمن له لطلب التأمين )
ما، أين يقوم المؤمن في بعض األحيان بتغطية هذا الخطر مؤقتا بموجب مذكرة التغطية 

( انتظارا لالتفاق النهائي، وعندما يتم ذلك يبرم Note de couverture provisoireالمؤقتة )
 Policeعقد التأمين من خالل توقيعهم على وثيقة التأمين )المتعاقدان الطرفان 

d’assurance،)  المتعاقدان المؤمن والمؤمن له أو المكتتب وختاما قد يعمد الطرفان
                                                           

 متمم( األشكال التي تتخذها شركاتالمتعلق بالتأمينات، المعدل وال 07-95من األمر  215شرع الجزائري )بموجب المادة ــدد المــع (1)

 التأمين، فال يمكن أن تؤسس هذه الشركات إال على أحد الشكلين اآلتيين:

 تأمين ذات أسهم. شركات -
 .شركات تأمين ذات شكل تعاضدي -

فشركات التأمين التي تأخذ شكل شركة ذات أسهم تهدف إلى تحقيق الربح، ويمكنها تقديم عقود التأمين عن طريق الوسطاء 

"يمكن أنه: المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على  07-95من األمر  205بمقتضى نص الفقرة األولى من المادة 

 شركات التأمين المعتمدة أن تمارس عمليات التأمين مباشرة و/أو عن طريق الوسطاء المعتمدين".
ال يمكنها توزيع عقود التأمين كما  أما شركات التأمين التعاضدية فتمارس عمليات التأمين دون أن يكون غرضها تحقيق الربح، 

المتعلق بالتأمينات المعدل  07-95من األمر  205ه الفقرة الثانية من المادة عن طريق الوسطاء، وهو ما نصت عليعلى الجمهور 

"غير أنه ال يمكن تعاضديات التأمين المعتمدة أن تمارس عمليات التأمين عن طريق وسطاء والمتمم، والتي تنص على أنه: 
 مأجورين".

 .99، ص2006، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعيد )محمد لطفي أحمد(، نظرية التأمين، ــمــــــــ( أنظر: أح2)

"عقود الغرر وعقد هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( ـالسن

 وما بعدها. 1170 ، ص1964بيروت، لبنان، دار إحياء الثرات العربي،  ،التأمين"

 .96، ص1999، بيروت، لبنان، الدار الجامعية للطباعة والنشرم )محمد حسن(، محاضرات في عقد التأمين، ـــــــــــقاس

)3( BIGOT (J.) - Et autres, Traité de droit des assurances, Tome 3 «Le contrat d’assurance», Paris, France, 
L.G.D.J, 2000, p459. 
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إلى إجراء إضافة أو تعديل في عقد التأمين األصلي الذي أو ظروف ومستجدات ألسباب ما و 
( يضاف إلى وثيقة Avenantال يزال ساري المفعول، وهذا ال يتم إال بموجب ملحق )

 التأمين األصلية.
لها نظام التأمين في شتى جوانب الحياة المختلفة، االجتماعية نظرا لألهمية التي يحت

مه يتنظإلى عديد التشريعات العربية والغربية ب أدى ذلكمنها واالقتصادية والتجارية وغيرها، 
، والذي ُطبق في الجزائر 1930منها القانون الفرنسي الصادر في متعلقة به بإصدار قوانين 
المتعلق  07-80لمشرع الجزائري عند ذاك القانون أين أصدر ا 1980إلى غاية سنة 

 .(1)بالتأمينات، وبموجب المادة األولى منه احتكرت الدولة نشاط التأمين
توجه نحو الوفي منتصف التسعينات بادرت بالدنا بالتخلي عن النظام االشتراكي و 

 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95وتجلى ذلك في صدور األمر اقتصاد السوق، 
ذات الصلة  السابقة منه، جميع القوانين 278والذي ألغى بموجب المادة  المتعلق بالتأمينات،

وممارسته بعد الحصول  لولوج هذا النشاط وفتح المجال أمام القطاع الخاص، (2)باالحتكار
بفترة وجيزة تم اعتماد عدة شركات  هذا األمر ، وبعد صدورعلى اإلعتماد من وزارة المالية

نشاط ذو صلة بهذا القطاع وهو نشاط  اعتمادخاصة وأجنبية، كما تم بموجبه تأمين 
 ."الوساطة في التأمين"

تعتمد  ،ذلك أن شركات التأمين التجارية غير التعاضدية، العمومية منها والخاصة
عند توزيعها لخدمات التأمين على الجمهور على منفذان رئيسيان، األول مباشر عن طريق 
شبكتها الخاصة والمتمثلة في وكاالتها المباشرة، والثاني غير مباشر يتمثل في قنوات وسيطة 

 تمتهن نشاط الوساطة في توزيع عقود التأمين.
تأمين، والتي تتكون من وكاالت فاألول: هي الشبكة الخاصة والمباشرة لشركة ال

ونقاط بيع تفتحها الشركة في أماكن مختارة ومدروسة بعناية، وبموجب رخصة تقوم هذه 
الوكاالت المباشرة بتنفيذ تعليمات وتوجيهات الشركة األم الرتباطها المباشر بها، فهي تخضع 

توزع شركة التأمين  لمراقبتها وذلك لضمان حسن االتصال المباشر بينها وبين العمالء، وقد
                                                           

، 33المتعلق بالتأمينات الملغى، الجريدة الرسمية العدد  09/08/1980الصادر بتاريخ  07-80( أنظر: المادة األولى من القانون 1)

 .1980المؤرخة في سنة 

 ، المعدل والمتمم، سالف الذكر.المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  278( أنظر: المادة 2)
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في هذه الحالة كل منتجاتها في هذه الوكاالت، وقد تختص وكالة معينة بتوزيع منتجات 
محددة لتلبية حاجات فئة خاصة من الزبائن الُمتواجدين أو الُمقيمين في إقليم نشاط هذه 

 .(1)الوكالة
مين، : عن طريق قنوات توزيع غير مباشرة تمتهن نشاط الوساطة في التأواآلخر

المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، حيث  07-95بصدور األمر  اعتمدها المشرع الجزائري
إذ عددت  وسطاء التأمين"،منه، وتحت عنوان " 268إلى  252كان ذلك بموجب المواد من 

: على التوالي من هذا األمر طرفين يمارسان نشاط الوساطة في التأمين هما 252المادة 
ليعدل ويتمم أحكام  04-06، بعدها جاء القانون (2)للتأمين وسمسار التأمين" الوكيل العام"

 252المتعلق بالتأمينات، ويواصل في نفس المسار، حيث أضافت المادة  07-95األمر 
 .(3)البنوك والمؤسسات المالية"منه صنف ثالث من وسطاء التأمين، وهم: "

إلى عمالئها إال عن طريق هؤالء فشركات التأمين ال تصل في كثير من األحيان 
ذا كان أكثر الناس ال يدركون فوائد التأمين إال إذا بصرهم بها الوسطاء، فاألولى  الوسطاء، وا 
نما  بمن يدرك منهم فوائده أن ال يسعى من تلقاء نفسه للتعاقد مباشرة مع شركة التأمين، وا 

له سبله، ويشرح له طرقه  يتوجه إلى الوسيط الذي يستحثه ويشجعه على التعاقد، وييسر
يرغب فيه ، وبالشكل الذي أو المؤمن له ، وفقا لما تقتضيه مصالح طالب التأمين(4)المتنوعة

مكانياتهأو   .المادية ُيرضيه ويتناسب مع ظروفه وا 
في ، وبروز هذا النشاط الوطني وفي ظل هذه المستجدات التي عرفها قطاع التأمين

بذاتها، بدأ دور وسطاء التأمين في اإلتساع واالزدياد في إبرام  كمهنة مستقلةتشريع التأمينات 
العقود ومتابعة تنفيذ آثارها طيلة مدة سريانها، وهو ما أدى إلى ظهور بعض المشكالت 

                                                           
دار  األولى،الطبعة  األردن، ،"واقع السوق الحالي وتحديات المستقبل"( وآخرون، تسويق خدمات التأمين هواري) مـعراج( أنظر: 1)

 .214، ص2013، المعرفة العلمية للنشر والتوزيعكنوز 

مين، في "يعد وسطاء للتأص على أنه: ــالمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تن 07-95من األمر  252مادة ــــ( أنظر: ال2)

 مفهوم هذا األمر، الوكيل العام للتأمين وسمسار التأمين.".

، الجريدة المتعلق بالتأمينات 07-95األمر الذي يعدل ويتمم  20/02/2006الصادر بتاريخ  04-06من القانون  252( أنظر: المادة 3)

 للتأمين، في مفهوم هذا األمر:"يعد وسطاء ، والتي تنص على أنه: 2006، المؤرخة في سنة 15الرسمية العدد 

 الوكيل العام للتأمين. -1
 سمسار التأمين. -2

يمكن شركات التأمين توزيع منتوجات التأمينات عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها، وغيرها من 
 شبكات التوزيع.

 تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة األخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم.".

"عقود الغرر وعقد نظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( ( أ4)

 .1147، صالمرجع السابق ،التأمين"
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العملية والقانونية كالمسؤولية المترتبة عن ممارسته، والملقاة على عاتق هذا الطرف أو ذاك، 
وري الذي يجب أن يكتنف العالقة التي تربط وسيط التأمين ناهيك عن التنظيم الالزم والضر 
 .(1)بطرفي العقد المؤمن والمؤمن له

وبحث  ، والتوسع في مضمونه،همن هنا تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع والتعريف ب
والتي تتم من قبل أشخاص  ،أهم جوانبه، وتمييزه عن عمليات الوساطة أو التدخل األخرى

غير مختصين وال يمكن اعتبارهم وسطاء تأمين، ولكن نشاطهم المرتبط بقطاع التأمين 
جعلهم يقومون ببعض المهام التي تشبه إلى حد بعيد نشاط وسطاء التأمين، ويرجع هذا كله 

 ، بعد اعتماده بموجبلكون هذا النشاط بدأ يعرف انتشارا واسعا على الصعيد العملي
 .نصوص قانونية من طرف المشرع الجزائري منتصف التسعينات

نشاط الوساطة في وأهمية  ،عن مدى فعاليةفي إشكالية بحثي لذلك فإني أتساءل 
في ظل إمكانية التعاقد المباشر بين شركات التأمين وجمهور خصوصا  ،ودوره ،التأمين

 العمالء طالبي التأمين؟
ه إلى طرح تساؤالت فرعية أخرى، ولكنها تتعلق الرئيسية هذ تقودني إشكالية بحثي

 بجزئيات ذات صلة بالموضوع، نورد منها: 
جراءات اعتماد كل -  واحد منهم؟ من هم وسطاء التأمين؟ وما هي شروط وا 
وحساب ما هي المهام المنوطة بكل وسيط من هؤالء الوسطاء القيام بها لمصلحة  -

 من يمثله؟ 
ة على اعتماد شركات التأمين على الوسطاء في المترتبالقانونية ما هي اآلثار  -

 توزيع خدماتها؟
هل يمكن للرقابة المفروضة على الوسطاء توفير الحماية الالزمة لطرفي العالقة  -

 التعاقدية؟ 

"الوساطة في البحث في هذا الموضوع  ا فيما يخص أسباب ودواعي اختياريأم
 كون، الملحة في معرفة هذا الموضوعبتي ألسباب عدة أهمها: رغذلك ، فيرجع التأمين"

                                                           
العربية النهضة  دار القاهرة، مصر، ،"دراسة مقارنة"ت )محمد محمود عبد العال(، المسؤولية المدنية لوسيط التأمين ـ( أنظر: مدح1)

 .03، ص2001، للنشر والتوزيع
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 07-95عند صدور األمر  1995هذا النشاط إال في سنة  يتناوللم  التشريع الجزائري
رغم أن التشريع الفرنسي عرفه في منتصف القرن  المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،

 قلة الدراسات العلمية المتخصصة في هذال، ومن جهة أخرى هذا من جهةالماضي 
، إذ أن النظام السوقوالتطور الملحوظ الذي يشهده دور الوسطاء في  تهالموضوع رغم أهمي

 القانوني لهذا النشاط ككل لم يحظ بالدراسة والبحث القانوني المناسب الذي يستحقه.
دراسة هذا الموضوع، واإلجابة عن إشكالية بحثي الرئيسية والتساؤالت الفرعية ول

وهو المنهج التحليلي الوصفي لكل فرع أو جزئية  ،ءم مع طبيعتهارتأيت اعتماد منهج يتال
والتي تناولها المشرع الجزائري في مختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بهذا  ،من جزئياته

ع الجزائري مع كل من ما قضى به المشر  المقارن، حيث قارنتمنهج ال، إضافة إلى النشاط
وذلك للوقوف على بعض اإلختالفات الجوهرية  التشريع المصري والفرنسي والبلجيكي،

في هذا  كما استعنت باجتهاد كل من الفقه والقضاء الفرنسيين، الموجودة في هذا الموضوع
الموضوع لم يحظى بدراسات علمية هذا المراجع المتخصصة، كون  رةدلنوذلك راجع  المجال

م قضائية وطنية في هذا لعدم وجود أحكاأكاديمية متخصصة هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
هو لجوء شركات التأمين ووسطائهم في هذا البحث  سيأتيالموضوع، وسبب ذلك كما 

المعتمدين إلى أساليب ودية في تسوية النزاعات التي قد تحدث بينهم قبل عرضها على 
 .القضاء

ولدراسة هذا الموضوع دراسة وافية تتسم ببعض الشمول ارتأيت تقسيمه إلى بابين، 
 باب قسمته إلى فصلين حسب الخطة اآلتية: وكل

 الباب األول: ماهية الوساطة في التأمين ورقابتها.
 : ماهية الوساطة في التأمين.الفصل األول
 : الرقابة على نشاط الوساطة في التأمين.الفصل الثاني

 الباب الثاني: النظام القانوني لوسطاء التأمين.
 للوكيل العام للتأمين.: النظام القانوني الفصل األول
 : النظام القانوني للسمسار والبنك.الفصل الثاني

 خاتمة.



 
 

 

 
 
 
 
 

 الباب األول:
 .ماهــيـة الوســاطـة في التأمين ورقـابتها
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 الباب األول

 .ورقابتها ماهية الوساطة في التأمين
 

حيث يتجمع األشخاص الذين يتوقعون حدوث نفس المخاطر  ،يقوم التأمين على فكرة التعاون
فيتعاونون على دفع التعويض لمن يصيبه منهم ضررا من الرصيد المشترك المتكون من مساهمة الجميع 

فعال التعاون فيما بينهم، والدور األساسي لشركات التأمين أقساط، وبهذا الشكل يتحقق مبالغ على شكل 
عليهم المؤمن منها األخطار آثار وتبعات هنا، هو تنظيم هذا النوع من التعاون بتنفيذها عملية توزيع 

 جميعا، بمقدار ما دفع كل واحد منهم من قسط.
بالدرجة األولى على عدد إن نجاح عملية توزيع أعباء الخطر على مجموع المؤمن لهم تتوقف 

هذه األخيرة حصول ركة التأمين، ولتحقيق ذلك وقصد األخطار المجتمعة في المحفظة التأمينية لدى ش
الخطر على أكبر عدد منهم، تحاول شركات عبئ المؤمن لهم، وبالتالي توزيع العمالء على أكبر عدد من 

 االتصالأين تتولى  ،الوساطة في التأمينها التأمين االستعانة بأشخاص أو هيئات متخصصة، تكون مهمت
باألفراد الذين يشتركون في الخشية من الخسائر المادية التي قد تسببها لهم الحوادث المختلفة، ومحاولة 

التي تستعين بها والهيئات وممتلكاتهم، وهذه الجماعات  إقناعهم بإبرام عقود التأمين لحماية مصالحهم
 ."وسطاء التأمينـ "بعرفون شركات التأمين هم الذين ي

ن لم يكونوا طرفا من أطراف عقد التأمين،  إن إال أنهم طرف أساسي من أطراف وسطاء التأمين وا 
عتبرون بذلك جهازا فعاال في تنفيذ عملية عقود التأمين، فيُ  توزيعفي  هامانظام التأمين، فهم يلعبون دورا 
الخطر أعباء داد الكبيرة، أي توزيع ـــيقا لقانون األعــــتحق، وهذا المؤمن منها جمع أكبر عدد من األخطار

المستهلكين دون  من جمهورعلى أكبر عدد ممكن من األشخاص المؤمن لهم، وتقريبا لخدمات التأمين 
تغطي  وأ ،التي تغطيهم تأمينالعقود  التي تشملهاسن الضمانات أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن أح

 .أخطار ممتلكاتهم
المنوطة بكل والمهام  ،نظرا لألهمية الخاصة والحساسة التي يحتلها نشاط الوساطة في التأمينو 
ضبطه بنصوص ينظم هذا النشاط و يكباقي الدول  المشرع الجزائريجعل  ، ذلكوسطاءهؤالء ال وسيط من

هذا الباب سنحاول من خالل فرض عليه رقابة مشددة في كثير من الحاالت، لذلك يو  ،قانونية خاصة
إلى فصلين، نتناول ماهية الوساطة في التأمين حيث سنقسمه  ،بحث ماهية الوساطة في التأمين ورقابتها

 الفصل الثاني(.)وذلك في )في الفصل األول(، ثم نتطرق إلى رقابة هذا النشاط 
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 الفصل األول

 .الوساطة في التأمين ماهية
 

ت في بادئ األمر بإبرام المبادالت والصفقاحيث كانت مرتبطة عرفت مهنة الوساطة قديما، 
، ونظرا للتطور الذي شمل مختلف مجاالت الحياة خصوصا التجارية المختلفة بين البائع والمشتري

عديد الشركات الناشطة في هذه القطاعات على فئة من  اعتمادجعل  ،التجارية واالقتصاديةقطاعات ال
قدم بموجبها هذه الشركات منتجاتها للعمالء عقود وصفقات تُ الناس يرتكز دورها على الوساطة في إبرام 

فانتشرت بذلك الوساطة في بيع وشراء السلع والبضائع والعقارات، ناهيك عن الوساطة في ضرورة ملحة، 
 الوساطة في إبرام عقود التأمين. بينهامن  ،إبرام عقود الخدمات
 التأمين وسيط والتعرف على، وما يتصل بها في التأمينالوساطة أو نشاط مهنة  مفهومإن لبيان 

لى أي من األطراف ينتمي هذا األخير، وكذا لتوضيح مكانو  ،مهامهأهمية خاصة وهذا لتحديد   هودور  تها 
وتمييز نشاطه عن النشاطات المشابهة من التزامات، يترتب عليه له من حقوق وما ، وما نظام التأمين في

لمبحث األول( )في ا الوساطة في التأمين مفهومسنتطرق إلى  بيان ذلكوفي سبيل  ،له في مجال التأمين
 وسيط التأمين )في المبحث الثاني(.بف يثم نتطرق إلى التعر 

 

 المبحث األول

 .الوساطة في التأمينمفهوم 
 

تعد الوساطة في التأمين إحدى أهم المهن المرتبطة بنشاط التأمين، وقد حرصت مختلف 
بل أكثر من التشريعات المعاصرة على تنظيم هذه المهنة والعناية بها بموجب نصوص قانونية خاصة، 

ولم تخصص له مواد فقط من النصوص  ،ذلك فقد أفردت بعض التشريعات قوانين بأكملها لهذا النشاط
والدور الذي يلعبه وسيط التأمين ال  ،ومع ذلك فإن أهمية هذه المهنةانونية الواردة في قانون التأمينات، الق

لتعريف بمهنة با إلى حد مايبدو واضحا لكثير منا، رغم أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات اعتنى 
التأمين والعمالء طالبي  ،من جهة المؤمنين، ودوره في تقريب وجهات النظر بين التأمين وسيطأو نشاط 

ذلك ل، وتنفيذ آثاره فيما بعد التأمين عقدكلل بإبرام بغرض الوصول إلى اتفاق نهائي يُ  ،من جهة أخرى
  :من خالل هذا المبحث سنتناول

األخرى من النشاطات  وتمييزها عما يشابههاالوساطة في التأمين  أو نشاط تعريف مهنة بيان -
 .)في المطلب األول(
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وذلك الوساطة في التأمين )أو نشاط تمارس مهنة  بمقتضاها العقود التيدراسة  ثم نعرج على -
 .في المطلب الثاني(

التأمين )وهذا في المطلب شروط ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في  ُنعددوفي األخير  -
 .الثالث(

 

 األول المطلب

 .وتمييزها عما يشابهها الوساطة في التأمين تعريف
 

 

من  وتمييزه عما يشابهه ،الوساطة في التأمينأو نشاط تحديد نطاق مهنة ضبط و يتوقف 
يوضح جوانبه، ويرسم ، تعريفا دقيقا تعريفهبيان  علىفي هذا الميدان النشاطات والممارسات األخرى 

الفرع في )نشاط الوساطة في التأمين  تعريفسنتناول في هذا المطلب  ،محاولة منا لتحقيق ذلكو معالمه، 
عتبر والتي ال تُ  عن النشاطات المشابهة له هأو النشاط وتمييز  هذه المهنة نطاقاألول(، ثم نتطرق إلى 

 وذلك في )الفرع الثاني(. كوساطة في التأمين
 

 الفرع األول

 .تعريف الوساطة في التأمين
 
 

 وهذا راجع ،خصوصا الفقهية منها ،قليلة جدا هي تعاريف مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين
 وبالتحديدالتشريعات  بعضالعملي والقانوني، غير أن  ينالنشاط على الصعيدمهنة أو هذه اللحداثة 
بعضها بالدقة والوضوح إلى حد بعيد رغم تتسم  ذا النشاط،هتعاريف متباينة ومختلفة لوضعت  منها الغربية

 .ما يعتريها من نقص
صها ـــــــولم ُيفرد لها أو يخين، ــــالوساطة في التأمنشاط عرف ــلم يجزائري ــــشرع الـــالمأن  ورغم
أنه  إال، المتعلق بالتأمينات 04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95 رقم في األمرقانونية بنص مادة 

من  03 مادةــــالنــــص موجب ـــــ)بوذلك  ،تأمينـــــريح للوساطة في الـــــير صـــــوغمني ــــتعريف ضأورد 
ية ــــــح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلـــــــــروط منــــــــــوالذي يحدد ش 340-95 رقم المرسوم التنفيذي

ل ــك :يــه ينــــتأمــــة في الـــــأن الوساط ن  ـــــ  ث بي  ــــــحي( تهمـــــراقبــهم، ومــــكافأتـــهم، ومــــــبه منـــــنية وسحـــــــــالمه
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ين ــــــمن شخص طبيعي أو معنوي يقترح اكتتاب عقد تأمسواء م شفوي أو كتابي لعمليات التأمين ــــتقدي
 .(1)ص آخرـــعلى شخ

ن كان يؤدي المفهوم  إن التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري في نص المادة سالفة الذكر وا 
راد بيانه إال أنه يعتريه نقص كبير وغموض، ناهيك عن المصطلحات التي وظفها في صياغته هذه، المُ 

 راديُ ، إذ "عمليات التأمين"لفظ استخدامه لالمشرع من وراء  قصدوالمالحظة األولى التي سنقف عندها هي 
هذا  نرى أننا ، رغم أن(2)كل العمليات المترتبة والناتجة عن اكتتاب عقود التأمين وتسييرهابهذا المصطلح 

والمهام التي يتولى الوسيط  ،(الوساطة في التأمين)نشاط هذا النطاق ويتعدى المصطلح واسع في مدلوله 
 .بصورة عامةالتأمين  بنظامليشمل عمليات أخرى مرتبطة  القيام بها

 (3)نالتأمي( على سبيل المثال هو نفسه عملية من عمليات La coassuranceفالتأمين المشترك )
تهدف إلى تغطية خطر أو مجموعة من األخطار الصناعية، غير أنه ال و التي تقوم بها شركات التأمين 

فهو من صالحيات شركات  ،يمكن بأي حال من األحوال وألي وسيط من وسطاء التأمين أن يقوم به
 .دون غيرهاالتأمين 

ومما يعاب على صياغة المشرع الجزائري للمادة المذكورة آنفا أنه  ،إلى ما سبق ذكره إضافة
 ،«...شخص طبيعي أو معنويتقديم عمليات التأمين من ...» :عندما بين أن الوساطة في التأمين هي

ألنه ، «...شخص طبيعي أو معنوي...»بدال من لفظ  «...تأمينوسيط من ... » :كان أولى به أن يقول
يمكن أن يصدر االقتراح باكتتاب عقود التأمين من أشخاص طبيعية أنه  (سيأتي بيانهكما )معلوم المن 

أطراف ليست لها أي عقود من هذه ال بإبرام االقتراحومعنوية من غير وسطاء التأمين، بل وقد يكون 
 .ممارسة هذا النشاطصالحيات ل

لوساطة في التأمين نشاط القد وضع تعريف أكثر وضوحا ودقة المشرع الفرنسي في المقابل نجد 
(L'intermédiation en assurance )في قانون التأمين وهذا  ،من التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري

( من هذا القانون على أن الوساطة L 511-1الفقرة األولى من المادة ) نصتالفرنسي، ففي هذا اإلطار 

                                                           
تماد ـين، االعـطاء التأمـنح وسـدد شروط مـالذي يح، 30/10/1995الصادر بتاريخ  340-95فيذي رقم ـوم التنـن المرسـم 02مادة ــ( أنظر: ال1)

والتي تنص على أنه: ، 1995، المؤرخة في سنة 65الجريدة الرسمية العدد هم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، ـبه منـنية وسحـية المهـواألهل

 "يعتبر وسيط التأمين......، ويقوم بدور تقديم عمليات التأمين.".

"يعتبر تقديم عملية التأمين، كون أي شخص طبيعي أو معنوي يقترح من نفس المرسوم، والتي تنص على أنه:  03والمادة 

 شخص آخر، شفويا أو كتابيا.".اكتتاب عقد تأمين على 

الجريدة الذي يوضح مهام لجنة اإلشراف على التأمينات، ، 09/04/2008المؤرخ في  113-08من المرسوم التنفيذي رقم  04( أنظر: المادة 2)

ات الناتجة عن "يقصد بعمليات التأمين وإعادة التأمين كل العمليوالتي تنص على أنه: ، 2008، المؤرخة في سنة 20الرسمية العدد 

 اكتتاب وتسيير عقد التأمين ومعاهدة إعادة التأمين.".

"التأمين المشترك هو مساهمة عدة مؤمنين نات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: ـعلق بالتأميـالمت 07-95ر ـمن األم 03مادة ـ( أنظر: ال3)

يذ عقد التأمين إلى مؤمن رئيسي يفوضه قانونا، المؤمنون في تغطية الخطر نفسه في إطار عقد تأمين وحيد، يوكل تسيير وتنف
 اآلخرون المساهمون معه في تغطية الخطر.".
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أعمال القيام بقود التأمين أو ـــــإبرام عفي  المساعدةاح أو ، اقتر يتمثل في تقديمفي التأمين هي النشاط الذي 
 .(1)إلبرامهاحضيرية أخرى تمهيدية أو ت

معنى منه ( r 511-1)بينت المادة  ،تطبيقا للمادة سالفة الذكر من قانون التأمين الفرنسيو 
قيام أي شخص طبيعي أو معنوي بتقديم  :على أنهاالتأمين  عرض، اقتراح أو المساعدة في إبرام عقود

عروض ومقترحات من أجل إبرام عقد التأمين، أو العرض اللفظي أو الكتابي لشروط ضمانات العقد على 
ي تتمثل هحتمل من أجل إبرام هذا العقد، أما األعمال التحضيرية إلبرام عقد التأمين فتعاقد مُ تعاقد أو مُ مُ 

ساعد قترح أو يُ قدم، ي  صائح التي يقدمها أي شخص طبيعي أو معنوي يُ في جميع األعمال التحليلية والن
رام عقد التأمين، غير أنها ال تشتمل األنشطة المتمثلة في توفير المعلومات أو النصائح في إطار بعلى إ

 .(2)آخر نشاط مهني
تعريف لل بعيدمشابه إلى حد لوساطة في التأمين نشاط ال آخرجاء المشرع البلجيكي بتعريف و 

الفقرة األولى من المادة األولى من القانون الصادر بتاريخ نص في وذلك  ،المشرع الفرنسيالذي جاء به 
عادة التأمين وتوزيع التأمين  22/02/2006  Loi relative à)المتعلق بالوساطة في التأمين وا 

l’intermédiation en assurance et en réassurances et à la distribution d’assurances)فهايث عر  ، ح 

يرية ـــتحض رىـــأخ الـــأعمجاز ــــإن يــف تأمين، أوـــــود الــــــعق رضـــــــــع م أوــتقدي في ثلــيتمشاط ـــكل ن :هاـــبأن
 .(3)وتنفيذها في تسييرهامساهمة التمهيدية إلبرامها، أو في أو 

الوساطة في التأمين هو  نشاطالتشريعية للوساطة في التأمين يرى أن  التعاريفوالُمتأمل لهذه 
شركات قدمها تعقود التأمين التي مختلف عرض واقتراح إبرام ب الوسيط يقوم من خاللهنشاط قائم بذاته، 
قناعهم بضرورة اكتتابهاعلى جمهور الالتأمين التجارية  رشادهم وا   عمالء طالبي التأمين أو المؤمن لهم، وا 

 .ة مدتهاهايــند نــع رامهاــديد إبـتجتنفيذ آثارها، و و 
                                                           

 والتي تنص على أن: ،( من قانون التأمين الفرنسيL 511-1( أنظر: المادة )1)
«L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider 

à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur 

conclusion.». 

 :ه( من قانون التأمين الفرنسي، والتي تنص على أنr 511-1( أنظر: المادة )2)
«Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la 

conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter 

ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit 

à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie 

d'un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionnés à l'article L. 511-1 

s'entendent comme tous travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne 

morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d'assurance. Ils ne comprennent pas les 

activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité 

professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier.». 

 ، والتي تنص على أن:22/02/2006( أنظر: المادة األولى من القانون البلجيكي الصادر بتاريخ 3)
««Intermédiation en assurances» : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats 

d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à  leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à 

leur gestion et à leur exécution;» 
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هذه التشريعات بما فيها تعريف المشرع الجزائري  جاءت بهاريف التي ان هذه التعإال أ ،رغم ذلكو 
بل بينت في مجملها مفهوم عرض عمليات ، لمفهوم الوساطة في التأمينجامعا مانعا دقيقا لم تحدد تعريفا 

عرض واقتراح تتجاوز كثيرا ما رتكز عليها يالوساطة في التأمين والمهام التي نشاط ن ، ذلك أل(1)التأمين
، إلى قيام الوسيط في أغلب األحيان أي عند التفاوض ما قبل التعاقدأو مرحلة فترة د التأمين في و إبرام عق

، اولحسابه اوذلك باسمه ،شركة التأمين ونقصد بالدرجة األولى ،نيابة عن أحد أطرافهالعقد إبرام مهمة ب
مبالغ لوتحصيل ، من قبض وتنفيذ آثار هذه العقود أين يتولى تسيير ،بأعمال تلي مرحلة التعاقدكما يقوم 
عند  نهاية بتسليم واستالم مبالغ التعويضاتو واستقبال التصريحات بتفاقم األخطار وتحققها،  ،األقساط

 .األخطار المؤمن منها وقوع
ولكي  ،األهداف المرجوة والمنشودة من وراء وضعهأي تعريف  وحتى يحقق ،ذلك ناهيك عن

هذه أغلب بينما عرف، ينبغي أن يأخذ واضعه في الحسبان تعيين أطراف المُ يكون شامال جامعا ومانعا 
وهي تقديم عمليات التأمين فقط، دون ذكر  ،التعاريف تركز على إحدى المهام التي يقوم بها وسيط التأمين

على التوالي وهم  هذا األخير، وال األطراف التي يتوسط بينهم أوال مارس هذه المهنةيُ  لطرف الذيااسم 
 اسواء كانوا أشخاصطالبي التأمين جمهور العمالء و شركة التأمين التي تأخذ شكل شركة مساهمة 

 .طبيعيين أو اعتباريين
واقتراح اكتتاب عقود تأمين إذا كانت الوساطة في التأمين هي عرض وتقديم  ،من ناحية أخرىو 

 نظير قيامه بأعمال الوساطةالتأمين لوسيط ادي المستحق الدفع على عمالء محتملين، فما هو المقابل الم
المفوض له قانونا توزيعها على  بإبرام العقودإما لعمالء اهؤالء  نجاحه في إقناع عند وبالتحديد، هذه

 .انتهاء مدتهاعند لمدة زمنية أخرى الجمهور، أو تجديدها 
أن هذه التعاريف التشريعية للوساطة في التأمين لم تبين إطالقا طبيعة العالقة القانونية التي كما 

مهنة أو نشاط ُتمارس بموجبها العقود التي ، ولم تذكر أصال التي يمثلهاالتأمين  شركةبوسيط التربط 
على  (2)تأمينالعقود الوساطة في التأمين، والتي بمقتضاها تفوض شركة التأمين الوسيط تقديم وعرض 

 .باسمها ولحسابها طالبي التأمينالعمالء جمهور 
مفهوم لبيان التعاريف التشريعية التي وضعت  هذهرد النقص الذي يعتري م   أما فيما يخص
صالحيات كل وسيط من وسطاء سلطات و يرجع إلى تفاوت حدود فنعتقد أنه الوساطة في التأمين 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Paris, 

France, L.G.D.J, 2000, p75.  
)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 

p76.  
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من الصعوبة بمكان جمع  هذلك ألن ،هذه المهنة أو النشاط واختالف العقود التي تمارس بموجبها، التأمين
تختلف باختالف عقود أصال، كما أنها  متفاوتة لهامارسين وسلطات األطراف المُ  ،لهاشامل مفهوم 

 عقد وكالة، وعقد سمسرة. :وهي على التوالي بموجبهامارس الوساطة التي تُ 
التي يتم إبرامها  في كثير من األحيان أن عقود التأمينأن الواقع العملي يثبت ظ أيضا والُمالح  

تتم دون عرض أو اقتراح هذا األخير لهذه العقود على العمالء، بل على النقيض نفسه وسيط العن طريق 
إلى أو  ،إلى شركة التأمين مباشرة :إمابمحض إرادته عادة و طالب التأمين  العميلقدم إذ يُ من ذلك، 
 تهددأو  ذاته،هدده في ي تتاألخطار الالحوادث و جملة  ته منتغطيالتأمين قصد طلب الذي يمثلها الوسيط 

 .أمواله وممتلكاته
ارسه شخص نشاط يم :للوساطة في التأمين هو أنهاونراه مناسبا لذلك فالتعريف الذي نقترحه 

واقتراح عقود يقوم على عرض، تقديم أو المؤمن و/ له قبل المؤمنمفوض قانونا من  ،يسمى وسيط تأمين
التوفيق بين إرادة الطرفين )المؤمن والمؤمن له(  قصدوالتفاوض بشأنها ، العمالءجمهور تأمين على ال
 وهذا مقابل عمولة أو مكافأة. ،أثناء سريانها برامها وتنفيذ آثارهاإل

 

 الفرع الثاني

 .اعن النشاطات المشابهة له الوساطة في التأمين تمييز
 

لجمهور عرض وتقديم عقود التأمين نظرا لكون الوساطة في التأمين نشاط يرتكز أساسا على 
يترتب على ذلك أن يلتبس ، فإنه سريانهامدة أثناء  تنفيذ أثارهاو  هذه العقود، المساهمة في إبرامو العمالء، 

رغم  خدماتهاتعتمد عليها شركات التأمين في تقديم  ،هذا النشاط بأعمال أخرى محدودة مشابهة للوساطة
 .أصال وساطة في التأمين تعد كما أنها ال ،تأمينيمارسها وسطاء أنها ال 

على  لعمليات التأمينالوسيط وعرض تعريفه لتقديم  عندأن المشرع الجزائري لم يضع  فبالرغم من
تكون فيها بعض المهام ليست من صالحيات وسلطات وسطاء هناك حاالت أي قيود، إال أنه  الجمهور
يتم عرض  األخرى الحاالت ضــــبعأنه في ، كما ينـــغير أنها تشبه نشاط الوساطة في التأم ،التأمين
على  التأمين عقودتوزيع قانونا رخص لهم غير الوسطاء المُ  أشخاصطرف التأمين من  عقودوتقديم 
 .الجمهور

إلى هذه القيود، إذا تنص الفقرة قد أشارا كل من المشرع الفرنسي والبلجيكي أن  نجد ،تأكيدا لذلك
ال تعتبر على أنها وساطة في التأمين  :( من قانون التأمين الفرنسي على أنهL 511-1الثانية من المادة )
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الفقرة األولى من المادة األولى من كما تنص ، (1)تسوية الحوادثتقدير و و النشاط المحصور في التسيير، 
عادة التأمين وتوزيع  22/02/2006القانون البلجيكي الصادر بتاريخ  المتعلق بالوساطة في التأمين وا 

 ال تعتبر وساطة في التأمين: :على أنهسالف الذكر التأمين 
في شركة التأمين الذي يتصرف تحت مسؤولية  األنشطة التي تقوم بها شركة التأمين أو موظف -

 هذه األخيرة.

شريطة أن ال تكون هذه  ،معلومات في سياق نشاط مهني آخرتقديم األنشطة المتمثلة في  -
إبرام أو تنفيذ عقد التأمين، والتسيير بصفة مهنية لكوارث  علىاألنشطة غايتها مساعدة العمالء 

 .(2)شركة التأمين أو نشاطات تقدير وتسوية الحوادث

ناهيك عن  ،جوانب عدة فيتبرز أهمية تمييز هذه األعمال عن نشاط الوساطة في التأمين 
ذلك سنبين النشاطات ب ولإلحاطة، الواجبة التطبيق والتي تحكم هذه المهنةالقانونية والنصوص القواعد 

 :فيما يلي وساطة في التأمينعلى أنها التي ال تعتبر 

 

 الفقرة األولى

 األجراء. الشركة عمالتقديم عقود التأمين من طرف 
 

نظرا لكون شركة التأمين عبارة عن شخص اعتباري يأخذ شكل شركة مساهمة، فمن المنطقي أنه 
( Des salariées)إال من خالل عمال أجراء  يتم ذلك إذ ال، شخصيا طالبي التأمينال يمكنها التعاقد مع 

ن صادر عقرار موجب لشركة بلخيص فتحها امنح تر تُ بإحدى مكاتب تمثيلها التي  يعملون ،موظفون لديها
ُمرفق بملف ، وذلك بتقديم طلب من طرف مسؤول شركة التأمين المؤهل قانونا ،الوزير المكلف بالمالية

 .(3)أخرى ويتضمن عدة وثائقالمالية وزارة سحب من يُ 

                                                           
 ( من قانون التأمين الفرنسي، والتي تنص على أنه:L 511-1المادة ) ( أنظر: الفقرة الثانية من1)

«N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant 

exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.». 

 ، والتي تنص على أنه:22/02/2006األولى من القانون البلجيكي الصادر بتاريخ  ة األولى من المادة( أنظر: الفقر2)
«Ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances : 

- Les activités exercées par une entreprise d’assurances ou un salarié d’une entreprise d’assurances qui 

agit sous la responsabilité de cette dernière ; 

- Les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité 

professionnelle pour autant que ces activités n’aient pas pour objet d’aider le client à conclure ou à 

exécuter un contrat d’assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise 

d’assurances ou les activités d’estimation et de liquidation des sinistres.». 

ركات التأمين و/أو إعادة التأمين، الجريدة ح مكاتب تمثيل شروط فتـــ، والذي يحدد كيفيات وش2007يناير  28مؤرخ في ـقرار الـ( أنظر: ال3)

 .2007، المؤرخة في سنة 20الرسمية العدد 
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إلى أحد فروع شركة  أي عميل من العمالء طالبي التأمينعند تقدم عليه أنه جرت العادة  وحسبما
د التأمين معهم، بإسم ولحساب شركة فيقوم بإبرام عقعقود يجد هؤالء األفراد التأمين ما الكتتاب عقد من 

  فيها. يعملونالتأمين التي 
جميع العاملين فيها، بغض النظر عن تسمية الوظيفة التي والمقصود بموظفي شركة التأمين 

التي على مستواها يتم  ، سواء كانت مصلحة اإلنتاج، أو المصلحة التابعين لها(1)يشغلونها أو رتبتها
من عقود ومالحق تعديل أو تمديد ضمانات أو تجديد عقود  التأمين وثائقمختلف وتحرير إبرام ب، توزيعال

مبالغ ودفع  ،عمليات تسوية الحوادثالقيام بالتي تتولى  ، أو مصلحة الحوادثاقترب تاريخ انتهاؤها
التي تتكفل بقيد مختلف العمليات ، أو مصلحة المحاسبة عند تحقق األخطار المؤمن منها التعويض

من تحصيل لمبالغ األقساط المستحقة الدفع،  التأمين أو وكالتها المباشرة المحاسبية التي تجريها شركة
 .وسداد لمبالغ التعويضات الواجبة األداء

مال في ـــفها لهؤالء العيــــــعند توظنية عادة ـــــطة في السوق الوطــــالناش ينــــالتأم ترط شركاتـــوتش
لممارسة مهنة أو نشاط قانونا تختلف كثيرا عن الشروط المحددة  ،ةأي مصلحة كانت شروط معين

والذي  340-95رقم المرسوم التنفيذي  بموجبزائري ـــــشرع الجــــددها المعالوساطة في التأمين، والتي 
م، ومراقبتهم هم، ومكافأتهــــــنية وسحبه منـــــية المهـــــين االعتماد واألهلـــــروط منح وسطاء التأمـــــيحدد ش

 سالف الذكر.
خصوصا ما  ،لحساب شركة التأمين العاملين بها هؤالء الموظفون األجراءبه يقوم ورغم أن ما 

يشبه إلى حد بعيد ما يقوم  العمالءجمهور ها على منتجاتمختلف  وتوزيع عرضعمليات اإلنتاج و يتعلق ب
الحقيقة ال يعتبرون كوسطاء إال أنهم في ، أو تلك لحساب هذه الشركةمن مهام به وسطاء التأمين 

 االتي يقوم بهولهم نفس الصالحيات  ،ولو أنهم يقومون تقريبا بنفس األعمال والمهام ،لديهامعتمدين 
 .وسطاء التأمين
 اهم تحت مسؤوليتهبالتالي مباشرة، و  شركة التأمينألن هؤالء األفراد يعملون تحت تصرف ذلك 

التابعين لها، والتي يعملون لحسابها األفراد بشركة التأمين  بط هؤالءتهذا من جهة، ومن جهة أخرى ير 
 ،هذه العالقة قانون العمل، إضافة إلى االتفاقيات واالتفاقات الجماعية للعمل وبالتالي يحكم ،عقد عملب

شركة التأمين وأحد أو عدد العمل  الداخلية لهذه الشركة، وفي حالة نشوب نزاع بين طرفي عالقة واألنظمة
نزاعات فردية أو نزاعات سواء كانت  ،فإن تسويتها تتم وفق مراحل تسوية منازعات العملمن العمال 

 جماعية.
                                                           

 .62، ص 2010، األردن، الطبعة األولى، دار إثراء للنشر والتوزيع( أنظر: المصاروة )هيثم حامد(، تشريعات أعمال التأمين، 1)
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حيث اعتبر العاملين  ،نجد المشرع المصري قد سلك االتجاه اآلخر ،سالف الذكرلمنحى لخالفا 
لحساب  المؤمن لهم مع العمالءإبرام عقود التأمين  يقومونالذين و  ،بالجهاز اإلنتاجي لشركات التأمين

 .(1)الشركة التي يعملون فيها من وسطاء التأمين
 

 الفقرة الثانية

 .في إطار نشاط مهني آخرتقديم عقود التأمين 
 

الجزائرية وتخلي الدولة  ،في ظل فتح السوقمختلف شركات التأمين القائمة بين المنافسة  أدت
عند توزيعها لمنتجاتها المتمثلة أساسا في عقود شركات التأمين  بحثإلى عن احتكارها لهذا القطاع 

ثيرا مع نشاط الوساطة في التأمين، وذلك من تتشابه كوقنوات توزيع  ،سبل أخرىالتأمين على خدمات 
الترويج تتولى عمومية أو خاصة شركات حتى و وجمعيات مؤسسات  شركات علىهذه الخالل اعتماد 

المؤسسات والجمعيات وهذه من جهة لتأمين برم بين شركة ابموجب اتفاقية تُ  إما ويتم ذلك ،هالمنتجات
 شركةمع عقود الجيه طالبي التأمين الكتتاب تقوم بموجبها هذه األخيرة بتو  ،من جهة أخرى والشركات

من  اكتتابهاوأن تم أو إرشادهم لالنخراط في عقود تأمين سبق  ،التأمين التي أبرمت معها هذه االتفاقية
هذه المؤسسات أو الشركات  نشاط رغم أن من طرف هذه المؤسسة أو الشركة مع شركة التأمينقبل 

وليسوا وسطاء وال يربطهم بشركة التأمين عقد يشمل تقديم عمليات التأمين أصال،  العمومية أو الخاصة ال
وسنقدم مثالين على ذلك هما: وال يعملون باسمها ولحسابها،  ، يمثلون شركة التأمينوكالة، كما أنهم ال
، والمؤسسات والجمعيات التي تقترح على أعضائها االنخراط في عقد أو المركبات وكالء بيع السيارات

 .(2)تأمين جماعي
مؤهلين قانونا لعرض ليسوا ورغم أنهم ( Les concessionnaires)فبالنسبة لوكالء بيع السيارات 

ثير من شركات ـــــكينات، إال أن الـــــقانون التأموص ـــــنصبموجب هور ــــــللجمين ـــــوتقديم عمليات التأم
قصد  هؤالء الوكالء يات معــــــإبرام اتفاقتنا الحالي عمدت إلى ـــــخاصة في وقـــــمومية منها والــــالعالتأمين 

ديدة، وهذا ــــــي السيارات الجيتر ــــــاالت من مشـــــمالء هذه الوكـــــلحساب ع باتـــــالمركين ـــــقديم عقود تأمــــت

                                                           
المتعلق بإصدار قانون اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر والمعدل  1981لسنة  10لقانون رقم من ا 71ية من المادة ـقرة الثانــ( أنظر: الف1)

، والتي تنص على أنه: 2008لسنة  118والقانون رقم  1998لسنة  156والقانون رقم  1995لسنة  91بمقتضى كل من القانون رقم 

 التأمين القائمة بين وسطاء التأمين في مفهوم وأحكام هذا الفصل.". "ويعتبر العاملون بالجهاز اإلنتاجي بشركات التأمين وإعادة

 المؤسسات والشركات، إذ يقوم مديرو ومسؤولوتعتمد جل شركات التأمين عند توزيع بعض منتجاتها على إبرام اتفاقيات مع رؤساء ومديري  (2)

تخفيضات في هذه المؤسسات والشركات بإعالم وتوجيه العمال والموظفين بها إلى إبرام عقود التأمين لدى هذه الشركة مقابل استفادتهم من 
 ه ما يقوم به مدير أو مسير المؤسسة أو الشركة إلى حد ما نشاط الوساطة.ـفي هذه الحالة يشبقيمة أقساط التأمين، 
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ذلك ، و 15-74 رقم األمرنصوص  بموجب من المسؤولية المدنية المركباتراجع إللزامية التأمين على 
 .(1)قبل إطالقها للسير

قيام  شركة التأمين والوكيل الحصري لبيع السياراتموضوع االتفاقية الموقعة بين أحيانا يكون ف
رشاد توجيه ب هذا األخير لشركة التي الراغبين في شراء سيارات جديدة الكتتاب عقود تأمين مع ا عمالئهوا 
، وهذا يضمن الواجبة الدفع االتفاقية، على أن يستفيدوا من تخفيضات في مبالغ األقساط أبرمت معه

 من العمالء. معتبرلشركة التأمين عدد 
االتفاقية  بموجبوفي حاالت أخرى يتفق كل من شركة التأمين والوكيل الحصري لبيع السيارات 

ليتولى تقديم عقود تأمين السيارات على مستوى على تعيين شركة التأمين ألحد موظفيها الموقعة بينهما 
 مقر وكالة بيع السيارات.

واستقطاب الزبائن في سبيل الترويج لمنتجاتها  بيع السيارات بعض وكاالتتعتمد  ،في المقابل
بين خيارين: إما ضمان هم عادة ُتخير ، أين جديدة امتيازات لكل من يشتري سيارة منح عمالئهاعلى 

بيع السيارات الحصري ل الوكيل تحملأو لمسافة معينة، العميل سيشتريها التي صالحية سير المركبة 
منح معينة، كزمنية كل األخطار لمدة  من عميله مشتري المركبةة يغطي مركب تأمين عقد لمبلغ قسط

الضمانات التي يتضمنها عقد تأمين المركبات )من كل األخطار  شامال اتأمينالعميل مشتري السيارة 
 .مثال سنة كاملةلمدة و  ،(اإلجبارية واالختيارية

كل األخطار،  منشامل وفي الحاالت التي يختار فيها مشتري السيارة تغطية مركبته بعقد تأمين 
مع شركة  التي أبرمها تفاقيةاال بموجبيستفيد غير أنه  ،يتحمل وكيل بيع السيارات مبلغ القسط كامال

افة إلى ترويج وبيع ، إضفي قيمة األقساط التي سيلتزم بدفعها لشركة التأمين كبيرة التأمين من تخفيضات
 .عدد من المركبات التي يعرضها للبيع

هذه التي أبرمت معه التأمين  ةلشركمسبقا الحصري بيع السيارات  وكيلويقدم في هذه الحالة 
، )رخص القيادة( ي السيارات أوال بأول، إضافة إلى وثائق مشترييهايبأسماء وعناوين مشتر قائمة االتفاقية 

 والبيانات الخاصة بها. مع تحديد نوع السيارة

                                                           
المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار،  30/01/1974المؤرخ في  15-74من األمر ( أنظر: المادة األولى 1)

"كل مالك مركبة ملزم باالكتتاب في عقد والتي تنص على أنه: ، 1974، المؤرخة في سنة 15الجريدة الرسمية العدد المعدل والمتمم، 

 لمركبة للغير وذلك قبل إطالقها للسير.".تأمين يغطي األضرار التي تسببها تلك ا
إضافة إلى ذلك، ال يعد وكالء بيع السيارات وال وكاالت السياحة واألسفار في حال إبرام اتفاق بينها وبين شركة تأمين قصد توزيع 

يمكن اعتبارهم من وسطاء بعض عقود التأمين على العمالء الذين يقصدونها كتأمين السفر مثال، بل يحكم عالقتهم اتفاق خاص، كما ال 
التأمين آلن دور هذه الهيئات أو الشركات يقتصر على دعوة وتوجيه عمالئها للتعاقد مباشرة مع شركة التأمين التي يربطها بها اتفاق 

 يصل دون أي تدخل منها، وينحصر دورها على مجرد التقريب بين عمالئها وشركة التأمين ويشبه دورها نشاط سمسار التأمين لكنه ال
 .إلى هذه المرتبة ألن دور السمسار أوسع من ذلك

 وما بعدها. 09دحت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، صـم :أنظر
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وكيل بيع السيارات بملء استمارة األسئلة  القضاء الفرنسي أن قياماجتهاد يرى  ،وفي هذا اإلطار
مشتري المركبة عميله وكيال ل يجعل منهعميله مشتري السيارة،  نيابة عن شركة التأمينالُمعدة من طرف 

 .(1)لمؤمن له، وليس وكيال لشركة التأمينا
أي عمولة نظير قيامه سالفة الذكر وال يتقاضى الوكيل الحصري لبيع السيارات في كل الحاالت 

تخفيضات معتبرة في قيمة األقساط من  إبرام هذه االتفاقياتيستفيد من وراء  غير أنه يمكن أنبذلك، 
ما من شك أن ، و اقيةعند إبرام وتوقيع االتف، تحدد نسب هذه التخفيضات الواجبة الدفع تمنح له أو لعمالئه

، وبالتالي وخدماتهم على ترويج منتجاتهمكثيرا ساعد تو  ،هاحقق منفعة مشتركة لطرفيمثل هذه االتفاقيات ت
 .استقطاب المزيد من العمالء

في بعض الحاالت التي يكون فيها طالب التأمين  هذا اإلطار ما يحدث عمليانطاق وال يدخل في 
متلهفا الستالم سيارته بعد شرائها وقيادتها وال يوجد عنده استعدادا لالنتظار وقتا طويال إلتمام اإلجراءات 

 هتنتدبقانونا فيقوم بتقديم طلب تغطية إلى وكيل تأمين مفوض المتبعة للحصول على التغطية التأمينية، 
يقوم بمنح مذكرات التغطية المؤقتة لطالبي تأمين سياراتهم، و مقر وكالة بيع السيارات،  فيشركة التأمين 

 تفإذا تمت الموافقة عليها أصدر  تتولى بدورها دراستها،شركة التأمين التي هذه الطلبات إلى ول ح  بعدها يُ 
في هذه الحالة التأمين، وبالطبع فإن الوكيل يقوم  للوكيل الذي يسلمها بدوره لطالب هاالتأمين وأعطت وثيقة

، وهكذا فإن عقد التأمين يصدر عن المؤمن بينما تصدر مذكرة التغطية للشركةبتحصيل مبلغ القسط 
 . (2)المؤقتة عن وكيل شركة التأمين

جمعية بهدف من قبل شخص معنوي أو رئيس مؤسسة أو يكتتب أما بالنسبة للتأمين الجماعي ف 
بهدف تغطيتهم من خطر أو عدة  ،ط مجموعة من األشخاص تتوفر فيهم شروط محددة في العقدانخرا

 .(3)كتتب العقدمُ بأخطار متعلقة بتأمينات األشخاص، وتربطهم نفس العالقة 
على مرحلتين، المرحلة األولى عمليا ونظرا للطبيعة الخاصة لعقد التأمين الجماعي فإن إبرامه يتم 

شخص المعنوي أو رئيس المؤسسة أو الجمعية الهي مرحلة التعاقد الذي يتم بين طالب التأمين )ممثل 
يتم تعيينهم بصفاتهم وتربطهم بمكتتب العقد نفس مثال( والمؤمن، وهذا لمصلحة مجموعة من المستفيدين 

                                                           
 .(Civ. I, 06/01/1994, R.G.A.T, 1994. 911( أنظر: )1)

 أورده: 

BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, p48. 
Marge N°24. 

وما  119، ص2006التأمين البري في التشريع، عمان، األردن، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ( أنظر: العطير )عبد القادر(، 2)

 بعدها.

"يكتتب عقد تأمين الجماعة المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه: 07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  62( أنظر: المادة 3)

من قبل شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغية انخراط مجموعة من األشخاص تستجيب لشروط محددة في العقد من أجل تغطية 
 خطر أو عدة أخطار متعلقة بالتأمين على األشخاص.

 المكتتب.". يجب على المنخرطين أن تكون لهم نفس العالقة مع
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فتشمل تأمين من  ،تأمينات األشخاصالعالقة، لتغطيتهم من جملة من األخطار متعلقة ب
، ثم تأتي المرحلة وتأمين من المرض وتأمين على الحياة ،وتأمين الوالدة والعجز عن العمل ،اإلصابات

مع التزامهم  ،هفي لالنخراطن من هذا العقد االقتراح المعروض عليهم و الثانية وفيها يقبل األفراد المستفيد
 .(1)دوريا اشتراك التأمينمبلغ بدفع عندها 

قدم من طرف شركات التأمين: تأمين أعضاء ومن بين األمثلة العملية لعقود التأمين الجماعي المُ 
الجمعيات والفرق أو النوادي الرياضية، وتأمين رب العمل لمصلحة مستخدميه، والتأمين المدرسي الخاص 

 .، وغيرهابالتالميذ

عالمها  ،من هذا العقدالمستهدفة أو الفئة المستفيدة  االقتراح على ويقدم  بضرورة االنخراط فيوا 
عادة بوساطة مكتتب عقد التأمين )الرئيس أو ممثل الشخص المعنوي(، عن طريق عقد التأمين الجماعي 

، والذي يحدد شركة التأمينطرف ( مطبوع وُمعد مسبقا من Noticeالكتابة، وذلك بموجب ملخص شروط )
واإلجراءات المتبعة في حالة تحقق الخطر الضمانات التي يشملها العقد، وكيفية االنخراط فيه، بعرف ويُ 

  .(2)المؤمن منه
رغم أن قيام الشخص المعنوي أو رئيس المؤسسة أو الجمعية بإبرام عقد تأمين جماعي لحساب و 

به إلى حد بعيد نشاط يش هواقتراحه عليهم االنخراط في ،الغير)العمال أو المستخدمين أو األعضاء(
فال يمكن لمكتتب الوساطة في التأمين إال أن ذلك ال يعتبر من نشاط الوساطة وال يندرج ضمن نطاقها، 

كما ال يتقاضى ، مانحة الضمان العقد قبول انخراط أي عضو بل ذلك متوقف على قبول شركة التأمين
سواء كان مديرا أو رئيسا أو مسيرا أي مقابل أو عمولة نظير قيامه الجماعي التأمين إبرام عقد طالب 

 في الحقيقة هو اكتتاب عقد تأمين لمصلحة الغير.هذا كله بذلك، بل 
 

 ةلثالفقرة الثا

 .واألضرار الخسائر المتعلقة بتقديرالنشاطات 
 

إبرام إتمام قصد  والشركةطالب التأمين التأمين على التوسط بين العميل  الوساطة فينشاط  يقوم
، وعند تحقق الخطر المؤمن منه يتوقف دور الوسيط على مباشرة طيلة مدة سريانه وتنفيذ آثاره عقد التأمين

 ،من أحد أو كال طرفي عقد التأمين الذي توسط في إبرامه بعض اإلجراءات إذا تم تفويضه القيام بها
                                                           

، "عقود الغرر وعقد التأمين"الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني(   نهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدنيـ( أنظر: الس1)

 .1404المرجع السابق، ص

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 
p54.  
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والقيام بإجراءات دفع  في اآلجال المحددة، وتتمثل عموما في إعالم المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه
، أو للمضرور في فروع تأمينات المسؤولية، أو للمستفيد في للمؤمن لهأو التأمين لغ التعويض وتسليم مب

 .بعض فروع تأمينات األشخاص
ألخطار األعمال المتعلقة بالبحث في األسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث وا في حين تعد

وتقدير قيمة الخسائر واألضرار التي تسببها هذه الحوادث في الحقيقة مهام يختص بها  ،المؤمن منها
 العواريات و"الخبراء ومحافظ اسم:يعرفون بـــــو غير الوسطاء، في نشاط التأمين من آخرون  متدخلون

وتحديد ، عقود التأمينمحتوى إلعداد أو تغيير تستعين بخدماتهم شركات التأمين  حيث، "واإلكتواريين
الحوادث وقوع لتحقق من أسباب وا، للمؤمن لهم قيمة األقساط المستحقة الدفع المقابلة للتغطية الممنوحة

للمؤمن بدفعها شركات التأمين التي تلتزم  التعويضمبالغ وتقدير ، المضمونة بموجب هذه العقودواألخطار 
 .في مختلف فروع تأمينات األضرار لهم

كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال البحث عن األسباب وطبيعة هو ( L’expert)والخبير 
 Commissaire)، أما محافظ العواريات (1)وامتداد األضرار وتقييمها والتحقق من ضمان التأمين

d’avaries ) فهو كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال المعاينة والبحث عن أسباب وقوع األضرار
وتقديم التوصيات بشأن اإلجراءات التحفظية  ،الالحقة بالسفن والبضائع المؤمن عليهاوالخسائر والعواريات 
 .(2)والوقاية من األضرار

حصائية  ،ومالية ،كل شخص يقوم بدراسة اقتصادية بأنه( Actuaire)اإلكتواري يعرف  بينما وا 
دد ـــمؤمن له، كما يحــــالمؤمن والف ـــوتكالي ،ييم أضرارـــقوم بتقــعقود التأمين، وي بهدف إعداد أو تغيير

ويراقب االحتياطات المالية لشركة  ،أسعار االشتراك أو قيمة أقساط التأمين، ويتابع نتائج االستغالل
 .(3)التأمين

العواريات على بيان وصف عام للضرر الحاصل، بل  تقتصر مهام هؤالء الخبراء ومحافظيوال 
بحث عما إذا كانت هناك أسباب أخرى تدخلت واشتركت مع الخطر عليهم التحقق من أسبابه والتحري وال

المؤمن منه في حصول األضرار، وبالتالي تحديد المسؤوليات، كما يجب عليهم تقدير قيمة األموال 

                                                           
"يعد خبيرا كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة  المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: 07-95من األمر  269مادة ـــ( أنظر: ال1)

 في مجال البحث عن األسباب وطبيعة وامتداد األضرار وتقييمها والتحقق من ضمان التأمين.".

"يعتبر محافظ عواريات كل شخص مؤهل المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  270مادة ـــ( أنظر: ال2)

لتقديم الخدمة في مجال المعاينة والبحث عن أسباب وقوع األضرار والخسائر والعواريات الالحقة بالسفن والبضائع المؤمن عليها 
 ءات التحفظية والوقاية من األضرار.".وتقديم التوصيات بشأن اإلجرا

"يعتبر إكتواريا كل المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06مكرر من القانون  270مادة ــ( أنظر: ال3)

رار وتكاليف المؤمن والمؤمن شخص يقوم بدراسات اقتصادية ومالية وإحصائية بهدف إعداد وتغيير عقود التأمين، ويقوم بتقييم أض
 له، ويحدد أسعار االشتراك بالسهر على مردودية الشركة، ويتابع نتائج االستغالل ويراقب االحتياطات المالية للشركة.".
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قارنتها بقيمة األموال الحقيقية وم ،والمصرح بها عند إبرام عقد التأمين من طرف المؤمن له ،المؤمن عليها
 .(1)لضرر، للتأكد مما إذا كان هناك حالة تأمين ناقص أو الالتي أصابها ا

لموافقة جمعية شركات ويخضع اعتماد كل من الخبراء ومحافظي العواريات لدى شركات التأمين  
المؤرخ في  220-07)بموجب المرسوم التنفيذي رقم  شروط محددة قانوناالتأمين، وذلك يتوقف على توفر 

يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات والذي ، 2007يوليو  14
 .(2) وشطبهم.( ،وشروط ممارسة مهامهم ،التأمين

 

 المطلب الثاني

 .العقود التي تمارس بمقتضاها مهنة الوساطة في التأمين
 

نا نشاطات بعض المتدخلين التي ال وبي   بعدما تطرقنا إلى تعريف مهنة الوساطة في التأمين،
آن لنا أن نطرح السؤال التالي: ما هي اآللية القانونية التي بموجبها يمارس  وساطة في التأمين،كتعتبر 

 بمن فوضهالتأمين  وسيطما هو العقد الذي يربط  :أكثر وضوحا وسيط التأمين مهنته؟ أو بعبارة أخرى
ممارسة وما مدى ارتباط  الوساطة في التأمين؟نشاط  بمقتضاهوالذي يمارس  ،)شركة التأمين أو العميل(

 هذه المهنة أو النشاط بأحكام وقواعد النيابة في التعاقد؟
بين الوسيط ومن فوضه، والذي يمارس بموجبه  يربطذلك أن لتحديد نوع وطبيعة العقد الذي 

المهنة وااللتزامات المترتبة عليها، الوسيط مهنته له أهمية خاصة، حيث على أساسه تحدد طبيعة 
والمسؤولية التي تقوم في حالة إخالل أحد طرفي هذا العقد بالتزاماته، وكذا القانون الواجب التطبيق وقواعد 

 اإلثبات في حالة حصول نزاع.
مما ال شك فيه أن العقد الذي يبرم بين شركات ووسطاء التأمين يختلف بحسب ما إذا كان و 
، فبالنسبة (3)الممارس لمهنة الوساطة في التأمين وكيل عام لشركة أو شركات التأمين أو سمساراالشخص 

، ويربطه بها عقد وكالة، وبالتالي يخضع ألحكام عقد (4)للوكيل العام للتأمين يعتبر وكيال لشركة التأمين

                                                           
انية، دار الثقافة عمان، األردن، الطبعة الث، "عقد التأمين"كري )بهاء بهيج(، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، الجزء الثاني ـش ( أنظر:1)

 .251، ص2011، للنشر والتوزيع

الذي يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأمين  14/07/2007المؤرخ في  220-07يذي رقم ـنفـوم التـ( أنظر: المرس2)

 .2007 ، المؤرخة في سنة46، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، الجريدة الرسمية العدد لدى شركات التأمين

دار الجامعة الجديدة مصر، نديل )سعيد السيد(، المسؤولية المدنية لشركات التأمين في ضوء عقدي التأمين والوكالة، اإلسكندرية، ــ( أنظر: ق3)

 .06، ص 2005للنشر، 

"يضع الوكيل العام بصفته ي تنص على أنه: المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والت 07-95ر ـمن األم 253مادة ـية من الـقرة الثانـ( أنظر: الف4)

 وكيال....".
 ونصها باللغة الفرنسية:

« L’agent général, en sa qualité de mandataire, met….. ». 
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، أما فيما يخص (2)السمسرة، وبالنسبة للسمسار فيربطه بشركة التأمين عقد (1)الوكالة بينه وبين موكله
فتعتبر وتتصرف لها جات التأمين عن طريق البنوك أو المؤسسات المالية أو الهيئات المشابهة توزيع منت

 .بشركة التأمين عقد وكالةهي األخرى يربطها ، وبالتالي (3)هي األخرى كوكيل لشركة التأمين
تظهر  ،السمسرةعقد عقد الوكالة و  إضافة إلى ممارسة نشاط الوساطة في التأمين بموجب كل من

عقد العمل وعقد المقاولة، وكل هذا  :أيضا إلى جانبهما ميزات عقود أخرى كمزيج بين هذه العقود مثل
 ،، لكن الوساطة في التأمين عموما تمارس بموجب إما عقد وكالة(4)متعلق بالصالحيات الممنوحة للوسيط

على بشكل مختصر بهما  المتصلةوبعض المفاهيم العامة  سنتناول هذين العقدينأو عقد سمسرة، لذلك 
 ا.مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين تمارس بمقتضاه اعتبار أن

 

 الفرع األول

 .الوساطة في التأمين بموجب عقد الوكالة
 

، لذلك قد ال والتجاري نظرا للتطور الحاصل في كافة المجاالت السيما على الصعيد االقتصادي
يعملون باسمه ولحسابه في أكثر  يكون له عدة وكالءإذ ينبغي أن بوكيل واحد،  المعنوي يكتفي الشخص

، إذ إنجاز أعماله دون الحاجة إلى االنتقال من منطقة إلى أخرى علىمن منطقة أو إقليم، مما يساعده 
دون معهم باسمه توفر عليه الوكالة الوقت والجهد، فبدال من أن يتعاقد األصيل مع الغير يعين وكالء يتعاق

إلى األصيل وهو شركة التأمين، أين الذي يبرمه الوكيل على أن تنصرف آثار هذا العقد  ،ولحسابه
 د.و العقه تكتسب الحقوق وتتحمل االلتزامات المترتبة عن هذ

                                                           
 .06ل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صـديــــــنـــ( أنظر: ق1)

، "عقود الغرر وعقد التأمين"الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني(   هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدنيـنـالس

 .1112المرجع السابق، ص

 .159، ص2003اإلسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، عود )رمضان(، أصول التأمين، ــأبو الس

، األردن، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيعين، أسامة( وشقيري )نوري موسى(، إدارة الخطر والتأمسالم ) عـــزمـــــي

 .215، ص2010

القاهرة، مصر، "، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسيمد )حسام محمود لطفي(، األحكام العامة لعقد التأمين "ـــــــحـــم

 .105، ص2001، دون دار نشر الطبعة الثالثة،

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 
p294.  

روط توزيع منتوجات التأمين ــفيات وشـحدد كيـالذي ي 22/05/2007المؤرخ في  153-07م ـفيذي رقـرسوم التنـمن الم 04مادة ــ( أنظر: ال3)

، 2007، المؤرخة في سنة 35الجريدة الرسمية العدد ما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، عن طريق البنوك والمؤسسات المالية و

 "تتصرف الهيئات المذكورة في المادة األولى أعاله بصفة وكالء لشركات التأمين".والتي تنص على أنه: 
 ونصها باللغة الفرنسية:

«Les organismes visés à l’article 1er ci-dessus agissent en qualité de mandataire des sociétés d’assurance.». 

 .وما بعدها 16ت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، صــدحــــ( أنظر: م4)

، المرجع التأمين""عقود الغرر وعقد السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( 

 .1112السابق، ص
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مهنة الوساطة  بموجبهابعقد وكالة عامة يمارس  شركة التأمينبيرتبط الوكيل العام  ،نتيجة لذلك
في التأمين، وبالرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري قد عرف عقد 

، (1)(عقد يفوض بمقتضاه شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه) :الوكالة بأنه
الموكل )شركة  :العامة للتأمين هم طرفينومن خالل هذا التعريف يتبين لنا أن أطراف عقد الوكالة 

التأمين( والوكيل العام، والعمل الذي يفوض الموكل الوكيل العام للتأمين للقيام به يتمثل في إجراء 
 إدارة وتسيير هذهمن مادية إلى القيام بأعمال إضافة إبرام عقود التأمين،  وهي هناقانونية تصرفات 
، للوقوف على صحة وصدق تصريحات طالب التأمينلمؤمن عليها كمعاينة وتفحص األشياء االعقود، 
م الموكل ولحسابه، وعليه فإن بإس كله وهذا ،المنازعاتتسوية  ،التعويضات ودفعاألقساط مبالغ قبض 

 .طيلة مدة سريانها وتنفيذ آثارها ،نشاطه يتضمن القيام بكل عمل مادي آخر يؤدي إلى إبرام هذه العقود

العقد الذي يربط  التأمين بأنفي القانون قضى المشرع الفرنسي أن في هذا المقام بالذكر  والجدير
 باعتبارها مانحة التوكيلوأن شركات التأمين  ،بشركات التأمين هو عقد وكالة نمندوبيالوكالء و هؤالء ال

 1384وفقا لنص المادة وذلك  ،كما المستخدمينتعتبر مسؤولة مدنيا عن أفعال هؤالء الوكالء والمندوبين 
 .(2)المتعلقة بمسؤولية المتبوع عن أفعال التابع

 

 الفقرة األولى

 خصائص عقد الوكالة العامة للتأمين.
 

اعتمدته الذي يربط الوكيل العام للتأمين بالشركة التي  (3)العامة  عقد الوكالةل هناك عدة خصائص
قد من ـــ: أنه عصائصـــوأهم هذه الخ ،سابهاـــتأمين باسمها ولحــــــديم عقود الــــــتق هوفوضت ،فةــبهذه الص

من العقود  ووهقود الملزمة للجانبين، ــائي، كما أنه من العـــ، إضافة إلى كونه عقد رضعقود المعاوضة
قود والواردة ـــــمن الع وتاما هـــية، وخـــتمرة أو الزمنــة والمسكليــشقود الــمن الععقد  كما أنهغير الالزمة، 

 .على العمل

                                                           
"الوكالة أو اإلنابة هو عقد ي تنص على أنه: ـتمم، والتــعدل والمـالم ،دنيـون المـضمن القانـالمت 58-75م ـر رقـن األمـم 571مادة ـ( أنظر: ال1)

 بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه.".

 :ه( من قانون التأمين الفرنسي والتي تنص على أنL 511-1( أنظر: الفقرة الثالثة من المادة )2)
«Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes 

de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés 

ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme 

des préposés, nonobstant toute convention contraire.». 

 .عض هذه الخصائصــيرها ببــتص عن غــوتخ ،قودــي العــصائص مع باقــض هذه الخــك في بعترــص عقد الوكالة، تشـــعديدة هي خصائ( 3)

الجديد، الجزء السابع )المجلد األول(، العقود الواردة على العمل   هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدنيــأنظر: السن

 وما بعدها. 372، ص1964، لبنان، دار إحياء الثرات العربيبيروت، ، "المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة"
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الوكيل العام )ائي، إذ ينعقد بمجرد تبادل طرفيه ــــتأمين عقد رضـــــيعتبر عقد الوكالة العامة للف
التعبير عن إرادتهما، سواء كان هذا التعبير بالكتابة أو اللفظ، على أن مانحة التوكــــيل( ين ــــــوشركة التأم
ية خاصة ــــمها نصوص قانونـــــها تنظــــ، وذلك لكونوعقد مكتوب تابيــــلب كــــبطنح عادة ــــة تمـــهذه الوكال

المتضمن القانون األساسي  1995أكتوبر  30المؤرخ في  341-95واردة في المرسوم التنفيذي رقم 
 .للوكيل العام للتأمين

معين، إثباته في شكل تابة بالكاشتراط  معوال يتنافى كون عقد الوكالة العامة للتأمين عقدا رضائيا 
 المؤمن والوكيل فهو رضائي، حتى ولو اشترط المشرع :فمادام انعقاد هذا العقد يتم برضا المتعاقدين

 ة.إلثباته شرط الكتاب الجزائري
عقد الوكالة العامة للتأمين عقد يلزم لتمامه أمران ال غنى عن أي منهما وال يتم  ،بعبارة أخرىو 

والوكيل العام على مضمون هذا  شركة التأمينالمتعاقدين الطرفين تراضي  :هذا العقد إال بتوفرهما، فاألول
 .هو وجوب إفراغ هذا التراضي في شكل معين :العقد، والثاني

من القانون المدني( شكل معين لعقد  572يحدد )بموجب المادة  رغم أن المشرع الجزائري لمو 
من  253، إال أنه ) بموجب المادة (1)الوكالة، بل قرن ذلك بالعمل أو التصرف القانوني محل الوكالة

المعدل والمتمم( اشترط شكلية خاصة في عقد الوكالة الذي يربط  ،المتعلق بالتأمينات 07-95األمر 
هو إبرام عقود التأمين باسم ولحساب وذلك لكون العمل القانوني محل الوكالة لها العام، شركة التأمين بوكي

 .مانحة التوكيل شركة التأمين
، المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  253)بموجب المادة  هذا وقد سمى المشرع الجزائري

 Contrat) بعقد التعيينالعام  ابوكيله شركة التأمينعقد الوكالة العامة للتأمين الذي يربط  (المعدل والمتمم

de nomination)(2) المهام المسندة إلى الوكيل العامإضافة إلى تحديد جملة  ،تضمن عدة بياناتي، و ،
 .وتنظيم العالقة التي تربط طرفي هذا العقد

وتعتبر الوكالة العامة للتأمين نوع مميز من الوكاالت، وتتعلق بتقديم عقود التأمين بشكل خاص، 
إبرام عقود التأمين ب العام القيام بجل المهام التي تقوم بها هي، بدأ   هاوكيلتفوض ذلك ألن شركة التأمين 

 .طيلة مدة سريانها وتنفيذ آثارها ،إلى غاية تسيير هذه العقود

                                                           
"يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  58-75من األمر رقم  572( أنظر: المادة 1)

 خالف ذلك.".الواجب توفر في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي ب

 .المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم 07-95من األمر رقم  253( أنظر: المادة 2)
ون األساسي للوكيل العام للتأمين، المتضمن القان 30/10/1995الصادر بتاريخ  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة و

 .1995، المؤرخة في سنة 65الجريدة الرسمية العدد 

 والمتمثل في عقد تعيين الوكيل العام للتأمين. 01رقم الملحق و
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مقابال لما أعطاه، وال يعطي  ينالمتعاقدأحد على النقيض من عقود التبرع التي ال يأخذ فيها و 
صل كل حإذ ي ،المتعاقد األخر مقابال لما أخذه، يعتبر عقد الوكالة العامة للتأمين من عقود المعاوضة

األعمال وقيامه ب ،التأمينإبرامه لعقود فالوكيل العام للتأمين يتقاضى نظير طرف على مقابل لما يقوم به، 
ويعمل باسمها والمتفق عليها بينه وبين شركة التأمين التي يمثلها  ،في عقد تعيينهله المحددة المسندة إليه و 

شركة التأمين فهو  المقابل الذي تحصل عليهعموالت يتم االتفاق على نسبتها مسبقا، أما ولحسابها 
ها، أو بمعنى أخر لحسابو  هاحقة التي يقوم بها الوكيل العام باسمواألعمال المادية الال ةالقانوني اتالتصرف

 .توزيعه عقود خدماتها على جمهور العمالء
ومعنى ذلك أن هذا العقد ينشئ التزامات ، الوكالة العامة للتأمين من العقود الملزمة للجانبينوتعد 

فالوكيل العام متقابلة على عاتق كل من المتعاقدين، إذ أن كل طرف ملزم بشيء ما تجاه الطرف األخر، 
الحدود يربطه بشركة التأمين دون أن يجاوز الذي  التعيينيلتزم بتنفيذ االلتزامات المتفق عليها في عقد 

توفير ما يقتضيه تنفيذ  :م شركة التأمين تجاه وكيلها العام بالتزامات منها، وفي المقابل تلتز له المرسومة
 .الوكيل، وغيرها، دفع عمولة وثائق مختلفةمن المسندة إليه  للمهامللتأمين الوكيل العام 
يعتبر عقد الوكالة عموما والوكالة العامة للتأمين خصوصا من العقود الواردة على العمل، كما 
وذلك  ،المشرع الجزائري عقد الوكالة في الباب التاسع من الكتاب الثاني من القانون المدنيلذلك أدرج 

 ."العقود الواردة على العمل"تحت عنوان: 
وهي هنا شركة التأمين التي تأخذ شكل  ،يؤديه الوكيل العام للتأمين لمصلحة موكلهالذي العمل ف

، فيكون بذلك نائبا عنها، باسمها ولحسابها شركة مساهمة هو تصرف قانوني يتمثل في إبرام عقود التأمين
 .مانحة التوكيل إلى شركة التأمينمن حقوق والتزامات على أن تنصرف أثار هذا العقد 

أن العقد الذي يربط الوكيل العام  "السنهوري عبد الرزاق"األستاذ الدكتور ويرى في هذا اإلطار  
هو مزيج من عقد لحسابها ال يقتصر على عقد وكالة فقط بل باسمها و بشركة التأمين التي يمثلها ويعمل 
عنصر عقد العمل، وذلك إذا كان هذا الوكيل  عقد الوكالة ليشمليمتد وكالة وعقد عمل، وبعبارة أخرى 

 .(1)التي يمثلها أمينشركة التخاضعا لرقابة وتوجيه 
من خصائص عقد الوكالة العامة للتأمين أنها عقد غير الزم، ومؤدى ذلك أنه يجوز لشركة و 

وباعتبارها موكال أن تعزل وكيلها العام عن ممارسة مهامه والقيام باألعمال المسندة  ،التأمين كقاعدة عامة
 للوكيل العام للتأمين أن يتنحى عن الوكالة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجوز في بعض الحاالت إليه

                                                           
، "عقود الغرر وعقد التأمين"الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني(،   هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدنيـنـ( أنظر: الس1)

 .1112المرجع السابق، ص
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، لموضوع وكالته أي خالل إبرامه لعقود التأمين وتنفيذ أثارها، وذلك أثناء تنفيذه التي تربطه بشركة التأمين
 حتى قبل البدء فيها.و بل 

المعدل  ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  256المادة  أكدت ذلك )الفقرة األولى من وقد
يمكن أن ينتهي بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين، العقد المبرم ألجل غير  :مم( حيث نصت على أنهوالمت

 .(1)معين بين شركة التأمين ووكيلها العام وذلك بعد إشعار الطرف األخر
أو كما يسميها  ،الوكالة العامة للتأمين من العقود الزمنيةإضافة إلى ما سبق ذكره، يعد عقد 

يتولى يكون فيها الزمن عنصرا جوهريا، فالوكيل العام للتأمين التي  أو المستمرة متدةالبعض بالعقود المُ 
عقود التأمين باسمها ولحسابها طيلة وتسيير بعمل لحساب شركة التأمين التي يمثلها يتمثل في إبرام  القيام

هو بل  ، تحدد غالب ال بأجل مسمى وال بتاريخ معينوالتي ال ،المدة الزمنية التي يمارس فيها مهامه
 الذي يربطه بشركة التأمين.لم يتم فسخ عقد التعيين و بذلك مادام يحوز هذه الصفة  مستمر في القيام

إذا تم إنهاء أو حل هذا العقد  :ويترتب على كون عقد الوكالة العامة للتأمين من العقود الزمنية أنه
وفسخه ألي سبب كان فإنه ال ينحل بأثر رجعي، بل يكون ذلك من يوم اإلنهاء أو الفسخ، على أن يبقى 

قائما، فتظل بذلك عقود التأمين التي أبرمها الوكيل العام باسم ولحساب شركة ما نفذ قبل اإلنهاء أو الفسخ 
 الفسخ سارية المفعول وصحيحة.التأمين التي يمثلها قبل اإلنهاء أو 

الذي يربط شركة التأمين بوكيلها العام فإن عقد الوكالة العامة للتأمين  ،ذكرهناهيك عما سبق 
يتميز بأنه يغلب عليه االعتبار الشخصي، ذلك أن الموكل يدخل في اعتباره شخصية وكيله، وفي المقابل 

ه وهي شركة التأمين، ويترتب على هذه الخاصية أن يدخل الوكيل العام للتأمين في اعتباره شخصية موكل
أو سحب مانحة التوكيل شركة الكما ينتهي بإفالس  ،العقد الذي يربطهما ينتهي بموت الوكيل العام للتأمين

 .بيانه في الباب الثاني من هذا البحث اعتمادها كما سيأتي
 

 الفقرة الثانية

 للتأمين.الطبيعة القانونية لعقد الوكالة العامة 
 

من المسلم به أن عقد الوكالة عموما يكون عقدا مدنيا أو تجاريا بالنسبة للموكل بحسب ما إذا  
، وبالنسبة لعقد الوكالة العامة (2)كان التصرف القانوني محل الوكالة تصرفا مدنيا أو تجاريا بالنسبة إليه

                                                           
"يمكن أن ينتهي، بإرادة  المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: 07-95من األمر  256مادة ــى من الـقرة األولــ( أنظر: الف1)

 أحد الطرفين المتعاقدين، العقد المبرم ألجل غير محدد بين شركة التأمين ووكيلها العام بعد إشعار الطرف األخر.".

"المقاولة جزء السابع )المجلد األول(، العقود الواردة على العمل هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني، الـ( أنظر: السن2)

 .410، المرجع السابق، صوالوكالة والوديعة والحراسة"
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وفق ما قضت به )المادة و ومن جهة أخرى ، من جهة ابحسب شكله عتبر تاجرات للتأمين فإن شركة التأمين
مارس عمال تجاريا بحسب ت هاالمعدل والمتمم( فإن ،المتضمن القانون التجاري 59-75الثانية من األمر 

 لجمهوروتوزيع عقود التأمين على ا ،اوكل أشخاصا للقيام بمهمة تقديم خدماته، وهي بذلك ت(1)موضوعه
عمال الوكالة في هذه الحالة ، وبالتالي تعتبر اأعمال تجارته ، وهذا يتعلق بعمل منباسمها ولحسابها

 .(2)بالنسبة لها تجاريا بالتبعية
قيامه لغرض  بشركة التأمين يربطهالذي )عقد التعيين( لوكيل العام فإن عقد الوكالة العامة اأما 

يعتبر عقدا مدنيا بالنسبة  اولحسابه هذه الشركة، باسم اإبرام عقود التأمين نيابة عنهبمهام الوساطة في 
هذه يخضع اللتزامات التجار، ولو اعتبرت يمارس عمال تجاريا، كما أنه ال وال  ،إليه، مادام ليس تاجرا

 .()المؤمن شركة التأمينلوكالة تجارية بالنسبة ال
تظهر أهمية اعتبار عقد الوكالة العامة للتأمين مدنية أو تجارية بوجه خاص في قواعد اإلثبات و 

، فإذا ووكيلها العاممانحة التوكيل بين كل من شركة التأمين  واالختصاص القضائي في حالة حصول نزاع
الوكالة مدنية كان القضاء هذه إذا كانت ما أالوكالة تجارية فإن القضاء التجاري يكون مختصا، هذه كانت 

األمر باختالف الشخص  يختلفلكن هنا بال خالف، و  (3)للفصل في موضوع النزاع المدني هو المختص
، فقد يكون الوكيل العام للتأمين، وقد تكون شركة التأمين مانحة المدعي رافع الدعوى أمام القضاء

 .التوكيل

 

 الفرع الثاني

 .الوساطة في التأمين بموجب عقد السمسرة
 

ال في  المعامالتفي التأمين أو في باقي السمسرة رغم أن المشرع الجزائري لم يعرف عقد 
في نصوص  والالمتضمن قانون التأمينات،  04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95نصوص األمر 

عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى السمسار نظير عمولة يتقاضاها، هو  القانون التجاري، إال أن السمسرة
                                                           

المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، والتي تنص  26/09/1975المؤرخ في  59-75من األمر  02رة من المادة ــقرة العاشــ( أنظر: الف1)

 عمال تجاريا بحسب موضوعه:"يعد على أنه: 

 .كل مقاولة للتأمينات." -
 "يعد عمال تجاريا بحسب شكله: والفقرة الثانية من المادة الثالثة من نفس األمر، والتي تنص على أنه:

 الشركات التجارية.". -

"يعد عمال تجاريا متمم، والتي تنص على أنه: المتضمن القانون التجاري، المعدل وال 59-75من األمر  04مادة ـى من الــقرة األولـــ( أنظر: الف2)

 بالتبعية:

 األعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.". -

"المقاولة نهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع )المجلد األول(، العقود الواردة على العمل ـ( أنظر: الس3)

 .412، المرجع السابق، صكالة والوديعة والحراسة"والو
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ما بإقناع شخص عن طريق التفاو  ض بالتعاقد مع إما بالعثور على شخص يرتضي التعاقد مع العميل، وا 
 .(1) هذا العميل
وذلك بالسعي والعمل  ،وسيط يقتصر دوره على التقريب بين طرفي التعاقدالتأمين هو سمسار ف

وبالتالي إتمام إبرام  ،أو شركة التأمين طالب التأمين والمؤمنللوصول إلى مرحلة االتفاق بين المتعاقدين 
من دفع لألقساط، وتصريح بتفاقم األخطار المؤمن منها وتحققها،  سريانه طيلة مدةوتنفيذ آثاره  ،العقد

ومبديا  ،المهنية، الفنية والتقنيةذلك خبرته سبيل تحقيق ، مستخدما في ونهاية بدفع مبالغ التعويض
 .وأهدافهم نصائحه للتوفيق بين مصالح الطرفين

عن عقد الوكالة العامة عقد السمسرة في التأمين باعتباره من عقود الوساطة كثيرا يختلف و 
التي التي يتمتع بها كل من الوكيل العام والسمسار، و سواء من حيث الصالحيات والسلطات  للتأمين،

، ناهيك عن اختالف الطبيعة القانونية النشاط للشخص الممارس لهذه المهنة أو منهماعقد يمنحها كل 
 الخاصة بكل عقد.

نتطرق إلى خصائص عقد السمسرة في التأمين، ثم تي فيما سيأسنتناول ذكره، على ضوء ما سبق 
من خالل بيان أوجه االختالف  ، وذلكالعامة للتأمينعن عقد الوكالة  ه، وأخيرا تمييز العقد هذاكيفية إبرام 

 .الموجودة بينهما
 

 الفقرة األولى

 خصائص عقد السمسرة في التأمين.
 

خصائص، يشترك في البعض بمجموعة من اليتميز عقد السمسرة في التأمين كغيره من العقود 
، على أن األخرى منها مع خصائص عقد الوكالة العامة للتأمين، في حين ينفرد عنها ببعض الخصائص

إضافة إلى كونه عقد من عقود المعاوضة، عقد  :أنهأهم خصائص عقد السمسرة في التأمين هي 
                                                           

ولى، دار الجامعة الطبعة األاإلسكندرية، مصر، يم(، عقد السمسرة وآثاره في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، ــوان )إبراهــلـــــــ( أنظر: ع1)

 .وما بعدها 15، ص2009، الجديدة للنشر

 .63، ص2006، ألولى، منشورات الحلبي الحقوقيةالطبعة البنان، ه )مصطفى كمال(، العقود التجارية وعمليات البنوك، ـــــــــــط

اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة عمليات البنوك، -لي( والعريني )محمد فريد(، القانون التجاري العقود التجارية ـــبارودي )عـال
 .102، ص2004، الجديدة

، 1994، انية، ديوان المطبوعات الجامعيةالطبعة الثالجزائر، يل حسين(، العقود التجارية الجزائرية، ـ)سمير جم تالويـالف 

 .437ص

 .85، ص1968، اإلسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، منشأة المعارفي(، العقود وعمليات البنوك التجارية، ـــبارودي )علـال 

ر وتوزيع الكتاب مركز نشأسيوط، مصر، الطبعة األولى، التجارية وعمليات البنوك، مد )بركات مصطفى(، العقود ــــــــأح

 .166، ص2006-2005 الجامعي،

، 2003، اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشري(، الوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، ــدار )هانــــدوي

 .80ص
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من  في حين أنهعلى عمل،  ةواردالد و عقن الم يعد الوكالة عقد ومثله مثلاحتمالي، وهو عقد رضائي، 
 .(1)العقود التجارية

عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل واحد من و  عد عقد السمسرة من عقود المعاوضة،يُ ف
الطرفين المتعاقدين مقابال لما أعطاه، فهو يقوم على أساس تبادل االلتزامات المتقابلة بين المتعاقدين، 

وطالب طرفي العقد )المؤمن إرادة أن الجهد الذي يبدله سمسار التأمين قصد التقريب بين  ومؤدى ذلك
تحقيق في التأمين سمسار متى ُوفق  العوض عنهالمقابل أو عقد بدفع هذا ال( يلتزم أحد أطراف التأمين
 .(2)مسعاه

ويظل عقد السمسرة في التأمين من عقود المعاوضة حتى ولو لم يوفق السمسار في التقريب بين 
، ألن المقابل الذي سيتقاضاه السمسار والمتمثل في مبلغ العمولة ُمشترط مسبقا في حال هذا العقدطرفي 

 مفوضهياجات وهو البحث عن عقد التأمين الذي يلبي احت ،ما إذا نجح في تحقيق العمل المطلوب منه
برامه ،طالب التأمين  .األخيرمع الشركة التي تقبل بدورها  تغطية أخطار هذا  وا 

العقد رضائي متى كان يكفي النعقاده تحقق التراضي بين  ذكرنا فيما سبق أنه يكونوقد 
في هذه أين يكون العقد  ،في شكل معين همارضاالتعبير عن طرفاه حاجة إلى أن يفرغ الالمتعاقدين، دون 

من طرفيه وعقد السمسرة في التأمين عقد رضائي يتم بمجرد تبادل اإليجاب والقبول ، شكلياالحالة 
، ألنه ال كل واحد منهما عن إرادته وذلك يكفي النعقاد هذا العقد دون االعتداد بطريقة تعبير ،(3)وتطابقهما

عقد السمسرة ينعقد بين فورقة كتابية،  العقد شفاهة، وقد تتضمنههذا يشترط إلبرامه شكل معين، فقد يتم 
(، وذلك بتراضيهما وفقا للقواعد العامة على إسناد مهمة السمسرة إلى طالب التأمينو السمسار ) طرفيه

 إبرام عقد التأمين.تمام وتفويضه السعي إلسمسار، ال
يمكن لطالب التأمين أن يسعى بنفسه إلبرام العقد مع شركة التأمين مباشرة دون  ،عالوة على ذلك

، غير أن مصلحته تقتضي بالنسبة إليهتدخل السمسار، فتفويضه للسمسار هو في الحقيقة أمر جوازي 
أكثر ممتلكات عديدة من التي تغطي التأمين المركبة  عقودبعض  قبل إبرامخصوصا  ،سمسارالتفويض 
الذي يصعب على العميل طالب التأمين  بالتعقيدفي أغلب األحيان نها تتسم أل، ذلك مؤمن منه من خطر

دراك مضمونه فهمه كما يحقق له المصلحة  ،لسمسار يعود عليه بالفائدةل طالب التأمين ، وتفويضوا 
 .المرجوة

                                                           
 وما بعدها 25العال(، المرجع السابق، ص مدحـــت )محمد محمود عبد( أنظر: 1)

 .39لوان )إبراهيم(، المرجع السابق، صــــ( أنظر: ع2)

 وما بعدها 25مـدحـــت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، ص( أنظر: 3)

 .وما بعدها 40لوان )إبراهيم(، المرجع السابق، صــــع

 .103المرجع السابق، صي( والعريني )محمد فريد(، ـــالبارودي )عل
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سمسار قد يوفق في تقريب وجهات الأن معنى كون عقد السمسرة في التأمين عقد احتمالي هو و 
أين يترتب على ذلك استحقاق  ،إبرام العقديتم وبالتالي  وطالب التأمينالمؤمن نظر الطرفين المتعاقدين 

تحقيق في السمسار قد ال يوفق في المقابل المتفق على قيمته مسبقا،  جرمبلغ العمولة أو األل السمسار
 .(1)عمولةال مبلغفي هذه الحالة ال يستحق أين  مسعاه ألسباب عدة

فجانب االحتمال في عقد السمسرة في التأمين يقتصر على تحقيق السمسار للعمل المطلوب منه 
، بل قبول فحسب وهو ليس البحث عن عقد التأمين الذي يلبي احتياجات عميله طالب التأمينمن عدمه، 

 وتنفيذ آثاره ،التأمين الذي تفاوض السمسار بشأنهإبرام عقد إتمام كال الطرفين طالب التأمين والمؤمن 
قد و ويكلل جهده المبذول بالنجاح، فقد يوفق  ،، وهذا أمر غير محقق بالنسبة للسمسارطيلة مدة سريانه

 .ما كان يسعى إليهتحقيق يفشل في 
وتم إبرام وتوقيع عقد التأمين الذي  ،وعلى افتراض أن سمسار التأمين قد وفق في تحقيق مسعاه

والمؤمن بتنفيذ آثاره التي تلي مرحلة التعاقد )دفع  المؤمن لهتفاوض بشأنه، وقام كال طرفي هذا العقد 
، ...إلخ( المؤمن منه ، دفع مبلغ التعويض عند تحقق الخطرالمؤمن منه األقساط، التصريح بتفاقم الخطر

كل ذلك؟ خير )السمسار( مقدار الجهد الذي سيبدله في سبيل تحقيق السمسار، هل يعلم هذا األ بوساطة
 محددة مسبقاالسمسار على الرغم من أن نسبة العمولة التي سيتقاضاها  الحقيقة على النقيض مما ُذِكر

خصوصا  ،ضني يستغرق وقتا إلتمام التعاقد، فقد يبدل السمسار جهد مُ بنسبة مئوية من مبلغ قسط التأمين
كم شركة ما تمتلك عقد مركب يتضمن تغطية  السمسارتفاوض بشأنه يوضوع عقد التأمين الذي إذا كان م
صناعية تندرج ضمن فروع تأمين  من أخطارالمنقولة والعقارية موال األو ممتلكات ال هائل منأو عدد 
وقت  في عمله هذاالسمسار  نهي، وقد يُ مثال مختلفة إضافة إلى تأمين مستخدميها وموظفيهامتعددة و 

أخطار  من قود تأمينــــطه في إبرام عــــحديد عن توســــبالتيتأكد هذا األمر و  ،دون أدنى جهدو  ،قصير
 .أو ممتلكات قليلة ومحدودة بسيطة

والذي  ،نجد أن الموضوع أو المحل المقصود منه ،بالنظر إلى تعريف عقد السمسرة سالف الذكرو 
نما هو  يثبت أثر اتفاق الطرفين فيه، وتتعلق به أحكامه ليس عينا من األعيان، وال شيئا من األشياء، وا 

عقد التأمين، الطرفين المتعاقدين لإبرام عد عمل معين يقوم به سمسار التأمين، نظير عمولة يستحقها ب
 لنعقد الذي هذا الإبرام إتمام قصد  المؤمنو  طالب التأمينوهذا العمل هو التقريب بين من وسطه وهو 

 .(2)يكون طرفا فيه

                                                           
 وما بعدها. 41لوان )إبراهيم(، المرجع السابق، صـــ( أنظر: ع1)

 .42لوان )إبراهيم(، المرجع السابق، صـــ( أنظر: ع2)
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لذلك من بين أهم أوجه االختالف القائمة بين كل من عقد الوكالة العامة للتأمين وعقد السمسرة 
أن عمل السمسار هو عمل مادي محض يتمثل في هو اختالف موضوع كل عقد، ذلك في التأمين 

، الذي تفاوض بشأنه السمسار بإبرام عقد التأمين كل منهما قيام التقريب بين طالب التأمين والمؤمن بهدف
يتمثل في إبرام عقود التأمين عمل الوكيل العام للتأمين األساسي هو القيام بتصرف قانوني  في حين أن
 .اولحسابه اباسمه ،الشركة التي يمثلهانيابة عن 

المعدل  ،قانون التجاري الجزائريالالمتضمن  59-75األمر من  02من المادة  13فيد )الفقرة تُ و 
 دون تقييد ذلك بأي قيد راجع إلى طبيعة ،( باعتبار عقد السمسرة عمال تجاريا بحسب موضوعهوالمتمم
عمال تجاريا في التأمين ، وعليه يعتبر عقد السمسرة (1)التي يتوسط السمسار في إبرامها الصفقة العقد أو

لعميل لبالنسبة ما بالنسبة لسمسار التأمين سواء كان عقد التأمين الذي توسط في إبرامه مدنيا أو تجاريا دائ
 .أو المؤمن له طالب التأمين

، لطالب التأمينتختلف بالنسبة عقد التأمين الذي يتوسط السمسار في إبرامه طبيعة غير أن 
التأمين الذي أبرمه المؤمن له متعلقا بتجارته كان هذا ، فإذا كان عقد إما عمال تجاريا أو مدنيايكون ف

أو تأمين  ،العمل تجاريا بالتبعية، كإبرامه بوساطة سمسار لعقد تأمين على آالت وتجهيزات مصنعه
، مثال ربح قصد تحقيقإعادة بيعها مفوض السمسار  المؤمن لهالعميل من التلف يريد في مخزن بضاعة 

 ،بالنسبة إليه السمسار يعتبر عمال مدنيا مفوض أبرمه المؤمن لهالتأمين الذي أما فيما عدا ذلك فإن عقد 
 .مثالبوساطة سمسار كإبرام عقد تأمين على حياة المؤمن له 

في قواعد اإلثبات والقانون وتظهر أهمية التفرقة في طبيعة عقد السمسرة في التأمين بالتحديد 
والعميل طالب التأمين، أين ينظر في طبيعة العمل بالنسبة عند نشوب نزاع بين السمسار الواجب التطبيق 

ذا كان ، بال خالف بق القانون التجاري على النزاعفإذا كان العمل تجاريا بالنسبة لكل منهما طُ ، لكليهما وا 
بقت قواعد القانون المدني على الجانب المدني طُ  هذا العمل تجاريا بالنسبة للسمسار ومدنيا بالنسبة للعميل

، أما قواعد اإلثبات فتختلف باختالف النزاع، وقواعد القانون التجاري على الجانب التجاري منه من
 .المؤمن له مفوض السمسارالمدعى عليه السمسار أو 

                                                           
بحسب "يعد عمال تجاريا المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  59-75من األمر  02من المادة  13( أنظر: الفقرة 1)

 موضوعه:

 كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة.". -
يعد سمسار التأمين تاجر، كما أنه يمارس نشاطا تجاريا، وبذلك فهو يخضع اللتزامات التجار كالقيد في السجل التجاري، 

صا طبيعيا أو اعتباريا، ـشخالتأمين سار ـسما كان ر يختلف األمر بحسب ما إذوالخضوع للنظام الضريبي، وبالنسبة لهذا اإللتزام األخي
 أمين للضريبة على أرباح الشركات.حيث يخضع األول للضريبة على الدخل أو الربح التجاري، بينما تخضع شركات السمسرة في الت

 أنظر:
NAIMI (J-C.), Le courtage d’assurance: enjeux juridiques et commerciaux, Paris, France, 3

ème
 édition, Édition 

l’argus de l’assurance, 2003, p58. 
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 الفقرة الثانية

 إبرام عقد السمسرة في التأمين.
 

حيث يكفى  ،التأمينفي ال تشترط الشكلية النعقاد عقد السمسرة خالفا لعقد الوكالة العامة للتأمين 
وذلك بصدور إيجاب من أحدهما  ،طالب التأمين هالمتعاقدين السمسار ومفوضالطرفين التراضي بين 

تخص  ومهمة ،متعلقة بأعمال معقدةفي التأمين وقبول من األخر، لكن كثيرا ما تكون عقود السمسرة 
شكلي  تم بموجب عقد، أين تصناعيةشخصا اعتباريا مثل عقود تأمين مؤسسة أو شركة من عدة أخطار 

، كما يستوجب يخوله بموجبه الوساطة في إبرام هذا العقد والتفاوض بشأنه بين السمسار وطالب التأمين
السمسرة في التأمين عقد د ، وتختلف حالة إثبات وجو (1)العقدهذا ذلك ذكر السمسار السمه وصفته في 

 .أو محتواه عن حالة إثبات مضمونه
بكافة طرق اإلثبات كشهادة الشهود  هيجوز لسمسار التأمين إثباتفبالنسبة إلثبات عقد السمسرة 

، لكن سمسار التأمين غالبا ما (2)، وذلك وفقا للقاعدة العامة لإلثبات في المواد التجاريةوغيرها والقرائن
الشركة التي تقبل إبرام الذي فوضه ليبحث له عن  طالب التأمينيطلب أمر تكليف بمهمة الوساطة من 

، وهذا التكليف األخطار التي تهدده أو تهدد ممتلكاتهمجموعة ويغطي  ،يلبي احتياجاتهعقد التأمين الذي 
طالب التأمين والسمسار على الطرفين الجزائري ولم يشترطه المشرع  ،ليس شرط النعقاد عقد السمسرة

نمابموجب نص قانوني،   المطلوب امإلثبات تكليفه بالمه التأمين سمسارليها هو عبارة عن وسيلة يلجأ إ وا 
 .القيام بها منه

إلى إلزام السمسار الوطنية الناشطة في السوق شركات التأمين  أغلبعمدت  ،هذا اإلطارفي لكن 
أو ممثله القانوني طالب التأمين العميل أو تفويض كتابي من أو توكـــيل بضرورة حيازته مسبقا ألمر 

البحث وذلك من خالل  ،ينـــــفي إبرام عقد التأم ةـــــالوساط وهي القيام بالمهام المنوطة بهبموجبه يخوله 
فيذ ـــــوتن ،هــــإبرامإتمام دف ـــــشأنه بهــــفاوض بـــــوالت ،يرـــــتياجات هذا األخــــعن عقد التأمين الذي يلبي اح

حوز هذا األمر ـــــكان ال ي متىمسار ــــتدخل السعادة ركات ــــهذه الشض ـــــترف ، إذيلة مدة سريانهـــــط آثاره
 .(3)أو التفويض

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 

p323.  
 .65ه )مصطفى كمال(، المرجع السابق، صـــــــــ( أنظر: ط2)

 .48المرجع السابق، صوان )إبراهيم(، ــــعل

 .87البارودي )علي(، المرجع السابق، ص

 .167مد )بركات مصطفى(، المرجع السابق، صـــــــأح

 .104البارودي )علي( والعريني )محمد فريد(، المرجع السابق، ص

 .1الملحق الثاني، ص( أنظر: الفقرة األولى من المادة الرابعة من الشروط العامة لبروتوكول اتفاق السمسرة الواردة في 3)
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عقد وجود بات ــــإثعروض عليه ـــالمع النزاع و ــــصل في موضـــالمختص بالفي ــيمكن للقاضو 
سمسار الالدفاتر التجارية التي يلتزم الوثائق و مختلف و  ،يرــــالمراسالت والفواتالسمسرة في التأمين بموجب 

 .(1)بمسكها
األصل أن سمسار التأمين هو وكيل للمؤمن له أما بالنسبة إلثبات مضمون عقد السمسرة ف

عادة ما يحدد عقد السمسرة مهام سمسار التأمين من دراسة األخطار لذلك ، (2)تجاهه بالتالي هو مسؤولو 
طيلة مدة  التي ينبغي اكتتابها في عقد التأمين، تسيير عقد التأمين المراد التأمين عليها، تحديد الضمانات

إجراءات تسوية الحوادث ، التصريح بتفاقم األخطار وتحققها، ومباشرة األقساطمبالغ ، دفع سريانه
في إبرام .. إلخ، ومتى ثبت وجود عقد السمسرة التعويضات إذا تم تفوضه القيام بذلك.مبالغ المطالبة بو 

وسائل طرق و بكافة ذلك ويكون  ،سوى إثبات مدى سعة هذا العقدفي هذه الحالة لم يبقى مين عقد التأ
 اإلثبات منها البينة والقرائن.

من  التزام سمسار التأمين ببدل عناية في قيامه بهذه المهام الموكلة إليه ،كله يترتب على هذاو 
بمختلف الحاالت المتعلقة بعقد التأمين ، حيث يلتزم بإخبار المؤمن له (3)طالب التأمين طرف العميل
توضيحه لضمانات واستثناءات شرحه و ، مع منهاالتأمين تغطيتها و واألخطار التي ينبغي  ،المراد إبرامه

 كل هذا يندرج ضمن الخدمة التي تقع على عاتق سمسار التأمين، و وتوجيهاته مبديا نصائحه ،عقدهذا ال
 .تجاه عميله طالب التأمين

 

 الثالثةالفقرة 

 التمييز بين عقدي الوكالة والسمسرة في التأمين.
 
 

وذكر خصائص كل  ،من خالل التعريفين السابقين لكل من عقد الوكالة وعقد السمسرة في التأمين
يترتب عنها تفاوت في السلطات المخولة لكل وسيط  ،العقدين هذامن الفوارق بين  جملةتبين لنا يمنهما، 
نورد الفات ـــــاالختهذه ، ومن تابهـــــالذي يتوسط في اكت ينــــطه بطرفي عقد التأمــــالذي يربقد ـــــب العـــبموج
 :سيأتيما 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 

p323.  
وكيال للمؤمن له  "..... ويعد سمسار التأمينالمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  258( أنظر: المادة 2)

 ومسؤوال تجاهه.".

"يجب دائما على الوكيل أن يبذل المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  58-75من األمر رقم  576( أنظر: المادة 3)

 في تنفيذه للوكالة عناية الرجل العادي.".
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  أن الوكالة هي تفويض من الشركة للوكيل العام للتأمين إلبرام عقود التأمين وتسييرها، أي أنه
ينما سمسار التأمين يقوم يقوم بإبرام تصرفات قانونية بإسم الموكل )شركة التأمين( ولحسابه، ب

إال في حاالت استثنائية  عقود التأمين برمأي أنه ال يُ  ،بعمل مادي وال يبرم التصرفات القانونية
ذا ما قام خاصة وكيال ويكون بذلك  ،لحساب عميله المؤمن لهالغالب أنه ف بإبرام عقد التأمين، وا 
 .باإلضافة إلى صفته األولى كسمسار مكتتبا

  وتختلف الطبيعة القانونية لكل من عقد السمسرة وعقد الوكالة العامة للتأمين، حيث يعتبر عقد
السمسرة تجاريا بنص القانون، ويعتبر سمسار التأمين تاجرا، بينما يعتبر عقد الوكالة تجاريا 

دنيا عمال م وفي المقابل يعدبالنسبة للموكل )شركة التأمين( الذي يعتبر نشاطه عمال تجاريا، 
 بالنسبة للوكيل العام للتأمين.

 

 الفرع الثالث

 .ارتباط الوساطة في التأمين بأحكام وقواعد النيابة في التعاقد
 

إلبرام تصرفات قانونية تتمثل في إبرام  هو توكيلنظرا لكون التفويض الذي يمنحه المؤمن للوسيط  
عقد  إذا كان الوسيط سمسارا ليكتتبالمؤمن له تفويضا من ، أو اولحسابه الشركةعقود تأمين باسم 

تحكمه  التأمين في هذه الحالة عقدإتمام إبرام التأمين نيابة عنه وهذا في بعض الحاالت، فهذا يعني أن 
 .قواعد النيابة في التعاقد

وما دام األمر كذلك، فإن إرادة الوسيط تحل محل إرادة أحد أطراف هذا العقد، شركة التأمين إذا 
كيال عاما، أو العميل طالب التأمين إذا كان الوسيط سمسارا، وبالضرورة يترتب على هذا كان الوسيط و 

 فيما يلي: سنبينهعدة آثار، أهمها ما  الحكم
 

 الفقرة األولى

 محل إرادة أحد أطراف العقد.التأمين حلول إرادة وسيط 
 
 

 عن الطرف الذي فوضهإبرام عقد التأمين نيابة األصل أن التوكيل الذي يمنح للوسيط يخوله 
شركة التأمين د التأمين نيابة عن و عقأو المؤسسة المالية البنك و ، فيبرم الوكيل العام للتأمين القيام بذلك

 عنهباعتباره وكيال  المؤمن لهعميله العقد نيابة عن أحيانا ، ويبرم سمسار التأمين اولحسابه اباسمهلكن 
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، ونظرا لكون عقد التأمين عقد رضائي، ينعقد بتوافق اإليجاب مع القبول، فأي إرادة تكون ومسؤوال تجاهه
 ، إرادة الوسيط أو إرادة من فوضه؟الرضامحل االعتبار عند النظر في عيوب 

، ما يعني حلول إرادة كل من في هذه الفروض تحل إرادة وسيط التأمين محل إرادة من فوضه
محل إرادة شركة التأمين مانحة التوكيل، وحلول إرادة أو المؤسسة المالية لبنك الوكيل العام للتأمين وا

يكون يترتب على ذلك أن و السمسار محل إرادة عميله طالب التأمين متى وكله إبرام العقد نيابة عنه، 
بعض نائبا في تعاقده هو محل االعتبار عند النظر في عيوب الرضا، أو في أثر العلم ب هالوسيط باعتبار 

الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما، وال يمكن لمن فوض وسيط التأمين إذا كان هذا األخير 
يتصرف وفقا لتعليمات موكله أن يتمسك بجهل الوسيط لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض 

 .(1)حتما أن يعلمها
ومثال على صحة العقد،  هاممحل إرادة أحد طرفي العقد أثر التأمين وسيط لحلول إرادة  كما أن

عقد بسم ولحساب شركة التأمين ببعض الظروف الأن علم الوسيط الذي له سلطة إبرام وتوقيع ذلك 
 ،بهذه المعلوماتأو الممتلكات المؤمن عليها يقوم مقام علم الشركة نفسها  ،المتصلة بالخطر المضمون
عفي المؤمن له من مسؤوليته تجاه شركة التأمين عن إخفائه أو إغفاله ذكر كونه وكيال عنها، وهذا ي

ير لم ُيعلم ـــين أن هذا  األخـــــفي ح ،يطــــرح بها لهذا الوســـــد صـــــإذا كان قالجوهرية يانات ـــــض البــــــبع
ير ـــأو أنها غئلة ــــــمارة األســـــفي استرها ــــــرورة لذكــــأو رأى أنه ال ض ،لته بهاـــــــين التي وكــــــشركة التأم

 .للشركة مهمة

ما تتحقق  واالستغالل، إال أنه قل  ، اإلكراه، الغلط، التدليس :وهيأن عيوب الرضا أربع  ومعلوم
وهي عيوب يصعب في  ،هذه العيوب في نشاط الوساطة في التأمين، خاصة اإلكراه والتدليس واالستغالل

شركة أو وكيلها ال، بخالف الغلط الذي يمكن أن تقع فيه الواقع تصورها في حق الوسيط أو شركة التأمين
ويرتبط أساسا بالتصريحات المخالفة للحقيقة التي يدلي بها  ،الرضا أحدهما أو كالهما ويعيب عندالعام 

 .طالب التأمينالعميل 
المصرح في أحد البيانات جوهري فسخ العقد لوجود غلط طلب ين ال يجوز لشركة التأم ،ومن ذلك

 ه فعال لوكيل هذه الشركةكسن المؤمن له في التأمين على الحياة مثال إذا كان المؤمن له قد صرح ببها 
إعالم شركة التأمين أو أخطأ عند أغفل أو نسي  )الوكيل( غير أن هذا األخير ،العقدهذا قبل إتمام إبرام 

                                                           
"إذا تم العقد بطريق النيابة، كان القانون المدني، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: من ــالمتض 58-75ر رقم ــمن األم 73مادة ــ( أنظر: ال1)

ة، ـروف الخاصـعض الظــعلم ببـر الـاء، أو في أثــظر في عيوب الرضــتبار عند النــحل االعـشخص النائب ال شخص األصيل هو م
 أو افتراض العلم بها حتما.

يتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف غير أنه إذا كان النائب وكيال و
 كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.".
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نفسها بمثابة علم شركة التأمين بهذا البيان يعد علم الوكيل العام باعتباره نائبا  به، أي أنالتي وكلته 
 .بصفتها أصيال

يرتب آثاره يعد الغلط الذي يقع فيه وكيل شركة التأمين بمثابة غلط في جانب الشركة  ،في المقابل
 المدفوع مع االحتفاظ بمبلغ القسط العقديعطي لها الحق في فسخ و  هايعيب رضا وبالتالي ،القانونية

الذي إضافة إلى مطالبته بتعويض إلصالح الضرر  ،واسترداد مبلغ التعويض إن كان قد ُدِفع للمؤمن له
لكتمانه بعض المعلومات والبيانات التي  ة المؤمن لهمن سوء نيهذه الشركة كل ذلك إذا تحققت  ،لحق بها

ابقة للواقع، أو اكتست تصريحاته ام العقد، أو صرح ببيانات غير مطمعرفتها وقت إبر  هذه األخيرة يهم
 صبغة احتيالية.

 

 الفقرة الثانية

 انصراف آثار عقد التأمين إلى األصيل.
 

طالما أن إرادة الوسيط تحل محل إرادة األصيل )سواء كان المؤمن أو المؤمن له( عند إبرام عقد 
وهو  ،حقوق، وما يترتب عليه من التزامات تضاف إلى األصيلالتأمين، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من 

الطرف الذي وك ل  وفوض الوسيط ليقوم بإبرام عقد التأمين نيابة عنه، ما لم يتجاوز وسيط التأمين حدود 
 .(1)المرسومة له نيابته

مانحة شركة التأمين إلى  تنصرف آثار عقد التأمين من حقوق والتزامات ومما ال شك فيه أن
العميل العام أو البنك، كما تنصرف آثار هذا العقد إلى  هاوكيلالعقد قد تولى إبرامه هذا إذا كان التوكيل 

 .هالمؤمن له إذا قام سمسار التأمين بإبرامه نيابة عن

التي  شركة التأمينضعها له ، فسلطته تتحدد بالقيود التي تالتأمين سيطوأيا ما كان نوع و 
لمؤمن له الذي يتعامل مع الوسيط لعميل اما تكون هذه القيود خفية وغير معلومة ل، لكن غالبا (2)يمثلها
، وفي هذه الحالة يكون للمؤمن له أن يتعامل مع هذا الوسيط على أساس من شركة التأمين وكلتهالذي 

النيابة ، تطبيقا للقواعد العامة في شأن بالشركةسلطته الظاهرة التي يكشف عنها السند المثبت لعالقته 
وكثيرا ما يتحقق ذلك عندما توقف شركة التأمين التعامل مع وسيط معتمد لديها، فيستعمل هذا  ،الظاهرة

                                                           
حدود نيابته "إذا أبرم النائب في من القانون المدني، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: ــالمتض 58-75ر رقم ــمن األم 74مادة ــ( أنظر: ال1)

 عقدا باسم األصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق، والتزامات يضاف إلى األصيل.".

)2( LAMBERT-FAIVRE (Y.), Droit des assurances, Paris, France, 11
e
 édition, Édition Dalloz, 2001, p125. 
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لديه في تعامله مع العمالء، وهذا بعد زوال سلطته، وفي هذه  تبقىالوسيط وثائق الشركة وأوراقها التي قد 
سلطة هذا الوسيط أن يرجع على الشركة  الحالة يكون للعميل )المؤمن له( حسن النية، الذي يجهل زوال

نهاء تأمين بل وسيط قد تم من قِ  التعاقدحق التمسك بأن  ذه األخيرةدون أن يكون له تم سحب اعتماده وا 
 .(1)من قبل وكالته

 

 الثالثالمطلب 

 .الوساطة في التأمينأو نشاط شروط ممارسة مهنة 
 
 

توفر جملة من الشروط أو توفر وجوب تتوقف ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين على 
دون اآلخر( في الشخص الراغب في تأمين بعضها )على اعتبار أن بعض هذه الشروط خاصة بوسيط 

الوسيط  يريدتختلف هذه الشروط باختالف طبيعة النشاط الذي كما  أو النشاط، ممارسة هذه المهنة
الوسيط هذا إضافة إلى: إما اعتماد يمنح له من طرف الوزير المكلف بالمالية إذا كان  ،رستهمما

بهذه الصفة إذا كان اعتماده توكيله و ، أو إبرام عقد تعيين بينه وبين شركة التأمين التي تريد (2)سمسارا
أو مؤسسة  سيط بنكاإذا كان الو بعض عقود التأمين ، أو توقيع اتفاقية توزيع (3)وكيال عاماالوسيط 

 .(4)مالية

وضع جملة من الفرنسي  بموجب قانون التأميناتو  المشرع الفرنسي نجد السياق،في ذات و 
شابه إلى ـــــين تتــــشاط الوساطة في التأمــــممارسة مهنة أو نالواجب توفرها في كل من يرغب في الشروط 

والذي يحدد ، 340-95المرسوم التنفيذي رقم حد بعيد مع الشروط التي حددها المشرع الجزائري في 
 غير أننية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، ـــلية المهــــشروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واأله

في سجل خاص بوسطاء  همجيلــــتسقيدهم و  ضي بوجوبـــــشرط يقــــانفرد ب نات الفرنسيــــقانون التأمي
 التأمين.

                                                           
، 1999، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، "عقد الضمان"مال )مصطفى محمد(، أصول التأمين ـــ( أنظر: الج1)

 .150ص

روط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ــدد شــوالذي يح 340-95م ـــفيذي رقــوم التنــمن المرس 04مادة ــ( أنظر: ال2)

ة مهنة سمسار التأمين على اعتماد يمنحه إياه الوزير المكلف بالمالية "تتوقف ممارسومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 
 بقرار بعد استشارة المجلس الوطني للتأمين.".

ح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ـروط منــوالذي يحدد ش 340-95م ـــفيذي رقـــرسوم التنــمن الم 15مادة ــ( أنظر: ال3)

"تتوقف مهنة الوكيل العام للتأمين على إبرام عقد تعيين بينه وبين شركة التأمين ومراقبتهم، والتي تنص على أنه:  ومكافأتهم،
 المعنية وفق التنظيم المعمول به في هذا المجال.".

توزيع منتوجات التأمين عن طريق  روطــوالذي يحدد كيفيات وش 153-07فيذي رقم ــمن المرسوم التن 02مادة ــى من الــقرة األولــ( أنظر: الف4)

"يمكن شركات التأمين المعتمدة تقديم عمليات البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 
 التأمين بواسطة بنوك أو مؤسسات مالية أو هيئات مشابهة على أساس اتفاقية أو عدة اتفاقيات توزيع.".
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مهنة الهذه  في ممارسة ين الراغبينهذه الشروط ال يقتصر على األشخاص الطبيعيووجوب توفر 
على األشخاص حكرا نشاط ليس ذلك أن هذا ال، بل يشمل أيضا األشخاص االعتبارييننشاط الأو 

( إضافة إلى البنوك والمؤسسات الماليةبل يجوز لألشخاص المعنوية )شركات السمسرة  فقط، الطبيعية
ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين المحددة في  تتمثل شروطوعلى العموم ، تهممارس أيضا

 فيما يلي:  المرسوم سالف الذكر

  األدنى.القانونية السن 

 .الجنسية الجزائرية 

 السمعة الحسنة. 

 .الكفاءة المهنية 

 .امتالك الضمانات المالية 

 .حيازة بطاقة مهنية 

 هبما ُتخولخصوصا  ،وخطورته من جهة أخرى ،من جهةنشاط المهنة أو هذه النظرا ألهمية و 
فقد  ،مبالغ تعويضات وأأقساط مبالغ في إما لوسيط التأمين من سلطة قبض وتحصيل أموال تتمثل 

بل يكاد يكون اإلجماع على وجوب توفرها في  ،تركت عديد التشريعات في وضع أغلب هذه الشروطاش
ذا كانت الشخص الراغب في ممارسة نشاط الوسا األجنبية قد  هذه التشريعات بعضطة في التأمين، وا 

األخرى األجنبية بعض التشريعات فإن مع باقي مواد قانون التأمينات مثلما فعل المشرع الفرنسي، أوردتها 
توزيع عقود في القانون المتعلق بالوساطة في  يفعل المشرع البلجيك كما بهاقوانين خاصة أفردت لها 
 .عند تعريفنا لنشاط الوساطة في التأمين سبق ذكره التأمين الذي

فال  ،وقد جاءت هذه الشروط الواجب توفرها في كل وسيط من وسطاء التأمين على سبيل الحصر
النصوص القانونية شروط أخرى غيرها، كما أن وجوب توفر  أن يشترطيجوز ألي طرف من األطراف 

، وبذلك ال يجوز للجهات المخول لها اعتماد اق على مخالفتهاقواعد آمرة ال يجوز االتف تعتبرالتي حددتها 
أو شركات التأمين التي تأخذ شكل شركة مساهمة( إعفاء أي  ،هؤالء الوسطاء )سواء كانت وزارة المالية

 وسيط من وجوب توفر إحدى هذه الشروط في شخصه.
شروط خاصة عبارة عن األول: رئيسيين، المتأمل لهذه الشروط يجدها تندرج ضمن فرعين و 
المالية والمهنية لذات الشخص، والكفاءات تصل باإلمكانيات المدنية لطالب االعتماد، والثاني مُ  باألهلية

حسب هذا تناول تباعا كل شرط من هذه الشروط ـــــسن ،روط وتوضيحهاــــفي سبيل بيان هذه الشو 
والذي يحدد ، 340-95ة في المرسوم التنفيذي رقم الواردية ـــفي النصوص القانون جاءوفقا لما و  ،التصنيف
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سالف  تهمــــهم، ومراقبـــنية وسحبه منهم، ومكافأتـــتماد واألهلية المهــــتأمين، االعــــح وسطاء الــــشروط من
 .الذكر

 

 الفرع األول

 .الشروط الخاصة بالحالة المدنية لطالب االعتماد
 

بالنسبة لطرفي العالقة التعاقدية  التأمين له أهمية خاصةإن تواجد وسيط التأمين داخل نظام 
غير أن هذا التواجد يتطلب وضع قواعد قانونية تنظمه المؤمن والمؤمن له، وبالنسبة لقطاع التأمين ككل، 

المطلوبة في القانونية من جهة، وتوفر للشروط  ى توفر ذلك من تنظيم لهذا المجالوتحدد شروطه، ومت
تمكنه من أداء مهامه في جو مالئم هة أخرى فبالضرورة تكون للوسيط صفة قانونية شخص الوسيط من ج
 يتسم بالتنظيم الُمحكم.

 Capacité)المدنية  باألهليةخاصة قانونية شروط وفي سبيل تحقيق هذا األمر تم وضع عدة 

civile )مين، الوساطة في التألشخص الراغب في نيل االعتماد لممارسة مهنة أو نشاط يجب توفرها في ا
، السمعة الحسنة التي يتم إثباتها بموجب صحيفة الجزائرية (1): السن القانونية، الجنسيةتتمثل في كل من
 .السوابق القضائية

 

 الفقرة األولى

 .السن القانونية األدنى
 

 340-95من المرسوم التنفيذي رقم  16و 05حدد المشرع الجزائري )بموجب كل من المادتين  
والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم( 

لشروط الذي تتوفر فيه باقي االتي ببلوغها يمكن للشخص ( âge minimumاألدنى )السن القانونية 
( أو السمسار )المادة 16)المادة  للتأمين الوساطة في التأمين، سواء بالنسبة للوكيل العامنشاط ممارسة 

 ( خمسة وعشرون سنة على األقل.25(  بـ )05

عدم أهمية تحديد السن القانونية التي ببلوغها يمكن للشخص في هذا اإلطار رى أبالنسبة لي و 
كل شخص في كشرط ذلك ألن تحديد سنوات الخبرة المهنية ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين، 

                                                           
)1( NAIMI (J-C), Op. Cit, p61. 



 .ورقابتها ......... ماهية الوساطة في التأمين.....................................الباب األول......

 41 

كما سيأتي بيانه تقتضي  المطلوبة أو الشهادة علميالمستوى الويحوز نشاط هذا اليرغب في ممارسة 
 .(1)اشتراطهال داعيدون  ةتجاوزه هذا السن المحدد

أي سن  كل منهما لم يحددإذ  ،الفرنسي والبلجيكيمن المشرع  كل هو ما أخذ بههذا االتجاه و 
في مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه  الوساطة في التأمينأو نشاط قانونية كشرط لممارسة مهنة 

سابقا في )ولعل المشرع الجزائري قد تأثر في هذا المقام بالمشرع المصري الذي حدد ، المهنة أو النشاط
 (المعدل والمتمم بمشروع وزارة االقتصاد ،المتعلق بتنظيم وسطاء التأمين 1959لسنة  195القانون رقم 

 ذا الشرطميالدية، قبل أن يتراجع في التعديالت الالحقة عن ه ( سنة21السن القانونية بواحد وعشرين )
 .ويلغيه نهائيا

بموجب المرسوم التنفيذي  المحددة من طرف المشرع الجزائريالقانونية  ولو ببلوغ هذه السن ،لكن
أو قد ُأصيب مصابا أو النشاط ، يجب أن ال يكون الشخص الراغب في ممارسة هذه المهنة سالف الذكر

ن كان المشرع  ،والعته ،بعارض من عوارض األهلية كالسفه والجنون، وأن ال يكون محجورا عليه، وا 
أو نشاط في مختلف النصوص القانونية المتعلقة بمهنة  ر إليهـــولم يش شرطـــهذا الفل ــأغالجزائري 

وص القانون المدني، في ـــواعد العامة الواردة في نصــــوع إلى القـــما يعني الرج ،الوساطة في التأمين
شروط قيد وسطاء التأمين في سجل عند تحديده لصراحته المصري قد نص عليه  لمشرعنجد ا المقابل

 .(2)الوسطاء

 

 ةالثاني الفقرة

 .الجنسية الجزائرية
 
 

، 340-95رقم من المرسوم التنفيذي  16والمادة  05اشترط المشرع الجزائري )بموجب المادة 
والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم 

                                                           
( عشرة 10المستوى النهائي )ثالثة ثانوي( يجب عليه إثبات خبرة مهنية ال تقل عن ) الحائز علىن إذا كان ـدوى تحديد هذه السـما جـف (1)

يجب عليه إثبات خبرة ( سنة، والحائز على شهادة الليسانس 28سنوات، ما يعني أن سنه في حالة تقديمه طلب اعتماده ال تقل عن حوالي )

( عند تقديمه طلب اعتماده. والحائز على شهادة الدراسات العليا 26( خمس سنوات، ما يعني أن سنه ال تقل عن )5مهنية ال تقل عن )

 في كل األحوال. (سنة 25( ثالث سنوات، ويكون بذلك قد تجاوز هذه السن )3والمعمقة يجب عليه إثبات خبرة مهنية ال تقل عن )

المتعلق باإلشراف والرقابة على التأمين في مصر، والمعدل بمقتضى كل  1981لسنة  10من القانون رقم  73أنظر: الفقرة األولى من المادة  (2)

، والتي تحيلنا على الفقرة الرابعة من 2008لسنة  118والقانون رقم  1998لسنة  156والقانون رقم  1995لسنة  91من القانون رقم 

 ."أال يقوم به عارض من عوارض األهلية"والتي تنص على:  ،من نفس القانون 63المادة رقم 
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في الشخص طالب االعتماد لممارسة مهنة ( Nationalité algérienne)سالف الذكر( الجنسية الجزائرية 
 .(1)تأمينال نشاط الوساطة فيأو 

المشرع الجزائري قد  خصوصا أن ،اقتصاد السوقالتوجه نحو ذلك ال يتماشى مع  وفي اعتقادي،
المتعلق  07-95بموجب األمر  في ميدان التأمينوالشركات األجنبية للنشاط  ،لخواصأمام االمجال فتح 

أن قصر نشاط الوساطة في التأمين على األفراد ذوي الجنسية  في حينالمعدل والمتمم، ، بالتأمينات
، خصوصا ويحرمها من استغالل كفاءاتها ،في الجزائرحديثا يقيد نشاط شركات التأمين المعتمدة  الجزائرية

لذلك خبرات أجنبية في ميدان التأمين يمكن االستفادة منها،  هذا يفوتفروع شركات التأمين األجنبية، كما 
سة مهنة أو نشاط الوساطة في مار ـلمشرط ـكسية ـشرع الفرنسي والبلجيكي الجنـكل من الم لم يشترط

 .التأمين
من الالئحة التنفيذية  128)في الفقرة األخيرة من المادة المشرع المصري  نجد ،إضافة إلى ذلك

لقانون اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بها قرار وزير االقتصاد والتعاون الدولي رقم 
لغير المصريين ممارسة صراحة جاز ( قد أ16/11/2008ووفقا آلخر التعديالت حتى  1996لسنة  362

، (2)ومرخص لهم بالعمل فيها ،مهنة الوساطة في التأمين شرط أن يكون مصرحا لهم باإلقامة في مصر
 وهو ما ينبغي على المشرع الجزائري تداركه.

ورغم أن المشرع الجزائري اشترط الجنسية الجزائرية لممارسة نشاط الوساطة في التأمين إال أنه لم 
 ومكتسبتطيع بذلك كل شخص تتوفر فيه باقي الشروط ــــ، فيستسبةـــــبوجوب ثبوتها أصلية أو مكيقيد ذلك 

مثل اكتساب الجنسية الجزائرية عن  ،اكتسابه لهالجنسية الجزائرية ممارسة هذا النشاط ولو اختلفت كيفية ل
 على حد سواء، أو اكتسابها عن طريق التجنس. المرأةو بالنسبة للرجل الزواج  طريق

 

 ةالثالث الفقرة

 .سنةـــمعة الحــــالس
 
 

في كل شخص يرغب في ممارسة مهنة ( Honorabilitéالسمعة الحسنة )اشترط المشرع الجزائري 
 ،وذو سيرة حسنة ،أن يكون نزيها وشريفاأو سمسارا(، إذ يجب كان التأمين )وكيال  أو نشاط الوساطة في

                                                           
الذي يحدد شروط  340-95)بالنسبة للوكيل العام للتأمين( من المرسوم التنفيذي رقم  16)بالنسبة لسمسار التأمين( والمادة  05( أنظر: المادة 1)

 هم، ومكافأتهم، ومراقبتهم.منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه من

من الالئحة التنفيذية لقانون اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بها قرار وزير االقتصاد  128يرة من المادة ــقرة األخــ( أنظر: الف2)

لنسبة للوسطاء غير "وباوالتي تنص على أنه:  16/11/2008ووفقا آلخر التعديالت حتى  1996لسنة  362والتعاون الدولي رقم 

 المصريين يجب أن يكون مصرحا لهم باإلقامة في مصر ومرخصا لهم بالعمل فيها.".
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ته ــــووسائل منافسيئة ــــصرفاته الســــتكل من حتى ال تؤثر  تقامةــــيشهد له باألمانة واالس ،وأخالق طيبة
ويؤدي ذلك إلى نفور  ،لحسابهاباسمها و التي يمثلها أو يعمل سمعة شركة التأمين على غير المشروعة 

يق دائرة ــــيضرورة ــــبالضوهذا  ،شركة عنهاــــتعاملون مع هذه الـــــون المــــهم الثابتـــن لـــالزبائن والعمالء المؤم
 .شاطهاــــن

أموال  يستلمنه أل ،ن يكون الشخص الذي يمارسها أمينامهنة الوساطة في التأمين تقتضي أف ،إذن
واجبة الدفع للمؤمن  تأمينأو مبالغ  ،لشركة التأمين كمقابل للتغطية واجبة األداء أقساطمبالغ إما تمثل 

بدوره إلى مستحقها ليؤديها الخطر المؤمن منه  لحقت بهم نتيجة تحققعن األضرار التي لهم كتعويض 
في  ره تأخأو  ،اختالسها أو استعملها في أمور وسيط التأمين الشخصيةو  ،في أجل استحقاقها المحدد

من طالبي التأمين عن الشركة وتؤدي إلى انفضاض  ،عقدالطرفي  بمصالحسدادها ينتج عنه آثار تضر 
 .من جهة أخرى والوسيط ،جهة

هو شرط خاص بما إذا كان وسيط التأمين السمعة الحسنة وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن شرط 
 االوسيط شخصفيها يكون  في الحالة التييشترط ذلك وأنه ال  وكيال كان أو سمسارا،شخص طبيعي فقط 

في ألن هذا الشرط يجب أن يتوفر  ، ذلكخالف ذلكعلى والحقيقة  ،)شركة سمسرة في التأمين( ااعتباري
 هذالتمارس واعتمادها المراد تأسيسها في التأمين الوساطة شركة جميع شركاء ومسيري في هذه الحالة 

 .أحدهم نشاط دون استثناءال

استبعد )المشرع  ،حسن السيرة والسلوكو  ،وجوب توفر شرط السمعة الحسنةوكقرينة دالة على 
ولم يمنح لهم الحق  ،الجزائري( في إطار تحديده لشروط ممارسة مهنة الوساطة في التأمين عدة أشخاص

المعدل  07-95من األمر  263المادة  قضت، ففي هذا اإلطار أو النشاط في ممارسة هذه المهنة
"ال يستطيع أن يمارس مهنة وسطاء التأمين المتعلق بالتأمينات بأنه:  04-06والمتمم بالقانون 

ة ــــيانة أمانـــة أو خـــقانون العام أو عن سرقــــم الــكاب جريمة من جرائــاألشخاص الثابتة إدانتهم الرت
عليها القوانين الخاصة بعقوبات االحتيال أو عن نهب أموال أو قيم  أو احتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب

أو عن إصدار صكوك بدون رصيد أو عن إخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه الجرائم أو عن 
 تصرفات غير مشرفة إبان الحرب التحريرية.

المذكورة أعاله،  كل إدانة عن محاولة الرتكاب هذه الجرائم أو التواطؤ على ارتكاب الجرائم
 يترتب عنها فقدان األهلية ذاتها.
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يخضع المفلسون الذين لم يرد لهم االعتبار للموانع المنصوص عليها في الفقرة األولى من 
هذه المادة. وتمتد هذه الموانع لتشمل كل شخص أدين بسبب مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين 

 بالتأمينات".
ن لم يصرح النص القانوني بذلكنهائيرض أن يكون يفت –فكل شخص صدر ضده حكم  -ا، وا 

يقضي بإدانته بإحدى الجرائم التي سبق ذكرها، ال يجوز له ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين 
 ولو توفرت فيه باقي الشروط.

