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 شكر و تقدير  

 أشكر اهلل و أحمده حمدا يجلو به عن الق لب العمى، و أثني على رسوله الكريم  

"صلى اهلل عليه و سلم"  

الذي حظيت بشرف العمل معه، " لسعيدبوعناقة ا"أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الف اضل األستاذ الدكتور  
.ل خطوة بخطوة إلى أن رأى النوررافقني في إنجاز هذا العمو   

ذين منحوني شرف تقييمهم لهذا العمل، منهم األستاذ الدكتور  ألعضاء لجنة المناقشة الكما أتقدم بالشكر الجزيل  
 راشد راشد على تفضله و قبول ترأس لجنة مناقشة هذا البحث مما يزيده تشريف ا كبيرا

رة صالحي الواسعة  من جامعة الحاج لخضر بباتنة على ما بدلته من  كما أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذة الدكتورة زرا
.أجل المشاركة في هذه المناقشةلعمل وتحملها عناء التنق ل من  جهد لتقييم هذا ا  

عنابة، على ما بذلته هي األخرى من مجهودات  -كذلك األستاذة الدكتورة، سحري فضيلة من جامعة باجي مختارو 
.إثراء جلسة المناقشةو  ا العملفي سبيل تقييم هذ  

الذي لم يبخل علي بنصائحه  ليو سليم، الذي تتلمذت على يده و كما أقدم شكري الخالص إلى أستاذي الدكتور بود
.وتقييم هذا العمل وتوجيهاته القيمة كلما لجأت إليه، فضال عن قبوله المشاركة في لجنة المناقشة  

.ز هذا العمل من قريب أو من بعيدو أخيرا أقدم شكري الجزيل لكل من ساهم في إنجا  
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 مقدمة

لفترة طويلة يحتل مكاا  الدادارة بالبةابة لمداادر االتالاع المعروخاة اأصار    داب  بعدما ظل العقد و      
يراا  للاا  لتقدايرية  لااج وااخ الصدااو   و ا واالةاب  خاا الو اار الاراك  أحكاااع المةامولية المدبيااة  موما

باكتماااع ااارا   ااادال اةاات  رو  بقااا مااا داااحك للاا  ماا  اآل  و حتااج طااورار التااا  رختنااا مبااد مي دكااا و للت
ل ماااال ماااره خيااخ القطااا  ةاالطتخ  وكااا  للاا  بفطاال القااابو  الماادبا بحياا  كاباار المةاامولية المدبيااة  باار 

صرااار و وا اد يياارر ما  وانااة المةامولية و ختكوبار مباااد   الحلااول العادلاة التااا تودال  لينااا البظرياار و 
 .  بنا  حيابا     دد المارع حتج  يل  ببا بعي  اليوع خا  در المةمولية

ااةااتقرار حااول مفنااوع المةاامولية  صادااة  ماااع ود القاار  التاةاا   ااار دك الامااود والتااواتر و خااىلج حااد     
تلا  الوطاعية بفعال اكتةاا  اآللاة خ ةار ا  ماا تداد ر وا    طائا ا يةتةيغ يير الب  مبطلقا   ا  با

اتةاااع ماااال الصطاار ومااا داااحبخ ماا   طاارار اعلاار القوا ااد الك ةاايكية خااا مياادا  المةاامولية بعياادة كاال و 
 .البعد    تحقي  ابر حقيقا لنا

لطبيعااة كااا اة التقليديااة للمةاامولية المدبيااة و تبط باالل  محاولااة الصااروا  لااج الطبيعااتاار وكااا  طبيعيااا         
حيااا   داااب  مباااد   الاصداااية التاااا لاااع تعاااد تتفااا  مااا  المبطااا  كماااا    التطاااور اا تدااااد   اااد تااولكاااا 

للامااخ بااالتعويل محاال اصات و كبياار وتدااارع لمتم اال خاا مةااا لة ماا  يطاار ب يار  و االمةامولية لاتااخ و  بااي  ا 
خ  ممااا  د  بااالبعل مااد  التعااويل  باالحدي ااة ماا  حياا   ةاااه كاالا المبااد  و اااتااكااار الفقنيااة القديمااة و 

 . لج القول ب   المةمولية تعابا م   لمة حقيقية    لع تندد واودكا خىبنا تندد خا ليتنا

تماااره بااااطنا خااا   ااد لاد ماا  حاادة كاال  األمااة ظنااور اأباااطة الاما يااة المتم لااة خااا مامو ااارو      
الاصداية القابوبيااة م ال الاااركار متبو اة  تبايباار خاا تكويبنااا القاابوبا  خبعطاانا تاع مبحااخ بطا اار كبياارة و 
البقاباار  بيبمااا يارتبط الابعل اآلصاار بفكارة المااروع  خطاا   ا  ظناور  اااكال  صار  للتعاااو  والامعياار و 

تحل  خو  اأخراد اللي  يرتبطو  خقط ببااط ماتر  م ل الفري  الطبا دو     يكاو  لناا اصداية  ابوبياة 
 .مةتقلة

طا  ااص  موطا  الةامال  اع تقريار مةاموليتخ بعاد للا   خاى  ظناور لما كابر المةامولية تقتطاا و و      
ااا  القطاا   لاج  باول خكارة توليا  بتاائ  لج اص  معاي  و كل  الاما ار  د   ر  لج بةبة المةمولية  

البااط الطارة  لج اأ طا   خالبااط الاما ا  ل  دعك م  منماة تحدياد الفارد المتةابك خاا الطارر  
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تحوياال وظااائو المةاامولية المدبيااة ماا  ردع اأصطااا   لااج اباار اأطاارار        خاتاااخ باادا ماا  للاا   لااج 
 .الوظيفة التعويطية للمةمولية المدبية ط ر  لج الوظيفة العقابية

يااااة اأةاااااه التقليااااد  و ااااد حاااار  للاااا  ريااااا  الت يياااار التااااا ل ل اااار خااااا الك ياااار ماااا  اأبظمااااة القابوب     
  ر ااار ة بحااو ا تماااد الطااارر ك ةاااه اديااد ليكااو  لااخ مكااااكااره كاالا ااتاااا  بصطاااوار  ك االلمةاامولية  و 

ا   كابااار بعااال اأبظماااة القابوبياااة ا تااالال تةاااير باةاااتحيا  بحاااو تقلاااي  الداادارة خاااا اأبظماااة الحدي اااة  و 
" الصطاا  المفتاارل"اأةاااه التقليااد  بالةااير خااا درك متااا  بواااا  باارا  يحماال اااعارا مدااطبعا كااو اااعار

 .راو ا  لج خكرة الطرربق ك  لج اأ قاك و بو ا م  اا خى  كلا اأمر يم ل

خاصتلفاار  لااج   اار للاا  التاااريعار خااا  ةاااه المةاامولية المدبيااة  خمبنااا ماا  اكتفااج بالطاارر ك ةاااه      
للمةاامولية  ومبناااا مااا  اةاااتللع  باااور الصطااا  خاااا اابااك المةااامول حتاااج تااابنل مةاااموليتخ كما اصتلفااار خاااا 

داا حخ   و كوبنااا  داة تقااوع باادور بنااا وةاايلة لاباار الطاارر و ماا  حياا  كو بظرتنااا  لااج المةاامولية المدبيااة  ا 
 . قابا رادع يحول دو  تكرار الفعل المبت  للطرر

باالل  بااد  اابتقااال التاادرياا ماا  الصطاا   لااج المصاااطر صادااة خااا البااااطار اااديدة الحيويااة للحياااة و      
اأطارار   يا   داابحر بنااا الحاواد  و التاا تك ار   و التااييد مليااار البباا  و العمال والبقال و  اااتما ياة م ال

المةااامولية ماااارد مةااا لة موطاااو ية بةااايطة يتحااادد دوركاااا بتاااوخر د اماااة مااا  الةاااببية  و حتاااج البحااا   ااا  
يطاااي  الةااابيل  مااااع رور بطريااا   يةااار مااا  خكااارة الصطااا   و    اااة تطاااميبية   يااا  يةااام  بتعاااويل المطااا

 .المةمول لإلخ ر م  المةمولية

ر  واااخ البااااط انبةااابا تراخقاار ماا  ظنااور اأخكااار اااتما يااة التااا تباااد  كاال  التطااورار التااا مةاا     
الحدااول  بااىي   اأكميااة القدااو  للاااص  المطاارور   اا  طرياا  تااوخير الحمايااة ال لمااة لااخ لتمكيبااخ ماا 

 .يةر  ودو     يكو  ابعداع الصط   و   ةار المةمول   ر  لج لل  لج التعويل بكل ةنولة و 

كاالا الوطاا  الصااروا بالوظيفااة التعويطااية ماا   طااار المةاامولية المدبيااة بمفنومنااا الفاارد   ااد ا تطااج و      
 لاااج  طاااار التطاااام  اااتماااا ا للمصااااطر الماةااادة لفكااارة التكاخااال اااتماااا ا  متم لاااة خاااا توليااا  تبعااااة 

اببنااا الطارر  لاج المةاتو  القاوما  خلاع تعاد المةامولية الفردياة الوةايلة الوحيادة للتعاويل بال بارلر  لاج ا
 بظماة ووةااائل  صاار  لااا   لينااا انبةااا  للحااد ماا  البتاائ  المترتبااة  لااج تقرياار مةااموليتخ  وماا   مااة التقلياال 

 .م  الصةائر خا لمتخ المالية  در انمكا 
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الااال  ةااااكع خااااا للتااا مي  مااا  المةاااامولية المدبياااة  و خاااا صطاااع كااالا المعتااار  كاباااار الاااوادة العةااايرة و      
ية ما  حيا  اتةااع بطا ناا  خع  تاخ الوطيادة بناا دبار الارو  خاا  وداالخ خ داب  االدكار الملكل للمةمول

ةاابا  معنااا   ل كلمااا اتةااعر دائاارة المةاامولية يتةاا  بطااا  التاا مي   خيتحداا  المةاامول صلااو و خااا دااراع 
الممم  الل   م  لديخ مةاموليتخ الواةاعة ليادر   باخ صطار التلاماخ بادخ  التعاويل  وما  باحياة  صار   كلماا 

  بطااا  التاا مي  خااى  القطااا  ياااد خااا للاا  صياار داخاا   لااج التوةاا  خااا مةااموليتخ ومحااو  كميااة الصطاا  اتةاا
 .خينا  ةعيا مبخ لحماية المطرور ورخ  المعاباة البفةية والبدبية  بخ

بلل  يكو  الت مي   د  خار  المةامولية ما  اوكركاا بتاريادكا ما  كال معباج الائاا  خاا مقابال تعليال و      
تعويطية لتدب   ا دة طما  للمطرور  خبمقتطج الت مي  خاى  التعاويل الااابر للطارر الال  وظيفتنا ال

بمااا يقاا   لااج  يم ال ماا  الباحيااة المدبياة رد ااا للةاالو  يياار الةاو  الطااار بااالماتم   ا يتحملااخ المةامول وا 
 .ا  د ي ر  اأخراد  لج انكمال والتقدير ات  الممم  مم

ة و خول بامناا  لاج حاد تعبياركع و   يام   لج اطمح ل المةمولية الفردي كو ما اعل يالبية الفقخو      
 .   بداية مرحلة ماتمعار الت مي  م  المةمولية ئالعدر الحدي  يبب

لقد دخ  كلا التطور ببعل الدول اأوروبية خا لل  الو ر  لاج  دادار تااريعار خاا الموطاوع  خاا و      
 .المدبية خدوا صادة بالت مي بنا التاارية و آلصر بتطمي   وابيحي  اكتفج البعل ا

ييار  ما  الادول البامياة خاى  كالا التا مي  خاا و كلا  لاج المةاتو  اأوروباا  ماا  لاج المةاتو  الاوطبا      
بما  د تع خرطخ  ا  طريا  التااري  ار اااتما ية  و اا تدادية  و بداية اأمر لع يك  م   خرالار التحو  ا 

ع يكاا  منياا  ااتما يااا وا تداااديا وبفةاايا   خااالماتم  الالائاار  كااا  ماتمعااا ريفيااا لااماا   باال الاادول المحتلااة
   لما با   التا مي  يعاد بتااا اا تدااد ل  ديبيا ليقبل الت مي  كتقبية و ابو  لطما  اأصطار المةتقبليةكلو 

 .الحدي 

اميا   بحاا  الاب د  ولاع  خاا تداد الالائر  خاا  ناد ااةاتعمار كاا  ا تداادا ل ةاتن   الالاتا خاا     
ر وية وبالتاالا لاع تكا  الةكا  ياكلو  مامو ار لرا ية و  يك  يعرو انبتااية بالمفنوع الحدي   بل كا 

والمامو ااار كبااا   رطااية تاااا   لااج ظنااور التاا مي   خطاا   اا     التركيبااة العائليااة ل ةاار الالائريااة 
كااا     يوخركاااا التاا مي  وللااا  خاااا  طاااار التطاااام  ة التاااا يمالدااابا ية كابااار تاااوخر بعاال الحماياااالحرخيااة و 

ماا دااحبنا ما  التطااور خعا  كاو بتااا المدبياة الحدي اة و   لاج الاريع ما     التا مي العاائلا واااتماا ا  و 
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الدبا ا الل  كا  الةبك خا مصاطر  ديدة خىبخ ا يمك  ت ييك الاابك الاديبا كعامال  ةاةاا خاا  ادع 
              .ابتاار الت مي 

   كل  اأةباك لاع تحاد ما  تطبيا  كالا التا مي  ةاوا  خاا ختارة ااحات ل  و بعاد    يا  اةاتمر تطبيا       
 03المامر  خاا   47/51التاري  الفربةا  لج    تع تقباي   قاد التا مي  خاا التااري  الالائار  باد ا بااأمر 

 5741ةاابتمبر  62لماامر  خااا ا 41/15 المتعلاا  بىللاميااة التاا مي   لااج الةاايارار  ااع اأماار 5747يباااير 
المتطاام   ااابو  الت ميبااار  5753 ور  7الماامر  خااا  53/34بعاادكا القااابو  المتطاام  القااابو  الماادبا و 

كااالا التااااري  اأصياار كاااا  ياااكل بةاااصة طبااا  ياابظع  قاااد التاا مي   و  الاال  يعاااد  ول  ااابو  الائااار  صاااا و 
بموااااك اأمااار  53/34القاااابو  ل اااا    ااادو   5703اويلياااة  50اأداال مااا  القاااابو  الفربةاااا المااامر  خاااا 

 .المتعل  بالت ميبار 5771يباير  61الممر  خا 71/34

ابكمااااا متعااا بي  بةاابك تاا  ير  خااا القوا ااد لمةاامولية خااا بدايااة ظنااور  تمااددا و  ااد  اارو التاا مي  ماا  او      
لحاة خ رةار د ائماخ تخ الحاااة الم ا دة بةبية   ر العقاد   لاج    خرطاليدية ك ةاه المةمولية المدبية و التق
 . دب  يم ل  حد الطمابار القوية التا يعول  لينا لتعويل المطرورو 

با تباار كالا اأصيار الطارو   لمديوبياة المامم  لاخ المةامول  و التا مي  ما  المةامولية كاو  ةاةاا تا ميو      
لفقاخ حرداوا ا حتاجالل  كو  قاد  ل اا   خاى  الماارع ومعاخ اااتنااد القطاائا و الطعيو خا  قد الت مي  

كلمااا كاا  لفائادة الماامم  لاخ والتطاايي   للا  با تمااد  ةاالوك التوةا دائماا  لاج حمايتااخ وتاراي  مداالحتخ  و 
 .التاديد كلما كا  لمدلحتخ  يطاو 

مااا بااي  طرخااا  قااد يياار    كاال  الحمايااة لااع تداال  لااج حااد انصاا ل بااالتوال  الاال  ياااك    يبقااج  ائ     
بالفعالياااة المطلوباااة خاااى  الماااارع ةااام  لاااخ لمااامم  مااا   دا  دور  كاااام  و كاااي  امااا   اااال تمالتااا مي   لااالل  و 

بوطاا  اااروط تلاالع الماامم  لااخ بعاادة التلامااار يفرطاانا حةاا  تاادبير  قااد التاا مي  تحاار طائلااة  قوبااار  ااد 
خاا بفاه الو ار ةام  لاخ بااحتفااظ بابعل الحقاو  ما  تحميلاخ ل  لج حاد ةاقوط الحا  خاا الطاما   و تد

 .ص ل بواابخ كمنبا تاا  الممم  لخالمةمولية خا حالة ان

لا كاا  التاا مي  ما  المةاامولية كاو تاا مي  لمديوبياة المةاامول  خااى  كالا اأماار لاع يعااد مةالع بااخ بتياااة و       ا 
بنادو طاما  مةامولية محاد  ظنور الت مي  انابار   حي     الماارع ا يفارل  باراع تا مي  المةامولية 
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بماا أ  االتالاع بالتا مي الطارر  و   ما  المةامولية يم ال  خطال وةايلة لطاما  الوخاا  باالح  خاا التعااويل ا 
 .الت مي  م  المةمولية خرلالتا تم ل حمايتنع  ةاه لم  يدابو  بةبك بااط المةمول و 

الت مي  م  المةمولية المدبية  وما واكبخ م  بااط خما ةب  بيابخ م  تدص ر تاريعية خا ماال      
مةتو  الع  ة التعا دية بيبخ  متحر   م   ال تعليل مركل الممم  لخ  لجااتناد  طائا خقنا مك و و 

بي  الممم  لع تك  ال اية البنائية مبخ ةو  حماية ح  المطرور خا التعويل  كلا الح  الل  يرتبط و 
ممم  المتةبك خا الطرر مبدئيا بحقو  الممم  لخ التا يةتمدكا م   قد الت مي   خح  الطحية طد 

ل الت مي  كما تع ااتفا   ليخ ا يمك     يبدك  ا  لج تعوي  ومدا  خا  قد الت مي  و د مددر يا
 .تحديد  بمقتطج لل  العقدوتعريفخ و 

 لج : اااتناد القطائا م   ال حماية المطرور  لج     مةتويارو د كا  تدصل التاري  و      
باا  مةتو   قد   لج مةتو  الوظيفة دبادي  التعويل  و الت مي   و لج مةتو   ابارية الت مي  وا 

 .التعويطية للمةمولية المدبية

مطرور  مبنا الح  تبعخ التاري   وا د لحماية الالت مي   واد اااتناد القطائا و خعلج مةتو   قد      
 . دع ابةحاك آ ار ةقوط الح  خا الطما   لج الطحيةالصا  للطحية والد و  المباارة  و 

مارع بتفعيل  قد الت مي  لترتيك مليد م  الحقو  للطحايا  بل ة   ابارية الت مي  لع يكتو الو      
وط  الحد اأدبج للطما  بواةطة الاروط البمولاية خا بعل  لل لل  بىباا  دبادي  الطما   و و 

 . خروع الت مي  م  المةمولية

ية المدبية مما ةم  للمارع ومعخ كما اكل الت مي   ام  حاةما لتقوية الوظيفة التعويطية للمةمول     
 .تقةيمنا بةبك صط  الطحيةتو  ان فا  م  المةمولية و القطا  بالتاديد  لج المةمول المدبا  لج مة

لا كا  قود اأصيرة م  القر  العاري   و خلقد  رخر  بظمة المةمولية المدبية توةعا مططردا خا الع      ا 
كلا التوة  خى  المطية التا ةمحر لخ بلل  كا الت مي   لل   اااتناد القطائا  د ةاكع بحظ واخر خا

التوة  لل  ح  القطا  دائما  لج البح  و ما يطمبخ م  مبالغ كو ام  المةمولية المدبية و    الت مي  
 .خا المةمولية لتعويل الطرر بقدر ما تةم  بخ البدو  القابوبية خا حدودكا القدو 
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التاري  ما ختئ يعمل  لج   طا  ح  الطحية خا و ناد القطائا    كلا التطاب  بي  ااات     
مدا  ح  الممم  لخ بفةخ  ليتحول الت مي  ما اعل كلا الح  يفو  خا بطا خ و التعويل اةتق ا  ك ر  م

 .م  المةمولية بلل  م  ت مي  لمديوبية المةمول  لج ت مي  لدائبية الطحية

التاري  خا وط  بظاع  ابوبا للت مي  م  المةمولية المدبية بلل  يكو  القطا   د ةاكع رخقة و      
محكع  ىلج    مد  وخ  المارع الالائر  خا وط  بظاع  ابوباخ .يصتلو     بظمة الت مي  اأصر 

بما يكفل  الممم  لخخا الموالبة بي  مدال  الممم  و  متكامل للت مي  م  المةمولية المدبية  وكل با و 
وكل ةاكع كلا البظاع خع  خا حفظ حقو  الطحايا وكا  خا مةتو   ؟ خلكل واحد مبنما حقو 

 .تطلعاتنع؟

ما ية لعقود الت مي  م  المةمولية و يتفرع    كل  اناكالية تةامار خر ية تفرطنا الطبيعة القابوبو      
 :يبا   بنا م  مراكل  ابوبية يمك   امالنا خيما يلا

 ما   ر لل   لج الاص  المطرور؟الت مي  و  متج يتحق  التلاع الممم  بدخ  مبلغ 
 ما طبيعة كل  ما مطلقا  ع    لخ حدود معيبة؟ و كل يعتبر التلاع الممم  بدخ  مبلغ الت مي  التلا

 الحدود؟
  الت مي  م  المةمولية المدبية  ما مد   ابوبية الاروط التا تطعنا اركار الت مي  طم  و ائ

 لطحايا؟مد  مارو ية ااحتااا بنا  ماع او 
 ما كو اأةاه القابوبا لواود اار للمطرور خا مواانة الممم ؟ و مد   مكابية باو  ح  مب ما

 كلا الح ؟
  كل ياول مواانتخ ا المطرور  بد مطالبتخ للممم ؟ و الاروط التا يقيد بنما كا الطوابط و

 .بامي  الدخوع التا بىمكا  الممم  الدخ  بنا  ماع الممم  لخ؟

ية كل  الدراةة خا  كمية الموطوع خا حد لاتخ صادة و   خكرة الت مي   الج المةموليااة وتكم   كم     
  لااج ا تباار    الحر   لج ابر الطرر الل  تت ل ل خااا امي  ميادي  الحياة المدبيااة  دبحر 

ا م  ص ل اأكداو الةامية التا يةعج المارع الالائر   لاج تحقيقنايديك الفرد  دب  م  اأولويار و 
البدو  و  5771يبايار  61الممر  خا  71/34خرل الت مي   لاج المةموليااة المدبية بمواك اأمر 

 .  الراد ة التاا تطمبنا لار اأمر
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ا الحياة اااتما ية طو  لج لل  الدور الكبير الل  يلعبخ الت مي  م  المةمولية المدبية خ     
ار الطحايا صادة خا حواد  المرور  ابر  طر ا تعويل و باكل خعال خ   حي  يةاكعواا تدادية

تبمية اا تداد  ل    بااط اركار الت مي  يرتكل خا الحفاظ  لج اللمع المالية و  كلل  مةاكمتخ الكبيرةو 
 . ةاةا  ليخ

تندو كل  الدراةة بالدراة اأولج  لج تةليط الطو   لج بظاع الت مي  م  المةمولية والبح  خا و      
رخ  اللبه وال مول حول بعل و كاو صبايا كلا الت مي  و  خا ليتخ خا تةنيل تعويل الطحايا مد  

 :لل  كلخ م  ص ل  و العملية القابوبية و اناكاار 

 خا التاري  الالائر  باكل  توطي  خكرة تامي  المةمولية خا  طار التبظيع القابوبا الصا  بنا
 . بيا  تطبيقار كلا الت مي  اع و 

  ةاةخ التلاع الممم   الل  يتحدد  لجالممم  مبخ خا ت مي  المةمولية و طبيعة الصطر تحديد 
  ر لل   لج الاص  ال ال  يود التا ترد  لج كلا االتلاع و القبالتعويل وبيا  الحدود و 

 .المطرور
  التلامار متبادلة ملقاة  لج  ات     قد تامي  المةمولية م  حقو  و تحليل ما يبا   دراةة و

 .راخخ  ابوبية كابر  ع اتفا ية ط
 التفديل  الت ديل ا مبطقيا بام  خيخ بي  الت ديل و ار  موطوع الد و  المباارة ارحا  ابوبي

التفديل خا محاولة ت طية اواببنا الد و   رطا  لميا  مليا خريدا و م  حي   رل مراحل 
  .الفعلية  ماع المحاكع الممارةةلاار   لج الطبيعة و ت طية كاملة ترتبط بالوا   العملا ا

تحقي   كداخخ المراوة  اةتد ر طبيعة كل  الدراةة اةتيفا  الموطوع حقخ م  البح  و  م   الو      
كلل  الفقخ  و اةتصداع  دة مباك   مبنا المبن  الودفا التحليلا خا دراةة المفاكيع البظرية خا التاري  و 

بيا  اأةاه مبا اتنا و تمحي  البدو  و و  لماالالعقود الواردة خا كلا او البدو  و لتحليل مصتل
ةتقرائا بندو محاولة اةتقرا   الل  ببير  ليخ ب رل الودول  لج مقدودكا  كلل  اةتعبر بالمبن  اا

اةتبباط الصطة العامة التا يتوصاكا المارع م  خرطخ لمصتلو  بواع الت مي  م  المةمولية المدبية  و 
بي  البدو  القابوبية  ار  حةبما تةم  بخ طرورار البح  للمقاربةباكي     اةتصداع المبن  المق

المةار خا تحديد  اا دبةطائية   ما المبن  التاريصا خقد اأحكاع القواآلرا  الفقنية و  اأاببيةالوطبية و 
 .المفاكيع التا تطر ر  ليناالتاريصا أكع البظريار و 
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بتناا التقةيع ال بائا حي   ةمبا الموطوع  لج بابي  الباك ا ا لنلا الموطوع  د ارت يبا خا معالاتبو      
اأول تباولبا خيخ انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية والل   ةع بدور   لج خدلي   الابا خا اأول 
مفنوع الت مي  م  المةمولية وبطا  تطبيقخ  ما الفدل ال ابا خحاولبا م  ص لخ  رل مصتلو دور 

م  المةمولية  لببتقل  لج الباك ال ابا والل  يتمحور حول الطوابط التا تحكع الع  ار  قود الت مي  
الباائة     قد الت مي  م  المةمولية حي  صددبا الفدل اأول مبخ لدراةة الع  ة الباائة بي  

 .  اطرخا العقد  ما الفدل ال ابا خقد تطم  الع  ة الباائة بي  المطرور والممم   ولل  كما يل

 لتأمين من المسؤولية المدنيةلعقد ااإلطار العام : الباب األول

 المسؤولية المدنية ونطاق تطبيقهماهية التأمين من :   الفصل األول -
 صور عقود التأمين من المسؤولية المدنية   :الفصل الثاني -

 المدنية يةالضوابط التي تحكم العالقات الناشئة عن عقد التأمين من المسؤول: الباب الثاني

 المؤمن في إطار عقد التأمين العالقة الناشئة بين المؤمن له و : الفصل األول -
 من المسؤولية المدنية

 المضرور في إطار عقد التأمين العالقة الناشئة بين المؤمن و :  الفصل الثاني -
 .من المسؤولية المدنية

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 الباب األول

لتأمين من لعقد ااإلطار العام  
 لمسؤولية المدنيةا
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 األول الباب

 لتأمين من المسؤولية المدنيةلعقد ااإلطار العام  

  و ك ركا البنطة الدبا ية والحطارية تعتبر ت ميبار المةمولية المدبية بح  م  متطلبار  در     
وما  يا طرورة لحماية اللمة المالية م  اأ با  التا تتعرل لنا خا ةيا  ممارةة انبةا  بااطخ الي

لبااط بظرا لما تقدمخ م  ت طية ت ميبية ليةر لدال  الممم  لنع خحةك  بل لدال  اكابر طبيعة كلا 
المطروري  بتياة بااط الممم  لنع  خانبةا  معرل  لج الدواع لتحمل مةمولية البتائ  المترتبة  لج 

ارائنا  اأمر الل  ي قل لمتخ المالية مللع  ابوبا بترميع و  لالة الطرر الل   د يديك ال ير م  و تدرخاتخ 
 .بعك  طار  بتياة  ص لخ بقدد  و بدو   دد بقا دة  ابوبية  و  ا دة ةلوكية  و رابطة  قدية

 د ترتك  لج التطور التقبا ظنور طائفة اديدة م  اأصطار التا تندد اللمة المالية ل اصا  و      
لما كا  الت مي  يتع  ادة بتياة للصاية م  صطر معي  يتندد و اع مةموليتنع المدبية تاا  ال ير  بةبك  ي

انبةا  خقد ظنر الت مي  م  المةمولية با تبار  الوةيلة الم لج لتعويل الاص   ما يديك لمتخ المالية 
يتع كل و يعيد لنا توالبنا بى ادة  بادر لمتخ المالية  لج ما كابر  ليخ  بل  ياع مةموليتخ  و  م  طرر 
 ابوبية بي  خئة يير محدودة م  اأخراد لمواانة عاو  ممةةا يةتبد  لج  ةه خبية و ل اند وتكلا بفط

 . صطار المةمولية المدبية التا تندد اللمة المالية لكل واحد مبنع

 :ةبتعرو خا كلا الباك  لج كلا البوع م  الت مي  م  ص ل خدلي و      

 بطا  تطبيقخلمدبية و لمةمولية اماكية الت مي  م  ا: الفدل اأول  -
 دور  قود الت مي  م  المةمولية المدبية:  ااااالفدل ال اب -
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 الفصل األول
 نطاق تطبيقهالمسؤولية المدنية و ماهية التأمين من 

يعتبر الت مي  م  المةمولية المدبية م   كع تطبيقار  قود الت مي  خا الو ر الحاطر  حي       
يادي  الحياة لمااا لنا م  ملايا ةا در  لج صروا الت مي  م  ماالاخ المحدود  دبحر تت ل ل خا امي  م

 .كفكرة تعاوبية  لج بطا   وة  م  ص ل التبظيع التاريعا لخ بما يتواخ  م  تبوع ماااتخ

ية وبظرا للتميل الل  يطرحخ كلا الت مي  بكل  بوا خ و دور  خا   ادة التوال  و ااةتقرار لللمة المال     
ة و    ار اأخراد خا الماتم  و طما  ابر  طرار الطحايا   خقد كا  م  الطرور    طا  خكر 

  المةمولية  المدبية الل  ارت يبا    بصددخ للتعرو  لج مدلول ت ميواطحة  بخ م  ص ل كلا الفدل و 
وتبا تحديد بطا خ م  امي  المباد  التا يقوع  لينا كما ا يفو صدائدخ التا يمتال بنا وطبيعتخ القابوبية و 

 .الاوابك

 :للموطو ار التالية المةمولية المدبية وبطا  تطبيقخ ليخ ةبتطر  خا دراةتبا لماكية الت مي  م  و      

 .ية الت مي  م  المةمولية المدبيةماك: المبح  اأول -
 .بطا  تطبي  الت مي  م  المةمولية المدبية: المبح  ال ابا -
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 لالمبحث األو
 ماهية التأمين من المسؤولية المدنية

   التعرل لماكية الت مي  م  المةمولية المدبية با تبار   قد ت مي  يمك  الممم  لنع م  حماية        
لممنع المالية مما تتعرل لخ م  بقدا  بتياة مطالبة ال ير بتعويل بات     طرر يلحقخ بنع الممم  

تحديد طبيعتخ ع كلا الت مي  وتمييل   ما ياابنخ م  بظع  ابوبية  و لنع  يةتد ا مبا الو وو  لج مفنو 
  ب تا خا اأصير  لج تحديد مباد   و  لج الصطر المطمو  خا كلا الماال   ع التعرل القابوبية

 .صدائ  و  بواع كلا الت مي 
 بيةتمييل   ما ياابنخ م  بظع  ابو الت مي  م  المةمولية المدبية و  مفنوع: المطلك اأول -
 الطبيعة القابوبية للت مي  م  المةمولية المدبية: المطلك ال ابا -
 الصطر خا الت مي  م  المةمولية المدبية: المطلك ال ال  -
   ةاع الت مي  م  المةمولية المدبيةمباد   صدائ  و  : المطلك الراب  -
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 المطلب األول
 مفهوم التأمين من المسؤولية المدنية و تمييزه

 عما يشابهه من نظم قانونية 
تتب  ولل  م  ص ل تعريفخ و ةبتطر  خا كلا المطلك  لج تحديد مفنوع الت مي  م  المةمولية المدبية     

مةار با تخ و تطور   ع بتعرل  لج مة لة تاابنخ م  بعل اأبظمة القابوبية و ما يميل   بنا ولل  م  
 :ص ل الفروع التالية

 الت مي  م  المةمولية المدبيةمفنوع : الفرع اأول -
 تمييل الت مي  م  المةمولية  ما ياابنخ م  بظع  ابوبية: الفرع ال ابا -

 الفرع األول

 تأمين من المسؤولية المدنيةالمفهوم 

العديد م  التعاريو التا تفر ر تلصر المملفار التا تباولر موطوع الت مي  م  المةمولية المدبية ب    
وانار البظر التا ابب قر  بنا  اأمر الل  يمك  القول معخ  بخ ا يواد تعريو  تعددر  لج اصت وو 

 . 1واحد مصتدر يمك     يم ل وانار البظر المصتلفة

الر اية يا خى  دراةتخ لع تحظ بالعباية و و لما كا  بظاع الت مي  م  المةمولية المدبية بظاع حدي  بةب    
ل كلا الفرع تعريو الت مي  م  المةمولية المدبية و التعرل لبا تخ و ةبحاول م  ص   ا مبد و ر  ريك 

 .و تطور  

 التعريف بالتأمين من المسؤولية المدنية: أوال  

  حي  اصتلو الفقنا  خا تعريفنع م  المةمولية المدبية مبحج موحد لع يتصل الفقخ خا تعريفخ للت مي       
  ولع يك  التاري   ك ر توخيقا خا تعريفخ للت مي  م  2ينا كل خقيخلنلا الت مي  بحةك اللاوية التا يلكك  ل

 .المةمولية المدبية و الت مي  باكل  اع بظرا ل بتقادار الموانة  لج تعريفاتخ

                                                             
  .62، ص6002، الطبعة األولى،دار الثقافة،األردن،(راسة مقارنةد)التأمين البري في التشريع األردنيـ عبد القادر العطير، 1
2 ـصالح محمد سليمة،تأمين المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري و دور نوادي الحماية و التعويض،الطبعة األولى،دار الفكر  ـ 

 .8،ص6002الجامعي،اإلسكندرية،
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 لج  بخ  1م  القابو  المدبا 257خالمارع الالائر   رو  قد الت مي  م  ص ل ب  المادة        
تطا     يمد  للممم  لخ  و  لج المةتفيد الل   اترط الت مي  لدالحخ مبل ا الت مي   قد يلتلع الممم  بمق"

م  المال  و  يراد  و     ول مالا آصر خا حالة و وع الحاد   و تحق  الصطر المبي  خا العقد و لل  
 ".مقابل  ةط  و  ية دخعة مالية  صر  يمدينا الممم  لخ للممم 

التا تعرطر للبقد مدبا مدر  و  474الالائر  المادة بو  المدبا و تقابل كل  المادة م  القا       
الل  ير  ب بخ تعريو واخا ال الدكتور  بد الرلا  الةبنور  الاديد م   بل راال الفقخ و  لج ر ةنع اأةت

التا يكو  مددركا  قد  ل خا    ة الممم  بالممم  لخ و و المتم 2لعقد الت مي  م  ااببخ القابوبا خقط
برال  بادر الت مي  و كا الممم  لخ والمةتفيد  وا    و كع المممكما اكتع بىبرال  اصا  الت مي  و مي   الت 

  كما    كلا التعريو     3مبلغ التعويل الل  يدخعخ الممم  خا حالة و وع الصطرالصطر و ةط الت مي  و 
ع  ة بي  الاركة و ماموع دل  خا الع  ة بي  اركة الت مي  و ممم  لخ باللار خىبخ ا يدل  خا ال

 .4كا تولي  الصةارة بي  الممم  لنع اميعا مي  و الممم  لنع خالتعريو ا يعي   كع د امة يقوع  لينا الت

خالتعريو الكامل ياك    يتطم   بادر الت مي  الموطو ية و  ةاليبخ الفبية التا يةتطي  بنا     
 .5تحقي   يراطخ

 ملية  "  رو الت مي  ب بخ خطل تعريو ما  ال بخ الفقيخ كيمار الل   و  لا  لل  ير  البعل        
ر م  بظير دخ   ةط  لج تعند لدالحخ  و لدال  ال ي( الممم  لخ)كو كا  حد اأطراو و يحدل بمقتطا

   صير  دا  معي   بد تحق  صطر معي   تعند يدخ  بمقتطا  كلا اأ(الممم ) الطرو اآلصر وكو 

ارا  المقادة بيبنا وخقا لقوابي  منمة تامي  مامو ة م  المصاطر و  ج  اتقخولل  ب   ي صل  ل ا 
 .6"انحدا 

                                                             
1
 90الصادرة في  28المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 6327سبتمبر  62ل الموافق 6937رمضان  60المؤرخ في  27/78األمر  ـ 

 88/66والقانون  6389جانفي  63الصادر في  89/06و القانون  6380أوت  3الصادر في  80/02المعدل والمتمم بالقانون  6327سبتمبر 

 07/60والقانون  6383فيفري  02الصادر في  83/06و القانون  6388ماي 09الصادر في  88/68و القانون  6388سبتمبر 68الصادر في 

 .6002ماي  69الصادر في  02/07و القانون  6007جويلية  60الصادر في 
2
، عقود الغرر، عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة و عقد عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديدـ أحمد  

 .6082،ص  6003لد الثاني، الجزء السابع،الطبعة الثالثة الجديدة،منشورات الحلبي،لبنان ، ،المجالتأمين
3
منشورات دون رقم الطبعة،عبد الحفيظ بن عبيدة، إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض األضرار الناشئة عن حوادث المرور،الجزء األول،ـ  

   .68بغدادي، دون بلد نشر،دون سنة نشر،ص
4
 .6030مد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، صـ أح 

5
 . 32ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق،ص 

 :  ـ انظر كال من 6

 .602،ص6003ـ أحمد أبو السعود،عقد التأمين بين النظرية و التطبيق،الطبعة األولى،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية،               
 .63،ص6386ن، عقود ضمان االستثمار واقعها الحالي و حكمها الشرعي،دون رقم الطبعة،مطبعة حسان، القاهرة،ـ أحمد شرف الدي               
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   كما  الفقنا  خا معرل بقدكع للتعريو التاريعا لعقد الت مي  بعل الفقخ ير   وم  انة  صر      
مل الاوابك كا    التعريو الةليع لعقد الت مي  كو الل  يام  خرطية صلقوكا و ةلموا بنا و  ابطلقوا

  اأول الت مي  كبظاع متعدد مفنومي المصتلفة للت مي   م     اأد     يفر  خا ا   الت مي  بي  
 ما المفنوع ال ابا خنو الت مي  كع  ة  الاوابك يرتبط بفلةفة تعاوبية و ااتما ية تةتبد  لج  ةه خبية 

لا يتط  الفر  بي  المفنومي  اأول ا تكفل المارع بتبظيمنا خا بدو   ابوبية  وبن(  قد) ابوبية 
 . 1يدصل خا اصتدا  المارع بيبما يكو  ال ابا م  اصتدادخ

المةمولية المدبية خلع يتطر  اأمر م  ت مي  الكلا خيما يص   قد الت مي  بواخ  اع   ما خيما يص      
الت مي   للتكرار  ل     قودتعريفخ تفاديا  لج  2المتعل  بالت ميبار 5771يباير  61الممر  خا  71/34

بلل  خى  التعريو توخر بفه اأركا  و يتطلك ابعقادكا بمصتلو  بوا نا ومواطيعنا لنا بفه الصدائ  و 
 .الوارد خا القابو  المدبا يبطب   لج امي   قود الت مي 

ر موطوع كالمتعل  بالت ميبار بلالملكور      و  71/34خا اأمر   د اكتفج المارع الالائر و      
يطم  الممم  "التا تب   لج مبخ و  12لل  حةك ما اا  خا ب  المادة الت مي  م  المةمولية و 

 " .التبعار المالية المترتبة  لج مةمولية الممم  لخ المدبية بةبك اأطرار ال حقة بال ير

العقد الل  بموابخ " و ليخ يقدد بالت مي  م  المةمولية المدبية خا وانة بظر المارع الالائر   بخ      
ولل  بةبك  3"يمم  الممم   الممم  لخ م  اأطرار التا تلح  بخ م  ارا  راوع ال ير  ليخ بالمةمولية

التا يعتبر مةموا  بنا  ابوبا  والطرر الممم  مبخ كبا ليه طررا يلحقنا بدور  بال ير و اأطرار التا 
بل كو طرر يباع    دي  خا لمة الممم  لخ   يا  يديك المال بطري  مباار كما خا الت مي   لج اأا

بةبك تحق  مةموليتخ التقديرية كما خا المةمولية    حواد  الةيارار  و بةبك تحق  مةموليتخ العقدية 
كما لو كبا  ماع ت مي  مةت ار طد مةموليتخ    حري  العي  الممارة  و ت مي  متعند بقل البطائ  طد 

 .لبطائ مةموليتخ    ة مة ودول ا

                                                             
1
زيع، ـ  موسى جميل النعيمات،النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية،رسالة دكتوراه منشورة، الطبعة األولى،دار الثقافة للنشر والتو 

 . 88، ص 6002األردن،
المتمم بالقانون ، المعدل و6337مارس  8لصادرة في ا 69المتعلق بالتأمينات،الجريدة الرسمية عدد  6337يناير  67المؤرخ في  37/02مر األـ  2

 .6002مارس  66الصادرة في  67الجريدة الرسمية عدد  6002فيفري  60المؤرخ في  02/08
 : ـ أنظر كال من  3

 .82، ص 6008ن والمسؤولية المدنية، الطبعة األولى،كليك للنشر، الجزائر،ـ  السعيد مقدم،التأمي               

،دون رقم الطبعة،ديوان                 6380أوت  03ـ راشد راشد، التأمين البرية الخاصة في ضوء قانون التأمين الجزائري المؤرخ في                

 .688المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون سنة النشر، ص 
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ولما كا  الطرر الممم  مبخ خا الت مي  م  المةمولية كو باو  الدي  بةبك المةمولية وبالتالا      
تدب  م قلة بديو  المةمولية  خى  المصتدي  يطلقو   لج كلا البوع م  الت مي  و  تداك لمة الممم  لخ

ة المترتبة  لج مةمولية الممم  لخ التبعار المالي و الت مي  م  الصدوع و " الديو  الت مي  م "تةمية 
م  اأمر  12المدبية بةبك اأطرار التا تلح  بال ير كما  بر  بنا المارع الالائر   خا المادة 

   . الةالفة اللكر 71/34

 ائ   بخ ظاكرة تصطر الحدود الوطبية بفعل   P-tunc    كلا البوع م  الت مي  كتك اأةتاااالو      
 .1المةمولية المدبية مبد ظنور  خا البدو ال ابا م  القر  التاة   ارت  ير   لج  ةه 

 لج الريع م  وطو  خكرة الت مي  م  المةمولية المدبية  ا    الفقخ  د اصتلو خا تعريفخ  ولعل و     
الةبك الرئيةا لتعدد التعاريو يرا   لج ااصت و خا تحديد مفنوع الصطر خا بطا  الت مي  م  

خالمةمولي بظاع لتابك "  رخخ  لج  بخ  2ة كما ةبر  خا معرل كل  الرةالة  خنبا  اابك م  الفق
الصةائر الباامة    الحواد  بمقتطا  يقبل طرو اةمخ الممم     تبتقل  ليخ تبعة الصةائر المترتبة خا 

 ".لمة اص  آصر يةمج الممم  لخ

بظر  لج الت مي  م  المةمولية م  اابك واحد  د كا  كلا التعريو محل بقد م  انتي   اأولج  بخ و     
  و ال ابية  بخ لع يتطر   لج  دا  كل طرو و لع ط دو  البظر  لج الاابك القابوباكو الاابك التبظيما خق

ا اأةاه القابوبا للحدول  لج بخ  خلع يحدد المقدود بالحواد  و يحدد طبيعة الصطر الممم  م
 .التعويل

 قد يتولج الممم  خيخ ت مي  الممم  لخ م  اأطرار الباائة    راوع ال ير " ب بخ  3 رخخ اتاا  آصرو     
  ولع يةلع كلا التعريو  يطا م  البقد " ليخ بالمةمولية ةوا   كا  ال ير مح  خا د وا   و يير مح 

لخ الحقيقا  صادة خا اطر  اأصير لل     كلا الت مي  يةتبد  ةاةا  لج المةمولية المدبية لاتنا خنا ماا
وكل  اأصيرة ابد    تةتبد  لج  ةاه  ابوبا  لج ا تبار    التعويل بتياة  ابوبية تةتبد  لج  ةاه 

                                                             
 .88ـالسعيد مقدم،المرجع السابق،ص  1
 .76ـ تعريف مأخوذ من الفقه االنجليزي مشار إليه في رسالة موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص 2
 .28ص ،6332ـ عصام أنور سليم،عقد التأمين في القانون المصري واللبناني،الجزء األول،دون رقم الطبعة،مكتبة الدار الجامعية،دون بلد نشر، 3
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 ابوبا  و يةتو     يكو  كلا اأةاه مرتبط بالمةمولية التقديرية  و العقدية  طو  لج لل  كلخ    
 .1مولية المدبية م   دع  بوتنامد   ابوبية الحدول  لج التعويل مرتبط   ةاةا بمد   بور المة

كلا البقد مةتمد م  الفقخ ااباليل  الل  يمكد  لج طرورة  بور مةمولية الممم  لخ حتج يحر  و      
التلاع اركة الت مي  بالطما    طاخة  لج طرورة    تكو  كل  المةمولية متفقة م  بدو   قد الت مي  

 .المبرع

حي  يعرو الفقيخ المدر  الدكتور  بد الرلا  الةبنور   خ المدر  و ما اا  بخ الفقوكو ما يصال     
 قد بموابخ يمم  الممم  الممم  لخ م  اأطرار التا تلح  بخ م  ارا  " الت مي  م  المةمولية  لج  بخ 

  مقرا بلل     الت مي  م  المةمولية المدبية ا ي طا خحةك اأطرار التا " راوع ال ير  ليخ بالمةمولية
م  مطالبة لح  الممم  لخ م  ارا  تحق  مةموليتخ تاا  ال ير  بل كو ي طا  يطا اأطرار التا تلحقخ ت

خا كل    لج الممم   لخ لو كابر كل  المطالبة صالية م  اأةاه  خيرا  الممم ال ير لخ بالمةمولية و 
 .2بخالحالة اأصيرة بما تكبد  اأول م  مدروخار و تكاليو خا دخ  المةمولية  

للت مي  م  المةمولية المدبية   ما الدكتور اميل موةج البعيمار خقد ا تر  تعريو خا معرل دراةتخ      
الت مي  م  المةمولية المدبية " الل  حاول م  ص لخ تابك كل اابتقادار الةابقة خاا   لج البحو التالا و 

مقتطا  يتحمل الممم  العك  كو  قد بي  اص  يةمج الممم  و اص  آصر يةمج الممم  لخ  ب
لخ المحدد خا العقد  بةبك راوع ال ير  لج الممم  و المالا المترتك  لج الصطر الطار يير المقدود 

و كو بنلا المعبج بقل لتبعة المةمولية خىلا تحققر . 3"بالمةمولية لقا  ما يدخعخ كلا اأصير م    ةاط
التعويل خى  اركة الت مي  تقوع بدخ  التعويل مةمولية الاص   بل ال ير  ع را  كلا اأصير ب

 4.للمطرور بدا م   ياع الممم  لخ بلل  لقا  ما يدخعخ لنا م    ةاط

ترتيبا  لج كل ما ةب  خىبخ و لما كا  الندو اأةاةا م  الت مي  م  المةمولية المدبية كو    و       
طرار التا تديك لمتخ المالية  ل اأيلقا الممم  لخ  لج  ات  الممم  مةمولية تحمل تبعة تعوي

البفقار ال لمة لدخ  كل  ولية المدبية المحددة خا العقد وامي  المدروخار و الباامة    تحق  المةم و 

                                                             
1
 .76ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص 

 .6286ص عقود الغرر، ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،  2
3
 .79ـ موسى جميل النعيمات ، المرجع السابق، ص  

من أن الخطر ال  على الرغم" الخطر الضار غير المقصود" ـ وما يعاب على تعريف الدكتور موسى جميل النعيمات أنه وصف فعل المؤمن له ب  4
سه يوصف بهذا الوصف بل أن الفعل هو الذي يكون ضارا وليس الخطر، فالخطر هو الحادثة التي يخشى المرء وقوعها ويبرم عقد التأمين ليؤمن نف

 .ضدها
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لل  خا  طار ممةةا يقوع  لج  ةه خبية و  ابوبية بي  خئة يير محدودة م  اأخراد و   1المةمولية
مةمولية المدبية  خىببا  ر   بخ م  اأخطل تابك تقديع كو العك  المالا للع و لمواانة صطر يتنددك

التعاريو الم يرة للادل و ااةتعاطة  بنا بمامو ة م  الصدائ  المميلة لنلا البوع م  الت مي  تاركي  
 .تحديد الصطر الممم  مبخ للاروط العامة للعقد

 نشأة و تطور التأمين من المسؤولية المدنية: ثانيا 

الت مي  م  المةمولية المدبية بظنور و تطور الت مي  البر  خا القر  الةاب   ار  قك  ارتبط ظنور     
كبيةة   533 لو مبلل و بحو  50الل  التنع  ليد م  و   ع5222باوك الحري  الانير خا لبد   اع 

كا   خاعل الباه يتدبرو  الطريقة التا تمكبنع م  حماية  بفةنع م  م ل كل  الكوار  خا المةتقبل  و
الحل الواط  يكم  خا الت مي    خظنرر بعد   واع  ليلة م  لل  المكاتك اأولج للحري  خا لبد  و 
ابتار الت مي  م  الحري  ص ل القر  ال ام   ار خا ك ير م  الب د يير  بالترا و بصادة خا  لمابيا و 

خا اكل دبادي  انةعاو  بل    الوايار المتحدة اأمريكية و خربةا التا  رخر الت مي  م  الحري  
 chambre رخر بال رخة العامة للت ميبار ع 5413الحري  خا باريه  اع تبا   ول اركة للت مي  طد 

général des assurances     و تلتنا الاركة الملكية للت مي Compagnie royale 
d’assurance  2 ع 5454 اع . 

 ول ما ظنر م   بوا خ كا  الت مي  م  المةمولية ولية المدبية  و نر الت مي  م  المةم وبعد كلا ظ        
 risque )ت مي  المةت ار م  مةموليتخ    حري  العي  الممارة : المدبية    الحري  خا دور  المصتلفة 

locatif)    الممارةالعيوت ميبخ م  مةموليتخ    امتداد الحري  أالا   (assurance 
complémentaire)  الاار م  المةمولية    امتداد الحري   لج ايرابخت ميو             ) recoure 

des voisins)    ابتار كلا البوع م  الت مي  حواد  العمل و     ع تلج لل  الت مي  م  المةمولية
ابتاارا كبيرا م  تقدع الدبا ة والدكاركا حي  تطا فر حواد  العمل بىدصال اآلار التا كا  يرو  

ك المداب  لكا يحكع لنع العديد م  العمال اللي  كا  يتعلر  لينع   امة الدليل  لج صط   دحا طحيتنا
 .  ولك  كلا الت مي  ما لب     ابتقل م  بطا  الت مي  الصا   لج بطا  الت ميبار اااتما يةبالتعويل

حواد  المرور بواخ    ارار و اا  بعد لل  الت مي  م  المةمولية    حواد  البقل و    حواد  الةيو 

                                                             
1 - JEROME BERNNARD : Droit des assurance .LITEC. Paris. P.171. 

 .96ـ السعيد مقدم ، المرجع السابق، ص 2
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 ع  .برل الت مي  م  المةمولية    حواد  الةيارار برولا واطحا وما لب     اعلخ التاري   ابارياو   اع 
م  المةمولية    بااط اأطبا     كالت مي ةمولية المدبية    البااط المنبااا  الت مي  م  الم

اكد التعليع و   بااط معاكد التعليع والمنبدةي  و   بااط  دحاك الفباد  و   بااط  دحاك مع
 .  وككلا  طل  الت مي  بااط انبةا  م   قالخ خااتا  كل ميادي  الحياة1الرياطةو 

ي  البحر  خقد ارتبط الت مي  خا بداية با تخ بالمةمولية الباائة    اأطرار التا تلح   م ما خا الت     
كابر اندابار الاةدية  و ار الباائة    الوخاة و بنيكل الةفيبة دو  ييركا م  اأطرار م ل اأطر 

الت طية الت ميبية    كل  المةمولية محدودة  حي  ت طا اركار الت مي  المةمولية الباائة    التدادع 
خا حدود      رباع  يمة    رباع  يمة التعويل المةتح  و البحر   لج ةبيل الم ال خا حدود   

 .2الةفيبة  ينما   ل

د اصتلفر بظرة الدول للت مي  م  المةمولية خالدراةة المقاربة م   تبي  لبا    الت مي  م  المةمولية  و      
    يد طر  وما ختئ   5753ةبة المدبية خا الوايار المتحدة اأمريكية لع يدصل الحياة التاريعية  ا خا 

خا ماال ت مي  ( ةابقا)ةفياتا   خا حي  باد   د حورك بادة خا ااتحاد ال5761مد  د حيتخ  اع 
بمباةبة تبظيع موةكو ل لعاك اأولمبية  ا تبار  وةيلة مي   ا ل اابك الةيا  و لع يةم  بالت و  الةيارار 

 .3مااعة  لج التناو 

 ما المارع الفربةا خقد ظل حلرا م  الت مي  م  المةمولية المدبية لو ر يير  دير  بل    يبتنا      
ع  حي   اال 5542ع بعد    تع   رار  م  القطا  ةبة 5703لخ  بد   داد  ابو  الت مي  لةبة اأمر بقبو 

المارع الفربةا م  ص ل كلا القابو  ت طية الصطر الاةيع دو     يةت با خا كل  الفترة م  بطا  
يا خا العديد م  اأصطا  الاةيمة ةو  اأصطا  انرادية و لع يك  ت مي  المةمولية مارو ا خقط بل  ابار 

 .      4الميادي  كالبقل و الرياطة و التةلية و ممارةة المن 

المتقدمة م ل مةمولية اأطبا   خابتار الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية ابتاارا واةعا خا الدول     
د  لج كلا يعو والاراحي  ومةمولية المحاما والصبير ومد   الحةابار والمنبدةي  والمقاولي  و 

                                                             
1
 .6288أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر، ص  ـ 

 .7ـ صالح محمد سليمة، المرجع السابق، ص  2
 .682ـ السعيد مقدم، المرجع السابق، ص 3

4 - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : droit des assurances.11 ème édition .Dalloz.2001 .p.14-30 . 
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الل  حد  بفطل اااتناد القطائا الل  اتاخ بنل  و التوة  خا المةمولية المدبية لاتنا :  اأول1ةببي 
لتبعة  و تحمل المصاطر وليه  لج االمةمولية بحو الموطو ية  ي   دبحر تقوع  لج  ةاه تحمل 

تطور كل  المن  أ  الت مي    د  د  لل   لجة  خا اأصطا  القابلة للت مي  و التو : ال ابا ةاه الصط   و 
 .الاراحي دو  تردد  و صوو صادة اأطبا  و  اا  العاملي  بنا  لج مواكبة التطور العلما

يطاو  لج لل  ابتاار الت مي  م  المةمولية خا الت مي  الاو  بعد الحرك العالمية ال ابية حي  و     
البطائ   وم  الدياد لة بقل ل اصا  و ر وةياندر دبا ة الطيرا  تطورا كائ   و  دبحر الطائرا

 .حواد  الطائرار  دب  الت مي  الاو  خا ك ير م  دول العالع  اباريا

 : أما في الجزائر

ا تدر  لج الماال ادا و محدودا  5703لقد كا  ماال تطبي  الت مي  خا الالائر  بل ددور  ابو      
ال  المعمري  آبلا  ة لنلا القطاع ارتباطخ بمدالف حا حي  حردر الةلطة الفربةية  لج اي    كمي

موره كلا الت مي  م  ص ل ممةةتي  كامتي  تابعتي  للةلطة الفربةية   ولنما تل  الممةةة وتاايعنع  و 
التا و  (mutuelle incendie) و المةماة ممةةة الت مي  التبادلا طد الحري  5525المبا ة بتاريخ 

تعتبر كل  الةلطة الفربةية آبلا   و  يد ة تحرالمةتعمرار الوا عالالائر و تماره  مليار الت مي  بكابر 
اةع ال رخة الملكية المعروخة بو  5410ت مي  البحر  المبا ة  اع أول ممةةة خا ماال ال االممةةة امتداد

ت مي  تحر اةع الدبدو  المركل  ن ادة ال 5734 ابينا تل  الممةةة المبا ة خا خربةا  اع للت ميبار  و 
 .التبادلا

يعد  ول تاري  متكامل للت مي   الل و  5703يوليو  50بو  الفربةا  خا بعد لل  اا  ددور القاو     
 : د كا  لخ  كمية صادة ا تباري  كماو 

تقبيبخ م    بالت ميبار بعد    تع تعديلخ و تقبي  الفربةا الحالا الصال بخ اكل البواة اأولج ل: اأول    
 .5724ي  البحر  الدادر  اع  ابو  الت م

كو    القوابي  العربية التا تباولر بالتبظيع  حكاع الت مي  ت  رر ك يرا بنلا :  ما اا تبار ال ابا    
 .القابو 

                                                             
 .96، ص 6066سة مقارنةـ ، الطبعة األولى، دار وائل، األردن، ـ غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمين ـ درا 1
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بمقتطج مرةوع صا  ددر    الةلطار الفربةية  5700 د طب  كلا التقبي  خا الالائر ةبة و     
كلا القابو   دة بدو   صر  تبظع  قود الت مي  بالالائر  يقطا بلل    ع تلج 53/35/5700بتاريخ 

المرةوع و  64/36/5715بالقابو  الممر  خا خا مااار معيبة كالت مي  انللاما  لج الةيارار المحدد 
قتطج مرةوع المةاخري  بممي   لج البقل العموما للبطائ  و الت   و 5717بيقا لخ الممر  خا اابفا التط

ييركا م  و  60/56/5715الرياطية وخ  مرةوع الت مي   لج التظاكرار و  57/55/5777ممر  خا 
 .البدو  التا بظمر  قود الت مي  خا خربةا و الالائر

لل  بمواك القابو  الةارية المفعول  بل ااةتق ل و بعد ااةتق ل اةتمر تطبي  القوابي  الفربةية و     
والمرةوع الدادر  64/36/5715ابو  الدادر خا القو  5703صادة  ابو    05/56/5726الدادر خا 

المتعل  بالت مي  انللاما م  المةمولية المدبية الباامة    حواد  الةيارار  و و 34/35/5717خا 
يتعل  اأمر بقابو   مي  خا الالائر و ا تدر التاري  الالائر  الدادر خا كل  المرحلة بتبظيع ةو  الت

الطمابار المطلوبة م  ممةةار الت مي  التا لمتعل  باالتلامار و ا 35/32/5720الممر  خا  20/635
صطاع الاركار و  المتعل  بر ابة الدولة لبااط الت مي  20/574تماره بااطنا خا الالائر  و  ابو  ر ع  ا 
الل  اةد احتكار الدولة  5722ما   64الممر  خا  22/564ن ادة الت مي  بالالائر   ع اا  اأمر 

 .مي  لبااط الت 

و بعد بةط الدولة الالائرية ةيادتنا  لج الةو  الوطبية للت مي  بت ميع كاخة اركار الت مي   اتاخ      
لل  م  ص ل بدو  الفربةية خا ماال الت مي  و التاري   لج العمل  لج  بنا  اةتمرارية تطبي  ال
والمتعل  بىللامية  5747اير يب 03الممر  خا  47/51 ددار مامو ة م  التاريعار كا   ولنا اأمر 

الل  تطم  خد  كام  لتبظيع المتطم  القابو  المدبا و  41/15  ع ت   اأمر 1الت مي   لج الةيارار
ددر  ول  ابو  الائر  متكامل خا ماال الت مي  والل  بظع  قد الت مي   5753خا ةبة   و  قد الت مي 

التا م  بيبنا الت مي  ااار الت مي  و تحديد مابقطائخ و م  ص ل بيا  التلامار اأطراو وطر   برامخ و 
 لج يرار با ا القوابي  المتعلقة بااحتكار بمواك اأمر  53/34م  المةمولية و  د  ل ا القابو  

الل  اا  خا الةيا  العاع للتواخ الاديد للدولة الالائرية بىل ا  و   5771يباير  61الممر  خا  71/34
 .ت  الةو   ماع المةت مري  الصوا  لممارةة  مليار الت مي  خا الالائراحتكار الدولة و خ

                                                             
المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن  6328يناير  90هـ الموافق ل  6938محرم عام  2المؤرخ في  28/67ـ األمر  1

 6808ذي الحجة عام  7المؤرخ في  88/96القانون رقم  ، المعدل والمتمم ب6328فيفري  63الصادرة في  67األضرار، الجريدة الرسمية رقم 

 .6388جويلية  60الصادرة في  63، الجريدة الرسمية عدد 6388يوليو  63الموافق ل 
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تبظيع الت مي  والت ميبار انللامية و  د تطم  كلا اأمر امي  اأمور المتعلقة بماال الت مي  م   قد و     
للامية خا بصدو  الت مي  م  المةمولية خقد اعلنا كلا اأمر م  الت ميبار انو   1و مرا بة بااط الت مي 

 .540 لج  520امي  المااار ما  دا الصادة مبنا و لل  م  ص ل المواد م  

 الفرع الثاني

 تمييز التأمين من المسؤولية المدنية عما يشابهه من نظم قانونية

الت مي  مبنا مبظومتا  مصتلفتا  متطادتا  بالريع م   بنما تقبيتا  و  تعتبر كل م  المةمولية المدبية    
 .خا   لج تعويل الطررتند

اةت با ا  ك ر م  خرد  ك  الطرر  مولية المدبية  لج تحميل الفرد و خفا الو ر الل  تةعج خيخ المة    
خنا ترتبط بفكرة التوبيخ اااتما ا للمةمول    صط  ارتكبخ طوا ية  باد خا المقابل    الت مي  يندو 

  خنو بنلا يقدع الطما   لج م  ةيتحملوبخ صو  لج تولي  كلا العك   لج  وة  بطا  ممك  لاعلخ 
 . 2طد اأصطار التا كا خا اأدل  رطية

طما  حدولخ  لج ولية ا يقدد بخ ت مي  المطرور و يبب ا    يكو  واطحا    الت مي  م  المةم و     
بةبك راوع بقدد ت مي  اللمة المالية لخ  لخ    بما يعقد  الممم ائ م  مةمولية الممم  لخالتعويل البا

 .3ال ير  ليخ بالتعويل م  المةمولية

الريع م     الت مي  يندو  لج طما  الممم  لخ  ا  بخ ا يم ل دورة م  دور ان فا  م   و لج    
المةمولية كما ا يعد ااتراطا لمدلحة ال ير  خط     لل  ا يمك  ا تبار   قد كفالة  و اتفا ا لطما  

 .     القابوبية متاابنة خا بعل الاوابك و مصتلفة خا بعطنا اآلصرالمةمولية  خنل  البظع 

 .للل  ةبحاول خا كلا الفرع تمييل الت مي  م  المةمولية    كل  البظع الابينة بخ نيطا  المة لة    

  تمييز التأمين من المسؤولية عن شرط اإلعفاء منها: أوال

رخ  آ ار المةمولية    المدي   خ  تترتك كل  اآل ار خا  ان فا  م  المةمولية كو اتفا  طرخي   لج    
    ة ةببية تام  بيبنا بادر المةمولية العقدية م  صط  وطرر و لمتخ  لج الريع م  تواخر امي   

                                                             
 .37/02ـ أنظر المادة األولى من األمر  1
2

 .72ـ السعيد مقدم ، المرجع السابق، ص 
 .629،ص 6002دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  دون رقم الطبعة،تعويض،ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بال 3



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

22 
 

لما كا  الندو م  ان فا  م  المةمولية كو رخ  آ اركا    كاكل المدي  اعل البعل يعتبر الت مي  م  و 
و الل  يدخ  الاص   لج الت مي  ل ان فا  مبنا  خالصطر المالا الل   د يمه اللمة كالمةمولية م   بي

 .       1كو لاتخ الل  يدخعخ  لج ااتراط ان فا  م  المةموليةو 

 .ااصت و بي  كل م  كلي  البظامي وخيما يلا ةببي   واخ التاابخ و     

 :ـ أوجه التشابه1

كا تصلي  المدي  م    با  دخ  مبنا خا بقطة واحدة و  الت مي ةمولية و م  الم يت  ج كل م  ان فا     
خ   ك  التعويل    ر مبنما يرما خا بناية اأمر  لج  التعويل  لج الاص  المطرور  خكل

 .2المةمول

خالممم  لخ بىبرامخ لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية يندو م  ورا  لل   لج تصفيو  و بفا اآل ار     
بالبةبة للاص  الل  يلا   لج  براع اتفا  ان فا   واأمر كلل التا  د تتعرل لنا لمتخ المالية   اليةالم

برا  لمتخ م  ص التصل  بنائيا م  دخ  التعويل و  خنو يندو  لج  م  المةمولية ل  للاع المطرور بعدع ا 
 .3ا  فائخ م  التعويلمطالبتخ و 

 : ـ أوجه االختالف2

  كبا  املة م  الفرو  العملية والبظرية التا تفدل الل  بيبا  بي  كلي  البظامي   ا  ريع التاابخ     
 .يمك  تلصيدنا خيما يلانما بظاما  ابوبيا  ائما بلاتخ ومةتق     اآلصر و التا تاعل كل مببيبنما و 

المقادة لتحقي  ا تدادية واأةه الفبية لعلع انحدا  و و مي  المةمولية  لج  ةه تعاوبية ا يقوع ت  أ
 .4   ما خا ان فا  م  المةمولية خ  تواد كل  اأةهالتعاو  والتبادل بي  الممم  لنع

كيئار تاارية ت صل اكل اركة لار  ةنع  و اركة لار ا يباار بااط الت مي  ممةةار واركار و  ب
 نو يصتلو كليا  ل   ما ان فا  م  المةمولية خ5اكل تعاطد  يبظع   مالنا المارع ببدو   ابوبية

 
                                                             

1
 .82ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

2
 .66 ، ص6008فلسطين، ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، اآلثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية،رسالة ماجستير،جامعة النجاح،  

 .82ى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص ـ موس 3
 .67ـ صالح محمد سليمة، المرجع السابق،ص 4
 .المتعلق بالتأمينات 37/02من األمر  667ـ أنظر المادة  5
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 .1يمك     يكو  بي   خراد  اديي  م  الماتم  ةوا  كابوا  اصا  طبيعية  و معبوية 

ان فا  مبنا م  حي  الطبيعة القابوبية  خبالريع م     ك كما لو كل م  الت مي  م  المةمولية و ا يصت ج
الكةك  و الصةارة خيخ  لج  مر يير اتفا   ا    الت مي  م  المةمولية كو  قد احتمالا يتو و احتمال 

بص خخ يعتبر العقد باط    ما خعبدر ااحتمال خيخ  بدر  ةاةا و   2محق  الو وع و ر  براع العقد
ان فا  م  المةمولية خنو ليه  قدا احتماليا  لل     كل م  طرخيخ  د حدد مركل  مةبقا  بد  براع العقد 

  كما    المطرور  لج يقي  ب بخ ل  يةتطي  الحدول م  المةمولية   بخ  د   فج بفةخ بحي  يعلع المدي
 .مبخ لج    تعويل أبخ  د   فج المةمول 

تحميل  ك  بخ  بعاد المةمولية    المةمول و ا  خا ااتفا   لج ان فا  م  المةمولية يكو  ال رل م د
فا  المدي  م  المةمولية    لل  م  ص ل ااتفا  مةبقا  لج     و 3الطرر  لج  ات  المطرور وحد 

 . 4الطرر البات      دع تبفيل  التلامخ التعا د   ا ما يبائ    ياخ  و صطئخ الاةيع

 لج البقيل م  كلا خى  الت مي  م  المةمولية ا يقدد بخ ةلك المطرور حقخ خا التعويل  بل و     
تحمل بتائ  اعل الممم  كو الل  ي يد منا م  ص لمولية خا لمة المةمول ويقوينا و  بخ يبقا المة

 .5  خياد المطرور مركل    و  خا ظل الت مي  م  المةمولية المدبيةتحققنا

الل  يتحملنا  ة كو بفا المةمولية    المةمول واعل المطرور كوخال رل م  ان فا  م  المةمولي    
اعل الممم  كو ل و خا لمة المةمو وحد    ما ال رل م  الت مي  م  المةمولية خنو اةتبقا  المةمولية  

 . 6الل  يتحملنا بدا  بخ

   الت مي  م  المةمولية اائل بالبةبة للمةمولية  موما ةوا  التقديرية مبنا  و العقدية ما لع تك  هـ ـ 
 545حي  تب  المادة  الائيةاائل بالبةبة للمةمولية ال  خا حي     ان فا  م  المةمولية يير 7متعمدة
مولية الباامة    يبطل كل ارط يقطا بان فا  م  المةو "م  القابو  المدبا  لج  بخ  0خقرة  545

 ". العمل اناراما
                                                             

1
 . 62ـ صالح محمد سليمة، المرجع السابق،ص  

2
 .88ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص  

3
 .66جع السابق، ص ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، المر 

4
يجوز االتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذه اللتزامه التعاقدي :" على 6قانون مدني جزائري فقرة  628ـ تنص المادة  

 . مدني مصري  662، وتقابلها المادة "إال ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم
 .62ص ـ صالح محمد سليمة، المرجع السابق،  5
 .6289ص عقود الغرر، ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،  6
 (.نطاق التطبيق من حيث المسؤولية) ـ أنظر فيما سيأتي  7
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صتلفا  اصت خا كليا اتفا  ان فا  مبنا يالت مي  م  المةمولية المدبية و  بصل  مما ةب     كل م و     
 .بطا  تطبي  صا  بخبنما ماال و م لكل واحد و 

 من المسؤولية عن االشتراط لمصلحة الغيرتمييز التأمين : ثانيا

التا تقتطا    قيا  لج  ا دة بةبية   ر العقد و تعتبر  ا دة اااتراط لمدلحة ال ير صرواا حقي    
تقتدر آ ار العقد المبرع  لج طرخيخ  بحي  ا يكتةك اصدا م  ال ير حقا م  كلا العقد الل  لع يك  

 .1طرخا خيخ

يةمج ال ابا المتعند  بي  اصدي  يةمج اأول الماترط و  لحة ال ير اتفا يقدد باااتراط لمدو     
  2ياترط بمقتطا  الماترط  لج المتعند  باا  ح  ل ير ليه طرخا خا اتفا نما ويةمج كلا ال ير المبتف 

 كو المبتف  اأدا  الل  ااترطخ لدالحخ   العقد و و بنلا يلتلع المتعند ب   يمد  مباارة لاص   اببا 
الماترط  بحي  يكتةك المبتف  م  ص ل  قد الماارطة  حقا مباارا تاا  المتعند بتبفيل الماارطة 

بى    المبتف   بولخ اااتراط ي بر حقخ المباار  بل المتعند  حي  يدب  حقا الما يير  ابل و لدالحخ  
تف   لج ص و لل  كما يمك    و يةتطي  المطالبة بالوخا  بخ م  المتعند  لا لع ي3للبقل مددر  العقد

  وليه للماترط الراوع    كلا اااتراط بعد 4لنلا اأصير    يتمة  اتااكخ بالدخوع التا تتفرع    العقد
 .5بعد كلا ان   

ل اتراط لمدلحة ال ير تطبيقار  ملية ك يرة مبنا  قود الت مي  خنو يق  ك يرا خا الدور المصتلفة و     
ا الت مي  خلل  خا الت مي   لج اأايا  بل و يق  كائما خا الت مي  لحالة الوخاة  و ق  دللت مي   لج الحياة وي

ا   كا  لل  ا يق  بالك رة التا يق  بنا خا ل خا لل  الت مي  م  المةمولية و يدصم  اأطرار بواخ  اع و 
 .6الت مي   لج الحياة

                                                             
1

،المجلد الثاني، الجزء األول، الطبعة الثالثة ، مصادر االلتزام ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 

 . .268 ،لبنان،ص6338ي الحقوقية،الجديدة،منشورات الحلب
2
يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها : " من القانون المدني الجزائري االشتراط لمصلحة الغير بقولها 662ـ عرفت المادة  

الشتراط أن يكتسب الغير حقا مباشرا لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية، ويترتب على هذا ا
مضمون قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خالف ذلك، و يكون لهذا المدين أن يحتج ضد المنتفع بما يعارض 

 ".المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلكالعقد، ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إال إذا تبين من العقد أن 
3
 .293ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، مصادر االلتزام، ص  

 .من القانون المدني 662ـ أنظر المادة  4
5
عهد أو المت المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلىيجوز للمشترط دون دائنيه أو وارثيه أن ينقض :"الجزائريمن القانون المدني  6/ 662ـ تنص المادة  

 "المشترط رغبته في االستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد
 .6786ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  6
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 واخ يتبي  لبا    كبا   واخ تاابخ و   لج طو  ما ةب  بيابخ خيما يص  اااتراط لمدلحة ال يرو     
 :ااصت و المظاكر التاليةاابخ و يتصل كلا التاصت و بيبخ وبي  الت مي  م  المةمولية  و 

 :ـ أوجه التشابه1

ف  المبتال ير    ة  طراو كع الماترط والمتعند وكما طرخا االتلاع  و  ا يظنر خا اااتراط لمدلحة أ    
 . حقو ا م   قد اااتراط الل  لع يك  طرخا خيخ كو ال ير الل  اكتةكو 

اأدل خيخ    تبدرو آ ار  المدبية الل  يبرع بي  الممم  والممم  لخ و  كلال  الت مي  م  المةموليةو     
 لج كلا اأصير با تبار  المةتفيد  بيد    آ ار كلا االتلاع تبدرو  لج اص   ال  ااترط المارع    

 .     1المطرورال ير كو  ليخ و يمد  مبلغ الت مي  

كا تحقي  و الت مي  م  المةمولية  لج ياية واحدة و كل م  اااتراط لمدلحة ال ير و يندب ـ     
البة المتعند مدلحة اصدية  خالماترط يندو  لج تحقي  مدلحة اصدية للل  خى  لخ الح  خا مط

ية م    با  تتم ل خا حماية لمتخ المال يندو الممم  لخ  لج تحقي  مدلحة اصديةبتبفيل اااتراط  و 
كو اآلصر يةتطي  مطالبة الممم  بتبفيل التلامخ ب دا  مبلغ الت مي   بد تحق  الصطر المةمولية المدبية و 

 .خالممم  مب

  ح الت مي  م  المةمولية م  حي  الكيفية التا يتع بنا اكتةاك اليتاابخ اااتراط لمدلحة ال ير و ج ـ   
دو     اط لمدلحة ال ير يكتةك المبتف  الح  مباارة  بل المتعند و ر ابعقاد  قد الماارطة خفا اااتر 

مباارا  ح    كلل  خا الت مي  م  المةمولية يبا 2يمكبخ مطالبة المتعند بحقخ مباارةيمر بلمة الماترط و 
 .3للمطرور خا مواانة الممم  حي  يمكبخ مطالبتخ  مباارة بالتعويل

ودا و ر    يرتك اااتراط   ر  ترط خا المبتف  خا اااتراط لمدلحة ال ير  ا    يكو  مواا ياد ـ    
  كلل  اأمر خا الت مي  م  المةمولية  ل يمك     ياترط 4 لج لل  يمك     يكو  اصدا مةتقب و 

معيبا  و  د يكو  كلا المةتفيد اصدا لمدلحة مةتفيد  اببا    العقد  و الممم  لخ خا  قد الت مي  
اص  يير معي  كالت مي  م  المةمولية المدبية طد حواد  الةيارار لمدلحة كل ةائ  للةيارة الممم  

                                                             
 .39ـ موسى جميل النعيمات،المرجع السابق، ص  1
 .39ـموسى جميل النعيمات،المرجع السابق، ص  2
3
 .ق بالتأميناتالمتعل 37/02من األمر  73ـ أنظر المادة  

يجوز في االشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبال أو هيئة مستقبلة كما يجوز :" من القانون المدني الجزائري 668ـ تنص المادة  4
 ".للمشارطة أن يكون شخصا أو هيئة لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعا في الوقت الذي يجب أن ينتج العقد فيه أثره طبقا
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 لينا  و اص  مواود و ر  براع العقد  و اص  مةتقب  يواد بعد لل   والمنع  لا لع يتعي  اص  
 .1حق  الصطر  لج  بعد تقدير   يتعي  بالفعل و ر تو  المةتفيد و ر  براع العقد    يكو   ابل للتعيي 

لقد  د  كلا التاابخ بي  كلي  البظامي  بالفقخ  لج ا تبار الت مي  م  المةمولية المدبية م   بيل     
مبنع اأةتال الفقيخ  بد الرلا  الةبنور   حي  ير   بخ خا ت مي  تطبيقار اااتراط لمدلحة ال ير و 

خا ي  المدرو لمدلحة داحك الوديعة و خا ت مو داحك المصل  العاع لمدلحة داحك البطا ة 
خا ت مي  داحك الةيارة لمدلحة    ةائ  يقودكا  كبا  مدلحة ت مي   مي  البقل لمدلحة  ميلخ و 

يكو  خا ت ميبا مباارا لحةاك ل  مدلحة و  للممم  لخ يمك     تكو  مح  للت مي   خياول لخ    يعقد
التاري     كما ياول لخ وكو ال الك والةائد خا الفقخ والقطا  و ر م  مةموليتخ كو  كلا ت ميبا يير مباا

 قد يكتتك ت ميبا مباارا م  مةموليتخ كو خا الو ر الل  يمم  خيخ لحةاك ل  مدلحة  خيكو  بلل   د 
ت ميبا مباارا آصر لحةاك ل  مدلحة ااترط خيخ ت ميبا مباارا م  مةموليتخ ومدلحتخ الاصدية و 

 . 2لمدلحة يير 

 :أوجه االختالف ـ2 
لج اابك  واخ التاابخ ةالفة الو      اااتراط لمدلحة ال ير يصتلفا  لكر خى  كل م  ت مي  المةمولية و ا 

 :خيما بيبنما خا  مور متعددة يمك   امالنا خيما يلا
  يصتلو اااتراط لمدلحة ال ير    الت مي  م  المةمولية م  حي  با ة الح  المباار خبيبما يباأ ـ    

ح  المبتف  خا اااتراط لمدلحة ال ير مباارة     قد اااتراط  خا المقابل يكتةك ال ير المطرور 
 .3حقخ المباار خا مواانة الممم  بب  القابو  الل  مبحخ كلا الح 

ا ياول التمة  خا اااتراط لمدلحة ال ير ياول للمتعند    يتمة   بل المةتفيد بامي  الدخوع التب ـ  
بصادة خا حاار الراوع    ما خا الت مي  م  المةمولية و 4الباائة     قد اااتراط ل الماترط و بنا  ب

وع التا كابر لخ  بل المباار  لج الممم  ا ياول لنلا اأصير    يتمة   بل ال ير المطرور بالدخ
بما ياول لخ بعد دخ  التعويل لل ير الراوع   لج الممم  لخو  5الممم  لخ  .ا 

                                                             
1
 :ـأنظر كال من  

 .6786أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  -      

 .38موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص -     
2
 .6786ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري ، عقود الغرر، ص  

 .المتعلق بالتأمينات 37/02من األمر  73ـ أنظر المادة  3
 .القانون المدني الجزائري من 662ـ أنظر المادة  4
 .ـ يميز الفقه بين نوعين من الدفوع، الدفوع السابقة عن تحقق الحادث والدفوع الالحقة له وسنرى ذلك بالتفصيل في معرض هذه الرسالة 5
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حماية كلا الح  دو  المةاه باللمة المالية باا  ح  لل ير و اااتراط لمدلحة ال ير يندو  لج  ج ـ   
للماترط   ما الت مي  م  المةمولية المدبية خى  الممم  لخ يندو خا المقاع اأول  لج حماية بفةخ    

 .1حماية لمتخ المالية م  راوع ال ير  ليخ بالتعويل

ال ير ياول للماترط    يبقل اااتراط  بل  بول المبتف   لخ ما لع يب  خا  خا اااتراط لمدلحةد ـ   
  كما    لخ    يطلك خةخ العقد  لا كا  يةتحيل  لج المتعند تبفيل التلامخ  بل 2العقد  لج ص و لل 

 مي  ر يصتلو بي  التالمبتف   لا رخل كلا اأصير الماارطة بنائيا  ما خا الت مي  م  المةمولية خاأم
بنائخ بحةك ما بدر  ليخ  ول ياول للممم  لخ خةخ العقد و   خبالبةبة ل3الت مي  انللاماااصتيار  و  ا 

القوا د العامة   ما بالبةبة للت مي  انللاما خ  يةتطي  الممم  لخ  ل ا   قد الت مي  أ  ةبك كا   ا    
 . 4يحل مكابخ  قد ت مي  آصر

   يطعبوا خا  قد اااتراط  لا كا  يترتك  ليخ  بقا  حقو  الماترط  و  ا يةتطي  دائبو الماترط هـ 
 ما خا الت مي  م  المةمولية المدبية خى  دائبا الممم   ليادة التلاماتخ مما ياعلخ معةرا خا مواانة دائبيخ 

 .  5لخ ا ياول لنع رخ  الد و  البولدية للمطالبة بعدع بفاد  قد الت مي  خا مواانتنع

اط لمدلحة ال ير خا بعل ا   اتف  م  اااتر الت مي  م  المةمولية المدبية و  مفاد كل ما ةب    و     
المارع خا الت ميبار ماالخ الصا   خبالريع م  تدصل اوابك  ا  بخ يبقج لخ صدوديتخ و الالبقاط و 

لل  ا ي ير م  ا  طائخ حقا مباارا خا مواانة الممم    ا    مطرور و خرطنا لمدلحة الانللامية و 
لل  الت مي  لدالحخ و  حقيقة    الممم  لخ كو المةتفيد الوحيد م   قد الت مي  م  المةمولية الل  ااترط

ا ي ير م  حقيقة طما  الممم  للممم  لخ  كما    اااتراط لمدلحة ال ير ا يكو   ا  لا كا  
ل ير  لج بحو واط  ا لبه خيخ   ما المتعند  د  ددا بالفعل  باا  ح  مباار لمدلحة ااترط و الم

خ ا لمدلحة ال ير المطرور حتج الت مي  م  المةمولية المدبية خاأدل خيخ    الممم  لخ يتعا د لمدلحت
كدخخ م  لل  حماية لمتخ المالية م  راوع ال ير  ليخ و  ا   كا  البا    لج التعا د كو  للاع المارع لخ و 

 .  طرور خا حال تحق  مةموليتخ تااكخبالمةمولية ا طما  تعويل الم

                                                             
1
 .66ـ صالح سليمة، المرجع السابق، ص  

 .من القانون المدني الجزائري 662ـ أنظر المادة  2
تحت عنوان التأمينات  37/02الجزائري جل التأمينات من المسؤولية إن لم نقل كلها إلزامية، راجع الكتاب الثاني من األمر  ـ في قانون التأمين 3

 .اإللزامية، الفصل األول التأمينات البرية، القسم األول تأمينات المسؤولية المدنية
 .37ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص 4
 .32يمات، المرجع السابق، ص ـ موسى جميل النع 5
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   تمييز التأمين من المسؤولية عن عقد الكفالة: ثالثا   

الكفالة  قد يكفل بمقتطا  اص  تبفيل التلاع  ب   يتعند للدائ  "  رو المارع الالائر  الكفالة بقولخ     
 .1"ب   يفا بنلا االتلاع  لا لع يو بخ المدي  بفةخ

بما م  كلا التعري     و يتبي  لبا     قد الكفالة يبا     واود    ة مديوبية تقوع بي  دائ  ومدي  وا 
م   مة كا  لظل الكفيل يريبا    كل  الع  ة  و  بخ لوا  قد الكفالة الكفيل ي تا لطما  كل  المديوبية  و 

المدي  خا االتلاع    بي  اصدي   ةاةيي  كما الكفيل والدائ  اأدلا و   قد الكفالة بنلا المعبج يتع
اأدلا ليه طرخا خا  قد الكفالة ريع  بخ يلعك دورا خا ابعقادكا  لل   بخ م  المعتاد وال الك    يكو  

م  لل  يظل  اببا     قد الكفالة وا   و اأما الدائ  ليوخر لخ ال قة و  كو الل  يد و الكفيل للتعا د م 
 .2حتج ريع معارطتخنة  صر  وتاول دو   لع المدي  بل و   كلا و د تتع الكفالة م  ايعتبر طرخا خينا

ظنر كلا التاابخ م  مي  م  المةمولية و الت نا  بعل الابخ بي   قد الكفالة و  د واد بعل الفقو     
 :حي 

ةداد ديبخ كما كو الحال خا  قد الكفالة حي  يطم  الكفيل " المدي "   الممم  يطم  للممم  لخ أ ـ   
 .3خا  بديبخللمكفول لخ الو 

 المدبية خا واود    ة  اصا  وكع الدائ  والمدي   الت مي  م  المةموليةيتاابخ  قد الكفالة و ب ـ  
يمك  للدائ  مطالبة الكفيل بتبفيل كلا االتلاع  لا لع يقع الكفيل تبفيل المدي  التلامخ  و الكفيل حي  يطم  و 

 .4المدي  بتبفيل 
الكفالة و الت مي  م  المةمولية المدبية  ا    كبا  اصت خا اوكريا بيبنما  ريع كلا التاابخ بي   قدو     

 : يمك   برال  خا البقاط التالية

ما  د يكو   قد معاوطة   قد الكفالة  د يكو  تبر ا  لا كا  دادرا     رادة مبفردة م  الكفيل  كأ ـ    
 .و  قد مللع لااببي  لج كلا يتفرع  قد الكفالة بي   قد مللع لاابك واحد  و 

                                                             
1
 .من القانون المدني المصري 226من القانون المدني الجزائري و تقابلها المادة  288ـ  أنظر المادة  

 ".تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته: " من القانون المدني الجزائري على 282ـ تنص المادة  2
 .32رجع السابق،ص ـ موسى جميل النعيمات، الم 3
 .69ـ صالح محمد سليمة، المرجع السابق، ص  4
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 ما الت مي  م  المةمولية خ  يتدور  ا    يكو   قد معاوطة مللع لااببي   أ  الممم  ا يمك         
ا با ل بلل  ياية  باائخ  خنو يالبا ما يكو  اركة مةاكمة تقوع و يكو  ب   حال م  اأحوال متبر ا  ا 

 .1ب  مال تاارية تةتندو الرب  باكل  ةاةا

خا  قد الكفالة تبر  لمة الكفيل خا حالة  ياع المكفول بتبفيل التلامخ    ما خا الت مي  م  المةمولية ـ ب   
 .2خى  دخ  الممم  لخ للتعويل ا يبر  لمة الممم  حي  ياول للممم  لخ مطالبة الممم  بالتعويل

يرا   لج المدي  المكفول بما و  ول للدائ  خىبخ يحل محل الدائ خا حالة وخا  الكفيل بالتلامار المكفج ـ 
   ما خا الت مي  م  المةمولية خ  ياول للممم  الراوع  لج الممم  لخ بما  دا  م  تعويل 3 دا   بخ

ما لع يك  كبا  بلغ الت مي  المحدد خا العقد و للمطرور  ماداع ما دخعخ م  تعويل لخ ا يتااول مقدار م
 .اماتخكعدع تبفيل الممم  لخ التل مبرر للل  

  خا الت مي  م  المةمولية المدبية يةتطي  الممم  لخ    يرا  للممم  بما يكو   د  دا  للمطرور مد ـ  
كلا اأمر يير متدور خا  قد الكفالة أ  التلاع الكفيل خيخ كو التلاع تعويل خا حدود مبلغ الت مي   و 

لدائ  خىبخ ا يةتطي  الراوع  لج الكفيل بما ل لتلاع المدي  المكفول خى   طج كلا اأصير الدي  ل 4تبعا
 5. دا 

الا وم  يير الت مي  م  المةمولية المدبية والكفالة واط  و  ص دة القول    ااصت و بي و     
 .لصا  بخيبقج لكل ماالخ االت مي  م  المةمولية و  المعقول تطبي   حكاع الكفالة  لج

 المطلب الثاني

 ن من المسؤولية المدنيالطبيعة القانونية للتأمي

                                                             
1
 .38ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص 

2
 .68ـ صالح محمد سليمة، المرجع السابق، ص  

 .69ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، المرجع السابق، ص 3
4
من القانون المدني الجزائري والتي جاء فيها أن الكفالة ال تكون  288ن نص المادة ـ اعتبرت التبعية من األمور الحتمية للكفالة وهو ما يتضح م 

أنه ال يجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وال بشروط  276صحيحة إال إذا كان التزام المكفول صحيح ، وكذا ما جاء في المادة 

 .أشد من شروط الدين المكفول
 :لحجج أنظر كال منـ إضافة إلى هذه ا 5

 .33-32موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص -
 .67-69صالح محمد سليمة المرجع السابق،ص -
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كو  لج كلا البحو  و 1يعد الت مي  م  المةمولية المدبية ت مي  بمعبج الكلمة يمكد المةمولية وا يبفينا    
 .ا يعتبر مارد اتفا  م  اتفا ار ان فا  م  المةمولية كما ر يبا خيما ةب 

الماكل لما يعرو بالت مي  م  اأطرار   خالت مي  م  المةمولية كقةع  ائع باابك الت مي   لج اأايا     
ال ير  كلا ك بخ ابةبك مةموليتخ    الطرر الل   د يندو  لج طما  الممم  لخ طد راوع ال ير

اة حاد  م  لل  بتعويل الممم  لخ    بتائ  ما  د تحد خ ممارةاتخ العملية م  طرر لل ير بتيو 
 .لل  لقا  ما يدخعخ للممم  م    ةاطالتلع بخ و  ل  ص لخ خا تبفيل ماالقدر  و بفعحواد  القطا  و 

الت مي  م  المةمولية ا ي طا اأطرار التا تلح  الممم  لخ م  ارا  تحق  مةموليتخ بحو ال ير و     
خحةك  بل يمتد  يطا ليامل كاخة المداريو و البفقار التا يتكبدكا الممم  لخ خا ةبيل دخ  المةمولية 

 .2   كاكلخ

ا يصتلو م  حي  طبيعتخ القابوبية    لية يعد  ةما م    ةاع الت مي  و ى  الت مي  م  المةمو بلل  خو     
يتميل   اأطرار حةك تدبيفار التامي  و   خنو يبدرا طم   ةع الت مي  م3ةائر  قود الت مي  اأصر 

بالممم     ت مي  اندابار الل  كو ت مي   لج اأاصا   بحي  يطم  الممم  الطرر الل  يلح  
  4لخ المةمول بتياة لباو  دي  التعويل الل  ي قل لمتخ تبعا لتقرير مةموليتخ خا مواانة ال ير المطرور

التا تةود الع  ة بي  كا و أ  كلا الت مي  كو ت مي  م  اأطرار خى  الدفة التعويطية مللمة لخ و 
 :ل الفروع التاليةةبحدد الطبيعة القابوبية للت مي  م  المةمولية م  ص  طراخخ  و 

 الت مي  م  المةمولية ت مي  بمعبج الكلمة : الفرع اأول -
 الت مي  م  المةمولية  قد ت مي  م  اأطرار: الفرع ال ابا -
 .الت مي  م  المةمولية ت مي  م  الدي   و ت مي  م  المديوبية: الفرع ال ال  -

 الفرع األول
 اتهقائم بذالمسؤولية المدنية تأمين  من تأمينال

                                                             
1
 .6289ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

2
 . المتعلق بالتأمينات 37/02من األمر  72المادة  -: ـ أنظر  

- JEROME BERNNARD : op.cit. P.172. 
 .90، ص6007/6002قسنطينة، –، التأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، رسالة ماجستير، جامعة منتوري ـ عالوة بشوع 3
 .28ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  4
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ا يصرا ت مي  المةمولية    كوبخ  قدا يةتندو تعويل الممم  لخ    بتائ  ما  د تحد خ ممارةتخ     
لل  و القدر  و بفعل  ص لخ خا تبفيل ما التلع بخ ير بتياة حاد  م  حواد  القطا  و العملية م  طرر لل 

 .لقا  ما يدخعخ للممم  لخ م    ةاط

لخ  بما  دد م   براع  قد الت مي  رخ  اآل ار المالية للمةمولية     ا طير خا لل      الممم و     
 .كاكلخ   طاخة  لج  يااد طمابة لكل متطرر م  كل  المةمولية

بلل  يصتلو    اتفا  ان فا  م  لية وا يبفينا و  ليخ خىبخ ت مي  بمعبج الكلمة يمكد المةمو و     
  .2 قد الكفالة كما ر يبا ةابقاو  1المةمولية

 الفرع الثاني
 التأمين من المسؤولية عقد تأمين من األضرار

تعل  بمال الممم  لخ ا يعرو الت مي  م  اأطرار ب بخ ت مي  يكو  خيخ الصطر الممم  مبخ  مرا ي    
لل  بص و التامي   لج اأاصا   ي  يكو  الصطر الممم  مبخ  مرا يتعل  باص  الممم  باصدخ  و 
 .3لخ ا بمالخ

كما ر يبا ةابقا يتعل  بطما  اللمة المالية للممم  لخ م  راوع ال ير و لما كا  الت مي  م  المةمولية و     
 :يترتك  لج لل  بتياتا و  ليخ بالتعويل بتياة  ياع مةموليتخ خىبخ يدصل طم  ت مي  اأطرار  

 اختالفه عن تأمين الحوادث أو ما يسمى بتأمين اإلصابات الجسدية: أوال

تلو الت مي  م  المةمولية    ت مي  اندابار الاةدية و    كابا يتفقا  م  حي     ك كما يص    
يطم   دابار تلح  بالاةع  خالت مي   لج الحواد  كو ت مي   لج اأاصا  يطم  وي طا اأطرار 

خ واود    ما الت مي  م  المةمولية خيفترل خي4التا تديك الممم  لخ خا اةمخ  و خا ة متخ البدبية
ال رل مبخ ليه ت مي  الطرر الل  يلح  كلا ال ير خا اص   ال  يير الممم  لخ وكو المتطرر  و 

 .اةمخ  و مالخ بل كو اعل الممم  لخ خا م م  م  د و  المةمولية التا  د يرخعنا  ليخ كلا ال ير

                                                             
1
 .668، ص 6387التأمين البري، الطبعة الثانية، مؤسسات عبد الكريم بن عبد هللا، تونس، ـ البشير زهرة،  

 .ـ أنظر في ذلك بند تمييز التأمين من المسؤولية عما يشابهه من نظم قانونية 2
 .6763ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، ص  3
 .المتعلق بالتأمينات 37/02من األمر  22ـ أنظر المادة  4
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لكبخ يلتلع بتحمل العك  لع بتعويل ال ير المداك بالطرر و خالممم  خا الت مي  م  المةمولية ا يلت    
  ولعل  كبر دليل 1المالا الل   لقا  لج  ات  الممم  لخ بتياة ابعقاد مةموليتخ تاا  ال ير المطرور

البفقار التا يتكبدكا الممم  لخ خا ةبيل در  مةموليتخ  خنل  ج لل  كو طما  الممم  المداريو و  ل
بما كم  اأطرار التا تلح  بال ير و اأصيرة ليةر  لخ  ل  ا  ا تبعة مالية يتحملنا الممم  لخ  خالممم ا 

بما يعمل لمدلحة بفةخياترط لمدلحة ال ير و   .ا 

 تطبيق مبدأ الصفة التعويضية: ثانيا

تطب  كل  مي  اأطرار    ت مي  اأاصا   و تعد الدفة التعويطية م   كع المباد  التا تميل ت     
التا مفادكا    ا يحدل الممم  لخ  لج تعويل يفو  مولية و لحال  لج الت مي  م  المةالدفة بطبيعة ا

ببا ا لتعويل  يمة الطرر الل   دابخ  وم   ع خى  الممم  لخ و المبلغ المبي  خا العقد وا يتااول كلا ا
 .2(مبلغ الت مي  المبي  خا العقد و يمة الطرر)  لج كل  الدفة ا يتقاطج  لج   ل القيمتي  

 يتحول ت مي  اأطرار الل  كدخخ   ادة الممم  لخ  لج الحالة التا كا   لينا  بل و لة لل     ا    
و وع الطرر  لج وةيلة   را  الممم  لخ ب  ةبك ياعلخ خا مركل  خطل مما كا   ليخ  بل تحق  

 .  خا حي  ا تطب  خا ت مي  اأاصا  أبخ وةيلة ادصار3الصطر

 مي  م  المةمولية بقدر ما لح  الممم  لخ م  طرر  خىلا كا  بلل  يتحدد  دا  الممم  خا التو     
لا ااول مقدار التعويل المبلغ المحدد خا لتلع الممم  بقيمة كلا التعويل و الطرر   ل م   يمة الت مي  ا ا 

لقد ب  المارع الالائر   لج كلا المبد  باكل دري  دا  الممم   لج لل  دو  ليادة  و العقد ا تدر  
يعطا الت مي   لج اأم   " التا اا  خا بدنا المتعل  بالت ميبار و  71/34أمر م  ا 03 خا المادة

للممم  لخ خا حالة و وع حد  مبدو   ليخ خا العقد الح  خا التعويل حةك اروط  قد الت مي  
الممم   بد  يبب ا  ا يتعد  التعويل مبلغ  يمة اةتبدال المل  المبقول  و  يمة   ادة ببا  المل  العقار و 

 ".و وع الحد 

                                                             
1
 : ـ أنظر كال من 

 .68ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، المرجع السابق، ص                     

 .667ـ البشير زهرة، المرجع السابق، ص                     
 .669، ص 6002ـ جديدي معراج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2
 .6923ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  3
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 و ليخ خى   قد الت مي  م  اأطرار يندو  لج تعويل الممم  لخ م  الطرر الل  يلحقخ م  ارا     
ر الل  يلحقخ دو     يااول لكبخ يقتدر  لج تعويطخ خا حدود الطر تحق  الحاد  المبي  خا العقد  و 

 .بصادة دو     يكو  مددر ن رائخلل  و 

د الت مي  م  المةمولية     قود ت مي  اأموال بقدر تعل  اأمر بنل  القا دة  خنو  قد لع ياد  قو     
تعويطا يلتلع الممم  بموابخ بى ادة التوال   لج اللمة المالية للممم  لخ بعد  ياع مةموليتخ تاا  اص  

يبة خا و يقة الت مي  حدود المب ال   لج بفه التوال  الل  كابر  ليخ  بل  ياع كل  المةمولية  وطم  ال
ما يلتلع بخ الممم      خا حدود   لج الممم  لخ المطرورتكو  خا حدود التعويل الل  را  بخ ال ير و 

 .لخ  بل يير 

 الفرع الثالث
 التأمين من المسؤولية تأمين من الدين أو تأمين من المديونية

ع  ليخ بالمةمولية  خالطرر الممم  مبخ يندو الت مي  م  المةمولية  لج ت مي  الممم  لخ م  الراو     
كبا ليه طررا يديك المال بطري  مباار كما خا الت مي   لج اأايا   بل كو طرر يباع    باو  

خ خا مةموليتخ    حواد  الةيارار بةبك تحق  مةموليتخ التقديرية كما  1دي  خا لمة الممم  ل
بةبك تحق  مةموليتخ العقدية كما خا مةمولية مةمولية الاار    امتداد الحري   لج ايرابخ   و و 

للل  يةمج كو باو  الدي  بةبك المةمولية و  المةت ار    حري  العي  الممارة   خالطرر الممم  مبخ
  حي  يطم  الاابك الةلبا لللمة المالية للممم  لخ    ت طية 2كلا البوع م  الت مي  بالت مي  م  الدي 

المتم لة خيما  لج الممم  لخ م  التلامار لةلبا لللمة المالية للممم  لخ و ر االليادة التا  د تديك العبد
 .3مالية تاا  ال ير

خالت مي  م  المةمولية يطم  الراوع الل  يتعرل لخ الممم  لخ م  اابك ال ير بةبك ما لح  بنلا     
بلل  يتبي     كدو   و اصا   و اأايا  المةمول  بناال ير م  طرر ارا  خعل الممم  لخ  و خعل اأ

لك  ابر الطرر الل  لح  بلمة الممم  لخ ه  د   الطرر الل  لح  بال ير و الت مي  م  المةمولية لي
بمعبج آصر كلا الت مي  كو طما  لعدع اختقار اللمة ما  دابخ م  طرر بةببخ  و ارا  تعويطخ ال ير  

                                                             
1
 -H .GROUTEL, F.LEDUC, P.PIERRE, M.ASSELAIN :Traité du contrat d’assurance terrestre. LITEC. Paris. P.6086 . 

2
 .6760ـ ـأحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

 :ـ أنظر كال من 3

 .62ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، المرجع السابق، ص                    

 .22،ص 6333، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، (عقد ضمان)أصول التأمين ـ مصطفى محمد الجمال،                    
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ودو ب بخ ت مي  م  الديو   و ت مي  م  صةارة لنلا يلخ م  ارا  التلامخ تاا  ال ير و المالية للممم  
الممم  لخ لك واود    ة  طراو كا الممم  و م   مة خى  الت مي  م  المةمولية يتطو  اأموال 

 .المطرورو 

ي حظ كلل     الصطر الممم  طد  خا الت مي  م  المةمولية ليه الطرر الل   داك ال ير ولكبخ و     
للل  ا يكو  الممم  مةموا  ا  لا   و طرر ال يرارا  التلامخ بتعويل  الطرر الل  يديك الممم  لخ

 اع المتطرر بمطالبة الممم  لخ بالتراطا  و التقاطا ت ةيةا  لج    الممم  يتحمل الطرر الوا    لج 
 .1الممم  لخ ا الطرر الوا    لج المطرور

أطرار يتف  م  الت مي   لج اأايا  ولكبخ م  لل  يتط     الت مي  م  المةمولية كو ت مي  م  او     
ماداع كلا البوع م  الت مي  كو ت مي  م  المةمولية   و يصتلو  بخ خا  بخ ت مي  دي  خا لمة الممم  لخ

لك  الت مي  م  المةمولية يير محدد و بالتالا خى  محل مقدما و خى  بتائ  كل  المةمولية ا يمك  معرختنا 
 . يمم   لج مةموليتخ خا حدود كلا المبلغمبل ا م  المال و  مم  لخ    يحدديمك  للم

 المطلب الثالث
 الخطر في التأمين من المسؤولية المدنية

الل  تقوع ملية الت مي  و يعد الصطر اأةاه الل  يقوع  ليخ الت مي  خنو العبدر اأ ظع خا      
لت مي  بفةخ  خعلج  ةاةخ  اع الممم  العبادر اأصر   لج  ةاةخ خىلا ابعدع الصطر خ  حااة لواود ا

  2بحةاك القةط الل  يلتلع بخ الممم  لخ كما  بخ يتو و  لج حدو خ  ياع التلاع الممم  باأدا  المتف   ليخ
لج اابك لل  تواد المدلحة    مدلحة الممم  لخ  و المةتفيد خا  دع تحق  الصطر  و الحاد  و  ا 

 .الممم  مبخ
خا ماال الت مي  معبج مصتلو  ما كو متعارو  ليخ خا القابو  المدبا   يكتةك مدطل  الصطرو     

نة وظيفة المحل خا  قد خفكرة الصطر تمد  وظيفتي  متمايلتي  خا ماال الت مي   خنو يمد  م  ا
 .كلا المعبج ا يظنر  ا  بد  براع  قد الت مي معبج الحد  الممم  مبخ خا لاتخ و ي صل الت مي  و 

                                                             
 .29ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  1
 .672، ص 6060ـ هيثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح عقد التأمين، الطبعة األولى، مكتبة الجامعة وإثراء للنشر والتوزيع، األردن، 2
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ل معبج دراة احتمال تحق  انة   صر  وظيفة اأداة العملية لحةاك  ةط الت مي  خي ص يمد  م و     
كلا يظنر  بل  براع العقد ولل   بد   داد الممم  دراةتخ الإلكتوارية الصطر ودراة اةامتخ ماتمعي   و 

 . 1الفبية

يبا خعرخخ الفقينا  لقد ااتند ارا  و خقنا  الت مي  خا محاوار وط  تعريو اام  للصطر الت مو     
 .2"و وع حاد  يترتك  لج تحققخ    يوخا الممم  بما التلع بخ " ب بيول و روبير ب بخ 

حققخ  لج  رادة الطرخي  حاد  محتمل الو وع ا يتو و ت"ب بخ  3خا حي   رخخ الفقينا  بيكار و بيةو   
 ". لج الصدو   رادة الممم  لخوحدكما و 

حاد  مةتقبلا محتمل الو وع  ادة ما تةتد ا مواانة آ ار  خا حال تحققخ "خ ب ب 4 رخخ اتاا  آصرو     
 ".التحمل ببعل اأ با  المالية

حاد  ا يمب  القابو  طمابخ  يحتمل تحققخ مةتقب  ةوا  خا " ب بخ   5يعرخخ اابك آصر م  الفقخو     
 ".العقد  و داحك المدلحة خيخلاتخ  و خا و ر يير م ئع و يكو  يير معل   لج  رادة    م  طرخا 

حاد  ماروع محتمل الو وع ا يتو و  لج محل  رادة  حد العا دي  صدودا "كبا  م   رخخ ب بخ و     
 . 6"الممم  لخ

كو حاد  مةتقبلا  ي حظ  لج التعاريو الةالفة اللكر  بنا كلنا  امعر  لج    الصطر خا الت مي و     
كا الاروط ال    التا ا الممم  لخ و لج محل  رادة المتعا دي  اةيما يتو و و و خ  محتمل الو وع و 

 .7ياك توخركا خا الصطر الت ميبا

كلا خيما يص  تعريو الصطر بدفة  امة خا ماال الت مي  خمالا    تعريو الصطر خا الت مي  م      
ر  ما كو  ليخ الحال خا المةمولية المدبية كل يصط  لبفه الاروط الةالفة اللكر  ع    للصطر معبج آص

 .الت مي   موما؟

                                                             
1
 .600، ص6388حمد شرعان، الخطر في التأمين، دون رقم الطبعة، منشأة المعارف، اإلسكندرية،ـ م 

2
 .89البشير زهرة، المرجع السابق، ص مشار إليه في مؤلف  ـ  

3
 - M . PICARD et A.BESSON : les assurances terrestres en droit français. Tome premier.3

eme
 édition. Librairie 

générale de droit et de jurisprudence. Paris. 1970.p.35.  
4
 .672ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  

 .606ـ محمد شرعان، المرجع السابق،ص  5
 .662، ص 6007ـ شهاب أحمد جاسم العنكبي، المبادئ العامة للتأمين، دون رقم الطبعة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 6
 668أبو السعود، المرجع السابق، ص ـ  أحمد 7
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لقد  طل  الصطر  لج الحد  المراد ت طيتخ خكل حاد   ابل للت مي  كو صطر تحيط بخ بعل     
الظروو التا تم ر خا احتمال و و خ كما تم ر خا و ر و و خ وبطا خ  لا ما و    خيةعج الممم  لخ خا 

اخ  د تكو  اديدة  ليخ  اأمر الل  يدخعخ  لج  لقا   ك  ت طيتخ حماية لخ م  احتمال تحققخ أ  بتائ
 .1بتياة تحققخ  لج  ات  انة  صر  كا الممم 

 لج كلا اأةاه خقد  رو البعل الصطر خا الت مي  م  المةمولية المدبية  لج  بخ الصاية م  و     
 ياع الممم  بالتلامخ بترميع ما  وا عة تمد   لج المديوبية بةبك  ياع المةمولية المدبية تاا  ال ير  ختواك

 .2لح  اللمة المالية للممم  لخ م  اصت ل خا  بادركا

كلا بىاماع و  3لما كا  الندو م  الت مي  م  المةمولية المدبية كو حماية اللمة المالية للممم  لخو     
يتحر   التلاع الممم  الل  بموابخ خى  تحديد الصطر الل  يتنددكا و  الباح ي  خا الت مي  م  المةمولية 

المطرور كا الصطر الممم   بالطما  كا  الماال الفةي  ل صت و الفقنا بي  اتاا  يعتبر    مطالبة
لكك خري  آصر  لج ا تبار الحاد  الل   د   لج  ياع مةمولية الممم  لخ كو  بدر الصطر خا مبخ  و 

 .الية كو الصطر خا ت مي  المةمولية المدبيةحي  ير  خري   ال  ب   العك  المالا الل  يمه اللمة الم

خيما يلا ةبحاول  رل كل  واط   لج موا و التاري  و لقد كا  لنلا ااصت و الفقنا ت  ير  الو     
 الو وو  لج حقيقة مو و المارع الالائر  خا مة لة تحديد الصطر الممم  مبخ خاومبا اتنا و اآلرا  

 :    لج البحو التالاللالت مي  م  المةمولية المدبية و 

 خا الت مي  م  المةمولية المدبية مطالبة المطرور با تباركا الصطر الممم  مبخ: الفرع اأول -
 الحاد  المبائ للمةمولية با تبار  الصطر الممم  مبخ: الفرع ال ابا -
 العك  المالا للمةمولية با تبار  الصطر الممم  مبخ: الفرع ال ال  -
 .المارع الالائر  م  مة لة تحديد الصطر خا الت مي  م  المةموليةمو و : الفرع الراباا  -

 
 
 

                                                             
 .686ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  1
 .826، ص 6066ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، الجزء األول، الطبعة األولى، دار الثقافة، األردن، 2
 .629ض، ص ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعوي 3
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 الفرع األول
 الخطر المؤمن منه في التأمينباعتبارها مطالبة المضرور 

 من المسؤولية المدنية
 مي  ا يقدد بخ ت مي  م  المتعارو  ليخ خا ماال الت مي  م  المةمولية المدبية    كلا الت    

بما يعقد  كلا اأصير و دولخ  لج التعويل الباائ م  تحق  مةمولية الممم  لخ  طما  حالمطرور و  ا 
 .1بقدد ت مي  اللمة المالية لخ م  راوع ال ير  ليخ بالتعويل

للل  لكك امنرة م  الباح ي  خا الت مي  م  المةمولية للقول ب بخ ا يكفا و وع الفعل الطار م  و     
اابك المطرور لقياع طما  الممم   بل ابد لتحري  كلا الطما      تحق  الطرر خا  لخ و اابك الممم

 .2يطالك المطرور الممم  لخ بالتعويل

خالصطر الممم  مبخ خا كلا البوع م  الت مي  كو راوع ال ير  لج الممم  لخ بالتعويل  لج  ةاه     
   ةوا  تحققر مةمولية المةمولية المدبية  ةوا  كابر كل  المطالبة  لج  ةاه  و  لج يير  ةاه 

 .الممم  لخ  و لع تتحق 

المةمولية الممم  لخ  للل   د يتحق  الصطر الممم  مبخ دو     تتحق  المةمولية  لا طالك مد ا    
كا   لج يير ح  خا كل  المطالبة  كما  د تتحق  مةمولية الممم  لخ دو     يتحق  الصطر بالتعويل و 

   مطالبة الممم  لخ بالتعويل  خالمطالبة  ل  وليه تحق  المةمولية الممم  مبخ  لا ةكر المطرور 
خ  يمك  القول بو وع الكار ة الممم  مبنا ما لع يرا   .3كا الصطر الممم  مبخ خىلا و عر تحق  الصطر

ال ير  لج الممم  لخ  كما ا يةتطي  الممم  لخ الراوع  لج الممم  منما كابر اةامة الطرر الل   حد خ 
 .4ل ير  لا لع يقع المطرور بمطالبتخ بدي  التعويل    كلا الطررل

وليه للممم    5و ليخ خى       المطرور ريبتخ خا الحدول  لج التعويل كا الصطر الممم  مبخ    
 ا    امر مةموليتخ    يتحر  م  تلقا  بفةخ  لج ال ير المطرور  بل ابد لنلا اأصير لخ حتج و 

                                                             
1
 . 629ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص  

2
 :ـ أنظر كال من 

 .6276أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  -
 .688راشد راشد، المرجع السابق، ص  -
 .629فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص  -

3
 .6279رزاق السنهوري، عقود الغرر، ص ـ أحمد عبد ال 

 .608ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  4
5  -Cass.1er civ.16 Mai 1995 :Bull.civ 1.n°209 ;resp.civ.et  assur.1995.comm.275.note H .GROUTEL, F.LEDUC, 
P.PIERRE, M.ASSELAIN :op.cit. P.1088 . 
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 لج تعويل  ما  دابخ م   طرار  با يظنر م  ص لخ بيتخ  و ريبتخ خا الحدول   يقوع بعمل  ابو 
ا    دع  ياع المطرور بنلا العمل يحمل  لج   بخ م   بيل و   1كلا العمل القابوبا يتصل اكل المطالبةو 

 .التةام   و  دع الريبة خا الحدول  لج تعويل م  المدي 

بد و  ترخ   ماع    (Réclamation judiciaire)طائية  ليه يللع    تكو  المطالبة مطالبة  و     
يكفا    تكو  ل  لج مةموليتخ  بل القطا  كا يكةك المطرور حكع يكو  حاة  لج الممم  لخ و دلي

صارا القطا  حي  يبادر  (réclamation extrajudiciaire ou à l’amiable )مطالبة ودية  
التعويل  ما  حد خ م  طرر افاكة  و بواةطة صطاك المطرور  لج مطالبة الممم  لخ المةمول ب

 اد   و بى لار  لج يد محطر  طائا  و بكتاك مودج  ليخ   و ب   وةيلة  صر  يبد  م  ص لنا 
نع    تكو  كل  المطرور ريبتخ خا الحدول  لج حقخ خا التعويل  يا كا  اكل كل  الوةيلة  خالم

 .2  الممم  لخ م    بار و و ناا لبه خينا و    يتمكالمطالبة دريحة و 

 :ويةتبد كما  الباح و  خا د ع ر ينع  لج الحا  التالية    

بظاع الت مي  يقوع  لج  ةاه تولي  اأ با  المالية التا تق   لج الفرد م  ارا  تحق  الحاد  الممم  أـ 
مولية ا يصرا    كل  ا   ت مي  المةتصفيو آ اركا  لج م  تعرل لنا  و مبخ  لج ماموع الممم  لنع ل

لابتنايقوع  لج خكرة تاتير المطالبار و الوظيفة خنو  تولي    بائنا  لج ماموع المةت مبي   للل  خى  و  ا 
مطالبة الممم  بالتعويل دو  و وع مطالبة م   بل م  يد ا الطرر بفعل الممم  لخ ةيطر بمدلحة 

أ  لمة الممم  لخ لع تتحمل العك  المالا ماموع الممم  لنع   ل ةوو يتحملو  تبعة صطر لع يتحق  
 .   3وااك التولي   لج ماموع الممم  لنع  ا م  لحظة مطالبة المطرور للممم  لخ بالتعويل

    دع اأصل بفكرة المطالبة كعبدر الصطر خا الت مي  م  المةمولية يمل   لج بتياة يير مقبولة ب ـ 
 م  الممم  مبلغ الت مي  بالريع م   دع واود  ية مطالبة لخ تتم ل خا    الممم  لخ يةتطي     ي صل 

                                                             
1
 -H .GROUTEL, F.LEDUC, P.PIERRE, M.ASSELAIN :op.cit. P.1087 . 

2
 : ـ أنظر كال من  

  .6276أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  -
 .688راشد راشد، المرجع السابق، ص  -
 .666موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  -

 .680، ص 6060الثقافة، األردن،  ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية في النظرية و التطبيق، الطبعة األولى، دار 3
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 لج حةاك ال ير  بل و د ياا  كلا اأمر ب  ةبك و  وبالتالا يدب  الت مي  م  المةمولية وةيلة لإل را 
 .1الممم  لخ  لج  حدا  الطرر بال ير  و  لج اأ ل ياعلخ ينمل خا التحوط م  بتائ   خعالخ

الباائة ي  م  المةمولية المدبية  بخ ي طا المطالبار التا يتعرل لنا الممم  لخ و اأدل خا الت مج ـ 
الممم  )كل  المطالبار ا يمك  تحديدكا  بل راوع ال ير بالتعويل  لج المةمول    تحق  مةموليتخ  و 

 .2(لخ

ل  يلتلع بخ ا يقتدر طما  الممم  خا الت مي  م  المةمولية المدبية  لج مارد دخ  التعويل الد ـ 
الممم  لخ للمطرور م  ارا  تحق  مةموليتخ  بل يامل كلل  المدروخار ال لمة للدخاع    الممم  لخ 
خا مواانة د و  المةمولية المرخو ة  ليخ  حي  يتحمل الممم  تل  البفقار  لج ا تبار  بخ خا بناية 

ول لدخ  التعويل  لج   اأ  خنو ت مي  دو اقي3اأمر يةعج  لج تحقي  مدلحتخ خا در  الصطر
 .4ال ابا  بخ ت مي  للدخاع    الممم  لخ  لا كابر المطالبة  طائيةالمطرور  و 

بالريع م  وااكة لفكرة خا الت مي  م  المةمولية و بالريع م     العديد م  التاريعار  د تببر كل  او     
كل  الفكرة    كل  الحا  ا تر ج  لج الحد  الحا  الةالفة اللكر  ا  بنا لع تةلع م  البقد  حي  ير  بقاد

التا بتقادار و الل  ياعل م  خكرة المطالبة بح  الصطر الممم  مبخ بظرا لما يمك    ارتخ با بنا م  ا
 .ةببيبنا خا العبدر الموالا

  :مناقشة فكرة المطالبة و نقدها

مبخ خا الت مي  م  المةمولية ا يةتقيع  ا تباركا الصطر الممم اد خكرة المطالبة    اأصل بنا و ير  بق    
 تبريرا لتحمل الممم  لمداريو ا   تببا كل  الفكرة ليه خا حقيقة اأمر  ا  و 5م  طبيعة كلا الت مي 

الت مي  "ليه  دل  لج لل  م     البعل طالك بت يير تةمية كلا الت مي   لج وبفقار د و  المةمولية و 
كلا ااتاا  خا معرل بقد  لفكرة المطالبة  لج املة م  ا تمد   و 6"طد د او  المةمولية

 :البراكي  التاليةو  اابتقادار

                                                             
1
 .660ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  
2

 .67ـ صالح سليمة، المرجع السابق، ص 
3
 .628ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص  

4
 - JEROME BERNNARD : op.cit. P.172. 

 .829ق والقانون والقضاء، ص ـ بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبي 5
نقال عن موسى . 68،ص6378،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق جامعة القاهرة،-دراسة في عقد النقل البري–سعد واصف،التأمين من المسؤولية ـ   6

 . 666جميل النعيمات،المرجع السابق،ص
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   الندو م  ورا  الت مي  م  المةمولية المدبية كو دخ  الطرر الل  يلح  باللمة المالية للممم  لخ أ ـ 
مخ المارع ةياعل    مارد  ياع كل  المةمولية وخ  ما رةمةموليتخ المدبية تاا  ال ير  و  بةبك  ياع

الممم  لخ مديبا بقيمة الطرر الحادل  حي  يصتل التوال  الل  كا   ائما بي   دول وصدوع لمتخ 
كلا ااصت ل الل  لح  ال ير  و المالية  بل  ياع مةموليتخ  ختلداد صدوع لمتخ المالية بمقدار  يمة الطرر 

  تراصا المطرور خا المطالبة ا  بترميمخ  و  ممم الحادل خا توال  اللمة المالية كو الطرر الل  يلتلع ال
ا يةقط  بخ دفة المدي   أ  ح  المطرور الممم  لخ و  بالتعويل ا يرخ  المةمولية المدبية     ات 

خا المطالبة ةيبقج  ائما طيلة الفترة القابوبية لتقادع د و  المةمولية  لنلا خى  المطالبة ليةر كا التا 
لنلا ا يمك  القول ب   المطالبة كا ل كا  امل كااو لنل  المديوبية و لخ  ب تبائ مديوبية الممم 

 . 1الصطر الممم  مبخ

مةتق      رادة الطرخي  خ  يتو و حدو خ لت مي     يكو  حاد ا احتماليا و م  اروط الصطر خا اب ـ 
فيد خا الت مي  انللاما  لج ا تبار    المةتو   2 لج محل  رادة  حد المتعا دي   و داحك المدلحة خيخ

الصطر  د كو ال ير المطرور خى  اأصل بفكرة المطالبة كا الصطر الممم  مبخ يمد   لج بتياة مفادكا    
أ  اأدل    يبطل الت مي   لا تعمد الممم   كلا ما ا يةتقيع م  طبيعة الت مي  تحق  بىرادة المةتفيد و 

 . 3  خكيو يمك  التوخي  بي  كلي  اأمري ؟لخ  و المةتفيد  يقاع الصطر الممم  مبخ

يمر التلاع الممم  خا  قد الت مي  ب    مراحل  خيكو  التلاما احتماليا  بد  براع العقد  ع يبقلك  لج ج ـ  
التلاع ممكد  بد تحق  الحاد  المرتبط بالصطر الممم  مبخ   ما المرحلة ال ال ة خنا تبفيل االتلاع بعد  ياع 

 دع اا تراو بمةموليتخ وييركا م  الاروط  والتا حاد  و بعدة واابار كا انصطار بو وع ال الممم  لخ
ع التبفيل وخقا للقوا د العامة والصادة بعقد الت مي      تصلو     دائنا خى  للممم     يتمة  بالدخ  بعد

ممم  ا تصرا    ا    صد بعل التاريعار بواوك مطالبة المطرور للممم  لخ حتج يقوع التلاع الو 
ليه الصطر الل  يقلك االتلاع ع و الاروط الةالفة اللكر خنا مارد ارط مطاو  لج اروط تبفيل االتلا

 .    4م  التلاع احتمالا  لج التلاع ممكد

                                                             
1
 .680ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية في النظرية و التطبيق، ص  

 .87ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  2
 .669ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  3
 .828ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، ص  4
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" مداريو الدخاع    الممم  لخ ا يكو  م  ص ل ا تبار لة تبرير التلاع الممم  ببفقار و    محاو د ـ    
و أ  الممم  أ  1الصطر الممم  مبخ لل     الل  يبرركا كو واود اتفا  صا  بنلا الا  " المطالبة

يندو  لج حماية مدالحخ الصادة م  ص ل  دع دخ  التعويل  و التصفيو مبخ أ  لل  ةيم ر خا 
الطرو لمتخ اياابيا  و ةلبيا خا بناية اأمر   طو  لج لل     المداريو القطائية يتحملنا خا البناية 
 .  2الصاةر وا   اةتطاع الممم  دخ  المةمولية    الممم  لخ خى  ال ير كو م  ةيتحمل كل  المداريو

    دد التاري  م  واوك مطالبة الاص  المطرور للممم  لخ كو تحقي  التوال  بي  طرخا العقد  هـ ـ 
مطالبة الممم  بتبفيل  متعلر  ليخم   مة يدب  م  الا ياول لخ ان رار بمةموليتخ و  خىلا كا  الممم  لخ

 . 3كو باكر لمةموليتخ  خى  كلا الارط اا  لتمكيبخ م  مطالبة الممم  بالريع م   بكار مةموليتخالتلامخ و 

خط     كل لل  خى  القول ب   الصطر خا الت مي  م  المةمولية المدبية كو مطالبة المطرور و ـ 
مم     يتحلل م  التلامخ  لا تراصج المطرور خا مطالبة الممم  للممم  لخ ةياربا للقول ب   م  ح  الم

كل  البتياة  ا تةتقيع م  طبيعة  قد الت مي  م  المةمولية  ا بعد ابقطا   قد الت مي   و لخ خلع يطالبخ 
ل   أ  التلاع الممم   د  دب  التلاما ممكدا بقياع مةمولية الممم  لخ تاا  ال ير المطرور  وابقطا  العقد

بتحق  الصطر  ا يبا  م ل كلا الح   االح  الباائ ص ل خترة ةريابخ  و يم ر ب   حال م  اأحوال  لج 
 .   4لو تمر المطالبة بعد ابقطا  العقدج التلاع الممم   لج  اتقخ حتج و  ليخ ةيبقص ل كل  الفترة  و 

تطبي  لقوا د انحدا  م  م  حةابار و يما ياريخ الممم  لخ يقوع الت مي   لج  ةه خبية تتم ل خز ـ    
الل  يفترل    و   ال الودول  لج تحديد القةط المباةك لكل بوع م   بواع الصطر بما يت  ع معخ 

كو ما ا يتواخر خا المطالبة  أبنا مفنوع و يكو  مبطبطا و متباةقا بحي  يكو  دائما  لج بفه الدورة 
مبنا ما يةتبد  لج ما كو باائ    صط  ومبنا ما كو  ائلا  و اة  خمبنا ما كو باائ    اريمة ومبنا و 
كيو يحدد م   ملخ و مبنا ما ا يةتبد  لج  ةاه  خكيو يةتطي  الممم  القياع بالاابك الفبا اه و  ة

 .  5القةط  لا كابر المطالبة كا الصطر الممم  مبخ

                                                             
1
ي يفرضه القانون على المؤمن حيث ـ ال يعتبر التزام المؤمن بتحمل المصاريف القضائية اتفاقا خاصا بالنسبة للقانون الجزائري، فهو التزام قانون 

يتحمل المؤمن المصاريف القضائية الناجمة عن أية دعوى تعود مسؤوليتها إلى " المتعلق بالتأمينات على أنه 37/02من األمر  72تنص المادة 

تيارية التي يتم االتفاق عليها بين المؤمن ، بينما يعتبر هذا الضمان في كثير من البلدان األوروبية من البنود االخ"المؤمن له اثر وقوع حادث مضمون
 -:  يل أنظروالمؤمن له في عقود التأمن على اختالف أنواعها، بل األكثر من ذلك هناك عقود تأمين خاصة مستقلة بذاتها للحماية القانونية ألكثر تفص

Catherine PARIS :Le régime de l’assurance protection juridique. Larcier. p.687.  
2
 .668ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

 .828ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء،ص  3
 .828ـ المرجع نفسه، ص  4
 .666ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  5
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الت مي  م  المةمولية  ر الممم  مبخ خاالصط" المطالبة"كابر كل  ال اابتقادار التا وانر  لج خكرة     
رورة ببد كل  الفكرة التقليدية والبح     تدور اديد  ك ر د ة ويةتو ك اروط التا  در  لج طالمدبية و 

 .موادفار الصطر بما يت  ع م  طبيعة كلا الت مي و 

 الفرع الثاني
 الخطر المؤمن منه باعتبارهالحادث المنشئ للمسؤولية 

 المسؤولية في التأمين من
التا كابر خا ماملنا تعبر    و " المطالبة" ر يبا خيما ةب  اابتقادار ال ل ة التا تعرطر لنا خكرة     

كبتياة حتمية لنل  اابتقادار ظنر تواخ اديد وبالفعل و تدورار اديدة للصطر خا الت مي  م  المةمولية  
 .لصطر الممم  مبخ خا الت مي  م  المةمولية المدبيةيد وا  لج ا تبار الحاد  المبائ للمةمولية المدبية ا

لكبخ يصتلو    يير  م  و    الت مي  م  المةمولية كو ت مي  م  اأطرار  1ير   دحاك كلا الر  و     
ليه اأطرار التا تلح  بالممم  لخ   طية اأطرار التا تلح  بال ير و خروع الت مي  اأصر  ب بخ مكره لت

الل  بامر  بخ  طرار ا تبر الحاد  المبائ للمةمولية و الت مي  ل  تترتك  ا  لا  للل  خى  آ ار كلا
 .لل ير كو الصطر الممم  مبخ 

يطيو كلا ااتاا     الدفة التعويطية ا يمك    مالنا خا الت مي  م  المةمولية  ا  لا ا تبربا و     
خ بقدر الطرر الل   حد خ عول الممم  لالحاد  المبائ للمةمولية كو الصطر الممم  مبخ  خالممم  ي

 .ليه بمقدار  يمة المطالبة التا  د تفو  ك يرا مقدار الطرر الحادل خع لل ير والل  التلع بتعويطخ و 

طو  لج لل     راوع ال ير المطرور  لج الممم  لخ للمطالبة بالتعويل كو   ر م  آ ار     
 يكو   ةاةا لنا  و صطر  عقل    يةب  اأ ر المةمولية  و   ا يولية  و بتياة لنا بعد تحققنا  و المةم 

 .2كو تال لناينددكا و 

خا   خنا ترد (ما  دا الت مي   لج اأاصا ) ع    المةمولية ترد خا كل بوع م   بواع الت مي     
ر لل  خى  ب يكل  الحواد  و  الةر ة والحواد  يير    مفعولنا ا يظنر  ا  بد تحق الت مي  م  الحري  و 

                                                             
، 6326الجزء السادس، دون رقم الطبعة، مطبعة جامعة دمشق،  و رزق هللا أنطاكي، موسوعة الحقوق التجارية أعمال التأمين، ـ نهاد السباعي 1

 . 662نقال عن النعيمات ص . 678-672ص 
 .662ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  2



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

43 
 

كلا    دل  لج اا  خىبخ يدل  لج    الحاد  المبائ للمةمولية كو الصطر نا ا يظنر  بدا  و مفعول
 .الممم  مبخ

موا ريع اأكمية الكبيرة للحاد  المبائ للمةمولية صادة خا ماال تحديد ما  لا كا  خا لاتخ ماو     
خترة ةريا  الحماية الت ميبية  ع ا   طاخة  لج اأكمية ما  لا كا   د حد    با  بالت طية الت ميبية  ع ا و 

الحاد  " العملية لتاريخ حدو خ بالبةبة لحةاك تقادع الد او  الباائة     قد الت مي   خى  اأصل بفكرة 
الل  بموابخ يتحر  التلاع الممم  بالتعويل لع تةلع م  البقد الصطر خا الت مي  مبنا و " ةموليةالمبائ للم

ر صر    لل     خكرة الكار ة  و المفنوع المت ير لنا ا يقوع  لج  ةاه  بل ا بد م  تحديد الصطكا اأ
ط خا كلا الر   بي  خكرة   كما    كبا  صل1الل     تحق  كبا  ماع الكار ة التا تقيع طما  الممم بد ة و 

 د تترتك بتياة لوا عة  الحاد   خالصطر كو  حةاه معبو  يبا  م  الصاية م  صةارة ماليةالصطر و 
 .2محتملة  ما الحاد  خنو التحول الماد  لمةببار كل  الصاية

خا الت مي  م  المةمولية يكو  مددر صاية الممم  لخ كو    تمد  ممارةتخ لبااطخ اا تياد   لج و     
لية الممم  ا تبنل مةمو و تحميلخ مةمولية  ابوبية بةبك اصت ل يير مقدود خا ممارةتخ لنلا البااط  

الطرر الل  لح  و لخ  ا  لا كابر كبا     ة  و رابطة ةببية بي  ااصت ل الل  طر   لج بااطخ 
كا  الحاد  الل  ةبك الطرر لل ير بات     خعل المطرور  و    ل ير  خىلا ابعدمر كل  الرابطة و با

ير  للل  خالحاد  المةبك ةبك  اببا  ا    ة لخ ببااط الممم  لخ خ  تبنل مةمولية كلا اأص
 .للطرر ليه كو الصطر الممم  مبخ خا الت مي  م  المةمولية

 طو  لج لل     اأصل بفكرة الحاد  المبائ للمةمولية وحدكا  د تمد   لج   را  الممم  لخ الل   د     
 د  خا بناية ا تتعرل لمتخ المالية  لج  ية صةارة ريع تحق  الحاد   و الكار ة  اأمر الل   د يم 

 .3المطاو  لج تعمد الممم  لخ  حدا  الطرر

ليه ت طية  طية اأطرار التا تلح  بال ير و  ما القول    كدو الت مي  م  المةمولية المدبية كو ت    
   لج  قد ااتراط لمدلحة م  ا بخ    يقلك  قد الت مي  بالممم  لخ   ول تعول  الد ة و اأطرار التا تلح

دفة الت مي   و د ر يبا خيما ةب     الت مي  م  المةمولية يصتلو     قد اااتراط لمدلحة  يل اال ير و 

                                                             
 . 668ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  1
 .689 ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية المدنية في النظرية والتطبيق، ص 2
 .668ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  3
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بةبك  ياع   خالندو مبخ كو حماية مدلحة الممم  لخ خا  دع اصت ل  بادر لمتخ المالية 1ال ير
لا تعلر  لج ا   كا  للمطرور    ة مباارة بالممم  خىبنا تبا  باكل اةت بائا  مةموليتخ القابوبية  و 

 .2الاص  ال ال  الحدول  لج تعويل م  الممم  لخ خنا حالة االة والاال يحةك و ا يقاه  ليخ

ليه بمقدار ر ما  داك لمتخ المالية م  طرر و كما    مبلغ الت مي  المةتح  للممم  لخ يقاه بمقدا    
لية المترتبة    مةمولية ما  داك ال ير المطرور م  طرر  لل     الممم  يطم  كل التبعار الما

الممم  لخ بةبك اأطرار ال حقة بال ير بما خا لل  المداريو القطائية الباامة    د و  ال ير 
 .3المطرور طد الممم  لخ

م  المةمولية  مرا الممم  مبخ خا الت مي  الصطر    كل  اابتقادار اعلر م  اأصل بفكرة الحاد      
 . اكاار  ابوبية بح  خا يبج  بنا د يمد   لج تعول  الد ة و 

 الفرع الثالث
  العبء المالي باعتباره الخطر المؤمن منه

 في التأمين من المسؤولية
لقد بيبا خيما ةب  كيو    امي  محاوار تحديد الصطر الممم  مبخ خا الت مي  م  المةمولية المدبية     

قي  تل  اآلرا  لما تدبوا  ليخ  يير    كل لل  لع لع تةلع م  البقد لل     لكل مبنا مآصل حالر دو  تح
توطي  مة لة الصطر خا حديد و ي   م   ليمة الفقخ الل  كا  و الال يبدل اندا يير يةير خا ةبيل ت

 .الت مي  م  المةمولية المدبية

للممم  لخ   لما كا  الت مي  م  المةمولية المدبية يدور خا ماملخ حول بقطة واحدة كا اللمة الماليةو     
 .خقد كابر كل  اأصيرة المحور الل  ارتكل  ليخ بعل الفقخ خا تحديد  للصطر الممم  مبخ خا كلا الت مي 

م  الفقخ    اللمة المالية للاص  كا محل الحماية خا الت مي  م  المةمولية  4ير  كلا ااتاا و     
الدي  كما  رخخ يد م  التلاماتخ المالية  و لخ يل المدبية  لل     تعويل الطرر يعتبر دي   لج الممم  

املة م  الفقخ كو مال مودوو يير ماص     يير محدد بعي  بلاتنا خقد يكو  مبل ا م  البقود  و 

                                                             
1
 .ـ أنظر آنفا عنصر الفرق بين االشتراط لمصلحة الغير والتأمين من المسؤولية المدنية 

 .686ـ بهاء بهيج شكري، التأمين من المسؤولية المدنية في النظرية والتطبيق، ص  2
 .علق بالتأميناتالمت 37/02من األمر  72و  72ـ أنظر المادتين  3
 .663ـ أنظر في هذا االتجاه الدكتور موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  4
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للممم  لخ  للل  كا  الندو م  كلا الت مي   1كو ما يةتللع    يتعل  الدي  باللمة الماليةو   اأايا  الم لية
 .ابتنج  مركاالمةمولية التا تكو   د تحققر و      با كو حماية اللمة المالية م

يقدد بالعك  المالا حةك كلا ااتاا  كل ما يدخعخ الممم  لخ المةمول م  مال خا ةبيل مواانة و     
آ ار الحاد  المبائ لمةموليتخ  خما يدخعخ الممم  لخ المةمول كو الل  يليد م  العبادر الةلبية خا لمتخ 

ا يدصل خا بطا  العك  المالا امي  البفقار التا يتحملنا الممم  لخ المةمول خا ةبيل المالية و لج كل
يتفا ع  اور بقل اأايا  المتطررة و اور حفظنا حتج ا ل و انبقاانةعاو و تصفيو آ ار الحاد   كبفقار 
ا يدخعخ م   صيرا م ارا ار  طائية لدر  مةموليتخ و  مداريو ما يتصل  م طرركا   طاخة  لج بفقار و 

 . تعويل  ما  حد خ لل ير م  طرر

كلا و لج كلا اأةاه ا تبر كلا ااتاا  العك  المالا للمةمولية المدبية كو الصطر الممم  مبخ خا     
وتم ل  2مةتبعدا بلل  خكرة المطالبة  لج ا تبار    كل  اأصيرة كا  بدر م   بادر الدي الت مي  

خيما يص  خكرة الحاد  المبائ للمةمولية أبخ  د يق  الحاد  دو     كلل  الا   مظنر  الصاراا  و 
 .تتعرل اللمة المالية للمةمول أ   مر يليد م   بادركا الةلبية

م  الحا  التا ةا نا كلا ااتاا  لد ع وانة بظر     اللحظة التا تمه خينا اللمة المالية للممم  و     
لخ  ك  مالا مرتبط بالحاد  المبائ للمةمولية  و   المةمولية لخ كا اللحظة التا يق  خينا  لج كاك

اللي   ك  يمه المدبية صادة التقديرية مبنا يالبا ما ت صل دورة دي  التعويل خا لمة المةمول  و 
الت مي  م  العك  " و " الت مي  م  المةمولية" ليخ ةوا  ادطل   لج تةمية كلا الت مي  ك تل  اللمة و 

 . 3خالبتياة واحدة" ليةالمالا للمةمو 

يفةر تحمل " العك  المالا" طو  لج لل     اأصل بفكرة الصطر خا الت مي  م  المةمولية كو     
بية مفروطة  ليخ كوااك الممم  للبفقار الطرورية التا يمدينا الممم  لخ اةتاابة  لج واابار  ابو 

اةتحقا  مبلغ الت مي  خا كل  الحالة   طرورللمطرور  وا ا     ااتراط مطالبة الم وانبقالانةعاو 
تطيي   ليخ  حي  بتةا ل كبا    مدير البفقار الطرورية التا خ  احاو بح  الممم  لخ المةمول و خي

يمدينا الممم  لخ خا ةبيل تصفيو آ ار الحاد  خا الحالة التا يمتب  خينا المطرور    المطالبة 

                                                             
 .ـ تعرف الذمة المالية بأنها ما للشخص من حقوق مالية و ما عليه من التزامات مالية منظور إليها كمجموع 1
 .لذمة، و الثاني هو مطالبة الدائن للمديناألول أصل الدين و هو مال حكمي ثابت في ا: ـ يتكون الدين من عنصرين 2
 .669ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  3
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لمالا واد الت مي  ماداع   خنل يتحملنا الممم  لخ وحد ؟ و ا الممم  لخبالتعويل مكتفيا بالمةا دة التا  دمن
وااباتخ ةيتحمل كو بتياة بااطخ؟     اأصل بنل  الفكرة ا المطالبة ا  د يدخ  الممم  لخ  لج تااكل 

لج  ةاليك المحاخظة  انكمال خا اتصال  ةباك الحيطة و اأص  ية المفروطة  ليخ  و يدخعخ  لج القابوبية و 
 . 1اأايا  المتطررة  ور اية كل  الواابار  ولج م  ااكتماع بفكرة المطالبة

الل  ير   2 لج الريع م  وااكة التعليل الل  اةتبد  ليخ كلا الر     ا  بخ   ار تحفظ بعل الفقخو     
ةمولية الممم  لخ بتياة لقياع مب   العك  المالا الل  يق   لج اللمة المالية بليادة كفة الصدوع خينا كو 

ليه الةبك خا  يامنا  خلوا    الممم  لخ  د  دب  مةموا مدبيا تاا  ال ير بةبك ابحراو بااطخ    و 
 .لما ت  رر كفة الصدوع خا لمتخ الماليةو  الةو  لما  دب  مديبا لل ير و الةل

مة المالية للممم  لخ   ا يطيو كلا ااتاا   بخ  لج الريع م  كو  الندو م  الت مي  كو حماية اللو     
ع مةموليتخ المدبية طم  خا حالة  يا" الصدوع" بخ خا الت مي  م  المةمولية يحمينا خقط م  ليادة  بدر 

  و الر   محل المبا اة يقلك الت مي  م  المةمولية 3الطوابط  المبدو   لينا خا و يقة الت مي الحدود و 
لممم  لخ م  بقدا   بدر اأدول خينا  للل  يمك  القول ب    لج الت مي   لج الدي  الل  يحما لمة ا

الل  يمه اللمة المالية بةبك بقدا   دولنا بتياة  لج الدي  كو العك  المالا و  الصطر خا الت مي 
 .  4لك  كلا القول ا يبدرو  لج الت مي  م  المةموليةللممم  لخ بلمة ال ير  و تعلر اةتيفا  دي  مةتح  

البقد يير ببا  تعول  الد ة أ  الطرر الممم  مبخ خا الت مي  م  المةمولية المدبية كو باو     كلا     
تداك اللمة المالية للممم  لخ وتدب  م قلة بديو  المةمولية   بالتالا  بةبك  ياع المةمولية المدبية و الدي
الديو   و الت مي  م  ا   المصتدي  يطلقو   يطا  لج كلا البوع م  الت مي  تةمية الت مي  م  و 

 . 5الصدوع

ةميخ البعل  دول يتتم ل خا ااببي   اابك اياابا و   طو  لج لل     اللمة المالية كما كو معلوع    
 ياع با بليادة وبقدا  ااببنا الةلبا  و يت  ر ااببنا ااياااللمة واابك ةلبا يعرو بصدوع اللمة  و 

بالتالا تليد و  كو واوك تعويل الطرر الل   حد ختخ و م  لخ يةتللع باو  دي  خا لممةمولية المم 
                                                             

 .667ـ المرجع نفسه، ص  1
2
 .689ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية المدنية في النظرية و التطبيق، ص  

البعض أصول الذمة وجانب سلبي ويعرف بخصوم الذمة، ويتأثر جانبها  ـ تشتمل الذمة المالية كما هو معلوم على جانبين، جانب ايجابي ويسميه 3

بزيادة ونقصان الجانب السلبي وعليه ال يمكن القول بأن التأمين من المسؤولية المدنية يحمي فقط من زيادة عنصر الخصوم ألن زيادة هذا  يااليجاب
 .األخير تستلزم بالضرورة نقصان عنصر األصول

 .688، التأمين من المسؤولية المدنية في النظرية والتطبيق، ص  ـ شكري بهاء بهيج 4
 .88ـ السعيد مقدم، المرجع السابق، ص  5
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ا   تحمل الممم  لخ لنلا التعويل مالية بليادة  بادركا الةلبية  و التلاماتخ المالية  خيمه كلا الدي  لمتخ ال
ةيمد  بالطرورة  لج بقدا  خا العبادر انياابية للمتخ المالية  ولكا يتابك كلا البقدا  خىبخ يلا  

رة خا  بادركا ااياابية    خيلقا بنلا العك   لج الممم  خ  تتحمل لمتخ المالية  ية صةا لج الت مي
 ليخ ا يمك  القول ب   الت مي  م  المةمولية يحما اللمة المالية م  ليادة  بدر الصدوع خحةك لل  و 

بما الت مي  م  المةموليةبباو  الدي  خا لمة الممم  لخ و       بدر الصدوع يلداد يحما اللمة المالية  ا 
 .م  بقدا   بدر اأدول خ  يتحمل الممم  الدي  الباائ خا لمتخ

 الفرع الرابع
 موقف التشريع الجزائري من مسألة تحديد الخطر المؤمن منه

 في التأمين من المسؤولية المدنية
  المةمولية المدبية لع يتطم  التاري  الالائر     ب  يفيد بتحديد الصطر الممم  مبخ خا الت مي  م    

 كه ما خعلر بعل التاريعار كالتاري  اأردبا م    الل  حدد مو فخ م  مة لة الصطر الممم  مبخ 
م  القابو   703خا الت مي  م  المةمولية المدبية متببيا وبوطو  خكرة المطالبة حي  اا  خا ب  المادة 

 مي  م  المةمولية المدبية  ا  لا  اع المتطرر بمطالبة ا يبت  التلاع الممم    ر  خا الت" المدبا اأردبا 
 ". المةتفيد بعد و وع الحاد  الل  بامر  بخ كل  المةمولية 

التا تحدد و  71/34م  اأمر  12ل ب  المادة  لج الريع م  لل  خىبخ يمك     يةتاو م  ص و     
مالية للمةمولية المدبية التا يتعرل لنا ب   موطوع الت مي  م  المةمولية المدبية كو طما  التبعار ال

الممم  لخ م  ارا  راوع ال ير  ليخ بةبك مةموليتخ    الطرر الل  لح  بخ  ب   المارع الالائر   د 
لية للممم  تببج خكرة المطالبة  أ  الحكع  لج الممم  لخ بدخ  التعويل لدال  ال ير معبا     اللمة الما

الصطر الممم  آصر خى  الطرر الل  لح  الممم  لخ خا لمتخ المالية كو  بمعبجلخ  د  ديبر بصةارة و 
 .1ليه الطرر الل   داك ال يرمبخ و 
تحق  الصطر خا الت مي  م  المةمولية يمر بمراحل متتالية كا صط  الممم  لخ يتبعخ خورا  و ص ل و     

لخ م   ال الحدول  لج   مدة طويلة  و  ديرة طرر يلح  الطحية   ع مطالبة كلا اأصير للممم
تكتةا كل  اأحدا   كمية صادة للمطالبة بتبفيل   ر الطما  الل  ي   و  صيرا تبفيل كلا الدالتعويل و 

 .تعند بخ الممم 

                                                             
 .68ـ بشوع عالوة ، المرجع السابق، ص  1
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خاأدل  ل     تعند الممم  لخ ا يمك  تبفيل   ر   ا  قك المطالبة القطائية  و الودية التا يتعرل     
 ليخ خالممم  لخ مللع ب   يدر  بو وع الحاد  للممم  ص ل ةبعة و   1تطررلنا الممم  لخ م   بل الم

كلا كو و   ياع م  الاروع خا كل  المطالبة الودية  و القطائية تحر طائلة ةقوط حقخ خا الطما ( 4)
   ارتكبخ الممم   يير ابخ يمك  للممم     ياترط خا العقد    مخ بالفعل الل2اأدل خا البظاع القابوبا

بدو  ابتظار  لج حي  مطالبتخ م  طرو الطحية كما كو معمول بخ خا ماال الت مي  لخ ب  دج ةر ة و 
لل  لكا ي صل الممم  كل ااحتياطار ال لمة الباائة    اةتعمال المركبار  و انللاما م  المةمولية 

 .المترتبة  لج الممم  لخ الال  م  المةموليةلنلا الفعل و  لتحديد اأةباك الحقيقية" تحقيقار  و صبرة"
كلا ان بار تاا  ال ير خا حدود مبلغ معي   و يق   لج  ات  الممم  لخ  ك    بار مةموليتخ كلا و     

 (.ود   و  طائا)يصتلو باصت و طلك الطحية 
خالطلك الود  المتبوع بتعويل الطحية م   بل الممم  لخ يم ل مدالحة ا يمك  ااحتااا بنا تاا      
خقرتنا خا  71/34م  اأمر  15كلا ما  كدتخ المادة تمر بدو  مااركتخ  و مواخقتخ  و  ممم   لا ماال

   " بخا يحت   لج الممم  ب   ا تراو بالمةمولية و ا ب ية مدالحة صاراة  " التا اا  خينااأصيرة و 
ا بالبةبة للممم  لخ و  تحق  الصطر الممم  لخ دو  مااركة الممم  ا ت بر   المدالحة بي  الطحية و 

 .يبار  بنا طما  الممم 
 ما خا حالة المطالبة القطائية المقدمة م   بل الطحية خي ور التةامل حول   ر الحكع  خىلا ما م ل     

الممم  لخ  ماع محكمة الائية وحكع  ليخ خى  كلا الحكع يمك  التمة  بخ تاا  الممم  أ  لنلا الحكع 
خ خا المةائل المدبية   ما  لا ددر حكع طد الممم  لخ م   بل القطا  المدبا حاية اأمر المقطا ب

   3.خ  يكو  لنلا اأمر حاية اأمر المقطا بخ وا يمك  التمة  بخ تاا  الممم 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .688ـ راشد راشد، المرجع السابق، ص  1
 .37/02من األمر  7بند  67ـ أنظر المادة  2
 .687ـ راشد راشد، المرجع السابق، ص  3
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 المطلب الرابع
 مبادئ ، خصائص و أقسام التأمين من المسؤولية المدنية

 قد الت مي  م  المةمولية متال بنا دو  ةوا  م  العقود  و يصدائ  لكل  قد مباد  يقوع  لينا و     
الةمار العامة التا بادكا  ادة الت مي  تتواخر لخ لار المباد  والصدائ  و المدبية  لج يرار ةائر  قود 

التا دودية تميل     يير  م  العقود وتعطيخ دفتخ الصادة و ا   كابر لخ صو  خا  قود الت مي  اأصر  
 ال ير كوايا  واود اص   ال  يير طرخيخ و يتطم   لج البقيل م  الت مي   لج اأ تبب  م  كوبخ

  ويبقةع كلا البوع م  الت مي   لج  ةمي  1المطرور الل  لخ مدلحة اوكرية خا تبفيل  قد الت مي 
 .متمايلي  لكل واحد صدائدخ و ملايا  التا تاعلخ اأم ل للتطبي  خا ماال معي 

 :  ةبقةع دراةتبا لنلا المطلك  لج الفروع ال    المواليةببا ا  لج للو     

 .المباد  اأةاةية للت مي  م  المةمولية المدبية: الفرع اأول -
 .صدائ   قد الت مي  م  المةمولية المدبية: الفرع ال ابا -
 .  ةاع الت مي  م  المةمولية المدبية: الفرع ال ال  -

 الفرع األول
 من المسؤولية المدني المبادئ األساسية للتأمين

ا يصتلو الت مي  م  المةمولية المدبية    خروع الت مي  اأصر  خا كوبخ يصط  للمباد  اأةاةية      
 .كا مبد  حة  البية   المدلحة الت ميبية   مبد  التعويلو  2التا يببج  لينا بظاع الت مي 

 مبدأ حسن النية: أوال

القارة خا ماال الت مي   حي  يبب ا    يعلع الممم  لخ الممم  و ر  يعد مبد  حة  البية م  المباد     
 براع العقد بكل الظروو المتعلقة بالصطر الممم  مبخ  حتج يتمك  كلا اأصير م  تقدير اأصطار التا 

 د  دب  لل   مرا مةلما بخ  لج ا تبار    الممم  لخ يكو   ك ر  صلكا  لج  اتقخ تقديرا دحيحا  و ةي
 . 3دراية بالظروو المحيطة بالصطر الل  يريد الت مي  مبخ الباه

                                                             
 .72وسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص ـ م 1
 .827ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، ص  2
 .27ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  3
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يةتمر مدة ةريابخ د و يكو   بد  براع العقالتدري   و اندا  بالبيابار  و يعرو كلا الوااك بوااك و      
 .لل  بليادة دراة احتمال و و خ  و ادة اةامتخحد  ت ير خا الصطر الممم  مبخ و   لا ما

م  المةمولية     قود الت مي  اأصر   خا التلاع الممم  لخ بنلا الوااك  حي  ا يصتلو الت مي  و     
  خعليخ  ا يصفا    الممم     ظرو م  ا بخ    1اا  كلا االتلاع طم  اأحكاع العامة لعقد الت مي 

  مللما فترطة با تبار يم ر خا  ياع مةموليتخ تاا  ال ير ةوا  كابر مةموليتخ الاصدية  و مةموليتخ الم
 .2اأانلة الميكابيكيااة والحيوابار التا خا  ندتخابااا و توايخ التابعي  لخ  وبوااك حراةة المببر ابااة و 

ت كيدا لنلا المبد  ار  العمل  لج  ولويا لقياع مةمولية الممم   و  يعتبر التدري  بنل  الحقائ  ارطاو     
  لخ خا مبلغ الت مي   بد  ص لخ بنلا االتلاع   دراا ارط طم   قود الت مي  يقطا بةقوط ح  الممم

 .وكلا الارط مةتمد م  التاري 

رة  د اصتلفر التاريعار خا تقرير الالا  الل  يترتك  لج انص ل بنلا االتلاع  خوخقا للقوا د المقر و     
 مي  باط  واأمر ما  طر بخ الةواب  القطائية ااباليلية يعتبر  قد التخا القابو  ااباليل  العاع و 

   ما التاري  الالائر  خقد ميل خا كلا الددد 3ةيا  ةوا  كا  كلا انص ل بحة  بية  و    ةو  بية
الدادر    ةو  بية  كما ميل بي  حالة اكتااو تدري  الباب     حة  بية والتدري  المتعمد و بي  ال

ةبر  كلا بالتفديل خا   و 4خخ و ر و وع الصطراكتاامصالو للحقيقة و ر  براع العقد وةريابخ و التدري  ال
 .معرل كل  الرةالة  بد التطر  التلامار الممم  لخ

 المصلحة التأمينية أمبد: ثانيا 

  5لبفال  قود الت مي     يكو  للممم  لخ مدلحة ت ميبية خا الاا  المطلوك الت مي   ليخ ياترط    

ويقدد   6تعود  لج الاص  م   دع تحق  الصطر الممم  مبخ المقدود بالمدلحة الت ميبية الفائدة التاو  
 ليخ حي  يصةر بن كخ  و بنا  يطا    يكو  للممم  لخ    ة مالية مارو ة بالاا  المراد الت مي  

 .7يبتف  بة متخ  خىلا ابعدمر كل  المدلحة و    قد الت مي  باط تطرر  و 

                                                             
1
 .المتعلق بالتأمينات 37/02من األمر  67ـ أنظر المادة  

2
 .822 ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، ص 

3
 .668ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص  

4
 . المتعلق بالتأمينات 37/02من األمر  66و  63ـ أنظر المادتين  

 .من القانون المدني 266المتعلق بالتأمينات و المادة  37/02من األمر  63ـ أنظر المادة  5
 .608سابق، ص ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع ال 6
 .822ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، ص  7
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كاخة دور الت مي  خلواكا لما   دع الممم   لخ بالصدو   ب حظ خع     المدلحة تواكك  و تراخ و     
 لج  براع العقد  خمدلحة الممم  لخ  ل  تكم  خا المحاخظة  لج الاا   و الاص  المراد الت مي  

 . 1 لينما م  المصاطر

ة اةيما القابو  المدبا المدر  ا  حول مد  طرور بعل التقبيبار المدبية العربية و لقد   ير خا و     
المدلحة خا بعل  بواع الت مي   خالفقخ القابوبا  ل يةلع بطرورة ااتراط المدلحة لد  الممم  لخ خا 

صا  بي  مميد لواوك ت مي  اأطرار  خىبخ يبقةع  لج ر يي  با   طرورتنا خا الت مي   لج اأا
 .2معارل للل ااتراطنا و 

ا   كابر لار طبيعة اأاصا   خنا و اأطرار و ت مي   تصتلو طبيعة المدلحة بي  ت مي و     
كا تتم ل  مليا خا ت خا الصةارة    مادية يمك  تقويمنا بالبقود و ا تدادية خا الت مي   لج اأطرار 

   ليخ خا الت مي   لج اأايا  المالية التا تلح  بالممم  لخ  بد و وع الصطر  كصةارة  يمة الاا  الممم
خىبنا  د تتصل خا ت مي   الت مي  م  المةمولية المدبية  مم  لخ خا يمة التعويل الل  يلتلع بخ المو 

كما خا مدلحة " معبوية"مدلحة  دبية  اأاصا   لج اابك كل  الطبيعة طبيعة  صر  مصتلفة ختكو 
خا  م ال لل  مدلحة الاص اأاصا  اللي  تربطنع رابطة القرابة م  الدراة اأولج  و ال ابية  و 

لواتخ  و  مخ  و اببخ  حي  يدعك تدور واود مبفعة مالية تعود  ليخ م  بقائنع الت مي   لج حياة 
 .3 حيا   خا  حوال ك يرة

كلا ما   المدلحة الممم   لينا مارو ة و ب ل البظر    طبيعة كل  المدلحة يبب ا    تكو و     
م  القابو   621 صلر بخ معظع التاريعار الحدي ة م  بيبنا التاري  الالائر   حي  بدر المادة 

 تعود  لج  تكو  مح  للت مي  كل مدلحة ا تدادية مارو ة" المدبا خيما يتعل  بنلا الا    لج  بخ 

                                                             
 .28ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  1
 :ـ أنظر كال من 2

 .607، ص 6هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق،هامش رقم  -
 .6769أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص -

 .608-602لمرجع السابق، ص ـ هيثم حامد المصاروة، ا 3
 .663أحمد أبو السعود، المرجع السابق، ص  -

وحسب رأينا الخاص فإن المصلحة تبقى ذات طبيعة مالية محضة في جميع أنواع التأمين، حتى ما تعلق منها بحياة الشخص، ذلك أن الهدف من  
لى الحياة، فالتأمين ال يمكنه منع خطر محدق بحياة الفرد ولكن يغطي ما التأمين على األشخاص يبقى هو االدخار وكسب مبالغ من المال ال الحفاظ ع

 .ينجر عنه من أضرار
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المتعل   71/34م  اأمر  67  و  د  كدر  لج كلا المبد  المادة 1"الاص  م  دو  و وع صطر معي 
حة مباارة  و يير مباارة خا يمك  لكل اص  لخ مدل"بالت ميبار والملكور آبفا حي  بدر  لج  بخ 

 ".حفظ مال  و  دع و وع صطر    يممبخ
آلداك البظاع و لقوابي  و م  انة  صر  تكو  المدلحة مارو ة     بنا ا تصالو اكلا م  انة و     

م  القابو  المدبا حي   74كلا ما بدر  ليخ المادة كل  المصالفة  لج بط   العقد و  تمد العامي   و 
 لا التلع المتعا د لةبك يير ماروع  و لةبك مصالو للبظاع العاع وآلداك كا  العقد "اا  خا بدنا 

 ".باط 
بظرا لقياع ارط المدلحة  لج ا تبارار تتعل  بالبظاع العاع خىبخ يللع تواخر كلا الارط و ليخ خىبخ و     

د خىبخ يق  باط  بط با مطلقا عقةوا  و ر ابعقاد العقد  و   با  ةريابخ  خىلا تصلو كلا الارط و ر  براع ال
يتعي  رد المتعا دي   لج الحالة كل ل  مدلحة    يطالك بىبطالخ و  ا يبت       ر م  آ ار   و يةتطي و 

تصلو خيما بعد خى  العقد لكبخ و  التا كابا  لينا  بل التعا د   ما  لا توخر ارط المدلحة و ر ابعقاد العقد
 . 2لكبخ يبقطا مبد لحظة لوالناالمدلحة و يبعقد ويظل دحيحا خترة واود 

ا ي ير موطوع المدلحة خا الت مي  م  المةمولية المدبية     اكال أ  العقد يبدك  لج حماية و     
م  التحديل الحادل القول    انبةا  يمل  مدلحة   لخ التا تعتبر مح  للت مي   و اللمة المالية للممم

ملخ المةمولية    يدب  مديبا بكلفة الطرر الل   حد خ بفعلخ ةوا   كابر مالية مارو ة  ل يترتك  لج تح
يكو  م    ر كل  المديوبية    يصتل توال  اللمة المالية ختترا  خينا   المةمولية حقيقية  ع مفترطة  و كل

ا   المدلحة كا مدلحة يير محدودة و م ل كلكابر  ليخ  بل تحق  المةمولية  و كفة الصدوع  لج ما 
 .3مارو يتناحتاا ن امة الدليل  لج واودكا و ت

 مبدأ التعويض: ثالثا
  والمقدود بالدفة التعويطية    يعاد الممم  لخ 4يةود الت مي   لج اأطرار الدفة التعويطية    

بمواك  قد الت مي   بد تحق  الصطر الممم  مبخ  لج بفه مركل  المالا الل  كا   ليخ  بل تحق  
                                                             

1
يكون محال للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص :" من القانون المدني المصري و التي جاء في نصها 283ـ وتقابلها المادة 

عبد الرزاق السنهوري هذا النص على أنه موجه لتأمين األضرار دون التأمين على األشخاص،  ، و قد فسر الفقيه أحمد"من عدم وقوع خطر معين
. حيث اشترط المشرع صراحة أن تكون المصلحة اقتصادية و المصلحة االقتصادية إنما تقوم في التأمين من األضرار دون التأمين على األشخاص

 .6769عقود الغرر، صأحمد عبد الرزاق السنهوري،  -يراجع في هذا الصدد 
2
 .690ـ أحمد أبو السعود، المرجع السابق، ص  

3
 .822وانظر أيضا مؤلفة التأمين في التطبيق والقانون والقضاء،ص . 663ـ شكري بهاء يهيج ، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق،ص  

4
التعويضية، فالمؤمن له أو المستفيد يستحقان مبلغ التأمين كامال عند وقوع  ـ بخالف عقود التأمين على األشخاص التي ال يؤخذ فيها بمعيار الصفة 

 90دة الحادث المؤمن منه أو حلول أجل العقد بغض النظر عن تحقق الضرر أو عدم تحققه، وهذا ما يؤكده المشرع الجزائري بالمفهوم المخالف للما

ـ أحمد عبد الرزاق :يراجع في هذا الصدد. تعويضية عن عقود التأمين من الحياةالمتعلق بالتأمينات التي تستبعد الصفة ال 37/02من األمر 

 .6769السنهوري، عقود الغرر، ص 
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قة  د  كدر امي  التاريعار المتعلو   1ل  اأمر بالصةارة التا لحقر بخ ا  ك ر و ا   لالصطر بقدر تع
 71/34م  اأمر  03ا ب  المادة مبنا التاري  الالائر  حي  اا  خبعقد الت مي   لج كل  الدفة و 

عويل الت العقد الح  خا يعطا الت مي   لج اأم   للممم  لخ خا حالة و وع حد  مبدو   ليخ خا"
يبب ا  ا يتعد  التعويل مبلغ  يمة اةتبدال المل  المبقول الممم   و  يمة حةك اروط  قد الت مي  و 

 .2"  ادة ببا  المل  العقار  الممم   بد و وع الحد 
 ليخ خى   قد الت مي  م  اأطرار  و الت مي   لج الممتلكار  لج حد تعبير المارع الالائر  يندو و     

ممم  لخ    الطرر الل  يلحقخ م  ارا  تحق  الصطر الممم  مبخ  ولكبخ يقتدر  لج  لج تعويل ال
  خ  3بصادة دو     يكو  مددرا ن رائخالل  يلحقخ دو     يتااول لل  و  تعويطخ خا حدود الطرر

 ليخ ياول    يكو  الممم  لخ بفطل  قد الت مي  خا مركل  خطل بعد تحق  الصطر الممم  مبخ مما كا  
ا ياول    يتقاطج م  الممم  تعويطا  كبر ا خحةك م  مبلغ الت مي  الملكور خا الو يقة  بل تحققخ  و 

 .بل  يطا م   يمة الطرر الل  لحقخ

  ركا العمل لقد ظنرر م  كلا العقد مبد ظنور  و بعقد الت مي  م  اأطرار و  الدفة التعويطية لديقةو     
يتم ل اأول خا الصاية م  تعمد تحقي     ةاةيي  و  لج ا تباري كا تقوعو   4القطا  مبد لم  بعيدو 

الصطر الممم  مبخ خىلا اال    يمم  الممم  لخ  لج مالخ بمبلغ يليد  لج  يمة كلا المال  لا كل        
اطج يتقاطج تعويطا  كبر م   يمة الطرر خى  كلا ي ريخ بتعمد  ت و المال حتج يتحق  الصطر  خيتق

 .يكو  كلا التعويل مددرا ن رائخر م   يمة الطرر و تعويطا  كب

لل   لا  بي  للممم  لخ    يتقاطج تعويطا خيتم ل خا الصاية م  المطاربة و   ما اا تبار ال ابا    
 كبر م  الطرر الل  لحقخ  خى  الممم  لخ يتعمد  لج الت مي  بمبلغ  كبر م  القيمة الحقيقية للاا  

براع  دة  قود لد  مممبي  مصتلفي  بمبالغ يدل مامو نا  لج مقدار كبير ممم     الممم   ليخ  و  لج  
ردع    م ل كل  ا   واود م ل كلا المبد  يكلا المقدار الكبير م  المال  و  يتحق  الصطر خيكةك

                                                             
 .822ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، ص  1
2
عامة ولم تتضمن ما يدل على أنها مقصورة على من القانون المدني المصري وقد جاءت هذه المادة ضمن األحكام ال 876ـ يقابل هذا النص المادة  

م تأمين األضرار، غير أن الفقه فسرها على أنها تخص تأمين األضرار ال تأمين األشخاص وقد جاءت ضمن األحكام العامة ألن المشرع المصري ل
أنظر أحمد عبد الرزاق . المدني الجزائريمن القانون  269يفرد مكانا للتأمين من األضرار يقرر فيه مبادئه العامة، وهي نفس نص المادة 

 .6763السنهوري، عقود الغرر، ص 
 .70ـ السعيد مقدم، المرجع السابق، ص  3
 .6790ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  4
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 .1 بنا م  البظاع العاع خ  ياول ااتفا   لج مصالفتناالمطاربة و   تعمد تحقي  كلا الصطر صادة و 
 .2الدفة التعويطية تةتمد م  خكرة    الت مي  مددر  قد  لتعويل الطررو 

لع ياد  قد الت مي  م  المةمولية     قود ت مي  اأموال بقدر تعل  اأمر بنل  القا دة  خنو  قد و     
 ال   تعويطا يلتلع الممم  بموابخ بى ادة التوال  لللمة المالية للممم  لخ بعد  ياع مةموليتخ تاا  اص 

 لج بفه التوال  الل  كابر  ليخ  بل  ياع كل  المةمولية وطم  الحدود المبيبة خا و يقة الت مي   ويكو  
خا حدود التعويل الل  را  بخ ال ير الل   دابخ الطرر  لج الممم  لخ    خا حدود ما التلع بخ 

 . 3الممم  لخ  بل يير 

 مي  م  اأطرار  مرا   ةاةيا  اأول  بخ ا ياول يترتك  لج  بور الدفة التعويطية خا التو     
ال ابا  بخ ا ياول    يتقاطج الممم  لخ تعويطا طج تعويطا   لج م   يمة الطرر  و للممم  لخ    يتقا

 .4  ل م   يمة الطرر

ريعة ير  اابك م  الفقخ  بخ كا  ياك خا الحالتي     يلتلع الممم  بالمبلغ المتف   ليخ أ  العقد او     
  يير    الاار  العمل بخ كو    الممم  ا يلتلع بدخ  المبلغ المتف   ليخ  ا خا حدود  يمة 5المتعا دي 

 .6الطرر البات     و وع الصطر الممم  مبخ أ  المارع ا تبر مبلغ الت مي  تعويطا    كلا الطرر

خ ياول للممم     يتف  م   ما خيما يتعل  باوال تقاطا تعويل   ل م   يمة الطرر  خبمواب    
لخ    ياترط  ليخ    يكو  مبلغ ار  لج مبلغ   ل م   يمة الطرر و الممم  لخ  خا الت مي  م  اأطر 

 د كره المارع الالائر  كلا اأمر م  ص ل الفقرة صطر م   يمة الطرر  و الت مي    ل  بد تحق  ال
يمك     يب  العقد "التا اا  خا بدنا ميبار و المتعل  بالت  71/34أمر م  ا 03ال ابية م  المادة 

  ويتاةد " لج تحمل الممم  لخ تصفيطا م  التعويل خا اكل ح  يقتط  مبخ  لج    يحدد لل  مةبقا
    لل  خا الحياة العملية م  ص ل ان فا ار التا تفرطنا اركار الت مي  خا العقود    ما يعرو با  

la franchise   اترط الممم     يكو  مبلغ الت مي  خا حدود  طرار معيبة كاةتبعاد التا بمقتطاكا يو
طة  و الكبيرة  و  لينما معا  انبقا  خقط ةوا   لج اأصطار البةيصطار الد يرة م  بطا  الت مي  و اأ

                                                             
1
 .6796ـ المرجع نفسه، ص  

2
 .70ـ السعيد مقدم، المرجع السابق، ص  

3
 .68ـ صالح سليمة، المرجع السابق، ص  

 .6796أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص ـ  4
 .76ـ األستاذ عبد الناصر توفيق العطار، نقال عن السعيد مقدم، المرجع السابق، ص  5
 .المذكور سابقا 90ـ أنظر نص المادة  6
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كا يللع الممم  باأصطار الد يرة و  ابلوا محةوةا لمدلحة الممم  لخ و بلل  يبلل مقدار  ةط الت مي  و 
د م  ك ر و و ا خا الحياة العملية  كما  د يتاةد خا مب  الممم  لخ م     يمم   لج الال  المةتبعاأ

بقا  ال  م  الصطر يير ممم  يكو  حاخلا   و 1ا  بد يير  م  المممبي الصطر ا  بد الممم  بفةخ و 
 .للممم  لخ  لج    يتابك و وع الصطر  در المةتطاع

تعويل خا  قود الت مي   لج اأموال يتطلك    يكو  مبلغ ت مي  الاا  المطلوك    االتلاع بمبد  ال    
  للل  خى   التعويل الل  يحدل  ليخ 2الت مي   ليخ مةاويا لقيمتخ التاارية و ر  براع  قد الت مي 

الفعلية  الممم  لخ بةبك الن   الكلا لنلا الاا  بتياة تحق  الصطر الممم  مبخ يبب ا  ا يتااول القيمة
 .للل  الاا   لج اخترال كوبخ ةالما و ر و وع الحاد  المرتبط بالصطر الممم  مبخ

 ما خا الت مي  م  المةمولية المدبية وبظرا لعدع  مكابية تحديد تكلفة مةمولية الممم  لخ أ  اأطرار     
 ائ  المحتملة   كما     دد الو المحتملة    الوا عة المبائة للمةمولية يير معروخة و ر  براع  قد الت مي 

حي     مةمولية الممم     تعويل الممم  لخ ا تتحدد ببتائ  وا عة واحدة ص ل يير معروو  يطا  و 
خترة الت مي  بل تةتمر كل  المةمولية  ائمة ص ل كل  الفترة منما تعددر الو ائ   ولما كا  معرخة مبلغ 

ط العقد خقد ار  التعامل ب   يحدد خا و يقة الت مي  م  الت مي  م  المةائل المنمة لتحديد طواب
غ وكو ما يعرو المةمولية مبل ا معيبا يتف   ليخ بحي  ا يتااول التعويل المقدع للمطرور لل  المبل

ةقو المةمولية مةمولية بالبةبة للحاد  الواحد و يبقةع كلا الةقو  لج  ةمي  ةقو البةقو المةمولية  و 
يكو  مراعا يتقيد بخ  بد دخ  ع كلا الةقو مقاع مبلغ الت مي  و الحواد   خيقو القدو     ماموع 

 . 3التعويل المةتح  للمطرور

 

 الفرع الثاني
 خصائص عقد التأمين من المسؤولية المدنية

م  كلا المبطل  و يتةع  قد ت مي  المةمولية بالصدائ  لاتنا التا تميل  قد الت مي  بدفة  امة      
كو  يطا لمدبية  قد رطائا مللع لااببي  وم   قود المعاوطة  و ب    قد ت مي  المةمولية ايمك  القول 

                                                             
 .6799ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  1
 .828والقانون والقضاء، ص ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق  2
 .ـ أنظر الحقا أقسام تأمين المسؤولية  3
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خيما يلا ةبتعرل لكل صادية باا  م  و   1م   قود انل ا لية و م  العقود اللمبية والعقود ااحتما
 .التفديل

 عقد التأمين من المسؤولية المدنية عقد رضائي : أوال

لو بانيااك والقبول  و رطائا  ل يكفا ابعقاد  مارد تواخ   رادتا المتعا دي   يعد  قد الت مي   قد    
قد رطائا يبعقد بتواخ  انيااك و فبا  بد بدو  القابو  المدبا لما كا  كبا  ا  خا    كلا الع

اأدل خا العقود الرطائية ما لع ع تاترط اك  صادا خا ابعقاد   و القبول  لل     كل  البدو  لو 
  خمتج تع التراطا خقد تع  قد الت مي  دو  الحااة 2ترط القابو   و المتعا دا  اك  صادا ابعقادكايا

 . لج  ارا  آصر

يير    الرطائية خا كلا العقد ا تتدل بقوا د البظاع العاع  للل  خىبخ ياول للطرخا العقد اعلخ  قدا     
 .3يبعقد  ا بتةديد القةط اأول م  اكليا  كما ياول ااتفا   لج اعلخ  قدا  يبيا ا 

المتعل  بالت ميبار باد    المارع الالائر   د ااترط  71/34م  اأمر  4بالراوع  لج ب  المادة و     
محرر  رخا  و محرر رةما   الكتابة خا  قد الت مي  دو     يبي  ما  لا كابر كل  الكتابة تفر  خا

م   35قد خقط و ليه لدحتخ وكلا ما يةتاو م  ب  المادة يندو المارع م  الكتابة ن بار العو 
 .  4المتعل  بالت ميبار 71/34اأمر 

ا   كا  المارع لع يوط  ما  لا   خا بمالا تكو  حروخنا بارلة  و الكتابة المطلوبة كبا يبب ا    تفر و     
  و بانطاخة  لج 6(آللا  و باليداآللة الرا بة  و ان  ع ا)  و وةيلة معيبة 5كابر كل  الكتابة بل ة معيبة

ك ةما  اأطراو المتعا دة لل  ااترط المارع الالائر     تتطم  بمالا  قود الت مي  بعل البيابار 
                                                             

ـ هذه الخصائص المتفق عليه في عقود التأمين وهناك من الفقه من يضيف خصائص أخرى كاعتباره من عقود حسن النية وعقدا مدنيا أو تجاريا  1

 : أنظر كال من
 .80،ص هيثم حامد المصاروة،المرجع السابق - 

 699،صأبو السعود، المرجع السابقأحمد   - 
النظام القانوني لعقد التأمين اإللزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات، الطبعة األولى، دار الراية،  سمر عبد القادر عساف،  - 

 .82ص ، 6008األردن، 
2
 .6628عقود الغرر، ص  ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، 

3
 :ـ أنظر كال من 

 .86هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  -
 .78موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص  -

ال يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له و المؤمن إال بعد قبوله، و يمكن إثبات :"المتعلق بالتأمينات 37/02من األمر  08/6ـ تنص المادة  4

 ".بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن التزام الطرفين إما بوثيقة التأمين و إما
سير بالنص ـ هناك بعض التشريعات العربية تشترط كتابة عقود التأمين باللغة العربية و إلى جانبها لغة أجنبية، وفي حالة حصول نزاع يعتد في التف 5

 .28ر شهاب أحمد جاسم العنكبي،المرجع السابق، ص أنظ.العربي ألنه األصل، ومن هذه التشريعات التشريع األردني واليمني
 .86ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  6
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تاريخ الكتابة ومبلغ الت مي  طبيعة المصاطر المطموبة و  ليخ و الاا   و الاص  الممم  و باويبنع و 
 .1القةطو 

المتعل  بالت ميبار طم  اأحكاع العامة لعقد الت مي  مما  71/34م  اأمر  34 د اا ر المادة و     
يتف  م  يير  م  العقود خا كل  الصادية  مدبية م  العقود الرطائية و يمكد     قد ت مي  المةمولية ال

 ارا  ما لبفال   وا   بحي  يظنر بمارد ا ترا  انيااك بالقبول دو     يتو و  لج اكل معي  لقيامخ  و 
 .ما تطمبخ م  اروط ا يكو   ا بالبيبة الصطية  بار واود  و كا  

  2 د ارر العادة  لج     قد الت مي  ا ي بر  ا بو يقة الت مي  الممطاة م  طرو اركة الت مي و     
يالبا ما ياتمل  لج اروط متبو ة  طاخة  لج  بخ لمةمولية المدبية اديد التعقيد و لل      قد الت مي  م  ا

الببود  الفدل خينا يتع  لج  ةاهعالاة ما ي ار با بخ م  بلا ار و    لج ال ير  باكي   لج    ميتعد
 .كلا كو الةبك المواك للكتابةالواردة خيخ  و 

 عقد التأمين من المسؤولية المدنية عقد ملزم لجانبين        : ثانيا

خنو    ة  قدية بي  طرخي   حدكما يةمج يعد  قد الت مي  م  المةمولية المدبية  قد مللع لااببي       
ترتك التلامار  لج كلينما  خيدخ  الممم  لخ القةط لقا     يتحمل الممم  " الممم  لخ"اآلصر و " الممم "

تبعة تحق  مةمولية الطرو اأول وما تم لخ م   ك  مالا يرك  لمتخ المالية خيبق  م   بادركا 
 .3الموابة  و يليد م   بادركا الةلبية

كلا واط  م  التعريو التاريعا لعقد الت مي   ل بي  المارع االتلامار المترتبة  لج كل طرو خيخ  و     
م  القابو  المدبا الالائر  ب   يمد  للممم  لخ  و  257حي  يلتلع الممم  حةك ما بدر  ليخ المادة 
ا العقد  ويلتلع الممم  لخ بدخ  القةط المبي  خالممم  مبخ و المةتفيد مبل ا م  المال خا حالة تحق  الصطر 

 .4كلا يعبا     قد الت مي  م  العقود المللمة لااببي    و  و اااترا  المتف   ليخ بي  الطرخي

                                                             
1
يحرر عقد التأمين كتابيا، وبحروف واضحة و ينبغي أن يحتوي إجباريا، زيادة على "المتعلق بالتأمينات على 37/02من األمر  02ـ تنص المادة  

اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما،الشيء أو الشخص المؤمن عليه،طبيعة المخاطر : يةتوقيع الطرفين المكتتبين،على البيانات التال
 ".المضمونة،تاريخ االكتتاب،تاريخ سريان العقد ومدته،مبلغ الضمان،مبلغ قسط أو اشتراك التأمين

 .68ـ سمر عبد القادر عساف، المرجع السابق،ص  2
 .78ص ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، 3
 .97ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  4
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لا كا  التلاع الممم  لخ كو التلاع محق  يكو  حاا  و خا آاال محددة  خنو  لج  كه لل  بالبةبة و      ا 
يبفينا ا اعل البعل يبتقد كل  الصادية و   و كلا م1لتلاع احتمالاللممم  حي  يكو  يير محق   ل كو ا

ا   كابر المحدلة البنائية لخ تبقج لديقة بعقد الت مي  حتج و يير    كل  الصادية   2    قد الت مي 
لااببي  م  كا دخ  الممم  لخ مبل ا م  المال دو  تقاطيخ مقاب  لخ  أ  العبرة خا ا تبار العقد مللع 

 .3  با  تبفيل  ا لحظة ابتنائخكا  بد  برامخ و  دمخ 
 التأمين من المسؤولية المدنية عقد معاوضة: ثالثا
تتط  خا  قد الت مي  م  المةمولية المدبية صادية  صر  كا    كل طرو ي صل مقاب  لما يعطا     

حي  يعطا الممم  لخ  خ الممم  لخ ي صل مقاب  لما يعطي  خكل م  الممم  و مما يفيد  بخ  قد معاوطة 
م  كبا خى  خائدة الممم  لخ خا الحدول  لج لصطر  و ي صل مقاب  لنا التعويل  بد تحق  ااأ ةاط و 

يعطا مقاب  لنا التعويل  بد تحق  ل اأ ةاط مقابل تحملخ اأصطار و اأما  م  الصطر  ما الممم  خي ص
 .  4الصطر

فة أ  الممم  لخ ا يحدل  لج مقابل ما يدخ  م  البعل خا م ل كل  الد م  لل  خقد يا و     
لك    5  ةاط  ا  لا تحق  الصطر  بمعبج    الممم  لخ يكو   د   طج دو     ي صل    لع يتحق  الصطر

مبلغ الت مي  باللار خقد ي صل  الوا      المقابل الل  ي صل  الممم  لخ بظير دخ    ةاط الت مي  ليه كو 
  6  المقابل كو تحمل الممم  لتبعة الصطر الممم  مبخ ةوا  تحق  الصطر  و لع يتحق لكد ا ي صل   و  و 

 .الل  ي بر خا الحالتي تكم  خيما يوخر  العقد م   ما  وحماية م  الصطر و مدلحة الممم  لخ وخائدة و 
 (مستمر)التأمين من المسؤولية المدنية عقد زمني: رابعا

 المةتمرة بتياة لتبفيل   لج خترار تمتد خا اللما   خالتلاع الممم  لخ ي صل  قد الت مي  دفة العقود     
التلاع ط الةبوية طوال خترة الت مي    و بدخ  اأ ةاط التلاع متكرر خا خترار مبتظمة يدخ    با كا اأ ةا

 .7الممم  خا  قد الت مي  بطما  الصطر طوال مدة العقد ماداع كلا اأصير لع يبتخ باكل  و بآصر
ت بر كل  الصادية للت مي  م  المةمولية المدبية خنلا العقد ا يبقطا بتحق  الحاد  المواك و     

لمةمولية الممم  لخ  بل يةتمر خا ةريابخ طيلة المدة المحددة لخ  خي طا اللمة المالية للممم  لخ م  
                                                             

1
 .6693ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص 

2
 .97ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  

3
 .86ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص 

4
 .682،ص 6387يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ـ إبراهيم أبو النجا، التأمين في القانون الجزائري، الجزء األول، الطبعة األولى، د 

5
 .88ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  

 .6693عقود الغرر، ص  ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، 6
، 6008الثقافة، األردن،ـ محمود الكيالني،الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد السادس عقود التأمين من الناحية القانونية، الطبعة األولى، دار  7

 .688ص 
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الت مي  م  المةمولية المدبية  بالل  يصتلو  قدو  .1الحواد  المتكررة التا تواك مةموليتخ ص ل خترة بفال 
   با ا  قود الت مي  اللمبية التا تبتنا بن   الاا  الممم   ليخ ك كا كليا بتياة تحق  الصطر 

 .الممم  مبخ

لنلا خى  الممم  يكو  مللما بترميع اللمة المالية للممم  لخ طم  الحدود المبيبة خا العقد كلما     
 .2لية المدبية ص ل خترة ةريا  العقدتعرطر كل  اللمة لعك  المةمو 

يير ولية المدبية كما العقد المحدد و يير  بخ ياك التفر ة بي  بو ي  م   قود الت مي  م  المةم     
يقدد باأول الت مي   لج و الت مي  م  صطر يير معي   ما يعرو بالت مي  م  صطر معي  و  المحدد  و

  خا الت مي  م  المةمولية    اا  معي  مواود تحر يد يير يتحق  للو  يمة مقدرة  و  ابلة للتقدير 
  أ  مةمولية كل واحد م  كما  تتحدد 3مالكخ كالت مي  م  مةمولية الودي   و المةتعير  و المةت ار

 .بقيمة الاا  الل  تحر يد   خعقد الت مي  خا كل  الحالة يبقطا بتحق  المةمولية والتعويل  بنا