 حسن الخلق والنزاهة والشرف واالستقامة والسمعة المهنية الحسنة لوسيط التأمين ليستاشتراط و 
شمل يمتد لي، بل واكتسب فيها خبرته ،مهامهوسيط ال مقتصرة على نطاق الشركة التي كان يمارس فيها

 سمعته داخل شركة التأمين وخارجها.
يمكن أن تتولى السلطات العمومية المختصة بناء على طلب من الوزير المكلف  ،وبطبيعة الحال

بالمالية، إجراء بحث سري بشأن طالب االعتماد للوقوف على مدى صحة شهادة حسن سيرته وسلوكه 
خصوصا إذا كان طالب االعتماد لممارسة نشاط الوساطة في التأمين سمسارا، التي أدلى بها مسبقا، 

راء كهذا يترتب عنه اختيار األشخاص الذين يمكنهم أن يؤدوا المهام المنوطة بهم في نوع إجمنطقي أن و 
وحتى ال تتعرض أموال المؤمن لهم للضياع، على اعتبار أن الوسيط غالبا ما يقوم بتحصيل من األمانة، 

 .(1)األقساطمبالغ 

 

 الثاني الفرع

 .هنية والماليةــشروط المــال
 
 

لطالب اإلعتماد، يجب أن تتوفر في هذا األخير إضافة إلى الشروط الخاصة بالحالة المدنية 
الواجب توفرها في طالب االعتماد الشروط المهنية والمالية  شروط أخرى منصوص عليها قانونا، تتمثل في

الخبرة أو الكفاءة المهنية التي يجب على الشخص الراغب في ممارسة نشاط الوساطة في التأمين  :وهي
 .لضمانات المالية المطلوبة، وأخيرا حيازته لبطاقة مهنيةا هتقديمإضافة إلى إثباتها، 

والمتأمل لهذه الشروط في حد ذاتها يجدها مقبولة إلى أبعد الحدود، وهذا من شأنه الحول دون 
خل أشخاص في هذا الميدان ال يتمتعون بمؤهالت وكفاءات وخبرات تمكنهم من ممارسة هذا النشاط، تد

هو كونه من القطاعات المالية، خصوصا إذا علمنا أن الوسيط سيتولى تحصيل  أهميتهوما يزيد من 
                                                           

 .129، ص1995، بعة األولى، دار هالل العربيةالطالمغرب، ( أنظر: كالف )عبد السالم(، رقابة الدولة على قطاع التأمين، 1)
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شروط بعض وتستدعي هذه ال، أو مبالغ تعويضاتمبالغ أقساط إما  :تمثلكما سيأتي بيانه أموال كبيرة 
 .يليفيما نبينها  الشرح والتفصيل

 

 الفقرة األولى

 .الكــفاءة المهنــــية
 

( Capacité professionnelle)تقتضي ممارسة مهنة الوساطة في التأمين خبرة وكفاءة مهنية 
، ويستوى األمر إن (1)إثباتها النشاط افي مجال التأمين يجب على الشخص الراغب في ممارسة هذ كافية

شركة من شركات في مسبقة مهنية  ةيحوز خبر أو النشاط كان الشخص الراغب في ممارسة هذه المهنة 
مع  إبرام مختلف عقود التأمينفيها ( أين يتم Service de production) مصلحة اإلنتاجفي التأمين إما: 

استقبال على مستواها ( أين يتم service des sinistres) ، أو في مصلحة الحوادثالعمالء طالبي التأمين
 ، أو في مصلحة المحاسبةات للمؤمن لهمالتعويضمبلغ التصريحات بالحوادث ومباشرة إجراءات دفع 

(Service de comptabilitéأين يتم تسجيل وتقييد مختلف العمليات المحا ) سبية التي تقوم بها شركة
 التأمين المباشرة.التأمين، أو في إدارة وكالة من وكاالت 

والنشاط الذي يمارسه يستوجب قيام هذا األخير بالنصح  ،إن الدور الذي يقوم به وسيط التأمين
وتقديم المشورة والمساعدة الفنية للطرف الضعيف في هذه العالقة التعاقدية، ولهذا يتطلب قيام الوسيط 

والوضع االقتصادي لمختلف عمليات  ،ونيبهذا العمل توافر درجة عالية من الفهم والوعي بالنظام القان
، وتوزيعها على الجمهور ، أو على األقل تلك العقود التي سيمارس نشاط الوساطة في إبرامها(2)التأمين

المتعلق  ،المعدل والمتمم 07-95من األمر  265المادة  بموجب نصوهو ما اشترطه المشرع الجزائري 
 .بالتأمينات

العلمي توى ـــتالف المســـــين إثباتها باخــــيط التأمــــب على وســـهنية التي يجــبرة المــوتختلف مدة الخ
ة لها يجب لالدراسي لهذا األخير، فبالنسبة للحاصل على شهادة نهاية الدراسة الثانوية أو شهادة معادأو 

شهادة  نسبة لحاملفي الميدان التقني للتأمين، وبال( سنوات 10عليه إثبات خبرة مهنية ال تقل عن عشر )
ليسانس في شعبة من الشعب القانونية أو االقتصادية أو المالية أو التجارية يجب عليه إثبات تجربة ال

                                                           
"يجب على وسطاء التأمين إثبات معارف ينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: ــبالتأمعلق ــالمت 07-95ر ــمن األم 265( أنظر: المادة 1)

 مهنية كافية لممارسة المهنة.".

 .08صالمرجع السابق، ت )محمد محمود عبد العال(، ـ( أنظر: مدح2)
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هادة الماجستير ــــلي شـــبة لحامـــبالنسفي الميدان التقني للتأمين، أما ( سنوات 5مهنية ال تقل عن خمس )
االقتصادية أو المالية أو التجارية، يجب عليهم إثبات تجربة  في شعبة من الشعب القانونية أو أو الدكتوراه 

 ( سنوات3مهنية في الميدان التقني للتأمين ال تقل مدتها عن ثالث )
(1). 

 وشرط الكفاءة أو الخبرة المهنية يجب توفره في وسيط التأمين إذا كان شخصا طبيعيا، إذ ال يعقل
حيازة الخبرة التقنية في ميدان التأمين من طرف شخص اعتباري عمل  وال يمكن بأي حال من األحوال
إذا كان الوسيط المراد اعتماده شخصا معنويا )ونقصد بذلك شركة  لكنكأجير لحساب شركة تأمين، 

 .ط في مسيري الشركة جميعا دون استثناءسمسرة في التأمين( فيجب توفر هذا الشر 
ال تكفي لممارسة نشاط الوساطة في التأمين، ألن مهمة وما من شك أن الخبرة المهنية وحدها 

وذلك ، أثناء مدة سريانها وتنفيذ آثارهاعقود الالكتتاب طالبي التأمين الوسيط هي البحث عن العمالء 
بمهارات كبيرة في كيفية االتصال والتواصل مع اآلخرين،  ي إضافة إلى الخبرة المهنية تمتع الوسيطيقتض

تقان مهارة التفاوض واإلقناع. ،والقدرة على إثارة االنتباه والمحاورة  وا 
نجدها تشير سردها لنشاط الوساطة في التأمين، إذ  التعاريف التي سبق من خاللويتجلى ذلك 

قصد  يعني اتصاله بالعمالء طالبي التأمين وهذا ،إلى كونها عرض واقتراح إبرام عقود التأمين من الوسيط
ذلك متوقف على أساليب االستقطاب واجتذاب عليه فإن نجاحه في  وبناء  ، إقناعهم بإبرام هذه العقود

وتلبيتها مهما تعددت  ،العمالء نحوه من حسن تواصله معهم، والبحث في رغباتهم وطالباتهم المختلفة
 نافى مع مبدأ المنافسة المشروعة.وممارسة أي سلوك ال يت ،وتنوعت

نجدها قد الفرنسي المصري و  التشريعكل من منها و  ،برجوعنا إلى بعض التشريعات األجنبيةو 
تدريبات،  بل باشروافي ميدان التأمين اعتماد وسطاء ليست لهم خبرة مهنية أجازت لشركات التأمين 

تكلل هذه  ،ليكونوا وسطاء معتمدين لديها همقصد تأهيلالتأمين لدى شركات ودورات تكوينية  ،تربصات
المشرع الجزائري لم أن  إال، (2)أو النشاط التربصات بمنحهم شهادات تمكنهم من ممارسة هذه المهنة

على مستوى الوكاالت البنكية التي  المكتتبون الذين يعينونيتطرق إلى هذا األمر إال فيما يخص الوكالء 
                                                           

هم، ـبه منـية وسحـية المهنـماد واألهلـين، االعتـاء التأمطـح وسـحدد شروط منـالذي ي 340-95م ـيذي رقـوم التنفــمن المرس 18مادة ــ( أنظر: ال1)

يجب أن تتوفر في من يطلب اعتماد وسيط التأمين إحدى شروط الكفاءة المهنية "ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 
 المبينة أدناه على األقل:

تجربة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمين ال تقل  حيازة شهادة نهاية الدراسات الثانوية أو شهادة معادلة لها، وإثبات - أ

 ( سنوات.10مدتها عن عشر )
حيازة شهادة المرحلة األولى من التعليم العالي في شعبة من الشعب القانونية أو االقتصادية أو المالية أو التجارية، وإثبات  - ب

 ( سنوات.5خمس )تجربة مهنية في الميدان التقني الخاص بالتأمين ال تقل مدتها عن 
ية ــصادية أو المالــية أو االقتـــعب القانونـــبة من الشــثة في شعــلة الثالـحيازة شهادة عليا في الدراسات المعمقة أو المرح - ج

 ( سنوات.".3أو التجارية، وإثبات تجربة مهنية في الميدان التقني للتأمين ال تقل مدتها عن ثالث )

( من قانون التأمين الفرنسي، والمتعلقتين بدفتر التربص وشهادة التكوين R514-5( و )R514-4ين )ـثال كل من المادتـــبيل المــ( أنظر: على س2)

 الخاصين بإثبات خبرة وسيط التأمين المهنية.
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إذ كان ينبغي عليه تعميم  على الجمهور، وهو ما يعاب على المشرع الجزائري التأمين عقودستتولى توزيع 
 نظام التربصات على جميع الوسطاء. 

هذا وقد درج المشرع الجزائري حالة خاصة بمرحلة انتقالية ولمدة سنتين، ابتداء من تاريخ صدور 
العتماد واألهلية المهنية )والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، ا 340-95المرسوم التنفيذي رقم 

وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم(، حيث منح لكل شخص تولي منصب المسؤولية في الميدان المالي 
( عشر سنوات في شركة أو مؤسسة وطنية حتى ولو كانت غير 10أو القانوني أو التجاري لمدة )

التعليم العالي على األقل، الحق في التأمين، ويحوز على شهادة المرحلة األولى من ميدان متخصصة في 
أو تكوين الترشح لممارسة مهنة وسيط تأمين )سواء وكيال أو سمسارا(، بشرط إجراء تربص أو تدريب 

يختتمه المتربص  ،ينمعتمدمن وسطاء التأمين الأو لدى وسيط ما، لمدة زمنية معينة في شركة تأمين 
 .(1)شركات التأمينبمشاركة جمعية  باختبار مهني تنظمه الوزارة المكلفة بالمالية

 

 الثانية الفقرة

 .امتالك الضمانات المالية
 
 

من المرسوم التنفيذي رقم  20)بموجب المادة اشترط المشرع الجزائري إضافة إلى الخبرة المهنية 
 (والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم 95-340

إحدى وكيال أو سمسارا( تقديم كان سواء على كل شخص يرغب في ممارسة مهنة الوساطة في التأمين )
 فيما يلي: ةتمثلالم( Garanties financières)مالية الضمانات ال

 إما إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ التالية: -

 ( بالنسبة للوكيل  500.000خمسمائة ألف دينار )العام للتأمين.دج 

 ( بالنسبة للسمسار  1.500.000مليون وخمسمائة ألف دينار )شخصا إذا كان دج
 طبيعيا.

                                                           
طاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ـح وســروط منــــالذي يحدد ش 340-95م ــنفيذي رقــرسوم التــمن الم 19مادة ــ( أنظر: ال1)

( ابتداء من 2سنتان ) "يمكن أن يترشح لصفة وسطاء التأمين، انتقاليا ولمدة أقصاهاومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 

 وفر فيهم الشروط اآلتية:تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من تت

جاري في شركة أو مؤسسة ـــوني أو التـــ( سنوات في منصب المسؤولية في الميدان المالي أو القان10تجربة مدتها عشر ) -1

 وطنية.
 التجارية.حيازة شهادة المرحلة األولى من التعليم العالي على األقل في شعبة من الشعب القانونية أو االقتصادية أو المالية أو  -2
 ( أشهر في شركة أو لدى وسيط معتمد.6إجراء تدريب مدته ستة ) -3
 النجاح في امتحان مهني تنظمه الوزارة المكلفة بالمالية بمشاركة جمعية المؤمنين.". -4
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 ( بالنسبة إلى كل واحد من  1.500.000مليون وخمسمائة ألف دينار )في شركاء الدج
 في التأمين. شركة السمسرة

 .(1)في حدود المبالغ سالفة الذكر هاميتسليلتزم الوسيط بأو كفالة مصرفية  -

هو ضمان مقتصر على المادة هذه بموجب نص الضمان المالي المحدد شرط والجدير بالذكر أن 
كان والسمسار شخصا طبيعيا  ،للتأمينالوكيل العام  :على الـــتواليهما  ،من وسطاء التأمينفقط وسيطين 
التي يتم اعتمادها بموجب اتفاقيات توزيع توقع بينها  أو المؤسسات المالية كو البن عدا ، فيماأو اعتباريا

 .وبين شركة التأمين مانحة التوكيل

 ،ضمان ماليتخصيصها كن الهدف والقصد من وراء اشتراط المشرع الجزائري لهذه المبالغ هو إ
تولى يالتأمين عندما  من أي تجاوزات قد يقوم بها وسيطالمؤمن والمؤمن له وحماية لطرفي عقد التأمين 

، فإذا قام باختالس هذه المبالغ أو استعملها في أموره تعويضاتالمبالغ قساط وسداد األتحصيل مبالغ 
الخاصة جاز للطرف المتضرر من فعل السمسار الرجوع على الضمان المالي المقدم من طرف هذا 

وبالدرجة  ،وسطاءثقل كاهل الكلف يوالمالحظة التي نبديها حول هذا الشرط هو أنه يعتبر مُ ، األخير
ملزمين  ،المطالبون بتقديم الضمان الماليالتأمين وسطاء أن خصوصا إذا علمنا  ،(2)السمسار األولى
عند حديثنا عن  وهو ما سنتطرق إليه ،مسؤوليتهم المدنية المهنيةتغطي د تأمين و باكتتاب عق أيضا

 التزامات وسيط التأمين.

 

 الثالثة الفقرة

 .حيازة بطاقة مهنية
 
 

مكرر من  252المشرع الجزائري )بموجب المادة  ألزم ،الشروط التي سبق ذكرهاكل إضافة إلى   
المتعلق بالتأمينات( كل شخص يرغـــــب في ممــارســـــــة  07-95المعدل والمتمم لألمر  04-06القانون 

ا أو وكيال مكتتبا على مستوى فروع ووكاالت أو سمسار  اـامعـ تأمين )وكـيالال الوساطة في أو نشاط مهـنة

                                                           
سحبه منهم، واألهلية المهنية وين، االعتماد ـطاء التأمــح وســـدد شروط منــالذي يح 340-95نفيذي رقم ـــوم التــن المرســم 20( أنظر: المادة 1)

 ومكافأتهم، ومراقبتهم، سالف الذكر.
نظرا للمبلغ الكبير الواجب على سمسار التأمين تقديمه كضمان مالي عكس الوكيل ذلك أثر على هذا النوع من النشاط فال يكاد يتجاوز عدد ( 2)

ئية مأخوذة من موقع اإلنترنت الخاص بالشركة الوطنية للتأمين ( سمسارا، هذه اإلحصا26سماسرة التأمين الناشطين في السوق الوطنية )

(SAA :بتاريخ )أنظر الموقع:  10/09/2015 

http://www.saa.dz/nos-forces.html 
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 مسلمة، (La possession d’une carte  professionnelle)، حيازة بطاقة مهنية (البنك أو المؤسسة المالية
 .(1)على التوالي: من جمعية شركات التأمين والوزير المكلف بالمالية

إال إذا كان يحوز أو النشاط بأي حال من األحوال ممارسة هذه المهنة التأمين وسيط وال يمكن ل 
بموجب وذلك  ،سالفة الذكر من الهيئة المكلفة بإصدارهاالبطاقة، ويستطيع الحصول عليها مسبقا هذه 

 ملف يتكون من:
 .نسخة من عقد التعيين -

 .(2)أربعة صور شمسية حديثة -

أو المؤسسات ك و البنوفروع الذين يعينون في مختلف وكاالت المكتتبون أما بالنسبة للوكالء 
 بموجب اتفاقية التوزيع، فإن شركة التأمينعلى جمهور العمالء توزيع عقود التأمين  االمرخص لهالمالية 

المهنية  على هذه البطاقةالمكتتبون ل هؤالء الوكالء لتزم بمباشرة إجراءات حصو هي التي ت مانحة التوكيل
 .(3)ونجاحهم في التربص المقرر في حقهم ،مدة التكوينهم بعد إتمام

كل شخص طبيعي يستعين به وسيط التي ذكرت آنفا هذه الشروط كل ويعفى من وجوب توفر 
التأمين وسيط هؤالء األفراد يخضع إلرادة  التأمين في ممارسة نشاطه كالمستخدمين مثال، ذلك ألن تعيين

إن شاء استعان بشخص أو اثنين ينيبهم عنه في تنفيذ بعض  ،وحدههو وللشروط التي يحددها دون سواه، 
ن شاء تولى تدبير جميع أموره ،المهام المسندة إليه ، وبالنسبة ألجورهم وأتعابهم فيتحملها هو، كما بنفسه وا 

 أنه يعد مسؤوال مدنيا عن األخطاء التي يرتكبونها، ما يعني أنه ليس لهم أي صفة في االعتماد الممنوح
 له، وال يشترط فيهم ما يشترط إلعتماد هذا األخير.

ن مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين تتعارض مع أي نشاط مهني أو تجاري آخر فإ ،ومهما يكن
مهنة أخرى إضافة إلى نشاط الوساطة نشاط أو ال يمكن لوسيط التأمين ممارسة  ما يعني أنهمماثل له، 
 .(4)في التأمين
 

                                                           
عمليات "قصد تقديم المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95المعدل والمتمم لألمر  04-06رر من القانون ـــمك 252مادة ــ( أنظر: ال1)

أعاله، أن يحوزوا بطاقة مهنية مسلمة على  252التأمين، يجب على األشخاص المذكورين في البندين األول والثاني من المادة 

 التوالي، من جمعية شركات التأمين والوزير المكلف بالمالية.".

قد تعيين الوكيل العام للتأمين، وبالنسبة للسمسار فإنه يتحصل والمتضمن ع 01روط العامة الواردة في الملحق رقم ــمن الش 12مادة ـــ( أنظر: ال2)

 عليها باعتماده بموجب بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

والمتضمن اتفاقية توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما  05من الملحق رقم  09ية من المادة ـــقرة الثانــ( أنظر: الف3)

 شابهها.

"تتعارض ممارسة نشاط وسيط التأمين مع المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  264مادة ــ( أنظر: ال4)

 أي نشاط تجاري آخر أو مماثل له في نظر القانون.".
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 الثاني المبحث

 .ينــــتأميط الـــــوس
 

هنة ـــــتعلقة بمـــيم المــــــفاهـــض المـــيان بعــــإلى ب صلــــمن هــذا الف بحث األولــــــالم فينا ــــــــــتطرق مابعد
أو نشاط الوساطة في التأمين، آن لنا أن نتناول بشيء من التفصيل ما يتعلق من مفاهيم بالشخص 

ونعني  ،الوساطة في التأمين نشاطمهنة أو  ةمارسمقانونا بموجب االعتماد الممنوح له  المخول لهالمؤهل و 
 .« L’intermédiaire d'assurance» وسيط التأمين بذلك

المعدل والمتمم بالقانون  07-95وسيط التأمين ال في األمر لم يعرف المشرع الجزائري  رغم أن
سالفة  المراسيم التنفيذية المنظمة لمهنة أو نشاط وسطاء التأمينالمتعلق بالتأمينات، وال في باقي  06-04

أوردت في العربية والغربية التشريعات  أغلبأن  تعريف هذا األخير، إالالتي يحتلها همية األرغم  الذكر
ف مواد تعر التأمين عقود أو بنشاط الوساطة وتوزيع والمتعلقة بالتأمين  ،متن القوانين التي أصدرتها

( من قانون L 511-1المادة )نص المشرع الفرنسي بموجب تعريف  ومن ذلك ،وسيط التأمينبموجبها 
كل شخص طبيعي أو اعتباري والذي مقابل عمولة يمارس نشاط الوساطة ) بأنهإذ عرفه الفرنسي، التأمين 

 .(1)(في التأمين
نجد المشرع المصري قد عرف وسيط التأمين تعريفا مشابها لتعريف المشرع  ،السياق ذاتوفي 

الالئحة التنفيذية لقانون اإلشراف والرقابة على من ) 126الفقرة األولى من المادة  وذلك في ،الفرنسي
ووفقا للتعديل  1996لسنة  362التأمين في مصر الصادر بها قرار وزير االقتصاد والتعاون الدولي رقم 

يقصد بوسيط التأمين كل شخص طبيعي أو اعتباري ) :قضت بأنه حيث( 2008نوفمبر  16في  الصادر
يتوسط بأية صورة في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب شركة تأمين أو إعادة تأمين مقابل 

 .(2)(مرتب أو مكافأة أو عمولة
 خدماتعرض مختلف ابل مادي بفوسيط التأمين هو شخص طبيعي أو اعتباري يقوم لقاء مق

 منقصد إقناعهم بإبرام عقود تأمين والتفاوض معهم  ،طالبي التأمينشركات التأمين على العمالء 
الوساطة بين طالبي التأمين  نشاطيمارس  ،حرمحترف شخص مهني و  كما أنهاألخطار التي تهددهم، 

                                                           
 ( من قانون التأمين الفرنسي، والتي تنص على أنه:L 511-1( أنظر: المادة )1)

«Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une 

activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance . ». 

ين في مصر، الصادر بها قرار وزير االقتصاد من الالئحة التنفيذية لقانون اإلشراف والرقابة على التأم 126مادة ــقرة األولى من الــ( أنظر: الف2)

"يقصد بوسيط التأمين كل والتي تنص على أنه:  16/11/2008ووفقا آلخر التعديالت حتى  1996لسنة  362والتعاون الدولي رقم 

تأمين مقابل يات تأمين أو إعادة تأمين لحساب شركة تأمين أو إعادة ـورة في عقد عملـباري يتوسط بأية صـص طبيعي أو اعتــشخ
 مرتب أو مكافأة أو عمولة.".
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، ويساعد األفراد والشركات على انتقاء الخدمات التأمينية األنسب لهم، لذلك فهو يهتم وشركات التأمين
 .ورغباته عقد التأمين الذي يلبي احتياجاتهإبرام باالحتياجات التأمينية لدى زبونه قصد تمكينه من 

فإن نشاط الوساطة في التأمين ودور الوسيط ال يكون في جميع الحاالت باسم  ،ذلك إضافة إلى
يمكن فإنه الوسيط ولحساب شركة التأمين، فكما يمكن أن يكون لحساب الشركة أو الشركات التي يمثلها 

يكون أيضا لحساب العميل طالب التأمين أو المؤمن له، وفي هذه الحالة فالوسيط ال يمارس وساطته أن 
تتم ، وهنا احتياجاتهتلبي أمين لكي يبحث له عن أفضل تغطية  بناء على طلب من العميل طالب التإال

 .(1)عملية الوساطة لحساب العميل وليس لحساب شركة التأمين
لمعرفة هذا الطرف والجوانب المتصلة به ينبغي أوال التركيز في هذا الجزء من هذه الدراسة على و 

اللتزامات الملقاة على لمفصل عرض والمسندة إليه، إضافة إلى  ،أمين القيام بهاالمهام المنوط بوسيط الت
 عاتقه في إطار ممارسته لهذا النشاط.

 

 المطلب األول

 .التأمين مهام وسيط
 

فوضه لحساب مواألعمال التي يقوم بها  ،المسندة إلى الوسيطيرجع تحديد المهام في األصل 
 عنصرين رئيسيين:إلى مؤمنا كان أو طالب تأمين 

طبيعة العقد الذي يربط الوسيط بالمؤمن )شركة التأمين(، فقد يكون عقد : األولالعنصر  -
وكالة يخول بموجبه الوسيط التعاقد مع المؤمن لهم باسم شركة التأمين ولحسابها، وقد يكون 

طالبي  على العمالءعلى مجرد البحث  دور السمسار في هذه الحالة يقتصر ، أينعقد سمسرة
 شركة مباشرة.الليتعاقدوا مع  التأمين

التأمين من وسطاء وسيط كل مدى اتساع التفويض القانوني الذي يحوزه : الثانيالعنصر  -
األحيان تخول شركة التأمين  بعض، ففي والمسندة إليه الذي يخوله أداء المهام المنوطة بهو 

وسيط ما سلطات أوسع من باقي الوسطاء، ولو كانوا مشتركين في صفة المهنة بأن يكونوا 
أو سماسرة تأمين، وذلك كما لو تفوض وكيل عام سلطات غير محدودة عامين  جميعا وكالء

يتمتع بها هذا  التيالحسنة والسمعة  ،للخبرة المهنية مثال ع ذلكــــويرج ،دون باقي الوكالء
 .األخير

                                                           
 وما بعدها. 06( أنظر: مدحت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، ص1)
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تقريب طرفي العالقة التعاقدية المؤمن والمؤمن  يقتصر علىدور وسيط التأمين الرئيسي  ورغم أن
حد  والمهام المسندة إليه ،له المخولةسلطات الإبرام عقد التأمين، إال أنه كثيرا ما تتجاوز إتمام له قصد 

أين يتولى تسيير العقد  ،القيام بمهام أخرى تلي مرحلة التعاقدإلى تفويضه نطاق سلطاته ليمتد إبرام العقد، 
، بداية بتحصيل مبالغ األقساط، ونهاية بتسوية الحوادث وسداد الذي توسط في إبرامه طيلة مدة سريانه

 مبالغ التعويضات.
 فتتردد سلطات الوسيط ومهامه بين أن يتمتع بأوسع السلطات بما يمكنه من التعاقد مع المؤمن له

حيث تفوضه هذه األخيرة سلطة إبرام العقد وتعديله وقبض األقساط  ،التي يمثلها مباشرة نيابة عن الشركة
وتسوية التعويضات، أو أن يكون مندوبا له سلطات محددة تمكنه من إبرام عقد التأمين ضمن شروط 

ا الوسيط سمسارا يملك عامة مألوفة ال يستطيع تجاوزها أو اإلضافة إليها أو تعديلها، أو أن يكون هذ
تقريب وجهتي نطر الطرفين ي مجملها التوسط في إبرام العقد من خالل أضيق السلطات وال تتعدى ف

من بعضهما البعض، ويتحقق ذلك بالبحث عن العمالء ليتعاقدوا مع شركة التأمين الراغبين في التعاقد 
 .(1)مباشرة

من وسطاء التأمين سواء في إبرام  صالحيات أي وسيطسلطات و ذلك ألن حصر مهام وحدود 
يرتبط بمدى  المسندة إليه وغيرها من المهام عند نهاية مدتها، ، وتجديدهاوتمديدها ،عقود التأمين، تعديليها

، فهي التي تضيق أو توسع من عند اعتماده بهذه الصفة التفويض الذي تمنحه له شركة التأمين
بالشكل الذي تراه مناسبا ومحققا العامون الوكالء  وخصوصاالمعتمدين وسطائها  وسلطات صالحيات

 .(2)ألهدافها التجارية
جماال يمكن القول أن المهام التي  القيام بها في إطار ممارسته لنشاطه التأمين  يتولى وسيطوا 

 Activité de distribution et) عقود التأمين كتتابواتوزيع  نشاطفي:  يتمثالن رئيسيينفرعين  تندرج ضمن

souscription des contrats d’assurance)  المرخص له توزيعها عقود ال مختلف بإبرامقيامه والتي تعني
 قامالتي  (Activité de gestion des contrats)عقود هذه التسيير مهمة ثم تليها ، العمالءجمهور  على

ه آثار هذه العقود طيلة مدة تنفيذيتجلى في  وذلك ،على جمهور العمالء المؤمن لهم توزيعهابهذا األخير 
 .، وهو ما سنبحثه فيما يليسريانها

 
                                                           

، المغرب، دار أبي رقراق"، دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمين المغربية الجديدةعالل )فؤاد(، الوسيط في قانون التأمين "ــ( أنظر: م1)

 .وما بعدها 86، ص2011

عمان، األردن، الطبعة  ،"عقود التأمين من الناحية القانونية"الكيالني )محمود(، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد السادس 

 .155، ص2008، والتوزيعدار الثقافة للنشر  األولى، 

 .108طير )عبد القادر(، المرجع السابق، صــ( أنظر: الع2)
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 الفرع األول

 .توزيع عقود التأمين 
 

في حقيقة األمر ال يشتري الوسيط الخدمة التأمينية التي يقدمها المؤمن لعمالئه ليعيد بيعها، وال 
الوسيط األساسي يقتصر على يوجد أي تحويل لملكية هذه العقود، فهي حق حصري للمؤمن، ولكن دور 

ابتداء  والتفاوض معهم  ،طالبي التأمينوذلك بتقديمها وعرضها على العمالء  ،(1)تسهيل إبرام هذه العقود
 .هاقصد إقناعهم بإبرام

وكلما دعت  تعديلها عند االقتضاءيقوم بالتأمين التي توسط الوسيط في إبرامها وأثناء سريان عقود 
حلول تاريخ انتهاء عند لمدة زمنية أخرى ، وأخيرا تجديدها التأمين عقدالضرورة ذلك بموجب ملحق تعديل 

وكفاءته التقنية  ،على خبرته المهنية بكل هذه المهام والسلطات، مستعينا عند قيامه األصلية مدة سريانها
 في ميدان التأمين.

 

 الفقرة األولى

 مالء.ــــتفاوض مع العـــال
 

يستلزم إبرام عقد التأمين، مراعاة كل من طالب التأمين والوسيط لبعض اإلجراءات العملية 
الضرورية التي تأخذ شكل مراحل متتابعة تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق مصلحة أطراف هذا العقد 

تمام و  حملها كل طرف من أطرافه التفاوض حول مضمون العقد، وااللتزامات التي سيتإبرامه، بدأ  بمرحلة ا 
 .إتمام إبرامه وتوقيع الطرفين المتعاقدين عليه في حالة

( يفرض المشرع الفرنسي على الوسيط L520-1و  L.112-2كل من المادتين )نص واستنادا إلى 
طالب التأمين بصفته كوسيط يمثل شركة تأمين العميل أن يعلم من عقود التأمين عقد أي وتوقيع قبل إبرام 

( ونسخة من Fiche d’informationوأن يقدم له البيانات الخاصة به، إضافة إلى بطاقة معلومات ) ما،
األخطار وشروطها، هذا العقد شركة التأمين بموجب غطيها تمشروع العقد تشمل الضمانات التي 

المستحق الدفع كمقابل لتغطية  التأمينأو قسط من الضمان، إضافة إلى تعريفة أو المستثناة المستبعدة 
 ، وذلك وفق ما يعرضه المؤمن دون تغيير(2)، والتزامات المؤمن له عند إبرام هذا العقدالخطر المؤمن منه

 أو تعديل.
                                                           

)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 
p5.  

 ( من قانون التأمين الفرنسي.L520-1و  L.112-2( أنظر: المادتين )2)
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إبرام العقد فإن إتمام في حالة قبول طالب التأمين و  ،في هذا اإلطار ووفقا لما جرى العمل به
استمارة أسئلة يعدها المؤمن مسبقا، تتضمن مجموعة من األسئلة والبيانات التي  حينهاالوسيط يقدم له 

ها بدقة وبمنتهى حسن النية، خصوصا ما يتعلق بالشيء المؤمن نيجب على طالب التأمين اإلجابة ع
 واألخطار المراد تغطيتها.  ،عليه

بة على األسئلة التي طالب التأمين تفصيليا كيفية اإلجالعميل ويجب على الوسيط أن يشرح ل
يتضمنها طلب التأمين، موضحا له أن إجابته هذه هي تحت مسؤولية العميل الشخصية، منبها إياه 

بقبول طلب التأمين إما بضرورة اإلدالء بالبيانات والمعلومات الصحيحة التي قد تؤثر على قرار المؤمن 
خصوصا إذا كانت بسوء نية  ،حاتاكتشاف عدم صحة هذه التصري عندأو رفضه، وآثار مخالفة ذلك 

 تحقق الخطر المؤمن منه.و وتكتسي صبغة احتيالية 
( في ملء استمارة األسئلة لكونه وكيال للمؤمن له قد يساهم وسيط التأمين )خصوصا السمسارو 

طالب التأمين، أو يقوم الوسيط بنفسه مفوضه التي تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة إما بمساعدة 
ير مساهمة ـــــالتساؤل حول مدى تأث يثوركتابة هذه البيانات، وفي مثل هذه الحاالت ابة عنها، و اإلجب

لت أو ُأعِلنت ــــعلومات التي ُأغفِ ـــــيانات والمــــيته عن البـــــين من مسؤولـــالوسيط في إعفاء طالب التأم
 بالخطأ؟

طالب التأمين في العميل الحقيقة أنه إذا التزم الوسيط بحدود مهمته انعقدت المسؤولية على عاتق 
، أما إذا تجاوز الوسيط بحسن أو سوء نية بعض البيانات أو حصول خطأ ما عند اإلدالء بها هحالة إغفال

غير الصحيحة  وجاءت تصريحات العميل غير دقيقة بناء على اإليضاحات والتفسيرات ،حدود مهمته
التي قدمها له الوسيط، فيمكن في هذه الحالة اعتبار طالب التأمين معذورا وال يسأل عن اإلجابات غير 

األسئلة تفسيرا هذه لو ُفسرت له هو أو ُيجيب عليه به تُ كْ الصحيحة التي تختلف عما كان يجب أن ي  
غير واضحة غامضة و كون األسئلة صحيحا، ولكن يشترط إلعفاء طالب التأمين من مسؤوليته هذه أن ت

فعال وتحتاج إلى تفسير، وأن يرجع سبب ورود تلك اإلجابات غير الصحيحة  إلى تفسير وسيط التأمين 
 .(1)الخاطئ لهذه األسئلة

ذا تبين للوسيط سواء قبل  المؤمن له قد العميل طالب التأمين أو إبرام العقد أو بعده أن إتمام وا 
استيفاء بعض المعلومات أو البيانات المطلوبة منه، والتي تؤثر على قرار المؤمن في سهوا أو عمدا أغفل 

تمام  بضرورة  هذا األخيرإبرام أو عدم إبرام العقد، وجب عليه إعالم تغطية الخطر المؤمن منه وا 

                                                           
، منشورات الحلبي بيروت، لبنان، الطبعة األولى، "العقود المسماة"( أنظر: أبو السعود )رمضان محمد(، شرح أحكام القانون المدني 1)

 .599، ص2010، الحقوقية
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سريانه  سواء عند التعاقد أو أثناءفي أي مرحلة كان عليها عقد التأمين الذي توسط في إبرامه  استكمالها
 .المضمون بموجبهالمؤمن منه لم يتحقق الخطر  إذا

بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بالتصريح بالتزامه  طالب التأمينبإخالل ذلك ألن علم الوسيط 
ال يؤدي إلى إعفائه من مسؤوليته المؤمن له سهوا أو عمدا التي أغفلها تلك  وأبالخطر المراد تغطيته، 

لمجرد علم الوسيط بها إال إذا كان هذا األخير له سلطة إبرام وتوقيع وثيقة التأمين تجاه شركة التأمين 
 ، أي إذا كان الوسيط وكيال لشركة التأمين ففي هذه الحالةالتي يمثلها ويعمل لحسابها نيابة عن الشركة

 العميل عاتقالملقى على هذا اإللتزام حقيقة ، ألن التأمين نفسها شركةيقوم علم الوكيل بها مقام علم 
، في حين (1)ا العامأو وكيلهشركة التأمين كل من  يسري في مواجهة طالب التأمين أو وكيله السمسار

يعتبر الوسيط مسؤوال إذا أوهم المؤمن له مثال أنه ال ضرورة لذكر بعض البيانات ألنها غير مهمة للمؤمن 
طالب العميل فأغفل بعض الظروف التي ذكرها له وهي عكس ذلك، أو قام هو بنفسه بتحرير البيانات 

 التأمين.
في المقابل ال يعد علم السمسار بالظروف والبيانات والمعلومات المسكوت عنها من قبل طالب 

بمثابة علم شركة التأمين، ما يعني أنه ال يمكن في هذه  تصريحا خاطئاالتأمين أو تلك التي صرح بها 
 .(2)التأمين الحالة التمسك به في حق شركة
سواء لزم بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات مُ خصوصا السمسار ورغم أن وسيط التأمين 

تتضمنها األوراق والمستندات المسلمة له ، أو تلك التي طالب التأمين مفوضهعميله أو يعرفها عن التي 
لزم بإبالغ شركة للغير، إال أنه مُ  اإليه، فال يجوز له اإلدالء بههذا األخير أو التي أفضى بها  ،هطرفمن 

 التأمين بنوعين من المعلومات:
: المعلومات والبيانات التي وقف عليها الوسيط وتكون معلومة أصال لـدى الغــير، أو أجاز له األولى
 اإلدالء بها.طالب التأمين العميل 
ويهم شركة التأمين له  المؤمن: المعلومات والبيانات التي تصل لعلم الوسيط عن العميل والثانية

 .(3)الوقوف عليها التخاذ قرارها بقبول طلب التأمين أو رفضه

                                                           
 .208ير )عبد القادر(، المرجع السابق، صـــــطـــ( أنظر: الع1)

، دون بلد النشر، الطبعة األولى، مطبعة بن سي الداخلةوش )الحسين(، اإللتزام بالتصريح بالخطر على ضوء مدونة التأمينات، ــــــــــبل

 .وما بعدها 224، ص2010

، "عقود الغرر وعقد التأمين"هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( ــالسن

 .1287المرجع السابق، ص

 .230وش )الحسين(، المرجع السابق، صــــــــــ( أنظر: بل2)

 .620، المرجع السابق، ص"العقود المسماة"عود )رمضان محمد(، شرح أحكام القانون المدني ــ( أنظر: أبو الس3)
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إذا لم يكن  شركة التأمينإلى  ن فقد يقتصر عمل الوسيط على تحويلهاوبالنسبة لطالبات التأمي
غطية وتوقيع مذكرات الت ، وقد تخول شركة التأمين سلطة إصدارنيابة عنها العقدوتوقيع يحوز سلطة إبرام 
النهائي في هذه  هاإلى غاية فصل العمالء طالبي التأمينلضمان األخطار التي تهدد  المؤقتة للوسيط

  .(1)الطلبات
، بل يعد العميلفإن عقد التأمين ال يعد تاما لمجرد صدور طلب التأمين من  ،وفي كل األحوال

 ه سلطة إبرام عقود التأمينتفوض أو الوسيط الذيشركة الذلك بمثابة إيجاب بات، يشترط صدور قبول من 
فصل )إلى حين إما مذكرة التغطية المؤقتة  هذا األخير ، وذلك بإصدارباسمها ولحسابها (2)نيابة عنها
 رفضأو  ،النهائي باالستمرار في تغطية هذا الخطر وبالتالي تحرير عقد التأمين :إمافي الطلب الشركة 

في حالة قبول تغطية الخطر  أو وثيقة التأمين ،(الممنوحة للمؤمن له تتوقف التغطية المؤقتة نأي االستمرار
 .المؤمن منه مباشرة

 

 الفقرة الثانية

 إبرام عقود التأمين.
 

إبرام عقود  هي االقيام به الوسيطالتأمين  شركةفوض ت التي الرئيسية المهمةن سبق القول أ
يعتبر قبول وسيط التأمين تغطية هذه األخطار المحددة في ، لذلك اولحسابه ا، باسمهاالتأمين نيابة عنه

بموجب التوكيل ما دام هذا الوسيط يملك  ،اذاته شركة التأمينطلب التأمين بمثابة قبول صادر عن 
 ها.نيابة عنالمؤقتة ومذكرات التغطية د و وتوقيع العق ،سلطة إبرامالممنوح له 

على غالبا يقتصر دوره ئق التأمين المختلفة، بل فليس له سلطة إبرام وتوقيع وثاأما السمسار 
للوصول إلى  وبذل الجهدوذلك بالسعي  ،شركة التأمين والعميل طالب التأمين التقريب بين طرفي التعاقد

إبرام العقد الذي لن يكون طرفا فيه، مستخدما في ذلك خبرته عندها  ليتم ،مرحلة االتفاق بين المتعاقدين
 للتوفيق بين مصالح الطرفين الراغبين في إتمام التعاقد.صائحه ومبديا ن

لكن قد تمتد مهام السمسار خالل فترة التعاقد إلى القيام ببعض التصرفات التي يتحصل على 
تفويض خاص للقيام بها، إما من المؤمن مثل: تفويض هذا األخير سمسار التأمين مهمة تسليم مذكرة 

ما من المؤمن له مثل: تفويض هذا األخير السمسار أو وثيقة الت (3)التغطية المؤقتة أمين للمؤمن له، وا 

                                                           
 والمتضمن عقد تعيين الوكيل العام للتأمين. 01من الملحق رقم  07( أنظر: الفقرة الثالثة من المادة 1)

 .29، ص2005، اإلسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعيبي )شهاب أحمد جاسم(، المبادئ العامة للتأمين، ــــ( أنظر: العنك2)

 .119، ص2011، مصر، دار الكتب القانونيةم )محمد صالح عبد هللا(، التأمين أحكامه وأسسه، ـــــــــباس( أنظر: 3)
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عقد التأمين نيابة عنه، وفي هذه الحالة فإن السمسار يصبح وكيال للمؤمن له باإلضافة وتوقيع مهمة إبرام 
المؤمن له للسمسار العميل من تكليف قانونا إلى صفته األولى كسمسار، ما دام أنه ليس هناك ما يمنع 

 .(1)عقد التأمين نيابة عنهوتوقيع إبرام ب
، ورغم قيامه بذلك المكتتبصفة نيابة عن مفوضه لعقد التأمين وتوقيعه ويكتسب السمسار بإبرامه 

، ضف إلى (2)إال أنه ال يعتبر طرفا من أطراف العقد، كما ال يعتبر بذلك وكيال للمؤمن )شركة التأمين(
من  ،المترتبة على إبرام عقد التأمينالتعاقدية ؤمن له اللتزاماته عن عدم تنفيذ الم ذلك أنه غير مسؤول

المضمون طيلة  أو تحقق الخطر المؤمن منهاحتمال ، التصريح بتفاقم الواجبة األداء األقساطمبالغ لدفع 
 العقد.مدة سريان 

أو المؤسسة  كما يستلزم إبرام الوسيط لعقد التأمين نيابة عن المؤمن )بالنسبة للوكيل العام والبنك
(، أو نيابة عن المؤمن له )بالنسبة للسمسار(، قيامه في حدود قدرته بالمعاينة الميدانية للممتلكات المالية

طالب التأمين العميل التصريحات التي أدلى بها والتحقق من صحة واألخطار المؤمن منها، واألشياء 
عالمها ، شركة التأمين تغطيته والخطر الذي ستتولى ،تأمينهراد حول الشيء أو المال المُ  بكل تغيير وا 

 محتمل متعلق بهذه األخطار.
برم بتوقيعه من قبل الطرفين قد يُ عوفي كل الحاالت التي يتدخل فيها أحد هؤالء الوسطاء فإن ال

باعتبار أن هذا الوسيط يملك سلطة توقيع العقد نيابة عن المتعاقدين: الوسيط والطرف المتعاقد معه، 
 عميلهالوسيط سمسارا يمثل  المؤمن له إذا كاننيابة عن ، أو وهي شركة التأمين إذا كان وكيال (3)ُمفوضه

 العقد.وتوقيع ينوب عنه في إبرام و  ،المؤمن له

هذا وتجب اإلشارة إلى أنه في معظم الحاالت تضع شركة التأمين للوسيط )وكيال كان أو سمسارا 
المؤمن الخطر الشيء أو ( والتي تمثل قيمة Pouvoirs de souscriptionأو بنكا( حدود سلطات االكتتاب )

، فإذا المرخص له توزيعها على جمهور العمالء د التأمينو الذي يجوز للوسيط تغطيته بموجب عقمنه 
إبرام عقد  في هذه الحالةالخطر المؤمن منه هذا الحد فإنه ال يجوز للوسيط الشيء أو تجاوزت قيمة 

العميل طالب التأمين إلى طرف قدم من يكتفي بتحويل الطلب المُ أو منح مذكرة تغطية مؤقتة بل تأمين ال
 الشركة لتتولى هي إتمام إبرام العقد في حال قبولها تغطية هذا الخطر.

 
                                                           

 .58يم(، المرجع السابق، صــــوان )إبراهـــ( أنظر: عل1)

 .64ه )مصطفى كمال(، المرجع السابق، صـــــــط

)2( T. Com. Lyon, 19/06/1969, J.C.P, 1970, p478. 
 .154يالني )محمود(، المرجع السابق، ص( أنظر: الك3)
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 الفقرة الثالثة

 تأمين.ــــقود الــــعديل عــت
 

وتحرير وثيقة التأمين  والمؤمن لهعتمد قانونا المُ أو وكيلها  قد تحدث بعد تعاقد شركة التأمين
قتضي إدخال بعض التعديالت في محتوى أو شروط هذه الوثيقة، وذلك إما ت مستجدات وظروف طارئة
جديدة أخرى  طارـــأخ طيةــــأو تغلي، ــــملها العقد األصتــــشكان قد االتي مانات ـــباالستغناء عن بعض الض

، أو تغيير الشخص المستفيد من العقد، ...إلخ، عند التعاقد عليهاأو ضمانات غير تلك التي تم االتفاق 
إذا كان التأمين شركة ووسيط  أو المكتتب المؤمن لهالمتعاقدان أين يتم ذلك بموجب ملحق يوقعه الطرفان 

ع البنك على مستوى فر  والوكيل المكتتب )الوكيل العام سلطة القيام بذلك مفوض له من طرفهاهذا األخير 
 .لمؤسسة المالية(أو ا

أو التصرف ؤمن له بتغيير سيارته، وذلك ببيعها ــــوم المــقد يق :ففي التأمين على السيارات مثال
يها ونقل ــــصرف فـــــالتالتي قام ب طي السيارةـــــمان الذي كان يغـــيل الضديدة، مع تحو ــــناء أخرى جــــواقتفيها 
الذي المعتمد قانونا و ين ـــيط التأمـــحق يوقعه مع وســـأين يتم ذلك بموجب مل، الجديدة تهسيار تها إلى ــــملكي

مع التزام مالك  ،حويل الضمان إلى السيارة األخرىيبين من خالله ت ،أبرم عقد تأمين هذه السيارة معه
هادة تأمين صرف ورد شــــين بذلك قبل إجراء هذا التــــيط التأمــــالسيارة أو المتصرف فيها بإعالم وس

 .(1)يارة المعنيةــــــالس
شركة أو وكيلها أثناء سريان العقد الوارد في وثيقة التأمين علمت به ما لدواعي تصحيح خطأ و 

ويخضع للشروط التي يخضع لها العقد  ،يتفق الطرفان على تحرير وتوقيع ملحق يضاف إلى عقد التأمين
إذا كان لهذا الخطأ غير العمدي تأثير على قيمته  قيمته انية زيادة مبلغ القسط أو تخفيضاألصلي مع إمك

 المؤمن على حياته مثال. سنك
يتولى سمسار  غير أنه يمكن أن، العقدوغالبا ما يتقدم بطلب التعديل المؤمن له أو مكتتب 

كونه  ا فوضه سلطة القيام بهذا التعديل نيابة عنهالمؤمن له إذعميله عن  بهذا األمر بدالالتأمين القيام 
 .في حقيقة األمر وكيال عنه

عداد تقرير عن الممتلكات المؤمن  وسيطاليقوم و  بمعاينة الخطر المؤمن منه نيابة عن المؤمن، وا 
المؤمن منه أثناء  يرات في درجة احتمال وقوع الخطريعليها، ويترتب على علمه بحدوث مستجدات وتغ

                                                           
"غير أنه يحق المتضمن قانون التأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  25مادة ــــيرة من الـــقرة األخـــ( أنظر: الف1)

يعلم المؤمن بذلك قبل التصرف  للمتصرف أن يحتفظ باالستفادة من عقد تأمينه بغية نقل الضمانات إلى سيارة أخرى، شريطة أن
 ويعيد له شهادة تأمين السيارة المعنية.".
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عقد تعديل استدعاء العميل المؤمن له قصد  لتتولى بها شركة التأمين، التزامه بإعالم سريان عقد التأمين
يتالءم مع قيمة الخطر المؤمن منه إذا كان هذا بموجب ملحق يجعل قسط التأمين التأمين ساري المفعول 

 الوسيط سمسارا غير مرخص أو مفوض له تعديل العقد نيابة عن الشركة.
ن مالمؤمن له عميله لالسمسار  يقدمهاعن الوعود التي ال تكون مسؤولة التأمين شركة  غير أن

إضافة على هذه إجراء أو  ،وثيقة التأمين أو الخاصة المطبوعة على تعديل في شروط الضمان العامة
لم تكن محل أخرى ، أو إدراج ضمانات أخرى، أو ضمان وتغطية أخطار تعود عليه بالفائدة (1)الشروط
 .لشركة التأمين الدفع الواجب زيادة في مبلغ القسط دون األصليالتأمين  عقدمسبق عند إبرام اتفاق 

 

 الفقرة الرابعة

 تأمين.ــقود الـــديد عـــتج
 

أخرى بعد زمنية خصوصيات بعض عقود التأمين أنها من العقود القابلة للتجديد لمدة بين من 
 نهاية مدتها األصلية السابقة، وذلك ال يتحقق إال بتوفر الشروط التالية:

 العقد من عقود التأمين من األضرار.أن يكون  -

 انقضاء مدة العقد المتفق عليها بموجب وثيقة التأمين. -

 أن تكون مدة تجديد العقد مساوية لمدة العقد األصلية. -

أن يقبل المؤمن له هذا التجديد وال يعارض ذلك بأي شكل من األشكال التي يحددها  -
 .(2)القانون

التي سبق  ( Renouvèlement des contrats) ورغبة منه في تجديد عقود التأمين ،لتحقيق ذلك
على االنتهاء، غالبا ما يقوم وسيط التأمين بإعالم وتذكير عمالئه مدتها له أن تولى إبرامها وقاربت 

عادة  وهذا يتم ،وضرورة تجديدها في اآلجال المحددة ،المؤمن لهم قبل نهاية هذه العقود بتاريخ نهايتها
ومستمرة من جميع األخطار دائمة ، ما يتيح لعمالئه المؤمن لهم تغطية مضمونة الوصولوجب رسالة بم

الثابتون من العمالء معين عدد تردد وبقاء وبالتالي تجديد عقود من جهة، وضمانا له المؤمن منها هذا 
                                                           

، "عقود الغرر وعقد التأمين"هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( ـ( أنظر: السن1)

 .1168المرجع السابق، ص

 .524، المرجع السابق، ص"العقود المسماة"عود )رمضان محمد(، شرح أحكام القانون المدني ــو السـأب

بيروت، لبنان، الطبعة األولى، منشورات  ،"دراسة مقارنة")السيد محمد تقي الحكيم(، عقد التأمين حقيقته ومشروعيته  هاديـبد الـع
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مزيدا من العموالت التي ، ما يعني تحصيله من جهة أخرىاألوفياء أو العارضين قصد االحتفاظ بهم 
 .سيتقاضاها نظير قيامه بذلك
أن نجاح وسيط التأمين في نشاطه هذا يعتمد على قدرته في ضمان قاعدة بمن البديهي القول 

نما تطوير  متينة من العمالء، والوسيط الناجح ال يكتفي فقط بالسعي الستقطاب العمالء طالبي التأمين، وا 
وهذا ال يتأتى إال من خالل تجديد عقود تأميناتهم مع هذا األخير،  ،عهموتعزيز عالقات طويلة األمد م

وهذا يضمن له االستمرار في ممارسة نشاطه من جهة، وتطويره من جهة أخرى، وذلك من خالل تحويل 
العمالء الجدد إلى عمالء دائمين له، ألن سوء عالقة الوسيط بهم أو تردي الخدمات التي يقدمها لهم 

ورة إلى نفورهم منه، وبالتالي عدم تجديد هؤالء العمالء لمختلف عقود تأميناتهم لدى هذا تؤدي بالضر 
 يؤثر سلبا على نشاطه.بال شك وهذا  ،األخير

إن إقناع وسيط التأمين للعميل بإبرام عقد التأمين في بادئ األمر ال يمثل نهاية المطاف بالنسبة 
رضاهم وثقتهم، وذلك لكي يكونوا إما من العمالء الدائمين له، بل األولى له خدمة عمالئه والسعي لكسب 

أو عمالء ألنواع  ،هذا األخيرأو بوساطة الذين يقومون بتجديد عقود التأمين التي سبق أن أبرموها مع 
مصدرا هم أنفسهم  واأو يكون ،العمالء جمهوريحوز ترخيص توزيعها على أخرى من فروع التأمين التي 

 لعمالء جدد.
المؤمن لهم التي سبق له أن أبرمها مع عمالئه على العموم فإن تجديد الوسيط لعقود التأمين و 

قد يتم بنفس الشروط والضمانات التي اشتملها العقد الذي انتهت مدته، وقد  عند حلول أجل انتهاء مدتها
مل ضمان أخطار ليش التجديد ، وقد يمتدهذا العقد ضماناتأو  ا مع تغيير في بعض الشروطيتم تجديده

مبلغ  يتالءم ه يجب أن، على أنمدته نهايةالذي اقترب تاريخ  ملها العقد السابقأخرى غير تلك التي اشت
 .الجديدسيشملها العقد التي األخرى مع الضمانات  المستحق الدفع القسط

البحث عن عقد التأمين الذي يشتمل الضمانات التي تلبي  يهعل فيجبأما سمسار التأمين 
شركة تأمين  لدىأو التي ضمنت أخطاره من قبل احتياجات عميله، سواء بتجديده لدى نفس الشركة 

سواء كان التجديد ، ومقابل أقل قسط ،تأمينة المهم أن تكون هذه الشركة مانحة أفضل تغطية ،أخرى
، حسب كل حالة (1)ملها العقد المنتهي أو مشتمال لضمانات أقل أو أكثرمشتمال لنفس الضمانات التي اشت
مقابل  تذكير عميله بذلك في سبيل تحصيل عموالت أخرىينبغي عليه وعند اقتراب تاريخ انتهاء العقد 

 .لشركة التأمينتجديد هذه العقود، وهذا لكون المؤمن له هو عميل للسمسار قبل أن يكون عميال 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 

p244.  
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 الفرع الثاني

 .تأمينــقود الـــع يرــتسي
 

بال خالف، يعد عقد التأمين من العقود الزمنية أو المستمرة التي يمتد زمنها لمدة معينة يضمن 
خاللها المؤمن أخطار العميل المؤمن له، ويقوم طرفي العقد أثناء ذلك بتنفيذ آثاره طيلة مدة سريانه، ما 

لكن في الحاالت التي يتم فيها التعاقد بتدخل الوسيط يتولى يعني تسيير العقد وفقا للظروف والمستجدات، 
 هو بنفسه مهمة تسييره نيابة عن أحد أطراف العقد.

تنفيذ آثار هذه العقود باسم توليه  ود التأمين التي توسط في إبرامهاعقلوسيط ال تسيير يتمثلو 
يقوم  أين المؤمن له،  العميل ، وفي بعض الحاالت الخاصة لحسابالتي وكلته ولحساب شركة التأمين

عند تحقق األخطار  األقساط المستحقة الدفع، أداء مبالغ التعويضاتمبالغ بتحصيل عندها الوسيط 
، التي قد تقع بين أطراف العقد فيكون بذلك ممثال لهذا الطرف أو ذاك ، تسوية المنازعاتالمؤمن منها

نيابة عن أحد  القيام بذلك يحوز تفويضإذا كان  وأخيرا مباشرة دعاوى الحلول في بعض فروع التأمين
 .الذي توسط في إبرامه أطراف عقد التأمين

 

 الفقرة األولى

 ساط.ــاألقبالغ ــمصيل ــتح
 

من المسلم به قانونا أن الدين يدفع في موطن المدين، وفي عقد التأمين يعتبر المؤمن له هو 
وشركة التأمين هي الدائن، لكن جرى العمل في مجال التأمين على أن الوفاء بدفع مبلغ القسط المدين 

بالدين يكون في مقر المؤمن، وبما أنه يمكن لشركات التأمين تفويض وسطائها مهمة إبرام عقود التأمين 
مهمة قبض المعتمدين نيابة عنها، فقد جرت العادة كذلك على أن تقوم هذه الشركات بتفويض وسطائها 

نيابة عنها، استعجاال في تحصيلها، الدفع المستحقة ( L’encaissement des primes)األقساط لغ مبا
 وتيسيرا للعمل عليها.

أكبر من تلك التي تفرضها شركات هي وسطاء القد يتبادر إلى الذهن أن األقساط التي يتقاضاها 
ن مختلف أقساط عقود التأمين التي ذلك، إذ أ عكسالتأمين عند تعاقدها مع المؤمن لهم مباشرة والحقيقة 

هي نفس التعريفات التي تفرضها الشركة عند تعاقدها مع  توزعها شركة التأمين عن طريق الوسطاء
المؤمن لهم مباشرة دون تدخل أي وسيط وهذا بال زيادة أو نقصان، ألن الوسيط ال يشتري منتجات شركة 

سواء من حيث قيمة  ،ذاتهاعلى العمالء كما تقدمها شركة التأمين  التأمين ليعيد بيعها، بل يقوم بعرضها
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األقساط المقابلة لها، أو من حيث امتداد الضمانات واألخطار المستثناة مطلقا أو تلك التي ال تضمنها 
 .إضافي شركة التأمين إال بمقابل

بطرق أخرى متى  بهيتم دفع قسط التأمين للوسيط نقدا، وقد يتم الوفاء  ،ووفقا لما جرى العمل به
، وقد حوالة بريدية ، وعلى ذلك يمكن للمؤمن له تسديد قسط التأمين للوسيط عن طريقشركة التأمينها تقبل

م كما يمكن أن يت، العام للشركة التأمين أو لحساب وكيلهايتم الدفع بتحويل قيمة القسط للحساب الجاري 
وفي هذه الحاالت ال يعتبر هذا الوفاء مبرئ ا لذمة المؤمن له إال إذا الوفاء بواسطة شيك بنكي أو بريدي، 

 قام الوسيط بسحب قيمة القسط، أو تم التحويل فعال.
مبرئا لذمته إال إذا سلم بالتالي المؤمن له لقسط التأمين للوسيط متحققا و العميل ال يعتبر تسديد و 

، (1)شركة التأمينستالم أو المخالصة للمؤمن له، وعادة ما تكون هذه الوثيقة صادرة عن الوسيط وصل اال
القسط  مبلغوسيط بتحويل بعدها يقوم ال، نيابة عنها إذا كانت له سلطة إصدارها اأو صادرة عن وكيله

 .األخيرة هحددها هذأو إيداعه في حسابها البنكي في اآلجال التي ت ،للشركة
، فهو ال يعتبر العمالءعلى مجرد التوسط في البحث عن  اقتصر التأمين مسمسار ويبقى عمل  
بذلك ال تكون له غالبا صفة في قبض األقساط، ، و اإبرام عقد التأمين نيابة عنه وال يستطيع ،شركةوكيال لل

 ، فإذا قبضشركة التأمين مانحة الضمانومن ثم ال يكون قبضه للقسط مبرئا لذمة المؤمن له تجاه 
 شركة التأمين المؤمن له وهو ال يحوز توكيال خاصا منعميله من الواجب الدفع القسط مبلغ السمسار 

القسط بمبلغ ، لم تبرأ ذمة المؤمن له إال إذا وفى السمسار نيابة عنها لقيام بذلكتفوضه بموجبه ا
 .(2)شركةلل

المؤمن له، مفوضه أو عميله تجاه المدنية وقد يترتب على ذلك قيام مسؤولية سمسار التأمين  
المؤمن مبلغ القسط الذي استلمه من عميله في تسديد خطأ  أو عمدا سمسار التأخر امتنع أو وذلك كما لو 

مسؤوال عن  حينهايصبح  حيثتحقق الخطر المؤمن منه أثناء ذلك ، و للشركة فمضى أجل استحقاقهله 
 تسوية آثار هذا الخطر.

في إجراء بعض  شركة التأمينالسمسار وكيال عن فيها  يصيرحاالت محددة  هناكغير أنه  
أقساط التأمين، وذلك عندما يتحصل السمسار على توكيل خاص مبالغ منها قبض  (3)المحددة التصرفات

                                                           
 .162، المرجع السابق، ص"عقد التأمين"كري )بهاء بهيج(، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، الجزء الثاني ــــــ( أنظر: ش1)

 .361، المرجع السابق، ص"عقد الضمان"مال )مصطفى محمد(، أصول التأمين ــــــالج

 .633ابق، ص، المرجع الس"العقود المسماة"أبو السعود )رمضان محمد(، شرح أحكام القانون المدني 

، المرجع "عقود الغرر وعقد التأمين"( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( 2)

 .وما بعدها 1291السابق، ص

 .361، المرجع السابق، ص"عقد الضمان"مال )مصطفى محمد(، أصول التأمين ـــــالج

 .118م )محمد صالح عبد هللا(، المرجع السابق، صــــــــ( أنظر: باس3)
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نيابة عنها مع تسليمه إليصاالت االستالم، وفي  (1)فوضه سلطة استالم هذه األقساطتمن شركة التأمين 
 القياملهذا السمسار أو لمن أنابه السمسار في التأمين لمؤمن له بمجرد وفائه بقسط هذه الحالة تبرأ ذمة ا

 .(2)هذه المهمةب
عند قيامه  سمسارالتصدر عن عن األفعال التي  شركة التأمينويترتب على ذلك قيام مسؤولية  

وذلك كما لو امتنع أو تأخر سمسار التأمين في سداد هذه على توكيل خاص بشأنها، بالمهام التي حصل 
األقساط للشركة وتحقق الخطر المؤمن منه أثناء ذلك، فال يجوز للشركة عندها رفض تحمل تبعات هذا 

ويتم إثبات الخطر ودفع مبلغ التعويض بحجة عدم استالمها لمبلغ القسط الذي استلمه وكيلها السمسار، 
 .(3)في اإلثبات قتضى القواعد العامةبم الخاصة هذه الوكالة
يها ـــــادة فــــبض الزيــــقو الواجــــبة الدفــــع ساط ـــــبالغ األقــــأمين لمــــض وسيط التــــر قبــــأم تويـــــويس 

(Les surprimes ويتحقق ذلك عند تفاقم احتمال وقوع الخطر المؤمن منه ،) أثناء سريان عقد التأمين
يلتزم ية من العقد ــــــعن المدة المتبق فاقمـــــهذا التلمقابل كافي ــــقسط إضل تأمينــــال شركةمثال، واقتراح 

 مبالغ ضـــسلطة قب تهــــفوضالذي  للوسيط أو ينـــلشركة التأم بسداده إماأو مكتتب العقد المؤمن له 
 .األقساط نيابة عنها

عن زمن التعاقد لوقت الحق  التأمين طاقسأل تأخير تحصيلهال يجوز للوسيط  ،في جميع األحوالو  
كأن يقسم القسط السنوي إلى أجزاء، تدفع كل ستة أشهر، أو كل ثالثة )دفع على فترات تبأن  اأو تجزئته

في  ويكون ذلك عادة) ،أو مكتتب العقدالمؤمن له العميل ، وذلك قصد تيسير الدفع على مثال( أشهر
إال بالموافقة الصريحة  (قيمة األقساط كبيرة جدافيها ية التي تكون فروع تأمين األخطار الصناع بعض

 .اعلى اعتبار أن ذلك حق من حقوقه لشركة التأمين
وتحقق الخطر  ،قصد تيسير الدفع على المؤمن لهإذا قبلت شركة التأمين تجزئة مبلغ القسط أما  

مين بعد وفائه بجزء أو أكثر منه للوسيط دون أن يؤديه كامال  بقي المؤمن منه المضمون بموجب عقد التأ
مبلغ القسط مستحقا عن مدة العقد كاملة، أين يلتزم المؤمن له في هذه الحالة بأداء ما تبقى منه من أجزاء 

عن الواجب الدفع للوسيط، أو يخصم هذا األخير المبلغ الُمتبقي من القسط من مبلغ التعويض أو التأمين 
 .بين مبلغ القسط المتبقي ومبلغ التعويض الواجب األداء طريق المقاصة

                                                           
"على كل سمسار المعدل والمتمم، التي تنص على أنه:  ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  262مادة ـثة من الـقرة األولى والثالــ( أنظر: الف1)

لهم، أن يثبت في كل وقت وجود ضمانة مالية مخصصة للتأمين، توكل له أموال قصد دفعها لشركات التأمين المعتمدة أو للمؤمن 
 لتسديد هذه األموال.

ال ينطبق االلتزام المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة على دفع األموال التي تحصل سمسار التأمين على توكيل 
 بشأنها من شركة تأمين.".

 .633المرجع السابق، ص، "العقود المسماة"المدني عود )رمضان محمد(، شرح أحكام القانون ـ( أنظر: أبو الس2)

 .120م )محمد صالح عبد هللا(، المرجع السابق، صـــــــــــ( أنظر: باس3)
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 الفقرة الثانية

 تسديد مبالغ التعويض.
 

وتصريح المؤمن له بذلك في اآلجال المحددة قانونا، حقه  ،يترتب على تحقق الخطر المؤمن منه 
بدفع هذا المبلغ شركة  ه، ويلتزمفي الحصول على مبلغ التأمين تعويضا له عن األضرار التي لحقت ب

للمؤمن لهم  التعويض تسليم مبالغمهمة  وسطاء التأمينفوض تغير أنه غالبا ما  التأمين مانحة الضمان
عقد وتسيير ، ويتأكد ذلك إذا كان هذا الوسيط هو من قام بإبرام (Paiement des indemnités) انيابة عنه
 .التأمين التي يمثلهالحساب شركة باسم و المؤمن له العميل مع التأمين 
إلى خلف  وقد ينتقل هذا الحقلمؤمن له، األصل مبلغ التأمين للدائن وهو ا ويدفع الوسيط في 

أو الخاص أو إلى المستفيد في بعض فروع تأمينات األشخاص، أو إلى الغير المضرور العام  المؤمن له
 .(1)من فعل المؤمن له في التأمين من المسؤولية

التي يمثلها  شركة التأمينوسيط تسديده للمؤمن له نيابة عن التأمين الذي يتولى ويكون مبلغ ال 
ما، محددأجل غير  بحلول ُيسلمدينا  :إما ، بحسب ما إذا كان الخطر غير مؤكد األداء دينا احتماليا وا 

زمن وقوعه، أو كان غير الطرفين  يجهلحقق الوقوع ولكن مُ المضمون بموجب عقد التأمين المؤمن منه 
وهو المؤمن على حياته موت مثال يكون الخطر المؤمن منه هو محقق الوقوع، ففي التأمين على الحياة 

وقوعه،  تاريخ وزمنالطرفين المتعاقدين ولكن ال يعرف  ،في جميع األحوال والظروفأمر محقق الوقوع 
 داد إلى المستفيد المعين في العقد بحلول أجلمؤخر الس شركة التأمينفيكون مبلغ التأمين دينا في ذمة 

ا على رار سواء كان تأمينـــتأمين من األضــفي ال، بينما في العقد وهو موت المؤمن على حياته غير معين
الحدوث قد يقع وقد  مؤكدممتلكات، أو تأمينا من المسؤولية، يكون الخطر المؤمن منه أمرا غير و  األشياء
الشركة متوقف على تحقق الخطر المؤمن منه من بلغ التأمين دينا احتماليا في ذمة فيكون بذلك م ،ال يقع
 .عدمه

ويأخذ مبلغ التعويض الذي يتولى وسيط التأمين أدائه للمؤمن له في أغلب األحيان شكل تعويض  
عن تحقق  الناتجةمن النقود تعويضا له عن األضرار  ابموجب شيك بنكي يتضمن مبلغيسدد نقدي 

فروع  بعضالخطر المؤمن منه في تأمين الممتلكات، وقد يتم تسديده في شكل رأسمال أو ريع وهذا في 
 تأمينات األشخاص.

                                                           
، المرجع "عقود الغرر وعقد التأمين"( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( 1)

 .1343صالسابق، 
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لمؤمن له شكل تعويض عيني، كما هو للعميل ا هؤ أداوسيط الوقد يأخذ مبلغ التأمين الذي يتولى  
في هذه  شركة التأمينحتفظ ت، أين (1)"ات محركالمركبات البرية ذتأمين "" و المساعدةالحال في تأمينات "

ن عليها أو استبدالها، أو استبدال األجزاء ــق بالمركبة المؤمـالالحوالعطب ة إصالح الضرر ــبمهمالحالة 
التالفة منها، وهذا تفاديا لمحاولة غش أو مبالغة المؤمن له في تقدير نفقات اإلصالح أو االستبدال، طمعا 

الح اإلصـ التي تكبدها أثناء قيامه بعمليةفـقة الفعلية ـــمة النـقدية والنــاالستــفادة من الفـــرق بين القيمنه في 
 أو االستبدال.

قد يتحصل المؤمن له بموجب عقد التأمين الذي أبرمه مع الوسيط على بعض الخدمات غير و 
في مختلف ( Défense et recours)متابعة المالية إضافة إلى ضمان مسؤوليته المدنية، كضمان الدفاع وال

فروع تأمينات المسؤولية المدنية، أين يتحمل المؤمن المصاريف القضائية المترتبة على متابعة الغير 
 المضرور للمؤمن له قضائيا.

سلطات ا المعتمدين عند تسييرهم لعقود التأمين المكتتبة بوساطتهم لوسطائه شركات التأمينحدد ت
معين، فإذا تجاوزت قيمة الخسائر مالي ( عند مبلغ Pouvoirs règlement des sinistres)الحوادث تسوية 

امتنع الوسيط  أو الحد المعينالخطر المؤمن منه هذه القيمة تحقق وقوع الحادث و واألضرار المترتبة عن 
وقام بتحويل ملف  للمؤمن له،الواجب األداء دفع مبلغ التعويض الحادث و أثار هذا عندها عن تسوية 

مباشرة بنفسها  يتولى هتلالتي ضمنت هذا الخطر  شركة التأمينإلى ثبوتية بما يشتمل من وثائق الحادث 
هذه الخسائر ل هتقييم عند الخبير تقرير تهابعد مراجعللمؤمن له  التعويضمبلغ ودفع  ،إجراءات تسويته

 واألضرار.
يسدده وسيط التأمين سالذي المستحق الدفع و يجب أال يتجاوز مبلغ التعويض  ،في كل األحوالو 

للمؤمن له قيمة األضرار الحاصلة فعال جراء تحقق الخطر المؤمن منه، وهذا تطبيقا للمبدأ التعويضي في 
جري وسيط التأمين القاعدة النسبية ويخفض قيمة التعويض يُ األضرار، في حين  اتمختلف فروع تأمين

علم بعد وقوع الحادث وتحقق الخطر المؤمن منه الذي ترتبت عنه أضرار وخسائر اجب الدفع إذا الو 
أو أغفل شيئا أو صرح تصريح غير  ،قد أمن على شيء بأقل من قيمته الحقيقيةجزئية أن المؤمن له 

 بحسن نية عند التعاقد.صحيح 

                                                           
"إضافة إلى المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95المعدل والمتمم لألمر  04-06قرة الثانية من المادة الثانية من القانون ـ( أنظر: الف1)

 "..«المركبات البرية ذات محرك»و «المساعدة»أحكام الفقرة األولى من هذه المادة، يمكن تقديم األداء عينيا في تأمينات 

(، حيث يتحمل المؤمن عادة مصاريف جر Assistance automobilesويقصد بتأمينات المساعدة تأمينات مساعدة السيارات )

في حدود  لدى شركة التأمين بموجب اتفاقيات خاصة، إضافة إلى مصاريف التصليح والرأب المركبة إلى أقرب محطة تصليح معتمدة
 .إقليم جغرافي معين النطاق
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ضامنا عن دفع مبلغ التأمين، أما سمسار التأمين فليس ملزما ال بصفته الشخصية وال بصفته 
، بل (1)تحقق الخطر المؤمن منهوقوع الحادث و تعويضا للمؤمن له عن األضرار التي لحقت به نتيجة 

، وتنفيذ طرفيه إبرام عقد التأمينإتمام يتوقف عمله غالبا على مجرد التوسط بين الطرفين المتعاقدين قصد 
 .آلثاره طيلة فترة سريانه

المؤمن له بموجب توكيل خاص  يفوضه للمؤمن له ومسؤوال تجاهه غالبا ماوبصفته وكيال لكن 
، بدأ  (2)مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منهالحادث مع شركة التأمين وقبض مهمة تسوية 

عالمالمؤمن منه  تحقق الخطروقوع الحادث و التصريح بالتزامه بب في اآلجال المحددة  شركة التأمين وا 
قيمة األضرار التي ترتبت عنه، وفي حالة تأخر السمسار في إعالم المؤمن بوقوع هذا يان بمع ، قانونا

الخطر بعد تلقيه هذا اإلعالم من المؤمن له اعتبر مسؤوال عن ذلك، ونهاية باستالم مبلغ التأمين نيابة 
 المؤمن له. عميله عن

 وبالتالي مبرأ   ،مؤمن له متحققاالعميله ويعتبر استالم سمسار التأمين لمبلغ التعويض نيابة عن 
 مبلغ التعويض بقيمة، بتسليم هذه األخيرة للسمسار عادة شيك بنكي تجاه المؤمن له لذمة شركة التأمين

 والذي يعتبر بمثابة وثيقة إثبات استالم ،توقيع السمسار على محضر المخالصةمع  المستحق الدفع

 السمسار لهذا المبلغ.
 ،مسؤولة عن أفعال السمسار وتصرفاته في مبلغ التأمين الذي سلمته إياه وال تعتبر شركة التأمين

قبض مبلغ التعويض وسلطة يفوضه بموجبه مهمة  ،ما دام هذا األخير يحوز توكيال خاصا من المؤمن له
 نيابة عنه.

تسليم مبلغ التعويض للمؤمن له و  أداء السمسار مهمة توكيل شركة التأمينل يجوز في المقابل
، وفي هذه الحالة ال يعتبر استالم بموجب وكالة خاصةعند تحقق الخطر المؤمن منه وذلك  ة عنهانياب

تجاه التأمين مانحة التوكيل شركة مبلغ التعويض مبرأ لذمة قيمة سمسار التأمين للشيك الذي يتضمن 
على محضر  ، مع توقيعهمن سمسار التأمين إال إذا استلم المؤمن له هذا المبلغ بنفسه المؤمن له
 .الذي يثبت عملية التسديد المخالصة

إذا وكلته  الوسيطمسؤولة مدنيا تجاه المؤمن له عن أفعال تعد شركة التأمين  ومهما يكن فإن
في اآلجال المحددة في الشروط عن سداده هذا األخير مهمة تسليم مبلغ التعويض للمؤمن له وتأخر 

                                                           
، المرجع "عقود الغرر وعقد التأمين"السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( ( أنظر: 1)

 .1168السابق، ص

 .119م )محمد صالح عبد هللا(، المرجع السابق، صـــــــــ( أنظر: باس2)
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تصرف فيه أو في جزء منه، إذ تلتزم الشركة عندها بسداد  أوألي سبب من األسباب العامة لعقد التأمين 
 .(1)هذا المبلغ كامال باإلضافة إلى الفوائد عن كل يوم تأخير

 

 الفقرة الثالثة

 تسوية منازعات التأمين.
 

تجديدها، قبض األقساط ، يباشر وسيط التأمين الذي تولى مهمة إبرام عقود التأمين، تعديلها
( المترتبة عن عقود التأمين التي Les contentieuxالتعويض، إجراءات تسوية المنازعات )وتسديد مبالغ 

الوسيط وكيال، أو لحساب هذا ا إذا كان ولحسابه اباسمه شركة التأميننيابة عن  إما ،في إبرامها توسط
 .العميل المؤمن له إذا كان سمسارا

ويسعى الوسيط والمؤمن له أو المضرور في فروع تأمينات المسؤولية إلى تسوية هذه النزاعات 
بمختلف الطرق، حيث تسوى في أغلب األحيان بالتراضي،  (خصوصا المتعلقة بتنفيذ وتفسير هذه العقود)

المجال، وقد أين يتوصل أطراف النزاع بالطرق الودية إلى االتفاق على حل من الحلول المتبعة في هذا 
األطراف في بعض األحيان إلى تسوية هذه الخالفات عن طريق التقاضي وفقا إلجراءات رفع  يعمد

 الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة.
فيقتصر دوره في حالة وجود خالفات ونزاعات بين الطرفين على مجرد  ،سمسار التأمينل وبالنسبة

رشادات يوجهها للمؤمن له باعت باره وكيال له ومسؤوال تجاهه، خصوصا فيما يتعلق بقيمة نصائح وا 
، فإذا رأى التي يرجع سببها إلى وقوع الحادث المؤمن منه التعويض ومدى تالؤمه مع قيمة األضرار

ال يساوى قيمة األضرار العام  شركة التأمين أو وكيلهامنحه تالتعويض الذي هذا السمسار أن قيمة 
المؤمن له إلى عميله فينبغي عليه في هذه الحالة توجيه ممتلكات المؤمن عليها بال والالحقةالحاصلة فعال 

 تسوية هذا النزاع عن طريق التقاضي.
 

 :تسوية الودية لمنازعات التأمينال

 العمالءيسوي الوسيط منازعات التأمين في أغلب الحاالت بالطرق الودية، حيث يقترح على 
المؤمن لهم مبالغ تعويض تساوي مقدار الخسارة المترتبة عن الخطر المؤمن منه، وتنتهي بتوقيع المؤمن 

                                                           
"إذا لم يدفع التعويض المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95مم األمر ــعدل ويتـــالذي ي 04-06ون ــــمن القان 14مادة ـــ( أنظر: ال1)

أعاله، في اآلجال المحددة في الشروط العامة لعقد التأمين، يحق للمستفيد طلب هذا التعويض بإضافة الفوائد  13المذكور في المادة 

 عن كل يوم تأخير، على نسبة إعادة الخصم.".
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على  غ الذي يقترحه عليه الوسيط بناء  لبالمبقبوله ورضاه  ى محضر أو إيصال المخالصة في حالله عل
 الخسائر واألضرار.هذه تقرير الخبير الذي تولى تقييم 

، فإذا لمؤمن له أو من هم تحت رقابته سببا في وقوع أضرار تلحق بالغيرويحدث أن يكون فعل ا
ققت شركة التأمين التي ضمنت مسؤوليته أن هذه األضرار قد تحأو وكيل الأثبت المؤمن له في مواجهة 
كون الحادث الذي وقع  أن هذه المسؤولية يغطيها ضمان شركة التأميننتيجة فعله أو فعل تابعيه، و 

التزمت أمام المضرور أو يصالحه هذه دون أن يعترف بمسؤوليته  مضمون يغطيه عقد تأمين مسؤوليته،
، فإذا امتنعت هذه األخيرة عن دفعه وديا جاز شركة التأمين أو وكيلها بدفع مبلغ التعويض للمضرور

وكيلها عن طريق المتابعة القضائية  الرجوع على الشركة أوللمضرور من فعل المؤمن له أو تابعيه 
 .بموجب الدعوى المباشرة

سواء تجاه المؤمن له أو تجاه  ،أيا كان موضوعهاتتيح تسوية الوسيط الودية لمنازعات التأمين 
من دفع  عدة أهمها على اإلطالق أنها تعفي األطرافمزايا الغير المضرور من فعل هذا األخير 

ية على عاتق شركة عن الدعوى، وأتعاب المحامي التي ستلقى في النهاالمصاريف القضائية المترتبة 
 فشل التسوية الودية واللجوء إلى القضاء. التأمين في حال

 
 تسوية القضائية لمنازعات التأمين.ال

والمؤمن له أو المضرور إلى تسوية الخالف وسيط الالودية يلجأ كل من  في حال فشل التسوية
 إلجراءات رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة للفصل في هذا النزاع.بالتقاضي، وذلك وفقا 

ويختص القضاء العادي ابتدائيا ونهائيا حسب مختلف درجاته بالنظر في دعاوى عقود التأمين 
التي تُبرم عن طريق الوسطاء، سواء كانت تلك الدعاوى ناشئة عن عقد التأمين وتستند إلى حق من 

دفع بااللتزام برها هذا األخير مثل: دعاوى البطالن، ودعاوى الفسخ، والدعاوى المتعلقة الحقوق التي يقر 
األقساط وغيرها، أو الدعاوى غير الناشئة عن عقد التأمين والتي يكون مصدرها القانون وتستند إلى مبالغ 

ؤول عن المسالمؤمن له المضرور ضد الغير حق من الحقوق التي يقررها هذا األخير مثل: دعوى 
شركة التأمين أو من الحادث في فروع تأمينات المسؤولية، والدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور ضد 

 في فروع التأمين من المسؤولية وغيرها. يمثلها
المتضمن قانون  04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95لم يضع المشرع الجزائري )في األمر و 

 هذا اإلطارتبع في تُ الختصاص النوعي لمختلف دعاوى التأمين، بل التأمين( قواعد خاصة تتعلق با
 القواعد العامة الواردة في قانون اإلجراءات المدنية.
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ويتحدد االختصاص النوعي لدعاوى التأمين إما على أساس الطبيعة القانونية لهذا العقد سواء من 
ضرر الحادث الذي ترتب عنه أو حيث شكله وموضوعه وصفة أطرافه، أو على أساس طبيعة الفعل 

 إذا كان هذا الفعل يعاقب عليه القانون.لحق الغير 
الفرع المدني بالمحكمة والغرفة المدنية  :فتخضع الدعاوى المتعلقة بالعقد للقضاء العادي إما

ما الفرع التجاري بالمحاكم والغرف التجارية  بالمجالس القضائية إذا كان العقد ذو طبيعة مدنية، وا 
 بالمجالس إذا كان العقد ذو طبيعة تجارية.

 ايعاقب عليهمن األفعال التي ضرر مقترن بفعل  سببهاوتخضع دعاوى التأمين التي يكون 
لغرف أو ا ،فرع الجنح بالمحاكم، إما إلى القضاء الجزائي (1) يكالجرح أو القتل الخطأ أو العمدن القانو 

 الجزائية بالمجالس أو المحاكم الجنائية إذا كانت الوقائع تصل إلى درجة الجناية.
تلك التي ، والتعويضات المترتبة عنها سواء الجسمانيةوالجدير بالذكر أن قضايا حوادث المرور 

والمصاريف الطبية  ،كالتعويض عن العجز بنوعيه )الكلي المؤقت والجزئي الدائم( للضحايا أنفسهمدفع ت
لذوي حقوقهم في حالة الوفاة تلك التعويضات التي تدفع ، أو الجماليالضرر و  والصيدالنية وضرر التألم

 لهذه الدعاوى.تعتبر أوسع نطاق في المجال العملي  ،المعنوي ومصاريف الجنازةكالتعويض 
نظم المشرع الجزائري أحكام االختصاص المحلي لدعاوى التأمين  ،االختصاص النوعي مقابل

 ( حسب الترتيب اآلتي:المعدل والمتمم ،المتضمن قانون التأمين 07-95من األمر  26)بموجب المادة 
محكمة التابعة الدعاوى المتعلقة بتحديد قيمة التعويضات المستحقة ودفعها تكون من اختصاص ال

عليه مؤمنا أو مؤمنا  ىكان المدعوذلك في جميع فروع التأمين سواء  ،لموطن أو محل إقامة المؤمن له
 له، وهي القاعدة العامة، غير أنه يستثنى من ذلك الحاالت التالية:

  الدعاوى المتعلقة بالتأمين على العقارات، يرجع االختصاص فيها إلى المحكمة التابعة لموقع
 العقار المؤمن عليه.

  الدعاوى المتعلقة بالتأمين على المنقوالت يرجع االختصاص إلى المحكمة التابعة لموقع األشياء
 المؤمن عليها.

  الدعاوى المتعلقة بالتأمين من مختلف الحوادث يكون االختصاص للمحكمة التابعة للمكان الذي
 .(2)وقع فيه الفعل الضار

                                                           
حياته  وأوضح مثال عن جناية القتل العمد في نطاق التأمين هي الحالة التي يقوم فيها المستفيد من عقد التأمين لحالة الوفاة بقتل المؤمن على (1)

 .قصد الحصول على مبلغ التأمين

"عندما يكون المستفيد تي تنص على أنه: المتعلق بالتأمينات، وال 07-95مم األمر ــعدل ويتـــالذي ي 04-06ون ــــمن القان 73مادة ــأنظر: ال

موضوع حكم بسبب قتل المؤمن له، ال يستحق المبلغ المؤمن "في حالة الوفاة"، وال يلتزم المؤمن بدفع سوى مبلغ الرصيد 
 الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين اآلخرين إذا سبق دفع قسطين سنويا على األقل.".

 المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم. 07-95من األمر  26( أنظر: المادة 2)
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شركة التأمين أو وكيلها والمؤمن عقد الال تقتصر التسوية القضائية على طرفي فضال عن ذلك 
، غير أن هذه طرفا فيهاعن الحادث المسؤول بل يمكن أن يكون الغير المضرور من فعل المؤمن له  له،

فرجوع  ،سواء تمت مطالبة المضرور القضائية للمؤمن له، (1)الدعاوى ال تعتبر ناشئة عن عقد التأمين
مباشرة على من فعل المؤمن له المسؤول المؤمن له على شركة التأمين أو وكيلها، أو رجوع المضرور 

 بموجب الدعوى المباشرة.أو وكيلها مانحة الضمان شركة التأمين 
 

 الفقرة الرابعة

 مباشرة دعاوى الحلول.
 

مين أو التعويض للمؤمن له يقصد بدعوى الحلول حق شركة التأمين أو وكيلها الذي دفع مبلغ التأ
الضرر وقوع وى تجاه الغير المتسبب في أو للمستفيد في أن يحل محله في جميع ما له من حقوق ودعا

 .(2)من تعويض بالتعويض المستحق عن هذا الضرر، في حدود ما دفعه للمؤمن له تهلمطالب
بصفة مباشرة  وكلته تمثيلهاالتي التأمين شركة وسيط نيابة عن اليحل  التأمينفي بعض فروع ف

أو الخطر المؤمن حادث المؤمن له في الدعاوى والمطالبات ضد الغير المسؤول عن وقوع الالعميل محل 
 يتطلب توفر ثالث شروطلمؤمن له، غير أن ذلك أموال وممتلكات االذي ترتبت عنه أضرار أصابت منه 

 :نبينها على النحو اآلتي
أن يكون المؤمن له المتضرر من الحادث الذي سببه له شخص من الغير قد  الشرط األول: -

 .وكيل شركة التأمينمع تأمين على األشياء من عقود الأبرم عقد 

ة عن هذا أن يكون هذا الوكيل قد دفع للمؤمن له التعويضات المستحقة المترتب الشرط الثاني: -
، ويثبت وأموال المؤمن له يغطي ممتلكاتبموجب عقد التأمين الذي  الحادث الذي سببه الغير

 تسديده لمبلغ التعويض بجميع طرق المخالصات المتعارف عليها في هذا المجال. الوكيلهذا 

على الغير مصدرها ضرر ناجم  شركة التأمين العام وكيلأن تكون دعوى رجوع  الشرط الثالث: -
، سواء كانت الوكيلعن المسؤولية المدنية للغير تجاه المؤمن له الذي أبرم عقد التأمين مع هذا 

 .عقديةتقصيرية أو المتسبب في الضرر مسؤولية 

                                                           
، المرجع "عقود الغرر وعقد التأمين"( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( 1)

 وما بعدها. 1362السابق، ص

"، دراسة مقارنةول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ": حق الحلبحث بعنواندي )أحمد سعد أحمد(، ــــمـ( أنظر: ح2)

-المؤتمر السنوي الثاني والعشرون الذي تناول الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة، كلية القانونقدم كمداخلة في 

 .713، ص2014مايو  14-13، في الفترة -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
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نضرب المثال التالي: شخص أمن منزله  أكثر ولتوضيح ذلك ،تتسم هذه الشروط بالغموضقد 
، أثناء سريان العقد شب حريق في لدى وكيل شركة تأمين ها خطر الحريقبين عدة منمن أخطار السكني 

منزل معلوم أن انتقل إلى منزل المؤمن له، و غير أن هذا الحريق  ،تعود ملكيته إلى الغيرمصنع مجاور 
، دفعت شركة التأمين )الحريق( من هذا الخطرساري المفعول  مضمون بموجب عقد التأمينهذا األخير 

الغير مسبب  ومسائلةللمؤمن له، عندها يحق لها الحلول محله الواجب األداء أو وكيلها مبلغ التعويض 
 من تعويض. ه للمؤمن لهالحادث وهو صاحب المصنع باسترداد أموالها في حدود ما دفعت

من مختلف المعلومات  وكيل شركة التأمينهذه الحالة يجب على المؤمن له مساعدة وتمكين ل وفقا
دارةــــق الضـــتندات والوثائـــــــوالمس ذا ، و عن الضرر سؤولــــير المــــوى ضد الغـــــهذه الدع رورية لرفع وا  ا 
من الضمان كليا أو جزء منه تجاه  شركة التأمينإعفاء في هذه الحالة يمكن فنع عن القيام بذلك ــــامت

 المؤمن له.
ضد التي يمثلها  شركة التأمينوى الرجوع نيابة عن ادع يباشرأن  لوكيل شركة التأمينوال يجوز 

األقارب واألصهار المباشرين والعمال التابعين للمؤمن له، وبصفة عامة كل األشخاص التابعين له والذين 
ونية قصد بفعل ذلك ال، إال إذا صدر عنهم هذا الضرروقوع إذا كانوا هم بخطئهم سبب  هم تحت رقابته

 .(1)ضراراإل
وكيل ومباشرة دعاوى الحلول يختص بها والجدير بالذكر أن مهمة تسوية منازعات التأمين 

سمسار فينبغي عليه أن يبين لعميله الذي سبق له أن تحصل على تعويضات ال، أما فقط شركة التأمين
في سبب تمالضد الشخص  هحل فيها محلتفي رفع دعوى  ةاألخير  هحق هذ أو وكيلها شركة التأمينمن 

أين  ،مسؤوال عن هذه األضرار كونهه للمؤمن له من تعويضات تطالبه فيها باسترداد ما قد دفعتالضرر، 
من جميع الوثائق والمستندات التي تساعده على العام  هاوكيلالشركة أو  يجب عليه )المؤمن له( تمكين

 ذلك.تحقيق 
 

 الثاني المطلب

 .التزامات وسيط التأمين
 

، ملقاة على عاتقه التزامات كثيرة الوساطة في التأمينأو نشاط يترتب على ممارسة الوسيط لمهنة 
سواء  ،غيره من متعاملي التأمينبعضها تجاه ، و تجاه الهيئات اإلدارية التي تتولى رقابته بعضها مهنية

                                                           
 المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم. 07-95من األمر  38( أنظر: المادة 1)
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ناهيك عن ، (1)مالمؤمن له وأطالبي التأمين تجاه األخر ، وبعضها تأمين أو وسطاء اتشرككانوا 
 ، مؤمن لهال شركة التأمين أوعقد الوكالة أو السمسرة الذي يربط الوسيط بمن فوضه  يرتبهاااللتزامات التي 

 .تختلف حسب طبيعة العقد هذه االلتزاماتف

تجاه العميل طالب  التأمين وسيطالملقاة على عاتق االلتزامات في هذا المطلب سنتناول لذلك 
وتجاه غيره من الوسطاء )وكالء وسماسرة(، إضافة إلى االلتزامات التي فرضها  ،له التأمين أو المؤمن

تلك االلتزامات التي ، أما ة في التأمينعند ممارستهم لمهنة أو نشاط الوساطالمشرع الجزائري على عاتقهم 
فإننا سنتطرق نيابة عنه  بعض المهامبمن فوضه القيام ب الوسيط الذي يربطالوكالة أو السمسرة عقد يرتبها 

 عندما نتناول النظام القانوني لكل وسيط من وسطاء التأمين. ،إليها في الباب الثاني من هذا البحث

 

 فرع األولال

 .متجاه المؤمن لهوسيط التأمين  اتالتزام
 

الرغم من كونه ليس طرفا من أطراف عقد التأمين في األصل إال أنه بال شك أن وسيط التأمين 
 ات، أين يتوسط بين شركهذا النظاماألشخاص تمركزا في  ، ومن بين أكثر(2)يعتبر من محترفي التأمين
لهذه  ا، والمؤمن له أو المكتتب الذي يعتبر مستهلكمقدم لخدمة وهي الضمان التأمين التي تعتبر محترف

عقود بعلما اإلحاطة اإلحاطة علما بكل عقود التأمين، أو على األقل  ، وهذا المركز يخول للوسيطالخدمة
بموجب  المشمولة بالضمان، األخطار توزيعها على الجمهورفي نح له االعتماد ليتوسط التأمين التي مُ 

قسط إضافي، والتغطية المثلى دفع مضمونة مقابل الواألخطار المستثناة من الضمان مطلقا أو هذه العقود 
 .وغيرها ....، التي تشملها هذه العقود التي يتوسط في إبرامها طر من هذه األخطارلكل خ

ل من ــــكم الهائـــــين والـــــيط التأمـــتله وســــذي يحـــــــوني الــــركز القانــــــهذا المترتب على ـــــيو 
ن ــــالمؤممالء ــــالعتجاه قه ــــقاة على عاتــــمل هامة تزاماتـــــال يط بها في هذا المجالــــعلومات التي يحـــــالم
، (d’information L’obligation) تزام باإلعالمــــ: االلوهيا يهــــقوم علــــكن القول أن نشاطه يـــيمو  م،له

 قـــقـبة والتحـــراقمــاإللتزام بال ـير هوخثالث واألــتزام الـــاإلل، و (L’obligation de conseil) يحةـالنصتزام بـــواالل
(de contrôle et de vérification L’obligation). 

                                                           
)1( RAHAL )H.), La distribution des produits d’assurances au MAROC «Tendances et défis», MAROC, 1

re
 édition, 

Dar Al qalam, 2013, p77 et S. 
الرشاد للطباعة والنشر الطبعة األولى، مكتبة  الجزائر، ،"دراسة مقارنة"ودالي )محمد(، االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات ـ( أنظر: ب2)

 .43، ص2005، والتوزيع
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 نص صراحة على هذه االلتزامات، إال أنتالمشرع الجزائري لم  التشريعات بما فيها معظم رغم أن
عديد  وذلك من خالل ،إلى اجتهاد القضاء الفرنسي يرجعووضع أسسها  هاقواعدالفضل في إرساء 

ن كان ال يفرق ،(1)الصادرة عنهالقضائية م كااألح مصطلحي  كل منبين  األحكام الصادرة عنه جلفي  وا 
موجود بينهما للتداخل ال هوم ردُ  ،جدا أمر صعبيبقى ألن ذلك االلتزام باإلعالم وواجب النصيحة 

 .وارتباطهما ببعضهما
ذا كان جانب من الفقه يرى أن نقطة الخالف بين هذ االلتزامين تتمثل في أن اإللتزام باإلعالم  اوا 

يكون عادة قبل إتمام التعاقد أي خالل مرحلة التفاوض، بينما اإللتزام بالنصيحة فيستمر طيلة مدة سريان 
ألن كالهما يبدأ عند مرحلة التفاوض ويستمر باستمرار  ذلك، ، فالحقيقة خالف(2)العقد إلى غاية نهايته

 .حين نهاية مدة العقدالتغطية أو الضمان إلى 
ووفقا ، على حدىالثالث  تزام من هذه االلتزاماتـــكل ال تعرضــسوف نس ،ذلكانطالقا من 

قرة األولى(، ثم نتناول اإللتزام ـــام )في الفــــتزام باإلعلــــحيث سنبحث اإللللترتيب الذي سبـــق ذكره، 
بة والتحقق )في ـــب بالمراقــيط التأمين بواجـــإلتزام وس طرق إلىـــبالنصيحة )في الفقرة الثانية(، وأخيرا نت

 .الفقرة الثالثة(
 

 الفقرة األولى

 .التزام وسيط التأمين باإلعالم
 

بكل  أو المكتتبله المؤمن  تأمين أوطالب سواء كان  العميليلتزم وسيط التأمين بإعالم 
الضمانات التي يغطيها عقد ، تأمينها الُممكناألخطار مثل:  المراد إبرامه المعلومات المتعلقة بعقد التأمين

من الضمان، وكذا تلك األخطار التي ال يضمنها المؤمن إال أو المستبعدة ، واألخطار المستثناة التأمين
وغيرها من وحاالت وقفه،  (3)آجال التقادممقابل قسط إضافي، حاالت سقوط الحق في الضمان، 

 المراد إبرامه كونها تختلف باختالف فروع التأمين. العقدبالمعلومات المتعلقة 

                                                           
ية قديما وحديثا العديد من األحكام القضائية التي بموجبها تلزم وسطاء التأمين بهذه االلتزامات )اإلعالم ــقض الفرنســكمة النــدرت عن محـص (1)

 مسؤوليتهم المدنية في حالة إخاللهم بهذه االلتزامات نورد منها: وترتبوالنصيحة والمساعدة(، 

Cass. Civ, 2
e
 Chambre, 21/10/2005, R.G.D.A, 2005, p210- Cass. Civ, 2

e
 Chambre, 29/03/2006, R.G.D.A, 

2006, p755- Cass Civ, 2
e
 Chambre, 28/03/2013, R.G.D.A, 2013, p998- Cass Civ, 2

e
 Chambre, 14/06/2012, 

R.G.D.A, 2012, p1160. 
)2( FIL )P.( - Et LECAT (J.), L’obligation d’information et de conseil en matière d’assurance, France,  presses 

universitaires d’Aix-Marseille, 1996, p73. 
)3( GOUÉ )M.( - Et autres, Le guide de l’intermédiaire d’assurance: agent général courtier, France, Édition la 

tribune de l’assurance, 1999 , p221. 
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من وسيط التأمين ألحد  (1)إلى تقديم ِإخبار محايد وموضوعي وااللتزام باإلعالم هو التزام يهدف
كل  ةعام وبصورةأطراف هذا العقد، أين يجب أن يتضمن هذا اإلعالم كافة المعطيات الضرورية للعقد، 

 ما من مصلحة المتعاقد معرفته.
والواقع أن إبرام عقد التأمين يمر بمراحل متعددة، يتعين على وسيط التأمين خاللها أن يضع كافة 
اإلمكانات الالزمة والمتاحة لتحقيق األمان الكافي لدى العمالء حتى يتسنى لهم الدخول في عالقة عقدية 

بدأ  من مرحلة التفاوض أي قبل إبرام العقد، إلى إبرام هذا ، شركة التأمينمبنية على أسس سليمة مع 
الخطر المؤمن تحقق عند أثناء سريانه و ثار العقد الطرفان آلتنفيذ األخير ودخول الضمان حيز التنفيذ، ثم 

 .للمؤمن له التعويض المستحقمبلغ نهاية  بدفع و ، منه
، ثم نطاقهفإننا سنتطرق في دراستنا اللتزام وسيط التأمين باإلعالم إلى ذكره من خالل ما سبق 

إلى وسائل تنفيذ وسيط التأمين اللتزامه باإلعالم، وأخيرا حاالت قيام مسؤولية وسيط التأمين بسبب إخالله 
 بهذا االلتزام.

 
 وسيط التأمين باإلعالم: نطاق التزام

إن االلتزام باإلعالم الملقى على عاتق وسيط التأمين هو التزام قانوني سابق على إبرام العقد، أي 
قد يمتد  هذا االلتزام وهو األصل، لكنالتي تتم بين الوسيط والعميل طالب التأمين في مرحلة التفاوض 

ودفع مبلغ  خطر المؤمن منهمرحلة تحقق الإلى يصل و  وتنفيذ آثاره، إلى فترة ما بعد إبرام عقد التأمين
ما قبل فترة إلى  ، أين يصلمن ذلك أبعدبل يستمر ، لمستفيدلالواجب األداء للمؤمن له أو  التعويض

 وط الحقوق بانقضاء آجال التقادم.سق
التزام وسيط التأمين هذا قائم في كل لحظة وحين من حياة عقد التأمين الذي توسط  ،بمعنى آخرو 
هذا أساسا إلى خاصية أساسية من خصائص عقد التأمين، وهي كونه عقد من  ويرجع، (2)في إبرامه

 العقود المستمرة أو الزمنية.
من أهم المراحل التي يلتزم وسيط التأمين خاللها بإعالم عميله بمختلف  التفاوضمرحلة فتعتبر 

إبرام عقد التأمين يتوقف المعلومات والبيانات التي من مصلحته معرفتها، ويمكن القول أن إبرام أو عدم 
قدمة في هذه المرحلة، أين يلتزم الوسيط وبعد بحثه في احتياجات ورغبات عميله على المعلومات المُ 

مكاناته  ،بإعالمه بالتغطية التأمينية المالئمة لهطالب التأمين  والتي تلبي رغباته وتتناسب مع احتياجاته وا 
 المادية.

                                                           
 .24ي )محمد(، المرجع السابق، صـودالــ( أنظر: ب1)

)2( GOUÉ )M.( - Et autres, Op. Cit, p221. 
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طالب التأمين يجب على وسيط التأمين أن يشرح للعميل  ،األسئلةوعند اإلجابة على استمارة 
تفصيليا كيفية اإلجابة عليها، مؤكدا له أن إجابته على هذه األسئلة هي تحت مسؤولية العميل الشخصية، 

الصحيحة التي قد تؤثر على قرار والمعلومات كما يجب عليه أن ينبهه إلى وجوب اإلدالء بالبيانات 
وأثر مخالفة ذلك عند تحقق الخطر  ،أو رفضه ، وبالتالي إتمام إبرام العقدطلب التأمينالشركة بقبول 

ذا تبين لوسيط التأمين أن العميل قد أغفل استيفاء بعض البيانات المطلوبة منه، وجب  المؤمن منه، وا 
 .(1)بضرورة استكمالها هعليه إعالم
 الضمان الذي يغطيه عقد التأمين الذي يقترحهيلتزم سمسار التأمين بإعالم عميله بطبيعة وحدود و 

، وحاالت سقوط الحق في مطلقا أو بمقابل ، واألخطار المستثناة من الضمانهذا األخير ويعرضه المؤمن
بإعالم المؤمن له ولفت انتباهه بضرورة  م للتأمين باعتباره وكيال للمؤمنيلتزم الوكيل العاكما  ،(2)الضمان

 .(3)المراد إبرامه التي من مصلحة المؤمن له إدراجها في عقد التأمينإدراج مختلف الضمانات 
قيامه بمناقشة  ،يقتضي التزام وسيط التأمين باإلعالم ما قبل التعاقدي وفي مرحلة التفاوضو 

التي تتسم الشروط الجوهرية إن لزم األمر، خصوصا تلك المؤمن له شروط العقد وشرحها لعميله 
أو تجاوزها أو الوقوع فيها إلى آثار ال تعود بالمصلحة على  ،وتؤدي مخالفتها بالغموض وعدم الوضوح

طالب هذا من شأنه تمكين العميل كل ، و كسقوط حقه في الضمان مثال ،مفوض السمسار المؤمن له
مقدار رامه، و من معرفة األداء القانوني الخاص بكل طرف من أطراف عقد التأمين المراد إبالتأمين 
 .هو ت التي سيتحملهاااللتزاما

في حاالت أخرى يتم اإللتزام باإلعالم في شكل أسئلة يطرحها العميل طالب التأمين على الوسيط 
المتعلقة بالعقد الذي يريد إبرامه، عندها الجوهرية يريد من خاللها إدراك وفهم بعض النقاط أو الجزئيات 
 .(4)حيلتزم هذا األخير باإلجابة عنها بقدر من الدقة والوضو 

سواء عليه، وتحريره ما يقتضي إدخال بعض التعديالت  انعقاد عقد التأمينكثيرا ما يطرأ بعد و 
، هاأو االستغناء عن ضمان بعض ،في شروطه أو في ضماناته، كما في حالة إدراج ضمان أخطار جديدة

قسط إضافي يلتزم عنه اقتراح المؤمن لما يترتب  ،المؤمن منه تفاقم احتمال تحقق الخطرلأو نتيجة 
، أو لتغيير شخص المستفيد في عقود التأمين على الحياة، وفي كل هذه األحوال يتم هذا المؤمن له بدفعه
الطرفان المؤمن والمؤمن له، وهذا ما يستوجب على وسيط التأمين التزام بإعالم  هيوقع بموجب ملحق

                                                           
 .166( أنظر: أبو السعود )رمضان(، أصول التأمين، المرجع السابق، ص1)

)2( Cass. Civ, 1
er

 Chambre, 26/04/1984, R.G.A.T, 1985, p419. 
)3( Cass. Civ, 2

e
 Chambre, 14/06/2012, R.G.D.A, 2012, p1160. 

)4( FIL )P.( - Et LECAT (J.), Op. Cit, p72. 
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حاالت، والقرارات واألفعال الواجب اتخاذها العميل بكل المعلومات الضرورية الخاصة بكل حالة من هذا ال
 .حسب كل حالةوتنفيذها 
باإلجراءات المتبعة قصد  بإعالم عميله المؤمن منه يلتزم وسيط التأمين عند تحقق الخطرو 

في اآلجال القانونية المحددة حسب المؤمن منه  الحادثوقوع تصريح بالمن  ،التعويضمبلغ حصوله على 
، إلى تعيين خبير أو خبراء لتقدير وتقييم الخسائر واألضرار المترتبة عنه، وأخيرا التأمينكل فرع من فروع 

على إعالم عميله بآجال التقادم والحاالت التي من مصلحة  يحرصالحصول على مبلغ التعويض، كما 
 .(1)وقفه وقطعهاتخاذ إجراءات  هذا األخير

( التي La franchiseعميله بنسبة التحمل أو اإلعفاء ) أن يطلعكما يجب على وسيط التأمين 
عند تحقق الخطر  وتخصمها من مبلغ التعويض الواجب الدفع على هذا األخيرتفرضها شركة التأمين 

تقييم الخبير للخسائر  أين تقوم بذلك بعدفروع تأمينات األضرار،  حسب كل فرع من، وهذا المؤمن منه
 .(2)كات المؤمن عليهاواألضرار التي لحقت بالممتل

شركة حق تلك المتعلقة بومن المعلومات التي يجب على وسيط التأمين إعالم المؤمن له بها 
الذي في مباشرة دعاوى الحلول تجاه الغير المسؤولين عن وقوع الخطر المؤمن منه  وكيلهاأو  التأمين

، وأنه إذا امتنع أو تسبب في مسبقاوهذا في حدود التعويض المدفوع له أصاب ممتلكات المؤمن له 
ء د الغير المسؤول المتسبب في الحادث فإنه يمكن إعفارجوع ضالبرفع دعوى  الشركةاستحالة قيام 

 .من قبلع له فِ أو جزء منه، واسترداد مبلغ التعويض إن كان قد دُ من الضمان  الشركة
 

 وسائل تنفيذ وسيط التأمين اللتزامه باإلعالم:

 340-95من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  لنصالمشرع الجزائري ) ةما يستخلص من صياغ
 والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم

ـمارسته لمهنة أو نشاط م أثناء باإلعالم وسيط التأمين اللتزامهتنفيذ لوسيلتين أنه هناك ( سالف الذكر
المؤمن له طالب التأمين أو  يهميقوم بتقديم المعلومات والبيانات الضرورية التي  إذ، الوساطة في التأمين

الكتابة عن طريق  وأ، الحوارمن خالل  : شفوياإمافي مختلف المراحل التي يكون عليها العقد  معرفتها
 .(3)كتابيامعرفتها العميل المؤمن له يريد معلومات بتقديم أي 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 

p238.  
 .166( أنظر: أبو السعود )رمضان(، أصول التأمين، المرجع السابق، ص2)

طاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ـدد شروط منح وسـوالذي يح 340-95فيذي رقم ـمن المرسوم التن 03مادة ـ( أنظر: ال3)

"يعتبر تقديم عملية التأمين، كون أي شخص طبيعي أو معنوي يقترح اكتتاب عقد تأمين  ومكافأتهم، ومراقبتهم والتي تنص على أنه:

 "..على شخص آخر، شفويا أو كتابيا
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الوسيلة األكثر بساطة واألكثر شيوعا من غيرها عند تنفيذ وسيط  المعلومات المقدمة شفاهةتعد ف
يتمكن هذا األخير ومن خالل الحوار الذي يدور بينه وبين عميله  غالبا ماإذ التأمين اللتزامه باإلعالم، 

 .معرفتها يهمهوبالتالي إخباره بكل المعلومات التي  ،من معرفة رغباته واحتياجاتهطالب التأمين 
عقد التأمين مضمون يجيب الوسيط عن تساؤالت واستفسارات العميل طالب التأمين حول  وقد
شفاهة باستعمال  ،وغيرها تعريفات أو أقساط هذه الضماناتو شملها، يالضمانات التي و ، المراد إبرامه

 .(1)الهاتف
 ،وسيط التأمين صادقة ونزيهةطرف يجب أن تكون المعلومات المصرح بها من  ،ومع ذلك

التصريح أو إغراء، وهذا يقتضي  ةومحله دون مبالغ ،تبصر طالب التأمين بحقيقة العقد المراد إبرامه
 وكذا السلبية إن وجدت. ،اإلفضاء بالخصائص اإليجابيةو 

ها يجب أن تخضع لبعض الشروط وعلى الرغم من سهولة وبساطة هذه الوسيلة إال أن
والمواصفات، فينبغي على وسيط التأمين عند تنفيذه اللتزامه باإلعالم عن طريق هذه الوسيلة اختيار 

للبس خصوصا الفنية العبارات واأللفاظ المفهومة، وتفادي استعمال المصطلحات الغامضة أو المشوبة با
دراك معناها.التي يصعب على المؤمن له أو طاوالمعقدة منها، و   لب التأمين فهمها وا 
باعتبارها  (2)الكتابةبوسيط التأمين عند تنفيذه اللتزامه باإلعالم  يستعيناألحيان  بعضفي 
حيث يعمد إلى االستعانة باستمارة أسئلة تمكنه من معرفة  من وسائل تنفيذ هذا االلتزام، وسيلة شائعة

وكل ما يتصل به من معلومات خصوصا في عقود التأمين  ،تفصيلية وكافية لعقد التأمين المراد إبرامه
بإعالم عميله والرد على طلباته ورغباته كتابة، فيوضح له األخطار بعد ذلك خاطر، أين يقوم مالمتعددة ال

 .عقد، وغيرهاالتي ينبغي عليه تأمينها، والضمانات واالستثناءات التي يشملها كل 
 يستعملعمليه أن  إلعالمعلى الكتابة كوسيلة ويجب على وسيط التأمين عند اعتماده 

وليس شخص محترف له  ،المصطلحات الواضحة والمفهومة، على اعتبار أنه يتعامل مع شخص عادي
 سمات شخصية يعول عليها عند تقدمه إلبرام عقد التأمين.

بالبيانات استعمال الكتابة إلعالم طالب التأمين أو المؤمن له وعندما يعمد وسيط التأمين إلى 
نه بهذا يقيم وسيلة قوية من وسائل إثبات تنفيذه اللتزامه باإلعالم، إ، فوالمعلومات التي يهمه معرفتها

المعلومات التي كان يتعين عليه اإلدالء بها، المعطيات و خاصة إذا كان هذا الدليل الكتابي يتضمن كافة 
 وذلك كما لو وجد ،ذ وسيط التأمين اللتزامهكما يمكن للعميل أن يستعين بهذا الدليل إلثبات عدم تنفي

                                                           
)1( GOUÉ )M.( - Et autres, Op. Cit, p221. 
)2( GOUÉ )M.( - Et autres, Op. Cit, p221. 



 .ورقابتها ......... ماهية الوساطة في التأمين.....................................الباب األول......

 78 

أو المكتتب دفع المؤمن له وسيط المن طرف  المصرح بها نقص أو لبس أو غموض أو خطأ في البيانات
 .للتعاقد، وأنه ما كان ليوقع العقد لو علم بها مسبقا

 
 خالله بااللتزام باإلعالم:إلوسيط الحاالت قيام مسؤولية 

أدى التزامه باإلعالم على أكمل وجه عند قيامه بتقديم البيانات  يعتبر وسيط التأمين قد
 Insuffisance deوالمعلومات الكافية لعميله، لكن قد يقدم وسيط التأمين لعميله إعالم ناقص )

l’information عن العقد الذي يريد هذا األخير إبرامه، أو يقدم له إعالم خاطئ وغير صحيح عن )
، ما يؤدي إلى قيام مسؤوليته تجاه هذا العميل (1)(Inexactitude de l’information) التأمين مضمون عقد 

 .بسبب إخالله بالتزامه باإلعالم
ونظرا لكون التزام وسيط التأمين باإلعالم هو التزام سابق على إبرام العقد إذ يبدأ أثناء مرحلة 

التأمين عقد في المرحلة السابقة على إبرام  مرحلة ما بعد التعاقد فإن اإلخالل بهويستمر إلى  ،التفاوض
يؤدي إلى قيام مسؤولية الوسيط التقصيرية، أما اإلخالل بااللتزام باإلعالم الالحق بعد التعاقد فيؤدي إلى 

 قيام مسؤولية عقدية.
ومهما كان اإلخالل بهذا اإللتزام أكان أثناء التفاوض  ،سواء كان وسيط التأمين وكيال أو سمسارا

طالب إلخالله بالتزامه باإلعالم تجاه عميله  ة الوسيطفإن الحكم بمسؤوليأو بعده التأمين وقبل إبرام عقد 
السلطة التقديرية للقاضي الفاصل في موضوع النزاع، فهو الذي يحكم إما  التأمين أو المؤمن له يرجع إلى

له إلى إبرام أو المؤمن دفع المؤمن  صحيحا أو مغلوطااألخير قص اإلعالم، وما إذا كان هذا بغياب أو ن
 العقد.وتوقيع 

عمدا أو سهوا بعض المعلومات المهمة التي كان ينبغي عليه إعالم أمين قد يغفل وسيط التف
طالب التأمين بها، أين يترتب على ذلك قيام مسؤوليته المدنية تجاه العميل على اعتبار أنه لم يؤدي 

سمسار الااللتزام باإلعالم المفروض عليه على أكمل وجه، فإذا تم إلغاء أو إبطال عقد التأمين لسبب أن 
مهنيا ولم يعلم عميله بضرورة التصريح الصحيح والدقيق بالبيانات عند إبرام عقد  ارتكب خطأ   مثال قد

إبطال العقد، وتم إبطاله فيما حق شركة التأمين في قد يؤدي إلى  أو إغفال عمديالتأمين وأن أي كتمان 
 .(2)بعد لهذا السبب اعتبر هذا األخير مسؤوال عن هذا اإلبطال

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 

p230.  
)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 

p231.  
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قضت محكمة النقض الفرنسية أن وكيل عام إحدى شركات التأمين يعد مخال  ،في هذا اإلطارف
، وتتلخص وقائع طالب التأمينمسؤوليته في مواجهة  أدى إلى قيامبواجب اإلعالم المفروض عليه مما 

برم عقد تأمين ضد ما هذا الحكم في أن أحد المقاولين المبتدئين ذهب إلى وكيل عام شركة تأمين لكي يُ 
ضرورة دخول بالمقاول  إعالمث من أضرار بسبب ممارسة نشاطه المهني، ونسي هذا الوكيل قد يحد

، وهذا اإلغفال وضع المقاول في مشكلة إذ أن ما يتعلق ات العقدضمانضمن نطاق مسؤوليته العشرية 
ية أن بمسؤوليته العشرية ال يدخل في نطاق التغطية، حيث اعتبرت الدائرة األولى لمحكمة النقض الفرنس

من القانون  1382بالمعنى المقصود في المادة  الوكيل العام للتأمين في هذه الظروف قد ارتكب خطأ  
عليه يصبح هو ملتزما بتعويض الغير المضرور من أعمال هذا المقاول، وقد  المدني الفرنسي، وبناء  

التأمين يكون قد وضع شركة ساس أن المقاول عندما ذهب إلى وكيل فسرت المحكمة هذا اإلخالل على أ
، وكان هدف المقاول أن يقدم له الوكيل لتي يفترض توافرها في هذا الوكيلفيه ثقته بسبب الخبرات الفنية ا

 .(1)عقود التي تغطي نشاطه المهنيالكل 
لها على عاتق سمسار عملي اإلعالم الناقص تجد أوسع نطاق تطبيق والمسؤولية المترتبة على 

مضمون عقد التأمين التأمين باعتباره وكيال للمؤمن له الطرف الضعيف الذي يجهل في جل األحيان 
استثناءات لضمان المقترح من طرفه هو، و ، فإذا امتنع السمسار عن إعالم عميله بطبيعة وحدود اوجوانبه

العميل بكل ما  ُيخبرألنه لم  ،مه باإلعالموحاالت سقوط الحق في الضمان اعتبر مخال بالتزا ،هذا العقد
 وهذا يرتب مسؤولية السمسار تجاهه. ،من مصلحته معرفته
إخفاء معلومات هامة تتعلق بأمور معينة يعلم أن  وأكتمان السكوت و أحيانا الوسيط قد يتعمد 

يلجأ الوسيط إلى  وأحيانا أخرىطالب التأمين يعلق عليها رده إما بقبول أو رفض إبرام عقد التأمين، 
وهذا حتى  ،معين وجهه طالب التأمين للوسيطأو استفسار تعمد الكذب في اإلجابة عن سؤال االحتيال و 
، وكل هذا يؤدي ال محالة إلى العمولةمبلغ على  الوسيط وبالتالي حصول ،إبرام العقديتم و  هيكسب رضا

 .أو الكاذب قيام مسؤوليته تجاهه بسبب إعالمه الناقص
واإلعالم الخاطئ من وسيط التأمين قد يصدر من غير قصد كما في حالة النسيان مثال، وقد  

ففي ، مبلغ العمولةوبالتالي تحصيل  ،إلبرام العقدم للعميل إعالم كاذب لدفعه يتعمد الوسيط ذلك أو يقد
البحث عن عقد هذا اإلطار قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية سمسار التأمين فوضه العميل عبئ 

، أين نبه السمسار عميله ( قصد اكتتابهAssurance pour un transport déterminéتأمين نقل محدد )

                                                           
Cass. Civ, 1( أنظر: )1)

er 
Chambre, 06/05/1981, Assurance Française, 1982, p274). 

 .01، هامش رقم 23أورده قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص
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النقل  مسار طولمكتسب وتغطيتها للخطر شركة التأمين ضمان كذبا قبل إبرام وتوقيع عقد التأمين أن 
 .(1)في حين أنه محدد

وليس لها  ،ؤمن منهالمتكون شركة التأمين ملتزمة بالضمان المحدد في العقد عند تحقق الخطر  
على  قد طرح سؤاال المؤمن لهإذا كان رفض دفع التعويض بذريعة أن الحادث مستثنى من الضمان حق 
ت إجابة كان، بينما باألخطار المستثناةوالمتعلقة  يستعلم بموجبه حول بعض الجوانب التي تهمه هاوكيل

 .(2)الوكيل خاطئة وغير دقيقة
تجاه شركة التأمين  ض الحاالت تقوم مسؤولية وسيط التأمين إلخالله بالتزامه باإلعالمعوفي ب 

، ومن استعجاال منه إتمام إبرام العقد وتقاضي مبلغ العمولة تقديمه لمعلومات خاطئةذلك عند و  ،أيضا
تجاه  لإلعالم الخاطئسمسار التأمين مسؤولية قيام الفرنسية بالحكم الذي قضت به محكمة النقض ذلك 

حيث ( Fourreurعند توسطه في إبرام عقد تأمين من السرقة لحساب عميله الفراء )، وذلك شركة التأمين
 Systèmeوجود جهاز اإلنذار ) اوأكد له لشركة التأمينأنه عند إبرام هذا األخير للعقد صرح السمسار 

d’alarmeوقوع الخطر المؤمن منه ، في حين تبين بعد وال يوجد به أي خلل أو عيب أو عطل ،( يعمل
 .(3)أن هذا الجهاز كان معطل

 

 الفقرة الثانية

 .التزام وسيط التأمين بالنصيحة
 

فرض اجتهاد القضاء الفرنسي االلتزام بالنصيحة عند ممارسة نشاط الوساطة في التأمين في بادئ 
كونه يمارس نشاطا مستقال، يفترض في من يمارسه أن يكون دليال فقط األمر على عاتق سمسار التأمين 

، ثم أصبح هذا االلتزام (4)في هذا المجال وناصحا لعميله بناء على الخبرة المهنية التي يتمتع بها ،ومرشدا
في إبرام عقد  التأمين أيضا، ومن ذلك إذا رغب شخصشركات وكالء عاتق مفروضا على بعد ذلك 

شيء، وهذا أي وتوجه إلى أحد وكالء شركات التأمين طالبا منه النصيحة في أمر قد ال يعلم عنه  ،تأمين
ل عن ذلك، فإن لم يقم وسيط التأمين بتقديم األمر سيساعده في اتخاذ قراره بإبرام عقد التأمين أو العدو 

 النصيحة لطالب التأمين فإنه يكون قد أخل بالتزامه بشكل يرتب مسؤوليته المدنية تجاه هذا العميل.

                                                           
)1( Cass. Civ, 1

er
 Chambre, 13/10/1987, R.G.A.T, 1987, p618.  

)2( FIL )P.( - Et LECAT (J.), Op. Cit, p72. 
)3( Cass. Civ, 1

er
 Chambre, 08/07/1986, R.G.A.T, 1986, p624. 

)4( Cass. Civ, 1
er

 Chambre, 10/11/1964, R.G.A.T, 1965, p175, Note: BESSON. 
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والتزام وسيط التأمين بالنصيحة هو التزام يهدف إلى إعطاء إعالم مالئم يتناسب وحاجات 
ترض تقديرا يتماشى ومقتضيات المالئمة، يؤدي إلى توجيه المتعاقد سواء كان مؤمن له أو مكتتب، وهو يف

نما يجب (1)المتعاقد في اتخاذ القرار المناسب ، أي أن وسيط التأمين ال يلتزم بإعالم المتعاقد اآلخر فقط وا 
مصالحه، مما يعني أنه يقع على عاتق المدين به ه والذي يحقق عليه أن يعرض عليه الحل األنسب ل

بإجراءات معينة من أجل مثال ، كقيام سمسار التأمين (2)ن التزام يتجاوز مجرد اإلعالموهو وسيط التأمي
 .لعميلهالحصول على شروط تعاقدية مفيدة 

ويتمثل واجب النصح أو تقديم المشورة بمدى مالئمة القرارات المتخذة أي ببيان الطريق األفضل 
إبرام أو عدم إتمام المؤمن له أو المكتتب مثال ب واألولى باإلتباع، ويقتضي ذلك إشارة وسيط التأمين إلى

، أي باتخاذ بهالمشورة للقيام بالعمل أو باالمتناع عن القيام تقديم إبرام العقد، ألن واجب النصح يتضمن 
 .(3)إجراء معين أو التحذير من المخاطر الجسيمة التي قد ترتبط باتخاذ إجراء آخر

( فهو عبارة عن نصيحة سلبية، تفترض إثارة االنتباه إلى La mise en gardeأما واجب التحذير )
ومن ، (4)من طرف وسيط التأمين عن عدم األخذ بالنصائح الموصى بها تترتبالعواقب التي يمكن أن 

ذلك التحذير الذي يوجهه الوسيط للعميل المؤمن له يذكره باقتراب تاريخ نهاية عقد التأمين، ويحذره من 
كونه من عقود التأمين اإللزامية مثال، أو تحذيره من تبعات ونتائج في اآلجال القانونية أثر عدم تجديده 

 التصريحات الكاذبة بصورة عمدية عند التعاقد، أو عند تحقق الخطر المؤمن منه.

ضرورة مالئمة الضمانات المقدمة من طرف شركة السعي من أجل وقد يلتزم وسيط التأمين ب
، وعند االقتضاء تتاب وثيقة التأمين وأثناء تنفيذ آثار العقدعند اكورغباته من له التأمين مع حاجات المؤ 

 .(5)على طلب المؤمن له بناء  يضمن أخطار أخرى اكتتاب عقد تأمين تكميلي 

النصيحة المفروض عليه قيام مسؤوليته المدنية سواء بويترتب على مخالفة وسيط التأمين لاللتزام 
العقد أو بعده، والذي يمليه عليه مبدأ حسن النية  حول مضمونكان هذا االلتزام أثناء مرحلة التفاوض 

 .(6)كمبدأ رئيسي في التعامل

                                                           
 .24، المرجع السابق، ص(محمد) وداليــ( أنظر: ب1)

)2( SAVATIER (R.), Les  contrats de conseils professionnels en droit privé, D, 1972, Chronique, p137 et S. 
 .27، المرجع السابق، ص(محمد) وداليــ( أنظر: ب3)

 .25، المرجع السابق، ص(محمد) وداليــ( أنظر: ب4)

)5( Cass. Civ ,1
er

 Chambre, 09/12/1998, J.C.P, Ed. G. 1998, IV, 1182. 
 .15نديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صــــأنظر: ق (6)
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الذي عقد الففي هذا اإلطار قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يتعين على الوسيط عند إبرام 
أن ينصح العميل الذي يرغب في إنهاء عقد التأمين باتخاذ اإلجراءات الضرورية لعدم قطع ض بشأنه تفاو 

عند  مدة الضمان بين العقد الذي سينتهي والعقد الجديد الذي سيتم إبرامه، وترتيبا على ذلك أقرت المحكمة
مسؤولية سمسار أقنع عميل بإنهاء عقده مع إحدى شركات ب فصلها في موضوع النزاع المعروض عليها

برام عقد  أخرى تقدم تغطية أكثر فعالية من تأمين مع شركة يضمن نفس األخطار جديد تأمين التأمين وا 
الشركة األولى، ونسي هذا السمسار أن ينصح العميل بما يجب إتباعه من إجراءات تجعل ضمان عقد 

مستمرا إلى حين إبرام العقد الجديد مع الشركة التي تقدم تغطية أكثر فعالية، تأمين الشركة األولى ساريا و 
ومع ذلك وقعت أضرار أثناء فترة انقطاع الضمان وقبل إبرام العقد مع الشركة الثانية التي تقدم تغطية 

ين لتزم سمسار التأما وترتب عنه، ولم تغطي الشركة األولى هذه األضرار بسبب انقطاع الضمان، أفضل
أثناء فترة االنقطاع على أساس إخالله بااللتزام  التي وقعت نتيجة تحقق الخطربتعويض األضرار 

 .(1)بالنصيحة المفروض عليه
وكيل عام إحدى شركات التأمين  بمسؤوليةفي حكم آخر محكمة النقض الفرنسية كما قضت 

قائع هذا الحكم في أن الوكيل وض عليه، وتتلخص و ر فواجب النصيحة المعالم و بالتزامه باإلإلخالله 
 Garantir leالعام للتأمين لم يعلم وينصح ويلفت انتباه المؤمن له بضرورة اكتتاب ضمان المنقوالت )

mobilier( من خطر الحريق في التأمين على السكن )Assurance habitation contre l’incendie) 
المؤمن له يطالب جعل حريق أثناء سريان العقد، ما  ووقع(، Constructionواكتفى بضمان المبنى فقط )

 ،شركة التأمين بضمان كل من المنقول والعقار في حين شركة التأمين قبلت ضمان إعادة تشييد العقار
ورفضت ضمان خسائر المنقوالت التي كانت بداخله على اعتبار أن عقد التأمين المكتتب من طرف هذا 

 .(2)ت التي كانت داخل المبنىالعميل ال يشمل ضمان المنقوال

األحوال فإن األمر هنا )سواء كان التزام باإلعالم أو بالنصيحة( يتعلق بالتزام ببذل  جميعوفي 
، ويقع عبء إثبات القيام الفعلي بواجب النصيحة على عاتق وسيط (3)بتحقيق غايةالتزام عناية وليس 

                                                           
Cass. Civ, 1( أنظر: )1)

er 
Chambre, 13/05/1985, Bull. Civ, 1985, I, n°144, p352.). 

 .01وما بعدها، هامش رقم  23نديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صـأورده ق

)2( Cass. Civ, 2
e
 Chambre, 14/06/2012, R.G.D.A, 2012, p1160. Précité. 

 ومما جاء في هذا الحكم أن:
«La maison a été détruite par un incendie ; que l’assureur ayant accepté de garantir la 

reconstruction de l’immeuble mais refusé d’indemniser la destruction du mobilier comme non couverte 

par le contrat, les époux X… l’ont assigné en invoquant un manquement à son obligation d’information 

et de conseil ;»  

 .34ل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صــنديـــ( أنظر: ق3)

 .26، المرجع السابق، ص(مدـــمح) وداليـــب

 وأنظر:
GOUÉ (M.) - Et autres, Op. Cit, p221. 
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بكافة طرق على أتم وجه على عاتقه  االلتزام الملقى وتنفيذه لهذا ،التأمين، ويجوز له إثبات قيامه بذلك
 .(1)اإلثبات بما فيها القرائن

ويبقي قرار األخذ أو عدم األخذ بنصيحة وسيط التأمين من اختصاص شخص وحيد وهو العميل 
فله مطلق الحرية مهما كانت طبيعة وأهمية النصيحة المقدمة له، غير أن  ،(2)طالب التأمين أو المؤمن له

عن ذلك من آثار سلبية متى قام بواجبه على عدم أخده بها يعفي الوسيط من مسؤوليته حيال ما قد يترتب 
 أكمل وجه.

على ما تقدم نالحظ نوعا من التشدد الظاهر من القضاء الفرنسي قبل وسطاء التأمين، وهو  بناء  
ن كان ال ينتهي بالضرورة  وفي جميع تشدد يجد مبرره في االختصاص الذي يحوزه هؤالء الوسطاء، وا 

حدود  ، وهو ما يقودنا إلى دراسةعلى عاتق الوسطاء إلى قيام مسؤولية تلقائية وغير محدودةالحاالت 
واجب النصيحة في نظر اجتهاد القضاء الفرنسي، وقبل التطرق إلى ذلك ينبغي علينا بيان المراحل التي 

 النصيحة.واجب يلتزم فيها وسيط التأمين ب

 
 بالنصيحة:التأمين وسيط  التزام نطاق

من  زمن معينال يقتصر االلتزام بالنصيحة الملقى على عاتق وسيط التأمين على فترة محددة أو 
وهو مع طالب التأمين ، فقد يكون قبل فترة التعاقد أي في مرحلة التفاوض عقد التأمينمدة سريان 

تحقق الخطر المؤمن وقوع الحادث و وقد يكون عند د إبرام العقد وأثناء فترة سريانه، األصل، وقد يكون بع
 .المضمون بموجب عقد التأمين منه

طالب يجب على وسيط التأمين معرفة الحاجات الحقيقية التي يريدها عميله  مرحلة التفاوضففي 
والضمانات  ،ينبغي عليه اكتتابهي التأمين الذعقد برام إلهه ويوجنصحه ي وبناء على ذلكأوال،  التأمين

 .(3)واحتياجاتهطالب التأمين فقا لرغبات العميل و  ،عقدهذا الالتي يجب أن يشتمل عليها 

ويلتزم وسيط التأمين بتقديم النصح للمؤمن له بمناسبة التحضير إلبرام عقد التأمين، وعند تحرير 
طلب التأمين يجب عليه أن يشرح له نصوص العقد المراد إبرامه بقصد تمكينه من اختيار التغطية 

اد تأمينه، كما المناسبة له، وأن يبصره بعواقب تقديم بيانات غير صحيحة أو غير كاملة عن الخطر المر 
يجب عليه أن يحرص على مالئمة الضمان للخطر المراد تغطيته، ومالئمة قسط التأمين مع القيمة 

                                                           
)1( Cass. Civ, 1

er
 Chambre, 14/10/1997, R.T.D.C, 1997, p924, Note: MESTRE (J). 

)2( FIL )P.( - Et LECAT (J.), Op. Cit, p73. 
)3( FIL )P.( - Et LECAT (J.), Op. Cit, p75. 
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ذا أخل الوسيط بهذا االلتزام على نحو   أو آخر كان  الحقيقية لألشياء المؤمن عليها بصفة خاصة، وا 
 .(1)للمؤمن له أن يرجع على الوسيط وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية

 ،باالستغناء عنهاساري المفعول ضمانات عقد التأمين تكون النصيحة بضرورة إنقاص بعض وقد 
، كما لو ينصح سمسار التأمين المؤمن له واالكتفاء بضمان األخطار التي يمكن أن يتعرض لها العميل

لنشاط على اعتبار أن ا ،( مثالpertes d’exploitationعميله باالستغناء عن ضمان خسائر االستغالل )
وأنه ليس من الضروري إدراجه ضمن هذا العقد، لمتوقف عند إبرام وتوقيع الطرفين  بهالمهني الخاص 

 .(2)هذا العقد الضمانات التي يشملها

فالتزام وسيط التأمين باإلعالم وواجب النصيحة ال ينقضي بمجرد الوصول إلى شركة التأمين  إذن
نما يتعين على الوسيط أن يوضح للعميل ما يجب إتباعه  التي تقبل إبرام العقد لحساب العميل، وا 

 .(3)لمصلحته إذا ما تغيرت الظروف بما قد يتطلب تعديل شروط التعاقد
حكمة النقض الفرنسية بمسؤولية وكيل عام إحدى شركات التأمين بسبب ففي هذا اإلطار قضت م

إخالله بالتزامه بإعالم ونصيحة عميله كونه لم يقم بمراسلة سنديك في ملكية مشتركة لعمارة ينصحه فيها 
 Invitation à souscrire uneملحق تمديد ضمان )وتوقيع إلبرام  إلى مقر وكالته بضرورة الحضور

extension de garantie(4)( عقد تأمين متعدد األخطار السكنية. 
قيام سمسار التأمين  صور التزام وسيط التأمين بالنصيحة عند تحقق الخطر المؤمن منهومن 

متى  الممنوح من طرف شركة التأمين بنصيحة عميله برفض وعدم القبول الصريح للتعويض غير الكافي
والالحقة فعال باألشياء والممتلكات  ،رأى أن قيمة هذا التعويض ال تتناسب مع قيمة األضرار الحاصلة

المترتبة  األضرارهذه الخسائر و تقييم عادة إن اقتضى األمر تعيين أكثر من خبير إلأنه ، و المؤمن عليها
لى إعالم عميله بآجال التقادم ، كما يسهر عالمضمون بموجب عقد التأمين عن تحقق الخطر المؤمن منه

 .(5)وقفه وقطعهالتي تؤدي إلى الضرورية اتخاذ اإلجراءات والحاالت التي من مصلحة عميله 
ويعد وسيط التأمين قد وفى بالتزامه وأسدى النصيحة الحقيقية للمؤمن له إذا قام بتوجيهه واإلجابة 

لمباشرة شجعه و  ،اتخاذ اإلجراءات القانونيةعن أسئلته واستفساراته حول نقاط مهمة متعلقة بإمكانية 

                                                           
اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، دار الفتح للطباعة مال )مصطفى محمد(، التأمين الخاص وفقا ألحكام القانون المدني المصري، ـ( أنظر: الج1)

 .99، ص2003، والنشر

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 
p237.  

 .24نديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صـــ( أنظر: ق3)

)4( Cass. Civ, 2
e
 Chambre, 10/04/2008, R.G.D.A, 2008, p763. Note: LANGÉ (D.). 

)5( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 
p238.  
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من عند تحقق الخطر المؤ الضمان مبلغ بشركة التأمين لمطالبة أمام الجهة القضائية المختصة  (1)الدعوى
 ،يرجع إلى خطر غير مضمونإنما باشر ــب وقوعه المــعه بحجة أن سبـــيرة دفـــت هذه األخـــمنه إذ رفض

 أو لسقوط حق المؤمن له في التعويض مثال.
 

 حدود التزام وسيط التأمين بالنصيحة: 

تجاوز حدوده ال يجب ومحصور النصيحة نطاق معين واجب ال شك أن اللتزام وسيط التأمين ب
تخفيف مسؤوليته إما بالنظر إلى العوامل والحاالت في بعض الظروف  كما ينبغي، والتوسع في فرضه
ما باالستناد إلى عوامل ذاتهفي حد  بوسيط التأمينبأحد الطرفين المتعاقدين أو الذاتية التي ترتبط  ، وا 

 .الذي توسط في إبرامهموضوعية ترتبط بمضمون العقد 

لظروف والسمات هي تلك الحدود التي تعتمد على ا ،لحدود الشخصية لاللتزام بالنصيحةفبالنسبة ل
سواء كان )يفترض في وسيط التأمين  :المتعاقدين، وفي مجال بحثنا هذا فإنهالطرفين الشخصية ألحد 

، وشخص مثله ال مجال للحديث عن حرصه في بأنه شخص متخصص ومحترف (وكيال عاما أو سمسارا
يختلف حسب السمات معرفة كل ما يحقق مصالحه، بل على العكس من ذلك فإن االلتزام بالنصيحة 

بأن في أحد أحكامها ، وعلى هذا األساس قضت محكمة النقض الفرنسية (2)الشخصية لطالب التأمين
ن االلتزامات المفروضة على لمفروض عليه بنصيحة طالب التأمين، ذلك ألسمسار لم يخالف االلتزام اال

زم بإخباره بهذه االلتزامات، إذ أنه التأمين، والوسيط غير مل وثيقةالمؤمن له مطبوعة وبوضوح في عاتق 
دراك ما ترمي  حتى يتمكن من معرفةكان يجب على المؤمن له أن يقرأ بنود العقد ولو بعناية بسيطة  وا 

ه ذخصوصا أن المؤمن له يتمتع بقدر من السمات الشخصية التي تؤهله لإللمام به، إليه هذه البنود
 .(3)األمور

نية الملقاة على عاتق وسيط التأمين تختلف بحسب ما يتمتع به بمعنى آخر فإن المسؤولية المدو 
من خبرات ومعلومات في هذا المجال، فكلما كان شخص حريص ويقظ كلما طالب التأمين أو المؤمن له 

كانت مسؤولية الوسيط أقل في مواجهته عند إثارة اإلخالل بااللتزام بالنصيحة المفروض عليه، أي أن 
المؤمن له( وأهليته في تقدير طالب التأمين أو يختلف بحسب اختصاص المتعاقد ) التزام وسيط التأمين

 .(4)التي تقدمها شركة التأمين مضمون الخدمة

                                                           
)1( FIL )P.  ( - Et LECAT (J.), Op. Cit, p74. 

 .31نديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صـــ( أنظر: ق2)

)3( Cass. Civ, 1
er

 Chambre, 18/02/2002, R.G.D.A, 2002, p371, Note: KULLMAN (J.). 
 .32نديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صـــ( أنظر: ق4)
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يكون بالنصيحة االلتزام بعن إخالله الناتجة والواقع العملي يؤكد لنا أن مسؤولية وسيط التأمين 
يجهل أبسط أبجديات وعموميات نظام  عندما يكون طالب التأمين مجرد شخص عادياتساعا أكثر 
إذ يفترض  ،عندما يكون المؤمن له شركة أو مؤسسةاتساعا ، وبالمقابل فإن هذا االلتزام يكون أقل التأمين

من الخبرة التي تؤهلهم لالستعالم من كبير مستشارين يتمتعون بقدر  األخيرةفي هذه الحالة أن يكون لهذه 
أو يعملون  فيه لتحقيق مصالح الشركة أو المؤسسة التي يمثلونهاوسيط التأمين عن كل ما يرغبون 

 .(1)لحسابها

كات ختلف في مجال الشر يكما أن حدود االلتزام بالنصيحة الملقى على عاتق وسيط التأمين 
 (2)شركة وحجم وموضوع نشاطها، ومركزها االقتصادي في السوق التجاريةذاتها، وذلك بحسب طبيعة كل 

 .الداخلية أو الخارجية

سبق إبرام المؤمن له لعقد تأمين في نفس  :القضاء الفرنسي على أن استقر إضافة إلى ذلك
لضمانات التي وا لألخطار المراد تغطيتها، المجال يجعل لديه سمات شخصية يعول عليها عند اختياره

عليه فقد قضت الغرفة الثانية  ة، وبناء  فرض عليه من التزامات متقابلوكذا تنفيذه لما يُ  ،في العقد يريدها
المختلفة لمحكمة النقض الفرنسية بأن قيام طالب التأمين بإبرام عقد تأمين من خطر الحريق واألخطار 

(Assurance incendie et risques divers) أين رفض في العقد التالي إدراج  ،سابق للعقد محل النزاع
ضمان المجوهرات التي يمتلكها من خطر السرقة يسقط حقه في مطالبة شركة التأمين بالتعويض استنادا 

العقد ضمان هذه المجوهرات من خطر السرقة، هذا إلخالل الوسيط بالتزامه بنصيحته بضرورة أن يشمل 
يجب وينبغي أن يشمله عقد التأمين  كان لإلدراك بماوكل هذا يرجع لسبق معرفته إلى حد معقول وقابل 

 .(3)من ضمانات

وسيط بتقديم البأن التزام في أحد أحكامها وتجدر اإلشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية قضت 
الغير، حيث شخص من المؤمن له فقط دون أن يمتد إلى العميل دد في مواجهة النصيحة هو التزام حُ 

بصرف  ،لغيراجاء في هذا الحكم أن التزام الوكيل بتقديم النصيحة ال يستفيد منه إال المؤمن له وليس 
                                                                                                                                                                                     

 .52، المرجع السابق، ص (مدـــمح) وداليـب

 نظر:او     

GOUÉ (M.) - Et autres, Op. Cit, p221. 
GROUTEL (H.) - Et BERR (J-C.), Op. Cit, p33. 

عاقد الهاوي إلى حكم للدائرة المدنية األولى لمحكمة النقض الفرنسية في حكمها ــخصص عن المتــعاقد المتــفرقة بين المتــيرجع إرساء الت( 1)

 األتي:

     Cass. Civ, 1
er

 Chambre, 24/11/1976, D, 1977, IR, p88. 
 .32( أنظر: قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص2)

)3( Cass. Civ, 2
e
 Chambre, 29/03/2006, R.G.D.A, 2006, p756. 
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 ، فال توجد رابطة عقديةوالمؤمن لهبين هذا الغير تبعية أو رقابة عالقة عقد أو النظر عن احتمال وجود 
 .(1)المدعى طرفمن  قبل تم الوفاء بهامن فعت حتى ولو كانت األقساط التي دُ  ،إال مع المؤمن له

أن االلتزام بالنصيحة الملقى على عاتق  :والمالحظة الهامة التي يجب أن نبديها من اآلن هي
نما ينشأ االلتزام بالنصيحة بمناسبة المفعول ساري ين ال يقوم عندما يوجد عقد صحيح وسيط التأم وا 

في المرحلة السابقة على التعاقد وفقا لما يقضي به مبدأ وغالبا ما يكون مجاله أقوى  ،ممارسة نشاط معين
حسن النية في التعامل، والفارق أن االلتزام بالنصيحة أثناء تنفيذ عقد صحيح يفتح مجال للمسؤولية 

 .(2)العقدية وخارج هذه الحدود يمكن إثارة قواعد المسؤولية التقصيرية

العميل بوسيط التأمين بالنصيحة هي متعلقة نخلص إلى أن الحدود الشخصية اللتزام  ذكرمما 
عقد الذي يريد الوما إذا كان هذا األخير شخصا عاديا غير متخصص أو ال، وكذا صلة  ،طالب التأمين

وسيط أن يكون مرشدا وناصحا لمن وضع ثقته فيه، ولعل الإبرامه بنشاطه المهني، ذلك أنه يفترض في 
من  253)في الفقرة الثانية من المادة للتأمين فه للوكيل العام تعري عندذلك ما قصده المشرع الجزائري 

(، والتي قضى فيها بأن يضع الوكيل العام للتأمين ، المعدل والمتممالمتعلق بالتأمينات 07-95األمر 
شركة التي الكفاءته التقنية تحت تصرف الجمهور قصد البحث عن عقد التأمين واكتتابه لحساب 

 .(3)يمثلها

لقى على عاتق وسيط التأمين، لضروري عدم التوسع في فرض االلتزام بالنصيحة المُ لكن من ا
وتحميله المسؤولية المطلقة عن كل ما يحصل على أساس االعتبار الشخصي لعميله المؤمن له، بل 

 وواجب تعاونه مع وسيط التأمين ،)المؤمن له(ينبغي كذلك دراسة السلوك اإليجابي أو السلبي لهذا األخير 
 .على أكمل وجه ومدى قيامه بهذا التعاون

واجب التعاون بين أطراف العقد، أين يلتزم  يقتضيحسن النية في العقود مبدأ االلتزام ب نذلك أ
 ، لكن قد تؤدي بعض(4)راد إبرامهالمُ  كل طرف بمد المتعاقد معه بالمعلومات الضرورية حول محل العقد

إلى تخفيف مسؤولية وسيط التأمين عن مكتتب الالمؤمن له أو ن عاألفعال الصادرة  التصريحات أو

                                                           
)1( Cass. Civ, 1

er
 Chambre, 04/07/2000, R.G.A.T, 2000, p954. Note: ROUSSEL (J.). 

 .32ل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صـنديـــــ( أنظر: ق2)

"يضع الوكيل العام بصفته المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه  07-95من األمر  253ية من المادة ـقرة الثانــــ( أنظر: الف3)

 وكيال:

 ن واكتتابه لحساب موكله.".كفاءته التقنية تحت تصرف الجمهور قصد البحث عن عقد التأمي -

)4( JOURDAIN (P.), Le devoir de renseigner, D, 1983, Chronique, p1 et S. 
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إخالله بالتزامه بالنصيحة، أو إعفائه من هذه المسؤولية مطلقا، كما لو يخفي المؤمن له بعض المعلومات 
في قرار  تلك التي تؤثر، أو الواجب الدفع أو البيانات المهمة والتي من شأنها تحديد قيمة قسط التأمين

ن هذا السلوك الصادر من المؤمن له يعد كتمانا أو تصريح كاذب ألالعقد بول أو رفض إبرام قالشركة ب
 .(1)إبطال العقدحق تعمد يترتب عليه مُ 

قرض مخال بواجب الالمقترض بالتبعية لعقد حياة ومن ذلك ال يعد البنك المكتتب لعقد تأمين على 
في عدم اكتتاب عقد تأمين لصالح الزوجة، وأن الزوج النصيحة ما دام أن كال الزوجين قد أبديا رغبتهما 

المؤمن عليه كان قد أهمل شرح وضعيته الشخصية المتأتية من واقع أن الزوجة هي وحدها التي تمتهن 
 .(2)عمال مأجورا

كما ال يعتبر سمسار التأمين مخال بالتزامه بإعالم ونصيحة المؤمن له إذا قام بنصيحة عميله 
 وبدون كتمان أو إغفال على األسئلة التي يطرحها عليه المؤمن ،لصحيحة والواضحةبضرورة اإلجابة ا

كاذبة وبيانات ، وقام المؤمن له وبسوء نية بتقديم تصريحات المعدة مسبقا بموجب استمارة األسئلة
غ مبلقيمة بقبول إبرام العقد، أو من شأنها التأثير في تحديد  المؤمنالتأثير على قرار  قصدومغلوطة 

 .(3)قسط الذي سيلتزم بدفعهال

نتيجة صدور أفعال العقدية أو التقصيرية يجوز تخفيف مسؤولية وسطاء التأمين في المقابل 
د التأمين سواء كانت هذه األفعال عمدية أو ال، ومن ذلك و عق يأو مكتتب مالمؤمن لهالعمالء إيجابية من 

المؤمن له في حالة تعمده تقديم إعالن كاذب ال يعتبر ال المؤمن وال وسيط التأمين مسؤولين قبل 
 .(4)بخصوص الكارثة أو الحادث المؤمن منه

إبرام عقد التأمين يتعين في عند تدخل الوسيط ف ،وبالنسبة للحدود الموضوعية لاللتزام بالنصيحة
لطالب عليه أن يأخذ على عاتقه بعض االعتبارات التي قد يكون سببها إهمال أو نقص الخبرة الفنية 

وتاريخ  ،سريانهوكذا مدة  ،التأمين، ولذلك عليه أن ينبه عميله إلى االلتزامات التي يفرضها عليه العقد
وما يستحق من أقساط، كما يتعين عليه أيضا أن يمنحه خبرته في تحديد مبلغ التأمين حسب  ،نهايته

ن كان يجب على وسيط التأمين كل هذا لتفادي اإلهمال من جانب العميل  النشاط محل العقد، لكن وا 
                                                           

" كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من عدل والمتمم، والتي تنص على أنه: ـنات، المـــعلق بالتأميـــالمت 07-95ر ــمن األم 21مادة ــ( أنظر: ال1)

 المؤمن في تقدير الخطر، ينجر عنه إبطال العقد....".المؤمن له، قصد تضليل 

Civ, 1( أنظر: )2)
er

 , 16/07/1998 : J.C.P. ED.G. 1998. IV.3077.) 
 .03، هامش رقم 71، المرجع السابق، صبودالي )محمد( :أورده

)3( Cass. Civ, 2
e
 Chambre, 21/10/2004, R.G.D.A, 2005, p210. Note: ROUSSEL (J.). 

Civ, 1أنظر: )( 4)
er

, 13/11/1997: R.G.D.G, 1998. Obs. J.KULLMAN).  

 .01، هامش رقـم73بودالي )محمد(، المرجع السابق، ص :أورده
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نسب لطالب التأمين، بل ينبغي على كل طرف أن يعرف فالعدالة تقتضي أال يسأل عن كل إهمال قد يُ 
، والمسؤوليات (1)مسبقا الحد األدنى من االلتزامات المفروضة عليه حسب طبيعة كل خطر يريد تغطيته

 . المترتبة عن اإلخالل بإحدى هذه االلتزامات
كما أن عقد التأمين كمبدأ عام يعتبر من عقود حسن النية، حيث يتعين على المؤمن له عند 

بقبول إما والتي يكون لها تأثير في قرار المؤمن  ،كل الظروف المتعلقة بالخطرب والتصريحإبرامه اإلعالن 
ن المستجدة أو رفض إبرام عقد التأمين، أو حتى تعديل بنوده بما يتفق مع الظروف  المتعلقة بالخطر، وا 

معدة خصيصا  لغالب يتم عن طريق استمارة أسئلةكان توجيه األسئلة من قبل المؤمن للمؤمن له في ا
ولو لم  الذلك، فإن مبدأ حسن النية يفرض على طالب التأمين إعالم المؤمن بأية ظروف أخرى تلقائي

تفرقة بين حسن وسوء نية طالب التأمين في توجه له من خالل استمارة األسئلة، ولهذا درج القضاء على ال
تحديد نطاق التزام وسيط التأمين بالنصيحة المفروض عليه، فإذا كان المؤمن له قد أغفل بعض 
المعلومات المهمة عند تصريحه بالبيانات المتعلقة بالخطر بحسن نية، فإن الوسيط يمكن أن يسأل عن 

، ذلك أن المؤمن منه من له ببعض البيانات المتعلقة بالخطرإخالله بالتزامه بالنصيحة إذا لم يدلي المؤ 
القضاء قد فرض على الوسيط التزام بإخبار المؤمن له بضرورة التصريح بالبيانات الضرورية المتعلقة 

وحسب مقتضيات كل عملية تأمينة، بينما ال يعتبر الوسيط مخال بالتزامه  ،بالخطر من خالل خبرته الفنية
إذا كانت المعلومات واضحة  أما، (2)ات المؤمن له المتعلقة بالخطر كاذبة وبسوء نيةإذا كانت تصريح
وال تعد من الضروريات المؤثرة في قرار المؤمن فال يعد الوسيط مخال بالتزامه بالنصيحة  ،لدى المؤمن له

 .(3)إذا لم يخطر طالب التأمين بها
بكافة طرق اإلثبات، فيمكنه إثبات ذلك من خالل  المؤمن لهوسيط إثبات سوء نية لويمكن ل
في البداية وأدلى  ى طالب التأمينرحت علالتي طُ و  ،يمثلهاشركة التي العدة من قبل المُ استمارة األسئلة 
أن يعتمد على الشروط  إلى هذه الوثيقة يجب عليه استند، ولكن إذا (4)لحقيقةل مخالفةفيها بمعلومات 

نه إذا كان هناك غموض في عبارات أي نص فيفسر هذا النص في هذه الحالة ، ذلك ألالجلية الواضحة
 112المادة مقتضيات لمصلحة المؤمن له على اعتبار أنه الطرف المذعن في عقد التأمين، وهذا تطبيقا ل

غير أنه ال يجوز أن يكون  "يؤول الشك في مصلحة المدين.والتي تنص على أنه  ،من القانون المدني
 .العبارات الغامضة في عقود اإلذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن"تأويل 

                                                           
 وما بعدها. 38ل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صـديـنــ( أنظر: ق1)

)2( Cass. Civ, 2
e
 Chambre, 21/10/2004, R.G.D.A, 2005, p210. Note: ROUSSEL (J.). précité. 

Cass, 1( أنظر: )3)
er

 Civ, 03/01/1980, J.C.P, 1980, IV.P99.) 

 .02، الهامش رقم 40أورده قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص

 .40ل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صـــنديـــــــ( أنظر: ق4)
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 أساس المسؤولية المتعلقة بالتزام وسيط التأمين بالنصيحة:

برم بين أشخاص محترفين في تخصص معين يرى جانب من الفقه الفرنسي أن العالقات التي تُ 
لمشروعة في التعامل، حيث أن قوم على الثقة اتوعمالئهم من غير المحترفين لهذا التخصص يجب أن 

المحترف يدير بنفسه العملية المراد القيام بها، فيجب أن تتم هذه اإلدارة على أساس عادة العميل يترك 
والثقة في التعامل، وال شك أنه ال خوف على المحترف فهو يستطيع دائما حماية  -حسن النية-مبدأ 

، وأمام هذا الوضع يتعين عليه أن يحافظ على مصالح مصالحه من خالل الخبرات الفنية التي يتمتع بها
 .(1)ولن يتحقق ذلك إال من خالل فرض التزام بتقديم النصيحة على عاتق هؤالء المحترفين ،عمالئه

وسطاء لم يكن منصوصا عليه صراحة التقديم النصيحة( الملقى على عاتق ورغم أن هذا االلتزام )
إال أن مخالفته من جانب الوسيط يرتب مسؤوليته المدنية استنادا لقواعد العرف والعدالة،  ،بنص قانوني

التأمين بموجب العرف، فالوسيط  وسطاءبمعنى آخر فإن االلتزام بالنصيحة كان يتم فرضه على عاتق و 
 .(2)مينمن المتخصصين المحترفين في مجال التأ كونه للعمالء طالبي التأمينالمستشار الطبيعي  هو

المحاكم الفرنسية الصادرة عن حكام األإليه تستند كانت وما تزال ألساس القانوني الذي ل وبالنسبة
والتي  من القانون المدني الفرنسي 1135نص المادة  هوبالنصيحة للقول بوجود االلتزام بمختلف درجاتها 
 تنص على أن:

»Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes 

les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.« 

والتي جاء   ،من القانون المدني الجزائري 107الفقرة الثانية من المادة نص هذه المادة  قابليو
ورد فيه فحسب، بل يتناول ما هو من مستلزماته وفقا "وال يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما  :فيها

 .للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة االلتزام"
 

 الفقرة الثالثة

 .قراقبة والتحقالتزام وسيط التأمين بالم
 

آخر فرض عليه اجتهاد القضاء الفرنسي التزام  ،النصيحةو التزام وسيط التأمين باإلعالم  بجانب
، غير أنه ذو صلة سهولةوب يمكن تمييزه عنهما كما أنه ،عن االلتزامين السابقين الطبيعةمن حيث بعيد 

هوية طالب من وتحققه وسيط الة بوجوب مراقبهذا اإللتزام يقضي و  وثيقة بنشاط الوساطة في التأمين،
 عند التعاقد وأثناء سريان العقد. المصرح بها من طرفهالبيانات والمعلومات من أوال، ثم تأكده التأمين 

                                                           
)1( JUGLART (M.), L’obligation de renseignements dans les contrats, R.T.D.C, 1945, p1. 

 .45ل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صـنديـ( أنظر: ق2)
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فيشمل التزام وسيط التأمين بالتحقق والمراقبة تأكده من البيانات والمعلومات التي يدلي بها العميل 
قبل التعاقد، أو تلك التي يدلي بها المؤمن له  المسلمة له ويجيب عنها في استمارة األسئلة ،طالب التأمين

وتحقق الخطر  ،زوال تفاقم احتمال وقوع الخطر، أو تصريحه بوقوع الحادثأثناء سريان العقد كتفاقم أو 
 واألضرار التي ترتبت عنه. ،المؤمن منه

على عاتق اجتهاد القضاء الفرنسي  ه من طرففرضالقول بوجود هذا اإللتزام و لكن في ظل 
هي حدود هذا اإللتزام؟  هو نطاقه؟ أو بعبارة أخرى من ماذا يتحقق وسيط التأمين؟ وما ماهؤالء الوسطاء، 

 ؟لذلكلزم بالتحقق من كل شيء متصل بعقد التأمين المراد إبرامه أم هناك حدود هل الوسيط مُ 
 

 :نطاق التزام وسيط التأمين بالتحقق والمراقبة

يتحدد نطاق أو مجال مراقبة وتحقق الوسيط من المعلومات والبيانات موضوع عقد التأمين الذي 
تدقيقه  وثانيهما:،  عقدالمن هوية المؤمن له أو مكتتب  هتحقق أولهما:توسط في إبرامه بعنصرين اثنين، 
وأثناء سريان  ،دعند التعاقدلي بها أالمعلومات والبيانات التي ب تصريحهوتأكده من مدى صحة وصدق 

 .العقد، أو عند تحقق الخطر المؤمن منه
التأمين على التأكد من صحة  وسيطال يقتصر االلتزام بالتحقق والمراقبة الملقى على عاتق ف

 يجب أن يسبق ذلكصرح بها من قبل المؤمن له أو مكتتب العقد بل موصدق المعلومات والبيانات ال
المؤمن له ومكتتب العقد والمستفيد منه في  هوطالب التأمين وما إذا كان  ،من هوية هذا األخير هتحقق

 .التأمين عقد تحريرالوقت نفسه أو ال، وهذا كله أثناء مرحلة التفاوض وقبل 
مكتتبا وكل طرف ذو صلة بالعقد المراد إبرامه طالب التأمين وسيط من هوية العميل الوتحقق 
 ،... إلخ( ، رخصة القيادة،)بطاقة التعريف ةهويالوثائق إثبات ثيقة من تقديم و يتم عادة بكان أو مستفيدا 
 طلب من وسيط التأمين.على  ناءأو ب ة طالب التأمينإرادسواء تم ذلك ب

ففي أحد األحكام الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية قضت فيه بمسؤولية وكيل عام شركة من 
( دون Proposition d’assurance inexacteوغير دقيق ) شركات التأمين أبرم ووقع اقتراح تأمين مغلوط

أن يتأكد من هوية الشخص الموقع على هذه الوثيقة، إذ تبين فيما بعد وبموجب خبرة االستدالل الخطي 
(Expertise graphologique أن الشخص الذي أدلى بهذه التصريحات ووقع ) الوثيقة هو على هذه

ه، وكان يجب على الوكيل العام التحقق مبدئيا من هويته وصفته شخص مجهول الهوية وليس المؤمن ل
 .(1)في العقد قبل إبرامه

                                                           
)1( Cass. Civ, 1

er
 Chambre, 03/05/1984, R.G.A.T, 1985, p308. 
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معرفة الوسيط أو المؤمن لكل طرف من أطراف عقد التأمين المراد إبرامه وصفته  نألذلك ويرجع 
استحقاق مكنه من معرفة من سيكون مستفيدا من هذا العقد عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حلول أجل تُ 

طالبة سيكون محل المُ سيتحمل االلتزامات المترتبة عن هذا العقد، ومن ، ومعرفة من من جهة مبلغ التأمين
 .مكتتب العقدفي هذه الحالة المؤمن له أو وهو  عند حلول أجل استحقاقها بدفع األقساط المستحقة

بالغة ما أهمية مكتتب العقد  أوالبيانات المتعلقة بهوية المؤمن له فروع التأمين تكتسي بعض  فيو 
قد  ،الدفع سيكون على أساسها، بل وأكثر من ذلك التأمين المستحققسط قيمة يمكن القول بأن تحديد 
ل وثائق لذلك يجب على وسيط التأمين التحقق منها من خال ،عقد التأمين بطالنيؤدي الخطأ فيها إلى 
مثال في التأمين لحالة الحياة أو الوفاة  على حياتهلعقد، فالخطأ في سن المؤمن إثبات الهوية قبل إبرام ا

 العقد. يؤدي إلى بطالن
 ،يجب على الوسيط التحقق من هوية العميل طالب التأمين ،مثالفي التأمين على السيارات و 

والمدون اسمه على بطاقة السيارة  ،تأمينهاوالتأكد والتحقق مما إذا كان هذا األخير هو مالك المركبة المراد 
ذا كان األمر كذلك  ؟)البطاقة الرمادية( أو ال وهل هو من سيتولى قيادتها أو سائقه هو من سيقوم بذلك، وا 

قيادة مثل  تهرخصة القيادة التي بحوز  له وهل تخولخبرته في القيادة؟ مدة فما هو عمر السائق وطول 
مبلغ قيمة في من تخفيض  االستفادة يمكنههذه الرخصة حتى  أقدميةمدى من المركبات؟ و  الصنفهذا 
على  أقل من سنتينقيادة )رخصة  ذلك عكسالواقع أن ، أو (Réduction de prime) الواجب الدفع القسط

 (Majoration de primeالقسط )مبلغ زيادة في قيمة في هذه الحالة  فرض عليهتُ أين ( سبيل المثال
 .الدفع الواجب

وعدم التهاون بهذا األمر ال يقتصر على العمالء  ،وسيط التأمين بالتحقق من هوية العميل والتزام
وبالقدر الذي يوليه لألشخاص  ،بل يجب أن يشمل األشخاص االعتبارية أيضا ،فقططبيعيين كأشخاص 

الطبيعية من االهتمام، أين يجب التحقق في هذه الحالة من هوية الشخص المكتتب الذي غالبا ما يكون 
، وكيلهاأو شركة التجاه المترتبة عن العقد تنفيذ االلتزامات هو له، وفي هذه الحالة سيتولى ممثال قانونيا 

تباري من خالل الوثائق الخاصة به سواء كان شركة أو جمعية إضافة إلى التأكد من هوية الشخص االع
 إبرام العقد. عند التفاوض وقبلله وهذا ك ،أو مؤسسة أو نحو ذلك
من صحة وصدق التأكد  جب على الوسيطي ،التحقق من هوية طالب التأمينإضافة إلى 

في حالة تفاقم احتمال تحقق الخطر و  ،عند إبرام عقد التأمينطالب التأمين التصريحات التي يدلي بها 
هو وهذا اإللتزام ، المضمون بموجب عقد التأمينع الحادث عند وقو و ، أو زوال هذا التفاقمالمؤمن منه 

 دون استثناء.التزام مشترك بين جميع وسطاء التأمين 
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جوبا وتأكيدا فإذا كان االلتزام بالتحقق والمراقبة ثابت في جانب الوكيل العام للتأمين، فإنه أكثر و 
في جانب السمسار، فإلعالم ونصيحة ومساعدة عميله طالب التأمين إعالما ونصيحة ومساعدة أكثر 
 نجوعا وفعالية يجب عليه أوال وقبل كل شيء التحقق من كل ما له صلة بعقد التأمين المراد إبرامه، بدأ  

، فاجتماع العناصر التقنية هذا الخطربالتحقق من تصريحات العميل، ثم مدى قبول المؤمن تغطية 
والتأكد  ،، إلى المتابعة الدائمة والمستمرة لألخطار أثناء سريان العقدوتوقيعه إبرامهإتمام وبالتالي  ،للخطر
 .(1)عند تصريح المؤمن له بذلك فعالالخطر المؤمن منه  وقوعمن 

 ومراجعة بالتحققالتزام يقضي على عاتق وسيط التأمين  فرضنجد القضاء الفرنسي قد  لذلك
ف على صحة هذه للوقو ذلك و  ،من طرف العميل طالب التأمينمختلف البيانات والمعلومات المصرح بها 

عن محكمة  ففي الحكم الصادرفي هذا المجال،  الوسيطتخصص وخبرة  ويرجع هذا إلى التصريحات،
التزاما إضافيا منبثقا من تأمين فرض على عاتق وكيل شركة  10/05/2000بتاريخ النقض الفرنسية 

التحقق من البيانات المتعلقة بالخطر محل العقد والتي يدلي بها طالب التأمين، زاماته المهنية وهو: الت
المسؤولية عاتق الوكيل العام عن األضرار الناشئة عن خطئه المتمثل في عدم  الحكم هذاحيث رتب في 

 .(2)المؤمن له عند إبرام العقد قبلوالمصرح بها من  هالمؤمن من تحققه من البيانات المتعلقة بالخطر
مراقبة مختلف الوثائق المسلمة له من طرف العميل مين أيجب على سمسار الت ،وفي السياق ذاته

راد إبرامه بوساطته، فإذا لم يقم طالب التأمين والتحقق من مدى مالئمة هذه الوثائق مع عقد التأمين المُ 
إذا لم يتحقق سمسار التأمين  وبالتاليالسمسار بذلك كان مخال بالتزامه بالتحقق والمراقبة المفروض عليه، 

المراد ( Type de véhicule)المركبة  صنفمع ( Permis de conduire)من مدى مالئمة رخصة السياقة 
 .(3)زام بالتحقق والمراقبةُأعتبر مسؤوال إلخالله بااللتتأمينها 

ذا تأملنا الواقع العملي  فإننا نجد أن كل شركات التأمين دون استثناء تفرض هذا اإللتزام على وا 
والتحقق من صحة الدائمة والمستمرة رة وتلزمهم بالمراقبة سعاتق وسطاء التأمين سواء كانوا وكالء أو سما

ن اقتضى ذلك البيانات و كل التصريحات و  المعلومات التي يدلي بها المؤمن له أو مكتتب العقد،  وا 
ة صحمدى ا للوقوف على لممتلكات المؤمن عليهلألخطار واالميدانية الفعلية من خالل الزيارة المعاينة 

 .(4)وصدق هذه التصريحات

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 

p240 et S. 
)2( Cass. Civ, 1

er
 Chambre, 10/05/2000, R.G.D.A, 2000, p960. Note: ROUSSEL (J.). 

)3( Cass. Civ, 1
er

 Chambre, 03/05/1979, R.G.A.T, 1980, p185. 
من  09، والمادة 3للتأمين، ص من الشروط العامة الواردة في الملحق األول المتضمن عقد تعيين وكيل عام 07( أنظر: على سبيل المثال المادة 4)

 الملحق الثاني والمتضمن بروتوكول اتفاق سمسرة.
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 :حدود التزام وسيط التأمين بالمراقبة والتحقق

في عديد األحكام الصادرة عنه أقر هذا التزام وفرضه على رغم أن اجتهاد القضاء الفرنسي 
فرض  أن، إذ يرى هذا االتجاه الذي سلكه القضاءعارض يُ جانب من الفقه  ه هناكأن وسطاء التأمين، إال

توفير تحيزا مبالغ فيه إلى جانب طالب التأمين قصد  هالتأمين يعد في نظر  اءهذا االلتزام على عاتق وسط
ا شخص بل هو أيض ، فما جدوى ذلك إذا لم يكن هذا األخير مجرد مستهلك عاديممكنة لهة حمايأقصى 
االلتزام هذا فقواعد العدالة تقتضي عدم التعسف في جانب هذا الوضع، ضف إلى ذلك أن ، محترف

، فالتزام طالب التأمين عن غيره من العقود يتنافى مع خاصية حسن النية التي يتميز بها عقد التأمين
وحدها تحدد مسؤوليته سواء باالستفادة المؤمن منه مثال اإلدالء بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالخطر ب

، (1)ا صر ح بهذه المعلومات والبياناتمن التغطية التأمينية أو استبعاد الضمان كليا عند إثبات سوء نيته لم  
 .في حاالت أخرى المؤمن منهأو تخفيض قيمة التعويض الواجب الدفع عند تحقق الخطر 

الفرنسي في إلزام وسيط التأمين بواجب  ءجتهاد القضااومن جانبنا نحن فإننا نتفق مع رأي  
عفاؤه من مسؤوليته  ،وسيطالالمراقبة والتحقق، لكن ينبغي عدم التوسع في فرض هذا اإللتزام على عاتق  وا 

بحسن كانت سواء تصريحاته الكاذبة وآثار يل بنتائج بإعالم العمهذا األخير متى التزم كليا أو جزئيا هذه 
 جزاءاتاالحتيال، خصوصا في ظل توفر صبغة التي تتسم بالتصريحات أو تلك  أو إلغفال أو كتمان نية

التي يكون فيها مراحل المختلف  عبرهذه التصريحات الكاذبة المؤمن لتفرض عليه في حالة اكتشاف 
االمتناع عن دفع مبلغ ، أو المدفوعة لغ األقساطااالحتفاظ بمب مع حق المؤمن فيه من فسخالعقد، 

 ه.، أو استرداده إن كان قد تم دفعقيمتهتخفيض التعويض كليا أو 
كما أنه إذا سلمنا بوجوب التزام سمسار التأمين بالتحقق من صدق وصحة تصريحات عميله 

لكات واألشياء المؤمن عليها في جميع ال يعني ذلك أن نجعل منه خبيرا في تقييم الممت ،طالب التأمين
صرح بقيمتها من طرف العميل طالب التأمين، إذ أن السمسار في هذه فروع التأمين على الممتلكات والمُ 

الحقيقية مع القيمة المؤمن عليها الحالة غير مطالب بالتحقق من مدى مطابقة قيمة الممتلكات واألشياء 
وليس في تقييم الممتلكات مثل هذا العمل هو من اختصاص خبير ف ،المصرح بها من قبل طالب التأمين

 هذهفي هذه الحالة ملزم بالتحقق ومراجعة مجموع حساب تقدير  هذا األخير، غير أن تأمين سمسار
 الممتلكات واألشياء.

تجاه وكيل الصادرة عنها حكام األأخذت به محكمة النقض الفرنسية في أحد و سبق وهذا الرأي  
بأن هذا الوكيل غير ملزم بالتحقق من مدى صحة في هذا الحكم التأمين، إذ قضت إحدى شركات عام 

                                                           
 وما بعدها. 41ل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صـنديـ( أنظر: ق1)
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 ةمبنيمن العقود الن عقد التأمين ، وذلك راجع لكو المؤمن لهالعميل التي يدلي بها تصريحات الوصدق 
 .(1)حسن النيةمبدأ على 

 

 الفرع الثاني

 .وسيط تجاه غيره من متعاملي التأمينالزامات الت
 

ويتوسط في شركة أو شركات التأمين التي يمثلها كل من نظرا الرتباط وسيط التأمين الوثيق ب
من وذلك بموجب إما عقد وكالة أو عقد سمسرة  ،توزيع عقود التأمين على الجمهور باسمها ولحسابها

ممارسته فإن ذلك يقتضي عند  ،من جهة أخرىكونه ينشط في ميدانه  عموما جهة، وبسوق التأمين
تجاه هذه الشركة أو الشركات سواء أخرى مله التزامات ـــتح ،سندة إليهــــالم المهاميامه بـــوق ،شاطهــلن

 تزاماتــــذه االلـــــه لخصـــتـــت ،المعـــتمدين ينــــيره من وسطاء التأمـــتجاه غ وأين، ـــطة في سوق التأمـــالناش
 في التالي:
 

 الفقرة األولى

 ووسطاء التأمين.سمعة شركات اسم والمحافظة على 
 

يتيح نشاط الوساطة في التأمين لممارسه اإلطالع على أمور وأسرار تخص شركة أو شركات  
ووسطاء التأمين الناشطين في السوق، ولوال مهنته هذه لما كان في استطاعته اإلطالع عليها، منها نشاط 

استعمال أية وثيقة تخص  وعدم ،أية واقعة أو معلومةوعدم إفشاء فهو مطالب بكتمان  ،شركات التأمين
رار بها ــــفادي اإلضــــهدف تـــــب ،لهــــــصت ألجـــــــغرض الذي خصــــــــفي غرض غير ال ركاتـــإحدى هذه الش
 أو بسمعتها.

الناشطة في يحافظ على اسم وسمعة شركات التأمين يجب عليه أن  هعند ممارسة الوسيط لنشاطف
ل ـبأي شكل بِ قْ يُ ، فال المنافسةلحسابها أو غيرها من شركات التأمين باسمها و سواء تلك التي يعمل  ،السوق

ف مختلـدمات التأمينية وضمانات ة الخط من قيميح أن أو ،هذه الشركاتدى ـإح قادـعلى انتمن األشكال 
أو التصريح بوضعيتها المالية بهدف تنفير العمالء  ،للجمهور المعروضة من طرفهاوالتغطيات  ،األخطار

                                                           
)1( Cass. Civ, 1

er
 Chambre, 13/01/1987, R.G.A.T, 1987, p160. 

 ومما جاء في هذا الحكم أن:
«L’agent d’assurance n’est pas tenu de vérifier l’étendue et l’exactitude des déclarations de l’assuré, le 

contrat d’assurance étant un contrat conclu de bonne foi.». 
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براز السمات والخصائص المختلفة الخاصة بكل عقد من عقود و  همإعالم، إال إذا كان ذلك بغرض منها ا 
 .(1)التي تقدمها هذه الشركات التأمين

يلتزم أن  عموما ممارسته لنشاطهو  ،قيامه بالمهام المسندة إليهعند التأمين يجب على وسيط و  
تجاهها في ويعد مسؤوال مدنيا وجزائيا هنية الخاصة بشركة التأمين التي يعمل لحسابها، ـاألسرار الم بكتمان
ولو كان في سبيل تحقيق منفعة شخصية، لشركات المنافسة لشركة من ا إفشائه إحدى هذه األسرار حال

 يعمل لحسابها هي األخرى.
شركة الوسيط أن يمتنع عن استخدام مختلف الوثائق واألوراق التي تحمل اسم الكما يجب على  

أو في مراسالته مع العمالء، إال إذا كانت هذه الوثائق واألوراق قد  ،ه الخاصة بهمراسالت في يمثلهاالتي 
 .(2)سلمت له بصفة رسمية من إدارة شركة التأمين التي يمثلها الستعمالها في هذا الغرض

مصلحة الوسيط الشخصية في تحصيل وكسب مبالغ عموالت كثيرة يجب أن تكون مضبوطة إن  
وال تتعارض مع مصالح شركة التأمين، فال يبادر الوسيط وبأية وسيلة من الوسائل إلى القيام بأفعال من 
ل شأنها اإلضرار بأي طرف من متعاملي التأمين عن طريق تشويه سمعته لالستحواذ على العمالء، ويشم

 هذا األمر وكاالت شركات التأمين المباشرة وغيره من الوسطاء.
وال يقتصر األمر عند هذا الحد، بل إن المخالفات التي يرتكبها وسيط التأمين في حق غيره من  

المنافسين، أو األخطاء الجسيمة التي يقع فيها عند ممارسته لنشاطه تعد في حد ذاتها إضرار بمصلحة 
ات التأمين التي يعمل باسمها ولحسابها، فهو يمثلها ويحمل عالمتها التجارية ضمن وسمعة شركة أو شرك

نفور جمهور العمالء طالبي إلى بالضرورة يؤدي عنه نطاق جغرافي معين، وصدور مثل هذه األفعال 
 .، ما يعني قيام مسؤوليته تجاههاالتأمين عن خدماتها

 

 الفقرة الثانية

 المشروعة.لتزام بقواعد المنافسة اإل
 

يلتزم وسيط التأمين عند ممارسته لمهنة أو نشاط الوساطة في التأمين بقواعد المنافسة المشروعة 
، إذ يجب عليه االمتناع عن القيام بمختلف األفعال (3)سواء تجاه شركات التأمين أو غيره من الوسطاء

                                                           
قسط  إذا كان هذا الوسيط سمسار فهو ملزم بتوجيه عميله طالب التأمين إلبرام العقد مع شركة التأمين التي تقدم أفضل تغطية مقابل أقل( 1)

قليل ـــيل التـــعد هذا من قبــباعتباره وكيال له، موضحا له إن اقتضى األمر أوجه االختالف بين العروض وسبب اختياره لهذه الشركة، وال ي
 أو الحط من قيمة خدمات باقي الشركات أو انتقادا لها، وسيأتي بيان ذلك الحقا.

 وما بعدها. 164المرجع السابق، ص( أنظر: أبو السعود )رمضان(، أصول التأمين، 2)

)3( GOUÉ )M.( - Et autres, Op. Cit, p226 et S. 



 .ورقابتها ......... ماهية الوساطة في التأمين.....................................الباب األول......

 97 

عقود التأمين على العمالء(  والتصرفات التي يهدف من وراء قيامه بها إلى منافسة غيره )في توزيع
 (.Concurrence déloyaleمنافسة غير مشروعة )

ة أو لنشاط ــلمهن ـــمة المشروعة عند ممارستهــن بقواعد المنافســـالتأمي وسطاءر التزام ـــومن مظاه
عن السعي سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة إللغاء أو فسخ عقود تأمين  مالوساطة في التأمين امتناعه

إعادة وقصد عمالء من المؤمن لهم وذلك بغرض الوبين  المعتمدين المؤمن أو أحد وسطائهُأبرمت بين 
 .(1)على مبالغ عموالت حصولهموبالتالي  ،وبوساطتهممن طرفهم إبرام هذه العقود 

المشروعة في نشاط الوساطة في التأمين قيام وسيط التأمين بالطعن تعتبر من المنافسة غير كما 
 ءة شركات التأمين المنافسةوالتشكيك في قدراتهم وكفاءتهم المهنية، أو في مال ،في غيره من المنافسين

في  التعويضات المستحقة الدفع عند تحقق األخطار المؤمن منهامبالغ سداد الوفاء و على  اوقدرته ،المالية
ومدى اتساع  ،عقود التأمين المقدمة من طرفهم التنقيص من قيمةأو ، اآلجال المحددة في وثائق التأمين
 االستحواذ على، أو اعتماده على اإلشهار الكاذب والمضلل في سبيل الضمانات التي تشملها هذه العقود

 .بطرق غير مشروعة العمالء طالبي التأمين

واعتماده على وسائل غير مشروعة يهدف من مين في المنافسة غش وسيط التأومهما يكن فإن 
جمهور وتوزيع عقود التأمين على  ،عند ممارسة نشاطهخاللها إلى استقطاب العمالء طالبي التأمين 

حتى ولو لم يتضمن عنصر القصد العمدي، ويكون الوسيط في هذه الحالة مدين  خطأ   يعتبرالعمالء 
 .(2) الضرر المترتب عنه بإصالح

 

 الثالث الفرع

 .المهنية التأمين التزامات وسيط
 

مفروضة على عاتق وسطاء التأمين نص عليها المشرع الجزائري أخرى هناك التزامات مهنية 
المتضمن  04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95األمر في  :إمانصوص قانونية وردت متفرقة  بموجب

االلتزامات  تتمثل هذهأو في بعض المراسيم التنفيذية ذات الصلة بنشاط هؤالء الوسطاء،  ،قانون التأمينات
 ما يلي:في

 .التزام وسيط التأمين بتأمين مسؤوليته المدنية المهنية 

                                                           
 .165( أنظر: أبو السعود )رمضان(، أصول التأمين، المرجع السابق، ص1)

)2( PEYLET (P.), Le courtage d’assurance «sa technique, sa pratique», Paris, France, Édition L’argus, 1980, p99. 
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 .التزام وسيط التأمين بمسك الدفاتر والسجالت 

 الجمهور. التزام وسيط التأمين بذكر اسمه وصفته في وثائق التأمين التي يوزعها على 

الثالث في الفقرات وذلك  ،كل إلتزام من هذه االلتزاماتبالشرح ل سنتعرض ولمزيد من التفصيل
 التالية:

 

 الفقرة األولى

 بتأمين مسؤوليته المدنية المهنية.وسيط الالتزام 
 

وهذا  ،تأمين مسؤوليتهم المدنية المهنيةباكتتاب عقد ( ةر ساوالسم يلتزم وسطاء التأمين )الوكالء 
نتيجة رجوع الغير عليهم بالمسؤولية لألضرار التي قد لتغطية اآلثار المالية التي يمكن أن يتعرضوا لها 

 التأمين. الوساطة فيأو نشاط أثناء ممارستهم لمهنة لهم يسببونها 
المتعلق  07-95من األمر  261المادة  وجبالمشرع الجزائري )بم قضىففي هذا اإلطار 

بأنه يجب على كل سمسار تأمين أن يكتتب عقد تأمين يغطي التبعات المالية  (عدل والمتمم، المبالتأمينات
 .(1)التي يمكن أن تتعرض لها مسؤوليته المدنية المهنية

نص  بموجبلزم الوكيل العام بتأمين مسؤوليته المدنية المهنية ورغم أن المشرع الجزائري لم يُ  
 التنفيذيةوال في باقي المراسيم  ،المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم 07-95ال في األمر  خاص قانوني

تعيين النموذجي الُمعد من طرف جمعية شركات التأمين الإال أن عقد  ،المتعلقة بنشاط وسطاء التأمين
لتغطيته  ا العقدباكتتاب هذ اآلخرهو ألزمه والمصادق عليه من طرف إدارة الرقابة بمديرية التأمينات 

 .(2)مسؤوليته المدنية المهنية
المهنية عقد يهدف في حقيقة األمر إلى ضمان هذا األخير تأمين الوسيط لمسؤوليته المدنية و  

يجة مطالبة الغير المضرور من فعل )وسيط التأمين( من التبعات والديون المالية التي قد تلحقه نت
ويمتد هذا الضمان ليشمل المصاريف ، وقيامه باألعمال المسندة إليه، ، وهذا أثناء تأديته لمهامهالوسيط

، مبدفع التعويض عن األضرار التي يسببها له التأمين القضائية التي تقتضيها دعاوى مطالبة الغير لوسيط
إبرام الوساطة في  فمن هو الغير الذي يمكنه أن يتضرر من فعل وسيط التأمين أثناء قيامه بممارسة نشاط

 ؟التأميند عقو 
                                                           

"يجب على كل سمسار للتأمين أن يكتتب والتي تنص على أنه:  ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  261( أنظر: المادة 1)

 تأمينا لتغطية التبعات المالية التي قد تتعرض لها مسؤوليته المدنية المهنية.".

التأمين، أنظر:  وكالءالتأمين وأدرجته في عقود تعيين ته المدنية المهنية هو التزام اتفقت عليه شركات ـين مسؤوليـيل العام بتأمـتزام الوكـال( 2)

 .7من الشروط العامة الواردة في الملحق األول والمتضمن عقد تعيين الوكيل العام للتأمين، ص 13المادة 
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بين أن الغير الذي يمكن أن يتضرر من فعل الوسيط تيالتأمين  الوساطة فيطبيعة نشاط  من 
ما، أو المؤمن له أو المستفيد من جهة تأمينطالب ال إما :هو الحاالت جلفي المهني   منشركة  وا 
 باسمها ولحسابها. على الجمهور عقود التأمين يوزعالتي التأمين شركات 

وخال من قيمة مقدرة  ،وسيط لمسؤوليته المدنية المهنية هو تأمين من خطر غير معينالوتأمين 
(، Illimitéeأو قابلة للتقدير، لذلك فهو إما تأمين لمسؤولية الوسيط أيا كان مقدارها فتكون غير محددة )

أثناء للغير ومسؤوال عن األضرار التي يسببها لهذا الوسيط  يكون المؤمن في هذه الحالة ضامنا أين
ما تأمين لمسؤولية الوسيط إلى حد معين ممارسة نشاطه مهما كانت قيمتها،  فيكون محددا  (limitée)وا 

 .(1)وسيط إال في حدود هذا المبلغاللمسؤولية  ةضامن شركة التأمين في هذه الحالةكون تفال  ،بمبلغ معين
فإنه يقتصر  لمقدار محدد أو غير محددالمدنية المهنية  الوسيط كان عقد تأمين مسؤولية ومهما

فقط، ولقيام هذه المسؤولية يجب توفر  هضمان خطئه أو خطأ تابعيه أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاط على
والضرر  ،وهي الخطأ )الذي يرتكبه الوسيط أو تابعيه(العامة أركان أو شروط قيام المسؤولية المدنية 
والعالقة السببية بين الخطأ والضرر، بأن  ،التأمين أو الشركة( )الذي يصيب العميل المؤمن له أو طالب

 هو السبب المباشر الذي أدى إلى وقوع الضرر.أو تابعيه الصادر عن الوسيط يكون الفعل الخطأ 
فإذا تحققت شروط قيام هذه المسؤولية مجتمعة تحققت مسؤولية الوسيط، ما يعني التزام شركة 

بتعويضه مباشرة عن الخسارة التي ترتبت عليه، أو تعويض الطرف التأمين التي ضمنت مسؤوليته 
 إن لم يكن قد عوضه الوسيط، على أن تتوفر شروط أخرى هي:مباشرة المتضرر 
 يط بالتعويض.مطالبة المضرور للوس 

 .عدم إقرار الوسيط بمسؤوليته أو التصالح مع المضرور 

 الدعوى  قيام حق المتضرر بالرجوع مباشرة على شركة التأمين التي ضمنت مسؤولية الوسيط(
 .المباشرة(

 

 الفقرة الثانية

 مسك الدفاتر والسجالت.وسيط بالالتزام 
 

أحكام الذي يعدل ويتمم  04-06من القانون  225المادة نص ألزم المشرع الجزائري )بموجب 
 ر والسجالتــمن الدفات موعةـــمجسك ــــين بمـــوسطاء التأمالمتعلق بالتأمينات(  07-95األمر 

                                                           
، "عقود الغرر وعقد التأمين" الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني(  نهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدنيـ( أنظر: الس1)

 .1646المرجع السابق، ص



 .ورقابتها ......... ماهية الوساطة في التأمين.....................................الباب األول......

 100 

وممارسته لمهنة أو نشاط  العمليات التي يقوم بها أثناء تأدية مهامهمختلف ، يقيد فيها (1)المحاسبية
 :ما يليفيوتتمثل  ،على سبيل الحصرهذه الدفاتر والسجالت وجاءت ، الوساطة في التأمين

  .دفتر الموجودات: الصندوق، البنك والحساب الجاري البريدي 

 .سجل العقود 

 .سجل كشوف األقساط غير المدفوعة 

 .سجل كشوف اإليصاالت المعادة 

 (2)سجل كشوف الحوادث التي تمت تسويتها. 

أهمية كبيرة، فهي التي تبين مدى اتساع له إن مسك وسيط التأمين لهذه الدفاتر والسجالت 
على عدد العقود التي اكتتابها،  بناء  ومكافآت أو ما سيتقاضاه من عموالت  ،ومقدار أرباحه ،نشاطه

 وغيرها. ،المداخيل التي حققها لشركة التأمين التي يمثلهاو 

يوما بيوم قيمة كل هو دفتر يقيد فيه وسيط التأمين ( Livre des disponibilitéدفتر الموجودات )ف
 فعلياقبضها ب قامالتي المحصلة لألقساط الرصيد اليومي إضافة إلى إجمالي  استلمه نقدا أو بشيك، قسط
 إما فيإيداعها ، وتولى هو التي توسط في إبرامها المؤمن لهم ومكتتبي عقود التأمينالعمالء من 

وبمعنى آخر يمثل هذا الدفتر قيمة األموال التي استلمها البنك أو الحساب الجاري البريدي،  الصندوق أو
 بذكرها وهي:يلتزم الوسيط يانات ويتضمن هذا الدفتر بقساط، األالوسيط والتي تمثل مبالغ 

  التأمينأو وثيقة عقد الرقم. 

 ( مثال الحريقفرع التأمين). 

  القسط الصافي.مبلغ قيمة 

  الصافي القسط مبلغقيمة الضرائب والرسوم المضافة إلى. 

 رقم الشيك(.بيان : نقدا، بواسطة شيك )مع أو الوفاء الدفع التي تم بها كيفيةال 

  (.فتراتيدفع على  بأنقسط المبلغ تجزئة تأخير أو قيمة األقساط غير المدفوعة )في حالة 

 من أيام العمل مجموع األقساط المحصلة كل يوم. 

                                                           
"على.... وسطاء التأمين المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95عدل ويتمم األمر ـالذي ي 04-06قانون ــمن ال 225مادة ــ( أنظر: ال1)

 قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.".مسك الدفاتر والسجالت التي تحدد 

والذي يحدد قائمة الدفاتر والسجالت التي تمسكها شركات التأمين و/أو إعادة  1996يوليو سنة  23قرار المؤرخ في ـــمن ال 05مادة ــ( أنظر: ال2)

"يجب على والتي تنص على أنه: ، 1997سنة ، المؤرخة في 56الجريدة الرسمية العدد التأمين ووسطاء التأمين وأشكالها، 

 وسطاء التأمين أن يمسكوا الدفاتر والسجالت اآلتية:

 دفتر الموجودات: الصندوق، البنك والحساب الجاري البريدي. -

 سجل العقود. -

 سجل كشوف األقساط غير المدفوعة. -

 سجل كشوف اإليصاالت المعادة. -

 سجل كشوف الحوادث التي تمت تسويتها.". -
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أثناء سريان العقود المكتتبة من طرف  طاقسلغ األاالزيادة في مبكما تسجل في هذا الدفتر قيمة 
قسط إضافي يلتزم لأو وكيله واقتراح المؤمن  ،الوسيط في حالة تفاقم احتمال تحقق الخطر المؤمن منه

 .كمقابل لهذا التفاقم المؤمن له بدفعه

المرخص للوسيط توزيعها تأمين من عقود العقد وتوقيع إبرام المتعاقدين إتمام الطرفين بمجرد و 
أو سجل اإلنتاج وفقا  (Registre de contrats) في سجل العقود هبتسجيلهذا األخير يلتزم  ،جمهورالعلى 

 :التالية، يقيد فيه بدأ  برقم متسلسل البيانات في الميدان العملي للتسمية السائدة
 .رقم عقد التأمين 

  العقد إذا كان شخص آخر غير المؤمن له. مكتتباسم 

 أو اسم المؤسسة أو الشركة إذا كان شخصا اعتباريا اسم المؤمن له. 

 االجتماعيأو مقر إقامته أو مقره  عنوانه. 

 .تاريخ إبرام عقد التأمين 

 .تاريخ بداية سريان العقد 

 .تاريخ نهاية العقد 

 األخطار التي يغطيها( ضمانات عقد التأمين(. 

  قسط التأمين.مبلغ 

ا ، أو في حالة مالذي انتهت مدتهعقد الفي حالة ما إذا تم تجديد  نفس هذه البياناتويتم تسجيل 
مبلغ قسط التأمين  مكانقيمة القسط اإلضافي  ذكرالطرفان، مع  هإذا تم تعديل العقد بموجب ملحق يوقع

 أو وكيله نظير هذا التعديل.المؤمن طرف  اقتراحه من في حال
يتم تسديده  أو ،دفعة واحدةإما القسط بمبلغ  الوفاءإبرام عقد التأمين يتم قيام الوسيط بإتمام عند و 

على اتفاق  بناء  إلى أجل معين قد يتم تأخير دفعه و ، زمنية محددة على فتراتكأجزاء تدفع بصفة دورية 
حساب يلتزم وسيط التأمين بتقييد طرفي العقد خصوصا إذا كانت قيمة القسط كبيرة جدا، وفي هذه الحالة 

يسمى سجل كشوف األقساط غير المدفوعة في سجل خاص  المحصلة التي لم تستلم بعداألقساط غير 
(Registre des bordereaux de primes impayées و ) وفرع ،)رقميتضمن معلومات عن عقد التأمين، 

قيمة و مقر إقامته أو مقره االجتماعي، وعنوانه أ المكتتب والمؤمن لهاسم عقد التأمين(، وضمانات 
 األقساط غير المدفوعة، مع تحديد آجال استحقاقها.

من  قسط المدفوعالمبلغ أو المؤمن له استرداد جزء من  العقد مكتتبفيها ليحق التي في الحاالت و 
بعد إبرام عقد التأمين بفترة وجيزة ما  لو يهلك الشيء المؤمن عليه هالكا كليا بفعل خطر، وذلك كما قبل
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عقد بوقت قصير الما يعني زوال محل التأمين )مثال منزل مؤمن عليه من خطر الحريق تهدم بعد إبرام 
 الخطراحتمال وقوع زوال تفاقم تصريح المؤمن له بفي حالة بفعل زلزال( وبالتالي انفساخ العقد، أو 

كما في بعض فروع تأمينات المدفوعة كاملة  األقساطمبالغ د أو استردا، المؤمن منه أثناء سريان العقد
( مثال )حالة انتحار المؤمن على حياته، حالة قتل المؤمن على حياته من طرف المستفيد األشخاص

في سجل كشوف اإليصاالت  هايدقو  ،برد هذه األموال لمستحقيها وسيط التأمين عندها ، يقوموغيرها
 .(Registre des bordereaux de quittances retournées) المعادة

أو ملحق نفس البيانات المتعلقة بعقد التأمين فهي في هذا السجل التي تقيد  وفيما يخص البيانات
مع ، )عنوانه( المكتتب أو المؤمن لهانتهاؤه(، تاريخ ، هسريانمدة ، التعديل )رقمه، ضماناته، تاريخ إبرامه

ذي الالبنكي ورقم الشيك للمؤمن له،  المالية الُمعادة التي تم إرجاعهابيان لقيمة اإليصاالت أو المبالغ 
 العملية. موجبهتمت ب

الحادث وتحقق الخطر المؤمن منه يلتزم المؤمن له أو المكتتب بالتصريح به في  وقوععند و 
أن وقت وقوع الحادث يدخل ضمن نطاق من  تحققهوبعد وسيط التأمين  اآلجال المحددة قانونا، أين يقوم

وما إذا كان  والضمانات التي يشملهاالتغطية الزمني، وتأكده من سريان العقد وعدم انتهاء مدته بعد، 
عندها يتولى تسويته وديا أو قضائيا إن اقتضى األمر ، سبب الحادث يرجع إلى خطر مضمون أو ال
هذا الوسيط  يدن له قويته وُدفع مبلغ التعويض للمؤمتس تعلى النحو الذي ذكرنا من قبل، فإذا ما تم

وتحت ( Registre des bordereaux de sinistres réglés)التي تمت تسويتها الحادث في سجل الحوادث 
 يتضمن البيانات التالية:ترقيم متسلسل 
 .رقم وثيقة التأمين 

  ونهاية العقد. سريانتاريخ 
  تسجيله.ورقم المؤمن منه الحادث وقوع تاريخ 

 .اسم ولقب المؤمن له 

 في بعض فروع التأمين(. من العقد اسم ولقب الغير المضرور أو المستفيد( 

  بمقتضىدفعه التعويض )مثال مبلغ دفع على أساسه الذي يتم للضمان و الفرع والفرع الجزئي 
 ...إلخ(.السيارات على تأمينالفي أو المسؤولية  السرقة أو الحريقخطر التهدم أو ضمان 

 مادي أو جسماني أو كالهما معا طبيعة الحادث. 

  والمحامي إن اقتضت  أتعاب الخبيرو )مصاريف المترتبة عن التسوية المصاريف واألتعاب
 .المصاريف القضائية(و  الضرورة،

 الواجب الدفع تقدير مبلغ التعويض. 
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 (1)وأداء مبلغ التعويض رقم الشيك الذي تمت بموجبه التسوية. 

بشكل السابق ذكرها مسك وسيط التأمين للدفاتر والسجالت يجب أن يكون  ،على ما تقدم بناء  
، ليكون ذلك أو في البيانات المدونة عليها مجتنبا إجراء أي شطب أو محو أو تغيير فيها ،منتظم ومنظم

كفيل ، وهذا العقودعند تسييره لهذه  وسيلة لتتبع جميع العقود التي أبرمها، والعمليات الالحقة التي قام بها
لالستعانة بها في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين  لبت هذه الدفاتر منهبمعرفة ماضي نشاطه متى طُ 

خصوصا الشركة التي وكلته سلطة توزيع  ،هذا األخير وأحد أطراف عقد التأمين الذي توسط في إبرامه
 . باسمها ولحسابهاعلى الجمهور عقود التأمين 

 

 الثالثةالفقرة 

 .التي يوزعهاوثائق الذكر اسمه وصفته في التزام الوسيط ب

 

أن وثائق التأمين تحرر كتابيا، إذ يجب أن تتضمن إضافة إلى توقيع الطرفين  القاعدة العامة
الشيء المؤمن الشخص أو المتعاقدين عدة بيانات منها: اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما، 

المخاطر المضمونة، تاريخ االكتتاب، تاريخ سريان العقد ومدته، مبلغ الضمان، مبلغ القسط عليه، طبيعة 
 أو اشتراك التأمين.

د و العقهذه وتوقيع في حالة ما إذا تم إبرام  وسطاء التأمينتخص بيانات  الوثائق هذه كما تتضمن
من المرسوم  28المادة  نص بموجب)المشرع الجزائري  هاشترط وذلك ما، أو بوساطة أحدهم عن طريق

والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم،  340-95التنفيذي رقم 
 وتوزيعهم لمختلف وثائق التأمين على هؤالء في إطار ممارسة نشاطهمومكافأتهم ومراقبتهم سالف الذكر( 

صفتهم ومراجع قرار  :ئق بيانات تتمثل فيأن يدرجوا ضمن هذه الوثاب ، إذ ألزمهمعلى الجمهور
 .، وهذه البيانات من شأنها تسهيل عملية مراقبتهم(2)اعتمادهم

اسمه وعنوانه ضمن وثيقة التأمين سواء تلك  :أن يبينيجب عليه لوكيل العام للتأمين بالنسبة لف
لمؤمن له أو مكتتب عقد اللعميل المسلمة تلك ، أو بهذه الصفة المسلمة إلى شركة التأمين التي اعتمدته

                                                           
، وهي تقريبا مشتركة بين جميع ناشطة في السوق الوطنية وذة من دفاتر وسجالت وسطاء عدة شركات تأمينـها مأخترـيانات التي ذكـهذه الب( 1)

 الشركات.

المهنية وسحبه منهم، نح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية ــــروط مـــدد شــالذي يح 340-95يذي رقم ـــوم التنفـــمن المرس 28( أنظر: المادة 2)

"يجب على وسطاء التأمين أن يذكروا صفتهم  ومكافأتهم ومراقبتهم، وذلك تحت عنوان رقابة وسطاء التأمين، والتي تنص على أنه:
 ومراجع قرار اعتمادهم في كل وثيقة يوزعونها على الجمهور، في إطار ممارسة نشاطهم.".
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، وبالنسبة لسماسرة التأمين والوكالء المكتتبون على مستوى إذا كان شخص غير المؤمن له (1)التأمين
فروع ومراكز البنوك والمؤسسات المالية يجب عليهم ذكر هذه البيانات في وثائق التأمين التي يوزعونها 

 على جمهور.

وألزم وسطاء التأمين بذكرها في وثائق التأمين التي  ،المشرع الجزائري عددهاالبيانات التي وهذه 
على سبيل الحصر، فال يقتصر ذلك على ذكر  تعلى سبيل المثال وليس تيوزعونها على الجمهور جاء

 تسمية شركة، : اسم ولقب وعنوان الوسيطهيصفة الوسيط ومرجع قرار اعتماده بل تتضمن بيانات أخرى 
وما إذا  ، صفة وسيط التأمينشركة سمسرةالتأمين إذا كان وسيط في حالة ما  ن مقرهاوعنوا الوساطة

( 4الذي غالبا ما يكون مشكال من أربعة )وكالته  رمز ،اعتمادهأو قرار وكيال أو سمسارا، مرجع  كان
 .إذا كان الوسيط وكيال أرقام

التأمين التي يوزعونها على اعتمادهم في وثائق قرار ومراجع  موذكر وسطاء التأمين لصفته
(، بل يشمل جميع الوثائق التي Polices d’assuranceالجمهور ال يقتصر على عقود التأمين فقط )

 ،أو محاضر مخالصات ،تعديل العقودسواء كانت عقود أو مالحق  ،يقتضيها نشاط الوساطة في التأمين
 مهور.مادامت تسلم إلى الجوأي وثيقة أخرى أو استمارة تصريحات، 

غير مطبوعة الخاصة بالوسيط ووفقا لما جرى العمل به في هذا اإلطار فإن بعض هذه البيانات 
نما تأخذ شكل ختم خاص بالوسيط يوضع  هذا األخيرعلى وثائق التأمين التي يوزعها  على الجمهور وا 

 .ويحمل اسمه واسم شركة التأمين التي يمثلها إذا كان الوسيط وكيال ،على هذه الوثائق

التأمين التي بطالن وثائق الخاصة به ذكر الوسيط لهذه البيانات أو نسيان وال يترتب على تخلف 
نما يعد ذلك بمثابة خطأ يجب يوزعها على الجمهور، عقودا كانت أو مالحق أو محاضر مخالصات،  وا 

 تصحيحه.

ن الكتابة التي اشترطها المشرع الجزائري في عقد التأمين سواء الذي تم إبرامه مباشرة بين أل ذلك
تعتبر شرط إلثبات هذا العقد وليست الشركة والمؤمن له أو الذي تم إبرامه عن طريق وسيط  شركة التأمين
من طرف أو مطبوع ب ، فيكفي إثبات التزام طرفي هذا العقد بأي وثيقة أو مستند مكتو (2)شرطا النعقاده

                                                           
"يجب أن يبين  المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه: 341-95ذي رقم وم التنفيــمن المرس 31مادة ــ( أنظر: ال1)

 اسم الوكيل العام وعنوانه في نسخة وثيقة التأمين المسلمة إلى المؤمن أو إلى المكتتب.".

، 2007لطــبعة الثانــية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجـــزائر، ازائري، ــون التأمين الجــرات في قانــدي )معراج(، محاضـ( أنظر: جدي2)

 .67ص
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الوسيط المخول له قانونا إبرام العقد نيابة عن الشركة باسمها  قبلمن عليه وموقع  (1)شركة التأمين
 ولحسابها.

نخلص في نهاية هذا الفصل إلى أن الوساطة في التأمين هو نشاط يمارسه شخص يسمى وسيط 
ممارسته لهذا النشاط، في المقابل يتقاضى  يتحمل عدة إلتزامات عندو  ،التأمين، يتولى القيام بعدة مهام

قصد الحول دون ارتكابه  رقابة عدة أطرافتوجيه و يخضع ل كما أنه، نظير قيامه بذلك مكافأة أو عمولة
، وهو ما سنتناوله في الفصل الثاني من لبعض المخالفات والجرائم التي تؤدي إلي قيام مسؤوليته الجزائية

 هذا الباب.

 

 الفصل الثاني

 .نشاط الوساطة في التأمينعلى رقابة ال
 

قطاع التأمين من عنصرين رئيسيين، فمن ناحية توجد الهيئات واألشخاص التي في الواقع يتألف  
لها الحق في ممارسة نشاط التأمين بصفة عامة، ومن ناحية أخرى هناك الهيئات المنوط بها الرقابة على 

 .(2)والتخطيط للقطاع بوجه عامالهيئات واألشخاص الممارسة للتأمين 
فالطرف األول الذي يتألف منه هذا القطاع هو الهيئات واألشخاص التي لها حق ممارسة نشاط 

وشركات التأمين، حيث يمارس هذا النشاط شركات تأمين عمومية وخاصة من صنفين: شركات تعاضدية 
 (5)لشروط اعتماد، وتخضع ل(4)الربحال تهدف إلى تحقيق ، فالشركات التعاضدية (3)تأمين ذات أسهم

الهدف الذي تسعى و  ،تجارية تأخذ شكل شركات مساهمةالتأمين الشركات ، و (6)خاص بها نظام قانونيو 

                                                           
"ال يترتب على طلب التأمين المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  08قرة األولى من المادة ــ( أنظر: الف1)

ن إما بوثيقة التأمين وإما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند التزام المؤمن له والمؤمن إال بعد قبوله، ويمكن إثبات التزام الطرفي
 مكتوب وقعه المؤمن".

، 1984برهـام )محمد عطا هللا(، التأميـــن من الوجـــهة القانونيـــة والشـــريعة، اإلسكندرية، مصر، مؤسسة الثقافة الجامعية، ( أنظر: 2)

 .168ص

"تخضع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  215( أنظر: المادة 3)

 في تكوينها إلى القانون الجزائري وتأخذ أحد الشكلين اآلتيين:

 شركة ذات أسهم. -

 شركة ذات شكل تعاضدي". -

المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95عدل ويتمم األمر الذي ي 04-06مكرر من القانون  215( أنظر: الفقرة األولى من المادة 4)

 "ليس للشركة ذات الشكل التعاضدي المذكورة أعاله، هدفا تجاريا".

المتعلق بالحد األدنى لرأسمال شركات التأمين، الجريدة الرسمية العدد  30/10/1995الصادر بتاريخ  344-95( أنظر: المرسوم التنفيذي رقم 5)

والذي يحدد شروط منح شركات  03/08/1996الصادر بتاريخ  267-96، والمرسوم التنفيذي رقم 1995لمؤرخة في سنة ، ا65

 .1996، المؤرخة في سنة 47التأمين و/أو إعادة التأمين االعتماد، وكيفيات منحه، الجريدة الرسمية العدد 

الذي يحدد القانون األساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل  11/01/2009الصادر بتاريخ  13-09( أنظر: المرسوم التنفيذي رقم 6)

 .2009، المؤرخة في سنة 03ي، الجريدة الرسمية العدد التعاضد
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هو تحقيق الربح، هذه الشركات األخيرة تقدم خدماتها للجمهور مباشرة أو عن طريق نشاط أشخاص  إليه
 .(1)أو هيئات أخرى تتدخل في هذا القطاع وتمارس نشاط الوساطة في التأمين

نظرا لألهمية الخاصة التي يحتلها نشاط الوساطة في التأمين، وسعيا منه لحماية مصالح طرفي 
 المشرعفرض ، وحفظ الدور االقتصادي الذي يؤديه نظام التأمينالمؤمن له، و  التأمينشركة عقد هذا ال

شركات الجزائري كغيره من التشريعات رقابة مشددة على وسطاء التأمين، ناهيك عن الرقابة التي تفرضها 
على خاصة وجزاءات عدة عقوبات ، كما حدد باعتبارهم تابعين لها على وسطائها المعتمدين التأمين
تؤدي إلى قيام التي و  ،أثناء ممارسة نشاطهمالتأمين  المخالفات التي يمكن أن يرتكبها وسطاء بعض

 الجزائية.المدنية و مسؤوليتهم 
 ، وهذا هو تحديد اإلطار القانوني الخاص بمهنة الوساطة في التأمين ،وما يؤكد ما سبق ذكره

من مستوى  والكفاءات الالزمةالضرورية،  كي ال تصبح في متناول أي شخص ال تتوفر فيه الشروطل
، وهو ما اقتضى إخضاعها لرقابة دقيقة المالية المطلوبةالضمانات إضافة إلى ، علمي وخبرة مهنية

 .(2)تمارسها الدولة
طة أعلى للتعرف ـــب سلـــراجعة من جانـــراف والمـــاإلش في هذا اإلطار، عمــليةويقصد بالرقابة 

رف ــــستخدم من طـــتتلفة ـــتأمين المخـــال وثائقتأكد من أن ـــأمين، والــــة في التـــالوساطير نشاط ـــعلى س
قوم ـــــتنشاط ـــــذا الــــلهتمرة ــــــملية متابعة دائمة ومســــي عــــ، وهت لهوفقا لما خصصالمعتــــــمدين طاء ــالوس

ط ـــــقا للخطــــيتم وف شاطــــهذا النمل داخل ــــيه العـــــري علـــــيجتأكد من أن ما ـــية للـــبها الجهات الرقاب
 .(3)والسياسات الموضوعة

أن الرقابة المفروضة على نشاط الوساطة في هو إن ما يمكننا أن نشير إليه في هذا المقام 
والتحقق مما  ،التأمين هي عمليات منتظمة تقوم بها هيئات وجهات مختصة تهدف إلى ضبط هذا النشاط

للمهام التي يقوم والمستمرة في من يمارسه، إضافة إلى المتابعة الدائمة المطلوبة قانونا إذا توفرت الشروط 
التأكد من سير نشاطه وفقا لألهداف الموضوعة قصد لنشاط الوساطة بها وسيط التأمين أثناء ممارسته 

ا أو معالجتها إن أمكن ذلك وفقا لإلجراءات وتصحيحه ،وكشف االنحرافات والتجاوزات التي قد يرتكبها
 الواجبة اإلتباع في هذا المجال.

                                                           
"يمكن شركات التأمين المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  205( أنظر: الفقرة األولى من المادة 1)

 ة أن تمارس عمليات التأمين مباشرة و/أو عن طريق الوسطاء المعتمدين".المعتمد

 .55( أنظر: كالف )عبد السالم(، المرجع السابق، ص2)

تأمين ( أنظر: شراقة )صبرينة(، دور الرقابة واإلشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائر، مداخلة في ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي وال3)

بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، خالل الفترة  التقليدي

 .02، ص2011أفريل  25/26
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جمهور كان المات التأمين على ن في عملية توزيع خدوسطاء هم متدخليهؤالء الفمن منطلق أن 
أولية تخص االعتماد رقابة : حسب كل مرحلة ووسائل فعالة لفرض رقابة من نوعينلزاما وضع آليات 

النشاط، وهذه تأتي أثناء مزاولة هذه المهنة أو تبعية رقابة و يرغب في ممارسة هذا النشاط،  الذي يمنح لمن
 عمدا أو خطأ . الوسيط ايرتكبه مخالفةاألخيرة من شأنها كشف أي الرقابة 

إلى بيان  سنتطرق ،الرقابة التي تفرض على نشاط الوساطة في التأمين توضيحدراسة و في سبيل 
 أنواع، )كل حسب دوره واختصاصه( رقابة نشاط الوساطة في التأمينالمخولة قانونا الهيئات واألشخاص 

المسؤولية ، ثم نتناول )في المبحث الثاني( )وهذا في المبحث األول( وأهدافها أو أشكال هذه الرقابة،
 ُتوقععقوبات  تستوجبالتي  أو الجرائم لمخالفاتحدى اإل همارتكاب الناتجة عنالجزائية لوسطاء التأمين 

 .ما إذا ثبت ذلكفي حالة  عليهم
 

 المبحث األول

 .وأهدافهاأنواعها ، الرقابةالهيئات المكلفة باألشخاص و

 

مغزى الرقابة التي تفرض على نشاط الوساطة في التأمين بشكل أصناف و إذا أمعنا النظر في 
غير عام نجدها أنواع، واألهداف المقصودة أو المستهدفة من فرضها مختلفة، إضافة إلى أن هذه الرقابة 

جهة هيئة أو ال تمارسها محصورة في جانب واحد يتولى رقابة وسطاء التأمين، وبمعنى آخر هذه الرقابة 
 .على هذا النشاط رقابتهافرض هناك أكثر من جهة تتولى  فقط، بلواحدة 

جهة مخول لها قانونا مراقبة نشاط الوساطة في التأمين، هيئة أو وفي ظل وجود أكثر من 
معين بحد ذاته كمدى تنفيذ الوسيط للمهام المسندة إليه أو إطار يستخلص أن هذه الرقابة ال تخص نطاق 

الرقابة تشمل نواحي عدة تقوم كل هيئة أو جهة من هذه الجهات  مثال، بل هذهعلى الوجه المطلوب 
 وصالحياتها. هااتبفرضها في حدود اختصاص

، ةومادامت هناك رقابة فعلية مفروضة على نشاط الوساطة في التأمين تشمل جوانب مختلف
 07-95وتمارسها أطراف عدة مخول لها قانونا القيام بذلك بموجب نصوص قانونية واردة في األمر 

ود أهداف ـــه ال بد من وجــــ، فإنسالف الذكر يناتــــتعلق بالتأمـــالم 04-06مم بالقانون ـــــالمعدل والمت
ه في يستدعي تفصيل هذاوكل ، فرض هذه الرقابةمسطرة يسعى المشرع الجزائري إلى تحقيقها من وراء 

 .اآلتي



 .ورقابتها ......... ماهية الوساطة في التأمين.....................................الباب األول......

 108 

 المطلب األول

 .الوساطة في التأمين رقابة نشاطالهيئات المكلفة باألشخاص و

 

بالشخصية  أغلبهاتتمتع إن الرقابة المفروضة على نشاط الوساطة في التأمين تباشرها عدة جهات  
 : على اختالفها االعتبارية
   عامة.أشخاص اعتبارية 

  خاصة.أشخاص اعتبارية 

تفرضها السلطات والهيئات العمومية  التيالرقابة  (من هذا المطلب في الفرع األول)لذلك سنتناول 
إلى ( فنتطرق فيه الفرع الثاني)، أما ( على نشاط الوساطة في التأمينعام اعتباريشخص  بصفتها)
على هذا النشاط، ونقصد بذلك رقابة شركات  ةخاصال االعتبارية األشخاصوتباشرها لرقابة التي تفرضها ا

 .دينلوسطائها المعتمالعمومية والخاصة التأمين 
 

 األول الفرع

 .نشاط الوساطة في التأمينل العمومية الهيئاترقابة 

 

النصوص المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين سواء الواردة في بموجب )المشرع الجزائري  فوض
، أو في باقي المراسيم التنفيذية المتعلق بالتأمينات 04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95األمر 

لوزارة المالية  ممارسة نشاط الوساطة في التأمينمن يرغب في مهمة منح االعتماد ل النشاط( المتعلقة بهذا
أثناء الوسطاء هؤالء رقابة على كما فرض ، لكون قطاع التأمين من النشاطات ذات الطبيعة المالية

 .لهذا النشاط تهمممارسشروعهم وطيلة مدة 
 في تتمثلمتخصصة في ميدان التأمين،  ،ريذات طابع إدا مستقلةجهات تولى هذه الرقابة تو 

ساطة في الو  شاطتطوير، وتحسين نو  ،ضبطتتمتع بالسلطة بشكل يجعل منها أداة فاعلة في أفراد وهيئات 
ويساهم في توزيع هذه  ،الجمهور منتقريب خدمات التأمين يهدف إلى  ،قائم بذاتهالتأمين باعتباره نشاط 

وال شك ، التي تغطي العديد من الحوادث واألخطار، ليتالءم ذلك مع مقتضيات وتوجهات السوق العقود
حماية ألطراف العالقة التعاقدية على هذا النشاط يوفر ويضمن الذي تقوم به هذه الهيئات الرقابة  دور أن

 شركات التأمين والمؤمن لهم.
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طة في التأمين هي: الوزارة المكلفة بالمالية، ثم وأولى الهيئات العمومية المكلفة برقابة نشاط الوسا
يأتي بعدها المجلس الوطني للتأمينات، إضافة إلى لجنة اإلشراف على التأمينات، وأخيرا مفتشو 
التأمينات، ويتولى كل طرف منهم القيام بمهام وأدوار تنظيمية ورقابية تعد من اختصاصاته وصالحياته 

 نفصل فيها فيما يلي: ،األصيلة
 

 ىاألولالفقرة 

 بالمالية. ةمكلفال الوزارة

 

ذات من النشاطات نشاط  القطاعيخضع وسطاء التأمين لرقابة الوزارة المكلفة بالمالية باعتبار هذا 
الوزير المكلف طرفين الرقابة  ه، ويباشر هذوغيرها ، وقطاع الضرائب،البنوكقطاع ، مثل الماليةالطبيعة 
والموجودة على مستوى وزارة المالية من  مديرية التأميناتالفرعية التابعة ل المديرياتو  من جهة، بالمالية

 .جهة أخرى
إدارة نشاط التأمينات االقتصادية غير  المكلف بالمالية صالحيات الوزيرسلطات و من ف

تشريعية أو تنظيمية ضبط وتنظيم نشاط قطاع التأمين عموما  أين يمكنه وبموجب نصوص ،(1)االجتماعية
وفرض الرقابة عليه خصوصا فيما يتعلق  ،خصوصا)باعتباره جزءا من نشاط التأمين( والوساطة 

طيها بموجب عقود ـــقابل لألخطار التي تغــــين كمــــعريفات التي تحددها شركات التأمـــعار والتـــباألس
 .(2)التأمين

الذي يحدد شروط منح وسطاء  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  26وقد جاءت المادة 
لتؤكد خضوع وسطاء  ،سالف الذكر ،التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم

                                                           
مكلف الذي يحدد صالحيات الوزير ال 15/02/1995المؤرخ في  54-95من المرسوم التنفيذي رقم  02مادة ــثة من الــقرة الثالــ( أنظر: الف1)

"يمارس وزير المالية صالحياته في الميادين والتي تنص على أنه: ، 1995، المؤرخة في سنة 15الجريدة الرسمية العدد بالمالية، 

 اآلتية:

 االدخار والقرض والتأمينات االقتصادية.". -

"تتمثل لمالية سالف الذكر، والتي تنص على أنه: الذي يحدد صالحيات الوزير المكلف با 54-95وم التنفيذي رقم ـمن المرس 10مادة ـ( أنظر: ال2)

 مهمة وزير المالية في مجال التأمين االقتصادي فيما يأتي:

 يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بعمليات التأمين وإعادة التأمين. -1
 يمارس الرقابة على الهيئات العمومية للتأمين وإعادة التأمين وعلى تسعير األخطار وتطبيقه. -2
ور أي عمل من شأنه أن يساهم في تطوير السوق الوطنية للتأمينات، ويزيد في قدراتها على توفير التراكم المالي مع يط -3

 تحقيق أنسب التغطية والضمانات المالئمة لألخطار المادية والبشرية.
 كومة.".يقوم بأي عمل من شأنه أن يدرج نمو نشاط التأمين وإعادة التأمين في تحقيق أهداف برنامج الح -4
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، ويمارس هذه لنشاطعند منحهم اإلعتماد وأثناء ممارستهم ا (1)لرقابة الوزير المكلف بالماليةمباشرة التأمين 
 .(2)الرقابة محافظون مراقبون يؤهلهم قانونا الوزير المكلف بالمالية

على الوساطة في التأمين يتوقف أوال نشاط طلب الحصول على االعتماد لممارسة الحقيقة أن و 
حيازة وجوب يقضي بتطرقنا إليه عند حديثنا عن شروط ممارسة نشاط الوساطة في التأمين توفر شرط 

بطاقة مهنية مسلمة على التوالي من جمعية شركات  علىتأمين كل من يرغب في ممارسة مهنة وسيط 
 .(3)التأمين والوزير المكلف بالمالية

( بعد توفر الشروط بالتحديد التأمين سماسرةاعتماد بعض الوسطاء )يتوقف  ،ذلك علىزيادة 
اعتماد يمنح لهم من طرف الوزير المكلف ، على لممارسة نشاط الوساطة في التأمين المحددة قانونا

 .(4)بالمالية بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات
ويمسك في هذا اإلطار الوزير المكلف بالمالية سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، تقيد فيه بصفة 

أشخاص طبيعيين منح لسماسرة التأمين، ســواء كانــوا وبحسب تاريــخ إصدارها، اإلعتــمادات التي تُ  ،دورية
 .(5)أو اعتباريين

عد لسماسرة التأمين في سجل خاص مُ  تمنحهاعتمادات التي إللوما من شك أن قيد وزارة المالية 
هو ضرورة منطقية يقتضيها تنظيم هذه المهنة أو النشاط وضبطه، فبموجب هذا السجل  لهذا الغرض

كانوا  بحسب ما إذاوحصرهم  ،لمهنة أو النشاطهذه ال المزاولينسماسرة التأمين عدد تحديد معرفة و يمكن 
بصفة م ، وهذا يساعدها على فرض الرقابة عليهفي التأمين شركات سمسرةبيعيين أو ط سماسرة أشخاصا

حسب ما تقتضيه سياسة الدولة االقتصادية، والرجوع إلى هذا السجل كلما دعت  وتنظيم نشاطهمدورية، 
 الحاجة إلى ذلك.

                                                           
ين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ـطاء التأمــح وســدد شروط منــالذي يح 340-95م ــفيذي رقــوم التنــمن المرس 26مادة ــ( أنظر: ال1)

 المعمول به."."يخضع وسيط التأمين لرقابة الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتشريع ومكافأتهم ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 

ماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ـطاء التأمين، االعتــــروط منح وســــالذي يحدد ش 340-95نفيذي رقم ـــوم التـــمن المرس 27( أنظر: المادة 2)

 المالية."."يمارس هذه الرقابة محافظون مراقبون يؤهلهم قانونا الوزير المكلف بومكافأتهم ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 

"قصد تقديم عمليات المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06مكرر من القانون  252( أنظر: المادة 3)

أعاله، أن يحوزوا بطاقة مهنية مسلمة، على  252التأمين يجب على األشخاص المذكورين في البندين األول والثاني من المادة 

 الي، من جمعية شركات التأمين والوزير المكلف بالمالية.".التو

"فضال عن الشروط المنصوص عليها في المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  260( أنظر: المادة 4)

 اعتماد تسلمه له إدارة الرقابة.".أعاله، ال يمكن لسمسار التأمين أن يمارس نشاطه إال بعد الحصول على  259المادة 

والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم،  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  أما

المالية بقرار "تتوقف ممارسة مهنة سمسار التأمين على اعتماد يمنحه إياه الوزير المكلف بومكافأتهم ومراقبتهم، فتنص على أنه: 
 بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات.".

والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم،  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  ( أنظر:5)

مين في سجل مرقم ومؤشر عليه يمسكه لهذا رة التأسا"تسجل االعتمادات التي تسلم لسمومكافأتهم ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 
 الغرض الوزير المكلف بالمالية.".
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تم إنشاء عدة مديريات  الوزير المكلف بالمالية لنشاط الوساطة في التأمين، رقابةضافة إلى باإل
تسيير ورقابة نشاط في حدود اختصاصاتها، على مستوى الوزارة المكلفة بالمالية، تتولى كل واحدة منها 

م ـــنفيذي رقـــــرسوم التــــالموع إلى ــــبالرجــــ، ف(La direction des assurances) تأميناتــــرية الـــين منها مديـــمع
 ،انشأ هذه المديريةالمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة المالية نجد المشرع الجزائري قد  07-364

 وكلفها بمهام منها: 
  وشركات  ،وجمعيات ،وسطاءكل من دراسة ملفات وطلبات االعتماد المقدمة من طرف

عادة   .الراغبة في نيل اإلعتماد للشروع في ممارسة النشاط التأمينالتأمين وا 

مهام القيام بعدة ب منها يختص كل فرع ،مديريات فرعيةفي حد ذاتها تتكون من  وهذه المديرية
المديرية الفرعية للتنظيم، والمديرية الفرعية نذكر: من بين هذه المديريات و  ،ومحددة معينةوصالحيات 

 .(1)للمراقبة
 
تتكفل بتنظيم سوق ( La sous-direction de la réglementation) :الفرعية للتنظيمالمديرية ف
 وسطاءالخاصة ب سواءعتماد االدراسة طلبات تمت إال إذا ذلك  وال يتأتىوضبطه، الوطني  التأمين

عادة التأمين تعاضديات التأمين، أو تلك الطلبات التي تقدمها  ،بهدف اعتمادها وشركات التأمين وا 
فرعية من مكاتب  تتألف في حد ذاتها وهذه المديرية الفرعية، والترخيص لها بالشروع في ممارسة النشاط

  :منهانورد عدة 
 .(Bureau des agréments des intermédiaires) وسطاء التأمين الخاص باعتمادمكتب ال
 
بعمليات الرقابة تتولى القيام ( La sous-direction du contrôle) :لمديرية الفرعية للمراقبةوا

 وتتعلق بمراجعة، محددة المدة من طرفها هي على فترات زمنية ،بصفة دورية والتحقيق في الميدان
عادة التأمين ،وتعاونيات ،العمليات المحاسبية والمالية لوسطاء ، خالل فترة معينة وشركات التأمين وا 

  :مكاتب منهاعدة من  األخرى )المديرية الفرعية للمراقبة(وتتكون هي 
 .(2)( Bureau de contrôle des intermédiaires) مكتب الرقابة على وسطاء التأمين

                                                           
المؤرخ  364-07)المتعلقة بالمديرية العامة للخزينة( من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  الفقرة الخاصة بمديرية التأمينات الواردة في ( أنظر:1)

 .2007، المؤرخة في سنة 75زارة المالية، الجريدة الرسمية العدد دارة المركزية في والمتضمن تنظيم اإل 28/11/2007في 

ركزية في وزارة المتضمن تنظيم اإلدارة الم 2009أكتوبر  13من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  04الفقرة الخامسة من المادة  ( أنظر:2)

 .2009، المؤرخة في سنة 24الجريدة الرسمية العدد المالية في مكاتب، 
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 ةالفقرة الثاني

 .اتالمجلس الوطني للتأمين
 

هو جهاز استشاري يترأسه ( Le Conseil National des Assurances) اتالمجلس الوطني للتأمين 
عادة التأمين، يستشيره و الوزير المكلف بالمالية،  هذا األخير في جميع المسائل المتعلقة بنشاط التأمين وا 

حيث يقدم هذا المجلس ، (1)بما فيها نشاط الوساطة في التأمين، وذلك بغرض تنظيم وتطوير هذا القطاع
امية إلى وضع اإلجراءات الكفيلة أو تنظيمية ر  ،التمهيدية سواء لنصوص تشريعيةمختلف االقتراحات 

 نشاط التأمين وترقيته.وتنظيم لترشيد  والالزمة
 في مساهمات كل من شركات ووسطاء التأمين المالية المجلس الوطني للتأمينات وتتمثل ميزانية 

األعمال المحقق )خالل سنة(  رقمحيث تحسب هذه المساهمات بنسبة مئوية من  ،الناشطين في السوق
إعداد مشروع ميزانيته، ثم يعرضه المعين من طرف رئيس المجلس كاتب ال، ويتولى من كل طرف منهم

 .(2)على المجلس للموافقة عليه
المتعلق  07-95الذي يعدل ويتمم القانون  04-06من القانون  276المادة ) وقد حددت 
عدد من األعضاء يمثلون  يتكون من حيث ،( تشكيلة المجلس الوطني للتأميناتسالف الذكر ،بالتأمينات

 :عدة جهات، إذ يتألف من
 .ممثلي الدولة 

  والوسطاء. شركات التأمينممثلي 

 .ممثلي المؤمن لهم 

 .ممثلي مستخدمي القطاع 

 (3)ممثلي خبراء التأمين واإلكتواريين. 

                                                           
"يحدث جهاز استشاري يدعى المجلس المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر رقم  274المادة  ( أنظر:1)

 الوطني للتأمينات، يرأس هذا المجلس الوزير المكلف بالمالية.
عقد بطلب من رئيسه ــره. وينــــمه وتطويــــييستشار المجلس في المسائل المتعلقة بوضعية نشاط التأمين وإعادة التأمين وتنظ

 أو أغلبية أعضائه.
كما يمكن أن يعد المجلس مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية داخلة في مجال اختصاصه بتكليف من الوزير المكلف 

 بالمالية أو بمبادرة منه.".

الصادر  339-95الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  19/05/2007في المؤرخ  137-07من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  ( أنظر:2)

، المؤرخة 33الجريدة الرسمية العدد والمتضمن صالحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله،  30/10/1995بتاريخ 

 تأمين. "تمول الشركات ووسطاء التأمين المجلس الوطني للتنص على أنه: ، والتي 2007في سنة 

 يعد الكاتب مشروع ميزانيته ثم يعرضه لموافقة المجلس الوطني للتأمين.".

"يتكون المجلس الوطني المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  276( أنظر: المادة 3)

 للتأمينات السيما من:

 ممثلي الدولة. -

 والوسطاء.ممثلي المؤمنين  -



 .ورقابتها ......... ماهية الوساطة في التأمين.....................................الباب األول......

 113 

خصوصا  بالتفصيل اتالمجلس الوطني للتأمينالذين يشكلون عضاء األعدد  تعيينرغم عدم 
 137-07من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة نص أن  إال الدولة في نص المادة سالفة الذكر،ممثلي 

أكتوبر  30المؤرخ في  339-95الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2007مايو  19المؤرخ في 
ر أكثوتكوينه وتنظيمه وعمله قد بينت وبصفة  اتوالمتضمن صالحيات المجلس الوطني للتأمين 1995
 الوزير المكلف بالمالية يتولى ، حيثالمجلس الوطني للتأمينمنها يتكون التشكيلة التي  ودقة اوضوح

 :على التوالي رئاسته، كما يتكون من أعضاء آخرين هم
 .رئيس لجنة اإلشراف على التأمينات 

 .مدير التأمينات بوزارة المالية 

  بنك الجزائر برتبة مدير عام على األقل.لممثل 

  المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي.ممثل 

 ( ممثلين لشركات التأمين، تعينهم جمعياتهم من رتبة مسير رئيسي.4أربعة ) 

 ( لوسطاء التأمين، أحدهما للوكالء العامين واآلخر للسماسرة يعينهما زمالؤهما.2ممثلين ) 

 .خبير في التأمينات يعينه الوزير المكلف بالمالية 

 دي التأمين.يومع شركات التأميندين تعينه جمعية ممثل الخبراء المعتم 

  يعينه زمالؤه.اإلكتواريينممثل ، 

 ( للمؤمن لهم، تعينهما 2ممثلين ).جمعياتهما أو هيئاتهما األكثر تمثيال 

 ( لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل اإلطارات التي تعينها الهيئات المؤهلة2ممثلين )(1). 

 الذين سبق ذكرهماألطراف كل طرف من وممثلي  اتأعضاء المجلس الوطني للتأمين ويتم تعيين
 .ألكثر من مرة (2)( سنوات قابلة للتجديد3لمدة ثالث )
لجنة " :من بينها (3)فرعية متخصصة عدة لجان اتالمجلس الوطني للتأمين تتشكل داخلكما 

بموجب قرارات من الوزير  وعملهاإضافة إلى لجان تقنية أخرى، تحدد تشكيلتها وتنظيمها ، "االعتماد

                                                                                                                                                                                     

 ممثلي المؤمن لهم. -

 ممثلي مستخدمي القطاع. -

 ممثلي الخبراء في التأمين واإلكتواريين.". -

ي والمتضمن صالحيات المجلس الوطن 339-95الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  137-07من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  ( أنظر:1)

 الذكر.للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، سالف 

ي للتأمين وتكوينه والذي يتضمن صالحيات المجلس الوطن 30/10/1995الصادر في  339-95من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  ( أنظر:2)

 .1995، المؤرخة في سنة 65وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 

"يجوز للمجلس الوطني للتأمينات أن التأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: المتعلق ب 07-95من األمر رقم  275المادة  ( أنظر:3)

 يشكل بداخله لجنة أو عدة لجان متخصصة.".
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"لجنة تنمية وتنظيم ، و"التعريفةحماية مصالح المؤمن عليهم و لجنة "المكلف بالمالية وهي على التوالي: 
 ."اللجنة القانونية"، والسوق"
اللجان الفرعية التابعة للمجلس أهم من بين هي ( La commission d’agrément) :لجنة االعتمادف

لممارسة نشاط االعتماد  كل طلب للحصول على، ويتمثل دورها في إبداء رأيها في اتالوطني للتأمين
رة ساوبالخصوص سم وسطاءال الوساطة في التأمين من قبلنشاط من طرف الشركات أو مقدم التأمين 

االعتماد الممنوح لهم، مثل حالة قيام حاالت التي تقتضي سحب رأيها في الهذه اللجنة التأمين، كما تبدي 
 .عن األخطاء التي يرتكبونها مسؤوليتهم الجزائية

وتتشكل هذه اللجنة من أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار، ويمكن أن تضم هذه 
، ويترأس هذه اللجنة مدير التأمينات اتاللجنة في تشكيلتها أعضاء ال ينتمون إلى المجلس الوطني للتأمين

 وزارة المالية.ب
بطلب الحصول على االعتماد أو سحبه من الطرف  ةمتعلقال الملفاتوتتولى هذه اللجنة دراسة كل 

 ويسجل فيفي هذا الموضوع رأيها هذه األخيرة سواء كانت شركات أو وسطاء تأمين، وتبدي  ،الممنوح له
 .(1)ر المكلف بالماليةإلى الوزي هامحضر يرسله رئيس

 La commission tarification et défense) (2) :لجنة حماية مصالح المؤمن عليهم والتعريفةو 

des intérêts des assurés) العمالء ، والتي تكلف بإبداء أرائها وتوصياتها فيما يخص حماية مصالح
الناشطة التأمين  مباشرة مع شركة أو شركات، سواء تلك التي تم إبرامها التأمين عقود ومكتتبي لهمالمؤمن 

 كما تبدي رأيها حول كل مشروع يرتبط بتعريفة األخطار، أو المكتتبة عن طريق الوسطاءفي السوق، 
، وتكلف بفحص كل ملف له عالقة بميدان اختصاصها، الواجبة الدفع وتقدير قيمة األقساط ،المؤمن منها

 وتبدي رأيها فيه.
من قبل أعضاء المجلس الوطني حماية مصالح المؤمن لهم والتعريفة لجنة ويتم اختيار أعضاء 

، مقررموجب المصادقة على القائمة االسمية لهذه اللجنة المدير العام للخزينة بب يقوم، على أن اتللتأمين
هذه األخيرة كلما اقتضت وتجتمع يتولى األمين الدائم للمجلس الوطني للتأمين أمانة اللجنة، في حين 

 .(3)الضرورة ذلك
                                                           

، الذي يتضمن صالحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 339-95من المرسوم التنفيذي رقم  10إلى  07المواد من  ( أنظر:1)

 .سالف الذكر
كونه لفظ أوسع "المؤمن لهم"  وكان أولى به القول"المؤمن عليهم" ما يعب على تسمية المشرع الجزائري لهذه اللجنة استعماله لمصطلح ( 2)

ص مثل لفظ المؤمن على حياته مثال، لذلك ينبغي عليه مراجعة هذه تخص بعض فروع تأمينات األشخا "عليهم"أن لفظ  نفي مدلوله في حي
 التسمية.

"حماية مصالح المؤمن عليهم والتعريفة" المتضمن إنشاء لجنة  1998نوفمبر  03من القرار المؤرخ في  06إلى  02المواد من  أنظر: (3)

 .1998، المؤرخة في سنة 90لتأمين وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية العدد التابعة للمجلس الوطني ل
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( La commission développement et organisation du marché) :لجنة تنمية وتنظيم السوقو 
تبدي هذه األخيرة أرائها وتوصياتها حول تنظيم و ، اتمن بين اللجان التابعة للمجلس الوطني للتأمينهي 

 .الوطني سوق التأمينات
بترقية التفكير في الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين تنظيم سوق التأمينات  هذه اللجنة كما تكلف

عادة التأمين ،وعمله  أو بالنسبة لوسطاء التأمين ،التعاضدية والتجارية سواء بالنسبة لشركات التأمين وا 
وتبدي يدان اختصاصها، ــة بمــف له عالقــفحص كل مل أيضا تولىــ، وتالمعتمدين الناشطين في السوق

 .أو في مضمونه رأيها فيه
 هي األخرى ؤهاويتم اختيار أعضا ،تجتمع لجنة تنمية وتنظيم السوق كلما اقتضت الضرورة ذلك

بعد هذه اللجنة عضاء سمية ألالمصادقة على القائمة اإلوتتم من قبل أعضاء المجلس الوطني للتأمين، 
الدائم للمجلس الوطني للتأمين العام يتولى األمين ، و المدير العام للخزينةمقرر من طرف موجب باختيارها 

 .(1)اللجنةهذه أمانة 
 
وني ص كل نص قانــــبفح تكلف هي لجــــــنة، (La commission juridique) :يةــــنة القانونـــاللجو 

 وتبدي رأيها فيه.أو تنظيمي يحكم نشاط التأمين، 
التي ترمي وتهدف إلى تحسين وتحديث واالقتراحات التوصيات مختلف هذه األخيرة كما تقدم 

بفحص كل ملف له عالقة بميدان اختصاصها،  اللجنةالتشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات، وتقوم هذه 
 مع إبداء رأيها فيه.

، وتتم اتوتتشكل هذه اللجنة من أعضاء يتم اختيارهم من قبل نظرائهم في المجلس الوطني للتأمين
ويتولى المدير العام للخزينة،  صادر عنعلى القائمة االسمية المشكلة لهذه اللجنة بمقرر المصادقة 

كلما ؤها هي األخرى أعضاجتمع على أن يأمانة هذه اللجنة،  اتاألمين الدائم للمجلس الوطني للتأمين
 .(2)الضرورة ذلك دعت

إنشاء  هيمكنتأمينات ال يتشكل من هذه اللجان فحسب، بل ــفإن المجلس الوطني لل ومع ذلك
الضرورة  اقتضتما إذا غير تلك التي سبق ذكرها عة له ــــية أخرى تكون تابــــنية فرعـــواعتماد لجان تق

 .(3)ذلك
                                                           

التابعة للمجلس الوطني "تنمية وتنظيم السوق" المتضمن إنشاء لجنة  1998نوفمبر  03من القرار المؤرخ في  06إلى  02المواد من  ( أنظر:1)

 .1998، المؤرخة في سنة 90لتأمين وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية العدد ل

لتأمين التابعة للمجلس الوطني ل"اللجنة القانونية" المتضمن إنشاء  1998ر نوفمب 03من القرار المؤرخ في  06إلى  02المواد من  ( أنظر:2)

 .1998، المؤرخة في سنة 90وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية العدد 

 . 10/06/2014والمطلع عليه بتاريخ  الخاص بالمجلس الوطني للتأمين موقع اإلنترنت التالي ( أنظر:3)
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الذي  137-07من المرسوم التنفيذي رقم  03)الفقرة األولى من المادة  اإلطار قضت هذافي و 
سالف  ،والمتضمن صالحيات المجلس الوطني للتأمين 339-95يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 .(1)(Secrétariat Permanent) بأمانة دائمة ات( بأن يزود المجلس الوطني للتأمينالذكر
للتأمينات الدائمة القيام بعدة مهام، منها المتعلقة بتحليل ودراسة  تتولى أمانة المجلس الوطنيو 

اقتضت  كلما اومراجعته ،سوق التأمين وتطويره، تحديد تعريفات أو أقساط عقود تأمينات المسؤولية المدنية
 ، تحديد قيمة االحتياط وتسيير األخطار، ...إلخ.ذلك الضرورة

سام ـــــــــدة أقــــــمن ع هي األخـــــرىينات ــــــتأمـــــني للـــــجلس الوطــــــلملمة الدائة ــــــماناألكل ـــتشـــــتكما 
 نها:ـــــــم

 .(Division Développement et Analyse du Marchéقسم تطوير وتحليل السوق ) -

  .(Division Information et Communicationقسم اإلعالم واالتصال ) -

 .(2)... ،(bureau d'études spécialiséالمتخصصة )مكتب الدراسات  -

في جميع المسائل المتعلقة بنشاط التأمين  اتينظر المجلس الوطني للتأمينوفيما يخص الصالحيات، 
عادة التأمين حديد ـــصد بالتــــ، ونقلون في هذا المجالـــتعاملين الذين يتدخـــــسائل الخاصة بالمــــوفي الم ،وا 

مارسة مهنة ــــــمنوحة لهم ـــمادات الممـــب االعتـــبموجص لهم قانونا ـــتأمين المرخــــالمقام وسطاء الفي هذا 
تي ـــــال راءاتــــتعلقة باإلجــــتراحات المــــتقديم االق جلســـــللم كنــــ، كما يمنــــتأميـــــة في الــــأو نشاط الوساط

 نظم ما يلي:ــــــت
  عادة التأمين القواعد التقنية والمالية الرامية إلى تحسين الظروف العامة لعمل شركات التأمين وا 

 وظروف الوسطاء.

 مختلف عقود التأمين، سواء كانت عقود تأمينات األضرار أو تأمينات الشروط العامة ل
 األقساط( المطبقة على كل ضمان من الضمانات التيمبالغ األشخاص، إضافة إلى التعريفات )

 .هذه العقود تشملها

 (3)تنظيم الوقاية من األخطار. 

                                                                                                                                                                                     
http://www.cna.dz/Acteurs/CNA/Organisation-du-CNA 

والمتضمن  339-95الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  137-07من المرسوم التنفيذي رقم  03الفقرة األولى من المادة  ( أنظر:1)

للتأمين "يزود المجلس الوطني والتي تنص على أنه: سالف الذكر، صالحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، 
 بأمانة دائمة.".

 .15/09/2015والمطلع عليه بتاريخ  الخاص بالمجلس الوطني للتأمين التاليموقع اإلنترنت  ( أنظر:2)

 http://www.cna.dz/Acteurs/CNA/Secrétariat-Permanent 
ي للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، نالذي يتضمن صالحيات المجلس الوط 339-95من المرسوم التنفيذي رقم  03و 02المادتين  ( أنظر:3)

 المعدل والمتمم، سالف الذكر.
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 الثالثة قرةالف

 لتأمينات.ا لجنة اإلشراف على

 

هي هيئة ( La Commission de Supervision des Assurances)لجنة اإلشراف على التأمينات 
، ونشاط الوساطة في التأمين خصوصا ،تمارس بموجبها الدولة رقابتها على نشاط التأمين عمومامستقلة 

 .(1)نشاط إعادة التأمين إضافة إلى
 07-95األمر أحكام الذي يعدل ويتمم  04-06وقد كانت هذه الهيئة قبل صدور القانون 

، وتتكون من الوزير المكلف بالمالية الذي يتصرف بإدارة الرقابةالمتعلق بالتأمينات سالف الذكر تسمى 
 07-95من األمــــر  209وذلك حســــــب الفقرة األخيرة من المادة )، بالتأميناتبواسطة الهيكل المكلف 

المعدل والمتمم له، والتي تنص على أنه:  04-06والتي ألغيت بموجب القانون  ،المتعلق بالتأمينات
 ،(الوزير المكلف بالمالية الذي يتصرف بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات."."ويقصد بإدارة الرقابة، 

 .مباشرة هيئة مستقلة تابعة للوزير المكلف بالمالية 04-06صدور القانون بعد أصبحت  ولكنها
فبعد أن كانت السلطة التنفيذية هي التي تشرف على تنظيم ورقابة هذا القطاع، تم )بموجب المادة 

الذكر( تفويض هيئة أخرى للقيام بهذه المهمة وهي لجنة اإلشراف على التأمينات، أين تؤدي سالفة  209
هذه الوظيفة الرقابية باعتبارها سلطة إدارية مستقلة تضاف إلى باقي سلطات الضبط المعروفة في عدة 

 .(2)....إلخ، والمنافسة ،والبورصة ،قطاعات أخرى كالبنوك
التأمين ونشاط الوساطة في  نشاطأمينات بصفتها هيئة رقابة على تتكون لجنة اإلشراف على التو 

 ت، يتم اختيارهم على أساس كفاءتهم، خصوصا في مجاالمن بينهم الرئيس التأمين من خمسة أعضاء
 وهؤالء األعضاء هم:، (3)التأمين والقانون والمالية

                                                           
"تنشأ لجنة اإلشراف على المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  209( أنظر: المادة 1)

 لدى وزارة المالية.التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات 
 تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وإعادة التأمين من طرف لجنة اإلشراف على التأمينات المذكورة أعاله، وتهدف إلى:

 حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات التأمين وعلى يسار شركات التأمين أيضا. -

 .السوق الوطنية للتأمين قصد إدماجها في النشاط االقتصادي واالجتماعي."ترقية وتطهير  -

الذي يحدد كيفيات وشروط توزيع  153-07من المرسوم التنفيذي رقم  09أما بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية انظر: المادة 

"طبقا ألحكام األخرى، والتي تنص على أنه: منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع 

، المعدل والمتمم، والمذكور 1995يناير سنة  25الموافق  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95من األمر رقم  209المادة 

على  ، في مجال توزيع التأمينات، إلى مراقبة لجنة اإلشرافالمذكورة في المادة األولى أعالهأعاله، يخضع نشاط الهيئات 
 التأمينات.".

، كلية الحقوق، "المجلة الجزائرية"( أنظر: الكاهنة )إرزيل(، دور لجنة اإلشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين، مقال منشور في 2)

 وما بعدها. 290، ص2011جامعة الجزائر، العدد األول، سنة 

"تتكون لجنة المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95ر ـمم األمــل ويتعدـــالذي ي 04-06ون ـــرر من القانــمك 209( أنظر: المادة 3)

 ( أعضاء من بينهم الرئيس، يختارون لكفاءتهم، السيما في مجال التأمين والقانون والمالية.".5اإلشراف على التأمينات من خمسة )
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 :رئيس اللجنة
بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من طرف  يتم تعيين رئيس لجنة اإلشراف على التأمينات

مع كل  اللجنة هذه ، وتتنافى وظيفة رئيسللشخص المؤهل لتولي هذا المنصب المكلف بالمالية الوزير
 .(1)األخرى الوظائف الحكومية والعهد االنتخابية

 
 :اللجنة عضاءأ

( أعضاء، يتم تحديد قائمتهم االسمية بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من 4عددهم أربعة )
 وتتكون هذه اللجنة من:طرف الوزير المكلف بالمالية، 

 ( تقترحهما المحكمة العليا.2قاضيين ) 

 ( عن الوزير المكلف بالمالية.1ممثل ) 

 ( في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلف1خبير ) (2)بالمالية. 

تتولى القيام ، أمانة عامةتتكون لجنة اإلشراف على التأمينات من  إضافة إلى ما سبق ذكره،
تحدد صالحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير و ، المهام المكلفة بهاو  الوظائف ببعض

 .(3)المكلف بالمالية
صائح واإلرشادات في مجال لجنة تقوم بتقديم النال تعتبر لجنة اإلشراف على التأمينات مجرد و 
نما التأمين تقوم ، فهذا األمر يعتبر اختصاصا أصيال للمجلس الوطني للتأمينات كونه جهازا استشاريا، وا 

قد بعدة أعمال  (للرقابة على نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين ذات طابع إداريأو سلطة بصفتها هيئة )
سالفي الذكر، أين  (4)بالمالية على دراية كافية بها، عكس األعضاء المشكلين لها ال يكون الوزير المكلف

 :بالمهام التاليةتتولى القيام 

                                                           
"يعين رئيس المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95عدل ويتمم األمر ــالذي ي 04-06قانون ـــمن ال 01رر ـــمك 209( أنظر: المادة 1)

 لجنة اإلشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
 تتنافى وظيفة رئيس لجنة اإلشراف على التأمينات مع كل العهد االنتخابية أو الوظائف الحكومية.".

المتعلق بالتأمينات، والتي تنص  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  02مكرر  209مادة ـية من الــقرة األولى والثانــنظر: الف( أ2)

"تحدد القائمة االسمية ألعضاء لجنة اإلشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف على أنه: 
 بالمالية.

 وتتكون اللجنة من:

 ( تقترحهما المحكمة العليا.2قاضيين ) -

 ( عن الوزير المكلف بالمالية.1ممثل ) -

 ( في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالمالية.1خبير ) -

نات، والتي تنص على أنه: المتعلق بالتأمي 07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  02مكرر  209( أنظر: الفقرة األخيرة من المادة 3)

 " تزود اللجنة بأمانة عامة تحدد صالحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.".

 .293( أنظر: الكاهنة )إرزيل(، المرجع السابق، ص4)
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  السهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين، األحكام التشريعية والتنظيمية
عادة التأمين.  المتعلقة بالتأمين وا 

  بااللتزامات التي تعاقدت عليها تجاه المؤمن لهم والزالت التأكد من أن هذه الشركات تفي
 قادرة على الوفاء.

  التحقق من المعلومات حول مصدر األموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة
 .(1)التأمين و/أو إعادة التأمين

األعضاء وتتخذ هذه اللجنة قراراتها في المسائل التي تندرج ضمن صالحيتها بأغلبية أصوات 
 .(2)الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا

كما تسطر لجنة اإلشراف على التأمينات بصفتها هيئة رقابة سنويا برنامج عمل يحدد على 
 :التي ستتولى القيام بها خالل السنة من بينهاالخصوص المهام 

  القيام بها.العمليات المتعلقة باإلشراف والمراقبة المزمع 

 (3)هذه العمليات وسائل تنفيذ. 

عادة  الناتجة عن اكتتاب وتسيير عقود عملياتالمطابقة مدى على  تسهر هذه اللجةو  التأمين وا 
 .(4)التأمين وشرعيتها

صالحية إعداد العقد النموذجي لتعيين الوكالء العامون للتأمين والمنظم سلطة و رغم أن و 
 ة شركات التأمين، إال أنه في حالالتي يمثلونها يرجع في األصل إلى جمعيلعالقاتهم بشركات التأمين 

 العقد تعده لجنة اإلشراف على التأمينات. هذاانعدام 

                                                           
"تكلف لجنة اإلشراف على لتأمينات، والتي تنص على أنه: المتعلق با 07-95دل ويتمم األمر ـالذي يع 04-06ون ــمن القان 210( أنظر: المادة 1)

 التأمينات بما يأتي:

 السهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين، األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين. -

 لهم والزالت قادرة على الوفاء.التأكد من أن هذه الشركات تفي بااللتزامات التي تعاقدت عليها تجاه المؤمن  -

 التحقق من المعلومات حول مصدر األموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين. -

 تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.".

المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95ي يعدل ويتمم األمر الذ 04-06من القانون  02مكرر  209( أنظر: الفقرة الثالثة من المادة 2)

 "تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.".

"تسطر لجنة والذي يوضح مهام لجنة اإلشراف على التأمينات، والتي تنص على أنه:  113-08من المرسوم التنفيذي رقم  02( أنظر: المادة 3)

 اإلشراف على التأمينات سنويا على برنامج عمل يحدد على الخصوص:

 العمليات المتعلقة باإلشراف وبالمراقبة المزمع القيام بها. -

 وسائل تنفيذه. -

 ضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.".تو

 مهام لجنة اإلشراف على التأمينات، سالف الذكر.والذي يوضح  113-08من المرسوم التنفيذي رقم  05و 04( أنظر: المادتين 4)
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وسواء تم إعداد العقد النموذجي لتعيين الوكالء العامون للتأمين من طرف جمعية شركات التأمين 
شركة من شركات التأمين بين  يتم إبرامهيين فإن كل عقد تع اتأو من طرف لجنة اإلشراف على التأمين

يستوجب ضمن إقليم جغرافي معين وتوزيع خدماتها على الجمهور لتمثيلها  وأحد الوكالء قصد اعتماده
عقد  ( يوما قبل سريان مفعول45صاه )ـــينات في أجل أقــــراف على التأمــــالتزامها بإعالم لجنة اإلش

 .(1)تعيينه
ذا كان الوكيل   ،العام للتأمين يخضع بالدرجة األولى لرقابة الشركة التي اعتمدته بهذه الصفةوا 

 لذلك، مباشرة فإن سمسار التأمين ونظرا الستقاللية نشاطه يخضع لرقابة لجنة اإلشراف على التأمينات
المتعلق بالتأمينات والذي  04-06مكرر من القانون  261المادة نص ألزم المشرع الجزائري )بموجب 

رة التأمين بأن يسلموا للجنة اإلشراف على التأمينات سسالف الذكر( سما 07-95يعدل ويتمم األمر 
التي من شأنها تسهيل ( 2)جداول الحسابات واإلحصائيات وكل الوثائق الملحقة الضروريةبصفة دورية 

 في: والمتمثلةعملية مراقبتهم، 
 .الجداول النموذجية لألقساط وعموالت المساهمة 

 لسنة المالية المنصرمة.احوادث نموذجية لداول الالج 

إذا كان  مايو من كل سنة 31قبل تاريخ اإلشراف على التأمينات م هذه الجداول للجنة تسلو 
 .سمسار التأمين شخصا طبيعيا
شكل شركة ذات مسؤولية محدودة  في مؤسس شخصا اعتبارياالتأمين  أما إذا كان سمسار

(SARL )إضافة إلى الجداول السابق ذكرها كل من:إرسال  فيجب عليه 
 عليها.ة مصادق الحصيلة السنوي 

 .تقرير محافظ الحسابات 

                                                           
"تعد جمعية شركات التأمين العقد النموذجي المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  254( أنظر: المادة 1)

 للتعيين المنظم للعالقات بين الوكيل العام وشركات التأمين التي يمثلها.
 وفي حالة انعدام هذا العقد، تعده إدارة الرقابة.

( 45مسبقا إلدارة الرقابة كل عقد للتعيين يتضمن، على الخصوص، مبلغ الكفالة ونسب العمولة في أجل أقصاه )يجب أن يبلغ 

 يوما قبل سريان مفعوله.".

( هو عدم تعديلها، 234والمادة  233وما يعاب على المشرع الجزائري عند صياغته لنص هذه المادة )ومواد أخرى منها المادة 

 07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  209ة الرقابة في حين أنه ألغى هذه التسمية بموجب المادة وبقي يطلق تسمية إدار

 المتعلق بالتأمينات )أي نص المادة(، حيث أنشأ بمقتضاها لجنة اإلشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة.

"يجب على سماسرة المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95ل ويتمم األمر الذي يعد 04-06مكرر من القانون  261( أنظر: المادة 2)

التأمين أن يسلموا للجنة اإلشراف على التأمينات جداول الحسابات واإلحصائيات وكل الوثائق الضرورية التي تحدد قائمتها وأشكالها 
 بقرار من الوزير المكلف بالمالية.".
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إلى لجنة اإلشراف على التأمينات أن تسلم هذه الوثائق التأمين في على شركات السمسرة يجب و 
 .(1)يونيو من كل سنة 30قبل تاريخ 

التجارية خدماتها للجمهور عن طريق إبرام التي تقدم فيها شركات التأمين  أما بالنسبة للحاالت
وك والمؤسسات المالية وما شابهها، يجب أن تعرض هذه االتفاقيات على لجنة لبناتفاقيات توزيع مع ا

، ناهيك عن الرقابة التي أي قبل الشروع في ممارسة النشاط (2)مراقبة التأمينات قبل دخولها حيز التنفيذ
هذا النشاط )توزيع خدمات هيئات أو المؤسسات أثناء ممارسة الالبنوك و اللجنة على هذه هذه تقوم بها 
 .(3) التأمين(

 

 الرابعة قرةالف

 .ناتـــــالتأمي وتشـــمف

 

 نشاط الوساطة في التأمين،على لجنة اإلشراف على التأمينات التي تفرضها رقابة الباإلضافة إلى 
حدده المرسوم التنفيذي رقم  وخاضعون لقانون أساسيمحلفون  ،اتتأمين ورقابة مفتشلوسطاء الخضع ي

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين  2010نوفمبر  29المؤرخ في  10-298
 لألسالك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.

الوزير المكلف يزود مفتشو التأمينات بهدف ممارسة مهامهم ببطاقة تفويض الوظيفة يسلمهم إياها 
وذلك عند قيامهم بمهام التفتيش والرقابة  ،بالمالية، ويجب عليهم استظهارها بمناسبة ممارسة وظائفهم

 .الميدانية لنشاط وسطاء التأمين (4)والمعاينة

                                                           
 ، رة التأمينسائمة وشكل الجداول التي يسلمها سموالذي يحدد قا 2007ريل سنة فأ 23قرار الوزاري المؤرخ في من ال 02( أنظر: المادة 1)

"يجب على سماسرة التأمين أن يسلموا إلى لجنة والتي تنص على أنه: ، 2007، المؤرخة في سنة 42الجريدة الرسمية العدد 

ط وعموالت المساهمة والجداول النموذجية للحوادث للسنة المالية المنصرمة، اإلشراف على التأمينات، الجداول النموذجية لألقسا

 مايو من كل سنة. 31وهذا قبل 

زيادة على المستندات المذكورة بالفقرة السابقة، ينبغي على السماسرة المؤسسين على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة 

(SARLإرسال الحصيلة السنوية المصادق عليها وكذا تقري ) يونيو من كل سنة.". 30ر محافظ الحسابات وهذا قبل 

الذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك  153-07من المرسوم التنفيذي رقم  03قرة األولى من المادة ــ( أنظر: الف2)

جب على شركة التأمين أن تعرض على لجنة ".... يوالمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 
 مراقبة التأمينات، أي اتفاقية توزيع تبرم بينها وبين الهيئات المذكورة في المادة األولى أعاله، قبل دخولها حيز التطبيق.".

مين عن طريق البنوك والمؤسسات الذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأ 153-07فيذي رقم ـــوم التنـــمن المرس 09ادة ـــ( أنظر: الم3)

" ..... يخضع نشاط الهيئات المذكورة في المادة األولى أعاله، المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 
وضة على ما يعني عدم خضوع هذا النشاط للرقابة المفر في مجال توزيع التأمينات، إلى مراقبة لجنة اإلشراف على التأمينات"."

 البنوك من جهات أخرى.

والمتضمن القانون األساسي الخاص  29/11/2010المؤرخ في  298-10وم التنفيذي رقم ــمن المرس 05مادة ـــقرة األولى من الـــ( أنظر: الف4)

، 2010، المؤرخة في سنة 74الجريدة الرسمية العدد بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، 

"يزود الموظفون الخاضعون لهذا القانون األساسي الخاص ببطاقة تفويض يسلمهم إياها الوزير المكلف والتي تنص على أنه: 
 بالمالية ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة وظائفهم عند القيام بمهام التفتيش والرقابة والمعاينة.".
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وهم  ،رتب هؤالء المفتشيننجدها قد حددت المرسوم(  ذاتمن  17المادة نص ) وبالرجوع إلى
 :تتمثل في ( رتب5خمس )

 .رتبة مفتش 

 .رتبة مفتش رئيسي 

 .رتبة مفتش مركزي 

 .رتبة مفتش قسم 

 .رتبة مفتش رئيس 

في عين المكان أو بناء على الوثائق والمستندات  في أي وقت سواء يقوم مفتشو التأميناتو 
تقديمها للعمالء عن توزيعها و التي تم ومختلف العقود  ،بالتحقيق في جميع عمليات التأمين المسلمة إليهم

 .طريق هؤالء الوسطاء
وسطاء التأمين يتم تحرير وسيط من  قبلمن ارتكبت  وتجاوزات وفي حالة ثبوت وضبط مخالفات

المخالف أو ممثله  للوسيط، باإلضافة إلى التوقيع اإللزامي ضر يوقع على األقل من طرف مفتشينمح
التي  اإلدالء بأية مالحظة أو تحفظ يراه ضروريا حول موضوع المخالفة الوسيطالقانوني، كما يمكن لهذا 

 ، وتعتبر هذه المحاضر دليل إثبات حتى يثبت العكس.تم ضبطها
هذه المحاضر إلى لجنة اإلشراف على التأمينات، وهي بدورها تقوم بإرسالها إلى وكيل  ُتسلم
والمرتكبة من طرف في هذه المحاضر واردة كانت طبيعة الوقائع ال متى ،المختص إقليمياالجمهورية 

 .(1)اجزائيته متابعتقتضي وسيط التأمين 

                                                           
"دون اإلخالل بعمليات المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95مم األمر ـــدل ويتـــالذي يع 04-06ون ـــمن القان 212( أنظر: المادة 1)

الرقابة األخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول، يمارس الرقابة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين 
وعلى فروع شركات التأمين األجنبية ووسطاء تأمين معتمدين، مفتشو تأمين محلفون وخاضعون لقانون أساسي يحدد عن طريق 

 التنظيم.
يؤهل مفتشو التأمين للتحقيق، في أي وقت، استنادا إلى الوثائق و/أو في عين المكان، في جميع العمليات التابعة لنشاط التأمين 

 و/أو إعادة التأمين.

( في التأمين على األقل، المخالفات التي تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات 2ثبت وتسجل في محضر يوقع من قبل مفتشين )ت

 التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين األجنبية وكذا وسطاء التأمين.
مالحظة أو تحفظ يراه ضروريا، غير أنه يجب يمكن المخالف أو ممثله المفوض قانونا الذي يحضر إعداد المحضر، اإلدالء بأية 
 على المخالف أو ممثله أن يوقع المحضر الذي يعتبر بمثابة الدليل إلى أن يثبت العكس.

ترسل لجنة اإلشراف على التأمينات المحاضر إلى وكيل الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعات 
 الجزائية.".

الذي يوضح مهام لجنة اإلشراف على التأمينات دور مفتشي التأمين، حيث  113-08من المرسوم التنفيذي رقم  6ة وقد أكدت الماد

يناير  25المؤرخ في  07-95من األمر  212"يتولى مفتشو التأمين المؤهلون في هذا المجال، طبقا ألحكام المادة نصت على أنه: 

مراقبة مدى احترام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين ، المعدل والمتمم والمذكور أعاله، 1995سنة 

 األجنبية وكل متدخل آخر في مجال التأمين لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين.".
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حيث  ، (1)ويترأس أعمال مفتشو التأمين كل من محافظ مراقب رئيس ومحافظ مراقب رئيسي
 يكلف األول بالمهام التالية:

 .إعداد ووضع إجراءات الرقابة والسهر على احترامها 

 والمحاضر النهائية للتفتيش في  ،واستغالل التقارير ،المفتشين السهر على نوعية أعمال تحقق
 اآلجال المحددة.

 (2)وطلب تنفيذ اإلجراءات التحفظية ،معاينة الوقائع. 

من المرسوم  48بالمهام التي نصت عليها المادة أما الثاني وهو المحافظ المراقب الرئيسي فيكلف 
 :والمتمثلة في ما يلي ،سالف الذكر 298-10رقم 

 وتثمين المعاينات المستخرجة قصد إعداد المحضر. ،أعمال المفتشين تركيز 

  مساعدة القضاة المحافظين في رقابة عمليات التصفية القضائية لشركات التأمين و/أو إعادة

 التأمين.

  التحقق من المعلومات المرتبطة بمصدر األموال التي تؤدي إلى تكوين أو زيادة رأس المال

 كة التأمين و/أو إعادة التأمين.االجتماعي لشر 

  المرتبطة بنشاط التحقق في كل وقت بالوثائق و/أو في عين المكان من جميع العمليات

 التأمين و/أو إعادة التأمين.

  فحص الوثائق الفصلية والسنوية المرسلة من طرف شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

 .(3)ووسطاء التأمين لمصالح إدارة الرقابة

                                                           
نتمين لألسالك الخاصة بإدارة الخزينة المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين الم 298-10وم التنفيذي رقم ــمن المرس 45( أنظر: المادة 1)

"... تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان األسالك والمحاسبة والتأمينات، والتي تحدد المناصب العليا لهذا القطاع، إذ نصت على أنه: 
 الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات كما يأتي:

 بعنوان اإلدارة المركزية: -
 مة التأمينات.محافظ مراقب رئيس مه 
 .".محافظ مراقب رئيسي للتأمينات 

رة الخزينة المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بإدا 298-10من المرسوم التنفيذي رقم  47( أنظر: المادة 2)

 والمحاسبة والتأمينات، سالف الذكر.

رة الخزينة المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بإدا 298-10من المرسوم التنفيذي رقم  48( أنظر: المادة 3)

 والمحاسبة والتأمينات، سالف الذكر.
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 الثاني الفرع

 .شركات التأمين لوسطائها المعتمدينجمعية وابة رق
 

على وسطاء التأمين، سالفة الذكر الرقابة التي تفرضها الهيئات والسلطات العمومية  ناهيك عن
من جهة، وكل شركة من  جمعية شركات التأمينخاصة تقوم بها لتنظيم ورقابة الوسطاء  هؤالءيخضع 

 من جهة أخرى. أحدهمالتي اعتمدت شركات التأمين 
ويخص الرقابة والتنظيم المتعلق باالعتماد  ،فالدور األول هو الذي تقوم به جمعية شركات التأمين
إعداد العقود النموذجية  أين تتولى مهمة، الذي يمنح للوسطاء لكي يمكنهم الشروع في ممارسة النشاط

، بينما الدور لتزامات، وغيرهاالحقوق واتحديد للوشروط، و من بنود، هذه العقود لتعيينهم وما تتضمنه 
الوسطاء  يتمثل في الرقابة الدائمة والمستمرة على نشاط، و ىتقوم به كل شركة تأمين على حدالثاني 

مدى صحة ، من خالل المراجعة والتحقق من أثناء ممارستهم لمهنة أو نشاط الوساطةالمعتمدين لديها 
والمتمثلة أساسا في توزيع  ،أثناء قيامهم بالمهام المسندة إليهملتي يقومون بها مختلف العمليات اوصدق 

 .طيلة مدة سريانهاوتسييرها  ،عقود التأمين
 

 الفقرة األولى

 جمعية شركات التأمين.
 

( هي جمعية مهنية تهتم Association des sociétés d’assurance)جمعية شركات التأمين 
عادة التأمين ووسطائهم المعتمدين، وال تضم في عضويتها إال ممثلين بقضايا ومشاكل شركات  التأمين وا 
 .1994فبراير من سنة  22في  ؤهالهذه الشركات، وقد تم إنشا

 07-95من األمر  254المادة نص بمقتضى )قانونا  في تفويضهاجمعية هذه الدور  يتجلىو 
مة إعداد العقد النموذجي لتعيين الوكالء العامون مه( سالفة الذكر ،المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم

الوكالء هؤالء إضافة إلى تنظيم عالقة  ،التي يتضمنها هذا العقدوالشروط  البنودللتأمين، وصياغة 
 ،باسمها، ويتولون توزيع عقود التأمين على الجمهور لحسابهان التي يمثلونها ويعملون بشركات التأمي

 الواردة فيه.والخاصة بموجب الشروط العامة  المحددةوحقوقهم والتزاماتهم 
 ،سلطاتشركات التأمين تحدد  ،)أي عقد تعيين الوكيل العام للتأمين( وبمقتضى هذا العقد

باسم هذه  والمكلفين بالقيام بها ،والتزامات هؤالء الوكالء تجاه موكليهم، والمهام المسندة إليهم ،وصالحيات
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مراحل العبر مختلف طاق اإلقليمي أو الجغرافي الذي يمارسون فيه مهامهم، و الشركات ولحسابها ضمن الن
 تم إبرامه بوساطتهم.يالذي التأمين  عقدالتي يكون عليها 

 ،على إعداد العقد النموذجي لتعيين وكالء التأمين فحسب جمعية شركات التأمينوال يتوقف دور 
وفقا للمستجدات التي تطرأ على  ،وتعديله عقدالهذا مضمون  أيضا مراجعةليشمل ها صاختصا يمتدبل 

 كلما اقتضت الضرورة ذلك. هذا النشاط، و 
غير أن العقد النموذجي لتعيين الوكالء يتضمن شروط خاصة تختلف من شركة تأمين إلى 
أخرى، حسب تنظيم الشركة في حد ذاتها، والمنافسة القائمة بين الشركات قصد استقطاب طالبي اإلعتماد 
لممارسة نشاط الوساطة في التأمين، فعلى سبيل المثال تختلف نسب العمولة التي تمنح للوكالء من شركة 

 تأمين ألخرى.
تتولى جمعية شركات التأمين إعداد اتفاقية التوزيع النموذجية المسيرة للعالقة  ذلك،إضافة إلى 

قتضى هذه االتفاقية تفوض أي شركة من ، وبموما شابهها المالية ك أو المؤسساتو بين شركة التأمين والبن
على  عقود التأمينتوزيع بعض  الماليةالبنوك والمؤسسات غير التعاضدية شركات التأمين التجارية 

 .(1)باسمها ولحسابها جمهور العمالء طالبي التأمين
 

 الفقرة الثانية

 تأمين.ـــــــات الـــشرك
 

، سواء كانوا وكالء األخيرةذه لرقابة هشركة تأمين يخضع وسطاء التأمين المعتمدون لدى أي 
 بوسطاءخاص أو سجل يدهم في دفتر قتسجيلهم و قيام الشركة ب، بدأ  بأو بنوكتأمين رة ساعامين أو سم

 )وكالءاختالف طبيعة النشاط الذي يمارسونه حسب فق رقم تسلسلي ، يظم و التأمين المعتمدين لديها
 المعلومات والبيانات الخاصة بكل وسيط.، سماسرة، ...( عامون

فيلتزم وسيط شركة التأمين بأن يقدم لها قائمة باألعمال التي أنجزها، وللشركة الحق في توجيهه 
وعدم خروجه عن نطاق المهمة  ،والتأكد من حسن تنفيذه لوكالته ،كما لها الحق في رقابته ،في عمله

له، أو من حيث النطاق الجغرافي المخصص لمباشرة المكلف بها سواء من حيث السلطات الممنوحة 
أعمال الوساطة أو التوسط في إبرام بعض العقود التي لم تسمح شركة التأمين لوكيلها العام الوساطة في 

                                                           
الذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن  153-07من المرسوم التنفيذي رقم  03مادة ـيرة من الـــية واألخـــقرة الثانــ( أنظر: الف1)

"تعد جمعية المؤمنين اتفاقية التوزيع طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 
 أو المؤسسة المالية.".النموذجية المسيرة للعالقة بين شركة التأمين والبنك 



 .ورقابتها ......... ماهية الوساطة في التأمين.....................................الباب األول......

 126 

إبرامها، والسبب في فرض هذه الرقابة هو مسؤولية الشركة مانحة التوكيل التي س تُثار في حال صدور 
 .(1)تنفيذه لوكالتهخطأ من وكيلها العام عند 

على  ، وأبرزهااعتماد شركة التأمين ألي وسيط من هؤالء الوسطاء إنكار آثارحد أل يمكنال و 
، ما يعني وبال خالف مسؤوليتها عما يصدر نشاطهم هذاقيام عالقة تبعية في جانبها في حدود اإلطالق 

من  ى وسطائهافرض رقابة وتوجيه عل ى كل شركةعل كان لزاما، لذلك أثناء ممارستهم له عنهم من أفعال
بصفة ن محاسبتهم عخالل إصدار أوامر وتعليمات يلتزمون بها عند قيامهم بالمهام المسندة إليهم، ناهيك 

 .على أكمل وجه هذه المهامتنفيذهم ل دورية للتحقق من مدى 
هم مراقبة الوسيط عن طريق تقرير اإلنتاج الذي يرسله هذا األخير يمكنومراقبي شركة التأمين 

ألن الشركة إن لم تقم وال يحقق األهداف المنشودة، للشركة بصفة دورية، لكن هذا ال يتأتى بسهولة، 
وال يمكن العثور عليها  ،بمراقبة الوسيط مراقبة مالية وتقنية دقيقة، ستبقى بعض األشياء غامضة ومخفية

للوقوف على مدى  (2)أو في مقر وكالتهمكتبه  من طرف هؤالء المراقبين داخلتمت مراقبة الوسيط  إال إذا
 صدق وصحة كل ما يقوم به من عمليات.

حرصا منها على مصالحها الناشطة في السوق الوطنية، و تقوم شركات التأمين  ،لذلكتأكيدا 
وعلى الخصوص  ،وبصفة منتظمة ،محددة على فترات زمنية ،دورياالمعتمدين بمتابعة نشاط وسطائها 

خاصة متعلقة دورية ، وذلك بإلزامهم بإعداد وتقديم تقارير أو المؤسسات المالية والبنوكالعامون الوكالء 
عمليات التسيير المتعلقة أساسا و )عقود التأمين التي قاموا بتوزيعها على العمالء(، بعمليات اإلنتاج 

خالل ( اتح بها، والحوادث التي تمت تسويتها بدفع مبالغ التعويض)الحوادث المصر سجالت الحوادث ب
 تلك الفترات.