ي  م  المةمولية يير المحدد خنو الل  ا تعرو خيخ حدود مةمولية الممم  لخ و ر  براع  ما  قد الت م    
العقد  ةوا  تعلقر المةمولية بحاد  واحد  و  دة حواد   كما ا تعرو  يمة التعويل الباائ    كل 

قطا  خترة التا تكو  خا ال الك ةبة  خم ل كلا العقد ا يبقطا  ا بابلعقد و مبنا ص ل خترة ةريا  ا
 .4ةريابخ المحددة خا و يقة الت مي   و باةت را  الةقو انامالا لمبالغ التعويل ص ل خترة الت مي 

 التأمين من المسؤولية المدنية عقد احتمالي: خامسا

 ما ةي صل كل واحد مبنما يةتطي   طراخخ معرخة ما ةيعطا و  يقدد بالعقد ااحتمالا العقد الل  ا    

 .5العقد ةا ة  براع

طفا  كل  الدفة  لج  قد الت مي  ا يااخا الحقيقة أ  الممم  لخ ا يعلع ما ةوو يابيخ م  و      ا 
يعرو ايئا     مر  ارا   براع كلا العقد  أبخ ا يعلع مقدار اأ ةاط التا ةوو يقوع بدخعنا كما  بخ ا

ر كلل  بالبةبة للممم   ل ا  لع لخ اأمتحقا خ لمبلغ الت مي  م   دمخ  و م   مة اةتحق  الصطر  و 

                                                             
1
 :  ـ أنظر كال من 

 .66بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، المرجع السابق، ص -
 .73موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص -

2
 .669ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق،ص  

 .6282أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص ـ  3
 .668ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق،ص  4
 .688ـ محمود الكيالني، المرجع السابق، ص  5
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  وم  الباحية القابوبية خى  1بمقدار مبلغ الت مي  الل  ةيدخعخ للممم  لخ  و مقدار ما ةيةتوخيخ م    ةاط
 .2بتاريخ و و خالمدادخة المتعلقة بو وع الصطر و معرخة مد  التلاع كل طرو يتو و  لج 

 بظرا لما ياند  اليوع ماال الت مي  م  3م  اابك الفقخبيد    كل  الصادية لع تعد موط  تةليع     
االتلاع باأةه خباا تماد  لج م ل كل  العلوع و  ابو  اأ داد الكبيرة  تطور خا اا تماد  لج انحدا  و 

الفبية الدحيحة خا الت مي  يمك  الممم  م  المعرخة المةبقة لفر  تحق  الصطر  ما ياعل ااحتمال 
بعد       ي صل  بد  براع  قد الت مي  اأ ةاط  ع يعيد توليعنا  لج م  و عر الكار ة بنعبةبيا  خالممم

لا  حة  تقدير ااحتماار ل  يعرل بفةخ احتمال الصةارة  و احتمال تصدع مدروخار اندارة  و  ا 
يريد     خنو  ما بالبةبة للممم  لخ  4الكةك بقدر ما يعرل بفةخ للل     اص  آصر يعمل خا التاارة

 .يتعاو  م  يير  م  الممم  لنع لتولي  ارور ما يبيتخ الحظ لنعيتو ج م بة الصطر و 

 مي   أ   لج الريع م  لل  بعتقد    م ل تل  الحاة ا تكفا لبفا الدفة ااحتمالية     قد التو     
لصط   لج تل  الفبو  التا تحةك بموابنا اأصطار ليه دحي   أ  تةلل االالع بدحة اأةاليك و 

تبقج مارد احتماار  كما  بخ ا ياك الصلط بي  الاابك الفبا الل  و  5اأةاليك ا يعد  مرا محاا
الممم  ا حي  تكو  الع  ة بي  الممم  و تتطا ل خيخ بةبة  بدر ااحتمال خا الت مي  بالاابك القابوب

 .6لخ احتمالية محطة

ود ااحتمالية وخقا للقابو  المدبا الالائر   حي  رتبخ المارع يبقج  قد الت مي  باكل  اع م  العقو     
ااحتمال خا  قد الت مي  يعد   و طم  طائفة  قود ال رر التا تقوع كما كو معلوع  لج  بدر ااحتمال

 بدرا  ةاةيا  ل يترتك    تصلفخ بط   العقد  كما لو كا  الصطر  د تحق   و لال  بل  براع  قد 
 .7الت مي 

 

                                                             
 .38ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق،ص  1
2
 .688ـ محمود الكيالني، المرجع السابق،ص  

3
 :ـ أنظر كال من  

 .6680أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص -
 .98جديدي معراج، المرجع السابق،ص -
 .38هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق،ص  -

4
 .6680ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

 .37ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص 5
 .606ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  6
 .677ص ـ شهاب أحمد جاسم العنكبي، المرجع السابق،  7
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 التأمين من المسؤولية المدنية عقد إذعان: ساساد

حي  يكو  الممم   يدبو  قد الت مي   ادة طم   قود انل ا  التا تتمايل خينا مراكل المتعا دي     
كو الاابك اأ و  خيملا اروطخ  لج الممم  لخ  خ  يمل  كلا اأصير  ا البلول  بد اروطخ خيقتدر 

 . 1  الاروطدور   لج مارد  بول  و رخل كل

م  بيبنا  قد الت مي  م  المةمولية انل ا  خا  قود الت مي   موما و ريع    الفقخ يمكد دفة و     
تبعد     قد الت مي  دفة المدبية   ا    واود المباخةة خا   مال الت مي  بي   دد كبير م  المممبي  

بالتالا ا يكفا للقول بواود صادية و  الدفة المميلة لعقود انل ا     لل     ااحتكار كوانل ا 
وط  الاروط العامة خا بمالا العقود أ  كلا ا ياكل  ياع  حد الطرخي  بدياية العقد و انل ا  

 .2بالطرورة  قد  ل ا 

كما    واود مة لة المراكل القوية التا تطفا  لج العقد دفة انل ا  يير مم رة خا الع  ة خيما     
 د ببةاطة ليه م  طرورار الحياة  و  ممم  لخ خا الت مي  م  المةمولية المدبية  أبخبي  الممم  و ال

حتج وا   كابر  لج     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ا يعد م   قود انل ا   3لكك ر   م  الفقخ
يلة تةنل يد ع كلا الر      كل  البمالا ليةر  ا وةو  داينا الممم  لتصدع مدالحخ اروطخ مطبو ة و 

 . لج الطرخي  الودول  لج اتفا 

    قود الت مي  ت صل دفة انل ا  بالبةبة للاروط العامة للعقد  لك  كل  الدفة  4ير  ر   آصرو     
 . تدب  بةبية بالبظر  لج الاروط الصادة للعقد   ل يةتطي  الممم  لخ مبا اتنا م  اركة الت مي 

يتحق  لل   لا ما تولج المارع ببفةخ تحديد ت مي   و عل  قود الكما  د يطي  بطا  انل ا  خا ب    
الممم  لخ كما كو الحال خا  قود الت مي  م  المةمولية المدبية الت مي  الل  يبرع بي  الممم  و  اروط  قد

 .5   اةتعمال المركبار

                                                             
1
 .6686عقود الغرر، ص  ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، 

2
 :ـ أنظر كال من 

 .668شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص  -
 .73موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص  -

 .88،607ـ محمود الكيالني، المرجع السابق، ص  3
 .93ص ـ جديدي معراج، المرجع السابق،  4
 .608ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  5
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اد   و  كما لو يمك     تبتفا دفة انل ا      قد الت مي   لا كا  الممم  لخ خا مركل ا تدو     
كا  الممم  لخ  بارة    اركة كبر  كىحد  اركار البفط  و الم حة الكبيرة  خىبنا تةتطي     تقو  لج 

 .1تملا  لينا اروطنا الصادةع المةاواة م  اركة الت مي  بل و  د

متعلقة بعقود م  وانة بظر المارع الالائر  خى   قود الت مي  كا  قود  ل ا  طبقا للقوا د العامة الو     
 د تدصل المارع خا كل  العقود لحماية الممم  لخ م  تعةو و   2انل ا  خا القابو  المدبا الالائر 

 طج    يفةر الا  لدال  الطرو المدي   لج    تمصل مدلحة الطرو المل   بعي  و اركار الت مي  
 .4  م  تعةو المدي  لج ت كيد  ا دة حماية الطرو المل  553  كما تلكك المادة 3اا تبار

لمدبا الاروط التا تكو  تعةفية ويكو  خينا  قد الت مي  باط  م  القابو  ا 266 د حددر المادة و     
 : كاو 

الل  يقطا بةقوط ح  الممم  لخ بةبك ت صر          الحاد  الارط الوارد خا  قد الت مي  و  -
 .وو    الت صر كا  لعلر مقبولالممم  مبخ للةلطار  و تقديع مةتبد   لا تبي  م  الظر 

الارط الل  يقطا بةقوط الح  خا التعويل بةبك صر  القوابي   و البظع   ا  لا كا  لل   -
 .الصر  اباية  و ابحة  مدية

كل ارط مطبوع لع يبرل باكل ظاكر وكا  متعلقا بحالة م  اأحوال التا تمد   لج البط    و  -
 .الةقوط

 .لت مي  يتبي   بخ لع يك  لمصالفتخ   ر خا و وع الصطر الممم  مبخكل ارط تعةفا آصر خا  قد ا -

تادر اناارة  لج    توطي  صادية انل ا  خا  قد الت مي  تكتةا  كمية بال ة خا الميدا  العملا و     
بظرا للاروط التعةفية التا ا تتوابج اركار الت مي     وطعنا  باكي     الكيفية التا تحرر بنا   ل 

 .بحروو د يرة يير واطحة مما يدعك  لج الك يري   را تنالبا ما تحرر بالل ة اأاببية و يا

صدائ   التا كما ر يبا كا بفةناو كا  كلا باصتدار ما يتعل  ب كع صدائ  الت مي  م  المةمولية     
 . بصتامنا ببتقل خا الفرع الموالا للحدي       ةاع كلا الت مي  قد الت مي  بدفة  امة  و 

                                                             
1
 .600ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  

 .93ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  2
3
في عقود  يؤول الشك في مصلحة المدين، غير أنه ال يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة:" من القانون المدني الجزائري 666ـ تنص المادة  

 ".اإلذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن
إذا تم العقد بطريقة اإلذعان و كان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه :" من القانون المدني الجزائري على 660ـ تنص المادة  4

 ".اتفاق على خالف ذلكالشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ،ويقع باطال كل 
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 الفرع الثالث
 أقسام التأمين من المسؤولية المدنية

التا يكو  خينا الطرر اأةاه م   بواع الت مي  م  اأطرار  و  يعتبر الت مي  م  المةمولية المدبية    
 .1الل  يلتلع الممم  ب دائخدار التعويل المةتح  للممم  لخ و المحدد لمق

بالبظر  لج محلخ  لج الت مي  م  صطر محدد القيمة وت مي  م  يبقةع الت مي  م  المةمولية المدبية و     
الت مي  م  ليخ تةمية الت مي  م  صطر معي  و كبا  اابك م  الفقخ يطل     و صطر يير محدد القيمة

الت مي  م  المةمولية يير بالت مي  م  المةمولية المحدد و  خا حي  يةميخ البعل   صطر يير معي
 . 2المحدد

م  اصت و التةميار يبقج المبد  الل   ةع  لج  ةاةخ الت مي  م  المةمولية  لج  ةمي  و يير  بخ     
لج اابك كلا التقةيع الفقنا  يقةع  قد الت مي  م  و بفةخ  بد امنور الفقنا  كما ةبر  احقا   ا 

ت مي  و  صتيار  م  المةموليةالبا    لج التعا د  لج ت مي  اولية المدبية م  حي  ال رل مبخ و المةم 
 . ابار  م  المةمولية

خالت مي  ااصتيار  م  المةمولية المدبية ياةد اأدل الحقيقا لمفنوع الت مي  م  المةمولية المدبية     
لل  بما ا يتعارل وتبظيمخ و  العقد تر  خيخ ل خراد الحرية خا  براعأ  اأدل كو حرية التعا د  حي  ي

يامل حاار الت مي  م  حماية المدال  الاصدية أطراخخ و خ كو يكو  الندو مبة المارع  و م   راد
 .3المةمولية الصادة

ل   ما الت مي  انللاما خيامل الت ميبار التا تلتلع الدولة بتوخيركا ل خراد  و تللمنع بالتعا د  لينا  ول    
  الاصدية للممم     طار المدالالتا تصرا  ة و اأكداو اااتما يب رل تحقي  املة م  المقادد و 

مبخ خى   بدر انابار  و انللاع م  الدولة كو و خا الماتم    اريحة صادةالممم  لخ خيكو  لمدلحة و 
 . 4 ةاه التعا د

                                                             
1
 .26ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

2
 :ـ أنظر كال من 

 .6282أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  -
 .672عبد القادر العطير، المرجع السابق،ص  -
 .627، ص التأمين على االلتزام بالتعويضفايز أحمد عبد الرحمان، أثر  -

 .68عيد خويرة، المرجع السابق، ص ـ بهاء الدين مسعود س 3
 .78ـ سمر عبد القادر عساف، المرجع السابق، ص  4
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باد لل  مبدو   ليخ خا البااطار  لج الت مي  انللاما و تصط  المةمولية المدبية خا العديد م  و     
لمدبية الباامة    حواد  ت مي  انللاما الت مي  م  المةمولية ام   برل  بواع الو   1التاري  الالائر 

ةبكتفا خا كلا الفرع بىبرال التقةيع الفقنا لعقد الت مي  م  و    الل   خرد لخ المارع  مرا صادا بخالةير و 
 .المةمولية المدبية

 التأمين من خطر محدد القيمة: أوال

يتحق    و 2مة  لا كا  ت مي   لج  يمة مقدرة  و  ابلة للتقديريكو  ت مي  المةمولية ت ميبا محدد القيو     
لل   لا كا  المحل الل  يق   ليخ الت مي  معيبا و ر التعا د بحي  يمك  تقدير مبلغ الت مي  باا تماد 

يتالج لل  خا الت مي  م  المةمولية    اا  معي  مواود تحر يد يير مالكخ  خيكو  الحائل   و 3 ليخ
  خفا كل  الحالة يمم  الممم  لخ م  مةموليتخ    ك   اا  4 يمة كلا الاا  بحو المال مةموا    

يمك  ع ال ير  ليخ بقيمة كلا الاا   و خا حولتخ مللع برد   لج مالكخ  خنو يمم  م  مةموليتخ    راو 
لة كلا الت مي  م   م و  تحديد المةمولية خا كلا البوع م  الت مي  مةبقا كوبنا محدورة خا  يمة الاا  

ت مي  المةت ار م  مةموليتخ    حري  العي  الممارة   و ت مي  المةتعير م  مةموليتخ    تلو  و 
 .طياع الاا  المودع لديخ

ممم  لخ العقدية ي حظ خا كلا القةع م  الت مي  م  المةمولية المدبية  بخ يرد خقط  لج مةمولية الو     
الفقخ  لج محاولة اةتبعاد  م  بطا  الت مي  م  المةمولية  لج ا تبار  كو ما  د  ببعلا التقديرية  و 

ة لر يخ كلا مبيبا ةا  كلا الاابك الحا  المميدي طا خقط المةمولية التقديرية  و    الت مي  م  المةمولية 
 لج  بنع خا وا   اأمر ا يممبو   لو   قديا برد الاا   و المةتعير والمودع لديخ ية   المةت ار و 

 .5مةموليتنع بل يممبو   لج اأايا  التا يللمو  بالحفاظ  لينا

 د ت ةه اابك م  الفقخ للدخاع    كلا الت مي  ممكدا    الت مي  م  صطر محدد القيمة كو ت مي  و     
م  المةمولية   ل    الممم  لخ يةعج  لج كلا الت مي  ا با تبار  داحك ح   يبا  و ح  اصدا 

ج م  خقدابخ  و طيا خ  بل يمم  لمتخ المالية م  دي  المةمولية العقدية التا  د يتعرل  لج اا  يصا

                                                             
1
 .629إلى  629المتعلق بالتأمينات، الكتاب الثاني، الفصل األول، القسم األول المواد من  37/02ـ أنظر األمر 
2

 .6282ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص
3
 :ـ أنظر كال من 

 .62مسعود سعيد خويرة، المرجع السابق،  بهاء الدين -
 .987،ص 6000رمضان أبو السعود، أصول التأمين، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  -

 .6282ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص 4
 .26ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص  5
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   طو  لج لل   بخ ليه م  1لنا بتياة  ص لخ بالتلامخ العقد  خا المحاخظة  لج الاا  الل  بحولتخ
 .ةبد للقول ب   الت مي  م  المةمولية يقتدر  لج المةمولية التقديرية

حديد  يمة الصطر خا الت مي  م  المةمولية ةنولة تعيي  مقدار مبلغ الت مي  الل  ياك يترتك  لج تو     
  بحي  يةتطي  الممم  تقدير بتائ  الكار ة باكل مةب   ولل  م  تحق  الصطر لج الممم  دخعخ  بد 

ع الممم  التا تتم ل خا  يمة الاا  الل  بحولتخ  خيلتل م  لخ العقدية و ص ل تقدير  يمة مةمولية المم 
بتعويل الممم  لخ    اأطرار الباتاة    تحق  مةمولية كلا اأصير خا المحاخظة  لج الاا  الل  

 .2الل  يكو  خا ال الك مةاويا لقيمة الاا مبلغ الت مي  المحدد خا العقد و  بحولتخ  ولل  بما ا يتااول

محدد القيمة تةر   ليخ القا دة البةبية تادر اناارة  صيرا  لج    الت مي  م  المةمولية م  صطر و     
لل   لج ص و اأدل خا و التا تةود الت مي  م  اأطرار ا بخ خا لل  ا   الت مي   لج اأايا   

 .3الت مي  م  المةمولية

 التأمين من خطر غير محدد القيمة: ثانيا

القيمة  لا كا  المحل الل  يكو  الصطر يير محدد الت مي  م  المةمولية المدبية  و وكو اأدل خا     
 .4يق   ليخ يير محدد القيمة و ر  براع العقد ولكبخ يتحدد  بد تحق  الصطر الممم  مبخ

 ليخ خت مي  المةمولية يير المحدد يكو  خيخ الصطر الممم  مبخ يير مقدر    كو ت مي  صال م  و     
المةمولية التا  د يتحملنا الممم  لخ يير  ابلة    ختكو  بتياة5 يمة مقدرة  و  ابلة للتقدير  بد  براع العقد

لتحديد مقدما لعدع معرخة حاع اأطرار التا  د يحد نا  و بو نا  و مقداركا     ا يمك  تقدير مد  
  وم   م لة كلا القةع 6الل  ةيطالك بخ ال ير المطرورو ( الممم  لخ) يلتلع بخ المةمول التعويل الل  ة

لمدبية ت مي  المةمولية المدبية الباامة    حواد  الةير وكو  انركا  لج القةع م  ت مي  المةمولية ا
 .7انط  

                                                             
 :ـ أنظر في هذا المعنى كال من 1

 .6286أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص -
 .26موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  -
 .663رمضان أبو السعود ، أصول التأمين، ص  -

2
 .62ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، المرجع السابق، ص 

3
 .6282ـ 6298ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

4
 .23،ص(عقد الضمان)ال ، أصول التأمين الجم ـ مصطفى محمد 

 .622على االلتزام بالتعويض، ص  ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين 5
 .26ـ موسى جميل النعيمات،المرجع السابق، ص  6
 .المذكور سابقا  28/67ـ وقد نظمه المشرع الجزائري من خالل األمر  7
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حاتنع خا لل  لمةمولية يير المحدد القيمااة  و م  يعترل  لج كلا البوع م  ت مي  ا 1كبا  م  الفقخو     
ا كا  العقد باط  ابعداع ياك    يكو  معيبا و ر التعا د و    محل التلاع الممم   المحل  و   التلاع ا 

القوا د العامة تقطا ب بخ ا التلاع رر دو  تحديد كو التلاع مةتحيل و الممم  بتعويل كامل الط
بمةتحيل  كما  بخ م  الباحية الفبية يدعك خا م ل كلا الت مي  تحديد التلاع الممم  لخ بدخ   ةط الت مي  

ابصفاطا خنو يتباةك طرديا م  مبلغ الت مي   و  دار المبلغ الممم   بخ ارتفا االل  يرتبط تحديد  بمقو 
 .الممم  لخحق  العدالة بي  التلاع الممم  و خيدعك تحديد القةط  لج  ةه خبية ت

كو ت مي  م  الباحية يرد  لج كل  اا تراطار    الت مي  م  المةمولية المدبية يير المحدد القيمة و     
 دع تعيي  لل   أ  بط   العقد ابعداع محلخ يكو  خا حالة ا ماال للقول بص و القابوبية والفبية  و 

   ما  لا كا  المحل  اب  للتعيي  خليه كبا  ما يمب  م  القوا د العامة 2 دع  ابليتخ للتعيي   يطاالمحل و 
   م     يكو   دا  الممم  يير محدد القيمة و ر  براع العقد طالما  بخ  ابل للتعيي   بد تبفيل االتلاع 

  بحي  يتحدد محل االتلاع حيبئل بمقدار العك  المالا الل   داك لمة 3 بد تحق  الصطر الممم  مبخ
 .الممم  لخ المالية بةبك راوع ال ير  ليخ بدي  التعويل

  تو عنا طبقا لقوابي  التا يمكو كما    موطوع القةط يمك  تحديد   لج  ةاه القيمة اأ لج للطرر     
د بقيد اوكر  يير محدد  ا  بخ مقي    دا  الممم  يير معلوع ةلفا و م    و 4ااحتماار حةاكانحدا  و 

  و ي حظ خا الماال العملا 5كو  ا يليد    الطرر الل   داك الممم  لخاوكر  خا ت مي  اأطرار و 
 .6ااةت با  كو  دع تحديد كلا المبلغالممم  محدد خا و يقة الت مي  و  العملا    اأدل    يكو   دا 

لما كابر اركار الت مي  كا اركار تاارية تندو  لج تحقي  الرب    خنا ا يمكبنا    تمب  و     
للممم  لنع ت طية مالية مطلقة أ  كلا يتعارل م  مدالحنا  خقد درار  لج وط  تحديدا ماليا 

ما يعرو وكو  للت طية التا تمبحنا للممم  لخ ولل   لج طريقتي   حي  تط    دج حد ممك  للتعويل
يةمج ان فا   و التبليل  و الصلو   و كو ما يعرو خا ل ة الت مي  ببةقو المةمولية  وكلا  دبج حد لخ و 

                                                             
1
  .29ـ جميل موسى النعيمات، المرجع السابق،ص 

2
 .من القانون المدني الجزائري 37و  38ـ أنظر المادة  

3
 .627ـ  عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  

 .28ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  4
 .987ـ رمضان أبو السعود ، أصول التأمين ، ص  5
 .622ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  6
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لتبرير كلا المةل  تطر  اركار الت مي  و   1كلا الت مي  بالت مي  المحدد م  صطر يير محدد القيمة
 :اأةابيد التالية

حي     ية  دد الو ائ  خينا يير محدد  و تتال   ت مي  المةمولية المدبية تتمصل    حواد  م -
مةمولية الممم     تعويل الممم  لخ ا تتحدد ببتائ  وا عة واحدة ص ل خترة الت مي  بل تةتمر 

بالبتياة يمد  التكليو ال ير محدد   و 2كل  المةمولية  ائمة طيلة مدة العقد منما تعددر الو ائ 
 .اةتن   خاح  للقدرار المالية لاركار الت مي للممم  بطما  ما يترتك م   طرار  لج 

 دع حردخ  وكا د يمد   لج  كمالخ و    ان فا  المطل  للممم  لخ خا  قود ت مي  المةمولية   -
 . 3ااكتماع حيال  خعالخحر  و بنلا التحديد تدخعخ  لج  بدا  ال( اركة الت مي )

العالع خت  رر بخ التاريعار و التا يوما بعد يوع   د ةاد كلا التواخ خا ةو  الت ميبار  بر كل دولو     
تةير بحو تحديد ةقو لما يمك     تعويطخ و صادة خا المااار التا تتعاظع خينا خر   لحا  
الطرر بال ير  خ  يكاد يصلو     قد ت مي  مةمولية مدبية م   بدر التحديد المالا للطما  ةوا  كا  

 .حد  دبج  و حد   دا

أكمية تحديد ةقو المةمولية م  الباحية الفبية م   ال تحديد طوابط العقد  خقد ار  العمل بظرا و     
 لج تحديد ةقفا  للت مي  م  المةمولية  الةقو اأول يم ل الحد اأ دج للتعويل    الوا عة الواحدة 

ال ابا يم ل خ  يتااول التعويل    وا عة واحدة كلا الةقو بدرو البظر     يمة الطرر  والةقو 
ص ل كل  الفترة  خى  ( الحواد )الحد اأ دج للمةمولية ص ل خترة الت مي  بدرو البظر     دد الو ائ  

و ابقطج  قد الت مي  حتج ولو لع تك  خترة بفاد  امه ماموع مبالغ التعويطار المدخو ة كلا الةق
 .4م   بل بفاد العقد اأولياول للممم  لخ  براع  قد ت مي  تكميلا م  بفه المم ابتنر  و 

كما يد   يطا خا الت مي  م  المةمولية ال ير محدد  دع وط  ةقو للت مي   خيلتلع الممم      
كلا البوع م  الت مي  كو و   5بتعويل الممم  لخ تعويطا كام     مةموليتخ الباتاة       حاد  يق 

ديد حد   لج لنلا ع  أبخ م  يير الم ئع تحاأخطل  لا  ردبا حقا    بقدع للمتطرري  ما يعول طررك
 .   اأدل خا المةمولية المدبية واوك تعويل كل م   ديك بطررالتعويل صادة و 

                                                             
1
 .6، الهامش 6698ص  لسنهوري، عقود الغرر،ـ أحمد عبد الرزاق ا 

2
 .882ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء ،ص  

 .927،ص 6002ـ قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج،رسالة دكتوراه منشورة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  3
 .882انون والقضاء، ص ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق والق 4
 .6698ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  5
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يااول مقدار  و  ا1والوا   العملا ي بر  بخ ك يرا ما يحدل الطرر ا صادة خا  طار الت مي  انللاما    
ة الت ميبية للمتطرري  اللي  كع الطرو المقدود الحد اأ لج للت مي  مما يعبا انبقا  م  الحماي

خا كلا المقاع يمكد المارع الالائر   لج طرورة    يكو  الطما  المكتتك   و 2بالر اية خا كلا الت مي 
كاخيا ةوا   71/34م  اأمر  546 لج  520المبدو   لينا خا المواد م  ود الت مي  انللامية و خا  ق

ة  و ل طرار المادية   وة  لج واوك صلو  قد الت مي  م  المةمولية المدبية بالبةبة ل طرار الاةمابي
 .3م     ب  يتطم  ةقوط    ح  يمك     يحت  بخ  لج الطحايا  و لو  حقو نع

صادة منما يك  م  اأمر خى  الت مي  م  المةمولية المدبية يير المحدد  دب  وا عا يتعامل بخ و     
 .4بب  التاري   بخ  د  دب   للامياو 

 أهمية التفرقة بين قسمي التأمين من المسؤولية المدنية : ثالثا

تظنر اأكمية العملية للتمييل بي   ةما الت مي  م  المةمولية المدبية خا تعيي  مقدار مبلغ الت مي      
مبخ  حي  يكو  بالتالا تحق  الصطر الممم  خ للممم  لخ  بد  ياع مةموليتخ و الل  يتعي   لج الممم  دخع

 لج  در م  الةنولة خا الت مي  م  الصطر محدد القيمة  ي  يرتبط مبلغ الت مي  بقيمة الاا  الل  يعبج 
 .تبحدر  يمة تعويل الممم  لخ خا كلا المبلغ وا تليد  ليخو   5الممم  لخ بالحفاظ  ليخ

يواد اا  يرتكل  ليخ و ر  براع  يصتلو اأمر خا الت مي  م  المةمولية يير المحدد القيمة  ل او     
    مةموليتخ       حاد  يق   العقد لتعيي  مقدار مبلغ الت مي  خيعول الممم  لخ تعويطا كام 

كبا تظنر اأكمية و   6يد     يحدد الطرخا  لنلا الت مي   يمة الاخية تكو  كا الحد اأ دج للتعويلو 
م  لخ  ا  لج  يمة التعويل الل  را  بخ المطرور  ليخ العملية للقا دة البةبية  بحي  ا يحدل المم 

  خىلا كابر مةمولية الممم  لخ ا تتااول كلا المبلغ التلع الممم  بتعويطخ تعويطا 7 بد  ياع مةموليتخ

                                                             
فحسب تفاديا للعقوبة ـ ومثال ذلك التأمين من المسؤولية المدنية للمنتجات المسلة، ففي الحياة العملية يلجأ المؤمن لهم إلبرام هذه العقود ألنها إلزامية  1

 .يمة التأمين إن كانت كافية لتغطية مسؤوليتهم أم القدون أن يولوا أي اعتبار ل عدم إبرامها،
2
 .28ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

 .المتعلق بالتأمينات 37/02من األمر  629ـ أنظر المادة  3
4
المؤرخ في  28/67مر من األ 2المتضمن شروط تطبيق المادة  6380فبراير  62المؤرخ في  80/98من المرسوم التنفيذي رقم  6ـ تنص المادة  

يضمن المؤمن، دون حصر المبلغ،التبعات المالية "المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن األضرار على 6328يناير  90

 ".المنجرة عن المسؤولية المدنية التي تترتب على المؤمن له عن األضرار المادية المسببة للغير
 .6698لسنهوري، عقود الغرر، ص ـ أحمد عبد الرزاق ا 5
 .882ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، ص  6
 .27ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  7
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لا ااولر   با  مةمولية الممم  لخ كلا المبلغ ا تدر التلاع الممم   لج   بحةك مقدار مةموليتخ  و كام ا 
 .1بنلا خى  الممم  لخ ا يعول تعويطا كام العقد دو  ليادة  و لاخية المحددة خا القيمة الا

 

 :خالصة المبحث

تودلبا  لج  بخ  قد يطم  بموابخ الممم  الت مي  م  المةمولية  و  اةتعرطبا خيما ةب  ماكية     
 .مةموليةالممم  لخ طد التبعار المالية التا  د تلح  بلمتخ م  ارا  راوع ال ير  ليخ بال

البظع القابوبية الابينة تميل     يير  م   قود الت مي  و طبيعتخ الصادة التا كما بيبا با تخ وتطور  و      
م  اأطرار تحكمخ لار  بخ  وتودلبا  لج    الت مي  م  المةمولية المدبية بالريع م  كوبخ ت مي 

التا تحول قج لخ صدوديتخ التا يبفرد بنا و بالمباد  العامة للت مي   لج اأايا    ا  بخ تالصدائ  و 
ما يص  الصطر الممم  مبخ والل  وكما ر يبا  د اصتلو الفقخ دو  تطبي  بعل اأحكاع  ليخ صادة خي

 .التاري  خا تحديد و 

وببتقل خيما يلا  لج تحديد بطا  تطبي   قود الت مي  م  المةمولية ومعرخة مصتلو الاوابك المتعلقة      
 .وطوعبنلا الم

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .6697ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  1
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 المبحث الثاني
 نطاق تطبيق التأمين من المسؤولية

 لقا  ( الممم  لخ)   القول ب   الت مي  م  لمةمولية المدبية كو اآللية التا يمك  م  ص لنا للمةمول      
بلل  يطم  تعويل اأطرار التا يلحقنا ة  لج  ات  انة  صر  كا الممم  و   با  مةموليتخ المدبي

لمةمولية المدبية باصت و دور  و بوا خ    صل   لج  ط  خ   لج ا تبار    الت مي  م  ابال ير ا يمك
حلول محل الخرول تعلو خينا اركار الت مي     ت طية بعل المصاطر  وبالتالا يعرو حاار و 

الممم  لخ خا التعويل  ما بالبظر  لج صدودية كل  المةموليار  و المصاطر والتا ار  العرو  لج 
 تباركا يير  ابلة للطما   و لكو  كل  المصاطر ار  ااتفا   لج    يق  تحملنا  لج كاكل الممم  ا
 .لخ

القطا   لج تحديد بطا  معي  لعقد الت مي  م  المةمولية وببا ا  لج كلا خقد ار  العرو والفقخ و      
ا  تطبي  الت مي  م  ةبحاول م  ص ل كلا المبح  تحديد بطا يصرا  بخ كمبد   اع  و المدبية 

لل  بتحديد المةموليار التا يمك     تكو  محل ت طية م  ص ل كلا العقد  ع تحديد و  المةمولية المدبية 
خا و  بواع اأصطا  المامولة بالت طية وبعرا  لج تحديد بوع الصةارة التا يح  للممم  لخ المطالبة بنا  

يد خا كلا الت مي  م  ص ل تحديد بطا  تطبيقخ م  حي  اأصير ب تا  لج تحديد مفنوع المطرور المةتف
 :لل  كما يلا  و اأاصا 

 بطا  التطبي  م  حي  المةمولية: المطلك اأول -
 بطا  التطبي  م  حي  الصط : المطلك ال ابا -
 بطا  التطبي  م  حي  اأطرار: المطلك ال ال  -
 بطا  التطبي  م  حي  اأاصا : المطلك الراب  -
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 األولالمطلب 
 نطاق التطبيق من حيث المسؤولية

المةمولية  موما توحا بميدا  واة  ا حدر لخ بحي  يمك     تامل المةمولية اأدبية والمةمولية      
 و التلاع  دبا يترتك  ليخ الا      ما اأولج ختكو  بتياة انص ل بوااك(ابائية ا مدبية ا  دارية) القابوبية

ما و   1تعالج خا اآلصرةالا  ديبا يتوا  اهلل ةبحابخ و  الطمير  و اةتبكار الماتم   و دبا بدور  كو ت بيك 
تتميل بخ كل  المةمولية اأدبية كو اختقاركا لعبدر الطرر  بحي  ا يترتك  لينا ا ريع تحققناا طرر 

 .بال ير

ينا صط   ابوبا يتم ل خا  ما المةمولية القابوبية خنا تل  المةمولية التا يكو  موطوع المماصلة خ     
يمه لل  انص ل مدلحة انص ل بالتلاع  ابوبا يعرل داحبخ  لج الا   ابوبا  د يكو   قوبة  بدما 

تل  كا المةمولية الابائية  خا حي   د يقتدر لل  الالا   لج مارد تعويل يلتلع بخ الماتم  و 
كل  كا المةمولية المدبية  ومك     تقوع المةاه بمدلحة خردية و  المةمول  لا  د   ص لخ  لج مارد

ر تمه مدلحة الماتم  والفرد معا  كاتا  المةموليتا  معا  بدما يباع    انص ل بالتلاع  ابوبا  طرا
 .الةكولل  خا ارائع القتل والطرك والةر ة و 

ر الل  يديك  بدر الطر  كو ااتمالنا  لج لقابوبية    المةمولية اأدبيةالمةمولية اميل يما و      
 .كو ما تتحق  بخ المةمولية المدبيةةمولية الابائية  و يديك الفرد و لل  باكل المالماتم  و 

بحكع تعدد  بواع المةمولية كما دراةتخ كو ت مي  م  المةمولية  و بما    الت مي  الل  بح  بددد و      
   البح   ت مي  خا ت طية المةمولية ر يبا آبفا خىبخ م  المباةك    بتةا ل    المد  الل  يدلخ كلا ال

ك دل  اع خىبخ تدل     تكو  وطوع  قد ت مي  م  المةمولية   و خا المةمولية التا يمك     تكو  م
 .مح  للت مي  كل مةمولية  ابوبية ا تصالو  وا د البظاع العاع

   ب   ابوبا  و ائحا   خاركار الت مي  ا تتحمل ما يترتك    مةمولية الممم  لخ  ا ما ترتك     
   اركار "بقولنا  71/34م  اأمر  630كو ما تب   ليخ المادة د  ليخ القوا د العامة للقابو  و  و تمك

 و   ادة الت مي  كما كا /  و   ادة الت مي  كا اركار تماره اكتتاك و تبفيل  قود الت مي  و/الت مي  و
 ".محددة خا التاري  المعمول بخ

                                                             
 .62ـ بشوع عالوة، المرجع السابق، ص  1
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ا ار  الت كيد  ليخ  يطا خا و ائ  الت مي  م  المةمولية  بدما تمكد اركار الت مي   لج    كو مو      
المتطم  القابو   41/15المتعل  بالت ميبار واأمر  71/34الطما  الوارد خا كل  الو يقة يبظمخ اأمر 

 .المدبا الالائر 

مي  للممم  لنع خا  قود ت مي  المةمولية خم  الممكد بعد لل     الطمابار التا تمبحنا اركار الت      
 .اللوائ    دائرة ما يب   ليخ القابو  والتبظيع و  ا يمك     تصرا

المتعل  ببطا  تطبي  الت مي  م  المةمولية  يبب ا    بحدد اابة  لج الةمال المطرو       و لإلو      
أبواع اأصر  م  المةمولية تدصل طم  بطا  بلل  تكو  االقابوبية ال ير  ابلة للت مي  و  وا المةمولية 

 .الت مي  بدرو البظر    الودو الل  تودو بخ

 المةمولية المةتبعدة م  بطا  الت مي : الفرع اأول -
 المةمولية القابلة للت مي : الفرع ال ابا -

 الفرع األول
 المستبعدة من نطاق التأمين ةالمسؤولي

 مح  للت مي  كل مةمولية  ابوبية ا تصالو  وا د البظاع العاع  ر يبا خيما ةب   بخ تدل     تكو      
التا يمك  لية باتاة    خعل مصالو للبظاع واآلداك العامي  و بلل  تصرا م  دائرة كلا الت مي  كل مةمو و 

 :تلصيدنا خيما يلا

 المسؤولية الجنائية : أوال

التا يندو الماتم  م  ورائنا وبة الابائية  و ةا كو اصدية العقيقوع القابو  الابائا  لج مبد   ةا     
 لج  د   ا وااا الملبك  و رد خ  لج ما  اع بخ م  تدرخار طد الماتم  ب ةر   خيتحمل الاص  

ا يقبل م  كلا الاص     يلقا بنل  العقوبة  ليخ  ابوبا كل  العقوبة وحد   و الل  ارتكك الفعل المعا ك 
ر  حتج ولو كابر العقوبة المترتبة  لج تحق  المةمولية الابائية لار كل  القا دة تةآصر  و   لج اص 
 .1(يرامة مالية)آ ار مالية 

                                                             
1

 .638السابق، ص  ـ موسى جميل النعيمات، المرجع
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يترتك  لينا م   ما  م  مصاطر المةمولية الابائية و لما كا  اأمر كلل   خىبخ ا ياول الت ميو      
فعل متعمد ا تر  بقدد ةيا  خا لل     تكو  المةمولية الابائية  د تحققر بتياة ل قوبار مالية  و 

ابائا  و    تكو   د تحققر بتياة صط   و  كمال دادر    الاابا  خنا مةتبعدة م  حكع الت مي  خا 
 .1كلتا الحالتي 

ةابقا خيما يتعل  باصدية العقوبة   كما لكرباياد اةتبعاد كل  المةمولية م  بطا  الت مي  مبررا لخ و     
بنا ابائيا  أ  كل م  ال رامة والمدادرة المالية  و المدادرة التا يحكع خ  ياول الت مي  م  ال رامار 

العقوبة ياك    تبقج اصدية مرا اة للبظاع العاع  خالت مي  م   ال رامة  و المدادرة يكو   ل   قوبة و 
 .2باط  لمصالفتخ للبظاع العاع

ا كا  العقد باط لبظاع العاع و   ا يكو  مصالفا ل طو  لج لل   بخ ياترط خا محل الت مي          خقد 3ا 
تكو  مح  للت مي  كل مدلحة ا تدادية "قابو  المدبا الالائر   لج  بخ م  ال 265بدر المادة 
ما ا ا  خيخ     لقا  الاص   لج يير  و   4" لج الاص  م  دو  و وع صطر معي  مارو ة تعود

 .     لعاعبآ ار  خعالخ التا ارمنا القابو  مصالو للبظاع ا

 ليخ ا ياول    يتحمل الممم  العقوبار  و ال رامار التا تق   لج الممم  لخ المةمول  أبخ ا و     
 .ياول    يتصل  كلا اأصير م  بتائ   خعالخ المصالفة للقابو  بىلقائنا  لج كاكل الممم 

التا تب  القابو  المدبا و  م  266يمكد المارع الالائر   دع اوال كلا الت مي  م  ص ل المادة و     
الارط الل  يقطا بةقوط الح  خا : يكو  باط  ما يرد خا و يقة الت مي  م  اروط اآلتية"  لج 

 ".التعويل بةبك صر  القوابي   و البظع  ا  لا كا  لل  الصر  اباية  و ابحة  مدية 

اللوائ  د اأ مال المصالفة للقوابي  و م  ص ل اةتقرائبا لنلا الب  باد    المارع  د  اال اةتبعاو     
كا ابطوا  كل  المصالفة  لج اباية  و ابحة  مدية  وكلا يعتبر تطبي  خا حالة واحدة و   ابواخ  اع  

 .كلال  العمدية لمصالفتنما للبظاع العاعو  لائيةالالعدع اوال الت مي   لج المةمولية 

 

                                                             
1
 .682ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق،ص  

 .6668ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  2
 .82ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  3
 .اقي من القانون المدني العر 690من القانون لمدني األردني و المادة  366ـ تقابلها المادة  4



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

74 
 

 طة بمسؤولية جنائية عمدية      المسؤولية المدنية العمدية أو المرتب: ثانيا 

ك يرا ما تصتلط خا اآل ار الابائية خكرة التعويل م  خكرة العقوبة  حي  تتداصل المةمولية المدبية م      
يبا المةمولية الابائية بتياة خعل واحد  خىلا كابر المةمولية الابائية ياك    يتحملنا المحكوع  ليخ كما ر 

بالبةبة لآل ار المالية للاريمة الابائية ياك التمييل بي  ما  لا كابر المةمولية بخ و خيما تقدع كمبد   اع  خى
 .الابائية  مدية  ع يير  مدية

   ل تعتبر باائة    خفا الحالة اأولج ا تبطو  المةمولية المدبية طم  بطا  الت مي  م  المةمولية    
صطئخ العمد      م  مةموليتخ    تعمد   ا يمك  تدور اص  يمم  م  مةموليتخ   خعل متعمد و 

لت مي     ياا  اانطرار باآلصري   خىلا  طر بنع متعمدا دخ  الممم  التعويل  بخ  خم  ا   كلا 
                        . 1كلا حتما مصالو للبظاع العاعبالباه مادامر العا بة م موبة  و الممم  لخ  لج انطرار 

امل تل  المةببة  ددا  و يبحدر خا بطا  المةمولية ال ير  مدية  بحي  ا يخت مي  المةمولية     
  أ  اةتبعاد اأصطا  العمدية م  2لو لع يتطم   قد الت مي   اارة  لج لل  مدا  وتةر  كل  القا دة و 

للبظاع  ط  العمد  مصالوأ  الص ا  ةاه للقول ب ير لل  يقوع  لينا الت مي  بكل  بوا خ و المباد  التا 
  .اآلداك العامي لت مي  ياك    ا يصالو البظاع و  د ر يبا خيما ةب     محل االعاع و 

م  المباد  اأةاةية للصطر  طاخة  لج    اةتبعاد ت مي  المةمولية العمدية يعد تطبيقا مباارا لمبد      
  ياعل المةمولية الممم  كو  دع تعل  تحق  الصطر بمحل  رادة الممم  لخ  لل     الفعل العمد ا و 

الت مي   مبنا ممكدة الو وع مما يفقد الصطر كبا  بدرا  ةاةيا يتم ل خا واوك كوبخ احتماليا  خيبعدع
 .كو الصطر المحتمللفقدا  رك  م   ركابخ و 

 ما خا الحالة ال ابية  ي  تتداصل المةمولية المدبية م  مةمولية ابائية يير  مدية خى  الت مي  م      
المةمولية اائل  حي  يامل الت مي  اآل ار المدبية للاريمة الابائية  خى  ارتكك الممم  لخ اريمة  تل 
بتياة صط  ددر  بخ كما لو دكه  حد المارة بةيارتخ صط   يكو  الممم  مةموا    تعويطخ    مبلغ 

      . 3التعويل المدبا الل  يتع الفدل خيخ

                                                             
 .6668ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  1
 .606ـ جميل موسى النعيمات، المرجع السابق، ص  2
 .606ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق،ص  3
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ية التا تفرل كعقوبة المةمولية الابائية يامل آ ار المةمولية الابائ  ليخ خى  حظر الت مي  م و     
 .كل  اأصيرة  مدية ا يامل اآل ار المدبية للاريمة الابائية ما لع تك كال رامار والمدادرار و 

 ما يترتب عنها من آثار ماليةية و األحوال الشخص: ثالثا

لمالية المترتبة  لينا بي  تتعدد تبعا للل  اآل ار او  ة بي  لواا وط   وميرا تتعدد اأحوال الاصدي    
الخ  مما ي ير التةامل حول المد  الل  تبا  خيخ    تل  اأحوال مةمولية مدبية  ..... ميرا منر وبفقة و 

 . ع مد  اوال الت مي  م    بائنا المالية؟

المةمولية المدبية  حتج ولو  يقدر الفقخ  بخ ليه ل طرار الباامة    اأحوال الاصدية  ةاه خا    
ةاةا لخ خا المةمولية المدبية  باع  بنا  للاع طرو ما خينا بالتعويل  بحاة    كلا التعويل ا ياد  

ترتيبا  لج لل  لو كا  الاص  ممم  م  المةمولية المدبية خى  الممم  ل  يكو  مللما بتعويل الممم  و 
     . 1لخ  ما يرمخ م  مال بةبك تل  اأطرار

                                                                                                                                                                                  المسؤولية المرتبطة باألعمال الحربية                                                                                          : رابعا 

ا ي طا الت مي  م  المةمولية    مةمولية مدبية يكو  باومكا مرتبطا باكل مباار  و يير مباار     
يدصل طم  مفنوع الحرك كاخة اأ مال الابينة بالحرك بما ةوا  كابر معلبة  ع يير معلبة  و بالحرك 

الةلطار الرةمية ن ا ة كاوع متو    كما يامل وك   الةريي  م   بل الحكومار و ع الخا لل  اةتصدا
ايتداك  ال ورة  التمرد  العديا   ال لو النياا  الاعبا  الحرك اأكلية  أاببا  يطا   مال العدو ا

 .2أ مال الملكورةما تقوع بخ الةلطة الار ية م   ارا ار لقم  االتآمر وامي  اأ مال العدائية و  الةلطة 

ريع    المارع الالائر   د  اال الت مي  الكلا  و الالئا    اأطرار الباامة    كل م  الحرك و     
   ا 3لتصريك مقابل  ةط  طاخارابار الاعبية    مال انركاك و انطأاببية  الحرك اأكلية  الفت  و ا

بظرا للبتائ  الكار ية التا تباع    تحققنا   ي     اركار الت مي  تعمل  لج تابك م ل كل  الطمابار 
 .تططر اركار الت مي  لدخ  مبالغ طصمة لتعويل لبائبنا

 
                                                             

1
ولية عن حوادث السيارات،التأمين اإلجباري من ـ محمد إبراهيم دسوقي،التأمين من المسؤولية،األحكام العامة، التأمين اإلجباري من المسؤ 

 . 87، ص 6337المسؤولية عن تهدم المباني، دون رقم الطبعة،دون دار نشر،القاهرة، 
 .688ـ شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص  2
 .37/02من األمر  80و  93ـ أنظر المادتين  3
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 خامساـ المسؤولية المرتبطة بالنشاط النووي و األسلحة الكيماوية

 ليخ خم  التحديل الحادل    تعتبر ر ية  و تعتبر اأصطار البووية م  اأصطار لار الطبيعة الكا    
مدادركا م  اأصطار المةت باة مطلقا خا بظاع الت مي   للل  تعتبر اأصطار  لج اصت و  بوا نا و ل  ك

 .1المةمولية المدبية المرتبطة بنل  اأصطار صاراة    بطا  الت مي  م  المةمولية

ر مباارة    اناعا ار البووية تامل كل  اأصطار كل اأطرار الباامة بدفة مباارة  و ييو     
     كل الحواد  التا ترتبط باكل مباار  و يير مباار بالتعرل لطا ة ماعة  و 2 طرار الطا ة اللريةو 

تلو   اعا ا م     و ود بوو   و مصلفار بووية  و م  احترا  و ود بوو   و اباطار بوو   و 
اللر   و  صدع اابف     ة    و انال يةت و مفا ل بوو   و  اناعا ار الدادرة       مبا ة

ةيتحمل مةمولية التعويل    كل  الحواد  مال  المبا ة اللرية  و المفا ل البوو  ةوا  كابر البوو   و 
 .3كل  المبا ة مواودة  لج المةتو  الوطبا  و خا   ليع دولة  صر 

و تصل  وم  لل  خى  كلا ااةت با  ا يبدرو  لج البظار الماعة   دا الو ود البوو    بدما تبقل      
 .4 و تةتعمل أيرال تاارية  و لرا ية  و طبية  و  لمية  و يير لل  م  طر  ااةتصداع الةلما

ا تصتلو البتائ  الكار ية التا تباع    اأصطار الكيماوية  و الار ومية  و الكنروم باطيةية    و     
طية نا مةت باة كا اأصر  م  الت تل  التا تباع    اأصطار البووية  للل  ا تبرر الحواد  المرتبطة ب

بالتالا خى  المةمولية المدبية التا يرتبط باومكا باأةلحة الملكورة تعتبر بمواك  وا د بظاع الت مي   و 
تلو أطرار الاةدية و يامل كلا ااةت با  المةمولية    الوخاة وارا بطا  الت مي  م  المةمولية  و صا

مباارة  و يير مباارة     ة   كيماو   و ار وما  و    ة   الممتلكار التا يتةبك بنا بدورة 
الطرر ب   بظاع للحاةبار  و ر الكنروم باطيةية   و اةتصداع وتا يل ك داة نبلال األ  و يعمل بالمواا

 .5 انلة بظع المعلومار  و    بظاع  لكتروبا

 
                                                             

 .688ن من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص ـ شكري بهاء بهيج، التأمي 1
المتعلق  28/67من األمر  2و المتعلق بتحديد شروط تطبيق المادة  6380فبراير  62المؤرخ في  80/98من المرسوم رقم  8ـ تنص المادة  2

يع أنواع التأمين من المسؤولية األخرى بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض على األضرار و التي أصبحت مبدءا يعمل به في جم
وانبعاثات الحرارة واإلشعاع  الناجم عن تحول النووي  تتستثنى من الضمان األضرار الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن االنفجاريا:" على

 ".ذراتالذرية أو الفاعلية اإلشعاعية، و عن آثار الطاقة اإلشعاعية المتولدة عن التسارع االصطناعي لل
 .687ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  3
 .683ـ شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص  4
 .683ـ المرجع نفسه، ص  5
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 سادسا ـ المسؤولية عن التلوث البيئي

الل  يعتبر ت ميبا الل   وابتخ المعاكدار الدولية و المةمولية    التلو  البحر  خيما  دا الت مي  م      
 ائما بلاتخ  خى  المةمولية المدبية الباائة    حواد  التلو  البيئا ا تبطو  تحر بطا  الت مي  م  

مةموا  المةمولية   خ  يكو  الممم  مةموا    تعويل الممم  لخ    المبالغ التا يكو  كلا اأصير
يامل ر مباار بحاار التلو  البيئا  و    دخعنا بةبك  ياع مةموليتخ  و ارتباطنا باكل مباار  و يي

 و  لل  المةمولية المدبية الباائة    اأطرار  و    اند ا  بواود طرر  و     خرا   و ابتاار 
 مي  م  المةمولية    صةارة  و   خ  ي طا الت   و  خ ر مواد تمد   لج التلو تةرك  و صروا  و  ط 

مداريو باائة    طلك  و  مر  و مقتطيار  ابوبية  و بظامية  تواك  لج الممم  لخ اصتبار  و مرا بة 
 و تبظيو  و بقل  و احتوا   و معالاة  و  لالة التةمع  و تحييد  و التعامل ب   طريقة  صر  لتقييع ت  ير 

التةويار الودية  و اأحكاع القطائية الدادرة طد ار التعويل و بما خا لل  طلب مواد مةببة للتلو  
ةوا   كا  بط بخ ويعمل بالبيابة  بخ  و الممم  لخ  ةوا   با ر بفعل الممم  لخ  و    اص  آصر مرت

التلو   و ت  ير المواد المةببة للتلو  مفاائا  و تدريايا  و  رطيا  و مقدودا  و ممك  التببم بخ  و 
 .حي ما تحق كيفما و  حتميا متو عا  و 

بلخ  و كما ا ي طا الت مي  مةمولية  الممم  لخ المرتبطة بالممتلكار العائدة لخ  و الما ولة م       
التا كابر خا    و ر م  اأو ار مةتصدمة م   بلخ  و م   بل اأاصا  الممارة  و المعارة لخ  و 

  و تدريو  و معالاة المصلفار   و يرال صل   و بقلالمرتبطي  بخ و اللي  يتدرخو  بالبيابة  بخ  أ
 .   مواد كابر تعامل با تباركا م  المصلفار 

 المقدود بالمواد المةببة للتلو      مواد دلبة  و ةائلة  و يالية  و  ابلة ل لتناك  و  ابلة نحدا و     
المواد المطادة لنا الحوامل و صابقة و ة وال الار الالمواد الب ةتيكيتلو  بما خا لل  الدصا  والبصار و 

 .1حدول طلك  ليناتكييفنا و كلل  المصلفار التا يمك    ادة تدبيعنا و والمواد الكيماوية والبفايار  و 

 

 

                                                             
 .688ـ شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص  1
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 الفرع الثاني
 المسؤولية القابلة للتأمين

وبة المتعلقة ر يبا خيما ةب     كبا  بعل  بواع المةمولية ا ياول الت مي  مبنا  بظرا لاصدية العق    
مما ا ا  خيخ    الت مي  م  المةمولية المدبية اائل بالبةبة لكل تعويل و بنا  و لمصالفتنا للبظاع العاع  

 .يلتلع بخ الممم  لخ   لا كا  مددر  المةمولية التقديرية  و العقدية دو  مدادر االتلاع اأصر 

بما ل مةمولية مدبية  ابلة للت مي  و لك  ليةر ك     المدبية كا  ما يمك  الت مي   ليخ م  المةموليةا 
المببية  لج  ةاه الصط  ال ير  مد  ب ل البظر    كو  كلا الصط  يةيرا  ع المةمولية الصطئية و 

اةيما    ما المةمولية الباائة    الصط  العمد  خنا ا تدل  موطو ا للت مي   ابوبا لمصالفتنا  وا د 
 .البظاع العاع 

  كلا  بخ خيما  دا ما ةب     بيبا  خا ا   المةمولية المةت باة م  الت مي  خىبخ ياول الت مي  يفنع مو     
ا حدود لنلا الت مي   ا ما يكو   د ائة    بااط الاص  خا الماتم   و م    با  المةمولية المدبية البا

 .ويلب   ليخ دراحة  قد الت مي  م   يود تط  حدا لبطا  التلاع الممم  بالتع

 .خيما يلا ةبورد  بواع المةمولية المدبية القابلة أ  تكو  مح  للت مي و     

 أوال ـ المسؤولية الشخصية التقصيرية

تتصلل البااط اا تياد   ياول الت مي  م  المةمولية الاصدية التقديرية للحواد  العرطية التا    
التا يبت   بنا  طرار مادية  و و  خ باللار التا تبا     ددور  كمال  و صط   و تقدير  بللاص  و 

   ا تكو  طم  ئية  مدية كما ر يبا خيما ةب   و اةمابية تلح  بال ير بارط    ا تقتر  بمةمولية ابا
 .المةموليار المةتبعدة اأصر 

 العقدية ثانيا المسؤولية 

مولية المدبية  مي  م  المة طاخة  لج اوال ت مي  المةمولية الاصدية التقديرية ياول كلل  الت    
الباائة    انص ل بتبفيل التلاع  قد   ةوا   كا  التلاع بتحقي  بتياة  و التلاما ببلل  باية  العقدية و 

كو   و ااحتيال الللا  يوحيا  بةو  بية الاص بائ لنل  المةمولية بال   و بارط    ا يقتر  انص ل الم
 .كو حة  البية  كما ر يبا ةابقاا و ت مي   ما يتعارل م   كع مباد  ال
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 ثالثا ـ المسؤولية المهنية 

تقوع  لج بفه لية المدبية بفر ينا التقديرية والعقدية  و المةمولية المنبية كا دورة م  دور المةمو     
الع  ة الةببية م  اصت و خا ودو رك  الصط  وودو م  ددر  بخ لطرر و اوكا الصط  و  ركابنا 

   للع المةمول بتعويل الطرر الباائ وداخنا قر كل  المةمولية وخ   ركابنا و ى  تحقكلا الصط   خ
 . بنا

لملاولة المنبة التا     ولنما    يكو  الفا ل ممك مولية  المنبية  ا بتواخر ارطي ا تبنل المةو     
المنبا  خى  تصلو  حد  ابينا    يكو  الصط  المبةوك ددور   ليخ صطئا منبيا مرتبط ببااطخ يحترخنا  و 

كلي  الارطي  خى  المةمولية المترتبة ا تعامل بكوبنا مةمولية منبية  بل تعامل با تباركا مةمولية 
 .تقديرية  و  قدية ا تيادية

منبتخ  ي طا الت مي  المةمولية المنبية الباائة    ارتكاك الاص  صط  منبا يرتبط بممارةةو     
 .الخ....المنبدهالمحاما و  كمةمولية الطبيك  الديدلا 

 الغير حيةدنية الناشئة عن األشياء الحية و رابعا ـ المسؤولية الم

قة ياول الت مي  م  المةمولية المفترطة القائمة  لج وااك الحراةة  كالمةمولية الايئية والمتعل    
م  القابو  المدبا  505خا المادة  االمبدو   لينباأطرار الباامة    اآلار واأانلة الميكابيكية و 

التةيير والر ابة  يعتبر مةموا لخ  درة ااةتعمال و كابر كل م  تولج حراةة اا  و "التا اا  خا بدنا و 
يعفج م  كل  المةمولية الحاره للاا   لا  بر    لل  الطرر   يحد خ لل  الاا   و    الطرر الل

 ".   و الحالة الطارئة  و القوة القاكرةحد  لةبك لع يك  يتو عخ م ل  مل الطحية   و  مل ال ير

والتا اا   507خا المادة  االمبدو   لينو  كلل  المةمولية الباائة    الحيوابار التا خا  ندتخو     
لو طل الحيوا   و ةمول  ما يحد خ الحيوا  م  طرر و لو لع يك  مالكا لخ  محاره الحيوا  و "خينا 

 ".حاد  كا  بةبك ا يبةك  ليختةرك  ما لع ي بر الحاره    و وع ال

 االمبدو   لينتندع الببا  و كما يمك  الت مي  م  المةمولية الباتاة    اأطرار التا يحد نا     
 .م  القابو  المدبا  573بمواك المادة 
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  يلتلع الممم   ي 71/34م  اأمر  56كو ما ب   ليخ المارع الالائر  دراحة خا ب  المادة و     
الحيوابار التا يكو  الممم  لخ مةموا  بنا مدبيا صةائر واأطرار التا تحد نا اأايا  و بتعويل ال

 .بمواك المواد الملكورة     

 خامسا ـ المسؤولية عن فعل الغير  

م  كع  التوايخ كمةمولية الاص      صطا ولية القائمة  لج وااك الر اية والر ابة و كا المةم و     
كل م  " التا تب   لجم  القابو  المدبا و  507/5 المادة لل  وخقا لحكعري  و تحر ر ايتخ م  القاد

ياك  ليخ  ابوبا  و اتفا ا ر ابة اص  خا حااة  لج الر ابة بةبك  در   و بةبك حالتخ العقلية  و 
 ".الاةمية  يكو  مللما بتعويل الطرر الل  يحد خ لل  الاص  لل ير بفعلخ الطار

والمرتكبة   با   يامنع بعملنع   تواينخو  ر ابتخدميخ اللي  يعملو  تحر ا  مةتصمةموليتخ     صطو     
يكو  المتبوع مةموا    الطرر الل  يحد خ تابعخ بفعلخ "التا اا  خينا و  502لب  المادة لل  وخقا و 

لو لع ة و ظيفتخ  و بةببنا  و بمباةبتنا  وتتحق     ة التبعيالطار متج كا  وا عا مبخ خا حالة ت دية و 
 ".يك  المتبوع حرا خا اصتيار تابعخ متج كا  كلا اأصير يعمل لحةاك المتبوع

الماار  لينا  71/34م  اأمر  56و د  اال المارع ت مي  كل  المةمولية كا اأصر  بمواك المادة     
  الممم  لخ الصةائر التا يحد نا اأاصا  اللي  يكو ل  للاع الممم  بت طية اأطرار و       م  ص 

 .الملكورتي       502و  507مةموا مدبيا  بنع طبقا للمادتي  

وبالفرا  م  بيا  المةموليار القابلة للت مي  والمةتبعدة م  الت مي   ببتقل خيما يلا  لج تحديد بطا      
 .تطبي  الت مي  م  المةمولية م  حي  الصط 
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 المطلب الثاني
 نطاق التطبيق من حيث الخطأ

كا  يرتكبخ  كل خعل  يا"م  القابو  المدبا والتا تص  المةمولية  لج  بخ  567تب  المادة     
 ".ع م  كا  ةببا خا حدو خ بالتعويليةبك طررا لل ير يلل الاص  بصطئخ و 

كلا يامل كل رر لل ير مللع بابر كلا الطرر  و و ليخ خى  كل اص  يتةبك بفعلخ خا  حدا  ط    
تكو  بتياتخ  لحا  الطرر بال ير ةوا   كا  كلا الفعل متعمدا  ع يير متعمد ص  و يددر    الا خعل

 .1اةيما  ع يةيرا ياكل اريمة  ع ا

لا كا  خا ل الطرر ية ل كبا    دي  التعويل  يا كا  مددر  خى  التةامل الل  ي ار يتعل       وا 
ي  بمعبج آصر كل تقبل اركار الت مخعال؟ و  طية كل  اأبالمد  الل  يمك  خيخ لاركار الت مي     تقبل ت

بالتالا تحمل دي  التعويل منما كا  مددر  باكل مطل  ودو  تحديد  ت طية امي   خعال الممم  لخ و 
 . ع  بنا تعلو    ت طية بتائ  بعل اأخعال  و مدادر الدي 

كمالخ يير او  القا دة خا امي   بواع الت مي   بنا ت طا صط  الممم  لخ     لمتعمد ةوا   كا  الصط   و ا 
ا يصرا الت مي  م  المةمولية    كل  القا دة  ل يبةحك بطا خ  لج ت طية   و 2انكمال يةيرا  ع اةيما

ال متعمدا  و مبطويا  لج مةمولية الممم  لخ الباائة    صطئخ  و  كمالخ ما لع يك  كلا الصط   و انكم
م  المةمولية بمصتلو  بوا نا  خقد حابر مةمولية الممم     كلا ما  كدتخ اروط و ائ  الت مي  ال    و 

خيما يلا ةوو و   3تعويل الممم  لخ  لا كا  الصط  المبائ لمةموليتخ متعمدا  و صط  مبطويا  لج ال  
 .أصطا  الم طاةابحدد اأصطا  المةتبعدة م  الت طية و 

 
                                                             

1
 -Mohamed Jamal BANNOUNA :La responsabilité civile est-elle toujours basée sur la faute ?position de 

l’assurance de responsabilité civile .La tribune juridique revue semestrielle  des études et de recherches juridique 
et jurisprudentielles . N=o5.Octobre 2013.p.17. 

2
س ثمة مقياس للتفرقة بين الخطأ اليسير و الخطأ الجسيم، إال أن الخطأ يكون جسيما إذا اقترن بمخالفة ـ يرى المحامي شكري بهاء بهيج أنه لي 

ج، عرضية لنص عقابي، أما إذا تعلقت المخالفة بمحض إرادة الشخص مع علمه بنتائجها فالخطأ هنا يكون متعمدا، أنظر في ذلك ـ شكري بهاء بهي
،السنة الحادية 6التشريع والفقه والقضاء،مجلة رسالة التأمين الصادرة عن اإلتحاد األردني لشركات التأمين،عدد الخطأ الجسيم و الخطأ المتعمد بين 

 .6008عشر،أفريل 
3

 :ـ تنص الشروط العامة للتأمين من المسؤولية عن المنتوجات المسلمة على 
 «  sont formellement exclus les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou d’un acte frauduleux , étant 
entendu que sont seuls exclus les fautes intentionnelles et les actes frauduleux du président et des 
administrateurs , directeurs généraux , gérants et autres présentant légaux » . 
«  la garantie de l’assureur n’est acquise que lorsque cette responsabilité est encourue du fait d’une erreur, 
d’une maladresse, d’une faute involontaire »    
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   المةموليةاأصطا  المةتبعدة م  الت طية خا الت مي  م: الفرع اأول -
 اأصطا  الم طاة خاا الت مي  م  المةمولية: الفرع ال ابا -

 الفرع األول
 ةاألخطاء المستبعدة من التغطية في التأمين من المسؤولي

التا  د تتةبك خا انطرار رل لنا الاص  خا حياتخ اليومية و النفوار التا يتعتتعدد اأصطا  و     
بالتالا تحمل الممم  لبتائاخ  ما يمك  ت طيتخ بمواك الت مي  و  صطا ا   كا  كبا  م  كل  اأآلصري   و با

ةبحدد   و ااةت با  م  الت طية ةوا  بب  القابو   و بب  العقدلبعل مبنا يكو  مح  ل ةتبعاد و خى  ا
 . خا كلا الفرع كلا البوع اأصير م  اأصطا  مبرلي  ةبك اةتبعاد 

 األخطاء العمدية: أوال

ر اأةاةا خا الصطر كو  بدر ااحتمال  و  دع الت كد  و الا  خىل ابتفج كلا العبدر    العبد    
 لج لل   لا تعل  و وع ابتفا  الصطر تبتنا الحااة  لج واود الت مي  ابعداع محلخ  و ب  و ابتفج الصطر

بمايئة  حد الصطر بىرادة  حد طرخا  قد الت مي  ابتفج  بدر ااحتمال  أ  تحق  الصطر يدب  مركوبا 
و خ حتج ا يدخ  مقابل الت مي  خىلا تعل  و وع الصطر بمايئة الممم  خىبخ يعمل  لج  دع و  الطرخي  

كو  مر بادر خا الوا   العملا   ما  لا تعل  و وع الصطر بىرادة الممم  لخ وكو اأيلك اأ ع  خىبخ يلا  و 
 .1 مر مبا ل للبظاع العاع كومقابل الت مي  و  لج و وع الحد  حتج يقبل لج العمل  

 ليخ خى  و وع الصطر ياك  ا يكو  معلقا  لج  رادة  حد طرخا  قد الت مي   بل يبب ا    يكو  و     
 .2الصطر صاطعا خقط  لج  امل المدادخة  و الطبيعة  و  امل  رادة ال ير

ةبك م  اأةباك الواردة خا خالممم  لخ يتمت  بالت طية الت ميبية متج تحق  الصطر الممم  مبخ أ      
م   مة خى  العمل القدد    و 3م  تدصل بىرادتخ المبفردة خا  يقا نا( الممم  لخ)العقد بارط  ا يكو  كو 

حتمال الل  يقوع بخ الممم  لخ ا يعد  بدرا خا تكوي  الصطر بالمفنوع الت ميبا  أبخ يبفا  بدر اا
كا تحقي  و  ال اية التا يقوع  لينا ت مي  و اوكر خكرة التباخج و وياعل الصطر حاد ا ممكد الو وع وكو ما ي

القول ة مادية  و مدلحة معبوية لديخ  و اأما  لد  الممم  لخ م  صطر صارا     رادتخ  د يديك مدلح
                                                             

 .682ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  1
 .690ـ شهاب أحمد جاسم العنكبي، المرجع السابق، ص  2
 .666ق، ص ـ أحمد أبو السعود، المرجع الساب 3
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ئل اأم  يدب   حد مدادر ب ير لل  يترتك  ليخ    يحيد الت مي     يايتخ  خبدا م     يكو   حد وةا
 . را   لج حةاك اركار الت مي  بدو  واخ ح انالرب  و 

ببا ا  لج لل   دب   دع اوال الت مي  م  صط  الممم  لخ العمد  مبد ا  اما   ر  التاري  والقطا  و     
  1خا امي  الدول  لج يرار المارع الالائر  الل    ر  طم  اأحكاع العامة للت مي  البر  والبحر 

ددنا لمعالاة بعل  بواع الت مي   خ دب  بلل  الصط  العمد  كلل  خا بعل البدو  التا صو 
 .التا ا ياول امولنا  و ت طيتنا بالت مي لمةت باة خا امي   قود الت مي  و يدصل طم  الحاار ا

وكبا يدور البح      ةاه  دع اوال الت مي  م  الصط  العمد   خقد اتاخ البظر  لج ا تبار بط       
التا تقرر بط   االتلاع ا د العامة خا بظرية االتلاع  و العمد  للممم  لخ تطبيقا للقو  الت مي  م  الصط 

المعل   لج ارط  راد  محل م  اابك الملتلع  وكلا البظر ليه دائبا أ  كلا الحكع ا يبطب   لج 
ديا محطا  ل    لل  لةببي   اأول    تعمد  يقاع الحاد  ليه ارطا  رامد  و حالة الت مي  م  الصط  الع

الةبك ال ابا كو  بخ قاع الصطر خيعتبر وا عة مادية  و كلا الارط ما كو  ا تعبير    انرادة   ما تعمد  ي
ياترط لبط   االتلاع المعل   لج ارط  يراد  محل    يكو  التعلي   لج  رادة المدي    ما خا حالة 

الدائ  خا العقد بمبلغ كو بمحل  رادة الممم  لخ و طر يتعل  الت مي  م  الصط  العمد  للممم  لخ خالص
 . 2ليه المدي الت مي  و 

 :خا وا   اأمر    مرد اةتبعاد اأصطا  العمدية م  الت مي  راا  أمري  كماو     

خ  ياول كما لكربا ةابقا    يلقا الاص  بآ ار  خعالخ التا ارمنا القابو    بخ مصالو للبظاع العاع: أولا
كلا ةياا   لج معبا  تحميل بتائ  خعل متعمد  و     خطما  الممم  للصط  العمد  للممم  لخ لج يير 

ارتكاك الصط  م  طرو الممم  لخ طالما  بخ ل  يدخ   مبخ  كما    خا  االتخ تمكي  ن را  الممم  لخ 
 .3 لج حةاك يير 

صطر حاد  مةتقبلا اارة  لج    اللقد ةب  ان ابتفا  دفة ااحتمال الوااك تواخركا خا الصطر: ال ابا
ا يتو و تحققخ  لج محل  رادة  حد طرخا العقد  لل   بخ  لا تعل  الصطر بمحل  رادة محتمل الو وع و 

                                                             
 .فيما يخص التأمين البحري  606، والمادة 6فقرة  66ـ أنظر فيما يخص التأمين البري المادة  1
 .660، ص 6336ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين،الطبعة الثالثة، دون دار نشر، القاهرة،  2
 .ـ ويظهر هذا جليا في التأمين على األشياء 3
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بالتالا خى  الصط    و 1 دب  تحق  الصطر ركيبا بمايئة كلا الطرود الطرخي  ابتفج  بدر ااحتمال و  ح
  وكلا يمد   لج 2القائع  لينا و ياعل مبخ حاد  محق  الو وع العمد  يبفا    الت مي  الدفة ااحتمالية

 .بالتالا ابعداع محل الت مي  مما يمد   لج بط بخارط م  اروط الصطر و  ابعداع

لا كا   دع اوال ت مي  الصط  العمد   لج البحو الةاب   يطاحخ  د  دب   مرا مةلما بخ و و      مبد ا ا 
ل حول المقدود بالصط  العمد  الل  يمد  و وع الحد  م    خقد  ار تةاالتاري اما لد  الفقخ والقطا  و 

 .  خمتج يعتبر تحق  الصطر  مدا؟ صراا كلا الحد  م  بطا  الت طيةمحل الت مي  ببا ا  ليخ  لج 

ك  لإلاابة  لج كلا الةمال ياك    بتعرل للاروط الوااك تواخركا خا الصط  العمد  حتج يمو     
ل  يدد   ليخ ودو الصط  تتعل  كل  الاروط م  باحية بالفعل الم  الت طية  و ا تبار  مةت بج 

 .م  باحية  صر  بالاص  الل  ددر مبخ كلا الفعلالعمد  و 

 ـ مفهوم الحدث اإلرادي أو المتعمد1

تعمد الممم  لخ  لحا  األ  بال ير  و ببفةخ  و بممتلكاتخ للحدول  و " يعرو الصط  العمد  ب بخ     
 .3"دول  لج بتياة معيبة يريد الودول  ليناالو 

  و خةروا كلا التعريو "انص ل بوااك  ابوبا بقدد انطرار بال ير" رخخ بعل الباح ي   يطا ب بخ و     
  4ب بخ ا يكفا    تتاخ  رادة الاص   لج ارتكاك الفعل لاتخ بل ياك    تتاخ  لج  حدا  البتياة  يطا

  بمعبج    الممم  لخ يتعمد تحقي  الصطر    طري  خعل  يراد  درا  البتياة    رادة الفعل الطار وا  
 .يددر مبخ م   دراكخ    خعلخ كلا يمد  م  و وع الحاد   لج البتائ  الطارة الممم  طدكا

المترتبة  ليخ متج كا  يواد الصط  العمد  بىتيا  الفعل انراد  حتج ولو لع يك  خا لخ يريد البتائ  و     
متج واد الفعل انراد   بانطاخة  لج  رادة بتائاخ  و تو عنا خى  كلا  عنا و  دع م  لل   لج الفعل  و يتو 

لو لع يك  الممم  لخ مدخو ا خا لل  بالريبة خا الحدول دد   ليخ ودو الصط  العمد  حتج و الفعل ي
 .5انطرار بالممم  لو لع يك  يريد و حتج و ( المةتفيد)ة ال ير مبخ  لج مبلغ الت مي   و  خاد

                                                             
1
 .6666عقود الغرر، ص ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،  

2
 .606ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

3
 .992ـ قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  

صد جنائي ـ لقد انتقد هذا التعريف والتفسير للخطـأ ألن مرتكب الخطأ إذا اتجه قصده إلى إحداث النتيجة فإن فعله يكون فعال متعمدا ينطوي على ق 4

 .679شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص  -أنظر . لخطأويخرج عن دائرة ا
 .669أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  ـ 5
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و  دد   ليخ خى  الصط   و انكمال المتعمد كو الصط  المتعل  بمحل  رادة الممم  لخ  ب   يبدر و     
م  لل  ائ  طارة  د تبا     ارتكابخ و مدر   يطا    بتو  كو مدر   بخ  مل يير ماروع  لج ارتكابخ و 

 .يقدع  ليخ

اول ل تبعار اأصطا  العمدية كو وط  طبيعا أبخ ا يم  تحم" اركار الت مي " ا  فا  الممم  و     
  خىلا  م  اص  بفةخ م  1يلقا بمةموليتخ  لج  ات  اص  آصرللاص     يرتكك خع   مديا و 

لل  المةمولية    الحواد   ع تعمد  لحا  الطرر بال ير خى  الممم  ا يكو  مةموا أ  الممم  لخ كو ا
 .  2التالا تحق  الصطر اأمر الل  يعدع  بدر ااحتمال خيخبمند الطري   لج حدو  الطرر و 

ياترط لواود الفعل العمد  خا بطا  الت مي  م  اأطرار تواخر  رادة  حدا  الطرر بانطاخة  لج و     
واود الفعل انراد    ل ياك خط   لج كو  الفعل  راديا    يكو  الممم  لخ  د  راد بتائاخ الطارة  و 

 .3تو   حدو نا و    لع يردكا لج اأ ل 

الصط  العمد  خا كلا الماال ا الت مي  ا بمفنوع طي  بيم ل كلا ااتاا  القطا  الفربةا الل   صد و     
بما يللع خو  لل     يكو  فعل  و اامتباع المرتك للطرر  و ا يكفا خيخ    يكو  الممم  لخ  د  راد ال ا 

 داك اص  اص  ما خ صط   و  لاتخ  خلو  راد الممم  لخ  دابة الممم  لخ  د  راد البتياة  و الطرر
ا تصرا بلل  م  طما  الممم  لمةمولية دابة ا تعد باائة    صط   مد  و آصر كا  معخ خى  كل  ان

   البتياة التا  مد  لا  حدا نا لع لع يعمد  لج  حدا  كل  البتياة و الممم  لخ   وا ب   الممم  لخ 
 .4تتحق 

خا كلا انطار  لا كا  الممم  يد ا تحللخ م  الطما  أ  الممم  لخ  د تعمد  حدا  الصطر  و     
 . 5(الصطر)ياك  ليخ   بار    الممم  لخ يدر   و يعلع  و يةت  ر الفعل الممد   لج حدو  الطما  

كر  الممم  لخ  لج  تيا  للل  خىبخ  لا  خا القياع بالفعل انراد  حرة  و يللع    تكو   رادة الممم  لخ و     
ويلتلع الممم  بالطما    6الفعل انراد   و تواخر خا خعلخ اروط حالة الطرورة لما  اع العمد خا مةلكخ

                                                             
1
 .82ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص  

2
 .6666ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

33
 .669ـ أحمد شرف الدين ، أحكام التأمين، ص  

 .79، ص (عقد الضمان)أصول التأمين  مصطفى محمد الجمال،ـ  4
 .682ـ بشوع عالوة، المرجع السابق،ص  5
 .668ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  6
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لو    خعل الممم  لخ  د   لج و وع الصطر ما لع يك   راديا  كما يكو  الطما  مةتح  اأدا  متج كا  و 
 .1بتياة بدفة  امة  و كا  ا يتو   حدو نا بدفة صادةالممم  لخ ا يدر     خعلخ يمد   لج كل  ال

لا كابر البتياة البنائية لفعل الممم  لخ انراد  تتاةد خا امي   بواع الت مي  خا اعل التلاع و      ا 
الممم  بدخ  مبلغ الت مي  مةتح  اأدا   خىبخ يللع لواود الصط  العمد  الل  يةقط التلاع الممم     يريد 

كل  البتياة  و  لج اأ ل    يتو   حدو نا   ا    كل  القا دة ا تةر  بحلاخيركا  لج الت مي   الممم  لخ
 و  لج اأ ل ( المطرور)م  المةمولية  خيكفا لتواخر الصط  العمد  للممم  لخ    يريد انطرار بال ير 

يد  لخ وم  لل    دع  لج م  طرر لل ير الل  ا ير    ي تا الفعل انراد  م  تو عخ ما يترتك  ليخ 
 .2لع يرد م  لل  اعل التلاع الممم  مةتح  اأدا الفعل و 

ا ياترط خا الصط  العمد  خا الت مي  م  المةمولية    يكو  الممم  لخ  د تعمد انطرار بالممم  و     
  كلا الصطر كو  الع  بخ بتحقيد تعمد تحقي  الصطر الممم  مبخ و   بل يكفا    يكو   (اركة الت مي ) 

 .3ي ير مةمولية الممم     تعويل الطرر

لا  مك  القول ب   بية الممم  لخ يتع تو      الت مي   لج اأاصا  خا قديركا خا الت مي   لج اأايا  و ا 
لج كخ  بخ يمد   لج بتائاخ الطارة و مواانة الممم   بمعبج    الممم  لخ يرتكك الفعل انراد  م   درا ا 

الل  يتاةد خا لعمد  خا الت مي  م  المةمولية و بدخ  مبلغ الت مي  المةتح   خى  الصط  االتلاع الممم  
 .4الفعل انراد  الل   تا  الممم  لخ  اددا انطرار بال ير يتع تقدير  خا مواانة المطرور

د  و يطا حي  يةقط التلاع الممم  خا حالة الصط  العم   بخ خا الت مي  م  المةمولية و  د يميد للو     
حتيالية الدادرة م  الممم  لخ    يتع تقدير   ر حالة اأ مال اا( و ال  )خا حالة الصط  التدليةا 

 .المكوبة للصط  التدليةا  لج المتعا د معخ الل   دابخ طرر م  ارا  كل  اأ مالو 

مةمولية    يريد الممم  ممل  لل   بخ يللع لواود الصط  العمد  خا  بواع الت مي  يير الت مي  م  الو     
لخ بفعلخ انراد  خط      يقاع الطرر اعل الممم  مللما بدخ  مبلغ الت مي   و يتو      خعلخ ةيمد  

 . لج لل   أ  خعلخ كلا يمد   لج حدو  الصطر الممم  طد 

                                                             
1
 .682ـ بشوع عالوة، المرجع السابق، ص  

 .668ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  2
 .6666ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  3
 .668ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  4
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  الصطر  لج العكه م  لل  ا ياترط خا الت مي  م  المةمولية    يريد الممم  لخ بفعلخ  حداو      
الل  يتاةد  لج طو  ما ر يبا  ةابقا خا المطالبة القطائية  و الودية الدادرة م  المطرور طد الممم  

مم  لخ بل     مر  مترو  لل ير لخ بتعويل ما  دابخ م  طرر  خنلا  مر ا يتو و  لج محل  رادة الم
 .حدو  الصطر  و الطرر يكفا خقط    ي تا الممم  لخ بفعل يمند الطري   لجوكو المطرور  و 

م   تمييل الت مي  م  المةمولية     بواع الت مي  اأصر  خيما يتعل  بالاص  الل  تبدرو  ليخ و      
 رادة بتائ  الفعل انراد   و تو عنا  خىبخ ا يواد م  لل  خار  كبير بيبنما أ  كل  البتائ  تتم ل خا 

اعل التلاع الممم  مةتح  اأدا   خالممم  لخ الل  يريد التحليل اأصير خا امي   بواع الت مي  خا 
 و يتو   كلا الطرر ا بد  بخ يريد    يتو      يمد  خعلخ انراد   لج اعل ( المطرور)انطرار بال ير 

 . 1التلاع الممم  مةتح  اأدا 

 ـ الشخص الذي يعتد بخطئه اإلرادي2 

   يرتكك بىرادة مبفردة مقدودة للح  خا التعويل ابد  ر يبا خيما ةب     التدرو العمد  المةقط    
يكو  مرتكبخ مدركا للبتائ  التا ةتترتك  ليخ  و  لج اأ ل بىمكابخ تو عنا  كلا خيما يتعل  بالفعل الل  و 

يدد   ليخ ودو الصط  العمد   خمالا  ل  با   الاص  الل  يددر مبخ كلا الفعل؟ كل يمك  
 .ك صط   مد  ةببا لةقوط ح  الممم  لخ خا التعويل  يا كا  مرتكبخ؟ا تبار تحق  الصطر بموا

واناابة  لج كلا الةمال حتما ا  خالاص  بحةك اأدل ا يتحمل اريرة  خعال يير    ل ا تلر     
طا   مدية والرة ولر  صر  خ  يعقل    يةقط ح  الممم  لخ خا التعويل أ  الصطر تحق  بتياة أص

 .2 بنا  د ترتكك بكاية بخ  اةيما و ارتكبنا يير 

حتج يعتد بالصط  المةقط للح  خا التعويل ابد    يكو  دادر م  اص  معي  باللار  ليخ و و      
 خالصط  الممبوع ت ميبخ كو الصط  العمد  الدادر م  الممم  لخ   3كو خا القا دة العامة الممم  لخ

م  الت مي     الاص  الل  يتقاطج مبلغ الت مي  م   المقدود بالممم  لخ كبا كو الاص  المةتفيدو 
ة  و   خقد يكو  كو المتعا د م  اركة الت مي   و داحك المدلح4الممم   لا تحق  الصطر الممم  مبخ

لاص   د تام  كل  الدفار خا اص  واحد كما يمك     يصتلو الاص  المةتفيد    االمةتفيد  و 
                                                             

1
 .667ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين ، ص  

 .627ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق،ص  2
 .667ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  3
 .6668ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  4
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الحقيقة    تحديد   لخ مدلحة خا  دع تحق  الصطر  و ص  الل   الاالمتعا د م  اركة الت مي  و 
 .الاص  الل  يعتد بالصط  العمد  الدادر مبخ يقتطا التمييل بي   بواع الت مي 

خفا الت مي   لج اأايا  يقدد بالممم  لخ مال  الاا   و بدفة  امة م  لخ مدلحة خا اأحوال      
المتعا د لك    تواد خا اص  واحد كو داحك كل  المدلحة و ال العادية خا المحاخظة  لج الاا   و ا

 .1المةتفيد م  الت مي م  الممم  و 

خا حي   بخ خا الت مي   لج اأاصا  ا يعتد خقط بالصط  العمد  الل  يرتكبخ المةتفيد م  الت مي       
تكبخ المتعا د م    ير كلل  بالصط  العمد  الل  و بل يعتد  يطا بالصط  العمد  الدادر م  الممم   ليخ

كل  الفرطيار كا  مبدو   لينا خا القابو  المدبا  بل  ل ا  البدو  الصادة خيخ اركة الت مي  و 
بيبما  40و  46و اةيما المادتي   71/34  يد ديايتنا خا اأمر و   53/342بمواك  ابو  الت ميبار 

 .مبخ 43و  27يبظمنا خا المادتي   53/34كا   ابو  

كو ما ينمبا خا كل  الدراةة  خىبخ يقدد بالممم  لخ الت مي  م  المةمولية المدبية و  ا خيما يص  م     
الاص  الل   دد بالت مي  طما  مةموليتخ  ةوا  خا لل  كا  كو المتعا د م  اركة الت مي   و كا  

 .الت مي   د  برع لحةابخ  و لمدلحتخ

لا  قد الت مي       لا  و ودا  و  يع  و وكيل  و خطولا ا خى  الصط  العمد  و  بائك    الممم  لخ ا وا 
 .   3ليه البائكم  كو لل  الل  يددر    اأديل و الل  يصرا م  طما  المم 

خ  أ  يتد بالصط  العمد  الدادر    مم ل ما خيما يتعل  بالاص  المعبو   و اا تبار  خىبخ يع     
صطئا اصديا دادرا م  الاص  المعبو  بفةخ  اريطة  الصط  الدادر م  مم ل الاص  المعبو  يعد

لاص     يكو  كلا الصط   د ارتكك   با  ت ديتنع لوظيفتنع  خنلا الصط  يفترل  بخ  د ددر    ا
كما لكربا ةابقا خىبخ لما يبرع  قد الت مي  بواةطة بائك الممم  لخ خى  العبرة كبا خا الصط  المعبو    و 

                                                             
1
 .662أمين، ص ـ أحمد شرف الدين، أحكام الت 

2
 .الملغاة من القانون المدني 263، 268ـ أنظر المواد  

 : ـ أنظر كال من 3

 .6668ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص                     

 .662ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص .                    
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ا الصط  ( اأديل)لطما  تكو  بالصط  العمد  الل  يددر    الممم  لخ العمد  الل  ا ياملخ ا
 .1العمد  الل  يددر    البائك

 :اعتداد المشرع الجزائري بالخطأ العمدي للمؤمن له 0

لع يصالو التاري  الالائر  يير  م  التاريعار خيما يتعل  بالاص  الل  يعتد بصطئخ العمد        
يحظر يير ت مي  اأخعال العمدية الدادرة م  بفه الممم  لخ لاتخ ا اأخعال العمدية  خالقابو  الالائر  ا

م  القابو  المدبا  273 د  اارر بعل البدو  القابوبية  لج لل  مبنا المادة و  التا تددر    يير  
كو  مةموا كلل  ي   صط  الممم  لخ يير المتعمد و  يكو  الممم  مةموا    اأطرار الباائة" بقولنا 

 ما الصةائر واأطرار التا يحد نا الممم   م  حاد  مفاائ  و  وة  اكرة ( الباامة)   اأطرار الباائة 
 ".  لو اتف   لج يير لل ا  و ياا خ  يكو  مةموا  بنا و لخ  مد

م   56دة المل ج بدور  لتبقل  حكامنا  لج الما 53/34يير    كل  المادة  د  ل ير بمواك القابو       
التا اا  خا بدنا ت مي  البر  و لل  طم  اأحكاع العامة لعقد الو المتعل  بالت ميبار   71/34اأمر 

الباتاة    صط  يير متعمد م  ار الباتاة    الحاار الطارئة و اأطر يللع الممم  بتعويل الصةائر و "
مارع الالائر  يعتد بالصط  العمد  بالمفنوع المصالو لب  المادة يتط  لبا    الو ليخ و   "الممم  لخ

 .الدادر م  اص  باللار كو الممم  لخ خقط دو  يير 

وخيما يتعل  بالمةمولية المدبية    حواد  الةيارار خقد ا تد  ابو  الت مي  انابار  خا الالائر      
ومةبك الحاد    مكتتك العقد باابك الةائ مال  المركبة البرية لار محر  و  باأصطا  العمدية لكل م 

م   7بدفة  امة كل اص  آلر  ليخ بمواك  ل  حراةة  و  يادة تل  المركبة  لج حد تعبير المادة و 
 . 2أ  امي  كما  يكتةبو  دفة الممم  لخ حةك المادة الملكورة 47/51اأمر 

 :يخ ارطا بعود خا اأصير لبصل   لج    الصط  العمد  الل  يمب  ت طيتخ بالت مي  ياترط خو      

درا  لبتياتخ    تعمد الممم  لخ بفعلخ انراد  تحقي  و    يتطم  الفعل  رادة م  الممم  لخ  .5 ا 
 .الصطر

 .كو كقا دة  امة الممم  لخدر الصط  العمد  م  اص  باللار و    يد .6
                                                             

1
 .626ـ بشوع عالوة، المرجع السابق، ص  

ستثنى من هؤالء حسب ذات المادة أصحاب المرائب واألشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن ـ وي 2
 . سير المركبات و كذلك مندوبيهم
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متج تواخر كلا  الارطا  خى  التلاع الممم  بالطما  ةيةقط خا مواانة الاص  الل  تحق  و      
 .طر بفعلخ العمد   ولك   لاااج م  يق    بار الصط  العمد ؟الص

لما كا  التلاع الممم  بالطما  مةتح  اأدا  بمارد و وع الصطر خىبخ يق   لج  ات  الممم  الل       
ل متج   بر الممم  الفعو   1يريد التحلل م  التلامخ    ي بر تواخر اروط الصط  العمد  المةقط للطما 

تواخر القدد  بد   لج ترتيك بتائاخ  خىبخ يق   لج  ات  الممم  لخ  و دادر م  الممم  لخ و انراد  ال
المةتفيد   بار    الاص  الل  ارتكك الصط  العمد  لع يك  حرا خا ارتكابخ  و لع يك  مدركا لبتائاخ  

امي   كما كو الا    و    ارتكاك الصط  العمد  مةتبد  لج مبررار تقبلنا مقتطيار اآلداك والبظاع الع
 .بالبةبة ارتكاك الصط  العمد  ت دية لوااك  بةابا  و حماية لمدلحة  امة

ا   كا  المارع الالائر   د ب   لج بعل ة تةر   لج امي   بواع الت مي  و كل  القا دة  امو      
المتعل   71/34م  اأمر  46 بادركا خا الت مي   لج الحياة  حي  بدر الفقرة الرابعة م  المادة 

يق    بار خقدا  و ا الممم  حار الممم  لخ  لج  ات  الممم  و يق   ك    بار ابت"بالت ميبار  لج  بخ 
 ".لخ  لج المةتفيد

الل  با  خا الحالة يكو  ةااا بي  الممم  والممم  لخ و  الادير بالم حظة كبا    ان بار خا كل و      
ترتيك  و الممم  بى بار تواخر القدد و  خ بى بار ابتفا  تعمد الفعلاد ائخ يكةك الد و   ةوا  الممم  ل

 .2البتياة

 ثانياـ الخطأ المقترن بالغش    

يتحق  كلا الصط   لا اةتعمل الممم  لخ طر  احتيالية بقدد انطرار بال ير  كما لو ي  الممم  و      
مةمولية تقديرية لبط    قد البي  خ   بل  مبخ  خالمةمولية كبا ا يملكخ و  لخ ال ير ب   با خ ايئا

لية المدبية للمبتاار م ال لل   يطا    يمم  اص  بفةخ م  المةمو و   3ي طا الت مي  كلا الصط 
 .يقوع ببي  مبتاار م اواة يير دالحة ل ةتعمال خيةبك بلل  طررا لل يرالمةلمة  و 

                                                             
 .662ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  1
 .688ـ بشوع عالوة، المرجع السابق، ص  2
 .679تأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص ـ شكري بهاء بهيج، ال 3
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مقتر  ب    لج بفه المبن  خا ت مي  الصط   د ةار المارع الالائر  خيما يتعل  بت مي  الصط  الو      
 ما الصةائر "الملكورة ةابقا خا خقرتنا اأصيرة  لج م  القابو  المدبا و  273المادة  العمد   حي  بدر

 "ولو اتف   لج يير لل ( الممم ) بنااأطرار التا يحد نا الممم  لخ  مدا  و ياا خ  يكو  مةموا و 

 لج اةت با  الصط  المقتر   71/34م  اأمر  56لع تب  المادة تع  ل امكا و  ع    كل  المادة  دوري     
ا تبركا م   بيل الحاار التا ا اةتقر  لج اةت با  كل  الحالة و  بال   م  التعويل   ا    الفقخ  د

التا درار اركار الت مي   لج بحر طم  الببود المتعارو  لينا و   حي   د1ياول الت مي   لينا
 . بائنااةت

لا كا  الصط  العمد  يقوع  لج  رادة مبفردة بتحقي  الصطر م   درا  البتياة  و تو عنا  خى  الصط  و       ا 
كو ما يتعارل م  مبد  حة     ةو  بية    ببية احتيالية  و المقتر  بال    طاخة  لج كل كلا يرتكك 

   يةت بج ت مي  الصط  المقتر  بال    لج   ليخ خىبخ م  الباك اأولجالبية المعروو خا  قد الت مي   و 
 .التدليه  ماع كل م  لخ بية خا لل عمد   ليودد بنلا باك ااحتيال و يرار الصط  ال

كلل  الحال بالبةبة للصط  الكيد   ي  يتعةو الاص  الممم   لج مةموليتخ خا اةتعمال ح  م  و      
  ل ا يعقل    2 بر كلك اد ائخ خينائية طد ال ير و ا لو رخ  د و   طاكم حقو خ بقدد انطرار بال ير 

اطمئبا   لج وةيلة تبع   لج انطرار بال ير      الل  كو خا اأدل وةيلة  ما  و يدب   قد الت م
 .التدليهري  تااي  ال   و ط

 

 

 

 

 

                                                             
1
 :ـ أنظر كال من 

 .682ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص                    

 .87ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص                    
 .679ـ شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص  2
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 الفرع الثاني
 األخطـــــاء المغطـــــاة

 بدر المدادخة  و الطبيعة  و  امل  رادة  يبب ا    يكو  الصطر خا الت مي  صاطعا خقط  لج     
 .كما ر يبا خيما ةب  1   ا يكو  لل  كلخ  و  لج بحو مبفرد متعل  بمحل  رادة الممم  لخو  ال ير 

المم رة خا كل  اأصيرة كا الدفة الفا لة و  يقدد بصطوع الصطر  لج  امل المدادخة    تكو و      
و وع  رطا للصطر الممم  مبخ كدكه اص  ما خا الت مي  م  تحققخ        يكو   امل ااحتمال لل

   المةمولية المدبية الباامة  لج حواد  المرور   و ةقوط ادار يةبك  طرار لل ير  وكا  م لة 
 . د ا تق حاار تدادخية  رطية  د تق  و 

فيطابار  و مبخ كال كو    الطبيعة كا التا يبا   بنا الصطر الممم  ما المقدود بعامل الطبيعة و      
 . 2تقدمر وةائل التببم الاو     و و ناحتج وا    كا  مور تبقج احتمالية الدوا    و اللالل و 

 رادة كلا اأصير م  اابك آصر يمك     يصط  الصطر  لج  رادة ال ير بالبةبة للممم  لخ طالما    و      
الدادر م  ال ير خا معظع  بواع الت مي  طالما م  اأم لة    لل  ت مي  الفعل العمد  ا تدل  ليخ  و 

ا الصطر متدفا بالدفة ااحتمالية و ا التواطم معخ   ي  يبقج ل ير ا يصط  نرادة الممم  لخ و    كلا ا
 .تكو  نرادة الممم  لخ    ت  ير  لج و و خ

خ يير  بنا ا تةقط حقخ كما  د تبا     الممم  لخ  خعال  رادية تتةبك خا و وع الصطر الممم  مب     
 :خيما يلا ةوو بار  كل حالة  لج حد و   يبرركا خياعل الت مي  مبنا اائلاخا التعويل أ  كبا  ما 

 أوالـ جواز تأمين خطأ المؤمن له الغير عمدي 

اةتقر الر    لج  بخ ياول الت مي  م  الحواد  التا يتةبك خينا الممم  لخ بىكمالخ  و ر وبتخ      
تبتفا معخ دفة ااحتمال    الصطر  خالمحظور  لج دراة العمد أ  العمد يعدع و    ا تدل  اريطة

 .3لخ    يمم  بفةخ م     صط  آصراص  كو    يمم   صطائخ العمدية و خقط  لج ال

                                                             
 .688وع عالوة، المرجع السابق، ص ـ بش 1
 .690ـ شهاب أحمد جاسم العنكبي، المرجع السابق، ص  2
 .663ـ أحمد شرف الدين،أحكام التأمين، ص  3
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يللع الممم  " لج  بخ  71/34م  اأمر  56ادة لقد ا تب  المارع الالائر  كلا البظر خب  خا المو      
 ".الباتاة    صط  يير متعمد م  الممم  لخار الباتاة    الحاار الطارئة و اأطر يل الصةائر و بتعو 

يةتصل  م  كلا الب     المارع الالائر  مب  الت مي  م  اأصطا  العمدية للممم  لخ و اال و      
لممم  لخ يير يكم  الةبك خا اوالية الت مي  طد  صطا  اا دو  لل  م   صطا  يير  مدية  و ت مي  م

باأص   دع التبدر و العمدية خا    الك ير م  الحواد  التا تحدل خا الحياة اليومية ةببنا انكمال و 
يفقد ك يرا م  خوائد  و مب  الت مي   لج م ل كل  الحواد  م  ا بخ      و الحرائ و خا ميدا  حواد  الةير 

   يمم  بفةخ م   صطائخ ال ير  مدية   ليخ يح  للاص ملايا  وباأص  تحقي  اأم  واأما   و 
 .كالت مي  م  المةمولية

لا كا  الصط  اليةير للممم  لخ ا ص و  لج اوال الت مي  مبخ  لل     الدور اأةاةا خا تحق  و       ا 
  بل الحادل    الةبك خا و وع ك ير م  اأصطار كو 1الصطر يكو  مباطا بعامل صاراا     رادتخ

  كالددخة  و خعل الطبيعة  و ال ير  2خ  لج اابك  وامل موطو ية  صر  تةنل و و خ كمال الممم  ل
ا ياول  بخ يعامل معاملة الصط  العمد  و خمالا با   الصط  الاةيع كل ياول الت مي   ليخ كو اآلصر  ع 

 .الت مي  مبخ؟

 كلا ما يةتفاد م ةيما  و ال ير  مد  للممم  لخ اائل حتج ولو كا  الصط  ا   الت مي  م  الصط       
التا تايل بالمفنوع المصالو لنا ت مي  الصط  ال ير  مد  دو  التمييل الملكورة ةابقا  و  56ب  المادة 

 .3الصط  الاةيعبي  الصط  اليةير و 

كو  دع ريبة اةيما خىبخ يقوع  لج  ةاه واحد و خالصط  ال ير  مد  منما كا  ودفخ يةيرا  ع      
ا يتو و البتة  لج محل    الصط  ا يرتكك    بيبة واصتيار و   الطرر بال ير     المصطئ خا  حدا

 .4 رادة الممم  لخ بل كبا   وامل  صر  تةاكع خا  حدا خ

الصط  الاةيع الل  ا يد    اليةير الل  يد  الت مي  مبخ و يير    الفقخ ظل يفر  بي  الصط     
عمد   بد و     الصط  الاةيع يقوع  لج انكمال البالغ مبل ا الت مي  مبخ ا بخ خا لل  ا   الصط  ال

                                                             
1
 .628ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  

2
 .76، ص (عقد الضمان)ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين  

لبري أما في التأمين البحري فإن المؤمن ال يسأل عن الضرر الناشئ عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له أنظر في ـ تتعلق هذه المادة بالتأمين ا 3

 .37/02من األمر  606ذلك المادة 
 .622ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  4
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  خنو بلل  ابيخ بالصط  العمد  اأمر الل  حدا بالتاري  خا بعل الدول  لج التةوية بيبنما خا 1كبيرا
خ اال الت مي   3  ا    الفقخ ما لب      اد    الر   الةاب 2 حكاع المةمولية المبظمة خا بظرية االتلاع

الصط  الاةيع  ختكةر بلل  حاال  دع اوال الت مي   ماع الحااة  لج الطما  خدار الممم  ا  م 
بخ  د و   بفعل الممم  لخ  حتج يةتطي  التحلل م  التلامخ بدخ   يمة الت مي  بحاة    الحد  الممم  م

خا ارتكاك الصط  الاةيع   بالريع م     نرادة الممم  لخ دورا كبيرا  أبخ و 4لو كا  كلا الفعل صط  اةيعو 
 .5التا حد ر باااترا  م   وامل  صر ل  يفتقد  لج  دد تحقي  بتائاخ و  ا  بخ وم  ل

ة المدبية لكل م  الصط  اليةير القطا   لج امول بطا  الت مي  م  المةموليو و د  ام  الفقخ      
أةتال الدكتور  حمد  بد الرلا  الصط  الاةيع للممم  لخ دو  تمييل  خفا لل  يقول الم فور لخ او 

 لا تحق  الصطر الممم  مبخ بصط  اةيع م  الممم  لخ  لع يال القول ب   تحق  الصطر  د " الةبنور  
لت مي  ا م  الحواد  الفاائية وم   ع اال ا........ تعل  بمحل  رادتخ  و  بخ تعمد تحقي  كلا الصطر

  كما 6"يبقج الصط  العمد  وحد  ا ياول الت مي  مبخاةيع  و خحةك بل  يطا م  الصط  الالصط  اليةير و 
ا ياول التةوية بي  الصط  الاةيع والصط  العمد   لل     " كما لكك خقنا  آصرو   لج القول ب بخ

 .7"تقوية طما  المطروريقدد بخ ت كيد المةمولية و ( اةيعالصط  ال)الت مي  مبخ 

الملكورة ةابقا  باد    ابو  المدبا والصادة بعقد الت مي  القم   266بالراوع  لج ب  المادة و      
بة الفقرة اأولج مبنا  د  طر ببط   الاروط التا تةتبعد م  الت مي  ارتكاك خعل ا يدل  لج مرت

كلا دليل  لج     قود الت مي  بما خا لل   قد الت مي  م  المةمولية المدبية الابحة  و الاباية العمدية  و 
 .ياكل ابحة  و اباية  مديةع يك  متعمدا  و مبطويا  لج ي  و ط  بكل دراار اةامتخ ما لي طا الص

لا كا  الت مي  م  المةمولية المدبية ي طا مةمولية الممم  لخ الباائة    الصط  اليةير والاةيع  و       ا 
يل بيبنما  للل  تر  خىبخ يدعك خا التطبي  العملا التمييل بي  كلي  الصط ي   ل ليه كبا  مقياه للتمي

 د حددر محكمة البقل المدرية طبيعة الصط  مة الصط  لةلطة محكمة الموطوع  و تقرير دراة اةا

                                                             
1
ة، بحيث تقترب جدا من الخطأ العمدي و يختلف عنه بتخلف القصد هو الخطأ الذي يتوافر فيه اإلهمال البالغ قدرا كبيرا من الجسام: ـ الخطأ الجسيم 

 .العمدي
2
 .628ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  

3
 .ـ هناك بعض التشريعات الزالت ال تجيز تأمين الخطأ الجسيم منها التشريع األردني 

4
 .6 ، هامش رقم76، ص ( عقد الضمان)ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين  

 .690ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  5
 .6662ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  6
 .690ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  7
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ع كو الل  يق  بدراة يير يةيرة وا ياترط    يكو  متعمدا  المقدود بالصط  الاةي" الاةيع بقولنا 
 .1"الموطوع اةتص   كلا الصط  مما يدصل خا حدود الةلطة التقديرية لمحكمةو 

 ثانياـ تصرف المؤمن له العمدي الغير مسقط للتعويض

بيبا خيما ةب     الصط  العمد  م  اابك الممم  لخ الام  تفوير الفردة  ليخ خا الحدول  لج      
 ما تةبك خيخ م   طرار  كما لكربا     دع اوال الت مي  م  الصط  ( التعويل)الت طية الت ميبية 
البظاع العاع  ل ا ياول ااتفا   لج مصالفتخ بي   طراو الع  ة الت ميبية   ا     العمد  يعتبر م 

 أ  الصط  العمد  خا 2الممارةار العملية  وادر  دة دور تعد م   بيل ااةت با ار  لج كلا المبد 
رادة تبفا  ةباد   لج انية تاعل م   يقا خ  م  مارو ا و كل  الدور يقتر  بظروو صاراية موطو 

 .3وحدكا

خيما يلا بعل الحاار للتدرخار العمدية التا ا يترتك  لينا ةقوط ح  الممم  لخ  و المةتفيد و      
 .خا التمت  بالت طية الت ميبية

 
 ـ تحقيق مصلحة المؤمن1   
كما لو  اع داحك مةتودع  اع لتصلي  البطا ة بعد الت مي  م  مةموليتخ المدبية    تل       

التا بىمكابنا  لقا  ال  م  البطائ  الةليمة و    بمحاولة حدر دائرة الحري  م  ص ل رما  والبطا ة
 صماد البيرا  التا ابر بال  م  المةتودع بقدد مب  ابتااركا خا با ا البطائ  التا يلتلع الممم  

يا ممم   لج   كما يتحق  لل  م    لا كا  الممم  لخ با    موم4بالتعويل    كل ما يحتر  مبنا
با ا ة و مةموليتخ خيقوع برما ال  م  البطا ة التا يكو  بددد بقلنا حتج يتمك  م  ابقاد الةفيب

 . 5البطا ة
 
 
 

                                                             
1
 .678ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، المرجع السابق، ص  

2
 .668ـ أحمد أبو السعود، المرجع السابق، ص  

 .76، ص (عقد الضمان)ل، أصول التأمين ـ مصطفى محمد الجما 3
 .622ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  4
 .629ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  5
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 ـ حالة الدفاع الشرعي2

يتحق  لل   لج ةبيل الم ال  لا  اع اص  ممم  م  مةموليتخ المدبية العامة بقتل اص  آصر و      
 .1ة بتعويل الممم  لخ  ما يرمخ خا ةبيل تعويل ال يردخا ا    بفةخ  خاركة الت مي  مللم

 ـ حالة أداء واجب إنساني أو عائلي0

بكو  خا كل  الحالة  لا كا  الفعل المةبك للطرر يرما  لج دخ  طرر  كبر مندد للاص  بفةخ  و      
اولتخ مةا دة يتاةد لل  خيما لو تةبك اص  ممم   لج مةموليتخ خا انطرار بال ير   با  محو . 2لل ير

اص  آصر كا  خا حااة  لج المةا دة  م   الاص  الل  يكةر باخدة ةيارة ليبقل الةائ  المداك 
 .المتوااد بداصلنا

 ثالثاـ جواز تأمين األخطاء العمدية لتابعي المؤمن له

لحدول  ال الل  مبعا لكل تحايل م     صطئخ العمد  و ةب  القول    الممم  لخ ا ياول الت مي       
لك   لج العكه م  لل  خىبخ ياول لخ الت مي  طد الصط  العمد  الل  يددر  لج كةك يير ماروع  و 

 ل    م ل كلا الصط  كو صط   اببا  بخ  خنو بالبةبة  ليخ م   بيل القوة القاكرة  و الحاد    3   ال ير
ا تربطخ بخ    رابطة م  لخ و ط  العمد   اببيا    المم  د يكو  ال ير الل  ددر مبخ الص  و المفاائ

كما  د يكو  ال ير الل  ددر مبخ الفعل   ةيارة الممم  لخ ويرتكك بنا حاد  متعمداكالةار  الل  يةر  
 و الصط  العمد  يير  اببا    الممم  لخ ك   يكو  كلا اأصير مةموا  بخ  يا كا  مددر المةمولية  

 .4قتطج حكع  و بمقتطج ااتفا    ةوا  كابر  ابتة بمقتطج القابو   و بم

خقد يكو  مددر المةمولية كو القابو  بفةخ خية ل الممم  لخ مةمولية  ابوبية    ال ير  كمةمولية      
اع المتبوع      مال تابعخ  ل ياول لرك العمل    يمم  م  اأصطا  العمدية التا يرتكبنا  مالخ   با  القي

 .مةمولية اأك     ببائخ القادري   للكبعملنع ختلح   طرار بال ير  و 

                                                             
1
 .609ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

2
 .من القانون المدني الجزائري 690ـ أنظر المادة  

3
 :ـ أنظر كال من 

 .682ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص                      

 .628ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص                      
 .696ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  4
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 د يكو  مددر المةمولية كو القطا  كالحكع القاطا بت بير الودا  و تعيي  مقدع  لج و      
اأاصا  ال ير كاملا اأكلية  و المحاور  لينع لةفخ  و ابو   خاأصطا  العمدية الدادرة    كما  

 .اأاصا  ياول الت مي   لينا

مددر المةمولية كو ااتفا  خية ل الممم  لخ    ال ير مةمولية تعا دية كمةمولية  كما  د يكو      
 مي   لينا ص ل خترة الموكل      مال وكيلخ  خاأصطا  العمدية التا تددر    الوكيل ياول الت

ا  ا ي حظ كما لكربا ةابقا    اأصطا  العمدية التا يرتكبنا مم لو الاص  المعبو  كا  صطالوكالة  و 
بما تعتبر  صطا  اصدية دادرة    الاص  أبنا ا تعتبر دادرة    ال ير و ياول الت مي   لينا   ا 

 .المعبو  بفةخ

 د يتةا ل البعل    مد  دحة ااتفا   لج ت طية اأصطا  العمدية لتابعا الممم  لخ  و      
ةتط  الممم  لخ الت مي  م  م ل    للممم  الراوع  لج المتبوع خيما يةببخ م   طرار  خنل يو صدودا 

 .تل  اأصطا ؟

 71/34م  اأمر  05الة المادة بعتقد  بخ يةتطي  القياع بلل      ت مي  اأصطا  العمدية لتابعيخ بد     
 .التا  االر الحلول خا مواانة تابعا الممم  لخ ا خقط دو  متبو نع ا ما داع    صط كع يعد  مدياو 

أول    اأ مال   لخ  قد ت مي  م  الممم  موطو خ طما  كلا اأصير مةمولية اخىلا  برع الممم     
لو كابر  خعالنع متعمدة  خى  و ( ةلفا الملكوري ) التا تددر م  واحد م  كما  التابعي  الطارة بال ير و 

ت مي  اأخعال   قدا  ابوبيا مةتوخيا أركابخ  أ  القابو  ا يحطر يير  قد الت مي   لج كلا البحو يعتبر
 .1العمدية الدادرة م  بفه الممم  لخ لاتخ ا اأخعال العمدية التا تددر م  يير 

يلتلع الممم  "  لج لل  دراحة حي  اا  خا مطموبنا  71/34م  اأمر  56 د بدر المادة و      
 507ا للمواد اأطرار التا يحد نا  اصا  يكو  الممم  لخ مةموا مدبيا  بنع طبقبتعويل الصةائر و 

 ".صطورتخيفما كابر بو ية الصط  المرتكك و م  القابو  المدبا  ك 502 لج 

لو كابر كل  اأصطا   مدية طالما كابر  رادة م  بتائ   صطا  ال ير حتج و  ليخ خىبخ ياول الت مي  و      
متج كا  ( التعويل)  لج كلا البحو ا يةقط ح  الممم  لخ خا الت طية و   2الممم  لخ بعيدة    تحققنا

                                                             
 .682ـ بشوع عالوة، المرجع السابق، ص  1
 .72، ص (عقد الضمان)ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين  2
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تحق  الصطر الممم  مبخ بفعل ال ير التاب   ةوا  كابر اأطرار باتاة    صط   مد   و صط  يير 
 .خا حدو  الصطر الممم  مبخ( التاب ) مد  ما لع ي بر تواطم الممم  لخ م  مرتكك الفعل 

لخ م  مواانة مصتلو اأطرار  ما العلة م  الةما  بنلا البوع م  الت مي  ختكم  خا تمكي  الممم       
ا التا  د تواانخ  بما خينا تل  الباائة    الصط  العمد  أحد التابعي  لخ  خط        كلا الصط  

بما بىرادة اص  آصريتعل  بمحل  رادة الممم  لخ و   .    1ا 

اآلمرة والتا  م  اأحكاع 71/34م  اأمر  56ي حظ    الحكع الل   ورد  المارع خا ب  المادة و      
  لل     الممم  يطم  خا دمم القابو   و  تتعل  بالتلاع يحدد  ا ياول ااتفا   لج مصالفتنا  لل   بنا

خا مقابل لل  ياول للممم  و  لو اتف   لج ص و لل  ةمولية صط  ال ير  يا كا  بو خ و الت مي  م  الم
 .تفا  صا  خا العقدا يطمبنا باتلاف  م  الممم   لج تحديد المصاطر لخ    يت

توخيقا بي  كلي  اا تباري  يلكك الفقخ  لج      مال البدو  المقررة لمةمولية الممم     بتائ  و      
ال ير  مد  مبنا يفترل امول طما  الممم  لبتائ  لممم  لخ دو  تمييل بي  العمد  و  صطا  تابعا ا

  . صطا  كما  التابعي 

اام  لبتائ  كل  اأصطا  ما لع يب   لج يير لل  خا و يقة الت مي   اأدل    يكو  الطما  و      
 ع    امول الطما  لبتائ   صطا  التابعي  يكو  دائما مبوطا بتواخر الاروط الموطو ية لقياع كلا 

 .       2الطما 

ا يتعل  اللي  يكو  الممم  لخ مةموا     خعالنع  البحو  ختحديد تابعا الممم  لخ   لج كلاو      
بالبظاع العاع  بحي  ياول للطرخي  اةتبعاد مةمولية الممم  لخ    بتائ   خعال واحد  و  ك ر م  تابعيخ 
م  بطا  الطما   خىلا لع يتطم  العقد حدرا للتابعي   و اةتبعاد بعطنع  كابر مةمولية الممم  ااملة 

 .بحو  و آصر خيمصل بنلا التحديد لكاخة تابعا الممم  لخ   ما  لا تطم  العقد تحديدا لنع  لج

بالم ل خالتحديد العاع للصطر الممم  مبخ يكو  دحيحا و يعمل بخ خا حالة تحق  الصطر الممم  و      
مبخ م  التاب  بم ل ما يعمل بخ خا حالة و وع الصطر م  المتبوع الممم  لخ  خلو ااترط الممم  خا حالة 

                                                             
 .6، هامش رقم 627ثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص ـ هي 1
 .73، ص (عقد الضمان)ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين  2
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  الةير ابعداع الطما  خا حالة القيادة دو  ترصي   خى  كلا الت مي  م  المةمولية المدبية    حواد
 . 1التحديد يعمل بخ خا حالة  يادة التاب  كما يعمل بخ خا حالة  يادة الممم  لخ لاتخ

 المطلب الثالث
 نطاق التطبيق من حيث األضرار

تعويل  الوطعية  لج    كل م  تةبك خا مطرة يير  ياك  ليخ امعر الارائ  الةماوية و      
الطرر بال ير ورتك  كا تحريع  يقاعية و عر مرا اتنا و ليد  ا دة صلقمتطرر  أبخ و الطرر الحادل لل
 .كو التعويلالا     مصالفتنا و 

يديك المطرور خا  يقدد بخ األ  الل المةمولية المدبية  و  خالطرر  ل  رك   ةاةيا خا   ارة     
ياعل المطرور خا مركل  ةو  مما    و مدلحة مارو ة  و خ المةاه بحالل  م  ا ببفةخ  و مالخ و 

 .كا   ليخ خيما ةب 

يك المطرور خا اةمخ اأطرار التا تترتك     ياع المةمولية المدبية تتبوع بي   طرار مادية تدو      
كبا ال الك   و  دبية تطال اعور المطرور  و ارخخ  و كرامتخ  والةمال المطرو   و خا مالخ وكو اأك ر و 

 كل يطم  الت مي  م  المةمولية المدبية ت طية امي  كل  اأطرار؟

التبظيمية  والقيود البدو  التاريعية و ا ريك    اناابة  لج كلا الةمال تبد  م  ص ل اةتعرال     
كلل  ما تحتويخ  قود الت مي  م  المةمولية المدبية  و التا وطعنا المارع لتحديد اأطرار المطموبة خا 

 .الت مي  خا كلا الماال

يطم  الممم  التبعار " التا تب   لج مبخ و  12ج المادة بالطبط  لو  71/34وبالعودة  لج اأمر     
  يتبي  لبا م  ص ل "المالية المترتبة  لج مةمولية الممم  لخ المدبية بةبك اأطرار ال حقة بال ير

المةمولية المدبية بطما  الممم  لامي  التبعار  اةتقرا  كل  المادة    المارع  د حدد موطوع ت مي 
 .المالية المترتبة  لج مةمولية الممم  لخ دوبما تحديد  و تةمية 

بالراوع  لج القوا د العامة باد    اأطرار التا  د تقوع  لج   ركا المةمولية المدبية تتبوع بي  و     
ر و وع  و  د تكو   دبية تديك المطرور كا اأك تديك المطرور خا اةمخ  و مالخ و   طرار مادية

                                                             
 .73ـ مصطفى محمد الجمال ،المرجع السابق، ص  1
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  وخيما يلا ةوو 1خا اعور   و  اطفتخ  و ارخخ  و    معبج آصر م  المعابا التا حر  الباه  لينا
 .التا تةت بج مبخياملنا التعويل و بعرل لنل  اأطرار م  تحديد التا 

 الطرر الماد : الفرع اأول -
 الطرر اأدبا: الفرع ال ابا -

 الفرع األول
 الضــرر المـــــــــــــادي

  كلا ياك    يكو   و 2كو كل  ص ل بح   ابر يكفلخ القابو   و بمدلحة مالية مارو ة للمطرور    
يمك     يتحق  خا الوا   العملا خا دورتي     يكو  محتم  يق   و ا يق   و ا يكفا انص ل محققا و 

خا خيما يلا ةوو بفدل و محطة تمه ممتلكاتخ    ما  طرار اةمابية تمه اةع المطرور   و مالية
 :اروط اةتحقا  التعويل  بخدور كلا الطرر و 

 أوالـ صور الضرر المادي 
رل  طرار تعع انبةا  الماد   و معبوياتخ  و تتبوع اأطرار المادية بي   طرار اةدية تطال اة    

 لج طرورة    يتطم   71/34اأمر   د ادد المارع الالائر  م  ص ل موالخ للطياع  و اابتقا   و 
ياك    يكو  الطما  المكتتك كاخيا "  قد الت مي  م  المةمولية المدبية حماية كاخية لنل  اأطرار بقولخ 

 .3"ةوا  بالبةبة ل طرار الاةمابية  و بالبةبة ل طرار المادية
 ـ األضرار الجسمانية1

لج ح  انبةا  خا الل  يكفلخ القابو  خا اا تدا   يتحق  كلا الطرر بانص ل بالح  ال ابر و     
  والبتياة المترتبة  لج اا تدا   لج الاةع كا 4ة مة اةد  الل  حرع القابو  التعد   ليخالحياة و 

رتك  لج كلا المةاه  ما يتو  المةاه بالملايا التا يصولنا الح  خا الة مة الاةدية  و الح  خا الحياة 
م  ا يعود بعدكا لإلبةا  واود  و الطرر  يكو  بلغ الوخاة و  كا م  ا اندابة الاةمية  و الاةدية  و ا 

الحرو  والتاوكار  و  ت و  طو  و الكدمار  و التبوع بحي  يدعك حدركا  ل تتراو  بي  الكةور و 

                                                             
1
 .320ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، مصادر االلتزام، ص  

2
 .327ـ المرجع نفسه، ص  

 .37/02ر من األم 629ـ أنظر المادة  3
ـ محمد المنجي، موسوعة الدعاوى العملية دعوى تعويض حوادث السيارات الدعوى المدنية المباشرة للمضرور ضد شركة التأمين، الطبعة  4

 .980، ص 6339األولى، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

101 
 

 د ا يكو  رل  و صلل خا القدرار العقلية  و ار   و  دابة خا الاةع  بل  يطا ما يباع  بنا م  م
 .1ت  ير اندابة خوريا  خقد يتراصج خ  يظنر ت  يركا  ا بعد خترة م  اللم 

  واوابك تتدل 2 م  اأدويةالاراحية و  العمليارر الع ا و لنلا البوع م  الطرر اوابك مادية كبفقاو     
بالكةك كبق   درة المطرور     دا   ملخ الل  يكتةك مبخ  و  ال      دائخ كلية   طاخة  لج 
اوابك تتدل بالطرر اأدبا كالطرر الباائ    األع البفةا بةبك التاو   و العطك الل  يديك 

 .الاص 

يالبا ما تتطم   قود الت مي  م  المةمولية المدبية تعريو لنلا الطرر  لج يرار ما كو مواود خا و     
اأولج م  الاروط الصادة بنا  المةلمة  حي  اا  خا المادة للمبتاار قد الت مي  م  المةمولية المدبية 

اأطرار اأصر  و ( وخاة  ار ) كل طرر معبو  يتب  كو كل  دابة اةمابية و  الطرر الاةمابا" 
اأطرار الاةمابية التا ويل  كابة ارو  و  م  المعاباة و تامل تعالمباارة وال ير مباارة التا تبت   و 

كو  باتاة    حاد  مطمو  خا العقد يديك تبيعا  و المعبو  للاص  الطبيعا و تمه الكمال الط
 .3"الماتر   و ال ير

لمباار بالة مة ال ير مادية للمةاه االاةمابية كل البتائ  المادية و  بالتالا يدصل طم  اأطرارو     
ةوا  الحالية ( مداريو دحية  تكاليو الع ا  و اأدوية)ما تكبد  م  صةائر مالية الاةدية للاص  و 

بعل اأحيا  المةتقبلية مبنا  لا تطلك اأمر لل   م ل تكاليو مةا دة المطرور خا حالة  مبنا  و خا
 .4ان ا ة  و العال

 ليخ يقدد بالطرر الاةمابا بدفة  امة المةاه بح   و مدلحة مارو ة  مةاةا يترتك  ليخ و     
ر التا يصولنا لل  الح   و اعل مركل   ةو  مما كا   ليخ  بل لل   أبخ ابتق  م  الملايا  و الةلطا

                                                             
 :ـ أنظر كال من 1

 . 709ة والتطبيق، ص ـ شكري بها ء بهيج، التأمين من المسؤولية في النظري           

 .326ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، مصادر االلتزام، ص            

 ،ص6068دار هومة، الجزائر،  دون رقم الطبعة،عن حوادث المرور،ـ يوسف دالندة، نظام التعويض عن األضرار الجسمانية و المادية الناتجة            
96. 

2
 .667ابق، ص ـ موسى جميل النعيمات، المرجع الس 

3
   :ـ نص المادة باللغة الفرنسية 

« dommage corporel : tout atteinte corporel et tout préjudice moral consécutif (décès , lésion et autre préjudices 
directe ou indirecte en résultant y compris de « pretium doloris » ou prix de souffrance et les préjudices 
esthétique et d’agrément)   affectant l’intégrité physique ou morale d’une personne physique et provenant d’un 

événement accidentel garanti par la police » .       
 .ور الجسمانية أو لذوي حقوقهمـ أنظر البند الرابع من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المر 4
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تل  المدلحة لداحبخ  و يةتو     يكو  لل  الح   و تل  المدلحة متعلقا بة مة اةع انبةا   و 
 .بعاطفتخ  و بمالخ  و بحريتخ  و بارخخ  و ا تبار   و يير لل 

 ـ األضرار المادية التي تصيب الممتلكات2
كا ما يبت     انص ل  مي  والتا يمك  تقييمنا ماليا  و لصةارة المالية خا ل ة التكو ما يعرو باو     

م  القابو  المدبا  556 د بدر  ليخ المادة حة المالية المارو ة للمطرور و بالح  المالا  و المدل
ما خاتخ م  كةك بارط    يكو  كلا بتياة طبيعية لعدع يامل التعويل ما لح  م  صةارة و  "بقولنا 

يعتبر الطرر بتياة طبيعية  لا لع يك  خا اةتطا ة الدائ     ت صر خا الوخا  بخ  و  و لل الوخا  باالتلاع
 ".يتو ا  ببلل اند معقول

تعرو المادة اأولج م  الاروط العامة للت مي  م  المةمولية المدبية للمبتاار المةلمة الطرر و     
طيا خ  و اابتقا  م    مال و تندع اا   و مادة  و ك  الطرر الماد  يامل كل تلو  و" الماد  با 

تكو   دابة مادية تديك حيوا  و  يمتخ ةوا  كا   قارا  و مبقوا بةبك المبتوا المعيك  كما تطم  كل 
 .1"باتاة    حاد  مطمو  خا العقد

 ليخ خى  الطرر الماد  يبت     اا تدا   لج  م   ال ير  كحر  مبلل اص   و  ل  لرا تخ  و     
كل ابر لخ  و خ كاأ ا   و يير لل   خكل كلا ياكل طررا ماديا يديك المطرور خا ح    و  ت و مال

يتولد  بخ الح  خا التعويل   و 2 ص ل بح  مالا  ابر  يبيا كا  كلا الح   ع اصديا كو طرر ماد 
يمة التا تبقةع  لج  ةمي  صةارة مادية الئية تباع    ابتقا    و تعويل الصةارة المادية و  3الماد 

 .4كا الفبا  الكلا لممتلكار ال ير  و لوال دصلنعاأايا   و الن   الالئا لنا  وصةارة مادية كلية و 

يدصل خا بطا  الطرر الماد  الطرر البااع    تفوير الفردة  م  مرا اة    يكو  التعويل خا و     
يق  ة  لج  ةباك معقولة  و كابر مببي كل  الحالة    خوار الفردة لاتنا  أ  خواتنا طرر محق   لا

                                                             
1
 :ـ نص المادة اللغة الفرنسية 

« Dommage matérielle : toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance ou toute atteinte physique 
à des animaux, résultant d’un événement accidentelle garanti par la police ».   

 .326د عبد رزاق السنهوري، مصادر االلتزام، ص ـ أحم 2
 .980ـ محمد المنجي، المرجع السابق، ص  3
 .670ـ شهاب أحمد جاسم العنكبي، المرجع السابق، ص  4
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  بار كلا الطرر  لج  ات  المطرور الل  لخ خا لل     يةل  كاخة طر  ان بار با تباركا وا عة 
 .1مادية

 ثانيا ـ شروط استحقاق التعويض المادي

 :ياترط اةتحقا  التعويل الماد  ارطا     

 ـ أن يكون هناك إخالل بمصلحة مالية مباشرة للمضرور1

رط اأول م  اروط اةتحقا  التعويل الماد  كو    يكو  كبا   ص ل بمدلحة مالية مباارة الا    
يقدد بانص ل بالمدلحة المالية اا تدا   لج المدلحة المالية المرتبطة باللمة المالية و للمطرور  

دابة  لج البحو للمطرور  كفقد العائل كلية كما خا حالة القتل الصط    و ابتقا  كةبخ كما خا حالة ان
 .الل  ر يبا  خا اأطرار الاةمابية

الطرر  د  داك المطرور مباارة  يقدد بانص ل بالمدلحة المباارة  و الطرر المباار    يكو و     
ليه بالتبعية  خىلا كا  الطرر  د  داك اصدا آصر خ  بد    يتواخر للاص  ال ابا ح   و مدلحة و 

ر  داك م ال لل     يقتل اص  صط   خالقتل طر   و 2بنا طررا  دابخ مالية مارو ة يعتبر انص ل
الح  القدر بطرر حرمابنع م  العائل  و    طري  كلا الطرر  ديك  واد المقتول المقتول خا حياتخ  و 

الل  يعتبر انص ل بخ طررا  داك اأواد كو حقنع خا البفقة  بل  بينع  كما  د تةبك كل  الوخاة طررا 
م ال لل     يعول الاص  المتوخج  حدا م  و آصري  دو     يكو  لنع ح  خا  بار البفقة  أاصا 

  اربخ  و مم  يلول بخ دو     يللمخ القابو  بالبفقة  ليخ  خم  يعال  لا خقد العائل يكو   د  ديك خا 
 .ا مدلحةمدلحة مالية ا خا ح   بص و م  لخ ح   ابر خا البفقة خى  الطرر يديبخ خا ح  ا خ

 د  مل المارع الالائر  بنلا الارط  بد وطعخ لبظاع التعويل    حواد  المرور  حي  ياترط و     
ارط ان الة للحدول  لج التعويل الماد   بد الوخاة  بدليل    اأببا  البال ي  ا يةتفيدو  ةو  م  

بارك  خا حكع المكفوار  ا بنع خا اللواتا بدو  دصل با تعبو   دا الببار ال ير متلواار و التعويل الم
 .3لل  ا   اأاصا  المكفولي  م   بل المتوخج

                                                             
 .668ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  1
 .986ـ محمد المنجي، المرجع السابق، ص  2
 .8ـ يوسف دالندة، المرجع السابق، ص  3
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 ـ أن يكون الضرر حاال أو مستقبال2

الارط ال ابا م  اروط اةتحقا  التعويل الماد  كو    يكو  الطرر محق  الو وع خا الحال  و     
يقدد بالطرر و ةاةا لطلك التعويل  يكو  و و خ خا المةتقبل حتميا   ما الطرر المحتمل خ  يدل   

  وم الخ    يمور المطرور  و يداك بتلو خا اةمخ  و خا 1المحق  الو وع خا الحال الل  و   خع 
  ةيق  حتما كو الطرر المةتقبل مالخ  و خا مدلحة مالية  لج البحو الل   دمبا    ما الطرر الل

خحةك    الطرر الل  و   خع  م  ارا   م الخ    يداك العامل بعال    العمل  خيعول ليهو 
 . ال     العمل خا الحال بل  يطا    الطرر الل  ةيق  حتما م  ارا   ال     العمل خا المةتقبل

خىلا كا  كلا الطرر يمك  تقدير  خورا  در  القاطا و حكع بخ كام    ما  لا  ال    تقدير  لتعلقخ     
تو و تقدير التعويل  لج ما  لا كابر الةا  و  لعامل خا ةا خب مر ا يلال مانول كما لو  ديك ا

ويل الل  يةتحقخ يتلقج العامل التع  الحالة يقدر  لج ك  الفرطي  و ةتبتر  ع ةتبقج  خالتعويل خا كل
 د يرا   دع  مكا  تقدير الطرر  لج  ةباك  صر  خياول للقاطا   خا المةتقبل  و قوخ  الطرر المتح
ر وخقا لما تبيبخ م  الظروو    يحتفظ للمطرور بالح  خا    يطلك خا ص ل مدة بعد    يقدر الطر 

م   05 د  اارر  لج لل  المادة   و 2معيبة بى ادة البظر خا التقدير لظنور تفا ع خا الطرر الحادل
مداك طبقا يقدر القاطا مد  التعويل    الطرر الل  لح  ال" التا اا  خا بدنا القابو  المدبا و 

مكرر م  مرا اة الظروو الم بةة  خى  لع يتيةر لخ و ر الحكع    يقدر  556و 556كاع المادتي  أح
مد  التعويل بدفة بنائية  خلخ    يحتفظ للمطرور بالح  خا    يطالك ص ل مدة معيبة بالبظر م  

 ".اديد خا التقدير

كا  كلا الطرر  و يير متو    ا يامل التعويل خا المةمولية التقديرية كل طرر مباار متو عو     
كما الصةارة التا لحقر م  القابو  المدبا  لج  بدري   ةاةيي   556يقوع الطرر المباار وخقا للمادة و 

 .الكةك الل  خاتخالمطرور و 

الل  يلح  بالطرو اآلصر  ا خا حالة ال   عقدية خيعول الطرر المتو   خقط و  ما خا المةمولية ال    
  .3ال ير متو    و يع خىبخ يللع بتعويل الطرر المتو  و الصط  الاة

                                                             
 .989ـ محمد المنجي، المرجع السابق، ص  1
 .326ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، مصادر االلتزام، ص  2
 .من القانون المدني الجزائري 686ـ أنظر المادة  3
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 الفرع الثاني
 ــــــيـــــرر األدبـــــــالض

كو كل ما يمل  الاص  خا اعور   و  واطفخ  و ارخخ  و  رطخ  و كرامتخ  و ةمعتخ  و مركل      
امل التعويل    ي" مكرر بقولخ  556 د ب  المارع المدبا الالائر   ليخ خا المادة   و 1اااتما ا

( المعبو ) يمك  خا  طار الطرر اأدبا و   "الطرر المعبو  كل مةاه بالحرية  و الارو  و الةمعة
 : التفري  بي  بو ي  كما

 أوالـ ضرر أدبي يتمخض عنه ضرر مادي

يلا  لج الةمعة واا تبار المالا  خالقلو والةك وكت  العرل و  م الخ اا تدا و      ر الةمعة بالتقوا ا 
 دبيا   ل كا تطر بةمعة المداك وتمل  ارخخ اا تدا   لج الكرامة كل كل  اأ مال تحد  طررا و 
 .2ا تبار  بي  الباه مما يمد  بخ  لج  طرار ماديةو 

 ثانياـ ضرر أدبي محض مجرد من أي ضرر مادي 

 طرر ةوا    با  الحاد يتم ل خا اآلاع الحةية الباتاة    اندابار الاةمابية التا يعابينا المتو     
كا الطحية ارا   حةاةخ بالقدور يداة تلقيخ الع ا  و بعدكما  بل تامل المعاباة البفةية التا يكابدو 
 .3ااحتياا لآلصري لية البدبية  لج حالة التبعية و ان ا ة لتحولخ م  ااةتق و 

تكو  بتياة التاو  خا الواخ  و خا كل  ار ما يعرو باأطرار الامالية  و يدصل خا دائرة كل  اأطر و     
كلل  تل  ع الريبة خا الظنور  لج الباه  و  دالعللة و اأ طا  بالدورة التا تاعل داحبنا ياب   لج 
كا بةبك العاكار يير مبعماتنا كالرياطة و ك  الحياة و التا يبت   بنا ابتقا  اةتمتاع الاص  بمبا

 .4المةتديمة

اللو ة لفرا  المابا رور خا اعور  و حاةيةخ بتياة الحل  واأةج و يديك المطيلح  بكل كلا ما و     
 .5 ليخ

                                                             
1
 .662ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

2
 .386ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، مصادر االلتزام، ص  

 .660، ص  6002-6009سؤولية المدنية للمنتج في ظل تعديل القانون المدني،مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،ـ منى عولمي، الم 3
 .72في النظرية والتطبيق، ص  شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية -وأنظر أيضا . 998ـ  قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  4
 .983بق، ص ـ محمد المنجي، المرجع السا 5
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لالتخ م  و         كا  بوع الطرر اأدبا خ  بد م  التعويل  بخ  وا يراد بالتعويل كبا ابر الطرر وا 
بما يراد مبخ توخير بوع م  العلا  البفةالواود  خالطرر اأدبا ا يمحج وا يلول بتعويل ماد   و  ا  ما ا 

لك  يقوع  لج ااببنا كةك يعول  بنا  خم   ديك خا لاص  م   لع  خالصةارة ا تلول و  داك ا
الحكع  لج المةمول بتعويل طئيل ارخخ اال    يعول    لل  بما يرد ا تبار  بي  الباه  خى  مارد 

 .1بار كلا الحكع لكفيل برد ا تبار المطرورو 

يم ل مظنرا م  مظاكر ارتقا  ( اأدبا)يل الطرر المعبو  يعتبر بعل الفقخ    امول التعو و     
اةيما الاريعة انة مية  حي  تعتبر لقابوبا  و خا الارائ  الديبية و اص  انبةا      لج المةتو  ا

 .الدية م  باك الطما  خا الابايار الاةدية

 المطلب الرابع
 نطاق التطبيق من حيث األشخاص

     يعقد ت مي  م  المةمولية المدبية لت طية ما تحد خ بااطاتخ م  لكل اص  طبيعا  و معبو     
لل  طمابا لمةموليتخ    تعويل كل  اأطرار  خ  ريك    كل ر بدبية  و مادية تلح  بال ير  و  طرا

بالتالا تاة  بخ  و الل  ياك  ليخ    يتحمل المةمولية الباطررا لل ير يكو  كو المدي  بخ  و م   حد  
 . 2بحي  يكو  ال ير كو الدائ  المةتح  لمبلغ التعويلتعويطخ 

لا كا  اأمر بنل  البةاطة وخقا للمار  العاد  ل مور  خى  تحديد الدائ  خا الحالة التا يكو  خينا و      ا 
المةمول  د  م  طد  صطار مةموليتخ المدبية  مر يير يةير  حي  ي ور ادل كبير حول تحديد الدائ  

  الممم  لخ بي  دفتخ ل خا  طار الت مي  م  المةمولية  خير  اابك ب   اأدل    يامم  مبلغ التعوي
الل  يتعي   لج الممم     يدخ  يكو  كو لاتخ الدائ  باالتلاع و دفتخ كمةتفيد م  الت مي   خكممم  لخ و 

الل   بتر ور و ا تبر اتاا  ب   ال ير المطر لخ مبلغ التعويل   ا    المة لة اصتلطر  لج البعل حي  
مةمولية الممم  لخ خا مواانتخ كو الدائ  المةتفيد م  مبلغ الت مي   بحي  يكو  لخ ح  مباار خا 

 .مطالبة الممم  

بي  يد  الممم  لدال  المطرور  بالريع م     المارع الالائر   د ب   لج حبه مبلغ التعويلو     
ا يبتف  بالمبلغ الوااك  لج الممم   و "   خيناوالتا اا 71/34م  اأمر  17لمادة لل  م  ص ل او 

                                                             
 .386ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، مصادر االلتزام، ص  1
 .37/02من األمر  72وانظر كذلك المادة .  698ـ جميل موسى النعيمات، المرجع السابق، ص  2
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بال  مبخ  ا ال ير المتطرر  و لوو حقو خ ما داع كلا ال ير لع يةتوو حقخ خا حدود المبلغ الملكور م  
   ا  بخ ا يمك  القول ب   كلا ال ير "البتائ  المالية المترتبة    الفعل الطار الل  ةبك مةمولية الممم 

 ر بم ابة المةتفيد م   قد الت مي  م  المةمولية و   الممم  لخ  د ااترط الت مي  لمدلحتخ المطرور يعتب
ا   كا  لنلا المطرور ح  بالراوع  المباار  لج الممم  خى  كلا الح   د تقرر لخ بب  القابو  ا أ  و 

حيد المةتفيد م  كلا كو الاص  الو ( الممم  لخ)يبقج كلا اأصير و   1الممم  لخ  د ااترط العقد لدالحخ
بما طما  و الت مي   أ  ياية الممم  م حماية لمة الممم  لخ   تعويل المطرور ليةر ابر طرر  وا 

 .م  البقدا  بتياة  ياع مةموليتخ خا مواانة ال ير

لا كا  ال ير  لج حد تعبير المادة و      كو الل  يةتح  مبلغ التعويل دو   71/34م  اأمر  17ا 
تةامل الل  يمك    ارتخ كبا يتم ل خا مد  اوال اةتفادة اأاصا  اللي  يرتبطو  بالممم  ةوا   خى  ال

 لخ بع  ة صادة م  الحماية الت ميبية ةوا  با تباركع ممم  لنع  و با تباركع طحايا؟

 :لإلاابة    كلا التةامل يبب ا دراةة كلي  الفرطي  وخ  الفر ي  التاليي و     

 نل مةمولية الممم  لخ بتياة بااط  اصا  يرتبط معنع بع  ة معيبة   تب: الفرع اأول

 .   تبنل مةمولية الممم  لخ خا مواانة  اصا  يرتبط معنع بع  ة معيبة: الفرع ال ابا

 الفرع األول
 أن تنهض مسؤولية المؤمن له نتيجة نشاط أشخاص

 يرتبط معهم بعالقة معينة
مولية المدبية الباائة    صطئخ الاصدا  خقد تبا  مةموليتخ ا تبحدر مةمولية الاص  خا المة    

يلداد احتمال  ياع و تواينخ  تخ  و اللي  يعملو  تحر ر ابتخ و     خعال اأاصا  المامولي  بر اي
مةموليتخ بليادة  دد كما   مما ياعل لمتخ المالية خا صطر مةتمر  خنل يةتفيد الممم  لخ م  الت طية 

تحر ر ايتخ م  الةاكبي  معخ  و صط  كع ولية الباائة    صط  اأاصا  اللي  الت ميبية للمةم 
خو مةتصدميخ اللي  يعملو  تحر ر ابتخ  خيما يلا ةببي  مد  اوال امول كما  بالت طية و   2تواين

 .الت ميبية

                                                             
 .26ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  1
 .673ـ شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص  2
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 أوالـ األشخاص الخاضعين لرقابة المؤمن له

خا مواانة المطرور    يواد ( الممم  لخ)ا الر ابة يبا    البيا   بخ ياترط لقياع مةمولية متول    
م  القابو  المدبا  507لل  طبقا لب  المادة اتفا ا بىصطاع اص  ما للر ابة و  التلاع  ابوبا  و

كل م  ياك  ليخ  ابوبا  و اتفا ا ر ابة اص  خا حااة  لج الر ابة بةبك " التا اا  خيناالالائر  و 
لل ير  و الاةمية  يكو  مللما بتعويل الطرر الل  يحد خ لل  الاص   در   و بةبك حالتخ العقلية 

لع كلا و  ليخ ا تكفا الر ابة الفعلية الماردة م  الب   و ااتفا  لقياع كل  المةمولية    و "بفعلخ الطار
يقدر المارع الر ابة  لج خئة معيبة  طاخة  لج  بخ لع يحدركا خا  اصا  محددي   و خا حاار 

 .معيبة

كما ياترط لقياع كل  المةمولية    يكو  الاص  الصاط  للر ابة بحااة لنا بةبك  در   و حالتخ     
العقلية  و الاةمية  كما ياترط    يحد  الصاط  للر ابة طرر لل ير  خى  تواخرر كل  الاروط كبا  ماع 

بما ا ا كوبخ كو الل   حد  الطرر و حالة يدب  خينا متولا الر ابة مةمو  أبخ لع يقع بوااك الر ابة كما ا 
 .يبب ا

واط  م  بدو   ليةر  دلية كما كوتولا الر ابة كا مةمولية تبعية و وم  كلا خى  مةمولية م    
 لج خرل تحققنا  بل متولا الر ابة خى  كلا اأصير يةتطي     يبفا كل  المةمولية م  القابو  المدبا  و 

 بخ اتصل كاخة ااحتياطار الر ابة بما يبب ا م  العباية و  د  اع بوااكص ل  حد اأمري    ما بى باتخ  بخ  
ار    الطرر وا   ا المعقولة للحيلولة دو  تعرل ال ير لطرر مم  كو تحر ر ابتخ   و م  ص ل   ب

م  القابو  المدبا خا خقرتنا اأصيرة  لج  507 د بدر المادة محالة حتج ولو  اع بوااك الر ابة  و 
يةتطي  المكلو بالر ابة    يتصل  م  المةمولية  لا   بر  بخ  اع بوااك الر ابة  و و "أمري  بقولنا كلي  ا
 ".لو  اع بنلا الوااك بما يبب ا م  العباية   الطرر كا  ابد م  حدو خ و   بر 

 ل كل يعتبر بتةاالر ابة  بعود  لج موطوع بح با و بصتاع كلا التوطي  البةيط لماكية مةمولية متولا و     
خ الممم  لخ الاص  الصاط  للر ابة مةتفيدا م  الت طية خا  قد الت مي  م  المةمولية المدبية الل   برم

ةيمد  مبلغ ( متولا الر ابة)الةبك خا   ارة كلا التةامل يكم  خا    الممم  لخ ؟ و (متولا الر ابة) 
مم  بما يكو   د  دا  م  يرا   لج الم  و ةابالتعويل  لج ال ير المطرور بدا م  المةمول الصاط  للر 
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لل  بمقتطج ببود  قد الت مي  م  المةمولية  التا تللمخ ب   يعول الممم  لخ بما يكو   د تعويل و 
 .1يرمخ خا ةبيل تعويل ال ير المطرور

تللع تا الو  كما  ةلفبا ةابقا  71/34م  اأمر  56كلا التةامل ياد الاواك  بخ بمقتطج المادة و     
اأطرار التا يحد نا اأاصا  اللي  يكو  الممم  لخ مةموا مدبيا  بنع الممم  بتعويل الصةائر و 

يفما كابر بو ية لل  كالفئة التا بح  بددد دراةتنا  و  كام  القابو  المدبا  و  507المادة بمقتطج 
 .صطورتخالصط  المرتكك و 

 لج الصاط  للر ابة أبخ يحطر  ليخ لل  بمواك  م  باحية  صر  خى  الممم  ل  يةتطي  الراوعو     
   يماره د و  راوع طد اأ ارك ا ياول للممم  و " حي  اا  خا بدنا  71/34م  اأمر  05المادة 

بدفة  امة امي  اأاصا  اللي  يعياو   ادة معخ واأدنار المبااري  والعمال التابعي  للممم  لخ و 
 ".ار ا  لا ددر مبنع خعل  دد انطر 

مةمولية الل  بلل  يكو  ال ير الصاط  للر ابة  د اةتفادة م  الحماية الت ميبية لعقد الت مي  م  الو     
ا   كا  لل  بطريقة يير مباارة  كلا م  م حظة    الت مي  م  المةمولية يامل  برمخ الممم  لخ  و 

بتخ  طاخة  لج صطئخ الاصدا دو  بدورة تلقائية مةمولية الممم  لخ    صط  اأاصا  المامولي  بر ا
 بخ خا حالة   و 2حااة  لج اتفا  صا  طالما  بخ ي طا المةمولية المدبية بدورتينا التقديرية والعقدية

يب   لج لل  دراحة   دع تحديد بوع المةمولية الم طاة يامل  صطا  المامولي  بالر ابة حتج ولو لع  
 .ةابقا الملكورة 56لل  اةتبادا  لج ب  المادة و 

يير    كبا  م  الفقخ م  ير  طرورة واود ب  دري  خا  قد الت مي  ياعل م  مةمولية متولا     
   لج كو  كل  الةبك خا لل  رااو  الر ابة     خعال الصاط  للر ابة مامولة بالت طية الت ميبية 

  كلا الب  ا تكو  م ل بدو ا امولنا دراحة خا  قد الت مي  و ليةر  دلية مما يقتطالمةمولية تبعية و 
 .3كل  المةمولية مامولة بالت مي 

 

 
                                                             

 .686ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  1
 .673في النظرية والتطبيق، ص  ـ شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية 2
 .686ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  3
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 ثانيا ـ األشخاص التابعين للمؤمن له

 ما الحالة ال ابية التا يرتبط خينا  اصا  بالممم  لخ خنا التا تتعل  باأاصا  التابعي  لخ  خنل     
يبرمخ الممم  لخ المتبوع   ع  بخ يعتبر كما  اأاصا  بم ابة المةتفيد م   قد الت مي  م  المةمولية الل  

 يللع لطما  مةمولية الممم  لخ الباائة     صطائنع الب   لج لل  دراحة خا  قد الت مي ؟

يكو  المتبوع مةموا    الطرر الل  يحد خ تابعخ بفعلخ " م  القابو  المدبا  لج 502تب  المادة     
لو لع بةببنا  و بمباةبتنا  وتتحق     ة التبعية و  ظيفتخ  والطار متج كا  وا عا مبخ خا حالة ت دية و 

 ".يك  المتبوع حرا خا اصتيار تابعخ متج كا  كلا اأصير يعمل لحةاك المتبوع

بوع     تواد    ة تبعية بيبخ وبي  اص  آصر يفنع م  كلا الب   بخ ياترط لتحق  مةمولية المتو     
طة خعلية خا الر ابة  لج اآلصر وتواينخ    تكو  أحدكما ةلم   كع مظاكر كل  التبعية  يعرو بالتاب   و 

التوايخ  خى   حد  التاب  طررا بال ير كا    تقوع  لج  بدري  كما الر ابة و كل  الةلطة كما كو واطو 
 لا ( تابعخ)المتبوع مةموا    طما  ما  حد خ تابعخ م  طرر  وا واخ لمةا لة المتبوع    خعل ال ير 

يدب  كو لاتخ   و لمدلحتخ الاصدية حي  تبتفا    ة التبعية  بدئلاب  يعمل لحةاك بفةخ و ا  كلا التك
 .المةمول    بتائ   خعالخ

  آصر نباال  مل لل  الل  يلتائ  لج اص"يمك  تحديد مفنوع المتبوع ب بخ  لج كلا اأةاه و     
ة التا يتعي   ليخ خينا    يمد  كلا التعليمار حول الطريقمعي  لمدلحتخ ولحةابخ  ويددر لخ اأوامر و 

 .1"العمل

وظيفة  و الملكورة         يق  الطرر م  التاب  خا حالة ت دية ال 502  د ااترطر المادةكلا و     
العمل الل     ة ةببية بي  الطرر الحادل و  يكو  اأمر كلل   لا كابر كبا بةببنا  و بمباةبتنا  و 

 (.الوظيفة) اع بخ التاب  

يبقج للمتبوع ح  الراوع  لج التاب  بما يكو   د  دا  م  تعويل لل ير المطرور  لا كا  الصط  و     
 .2المرتكك م   بلخ اةيما

                                                             
 .682ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  1
 ".لمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطئا جسيمال:" من القانون المدني على 692ـ نصت المادة  2
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بعد تطر با باصتدار لموطوع مةمولية المتبوع     خعال تابعخ الطارة  بعود لإلاابة    التةامل و     
ة الممم  لخ المةتفيد الل  تاملخ الحماية الت ميبية خا الل    ربا  مةبقا    مد  ا تبار التابعي  بم اب

تلداد  كمية كلا التةامل  لا ما كا  الممم  الل  يعقد  الممم  لخ المتبوع  و الت مي  م  المةمولية المدبية 
لخ كبا كو اص  ا تبار  يماره بااطخ م  ص ل مامو ة م  اأاصا  اللي  يودفو  ب بنع تابعو  

 .لخ

ة الت مي   لج المةمولية المدبية أدحاك الممةةار الدبا ية  و التاارية خى   ياع مةمولية خفا حال    
اأخعال الطارة الدادرة  بنع  بل يبةحك  لج ما يددر    اأاصا  ا تقتدر  لج اأصطا  و  كما 

خا كل  الحالة تقوع مولية المتبوع     خعال تابعخ  و مةتصدمينع م  كل  اأخعال طبقا للقا دة العامة خا مة
مةمولية الممم     تعويل الطرر الل  لح  بالاص  ال ال  كما لو كا  الممم  لخ كو الل  ددر 

تا تللع الممم  بت طية اأطرار الملكورة ةابقا وال 56كو ما يةتاو م  ب  المادة و   1 بخ الفعل الطار
 .صطورتخة الصط  المرتكك و يفما كابر بو يالصةائر التا يتةبك خينا تابعا الممم  لخ كو 

كا القياع بفعل  دد  لج التاب   ا خا حالة واحدة و  خا مقابل لل  يمب  الممم  م  ممارةة الراوعو     
 .2انطرار بالممم  لخ

و ليخ خى  المارع الالائر   د ا تبر التاب  بم ابة الممم  لخ  خصدخ بت طية  خعالخ خا  قد الت مي      
 (.المتبوع)  ا بخ خا لل  ا   الممم  لختبوع  ا ما ددر مبخ  دد انطراردبية للمم  المةمولية الم

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .836ـ شكري بهاء بهيج، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء، ص  1
 .37/02من األمر  98ـ أنظر المادة  2



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

112 
 

 الفرع الثاني
 أن تنهض مسؤولية المؤمن له في مواجهة األشخاص

 الذين يرتبط معهم بعالقة معينة
 لج طما  الممم  لخ  71/34م  اأمر  12يندو الت مي  م  المةمولية المدبية طبقا لب  المادة     
يقدد بال ير كبا و   التبعار المالية المترتبة    مةموليتخ المدبية بةبك اأطرار ال حقة بال ير  م

 .الطحية الل  يطالخ الطرر الباائ    صط  الممم  لخ  و م  كع تحر ر ابتخ  و تابعيخ

لا كبر الحماية الت ميبية للممم  لخ بدفتخ متولا ر ابة  و متبوع يمك     تمتد لت و      طا م  كع تحر ا 
ر ابتخ  و تابعيخ  خمالا با   الفرل الل  يكو  خيخ الطرو الل  و    ليخ الفعل الطار اص  م  

تابعيخ  خنل تةر  الحماية ابطة معيبة  كم  كع تحر ر ابتخ و اأاصا  اللي  تربطنع بالممم  لخ ر 
  بنما    ع    واود الرابطة  و الت ميبية لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية لتامل اأطرار التا تلح

الع  ة المعيبة يحول دو  لل  بحي  ا يةتفيد الممم  لخ محد  الطرر م  الحماية الت ميبية خا كل  
 .الحالة؟

مد  اةتق ليتنا  و كل  ةاةا بموطوع اللمة المالية و    اناابة  لج كلا التةامل مرتبطة با    
 .الاص  المطرور الل  يرتبط معخ بع  ة معيبةخ و اطنا خا الع  ة بي  الممم  لارتب

خىلا كابر اللمة المالية ماتركة  خى  الممم  لخ ل  يةتفيد م  الحماية الت ميبية  أ  الممم  ل  يلتلع     
 .بطما  طرر تداصلر خيخ اللمة المطرورة باللمة المةمولة

ةتفيد حتما م  الحماية الت ميبية  أبخ ل  يعو   ما  لا كابر اللمة المالية مبفدلة  خى  الممم  لخ ةي    
 . 1طما  الممم   بدئل     ائ  ما داع    اروط اةتحقا  التعويل متواخرة

 

 

 

                                                             
 .679ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  1
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 :صة المبحثخال

 د حي  المةمولية  الصط   اأطرار واأاصا   و حددبا خيما ةب  بطا  الت مي  م  المةمولية م      
بما ما يمك  ت ميبخ مبنا كا المةمو ابلة للت مي  و ليةر كل مةمولية  تودلبا  لج  بخ  لية المدبية ببو ينا ا 

لك  اريطة    ا تكو  بتياة صط   مد   و احتيالا  لل     المارع  د اةت بج التقديرية والعقدية و 
 .الصط  العمد  م  بطا  الت مي   ا    يكو  دادر م   حد تابعا الممم  لخ  و الصاطعي  لر ابتخ

ا م  حي  اأطرار خقد بيبا مصتلو اأطرار التا يمك     تكو  محل ت طية لعقد الت مي   ويمك   م    
 .القول ب   الت مي  م  المةمولية خا القابو  الالائر  ي طا كل اأطرار المادية مبنا واأدبية

رور المةتفيد خا  طار تحديد بطا  التطبي  م  حي  اأاصا   خى  المارع  د ا تبر ال ير المطو     
الوحيد م   قد الت مي   و د بيبا مد  اوال اةتفادة اأاصا  اللي  يرتبطو  بالممم  لخ بع  ة صادة 

 .م  الحماية الت ميبية ةوا  با تباركع ممم  لنع  و با تباركع طحايا

 قود الت مي  المتعل  بدور اأول لببتقل  لج الفدل ال ابا و بصتاع لل  بكو   د ابتنيبا م  الفدل و     
 .م  المةمولية المدبية
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 الفصل الثاني
 صور عقود التأمين من المسؤولية المدنية

   الت مي  م  المةمولية المدبية بالاكل الل  بيبا  خا الفدل اأول م  كل  اأطروحة يظنر خا      
  اأصر  خيكو   لج اكل طما  الحياة العملية بمظنري   خنو  ما    يكو  متداص  م   حد خروع الت مي

  .مبدم  خا العقد الل  يتداصل معخ خيةتتر بخ

 ما المظنر ال ابا خنو اةتق ليتخ بعقد مةتقل صا  بخ كت مي  درو م  المةمولية المدبية بعيد         
 .خروع الت مي  اأصر   خيكو   قد مةتقل لخ  حكامخ الصادة بخ

  م  تطبيقار الت مي  م  المةمولية ةبتباول خا كلا الفدل وكمبح  لتوطي   ك ر لنلي  المظنريو      
ية خا  قود مةتقلة كمبح   ابا   ول الت مي  م  المةمولية المتداصلة  ع بعد لل  الت مي  م  المةمول

كو اأصل اركا  لج  ةاةي   اأةاه اأول و التا تع اصتيلي  المظنري  ب م لة م  العقود و ةبوط  كو 
م  اأمر  545 لج  520تبار ت ميبار المةمولية التا ب   لينا المارع خا المواد م  بعي  اا 

 .   ما اأةاه  و اا تبار ال ابا خنو اناارة  لج  كع العقود المتداولة خا الحياة العملية71/34

 الت مي  م  المةمولية المدبية خا  قود متداصلة: المبح  اأول -
 المةمولية المدبية خا  قود مةتقلةالت مي  م  : المبح  ال ابا -

 

 

 

 

 

 

 



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

115 
 

 

 المبحث األول
 التأمين من المسؤولية المدنية في عقود متداخلة

م  لل  م  خروع  صر  للت مي   ا  بخ و    الت مي  م  المةمولية  د يتداصل خا التطبي  العملا      
طية خا  قود الت مي  المتداصلة تقتدر الت حكمخ    الت مي  المتداصل معخ  و يةتقل خا الاروط التا ت

 لج مةمولية الممم  لخ المتعلقة بالفرع المتداصل معخ        الت مي  ي طا المةمولية المدبية للممم  لخ 
م ال لل  تداصل طما  المةمولية خا الت مي  طد لممم   ليخ خا الفرع المتداصل  و المرتبطة بالبااط ا

تبار    امتداد الحري   لج الايرا   و المارة  و المةمولية تاا   الحري    ي  ت طج المةمولية التا  د
 .الممار

ا المبح  بيا  لمعرخة  حكاع  الت مي  م  المةمولية المتداصل م  الفروع اأصر  ةبتولج خا كلو      
 :لل  كما يلابعل دور التداصل و 

 ت طية المةمولية المدبية خا الت مي  طد الحري : المطلك اأول -
 ت طية المةمولية المدبية خا الت ميبار متعددة المصاطر: طلك ال اباالم -
 ت طية المةمولية المدبية خا ت مي  امي  مصاطر الوراة: المطلك ال ال  -
 ت طية المةمولية المدبية خا الت مي  الاامل  لج المركبار: المطلك الراب  -
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 المطلب األول
 ضد الحريق تغطية المسؤولية المدنية في التأمين

الصةائر التا تتعرل لنا رار و اأدل     قد الت مي  طد صطر الحري  يقتدر بطا خ  لج الط     
م  اأمر  77اابفاار  حي  تب  المادة اأموال المبقولة ويير المبقولة بةبك الحري  والدا قة و 

م   71ما تب  المادة ك" يطم  الممم  م  الحري  امي  اأطرار التا تتةبك خينا البيرا " 71/34
يتحمل الممم  اأطرار المادية الباامة مباارة    الحري   و اابفاار  و الدا قة " لار اأمر  لج  بخ

 ". و الكنربا 

ا يبدرو كلا العقد  لج ت طية مةمولية الممم  لخ    الوخاة  و اندابة الاةدية  و المرل و       
ا  لج تطرر ممتلكار ال ير بتياة للل   يير  بخ م  الاائل و يديك اصدا  ال ا بةبك الحري    الل 

ال ير مبقولة المممبة طد مةمولية مال  اأموال المبقولة و خا التطبي  العملا    يوة  كلا البطا  لي طا 
 . 1الحري     م ل كل  اأطرار

الريع م  كو  الت مي  م   لج    بواع الت مي  م  المةمولية  و يعتبر كلا الت مي   ول ما ظنر مو       
لع يك  محل بقا   معارل  خى  الت مي  م  المةمولية    الحري ورد بي  مميد و  المةمولية كا  خا  صد

 ت مي  المةت ار    حري  العي  الممارة:  د تالج خا  دة دور كاا خا القطا  وا خا الفقخ  و 
Risque locatif    ي   لج اأالا  المااورة ت ميبخ م  مةموليتخ    امتداد الحر وAssurance 
complémentaire لج ايرابخ م  المةمولية    امتداد الحري   ت مي  الاار  و  Recoure des 

voisins     لديخ    حري   د ظنرر حدي ا دور  صر  لنلا الت مي  تتم ل خا ت مي  مةمولية المودع و
 . ت مي  المةمولية    التاوي  خا اابتفاعار   و مةمولية المال  تاا  مةت  ت مي اأايا  المود ة  و 

يتع تطبي  كدا الت مي  م  ص ل توةي  بطا  طما   قد الت مي  طد الحري  بمواك اتفا  صا  و       
خا ية الموةعة ب   يعول الممم  لخ و خا الاروط الصادة للعقد  حي  يلتلع الممم  بمواك كل  الت ط

التا يكو  الممم  لخ مللما و  غ المطالك بنا م   بل الاص  المطرور حدود ةقو المةمولية    المبال
 ابوبا بدخعنا بتياة لصط   و  كمال  و تقدير دادر  بخ تةبك خا حري   و ابفاار بامر  بخ وخاة  و 

 .  مرل اص   ال   و  دابتخ اةديا  و تطرر ممتلكاتخ

                                                             
 .608،صطبيقفي النظرية والت ـ شكري بهاء بهيج،التأمين من المسؤولية 1



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

117 
 

الحري   لج المةموليار العقدية والمةموليار  يقةع الفقخ الحدي  الت مي  م  المةمولية م  صطرو       
ما  لج مةموليار لار صطر محدد ومةموليار لار صطر يير محدد  و التقديرية   بح  بو ر التقةيع وا 

 .  للل  ةبقةع دراةتبا لنلا المطلك  لج خر ي 1اأصير لما لخ م   كمية م  الباحية الت ميبية

 صطر الحري  لار صطر محددالت مي  م  المةمولية م  : الفرع اأول -
 .الت مي  م  المةمولية م  صطر الحري  لار صطر يير محدد: الفرع ال ابا -

 الفرع األول
 التأمين من المسؤولية من خطر الحريق ذات خطر محدد

 يمة مقدرة  و  ابلة للتقدير   كو ت مي   لج( معي )   الت مي  م  المةمولية المدبية لار صطر محدد      
 لل  خا الت مي  م  المةمولية    اا  معي  مواود تحر يد يير مالكخ خيكو  الحائل مةموا يتحق و 

مةت ار    حري  يدصل طم  كلا البوع م  الت مي  ت مي  مةمولية ال    يمة كلا الاا  بحو مالكخ  و 
 .خيما يلا وكو ما ةبفدلخ  2ت مي  مةمولية المودع لديخ    حري  اأايا  المود ةالعي  الممارة  و 

 أوالـ التأمين من مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة

   الت مي  م  مةمولية المةت ار    حري  العي  الممارة كو ت مي  م  مةمولية اةيمة طبقا       
اأدل    يكو  كلا الت مي   راديا يكتتبخ المةت ار بمحل  رادتخ  كما قوا د المقررة خا  قد انياار  و لل

 .يمك     يللمخ  قد انياار بالت مي  م  المةمولية    حري  المةك  الممار

المةت ار مةمول "التا تب   لجم  القابو  المدبا و  772المادة  تاد كل  المةمولية مددركا خاو      
ار خىلا تعدد المةت ارو  لعق.    حري  العي  الممارة  ا  لا   بر    الحري  با  م  ةبك ليه م  خعلخ

واحد كا  كل واحد مبنع مةموا    الحري  بالبةبة للال  الل  يا لخ بما خينع الممار  لا كا  يةك  
العقار   ا  لا  بر    الحري   د بد  باوبخ خا الال  الل  يا لخ  حد المةت اري  خيكو  وحد  مةموا 

 .3"   الحري 

                                                             
1
ات ـ تتمثل هذه األهمية خصوصا في تطبيق القاعدة النسبة في التأمين من المسؤولية ذات خطر محدد وعدم تطبيقها في التأمين من المسؤولية ذ 

 . 6هامش رقم  6288أنظرـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص . خطر غير محدد
 .6282ر،صـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغر 2
 .من القانون المدني  الفرنسي 6299ـ تقابلها المادة  3
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خا التطبي  العملا    حري  العي  الممارة  و لمدبية للل  ياول للمةت ار الت مي  م  مةموليتخ ا    
لخ مةت ار واحد  و  دة تصتلو طريقة ت مي  كل  المةمولية باصت و ما  لا كا  المةك  المةت ار يا 

 .مةت اري 

 ـ العين المؤجرة يشغلها مستأجر وحيد1

ا تلح  بنلا العقار  لا كابر العي  الممارة يا لنا مةت ار وحيد خىبخ مةمول    امي  اأطرار الت    
 .م  ارا  الحري  طبقا للفقرة اأولج م  المادة الملكورة       خيلتلع  ل  بالت مي   لج  يمة   ادة الببا 

البر  وماار  حترا  بطبيعتنا كاأرل و ا يلتلع المةت ار بالت مي   لج اأايا  ال ير  ابلة ل و     
 .الميا 

تحديد  يمة العقار الممم  ابر القيمة الممم   لينا با دة  بظرا نمكابية تطب  القا دة البةبية  لا كو     
 .1مقاربتنا م  المبلغ المدر  بخ ليخ و 

 ـ العين المؤجرة يشغلها أكثر من مستأجر2

م  القابو  المدبا  يكو   772طبقا للفقرة اأصيرة م  المادة دد المةت ارو  لعقار واحد خىبخ و  لا تع    
 ليخ ع الممار  لا كا  يةك  العقار  و ع مةمول    الحري  بالبةبة للال  الل  يا لخ بما خينكل واحد مبن

ليتخ    حري  الال  الل  يا لخ خا كل  الحالة ا يكو  مللما  ا بت مي  مةمو ( المةت ار)خى  الممم  لخ 
 ا خا حدود  يمة كلا خا حدود  يمتخ  خىلا تحق  الصطر الممم  مبخ لع يك  الممم  مللما بالتعويل و 

 .الال  الممم 

 ا    الةمال المطرو  كو مالا لو  م  كلا المةت ار م  مةموليتخ بقيمة الال  الل  يا لخ و بر خيما     
م  القابو  المدبا يدب  خا كل    772طبقا لب  المادة   الحري   د باك م  كلا الال   و بخ و بعد  

  خالمبلغ الممم  بخ كبا ةيكو  وب  ا  ار التا تبت     كلا الحري الحالة المةمول الوحيد    اأطر 
ةيلقج  لج كاكلخ ال  م  الصطر يتعل  بالمبلغ الل  يتااول  يمة الال  الل  يا لخ  كو  يير كاو و 

 .  بتوا    الحري  تولد م  الال  الل  يا لخصري   د دخعوا  بنع المةمولية و المةت اري  اآل

                                                             
-6383ـ الحسين بلوش،التأمين على الحريق في القانون المغربي،مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،جامعة الحسن الثاني، 1

 .682،ص6330



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

119 
 

باكتتاك ت مي  ( المةت ار)مواانة لم ل كلا ااحتمال  لج    يقوع الممم  لخ عرو و لقد ار  ال    
المبلغ ما يتااول الحد اأدبج الممم   و م  اأصطار انياارية انطاخية لت طية مةموليتخ خي( طما )

ل  الل  المبلغ الممم   ليخ بالبةبة للا  الفر  بي   يمة العقار برمتخ و المتعي  تو عخ ياك    يوال 
 . 1يا لخ

 ثانياـ تأمين مسؤولية المودع لديه عن حريق األشياء المودعة

ةل  مملوكة لل ير  كما تواد تاارية تحول معدار ومواد  ولية و ال  العديد م  الممةةار الدبا ية و      
الودائ  كالمةتود ار العمومية  ومةتود ار التبريد  والمرائك بعل الممةةار مصتدة خا تلقا 

 .الخ......مقاوار البقل لعمومية  و ا

لا كابر مدلحة المودع    يمم   لج اأايا  التا يود نا لد  ال ير  خى  المودع لديخ يتعي   ليخ و      ا 
بك حري   طر بنا  و  تج  لينا  الت مي  م  مةموليتخ  لا لع يتمك  م  رد اأايا  المود ة لديخ بة

 .كيفية الت مي   ليناو ة المودع ةبتطر  خيما يلا  لج  ةاه مةموليو 

 ـ أساس مسؤولية المودع1

الوديعة  قد يةلع بمقتطا  المودع ايئا "بقولخ  173 رو القابو  المدبا الوديعة بمواك ب  المادة     
 ". لج    يرد   يباع لديخ  لج    يحاخظ  ليخ لمدة و مبقوا  لج المود

ئيةيي  كما حفظ المبقول المودع لديخ يكو  مللع بالتلامي  ر  طبقا لب  كل  المادة خى  المودعو ليخ و     
 .رد   لج المودع  بد ابتنا  مدة الوديعةو 

 عحفظ المنقول المود أـ

 لا كابر الوديعة ب ير  ار واك  لج المودع لديخ    يبدل العباية خا حفظ " 176تب  المادة     
لا كابر الو المودع ما يبدلخ خا حفظ مالخ  و  الاا  دل خا حفظنا  باية ديعة ب ار خياك دوما    يبا 

 ".الرال المعتاد

                                                             
 .639ـ الحسين بلوش،المرجع السابق،ص 1
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 ليخ يكو  المودع لديخ مةمول    ك   الاا  المودع  و تلفخ  و و وع    طرر بخ  يير  بخ ا و     
 :يطم   مري  كما

الن    و التعيك الحادل بفعل الطبيعة  و بتياة  يك خا اأايا  المود ة  و بةبك   مال  -
 .المودع

الحاد  الفاائا ما لع يك  مماط  خا رد الوديعة  و ما لع تك  القوة القاكرة حاار القوة القاكرة و  -
 . د تةببر بصطئخ  و بصط  اأاصا  اللي  ية ل  بنع 

يتحمل  ك    بار القوة القاكرة  و  يك اأايا  المود ة المودع لديخ  لا كا  ي صل  ارا    الوديعة و     
 .1د تةلع الوديعة بحكع منبتخ  و وظيفتخ و  لا كا   

 ب ـ رد الشيء المودع عند انتهاء الوديعة

ياك  لج المودع لديخ    يةلع الاا  المودع بمارد "م  القابو  المدبا  لج  بخ  171تب  المادة     
 ليخ الحال لل  ص خا لما كو لديخ كو التلاع بتحقي  بتياة  و    خرد الاا  المودع بالبةبة للمودع"طلبخ

ع ب   يحق  تةليع الاا  كلا يعبا    المودع لديخ ملل فظ الل  كو التلاع ببلل  باية  و بالبةبة ل لتلاع بالح
 .ا يعفيخ م  التلامخ كلا  ا   باتخ واود ةبك  اببا حال دو  لل المودع ولمتخ ا تبر   ا بتةليمخ  و 

 ودعةـ كيفية التأمين من المسؤولية على األشياء الم2

ةموليتخ الباامة    حري  الةل  واأايا  المود ة يةتطي  المودع لديخ    يطلك م  الممم  طما  م    
لل  مقابل ليادة خا القةط يتع احتةابنا  لج مبلغ  و  يمة الةل   و اأايا  المود ة  كما يمك    و 

 .لحةاك المودعيطلك الت مي   لج الةل  لحةابخ و للمودع لديخ    

الت مي   لج اأايا   واحد بي  الت مي  م  المةمولية و يتدو كلا الت مي  اأصير بكوبخ يام  خا آ  و     
يير  -الممم  لخ–خنو ت مي  م  المةمولية  ابل للتحول  لج ت مي   لج اأايا   بدما يكو  المودع لديخ 

 .2م   لينا ت ميبا بصةامةمول    الحري    و    المودع لع يمم   لج ةلعتخ م  الحري   و  بخ  

                                                             
 .632جع السابق،صـ الحسين بلوش،المر 1
2
، فقد ـ التأمين البخس هو تأمين يكون فيه مبلغ التأمين أقل من القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر، ويتحقق ذلك إما عن قصد أو عن غير قصد 

أنظر . ديرا خاطئا فيبخس قيمتهيقصد المؤمن له أن يبخس مبلغ التأمين حتى ال يرتفع القسط، وقد ال يقصد ذلك، كأن يقدر قيمة الشيء المؤمن عليه تق
 .6298ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص
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ليه ت ميبا ا ترابيا   ل يتدصل لتفاد  آ ار ابعداع الت مي   و الت مي   لج اأايا    ر مكمل و    ر   لجو     
 .1 دع كفايتخ

 الفرع الثاني
 التأمين من المسؤولية من خطر الحريق

 ذات خطر غير محدد
كو ت مي  صال م   يمة مقدرة  و  ابلة  (يير معي )الت مي  م  المةمولية لار صطر يير محدد    

مولية  لج حد معي  للتقدير  خنو ت مي  م  المةمولية  يا كا  مقداركا خيكو  يير محدد   و ت مي  م  المة
 .2لك  تحديد  ي تا م  تقدير مبلغ ت مي  معي  ا م  واود  يمة مقدرة يق   لينا الت مي خيكو  محددا و 

 :وع م  الت مي  م  المةمولية الت ميبار التاليةيدصل خا  طار كلا البو     

 الت مي  م  مةمولية الاار    امتداد الحري   لج ايرابخ -
 الت مي  م  مةمولية المال  تاا  مةت اريخ -
 الت مي  م  المةمولية    التاوي  خا اابتفاع -
 الت مي  م  المةمولية    حرما  المال  م  انياار  -

 الجار عن امتداد الحريق إلى جيرانه أوالـ التأمين من مسؤولية

م   بواع الت مي  م  يعتبر الت مي  م  مةمولية الاار    امتداد الحري   لج ايرابخ  ول ما ظنر     
م  القابو  المدبا  573تاد كل  المةمولية  دلنا خا المادة المةمولية و د تطورر  حكامنا ببا ا  ليخ  و 

ا  حائلا ب   واخ كا  لعقار  و ال  مبخ  و مبقوار  حد  خينا حري  ا م  ك"التا اا  خينا رة  ولج و خق
يكو  مةموا بحو ال ير    اأطرار التا ةببنا كلا الحري   ا  لا  بر    الحري  يبةك  لج صطئخ  و 

 ليخ خى  المارع  د  صد خا المةمولية    امتداد الحري   لج الايرا    و "صط  م  كو مةمول  بنع
ولية التقديرية الصطئية  حي  ااترط واوك   بار الصط  خا اابك الاص  الحائل للعقار  و بالمةم 

اأايا  المبقولة  و صط  تابعيخ الل  يةبك باوك الحري  حتج تقوع مةموليتخ    اأطرار التا تلح  
 .بال يرو بالايرا  

                                                             
 .633ـ الحسين بلوش،المرجع السابق ،ص 1
 .6282ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص 2
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   اأطرار  ل كل التعويطاربالتالا تحم ليخ تحمل المةمولية و  خىلا  بر الصط  خا ااببخ واك    
يمك  للمةت ار حتج يرخ     كاكلخ كل  و  ال ير بفعل امتداد الحري   لينع التا تديك الايرا  و 

لج ال ير ولل  بدفة تبعية ة    امتداد الحري   لج ايرابخ و التعويطار    يبرع  قد ت مي  م  المةمولي ا 
لل  لعدع  مكابية تحديد المبلغ اأ دج محددة و   صطر الحري   وكو ت مي  لمةمولية يير للت مي  م

 .للطرر الممك  حدولخ

لع يك  كلا الت مي  خا خربةا يطم  ةو  آ ار امتداد الحري  الممم   ليخ دو  الحري  الل  باك و     
التا بدر  لج اأطرار المادية التا  5717مباارة خا محل الاار  و ال ير  لج    تع تطبي  بوليدة 

التا ودفر ب بنا  ك ر ليبرالية م  ارة  و التا يا لنا الممم  لخ  و نا حري  اأماك  المم يتةبك خي
 . ةابقتنا

ا يطم  اأطرار المادية ال حقة ب موال ال ير  و كلا الت مي  ا يطم   ا اأطرار المادية المباارة و     
العمل  وبمقتطج ارط صا  خا  قد ال ير مباارة كاآل ار المالية لتو و ممةةة دبا ية  و تاارية    

بقلنا  وط  المبقوار  لا كا مداريو بقل و الت مي  يمك  تمديد كلا الطما   لج الحرما  م  اابتفاع و 
 .  1الترميمار ل طرار الباامة    صطر ممم  مبخطرور  نارا  اند حار و 

 ثانياـ التأمين من مسؤولية المالك تجاه مستأجريه

المال  تاا  مةت اريخ بةبك الحري   كو ت مي  م  مةمولية الممار    حري  اأايا      مةمولية    
 .المبقولة المملوكة للمةت ار بةبك حري  بااع     يك خا ببا  العي  الممارة  و  دع ديابتنا

كو  الحري  البااع     يك خا ببا  العي  الممارة  و  دع ديابتنا يعتبر  ص ا بالتلاع تعا د  و     
يطم  الممار "م  القابو  المدبا حي  اا  خينا 755االتلاع بالطما  الل  بدر  ليخ المادة 

للمةت ار  باةت با  العيوك التا ار  العرو  لج التةام  خينا  كل ما يواد بالعي  الممارة م   يوك 
يقطا  لج ص و يواد اتفا  تحول دو  اةتعمالنا  و تبق  م  كلا ااةتعمال بقدا محةوةا  ما لع 

يكو  كلل  مةموا    الدفار التا تعند بنا دراحة  يير    الممار ا يطم  العيوك التا لل   و 
 ".  لع بنا المةت ار  و كا  يعلع بنا كلا اأصير و ر التعا د

                                                             
 .602ـ الحسين بلوش،المرجع السابق،ص 1
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للت مي   لج العقارار  الت مي  م  مةمولية الممار تاا  مةت اريخ بةبك الحري  كو ت مي  تاب و     
التا ا  المبقولة المملوكة للمةت ار و يتعل  باأطرار ال حقة باأايببية واأموال المبقولة م  الحري   و الم

ا ي طا الحرما  العي  الممارة  و  دع ديابتنا  و تطررر بتياة حري   و ابفاار ياد ةببخ خا  يك خا 
 (.طياع اللبائ  خا المادة التاارية)م  اابتفاع م  العي  الممارة 

 ثالثاـ التأمين من المسؤولية عن التشويش في االنتفاع

   المال  الل   ار اققا لعدة مةت اري   يمك     ية ل م  طرو  حد كما     التاوي  الحادل     
لخ ةوا  بفعلخ  و بفعل المةت اري  اآلصري   للل  يمكبخ اكتتاك ت مي  ي طا مةموليتخ    كلا التاوي  

 .خا مواانة مةت اريخ

  ولل  طبقا 57271  ول ما ب   لج كلا الت مي  كا  خا الاروط البمولاية العامة الفربةية لةبةو     
 . م  القابو  المدبا الفربةا 5457للمادة 

د  لج الل  ير مار تاا  المةت ار و تاد كل  المةمولية  ةاةنا خا الطما  الل  يلتلع بخ المو      
 .ا ب  معارلحيالتناابتفاع بالعي  الممارة و 

يقتطا االتلاع بالطما   اامتباع    كل ما يعكر دفو حياة المةت ار  و حرمابخ م  الملايا التا و     
ية ل ليه خقط    خعلخ وخعل  تبا خ لممار  و كا  م  حقخ    يعول  لينا بحةك ما   د  ليخ الاا  ا

م  القابو   750 بخ  حي  تب  المادة  ييركع مم  تلقوا الح ا     خعال المةت اري  اآلصري  و بل  يط
ا تفاع المةت ار بالعي  الممارة  و  لج الممار    يمتب     كل تعرل يحول دو  اب"المدبا  لج  بخ 

ياول لخ    يحد  بنا  و بملحقاتنا    ت يير يبق  م  كلا اابتفاع  وا يقتدر طما  الممار  لج 
يمتد  لج كل طرر  و تعرل  ابوبا دادر    مةت ار آصر  اأخعال التا تددر مبخ  و م  تابعيخ  بل

 ".    و    اص  تلقج الح     الممار

                                                             
1
 - Article 2-Risque incendie : 

      « Le recours des locataires contre le propriétaire fonde  sur l’article 6263 du code civile, c'est-à-dire les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité que ce dernier peut encourir ,  pour tous dommages matériels  à 
raison du  trouble de jouissance du au fait d’un locataire » . Condition générales 18 juillet 1969. 
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ة  ليخ خى  الممار يكو  مةموا تاا  مةت اريخ    اأطرار المادية ال حقة باأايا  المبقولة المملوكو     
كبا كو ةو  اصتيار   الصط  الل  يعل   ليخلنع بةبك حري   و ابفاار و عا بفعل  حد مةت اريخ  و 

 .للمةت ار
لج اابك  مكابية متابعتخ لاار  الل  تةبك لخ خا الطرر المباار  يمك  والمةت ار خا كل  الحالة و      ا 

لخ  يطا رخ  د و  طد الممار دو     يكو  مللما بى بار صطئخ  خنو مةمول     دع تبفيل  لو د  
 .1كادئا بتمكي  المةت ار م  اابتفاع بالاا  ابتفا ا

م  لما كابر المةمولية    التاوي  خا اابتفاع كلل   خىبخ يمك  اكتتاك ت مي  م  كل  المةمولية و     
المةت ار  لج الةوا   خالمال  لعقار  ار اققخ لمةت اري  ا بي   لج اأ ل يمك  لخ  بل كل م  الممار و 

اع الل  يمك     يمه اأايا  المبقولة    يمم  م  اأطرار المادية الباامة    التاوي  خا اابتف
المةت ار لال  م  البباية يمك  فاار حد  بفعل  حد المةت اري   و المملوكة للمةت ار بتياة حري   و اب

راوع الممار  ليخ ا لخ وامتداد   لج الايرا  و لخ    يمم  م   مكابية باوك حري  خا الال  الل  ي
خا كلتا الحالتي  خى  كلا الت مي  يتعل  لمةت اري  ببفه البباية  و لفنا لبةبك اأطرار المادية التا ص

 .باأطرار المادية الباائة    الحري   و اابفاار

 بخ لحماية  كبر للممم   5727ير  اأةتال مابيا  خا تعليقخ  لج الاروط البمولاية العامة لةبة و     
 . 2اديد" صطر"بعملنع كلا يدخعو  لصل  و تطوير  لنع تع الب   لج كلا الت مي  بالريع م     المممبي 

 رابعاـ التأمين من مسؤولية المستأجر عن حرمان المالك من اإليجار بسبب الحريق

العامة لعقد الت مي  م     المةمولية المتعلقة بطياع بدل انياار المبدو   لينا خا الاروط     
  طياع بدل انياار الل  كا  ةيتحدل  ليخ المال  اابفاار  كا مةمولية  حد المةت اري   الحري  و 

 .م  المةت اري  لوا ك   العي  الممارة بةبك حري  يعل   لج المةت ار الممم  لخ( الممار)