تشمل الرقابة التي تمارسها شركات التأمين على وسطائها المعتمدين  ،ذكرهإضافة إلى ما سبق 
وعدم تجاوزهم لها عند قيامهم  ،التحقق من مدى التزام هؤالء الوسطاء بحدود سلطاتهم وصالحياتهم

، سواء ما تعلق بفروع التأمين المرخص لهم توزيعها على جمهور العمالء مهام المنوطة بهمبمختلف ال
أين يمتنع هؤالء ( Pouvoirs de souscription) ، أو ما تعلق بحدود سلطات االكتتابطالبي التأمين

واالكتفاء  الوسطاء عن إبرام عقود تأمين تغطي أخطار أو ممتلكات تتجاوز قيمتها الحدود المرسومة لهم
التي اعتمدتهم بهذه  إلى شركة التأمينالتي يتقدم بها العمالء في هذه الحاالت بتحويل طلبات التغطية 

 .إلبداء رأيها إما بقبول أو رفض تغطيتها الصفة

                                                           
 وما بعدها. 153مدحت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، ص( أنظر: 1)

 وما بعدها. 62الف )عبد السالم(، المرجع السابق، صـ( أنظر: ك2)
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عند قيامهم بمختلف المهام المتعلقة باقتراح المعتمدين وتشترط شركات التأمين على وسطائها 
، تحصيل األقساط وتسديد مبالغ مدتها تمديدالء، إبرام هذه العقود، تعديلها، معقود التأمين على الع

التأمين من االحتفاظ  وسيطلتوقيع عدد كافي من ُنسخ هذه الوثائق بما يمكن و التعويض وغيرها، إعداد 
شركة لمؤمن له، وتلك التي ترسل إلى لعميل اإضافة إلى النسخة التي تسلم ل، لحسابه بالنسخة منها

 .بصفة دورية التي يمثلها التأمين
الوزاري من القرار  06)بموجب المادة  قد ألزم المشرع الجزائري نجدذكره،  لى ما تقدمإ إضافة

اتر وسجالت خاصة بكل ( كل شركة تأمين اعتمدت وسطاء بمسك دف1996يوليو سنة  23المؤرخ في 
 :واحد منهم وهي
 .سجل كشوف األقساط 

 (1)كشف الحساب. 

اعتمدت وسطاء بمسك سجل كشوف األقساط لكل و  تأمين ناشطة في السوق، كل شركة تلتزمف
تقيد فيه إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالوسيط )اسمه وعنوانه ومرجع  ،المعتمدين وسيط من وسطائها
في من عقود التأمين التي توسط والمستلمة فعليا ( قيمة األقساط المحصلة ....إلخاعتماده وتاريخ قيده
والمتفق على  ألقساط المؤجلة الدفعبالنسبة لو وحسب الضمانات التي يشملها العقد،  ،إبرامها حسب مدتها

 .هااستحقاق قيمتها مسبقا يتم تعيين آجال
عقود المكتتبة الوال تقتصر شركات التأمين على تسجيل )في هذا الدفتر( األقساط المستلمة عن 

الواجبة الدفع في حال اقتراحها من  في مبالغ األقساطالمقترحة دات الوسيط، بل تقيد فيها الزيا قبلمن 
 .ار المؤمن منهاخططرف الشركة عند تفاقم احتمال تحقق األ

بوجوب تحويل المعتمدين لديها  كل وسيط من الوسطاءُتلزم شركات التأمين ومن جهة أخرى، 
يداع و  في آجال محددة ال تتجاوز غالبا  بالشركةالخاص لوها في الحساب البنكي األقساط التي حص  مبالغ ا 

 أمورفي واستعمالها  ،، وذلك لمنع استغالل الوسيط لهذه األموالمن تاريخ استالمها ( أيام10عشرة )
 .لحسابه الخاص شخصية أخرى

                                                           
دد قائمة الدفاتر والسجالت التي تمسكها شركات التأمين و/أو إعادة ـ، والذي يح1996 جويلية 23ؤرخ في ـــرار المـــمن الق 06( أنظر: المادة 1)

"يجب على شركة التأمين فيما يخص العمليات المكتتبة عن والتي تنص على أنه: سالف الذكر، التأمين ووسطاء التامين وأشكالها، 
 طريق الوسطاء، أن تمسك لكل واحد منهم ما يأتي:

 سجل كشوف األقساط. -

 .."كشف الحساب -
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ومما ال شك فيه أن قيد شركة التأمين لعمليات الوسيط المتعلقة بتحصيل مبالغ األقساط المستحقة 
إضافة إلى االحتجاج  ،هذه العمليةله أهمية خاصة، ونقصد بذلك األهداف التي تحققها  في هذا السجل

 .أو العميل المؤمن له بهذه الدفاتر أمام القضاء في حالة حدوث نزاع مع الوسيط
 الوسيطهو سجل تقيد فيه شركات التأمين بصفة دورية األقساط التي قام فسجل الحساب أما 

شركة التأمين حسب تاريخها، إضافة إلى قيمة التعويضات التي الخاص ببإيداعها في الحساب البنكي 
 هذا الحساب.األموال المودعة في من  تحققت أخطارهمممن للمؤمن لهم هذه األخيرة دفعتها 

ط لحركة األموال التي يتولى وسيعاكسة بمثابة مرآة بالنسبة لشركة التأمين يعد سجل الحساب و 
التأمين إدارتها، فمن جهة تقيد فيه أصول تتمثل في مبالغ األقساط المحصلة عن كل عقد من عقود 

خصوم وهي مبالغ التعويضات التي قام الوسيط بدفعها التأمين التي أبرمها الوسيط، وفي المقابل تقيد فيه 
 للعمالء المؤمن لهم.

في  مكانة ودور كل وسيط من وسطائهاوتحديد ويساعد سجل الحساب شركات التأمين في معرفة  
كما لو وزع هذا  ،إيجابيا ومحققا لألرباح لهذه الشركةدور وسيط ما ، فقد يكون العاماإلجمالي نشاطها 

شتى دون أن تتحقق حوادث وأخطار كثيرة مضمونة بموجب هذه  تأمين األخير عقود عديدة في فروع
نشاط ، وقد يكون وقلة المخرجات من تعويضات ،ما يعني زيادة مداخيل الشركة من أقساط ،العقود

 رجع سبب ذلكسواء  ،أي ضعيفا أو سلبيا ترتبت عنه خسائر ذلك ودوره على النقيض منالوسيط 
، أو لكثرة مثال(الحادة أو نفور العمالء منه المنافسة ك)لسبب من األسباب  لضعف إنتاج هذا الوسيط

ما يعني دفع مبالغ  ،وع الحوادث واألخطار المؤمن منها لمكتتبي عقود التأمين لدى هذا الوسيطوق
في فرع معين من فروع التأمين المرخص له الوساطة في  تعويضات تتجاوز قيمة األقساط المحصلة

 .وتوزيعها على الجمهور إبرامها
 

 المطلب الثاني

 .وأهدافها الرقابة المفروضة على نشاط الوساطة في التأمين أنواع

 

تختلف في كيفية أنواع، لرقابة المفروضة على نشاط الوساطة في التأمين ل ما من شك أن
األهداف فهي في حد ذاتها تلتمس تحقيق أهداف وغايات، و ومهما اختلفت أنواعها وأشكالها تطبيقها، 
 .ثابتة هي نفسها من وراء فرضهاالمرجوة 
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، بينما نبحث (في فرع أول)ذلك سنحاول في هذا المطلب عرض أنواع هذه الرقابة انطالقا من 
 .(في فرع ثان)أهداف هذه الرقابة 

 

 الفرع األول

 .أنواع الرقابة المفروضة على وسطاء التأمين

 

بصورة أكثر وضوحا ودقة طبيعة ونوع وامتداد الرقابة  يحددرغم أن المشرع الجزائري لم 
 برقابة هؤالء الوسطاء ةتعلقالمبموجب النصوص القانونية  نشاط الوساطة في التأمينالمفروضة على 

الواردة في المتضمن قانون التأمينات، أو  04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95في األمر  الواردة
لذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين اإلعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ا 340-95المرسوم التنفيذي

من طرف تلك التي تمارس أو  ،السلطات العمومية الرقابة التي تباشرهاسواء  ومكافأتهم، ومراقبتهم،
، إال أنه ومن خالل استقراء نصوص المواد الخاصة باألشخاص والهيئات مانحة اإلعتمادشركات التأمين 

من الرقابة المفروضة على  أو صنفين نوعين يمكن التمييز بينودور كل واحد منها  ،كلفة بهذه الرقابةالم
  :همانشاط هذا ال

 :مدى توفر والتأكد والتحقق من  ،للوسطاءمتعلقة بمنح االعتماد قبلية رقابة أولية  النوع األول

في شخص طالب أو النشاط المهنة هذه ممارسة لوالكفاءة والتأهيل الالزم  ،القانونيةشروط ال

 .االعتماد

 :تمارس من قبل  ،من أوقات العملموجودة في كل وقت ومستمرة رقابة دائمة  النوع الثاني

الموظفين التابعين المفتشين أو مانحة اإلعتماد للوسيط، مفتشين سواء التابعين لشركة التأمين 

وسيط  تكون أثناء ممارسة وهذه الرقابة، للجنة اإلشراف على التأميناتالمالية، أو  لوزارة

 .(1)لنشاطالتأمين ل

                                                           
 .95( أنظر: كالف )عبد السالم(، المرجع السابق، ص1)

(، ورقابة على الوثائق contrôle sur placeوهناك من الفقه من يصنفها إلى رقابة في مقر أو مكتب الوسيط من حين آلخر )

 (، أنظر: contrôle sur piècesوالملفات المرسلة من طرف الوسيط )

RAHAL (H.), Op. Cit, p91 et S. 
 انبي أعتقد أن هذين النوعين من الرقابة هما في األصل رقابة بعدية تأتي أثناء ممارسة الوسيط للنشاط.ومن ج
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 الفقرة األولى

 الرقابة األولية المتعلقة بمنح االعتماد.
 

سبقت اإلشارة )في الفصل األول من هذا الباب( إلى أن نشاط الوساطة في التأمين هو نشاط قام 
بذاته، تتوقف ممارسته على توفر جملة من الشروط المحددة قانونا، تخول لمن توفرت فيه هذه الشروط 

يريد الوسيط  شركة التأمين التيلطلب الحصول على اإلعتماد لممارسته إما بتقديم حق ممارسته، وذلك 
إذا كان الوسيط  لوزارة المكلفة بالماليةل، أو ضمن نطاق جغرافي معين إذا كان الوسيط وكيال تمثيلها
 . سمسارا

المفروضة االعتماد أو عدم منح المتعلقة بمنح الرقابة األولية الخطوة األولى في عملية  ثلتتمو 
الشروط القانونية الواجب توفرها في جميع توفر  التأكد من مدىعلى نشاط الوساطة في التأمين أساسا في 

 على بناءوذلك ، هذه الشروطأو بعض أو تخلف أحد  المهنةهذه وسيط التأمين حتى يتمكن من ممارسة 
للجهة مه يقدبت هذا الملف يلتزم طالب االعتماد ،هايتضمن مختلف الوثائق التي تثبت توفر الملف الذي 

نحه االعتماد م وهذه األخيرة بدورها تبدي رأيها إما برفض أو قبول، ادالمخولة لها قانونا منحه االعتم
 .الوساطة في التأمين نشاطممارسة له بوالترخيص 

الذي يحدد شروط منح  340-95)في المرسوم التنفيذي رقم ورغم أن المشرع الجزائري لم يبين 
نهائيا الرقابة المفروضة  وسطاء التأمين اإلعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم(

على شروط ممارسة الوسطاء لنشاط الوساطة في التأمين، خصوصا ما يتعلق بشروط الكفاءة المهنية 
الشرطين بنصوص خاصة في  ابة على هذوالنزاهة وحسن الخلق، إال أن المشرع الفرنسي خص الرقا

 .(1)قانون التأمين الفرنسي
الوزير  صادر عنيتوقف نشاطه على اعتماد يمنح له بموجب قرار فبالنسبة لسمسار التأمين و 

شركة التأمين التي  يوقعه معأما الوكيل العام فيتم اعتماده بموجب عقد التعيين الذي المكلف بالمالية، 
 ابموجب اتفاقية توزيع توقع بينهوالمؤسسات المالية ك و الصفة، في حين يتم اعتماد البنبهذه  تقبل اعتماده

شركة التأمين  منتجاتبعض بتوزيع  البنك أو المؤسسة الماليةسيقوم  أين ،وبين شركة التأمين المعنية
 المبينة في هذه االتفاقية.وفروعه على مستوى وكاالته  مانحة التوكيل

                                                           
( Contrôle des conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiationمواد الواردة تحت عنوان )ـوال (L514( أنظر: المادة )1)

 modalités de contrôle spéciales aux conditionsالمتعلقة بـالرقابة الخاصة بشروط السمعة: )( r514-1وبالتحديد المادة )

d’honorabilité.) 

 modalités de contrôle spéciales( المتعلقة بالرقابة الخاصة بشروط الكفاءة المهنية )r514-5و  r514-4و  r514-3والمواد )

aux conditions de capacité professionnelle.) 
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ثها المجلس حدِ التي يُ لجنة االعتماد" "الهام والفعال الذي تلعبه دور الوما يؤكد هذه الرقابة هو 
رأيها في مختلف هذه األخيرة تبدي ، و مختلف اللجان التي يتشكل منها كلجنة من بين الوطني للتأمين

نفسها، أو االعتماد  لممارسة النشاط، سواء االعتماد الخاص بشركات التأمينالمقدمة طلبات االعتماد 
، والحاالت والظروف التي تقتضي سحب هذا أشخاصا طبيعية كانوا أو اعتبارية الخاص بسماسرة التأمين

عدم توفر شروط ممارسة هذا النشاط، أو عند ارتكاب  ثبوت في حال االعتماد من هذا الطرف أو ذاك
 .والتجاوزات لبعض المخالفات الوسطاء

 من صالحيات لبعض وسطاء التأمين كون فيها منح االعتمادوحتى في الحاالت التي ي
شركة التأمين المعنية دون غيرها، فهي ملزمة في هذه الحالة بإعالم السلطات والهيئات  واختصاصات

 .ماليةأو بنوك ومؤسسات  عامينكانوا وكالء لهم سواء  هاالعمومية باعتماد

المتعلق  07-95من األمر  254األخيرة من المادة )بموجب الفقرة  ألزم المشرع الجزائريفقد  لذلك
تأمين بتبليغ إدارة الرقابة مسبقا بكل ال من شركات كل شركةفي هذا اإلطار ( ، المعدل والمتممبالتأمينات

مبلغ الكفالة، ونسب العموالت التي في هذا التبليغ ، مبينة وكيل ماعقد تعيين أبرمته واعتمدت بموجبه 
لجمهور، وذلك في أجل رخص له توزيعها على االمُ يل عن كل فرع من فروع التأمين الوكهذا سيتقاضاها 

 .(1)سريان مفعول عقد التعيينبدأ يوما قبل  45أقصاه 
 باعتمادها للوكيل أو تأخرها في تبليغ إدارة الرقابة ،لهذا اإللتزام ة شركة التأمينوفي حالة مخالف

 .دج 1.000.000قدرها  تتعرض لعقوبة تتمثل في غرامة مالية العام
تحصل كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لفائدة والجدير بالذكر أن هذه الغرامة 

 .(2)الخزينة العمومية
شركة تأمين أن تعرض على لجنة مراقبة التأمينات، أي اتفاقية كل يجب على  ومن جانب آخر،

قبل  ، وذلكمن شبكات التوزيعبينها وبين البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها  يتم إبرامهاتوزيع 
 .(3)دخولها حيز التنفيذ

                                                           
"يجب أن يبلغ المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  254مادة ــيرة من الــثة واألخــقرة الثالــ( أنظر: الف1)

سريان ( يوما قبل 45مسبقا إلدارة الرقابة كل عقد تعيين يتضمن على الخصوص، مبلغ الكفالة ونسب العمولة في أجل أقصاه )

 مفعوله.".

المتعلق بالتأمينات، والتي تنص  07-95المعدل والمتمم لألمر  04-06من القانون  248قرتين األخيرتين من المادة ـقرة األولى والفـــ( أنظر: الف2)

 دج: .... 1.000.000"كل مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية اآلتية تعرض صاحبها لغرامة قدرها على أنه: 

أعاله، فيما يخص تبليغ عقد تعيين الوكيل العام للتأمين قبل سريان  254من المادة  3االلتزام المنصوص عليه في الفقرة  -5

 مفعوله.
 يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية.".

روط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات ــفيات وشـالذي يحدد كي 153-07رقم  فيذيــوم التنــمن المرس 03( أنظر: المادة 3)

".... يجب على شركة التأمين أن تعرض على لجنة مراقبة المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 
 ة في المادة األولى أعاله، قبل دخولها حيز التطبيق.".التأمينات، أي اتفاقية توزيع تبرم بينها وبين الهيئات المذكور
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يجب أن يخضع أي تعديل يمكن أن يطرأ على أحكام اتفاقية  وال يقتصر األمر عند هذا الحد بل
التوزيع التي تربط البنك أو المؤسسة المالية بشركة التأمين إلى موافقة لجنة اإلشراف على التأمينات، 

 .(1)لعمل بهذه االتفاقيةا أحد الطرفين إنهاءفي حالة إعالمها إضافة إلى وجوب 
المتعلقة باإلعتماد أن المشرع الجزائري يسعى إلى منع يتبين من خالل فرض الرقابة األولية 

ممارسة هذا النشاط من قبل أشخاص ال تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة التي سبق ذكرها، وهذا 
ال فكيف نفسر اشتراطه لوجوب تقديم الوسيط للضمانات المالية  لتوفير حماية ناجعة لهذا القطاع الهام، وا 

 ديمها عند طلب اعتماده.التي يجب عليه تق
 

 الفقرة الثانية

 نشاط الوساطة في التأمين. أثناء ممارسةالرقابة 

 

دائمة وسطاء التأمين رقابة كل وسيط من نشاط  وكالة أو مقر أو محلتجري على مستوى 
الوسيط، أو من لها ـــين التي يمثــــين إما إلى شركة التأمـــــمن طرف مفتشو تأمين تابعوبصفة دورية مستمرة 

 لهيئات العمومية سالفة الذكر.لمفتشين تابعين  رفــط
على وسطاء التأمين الذين يحوزون سلطة إبرام  ةوفي حقيقة األمر تُفرُض الرقابة المستمرة والدائم

عقود التأمين وتسييرها )بموجب عقد الوكالة الذي يخولهم ذلك(، ذلك ألن سمسار التأمين في أغلب 
من هذه الرقابة الستقاللية نشاطه من جهة، كما أن دوره غالبا ما يقتصر على إلى حد ما  الحاالت معفى

 .(2)دو التفاوض إلبرام العقمجرد 
مراجعة التأكد من مدى التزام الوسيط بحدود سلطاته وصالحياته، و ويشمل هذا النوع من الرقابة 

، والتأكد من مدى مطابقة بمسكها التأمين وسيطالدفاتر والسجالت التي يلتزم البيانات المدونة في جميع 
 الوثائقط، سواء تلك العمليات المتعلقة بيالوس أجراهاالعمليات التي مختلف البيانات الواردة فيها مع هذه 

هذا  يقوم بهاالعمليات البنكية التي  أو تلك، )عقود، مالحق، مخالصات، ...إلخ( الموزعة على الجمهور

                                                           
الذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات  153-07من المرسوم التنفيذي رقم  07( أنظر: المادة 1)

عديل ألحكام االتفاقية المذكورة في ".... يجب أن يخضع أي تالمالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 

 أعاله، لموافقة لجنة اإلشراف على التأمينات.". 5المادة 

"يجب أن تعلم لجنة اإلشراف على التأمينات في حالة إنهاء أحد الطرفين العمل باالتفاقية منه والتي تنص على أنه:  08والمادة 

 المذكورة أعاله.".

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 
p93.  
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مبالغ  وسداد ،في الحساب المصرفي المحصلةما يتعلق بإيداع مبالغ األقساط ونقصد بذلك  ،األخير
 .للمؤمن لهم المستحقة التعويضات

ذا ما تساءلنا عن الفترة الزمنية التي يخضع فيها وسيط التأمين للرقابة على نشاطه فهي محددة  وا 
نحه االعتماد والموافقة لممارسة هذا انطالقا من تاريخ مإذ تبدأ هذه الرقابة بأجلين يمثالن بداية ونهاية، 
، وانتهاء بسحب االعتماد منه وتوقيفه أو توقفه عن ممارسة نشاطه، ممارسته النشاط وشروعه الفعلي في

 على النشاط. (1)وبين هذا التاريخ وذاك يتحدد مجال الرقابة
 أو تجاوز في هذه الوثائق من جانب أحد الوسطاء يقوم مفتش التأمين في حالة تسجيل أي نقصو 

وهي بدورها ترسلها إلى وكيل  ،لجنة اإلشراف على التأميناتضر بشأنها ترسل إلى مح وأبإعداد تقرير 
شركة التأمين  الجمهورية المختص إقليميا إذا كانت طبيعة المخالفات تقتضي المتابعة الجزائية مع إعالم

 .التخاذ ما تراه مناسبا بشأنهبذلك سيط يمثلها الو التي 
ال يقتصر تحريك الدعوى الجزائري لقواعد العامة الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية وبمقتضى ا

بل  وفقا لإلجراءات التي سبق ذكرها، ،العمومية في حق وسيط التأمين على لجنة اإلشراف على التأمينات
، مباشرة متى كان موضوعها متعلق بنشاطه أيضا حق تحريكهاالتأمين  طوسيمن فعل للطرف المضرور 

باسمها على الجمهور يوزع عقود التأمين و شركة التأمين التي يمثلها في هذه الحالة سواء كان المضرور 
طة في ــــشركات المنافسة الناشــــمالء المؤمن لهم، أو أحد الوسطاء أو الــــميل من العــــسابها، أو عــــولح

 السوق.
 

 الثاني فرعلا

 .أهداف فرض الرقابة على نشاط الوساطة في التأمين

 

تكمن أهمية الرقابة المفروضة على نشاط الوساطة في التأمين في الوظائف التي تؤديها هذه  
التي الهامة لى المصالح تسعى إلى تحقيقها من جهة أخرى، إضافة إواألهداف التي  من جهة، الرقابة

 تستهدف حمايتها.
فخوفا من ارتكاب وسيط التأمين ألخطاء عمدية أو غير عمدية، أو قيامه بعمليات اختالس  

بهدف وسرقة أموال، أو غش وتزوير واحتيال في الوثائق التي يوزعها على الجمهور أثناء ممارسة نشاطه 

                                                           
 .103( أنظر: كالف )عبد السالم(، المرجع السابق، ص1)
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أطراف، لرقابة لحماية مصالح كان من الضروري فرض هذه ااإلستيالء على مبالغ األقساط أو أجزاء منها 
 .أهدافغايات و وتحقيق  ،وأداء وظائف
ذا  من وراء فرض المراد تحقيقها والغايات  ،والمصالح ،األهداف أكثر في هذه أمعننا النظروا 

  :تتمثل فينجدها ثالث، الرقابة التي سبق ذكرها 
 .حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير 
 (1)نواحي الحياة المختلفةور الذي يؤديه التأمين في حماية الد. 

 .حماية مصالح شركات التأمين 

انطالقا من ذلك، سنتناول بشيء من التفصيل هذه الغايات الثالث التي يسعى المشرع إلى 
 تحقيقها من خالل فرضه لهذه الرقابة، وذلك في الفقرات التالية.

 

 الفقرة األولى

 لهم.المؤمن مصالحهم حماية 

 

إذا كان بإمكان شركات التأمين وبما تتمتع به من سلطة على وسطاء التأمين المعتمدين لديها أن  
لها، فإن حماية حقوق ومصالح طالبي التأمين والمؤمن لهم  باعتبارهم تابعينتفرض وتبسط رقابتها عليهم 

هؤالء قابة مشددة على ر لفرض المشرع الجزائري تقتضي الطرف األضعف في عقد التأمين  مباعتباره
 للوقوف والتحقق منها مختلف العمليات التي يقومون بها، لوسطاء من خالل مراجعة مفتشو التأمينات ال

وما إذا كان وسطاء التأمين قد التزموا بمبدأ األمانة والنزاهة  ،صحة ومصداقية هذه العملياتعلى مدى 
من استيالء على عليهم أو ارتكبوا عمليات احتيال وتدليس  ،نشاطهمل تهمممارسقيامهم بمهامهم و عند 

التأمين، أو االستيالء على مبالغ  اتإلى شرك تحويلهاوعدم  التي التزموا بدفعها لهم األقساط المحصلة
في عمليات من طرف الوسيط أو استغالل هذه المبالغ أو تلك للمؤمن لهم،  التعويضات الواجبة الدفع

التأمين  مختلف عقود أو التالعب في أسعارقبل تحويلها إلى مستحقيها، شخصية ى مالية وتجارية أخر 
 .من عمليات االحتيال وغيرهاالموزعة من طرفهم، 

زعة عن تكون بعض عقود التأمين المو لاالحتيال يمتد بل قد  ،وال يقتصر األمر عند هذا الحد
، وذلك كقيام وسيط التأمين بإبرام عقد من عقود إحدى فروع مزورةأو بوساطتهم طريق هؤالء الوسطاء 

                                                           
 .228برهام )محمد عطا هللا(، المرجع السابق، ص( أنظر: 1)
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أو غير معتمد كوسيط نهائيا،  التأمين مع مؤمن له بطريقة احتيالية وهو ال يحوز سلطة إبرام هذا العقد
هذا ، أين يظن الذي سيقبضه من العميل المؤمن له وهذا بهدف استحواذه على مبلغ القسط ،تأمين أصال

 ،عند هذا الوسيط نفسه أو ممتلكاته منهامن األخطار التي أمن بموجب هذا العقد  أنه مغطى األخير
 .تماما ذلك على النقيض منوالحقيقة هي 

على اجتهاد القضاء الفرنسي  فرض فقدالمؤمن لهم  وأولتوفير مزيد من الحماية لطالبي التأمين 
ووجوب مساعدتهم لهم عبر مختلف  ،مالتي سبق بيانها تجاه عمالئه عاتق وسطاء التأمين االلتزامات

في هذا الوسطاء هؤالء التي يتمتع بها  والفنية وهذا نظرا للخبرة المهنيةالعقد، التي يكون عليها مراحل ال
 المجال.

ومستهلكي خدمات التأمين، لمؤمن لهم ا والفعالة للعمالء ضرورة توفير الحماية الالزمةولعل 
زات التي قد تقع فيها كل من شركات التأمين، أو وسطائها من التجاو مصالحهم و  ،حقوقهموحفظ 

تتولى حمايتهم والدفاع عن  ،نشئ لجنة خاصة بهمجعلت المشرع الجزائري يُ هي التي المعتمدين 
 "لجنة حماية مصالح المؤمن لهم والتعريفة"وهي  ،مصالحهم على مستوى المجلس الوطني للتأمينات

 .ذكرهالنا التي سبق 

 

 الثانيةة الفقر

 .شركات التأمينحماية مصالح 

 

إضافة إلى السعي لحماية مصالح المؤمن لهم تهدف الرقابة التي تفرضها كل من السلطات  
وشركات التأمين إلى حماية مصالح هذه األخيرة من مختلف المخالفات والجرائم التي يمكن أن  ،العمومية

التي يحصلها أو يتولى الوسيط سدادها  القيم الماليةيرتكبها وسطاء التأمين في حقها، خصوصا ما تعلق ب
 األقساط والتعويضات.كل من المتمثلة في مبالغ و 

فإن ذلك  في حقهامتى ثبتت عالقة التبعية  وسطائهاونظرا لمسؤولية شركات التأمين عن أفعال  
 ،وبصورة مستمرة ،أكبر من تلك التي تمارس من طرف السلطات العموميةعليهم رقابة  تفرضجعلها 

 دورية ومنتظمة.
اختالس  :مثلالمعروفة في هذا النشاط إلحدى الجرائم مثال ذلك ألن ارتكاب وكيل شركة التأمين 

إذا كان مدفوعة من طرف المؤمن له ال يعفيها من مسؤوليتها عن فعله تأمين مبالغ أموال تمثل أقساط 
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قصد ولو دفعت هذه الشركة يجهل حقيقة الوسيط أو حدود سلطاته وصالحياته، المؤمن له حسن النية، 
 .(1)بأنها لم تباشر رقابتها على هذا الوكيلإعفاءها من مسؤوليتها 

وذات األمر يؤدي إلى قيام مسؤولية الشركة عن فعل الوسيط إذا قام بتزوير عقد التأمين قصد 
مبلغ قسط أكبر مما هو دفع طالب العميل المؤمن له باالستيالء على مبلغ القسط أو جزء منه، أو 

، نفسه أو ممتلكاته منه األخيرلتغطية الخطر الذي أمن هذا كمقابل شركة التأمين  قبلمن فعال مطلوب 
 والمحصل ،من طرف الشركةبالفارق بين المبلغين المطلوب ولحسابه الخاص  الوسيط بهدف احتفاظ وهذا

 .فعليا من طرفه
الحاالت يتهرب وسطاء التأمين من الوفاء بمبالغ األموال المعهود بها إليهم، وعدم في بعض 

أدائها إلى مستحقيها في اآلجال المتفق عليها سواء كانت مبالغ أقساط أو مبالغ تعويضات، فيستغلها 
 الوسيط في قضاء أمور شخصية ثم يتماطل في تسديدها، وهذا يرتب مسؤولية الشركة عن أفعالهم إذا

 ثبتت تبعيتهم لها.
لذلك كان من الضروري منح شركات التأمين باعتبارها متبوعا سلطات فعلية تمارسها على 

المعدل  07-95ضمن نصوص األمر لم ينص عليها المشرع الجزائري السلطات  ورغم أن هذه ،تابعيها
الذي يحدد  340-95قم ر  المتضمن قانون التأمينات، أو في المرسوم التنفيذي 04-06والمتمم بالقانون 

سالف الذكر،  شروط منح وسطاء التأمين اإلعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم،
وهي مراقبة أعمال  ،من القانون المدني 136نص المادة المشرع الجزائري لصياغة  من مستخلصة إال أنها
من أجل الحول دون  ، وذلكوفقا لمقتضيات نشاطهاوتوجيهه  ،وتحت مسؤوليتها لهابصفته تابعا الوسيط 

 .بها إلحاق الضرر
في حال على وسيط تأمين واحد، وذلك قد تباشرها أكثر من شركة تأمين وسلطة الرقابة والتوجيه 

في فروع مختلفة داخل نفس المنطقة أو اإلقليم الجغرافي  تأمين شركات ةعدوتمثيله ل األخير، هذا تبعية
 الذي يمارس ضمن نطاقه مهامه.
أدى إلى وقوع ضرر لحق أحد ما، و خطأ المعتمد لدى شركة التأمين فإذا صدر عن الوسيط 

، اعتبرت في هذه الحالة لمهام مسندة إليه تهأثناء تأديعنه  اوكان ذلك الخطأ صادر  ،من الغيراألطراف 
باعتباره مسؤولة مدنيا عن فعل الوسيط بصفتها متبوعا عن أعمال الوسيط مانحة التوكيل كة التأمين شر 

تابعا لها، إال إذا كان المضرور من فعل الوسيط سيئ النية عند تعامله مع هذا األخير، ويعلم حدود 
 صالحياته وسلطاته.

                                                           
)1( Cass. Civ, 2

e
 Chambre, 11/10/2007, R.G.D.A, 2008, p250. Note: LANGÉ (D.). 
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 الفقرة الثالثة

 التأمين.التي يؤديها حماية الوظيفة 
 

اإلجتماعية، واإلقتصادية، النفسية، و حياة اإلنسان مهمة في  وأدوار نظام التأمين وظائف يؤدي
من يمارسه قصد حماية األدوار التي على و  ،لذلك كان ال بد من فرض رقابة على هذا النشاطوالتجارية، 

 يؤديها والوظائف التي يقوم بها.
فل له األمان، وقد اشتق لفظ التأمين من إن أهم وظيفة يقوم بها التأمين للمؤمن له هي أنه يك

وما صاحب ذلك  ،األمان، خصوصا وأن الحياة المعاصرة أصبحت مليئة باألخطار جراء تقدم الحضارة
من انتشار اآلالت الميكانيكية والسيارات ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية والمصانع والمباني 

عواقب األخطار التي قد يتعرضون لها جراء ين مالذا يقيهم الضخمة، ما جعل الناس يلتمسون في التأم
 هذه األخطار.حدوث 

للمؤمن له سبب من أسباب األمان، كذلك هو وسيلة من وسائل يعد بالنسبة وكما أن التأمين 
يستطيع المؤمن له رهن وثيقة التأمين، مثال االئتمان واالدخار في نفس الوقت، ففي التأمين على الحياة 

من بين فروع التأمين ويضمن بمقتضاه وفاء دينه، فهو وسيلة ائتمان، فرع أو تقديم تأمين الكفالة الذي يعد 
وفي المقابل هو وسيلة ادخار تساهم في تكوين رؤوس أموال يدخرها المؤمن له لوقت الحاجة أو العجز 

لذلك كان من الضروري فرض رقابة على هذا النشاط للحول دون  (1)كما في فروع التأمين على الحياة
 .ارتكاب الوسطاء لعمليات نصب واحتيال أو اختالس تؤدي إلى قيام مسؤوليتهم الجزائية

حماية الدور الهام والفعال الذي من أهداف فرض الرقابة على نشاط الوساطة في التأمين هو و 
من مختلف الجرائم التي يمكن أن يرتكبها وسطاء التأمين كاختالس يؤديه التأمين في القطاع االقتصادي 
التعويضات مثال، خصوصا إذا علمنا أن نظام التأمين هو مبالغ أو تحويل كل أو جزء من األقساط و 

نظام ذو طبيعة مالية، ويعد إحدى الوسائل الهامة لالدخار من خالل رؤوس األموال الضخمة المكونة من 
المضمونة  ل في األصل رصيدا لتغطية المخاطراألقساط واشتراكات المؤمن لهم التي تمثمجموع مبالغ 

ي مجاالت أخرى تعود بالنفع العام، ألن هذه المخاطر ال هذا الرصيد يستثمر غالبا ففي حالة تحققها، و 
ن حدث ذلك فل ،الحاالت جميعتتحقق في   يكون في نفس الوقت. نوا 

إذ  ،لنظام التأمين في مجال المعامالت والمبادالت التجارية الدوليةوتزداد األهمية االقتصادية 
يعتبر عامال مشجعا لتكثيف المبادالت بين الشعوب والدول من خالل القيام بعمليات عابرة للحدود دون 

                                                           
، المرجع "عقود الغرر وعقد التأمين"( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( 1)

 وما بعدها. 1094السابق، ص
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والسياسية )كالحروب  ،خوف من اآلثار السيئة التي تسببها المخاطر التجارية )كخسارة الفوائد واألرباح(
 .(1)والطبيعية )كالكوارث الجوية والبحرية( ،زمات واالضطرابات(واأل

من المنتجة كما يوفر التأمين حماية وتغطية ناجعة للمستثمرين وأصحاب المشاريع االقتصادية 
هذه المشروعات، وهذا يعد عامال مشجعا ويساهم في زيادة نسبة االستثمار المخاطر التي قد تتعرض لها 

 في هذا الجانب.
أما الدور البارز لقطاع التأمين هو مساهمته في الدخل الوطني بنسب تختلف من سنة إلى 

على كل من يمارس هذا بل وبسط سيطرة  ،هذه تقتضي فرض رقابةكأهمية أخرى، وما من شك أن 
في الحياة  لحماية الدور الذي يؤديه التأمينوالوسطاء، وهذا  (2)بما فيها شركات التأمين ،النشاط
 .االقتصادية والتجاريةتماعية و اإلج

 

 المبحث الثاني

 .التأمين المترتبة عن ممارسة نشاط الوساطة في المسؤولية الجزائية

 

المتضمن قانون  04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95في األمر المشرع الجزائري  أقر
النصوص القانونية التي تحدد العقوبات  بعضمن خالل بالمسؤولية الجزائية لوسطاء التأمين  التأمينات

ارتكابهم أو  ،إخاللهم بإحدى االلتزامات القانونية المفروضة عليهمفي حالة  على الوسطاءالمفروضة 
إلى تحقيق مزيدا من ويهدف من وراء ذلك  ،فيما بعد ألحدى المخالفات أو الجرائم التي سيأتي بيانها

الهام الذي يؤديه  االقتصاديوالدور  ،ية المؤمن والمؤمن لهالقة التعاقدالحماية القانونية الفعالة لطرفي الع
أثناء ممارستهم الوسطاء هؤالء التي يمكن أن يرتكبها المختلفة لمواجهة الجرائم كله ، وهذا نشاط التأمين

 التأمين. لنشاط الوساطة في

 المرتكبة من طرفلجرائم ل تحدد العقوبات المقررةلكن عند البحث في القواعد القانونية التي 
وسطاء التأمين أثناء ممارستهم لنشاط الوساطة أول ما يالحظ هو تشتت وتفرق هذه القواعد بين األمر 

 المعدل والمتمم 156-66األمر و  ،من جهة المتعلق بالتأمينات 04-06المعدل والمتمم بالقانون  95-07
بعض األحيان ال توجد نصوص قانونية في  على اعتبار أنه من جهة أخرى المتضمن قانون العقوبات

                                                           
 .16السابق، ص دي )معراج(، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، المرجعـــــ( أنظر: جدي1)

، المرجع "عقود الغرر وعقد التأمين"( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( 2)

 .1096السابق، ص
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الجنائية العامة، إضافة إلى ما يعني اللجوء إلى القواعد  ،خاصة تحكم الجرائم التي يرتكبها وسطاء التأمين
جزاءات تأديبية أخرى تفرضها السلطات العمومية )الوزير المكلف بالمالية، لجنة اإلشراف على التأمينات( 

 سطائها المعتمدين.أو شركات التأمين على و 
وفي سبيل دراسة موضوع المسؤولية الجزائية المترتبة عن ممارسة نشاط الوساطة في التأمين، 
سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث سنتناول أهم صور المسؤولية الجزائية لوسطاء التأمين والعقوبات 

ض الجزاءات المدنية المفروضة المقررة لها )في المطلب األول(، بينما نخصص )المطلب الثاني( لعر 
 على وسطاء التأمين في حال ثبوت ارتكابهم إلحدى المخالفات أو الجرائم.

 

 األولالمطلب 

 .المقررة لهاالعقوبات صور المسؤولية الجزائية لوسطاء التأمين و

 

المتعلق بالتأمينات  04-06المعدل والمتمم بالقانون  07-95عدد المشرع الجزائري في األمر  
 من يرتكبها من وسطاء التأمين ىالتي رتب علوالجرائم بعض المخالفات ال الحصر على سبيل المثال 

لهذه من ارتكابهم المكلفون بأعمال الرقابة مفتشو التأمينات  تحققعقوبات تطبق عليهم في حالة 
وكالء  هؤالء الوسطاء ، سواء كانذلك بعد تحريك دعوى عمومية لمتابعتهم جزائياو  ،المخالفات والجرائم

 أو سماسرة تأمين.البنكية  والمراكز عامين أو وكالء مكتتبون على مستوى الفروع
إذا عمليا وسيط التأمين ال يثير أي إشكاال شخص رغم أن تطبيق العقوبات المقررة قانونا على و 

تثير إشكالية قيام أنه قد يتبادر إلى الذهن  إالكان هذا الوسيط شخصا طبيعيا، ثبتت مسؤوليته الجزائية و 
، ونقصد  شخصا معنوياالتأمين وسيط  الت التي يكون فيهاافي الحالمقررة قانونا تطبيق العقوبات صعوبة 

 .بذلك شركة سمسرة في التأمين
من المسلم به في هذا المقام أن ممثلي األشخاص المعنوية بشكل عام يسألون جنائيا عن أفعالهم 

لو ارتكبوا هذه األفعال لمصلحة الشخص المعنوي الذي يعملون و المشروعة التي تصدر عنهم حتى  غير
، ذلك أن لكل شخص معنوي ممثل قانوني يعبر عند تعامله مع الغير أو يمثلونه قانونا لحسابهباسمه و 

صالحية القيام  عن إرادته، وأن هذا الممثل في شركة السمسرة في التأمين هو الممثل الذي منحه المشرع
عليه  ، وبناءالصادر عنه وبات المقررة لهذا السلوكبأعمال الوساطة في التأمين، ولذلك تطبق عليه العق

الممثل أو الشريك في شركة السمسرة في التأمين مرتكب السلوك اإلجرامي والمخالف للقانون يسأل فإن 
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قاصدا  من وراء ذلك تحقيق مصلحة  ،مينشخصيا عن فعله حتى ولو قام به باسم شركة السمسرة في التأ
 .(1)لهذه األخيرة

عن األفعال اإلجرامية التي يرتكبها عند وسيط الجزائية الفإنه لقيام مسؤولية  ،وعلى العموم
لقيام هذه المسؤولية وهي: أن يكون الفعل اإلجرامي  العامةيجب توفر الشروط نشاط الوساطة ل تهممارس

ممثال قانونيا له إذا كان هذا الوسيط شخصا نائبا أو شخص يعد شريكا أو أو من  ،الوسيطقد وقع من 
أو من  ،نشاط الوساطة في التأمينب متصالعنه المخالفة أو الجريمة  تترتبمعنويا، وأن يكون الفعل الذي 

، وأن يهدف أو يعود الفعل في شركة الوساطة أو الشريك أو النائب بين صالحيات واختصاصات الممثل
 أو على شركة الوساطة في التأمين. ،بالفائدة عليهالقانوني وسيط أو ممثله الالصادر عن رامي اإلج

ذا تأملناو  صور  ضمنفإننا نجدها تندرج التي يرتكبها وسطاء التأمين عادة المخالفات والجرائم  ا 
قصد  الوسطاء هؤالءجانب من والغش  في معظم األحيان تأخذ هذه الجرائم طابع االحتيالفرئيسية ثالث: 

مع  جريمةالفي ويساهم وسيط ال يشارك، وفي حاالت أخرى قد الحصول على مبالغ أموال غير مستحقة
يخالف إحدى االلتزامات يقع الوسيط في أخطاء جسيمة و  الحاالت، وفي بعض المؤمن له أو مكتتب العقد

، وهذه تي اعتمدته بهذه الصفةال أو العقد الذي يربطه بشركة التأمين القانونبمقتضى عليه  المفروضة
 نتناوله تباعا.و  ،نفصل فيههي ما س الصور

 

 الفرع األول

 .التأمين وسطاءاحتيال جرائم 
 

يعرف االحتيال في التأمين بأنه: كل سلوك يقصد منه تحقيق كسب غير مشروع من مرتكب  
ويمكن تحقيق ذلك على سبيل المثال ال على سبيل الحصر بالوسائل  ،أو ألطراف أخرى لذاته االحتيال

                                                           
إلجرامي الصادر عن الشريك أو الكادر الفني لكن المثير للجدل هو مدى إمكانية التسليم بقيام المسؤولية الجزائية لوسيط التأمين عن السلوك ا( 1)

واإلداري الالزم لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين وفقا ألحكام القانون، باعتبار أن الوسيط شخص معنوي مستقل عن الشخص الطبيعي 
دى اإلقرار بالمسؤولية الجزائية )ممثله( الذي ارتكب السلوك المعاقب عليه قانونا، حيث أن هناك انقساما واضحا في الفقه الجنائي حول م

ألمر للشخص المعنوي بين رافض ومؤيد لهذه المسؤولية. فاالتجاه العام السائد حديثا هو الذي يقرر المساءلة الجنائية لألشخاص االعتبارية، ا
لية، ذلك ألن تقديم وثائق التأمين الذي ينسجم من التطور والتقدم االقتصادي، وفي مجال سوق التأمين بوجه خاص ينبغي اإلقرار بهذه المسؤو

التي تصدرها شركات التأمين يتم في بعض األحيان من خالل شركات الوساطة، ويترتب على ذلك إمكانية ظهور أنماط مختلفة من الجرائم 
بالمسؤولية الجزائية التي ترتكب والتي تنعكس بالضرورة على مصالح المستهلكين بشكل خاص واالقتصاد القومي عموما، لذلك فإن اإلقرار 

 لهذه الشركات يؤدي إلى تحقيق حماية جزائية أكثر فعالية لهذه األسواق التأمينية لمواجهة الجرائم التي تقع فيها، وهذا ينصب في مصلحة
 جميع أطراف العملية التأمينية واالقتصاد الوطني ضد األخطار التي تهددها.

تأمين تكون مسؤولة جزائيا عن السلوك المخالف للقانون الصادر عن ممثليها والشركاء بناء على ما تقدم فإن شركات السمسرة في ال
فيها، ومع ذلك فإن إقامة هذه المسؤولية على شركة السمسرة في التأمين ال يؤدي إلى استبعاد المسؤولية الجزائية للممثل أو المساهمون 

 الواقعة اإلجرامية.  الشريك بصفته الشخصية باعتباره الفاعل األصلي للسلوك أو
بعنوان: المسؤولية الجنائية لوسطاء التأمين على ضوء نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء مداخلة بح )عمر عبد المجيد( ــأنظر: مص

ين المؤتمر السنوي الثاني والعشرون الذي تناول الجوانب القانونية للتأمفي دولة اإلمارات،  2013ة ( لسن15التأمين رقم )

 وما بعدها. 245، ص2014مايو  14-13، في الفترة -جامعة اإلمارات العربية المتحدة-واتجاهاته المعاصرة، كلية القانون
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شركة التأمين التالية: كتم أو إخفاء أو عدم الكشف عن إحدى أو كل المعلومات والحقائق المتصلة بقرار 
المالي، أو إساءة المسؤولية موضع الثقة أو عالقة الوكالة، أو اصطناع مطالبة بمبلغ التعويض دون 

المؤمن منه، أو رفع قيمة المطالبة بالتعويض بزيادة قيمة الضرر أو كل تغيير بوسائل غير  تحقق الخطر
 .مشروعة قصد تحقيق مكاسب غير مستحقة

يتمثل في  ركن مادي هما: على ركنينتقوم وسطاء التأمين  طرفمن  ةجرائم االحتيال المرتكب إن 
ادة المجني عليه، والنتيجة اإلجرامية تسليم  الذي يعيب إر التدليس و فعل الوسيط المبني على الخداع 

المجني عليه المال إلى الجاني وهو الوسيط، ورابطة سببية وهي الغلط الناتج عن الخداع والتصرف 
، وهو تسليم صادر عن إرادة فاسدة إجراميةالمبني عليه، والتسليم ال يتنافر مع هذا الفعل بل هو نتيجة 

إذ تعتبر جريمة االحتيال في األصل من الجرائم العمدية التي تتوفر على القصد الجنائي،  وركن معنوي
استلمه من المجني عليه عميال مؤمن له حيث تنصرف إرادة الوسيط وتتجه نيته إلى تملك المال الذي 

 .(1)تأمينكان أو شركة 
ا صور رستهم لنشاط الوساطة أثناء مماالتأمين  وسطاءمن قبل  الممكن ارتكابهويأخذ االحتيال  

 : منهانورد ة يدعد
 تأمين دون حيازته العتماد قانوني يخوله القيام بذلكالعقود عقد من اكتتاب الوسيط ل. 

 اكتتاب أو محاولة اكتتاب الوسيط لعقود تأمين على أساس تصريحات كاذبة. 

  كل أو جزء من األقساط ومبالغ التعويضاتوسيط لالاختالس أو تحويل. 

  إلخ.لمطالبة بالتعويض (بمفرده أو بتواطؤ مع المؤمن له)اصطناع الوسيط... 

وذلك في الفقرات  ،بناء على ما تقدم، سنتطرق بالشرح لصور االحتيال التي يرتكبها وسطاء التأمين

 التالية:

 

 األولى قرةالف

 .معتمد قانوناالوسيط اقتراح واكتتاب عقود تأمين دون أن يكون 
 

 من خاللتعتبر مهنة الوساطة في التأمين من المهن المنظمة والمحمية قانونا، ويتجلى ذلك 
، وتقوم الجريمة متى أنه وسيط تأمينأو ضمنية تجريم اإلدعاء كذبا من طرف أي شخص بصفة صريحة 

                                                           
 وما بعدها. 248( أنظر: مصبح )عمر عبد المجيد(، المرجع السابق، ص1)
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وسيط أو أنه ، وال يحوز أصال هذه الصفة ادعى شخصا ما كذبا أنه وسيط تأمين وهو ليس معتمد قانونا
عقود التأمين كل غير أنه ال يحوز اعتماد توزيع  فقط، تأمين فعال وله صالحية توزيع بعض فروع التأمين

ألي  هذه الصفة أو تم تجريده من، توزيعه ترخيص ما ليس لهتأمين  وقام باكتتاب عقدعلى الجمهور، 
المسؤولية الجزائية لهذا  سبب من األسباب بعدما كان مكتسبا لها من قبل، أين تقوم في هذه الحالة

ما يستوجب معاقبته بالعقوبات المقررة  والحقيقة خالف ذلك، بأنه وسيط تأمين الشخص المدعي كذبا
 .لفعله هذا قانونا

 هالمعدل والمتمم( بأن ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  268)المادة  قضتففي هذا اإلطار 
باكتتاب أو باقتراح اكتتاب عقد من عقود التأمين إما يقوم )طبيعيا كان أو معنويا( كل شخص يتعرض 
من قانون  372للعقوبات المنصوص عليها في المادة  معتمد قانونا، دون أن يكون وسيط تأمينولو ك

 :(1)العقوبات وهي
  سنوات. 10الحبس من سنة إلى 

  دينار. 200.000إلى  500غرامة مالية من 

  وبالمنع من  ،الجاني من جميع الحقوق الوطنية أو من بعضهاكما يجوز عالوة على ذلك حرمان
 .(2)اإلقامة وذلك لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر

المعدل  ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  244الفقرة الثانية من المادة نص وبالرجوع إلى )
سالفة الذكر تستحق عن كل عقد من عقود التأمين المقترحة المالية الغرامات  والمتمم( نجدها تقضي بأن
كما هو الحال هذه الغرامات وتحصل وليست غرامة واحدة عن جميع العقود، أو المكتتبة بطرق احتيالية، 

  .(3)في مجال الضرائب

                                                           
"كل شخص يكتتب أو يقترح اكتتاب عقد من نص على أنه: المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي ت 07-95ر ـمن األم 268( أنظر: المادة 1)

من هذا  245و  244عقود التأمين ولو كوسيط، دون أن يكون معتمد قانونا، يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 

 األمر.".

"كل المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  ،المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966المؤرخ في  156-66من األمر  372مادة ــــ( أنظر: ال2)

من توصل إلى استالم أو تلقي أموال أو منقوالت أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات 
يه إما باستعمال أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك باالحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع ف

أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث األمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة 
أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على األقل إلى خمسة سنوات على األكثر وبغرامة من 

 دينار. 20.000إلى  500

وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء 

 دينار. 200.000لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 
أو من بعضها  14ك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة وفي جميع الحاالت يجوز أن يحكم عالوة على ذل

 وبالمنع من اإلقامة وذلك لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر.".

جمهور سواء "يتعرض كل شخص يقدم للالمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95ر ــمن األم 244مادة ــــ( أنظر: ال3)

من هذا األمر، لعقوبات االحتيال المنصوص عليها في المادة  204لحسابه الخاص أو لحساب شركة تأمين عقدا يخالف أحكام المادة 

 من قانون العقوبات. 372

 تستحق الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل عقد من العقود المقترحة أو المكتتبة.".
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باطلة، فإنها تعتبر طرق احتيالية إحدى العقود التأمين المكتتبة بجميع ل بالنسبةوالجدير بالذكر 
أبرموا هذه إذا منها  والمستفيدين ،والمكتتبين ،المؤمن لهمالعمالء غير أنه ال يحتج بهذا البطالن في حق 

 .(1)عن حسن نية العقود
ما( على طالب تأمين اكتتاب عقد ما تأمين فإذا اقترح شخص )يزعم أنه وسيط معتمد لدى شركة 

الوسيط، التزمت شركة التأمين هذا ، وكان هذا العميل حسن النية يجهل حقيقة خطاراأليغطي خطر من 
، وتعويضه عن طيلة مدة سريان هذا العقد التي اكتتب هذا العقد باسمها بضمان أخطار هذا األخير

الخسائر واألضرار التي لحـــقت به، أو أصابت ممتلكاته إذا تحقق الخطر المؤمن منه فعال، شرط ثبوت 
، وهو في زعم اكتسابه صفة وكيال لهاينيته، ولها بعد ذلك حق الرجوع على الشخص المدعي الذي حسن 

 .الحقيقة ليس كذلك
برمها أالتي و  هاالمؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين مناستمرار عقود التأمين لفائدة لكن حق 

أو التي التي يمثلها  شركة التأمينالترخيص التي تحوزه باالعتماد و متعلق  الوسيط بطرق وأساليب احتيالية
وتوزيعه على تقديم هذا الفرع من فروع التأمين مخول لها قانونا وما إذا كانت  ،هذا األخيريزعم أنه يمثلها 

وذلك كما لو قام وسيط تأمين معتمد  ،، فقد يفسخ عقد التأمين في هذه الحالة بقوة القانونلجمهور أو الا
بإبرام عقد تأمين على األشخاص باسم لدى شركة تأمين ما متخصصة في تقديم فروع تأمينات األضرار 

طرق ــذلك بتم خاص أصال( و ــــنات األشــــولحساب هذه الشركة )وهي ال تحوز ترخيص تقديم فروع تأمي
المؤمن له أو المكتتب  تزملاساط التي ــغ األقتالس مبالـــقصد اختأمـــين انتـــهجها وســـيط التيالية ــوأساليب اح

 .بدفعها واستلمها الوسيط النية حسن
 

 الثانيةالفقرة 

 اختالس كل أو جزء من األقساط ومبالغ التعويضات.

 

 Détournement deاألموال )في الحاالت التي يقوم فيها وسيط التأمين باختالس كل أو جزء من  

fonds )مبالغ األقساط المدفوعة له أو مبالغ التعويضات المستحقة األداء التي تمثل و  ،المعهود بها إليه
كما لو يقوم وسيط للمؤمن لهم يتم ذلك عن طريق االحتيال والتزوير في المستندات والوثائق، وذلك 

أن دون و  ،القيمة الحقيقيةعن بزيادة قيمته التعويض من طرف المؤمن له مبلغ مطالبة بعند ال التأمين
                                                           

"تعتبر عقود التأمين المكتتبة حسب الشروط المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  245 مادةـ( أنظر: ال1)

أعاله باطلة، غير أنه ال يحتج بهذا البطالن في حق المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين إذا كانوا عن حسن  244الواردة في المادة 

 نية.".
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، وهذا كله بهدف تحقيق مكاسب ضرر كلي للشيء المؤمن عليهالخطر المؤمن منه يترتب عن وقوع 
 غير مستحقة.

وتتمثل في قيام التي حصلها لجزء من مبالغ األقساط التأمين وسيط ى الختالس وهناك صورة أخر  
، عند اكتتاب عقد التأمين الذي توسط في إبرامه مبلغ القسط المستحق الدفعقيمة وسيط التأمين بتضخيم 

لخطر المؤمن الفعلية لوعند استالمه لهذا المبلغ يقوم بتحويل مبلغ القسط الصحيح المقابل لقيمة التغطية 
نظير توسطه في  إضافة إلى مبلغ العمولة المستحقة التي سيتقاضاها ،بالفرق منه لشركة التأمين ويحتفظ

 .(1)إبرام هذا العقد
التي  حجزه لمبالغ األقساطصورة وقد تتمثل عملية االحتيال التي يقوم بها وسيط التأمين في 

لها تحويلها إلى وامتناعه عن  ،المؤمن لهم أو ومكتتبي عقود التأمينالعمالء المدفوعة من طرف و  حص 
، وفي هذه قصد تحقيق أرباح بل قد يستعملها في عمليات أخرى تجارية مثال ،شركة التأمين التي يمثلها

الحالة غالبا ما يتعذر اكتشاف قيام الوسيط بذلك سواء من طرف شركة التأمين أو من طرف العمالء 
ت تحقق الخطر المؤمن منه، ومباشرة المؤمن لهم إجراءاوقوع الحادث و المؤمن لهم أنفسهم إلى حين 

 .اتالتعويضلغ امببالمطالبة 
المعهود بها  ألمواللإخفائه أو اختالسه  وسيط في حالةالتأمين عن فعل الة ونظرا لمسؤولية شرك 

يسلمها للمؤمن لهم  تعويضاتمبالغ أو  ،يؤديها لشركة التأمين التي يمثلها إليه سواء كانت مبالغ أقساط
ذلك جعل شركات ، (2)سلطة قبض وتحصيل األقساط وسداد مبالغ التعويضات مخول له قانونامتى كان 

إلزام وسطائها المعتمدين بإيداع أقساط  أهمهاين تتخذ بعض االحتياطات الضرورية في هذا اإلطار التأم
إلى  االتأمين المحصلة في الحساب البنكي المخصص لممارسة نشاط الوساطة في التأمين أو تحويله

ودون اقتطاع  ،األخيرةالزمنية التي تحددها له هذه فترة على أن ال يتجاوز ال ،أسرع وقت ممكنالشركة في 
 أي مبالغ أو عموالت منها.

العميل يتعذر في بعض األحيان اكتشاف اختالس وسيط التأمين لمبالغ األقساط التي استلمها من  
بالتعويضات الناتجة عن تحقق الخطر المؤمن منه، وفي هذه  ة هذا األخيرالمؤمن له إلى حين مطالب

متى ثبت حسن نية هذا العميل ودفع مبلغ التعويض كامال  ،ا الخطرالحالة تلتزم شركة التأمين بضمان هذ
من األقساط التي استلمها وكيلها العام، ولها بعد دفع مبلغ التعويض حق  رغم أنها لم تستلم أي قسط

                                                           
 .250ح )عمر عبد المجيد(، المرجع السابق، ص( أنظر: مصب1)

)2( Cass. Civ, 2
e
 Chambre, 07/02/2013, R.G.D.A, 2013, p1005. Note: LANGÉ (D.). 
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الرجوع على وكيلها لمطالبته بمبلغ األقساط التي استلمها، أو تحميله مبلغ التعويض الذي التزمت بدفعه 
 ه حسن النية.للمؤمن ل
عن باعتبارها متبوع المدنية إعفاء شركة التأمين من مسؤوليتها بأي حال من األحوال وال يمكن  

عدم بحجة  دفع مسؤوليتهاهذه األخيرة حاولت إذا المؤمن له تجاه العميل بصفته تابعا لها فعل وكيلها 
مع وكيل عقد تأمين على األشخاص والرسملة هذا الأبرم  ، وذلك متىوكيلها العامقيامها برقابة نشاطات 

 .(1)المعهود بها إليهاألقساط مبالغ اختالس عملية احتيال و هذا العميل وقام ب

 

 الفقرة الثالثة

 .على تصريحات كاذبة بناء التعويضباصطناع مطالبة 
 

المؤمن له يتقاسمها مع العميل يقبضها هو أو في سبيل الحصول على مبالغ مالية غير مستحقة 
تزوير بعض الوثائق بمكتتب الأو مشاركة المؤمن له أو ب ،مفردهيقوم وسيط التأمين بقد أو مكتتب العقد 

 من خالل، وذلك وتحقق الخطر المؤمن منه ،تزعم وقوع الحادثأو تقديم تصريحات كاذبة  ،والمستندات
 .عبر مراحل متتالية اصطناع مطالبة بالتعويض

لوسيط في سبيل اصطناع هذه المطالبة هو تغطيته إلحدى ممتلكات المؤمن فأول خطوة يخطوها ا 
في حين أن هذه اآللة أو السيارة كانت قد أصابتها أضرار  ،له )آلة أو سيارة مثال( بموجب عقد تأمين ما

بفعل حادث أو خطر من األخطار التي يضمنها عقد التأمين الذي أبرمه مع هذا العميل وهذا قبل إبرام 
، على أن يصرح المؤمن له عند إبرامه لهذا العقد بأن حالة اآللة أو السيارة سليمة، ثم يؤكد هذا العقد

ه قام بمعاينتها قبل إبرام العقد وأن حالتها مطابقة لما صرح به المؤمن له لكن الحقيقة هي الوسيط زورا أن
هذه السيارة أو اآللة وهي  غطى بموجب عقد تأمينألن الوسيط في هذه الحالة يكون قد  ،خالف ذلك
 .مسبقاأو مكسورة متضررة 
زمنية قصيرة )أيام مثال( يتقدم المؤمن سريان عقد التأمين بفترة بدأ بعد و  ،ثم تأتي الخطوة الثانية 

وتحقق الخطر المؤمن  ،للتصريح بوقوع الحادثالتأمين الذي أبرم معه العقد إلى وسيط أو مكتتب العقد له 
هذا تسوية آثار الوسيط يتولى  ن، أيوبالتالي مباشرة إجراءات المطالبة بمبلغ التعويض المستحق الدفعمنه 

 .جالالحادث المزعوم في أسرع اآل

                                                           
)1( Cass. Civ, 2

e
 Chambre, 11/10/2007, R.G.D.A, 2008, p250. Note: LANGÉ (D.). Précité.  
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لحالة تم ففي هذه ا ،اكتشاف تواطؤ الوسيط في هذه العملية شركة التأمينغالبا ما يتعذر على  
أو المال حول حالة الشيء أو مكتتب العقد على تصريحات كاذبة من المؤمن له  إبرام عقد التأمين بناء

مكتتب أو اكتشاف ذلك يعاقب كل من المؤمن له  حال غير أنه فيبمساعدة الوسيط، ذلك المؤمن عليه و 
، إضافة إلى حق (1)من قانون العقوبات سالفة الذكر 372العقد والوسيط بالعقوبات التي قررتها المادة 

 اكما يحق له ،ه للمؤمن لهتواسترداد مبلغ التعويض الذي دفع ،شركة التأمين في االحتفاظ بمبلغ القسط
 .ار الذي لحقهالمطالبة بالتعويض عن الضر 

عن طريق تزوير بعض الوثائق  وقد ينفرد وسيط التأمين باصطناع المطالبة بالتعويض 
أصابت ممتلكات مؤمن عليها، ولكن هذا  والمستندات، ويتولى إجراءات تسوية حادث ترتبت عنه أضرار

، ويقوم بعدها بقبض مبلغ التعويض على أساس أن المؤمن له هو الحادث لم يقع فعال على أرض الواقع
الرجوع على وكيلها العام من استلمه، وفي هذه الحالة إذا ما اكتشفت شركة التأمين ذلك جاز لها 

سنتطرق إليها في المطلب عليه فرض جزاءات مدنية أخرى و  ،بالمبلغ غير المستحق الذي قبضه تهمطالبو 
 ث.الثاني من هذا المبح

 

 الفرع الثاني

 .في جريمة تبييض األموالالتأمين وسيط  مشاركة
 

كأقساط  تلقيهاتقوم على تداول األموال من خالل  نظرا لكون نشاط التأمين من بين األنشطة التي 
ييض األموال، وبات من بين اآلليات ، فإن ذلك جعل منه ميدانا خصبا لعمليات تبوسدادها كتعويضات

األموال، وما شجع على ذلك هو ظهور نشاط الوساطة في التأمين حيث أن نسبة  لُمبيضياألكثر جذبا 
مين تكتتب عن طريق وسطاء التأمين الذين كثيرا ما يتغاضون عن التحقق من كبيرة من وثائق التأ

ل ويتأكد ذلك إذا كانت األموا ،أفرادا كانوا أو شركات، بل ويساعدونهم على فعلهم هذا عمالئهمشخصية 
 وبالتالي عمولة كبيرة ،الوسيطه يحصلالمراد تبييضها ضخمة جدا ما يعني قسطا أكبر  وأالمؤمن عليها 

يقبضها من صاحب األموال المراد لمشروعة التي يمكن أن ها، إضافة إلى المكافئة المالية غير اسيتقاضا
 .(2)تبييضها

                                                           
"كل تصريح أو كتمان للمعلومات بغرض تعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: ـالم 07-95ر ـــمن األم 247ادة ـــ( أنظر: الم1)

الغش، سواء في حسابات آخر السنة المالية أو في وثائق أخرى مقدمة للوزير المكلف بالمالية أو تم نشرها أو أعلم الجمهور بها، 

 قانون العقوبات.من  372يعاقب عليه بعقوبة االحتيال الواردة في المادة 

 كل محاولة الكتتاب عقد من عقود التأمين على أساس تصريحات كاذبة يعاقب عليها بنفس العقوبات.".

 .254( أنظر: مصبح )عمر عبد المجيد(، المرجع السابق، ص2)
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وجريمة تبييض األموال أو المشاركة فيها هي جريمة تهدف من وراء القيام بها إلى إخفاء وتغيير  
وذلك من خالل  ،وأساليب غير مشروعةهوية أموال أو ممتلكات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية 

فا لحقيقة خال قانونية القيام بعملية ما كالتأمين مثال قصد إظهارها بأنها ناتجة عن مصادر شرعية
وما  1مكرر 389)المادة الجزائري نصوص قانون العقوبات بموجب مصدرها، وهذه الجريمة معاقب عليها 

 .(1) بعدها(
ته ـــيام مسؤوليـــوال يؤدي إلى قـــييض األمـــفي جريمة تبته ـــين ومشاركــإن ضلوع وسيط التأم 

جاه إرادته لتنفيذ السلوك اإلجرامي وهو ـــالمال، واتشروعية هذا ـــالجزائية متى توفر لديه العلم بعدم م
كب أكثر من ـــقد ارت التأمـــين يطـــوسل أو دونه، وعند تحــــقق ذلك يكون وال سواء بمقابـــيض هذه األمــــتبي

ييض األموال، كما أنه ارتكب جريمة حيازة أو االحتفاظ ـــقد ساعد في جريمة تببذلك يكون ـــجريمة، ف
مع  مةـــهذه الجريروعة، إضافة إلى عدم إبالغه عن ـــغير مشتم الحـــصول علــــيها بـــطرق ووسائل وال ـــبأم

 .علمه بها
سداء المشورة له بل أكثر من ذلك  ، تعتبر مساعدة الوسيط لُمبيض األموال وتقديم التسهيالت وا 

التحقق من هوية تنفيذ التزامه ب، ومنها تساهل وسيط التأمين في (2)عملية تبييض أموال في حد ذاتها
سواء كان  ،إن لزم األمر واالحتفاظ بنسخة من كل وثيقة من وثائق إثبات الهوية ،العميل طالب التأمين

 هذا العميل شخصا طبيعيا أو معنويا.
التأمين كوسيلة من بين وسائل تبييض ُمبيضي األموال على عتماد الأكثر واألمر المشجع  
هو كونه من العقود القابلة للفسخ في أي مرحلة التي تحصلوا عليها بطرق وأساليب غير مشروعة األموال 

للعميل ، كما يحق قبل انتهاء مدتهطيلة فترة سريانه و ه ؤ هذا العقد، إذ يحق للمؤمن إنها عليهازمنية كان 
بعد  أو تصفيته التأمين المكتتب بتدخل أو مساعدة الوسيط، عقد أو المكتتب طلب إنهاءلمؤمن له ا

، مع حقه في استرداد مبالغ األقساط التي منه مادام ساري المفعول ولم ينتهي بعدزمنية  فترة انقضاء
ذلك حسب نوع عقد التأمين ب صور القيام ختلف، وتبما يتناسب مع المدة المتبقية منهدفعها أو جزء منها 

تأمين من عقد تأمين على األشخاص )الحياة(، أو  فهو إما عقده ُمبيض األموال مع الوسيط، الذي أبرم
 .(3)األضرار

 

                                                           
 .سالف الذكر المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 156-66وما بعدها من األمر  389( أنظر: المادة 1)

موال وتمويل المتعلق بالوقاية من تبييض األ 06/02/2005الصادر بتاريخ  01-05من القانون رقم  02( أنظر: الفقرة األخيرة من المادة 2)

 .2005، المؤرخة في سنة 11اإلرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية العدد 

 بعدها.وما  255( أنظر: مصبح )عمر عبد المجيد(، المرجع السابق، ص3)
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 الفقرة األولى

 األضرار.من تأمين عقد  عن طريقألموال الوسيط لتبييض 
 

من خالل عقد من عقود تأمينات األضرار يلجأ غاسل األموال إلى وسيط من وسطاء التأمين  
غاسل  يتقدم فيهامرحلة اإلحالل ، فأول مرحلة هي لمساعدته على تنفيذ جريمته عبر مراحل ثالثوبمقابل 
هنا على الوسيط التأكد من  ينبغيحيث  ،إلى أحد وسطاء التأمين إلبرام عقد تأمين من األضرار األموال

ويدفع القسط  ،قدهوية هذا العميل، غير أنه واعتمادا على ثقة الشركة في هذا الوسيط يتم إبرام الع
وفيها )الغسيل(  مرحلة التغطيةبدوره يحوله إلى شركة التأمين، لتأتي المرحلة الثانية وهي هو و  ،للوسيط

ا بطلب إلغاء إشعار  وجيزة( عن طريق الوسيط وبعد سريان العقد بمدة)تتلقى شركة التأمين من العميل 
على أن تحتفظ شركة التأمين بجزء من القسط ، المؤمن له لظروف خاصة بالعميل الوثيقة وفسخ العقد

المدفوع عن المدة التي كان فيها عقد التأمين ساري المفعول، في حين يسترجع العميل جزء من القسط 
ل بموجبه  ،المدفوع عن المدة المتبقية وِّ المال إلى  هذا األخيروذلك بمنحه شيكا مصرفيا يقبض أو ُيح 

صدر هذا الشيك يظهر أن مصدره مشروع، وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة ، وعند التحقق من محسابه البنكي
)الدمج(، وفيها يتصرف غاسل األموال في الجزء المسترد من األقساط كشراء أصول  مرحلة الخروجوهي 

وبقيم مختلفة لدى تغطي أخطار عدة، أو نحو ذلك، ويقوم غاسل المال هنا بإبرام أكثر من عقد تأمين 
 .(1)مينعدة شركات تأ

وعن طريق إبرام عقد  ،)بمساعدة وسيط تأمينالطريقة هذه بلكن ما يميز عملية تبييض األموال  

 :ميزتين رئيسيتين من عقود تأمينات األضرار( هو

 :في هذه ضرورة وجود ممتلكات كبيرة يؤمنها هذا العميل )غاسل األموال(، فيستعين  األولى

حقيقية غير أنها تتميز بضعف اإلجراءات  ، أومثالوهمية بشركات تجارية أو صناعية الحالة 

 .والتدابير الرقابية أو مهددة باإلفالس

 هو تضحية هذا العميل )غاسل األموال( بجزء كبير من المال المراد تبييضه، لذلك  :الثانية

 تعتبر عقود التأمين على األشخاص األكثر انتهاجا من قبل هؤالء.

 

                                                           
 وما بعدها. 256( أنظر: مصبح )عمر عبد المجيد(، المرجع السابق، ص1)
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 الفقرة الثانية

 األشخاص. اتتأمينمن خالل عقود الوسيط لألموال تبييض 
 

يتم تبييض األموال بمساعدة وسطاء التأمين من خالل إقبال مبيضي األموال على هؤالء الوسطاء  
د عإلبرام وثائق التأمين على الحياة بمبالغ مالية ضخمة وبصورة أسهل من عقود التأمين من األضرار، وب

 مراحل ثالث. عبرذلك يقومون باستعادتها واسترداد قيمتها بموجب شيكات بنكية 
األموال إلى  غاسل، وتتحقق هذه المرحلة عندما يتقدم بمرحلة اإلحاللتبدأ عملية تبييض األموال  

 غاسلويكون مكتتب العقد ) ،أحد وسطاء التأمين قصد مساعدته إلبرام وثيقة تأمين على األشخاص
مبالغ ودفع  ،يتم توقيع العقدادة ما يكون المستفيد شخصا آخر، األموال( أحيانا مستفيدا غير أنه ع

الوسيط بعد اتفاقه مع شركة التأمين، كما أنه قد يتم تعديل العقد بمالحق  التي يستلمهااألقساط المناسبة 
)التبييض  مرحلة التغطية، ثم تأتي التأمين التي سيتقاضاها المؤمن له )مبيض األموال(بهدف زيادة مبالغ 

سنوات مثال( أشهر أو األموال( بعد مرور مدة زمنية )  غاسلأو الغسيل( وذلك عندما يتقدم مكتتب العقد )
وال يتم ذلك إال من خالل شيك مصرفي،  ،شركةالبطلب تصفية عقد التأمين أو الحصول على تسبيق من 

الشيك أو تحويله إلى حسابه الخاص، على أن تتم بعد ذلك  يقوم بعدها المستفيد من العقد بسحب مبلغ
تخدام مبالغ التصفية ــــوال باســــيض األمـــمب عندها)الدمج( أين يقوم  مرحلة الخروجالمرحلة األخيرة وهي 

أو اكتتاب  ،دفعة واحدة أو على شكل دفعات في شراء أصول حقيقية عقارية مثال التي استلمهاأو التسبيق 
 .(1)لدى شركات تأمين أخرى عقود تأمين أخرى على الحياة

كما أنه وفي ظرف وجيز ال يقل عن الشهرين من إبرام عقد التأمين على األشخاص يمكن  
األموال( وبموجب رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم أن يتراجع  غاسللمكتتب هذا العقد )

 استلمتهرد القسط الذي ب في هذه الحالة هذه األخيرةتلتزم فسخه، أين شركة المن  ويطلبعن عقد التأمين 
لتكلفة عقد التأمين التي غالبا ما تكون مبلغا زهيدا جدا، وفي هذه الحالة يكون مبيض  ابعد خصمه
 .(2)المعدودةأتم جريمته في وقت قياسي ال يتعدى األشهر األموال قد 

األموال( لعدة عقود  غاسل)أو المكتتب از إبرام المؤمن له ونظرا إلمكانية وجو  ،ضف إلى ذلك
وهذا في فروع تأمينات األشخاص لدى أكثر من وسيط شركة المؤمن منه، نفس الخطر  تأمين تغطي

                                                           
 وما بعدها. 258( أنظر: مصبح )عمر عبد المجيد(، المرجع السابق، ص1)

قود تأمين "باستثناء عالمتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06مكرر من القانون   90( أنظر: المادة 2)

( كحد أدنى، أن يتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل 2المساعدة، يجوز لمكتتب عقد التأمين على األشخاص لمدة شهرين )

 ( يوما ابتداء من الدفع األول للقسط.30استالم خالل أجل ثالثين )

( يوما الموالية الستالم 30ل الثالثين )يجب على هذا األخير إعادة القسط الذي تقاضاه، بعد خصم تكلفة عقد التأمين، خال

 الرسالة الموجهة من قبل المكتتب إلى مؤمنه، والتي موضوعها التراجع عن العقد.".
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، وذلك ذاتهالوقت تبييض مبالغ أموال ضخمة في بمساعدة عدة وسطاء ، فإن ذلك يسهل عليه (1)تأمين
اته برأس مال أو بإيراد مرتب مدى الحياة لدى وسيط شركة األموال( بتأمين حي غاسل) العميلكأن يقوم 

لدى وسيط شركة تأمين أخرى، وعند وقوع الحادث أو حلول  الفرعنفس يبرم عقد آخر من ما، ثم تأمين 
كما يمكنه تصفية ، أو الشركات األجل المتفق عليه يتقاضى مبلغ الرأسمال أو اإليراد من كال الشركتين

ا، وفي كل األحوال ال يتم تقاضي هذه األموال أو تلك إال من خالل شيك، أو طلب تسبيق عنه كل العقود
ولو تمت التضحية بجزء  ،وعند التحقق من مصدر هذه األموال أو الشيكات يظهر أن مصدرها مشروع

 في سبيل المحافظة على الجزء األكبر.بيض من المال المُ قليل 
من أخرى وسطاء التأمين خصوصا السماسرة بعدة التزامات  يلزمجانب من الفقه لذلك هناك 

فيما بعد قصد استرداد مبالغ  ثم فسخها تأمينإبرام عقود شأنها محاربة ظاهرة تبييض األموال عن طريق 
وجوب تحقق الوسيط من هوية العمالء،  من بين هذه االلتزامات:، األموال التي تمثل أقساط التأمين

تأمين الذي تم إبرامه، يقظته ومتابعته وعقد ال ،تفاظه بجميع الوثائق والمستندات التي تثبت هوية العميلاح
المؤمن لهم المستمرة لعقود التأمين التي توسط في إبرامها خصوصا وأن طلب فسخها من طرف العمالء 

عالالشبهات و عادة ما يثير بعض بعد اكتتابها بفترة وجيزة  خطار م الشكوك لديه، وا   الهيئات المختصةوا 
حالة اإليقاع بمرتكبي هذه الجرائم في في  ومساعدة خاليا معالجة المعلومات والمعطيات المالية بذلك،

 .(2)ذلك اكتشافه
في حالة شك وسيط التأمين في مصدر أموال العميل  فإن واجب اإلخطار بالشبهة ،تأكيدا لذلكو 

)وكالء وسطاء الشركات التأمين و البنوك و عاتق هو التزام فرضه المشرع الجزائري على طالب التأمين 
 01-05من القانون  19وذلك بموجب )المادة  ،ممارسي المهن الحرة المنظمةبصفتهم من  وسماسرة(

 .(3) المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما(
                                                           

 بين عدة عقود تأمين على األشخاص، أنظر: حول جواز الجمع( لمزيد من التفصيل 1)

، المرجع "عقود الغرر وعقد التأمين"ء السابع )المجلد الثاني( الجديد، الجز  نهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدنيــالس

 .1417السابق، ص

)2( EEMAN (T-L.) - Et autres, La responsabilité des courtiers d’assurances et l’assurance de cette responsabilité, 
Bulletin des Assurances, 2012/1-n° 378, p64. 

والتي تنص على سالف الذكر، المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما،  01-05من القانون رقم  19مادة ــــ( أنظر: ال3)

 "يخضع لواجب اإلخطار بالشبهة:أنه: 

مكاتب البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة األخرى وشركات التأمين و -
 الصرف والتعاضديات والرهانات واأللعاب والكازينوهات.

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته باالستشارة و/أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادالت أو توظيفات أو تحويالت أو  -
ثقين ومحافظي البيع أية حركة لرؤوس األموال، السيما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامين والمو

بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكالء الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات 
البورصة واألعوان العقاريين ومؤسسات الفوترة وكذا تجار األحجار الكريمة والمعادن الثمينة واألشياء األثرية والتحف 

 الفنية.".

 المشرع الجزائري عند صياغته لنص هذه المادة هو أنه أغفل ذكر وسطاء التأمين، وما ينبغي عليه هو تدارك ذلك.وما يعاب على 
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 الفرع الثالث

 .التزاماته القانونية ألحدمخالفة وسيط التأمين 
 

االلتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على إلى  وسيط التأمينعند حديثنا عن  وتطرقنا سبق 
بتأمين مسؤوليته المدنية الوسيط  منها: التزامعند ممارستهم لنشاط الوساطة في التأمين عاتق الوسطاء 

 ا.الدفاتر والسجالت التي سبق ذكرهالمهنية، وااللتزام بمسك 
كامتناعه  هذين االلتزامين خطأ  أو عمدا،قد يمتنع عن تنفيذ إحدى أو كال التأمين وسيط أن غير 

عن تأمين مسؤوليته المدنية المهنية، أو عدم مسكه للدفاتر والسجالت المحاسبية التي يجب عليه قانونا 
 في حالفما هي العقوبات المقررة ، وفي هذه الحالة توقع عليه عقوبات منصوص عليها قانونا ،مسكها

 بإحدى هذه االلتزامات؟ إخالل الوسيط

 

 قرة األولىالف

 المدنية المهنية. تهمسؤوليبتأمين  هلتزامالالوسيط مخالفة 
 

لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية، فإن تأمين عقد باكتتاب  التأمين بالتزامهسمسار  في حالة إخالل
المعدل  04-06من القانون  243عقوبة )بموجب الفقرتين األخيرتين من المادة له حدد الجزائري المشرع 
 دج عن كل يوم تأخير 1.000المتعلق بالتأمينات( تتمثل في غرامة مالية تقدر بـ  07-95لألمر والمتمم 

 .عن اكتتاب هذا العقد
تحصيل عند كما هو الحال  التأمين سمساروتحصل هذه الغرامات في حال فرضها على 

 .(1)الضرائب المباشرة، وتدفع لفائدة الخزينة العمومية
ويختص بهذه العقوبة سمسار التأمين دون غيره من الوسطاء، ذلك ألن هذا األخير ملزم بتغطية 

المتعلق بالتأمينات، المعدل  07-95من األمر  261مسؤوليته المدنية المهنية بمقتضى نص المادة 
 باكتتاب عقد تأمين يغطي مسؤوليته بالنسبة للوكيل العام للتأمين فهو ملزمالتي سبق ذكرها، أما  والمتمم،

كات التأمين التي شر بشركة أو  يربطه الذي الوارد في عقد التعيين بند من البنودالمدنية المهنية بموجب 
 ما يعني أنه ال يخضع لهذه الغرامة في حال امتناعه عن تغطية مسؤوليته ،بهذه الصفة ادهاعتمقبلت 

                                                                                                                                                                                     
من  32هذا وقد فرض المشرع الجزائري عقوبات على هؤالء الوسطاء في حالة امتناعهم عن اإلخطار بالشبهة نصت عليها المادة 

 القانون سالف الذكر.

المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  243ية والثالثة من المادة ـالثانقرتين ـــ( أنظر: الف1)

 دج عن كل يوم تأخير. 1.000مكرر بغرامة قدرها  261"يعاقب سمسار تأمين لم يمتثل لاللتزامات المنصوص عليها في المادة 

 الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية.".يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو 
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في عقد  ةواردالمتفق عليها، و  ةتعاقديال اتلتزامبل يعد هذا من قبيل اإلخالل بإحدى اال، المدنية المهنية
 .التعيين

 

 الفقرة الثانية

 .تبمسك الدفاتر والسجال هاللتزام وسيطال مخالفة
 

الدفاتر والسجالت التي نصت عليها بمسك  التزامهأو ُيخل بيتعرض كل وسيط تأمين يخالف 
 23من القرار المؤرخ في  05قائمتها )المادة المتعلق بالتأمينات، وحددت  07-95من األمر  225المادة 

عادة التأمين والذي يحدد قائمة الدفاتر والسجالت التي تمسكها شركات التأمين و/أو إ 1996يوليو لسنة 
المعدل والمتمم لألمر  04-06مكرر من القانون  247حددتها المادة )ووسطاء التأمين وأشكالها( لعقوبة 

 .دج 100.000غرامة مالية قدرها تتمثل في المتعلق بالتأمينات(  95-07
لفائدة هي األخرى تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع و 

 .(1)ينة العموميةالخز 
إخالل الوسيط بهذا  زائري لنص هذه المادة أنه في حالوما يستخلص من صياغة المشرع الج
يمكن أن يتعرض لها مدنية أخرى  جزاءاتناهيك عن  ،اإللتزام فإنه توقع عليه هذه العقوبة وهي الغرامة

 .(نبحثها في المطلب التالي)
إلى قيام المسؤولية  أحياناوالتي تؤدي  ،التي سبق ذكرهاإن العقوبات المقررة قانونا للمخالفات 

بناء عليه فإن شركات الوساطة في و سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا،  عليه تطبقللوسيط الجزائية 
ثلها القانوني أو أحد ـــقانون الصادر عن ممــــف للــالمخالالتأمين تكون مسؤولة جزائيا عن السلوك 

في التأمين استبعاد المسؤولية الجزائية  السمسرةني عند إقامة المسؤولية على شركة شركاء، وال يعـــال
وباعتباره الفاعل األصلي  ،للممثل أو الشريك الذي صدر عنه الفعل المخالف للقانون بصفته الشخصية

  .ه المخالفة أو الجريمةلهذ
ومهما يكن من أمر، فإن مبالغ الغرامات سالفة الذكر والمفروضة على عاتق وسطاء التأمين في 
حال ثبوت ارتكابهم إلحدى المخالفات المتعلقة إما بتأمين مسؤوليتهم المدنية المهنية، أو بالدفاتر 

                                                           
ر عن ظ"بغض النالمتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95المعدل والمتمم لألمر  04-06مكرر من القانون  247( أنظر: المادة 1)

التأمين وفروع شركات التأمين األجنبية وكذا وسطاء التأمين العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمين و/أو إعادة 

 من هذا األمر ونصوصه التطبيقية الناتجة عن ذلك. 225دج في حالة مخالفة أو اإلخالل بأحكام المادة  100.000بغرامة قدرها 

 ومية.".يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العم
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و لفائدة وسيط والسجالت التي يلتزمون بمسكها، ال تعتبر أعباء قابلة للحسم سواء لفائدة الشركة، أ
 .(1)التأمين

 

 الثانيالمطلب 

 .على وسطاء التأمين المفروضةالمدنية الجزاءات 
 

 ،كل من الوزير المكلف بالماليةلالمدنية أو الجزائية، يجوز وسيط التأمين دون اإلخالل بمسؤولية 
على أخرى تأديبية و  مدنية عند االقتضاء توقيع جزاءاتشركات التأمين أو  ولجنة اإلشراف على التأمينات

  .أو الجرائم في حالة ثبوت ارتكابهم لبعض المخالفات وسطاء التأمين
شركة  حق ،والتوبيخ حسب ما تقتضيه كل حالة إضافة إلى اإلنذارأساسا هذه الجزاءات تتمثل و 

الحرمان من مبلغ في إبرامها،  هذا األخيرتوسط  في فسخ عقود التأمين التي التأمين التي يمثلها الوسيط
سحبا المرتكب للمخالفة أو الجريمة  وسيطالإلغاء أو سحب اعتماد حق إضافة إلى المكافأة أو العمولة، 

 .(2)معينةزمنية لمدة عن ممارسة النشاط أو توقيفه أو جزئيا، كليا 
 

 الفرع األول

حق فسخ عقد التأمين
(3)

 .من آثار وما يترتب عنه 

 

 إلى التوسط في إبرام عقود التأمين ةالعموللغ مبيسعى وسيط التأمين في سبيل الحصول على  
 إبرام عقد من العقودب قام، فإذا وتوزيعها على الجمهور المرخص له ممارسة نشاط الوساطة في اكتتابها

لشركة  لةالحافإنه يحق في هذه  ،همنأو تزوير أو بناء على تصريحات كاذبة  ،احتياليةوأساليب بطرق 

                                                           
"ال تعتبر الغرامات المنصوص عليها في هذا المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  250( أنظر: المادة 1)

 األمر أعباء قابلة للحسم لفائدة الشركة أو وسيط التأمين.".

 رج من األخف إلى األشد، وتتمثل في:تندث جزاءات )يترتب عليها أثار( يجازى وسيط التأمين عادة بثال( 2)

 اإلنذار. -

 التوقيف عن ممارسة النشاط لمدة معينة. -

 سحب االعتماد وشطبه من سجل الوسطاء نهائيا. -

 .وال يخل توقيع هذه الجزاءات بالمسؤولية المدنية أو الجزائية لوسيط التأمين

وما  93، ص2009، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعيعود )أحمد(، عقد التأمين بين النظرية والتطبيق، ــأنظر: أبو الس

 بعدها.

)3( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 
p96. 
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وسيط هو من الهذا ، سواء كان (Droit de résiliation du contrat d’assurance) التأمين فسخ هذا العقد
قد ــالعهذا مضمون أو توقف دوره على التفاوض حول  ،إذا كان وكيالمع المؤمن له  تولى إبرام هذا العقد

هذا متواطأ  مع  ،سيئ النيةالتأمين متى كان المؤمن له أو مكتتب عقد كله سارا، وذلك ــإذا كان سم
 .وتنفيذ آثاره في احتياله عند إبرام هذا العقد الوسيط

ذا  الذي أبرمه مع الوسيط  تأمينهعقد استمرار العقد مكتتب المؤمن له أو للعميل  يحقكان وا 
بذلك احتيالية وأهدافه  قيامه دولو كانت أساليب الوسيط عن ،عند إبرامه على حسن نيته بناء   لمصلحته

قاصدا بذلك اإلستيالء على  كما لو قام الوسيط بإبرام هذا العقد دون أن يكون معتمد قانونا غير مشروعة
وقع في خطأ جوهري دفعه قد إذا رأى أنه العقد هذا طلب فسخ )المؤمن له(  ه أيضاحق، فمن مبلغ القسط

 ه مسبقابعد إشعار أو أن مصلحته تقتضي ذلك، غير أن الفسخ ال يتم إال  ،مثالذا الوسيط مع هللتعاقد 
 .مانحة الضمان شركة التأمينوهي لطرف اآلخر ل

الذي أبرمه مع الوسيط  في طلب فسخ عقد التأمينحسن النية وحق المؤمن له أو المكتتب 
يستمر طيلة أو أن اعتماده ال يخوله توزيع هذا العقد بالذات  ،المحتال الذي ال يحوز اعتماد قانوني أصال

نادر الوقوع، ألنه يجهل عادة الصفة االحتيالية للوسيط  همدة سريان العقد، غير أن طلب هذا األخير فسخ
 لعقد.لعند إبرامه 

بهذا  وقد تعلم شركة التأمين باالحتيال الذي ارتكبه الوسيط، فتقوم بإعالم المؤمن له حسن النية
، وما إذا كان يريد استمرار من قبل ذي أبرمه مع هذا الوسيطالالتأمين عقد وذلك لمعرفة رده حول ، األمر

 مع استرداده لجزء من مبلغ القسط عن المدة المتبقية. أو فسخه سريانه،
الذي المكتتب بأساليب احتيالية من طرف الوسيط و عقد التأمين فسخ في الغالب يصب طلب 

أو المكتتب حسن النية في مصلحة شركة التأمين، خصوصا عند تغير احتمال وقوع يتقدم به المؤمن له 
 استمرارطلب المؤمن له ، ألنه في حالة عليهاالخطر المؤمن منه، أو زيادة أو نقصان الممتلكات المؤمن 

فيه،  االحتيالجوانب ، وتسوية قةوفقا للمستجدات والتصريحات الموافقة للحقي ستتكبد مشقة تعديله سريانه
 رغم األضرار التي لحقتها من فعل وكيلها عند اكتتابه لهذا العقد.

ذا كان لشركة التأمين حق   فسخ عقد التأمين الذي تم اكتتابه عن طريق الوسيط عام يقضي بوا 
بغرض  تب العقدبينه وبين المؤمن له أو مكتعلى تصريحات كاذبة متفق عليها  وبناء ،بأساليب احتيالية

فإن ذلك  اختالس أقساط أو مبالغ تعويضات أو أجزاء منها، أو لتبييض أموال مصدرها غير مشروع،
 :من بينها ما يلييترتب عليه حقوق فرعية أخرى لشركة التأمين 

 بمبالغ األقساط المحصلة. االحتفاظ 
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  أو استردادها في حالة دفعها.اإلمتناع عن دفع التعويضات 

  الوسيط من مبلغ العمولة أو المكافأة.حرمان 

وسنتناول كل حق من هذه الحقوق الثالث على حدى في الفقرات التالية، ووفقا للترتيب الذي 

 وردت به.

 

 الفقرة األولى

 .المحصلة االحتفاظ بمبالغ األقساطحق 
 

الوسيط  مع أبرمه العميل سيئ النيةي ذالالتأمين عقد شركة التأمين في فسخ  إضافة إلى حق 
بمبالغ  االحتفاظ ا أيضايحق له ،غير مستحقة تعويضاتمبالغ لتقاضي أو  ،احتياليةوطرق أساليب  بإتباع

، بل ويجوز لها مطالبة هذا العقدهذا أو مكتتب  المؤمن له األقساط التي تحصلت عليها من العميل
في  المؤمن له شريطة أن يكونذا وه ،( باألقساط التي حان أجل استحقاقهاأو المكتتب المؤمن لهاألخير )

أو كان مشاركا للوسيط  ،صبغة احتياليةعند تعاقده مع الوسيط سيئ النية اكتست تصريحاته هذه الحالة 
 في جريمته.

الذي  المحتالللوسيط )لمؤمن له أو مكتتب العقد استرداد جزء من مبلغ القسط المدفوع للكن يحق  
عن ( قصد اقتطاع جزء منه ،طالب بمبلغ قسط أكبر من قيمة القسط الحقيقي المطلوب من شركة التأمين

قد التأمين مع ــقد أبرم عإذا كان وذلك  ،تأمينـــة الـــمن شركساري المفعول من العقد قية ـــدة المتبـــالم
عن المدة المتبقية، رفض استمرار عقد التأمين  غير أنهيجهل حقيقته، ية ـــحسن النحتال وهو ــــالوسيط الم

، أو كان الوسيط قد طالبه بمـــبلغ قسط أكبر من برغبته في ذلك شركة التأمينوأشعر  ،بل طلب فسخه
قيمة القسط الحقيقي المــــطلوب من طرف شركة الــــتأمين مانحة الضــــمان، ويرغــــب في استمرار عقد 

 .التأمين ساري المفعول
مع المحتال بمفرده دون شراكة المعتمد لديها و الوسيط  متابعةيحق لشركة التأمين  في المقابل 

التي قام  لعقود التأمينتزويره  أو استحوذ عليها بعد ،بأجزاء األقساط التي اختلسهاومطالبته  ،المؤمن له
تضخيمه  وشروعة، أباستعمال وسائل غير مالمؤمن له تغييره لتصريحات  وأ بتوزيعها على الجمهور،

 على جزء منها.عليها أو  االستيالءقصد  بالوفاء بهالعميل اعند مطالبته لهذه المبالغ 
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 الفقرة الثانية

 .أو استردادها اتلغ التعويضامب االمتناع عن دفعحق 
 

أساسي ملقى  بدفع مبلغ التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه التزام يعد التزام شركة التأمين
مبلغ التأمين هو عاتقها بمقتضى عقد التأمين الذي قبلت بموجبه ضمان أخطار طالب التأمين، و على 

المبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له، أو إلى المستفيد الذي ُأْشُترط التأمين لصالحه عند تحقق 
ن دين في ذمة الخطر المؤمن منه، أي عند وقوع الكارثة محل التأمين، فمبلغ التأمين هو عبارة ع

المؤمن، يكون تارة دينا مضافا إلى أجل غير معين كما في فروع التأمين على الحياة، وتارة أخرى يكون 
 .(1)دينا احتماليا كما في فروع التأمين من األضرار

االمتناع كليا عن دفع مبلغ التعويض إذا مانحة الضمان يحق لشركة التأمين ورغم ذلك، إال أنه 
 ،لحسابه الخاص االستيالء على هذه األموالمن وراء ذلك قصد وتبين لها أنه ي ،الوسيط اكتشفت احتيال

المضمون بموجب لمطالبة بالتعويض دون تحقق الخطر المؤمن منه  هو بمفرده اصطناعه في حالةسواء 
صبغة سيئ النية الذي اكتست تصريحاته  للمؤمن لهمساعدته لأو عقد التأمين الذي تم إبرامه بوساطته، 

على أن بعد اتفاقهما ، مثل قيامه بالتصريح الكاذب بوقوع الحادث وتحقق الخطر المؤمن منه ،احتيالية
 .يقتسما فيما بعد مبلغ التعويض بينهما

للمؤمن له أو للوسيط مبالغ تعويض غير شركة التأمين ضحية االحتيال إذا دفعت  غير أنه
 طرفأو من  ،نفسهمن قبل الوسيط إما على مطالبة مصطنعة  كما لو كانت ُدِفعت بناء ،ة الدفعمستحق

وع الحادث وتحقق ـــدون وق ،بينهما بالغـــسام هذه المــــاقتقصد ومساعدته  المؤمن له وبتواطؤ الوسيط
رف ــــالطمن هذا وع ــــالمدف بلغـــترداد المـــالمطالبة باسفي هذه الحالة ها جاز ل ،لياــؤمن منه فعـــطر المـــالخ

من فعل المؤمن له  التعويض عن الضرر الذي لحق بهاالحصول على حقها في مع  ،أو من كليهما
 .والوسيط

دفعه هو ما إذا تم واسترداده في حالة  ،وحق شركة التأمين في اإلمتناع عن دفع مبلغ التعويض
الوسيط  ه، لكن قد يشاركفي األصل إذا كان سيء النية العميل المؤمن له للشركة في مواجهةحق مقرر 

قصد الحصول على مقابل أو جزء من مبلغ التعويض غير  في جريمة االحتيال ويساعد هذا األخير
 ، ما يعني قيام مسؤوليته هو اآلخر.  المستحق

                                                           
، "عقود الغرر وعقد التأمين"نهوري )عـبد الرزاق(، الوسيــط في شــرح القانون المـدني الجـديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( ـــ( أنظر: الس1)

 .1148المرجع السابق، ص
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 الفقرة الثالثة

 حرمان الوسيط من مبلغ العمولة.
 

حصول على مبالغ هو النشاط الوساطة في التأمين الوسيط ل ممارسةوراء من الرئيسي إن الهدف 
 توسط في إبرامه، غير أنه إذا قام تأمين عن كل عقد هذا األخيرالتي سيتقاضاها والمكافآت العموالت 

وذلك بهدف  ،أو دون أن يكون معتمد قانونا ،احتيالية وطرق باكتتاب عقد تأمين بأساليب الوسيط
التي اعتمدته جاز لشركة التأمين المؤمن لهم من العمالء  سيستلمها االستيالء على مبالغ األقساط التي

نظير قيامه بذلك لو تم هذا العمل بطرق  حرمانه من مبلغ العمولة التي كان سيتقاضاهابهذه الصفة 
 .قانونية ومشروعة

بذلك أو لم تقم في إبرامه العام  وكــــيلهاالذي توسط  تأمينـــــال عقدسخ ـــركة بفــــقامت الش وسواء 
أو أن هذا الوسيط قام  ،المستفيدين منهاو لهذه العقود المكتتبين العمالء المؤمن لهم أو نية  أو سوء لحسن

مساعدة تقديم أو قصد من وراء ذلك  ،أو دون أن يكون معتمد قانونا ،باكتتابه بطرق وأساليب احتيالية
في ه يحق لها فإن ،مثالعلى تبييض األموال التي تحصل عليها بطرق غير مشروعة المؤمن له لعميل ل

، فال يتقاضى نظير قيامه بذلك أي هذه العقود لغ العمولة المترتب عنمب منكليا ه حرمانهذه الحاالت 
 .مقابل أو عمولة

حق شركة التأمين عند ثبوت ارتكاب هذه الجرائم من قبل الوسيط والجدير بالذكر أنه ال يقتصر  
إذا كان العميل الذي تم إبرامه على مجرد فسخ العقد  ،العميل والوسيط معامن قبل أو المعتمد لديها، 

 ،التي دفعتها واسترداد مبلغ التعويضات ،التي استلمتها األقساطمبالغ واالحتفاظ ب ،سيئ النيةالمؤمن له 
 المؤمن له والوسيط معاأو  الوسيطهذا  الرجوع علىأيضا الوسيط من العمولة فقط، بل يحق لها  وحرمان

 بالتعويض عن األضرار التي لحقت بها.ومطالبتهما 
هذه هي أهم الجزاءات المدنية المتصلة بعقود التأمين المكتتبة بطرق غير مشروعة من قبل  

اعتمدته بهذه الصفة، والتي ي ـــركة التـــؤوليته تجاه الشـــسوسيط شركة التأمين، والتي تؤدي إلى قيام م
جغرافي معين، فإذا ثبت ارتكاب الوسيط إلحدى المخالفات أو الجرائم التي إقليمي أو يمثلها ضمن نطاق 

جزاءات المعتمد لديها في حق الوسيط ال محالة ستتخذ في هذه الحالة سبق ذكرها فإن شركة التأمين 
تصلة بعقد الوساطة الذي يربطها به، والذي فوضته بموجبه تقديم خدماتها للجمهور، نبحثها مدنية أخرى م

 في الفرع التالي.
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 الفرع الثاني

اتفاقية الوساطة فسخ
(1)

 .عن ممارسة النشاطتوقيف الو 

 

الحاالت التي يمكن فيها لشركة يتعلق بخاص رغم أن المشرع الجزائري لم يورد أي نص قانوني  
المعدل والمتمم  07-95ضمن نصوص األمر  وسحب اعتماده يطالوسب هاربطيي التأمين فسخ العقد الذ

في حقها هذا الوسيط متى ارتكب  لهذه األخيرة ذلكيحق ، إال أنه المتعلق بالتأمينات 04-06بالقانون 
جب العقد الذي إحدى الجرائم التي سبق ذكرها، أو تجاوز حدود الصالحيات والسلطات المخولة له بمو 

وترتب عن  ،خصوصا إذا كان هذا الوسيط قد تجاوز حدود صالحياته وسلطاته بصفة عمدية ،ايربطه به
 .التي يمثلها التأمين شركةأضرار لحقت ب فعله هذا

الجزاءات  وبمعنى آخر، يعد فسخ اتفاقية الوساطة التي تربط شركة التأمين بالوسيط من قبيل
المتفق عليها بين شركات التأمين والوسطاء في حاالت منصوص عليها عادة في بنود االتفاقية التي 

أو إخالله بإحدى االلتزامات التعاقدية،  تربطهما، إذا ثبت ارتكاب أحد الوسطاء للمخالفات السابق ذكرها،
التأمين باكتتاب عقد تأمين يغطي  أو وقوعه في أخطاء معينة توصف بأنها جسيمة، ومن ذلك قيام وسيط

خطر ال يحوز اعتماد تغطيته، أو تفوق قيمته حدود سلطات اإلكتتاب المحددة له في العقد الذي يربطه 
 بشركة التأمين التي اعتمدته بهذه الصفة.

عزل يحق لشركة التأمين  وبمقتضى القواعد العامة الواردة في القانون المدني ،في هذا الصددو  
أو إلغاء وفسخ بروتوكول أو اتفاق السمسرة ، إذا كان وكيال عاما تعيينهوفسخ عقد  الوسيطسحب اعتماد و 

في حين أن سحب اعتماده )السمسار( ال يكون إال ، الذي يربطها بالوسيط إذا كان هذا األخير سمسارا
 صادر عن الوزير المكلف بالمالية.بموجب قرار 

أما بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية وما شابهها ففسخ اتفاقية التوزيع التي تربطها بشركة التأمين 
في حال ثبوت مخالفات ارتكبت من قبل أحد أو بعض الوكالء أمر نادر الحدوث، بل يقتصر األمر 

متى ارتكب آخر وتغييره بأو فروعه،  كل وكيل مكتتب على مستوى شبابيك البنكعلى توقيف  المكتتبون
 أو تجاوز حدود سلطاته وصالحياته. ،إحدى المخالفات أو الجرائم سالفة الذكر

تربط الوسيط بشركة التأمين عادة ما يكون كليا، لكن في التي تفاقية العقد أو االوفسخ أو إلغاء 
التأمين التي  فروعتوزيع بعض  عنكما لو يتم توقيف الوسيط  ،لالعتماد جزئياسحبا بعض الحاالت يكون 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. Cit, 

p96. 
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عن ممارسة النشاط مؤقتا  ه، أو توقيفعند توزيعهاأو تجاوزات أو أخطاء جسيمة ثبت ارتكابه لمخالفات 
 لمدة زمنية معينة.

وتسحب اعتماده  ،وفي جميع األحوال التي تفسخ فيها شركة التأمين العقد الذي يربطها بالوسيط
يجب عليها إعالمه بذلك حتى يتوقف عن ممارسة  ،اراأيا كانت صفته، وكيال كان أو سمسكليا أو جزئيا 

عالم الجمهور أيضا بسحبها االعتماد الذي سبق   وأن منحته إياه.لها النشاط، وا 
إذن تجيز األخطاء التي يرتكبها الوسيط لشركة التأمين الحق في فسخ العقد الذي يربطها به على 

المقام هو: هل يمكن للوسيط الذي تم فسخ العقد لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا  (1)أساس مشروع
إعادة تقديم طلب  التي سبق ذكرها إحدى المخالفات أو الجرائمالرتكابه  الذي يربطه بشركة التأمين

لتمثيلها وتقديم خدماتها للجمهور ضمن نطاق جغرافي  الحصول على االعتماد لدى شركة تأمين أخرى
لحصول على االعتماد من شركة تأمين أخرى لممارسة نشاط نعم يمكن للوسيط تقديم طلب ا؟ معين

المخالفات التي ارتكبها ال تندرج ضمن تعداد الجرائم األخطاء أو الوساطة في التأمين إذا كانت طبيعة 
عند حديثنا عن شروط ممارسة التي تحول دون حقه في ممارسة نشاط الوساطة في التأمين السابق ذكرها 

وبقي هذا الوسيط يتمتع ، وغيرها انة األمانة، ....، خيواالحتيالالسرقة أمين ومنها: نشاط الوساطة في الت
لتمثيلها وتوزيع عقود  منحه االعتمادالثانية شركة المتوقف على قبول كله غير أن ذلك بسمعة حسنة، 

 .تأميناتها على الجمهور
ذكره في هذا الباب إلى أن الوساطة في التأمين هو نشاط  نخلص من كل ما سبقفي األخير 

يمارسه شخص طبيعي أو اعتباري  وتنفيذ آثارها، قائم بذاته، يرتكز على توزيع وتسيير عقود التأمين
يسمى وسط التأمين، ويخضع لرقابة تمارسها عدة أطراف، قصد حماية طرفي العالقة التعاقدية ونظام 

أثناء ممارستهم لهذا  التأمين ككل من مختلف المخالفات والجرائم التي يمكن أن يرتكبها هؤالء الوسطاء
القانوني لكل وسيط من وسطاء التأمين وذلك في الباب الثاني من هذه لنشرع في بحث النظام ، النشاط
الدراسة.

                                                           
 .154مدحت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، ص( أنظر: 1)
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 الباب الثاني

 .التأمين وسطاءالنظام القانوني ل
 

المعدل والمتمم لألمر  04-06ون ـــــــــمن القان 252المادة  الجـــــزائــــري )بموجـــــبمــــشرع عدد ال
الوساطة في أو نشاط مهنة لها قانونا ممارسة  ( األطراف المخولالمتعلق بالتأمينات 95-07
 هم على التوالي:و ، لتأمينا

  .الوكيل العام للتأمين 

 .سمسار التأمين 

التأمين عن طريق بعض فروع توزيع  حيث يمكن لشركات التأمين ،كو البنإضافة إلى 
 .(1)البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها

والحقيقة أن ِذكر المشرع الجزائري لوسطاء التأمين في هذه المادة جاء على سبيل الحصر 
الثالث وليس على سبيل المثال، فال يمكن ألي  كان الترخيص لطرف من غير هؤالء األطراف 

هي التي ستمنح  ولو كانت شركات التأمين نفسها ،ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة في التأمين
 .لتقديم منتجاتهالجهة ما التفويض 

الذي يحدد شروط منح  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  2في المقابل نجد )المادة 
 ه يعدئتهم ومراقبتهم( تقضي بأنوسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكاف

تقديم ب ويقوم، أو سمسار تأمينوكيل عام شخص )طبيعي أو معنوي( له وضع التأمين كل  وسيط
 .(2)عمليات التأمين

دراسة النظام القانوني في سبيل ، وذلك فصلينإلى  البابسنقسم هذا  بناء على ما تقدم،
الذي  04-06قانون المن  252ة أسمائهم في نص المادة لكل وسيط من وسطاء التأمين الوارد

النظام القانوني )في الفصل األول( حيث سنتناول  ،التأميناتالمتعلق ب 07-95يعدل ويتمم األمر 
 كل من السمسار والبنك.لالنظام القانوني الثاني( إلى  الفصلثم نتطرق )في  للتأمين،لوكيل العام ل

                                                           
 المتضمن قانون التأمينات. 07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من قانون  252( أنظر: المادة 1)

المهنية وسحبه منهم، الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  2( أنظر: المادة 2)

 ومكافئتهم ومراقبتهم، سالفة الذكر.

 07-95المعدل والمتمم لألمر  04-06وهذا المرسوم ينبغي على المشرع تعديله وفقا لمقتضيات ما جاء في القانون 

 المتعلق بالتأمينات، والذي أضاف وسيط تأمين آخر يتمثل في البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها.
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 الفصل األول

 .وكيل العام للتأمينلل نظام القانونيلا
 

أهم وسطاء التأمين على  (L’agent général d’assuranceيعتبر الوكيل العام للتأمين )
وتقديم  ،كات التأمينتمثيل شر في  صالحياتوأوسعهم سلطة، وأكثرهم  ،وجودا همفهو أكثر اإلطالق، 

 وسطاء.المقارنة بغيره من للجمهور عقود خدماتها 
من  253)بموجب الفقرة األولى من المادة الوكيل العام للتأمين المشرع الجزائري  عرفولقد 

( بأنه كل شخص طبيعي يمثل شركة أو أكثر المعدل والمتمم ،المتعلق بالتأمينات 07-95 األمر
 .(1) من شركات التأمين بموجب عقد التعيين المتضمن اعتماده بهذه الصفة

ن، هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يمتهن أعمال الوكالة عن فالمقصود بالوكيل العام للتأمي
، (2)هبوينظم عالقته القانونية  ،وسلطاته ،صالحياته بمقتضاهالمؤمن، ويرتبط به بعقد وكالة يحدد 

وتنفيذ آثارها  طالبي التأمينالعمالء ن مع ـصالحيات اكتتاب عقود التأمي هذا العقد بموجبفله 
وشركة أو شركات  مأو عالقة االرتباط بين المؤمن له ،طـة الربـوبالتالي فهو صل، طيلة مدة سريانها

القيام بكل ما يمكن أن تقوم به شركة التأمين من إبرام  اتمنح له صالحيالتأمين التي يمثلها، وقد تُ 
، فال يقتصر دوره على مجرد ودفع التعويضات األقساطمبالغ وقبض  ،العقود، وتسيير الحوادث

المهام التي تحدد  عضببومحصور  مقيد، وقد يكون عمله (3)على الجمهور عقود التأمين توزيع
 .هتعيين بموجب عقد

وهو نوع واحد من الوكالء هو أن المشرع الجزائري قد اعتمد في هذا المقام والجدير بالذكر 
األول هو الوكيل المشرع الفرنسي الذي اعتمد نوعين من الوكالء:  عكس، للتأمين العام الوكيل

                                                           
"الوكيل العام للتأمين المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أن:  07-95المعدل والمتمم لألمر  04-06من القانون  253( أنظر: المادة 1)

 شخص طبيعي يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين المتضمن اعتماده بهذه الصفة.".
رع الجزائري قيد شكل الوكيل العام للتأمين في شكل شخص طبيعي، كما والمالحظة التي يمكن أن نبديها هنا هو أن المش

أنه لم يبين طبيعة العقد الذي يربطه بشركة التأمين )عقد وكالة( والذي بموجبه يمارس مهنة الوساطة في التأمين، على العكس 
طبيعي أو اعتباري يمارس مهنة  من ذلك بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي بين في تعريفه للوكيل العام للتأمين بأنه شخص

الصادر في  902-96مستقلة بموجب عقد وكالة يربطه بشركة التأمين، أنظر الفقرة األولى من المادة األولى من المرسوم رقم 

  ، المتضمن القانون األساسي للوكالء العامين للتأمين، والتي تنص على أنه:1996أكتوبر  15
«Définition de l’agent général: L’agent général est une personne physique ou morale exerçant 

une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurances en 

vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d’assurances établies en 

France.». 

د حددت الفقرة الثالثة من نفس المادة من هذا المرسوم األشكال التي يأخذها الوكيل العام للتأمين إذا كان شخص قو
 اعتباري، إذ تنص على أنه: 

«Lorsqu’il est personne morale, l’agent général revêt l’une des formes suivantes: société 

anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 

66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. ». 

 .32، ص2007( أنظر: شكري )بهاء بهيج(، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2)

)3( BERBARI (M.) - Et autres, Les marchés  publics d’assurance, Paris, France, Édition L’argus, 2000, p67. 
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الثاني أما ، والصالحيات ويتمتع بأوسع السلطات (L’agent général d’assuranceللتأمين )العام 
مقارنة  ،محدودةوصالحياته وسلطاته  ،(Le mandataire d’assurance) هو وكيل التأمين المفوضف

 .(1)بسابقه
 القانونيينالتعريفين ومن خالل كال  ،الهامة التي يمكن أن نبديها في هذا المقام نقطةوال

الجزائري والفرنسي للوكيل العام للتأمين أنه يمثل شركة تأمين أو أكثر )وليس شركة تأمين واحدة 
 التأمين أو المؤمن لهم. الجمهور أو طالبيفقط( تجاه 

كغيره من التشريعات العربية واألجنبية مهنة الوكيل العام وقد أخضع المشرع الجزائري 
، ومن جهة أخرى لما هذه المهنة من أهمية ومكانة خاصةللتأمين لنظام قانوني خاص، ذلك لما ل

 .مهنة من أحكامهذه اليترتب على ممارسة 
الوكيل العام للتأمين  تنظيم اعتماددراسة من خالل هذا الباب إلى سنتطرق  بناء على ذلك،

ام التي ترد على مهام الوكيل العام األحكمختلف بحث (، ثم نعرج على منه األول المبحث)في 
 الثاني(. المبحثللتأمين )في 

 

 المبحث األول

 .تنظيم اعتماد الوكيل العام للتأمين
 

النصوص القانونية الواردة في تخضع مهنة وكيل عام للتأمين لنظام قانوني محدد بموجب 
المتعلق بالتأمينات، وكذا المرسوم التنفيذي رقم  04-06القانون المعدل والمتمم ب 07-95األمر 

الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم،  95-340
المتضمن القانون  341-95المرسوم التنفيذي رقم نصوص  إضافة إلىومكافئتهم، ومراقبتهم، 

 .األساسي للوكيل العام للتأمين
اعتماد الوكيل العام  إجراءات :كل منفي هذا المبحث سنتناول  مما سبق ذكره، انطالقا

تنظيم العالقة  في حين سنتطرق إلى(، منه األول المطلب)في المترتبة عن ذلك  رثااآلو  ،للتأمين
)في المطلب التي اعتمدته بهذه الصفة التأمين أو شركات شركة و  للتأمين الوكيل العام بينالقائمة 

 ي(.الثان

 
                                                           

 ( من قانون التأمين الفرنسي.L550و  L540( أنظر: المادتين )1)
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 األول المطلب

 .رهإجراءات اعتماد الوكيل العام للتأمين وآثا
 

محددة ال شروطالعلى توفر وكيل عام ل من شركات التأمينركة ـماد أي شـــف اعتــتوقــي
، متتابعةمتوالية و  إجراءاتبإتباع  ويتم ذلك ،تمادـــطالب االعالعام في شخص الوكيل  قانونا

يمكنه الشروع  أينعلى اإلعتماد، ويكتسب صفة وكيل عام للتأمين، هذا الشخص يتحصل بعدها 
من ـــضعلى الجـــمهور تأمين ــــالتـــقديم وتوزيـــع عقود ة في ـــالوساطأو نشاط نة ـــة مهــفي ممارس

 نطاق جغرافي معين.
أهمها: االلتزامات  آثار عدة وتوكيل شركة التأمين للوكيل العام يترتب على اعتمادو 

نتناوله بعدما نتطرق لبحث إجراءات اعتماد الوكيل س المتقابلة، والمسؤوليات المتبادلة، وهي ما
 العام للتأمين.

 

 الفرع األول

 .إجراءات اعتماد الوكيل العام للتأمين
 

 الناشطة في السوق،تأمين المن طرف شركة أو شركات وكيل عام للتأمين أي  يتم اعتماد
توفر الصفات وجوب إجراءات محددة، بدء ا ب بإتباعضمن نطاق إقليمي أو جغرافي معين، 

 أين يجب عليه تخول الشخص الراغب في ممارسة هذه المهنة ممارستها،التي القانونية والشروط 
أو شركات شركة  إلىيقدم  طلب الحصول على االعتمادمنها  ،ملف يتضمن عدة وثائقتقديم 

بينه وبين  هتعيينأو عقود إبرام عقد في نهاية المطاف  على أن يتم، يرغب في تمثيلهاالتأمين التي 
، وهو ما األخيرهذا ل هااعتماد في حالة قبولأمام الجمهور التي سيمثلها أو الشركات شركة هذه ال

 سنتناوله تباعا.

 

 ىاألول ةالفقر

 عام للتأمين.الوكيل الاعتماد شروط 
 

والذي يحدد  340-95المرسوم التنفيذي رقم من  16بموجب المادة )حدد المشرع الجزائري 
ومكافأتهم، ومراقبتهم( مجموعة  ،شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم
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من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل شخص يرغب في الحصول على االعتماد لممارسة مهنة 
 :تتمثل في وكيل عام للتأمين

 .قانونا ةمحددالتهم إحدى الب يكون طالب االعتماد مسبوق قضائياال ن أ -
 حسن.أن يكون ذو خلق  -

 سنة على األقل. 25العمر  -

 الجنسية الجزائرية. -

 .أو الخبرة المهنيةالكفاءة  -

 .(1)الضمانات المالية -

 بمجموعة من الوثائق في شخص طالب االعتمادالتي سبق ذكرها توفر الشروط  يتم إثباتو 
، هذه التي يجب على طالب االعتماد تقديمها لشركة أو شركات التأمين التي يرغب في تمثيلها

 رقم نفيذيـــمرسوم التــــمن ال 17المادة )ها ــــحددت تمادــــاالعطلب نها ملف ـــــتألف مــــق التي يــــالوثائ
وسحبه منهم،  ،المهنيةوالذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية  95-340

 :تتمثل في(، و  ومكافأتهم، ومراقبتهم
  االعتماد.الحصول على طلب 

  ميالد.شهادة 

  سارية المفعول 3صحيفة السوابق القضائية رقم. 

 .شهادة الجنسية 

 .شهادة اإلقامة 

 أنه ال يمارس أي نشاط يعد منافيا  هتصريح كتابي من طالب االعتماد يثبت في
 مين.لصفة وكيل عام للتأ

 .شهادة )أو شهادات( الكفاءة المهنية المطلوبة أو الدبلوم )أو الدبلومات( المطلوبة 

  (2)لضمانات المالية المطلوبةل هتقديموثائق إثبات. 

                                                           
هلية المهنية وسحبه منهم، الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واأل 340-95من المرسوم التنفيذي رقم  16( أنظر: المادة 1)

 ومكافأتهم، ومراقبتهم.

الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم،  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  17( أنظر: المادة 2)

 "يجب أن يرفق طلب االعتماد بما يأتي:ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 

 من عقد الميالد.مستخرج  -

 .3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 شهادة الجنسية. -
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لممارسة االعتماد  نيل الشخص الراغب فيوجرى العمل في هذا اإلطار على أن يقوم 
لشركة العامة المديرية إما ) شركة التأمينسالف الذكر لدى بإيداع الملف مهنة وكيل عام للتأمين 

، (مقر إقامته التابع لهاالجهوية  المديرية أوالتأمين التي يرغب في الحصول على االعتماد لتمثيلها 
عقد وتوقيع يتم إبرام وفي حالة قبولها اعتماد هذا الشخص  ،لملفهذا اوبعد دراسة هذه األخيرة ل

ع في و شر مكنه الوبالتالي ي ،صفة وكيل عام للتأمين األخيرهذا والذي بموجبه يكتسب  ،التعيين
 .نشاطهممارسة 

على اختيار أكفأ الوكالء العامين في هذه المرحلة بالذات شركات التأمين أغلب تحرص 
 وتدريباتبعد إخضاعه لعدة تمرينات عادة عام تتم ي وكيل أل هالتمثيلها، لذا فإن عملية اعتماد

لتأكد من مستوى كفاءات هذا األخير، باإلضافة إلى الدورات التكوينية من أجل ا، وتربصات
عالمة الالعمالء، ألن أو تجاه المتواصلة لصالحه، هذا كله من أجل تفادي ارتكابه ألخطاء مع 

العام يعود وسمعتها محل تقييم، وأي خطأ يرتكبه الوكيل مانحة التوكيل التأمين لشركة التجارية ل
 .(1)الشركةهذه سلبا على سمعة 

 

 ةنيالثا قرةالف

 .الوكيل العام للتأمين تعيينعقد إبرام 
 

عقد التعيين وتوقيع  بعد إبرامال يمكن لطالب االعتماد ممارسة مهنة وكيل عام للتأمين إال 
(Contrat de nomination ) بهذه  مادهــــاعتبلت ــــقالتي تأمين ــــالشركات بينه وبين شركة أو

من طرف إحدى شركات التأمين الناشطة في  يلهـــماد وتوكـــحه اإلعتــمنب على ــ، ويترتفةـــالص
شركة ـــــلــــهذه اتاجه لــــل إنـــص كيصـــختزم بتـــلتالي يـــتأمين، وبالـــيل عام للـــــفة وكـــتسابه لصـــاكالسوق 

في حدود فروع التأمين أين يمارس نشاطه ، هذاعقد التعيين أو الشركات التي وكلته بموجب 

                                                                                                                                                                          

 شهادة اإلقامة. -

تصريح كتابي من طالب االعتماد يثبت فيه أنه ال يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة  -
 الوكيل العام للتأمين.

 الدبلوم )أو الدبلومات( المطلوبة.شهادة )أو شهادات( الكفاءة المهنية المطلوبة أو  -

 وثائق تثبت الضمانات المالية المطلوبة.". -
من نفس المرسوم التنفيذي، والتي تنص على  21وبالنسبة للوثائق التي تثبت الضمانات المالية فقد حددت قيمتها المادة 

 المذكورة أعاله: 16"تثبت شروط الضمان المالي المنصوص عليه في المادة  أنه:

 ا بواسطة شهادة إيداع تسلمها الخزينة.إم -

 أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية.". -

 .215( وآخرون، المرجع السابق، صهواري)معراج ( أنظر: 1)
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، وضمن النـــطاق الجـــغرافي أو اإلقلـــيمي المرخص له (1)مهورــــعها على الجــــمرخص له توزيـــال
 .تقديمها فيه

من المرسوم التنفيذي  07المادة نص  بموجبعرف المشرع الجزائري عقد التعيين )ولقد 
ضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين( بأنه اتفاقية مكتوبة تحدد الشروط المت 341-95رقم 

 .(2)التي يمارس بموجبها الوكيل العام للتأمين مهامه
الخاصة  (3)مجموعة من البياناتمن الوكالء عام التأمين لوكيل  ويتضمن عقد تعيين شركة

  :بكل من
شركة التأمين مانحة منهما، فبالنسبة لوبيانات حول هوية كل واحد  العقدهذا أطراف  -

)مديرها العام القانوني التوكيل: اسم الشركة، عنوان مقرها الرئيسي، اسم ولقب ممثلها 
بطالب االعتماد  الخاصةلبيانات ل وبالنسبة، هذا العقد(على  الذي يتولى التوقيع

 توقيعهمع وانه لوكيل العام للتأمين، عنلممارسة مهنة وكيل عام للتأمين: اسم ولقب ا
 .العقدهذا على 

شروط عامة وشروط ( عقد التعيين)، يتضمن هذا العقد ههوية أطراف بيان إضافة إلى  -
مهام الوكيل العام للتأمين، ، وتحدد العالقة التي تربط طرفيه وتضبط تنظم خاصة

 حقوق والتزامات كل طرف.إضافة إلى 

المهام المسندة إليه، وحقوق والتزامات كل تحدد بموجب عقد تعيين الوكيل العام للتأمين و 
 المتعاقد معه. طرف تجاه الطرف األخر

في عقد التعيين تحديدا دقيقا فروع التأمين التي الشروط العامة والخاصة الواردة تحدد كما 
 السؤاللكن ، (4)الجمهوروتوزيعها على  ُوكِّل بشأنها الوكيل العام والتي ُمِنح له االعتماد الكتتابها

والشركة التي  ،الوكيل العام للتأمينطرفا هذا العقد )الذي يفرض نفسه في هذا المقام هو: هل 
الذي يخول الوسيط  عقد التعيين ضمن)اإلجبارية( ملزمان بإدراج فروع التأمين اإللزامية  (سيمثلها

                                                           
"يجب المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  03( أنظر: المادة 1)

والمذكور  1995يناير سنة  25المؤرخ في  07-95من األمر  253ل العام للتأمين، كما تنص على ذلك المادة على الوكي

أعاله، أن يخصص كل إنتاجه للشركة التي وكلته وفق عقد التعيين. وهذا الوكيل ال يمثل شركة التأمين إال في عمليات 
ل بشأنها.".  التأمين التي ُوكِّ

"عقد المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95المرسوم التنفيذي رقم من  07( أنظر: المادة 2)

المؤرخ  07-95من األمر  254التعيين اتفاقية مكتوبة تحدد الشروط التي يمارس بموجبها الوكيل العام مهامه طبقا للمادة 

 والمذكور أعاله.". 1995يناير سنة  25في 

 والمتضمن عقد تعيين الوكيل العام للتأمين. 01: الملحق رقم ( أنظر3)

 .10والمتضمن عقد تعيين الوكيل العام للتأمين، ص 01من الشروط الخاصة الواردة في الملحق رقم  02( أنظر: المادة 4)
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وبمعنى آخر هل الوكيل العام ملزم بتوزيع عقود التأمين  ؟أم ال الجمهورتوزيع عقود التأمين على 
 ال؟ اإللزامية أو

إبرامها يخضع في حقيقة األمر اختيار عقود التأمين التي سيتولى الوكيل العام للتأمين 
وشركة التأمين مانحة التوكيل( العام )الوكيل التعيين  إلى إرادة طرفي عقد الجمهورعلى  توزيعهاو 

ضمن أو اإلختيارية اإللزامية سواء لزمهما بوجوب إدراج عقود التأمين ليس هناك ما يُ واتفاقهما، إذ 
التأمين فروع ، غير أنه يجب أن ال تخرج الجمهورالتي يمكن للوكيل العام توزيعها على العقود 

 نفسها )مانحة التوكيل( عن نطاق العقود التي تحوز شركة التأمين توزيعهاالمرخص للوكيل العام 
 .للجمهوريمها دخيص تقتر 

في نفس اإلطار يمكن أن تكون جميع العقود المرخص للوكيل العام للتأمين توزيعها على 
خيص تقديمها الجمهور هي نفسها جميع عقود التأمين التي تحوز شركة التأمين مانحة التوكيل تر 

، غير أنه يمكن أن يكون مجال تفويض الوكيل العام للتأمين مقتصرا على بعض هذه للجمهور
 .التوكيلالتأمين مانحة  شركة تقدمهاالفروع التي 

وأيا كانت فروع التأمين المرخص للوكيل العام توزيعها على الجمهور يجب أن ال تتجاوز 
دود سلطات االكتتاب المحددة لهذا الوكيل قيمة التغطية التأمينية التي يمنحها للعمالء المؤمن لهم ح

 في عقد تعيينه.
بموجب إلى الوكيل العام للتأمين تحديدا دقيقا  ةسندميجب أن تحدد أعمال التسيير الكما 

الوكيل خصوصا ما تعلق بحدود صالحيات  ،(1)في عقد تعيينهالشروط العامة والخاصة الواردة 
ر المؤمن اخطعند تحقق األالمستحقة األداء للمؤمن لهم التعويضات مبالغ في دفع للتأمين العام 
 .امنه

عن الوكيل العام للتأمين يتقاضاها سالتي  نسب العموالت والمكافآت تحدد في عقد التعيينو 
باسم ولحساب الشركة أو الشركات التي اعتمدته بهذه  القيام بهاسيتولى التي  كل عمل من األعمال

عمولة الأو على الجمهور،  عقود التأمين توزيعو اإلنتاج  بمهامالخاصة  عمولةال، سواء الصفة
 .(2)هذه العقود تسييرالمستحقة عن أعمال 

                                                           
"يجب أمين، والتي تنص على أنه: المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للت 341-95من المرسوم التنفيذي رقم  08( أنظر: المادة 1)

 أن تحدد أعمال التسيير المسندة إلى الوكيل العام للتأمين تحديدا دقيقا في عقد التعيين.".

 .10المتضمن عقد تعيين وكيل عام للتأمين، ص 01من الشروط الخاصة الواردة في الملحق رقم  02المادة و

المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين،  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  12ية من المادة ــقرتين األولى والثانـــ( أنظر: الف2)

 "ينظم الوكيل العام وكالته بحرية في حدود ما اتفق عليه في عقد التعيين.والتي تنص على أنه: 
 ويتقاضى عن ممارسة مهامه عموالت تحدد نسبها في عقد التعيين.".

 .12عام للتأمين، صالوكيل الالمتضمن عقد تعيين  01لشروط الخاصة الواردة في الملحق رقم من ا 05المادة و
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الجغرافي تحدد في عقد التعيين دائرة الوكيل العام للتأمين، وهي المنطقة أو اإلقليم كما 
ة من دوائر ـــــــرة إداريـــــمهامه، وتتمثل إما في دائ ضمن نطاقهالوكيل العام للتأمــــين الذي يمارس 

ة، أو الدائرة، أو البلدية، أو أي تقسيم إداري آخر تعترف به السلطات ــــــيم الوطني كالواليـــــــــــاإلقل
 .(1)المختصةاإلدارية 

يمثل عقد التعيين اإلطار التعاقدي الذي يحدد االلتزامات الملقاة على ومن جهة أخرى  
المتعاقدين شركة التأمين والوكيل العام، وفي حالة إخالل أي طرف عاتق كل طرف من الطرفين 

 .(2)منهما بإحدى هذه االلتزامات فإن ذلك يرتب مسؤوليته تجاه الطرف اآلخر
عقد التعيين وما يتضمنه من بيانات ل ينموذجالالشكل إعداد  فإن ،أمرومهما يكن من 

ن كان (3)شركات التأمين، أو إلى إدارة الرقابةإما إلى جمعية يرجع وتحديد للحقوق وااللتزامات  ، وا 
عادة النظر في بعض المعتمد حاليا في تعيين الوكالء هذا العقد  يحتاج إلى مراجعة مضمونه، وا 

دفعها، وأجل كيفية بيان و  ،المستحقةمنها نسب العمولة  ،المترتبة عنهالحقوق وااللتزامات 
در المستحقة ل والتعويضات في حالة وفاته، وحقوقه  هذا األخيرذوي حقوق حقوق اج لوكيل العام، وا 

 في محفظته التأمينية.
ه ألزمإال أنه  رغم أن المشرع الجزائري أجاز للوكيل العام للتأمين تمثيل أكثر من شركةو 
( بأن يخصص المعدل والمتمم ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  255المادة نص )بموجب 

عتمد من أجلها، وأنه أكل إنتاجه للشركة أو الشركات التي يمثلها بخصوص عمليات التأمين التي 
 .(4)من فروع التأمينالواحد ال يمكنه تمثيل أكثر من شركة تأمين في الفرع 

غير أنه يمكن للوكيل العام تمثيل أكثر من شركة تأمين في فروع مختلفة، كما لو يمثل 
)تأمين  فروع تأمينات األضرار تقديم االعتماد الممنوح له شركة تأمين ما متخصصة فيبموجب 

 تقديم عقودفي مثال ، وشركة تأمين أخرى متخصصة األشياء أو الممتلكات وتأمينات المسؤولية(
 تأمينات األشخاص.

                                                           
"تتكون المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  16( أنظر: المادة 1)

 تعيين من اإلقليم الذي تمتد إليه ويمارس فيه مهامه.دائرة الوكيل العام للتأمين المنصوص عليها في عقد ال
ويجب أن تتمثل إما في دائرة إدارية من دوائر اإلقليم الوطني كالوالية، أو الدائرة، أو البلدية، وإما في أي تقسيم إداري 

 آخر تعترف به السلطات اإلدارية المختصة.".

)2( BLAMOUTIER (J-M.) - Et  SALPHATI (J-F.), La responsabilité des agents généraux et courtiers 
d’assurances, Paris, France, Édition L’argus, 1984, p19. 

"تعد جمعية شركات التأمين العقد المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من القانون  254( أنظر: المادة 3)

 قات بين الوكيل العام وشركة التأمين التي يمثلها.النموذجي للتعيين المنظم للعال
 وفي حالة انعدام هذا العقد، تعده إدارة الرقابة.".

"يجب على الوكيل العام للتأمين أن المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أن:  07-95من األمر  255( أنظر: المادة 4)

 مثلها بخصوص عمليات التأمين التي اعتمد من أجلها.يخصص إنتاجه للشركة أو الشركات التي ي
 وال يجوز له تمثيل أكثر من شركة واحدة بالنسبة لعمليات التأمين ذاتها.".
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يد، بل كثر من شركة تأمين على اعتماد وحالوكيل العام ألال يتوقف تمثيل  ،في هذه الحالة
تقديم فروع  أمام الجمهور عندالتي سيمثلها ذلك اعتماد آخر تمنحه له الشركة األخرى  يقتضي
يتضمن نفس الوثائق )آخر اعتماد تكوين ملف  من خاللخرى، وال يتأتى ذلك إال األ اتها هيتأمين

إيداعه لدى بم يقو ( أنه ملزم بتقديم ضمان مالي آخر غير الضمان األول كما التي سبق ذكرها،
األخرى التي يرغب في الحصول على االعتماد لتمثيلها، وبعد دراسة هذه التأمين شركات شركة أو 

 التأمين شركةتجاه يمارس بموجبه مهامه  ،يتم إبرام عقد تعيين آخر ،وقبولها اعتماده ،األخيرة لملفه
 األخرى.

إضافة إلى تمثيله تأمين أخرى تمثيل شركة للتأمين وكيل العام ال يمكن لل وبمعنى آخر
 لشركة التأمين األولى إال:

التي يمثلها من  التأمين شركةال تمارسها التي تأمين حالة تقديم عقود بعض فروع الفي  -
، وذلك كما لو كانت هذه الشركة ال تحوز االعتماد القانوني لتقديم هذه الفروع قبل

 للجمهور أصال.

، ة التي يمثلهالم تكن موضوع توكيل بينه وبين الشرك عقود التأمين التيحالة تقديم في  -
في عقد أي أن التوكيل الثاني يفوضه تقديم عقود تأمين أخرى لم تكن محل توكيل 

 .التعيين األول

 شركةبق أن فسختها س( Contrats)ترتب عليها عقود  طلبات تأمينحالة تقديم في  -
 .هذا الوكيل التي يمثلها التأمين

سبق أن رفضتها  (Propositions) ترتب عليها اقتراحات طلبات تأمينفي حالة تقديم  -
 هذه ، أو العمليات التي ترتب عليها اقتراحات سبق أن رفضتالتأمين األولى شركة

 .(1)الشركة شروطها

غير أنه إذا كانت العمليات التي ترتب عليها عقود سبق أن فسختها الشركة، أو العمليات 
التي ترتب عليها اقتراحات سبق أن رفضتها الشركة، أو العمليات التي ترتب عليها اقتراحات سبق 

شركة لتعريفات جديدة أو لمراجعتها أو إدراجها هذه الأن رفضت الشركة شروطها راجع إلى تطبيق 
                                                           

"ال تأمين، والتي تنص على أنه: ـي للوكيل العام للــضمن القانون األساســالمت 341-95يذي رقم ــوم التنفـمن المرس 04( أنظر: المادة 1)

 الوكيل العام أن يكتتب لحساب شركات تأمين أخرى إال في عمليات التأمين اآلتية:يمكن 

 العمليات التي ال تمارسها شركة التأمين التي يمثلها. - أ
 العمليات التي لم تكن موضوع توكيل بين الوكيل العام والشركة التي يمثلها. - ب
 العمليات التي ترتب عليها عقود سبق أن فسختها الشركة. - ج
 العمليات التي ترتب عليها اقتراحات سبق أن رفضتها الشركة. - د
 العمليات التي ترتب عليها اقتراحات سبق أن رفضت الشركة شروطها.". - ه
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اكتتاب هذه في هذه الحاالت قانونا فال يمكن للوكيل العام  ادق عليهالشروط تأمين جديدة مص
 .(1)شركة تأمين أخرىالعقود لحساب 

يتبين لنا أنه يمكن للوكيل العام الجمع بين أكثر من عقد تعيين، وتمثيل  ،مما سبق ذكره
، غير أنه يجب أن يكون ذلك في فروع ضمن نطاق إقليمي أو جغرافي واحد شركتي تأمين أو أكثر

يمثل شركة ما في فروع معينة وشركة تأمين أخرى في فروع غير تلك التي منح  كأنتأمين مختلفة، 
لكن السؤال الذي يفرض نفسه ، الشركة األولىولحساب من طرف  له توكيل توزيعها على الجمهور

ل األول تجاه وكيلها العام إذا قدم هذا يتعلق بحقوق شركة التأمين مانحة التوكي في هذا المقام
ص ـــوز ترخيـــتأمين التي يحــــض عقود الــــوزيع نفس أو بعــــماد لتـــالوكيل طلب الحصول على االعت

من تلك التي تمنحها  تمنح نسب عموالت أكبر تقديمها للعمالء ولكن لحساب شركة تأمين أخرى
ثم قام بتوزيع هذه دون علم شركة التأمين األولى، ( االعتماد، وتحصل عليه )األولىالتأمين شركة 
لحصول على نسب عموالت أكبر في سبيل اعلى العمالء لحساب شركة التأمين الثانية العقود 

 هذه األخيرة؟ تمنحه إياها
 341-95رغم أن المشرع الجزائري لم يورد أي نص قانوني في المرسوم التنفيذي رقم 

إذا ويبين حقوق شركة التأمين  ،يخص هذه الحالة ساسي للوكيل العام للتأمينالمتضمن القانون األ
عقد  فسخ القيام به في هذه الحالة هوشركة التأمين لحق يما  ، إال أنما قام وكيلها العام بذلك

حرمانه من حقوقه التي سيأتي ذكرها فيما بعد، ناهيك عن مطالبته ، مع تعيين وكيلها العام
 الضرر الذي لحق بها وفقا للقواعد العامة.عويض عن بالت

 

 الفرع الثاني

 .آثار اعتماد الوكيل العام للتأمين
 

وما  ،كأصلتصرفات قانونية  إبرامعقد تعيين الوكيل العام للتأمين هو لما كان محل  
مع الغير من شركة التأمين التي يمثلها هذا األخير ولحساب باسم تقتضيه من أفعال مادية تبعية 

تتمثل  ،آثار عدةعليه يترتب ، فإن ذلك أو مكتتبي العقود المؤمن لهمطالبي التأمين أو العمالء 
ه ع على عاتقالتي تقااللتزامات الحقوق و ، و العام القيام بها وكيلإلى ال المسندالمهام  :أساسا في

                                                           
"يمتنع المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  05( أنظر: المادة 1)

لتأمين قطعا عن االكتتاب لحساب شركات تأمين أخرى في العمليات المنصوص عليها في الفقرات ج، د، و هـ الوكيل العام ل
من المادة السابقة، إذا كان ذلك ناتجا عن تطبيق الشركة التي يمثلها تعريفة جديدة، أو عن شروط تأمين جديدة مصدقة 

 قانونا.".
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وكل ذلك ، جهة أخرىتجاه الشركة التي يوزع عقود التأمين على الجمهور باسمها ولحسابها من 
 التفصيل.مزيدا من يستدعي 

 

 الفقرة األولى

 الوكيل العام للتأمين. مهام
 

تعيين البتنفيذ ما ورد في عقد  تأمينأو شركات لشركة الوكيل العام باعتباره وكيال  يقوم
المهام  ر في تنفيذفإذا قص  ، له المرسومة الحدود، دون أن يجاوز أو تلك الشركةبهذه  يربطهالذي 

كان بذلك بين له حدود المرسومة الأو تجاوز  ،عقدهذا الوالمسندة إليه كما حددها  ،المنوطة به
بذلك مقيد  لوكالة، فهوعقد االتفريط واإلفراط، وكالهما يكون مسؤوال عنه طبقا للقواعد العامة ل

 .بالسلطات الممنوحة له
قيام هو رئيسي  عملتمثل في ي موضوع عقد تعيينه يمكن القول أن التصرف القانونيو 
المرخص له عقود التأمين جميع إبرام  ويتضمن ،(L’activité de production) نشاط اإلنتاجالوكيل ب

إضافة إلى أعمال ، اولحسابه اباسمه ،شركة التأمين التي يمثلهانيابة عن توزيعها على الجمهور 
التي  (L’activité de gestion des contrats) العقودهذه تسيير تتمثل في  أخرى الحقةمادية 
وتسوية  المستحقة الدفع، األقساط تحصيل لمبالغمن طيلة مدة سريانها تنفيذ آثارها و  ،أبرمها

 .(1)الواجبة األداء مبالغ التعويضلوتسديد  ،الحوادث
من الفقه يرى أنه إضافة إلى كون الوكيل العام هو وكيل لشركة التأمين  البعضورغم أن 

التي يمثلها، إال أن ذلك ال يعني أنه ليس بإمكانه التصرف بصفة وكيل عن العميل طالب التأمين 
ويتصرف  ،سلطاته (وباتفاق مع المؤمن له)أو المؤمن له، ويقع ذلك عندما يتجاوز الوكيل 

هذا األخير إضافة إلى تصرفه لمصلحة موكله، غير أنه يجب أن يالحظ في هذه الحالة لمصلحة 
إال  (2)أن المؤمن ال يعد ملزما بتصرف وكيله، الذي يصبح مسؤوال وبصفة شخصية تجاه المؤمن له

وكيال لشركة التأمين يعتبر الوكيل العام يرى أن حيث  ،جانب آخر من الفقه يرى عكس ذلكأن 
قضت إذ  ،محكمة النقض الفرنسية، وهو ما أخذت به (3)يمكن أن يكون وكيال للمؤمن لهفقط وال 

                                                           
)1( DRANCEY (P.), L’agent général d’assurances «qualité juridique et liberté de placement», Paris, 

France, 9
eme

 édition, Edition L’argus, 1982, p104 et S.  
 . 117، ص2011، دار الكتب القانونيةمصر، باسم )محمد صالح عبد هللا(، التأمين أحكامه وأسسه، ( أنظر: 2)

)3( DRANCEY (P.), Op. Cit, p99.  
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في أحد أحكامها أن الوكيل العام بصفته وكيال لشركة التأمين، وواضعا لخبرته وكفاءته التقنية تحت 
ال فكيف تكون شركة  تصرف الجمهور ال يمكن أن يكون وكيال للمؤمن له ومدافعا عن مصالحه، وا 

إذا ارتكب باعتباره تابعا لها عن أفعال وكيلها العام باعتبارها متبوعا مسؤولة مانحة التوكيل أمين الت
 .(1)خطأ ما تجاه هذا العميل

 ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  253وبالرجوع إلى نص الفقرة الثانية من المادة 
الرئيسيين  المحوريننجد المشرع الجزائري عند تعريفه للوكيل العام للتأمين قد بين  ،المعدل والمتمم

ويمثل  ،البحث عن عقد التأمين واكتتابه لحساب موكلهاألول:  ،لنشاط الوكيل العام للتأمين وهما
له تسيير عقود التأمين التي وكلت الثاني: على الجمهور، و  جانب اإلنتاج وتوزيع عقود التأمينهذا 

 .(2)طوال مدة سريانها مهمة إدارتها
 

 :لتأمينعقود ا توزيع

 شركة أو عدة شركات تأمين قبلشخص طبيعي مفوض من للتأمين بما أن الوكيل العام 
البحث عن عقود على أساسا نشاط يرتكز ، فإنه بذلك يقوم بلتمثيلها في دائرة أو إقليم جغرافي معين

ذلك أن  الشركة أو الشركات التي يمثلها، أين يترتب علىهذه لحساب و  باسمالتأمين قصد اكتتابها 
ات باعتباره يحل محلها في تنفيذ بعض االلتزام التأمين مانحة التوكيل،لشركة تكون تصرفاته ملزمة 

الشركة التي وكلته حقوق تلقي المؤمن له، وكذا العميل تجاه التعاقدية التي تكون على عاتقها 
على عاتق المؤمن له، أما االلتزام األساسي الذي يقع على عاتق الوكيل العام  والملقاةالتعاقدية 

وهي اكتتاب عقود  ،للتأمين تجاه المؤمن فهو استخدام الوسائل الكفيلة للوصول إلى النتائج المطلوبة
 .(3) باسمها ولحسابها التأمين

ضمن دائرة أو إقليم نشاطه، المرخص للوكيل العام تقديمها للجمهور واكتتاب عقود التأمين 
طار المؤمن ـــية األخــــوتغط ،ينـــبعمليات التأمالعام هو قيام الوكيل  ،تاجـــبنشاط اإلن ىأو كما يسم

، فةـــمدته بهذه الصــــالتي اعتأو الشركات ساب الشركة ـــتتبها باسم ولحـــتي يكـــقود الـــمنها بموجب الع
ين التي ـــقود التأمـــتناء ضمانات عــــقبل اقـــتأمين أو المؤمن له يـــال يل طالبـــما يعني أن العم

                                                           
)1( Cass. Civ, 2

e
  Chambre, 13/06/2013, R.G.D.A, 2013, p1001. Note: ROUSSEL ( J.). 

"يضع الوكيل العام المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  253( أنظر: الفقرة الثانية من المادة 2)

 بصفته وكيال:

 البحث عن عقد التأمين واكتتابه لحساب موكله،كفاءته التقنية تحت تصرف الجمهور قصد  -

خدماته الشخصية وخدمات الوكالة العامة تحت تصرف الشركة أو الشركات التي يمثلها بالنسبة للعقود التي توكل له  -
 إدارتها.".

)3( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p460.  



 ...........النظام القانوني لوسطاء التأمين......................الباب الثاني...................

 173 

تي ـــال تأمينـــرف شركة أو إحدى شركات الـــوالُمق دمة من ط ،يل العامـــيقترحها أو يعرضها عليه الوك
 .(1)يمثلها

بين شركة ربط اتصال مباشر بإن تدخل الوكيل العام في إبرام عقد التأمين يقتضي قيامه 
التأمين التي يمثلها والعميل طالب التأمين للحصول على قبول ورضا الطرفين على موضوع ومحل 

طالب التأمين للمساعدة التقنية العميل ، وفي سبيل تحقيق ذلك يحتاج هعقد التأمين المقترح من طرف
 م عقد التأمين،إتمام إبراقبل أثناء التفاوض و التي يجب على الوكيل العام وضعها تحت تصرفه 

 كان عليها العقد.أخرى وفي أي مرحلة 
قيام الوكيل العام بإبرام عقود التأمين على نشاط اإلنتاج وتوزيع عقود التأمين  يقتصرال و 

من هذا ـــندرج ضـــبل ت ،فقطفي دائرة أو إقلــــيم نـــشاطه مهور ــــعلى الجعها ـــص له توزيــــالمرخ
للشركة التي  لعمليات جديدة )طلبات أو عقود تأمين( الوكيل العام منها: جلب النشاط مهام أخرى

مانات عقود سبق إبرامها، ــــديل ضـــجديد أو تبـــفظة عقود هذا األخير، تـــيمثلها ال تدخل ضمن مح
في حالة زيادة أو تخفيض حجم وطبيعة المخاطر  أثناء سريان مدتهاأو تعديل هذه العقود 

 بموجبها. المضمونة 
يمكن القول بأن الوكيل العام مستقل في وضع وسائل تنفيذه وكالته، أي أنه  وعموما

ذا ما نظرنا إلى هدف  محترف مستقل في ترأسه مقر وكالته التي يتولى توزيع عقود التأمين فيها، وا 
، نجد بأنه محترف تابع ومرتبط التأمين سوقده في نشاط الوكيل العام في حد ذاته من خالل تواج

، فهو موزع حصري ليس له الحق في توزيع منتجات أخرى بشركة أو شركات التأمين التي يمثلها
 في الحقيقة بل ،هو ء له، والزبائن الذين يصل إليهم ليسوا عمالتعيينهغير تلك التي يتضمنها عقد 

 .(2)عمالء لشركة التأمين هم
 

 ود التأمين:تسيير عق

في إبرام عقود التأمين  الشركة التي اعتمدته بهذه الصفةبما أن الوكيل العام ينوب عن 
تنفيذ االلتزامات التعاقدية  سلطة تفوضه هذه األخيرةلذلك وتبعا التي تضمنتها وكالته، فاستكماال 

دارة ير ، ومعنى ذلك أن الوكيل العام يتولى تسيمالمؤمن له ءالالعمالمترتبة عن هذه العقود تجاه  وا 
 .إلى حين انتهاء مدتها التأمين التي توسط في إبرامها عقود

                                                           
)1( DRANCEY (P.), Op. Cit, p101.  
)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p486.  
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وتسيير عقود التأمين هي من المهام المسندة إلى الوكيل العام للتأمين بموجب نص الفقرة 
سالفة الذكر، كما  ،المعدل والمتمم ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  253الثانية من المادة 

المتضمن القانون األساسي للوكيل العام  341-95رقم  من المرسوم التنفيذي 8نصت المادة 
 .(1)للتأمين على وجوب تحديدها بدقة في عقد التعيين

القانون األساسي من المرسوم التنفيذي المتضمن  8نص المادة صياغة والمالحظ من 
طرفي عقد التعيين بمهام أن المشرع الجزائري لم يقيد  هو، سالف الذكر ،للوكيل العام للتأمين

وما  ،التسيير المكلف بها وكيل الشركة العام وجزئياتها، بل ترك ذلك لحرية الطرفين المتعاقدين
 .يتفقان عليه ويدرجانه ضمن بنود عقد التعيين

وكيلها تكليف تفويض و في حرية مانحة التوكيل مطلق الشركة التأمين لانطالقا من ذلك 
العام بمهام تسيير العقود نيابة عنها أو عدم تكليفه، غير أنه ال يجوز للوكيل العام رفض القيام ذلك 

 ألي سبب من األسباب.
بعض الظروف  يمكن أن تؤدي إضافة إلى نشاطه الرئيسي المحدد في عقد تعيينه،

 travauxاإلضافية )مال تفويض شركة التأمين لوكيلها العام القيام ببعض األعإلى والمستجدات 

supplémentaires ) نآخر أو مباشرة بين طرفيعام وكيل  بوساطةوتسيير عقود تأمين تم إبرامها 
عند حديثنا عن حق الحقا ، وسيأتي بيان ذلك أو المكتتب المؤمن لهو شركة التأمين  المتعاقدين

 الوكيل العام في تقاضي مبلغ العمولة.
قيامه  ترتكز على مهمتين:وأيا كانت أعمال التسيير المسندة إلى الوكيل العام للتأمين فهي 

، ومباشرة إجراءات تسوية (2)عند حلول أجل استحقاقها الدفع الواجبة األقساطمبالغ  بتحصيل
تحقق وقوع الحوادث و  عندللعمالء المؤمن لهم الواجبة األداء  ودفع مبالغ التعويضالحوادث 

 .(3)األخطار المؤمن منها المضمونة بموجب هذه العقود
عند اقتراب آجال استحقاق مبالغ األقساط يلتزم الوكيل العام و  مثال في العقود المجدد تلقائياف
قبل شهر على  بتذكير المؤمن لهم بتاريخ استحقاق هذه األقساط شركة التأمين التي يمثلهانيابة عن 

يثبت الوكيل لها عند استالمه و ، الواجب الدفعالقسط ، مع تعيين مبلغ األقل من تاريخ استحقاقها
                                                           

"يجب المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  08( أنظر: المادة 1)

 "..أن تحدد أعمال التسيير المسندة إلى الوكيل العام تحديدا دقيقا في عقد التعيين

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance»,  
Op. Cit, p471.  

)3( Cass. Civ, 2
e
  Chambre, 13/06/2013, R.G.D.A, 2013, p995. Note: LANGÉ (D.). 

 ومما جاء في هذا الحكم:
 «Le mandat de gérer et indemniser les sinistres confié par l’assureur à un agent général 

d’assurance……….» 
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من عدة يتألف (، و quittance de paiementالتسديد ) لهذا المبلغ بموجب إيصال هتحصيلالعام 
 .بهعند وفائه  مكتتب العقدنسخ يوقع من طرف المؤمن له أو 

هذه إيداع ب وكيلها العامالتأمين  شركةُتلزم المستحقة ألقساط مبالغ العملية تحصيل كل بعد 
في آجال  (عند اعتمادهفتحه  هذا األخير يجب علىالذي الخاص )البنكي  مبالغ في الحسابال

 تثبت، ويعتبر وصل الدفع أو اإليداع البنكي بمثابة وثيقة في عقد التعيين متفق عليهاو محددة 
التأمين مانحة  شركةذا الحساب البنكي إلى ع ملكية األموال التي يتم إيداعها في ه، وترجالتسديد
 .التوكيل

وقوع للتصريح ب هتلقيب بدأ  لحوادث للتأمين تسيير االوكيل العام  ذلك يتولى إضافة إلى
عقد  مكتتبمن طرف المؤمن له أو المضمون بموجب العقد  تحقق الخطر المؤمن منهالحادث، و 

، أو إلى أو إلى ذوي حقوقه في حالة وفاته، وينتهي بتسليم مبلغ التعويض إما للمؤمن له التأمين
، األشخاص، أو إلى الغير المضرور في فروع تأمينات المسؤولية تأميناتالمستفيد في بعض فروع 

فع م الخسائر واألضرار، دين خبير لتقييوهذا مرورا بالمراحل المتعارف عليها في هذا المجال، كتعي
التي  شركة التأميننيابة عن تجاه المتسبب في الحادث مباشرة دعاوى الحلول و ، مبلغ التعويض

 .اعتمدته بهذه الصفة
 

 الفقرة الثانية

 لتزامات الوكيل العام للتأمين.احقوق و
 

وفقا لما سبق ذكره فإن عقد الوكالة الذي يربط الوكيل العام للتأمين بالشركة أو الشركات  
يمثلها هو عقد ملزم للجانبين، ما يعني أنه يرتب التزامات ملقاة على عاتق الوكيل، وفي التي 

المقابل له حقوق هي في الحقيقة التزامات تتحملها شركة أو شركات التأمين التي يوزع العقود على 
 جمهور العمالء باسمها ولحسابها.

تجاه شركة التأمين التي  العام التأمينالتزامات الوكيل ما يلي: سنتناول في ،بناء على ذلك 
المترتبة عن  ثم نتطرق إلى حقوق هذا األخير في دائرة أو إقليم نشاطه، اعتمدته بهذه الصفة

، وهي في الحقيقة التزامات ممارسته لهذا النشاط، وقيامه بالمهام المسندة إليه في عقد تعيينه
 تتحملها شركة التأمين مانحة التوكيل.
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 الوكيل العام للتأمين:التزامات 
كما أن نشاطه يخضع بصفة ، (1)هناك عدة التزامات ملقاة على عاتق الوكيل العام للتأمين 

شراف مباشرة لرقابة وتوجيه   االلتزاماتغير أن ، (2)بهذه الصفة شركة التأمين التي اعتمدتهوا 
 الذي يربطه بشركة التأمين هي: المترتبة عن عقد الوكالة 

 دون أن يجاوز حدودها المرسومةعقد تعيينه  فيبتنفيذ المهام المسندة إليه  الوكيل التزام. 
 والتزامه بتقديم حساب عن نشاطه.  

الذي يرتكز في: نشاط اإلنتاج والمتمثلة عند قيام الوكيل العام للتأمين بالمهام المكلف بها 
برام عقود التأمين باسم ولحساب شركة أو شركات التأمين التي يمثلها، ونشاط التسيير  على توزيع وا 

من طرف  له المرسومةيلتزم بالحدود يجب عليه أن إدارة هذه العقود طيلة مدة سريانها القائم على 
 .لوكيل العام للتأمينلحدود المرسومة الفما هي ، شركة التأمين مانحة التوكيل

اعتمدته بهذه إذا تأملنا عقد التعيين النموذجي الذي يربط الوكيل العام بشركة التأمين التي 
وما اشترطه المشرع الجزائري من بيانات يجب تحديدها وذكرها ضمن بنوده فإننا نجد أن  ،الصفة

سمه له بل حسب ما تر  ،لسلطاتهالوكيل العام ال يقوم بهذه المهام بصورة مطلقة دون حدود أو قيود 
 دون زيادة أو نقصان.مانحة التوكيل شركة التأمين 

                                                           
قد الوكالة: التزام الوكيل العام بنظام الضمان االجتماعي، ـــترتبة عن عــطاق االلتزامات المـندرج ضمن نــتزامات التي ال تــمن بين االل( 1)

للوكيل العام للتأمين،  المتضمن القانون األساسي 341-95من المرسوم التنفيذي رقم  27والتزامه بالنظام الجبائي، وهو ما قضت به المادة 

 ".."يخضع الوكيل العام للتأمين لنظام الضمان االجتماعي والجبائي في إطار التشريع المعمول بهوالتي تنص على أنه: 

لذلك يلتزم الوكيل العام للتأمين باعتباره ممارسا لنشاط مهني غير مأجور لنظام الضمان االجتماعي، أين يلتزم بنظام التأمين من 

 (.CASNOSالمرض، والوالدة، والعجز، والوفاة، لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء )

ويلتزم بذلك بدفع قسط اشتراك الضمان االجتماعي كامال، والذي يعتمد في احتسابه على الدخل السنوي الخاضع للضريبة، بعنوان 

 ( مرات المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى المضمون.08قدره ثماني )الضريبة على الدخل، وفي حدود السقف السنوي الذي 

 من هذا الدخل، وتوزع كما يلي: ٪15وتحدد نسبة االشتراكات الواجبة الدفع بمقدار 

 بعنوان التأمينات االجتماعية. 7,5٪ -

 بعنوان التقاعد. 7,5٪  -

المبلغ السنوي لألجر الوطني األدنى التي سبق ذكرها الشتراكات الذي تحسب على أساسه هذه ااإلجمالي غير أنه يجب أال يقل الدخل 

 المضمون.

والجدير بالذكر أن هذا االشتراك محمول وغير مطلوب، ويكون مستحق الدفع ابتداء من أول مارس من كل سنة، ويدفع قبل حلول 
 .شهر مايو من نفس السنة

المرسوم التنفيذي أحكام والذي يعدل ويتمم  1996نوفمبر  30المؤرخ في  434-96من المرسوم التنفيذي رقم  08و  07أنظر: المادتين 

، المؤرخة 74مهنيا، الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غير األجراء الذين يمارسون عمال 35-85 رقم

 .1996في سنة 

ن نشاطات ومهن حرة للنظام الجبائي، حيث يلتزم سنويا بدفع كما يخضع الوكيل العام كغيره من األشخاص الطبيعيين الذين يمارسو

( ، وتحسب هذه الضريبة بنسبة مئوية من رقم األعمال الذي يحققه هذا I.R.Gضريبة تصريحية تسمى الضريبة على الدخل اإلجمالي )

 .تي يتقاضها الوكيل كل سنةاألخير والمتمثل أساس في قيمة المكافآت والعموالت الصافية من جميع الرسوم والتكاليف، وال

"يجب على شركات التأمين المعتمدة إعالم المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  257أنظر: المادة 

 اإلدارة الجبائية بكل اعتماد يسلم لممارسة مهنة الوكيل العام للتأمين.".

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance»,  
Op. Cit, p480 et S.  
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لذلك يجب على الوكيل العام عرض عقود التأمين على الجمهور دون تغيير في شروطها 
والتي تشترطها شركة التأمين التي يمثلها  ،أو تخفيض في قيمة األقساط المقابلة لها ،وضماناتها

والذي في عقد تعيينه مها شركة التأمين لوكيلها العام حدود السلطات التي ترس وغير ذلك، غير أن
 هي:  أربعرئيسية  نواحيضه القيام بالمهام المكلف بها تتجلى في بموجبه تفو 
 فروع التأمين المرخص له اكتتابها وتوزيعها على الجمهور. -

 .تغطية األخطار التي تقع ضمن نطاق اختصاصه اإلقليمي -

 .وتغطية األخطار االكتتابحدود سلطات  -

 التعويض وتسوية الحوادث.حدود سلطات  -

أثناء ممارسة المرسومة له فإن تجاوز الوكيل العام للتأمين إلحدى الحدود  ،وعلى كل
يؤدي إلى قيام مسؤوليته المدنية تجاه شركة التأمين التي اعتمدته بهذه  ،نشاطه يعد خطأ  جسيما

 .هايسببه لعن الضرر الذي  الصفة

تحدد في عقد  الوكيل العام وشركة التأمين الطرفين المتعاقدينمشترك بين اتفاق  بموجبو 
ضمن نطاق اختصاصه  التعيين فروع التأمين المرخص للوكيل العام توزيعها على جمهور العمالء

 .(1)اإلقليمي أو الجغرافي

جمهور بتوزيع فروع التأمين المرخص له توزيعها على العام م الوكيل لتز وبمعنى آخر ي
ته ـــشركة التي وكلـــللفروع ــــفي هذه التاجه ـــيص إنـــ، وتخصفي دائرة أو إقليم نشاطه العمالء

تأمين التي ـــثلها إال في فروع الــــشركات، وال يمـــيينه دون غيرها من الــــمدته بموجب عقد تعـــواعت
 .(2)ل بشأنهاوكِّ 

إبرام عقود تأمين تغطي أخطار ال يحوز اعتماد يمتنع الوكيل العام عن  ،على ذلك بناء
، فإذا قدم أحد العمالء طلب تغطيته من خطر ما ال يحوز الوكيل ترخيص على الجمهور توزيعها

إبرام عقد تأمين يضمن بموجبه هذا الخطر اكتفى بتحويل هذا الطلب إلى شركة التأمين التي 
كانت تحوز ترخيص تقديمه كخدمة إذا  ،التأمينى هي بدورها إبرام عقد لتتول اعتمدته بهذه الصفة

 قبلت تغطيته.للجمهور و 
                                                           

والمتضمن عقد تعيين الوكيل العام للتأمين،  01لحق رقم ــة الواردة في المـــروط الخاصــمن الش 2ية من المادة ـــقرة الثانــ( أنظر: الف1)

 .10ص

"..... بخصوص المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  255من المادة ( أنظر: الفقرة األولى 2)

 عمليات التأمين التي أعتمد من أجلها.".

"يجب المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة و

العام للتأمين...........، أن يخصص كل إنتاجه للشركة التي وكلته وفق عقد التعيين، وهذا الوكيل ال يمثل  على الوكيل
 شركة التأمين إال في عمليات التأمين التي ُوكل بشأنها.".
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سبقت اإلشارة إلى أن الوكيل العام للتأمين يمارس نشاطه في إقليم  ،ومن جهة أخرى 
ويتمثل في دائرة إدارية من دوائر اإلقليم الوطني كالوالية، أو الدائرة  ،جغرافي معين في عقد تعيينه

، لهذا رتب المشرع (1)أو البلدية أو أي تقسيم إداري آخر تعترف به السلطات اإلدارية المختصة
الجزائري على مبدأ إقليمية نشاط الوكيل العام للتأمين التزام يقع على عاتقه، وفي المقابل حق من 

لتي يستفيد منها، أما الحق فيتمثل في حق الوكيل في التفرد في توزيع عقود التأمين في الحقوق ا
وسنتناوله عند حديثنا عن حقوقه، وأما اإللتزام فهو اإللتزام  ،اإلقليم الذي يمارس ضمن نطاقه مهامه
 بمركزية أو محلية الخطر المؤمن منه.

 Localisation duمبدأ محلية الخطر )من المبادئ المقيدة لنشاط الوكيل العام للتأمين 

risque معنى ذلك أن الوكيل العام للتأمين يقتصر نشاطه على تغطية األخطار التي تدخل في ،)
ألي وكيل عام اكتتاب عقود تأمين تغطي األخطار التي ال  يجوزنطاق اختصاصه اإلقليمي، فال 

تقع في دائرة وكالته العامة إال إذا كان المؤمن له أو مكتتب عقد التأمين يقيم في الدائرة أو اإلقليم 
 .(2)الجغرافي الذي يمارس الوكيل العام ضمن نطاقه مهنته

لتي قد تحدث بين وكالء شركة ويرجع سبب فرض هذا اإللتزام لتجنب النزاعات والخالفات ا
التأمين الواحدة، ولفرض رقابة وتوجيه أفضل وأسهل على نشاطهم الذي يختلف حسب خصائص 

 .(3)إقليم كل وكيل من هؤالء الوكالء
ال يتعلق بما إذا كان الشيء المؤمن عليه  المقاماإلشكال الذي يفرض نفسه في هذا  لكن

الوكيل اختصاص عقارا أو منقوال، ألن الخطر في كل األحوال يجب أن يقع ماديا في دائرة أو إقليم 
العام إذا كان الشيء المؤمن عليه عقارا، أما إذا كان الشيء المؤمن عليه منقوال فيجب أن يكون 

نما يتعلق اختصاص ع في دائرة أو إقليم مقر إقامة المؤمن له أو مكتتب العقد يق الوكيل العام، وا 
أو تأمينا على األشخاص لحالة الحياة أو لحالة الوفاة بما إذا كان محل التأمين منقوال اإلشكال 
بعد خارج إقليم اختصاص الوكيل العام إقامته  مقروقام المؤمن له أو مكتتب العقد بتغيير مثال، 

 .سريانه وأثناء إبرام عقد التأمين

                                                           
 .05والمتضمن عقد تعيين الوكيل العام للتأمين، ص 01من الشروط العامة الواردة في الملحق رقم  08( أنظر: المادة 1)

"عمال المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  17( أنظر: المادة 2)

 اد باكتتاب عقود التأمين، ما يأتي:من هذا القانون األساسي يشمل اإلنفر 11بالمادة 

 األخطار التي تقع ماديا في دائرة الوكالة العامة. - أ
 األخطار الخاصة بالمؤمن له الذي يقيم في دائرة الوكالة العامة. - ب
األخطار ذات الطابع المتحرك في البر والبحر التي تقع تحت مسؤولية المكتتب أو المؤمن له المقيم في دائرة الوكيل  - ج

 العام.".

)3( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p475.  
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كالء يتم في هذه الحالة تحويل عقد التأمين تعيين الو النموذجي لعقد الوفقا لما ورد في 
مقر أو عنوان المؤمن له  اختصاصهاالمفعول إلى وكيل أو وكالة الشركة التي يقع في دائرة  ساري
 .(1)دتهتسييره إلى غاية نهاية مالوكالة المباشرة أو الوكيل العام الجديد لتتولى  الجديد

للوكيل العام توزيعها على جمهور العمالء تعين  المخولحسب كل فرع من فروع التأمين و 
 (Pouvoirs de souscriptionحدود سلطات االكتتاب ) اعتمدته بهذه الصفةله شركة التأمين التي 

 .(2)هذا المبلغ المحددقيمته تجاوز تمتناعه عن ضمان أي خطر ما يعني ا ،عند مبلغ معين
عدة تغطيته أو ضمان ممتلكاته من  طالباوكيل الشركة العام  إلىم شخص قد  تفإذا 

وكانت قيمة هذه األخطار أو الممتلكات كبيرة جدا بحيث تتجاوز حدود سلطات االكتتاب  أخطار،
وتفوق قيمة الضمان الذي يمنحه الوكيل امتنع هذا األخير عن إصدار وثيقة التأمين أو مذكرة 

ال  يضمن بموجبها طالب التأمين أو يغطي األخطار التي تهدد ممتلكاته، ألنهلالتغطية المؤقتة 
في هذا الحالة إما الوكيل ، ويكتفي السلطات المخولة لهذلك لتجاوز قيمة التأمين حدود ه يحق ل

 أو إعداد طلب تأمين يتولى هو تحويله إلى الشركة فإذا ،بتوجيه العميل للتعاقد مع الشركة مباشرة
غ ومبالالضمان عليه بينهما من شروط  ُيتفقحسب ما ر اخطاأل هذا العميل من هذه قبلت تغطية

 هي وثيقة التأمين. حررتالواجبة الدفع قساط األ
التعويض وتسوية الحوادث مبالغ تقيد شركة التأمين وكيلها العام من جهة سلطات دفع و 

(Pouvoirs payement de l’indemnisation et règlement des sinistres أين يمتنع عن دفع )
الخطر  ترتبت عن وقوعإذا بلغت قيمة األضرار التي  للمؤمن له أو المضرور التعويضمبلغ 

مبلغ المؤمن منه مبلغا معينا، إذ تتولى الشركة بنفسها في هذه الحالة تسوية الحادث ودفع 
 التعويض للعميل المؤمن له.

ذا ما تم التساؤل عن سبب ذلك فيمكن القول أن تحديد هذه السلطات يرجع إلى عدم  وا 
فهي في الغالب تتكون من  شركة التأمين العام، لغ من محفظة عقود وكيلإمكانية سداد هذه المبا

التعويضات عادة لسداد مبالغ هذه األموال وال تكفي  ،مجموع أقساط عقود التأمين التي أبرمها
التي سببها الحادث كبيرة جدا أو وقعت حوادث األضرار الخسائر و خصوصا إذا كانت قيمة  ،الكبيرة

  .من نشاط الوكيل العام وجيزة عدة في فترة زمنية

                                                           
، والمتضمن عقد تعيين الوكيل العام 01من الشروط العامة الواردة في الملحق رقم  05( أنظر: الفقرة ما قبل األخيرة من المادة 1)

 .3، صنللتأمي

، للتأمين والمتضمن عقد تعيين الوكيل العام، 01من الشروط العامة الواردة في الملحق رقم  07( أنظر: الفقرة األخيرة من المادة 2)

 .5ص
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لقواعد العامة الواردة في القانون المدني فإن الوكيل العام ملزم ا بمقتضىو  ،من جهة أخرى
 استمرارإلى ذلك  ، ويرجع(1)نشاطهحساب عن بهذه الصفة التي اعتمدته  شركة التأمينلبأن يقدم 

 ، لذلك يجب على الوكيلغير محددة المدة لفترة زمنية عادة للمهام المسندة إليه الوكيل العام تنفيذ
تأمين على ـــعه لعقود الـــتوزيناء ــــأثالتي اعتمدته بهذه الصفة  ينــــركة التأمـــبشع صلته ــطأال يق العام

ــأثبها  قومـــيطوات التي ــــالخب العهــــ، وأن يطفي دائرة أو إقليم نشاطـــه الجمهور هذه تسييره ل ناءـ
 .ند وقوع الحوادث المؤمن منهاع لعقودا

هذا تضمن ي، بصفة دورية نشاطهتقديم حساب عن بالعام  يلتزم الوكيل ،لذلك تأكيدا 
ألي سبب من  العقود التي تولى تعديلهاو التي قام بتوزيعها على الجمهور، عقود التأمين الحساب 
األقساط التي قبضها، ومبالغ مجموع المتعارف عليها في هذه الحاالت، إضافة إلى التعديل أسباب 

 .(2)التأمين التي دفعها كتعويض للمؤمن لهم
هذا الحساب يجب أن يكون بل  فقط، تقديم الوكيل العام حسابا عن الوكالةال يكفي و  

، وهذا لكي تتمكن بالوثائق والمستندات الالزمةذاك مدعما حسابه  نشاطه مفصال، شامال لجميع
ذلك من و  ،(3)من التأكد من سالمة وصحة جميع تصرفات وكيلها العامشركة التأمين التي اعتمدته 

ومحاضر األقساط  ،ومالحق العقود التي عدلها ،الوكيلنسخ لعقود التأمين التي أبرمها تسليمها 
الخبير ومحاضر  ،منها، إضافة إلى التصريحات الكتابية بتحقق األخطار المؤمن التي استالمها

التي تتضمن مبالغ التعويض  األضرار، ختاما بمحاضر المخالصاتو  الخسائرتقييم  الذي تولى
 .لتي سددها للمؤمن لهما

فترة بالحساب الخاص للتأمين ُيعد الوكيل العام  ،ووفقا لما جرى العمل به في هذا اإلطار 
يعد  بصفة دورية، وفي نهاية الشهرو شهر كل بداية من أول أيام ( أيام 10عشرة )بعادة زمنية تقدر 

لشركة  يلتزم عند ذاك بتقديمه ثملكل من نشاط اإلنتاج والتسيير،  الخاص بهجمالي اإلحساب ال
مصلحة اإلنتاج بالنسبة لنشاط اإلنتاج، أو مصالحة الحوادث بالنسبة ل :إما التأمين التي يمثلها

التي وثائق التأمين مختلف بنسخ من حسابه هذا ُمرفقا وسداد التعويضات لنشاط تسوية الحوادث 
 .قيامه بهذه العملياتتثبت 

                                                           
ي "على الوكيل أن يوافعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: ـدني، المـون المــضمن القانـــالمت 58-75ر ــمن األم 577( أنظر: المادة 1)

 الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها.".

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p480.  

وري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد األول( العقود الواردة على العمل ه( أنظر: السن3)

 .495،  المرجع السابق، ص"المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة"
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 حقوق الوكيل العام للتأمين:
للوكيل العام عدة حقوق هي في األصل التزامات ملقاة مقابل االلتزامات السابق ذكرها، 

أصل بعض هذه الحقوق هو عقد الوكالة و على عاتق شركة التأمين التي اعتمدته بهذه الصفة، 
لذلك تم ذكرها في  ،وبعضها اآلخر خاص بهذا النشاط وطبيعته ،الذي يربط الوكيل بالشركة

كما سالف الذكر، القانون األساسي للوكيل العام للتأمين المتضمن  341-95رقم المرسوم التنفيذي 
جماال وردت في عقد التعيين  في: هذه الحقوق تتمثل ، وا 

 الحق في األجرة أو مبلغ العمولة. 

  وكالءباقي الالحق في المعاملة مثل. 

 الحق في توفير ما يقتضيه تنفيذ مهامه من مستلزمات. 

 التفرد اإلقليمي. في حقال 

لذلك فهو  ،نشاطا مهنيايمارس الوكيل العام للتأمين باعتباره وسياط  من المسلم به أن
والمتمثلة أساسا في توسطه في إبرام وتسيير عقود المهام المكلف بها نظير قيامه بو  ،(1)مأجور

 نسبتهاتحدد ( Rémunération) مكافأةيتقاضى من شركة التأمين التي اعتمدته بهذه الصفة تأمين ال
 :عن نشاطينمستحقة عموالت المكافأة هي في عقد التعيين، هذه 

 .عمولة المساهمة مكافأة عن عمل اإلنتاج 

  (2)تسييرالعن أعمال مكافأة عمولة التسيير. 

له بدفعه نظير تغطيته من األخطار المؤمن منها بما أن قسط التأمين الذي يلتزم المؤمن و 
للتأمين العموالت التي سيتقاضاها الوكيل العام مبلغ فإن  ،هو في جميع األحوال مبلغ من النقود

 هي األخرى مبلغ من المال. حيث تكون الضرورة ال تخرج عن هذا اإلطار، ب

                                                           
)1( BLAMOUTIER (J-M.) - Et  SALPHATI (J-F), Op. Cit, p105. 

المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين،  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  12ثة من المادة ـية والثالــقرتين الثانــ( أنظر: الف2)

 "ويتقاضى عن ممارسة مهامه عموالت تحدد نسبها في عقد التعيين.والتي تنص على أنه: 
 وتشمل العموالت ما يأتي:

 عمولة المساهمة مكافأة عن عمل اإلنتاج. -

 "..عن أعمال التسيير المنصوص عليها في عقد التعيين عمولة التسيير -
والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة و

"يستفيد الوكيل العام للتأمين عن ممارسة مهامه، مكافأة في شكل عمولة  منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه:
 المساهمة.

 "..كما يمكنه أن يستفيد عمولة التسيير، عند االقتضاء، إذا فوضت إليه الشركة التي يمثلها ذلك قانونا
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أة يتقاضها الوكيل العام هي مكاف أو اإلنتاج (Commission d’apport)عمولة المساهمة ف
بنسبة مئوية من مبلغ القسط هذه العمولة وتحسب  ،توسط في إبرامهللتأمين مقابل كل عقد تأمين 

الصافي من الحقوق والرسوم، وال يمكن أن تتجاوز هذه النسبة الحد األقصى الذي يحدده الوزير 
 .(1)وهذا لكل فرع من فروع التأمين ،المكلف بالمالية بموجب قرار

وشركة بالتراضي بين كل من الوكيل العام عمولة المساهمة  ويتم االتفاق على قيمة نسب
عند إبرام عقد التعيين، وتختلف بحسب كل فرع من فروع التأمين المرخص للوكيل العام  التأمين

متقاربة في حدود  هاغير أن ،خرىألتوزيعها على الجمهور، كما تتفاوت نسبها من شركة تأمين 
 .(2)القصوى المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية النسب

برمها، غير أنه يويتقاضى الوكيل العام للتأمين مبلغ العمولة عن كل عقد من العقود التي 
يداعه في الحساب البنكي مع  عقدالإبرام إتمام ب إالهذه العمولة  يستحقال  وتحصيل مبلغ القسط وا 

 .على الوثائق الثبوتية التي يقدمها بذلك بناء  التأمين إعالم شركة 
التغطية المؤقتة مع قبض مبلغ القسط المقترح من  مذكرةإصدار ويدخل في هذا اإلطار 

أو بتحرير إتمام إبرام العقد، رفض أو قبول ب النهائي هاطرف شركة التأمين إلى حين صدور قرار 
إذا كان ملحق وثيقة التأمين بتوقيع ، أو القسطمبلغ مع قبض  وتوقيع الطرفين عليها وثيقة التأمين

زيادة  في احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو زيادة ضمانات أو ممتلكات الملحق يتضمن  هذا
مبلغ زيادة في  كل هذه الحاالتيريد المؤمن له تغطيتها بموجب العقد ساري المفعول وترتب عن 

 .الواجب الدفعقسط ال
ال يستحق الوكيل العام أية عمولة أو مكافأة إذا عرض أو اقترح على الجمهور  مقابل ذلك،

أو تفاوض مع أحد العمالء حول ينجح في إقناعهم بإبرامها، يوفق و تأمين دون أن اكتتاب عقود 
موضوع عقد من العقود غير أن طالب التأمين رفض في نهاية المطاف إتمام إبرام العقد لسبب من 

، مثال دية أو غير اإلرادية كهالك الشيء المراد تأمينه بفعل حادث فجائي أو قوة قاهرةاألسباب اإلرا
 تصرف فيه بالبيع أو الهبة أو نحو ذلك.أو 

                                                           
"تحسب لعام للتأمين، والتي تنص على أنه: المتضمن القانون األساسي للوكيل ا 341-95من المرسوم التنفيذي رقم  13( أنظر: المادة 1)

عمولة المساهمة بنسبة مئوية في مبلغ القسط الصافي من الحقوق والرسوم، وال يمكن أن تتجاوز هذه النسبة الحد األقصى 

 "..الذي يحدده الوزير المكلف بالمالية بقرار، إن اقتضى األمر، لكل صنف من عمليات التأمين

والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه  340-95التنفيذي رقم من المرسوم  24المادة و

"تكافئ عمولة المساهمة اكتتاب وثيقة التأمين، وتحسب بنسبة مئوية  منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه:
ية التي يقع االتفاق على نسبتها بين الوكيل العام على أساس القسط الصافي المتجمع والمحصل بعنوان العملية التأمين

 للتأمين وشركة التأمين المعنية في حدود النسب القانونية المعمول بها.".

هناك منافسة بين شركات التأمين في نسب العمولة الممنوحة للوكالء في حدود النسب القصوى المحددة قصد استقطاب طالبي  (2)

عام للتأمين، وهذا من شأنه امتالك الشركة التي تمنح نسب عمولة أكبر عدد معتبر من الوكالء وبالتالي  االعتماد لممارسة مهنة وكيل
 شبكة  توزيع واسعة النطاق.
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وعلى افتراض أن الوكيل العام نجح في إقناع العميل طالب التأمين بإتمام إبرام العقد وتم 
عقد ا تم إبطال أو فسخ بلغ العمولة إذال يستحق مفي هذه الحالة ، فإن الوكيل العام فعال ذلك

، أو أن الوكيل لجأ وقع في غلط جوهريأو مكتتب العقد بعد إذا ثبت أن المؤمن له التأمين فيما 
وأن هذا األخير ما كان لُيبرم العقد لو  ،عاقدإلى الت طالب التأمين ودفع ذلك ،والتدليس التحايلإلى 

 علم بذلك قبل التعاقد.
ذا رخصت شركة  قصد التيسير  الواجب الدفعقسط مبلغ التجزئة العام  هالوكيلالتأمين وا 

فإن ، متفق عليها في عقد التأمين وذلك بأن ُيدفع على فترات زمنية معينة، على العميل المؤمن له
مبلغ من  المحصل فعالجزء الال يستحق عمولة المساهمة إال في حدود في هذه الحالة الوكيل العام 
 .الكلي قسط التأمين

، العقدمهام تسيير هذا  ةعند تحقق الخطر المؤمن منه يقوم الوكيل العام للتأمين بمباشر و 
 في اآلجال القانونية من طرف المؤمن له أو مكتتب العقد استقبال التصريح بهذا الحادثبدأ  ب

 ةمادي خسائرآثاره أضرار أو ت فتح ملف لهذا الحادث يختلف بحسب ما إذا كانيقوم بثم ، المحددة
التعويض المستحق مبلغ دفع ونهاية ب.، األضرار، ..الخسائر و خبير لتقييم  تعيينف، ةأو جسماني

الوكيل العام ، أين يتقاضى في عقود تأمين المسؤولية المدنيةسواء للمؤمن له أو للغير المضرور 
 Commission de)التسييرتسمى عمولة عمولة مقابل أو نظير قيامه بهذه المهام للتأمين 

gestion)(1). 
التأمين  لمحفظة عقودوتدفع لجنة التسيير تكلفة األشغال المتعلقة بتسيير الوكيل العام 

القسط الصافي من مبلغ ، وتحسب عمولة التسيير هي األخرى عادة بنسبة مئوية من (2)الخاصة بها
 .(3)الحقوق والرسوم

خارج )أثناء سريان عقد التأمين( المؤمن له مكان إقامته العميل ر وفي حالة ما إذا غي  
يمارس ضمن نطاقه مهامه فإن  الذي تقع فيه دائرة الوكيل العام للتأمين والذيالجغرافي اإلقليم 

إقامة حول إلى الوكالة التي يقع ضمن اختصاصها اإلقليمي مقر العقد التي أبرمه مع الوكيل العام يُ 
 .(4)ئذ فإن العموالت تمنح عندما يحين أجل استحقاقهاالمؤمن له الجديد، وعند

                                                           
"تمثل المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  14( أنظر: المادة 1)

 ر مقابل أعمال التسيير المسندة إلى الوكيل العام، في إطار عقد التعيين.".عمولة التسيي

والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  25( أنظر: المادة 2)

"تدفع لجنة التسيير تكلفة األشغال المتعلقة بتسيير حافظة التأمين  منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه:
 الخاصة بها.".

 .12، ص01الواردة في الملحق رقم  من الشروط الخاصة لعقد تعيين الوكيل العام للتأمين 05( أنظر: الجدول الوارد ضمن المادة 3)

 .03، ص01الواردة في الملحق رقم  تعيين الوكيل العام للتأمينمن الشروط العامة لعقد  05( أنظر: الفقرة السادسة من المادة 4)
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إذا لوكيل العام للتأمين سالفة الذكر وفي كل األحوال يمكن أن تراجع نسب وقواعد مكافأة ا
، ويستحق هذا األخير عمولة التسيير (1)المكلف بهامهام الما طرأ أي تعديل أو تغيير في حجم 

لعقد التأمين، سواء تحقق الخطر المؤمن منه  وتسييره إبرامهأي ب ،استحقاقه لعمولة المساهمةبمجرد 
  .أو لم يتحققفعال 

ذا و  العام بتسيير عقود تأمين غير مكتتبة من طرفه هو،  هاوكيلما كلفت شركة التأمين ا 
، ففي فروع التأمين المرخص له توزيعها على الجمهور مثالال تندرج ضمن  وأ ،كأعمال تكميلية

عقد  طرفالة يتفق على تحديد قيمتها للوكيل العام تقاضي مكافأة خاصة وعادهذه الحالة يحق 
 .(2)التعيين، شركة التأمين ووكيلها العام

وجه يترتب عليه  أتمإن تنفيذ الوكيل العام للتأمين لألعمال والمهام المسندة إليه على 
أو بتحويل قيمتها  (3)عادة بموجب شيك بنكي بالضرورة استحقاقه لمكافأة خاصة وعادلة تدفع له

برام عقود التأمين، أو تسييرها إلى حسابه الخاص، سواء تعلقت هذه األعمال باإلنتاج أي  توزيع وا 
 طيلة مدة سريانها.

عن األقساط المحصلة فعال والمستحقة  كاملة العموالت يستحق مبلغالعام أن الوكيل  كما
مع الذي أبرمه التأمين عقد إذا تم فسخ وذلك التسيير عمولة سواء عمولة المساهمة أو ، الدفع

التي يمثلها ثبت حق شركة التأمين و في أي مرحلة كان عليها العميل المؤمن له أو مكتتب العقد 
بمبلغ القسط المدفوع كامال إضافة إلى المطالبة باألقساط التي حان أجلها متى كانت  االحتفاظفي 

بعض وبسوء نية أو كتم عمدا  ،ست الصبغة االحتياليةكاذبة أو اكتالمؤمن له  العميل تصريحات
 .عند التعاقد المعلومات عن وكيل الشركة

من المرسوم  6المشرع الجزائري )بموجب المادة  ألزمناهيك عما سبق ذكره من حقوق، 
( كل شركة سالف الذكر ،المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين 341-95التنفيذي رقم 

تعلق األمر بعملية ما إذا  ،تتعامل في عالقاتها بوكالئها العامين حسب شروط مماثلة تأمين أن
 .(4)تأمين واحدة

                                                           
"يمكن المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  15( أنظر: المادة 1)

األساسي إذا ما طرأ أي تعديل على  من هذا القانون 12أن تراجع قواعد مكافأة الوكيل العام المنصوص عليها في المادة 

 حجم مهام الوكيل العام.".

 .12، ص01الواردة في الملحق رقم  من الشروط الخاصة لعقد تعيين الوكيل العام للتأمين 05( أنظر: الفقرة الثانية من المادة 2)

)3( BLAMOUTIER (J-M.) - Et  SALPHATI (J-F.), Op. Cit, p106. 
"يجب المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  06( أنظر: المادة 4)

على شركة التأمين، أن تتعامل في عالقاتها بوكالئها العامين حسب الشروط المماثلة عندما يتعلق األمر بعملية تأمين 
 واحدة.".
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أن تأمين ي شركة من شركات الال يجوز أل ،تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين الوكالء
لتعريفات الئها وكأحد دون آخر في فرع من فروع التأمين، كتطبيق  عام وكيلامتيازات لمنح ت

، أو توسيع نطاق من فروع التأمين في نفس الفرعمن الوكالء  )أقساط تأمين( أدنى من غيره
حاالت سقوط  على أحد وكالئها تطبيقفرض أن ت، أو غيرهدون  ما لوكيل األخطار المضمونة

 الوكالء. باقيالمؤمن لهم دون العمالء الحق في الضمان أو استثناءات على 
المرخص للوكالء توزيعها وال يتوقف األمر عند حد مضمون عقود مختلف فروع التأمين 

لوكالء، فال تمنح هؤالء اللها، بل يمتد ليشمل نسب العموالت المستحقة الدفع واألقساط المقابلة 
 غيره من الوكالء.الممنوحة ل ةنسبالدني أو أكبر من نسبة عمولة أألحدهم 

ند تعاملها مع وكالئها حسب شروط مماثلة عندما يتعلق األمر والتزام شركة التأمين ع
بتحويلها إلى الشركة لتبدي العام التي يكتفي الوكيل  ن واحدة يشمل أيضا طلبات التأمينبعملية تأمي
، برام عقد التأمين الذي يغطي هذا الخطر بالذاتإإذا كان وكيلها العام ال يحوز ترخيص  رأيها فيها

بطلب تغطيته منه  تأمينالطالب العميل  تقدم من األخطارقبول تغطية خطر  مافال يجوز لشركة 
في المقابل ، و (وثيقة التأمينمذكرة التغطية المؤقتة أو إما  بإصدارهاوذلك ) الوكالءأحد  عن طريق

 آخر.عام وكيل  بوساطة ُطِلب تغطيتهرفض تغطية نفس الخطر ت
من وراء المشرع الجزائري  مقصودف (1)الواحدةنظرا إلمكانية تعدد وكالء شركة التأمين و 
مبدأ هو إقرار بموجب نص المادة سالفة الذكر على عاتق شركات التأمين لهذا اإللتزام فرضه 

 على حساب البعض اآلخر.بعضهم ل هاأو تفضيلالشركة المساواة فيما بينهم، ومنع تمييز 
 مستلزماتتوفر  مهام من هتعيين عقدقيام الوكيل العام بتنفيذ ما يتضمنه ل كما يتطلب 
 .ها العاملوكيلبتوفيرها  شركة التأمين مانحة التوكيللتزم تضرورية 
ورغم أن المشرع الجزائري لم ينص على وجوب توفير الشركة لهذه المستلزمات في المرسوم  

د يبين المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، كما لم يرد أي بن 341-95التنفيذي رقم 
مانحة  عمليا في جانب شركة التأمين ومتعارف عليهثابت التزام هذا األمر في عقد التعيين إال أنه 

 .التوكيل
توفير ما يستوجب ويستلزم تنفيذ الوكيل لهذه  شركة التأمينيجب على  بناء عليه، 

التي تمثل استمارات الوثائق سواء تلك  ،ضرورية وثائقمن  المادية أو األعمال القانونية التصرفات
                                                           

ين اعتماد أكثر من وكيل عام ولو في نفس الدائرة أو اإلقليم الجغرافي كما سيأتي، ومع ذلك فإن الوكالء في هذه يمكن لشركة التأم (1)

الحالة غير متضامنين، إلنفراد كل واحد منهم بتنفيذ المهام المكلف بها مستقال عن غيره ضمن نطاق إقليمي معين، كما أن اعتماد كل 
 واحد منهم يتم بعقد تعيين مستقل.
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التي يتم  الوثائقد التأمين، أو و إبرام عق معند طلبه مالمؤمن لهالعمالء األسئلة التي يجيب عنها 
هذه جميع ، وتتضمن عادة التي تعدل بموجبها هذه العقود المالحقأو  ،تأمينكعقود  تحريرها

 ،(En-tête de la société)مانحة التوكيل بشركة التأمين الوثائق معلومات وبيانات أولية خاصة 
 .إضافة إلى عالمتها التجارية

التي مطبوعات الالعام  هالوكيل هاتوفير التي يجب على شركة التأمين  المستلزماتومن  
( لمختلف عقود التأمين التي سيوزعها على Les conditions généralesالشروط العامة )تتضمن 
الوكيل محاضر المخالصات التي تثبت تسديد استمارات التصريح بالحوادث و ، إضافة إلى الجمهور

التي و الحوادث، ملفات حافظات أوراق و من  ،الوثائق المتعلقة بتسوية الحوادثلتعويضات، و مبالغ ال
، حيث اوتسييره له ار المؤمن منهاخطادث وتحقق األو عند وقوع الح العام للتأمينيستعملها الوكيل 
إذا لون أصفر  ذو ملفشركات التأمين في هذا اإلطار على استعمال  بعضجرت العادة لدى 

المؤمن إذا نتج عن الحادث  أحمرلون  ذو ، واستعمال ملففقط ماديةترتب عن الحادث خسائر 
 .جسمانيةأضرار منه 

 لوكالئهاالتي يجب على شركة التأمين توفيرها الضرورية من المستلزمات  تعدكما 
في  إليها التطرق ، وقد سبقبمسكها التأمينوسطاء  ألزم المشرعالدفاتر والسجالت التي  المعتمدين:

 .الباب األول من هذا البحث
مقر ل هاستئجار  لمهامهتنفيذ الوكيل العام  قتضيهايمن المستلزمات التي  تعدفي المقابل ال 

، إضافة إلى التجهيزات وغيرها( ،والمصاريف المترتبة عنه )الكهرباء، الهاتف ،يمارس فيه مهامه
األموال فكل هذه ومصاريف تنقله وأتعاب مستخدميه، واللوازم المكتبية وعتاد اإلعالم اآللي، 

 .(1)من مصاريف يتحملها الوكيل العام عنهاالوسائل والمستلزمات وما يترتب و 
ذا لم و  نشاط عليها التي يتوقف ة يالضرور  المستلزماتانحة التوكيل م توفر شركة التأمينا 

 شركةلب ايطوله أن  ،وممارسة نشاطه ،مهامهيتوقف عن تنفيذ كان لهذا الوكيل أن ، العام هاوكيل
البالتنفيذ العيني التأمين  التعويضالمطالبة بفي  همع حق ،االذي يربطه بهالتعيين عقد تم فسخ  ، وا 

 .(2)عن الضرر الذي يلحقه
قع ضمن الدائرة أو اإلقليم الذي تفي  نشاطهيحق للوكيل العام للتأمين التفرد في ممارسة و 

(، حيث يتولى توزيع عقود التأمين المحددة في l'exclusivité territoriale) نطاقه مقر وكالته العامة
                                                           

 .07، ص01من الشروط العامة لعقد تعيين الوكيل العام للتأمين الواردة في الملحق رقم  14( أنظر: المادة 1)

( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد األول( العقود الواردة على العمل 2)

 .550،  المرجع السابق، صراسة""المقاولة والوكالة والوديعة والح
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عقد تعيينه وتسييرها في هذا النطاق اإلقليمي دون منافسة من أي وكيل عام آخر يمثل نفس شركة 
 .(1)هذا الوكيل اعتمدتالتأمين التي 

على الوكيل العام التفاوض مع شركة التأمين التي يريد نيل  عند إبرام عقد التعيين ينبغي
، ما لم ضمن نطاقه نشاطه بشكل فردييمارس حول التقسيم اإلقليمي الذي ساالعتماد لتمثيلها 

غيره من الوكالء المعتمدين لدى نشاط ، أو التأمين المباشرةشركة وكاالت يتعارض ذلك مع نشاط 
في اإلنفراد بممارسة العام نه ال يجوز لشركة التأمين التعدي على حق الوكيل ، أل(2)الشركةهذه 

 آخر ضمن نفس اإلقليم عام يلـــوكالشركة لاعتماد ذلك بو  ،اإلقليم ه الدائرة أونشاطه في هذ
األول ترخيص توزيعها على العام ال يحوز الوكيل أخرى ، إال إذا كان ذلك في فروع تأمين الجغرافي
 الجمهور.

ذلك ألن اعتماد أي شركة تأمين سواء كانت عمومية أو خاصة ألكثر من وكيل عام في 
، خصوصا إذا المعتمد أوالالوكيل ليص حجم أعمال نفس الدائرة أو اإلقليم الجغرافي من شأنه تق

الوكيل  يحوزالتي  نفس فروع التأمين المعتمد ضمن نفس النطاق اإلقليمي يوزع الوكيل الثاني كان
بالضرورة يؤثر اإلعتماد الممنوح للوكيل الثاني  ألن هذا ،ترخيص توزيعها على الجمهور األول
، ما يعني أن على الجمهوريوزعها س، وبالتالي يقلل من عدد العقود التي نشاط الوكيل األولعلى 

التي يتكبدها أثناء نفقات المصاريف و الال تكفي لتغطية يتقاضاها سقيمة العموالت والمكافآت التي 
 .ممارسته لنشاطه

أكثر األعمال في هذه الدائرة أو اإلقليم الجغرافي اعتماد النشاط و غير أنه إذا تطلب حجم 
في هذه الحالة اعتماد أكثر من مانحة التوكيل جاز لشركة التأمين  ،ضمن نطاقه من وكيل عام

، وذلك م في هذا اإلقليم حتى ولو كان ذلك في نفس فروع التأمينعام يمارسون جميعا نشاطه وكيل
، بلديات تابعة لهلدائرة أو اإلقليم مثال واسع النطاق وله عدة فروع إدارية أو كما لو كانت هذه ا

حق أكثر، فلها في هذه الحالة وكيل عام آخر أو قتضي اعتماد ت ،كثافة سكانية عالية وتتمركز به
 .(3)اعتماد عدة وكالء

 

                                                           
المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  09( أنظر: الفقرة األولى من المادة 1)

عليها في  "ينفرد الوكيل العام في دائرة مقر وكالته العامة بإنجاز األعمال المتعلقة بعمليات التأمين المنصوصعلى أنه: 
 عقد تعيينه، كما ينفرد بتسيير هذه األعمال.".

)2( BARDINI (J-P.), Profession: agent général d’assurance -rôle, bonnes pratiques et enjeux financiers-, 
Paris, France, L’argus de l’assurance, 2004, p81. 

المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  09( أنظر: الفقرة الثانية من المادة 3)

"غير أنه، يمكن شركة التأمين، إذا تطلب حجم األعمال ذلك، أن تعتمد في عمليات التأمين نفسها وكيال عاما آخر على أنه: 
 الدائرة نفسها.". أو عدة وكالء عامين في
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 المطلب الثاني

 .العام هاوكيلشركة التأمين و العالقة بين تنظيم
 

المتضمن القانون  341-95النصوص القانونية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم  تنظم
األساسي للوكيل العام للتأمين العالقة بين هذا األخير وشركة التأمين التي يمثلها، وفي حالة انعدام 

 07-95نصوص قانونية في هذا المرسوم يتم اللجوء إلى القواعد والنصوص الواردة في األمر 
، أو إلى نصوص القانون المدني باعتباره المتعلق بالتأمينات 04-06والمتمم بالقانون  المعدل

 الشريعة العامة.
في يرتكبها أحدهما في حق اآلخر قد إن طرفي عقد التعيين ليسا بمنأى عن األخطاء التي 

إما ذلك ؤدي في، وسلطاته حدود صالحياتهالوكيل  أو تجاوزالتعاقدية  بأحد التزاماته حال إخالله
أو بالعميل طالب التأمين أو المؤمن له، وهذا بال خالف  ،بالطرف المتعاقد معهإلى إلحاق الضرر 

 .تجاه هذا الطرف أو ذاكيعني قيام مسؤوليته المدنية 
ما هي المسؤوليات المترتبة عن اعتماد شركة التأمين للوكيل العام إنطالقا من ذلك، 

سؤولية كل طرف عند إخالله بالتزاماته تجاه أحد األطراف الذين ؟ وما مدى مبموجب عقد تعيينه
التي والنزاعات الخالفات مختلف تسوية ما هي اإلجراءات والطرق الكفيلة ب؟ و لهم صلة بعقد التأمين

 ؟العام وكيلهاشركة التأمين قد تحصل بين 
 

 الفرع األول

 .شركة للوكيلالالمسؤوليات المترتبة عن اعتماد 
 

رتب تبنود وشروط عقد التعيين عالقة الوكيل العام بشركة التأمين مانحة التوكيل، ويتحكم 
أخل أحد الطرفين بأحد التزاماته ، فإذا متقابلة على عاتق طرفيههذا العقد حقوق والتزامات عن 

التعاقدية تجاه الطرف المتعاقد معه قامت مسؤولية المخل بااللتزام العقدية عن الضرر الذي يصيب 
 الطرف األخر.

في المتعاقد معه خر تجاه الطرف اآلتقوم مسؤولية أحد طرفي عقد التعيين أن كما يمكن و 
أو يخالف إحدى االلتزامات ، لفعل يرتب ضرر يلحق الطرف األخر هماارتكاب أي منثبوت حالة 

يمكن أيضا أن تقوم مسؤولية شركة التي تعد حق من حقوق الطرف المتعاقد معه في عقد التعيين، 
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تجاه جمهور العمالء المؤمن لهم، باعتباره تابعا لها  وكيلها العامعن أفعال باعتبارها متبوعا التأمين 
 ما يلي:وهو ما سنفصل في

 

 الفقرة األولى

 ة شركة التأمين عن أفعال وكالئها.مسؤولي
 

بوجه عام يجب أن تثبت صفة الوكالة عن أفعال وكالئها لكي تقوم مسؤولية شركة التأمين 
بحيث يستطيع المضرور في هذه الحالة الرجوع على  ،أي عالقة التبعية بين الوكيل وشركة التأمين

شركة التأمين عن أفعال تابعيها، ومن الناحية الواقعية فإن الوكيل العام للتأمين هو وكيل مأجور قد 
، كما (حسبما ورد في تعريف المشرع الجزائري له) يكون نائبا لشركة واحدة أو عدة شركات تأمين

التبعية إثبات الخطأ الشخصي في جانب  عالقةالمضرور باإلضافة إلى إثبات الطرف يجب على 
 .(1)الوكيل العام للتأمين

، فإن العام وكيل شركة التأمينع المضرور إثبات الخطأ في جانب وفي حالة ما إذا استطا
من القانون المدني عن  136نص المادة مقتضى التوكيل تعد مسؤولة مدنيا بهذه األخيرة صاحبة 

 (2)الذي يعتبر بمثابة مستخدم تابع لهاالعام الضرر المترتب عن خطأ أو إغفال أو إهمال وكيلها 
 .متى كان هذا الضرر وقع نتيجة خطأ ارتكبه الوكيل أثناء قيامه بمهامه

شركات التأمين عن أفعال بالخاصة المدنية المسؤولية قواعد يرجع إرساء في حقيقة األمر و 
عندما نصت  ،( من قانون التأمين الفرنسيL511-3وكالئها إلى نص الفقرة الثالثة من المادة )

 : هعلى أنصراحة 
« Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement 

responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la 

faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette 

qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des 

préposés, nonobstant toute convention contraire.». 

التأمين التي اعتمدته بهذه أو شركات شركة لبما أن الوكيل العام للتأمين يعتبر وكيال و 
وملتزمة بعقود التأمين التي يبرمها هذا  ،أن تكون هذه األخيرة ضامنة من المنطقيفإنه  ،الصفة

                                                           
 .85)سعيد السيد(، المرجع السابق، ص ( أنظر: قنديل1)

"تعد شركة التأمين، صاحبة تمم، والتي تنص على أنه: ـعدل والمــينات، المـــتعلق بالتأمـــالم 07-95ر ــمن األم 267( أنظر: المادة 2)

رر المترتب عن خطأ أو إغفال أو إهمال وكالئها من القانون المدني عن الض 136التوكيل، مسؤولة مدنيا بنص المادة 

 الذين يعدون تطبيقا لهذه المادة بمثابة مستخدمين ولو اتفق على خالف ذلك.".
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األخطاء التي قد يرتكبها الوكيل أثناء األضرار الناتجة عن عن  أيضاالوكيل، بل تكون مسؤولة 
 .(1)عقد التأمين دعاوىتقادم  وقبلسريان 

ذا كان البعض يرى أن الوكالة تثبت فقط في إبرام التصرفات القانونية دون المادية ما  ،وا 
خالل عميلة اإلنتاج في حالة ارتكابه أخطاء يعني مسؤولية الشركة عن أفعال الوكيل العام 

(Production وتوزيع ) على الجمهور، أما ما تعلق بتسيير العقود )التأمين عقودGestion des 

contrats صفة الوكالة في  يثبتونبتعبير آخر و ، وبالتالي التبعية صفة الوكالةويرفضون ( فينكرون
األخطاء عن التأمين شركة حسب رأيهم عدم مسؤولية ما يعني  ،اد التأمين دون تسييرهو إبرام عق
عملية التسيير هذه من الحقيقة خالف ذلك ألن فتسييره لهذه العقود،  أثناءصدر عن الوكيل التي ت

وية الحوادث ودفع مبالغ اقتضت الضرورة ذلك، وتس إنلعقود لمبالغ األقساط، وتعديل لتحصيل 
وهي هنا  ،قانونية لما أبرم وكيل الشركة العام من تصرفاتأو آثار هي بمثابة تبعات  التعويض

 .(2)عقود التأمين
تعتبر شركة التأمين مسؤولة مدنيا عن أفعال الوكيل إذا تجاوز هذا األخير حدود  كما
، أين تلتزم بتعويض وقام بمهام ال تدخل ضمن نطاق التفويض الممنوح له ،صالحياتهسلطاته و 
، ولها بعد ذلك حق الرجوع على وكيلها ها العاموكيله عن الضرر الذي لحق به من فعل المؤمن ل

 .(3)صالحياتهسلطاته و الذي تجاوز حدود 
في مفاوضات مع وكيل عام معتمد لدى إحدى شركات طالب التأمين العميل  يشرعوعندما 

أن هناك  طالب التأمينثم يتم إبرام عقد التأمين بناء على هذه المفاوضات، حينها يعتقد  ،التأمين
صالحيات متعددة تمنح للوكيل وأن كل عمل متصل بالعقد يدخل في حدود االختصاصات 

الوكيل طبقا للوكالة الظاهرة وتجاوز هذا األخير هذا قد تعامل مع على اعتبار أنه المفوض فيها، 
عة ، والتي ترتب بطبيعنهحدود صالحياته، ما يؤدي إلى قيام مسؤوليته عن كل األفعال الصادرة 

 الحال مسؤولية الشركة طبقا ألحكام المادة سالفة الذكر.
المؤمن له أو المكتتب ال يمكنه في جميع األحوال التحقق  فإن العميلضف إلى ذلك 

فإذا ادعى هذا ، صالحياتهسلطاته و وحدود العام  الشركة وكيلوالتحري من حقيقة وامتداد وكالة 
                                                           

)1( LAMBERT-FAIVRE (Y.), Op. Cit, p166. 
)2( BLAMOUTIER (J-M.) - Et  SALPHATI (J-F.), Op. Cit, p18 et S. 
)3( GROUTEL (H.) - Et BERR CLAUDE (J.), Droit des assurances, Paris, France, 10

e
 édition, Édition Dalloz, 

2004, p33. 
ؤمن له ــؤوال أمام المــمنوحة له فإنه يعد مســـيات المـوإن كان البعض اآلخر يرى أنه إذا تجاوز الوكيل حدود الصالح

 .أو الغير، وال يلزم المؤمن بالتصرفات التي تتجاوز حدود الوكالة
 . 116عبد هللا(، المرجع السابق، ص)محمد صالح أنظر: باسم 
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، وتقاضى دون استثناء التأمينجميع فروع بأن الشركة فوضته إبرام وتسيير عقود مثال األخير 
، فال ، بل استعملها في أموره الشخصيةإطالقاولم يؤديها إلى الشركة من المؤمن لهم األقساط مبالغ 

 العمالءمها األقساط التي سل  لمبالغ  هافسخ عقود التأمين لعدم استالمفي هذه الحالة يحق للشركة 
 .(1)للوكيل مالمؤمن له

مسؤولية المتبوع عن العام  اعن فعل وكيلهمسؤولة مانحة التوكيل  شركة التأمين وتكون
التأمين  عقدإبرام  له سلطة وصالحيةمفوض مرخص أو غير  الوكيلأفعال تابعه ولو كان هذا 

المترتبة عن عقد  المؤمن له بأحد التزاماته ولو أخل، الذي يغطي خطر معين بذاته ولكنه قام بذلك
وأوهمه أنه ال يتحمل أي  ،قد ضلل المؤمن له األخيرهذا كان  إذا ،التأمين الذي أبرمه مع الوكيل

 .(2)من جراء ذلكجزاء 
كما تقوم مسؤولية الوكيل العام تجاه الجمهور طالب التأمين عن اإلعالنات غير الصحيحة 

عليهم إذا تضمنت معلومات خاطئة عن عمليات التأمين التي يتوسط التي يقدمها أو يعرضها 
، وفي هذه الحالة تقوم مسؤولية شركة التأمين عن فعل وكيلها إذا ثبت حسن نية المؤمن لهم (3)فيها

 عند تعاقدهم مع وكيلها العام.
العام قصد وبالنسبة للمفوضين والمستخدمين المباشرين الذين غالبا ما يستعين بهم الوكيل 

، فإنهم تحت وتسييرها جلب وتحصيل أكبر عدد من عقود التأمين، وينيبهم عنه في إبرام هذه العقود
مسؤولية الوكيل الشخصية، وبالتالي ليس لهم أي ارتباط بشركة التأمين مانحة التوكيل، وفيما يتعلق 

جزء من مبالغ العموالت  يتنازل لهم عادة عن إذ، عابهم فإنها تقع على عاتق الوكيلبأجورهم وأت
 .(4)التي يتقاضاها

عن أفعال وكيلها العام لتشمل أيضا كن أن تمتد مسؤولية شركة التأمين غير أنه يم
 طرفيالذين يستعين بهم عند ممارسة نشاطه، وذلك إذا اتفق  وكيلها العام مسؤوليتها عن مستخدمي

عقد الذي هذا العقد التعيين )شركة التأمين والوكيل( على ذلك بنص صريح سواء عند إبرام وتوقيع 
يان ذا كان ذلك أثناء سر إق تعديل العقد حأو بموجب مل ،األخيربموجبه تمنح الشركة االعتماد لهذا 

 األصلي.التعيين عقد 
 

                                                           
)1( GROUTEL (H.) - Et BERR CLAUDE (J.), Op. Cit, p34. 

"عقود الغرر وعقد ( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( 2)

 .1287، المرجع السابق، صالتأمين"

 .163مدحت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، ص( أنظر: 3)

 وما بعدها. 216( وآخرون، المرجع السابق، صهواري) معراج( أنظر: 4)
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 ةثانيالفقرة ال

 العام.مسؤولية شركة التأمين في مواجهة وكيلها 
 

يرى جانب من الفقه أن أساس مسؤولية شركة التأمين تجاه وكالئها العامين هي نظرية 
طبق لمنح توكيالت متعددة، منها منح بعض الوسطاء والتي تُ   «Le traité de nomination» تسمى

ل، وذلك عن طريق إبرام عقد بين صالحية إبرام عقود التأمين باسم ولحساب الشركة مانحة التوكي
لى عاتق كل ، وبموجب هذا العقد تقوم عدة التزامات حصرية تقع عالعام التأمين ووكيلهاشركة 
 .(1)منهما طرف

تقوم مسؤولية شركة التأمين المدنية في مواجهة وكيلها العام إذا أخلت  ،ذلكانطالقا من 
نفيذي رقم ـــوم التــالواردة في المرسو  ،ينهــعقد تعينود ــبي ف تفق عليهاـــالمها التعاقدية ــبأحد التزامات

 .سالف الذكر ،المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين 95-341
تجاه مانحة التوكيل المدنية من بين الحاالت التي تؤدي إلى قيام مسؤولية شركة التأمين 

تعاملها معهم بنفس الشروط المماثلة مساواتها في واحد أو أكثر من وكالئها العامين، عند عدم 
بذلك على وكيل تفرض حيث شركة بين وكالئها التفاضل فعندما يتعلق األمر بعملية تأمين واحدة، 

نفس الضمانات واالستثناءات، أو تدرج  شملتتأمين د و عن عقأقساط أكبر  تقاضي دون آخرعام 
، أو تمنح يوزعها وكيل دون غيره من الوكالء حاالت سقوط الحق في الضمان في وثائق تأمين

بهذه  اعتمدتهم نيت أكبر مقارنة بباقي الوكالء الذامتيازات أو نسب عموالأو عدد منهم ألحدهم 
 ، وغيرها.الصفة

إذا  شركة التأمين في فسخ أي عقد من العقود التي اكتتبها وكيلها العام ثبوت حقورغم 
، ويعلم بحدود وكان العميل المؤمن له سيئ النية ،حدود صالحياته وسلطاته قيامه بذلكتجاوز عند 

دون سبب يذكر أو عذر مقبول بل بهذا األمر ، إال أن قيامها سلطات الوكيل العام وصالحياته
العمولة المستحقة يؤدي إلى قيام مسؤولية مبلغ ، وبالتالي حرمانه من العام هاوكيلقصد اإلضرار ب

على هذا األخير عبئ إثبات أن هذا الفسخ ال يراد منه إال يقع هذا الوكيل، و  تجاهالتأمين شركة 
 .(2)اإلضرار به

                                                           
 .113ل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص ــ( أنظر: قندي1)

"يحق المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  30( أنظر: المادة 2)

لشركة التأمين أن تفسخ أي وثيقة تأمين تضمنتها محفظة الوكالة العامة على أال يتعلق ذلك بإجراءات تضاد الوكيل العام 
 ر به.".مباشرة أو يراد منها اإلضرا
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كما تقوم مسؤولية شركة التأمين تجاه وكيلها العام إذا اعتمدت وكيل آخر في نفس الدائرة 
 أكثر مناعتماد أو اإلقليم الذي يمارس ضمن نطاقه مهامه، متى كان حجم األعمال ال يقتضي 

من حقوق الوكيل العام، ومخالفة هذا اإللتزام حق آنفا هو كما ذكرنا ، ألن التفرد اإلقليمي عام وكيل
 .التأمين مانحة التوكيل شركةمسؤولية على عاتق لقي بالي

ذا كانت  فإنها تفرض العدالة تفرض علينا ضرورة التوازن بين االلتزامات المتقابلة، قواعد وا 
شركة أو عند التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العلينا أيضا مراعاة التناسب عند وجود إخالل من جانب 

العمولة مبلغ في تنفيذ التزامها بدفع  تتماطليلها كما لو شركة التأمين بوك تنكلااللتزامات، فإذا ما 
ه في عدم إبرام عقود تأمين أن يتمسك بحقفي هذه الحالة يستطيع الوكيل العام فالمتفق عليها، 

، واألكثر من ذلك أنه إذا أخلت الشركة لصالحها ولو أثر ذلك على حجم األعمال المتفق عليه
لها داخل الدائرة أو اإلقليم الذي  وكالة مباشرة، أو اعتماد وكيل آخربالتزامها عن طريق فتح 

ر المرخص للوكيل األول ويقوم بتغطية نفس األخطا ضمن نطاقه مهامه األول يمارس الوكيل
ض عليه من التزامات وأن يبرم عقود رِ فُ من حق الوكيل األول أن يخل بما  تغطيتها، هنا يكون

 .(1)تأمين تتعلق بنفس الخطر لحساب شركة تأمين أخرى
لتنفيذ الوكيل العام لمهامه على أكمل وجه يجب وضع مختلف وثائق التأمين التي و 

سيوزعها على الجمهور تحت تصرفه، لذلك تلتزم شركة التأمين مانحة التوكيل بتوفير هذه الوثائق 
دون مبرر أو عذر هذه الشركة عن توفير هذه المستلزمات متى طلبها، فإذا امتنعت العام للوكيل 
 لوكيلجاز ل ،اإلضرار به هذه الوثائق والمستلزمات و كانت تقصد من وراء حرمانه منأ ،مشروع

 بالتعويض. ومطالبتها ،بهذه الصفة الرجوع على الشركة التي اعتمدته العام عندها
وبالرغم من أن المشرع الجزائري لم يورد أية نصوص قانونية يبين من خاللها حاالت قيام 

عند مخالفتها لهذه االلتزامات، وأن الحلول التي يتم في مواجهة وكيلها العام مسؤولية شركة التأمين 
التوصل إليها في هذه الحاالت، والجزاءات التي توقع على شركة التأمين عند إخاللها بحق الوكيل 

بسبب وذلك  ،العام في التفرد اإلقليمي، ال ترق إلى المستوى المطلوب الذي يرجوه هذا األخير
التحكيم في تسوية هذه الخالفات كما سيأتي، إال أن القضاء الفرنسي في المصالحة و لى اللجوء إ

يقضي بحق الوكيل العام مانحة التوكيل أحد أحكامه لم يتوانى في تطبيق جزاء على شركة التأمين 
مولة التي كان سيحصل عليها عند إبرامه هو لعقود ـــفي تقاضي تعويضا ماليا عن خسارته للع

                                                           
 وما بعدها. 114( أنظر: قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص 1)
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تصاصه اإلقليمي بموافقة ـــمد داخل دائرة اخـــآخر ُأعت عام يلـــريق وكـــتم إبرامها عن ط تأمين
 .(1)الشركة وحدها

 

 ةثالثالفقرة ال

 شركة التأمين. ةكيل العام في مواجهمسؤولية الو
 

في البداية يجب اإلشارة إلى أن المقصود بمسؤولية الوكيل العام تجاه شركة التأمين في 
الفروض التي  وأهذه الحالة هي مسؤوليته الشخصية عما يرتكب من أخطاء، وليست الحاالت 

ــيل مانحة التوكــــــــيل تجاه العمــــالتأمين شركة خير مسؤوال مسؤولية تضامنية مع يكون فيها هذا األ
المؤمــــــن له أو المستفيد من عقد التأمين، وبمعنى آخر الحاالت التي يحق فيها لشركة التأمين 

على وكيلها العام لمطالبته بالتعويض المناسب عما لحقها من أضرار بسبب  الرجوعمانحة التوكيل 
ولكن دون موافقتها، أو وفق شروط ضمان ال تتناسب  (2)عقد التأمين الذي أبرمه باسمها ولحسابها

حدود بذلك مع مصالحها، أو مقابل أقساط زهيدة ال تتالءم مع قيمة الخطر المؤمن منه، متجاوزا 
 له. المرسومةالصالحيات والسلطات 

المتبوع وكيلها العام على أساس مسؤولية ففي ظل األخذ بمسؤولية شركة التأمين عن أفعال 
حق الرجوع على وكيلها العام طقيا وبديهيا منح شركة التأمين ، يكون منال التابعفعأعن مدنية ال

أن هذا الوكيل هو  مادام، المضرور في حدود ما دفعت من تعويضات إلى الغيرباعتباره تابعا لها 
المؤمن له أو الغير من ضرر بسبب العقد الذي أبرمه معه، وهذا العميل المسؤول عما أصاب 

من القانون المدني التي تقضي بأن للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة  137المبدأ تقره المادة 
 جسيما. ارتكابه خطأ  
، يصبح الوكيل العام مسؤوال تجاه شركة التأمين التي وكلته عند ذكره على ما سبقبناء 

ن ع المؤمن له بقسط يقل عمهذا الوكيل كما لو يتعاقد  ، وذلكتجاوزه لحدود الوكالة الممنوحة له
الوكيل العام مرتكبا لخطأ يمنح ، ففي هذه الحالة يكون الحد المسموح له التعاقد داخله أو في حدوده

الحق في التعويض، وقد ترى الشركة أن التعويض المناسب عند التأمين مانحة التوكيل شركة 
كجزاء مناسب التي تربطها به  لبعض األخطاء الجسيمة هو إنهاء الوكالةالعام ارتكاب الوكيل 

                                                           
)1( Cass. Civ, 1

er
 Chambre, 21/01/2003, R.G.D.A, 2003, p366. Note: LANGÉ (D.). 

 .126( أنظر: قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص 2)
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لخطأ الوكيل دون أن يعد ذلك تعسفا من جانب الشركة في استعمالها لحقها في إنهاء عقد الوكالة 
 .(1)بإرادتها المنفردة

تطبيقا لذلك، اعتبرت محكمة استئناف باريس أن قيام الوكيل العام بتزوير إيصاالت دفع 
بكتابة مبالغ أكبر من األقساط المستحقة الوكيل األقساط المستحقة يعد خطئا جسيما منه، حيث قام 

 لحسابه الخاص، هذا الخطأ الجسيم يجعل إنهاءواالستئثار به للحصول على الفارق بين المبلغين 
مطالبة وكيلها في  زيادة عن حقها مشروعا مستندا لمبرر قوي ومقبول، الشركة لعقد الوكالة إنهاء  

 .(2)التعويض عن الضرر الذي لحق بهاالعام ب
، وبالتالي يصبح مسؤوال تجاه شركة التأمين التي أ جسيملوكيل العام مرتكبا لخطا يعدكما 

إذا يينه ــتعقد ــععويض إضافة إلى فسخ ــصول على التــبت حقها في الحــ، ويثاعتمدته بهذه الصفة
تمنح مثال نسب عموالت  (3)التأمين لحساب شركة تأمين أخرى فروعقام هذا الوكيل بتوزيع نفس 

 .أكبر ومكافآت
وخبرتهم المهنية في هذا الميدان، فإن األخطاء  ،ونظرا لالختصاص المهني لهؤالء الوكالء

مطالبتهم مانحة التوكيل التي يرتكبونها يجب أن تكون أخطاء جسيمة حتى يمكن لشركة التأمين 
وفسخ العقود التي تربطهم بها، وال عبرة باألخطاء البسيطة التي  ،بالتعويض عما لحقها من ضرر

ويقع على عاتق الشركة مانحة التوكيل عبئ ، ارتكابها يكفي فيها إنذار الوكيل مثال حتى ال يكرر
قد ارتكب خطئا  جسيما  أثناء قيامه بمهامه أدى إلى وقوع أضرار كليـــة كانت العام إثبات أن وكيلها 

من فعل لمضرور لطرف اأو جزئية لحقت بها هي أو بالعميل المؤمن له أو الغير، وأنها قد دفعت ل
 هذا التعويض فعال.وكيلها 

غير أن رجوع شركة التأمين على وكيلها العام يكون في بعض الحاالت مقيدا ببعض 
لمؤمن له أو الغير نتيجة خطأ للعميل االحدود، فمن جهة هو مقيد بمبلغ التعويض الذي دفعته 

الوكيل، ومن جهة أخرى يكون مقيدا بنسبة مسؤولية كل طرف في حصول الضرر إذا كان هناك 
، ففي هذه الحالة ال يجوز للشركة بعد ها العاموكيلو مانحة التوكيل خطأ مشترك بين كل من الشركة 

بالتضامن إال في حدود الجزء الذي  معهاالمسؤول العام دفعها لمبلغ التعويض كامال مطالبة الوكيل 
 الشخصي.يمثل خطئه 

                                                           
 بعدها.وما  126( أنظر: قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص 1)

 (.C.A. Paris, 29 octobre1962, R.G.A.T., 1963, p.136( أنظر: )2)

 (.1هامش رقم ) 127قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص :أورده

)3( BLAMOUTIER (J-M.) - Et  SALPHATI (J-F.), Op. Cit, p19. 
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وقد يعفى الوكيل العام للتأمين من مسؤوليته تجاه الشركة التي يعمل باسمها ولحسابها كليا، 
وذلك إذا كان خطئه هذا ناتج عن خطأ أو تصريح غير صحيح من قبل العميل طالب التأمين، 

الكاذب بصورة أو تصريحه المؤمن له حسن النية، وأنه ما كان هو ليرتكبه لوال خطأ العميل 
يسعى من ورائه إلى االحتيال على الوكيل العام نفسه، وبالتالي االحتيال على  كان الذيعمدية، و 

 شركة التأمين مانحة التوكيل.
ذا كان يمكن إعفاء الوكيل العام من مسؤوليته تجاه شركة التأمين التي يعمل باسمها  وا 

وذلك بحجة الفعل الصادر عن العميل طالب التأمين، فإنه في المقابل يمكن أيضا ولحسابها كليا، 
أن تكون مسؤوليته )الوكيل العام( جزئية مشتركة مع العميل تجاه شركة التأمين مانحة التوكيل، 
وذلك كما لو قام العميل وبتواطؤ من الوكيل العام ومساعدته باصطناع مطالبة بالتعويض دون 

المدفوع غير المستحق و التعويض مبلغ لخطر المؤمن منه على أن يقتسما تحقق او  وقوع الحادث
 بينهما. فيما بعد من الشركة

تجاه  المؤمن له تضامنية مع العميلالجزئية ال العام مسؤولية الوكيل وفي ظل إمكانية قيام
قيام ، فإنه يمكن أيضا شركة التأمين التي اعتمدته بهذه الصفة ضمن دائرة أو إقليم نشاطه

وذلك إذا لم  ،مستخدميه الذين ينيبهم عنه في القيام ببعض المهامغيره من عن فعل  مسؤوليته
كإمضاء وتوقيع الشيكات  ،في القيام بها غيره عنهترخص له شركة التأمين مانحة التوكيل إنابة 

، وقام دون موافقتها بإنابتهم التي تسدد بموجبها مبالغ التعويض، أو ختم بعض الوثائق أو نحو ذلك
وصدرت عنهم أثناء ذلك أفعال أضرت بمصالح  ،غيابه مثال بهذه المهام عندالقيام في عنه 

 الشركة، إذ يكون الوكيل ومن أنابهم عنه من مستخدميه في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية
 .وفقا للقواعد العامة

غيره من قيام مسؤولية الوكيل العام للتأمين تجاه في األخير يبقى أن ننوه فقط إلى إمكانية 
 محليةمبدأ حق التفرد اإلقليمي و تجاوز أخل بقواعد المنافسة المشروعة أو ، وذلك متى الوكالء
ن نطاق أخطار ال تقع ضم تغطياكتتاب عقد من عقود التأمين ، وقام بالمؤمن منه الخطر

 اختصاصه اإلقليمي.
ومن ذلك يعد وكيل شركة التأمين مسؤوال عن األضرار التي يسببها لوسيط تأمين آخر من 
وسطاء الشركة التي يمثلها هو أو غيرها من الشركات الناشطة في السوق إذا سعى بصورة مباشرة 

بتدخل قد تم إبرامها وكانت  ،صادرة عن شركة التأمين تغطي خطر ماأو غير مباشرة إللغاء وثيقة 
، ففي حالة حدوث ذلك ال يعتد بهذه الوثيقة هو ط آخر بغرض إعادة إبرام هذا العقد بوساطتهوسي
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عند حساب مستحقات هذا الوكيل، وال شك أن هذا الجزاء ال يحول دون حق الوسيط المضرور في 
 .(1)الرجوع على الوكيل المسؤول بدعوى التعويض

 

 نيالفرع الثا

 .وكيلها العاممع شركة التأمين خالفات تسوية 
 

قبلت اعتماده بهذه شركة التأمين التي بالعام الوكيل الصلة التعاقدية الوثيقة التي تربط رغم 
وتبعية هذا األخير لشركة التأمين التي يمثلها وسلطة الرقابة والتوجيه التي تفرضها عليه، ، الصفة

، إال أن ذلك ال يمنع وفي كثير من األحيان من وقوع خالفات ونزاعات ضمن نطاق جغرافي معين
، فما هي الطرق والسبل التي تلجأ إليها شركة التأمين عادة لتسوية هذه التعيين عقدبين طرفي 

خصوصا في ظل انعدام نصوص قانونية  ،حلهابتسويتها و والتي تراها كفيلة  ،الخالفات والنزاعات
 تبين كيفية حل هذه النزاعاتالمراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا النشاط في مختلف القوانين و 

 ؟في حالة وقوعهاوالخالفات 
من المسلم به قانونا أنه يجوز لطرفي العقد االتفاق على تسوية الخالفات التي قد تقع 

ذكر ذلك وهذا عند إبرامهم للعقد الذي يربطهما، على أن يتم  ،بينهما وديا قبل اللجوء إلى القضاء
ضمن بنوده أو شروطه التعاقدية، والهدف المرجو من اتفاق طرفي عقد التعيين على انتهاج 

التي تربط التعاقدية بديل لحل الخالفات هو طلب استمرارية العالقة أول التسوية الودية كسبيل 
 طرفي هذا النزاع.

عد من طرف جمعية شركات التأمين، المُ  يحدد الشكل النموذجي لعقد التعيينلذلك 
النزاعات التي تنشأ بين شركات و  الخالفاتطرق تسوية والمصادق عليه من طرف إدارة الرقابة 

طلبا الستمرارية العالقة  وديق يطر بتسوية هذه النزاعات عادة  تتم، حيث العامينوكالئها و  التأمين
 سمعة شركة التأمين وأسرارها المهنيةحفاظا على من جهة، و التي تربط الطرفين التعاقدية 
لكون مثل هذه و ، من جهة أخرىإضافة إلى عمالئها ممن أمنوا أخطارهم مع هذا الوكيل  ،والتجارية

فشل  ، وفي حالوالتسوية الودية تضمن المحافظة على هذه السرية ،النزاعات تتطلب السرية التامة
لوصول إلى يستهدف اأخير كسبيل  وء إلى القضاءاللجيتم في وضع حد لهذا النزاع التسوية الودية 

 .الطرفينكال حل يرضي 
                                                           

 .169مدحت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، ص( أنظر: 1)
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 الفقرة األولى

 ودي. طريقبتسوية النزاع 

 

يحقق عامل لطرق حل النزاع قبل عرضه على القضاء تعيين الوكالء  عقدتضمين  إن
شركة  لما توفره هذه الطرق البديلة من مزايا تخدم كال الطرفين ،عقدهذا الاالطمئنان لدى طرفي 

لوقت، وتسريع النظر والفصل في موضوع الخالف، إضافة إلى ل، من ربح العام التأمين والوكيل
 وأتعاب المحامين. ،تفادي تحمل المصاريف القضائية

وديا العام  ووكيلهامانحة التوكيل بين شركة التأمين  التي قد تقع اتلنزاعاتسوية تتم لذلك 
لجنة المصالحة  :األولىف بين طرفيه، تسعى كل منهما لحل النزاع بالتراضي لجنتين عن طريق

(Commission de conciliation ،) لجنة التحكيم هيفالثانية أما (Commission d’arbitrage في )
 .في حل هذا النزاع المصالحةحال فشل لجنة 
تسوية النزاع القائم بين للجنة المصالحة باعتبارها أول لجنة يتم اللجوء إليها  تقومبداية 

في يتم في الغالب بمحاولة عرض حلول ودية ترضي الطرفين، وهذا  شركة التأمين ووكيلها العام
 :أربع أعضاء هم وتتكون هذه اللجنة من، أولى مراحل نشوء الخالف بينهما

 ينان من طرفها، ال تقل رتبة كل واحد منهما عن رتبة ن يمثالن شركة التأمين معشخصا

 مدير.

 من وكالء شركة التأمين المعنية بالنزاع يمثالن الوكيل العام، ويتولى هو  عامان وكيالن

 .(1)نفسه اختيارهمب

المعنية إن السمة البارزة ألعضاء لجنة المصالحة هو أنهم جميعا من تابعي شركة التأمين 
، سواء كانوا ممثلين لهذه الشركة أو ممثلين لوكيلها العام ،رقابتهاتوجيهها و ويخضعون لبالنزاع 

 .كما سيأتي عكس لجنة التحكيم التي تضم أعضاء غير تابعين لها
بمعنى آخر لجنة المصالحة هي لجنة داخلية، تحاول وضع حد للنزاع القائم بين شركة 

ضاء يتم تعيينهم من قبل طرفي النزاع، التأمين مانحة التوكيل ووكيلها العام، وتتألف من أع
 ويشترط أن يكونوا جميعا من تابعي الشركة.

                                                           
 .07، ص01من الشروط العامة لعقد تعيين الوكيل العام للتأمين الواردة في الملحق رقم  15أنظر: الفقرة الثانية من المادة ( 1)
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في وضع حد للنزاع القائم بين شركة التأمين ووكيلها العام،  ةلحاصمفي حال فشل لجنة الو  
وذلك لرفض أحد أو كال الطرفين للحلول التي اقترحتها هذه األخيرة، يتم اللجوء إلى لجنة التحكيم 

 لتتولى هي بدورها محاولة حل النزاع وديا.
نزاع بحكم سلطة حسم ال ، ويتم تفويضهملجنة التحكيمأعضاء طرفي عقد التعيين ُيعين  

ف عن تختللجنة التحكيم من أربعة أعضاء، غير أنها  تتألفويكون قابل للتنفيذ، و  يصدر عنهم
تضم أعضاء غير تابعين لشركة التأمين المعنية بموضوع إذ ، لجنة المصالحة من حيث تشكيلتها

 :من لجنة التحكيم تتكونالنزاع، ما يعني أنهم ال يخضعون لتوجيهها ورقابتها، و 
  مدير عام.مساعد معين من طرفها، ال تقل رتبته عن المعنية بالنزاع ممثل لشركة التأمين 

  من  المعني ومعينالعام لوكيل لوكيل عام من وكالء شركة التأمين المعنية بالنزاع ممثال
 طرفه.

 من طرف رئيس جمعية شركات التأمين.ثالث معين  عضو 

 أو جمعية وسطاء التأمين.، معين من طرف رئيس جمعية الوكالء عضو رابع 

وتتم اجتماعات كل من لجنة المصالحة والتحكيم للفصل في موضوع النزاع القائم بين 
 الحلولأي حل من عتبر ي، وال (1)بحضور الوكيل المعني وشركة التأمين التي يمثلها العام الوكيل

رفضهما أو رفض أحدهما للحلول في حالة ، و لكال طرفي النزاع اللجنتين ملزما التي تقترحها كلتا
للفصل في موضوع  اللجوء إلى القضاءكحل أخير يتم  ،من طرف هذه اللجنة أو تلك وديا المقترحة
 .القائم بين الطرفين النزاع

 

 الثانيةالفقرة 

 تسوية النزاع باللجوء إلى القضاء.

 

وضع حد التسوية الودية، وعجز كل من لجنة المصالحة والتحكيم في  في حال فشل 
، وذلك لرفض أحد أو كال التي اعتمدته بهذه الصفة للخالف القائم بين الوكيل العام وشركة التأمين

اللجنتين يتم اللجوء إلى القضاء كحل أخير للفصل في هاتين الطرفين للحلول المقترحة من طرف 
 موضوع النزاع.

                                                           
 .08، ص01من الشروط العامة لعقد تعيين الوكيل العام للتأمين الواردة في الملحق رقم  15( أنظر: الفقرة الثالثة من المادة 1)
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القاعدة العامة تقضي بأن االختصاص اإلقليمي ليس من النظام العام، معنى ذلك  وبما أن
في عقد التعيين،  هإدراجاالتفاق على وشركة التأمين  العام أنه يمكن لطرفي عقد التعيين الوكيل

 وعليه فإن إلى ذكره ضمن بنود وشروط هذا العقد، شركات التأمينجمعية فعمدت بذلك 
إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر شركة التأمين مانحة يرجع االختصاص اإلقليمي 

ذي موضوع القضية محل النزاع، والطرف ال باختالف، أما االختصاص النوعي فيختلف (1)التوكيل
 .ها العاموكيلرفع الدعوى شركة التأمين أو 

دعاوى  ال تعتبرفي التأمين الوساطة نشاط ب المتعلقة دعاوىالجميع  إضافة إلى ذلك، فإن
سواء كانت هذه الوساطة تمارس بموجب عقد وكالة أو بمقتضى عقد  ،ناشئة عن عقد التأمين

 ،د التأمينو عقدعاوى ال تسري عليها مدة التقادم المخصصة لمعنى ذلك أن هذه الدعاوى ، و سمسرة
مانحة شركة التأمين لبة لمطا الوكيل العامومن ذلك دعوى  ،بل تخضع لمدة التقادم الخاصة بها

شركة التأمين التي اعتمدته العام الوكيل  التي يطالب بموجبهادعاوى ال، و (2)ةعمولالبمبلغ التوكيل 
 غرافيـــيم الجـــآخر في نفس الدائرة أو اإلقلعام يل ـــمادها وكــــالعتوذلك  ،ضـــبهذه الصفة بالتعوي

ة ، وعموما مخالفال يقتضي تعيين أكثر من وكيل م أن حجم األعمالرغ ،الذي يمارس فيه مهامه
بالطرف اآلخر أضرت  أحدهما أو صدور أفعال عن ،التعاقدية أحد الطرفين إلحدى التزاماته

 .المتعاقد معه
هو أن الفصل في النزاعات إما عن طريق التسوية  ،وما تجب اإلشارة إليه في األخير 

الودية أو باللجوء إلى القضاء يخص الخالفات التي تحصل بين شركة التأمين ووكيلها العام فقط، 
في حال كما أو أكثر تأمين التي قد تقع بين وكيلي شركة  النزاعاتوعليه تستبعد من هذا اإلطار 

 .المث مشروعةالمنافسة غير الوى اقيام دع
 

 الثاني المبحث

 .الوكيل العام للتأمين نشاطعلى  تطرأاألحكام التي 
 

 بعضالها الكثير من األحكام، مهنة وكيل عام للتأمين تطرأ عليأن نشاط أو ما من شك 
طرفي إرادة يرجع إلى اتفاق  ها اآلخرالقانون، وبعض مفروضة بموجب نصوص هذه األحكاممن 

                                                           
 .08، ص01لشروط العامة لعقد تعيين الوكيل العام للتأمين الواردة في الملحق رقم من ا 16( أنظر: المادة 1)

 .وما بعدها 94أحمد جاسم(، المرجع السابق، صشهاب العنكبي )( أنظر: 2)
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يمكن تصنيف مجمل األحكام التي تطرأ على مهام الوكيل العام عموما ، و وغيرها ،عقد التعيين
 : هما صنفينللتأمين في 

 مهام الوكيل العام للتأمين. أو إنهاء تعديل 

 التي تطرأ على شركة التأمين مانحة التوكيلالعامة والخاصة باألحكام الوكيل  نشاط تأثر. 

نشاط الوكيل العام  أو إنهاء إلى تعديل (في المطلب األول من هذا المبحث)لذلك سنتطرق 
شركة التأمين مانحة نشاط ألحكام التي تطرأ على بحث افنخصصه ل (المطلب الثاني)للتأمين، أما 

 التوكيل ومدى تأثيرها على نشاط وكيلها العام.
 

 األول المطلب

 .مهام الوكيل العام للتأمين إنهاءأو  تعديل
 

ونحوها فتؤدي والمستجدات عتري نشاط الوكيل العام للتأمين بعض األحكام أو الظروف ي
نشاطه عن ممارسة العام الوكيل توقيف بالتالي و  ،إنهاؤهاأو  مهامه وصالحياته، إما إلى تعديل

ئرة إلى وكيل عام آخر يتم اعتماده في دا ى الوكيل العامقد تنتقل المهام المسندة إل المقابلفي كليا، 
 .النشاطأو إقليم الوكيل المتوقف عن ممارسة 

إذن هناك حاالت تقتضي تعديل عقد التعيين الذي يربط الوكيل العام بشركة التأمين مانحة 
، أو تقوم شركة وألسباب كثيرة التوكيل، كما يمكن أن يتوقف الوكيل العام للتأمين بمحض إرادته هو

وعزله، أين يحق الوساطة في التأمين عن ممارسة نشاط  لعاموكيلها ا التأمين مانحة التوكيل بإيقاف
في أجل معين ليتولى  أو تقديم مستخلف لهمتفق عليه، تقاضي مبلغ تعويض في هذه الحالة له 

وهذه الحاالت  ،ممارسة نشاط الوساطة في اإلقليم الذي كان يمارس فيه الوكيل المتوقف مهامه
 فصيل.تمزيدا من التستدعي مختلفة ومتشعبة 

 

 الفرع األول

 .تعديل نشاط الوكيل العام للتأمين
 

الوكيل العام العامة والخاصة عالقة عقد التعيين  تحكم بنود وشروطمثلما أسلفنا الذكر، 
كغيره من العقود يمكن العقد اعتمدته بهذه الصفة، هذا يمثلها والتي بشركة أو شركات التأمين التي 
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، أو نتيجة لوقوع ظروف ومستجدات المتعاقدين اتفاق الطرفينإرادة و بأو تعديل بعض بنوده تعديله 
 العام. فرض حدوثها تعديل مهام الوكيل

بموجب ملحق يوقعه  ومن بين الحاالت التي يتم فيها تعديل عقد تعيين الوكيل العام للتأمين
 :وشركة التأمين العام الطرفين المتعاقدين الوكيل

الجغرافي الذي يمارس الوكيل العام ضمن نطاقه مهامه تغيير الدائرة أو اإلقليم  -
 وصالحياته.

 تعديل مهام، وحدود سلطات وصالحيات الوكيل العام للتأمين. -

 

 الفقرة األولى

 .للتأمين الوكيل العام نشاطإقليم تغيير 
 

التي اعتمدته بهذه التأمين أو شركات الوكيل العام وشركة يمكن وباتفاق طرفي عقد التعيين 
الذي يمارس الوكيل ( Modification de la circonscription)الدائرة أو اإلقليم وتعديل تغيير الصفة 

 ليستمر عندها في ممارسة مهنته والقيام بالمهام المكلف بها، (1)نشاطهضمن نطاقه  العام للتأمين
غير اإلقليم  إقليمي آخرجغرافي أو ل بشأنها ضمن نطاق عقود التأمين التي وكِّ لوتسيير  ،توزيع من

 .الذي كان يمارس فيه نشاطه
ليم الذي يمارس الوكيل العام ضمن نطاقه قتوسيع اإلتمديد و بتعديل هذا القد يتعلق 

أقاليم جغرافية أخرى لم ، ليتولى تمثيل هذه الشركة وتوزيع عقود التأمين على الجمهور في (2)نشاطه
يكن مرخص له توزيع عقود التأمين ضمن نطاقها، وذلك كما لو يتوقف أو يتم توقيف وكيل ما 
لذات الشركة ينشط في إقليم مجاور إلقليم الوكيل الذي سيتم توسيع نشاطه، ويتم إلحاق اإلقليم 

العام المستمر ليم الوكيل بإقضمن نطاقه مهامه الجغرافي الذي مارس الوكيل الموقف أو المتوقف 
 في النشاط.

في المقابل، قد يتم تضييق الدائرة أو اإلقليم الجغرافي الذي يمارس الوكيل العام ضمن 
رة ــفس الدائــر في نــوكيل العام آخمانحة التوكـــيل ين ــــإذا اعتمدت شركة التأموذلك نطاقه مهامه، 

                                                           
المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  16( أنظر: الفقرة األخيرة من المادة 1)

 "وال يمكن أن تعدل الدائرة إال باتفاق طرفي عقد التعيين أو أطرافه.".على أنه: 

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p517.  
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متى كان حجم األعمال يقتضي تعيين أكثر  مستقلين، إقليمين ليصبحأو اإلقليم، وقامت بتجزئته 
 الدائرة أو اإلقليم الجغرافي. هذهمن وكيل عام في 

بطرفي عقد التعيين إلى إجراء هذا التعديل في غالب ؤدي من الدواعي واألسباب التي تو 
خارج الدائرة أو اإلقليم الذي كان يمارس ضمن  الوكيل العام للتأمينتغيير مقر إقامة األحيان: 

خصوصا إذا كانت قيمة المكافآت  ،يمالدائرة أو اإلقلهذه أو ضعف حجم أعماله في نطاقه مهامه، 
ال تغطي مصاريف وتكاليف  نظير توزيعه لعقود التأمين على الجمهور تقاضاهايوالعموالت التي 

 نشاطه من إيجار وتبعاته.
يمارس فيها مهامه يجب أن ال يتعارض يل العام لإلقليم أو الدائرة التي غير أن تغيير الوك

إلى إما الوكيل  بتحويل نشاط، وذلك في التفرد اإلقليميغيره من وكالء الشركة التي يمثلها  مع حق
إلى دائرة  أو، هذا األخير لشركة التي يمثلهامعتمد لدى نفس اإقليم أو دائرة ال يوجد بها وكيل آخر 

حجم األعمال في هذه  غير أن الوكيل األول أو إقليم به وكيل معتمد مسبقا لدى الشركة التي يمثلها
 .عاماعتماد أكثر من وكيل يقتضي  الدائرة أو اإلقليم

يترتب على تغيير الوكيل العام للتأمين للدائرة أو اإلقليم الذي يمارس ضمن نطاقه عموما، و 
خلي والتنازل عن تسيير عقود التأمين التي أبرمها مع عمالئه من المؤمن لهم، مهامه، التزامه بالت

أقرب  يتم تحويل هذه العقود إلى حيث، بدأ محلية الخطرفال يمكنه االحتفاظ بها لتعارض ذلك مع م
إلى حين حلول  تسييرهاهي لتتولى المعنية وكيل عام أو وكالة مباشرة من وكاالت شركة التأمين 

 .تاريخ نهاية مدة سريانها
 

 ةالثاني الفقرة

 .العام للتأمينالوكيل  سلطاتمهام وتعديل 
 

شركة التأمين ووكيلها العام تعديل مهام  ،طرفي عقد التعيينيمكن وباتفاق مشترك بين 
 ،اإلنتاج( المتعلقة بعمليات Modification des missions et pouvoirsوكيلها العام )وسلطات 

 أو التسيير وتسوية الحوادث. ،وتوزيع عقود التأمين
ومنحه االعتماد لتوزيع فروع تأمين  ،توسيع مهامه وسلطاتهللتأمين عام وكيل أي  متى أراد

عند إبرام وبين شركة أو شركات التأمين التي اعتمدته بهذه الصفة  ى لم تكن محل اتفاق بينهأخر 
 لشركة التأمين التي يمثلها يبين من خالله رغبته في توسيع نشاطهفإنه يقدم طلبا عقد تعيينه، 
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، وفي حالة تعيينهبينهما عند إبرام عقد مسبق ليشمل توزيع عقود تأمين أخرى لم تكن محل اتفاق 
ملحق يوقعه كل منها، تبين من بموجب  توسيع نشاط هذا الوكيليتم قبول شركة التأمين ذلك فإنه 

إضافة إلى العقود أخرى تأمين عقود مديد مهام هذا الوكيل ليشمل توزيع التأمين ت خالله شركة
 .األصلي المتفق عليها في عقد تعيينه

 العام، ويخصيمكن أن يكون موضوع التعديل متعلق بسلطات الوكيل  ،وفي هذا السياق
معنى و تسوية الحوادث وسداد مبالغ التعويض، سقف  أو حدود ،سقف اكتتاب عقود التأمينحدود 

ذلك تحديد سلطات اكتتاب الوكيل عند مبلغ مالي معين أكبر من المبلغ المحدد في عقد تعيينه، 
ذا تجاوزت قيمة الشيء المؤمن عليه هذا المبلغ فال يمكن للوكيل العام تغطيته بموجب عقد  وا 

إذ يمكن  ،هالواجب الدفع عند تحقق الخطر المؤمن من تأمين، واألمر عينه بالنسبة لمبلغ التعويضال
 أين ،التعويضسداد مبالغ تسوية الحوادث و سلطات  لطرفي عقد التعيين االتفاق على تغيير حدود

األضرار المعينة قيمة  في حدودللمؤمن لهم لغ التعويض ادفع مبتسويتها و للوكيل العام عندها يمكن 
 .في ملحق تعديل عقد تعيينه

م بما يحقق مصالحها وأهدافها، وفي المقابل توسع شركة التأمين من نشاط وكيلها العاقد و  
له يتجاوز الحدود المرسومة  الوكيلهذا رأت أن  وذلك كما لووتقيد من مهامه وسلطاته، قد تقلص 

لحدود الضمان أو سقف االكتتاب الجسيمة مثل: تجاوزه بعض األخطاء  ارتكبو قد تعيينه، أفي ع
 ترفض شركةخطار أل تهتغطيلضمانات أو  منحه المحدد له عند إبرامه لبعض عقود التأمين، أو

 .تغطيتهاالتأمين 
وذلك في بعض فروع  ،في حاالت أخرى قد تقلص شركة التأمين من نشاط وكيلها العام 

التأمين المرخص له تقديمها للجمهور، أين تسحب منه اعتماد وترخيص توزيعها، ويتأكد ذلك إذا 
توصف  ، أو ارتكب أخطاءمثال له عند تقديمه لهذه الفروعكان هذا الوكيل تجاوز الحدود المرسومة 

عقود تأمين أخطار مضمونة بموجب ممتلكات من جسيمة عند اكتتابه لعقود تأمين تغطي  بأنها
 هذه الفروع.تندرج ضمن 

ذا ما طرأ أي تعديل في حجم و   المهام المسند إلى وكيل شركة التأمين القيام األعمال أو ا 
مكافآت نسب مراجعة  في هذه الحالة لهماجاز  ،باتفاق طرفي عقد التعيينأثناء ممارسة نشاطه بها 

 .(1)الوكيلهذا وعموالت 
                                                           

"يمكن المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  15( أنظر: المادة 1)

لقانون األساسي إذا ما طرأ أي تعديل على من هذا ا 12أن تراجع قواعد مكافأة الوكيل العام المنصوص عليها في المادة 

 حجم مهام الوكيل العام.".
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الوكيل وصالحيات يجب أن يكون موضوع التعديل والتغيير في سلطات  ،األحوال كلفي و  
بما ال يدع  ،العام المتعاقدين شركة التأمين ووكيلها نطرفيالومتفق عليه بين  ،بدقةمحدد العام 

 مجاال للشك أو التأويل.
مهما كان الباعث أو الدافع إلى إجراء مثل هذا التعديل في نشاط الوكيل العام للتأمين، و 

سواء لتغيير دائرة أو إقليم نشاطه، أو لمنحه اعتماد توزيع فروع تأمين أخرى لم تكن محل اعتماد 
، فإنه يجب وتسوية الحوادث العقود تعلقة باكتتابالم مسبق، أو لتعديل حدود سلطاته وصالحياته

 يتم ذلك بموجب ملحق تعديل عقد التعيين يوقعه الطرفان المتعاقدان الوكيل العام وشركة التأمينأن 
 .(1)مانحة التوكيل

 

 الثاني الفرع

 .للتأمين أو توقفه عن ممارسة نشاطهالعام الوكيل  إنهاء مهام
 

عن ممارسة للتأمين الوكيل العام أو توقف  فيتوقإنهاء و تؤدي إلى  أسباب عدةهناك  
وتوقفه هذا ، (2)نهائيا( Cessation des fonctions de l’agent général d’assurance)نشاطه 

عن  توقفهإضافة إلى  ،الجمهورالمرخص له توزيعها على  توزيع عقود التأمينيشمل التوقف عن 
ولم يحن تاريخ  ،المؤمن لهمالعمالء أن أبرمها مع التأمين سارية المفعول التي سبق له  تسيير عقود

 .بعد نهايتها
ذا ما بحثنا أكثر في هذا الجانب فإننا نجد أن إنهاء مهام الوكيل العام للتأمين وفسخ  ،وا 

ألسباب إما أو توقفه عن ممارسة نشاطه يعود عقد تعيينه من طرف شركة التأمين مانحة التوكيل، 
من  ووكيلها العاممن جهة، التأمين  غير إرادية تخص طرفي عقد التعيين شركةأو ألسباب إرادية 

 .جهة أخرى
توقع والذي ال يمكن ـــجائي غير المــــرة أو الحادث الفـــوة القاهـــالق على سبيل الـــمثال فتؤدي

حالة ــــــه إلى استـــوال إرادة لطرفي عقد التعيين في حدودث ،أو على األقل تفاديه أو دفعه ردهألي كان 
في  فةـــهذه الصـــمدته بـــتي اعتــــشركة الـــبالتأمين ـــيل العام للـــط الوكــــذي يربـــال التـــعيينعقد مرار ـــاست

جائي ـــالحادث الف قد، وهذاـــالعذا ــهخ ســـف ذلكــلحتـــمية تيجة ـــوكن نيـــما يع ،دائـــرة أو إقلــــيم نشاطـــه

                                                           
 مع التزام شركة التأمين بإعالم إدارة الرقابة واإلدارة الجبائية بذلك.( 1)

)2( BOUT  (R.), Le droit des assurances, Paris, France, 1
re 

édition, Presses Universitaires de France, 1981, 
p44. 
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قد يصيب شخص الوكيل في المقابل أو القوة القاهرة قد يتصل بشركة التأمين مانحة التوكيل، و 
 .(1)العام

 إنهاء مهام الوكيل العام للتأمين أو توقفه عن ممارسة نشاطهيترتب على إضافة إلى ذلك، 
فيما وعليه سنتناول ، أو لذوي حقوقه في حالة وفاته الوكيللهذا تمنح حقوق  فيأساسا آثار تتمثل 

طرق إلى حقوقه ــــ، ثم نت)في الفـــقرة األولى( تأمينــــباب توقف أو إنهاء مهام الوكيل العام للـــأسيلي 
 )في الفقرة الثانية(. أو حقوق ذوي حقوقه

 

 ىاألول الفقرة

 .ممارسة نشاطهعن  الوكيل العام للتأمين توقفإنهاء أو أسباب 

 

طبقا للشكل النموذجي لعقد التعيين المعد من طرف جمعية شركات التأمين، والمصادق  
في الجزائر، فإنه  جمعية شركات التأمين المعتمدة قبلعليه من طرف إدارة الرقابة، والمعتمد من 

لعدم وجود أين بند يحدد مدة سريان ، (Contrat indéterminée) محددة المدةالعقود غير العقد من 
انتهاء ما يعني استبعاد هذا العقد، وعدم اتفاق طرفيه على إدراجه ضمن شروط هذا العقد الخاصة، 

 .مدته نشاط الوكيل العام للتأمين بانتهاء
هو عن توقف وكيلها العام، أو يمهام  يمكن لشركة التأمين مانحة التوكيل إنهاء غير أنه

، يرجع بعض هذه ألسباب عدةويتخلى عن ممارسة هذا النشاط  لمهام المسندة إليه،القيام بهذه ا
عتبارات يقوم على ا تعيينهعقد العام بموجب  هاوكيلكون اعتماد شركة التأمين لاألسباب إلى 

الطرفين أحد ورغبة إرادة إلى  أخرى ترجعأسباب ، و متصلة بشخص الوكيل العام شخصية
 .إنهائهفي  المتعاقدين

، المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  256المادة  المشرع الجزائري )بموجب نصلذلك 
طرفي هذا العقد سواء بإرادة أحد ( على أنه يمكن إنهاء عقد تعيين الوكيل العام المعدل والمتمم
 األخر أو ذاك للطرف الطرفهذا ، وهذا بعد إشعار العام وكيلهاأو مانحة التوكيل شركة التأمين 
 .المتعاقد معه

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p551.  
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فيترتب عليه حق الطرف  لعقد تعيين الوكيل العام للتأمينأحادي الجانب غير أن الفسخ 
طبقا  ،بالتعويض عن األضرار التي لحقت بهالطرف اآلخر مطالبة في المتضرر من هذا الفسخ 

 .(1)للقواعد العامة الواردة في القانون المدني
وذلك بعزلها مانحة التوكيل، ينتهي اعتماد الوكيل العام للتأمين إما بإرادة شركة التأمين ف

مالسبب من األسباب المشروعة لهذا الوكيل بإرادة  والتوقف عن ممارسة النشاطإنهاء العقد  ، وا 
 ،طة بهأداء المهام المنو و  ممارسة نشاطه عنوتوقفه  ،وذلك بتنحيه أو انقطاعه ،الوكيل العام نفسه
 .تعيينهوالمحددة في عقد 

 مانحة التوكيل أمينشركة التليجوز وفقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني فإنه و 
هذا تجاوز إذا ، خصوصا نشاطه عليهافي أي مرحلة كان  سحب اعتمادهو  ،العام وكيلهاعزل 
 .(2)هتعيينوالصالحيات المخولة له بموجب عقد حدود السلطات الوكيل 

الوكيل العام  وعزل عقد التعيين،إنهاء مانحة التوكيل من هذا المنطلق يحق لشركة التأمين 
القوانين التشريعية  األخيرمتى خرق هذا  (Révoqué l’agent général d’assurance)للتأمين 

وبصفة عمدية حول األخطار المؤمن منها المنظمة لنشاط التأمين، أو صرح تصريحات كاذبة 
، أو قام بإفشاء األسرار األقساط التي استلمها من المؤمن لهممبالغ جزء من كل أو بغرض اقتطاع 

 .المهنية الخاصة بشركة التأمين التي يمثلها

أو جزء أموالها العام متى قام باختالس  هاوكيلعزل مانحة التوكيل التأمين شركة لكما يحق 
تعويضات مبالغ أو هذا الوكيل،  لهاحص  مبالغ أقساط هذه األموال عبارة عن منها، سواء كانت 

المؤمن لمؤمن لهم كتعويض عن األضرار التي لحق بهم جراء تحقق األخطار ا للعمالء الدفع واجبة
التي  بشركة التأمين ا، وعلى العموم كل عمل يرتكبه الوكيل بصفة عمدية ويلحق أضرار منها

 .بهذه الصفة اعتمدته
في وعزله وكيلها العام  إنهاء مهاميحق لشركة التأمين مانحة التوكيل  ،إضافة إلى ذلك

بصورة طبيعية  عن ممارسة نشاطهوعدم قدرته  (L’incapacité notoire) المعلوم عجزهحالة 
، أو في (Faute professionnelle grave) خطاء المهنية الجسيمةاأل إحدىارتكابه  أو عند، منتظمة

                                                           
"يمكن أن ينتهي، بإرادة الطرفين المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95ر ــمن األم 256( أنظر: المادة 1)

 عقد المبرم ألجل غير محدد بين شركة التأمين ووكيلها العام بعد إشعار الطرف اآلخر.المتعاقدين، ال
غير أن فسخ العقد أحاديا من أحد الطرفين المتعاقدين، يمكن أن ينجر عنه حق المطالبة بتعويض األضرار للطرف 

 المغبون طبقا ألحكام القانون المدني.".

"... كما تنتهي الوكالة من القانون المدني، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: ـالمتض 58-75ر رقم ـــمن األم 586( أنظر: المادة 2)

 أيضا بعزل الوكيل....".
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( لعقود Insuffisance dans la production ou la gestionإنتاجه وتسييره )حالة ضعف وعدم كفاية 
 .(1)عها على الجمهورالتأمين التي وز  

، العام التي سيتعرض لها الوكيلالجزائية العقوبات و  ،المتابعة المدنيةحق في الناهيك عن 
حاالت في ، عن ممارسة نشاطه وعزله له هاعتمادالعدول عن ا مانحة التوكيل يجوز لشركة التأمين

 :أخرى منها
 خر إضافة إلى مهنة وكيل عام للتأمينآمهنة أو نشاط ل تهمارسم. 

 الواردة في عقد تعيينه. لالتفاقات هعدم احترام 

  (2)خاصة(الحاالت في الما عدا ) يوما 30العامة لمدة تزيد عن  تهوكاللمقر غلقه. 

 Motifsكاألسباب االقتصادية ) ،المختلفة وفي حاالت أخرى تؤدي دوافع شركة التأمين

économiques( أو النعدام ثقتها ،)Perte de confiance في وكيلها العام إلى فسخ عقد تعيينه )
غير أن العزل التعسفي والفسخ األحادي الجانب لعقد التعيين يعطي الوكيل العام الحق ، (3)وعزله

 من ضرر.في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما لحقه 
وال  ،فإن طبيعة وامتداد األخطاء التي قد يرتكبها الوكيل العام وتبرر عزله كثيرة ومهما يكن

 اهوكيل الشركةعلم ره، يجب أن تُ اثآللوكيل العام  الشركةحتى ينشئ عزل ، لكن (4)يمكن حصرها
ال كانت له كافة الصالحيات  العام تنصرف آثار تصرفاته إلى بالتالي كوكيل، و والسلطات بالعزل وا 

بالعزل وجب عليه االمتناع عن متابعة تنفيذ العام ، ومتى علم الوكيل شركة التأمين التي يمثلها
ال تحمل الضرر الناتج عن قيامه بذلك تجاه مهامه لته، إال إذا تعلق األمر شركة التأمين التي وك  ، وا 

به الوكيل العام قيام يل، أو يؤدي عدم لشركة التأمين مانحة التوكعاجل يحقق مصلحة  بعمل ما
 .الشركةلإلضرار بمصالح 

المتعاملين مع الوكيل بعزله، العمالء طالبي التأمين ويقع على شركة التأمين عبئ إخطار 
إلى الغير الذين يتعاملون يجب أن يصل بل  ،فالعزل ال يجب أن يبلغ إلى الوكيل العام للتأمين فقط

وذلك ، المعزولالشركة وكيل الذي يتعاقد مع  تقرر حماية للغير حسن النية، وشرط العلم أيضا معه
 ابإرادته الشركةعليه فإن جهل الوكيل العام للتأمين بإنهاء  قا لقواعد النيابة الظاهرة، بناء  تطبي

                                                           
)1( BLAMOUTIER (J-M.) - Et  SALPHATI (J-F.), Op. Cit, p19. 

DRANCEY (P.), Op. Cit, p295. 
 .14والمتضمن عقد تعيين الوكيل العام للتأمين، ص ،األولمن الشروط الخاصة الواردة في الملحق  08( أنظر: المادة 2)

)3( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p542 et S. 

)4( BLAMOUTIER (J-M.) - Et  SALPHATI (J-F.), Op. Cit, p19. 
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 شركة التأمين مانحةليس من شأنه اعتبار العقد المبرم بينه وبين الغير نافدا قبل المنفردة لوكالته، 
أو جهله باإلنهاء  العام ، إذا كان هذا الغير على علم بالعزل، حيث أن مسألة علم الوكيلالتوكيل

، بعكس بهذه الصفة شركة التأمين التي اعتمدتهتقتصر أهميته على تحديد مدى مسؤوليته تجاه 
ين المرخص له لعقد التأم هفال يعتبر مسؤوال عند إبرام ،الحال إذا كان جاهال بهذا اإلنهاء أو العزل

 بالرغم من عزله. توزيعه على الجمهور
، فإن عادية بصورةواستمر في ممارسة نشاطه  ،إذا علم الوكيل العام بالعزل ،تطبيقا لذلك

 وكيلها العامبعقود التأمين التي يبرمها  شركة التأمين مانحة التوكيلهذا العلم ال يؤثر على التزام 
 العام. هاوكيلشركة لاله بعزل لمُ عند مواجهته عِ  تبُ ثبعد علمه بالعزل مع الغير الذي لم ي  

وتتحمل شركة التأمين عبئ إثبات قيامها بواجب اإلخطار بالعزل أو اإلنهاء، ذلك ألنها 
 أو المؤمن له طالب التأمين والعميلهي من تدعي في هذه الحالة سوء نية كل من الوكيل العام 

نهاء و بأن كال منهما كان عالما بإرادتها في عزل  عند تمسكهاي تعامل مع وكيلها الذي عزلته الذ ا 
 .(1)ها العاموكيلاعتماد 

 هاشركة مطالبة وكيلاليجب على  ،ولكي يرتب عزل شركة التأمين لوكيلها العام آثاره
والمستندات التي ما تزال بحوزة هذا األخير، وهذا لكي ال  ،برد مختلف وثائق التأمين المعزول

ن ذلك يرتب مسؤوليتها تجاه كل أل، في حالة عدم استرجاعها يستعملها الوكيل بصفة غير مشروعة
 حسن النية.متى كان عميل مؤمن له 

 ممارسة نشاطهيتنازل الوكيل العام للتأمين في أي وقت عن يتنحى أو قد  ،مقابل العزلو 
 تعيينهعقد نتهي ي، أين التنحي أو التنازلهذا ب شركة التأمينلبإعالنه ذلك ، ويتم المنفردة تهبإراد

توزيع عقود التأمين على الجمهور في  الُمضيبتنحيه، وذلك كما لو رأى أنه لم يعد من المالئم له 
 .في الدائرة أو اإلقليم الذي يمارس فيه نشاطه

مبالغ يؤدي ضعف وقلة حجم أعمال الوكيل العام للتأمين، وبالتالي قلة  أغلب األحيانففي 
خصوصا في ضل المنافسة التي يفرضها سوق التأمينات من  ،المكافآت والعموالت التي يتقاضها

المهام المحددة  تنفيذجهة، وكثرة المصاريف التي يتطلبها مقر وكالته، إلى تنحيه وتنازله عن 
 .(2)تعيينه في عقدوالمسندة إليه 

                                                           
 اإلخطار وحتى يكون عاما تقوم شركات التأمين غالبا بنشره في جريدة من الجرائد الوطنية اليومية.تنفيذا لهذا ( 1)

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p535 et S. 
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والمتمثلة  ،قد ينقطع الوكيل العام للتأمين عن القيام بالمهام المنوطة به بموجب عقد تعيينهو 
جب على يحالة هذه الفي ، لسبب ما أو دون أي سبب يذكرفي توزيع عقود التأمين على الجمهور 

العمالء إعالن هذا االنقطاع أو االنتهاء بوسائل اإلعالم المختلفة من أجل تنبيه  شركة التأمين
المؤمن لهم بعدم االستمرار في التعامل مع الوكيل المنقطع، دفعا لما قد ينجم عن عدم إشهار 

المؤمن لهم العمالء انقطاع عالقة الوكيل بشركة التأمين من مالبسات قد تنشأ عنها نزاعات بين 
 .(1)مانحة التوكيل التأمين وشركة

أو توقف نهائيا عن ممارسة  تنفيذ مهامهمتى تنحى الوكيل العام للتأمين أو انقطع عن 
على  يوزع عقود التأمينإلى الشركة التي كان  بحوزتهما تزال وجب عليه رد الوثائق التي نشاطه 
 ، فال يجوز له االحتفاظ بها ألي سبب كان.باسمها ولحسابها الجمهور
وتعامل  ،نشاطهالعام بعد إعالن تنحيه في مباشرة شركة التأمين وكيل لكن، إذا استمر و 

، فإن بإبرام بعض عقود التأمينأثناء ذلك ، وقام شركة التي يمثلهاالباسم  مع الغير حسن النية
أحكام النيابة الظاهرة هي التي تسري في هذه الحالة، وبالتالي تعتبر عقود التأمين التي يبرمها هذا 

 .مانحة التوكيل لشركة التأمينالوكيل ملزمة 
فال  ،جواز تنحي الوكيل العام هي قاعدة من قواعد النظام العامفإن  من أمر، مهما يكنو 
بهذه  هذا األخير التي اعتمدتلي ال يجوز لشركة التأمين االتفاق على مخالفتها، وبالتايجوز 
مهما كانت  مهامهتنفيذ و  ،ممارسة نشاطهاالستمرار في  العام وكيلهاأن تشترط على الصفة 
 .(2)إذا ما طلب ذلك ، كما ال يجوز لها رفض تنحيهالظروف

للوكيل العام إال بتوفر شروط منصوص  شركة التأمين اعتماد ال يتم ،ومن ناحية أخرى
 شركةبالعام ن عقد التعيين الذي يربط الوكيل معنى ذلك أ، سبق التطرق إليهاوقد  عليها قانونا

ذا ما طرأ و يقوم على اعتبارات شخصية متعلقة بشخص الوكيل، التأمين التي اعتمدته بهذه الصفة  ا 
فإن ذلك يؤدي  ابه المكلفيمنعه من القيام بالمهام  العام أو أهليته أي طارئ على شخص الوكيل

 .بالضرورة إلى إنهاء اعتماده
 شخص علىهلية األمن المسلم به قانونا أنه إذا ما طرأ نقص أو عارض من عوارض 

كأن يحجر عليه، أو يصاب بالجنون أو العته مثال، فإنه بذلك يصبح غير مؤهل لمباشرة الوكيل 
الوكيل هذا أن التصرفات التي يجريها كما اللتزامات الناشئة عن توكيله، حقوقه المدنية، وتحمل ا

                                                           
 .310، ص2012، عمان، األردن، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيعفي التأمين،  كري )بهاء بهيج(، بحوثــــــــ( أنظر: ش1)

أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع )المجلد األول(، العقود الواردة على العمل  (2)

 .670، المرجع السابق، ص"المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة"
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هي ذاتها مرهونة بكمال وما يتبعها من أفعال وتصرفات مادية الحقة  ،عقود التأمينلمن إبرام 
 ،مانحة التوكيل الذي يربطه بشركة التأمين التعيينعقد بالفسخ وبالتالي ينتهي أهليته ال بنقصانها، 

من سن  ،الوكيل على اعتبارات شخصية متعلقة بشخص لهذا الوكيل قام أصالألن اعتمادها 
 .وغيرها ،وخبرة وكفاءة مهنيةقانونية، وأهلية 

من غالبا ما يعلم الغير  ،في الحاالت التي تنقص أو تنعدم فيها أهلية الوكيل العام للتأمين
قبل شركة  ، وذلكفي التعاقد مع هذا الوكيل بذلك من خالل المالحظة ونيرغب نالذيالتأمين  يطالب

زمنية، يكون الوكيل العام خاللها  التي ال تعلم بذلك عادة إال بعد مرور مدةمانحة التوكيل التأمين 
ونظرا النصراف آثار عقود ، نشاطهقتضيها يبأعمال مادية أخرى بعدها وقام  ،قد أبرم عقود تأمين

، فمتى التي يمثلها والتي اعتمدته بهذه الصفة برمها الوكيل العام إلى شركة التأميني يُ التأمين الت
 ،خارجة عن نطاق المعقولأو  ،أصبحت غير صحيحة وكيلها العامرأت هذه األخيرة أن تصرفات 

يرجع إلى إصابة هذا الوكيل بعارض من كان سبب ذلك ، و له تجاوز الحدود المرسومةأو أنه ي
وذلك بسحب اعتماد هذا  ،حهاحماية مصالبهلية، جاز لها اتخاذ اإلجراءات الكفيلة عوارض األ

 التأمينتوزيع عقود قد تعيينه، وبالتالي يتوقف عن ممارسة نشاط الوساطة في ــيل وفسخ عـــالوك
 .على الجمهور
مجرد مالحظة لمباشرة للتأمين ال يتم فسخ عقد تعيين الوكيل العام يجب أن أنه  غير

 ،كون هذا الفسخــب أن يــــبل يج يل،ـــــالوكهذا ة يـــــعدام أو نقص أهلـــنيل الـــالشركة مانحة التوك
ثبت تبموجب تقرير طبي  نقص أو انعدام أهليته، وال يتأتى ذلك إالبعد إثبات العام  وعزل الوكيل
القانونية شروط ــــللستوفي ــــغير مبح ــــهذا أصوكيلها أن مانحة التوكيل  شركة التأمينمن خالله 
، ويعد التقرير الطبي في هذه الحالة دليل أو النشاط المهنةهذه ممارسة االستمرار في التي تخوله 

يلها العام فاقد أو ناقص ــــلوك عسفيـــــمة العزل التـــــين مانحة التوكيل من تهـــة التأمـــبات براءة شركـــــإث
 .األهلية

ويرجع ، العام للتأمين (1)بموت الوكيل (عقد التعيين)ينتهي عقد الوكالة اق، في ذات السيو 
ضمن نطاق إقليمي أو جغرافي معين  اوكيال له شركة التأمين مانحة التوكيل قد اختارتهألن ذلك 

 يجب توفرها في شخص الوكيل العام التيالقانونية تتمثل في الشروط  ،العتبارات شخصية فيه
 .على النحو الذي سبق ذكره

                                                           
ضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه: ـــالمت 58-75ر رقم ـــمن األم 586ية من المادة ـــقرة الثانـــ( أنظر: الف1)

 "....وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل، .....".
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ويجب على ورثة الوكيل العام للتأمين ممن تتوفر فيهم األهلية، وكانوا على علم بالوكالة 
طبقا لما تقضي  ،ا التدابير الالزمة لحماية مصالحهاإعالم شركة التأمين بموت الوكيل، وأن يتخذو 

 .(1)يالجزائر  من القانون المدني 589به الفقرة الثانية من المادة 
توقفه عن  الوكيل العام اعتمادجميع الحاالت التي تؤدي إلى إنهاء أو انتهاء  ويترتب في

ولم يحن  حويل عقود التأمين التي سبق له أن أبرمها وال تزال سارية المفعولتو ، ممارسة النشاط
مانحة  أو وكالة مباشرة من وكاالت شركة التأمين ،إلى أقرب وكيل عام آخرأجل نهايتها بعد 

وتعويض المؤمن لهم عن األضرار التي لحقت بهم في حال وقوع حوادث  ،لتتولى تسييرهاالتوكيل 
 أثناء الفترة المتبقية من هذه العقود.
إعالم العمالء المؤمن لهم األخيرة في هذه الحالة مانحة التوكيل ويجب على شركة التأمين 

هذا الوكيل سارية المفعول( بتحويلها، والجهة المحولة )الذين ال تزال عقود التأمين التي أبرموها مع 
، حتى يكونوا على علم ودراية بذلك، ويرجع ذلك ألن التصريح بالحوادث في لتتولى تسييرها لها

مبالغ التعويض سيتم لدى الجهة التي ل هماستالمسداد وبالتالي و في اآلجال القانونية، حال وقوعها 
 تم تحويل عقود التأمين إليها.