ةا   قد خن   العي  الممارة  و تعيبنا كليا دو  صط  الطرخي  المتعا دي  ةيمد  ا محالة  لج ابف    
عي   دبحر يير دالحة المةت اري      دا  بدل انياار  أ  كل  ال تو وانياار بقوة القابو   و 

 . اابتفاع بنال ةتعمال و 

                                                             
 .667ـ الحسين بلوش، المرجع السابق،ص 1
 .662ـ الحسين بلوش المرجع السابق،ص 2
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 ما  لا لع تنل  العي  الممارة  ا الئيا  بحي  يمك  للمةت ار اةتعمالنا اةتعماا الئيا لل رل الل      
ما بدر  ليخ المادة كو ار بقدر ما بق  م  ابتفا خ  و اةت ارر م   الخ  ح  لخ  بقا  بدل انيا

 لا كلكر العي  الممارة   با  مدة انياار ك كا كليا يفةخ انياار بحكع "م  القابو  المدبا بقولنا  755
القابو    لا كا  ك   العي  الممارة الئيا   و  لا  دبحر خا حالة ا تدل  ل ةتعمال الل    در م  

لع يك  لل  بفعل المةت ار  ياول لنلا اأصير  لا لع يقع بق  كلا ااةتعمال بقدا معتبرا و  الخ   و 
الممار خا الو ر المباةك برد العي  الممارة  لج الحالة التا كابر  لينا     يطلك حةك الحالة  ما 

 ". بقا  بدل انياار  و خةخ انياار

مكبخ    يطالك  ليخ خىبخ  بد ك    و تعيك العي  الممارة بةبك الحري   خى  المال  ا يو     
لمح ر الممارة المةت اري  يير المةمولي     الحري  ببدل انياار  بدما يططر كما   لج  ص   ا

يحرع المال  بتياة للل  م   يمة بدل انياار التا كا  يحدل  لينا  خيتعي   لج كليا  و الئيا  و 
 بخ  ليه    اأطرار الماديةالمةت ار الل   بتر مةموليتخ    الحري     يعول المال   ما  دا

بما  يطا بةبك ال حقة بالعي  الممارة خحةك  و  الل  يتاةد خا مبالغ حرما  المال  م  الرب  المبتظر و ا 
 .بدل انياار التا كا  ةيحدل  لينا لوا حدول الحري 

لا  لل  خىبخ يتعي   لج المةت ار المةمول حتج يتمك  م  تحمل كل  التعويطار   بر و      اع ت مي  م  ا 
كلا الت مي  ري  بةبك حري  كو المةمول  بخ  و مةموليتخ    حرما  المال  م   ياار المةت اري  اآلص

 .مصد  للمةت اري  لال  م  العي  الممارة أبخ ياترط لقيامخ واود  ك ر م  مةت ار

الممارة     مبالغ  حي  ي طا كلا الت مي  مةمولية المةت ار المةمول    الحري  تاا  مال  العي     
كلا الحرما  م  اابتفاع م  اأماك  التا يا لنا     القيمة انياار التا حرع م  تحديلنا  و  بدل

 .انياارية للمح ر التا يا لنا المال 

ترميع يحةك التعويل    خقدا  بدل انياار  لج المدة التا ير  الصبرا   بنا كاخية ند   و و     
ا يمدد التعويل  لج ما بعد بناية اأا ال  و  لج ما بعد   الممارة دو     تتااول ةبة  و يا  ادة ببا  العو 

 .1الببا  لبقا  المح ر خارية لعدع   بال الباه  لينا

 

                                                             
 .660ـ الحسين بلوش،المرجع السابق،ص 1
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 المطلب الثاني
 تغطية المسؤولية المدنية في عقود التأمين متعددة المخاطر

ة لماابنة ما  د يحد  م  كوار  ينا الحياة الحدي يعتبر بظاع الت مي  م   برل البظع التا ترتكل  ل    
ابتاار مةتمر بظرا لما تقوع بخ اركار الت مي  م  تروي  خا  طار المباخةة و صطار  وكو خا تطور و 

 ميبار اديدة خا اتج المااار  الةائدة بيبنا  حي  تعرو  بوا خ تطورا ملحوظا تم ل خا ظنور ت
التا  دبحر  ك ر حدا ة بظنور طمابار اديدة خا مصتلو  بواع الت مي   وتطور  قود الت مي  التقليدية و 

حي   دبحر كبا   قود ت مي  تتطم  مامو ة متبو ة م  المصاطر المصتلفة تتع ت طيتنا خا  طار  قد 
 مي  متعدد  قد التلت مي  متعدد المصاطر المنبية  و وحيد يةمج  قد الت مي  متعدد المصاطر  م ل  قد ا

للو وو  لج كيفية لعقود طما  المةمولية المدبية  و م   كع طمابار كل  ار  لج الةك   و المصاط
صاطر  لج الةك  كبمولا خا ت طيتنا خا  طار كلا البوع م  العقود ارت يبا  صد  قد الت مي  متعدد الم

 :ةبقةع دراةتبا لنلا المطلك كما يلالل   و 

 عدد المصاطر  لج الةك موطوع  قد الت مي  متمفنوع و : الفرع اأول -
 طما  صطر المةمولية خا  قد الت مي  متعدد المصاطر  لج الةك : الفرع ال ابا -

 الفرع األول
 مفهوم وموضوع عقد التأمين متعدد المخاطر على السكن

لقد كا  الممم  لنع خيما ةب  يقومو  بت مي  مباللنع    طري   براع  قود ت مي  مصتلفة م  المصاطر     
ميولنع  لج تامي  تل  المصاطر التا كابر ئا خايئا ظنرر ريبة الممم  لنع و يصاو  و و نا   ع اي التا

كا  اركار الت مي   لج  يااد الحل و  المال  خةعرد و موطوع  دة  قود خا  قد واحد خيوخروا بلل  الان
 Multirisque) لل  بصل  بوع اديد م  العقود يطل   ليخ  قد الت مي  متعدد المصاطر  لج الةك 

habitation) اا تيادية التا يمك     يوااننا الممم  لنع لطما   دد م  اأصطار اأةاةية و   مواخ
 . 1خا حياتنع العائلية الصادة

 

 

                                                             
1 -H.de Moulin-F.Beaufort : Assurance. Tome 1. Bien et personne. édition Aide-mémoire. Paris. 1972. P.146. 
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 أوالـ مفهوم عقد التأمين متعدد المخاطر على السكن

ر الل  يامل بدور   قد الت مي  متعدد المصاطر  لج الةك  كو دورة م  دور الت مي  م  اأطرا    
التا مي  م  المةمولية المدبية  ويمك  القول ب بخ  مي   لج اأايا   و الممتلكار و بو ا  م  الت مي  كما الت

 . قد متعدد الطمابار يندو  لج طما  مامو ة كبيرة م  اأصطار الةكبية للممم  لخ

بما المةتعملة بالالائر تعريفا لخ  و لةك  لع تورد الاروط العامة لعقد الت مي  متعدد المصاطر  لج او      ا 
العقد اكتفر باناارة  لج اأصطار المطموبة بموابخ  حي  تب  المادة اأولج م  الاروط العامة لنلا 

أصطار المعرخة يطم  كلا العقد الممم  لخ طد ا" لج  بخ  SAAالصادة بالاركة الالائرية للت مي  و 
 ". طية خا الاروط الصادةالمعبر  بنا كتبالاروط العامة و 

بالراوع  لج ااتفا يار الصادة خى  كل  الطمابار تبقةع  لج خئتي   حي  تم ل الفئة اأولج و     
اللااا   الحري  الةر ة ابكةار:أةاةية المعروطة خا العقد والتا تامل اأصطار التاليةالطمابار ا

 .المةمولية المدبية طرار الميا  و 

 طاختنا خا العقد كل التا يمك  للممم  لنع لطمابار الملحقة  و التكميلية  و  ابية ختتعل  با ما الفئة ال    
 .احتياااتخ  خنا طمابار اصتياريةحةك ريبتخ و 

م  ص ل ما ةب  يمك  تعريو الت مي  متعدد اأصطار  لج الةك  ب بخ طما  الممم  للممم  لخ و     
التا  د تلح  بممتلكاتخ الممم   لينا الم طاة بمواك العقد  و اأصطار  م  ماموع اأطرار الباتاة   

 . و بلمتخ المالية بتياة راوع ال ير  ليخ بالمةمولية

كو ما يابك مابار مدراة خا  طار  قد واحد  و تتم ل ميلة كلا العقد خا كوبخ تركيبة م  الطو     
كل  الميلة تبطب   لج امي  تعددة  و لطما  مةكبخ م  مصاطر م الممم  لخ ماقة  براع  دة  قود ت مي 

 . بواع الت ميبار متعددة المصاطر

 ثانياـ موضوع عقد التأمين متعدد المخاطر على السكن

كما كو واط  م  تةميتخ مواخ لطما  مامو ة م  اأصطار التا يصاج المكتتك ا العقد و    كل    
امولخ ا م  حي  لا الت مي  يمتال بةعتخ و خ طا  كبالعقد و و نا خا  طار ااةت  ل المعتاد للةك   
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تبقةع الممتلكار التا و الحواد  الم طاة خحةك  بل م  حي  اأموال  و اأايا  الممم   لينا  يطا  
 :يمك  الت مي   لينا خا كلا العقد  لج  ةمي 

 ـ البنايات1

ةك  ةوا  بدورة دائمة  و المكا  الل  يةتصدمخ الممم  لخ لل( الةك )يقدد بالببا  الممم   ليخ     
  الاق  الةكبية خا العمارار وال رو خا ةمم تة  خيدصل طم  كلا المدلول بانطاخة  لج الةكبار الفردي

ببية الصاراية الملحقة الملحقار بما خا لل  اأبيور المصددة لةك   دة  ائ ر  وامي  المراخ  و ال
ةياة  اأالبوابار الصاراية و ادر  كمرائك الةيارار و التا تعتبر ال  م  المببج الرئيةا    و بالةك  و 

 .1طم  الصريطة التا ت بر حدود و  الملحقار خا بفه مو   الببا  لج    تكو  كل  المبابا و 

 ابتا  لج اأرل بدورة دائمة  خ  صد  للةك     يكو  ببا ا مايدا و ياترط خا المكا  المو     
 .2الت مي   لج البيور القائمة  لج  ا ر يبدرو مدلول الةك  المقدود خا و يقة

م  الاروط العامة لعقد الت مي  متعدد المصاطر  لج الةك   6بالراوع  لج الفقرة الرابعة م  المادة و     
بة خا كلا الت مي  كا    العقارار المطمو "بادكا تب   لج  SAAالصادة بالاركة الوطبية للت مي  

نا خا الاروط الصادة للعقد  كلل  كاخة التانيلار التا ا يمك  خدلنا    ملحقاتنا الماار  ليالببايار و 
المح ر التاارية التابعة للةك   با تباركا ا و الببايار باةت با  التنيئار وان دادار الصادة بالمصال  

 ".3تدصل طم  بطا  الت مي 

 ـ المحتويات2

 : مي   لج    ة  دباو كايمك  تدبيو محتويار المبلل م  حي  القابلية للت    

 أـ محتويات قابلة للتأمين

الحلا الحاايار الاصدية بما خا لل  الفرو و ع المبللية و اللوال يتطم  كلا الدبو امي  اأ ا  و     
 امي  اللوالع المبللية المملوكة للممم  لخ  و  خراداللكبية والماوكرار  والدحو  الفطية والةا ار  و 

  ةوا  كابر كل  المحتويار خا بفه المبلل  و 4ةاكبي  معخ خا المبلل باكل مةتمر ائلتخ  و صدمخ ال
                                                             

1
 .666ـ شكري بهاء بهيج،التأمين في التطبيق والقانون والقضاء،ص 

 .620ـ المرجع نفسه،ص 2
   . Multirisque professionnel    ـ تخضع المحالت التجارية إلى عقود تأمين خاصة هي عقود التأمين متعددة المخاطر المهنية 3
 . SAAر على السكن الخاصة بالشركة الجزائرية للتأمين من الشروط العامة لعقد التأمين متعدد المخاط 6ـ المادة  4
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رط    ا تكو  خا ةاحار مفتوحة التا تعتبر ال ا ا يتال  مبخ  باالصاراية الملحقة بخ و  خا اأببية
تعمالنا  م  اة ا تتر  خا حديقة المبلل  ا  لا كا  تواادكا خينا مة لة يقتطينا ال رلويير مةياة  و 
 .المدويار اللكبية التا ياترط    تكو  محفوظة باكل ايد خا  ماك  م لقة بىحكاعباةت با  الحلا و 

الةا ار  ياك    تفرد بفقرة مةتقلة خا وي حظ    الفرو والحلا والمدويار اللكبية والدحو  و     
يبة  خىلا تااولر لل  الحد يصط  و يقة الت مي   لا تااولر  يمتنا حدا معيبا بما خا لل  اأايا  ال م

 .1الت مي   لينا  لج  ةط ت مي   طاخا يحتةك  لج  ةاه ةعر ت مي  المواد ال ميبة

 ب ـ المحتويات التي يجوز التأمين عليها

يتطم  كلا الدبو امي  المحتويار  الية القيمة مما يتعلر  لج الممم  تعويل الصةارة الباامة و     
مي  اا تياد   كما يتطم  المحتويار التا يتعلر  يااد م لنا لكا تعول صةارة  بنا مقابل ةعر الت 

والتما يل ومامو ة الطواب  المةتعملة  ومامو ار م  كل  المحتويار الكتك المصطوطة  يلتنا التالفة  و م
مي  غ ت ياول الت مي   لينا لقا   ةط ت مي  صا   لج    يحدد مبلالعم ر القديمة واللوحار الفبية  و 
 يمتنا اا تبارية ةو ية    وادر و الممم  لخ ب ل البظر     يمتنا الكل اا   لج حد  بي  الممم  و 

 .2لد  الممم  لخ

 ج ـ المحتويات التي ال يمكن التأمين عليها

ركبة كريمة ال ير ماأحاار الوتتم ل خا البقود والمةتبدار والايكار واأورا  المالية والةبائ  اللكبية و     
الحيوابار  خنل  اأايا  تدصل طم  ااةت با ار المطلقة لطمابار  لج اكل حلا والتداميع والةيارار و 

 .العقد

 الفرع الثاني
 ضمان خطر المسؤولية في عقد التأمين متعدد

 المخاطر على السكن
ا  والحااة  لج كلا يعتبر الت مي  م  المةمولية م   كع ميادي  تطبي   قود الت مي  خا الو ر الحال    

الممتلكار  لج حد ةوا   للل  خى  اأطرار التا تديك اأاصا  و  الت مي  تلداد يوما بعد يوع م  تلايد

                                                             
 .627ـ شكري بهاء بهيج،التأمين في التطبيق والقانون والقضاء،ص  1
 .622ـ المرجع نفسه، ص  2
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اركار الت مي   د  دبحر تدراخ كطما   ةاةا خا الت ميبار متعددة المصاطر وكو ما يبطب   لج  قد 
 .مةمولية خا كلا العقد؟الت مي  متعدد المصاطر  لج الةك   خما كو بطا  طما  ال

 1أوالـ المسؤوليات المضمونة في إطار عقد التأمين متعدد المخاطر على السكن

ي طا  قد الت مي  متعدد المصاطر  لج الةك  المةمولية المدبية للممم  لخ    اأطرار الاةمابية     
كما ي طا كلا  ائلتخ الباائة    الوخاة  و اندابة الاةدية  و المرل أ  اص  م  يير  خراد  

ليةر مود ة لديخ وا موطو ة ا تعود لخ و  الت مي  الطرر الماد  الباائ    تلو  و تطرر  موال
بحيالتخ  و تحر ةيطرتخ  و مملوكة أ  اص  م   خراد  ائلتخ  و مةتصدميخ  و مود ة لدينع  و 

    حد مةتصدميخ  و  موطو ة تحر ةيطرتنع  ةوا  با ر كل  المةمولية    صط  دادر  بخ  و
بتياة تددع  و  يك خا المبابا العائدة لخ  و الما ولة م   بلخ  و بةبك  ايا  يملكنا  كما يمتد يطا  

 .كلا الت مي  ليامل مةمولية الممم  لخ    اأطرار ال حقة بال ير الباتاة    حواد   صر 

الت مي  متعدد المصاطر  لج الةك  يمك    لج لل  خى  المةمولية المدبية المطموبة خا  طار  قدو     
 :تدبيفنا حةك ما ورد خا الاروط العامة لنلا العقد كما يلا

 ـ المسؤولية المدنية لمالك البناء و مستأجره1
 :تامل كل  المةمولية الحاار التاليةو     

ر ميا  خا مةمولية المةت ار اتاا  المال     اأطرار المادية التا ةببنا حاد  حري   و  طرا -
 .الال  الل  يا لخ المةت ار م  المببج

مةمولية المال  تاا  المةت ار    اأطرار التا تلح  بخ بةبك حاد  حري  و   بةبك  يك  -
 .خا الببا   و لعدع ديابتخ

ال ير بةبك حاد  حري   و  طرار ميا      و المةت ار تاا  الايرا  و /ل  ومةمولية الما -
 .اأطرار ال حقة بنع

 ـ المسؤولية المدنية لرب العائلة2
الاةمابية ال حقة بال ير ص ل حياتخ الممم  لخ    اأطرار المادية و  يطم  كلا الت مي  مةمولية    

يتة  يطا  كلا الت مي  ليامل مةمولية    خرد م  ه بدفتخ رك  مل  و داحك  م    و الصادة  ولي
يدصل خا بطا  كلا الطما  اأطرار التا  و يفلة مبنع  و با  بتياة  كمال  ائلتخ    اأطرار التا ت

                                                             
 . SAAمن الشروط العامة لعقد التأمين متعدد المخاطر على السكن الخاصة بالشركة الجزائرية للتأمين  2ـ المادة  1
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ممارةة الرياطار ال ير  بيفة  و بةبك الحيوابار األيفة التا بك اةتعمال الدرااار النوائية  و تبا  بة
يملكنا الممم  لخ  و  حد  خراد  ائلتخ  كما يمتد كلا الطما  لي طا التةممار ال لائية التا تحد  لل ير 

 .ل طعاع  دع  لج مائدة الممم  لخارا  تباو 

 ـ المسؤولية المدنية عن تهدم البناء3

ي طا كلا البوع م  الت مي  المةمولية المدبية لمال  الةك     اأطرار المادية والاةمابية ال حقة     
ة بال ير  بةبك تندع  و صلل  و  يك خا    م  اأببية العائدة للممم  لخ ةوا  الرئيةية  و الملحق

 .الملكورة خا و يقة الت مي 

م  بطا  الت طية  طرار الميا  لل  الحواد  الباتاة    الحري  واابفاار والدا قة و يةت بج م  و     
لل  حتج ا تكو  كبا  الدوااية خا يطا  الت مي  بحكع  بنا ت طج خا  طار طما  و  خا كلا الطما  

 .  الحري مةت ار  م  لمةمولية المدبية لمال  الببا  و ا

 1ثانياـ استثناءات الضمان

يةت بج م  طما  المةمولية المدبية خا  طار  قد الت مي  متعدد المصاطر  لج الةك  اأطرار     
 :التالية

لواخ  دولخ خرو خ وتابعيخ اللي  ا يبطب  الاةمابية التا تديك الممم  لخ و اأطرار  -
 . لينع ودو ال ير

البطائ  المملوكة بالممتلكار م  ببايار وحيوابار واأايا  و لتا تلح  اأطرار المصتلفة ا -
 .للممم  لخ   و الموطو ة تحر حراةتخ

 .اأطرار الباتاة    حيالة  و ملكية الممم  لخ لة   بار   و    اةتعمالخ -
 .اأطرار الباتاة    بااط منبا للممم  لخ -
يكو  مةموا  بنع مدبيا كواية اأطرار الباتاة    ممارةة الممم  لخ  و اأاصا  اللي   -

 .الرياطار القتالية العبيفةطار الصطيرة كالرياطار الاوية  و الديد  و  حد  الريا
 .اأطرار الباتاة    مااركة الممم  لخ خا المراكبار -

                                                             
 . SAAمن الشروط العامة لعقد التأمين متعدد المخاطر على السكن الخاصة بالشركة الجزائرية للتأمين  9لمادة ا ـ 1
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 .اأطرار الباتاة    مااركة الممم  لخ خا ااار ما  دا حالة الدخاع    البفه -

لمدبية خا كلا البوع م  العقود أحكاع الت مي  م  المةمولية كما لو كا  تصط  ت طية المةمولية او     
 . قد مةتقل و  ائع بلاتخ

 المطلب الثالث
 تغطية المسؤولية المدنية في عقود التأمين 

 مخاطر الورشة من جميع
حد  اأصطار التا  د ت يتعل  الت مي  م  امي   صطار الوراة بطما  الممم  للممم  لخ م  امي     

التندع التا  د تةبك  طرارا تلح  بممتلكار المقاول  و بال ير  كخا مكا  ومحيط تبفيل  ا ال الببا  و 
كلل  التا تةببنا كل  اأصيرة لل ير م  ارا  الكلا  و الالئا للببا  واأطرار التا تلح  باآلار و 

 .ةقوطنا  و ةقوط  ايا  مبنا   با  العمل

لج اابك طما  اأطر و      بعتاد ااباال  خى  كلا البوع لتا تلح  بالمبا ة محل ااباال و ار المادية اا 
المنبده    اأطرار التا تلح  بال ير م  ارا  لكل م  المقاول و  م  العقود ي طا المةمولية المدبية

ربة  ت كلل  ةقوط مواد الببا   و تطاير الحاارة  و ةقوطيا  و الئيا ص ل خترة التبفيل و تندع المببج كل
 حاار   با  رخعنا  لج المببج  و ةقوط الراخعة لاتنا  خيدصل خا لل   دابة ال ير خا اصدخ  و و 

 . م كخ

لتوطي   ك ر لكيفية ت طية المةمولية خا كلا البوع م  العقود ةبقةع دراةتبا لنلا المطلك  لج و     
 :خر ي 

 مدة طمابنااطر الوراة و المةمولية الم طاة خا الت مي  م  امي  مص: الفرع اأول -
 بطا  ت طية المةمولية خا الت مي  م  امي  مصاطر الوراة: الفرع ال ابا -
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 الفرع األول
 المسؤولية المغطاة في التأمين من جميع مخاطر

 الورشة ومدة ضمانها
 اباال تاد الت مي   لج مكا  تبفيل اأا ال و الوراة بي  ا ام  و يقة الت مي  م  امي  مصاطرت    

ترتبة    ممارةتنما لمنبتينما  ولل  ص ل خترة تبفيل اأا ال  المنبده الموالت مي  م  مةمولية المقاول و 
 .المنبده ص ل كل  المرحلة ومدة ت طيتنا بعقد الت مي ج تحديد مةمولية كل م  المقاول و خيما يلا بتولو 

 أوالـ مسؤولية المقاول و المهندس أثناء فترة التنفيذ

   متدصل   لج كل منبده معمار  ومقاول ومرا ك تقبا و " 71/34ر م  اأم541المادة  تب     
د يتعرل لنا بةبك اصدا طبيعيا  و معبويا     يكتتك ت ميبا لت طية مةموليتخ المدبية المنبية التا  

 ".تاديد الببا ار  و ترميمنا ا ال الببا  و 

الباامة    الحواد  و  الاةمابية التا تلح  بال ير لمادية و   ي طا كل اأطرار ا ليخ خى  كلا الت ميو     
المح ر الةل  و العتاد و المقاولي  م  الباط  و المقاولي  و با   باال اأا ال بةبك العمال و التا تطر    

 .1المةتعملة خا  ملية الببا  خا حدود ةقو الت مي  الل  تحدد  اركة الت مي 

نبده تاا  ال ير  لج  ةاه المةمولية    الصط  الاصدا وخقا للقا دة المتقوع مةمولية المقاول و و     
مدبا م     كل صط  ةبك طررا لل ير يللع م  ارتكبخ بالتعويل  م  القابو  ال 567المقررة خا المادة 

  و  لج  ةاه المةمولية    خعل ال ير كوبخ مةمول  ما يحد خ تابعيخ م   صطا  ةوا   كابوا  مال
 .2م  القابو  المدبا 502لل  طبقا أحكاع المادة مقاولي  م  الباط   و بةيطي   ع 

حاره لآلار فتخ حارةا لمكا  تبفيل اأا ال و كما يمك     تقوع مةمولية المقاول تاا  ال ير بد    
 .المةتعملة خا  ملية التاييد

 قا دة العامة للمةمولية وخقاالمقاول  ما  لج  ةاه المطرور كبا    يرا   لج المنبده و يةتطي  الو     
ما  لج  ةاه المةمولية صط  المنبده  و المقاول  و  لل  بى بارم  القابو  المدبا و  567للمادة  ا 

م   505المادة المفترطة بدفتخ متبوع مةمول     خعال تابعيخ   و بدفتخ حارةا ل ايا  طبقا لب  
                                                             

 .2،المركز الجامعي ببشار،ص6003مارس  8و  2ـ منصور مجاجي،التأمين في الترقية العقارية،الملتقى الدولي حول التأمين،يومي  1
 .82، ص6066، 66ليات جامعة بشار، عددـ أحمد غيش، التأمين في الترقية العقارية، حو 2
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ة اأصيرة  خالمةمولية مفترطة كبا بقوة القابو  طالما يعفج ال ير م    بار كل  المةموليالقابو  المدبا  و 
يكفا    ي بر المطرور    الطرر الل  عيخ  و بفعل  ايا  تحر حراةتخ  و تحق  الطرر بفعل  حد تاب

 .لح  بخ كا  بتياة أحد كلي  الةببي  حتج يرا   لج المنبده  و المقاول بالتعويل

ل  الحالة اأصيرة بفا المةمولية  بنما  ا بى بار    الحاد  ا يةتطي  المقاول  و المنبده خا كو     
 .1كا  لةبك لع يتو عا  م ل  مل الطحية  و  مل ال ير  و الحالة الطارئة  و القوة القاكرة

 ثانياـ مدة التأمين من مسؤولية المقاول و المهندس خالل فترة التنفيذ

ديابة المااري  انباائية  خو يقة الوراة بفترة تبفيل و امي  مصاطر ترتبط خترة بفال  قد الت مي  م      
لية الت مي  كل  تتميل ب بنا ا تطم  خترة لمبية محددة لةريابنا  بل    خترة ةريابنا كا لار الفترة الفع

ديابة   مال المقاولة  مبل لحظة بد  العمل  لج لحظة تحرير محطر التا تةت ر نا  ملية تبفيل واصتبار و 
البنائا للماروع م   بل رك العمل  خي طا الت مي  كل  الفترة بامي  مراحلنا الفعلية  ةوا   كابر  التةليع

م  اأمر  544ااولة  بنا  حي  تب  المادة تديد المبي  خا  قد المقاولة  ع مكل  المراحل مطابقة للتح
ية ااةت ع البنائا يمتد الت مي  بصدو   باال اأا ال م  خت  الوراة  لج يا"  لج  بخ 71/34

 ".ل ا ال

لا كا  اأدل و      تةليمنا  لج رك العمل يل اأ مال المعنود بنا  لينما و المنبده بتبف   يلتلع المقاول و ا 
المنبده خا ال الك تبفيل حية العملية يتعلر  لج المقاول و خا الو ر المحدد خا  قد المقاولة  خىبخ م  البا

لم  ظروو  د تداحك تبفيل كل  اأ مال  ختمتد خترة العمل  لج وأةباك و  االتلاع وخ  متطلباتخ كلا
ة ةريا  يت  ر بلل  التاريخ المتو   لتةليع العمل بنائيا  والل  تع تحديد مد طول م  اللم  المتف   ليخ و 

تف   لينا كلل  القةط المقابل للصطر  خنل يبتنا  قد الت مي  بابتنا  المدة الم قد الت مي   لج  ةاةخ و 
 .مالا    طما  المةمولية ؟ياية اابتنا  الفعلا ل ا ال؟ و  ع يةتمر  لج 

اأدل  بخ  لا لع يلتلع المقاول بالمدة المحددة لإلباال خا  قد المقاولة  خى  يطا  كل  الفترة خا و يقة     
ةموا    تعويل    صةارة ا يكو  الممم  ممتعا د  لينا  و الت مي  ةوو يبتنا بابقطا  خترة التبفيل ال

                                                             
 من القانون المدني  698ـ المادة  1
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  مادية تحد  بعد ابقطا  تل  الفترة  ما لع يبادر الممم  لخ  لج طلك تمديد بفال الو يقة للفترة التا يعتقد  
 .1يدخ  ما يقابلنا م   ةط ت مي   طاخابىمكابخ  باال العمل ص لنا  و 

منبية لكل م  المنبده والمقاول لما كا  كلا العقد يتطم  طما  المةمولية المدبية اليير  بخ و     
المقاول بتةليع العمل خا الو ر المحدد  تلقائيا  لا لع يلتلع المنبده و  المترتبة ص ل خترة التبفيل  خىبخ يمدد

علية لتبفيل لل     كلا العقد يكو  متطم  طمبيا لارط يقطا بت طية المةمولية المدبية طيلة الفترة الف
التا تب   لج و  6خقرة  541ا اا  خا ب  المادة كلا طبقا لميير لل   و  اأا ال حتج ولو اتف   لج

يعد كل  قد ت مي  اكتتك بمواك كل  المادة متطمبا لارط ةريا  العقد لمدة المةمولية الملقاة  لج  ات  "
تفيد   خعبارة ةريا  العقد لمدة المةمولية "لو اتف   لج ص و لل  و  اأاصا  الصاطعي  نللامية الت مي 

ةريا  العقد للمدة الفعلية التا يمك     تقوع خينا مةمولية الصاطعي  نللامية الت مي     تبفيل  ا ال 
 .الببا 

خمدة الت مي  م  المةمولية المدبية المترتبة  لج تبفيل  ا ال الببا  تمتد  ل  م  تاريخ خت  الوراة  لج     
والمللمي   541رع يللع المتدصلي  الماار  لينع خا المادة ياية ااةت ع البنائا ل ا ال  لل     الما

ا يةر    و 2بالت مي   لج مةموليتنع المدبية المنبية    ي بتوا  يامنع بنلا االتلاع  بد ختحنع لوراة الببا 
  م  مفعول كلا الت مي   لا كا  ي طا المةمولية المدبية المنبية للمتدصلي  ال ابويي  خا اأا ال  ا ابتدا

مدتخ م  البظاع العاع الل  ا ياول مصالفتخ طبقا للفقرة ويعتبر كلا الت مي  و   3تاريخ مباارة اأا ال خع 
 .الملكورة آبفا 541اأصيرة م  ب  المادة 

 

 الفرع الثاني
 ةنطاق تغطية المسؤولية في التأمين من جميع مخاطر الورش

دبية المنبية خا  قد الت مي  م  امي  مصاطر الوراة بتحديد يمك  تحديد بطا  ت طية المةمولية الم    
ا  اأطرار القابلة للتعويل م  انة  وتحديد اأاصت طية م  حي  الحواد  الم طاة  و مطمو  كل  ال

 . وائ  اللي  يفيدو  م  كل  الت طيةاللي  ي طا العقد مةموليتنع و 

                                                             
 .666،صفي النظرية والتطبيق ـ شكري بهاء بهيج،التأمين من المسؤولية 1
عقد تأمين  أعاله، إثبات وقت فتح الورشة بأنهم قد اكتتبوا 627على المتدخلين المشار إليهم في المادة "  37/02من األمر  622ـ تنص المادة  2

 "مسؤوليتهم المدنية المهنية
، ـ سهام مسكر ،التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 3

 .930، ص 6067/6062
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 أوالـ نطاق التغطية من حيث الحوادث و األضرار 

يديك ال ير بةبك    طما  المةمولية خا  قد الت مي  م  امي  مصاطر الوراة ي طا كل طرر     
  حي  يلتلع الممم  بتعويل ال ير المطرور لحد ا 1المباآرتبفيل المنبده والمقاول أ مال المبابا و 

يكو     بخ  و  و المقاول مةموا/بده ويتااول الةقو المبي  خا  قد الت مي     كل طرر يكو  المن
 .مو   العمل   با  خترة الت مي تد  باكل مباار ب  مال الببا  والتاييد وحد  خا محيط و باوم  م

يمك  تحديد اروط الت طية التا تفرطنا اركة الت مي  م   ال تحمل التعويطار التا يلتلع الممم  و     
 :2لخ بدخعنا با

الممم  لخ  و مةتصدميخ المرتبطي  معخ     يترتك  لج  كمال  و صط   و تقدير دادر    -
المتواادة خا مو   العمل و  بعقود  مل   و بةبك اأانلة  و اآلار المةتصدمة م   بلخ خا تبفيل

العمل  وخاة  و  دابة  و مرل اص   ال    و طرر ماد  يلح  بممتلكاتخ  والمقدود 
 .حيط الصاراابالممتلكار كبا كا اأموال المادية التا تحتل حيلا خا الم

   تكو  الوا عة التا  با ة مةمولية الممم  لخ مرتبطة بتبفيل   مال الببا   ختصرا المةمولية  -
 .الباامة      مال ا ترتبط بتبفيل  ا ال الببا  م  بطا  الت طية

   تتحق  الوا عة المبائة للمةمولية طم  محيط مو   العمل  و اأببية الم دقة لخ    وادر   -
لو ارتبط تكو  مامولة بحكع الت مي  حتج و  ةمولية الباائة    وا عة صارا كلا المحيط اخالم

 .باومكا بتبفيل العمل
   تتحق  الوا عة ص ل خترة بفال الت مي   خالوا عة التا تحد  بعد ابتنا  العقد ا تكو  مامولة  -

 .بالت طية الت ميبية

عمل تتطلك  و تقتطا  حالة بعل اأ مال  لج مقاول الادير باللكر  بخ  لا كابر مقاولة الو     
ك  مل بالبةبة للمقاول  و  ك ر  خى  المقاول الرئيةا خا م ل كل  الحالة يكو  ر ( م  الباط ) ابو 

و  م  بلل  يتحمل المقاول الرئيةا بتائ  ما يددر    المقاول ال ابال ابو  ويعتبر كلا اأصير تابعا لخ  و 

                                                             
1  - François-Xavier Ajaccio , Albert Caston , Rémi porte : L’assurance construction. Edition le Moniteur. 
paris.2012.p240. 

 .669،صفي النظرية والتطبيقـ شكري بهاء بهيج،التأمين من المسؤولية  2
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تقوع المةمولية المدبية للمقاول الرئيةا  لج  ةاه مةمولية المتبوع    ال ير  و  صطا  تلح  طررا ب
  مال تابعيخ خيفيد بلل  المقاول ال ابو  م  ت طية طما  المةمولية المدبية المنبية   ا  لا ابفرد بت مي  

 .صا  بخ

لا كابر كو       :ية ما يلااأطرار الم طاة خىبخ يةتبعد م  ماال الت طل  كا الحواد  و ا 

امي  الصةائر الباامة     ص ل الممم  لخ بالتلامخ التعا د  م  رك العمل   يا كابر دفة كلا  -
انص ل  كالصةارة الباامة    التدميع المعيك  و المواد المعيبة  و العمل المعيك  وكلل     

ية خا مو   العمل طرر يلح  بالعمل المبفل  و بال  مبخ  و باأرل المايد  لينا  و ب ية ببا
 .بةبك ااكتلال  و تحري  الد امار  و تقليلنا

مةتصدميخ  لج ا تبار    كما  يصطعو  أبظمة رار التا تلح  بعمال الممم  لخ و اأط -
 .الطما  اااتما ا

الصةارة التا تلح  بلمة الممم  لخ المالية بةبك مةموليتخ التقديرية الباائة     كمال اأطرار و  -
و تقدير متعمد  ب   يكو  الممم  لخ  اددا القياع بالفعل  لج الريع م   دراكخ لما  د  و صط   

 .يباع    كلا الفعل م  طرر

 ثانياـ نطاق التطبيق من حيث األشخاص

يمك  تحديد بطا  ت طية  قد الت مي  م  امي  مصاطر الوراة للمةمولية المدبية م  حي  اأاصا      
 .  و كلل  المةتفيدي  م  كلا الطما بتحديد اأاصا  المللمي

 ـ األشخاص الملزمون بالضمان1

مرا ك تقبا مقاول و  لج كل منبده معمار  و "جخا خقرتنا اأول 71/34م  اأمر  541تب  المادة     
د    متدصل  اصدا طبيعيا كا   و معبويا     يكتتك ت ميبا لت طية مةموليتخ المدبية المنبية التا  و 

 ".تاديد الببا ار و ترميمنا نا بةبك  ا ال الببا  و يتعرل ل

تبفيل ي حظ    المارع  د وة  م  بطا   للامية الت مي  خا كل  المادة لتامل كل متدصل خا  ملية و     
الممر  خا  71/757م  المرةوع التبفيل  ر ع  7و  5كو ما تمكد  المادتي  اأا ال منما كابر دفتخ  و 
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  بحي  تللع كل 1  بىللامية الت مي  خا الببا  م  مةمولية المتدصلي  المدبية المنبيةالمتعل 37/56/5771
ا النبدةة المعمارية  التداميع خالل  يمك     يبار    الدراةار و متدصل    يكتتك كلا الت مي  

نا   و رةوصو  بوا نا  خيما يص  د حيتنا و التدورار النبدةية  تبفيل اأا ال  لج اصت الدراةار و 
 تبفيلة المةتمرة لبو ية مواد الببا  و خيما يص     اا  م  ا بخ    يعرل المبا ة للصطر  المرا ب

 .ترميع المبابااأا ال  متابعة وراار الببا  و 

م  لار المرةوع التبفيل  خىبخ ياك  لج المتدصلي     يكوبوا معتمدي   و  0طبقا لب  المادة و     
تمتد كل  المةمولية قا للتاري  المعمول بخ  ابوبا  و ترميع الببا  طبميدا  الببا  و لنع  و ممكلي  خا مرص  

 .م  بفه المرةوع 7 لج المتدصلي  الفر يي   لا لع يك  لنع ت مي  آصر طبقا للمادة 

 ليخ خى  اأاصا  المللمي  باكتتاك الت مي  م  مةموليتنع المدبية المنبية  ما يلح  ال ير م  و     
  با  تبفيل  ا ال الببا  كع كل المتدصلي  خا  ملية الببا  منما كابر دفتنع  يير  بخ خا الوا     طرار

المقاول الرئيةا با تباركما المارخا   لج كل   مي  خا ال الك م   بل المنبده و العملا يبرع كلا الت
بالطرورة مةمولية با ا و للمقاول الرئيةا ي طا بالتبعية اأا ال  خالت مي  م  المةمولية المدبية 

بالتالا ت طج مةموليتنع م  تدصلي  اللي  يعملو  تحر  مرتخ ويصطعو  لةلطتخ  خنع تابعي  لخ و الم
 .ص ل مةمولية متبو نع 

 ـ األشخاص المستفيدون من الضمان2

كل اأطرار التا  المنبدةي  المعماريي  ي طالية المدبية المنبية للمقاولي  و ر يبا    الت مي  م  المةمو     
لببا  و التاييد  وحد  خا مو   ومكا  العمل يكو  باومكا متد  باكل مباار ب  مال اتلح  بال ير  و 

 .المح ر المةتعملة خا  ملية الببا بةبك العمال والمقاولي  م  الباط  والعتاد والةل  و 

كل اص   اببا  ر كبا تبدرو  لج بارة ال يالت مي   ل  كو ال ير المطرور  و خالمةتفيد م  كلا     
بعبارة مقاولة الل  يربط بي  رك العمل والمنبده  و المقاول  و ليه طرخا خا  قد ال     مال الببا  و 

 .2 صر  كل اص  ا تربطخ بنما   ية رابطة  ابوبية

                                                             
1
، الجريدة المتعلق بإلزامية التأمين في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية 03/66/6337المؤرخ في  37/868رقم  ـ المرسوم التنفيذي 

 .60/66/6337الصادرة في  22مية عدد الرس
2 ـ سمير كامل، التأمين اإلجباري من المسؤولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن حوادث البناء، الطبعة األولى، مطبعة السالم، مصر،  

 .97،ص6336
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ل    كعابر الطري  الل   ديك   و الاار ال(رك العمل)خالمطرور  ل  كو ال ير  يير المال      
 .الخ....تدد ر مبابيخ   و داحك الةيارة التا و    لينا ال  م  الببا 

  ياول    يكو  المطرور كو مال  الماروع بفةخ خيفيد م  الت مي  م  مةمولية المنبده والمقاولو     
م ال لل     يداك المال  بطرر   با  تفقد  ل ا ال   و    تق  بعل اأحاار التا ابفدلر    و 

 .   لج ةيارتخ التا تدادو واودكا  ماع الببا الببا

كما التبفيل   لج ا تبار    كما  و  المقاول   با  خترةكلا الطما   مال كل م  المنبده و ا يفيد م  و     
موليتنع م طاة بخ م  انة  صر      مةت مي  م   دابار العمل م  انة  و لكربا ةابقا يصطعو  لل

ل ير  لج    م  تابعا الممم  لنع  و مم  يعملو  خا صدمتنع  و  خراد  ليخ خىبخ ا تبطب  دفة او 
 .  1 ةرتنع اللي  يكوبو  مةمولو   بنع

 المطلب الرابع
 تغطية المسؤولية في عقود التأمين على السيارات

  بل    الت مي  م  المةمولية المدبية    حواد  الةيارار لع يك  خا بداية ظنور  ت ميبا مةتق  بلاتخ    
ي   لج كا  متداص  م  الت مي   لج كيكل المركبة  خت طج مةمولية مالكنا بالتبعية    اصتار الت م

بتياة للتطور الحطار  الل   د   لج تلايد اةتصداع المركبار مما لاد خا  دد المركبة لاتنا   ا  بخ و 
ة تدصل التاري  م   ال حماية كل  اةمابية  اةتد ر الطرور تا تلح  باأخراد  طرارا مادية و الحواد  ال

الاريحة الواةعة م  الماتم  م  بتائ  كل  الحواد   ب   خرل  للامية كلا البوع م  الت مي  باكل مةتقل 
مب  اةتصداع المركبة خا الطر  البرية ما لع تتع ت طية المةمولية المدبية ة اآللية  و    ت مي  كيكل المركب

 .ا  لا كا   د  م   لج كيكلنا  ع لع يمم لم  يةتصدمنا بدرو البظر  م

يعد المارع ااباليل  اأةب  خا خرل كل  انللامية  ل خرطنا بمواك  ابو  الةير خا البدو و     
اأول م  القر  الماطا  خ للع كل اص  يةتعمل مركبة آلية خا الطر  البرية    يمم  م  مةموليتخ 

عخ م     يةم  أ  اص  بقيادة المركبة ما لع تك  مةموليتخ المدبية الباائة    اةتعمالنا  كما مب
 .2م طاة بالت مي 

                                                             
 .886ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص  1
 .826،ص ي النظرية والتطبيقفـ شكري بهاء بهيج،التأمين من المسؤولية  2
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 د ةارر مصتلو التاريعار  بر  بحا  العالع  لج بناخ ختببر كلا البظاع انللاما للت مي  م  و     
ج المةمولية المدبية    حواد  الةيارار  وم  بيبنا التاري  الالائر  الل  خرل  للامية الت مي   ل

 .5747يباير  03الممر  خا  47/51الةيارار بمواك اأمر 

ريع    كل  انللامية تةم  بىبراع  قود ت مي  م  المةمولية    حواد  الةيارار مةتقلة بلاتنا   ا و     
بظرا ل رتباط    الوا   العملا يحتع    يمتلا كلا الت مي  م  الت مي   لج كيكل المركبة خا  قد واحد 

طما  المةمولية  ي  تةتللع ا م  التداصل بي   قود الت مي  و  لج  كه ما ر يبا  ةابقبيبنما  و  الو ي 
طرورة واود العقد اأدلا دحيحا حتج يمك  تمديد الطما  لت طية المةمولية  خى  اأدل كبا كو 

 .واود ت مي  م  المةمولية حتج يمك  ت طية ما يلح  كيكل الةيارة م   طرار

اأول  خيدب    لا كا  يمك   ياع الت مي  اأول مبفردا خى  ال ابا يتو و واود   لج واود ليخ و     
اأول طما  م  طمابار ال ابا  خالت مي  م  المةمولية    حواد  الةيارار كو ال ابا كو اأدل و 

يقوع  ا بواود لك  ا كيكل المركبة كو ت مي  اصتيار  و العقد اأدلا انللاما  ما الت مي  الاامل  لج 
قد الت مي  الاامل  لج المركبة اأول  خى   م  داحك المركبة ت ميبا اام   لينا يدب  العقد كو  

الل  كو خا اأدل  قد  ائع بلاتخ مارد ة المدبية    حواد  الةيارار و يدب  الت مي  م  المةموليو 
دراةة كلا الت مي  طم  الت مي  م    لج كلا اأةاه ارت يبام  طمابار  قد الت مي  الاامل  و طما  

 .المةمولية المتداصلة

المعدل والمتمع بالقابو   47/51يةتبد بظاع الت مي  انللاما  لج الةيارار خا الالائر  لج اأمر و     
خا القابو  المدبا لار  المراةيع الدادرة خا كلا الددد  بانطاخة  لج اأحكاع الواردةو  55/05ر ع 

  .ماال تطبي   قد الت مي  انللاما  لج الةيارار؟مال المطرو  كبا ما كو موطوع و لةاالدلة  و 

يطمبخ كلا الت مي  م  مةموليار وطمابار    الاواك  لج كلا التةامل ةيقودبا حتما  لج تحديد ما     
 .المةتفيدي  مبناا  المامولي  بىللامية الت مي  و كلل  اأاصو 

 انللاما  لج الةيارار موطوع الت مي : الفرع اأول -
 ماال تطبي   للامية الت مي   لج الةيارار :الفرع ال ابا -

 



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

141 
 

 الفرع األول
 موضوع التأمين اإللزامي على السيارات

بية لمةتعملا المركبار    الطما  انللاما خا الت مي   لج الةيارار ا يتعل   ا بالمةمولية المد    
لبتائ  المالية للمةمولية المترتبة  لج الةائقي  م  ارا  راوع ال ير بالتالا خى  الطما  يامل االبرية  و 

ا يمك  تلح  بنع  لج ا ر حاد  مرور  و  و الاةمابية التا / لينع بالمةمولية بتياة اأطرار المادية و
 .م ل ال رامارلائية بتاا المالية للمةمولية الا   تطم  ال

 مي  وكيو تع تكريةنا ابد    باير  وا  لج  للامية كلا الت بل التطر   لج موطوع كلا الت مي  و     
 .بعدكا بحدد  ةاه المةمولية    حواد  المرور تاريعيا  

 أوالـ إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات و تكريسها تشريعيا

بةا  حدو  مصاطر  لج انم  دو  ا  خى  تطور الدبا ة ابتدا  م  القر  التاة   ار  د   لج     
لعل  صطر كل  اآلليار  و الماكيبار كو اةتعمال آليار وبا  ر تتحر  حول م  ارا  اةتعمال المكببة  و 

 د  د  اابا ال ا  متفاوتة الصطورة  و بالمور  و تديبخ خا كل و ر  ما بار انبةا  خا كل  ابية و 
ةخ  دابار  قيلة لمةمولية مدابي  الائيا  خكابر العادل بحماية الطحايا  لج الك مظالع اديدة بت ةي

الطحية تبح  دائما    مددر م   ال تعويل ما لح  بنا م  طرر  خا حي  كا  المةمول يعمل 
خي  بي   دع تكبد كل  الصةارة  خكا  الت مي  كو الحل اأم ل الل  ةم  بالتو و دائما  لج در  مةموليتخ 

ج اللمة المالية للمةمول  ب   دحرا  ك  التعويل م   لج  ات  الحفاظ  لح  الطحايا خا التعويل و 
 .المةمول  لج  ات  مممبخ

م   ولل  5703اويلية  50 د بد  المارع الفربةا بتبظيع الت مي  م  المةمولية بمواك  ابو  و     
ا رور و  قد  بل كل اا  لفائدة المطكا  اا تقاد    كلا الت مي   د مبخ  و  50و 56ص ل المادتي  

يمم  م ل كلا الصط    لا كا  بات     بااط ياعل ال ير يتحمل صطرا اةيما   ع دار الت مي  خا بناية 
  حي  كره 1مبنا حواد  المرور صل خينا الصطر طابعا ااتما يا و المطاو  اباريا خا الحاار التا ي

الممةه نللامية الت مي  خا مادة  5715خيفر   64المارع خا كلا الماال  للامية الت مي  بمواك  ابو  
 .ةير الةيارار البرية لار محر 

                                                             
 .96ـ بشوع عالوة، المرجع السابق،ص 1
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اةتمر تطبيقنا حتج بعد ااةتق ل ببا ا  لج بلا  خا الالائر و كل  انللامية آو د طبقر كل  القوابي  و     
الل  يقطا باةتمرار ةريا   حكاع القوابي   5726ديةمبر 65الدادر خا  514المرةوع التاريعا ر ع 

 .خلة  بل ااةتق ل  لج حي  ددور التاريعار الالائرية الاديدةالبا

المتعل  بىللامية الت مي   لج  5747يباير  03الممر  خا  47/51ددر اأمر  5747خا ةبة و     
اويلية  57الممر  خا  55/05المتمع بالقابو  ر ع ظاع التعويل    اأطرار المعدل و بو الةيارار 

ر  للامية الت مي  م  المةمولية المدبية الباامة    اةتعمال المركبار البرية   حي  كره كلا اأم5755
مللع كل مال  مركبة "التا اا  خينا مادة اأولج مبخ و لل  بمواك الائر  و لار محر  خا القابو  الال 

 د   و "لل   بل  ط  نا للةيربااكتتاك خا  قد ت مي  ي طا اأطرار التا تةببنا تل  المركبة لل ير و 
م  بفه اأمر التلامار الممم   6  فج كلا اأمر الدولة م   للامية الت مي  كل  ختق   لينا طبقا للمادة 

بالبةبة للمركبار التا تملكنا  و المواودة تحر حراةتنا  وخا حالة  بور مةموليتنا المدبية خىبنا تعول 
لحديدية ا تةر   ليخ كو اآلصر  للامية الت مي  ال ير المطرور م  صليبتنا العامة  كما    البقل بالةك  ا

 .م  لار اأمر 0 م  بب  المادة 

التطبيقية  خعليا  ا بعد  ربعة ةبوار م  ددور  لت صر ددور المراةيع 47/51لع يطب  اأمر و     
 :كا  لج التوالاو  5753خيفر   52 لج ياية تاريخ  تحدر اأربعة التا تحدد  و 

 .47/51م  اأمر  4المتطم  تحديد اروط تطبي  المادة  53/07ر ع  المرةوع التبفيل  -
ة بىارا ار التحقي  خا المتطم  تحديد اروط التطبي  الصاد 53/01المرةوع التبفيل  ر ع  -

 .47/51م  اأمر  57التا تتعل  بالمادة اأطرار ومعايبتنا و 
ادة بطريقة تحديد بةك العال الصالمتطم  تحديد اروط التطبي   53/02المرةوع التبفيل  ر ع  -

 .47/51م  اأمر  63مرااعتنا التا تتعل  بالمادة و 
م  اأمر  07و  06المتطم  تحديد اروط تطبي  المادتي   53/04المرةوع التبفيل  ر ع  -

 .اأانلة الطابطة لتدصلخةير الدبدو  الصا  بالتعويطار و  المتعلقتي  بقوا د 47/51

كل اص  " قوبة  دع اامت ال لنل  انللامية بقولنا  71/34  اأمر م 573و د حددر المادة     
يباير  03الممر  خا  47/51صاط  نللامية الت مي  المبدو   لينا خا المادة اأولج م  اأمر 
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دا  و  7333 لج  133 انر و ب رامة م  ( 0) ياع  لج    ة ( 5)  يعا ك بالحبه م   مابية 5747
 ".يمت ل لنل  انللامية  ب حدكما خقط     لع

م  لار اأمر  لج    اأاصا  الللي  يرتكبو  حواد  مرور دو     يكوبوا  575كما تب  المادة     
تحدد   و دبدو  طما  الةيارارةاك مللمو  بدخ  مةاكمة لح 47/51 د  مبوا  لج مركباتنع طبقا ل مر 

لمةتحقة م  المصالو كتعويل    اأطرار م  المبلغ انامالا للتعويطار ا 10%كل  المةاكمة ك 
 .المتةبك خينا

 47/11ثانياـ أساس المسؤولية عن حوادث السيارات بموجب األمر 

مبد البدو ال ابا م  القر  التاة   ار ابتارر بظريار خلةفة لار طاب  ااتما ا تحاول القطا      
دالة خا  در تقدمر خيخ ا بمقتطيار الع لج البظرية الاصدية خا الصط   كل  اأصيرة التا لع تعد تف

مولية اآلار الميكابيكية المنلكة  لنلا تحولر  بظار الفقنا   لج ببل المةالدبا ة واةتصدمر خيخ الطا ة و 
كل  كا البظرية الموطو ية خا التا تقوع  لج رك  الصط  واا تدار  لج الطرر والع  ة الةببية  و 

ة لع يك  واحدا خا امي  دول العالع خفا القابو  ااباليل  م   ظنرر الطرر  يير    ظنور كل  البظري
 لج اكل  خعال طارة اديدة  طيفر  لج  ائمة اأخعال الطارة المةتقرة خا الاريعة العامة   ما خا خربةا 

كا  لل  م    و 1مباد  العدالةو خقد وطعر كل  البظرية  لج اكل  والك م رية تبايا الطمير انبةابا 
الللا  لكبا  لج    ارتباط خكرة المةمولية بالصط  كابر خكرة  ديمة  " اوةرا "و " ةالا"بل الفقيني   

خ ةاه المةمولية يكم  خا خكرة المصاطر التا تتطاب  بطبيعتنا م  القا دة اأص  ية  خقد بظرا  لج    
حماية المطرور م  ص ل و طرر بالتالا يبب ا  لالة كلا الكرة تبق  م  التبظيع اااتما ا و الطرر ظا

 .   2دو     ي بيبا  بخ البح  خا صط  المةمولرة و ابر الطرر الل  يبب ا الودول  ليخ مباا

بظرية تحمل المصاطر المةتحد ة  تةمج باطر دورتا   حداكما  امة مطلقة و    لبظرية المص    
   بااط يمديخ دو     تقييد  وال ابية   بموابنا يكو  الاص  مةموا    البتائ  الطارة التا تترتك  و 

بحةبنا ية ل الاص     البتائ  الطارة لبااطخ خقط خا اأحوال التا يليد خينا المصاطر ال رع بال بع و 

                                                             
مصر،  ـ نادية ياس البياتي، التأمين اإللزامي من المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القومية، 1

 .20، ،ص6060
 .88ـ بشوع عالوة،المرجع السابق،ص 2
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العادية الم لمة للحياة خا الماتم  بى امة ماروع مةت ل يرب  مبخ  بحي  يكو  تحملخ تبعة كل  المصاطر 
 .حخيير العادية خا مقابل ما يرب

 ليخ    يتحمل األ  الل  تديك بخ بةا   ا و خكلما كا  كبا  مبتف  بآلية صطرة  لج ة مة ان    
لو المبتف  ا تبتفا مةموليتخ حتج و ال ير دوبما حااة  لج   بار الصط  خا ح  المطرور  بل    لل  

 . 1 بر صط  ال ير  و كا  كبا  حالة الحاد  الفاائا  و القوة القاكرة

مبخ  5حي  اا  خا ب  المادة  47/51لقد  صد المارع الالائر  بنل  البظرية  بد وطعخ ل مر و     
كل حاد  ةير ةبك  طرارا اةمابية يترتك  ليخ التعويل لكل طحية  و لو  حقو نا  وا   لع تك  "

 ".للطحية دفة ال ير تاا  الاص  المةمول مدبيا    الحاد 

اأمر  لج حماية المطروري  خا الحدول  لج التعويل م  دو    د  مل م  ص ل بدو  كلاو     
التعويل  لج  وا د المةمولية التا تقوع  لج  ةاه الصط  المفترل  خالتعويل    حواد  المرور 

المركبة البرية )بي  تدصل الةيارةاأمر دار يببج  لج مارد الطرر والع  ة الةببية بيبخ و بمواك كلا 
يعد خا كلا البظاع دور للصط  ةوا  بالبةبة للمةمول  و بالبةبة للطحية  ا  لا كا    كما لع (لار محر 

 .2صط  كلا  و لا   مديا  خاللمة الاما ية كا التا تتكفل بالتعويل    مصتلو اأطرار المترتبة

حواد   بتببا المارع الالائر  لنلا اأةاه خا ماال الت مي  انللاما م  المةمولية المدبية   و      
الةيارار يكو   د ةاير بلل  القا دة القابوبية التا تقول    القابو  ااتما ا بطبيعتخ و كداخخ  كلا م  

  3انة وم  انة  صر   د  دب   قد الت مي  انللاما م  المةمولية   رك  لج البظاع القابوبا  و ال ئحا
بالتالا الحفاظ كا حماية اأخراد المتطرري   و  ةليه نرادة اأطراو خيخ ةعة لحرية ااصتيار ل اية  ةاةي

 لج ااةتقرار اااتما ا واا تداد  صادة خا الماتم  ولو  د  اأمر خا البناية  لج مصالفة  وا د 
 .   ابوبية مةتقرة

                                                             
يوليوز  63-68لحسني، السالمة الطرقية ومجاالت التأمين من خالل اجتهادات المجلس األعلى، الندوة الجهوية العاشرة من ـ علي العلوي ا 1

 .926،ص6002
 .977ـ بشوع عالوة،المرجع السابق،ص 2
ذلك أن المشرع عندما اختص هذا ـ يرى المحامي شكري بهاء بهيج بأن التأمين اإللزامي من حوادث السير يخرج عن صور التأمين من المسؤولية، 3

النوع من التأمين بميزات انفرد بها بهدف ضمان حماية الشخص الثالث المضرور و تأمين حصوله على تعويض يتناسب مع الضرر الذي لحق به 
شكري  -.         ئما بذاتهدون التعرض إلعسار أو مجهولية من تسبب في الضرر، قد حرفه عن نطاق التأمين من المسؤولية ليصبح تأمينا خاصا قا

،مجلة رسالة التأمين الصادرة عن اإلتحاد األردني لشركات التأمين، عدد الخطر وتحمل التبعة في التأمين اإللزامي من حوادث السيربهاء بهيج، 
 . 98، ص6002،السنة العاشرة، آذار 6
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كبا  م  ير  ب    ةاه التعويل خا حواد  المرور يصتلو باصت و بوع الحاد   خفيما يتعل  و     
ادية خى   ةاةنا كو المةمولية التقديرية المببية  لج  ةاه الصط       بخ ياترط للحدول بالحواد  الم

   ة ةببية  خا حي     التعويل     ركا  المةمولية م  صط  وطرر و  لج التعويل   بار امي  
 ا خا با التا يكو   ةاةنا الطرر دو  البظرو ( التكاخل) ةاةخ بظرية المصاطر الحواد  الاةمابية 

كا  47/51دليلنع خا لل      ةاه بظرية المصاطر التا يرتكل  لينا اأمر اأركا   لج انط    و 
   كل  المادة  د وردر طم  مواد  ةع التعويل    اأطرار الاةمابية دو  اأطرار مبخ و  5المادة 
 .المادية

 الفرع الثاني
 مجال تطبيق إلزامية التأمين على السيارات

كل مال  مركبة مللع بااكتتاك خا  قد ت مي  ي طا " لج  بخ  47/51ادة اأولج م  اأمر تب  الم    
  خالت مي  انللاما م  المةمولية المدبية "لل   بل  ط  نا للةيرتةببنا تل  المركبة لل ير و اأطرار التا 

ح  ال ير م   طرار    حواد  الةيارار ي طا  ل  صطر تعرل مال  الةيارة للمطالبة بالتعويل  ما ل
 .بةبك حاد  بااع    اةتعمال المركبة

ترتكل  لج  ربعة  بادر  التا تاةد  للامية الت مي  خا كلا الماال بادكاوباةتقرائبا للمادة اأولج و      
   وتتم ل كل  العبادر47/51رئيةية ابد م  تحديدكا م   ال طبط وخنع ميدا  تطبي  اأمر  ةاةية و 

المةتحقي   داة  حدا  الطرر و صيرا ال ير براع  قد الت مي  واأطرار الم طاة بنلا العقد و خا المللع بى
للل  ةوو بدره كلا الفرع خا بقطتي  بحدد خا اأولج اأاصا  المللمي  والمةتفيدي  م  للتعويل  و 

  .كلا الت مي  وبحدد خا ال ابية اأصطار المطموبة والمركبة المممبة

 طبيق من حيث األشخاصأوالـ نطاق الت

حااار  د اا ر بتياة لطرورار  ابوبية و ر يبا     للامية الت مي  م  المةمولية    حواد  الةيارار     
للل  خى  كل  انللامية تتعل  بعدة طوائو م  اأاصا   بتبوع  وطاع ااتما ية مصتلفة  و  مرتبطة

  و  اصا  مللمو  بت طية مةموليتنع و  اصا  مةتفيدو  اةتد ر الطرورة حمايتنع بنلا الت مي 
 . اصا  تع   فامكع م  كل  انللامية أوطاع صادة

 ـ األشخاص الملزمون بإبرام عقد التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات1

لار      ول المللمي  باكتتاك  قد الت مي  م  المةمولية المدبية الباامة    اةتعمال المركبة البرية    
  خمال  المركبة كو م  لخ لل  طبقا لما اا  خا ب  المادة الملكورة     كو مال  كل  المركبة و  محر 
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بالتالا كا  م  البدينا    يكو  كو  ول المللمي  بالت مي   لينا لقدرة  لج اةتعمال كل  المركبة و االح  و 
 .لت طية ما  د يلح  ال ير م   طرار   با  اةتعمالنا

كا  مال  المركبة كو المللع باكتتاك  قد الت مي  م  المةمولية  ا    ت طية كلا العقد ا  ا  يير  بخ و     
   د توط  المركبة تحر تدرخنع  تقو  بد مةموليتخ خقط  بل تمتد لت طية مةمولية  اصا  آصري

مية الت مي      للا"التا اا  خينا و  47/51م  اأمر  7كما  اأاصا   د حددكع المارع بمواك المادة و 
كلل  مةمولية كل اص  آلر  ليخ ةمولية المدبية للمكتتك بالعقد ومال  المركبة و ياك    ت طا الم

 ".بمواك  ل  مبنما حراةة  و  يادة تل  المركبة 

اةتعمال المركبار  يير يعتبر الفقخ كما  اميعا م  المللمي  بالت مي  م  المةمولية الباامة    و      
با الاصدا خى  المارع  د كا  واطحا خا تحديد  للامية الت مي  والتا خرطنا  لج المال  حةك ر ي بخ و 

     ا تحدد  للامية الت مي     ع    المادة الرابعة الملكورة 47/51وحد  بمواك المادة اأولج م  اأمر 
بما تحدد المةموليار التا تكو  موطوع ت طية بمواك  قد الت مي  المبرع م   و  بل المال   و م  يبوك ا 

 . بخ

كل اص   طا المةمولية المدبية للمكتتك ومال  المركبة و خعقد الت مي  حةك كل  المادة ياك    ي    
م  كبا خى  الممم  لخ خا مفنوع كلا الب  قيادة  و آلر  ليخ المركبة بىل  مبنما م   ال الحراةة  و ال

ا مبخ  و بطلك خا اكتتاك العقد ةوا  كابر بيابتخ تطو كو م  يبوك    المال  مك     يكو  المكتتك و ي
ا    برع  قد الت مي  بواةطة اص  آصر خنو ممم  لخ بدفتخ مال  م  المال  بفةخ  والمال  حتج و 

 .الةائ  الم لوبي  مبنماالحاره و م  انة  صر  يعد ممم  لخ الت مي   و للمركبة موطوع 

لا كا  كل م  المكتتك و      بااري  تاا  الممم  خى  الةائ  والحاره الم لو  مبنما ي  مالمال  طرخوا 
حراةة المركبة الممم   لينا  د ابتقل  لينما الطما  بواةطة آلية اااتراط لمدلحة ال ير الل  بقيادة و 

 بدما يمم   لينا م  مةموليتخ ( المكتتك)ياترطخ مكتتك  قد الت مي  دراحة  و طمبا  خمال  المركبة 
ما الةيارة  و ك بخ ااترط خا لل  الت مي     يةتفيد الةائ   و الحاره الللا  يقود    مبنالمدبية  خ

بىلبخ م  الطما   و الت طية التا يصولنا  قد الت مي   لج المركبة خا حالة حدول يحرةنا بدا  بخ و 
 .1حاد  ممم  مبخ

                                                             
 .666ـ بشوع عالوة،المرجع السابق،ص 1
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مي  م  المةمولية المدبية    يمك  تفةير ابتقال الطما   لج  اصا  يير محددي  خا  قد الت و     
لج ما تحد خ الةيارة م  حواد   حواد  الةيارار ب   كلا العقد م  العقود لار اا تبار العيبا التا ترد  

ليه م  العقود لار اا تبار الاصدا التا تتعل  باص  الممم  لخ  خالت طية كبا متعلقة بالةيارة و 
ب ل  ل البظر    الاص  الل  يقودكا و  لينا كا  يبنا بلاتنا التا تدصلر خا الحاد  أبنا ممم  

 .1البظر    صطئخ  و  دع صطئخ

ليه الت طية الاصدية  بمعبج    يلتلع د  صد بفكرة الت طية الموطو ية و بلل  يكو  المارع  و     
يا ما الممم  بطما     مةمولية مدبية تبت     حاد  تدصلر خيخ الةيارة المبدو   لينا خا الو يقة  

  يير  بخ لع يحدد خا 2كا  الاص  المةمول    الحاد  ماداع م لو  لخ بقيادة  و حراةة كل  الةيارة
كلا المقاع المقدود بانل  مما  د  بالقطا   لج   طائخ مفنوع مصتلو بي  ما  لا كا   ل  بالقيادة  و 

 . ل  بالحراةة

للةما  لخ باةتعمال  اص  لفائدة اص  آصرالمقدود بانل  كو لل  الترصي  الل  يددر    و     
 ليخ خى  انل  كبا معبا  الترصي  الدادر    المكتتك    الاص  الل  و   العقد باةمخ اا  معي   و 

ا  و المال     الاص  الل  حملر البطا ة الرمادية للمركبة اةمخ لفائدة الةائ  الل   د يكو  اصد
بظرا ركبة  يير  بخ  بد بي  المركبة و ب   و الددي  باةتعمال الملد  الممم  لخ  و الاار  و اا اموظف

للو ر المةت ر  اةتددار البطا ة الرمادية م  الانة المعبية يمك  للماتر  الل  لع يتحدل بعد  لج 
 .البطا ة    ي ل  بقيادة المركبة لك  البائ  ا يمكبخ لل 

 و افويا وكل يكو  باكل دري   و طمبا  ا مكتوبكا  كلا انل   لع يحدد المارع  يطا ما  لاو     
 د ار  العمل خا القطا   لج    كمية لل  خا حالة  ياع بلاع والبح  خا واود انل  م   دمخ  و تكمو 

الو ائ  العائلية  و م  حيالة المفاتي  و ا تماد القرائ  ن بار واود انل  اةيما تل  المةتمدة م  الروابط 
طاد كااصت ه ال ادر م  مرا اة  مكابية   بار ما يعاكه كل  القرائ  بالدليل المالصادة بالةيارة  

 .3يبقج لقاطا الموطوع وحد  الةلطة التقديرية خا الحكع بواود انل  م   دمخللو ائ   و 

                                                             
1
، المجلة الجزائرية (دراسة بين تدخل المشرع الجزائري و اجتهاد القضاء)التأمين بتعويض ضحايا حوادث المرورـ إبراهيم جعالب،التزام شركة  

 .622، ص6066، لسنة 9للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية، عدد 
 .963ـمحمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 2
 .682ـ جديدي معراج ،المرجع السابق،ص 3
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رابعة م  اأمر   ر   لج الت مي  خيعد الاص  الم لو  لخ بمقتطج المادة الل  و  ما م  حي  مد  ان    
 :كو اأمر الل  يبت   بخ ما يلامممبا لخ و  47/51

 لا كا  الم لو  لخ حارةا خى  الطحية  بد رخعخ الد و   لج الممم  مللع بىدصال الممم  لخ خا  -
 .ليه المال و البلاع  و ليخ يدصل الحاره الم لو  خا البلاع 

دكما خقط حةك ت ةيةنا  ما  لا كا  الم لو  لخ ةائقا خيمك  للطحية  دصال اا بي  معا  و  ح -
 . للد و 

وم  انة  صر  خى  الطما  خا المةمولية    حواد  الةيارار ي ير  اكال آصر  واأمر يتعل      
بانل  الممبو  للم لو  كل كو  اع  ع صا   وكبا واك التفري  بي  حالتي    لا كا  الم لو  لخ ةائ  

خالبتياة    الم لو  لخ  لا اةتعمل المركبة صارا        الةيارة موطو ة تحر تدرخخ نباال منامخ 
منامخ    خا  يرال اصدية خالت مي  ا ي طا مةموليتخ   ما  لا كا  الممم  لخ حارةا خى   وا د 
الحراةة خا الحقيقة تاعل م  انل   اع ختكو  مةموليتخ بالبتياة مطموبة  لك  كلا ا يعبا  بخ ا يمك  

اةتعمل اآللية صارا كلا مبخ خى  الحاره الم لو  لخ    خا  طار معي   و انل  باعلخ صا  تقييد 
 . 1الحدود المرةومة لخ خىبخ يفقد طمابخانطار و 

ا   الحدي     طبيعة انل  م  كوبخ  اع  و صا  يطر  كو اآلصر خا حقيقة اأمر  اكال يتعل  و     
لم لو  لخ ةائقا كا   ع حارةا    يمب   ل  بما  لا كا  انل  لخ طاب  اصدا  ع ا  بمعبج كل ياول ل

لاص  آصر  لج اآللية بحي  يدب  كلا اأصير ممم  لخ    يدصل خا بطا  اأاصا  الللي  ي طا 
 .الت مي  مةموليتنع؟

يةتو  خا لل     طاب  اصدا  ا  لا واد  ل  صا  و القا دة العامة ا ياول با تبار    انل  لخ     
ا   كا   ما  لا كا  الم لو  لخ حارةا و  ا  كلا خا حالة ما  لا كا  الم لو  لخ ةائقا يكو  دري   و طمب

صا  ببقل اآللية  يير  بخ م  انة  صر  يبقج انل  لاص  آصر دو  ترصي  مةب  و ا ياول لخ 
لك  يكو   ملخ الاصدا  و    خعل اأايا  و كلا ليه بالبةبة للمةمولية المتولدة    و مطموبا 
ج ا بالبةبة لمةموليتخ    خعل ال ير  وبالبتياة خى  الم لو  لخ الحاره  لا ما  وكل  يادة المركبة  لمطموب

 .بالتالا تكو  مةموليتخ    خعل ال ير مطموبةاص  آصر خىبخ ية ل  بخ مدبيا و 

                                                             
 .966راهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص ـ محمد إب 1
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ببقل اره خالحراةة الم لو  بنا  ل  لنا مدلول  ك ر اتةاع م  الةيا ة الم لو  بنا  أبنا تةم  للح    
 .  1الل  يمك  ا تبار  كالتاب  العرطاالقيادة  لج  حد م  ال ير و 

مةمولية  لا كا  ما ةب  لكر  كو القا دة العامة خى  ااةت با     طما  الت مي  انللاما ا ي طا     
 و اأاصا  الللي   وكل  لينع  مر بي  الللي  يمارةو   ادة الةمةرة  و  اأاصا  دحاك المرائك و 

م  اأمر  7كلل  مبدوبينع  وكلا ما يمكد  ب  المادة عاو  و مرا بة حة  ةير المركبة و تدلي   و  ة
أ  كما  اأاصا  مللمي  بت مي  مةموليتنع المدبية المنبية م  العلع    كلا الت مي  ا ي طينع  47/51

 ليخ خىبخ خا حالة   و (ي   و حراهةائق) يطا الم لو  لنع تد ليامل اأاصا  التابعي  لنع و خحةك بل يم
و وع حاد    با   يادة مركبة م  داحك المر ك  و  حد اأاصا  التابعي  لخ خى  ت مي  المةمولية 

 . المدبية المنبية لداحك المر ك كو الل  ي طا الحاد  وليه ت مي  مركبة اللبو 

 ـ األشخاص المستفيدون من إلزامية التأمين 2

مال  المركبة المكتتك و لت مي  انللاما وكع لت مي  انللاما  و م  ي طا مةموليتنع ار يبا  اصا  ا    
وخقا لقوا د الت مي  م  المةمولية م  حواد  المركبار يقو ويطاو  لينما الةائ  والحاره الم لوبي   و 

 رل للطررخا مواانة كما  اأاصا  اص  آصر كو الل  يودو بالطحية  و الاص  ال ال  المع
 .طما  تعويطنااد الت مي   ةاةا بندو حمايتنا و كل  الطحية كا م  و بةبك حواد  المركبار  و 

لتحديد اأاصا  المةتفيدي  م  طما  الت مي  انللاما م  المةمولية    حواد  الةيارار ابد و      
 د   و 53/07ع ع المرةوع التبفيل  ر و كلل  بعل  حكا 47/51م  اأمر  5م  الراوع  لج ب  المادة 

تعويل لكل طحية  و لو  كل حاد  ةير ةبك  طرارا اةمابية يترتك  ليخ ال"  5اا  خا ب  المادة 
يامل كلا التعويل المةمول مدبيا    الحاد   و ا   لع تك  للطحية دفة ال ير تاا  الاص  حقو نا  و 
مةبك الحاد  طم  بة و كما يمك     يامل ةائ  المركمال  المركبة  مكتتك خا الت مي  و كلل  ال

 ". بعد  50الاروط المبدو   لينا خا المادة 

ل بحي  ب حظ م  ص ل اةتقرائبا لنل  المادة    المارع  د وة  م  دائرة المةتفيدي  م  التعوي    
الطحية خا كلا الددد كا لل  الاص  الل  يلح  بخ طرر تامل كل  الفئة الطحايا ولو  حقو نع  و 

لو لع تك  لنا دفة ال ير  كما تامل  يطا خئة الة بقائنا  لج  يد الحياة حتج و ير خا حم  ارا  حاد  ة

                                                             
 .668ـ بشوع عالوة، المرجع السابق،ص 1
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يمك  ل  الةائ  التاب  مةبك الحاد   و كل  م  التعويل المكتتك خا العقد ومال  المركبة و المةتفيدي
 :تفديل لل  كما يلا

 أـ الضحية من الغير

ور م  اةتعمال المركبة اآللية  كو تعويل ال ير المطر   لبا    الندو اأةاةا م  للت مي  انللاما    
 د اصتلفر التاريعار خا تحديد المقدود بال ير  خالمقدود بخ خا التاري  الالائر  وبالطبط خا المادة و 
ةالفة اللكر كو الاص  ال ال     الاص  الل  ليه طرخا خا  قد الت مي  ولع يك   ائد المركبة  5

الحاره الم لوبي   بطا  ال ير  ل  كل م  المكتتك ومال  المركبة والةائ  و     المةببة للطرر  خيصرا
ك للطرر     خراد  ائلة كما يصرا  بخ  يطا كل م  تربطخ    ة بقائد المركبة  بد و وع الحاد  المةب

 .تابعيخالةائ  و 

  خالراكك  ل  1 و مااباخا حي  ا تبر التاري  ركاك المركبة م  ال ير ةوا   كابوا مبقولي  بعول     
اةتفادة ركاك المركبة م  م  التعويل    الطرر الاةمابا  والحكمة م  ت طية و يعد م  ال ير ويةتفيد 

ب ل البظر مة الركاك ب ل البظر    دفتنع  و الت مي  انللاما تكم  خا    الةائ  مللع بطما  ة 
 و حتج أبخ تاب  للةائ   2البح     مدلحة يطا  ما  لا كا  بقلنع  لج ةبيل التفطيل  و م   ال 

 .البا ل

 ب ـ الضحية ليست من الغير

ا   حتج و يطم   قد الت مي  انللاما التعويل    اأطرار الاةمابية لكل طحية  و للو  حقو نا     
م  اأمر  50و 5   الطرر طبقا لب  المادة  لع تك  لنا دفة ال ير تاا  الاص  المةمول مدبيا

47/51. 

                                                             
أو مالك ـ لم يكن النقل المجاني في السابق محل مسؤولية استنادا إلى نظرية قبول المخاطر، فكان الراكب بالمجان ال يستطيع الرجوع على السائق  1

استنادا إلى المسؤولية عن فعل  6378ديسمبر  60هذا الضمان في القضاء الفرنسي إال في المركبة العتبارات أخالقية تمنعه من ذلك، ولم يتجسد 

 .األشياء
ويقصد بالنقل بالمجان من وجهة نظر الفقه و القضاء الفرنسيين بالخصوص، عملية نقل شخص أو مجموعة من األشخاص دون مقابل نقدي، أي      

أنظر . قام به من عمل، و إن كان من الممكن أن يحصل على مقابل مادي أو معنوي من نوع آخر دون أن يحصل الناقل على مبلغ نقدي كأجر لما
 .78،ص6383، نوفمبر 680/686محمد الكشبور،مسؤولية الناقل بالمجان و أثرها على عقد التأمين، مجلة القضاء و القانون، عدد  -في ذلك

محمد الكشبور،مسؤولية الناقل بالمجان  –أنظر . و النقل المبني على المصلحة نقل بالمجان( ةالنقل مجامل)ـ يعتبر كل من النقل على سبيل التفضيل 2

 .78و أثرها على عقد التأمين، ص



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

151 
 

 و المكتتك خا العقد  و المقدود باأاصا  الللي  ا يعتبرو  م  ال ير بالبةبة لمال  الةيارة و     
   ة تبعية كاأببا  واآلبا  الحاره الم لوبي    وائ  الللي  تربطنع بنع    ة  ائلية  و الةائ  و 

 .التابعي  لنعواألواا و اأدنار والمةتصدمي  و 

الت مي  انللاما خا بداية اأمر تةتبعد كل  الفئة م  ااةتفادة م  التعويل  خم     د كابر  وابي و     
( 4)طبقا للمادة الةابعة يةتبعد م  بطا  الت طية و  5711ة لةب 216 ابو  الت مي  انللاما المدر  ر ع 

ا  م  ااةتفادة م   بو  ببام  و كع لواخ و د  ةرة  ائد المركبة و  خرا 5711لةبة  777م   ابو  المرور ر ع 
لةبة  46التعويل  لا كابوا م  يير ركاك الةيارة  بد و وع الحاد   لك   ابو  الت مي  انللاما ر ع 

 .   1املنع بالت طية حي  اا  صاليا م  اةتبعاد    اص  م  اابتفاع بالت مي  اد و  6334

ادة م  التعويل كل م  لوا و واد اةتفيةتبعد م  ا 5717اابفا  4 ما خا خربةا خقد كا  مرةوع     
 بدما يكوبو  مبقولي  خا الةيارة الممم   لينا و ر ( الةائ  للمركبة و ر الحاد ) دول الممم  لخ و 

خقرة ( L.655)الل   طاو المادة  5755اابفا4الممر  خا  55/1الحاد    لج ياية ددور القابو  ر ع 
يعتبر  خراد  ةرة مرتكك الحاد  م  ال ير  5755يلية التا   رر ب بخ م  تاريخ الفات  او  ال ة  و 

 .2خيدبحو  بلل  مةتفيدي  م  الطما  انللاما

 ج ـ المكتتب في عقد التأمين و مالك المركبة

ة يفيدا  م  مال  المركبخى  مكتتك  قد الت مي  و  47/51ر م  اأم 6خقرة  5طبقا لب  المادة      
كا  ييركع الحاد  داصل المركبة  و صارانا و كابوا متواادي    با  و وع لل  ةوا   الت مي  انللاما  و 

 .مم   ل  لنع كو م  يقودكا

 د ـ سائق المركبة المخطئ المتضرر في الحادث

   ةائ  المركبة يفيد م  تعويل الت مي     الطرر الل  لح  بخ م  حاد  الةير الل  تدصلر خيخ     
طبقا للمادة لل  م  المةمولية    امي  اأصطا   و مبخ خكا  مةموا بال  المركبة التا كا  يقودكا بصط  

 لا حمل ةائ  المركبة ال  م  المةمولية    امي  اأصطا   "التا تب   لج و  47/51م  اأمر  50
  خى  التعويل الممبو  لخ يصفل ببةبة الحدة المعادلة 3ما  دا اأصطا  الماار  لينا خا المادة التالية

                                                             
 .769،صفي النظرية والتطبيقـ شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية  1
 .696ـ بشوع عالوة، المرجع السابق، ص 2
 .هي القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة 68ـ األخطاء المشار إليها في المادة  3
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ا يةر  كلا خ ك ر  و  %13ةمولية التا وطعر  لج  اتقخ   ا خا حالة العال الدائع المعادل لا للم
 ".التصفيل  لج لو  حقو خ خا حالة الوخاة

المقدود بالةائ  كبا ليه الةائ  الم لو  لخ بالقيادة  بل كل م  كا   ائدا للمركبة و ر و وع و     
المال   و الةائ   و الحاره الم لوبي   خالةائ  كبا يةتفيد م  الحاد  ةوا   كا  المكتتك  بالعقد  و 

يةتفيد م  تعويل كلا    خ ك ر خىبخ  %13تعويل الئا    الطرر  ا  لا  ديك بعال دائع بةبتخ 
 .كلل  الحال  لا توخا خى  لو  حقو خ يةتحقو  التعويل كام الطرر  و 

 هـ ـ ذوو حقوق السائق المتوفى

لو للاما لو  حقو  الةائ  المتوخج ولل  منما كا  ةبك الحاد  حتج و  طية الت مي  انيةتفيد م  ت    
ةقط حقخ خا الطما  بةبك  يادتخ خا حالة ةكر  و بقلخ  اصا  و  كا  المتوخج كو م  تةبك خيخ بفعلخ 

بعول دو  ترصي   و بقلخ أاصا   و  ايا  بدفة يير مطابقة لاروط المحاخظة  لج اأما  خا 
ادة لل  طبقا لب  المت   لينع بةقوط الح  خا الطما  و   خلوو الحقو  ا يح1قوابي  الاار  بنا العملال
كل  الحقو   لج م  لل  ا يحت  بةقوط ".....اا  خا خقرتنا اأصيرة التا و  53/07م  المرةوع ر ع  1

و  خا حالة وخاة   وة  لج لل  ا يمك     يةر   لج لو  الحق و لو  حقو نع  و /المدابي  و
ال ابية الةابقتي   و  لج اأاصا  الللي  يعيلوبنع خا حالة الملكوري  خا الفقرتي  اأولج و  اأاصا 

 ". %22العال الدائع الالئا الل  يليد    

خى  لو  حقو  الةار  و   وابخ  يطا يفيدو  م  التعويل خا  47/51م  اأمر  51حةك المادة و     
 .حاد  بت     المركبة المةرو ةحالة وخاتنع   ر 

 و ـ األشخاص المتلقون لدروس القيادة

 لا اةتعملر المركبة الممم   لينا م  طرو المكتتك ن طا  دروه خا القيادة أدولخ  و لواخ  و     
لفرو خ البال ي  الة  المطلوبة ل متحابار الصادة برصدة الةيا ة  خى  اأطرار التا تلح  بنما  م  

م   ابو   625/6  حاد  تكو  م طاة بمواك  قد الت مي  انللاما طبقا للاروط المبيبة خا المادة ارا
 . دولخ وخرو خ م  انة  صر  دو  ةواكعالمرور  وكل  الت طية ماروطة ومحددة بالمكتتك م  انة و 

                                                             
 .80/98من المرسوم التنفيذي رقم  7و المادة  28/67من األمر  67، 69،68ـ أنظر المواد  1
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  التعويل باةع كلا التا تفيد مو  47/51م  اأمر  50والمادة  5  الفئار التا حددتنا المادة  ل  كل    
يبدو    المركبة خا حالة ةير  و تو و  و  اأمر    كل حاد  مرور يمك     يلح  بنا  د  ةوا   كابر

ليخ مقاربة بالتاريعار كلا يحةك لخ ا  اابك اااتما ا لحماية الطحايا و المارع الالائر   د  صد بال
 بج م  انخادة م  كلا تبقج كبا  خئار تةت ريع اتةاع دائرة المةتفيدي  م  الطما اأصر   ولك  و 

 :يمك  حدركا خيما يلاالت مي  و 

كو خا حالة ةكر  و تحر ت  ير الكحول  و المركبة و الةائ  الل  يحكع  ليخ و ر الحاد  بقيادة  -
 د  كد المارع  لج كلا ااةت با  خا  دة مواط  بظرا أكميتخ  لمصدرار  و المبومار المحظورة  و ا

 53/07  ر ع م  المرةوع التبفيل 1المادة و  47/51م  اأمر  57ل م  المادة يخ كخبدر  ل
يرخ  كلا ااةت با  خيةتفيد م  التعويل  بدما تتااول و  53/04م  المرةوع التبفيل  ر ع  4المادة و 

 . % 22دراة  ال  الدائع الالئا 
 47/51م  اأمر  51لب  المادة  الل  طبقخ  يبتفعو  م  التعويل بتاتا و  اركام  ةار  المركبة و  -

 .53/04م  المرةوع  4المادة و 
دو   ل   ابوبا مةب    وع الحاد  ببقلخ  اصا  بمقابل و الةائ   و المال  الل  يحكع  ليخ و ر و  -

 .خيما  لا لحقر بنما  اأاصا   طرارا اةمابية
و  ايا  بدفة يير مطابقة الةائ   و المال  الل  يحكع  ليخ و ر و وع الحاد   لبقلخ  اصادا   -

 .التبظيمية الاار  بنا العملة خا اأحكاع القابوبية و لاروط المحاخظة  لج اأما  المحدد
ا التلديخ الو ائ  الةارية المفعول و  الةائ  الل  لع يبلغ الة  المطلوبة  بد و وع الحاد   و لع تتوخر -

 . لعمل لقيادة المركبةالتبظيمية الاار  بنا اتب   لينا اأحكاع القابوبية و 

 ثانياـ نطاق التطبيق من حيث الموضوع

ب  ا   لج الحدي     المركبة للاما م  حي  الموطوع ةيقودبا و    الحدي     بطا  الت مي  ان    
 .البرية الصاطعة نللامية الت مي   و كلل  تحديد اأصطار الم طاة بمواك كلا الت مي 
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 ن اإللزاميـ المركبات الخاضعة للتأمي1

الب   كل مركبة  تعبا كلمة مركبة خا كلاو ".....  47/51مر م  اأ 5/6لقد اا  خا ب  المادة     
يفنع بمقطوراتنا وبدو مقطوراتنا ما برية لار محر  وكلل  مقطوراتنا وبدو مقطوراتنا وحمواتنا  و 

 :يلا

و  تل  المركبار مصددة لبقل تكد ربطنا بمركبة برية لار محر   و المركبة البرية المبا ة بقد -
 .اأاصا   و اأايا 

 .كل انال بر  مرتبط بمركبة برية لار محر  -
 ".كل آلية  صر  يمك     تكو  ماابنة للمقطورار  و بدو المقطورار  بمواك مرةوع -

بتبظيع حركة  المتعل  6335 ور  57الممر  خا  35/57م  القابو  ر ع  66خقرة  6تعرو المادة     
كا مركبة برية "  المركبة البرية لار محر  بقولنا 1المتمعو   مبنا  المعدل متنا و ةر  بر الطر  و المرو 

 ".ملودة بمحر  للدخ  تةير  لج الطري  بوةائلنا الصادة

كا كل مركبة موانة لبقل اأاصا   و البطائ   "م  بفه المادة الةيارة بقولنا  60كما تعرو الفقرة     
 ".ميكابيكا للدخ  تةير  لج الطري  تكو  ملودة بانال

 ".كل مركبة موانة لتكو  مودولة بةيارة"ختعرو المقطورة ب بنا  62 ما الفقرة     

 :ريو الةالو ةردكا    المركبة الصاطعة للت مي  انللاما ياك    تكو ايتبي  م  ص ل التعو     

لتا آلا  خ  تصط  لخ المركبار ا م  المركبار اآللية لار الدخ  اللاتا التا تةير بقوة محر  -
ا الدرااار النوائية  للل  باد    المارع اةتصدع خا الفقرة اأولج م  المادة تاركا الصيول و 

وط  ب بنا مركبة برية لار محر   الفقرة ال ابية م  لار المادة و  اأولج كلمة مركبة  ع  اد خا
ودة بمحر  للدخ   و يير ملودة بلل   تةير أ  كلمة مركبة دو  تحديد تعبا وةيلة بقل بر  مل 

 . 2 لج الطري  بوةائلنا الصادة  و تدخ   و تار

                                                             
1

 08/62المتمم بالقانون ا  المعدل وبتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنه المتعلق 6006أوت  63المؤرخ في  06/04القانون رقم ـ 

 .6003جويلية  66المؤرخ في  03/09القانون و 6008نوفمبر 60المؤرخ في 
 .المعدل والمتمم 06/08من القانون  66فقرة  6ـ المادة  2
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 ابلة للةير خا الطر   ال رل م  اةتصدامنا  تكو  المركبة م  حي  تدميمنا وتركيبنا و   -
  ويامل  يطا 1المقدود بالطري  البر  كل مةل   موما مفتو  لحركة مرور المركبارالبرية  و 
التا تةير  المةاحار المصددة لو وو المركبار  وبلل  تصرا القطارارواأبفا  و  الاةور

 .2التراموا     بطا  الت مي  انللاما لج الةك  الحديدية و طارار اأبفا  و 

ي حظ    المارع الالائر  لع يوط  خا كلا الددد المااار التا تةتصدع خينا المركبة البرية لار و     
ماداع المارع لع يعرل لنلا خا بااط اللرا ة وآار اأا ال العمومية  و ار التا تةتعمل محر   كالارار 

الطر  العمومية التمييل خىبنا تصط  للت مي  انللاما م لنا م ل المركبار البرية اأصر    با  ةيركا خا 
خا حالة ر و ة   با  الةي  لل     الت مي  انللاما ي طا المةمولية المدبي3حتج داصل الملر ة  و الوراةو 

 . 4التو و

بدو ما يتبعنا م  مقطورار و و  ليخ خى   للامية الت مي  تصط  لنا كل مركبة برية لار محر  و     
يةتو  خا لل     تكو  المركبة معدة لبقل اأاصا   و البطائ   وم   مة خى  مقطورار وحمولتنا  و 

الدبو   الصدائ  م  بيبنا الاركة الدابعة و  ميلارالطما  يتعل  بآلية معيبة تتميل بةلةلة م  الم
 .5ر ع التةايلالطرال  القوة  الطا ة و 

 ـ المخاطر القابلة للضمان و الغير قابلة للضمان2

ولية الممم  التا تمل   لج  ياع مةم و طما  المصاطر المحتمل و و نا و    كدو الت مي  انللاما ك    
حةك المادة اأولج م  المرةوع التبفيل  ر ع بال ير بفعل المركبة  و   اةمابية تلحلخ     طرار مادية و 

لتا تحدل بةبك المرور  و الاةمابية اطب   لج تعويل اأطرار المادية و خى   للامية الت مي  ت 53/07
 :لل  خا الحاار التاليةب ير  و 

اأايا  ار التا تةتعملنا و المبتاواب  و التبفاارار التا تةببنا المركبة و اا الحواد  والحرائ  و -
 .المواد التا تبقلناو 

 .ةقوط تل  التواب   و اأايا   و المواد  و المبتاار الملكورة      -

                                                             
1
 .المعدل والمتمم 06/08من القانون  6فقرة  6ـ المادة  

2
 .28/67من األمر  9ـ المادة   

 .686جع السابق، صـ جديدي معراج، المر 3
 80/98من المرسوم التنفيذي رقم  6ـ المادة  4