إن األسباب التي تؤدي إلى إنهاء اعتماد الوكيل العام وعزله من طرف ومهما يكن، ف
وبالتالي توقفه عن ممارسة النشاط  ،للتنحي الوكيل العام ، أو تدفعبهذه الصفة الشركة التي اعتمدته

تمنح  ، إضافة إلى حقوق(2)تصفية حسابات الوكيليترتب عليها جميعا  ، لكنويتعذر حصرها كثيرة
 .ة(التالي )الفقرةنتناولها في  ،دوي حقوقه في حالة وفاتهتمنح لأو  ،له

 

 ةالثاني الفقرة

 .ممارسة نشاطهتوقفه عن عزله أو في حالة  الوكيل العام حقوق

 

المتضمن  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  18المشرع الجزائري )بموجب المادة  نص 
الذي توقف عن تمثيل شركة لوكيل العام على أنه يمكن لالقانون األساسي للوكيل العام للتأمين( 

                                                           
"في المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  58-75من األمر رقم  589( أنظر: الفقرة الثانية من المادة 1)

حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توفرت فيهم األهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار 
 يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.". الموكل بموت مورثه وأن

"في المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنصان على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  24( أنظر: المادة 2)

 حالة تصفية حسابات الوكيل العام.....".
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التأمين في الدائرة أو اإلقليم الجغرافي الذي يحدده عقد تعيينه، ألي سبب من األسباب، ولو في 
 :زله، أن يقوم بما يليحالة ع

  أشهر.( 3)تقديم مستخلف له إلى شركة التأمين في أجل أقصاه ثالثة 

 على تعويض من شركة التأمين، وذلك لتخليه عن العموالت المتعلقة  الحصول
، وفي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تحيل هذا بمحفظة الوكالة التي يقوم بها

 .(1)التعويض على المستخلف

الذي له حق االختيار بين تقديم هو وحده المتوقف  المعزول أوالوكيل العام  ل أنواألص
مستخلف له لشركة التأمين التي كان يمثلها، أين ستعتمد هذه األخيرة المستخلف كوكيل وليس 

مبلغ المتوقف، أو الحصول على العام كمسير مؤقت لمحفظة العقود التي تخلى عنها الوكيل 
يختص الوكيل العام ال  غير أنهعند إبرام عقد التعيين،  كيفية تقدير قيمتهالتعويض المتفق على 

، له أو تقديم مستخلفالمتفق عليه التعويض مبلغ بين الحصول على  للتأمين فقط بحق االختيار
 .(2) منح الحقوق نفسها لذوي حقوق الوكيل العام في حالة وفاتهتُ بل 

لزوج أو الزوجة حسب ا :همالمكفول لهم هذا الحق  ،الوكيل العام المتوفىوذوي حقوق 
 .األبناءالحالة، األصول وهم األبوين، والفروع أو 

ه ، أو تجاوكيلها العاملزمة باحترام هذا الحق تجاه مُ مانحة التوكيل شركة التأمين كما أن 
تقديم مستخلف المقدم لها: سواء مهما كانت طبيعة االختيار ذوي حقوقه في حالة وفاة الوكيل، 

 التعويض.مبلغ أو الحصول على  ،للوكيل
ضف إلى ذلك ليس هناك ما يمنع قانونا من قيام الوكيل العام للتأمين )أثناء حياته( بتقديم 
وصية يبين من خاللها لشركة التأمين الشخص الذي يقترحه كمستخلف له، وفي حالة عدم وجود 

                                                           
"يمكن المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  18( أنظر: المادة 1)

الوكيل العام الذي يتوقف عن تمثيل شركة التأمين في الدائرة التي يحددها عقد تعيينه، ألي سبب كان، ولو في حالة العزل، 
 أن يقوم بما يأتي:

 ( أشهر.3مستخلف له إلى شركة التأمين في أجل أقصاه ثالثة )يقدم  - أ
أو يحصل من شركة التأمين على تعويض حقوق الدين لتخليه عن العموالت المتعلقة بمحفظة الوكالة التي يقوم بها  - ب

 وفي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تحيل هذا التعويض على المستخلف.".
هو أنه قدم حق الوكيل في تقديم المستخلف على حقه في  عند صياغته لهذه المادةوما يعاب على المشرع الجزائري 

في إحالة مبلغ التعويض على عاتق  كان يجذر به ذكر التعويض أوال، ثم ذكر تقديم المستخلف وحق شركة التأمينالتعويض و
ء قبضه من شركة التأمين أو من إذا ما قبلت اعتماده، ويرجع ذلك لكون حق الوكيل في التعويض ثابت سوا المستخلف

 المستخلف، بينما تقديم المستخلف يمكن للوكيل االمتناع عن تقديمه أصال.
"تمنح  المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه: 341-95من المرسوم التنفيذي رقم  19( أنظر: المادة 2)

 حالة وفاته.". الحقوق نفسها ذوي حقوق الوكيل العام في

المتضمن القانون األساسي  341-95من المرسوم التنفيذي  19ورغم أن المشرع الجزائري في صياغته لنص المادة 

للوكيل العام للتأمين، ذكر بأن الحقوق نفسها تمنح لذوي حقوق الوكيل العام في حالة وفاته، إال أن ذلك ورد على سبيل المثال، 
لذوي حقوق الوكيل العام في حالة وفاته فقط، بل تمتد لتشمل حالة الحجر على الوكيل إذا أصيب  فال يقتصر منح هذه الحقوق

 بعارض من عوارض األهلية كالعته والسفه والجنون.
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، غير أنه في هذه الحالة األخيرة ال يمكن تجزئة االختيار بل حقوقه وصية يرجع االختيار لذوي
 .(1)يجب أن يكون باإلجماع

 
 تعويض:الوكيل العام أو ذوي حقوقه على حصول 

ون األساسي للوكيل المتضمن القان 341-95 التنفيذي رقم من المرسوم 23تقضي المادة 
بأن االتفاق على قيمة التعويض الذي سيتحصل عليه الوكيل العام للتأمين أو ذوي  العام للتأمين

  .(2)حقوقه في حالة وفاته يتم عند إبرام عقد التعيين
عوامل تحدد على أساسها قيمة أسس أو ورغم أن المشرع الجزائري لم يبين أي شروط أو 

شروط  تعقد التعيين بينبنود ال أن لطرفين المتعاقدين، إذا التعويض كونه ترك ذلك لتراضي اه
 .عليهاقدر استحقاقه، واألسس التي يُ 

والمصادق  ،عد من طرف جمعية شركات التأمينطبقا للشكل النموذجي لعقد التعيين المُ ف
المتوقف  هايتحصل وكيل بتوفرهماشرطين تدرج شركات التأمين  عليه من طرف إدارة الرقابة، فإن

 على هذا التعويض، وهذين الشرطين هما:في حالة وفاته أو ذوي حقوقه  ،أو المعزول
 ( خمسة سنوات05ممارسة الوكيل العام لمهامه لمدة ال تقل عن )  لحساب شركة التأمين

 .التي اعتمدته بهذه الصفة

  أال يكون سبب التنحي أو االنقطاع أو العزل راجع الرتكاب الوكيل العام ألخطاء مهنية

 .(3)، وغيرهاسريانه بأثر رجعي اكتتاب عقد تأمين بدأ  أو ختالس، جسيمة، كاال

ويستحق الوكيل العام للتأمين مبلغ التعويض سالف الذكر إذ طلب فسخ عقد التعيين الذي 
نهاء تمثيله لها في دائرة أو إقليم نشاطه،  يربطه بشركة التأمين المتخصصة في تأمينات األضرار وا 

اإلنتاج بالنسبة لفروع تأمينات األضرار، على أنه يحق له االستمرار متى كان ذلك راجع لضعف 
في تمثل شركة التأمين المتخصصة في تقديم عقود تأمينات األشخاص متى كان حجم أعمال هذا 

 .أو العكس (4)الوكيل في هذه الفروع مقبول إلى حد بعيد
                                                           

)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p561.  

"يجب المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  23( أنظر: المادة 2)

 من هذا القانون األساسي في عقد التعيين.". 18أن يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 

عام للتأمين، الوكيل العقد تعيين  والمتضمن ،الواردة في الملحق األول من الشروط الخاصة 06( أنظر: الفقرة األولى من المادة 3)

 .13ص

)4( Cassation Civil, 1
er

 Chambre, 17/01/2008, R.G.D.A, 2008. p515. Note: ROUSSEL (J.). 
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تحسب بعد تقدير قوقه الدفع للوكيل العام أو لذوي حر قيمة التعويض المستحق يتقدإن 
عادة بنسبة مئوية يحدد ، و (1)للشركة أو الشركات التي كان يمثلها الدخل الذي حققه هذا األخير

التي تقاضها الوكيل العام خالل عموالت المساهمة  قيمةالمعدل السنوي ل( من ٪20)تقدر بـ 
( ٪1( بنسبة )Majorationالسابقة لتوقفه عن النشاط، ويستفيد من زيادة ) األخيرة السنوات الثالث

 .(2)سنويا ابتداء من السنة السادسة
لكن إذا كان مبلغ التعويض المستحق الدفع للوكيل العام أو لذوي حقوقه يقدر على أساس 
قيمة عموالت المساهمة التي تمثل مقابل للعقود التي أبرمها هذا الوكيل، هل تحسب األقساط 

إذا  ،مهامه ممارسة التي تلي تاريخ توقف الوكيل العام للتأمين عنفي اآلجال المستحقة الدفع 
 اتتأمين، أو تخص بعض عقود عقود تأمين مجددة تلقائيامثال: هذه األقساط تخص كانت 

ستقبل من أقساط دورية فيما يُ مبالغ تذر على شركة التأمين سو  األشخاص أبرمها هذا األخير
 ؟بأن ُتدفع على فترات لتيسير الدفع على المؤمن لهمفقط الزمان، أو أقساط تمت تجزئتها 

نضرب المثال التالي: شخص أبرم عقد تأمين لحالة  هذا التساؤلالمقصود من لتوضيح 
( حيث يتقاضى مبلغ الرأسمال  Assurance de capital différéالحياة )تأمين الرأسمال المؤجل 
وكيل عام شركة تأمينات األشخاص، وهذا مقابل التزامه بدفع  لدىالمحدد عند بلوغه سن معينة 
لتي تسبق بلوغه السن المتفق عليها، غير أن الوكيل وقبل حلول أجل أقساط سنويا إلى غاية السنة ا

استحقاق الرأسمال بعدة سنوات توقف عن ممارسة مهامه، فهل يستحق مبلغ التعويض على 
طيلة السنوات التي تلي تاريخ توقفه عن ممارسة مهامه، على اعتبار  التي سيتم تحصيلهااألقساط 

 هذه األقساط وأن هذا الوكيل هو من أبرم هذا العقد.أن المؤمن له بقي ملتزما بدفع 
في هذه الحالة تستثني شركات التأمين األقساط المحصلة بعد توقف الوكيل العام  ،عمليا

للتأمين عن ممارسة مهامه، ولو كان هذا العقد المجدد تلقائيا أبرمه الوكيل العام وأن أغلب أقساطه 
 تم تحصيلها بعد توقف الوكيل.

المتضمن القانون األساسي للوكيل المشرع الجزائري لم يحدد في المرسوم التنفيذي ولكون 
عقد التعيين الوكيل  ع هذا التعويض، فيمكن بذلك لطرفيسالف الذكر أجل معين لدفالعام للتأمين 

المبلغ هذا  بدفعالشركة  هتلتزم فياالتفاق على األجل الذي مانحة التوكيل العام وشركة التأمين 
 .وي حقوقهذأو لالعام  هايللوك

                                                           
)1( DE BOISSIEU (J-L.), Introduction à l’assurance «Acteurs, Marché, Contrats, Technique», Paris, Éditions 

L’Argus de l’assurance, 2005, p96. 
 .13المتضمن عقد تعيين الوكيل العام للتأمين، ص من الشروط الخاصة الواردة في الملحق األول 06( أنظر: الفقرة الثانية من المادة 2)
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 التأمين مانحة التوكيل شركةبقيمته تسلمه  ويدفع هذا التعويض عادة عن طريق شيك بنكي
، وقد يسدد عن طريق إجراء مقاصة بينه وبين الرصيد في حالة وفاته وي حقوقهذأو لالعام لوكيلها 

األقساط مبالغ  هوأودع في ،باسمه الباقي في الحساب البنكي الذي كان قد فتحه الوكيل العام للتأمين
وذلك في حالة تصفية  ،مانحة التوكيل وتعود ملكيته لشركة التأمين ،لها قبل توقفهالتي حص  

 .(1)حسابات هذا الوكيل

 
 تقديم مستخلف:

للتأمين عن  الحاالت التي تؤدي إلى توقف الوكيل العام معظمسبق اإلشارة إلى أنه في 
يمكنه أو يمكن لذوي حقوقه في حالة وفاته تقديم مستخلف  ،نشاطهوممارسة  ،أداء مهامه

(Successeur ) الوفاةأو توقف التاريخ له في أجل أقصاه ثالثة أشهر من. 
ذا كان من  حق للوكيل العام للتأمين المتوقف عن ممارسة مهامه بالتراضي مع شركة وا 

، فإنه يحق له ذلك في باقي (2)هذه األخيرةتقديم مستخلف له إلى ( Cession de gré à gré)التأمين 
 وغيرها. ،والتنحي ،الحاالت كما لو يكون التوقف راجع ألسباب أخرى كالعزل

وللوكيل العام أو ذوي حقوقه في حالة وفاته حرية اختيار الشخص المستخلف وتقديمه 
، بل يمكن أقارب أو ذوي حقوق الوكيل العام من هذا األخيروال يشترط أن يكون  لشركة التأمين،

شروط  بتوفرال يتم إال االختيار والتقديم يجب أهذا ، غير أن أن يكون شخص أجنبي من الغير
 .محددة قانوناووفق إجراءات 

يستمر في ممارسة لمستخلف أو ذوي حقوقه في حالة وفاته يتوقف تقديم الوكيل العام ف
شرطين توفر على المتوفى  وأالوكيل المتوقف أو المعزول  إقليمنشاط الوساطة في دائرة أو 

 اعتماده إال بتوفرهما، ويتمثلو  األخيرقبول هذا مانحة التوكيل ال يمكن لشركة التأمين ، رئيسيين
 :في هذان الشرطان

المتضمن القانون  341-95المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  قضت به: الشرط األول
حقوقه مستخلفا  يأنه إذا قدم الوكيل العام أو ذو التي نصت على ، و األساسي للوكيل العام للتأمين

 .(3)ها لشركة التأمين المعنيةنبلغو ما، وجب عليهم أن يبرموا اتفاقية بينهم ويُ 
                                                           

المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  24( أنظر: الفقرة األولى من المادة 1)

"في حالة تصفية حسابات الوكيل العام، يحتفظ بالرصيد الباقي لحساب شركة التأمين مقاصة من المبالغ المدفوعة على أنه: 

 من هذا القانون األساسي.". 18وان التعويض المنصوص عليه في المادة أو التي يتعين دفعها بعن

)2( Cass. Civ, 1
er

 Chambre, 19/01/2008, R.G.D.A, 2008. p511. Note: LANGÉ (D.). 
"إذا قدم  ه:المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أن 341-95من المرسوم التنفيذي رقم  20( أنظر: المادة 3)

 الوكيل العام أو ذوو حقوقه مستخلفا ما، وجب عليهم أن يبرموا اتفاقية بينهم ويبلغوها لشركة التأمين.".
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 في حالة وفاته الوكيل العام للتأمين أو ذوي حقوقهبرمة بين ويجب أن تكون االتفاقية المُ 
وال البيانات التي  ،وبين المستخلف مكتوبة، ولم يشترط المشرع الجزائري شكل محدد لهذه االتفاقية

 .يجب أن تتضمنها
النزاعات  وأالخالفات في حقيقة األمر إلى تفادي تفاقية( االهذه )إبرام جراء يهدف هذا اإلو 

في منهم حول أحقية كل طرف  ذوي حقوق الوكيل العام للتأمين أنفسهمورثة أو التي قد تنشأ بين 
أو بين الوكيل العام أو ذوي حقوقه في حالة وفاته وبين ، متى توفرت فيه شروطه االستخالف

، هي ، خصوصا وأن هذا االستخالف يترتب عليه آثارإذا كان من الغير نفسه الشخص المستخلف
 عبارة عن حقوق والتزامات على عاتق كل من الوكيل العام ومستخلفه سنتطرق إليها فيما بعد.

سالفة وكيل عام للتأمين منح االعتماد لممارسة مهنة توفر شروط  : يتمثل فيالشرط الثاني
من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  تـــ)قضفي هذا اإلطار ــــــ، فخلفـــخص المستـــفي ش الذكر

ستخلف بأنه يجب أن تتوفر في المُ  (المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين 95-341
 .(1)عام للتأمينتحاق بمهنة وكيل شروط االلوي حقوقه ذالُمقدم من طرف الوكيل أو 

نح بموجبها ي مُ واإلجراءات الت ،ويتم منح االعتماد للشخص المستخلف بنفس المراحل
الموقعة بينه وبين الذي يرفق باالتفاقية االعتماد للوكيل العام للتأمين، بدءا بتكوين ملف االعتماد 
فصل شركة التأمين في طلب غاية إلى الوكيل العام المتوقف أو ذوي حقوقه في حالة وفاته، 

 المستخلف بالقبول أو الرفض.
من طرف الوكيل العام إما المستخلف المقترح الشخص أو رفض اعتماد يعود قرار قبول  
في تفصل إلى شركة التأمين، فهي التي  في حالة وفاته ذوي حقوقهالمقدم من طرف أو للتأمين، 

فال يمكن ، هاعتمادتوكيله و ، أو رفض للتأمين االعتماد لممارسة مهنة وكيل عام هقبول منحأمر 
حقوقه في حالة وفاته إلزام شركة التأمين بقبول اعتماد للوكيل العام المتوقف أو المعزول أو لذوي 

ما تقتضيه مصالحها وأهدافها  المستخلف، بل يتوقف ذلك على محض إرادة الشركة، حسب
 .المرجوة التجارية

من طرف الوكيل العام أو ذوي  المقدم لها في حالة قبول شركة التأمين اعتماد المستخلفو 
مستخلف القيام شخص الالالتأمين المعنية تفوض بموجبه شركة  خرآيتم إبرام عقد تعيين حقوقه 

                                                           
"يجب المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  21( أنظر: المادة 1)

 6المؤرخ في  340-95االلتحاق بمهنة الوكيل العام طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم  أن تتوفر في المستخلف شروط
الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين االعتماد واألهلية المهنية  1995أكتوبر  30الموافق  1416جمادى الثانية عام 

 وسحبه منهم، ومكافأتهم ومراقبتهم.".
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من تلك، وصالحيات أقل أو أوسع ، وقد تفوضه سلطات األول هاوكيلبها بالمهام التي كان يقوم 
 .المستخلف تعيينعند إبرام وتوقيع عقد حسب ما يتفق عليه الطرفين 

من طرف الوكيل العام أو ذوي  المقدم لها متى قبلت شركة التأمين اعتماد المستخلف
ذوي حقوقه في وال لللوكيل العام للتأمين ال فإنه بذلك ال يحق  ،عقد تعيينهوتوقيع ، وتم إبرام حقوقه

المستخلف قصد تغييره أو استبداله، أو تقديم طلب فسخ عقد هذا تعيين رجوع عن حالة وفاته ال
ونافذة بين الطرفين بعد ألن العالقة التعاقدية أصبحت تامة  لشركة التأمين مانحة التوكيل، تعيينه

 قبول الوكيل العام أو ذوي حقوقه لهذا المستخلف.
استمرار  المقدم لها من هذا الطرف أو ذاك لمستخلفا ويعني قبول شركة التأمين اعتماد

ام المتوقف يمارس اإلقليم الجغرافي الذي كان الوكيل العأو الدائرة لعمليات التأمين في  توزيعها
 العمالء المؤمن لهميترتب على ذلك حفاظها على  ، ألنههذا من مصلحتهاضمن نطاقه مهامه، و 
 .(1)في هذه الدائرة أو اإلقليم

ورغم أن المشرع الجزائري لم يحدد في المرسوم سالف الذكر أجل معين يجب على شركة 
 العمالءفي الحفاظ على التأمين أن تمنح خالله االعتماد للمستخلف، إال أن مصلحة هذه األخيرة 

 ال.تقتضي منحه االعتماد في أقرب اآلجفي هذه الدائرة أو اإلقليم الجغرافي 
أن يعود لممارسة له م مستخلف وقد   ،الذي توقف عن ممارسة مهامه للوكيل العام يجوزوال 

عتمد من أجلها تقديما مباشرا أو غير أُ أن له مهنة وكيل عام، وتقديم عقود التأمين التي سبق 
اتفاق بينه وبين مستخلفه وشركة  إبرام إال بعدبعد مرور ثالث سنوات من تاريخ توقفه، مباشر 
 .(2)التي يمثلها التأمين

لكن ما مصير عقود التأمين سارية المفعول في حالة قبول شركة التأمين اعتماد المستخلف 
المقدم لها، وذلك في الفترة التي تلي توقف الوكيل العام إلى غاية شروع المستخلف في ممارسة 

تقدر بثالث أشهر من مهامه؟ خصوصا وأن مهلة تقديم الوكيل العام أو ذوي حقوقه للمستخلف 
، ومهلة تبليغ إدارة الرقابة بمنح شركة التأمين االعتماد للمستخلف تاريخ التوقف أو العزل أو الوفاة

 .(3)( يوما قبل سريان مفعوله45هي )
                                                           

)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p562.  

"ال يل العام للتأمين، والتي تنص على أنه: ــضمن القانون األساسي للوكـــالمت 341-95فيذي رقم ـــمن المرسوم التن 25( أنظر: المادة 2)

( سنوات عمليات التأمين التي اعتمد من 3ممارسة مهامه، أن يقدم خالل ثالث )يمكن الوكيل العام للتأمين الذي توقف عن 

 أجلها تقديما مباشرا أو غير مباشر، إال إذا حصل اتفاق بينه وبين مستخلفه وشركة التأمين.".

أشهر ونصف،  أربعصل إلى ما يعني أن المدة الكاملة بين توقف أو عزل أو وفاة الوكيل العام وبين اعتماد الشركة للمستخلف قد ت( 3)

 وقد تقع خالل هذه الفترة حوادث وأخطار العمالء المؤمن لهم.
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في هذه الحالة مانحة التوكيل تقوم شركة التأمين  ،وفقا لما جرى العمل به في الواقع العملي
من وكاالت أو وكالة مباشرة عام تحويل هذه العقود إلى أقرب وكيل إما بتعيين مسير مؤقت، أو 

في فعليا إلى غاية شروع المستخلف  هذه العقود طيلة مدة سريانها، تسييربدورها لتتولى الشركة 
 .نشاطه في هذه الدائرة أو اإلقليمممارسة 

العام ل له الوكيل أن يتناز المقدم لها لمستخلف ااعتماد ويمكن في حالة قبول شركة التأمين 
، بموجب اتفاقيات خاصة بينهما، (1)المتوقف عن ممارسة مهامه عن عناصر أصوله وخصومه

غير التعويض المذكور سابقا، مع إمكانية أو لذوي حقوقه ويتم دفع تعويض آخر للوكيل المتوقف 
 .(2)تبليغ شركة التأمين بهذه االتفاقيات

 341-95من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  بموجبقضى المشرع الجزائري في المقابل 
مانحة التوكيل المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين بأنه إذا رفضت شركة التأمين 

ال ، ففي هذه الحالة من هذا الطرف أو ذاك ألي سبب كان اعتماد الشخص المستخلف المقدم لها
مانحة التوكيل مطالبة شركة التأمين إال في حالة وفاته يحق للوكيل العام للتأمين أو لذوي حقوقه 

 .(3)بالتعويض المذكور سابقا
من  الشركة مانعا اتراهالتي ورفض شركة التأمين للمستخلف يبرره أي سبب من األسباب 

لو كان هذا األخير قد استوفى الشروط القانونية للحصول على و اعتمادها لهذا الشخص، حتى 
 مهنة وكيل عام للتأمين.االعتماد لممارسة 

مانحة التوكيل اعتماد الشخص نه في حالة رفض شركة التأمين فإ ضف إلى ذلك،
لوكيل العام أو ذوي ل ال يحق، ألي سبب من األسبابمن هذا الطرف أو ذاك  لمستخلف المقدم لهاا

التعويض مطالبتها بمبلغ  حقفي هذه الحالة لهم بل  ،تقديم مستخلف آخر للشركةحينها حقوقه 
 الجزائري ، وهو ما يستفاد من صياغة المشرعفي عقد التعيين فقط المتفق على أسس وعوامل تقديره

المتضمن القانون األساسي للوكيل العام  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  18 لنص المادة
 سالفة الذكر. للتأمين

                                                           
وعتاد اإلعالم اآللي وغيرها،  مارسة مهامه: مقر وكالته، التجهيزات واللوازم المكتبيةــتوقف عن مـيل العام المـمن بين أصول الوك( 1)

 هاتف( إلخ.ومن بين الخصوم: الفواتير غير المسددة )الكهرباء، ال

"يمكن المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  26( أنظر: المادة 2)

أن يكون التنازل عن جميع عناصر األصول والخصوم الخاصة بالوكيل العام موضوع اتفاقيات خاصة بينه وبين مستخلفه، 

 من هذا القانون األساسي. 18آخر غير التعويض المبين في المادة وأن يتم دفع تعويض 

 ويمكن شركة التأمين أن تبلغ هذه االتفاقيات الممثلة.".

"إذا ضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه: ـــالمت 341-95فيذي رقم ــــمن المرسوم التن 22( أنظر: المادة 3)

التأمين اعتماد المستخلف المقدم لها، فال يمكن الوكيل العام أو ذوي حقوقه المطالبة بأكثر من التعويض رفضت شركة 

 من هذا القانون األساسي.". 18المنصوص عليه في المادة 
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من طرف الوكـــيل العام  قدم لهاــالمخلف ـــلمستاعتماد اين ــــبول شركة التأمــــيترتب على قو 
المشرع الجزائري في المرسوم  أوردها، المستخلفالتزامات ملقاة على عاتق حقوق و  ،أو ذوي حقوقه
 .المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين 341-95التنفيذي رقم 

يمكن أن  و ذاكلها من هذا الطرف أاعتماد المستخلف المقدم شركة التأمين قبول  ذلك أن
أن في هذه الحالة يحق لها إذ ، ذوي حقوقهلللوكيل العام أو التعويض مبلغ بدفع  هالتزامامن  هايعفي
 .(1)المستخلف عاتقهذا التعويض على  ُتحيل

إذا أحالت شركة التأمين اإللتزام بدفع التعويض للوكيل المتوقف أو لذوي حقوقه  ،عليهبناء  
غير أن هذا متوقف ، للوكيل العام أو لذوي حقوقه على عاتق المستخلف التزم هذا األخير بسداده

نصوص وهو ما ُيعرف في قبول الوكيل العام أو ذوي حقوقه بهذا التحويل،  أهمها:على شروط 
 .(2)"حوالة الدين"بـ: القانون المدني 
لو كان المستخلف عاجز ماليا عن سداد قيمة هذا التعويض المستحق الدفع  ذاما ،ولكن

العام والمعين مقداره بناء على األسس المبينة في عقد تعيين الوكيل  ذوي حقوقهلللوكيل العام أو 
ترفض اعتماد الشخص و مانحة التوكيل في هذه الحالة تلتزم به شركة التأمين هل  ؟المتوقف

المقدم لها من طرف الوكيل  المستخلف هامع اعتماد التعويضهي مبلغ ؟ أو تتحمل المستخلف
  ؟العام أو ذوي حقوقه

عويض الواجب الدفع للوكيل المتوقف ــتأمين بأداء مبلغ التــــتزم شركة الـــفي كل األحوال تل
الة إعسار أو عجز المستخلف عن دفعه، ألنه يجب عليها ضمان يسار وي حقوقه في حذأو ل

المستخلف المحال إليه هذا اإللتزام قبل إحالته، أما بخصوص اعتمادها لهذا األخير فهو متوقف 
، مثلما يمكنها إذا توفرت في المستخلف شروط ممارسة هذه المهنة أو النشاط على محض إرادتها

 .(3)اعتمادهقبول يمكنها أيضا رفض ال
من الحقوق التي كفلها المشرع الجزائري للمستخلف إضافة إلى الحقوق التي يتمتع بها و 
)من توفير المستلزمات، وتقاضي العموالت، وحق المعاملة حسب شروط  لشركة التأمينعام كوكيل 

 ،النشاطهذا ممارسة لالرجوع المتوقف عن العام ، امتناع الوكيل مماثلة، وحق التفرد اإلقليمي(
، إال لمدة ثالث سنوات عتمد من أجلها تقديما مباشرا أو غير مباشرأُ تقديم عمليات التأمين التي و 

                                                           
ر والتي تنص على المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، سالفة الذك 341-95من المرسوم التنفيذي رقم  18( أنظر: المادة 1)

 ".... وفي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تحيل هذا التعويض على المستخلف.".أنه: 

 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، والمتعلقة بحوالة الدين. 58-75من األمر رقم  257إلى  251( أنظر: المواد من 2)

ا بعد من الشركة التي قبلت اعتماده كمستخلف عند توقفه هو مضافا إليه المبلغ الذي ( إذا تحمل المستخلف هذا المبلغ سيتقاضاه فيم3)

 سينتج عن المدة التي مارس فيها مهامه على النحو الذي ذكرت سابقا.
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، ألنه في هذه الحالة سيصير منافس (1)وشركة التأمين اتفاق بينه وبين مستخلفهإذا حصل 
 .لمستخلفه

في ممارسة هذا النشاط ضمن نطاق هذه الدائرة أو اإلقليم ذلك ألن حق التفرد اإلقليمي 
، إال إذا في السنوات الثالث األولى من تعيينه كمستخلف حقوق المستخلف المطلقةمن حق يصبح 

النشاط لحساب نفس الشركة هذا لممارسة في هذه المدة الزمنية طلب الوكيل العام المتوقف اعتماده 
على أن ذلك في فروع تأمين أخرى لم تكن محل اعتماد وتوزيع  أو لحساب شركة تأمين أخرى غير

 .ولعقد تعيينه األ الجمهور بموجب
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا اإلطار هو: هل يحق للوكيل الراغب في العودة 
لممارسة هذا النشاط تقديم نفس عمليات التأمين للجمهور ولحساب ذات الشركة التي سبق لها وأن 

 ه بهذه الصفة ولكن ضمن نطاق إقليمي أو جغرافي آخر؟ اعتمدت
سالفة الذكر، يتبين لنا أنه ال يحق  18من خالل صياغة المشرع الجزائري لنص المادة 

 التي سبق وأن ُأعتمد من أجلها وتقديم عمليات التأمين ،العودة إلى النشاط المتوقف للوكيل العام
أو في  ،اإلقليمالدائرة أو فس ثالث سنوات سواء ضمن نقبل مضي تقديما مباشرا أو غير مباشر 

لكن من جانبنا نحن نرى أنه إذا  ،هذا الوكيل المتوقف آخر غير الذي كان ينشط فيهجغرافي إقليم 
وفي نفس  كان هذا الوكيل المتوقف يريد العودة إلى ممارسة هذا النشاط قبل انقضاء هذه المدة

غير الذي يمارس  ، ولكن ضمن نطاق جغرافي آخرفيها عمليات التأمين التي سبق اعتماده
 يتعارض ذلك مع حقليس هناك ما يمنع من عودته، ألنه لن  المستخلف ضمن نطاقه مهامه

 .في التفرد اإلقلميمستخلف شركة التأمين 
 

 الثاني المطلب

 .شركة التأمينالوكيل باألحكام التي تطرأ على  نشاطتأثر 
 

العام للتأمين تتأثر باألحكام التي تطرأ على شركة التأمين  ما من شك أن مهام الوكيل
دائرة اختصاصه، إقليم  أو في  ممثل لها والوكيل العام للتأمين ما هو إالمانحة التوكيل،  اباعتباره

ن كان المشرع ال على مهام وسلطات هذه األحكام  يةتأثير أغلبجزائري يعاب عليه أنه قد أغفل وا 
                                                           

والتي تنص المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين،  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  18( أنظر: الفقرة األخيرة من المادة 1)

( سنوات عمليات التأمين 3"ال يمكن الوكيل العام للتأمين الذي توقف عن ممارسة مهامه، أن يقدم خالل ثالث ) على أنه:

 التي اعتمد من أجلها تقديما مباشرا أو غير مباشر، إال إذا حصل اتفاق بينه وبين مستخلفه وشركة التأمين.".
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تالي مدى أحقية هذا األخير في الحصول على التعويض سالف الذكر متى طرأ الوكيل العام، وبال
وأدى ذلك إلى توقف الوكيل  ،حكم من هذه األحكام على شركة التأمين التي اعتمدته بهذه الصفة

 .كليا أو جزئياللتأمين عن ممارسة مهامه العام 
وتؤثر على مهام وسلطات  ،التأمين اتتختلف األحكام التي تطرأ على شرك ،على العمومو 

وذلك يرجع  دون غيرها،التأمين  بشركاتفقد تكون هذه األحكام خاصة وكالء هذه الشركات، 
، وقد تكون هذه األحكام كونه يخضع إلجراءات وقواعد خاصة )التأمين( هذا النشاط وصياتلخص
 التأمين هي واحدة منهمشركات ما من شك أن و  أيا كان شكلها،على الشركات التجارية  تطرأعامة 

 .باعتبارها شركة مساهمة
 

 الفرع األول

 .شركة التأمينالتي تطرأ على العامة باألحكام  الوكيل نشاط تأثر
 

سبقت اإلشارة إلى األشكال التي تكون عليها شركات التأمين، فقد تكون شركات تعاضدية  
غير تجارية وال تهدف إلى تحقيق الربح، ولكن في الغالب تكون شركات التأمين شركات تجارية 
تأخذ شكل شركات مساهمة يمكنها إعتماد وسطاء في توزيع خدماتها على الجمهور، ومادامت 

ألحكام القانون التجاري، وتطرأ عليها مختلف األحكام التي تطرأ على الشركات  تخضع فهيكذلك 
 التجارية عموما.

األحكام التي تطرأ على الشركات التجارية عموما بما فيها شركات  تتمثلانطالقا من ذلك، 
 : في الوكيل العام للتأمينونشاط ، والتي تؤثر على مهام التأمين

  التأمين شركةحل. 

 والتسوية القضائية اإلفالس. 

 هانفصالاو  ،شركة التأمين ندماجا. 

نشاط والتي تطرأ على  ،المذكورة آنفا ، سنتطرق إلى األحكام الثالثما سبق ذكرهن خالل م
في  المعتمد لديها عامالوكيل النشاط  ى تأثيرها على، ومد(التعاضدية شركات التأمين التجارية )دون

 فيما سيأتي. ،حال وقوعها
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 األولى الفقرة

 .تأمينـــة الـــحل شرك
 

باعتبارها شخصا هذه شركة بحل  لجميع وكالئهاتأمين الشركة اعتماد بقوة القانون ينتهي 
 إلى حل شركة التأمينبالضرورة تؤدي التي حاالت ال ومن بين ،ذات أسهميأخذ شكل شركة  معنويا

 :مانحة التوكيل
  (1)الشركة قبل حلول األجلاتخاذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل. 

  اتخاذ المحكمة قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد المساهمين قد

 .(2)خفض إلى أقل من الحد األدنى القانوني منذ أكثر من عام

  إذا كان األصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى

 .(3)الشركةأقل من ربع رأس مال 

 (4)إذا تم سحب االعتماد كليا من شركة التأمين. 

يمثل كل واحدة منهم في فروع  ،معتمدا لدى شركتي تأمين أو أكثرالوكيل العام إذا كان  اأم
 ،وتم حل إحداهاتأمين معينة ومختلفة عن الفروع التي يقدمها لحساب الشركة أو الشركات األخرى، 

مهامه تجاه شركة نشاطه، ويؤدي شركة التي تم حلها، ويبقى يمارس ال عن تمثيلتوقف بذلك يفإنه 
 عادية. بصورةاألخرى التأمين شركات أو 

                                                           
"تتخذ الجمعية المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه  59 -75األمر من  18رر ــــمك 715( أنظر: المادة 1)

 العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يتم قبل حلول األجل.".

"يجوز للمحكمة ه المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، والتي تنص على أن 59 -75من األمر  19مكرر  715( أنظر: المادة 2)

أن تتخذ قرار حل الشركة، بناء على طلب كل من المعني، إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد األدنى 
القانوني منذ أكثر من عام، ويجوز لها أن تمنح الشركة أجال أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع، وال تستطيع اتخاذ قرار حل 

 يوم فصلها في الموضوع.".الشركة إذا تمت هذه التسوية 

"إذا كان األصل المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  59 -75من األمر  20مكرر  715( أنظر: المادة 3)

الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة، فإن مجلس اإلدارة 
جلس المديرين حسب الحالة، ملزم في خالل األشهر األربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه أو م

 الخسائر، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول األجل.
بعد قفل السنة المالية الثانية على األكثر التي تلي السنة التي تم وإذا لم يتقرر الحل، فإن الشركة تلزم في هذه الحالة، 

أعاله، بتخفيض رأسمالها بقدر يساوي على األقل مبلغ الخسائر  594فيها التحقق من الخسائر ومع مراعاة أحكام المادة 

 ل ربع رأسمال الشركة.التي لم تخصم من االحتياطي، إذا لم يجدد في هذا األجل األصل الصافي بقدر يساوي على األق
 وفي كلتا الحالتين، تنشر الالئحة المصادق عليها من الجمعية العامة حسب الكيفيات المقررة عن طريق التنظيم.

وإذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامة ولم تعقد هذه الجمعية اجتماعا صحيحا بعد استدعاء أخير، فإنه يجوز لكل معني أن 
 لشركة.".يطلب أمام العدالة بحل ا

"يترتب على القرار المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  238( أنظر: المادة 4)

 القاضي بالسحب الكلي لالعتماد، الحل القانوني للشركة المعنية.".
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 ةنيالفقرة الثا

 .تأمينـــة الــشرك إفالس
 

 عامينء عقود التعيين التي اعتمد بموجبها وكالفإن  شركة التأمين( Faillite) تإذا أفلس
ال لمؤمن لهم لأو سداد مبالغ التعويضات الدفع عن  تعجز  الشركة التي، ذلك ألن (1)تنتهي

 استطيع عرض وتقديم خدماتهت، كما ال اأو إدارتها بنفسه استطيع مباشرة التصرف في أموالهت
 العام القيام بذلك. اهوكيلولى أال يستطيع األ، فتأمينفي عقود الأساسا مثلة والمللجمهور 

العام يدخل في التفليسة مع  وكيلهامتى أفلست شركت التأمين وعجزت عن الدفع، فإن 
كالمستفيدين من عقود التأمين، ومن تحققت أخطارهم قبل إعالن إفالس ، شركةالغيره من دائني 

عقود عن  هاونعلى ذمة الشركة التي يمثل مكافآت وعموالت ونيستحق واإذا كانالشركة، والوكالء 
 تسييرها.زمن وقوع اإلفالس من قبل ويتولى كل وكيل التي أبرمها التأمين 

وقوع اإلفالس فإنها تفسخ بقوة القانون،  زمنلعقود التأمين سارية المفعول وبالنسبة 
لدى وكيل أو التأمين مانحة التوكيل شركة مباشرة مع عقود هذه الكتتبين لللعمالء المؤمن لهم والمو 
فإنهم يستحقون سواء  ها في بعض فروع تأمينات األشخاصالمستفيدين من وأفلسة العام المُ شركة ال

قبل أثناء سريان عقود تأميناتهم و  المؤمن منها همأخطار  تقــمبالغ التعويضات لمن تحقتقاضي 
بقية من ـــالمتالزمنية مدة ـــمدفوعة عن الـــساط الـــغ األقــ، أو استرداد جزء من مبالوقوع اإلفالس

 .دو عقالهذه سريان 

لكن إذا كان إفالس شركة التأمين مانحة التوكيل يترتب عليه بالضرورة توقف الوكيل العام 
، الذي سبقت اإلشارة إليهعن ممارسة نشاطه، فهل يستحق هذا األخير مبلغ التعويض للتأمين 

 في عقد تعيينه؟عليه المنصوص و 
المتضمن القانون  341-95رقم من المرسوم التنفيذي  18من خالل استقراء نص المادة 

للوكيل العام المتوقف عن  ه يحقنجدها قد قضت بأن ،األساسي للوكيل العام للتأمين سالفة الذكر
تمثيل شركة التأمين ألي سبب كان تقديم مستخلف أو الحصول على تعويض، وبما أن إفالس 

وتمثيل هذه  نشاطه، ممارسةالشركة هو من األسباب التي تؤدي إلى توقف الوكيل العام عن 
المتفق على كيفية التعويض مبلغ فإنه بذلك يستحق  ،عقد تعيينه اإلقليم المحدد فيالشركة في 

 .تقديره في هذا العقد
                                                           

)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p552.  
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 الثالثةالفقرة 

 .اندماج شركتي تأمين أو أكثر
 

أو نقل شركة أو شركات تأمين ما لذمتها المالية إلى شركة ( fusion)يترتب على اندماج 
أخرى شركة تأمين  نشوءتأمين أخرى موجودة مسبقا، أو إلي شركة تأمين أخرى قيد التأسيس، 

بموجب اعتماد على الجمهور التأمين  أو خدمات جديدة تمارس نشاطها المتمثل في توزيع منتوجات
، وذلك وفق إجراءات محددة ومنصوص عليها (1)لماليةمنح من طرف الوزير المكلف باجديد يُ 
 .قانونا

أن تحتفظ بوكالئها اندماجها في شركة تأمين أخرى وال يمكن للشركة المندمجة في حالة 
من وتوكيل يمنح  ،، بل يجب منح هؤالء الوكالء اعتمادا جديداأو اإلقليم نفسهالعامين في الدائرة 

حقوق وواجبات هؤالء الوكالء العامين ثابتة تجاه الشركة  طرف شركة التأمين الدامجة، وتبقى
 .(2)الدامجة باعتبارها الموكل الجديد

في واقع األمر يثير اندماج شركة التأمين التي يمثلها الوكيل العام مع شركة تأمين لكن 
أحد  حقتعارض آثار االندماج مع علق األمر بـــملية، خصوصا إذا تـــكاالت العـــأخرى بعض اإلش

 الذيأو اإلقليم في التفرد اإلقليمي في الدائرة المعتمدين لدى الشركة المندمجة  الوكالءأو بعض 
قود التأمين التي ُأعتمد من أجلها ــــتمرار في توزيع عــــإذا أراد االس مهامه يمارس ضمن نطاقه
ودة من قبل، ـــموجتأمين الدامجة ـــت شركة الـــإذا كانقق ـــــيتح، وذلك ين الدامجةـــــلحساب شركة التأم

خدماتها قدم من خاللها أو اإلقليم تُ وكيل معتمد أو وكالة مباشرة في هذه الدائرة وكان لديها 
 .للجمهور

وال يتوقف األمر عند هذا الحد بل قد يمتد ليشمل خالفات قد تقع بين الوكيل العام والموكل 
التأمين المرخص فروع وعقود  ،وهي الشركة الدامجة حول حدود السلطات والصالحيات ،الجديد

العمولة التي تمنحها هذه  ناهيك عن الخالف المتعلق بنسب ،على الجمهور للوكيل العام توزيعها
 مقارنة بالشركة المندمجة. الشركة

                                                           
والذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين  267-96من المرسوم التنفيذي رقم  04قرة الثانية من المادة ــــ( أنظر: الف1)

 "يطلب االعتماد في الحاالت اآلتية:: االعتماد، وكيفيات منحه والتي تنص على أنه

 اندماج شركات معتمدة أو انفصالها عن بعضها.". -

"في والمتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  10( أنظر: المادة 2)

أن يعتبر احتفاظ شركات التأمين المندمجة في غيرها في حالة اندماج شركتي تأمين أو أكثر بعضها في بعض، ال يمكن 
 الدائرة نفسها بالوكالء العامين، اعتمادا جديدا وتبقى حقوق الوكيل المعتمد وواجباته ثابتة تجاه الموكل الجديد.".
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 الفرع الثاني

 .شركة التأمينالتي تطرأ على الخاصة الوكيل باألحكام  نشاطتأثر 
 

تنفرد شركات التأمين عن غيرها من الشركات التجارية األخرى بعدة مقابل األحكام العامة، 
جراءات اعتماد شركات التأمين في السوق الوطنيةأحكام خاصة،  والنظام الذي  ،نظرا لطبيعة وا 

التي تطرأ على شركة األحكام  بعض هذهحدوث  يؤثرتفرضه الدولة على هذا القطاع، لذلك 
إنهاء أو  مهامهالوكيل العام للتأمين، ما يؤدي إما إلى تقييد  نشاطعلى التأمين مانحة التوكيل 

 كليا، ومن بين هذه األحكام: اعتماده
 .السحب الكلي أو الجزئي لالعتماد الممنوح لشركة التأمين التي يمثلها الوكيل العام 

  لى اإلعتماد لتوزيع فروع تأمين أخرى.ع مانحة التوكيلحصول شركة التأمين 

  تحويل الشركة التي يمثلها الوكيل العام لمحفظة عقودها كليا أو جزئيا إلى شركة تأمين
 أخرى.

 .تقليص نشاط شركة التأمين التي يمثلها الوكيل في بعض فروع التأمين فقط 

  كيلها العام.على نشاط و مانحة التوكيل تأثير العقوبات المفروضة على شركة التأمين 

وتؤثر  ،هذه هي أهم األحكام الخاصة التي تطرأ على نشاط شركة التأمين مانحة التوكيل
 نبحثها في الفقرات اآلتية:بالضرورة على نشاط الوكالء المعتمدين لديها، 

 

 األولىالفقرة 

 السحب الكلي أو الجزئي لالعتماد.
 

وبعد استشارة المجلس  ،بموجب قرارون يمكن للوزير المكلف بالمالية في حاالت محدد قان
 Le retrait d’agrément partiel ou) الوطني للتأمينات سحب اعتماد شركة التأمين كليا أو جزئيا

total) هورــــعها على الجمــــــتوزية ــلشركهذه اتقليص فروع التأمين المرخص ل، مما يؤدي إما إلى، 
عمليات التأمين في حال السحب الكلي لالعتماد من شركة ممارسة النشاط وتقديم أو توقيفها عن 

هذه التي تندرج ضمن تأمين العن إبرام عقود بدوره ، أين يتوقف الوكيل العام للتأمين (1)التأمين

                                                           
"ش.م" الريان للتأمين ، المتضمن سحب اعتماد شركة 2004يونيو سنة  6على سبيل المثال ال الحصر القرار الوزاري المؤرخ في ( 1)

المؤرخ ....، االعتماد المتعلق  07-95"... يسحب ، عمال بأحكام األمر رقم والذي جاء فيه:  ،جزئيا من اكتتاب عقد تأمين الكفالة

 .2004، المؤرخة في سنة 50الجريدة الرسمية العدد كفالة لشركة الريان للتأمين...."، بتأمين ال
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السحب في حالة عن ممارسة مهامه ف الوكيل العام للتأمين كليا ي، أو يؤدي ذلك إلى توقعالفرو 
 .الكلي لالعتماد

المعدل والمتمم لألمر  04-06من القانون  220هذا وقد عدد المشرع الجزائري )بموجب المادة 
ة من شركيا ـكل تمادــاالعسحب األســــــــباب التي تــــــــؤدي إلى  مــنات( أهــتأميــتعلق بالـــــــــــــالم 95-07

 :ما يليفيذه األسباب ه وتتمثلالتأمين، أو شركات 
 أو لقوانينها  ،نظيم المعمول بهماــــإذا كانت الشركة ال تسير طبقا للتشريع والت

 أو لغياب شرط من الشروط األساسية لالعتماد. ،األساسية

 .إذا اتضح بأن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها 

  إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في
 بلغة إلى إدارة الرقابة.المُ أو أقساط التأمين التعريفات 

  في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغ االعتماد
 .(1)احدةأو في حالة توقفها عن اكتتاب عقود التأمين لمدة سنة و 

في حالة ما إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها، أو توقفت عن اكتتاب عقود بعض فروع و 
وكيلها  ُملزمة بإعالمهذه األخيرة فإن بسبب السحب الكلي أو الجزئي لالعتماد التأمين دون أخرى 

توقف يأو  ه كليا،ممارسة نشاطعن بالتوقف هو اآلخر  يلتزمالعام بذلك باعتباره تابعا لها، وبالتالي 
 اكتتابها من جزئياالتي يمثلها الشركة  ُسحب اعتمادعن اكتتاب عقود بعض فروع التأمين التي 

 .وتوزيعها على الجمهور
أما إذا كان الوكيل العام للتأمين معتمدا لدى عدة شركات تأمين )اثنان أو أكثر(، بحيث يمثل 

، وُسِحب  االعتماد من إحدى هذه الشركات فإن مهامه واحدة في فروع محددة من فروع التأمينكل 
                                                                                                                                                                          

كليا، وبذلك  "ش.م"، ليسحب اعتماد شركة الريان للتأمين 2007يناير سنة  27رخ في ثم جاء القرار الوزاري المؤ

المؤرخ ....،  07-95"... يسحب ، تطبيقا ألحكام األمر رقم توقفت عن تقديم عمليات التأمين ، حيث جاء في هذا القرار: 

 اعتماد شركة الريان للتأمين....
، الجريدة ن في أجل أقصاه عشرة أيام......"تبة من طرف شركة الريان للتأميتنتهي بقوة القانون آثار كل العقود المكت

 .2007، المؤرخة في سنة 19الرسمية العدد 

"باستثناء حالة المتعلق بالتأمينات، والتي نصت على أنه:  07-95عدل ويتمم األمر ــالذي ي 04-06ون ـــمن القان 220( أنظر: المادة 1)

وحاالت الحل والتسوية القضائية واإلفالس، ال يمكن أن يسحب االعتماد كليا أو جزئيا إال ألحد األسباب التوقف عن النشاط 
 اآلتية:

إذا كانت الشركة ال تسير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لقوانينها األساسية أو لغياب شرط من الشروط  -1
 األساسية لالعتماد.

 للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها.إذا اتضح بأن الوضعية المالية  -2
إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعريفات المبلغة إلى إدارة  -3

 الرقابة....
( ابتداء من تاريخ تبليغ االعتماد أو في حالة توقفها عن 1في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة ) -4

 (.".1اب عقود التأمين لمدة سنة واحدة )اكتت



 ...........النظام القانوني لوسطاء التأمين......................الباب الثاني...................

 228 

، وبالتالي ينتهي التزامه تجاهها دون بقوة القانون تجاه الشركة التي ُسِحب منها االعتماد تنتهي
 ضمن نطاقهالتي يستمر في تمثيلها في الدائرة أو اإلقليم الذي يمارس  الشركة أو الشركات األخرى
 .عتمد من أجلها فقطأتي مهامه، وفي فروع التأمين ال

 

 الثانيةالفقرة 

 .أخرىتأمين  فروع لتوزيععلى االعتماد الشركة حصول 
 

الحصول مانحة التوكيل شركة التأمين يمكن ل، السحب الكلي أو الجزئي لالعتماد مقابل
 ترخيصوال تحوز  ،لم تكن معتمدة فيهاالتي من فروع التأمين فروع أخرى  لتوزيععلى االعتماد 

تبين فيه رغبتها في تقديم هذه بعد تقديمها لطلب ال يتم إال  من قبل، وذلكعلى الجمهور توزيعها 
لُيبدي رأيه فيه بالقبول أو الرفض المؤسس بعد استشارة  (1)إلى الوزير المكلف بالماليةالفروع 

  .المجلس الوطني للتأمينات
فإن  ،الجديدةفروع الصناف أو األهذه  لتوزيعشركة التأمين االعتماد  قبول منحفي حالة 

هذه األصناف أو الفروع إال بعد حصوله على االعتماد من الشركة التي  تقديمالعام ال يمكنه  هاوكيل
يوقعه تعديل عقد التعيين ملحق موجب ، ويتم ذلك بفي األصناف السابقةبهذه الصفة اعتمدته 
تفوضه من خالله توزيع عقود  ،مانحة التوكيلالتأمين شركة الوكيل العام و المتعاقدان الطرفان 

 .الجديدةالتأمين أصناف أو  التأمين التي تتضمنها فروع
تغطي أخرى على الجمهور لتوزيع عقود تأمين العام وُمنح االعتماد للوكيل  ،متى تم ذلك

في إقليم فإن شركة التأمين التي يمثلها هذا األخير  ،ملحقبموجب هذه الفروع محددة في أخطار 
رأ على نـــشاط ــعديل الذي طـبهذا التبائية ــملزمة بإعالم كل من إدارة الرقابة واإلدارة الجاختصاصه 
  .وكـــيلها العام

أما إذا كانت هذه الفروع التي تحصلت شركة التأمين على االعتماد لتوزيعها على الجمهور 
يمثلها هذا  شركة تأمين أخرىولحساب من طرف العام ولكن تفويض لهذا الوكيل  هي ذاتها محل

 هذه لحسابعلى الجمهور طلب توزيعها تقديم  للوكيل العامال يجوز في هذه الحالة ، فاألخير

                                                           
والذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين  267-96نفيذي رقم ــمن المرسوم الت 04ثة من المادة ــقرة الثالــ( أنظر: الف1)

 "يطلب االعتماد في الحاالت اآلتية:االعتماد، وكيفيات منحه، والتي تنص على أنه: 

 جديدة من التأمين."ممارسة أصناف  -
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عن تقديمها للجمهور، أو سحب  ت الشركة األخرى التي يمثلها في هذه الفروعإال إذا توقفالشركة 
 .مثال اعتمادها كليا أو جزئيا أو أفلست

 

 الثالثةالفقرة 

 محفظة عقودها كليا أو جزئيا.لتحويل شركة التأمين 
 

إلى  التأمين المكتتبة من طرفهايقصد بتحويل شركة التأمين لمحفظة عقودها نقل عقود 
وبعد  ،ولعدة أسبابيمكن ألي شركة تأمين حيث ، (1)ذاتهاع التأمين و تمارس فر شركة تأمين أخرى 

جزء منها مع حقوقها تحويل أو  كلياموافقة لجنة اإلشراف على التأمينات تحويل محفظة عقودها 
تي الشركة أو الشركات الهذه والتزاماتها إلى شركة أو عدة شركات تأمين أخرى، شرط أن تكون 

ال يمكن حالة هذه ال، وفي فروع التأمين نفس وتمارس (2)قانونا حول لها محفظة العقود معتمدةستُ 
التأمين التي أبرمها  لوكيل العام أن يعارض هذا التحويل حتى ولو كان يتولى تسيير بعض عقودل

 .(3)بعد ة مدتهاوالتي لم يحن تاريخ نهاي ،من قبل

يترتب على تحويل شركة التأمين لمحفظة عقودها كليا أو جزئيا إلى شركة بالضرورة و 
وااللتزامات المترتبة عن عقود التأمين المكتتبة والمحولة إلى انتقال الحقوق أو أكثر تأمين أخرى 

 .الشركة المتنازل لها عن هذه العقود
ألي سبب  قرار تحويل محفظة عقودها سواء كليا أو جزئياما تأمين وفي حالة اتخاذ شركة 

عليها يجب  ،على طلب هذه األخيرة موافقة لجنة اإلشراف على التأميناتبعد ذلك و ، من األسباب
المعتمدون لديها وكالئها العامون إعالم ( كليا أو جزئيا لة عن محفظة عقودهاتنازِ )شركة التأمين المُ 

ويتم هذا ألنه يرتب آثار تتمثل في انتقال حقوق والتزامات، بهذا التحويل قبل الشروع في تنفيذه، 
 اإلعالم بأي وسيلة كانت.

العمالء حفظة عقودها كليا أو جزئيا إعالم تنازلة عن مكما يجب على شركة التأمين المُ 
والمستفيدين منها بهذا التحويل، ولو تضمنت المحفظة  ،ثائق التأمينمكتتبي و و  ،المؤمن لهم

                                                           
 وما بعدها. 76، المرجع السابق، ص( أنظر: المصاروة )هيثم حامد(1)

: "يمكن لشركات المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه 07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  229( أنظر: المادة 2)

اف على التأمينات تحويل محفظة عقودها كليا أو جزئيا مع التأمين المنصوص عليها في هذا األمر، بعد موافقة لجنة اإلشر
 حقوقها والتزاماتها لشركة أو عدة شركات تأمين معتمدة.".

"ال والمتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين، والتي تنص على أنه:  341-95من المرسوم التنفيذي رقم  11( أنظر: المادة 3)

لة إلى شركة أخرى طبقا للمادة  يمكن الوكيل العام بأي حال من  229األحوال أن يعارض تحويل محفظة شركة التأمين الُمَمثَّ

 والمتعلق بالتأمينات.". 1995يناير سنة  25المؤرخ في  07-95من القانون 
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المحولة عقود تأمين اكتتبت عن طريق وكالئها، ولكل ذي مصلحة من هؤالء حق تقديم اعتراضه 
 مع بيان األسباب التي يستند إليها.

الذي يربط التعيين تحويل شركة التأمين لمحفظة عقودها كليا أو جزئيا انتهاء عقد  يعنيوال 
، في حين يؤدي تحويل الشركة لمحفظة العام هاوكيلت عن محفظة عقودها بالشركة التي تنازل

على تعويض، الحصول عقودها إلى تقليص نشاط الوكيل العام للتأمين أين يحق له في هذه الحالة 
ام عقد تعيين اعتماد الوكيل العام الذي تنازلت الشركة التي يمثلها عن محفظة عقودها وقد يتم إبر 

، لكن اإلشكال الذي وكيال عاما لهذه األخيرةمع الشركة المتنازل لها عن محفظة العقود أين يصبح 
ضمن نفس عام  كثر من وكيلألالمتنازل لها  اعتماد هذه الشركة جوازيعترض هذه الحالة هو عدم 

المعتمد الوكيل لتعارض ذلك مع حق  ،مهامهالعام الوكيل  أو اإلقليم الذي يمارس في نطاقهالدائرة 
خصوصا إذا كان حجم األعمال في هذه الدائرة أو اإلقليم ال يتطلب  (1)التفرد اإلقليميفي  من قبل

 .تعيين أكثر من وكيل عام على النحو الذي سبق ذكره

اإلدعاء أو مطالبة الشركة التي  ة عقودهمحفظالذي استرد العام لوكيل غير أنه ال يحق ل
ع عقود التأمين على الجمهور باسمها ولحسابها باستحقاق مبلغ التعويض المذكور سلفا، إذا وز  

متى معتمدة قانونا أو حولتها لشركة تأمين أخرى  ،تنازلت هذه الشركة عن محفظة عقودها كليا
ت حقوقه وواجباته تجاه شركة التأمين ممارسة نشاطه بصفة عادية، وثبتهذا الوكيل في استمر 

 تنازل لها.المُ 
 

 الرابعةالفقرة 

 تأمين.ي فرع أو عدة فروع شركة فالتقليص نشاط 
 

إلى المؤمن لهم للخطر  العمالء سوء تسيير شركة التأمين الذي يعرض مصالح يؤدي
بطبيعة الحال هذا يؤدي ك دوث أمرح، و (2)تأمينالشركة في فرع أو عدة فروع هذه نشاط تقليص 

إذا نهائيا عن تأدية مهامه وقد يؤدي ذلك إلى إيقافه  ،العامالشركة وكيل مهام ونشاط إلى تقليص 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et autres, Traité de droit des assurances, Tome 1 «entreprises et organismes 

d’assurance», Paris, 2
e
 édition,  Édition DELTA,  2000, p52. 

المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  213قرة األولى من المادة ـــ( أنظر: الف2)

ض مصالح المؤمن لهم المستفيدين من عقود التأمين للخطر، يمكن للجنة اإلشراف  "إذا تبين أن تسيير شركة تأمين ما يعرِّ
 على التأمينات:

 تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع للتأمين.". -
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 توزيعها على الجمهوروالمرخص له  ،عتمد فيهاتي أُ فروع التأمين ال جميعكان هذا التقليص يشمل 
 .المتضمن اعتماده بهذه الصفة بموجب عقد التعيين

تأمين دون أخرى بسبب تقليص نشاط وقد يتوقف الوكيل العام للتأمين عن تمثيل شركة 
، يمثل كل واحدة منهم في فروع أو أكثر ، وذلك كما لو كان معتمدا لدى شركتي تأمينإحداها

عتمد فيها روع المُ محددة من فروع التأمين، وتم تقليص نشاط شركة من هذه الشركات في هذه الف
اه الشركة ــمدا تجـــقى معتـــــــــي حين يبـــها، فــــيجة تقليص نشاطـف عن تمثيلها نتـأين يتوق ،هذا الوكيل

 .أو الشركات األخرى التي لم ُيقل ص نشاطها
التعويض سالف الذكر الحصول على مبلغ في  الوكيل العام حقويثبت في هذه الحالة 

إذا توفرت أسباب استحقاقه لهذا المبلغ  ،بسبب تقليص نشاطها التي توقف عن تمثيلهاتجاه الشركة 
 .التي سبق لنا ذكرها

 

 الخامسةالفقرة 

 شركة.العلى  المفروضةبالعقوبات تأثر مهام الوكيل 
 

الجهات التي تخضع  من طرفها ــــــــة عليــــــــــفروضــتزامات المــين االلــخالف شركة التأمــد تــق 
ما يعرضها بطبيعة الحال إلى عقوبات من طرف هذه الجهات، وهذه العقوبات قد  ،ها أو لرقابتهاـــــل

األخطاء التجاوزات و خصوصا إذا كانت هذه المخالفات أو أصال، العام  وكيلهاال تؤثر على مهام 
 فرض عليهاأين تُ  ،قة بالمنافسةغير جسيمة مثل: مخالفة شركة التأمين لألحكام القانونية المتعل

وتعرض مصالح  ،قد تكون هذه المخالفات جسيمة غير أنه، (1)تلتزم بدفعها فقط مالية غرامات
نشاط على بالضرورة توثر  ،عليها عقوبات فرضإلى  يؤديما  ،العمالء المؤمن لهم للخطر

 :ما يلي هذه العقوبات ومن، المعتمدون لديها ونالعام ءالوكال
  الجزئي أو الكلي لالعتماد.السحب 

 (2)التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين. 

                                                           
" بغض المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  01مكرر  248( أنظر: المادة 1)

النظر عن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين األجنبية 

 من مبلغ الصفقة. % 10التي تخالف األحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة، بغرامة ال يتجاوز مبلغها 

 رائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية.".يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الض

المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  241( أنظر: الفقرة الثانية من المادة 2)

 ي: "العقوبات المطبقة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين األجنبية ه
 عقوبات تقررها لجنة اإلشراف على التأمينات: -1

 .عقوبة مالية 
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مانحة  إلى أثار كل من السحب الكلي أو الجزئي إلعتماد شركة التأمينمن قبل وقد تطرقنا 
 ، أو تحويل محفظة عقودها كليا أو جزئيا.التوكيل

مختلف يلعب دورا هاما في توزيع للتأمين إلى أن الوكيل العام  في نهاية هذا الفصل نخلص
يتمتع بأوسع السلطات والصالحيات، اسم ولحساب شركة تأمين أو أكثر، كما أنه عقود التأمين ب

شركة لحساب باسم و طيلة مدة سريانها حيث يقوم بإبرام وتسيير هذه العقود  ،مقارنة بباقي الوسطاء
لك جعل عديد الشركات المعتمدة الناشطة في ، ذأو شركات التأمين التي اعتمدته بهذه الصفة

السوق الوطنية تتنافس إلعتماد أكبر عدد من الوكالء خصوصا شركات التأمين حديثة النشأة، ألن 
الوكالء يساهمون بشكل كبير في تقديم خدماتها للجمهور، وبالتالي توزيع أعباء األخطار المؤمن 

الخشية من وقوع هذه المخاطر، كما أنهم  منها على عدد كبير من األشخاص المشتركون في
 نون هذه الشركات من اكتساب شبكة توزيع واسعة النطاق بأقل التكاليف.يمكِّ 

 

 الثاني الفصل

 .والبنك التأمين لسمسارالنظام القانوني 
 

المعدل والمتمم ألحكام األمر  04-06من القانون  252مثلما أسلفنا الذكر، عددت المادة 
بالتأمينات وسطاء التأمين، وقد بحثنا في الفصل األول من هذا الباب أول هؤالء  المتعلق 95-07

هذا  في)سنتناول تنا شاملة لجوانب هذا الموضوع ـــي تكون دراســـذلك، ولكـــملة لـــالوسطاء، وتك
أو نشاط الطرفين اآلخرين المرخص لهما قانونا ممارسة مهنة  لكالالنظام القانوني  (الفصل

وما  يةــــمؤسسات المالـــال وأ كو نــــوالب ،ينـــالتأمسمسار : تواليـــتأمين وهما على الـــالوساطة في ال
 شابهها.

 التأمين لنظام القانوني لسمسارل (من هذا الفصل األول المبحثفي ) سنتطرق ،لذلك
 بنكـــالقانوني لل ظامــــللن (منه الثاني المبحث) صــخصـــنسفي حين ، باعتباره ثاني وســطاء التأمـــين

ن كان هذين على الجمهور أو المؤسسة المالية المخول لها قانونا توزيع بعض فروع التأمين ، وا 
                                                                                                                                                                          

 .اإلنذار 
 .التوبيخ 
 .إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت 

عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من لجنة اإلشراف على التأمينات، بعد أخذ رأي المجلس  -2
 وطني للتأمينات:ال
 .السحب الجزئي أو الكلي لالعتماد 
 .".التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين 
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، خصوصا ما يتعلق بالسلطات والصالحيات في الكثير من النواحيالطرفين يختلفان عن بعضهما 
 بحثه فيما سيأتي.سن، وهو ما الممنوحة لهم

 

 األول المبحث

 .سمسار التأمينالنظام القانوني ل
 

زادت  الحياة نواحي، ونظرا للتطور الحاصل في مختلف رفت السمسرة منذ عهد بعيدعُ 
توزيع عقود من بينها  عدة انتشرت بكثرة في الوقت الحاضر في مجاالتالحاجة إليها ألهميتها، ف

بالسمسار عند  طالب التأمينو المؤمن عقد هذا ال، غير أن استعانة طرفي الجمهورعلى  التأمين
، المؤمن والمؤمن له عقدال هذا كال طرفيبه لزم ال يُ  ،عقود التأمين يبقى أمرا اختياريامختلف إبرام 

 .إذ يمكنهما إبرامه مباشرة دون وساطة السمسار
 07-95من األمر  258عر ف المشرع الجزائري سمسار التأمين )بموجب المادة لقد 

سالف الذكر( بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس  ، المعدل والمتمم،بالتأميناتالمتعلق 
د و عقأو إبرام لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين بغرض اكتتاب 

 .(1)وكيال للمؤمن له ومسؤوال تجاهه هذا األخيرالتأمين، ويعد 
طالب التأمين يمثل أو المعنوي الذي الشخص الطبيعي ك لذفسمسار التأمين هو إذن 
وتحديد الغطاء  ،العقد، فيقوم بدراسة طلب التأمين برامالتفاوض إلخالل مرحلة وينوب عنه 

شركة التأمين نيابة عن المناسب لألخطار التي يريد طالب التأمين تغطيتها، كما يتفاوض مع 
طر أو األخطار المراد التأمين للتوصل إلى الشروط المالئمة لتغطية الخ وذلك ،المؤمن لهالعميل 

 .(2)الواجب الدفع قسط التأمينمبلغ ها، واالتفاق على من

ال لحساب  يمارس سمسار التأمين نشاط الوساطة في إبرام عقود التأمين لحسابه الخاص
تبر هذه األخيرة مسؤولة مدنيا وبالتالي ال تع ،، فهو حر ال يعد تابعا لشركة التأمينشركات التأمين

إذ هو ممثل  ،بخالف الوكيل العام للتأمين، بل حقيقة نشاطه على النقيض من ذلك عن أفعاله
غالبا ما يكون لمفوضه طالب التأمين في حدود األوامر التي يتلقاها منه، كما أن مجال تدخله 

                                                           
"سمسار التأمـين شخـص طبيـعي المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمـم، والتي تنص على أن:  07-95من األمر  258مادة ــ( أنظر: ال1)

التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين، ويعد أو معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة 
 سمسار التأمين وكيال للمؤمن له ومسؤوال تجاهه.".

 .312كري )بهاء بهيج(، بحوث في التأمين، المرجع السابق، صــــــــ( أنظر: ش2)
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م بأفعال مادية بحثة تهدف إلى التقريب بين وجهات يقتصر على القيا ، ومعين النطاق،مبين المعالم
 بخالف باقي الوسطاء.بإبرامه  انظر طرفي عقد التأمين ليقوم

وبمعنى آخر، تتمثل المهمة األساسية للسمسار في القيام بعمل مادي وهو التقريب بين 
وعرض مشروع طرفي عقد التأمين أو تحرير إما طلب التغطية أو التأمين لحساب طالب التأمين، 

 اقتراح وثيقة التأمين عليه، كما قد يساعد في تحرير ما يقتضي تعديل وثيقة تأمين قائمة بالفعل
، وينجز هذه األعمال لصالح أحد طرفي عقد كالتصريح بتغير احتمال وقوع الخطر المؤمن منه

 .(1)التأمين دون أن يتعهد بإسم هذا الطرف أو ذاك إال في حاالت استثنائية خاصة

باقي الوسطاء، ب وصالحيات مقارنة سلطاتقل األسمسار التأمين هو ن فإ ،ضف إلى ذلك
وجهات والتقريب بين  ،مع المؤمن واتعاقديلالعمالء حيث تقتصر صالحياته على البحث عن 

بين شركة التأمين  يتممن أجل إبرام عقود التأمين، وعليه فإن التعاقد في هذه الحالة  نظرهم
ذا لم تحدد سلط والعمالء السمسار بوضوح فإنه بذلك يتمتع ببعض الصالحيات التي  اتمباشرة، وا 

 استالم وأداء ،أقساط التأمين مبالغ وتحصيلسلطة قبض  :تتعلق بتنفيذ العقد دون سلطة إبرامه مثل
، كما يستلم البيانات ار المؤمن منهاخطعند تحقق األ ممبالغ التعويض الواجب دفعها للمؤمن له
إبرام عقد التأمين وأثناء  دالمؤمن له أو المكتتب عنالعميل والمعلومات التي يجب أن يصرح بها 

عالم  ،والتحقق من مصداقيتها ،سريانه استالم وبالتالي تسليم  سلطة، إضافة إلى بها شركة التأمينوا 
 .(2)وثيقة التأمين إلى المؤمن له

وقد ذهب البعض للقول بأن من بين المعايير أو األسس التي تميز السمسار عن الوكيل 
هو معيار االستمرارية في التأمين، إضافة إلى طبيعة كل من عقد الوكالة والسمسرة للتأمين العام 

في أداء المهام المكلف بها كل واحد منهما والمتعلقة بنشاط الوساطة، أين تتصف وكالة الوكيل 
 والديمومة، في حين أن وكالة السمسار عارضة تنقضي بانقضاء مهمة السمسار في الستمراريةبا

ألنه ال  ،ويسهل نقده ،للتمييز بينهما وهو معيار غير كاف، يتوسط في إبرامه كل عقد إتمام إبرام
 (3)يوجد ما يمنع من االتفاق على استمرارية عمل السمسار لحساب المؤمن أو وكيله المؤمن له

                                                           
 .14ت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، صـ( أنظر: مدح1)

 .وما بعدها 182، ص2010عمان، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، التأمين من الحريق، ادي )سمير صادق(، ــنظر: ع( أ2)

"عقود الغرر وعقد الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني(   هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدنيـالسن

 بعدها.وما  1167، المرجع السابق، صالتأمين"

 وما بعدها. 17ت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، صــ( أنظر: مدح3)
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ا قبل تقادم الدعاوى المترتبة فيمتد إلى غاية نهاية العقد الذي توسط في إبرامه، بل يصل لمرحلة م
 .عن عقد التأمين الذي توسط في إبرامه

مراحل متتالية، وبإتباع يتم قبول اعتماد سمسار التأمين بتوفر شروط، ووفق  وعلى العموم
وهو ما العام للتأمين،  يلالتي يتم من خاللها اعتماد الوك عن تلككليا تختلف  ،إجراءات محددة

 .يليفيما  بيانهمنا يستدعي 

 

 المطلب األول

 .اعتماد سمسار التأمين
 

تطرقت في الباب األول من هذه الرسالة إلى بيان شروط ممارسة مهنة أو نشاط الوساطة 
في هذا الميدان، وممارسة السمسار في التأمين، ومعلوم أن السمسرة في التأمين بدورها تعد وساطة 

ختلف عن تلك التي يجب توفرها في توفر هذه الشروط، غير أن بعضها ي لهذا النشاط يتطلب
 الوكيل العام للتأمين.شخص 

نشاط السمسرة في التأمين يجب عليه أوال مهنة أو لكي يمكن ألي شخص ممارسة إذن، 
، وفي حالة حصوله عليه لتفصل في طلبه هذا الماليةوزارة إلى تقديم طلب الحصول على االعتماد 

، ثم يسعى إلبرام اتفاقيات السمسرة مع بموجب قرار وزاري، يلتزم بعدها بالقيد في السجل التجاري
 .جمهورالعلى هي ي يرغب في التوسط في توزيع عقود التأمين التي تعرضها شركات التأمين الت

 

 الفرع األول

 .إلى وزارة المالية االعتمادتقديم طلب الحصول على 
 

على توفر إلى وزارة المالية لطلب الحصول على االعتماد سمسار التأمين تقديم يتوقف 
طلب الحصول ب يرفقه ،بملف يتكون من عدة وثائق هذا األخيرعدة شروط محددة قانونا، يثبتها 
أو لدى  ،وزارة الماليةالتأمينات بمديرية لدى  هذا الملف يودع ،على االعتماد لممارسة هذه المهنة

 .لمجلس الوطني للتأميناتل الدائمة مانةاأل
 قبولأو  برفض منح االعتماد إمافي هذا الطلب  الوزير المكلف بالماليةبعدها فصل ي

، وفي هذه ليشرع في ممارسة نشاطهإذا ُمنح له اإلعتماد ليقوم السمسار بخطوات أخرى  ،منحه
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 ،يصدره الوزير المكلف بالماليةبموجب قرار وزاري االعتماد  يمنح( اعتماده)قبول الحالة األخيرة 
 .للتأميناتبعد استشارة المجلس الوطني 

 

 ىاألول الفقرة

 عتماد.االطلب الحصول على تقديم شروط 
 

والذي يحدد شروط منح  340-95في المرسوم التنفيذي رقم )الجزائري المشرع  عدد
عدة سالف الذكر( وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، 

شروط يجب أن تتوفر في الشخص الراغب في ممارسة مهنة سمسار تأمين، تختلف هذه الشروط 
 شخصا طبيعيا أو اعتباريا.بهذه الصفة د اعتماده المرا التأمين سمسارإذا كان بحسب ما 

 من طرف شخص طبيعي ذلك أن نشاط السمسرة في التأمين يمكن ممارسته بصورة فردية
القانون التجاري: نصوص المحددة في األموال أو األشخاص شركات أو في شكل شركة من 

 Société àالمسؤولية المحدودة )شركة ذات وال ،(Société en nom collectifتضامن )الشركة ك

responsabilité limitée) (1). 
في  الراغبيجب أن تتوفر في  تأمين )شخص طبيعي(طلب اعتماد سمسار ل بالنسبةف
 التالية:القانونية تأمين الشروط ال ة فير السمس نشاطممارسة 

 .الخلق الحسن 
  سنة على األقل. 25بلوغ عمره 
 .الجنسية الجزائرية 
  المهنية المطلوبة.الكفاءة 
 .امتالك الضمانات المالية المطلوبة 

عتماد على توفر عدة شروط منح اإليتوقف أما بالنسبة لسمسار التأمين شخص معنوي ف
، إضافة هذا من جهة في التأمينشركة السمسرة  األشخاص الذين سيتولون تسييرمحددة قانونا في 

 .شركاءالمن  واحدإلى شروط أخرى يجب أن تتوفر في كل 
تسيير شركة السمسرة في التأمين، يجب أن األشخاص الذين سيتولون للشخص أو فبالنسبة 
 الشروط التالية: ،ودون استثناء ،تتوفر فيهم جميعا

                                                           
)1( NAIMI (J-C), Op. Cit, p57. 



 ...........النظام القانوني لوسطاء التأمين......................الباب الثاني...................

 237 

 .الخلق الحسن 
  سنة على األقل. 25 سنبلوغ 
 .الجنسية الجزائرية 
 .الكفاءة المهنية المطلوبة 

منهم  واحدفي شركة السمسرة في التأمين فيجب أن يتوفر في كل المساهمون الشركاء  أما
 :الشروط التالية أيضا

 .الخلق الحسن 
 .الجنسية الجزائرية 
 .اإلقامة في الجزائر 
  تحرير رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول

 بهما في هذا المجال.
 .امتالك الضمانات المالية المطلوبة 
 (1)امتالك القدرات المالية المطلوبة. 

                                                           
طاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه ـــروط منح وســـوالذي يحدد ش 340-95فيذي رقم ـــمن المرسوم التن 05( أنظر: المادة 1)

 " يتوقف اعتماد سمسار التأمين على توفر الشروط اآلتية:اقبتهم، والتي تنص على أنه: منهم، ومكافأتهم، ومر

 في األشخاص الطبيعيين: - أ

 الخلق الحسن. -

 سنة على األقل. 25بلوغ عمره  -

 الجنسية الجزائرية. -

 الكفاءة المهنية المطلوبة. -

 امتالك الضمانات المالية المطلوبة. -
 في األشخاص المعنويين: - ب

 في مسيري شركات السمسرة ما يأتي: يجب أن تتوفر

 الخلق الحسن. -

 سنة على األقل. 25بلوغ عمره  -

 الجنسية الجزائرية. -

 الكفاءة المهنية المطلوبة. -

 كما يجب أن يتوفر في الشركاء ما يأتي:

 الخلق الحسن. -

 الجنسية الجزائرية. -

 اإلقامة في الجزائر. -

 التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.تحرير رأسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في  -

 امتالك الضمانات المالية المطلوبة. -

 امتالك القدرات المالية المطلوبة.". -
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ملزم  في التأمين أن كل شريك في شركة السمسرةلنا جليا من خالل سرد هذه الشروط يتبين 
بصفة مستقلة عن باقي الشركاء، وال يعني  دج( 1.500.000بتقديم الضمانات المالية المطلوبة )

 بينهم.فيما ذلك اقتسام مبلغ الضمان هذا 
في الشركاء في لم يشترط المشرع الجزائري يتبن أيضا من خالل سرد هذه الشروط أن كما 

السن القانونية التي تمكنهم كل من: الخبرة أو الكفاءة المهنية، المؤهالت العلمية، و شركة السمسرة 
 .أشخاص طبيعيةتأمين اعتمادهم كسماسرة  تقدموا بطلبهذه المهنة إذا ما  ممارسةمن 

في  يتم إثبات توفر شروط ممارسة نشاط السمسرة في التأمين السالف ذكرها ،وعلى العموم
بمجموعة من الوثائق تشكل معا ملف طلب  أشخاصا طبيعية كانوا أو اعتبارية ،طالبي االعتماد

 الحصول على االعتماد.
 

 الفقرة الثانية

 لممارسة مهنة سمسار تأمين. االعتمادطلب ملف 
 

تأمين  ة فير السمسيجب على الشخص الراغب في الحصول على االعتماد لمزاولة مهنة 
 أو يودع لدى أمانة المجلس الوطني للتأمينات ،الماليةيودع إما بمديرية التأمينات بوزارة ملف تقديم 
فروع التأمين التي طالب االعتماد  من خاللهيبين  طلب الحصول على االعتمادب ويرفق، الدائمة
 جمهور.التوزيعها على التوسط في يريد 

تأمين  ة فير السمسالملف الذي يرفق بطلب الحصول على االعتماد لممارسة مهنة  ويتكون
شخصا طبيعيا أو معنويا،  االعتماد طالبتختلف بحسب ما إذا كان السمسار  ،وثائقعدة من 
 ما يلي:في الحصول على االعتماد( طلبإضافة إلى )ل هذه الوثائق ثمتوت

 بالنسبة لسمسار التأمين كشخص طبيعي:
 .مستخرج من عقد الميالد 
  (3)مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم. 
 .شهادة الجنسية 
 .شهادة اإلقامة 
  آخر تصريح كتابي من طالب االعتماد يؤكد فيه أنه ال يمارس أي نشاط مهني

 منافيا لصفة سمسار التأمين.يعده التشريع المعمول به 
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 .شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة 
 المطلوبة.العلمية  ةالشهاد 
 .الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة 

بشركة وثائق خاصة فيجب تقديم  في التأمين، اعتماد شركة سمسرة ُطلبإذا في حين 
كل خاصة ب وأخرى ،لهذه الشركة المسيرينكل واحد من ووثائق خاصة ب ،في التأمين السمسرة

 شريك في هذه الشركة.
 بالنسبة لشركة السمسرة في التأمين:ف

 .نسخة طبق األصل من القانون األساسي لشركة السمسرة 
 .وثيقة تثبت تحرير رأس المال 

 ين:أو كل واحد من المسير  بالنسبة للمسيرو 
  المسيرين.شهادات الكفاءة المهنية للمسير أو 
 .مستخرج من عقد الميالد 
  3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم. 
 .شهادة الجنسية 
 .شهادة اإلقامة 
 .شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة 
 المطلوبة.العلمية  ةالشهاد 

 بالنسبة لكل واحد من الشركاء:و 
  3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم. 
 شهادة الجنسية.  
 شهادة اإلقامة.  
 (1)الوثائق التي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء. 

                                                           
والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه  340-95نفيذي رقم ـمن المرسوم الت 06مادة ـــــ( أنظر: ال1)

 " يجب أن يرفق طلب االعتماد بالوثائق التالية:منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 

 بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين: - أ

 مستخرج من عقد الميالد. -

 .3قضائية رقم مستخرج من صحيفة السوابق ال -

 شهادة الجنسية. -

 شهادة اإلقامة. -
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يتم إيداع هذا الملف بمديرية التأمينات بوزارة المالية، أو بأمانة المجلس الوطني للتأمينات 
 اإلعتماد.منح ليتم البث فيه إما بقبول أو رفض 

 

 الفقرة الثالثة

 التأمين. السمسرة فيالفصل في طلب االعتماد لممارسة مهنة 
 

للملف سالف الذكر  لممارسة مهنة سمسار تأمين طالب الحصول على االعتماد إيداعبعد 
ته الوزير المكلف بالمالية بعد دراسيفصل التي سبقت اإلشارة إليهما، بإحدى الهيئتين اإلداريتين 

وهذا  ،منح االعتمادأو رفض بقبول إما استشارة المجلس الوطني للتأمينات في هذا الطلب و ملف لل
 .(1)بموجب قرار
منح االعتماد للشخص الراغب في ممارسة  موافقة الوزير المكلف بالمالية علىفي حالة و 

أو بإسم ، هذا االعتماد باسم السمسار يحرريصدر في ذلك قرار وزاري، و مهنة السمسرة في التأمين 
 يجب أن يتضمن هذا االعتماد ما يلي:و في التأمين،  شركة السمسرة
  إبرامها.في سمسار اليتوسط سبيان دقيق لفروع التأمين التي 
 (2)وتاريخ صدوره ،الرقم التسلسلي لهذا االعتماد. 

                                                                                                                                                                          

تصريح كتابي من طالب االعتماد يؤكد فيه أنه ال يمارس أي نشاط مهني يعده التشريع المعمول به منافيا لصفة  -
 سمسار التأمين.

 شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة. -

 الشهادات المطلوبة. -

 المالية المطلوبة.الوثائق التي تثبت وجود الضمانات  -

 بالنسبة إلى األشخاص المعنويين: - ب

 نسخة طبق األصل من القانون األساسي لشركة السمسرة. -

 وثيقة تثبت تحرير رأس المال. -
 :بالنسبة إلى المسيرين 

 شهادات الكفاءة المهنية للمسير أو المسيرين. -

 مستخرج من عقد الميالد. -

 .3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 ادة الجنسية.شه -

 شهادة اإلقامة. -

 شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة. -

 الشهادات المطلوبة. -

، وشهادة الجنسية، وشهادة اإلقامة والوثائق التي تثبت وجود 3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 الضمانات المالية المطلوبة لكل واحد من الشركاء.".

والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم،  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  4( أنظر: المادة 1)

" تتوقف ممارسة مهنة سمسار التأمين على اعتماد يمنحه إياه الوزير المكلف ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 
 رة المجلس الوطني للتأمينات.".بالمالية بقرار بعد استشا

طاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه ــروط منح وســـوالذي يحدد ش 340-95فيذي رقم ــمن المرسوم التن 08( أنظر: المادة 2)

في  "يحرر االعتماد باسم سمسار التأمين أو باسم شركة السمسرةمنهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 
 التأمين التي تطلب االعتماد، ويجب أن يشتمل على ما يأتي:
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مرقم  ،خاص بسماسرة التأمينفي سجل لسمسار لالممنوح يسجل االعتماد  ،وفي هذه الحالة
 .(1)عليه، يمسكه لهذا الغرض الوزير المكلف بالماليةومؤشر 

وال يمكن لسمسار التأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا مزاولة مهنة السمسرة في 
 هذا لمجرد الحصول علىجمهور الوتوزيع العقود التي تحصل على االعتماد بشأنها على التأمين 

، ألن (2)القيد في السجل التجاريبالتزامه إال بعد ال يصبح فعليا هذا نشاطه  أي أناالعتماد، 
 .نشاطه هذا يعد عمال تجاريا

يمكن للوزير المكلف بالمالية وبموجب قرار معلل ومبرر، رفض منح االعتماد  ،في المقابل
كليا أو جزئيا، أين يتم في هذه الحالة تبليغ طالب االعتماد بقرار الرفض بواسطة لسمسار التأمين 

يمكن لطالب االعتماد في هذه الحالة أن يطعن في هذا ، و موصى عليها مع وصل االستالمرسالة 
 القرار لدى السلطة القضائية المختصة.

ذا لم يحصل التبليغ د لممارسة مهنة ، فيمكن في هذه الحالة لطالب االعتمالسبب ما وا 
تاريخ إيداع ملف طلب  ابتداء من ،( الموالية6في األشهر الستة ) اطعنسمسار تأمين أن يقدم 
 .(3)االعتماد المؤسس قانونا

منح االعتماد لطالبه امتنع عن عن فإذا رأى الوزير المكلف بالمالية أي سبب يبرر امتناعه 
منحه كليا، في المقابل يمكنه منح االعتماد جزئيا، ومن ذلك عدم الترخيص للسمسار في توزيع 

                                                                                                                                                                          
 بيان دقيق لفروع التأمين. - أ

 الرقم التسلسلي وتاريخ اإلصدار.". - ب

االعتمادات الممنوحة لسماسرة التأمين )أشخاص طبيعين أنظر: وعلى سبيل المثال ال الحصر  ،في هذا اإلطار
 واعتباريين( الواردة في القرارات التالية:

)شخص  والمتضمن اعتماد سمسار للتأمين، 2010ديسمبر سنة  13الموافق لـ  1432محرم عام  7القرار المؤرخ في  -

 .22، ص2011يناير  16الصادرة بتاريخ ، للسنة الثامنة واألربعون 03طبيعي(، الجريدة الرسمية العدد 

 والمتضمن اعتماد سمسار للتأمين، 2011نوفمبر سنة  17الموافق لـ  1432ذي الحجة عام  21القرار المؤرخ في  -

 .24، ص2012يوليو  22الصادرة بتاريخ ، للسنة التاسعة واألربعون 42)شخص معنوي(، الجريدة الرسمية العدد 

دد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه ــوالذي يح 340-95فيذي رقم ــمن المرسوم التن 09( أنظر: المادة 1)

رة التأمين في سجل مرقم ومؤشر سا"تسجل االعتمادات التي تسلم لسمنهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: م
 عليه يمسكه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.".

األهلية المهنية وسحبه والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد و 340-95نفيذي رقم ــوم التـــمن المرس 07( أنظر: المادة 2)

"ال تصبح ممارسة مهنة سمسار التأمين فعلية، سواء في ذلك األشخاص منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 
 الطبيعيون أو المعنويون، إال بعد الحصول على االعتماد والتسجيل في السجل التجاري وفقا للتشريع المعمول به.".

والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  10( أنظر: المادة 3)

ض طلب االعتماد رفضا كليا ـــية أن يرفـــكلف بالمالـــ" يمكن الوزير الممنهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 
 أو جزئيا بقرار.

السلطة القضائية المختصة خالل اآلجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يمكن أن يطعن لدى 
في قرار الرفض الذي يعلله الوزير المكلف بالمالية، ويبلغه في رسالة موصى عليها مع وصل استالم إلى السمسار الذي 

 يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.

( ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب االعتماد المؤسس 6طعن في األشهر الستة )وإذا لم يحصل التبليغ، يمكن أن يقدم ال

 قانونا.".
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نشاطه على التي تقدم بطلب الحصول على االعتماد بشأنها، وقصر  فروع التأمينجميع عقود 
 التأمين فقط دون غيرها.فروع توزيع بعض 

 

 رع الثانيالف

 .التزام السمسار بالقيد في السجل التجاري
 

مباشرة نشاطه لمجرد حصوله على الشروع في ممارسة مهنته، و ال يمكن لسمسار التأمين 
اإللتزام بالقيد باعتباره تاجرا قبل ذلك و ، بل يجب عليه ونا منحهلها قانالجهة المخول االعتماد من 

من  07بموجب نص المادة  ، وذلك وفقا لما قضى به المشرع الجزائري(1)في السجل التجاري
والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية  340-95المرسوم التنفيذي رقم 
 .، سالفة الذكرتهم، ومراقبتهموسحبه منهم، ومكافأ

ويعد شرط القيد في السجل التجاري شرط يختص به سمسار التأمين فقط دون باقي 
الوسطاء، وذلك راجع لكونه يمارس نشاطا تجاريا، عكس الوكيل العام للتأمين الذي يمارس مهنة 

دون  هال يمكن للسمسار الشروع في ممارسة نشاط ،شرط جوهريغير تجارية، وهذا الشرط هو 
ال محالة فإنه سيتعرض وشروعه في ممارسة النشاط وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك اإللتزام به، 
 جنائية.أخرى مدنية و من صنفين: جزاءات لجزاءات 
 

 الفقرة األولى

 .في السجل التجاري القيدوجوب 
 

في  ةالسمسر أو نشاط لممارسة مهنة  االعتمادقرار بعد حصول سمسار التأمين على  
بالتسجيل أو القيد في السجل ن الوزير المكلف بالمالية، يلتزم هذا األخير صادر ع تأمينال

وهذا بعد  ،هنشاطممارسة عندها الشروع في يمكنه و بذلك صفة التاجر،  أين يكتسبالتجاري، 
اإلطالع على المؤمن لهم  جمهورخصوصا اإلشهار القانوني لوضعيته، حيث يمكن للغير 

 نشاط الذي يزاوله.الوضعيته، ومقره ومحله التجاري، و 
 ويجب أن يرفق سمسار التأمين طلب قيده في السجل التجاري بنسخة من قرار االعتماد 

وعقود التأمين المرخص له التوسط  ،وذلك لبيان طبيعة نشاطه ،الصادر عن الوزير المكلف بالمالية
                                                           

)1( DE BOISSIEU (J-L.), Op. Cit, p96. 
BOUT  (R.), Op. Cit, p45. 
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، وهذا خالل شهرين من حصوله عليه ،الجمهوروالتي منح له االعتماد لتوزيعها على  ،إبرامهافي 
السمسرة في التأمين ، مثل القانون األساسي لشركة هذا الوثائق األخرى التي تؤكد طلبهإضافة إلى 

 وبيان المسيرينشخصا اعتباريا، الحاصل على االعتماد من وزارة المالية إذا كان السمسار 
والمنصوص  ،وغيرها من الوثائق المطلوبةوالشركاء في شركة السمسرة، والسلطات المخولة لهم، 

 عليها صراحة في التشريع المعمول به في هذا المجال.
 

 الفقرة الثانية

 جزاءات االمتناع عن القيد في السجل التجاري.
 

السجل التجاري يعرضه القيد في شروع سمسار التأمين في ممارسة نشاطه دون التزامه ب إن
 سواء ،جنائية، حيث يحظر عليه التمسك بصفته كتاجر في مواجهته للغيرأخرى لجزاءات مدنية و 

فتسقط عنه ، ، أو تجاه غيره من وسطاء التأمينالمؤمن لهمعمالئه من أو  شركات التأمينتجاه 
المترتبة عن  والواجبات جميع الحقوق التي يتمتع بها بصفته تاجرا، بينما يتحمل جميع المسؤوليات

 بالقيد في السجل التجاري. بااللتزاموهذا كجزاء مدني إلخالله  ،ممارسة نشاطه
التزامه بالقيد في ب إخاللهسمسار التأمين في حالة  اي يتعرض لهتال ةالجنائي اتأما الجزاء
غلق إضافة إلى ، دج 100.000و 10.000غرامة مالية تتراوح بين  :تمثل فيتالسجل التجاري ف
التزامه بالقيد في بوضعيته هذا األخير لغاية تسوية الذي يزاول فيه نشاطه إلى محله التجاري 
 .(1)السجل التجاري

 

 رع الثالثالف

 .ات السمسرة مع شركات التأمينإبرام اتفاق
 

لسجل التجاري، يقوم بإبرام بعد حصول سمسار التأمين على االعتماد، والتزامه بالقيد في ا 
شركات التأمين التي كل مع  (2)(Protocole d’accord de courtage)السمسرة إتفاقات وتوقيع 

                                                           
الجريدة ة، طة التجاريـروط ممارسة األنشـــتعلق بشــــالم، 2004أوت  14المؤرخ في  08-04ون رقم ــــمن القان 31( أنظر: المادة 1)

 30"يقوم األعوان المؤهلون والمذكورون في المادة والتي تنص على أنه: ، 2004، المؤرخة في سنة 52الرسمية العدد 

أعاله بغلق محل كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجيل في السجل التجاري إلى غاية 
 تسوية مرتكب الجريمة لوضعيته.

 دج.".100.000دج إلى 10.000إجراء الغلق، يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة من زيادة على 

 والمتضمن بروتوكول اتفاق سمسرة. 02( أنظر: الملحق رقم 2)
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مساهمة، حيث  ةتأخذ شكل شركو  ،ممارسة نشاطه معهال األخرىهي نيل اعتمادها يرغب في 
سمسار لتفوض كل شركة تأمين بموجب هذا االتفاق سمسار التأمين حق التعامل معها، فال يمكن ل

برام عقود و  توزيع يتوسط في وأمع شركة تأمين ما أن يتعامل معها  االتفاق االذي ال يبرم هذ ا 
 .الجمهورعلى  التأمين التي تعرضها
غير ملزم بإبرام إتفاقات السمسرة مع جميع شركات التأمين التأمين سمسار ورغم أن 

بل يمكنه االقتصار على بعضها، خصوصا تلك التي لها مكانة هامة الوطنية الناشطة في السوق 
وتتميز باالستقرار المالي، إال أن قيامه بذلك يفيده من نواحي عدة، ويوسع نشاطه أكثر  ،في السوق

رسة نشاط الوساطة في تقديم أغلب عقود التأمين، ولحساب عديد على النحو الذي يمكنه من مما
فروع تأمينات األشخاص كما األضرار، إن لم قديم ـــفي السوق، والتي تقوم بتطة ـــالشركات الناش

 تكن كلها.
يضبط اتفاق السمسرة هذا عالقة السمسار مع شركة التأمين التي قبلت اعتماده، وذلك 

في مجملها حقوق والتزامات كل طرف تجاه  وتتناول ،مجموعة من المواد تبين عدة أحكام بموجب
وعلى العموم يمكن تحديد نشاط  ،أثناء ذلك التأمين سمسارالذي يقوم به النشاط حدود األخر، و 
 :في مجالين اثنين هماحسب ما ورد في هذا العقد التأمين  سمسار

 

 الفقرة األولى

 عقود التأمين.وتوزيع  االكتتابنشاط 
 

سلطات وصالحيات وأخرى خاصة  ،ضمن قواعد وشروط عامةتحدد في هذا العقد 
برام ما تعلق بو  ،السمسار ، الجمهورالتي تعرضها الشركة على  التأمينعقود نشاط اإلنتاج، توزيع وا 

 شركةتقيده الذي ( Pouvoirs de souscriptions)االكتتاب سلطات خصوصا ما تعلق بحدود 
 .التأمين به

التي أجاب عليها طالبوا )فيقوم السمسار بتحويل طلبات التأمين واستمارات األسئلة 
)أثناء سريان العقود التي أبرمت  االمؤمن منهر اخطوالتصريحات بتفاقم احتمال تحقق األ ،(التأمين

ا، ومعاينته بعد تحققه من صحتهالتأمين التي اعتمدته بهذه الصفة وذلك شركة إلى من قبل( 
 طية هذه األخطارــــشركة تغـــد قبول الطار المؤمن منها، وعنـــواألخ ،ؤمن عليهاـــمتلكات المـــللم

تحويلها إلى السمسار يتولى  ،عها عليهاـــعديالت وتوقيــــالتمالحق أو  تأمينــــال ها لعقودــــبإبرام
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كل حسب  ة بهمـــواستالم النسخ الخاص ،هاـــوقيع عليـــدورهم بالتـــقوموا هم بـــلي الئه المؤمن لهمــعم
 .حالته

وتوزيعها على  فروع التأمين التي يمكن للسمسار التوسط في إبرامها ي هذا العقدفكما تحدد 
، على أنه يجب أال تخرج هذه العقود (1)لحساب كل شركة تأمين أبرم هذا االتفاق معهاجمهور ال

الوزير المكلف  طرفمن سابقا على الجمهور عن نطاق الفروع التي منح له االعتماد لتوزيعها 
 بالمالية.

 وفي الحقيقة، يرجع تحديد نطاق فروع التأمين المرخص للسمسار الوساطة في اكتتابها
وما تحوزه هي  ،له إلى شركة التأمين، وحدود سلطات اإلكتتاب المعينة وتوزيعها على الجمهور

بدورها من إعتماد، فهذه المعالم المرسومة للسمسار هي ذاتها الحدود التي تضعها الشركة لفروعها 
 ووكاالتها المباشرة في الغالب.

التقيد بما تضعه له شركة التأمين من قيود، سواء من في كل األحوال يجب على السمسار و 
أين يمتنع عن التفاوض  ،جمهورالالتوسط في إبرامها وتوزيعها على يمكنه حيث فروع التأمين التي 

، أو من ناحية حدود سلطات االكتتاب أو سقف قود تأمين ال يحوز ترخيص توزيعهاقصد توزيع ع
 الضمان التي تمنحه الشركة للمؤمن لهم.

 

 الفقرة الثانية

 نشاط التسيير وتسوية الحوادث.
 

صيل مبالغ وقبل تحقق الخطر المؤمن منه يقوم سمسار التأمين بتح ،أثناء سريان العقد
ي ود التأمين التبموجب عق ممقابل الضمانات الممنوحة له ممن المؤمن له األقساط الواجبة الدفع

سواء تم ، ويتم هذا التحصيل وفق األساليب التي تقبلها شركة التأمين، اتوسط السمسار في إبرامه
أو غيرها من الطرق المتعارف عليها والتي جرى  ،طريق شيك بنكي أو بريدي أو عن ،نقداالتسديد 

 ،صةتسليم العميل المؤمن له محضر المخالب حينها يقوم السمسارالعمل بها في هذا المجال، 
في حسابها البنكي أو البريدي، كل هذا إذا  إلى شركة التأمين أو إيداعها وتحويل هذه المبالغ

 فوضته الشركة سلطة تحصيلها.

                                                           
المتضمن  02وية الحوادث الوارد في الملحق رقم ــتاب وتســـبين سلطات االكتــدول الذي يــحددة في الجــين المــ( أنظر: فروع التأم1)

 بروتوكول اتفاق سمسرة.
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بتسيير وتسوية  المتعلقة بموجب اتفاق السمسرة سلطات السمسارتحدد شركة التأمين كما 
 ،عند تحقق األخطار المؤمن منها( Pouvoirs de gestion et règlement de sinistres)الحوادث 

 .(1)والتزاماته حينها
عند تحقق فأنه يقوم  لحسابها تسيير الحوادثسلطة  سمسارإذا ما فوضت شركة التأمين للف

 من العمالء المؤمن لهم في اآلجال المحددة قانونا بوقوعهاباستالم التصريح  ار المؤمن منهاخطاأل
، والتأكد من صحة حتى ال يسقط حقهم في التعويض )عدا في الحاالت الطارئة أو القوة القاهرة(

هذه  للوقوف على الخسائر التي خلفتها على المعاينة الميدانية هذه التصريحات بناءوصدق 
لمباشرة في أقرب اآلجال مانحة الضمان التأمين شركة هذه التصريحات إلى  تحويلثم ، األخطار

قيمة الخسائر  في حدود التعويضاتمبالغ دفع بالتالي و  ،األضرارالخسائر و قيمة إجراءات تقدير 
الذي يربطه عقد الللسمسار في  حددالم سقف التعويضحدود  ، أو فيالحاصلة فعال واألضرار

 .التي اعتمدته بهذه الصفة بشركة التأمين
نتيجة  ،التأمين للسمسار مبالغ التعويض التي تلتزم بدفعها تسلم شركةخاصة في حاالت و 
ليتولى هو المضمونة بموجب عقود التأمين التي أبرمتها بوساطته،  امنهر المؤمن اخطتحقق األ
التي تثبت سداد شركة  اتمع توقيعهم على محاضر المخالصلمؤمن لهم، ها للعمالء اءبنفسه أدا

 التأمين لمبالغ التعويض الواجبة الدفع.
التي قبلت  لسمسار وشركة التأمينكما تحدد في العقد المتضمن اتفاق السمسرة المبرم بين ا

توسط ل عن كل عقد تأمين يمقابك هذا األخيريتقاضاها سالتي  نسب العموالت اعتماده بهذه الصفة
 .(2)في إبرامه

وما يمكن استخالصه من ضرورة قيام سمسار التأمين بإبرام عدد من اتفاقات السمسرة مع عدة 
يد من حق التفرد اإلقليمي، وال ال يخضع لمبدأ اإلقليمية، فال يستفهذا شركات تأمين هو أن نشاطه 

يمكنه بذلك التعامل مع أي ف، مثل الوكيل العام يتقيد بمبدأ مركزية أو محلية الخطر المراد تأمينه
، إذ اإلجتماعي وفي أي مكان يقع مقرها بهذه الصفة،من شركات التأمين التي اعتمدته شركة 

أو دائرة من تقع في أي مكان أو ممتلكات أخطار تغطي يتوسط في إبرام عقود تأمين يمكنه أن 
 اإلقليم الوطني. دوائر
 

                                                           
والمتضمن بروتوكول اتفاق سمسرة، والجدول الذي  02ة الواردة في الملحق رقم ــروط العامـــمن الش 12و 11و 10( أنظر: المواد 1)

 يحدد سلطات االكتتاب وتسوية الحوادث سالف الذكر.

 والمتضمن بروتوكول اتفاق سمسرة. 02د في الملحق رقم سمسار والوارالدد نسب العموالت التي يتقاضها ـ( أنظر: الجدول الذي يح2)
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 الثاني المطلب

 .سار التأمينـــــــسم مهام
 

مدى اتساع التفويض القانوني الذي يحوزه سمسار ب ما يتعلقيفرق البعض من الفقه في
تفويض السمسار في البحث عن العمالء غير واضح فيه يكون  األولالتأمين بين فرضين، 

الحدود، وفي هذه الحالة ال تنتهي مهمة السمسار بإبرام العقد وتسليم وثيقة وغير مبين  ،النطاق
نما تمتد بعد ذلك إلى التوسط في بعض العمليات المتعلقة بتنفيذ  هذا آثار التأمين للمؤمن له، وا 

للمؤمن لهم  ، أو في تسليم مبالغ التأمينالواجبة الدفع األقساطوتحصيل العقد، كالتوسط في قبض 
أو مكتتب العقد  من المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه، أو في تلقي البيانات المطلوب

 أما الفرض الثاني، ... وغيرهاسواء عند إبرام العقد أو عند تفاقم احتمال وقوع الخطرالتصريح بها، 
 لبحث عن العمالءوقاصرا على مجرد ا ،ومبين المعالمتفويض السمسار واضح الحدود فيه يكون ف

، وفي هذه الحالة تنتهي مهمة السمسار بالضرورة بمجرد إبرام العقد وتسليم وثيقة طالبي التأمين
، حقةالالالمادية أن يتوسط في عمل من أعمال التنفيذ بعد ذلك ، فال يكون له للمؤمن له التأمين

 .(1)هذا الطرف أو ذاك تجاهومن ثم فال حجية لما يأتيه من األعمال في هذا الشأن سواء 
في نص المادة غير أن المتأمل للتعريف الذي وضعه المشرع الجزائري لسمسار التأمين 

من جهة، واألعمال المادية المكلف المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،  07-95من األمر  258
بهذه الشركات من  بالقيام بها من طرف شركات التأمين بموجب عقود اتفاقات السمسرة التي تربطه

التفويض، فهو مكلف من كال الطرفين المؤمن )شركة التأمين( أو ثنائي جهة أخرى يجده مزدوج 
تهدف في  ،لحساب هذا الطرف أو ذاكوالمؤمن له )العميل( بالقيام بعدة مهام وأعمال مادية 

 وتنفيذ آثاره فيما بعد، وهذا يعني أنه وكيل لكليهما. ،عقد التأمينوتوقيع إبرام إتمام مجملها إلى 

طالب التأمين، إال أنه في كثير من لعميل رغم أن األصل في سمسار التأمين أنه وكيل لو 
طالب لعميل يجمع بين أكثر من توكيل، فهو إضافة إلى كونه وكيال لإن لم تكن كلها األحيان 

لتي يتوسط في إبرام عقود التأمين التي توزعها على شركة التأمين الوكيال أيضا التأمين، يكون 
باسمها  التي تفوضه هذه األخيرة القيام بهاالمحددة في القيام ببعض المهام  وهذا، (2)جمهور العمالء

                                                           
"عقود الغرر وعقد  ( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني(1)

 .1167، المرجع السابق، صالتأمين"

)2( MARTIN (L.), Actualité et devenir du courtier d’assurance en France, Presses universitaires d’Aix-
Marseille, 1991, p18. 
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 السمسار تتصل بجميع فروع التأمين التي يتوسطومألوفة عامة  المهام، سواء كانت هذه لحسابهاو 
خصوصا  ،تكون هذه السلطات خاصة ببعض فروع التأمين دون غيرها أو، دون استثناء في إبرامها

 وثيقة تأمين واحدة.موجب تلك العقود المركبة التي تشمل ضمان أخطار متعددة ب
 

 الفرع األول

 .طالب التأمينل وكيالباعتباره سمسار المهام 
 

ال يمكن لسمسار التأمين مباشرة نشاط الوساطة في إبرام أي عقد من عقود من المعلوم أنه 
 ،إال إذا حصل على تفويض من العميل طالب التأمينالمرخص له توزيعها على الجمهور التأمين 

تأمين  األخيريخوله بمقتضاه البحث عن شركة التأمين التي تقبل تغطية األخطار التي يريد هذا 
عند القيام  مسؤوال تجاههيعد بالتالي و  ،يال لهـــبح السمسار عندها وكـــمنها، فيصنفسه أو ممتلكاته 

المؤمن طالب التأمين أو  عميلهفما هي المهام المنوط بالسمسار القيام بها لحساب ، ببعض المهام
 في مختلف المراحل التي يمر عليها إبرام عقد التأمين؟ له

شركة التي تقبل تغطية أخطار عميله العن  يسعى السمسار كمرحلة أولى إلى البحث
إتمام إبرام العقد، على أن عند هذه األخطار  ضمنواختيارها لتكون هي التي ست ،طالب التأمين

، هاتأمينضه وحدد الممتلكات التي يريد مفو  ،قد قام بدراسة هذه األخطارالسمسار قبل ذلك يكون 
، ثم تأتي عميلهوترتيبها وفق احتياجات ومقتضيات مصالح  ،يشملها العقدسالضمانات التي 
وهي في  اآلثار المترتبة عنهوتنفيذ  ،لعقدلار وهي تسيير السمسالتي تلي إبرام العقد، المرحلة الثانية 

 .الحقيقة االلتزامات الناشئة عن عقد التأمين
يجب أن يتم بعد غير أن قيام السمسار بهذا العمل أو ذاك لحساب عميله طالب التأمين 

ن للسمسار أن يتدخل بمحض ، فال يمكبكل ذلكلقيام فويض وتوكيل هذا األخير للسمسار سلطة ات
عميله بعض التزامات بتنفيذ  يقومأو  ،هذه المهام أو كل تنفيذ إحدى يخولهدون أي تفويض إرادته 

عقود التأمين دون رضا ، أو يتولى إبرام وتوقيع طالب التأمين أو المؤمن له تجاه شركة التأمين
 .عميله المؤمن له

ُتلزم كل شركات التأمين أي سمسار بوجوب حصوله على تفويض كتابي من  ،تنفيذا لذلك
يخول بموجبه السمسار التوسط في اكتتاب عقود التأمين التي  ،العميل طالب التأمين أو المؤمن له

، كل هذا قبل شروع السمسار هذا األمرقيق يريد العميل اكتتابها، والمهام المسندة إليه في سبيل تح
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عموما تندرج المهام التي يقوم بها السمسار لحساب عميله طالب التأمين ، و (1)في القيام بمهامه
 ضمن إطارين رئيسيين هما: باعتباره وكيال له ومسؤوال تجاهه 

 قسط. أقلوب ،بأوسع الضماناتعميله شركة التي تقبل تغطية أخطار العن  البحث: األول 
 وتسييرها لحساب عميله. ،: إبرام عقود التأمين التي فاوض الشركة حول مضمونهاالثاني 

 

 الفقرة األولى

 .د التأمينعقضمانات تحديد و شركةالاختيار 
 

لبحث عن شركة به العميل طالب التأمين السمسار ابموج يفوضبناء  على التفويض الذي  
، يقوم السمسار بمباشرة مهامه في البحث عن هالتي تهدد ألخطارتقدم أفضل تغطية لالتأمين التي 
ر المراد واألخطا، تغطيتهابتحديد قائمة الممتلكات المراد بعد أن يكون السمسار قد قام ، هذه الشركة

غير أن األمر هنا يختلف بحسب ، ه طالب التأمينعميلعلى طلب  ودراستها بناء التأمين منها،
 إبرامه، والضمانات الذي سيشملها هذا العقد. طالب التأمينالتأمين الذي يريد طبيعة عقد 
يغطي خطر بسيط )واحد( كالتأمين من تأمين إبرام عقد طالب التأمين إذا أراد العميل ف

المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال المركبات أو التأمين على الحياة مثال، اكتفى السمسار 
بعد  ،ميل ليتعاقد مع الشركة التي تقدم أفضل تغطية مقابل أخفض قسط تأمينتوجيه العبعندها 

 عادة على علم بها من قبل.السمسار المقارنة بين عروض شركات التأمين التي يكون 
كان عنه إذا  ،فرداطالب التأمين مفوض السمسار غير أن األمر يختلف إذا كان العميل  

عدة دفعة واحدة تغطي أخطار ويريد إبرام عقود تأمين  ،(2)شركة أو مؤسسة مثال ،شخص اعتباري
من أو مؤسسة مصنع  ومخازن ،إدارية )كتأمين مباني (3)وهو ما ُيعرف بتأمين أخطار المؤسسات

من  اآلالتتأمين الحريق واألخطار الالحقة، و خطر تأمين التجهيزات من و  الطبيعية،الكوارث 
واألموال من  ،من التلفالمعدة للتوزيع مركبات النقل من المسؤولية، والبضائع تأمين االنكسار، و 

في الواقع  في هذا اإلطاربه العمل  يتمما ل اووفق ،وغيرها( فإن السمسار في هذه الحالة ،السرقة
طالب يبين فيه عقود التأمين التي يريد ( Cahier des charges)يقوم بإعداد دفتر شروط  العملي
التي يسعى إلى  األخطارو  ،هاالتي يرغب في تأمينالممتلكات )كما يحدد فيه قائمة  إبرامها التأمين

                                                           
 المتضمن برتوكول اتفاق سمسرة. 02من الملحق رقم  04( أنظر: الفقرة األولى من المادة 1)

)2( FIL )P.( - Et LECAT (J.),  Op. Cit, p76. 
)3( DE BOISSIEU (J-L.), Op. Cit, p97. 
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لشركات التي اعتمدته بهذه ليسلمه تأمين(، الوالضمانات التي يريد أن يشملها عقد ، تغطيتها
 من خالل جدول مقارنة العروض يقارن بينها ،على هذا العرض هذه الشركاتالصفة، وعند رد 

(Tableau comparatif des offres)،  التي لدى شركة التأمين أو العقود ويوجه العميل إلبرام العقد
 .(1)أفضل عرضمنحته 
إبرامه بوساطة السمسار من  طالب التأمينما سيغطيه عقد التأمين الذي يريد لغرض تحديد  

ويبينه  كل ذلك عن يفصح ممتلكات أو أخطار، وما سيشمله من ضمانات، يجب على السمسار أن
 إال بعدذلك  يتأتى والوبوضوح في دفتر الشروط الذي سيعرضه على شركات التأمين،  ،بأوصافه

المعاينة الميدانية التي يقوم بها هذا األخير لهذه الممتلكات، وبمعنى آخر ال يكتفي السمسار 
 منبل يجب عليه التأكد  ،حول محل التأمينبالتصريحات التي يدلي بها العميل طالب التأمين 

 فعليا. صدقهاو  صحتها
إبرامها، طالب التأمين عقود التأمين التي يريد العميل ضمانات ترتيب ب سمسار التأمين يقوم 

( لكل ضمان Les valeurs des capitaux assuré) المؤمن عليهالألموال المالية  مع تحديد القيم
، وهذا حتى يتسنى لشركة التأمين التي سيتم إبرامهاالتي سيتوسط في من ضمانات العقد أو العقود 

إتمام اختيارها فيما بعد لضمان هذه األموال والممتلكات معرفة حدود االلتزامات التي ستتحملها بعد 
 هذه العقود.وتوقيع إبرام 

وضمانات األخطار التي ستشملها يتم  ،المراد اكتتابهافإن عقود التأمين التي  ،وعلى كل 
طالب  هعميلموافقة  وأعلى طلب  الشروط من قبل السمسار إما بناءوتحديدها في دفتر  ،اختيارها
، أو يتم ذلك وفق ما تقتضيه احتياجاته السمساربعد عرضها واقتراحها عليه من قبل  التأمين

 ورغباته.
لذلك يجب على السمسار أن يقترح على مكتتب عقد التأمين شخصا طبيعيا كان أو معنويا  
 Le choix d’une garantie adaptée aux besoinsن الذي تتالءم مع احتياجاته ورغباته )الضما

du souscripteur ال يلبي ويوافق (، ألنه في حالة ما إذا كان الضمان الذي اختاره السمسار
احتياجات ورغبات هذا األخير فإن العواقب ستكون مضرة بالنسبة إليه، خصوصا في حالة تحقق 

، وهذا يرتب قيام كليا أو تحمل جزء منه فقط ؤمن منه، ورفض الشركة دفع مبلغ الضمانالخطر الم
 .(2)مسؤولية السمسار تجاه عميله

                                                           
 04للتأمين من عدة أخطار، والملحق رقم  ة التأمين وذلكرساأحد سمالمتضمن دفتر شروط معد من طرف  03حق رقم ـ( أنظر: المل1)

 المتضمن جدول مقارنة العروض.

)2( FIL )P.( - Et LECAT (J.),  Op. Cit, p76 et S. 
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مصالح عميله، وذلك ال يكون إال إذا قام تحقيق من المنطقي أن يسعى السمسار إلى 
على اختياره هو  وعند ردها يوجهه بناء ،كات تأمينبعرض طلب إبرام عقد التأمين على عدة شر 

 .(1)أفضل تغطية مقابل أقل قسط التي تقدملدى شركة التأمين  إلبرام هذا العقد
طالب عميله ورغبات احتياجات  يلبيالذي التأمين سمسار عن عقد البحث ذلك أن 

 هاشمليأن هذا األخير التي يريد الضمانات و  ،مدى اتساع التغطية التأمينيةسواء من حيث  ،التأمين
 بإعدادقيامه يقتضي  المقابل لهذه التغطيةالواجب الدفع و األقل  القسط مقدارأو من حيث  ،العقد

قصد  التي اعتمدته بهذه الصفة شركات التأمين كل إلى دفتر شروطتقديم و د التأمين مشروع عق
طالب التأمين إلى  عميله ها موضوع العقد الذي يصبول حيث يحدد ،معرفة ردها على طلبه هذا

وهذا بناء على  ،ؤمن عليهاتي سياألموال القيمة وتقدير  ،تغطيتها التي يريدواألخطار  ،إبرامه
مقدار القسط الذي  مبينة   االستشارةرد هذه األخير على  بعد، طالب التأمينالعميل تصريحات 

العرض األحسن  يختارعندها لعروض، اهذه  بمقارنةالسمسار يقوم  تقترحه لتغطية هذه األخطار
 .(2)وينصحه بإبرامه ،، يعلمه بهواألفضل واألكثر مالئمة لمصلحة العميل

على أنه إذا تساوت العروض التي تقدمها شركات التأمين التي يتعامل معها السمسار حول 
سواء من حيث مدى اتساع الضمانات التي اشتملها هذا  ،موضوع العقد الذي يتوسط في إبرامه

العقد، أو من حيث قيمة األقساط الواجبة الدفع، وجب عليه توجيه عميله إلى اكتتاب عقد التأمين 
 باالستقرار.الشركة التي يتميز مركزها المالي  لدى

سمسار إذا وجهه للتعاقد مع شركة تأمين التأمين مساءلة ال للعميل طالب نه يمكنألذلك 
وذلك في سبيل حصوله على نسبة عمولة  ،إفالسها نتيجة ارتباك أو اختالل مركزها المالي محتمل  

وغير  ،المالي مضطرب مركز هذه الشركة، خصوصا إذا كان األخيرةأكبر تمنحه إياها هذه 
رضت بعض فُ أو  ،تلقت إنذاراتا لو كموذلك معلوما في الوسط التجاري، وأن هذا األمر  ،مستقر

 .من طرف السلطات العمومية المكلفة بمراقبة نشاط التأمينالعقوبات على هذه الشركة 
تفضيل سمسار التأمين لعرض مقدم من شركة تأمين ما على باقي العروض )إذا  ُيبنىقد و 
من  ستحسمه كل شركةالذي ( La franchise)اإلعفاء الخلوص أو قيمة أساس على  ( بناء  تساوت

، وذلك إذا نصت تحقق الخطر المؤمن منه عند منح للمؤمن لهيُ  يفترض أن الذيقيمة التعويض 
                                                           

)1( BOUT  (R.), Op. Cit, p45. 
PEYLET (P.), Op. Cit, p61. 
FIL (P.) - Et LECAT (J.), Op. Cit, p75. 

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D.), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p328 et S. 
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لحة المؤمن له تقتضي ، وهذا ألن مصمسبقاعلى ذلك هذه الشركات  التي قدمتهاعروض الكل 
 .(1)دون أي خصم عن الخسائر واألضرار الالحقة بممتلكاتهكلي حصوله على تعويض 

التعويضات في مبالغ دفع و المطالبات، تسوية التأمين في  وتعتبر عادة خبرات شركات
من بين أهم األسباب التي يقوم متى تحققت األخطار المؤمن منها ودون مماطالت  ،أسرع اآلجال

خصوصا في حالة تساوي العروض ، (2)على أساسها تفضيل السمسار لهذه الشركة عن تلك
عميل السمسار المؤمن له ألنه من المنطقي أن مصلحة ، شركات التأمينمن طرف جل  المقدمة

ودون تماطل حتى يتسنى له جبر  ،التعويض في أقرب وقت ممكنمبلغ على  هحصولتقتضي 
 الضرر الذي لحق به جراء تحقق الخطر المؤمن منه.

ال يحق لسمسار التأمين اتخاذ قرار إبرام عقد التأمين مع الشركة التي تقدم  ،وعلى العموم
لها نيابة عن موكله )عدا في حاالت هو العرض الذي يلبي احتياجات العميل بناء على تفضيله 

 هتقديم المعلومات المفيدة التي يهمو  ،العميل طالب التأمين نصيحةخاصة(، بل يتوقف دوره على 
، ويبين له إن اقتضى األمر أسباب اختياره لها ،العرضهذا  التي قدمتتعلقة بالشركة والم ،معرفتها

 .(3)عدم األخذ باختيار السمسار وأولهذا األخير حرية األخذ 
 

 الفقرة الثانية

 التأمين. دوعقتسيير و اكتتاب
 

 عند أخذ العميل طالب التأمين برأي السمسار واختياره هو أيضا شركة التأمين مانحة
يتم إبرام عقد أو عقود التأمين بوساطة السمسار، على أن  ،أفضل عرض لتغطية هذه األخطار
تم  متى، طيلة مدة سريانها بعض منها آثار وتنفيذ آثارها أو ،يتولى هذا األخير تسيير هذه العقود

 تفويضه القيام بذلك من هذا الطرف أو ذاك.
المؤمن له في تفويض السمسار ليكون وكيال ليس هناك ما يمنع قانونا من حق ذلك أنه، 

التي تعد في الحقيقة أعمال مادية يقتضيها العقد الذي يتوسط في  عنه في القيام ببعض المهام

                                                           
في جبر الضرر أو في تكلفة الكارثة، حيث يخصم من اإلعفاء أو الخلوص هو القيمة المالية التي يتحملها المؤمن له كمساهمة منه  (1)

وذلك إذا تحقق الخطر المؤمن منه، ويكون إما نسبة مئوية أو مبلغ مالي محدد،  ،مقدار التعويض الذي سيتقاضاه في تأمين الممتلكات
الفقرة  :حدد قيمته مسبقا، أنظرينص عليه عقد التأمين وت ه يجب أن واإلعفاء أو الخلوص حق مكفول قانونا لشركات التأمين، على أن

"يمكن أن ينص والتي تنص على أنه:  ،المتعلق بالتأمينات 07-95المعدل والمتمم لألمر  04-06من القانون  30من المادة الثانية 

 العقد على تحمل المؤمن له تخفيضا من التعويض في شكل حق يقتطع منه على أن يحدد ذلك مسبقا.".

)2( FIL )P.( - Et LECAT (J.), Op. Cit, p75. 
)3( PEYLET (P.), Op. Cit, p61. 
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 ،أو عقد التأمين ،طية المؤقتةـــمذكرة التغإما يع ـــأثناء أو بعد مرحلة إبرام وتوقسواء قبل أو  ،إبرامه
 قتضت الضرورة تعديله.أو ملحق تعديل عقد التأمين إن ا

أول ما يجب على سمسار التأمين القيام به هو اختيار نوع التأمين الذي يسعى إن ف ،وعليه
، أو حسب ما تقتضيه وتوجيهات هذا األخيرعلى أوامر  إلى إبرامه إما بناءطالب التأمين العميل 
 .ورغباتهحاجات 

 قبل المهام التي يمكن فيها لطالب التأمين تفويض السمسار ليقوم بها نيابة عنه تتمثل أبرز
واإلفصاح لها  ،منها التأمين المراد باألخطارلشركة التأمين ، تفويضه التصريح إبرام عقد التأمين

سواء تعلقت هذه التصريحات ، قبل التعاقدعن أي معلومات أو ظروف يجب أن تحيط بها علما 
والممتلكات المراد تغطيتها، أو اتصلت والبيانات أو المعلومات بالصفات األساسية لألخطار 

فته ــــوظيماعي، ــــتباريا(، عنوانه أو مقره االجتــــين )طبيعيا كان أو اعـــــيل طالب التأمــــبشخص العم
 نشاطه، ... وغيرها.أو 

شركة  التفاوض معبها السمسار لحساب عميله طالب التأمين  من المهام التي يقومو 
 والسعي إلى، كمقابل لتغطيته من األخطار المؤمن منها الدفع ةط الواجباقسحول قيمة األ التأمين

 إذا كان هذا العميل يحق له اإلستفادة من التخفيض (1)(Réduction du primesتخفيض قيمتها )
كان ماضي المؤمن له وذلك كما لو  بعض عمالئها،فائدة التأمين ل بعض شركاتي تمنحه الذ

دون أن من قبل ة يدسنوات عدقد أمن ممتلكاته عند هذه الشركة  كونه ،التأميني يعرف باالستقرار
 .ار المؤمن منهاخطتحقق األت

ذا كانت إمكانيات العميل طالب التأمين و  أو المؤمن له المالية ال تسمح له بسداد مبلغ ا 
مانحة الضمان تجزئة شركة التأمين المؤمن له فاوض السمسار لحساب عميله ، دفعة واحدةالقسط 
 مسبقا على فترات زمنية متفق عليهافي هذه الحالة  سددأين ي، قصد تيسير الدفع على عميله دفعه

 .عند التعاقد
يمكن لشركة التأمين تغطية أخطار طالب التأمين مفوض وفي جميع األحوال إذا كان 

 ، فإنفي هذا الطلب السمسار مؤقتا بموجب مذكرة التغطية المؤقتة إلى حين اتخاذ قرارها النهائي
الهدف  يعدعقد التأمين الذي تفاوض بشأنه السمسار الطرفين المتعاقدين على وتوقيع إبرام إتمام 

 .الوساطةمهام من وراء قيامه بهذا األخير إلى تحقيقه  الرئيسي الذي يسعى

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p329. 
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يخوله  يقوم السمسار بتسيير عقود التأمين التي توسط في إبرامها، أين ومن جهة أخرى،
وهذا ، عند حلول آجال استحقاقهاالواجبة الدفع األقساط مبالغ تسديد أداء و سلطة العميل المؤمن له 

 المؤمن له. هعميلبعد استالمه لها من 
غير أن مجرد تسليم المؤمن له الفعلي لمبلغ القسط للسمسار ليتولى هو أدائه بنفسه لشركة 

أن قبض السمسار لهذا المبلغ ال يعتبر بمثابة المؤمن له التأمين يعتبر بمثابة تفويض، متى علم 
 .فعال من السمسار لقسطإال إذا استلمت شركة التأمين هذا ا ،أداء لهذا القسط، وال يعفيه من التزامه

ونتيجة لتغير احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أثناء سريان عقد التأمين يقوم السمسار 
مع استبعاد أيام العطل  ،بالتصريح بذلك نيابة عن عميله المؤمن له في اآلجال المحددة قانونا

، أو فاكس، رسالة إذ يمكن أن يكون بواسطة ،الرسمية، ويتم هذا التصريح بأي شكل من األشكال
أو عن طريق الهاتف، أو التصريح مشافهة ومباشرة في مقر شركة التأمين، وعلى كل فإن ذلك 
يقتضي تعديل عقد التأمين األصلي بملحق يوقعه الطرفان المتعاقدان، ويترتب عليه زيادة في مبلغ 

رد جزء منه عند القسط متى زاد احتمال تحقق الخطر المؤمن منه، في حين تخفض قيمته أو يست
 نقصان احتمال تحققه.
يسعى إلى تحقيق مصالح مفوضه طالب التأمين أو المؤمن التأمين سمسار  لكن إذا كان

وساطة السمسار  وأتدخل بالمؤمن عليه أو المال له، كيف يكون الحال إذا انتقلت ملكية الشيء 
عقد انتقال مع  ،)كالمشتري أو الموهوب له( الخاصالخلف أو  ،)كالورثة(إلى الخلف العام إما 

 .؟التأمين الذي يغطيها من جملة األخطار المؤمن منها
عميله طالب دور سمسار التأمين على القيام بمهام عدة لحساب  يقتصرفي هذا المقام 

لم  ،، فإذا قام المؤمن له مثال بنقل ملكية الشيء المؤمن عليه كبيعه مثالفقط دون غيره التأمين
وبالتالي مسؤوليات السمسار نحو هذا المشتري إال إذا قام هذا األخير بتفويضه  ،تنتقل معه مهام

القيام بهذه المهام والسلطات، بمعنى آخر قد يترتب على انتقال الشيء أو المال المؤمن  هو أيضا
البيع أيضا بحقوقه انتقال عقد التأمين المبرم على هذا الشيء محل الهبة أو الوراثة و بالبيع عليه 

يقبل كذلك االلتزام الذي ينجم عن ، ألن من يقبل انتقال حق إليه )كبيع شركـة أو مصنع( والتزاماته
والتصريح  ،األقساطمبالغ المشتري أو الوارث أو الموهوب له بدفع فيلتزم عندها انتقال هذا الحق، 

ألن التفويض الذي خول هذا بتغير احتمال تحقق األخطار المؤمن منها دون تدخل السمسار 
من له البائع أو الواهب دون سواه، غير األخير القيام بهذه المهام إنما هو توكيل صادر عن المؤ 

كي من قبل ها ـــرع فيـــوش ،مال التي بدأهاـــضا بمواصلة األعـــمسار في هذه الحالة ملزم أيـــأن الس
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تتوقف تغطية هذه األموال أو الممتلكات من تمر عقد التأمين للخلف أيا كان، وحتى ال ــيس
 األخطار التي تهددها.

وتحقق  ،الكوارث حدوثوعند سمسار بتسيير وثائق وعقود التأمين إداريا وتقنيا، الكما يقوم 
لقيمة  الخبيرعلى تقدير  بناء وتسويتها مع المؤمن ها،التصريح بتحقق األخطار المؤمن منها يتولى

دفع مبلغ التعويض و  لحقت الممتلكات المؤمن عليها،التي الحاصلة فعال، و الخسائر واألضرار 
 .(1)المؤمن له هلعميل

المؤمن  عميله ال يجوز لسمسار التأمين استالم مبلغ التعويض نيابة عن ،ذات السياقفي و 
، إذ يجب صادر عنه شخصيا له ما لم يكن مفوض ومخول له استالمه بموجب تفويض رسمي

تسليمه اإللتزام بو  ،في حالة انعدام هذا التفويض عدم دفع مبلغ التعويض للسمسارعلى المؤمن 
 .(2)للمؤمن له مباشرة

التأمين ال تتوقف عند هذا سمسار مهام  وتجدر اإلشارة أنه هناك جانب من الفقه يرى أن
 La défenseيتعداه إلى حد دفاعه عن مصالح عميله المؤمن له )بل )حد القيام بمهام فقط(  الحد

des intérêts de l’assuréباستالم الوثائق  أين يقوم ،ومسؤوال تجاهه ( وهذا لكونه وكيال عنه
التي اعتمدته  الشركةأمام  بتحققه والتصريح ،الخاصة بالحادث المؤمن منه من العميل المؤمن له

عداد و  ،بهذه الصفة في  وتقديم، راروتقييمه للخسائر واألض خاص به، ومتابعة تقرير الخبير ملفا 
ي تؤكد حق الت ما ينبغي تقديمه من المستندات الثبوتيةلغ التعويضات الحصول على مبسبيل 

أن قيمة التعويض الذي تمنحه شركة التأمين لعميله المؤمن له إذا رأى ف، العميل في الحصول عليه
هذا التعويض أمام  بها تحقق الخطر المؤمن منه احتج عن مقدارال يساوي قيمة األضرار التي سب  

 .(3)شركة التأمين
 إبرام عقود التأمين أو تسييرها وتنفيذ آثارهاتدخل ووساطة السمسار في سواء تعلق األمر ب

بمصالح العميل أو يتصل ال يجوز ألي سمسار آخر أن يقوم بأي تصرف يتعلق  ،أثناء سريانها
طالب العميل  قبلالمفوض من  الرئيسي التأمين سمسارنيابة عن طالب التأمين أو المؤمن له 

 .(4)موافقة هذا األخيرقبول و إال بأو المؤمن له  التأمين
 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p330 et S. 
 .316( أنظر: شكري )بهاء بهيج(، بحوث في التأمين، المرجع السابق، ص2)

)3( PEYLET (P.), Op. Cit, p62 et S. 
 .316كري )بهاء بهيج(، بحوث في التأمين، المرجع السابق، صــ( أنظر: ش4)
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 الفرع الثاني

 .لشركة التأمين وكيل السمسار
 

قد يبدو من غير المنطقي و  ،عرضنا من قبل تعريف المشرع الجزائري لسمسار التأمين
وبالتالي مسؤوليتها عن األخطاء التي قد يرتكبها  ،البحث في موضوع توكيل شركة التأمين للسمسار

أثناء تنفيذه لهذه الوكالة المتعلقة أساسا بعقود التأمين التي توسط في إبرامها، وذلك  األخيرهذا 
على اعتبار أن السمسار شخص مستقل يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين 

ن وجدت عالقة تبعية فإنها تكون في األصل وشركات التأمين بغرض اكتتاب هذه العق ود، وا 
التأمين، هذا من جهة  اتوليست لحساب شرك باعتباره وكيال عنهم لحساب العمالء طالبي التأمين

الشخص  الإذا ما وك   التأمين المؤمن والمؤمن لهعقد ة أخرى ربما لتعارض مصالح طرفي ومن جه
 نفسه وهو السمسار.

في "وكيل الضعفاء"  ضافة إلى كون السمسار ممثل للمؤمن لهمإال أنه باإل ،رغم ذلك
مواجهة القوة االقتصادية التقنية والفنية للمؤمنين، فهو في بعض الحاالت األخرى يكون وكيال 

إذا  والمهام المحددة لحساب الشركة ،القيام ببعض األعمال المعينةفي  (1)شركة التأمينلمؤمن أو ل
السمسار القيام بها لحساب شركة التأمين؟  يوكل، فما هي المهام التي (2)رخصت له ذلكفوضته و 

 ؟له هذه الشركة اطبيعة الوكالة التي تمنحهنوع و  وما

لحساب المؤمن تضيق وتتسع تبعا لمضمون التأمين إن المهام التي يقوم بها سمسار 
وأعمال نيابة عن الشركة ولحسابها يقوم السمسار بمهام وعبارات العقد أو االتفاق الذي يربطه بها، ف

بمعاينة الممتلكات  ه، إذ في أغلب األحيان تكلفناء توسطه في إبرام عقود التأمينعدة أثمادية 
المؤمن عليها، تسلمه مختلف وثائق التأمين ليقوم بدوره بإيصالها للعميل المؤمن منه، التحقق من 

 المساهمةخصوصا عند وقوع الخطر المؤمن منه، استالمه لها عند صحة تصريحات العميل مدى 
...، غير أن أبرز المهام التي توكل شركة التأمين السمسار ليقوم بها نيابة  ،(3)في تسوية الحوادث

الواجبة األداء  ، وتسديد مبالغ التعويضاتالدفع تحصيل مبالغ األقساط المستحقةمهمة عنها هي: 

                                                           
)1( PEYLET (P.), Op. Cit, p58. 

 .17وأنظر: مدحت )محمد محمود عبد العال(، المرجع السابق، ص
 .231وش )الحسين(، المرجع السابق، صـظر: بلــ( أن2)

 وأنظر:
BOUT  (R.), Op. Cit, p45 et S. 

 وما بعدها. 106مد )حسام محمود لطفي(، المرجع السابق، صــ( أنظر: مح3)
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 07-95من األمر  262المادة لما قضى به المشرع الجزائري بموجب طبقا للمؤمن لهم، وذلك 
 .، المعدل والمتممالمتعلق بالتأمينات

قد يتم لحسابها باسمها و األعمال أو المهام بعض لسمسار القيام بل شركة التأمينتوكيل إن 
يتوسط في تأمين قوم بها في كل عقد فإن السمسار ي وبالتالي، اتفاق السمسرةبرتوكول  عند إبرام
واحد أو بعض  تأمين عقدب ةخاص بموجب وكالةذلك  وقد يتم، دون استثناء هذه األخيرة لدىإبرامه 

 العقود. باقيدون  عقود التأمين التي يتوسط في إبرامها

وكالة حقيقية عبارة عن التي تمنحها شركة التأمين للسمسار قد تكون الخاصة والوكالة 
(Mandat réel وقد ،)( تكون وكالة ظاهرةMandat apparent وتمنح ،) الخاصة هذه الوكالة

 استقراء ( من خاللMandat tacite)أو تستخلص ضمنا إما صراحة عن طريق الكتابة للسمسار 
سواء كانت صريحة  عبئ إثباتهامن فعل السمسار المالبسات التي سيقع على المضرور الظروف و 
 .(1)أو ضمنية

 

 الفقرة األولى

 الوكالة الحقيقية للسمسار.
 