5 -Chafik BENHAYOUN : L’assurance automobile en clair. Edition AL AHBAB .Casablanca . 2013.p.25. 
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المقدود بالطرر الماد  كا اأطرار التا تديك ال ير خا ممتلكاتخ بتياة تدادع المركبة الممم  و     
اة  و ار  ال ير الطرر الاةمابا يكو  بتياة وخ لينا بمركبة  صر   و بمبلل  و بتياة ابفااركا   ما 

( ITT)يتاةد الطرر الاةمابا الل  يلح  ال ير خا دورة العال المم ر    العمل  لج   ر حاد   و 
التا يتع تعويطنا وخ  الملح  المحدد لادول   و 1(IPT)العال الكلا الدائع و ( IPP)العال الالئا الدائع و 

 .ور الاةمابية  و للو  حقو نعالتعويطار لطحايا حواد  المر 

لج اابك كو      خا حدود المبلغ المحدد خا الاروط الصادة لعقد ل  الطمابار تطم  اركة الت مي  و ا 
الالائية خيما يص  الا   ماع الانار القطائية المدبية و  الت مي   الدخاع    المدال  المدبية للممم  لخ
 لل  طبقامال المركبة المبيبة خا العقد  و متابعة بفعل اةتعالمدبا  بدما تكو  مةموليتخ المدبية محل 

يتحمل الممم  المداريو القطائية الباامة     ية "التا اا  خينا و  71/34م  اأمر  14لب  المادة 
 ".د و  تعود مةموليتنا  لج الممم  لخ   ر و وع حاد  مطمو 

لا كابر المصاطر الملكورة      لار طاب   للاما و      خا الت مي  انللاما  خى  كبا  مصاطر  صر  ا 
 :  كاو  53/07م  المرةوع التبفيل  ر ع  7لار طاب  اصتيار  يمك   دراانا خا العقد بدر  لينا المادة 

التا تكو  صاطعة (  و تااربنا)اأطرار الحادلة ص ل ااصتبارار  و الةبا   و المباخةار  -
بقة تددر    الةلطار لاار  بنا العمل لرصدة مةالتبظيمية ااع القابوبية و بمواك اأحك
 .لل   بدما ياار  الممم  لخ خينا بدفتخ مباخةا  و مبظما  و مبدوبا أحدكماالعمومية  و 

الةريعة االتناك  و المتفارة  اأطرار التا تتةبك خينا المركبار الممم   لينا  بدما تبقل المواد  -
بقج مكتةبا بالبةبة لبقل اللير رتخ  بيد    الطما  يتتةبك خا و وع الحاد   و مطا فة صطو و 
 133المحرو ار الةائلة  و ال الية   لا لع يتااول كلا البقل المعدبا  و البباتا  و الو ود و  الببلي و 

 .لتر بما خا لل  التموي  الطرور  للمحر  233كغ  و 
مم   لينا ما  دا تلو  لبةة اأطرار التا تلح  البطائ   و اأايا  التا تبقلنا المركبة الم -

 .اأاصا  المبقولي  البااع     دابة اةدية خا حاد  مرور
 .الحواد  التا تتةبك خينا  ملية اح  المركبة الممم   لينا  و تفري نا -
اأطرار التا تديك المبابا  و اأايا   و الحيوابار المكتراة للممم  لخ  و الةائ   و التا  ند  -

فة كابر  يير    الممم  يتحمل التبعار المالية للمةمولية التا  د تترتك  لج بنا  لينما ب ية د
                                                             

 .609ـ إبراهيم جعالب،المرجع السابق،ص 1
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الممم  لخ  و الةائ  م  ارا   طرار الحري   و اابفاار الحادلة للبباية التا تكو  المركبة 
 .مو وخة خينا

لج اابك اأصطار انللامية و      مةتبعدة  أصطارالتكميلية للمةمولية المدبية خى  كبا  خئة  صر  م  اوا 
 د حددر كل  اأصطار ا بمواك العقد تحر    ظرو كا   و ا يمك  طمابنم  الت طية الت ميبية و 

 :كاو  53/07م  المرةوع التبفيل  ر ع  0بمواك المادة 

 .اأطرار التا يتةبك خينا الممم  لخ  مدا -
الحرارة  واناعاع البااع  اببعا ارابفاارار و اأطرار الباتاة بدفة مباارة  و يير مباارة    ا -

   آ ار الطا ة اناعا ية المتولدة م  التةارع اللرية  و الفا لية اناعا ية  و    التحول البوو  
 .اادطبا ا لللرار

اأطرار التا تةببنا المركبار الممم   لينا  لا لع يك  ةائقنا بال ا الة  المطلوبة و ر ارتكاك  -
ارية المفعول التا تب   لينا اأحكاع القابوبية والتبظيمية الاار  الحاد    و حام  الو ائ  الة

 . بنا العمل لقيادة المركبة  ما  دا حالة الةر ة  و العبو  و اةتعمال المركبة دو   لع الممم  لخ

 :خالصة المبحث

داصل لتاةتعرطبا م  ص ل كلا المبح  بعل دور الت مي  م  المةمولية خا  قود متداصلة  خبيبا ا    
اطر  ت مي  امي  مصاطر كل م  الت مي  طد الحري  الت ميبار متعددة المصبي  الت مي  م  المةمولية و 

 د تودلبا  لج    ت طية المةمولية خا كل  العقود تقتدر  لج مةمولية الوراة  والت مي   لج المركبار  و 
ا   كا  يتو و   مالخ  لج   مال و     طما  المةموليةو  الممم  لخ المتعلقة بالفرع المتداصل معخ 

 .ك بخ  قد  ائع بلاتخ ا  بخ خا  حكامخ يبقج مبفد  و الطما  اأدلا 
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 المبحث الثاني
 التأمين من المسؤولية المدنية في عقود مستقلة

ت مي     ورود الت مي  م  المةمولية المدبية خا  قد مةتقل كو اأدل  حي  يبرع الممم  لخ  قد     
 ائع بلاتخ ي طا مةموليتخ المدبية  دو  التداصل م     خرع ت مي  آصر ختكو  المةمولية كا المحل 

 .اأةاةا لنلا العقد

صا  للممم  لخ  ةوا   كا  بااطا تااريا  و دبا يا معي  و  تقوع كل  العقود  ةاةا لت طية  بااطو     
ارةتخ لخ  خيلا   لج  براع الت مي  م   ال حماية لمتخ  ياع مةموليتخ بتياة مميصاج  و حرخيا  و منبيا 

 .حماية ر ه  موالخ  راوع ال ير  ليخ بالمةمولية  وبالتالا طما  اةتمرار بااطخ و المالية م

 لج  م  اأاصا  خقد  مد المارع تةع بطبيعتنا بصطورة  لج ة مة و بظرا لكو  بعل اأباطة تو     
ل  م   ال حماية  خراد الماتم  الللي  م  المتو      يكوبوا طحايا لنا خا لاعل الت مي   لينا  للاما  و 

 كمنا المن  الطبية  التا م  اطنا بالحياة اليومية لإلبةا   و ارتبلحظة بظرا اتةاع كل  اأباطة و   ية
 .الببا الدبا ية و 

التا تةتقل وتبفرد بلاتنا ت مي  م  المةمولية لنلا خقد  مدبا خا كلا المبح  لدراةة بعل  قود ال    
 . د  ةمبا دراةتبا لنلا المبح  كما يلاوتحظج ب حكاع صادة بنا  ولل   لج ةبيل الم ال ا الحدر  و 

 الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية: المطلك اأول -
 الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار: المطلك ال ابا -
 ولية المدبية العامةالت مي  م  المةم : المطلك ال ال  -
 الت مي  م  المةمولية المدبية العارية :  االمطلك الراب -
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 المطلب األول
 التأمين من المسؤولية المدنية المهنية

   المةمولية المدبية المنبية تعتبر م   وة  مااار تطبي  الت مي  م  المةمولية المدبية ويعل  لل      
المدبية المنبية ت ميبا  اباريا  حي  يللع المنبا المماره لمنبة ما بىبراع  لج كو  الت مي  م  المةمولية 

 قد ت مي  لد  اركة ت مي  ي طا البتائ  المالية ل صطا  التا تق  مبخ   با  الممارةة و د ةاكع خا 
بار التا اتةاع ابتاار كلا الت مي  ةنولة مرا بة  للامية الت مي  م  ص ل القوابي  الصادة للمن  والبقا

 .تبتما  لينا

 6350 كتوبر ةبة  67ا الممر  خ 50/34ر ع  م   ابو  المحاماة 65خباد م   طبقا لب  المادة     
   المحاما مابر  بد بداية ممارةتخ منبة المحاماة  لج  براع  قد ت مي  م  المةمولية المدبية المنبية 

بلل  يمك  ا تبار  براع  قد ل  بت مي   ابار   و تعل  اأمر  حتج ي طا بتائ   صطائخ  و  كمالخ  خي
م  العبادر المطلوبة الت مي  ارطا م  اروط ممارةة المنبة  بحي   لا تصلو يفقد  بدرا  ةاةيا 

يح  للبقابة  بدئل    تمبعخ م  لل   لج  ةاه  دع اةتيفائخ لارط ب   ليخ القابو  م لخ للممارةة  و 
اأمر بفةخ بالبةبة للت مي  م  وك  و تمتعخ باأكلية ال لمة  و طلم ل ارط الحدول  لج الممكل الم

 .الخ.......المةمولية المدبية للمو قي  و اأطبا  و الدحاخيي 

ا يصتلو  قد الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية     قود الت مي  م  المةمولية اأصر  م  حي  و     
المادية ما يبدك حول اأطرار الاةمابية و    تعويطخ  خنو دائبطا  الطرر الل  يكو  الممم  مةموا 

التا تلح  بال ير  يير    ااصت و بيبنما يظنر خا بوع الصط  والمةمولية الباائة  بخ  لل     الصط  
 .المنبا يصتلو خا تكييفخ    الصط  العاد 

اه الل  تقوع اأةالمنبية و  يد المقدود بالمةموليةللل  ةوو بحاول م  ص ل كلا المطلك تحدو     
خا اأصير بتطر  م  كل  المةمولية محددي  بطا  وماال الطما  و  محل الت مي  ليخ  ع ببرل اكل و 

 . لج المةمولية الطبية كم ال لتطبيقار الت مي  م  المةمولية المدبية المنبة

 المةمولية المنبية : الفرع اأول -
 لمةمولية المنبيةاكل الت مي  م  امحل و  :الفرع ال ابا -
 بطا  طما  المةمولية المدبية المنبية: الفرع ال ال  -
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 تطبيقار الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية: الفرع الراب  -

 الفرع األول
 المسؤوليـــة المهنيــــة

بفه ببو ينا التقديرية والعقدية  وتقوع  لج  المةمولية المنبية كا دورة م  دور المةمولية المدبية    
الع  ة الةببية م  اصت و خا ودو الصط  ودفة الفا ل  خالمةمولية  ركابنا وكا الصط  والطرر و 

 القابوبية للمنبة التا يمارةنا اص منبا يتدل بالمةتللمار الفبية والعلمية و  المنبية كا بتاا صط 
و المحترو ا تبنل  ل   ا لنا وخ  المتطلبار القابوبية التا تحكمنا  خمةمولية المنبا  محترو ومممل 

العملية لمنبتخ مما يمد   لج  لحا  طرر بال ير يرتبط  ص ل المنبا باأدول التقبية والعلمية و   لا   بر
 .1طبيعية لخانص ل ب   يكو  بتياة حتمية و  ةببا بنلا

اولة المنبة التا  لمل خالمةمولية المنبية ا تبنل  ا بتواخر ارطي   ولنما    يكو  الفا ل ممك     
 ابينما    يكو  الصط  المبةوك ددور   ليخ صطئا منبيا مرتبطا ببااطخ المنبا  خى  تصلو  حد يحترخنا و 

كلي  الارطي  خى  المةمولية المترتبة ا تعامل بكوبنا مةمولية منبية بل تعامل كمةمولية تقديرية  و 
 .نلي  الارطي بعرل خيما يلا لدية ا تيادية كيفما كا  الحال  و  ق

ياترط خيم  يلاول منبة  د يرتك الصط  خا ممارةتنا  لحا  طرر بال ير    يكو  ممك  لملاولة : التأهيل
ا تصددخ يتميل الاص  الممكل    الاص  العاد  خخ  الاروط المحددة لنا  ابوبا  و كل  المنبة و 

لمامخ اا خا المنبة التا يحترخنا و العلمالفبا و  القابوبية  خم  يمتن  الطك تطلباتنا التقبية و لكامل بامي  ما 
ماالا بملاولتنا  ابوبا م  الانة المصتدة   لج الانادة العلمية احتراخنا و م   ياترط خيخ    يكو  حائلا 

بما يبي  القابو  خعل قوبار و ابو  ملاولة منبة الطك  و أ     مةاه باةع انبةا  يارمخ  ابو  الع ا 
كلل  اأمر ترصي  لخ بملاولة المنبة خع   و  لج اناالة العلمية التا تعد  ةاه ال الطبيك بةبك حدولخ

لبفةخ العلع بصدائ  منبة معيبة المحاما وييركع م  المنبيي   خم  يبةك ة للديدلا والمنبده و بالبةب
خ القابو   خط  مرتكبا لارع يعا ك  ليلنا و ا يكو  ممك   ابوبا لممارةتنا يعتبر مبتح  لبفةخ ما ليه و 

                                                             
، 6330نوفمبر  68و  69وطنية حول المهن القانونية الحرة، جامعة الحسن الثاني، ـ محمد الكشبور، انطباعات حول المسؤولية و التأمين، الندوة ال 1

 .676الدار البيضاء، ص
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لل  طبقا لقوا د المةمولية و     التلامخ بتعويل ما يديك ال ير م  طرر م  ارا  ابتحالخ كلا 
 .1التقديرية وليه  لج  ةاه ارتكابخ صط  منبيا

 لج المنبا    يتقيد خا ملاولتخ لمنبتخ بفرع تصددخ الم بر خا انادتخ العلمية  و الماال  ابوبا و      
ا  تصددخ  و   ياول لخ  ا خا حالة الطرورة القدو     يلاول خر ا م  المنبة صارا بطبملاولتنا  خ

 .ا   كابر لار دلة بمنبتخخر ا م  منبة  صر  و 

والفبية والقابوبية لمنبتخ و   ا يصط  لطلبار كما  ليخ    يلتلع خا ممارةتخ باأدول العلمية     
ر تتعارل م  اأدول الملكورة  خ  يبب ا للمنبده المعمار  ريبار الطرو اآلصر  لا كابر كل  الطلباو 

   يرطخ لطلبار رك العمل  لا تبي     كل  الطلبار م  ا بنا    تبق  م  متابة الببا  الل  كو 
بددد تدميمخ  كما ا ياول للطبيك    يار   ملية اراحية صطرة  د تمد   لج وخاة المريل ببا ا  لج 

طلك لل   خم  الطرور     يكو  المنبا  ميبا خا تعاملخ م  ال ير خى  كا    لحا  كلا اأصير خا
 .العمل المطلوك مبخ القياع بخ يبطو   لج مصاطر يبب ا  ليخ ار  لل  لم  يتعامل معخ

كما ةب  لبا اناارة ا تصتلو خا   كابر تتدو بودو صا   ا  بنا و ا  المنبية و المةمولية : االرتباط
مارد ددور  م  داحك ةمولية المدبية  خالصط  رك   ةاةا لقيامنا يير  بنا ا تقوع ب ركابنا    الم
ا   ددر كلا الصط   بخ   با  ممارةتخ لمنبتخ  بل يبب ا    ياكل كلا الصط   ص ا المنبة حتج و 
لا والممرل للمنبة التا يلاولنا  خالطبيك والديد القابوبيةلتا تفرطنا  ليخ اأدول الفبية و بالمةتللمار ا
المحاما ا يصتلفو        اص   اد  خنع خا بااطنع العاع منبيا كا   ع ا تياديا والمنبده و 

الاص   دع انطرار بال ير   معرطو  ارتكاك  خعال  د تاكل  ص ا بالقوا د العامة التا تفرل  لج
لصط  الدادر  بنع بالصط  لك  ليه بالطرورة    تمةه كل  اأخعال مةموليتنع المنبية  خ  يودو او 

محالير ياك   واابار معيبة ياك القياع بنا و المنبا ما لع ياكل  ص ا بمتطلبار المنبة  وما تفرطخ م
 .اتقامكا

ال الك خا المةمولية المنبية  بنا مةمولية  قدية يير  بنا ا تبحدر بنل  الدفة خقد تكو  مةمولية و     
واود صط  منبا يق   ك    بار خينا العقد بي  المنبا والمطرور  و ا يبعدع تقديرية خا الحاار الت

لل  بى باتخ    المنبا لع يو بالتلاماتخ وخ  متطلبار المنبة  خا حي  يتعي   لج المنبا  لج المطرور و 

                                                             
 .968،صفي النظرية والتطبيقـ شكري بهاء بهيج،التأمين من المسؤولية  1
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ة دمة المنبية وخ   دولنا الفبيلكا يدر   بخ المةمولية    ي بر  بخ  د بدل العباية ال لمة خا تقديمخ الص
 .ي بر حالة  ياع الطرورة التا اعلتخ ا يلتلع بنل  اأدولوالعلمية والقابوبية  و 

 الفرع الثاني
 محل و شكل التأمين من المسؤولية المهنية

تبت     ممارةة المنبا    الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية يبدك حول اأصطار المنبية التا     
 .التا تكو  مح  لمطالبار ال ير المطرورة المترتبة  لينا و لبتائ  الماليي طا المنبتخ  و 

 أوالـ محل عقد التأمين من المسؤولية المدنية المهنية

تطم  و ائ  الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية البتائ  المترتبة  لج ممارةة البااط المنبا         
تخ لمنبتخ  خمحل كلا العقد كو اأصطار المرتبطة ت طا اأصطار التا تبت      صطا  المنبا   با  ممارة

م  لل  يصرا م  ماال الت طية  صطار المةمولية التا تلح  بالمنبا خا  طار حياتخ و بممارةة المنبة 
لك  كلا ا يمب  ب   تكو  موطو ا لعقود ت مي   صر  كت مي  مةموليتخ المدبية    اةتعمال   و 1الصادة
 .المركبة

الت مي  م  المةمولية    حواد  م  المةمولية المدبية المنبية و  اصت و بي  الت مي يظنر   ر او     
المرور خيما يتعل  بالصط  المبائ للمةمولية  و المرتك لح  ال ير خا المطالبة بالتعويل  خى مال الت مي  

 بر الح  خا م  المةمولية المدبية المنبية يتطلك واود صط   ابر يللع التدليل  لج واود  حتج ي
التعويل  بص و الت مي  م  المةمولية    حواد  المرور  ل يقوع التعويل خيخ  لج  ةاه الصط  

 .المفترل

 ليخ تةتبعد اأباطة اأاببية    ماال المنبة  و التا ا تدصل خا الماال الرئيةا لنا  كما يصرا و     
اأباطة ال ابوية  و الفر ية للبااط اأدلا محل  م  طما   قد الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية كل

 .المنبة

                                                             
1 -A .FAVRE ROCHEX et G.COURTIEU : Le droit des assurances obligatoires. Librairie Générale de droit et de 
Jurisprudence. Paris. 2000.P .42. 
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رتبة    ممارةة البااط ا يطم   قد الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية كل اآل ار الطارة المتو     
بما كلا العقد يطم  اأصطا المنبا  و  التا تمد   لج  طرار اةدية  و مادية تلح   واأخعال الطارة  ا 
 .1و بم  لنع ح  احتمالا م  ال يربالعم    

 د يتع ااتفا  خا و يقة الت مي   لج    يطم  بتائ  المةمولية العقدية والتقديرية و  بلل  خى  العقدو     
لل  ال ابية و  يطم  المةمولية التقديرية  و يطم  بتائ  اأولج دو عقد ا يطم  المةمولية العقدية و ال

اراخخ  مةطا اأصطا  التا تق  م  تابعيخ و يحةك طبيعة المنبة  كما ي طا   ا ديخ الصاطعي  لر ابتخ وا 
انلة المةتصدمة م   بل المنبا يامل كلل  اأطرار التا تلح  بالاص  ال ال  بةبك اآلار واأو 
 .المتعلقة بالمنبةو 

 ثانياـ شكل عقد التأمين من المسؤولية المدنية المهنية

ية المدبية المنبية اكلي   خنو  ما    يكو  خا اكل خرد  حي  يقوع يتصل  قد الت مي  م  المةمول    
طما  كل  و بعل اآل ار التا تترتك    ية و المنبا بااتفا  م  اركة الت مي   لج    تقوع بت ط

 صطائخ خا مواانة العميل   با  ممارةتخ لمنبتخ  خا مقابل تعند المنبا بدخ    ةاط الت مي  التا تحددكا 
 .كمقابل للطما الاركة 

لج اابك كلا الاكل الفرد   د يبرع  قد الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية خا اكل اما ا و      ا 
يتحدو  خا الظروو المحيطة بنل  و  لل  م   بل مامو ة م  المنبيي  ياتركو  خا ممارةة منبة واحدةو 

بل اةتفادة  حدكع م  مبلغ الت مي  خا حالة الممارةة  خيتفقو   لج دخ  اأ ةاط الباتاة    العقد خا مقا
 .حدو  الصطر محل الت مي  بالبةبة لخ

طاخة  لج كلي  الاكلي   د تبادر النيئة البقابية التا يتبعنا المنبا  لج  براع  قود ت مي  لدال  و      ا 
ديلنا بعد لل  م  لل  م  ص ل  ياع البقابة بدخ    ةاط كاملة  لج اركة الت مي   ع تقوع بتح  و 2  طائنا
لل  خا بظير  ياع اركة الت مي  بدخ  مبلغ الت مي   لج م  يديبخ صطر م  اأصطار المتف    و   طائنا

 . لينا خا و يقة الت مي 

                                                             
1 -A .FAVRE ROCHEX et G.COURTIEU : op.cit.P .44. 

 .678ـ محمد الكشبور، انطباعات حول المسؤولية والتأمين، ص 2
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بما المنع كو  براع كلا العقد  م  المةمولية المدبية المنبية و  ا ينع الاكل الل  يتصل   قد الت مي و      ا 
نبة ااترط المارع لممارةتنا طرورة  براع  قد ت مي  م  المةمولية المدبية المنبية خالمنبا الل  يماره م

 ليخ    يقدع ما ي بر م ل كلا العقد  بد بداية الممارةة دو  التعويل  لج ما  لا كا  كلا العقد خرد   و 
 .اما ا

وبواود  يطم  حدولخ أبخ اأصير م  كلا العقد صير المطرور كو المةتفيد اأول و يبقج خا اأو     
 دع ماابنتخ ن ةار المنبا  خماتم  يبار خيخ مطرور ب  تعويل ا    كا  الةبك ا  لج التعويل و 

 .  كو ماتم  يير ةو  متقطعة  ودالخ متناترة روابطخ

 الفرع الثالث
 نطاق ضمان المسؤولية المدنية المهنية

تتم ل خا تحديد المصاطر التا تدل     اأولج و ود الت مي  م  باحيتي   يتحدد بطا  الطما  خا  ق    
تدل  ب   تكو  مح  طرار التا ياملنا التعويل و تكو  موطوع للت مي   ما الباحية ال ابية ختتحدد باأ

 .لخ

 أوالـ نطاق الضمان من حيث المخاطر

 طاة بطا خ م  حي  اأصطار المدل    يحدد  طراو  قد الت مي  وبحرية مطلقة ببود  و اأ    
يفرل  يود  لج  رادتينما م  ص ل اةتبعاد المةت باة   ا  بخ وخا بعل اأحيا  يتدصل المارع و و 

يمك  نا    تكو  مح  لعقد الت مي   و مصاطر معيبة م  الطما   كما    كبا  مصاطر ا تدل  بطبيعت
بية المنبية  ما لطبيعتنا تلصي  اأصطار التا ا تدل     تكو  موطوع  قد الت مي  م  المةمولية المد

 : و و و نا صارا بطا  ممارةة المنبة خيما يلا

 ـ المخاطر التي تصيب أحد أفراد أسرة المؤمن له1

ا ي طا  قد الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية اأطرار التا تلح  باأاصا  اللي  يعياو      
كما ةب  القول خى  مم  يعملو  تحر  مرتخ  أبخ و   و ادة م  الممم  لخ ةوا   كابوا م   خراد  ائلتخ 

واحد بي    آعيخ خ  يعقل    يام  التاب  خا  قد الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية ي طا مةمولية تاب
 .دفة ال ير المطرور م  انة  صر دفة الممم  لخ م  انة و 
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 ـ المخاطر التي تنتج عن األخطاء العمدية للمؤمن له2

لك  ا ب ه    بلكر بخ خا كلا المقاع دل اأول كلا العبدر بار  مفدل و    بيبا خا الف  و ةب    
لل  يعد م  البظاع العاع و ( المنبا)خباكل وايل  خاةتبعاد اأصطار الباتاة    اأصطا  العمدية للممم  ل

 .71/34م  اأمر  56طبقا للمفنوع المصالو لب  المادة 

ج الصط  العمد  يتواخ  م  القوا د اأةاةية للت مي  أ  الصطر خا ميدا  الت مي  اةتبعاد الت مي   لو     
ليدب  بالتالا يير  ابل لا ااحتمال لياعل الصطر ممكدا و الفعل العمد  يليل كو  يرتكل  لج ااحتمال 

تخ    كلا للت مي   د   كما  بخ م  يير المقبول  ص  يا   فا  الل  يتةبك خا الطرر  مدا م  مةمولي
 .1الطرر

يطم  ما دو  طرار تلح  بال ير و خالممم   ل  ا يطم  ت طية ما يبت     الصط  العمد  م       
كل  اأصيرة ليةر م  البظاع العاع ياول ااتفا   لج ما طا  ةوا  كابر يةيرة  ع اةيمة  و لل  م   ص

 .يصالفنا

معاوبيخ  يا طا بتائ   صطا  تابعا الممم  لخ و ي كلا م  اابك وم  اابك آصر خى  الطما  يامل و     
 .2اةامة كل  اأصطا كابر طبيعة و 

 ـ األضرار الناتجة عن تصرفات أو أفعال ممنوعة بنصوص قانونية أو الئحية3
خ  ي طا الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية البتائ  الطارة المترتبة  لج  خعال يارمنا القابو   و      

 وا د صادة المحاماة و آداك المنبة  خلكل منبة  ص  ياتنا  م ل منبة الطك و م   وا د و ا تتف   تل  التا
 . 3يكاخ  بت طية ت ميبية لبتائ  مصالفتخيعقل    يصر  المنبا  ص  يار و وا د المنبة و  بنا  خ 

 ـ الغرامات أو المصادرات التي يحكم بها على المؤمن له7
العقوبة الالائية معروخة الالائية التا تو    لج الاص   و المدادرار م  العقوبار تعتبر ال رامار و      

بالتالا ا ياول  لج الاص  الل  حكع  ليخ بنا  و  بمبد   اع كو اصدية العقوبة  خ  ياول تبفيلكا  ا
 .4   يحل الممم  محل الممم  لخ خا  دا  ال رامة  و تعويل آ ار المدادرة

                                                             
1
-6006كدال،جامعة محمد الخامس، ـ محمد كمو، التأمين من المسؤولية المدنية،رسالة دكتوراه،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،أ 

 .92، ص6006
2
 .37/02من األمر  66ـ أنظر المادة  

،دون رقم الطبعة طبعة،دار النهضة -دراسة تطبيقية على بعض العقود-التأمين اإلجباري من المسؤولية المدنية المهنيةـ محمد عبد الظاهر حسين، 3

 .72ص،6338العربية،القاهرة،
 .638، المرجع السابق،ص ـ موسى جميل النعيمات  4
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  كل  ا ترتك  لج صط  منبا للممم  لخ تحمل  ميلخ ب رامة  و ب ية  قوبة مالية  صر  خىيير  بخ  ل     
 .بالتالا يطمبنا الممم  خا  قد الت مي  م  المةمولية المدبية المنبيةتعتبر  طرار  ابلة للابر و 

 ـ نتائج التعهدات الخاصة للمؤمن له1

  1حدود ممارةة المنبة تصرا م  بطا  الطما التا تصرا       التعندار الصادة للممم  لخ و      
خالت مي  محدود خقط ببتائ  المةمولية القابوبية المنبية التا ت بر خا اابك الممم  لخ  وللل  يتع اةتبعاد 
المةموليار المترتبة    تعندار صادة للمنبا صارا  طار المنبة  خىلا و د المنبا العميل بطما  العديد 

 . 2الو د ا يبال  ا خا الحدود القابوبية المعروخة خا ممارةة المنبة م  البتائ  خى  كلا

 ثانياـ نطاق الضمان من حيث األضرار و المدة

بوكبا خيما ةب   لج    اأطرار التا ي طينا الت مي  م  المةمولية المنبية ا تصرا    تل  الم طاة      
بو ا م  منبة أصر  الطما  يصتلو طيقا  اتةا ا و   ا    بطا  خا با ا  بواع الت مي  م  المةمولية 

 .يعمل بخ   با كان   كما    لخ مدة يةر  ص لنا و حةك طبيعة الم

 ـ األضرار المغطاة في تأمين المسؤولية المهنية1

 :تتم ل كل  اأطرار  ةاةا خا     

 : أـ األضرار الجسدية

ب  ية تلح  بالعميل وكل  اأطرار يطمبنا و كبا  بعل المن  يترتك  لج ممارةتنا  طرار اةد     
تعد منبة الطك الرائدة خا م ل كل  اأطرار  خقد يبت      صطا  طبية  لحا   طرار و  ا   قد الت مي  

كا تدصل خا  و    اكل م  اأطرار الاةدية  و باةع المريل  د يبت   بنا  اكار  و  ال  و تاو  
 .الطبيك بدفتخ منبابطا  طما   قد الت مي  الل  يبرمخ 

خا حي  كبا  بعل المن  ا يتدور    يطم   قد الت مي  م  المةمولية المنبية بدددكا  طرار      
م ل لل  منبة المحاماة  خممارةة كل  ب   تمد   لج م ل كل  اأطرار  و اةدية أ  ممارةتنا تةتبعد 

                                                             
1  -A .FAVRE ROCHEX et G.COURTIEU : op.cit.P .44. 

 .78ـ محمد عبد الظاهر حسين،المرجع السابق،ص  2
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ر يير وارد كصطر و ليخ يصرا م  بطا  المنبة ا يمد   لج  لحا  الطرر الاةد  بالعميل خنلا الطر 
 .طما  العقد

 ب ـ األضرار المادية

ي طا  قد الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية خا كل اأحول اأطرار المادية التا تديك العم        
 . و ال ير م  ارا  ممارةة المنبة

 ج ـ األضرار الغير مادية

ية تبت     ممارةة    ح   و ابقطاع صدمة كا  يتحدل  لينا تامل كل  اأطرار كل صةارة مالو      
م  اص   و مبقول  و  قار  و خقدا  ميلة كا  يتمت  بنا  وياترط    يبت  كل ما ةب  مباارة    

م  المةمولية   طرار اةدية  و مادية  خنل  اأطرار تدصل كلنا خا الطما  البات      قد الت مي 
 ...".القابوبية الطبية المالية"خينا كل المن  تاتر  المدبية المنبية و 

يامل الطما  بانطاخة  لج اأطرار الةابقة المداريو القطائية الباتاة     ية د و  تعود و      
 1.....الصبرا  الخع حاد  مطمو   ك تعاك المحامي  والمحطري  و مةموليتنا  لج الممم  لخ ا ر و و 

 ـ مدة الضمان2

ا تمد   لج    قد الت مي  م  المةمولية المدبية المنبية بتائ  اأخعال الطارة التخا اأدل يطم     
لو ت صرر مطالبار ال ير مةمولية الممم  لخ  والتا تق    با  مدة د حية وةريا   قد الت مي  حتج و 

 .بالتعويل  لج ما بعد ابتنا  كل  المدة

لل  حةك طبيعة اأصطار التا تبت  رادة اأطراو و ديد مدة الطما  نخا الوا   العملا يتر  تحو      
   المنبة  خقد ي صلو  باللحظة التا يق  خينا الفعل الطار  و بالو ر الل  يتحق  خيخ الطرر الل   د 

خيخ المطرور  د يتع تحديد  بالو ر الل  يتقدع ة احقة  لج و وع الفعل الطار  و تطول مدة ظنور   لج ختر 
 .كو ال الكو للمطالبة بالتعويل 

 

                                                             
 .37/02من األمر  72ـ أنظر المادة  1
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 الفرع الرابع
 تطبيقات التأمين من المسؤولية المدنية المهنية

ظع معظع المن   لكببا اصتربا كم ال لنل  توالتا  يواد العديد م  التطبيقار لنلا البوع م  العقود     
ت مي  لمنبة الطك  دمنا كلا ال التطبيقار  قد الت مي  م  المةمولية المدبية الطبية بظرا للفائدة الكبيرة التا

 :1التا بلكر مبناو 

ع الكوادر الطبية مما يةا د  لج رخ  مةتواكع المنبا  ويصل  لدينلد  اأطبا  و  صل  و ا ت ميبا -
تقا   بدل المليد م  الاند الحاخل  لج رخ  مةتو  اأدا  و  ويعطينع الداخ   لج اابتكار وانبداع وا 

 .تةصير الصدمة لمرطاكع دو  صووالعمل  و 
اأما  الللا  يحتاانما الت مي  يطفا  لج اأطبا  والكوادر الطبية والمةتافيار الطم بيبة و  -

  كما يوخر الحماية طد اأصطار الطبية التا توااننع   با  ممارةتنع لعملنع  (المنبا)الممم  لخ 
كع مطمئبو  و خيعملو  ال قة بالبفه خا  دا  وااباتنع  لت مي  يولد الاعور بالطم بيبة و حي     ا

 .ب      صط  يير مقدود كبا  انة ةوو تتحمل  ك  تعويطخ
الكوادر الطبية م  المةمولية التا يالبا ما تطعو لدينع رو  الت مي  يبدد مصاوو الطبيك و  -

ان داع  لج العمل مما يدخعنع خا الك ير م  الحاار  لج انحااع    القياع ببعل اأ مال 
 .صوخا م  كل  المةمولية

ا   كابر بدايتنا  د اكا اليوع  د بد  مبد لم  طويل و والت مي  م  المةمولية الطبية بالدورة التا بر      
 .اا ر  لج  كه البناية التا ودلر  لينا

خقد تم لر باكورة خكرة الت مي  م  المةمولية الطبية خا بدا  الفقخ بطرورة  ياع المريل بفةخ بالت مي       
 اع  (V.Crouzon)  (HENRI-Desoille)الفقيني   ولل  با ترا  م الاراحية  م  مصاطر العمليار

كلل  خى  الطبيك و بحاة    كلا الت مي  ةياعل المريل آمبا م  المصاطر التا  د تق   ليخ   5703
ةيكو  آمبا م  د او  المةمولية التا  د ترخ   ليخ أ  اركة الت مي  ةوو تتولج ت طية كل المصاطر 

  .2ة    العملية الاراحيةالباام

                                                             
 .623، ص6066،دار وائل،األردن ،أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة،التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن األخطاء الطبية، الطبعة األولى ـ 1
، 6066ـ أمال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية،رسالة ماجستير منشورة، دون رقم الطبعة،دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية،  2

 .967ص
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التا ر ر ب   كلا و  Balamch-Rodetمبنع اأةتالة كلا اا ترا  اةتحةا  الك يري  و  د ا ج و      
الت مي   مل مبطقا يةا د خا التقليل م  المتابعار القطائية ل طبا  التا تاكل  قبة حقيقية خا واخ 

 .تطور العلوع الطبية

ا تر  بظاما  اما  اباريا للت مي  خا ماال المن  الطبية تاخ وانة  صر  و ا TUNCيير    اأةتال      
لطبيك التا كابر حةك ر يخ تعطا ا  مبتقدا اا تراحار الةابقة و "ةالت مي  م  كل المصاطر الطبي"ةما  

 . لكك  لج    المللع بىبراع  قد الت مي  كو الطبيك وليه المريلالك ير  لج حةاك المريل  و 

  تتمحور 5722بعدة ا تراحار خا ممتمر  ص  يار منبة الطك المبعقد  اع " مورو" د تقدع اأةتالو      
ااةتعاطة  بخ ببظاع للت مي  كطما  التقليد  خا المةمولية الطبية و  حول طرورة ااةت با     البظاع

 .1ااتما ا  لج  ات  الاما ة

بية اليوع ي طا بتائ  مةمولية الطبيك  و الارا      د  دب  الت مي  م  المةمولية المدبية الطو      
خعلخ الاصدا  خالت مي  يطم  المةمولية المدبية التا تقوع بةبك اأطرار الاةدية التا تلح  بالمريل 
بتياة اأصطا  المنبية ةوا  خا التاصي   و خا ودو الع ا  و اةتصدامخ  و خا   با  العملية 

 . 2الاراحية

ب  المادة  و  الالائر  خرل المارع  للامية الت مي  م  المةمولية المدبية الطبية بمواكخفا القاب     
لج كل الممةةار الدحية المدبية وكل   طا  الةل  ياك  "التا اا  خينا و  71/34م  اأمر  524

ع المدبية الديدابا الممارةي  لحةابنع الصا     يكتتبوا ت ميبا لت طية مةموليتنالطبا والابخ الطبا و 
 ".تاا  ال يرو  المنبية تاا  مرطاكع

يبحدر بطا  الت مي  م  مةمولية الطبيك خا ت طية بتائ  صطئخ المنبا خا امي  مراحل بااطخ و      
 .3المتابعة ال لمة بعد الع اع الع ا   ع خا مرحلة الر اية و الطبا  ةوا   كا  خا مرحلة التاصي   

ت مي  م  المةمولية الطبية ياترط الممم  يالبا بطا ا ا راخيا لطمابخ  خا التطبي  العملا للو      
ويبحدر خا القطر الل  يلاول خيخ الطبيك منبتخ دو  تعيي  مكا  محدد خا لل  القطر بل يامل    
مكا  يلاول خيخ الطبيك بااطخ  ةوا  كا  خا العيادة الصادة  و المةتافج الل  يعمل خيخ  و  بد  يادتخ 

                                                             
 . 82ضة  العربية،القاهرة،دون سنة،صـ عبد الرشيد مأمون، التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي، دون رقم الطبعة، دار النه 1
 .37ـ محمد عبد الظاهر حسين،المرجع السابق،ص 2
 .686ـ أمال بكوش،المرجع السابق،ص 3
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   و   با   ملية طع خري  طبا خا مةتافج صا   و  اع  و كا  الطبيك مارد 1خا مةاكبنع مرطا 
طبيك لائر نحد  المةتافيار  كما ياول لخ    يقدر الطما  خا مكا  محدد  ولل  كلخ بارط    

 . 2يلاول المنبة الطبية المتصد  خينا  و الماال بممارةتنا وخ  القوابي 

  المةمولية المدبية الطبية مةمولية الطبيك ةوا   كابر  قدية  ع تقديرية  يير ي طا الت مي  مو      
كتابة الانادار والتقارير الطبية  ا ك بةبك تحرير و لمةمولية تل  التا تق   لج الطبيا بخ يصرا م  كل  

 .3بواود اتفا  صا  بت طيتنا

ار ك دوار   بالمريل بتياة اةتصداع اآلكما يدصل خا الطما  البات     العقد اأطرار التا تلح     
  تدصل كل  اأطرار طم  تل  الباتاة    خعل الطبيك الاصدا  لل   بنا بتار  اأاعة والتحاليل  و 

 .ليةر بتياة اأدوار بفةنااةتعمال الطبيك لنل  اأدوار و 

طالما    الطبيك  د  يامل كلا الت مي   يطا ما يددر    المتمر  الل  لع يماره المنبة بعد و      
اةتعا  بخ   با   يامخ بالعمل  كما  بخ يامل اأخعال التا تق   لج الاص  الل  تطعخ المةتافج تحر 

 .4تدرو المرطج

 ادة ما يكو  كلا  بدما ق  م  تابعا الطبيك الممم  لخ  و ي طا الت مي   يطا اأصطا  التا تو      
مل الت مي  امي   صطا  كما  التابعي   مدية  بةيطة  ع يمل  الطبيك مةتافج  و  يادة صادة  خيا

ا تحول    ة التبعية خ خنا ا تلال   مال احتمالية  و   أبنا ا تتعل  بىرادة الطبيك الممم  ل5اةيمة
   لج    كلا الطما  ا يامل  صطا  تابعا الطبيك الممم  لخ  ا 6دو  و وع تل  اأصطا  بىرادة تابعيخ

 . الل  ياك    يكو  محدد خا  قد الت مي ع  ابوبا بممارةتخ  و المنبا الم لو  لن خا بااطنع

درو طبا محظور م  اابك المارع  يةتبعد م  الطما   دة  مور مبنا  اآل ار الباامة    تو      
ار بعل البتائ  للعمليار لار الصطورة العالية م ل  ملير الباامة    اأصطا  العمدية  و كلل  اأطراو 

اراحة التاميل  لل     كل  العمليار تةتد ا مبالغ  الية ادا كما    مةمولية الطبيك خينا تصتلو    

                                                             
1
 -A .FAVRE ROCHEX et G.COURTIEU : op.cit.P .253. 

2
 .980،ص في النظرية والتطبيقـ شكري بهاء بهيج ،التأمين من المسؤولية  

3
 .32لمرجع السابق،صـ محمد عبد الظاهر حسين،ا 

 .72ـ عبد الرشيد مأمون،المرجع السابق،ص 4
 .37/02من األمر  66ـ أنظر المادة  5
 .687ـ أحمد عبد الكريم موسى الصرايرة،المرجع السابق،ص 6
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 و  لج اأ ل بلل  باية  المةمولية العادية  خنو مللع خا كل  العمليار بتحقي  بتياة خا  يلك الحاار
 .1ليه مارد بلل  باية الطبيك العاد خائقة و 

د  ةت با ار تل  اأطرار المادية التا تبت     الحري   و اابفاار  و الحوايطاو  لج كل  ااو      
 يطا اأطرار التا تق   لج اأايا   و الحيوابار  بدما يكو  الممم  لخ الكنربائية  و اريا  الما   و 

 .2مةت ارا  و مبتفعا بنل  اأايا   و ةلمر لخ تحر    ةبد كا 

لمدبية الطبية  ل  ي طا اأطرار التا تق   لج المريل ص ل  ياع الطبيك خالت مي  م  المةمولية ا     
   .3  تقوع مةمولية الطبيك  و الارا بالع ا  و  ارا   ملية اراحية   ي

 المطلي الثاني
 التأمين من المسؤولية المدنية عن المنتجات المسلمة

ة    يفيد م   مار التطور الدبا ا والتقدع لقد اةتطاع انبةا  ةوا  خا الدول البامية  و المتقدم     
التكبولواا الل   حرلتخ البارية امعا  خا مصتلو الميادي   ختطا فر حااياتخ للمبتاار والةل  

ان    التا باتر ت ح  انبةا   يبما لو  بوا نا ولاد   بالخ  لينا   تحر و    يرا ار الد اية و بمصت
يتوخر خينا اأما    بخ بالمصاطر التا باتر تندد  م  ارا  ا تبائخ لةل  احل   دب  كلا اأصير ا يكاد ي

اد يوع بعد يوع  خما  لج البقيل م  لل  خى  التطور المةتمر يمكد    حمج ااةتن   تلدالكاخا  بل و 
لج و ر  ريك مارد كماليار ا يقبل  ليخ  ا خئار محدودة م  ارائ  الماتم  يدا اليو كا  يعتبر و  ع م  ا 

 .الطروريار التا ليه أحد ااةت با   بنا

لا كا  و       المقتبيار لحياة انبةا  تعة التا  دصلتنا كل  المبتاار و المليه خا انمكا  بكرا  الرخاكية و ا 
بة لع ت صل كفايتنا خبالمقابل ليه خا وة   حد    يتااكل اأطرار البال ة الباتاة    طر  مبتاار معي

 .ممتلكاتخدد حياة المةتنل  و لتا تناخا التاريك و 

ة مة المةتنل   كا  للاما  لينا    اريعار خا وط  حد لنل  اأصطار وحماية  م  و  ماع خال التو      
ار الباامة    حواد  ااةتن   وتمكي  تعويل اأطر اأ ل الطمابار الكفيلة ند   و توخر  لج 

                                                             
1
 .33و 39محمد عبد الظاهر حسين،المرجع السابق،ص ـ 

 .72ـ عبد الرشيد مأمون،المرجع السابق،ص 2
3 -Lamia BEN MAHMOUD : L’assurance des risque liés aux soins médicaux. revue de la jurisprudence et de la 
législation. N=o1. Janvier 2005 .p.16 . 
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موةر  خكابر بلل   ا بمواك كيا  ااتما ا مقتدر و  ةبجلع يك  لل  ليتالطحايا م  ابر  طراركع  و 
الحااة  لج الت مي  لت طية اأطرار ال حقة بالمةتنل  لمصتلو المبتاار  صادة خا ظل التعقيد خا 

ما تتطلبخ م  لعقدية  و التقديرية للمبتاي   و انارا ار القطائية خا ماال   مال  وا د المةمولية ةوا  ا
أحيا  م  تقديع مداريو الصبرة المةتنل  الل  ا تةم  لخ ظروخخ المالية خا  يلك ا  بار  ةير  لج 

 . ان باتار المصتلفةو 

كما    المةتنل  يواد خا مركل يير متوال  م  المتدصل المحترو مما يقتطا حمايتخ م  اأطرار      
يصفو  ك  ان بار   طية اأطرارالتا تلحقخ م  المبتاار المنددة لة متخ  أ  تدصل اركة الت مي  لت

  خا ياعل    تخ مباارة م  الممم  وخ  ما تقتطيخ  قود الت مي   للا  واك القابو   لج المتدصلي ليخ و 
الةل  التا  د تمد  ورة اكتتاك ت مي   لج المبتاار و المةتوردي  طر ماال ااةتن   كالمبتاي  و 

الت مي  م  المةمولية المدبية لنما  المتدصلي   يطم  بموابخ  د تم ل كلا الت مي  خا اكل و   1امةتنلكين
الممم  التبعار المالية للمةمولية المدبية التا يتعرل لنا المتدصل بةبك اأطرار الاةمابية  و المادية 

لتوطي   ك ر لنلا العقد ةوو بتباول خيما و  التا  د تلح  بالمةتنل   و بال ير م  ارا  مبتااتخ المعيبة 
 :لا  تبا اي

للامية  قد الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار و   كمية: الفرع اأول -  ا 
 بطا  الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار: الفرع ال ابا -
 راةت با ار  قد الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتااطمابار و : الفرع ال ال  -

 الفرع األول
 تأمين من المسؤوليةأهمية و إلزامية عقد ال

 المدنية عن المنتجات
لقد تببج المارع الالائر   لج يرار با ا التاريعار الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار      

المةلمة كآلية م  آليار تعويل طحايا حواد  ااةتن   خا ظل  ال خكرة المةمولية المدبية    القياع 
كو ما ةبةلط ع اامت ال لخ الا ار  ابوبية  و رتك  لج  دخ ت ميبا  للاميا و عويطية  خاعلبنل  الوظيفة الت

                                                             
 .696،ص66،6066ـ طيب ولد عمر،تأمين المسؤولية المدنية عن المنتجات،مجلة دراسات قانونية،عدد 1
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التا اعلر التاريعار التعرل  لج  كمية كلا الت مي  و   بل لل  ابد م  ليخ الطو  خا كلا الفرع ولك  و 
 .ت صل بخ

 أوالـ أهمية التأمين من المسؤولية المدنية عن المنتجات المسلمة

مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار  كمية كبيرة خا ماال تعويل حواد  يكتةا كلا الت      
لك  مةير   ااةتن    حي   دب  كلا الت مي  يحتل حيلا كاما خا ماال ااةتن      كا  خا

 موما يمك  ريل م  طحايا حواد  ااةتن    و الصدماتية  و لد  الامنور العالممةةار انبتااية و 
 :كلا الت مي  خا البقاط التالية امال  كمية 

 ال بظاع المةمولية المدبية    القياع بالوظيفة التعويطية للمطروري  م  اةتن   المبتاار   -
الل  يرا   ليخ بد و  التعويل صادة  لا كا   خا يالك اأحوال ا ياد المطرور  ل  بخ

 .1الطرر يير اةد 
المالية المةلمة يحق  التوال  الم ئع بي  توخير الم  ة الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار  -

مةا دة المااري  انبتااية  لج ااةتمرار خا البااط م  انة لتعويل الطحايا م  انة و 
 صر   حي  تقوع  بر تقبية الت مي  بتولي   ك  اأطرار بدا م  تركيلكا  لج مةمول واحد 

 ائما  لج    اابا ال الرئيةا للت مي  خا حواد  ختةبك لخ اابنيار  بل    اناماع  دب  
المةا لة ول الطحايا  لج تعويطار م ئمة و ااةتن   بار يةتندو تحقي  توال  بي  حد

 .2المبررة للممةةار انبتااية
   الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار  دب  يبظر  ليخ كطما  ل لتلاع بتعويل  -

 .الراةخ    تعويل حواد  ااةتن   يمر حتما  بر آلية الت مي الطحايا  حي  بار م  

 :3بانطاخة  لج المعطيار الةالفة خى  خكرة الت مي  تحق  خا كلا الددد بعل اامتيالارو      

 (.طبيعتنامد  المصاطر و )راية بعقد الت مي اركة الت مي  القائمة  لج المصاطر تكو   ك ر د -
 . ارا ار التقاطا م  ص ل ارط  دارة الد و حلولنا محل الممم  لخ خا  -
 .دخ  التعويطار خا الحدود التا يةم  بنا الطما  -

                                                             
 .902،ص709،6066في ظل قانون االستهالك الجزائري، مجلة مصر المعاصرة،عـ علي فتاك، تأمين المسؤولية عن المنتجات  1
 .29ـ قادة شهيدة، المرجع السابق،ص 2
 .968ـ المرجع نفسه،ص  3
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ممةةار الصدمار  لج ااكتماع بفكرة الت مي  خا ارار دخعر بالممةةار انبتااية و    كل  اا تب     
كلا ااكتماع تحول ولية  بل    الصوو م  المةم خ     كاكلنا كع تعويل الطحايا و كلا الماال حتج تر 

ر الكبر  بل يامل مبنا بفعل العولمة م  ابا ال داصلا  لج اكتماع دولا  ا يقتدر  لج الممةةاو 
 .المتوةطةالد يرة و 

ير  اأةتال ةليما  مر ه    ليوع كلا الت مي   د   ر ةلبا  لج الحواد  خا كلا الماال  حي  و      
 .عويلنع  لج الت مي   لج ليادة بةبة الحواد  د  التناو  م   بل المنبيي  م  ورا  ت

المباخةة  خىبنا ةار حريدة  لج الةمعة التاارية و  د رد  لج كلا الر    بخ مادامر كل  الممةو      
 . 1 م   م ئنا دج دراار الحيطة لت مي  ة مة و ةتةعج ااكدة  لج توخير  

 المنتجاتثانياـ مدى إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية عن 

تلايد  حاامنا و مصتلو  بوا نا و اأدل خا الت مي   بخ اصتيار   ا    التطور الملكل للمبتاار ب     
صيمة  لا كابر معيبة ا  لج المةتنلكي  ا يترتك    اةتن كنا م  بتائ  و م ددكا م  ةبة  لج  صر  و 

م  المةمولية المدبية  للامية الت مي   خحةك بل  لج الماتم  ككل  دخ  بالمارع الالائر   لج تببا خكرة
 .المول ي للمبتاي  والمةتوردي  و 

كلا حتج يوخر خلع يعد كبا  ماال للا  ب    با ة المارع  د اتانر دوك تقرير كل  انللامية و      
ا كلبنع م   طرار المبتاار المعيبة و ال ير الحماية الكاخية للتعويل  ما يديللمةتنلكي  والمةتعملي  و 

ياك  لج كل اص  طبيعا  و معبو  يقوع بدب   و "بقولنا  71/34م  اأمر  525ما تمكد  المادة 
ابتكار  و تحويل  و تعديل  و تعبئة مواد معدة ل ةتن    و ااةتعمال    يكتتك ت ميبا لت طية مةموليتخ 

 .تاا  ال يرمدبية المنبية تاا  المةتنلكي  والمةتعملي  و ال

ار التاميل ومواد التبظيو مةتحطر لينا      خا المواد ال لائية والديدابية و لمواد الماار  تتم ل ا     
يمك     تةبك  طرار بدفة  امة خا  ية مادة والمواد الدبا ية والميكابيكية واالكتروبية والكنربائية  و 

 ".اتنا لبفه  للامية التا مي المول و  لنل  المواد ليصط  المةتوردو  و   للمةتنلكي  وللمةتعملي  ولل ير

                                                             
 .29، ص6389ـ محمد شكري سرور، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته الخطيرة، الطبعة األولى، دار الفكر العربي،القاهرة، 1
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 ور  7الدادر خا  53/34خا  ابو  الت مي  ر ع لالائر  و بل ددور كلا اأمر و ا   المارع ابل و      
مبخ  لج  للامية الت مي  م  المةمولية المدبية  530  كا   د ب  خا المادة 1المتعل  بالت ميبار 5753

دب  وت يير  عاع  و الع ا الطبا  خ للع الممةةار القائمة  لجالمترتبة  ل  المبتاار المعدة لت لية اأب
كلل  اأمر عوا ك التا  د تلح  بمةتعملينا و تكييو تل  المبتاار  لج    تعقد ت ميبا م  الوتحويل و 

 .بالبةبة لمةتورد  كل  المبتاار

 دب  مبد ا  ابوبيا ا يمك  يتبي  مما تقدع     للامية الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار و      
 .2تااول   و التاكي  خيخ  لج حد تعبير بعل الفقخ

ي طا الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار التبعار المالية للمةمولية المدبية التا يتعرل و      
للماتري  لل ير و  ل ير مباارة التا تةببناالمالية ابالبظر  لج اأطرار الاةمابية والمادية و  لنا الممم  لخ

لل  بعد تةليمنا خا  طار البااطار ا الاروط الصادة لعقد الت مي   و المبتاار التا تكو  محددة خ
ن كنا طبقا لكيفيار ااةتعمال وحةك المبيبة خا الاروط الصادة ا يير  بةبك اةتعمالنا  و اةت

 .العرخيةو القوا د والاروط الار ية التعا دية 

 557ية الت مي  ب  القا دة اآلمرة التا ا يمك  ااتفا   لج مصالفتنا طالما    المادة ت صل  للامو      
تعا ك  لج  دع اامت ال نللامية الت مي  الةاب  اناارة  لينا ب رامة تتراو  ما بي   71/34م  اأمر 

 .دا و لل  دو  انص ل باكتتاك الت مي  533333دا و  1333

 الفرع الثاني
 أمين من المسؤولية المدنية عن المنتجاتنطاق الت

كلا الفرع تحديد البطا  ةبحاول م  ص ل و معي  ا يصرا  بخ   طبي لكل  قد ت مي  بطا  ت     
 .الموطو ا لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار الاصدا و 

 

 

                                                             
 .37/02من األمر  628غي هذا القانون بموجب المادة ـ أل 1
 .966ـ قادة شهيدة،المرجع السابق،ص 2
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 أوالـ نطاق التطبيق من حيث األشخاص
لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية معرخة اأاصا  المةمولي      يتطلك تحديد البطا  الاصدا     

نع  طرار م  واأاصا  اللي  يلحق اأطرار التا تةببنا المبتاار    المللمو  باكتتاك  قد الت مي  
 . المةتحقو  بلل  للتعويلارا  كل  المبتاار و 

 ـ األشخاص الملزمون بالتأمين1
بادكا تللع كل اص  طبيعا  و معبو  يقوع  71/34م  اأمر  525بالراوع  لج ب  المادة      

بدب   و ابتكار  و تحويل  و تعبئة مواد معدة ل ةتن    و ااةتعمال باكتتاك ت مي  ي طا مةموليتخ 
يدطل   لج كل كما  و   ل  انللامية كل م  المةتوردي  والمول ي المدبية    المبتاار  كما يصط  لن

 .2 و المحترو1ي  خا  ابو  ااةتن   بالمتدصلاأاصا  ماتمع

 ملية   ليخ يصط  نللامية الت مي  المبدو   لينا خا المادة الةالفة اللكر كل المتدصلي  خاو      
التولي  التصلي  والبقل و التا حددكا القابو  بمامو ة مراحل انبتاا وااةتيراد و  رل المبتوا ل ةتن    و 

   .3بالاملة والتالئة

خالمارع  د خرل وبدفة  امة  لج كل المتدصلي   للامية الت مي   لج مةموليتنع المدبية الباتاة         
و تبةحك كل  انللامية  لج المبتاار لار ااةتن   المك حنع لمبتاار معيبة خا اأةوا   و طر 
ل بنع    يطمبوا ة مة كل  المواد الكيماوية بما  بنع يفتر كالمواد الديدابية وال لائية و ( الواة )

 و    صطر /المبتاار التا يةلموبنا م      يك ياعلنا يير دالحة ل ةتعمال المصد  لنا و
 .4تبطو   ليخ

 د اا ر كل  انللامية م   ال طما    دج حماية ممكبة للطحايا  حي     المارع لع يص  و      
قج حظ الطحية خا الحدول  لج التعويل  ائما بنا المبت  خقط بل خرطنا  لج كل المتدصلي  حتج يب

خا حالة ابتفا  مةمولية  حدكع  خنما  المدصلي  متطامبي  خا ت طية اأطرار التا تلح  بالطحايا  لا 

                                                             
: على أنه 6003مارس08الصادرة في  67الجريدة الرسمية عدد  6003فبراير  67المؤرخ في  03/09من القانون رقم  9ـ تنص المادة   1

 ".المنتوجات لالستهالككل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض : المتدخل "...
 80المتعلق بضمان المنتجات و الخدمات جريدة رسمية عدد  67/03/6330المؤرخ في  30/622من المرسوم التنفيذي رقم 6ـ تنص المادة  2

إطار المحترف هو منتج أو صانع أو وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد، وعلى العموم كل متدخل ضمن :"على أن 63/03/6330الصادرة في 

 ".مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة
3
 .03/09من القانون رقم  9/8ـ أنظر المادة  

يجب أن تكون المنتجات الموضوعة لالستهالك مضمونة تتوفر على األمر بالنظر إلى :"على أنه 03/09من القانون رقم  03ـ تنص المادة  4
بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه،وذلك ضمن الشروط العادية لالستعمال أو الشروط  االستعمال المشروع المنتظر منها،و أن ال تلحق ضررا

 ".األخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين
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بةبة مةموليتخ متدصل بةبة م  اأطرار تتباةك و  كابر كبا  مةمولية ماتركة بيبنع  بحي  يتحمل كل
 .1خا تحق  كل  اأطرار

ج ما بعتقد    المارع يةعج  لج تقرير طمابار  كبر  ماع المتطرري  م  ص ل توةي  ماال  لو      
 الداب  كما تطع المبت  للمواد اأولية  حي  اأاصا  بداية م  المبت  و تطبي   للامية الت مي  م
 .تامل  يطا التاار البائ  للمبتوا بالاملةوالمحول لنا والمةتورد و 

 ون من الضمانـ األشخاص المستفيد2

اأاصا  محل )بعد تحديد اأاصا  الصاطعي  نللامية الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار     
يتعي   ليبا التةامل    المد  الل  تدلخ كل  انللامية خا حماية المتطرري   وكل تقتدر ( المةا لة

 . لج المتعا دي  خقط  ع  بنا تامل ال ير؟

ور ب بخ الطرو ال ابا خا المةمولية  كما يعرو ب بخ كل اص   طير م  المبتوا يعرو المطر و      
المعيك المطرو  للتداول  و المتطرر م  المبتاار المعيبة  ةوا  ا تبج كل  المبتاار ل رل اصدا  و 

 .2يةتو  خا لل     يكو  متعا د م  المحترو  و يير متعا د ائلا  و م   ال ممارةة منبتخ  و 

ك     يديبخ طرر م  مبتوا معيك ال ير الل  يمد بخ المةتنل  والمةتعمل و المطرور  ل  يقدخ     
تاا  المةتنلكي  والمةتعملي  وتاا  :".....بقولنا 71/34م  اأمر  525 د  برر    لل  المادة و 

لح  بخ طرر   خالمطرور يمك     يكو  المةتنل  للمبتوا المعيك  و المةتعمل لخ  و ال ير الل   "ال ير
 .م  المبتوا المعيك

   :أـ المتضرر المستهلك

بي  المةتعمل دو     يكو  ة كو المةتنل  م  التمييل بيبخ و  د يكو  المطرور م  المبتاار المعيب     
لنلا التمييل خائدة تراج  بتياة  بخ  ائع  لج التمييل بي   بواع المبتاار التا  د تكو  مح  ل ةتعمال  و 

 .3اةتن   الحليككالتمييل بي  اةتعمال الةيارة و ةتن   الماد  اا

                                                             
1
المسؤولية المدنية "المحدد لشروط التأمين و كيفياته في مجال  6332فبراير  62المؤرخ في  32/88من المرسوم التنفيذي رقم  09ـ تنص المادة  

في حالة االشتراك أو التضامن في مسؤولية المؤمن له مع متدخلين آخرين ال يسري مفعول ضمان التأمين إال حسب نسبة كل "على "عن المنتجات
 "  .متدخل في الضرر المحقق 

مة العليا،العدد مكرر من القانون المدني الجزائري،مجلة المحك 680ـ سي يوسف زهية حورية، المسؤولية عن المنتوج المعيب تعليق على المادة  2

 .22،ص6066األول،
3

  .967ـ علي فتاك،المرجع السابق،ص
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بر ابة  المتعل  73/07م  المرةوع التبفيل  ر ع  6 د  رو المارع الالائر  المةتنل  خا المادة و      
المةتنل  كو كل اص  يقتبا ب م   و ماابا مبتواا  و صدمة معدي  " م  ال   بقولخ الاودة و 

  و  د "طا  و البنائا لةد حاااتخ الاصدية  و حااار اص  آصر  و حيوا  يتكفل بخل ةتعمال الوةي
المةتنل  امل ما يعرو بالمةتنل  البنائا و  صد الب   لج كلا البحو بمدلول موة  لمفنوع المةتنل   خ

 (.المةتنل  البةيط و المةتنل  المحترو)الوةيطا معا

م   ابو   0/5لمدطل   بد التعرل لخ بمواك المادة يير    المارع  اد و ل  مفنوع كلا ا     
المةتنل  كل اص  طبيعا  و معبو  يقتبا بمقابل  و ماابا ةلعة  و صدمة "التا اا  خينا و  37/30

موانة ل ةتعمال البنائا م   ال تلبية حااتخ الاصدية  و تلبية حااة اص  آصر  و حيوا  متكفل 
حي  حدر  خا المةتنل  (37/30)دطل  المةتنل  خا القابو  الاديد خالمارع  ل  طي  مفنوع م ".بخ

لةد الل  يةعج  لج الحدول  لج متطلباتخ اأةاةية والكمالية   consommateur profaneالبةيط
 consommateur professionnelاةتبعد بلل  المةتنل  المحترو حااتخ الاصدية  و اأةرية  و 

 ابو  حماية  طصمة  أ  الندو الل  توصا  خامتبو ة و  باريةية و لل  تتواخر لديخ  مكابار مادا
 .1 م  ال   كو   ادة التوال  العقد  بي   طراو الع  ة ااةتن كيةالمةتنل  و 

 ب ـ المتضرر غير المستهلك
تتعدد الفرول التا يواد خينا المطروري  م  دو     يكوبوا مةتنلكي  للمبتاار  حي  يعتبر كما       

لمطروري  م  ال ير ةوا   كابوا م   خراد  ائلة المةتنل   و مةتعيري   و مةت اري  لنلا المبتوا  كما ا
 .يمك     يلح  مبتوا موطوع خا مكا   اع  طرارا بال ير  و يدادو واودكع خا مكا  ما و وع حاد 

     يكو  خالمتطرر يير المةتنل   ل  كو كل اص  لحقخ طرر م  ارا  مبتوا معيك دو      
 .وخقا للمدلول المتقدع للمةتنل  2مةتنلكا لخ

 ثانياـ نطاق التطبيق من حيث الموضوع

   الحدي     بطا  تطبي  الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار م  حي  الموطوع       
ةموليار مول ينا نللامية الت مي  والمنا و يقتطا بالطرورة الحدي     المبتاار التا يصط  مبتاي

 .موطوع الت مي 
                                                             

 .22ـ سي يوسف زهية حورية،المرجع السابق،ص 11
 .962ـ علي فتاك،المرجع السابق،ص 2
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 ـ المنتجات التي يخضع منتجيها إللزامية التأمين1

اا  كلا التعداد  لج ةبيل الم ال ا الحدر و  71/34م  اأمر  525خا المادة  لقد  وردكا المارع     
الديدابية ومةتحطرار المواد ال لائية و  تتم ل المواد الماار  لينا      خا"حي  بدر  لج  بخ 

الكنربائية وبدفة  امة خا    مادة ية واالكتروبية و الميكابيكميل ومواد التبظيو والمواد الدبا ية و تاال
 اع بتعداد ما يعد م  بلل  خى  المارع   و "يمك     تةبك  طرار للمةتنلكي  وللمةتعملي  ولل ير

 .لع يقع بتعريفناالمبتاار و 

 ايعتبر مبتوا" بخ ابو  المدبا بادكا تعرو المبتوا  لجمكرر م  الق 573بالراوع  لج ب  المادة و      
بعقار اةيما المبتوا اللرا ا والمبتوا الدبا ا وتربية الحيوابار  لو كا  متد كل مال مبقول و 

 د تطم  كلا التعريو المبقول بدفة  امة   ل   و "الطا ة الكنربائيةوالديد البحر  و الدبا ة ال لائية و 
 .لو اتدل بعقارتوا كل مبقول معبو   و ماد  و لمبيدصل خا مفنوع ا

المتعل   73/07 م  المرةوع التبفيل  ر ع 6تطبيقا لمبد  الصا  يقيد العاع خقد  رخر المادة لك  و      
  "كل اا  مبقول ماد  يمك     يكو  موطوع معام ر تاارية" م  ال   المبتوا ب بخ بمرا بة الاودة و 

التالا بةتبعد المبقول المعبو  فنوع الطي  للمبقول أبخ ااترط    يكو  ماديا وبخيكو  المارع  د  صل بالم
 .بةتبعد الملكية الفكريةو 

ماد  يمك     يكو  مح  للبي  والارا  وانياار كالمواد  يامل المبتوا حةك التعريو كل مبقولو      
بظيو  و لار اةتعمال آصر م ل مواد ةوا  كابر مبللية م ل مواد التال لائية والمواد ال ير يلائية  و 

 .المبتاار اليدويةلميكابيكية  و المواد اللرا ية و التاميل الةيارار اآلار ا

كل ما "الصدمار خقد  رو المبتوا ب بخا  المبتاار و المتعل  بطم 73/622 ما المرةوع التبفيل  ر ع      
 ".يقتبيخ المةتنل  م  مبتوا ماد   و صدمة

كل ةلعة  و صدمة يمك     تكو  موطوع تبالل بمقابل  و "ب بخ  37/30رخخ القابو  ر ع خا حي        
 ".ماابا
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كو  موطوع معام ر بعد    ااترط    يكو  المبتوا  ابل أ  ي   المارع خا كلا التعريو و      
يبقج المبتوا    ل  دصل با ا المعام ر التا يمك     يكو  المبتوا مح  لنا ك  مال التبرعتاارية   اد و 

 .   طرر يبت      يك خيخ يعطا حقا للمطرور خا التعويلمحاخظا لدفتخ كل  و 

م  ص ل التعريو  يطا لع ياترط    يكو  كلا المبتوا  مرة بااط دبا ا أبخ يمك   رطخ خا و      
وا واةعا بما يت  ع اكلخ الطبيعا كالمبتوا اللرا ا  و الحيوابا   ل  ا بد م    طا  خكرة المبتوا مدل

 .م   دصال كل  دباو المبتاار تحر طائلة الت مي 
 ـ المسؤوليات موضوع التأمين2

 :يمك  حدر المةموليار التا ي طينا  قد الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار كما يلا     
 أـ المسؤولية المدنية للمنتج

تةليع مبتوا )  تكو  مةمولية  قدية بتياة للتبفيل الةيئ للعقدتتعدد المةمولية المدبية للمبت  خىما       
  كما يمك     تكو  مةمولية 1 و مةمولية تقديرية كعدع االتلاع بالمعايير القابوبية لإلبتاا( يير مطاب 

  كما يمك     تكو  مةمولية موطو ية طبقا لما اا  خا ب  2    خعال التاب   و بدفتخ حاره ل ايا 
 .مكرر 573 المادة

 ب ـ المسؤولية المدنية للموزع
تبد  مةمولية المولع  و الوةيط م  و ر اةت مخ للمبتاار  لج ياية تةليمنا لداحبنا  وتقوع      

ديابتنا   با  البقل  و التصلي   و الحفظ الالئية كالمحاخظة  لج الةلعة و  مةموليتخ    ديابتنا الكلية  و
للموادفار   صطر يمد   لج الت  ير  لج ة متنا وخقدابنا لمقوماتنا و حتج ا يتةبك خا تعرطنا أ

ا تحمل المةمولية المدبية    تعويل الطرر وكلل  المةمولية الالائية  لا ما وللمقاييه المقررة  ابوبا  و  ا 
 . 3تةبك بلل  خا انطرار بالمةتنل 

ل    ي بر  ارل الةلعة ب بخ يير مةمو يعرل المبتوا ل ةتن   و  تقوع مةمولية المولع  بدماو      
  4الوةائل القابوبية خا ماال البقلياة لعدع مرا اة المولع للاروط و خةاد  كا  بتخةاد المبتوا  و    ت  ر  و 

 .كا مةمولية مفترطة خا حقخ ا يمك  التصل  مبنا  ا بى بار العكهو 

                                                             
1
 .من القانون المدني 668ـ وفقا ألحكام المادة  

 .من القانون المدني 698و  692ـ طبقا أحكام المادتين  2
 .82ور، مسؤولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته الخطيرة،صـ محمد شكري سر 3
 . 87صالقواعد العامة لحماية المستهلك،دون رقم الطبعة،دار الهدى،الجزائر،دون سنة نشر،ـ بولحية بن بوخميس، 4
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 ج ـ مسؤولية المستورد

المقاييه والموادفار  توخرالةل    يرا ا  بد اةتيراد  المبتاار و  لقد  واك المارع  لج المةتورد     
 لج كلا اأةاه اخترل المارع  ياع لالائرية دو     ينمل المقاييه والموادفار الدولية  و القابوبية ا

ة   خا مد  توخركا  لج خرل  ليخ    يبح  و 1مةمولية المةتورد بمارد حيالتخ للمبتاار اأاببي
صطا نا للتحاليل المصبرية ا بتنا و تد يما لحماية المةتنل  وط  انال صا  لمر و  لمقاييه االموادفار و  ا 
خح  معم   و د بظع لل  بمواك المرةوع التبفيل  نا لعملية الامركة    لفح   اع و  بل  صطا 

مبتوا   حتج يت كد ب   ال2كيفية لل لحدود و المتعل  باروط مرا بة مطابقة المبتواار المةتوردة  بر ا
 .صلبخ بخ مطاب  لاروط تداولخ وبقلخ و يةتايك للريبار المارو ة ل ةتن   والمةتنل   و 

وط  وةع يمكد خىلا   طا المةتورد ترصي  بىدصال المبتاار المةتوردة  لج الالائر يفرل  ليخ      
 .تخ بالل ة الوطبيةكل المعلومار المتعلقة بنوية ااةتن   و مدة د حياةتيراد  للمبتوا وتاريخ لل  و 

 الفرع الثالث
 ضمانات و استثناءات عقد التأمين من المسؤولية المدنية

 عن المنتجات المسلمة
المصاطر التا ي طينا  قد الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار  ا  بخ ا تتعدد اأطرار و      

 .طما  أةباك مصتلفةيمك   صلكا  لج  ط  نا  خنبا  اابك مبنا يصرا    دائرة ال

 أوالـ المخاطر واألضرار المغطاة بموجب العقد

ادة م  الاروط العامة لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار المةلمة الص 6تب  المادة      
يطم  الممم  التبعار المالية للمةمولية " لج  بخ ( CAAR)ا  ادة الت مي  بالاركة الالائرية للت مي  و 

مدبية التا يتعرل لنا الممم  لخ بالبظر  لج اأطرار الاةمابية والمادية والمالية ال ير مباارة التا ال
للماتري  المواد المعيبة خا الاروط الصادة ا يير  بةبك اةتعمالنا  و اةتن كنا طبقا لل ير و ةببتنا 

 ".ةالاروط الار ية التعا دية والعرخي د و لكيفيار ااةتعمال وحةك القوا

                                                             
 .82ـ المرجع نفسه ،ص 1
، كيفية ذلكلمنتوجات المستوردة عبر الحدود ووط مراقبة مطابقة االمتعلق بشر 6007ديسمبر  60المؤرخ في  07/822ـ المرسوم التنفيذي رقم  2

 .6007ديسمبر  66الصادرة في  80جريدة رسمية عدد 
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يطم  الممم  التبعار المالية المترتبة "  لج  بخ 71/34م  اأمر  12خا لار الا   تب  المادة و      
 ".  لج مةمولية الممم  لخ المدبية بةبك اأطرار ال حقة بال ير

كيفياتخ خا ماال المحدد لاروط الت مي  و  72/75م  المرةوع التبفيل  ر ع  6كما تب  المادة      
طبقا " المةمولية المدبية    المبتاار"يطم  الت مي  المةمج" ية المدبية    المبتاار  لج  بخالمةمول

ييركع م  اآل ار المالية المترتبة  لج مةمولية الممم  لخ لتاري  المعمول بخ  المةتنلكي  والمةتعملي  و ل
 ".اارالمنبية بةبك اأطرار الاةمابية المادية والمالية التا تتةبك خينا المبت

بام  البدو  الةالو لكركا يتط  لبا     قد الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار  و      
المالية ال ير مباارة والتا ر  ليخ بةبك اأطرار الاةمابية والمادية و ي طا الممم  لخ طد راوع ال ي

ة و وع الفعل يخ واود  و لل  خا يطو  د حية كلا العقد منما كا  تار   و 1تةببنا مبتااتخ المعيب
 .منما كا  تاريخ تةليع المبتاار الممم   ليناالمتةبك خا اأطرار و 

ا تكتةك ت طية كل  اأطرار  ا  لا ابارر المةمولية    خعل يلط  و ر وبة  و صط  يير و      
 بتكار متعمد   يك خا الدبعة  و  يك صفا ياد  دلخ خا العمليار الفكرية  و المادية الصادة باا

 بوبة  و تصلي  المواد  توديار ااةتعمال  التوظيك   و التكييو المرا بة  التحويل  الدب   التحطير 
 .2الممم   لينا

تحلير الطرورية التا  بفقر خا  طار      تببيخ و كلا الت مي  المداريو المعقولة و كما ي طا      
بعا لو وع حاد   و   داد صبرة  المعترو بقدوركا تخيما يص  المواد الممم   لينا و  ال يرالماتري  و 

 .3اار م  الةو كلل  مداريو ةحك تل  المبتو 

يطاو  لج الطمابار الةاب  بيابنا ت طية المداريو القطائية الباتاة    حاد  مطمو  خا و      
الالائية دبية و الممم  لخ  ماع الانار القطائية المال  الماتركة لكل م  الممم  و  طار الدخاع    المد

 . 4لك  خيما يص  الاابك المدبا خقطو 

                                                             
 .990ـ محمود الكيالني، المرجع السابق،ص 1
2
 (CAAT)إعادة التأمين لتأمين واصة بالشركة الجزائرية لمن الشروط العامة لعقد التأمين من المسؤولية المدنية عن المنتجات المسلمة الخ 6المادة ـ  

ق ـ يستثني القانون الفرنسي هذا النوع من المصاريف من نطاق التغطية كونها تتعلق بإجراءات وقائية للحد من األضرار وحصرها في أضيق نطا 3

 :ممكن،أنظر
-FRANCIS CHAUMET : Les assurances de responsabilité de l’entreprise. DALLOZ .Paris.2008.P .284.  

من الشروط العامة لعقد التأمين من المسؤولية المدنية عن المنتجات المسلمة الخاصة بالشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين  9المادة ـ  4

(CAAT) 
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التا يللع الممم  بنا خا ت ميبار المةمولية ية م  الطمابار المقررة  ابوبا و يعتبر طما  المداريو القطائو      
 . 71/34م  اأمر  14المدبية بكل  بوا نا طبقا لما اا  خا ب  المادة 

الطما   و كه لل  يتحمل ة  لا لع يتااول مبلغ اندابة مبلغ حدود يتحمل الممم  كل  المداريو كليو      
 . الممم  لخ كل واحد مبنما ما يباةك حدتخ    بديبخ المرتبط بكلفة الحاد الممم  و 

 ثانياـ األخطار المستثناة من ضمان العقد

م  ص لنا يمك      القول ب    قد الت مي  م  المةمولية المدبية    المبتاار كو اآللية التا     
 تبار    كلا العقد يعرو للمتدصل    يطم  تعويل حواد  ااةتن   ا يمك   صل   لج  ط  خ  با

بالتالا الحلول محل الممم  لخ الت مي     ت طية بعل المصاطر و  خرول تعلو خينا اركارحاار و 
ما لكو   التا ار  العرو  لج ا تباركاعويل   ما لصدودية كل  المصاطر و خا الت يير  ابلة للطما  وا 

 ملية وط  المبتوا ل ةتن     كل  المصاطر ار  ااتفا   لج    يق  تحملنا  لج كاكل المتدصل خا
 :م  بي  كل  ااةت با ار ما يلاو 

 .1الل  يبفا الدفة ااحتمالية    الصطر الت ميباالصط  العمد  والفعل ااحتيالا و  -
 ابوبا  و بحكع  قد طد لممم  لخ    ح  الطع  المصول لخ اأطرار التا تباع    تصلا ا -

 . 2لو الئيا    الحاد  الم طجالمةمول و 
اأطرار ال حقة بالمبتوا المعيك لاتخ  خالممم  ا يطم  كلفة تدلي  المبتوا المعيك  و تبديلخ  -

 . و تعويطخ لدال  الماتر 
 .يبة المتو عة مبخا يطم  الممم   دع خعالية المبتوا     دع تحقي  الر  -
يو تبديل العتاد صةارة   كصةائر تو و انبتاا  مدار 3اأطرار ال ير مادية التا تلح  بالمبا ة -

 .خا الةو  الممةةةتاو  ةمعة  الطلبار اللبائ  و 
الباتاة     دع مرا اة القوا د كا اأطرار   و 4اأطرار الباتاة    ااةتعمال الةيئ للمبتوا -

تباولنا  و  العرخية   با  اةتعمال المبتاار الممم   لينا ط الار ية والتعا دية و والتعليمار والارو 
 .اةتصدامنا

                                                             
1
 -FRANCIS CHAUMET :Op . Cit. p.275.  

 .37/02من األمر  98ـ أنظر المادة  2
 .990صـ محمود الكيالني،المرجع السابق، 3
 .986ـ قادة شهيدة، المرجع السابق،ص  4
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 المطلب الثالث
 التأمين من المسؤولية المدنية العامة

م  " assurance responsabilité  générale"تعد  قود الت مي  م  المةمولية المدبية العامة      
لتا تبرع باكل مبفرد م   ال ت طية المةمولية المدبية أ  اص  طم   قود الت مي  م  المةمولية ا

ةوا  بدفتخ رك  ةرة  و رك  مل  و موظو  اد   ولل  م   ال ماابنة التبعار  بااطخ اا تياد  
 .المالية للمةمولية المدبية التا  د يتعرل لنا خا حياتخ اليومية

المدبية الاصدية  و لرك ية  الت مي  م  المةمولية م   انر دور كل  العقود خا الحياة العملو      
 .ةبتباولنما تبعا خيما يلاالمةمولية المدبية لرك العمل  و  الت مي  م اأةرة و 

  و لرك اأةرة الت مي  م  المةمولية المدبية الاصدية: الفرع اأول -
 الت مي  م  المةمولية المدبية لرك العمل: الفرع ال ابا -

 الفرع األول
 التأمين من المسؤولية المدنية الشخصية

 أو لرب األسرة
ة  ةوا  كابر تقديرية  ع    انبةا  خا حياتخ اليومية معرل لقياع مةموليتخ المدبية خا    لحظ     

   و  لج  ةاه صط  مفترل لعدع 1ةوا  كا  لل  بةبك صط  ارتكبخ بتياة نكمالخ  و تقدير  قدية و 
الر ابة  لج اأاصا  اللي  كع بحااة لر ابتخ ور ايتخ بةبك القدر  و الحالة   يامخ بوااك الر اية  و

  كما  د تبنل كل  المةمولية  يطا  لج  ةاه الصط  المفترل نص ل الاص  2العقلية  و الدحية
بوااك الحراةة المفروطة  ليخ  ابوبا  لج الحيوابار التا بعندتخ  اأمر الل  يواك  ليخ تعويل 

 .3لل  تةببخ تل  الحيوابار لل يرالطرر ا

لخ  واد تلداد   با  كلا الاص  كلما اتة  بطا  المةمولية المدبية صادة  لا كا  رك  ةرة و و      
كابر الحااة  لج اص  يحمل  بخ ال  م  الحااة للت مي  خا كلا الماال و  بنلا ظنررمةمول  بنع  و 
 .  با  المةمولية

                                                             
 .من القانون المدني 668ـ أنظر المادة  1
 .من القانون المدني 692ـ أنظر المادة  2
 .من القانون المدني 693ـ أنظر المادة  3
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كما  اربا يالبا ما يلا   ليخ  رباك اأةر  حي  ولية المدبية العامة والل  و   م  المةم خظنر الت مي     
الباامة    الحواد  العرطية الباائة    ددور   المةمولية المدبية للممم  لخ و ي طا كلا الت مي    با

    كلل  مةموليتخ الباائة  و 1لحياتخ اليوميةا ةيا  ممارةتخ  كمال  و صط   و تقدير  بخ باللار خ
تا صطئخ المفترل بةبك  ص لخ بوااك الر ابة  و الر اية  و الحراةة  خي طا مةموليتخ    اأطرار ال

 .كلل  الطرر الل  تحد خ الحيوابار التا بعندتخيةببنا  واد  القدر لل ير  و 

 :التا تبحدر خابوع م  العقود خئة  طرار معيبة ومحددة و ي طا كلا الو      

ة الاةدية التا تلح  بال ير   لج    ا يكو  كلا ال ير م   خراد  ائلة الممم  الوخاة  و انداب -
لخ  لل      خراد  ائلتخ يعدو  بم ابة ممم  لخ أ  مةمولياتنع مطموبة بمواك مةمولية رك 

 .اأةرة
كلل   موال  خراد  ائلة الممم  لخ  و  يصرا م  كلا البطا ا  تلو  و  طرار ب موال ال ير  و  لح -

 .ل  اأموال الموطو ة بعندتخ  و لد   حد  خراد  ائلتخت

يصط  التعويل خيخ م  المةمولية المدبية العامة  و     كلا البوع م  الت مي  كو  بةط  بواع الت مي      
بااط الممم  لخ و مر  يحدد  ةط الت مي  خيخ  لج طو  طبيعة    كل حاد  ص ل خترة الت مي   و لةقو 

يمتد لت طية  ما  لا كا  الت مي  يبحدر خا ت طية المةمولية الاصدية  ع ا وال قاخا  و ومركل  اااتما
كلا القةط يت  ر بعدد بطبيعة الحال خى  و   2مةموليتخ    حراةة الحيوابار التا يملكنامةموليتخ التبعية و 
 .كلل  بو ية الحيوابار التا يملكنا الممم  لخ التابعي  وةبنع  و 

كلا الت مي     مةمولية يمك     تقوع خا مواانة الممم  لخ بتياة لممارةتخ بااط تاار  يصرا م  و      
 . و دبا ا  و منبا  أ  كل  اأبواع م  اأباطة لنا  قود ت مي  صادة بنا

 الفرع الثاني
 التأمين من المسؤولية المدنية لرب العمل

بةبك صطئخ الاصدا وكلل   ما ال ير  يعتبر رك العمل مةموا  ابوبا    الطرر الل  يديك     
ال ير م  طرر بات       مالخ المتعا دي  معخ  كما يكو  مةموا  ما يديكيددر    مةتصدميخ و 

                                                             
 .682،ص6003 ـ علي محمود بدوي، التأمين، الطبعة األولى،دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 1
 .689،صفي النظرية والتطبيقاء بهيج،التأمين من المسؤولية ـ شكري به 2
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   تندع الببا  الل  اتصل  مح  لممارةة منبتخ    و اآلار الميكابيكية التا يةتصدمنا خا  ملخ  اأانلة و 
 .لع يك  مةت ارا لخ

ال تابعيخ  لج مةتصدميخ  لج  ةاه مةمولية المتبوع     خع    خعال  مالخ و تخ تقوع مةموليو      
م  القابو   502المادة  لل  طبقا لب ا تبار     مالخ ومةتصدميخ يعملو  تحر ر ابتخ وتواينخ  و 

يكو  المتبوع مةموا    الطرر الل  يحد خ تابعخ بفعلخ الطار متج كا  وا عا "التا تب   لج المدبا و 
 ".مبخ خا حالة ت ديتخ وظيفتخ  و بةببنا  و بمباةبتنا

تةتواك    ة التبعية    يكو  المتبوع خا مركل م  التاب  يمكبخ م  ممارةة ةلطة خعلية  ليخ  و      
 ةاه كل  المةمولية كو الصط  المفترل م  اابك المتبوع ارد اناراو العاع  لج   مالخ  و خ  يكفا م

 .ه  خيعتبر المتبوع خا كل  الحالة بم ابة الكفيل المتطام  م  التاب ا يقبل   بار العك

اأانلة الميكابيكية ر الل  يلح  ال ير بةبك اآلار و كما تقوع مةمولية رك العمل  يطا  لج الطر      
التا يةتصدمنا خا  ملخ  لج  ةاه الصط  المفترل  خكل م  يتولج حراةة  ايا  تتطلك حراةتنا  باية 

 و حراةة آار ميكابيكية يكو  مةموا  ما تحد خ كل  اأايا  م  طرر ما لع ي بر    و وع  صادة
كل م  تولج "  المدبام  القابو  505خا لل  بدر المادة كا  لةبك  اببا ا يد لخ خيخ  و  الطرر

لل  الاا    الل  يحد خ الر ابة  يعتبر مةموا    الطررحراةة اا  وكا  لخ  درة ااةتعمال والتةيير و 
يعفج م  كل  المةمولية الحاره للاا   لا   بر    لل  الطرر حد  بةبك لع يك  يتو عخ م ل  مل و 

 ".الطحية  و  مل ال ير  و الحالة الطارئة  و القوة القاكرة

  ما بالبةبة لببا  المحل الل  اتصل  الممم  لخ مقرا لعملخ  خىبخ ية ل    اأطرار التا تديك ال ير     
بتياة تندمخ الكلا  و الالئا بةبك  يك خيخ  و بةبك  دع ديابتخ  لا كا  مالكا لخ  و لخ ةيطرة  ليخ  

ما يحد خ ابنداع الببا  م  طرر مال  الببا  مةمول  "م  القابو  المدبا  573حي  اا  خا ب  المادة 
خا الديابة  و  دع خا الببا   و لو كا  ابنداما الئيا  ما لع ي بر    الحاد  ا يرا  ةببخ  لج  كمال و 

 ". يك خيخ

 ما  لا كا  رك العمل    الممم  لخ مةت ارا للببا  خ  ية ل    الطرر الل  يحد خ بةبك تندمخ      
 . ا  لا كا  مللما بمواك  قد انياار ب   يتولج كو  مر ديابتخ
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ل يامل ت طية المةمولية التقديرية لرك  لج كلا خى  بطا  الت مي  م  المةمولية المدبية لرك العمو      
 :العمل القائمة  لج

 كمال  و صط   و تقدير دادر م   حد  مالخ  و مةتصدميخ  الل  يكو  و ر حدول الحاد   -
الل  يمد   ملخ خا    محل م  مح ر العمل العمل ب   وظيفة لد  الممم  لخ و مرتبطا ب

 .العائدة للممم  لخ
انلة الميكابيكية العائدة لخ  و الموطو ة تحر حراةتخ والمةتصدمة خا اأة لآلار و وااك الحراة -

 . ملخ
 .التا اتصلكا مقرا لعملخك الحراةة ل ببية المملوكة لخ و واا -

 :ياول توةي  بطا  الت مي  لت طيةو      

المةمولية التا يرتبط باومكا بقياع مةتصدما الممم  لخ بالعمل خا  ماك  صارا مقر  مل الممم   -
 . لخ

 .مةمولية الممم  لخ    اندابار البدبية  و اأطرار المادية الباتاة    الحري   و اابفاار -

وي طا  قد الت مي  التبعار المالية الباتاة     ياع المةمولية المدبية لرك العمل  بل العاملي  لديخ  لا     
ت مي  بتياة حاد   و مرل بةبك و  با  تعرل    مبنع للوخاة  و اندابة الاةمابية   با  ةريا   قد ال

 .1العمل

 المطلب الرابع
 التأمين من المسؤولية المدنية العشرية

المقاول  لج اأطرار التا تبا  م  ارا  تندع المببج  و تدر المةمولية المدبية للمنبده و ا تق    
ابتنا  اأا ال    لج ما بعد ظنور  يوك تندد ة متخ  و متابتخ ص ل خترة التبفيل  بل كا تمتد  يطا  

كل  اأصيرة  يطا تدصل خا بطا  الت مي  انابار  ما يدطل   يخ بالطما  العار   و  كوبعد التةليع و 
م  المةمولية  حي  يبدرو كلا البوع م  الت مي   لج ت طية المةمولية المدبية للممم  لخ ةوا  بتار 

                                                             
 .676ـ علي محمد البدوي، المرجع السابق، ص 1
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القابو   و صط  دادر     حد مةتصدميخ  و     تدرو خعلا دادر  بخ  و    صط  مفترل بحكع
 .بطا  تطبيقخي  خيما يلا موطوع كلا الت مي  و ةبب  و 1م  يكو  كو مةموا     خعالنع

 موطوع الت مي  م  المةمولية المدبية العارية: الفرع اأول -
 بطا  الت مي  م  المةمولية المدبية العارية: الفرع ال ابا -

 الفرع األول
 من المسؤولية المدنية موضوع التأمين

كلا المرا بي  ياك  لج كل المنبدةي  والمقاولي  و " لج  بخ  71/34م  اأمر  545تب  المادة     
م  القابو  المدبا   لج  117التقبيي  اكتتاك  قد لت مي  مةموليتنع العارية المبدو   لينا خا المادة 

 ". روع   يبد  ةريا  كلا العقد م  ااةت ع البنائا للما
      يطا  اأطرار المصلة  545ي طا الطما  الماار  ليخ خا المادة " 555تطيو المادة و     

يئة بد بة العبادر الصادة بتانيل بباية ما   بدما تكو  كل  العبادر ال ا ا يتال  م  مبالار التن
ل كل  بدر صا  بالتانيل يعتبر ال ا ا يتال  م  ااباا. الت طيةووط  اأةاه والنيكل وانحاطة و 

 ".ا يمك  القياع ببل خ  و تفكيكخ  و اةتبدالخ دو   ت و  و حلو مادة م  مواد انباال

لية المدبية العارية ببا ا  لج كل  المواد يتبي     موطوع كلا الت مي  انابار  كو المةمو و ليخ و     
تبت     تندع الببا     ابنيار  كليا  و الئيا   التاي     اأطرار التا تديك ال ير و المقاولللمنبدةي  و 
 .ما كا اروط  يامناد بالمةمولية  و الطما  العار  و خما المقدو 

 أوالـ مفهوم المسؤولية المدنية العشرية

المقاول متطامبي  ما يطم  المنبده المعمار  و "م  القابو  المدبا  لج  بخ  117تب  المادة     
و   اما  م  مبائار  ابتة  صر  تندع كلا  و الئا خيما ايدا  م  مبا    يحد  ص ل  ار ةبوار م 

و يامل الطما  المبدو   ليخ خا الفقرة الةابقة ما يواد . لو كا  التندع باائا     يك خا اأرلو 
تبد  مدة العار ةبوار م  و ر ترتك  لينا تنديد متابة الببا  وة متخ  و المباآر م   يوك يو  خا المبابا

 ".وا تةر  كل  المادة  لج ما  د يكو  للمقاول م  ح  الراوع  لج المقاولي  الفر يي  .تةلع العمل بنائيا

                                                             
1 -ANNE D’HAUTEVILLE : Responsabilité et assurance des ingénieurs conseils et des bureaux d’étude. Thèse de 
doctorat. université de pari 1 Panthéon- SARBONNE . 1977 .P. 345. 
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  فا  المنبده المعمار   يكو  باط  كل ارط يقدد بخ"م  القابو  المدبا 112تطيو المادة و     
 ".المقاول م  الطما   و الحد مبخو 

المقاول يطمبا  ما يحد  ص ل  ار ةبوار م    المنبده و لمواد الةالو  رطنا  يةتصل  م  ا    
لو كا  التندع باائا     يك و   اما  م  مباآر  ابتة  صر   و تندع كلا  و الئا خيما ايدا  م  مبا   

ترتك  لينا تنديد متابة الببا  خا اأرل لاتنا  كما يامل كلا الطما  ما يحد  خا المباآر م   يوك ي
اة م  الصطورة بحي  يندد ة مة ا  العيك خىبخ ياترط    يكو  كلا العيك  لج در ة متخ  و يا كو 
متابة الببا    ما  لا لع يدل  لج كل  الدراة خ  يواك الطما   كما ياترط    يكو  صفيا أبخ لو كا  و 

بلوا ظاكرا يمك  كافخ بالفح  المعتاد خى  تةلع العمل م  داحبخ دو  ا ترال  و تحفظ  ليخ يعتبر 
 .مبخ    الطما 

 لج    1المقاول خا مواانة المال   خلكك اابك مبخبةا حول طبيعة مةمولية المنبده و  د اصتلو الفقخ الفر و     
ا  لج  قد المقاولة الل  كل  المةمولية كا مةمولية تقديرية اةت بائية تةتبد  لج ب  القابو   حي  ا يمك  ردك

المقاول ما كا  ا امتداد و  لج    المةمولية العارية للمنبده  2ل اآلصرابقطج  خا حي  لكك البعابتنج و 
ل اية التحق  م  اودة و للمةمولية العقدية الباائة     قد المقاولة  لل     كلا العقد يطل  ائما حتج بعد التةليع 

الاا  المةلع معلوما لرك  المقاول  ا بقدر ما يكو مال ا يعبا  ص   طرو المنبده و كلا التبفيل  خاةت ع اأ 
 .العمل   ل    التةليع ا يفيد تبالل كلا اأصير    كل طما  بالبةبة للعيوك التا يانلنا

المقاول بعد تةليع اأ مال كا  حد التطبيقار الصادة للبظرية ده و يلكك اتاا   ال   لج    مةمولية المنبو     
ة التا تطرحنا صدوديار الماك ر العمليع صا  ليت  ع و لطما    صطعخ المارع لتبظيالعامة ل لتلاع با
 درا م  الة مة  ليكفلبي  طرخا كلا البوع م  العقود  و المعقول يقيع بخ بوع م  التوال  العادل و لمقاوار الببا   و 

 .3كلا التبظيع الصا  ا ي ير م  الطبيعة العقدية لنل  المةموليةلرو  وممتلكار داحك الببا   و 

العيوك التا تندد ة متخ  ةاةخ المةمولية العقدية  خنو يبا  المنبده المعمار  لتندع الببا  و خطما      
دة     قد المقاولة   ما التلاع المقاول خنو التلاع بتحقي  بتياة كا بقا  الببا  الل  يايد  ةليما ومتيبا لم

                                                             
1

 - SOINNE (Bernad) : La responsabilité des architectes et des entrepreneurs après la réception des 
travaux  .Lille .1969 . 