ن وجدت التأمين في األصل سمسار سبقت اإلشارة إلى أن  ليس وكيال لشركة التأمين، وا 
في هذه الوكالة وتمنح نطاقها، حدودها و وكالة فإنها تكون وكالة خاصة من حيث مدتها ومن حيث 

، والصالحيات السلطاتمعينة و  ،الحدود مرسومةتكون و  ،عن طريق الكتابةو صراحة الغالب 
في تندرج  تفويض السمسار القيام بمهام ما يكونالوكاالت الخاصة غالبا  باعتبار أن موضوع هذه

 األصل ضمن سلطات شركات التأمين.

على ذلك هو تفويض الشركة لسمسار التأمين سلطة تحصيل مبالغ  األمثلةأوضح من بين 
، من اختصاص شركة التأمين أو وكالئهااألمر هو في حقيقة العمل األقساط المستحقة الدفع، فهذا 

لسمسار التأمين للقيام بهذا العمل فهذا يجعله بال خالف وكيال عن شركة  توكيلفإذا ما منح 
، ذلك ألن دفع المؤمن له لمبلغ القسط للسمسار ال يبرأ التي قبلت اعتماده بهذه الصفة التأمين

                                                           
 .101ص( أنظر: قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، 1)

 وأنظر:

NAIMI (J-C.), Op. Cit, p124 et S. 
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إذا كان هذا السمسار إال التي ضمنت أخطاره ين التأملشركة قد دفعه وال يعني ذلك أنه  ،ذمته
 يحوز هذا التوكيل.

وما يؤكد إمكانية توكيل شركة التأمين للسمسار هو إعفاء المشرع الجزائري )بموجب الفقرة 
( لهذا األخير من المعدل والمتمم ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  262الثالثة من المادة 

التزامه بتقديم الضمانات المالية التي يخصصها إلثبات تسديده لألقساط أو مبالغ التعويضات التي 
يستلمها من أحد طرفي عقد التأمين سواء أكانت هذه الضمانات عبارة عن كفالة بنكية أو عقد من 

التي اعتمدته تأمين عقود التأمين، وذلك متى حصل هذا األخير على توكيل خاص من شركة ال
تخوله بموجبه سلطة استالم هذه األقساط نيابة عنها، أو أداء مبالغ التعويضات بهذه الصفة، 

 .(1)للمؤمن لهم عند تحقق األخطار المؤمن منها
مثلها مثل مكتوبة حقيقية تكون الوكالة التي تمنحها شركة التأمين للسمسار  من جهة أخرى

والمعينة  ،المحددة ببعض العمليات ليقوم هذا األخيروذلك ، للوكالء التي تمنحهاالعامة الوكالة 
صدار مذكرات  سلطةسمسار ال، فيمكنها بذلك منح هذه الشركة باسم ولحساب إبرام بعض العقود، وا 

هذه الحاالت التي السمسار في حينها يخضع و ، (2)التغطية المؤقتة، تسيير العقود، وتسوية الحوادث
وكيل لهذه ك هعاتقعلى  اللتزامات الملقاة، أين يتحمل اخاصةوكاالت التأمين فيها شركة  هتمنح

 .(3)الشركة

 ضمنية تستفاد منالتي تمنحها شركة التأمين للسمسار في بعض الحاالت تكون الوكالة و 
الممارسات العملية ألعمال السمسار، ومن ذلك ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في أحد أحكامها 
من وجود وكالة ضمنية عندما استنتجت من التقارير المتبادلة بين شركة التأمين المدعى عليها 

لم أمين بصفتها متبوعا وبين السمسار بصفته تابعا لها، حيث أكد هذا التفسير وجود نماذج لعقود ت
باإلضافة إلى صدور توجيهات من لدى السمسار، منسوبة إلى الشركة المدعى عليها تحرر بعد 

إلى السمسار تحدد له تاريخ بدء سريان العقد، حيث أن العميل كان قد طلب بدء  شركةهذه ال
سريان العقد في تاريخ معين في حين أن السمسار تقيد بما صدر له من توجيهات من الشركة 

دد التاريخ المعين له في هذا الشأن، أين كونت هذه الظروف اعتقادا صحيحا لدى قاضي وح
                                                           

"ال ينطبق االلتزام المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  262( أنظر: الفقرة الثالثة من المادة 1)

التأمين على توكيل بشأنها من المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة على دفع األموال التي تحصل سمسار 
 شركة التأمين.".

)2( PEYLET (P.), Op. Cit, p58. 
)3( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p391. 
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الموضوع بوجود وكالة ضمنية ممنوحة من شركة التأمين إلى هذا السمسار، ما يجعل الشركة 
 .(1)( من قانون التأمين الفرنسيL511-1ادة )وفقا لنص الم األخيرمسؤولة عن أفعال هذا 

ن قبول رجوع المضرور المؤمن له على شركة التأمين باعتبارها إف ،يضاف إلى ذلك
يبقى متوقف على نجاحه في إثبات  ،كونها مانحة التوكيل للسمسار الذي يعد تابعا لها ،متبوعا

 أو الضمنية التي منحتها الشركة للسمسار. ،وجود الوكالة الصريحة

 

 الفقرة الثانية

 لسمسار.واالوكالة الظاهرة 
 

خصوصا  ،يجب أخذها في الحسبانعدة تقوم الوكالة الظاهرة على اعتبارات بداية 
فوض م، وبذلك يختلف األمر عندما يكون طالب التأمين طالب التأمينلعميل االعتبار الشخصي ل

عما إذا كان مجرد مستهلك عادي حسن النية، يجهل حدود  ا،ومحترف اصصمتخ اشخصالسمسار 
تخوله بمقتضاها السلطات التي ، ونطاق مانحة التوكيل شركة التأمينالوكالة التي منحته إياها 

دراك كل هذا ال يكون غالبا في متناول   .طالب التأمينالقيام ببعض المهام لحسابها، ألن معرفة وا 

ذا كان االجتهاد بالنسبة لوكالة الظاهرة قواعد اعند تطبيقه ل إشكالال يجد أي  ئيالقضا وا 
 الموكل فيهاو  ،المخولة لهوكيل حدود السلطات اللشركة التأمين، خصوصا إذا تجاوز  يل العامللوك

مستهلك عادي يجهل حدود عبارة عن ، وكان الغير الذي تعامل مع هذا الوكيل بموجب عقد تعيينه
يتمكن من األخير حتى أين يكفيه وجود عقد وكالة بين شركة التأمين وهذا  ،سلطات هذا الوكيل

دون أن يكون ملزما  فعلهباعتبارها مسؤولة مدنيا عن  ،في التعويض من هذه الشركة إثبات حقه
ه ال يعد في ار، ألنبالنسبة للسمسكليا يختلف إال أن األمر  هذه الوكالة،ونطاق بمعرفة حدود 

ن ُمنحت له وكالة خاصة يتعذر في فإنه  هذه األخيرةمن طرف  األصل وكيال عن الشركة، وا 
 .حيان إثباتهاالكثير من األ

 والسلطات ،المهامبعض القيام للسمسار في إمكانية توكيل شركة التأمين في ظل لكن 
بموجب وكالة خاصة صريحة أو ضمنية وفق ضوابط معينة، ذلك يعني إمكانية رجوع المحدودة 

                                                           
)1( Cass. Civ, 1

er 
Chambre, 13/10/1981, R.G.A.T, 1982, p342. 
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ته طالب التأمين أو المؤمن له على الشركة عند ارتكاب السمسار لخطأ يرتب مسؤوليالمضرور 
 هالذي يربطالخاصة بموجب عقد الوكالة لحسابها باسمها و ويعمل  ،المدنية، وهذا باعتباره تابعا لها

 .بهذه الشركة

تسليم بوليصة التأمين أو مذكرة بإصدار أو  شركة التأمين للسمسار تعهد إذا ،ومن ذلك
تكون  ةاألخير  هوهذ شركة التأمين،عن  لمؤمن له، فهو بذلك يصبح وكياللعميل االتغطية المؤقتة ل

، ويتم إثبات هذه الوكالة بمقتضى القواعد ا السمسارعن تصرفات وكيلهمدنيا  ةمسؤولعندها 
 .(1)العامة

ذا كان األمر كذلك بالنسبة لتطبيق  النظرية العامة في الوكالة على سمسار قواعد وا 
، (2)في بعض الحاالتوبكل موضوعية  ،التأمين، فإنه يمكن تطبيق نظرية الوكالة الظاهرة بشأنه

عند فصله في بعض القضايا المعروضة عليه،  القضاء الفرنسياجتهاد الذي سلكه  االتجاهوهو 
شهادة ل إصداره عند، في أحدها أن السمسار يعتبر وكيال ظاهرا عن شركة التأمين قضىحيث 

التي فوضته توزيع عقود  شركة التأمينخاصة بوتتضمن بيانات  ،الضمان صادرة عنه شخصيا
 .(3)على الجمهور تأميناتها

أن السمسار صدر عنها، وأقرت فيه بخر آفي حكم محكمة النقض الفرنسية كما قضت 
عن شركة التأمين عند قيامه بوضع ختم الشركة على الفواتير الخاصة  ايعتبر وكيال ظاهر 
ها عند تحقق األخطار ـــبدفع شركةـــال تزمـــمؤمن لهم، والتي تلـــللاألداء حقة ــبالتعويضات المست

 .(4)المؤمن منها

هذا االتجاه منطقي ومعقول إلى حد بعيد، لالقضاء الفرنسي اجتهاد وما من شك أن سلوك 
ال فكيف يفسر حيازة السمسار لوثائق التأمين ال ، التأمين خاصة بشركةتي تتضمن بيانات أولية وا 

أو عالقة عقدية  ال تربطه بها أية صلةوهل يعقل أن تترك الشركة أختامها تحت تصرف شخص 
الشركة على وثيقة ما قد يترتب عليه التزامات هذه أن وضع ختم إذا علمنا خصوصا  ،أو قانونية

 ومسؤوليات على عاتق صاحب الختم.
                                                           

 .120م )محمد صالح عبد هللا(، المرجع السابق، صـ( أنظر: باس1)

 .109( أنظر: قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص2)

)3( Cass. Civ, 1
er 

Chambre, 06/01/1994, R.G.A.T, 1994, p909. Note: LANGÉ (D.). 
 «La délivrance d’une attestation de garantie sur du papier à en tête de la société ». 

Cass 1( أنظر: )4)
er

 Civ., 8 avril 1986, bull. Civ., 1986, I, n°. 78, p.77. ). 
 .109أورده: قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص



 ...........النظام القانوني لوسطاء التأمين......................الباب الثاني...................

 261 

 المطلب الثالث

 .سمسار التأمين آثار تفويض
 

عن شركة التأمين التي تقبل له يترتب على تفويض طالب التأمين للسمسار ليتولى البحث 
التزامات ملقاة على عاتق سمسار التأمين،  ،هممتلكاتأمواله و أو تهدد  ،تغطية األخطار التي تهدده

التي شركة التأمين إما  :الذي توسط في إبرامه عقدالوحقوق لهذا األخير يتحملها أحد أطراف 
طالب أو ، بموجب عقد التأمين الذي تم اكتتابه بوساطة السمسار التزمت بضمان أخطار العميل

 .مفوض السمساربإعتباره  المؤمن لهالتأمين أو 
تجاه أحد أو كال  تقوم في جانب سمسار التأمين لتزاماتوفي ظل القول بوجود حقوق وا

في حال تترتب متقابلة، مسؤوليات رة بالضرو  هناك، طرفي عقد التأمين المراد إبرامه بوساطته
، أو صادرا ء كان اإلخالل صادرا عن سمسار التأمين نفسهسواهذه االلتزامات، بإحدى خالل اإل
أو المؤمن له مانحة الضمان، شركة التأمين ) الذي توسط في إبرامه أحد أطراف عقد التأمين عن

ل فيها فيما سيأتي:(مفوض السمسار  ، ُنف صِّ
 

 األولالفرع 

 .التزامات سمسار التأمينحقوق و
 

سبقت اإلشارة إلى أن عقد السمسرة في التأمين هو عقد ملزم للجانبين، أي أنه يرتب  
قوق ألحد التزامات متبادلة على عاتق طرفيه، وبذلك تكون التزامات السمسار هي في األصل ح

منها ليقوم ببعض المهام لحساب هما معا في حالة حصوله على تفويض طرفي عقد التأمين أو كال
كل واحد منهما، في حين أن حقوق السمسار هي التزامات ملقاة على عاتق أحد طرفي العقد الذي 

 توسط في إبرامه.
 

 الفقرة األولى

 التزامات سمسار التأمين.
 

لعدة المعتمد قانونا بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية يخضع سمسار التأمين 
ي اعتمده كسمسار بمقتضى برتوكول شركة التأمين التتجاه ، تجاه طرفي عقد التأمينالتزامات 
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طالب التأمين كونه وكيال عنه ومسؤوال تجاهه، من بين هذه  هعميلالسمسرة، وتجاه اتفاق 
 : االلتزامات

  باالستقامةاإللتزام. 

 اإللتزام بالمساعدة. 

 األقساط والتعويضات.مبالغ ستالم اسلطة تفويضه  تمما إذا تقديم الضمانات المالية اإللتزام ب 

 
 اإللتزام باالستقامة:

 على عاتق سمسار التأمين بموجبباالستقامة رغم أن المشرع الجزائري لم يفرض اإللتزام 
االلتزام نشاط الوساطة في إبرام عقود التأمين ل عند ممارسته، إال أنه يجب عليه نص قانوني خاص

ن ـأو المؤمن يـالب التأمـأو مفوضه )ط لهـ( سواء تجاه عميL’obligation de loyauté) باالستقامة
عليه أال يغلب إذ ، (1)والتي اعتمدته بهذه الصفة ،، أو تجاه شركات التأمين التي يتعامل معهاله(

موضوعيا مصلحة أحد طرفي عقد التأمين على حساب مصلحة الطرف اآلخر، بل يجب أن يكون 
والتأكد من صحتها،  ، التصريح بهاخصوصا عند تقديم المعلومات حياديا بين طرفي هذا العقدو 

ذا لم تتوفر في سمسار التأمين هذه الصفات فإنه ما من شك أن جملة من المضار ستلحق  أحد وا 
الف المترتب عن ذلك حد طلب فسخ طرفي عقد التأمين الذي توسط في إبرامه، السيما إذا بلغ الخ

 .التأمين عقد
إن مرد التزام السمسار هذا يرجع بالدرجة األولى إلى أنه وكيل لكال طرفي عقد التأمين، 

طالب التأمين أو المؤمن له في القيام ببعض المهام التي سبق ذكرها،  هعميلأصل وكيل عن فهو ك
وكاستثناء وكيل عن شركة التأمين في تنفيذ بعض األعمال المادية، وقد يكون موكل من كال 

التزامات هذا العقد، ومثال ذلك تفويضه سلطة دفع القسط نيابة عن عميله  بعضالطرفين في تنفيذ 
 ثم تسليمه ،قبضهوسلطة صالحية أيضا خولته مانحة التوكيل التأمين  المؤمن له، مع أن شركة

 .في األجل المتفق عليه اإياه
المتعاقد معه عند إبرام الطرف اآلخر من منطلق أن كل متعاقد ملزم باالستقامة تجاه ف
يقع أيضا على عاتق المتعاقد ، فهو التزام خصوصا تلك المبنية على مبدأ حسن النية دو وتنفيذ العق

                                                           
 سمسرة.والمتضمن بروتوكول اتفاق ، 02الواردتين في الملحق رقم  14ة والماد 4( أنظر: كل من الفقرة الثانية من المادة 1)



 ...........النظام القانوني لوسطاء التأمين......................الباب الثاني...................

 263 

( الذي أسندت له مهمة الوساطة في إبرام وتنفيذ هذا العقد، ومن ذلك Cocontractantاآلخر الثاني )
 .(1)السمسرة في التأمين

شركات التأمين والعمالء من ويسعى بين كل  ،أن يتصرفلذلك يجب على سمسار التأمين 
 ،البعد عن التغرير والتدليسأساليب اإلقناع المشروعة، و  االعتماد علىباستقامة، تطبيقا لذلك عليه 

، فال يوجهه إلى التعاقد مع شركة التأمين التي ؤمن لهالمخصوصا تجاه عميله طالب التأمين أو 
، في حين أن لتغطية أخطار العميل عرضأفضل هو على أساس أنها تقدم أو يختارها يفضلها 

العمولة أو المكافأة التي سيتقاضاها، خصوصا عندما تكون مبني على أساس نسبة  تفضيله هذا
 .مبالغ األقساط التي سيلتزم العميل بدفعها كبيرة جدا

يدلي بها طالب ولكونه يقوم من البداية على التصريحات التي  ،نظرا لطبيعة عقد التأمينو 
 يانات التي يعلمهاالمعلومات والبهذه يجب على السمسار أال يخفي أي من فإنه للمؤمن،  التأمين

 قد والتي تهم شركة التأمين معرفتها، خصوصا تلك التي ،أو أدلى له بها مفوضه طالب التأمين
مثال لو كانت قد علمت بها قبل مفوض السمسار تؤثر على قرارها بعدم التعاقد مع المؤمن له 

فيها، ألن ذلك يعتبر  ، مثل إخفائه لبعض المعلومات، أو إخباره بمعلومات كاذبة أو مبالغالتعاقد
، ولقاضي الموضوع تجاه أحد الطرفين أو كالهما بمثابة طرق احتيالية قد تؤدي إلى قيام مسؤوليته
رها على يأثتومدى  ،من مغالطات ومبالغات التأمين مطلق الحرية في تقدير ما يصدر عن سمسار

 رضا كال طرفي عقد التأمين.
ومن مقتضيات التزام السمسار بواجب االستقامة امتناعه عن استغالل أو استعمال األموال 

الشخصية، بل يجب عليه تسليمها إلى و المعهود بها إليه في قضاء شؤونه أو حاجاته الخاصة 
 مستحقها في أقرب اآلجال، سواء كانت هذه األموال مبالغ أقساط أو تعويضات.

عند قيامه بالمعاينة الميدانية  ،منه يجب على سمسار التأمينتحقق الخطر المؤمن  وبعد
أن يكون موضوعيا في تقدير قيمة الخسائر التي سببها تحقق الخطر  ،الفعلية لألضرار والخسائر

 متى تم تفويضه القيام بذلك من هذا الطرف أو ذاك. ،المؤمن منه
 يستوجبالتزام سمسار التأمين باالستقامة عند ممارسة نشاطه فإن  ،يضاف إلى ذلك

، (2)(Conserver le secret professionnelحفاظه في كل األوقات والظروف على السر المهني )

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p247. 
)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p247. 
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والتي يجب أن يكون كل منهما على  ،عدا تلك المعلومات والبيانات التي يقوم بنقلها للمتعاقد اآلخر
أو تخص أحد طرفي العقد الذي توسط في  ،ألسرار تخص مهنته ارإفشاء السمس ألنعلم بها، 

 تجاهه.والمدنية إبرامه يودي بالضرورة إلى قيام مسؤوليته الجزائية 
ذا كانت جل شركات التأمين تفرض هذا اإللتزام على عاتق سماسرة التأمين عند اعتمادها  وا 

هذا اإللتزام ال يختص به سمسار نه هناك جانب من الفقه يرى أن فإ لهم وفق ما سبق بيانه،
التأمين وحده، بل هو التزام يشترك فيه طرفي عقد التأمين أيضا، إذ أنه من االلتزامات الملقاة عاتق 

 سمسارأو نحو الطرف األخر المتعاقد معه، تجاه والعميل طالب التأمين  التأمين كل من شركة
 .(1)نفسهالتأمين 

 
 اإللتزام بالمساعدة:

بل  ،سمسار لحساب عميله طالب التأمين غير محددة ومحصورةالألن المهام التي يقوم بها  
ومن ، كونه وكيال عنه هي من جهة متوقفة على مدى سعة التفويض الذي يمنحه إياه هذا األخير

كون عقد التأمين الذي يتوسط في إبرامه من عقود المدة أو المستمرة، لذلك فإن نشاطه جهة أخرى 
على البحث عن شركة التأمين التي تقبل تغطية أخطار العميل وفق أفضل الشروط فقط ال يقتصر 
السمسار يتولى  خالف ذلك، إذ ، بل األمريلتزم العميل بدفعه ومقابل أقل قسط تأمين ،والضمانات

تلي ببعض االلتزامات التي نيابة عن مفوضه العميل  قيامهومن ذلك  ،آثار العقد فيما بعد تنفيذ
تجاه عميله  سمسارعلى عاتق اليقتضي التزام آخر ملقى والقيام بمثل هذه المهام ، مرحلة التعاقد

 L’obligation) االلتزام بالمساعدة أال وهوالسابق ذكره باإلستقامة إلى جانب االلتزام  المؤمن له

d’assistance)(2). 
وفرضها على عاتق سمسار التأمين إلى  ،يرجع الفضل في إرساء هذا االلتزام وسن قواعدهو  

لها بوجوب اجتهاد القضاء الفرنسي في عديد األحكام القضائية الصادرة عنه، والتي تقضي في مجم
عميله أو مفوضه طالب التأمين أو المؤمن له مساعدة سمسار التأمين طرفي هذا العقد خصوصا 

                                                           
من التزامات العميل المؤمن له وشركة التأمين تجاه  «Daniel Langé» و «Jean Bigot»حيث اعتبره أيضا كل من األستاذين  (1)

 السمسار،  لمزيد من التفصيل في هذا اإلطار أنظر: 

BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. 
Cit, p338 pour l’obligation de l’assuré à l’égard du courtier, et p372 pour l’obligation de la 
société d’assurance à l’égard du courtier. 

ي يجب أن ، ألن إبرام عقد التأمين وتنفيذ آثاره بتدخل السمسار أو من دونه تقتضي مثل هذا اإللتزام الذوأنا أتفق مع هذا االتجاه
يفرض على جميع األطراف بما فيها السمسار، كما أن قيام السمسار بمهامه ال يتم إال من خالل نقله للمعلومات والبيانات التي يقدمها 

 هذا الطرف إلى الطرف اآلخر.

)2( PEYLET (P.), Op. Cit, p82. 
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باألخطار المراد  في مختلف المراحل التي يكون عليها عقد التأمين، من تصريح عند التعاقد
التصريح بتغير احتمال تحقق الخطر المؤمن فاألقساط، مبالغ ، إلى دفع تغطيتها أو التأمين منها

، مباشرة دعاوى الرجوع، والدفاع عن مصالح بالتعويضوقوعه فعليا، المطالبة ب التصريح منه أو
 .(1)شركة التأمين أو الغير في مواجهةعميله 

المضمون بموجب العقد الذي فور علم السمسار بوقوع الحادث المؤمن منه و  ،ومن ذلك
إعالم المؤمن بذلك قصد الشروع في إجراءات تسوية نيابة عن عميله وجب عليه توسط في إبرامه، 

ألن تخلفه عن هذا اإلخطار عمدا قد يرتب ودفع مبلغ التعويض لعميله المؤمن له،  ،الحادث
، أو قيام مسؤوليته حرمانه من مبلغ التعويض في حالةمسؤوليته المدنية تجاه العميل المؤمن له 
هذا بغرض  ، وذلك كما لو كان تأخر السمسارهعميلار تجاه شركة التأمين بصفتها ضامنة ألخط

وحرمان شركة التأمين من الوقوف على األسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث المؤمن  منع
 منه في الوقت المناسب.

من منطلق كون ف ،ما ذهب إليه اجتهاد القضاء الفرنسييعد الصواب وفي اعتقادي  
السمسار بمساعدة التزام و  فهو ملزم بتقديم المساعدة،السمسار وكيال للمؤمن له ومسؤوال تجاهه، 

الملقى  عميله طالب التأمين أو المؤمن له هو في الحقيقة امتداد اللتزامه باإلعالم وواجب النصيحة
، إذ يمكن القول أنه في هذه الحالة هو من يتولى تنفيذ النصيحة التي كان سيسديها إلى على عاتقه
مجرد مستهلك عادي  رهذا األخي، ويتأكد ذلك في الحاالت التي يكون فيها هذا العميل

(Consommateur profaneيجهل أبسط أبجديات التأمين وأسسه ). 

 
 اإللتزام بتقديم الضمان المالي:

اإلشارة إلى أنه متى عهد المؤمن له للسمسار بمبلغ القسط ليؤديه إلى المؤمن عند  تجدر
 ةالمقابل متى عهدت شرك، وفي أو عند حلول أجل استحقاقه في حال تجزئة دفعه إبرام عقد التأمين

بمبلغ التعويض الواجب الدفع نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه للسمسار ليؤديه للمؤمن له، التأمين 
المتعلق  07-95من األمر  262فإن المشرع الجزائري ) بموجب الفقرة األولى من المادة 

المفوض من طرفهما أو من  ينـــمسار التأمـــين يلزم ســـ( في هذين الفرض، المعدل والمتممبالتأمينات
                                                           

م عدم وجود نص تشريعي يقضي بالتزام السمسار بمساعدة عميله، إال أن اجتهاد القضاء الفرنسي لم يتوان في فرضه على عاتق ـرغ( 1)

والتي من المحاكم، السمسار، أنظر في هذا اإلطار عديد األحكام القضائية الصادرة سواء عن محكمة النقض الفرنسية أو عن غيرها 
 ها:دأور

BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. 
Cit, p238 et S. 
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 Garantieبل استالمه ألحد هذين المبلغين إثبات وجود ضمان مالي )ــوق طرف أحدهما،

financière(1)( مخصص لتسديد هذه األموال. 
المشرع الجزائري على سبيل المثال ال الحصر) بموجب الفقرة الثانية من المادة ذكر ولقد 

ن من الضمانات المالية التي ( نوعيالمعدل والمتمم ،بالتأميناتالمتعلق  07-95من األمر  262
كمبالغ من شركات التأمين إما التي يستلمها تسديد األموال كإثبات  أحدها تقديملسمسار ا يجب على

كفالة يلتزم بها بنك ما، أو إبرام ل ههما: إما تقديم، كمبالغ أقساط أو العمالء المؤمن لهمتعويضات، 
 .(2)من عقود التأمين السمسار لعقد

ولطالما أن المشرع الجزائري لم ينص على أي جزاء خاص يوقع على  سمسار التأمين في 
حالة تخلفه أو امتناعه عن تقديم هذا الضمان، كما أنه لم يلزمه بضمان مالي معين بذاته، بل ترك 

أخرى أعفاه من التزامه هذا في حالة  له حرية اختيار نوع هذا الضمان هذا من جهة، ومن جهة
 خاصة سنذكرها فيما بعد.

قد يترتب على قيام سمسار التأمين بقبض مبالغ األقساط والتعويضات ليتولى أدائها إلى 
مستحقها، احتمال عدم إيصالها له إما لتعرضه لمخاطر أو ألي سبب كان، ما يقتضي التزامه 

، يكفل بمقتضاها البنك للمؤمن أو المؤمن له تنفيذ التزام (Caution bancaire) بتقديم كفالة بنكية
المؤمن العميل ط تأمين، أو إلى اقسهذه األموال أالسمسار بأداء هذه المبالغ إما للمؤمن إذا كانت 

 .(3)لغ تعويض، وذلك إذا لم يفي بها السمسارامبهذه األموال له إذا كانت 
أن البنك يقف إلى جانب سمسار التأمين عندما يضم ذمته المالية إلى ذمة  ،ومؤدى ذلك

التي حصلها ولم  طاقساألالقسط أو المؤمن الذي يطالب السمسار بمبلغ  :السمسار في مواجهة إما
المؤمن له الذي يطالب السمسار بمبلغ العميل ، أو في مواجهة في اآلجال المتفق عليها يسلمها له
، ولكن البنك ال يخرج من خزينته أية نقود ولم يسلمه له من شركة التأمين قبضه الذي التعويض
مة الكفالة يتعهد لسمسار التأمين بأن يلتزم بدفع قيهو في الحقيقة عقد الكفالة، بل  هعند توقيع

أحد هذين نفسه قسط التأمين، أو مبلغ التعويض( مستقبال في حالة ما إذا لم يؤدي السمسار )
 إلى الطرف الدائن. المبلغين

                                                           
"على كل سمسار المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  262( أنظر: الفقرة األولى من المادة 1)

لشركات التأمين المعتمدة أو للمؤمن لهم، أن يثبت في كل وقت وجود ضمانة مالية للتأمين، توكل له أموال قصد دفعها 
 مخصصة لتسديد هذه األموال.".

"ويمكن أن تكون المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  262قرة الثانية من المادة ـ( أنظر: الف2)

 الة يتخذه بنك ما أو يغطيه عقد من عقود التأمين.".الضمانة ناجمة عن التزام بالكف

"الكفالة عقد يكفل المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، والتي تعرف عقد الكفالة بأنه:  58-75من األمر  644مادة ـــ( أنظر: ال3)

 المدين نفسه.".بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االلتزام إذا لم يف به 
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المتفق عليه وكفالة البنك لسمسار التأمين عادة ما تكون محددة المدة، فهي مقيدة بالزمن 
، التي اعتمدته بهذه الصفة لشركات التأمينط اقسمبالغ األالذي يمكن من خالله للسمسار أداء إما و 

الزمنية للبنك أن يلغي بإرادته  ، وال يمكن طيلة هذه المدةمإلى المؤمن له اتلغ التعويضاأو أداء مب
 المنفردة التزامه بموضوع الكفالة.

لغ امبو  ،التأمينط اقسألغ امبوحدود التزام البنك عند كفالته لسمسار التأمين تتحدد بقيمة 
المؤمن له، لعميل للمؤمن أو ل، العقدإلى أحد طرفي  االسمسار ليؤديه اي سيقبضهات التالتعويض

 التزام أكبر من ذلك وال أقل.فالبنك ال يؤدي 
لغ التعويض اتأمين يقوم بأداء مبلتزام البنك عند كفالته لسمسار وغالبا ما يكون مقدار ا

، ألن قيمة هذا األخير أقساطلغ اأكبر مقارنة لمقدار التزامه عند كفالته للسمسار الذي يتولى أداء مب
بدوره  االمؤمن للسمسار ليؤديه اي يسلمهتلغ التعويض الاعادة ما تكون ضئيلة مقارنة مع قيمة مب

في  ااستحقاقه، أو عند حلول أجل ار المؤمن منهاخطعند تحقق األإما وذلك  ملمؤمن لها ءاللعمل
 فروع تأمينات األشخاص.

ومتى وفى سمسار التأمين بالمبلغ موضوع الكفالة كليا سواء كان هذا المبلغ قسطا أو مبلغ 
ل تبرأ بهذا الوفاء، غير أنه إذا كان وفاء السمسار جزئيا وجب على تعويض فإن ذمة البنك الكفي

 البنك الكفيل االلتزام بالجزء المتبقي من المبلغ المكفول. 
ذا أفلس  وقبل أن يؤديه إلى الدائن )المؤمن  سمسار التأمين بعد قبضه إلحدى هذه المبالغوا 

ال سقط حقه في الرجوع على أو المؤمن له( وجب على هذا األخير أن يطالب بدينه في ا لتفليسة، وا 
 البنك للمطالبة بالمبلغ موضوع الكفالة.

لغ اوفي جميع الحاالت يتلقى البنك عوضا مقابل كفالته لسمسار التأمين، إضافة إلى المب
هو أي البنك، هذا العوض يتمثل في عمولة يلتزم السمسار بدفعها للبنك، سواء  امتى وفاه ةالمكفول

أدى هو نفسه المبلغ موضوع الكفالة أو أداه البنك الكفيل، فهذه العمولة تعتبر في شق منها أجرا 
للبنك عن الخدمة التي يقدمها لسمسار التأمين، وفي شق آخر تعتبر تغطية للمخاطر المحتمل 

 تعرضه لها.
كما يجوز للسمسار تقديم كفالة بنكية، يجوز له أيضا أن يقدم بدال عنها عقد من عقود و  

 ،سالفة الذكر 262في ظل عدم ذكر المشرع الجزائري ألي منها في نص المادة التأمين، غير أنه 
يخوله بمقتضاه لسمسار تقديمها كضمان مالي لأنواع عقود التأمين التي يمكن  حوليثور التساؤل 

لتأمين أو للعمالء المؤمن لهم، فما هي لشركات اإما  تسليمهااألموال الموكل له هذه استالم  طةسل
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، والتي تهدف إلى بدال عن الكفالة البنكيةكضمان مالي عقود التأمين التي يمكن للسمسار تقديمها 
 له المادي )استالمه لألموال( هذا؟تغطية عم

تقديمه لتأمين كفالة  تقديمها بدال عن الكفالة البنكيةسمسار لل يمكني عقود التأمين التمن 
التي تقدمها شركات التأمين كأحد  (1)صادرة عن شركة تأمين تحوز اعتماد توزيع فرع الكفالة

 وهي ،(2)منتجاتها باعتبارها عقد من عقود التأمين، سواء كانت هذه الكفالة مباشرة أو غير مباشرة
هذا عقد تأمين مسؤولية السمسار المدنية المهنية، و أو تقديم ة، تشبه إلى حد ما الكفالة البنكي

ن كان العقد الضمان   ذلك غير ممكن ي يضمن عمل السمسار هذا، إال أناألمثل الذاألفضل و وا 
وذلك لسبب واحد وهو أن سمسار التأمين ملزم أصال بإبرام عقد تأمين مسؤوليته المدنية المهنية 

وقد سبق التطرق إليه ضمن التزامات حتى ولو لم يتولى مهام قبض األقساط ومبالغ التعويضات، 
نفس الخطر  يغطي بموجبهتأمين  أكثر من عقدوهذا من دون شك يجعله يكتتب وسطاء التأمين، 

 المدنية المهنية. وهو ضمان مسؤوليته
ن كانت هذه الضمانات المالية التي يلتزم السمسار بتقديمها قبل قبضه   مبالغ لأو تحصيله وا 

ألقساط ومبالغ التعويضات تهدف لحماية طرفي عقد التأمين، إال أنها تثقل إلى حد كبير كاهل ا
الضمان المالي الذي يقدمه السمسار ن أل، القيام بمثل هذه المهاميتجنب  وتجعلهالسمسار، 

برامه لعقد تأمين مسؤوليته المدنية المهنية كافيان لضمان تنفيذه لهذه  للحصول على االعتماد، وا 
 االلتزامات.

إن التزام السمسار بالضمان المالي الذي يمكنه من استالم األموال من العمالء المؤمن لهم 
 262وهو ما يراد من صياغة المشرع الجزائري لنص المادة أو من شركات التأمين هو التزام دائم 

إبرام عقد تأمين المسؤولية ، أين يجب عليه «...، أن يثبت في كل وقت...»سالفة الذكر بقوله 
كلما اقترب تاريخ نهايته، طالما كان سمسار التأمين في بصفة دورية وتجديد مدة هذا العقد  المدنية،
 مارسة مهنته.ولم يتوقف عن مدائم، نشاط 

كونه  ،هو التزام دائم مستمرفلتزام السمسار بتقديم الكفالة البنكية الوذات األمر بالنسبة 
ملزم بإثبات وجودها في كل وقت إذا كان يمارس نشاطه بصورة طبيعية، ويتم إبرام عقد الكفالة 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p420. 
 338-95الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  10/09/2002المؤرخ في  293-02من المرسوم التنفيذي رقم  02( أنظر: المادة 2)

، المؤرخة في سنة 61الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، 30/10/1995المؤرخ في 

 لكل فرع رقم ُيرمُز له به، ومنها تأمين الكفالة.مع إعطاء الجزائري وقد صنفها المشرع  ،2002
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وتستمر طيلة مدة سنة كاملة على أن يتم تجديدها  ،البنكية عادة بداية من أول يوم من السنة
 .(1)ضمنيا بصفة دورية عند حلول تاريخ التجديد

يتوقف إما عند إبطال عقد الذي يلتزم سمسار التأمين بتقديمه غير أن هذا الضمان 
انحالل إذا كان شخصا طبيعيا، أو عند التأمين سمسار أو انتهاء مدته، أو عند موت  الضمان
 .(2)إذا كان شخصا اعتباريا السمسرةشركة 

وحتى يتسنى لسمسار التأمين تقديم أحد هذين الضمانين يجب عليه  ،يضاف إلى ذلك
في سجالت  من هذا الطرف أو ذاكمن قبل  (3)مسك حساب كامل عن األموال المعهود بها إليه

وقيمة  ،اتساع نشاطهحتى يتسنى لشركة التأمين أو البنك الكفيل للسمسار معرفة مدى ، خاصة
سواء تعلق األمر بتلك األموال التي استلمها عن عقود التأمين التي توسط في إبرامها سابقا، 

األقساط التي سيفي بها إلى شركات التأمين، أو تعلق بتلك التعويضات التي سيؤديها إلى العمالء 
 المؤمن لهم.

التي يقيد فيها السمسار  لوثائقتبعا لذلك يحق لضامن السمسار اإلطالع على السجالت وا
، وحدود الضمان الذي سيمنحه للسمسار، سواء كان الضامن شركة (4)لمعرفة مقدار التزامهعملياته 

 تأمين أو بنك.
ونظرا لتغير نشاط سمسار التأمين أثناء سريان العقد الذي يقدمه كضمان مالي سواء كان 

طيلة  قيمة األموال المعهود بها إليه زيادة ونقصاناعقد كفالة بنكية أو عقد تأمين، حيث تعرف عادة 
، فإن ذلك يقتضي مراجعة ضمانه فترة ممارسته لمهامه ووساطته في إبرام  وتسيير عقود التأمين

بهذا  منحه هذا الضمان الماليالمالي بصفة دورية، وذلك ال يتأتي إال بإعالمه للطرف الذي 
 .الحاصل التغيير

موضوع سالفة الذكر أن  262يستشف من صياغة المشرع الجزائري لنص المادة وما 
 والتي القيام بها، السمسار يتولى التي( Opérations garanties)المعامالت المالية التصرفات أو 

على النحو الذي تأمين من عقود الأو باكتتاب عقد بنكية يلتزم بضمانها إما بموجب عقد كفالة 
 ين أو معاملتين ماليتين:تصرفهي ذكرنا 

                                                           
)1( NAIMI (J-C.), Op. Cit, p65. 
)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p421. 
)3( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p421. 
)4( NAIMI (J-C.), Op. Cit, p65. 
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 L’encaissement)لمبالغ األقساط أو الزيادة فيها  هاستالمتحصيله أو  :األولىالمعاملة 

des primes et les surprimes ) نتيجة القسط من طرف المؤمن مبلغ في حالة اقتراح زيادة في
والوفاء بها لشركات التأمين  ،أثناء سريان عقد التأمينتغير احتمال تحقق الخطر المؤمن منه 

 في اآلجال المتفق عليها.مانحة الضمان 
عند ( Indemnités de sinistresالحوادث )تعويضات إما لمبالغ قبضه  :الثانيةالمعاملة 

 Capitauxأو لرؤوس األموال المؤمن عليها ) ،الممتلكاتفي تأمين  تحقق األخطار المؤمن منها

assurés أو المؤمن على  ،لمؤمن لهملها ءمن شركات التأمين ليتولى أدا( في تأمينات األشخاص
 بوساطته. على الحياة التي سبق وتم إبرامها التأمينحياتهم، أو المستفيدين من عقود 

وال يغطي الضمان المالي الذي يلتزم سمسار التأمين بتقديمه غير ذلك من األخطاء التي 
عدا تلك المتصلة بهذه المبالغ أو األموال التي يستلمها، كل ذلك متى  ،يمكن أن تصدر عنه

ونسبته إلى السمسار، سواء كان المتضرر من فعل هذا األخير  ،استطاع المضرور إثبات الخطأ
 عميال مؤمنا له أو شركة تأمين.

يعفى فيها سمسار التأمين من التزامه بتقديم أحد الضمانات فقط هناك حالة وحيدة لكن 
من  262المالية التي سبق ذكرها، وهذه الحالة ذكرها المشرع الجزائري )في الفقرة األخيرة من المادة 

المعدل والمتمم( وهي: عند حصوله على توكيل خاص من  ،المتعلق بالتأمينات 07-95األمر 
ة قبض األقساط نيابة عنها، أو تسلمه مبالغ التعويضات ليتولى شركة تأمين تفوضه بموجبه سلط

 .(1)لمؤمن لهملأداءها 
وال يعفى سمسار التأمين من التزامه بتقديم الضمان المالي المخصص لتسديد هذه األموال 

الوفاء بمبلغ سلطة بموجبه يفوضه  ،ولو تحصل على توكيل من العميل طالب التأمين أو المؤمن له
نيابة عنه، ألن فرض هذا الضمان على عاتق السمسار  للشركة، أو استالم مبلغ التعويضالقسط 

خصوصا المؤمن له من االستغالل الذي قد  ،إنما شرع لتوفير مزيد من الحماية لطرفي عقد التأمين
 يطاله من السمسار.
مبالغ من شركة تأمين ما تخوله سلطة استالم إذا تحصل السمسار على توكيل غير أنه 
مته هذه الشركة مبالغ تعويضات ليتولى أداءها للمؤمن لهم وارتكب خطأ  أثناء قيامه األقساط، أو سل  

واستعمالها في قضاء أموره الشخصية دون أن يسلمها  ،بذلك، أو قام باستغالل هذه األموال
                                                           

"ال ينطبق المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  262( أنظر: الفقرة الثالثة واألخيرة من المادة 1)

االلتزام المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة على دفع األموال التي تحصل سمسار التأمين على توكيل بشأنها 
 من شركة التأمين.".
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صبح مسؤولة مدنيا ها في اآلجال المحددة فإن هذه األخيرة )شركة التأمين مانحة التوكيل( تيلمستحق
 عن فعل السمسار.

منح شركة التأمين هذا التوكيل للسمسار عالقة التبعية، فتصبح حينها يرتب بمعنى آخر 
أفعال السمسار  في مواجهة المؤمن لهم المتضررين منهذه الشركة مسؤولة مدنيا بصفتها متبوعا 

ذا دفعت شركة تأمين ما فإباعتباره تابعا لها، المتصلة بموضوع التوكيل )دفع أو قبض األموال( 
السمسار لمستحقها في  يؤدهامؤمن له تحقق خطره، ولم ل لسمسار مبلغ تعويض ليسلمه بدوره

مع إضافة فوائد عن كل يوم  ،يضو بمبلغ التعشركة التأمين  بعدها ، وطالب المؤمن لهأجلها
حق الرجوع على  دفع التعويض والفوائدد لها بعتأخير، فإن شركة التأمين تلتزم حينها بذلك، و 

مطالبته إضافة إلى  ،السترداد ما دفعت من تعويضات وتكبدت من مصروفات ،سمسارالوكيلها 
توصف عن األضرار التي لحقت بها جراء أفعاله هذه، كل ذلك عند ارتكابه أخطاء بالتعويض 

 .، كاختالسه لهذه األموالجسيمةبال
المفروض أنه في الحاالت التي يقدم فيها سمسار التأمين الضمان المالي  والجدير بالذكر

السلطات العمومية من كل من يخضع حينها لرقابة عليه للقيام بهذه المهام )استالم األموال(، فإنه 
كان بنكا أو شركة تأمين، ويتم ذلك من خالل  سواءمن جهة أخرى ( le garantالضامن )و  ،جهة

استالم بالسيما ما تعلق  ،هذا األخيرإطالعه على الدفاتر والسجالت والمستندات الخاصة بنشاط 
 .(1)األموالهذه وأداء 

 

 الفقرة الثانية

 حقوق سمسار التأمين.
 

سمسار هي في األصل التزامات ملقاة على عاتق أحد طرفي المن المسلم به أن حقوق  
من اآلخر هو حق الطرف عقد التأمين الذي توسط السمسار في إبرامه، ألن التزام طرف ما تجاه 

 حقوق هذا األخير.
الحق في الحصول على مبلغ تتمثل حقوق سمسار التأمين في كل من:  ،بشكل عام 
والحق في استرداد المصروفات التي التأمين، من عقود عقد كل نظير توسطه في إبرام  العمولة

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p423. 
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ن المتعاقدين المؤمن والمؤمن له قصد إتمام عند قيامه ببعض المهام للتقريب بين الطرفي تكبدها
 :فيما يليإبرام عقد التأمين، وهذا ما سنفصله فيه 

 
 :لغ العمولةمب

د و عقمختلف سمسار نظير توسطه في إبرام اليتقاضى  ،للتأمين مثله مثل الوكيل العام
مولة تحسب بنسبة ـــمثل في عـــمكافأة تتقابل أو ـــمهور ـــالمرخص له توزيعها على الجمتأمين ال

توسط تأمين عن كل عقد ، وذلك (1)قوق والرسومـــالحميع ـــجين الصافي من ــــتأمالمئوية من قسط 
 .في إبرامه

وبما أن قسط التأمين في جميع الحاالت والظروف هو مبلغ من المال يدفعه المؤمن له 
، إذ ال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون من غير التأمين نقدا أو بشيك أو نحو ذلكلشركة 

وال تعدو أن تكون  ،تكون مبلغ من النقود هي األخرىالنقود، فإن عمولة سمسار التأمين بالضرورة 
 غير ذلك.

يرتب استحقاق سمسار التأمين لمبلغ العمولة بعض اإلشكاالت العملية، خصوصا فيما لكن 
من جهة أخرى مدى استحقاق السمسار لمبلغ العمولة علق بأجل أو زمن استحقاقه لها من جهة، و يت

ين الذي تفاوض بشأنه أصال إذا ما طرأت بعض الموانع التي تحول دون إتمام إبرام عقد التأم
 .شركة التأمينمع  السمسار

وهو  ،أن سمسار التأمين ال يستحق مبلغ العمولة إال بتحقيق العمل المطلوب منه بديهي
، فال يستحق هذا األخير مبلغ العمولة ألي وتنفيذ آثاره إبرام عقد التأمينفي موضوع دراستنا هذه 

حتى ولو قام السمسار بكل ، الذي تفاوض بشأنه العقدهذا مانع يؤدي إلى استحالة إبرام 
 حول شركة التأمينتفاوض مع ثم  ،أعد دفتر الشروطو التحضيرات الضرورية المطلوبة منه، 

طالب  ذلك على النحو الذي يرضي عميلهو  الواجب الدفع،ومبلغ القسط  ،العقدهذا ضمانات 
كهالك  قوة قاهرةيرجع إلى الذي حال دون إتمام إبرام هذا العقد ، سواء كان هذا المانع التأمين

العميل ألي سبب آخر، كقيام  ، أوالتهدم مثالالحريق أو  من خطرالمنقول أو العقار المراد تأمينه 
إتمام المؤمن له بنقل ملكية الشيء المراد تأمينه عن طريق البيع أو الهبة أو غير ذلك وهذا قبل 

 .الذي تفاوض بشأنه السمسار التأمينإبرام عقد 

                                                           
دد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية وسحبه ـوالذي يح 340-95نفيذي رقم ــــمن المرسوم الت 22( أنظر: المادة 1)

"يحق لسمسار التأمين الذي يجلب وثيقة تأمين في مكافأة تتمثل في منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنص على أنه: 
 عمولة تحسب على القسط الصافي من الحقوق والرسوم.".
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لسمسار إلى بحث هذا لمن وراء تفويضه طالب التأمين يهدف العميل  ،بمعنى آخرو 
دده ــــطار التي تهــمانات األخـــتمل ضــي احتياجاته ورغباته، ويشـــين الذي يلباألخير عن عقد التأم

في أن عمل سمسار التأمين هذا هو التزام إتمام إبرامه، وال خالف أو تهدد أمواله وممتلكاته قصد 
الذي وهي هنا إبرام عقد التأمين تحققت هذه الغاية ُوفق السمسار في مسعاه، و بتحقيق غاية، فإذا 

 .العمولة المتفق على نسبتها مسبقامبلغ استحق هذا األخير  ،تفاوض بشأنه السمسار
أثناء مرحلة تفاوض مفوض السمسار طالب التأمين  إفالس أو إعسار يحولعادة ما  وعليه

 وبالضرورة، هذا األخيرالذي تفاوض بشأنه التأمين دون إتمام إبرام عقد  مع شركة التأمين السمسار
 .التي كان سيتقاضاها لو تم إبرام هذا العقد دون استحقاق السمسار لمبلغ العمولةذلك يحول 

ذا  كان الذي تفاوض بشأنه السمسار و امتنع المؤمن له أو المكتتب عن إبرام عقد التأمين وا 
، شركة التأمينأثناء تفاوضه مع  السمساررتكبه اكان قد يرجع إلى خطأ جوهري  امتناعه هذاسبب 

شركة هذه المع عقد التأمين الذي تفاوض بشأنه السمسار  الخطر المراد تغطيته بموجبأو كان 
ال يعتبر مصلحة مشروعة يجوز التأمين  فإن هذا األخير ،اآلداب العامة وألنظام العام مخالف ل

 .المتفق عليها ال يستحق مبلغ العمولةفي هذه الحالة  وبالتالي فإن السمسار ،عليها
وحتى في الحاالت التي يمتنع فيها العميل طالب التأمين عن إبرام عقد التأمين الذي 

فإن  مفوض السمسار المؤمن لهاالمتناع إلى خطأ هذا تفاوض بشأنه السمسار ويرجع سبب 
 .أيضا ال يستحق مبلغ العمولة السمسار في هذه الحالة

بشأنه السمسار، وبالتالي عدم  وفي حاالت أخرى يرجع سبب عدم إبرام العقد الذي تفاوض
استحقاقه لمبلغ العمولة إلى قرار شركة التأمين القاضي برفض وعدم قبول طلب التأمين المقدم من 

ويرجع  ،طرف السمسار الذي يسعى من وراء تقديمه إلى تغطية أخطار عميله طالب التأمين
، تغطية المؤقتة أو عقد التأميندون إصدارها لمذكرة اليحول تراه مانعا  ألي سبب كانهذا رفضها 

تصريحات اللوسائل لتتأكد من صحة صادر بعدما لجأت معلل، و وذلك كما لو كان رفض الشركة 
ففي التأمين على الحياة مثال تشترط الشركة إجراء التي أدلى بها العميل طالب التأمين للسمسار، 

عينين معتمدين لديها، وفي الكشف الطبي على المؤمن عليه أو على حياته من طرف أطباء م
 وتقدير قيمتها. ،التأمين على الممتلكات تستعين بخبراء للكشف عن هذه الممتلكات

على فشله إذ يترتب  ،وال يكلل عمل سمسار التأمين بالنجاح في جميع الحاالت والظروف
والمتمثل في البحث عن شركة التأمين التي تقبل ضمان أخطار  ،في إنجاز العمل المطلوب منه

عند ومقابل أخفض قسط، أو  ،أحسن الضمانات ومشتملة   ،أفضل تغطيةالعميل طالب التأمين وفق 
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عدم استحقاقه لمبلغ العمولة التي كان  ،بعد شروعه فيهمنه عن إتمام العمل المطلوب  توقفه
 .استطاع إتمامهعمل، أو هذا الإنجاز في  وفقسيتقاضاها لو 

فإن استحقاق سمسار التأمين لمبلغ العمولة متوقف على شرط إتمام  ،ومهما يكن من أمر
وتنفيذ طرفيه آلثاره فيما بعد، فإذا حال أي سبب  ،هذا األخيرإبرام عقد التأمين الذي تفاوض بشأنه 

لم العقد ذلك إبرام دون إتمام  التطرق إليها وذكرهاالتي سبق أو مانع من الموانع من األسباب 
 يستحق السمسار مبلغ العمولة.

منذ إبرام  ، هل يستحقهألجرلسمسار التأمين  غالبا ما يثور التساؤل حول أجل استحقاقو 
أو ال،  العقدآثار هذا تنفيذ التزام طرفيه بالنظر عن  بغض، التأمين الذي توسط في إبرامه عقد

الواجبة األداء القسط أو األقساط مبلغ بدفع  العقد مكتتبلمؤمن له أو تعلق بالتزام اخصوصا ما 
إال بسداد مبلغ القسط األجر هذا يستحق ال أن السمسار  أو ،ُيدف ع األجر اعلى أساسه والتي

 .شركة التأمينواستالمه فعليا من 
يظل مستحقا حتى السمسار أجر في هذا اإلطار أن  يرىكان االجتهاد القضائي الفرنسي 

وذلك خصوصا تنفيذ المؤمن له اللتزامه بدفع مبلغ القسط، العقد، أحد الطرفين آثار ولو لم ينفذ 
برام عقد التأمين، إلألن طبيعة مهمة السمسار تنتهي بمجرد سعيه  أن  إاليجاد المتعاقد اآلخر وا 

المؤمن له اللتزامه تنفيذ عدم  إذا تبين أن، التأمين عقدبالرغم من إبرام األجر السمسار ال يستحق 
  .(1)نفسه ناتج عن خطأ من السمساربدفع القسط 

يثير أحيانا بعض اإلشكاالت العملية، الذي سلكه القضاء الفرنسي ونظرا لكون هذا االتجاه 
لة عمولة السمسار حتى في حاأجر أو شركة التأمين بدفع  إلزامالخصوص في وجه تتمثل على 

التزامه  عن تنفيذ المؤمن له أو المكتتبعند امتناع لعقد التأمين فيما بعد، وذلك  الشركةهذه فسخ 
أن سمسار التأمين ب في أحد أحكامهاقضي ت ةالفرنسي محكمة النقض ذلك جعلالقسط، مبلغ بدفع 

على المؤمن والمؤمن له المتعاقدين الطرفين ال يستحق مبلغ العمولة أو األجر لمجرد إبرام وتوقيع 
في هذه الحالة  وال يعتد لمبلغ القسط فعليا،المؤمن يستحق ذلك باستالم  هوعقد التأمين، بل 

الواجب  القسطمبلغ اللتزامه بدفع العقد مكتتب أو السمسار بأن عدم تنفيذ المؤمن له  اجاحتجب
 .(2)الشخصي خطئهى لإال يرجع  األداء

                                                           
( .Paris, 19/10/1935, Rec. Jur. Ass., 1936, p24-T. Com. Lyon, 29/11/1936, R.G.A.T, 1937, p42( أنظر: )1)

 :أوردهما

BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p393. Marge N° 16. 

)2( Cass. Civ, 1
er 

Chambre, 25/03/1980, R.G.A.T, 1980, p500. 
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مبلغ لسمسار شرط أساسي الستحقاق اللمبلغ القسط الفعلي استالم المؤمن  ُأعتُبرإذا لكن 
ليدفع  تجزئة قسط التأمين تللسمسار إذا تمالدفع المستحق  العمولة مبلغاألجر أو العمولة، فما هو 

خصوصا  ،بهدف تيسير الوفاء على المؤمن له وذلك ،ومتفق عليها مسبقازمنية محددة على فترات 
 ؟كبيرا جداالواجب الدفع إذا كان مبلغ القسط 
بحيث  ،تجزئة عمولة سمسار التأمينقسط التأمين دفع تجزئة  يترتب عنطار في هذا اإل

يتقاضى مبلغ عمولته عن كل جزء يدفع من أجزاء مبلغ القسط وبصفة دورية أيضا، فكلما دفع 
القسط عن مدة زمنية معينة )ثالث أشهر مثال( مبلغ العميل المؤمن له أو مكتتب العقد جزء من 

 سبباستحق السمسار مبلغ العمولة عن هذا الجزء المدفوع من مبلغ القسط الكلي، سواء كان 
كان  أو، السمسار باعتباره وكيال عنه عن طريقالمؤمن له  هعميليرجع إلى طلب تجزئة القسط 

 ئهعمالمثال من لكونه  القسط على مراحلمبلغ المؤمن هو بإرادته من يسر على المؤمن له الوفاء ب
 دفعة واحدة.ى الوفاء بهذا المبلغ قدرة هذا األخير علعدم في ظل  خصوصا ،األوفياء

العمولة، فإنه يتم مبلغ وفي ظل عدم وجود أي نص قانوني خاص يبين زمن ومكان دفع 
االتفاق عادة بين الطرفين شركة التأمين والسمسار على األجل الذي ُتدفع فيه عمولة هذا األخير 

عند نهاية كل فترة زمنية معينة مبالغ العموالت عند إبرام برتوكول اتفاق السمسرة، وغالبا ما تسدد 
 .(1)أيام مثال( 10)كل عشرة 

الصافي من  التأمين قسطتحسب بنسبة مئوية من مبلغ أمين عمولة سمسار الت وبما أن 
، فإنه من البديهي أن زيادة هذا األخير يؤدي بالضرورة إلى زيادة عمولة السمسار، الحقوق والرسوم

 وفي المقابل يترتب على تخفيض مبلغ القسط تخفيض عمولة السمسار.
وبالتالي عمولة السمسار  ،الواجب الدفع ويرجع عادة زيادة أو تخفيض مقدار مبلغ القسط 

من العقود المستمرة والقابلة كونه التأمين الظروف المستجدة التي قد تطرأ أثناء مدة سريان عقد إلى 
 طيلة مدةإلى تغير درجة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه من جهة أخرى من جهة، و هذا للتجديد 

 .سريان العقد
فإنه يستحق مبلغ العمولة  ،ماضمان خطر لإذا توسط السمسار في إبرام وثيقة تأمين ف
نما يستحقها عن كل األقساط المترتبة عن هذه الوثيقةكاملة   (2)ليس فقط عن قسط التأمين األول، وا 

مها للسمسار أو سل   ،التي ضمنت أخطاره لشركة التأميندوريا متى التزم العميل المؤمن له بدفعها 

                                                           
 من الشروط الخاصة الواردة في الملحق الثاني، والمتضمن بروتوكول اتفاق سمسرة.  04( أنظر: الفقرة األخيرة من المادة 1)

)2( BLAMOUTIER (J-M.) - Et  SALPHATI (J-F), Op. Cit, p107. 



 ...........النظام القانوني لوسطاء التأمين......................الباب الثاني...................

 276 

كما في التأمين على الحياة أين تدفع  ، وذلكنيابة عنهاالشركة سلطة استالمها هذه إذا وكلته 
 .األقساط بصفة دورية

ما  ،من طرف المؤمن له الواجب الدفع لكن إذا كانت عمولة السمسار مرتبطة بمبلغ القسط
عمولة وبالتالي زيادة  ،(مبلغ القسطهذا األخير )أي هي الحاالت والفروض التي تؤدي إلى زيادة 

 السمسار؟
ليشمل ساري المفعول ضمانات عقد التأمين تمديد  فيمفوض السمسار  رغبة المؤمن لهإن  
 تقتضي تعديل العقد األصليلم تكن محل اتفاق مسبق في العقد األصلي، أخرى أخطار ضمان 

، ما بدفعه المؤمن لهالعميل يلتزم الذي بموجب ملحق يقترح بموجبه المؤمن زيادة في مبلغ القسط 
من طرف استحقاق السمسار لعمولة إضافية مقابل القسط اإلضافي المقترح بالضرورة يترتب عليه 

 .تعديل العقد ملحقالمؤمن بموجب 
الممتلكات واألموال المؤمن عليها أثناء سريان عقد التأمين إلى تؤدي أيضا زيادة القيم و و  

تأمين من خطر  ، وذلك كما لو يبرم شخص ما مثال عقدالواجب الدفع زيادة في مبلغ القسط
، وأثناء سريان العقد تأمين بوساطة سمسار الحريق على مخزن يحتوي كمية من السلع والبضائع

موجودة تي كانت ال خزنها مع باقي المنتجات والبضائع شتري هذا الشخص سلع ومنتجات أخرىا
ليشمل كل السلع والمنتجات، أين قتضي قيامه بتعديل عقد التأمين ذلك ي، من قبل في هذا المخزن

القسط يتقاضى السمسار نسبة  مبلغ زيادة فيعادة يتم ذلك بموجب ملحق يقترح بموجبه المؤمن 
 متى تم هذا التعديل بوساطته. ،مئوية منه كعمولة

، المضمون بموجب وثيقة التأمين كما أن التصريح بتفاقم احتمال وقوع الخطر المؤمن منه 
بدفعه عند توقيع ملحق تعديل العقد، يؤدي  المؤمن له المؤمن لقسط إضافي يلتزم وبالتالي اقتراح

متى تم هذا  ،وهذا يقتضي استحقاق السمسار لزيادة في مبلغ العمولة ،إلى الزيادة في مبلغ القسط
 التعديل بوساطته.

يؤدي طلب المؤمن له  ،وأثناء سريان عقد التأمين في مختلف فروع تأمينات األشخاص 
زيادة قيمة الرأسمال المؤمن عليه إلى اقتراح المؤمن زيادة في مبلغ األقساط المستحقة الدفع، ما 

 يؤدي إلى زيادة مقدار عمولة السمسار.
تأمين  سمساروفي المقابل إذا تم تعديل عقد التأمين بموجب ملحق تفاوض حول مضمونه 

 ض حول مضمون عقد التأمين األصلي، وكان موضوعالذي تولى التفاو آخر غير السمسار 
محتوى وثيقة التأمين، وأدى ذلك إلى  زيادة  في غير متوقعة زيادةبالسمسار الثاني يتعلق تفاوض 
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القسط، فإن العمولة المترتبة عن القسط اإلضافي الوارد في الملحق هي من حق السمسار مبلغ  في
 .(1)الذي تفاوض حول إبرام ملحق التعديل

المؤمن عميله وبتفويض من التأمين يتولى السمسار  وثيقةانتهاء سريان تاريخ اقتراب عند و 
الذي يوشك على التي تضمنها العقد  سواء بنفس الضمانات والشروط ذا العقده مهمة تجديدله 

وهذا  ،د، أو بتعديلها زيادة ونقصانا، ما يعني استحقاقه لمبلغ العمولة نظير تجديده لهذا العقاالنتهاء
 في حدود مبلغ القسط الذي يقترحه ويستلمه المؤمن فعليا عند التجديد.

وال يتوقف األمر عند هذا الحد بل يستحق السمسار مبلغ العمولة ليس فقط على أساس  
قساط األمبالغ على أساس كل  ويحسب ،يستمرتأمين األول، بل استحقاقه لمبلغ العمولة القسط 

تجديد هذه الوثيقة استبدال أو ، ولو تم التي تم إبرامها بوساطته هو الوثيقةالتي تترتب على هذه 
العميل و  تأمينــــشركة الرة بين ـــمباشله بل ـــذلك دون تدختم أو  ،تهــــصراحة أو ضمنيا بوساط

 .(2)المؤمن له
مباشرة مع  االنتهاءلعقد التأمين الذي يوشك على أو المكتتب المؤمن له أو استبدال تجديد ف

عن  تقاضي مبلغ العمولةحقه في  منهذا األخير  يحرمال لسمسار ادون تدخل شركة التأمين، و 
مباشرة بين المؤمن والمؤمن له ودون تدخله، مادام  ذلكتم ، ولو هذا التجديدالقسط المحصل عن 

فس شروط ، وأن التجديد تم بنعلى االنتهاء مدته توشكإبرام العقد الذي  توسط فيهو من  أنه
 وضمانات العقد األصلي.

من شركة التأمين إلى موجه إذا كان التجديد قد تم بطلب في حالة ما ينطبق األمر ذاته و 
عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم، وذلك  ،مباشرة أو المكتتب المؤمن له

إذا كان هذا األخير يرغب في  وماساري المفعول، انتهاء عقد التأمين تاريخ باقتراب  فيهاتعلمه 
 تجديد هذا العقد.

التأمين الذي توسط السمسار في إبرامه من العقود المجددة عقد  إذا كان ويزداد هذا وضوحا 
تلقائيا، أو كان هذا العقد هو فرع من فروع تأمينات األشخاص التي يلتزم فيها المؤمن على حياته 

وفي حدود كل  ،كامالمبلغ العمولة السمسار يستحق  ينبدفع مبالغ األقساط بصفة دورية، أمثال 
 .ولو تم تجديد العقد دون تدخلهقسط مقبوض، 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p398. 
 الواردة في الملحق الثاني، والمتضمن بروتوكول اتفاق سمسرة.  05( أنظر: الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 2)
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الظروف المستجدة إلى تخفيض مبلغ قسط بعض الحاالت و تؤدي  ،وعلى النقيض من ذلك
 سمسارقيمة عمولة تخفيض بالضرورة ما ينتج عنه  ،الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن التأمين

 الواجب الدفع، التأمين، فما هي هذه الحاالت التي يترتب على حدوثها تخفيض مبلغ القسط
 ؟المستحقة عمولة السمساربالتالي و 

ط اقسلغ األافي مب الحرة تخفيض اللمؤمن له بإرادتهشركات التأمين  أحيانا تمنح بعض
مثال أبرم هذا األخير بوساطة سمسار  كما لووذلك  ،(Réduction des primesالمستحقة الدفع )

المضمونة العميل أخطار ولم تتحقق أي من  ،يجدده بصفة دوريةد تأمين ما لسنوات عدة عق
إلى بالضرورة يؤدي  لوفائه لهذه الشركة، هذا كمكافأةوهذا طيلة هذه السنوات،  بموجب هذا العقد

في  المؤمن له على تخفيض ميلفيها العتحصل  حدود الفترة التيتخفيض عمولة السمسار في 
 .الواجب الدفع قيمة القسط
الخطر المؤمن منه، احتمال وقوع بزوال تفاقم التأمين سمسار يودي تصريح المؤمن له أو و 

خاص، ـــنات األشـــروع تأميـــض فــن عليه في بعــمال المؤمـــفيض الرأســــير في تخـــــبة هذا األخــأو رغ
أو التصريح بنقص في األشياء والممتلكات المؤمن عليها في تأمينات األضرار إلى تخفيض مبلغ 
القسط، حيث يحق في هذا الحالة للمؤمن له استرداد جزء من مبلغ القسط المدفوع إذا وافق المؤمن 

 جرته بعد.تخفيض قيمة عمولة السمسار ما دام هذا األخير لم يقبض أ وهذا يترتب عليهعلى ذلك، 
في  ،يترتب عن امتناع المؤمن له أو المكتتب عن دفع بعض األقساط بصفة دورية كما

في هذه فروع تأمينات األشخاص التي يعتبر فيها دفع األقساط اختياريا )حيث ال يجوز للمؤمن 
 ،(1)(الواجبة الدفع األقساطبالغ ـــــمقصد فرض دفع ضد الــــمؤمن له ية ـــــقضائرفع دعوى الحالة 

متى امتنع المؤمن له أو المكتتب عن دفع هذه  ،مبلغ العمولةتقاضي سقوط حق السمسار في 
 األقساط.

ذا تم استبدال وثيقة التأمين التي توسط السمسار في إبرامها بأخرى لم يكن له  ذا األخيروا 
وهذا أثناء سريان الوثيقة  فوضه المؤمن له، آخرتأمين بل تمت عن طريق وسيط في إبرامها  دور

التي لم تتضمن الوثيقة الثانية نفس الشروط والضمانات ، و بمدة نهايتهااألولى وقبل حلول أجل 
ال يستحق مبلغ العمولة إال  من قبل بل تم تعديلها، فإن هذا األخيراألول  السمسارتفاوض بشأنها 

                                                           
رفع دعوى قصد  "ال يجوز للمؤمنالمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  84مادة ـــ( أنظر: ال1)

من  16فرض دفع األقساط، وفي حالة عدم دفع األقساط، ال يجوز للمؤمن، بعد إتمام اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

 هذا األمر، إال ما يلي:  .......".
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سارت فيها الوثيقة األولى إلى غاية المدة الزمنية التي  هو خالل التي جلبهاط اقسفي حدود األ
 .(1)هذه الوثيقةأو انتهاء مدة إبطال 

استرجاع المؤمن له لجزء من مبلغ القسط المدفوع من قبل لسبب من  يعنيفي هذا المقام 
المؤمن منه الخطر احتمال وقوع القسط لزوال تفاقم مبلغ كاسترداده لجزء من  ،األسباب سالفة الذكر

ن التزام سمسار التأمين برد جزء من مبلغ العمولة التي سبق وأن استلمها من المؤمن، مثال،  وا 
أن يأخذها في الحسبان قبل  وعلى المؤمن ،كل هذه األسباب ال ترجع إلى إرادة السمسار كانت

 .تسديده لمبلغ العمولة
فهو  لمؤمن لهلعميل طالب التأمين أو ايقدم خدماته لالتأمين سمسار على الرغم من أن و 

من المؤمن )شركة التأمين(  مبلغ العمولةيتقاضى في الحقيقة ، إال أنه وكيال عنه ومسؤوال تجاهه
 .(2)شأنه في ذلك شأن الوكيل العام للتأمين

وتحديد نسب العمولة التي سيتقاضاها السمسار عند وساطته في إبرام عقود التأمين يتم 
اق السمسرة بين شركة التأمين والسمسار، وتختلف بحسب كل باتفاق مشترك عند إبرام برتوكول اتف

 .(3)المرخص له الوساطة في اكتتابها وتوزيعها على الجمهور فرع من فروع التأمين
وبالرغم من تنافس شركات التأمين في نسب العمولة الممنوحة للسمسار كمقابل لكل عقد 

تقتضي  هعميلالتأمين لمتطلبات واحتياجات اء تأمين يتوسط في إبرامه، إال أن تحققه من تلبية غط
أن ال تكون نسبة العمولة التي تمنحها له شركة تأمين ما السبب الرئيسي لتفضيل هذا األخير لهذه 
الشركة عن األخرى، بل يجب أن يكون التفضيل مبنيا على قدرة الشركة على تقديم الغطاء 

 .(4)مع شروط أكثر مالئمة لمصلحة العميل ،المطلوب
واألصل أن السمسار ال يتقاضى أي عمولة أخرى نظير تقديمه لخدمة أو خدمات ما 

شركة التأمين غالبا ما تمنح السمسار أن  إاللشركة التأمين عدا عمولة إبرام العقد سالفة الذكر، 
يتم تحديد قيمتها باتفاق مشترك بين الطرفين شركة التأمين عموالت إضافية أخرى عمولة أو 
بتسيير أساسا متعلقة لحساب الشركة القيام بمهام أخرى  السمسار ضيفو ت نظيروذلك والسمسار، 

                                                           
 الواردة في الملحق الثاني، والمتضمن بروتوكول اتفاق سمسرة.  05( أنظر: الفقرة الرابعة من المادة 1)

 .316يج(، بحوث في التأمين، المرجع السابق، صـــــكري )بهاء بهــــأنظر: ش (2)

عمان، األردن، الطبعة األولى، دار وائل للنشر عريقات )حربي محمد( وعقل )سعيد جمعة(، التأمين وإدارة الخطر، 

 .300، ص2008، والتوزيع

 .116م )محمد صالح عبد هللا(، المرجع السابق، صــــــباس
والمتضمن بروتوكول اتفاق سمسرة، والذي يحدد نسب العمولة التي يتقاضاها هذا  02أنظر: الجدول األخير الوارد في الملحق رقم ( 3)

 األخير حسب كل فرع من فروع التأمين.

 .317( أنظر: شكري )بهاء بهيج(، بحوث في التأمين، المرجع السابق، ص4)
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للسمسار القيام بمعاينة  شركة التأمين، ومن ذلك تفويض د التأمين التي توسط في إبرامهاعقو 
 .(1)الخطر المؤمن منه، تحصيل مبالغ األقساط، ...إلخ

د عمولة يتسدب تقوم التأمين اتشركجل  فإن ،في هذا اإلطاربه جرى العمل وفقا لما و 
للتأمين، حيث يتم ذلك إما بنفس الكيفية التي تسدد بها عمولة الوكيل العام المعتمد لديها السمسار 

قد ـــعن كل ع سديدــــموالت الواجبة التــــيك بنكي بقيمة العــــير شـــــلهذا األخين ـــــالتأمركة ــــشبمنح 
، كأيام مثال ينةـــية معـــها خالل مدة زمنـــط في إبرامـــأو عن العقود التي توس ،تأمين توسط في إبرامه

 حساب سمسارإلى التأمين أو عن طريق تحويل هذه المبالغ من الحساب البنكي الخاص بشركة 
 .التأمين

تؤدي بعض الظروف والحاالت إلى انفساخ عقد التأمين بقوة القانون، أو فسخه إما ولكن 
بطلب من المؤمن له أو من طرف شركة التأمين أثناء سريانه وقبل حلول تاريخ نهايته بزمن معين، 

 مبلغ نسبة منجزء أو سمسار التأمين برد وكيله في مطالبة  للعميل المؤمن لهوهذا يعطي الحق 
التأمين  عقدي تقاضها عن المدة المتبقية من الت( la rétrocession des commissions) العموالت

 .(2) الذي تم فسخه
 في حالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن عليه بوساطة السمسارعلى سبيل المثال ال الحصر 

بسبب  (3)المعدل والمتمم( ،المتعلق بالتأمينات 07-95من األمر  42)ووفق ما قضت به المادة 
عقد التأمين بقوة القانون، ويجب على شركة حادث غير منصوص عليه في وثيقة التأمين، ينتهي 

القسط المدفوع مسبقا عن المدة التي زال فيها مبلغ لمؤمن له جزء من التأمين عندها أن تعيد ل
يرد  عليه يجب على السمسار أيضا أن ، وبناءالمضمون بموجب عقد التأمين الخطر المؤمن منه

جزء من مبلغ العمولة عن قسط التأمين المعاد من طرف شركة التأمين للمؤمن له عن المدة 
 المتبقية التي انتهى فيها عقد التأمين.

التلف أو أصبح  (بوساطة السمسار)إذا أصاب الشيء المؤمن عليه  ،وفي ذات السياق
بعد اكتتاب عقد التأمين، يعد عندها هذا االكتتاب عديم األثر،  المؤمن منها غير معرض لألخطار

                                                           
 الواردة في الملحق الثاني، والمتضمن بروتوكول اتفاق سمسرة.  13( أنظر: المادة 1)

)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p411. 

"في حالة الفقدان بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  المتعلق 07-95من األمر  42قرة األولى من المادة ــ( أنظر: الف3)

 الكلي للشيء المؤمن عليه بسبب:

حادث غير منصوص عليه في وثيقة التأمين، ينتهي التأمين بحكم القانون، ويجب على المؤمن أن يعيد إلى المؤمن  - أ
 لخطر.".له حصة القسط المدفوعة مسبقا والمتعلقة بالمدة التي زال فيها ا
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إذا عن المدة المتبقية ويجب على شركة التأمين مانحة الضمان إعادة األقساط المدفوعة للمؤمن له 
 ، وهذا يعطيها الحق في استرجاع مبلغ العمولة إن كان قد ُدفع للسمسار.(1)كان حسن النية
تأمينات األشخاص والرسملة بقوة القانون، مثل بطالن عقود الحاالت بعض في وتبطل 

عند اكتتابها على قاصر بلغ سن ستة عشرة  ،الوفاةحالة الحياة أو لحالة المكتتبة لالتأمين عقود 
أو عند الخطأ في  ،أو كان مختل عقليا دون موافقة القاصر أو ممثله الشرعي ،( سنة كاملة16)

قيقة خارجة عن الحدود التي رسمتها شركة التأمين عند إبرام العقد، سن المؤمن له وكانت السن الح
 (2)ويعطى الحق عندها للمؤمن على حياته أو مكتتب العقد السترجاع كامل األقساط المدفوعة

 السمسار.  التي تقاضاهامبالغ العموالت استرداد و  ،شركة التأمينل
في  ، وهذايرد سمسار التأمين مبلغ العمولة أو جزء منه إلى وكيله المؤمن له ،وعلى العموم

استرداد جزء من مبلغ القسط المدفوع إلى شركة  هذوي حقوقلأو  ،لهجميع الحاالت التي يحق 
 مبالغ األقساطل المؤمن له مع استرجاع الذي توسط السمسار في إبرامه، إذا تم فسخ العقد التأمين

 .أو جزء منها
بين أكثر من  لغ العموالتمب قسمة أو تجزئةفيها تتم أخرى حاالت هناك  ،المقابلفي 

إذا ساهم كل منهم وبتفويض من العميل المؤمن له في  (Partage de commissions)سمسار 
، من ذلك قسمة مبلغ العمولة بين سمسار مساهم أو جالب إتمام إبرام عقد التأمين وتنفيذ آثاره

(Courtier apporteur تولى التفاوض مع شركة التأمين حول موضوع عقد التأمين الذي يريد )
( تولى Courtier gestionnaireالعميل اكتتابه وأتم هذا السمسار إبرامه، وسمسار آخر مسير )

 .(3)طيلة مدة سريانهتسيير هذا العقد 
( Co-courtage)سمسرة مشتركة  طالب التأمين أكثر من سمسار فوض كما أنه إذا

حول مضمون عقد  شركة التأمينوساهم كل منهم في التفاوض مع في إبرام العقد، جميعا ليتوسطوا 
نفسه وبموافقة ( Le courtier principal)الرئيسي تنفيذ آثاره، أو قام السمسار التأمين وما يتعلق ب

ليتولى إتمام العمل الذي سبق وشرع  ،(Sous-courtier) آخرتأمين طالب التأمين بتفويض سمسار 
الرئيسي على  التأمين سمسارإلى  الدفع تسدد ةهو نفسه في القيام به، فإن مبلغ العمولة المستحق

                                                           
ن عليه ـــيء المؤمـــــ"إذا تلف الشالمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  43( أنظر: المادة 1)

أو أصبح غير معرض لألخطار عند اكتتاب العقد، يعد هذا االكتتاب عديم األثر، ويجب إعادة األقساط المدفوعة للمؤمن له 
 النية،...............".حسن 

الن عقود التأمين لحالة الحياة ولحالة الوفاة والتي يحق فيها للمؤمن على حياته أو لمكتتب العقد استرجاع كامل مبالغ ـــحاالت بط (2)

 المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم. 07-95من األمر  89إلى  86األقساط المدفوعة والواردة في المواد من 

)3( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance»,  
Op. Cit, p414. 
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وفق ما تم االتفاق عليه بينهما مسبقا، وتحسب عمولة  ،السمسار اآلخريلتزم هو بتسديد عمولة أن 
تسويتها نيابة عن السمسار هو تولى يالتي هذا األخير عادة بنسبة مئوية من قيمة األقساط 

 .(1)الرئيسي
 

 :والحصول على تعويض استرداد المصروفات

استرداد المصروفات و  ،الحصول على تعويضيحق لسمسار التأمين  ،أخرىفي حاالت 
سمسار( وكيال الوهذا راجع لكون هذا األخير )أي التي تكبدها أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه، 

في القواعد العامة ما قضى به المشرع الجزائري  ذلك أساسو للعميل طالب التأمين أو المؤمن له، 
في ظل عدم وجود  (2)من القانون المدني( 587و 582 المادتين كل من نصفي )وبالتحديد 
في قانون  هذه المصروفات حق سمسار التأمين في استردادمدى خاصة تبين قانونية نصوص 
 .التأمينات

تقتضي قواعد العدالة في بعض الحاالت حق سمسار التأمين في استرداد كامل األموال إذ 
التي أنفقها والمصروفات التي تكبدها في سبيل بحثه عن عقد التأمين الذي يلبي احتياجات مفوضه 

المصروفات ، ومن  العقدإلبرام هذا متى أنفقها وتكبدها فعال في سبيل بحثه وسعيه  ،طالب التأمين
لمعاينة األموال  السفر إلى محل أو مقر طالب التأمين نفقات التي يتكبدها عادة سمسار التأمين

والتنقل لمقر ، قبل التعاقد أو عند تغير احتمال وقوع الخطر المؤمن منه والممتلكات المراد تأمينها
فوض ــوصا إذا كان مــــــخصؤمن منه، ــــطر المــــحقق الخـــشركة التأمين للتصريح بذلك أو بت

ق متفرقة، وفي بعض األحيان ــــة ما لها فروع عدة موزعة عبر مناطـــــالسمسار مؤسسة أو شرك
تويه ــــــتلكات وما تحـــــمة هذه الممـــقدير قيــــييم وتـــــير لتقـــــته بخبـــــــكبد السمسار مصاريف استعانــــــيت

أمين عند إعداده ـــمتها لشركة التــــصريح بقيـــــسنى له التـــــهيزات وغيرها، كل ذلك حتى يتـــمن تج
 .لدفتر الشروط

والمصاريف  (3)السمسار والجدير بالذكر أن العميل المؤمن له هو من يلتزم بدفع أتعاب
 المصروفات التي تكبدهااسترداد تقاضي أتعابه و حق سمسار التأمين كان من إذا لكن  ،التي تكبدها

                                                           
( المستحقة الدفع لسمسار التأمين الرئيسي، سواء عند Partage de commissionsلتفصيل أكثر حول موضوع تجزئة العموالت ) (1)

( أو عند قيام السمسار وبموافقة المؤمن له بتفويض سمسار La convention de Co-courtage) إبرام اتفاق السمسرة المشتركة

 ( ليتم ما شرع هو في القيام به، أنظر:Sous-courtierتأمين آخر )

BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», Op. 
Cit, p413 et S. 

 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. 58-75من األمر  587و 582( أنظر: كل من المادتين 2)

)3( BLAMOUTIER (J-M.) - Et  SALPHATI (J-F.), Op. Cit, p107. 
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لهذا هي الحاالت التي يحق فيها ما ، واألموال التي أنفقها في سبيل تنفيذه للمهام المسندة إليه
 ؟األموالاسترداد هذه األخير 

ومسائلته قصد  ،الرجوع على مفوضه طالب التأمينيمكن القول أنه يحق لسمسار التأمين 
يرجع سبب المصروفات التي أنفقها في سبيل القيام بالمهام الموكلة إليه في حالتين جميع استرداد 
 .هذا األخيرإلى فعل  هماكل من

رأينا أن سمسار التأمين يستحق أجرته إذا تم إبرام وتنفيذ آثار عقد  ،من خالل ما سبقف
السمسار مبلغ  التأمين الذي تفاوض بشأنه هذا األخير، غير أنه هناك حاالت ال يستحق فيها

، ويقتصر حقه حينها على استرداد المصاريف التي أنفقها العمولة التي كان سيتقاضاها لو تم ذلك
 أثناء تفاوضه هذا.
متى رفض أو امتنع المؤمن له مفوض السمسار عن إبرام عقد التأمين الذي  ،ومن ذلك

يريد تغطيتها، ومقابل قسط كان يصبو إلى إبرامه، رغم اشتماله على ضمانات األخطار التي كان 
جد مرضي، وكان هذا الرفض أو االمتناع دون أي عذر أو سبب ُيذكر، فإن المؤمن له مفوض 
السمسار ملزم في هذه الحالة بتحمل المصاريف واألتعاب التي تكبدها السمسار أثناء تفاوضه حول 

 .(1)موضوع هذا العقد
تفويض أو تفويض السمسار ليتولى البحث له في عدم ابتداء  للعميل طالب التأمين الحرية و 

بإبرام عقد التأمين الذي يشتمل أفضل ضمانات هذه  ،عن شركة التأمين التي تقبل تغطية أخطاره
القيام بذلك، جاز األخطار ومقابل أقل قسط تأمين، فإذا تم هذا التفويض وشرع سمسار التأمين في 

عن  (2)(Droit de révoquer le courtier)لمفوضه الرجوع عن هذا التفويض وعزل السمسار 
 عمله هذا.في أي مرحلة وصل إليها السمسار في  وذلك ،مواصلة إتمام العمل الذي شرع فيه

والحقيقة أنه ال يثور أي إشكال حول عدم استحقاق السمسار ألي من المصروفات ألنه لم 
رجوع عن تعيينه لهذا السمسار يتكبدها أصال، كل ذلك إذا قام طالب التأمين مفوض السمسار بال

القيام بها لو وعزله مباشرة بعد تعيينه وقبل أن يشرع هذا األخير في أي من المهام المنوط به 
وتم الرجوع عن هذا  ،لو صدر هذا العزل ما ذكرنالكن األمر على خالف استمر هذا التفويض، 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p391. 
حق عزل سمسار التأمين من حقوق المؤمن له، وإذا كان هذا األخير جمعية فوضت  السمسار الكتتاب عقد تأمين جماعي ( 2)

(Assurance-groupe:فإن العزل حينها يصدر بموافقة كل عضو من أعضائها وإخطار السمسار بذلك، أنظر ) 

BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p343. 
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تكبد مصاريف ونفقات بعد أن يكون السمسار قد  طالب التأمينمفوض السمسار من قبل  التفويض
وع العقد الذي موضقطع أشواطا عدة في تفاوضه مع شركة أو شركات التأمين حول مختلفة، كونه 

ومطالبته بسداد قيمة  ،يريد مفوضه إبرامه، ففي هذه الحالة يحق للسمسار الرجوع على مفوضه
 المصروفات التي أنفقها أثناء ذلك.

لى جانب و  التي أنفقها في سبيل بحثه عن عقد استرداد المصروفات السمسار في  حقا 
التأمين الذي يلبي احتياجات عميله طالب التأمين إذا امتنع هذا األخير عن إبرام هذا العقد دون أي 
عذر أو سبب يذكر، أو قام بعزل السمسار بعد أن أتم تفاوضه مع شركة التأمين حول موضوع هذا 

فعلية جراء ر اضر أبالتعويض عما لحقه من  طالب التأمين ضا مطالبة مفوضهالعقد، يحق له أي
 .(1)عزله له أو امتناعه عن اكتتاب عقد التأمين

ويتأكد حق السمسار في الحصول على التعويض إذا كان قصد طالب التأمين من وراء 
وحرمانه من  ،بالسمسارعقد الذي تفاوض بشأنه اإلضرار الأو امتناعه عن إبرام  ،عزله للسمسار

إتمام وقتا وجهدا كبيرين في سبيل هذا األخير بعد أن أمضى  ،مبلغ العمولة التي كان سيتقاضاها
 إبرام هذا العقد.

أن سمسار في أحد األحكام الصادرة عنه ففي هذه الحالة يري اجتهاد القضاء الفرنسي 
المصروفات والنفقات التي تكبدها  استرداد يستحقال  وفق هذه الظروفالتأمين الذي تم عزله 

 عميلهمن تعويض بل يحق له أيضا تقاضي فقط، قبل عزله وتعويضه عن األعمال التي قام بها 
والتي  ،(2)عقد التأمين السنوي الذي تفاوض بشأنهقسط عمولة كاملة عن مبلغ في حدود المؤمن له 

 كان سيتقاضاها من شركة التأمين لو تم إبرام هذا العقد.

وال يقتصر استحقاق السمسار للتعويض على األضرار التي يسببها له عميله المؤمن له 
فقط، بل يستحق التعويض عن األفعال التي تصدر عن شركة التأمين أيضا إذا كانت تقصد من 

هذه  وراء قيامها بهذه األفعال اإلضرار بمصالح السمسار واالستيالء على عمالئه، كما لو تقوم
عقود التأمين التي توسط بعض أو جميع بفسخ وبعد اتفاقها مع العمالء المؤمن لهم  مثال الشركة

                                                           
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. 58-75من األمر  587والحق في التعويض في حالة العزل أقرته المادة ( 1)

 ( .T. Com. Seine, 27/02/1956, R.G.A.T, 1956, p139, note A. B( أنظر: )2)

 أورده:

BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 
Op. Cit, p346. Marge N° 59. 
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بهدف حرمانه من مبالغ   ،دون وساطتهمعهم مباشرة و لتعيد اكتتابها لحسابهم في إبرامها السمسار 
 .العموالت التي كان سيتقاضاها

 

 الفرع الثاني

 .سمسارالالمترتبة عن تفويض المدنية المسؤوليات 
 

أو من طرف  من جهة، من طرف طالب التأمينوتوكيله  ،سمساراليترتب على تفويض 
عدة مدنية أو من كليهما مسؤوليات مانحة الضمان لعميل السمسار من جهة أخرى، شركة التأمين 
 وقع أوما  ُأرتكب خطأ ذلك إذاكل ومختلفة األساس تقصيرية كانت أو عقدية،  متباينة الفروع

إخالل بالتزام تعاقدي نتج عنه ضرر لحق طرف من هذه األطراف الثالث: شركة التأمين، المؤمن 
 له، والسمسار.

الذي توسط في التأمين عقد سمسار التأمين تجاه كل من طرفي تبعا لذلك تقوم مسؤولية 
تقوم  طالب التأمين أو المؤمن له من جهة أخرى، في المقابلو إبرامه شركة التأمين من جهة، 

سمسار في حال إخاللهم، أو إخالل أحدهم بااللتزامات المتفق المسؤولية أحد طرفي هذا العقد تجاه 
 .عند تفويضه عليها

 

 الفقرة األولى

 التأمين.تجاه طرفي عقد سمسار المسؤولية 
 

سبب ضررا طبيعي أو معنوي شخص  أيتقوم مسؤولية سمسار التأمين كقيام مسؤولية  
المادة نص فعله الشخصي على أساس  منأين يلتزم حينها بتعويض المضرور للغير بخطئه، 

 .الجزائري من القانون المدني 124

وتجد  ،تقوم مسؤولية السمسار تجاه عميله طالب التأمين أو المؤمن لهعام كأصل و لذلك 
لتالي هو وبا ،مسؤوليته هذه أكثر الحاالت في الواقع، وذلك راجع لكون السمسار وكيال للمؤمن له

سمسار آخر أو تجاه يمكن أيضا أن تقوم مسؤولية السمسار تجاه وكاستثناء مسؤول تجاهه، لكن 
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ضرر ناتج عن لها السمسار سبب المؤمن له إذا  هشركة التأمين التي قبلت تغطية أخطار عميل
 تفصيله.بحثه و  يقتضي مناوكل ذلك ، (1)خطأ ارتكبه هو في حقها

 

 :المؤمن له العميلتجاه سمسار المسؤولية 

التي يمر بها  مختلف المراحل عبرطالما أن سمسار التأمين هو وكيل لعميله المؤمن له  
، فإنه من المنطقي والبديهي أن يكون مسؤوال تجاهه عن األضرار التي يسببها له إبرام عقد التأمين

 .بالمهام المسندة إليهبخطئه أثناء قيامه 

 يتحدد سمسار التأمين تجاه عميله المؤمن لهالملقاة على عاتق مسؤولية النطاق  غير أن 
خوله بموجبها القيام وي ،ربطه بهمحتوى ومضمون عقد الوكالة الذي ي: تتمثل فيعوامل عدة ب

، طالب التأمين هعميل التفويض الذي يمنحه إياههذا أو ضيق مدى اتساع و بالمهام المنوطة به، 
سمسار التأمين والعميل مطلق الحرية في تحديد الطرفين المتعاقدين كل من لفإن إلى ذلك  إضافة

على اعتبار أن )الوكالة(  في هذا العقد سيتحملها كل طرف تجاه اآلخرالتي المتبادلة االلتزامات 
رسم حدود تُ  هذه العواملعلى  بناء  ، (2)تحمل هذا الطرف أو ذاك لهذه االلتزامات يخضع إلرادتهما

 السمسار تجاه عميله.مسؤولية ونطاق 

يجب على الطرفين المتعاقدين العميل طالب التأمين والسمسار أن يحددا بدقة عند  ،لذلك 
وقبل شروع السمسار في انجاز العمل المطلوب منه التزامات كل طرف تجاه األخر،  ،تعاقدهما

والمهام المسندة إلى السمسار القيام بها عبر مختلف المراحل التي يكون عليها عقد التأمين، وقبول 
هذا األخير بإنجاز كل ما ُطلب منه، كل ذلك تفاديا ألي خالف قد يقع فيما بعد حول تنفيذ بعض 

 هام المتصلة بمدى اتساع هذا التفويض.الم

إذا ما نظرنا إلى سمسار تأمين تم تفويضه من طرف تماما نجد األمر يختلف  ،وعليه
عميله طالب تأمين وتوقف هذا التفويض عند حد بحث هذا السمسار عن شركة تقبل تغطية أخطار 

الذي عقد هذا اليقوم بتسيير تفويضه لتمديد العميل بأفضل الضمانات مقابل أقل قسط، عما إذا تم 
تسديد مبالغ األقساط الواجبة الدفع، التصريح بتفاقم ب كقيامه ،وتنفيذ آثاره فيما بعدتوسط في إبرامه 

                                                           
)1( PEYLET (P.), Op. Cit, p85. 
)2( PEYLET (P.), Op. Cit, p85. 
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احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو زوال هذا التفاقم، والتصريح بتحقق الخطر ومباشرة إجراءات 
 المطالبة بالتعويض.

 جويلية 07فقد قضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر بتاريخ  ،تطبيقا لذلك
بمسؤولية سمسار التأمين تجاه عميله المؤمن له عن الضرر الذي لحق به جراء تمسك  1928

لتأخر السمسار في التصريح بتحقق الخطر المؤمن منه وذلك  ،المؤمن بسقوط الحق في الضمان
 .(1)لشركة التأمين في األجل القانوني

غير أن سمسار التأمين ال يكون ملزما بصفته الشخصية وال بصفته ضامنا قبل المؤمن له 
كان سبب وقوعه ، خصوصا إذا (2)عن دفع مبلغ التأمين )التعويض( إذا حدث الخطر المؤمن منه

يرجع إلى فعل عمدي صادر عن المؤمن له، أو لتأخره هو في التصريح للسمسار أو لشركة 
 بوقوعه.التأمين 

تأخر في الوفاء بمبلغ يكون سمسار التأمين مسؤوال قبل عميله المؤمن له إذا في المقابل 
ترتب على ، ويزيد نطاق مسؤولية السمسار تجاه هذا األخير إذا (3)القسط المعهود به إليه من طرفه

لمبلغ  وذلك لعدم استالمها ،التأمين الذي تم إبرامه بوساطة السمسارلعقد الشركة فسخ هذا التأخر 
العميل  بعد أن عهد باختالسهسمسار التأمين  الواجب الدفع في أجل استحقاقه، والذي قامالقسط 

الرجوع في هذه الحالة على الضمان المالي المقدم من حق ، غير أن لهذا العميل به إليهالمؤمن له 
عن جميع التصرفات التي يجريها نيا ال تعد مسؤولة مد شركة التأمينذلك ألن ، (4)طرف السمسار

، فلو تأخر السمسار في تسديد قسط التأمين للشركة دون استثناء السمسار لمصلحة المؤمن له
المؤمن له عن عميله مسؤوال تجاه في هذه الحالة مثال، وتحقق الخطر المؤمن منه يكون السمسار 

لى الضمان الرجوع ع السمسار حقوللمؤمن له المضرور من فعل  (5)تسوية آثار هذا الخطر
مبالغ سلطة استالم والذي يخوله  ،السمسارالمالي)الكفيل أو عقد التأمين( المقدم من طرف 

                                                           

 .(.Cour d’appel de paris, 7 juillet 1928, Assureur-Conseil, Août/Septembre 1930, p.42( أنظر: )1)

 أورده:

PEYLET (P.), Op. Cit, p91. 
 .71، صالمرجع السابق)السيد محمد تقي الحكيم(،  هاديـ( أنظر: عبد ال2)

"عقود الغرر وعقد ( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( 3)

 .1292، المرجع السابق، صالتأمين"

)4( Cass. Civ, 2
e
 
 
Chambre, 14/06/2012, R.G.D.A, 2013, p205, Note: ROUSSEL (J.). 

 (..T. Paris, 29 octobre 1937, R.G.A.T., 1937, p69( أنظر: )5)
 .01هامش رقم 120باسم )محمد صالح عبد هللا(، المرجع السابق، ص :أورده
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من شركة التأمين خاص ال يحوز توكيل هذا السمسار متى كان  المؤمن لهم، من العمالء األقساط
 .للقيام بذلك

كاملة المدفوعة أو استرجاعها مبالغ األقساط جزء من ونظرا لحق المؤمن له في استرداد 
في الحاالت التي سبق التطرق إليها في موضوع رد العمولة خصوصا في بعض فروع تأمينات 

، فإن امتناع السمسار عن ردها أو رد جزء منها إذا كان قد تقاضاها من قبل يؤدي إلى األشخاص
 قيام مسؤوليته المدنية تجاه هذا العميل.

تقوم مسؤولية سمسار التأمين تجاه عميله المؤمن له إذا أخل  ،ما سبق ذكرهإضافة إلى 
بإحدى االلتزامات الملقاة على عاتقه تجاه المؤمن له في أي مرحلة كان عليها عقد التأمين الذي 

وقد تم التطرق إلى هذه والمساعدة،  (1) توسط في إبرامه، ومنها: اإللتزام باإلعالم وواجب النصيحة
 .االلتزامات من قبل

ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا المقام هو إذا وقع نزاع بين السمسار وعميله 
هل تطبق قواعد عقد السمسرة ذو الطبيعة  ،وتعلق موضوع هذا النزاع بمهام والتزامات هذا السمسار

 التجارية، أو تطبق قواعد عقد الوكالة ذو الطبيعة المدنية؟
إذا كان موضوع النزاع يتعلق بتنفيذ عقد السمسرة، فمنطقيا تطبق قواعد  ،في هذه الحالة

، أما إذا تعلق النزاع بتنفيذ عقد الوكالة ففي هذه الحالة تطبق فقط قواعد دون غيرها عقد السمسرة
 .(2)عقد الوكالة
بتنفيذ ما سواء تعلق األمر بإخالل السمسار بأحد التزاماته التي تم التطرق إليها أو إخالله و 

تم توكيله القيام به من طرف مفوضه المؤمن له يجب أن يكون الضرر الذي لحق هذا العميل 
قد يكون الضرر الذي أصاب المؤمن له سببه خطأ ، في حين سببه خطأ جسيم ارتكبه السمسار

تكون المسؤولية مشتركة بالتضامن وال عندها أو بين أكثر من سمسار، مشترك بين كل منهما 
 خطأ.من سمسار إال في حدود ما ارتكب ل كل يسأ

الموجه للسمسار ليقوم بالمهام المسندة  األمر وأتوكيل اليقع عبئ إثبات  ،على كل حالو 
أن يثبت أن أيضا كما يجب عليه  ،ومحتواه على عاتق المؤمن له آمر السمسارامتداده  ،إليه

                                                           
)1( MARTIN (L.), Op. Cit, p19. 
)2( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p303. 
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متى ادعى أن الضرر الذي لحقه السمسار قد خرق التزامه أين ترتب عن ذلك ضرر، كل ذلك 
 .ل بهامتناعه عن القيام بما ُوكِّ عن ناتج عن فعل السمسار أو 

 
 :شركة التأمين تجاهمسؤولية السمسار 

التي وكلته شركة التأمين  المدنية في مواجهةتقوم كاستثناء مسؤولية السمسار يمكن أن 
على ذلك يمكن أن يكون السمسار مسؤوال أمام  أو ظاهرا أنه وكيال عنها، وبناءمتى ثبت حقيقة 

 المؤمن لهماستالم مبالغ األقساط المستحقة الدفع عند عدم مطالبته سلطة شركة التأمين التي وكلته 
هماله هذه المطالبة حتى انقض ، ففي هذه مثال في المطالبة بها بالتقادمالشركة حق ى بدفعها وا 

 .(1)هذا السمسار بتعويضها عما لحق بها من أضرار الحالة لشركة التأمين الحق في مطالبة

لغ األقساط عندما اشركة التأمين التي وكلته استالم مب تجاهكما يعد سمسار التأمين مسؤوال 
والذي سدد بموجبه مبلغ القسط  ،تأخر في تحويل الشيك الذي استلمه من العميل المؤمن له

، وذلك بعدما تبين أن المؤمن له قد وفى بهذا المستحق الدفع إلى ما بعد وقوع الحادث المؤمن منه
المبلغ للسمسار عن طريق شيك، وأن هذا األخير سلم الشركة هذا الشيك متأخرا بعدة أيام من 

 التأمين شركة المؤمن له ومطالبة ،(2)بعد وقوع الحادث المؤمن منهتاريخ استحقاقه، وقد تم ذلك 
ففي هذه الحالة تقوم مسؤولية السمسار في مواجهة شركة ، مانحة الضمان بدفع مبلغ التعويض

 التأمين التي وكلته عن فعله هذا في حدود ما لحقها من ضرر وما دفعت من تعويض.

بمنح المؤمن لهم  فضال عن ذلك، يكون سمسار التأمين مسؤوال في مواجهة الشركة إذا قام
 ،تغطية تأمينية بإصدار مذكرات تغطية مؤقتة أو وثائق تأمين بشروط لم توافق عليها هذه الشركة

ففي لحسن نيتهم،  نظرا وبإهماله هذا أصبحت هذه األخيرة ملتزمة بالتغطية في مواجهة المؤمن لهم
اإللتزام بما دفعت من تعويضات هذه الحالة يحق للشركة الرجوع على السمسار المتسبب في هذا 

وتجاوز بذلك حدود  ،على اعتبار أنه قد تعسف في استعماله لحقه ،وما خسرت من مبالغ أقساط
 .(3)السلطات والصالحيات الممنوحة له من طرف هذه الشركة

إلخالله بااللتزام باإلعالم  يعتبر السمسار مسؤوال تجاه شركة التأمين ،السياقوفي ذات 
وضعية أو الحالة بالالمتعلق  بواجب اإلعالم الملقى على عاتقه، إذا لم يلتزم تجاه هذه الشركة

                                                           
 وما بعدها. 129( أنظر: قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص1)

)2( PEYLET (P.), Op. Cit, p97. 
 .130قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص( أنظر: 3)
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قبل  متى كان على علم بذلك ،ب اإلفالساعلى أبو معسرا أو المالية للعميل المؤمن له كونه 
عن أداء مبالغ بالضرورة  في هذه الحالة سيعجز المؤمن له ، ألنتفاوضه حول مضمون العقد

بأي حال من ال يعد مسؤوال تجاهها  األقساط المستحقة الدفع لشركة التأمين، غير أن السمسار
من األسباب عقد الذي تفاوض بشأنه ألي سبب الإبرام إتمام عن  طالب التأمين األحوال إذ امتنع

 .(1)اللسمسار فيهال يد التي 

لسمسار ليمكن هذه الحالة على عاتق شركة التأمين، و يقع عبئ اإلثبات في  ،وعلى العموم
أو تجاه المؤمن له بوسائل عدة  ،شركة التأمين مانحة الضمان في مواجهةدفع مسؤوليته سواء 

إذا استطاع إثبات أن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة هو سبب تأخره في تحويل مبلغ القسط  :منها
ال يرجع إلى خطأ بات أن الضرر الذي لحق المؤمن له استطاع إث في األجل المحدد، أو متى

نما يرجع إلى خطالسمسار و  أو سوء نيته مثال عند إدالئه وتصريحه بالبيانات والمعلومات  هو ئها 
طر ــقق الخــــقد، أو عند تحــــعاقد، أو أثناء سريان العــــتها قبل التـــــالتي يهم شركة التأمين معرف

 المؤمن منه.
، الوسطاءسمسار تجاه غيره من الخير يبقى فقط أن نشير إلى إمكانية قيام مسؤولية في األ

خصوصا السماسرة في حالة إخالله بقواعد المنافسة المشروعة، أو امتناعه عن دفع جزء من مبلغ 
المؤمن له ليتم العمل  هشركة للسمسار الذي فوضه بموافقة عميلالالعمولة التي تحصل عليها من 

تم عن طريق سمسرة مشتركة بينهما، أو السعي  إذا كان إبرام عقد التأمين قد ،فيههو الذي شرع 
لغاء عقد من عقود التأمين ُأبرم بوساطة سمسار آخر قصد  ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لفسخ وا 

 عمولة. كل ذلك في سبيل تحصيل مبلغ ،إعادة إبرام نفس العقد بوساطته هو

 

 الفقرة الثانية

 مسؤولية طرفي عقد التأمين تجاه السمسار.
 

رأينا من قبل أنه يمكن أن تقوم مسؤولية سمسار التأمين تجاه كل من عميله المؤمن له  
تقوم مسؤولية طرفي عقد يحدث العكس و من الطبيعي أن ، لذلك شركة التأمين مانحة الضمانو 

                                                           
)1( BIGOT (J.) - Et LANGÉ (D), Traité de droit des assurances, Tome 2 «La distribution de l’assurance», 

Op. Cit, p261 et S. 
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المؤمن له تجاه السمسار إذا ارتكب العميل  وأ شركة التأمينسواء  الذي توسط في إبرامهالتأمين 
 .ترتب عنه ضرر لحق هذا األخيرأو صدر عنه فعل أحدهما خطأ  

فتقوم مسؤولية العميل المؤمن له مفوض السمسار تجاه وكيله إذا أخل بأحد التزاماته، كما 
وترتب عن ذلك أضرار لحقت  ،زاماتهاتقوم مسؤولية شركة التأمين تجاه السمسار عند إخاللها بالت

 .على النحو التالي استدعي تفصيلهت السمسار، وهذه الحاالت

 
 :مسؤولية المؤمن له تجاه السمسار

يرتب عقد الوكالة الذي يفوض بموجبه العميل المؤمن له السمسار ليبحث له عن الشركة  
وتنفيذ آثار هذا العقد أثناء سريانه إلتزامات  ،التي تقبل إبرام عقد التأمين الذي يلبي احتياجاته

تنشأ عن هذه الوكالة، لذلك فإن مسؤولية العميل المؤمن له متبادلة بين كل من السمسار وعميله 
أي عذر أو سبب المؤمن له أو طالب التأمين تجاه السمسار تقوم في حالة فسخه هذا العقد دون 

العمل إنجاز شوطا كبيرا في  هقطعفقات نظرا لتكبد مصاريف ونإذا كان السمسار قد  يذكر
 المطلوب منه.

وكالة الذي يعد عميل السمسار مسؤوال تجاه هذا األخير في حالة فسخه عقد ال ،وعلى ذلك 
إبرام عقد التأمين إتمام كما تقوم مسؤوليته أيضا في حالة امتناعه عن  يربطه به دون وجه حق،

 .(1)بب مشروعالذي تفاوض بشأنه السمسار دون أي س

المؤمن له المدنية تجاه وكيله سمسار التأمين إذا  طالب التأمين أو تقوم مسؤولية العميلو 
سبب ضررا لهذا األخير، أين يحق للسمسار حينها استرداد المصروفات فعل عمدي صدر عنه 

التي تكبدها في سبيل بحثه عن شركة التأمين التي تقبل إبرام عقد التأمين الذي يلبي احتياجات هذا 
في حدود مبلغ العمولة التي كان العميل، إضافة إلى حقه في الحصول على مبلغ تعويض مناسب 

 وفقا لما سبق ذكره.ام هذا العقد سيتقاضاها لو تم إبر 

في وحق هذه األخيرة  ،شركة التأمين مسؤولية العميل المؤمن له تجاهإمكانية قيام وفي ظل 
ومطالبته باألقساط التي المدفوعة، مع احتفاظها بمبالغ األقساط الذي يربطها به  التأمينعقد فسخ 

إضافة إلى حقها ت في شكل تعويضات، استرداد مبالغ التعويض التي دفعو  حان أجل استحقاقها،

                                                           
)1( PEYLET (P.), Op. Cit, p105. 
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كان هناك كتمان متعمد من اكتشفت أنه إذا بتعويض إلصالح الضرر الذي لحقها  في المطالبة
مسؤوليته  أيضا، تقوم (1)وبسوء نيةتكتسي الصبغة االحتيالية المؤمن له أو كانت تصريحاته كاذبة 

كان  متى  هعميلضرر من فعل  هولحقتم إبرام هذا العقد بوساطته  إذا التأمين سمساروكيله تجاه 
 يجهل سوء نية المؤمن له. السمسارهذا 

لكن حتى تقوم مسؤولية طالب التأمين أو المؤمن له تجاه وكيله السمسار يجب أن يسبب  
ضررا فسخ لعقد الوكالة أو امتناع عن إبرام عقد التأمين خطأ أو ما صدر عن هذا العميل من 

الذي لحق  لجبر الضررللسمسار قيمة التعويض الواجب الدفع تحدد  على أن ،فعليا يلحق السمسار
السمسار من ما تكبد مرين: أولهما أل ة التقديرية لقاضي الموضوع وفقاالسلطبه بناء على 

ي تفاوض هذه الوكالة، وثانيهما ما فاته من كسب لو تم إبرام عقد التأمين الذلمصاريف عند تنفيذه 
 .(2)بشأنه

 طالب التأمينومفوضه  عميلهال تعد الدعاوى التي يرفعها السمسار على  ،فضال عن ذلك 
عن  وكاستثناء، كأصل عن عقد السمسرةناشئة دعاوى ناشئة عن عقد التأمين بل  أو المؤمن له
والصالحيات التي إذا وكل هذا العميل السمسار بمهام ال تدخل ضمن نطاق السلطات  ،عقد الوكالة

 ُتمنح بموجب عقد السمسرة بل هي من مقتضيات عقد الوكالة.

 

 :السمسار تجاه شركة التأمينمسؤولية 

نا ين تجاه السمسار يجب التوضيح بأنبداية إذا أردنا الحديث عن مسؤولية شركة التأم
للسمسار  تسببهقد ذلك الحاالت التي تكون فيها الشركة مسؤولة عن الضرر الذي نقصد من وراء 

العقد الذي يربطها  مصدرهالتي اااللتزامات عند إخاللها بااللتزامات المفروضة عليها، سواء تلك 
وبالتحديد نصوص قانون  ،االلتزامات التي مصدرها القانون، أو تلك (3))اتفاق السمسرة( سمسارالب

القواعد العامة الواردة في القانون المدني أو التجاري على اعتبار أن كل من شركة التأمينات و 
 ، كل ذلكلها، أو االلتزامات التي اقتضتها أعراف هذه المهنةن يخضعان التأمين والسمسار تاجرا

على القضاء، وبمعنى آخر الحاالت التي تكون فيها الشركة مسؤولة تجاه وعرضه نزاع وقوع عند 

                                                           
 بالتأمينات، المعدل والمتمم.المتعلق  07-95من األمر  21و 20( أنظر: المادتين 1)

)2( PEYLET (P.), Op. Cit, p105 et S. 
 تحدد هذه المادة التزامات شركة التأمين تجاه السمسار.المتضمن برتوكول اتفاق سمسرة، إذ  02من الملحق رقم  05( أنظر: المادة 3)
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ال السمسار ر مباشرة، وال نقصد بذلك الحاالت التي تكون فيها هذه األخيرة مسؤولة عن أفعالسمسا
 حقيقية مكتوبة، ظاهرة أو ضمنية. ،كونه وكيال تابعا لها مهما كانت طبيعة وكالته هذه

والواقع أن مسؤولية شركة التأمين تجاه السمسار قد تكون مسؤولية عقدية، وقد تكون 
ن التزامات شركة التأمين تجاه السمسار متعددة منها ، وعلى هذا األساس فإ(1)مسؤولية تقصيرية

على سبيل المثال ال الحصر التزام الشركة بأن تقدم للسمسار المعلومات الالزمة والصحيحة كونه 
خصوصا المعلومات والبيانات المتعلقة بحدود ونطاق  ،مساعدا فنيا لها أثناء إبرام عقد التأمين

قيمة األقساط المتفق عليها، والتزامها بضرورة احترام حقوق  ،التغطية التأمينية التي تمنحها
 .(2)السمسار في مواجهة العمالء للحفاظ على مكانته بينهم

 السمسار لشركة رفض طلب التأمين المقدم من طرفل حقأنه يوالمسلم به المعلوم من و 
هذا الرفض صدور ، غير أن أو تهدد ممتلكاته طالب التأمين عميلهلتغطية األخطار التي تهدد 

ال  تأمين نفس الطلب مقدم من طرف سمسارُيلزمها بعدم قبول عنها  شركة التأمين  عتبرتأُ آخر، وا 
أو رفض منح  قبولعدم مسؤولة تجاه السمسار األول كونها متعسفة في استعمالها لحقها في حينها 
 .(3)التأمينية المطلوبة التغطية

قيام شركة التأمين بتعديل شروط العقد الذي توسط السمسار في إبرامه أثناء سريانه كما أن 
تخفيض في مبلغ القسط المتفق قد يرتب مسؤوليتها في مواجهته إذا ثبت أن هذا التعديل ترتب عنه 

، الشركة وبشكل قلل من ثقة العمالء في هذا السمساروكان ذلك التعديل قد تم بسوء نية من ، عليه
يعد مرتبا لمسؤولية الشركة تجاه السمسار قيامها بإلغاء جميع العقود التي أبرمها  ،ناهيك عن ذلك

هذا السمسار، ويمكن أن يعد ذلك تعسفا من جانب شركة التأمين المدعى عليها في استعمالها 
وسطائها، ويبرر هذا التفسير أن هذا اإلنهاء عقود عن طريق  لحقها في تعديل أو إلغاء ما يبرم من

 .(4)سمسار التأمين المستحقة عن هذه العقودقد سبقه عرض من جانب الشركة لتخفيض عمولة 

يجب عليها عدم السعي  إذوالحقيقة أن شركة التأمين ملزمة بعدم اإلضرار بالسمسار، 
يجب عليها إعالم السمسار في  لذلك ،(5)والمحاولة لالستيالء على عمالئه بأي حال من األحوال

                                                           
)1( PEYLET (P.), Op. Cit, p109. 

 وما بعدها. 122السابق، ص( أنظر: قنديل )سعيد السيد(، المرجع 2)

 المتضمن برتوكول اتفاق سمسرة. 02من الملحق رقم  05( أنظر: الفقرة الثانية من المادة 3)

 وما بعدها. 123( أنظر: قنديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، ص4)

)5( PEYLET (P.), Op. Cit, p110. 
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، أو تخفيض في العقدفي محتوى إجراء تغيير ضرورة تستدعي فيها العميل المؤمن له ل مرةكل 
، فإن صدر عنها ذلك دون إعالمه ولغرض غير نزيه مثال، كما لو كانت تقصد من (1)قيمة القسط

بهدف حرمانه  ،معها مباشرة دون تدخل السمسار إلعادة إبرام عقود التأمين عمالئهوراء ذلك دعوة 
 ، فإن هذا يرتب مسؤوليتها تجاهه.المستحقة الدفع للسمسار من مبلغ العمولة

محترفين متخصصين في ة التأمين والسمسار هي عالقة بين وما دام أن العالقة بين شرك
مسؤولية شركة التأمين في مواجهة السمسار يجب أن يثبت هذا األخير ميدان التأمين فلكي تقوم 

أن معظم حاالت الوكالة التي  ما يزيد من صعوبتهوقوع خطأ جسيم في جانبها وهذا أمر صعب، و 
 .(2)ة ضمنية يصعب إثباتهاتمنحها شركة التأمين للسمسار هي وكال

فإن الدعوى التي يرفعها هذا  ،وأيا كان سبب قيام مسؤولية شركة التأمين تجاه السمسار
بل تنشأ عن عقد الذي توسط في إبرامه، األخير على الشركة ال تعد ناشئة عن عقد التأمين 

 .(3)كدعوى مطالبته بعمولته السمسرة

 

 الرابع المطلب

 .واعتماده التأمين سمساراألحكام التي تطرأ على نشاط 
 

إذا ما بحثنا في األحكام التي قد تطرأ على نشاط السمسرة في التأمين نجدها عديدة 
أحكام متصلة باالعتماد الذي يمنح له  النوع األول، لذلك سنكتفي بدراسة نوعين منها ،شعبةومت

خاصة بنشاط سمسار التأمين أحكام  النوع الثانيبموجب قرار من طرف الوزير المكلف بالمالية، و 
ني أنه يخضع ألحكام القانون التجاري، ــــما يع ،ا تجارياــــمارس نشاطــــيو  ،ا  في حد ذاته كونه تاجر 

شركات نشاط عموم كام التي تطرأ على ــــتلك األحب ينــــتأممسرة في الـــــتأثر نشاط السعن أما 
أو إفالس  ،عديل لالعتمادــــزئي أو تــــب كلي أو جــــمن سح ديةــــالتجارية غير التعاض التأمين

صل األول من هذا الباب ـــيها في الفـــبقت اإلشارة إلــــمن األحكام التي سيرها ــــية وغــــسوية قضائـــوت
يرها على نشاط ــــشاطه هو تأثــــر على نــــتؤثها ــــكونتـــفاديا للـــتكرار، و ال داعي إلعادة ذكرها ف

                                                           
 المتضمن برتوكول اتفاق سمسرة. 02من الملحق رقم  05( أنظر: الفقرة األخيرة من المادة 1)

 .124نديل )سعيد السيد(، المرجع السابق، صــــــــــ( أنظر: ق2)

"عقود الغرر وعقد السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني(  ( أنظر:3)

 .1363، المرجع السابق، صالتأمين"
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بهذه الصفة بموجب برتوكول اتفاق معتمد لديها السمسار كان  متىوذلك  ،يل العام للتأمينــــالوك
 .السمسرة

ماد ــطرأ على اإلعتـــالتي تكام ـــ( األحمن هذا المطلب لذلك سنتناول )في الفرع األول
)في الفرع  السمسار، بينما نتطرق إلى األحكام الخاصة التي ترد على نشاط لسمسارالممنوح ل

 الثاني منه(.

 

 الفرع األول

 .عتماد سمسار التأمينالتي تطرأ على ااألحكام 
 

التأمين تسري بعض األحكام على االعتماد الذي يمنحه الوزير المكلف بالمالية لسمسار 
ليمارس بموجبه نشاط السمسرة والوساطة في إبرام عقود التأمين المرخص له توزيعها على جمهور، 

وفقا لما اقتضته الظروف، أو سحبه كليا ما  ،ويترتب عن هذه األحكام إما تعديل هذا االعتماد
 يعني توقف السمسار عن ممارسة هذا النشاط.

حاالت التي يسحب فيها إعتماد سمسار التأمين كليا تطرق إلى الرغم أن المشرع الجزائري و 
 اإلشارة إلىأغفل  ن ما يعاب عليه أنهإال أأين يؤدي ذلك إلى توقفه عن ممارسة هذا النشاط، 

يشر ولم يتطرق إلى لم ، إذ التعديلتعديل اعتماد سمسار التأمين لألسباب التي يقتضيها إمكانية 
ال من قريب وال وآثار  وما يترتب عليه من أحكام  ،سار التأمينإمكانية تعديل االعتماد الممنوح لسم

وهو ما  كلما اقتضت الضرورة، أو رغب هو في ذلك، هتعديل نشاط يمكنأنه  في حينمن بعيد، 
 ما يلي.سنفصل فيه في

 

 الفقرة األولى

 تعديل اعتماد سمسار التأمين.
 

االعتماد الممنوح لسمسار في بعض األحيان تحدث ظروف ومستجدات تقتضي تعديل 
دارة الرقابة وذلك كما لو يرغب السمسار في توسيع  ،التأمين من طرف الوزير المكلف بالمالية وا 

، غير تلك التي ُمِنح  له اعتماد توزيعها على جمهور العمالءأخرى تأمين فروع  وتوزيع  ،نشاطه
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اإلعتماد مالية يعلمه برغبته في تعديل يتم ذلك بتقديم هذا األخير لطلب إلى الوزير المكلف بال أين
لم تكن محل اعتماد التي تأمين األخرى الفروع ومنحه ترخيص التوسط في إبرام  ،الممنوح له سابقا

 .مسبق

)شركة ذات  من شخص طبيعي إلى شخص معنويالتأمين سمسار ولدواعي تغيير شكل 
يتم ذلك بموجب قرار يصدره الوزير ، الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة مثال( أو العكس

استشارة المجلس و  ،بعد سحب االعتماد األولي حالة قبوله إجراء هذا التعديل المكلف بالمالية ف
، مع وجوب توفر الشروط القانونية والموافقة المسبقة إلدارة رقابة التأمينات ،الوطني للتأمينات

حسب الشروط التي  ،هذا التعديلمثل راء إلجالواجب توفرها في مسيري وشركاء شركة السمسرة 
 .(1)سبق ذكرها عند حديثنا على اإلعتماد

قرار وزاري يمنح بموجبه وقد جرى العمل في هذا اإلطار على إدراج فقرتين في كل 
كل تعديل ألحد  :شخصا طبيعيا كان أو معنويا تقضي كل منهما بأن ،تأمينالعتماد لسمسار اال

مع وجوب العناصر المكونة لملف طلب االعتماد يخضع للموافقة المسبقة إلدارة رقابة التأمينات، 
في أجل خمسة عشر في التأمين تبليغها بكل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة 

 .(2)( يوما15)

 

 الفقرة الثانية

 سحب اعتماد سمسار التأمين كليا.
 

، أين يتم مسارسالتؤدي حاالت كثيرة تعتري مهنة السمسرة في التأمين إلى سحب اعتماد  
يبين فيه  ،بعد استشارة المجلس الوطني للتأميناتيصدره الوزير المكلف بالمالية ذلك بموجب قرار 
التي يسحب فيها ، ومن بين الحاالت سمسار شخصا طبيعيا كان أو معنوياالسحب اعتماد 

 ما يلي:االعتماد من سمسار التأمين 
                                                           

والمتضمن تعديل االعتماد الممنوح سابقا  ،ليةاصر القرار الصادر عن الوزير المكلف بالمـــثال ال الحــيل المــلى سبــ( أنظر: ع1)

و الذي يعدل القرار  2010ديسمبر سنة  13الموافق لـ  1432محرم عام  7لسمسار تأمين، وذلك بموجب القرار المؤرخ في 

)شخص معنوي(،  والمتضمن اعتماد سمسار للتأمين 2004توبر سنة أك 31الموافق لـ  1425رمضان عام  17المؤرخ في 

 .21، ص2011يناير  16الصادرة بتاريخ  ،للسنة الثامنة واألربعون 03الجريدة الرسمية العدد 

مساري والمتضمنين إعتماد س 2011نوفمبر  17لى سبيل المثال ال الحصر الفقرتين األخيرتين من القرارين المؤرخين في ــ( أنظر: ع2)

 42تأمين )سمسار شركة ذات الشخص الوحيد وذات مسؤولية محدودة، وسمسار شخص طبيعي(، الجريدة الرسمية العدد 

 وما بعدها. 24، ص2012يوليو  22للسنة التاسعة واألربعون الصادرة بتاريخ 



 ...........النظام القانوني لوسطاء التأمين......................الباب الثاني...................

 297 

  والتنظيم المعمول  ،سمسار غير مستوف للشروط المنصوص عليها في التشريعالإذا أصبح

 بهما في هذا المجال.

 .إذا صرح بإفالسه 

  راديا عن مزاولة ، أو لم يمارسها ممارسة دائمة ومستمرة لمدة نشاطاتهإذا توقف نهائيا وا 

 .(1)قلعام على األ

ونظرا لشخصية نشاط السمسرة في التأمين وعدم إمكانية انتقال ممارسته لخلف السمسار 
إال إذا تم اعتماده بموجب قرار وزاري آخر مستقل غير الممنوح للسمسار وبنفس الشروط 

  تعيين مستخلف له هواإلجراءات التي ُأعتمد بها السمسار األول والتي سبق ذكرها، كما ال يمكن
أو إصابته  التأمين سمساروفاة  عكس الوكيل العام للتأمين، فإنليستمر في ممارسة هذا النشاط 

تؤدي بالضرورة  متى كان هذا السمسار شخصا طبيعيا بعارض من عوارض األهلية كالجنون مثال
االعتماد سحب بال خالف وذلك يقتضي  ،الوساطة في التأمين  إلى توقفه عن ممارسة نشاط

 .له الممنوح
إذا ثبتت إدانته بارتكاب أو محاولة ارتكاب سمسار التأمين الممنوح لعتماد االويسحب 

والتي سبق  ،إحدى الجرائم التي تحول دون الحق في ممارسة نشاط الوساطة في التأمين عموما
رقة ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام أو الس بينها: ، ومنمن هذا البحث ذكرها في الباب األول
صــــب أموال أو قــــتيال ونهـــوخيانة األمانة واالح فاء أشياء ــــيد، أو إخــــدار صكوك بدون رصـــيم، وا 

قدان ــــنها فــــترتب عــــرائم التي يــــيرها من الجــــجرائم، وغــــــق هذه الــــتم الحصول عليها عن طري
 .(2)األهلية ذاتها

                                                           
والذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، االعتماد واألهلية المهنية  340-95من المرسوم التنفيذي رقم  12و 11( أنظر: المادتين 1)

 وسحبه منهم، ومكافأتهم، ومراقبتهم، والتي تنصان على أنه: 
 "يمكن أن يسحب االعتماد من سمسار التأمين في الحاالت اآلتية:: 11المادة 

 توف الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.أن يصبح غير مس - أ
 أن يصرح بإفالسه. - ب
 أن يوقف نهائيا وإراديا أنشطته، أو ال يمارسها ممارسة دائمة مدة عام على األقل.". - ج

 تأمين."."يعلن الوزير المكلف بالمالية بقرار سحب االعتماد بعد استشارة المجلس الوطني لل: 12المادة 

ومهما يكن من أمر فإن سحب اعتماد سمسار التأمين أو تعديله ال يمكن أن يتم إال بعد صدور قرار عن الوزير المكلف 
ويمتنع عن ممارسة نشاطه في حالة السحب الكلي  ،يبين فيه إما تعديل االعتماد أو سحبه نهائيا، ويفقد السمسار صفته ،بالمالية

 ر.لالعتماد بصدور هذا القرا

وبالتحديد عند حديثنا عن  ،( سبق التطرق إلي الجرائم التي تحول دون الحق في ممارسة نشاط الوساطة في التأمين في الباب األول2)

 وحسن السيرة والسلوك كشرط من شروط ممارسة هذا النشاط.  ،األمانة
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 الفرع الثاني

 .نشاط سمسار التأمينالتي تطرأ على األحكام 
 

بعد أن تطرقنا إلى بعض األحكام التي قد تطرأ على االعتماد الممنوح لسمسار التأمين،  
وتمس نشاط السمسرة في التأمين،  ،بقي لنا فرض يتعلق بدراسة وبحث بعض األحكام التي تحدث

 وأبرزها على اإلطالق حالتين هما: 

 .فظة عقودهتخلي سمسار التأمين عن مح -

 تجمع ودمج شركات السمسرة في التأمين. -

(، من هذا الفرع لذلك، سنتطرق إلى تخلي السمسار عن محفظة عقوده )في الفقرة األولى
 في حين سنتناول )في الفقرة الثانية( تجمع ودمج شركات السمسرة في التأمين.

 

 الفقرة األولى

 عن محفظته.سمسار التأمين  تخلي
 

أو اعتباريا  كان نشاطه المستقل يمتلك سمسار التأمين شخصا طبيعيا في إطار ممارسة
ويتولى تجديدها بصفة دورية كلما مها ابر التأمين التي توسط في إعقود من مجموع تتكون  (1)محفظة

قبل  كون مكتتبي هذه العقود هم في حقيقة األمر عمالء لهاقترب تاريخ نهاية مدتها، وذلك راجع ل
فهو يتقاضى  على ذلك بناء، ألنه تاجر ويمارس نشاط تجاريأن يكونوا عمالء لشركة التأمين، 

هذه المحفظة تعتبر ملك خاص للسمسار، فيمكنه ، عموالت عنها بصفة مستمرة كلما تم تجديدها
أو بموافقة باقي إذا كان السمسار شخصا طبيعيا، كيفما شاء  بمحض إرادتهأن يتصرف فيها 

 ها، كما يمكن للسمسار أن يتخلى أو يتنازل عنشخصا اعتبارياالتأمين سمسار ء إذا كان كاالشر 
 .، والناشطين في هذا المجالقانونا لسمسار من سماسرة التأمين المعتمدين

( هو انتقال حق Cession de portefeuilleللمحفظة )التأمين سمسار وتخلي أو نقل 
التي ال وتسيير عقود التأمين عقود التأمين التي حان تاريخ نهاية مدتها، الوساطة في تجديد إبرام 

 (في إبرامها وتسييرهاالتي توسط السمسار المتوقف عن ممارسة النشاط و )تزال سارية المفعول 

                                                           
 اتفاق سمسرة.المتضمن برتوكول ، 02من الملحق رقم  03ى من المادة ( أنظر: الفقرة األول1)
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بمقابل مادي أو دون و آخر غير السمسار األصلي سواء بالبيع تأمين لى سمسار إمقابل عموالت 
 ال.كالهبة مثأي مقابل 

لغيره من  ة عقودهإلى التخلي أو التنازل عن محفظومن األسباب التي تؤدي بالسمسار 
إفالسه، ناهيك عن إشهار أو  ،أو لمدة زمنية معينة ،سماسرة التأمين توقفه عن ممارسة نشاطه كليا

والتي  ،الحاالت التي يصبح فيها السمسار غير مستوف لشروط ممارسة نشاط الوساطة في التأمين
 .كليا سحب اعتماده تستوجب

سمسار التأمين أو تنازل تخلي  غير أن محكمة النقض الفرنسية قضت في هذا اإلطار بأن
برام عقود التأمين، في الوساطة أعمال القيام بعن توقفه أو تخليه  يستلزمعن محفظته  إال اكتتاب وا 

، بل يجب بوساطتهتأمين الذين أبرموا عقود ال يعني تخليه عن عمالئه من المؤمن لهم أن ذلك 
مهمة تسييرها  هممن قبلوتوكيله  ،عليه تسيير هذه العقود إلى غاية نهاية مدتها، متى تم تفويضه

 .(1)عند تحقق الخطر المؤمن منه

 Le( عن محفظته للسمسار المتنازل له )Le courtier cédantوتخلي السمسار المتنازل )

courtier cessionnaire مقابل مبلغ مالي كتعويض عن العموالت  بتنازله عن ديونه وحقوقه( يتم
التي كان سيتقاضاها السمسار المتنازل عن كل تجديد لعقود المستحقة التي حان أجل دفعها، وتلك 
 ،وال يحق لشركة التأمين عندها االعتراض عن هذا التنازل( 2)التأمين التي سبق وتوسط في إبرامها

وتصبح حقوقها والتزاماتها خصوصا ما تعلق بدفع مبالغ العموالت المستحقة األداء ثابتة تجاه 
وتحسين ضمانات عقود تأمين  ،يجب عليه السعي لتجديدالذي و  ،سمسار التأمين المتنازل له

 .مع هذه الشركة أو الشركات عمالئه المؤمن لهم

وبمقابل مادي يتم  عن طريق البيع في حالة ما إذا كان تحويل محفظة سمسار التأمينو 
على عوامل عدة منها: رقم األعمال وقيمة العموالت الصافية المحصلة خالل الثالث  تقييمها بناء

رجاعها  سنوات األخيرة، قيمة العموالت التي يجب إعادتها إذا لسمسار التأمين البائع للمحفظة وا 
وفي المقابل العموالت التي ولم يتقاضى العمولة المستحق عنها بعد، تأمين توسط في إبرام عقود 

سيتولى تسيير عقود التأمين سارية المفعول  في حالة ما إذا كان هو من تعاد للسمسار المتنازل له
(Les commissions rétrocédées القيمة اإلنتاجية ،)(La valeur de productivité et de 

                                                           
)1( Cass. Civ, 1

er 
Chambre, 05/02/2009, R.G.D.A, 2010, p214. Note: LANGÉ (D.). 

)2( Cass. Civ, 1
er 

Chambre, 05/02/2009, R.G.D.A, 2010, p216. Note: LANGÉ (D.). Précité. 
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rendement )حسب كل فرع من فروع والواجبة الدفع من طرف الشركة ت المستحقة ونسب العموال
في حالة ما ما أ، التي يحوز السمسار البائع للمحفظة اعتماد توزيعها على جمهور العمالء التأمين

 La taille) األخذ في الحسبان حجم الشركةعندها جب إذا كان سمسار التأمين شخص اعتباري في

de l’entreprise: petit cabinet de courtage- moyen- grand cabinet)(1)( وعدد المسيرين ،
 وعناصره المادية والمعنوية. ،محل سمسار التأمين التجاري تجهيزاتناهيك عن 

 

 الفقرة الثانية

 سمسرة في التأمين.الشركات ودمج تجمع 
 

من األمر  230مادة ـــــــمن الثة ــــوالثالالثانية  ينـــتالفقر  بموجــــبشرع الجزائري )ـــــقضى الم
( بأنه يخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء يهدف إلى ، المعدل والمتممالمتعلق بالتأمينات 95-07

تقديم عد ، أين يتم ذلك ب(2)تجميع شركات السمسرة في مجال التأمين، سواء في شكل تمركز أو دمج
 .طلب إلى الهيئة سالفة الذكر

سواء  المدينيناألطراف  كل شركة من شركات السمسرة المعنية بهذا التمركز والدمج علِ طْ تُ 
، الدمج إلى إدارة الرقابة طلبل هابتقديمأو غير ذلك  ،مؤمن لهمعمالء أو  ،شركات تأمينكانوا 
وفي يوميتين وطنيتين، إحداهما باللغة  ،في نشرة اإلعالنات القانونيةإشعار منشور بواسطة  وهذا

 ( لتقديم مالحظاتهم.02مهلة شهرين ) لهؤالء المدينينأين تمنح العربية، 

وتفصل إدارة الرقابة في طلب التمركز أو الدمج بالقبول في األجل المذكور سابقا إذا كان 
نفس بوال يتعارض مع مصالح المدينين، وتقوم بنشر إشعار التمركز والدمج  عليه، متفقاذلك 

 اإلشعار بطلب التمركز الدمج.نشر األشكال الخاصة ب

إن أول ما يمكن مالحظته من خالل صياغة المشرع الجزائري لنص المادة سالفة الذكر 
قابة يخص فقط شركات هو أن هذا التمركز أو الدمج الذي يمكن إجرائه بعد موافقة إدارة الر 

                                                           
)1( DECKER (D.), Comment évaluer, acquérir ou vendre un portefeuille de courtage d’assurances?, Paris, 

France, Édition L’argus, 1994, p7 et S. 
 "كماالمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه:  07-95من األمر  230ية والثالثة من المادة ـقرتين الثانــــ( أنظر: الف2)

 يخضع لنفس اإلجراء كل تجمع لشركات السمسرة في مجال التأمين، في شكل تمركز أو دمج.

 أعاله.". 299يتم إشهار عمليات التمركز أو الدمج المشار إليها أعاله، بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 
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في شكل  المعتمدين أن هذا اإلجراء يقتصر على سماسرة التأمين وبمعنى آخرالسمسرة في التأمين، 
 طبيعية. المعتمدين كأشخاصسماسرة التأمين أشخاص اعتبارية دون 

ويترتب على هذا التمركز أو الدمج انتقال أصول وخصوم شركات السمسرة المندمجة إلى 
وتبقى حقوق والتزامات كل من شركات التأمين والعمالء الدامجة، في التأمين شركة السمسرة 

المؤمن لهم ثابتة تجاه شركة السمسرة الدامجة، ومنها استحقاقهم لمبالغ األقساط ومبالغ التعويضات 
من قبل شركات السمسرة المندمجة، واستحقاق شركة مسبقا والتي تم استالمها  ،الواجبة الدفع
التأمين الدامجة لمبالغ العموالت المستحقة عن عقود التأمين التي توسطت شركات  السمسرة في

 السمسرة المندمجة في إبرامها.

 

 الثاني بحثالم

 .نكــــلبالنظام القانوني ل
 

ظهرت البنوك في القرون الوسطى وكانت وظيفتها في أول األمر قاصرة على تجارة النقود  
في مختلف نواحي الحياة، جعل الحاصل والقيام بعمليات الصرف، ونظرا للتطور االقتصادي 

هذه  وبما أنوالبنوك الزراعية وغيرها،  ،وظائف البنوك تتعدد وتتنوع، فظهرت بذلك البنوك العقارية
إلى اعتمادها من أدى ذلك واسعة النطاق تغطي أقاليم جغرافية وفروع شبكة وكاالت ك تمتلك البنو 
اعتمادها  :، ومن ذلكبها ةالمنوط الرئيسية شركات للقيام بمهام أخرى غير الوظائفبعض القبل 

 .خدماتها على جمهور طالبي التأمين عقودتوزيع من قبل شركات التأمين ل
المعدل  04-06من القانون  252المادة نص الفقرة األخيرة من  قضتففي هذا اإلطار )

أنه يمكن لشركات التأمين المعتمدة تقديم عمليات بالمتعلق بالتأمينات(  07-95لألمر والمتمم 
على أساس اتفاقية أو عدة لها البنوك والمؤسسات المالية أو الهيئات المشابهة  عن طريقالتأمين 

 .(1)اتفاقيات توزيع
وضع له كما  (،La bancassuranceتأمين )-بنك تسمية على هذا النشاط ويطلق الفقه

على مستوى التأمين عقود عدة تعاريف منها التقليدي الذي يعرفه بأنه نشاط يقوم على توزيع 
                                                           

المتعلق بالتأمينات، وهي نفسها الفقرة  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  252يرة من المادة ـــقرة األخـــ( أنظر: الف1)

والذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق  153-07من المرسوم التنفيذي رقم  02األولى من المادة 

"يمكن شركات التأمين المعتمدة تقديم األخرى، والتي تنص على أنه: البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع 
 عمليات التأمين بواسطة بنوك أو مؤسسات مالية أو هيئات مشابهة على أساس اتفاقية أو عدة اتفاقية توزيع.".
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شبابيك البنوك، والتعريف األكثر حداثة الذي يرى واضعوه أنه طريقة لتوزيع منتوجات التأمين عبر 
 .(1)تابعة لهاكبير من خالل فروع شركات مالية والتوزيع اللبنوك والمؤسسات المالية شبابيك ا

أو المؤسسات المالية وما عن طريق البنوك التأمين  خدماتوزيع تعملية عليه فإن بناء 
البنوك هذه وفروع شبابيك وكاالت بعض لالتجارية يقوم على استغالل شركات التأمين شابهها 

التقارب الموجود في ، مستغلة في ذلك جمهورالعلى  لتسويق وتوزيع منتجاتها الماليةوالمؤسسات 
 .(2)المهنتينكال خصوصيات 

منهما ال غنى لكل طرف فالعالقة بين البنوك وشركات التأمين تبادلية، ف ،ناهيك عن ذلك
، فشركات التأمين تقدم ، ونجاح أحدهما يعتمد على اآلخرعن الطرف اآلخر عند ممارسة نشاطه

واألخطار الالحقة، ، كالتأمين ضد خطر الحريق والمؤسسات المالية لبنوكهذه ال التأمينخدمات 
ك، والتأمين الشامل لمخاطر البنك ومخاطر و البنهذه الحياة لطالبي القروض من على تأمين الو 

هذه العمل المصرفي مثل نقل األموال والسرقة، إضافة إلى الخدمات التأمينية المقدمة للعاملين في 
، في المقابل تعتمد شركات التأمين على البنوك في إدارة وتسيير نشاطها والمؤسسات المالية البنوك

، الالزمة والتي توفر لها السيولة المالية ،تفتحها لديها التيسواء من خالل الحسابات المصرفية 
من مجموع قيمة  ( للمؤمن لهماتمطالباتها )التعويضجميع ن شركات التأمين من سداد كِّ م  وهذا يُ 

، إضافة مونةــــطار المضـــقق األخــــعند تح في الوقت المناسب األقساط المودعة في حسابها البنكي
ع مختلف ـــــفي توزيوما شابهــــها ية ـــسات المالــــنوك والمؤســـين بالبـــشركات التأمعانة ــــإلى است

 خدماتها التأمينية.
برام ات ،والمؤسسات الماليةقيام شركات التأمين بالتعاقد مع البنوك  هذا وُيتيح فاقيات وا 

جمهور مزايا اللتوزيع بعض عقود التأمين على  هذه األخيرة ووكاالت قصد استغالل شبابيك ،توزيع
 منها: ،خصوصا شركات التأمين ،كثيرة في صالح كال طرفي هذا العقد

  إمكانية توزيع شركة التأمين لمنتجاتها على عدد أكبر من العمالء خصوصا أولئك
 الذين يتعاملون مع البنوك.

  عن طريق  لخدماتهاين ن تكاليف توزيع شركة التأمألتخفيض تكاليف التوزيع، ذلك
المتمثلة في  شبكات التوزيع المباشرةبكثير من تكاليف التوزيع عن طريق البنوك أقل 

 .مجموع وكاالتها
                                                           

)1( BORDERIE (A.) - Et LAFITTE (M.), La bancassurances stratégies et perspectives en France et en 
Europe, Paris, France, Edition revue banque, 2004, p47 et S. 

 .217( وآخرون، المرجع السابق، صهواري) معراج( أنظر: 2)
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  تحقيق شركة التأمين للتوسع في محفظة النشاط دون االستثمار في شبكتها، من
 .والمؤسسات المالية كو خالل استغالل شبكة البن

  والمؤسسات المالية كو المعطيات المتوفرة لدى البناستغالل شركة التأمين لقاعدة ،
 والتي تعتبر ثرية الحتوائها على فئات مختلفة من الزبائن.

 والتطوير في سوق التأمين هذا النوع من التوزيع يعتبر في حد ذاته نوعا من التجديد 
 .الوطني

 العرض  يتميز هذا النوع من التوزيع بدرجة عالية من الثقة والمشروعية فيما يخص
 المالي.

  لعقود التأمين.أو التسويقية يتميز بتنشيط إضافي للقوى البيعية والتوزيعية 
  أو المؤسسات المالية استغالل حمالت اإلشهار والتسويق التي تقوم بها البنوك

 ومختلف وكاالتها.
 (1)االستفادة من القدرات المعرفية والتسييرية للبنوك. 

تفويضها توزيع عقود التأمين باألخص عند و  ،نظام التأمينفي المقابل تستفيد البنوك من 
تشترط على  حيث، (2)ض والكفالةضمان أخطار القر ذلك يساهم ويسهل عليها إذ  ،على الجمهور

لغ ااسترداد مببمقتضاها لتضمن  ،الحياةعقود تأمين على إبرام عندها  المؤمن لهم طالبي القروض
 .الممنوحة للمقترضين ضو القر 

 

                                                           
 وما بعدها. 217( وآخرون، المرجع السابق، صهواري) معراج( أنظر: 1)

لمعتمدة، فأبرمت العديد من اتفاقيات لقد جعلت هذه المزايا شركات التأمين تتسابق إلبرام هذه االتفاقيات مع البنوك ا

 التوزيع نورد منها:

( والبنك الوطني BADR( اتفاقيات توزيع مع كل من بنك الفالحة والتنمية الريفية )SAAإبرام الشركة الوطنية للتأمين ) -

 (، أنظر: موقع اإلنترنيتBDL) ( وبنك التنمية المحليةBNAالجزائري )

http://www.saa.dz/reseau-commercial/ reseau-bancassurance.html 

 .15/06/2014والمطلع عليه بتاريخ 

 

( والبنك الوطني الجزائري BEA( اتفاقيتا توزيع مع كل من بنك الجزائر الخارجي )CAATإبرام الشركة الجزائرية للتأمين ) -

(BNAأنظر: موقع اإلنترنيت ،) 

http://www.caat.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=149 

 .15/06/2014والمطلع عليه بتاريخ 

 

)2( VERED (K.), La bancassurances, Paris, France, 1
er

 Edition, Edition presses Universitaires de France, 
1997, p50 et S. 
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 المطلب األول

 .اعتماد البنك كموزع لعقود التأمين
 

كيفية عن جمهور البداية تختلف كيفية اعتماد البنك ليتولى توزيع عقود التأمين على 
ري ـــــشرع الجزائــــياغة المــــصخالل من ذلك ضح ــــيتو  ،ينــــرة التأمــــــساعتماد كل من وكالء وسما

لبنوك لين ـــض شركات التأمــــن تفويأل ذلكر، ــــة الذكـــسالف 252مادة ـــــيرة من الــــــألخقرة اـــــلنص الف
إبرام اتفاقية توزيع بين هور متوقف على ــــجمالتوزيع خدماتها على لتتولى أو المؤسسات المالية 

، كما تنظم وتضبط تجاه اآلخر منهما بات كل طرفـــ، تحدد هذه االتفاقية حقوق وواجالطرفين
 . هماالتي تربطالعالقة 

 لمؤسسة المالية شروط حتى يتسنى للبنكويراعى في سبيل اعتماد شركة التأمين للبنك أو ا
راءات التأمين، كما يتم ذلك وفق إج طالبجمهور العلى المرخص له توزيعها توزيع عقود التأمين 

، والذي يحدد 153-07التنفيذي رقم بموجب المرسوم قانونا ومحددة  ،عملية منصوص عليها
ما شابهها وشبكات كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية و 

 التوزيع األخرى.
الدور الذي تقوم به ونظرا للتقارب الكبير بين نشاط كل من الوكالء العامون للتأمين و 

ننا سنكتفي بدراسة كل ما هو فإكون كالهما وكيل لشركة التأمين لذلك البنوك والمؤسسات المالية 
وهذا تفاديا  ،ويختلف عن الوكالء العامون للتأمينوالمؤسسات المالية ك و البنخاص بنشاط هذه 

 لتكرار ما هو مشترك بينهما. 
 

 األول الفرع

 .إبرام اتفاقية التوزيع
 

وما شابهها لتتولى توزيع خدمات شركات يتوقف تفويض البنوك أو المؤسسات المالية  
 Convention de distribution des produits) التأمين على إبرام اتفاقية التوزيع بينهما

d’assurances par les banques et établissements financiers et assimiles)(1) هذه االتفاقية ،
، وترغب في إعتماد البنك كموزع مانحة التوكيلبصفتها ) شركة التأمينيتم إبرامها بتراضي طرفيها 

                                                           
 توزيع منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها.المتضمن اتفاقية  05( أنظر: الملحق رقم 1)
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الذي سيتولى توزيع عقود التأمين  أو المؤسسة المالية )بصفته الوكيلوالبنك  ،( من جهةلخدماتها
 ( من جهة أخرى.على الجمهور

اتفاقية التوزيع التي يتم إبرامها بين كل من شركة التأمين  وبنودقواعد نصوص كما تنظم 
الحقوق وااللتزامات المترتبة عليها، وفي ة المالية العالقة التي تربط طرفيها، والبنك أو المؤسس

إذ بموجب هذه االتفاقية تخول شركة التأمين ، األخير تاريخ توقيعها ومدة سريانها وقابليتها للتجديد
البنك ليقوم باسمها ولحسابها بتوزيع بعض عقود التأمين على مستوى بعض الوكاالت أو الفروع 

 البنكية ضمن نطاق إقليمي معين. 
بصفة وكالء وما شابهها تتصرف البنوك والمؤسسات المالية بموجب اتفاقية التوزيع هذه و 

على  عقود التأمين المرخص لها توزيعها وتجديد ،تعديل، يث تقوم بإبرامح ،(1)لشركة التأمين
، وسداد مبالغ الدفع تحصيل مبالغ األقساط المستحقةتسيير هذه العقود ك، إضافة إلى الجمهور

 .التعويضات الواجبة األداء
 أو المؤسسة المالية والبنك التوكيلمانحة شركة التأمين المتعاقدين ن إبرام الطرفين غير أ

على أن يتم إدراجها فيما بعد ، قبل إبرامها التفاقية التوزيع متوقف على شروط عدة يجب توفرها
 االتفاقية، وهو ما سنتعرض له فيما سيأتي.وبيانات هذه  ضمن بنود
 

 الفقرة األولى

 .إبرام اتفاقية التوزيع شروط
 

الناشطة في السوق حتى يتسنى لشركة تأمين ما توكيل إحدى البنوك أو المؤسسات المالية 
يجب أن يكون هذا البنك أو المؤسسة المالية معتمد جمهور العلى  هالتتولى توزيع عقود خدمات

واسعة  مقاطعات وأقاليموشبكات كثيرة تغطي  ،قانونا، كما يفضل أن يكون له وكاالت وفروع بنكية
 طاق لالستفادة منها.الن

قبل دخول اتفاقية التوزيع حيز التطبيق وجوب عرضها ومن الشروط التي يجب توفرها 
وقد مانحة التوكيل، على لجنة اإلشراف على التأمينات، وهذا اإللتزام يقع على عاتق شركة التأمين 

 في الباب األول من هذا البحث. ذلك سبق ذكر
                                                           

دد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك ــوالذي يح 153-07فيذي رقم ـــوم التنـــمن المرس 04( أنظر: المادة 1)

" تتصرف الهيئات المذكورة في المادة ه: والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أن
 األولى أعاله بصفة وكالء لشركات التأمين.".
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اتفاقية التوزيع توفر أمرين أو شرطين، األول: تعيين الوكالء قتضي إبرام ي ،ناهيك عن ذلك
( الذين سيتم تعيين كل واحد منهم ليقوم بتوزيع عقود Les agents souscripteursالمكتتبون )

فيتمثل في الثاني ، أما الشرط أو المؤسسة الماليةوكاالت أو فروع البنك التأمين على مستوى إحدى 
شروعهم في هؤالء الوكالء المكتتبون قبل فائدة قصير المدى ل تكوينتربص أو إجراء وجوب 
 .عقود التأمين على الجمهور توزيعنشاط الوساطة و  ممارسة

عيين الوكالء أوال أن يقوم البنك أو المؤسسة المالية بتقبل إبرام اتفاقية التوزيع يجب بداية و ف
يع عقود التأمين المرخص لهم توزيعها في تعيين كل واحد منهم ليقوم بتوز المكتتبون الذين سيتم 

التعيين يتم في قائمة وكالة أو فرع من فروع البنك ضمن نطاق إقليمي أو جغرافي محدد، وهذا 
 .(1)التي تريد اعتماد هذا البنك كموزع لخدماتها مصادق عليها من قبل شركة التأمين

ال يشترط في الوكالء المكتتبون أي شروط  ،وبخالف الوكالء العامون وسماسرة التأمين
من  06وبموجب المادة  متعلقة بالسن القانونية أو الخبرة المهنية أو الضمانات المالية، غير أنه

الذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق  153-07المرسوم التنفيذي رقم 
 هؤالء أن يكونيجب  ،وزيع األخرى سالف الذكرشبكات التالبنوك والمؤسسات المالية وما شابهها و 

هذه البنوك أو المؤسسات المالية شبابيك ب سيوظفون والذين ،الوكالء المكتتبون لعقود التأمين
 .(2)ن على شهادة جامعيةحاصلي

ورغم اشتراط المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة السابق ذكرها حيازة هؤالء الوكالء 
 لممارسة هذه المهنة جامعية إال أنه لم يحدد أي من التخصصات المطلوبةالمكتتبون لشهادة 

وكالء الما اشترطه في كل من ، عكس )كالتخصصات القانونية، االقتصادية أو التجارية مثال(
 .وسماسرة التأمينالعامون 

من  وقبولها ،معدة مسبقافي قائمة  للوكالء المكتتبونأو المؤسسة المالية بعد تعيين البنك 
 نشاطهمممارسة الشروع في وقبل  ،هذه األخيرة أن تنظم لفائدتهميجب على طرف شركة التأمين، 

( ساعة فعلية على األقل حول عمليات التأمين 96ستة وتسعون )ال تقل مدته عن ( Stage)تربصا 
 .جمهورالسيقومون بتوزيعها على التي 

                                                           
المتضمن اتفاقية توزيع منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية  05من الملحق رقم  03( أنظر: الفقرة الثانية من المادة 1)

 وما شابهها.

والذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن  153-07من المرسوم التنفيذي رقم  06ة قرة األولى من المادـــــ( أنظر: الف2)

"يجب أن يكون الوكالء طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 
 ه، حاصلين على شهادة جامعية.".المكتتبون للتأمين ممن وظفوا بالهيئات المذكورة في المادة األولى أعال
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أو التكوين بشهادة يتوج التربص وفي حالة النجاح  ،إجراء اختبار نهائيب يختتم التربص
( Carte professionnelle)بطاقة مهنية ، كما تمنح لهم في نهايته المكتتبون تسلم لهؤالء الوكالء

عادة  (1)تبين منتوجات التأمين التي بوسعهم اكتتابها تسلم من طرف جمعية شركات التأمين وا 
 .(2)إجراءات الحصول عليهامباشرة التأمين، وتتولى شركة التأمين المعنية 

، ويشمل فتتحملها شركة التأمين مانحة التوكيل عباء ومصاريف هذا التربصوبالنسبة أل
الفنية والقانونية للتأمين،  ،ذو صلة بالقواعد التقنيةها ، بعضمقاييس عدةتكوينا نظريا وآخر تطبيقيا ل

جمهور التوزيعها على ن هؤالء الوكالء المكتتبو  سيتولىوالبعض األخر خاص بعقود التأمين التي 
 .ضمن نطاق إقليمي معين

 

 الفقرة الثانية

 .توزيعـــية الــيانات اتفاقـب
 

والذي  153-07رقم من المرسوم التنفيذي  05بموجب المادة شترط المشرع الجزائري ا 
يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها 

الطرفين البيانات المتعلقة بإضافة إلى اتفاقية التوزيع  تتضمنبأن شبكات التوزيع األخرى و 
، ممثلها القانوني الرئيسي مقرهاعنوان ، مانحة التوكيل شركة التأميناسم )وتوقيعهم المتعاقدين 

 ما يلي:( «العام همدير »البنك أو المؤسسة المالية، مقره، ممثله القانوني  ، «مديرها العام»
  البنك أو المؤسسة المالية المؤهلة الكتتاب عقود التأمين. فروعوكاالت أو 
 .منتوجات التأمين موضوع االتفاقية 
 .عمولة التوزيع وكيفيات دفع أجر الوكيل 
  التي تبلغ لشركات التأمين الموكلة.المعلومات 
 .سلطات االكتتاب 
 كالة أو أي مركز بيع، العمل ضمن نطاقهاو كل المقاطعة اإلقليمية المرخص ل. 

                                                           
والذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات  153-07من المرسوم التنفيذي رقم  06ة من المادة ــية والثالثـــقرتين الثانـــ( أنظر: الف1)

أن تنظم "يجب التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 

( ساعة فعلية 96شركة التأمين لفائدة الوكالء المكتتبين المذكورين في الفقرة األولى أعاله، تربصا مدته ستة وتسعون )

 على األقل حول عمليات التأمين التي ستوزع، ويتوج هذا التربص بشهادة.
 ات التي بوسعهم اكتتابها.".في نهاية التكوين تمنح بطاقة مهنية للوكالء المكتتبين تبين منتوجات التأمين

المتضمن اتفاقية توزيع منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية  05من الملحق رقم  09( أنظر: الفقرة الثانية من المادة 2)

 وما شابهها.
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 .الكيفيات العملية لتنفيذ تربص الوكالء المكتتبون بهذه البنوك أو المؤسسات المالية 
  االتفاقية بين طرفي نزاعوقوع الحكم في حالة بالجهة القضائية المختصة. 
  هاتحويلجال األقساط، آمبالغ الوكالء في مجال تحصيل السلطات الممنوحة لهؤالء 

 .(1)الحوادث وتسوية، والتسيير لشركة التأمين

أنه يمكن هو نص هذه المادة المشرع الجزائري لصياغة إن أول ما يمكن استخالصه من 
المؤسسة المالية الجمع بين أكثر من لبنك أو اعتماد أكثر من بنك كوكيل، ول تأمينشركة كل ل

اتفاقية توزيع، وتمثيل أكثر من شركة تأمين، لكن يجب أن ال يكون ذلك في نفس فروع التأمين 
المراد توزيعها وعلى مستوى نفس الوكاالت أو الفروع البنكية، وذلك كما لو يقوم بنك من البنوك 

شركة ما من شركات التأمين المتخصصة في  حساببإبرام اتفاقية لتوزيع عقود تأمينات األشخاص ل
أخرى متخصصة في تأمينات فروع تأمينات األشخاص، وباقي الفروع لحساب شركة تأمين 

شرط أال  في وكاالت أو مراكز غير تلك التي تم اعتمادها في اتفاقية التوزيع األولىو  ،األضرار
ي ألي وكيل عام من وكالء هذه يتعارض تعيين هذه المراكز والوكاالت مع حق التفرد اإلقليم

 .الشركة أو تلك
 وليسعلى سبيل المثال جاءت البيانات التي عددها المشرع الجزائري  فإن ،ضف إلى ذلك

طرفي اتفاقية التوزيع إدراج بيانات أخرى غير تلك التي ذكرها ل يمكنعلى سبيل الحصر، إذ 
المشرع، وهو ما يستخلص من استقراء بنود الشكل النموذجي التفاقية التوزيع الُمع د من قبل جمعية 
شركات التأمين كونها الهيئة المخول لها قانونا إعداده وفقا لما سبق ذكره في الباب األول، حيث 

، فاقية التوزيعإبرام اتومكان منها: تاريخ أدرجت هذه األخيرة ضمن نصوص االتفاقية بيانات أخرى 

                                                           
ين عن طريق البنوك ــمنتوجات التأمفيات وشروط توزيع ــــوالذي يحدد كي 153-07نفيذي رقم ــمن المرسوم الت 05( أنظر: المادة 1)

"يجب أن تبين االتفاقية المذكورة أعاله على والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 
 الخصوص:

 وكاالت أو أي مركز بيع للبنك أو المؤسسة المالية المؤهلة الكتتاب عقود التأمين. -

 تفاقية.منتوجات التأمين موضوع اال -

 عمولة التوزيع وكيفيات دفع أجر الوكيل. -

 المعلومات التي تبلغ لشركة التأمين الموكلة. -

 سلطات االكتتاب. -

 المقاطعة اإلقليمية المرخص للوكالة أو أي مركز بيع، العمل ضمنها. -

 أدناه. 6الكيفيات العملية لتنفيذ التربص المنصوص عليه في المادة  -

 الحكم في حالة نزاع. الجهة القضائية المختصة في -

 السلطات في مجال تحصيل األقساط، آجال تحويل األقساط للمؤمن والتسيير وضبط الحوادث.". -
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إضافة إلى قواعد تعديل وفسخ أو إنهاء العمل  (1)إمكانية تجديدها عند نهاية مدتهامدة سريانها، 
 .(2)واآلثار المترتبة عن ذلك ،باالتفاقية

بجزئيات لم يقيد طرفي هذه االتفاقية  هإال أن ،بياناتمن  المشرع الجزائري هطما اشتر  ورغم
كحد أدنى أو أقصى  ما، إذ لم يحدد لهما عدد لطرفيهاوترك مطلق الحرية  ،تخص هذه البيانات

بحدود سلطات يدهما ــــ، ولم يقينــــتاب عقود التأمــــلة الكتــــنك المؤهمن مراكز أو وكاالت الب
بط ــــة ضــــحريرك ــــما تـــــ، كحوادثـــــوية الــــساط وتســـويل مبالغ األقــــصيل وتحــــوتح تابـــــاالكت
التي قد والخالفات سوية النزاعات ــــطرق تـــــخصوصا ما تعلق ب ،هماـــــهما إلرادتـــــظيم عالقتــــوتن

 .، وغيرهابينهماتحدث 
 تحديدحدود تتمثل أساسا في لطرفي اتفاقــــية التوزيع المشرع الجزائري رسم  في المقابل

، وما شابهها البنوك والمؤسسات الماليةهذه ق ـــها عن طريــــتوزيعمكن ــــفروع التأمين المقائمة 
على ينون ـــــتبون المعــــالوكالء المكتهؤالء قاضاها ــــإضافة إلى الحد األقصى لنسب العمولة التي سيت

وهو ما سنتطرق إليه )في الفرع الثاني من  ،مؤسسات أو الهيئاتنوك والـــبهذه ال توى شبابيكــــمس
 هذا المطلب(.

 

 الفرع الثاني

 .البنوك وعموالتها بواسطةن الممكن توزيعها عقود التأمي
 

عقود التأمين  2007أوت  06زاري المؤرخ في بموجب القرار الو المشرع الجزائري  حصر 
 رسم حدود، كما في فروع تأمين عدة الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها

نظير على مستوى البنوك النسب القصوى لعمولة التوزيع التي سيتقاضاها الوكالء المكتتبون 
 .توسطهم في إبرام هذه العقود

لذلك سنبحث )في الفقرة األولى( من هذا الفرع عقود التأمين الممكن توزيعها عن تبعا 
سب العموالت الواجبة الدفع طريق البنوك والمؤسسات المالية، بينما نتناول )في الفقرة الثانية( ن

 لهؤالء الوكالء المكتتبون.
 

                                                           
 المتضمن اتفاقية توزيع منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها. 05من الملحق رقم  20( أنظر: المادة 1)

والمتضمن اتفاقية توزيع منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية وما  05الملحق رقم من  17إلى 15( أنظر: المواد من 2)

 شابهها.
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 الفقرة األولى

 .عقود التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك
 

من المرسوم التنفيذي رقم  02بموجب الفقرة الثانية من المادة )ائري لم يمنح المشرع الجز 
البنوك والمؤسسات والذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق  07-153

التأمين  فروع جميعلشركات التأمين الحق في توزيع  (المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى
 .(1)فقطفروع العض على توزيع ب ذلك، بل قصر الماليةعن طريق البنوك والمؤسسات 

توزيعها عن لشركات التأمين مكن تي يقد يعتقد البعض أن عقود التأمين الفي هذا السياق و 
طريق البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها هي تلك العقود ذات الصلة الوثيقة بنشاط هذه 

عقود التأمين المرتبطة  ونقصد بذلك، من فروع التأمين دون غيرهاوالمؤسسات المالية  البنوك
وغيرها، ياة ... الحلعمالئها، كالتأمين على والمؤسسات المالية بالقروض التي تمنحها هذه البنوك 

، 2007أوت  06القرار الوزاري المؤرخ في من ) 02المادة  عددت فقدذلك،  خالفعلى والحقيقة 
ذا والذي يحدد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وك

يق البنوك والمؤسسات كن توزيعها عن طر مْ منتجات التأمين المُ  (النسب القصوى لعمولة التوزيع
 المالية وما شابهها وهي:

 وفاة، رسملة. -فروع تأمين األشخاص: حوادث، مرض، إعانة، حياة 
 .تأمين القروض 
 :تأمين األخطار البسيطة للسكن 

 .التأمين المتعدد األخطار للسكن 
 .التأمين اإللزامي ألخطار الكوارث الطبيعية 

 (2)تأمين األخطار الزراعية. 

                                                           
والذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن  153-07من المرسوم التنفيذي رقم  02ية من المادة ـقرة الثانـــ( أنظر: الف1)

"تحدد منتوجات التأمين ابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: طريق البنوك والمؤسسات المالية وما ش
 المذكورة في الفقرة األولى أعاله، وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالمالية.".

تأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك ، والذي يحدد منتوجات ال2007أوت  06قرار الوزاري المؤرخ في ـــمن ال 02( أنظر: المادة 2)

، 2007، المؤرخة في سنة 59الجريدة الرسمية العدد والمؤسسات المالية وما شابهها وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع، 

"منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها، هي تلك المتعلقة والتي تنص على أنه: 
 بما يأتي:

 وفاة، رسملة. -فروع تأمين األشخاص: حوادث، مرض، إعانة، حياة -1
 تأمين القروض. -2
 تأمين األخطار البسيطة للسكن: -3
 تعدد أخطار السكن. -3-1
 التأمين اإللزامي ألخطار الكوارث الطبيعية. -3-2
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تندرج ضمن نطاق والمؤسسات المالية إن عقود التأمين الممكن توزيعها عن طريق البنوك 
هذه الفروع عقود تأمين كثيرة،  ، كما تدخل تحت(1)فروع تأمينات األشخاص وتأمينات األضرار

 هذه المادة. فيوضمانات مختلفة تستدعي منا بحثها وفقا للترتيب الذي جاءت 
 

 :األشخاص اتتأمين

 04-06من القانون  60بموجب المادة ع الجزائري التأمين على األشخاص المشر  فعر  
بأنه عقد احتياطي يتم إبرامه بين المكتتب  المتعلق بالتأمينات 07-95األمر  الذي يعدل ويتمم

، يلتزم بمقتضاه هذا األخير بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ريع، في حالة وقوع والمؤمن
المنصوص عليه في هذا العقد، إما للمؤمن االستحقاق أجل ث المؤمن منه فعال أو عند حلول الحاد

 .(2)له أو للمستفيد المعين مسبقا
( المرخص للوكالء Les assurances de personnesهذا وتتألف تأمينات األشخاص )

، غير أن (3)مختلفةو  كثيرةالمكتتبون على مستوى الفروع البنكية توزيعها على الجمهور من فروع 
، عكس تأمينات األضرار التي أو على حياته الضمان في جميعها يكون متعلقا بشخص المؤمن له

 .المدنية يكون محل التأمين فيها إما أشياء وممتلكات أو مسؤولية المؤمن له

بالتأمين من الحوادث  المقصودمن بين فروع تأمينات األشخاص التأمين من الحوادث، و ف 
التي ( L’assurance contre les accidents corporels)جميع الحوادث الجسمانية أو البدنية 

للمؤمن أو ريع  ،تصيب شخص المؤمن له، أين يستحق مبلغ التعويض الذي يدفع في شكل رأسمال
 وقوع إحدى الحوادث المضمونة والمبينة في هذا العقد.له أو للمستفيد في حالة 

 مرتبطةتكون عادة ما عند البحث أكثر في طبيعة الحوادث التي يغطيها هذا العقد نجدها و 
، لي مؤقتـوال إما عجز كـــفي جميع األح وادثـــوتسبب هذه الحأو رياضية، مهنية إما بنشاطات 

هذه الحاالت ما يترتب جميع يضمن المؤمن في  أينالوفاة، حالة أو عجز جزئي دائم، إضافة إلى 
من العالج قتضيه ي، وما أو ممارسة النشاط العملمزاولة عن هذه الحوادث من توقف عن 

 ، وغيرها.مصاريف طبية وصيدالنية

                                                                                                                                                                          
 األخطار الزراعية.". -4

)1( DE GRYSE (B,), La bancassurances en mouvement, Bruxelles, Belgique, Edition Larcier, 2005, p49et S. 
 المتعلق بالتأمينات. 07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06من القانون  60( أنظر: المادة 2)

بمختلف تركيبات تأمينات األشخاص،  المتعلق 09/12/1995الصادر بتاريخ  410-95من المرسوم التنفيذي رقم  04( أنظر: المادة 3)

 .1995، المؤرخة في سنة 76جريدة الرسمية العدد ال



 ...........النظام القانوني لوسطاء التأمين......................الباب الثاني...................

 312 

بموجبه المؤمن له  يلتزم( هو عقد L’assurance contre la maladieالتأمين من المرض )و 
أقساط التأمين للمؤمن، على أن يتعهد هذا األخير في حالة ما إذا مرض المؤمن له أثناء مدة بدفع 

أو على دفعات، ويرد له جميع مصاريف العالج واألدوية العقد بأن يدفع له مبلغا معينا دفعة واحدة 
التي تكبدها أو بعضها، سواء كان الخطر المضمون في هذا العقد يشمل كل األمراض دون 

التي يتطلب عالجها تكاليف باهظة بعض األمراض الجسيمة ضمان تثناء، أو يقتصر على اس
  .(1)فقط، أو ال ينصب إال على العمليات الجراحية

بأنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ( L’assurance sur la vie)يعرف التأمين على الحياة و 
إما في شكل  ،غا من المالــــمبلبحلول أجل معين تفيد ــــمقابل أقساط بأن يدفع للمؤمن له أو للمس

حسب ما تم االتفاق عليه  ،أو على شكل إيراد دوري أو مرتب لمدى الحياة ،مال دفعة واحدةـــرأس
المؤمن على حياته بقاء التأمين فيه هو خطرين الموت أو أن محل  كما ،(2)عند إبرام هذا العقد

، يأخذ هذا النوع من فروع تأمينات األشخاص صور كثيرةعلى قيد الحياة عند حلول أجل معين، و 
 :دون الخوض في تفاصيل جزئياتها نكتفي بذكر أبرزها وهيلكن 

 التأمين لحالة الحياة (L’assurance en cas de vie). 
 التأمين لحالة الوفاة (L’assurance en cas de décès). 
 التأمين المختلط (L’assurance mixtes). 
  لمصلحة الغيرالتأمين (L’assurance au profit d’un tiers). 

على من بين فروع تأمينات األشخاص المرخص للبنوك أو المؤسسات المالية توزيعها و 
في الحقيقة ، وهذه األخيرة هي (Les assurances de capitalisation) الرسملةتأمينات جمهور ال

للمؤمن له أو إما قدار ـــغ مالي محدد المــبدفع مبل ينــشركة التأملتزم تها قتضابم ،عملية ادخار
في شكل رأسمال دفعة واحدة أو على شكل ريع يدفع بصفة  سواءأو أكثر معين في العقد، لمستفيد 

العقد مقابل التزام المؤمن له أو مكتتب العقد  دورية وهذا عند حلول األجل المتفق عليه عند إبرام
 .(3)ن حسب آجال استحقاقهاتأميبدفع مبلغ قسط أو أقساط 

                                                           
"عقود الغرر وعقد ( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( 1)

 وما بعدها. 1377، المرجع السابق، صالتأمين"

 .92التأمين الجزائري، المرجع السابق، صدي )معراج(، مدخل لدراسة قانون ــــديـــ( أنظر: ج2)

"عقود الغرر وعقد هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( ـالسن

 .1389، المرجع السابق، صالتأمين"

"الرسملة هي المتعلق بالتأمينات، والتي تنص على أنه:  07-95الذي يعدل ويتمم األمر  04-06مكرر من القانون  60( أنظر: المادة 3)

عملية ادخار يلتزم المؤمن خاللها بدفع مبلغ محدد للمؤمن له أو المستفيد المعين، في شكل رأسمال أو ريع عند حلول 
 ابل دفع قسط التأمين حسب آجال استحقاق متفق عليها في العقد.".األجل المنصوص عليه في العقد مق
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 تأمين القروض:

إلى طلب الحصول على قرض من إحدى البنوك ما في الحاالت التي يضطر فيها شخص 
يلتزم هذا الشخص  ،أو المؤسسات المالية وليس له ما يقدمه كضمان لهذا البنك أو المؤسسة المالية

لحساب أو عجزه على حياته ( حيث يؤمن L’assurance créditالقرض )عقد تأمين بتقديم عندها 
أو جزء منه في حالة عجزه عن مبلغ القرض ضمانا لسداد البنك دائنه مستفيد وهو هنا أو مصلحة 

 والعجز عن الدفع عساراإلموت، ال) قد التأمينـــعفي مسبقا باب المتفق عليها ـــسداده إلحدى األس
يضمن الُمقرض بنكا كان يطمئن و ، وبذلك دائم...إلخ(عجز كلي أو جزئي مؤقت أو فالس، اإلأو 

مدينه سواء من ذمة  ،عند حلول أجل استحقاقه المحددكامال أو مؤسسة مالية استيفاء مبلغ القرض 
بمبلغ القرض  وفائهترض قبل ــــالُمقخص ــــالشين إذا مات ـــــلغ التأمــــأو من مب ،يةــــمالــــترض الـــــقالمُ 

 أو عجز عن ذلك.
ويعتبر تأمين القرض في هذه الحالة من تصرفات المعاوضة، كون الُمقترض قد أمن على 

مهما كانت طبيعة هذا القرض أو الدين والهدف منه ، (1)حياته لمصلحة دائنه ضمانا لسداد دينه
 القرض عند التصدير(، وأهم فرع من فروع تأمين القروض تأمين ...إلخ عقاريتجاري أو قرض )
(L’assurance crédit à l’exportation الذي نظمه المشرع الجزائري بأحكام األمر رقم )06-96 

ويضمن تحصيل المستحقات المرتبطة بعمليات التصدير،  ،المتعلق بتأمين القرض عن التصدير
 .(2)من األخطار التجارية والسياسية، وأخطار عدم التحويل، وغيرها

 
 األخطار البسيطة للسكن:تأمين 

شبابيك تأمين األخطار البسيطة للسكن المرخص للوكالء المكتتبون على مستوى إن ل
يمثل كل واحد منهما عقد تأمين مستقال عن العقد  ،الوكاالت البنكية توزيعه فرعين من فروع التأمين

لزامي هما: التأمين تأمين إجباري أو إعقد أحدهما عقد تأمين اختياري واآلخر اآلخر، كما أن 
 المتعدد األخطار للسكن، والتأمين اإللزامي ألخطار الكوارث الطبيعية.

( Assurance multirisques habitationعقد التأمين المتعدد األخطار للسكن ) يغطي
 التابعة له ملحقات الخارجيةالوجميع أو اإليجار المخصص للسكن الفردي أو الجماعي المنزل 

                                                           
"عقود الغرر وعقد ( أنظر: السنهوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( 1)

 .1439، المرجع السابق، صالتأمين"

 .326ير )عبد القادر(، المرجع السابق، صــــــطـالع

الجريدة الرسمية علق بتأمين القرض عند التصدير، ــــالمت، 1996جانفي  10المؤرخ في  06-96ر ـــ( أنظر: المادة األولى من األم2)

"يضمن تأمين القرض عند التصدير وفق الشروط المنصوص والتي تنص على أنه: ، 1996، المؤرخة في سنة 03العدد 

تحصيل المستحقات المرتبطة بعمليات التصدير، من األخطار التجارية، واألخطار  عليها في هذا األمر وفي عقد التأمين،
 السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث.".
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مركبة ومثبتة وأجهزة  ،الداخلية من ممتلكات ، ومحتويات المنزلإن وجدكالسياج ومرآب السيارات 
األشياء الثمينة كالمجوهرات و  ،المنزليةالمستلزمات األغراض و والتي ال تعد جزءا من البناء، و 

 :أهمها عدة أخطارمن  (1)وغيرها
 خطر الحريق (L’incendie). 
 خطر السرقة (Le vol). 
 انكسار الزجاج (Bris de glace). 
 أضرار المياه (Dégât des eaux). 
 (2)المدنية تجاه الغيرمسؤولية ال. 

زيادة عما سبق ذكره  شركة التأمينضمن توسيع نطاق تغطية هذه الوثيقة لت كما يمكن
بدل اإليجار إذا كان المسكن  ةخسائر أخرى قد تلحق المؤمن له منها خسار  ،وبموجب اتفاق خاص

المؤمن عليه مؤجر للغير، مصاريف اإلقامة في الفندق أو كراء مسكن آخر ليتخذه المؤمن له 
 وأسرته منزال مؤقتا في حالة تعرض مسكنه األصلي المؤمن عليه لحادث ما مضمون بموجب العقد

 جعله غير صالح للسكن إلى حين إعادة إصالحه وترميمه. )كالحريق مثال(
المشرع ذلك ألن  من فروع التأمين اإلجبارية أو اإللزامية، الطبيعية تأمين الكوارثيعد في حين 

كل مالك عقار بما فيها تلك  2003أوت  26المؤرخ في  12-03بموجب األمر رقم ألزم الجزائري 
المباني المخصصة للسكن باكتتاب عقد تأمين يغطي األضرار التي يمكن أن يتعرض لها هذا 

 .(3)يعيةالعقار من آثار الكوارث الطب
 Assurance desالكوارث الطبيعية )أخطار تأمين عقد  المؤمن بموجب ويغطي 

catastrophes naturelles ) الصناعية والتجارية وكذا العقارية المباني األضرار التي تصيب
 مثلة في:تمن جراء وقوع الكوارث الطبيعة المالمخصصة للسكن 
 ( الزالزلLes tremblements de terre.) 
 ( الفيضانات وسوائل الوحلLes inondations et les coulées de boue.) 
 ( العواصف والرياح الشديدةLes tempêtes et les vents violents.) 

                                                           
 وما بعدها. 221(، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، المرجع السابق، ص( أنظر: شكري )بهاء بهيج1)

( بموجب عقد تأمين متعدد األخطار السكنية المطلع SAAتمنحها الشركة الوطنية للتأمين ) ( أنظر: على سبيل المثال الضمانات التي2)

 بموقع اإلنترنيت: 2015أوت  22عليها بتاريخ 

http://www.saa.dz/espace-particuliers/multirisques-habitation.html 
 لى الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا.المتعلق بإلزامية التأمين ع 12-03( أنظر: المادة األولى من األمر 3)
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 ( تحركات قطع األرضLes mouvements de terrain) (1). 

 
 األخطار الزراعية: اتتأمين

( أخطار مختلفة Les assurances agricolesالتأمينات الزراعية )المؤمن في  يضمن
طبيعة ونوع النشاط الفالحي أو الزراعي الذي يمارسه طالب التأمين )تربية الحيوانات  باختالف

ومن بين الضمانات التي ...إلخ(،  ،والخضروات محاصيلالأشجار مثمرة أو والمواشي، زراعة 
 التأمينات الزراعية: تغطيها عقود

 .تأمين المعدات واآلالت الزراعية 

 .تأمين متعدد أخطار البيوت البالستيكية 

 .تأمين األشجار المثمرة والنخيل 

 .تأمين أخطار البرد والحريق واآلفات الزراعية والكوارث الطبيعية 

 .تأمين موت الدواجن وهالك الحيوانات 

بشروط حددها المشرع وغيرها شركة التأمين تضمن هذه األخطار  والجدير بالذكر أن
والذي يحدد  1995ديسمبر  09المؤرخ في  416-95رقم الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 

التصريح بمتوسط مقدار مردود المحاصيل عند  :منها ضمان األخطار الزراعية وكيفياته شروط
معتمد تعينه  وعند تحقق األخطار المؤمن منها يتم تقدير وتقييم الخسائر من طرف خبيراالكتتاب، 

ؤمن له في حالة عدم تعيين الشركة لهذا ( أيام أو يلجأ إليه الم07شركة التأمين في أجل سبعة )
 .(2)األخير في األجل المحدد

 
                                                           

يص الحوادث الطبيعية ــمن تشخـــالمتض، 2004أوت  29الصادر في  268-04نفيذي رقم ـــوم التـــمن المرس 02( أنظر: المادة 1)

، 55الجريدة الرسمية العدد المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، ويحدد كيفيات إعالن حالة الكارثة الطبيعية، 

"تغطي إلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، الحوادث الطبيعية والتي تنص على أنه: ، 2004المؤرخة في سنة 

 اآلتية:

 الزالزل، -

 الفيضانات وسوائل الوحل، -

 العواصف والرياح الشديدة، -

 تحركات قطع األرض.". -

ضمان  الذي يحدد شروط، 1995ديسمبر  09الصادر بتاريخ  416-95من المرسوم التنفيذي رقم  06إلى  02( أنظر: المواد من 2)

 .1995، المؤرخة في سنة 76األخطار الزراعية وكيفياته، الجريدة الرسمية العدد 
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 الفقرة الثانية

 التأمين. لعقودت توزيع البنك عموال
 

 Commissionعمولة توزيع ) هاذكر التي سبق التأمين  لعقوديتقاضى البنك مقابل توزيعه 

de distribution)  المحصل الصافي من الحقوق والرسوم عن التأمين قسط تحسب بنسبة مئوية من
بين الطرفين شركة التأمين والبنك  االتفاق على قيمتها، وهذه النسب يتم (1)عقودهذه الكل عقد من 

ن كان المشرع  عند إبرامأو المؤسسة المالية   ،قد حدد معدالتها القصوىالجزائري اتفاقية التوزيع، وا 
من القرار الوزاري المؤرخ  04بموجب المادة تجاوزها، وذلك من األحوال والتي ال يمكن بأي حال 

، والذي يحدد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات 2007أوت  06في 
 كما يلي: كذا النسب القصوى لعمولة التوزيعالمالية وما شابهها و 

 تأمينات األشخاص:عمولة فروع 
  الصافي  القسط األولمبلغ من  %40ال تتجاوز النسبة  الرسملة:تأمين بالنسبة لفرع

للقسط األول الموالية الصافية األقساط السنوية مبالغ من  %10، ومن الحقوق والرسوم
 المدة الكاملة للعقد. طيلةوهذا 

 كالتأمين من المرض والتأمين من  :األشخاص األخرى اتبالنسبة لفروع تأمين
 من القسط الصافي %15 ففي حدود والتأمين لحالة الحياة والوفاة الجسمانية الحوادث

 .من الحقوق والرسوم

الحقوق جميع الصافي من التأمين قسط مبلغ من  %10 نسبة ال تتعدىتأمين القروض: عمولة 
 والرسوم.

نسب العمولة في التأمين المتعدد األخطار للسكن تختلف  تأمين األخطار البسيطة للسكن:عمولة 
 عنها في التأمين من أخطار الكوارث الطبيعية، حيث ال تفوق النسبة في:

 :من جميع  الصافيالتأمين قسط مبلغ من  %32 التأمين المتعدد األخطار للسكن
 .الحقوق والرسوم

 :لالمحصمن القسط  %5 التأمين اإللزامي ألخطار الكوارث الطبيعية. 

                                                           
حدد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك والذي ي 2007أوت  06قرار الوزاري المؤرخ في ــــمن ال 03مادة ــ( أنظر: ال1)

"تستفيد البنوك والمؤسسات والمؤسسات المالية وما شابهها وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع، والتي تنص على أنه: 

وزيع تحسب أعاله، من مكافأة تدفع في شكل عمولة ت 2المالية وما شابهها في إطار توزيع المنتوجات المذكورة في المادة 

 بنسبة مئوية على أساس القسط الصافي من الحقوق والرسوم.".
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وهذا في جميع  القسط الصافيمبلغ من  ٪10في حدود  فالنسبةتأمين األخطار الزراعية: عمولة 
 .(1)فروع هذا النوع من التأمين

وال تختلف كيفية تسديد مبلغ عمولة التوزيع للوكالء المكتتبون على مستوى وكاالت البنك 
لتأمين، إذ الوكالء العامون أو سماسرة اها تسديد عمولة تم بلمؤسسة المالية عن الكيفية التي تأو ا

حسب ما اتفق عليه الطرفين  تسدد إما عن طريق شيك بنكي أو بتحويلها إلى حساب الوكيل البنكي
 .الوكيلالبنك و مانحة التوكيل شركة التأمين المتعاقدين 
 

 لب الثانيالمط

 .تفاقيةاالم التي تطرأ على األحكاو ،شركةالعالقة البنك بتنظيم 
 

قواعد وبنود اتفاقية التوزيع عالقة البنك أو المؤسسة المالية وتنظم تحكم  ،مثلما أشرنا سابقا 
بصفتها وكيل بشركة التأمين مانحة التوكيل طيلة مدة هذه االتفاقية، غير أنه قد تطرأ بعض 

وفقا لما اقتضته  ،وتعديل محتواها مراجعةتستدعي إما  طرفيهاالخالفات بين  وأالمستجدات 
ألي سبب  أو فسخها قبل نهاية مدتها ة مدتها،لمدة أخرى كلما حل تاريخ نهايالظروف، تجديدها 

 .من األسباب
 

 الفرع األول  

 .تنظيم عالقة البنك أو المؤسسة المالية بشركة التأمين
 

توزيع سلطات بموجب اتفاقية التوزيع تفوض شركة التأمين وكيلها البنك أو المؤسسة المالية  
 ،عبر فروع ووكاالت التأمين باسمها ولحسابها طالبجمهور العلى  ذكرهاعقود التأمين التي سبق 

 وضمن نطاق جغرافي محددين.
وفي الحقيقة يتم تحديد مجموع الوكاالت والفروع البنكية التي سيتم توزيع عقود التأمين على  

أن ال يتعارض مع حقوق وكالء  وحصرها يجبغير أن تحديدها مستواها عند إبرام اتفاقية التوزيع، 
شركة التأمين في التفرد اإلقليمي، وفي الدوائر واألقاليم التي لم تفتح فيها الشركة وكاالت مباشرة 

 .تقديم خدمات للجمهورل
                                                           

والذي يحدد منتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك  2007أوت  06قرار الوزاري المؤرخ في ــــمن ال 04( أنظر: المادة 1)

 والمؤسسات المالية وما شابهها وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع.
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ثم تسيير هذه على الجمهور، من المهام الرئيسية للبنك نشاط اإلنتاج وتوزيع عقود التأمين و 
يقوم الوكالء المكتتبون المعينون بالوكاالت والفروع البنكية  وعلى العموم (1)ريانهاطيلة مدة س العقود

 بالمهام التالية.
 

 الفقرة األولى

 .البنكووكاالت الوكالء المكتتبون بفروع مهام 
 

 ،وسلطات االكتتاب ،عقود التأمين المرخص لهم توزيعها على الجمهوركل من في حدود  
هذه العقود على  إبراميقوم كل وكيل مكتتب على مستوى الفرع أو الوكالة البنكية المعين بها باقتراح 

ومبالغ  ،خصوصا ما تعلق باألخطار التي تغطيها حول مضمونهامعهم والتفاوض  ،العمالء
تولى تسييره التي تقابلها، فإذا ما نجح في ذلك وتم إبرام وتوقيع عقد التأمين الواجبة الدفع األقساط 

 طيلة مدة سريانه.
فروع أو وكاالت البنك الوكالء المكتتبون على مستوى التي يقوم بها الرئيسية من المهام و  

أو تلك  ،عقود التأمين التي تم إبرامها عن الواجبة الدفعمبالغ األقساط أو المؤسسة المالية تحصيل 
تحويلها إلى شركة التأمين في التي تدفع بصفة دورية منتظمة إذا حان أجل استحقاقها، بعدها يتم 

لوكيل تمنحه شركة ذلك ألسباب خارجة عن إرادة ا ( أيام، وفي حالة تعذر10أجل أقصاه عشرة )
المهلة  ، وفي حالة عدم سدادها بعد( أيام أخرى لسداد هذه األقساط10التأمين مهلة عشرة )

الوكيل بواسطة رسالة مضمونة البنك بعد إعالم  اإلضافية يحق لشركة التأمين إنهاء اتفاقية التوزيع
 .(2)الوصول
بتحققها األخطار المؤمن منها يستقبل الوكالء المكتتبون تصريحات المؤمن لهم  وقوعوعند  

استالمهم الوثائق الثبوتية  إضافة إلىفي اآلجال القانونية الخاصة بكل فرع من فروع التأمين، 
الصادرة عن الجهات  مع وصف لألضرار والخسائر ،حدوث ذلك تؤكدالتي المطلوبة، و الضرورية 
 ودفع مبلغ التعويض ،لمباشرة إجراءات تسوية الحادثوهذا كالمصالح البيطرية مثال( )المختصة 

 .(3)محضر المخالصة على بعد توقيع المستفيد

                                                           
)1( DE GRYSE (B.), Op. Cit, p24 et S. 

 منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها. المتضمن اتفاقية توزيع 05من الملحق رقم  07( أنظر: المادة 2)

 المالية وما شابهها.منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات  المتضمن اتفاقية توزيع 05من الملحق رقم  05( أنظر: المادة 3)
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بهذه المهام متوقف على التزام شركة التأمين بتوفير كل الوثائق التي غير أن قيام الوكيل  
جمهور من وثائق التأمين المختلفة )استمارات العلى  (1)يتطلبها قيام الوكيل بتوزيع هذه العقود

ومحاضر المخالصات...إلخ(  ،الحوادثوقوع مالحق، استمارات التصريح بالاألسئلة، العقود و 
 لسجالت التي يجب على هؤالء الوكالء مسكها.إضافة إلى الدفاتر وا

 

 الفقرة الثانية

 .التوزيع يةـــاتفاقمتابعة 
 

نك ـــبالبمانــــحة التـــــوكيل تأمين ـــــط شركة الـــع التي تربــــــية التوزيــــر اتفاقــــيقة األمــــتعد في حق 
ية ـــــها لمدة زمنــــإذ يتم إبرام ،فيذــــدورية التن ،مرةــــمن العقود المستيل ــــالوكسة المالية ــــأو المؤس

صراحة قا ــــاتفجديدها لمدة أخرى متى ـــيها بتــــقوم طرفـــي هاــــتراب تاريخ نهاية مدتــــــند اقــــــ، وعمعينة
ظرية ـــضع لنــــكونها تخ ،مستمرةدورية و ، ما يعني ضرورة متابعتها بصفة (2)ذلك علىأو ضمنيا 

يه ــــت علـــــناء سريانها عما كانــــتغير الظروف أث يةــــإلمكان تجدة نظراــــأو المسروف الطارئة ــــالظ
 .وقت إبرامها
وعلى  ،والمكانة الخاصة التي تحتلها اتفاقية التوزيع بالنسبة للطرفين ألهميةلنظرا و 

 ،تمرةــــمة ومســــتها بصفة دائــــجعلها تتولى متابعذلك يل ــــين مانحة التوكـــالخصوص شركة التأم
وذلك من خالل الرقابة التي تفرضها على الوكالء المكتتبون ممن وظفوا بفروع البنك أو المؤسسة 

 ينــــة التأمـــــحض إرادة شركــــأو بم ،يةــــسة المالــــنك أو المؤســــعلى طلب الب ناء  ــــإما ب ،يةـــــالمال
 .انحة التوكيلم

لذلك يجوز لشركة التأمين مانحة التوكيل أن تطلب من وكيلها البنك أو المؤسسة المالية 
نهاء توزيع عقود التأمين عن طريق  الوكالء المكتتبون المعين على مستوى فرع من  أحدوقف وا 

 ،واستبداله (3)الوكالء المكتتبونهؤالء طلب تغيير وكيل من أيضا فروعه أو وكاالته، كما يمكنها 
إلصابته بعارض من أو ارتكب خطأ  جسيما، أو  ،أنه تجاوز حدود صالحياته وسلطاته ثبتمتى 

  األهلية. عوارض

                                                           
منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية  المتضمن اتفاقية توزيع 05من الملحق رقم  09( أنظر: الفقرة الثالثة من المادة 1)

 وما شابهها.

 سات المالية وما شابهها.منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤس المتضمن اتفاقية توزيع 05من الملحق رقم  20( أنظر: المادة 2)

منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية  المتضمن اتفاقية توزيع 05من الملحق رقم  03( أنظر: الفقرة الثالثة من المادة 3)

 وما شابهها.
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 الثالثة الفقرة

 تسوية نزعات طرفي االتفاقية.
 

أو المؤسسة البنك بموجبها شركة التأمين إبرام اتفاقية التوزيع التي تخول  بعد يحدثقد  
كال ، حيث يسعى هاخالفات ونزاعات بين طرفيعلى الجمهور، عقود التأمين بعض توزيع المالية 

تدريجيا مرتبة محددة في بنود اتفاقية التوزيع، وهي  ،بعدة طرق مختلفةإلى تسويتها عندها الطرفين 
 على النحو التالي:

  بالطر تسوية الخالفات( ق الوديةRèglement amiable.) 
 تسوية الخالفات عن طريق التحكيم (L’arbitrage.) 
 ( تسوية الخالفات باللجوء إلى القضاءRèglement judiciaire.) 

 شركة التأمين مانحة التوكيل نطرفيالتسوى المنازعات والخالفات التي قد تحصل بين  
والمتعلقة بتنفيذ أو عدم تنفيذ أو تفسير أحكام ومالحق اتفاقية  ،الوكيلالبنك أو المؤسسة المالية و 

، حيث يتوصل أطراف هذه االتفاقية إلى حل من الحلول التي ترضي (1)وديا بالتراضيالتوزيع 
ليقدم كل طرف وجهات نظره إما عن طريق فتح باب المناقشة والحوار مباشرة بينهما الطرفين، 

مختص ذو بعد شعورهما بالمسؤولية تجاه حل النزاع، أو باالستعانة بوسيط حول أوجه الخالف 
المواضيع غير المتفق الذي تقتصر وظيفته على تسهيل سبل مناقشة و  ،لتأميناتخبرة في مجال ا

 ،وصياغتها في إطار اتفاقي قابل للتنفيذ ،ونقاط الخالف لوضع الحلول المناسبة لها ،عليها
 من كال الجانبين. على أرض الواقع والتطبيق
في حالة فشل التسوية الودية في حل الخالف أو النزاع القائم بين طرفي اتفاقية التوزيع و  

( 03تعيين ثالثة )يتم اللجوء إلى التحكيم، وباتفاق مشترك بين طرفي النزاع وكحل ثان يتم 
اع إلى ممثلي طرفين النزاع وبعد االستم الفصل في الموضوع محل الخالف،ب يقومون محكمين
 .عن هؤالء المحكمين قرار تحكيمي يصدر

في موضوع النزاع أو الخالف القائم بين ن لجنة التحكيم يعتبر الحكم أو القرار الصادر عو 
 .(2)ته من كال الطرفين شركة التأمين أو البنكــيمكن معارضولكن  ،حكما نهائيا نطرفيال

                                                           
واسطة البنوك أو المؤسسات المالية منتوجات التأمين ب المتضمن اتفاقية توزيع 05من الملحق رقم  18( أنظر: الفقرة األولى من المادة 1)

 وما شابهها.

منــتوجات التأميـــن بواســطة البنــوك  المتضـــمن اتفاقـــية توزيع 05من الملحق رقم  18( أنظر: الفقرتيـــن الثانية والثالثة من المادة 2)

 أو المؤسسات المالية وما شابهها.
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في التحكيم  اللجوء إلىثم  ،فإن محاولة حل النزاعات عن طريق التسوية الودية ،وعلى كل
إلزامي على الطرفين قبل اللجوء إلى القضاء ورفع الدعاوى أمام المحاكم، حال فشل التسوية الودية 

على أسرارهم وحفاظا  ،وهذا طلبا الستمرارية العالقة بين شركة التأمين والبنك أو المؤسسة المالية
وطول الوقت الذي تأخذه اإلجراءات،  ،، إضافة إلى تفادي تكاليف التقاضيهذا من جهة المهنية

 .من جهة أخرى ناهيك عن أتعاب المحامين التي تكون باهظة
و القرار الصادر عن لجنة الحكم أأو كليهما  رفض أي من طرفي اتفاقية التوزيع عندو 
 ،للفصل في موضوع النزاع اللجوء إلى القضاء المختصوأخير وكحل نهائي  عندهايتم  التحكيم

 وفقا إلجراءات التقاضي.
للمحكمة التي تقع في دائرة أو إقليم الطرف في هذه الحالة يرجع االختصاص اإلقليمي و 

بخالف المنازعات التي تقع مع الوكالء  ،(1)األكثر استعجاال للفصل في القضية محل النزاع
إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر  فيها االختصاصيرجع  التيالعامون للتأمين 

 شركة التأمين مانحة التوكيل.
 

 الفرع الثاني

 .األحكام التي تطرأ على اتفاقية التوزيع
 

تم إبرامها بين شركة التأمين والبنك يتطرأ على اتفاقية التوزيع التي  ،مثلها مثل باقي العقود 
على التأمين  فروعبعض هذا األخير توزيع بموجها الشركة والتي تخول  ،أو المؤسسة المالية

 :تؤذي إما إلىفبعض األحكام  ،جمهورال
 أو تعديل محتواه. تعديلها 

 برضا الطرفين أو بإرادة أحدهما. فسخها 

 انتهاء مدتها.ب انتهاؤها 

 بناء على ذلك، سنتناول بشيء من التفصيل هذه األحكام الثالث في الفقرات التالية، ووفقا
 للترتيب الذي سبق ذكره.

                                                           
 منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها. ن اتفاقية توزيعالمتضم 05من الملحق رقم  19( أنظر: المادة 1)
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 الفقرة األولى

 توزيع.ــية الــــتعديل اتفاق
 

ل اتفاقية التوزيع ُتعدوالمستجدات ووفقا لما تقتضيه الظروف  ،في بعض األحيان 
(Modification de la convention ) بطلب من أحد طرفيها البنك أو المؤسسة المالية وشركة التأمين

يحدد النقاط التي تم ، و يوقعه الطرفان، أين يتم ذلك بموجب ملحق إضافي مشترك بينهمااتفاق بعد 
 :، ما يليتستدعي تعديل محتوى اتفاقية التوزيع ، ومن بين الحاالت(1)تعديلها أو مراجعتها

  والتي يتم ضمن نطاقها  ،البنك أو المؤسسة المالية فروعوكاالت أو تغيير في عدد
 بالزيادة أو النقصان(.عقود التأمين )سواء توزيع 

  للوكالء المكتتبون على مستوى فروع ووكاالت العمولة الممنوحة تغيير في نسب
 لبنك أو المؤسسة المالية.ا
  جمهورالتوزيعها على  للبنك أو المؤسسة المالية المرخصالتأمين  فروعتغيير في. 
 ممن وظفوا  ،صالحيات الوكالء المكتتبون لعقود التأمينوتضييق  ،توسيع أو تقييد

خصوصا ما تعلق بحدود سلطات  ،البنكيةأو الفروع بهذه الوكاالت 
 ...إلخ.االكتتاب

 ،مهما كانت دواعي تعديل أحكام اتفاقية التوزيع وأسبابهأنه في هذا المقام والجدير بالذكر 
موافقة بعد  شركة التأمين والبنك أو المؤسسة المالية، وهذا يوقعه الطرفانتفاق اليجب أن يخضع 

 .(2)لجنة اإلشراف على التأمينات
 

 ةالثاني الفقرة

 .توزيعــية الـــانتهاء اتفاق
 

عد من طرف جمعية لشكل النموذجي التفاقية التوزيع المُ اومن خالل  ،لما سبق ذكرهوفقا  
ذلك ألن من البيانات التي ، المحددة المدة العقود الزمنية يتبين لنا أنها عقد من ،شركات التأمين

                                                           
 منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها. المتضمن اتفاقية توزيع 03من الملحق رقم  15( أنظر: المادة 1)

فيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك ــــالذي يحدد كيو 153-07نفيذي رقم ـــــمن المرسوم الت 07( أنظر: المادة 2)

"يجب أن يخضع أي تعديل ألحكام االتفاقية والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 

 أعاله، لموافقة لجنة اإلشراف على التأمينات.". 5المذكورة في المادة 
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مستمر طيلة ن تنفيذ الطرفين لمحتواها زيادة عن ذلك فإ، الزمنية تشتمل عليها االتفاقية مدتها
 .هذه المدةما يعني اقتران نهايتها بانقضاء مدتها، 

( أو المؤسسة المالية )شركة التأمين والبنك االتفاق بين طرفيهاعند إبرام اتفاقية التوزيع يتم 
أو خمس سنوات  ثالثولطرفيها أن يحددا المدة كما يشاءان، فلهما أن يحدداها بعلى تحديد مدتها، 

موافقة ب همإخطار أو  همتبليغحيث يبدأ تاريخ سريانها من تاريخ سنوات أو بأكثر من ذلك أو أقل، 
أنها قابلة  ينفي حالمتفق عليها، المحددة و لجنة اإلشراف على التأمينات، وتنتهي بانتهاء المدة 

حسبما هو مشروط في الفقرة  ة مدتهالمدة أخرى عند نهاي( Tacite reconduction)للتجديد ضمنيا 
 .االتفاقيةهذه ( واألخيرة من 20األخيرة من المادة )

مالية في ممارسة البنك أو المؤسسة ال التفاقية التوزيع يراد به استمرارالتجديد الضمني و 
، متى التأمين حتى في حالة انتهاء مدة االتفاقية طالبجمهور العلى التأمين عقود نشاطه، وتوزيع 

قبلت الشركة مانحة التوكيل عقود التأمين التي تم إبرامها بعد نهاية هذا األجل، ما يعني أن ذلك 
إيجاب وقبول ضمنيين من الشركة والبنك أو المؤسسة المالية، في المقابل يمكنها عدم قبول ذلك 

 ي انتهاء االتفاقية.وبالتال
فتنتهي اتفاقية التوزيع بنهاية مدتها في حال عدم أو رفض أحد أو كال الطرفين تجديدها 

 بل أي طرف من طرفيها بعد إشعارهمن قِ قبل انقضاء مدتها  إنهاؤهاأيضا يمكن لمدة أخرى، كما 
( 03مهلة ثالثة ) بواسطة رسالة مضمونة الوصول على األقل قبلالمتعاقد معه الطرف اآلخر 

 .(1)مدتهاأشهر من تاريخ انتهاء 
 

 ةالثالث الفقرة

 .توزيعــية الـــفسخ اتفاق
 

من القانون المدني يجوز للطرفين  120القاعدة العامة المقررة بموجب المادة بمقتضى  
العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة  يعتبرالمتعاقدين االتفاق على أن 

عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها، دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي، وهذا الشرط ال 
 .(2)إذا لم يحدده المتعاقدينيعفي من اإلعذار الذي يحدد حسب العرف 

                                                           
 منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها. المتضمن اتفاقية توزيع 05من الملحق رقم  20 ( أنظر: المادة1)

 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. 58-75من األمر  120( أنظر: المادة 2)
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يتم فيها أو بقوة القانون غير إرادية إرادية و  كثيرة ومتعددة هناك حاالت ،على ذلك بناء
نهاء  فسخ التي تم إبرامها بين ( Résiliation de la convention de distribution)اتفاقية التوزيع وا 

والتي تخول بموجبها الشركة هذا األخير توزيع عقود  البنك أو المؤسسة الماليةو  شركة التأمين
المعدة  جت ضمن بنود اتفاقية التوزيعدرِ هذه الحاالت أُ بعض ، التأمين سالفة الذكر على الجمهور
عدة آثار وهو ما سنتطرق  هذا الفسخيترتب على  وعلى العموم، من طرف جمعية شركات التأمين

 ما يلي:فيإليه 
 

 :حاالت فسخ اتفاقية التوزيع

وباتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين فسخ اتفاقية التوزيع، حيث يجب على  قد يحصل
من تاريخ  ( أشهر03إبالغ الطرف األخر قبل مهلة ثالثة ) االتفاقيةفسخ في  الراغبالطرف 
 .باالستالمبموجب رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار  الفسخ

إذا  ،وقبل نهايتها ،أثناء مدة سريانهاكما يمكن ألحد الطرفين طلب فسخ اتفاقية التوزيع 
، كتأخر (1)وتوقيع االتفاقيةإبرام  عندليها عالمتفق التعاقدية كان الطرف اآلخر ال يحترم االلتزامات 

ي فمانحة التوكيل  البنك أو المؤسسة المالية في تحويل مبالغ األقساط المحصلة إلى شركة التأمين
نفس عقود التأمين وعلى مستوى نفس الفروع أو الوكاالت البنكية  اآلجال المتفق عليها، أو توزيع

يقتضيه تنفيذ ما ، أو امتناع شركة التأمين عن توفير كل منافسة ولكن لحساب شركة تأمين أخرى
، اوغيره ر والسجالتــــالدفاتو ، تلفةــــين المخــــق التأمــــتزاماته من وثائــــية اللــــالبنك أو المؤسسة المال

 . أو عذر مقبول أو التأخر في سداد مبالغ عموالت البنك أو المؤسسة المالية دون أي مبرر
دون إخطار مسبق في حالة توقف أحد الطرفين اتفاقية التوزيع بقوة القانون و  وقد يتم فسخ
ومباشرة إجراءات  ،اإلفالسفي حالة أو سحب اعتماد أحدهما أو كالهما، و عن ممارسة نشاطه، 

و المؤسسة أ البنكو د طرفي االتفاقية )شركة التأمين التصفية الودية أو القضائية لممتلكات أح
 هذه تنفيذ مضموناالستمرار في ويستحيل معه  ،(، أو ألي سبب آخر مستقل عن إرادتهماالمالية

 .(2)االتفاقية
                                                           

منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات  قية توزيعالمتضمن اتفا 05قرتين األولى والثانية من الملحق رقم ــــ( أنظر: المادة الف1)

 المالية وما شابهها.

فعددت التزامات  10من االتفاقية التزامات شركة التأمين، أما المادة  09وبالنسبة اللتزامات الطرفين فقد عددت المادة 

 البنك الوكيل.

 منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها. عالمتضمن اتفاقية توزي 05من الملحق رقم  16ر: المادة ـظـ( أن2)

المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، والتي تحدد ، 2003أوت  26الصادر بتاريخ  11-03من األمر رقم  114المادة وانظر: 

ام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة حاالت سحب اعتماد البنوك أو المؤسسات المالية وتصفيتها، وذلك متى أخلت بأحد األحك

 .2003، المؤرخة في سنة 52بنشاطها. الجريدة الرسمية عدد
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 ،الظروف الطارئةالقوة القاهرة أو أو فرضته  ،إرادياكان سبب فسخ اتفاقية التوزيع ما وأيا 
 .(1)بهاالعمل  الطرفين إنهاء لجنة اإلشراف على التأميناتإعالم يجب 

 
 :آثار فسخ اتفاقية التوزيع

شركة التأمين والبنك  المتعاقدين الطرفينبل اتفاقية التوزيع الموقعة من قِ يترتب على فسخ  
ووفقا لإلجراءات  ،عند إبرامهاأو المؤسسة المالية لتوفر أحد أسباب الفسخ المتفق عليها مسبقا 

دون أن يؤدي هذا الفسخ إلى زوال اتفاقية )التبليغ( آثار على المتعاقدين  القانونية المشار إليها
بأثر رجعي، ونقصد بذلك حقوق المؤمن زوال حقوق الغير  التوزيع بأثر رجعي، ما يعني أيضا عدم

وكالء المكتتبون على مستوى وكاالت وفروع لهم الذين ال تزال عقود التأمين التي أبرموها مع ال
، أو كل مؤمن له تحققت ولم يحن أجل نهايتها بعد البنك أو المؤسسة المالية سارية المفعول

 كامال ولوويستحق مبلغ التعويض  ،أثناء ذلكاألخطار التي أمن نفسه أو أمواله وممتلكاته منها 
 .االتفاقيةبعد فسخ 

التوقف عن أو المؤسسة المالية أوال حالة فسخ اتفاقية التوزيع يجب على البنك في  أنه كما
التي تم إبرامها قبل بالنسبة لعقود التأمين أما  ،الجمهورعلى  عقود التأمين موضوع االتفاقيةتوزيع 

 عول إلى غاية حلول تاريخ نهايتها، كما يستحق كل مؤمن لهفسخ اتفاقية التوزيع فتبقى سارية المف
تحقق الخطر المؤمن منه متى وقع بأو  ،مبلغ التأمين أو التعويض كامال عند حلول أجل استحقاقه

 .التأمين عقدبل نهاية مدة ذلك خالل فترة الضمان وق
وفي حالة فسخ اتفاقية التوزيع يحق لشركة التأمين مطالبة المؤمن لهم مباشرة  ،في المقابل

بدفع مبالغ األقساط التي حان أجل استحقاقها، كما يستحق البنك أو المؤسسة المالية مبالغ 
 .العموالت عن أقساط عقود التأمين المكتتبة قبل الفسخ

من أحد الطرفين ( Résiliation unilatérale)األحادي الجانب  االتفاقية فسخلة في حا أما 
للطرف  في هذه الحالةيمكن فدون رضا الطرف اآلخر المتعاقد معه، أو بقصد اإلضرار به، 

األضرار مقابل طلب الحصول على تعويض بنكا كان أو شركة تأمين  من هذا الفسخ،المتضرر 

                                                                                                                                                                          
 11-03من األمر رقم  115والتي تعدل وتتمم المادة ، 2010أوت  26المؤرخ في  04-10من األمر رقم  12والمادة 

، المؤرخة في 50المالية، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بالنقد والقرض، والتي تحدد حاالت قيد تصفية البنوك أو المؤسسات

 .2010سنة 

والذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك  153-07من المرسوم التنفيذي رقم  08( أنظر: المادة 1)

اإلشراف على  "يجب أن تعلم لجنةوالمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع األخرى، والتي تنص على أنه: 
 التأمينات في حالة إنهاء أحد الطرفين العمل باالتفاقية المذكورة أعاله.".
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هذا الفسخ، حيث يتم تحديد قيمة  والمترتبة على ،تكبدهاالتي والنفقات والمصروفات  ،التي لحقت به
 .(1)باتفاق ودي هذا التعويض

ملكية محفظة عقود التأمين المكتتبة من طرف الوكالء المكتتبون على مستوى ل وبالنسبة
ال ما يعني أنه  ،(2)مانحة التوكيل تعود لشركة التأمينفوكاالت وفروع البنك أو المؤسسة المالية 
كما ال يتقاضى عنها أي  ،بمقابل عكس سمسار التأمينيمكن لهذا األخير التخلي أو التنازل عليها 

 .تعويض عكس الوكيل العام للتأمين
نخلص في األخير إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تلعب دورا هاما في توزيع عقود 

للمستهلكين، كما توفر لشركات التأمين التأمين على الجمهور، وتساهم في تقريب هذه الخدمة 
منها امتالك شبكة توزيع كبيرة، تغطي أقاليم واسعة النطاق، وبأقل  الكثير من المزايا واإليجابيات

 .التكاليف

                                                           
 منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها. المتضمن اتفاقية توزيع 03من الملحق رقم  17( أنظر: المادة 1)

 منتوجات التأمين بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية وما شابهها. ة توزيعالمتضمن اتفاقي 03من الملحق رقم  14( أنظر: المادة 2)
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 .الخاتمة
 

 

كبيرة في نظام التأمين، ويتجلى ذلك في  وفعالية تعتبر الوساطة في التأمين نشاط ذو أهمية
، فهي من جهة تساهم بشكل كبير في ومزاياها الدور البارز الذي تؤديه هذه المهنة في هذا القطاع

شركات يتم توزيعها المن الجمهور، حتى صارت أغلب عقود بعض تقريب خدمات التأمين 
ثقافة التأمين بين في نشر د ما واكتتابها بوساطتهم، ومن جهة أخرى ساهم هذا النشاط إلى ح

في والدور الذي يقومون به  ،المباشر للوسطاء بالعمالء طالبي التأمين ويرجع ذلك لالتصال ،األفراد
، ناهيك عن تمكين شركات التأمين التجارية، وخصوصا حديثة سبيل إقناعهم بإبرام عقود التأمين

 باعتمادها على هذا النشاط.اإلعتماد منها من امتالك شبكة توزيع واسعة 
كباقي التشريعات المشرع الجزائري  صاغ ،رسم معالم هذا النشاط وضبطهفي سبيل 

المعدل والمتمم  07-95قواعد قانونية تنظمه ضمن نصوص األمر األجنبية العربية والغربية 
يم تنفيذية عدة مراس أصدر، كما (268إلى  252)المواد من  المتعلق بالتأمينات 04-06بالقانون 

 منها: ممارسته توضح شروط وكيفيات 
  الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين االعتماد واألهلية  340-95المرسوم التنفيذي رقم

 المهنية وسحبه منهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم. 
  المتضمن القانون األساسي للوكيل العام للتأمين. 341-95المرسوم التنفيذي رقم 
 الذي يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن  153-07رقم  المرسوم التنفيذي

 وشبكات التوزيع األخرى. ،طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها

يمارس نشاط الوساطة في التأمين ثالث أطراف هم على التوالي: الوكيل العام للتأمين، 
ولكل منهم نظام قانوني خاص يختلف  سمسار التأمين، والبنوك والمؤسسات المالية وما شابهها،

 عن غيره من الوسطاء.
إقليم جغرافي معين، ويتمتع دائرة أو فالوكيل العام هو وكيل لشركة التأمين يمثلها في 

م ـــتأمين باســــتولى إبرام عقود الــــطاء، أين يــــالوس بغيره منبسلطات وصالحيات واسعة مقارنة 
وتنفيذ  ،، كما يقوم بتسيير هذه العقوداعتمدته بهذه الصفةأمين التي ساب شركة أو شركات التــولح

 طيلة مدة سريانها.آثارها 
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هو في األصل وكيل للعميل المؤمن له، يقوم بالبحث عن شركة التأمين التأمين سمسار و 
أوسع، وقد يكون أحيانا وفي حاالت ، وضمانات أقلقسط مبلغ التي تقبل تغطية أخطاره مقابل 

كتحصيل مبالغ األقساط، وتسليم  ،وكيال لشركة التأمين في القيام ببعض األعمال الماديةخاصة 
 مبالغ التعويضات.

يمكن لشركات التأمين توزيع خدماتها على الجمهور  إضافة إلى الوكالء والسماسرة،
م تعيين تكوين ثب وذلكباإلستعانة بالبنوك والمؤسسات المالية وما شابهها بموجب اتفاقيات توزيع، 

وكالء مكتتبون يقومون بتوزيع بعض فروع التأمين على مستوى فروع ووكاالت هذه البنوك 
 والمؤسسات المالية.

التزامات للجمهور على اإلعتماد على نشاط الوساطة في تقديم خدمات التأمين ويترتب  
وطرفي عقد التأمين المؤمن والمؤمن له من جهة، متبادلة، ومسؤوليات متقابلة بين هؤالء الوسطاء 

أو صدور أفعال  التعاقدية أو القانونية، في حال اإلخالل بإحدى االلتزاماتمن جهة أخرى، وذلك 
 تضر بأحد األطراف.

ال يزال إال أن اإلقبال على ممارسته الوساطة في التأمين رغم األهمية التي يحتلها نشاط و 
وأوجب توفرها  ،يرجع للشروط التي حددها المشرع الجزائري ضعيفا جدا، ومن جهتي أرى أن ذلك

إال أن أقدم بعض  هذا البحثال يسعني في ختام في طالب االعتماد لممارسة هذا النشاط، لذلك 
 االقتراحات والتوصيات حول بعض جوانب موضوع بحثي وهي:

 
ببعض أساسا تتعلق و  ،غير تلك التي تم بحثها : ضرورة صياغة نصوص قانونية أخرىأوال

 ،المعدل والمتمم، المتعلق بالتأمينات 07-95في األمر  الجوانب التي أغفلها المشرع الجزائري
لتتالءم مع الواقع الحالي لنشاط سالفة الذكر الثالث الواردة في المراسيم  الموادبعض  وتعديل

ن شأنه يسمح وهذا م هلسد بعض النقائص التي تعتريالوساطة وسوق التأمين الوطني، و 
 ، مثل:بسيادة القانون

  المحددين في المرسوم التنفيذي الجنسية الجزائرية و  ،السن القانونية شرطا:عن التخلي
الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين اإلعتماد واألهلية المهنية وسحبه  340-95رقم 

ظل في خصوصا  ،ممارسة هذا النشاطمنهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم، كإحدى شروط 
 فتح السوق.
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  كل وفق  ،بواجب إعالم ونصيحة العمالءأثناء ممارستهم لنشاطهم إلزام وسطاء التأمين
 على الوسطاء ، من خالل سن نصوص قانونية تفرض هذا اإللتزامما تقتضيه مصلحته
 .المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم 07-95ضمن مواد األمر 

 غبين في ممارسة هذا النشاط ممن ال تتوفر فيهم تعميم نظام التربص والتكوين لكل الرا
الذي يحدد شروط  340-95المرسوم التنفيذي رقم المحددة في  شروط الخبرة المهنية

، منح وسطاء التأمين االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم
وفروع البنوك على الوكالء المكتتبون على مستوى وكاالت وعدم قصر هذا النظام 

 .والمؤسسات المالية
 المرسوم بموجب الضمانات المالية المفروضة على سماسرة التأمين  تخفيض قيمة

الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين االعتماد واألهلية  340-95التنفيذي رقم 
وهذا من لزيادة عددهم في السوق،  وذلك ،المهنية وسحبه منهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم

كون  ،توفير مزيد من الدعم للعمالء المؤمن لهم في مواجهة شركات التأمينشأنه 
باعتبارهم الطرف الضعيف في عقد  تجاههم لهم مسؤولينللمؤمن ء الالسماسرة وك

 .التأمين

 
المنصوص ع نطاق مسؤولية شركات التأمين عن أفعال وسطائها المعتمدين يتوسالتوصية ب: ثانيا

الوسطاء  ليشمل مستخدميالمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،  07-95عليها في األمر 
مع حفظ حقوق أنفسهم، وهذا لتوفير مزيد من الحماية للعمالء المؤمن لهم حسني النية، 

عند توفر المعتمدين لديها أو على الوسطاء  الشركة في الرجوع على هؤالء المستخدمين
 شروط القيام بذلك. 

 
في التأمين،  على نشاط الوساطةالمفروضة أساليب الرقابة وتطوير : ضرورة تفعيل ثالثا

، المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم 07-95األمر  كل من: المنصوص عليها فيو 
واألهلية الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين االعتماد  340-95المرسوم التنفيذي رقم و 

والتعاون وتبادل المعلومات بين شركات التأمين ، المهنية وسحبه منهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم
قصد مواجهة أساليب االحتيال التي يرتكبها  ،والهيئات العمومية المكلفة هي األخرى بالرقابة
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يجاد الوسائل  ،من خالل تسجيل حاالت التحايل والغش في سجالت خاصة ،الوسطاء وا 
 .الكفيلة بمنع تكرار ارتكابها

 
المتضمن القانون  341-95المرسوم التنفيذي رقم في ملزمة قانونية : ينبغي إضافة نصوص رابعا

األسس التي يتم بموجبها تحديد قيمة بمقتضاها تبين ، األساسي للوكيل العام للتأمين
ال عزله أو توقفه عن ممارسة نشاطه، في ح للوكيل العام للتأمين الدفع التعويض المستحق

المعايير التي يجب أخذها في و  ،أو الواجب األداء لذوي حقوق الوكيل في حال وفاته
تثور أية حتى ال  هاعن الحسبان عند تقدير قيمة محفظة العقود في حالة تخلي الوسيط

سيخلف  منأو التي اعتمدته بهذه الصفة، شركات التأمين شركة أو  بينه وبين نزاعات
 الوسيط.

 
، والذي يحدد منتوجات التأمين الممكن 06/08/2007تعديل القرار الوزاري المؤرخ في  :خامسا

توزيعها بواسطة البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وكذا النسب القصوى لعمولة التوزيع، 
 موجبأمين أخرى غير تلك المحددة بوالترخيص لهذه البنوك والمؤسسات بتوزيع فروع ت

 .أكثر تقريب خدمات التأمين من الجمهور علىنصوصه، وهذا يساعد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.تم بعون اهلل وحمده



 

   

 قـائمة المصادر والمراجع.

 بالعربية:أوال: 
 الكتب: - أ

التأمين بين النظرية والتطبيق، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، دار أبو السـعود )أحمد(، عقد 
 .2009الفكر الجامعي، 

، بيروت، لبنان، "العقود المسماة"أبو السـعود )رمضان محمد(، شرح أحكام القانون المدني 
 .2010الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

ندرية، مصر، الطبعة الثانية، دار المطبوعات أبو السـعود )رمضان(، أصول التأمين، اإلسك
 .2003الجامعية، 

أحـــــــــــمد )بركات مصطفى(، العقود التجارية وعمليات البنوك، أسيوط، مصر، الطبعة األولى، 
 .2006-2005مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، 

الطبعة األولى، دار الفكر أحــــــــــمد )محمد لطفي أحمد(، نظرية التأمين، اإلسكندرية، مصر، 

 .2006الجامعي، 

عمليات البنوك، -الــــبارودي )عـلي( والعريني )محمد فريد(، القانون التجاري العقود التجارية 
 .2004اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة، 

انية، منشأة الــــبارودي )علـــي(، العقود وعمليات البنوك التجارية، اإلسكندرية، مصر، الطبعة الث

 .1968المعارف، 

 .2011دار الكتب القانونية، مصر، م )محمد صالح عبد هللا(، التأمين أحكامه وأسسه، ـــــــــــباس

ام )محمد عطا هللا(، التأمين من الوجهة القانونية والشريعة، اإلسكندرية، مصر، مؤسسة ـــــــــبره

 .1984الثقافة الجامعية، 

)الحسين(، اإللتزام بالتصريح بالخطر على ضوء مدونة التأمينات، ]د ب ن[، الطبعة وش ــــــــبلـ
 .2010األولى، مطبعة بن سي الداخلة، 

، الجزائر، "دراسة مقارنة"ودالي )محمد(، االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات ـــــــب

 .2005الطبعة األولى، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، 

دي )مــعراج(، محاضـرات في قانـون التأمـين الجزائـري، الجزائر، الطبعة الثانية، ـــــديــج

 .2007ديوان المطبوعات الجامعية، 

دي )معراج(، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، الجزائر، الطبعة السادسة، ديوان ــديـــــج
 .2010المطبوعات الجامعية، 

محمد(، التأمين الخاص وفقا ألحكام القانون المدني المصري، اإلسكندرية، مال )مصطفى ـــــــالج
 .2003مصر، الطبعة األولى، دار الفتح للطباعة والنشر، 

، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، "عقد الضمان"مال )مصطفي محمد(، أصول التأمين ـــــالجـ
 .1999منشورات الحلبي الحقوقية، 

لوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفية، اإلسكندرية، مصر، دار دار )هاني(، اــــــدوي
 .2003الجامعة الجديدة للنشر، 

الجديد، الجزء السابع )المجلد   هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدنيـالسن
، "المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة"األول(، العقود الواردة على العمل 

 .1964لبنان، دار إحياء الثرات العربي،  بيروت،

هوري )عبد الرزاق(، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع )المجلد الثاني( ــالسن
 .1964، بيروت، لبنان، دار إحياء الثرات العربي، "عقود الغرر وعقد التأمين"



 

   

، "نظام التأمين"القضاء، الجزء األول ري )بهاء بهيج(، التأمين في التطبيق والقانون وــــكـــش
 .2011عمان، األردن، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

، "عقد التأمين"ري )بهاء بهيج(، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، الجزء الثاني ــــكـــش
 .2011عمان، األردن، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

ري )بهاء بهيج(، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، عمان، دار الثقافة للنشر ــكــــش
 .2007والتوزيع، 

ري )بهاء بهيج(، بحوث في التأمين، عمان، األردن، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر ــــكـــش
 .2012والتوزيع، 

البنوك، لبنان، الطبعة األولى، منشورات  ـه )مصطفى كمال(، العقود التجارية وعملياتـــــــــــط
 .2006الحلبي الحقوقية، 

ادي )سمير صادق(، التأمين من الحريق، عمان، األردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ـــــــعـ

2010. 

، بيروت، "دراسة مقارنة"هادي )السيد محمد تقي الحكيم(، عقد التأمين حقيقته ومشروعيته عبد ال
 .2003األولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  لبنان، الطبعة

قات )حربي محمد( وعقل )سعيد جمعة(، التأمين وإدارة الخطر، عمان، األردن، الطبعة ــــعري
 .2008األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، 

ـزمي )سالم أسامة( وشقيري )نوري موسى(، إدارة الخطر والتأمين، األردن، الطبعة ــــعـ
 .2010الحامد للنشر والتوزيع، األولى، دار 

طير )عبد القادر(، التأمين البري في التشريع، عمان، األردن، الطبعة األولى، دار الثقافة ـــــــالع
 .2006للنشر والتوزيع، 

لوان )إبراهــيم(، عقد السمسرة وآثاره في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، اإلسكندرية، ــــــــع
 .2009ى، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الطبعة األول

كبي )شهاب أحمد جاسم(، المبادئ العامة للتأمين، اإلسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي، ــــــالعن
2005. 

تالوي )سمير جمـيل حسين(، العقود التجارية الجزائرية، الجزائر، الطبعة الثانية، ديوان ـــالفـ

 .1994المطبوعات الجامعية، 

ـم )محمد حسن(، محاضرات في عقد التأمين، بيروت، لبنان، الدار الجامعية للطباعة ـــــــــقاس
 .1999والنشر، 

نديل )سعيد السيد(، المسؤولية المدنية لشركات التأمين في ضوء عقدي التأمين والوكالة، ـــــــقــ
 .2005اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

السالم(، رقابة الدولة على قطاع التأمين، المغرب، الطبعة األولى، دار هالل الف )عبد ــــــــك
 .1995العربية، 

"عقود التأمين من يالني )محمود(، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد السادس ـــــالك
، عمان، األردن، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الناحية القانونية"

2008. 

دراسة مقارنة بين القانونين مد )حسام محمود لطفي(، األحكام العامة لعقد التأمين "ـــــــــمح

 .2001"، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، ]د  د ن[، المصري والفرنسي

، "دراسة مقارنة"ت )محمد محمود عبد العال(، المسؤولية المدنية لوسيط التأمين ـــــــمدح
 .2001هضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دار الن

صاروة )هيثم حامد(، تشريعات أعمال التأمين، األردن، الطبعة األولى، دار إثراء للنشر ــالم
 .2010والتوزيع، 



 

   

"واقع السوق الحالي وتحديات عراج )هواري( وآخرون، تسويق خدمات التأمين ـــمـــ
معرفة العلمية للنشر والتوزيع، ، األردن، الطبعة األولى، دار كنوز الالمستقبل"

2013. 

دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمين ؤاد(، الوسيط في قانون التأمين "ـعــالل )فـــــمـ
 .2011"، المغرب، دار أبي رقراق، المغربية الجديدة

 

 :والمداخالت  المقـاالت والبحوث - ب

لى األشياء ومدى تطبيقه في التأمين ــين عــلول في التأمــق الحـعد أحمد(، حـمد سـحمدي )أح

في المؤتمر السنوي الثاني غير منشورة مقدمة التعاوني )دراسة مقارنة(، مداخلة 

جامعة -والعشرون الذي تناول الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة، كلية القانون

  بعدها.وما  709، ص2014مايو  14-13، في الفترة -اإلمارات العربية المتحدة

غير شراقة )صبرينة(، دور الرقابة واإلشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائر، مداخلة 

في ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقـليدي بين األسس منشورة مقدمة 

النظرية والتجربة التطبــيقية، كلــية العلوم االقتصادية والتجاريــة وعلوم التســيير، 

 وما بعدها. 02، ص2011أفريل  25/26ـة سطيـف، خالل الفترة جامع

الكاهنة )إرزيل(، دور لجنة اإلشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين، مقال منشور في 

 289، ص2011"المجلة الجزائرية"، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد األول، سنة 

 وما بعدها.

الجنائية لوسطاء التأمين على ضوء نظام وساطة التأمين  مصبح )عمر عبد المجيد(، المسؤولية

غير في دولة اإلمارات، مداخلة  2013( لسنة 15وتنظيم أعمال وسطاء التأمين رقم )

انب القانونية للتأمين في المؤتمر السنوي الثاني والعشرون المتعلق بالجومنشورة مقدمة 

 14-13، في الفترة -العربية المتحدة جامعة اإلمارات-ة القانونواتجاهاته المعاصرة، كلي

 وما بعدها. 231، ص2014مايو 

 

 مواقع اإلنترنيت: - ج
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http://www.cna.dz/Acteurs/CNA/Organisation-du-CNA 

http://www.cna.dz/Acteurs/CNA/Secrétariat-Permanent 

http://www.saa.dz/espace-particuliers/multirisques-habitation.html 

http://www.saa.dz/nos-forces.html 

http://www.saa.dz/reseau-commercial/ reseau-bancassurance.html 

 



 

   

 :النصوص القـانونية - د
 القوانين الوطنية: -1

 :القوانين -1-1

الجريدة الرسمية ، المتعلق بالتأمينات "الملغى"، 09/08/1980المؤرخ في  07-80القانون رقم 

 .1980، المؤرخة في سنة 33العدد 

المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية،  14/08/2004المؤرخ في  08-04القانون رقم 

 .2004، المؤرخة في سنة 52الجريدة الرسمية، العدد 
، المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل 06/02/2005المؤرخ في  01-05القانون رقم 

 .2005، المؤرخة في سنة 11الجريدة الرسمية العدد اإلرهاب ومكافحتهما، 
المتعلق  07-95األمر رقم الذي يعدل ويتمم  20/02/2006المؤرخ في  04-06القانون رقم 

 .2006، المؤرخة في سنة 15العدد بالتأمينات، الجريدة الرسمية، 

 األوامر: -1-2

 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.8/06/1966المؤرخ في  156-66األمر رقم 

، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام 30/01/1974المؤرخ في  15-74األمر رقم 

، المؤرخة في سنة 15دد الجريدة الرسمية العالتعويض عن األضرار، المعدل والمتمم، 

1974. 

 ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.26/09/1975المؤرخ في  58-75األمر رقم 

 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتم. 26/09/1975المؤرخ في  59-75األمر رقم 

الجريدة ، المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، 25/01/1995المؤرخ في  07-95األمر رقم 

 .1995، المؤرخة في سنة 13الرسمية، العدد 
الجريدة ، المتعلق بتأمين القرض عند التصدير، 10/01/1996المؤرخ في  06-96األمر رقم 

 .1996، المؤرخة في سنة 03الرسمية العدد 

المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية  26/08/2003المؤرخ في  12-03األمر رقم 

 .2003، المؤرخة في سنة 52الجريدة الرسمية العدد وبتعويض الضحايا، 

المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، الجريدة  26/08/2003المؤرخ في  11-03األمر رقم 

 .2003في سنة  ، المؤرخة52الرسمية العدد 

المتعلق بالنقد  11-03المعدل والمتمم لألمر رقم  26/08/2010المؤرخ في  04-10األمر رقم 

 .2010، المؤرخة في سنة 50والقرض، الجريدة الرسمية، العدد 

 المراسيم: -1-3

، والذي يحدد صالحيات الوزير المكلف 15/02/1995المؤرخ في  54-95المرسوم التنفيذي رقم 

 .1995، المؤرخة في سنة 15لجريدة الرسمية العدد بالمالية، ا
، المتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين 30/10/1995المؤرخ في  338-95المرسوم التنفيذي رقم 

 .1995، المؤرخة في سنة 65وحصرها، الجريدة الرسمية العدد 

شركات التأمين ، المتعلق بحدود قدرة 30/10/1995المؤرخ في  343-95المرسوم التنفيذي رقم 

 .1995، المؤرخة في سنة 65على الوفاء، الجريدة الرسمية العدد 



 

   

، المتعلق بالحد األدنى لرأسمال 30/10/1995المؤرخ في  344-95المرسـوم التنفيذي رقـم 

 .1995، المؤرخة في سنة 65شركات التأمين، الجريدة الرسمية العدد 

، المتضمن القانون األساسي للوكيل 30/10/1995المؤرخ في  341-95المرسوم التنفيذي رقم 

 .1995، المؤرخة في سنة 65العام للتأمين، الجريدة الرسمية العدد 

، الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين 30/10/1995المؤرخ في  340-95المرسوم التنفيذي رقم 

، 65رسمية العدد االعتماد واألهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافئتهم، ومراقبتهم، الجريدة ال

 .1995المؤرخة في سنة 

، المتضمن صالحيات المجلس الوطني 30/10/1995المؤرخ في  339-95المرسوم التنفيذي رقم 

 .1995، المؤرخة في سنة 65للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية العدد 
روط ضمان األخطار ، الذي يحدد ش09/12/1995المؤرخ في  416-95المرسوم التنفيذي رقم 

 .1995، المؤرخة في سنة 76الزراعية وكيفياته، الجريدة الرسمية العدد 

، المتعلق بتعريفات األخطار في مجال 17/01/1996المؤرخ في  47-96المرسوم التنفيذي رقم 

 .1996، المؤرخة في سنة 05التأمين، الجريدة الرسمية العدد 

، الذي يحــدد شــروط منــح شركــات 03/08/1996في المؤرخ  267-96المرسوم التنفيذي رقم 

، المؤرخة 47التأمين و/أو إعادة التأمين االعتماد وكيفيات منحه، الجريدة الرسمية العدد 

 .1996في سنة 
، والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 30/11/1996المؤرخ في  434-96المرسوم التنفيذي رقم 

الجتماعي لألشخاص غير األجراء الذين يمارسون عمال المتعلق بالضمان ا 35-85رقم 

 .1996، المؤرخة في سنة 74مهنيا، الجريدة الرسمية العدد 
، والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 10/09/2002المؤرخ في  293-02المرسوم التنفيذي رقم 

وحصرها، ، المتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين 30/10/1995المؤرخ في  338-95رقم 

 .2002، المؤرخة في سنة 61الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية  29/08/2004المؤرخ في  268-04المرسوم التنفيذي رقم 

المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعالن حالة الكارثة 

 .2004مؤرخة في سنة ، ال55الطبيعية، الجريدة الرسمية العدد 

الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  19/05/2007المؤرخ في  137-07المرسوم التنفيذي رقم 

، والمتضمن صالحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، 95-339

 .2007، المؤرخة في سنة 33الجريدة الرسمية العدد 

، الذي يحدد كيفيات وشروط توزيع 22/05/2007في  المؤرخ 153-07المرسوم التنفيذي رقم 

منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيــع 

 .2007، المؤرخة في سنة 35األخـرى،  الجريدة الرسمـية الـعدد 
راء ، والذي يحدد شروط اعتماد خب14/07/2007المؤرخ في  220-07المرسوم التنفيذي رقم 

ومحافظي العواريات وخبراء التأمين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم 

 .2007، المؤرخة في سنة 46وشطبهم، الجريدة الرسمية العدد 

، المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في 28/11/2007المؤرخ في  364-07المرسوم التنفيذي رقم 

 .2007لمؤرخة في سنة ، ا75وزارة المالية، الجريدة الرسمية العدد 

، والذي يوضح مهام لجنة اإلشراف 09/04/2008المؤرخ في  113-08المرسوم التنفيذي رقم 

 .2008، المؤرخة في سنة 20على التأمينات، الجريدة الرسمية العدد 
، الذي يحدد القانون األساسي النموذجي 11/01/2009المؤرخ في  13-09المرسوم التنفيذي رقم 

، المؤرخة في سنة 03التأمين ذات الشكل التعاضدي، الجريدة الرسمية العدد لشركات 

2009. 



 

   

، والذي يـعدل ويتمــم المرســوم 16/11/2009المؤرخ في  375-09المرسوم التنفيذي رقم 

، المتعلق بالحد األدنى لرأسمال 30/10/1995المؤرخ في  344-95التنـفيذي رقـم 

 .2009، المؤرخة في سنة 67ية العدد شركات التأمين، الجريدة الرسم
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 .ملخص

المعدل والمتمم المتعلق بالتأمينات  07-95من األمر  205أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 
التجارية غير التعاضدية تقديم خدماتها وتوزيع عقود التأمين على الجمهور عن طريق لشركات التأمين 

برام وتسيير عقود التأمين  وسطاء يمارسون نشاط الوساطة في التأمين، أين يقومون بعرض واقتراح وا 
 وتنفيذ آثارها متى توفرت فيهم جملة من الشروط المحددة قانونا، مستعينين في سبيل تحقيق المهام

 المكلفين بها على خبرتهم وكفاءتهم المهنية في هذا الميدان.
 07-95المعدل والمتمم لألمر  04-06من القانون  252ووسطاء التأمين حسب نص المادة 

 المتعلق بالتأمينات هم ثالث: 
الوكيل العام للتأمين: وهو شخص طبيعي يمثل شركة أو أكثر من شركات التأمين بموجب  -

المتضمن اعتماده بهذه الصفة، ويعد أهم الوسطاء على اإلطالق، أكثرهم عقد التعيين 
التأمين التي يمثلها وبالتالي هي أو شركات ، ويعد تابعا لشركة اتصالحيات، وأوسعهم سلط

 مسؤولة مدنيا عن األخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه.
يق السلطات والصالحيات، سمسار التأمين: وهو شخص طبيعي أو معنوي مستقل يتمتع بأض -

ويمارس لحسابه الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين قصد إتمام إبرام 
 مؤمن له ومسؤوال تجاهه.عميل العقد التأمين وتنفيذ آثاره، ويعد وكيال لل

البنوك والمؤسسات المالية: إذ يمكن لشركات التأمين توزيع عقود بعض فروع التأمين عن  -
ق وكالء مكتتبون معينون على مستوى فروع وشبكات هذه البنوك والمؤسسات المالية طري

 عن تبعيتهم ناهيكبموجب اتفاقية توزيع، ويتمتعون بسلطات وصالحيات غير أنها محدودة، 
 لشركة التأمين ما يعني أنها مسؤولة عن أخطاءهم.

هم متوقف على توفر جملة من الشروط ونظرا ألهمية النشاط الذي يمارسه هؤالء الوسطاء فإن اعتماد
، كما أنهم يخضعون لرقابة تختلف من وسيط آلخر المحددة قانونا، ويتم ذلك وفق إجراءات يجب إتباعها

شركات التأمين التي من طرف عليهم  والتوجيه المفروضالرقابة  إضافة إلىعدة أطراف وهيئات عمومية، 
 مليات احتيال.علمخالفات أو اعتمدتهم قصد منع ارتكابهم 

 الكلمات المفتاحية:
 .البنك –السمسار  –الوكيل  – الوسيط –التأمين –الوساطة 



 

   

RESUME 
 En vertu de l’article 205 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée, 

relative aux assurances,  le législateur algérien a permis aux sociétés d’assurance 

commerciale non mutuelles, d’offrir leurs services et de distribuer les contrats 

d’assurance au public par le biais d’intermédiaires exerçant l’activité d’intermédiation 

en assurance, ils exposent, ils proposent, ils passent et ils gèrent les contrats 

d’assurance et ils mettent en exécution ses effets, lorsqu’ils réunissent les conditions 

prévues par la loi, et pour accomplir les taches dont ils sont chargés, ils doivent 

requérir à leurs expériences et compétences professionnelles dans le domaines. 

 Sont considérés aux sens de l’article 252 de la loi 06-04 modifiant et 

complétant l’ordonnance 95-07 relative aux assurances, trois intermédiaires 

d’assurances, à savoir :  

- L’agent général d’assurance: C’est une personne physique qui représente une ou 

plusieurs sociétés d’assurances, suivant contrat de désignation portant son 

agrément en cette qualité, il est absolument considéré le plus important des 

intermédiaires, il a plus de pouvoir et de prérogatives, il dépend d’une ou  de 

plusieurs sociétés d’assurances qui les représentes, en conséquence, c’est une 

responsabilité civile des erreurs qu’il commit lors de l’exercice de ses fonctions.  

- Le courtier d’assurance : C’est une personne physique ou morale qui jouit des 

prérogatives et pouvoirs restreints, il exerce pour son compte personnel la 

profession de médiation entre les assurés et les sociétés d’assurances en vue de 

conclure le contrat d’assurance et l’exécution de ses effets, il est considéré le 

mandataire de son client l’assuré et il responsable envers lui.      

- Les banques et les établissements financiers : Les sociétés d’assurance peuvent 

distribuer des contrats de quelques branches d’assurance par les intermédiaires des 

agents souscrits désignés au niveau des annexes et réseaux de ces banques et 

établissements financiers suivant des conventions de distribution, ils sont investis 

de prérogatives et pouvoirs limités, en outre, ils dépendent de la société 

d’assurance, ce qui implique qu’elle est responsable de leurs erreurs. 

 En vue de l’importance de l’activité exercée par ces médiateurs, pour avoir 

l’agrément ils doivent réunir un ensemble de conditions prévues par la loi, ce qui se 

déroule conformément à des procédures qui doivent être suivies spécifiques à chaque 

médiateur, ils sont soumis au contrôle de plusieurs parties et institutions publiques, en 

sus, de l’orientation et du contrôle imposés par les sociétés d’assurance qui leurs a 

donné l’agrément en vue de les empêcher à commettre des contraventions ou des 

opérations d’escroqueries. 

Les mots clés: 
L’intermédiation- L’assurance- L’intermédiaires- L’agent- Le courtier- La banque. 



 

   

SUMMARY 
Under Article 205 of the Ordinance 95-07 amended and supplemented, 

relating to insurance, the Algerian legislature has allowed non mutual commercial 

insurance companies to offer their services and distribute insurance contracts to the 

public through intermediaries exercising the activity of insurance intermediary. They 

expose, propose, sign and manage insurance policies and they put in execution their 

effects when they meet the conditions provided by the law, and to accomplish the 

tasks assigned to them, they must resort to their experience and professional skills in 

this field. 

Are considered, according to Article 252 of the law 06-04 amending and 

supplementing Ordinance 95-07 pertaining to insurance, as insurance intermediaries: 

- The general insurance agent: is natural person who represents one or more 

insurance companies, following designation agreement for his approval as 

such, he is absolutely considered the most important intermediary, he has 

more power and prerogatives and depends on one or several insurance 

companies that he represent, therefore, they are liable on the mistakes he 

commit during the exercise of its functions. 

- The insurance broker: A natural or legal person who enjoys limited 

prerogatives and powers, he works for his own professional mediation 

between policyholders and insurance companies to conclude the contract of 

insurance and execute its effects, he is considered the agent of the insured 

client and responsible toward him. 

- Banks and financial institutions: The insurance companies can distribute some 

contracts of insurance underwritten by agents designated in the annexes and 

networks of these banks and financial institutions following distribution 

agreements, they are invested with limited prerogatives and powers; in 

addition, they depend on the insurance company, which means it is 

responsible for their mistakes. 

In view of the importance of the activity performed by these mediators, their 

approval must meet a set of conditions prescribed by law, which will be subject to 

procedures that must be followed, they are subject to the control of parts and public 

institutions, in addition, guidance and control imposed by insurance companies that 

gave them their approval in order to prevent the commission of offenses or scams. 

 

The Key words 

Mediation - the insurance- mediator- the agent- the broker- the bank. 
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PROTOCOLE D’ACCORD 

DE 

COURTAGE



 

ARTICLE 1 : OBJET  

Le présent protocole d’accord a pour objet de déterminer les obligations des 

parties tant dans le cadre de la relation de courtage que dans celui de la 

souscription pour compte. 

 

ARTICLE 2 : CONFORMITE DU PROTOCOLE 

Le présent protocole d’accord est conclu en conformité avec les dispositions 

légales et réglementaires en vigueur en la matière au moment de sa signature par 

les parties à savoir les dispositions. 

 De l’ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 en ses dispositions contenues dans 

le livre III et titre III  chapitre I  relative aux intermédiaires d’assurance et 

plus particulièrement celles concernant le Courtier d’assurance (articles 252, 

258 à 268) 

 Du décret exécutif n° 95-340 du 30 octobre 1995, relatif aux conditions 

d’octroi et de retrait d’agrément, de capacité professionnelle, de rétribution et 

de contrôle des intermédiaires d’assurances. 

 

TITRE PREMIER: ACTIVITE DE COURTAGE 

 

ARTICLE 3 : PRORIETES DU PORTEFEUILLE, RESPONSABILITE: 

Dans le cadre de son activité de courtage et compte tenu de sa qualité de 

commerçant, le courtier est propriétaire de son portefeuille. 

A ce titre, il jouit d’une indépendance totale et absolue à l’égard de l’assureur et 

de l’assuré et ne saurait engager la responsabilité découlant de l’article 136 du 

code civil ni de la Société ni de son client auxquels il n’est lié par aucun lien de 

subordination. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU COURTIER : 

1. Le courtier doit, pour apporter une quelconque affaire à la Société en 

contrepartie de la rémunération prévue dans le présent protocole 

d’accord, se munir au préalable d’un ordre écrit de l’assuré. 



 

2. Dans l’exercice de son activité le Courtier est tenu d’apporter le 

meilleur service à ses clients en observant une obligation de loyauté 

envers les compagnies d’assurance en générale et la Société en 

particulier. 

3. Le Courtier s’engage à faire délivrer les chèques et autres titres de 

paiement à l’ordre de la Société, envers laquelle il s’oblige à les 

déposer dans les meilleurs délais. 

 

ARTICLE 5: OBLIGATIONS DE LA SOCIETE : 

1- Lorsque la Société a fixé un tarif pour une quelconque affaire au 

Courtier, elle ne peut, pour la même assurance, accorder une 

tarification inférieure à l’un de ses agents ni à un autre courtier. 

2- Lorsque la Société refuse après en avoir eu connaissance, une 

proposition émanant d’un Courtier, elle ne peut accepter la même 

proposition d’un autre courtier. Elle ne peut accepter d’un autre 

courtier l’assurance des mêmes risques que si les conditions de la 

proposition de cet autre Courtier affectant la tarification ou la 

matérialité des risques ou la nature des garanties sont différentes 

pour que l’on puisse considérer qu’il ne s’agit pas de la même 

proposition. 

3- lorsqu’il apporte une police, le Courtier a droit à la commission 

d’apport non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes 

les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police, 

notamment lorsque la police se continue par reconduction tacite ou 

expresse ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par 

l’assuré auprès de la société. 

4- lorsque le remplacement est accordé à un nouvel intermédiaire 

investi par l’assuré d’un ordre exclusif de remplacement 

accompagné de dénonciation régulière de la police pour sa date 

d’expiration ou pour l’échéance à laquelle elle peut être résiliée, le 

Courtier a droit à la commission sur les primes apportées par lui 

jusqu’à la date pour laquelle la police est dûment dénoncée. 

5- Lorsque le remplacement est accordé à un nouvel intermédiaire 

porteur d’un ordre de remplacement non accompagné d’une 

dénonciation régulière de la police à remplacer, le courtier conserve 

son droit à la commission sur toutes les primes du nouveau contrat à 

concurrence du chiffre de celles qu’il a apportées.  

6- La Société ne peut pendant le cours d’une police apportée par le 

Courtier, soit parelle-même, soit par de ses préposés, inspecteurs ou 



 

gents solliciter l’assuré en vue de modifier, remplacer ou renouveler 

la police. 

7- La Société doit informer le Courtier chaque fois qu’elle est requise 

par l’assuré lui-même, soit de modifier le contrat soit de réduire le 

taux de prime. 

 

TITRE DEUXIÈME: ACTIVITE DE SOUSCRIPTION 

ET DE GESTION OUR COMPTE 

 

 

ARTICLE 6: DETERMINATION DES POUVOIRS DE SOUSCRIPTION 

POUR COMPTE: 

Le Courtier ci-dessus désigné est autorisé à délivrer des contrats pour tous les 

risques commercialisés par la société dont les pouvoirs de souscription sont 

déterminés par la société en annexe du présent protocole. 

 

ARTICLE 7: MODALITES DE SOUSCRIPTION ET OBLIGATION DU 

COURTIER : 

Le courtier s’engage à n’accorder aucune dérogation par rapport aux conditions 

déterminées par la société, avant d’en référer à la décision de cette dernière. 

Dans le but de respecter les délais, le Courtier est autorisé à élaborer et adresser 

à la Société les projets de contrats et d’avenants établis sur la base sur des 

propositions et/ou des questionnaires remplis par les assurés et le cas échéant, 

sur la base des rapports ayant trait à la visite préalable de risque. 

Dans tous les cas de souscription pour compte, le Courtier s’engage à se 

conformer aux circulaires et aux instructions de la Société, que celles-ci soient 

communiquées par lettre ou par fax. 

 

ARTICLE 8: COMMUNICATION DES INFORMATIONS A LA 

SOCIETE: 

Les informations doivent être communiquées en faisant usage du modèle de 

bordereau fourni par la société. Etablis et enseignés quotidiennement au fur et à 

mesure de la délivrance des garanties, lesdits bordereaux devront être 

numérotés. 

La numérotation des bordereaux de délivrance des garanties doit s’effectuer 

conformément aux instructions de la Société. Cette disposition s’applique à 

toutes les garanties souscrites. 

Le bordereau de délivrance de production doit comporter entre autres : 



 

 La date de délivrance du contrat, de l’avenant ou de la note de 

couverture ; 

 La date d’effet ; 

 Le montant des capitaux ; 

 Le montant de la ou des franchises(s) ; 

 Le détail de la prime perçue y compris le coût de police ou d’avenant 

et les taxes ; 

 La numérotation ainsi que toutes références d’identification du contrat. 

Il sera fait usage d’un modèle de bordereau spécifique pour les quittances 

relatives aux tacites reconductions ainsi qu’au renouvellement des contrats à 

durée ferme. 

La même procédure devra être respectée pour les annulations. 

 

ARTICLE 9: OBLIGATION DU COURTIER EN MATIERE DE 

SOUSCRIPTION: 

En contrepartie des pouvoirs qui lui sont accordés en matière de souscription 

pour compte, le Courtier s’engage à : 

 Vérifier, autant que faire se peut, l’exactitude des déclarations faites par 

l’assuré ; 

 Se conformer strictement aux instructions de la Société en matière de 

conditions tarifaires et des normes de souscriptions ; 

 Ne pas établir de contrats à effet rétroactif ; 

 Retourner sans délais tous les exemplaires de les documents comportant 

une numérotation préétablie qui auront été annulés avant 

comptabilisation ; 

 Adresser, en même temps que les notes de couvertures, contrats ou 

avenants, les questionnaires signés par le proposant, comportant tous les 

renseignements exigibles quant aux antécédent et à l’identification du 

risque, en faisant usage, le cas échéant, des modèles fournis par la 

Société ; 

 Percevoir les primes correspondantes aux garanties délivrées et faire 

parvenir les fonds revenant à la Société en usant des bordereaux 

d’émission après avoir retranché sa commission et ce, dans les meilleurs 

détails. 



 

 Tenir à jour les registres comptables, de production et de sinistres exigés 

par la Société en se conformant à la réglementation en vigueur ainsi 

qu’aux instructions et aux modèles diffusés par la Société ; 

 Veiller à la confidentialité absolue tant des documents qui seront remis 

que des conditions de tarification appliquées par elle. 

 

ARTICLE 10: OBLIGATION DU COURTIER EN MATIERE DE 

GESTION DES SINISTRES: 

Dans le cas où le Courtier se voit confié la gestion des contrats d’assurance, 

il s’engage en particulier à : 

 Respecter les accords interentreprises d’assurances en matières de 

gestion des sinistres ; 

 Veiller sur les intérêts de la société et des clients ; 

 Transmettre dans les délais prescrits par la Société, toutes déclarations 

de sinistres (sur imprimés de la Société ou à défaut, sur tout document 

agréé par elle) ainsi que toutes correspondances ou pièces fournies par 

les assurés ou les bénéficiaires de contrats ;  

 Instruire les sinistres conformément à la procédure établie par la 

société ; 

 Faire usage du modèle de bordereau de sinistres par la Société. 

 

ARTICLE 11: OBLIGATIONS DU COURTIER EN MATIERE DE 

REGLEMENT DE SINISTRES: 

Le courtier est habilité à régler, sans consultation préalable de la Société, les 

sinistres affectant les risques dont la gestion lui est dévolue a concurrence des 

pouvoirs fixés en annexe par la Société. 

La Société crédite le courtier des sinistres réglés sur présentation d’un bordereau 

accompagné des pièces justificatives s’y rapportant. 

 En cas de règlement de sinistre effectué au-dessus du plafond défini par la 

Société, le Courtier engage sa responsabilité dans le cas où la Société établirait 

que le sinistre n’est pas recevable ou que le montant de l’indemnisation est 

exagéré. 

  



 

ARTICLE 12: CONTROLE 

Après avoir pris rendez-vous avec le Courtier et en sa présence, la Société peut 

faire contrôler, par toute personne déléguée par elle, la gestion (production, 

sinistres ainsi que la comptabilité) concernant les opérations d’assurances 

réalisées pour son compte. 

 

TITRE TROISIÈME: DISPOSITIONS COMMUNES 

 

ARTICLE 13: REMUNERATION DU COURTIER: 

En rémunération de ses services, la Société autorise le Courtier à retenir sr les 

primes recouvrées par lui, une commission d’apport s’appliquant aux primes 

nettes d’annulation et de taxes, dont le taux est fixé par la Société en annexe du 

présent protocole. 

Au titre de la prestation du Courtier celui-ci est tenu de délivrer à la Société une 

facture faisant ressortir le montant de la commission en ajoutant le montant de 

la T.V.A 

Outre les commissions d’apport et de gestion le Courtier peut prétendre à une 

rémunération librement négociée, en contrepartie des tâches accomplies et 

confiées par ou avec l’accord de la société. 

ARTICLE 14: OBLIGATION DE LOYAUTE ENVERS LA SOCIETE: 

Dans le cadre de ses activités tans envers la clientèle qu’avec les sociétés 

concurrences, le Courtier doit agir avec loyauté. 

ARTICLE 15: OBLIGATION D’ASSURANCE RC PROFESSIONNELLE: 

Le Courtier s’engage à souscrire et à maintenir en état de validité une Assurance 

Responsabilité Civile Professionnelle comporte une limite de couverture 

suffisante et en aucun cas ne pouvant être inférieure à 10 millions de dinars. 

 

 

 

 



 

CONDITIONS SPECIALES 

 

1) Pouvoirs de souscriptions 

Les pouvoirs de souscription sont définis à l’annexe 1 lorsque les 

engagements dépassent les limites prévues, le courtier consulte les services 

de la compagnie qui s’engagent à formuler une offre dans les plus brefs 

délais. 

2) Pouvoirs de règlement de sinistres 

Le courtier gère l’ensemble des sinistres que lui confie la compagnie dans 

limite des pouvoirs de règlement fixés à l’annexe 1. 

Lorsque le montant estimé des dégâts est supérieur à cette limite le courtier 

tient informer la compagnie de l’évolution du dossier. 

3) Emission de quittance 

Le courtier n’à pouvoir d’émettre que des quittances au comptant pour 

l’ensemble des affaires souscrites. 

Tout paiement à terme doit faire l’objet d’un accord préalable de la 

compagnie. 

4) Encaissement des primes/commissions 

Tout encaissement par la société ouvre droit au Courtier d’une commission 

calculée sur les primes encaissées nettes de taxes et d’annulation 

conformément au barème figurant à l’annexe 2. 

Le versement des commissions dues au courtier s’effectue à la fin de chaque 

décade sur la base d’une situation arrêtée d’un commun accord. 

 

DATE D’EFFET 

Présent protocole fait à Alger en quatre exemplaire, le ……………………. 

 

LE COURTIER    LA SOCIETE 

 



 

ANNEXE I 

 

POUVOIRS DE SOUSCRIPTION ET DE REGLEMENT 

DES SINISTRES 

(1) Recours Pouvoirs donnes dans la limites du recours abouti   

SOUS-BRANCHES RISQUES 
POUVOIRS DE 

SOUSCRIPTION 
POUVOIRS DE 
REGLEMENT 

1-1 Assurances Automobile 

1-1-1 Assurances Responsabilité 
Civile Auto 

Responsabilité Civile CF Tarif 25.000(1) 

1-1-2 Assurances de  
 dommage Auto 

Autres garanties automobiles CF Tarif 25.000(1) 

1-2 Assurances Contre l’incendie 
et les éléments naturels 

1-2-1 Assurances 
Contre l’incendie et risques annexes 

Incendie-Explosion et Risque annexes 100.000.000 100.000 

1-2-2 Assurances Multirisques 
-Multirisques habitat (M.H). 
- Multirisques immeubles. 
- Multirisques Commerçant et artisans 

CF Tarif 
25.000 
25.000 
25.000 

1-3 Assurances en matière 
de construction 

1-3-1 Assurances de responsabilité 
Civile des intervenants à la 
construction. 

-RC Professionnelle des architectes, bureaux 
d’études, autres concepteurs, contrôleurs 
techniques maitre d’œuvres et assimilés. 
- RC Professionnelle des réalisateurs 
d’ouvrages. 

100.000.000 100.000 

1-3-2 Assurances de dommage à 
l’ouvrage en cours de construction. 

- Tous risques chantier (TRC). 
- Tous risques montage (TRM). 

100.000.000 100.000 

1-3-3 Assurance de Responsabilité 
civile décennale 

RC Décennale. 50.000.000 100.000 

1-4 Assurances de responsabilités civiles 
générales 

1-4-1 Assurances de Responsabilité   
civile générale 

-RC chef d’entreprises. 
-RC des Hôpitaux Clinique 
-RC des Communes. 
-RC Associations Sportives. 
-RC  et Colonies de Vacances. 
-RC secteurs de l’Education et Formation 
-RC Chasse et Pêche. 
-Autre RC. Profs.  

10.000.000 
5.000.000 
5.000.000 

CF Tarif 
- 
- 
- 
- 

25.000 
25.000 
25.000 
25.000 

- 
- 
- 
- 

1-4-2 Assurance de responsabilité  
civile professionnelle 

-RC Produits 
- RC Avocats, Notaires, Huissiers. 
- RC Médecins, Dentistes, Pharmaciens. 
- RC Comptables publics. 
- autres RC. Profs. 

Réservé 
1.000.000 
1.000.000 

réservé 

 
25.000 
25.000 

- 

1-5 Assurances des autres dommages aux 
biens 

1-5-1 Assurance  des dégâts des  
eaux 

dégâts des eaux 
  

1-5-2 Assurance des bris de glaces. bris de glaces 1.000.000 25.000 

1-5-3 Assurance contre le vol -vol de marchandises  50.000.000 25.000 

 



 

 

ANNEXE II 

 

TABLEAU DES COMMISSIONS 

 

BRANCHES 
TAUX  

DE COMMISSION 
D’APPORT 

TAUX DE CMMISSION 
DE GESTION 

TOTAL 

TRANSPORT : 

1. Maritime : 
1.1.Corps : 
1.2.Facultés : 
2. Aérien 
3. Terrestre 

 
3 Pour Cent 
5 Pour Cent 
3 Pour Cent 
9 Pour Cent 

 
4 Pour Cent 
4 Pour Cent 
2 Pour Cent 
4 Pour Cent 

 
7 Pour Cent 
9 Pour Cent 
5 Pour Cent 
13 Pour Cent 

RISQUES INDUSTRIELS 

1. Incendie 
2. Responsabilité Civile 
3. Engineering 

8 Pour Cent 
8 Pour Cent 
8 Pour Cent 

4 Pour Cent 
4 Pour Cent 
4 Pour Cent 

12 Pour Cent 
12 Pour Cent 
12 Pour Cent 

RISQUES SIMPLES 

1. Risques Divers 
2. Multirisques 

10 Pour Cent 
23 Pour Cent 

4 Pour Cent 
16 Pour Cent 

14 Pour Cent 
48 Pour Cent 

AUTOMOBILE 

1. Responsabilité Civile 
2. Garanties Facultatives 

5 Pour Cent 
10 Pour Cent 

5 Pour Cent 
5 Pour Cent 

10 Pour Cent 
15 Pour Cent 

ASSURANCE DE PERSSONNES 

1. Groupe 
2. Individuels Accidents 
3. Assurance de Capitalisation 

10 Pour Cent 
15 Pour Cent 

40 Pour Cent (1) 
10 Pour Cent (2) 

5 Pour Cent 
15 Pour Cent 
10 Pour Cent 
10 Pour Cent 

15 Pour Cent 
30 Pour Cent 
50 Pour Cent 
20 Pour Cent 

 

 

     

  

                                                           
(1) Du montant de la première prime. 
(2) Des primes suivantes pour la durée du contrat. 

























 

 

05 :الملحق رقم   

 اتفاقیة توزیع      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION 

DE DISTRIBUTION TYPE 

DES PRODUITS D’ASSURANCE 

PAR LES BANQUES ET ABLISSEMENTS 

FINANCIERS ET ASSIMILES  



 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

La société d’assurance……………………………...…………………………. 

Dont le siège est sis à……………………………………………………….….. 

Représentée par………………………………………………………..Ci-après 

Dénommée « L’Assurance». 

 

D’une part, 

 

Et 

 

La banque/Etablissement ……………………………………………………… 

Dont le siège est sis à……………………………………………...…………… 

Représenté (e) par………………………….………………………… Ci-après 

Dénommé (e) « Le Mandataire ». 

 

D’autre part, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

LES PARTIES 



CADRE DE REFERENCE DE LA CONVENTION : 

- Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 

relative aux assurances, modifiée et complétée ;  

- Décret n° 07-153 du 5 Joumada El Oula 1428 correspondant au 22 Mai 2007 fixant 

les modalités et condition de distribution des produits d’assurance par les banques, 

Etablissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution ; 

- Arrêté n° 60 du 6 aout 2007 fixant les produits d’assurance pouvant être distribués  

par les banques, Etablissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux 

maximum de la commission de distribution ; 

 

Les annexes jointes à la présente convention font partie intégrante de celle-ci. 

ARTICLE 1 : Objet de la convention. 

La présente convention a pour objet de définir les relations entre l’assureur et le mandataire 

dans le cadre de la distribution des produits d’assurance. 

En vertu de la présente convention et dans le cadre de l’arrêté du 6 aout 2007 susvisé, 

l’assureur autorise le mandataire à conclure des contrats d’assurance en son nom et pour 

son compte. 

ARTICLE 2 : Produits d’assurance. 

Les produits d’assurance à distribuer par le mandataire sont indiqués en annexe 01 de la 

présente convention. 

ARTICLE 3 : Réseau de distribution. 

Les produits d’assurance sont distribués par les agences du mandataire indiquées en annexe 

02 de la présente convention. 

Le mandataire désigne des agents souscripteurs en assurance habilités dont la liste est 

validée par l’assureur. 

L’assureur peut demander au mandataire à faire cesser la distribution des produits 

d’assurance par l’une de ses agences ou le changement d’un agent souscripteur. 

ARTICLE 4 : Circonscription territoriale. 

Les agences du mandataire prévues à l’article 3 ci-dessus opèrent, pour la distribution des 

produits d’assurance, dans la même circonscription que leur activité. 

ARTICLE 5 : Pouvoirs du mandataire. 

Dans le cadre de la présente convention, l’assureur donne au mandataire les pouvoirs 

suivants : 



- Proposer, négocier et souscrire les contrats d’assurances cités en annexe 01 dans les 

agences figurant en annexe 02 et dans la limite des pouvoirs de souscription 

indiqués en annexe 03. 

- Encaisser la prime d’assurance des contrats d’assurances souscrits ; 

- Relancer le paiement des primes périodiques à l’échéance ; 

- Recevoir les déclarations de sinistres, les demandes de rachat et les pièces 

justificatives exigées pour le règlement des indemnités garanties ; 

- Faire signer la quittance d’indemnité par le bénéficiaire de l’indemnité ; 

- Remettre le chèque de règlement des sinistres au bénéficiaire contre la signature de 

la décharge ; 

- Informer par tous moyens les assurés de la situation de leurs contrats et de leurs 

sinistres éventuels. 

ARTICLE 6 : Pouvoirs de souscription. 

Le mandataire est autorisé à distribuer les produits d’assurance suivant les pouvoirs de 

souscription indiqués en annexe 03 de la présente convention. 

ARTICLE 7 : Reversement des primes. 

Le mandataire est tenu de reverser à l’assureur les primes encaissées, dans le délai convenu 

d’un commun accord sans pour autant dépasser un délai maximum de 10 jours après 

l’encaissement de celles-ci. 

En cas de non reversement des primes dans le délai convenu à l’alinéa 1er ci-dessus pour 

des raisons indépendantes du mandataire, l’assureur peut lui accorder un délai 

supplémentaire de dix (10) jours. Au-delà et nonobstant le reversement des primes dues, 

l’assureur peut résilier, unilatéralement, la présente convention par notification adressée 

par lettre recommandée au mandataire. 

Les modalités de versement sont fixées d’un commun accord. 

ARTICLE 8 : Rémunération du mandataire. 

En vertu de la présente convention, le mandataire perçoit une rémunération sous forme 

d’une commission de distribution calculée en pourcentage sur le montant de la prime 

encaissée, nette de droit et de taxes, suivant les taux indiqués à l’annexe n°04 et dans la 

limite des taux maximum fixés par l’arrêté du 06 aout 2007 susvisé. 

ARTICLE 9 : Obligation de l’assureur.   

Sans préjudice des obligations légales ou contractuelles, l’assureur s’engage à : 

- Dispenser une formation adaptée à la distribution des produits d’assurance à 

l’intention des agents souscripteurs employés du mandataire conformément à la 

réglementions en vigueur. Cette formation débutera des signatures de la présente 

convention. Elle s’étalera sur un volume minimum de 96 heures et suivant les 

modalités fixées à l’annexe 6 de la présente convention ; 



- Mettre en œuvre, auprès de l’association des sociétés d’assurance et de réassurance, 

la procédure d’obtention de la carte professionnelle ;   

- Fournir au mandataire la documentation technico commerciale nécessaire à la 

distribution des produits d’assurance ; 

- Traiter et répondre dans les délais les plus brefs à toute demande adressée par le 

mandataire notamment pour l’établissement des contrats, le règlement des 

prestations et l’information des assurés conformément aux conditions générales des 

produits d’assurance objet de la présente convention ; 

- Ne pas prendre contrats, avec les assurés sans l’intermédiaire, dans le cadre de la 

modification, remplacement ou renouvellement de leur contrat d’assurance. 

ARTICLE 10 : Obligations du mandataire. 

Sans préjudice des obligations légales, le mandataire s’engage à : 

- Mettre les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement des 

missions confiées par l’assureur ; 

- Ne pas distribuer, au sein des agences prévues à l’annexe 2 ci jointes, les produits 

d’assurance des autres sociétés d’assurance ; 

- Ne distribuer les produits d’assurance que par les agents ayant suivi la formation 

prévue par la règlementation et titulaire de la carte professionnelle délivrée par 

l’association des assureurs ; 

- Se conformer aux seules instructions de l’assureur en matière de conditions 

d’assurance, de tarifs, de règles de souscription dans la limite des pouvoirs conférés 

en annexe 3 ; 

- N’utiliser pour la souscription des produits d’assurance que les documents et 

imprimés remis par l’Assureur ; 

- Tenir a jour les registres réglementaires en se conformant aux instructions et aux 

modèles diffusés par l’Assureur ;  

- Promouvoir l’image de marque de l’Assureur en veillant au respect des normes 

requises par l’Assureur en matière de signalisation et de condition d’accueil de la 

clientèle ; 

- Transmettre à l’Assureur tous les documents relatifs à la souscription, aux 

prestations et aux indemnités servies aux assurés et/ou bénéficiaires tels que définis 

en annexe 5 ; 

- Recueillir l’accord écrit préalable pour la diffusion au public de tout document 

commercial ou publicitaire relatif aux produits d’assurance, quel que soit le support 

utilisé. 

ARTICLE 11 : Suivi de la convention :   

L’assureur peut effectuer des opérations de vérification, sur place, de la gestion des 

contrats d’assurances souscrits dans le cadre de la présente convention par l’agent 

souscripteur, soit à la demande du mandataire soit à l’initiative de l’assureur. 

 



ARTICLE 12 : Confidentialité. 

Chaque partie s’engage à veiller à la confidentialité des informations liées aux assurés 

et/ou bénéficiaires des contrats d’assurance ainsi que celles relatives aux méthodes, 

procédures et conditions de tarification des contrats d’assurance. 

ARTICLE 13 : Droits de propriété intellectuelle et industrielle. 

Les droits de propriété relatifs à l’ensemble des produits, services et tout développement 

technique et informatique réalisé par l’une des parties dans le cadre de la présente 

convention sont et demeurent sa propriété exclusive et ne sont pas transférables à l’autre 

partie. 

ARTICLE 14 : Droit de propriété du portefeuille. 

Le portefeuille des contrats souscrits par le mandataire au nom et pour le compte 

l’Assureur est et demeure propriété exclusive de l’Assureur. 

ARTICLE 15 : Modification de la convention. 

Les dispositions de la présente convention peuvent être modifiées à la demande de l’une 

des parties et d’un commun accord. 

Toute modification est établie par avenant dûment signé par les deux parties. 

Les nouvelles dispositions ou modifications prennent effet à compter de la date de 

notification de l’accord de la commission de supervision des assurances. 

ARTICLE 16 : Résiliation de la convention. 

La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les deux parties. 

Elle peut être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au moyen d’une 

notification par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant 

son échéance. 

Elle est résiliée si l’une des deux parties n’honore pas ses obligations définies, selon le cas, 

par les articles 9 et 10 de la présente convention. 

Elle est résiliée de plein droit et sans préavis en cas de liquidation judiciaire ou amiable, de 

cessation d’activité ou par l’impossibilité d’exécution pour une cause indépendance de la 

volonté des parties. 

ARTICLE 17 : Effet de la résiliation. 

En cas de résiliation de la présente convention, le mandataire cesse toute distribution de 

produits d’assurance objet de cette convention. 

Les contrats souscrits avant la date de résiliation continuent de produire leurs effets jusqu’à 

leurs termes respectifs. 



La décision de résiliation doit indiquer le sort des contrats en cours. 

En cas de résiliation unilatérale, il peut être demandé à la partie ayant pris l’initiative, une 

indemnité pour les dépenses engagées et/ou à titre des dommages et intérêts. Le montant 

de l’indemnité est fixé à l’amiable. 

ARTICLE 18 : Règlement des litiges et arbitrage. 

En cas de litige entre les parties, né de l’exécution, inexécution ou interprétation des 

dispositions et annexes de la présente convention, les parties conventionnent de privilégier 

le règlement amiable ou recourir à l’arbitrage pour le règlement de ce litige. 

Les parties désignent d’un commun accord trois arbitres pour statuer sur le litige. Les 

arbitres entendent les représentants des parties, dûment mandatés, leurs plaidoiries et 

rendent une décision arbitrale. 

La décision est exécutoire, irrévocable et opposable aux deux parties. 

Si, dans un délai d’un mois à compter de la saisine de l’une des parties demandant  le 

règlement du litige par l’arbitrage, l’autre partie ne répond pas ou aucune solution  n’est      

dégagée pour le règlement du litige, les parties conservent le droit de saisine  du tribunal 

compétent. 

ARTICLE 19 : Juridiction compétente. 

En cas de non règlement du litige à l’amiable ou par l’arbitrage, le litige est porté devant le 

tribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente. 

ARTICLE 20: Date de prise d’effet et durée. 

La présente convention prend effet à compter de la date de notification de l’accord de la 

commission de supervision des assurances. 

Elle est établie pour une durée de………..année (s), renouvelable. 

Elle se renouvelle, à l’échéance, par tacite reconduction, sauf  dénonciation par l’une des 

parties, par lettre recommandée au moins trois (3) mois avant la date d’échéance de la 

présente convention. 

 

Fait à Alger le ……..…………. 

 

LE MANDATAIRE                                                                                         L’ASSUREUR 

 

 

  



 

 

 

 Assurance de personnes : 
-   

-    

-  

-              

-         

-  

 Assurances de risques d’habitation : 
- 

- 

 

 Assurances de risques agricoles : 
-  

-   

-    

-   

-   

-   

-   

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNEXE N° 01 : Liste des produits d’assurance à distribuer 

par le mandataire. 



 

 

AGENCE ADRESSE CODE TEL/FAX 

    

    

    

    

    

 

  

ANNEXE N° 02 : Liste des agences du mandataire habilitées 

                           à distribuer les produits d’assurance. 



 

 Assurance de personnes : 

 

-   

-    

-  

-              

-         

-   

 

 Assurances de risques d’habitations : 

 

- 

- 

 

 

 Assurances de risques agricoles : 

 

-  

-   

-    

-   

-   

-       

-   

-   

 

   

 En cas de dépassement des pouvoirs de souscription ci-dessus : 

Le mandataire est tenu de soumettre préalablement le risque objet 

d’assurance à l’appréciation de l’assureur qui fixera les conditions de 

couvertures et la prime à payer. 

 

 

 

ANNEXE N° 03 : les pouvoirs de souscription du mandataire  

                                                       



 

 

Produits d’assurance à distribuer Taux de commission 
 Assurance de personnes  

-  -- % 
-  -- % 
-  -- % 
-  -- % 
-  -- % 
-  -- % 
-  -- % 

 Assurances de risques d’habitations  
-  -- % 
-  -- % 

 Assurances de risques agricoles 
-  -- % 
-  -- % 
-  -- % 
-  -- % 
-  -- % 
-  -- % 
-  -- % 

-  -- % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N° 04 : Taux des commissions de distribution  

                                   rémunérant le mandataire.                    



 

 

 

 

 Souscription, modification, encaissement et relance des primes : 

 

- les souches des contrats et avenants accompagnées des bordereaux des émissions. 

- Quittance d’encaissement des primes.  

- Lettre de mise en demeure à l’occasion de la relance des primes.  

- Lettre recommandée de notification de la résiliation ou de la réduction des contrats.  

 

 Prestation et indemnités servies : 

 

- Déclaration de sinistres et les pièces justificatives exigées dans le contrat 

d’assurance concerné.    

- Demande de rachat accompagnée de l’original du contrat d’assurance concerné.  

- Quittance d’indemnité signée.  

- Décharge de remise de chèques. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N° 05 : Les documents à transmettre  par le mandataire à 

l’assureur relatifs aux prestations et indemnités servies. 

                    



 

 

- Organisme formateur: 

- Lieu de la formation : 

- Durée : 

- Formation théorique : 
 

Modules Volume horaire 
Les bases technique d’assurance -- heures 
Le droit des assurances -- heures 
Les assurances de personnes -- heures 
La multirisque « habitation » et ses différentes garanties -- heures 
Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles -- heures 
Les assurances agricoles -- heures 
Le marketing opérationnel -- heures 
L’informatique (utilisation progiciel Orass) -- heures 
Test final -- heures 

                                                                            Tatal :              -- heures 

- Formation pratique : 

o Lieu (structure) : 

o Volume horaire : 
  Production               : -- heures. 
 Techniques de vente : --heures 

- Autres informations : 

 

 

 

 

ANNEXE N° 06 : Modalités de mise en œuvre du stage à dispenser  

                            aux agents souscripteurs du mandataire. 