  .38مشار إليه في مؤلف سمير كامل، المرجع السابق،ص
2
 - MAZEAU : La responsabilité des architectes et des entrepreneurs . 

.33مشار إليه في نفس المرجع ص   
3 - COSTA: La responsabilité des constructeurs d’après la loi du 8 janvier 6328 . 

.33مشار إليه في نفس المرجع ص    
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بتياة دو  حااة   بار  دع تحق  تل  ال    انص ل بنلا االتلاع يقوع بمارد ار ةبوار بعد تةليمخ و 
   الطما  الل  يرا   لج تبفيل المقاول   مال الببا  يتحق   لا ظنر واود العيك ن بار صط  ما  و 

 .1ص ل  ار ةبوار م  و ر التةليع البنائا

عتبر خا لاتخ كلا ليه  ا تطبيقا للقوا د العامة   ل    مارد  دع تبفيل المدي  التلامخ التعا د  يو     
التا ا ترخ   بخ  ا  لا  اع بى بار     دع التبفيل يرا   لج  وة  اكرة  و ةبك و صط  مواك للمةمولية  
 . اببا  و بصط  المتعا د

الل   دب  بموابخ كبا   ريبة مقتطاكا و  117ا التحليل لطبيعة الطما  يبةاع وب  المادة    كل    
بالتالا  ياع مةمولية المنبده والمقاول التا ا و  دليل  لج  ياع الصط      مارد واود  يك خا الببا  يعد

اخترال المةمولية  لج كلا البحو خا القابو  الالائر  يتف  م  عنا  ا بى بار الةبك اأاببا  و يمك  دخ
خيخ المنبده لة يلتلع المباد  العامة للمةمولية العقدية حي  يكو  التلاع المدي  بتحقي  بتياة  و قد المقاو 

 .المقاول بتاييد ببا  صال م  العيوكالمعمار  و 

م  القابو  المدبا  والمادة  117مما يمكد الطبيعة العقدية للمةمولية العارية ما اا  خا ب  المادة و     
بالتالا التطام  خا المةمولية العارية  و اللتا  تبددا   لج و  55/372خقرة  صيرة م  القابو   71

م  القابو   562كوبنا مةمولية تقديرية التا تقرر التطام  كمبد   اع  م  بب  المادة بةتبعد خا 
المدبا  بص و المةمولية العقدية خى  التطام  ا يفترل خينا بل ياك الب   ليخ  ابوبا  و ااتفا  

 . م  القابو  المدبا 654 ليخ وخقا لما بدر  ليخ المادة 

ب   المةمولية المدبية العارية تصتلو    المةمولية العقدية الباتاة     3ئلبح  بميد ر   الفقخ القاو     
   المةمولية التقديرية الباتاة    الفعل يير الماروع طبقا للقوا د نص ل باالتلامار التعا دية  و ا

نا تق   لج ما  بتصط  لقوا د اةت بائية صادة ا يتوة  خا تفةيركا  ك( العارية)العامة  خنل  المةمولية 
كلا التادد خا  حكاع ومفروطة بقوة القابو   و كا مبظمة بمواك  وا د آمرة  اصا  محددي   و 

 .المطبقة خا المةمولية العقديةالعامة الم لوخة و  المةمولية العارية يصالو القوا د
                                                             

 .38ـ سمير كمال،المرجع السابق،ص 1
2
 .6066لسنة  68لترقية العقارية ، جريدة رسمية عدد المحدد للقواعد التي تنظم نشاط ا 6066فبراير  62المؤرخ في  66/08ـ القانون رقم  

لمحضر فإنه ـ ترى الدكتورة زناكي أن قبل تحرير المحضر النهائي بالتسليم يخضع المقاول للمسؤولية العقدية طبقا للقواعد العامة، أما بعد تحرير ا 3

ل يخضع لضمانات خاصة وأحكام استثنائية تختلف عن المسؤولية يخضع للضمان العشري  وإن بقي جزء من المسؤولية العقدية، وعليه فإن المقاو
 .العقدية المعروفة في القواعد العامة

Dallila Zennaki : L’impact de la réception de l’ouvrage sur garantie des constructeurs immobiliers ,revu 
des science juridiques n=°02 année 2001,Ben aknounAlger,p37.  
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 ثانياـ شروط قيام المسؤولية العشرية

 117المقاول بالتطام  حةك المادة   المنبده و لعارية  لج  ات  كل مياترط لقياع المةمولية ا    
المقاول م  المنبده و م  رك العمل م  انة و  الةالفة اللكر     يكو  كبا   قد مقاولة يربط بي  كل

الالئا  و يظنر    يحدل التندع الكلا  و يرد كلا العقد  لج  باال مبا  ومباآر  و    انة  صر   و 
 .   يكو  كلا العيك صفا  ص ل  ار ةبوار  و بة كلا الببامتا يك يندد ة مة و 

 ـ وجود عقد مقاولة1

المقاول ياترط    يكو  كبا   قد مقاولة يربط لمدبية العارية لكل م  المنبده و حتج تقوع المةمولية ا    
تق  " 55/37م  القابو   72بيبنما م  انة و رك العمل م  انة  صر   حي  اا  خا ب  المادة 

المتدصلي  اآلصري  اللي  لنع دلة بداحك عارية  لج  ات  مكاتك الدراةار والمقاولي  و المةمولية ال
الماروع م  ص ل  قد  خا حالة لوال كل البباية  و ال  مبنا ارا   يوك خا الببا   بما خا لل  ارا  

ا المنبده طما  العار  المقاول م  الباط  و   وم   ع خ  ية ل بال"البو ية الرديئة أرطية اأةاه
ليه  قد   الحالة اأصيرة كا    ة  مل و الل  يعمل ب ار لد  اركة مالكة للماروع  خالع  ة خا كل

 .1مقاولة

 ـ ضرورة أن يتعلق األمر بعملية تشييد مباني و منشآت ثابتة2

 و   امو   ا ية ل المنبدةو  المعماريو   و المقاولو  بالطما  العار   ا با   ما ايدو  م  مبابا    
   ما اأ مال 2م  مباآر  ابتة  صر   بما يعبا    كلا الطما  يقتدر  لج المباآر الاديدة خقط

د العامة خا المتعلقة بتوةي  مباآر  ائمة م   بل  و تعديلنا  و تد يمنا  و ترميمنا  خىبنا تصط  للقوا 
 .أحكاع  قد المقاولة بواخ  اعالمةمولية العقدية و 

يقدد بالمبابا خا كلا  نا خا بطا  المةمولية العارية ولل  دو  ادال  و المبابا  لج تبو تدصل و     
يةتطي  الفرد    يتحر  الا   كل ما يرتف  خو  ةط  اأرل م  مباآر  ابتة م  وط  انبةا   بحي  

لل   يا كابر و لو الئية م  المم رار الطبيعية الصاراية  كو  م  ا بنا    توخر لخ حماية و    يبداصلنا و 
متدل باأرل اتدال لمبابا  طالما    المببج مةتقر و ابر خا مكابخ و المواد التا ايدر مبنا تل  ا

                                                             
 .892ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 1
 . ـ  تشمل فكرة اإلنشاءات الجديدة أعمال التعلية أيضا بإضافة أدوار مثال  إلى مبنى موجود من قبل خصوصا إذا كانت التعلية هامة 2
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التا ا يمك  بقلخ دو  كدع  و تلو  و لج لل  خى  اأكاا  والمبالل القابلة للف  والتركيك و    بحي 1 رار
المبابا بالمعبج المقدود كبا   واخر خينا دفةدو  كدع  و تلو ا تتمك  بقلنا م  مكا  آلصر بةنولة و ي
 .2م   ع خى  اأ مال المتعلقة بنا تصرا م  بطا  تطبي  المةمولية العاريةو 

يعد م   بل المبابا الصاطعة للطما  العار  المةاك  ةابقة التدبي  و التا يتع تدبيعنا صارا و     
 لج اأرل خا مو   العمل  لج بحو ياعل م   مكا  العمل بمعرخة مصتدي    ع يدير ت بيتنا خيما بعد

 .الدعك بقلنا م  مكابنا دو   ت خنا  و تندمنا

كما يدصل خا  طار الطما  العار   يطا العبادر الصادة بتانيل بباية ما   بدما تكو  كل      
م ل د ائع الت طية    اأةاه  و النيكل  و انحاطة و وط ا ا يتال  م  مبالار التنيئة و العبادر ال 

ة متخ  خ  يمك  القياع المببج خيعتمد  لينا خا متابتخ و األمبيوع طالما كا  دبحر م  مكوبار الحديد و 
 .3ببل نا  و تفكيكنا  و اةتبدالنا دو   ت و  و حلو مادة م  مواد كلا ااباال

الصلابار خى  الفقخ و آر اأصر  يير المبابا كالاةور والةدود كلا خيما يص  المبابا   ما المبا    
تو  الحدي  يام   لج امولنا بالطما  العار   خيما اصتلو البعل حول المباآر التا تكو  خا مة

الممرار تحر اأرل  يير  بخ اةتقر  صيرا اأرل  و دوبنا م ل اآلبار و حوال الةباحة والم  ك و 
 ابتة ياملنا وليه كبا  م  داع  لج امولنا بالطما  العار   لل     المفنوع الواة  للمباآر ال

 .4اةت بائنا

 ـ تهدم البناء أو ظهور عيب يهدد متانته و سالمته خالل عشرة سنوات من التسليم النهائي3

يةتو     يكو  كلا التندع كليا  و تندع المبابا والمباآر ال ابتة و ي طا الطما  العار   ةاةا     
ا   كا  كلا التندع راا   لج  يك خا اأرل  خىلا ابنار و كما    الطما  العار  يةر  حتج الئيا  

المببج كليا  و الئيا  و ظنرر بخ ارو   و ميل  و تاق   و     اارة  لج    ة مة الببا   دبحر 
 .المقاول بالطما  العار  تاا  المال كا خينا   امر مةمولية المنبده و ماكو 

                                                             
1
لتأمين اإلجباري منها،دون رقم الطبعة،منشأة المعارف، ـ محمد حسن منصور،المسؤولية المعمارية في حوادث انهيار المباني أثناء و بعد التشييد وا 

 .663اإلسكندرية،دون سنة نشر،ص
 .89ـ محمد ناجي ياقوت، مسؤولية المعماريين، دون رقم الطبعة، دار وهدان للطباعة و النشر،دون بلد نشر،دون سنة نشر،ص 2
 .892ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 3
 .88،المرجع السابق،صـ محمد ناجي ياقوت 4
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المقاول  بل يكفا العيك الل  يا حتج تقوع مةمولية المنبده و لئليه للاما    يتندع الببا  كليا  و او     
لو لع يحدل التندع  م ل ميل الببا   و تةرك الميا   لج اأةاةار بةبك ردا ة بتخ و يندد ة متخ  و متا

 .1را  الميا  الاوخية  لج مبةوك يندد ة مة الببا و  مواد العلل 
 
 ـ العيب الخفي في البناء7
م  القابو  المدبا دو  ودو  مما  117مارع الالائر  مدطل  العيك خا ب  المادة لقد تر  ال    

القطا  الةائد خا الفقخ و  يعبا  بخ يةتو     يكو  العيك المواك للطما  صفيا  و ظاكرا  يير    ااتاا 
ال بحي  ا يةلع بطرورة    يكو  العيك الل  ت طيخ المةمولية العارية صفيا و ر التةليع البنائا ل  م

يةتطي  رك العمل    يكتافخ   ما ما كا  ظاكرا م  العيوك  و معلوما لرك العمل و ر تةلع اأ مال 
لل  ت ةيةا  لج ما للتةليع م    ر مبدئا للعيوك فظ با بخ خ  ية ل  بخ المايد  و دو     يبد     تح

 .2الظاكرة
بابا والمباآر ال ابتة والل  تقطا  دول لددد الصلل الل   يديك الميقدد بالعيك خا كلا او     

ي حظ م  كلا التعريو ب   العيك بنلا المعبج يصتلو     دع مطابقة بخ  و  وا د الف  صلوكا مالدبعة و 
وادفار المتف  العمل للموادفار   ل  د يكو  المببج المايد ةليما صاليا م  العيوك لكبخ يير مطاب  للم

  الصلل  يبا خا الببا  بالمعبج المقدود كبا   ا  لا كا  كلا الصلل راا  خا ا يعتبر لل لينا خا العقد  و 
 .   3مددر   لج   امة المببج

لع تةتقر  حكاع القطا   لج معيار واحد لتقدير ما  لا كا  العيك صفيا  و ظاكرا و ر تةلع رك و     
ببا ا  لج لل   طا ب   العيك و بالمعيار الموطو ا    المارد   العمل ل  مال  خ صلر بعل اأحكاع

الببا     يكتافخ و ر التةليع  يكو  صفيا  لا لع يك  بىمكا  رك العمل المعتاد يير الصبير ب دول دبا ة
م  تع بعل اأحكاع بالمعيار الاصدا  و  لو بلل خا خح  العمل  باية الرال العاد   بيبما  صلرو 

عمل    يقدر و ر التةليع  وا ك  و بتائ  العيك الظاكر  طا ب   العيك يكو  صفيا  لا لع يةتط  رك ال
 لج العيك الظاكر  المتو   حدو نا بعد التةليع      بخ  صط  خا تقدير البتائ  التا يمك     تترتك

لكبر  حكاع  صر   لج    العيك يعتبر صفيا بمارد حدول التةليع البنائا دو     يبد  خاةتنا  بخ  و 

                                                             
1
 .892ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 

ـ شعبان عياشي،الضمان العشري لمهندسي و مقاولي البناء في القانون المدني الجزائري،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية  الحقوق جامعة  2

 .88،ص6383قسنطينة،
 .32ـ محمد ناجي ياقوت،المرجع السابق،ص 3
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يد يتعي   لج الماو  با بخ حي  يفترل خيخ انلخ بالعيك المد ج بخ خا العمل رك العمل    تحفظار 
 .1معلوما م  طرو رك العمل و ر التةليع   ي بر    العيك كا  ظاكرا و 

المقاول     لج ا تبار المةمولية العارية لكل م  المنبده و  2يلكك الر   الحدي  خا الفقخ الفربةاو     
 ابتة  بنا مةمولية مقررة بقوة القابو      ا تقوع  لج الصط   و اخترال الصط   و المباآر التندع المبابا و 

 ريبة الصط   بل كا بوع م  الطما  تقوع  لج  ا دة موطو ية  خالمنبده والمقاول طامبا  لة مة 
   دو     يةم  لنما ببفا الصط  ة  لج   بار صط  ما خا ااببنما و الببا  لمدة  ار ةبوار دو  حاا

 .   بفةنما

م  المةمولية  المقاول لإلخ رلةبك اأاببا م  اابك المنبده و يتادد القطا  خا  بول الدخ  باو     
م  لل   دع   فا  المنبده م  المةمولية بةبك صط  المنبده الةاب   و ال   الل     تندع الببا   و 

ج كل مبنما احتراع  دول الدبعة ياك  لارتكبخ المقاول خا مواد الببا   و صط  المقاول م  الباط   خ
الد ة خا  دا    مالنما دو  بظر  لج    ا تبار آصر  و الركو   و ال قة خا فبية والمرااعة و الطر  الو 

 .ال ير

قدد بخ   فا  المنبده م  القابو  المدبا  لج  بخ يق  باط  كل ارط ي 112 د بدر المادة و     
 .و الحد مبخالمقاول م  الطما   المعمار  و 

 الفرع الثاني
 نطاق تطبيق التأمين من المسؤولية العشرية

الت مي  م  ةبحاول م  ص ل كلا الفرع تحديد بطا  تطبي   قد كل  قد ت مي  بطا  ا يصرا  بخ و ل    
    اةت با اتخ  ع تحديد بطا خ الاصداديد بطا خ الموطو ا    طماباتخ و لل  بتحالمةمولية العارية  و 

 . المةتفيدي  مبخصا  المللمي  بالت مي  و اأا

 

 

                                                             
 .29ـ شعبان عياشي، الضمان العشري لمهندسي و مقاولي البناء في القانون المدني الجزائري ،ص: كال منـ أنظر  1

 .898ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص                    
 .898ـ الفقيه مازو و آخرون، نقال عن محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 2



انطار العاع لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية................. ..............الباك اأول  
 

195 
 

 أوالـ نطاق التطبيق من حيث الموضوع

التا يعول  لينا خا ابر طمابار التا يمبحنا للممم  لنع و     كع  بدر خا  قد الت مي  كا ال    
 المصاطر المةت باةالعبدر المصاطر القابلة للطما  و اأطرار التا تلح  بنع  للل  ةوو بحدد خا كلا 

 .خا  قد الت مي  م  المةمولية العارية

 ـ المخاطر القابلة للضمان1

   المارع الالائر  خا  ابو  الت ميبار لع يحدد بد ة الطمابار التا يمك  لاركة الت مي     تطمبنا     
بمواك  قد الت مي  م  المةمولية المدبية العارية  حي  اكتفج بتحديد موطو خ ب   يطم  المةمولية 

ب   كلا  71/34م  اأمر  555م  القابو  المدبا  كما  طاخر المادة  117مبدو   لينا خا المادة ال
الطما  يمتد لت طية اأطرار المصلة بد بة العبادر الصادة بتانيل بباية ما  وربط لل  بارط    

 .الت طيةو  النيكل وانحاطةوط  اأةاه و   مبالار التنيئة و تكو  كل  العبادر ال ا ا يتال  م

 CAARا  ادة الت مي  و  الصادة بالاركة الالائرية للت مي الاروط العامة لنلا العقد و  بالراوع  لجو     
 :1بادكا تحدد طمابار  قد الت مي  م  المةمولية العارية كالتالا

 117التبعار المالية للمةمولية المدبية العارية التا تق   لج الممم  لنع بمفنوع  حكاع المادتي   -
 .م  القابو  المدبا 111و 

 .مداريو رخ  اأبقال الباامة    الحواد  المطموبة -
ما يتبعنا م  و  567الممم  لنع بمفنوع المواد  التبعار المالية للمةمولية المدبية التا يتعرل لنا -

ل ير ال ير مباارة التا ةببر ل الماليةبالبظر  لج اأطرار الاةمابية والمادية و  القابو  المدبا 
مال  المبا ة  لج   ر و وع صطر مطمو  بالعقد  بما خينا المةاكة ولك  اريطة  بول الممم  و 

 .لل  مقابل  ةط  طاخا
المتابعة    المدال  الة حاد  مطمو  خا  طار الدخاع و مداريو الصدومة المبفقة خا ح -

 .الا  المدبا خقطلك  المتعلقة ب ماع الانار القطائية المدبية وحتج الالائية و  الماتركة

                                                             
 .82د غيش،المرجع السابق،ص محم: ـ أنظر في ذلك أيضا 1
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متطامبة للممم  لخ م  متدصلي  آصري   خى  طما   قد لة  ياع مةمولية ماتركة مقتربة و خا حا -
الل  الت مي  م  المةمولية المدبية العارية يبحدر خا حدود بديك الممم  لخ خا الطرر 

 .ال ير  كلا ريما       تدبير  و ب  مصالو داك المبا ة موطوع منمتخ و 

الطمابار الملكورة      يةر  مفعولنا م  التةليع البنائا ل ا ال الل  يحدد بواةطة محطر        
دو   اعار مةب  بمرور  ار الل  يو   م   بل كل المعبيي   وتبتنا بقوة القابو  و التةليع البنائا 

 .ةبوار ابتدا  م  كلا التاريخ

 ـ المخاطر المستثناة من الضمان2

طم  امي  اأصطار خنبا   صطار ار  العرو  لج اةت بائنا م  الطما   ويمك     الممم  ا ي    
 :1تلصي  ااةت با ار الواردة خا  قد الت مي  م  المةمولية العارية كما يلا

 .ااططرابار الاعبية  و المظاكرار  و   مال الا ك  و انركاكالحروك و  -
 .حربية  مال ال لو  و اأ مال العدوابية  و العمليار ال -
الفيطابار   اللواب    اأ ادير   اللالل   البراكي    النلار اأرطية   المواار المدية   و  -

 . ية ظاكرة طبيعية
 .ا  اأبفا ية الباامة    اةت  ل المبااع و الحركار اأرط -
 .اأطرار المادية التا يةببنا الممم  لخ  و  حد تابعيخ  مدااندابار و  -
 .البااط اناعا اواببعا  الحرارة  اناعاع و   اآل ار المباارة ل بفاار اأطرار الباتاة   -
الصةائر الباتاة بدفة مباارة    الحري   و اابفاار  ا  لا كا  اابفاار تاب  اأطرار و  -

 .مباارة لحاد  مطمو 
التا بررر  بل ااةت ع  و   بائخ لتحفظار م  طرو كيئة اأطرار التا ةببر للمباآر و  -

كلا طالما  لا م  خا لار موطوع كل  التحفظار  و المرا بة التقبية   لا كا   دل الحاد  يك
 .لع يتع  لالة كل  اأصيرة

                                                             
 :و هي نفسها االستثناءات المعمول بها في عقود التأمين بفرنسا أنظر- 1

- JEAN BIGOT . MICHEL PERIER :RISQUE ET ASSURANCE CONSTRUCTION . Dalloz .paris.2007.p236. 
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التا تتطم  بعل الحواد  التا تعلو اركار الت مي      لج ااةت با ار الةالو بيابنا و  طاخة     
اةت با ار م  بوع آصر  حي    فج  71/34م  اأمر  556ت طيتنا  خى  المارع  د حدد بمواك المادة 

 :م   للامية الت مي  م  المةمولية المدبية العارية كل م 

 .الدولة و الاما ار المحلية -
 .اأاصا  الطبيعيي   بدما يببو  مةاك  صادة ل ةتعمال العائلا -

ة العارية  حي  اا   ائمة المبابا المعفاة م   للامية الت مي  م  المةمولي 72/721 د حدد المرةوع و     
: تحدد  ائمة المبابا العمومية المعفاة م   للامية الت مي  كما ي تا"مبخ  6خا ب  المادة 

المراخئ الاةور اأبفا  الةدود الطر  القبوار  الطر  الةريعة الحواال المائية التلية  المكاةر  الموابئ و 
 ". مدراار كبوط الطائرارمبابا الحماية  بوار بقل الميا  صطوط الةك  الحديديةو 

الةالفة اللكر يمك      6م  بفه المرةوع     ائمة المبابا الملكورة خا المادة  0كما تب  المادة     
 .تادد  بد الحااة حةك اأاكال بفةنا

 ثانياـ نطاق التطبيق من حيث األشخاص

كلا المرا بي  لمقاولي  و اياك  لج المنبدةي  المعماريي  و " 71/34م  اأمر  545تب  المادة     
م  القابو  المدبا   لج  117التقبيي  اكتتاك  قد لت مي  مةموليتنع العارية المبدو   لينا خا المادة 

 و /يةتفيد م  كلا الطما  داحك الماروع وو . م  ااةت ع البنائا للماروع    يبد  ةريا  كلا العقد
 ".  مالكيخ المتتاليي   لج ياية ابقطا   ال الطما

 .اأاصا  المةتفيدي  مبخديد اأاصا  المللمي  بالت مي  و  ليخ و ببا ا  لج كل  المادة يمك  تحو     

 ـ األشخاص الملزمين باكتتاب عقد التأمين من المسؤولية العشرية1

م   بكل وطو  اأاصا  المللمي  بىبراع  قود الت مي الملكورة      و  545ددر المادة لقد ح    
مقاولو   المنبدةو  كع ال  و 2كع م  يدطل   لينع ب اصا  الطما  العار لية العارية و المةمو 

 .المرا بو  التقبيو المعماريو  و 

                                                             
1
باني العمومية المعفاة من إلزامية التأمين من المسؤولية المهنية المحدد لقائمة الم 6332يناير  62المؤرخ في  32/082ـ المرسوم التنفيذي رقم  

 .6332يناير  66الصادرة في  07والمسؤولية العشرية، جريدة رسمية عدد 
نة ،س6عدد  98ـ شعبان عياشي،أشخاص الضمان العشري في القانون الجزائري،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، الجزء  2

 .88،ص6000
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 أ ـ المقاولون

كع اأاصا  اللي  يتعندو  لرك العمل بدب  اا   و  دا   مل مقابل  ار يتعند بخ المتعا د و     
لية م  القابو  المدبا كع المقاولو  اللي  يقومو  بعم 117المقدود بالمقاولي  خا ب  المادة   و 1اآلصر

 .2حمايتخوالتا تتطم   بار الببا  ودمود  و « Les gros œuvres » ة تاييد ماموع اأ مال الرئيةي

وخاتخ خى   اع بنلا العمل  ك ر م  مقاول  كحالة ما  لا بد  مقاول خا ااباال  ع تو و نخ ةخ  و     
العملية  خفا كل  الحالة يكو  كل مقاول مةمول بالطما  خا حدود ما  بال  م   تاب  مقاول آصرو 

 .المبا ة

 د   ملخ  لج ظنور  يوك تمه بمتابة ود بة الببا  ل مقاول ةاكع خا  ملية التاييد و  ليخ خى  كو     
يصطعو  لنلا الخ ا ....الدك  والباارةو يعتبر مةموا يصط  للطما  العار   يير    مقاول الديكور 

متابتخ  بل تصط  لطما   بادر اأ مال ا تندد د بة الببا  و  الطما   كو  العيوك الباتاة    كل 
 .3التانيل  و للطما  الةبو  متج توخرر الاروط

للفقرة  طبقابخ خىبخ و كع العمال المااركي  خا  ملية  باال الببا   و ال  مو  ما المقاولي  م  الباط      
ا تةر  كل  المادة  لج ما  د يكو  للمقاول م  ح  الراوع "التا تب   لج و  117م  المادة اأصيرة 

خىبنع يير مةمولي     الطما  العار   بمعبج    المقاول اأدلا يكو  مللما "  لج المقاولي  الفر يي 
 .بالطما  خا مواانة المقاولي  الفر يي  اللي   ند  لينع بعملية ااباال

 55/37م  القابو   71بالتحديد  لج ب  المادة لراوع  لج بعل القوابي  الصادة و با بخ و يير     
بادكا تب   لج  بطال كل ببد م  العقد يندو  لج   دا   و حدر المةمولية  و الطمابار  و تقييد 

 .4مداكا  باةتبعاد  و بحدر تطام  المقاولي  ال ابويي  م  المر ا العقار 

خا بفه الو ر كو المقاول و ( Maitre de l’ouvrage) ائ  بدفتخ رك العملخقد يكو  الب    
(Entrepreneur ) يعند بالعمل  لج مكتك الدراةار و(Maitre d’œuvre)  لك  كلا ا يمب  م  التعا د

                                                             
1
 .من القانون المدني 783ـ أنظر نص المادة  

2
 -Slim AMMAR :L’assurance construction. revue maghrébine d’aménagement de l’espace et de la construction 

«ARCHIBAT ».N=
o
3. Décembre 2001.p.113. 

 .932ـ سهام مسكر ،المرجع السابق،ص  3
المتعلق بالترقية  6330مارس  6المؤرخ في  39/09من المرسوم التشريعي رقم  68نص المادة  66/08من القانون  87ـ يطابق نص المادة  4

 .66/08العقارية و الملغى بموجب القانون 
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  و يبدو    المارع  د يلك دفة المقاول اأدلا  لج 1م  مقاولي  م   ال انةراع خا  ملية ااباال
لعقار  اأمر الل  اعل م  المقاولي  اأدليي  مقاولي  م  الباط   يير  بخ ليه دوما تاتم  المر ا ا

 . دفة المقاول خا الاص  البائ  كما  بخ مللع بالتعا د م  مقاول

ا لتوة  بااطار التر ية  لج اأيلك يكو   د  دد توةي  بطا  المةمولية العارية بظر للل  خىبخ و     
اط  تحر  اراو المقاول باحية العملية تق   يلك  ملية التاييد  لج المقاول م  الب  خم  الالعقارية

 .الب  خا القابو  الصا التبا ل بي  ب  القابو  المدبا و كو ما يفةر اأدلا  و 

بمواك القابو  الممر  خا ي   بخ و  د ةب  المارع الفربةا المارع الالائر  خا كلا التعميع  حو     
المةمولية العارية للمقاولي  الفر يي   5-5426المادة و  5426او خا ب  المادة  ط 54/32/6335

بعدما كابوا مةت بي  لعدة ا تبارار م  بيبنا  دع التوة  خا تفةير بدو  المةمولية العارية كوبنا 
قاول المقاولة يربط بي  كل م  رك العمل و مةمولية اةت بائية ا يقاه  لينا   طاخة  لج  دع واود  قد م

 .2م  الباط 

 ب ـ المهندسون المعماريون

الملكوري  خا الادول المحدد وكع  اصا  لدينع انادار كفا ة  ا تماد لممارةة كل  المنبة و     
لمتعل  ا 55/31/5777الممر  خا  77/34الصاطعي  للمرةوع بدةي  البااطي  خا كلا الميدا  و للمن

الممر  خا  37/32أحكاع القابو  ر ع نبده المعمار   و باروط انبتاا المعمار  وممارةة منبة الم
 بل رك المكلفي  م  مرةوع التاريعا الملكور       و المتطم   ل ا  بعل  حكاع ال 57/35/6337

اناراو  لج تبفيلكا المباآر اأصر  و التداميع ال لمة ن امة المبابا  و العمل بى داد  الرةومار و 
م  القابو  المدبا متطامبي   117ي  يعتبر كما  المنبدةي  حةك ب  المادة   ح3بواةطة مقاول الببا 

كابر تدميع  مةمولي   ما ايدو  خا حدود المنمة الموكلة  لينع ةوا و  م  المقاول بالطما  العار  
 .4التبفيل معاالببا   و التدميع و 

                                                             
1
 - Omar Zahi : « Le droit et la responsabilité en matière de construction » . revue algérienne des sciences 

juridiques économique s et politiques. volume xxv. n :°01 Mars 1987.p 595,Sect B . 
.938نقال عن سهام مسكر ،المرجع السابق،ص   

2
 .938ـ سهام مسكر ،المرجع السابق،ص 

األولى، دون دار نشر،دون  ـ  عبد الرزاق حسين يس، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البناء شروطها و نطاق تطبيقها، الطبعة 3

 .866،ص6382مكان نشر،
 .من القانون المدني 777ـ أنظر المادة  4
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 ج ـ المكلفون بالرقابة التقنية

بوبا لمرا بة مد  مرا اة  دول و وا د الببا  م   بل المنبدةي  اكع  اصا  مصتدو  ممكلو   و     
تاربة كاخية لفح  ما تع  باال   حددتنع المادة والمقاولي   لنع الصبرة الفبية والعلمية خا كلا الميدا  و 

الممر   73/67المتمع للقابو  ر ع المعدل و  37/35/6337  خا الممر  37/31مكرر م  القابو   423
  وا  الارطة القطائية   مفتاا طباط و : المتعل  بالتنيئة والتعمير والمتم لو  خا 35/36/5773ا خ

   الطما  العار  ما لع ي بتوا     المةمولي يعتبرو  كع محلفو   و التعمير  المنبدةو  المعماريو  ال
 اببا يبفا  الال   و العبدر الل  كو  ةاه الطرر يصرا    بطا  منمتنع  و واود  وة  اكرة  و ةبك

 .مةموليتنع

م  اأمر  545كلا خيما يص  المللمو  بىبراع  قد الت مي  م  المةمولية العارية طبقا لب  المادة     
   ما م  الباحية العملية تلتلع الممةةة المبالة للماروع  باكتتاك  قد ت مي  مةموليتنا العارية 71/34

تماع  باال التحفظار بار  بنا كا المةمولة     د   و  تدو  اآلصري  اللي  يكوبو  مممبي  بموابخ با ا 
 لج  %1الماار  لينا خا محطر التةليع المم ر  كما    رك العمل يقتط  م  مةتحقاتنا مبلغ يقدر ك 

المتم لة خا كفالة الطما  وتحدل  لينا بعد تةليمنا  قد الت مي  م  المةمولية وع و م   يمة المار  53%
 .العارية

خى   للامية الت مي  م  المةمولية العارية المبدو   71/34م  اأمر  556قا لب  المادة طبو     
اأاصا  الطبيعيي   بدما يببو  ا تةر   لج الدولة والاما ار المحلية و  545المادة  لينا بمقتطج 

 .مةاك  صادة ل ةتعمال العائلا

   ملية ااباال خىبنا ليةر مللمة بىبراع  قد كابر كا المةمولة  خى   امر الدولة باباال ماروع و     
   طرر يبت     كلا    الدولة مممبة بفةنا ببفةنا  و الت مي  م  المةمولية العارية  لج ا تبار 

 .ااباال تتحمل صليبة الدولة التعويل  بخ

واود  قد  ا ما خيما يص  اأاصا  الطبيعيي  خى  ببا  مةاك  صادة بااةتعمال العائلا ا يةتد     
خا ظل يياك م ل كل  العقود ا واود للمةمولية مقاولة وا  قد بي  ةك  تر و  وا  قد دفقة  مومية  و 

 . ليخ خىبنع يير مللمي  باكتتاك كلا العقدو العارية 
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 ـ المستفيدون بالضمان العشري2

كل م   71/34اأمر م   545يعتبر المةتفيدو  الوحيدو  م  الطما  العار  طبقا لب  المادة     
كلل  صلفنع العاع حةك ما ي   لج ياية ابقطا   ال الطما  و  و مالكيخ المتتالي/داحك الماروع و

 .م  القابو  المدبا 535تقطا بخ ب  المادة 

بدفتخ رك العمل المللع بالببا  المكلو بالر ابة  لج المايدي   حي  يلتلع داحك الماروع و     
ةمولية العارية لد  بفه الممم  ويتحق  م  تاييد باكتتاك  قود الت مي  م  المالمتدصلي  خا  ملية ال

 .71/34م  اأمر  547لل  طبقا لما اا  خا ب  المادة كلا الارط و 

م  المرةوع التبفيل  ر ع  03  يير    ب  المادة 55/37م  القابو  ر ع  72كلا ما تمكد  المادة و     
داحك الماروع بتحمل المةمولية العارية بالتطام  م  فتخ رك العمل و لعقار  بدتللع المر ا ا 56/51

 55/37م  القابو  ر ع  62كو ما تمكد  الفقرة ال ال ة م  ب  المادة ل  و المتدصلي  خا  ملية ااباا
بحدولخ  لج انادة ا العقار  م  مةموليتخ العارية ولو بحيالة الةك  و بحي  ا يمك    فا  المر 

 .المطابقة

الل  ياعلخ مةتفيد م  الطما  كما كا   55/37م  القابو  ر ع  72ب  المادة وكو ما يتبا ل و     
  حي  كا  يعتبر المر ا العقار  بدفتخ رك العمل (المل ج) 70/30خا ظل المرةوع التاريعا ر ع 
خترة الطما  ص ل يبتقل كلا الح  م  ابتقال الملكية لمقتبا كلا العقار مةتفيد م  الطما  العار  و 

 .71/34م  اأمر  545للم   المتوالي   مطابقا بلل  ب  المادة و 

خنل  دل المارع الالائر     ا تبار داحك الماروع مةتفيد م  الطما  العار  ص خا للقوا د     
   ع    العامة  تعميما مبخ لبطا  المةمولية العارية بظرا للتااولار المعمارية الوا عة خا الةبوار اأصيرة

 .اصت و كل  اأصيرة خيما بيبنا مارد ةنو مبخ؟ا ااصت و بي  القوا د العامة والقوا د الصادة و كل

يمنا م  ص ل  دة البال ة للمةمولية العارية حتمر  لج المارع التدصل لتبظ   اأكمية الكبيرة و     
المةتفيدي  الا المللمي  بالت مي  مبنا و بالتتحديد المللمي  بنا و لل  ببدو   ابوبية والملكورة ةابقا  و 

ي تا كلا التحديد بظرا  لج ما  اربا لخ ةا ا كو  معفيي   ابوبا م  كلا الت مي   و كلل  اأاصا  المبنا و 
المةمولية العارية تصط  لقوا د اةت بائية صادة ا يتوة  خا تفةيركا  كما  بنا م  البظاع العاع ا ياول 
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م  القابو   71المادة م  القابو  المدبا و  112المادة  ا  و الحد مبنا  م  بب ااتفا   لج مصالفتن
55/37 . 

 :خالصة المبحث
ر يبا خا كلا المبح  بعل  كع دور الت مي  م  المةمولية المدبية التا  خرد لنا المارع  قدا  ائما     

ة خا  باطة اد حةاةة يمك     لل  كوبنا ت طا المةموليبية  و بلاتخ محلخ اأةاةا المةمولية المد
يبا تص  ميدا  انبتاا والببا  كا كما ر ئنا  لج المةاه بحياة انبةا   و يمد  التناو   و الصط  خا  دا

برال  كع ما ياملخ م  والدحة والمةمولية العامة  و د حاولبا و  لو باكل مصتدر بيا  موطوع كل  قد وا 
 .د اأاصا  المللمي  بىبراع كل  العقود والمةتفيدي  مبنااةت با ار للمصاطر  وكلل  تحديابار و طم
ا ر يبا تقةع  لج  قود متداصلة التا كمدور  قود الت مي  م  المةمولية و باصتدار ما يتعل  ب اكا  كل    

مولية لببتقل بصتامنا ببتنا م   رل الباك اأول المتعل  بانطار العاع للت مي  م  المةو قود مةتقلة  و 
 . البح  خا الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبيةلباك ال ابا و  لج ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
الضوابط التي تحكم العالقات الناشئة 

 المدنية التأمين من المسؤولية عن عقد
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 الباب الثاني
 الضوابط التي تحكم العالقات الناشئة عن عقد

 المدنية التأمين من المسؤولية 

اروط دحتنا  خىبخ ل  لج  ركابخ و ي  م  المةمولية المدبية دحيحا  ب   ااتم لا  برع  قد الت م     
يخ بما يبطو   ليخ م  الممم  لخ  خترتك آ ار  بالتلاع طرخة  ابوبية بي  طرخيخ    الممم  و يباج     
 تبحدر اا تتااولكا  و لل  كلخ خا حدود معيبة بما يبا  لنما م  حقو  بموابخ و  تمتعنماالتلامار و 

لع يك  م   طراو ة خا طرخا كلا العقد  بل تمتد  لج طرو  ال  آ ار  قد الت مي  م  المةمولية المدبي
كو الاص  ال ال  المطرور الل  يكو  بمبللة الطرو المباار خا مواانة الممم  العقد ابتدا   و 

 .لمطالبتخ بالتعويل

 لج ةعيا مبا لإلحاطة بتفاديل كل  اآل ار خىببا ةبقةع دراةتبا لنلا الباك قدع و ببا ا  لج ما تو      
 :خدلي   لج البحو التالا

 الممم  خا  طار  قد الت مي  م  المةمولية المدبيةالع  ة الباائة بي  الممم  لخ و : ا الفدل اأول   

 م  المةمولية المدبية   والمطرور خا  طار  قد الت مي الع  ة الباائة بي  الممم: ا الفدل ال ابا   
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 الفصل األول
 ة بين المؤمن له والمؤمن في إطار عقدالعالقة الناشئ

 التأمين من المسؤولية المدنية

لمةمولية المدبية الممم  خا االتلامار التا يرتبنا  قد الت مي  م  اتتحدد الع  ة بي  الممم  لخ و     
  د ارر  ادة الفقخ  لج دراةة االتلامار والحقو  الباائة    لج كل مبنما وما يقابلنا م  حقو   و 
الفرع اآلصر كو التلاع الممم   د خر يخ كو التلامار الممم  لخ و  قد الت مي  م  ص ل تقةيع  بائا  ح

 . لج ا تبار    كل  االتلامار ما كا خا حقيقة اأمر  ا حقو  للطرو اآلصر

م  لخ  حقو  كل م  الممم  والمم تلامار و و لج ا تبار    الندو م  دراةتبا لنلا الفدل كو بيا  ال    
خا  طار  قد الت مي  م  المةمولية المدبية  خىببا ل  بحيد    التقليد الةالو اللكر وةبدره كلا الفدل 

 :م  ص ل مبح ي 

 التلامار الممم  لخ: ا المبح  اأول            

  التلامار الممم : المبح  ال ابا ا            
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 المبحث األول
 ــــهـــت المؤمن لــاــــــــــــالتزامـ

تبفيل العقد و تتبوع دور االتلامار المتعي   لج الممم  لخ االتلاع بنا  خكل مرحلة م  مراحل  براع      
تفرل  لج الممم  لخ طبية معيبة م  االتلامار التا يتعي   ليخ مرا اتنا وخقا لمبد  حة  البية الحاكع 

ر ما يترتك  لج مصالفتخ    يق   قد الت مي  باط   و  ابل م  كل  االتلاما لنل  الع  ة القابوبية 
م  و ائ  لإلبطال لمدلحة الممم  كتعمد  دصال ال    لج الممم   و التدليه خيما يدلا بخ الممم  لخ 

تقدير الصطر محل الت مي   كما يمك     يكو  الالا  كو  يقاو طما   و بيابار تتعل  بودو و 
القةط   ما الا   دع انصطار بو وع الكار ة خنو ةقوط الح  خا مبلغ الصطر خا حالة  دع دخ  

 .الت مي 

اةت با ار تاكل خا ماملنا التلامار باروط و  وتطم  اركار الت مي   صطار المةمولية المدبية    
ية ترا  كل  االتلامار انطاخالت مي   و   طاخية  لج االتلامار اأصر  التا بادكا  ادة خا با ا  قود

 لج طبيعة  قود الت مي  م  المةمولية المدبية  بحي  يعمل الممم   لج  دراا ببود تتطم   ارا ار 
 لج الا   اد   التا توخركا القوا د العامة  و معيبة خا  قد الت مي    ليطم  بلل  حماية   و  م  تل

  التاريعار بل تصتلو م  كل  االتلامار ليةر  لج دراة واحدة خا اميالممم  لخ المصل بالتلامخ  و 
ية خيدع مبنا م  ياعلنا التلامار اتفا التلامار  ابوبية بب  القابو  و  تاري  آلصر  خمبنا م  ياعلنا

تتم ل كل  االتلامار خا ارط  دع اا تراو بالمةمولية  و التدال  م  حرية ااتفا  للطرخي   و 
 د  دبحر كل  التبالل لخ     دارتنا  و لممم  و ارط تقديع كل الو ائ  المتعلقة بالد و  لر و المطرو 

 .المرتبطة بالت مي  م  المةمولية المدبية و الاروط م  اأحكاع الراةصة و  االتلامار

 : لج طو  ما تقدع ةبتباول كلا المبح  م  ص ل مطلبي و     

 ي التلامار الممم  لخ خا  طار القوا د العامة لعقد الت م: ا المطلك اأول       

 التلامار الممم  لخ خا  طار  قد الت مي  م  المةمولية المدبية: ا المطلك ال ابا       
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 المطلب األول
 التزامات المؤمن له في إطار القواعد العامة لعقد التأمين

ا ياعل كلا متمتد خا اللم  حتج يبقطا  النا و  قد الت مي  كما بعلع م   قود المدة التا     
مبادلة  و معاوطة م  بوع  الت مي و الحقو  الباائة  بخ مةتمرة  لج حي  كلا اابقطا   االتلامار و 
واخ صدوديتنا    الع  ة بي  العوطي  خينا يتحكع خا تاكلنا  مر آصر متميل  بنما كو صا   و 

ل ياار م    خكل م  مقابانر خا المعاوطار العادية كالبي  و الصطر الممم  مبخ  لج بحو ا يتواخ
بما يتو و تحديد  ا يتحدد خقط  لج  ةاه اآلصر  و   يمة الت مي الت مي  و   لج  يمة الصطر الممم  ا 
بما يتو و كلل   لج و وع ا  لج مارد واود مقابل الت مي  و  يمة الت مي  ا يتو و اةتحقا نمبخ  بل و  ا 

 .1  تدرخار احتماليةالصطر الممم  مبخ   لج بحو ياعل م  التدرخار القابوبية المبائة للت مي

ر التا تق   لج  ات   ياع الصطر بنلا الدور المحور  خا العملية الت ميبية ابعكه  لج االتلاماو     
 :يلتلع الممم  لخ با : "اا  خا بدناااا حي  71/34م  اأمر  51التا حددتنا المادة الممم  لخ و 

 .عروخة لديخالظروو المالعقد بامي  البيابار و  التدري   بد اكتتاك -
 .دخ  القةط  و اااترا  خا الفترار المتف   لينا -
 .التدري  الد ي  بت ير الصطر  و تفا مخ -
 .تل  التا يفرطنا التاري  الاار  بخ العملمار التا اتف   لينا م  الممم  و احتراع االتلا -
 ."تبليغ الممم     كل حاد  يبار  بخ الطما  -

رع الالائر   د  ورد التلامار الممم  لخ خا المادة الملكورة      ب حظ خا كلا الددد    الماو     
متدراة بتدرا مراحل العقد المتتابعة  خنبا  التلامار تق   لج  اتقخ خا المرحلة الةابقة  لج  براع العقد  

 وع نا  بد و يصتلو ما ةب  م  التلامار    تل  التا يلتلع بالتلاماتخ   با  ةريا  العقد  و  تصتلو   
 يترتك    كل التلاع م  كل  االتلامار الا   ابوبا معي   للا يتعي  دراةة كل الصطر الممم  مبخ  و 

 .الملكورة      51التةلةل الوارد خا المادة االتلامار وخقا لمراحل العقد و 

ي  والتا م  لل  تتط  االتلامار التا تق   لج الممم  لخ خا  طار القوا د العامة لعقد الت مو     
 :ةبتباولنا بالار  خا  ربعة خروع

                                                             
 .637، ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 1
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 االتلاع بتقرير حالة الصطر  بد التعا د: الفرع اأول -
 االتلاع بدخ   ةط الت مي : الفرع ال ابا -
 االتلاع بان       ت ير الصطر  و تفا مخ:الفرع ال ال  -
 االتلاع بانصطار بتحق  الصطر: الفرع الراب  -

 الفرع األول
رير حالة الخطر عند التعاقدااللتزام بتق  

كو محور االتلامار المالية لكل م  طرخا  قد خ  لج    الصطر كو محل الت مي  و ةب  التبوي    
الت مي   للل  خم  البدينا    تكو   حدا ياتخ موط   لع كاو مبنما معا  لك  كلا العلع    كا  متاحا 

مرا بة تطور  ومدير   بم حظة حااتخ و م  لخ للممم  لخ با تبار اتدالخ بمددر الصطر اتداا ية
حقيقة  يليد م  دعوبة اأمر    الصطرم  الل  يكو  دائما بعيدا  بخ  و خليه اأمر كلل  بالبةبة للمم 

التودل  لينا بالفح  متبايبة ا يمك  دائما تدورية تةاكع خا تكوبنا وخا تطوركا  وامل  ديدة و 
 .1ما  ليخ الحال خا المعاوطار اأصر التحر  م   بل الممم   لج بحو و 

للل  كا  م  الطرور  خرل التلاع  لج الممم  لخ بى  ع الممم  بىحدا يار الصطر  با تبار كلا     
برال معالحقي   لمخ الدائع بحقيقة الصطر و االتلاع كو الطري  العملا الوحيد لت مخ    حالتخ خا مظنر  ا 

تتعل  بتبدير  رادة : األولى لينا الصطر دورا كاما خا مة لتي    تلعك الحالة التا يكو الصاراا  و 
بول يحدد بالتالا مو فخ م   حقيقية التا ةي صلكا  لج  اتقخ و تمكيبخ م  تقدير المصاطر الالممم  و 

ا لد  الممم  خى  حقيقة الصطر كل  كا المة لة ال ابية ا    كا  الصطر مقبو الت مي   و رخطخ   ع  بخ ا و 
 . 2اة اةامتخ تلعك دورا كاما خا تحديد التةعير الفبا الةليع للت طيةدر و 

الل  تد  تةميتخ خا كل  المرحلة بطالك  كع التلاع  لج  ات  الممم  لخ و م  كلا المبطل  يعد و     
التا يعتبركا طرورية لتكوي   قيدتخ ابار التا يطلبنا الممم  و الت مي   كو الدد  خا اندا  بكاخة البي

 .حول الصطر الممم  مبخ
 كمية اوكرية بالبةبة للممم    المعلومار المتعلقة بالصطر الممم  مبخ م وبظرا لما تلعبخ البيابار و     
بالتالا مد   درة الممم   لج ت طية آ ار  طر واةامتخ و لل  ببية الو وو  لج احتمالية تحق  كلا الصو 

                                                             
1
 .632، ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 

 .33 6ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص   2
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باةك لخ  خى  االتلاع بتقرير حالة الصطر  بد التعا د كو  بد و و خ   خط     تحديد مقدار القةط الم
كو بنل  الم ابة التلاع وااك التبفيل  بل باو  الت مي  يبعكه اياابا يق   لج  ات  الممم  لخ و التلاع 

لنلا الةبك ا يصرا    القوا د العامة  ع  بخ ا و    1انص ل بتبفيل   لج واود الت مي   و  لج اةتمرار 
 .2درخار القابوبية حي  ا تبا  االتلامار  ا    تدرو مةتام  لاروط واود  ودحتخخا الت
  البية الل  يحكع  قد ا ا     كلا الصروا    القوا د العامة ياد مبررا لخ خا تطبي  مبد  حةو     

يطة بمحل    كاخة العوامل والظروو المحانخدا  التاع طا بطرورة تواخر الافاخية و الل  يقالت مي  و 
يترتك  لج ا تبار مبد  حة  البية كو لينا الممم  ب ير كلا انخدا   و التا  د ا يتودل  الت مي  و 

فائخ للبيابار اأةاه القابوبا التلاع الممم  لخ بانخدا  بتياة ممداكا    يتحمل الممم  لخ م بة  ص
ية  صر    ل تعتبر  رادة الممم   بد  براع العوامل المم رة خا احتمالية تحق  الصطر  و  ية بيابار اوكر و 

العقد  د اابنا  يك م   يوك الرطا بتياة انصفا  المتعمد للحقائ  الاوكرية التا لو  لمنا لما  برع 
العقد  و أبرمخ وخقا لاروط  و  ةعار م ايرة لتل  التا حدل  لينا الممم  لخ بتياة  صفائخ لتل  

 .3الحقائ 

 د العامة خا التعا د خا القابو  المدبا الالائر  ا تكفل حماية خعالة للممم  م  لما كابر القواو     
 لما بكل البيابار المتعلقة بالصطر خقد  مد المارع الالائر  م   ال تخ ةكور الممم  لخ     حاط

راحة خا ب  دختحقي  حماية حقيقية للممم  خا مرحلة  براع العقد  لج اعل كلا االتلاع التلاع  ابوبا  
التا تم ر خا لخ باندا  بالبيابار ال لمة والمعلومة لخ و  لج  للاع الممم   71/34م  اأمر  51المادة 

يلتلع الممم  "  رار الممم  بقبول طما  الصطر المراد ت ميبخ  و رخطخ  حي  اا  خا ب  كل  المادة 
اةتمارة  ةئلة تةم   روخة لديخ طم الظروو المعد اكتتاك العقد بامي  البيابار و بالتدري   ب: لخ

 ".ر اأصطار التا يتكفل بنايللممم  بتقد

حةبا خعل المارع الالائر  أبخ خا حالة يياك الب   لج كلا االتلاع يكو  م  الدعك القول و     
العقد ب   الممم  لخ يلتلع بمقتطج  قد الت مي  باندا  بالبيابار اأولية المتعلقة بالصطر  لل     كلا 

 .لع يبا  بعد

                                                             
1
 .633، ص (عقد الضمان) د الجمال، أصول التأمينـ مصطفى محم 
2

،جامعة 6009ماي  67-68ـ نزيه محمد الصادق المهدي، االلتزام قبل التعاقدي باإلدالء بالبيانات في عقد التأمين، ندوة التأمين والقانون، 

 .23الشارقة،ص
 .690ـ أحمد أبو السعود، المرجع السابق، ص  3



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

209 
 

كلا م  الباحية القابوبية   ما م  الباحية العملية خقد ارر اركار الت مي   لج  دراا ارط          
يتحمل كلا تلاما يق   لج  ات  الممم  لخ  و البيابار اأولية المتعلقة بالصطر خا و ائ  الت مي  با تبار  ال

 .اأصير  بد انص ل بخ الا ار اديدة

يلتلع الممم  لخ باندا  بنا  ببا ا  لج ما تقدع خىببا ةبحدد الاروط الوااك تواخركا خا البيابار لكاو     
 .حاار  دع تطبيقخل باالتلاع و الالا ار المترتبة    انص وكيفية اندا  بنا و 

 الء بها عند التعاقدالمعلومات التي يلتزم طالب التأمين باإلدوط الواجب توافرها في البيانات و الشر : أوال

ياترط خا البيابار التا يلتلع طالك الت مي  باندا  بنا    تكو  مم رة خا الصطر الل  ةي صل      
 .مانولة للممم للممم  لخ و الممم   لج  اتقخ  كما ياترط خينا    تكو  معلومة 

 مؤثرة في تقدير معدل الخطر   ـ أن تكون البيانات جوهرية و 1

الظروو الاوكرية للصطر الممم  مبخ   ما خا واوك اندا  بالبيابار و لتلاع طالك الت مي  يبحدر ا    
 .اندا  بنابيلتلع ليه م  ا بنا الت  ير خا تقدير  خ  ر اأصر  التا ا ترتبط بالصطر و البيابا

ا تحديد د ي  م رة خمالتعا د  و  لا ما كابر المة و  تعد البيابار اوكرية  لا كابر كا الداخ   لجو     
تحديد مو فخ م  مم   لج معرخة الصطر باكل واط  و آ ار   لج بحو يةا د الملمد  اةامة الصطر و 

البيابار المم رة   ويمك  القول    الظروو و 1حي   بولخ  و رخطخ  و الت  ير خا  رار  با   تحديد القةط
 :خا الصطر الممم  مبخ تتالج خا دورتي 

كا التا تليد م  دراة احتمال و وع الصطر   با  اة احتمال و وع الصطر  و رة خا در ظروو مم  -
 .ةريا   قد الت مي 

  اد وط ة و خد  كا التا تاعل م  و وع الصطروو مم رة خا دراة اةامة الصطر  و ظر  -
 .2و عا

 و  طربالصط ع  لج بيابار ا ترتبط وببا ا  لج لل  خىبخ ليه منما بالبةبة لاركة الت مي  ان    
بيابار تاخنة  و  ابوية ليه م  ا بنا الت  ير خا تقدير   خيللع بانخدا     كاخة البيابار المتعلقة 

                                                             
1
 : ـ أنظر كال من 

 .663ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص                    

 .679ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص                     
 .638ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  2
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مةمولية الل   وداخخ  خيبي  مددر الولية واةامتخ و بتحديد الصطر الممم  مبخ خا الت مي  م  المةم 
التا تليد م  ل تحققخ  ك ر احتماا و ك     تاعالعوامل التا يميريد الت مي  مبخ والاوابك المصتلفة لخ و 
 . ية ظروو اوكرية ياك    يحاط الممم   لما بناو  اةامة اآل ار المترتبة  ليخ  لا تحق  

ريع  دع واود تحديد حقيقا للبيا  الاوكر  خى  بعل الفقخ ير  ب بخ يمك  الودول  ليخ م  ص ل و     
تا تقلل م  احتمال تحق  الصطر  تل  الت مي  دراحة  و بالل  بنا اركة الاةت با  تل  البيابار التا تت

تل  التا يمك  للممم     يتولج الكاو  بنا بلاتخ  وما  دا لل  التا يفترل    يعلمنا الامي   و  تل و 
 .1يظل الممم  لخ مةموا  بنا با تباركا بيابار اوكرية

و  بيابار موطو ية  و بيابار البيابار الاوكرية التا يمك     تم ر خا الصطر  ما    تكو     
 .اصدية

 :أ ـ بيانات موضوعية   

و وع الصطر  و  التا تم ر  لج دراة احتماللظروو التا تتعل  بموطوع الصطر و اكا البيابار و     
 .  2ب   دبج ا   لج  يمة القةطدراة اةامتخ وتم ر بالتبعية و 

ظروو مم رة خا تقدير القةط  و خا تقدير للصطر وما يحيط بخ م  م بةار و  خنا دفار اوكرية    
تصتلو كل  الظروو بحةك بوع الت مي   خفا طية الصطر  و رخل تل  الت طية  و  بول الممم  لت 

الت مي  م  المةمولية المدبية تعتبر امي  البيابار المتعلقة بالاا  الل   د يمد   لج ا تبار الممم  لخ 
  يريد الممم  لخ    يمم  بفةخ طد المةمولية الباامة    مباارتخ  مةموا  و تل  المتعلقة بالبااط الل

 .تصتلو  كمية البيا  ومد  ا تبار  اوكريا باصت و  واخ البااطيابار اوكرية ياك انخدا   بنا و ب

اك اندا  بنا خا بوع الةيارة خفا الت مي  م  المةمولية    حواد  الةيارار تتم ل البيابار الوا    
يير لل  م  الدب  و وة محركنا وتاريخ ارائنا واأيرال التا تةتعمل خينا ومنبة الممم  لخ  و وةبة 

 .3الظروو الموطو ية المم رة خا دراة احتمال و وع الصطر الممم  مبخ
 ية المبتوا المدب    ما خا الت مي  م  المةمولية المدبية للمبتاار المةلمة خيبدك البيا     بو     

 .الكفا ة المتوخرة لد  المبت والكمية المبتاة يوميا وانريا وبطا  توليعخ والصبرة و مد  اودتخ 
                                                             

 .679ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  1
 .870ـ رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ص  2
 .876ـ المرجع نفسه، ص  3
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 : ب ـ بيانات شخصية   

تخ بدفة صادة خا ةلوكياتا تتباول اص  الممم  لخ وتتعل  ب ص  خ وتدرخاتخ العامة و كا الو     
يخ خا المحيط الت ميبا  وكل  وبخ  وماطمقدار ما يبدل م  العباية خا ام ماال الت مي   ومبلغ يةار  و 

كو  صطر م  لل   ا مانا   لع يك  لنا ت  ير مباار  لج تحديد مبلغ القةط  ا  بخ يتو و  ليالظروو و 
 .  1ت طية الصطرمد   بول الممم  لعقد الت مي  و  كوو 

ما الت مي   و  وابتنر م  لل  بىل ا م   م لة لل  تل  البيابار المتعلقة بالحواد  التا ةب  و و نا و     
بو ية الاريمة المعا ك  لينا  و ةب   ليخ بعقوبة مدبية  و ابائية  و   لا كا  الممم  لخ  د ةب  الحكع

كا اأةباك  ما  وكل ةب  ةحك رصدة القيادة مبخ  و رخل طلك الت مي  الل   دمخ  لج اركة  صر 
 .2انارا ار اندارية المتصلة طد التا اةتد ر ةحبنا و 

مما تقدع    الممم  لخ يلتلع ب   يدلا بكل البيابار الطرورية لكا يكو  الممم  خكرتخ     بصل     
يق   لج  ات  الممم   ك    بار دراة ت  ير الظروو التا لع تعل   لج ممم  مبخ  و حقيقة الصطر ال

 لج خكرة الممم   الواخ الحقيقا    خكرة الصطر لديخ  لل     المعيار خا تحديد ما  لا كا  البيا  مم را
يصط  القاطا خا تكييفخ لنل  دو  التقدير الاصدا للممم  لخ  و    الصطر يصط  لتقدير  بفةخ 

الوا عة لر ابة محكمة البقل   لج ا تبار    تحديد ما  لا كا  البيا  يعد مم را خا خكرة الممم     
 .3ة محكمة البقلالصطر  ع ا  يعد مة لة  ابو  يفدل خينا  اطا الموطوع تحر ر اب

 :   ـ وجوب أن تكون البيانات معلومة من المؤمن له2

لت مي  ما داع  بخ كل بيا  يعتقد طالك الت مي  ب بخ اوكر  يق   لج  اتقخ اندا  بخ  لج اركة ا    
  الوا عية  أبخ ا تكليو بمةتحيل خمبطقيا م  الوانتي  القابوبية و  القول بلل  يعد  مرااتدل بعلمخ  و 

بددد التلاع صا  بعقد  كلا يدل  لج  ببا كبا  و 4يعقل    يللع الممم  لخ باندا  ببيابار ا يعلمنا
ا بقتدر  لج مارد تطبي  القوا د العامة خا ال لط  لل     القوا د العامة تقطا ب بخ  لا و   الت مي  و 

  الممم  لخ  الما بنلا ال لط  و الممم  خا يلط اوكر  كا  لخ    يبطل  قد الت مي   ويةر     يكو 
                                                             

1
 .6676ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

2
 .607ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  
3

 .89ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، المرجع السابق، ص
 :ـ أنظر كال من 4

 .690ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص                   

 .878ـ رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ص                  
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وا عا كو اآلصر خا بفه ال لط  خىلا كا  كبا  بيا  اوكر  م  ا بخ    ياعل الممم  لو كا   الما بخ 
   يعدل    التعا د اال لخ    يبطل العقد لل لط حتج لو كا  كلا البيا  يير معلوع للممم  لخ  لك   لا 

كبا  التعا د لاتخ  بما يم ر خا تحديد القةط  خ  تاد  بظرية ال لط كا   لع الممم  بالبيا  ا يم ر  لج
لك  بارط    يكو  ع الممم  لخ بتقديع كلا البيا  و يقوع مقامنا كلا االتلاع الصا  بعقد الت مي   خيلتل و 

 .1 الما بخ

فنوع موطو ا خالبعل ي صل بملك  الفقخ يصتلو بعد لل  حول مفنوع العلع المقدود خا كلا المقاع      
بما يعبا بخ مارد اةتطا ة العلع مبديا خالحقيقا و ا يعبا م   مة العلع اليقيبا الفعلا بح  و  ا لل  ا 

معلومة كا  مللما بتقريركا اللكا   خكلما كا  باةتطا ة الممم  لخ العلع بالةلو  الرال متوةط الصبرة و 
يار اصدا ويعبا بخ العلع الفعلا الحقيقا   والبعل اآلصر ي صل بمع2لو لع يك  يعلمنا بالفعلحتج و 

ممم    خىلا لع يتحق  العلع الفعلا بمعلومة م  المعلومار محل التقرير كا  ال3ليه مارد اةتطا ة العلعو 
لو كا  باةتطا تخ العلع بنا  لا ما ةعج  لج لل  ببلل الاند المعقول الل  لخ يير مللع بتقريركا حتج و 

 .يبللخ الاص  العاد 

باد    المارع الالائر   د حدد التلاع الممم  لخ  71/34م  اأمر  51بالراوع  لج ب  المادة و     
الظروو المعروخة لديخ   خنو بنلا يعمل بالمعيار الاصدا  ي  خا اندا  بالبيابار و ( الت مي طالك )

لو لع يك  بتقريركا حتج و تلامخ  لا لع يقع ااترط  لع الممم  لخ بالفعل  لما حقيقيا بحي  يكو  مص  بال
 .يعلع ب كميتنا للممم 

 ـ عدم علم المؤمن بظروف و بيانات الخطر الواجب اإلعالن عنها3

ال رل م   للاع الممم  لخ بى    بعل الظروو للممم  كو    ع كلا اأصير بنا ليةتطي   لج     
 لج لل  ا   و 4 ةاه اروط معيبة ةاه لل  العلع  بول  و رخل مبد  الت مي   و ليقبل الت مي   لج 

                                                             
 .6679ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص  1
2
 : ـأنظر في ذلك كال من 

 .6679ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص                  

 .696ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص                   

 .690ـ أحمد أبو السعود، المرجع السابق، ص                   

 .638ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص                   
3
 :ـ أنظر كال من 

 .602ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص                    

 .902ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين                   
4

  .608ـ أحمد شرف الذين، أحكام التأمين، ص 
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يكو  الممم  لخ مص  بالتلامخ بان      لا لع يعلع الممم  بظرو مم ر خا الصطر  لا كا  كلا اأصير 
يعلع بنلا الظرو  و كا  باةتطا تخ    يعلمخ م  ص ل خح  الاا  الممم   ليخ وكا  الممم   د  اع 

 .لمطلوبةبنلا الفح  أبخ يعتبر  الما بالبيابار ا

يةتو  خا  لع الممم  بظروو الصطر    يكو   د  لع بنا    طري       افو  م  الممم  لخ و     
لك  ياك ن فا   مي   و م  ص ل معايبة الصطر  و  و    طري   صطار  م  وةيط  و ةمةار الت

 .1الممم  لخ م  الالا     ي بر يقيبا  لع الممم  بالظروو المحيطة بالصطر

البيابار يحل بنل  ( الوكيل  و الةمةار )  د ي ور التةامل حول ما  لا كا   لع الوةيط خا الت مي  و     
 بالتالا يمد   لج   فا  الممم  لخ م  كلا االتلاع باندا  بنا؟محل  لع الممم    و 

ة ر لخ ةلطيقتطا اأمر مبا خا كلا الددد   امة تفر ة بحةك الةلطة الممبوحة للوةيط  خىلا كاب    
يعفج بالتالا الممم  لخ م   براع العقد بيابة    الممم  وتحديد ببود  واروطخ  خىبخ يقوع مقاع الممم  و 

ا تدار دور   لج مارد البح     العم   خا  براع العقد و االتلاع بانخدا    ما خا حالة  دع تفويطخ 
المتعلقة   طرورة  لع الممم  بالبيابار  و الوةاطة بي  الطرخي  خقط  خى   لع الوةيط ا ي با  

 .2ا يمب  م  تحقي   ص ل الممم  لخ بالتلامخ  لا لع تعل  للممم بالصطر المراد ت ميبخ و 

 كيفية اإلدالء بالبيانات     : ثانيا

اأدل المتعارو  ليخ    يدلا الممم  لخ بالمعلومار التا يلتلع بتقريركا م  تلقا  بفةخ خنو  ك ر     
أاصا   لماما بالمعلومار المم رة خا الصطر  و بحقيقة الصطر الل  يريد الت مي  مبخ وبالظروو التا ا

  يير    تر  اأمر لتقدير الممم  لخ  لج كلا البحو ك يرا ما يعرطخ لإلص ل 3يتقدع خينا للت مي  مبخ
تقدير مبخ لما يللع    ةو  بالتلامخ بحة  بية   لا ما  يفل بعل المعلومار الاوكرية التا يعلمنا 

 مي   لج مةا دة طالبا الت مي  ما يمك   يفالخ م  بيابار  للل  تحر  اركار التان  ع بخ و 
راادكع  لج كيفية الوخوتوايننع و  لل     طري  بظاع ا  باالتلاع باندا  ببيابار وظروو الصطر و ا 

يقوع كلا و ج بطا  واة  خا امي   بواع الت مي    لاركار الت مي  و اأةئلة المطبو ة الل  باتر تبتناخ 
                                                             

1
 .872ـ رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ص  

2
 .872ـ المرجع نفسه، ص  

3
 :ـ أنظر كال من  

 .603-608ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص                    

 .637ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص                   
-Chafik BENHAYOUN :Op. Cit .P.21 . 
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طالك الت مي  ما  لج و  البظاع م  ص ل بمولا يعد م   بل الممم  يتطم   ددا م  اأةئلة المحددة 
الاصدية املة لةائر البيابار الموطو ية و اةو  اناابة  بنا وتكو  كل  اناابة كاملة وب مابة ود ة و 

 .1ة الت مي المراد معرختنا م   بل ارك

لخ  خنو م  انة يةا د خا الممم  مطبو ة    ملايا لكل م  الممم  و ويتمصل بظاع اأةئلة ال    
م  انة   البيابار الاوكرية المطلوبة  و تةنيل منمة الممم  لخ خا الوخا  بالتلامخ بانخدا   تيةير و 

خقد واخ   و تقديع بيابار كالبة   صر  يةنل  لج الممم    بار ةو  بية الممم  لخ  لا تعمد الكتما 
 مابة خىلا  ااك  اابار يامطة ومبنمة  و كابر بد ة و طلك مبخ اناابة  بنا بظر   لج مةائل معيبة و 

 باورةبخ  راد ال      طري  الم ااباتخ با دة  و  يفل اناابة  د  كا  خا كلا  ريبة  وية  لج  
 .2اللو  و    طري  الةكورو 

ةئلة خا  دع امولنا لكل الظروو لتفاد   يك طريقة اأ  ملايا طريقتا ان    و لام  بيلو     
روو خا الو ائ  المحيطة بالصطر خى  الممم  يقتدر  حيابا  لج    يوط  للممم   كمية بعل الظو 

يتر  لخ كامل الحرية خا تقديع و  التا تكو   ادرة تحديد الصطر الممم  مبخ وا يقيد  ب ةئلة معيبة و 
 .لبيابار ال لمة تلقائياا

 الجزاءات المترتبة عن التصريح المخالف للحقيقة: ثالثا

ةب      اربا  لج    التلاع الممم  لخ بى  ع الممم  بحالة الصطر الممم  مبخ  د اا   لج ص و     
داحك تط  الا  لنا تصويل يلط وتدليه  و  القوا د العامة التا تقتدر  لج مواانة  يوك انرادة م 

طاخة  لج  يقا نا للالا ار المقررة خا ل العقد  يير    اركار الت مي  و انرادة المعيبة المطالبة بىبطا ا 
باتر كل  الحلول تطبي  حلول محددة خا كلا الصدو   و  القوا د العامة كفةخ العقد  د تواترر  لج

 .لبطا  خيما مطج ابتنر بتقبيبناادل واة  ابعد    كابر  د اندر ص خار و  دبج  لج ااةتقرار اليوع 

التلاع الممم  لخ ب   يقر و ر  براع  71/34م  اأمر  51خبعد     رر المارع الالائر  خا المادة     
 57العقد بكل البيابار التا ينع الممم  معرختنا لتقرير المصاطر التا ي صلكا  لج  اتقخ  اا ر المادة 

 .ا  المترتك  لج انص ل بنلا االتلاعم  بفه اأمر لبيا  الال  65المادة و 

                                                             
1
 .820ـ رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ص :   ـ أنظر كال من 

 .632ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص                      

 .602، ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين                     
 .6677ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص : ـ أنظر في ذلك 2

 .660ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص                     



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

215 
 

حالة  دع التدري  بالبيابار المطلوبة  و : يميل المارع الالائر  خا كلا الددد بي  حالتي و     
حالة  دع اندا  بةو  بية م  الممم  لخ  لج البحو الل  ري  المصالو للحقيقة بحة  بية  و التد

 :ةبفدلخ خيما يلا

 ـ حالة حسن النية  1

يعد الممم  لخ حة  البية  لا كا   ص لخ بالتلامخ باندا  بالبيابار المتعلقة بالصطر الممم  مبخ يير     
 .1 مد      لع يك  يقدد تطليل الممم  لحملخ  لج  براع  قد الت مي   و تصفيل ةعر القةط

ةبر  خيما ةي تا   للل  خقد كا  الالا  خا كل  الحالة  صو وط ة م  الممم  لخ ةا  البية كما    
يصتلو كلا الالا  كو بار التا كتمنا  و كلك با بنا  و بحةبا     الممم  لخ حة  البية يانل البيا

ةبوط  كل لل  تفدي   لج يقة  بل و وع الصطر  و بعد لل  و اآلصر بحةك ما  لا تع اكتااو الحق
 :البحو التالا

 :اكتشاف المؤمن للحقيقة قبل وقوع الخطرأـ 

 لا تحق  الممم   بل و وع الحاد     الممم  لخ  يفل "  لج  بخ 71/34م  اأمر  57ب  المادة ت    
ايئا  و در  تدريحا يير دحي   يمك  انبقا   لج العقد مقابل  ةط   لج يقبلخ الممم  لخ  و خةخ 

خا حالة الفةخ يعاد .يوما م  تاريخ تبلي خ 51يتع لل  بعد ل كلا اأصير دخ  تل  الليادة  و العقد  لا رخ
 ".للممم  لخ ال  م  القةط    المدة التا ا يةر  خينا  قد الت مي 

ببظرة خاحدة لنلا الب  يتبي   بخ يكو  للممم  خا حالة  ص ل الممم  لخ باالتلاع    حة  بية و     
يطلك  بنا  العقد   بي    و الصيار بي  انبقا   لج العقد م  ليادة خا القةط بارط    يقبلنا الممم  لخ 

 ما   2خىلا  بل الممم  لخ الليادة التا يعرطنا الممم    تبر كلا تعدي  للعقد يةر  م  و ر  ارائخ خقط
 لا رخل الممم  لخ الليادة خا القةط خى  الممم  يةتطي  انبقا   لج العقد دو  ليادة خا القةط كما لخ 

 .            يطلك  بنا  العقد

اارة  لج    الممم  يةتطي  طلك  بنا  العقد ابتدا      بخ ليه م  الطرورة    يطلك تادر انو     
الممم   وا الليادة خا القةط  ع يرخطنا الممم  لخ  لك  الممم  لخ يةتطي     يدر  طلك الفةخ  لا كو 

                                                             
 .632ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  1

 .YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p148 ـ 2



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

216 
 

     مارد  بل ليادة خا القةط تتباةك م  الليادة خا الصطر  يير  بخ ياك الم حظة م  باحية  صر 
   ا  لا ابقطر 1رخل الممم  لخ للليادة خا القةط ا يعبا ابفةا  العقد بل ياك    يطلك الممم  لل 

 .    يوع خى  العقد يعتبر مفةوصا بقوة القابو  51مدة 

ب   يعيد للممم  لخ اأ ةاط المدخو ة  57خا كل  الحالة ا الفةخ ا يلتلع الممم  طبقا لب  المادة و     
 .المدة البا ية التا ا يةر  خينا العقد   

 :اكتشاف الحقيقة بعد تحقق الخطرب ـ 

 لا تحق  الممم  بعد و وع الحاد      الممم  لخ  يفل "  لج  بخ 57تب  الفقرة اأصيرة م  المادة     
ايئا  و در  تدري  يير دحي   يصفل التعويل خا حدود اأ ةاط المدخو ة مبةوبة ل  ةاط 

 ".  حقة خع  مقابل اأصطار المعبية م  تعديل العقد بالبةبة للمةتقبلالمةت

الصط  الل  ارتكبخ الممم  لخ ممم  ريع اكتااخخ لحقيقة الصطر و يتط  م  ص ل ب  المادة    ال    
لك  كلا التعويل يكو  الئيا وخقا للقا دة لممم  لخ و بعد تحق  الصطر  ا  بخ م  لل  يلتلع بتعويل ا

 ليخ خى  الممم   لا كا  ا يةتطي     يتحلل م  التلامخ بالطما  الل   دب  حال اأدا  و بية  البة
بتحق  الصطر خىبخ ل  يدخ  مبلغ الت مي   ا خا حدود ما يتباةك م  اأ ةاط المدخو ة خع   بل اكتااو 

التا كا   لج  ةاط وككلا خى  مبلغ الت مي  يصفل تصفيطا بةبيا بقدر الليادة خا معدل اأ.الصط 
بةبا خا التعويل  لج كلا يار  التصفيل القاطا كل  الليادة تقديرا  ادا و يقدر الالممم  لخ دخعنا  و 

ا خا الت مي  لو لع يك  للكتما    ر خا تحق  الكار ة  خكل ما ينع كو محاولة   ادة التوال  الفبالواخ و 
 .لتا كا  ياك    يكو   لينااحتمال الصةارة  لج الحالة ابي  احتمال الكةك و 

يةتطي  الممم     يةتعمل حقخ خا تصفيل التعويل خا مواانة ال ير المطرور خا الت مي  م  و     
 .المةمولية ليدخ  بخ الد و  المباارة  ا  لا ب  القابو   و العقد  لج يير لل 

طاخة  لج تصفيل التعويل  لج ما يتباةك م  اأ ةاط المدخو ة خىو         للممم  الح  خا تعديلا 
كبا  م  الفقخ م  يقر بح  الممم  خا القةط بالبةبة للمدة المتبقية ولل  بفرل ليادة  لج الممم  لخ  و 

ق  الصطر  وكلا الر   طلك خةخ العقد خا كل  الحالة  ياةا  لج حقخ خا خةصخ  لا كاو الصط   بل تح
 .        2موطوع محل البح رو  البدو  القابوبية خا التبرر  مدلحة الممم  و 

                                                             
 .688ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  1
 .670ص ـ المرجع نفسه،  2
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 ـ حالة سوء النية                  2

يقدد بةو  بية الممم  لخ تعمد كتما  البيابار الاوكرية  و تقديع معلومار كالبة  بد  براع العقد      
 .    1المعلومار بالبةبة للممم   بد تقدير  للصطر الممم  مبخو م   لمخ ب كمية كل  البيابار 

بقا  اأ ةاط  وا و  2 بتر ةو  بية الممم  لخ  لج كلا البحو  ترتك  بخ  بطال  قد الت مي خىلا      ا 
المدخو ة    المدة البا ية حقا مكتةبا للممم  م  حرما  الممم  لخ م  مبلغ الت مي   لا تحق  الصطر  

خ بدخ  تعويطار      م   للام3و ابيا اةترداد المبالغ التا يكو  الممم  لخ  د  بطنا خا اكل تعويل
 .  4الطرر ال ح  بالممم 

يير    كلا الالا  ا يلح  الممم  لخ  ا  لا تواخر  بدري  معا  اأول ماد  يتاةد خا  دع     
 .        ان       الظروو  و ان    الكالك لنا  و بدر اصدا  و بفةا يتم ل خا ةو  البية

ددور كتما   و كلك لبيا  اوكر  يكو  م  ا بخ    يم ر خا  خبالبةبة للعبدر الماد  يتم ل خا    
تقدير الممم  للصطر الممم  مبخ بت يير طبيعتخ  و ان  ل م   در   لج دورة لو  لع بنا الممم  لما 

كما ياك    يكو  الممم  لخ  الما بعدع دحة ما  دلج بخ  .5 بل الت مي   و ااترط اروطا  صر  لقبولخ
م  الممم  لخ للتدري   المتعمديقدد بالكتما   انيفال و "بقولنا  65ا ما تمكد  المادة كلو م  بيابار 

 ".ب   خعل م  ا بخ    ي ير ر   الممم  خا الصطر

 ما العبدر ال ابا الل  ياك تواخر  خا خعل الممم  لخ كو ا ترا  الكتما   و الكلك بةو  بيتخ         
لممم   و  دد تعديل خكرتخ    الصطر بت يير موطو خ  و التقليل    يكو  الممم  لخ  د  دد تطليل ا

م   كميتخ ب ية الودول  لج تصفيل مقدار القةط  و  لج  بول الممم  للت مي   ويق   لج  ات  الممم  
 .     6  بار ةو  بية الممم  لخ بكل طر  ان بار أ  اأدل كو حة  البية

                                                             
1
 .966ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  

2
من قانون الموجبات و العقود اللبناني، في حين يختلف األمر بالنسبة للحكم الذي اعتمده  386ـ اعتمد المشرع اللبناني نفس الحكم بموجب المادة  

أنظر . حق في طلب فسخ العقد، أي أن العقد يبقى قائما و مرتبا آلثارهكل من القانون العراقي و األردني اللذان حصرا الجزاء في منح المؤمن ال
، العدد في ذلك ـ شكري بهاء بهيج،أثر الغش في العالقة بين طرفي عقد التأمين،مجلة رسالة التأمين الصادرة عن االتحاد األردني لشركات التأمين

 .  666، ص6002للسنة العاشرة، ديسمبر  8
كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له قصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر، ينجر عنه :" على 37/02األمر  من 66ـ تنص المادة  3

تعويضا إلصالح . و يقصد بالكتمان، اإلغفال المتعمد من المؤمن له للتصريح بأي فعل من شأنه أن يغير رأي المؤمن في الخطر. إبطال العقد
ة حقا مكتسبا للمؤمن الذي يكون له الحق أيضا في األقساط التي حان أجلها مع مراعاة األحكام المتعلقة بتأمينات الضرر، تبقى األقساط المدفوع

 ". األشخاص، و في هذا السياق يحق له أن يطالب المؤمن له بإعادة المبالغ التي دفعها في شكل تعويض
خطاء أو االغفاالت صيغة احتيالية، بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها، يحق عندما تكتسي األ: " على أنه 37/02من األمر  60ـ تنص المادة  4

 للمؤمن أن يستعيد التعويضات التي دفعها و يطالب المؤمن له بالقسط المغفل، كما يحق له المطالبة بتعويض إلصالح الضرر ال تتعدى نسبته
 ".تحدد السلطة القضائية هذا الضرر و تقدره. من القسط 60%

 .887ـ رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ص  5
 .698ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  6
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تفاظ الممم  احلمتقدع  كا  الالا  كو البط   و لخ  لج البحو ا  ليخ  لا تحققر ةو  بية الممم و     
المطالبة باأ ةاط التا لع تدخ   خللممم  الح  خا  بطال العقد ةوا  تحق  الصطر  و باأ ةاط المدخو ة و 

و وع الحاد   و لع لع يتحق     ةوا  اكتاو الممم   ص ل الممم  لخ بالتلامخ بةو  بية مبخ  بل 
لو لع يك  اةبة التحقي  الل   ار  با بخ  وحتج و بمب  ا وكلا كو ال الك ا  ا بعد تحققخ و يكتاو لل

للمعلومار الكالبة  و التا كتمنا الممم  لخ  و لع يعل   لينا   ر خا تحق  الصطر  خ  طرورة لتوخر 
ظروو  و البيابار و وع الحاد   خالمنع خا لل  ليه كو ت  ير ال ة الةببية بي  صط  الممم  لخ و ع ال

بما كو ت  ير   لج خكرة لخ خا و وع الحاد   و اةامتخالتا لع يعلبنا  و   ل   لينا كلبا الممم     وا 
 . 1الصطر لد  الممم 

خ لوال يترتك  لج بط    قد الت مي  بةبك كتما  الممم  لخ  و تدري  باب     ةو  بية مبو     
م  التلامخ بتعويل الحاد ة التا اكتاو انص ل باالتلاع بمباةبتنا ا يبر  خقط التلاع الممم  بالطما   و 

بما يترتك  ليخ  يطا لوال التلامخ بالطما  ب  ر ر و  ببا ا  لج لل  يكو  اعا يرتد  لج يوع  براع العقد  و ا 
 .لخ    يةترد ما دخعخ للممم  كتعويل    حواد  تحققر  بل لل 

مطج م  الو ر مبد  براع العقد  ختقادع د وا  كل  ا يبد  خا  للممم  المطالبة بالبط   منماو     
خا صطار    م  يوع كافخ للحقيقة  و الةريا   ا م  يوع  لمخ بالكتما   و البيا  الصاطئ  و بعدع ان

يحدد  ال تقادع امي  د او  الممم  لخ  و الممم  :"ب بخ 71/34م  اأمر  64كلا الددد تقطا المادة 
يير    كلا اأال . ةبوار ابتدا  م  تاريخ الحاد  الل  با ر  بخ( 0) قد الت مي  ب    الباائة    

 و تدري  كالك  و يير دحي  با   الصطر الممم   ليخ   ا ابتدا  م  يوع   ا يةر  خا حالة كتما
 ".   لع الممم  بخ

الح  خا بصادة  لج كل م  لخ و  يحت  بنلا البط    لج الكاخة خىلا تقرر بط    قد الت مي  خىبخ    
الدائ  المرتن   كما    اأدل  يطا كو ااحتااا بنلا البط    ول الت مي  كالمةتفيد والمحال  ليخ و 

 .خا مواانة المطرور خا الت مي  م  المةمولية بدفة  امة

 حاالت عدم تطبيق جزاء اإلخالل بااللتزام باإلعالن : رابعا 
خ ياترط لتطبي  الا  انص ل باالتلاع بان    تواخر اروط القياع بنلا االتلاع  ر يبا خيما تقدع  ب    

الو ائ  التا لع ما لو كا  الممم  يعلع بالظروو و ختصلو  حد كل  الاروط يحول دو  تطبي  الالا  ك
                                                             

 .   966ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص : ـ أنظر كال من 1

                                                                                                      .                                               882ـ رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ص                     
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روو كا  الممم  لخ يانل كل  الظيعلبنا الممم  لخ  و التا لع يعلبنا  لج الواخ الدحي   و  لا 
 .الو ائ و 

اروط  ياع  خرول ا يو   خينا الا   لج الكتما   و الكلك بالريع م  تواخريير  بخ كبا  حاار و     
يمك  رد  ةباك  دع تو ي  الالا   لج تبالل الممم     حقخ خا التمة  بتو يعخ  و االتلاع بان     و 

 .بتباول لل  بالتفديليل  ل لتلاع و اكرة حالر دو  تبفتدار  الممم  لخ لصطئخ  و واود  وة  

 ـ تدارك المؤمن له لخطئه1

التا  دلج بنا و الكلك خا البيابار المتعلقة بالصطر لممم  لخ    مو فخ بعد الكتما  و  د يتراا  ا    
خنلا التدار   لا و   . يبادر  لج تدحي  كل ما  دمخ م  بيابار صاطئة    الصطر  بل و و خو للممم   
كو بلل  يةتطي  تفاد  الا  انص ل التلامخ بحة  بية  و الصطر ياعل الممم  لخ مص    بل تحق 

 .1بةو  بية خيةتفيد م  الا  مصفو

 ـ نزول المؤمن عن حقه في توقيع الجزاء2

ترتيبا  لج لل  ية تقررر لحماية مدلحة الممم   و    الا  انص ل باالتلاع بان     قوبة مدب    
مما يميد لل     كلا التبالل لمدلحة الممم  و  نلا اأصير البلول  بنا خنا ح  م  حقو خ خىبخ ياول ل

 .3كما كو معروو خى   وابي  الت مي  تندو  ةاةا  لج حماية مدلحة الممم  لنع  و 2لخ

ال ابية ور ح  الممم  خا تو ي  الالا   و اأولج ةابقة  لج  ب: يتصل كلا البلول  حد  الدورتي  و     
 .متم لة خا ةلو  اح   لج  لمخ بالحقيقة

تكو  الدورة اأولج  لج اكل ببد  و ارط يرد خا و يقة الت مي  مفاد     الممم  ا يةتطي  بعد و     
مرور مدة معيبة مبال ة الممم  لخ خا دحة البيابار التا  دلج بنا  بد التعا د  ماداع  بخ لع ي بر ةو  

ارط مب  "يةمج كلا الارط با و  معلومار  و   طا  بيابار صاطئة   بية الممم  لخ خا حالة  صفا
 .« clause d’incontestabilité » 4"البلاع

                                                             
1
 .962ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  

2
 .677، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  

 .وضعها المشرع لحماية الطرف الضعيف و الذي يتمثل في المؤمن له من القواعد التي تحكم عقد التأمين¾ ـ في قانون التأمين الجزائري  3
 .  6688ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص : ـ أنظر كال من 4

                                                                                                 .                                                                    700ـ رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ص                     
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 ما الدورة ال ابية ختتم ل خا البلول ال ح     انص ل باالتلاع  حي  ياول للممم     يبلل بعد     
لا البلول  د يكو  دريحا ولل  بتعبير  كو  رر  ص ل الممم  لخ بالتلامخ    حقخ خا تو ي  الالا  المق

دراحة    ريبتخ خا البلول    الالا   و طمبيا  لا اتصل الممم  مو فا ا تدع ظروو الحال اكا خا 
ريبتخ خا كلا البلول  وم ال لل  تبفيل الممم  للعقد ريع اكتااخخ لصط  الممم  لخ واةتمرار  خا اةتيفا  

تدصلخ خا د و  المطرور طد الممم  لخ دو     يبد     و    ليادة اأ ةاط بمعدلنا المتف   ليخ دو 
ةبوار م  يوع  لع الممم  بالكتما  ( 0)كا     بخ  كما    ابقطا  مدة التقادع و تحفظ بالبةبة لطما

بدفة صادة دو     يتمة  بىص ل بما كو الع لقط  كلا التقادع و   و الكلك دو     يقوع كلا اأصير
 .1التلامخ ا يمك  تفةير   ا  لج  بخ بلول للممم     حقخ خا تو ي  الالا الممم  لخ ب

وا تبرر محكمة البقل الفربةية تولا الممم  الدخاع    الممم  لخ بعد  بدا  تحفظار مكتوبة     
 .برخل طما  الكار ة خا بداية الد و  تبالا مبخ    التمة  بنل  التحفظار

الل   دصل الفدل  5757اويلية  05تناد بالقابو  الفربةا الممر  خا د تع   رار كلا اااو     
L .113-17    د بدر الفقرة اأولج م  كلا الفدل  لج ما يلاو خا التاري  المبظع لعقد الت مي  :

يعتبر الممم  الل  يةير الد و  الم ارة طد الممم  لخ متبالا    امي  الدخوع التا كا   الما بنا "
 ".خا تةيير الد و و ر الاروع 

ير  بعل الفقخ الفربةا     ريبة التبالل التا وردر خا كلا الفدل كا  ريبة يير  اطعة يمك  و     
  بار  كةنا  خيمك  للممم      ي بر  بخ ببخ الممم  لخ    كل  التحفظار التا ي يركا بصدو  

 .2طمابخ خا الو ر الل  ارع خا تةيير الد و 

 

 

 
                                                             

1
 .672،ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  

 
2
 - Voir : 

      - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : la loi du 31 juillet 1989. La réforme des disposition relatives au contrat 
d’assurance et le protection des ’assurés. Act. lég.D.6336Com. 
      -H . GROUTEL :  Les incidences de la direction du procès par l’assureur de responsabilité sur les exception 
relatives à la garantie.Resp.civ.et ass janvier 1990.ch.1.  

، لسنة 98/97ن بلوش، تنازل المؤمن عن الجزاءات المترتبة عن اإلخالل بالتزام التصريح بالخطر،مجلة اإلشعاع، عدد مزدوج الحسي: نقال عن - 

 .76،ص6000
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 الفرع الثاني
 لتزام بدفع قسط التأميناال 

التةعير الفبا لقد بيبا خيما ةب     اندا  بالبيابار المتعلقة بالصطر يلعك دورا منما خا تحديد     
يطل   لج كلا التةعير تةمية القةط  و مقابل الت مي   خنو  ل  المبلغ المالا  و الةليع للت طية  و 

عد كلا القةط يو   1للممم  مقابل تمتعخ بالت طية الت ميبيةالعول انتفا ا الل  يتعند الممم  لخ بدخعخ 
   بالتالا محل االتلاع الرئيةا للممم  لخ كما  بخ الةبك خا التلاع الممم  بالطمابم ابة  م  للصطر و 

كلا ا يمب  الدولة م  التدصل خا بعل اأحيا  لتحديد الحد يد مقدار  باتفا  بي  الطرخي   و يتع تحدو 
يكو  تدصلنا م   ال تحقي  لت مي  انللاما  لج الةيارار  و اأدبج لنلا المقدار كما خا ا اأ دج  و

 .التوال  بي  طرخا  قد الت مي  خا  طار الر ابة التا تمارةنا  لج  مليار الت مي 

م   52و  51بظرا أكمية كلا االتلاع خقد  مل المارع الالائر   لج تبظيمخ م  ص ل المادتي  و     
ا بدخ  القةط  و اااترا  خا :...........يلتلع الممم  لخ:" 51حي  اا  خا ب  المادة  71/34اأمر 

الو ر الل  يتع دا  الل  يلتلع بخ الممم  لخ و ي حظ  لج كلا الب   اارتخ ل   و "الفترار المتف   لينا
 و مد   كا  الل  يتع خيخ اأدا خيخ  ا  بخ لع يتطر   لج العديد م  الاوابك اأصر  المتعلقة بخ كالم

الالا ار المترتبة لا االتلاع تقتطا بيا   حكامخ و ببا ا  لج لل  خى  دراةة ك ابلية القةط للتالئة  و 
 .  لج انص ل بخ

 أحكام االلتزام بدفع قسط التأمين: أوال

كو التلاع و  الممم  لخ   و لغ م  البقود طرخا  كما الممماالتلاع بمقابل الت مي  كو التلاع بدخ  مب    
اأمر يقتطا مبا  لبيا  كل  القوا د خى لتا تبظمنا  ادة و ائ  الت مي  و يصط  لبعل القوا د الصادة ا

 .بخومكا  وكيفية الوخا  بخ وببح   صيرا وةيلة   بار الوخا  ميعاد لدائ  باالتلاع بالقةط و اتحديد المدي  و 
 ـ المدين و الدائن بقسط التأمين1
 :ـ المدين بالقسطأ
يبا  االتلاع بدخ  القةط خا لمة المتعا د الل   برع  قد الت مي  م  الممم  طالما كا  التعا د  دالة     

لا كا  اأدل    يام  كلا المتعا د بي  دفار     كا  و 2   البفه ا بيابة    ال ير  طالك: ا 

                                                             
 .692ـ أحمد أبو السعود، المرجع السابق، ص 1
 .972، ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 2
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  « l’assuré  » لخ  الممم  « souscripteur de l’assurance » الت مي 
 ة خعلج م  يق  الوخا    خى  كل  الدفار  د تتفر   لج اصدي   و   « lebénéficiaire » المةتفيد
 .بعبارة  صر  م  كو المدي  بدخعخ؟بالقةط و 

الاواك كو  بخ  لا تفر ر الدفار الملكورة       لج  اصا  مصتلفي  كا  المدي  بالقةط م  و     
ا يتحمل امي  االتلامار التل   بخ كو م  يتعا د م  الممم  و الك الت مي   لكما  اأاصا  كو ط

لك  ارط    يكو  طالك الت مي  كلا   و 1مبنا االتلاع بدخ  اأ ةاطتبا  خا ااببخ م  كلا العقد  و 
يتدرو  دالة    بفةخ  خىلا  برع  قد الت مي  بواةطة وكيل    الممم  لخ خى  الموكل كو الملتلع 

ة مواانلقةط خا مواانة الممم    ا  لا تعا د كلا الوكيل باةمخ الاصدا خىبخ يلتلع بالقةط خا با
يكو  الموكل مللما بمبلغ القةط تاا  الوكيل خا كل  الحالة  و الممم  أ  حقو  العقد تبدرو  ليخ 

 . 2بمقتطج الوكالة
كا  اأديل مللما تاا  للع بدخ  القةط و ا اأصير كو الم ما  لا  برع العقد بواةطة خطولا  كا  كل    

الفطولا بما دخعخ  لك   لا ما   ر كلا اأديل تدرو الفطولا ةرر  حكاع البيابة وبالتالا دار 
 .  3اأديل كو المللع بالقةط تاا  الممم 

لا  برع  قد الت مي  بواةطة ولا و      لع م  خا حكمخ كا  كو المل و ودا  و  يع بيابة    القادر و ا 
 .4لك  يلتلع بخ خا مال م  يبوك  بخو بالقةط خا مواانة الممم   

 د ت ير الاص  المدي    با  ةريا  العقد كما كو الا   خا حالة ابتقال ملكية الاا  الممم   لج و     
ةمولي     ةداد المةمولية الباائة  بخ  لج صلو  اع  و صلو صا    ي  يدب  كما  الصلو كع الم

كلا كو الا   كلل  خا حالة  خ ه الممم  لخ حي  تدب  اما ة الدائبي  مللمة مي   و   ةاط الت 
 .5باأ ةاط التا تةتح  م  يوع ددور الحكع بانر انخ ه

                                                             
 .6630الغرر، ص ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود  1
2
 .972، ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 

 .963ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  3
 ـ هذه الحالة إن كانت تنطبق على تأمين األموال فإنها ال تصلح في التأمين من المسؤولية، ذلك أنه ال مسؤولية لكل من القاصر والمجنون 4

 .وغيرهم من عديمي األهلية وبالتالي ليس هناك تأمين من المسؤوليةوالمعتوه 
 .  622، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين، : ـ أنظر كال من 5

 .960ـ خالد غازي أبو عرابي، المرجع السابق،ص                     
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و لج الريع م  كل كلا خىبخ ياول ل ير المدي  الوخا  بقةط الت م   خالوخا  يعد دحيحا  يطا مم      
 .1لو تع ب ير  لع المدي   و حتج ريع  رادتخة     و ة بخ  و مم  ليةر لخ مدلحلخ مدلح

 ب ـ الدائن بالقسط 

ا ما تع الوخا  ا دعوبة خا اأمر  لو الدائ  بالقةط كو الممم   للل  واك الوخا  لخ  و لم  يم لخ     
   لك  ار  العرو  لج الوخا  للوةيط الل  يبرع  قد الت مي  م  طالك الت مي   لل  للممم  مباارة  و 

ةتيفا  القةط بيابة    الممم   القا دة خا كلا الددد    الوةيط المفول خا التعا د يتمت  بالدفة خا ا
 .م   مة يكو  الوخا  لخ مبرئا للمة الممم  لخو 

 بخ خاأدل ( الةمةار)الل  يقتدر دور   لج الك العم  خا التعا د و  ما الوةيط ال ير مفول     
بالتالا ا يكو  الوخا  لخ مبرئا لللمة حتج يقوع بتةليع القةط  لج قةط و ليه داحك دفة خا  بل ال

الممم  خع    ا  بخ  د دب  داحك دفة خا  بل القةط  لا  دع للممم  لخ مصالدة دادرة    
 .2الممم 

 ـ ميعاد الوفاء بقسط التأمين2

 بد  براع العقد بظرا خورا و ت مي  المةتح     الت طية اأدل    يقوع الممم  لخ بةداد  ةط ال    
ارتباطخ ببد  ةريا  الطما   يير    كلا ا يمب  م     يتع تحديد ميعاد لدخ  القةط وخقا اتفا  

 وليا م  القةط  ع   ا  خقد يتف  الطرخا     يدخ  الممم  لخ للممم  ال 3الطرخي  و ر  براع  قد الت مي 
ت مي  ب   يتع دخ  القةط  د ار  العرو لد  اركار ال  و  يةيتع بمقتطج العقد تحديد آاال اأ ةاط البا

 ادة ما يدخ  القةط لخ ت طية المصاطر و كلا ليتمك  الممم  م  الحدول  لج اأموال التا تكفل مقدما و 
 .  بدفة دورية  كلا خيما يص  العقود لار اأال البار 

الالائر  مة لة ميعاد دخ  القةط بكل وطو     ما خيما يص  العقود الماددة تلقائيا خقد  ال  المارع    
ا ياك  لج 6:  ........خا العقود الماددة تلقائيا: "  لج  بخ 71/34م  اأمر  52 ل بدر المادة 

  "اأك ر م  تاريخ ااةتحقا   يوما  لج(51)الممم  لخ    يدخ  القةط المطلوك ص ل صمةة  ار
م  لار  2ل  حةك المادة ليصط  لنا طرخا العقد و تا ي حظ  لج كلا الب   بخ م  اأحكاع الو 

                                                             
 .من القانون المدني الجزائري 678ـ أنظر المادة  1
2
 .من القانون المدني الجزائري 622وأنظر كذلك المادة . 966ي، المرجع السابق، ص ـ غازي خالد أبو عراب 

في العقود ذات األجل البات ال تسري آثار الضمان إال على الساعة صفر من اليوم الموالي لدفع :" على أنه 37/02من األمر  62تنص المادة  ـ 3
 ".القسط، إال إذا كان هناك اتفاق مخالف
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 دع مصالفتخ ةوا  م   بل الممم   و الممم  لخ بظرا ارتباطخ اأمر  و ليخ ياك احتراع كلا الميعاد و 
 .بموا يد  صر  ةوو براكا خيما ةي تا

 ـ مكان الوفاء بقسط التأمين 3

خ خا اأحوال التا يكو  خينا محل االتلاع ايئا م  القابو  المدبا الالائر   ب 656تقطا المادة     
معيبا باللار يكو  الوخا  خا موط  المدي  و ر الوخا   و خا المكا  الل  يواد خيخ مركل ممةةتخ  لا 

تطبيقا للل  يتع الوخا  بالقةط م  حي  المكا  خا موط  المدي     االتلاع متعل  بنل  الممةةة  و  كا 
ل  الحالة   خيعتبر خا ك"الدي  مطلوك ا محمول" التا تقطا ب   دة المعروخة و ممم  لخ وخقا للقا ال

 لج كل  اأصيرة الةعا م  ص ل تابعينا  لج موط  مي  كا الدائ  و اركة الت الممم  لخ كو المدي  و 
 .الممم  لخ لتحديل  يمة القةط  بد اةتحقا خ

تا ياول ااتفا   لج مصالفتنا  القوا د المكملة ال م  لل  خى  القا دة الةالفة اللكر تعد م   بيلو     
 .1كو ما درار  ليخ اركار الت مي  حي  تاترط دائما الوخا  بالقةط خا موطبناو 
 ـ مدى قابلية القسط للتجزئة7

 انر م  ( 2) د يبتنا  قد الت مي  بالبةبة للممم  لخ  بل تماع مدتخ  كما لو ابتنج بالفةخ بعد ةتة     
م    خفا م ل كل  الحالة ا ادال خا    للممم  اأحقية خا  ةط الت مي     المدة التا طم  ابعقاد  

خينا الصطر   ا    التةامل ي ار    المدة المتبقية كل يةتطي  الممم  لخ المطالبة باةترداد القةط  
 المدخوع مةبقا  بنا  ع  بخ يبقج ح  للممم ؟

اصتلفر التاريعار با بنا  حي  يلكك اابك م  م  الادل الفقنا و   ارر الك ير     كل  المة لة    
الفقخ  لج  دع  مكابية الممم  لخ م  المطالبة بالقةط    المدة المتبقية اةتبادا  لج مبد   دع  ابلية 

لج ا تبارار بعطنا لو طاب  الل  يةتبد بدور     و (la non divisibilité de la prime)القةط للتالئة 
خا حي  يلكك اابك آصر م  الفقخ  لج اأصل بمبد   ابلية القةط . عطنا اآلصر لو طاب   ابوبابخبا و 

والحاة الرئيةية لنلا ااتاا  تةتبد  لج بظرية الةبك  خفا ( la divisibilité de la prime)للتالئة 
ج  حدكما  دب  االتلاع العقود المللمة لااببي  يكو  ةبك كل التلاع كو االتلاع المقابل  بحي   لا ابقط

كبا  ارتباط بي  و حي      قد الت مي  م  العقود المللمة لاابآلصر بدو  ةبك خيبقطا كو  يطا  و ا

                                                             
 .26ـ جديدي معراج، المرجع السابق، ص : ن ـ أنظر كل م 1

 .670ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص                      
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التلاع الممم  لخ بدخ  القةط  خىلا تو و االتلاع اأول تو و االتلاع  ي  بي  التلاع الممم  بالطما  و و 
 .  1ال ابا

م  اأمر  57المارع الالائر  يراحخ بدليل  بخ  طج خا المادة  المو و اأصير كو ما يبدو   و     
بىمكابية  ياع الممم  بفةخ العقد م    ادة اأ ةاط    المدة المتبقية    العقد  لا كا  الممم   71/34

 .لخ  د  يفل ايئا  و در  تدري  يير دحي   ع الصطر موطوع الت مي 

 ـ طرق الوفاء بالقسط و إثباته1

ل    يتع الوخا  بالقةط بقدا  لك  ليه كبا  ما يمب  م     يتع الوخا  بواةطة اي  مةحوك اأد    
 لا اتف   طراو العقد  لج لل    لج  حد  الببو   و كمبيالة  و تحويل  لج الحةاك الاار  للممم  

 .2لممم   يمة الاي الدخ  بتل  الطريقة ا يكو  مبرئا للمة الممم  لخ  ا  لا تع التحويل خع   و  بل او 

 كتوبر  61خا حكع لنا بتاريخ ل الفربةية  د لكبر خا البداية و خا كلا الددد باد    محكمة البقو     
 لج  بخ خا امي  اأحوال ياك  لج الممم  دخ   ول الت مي  خا حالة تحق  الصطر طالما     5777

 طر خا  د  ادر و     المحكمة لاتنا لو بدو  رديد   اخ  د دخ  القةط بواةطة اي  حتج و الممم  ل
بما ياترط التحديل الفعلا لقيمة الاي ا يكفا دخ  القةط بواةطة اي   و  طية  صر   بخ   .   3ا 

بي   يمة الت مي  المةتحقة للممم  لخ بتياة القابوبية بيبخ و  د يتع الوخا  بالقةط    طري  المقادة و     
ياول للممم     يطلك بل و   دارر يير  ابلة للبلاع يمة و القلتحق  الصطر   لا ما تحددر كل  

 .  4المقادة القطائية خا الد و  المرخو ة  ليخ للمطالبة بقيمة الت مي 

ةو      يمكبخ  يطا   و 5ياول للممم  حبه مبلغ التعويل بي  يديخ حتج يةتوخا اأ ةاط المةتحق
مولية المدبية  لك  كلا ااحتااا  ادر  لج التمة  بالحبه خا مواانة المطرور خا الت مي  م  المة

 .6اأ ةاط المةتحقة  بل و وع الصطر الل  با   بخ ح  المطرور  بل الممم 

                                                             
1
 .969غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  -ـ ألكثر تفصيل أنظر  

2
 .6908ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  

3
 .962السابق، ص ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع  

4
 .962،ص(عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 

ين،العدد ـ شكري بهاء بهيج،االلتزام بتسديد قسط التأمين بين القانون و القضاء، مجلة رسالة التأمين الصادرة عن اإلتحاد األردني لشركات التأم 5

 .6002السنة العاشرة،جوان  6
 .962، المرجع السابق، ص غازي خالد أبو عرابي ـ 6
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يد  الممم   يا كابر طريقة الوخا  بالقةط خى  الوخا  ا يكو  مبرئا للمة الممم  لخ  ا  لا تع بي  و     
 .م  الممم  لنعةلمخ انيداار اةتيفائنا  و م  يفوطخ خا لل  و 

القرائ   لا كابر  يمتخ ا تليد البيبة و يتع   بار وا عة الوخا  بالقةط بكل طر  ان بار القابوبية  كو     
لو لاد    لل  أ  الممم  يعد تاارا كما كو الحال بالبةبة بداك القابوبا للكتابة   و حتج و    ال

 . 1لامي  اركار الت مي 

 اللتزام الوفاء بالقسطجزاءات اإلخالل با: ثانيا

اأدل    يقوع الممم  لخ بةداد  ةط الت مي  المةتح   لج الت طية الت ميبية خور اةتحقا خ  يير     
خا ةبيل تحديل كلا مما يرتك  ليخ الا ار  ابوبية  و  بخ  د يتقا ه لةبك  و آلصر خيصل بالتلامخ كلا 
يتع لل     طري  عيبا ابرا     رادة الممم  لخ و لالقةط ليه  ماع الممم   ا    يطالك بالتبفيل ا

 . 2لل  بعد   لار الممم  لخو  القطا    و    يطالك بفةخ العقد م  التعويل    كا  لخ مقتطج

بيد    كلا الالا  ا يوخر حماية كاخية للممم   أبخ ةيبقج مللع بت طية الصطر  لج حي  ددور     
 د يتحق  الصطر خا كل  اأ با  ختكو  اركة الت مي  عيبا  و الفةخ  و اطا بالتبفيل الالحكع القطائا الق

بلل  مللمة بالطما  خا الو ر الل  ا يقوع خيخ الممم  لخ بتبفيل التلامخ بدخ  القةط  للل  لا ر 
اركار الت مي   لج تطمي   قودكا ببدا  تفا يا يقطا بالفةخ التلقائا لعقد الت مي  بمارد تو و الممم  

 .3    دا  اأ ةاط المةتحقة  ليخ دو  حااة  لج ان لارلخ 

الممم  لخ ةارع المارع الفربةا م  ص ل  ابو  ي  مدال  كل م  الممم  و خا ةبيل التوخي  بو     
 لج وط  الا  صا  بانص ل بدخ   ةط الت مي   مل خيخ  لج التوةط بي  التاديد خا  57034

 .5التبةيط خينا  لج حد اعل الممم  لخ تحر رحمة المفاائارانارا ار  لج حد  ركا  الممم  و 

التا اا  مبخ و  52بالتحديد المادة و  71/34 د تببج المارع الالائر  كلا الالا   بد وطعخ ل مر و     
يوما  لج اأك ر م  تاريخ (51)ياك  لج الممم  لخ    يدخ  القةط المطلوك ص ل صمةة  ار" اخين

لة  دع الدخ   ياك  لج الممم     يعلر الممم  لخ بواةطة رةالة مطموبة خا حا  و  ااةتحقا 

                                                             
1
 6908ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

2
 .من القانون المدني الجزائري 660ـ أنظر المادة  

 .6902ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  3
 . (L-133-3)و ذلك من خالل المادة ـ  4
 .622،ص أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  5
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ة ابقطا  اأال يوما التالي( 03)الودول م  اناعار بااةت ع بدخ  القةط المطلوك ص ل    ي  
لطمابار تلقائيا دو   اعار يوما يمك  للممم     يو و ا( 03) بد ابقطا   ال    ي المحدد       و 

( 53) للممم  الح  خا خةخ العقد بعد  ارةنا  ا بعد دخ  القةط المطلوك  و ا يعود ةريا  مفعولآصر و 
بة الودول م   اعار ياك تبليغ الفةخ للممم  لخ بواةطة رةالة مطمو  ياع م   يقاو الطمابار  و 

 ."خا حالة الفةخ يبقج الممم  لخ مطالبا بدخ  القةط المطاب  لفترة الطما بااةت ع  و 

يمصل م  كلا الب   بخ  لا ت صر الممم  لخ خا دخ  القةط المةتح   خى  طما  الممم  للصطر و     
 ياع م   53للممم  بعد مطا لار  بواوك دخ  القةط المت صر  و يوما  لج ا ( 03)يقو بمرور    و  

 .بد  الو و    يفةخ العقد  و    يطالك الممم  لخ بدخ  القةط  ماع القطا 

المقدود بلل  و و و الو و  و  ليخ خى  الا  انص ل باالتلاع بدخ  القةط م   بل الممم  لخ كو     
يوما  لج ياية ( 03)ةريا   قد الت مي         التلاع الممم  بالطما  يو و م  ابتنا   ال    ي  

م  خا حي  يبقج لك  كلا الو و ا يكو   ا م  انة المم قد  لج الةريا  بعد دخ  القةط  و  ودة الع
 لج كلا البحو للماطا خحةك بل وبالبةبة لفترة الو و  و  التلاع الممم  لخ بدخ  القةط  ائما ا بالبةبة

 .1خنو يلتلع دو     يتحمل الممم   ية   با  خا مرحلة و و العقد

 .لبح  الا  الو و ةبتباول اروطخ و  ر  وابتنائخ بالتبفيل العيبا  و الفةخو     

 الوقف ـ شروط1

لما كا  الو و الا  نص ل الممم  لخ بالتلامخ بدخ  القةط  خيتعي     يكو  كبا  تقدير م  اابك     
الممم  لخ بدخ  القةط كارط لتطبي  الالا  كما يتعي   لج الممم    لار الممم  لخ ليطعخ موط  

 .يوخا الممم  لخ بالتلامخ المقدر المصل بالتلامخ   طاخة  لج مرور مدة معيبة بعد اا لار دو    

 أـ توقف المؤمن له عن سداد القسط المستحق

يبتفا ةط المةتح   و امتبا خ    لل   و كلا يتطلك  بور تراصا الممم  لخ     دا   يمة القو     
   و  لا كا   دع الوخا  م  اابك الممم  لخ 2التقدير  لا كا   دع الوخا  بالقةط يرا   لج  وة  اكرة

يمك    بار    م  المصل بالتلاماتخ  و اةتعمال كلا اأصير للدخ  بعدع التبفيل خا مواانة المم بتياة 
                                                             

 .6969د عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص ـ أحم 1
 .968ـ خالد غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص  2
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لع ية  الممم   لج موط  لممم  لخ  لا كا  القةط مطلوبا و التقدير م  اابك الممم  ا م  اابك ا
 .1الممم  لخ اةتيفائخ

 (       المؤمن له)ب ـ إعذار المدين 
  2يق  باط  كل اتفا  يعفا الممم  م     يقوع بنلا اا لارور  ياك القياع بخ و لار  ارا  طر اا     
ص خا للقوا د  –يتع اا لار    طري  رةالة مطموبة الودول م   اعار بااةت ع  خ  ياترط  ل  و 

طم  ياك    يت  و 3   يكو  بىبلار    طري  محطر  طائا  و بما يقوع مقاع كلا انبلار -العامة
  الو و  ل ا و و بدو  كو ارط طرور  ن مال الاو تاريخ اةتحقا خ  ديد مقدار القةط المةتح  و تح

راصا    دخ  تبدير  بعا بة اةتمرار  خا التر تقدير المدي  بالقةط المةتح  و لل  ن با  لار  و 
 .ياك القياع اا لار ةوا   كا  القةط مطلوبا  و محموااأ ةاط المةتحقة  و 

كلا خا حد لاتخ الدخ  خا موط  الممم   و رتك    اا لار    يدب  القةط محموا    وااك يتو     
  5  كما يترتك  ليخ  ط  التقادع الل  تةقط بخ د و  المطالبة بالقةط4يعتبر الا ا لتقدير الممم  لخ

لفةخ  و المطالبة  لج    اأ ر اأك ر  كمية كو ةريا  الموا يد التا بعد خواتنا يمك  و و الطما   و ا
 .6القطائية بتبفيل العقد

 ج ـ مرور مدة معينة بعد االعذار

م  لخ ا يكفا اا لار وحد  لتو ي  الا  الو و  بل يتعي  ابتظار مدة معيبة بعد  لكا يقوع المم     
 يوما حتج(03)كاخية  د حددكا المارع ب   ي بالوخا  بالقةط المةتح   وياك    تكو  مدة معقولة و 
مدة يطل مفاد لل   بخ  بل ابقطا  كل  الو   7يتدبر الممم  لخ  مر  خا ةداد ما  ليخ م    ةاط مةتحقة

تطم  التا تالرةالة المودج  لينا و  تةر  كل  المدة م  اليوع التالا نرةالالممم  مللما بالطما   و 
ابقطر كل  المدة دو     يدخ    خىلا 8ليه م  يوع اةت منا م  كلا اأصيراا لار المواخ للممم  لخ و 

 .يدخ  الممم  لخ القةط ترتك  لج لل  و و التلاع الممم  بالطما  دو  حااة لقياع الممم  بىارا  آصر

                                                             
1
 .622، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  

2
من نفس  02وذلك حسب المادة  من القواعد اآلمرة التي ال يجوز للمؤمن والمؤمن له االتفاق على مخالفتها، 37/02من األمر  62ـ تعد المادة  

 .األمر
3
 . 6960ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص 

4
 . 623، ص أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  

5
 .37/02من األمر  68ـ أنظر المادة  

 .6966أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  ـ 6
 .963ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق،ص 7
 ..680، ص أحكام التأمين ـ أحمد شرف الدين، 8
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 ـ آثار الوقف2

ر يبا خيما ةب   بخ يترتك    اا لار    يدب  القةط وااك اأدا  خا موط  الممم  خا الحالة     
موط  الممم  لخ  خىلا  اع الممم  لخ بالوخا  ص ل منلة  التا يكو  خينا  د  وااك اأدا  خا

يترتك  لج لل   دع  لا لع يقع بةداد  يتحق  الو و و يوما لع يك  كبا  محل للو و   ما (03)   ي 
  خ  يللع الممم  بدخ  مبلغ الت مي   لا تحق  الصطر ص ل كل  1التلاع الممم  بالطما  ص ل مدتخ

 .المدة

لتلاع الممم  لخ و و  لج خا لية العقد بالبةبة للممم  خقط  خا حي  يظل ةار بالبةبة ايبدك الو     
م  كبا يتعي   ليبا   العقد يكو  مو وخا خا ا  مبخ وةار خا ا  آصر  و معبج لل   بدخ  اأ ةاط  و 

 ةط  و و الطما   لل     الا  الو و المترتك  لج  دع دخ  و خ و التمييل بي  و و العقد خا مام
بما يتعل  بالحقو  و الت مي  ا يتعل  بالعقد لا االتلامار المترتبة  بخ كلنا  و بعطنا  خالعقد يطل تخ وا 

ديد  لا وخج باأ ةاط المت صرة  ائما ريع الو و بحي  يمك  للممم  لخ    يبع  الطما  م  ا
لا  المدبا  و العقوبة المدبية يعد اةتحقا  القةط ص ل خترة الو و بم ابة الاوالمدروخار المةتحقة  و 

 .2التا تو    لج الممم  لخ بتياة  ص لخ بالتلامخ

الممم  لخ خحةك  بل يتعداكا ليحت  بخ  لج الو و  لج الع  ة بي  الممم  و  ا يقتدر   ركلا و     
     اصا  آصري  يتعل  حقنع بعقد الت مي   كالمطرور خا الت مي  م  المةمولية  حي  ياول للممم 

يحت   ليخ بالدخوع الباائة  بل و وع الحاد   ما ممدا   بخ ياول لخ    يحت   ليخ بو و الطما  لعدع 
 .3دخ   ةط الت مي  المةتح   بل و وع الحاد 

 ـ انتهاء الوقف3
يعود التلاع الممم  بالطما   لج الةريا   لا تحق  واحد لا  مم ر يمك     يلول و يبتنا و الو و ا    

 :ةباك التاليةم  اأ
 أـ وفاء المؤمن له بالقسط

يعود طما  الممم  خا    و ر يقوع خيخ الممم  لخ بةداد القةط يبتنا و و ةريا  الت مي   و      
لل   بل    يفةخ الممم  العقد كما ةبر   خىلا  اع الممم  لخ ةتح  خط     مدروخار اا لار  و الم

                                                             
 .920، ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 1
 .6968ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  2
 .680، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  3



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

230 
 

لل  ظنر اليوع الل  يلا يوع الدخ  و  قد الت مي   لج الةريا  م بوخا  القةط  بل    يفةخ العقد  اد  
تةت بو آ ار  قد الت مي  يير المفةو  بالبةبة "التا اا  خينا و  52ك الفقرة اأصيرة م  المادة حة

 ".للمةتقبل  ابتدا  م  الةا ة ال ابية  ار م  اليوع الموالا لدخ  القةط المت صر

 لج   ر  بطما  وت طية الصطر الممم  مبخ  الو و و يلتلع الممم   وم  ظنر لل  اليوع يبتنا    
 .واك  ليخ دخ  مبلغ التعويل  لا تحق  الصطرو 

 ب ـ نزول المؤمن عن الوقف

يبتنا الو و  يطا ببلول الممم     حقخ خيخ  خىلا بلل الممم     حقخ خا الو و دراحة  و     
الت مي    با  مدة الو و  ابتنج الو و ابتدا  م  تاريخ طمبا ك     طج للممم  لخ منلة لةداد  ةط 

 .1بداية حةاك كل  المنلة و  دب  الممم  طامبا للصطر طيلة المنلة الممبوحة للممم  لخ

 ج ـ فسخ عقد التأمين

 ياع م  و و الطما  (53)ةب     ر يبا ب بخ يح  للممم     يفةخ  قد الت مي  بعد مرور  ارة     
 .يبتنا معخ  قد الت مي ةخ الل  يددر  الممم  و ط  خيبتنا الو و بقرار الفدو  دخ  القة

 دـ انتهاء الوقف بانقضاء مدته

لع تط  البدو  القابوبية التا تبظع الو و مدة لخ  و يترتك  لج لل     الممم  يةتطي   طالة     
خ م  التلامخ بالطما  خا بفه مدة الو و و ا يقدع  لج الفةخ طالما     طالة الو و تعبا  طالة تحلل

الو ر الل  تليد حقو خ م  اأ ةاط المةتحقة  بل الممم  لخ  اأمر الل  يديك التوال  العقد  خا  قد 
الت مي  خا الدميع   ل ا يعقل    يتلقج الممم    ةاط لمدة يير محددة دو     مقابل  خيكو  احتمال 

ل  بالبةبة للممم  لخ الل  ةيتحمل دخ    ةاط مدة الو و الكةك لااببخ دو  احتمال الصةارة و  كه ل
 .دو     يتمت  بالت طية

   كل  اا تبارار اططرر محكمة البقل الفربةية  لج    تط  حدا لمدة الو و  خقطر ب       
يعود  قد الت مي   لج الةريا   لا لع   و ليخ يبتنا الو و و 2الو و يبتنا بحلول ميعاد القةط التالا

 بقج  لج العقد دو  خةخ  لج    حل مو د القةط التالا الموا يد القابوبية  و فةصخ الممم  بعد ابقطا  ي
                                                             

 .986ـ مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص  1
 .682 ، ص أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  2
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بنا  الح  خا الفةخ  لج الفقخ ال الك  لج  بنا  الو و و    خفا كل  الحالة يلكك1للقةط الل  لع يدخ  ا 
  خىلا  اد 2ا  لخ محلبحو يبحدر معخ ح  الممم  خا المطالبة بالقةط المت صر م  التعويل    ك

ت صر الممم  لخ خا  دا  القةط الاديد  يطا اال للممم     يعلر الممم  لخ ليو و العقد  لج الةريا  و 
 .الطما  م  اديد بالاروط التا تقدع لكركا

 ـ التنفيذ العيني 7

يخ اا لار  يوما م  تار (73)و  بلل  يكو   د ابقطج  ربعبقطر  ارة  ياع م  تاريخ الو و و  لا ا    
   الممم  لخ ل  يدخ   ةط الت مي  اال لخ    يطلك خةخ العقد لممم   بخ ا ادو  م  الو و و ر   او 

بحلول ال اةتحقا  القةط ال ابا  أبخ و خا    و ر بعد ابقطا  الميعاد بارط    يكو  لل   بل حلول  
 .3خيبتنا معخ ح  الممم  خا الفةيعاد القةط الاديد يبتنا الو و و م

لا كا  اأدل وخقا للقوا د العامة    يطلك الممم  الفةخ لد  القطا    ا    القوا د الصادة و      ا 
لل  برةالة مطموبة الودول م   اعار   بفةخ العقد بىرادتخ المبفردة و بعقد الت مي  تعطا الممم  الح
يترتك  لج الفةخ ابتنا   قد الة و م  و ر  رةال كل  الرةيتع الفةخ و   4بااةت ع يرةلنا  لج الممم  لخ

مدروخار يةتح  خا لمتخ م    ةاط مت صرة و الت مي  م  بقا  ح  الممم  خا مطالبة الممم  لخ بما 
للممم     يطالك الممم  لخ  يطا ا يقطا  لج العقد ب  ر راعا  و  مةتحقة لحي  و ر الفةخ  خالفةخ

 .5بتعويل اأطرار التا لحقتخ م  ارا  الفةخ

 ما  لا  راد الممم  انبقا   لج الرابطة العقدية  م  مبخ ب   يدخ  الممم  لخ القةط و يحتفظ بالعقد      
لع يطلك الممم  لخ  د دخ  القةط الةاب  و لع يك  لو و بحلول ميعاد القةط التالا و خابقطر مدة ا
ا يكو   ماع الةاب   و    القةطالح  خا الفةخ لعدع دخد  خفا كل  الحالة يبتنا الو و و الممم  خةخ العق

التعويل  لا كا  ا  القةط المت صر م  المدروخار و الممم   ا المطالبة القطائية بالتبفيل العيبا اةتيف
 .6لخ محل

                                                             
1
 .6962ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  
2

  .986، ص (عقد الضمان) أصول التأمينـ مصطفى محمد الجمال، 
3
 .6962ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

4
 .37/02من األمر  62/7 ةـ أنظر الماد 

 .630، ص أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  5
 .6963ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص : نـ أنظر كال م 6

 .683، ص أحكام التأمينأحمد شرف الدين،  -                    
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 الفرع الثالث
 االلتزام باإلعالن عن تغير الخطر أو تفاقمه

تماع التعا د  لج البحو اأولية و ابار ا تبتنا التلامار الممم  لخ المتعلقة بالصطر بمارد تقديع البي     ا 
لبا ما يطر    با  تبفيل  ظروو ياية م  العقود اللمبية المةتمرة و المتقدع  خعقد الت مي  م  المةمول

 .م بةار تم ر خا احتمال و وع الصطر  و ليادة اةامة ما  د يبا   بخ م   طرار لد  تحققخو 

طة الممم  بنل  الظروو  لج ا تبار  بخ يتحمل لقا كا  كبر مما للل  يق   لج الممم  لخ التلاع بىحا    
كا   د  ةه  ليخ حةاباتخ  بحي  يصتل التوال  المتو   بي  ما  د حدد  م    ةاط و بي  ما يحتمل 

 .تحققخ م  بتائ  تترتك  لج الصطر بعد ما اةتاد م  ظروو

 .  صيرا اأ ر المترتك  لج لل وكيفية تبفيل  و اروطخ لتلاع تتطلك مبا تحديد مدلولخ و دراةة كلا ااو     

 ضوابط االلتزام باإلخطار عن تفاقم الخطر : أوال

اروط واوك ان     بخ وكيفية كلا ا العبدر المقدود بتفا ع الصطر و ةوو بحدد خا كل    
 .ان   

 ـ المقصود بتفاقم الخطر1

ياد احتماار اةامتخ بتياة لظروو اةتادر بعد يقدد بتفا ع الصطر الدياد احتماار حدو خ  و الد    
 براع العقد  و   با  ةريابخ  بحي  يترتك  لج لل  ب   يظنر الصطر  لج حالة لو كابر مواودة و ر 

 .1 براع العقد امتب  الممم     التعا د  و لما تعا د  ا بظير مقابل  كبر

التا يتعي  للممم  لخ    بنا للممم  تصتلو د  و عقالم بةار المةتادة بعد  براع الوكل  الظروو و     
تصتلو  يطا خا بوع ةمولية الباامة    ممارةتخ  بل و بحةك بوع البااط الل  يراد الت مي  م  الم

 و  ايا   يةتصدمنا  خعال  اصا  المراد ت مي  آ اركا المالية  ومد  ارتباطنا بتدرخار و  المةمولية
ج ااتداد الصطر باصت و المكا  الم بةار التا تمد   لو لظروو  يطا تصتلو كل  االممم  لخ  و 

كا خا ماال الت مي  انللاما تتعل  يالبا بالمركبة الممم  يلاول خيخ الممم  لخ بااطاتخ  و  اللما  الل و 

                                                             
 .666، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  1
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ما يطر   لينا م  تعدي ر تمد   لج ت يير دفتنا لمةمولية الباامة    اةتعمالنا وما يتعل  بنا  و م  ا
 .1اةتعمااتنا  و تطور خا موادفاتنا  لج بحول يعدل م   مكابياتنا كليادة ةعة المحر   و

 يير الممم  لخ لبااطخ وم   م لة كلل     تفا ع الصطر خا ماال الت مي  م  المةمولية المدبية ت    
خ  لج بحو لل  باةتبدال اآلار اليدوية بآار ميكابيكية خا ممارةة البااط الممم   ليالدبا ا و 

يمد   لج ليادة بةبة احتمال و وع الصطر ص خا لما كو مبدو   ليخ خا  قد الت مي    و  يامخ بتبفيل 
كفئاتخ المعل   بنا خا العقد ك   يقوع طبيك مصت  خا ليه  ك  بمباارتنا وخ   دراتخ و   مال 

 .التا تتطلك كفا ة صادةاحة العامة بىارا   ملية تاميل و الار 

 االلتزام بإعالن تفاقم الخطر ـ شروط2

 :يتحدد بطا  االتلاع بان       الظروو التا تمد   لج تفا ع الصطر بالاروط التالية    

 أ ـ أن تكون الظروف التي أدت إلى تفاقم الخطر الحقة عن العقد

م  مبخ لاتخ  يتعي  بداية    تطر  ظروو بعد  براع العقد  ختفا ع الصطر كو ت ير يديك الصطر المم     
 .ا مارد بق  البيابار اأولية الةابقة  لج  تماع العقد

لو  در  لج المواودة  د   بد التعا د حتج و ببا ا  لج لل  تصرا م  بطا  كلا االتلاع الظروو و     
التفا ع أبخ ا ياك    يكو  الظرو متو عا  و ممك  التو   و ر العقد  أبخ  لا كا  كلل  خ بد    

 .2 بد تحديد اروطخخ خا ا تبار   بد  بول الت مي  و لممم   دصلا

 ب ـ أن تكون الظروف الجديدة مؤثرة في الخطر المؤمن منه

ياك    تكو  الظروو المةتادة ةوا  كابر دائمة  و مم تة  موطو ية  و اصدية مم رة خا     
حي  لو كا  الممم  يعلع بنا  بد الصطر    تمد   لج ليادة احتمال حدو خ  و ليادة دراة اةامتخ  ب
يق   لج الممم   ك    بار   و 3التعا د امتب      تماع العقد  و لما تعا د  ا خا بظير مقال كبير

 .4واود تفا ع للصطر
 

                                                             
 .622ـ موسى جميل النعيمات المرجع السابق، ص  1
 .660، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  2
3
 .633أبو عرابي، المرجع السابق، ص ـ غازي خالد  

رغم أنه يقع على المؤمن إثبات هذا الشرط، إال أن تقدير أثر هذه الظروف على فكرة الخطر ال يعد مسألة موضوعية يستقل القاضي بالفصل  ـ 4
 .فيها طبقا لقواعد تفسير العقود بل هي مسألة قانونية يخضع فيها لرقابة محكمة النقض
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 ج ـ أن يكون المؤمن له عالما بالظروف المؤثرة في الخطر
لخ يد خا حدو  تل  الظروو   ل    تظنر  كمية كلا الارط خقط خا حالة ما  لا لع يك  للممم  و     

يكفا لتواخر كلا و  تل  الظروو بفعل الممم  لخ  و كلا الارط يعتبر متواخر بطبيعة الحال خا حالة حد
 .1الارط  لع الممم  لخ  بالظروو دو     ياترط    يكو   الما ب  ركا  لج الصطر

بي  حالة العلع بحة  بية  خفا المم رة و الانل بالظروو  خا كلا المقاع ا بد    بميل بي  حالةو     
حالة الانل م  الطبيعا    يعفج الممم  لخ م  االتلاع بانصطار  بنا  ل ا تكليو بمةتحيل كما 

لكبخ لع يدر   بنا تمد   لج تفا ع  لا كا  يعرو بالظروو المم رة و   ةلفبا  بيبما يعتبر مص  بالتلامخ
 .2الصطر

الممم  لخ بنل  الظروو    تكو  يير معلومة للممم   خىلا كا  كلا اأصير  ياترط  لج اابك  لعو     
ا الحالة الاديدة تكو   د اكتملر و يعلع بما اةتاد م  ظروو  در  لج تفا ع الصطر خى  خكرتخ    

 .حااة نصطار  بظروو يعلمنا

 ـ كيفية اإلخطار بتفاقم الخطر3

 لج  صطار الممم  ال اةتادر ظروو  لج الصطر    يبادر ةب     بيبا ب   الممم  لخ مللع خا ح    
لبح  كيفية انصطار ابد م  دراةة مة لة التو ير الل  ياك    يتع خيخ  ع بوط  بتل  الظروو  و 

 .الاكل الل  يبب ا التقيد بخ  بد انصطار

 أ ـ ميعاد اإلخطار
لج تفا ع الصطر  كل ترا   لج خعل يصتلو ميعاد انصطار باصت و ةبك با ة الظروو التا  در      
 : ليخ يبب ا    بفر  بي  حالتي ممم  لخ  و  بخ ا يد لخ خينا  و ال

كا راوع الظروو المم رة خا الصطر  لج  رادة الممم  لخ        لخ يد خا تفا ع الصطر و : الحالة اأولج
 لج ةيارة  ارة  خفا كل  الحالة  كما لو  اع بتحويل اةتعمال ةيارتخ الممم   لينا م  اةتعمالخ الاصدا

ا تواد مدة محددة لنلا انصطار المنع ممم   بل القياع بنلا الت يير  و ياك  لج الممم  لخ    يصطر ال
 .3   يتع  بل القياع بالت يير

                                                             
 .828السعود، أصول التأمين، ص ـ  رمضان أبو  1
 .666، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  2
  37/02من األمر  67من المادة  6فقرة  9ـ أنظر البند  3
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راوع الظروو المم رة خا الصطر  لج ةبك صارا     رادة الممم  لخ        تحد  : الحالة ال ابية
خا كل    و 1باك صاراة    بطا  الممم  لخ ةوا  كا  لل  بفعل ال ير  و بفعل الطبيعةالظروو أة

 .2 ياع تبد  م  و ر  لمخ بالتفا ع( 4)الحالة ب حظ    المارع  د حدد مدة انصطار بةبعة 
 ب ـ شكل اإلخطار

 د علع الودول  و ةالة مةالة تقتر  بلقد ار  العمل  لج    يتع انصطار بتفا ع الصطر    طري  ر     
خا كلتا :"بقولخ 71/34م  اأمر  51المادة  ب  المارع الالائر  كلا العرو خا الببد ال ال  م  

يقدد المارع بالحالتي    و " مطموبة م   اعار بااةت ع الحالتي  يقدع التدري  للممم  بواةطة رةالة
 .حدو  التفا ع بىرادة الممم  لخ  و لةبك  اببا

 اإلخطار بتفاقم الخطرثانياـ آثار 

يترتك    تبفيل الممم  لخ التلامخ بىصطار الممم  بالظروو التا اةتادر بالصطر     يبقج     
الل  لخ    د الممم  مو فخ م  كل  الظروو  و الصطر الممم  مبخ م طج بالت مي  ت طية مم تة حتج يحد
 . و    يبقيخ دو  ليادة يصتار بي  خةخ العقد  و انبقا   ليخ م  الليادة خا القةط

 ـ التغطية المؤقتة1

تكو  كل  الت طية حي  تحديد مو فخ البنائا مبخ  و  يظل الممم  مللما بت طية الصطر المتفا ع  لج    
لا المبلغ ككلا يلتلع الممم  بدخ  كالاروط الواردة خا  قد الت مي  وخا حدود مبلغ الت مي  المحدد  و وخ  

الاديدة كا التا تةببر خا تحق  الصطر طالما    الممم  لخ لع يقدر خا لو كابر الظروو حتج و 
ما    التفا ع بةبك  اببا خيكو   د  ظنر بانصطار حردخ  و  تبفيل التلامخ  خىما    التفا ع كا  بفعلخ ا 

 .3صارا     رادتخ خ  يكو  كبا  محل لمماصلتخ  ليخ ما داع  بخ ا يعلع بخ

 ـ طلب فسخ العقد2

أدل وخقا للقوا د العامة       ت يير  و تعديل خا اروط العقد يحد  دو  مواخقة الطرو اآلصر ا    
معبج التبفيل العيبا كبا كو بالتبفيل العيبا  و خةخ العقد  و  ليخ  يعطا الح  لنلا اأصير خا    يطالك 

                                                             
 .909ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  1
 .37/02من األمر  67من المادة  6فقرة  9ـ أنظر البند  2
 .6628قود الغرر، ص ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، ع 3
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لظروو الاديدة التا  در  لج    يعيد الممم  لخ الصطر  لج الحالة التا كا   لينا و ر التعا د  خيليل ا
 .1التفا ع

كا  ة ا يد للممم  لخ خا  حدا نا  و لما كا  كلا اأمر مةتحي   اةيما  لا كابر الظروو الاديدو     
ا ال لقياع بما يكو  م ئما لمدلحتخ و يير مريوك خيخ  لا كا  كو الل   حد نا حتج ا ت ل يد     ا

كلا ليه   و  2لت مي   خ  يبقج  ل   ماع الممم  ةو  طلك خةخ العقدا يامد بااطخ م  ارا  احركتخ و 
  حي  ت ير  ا تطبيقا للقوا د العامة  خالتفا ع يعبا     حد اروط العقد  د ت ير دو  رطا  الممم

 ا  بخ لع يقبل  دحي     الممم  لع يةتبعد ةلفا احتمال طما  الصطر المتفا عالصطر دو  مواخقتخ  و 
بما يحتفظ بحرية التقدير خىلا ر      التلامخ ةيكو  مركقا لخ كا  لخ صيار الفةخ لت ير ابخ  و مقدما طم ا 

 .3 حد اروط العقد اأةاةية دو   رطائخ

  ببا ا  لج لل   د تبالل  بخ دراحة  و طمبا  و للممم     يطلك الفةخ خا    و ر ما لع يكو     
يتع لل       للممم  طلك خةخ  قد الت مي   و لخ كا تفا مر بفعل الممم  لا ت يرر ظروو الصطر و 

طري  رةالة مطموبة م   اعار بااةت ع  خىلا حد  الفةخ  و انبنا  ا يتحمل الممم  ت طية ما 
يتحق  م   صطار  حي  تبقطا الع  ة التعا دية بالبةبة للمةتقبل  كما ا يكو  الممم  لخ مللما بدخ  

لفةخ  خى  كا   د دخعنا مةبقا واك  لج الممم    ادة ما تقاطا  م    ةاط اأ ةاط التالية لتاريخ ا
 .4طالما  بخ لع يتحمل ت طية الصطر خا الفترة التالية

للممم  بانطاخة  لج خةخ العقد مطالبة الممم  لخ بالتعويل  لا كا  لخ مقتطج  اريطة    يكو  و     
رخل كلا اأصير انبقا   لج العقد م  ليادة خا   و بفعل الممم  لخ ا لةبك  ابباالصطر  د تفا ع 

 .5القةط

 ـ اإلبقاء على العقد مع زيادة في القسط3

م  البادر اللاو   لج خةخ  قد الت مي  م  الباحية العملية أبخ ا يتف  م  مدال  الطرخي       
يعبا بالبةبة    م ئخ  و   منبتخ دو  التصلا  خاةتمرار العقد يعبا بالبةبة للممم     يةتمر خا  دا

                                                             
1
 .907ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  

2
 .6627ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص  

 .829ـ رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ص  3
 .6622ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص  4
 .967ص  ،(عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 5
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خا كل  الحالة يكو  الحل اأم ل كو اتفا  الطرخي   لج خ    تةتمر الت طية الت ميبية  و للممم  ل
اةتمرار العقد م  تعديل اروطخ تعدي  يت  ع م  الوط  الاديد للصطر  خيقوع بليادة القةط بقدر 

ا الممم  لخ خلخ الح  خا رخطنا يادة  ا  لا  بلنلك  ا تةر  كل  الل ك م  ليادة الصطر وتفا مخ  و يتباة
 . بدئل ا يكو   ماع الممم  ةو  صيار الفةخ م  حقخ خا طلك التعويل  لا كا  لخ مقتطجو 

يمك  للممم   خا حالة ليادة احتمال " لج  بخ71/34م  اأمر  55خا كلا الددد تب  المادة و     
يوما تحةك م  تاريخ ( 03)اديدا للقةط ص ل    ي   تفا ع الصطر الممم   ليخ     يقتر  معدا

و  لا لع يعرل الممم  ا تراحخ ص ل المدة الملكورة خا الفقرة الةابقة  يطم  . اط  خ  لج كلا التفا ع
ياك  لج الممم  لخ    يمد  خار  القةط الل  طلبخ و . ر الحادلة دو  ليادة خا القةطتفا ع اأصطا

لا لع و .   الصا  بالمعدل الاديد للقةطما ابتدا  م  تاريخ اةت مخ اا ترايو ( 03)الممم  خا ظرو ا 
 ".يدخعخ اال للممم  خةخ العقد

يةتصل  م  ب  كل  المادة    الممم  مللع با ترا  معدل اديد للقةط ص ل    ي  يوما الموالية و     
ا تبر قةط ت مي  اديد لال حقخ خا لل  و ل  مبخ العلمخ بتفا ع الصطر  خىلا ابتنر المدة الملكورة دو  ا تر 

 بلخ الممم  خ  لا ا تر  معدا اديدا للقةط و ةكوتخ طمابا مبخ للصطر م  التفا ع دو  ليادة  خا حي   ب
لخ خى  كل  الليادة تةر  ب  ر راعا م  و ر تفا ع الصطر  و  لج اأ ل م  و ر  صطار الممم  

 .1بلل 

ل الليادة خا القةط كا  للممم  الصيار بي  انبقا   لج العقد دو  تعديل  ما  لا رخل الممم  لخ  بو     
 و التمة  بفةصخ   ل     دع مواخقة الممم  لخ  لج الليادة ا تمد   لج اابفةا  التلقائا للعقد  خىلا 

 .2 رر الممم    بنا  العقد بعد الرخل خعليخ    يصطر الممم  لخ بلل 

 زيادة في القسط ـ اإلبقاء على العقد دون7
 د ير  الممم  ريع تفا ع الصطر ااةتمرار خا ت طيتخ  لج ياية بناية العقد دو  ليادة يا القةط     

حردا مبخ  لج كةك  ميل كاع  و تد يما لةمعتخ التاارية  كما  د يعرل الممم   لج الممم  لخ 
ليادة   د ير  الممم  اةتبقا  العقد دو م  لل  رار الت مي  خيرخطخ الممم  لخ  و الليادة خا القةط اةتم

 .ا يبرر خةخ العقدأ  مقدار الليادة طفيو و 

                                                             
 .6622ـ  أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص 1
 .908ـ خالد غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص  2
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 بول الممم  اةتمرار العقد دو  ليادة  د يكو  دريحا كما لو  صطر  الممم  لخ بالظروو الاديدة و     
ا لو اةتمر  د يكو  كلا القبول طمبيا كمدو  مطالبة بليادة خا القةط  و  خرد الممم  بما يفيد  لمخ

الممم  خا  بل اأ ةاط دو  ليادة م   لمخ بتفا ع الصطر دو  تحفظ  و  اع بدخ  مبلغ الت مي  بعد 
 .1 لمخ بالتفا ع

 ـ تناقص الخطر1

ر يبا خيما ةب     تطبي  مبد  تباةك القةط م  الصطر يقتطا ليادة القةط  لا حد  تفا ع للصطر     
ر الظروو ار المبد  يواك تصفيل القةط  لا تبا   الصطر  و لالمما ا ا  خيخ    ل  و الممم  مبخ

التا و  71/34م  اأمر 55رة م  المادة كلا ما بدر  ليخ دراحة الفقرة اأصيالتا  در  لج تفا مخ  و 
خا حالة لوال تفا ع الصطر الل  ا تبر خا تحديد القةط   با  ةريا  العقد  يح  للممم  لخ "اا  خينا  بخ

 ".م  تصفيل القةط المطاب  ابتدا  م  تاريخ التبليغ بلل  للممم  ااةتفادة

ببا   لج لل   لا لالر الظروو التا  در  لج الليادة خا القةط  و خا حالة تبا   الصطر  خىبخ و     
لا رخل ل التفا ع  و  بد  براع العقد  و يح  للممم  لخ    يطلك تصفيل القةط وخقا للتعريفة المطبقة  ب ا 

توخير يتعل  ح  انبنا  بالبظاع العاع م   ال ةط كا  للممم  لخ  بنا  العقد  و م  تصفيل القالمم 
ا ج حرما  الممم  لخ م  كلا الح  و يترتك  لج لل   بخ ا ياول ااتفا   لحماية حقيقية للممم  لخ  و 

 .ياول  للامخ بالتعويل بتياة لنلا انبنا 

 الفرع الرابع
 الخطر االلتزام بإعالن تحقق

     يدب   « le sinistre» كو ما يعرو خا ل ة الت مي  بو وع الكار ةيترتك  لج و وع الصطر و     
   التلاع الممم  مةتح  اأدا   يير    لنلا ااةتحقا  اروطا م  بيبنا الت كد م     الصطر الل  و 

ا  بل مبلغ الت مي  انصطار   خكلا ما يبرر التلاع الممم  لخ  و م  لخ الحكو لاتخ الممم  مبخ  و 
م حقة المةمول مم  م  الو وو  لج  ةباك و و خ و بالةر ة الممكبة    و وع الصطر حتج يتمك  المو 

التصفيو ة بالحد م  آ اركا و    لل   خط     التعرو  لج بتائ  كل  الكار ة اتصال انارا ار الكفيل
 .2م  حدتنا  لا كا  لل  ممكبا

                                                             
 .827ـ رمضان أبو السعود، أصول التأمين، ص  1
 .677ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  2
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خ الممم  لخ  خقد  للع المارع الالائر  الممم  لالتلاع بالبةبة لكل م  الممم  و ة كلا ابظرا أكميو     
ع البتائ  المترتبة  بنا  كما  بخ ملل مي  الظروو التا  حاطر بحدو نا و بابىب   الممم  بو وع الكار ة و 

خا كلا لقة باةامتخ  و   المعلومار المتعاميار الطرورية ن بار تحق  الصطر و المةتبدبتقديع الو ائ  و 
يلتلع الممم  لخ بتبليغ الممم     كل حاد  يبار " لج  بخ 71/34م  اأمر 51المادة الا   بدر 

الة الطارئة  و القوة القاكرة  خا  ال ا يتعد  ةبعة  ياع  ا خا الح بخ الطما  بمارد  ط  خ  ليخ و 
مدا   كما يلود  بكل الو ائ  بلا الحاد  و التا تتدل بن ليخ    يلود  بامي  انيطاحار الدحيحة و 

 . 1"الطرورية التا يطلبنا مبخ الممم 

الل  ابد مبخ  خى  دراةة االتلاع بانصطار بتحق  الصطر يقتطا تحديد بعد كلا التمنيد العاال و     
 .مطموبخ  ع بيا  الالا  الل  يترتك  لج انص ل بتبفيل 

 وقوع الخطرأوالـ مضمون االلتزام باإلخطار ب

م  ظروو اوكرية كتاريخ و و نا  ما  حاط بنار ة يعبا    ع الممم  بو و نا و انصطار بو وع الكا    
 ليخ خى  دراةة مطمو  كلا االتلاع يقتطا مبا دراةة المةائل ومكابنا و ةبابنا واآل ار المترتبة  بنا  و 

 :التالية

 ـ محتوى اإلخطار1

التا م  ا بنا    ةتطاع الممم  لخ الو وو  لينا  و كل البيابار التا ا يبب ا    ياتمل انصطار    
بظرا لقدر المدة الممم   لج العلع بو وع الصطر ومدا  وبتائاخ و   تفاديل مرتبطة بخ  و  تةا د

كمارد تحديد بب  و وع  المتاحة للممم  م   ال انصطار خى  محتوا  يكو  مصتدرا خا  يلك اأحوال
اأطرار الباامة  بنا  كما يللع ب   يامل والظروو التا  ادرتنا و ةبابنا و  مكابنا ابنا و الكار ة ولم

ودل  لج  ما يكو   د  و انصطار بيابار بكل ما تلقا  م   بلارار  و صطابار  و  رائل بمارد تةلمنا
معلومار  التا تقوع بنا الانار المصتدة  وما  لج لل  م ةير التحريار  لمخ م   ةما  الانود و 

ل  المعلومار الارط الوحيد التا تةتللمخ ك و 2و ائ  تتف  م  ما يةتللمخ تبفيل  قد الت مي  م  حة  بيةو 
 .51د يقة بقدر انمكا  حةك ما ر يبا  ةابقا خا ب  المادة كو    تكو  دحيحة وواطحة و 

                                                             
 68عامة هو سبعة أيام حوادث السرقة وحددها بثالثة أيام وهالك الماشية بـ  ـ لقد استثنى المشرع  الجزائري من الميعاد المذكور والذي كقاعدة 1

 .ساعة، وحوادث البرد بأربعة أيام ، وذلك نظرا لخصوصية هذه الحوادث
، 6008، ـ مدحت محمد محمود، اختالل التوازن العقدي بين التزامات طرفي عقد التأمين، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات، القاهرة 2

 .660ص 
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 ـ ميعاد اإلخطار2

 ياع  (34)تع  صطار الممم  بو وع الصطر بةبعة لقد حدد المارع الالائر  المدة الوااك ص لنا    ي    
يبد  حةاك كل  المدة م  الةا ة دفر م  اليوع التالا للتاريخ الل   لع خيخ الممم  لخ  و المللع و 

تبتنا خا الةا ة دفر م  بحو تبعقد بخ مةمولية الممم   و  بانصطار بو وع الصطر الممم  مبخ  لج
يتو و ةريا  انصطار  بل بناية كل  المدة  و  موخيا بالتلامخ  لا ددر يعتبر الممم  لخ  و 1اليوع الةاب 

 .2مدة انصطار خا حالة القوة القاكرة  و الحاد  الفاائا

 ـ شكل اإلخطار3

لع يحدد المارع الالائر  اك  صادا لإلصطار بو وع الصطر  خيمك     يكو  خا دورة صطاك     
 و ببريد الكتروبا  و بمكالمة كاتفية   و بحطور  اصديا  لج  بالفاكه ومودج  ليخ   و بكتاك  اد   

خى   ك    بار  يامخ بانصطار يق   لج  اتقخ  الوةيلة التا اصتاركا الممم  لخ  يا كابر مقر الممم   و 
 . 3يةنل بنا  ليخ   بار  يامخ بانصطارالوةيلة التا يراكا مباةبة لخ و  للل  ابد    يتصير

 خالل بااللتزام باإلخطارثانياـ جزاء اإل
تقديع الو ائ  الممم  بتحق  الصطر الممم  مبخ و ريع    المارع الالائر   د  للع الممم  لخ بىصطار     

المتعلقة بخ   ا  بخ لع يط  الا   ابوبا دارع لعدع التدري  بو وع الحاد  خا الموا يد المحددة  بل 
تةبك كلا الت صر خا ان    خا انطرار بمدالحخ    اكتفج بالةما  للممم  م  باك الصيار  لا 

م  اأمر  66يصفل التعويل خا حدود الطرر الفعلا الل  لح  بخ  حي  اا  خا ب  المادة 
  4     51م  المادة  1و  7 الببد  لا صالو الممم  لخ االتلامار المبدو   لينا خا" بخ 71/34
انطرار  و خا اتةاع مداكا  اال للممم  تصفيل التعويل  ترتك  لج كل  المصالفة بتائ  ةاكمر خاو 

 ".خا حدود الطرر الفعلا الل  لح  بخ
   كلا الوط  خت  الباك  ماع اركار الت مي  لوط  اروط صادة بنا  خبت     لل      با      

ع وةيلة ةو  ممم  لنا ياد الار الت مي  تطميبخ خا و ائقنا  و العرو الت ميبا الا ا  اةيا درار ارك
ا يبةك  لج لالا  الل  ا يقدر بقدر الطرر و كو او    "الةقوط"كو الا  انل ا  لخ وتحمل بتائاخ  ا و 

                                                             
1
 .6967ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

2
-6323، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، دون بلد نشر، (دراسة في عقد التأمين البري)ـ محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان، 

 .86، ص 6380
 .667ـ مدحت محمد محمود، المرجع السابق، ص  3
 .فيتعلق باإلخطار بتحقق الخطر و تقديم المستندات 7باحترام االلتزامات االتفاقية التي تضمنها العقد، أما البند  8 ـ يتعلق البند 4
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  بل كو الا  مةتحد  اتانر  ليخ  بظار المممبي  لت كيد ااصت ل الاديد خا التوال  1المةمولية المدبية
 .2العقد  بي  طرخا  قد الت مي 

ةقوط كو بوع م  العقوبة المدبية الصادة أبخ ا يرتبط بما لح  الممم  م  طرر  لما كا  الا  الو     
 ليخ و ج ب  خا القابو   خ  يمك  خرطخ  ا بمواك ارط صا  خا  قد الت مي  يقطا بخ  و بمقتط

 .3ليه كبا  ما يمب  م    مالخ  لا تواخرر اروطخ

مبخ كلا الارط با تبار  م  الاروط الم لوخة   266 د  اال القابو  المدبا الالائر  خا المادة و     
 اريطة ابتفا  العلر الار ا لت صر الممم  لخ خا      تحق  الصطر  و الت صر خا تقديع المةتبدار 

   يبرل ارط الةقوط باكل واط   لا ورد بي  الاروط المطبو ة لعقد الت مي   خىلا تواخرر الاروط و 
بالتالا التحلل م  التلامخ بطما  الصطر للممم   بدئل التمة  بخ و ط يمك  ال لمة لدحة كلا الار 

 .الممم  مبخ

يتعي  بيا  ماكيتخ واروط دحتخ وبطا خ  ةوتخ خىبخ وببا   لج ما تقدع وبظرا أكمية كلا الالا  و     
 .الدخوع التا يمك     يوااخ بناو صيرا بتباول   ر  و 

 ـ مفهوم سقوط الحق في الضمان1

  خىبخ يعرو خا ماال الت مي  4كا  الةقوط خا البظرية العامة كو خقدا  الح   لج ةبيل العقوبة لا     
ب بخ الوةيلة الفبية التا تةم  للممم  بالتحلل م  التلامخ بطما  الصطر الممم  مبخ ريع تحققخ  بةبك 

 .5 ص ل الممم  لخ بالتلاماتخ المتعلقة بو وع الكار ة

  العقوبة المدبية التا تمد   لج حرما  الممم  لخ م  الحدول  لج مبلغ خالةقوط  ل  بوع م    
معبج لل     الةقوط ا بة و وع الكار ة  و الت مي   خا حالة  ص لخ بتبفيل    التلاع يق   لج  اتقخ بمباة

 ع آصر يفرطخيق  كالا  لإلص ل باالتلاع بانصطار خحةك  لكبخ يطب  خا حالة انص ل ب   التلا
ير  الفقخ    مارو ية الب   لج الا  الةقوط تاد  ةاةنا خا    القوا د العامة لع القابو   و العقد  و 
 .6تحطر ااتفا   ليخ

                                                             
1
 .638، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  

2
 .696ـ مدحت محمد محمود، المرجع السابق، ص  

3
 .998ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  

 .3سرور، سقوط الحق في الضمان، ص  ـ محمد شكري 4
  .638، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين،  5
 .698ـ مدحت محمد محمود، المرجع السابق،ص 6
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الةقوط كالا  نص ل الممم  لخ باالتلاع بانصطار    و وع الكار ة  ا    ة لخ بمقدار الطرر و     
 .1د مبخ ماالاة الممم  لخ  لج  ص لخ بالتلامخالل  لح  الممم  م  ارا  كلا انص ل  بل يقد

بيد    ةقوط ح  الممم  لخ خا الطما  بتياة نص لخ بالتلامخ ا يعبا لوال العقد   ل يطل ةاريا     
ملتلما  يترتك  لج لل     يبقج الممم  لخ  ةوا  خا الماطا  و المةتقبل  و مرتبا لكاخة آ ار  اأصر 

ال حقة للةقوط  كلل  خالةقوط يبدرو  لج الحاد  الل  و   با بخ انص ل بةداد اأ ةاط الةابقة و 
بانصطار  خ  يبدرو  لج  يمة الت مي  المةتحقة م  حاد  ةاب   و اح  يتع با بخ انصطار  لج 

 .2البحو المطلوك اريطة  دع ابقطا  العقد لةبك آصر

ي  خنو  قوبة مدبية كما  ةلفبا اللكر  يقدد بخ الا  الةقوط يعد م  الالا ار الصادة بعقد الت مو     
مبد  حة  البية ماالاة الممم  لخ الل   صل بالتلامخ بانصطار الباائ     قد يفترل    ينيم   ليخ 

 .  با  تبفيل خا ابعقاد  و 

 تع  بةو  بية  و تظنر  ةوة الا  الةقوط خا  بخ ا يفر  خيخ بي  ما  لا كا   ص ل الممم  لخو     
لو لع يلح  بالممم     طرر ةقوط الح  خا الطما  يطب  حتج و  خط     لل  خى بحة  بية  و 

 . 3م  ارا  انص ل

الةقوط الا  مدبا صا  ا تعرخخ القوا د العامة  خنو ليه تطبيقا لقوا د المةمولية المدبية أبخ ا و     
بيل الارط الالائا الل  كو الا  اتفا ا يتع ياترط ن مالخ  لحا  طرر بالممم   كما  بخ ا يعتبر م   

ل المتعا د بموابخ تحديد مقدار التعويل  بل و وع الطرر الل  يديك  حد المتعا دي  م  ارا   ص 
ا محل ن مال الارط الالائا  ا  بد  بور الطرر  م  اابك آصر ا يعد الةقوط اآلصر بالتلاماتخ  و 

  معخ خا    كلينما الا  اتفا ا يلا   ليخ الدائ   لا  صل المدي  ب حد دخعا بعدع التبفيل  خريع  بخ يتف
التلاماتخ التعا دية  خاأول يترتك  ليخ ةقوط االتلاع بنائيا خا حي     الدخ  بعدع التبفيل يقتدر  لج 

 .4 يقاو تبفيل االتلاع مم تا لحي  الوخا  باالتلاع المقابل

 

                                                             
1
 .678ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  

2
 .6963ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر ، ص  

 .980 ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص 3
 .632، ص أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين، : ـ أنظر كال من 4

 .23ـ محمد كمو، المرجع السابق، ص                     
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 ـ شروط صحة جزاء السقوط2

البظر  لج الصطورة البال ة التا يتةع بنا الا  الةقوط خا ماال  قد الت مي  صادة  بخ يطب  ب    
بدرو البظر    حة   و ةو  بية الممم  لخ  خقد  يد  القابو  بقيود ال اية مبنا حماية مدلحة الطرو 

ل  القيود دحة ارط الةقوط  لج ااتماع كللا تتو و الطعيو وكو الممم  لخ ومب  تعةو الممم   و 
 :التا تتم ل خاو 

 أـ وجود اتفاق خاص

ا يمك    مال ارط الةقوط كالا   ا  لا ب   ليخ دراحة خا  قد الت مي  أببا بددد الا      
بالتالا خنو ا يفترل خفا حالة  دع الب   ليخ خا و يقة الت مي    خيخ صروا    القوا د العامة  و صا

ة بالمةمولية العقدية التا تصول للممم  مطالبة الممم  لخ بالتعويل ياك تطبي  القوا د العامة الصاد
 .1   الطرر البات      ص لخ باالتلاع

محددا  أبخ ا ياول التوة  خا تفةير  بل   الصا  بالةقوط    يكو  واطحا و ياك خا ااتفاو     
خا حالة  دع   و 2ح  كليةيتعي  حملخ ما  مك   لج معبج  صو   را بالبةبة للممم  لخ م  ةقوط ال

 . 71/343م  اأمر  66واود ب  صا  تطب  المادة 

 ب ـ يجب أن يكون شرط السقوط بارزا و ظاهرا في العقد

  للل  ياك    يكو  ارط الةقوط مبرلا 4م  القابو  المدبا 266بدر  لج لل  دراحة المادة     
يتحق  ر ابتبا  الممم  لخ  لج  كميتخ وصطورتخ  و فبطريقة متميلة بي  الاروط المطبو ة خا الو يقة ب ية ل

كلا بكتابتخ بحروو  كبر حاما  و بحروو مصتلفة الاكل  و اللو     با ا الحروو المةتصدمة خا 
 .كتابة الو يقة

ا بد م  التبويخ  بخ ا يكفا  برال ارط الةقوط باكل ظاكر خحةك  بل ا بد    يبرل  يطا و     
 .5الح  ةتواك انص ل بخ ةقوطيالل  االتلاع انتفا ا 

                                                             
 . 89،جامعة الشارقة، ص6009ماي  67-68ـ محمد شكري سرور،االلتزام باإلعالم بوقوع الخطر،ندوة التأمين و القانون،  1
2
 .6996قود الغرر، ص أحمد عبد الرزاق السنهوري، ع ـ 

أعاله، و ترتب عن هذه  67من المادة  7و  8المنصوص عليها في  تإذا خالف المؤمن له االلتزاما:" على 37/02من األمر  66ـ تنص المادة  3

 . المخالفة نتائج ساهمت في اإلضرار أو في اتساع مداها، جاز للمؤمن تخفيض التعويض في حدود الضرر الفعلي الذي لحق به
4
كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من .......يكون باطال:" من القانون المدني الجزائري 266جاء في نص المادة  ـ 

 ".األحوال التي تؤذي إلى البطالن أو السقوط
 .83ـ محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان، ص 5
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 ج ـ أن ال يكون شرط السقوط مخالفا للنظام واآلداب العامين وأال يكون من الشروط التي حظرها المشرع

لتعةو بالغ  خا ظل مبد  حرية ااتفا ار ا يكو  كبا  م  ا     الةقوط يمك     ياعل مح     
أحوال لحماية الممم  لنع ةو  اللاو   لج القوا د العامة ليه م  ةبيل خا كل  ام  اابك المممبي   و 
م  كبا يكو  م  المفنوع    تفرل مارو ية الةقوط بدا نبطال كل  الاروط  و للبح   ما يدل  ة

بفةنا  لج الباح ي  خا ماال الت مي   لياعلوا مبنا ارطا موطو يا لدحة ااتراط كلا الالا  يطاو 
 .بقي  لج الارطي  الاكليي  الةا

يكو  ارط الةقوط مصالفا لآلداك العامة ب  ص و  لا تعارل م  وااك صلقا  خعلج ةبيل الم ال و     
ة  لل   بخ يعد الةقوط الل  يطب   لج حظر اا تراو بالمةمولية خا بعل التاريعار ليه لخ مارو ي

 .1مم  ا تراو طمبا بالمةموليةالقياع ببعل الواابار الصلقية التا  د يعتبركا الميحول بي  الممم  لخ و 

 266  خا المادة يمك  تحديد الحاار التا يكو  خينا ارط الةقوط يير ماروع ببا ا  لج ما ااو     
 لج ةبيل الحدر الفرول التا يبطل خينا ارط الةقوط مما ياعل م  كلا الةالفة اللكر والتا حددر و 

 :اروط التاليةيتعل  اأمر بالاأصير ارطا دحيحا خيما  داكا  و 

ل  الصر  ل لقوابي   و البظع  ا  لا كا ا الارط الل  يقطا بةقوط الح  خا التعويل بةبك صر  ا
ر محدد يق  باط  أبخ يتطم  اةت با  ييعرو كلا الارط بارط ااةتبعاد  و ياباية  و ابحة  مدية  و 

ع    مصالفة القوابي  بدفة  امة  و ا يلح   ا الارط العاع الباا  للصطر م  دائرة الطما   والبط 
يقا  خى  كلا الارط حتج مصالفة  ابو  معي  بدفة  امة   ما  لا حدد الارط الفعل المةتبعد تحديدا د 

 .2يعمل بخيكو  دحيحا و 

ا الارط الل  يقطا بةقوط ح  الممم  لخ بةبك ت صر  خا      الحاد  الممم  مبخ للةلطار  و 
خ  ا   بخ كلما  ةرع الممم  لخ خا .ي  م  الظروو    الت صر كا  لعلر مقبولتقديع الةبدار  لا تب

 ل    كل  الةلطار ةتةعج بحكع وظائفنا ة خى  خا لل  مدال  كامة للممم  انب   للةلطار المصتد
  للل   ادة ما يللع الممم  خا و يقة الت ميرا ار  د تكو  خا دال  الممم   و  لج اتصال ما يللع م   ا

يرتك    التصلو    القياع بخ الا  الةقوط  يير    كلا الةقوط يكو  و  الممم  لخ بالقياع بنلا انب  
 . باط   لا كا  تصلو  و ت صر الممم  لخ    القياع بخ كا  لعلر مقبول

                                                             
 (عدم االعتراف بالمسؤولية)ـ أنظر فيما سيأتي  1
 .982ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  2
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 لج واخ الصدو  الت مي  م  لةبدار  خفا بعل  بواع الت مي  و كلل  اأمر خيما يص  تقديع او     
مةمولية المدبية يتطم  العقد التلاما  لج الممم  لخ بتقديع مةتبدار معيبة للممم  لكا يتر  لخ توايخ ال

 لح  طررا بالممم  اال لنلا مم  لخ خا تقديع كل  المةتبدار و الد و  التا تقاع طد   خى  ت صر الم
ارط الةقوط كبا يق   اأصير   مال ارط الةقوط  ا  لا كا  كلا الت صر لةبك  و  لر مقبول خى 

 .باط 

 ـ آثار سقوط الحق في الضمان3

يك  م  الاروط المحظورة  ابوبا واك   مالخ  لع دحيحا خا  قد الت مي  و   متج و   ارط الةقوط    
لل  بخ آ ار خا الع  ة بي  الممم  والممم  لخ وكلل  خا    ة الممم  بال ير و يترتك  لج اأصل و 

 : لج التفديل التالا

 أ ـ آثار السقوط في عالقة المؤمن بالمؤمن له

يترتك  لج الةقوط كما تدل  ليخ التةمية بفةنا    يفقد الممم  لخ حقخ خا  ول الكار ة التا     
لما كا    و 1اتدل بنا ةببخ   و بعبارة  صر  التا بمباةبتنا و   انص ل باالتلاع الماال  بنلا الالا 

اود العقد خى  ارط الةقوط ا يبطب   ا  لج الكار ة التا حد   ص ل ارط الةقوط ا يم ر خا و 
 يطلالا  الةقوط ويطل  ائما للماطا والمةتقبل  و الممم  لخ باالتلاع بدددكا  خ  يت  ر العقد ب

يبقج الممم  ملتلما بطما  اأصطار التا  د تتحق  احقا ماداع    الممم  لخ مللما بدخ  اأ ةاط و 
ياك  لج الممم  لكا يظنر   ر الةقوط خا   و 2م  لل  البوع الل  يمك     يتكرر و و خالكار ة 

حرما  الممم  لخ م  حقخ خا الطما     ي بر  ص ل الممم  لخ باالتلاع الل  وط  الةقوط كالا  
 . 3لإلص ل بخ

 الغير المضرورالسقوط في العالقة بين المؤمن و  ب ـ أثر
يكو  بىمكا  الممم  ااحتااا بةقوط الح  خا الطما   لج م  يفيد م   ليه كبا  م  ا   بخ    

و يقة الت مي   لل   بخ  لا كا  م  يير الاائل    يكو  لنلا اأصير ح   ك ر مما للممم  لخ بفةخ خم  
 .   4باك  ولج    ا يكو  لخ ح  ليه للمةت م 

                                                             
1
 .637ـ محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان، ص  

 .970ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  2
 .968، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين ،  3
 .637ـ محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان، ص  4
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 لج المةتفيد الل  ااترط الت مي  لدالحخ   اةتبادا  لج لل  ياول للممم     يحت  بنلا اأ رو     
وكلل   لج الاص  الل  دخ  تعويل المةمولية المةتح  خا لمة الممم  لخ خحل محلخ خا الراوع 

 .1 لج الممم 

حول مد   مكا  ااحتااا بالةقوط  لج المطرور خا الت مي   - لج العكه–لك  الادل  د   ير     
 بل  ص ل باار للمطرور  بل الممم   د با  م  و ر و وع الحاد     م  المةمولية  لل     الح  الم

خا كل  الحاار ا يت  ر ح  لمطرور مةتقل    ح  الممم  لخ  و    ح  االممم  لخ بالتلامخ  و 
 .2المطرور بما يت  ر بخ ح  الممم  لخ م  دخوع باائة بعد و وع الحاد 

يحظر خيخ  لج المممبي     يتمةكوا بالةقوط خا   د تدصل المارع خا كلا الددد بب  دري و     
 كع ما تقطا بخاار خا مواانة مممبا المةمولية و مواانة المطروري  اللي  صولنع ح  ااد ا  المب

ياك    ا يب   قد الت مي   لج ةقوط    ح  "التا اا  خيناو  71/34م  اأمر  540/30المادة 
 ".و نعيمك     يحت  بخ  لج الطحايا  و لو  حق

آ ار  تبقج مبحدرة بي  الممم   يترتك  لج لل     الةقوط ا يةر  خا ح  المطرور  بل   و     
 ليخ يلتلع الممم  بدخ  مبلغ التعويل   و 3ا تمتد  لج الطحيةلخ خا  طار    ة  بائية طيقة و  الممم و 
ككلا يكو  الممم  لخ  و  لتعويل    يرا   لجلخ بعد دخ  كلا المطرور ريع ةقوط ح  الممم  لخ  و ل

الممم  بم ابة كفيل للممم  لخ بحو المطرور يتعي   ليخ    يدخ  لخ مبلغ الت مي   لا طولك بخ    
 .4طري  الد و  المباارة  خيكو  الممم  و ليه المطرور كو م  ةيوااخ صطر   ةار الممم  لخ

اامتيال  لج حاك حقو  الرك  و حكع لاتخ  لج  دتتاخ محكمة البقل الفربةية  لج تطبي  الو     
كا باو  ح  كما   لج مبلغ الت مي   يل تواخر ةبك  ليخ اةتبادا  لج الفكرة لاتنا و المال الممم  

 .5الةقوط

 

 
                                                             

1
 .968، ص  أحكام التأمينـ أحمد شرف الدين ،  

2
 .666ـ محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان، ص  

 .22، ص 6007، المغرب، سنة 676عبد الرحمان مزور، التمييز بين حاالت انعدام التأمين و حاالت سقوط التأمين، مجلة القضاء و القانون، عدد ـ  3
 .967ـ أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  4

5 - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p680. 
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 ـ ما يمكن أن يوجه ضد السقوط من دفوع4
طبي  كلا يتفاد  تريع      رار الفقخ لالا  الةقوط  ا  بخ يقيد بحاار يمك  خينا للممم  لخ        

 :تتم ل كل  الحاار خاالالا   ليخ  و 
 أ ـ الدفع بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي

بالتلامخ يرا   لج  وة  اكرة   يةتطي  الممم  لخ    يتو ج   ر ارط الةقوط  لا   بر    انص ل    
امة بحي  يترتك  لينا يعتبر م   بيل القوة القاكرة    تكو  اندابة خا الت مي  م  الحواد  م  الاةو 

مب  الممم  لخ م  القياع بالتلامخ  ك   يداك خا لاكرتخ  و    يقعد خا ييبوبة  و    تتر   بد   دابة 
 .لع يك  باةتطا تخ    يكلو  حد اأاصا     يقوع بانصطار بيابة  بخ  و 1بفةية  و  دبية

الممم  لخ ا يةتطي  الدخ  بنا  ا ص ل المدة خا امي  اأحوال التا تتحق  خينا القوة القاكرة  خى  و     
تبد  مدة انصطار مبد خا البفال  و  التا تدوع خينا  خىلا لالر القوة القاكرة  اد التلاع الممم  لخ بانصطار

 .2كلا اللوال بحي  يتعرل الممم  لخ لتو ي  الا  ةقوط حقخ  لا ت صر خا كلا انصطار

 سقوطب ـ الدفع بتنازل المؤمن عن ال

حقخ خا الةقوط  يةتطي  الممم  لخ    يتفاد  ةقوط حقخ خا الطما  بى بار تبالل الممم        
بالل الطمبا الل  يدعك ا ي بر التبالل الدري   يخ مااكل  ملية  لج  كه التدراحة  و طمبا  و 

ة   يقوع الممم  بمعايبم ال لل   بعد  ص ل الممم  لخ بالتلامخ  و يةتدل  ليخ م  مةل  الممم    باتخ  و 
ياار  خا تعيي  صبرا  لتقدير  يمة الصةائر   و    يعي  طبيبا للكاو    الممم  لخ مكا  الحاد  و 

 .3المداك بىدابة اةدية

م  الممم  لخ بعد خوار  لج العكه م  لل  ا يعد م   بيل التبالل الطمبا مارد تةلع انصطار و     
 و تدصلخ خا د و  المةمولية المرخو ة م  المطرور  لج الممم  لخ   لو ةلمخ  يداا بلل  الميعاد و 

لك  ياترط    يعل  الممم  حتج يتو ج راوع المطرور  ليخ  و   لا كا   دد دخ  مةمولية كلا اأصير
ا كا  تدصلخ خا الد و   ريبة  لج تباللخ    التمة  احة    بيتخ خا التمة  بالةقوط و در  ا 

 .4بالةقوط

                                                             
1
 .968ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  

 .6998ـأحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  2
 .677ـ مدحت محمد، المرجع السابق، ص  3
 .979ـ خالد غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص  4
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 بتدارك المؤمن له لخطئه ج ـ الدفع

خ اةتطاع الممم  لخ تداركخ  بل    يتمة  بخ الممم   خىبنص ل باالتلاع  ابل لإلد   و  لا كا  ا    
الم ال التقليد  الل  يطربخ الفقخ خا كل  الحالة كو  ياع الممم  بتقديع بلل  ةيتو ج   ر ارط الةقوط  و 

 بل    ا بدع    لل  وبادر م  تلقا  بفةخ و الحاد   خىلبيا  م الج خيخ    الصةائر الباامة    
 دع بيابا دحيحا  خنلا يمحو ما ارتكبخ م  صط  خترخ  ممم  بنلا ال    لج  د   صطئخ و يتمة  ال

 بخ  قوبة ةقوط الح  أ  الا  الةقوط ا ير ج  لج مرتبة العقوبة الالائية التا ا يمحوكا بدع الاابا 
 .1بعد اةتحقا نا

 مطلب الثانيال
 التزامات المؤمن له في إطار عقد التأمين من المسؤولية المدنية

اأدل خا الت مي  م  المةمولية المدبية    يقوع ال ير المطرور برخ  د و  التعويل طد الممم      
  خا حي  يبقج الممم  م  لخ المةمول  بحي  يكو  كلا اأصير كو الصدع الوحيد خا كل  الد و 

اة تحق  مةموليتخ تاا  يقتدر دور   لج ت طية الممم  لخ خيما  د يلتلع بخ م  تعويل بتيو ال ير 
 .لل  طم  حدود مبلغ الت مي المطرور و 

بظرا  لج ما يمك     يددر    الممم  لخ م  تقدير  و  كمال   با  مقاطاتخ للمطرور   ا  بخ و     
   الممم    المدبية كوبخ يعلع ب بخ ممم  و ير الد و ةوا  كا  كلا التقدير     دد مبخ خ  يبالا بمد

لل  ب   ينمل دخا خ خيما يص  ة كل  الد و    و كا  بدو   دد و كو م  ةيتحمل خا اأصير بتيا
د و  المةمولية المدبية ابا الخ خا الدخاع    بفةخ كوبخ المتنع الرئيةا المعبا  لا توب   ماع المحكمة 

ة  و اباية  خقد كا  م  مدلحة الممم     ياترط لبفةخ بمواك ببد دري  الالائية لتةببخ خا ابح
بلل  دو  مصالفة حلولخ محل الممم  لخ للدخاع  بخ خا د و  المةمولية المدبية  حي  يةم  القابو  

لل   لج اابك اروط  صر  تعتبر م  القوا د العامة خا الت مي  م  المةمولية المدبية للبظاع العاع  و 
عال تمد   لج انطرار بمدالحخ   لج حماية حقو خ مما  د يددر    الممم  لخ م    وال  و  ختندو 

 :كل  الاروط تتصل م  الباحية العملية دورا يمك   امالنا خا الفروع التاليةو 

 ارط  دع اا تراو بالمةمولية: الفرع اأول -

                                                             
 .968ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 1
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 داحك الح  خيناارط المدالحة و : الفرع ال ابا -
 ارط  دارة الد و : الفرع الراب  -
 ارط تحويل الو ائ : الفرع ال ال  -

 الفرع األول
 ةشرط عدم االعتراف بالمسؤولي

التالا تحق  الصطر الممم  مبخ  بخ    الحاد   ةنل طري  ندابتخ و    ا تراو الممم  لخ بمةموليت    
قة الت مي  تحظر مواانة لنلا الفرل درار  لج  دراا ارط واط  خا و يوللل  خى  اركار الت مي  و 

ل     كابر لال  م  المطرور دو  ترصي  مبنا و بخ  لج  م ئنا اا تراو بمةموليتنع  و التد
  تواطم الممم  لخ م  المطرور  و د التا يعد  ادكا صطرا  لج مدال  الممم ةباك كلا اا تراو و 

لخ  كما اصتلو الفقخ القائل  مميدو يتخ و القطا  حول كلا الارط بي  ماك  خا مار تبايبر آرا  الفقخ و 
 .بمارو يتخ خا  دة مةائل اوكرية تتعل  بخ ةوا  م  حي  بطا خ  و الالا  المترتك  ليخ

 لج حظر    دخعرالمبررار التا حول المقدود باا تراو المحظور واأةباك و ويطر  التةامل     
لج الممم  بالتالا وااك  ممم  و ةمولية كل كو ح  للمو و المارع الالائر  م  حظر اا تراو بالمو 

احاو خا ح  لخ  ع  بخ ارط تعةفا و  المطرور بدفة  ولج وما مد  اوال ااتراط الةقوط الممم  لخ و ا 
 . كالا  لإلص ل بنلا االتلاع

 ماهية االعتراف بالمسؤولية و مبررات حظره: أوال
ممم  لخ بمةموليتخ    الطرر المتحق  م  القوا د اأةاةية خا الت مي  م  المةمولية    ا يقر ال     

 و    يقوع بىارا  تةوية ودية م  المطرور دو  تصويل م  الممم  بفةخ  وكو الارط الل  درار 
خما المقدود باا تراو المحظور وما كا القطا   الت مي   لج خرطخ و يد  كل م  القابو  و  اركار
 .مد  مارو يتخو  مبررار كلا الحظر ةباك و 

 ة االعتراف بالمسؤوليةماهي: 1
 ا"المتعل  بالت ميبارو  5771يباير  61الممر  خا  71/34م  اأمر  15لقد اا  خا ب  المادة      

ا يعد اا تراو بحقيقة اأمر الممم  ب   ا تراو بالمةمولية وا ب ية مدالحة صاراة  بخ  و  يحت   لج
 ".  رارا بالمةمولية 
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التا م  ص لنا المةمولية خا القابو  الالائر  و القابوبا لحظر اا تراو بتعد كل  المادة اأةاه      
بالتالا  ودد الباك  ماع الممم  لخ بعدع  ابلية احتاااخ بنلا  ر المارع  مارو ية كلا الحظر  و  
   كل  المادة  كا  ا دة آمرة اا ر طم  اأحكاع العامة للت مي  ا تراو خا مواانة الممم  صادة و ا

كيو يمك  تمييل     ان رار بالو ائ  ا تراو المحظور خا كل  المادة و المةمولية  خما المقدود با م 
 .المادية

ما  لا كابر تعتبر ا تراخا  وال  و ما يبةك  ليخ م   خعال و    تكييو ما يددر    الممم  لخ م       
بما  مر ياية خا الدعوبة  ر الني  و لت مي   ع ا ليه باأمبالمةمولية بالمعبج المحظور خا و ائ  ا ا 

لل     اا تراو  ماع القطا  الابائا لخ اروطخ الصادة التا تميل     ان رار كدليل   بار  ماع 
 .القطا  المدبا

خاا تراو الابائا ا يكو  كلل   ا  لا ددر    المتنع  ماع المحكمة  و  ماع ةلطة التحقي       
رط  خا اا تراو    لمتنع خا محطر ام  ااةتداار ا يعد ا تراخا  كما ياتخان رار الل  يدلا بخ ا

ا يمول بحي  ا يحمل ت وي    ما ان رار  ماع القطا  المدبا خيصتلو يكو  دريحا وا لبه خيخ و 
   لل  حي   بخ يمك     يةتصل  م  مو و يتصل  الممم  لخ ا يمك  تفةير   ا  لج  بخ   رار 

 .ولية        ان رار المدبا يمك     يكو  طمبيابالمةم 

المقدود باا تراو بالمةمولية الل  تحظر  اركار الت مي  كو    يقر الممم  لخ بمبد  المةمولية و     
     التلامخ بتعويل المطرور با تبار  مةموا  ابوبا    كلا التعويل   ما ان رار 1م  الباحية القابوبية

كلا ما اا  بخ المارع الالائر  خا المادة د م   بيل اا تراو بالمةمولية و ية للحاد  خ  تعبالو ائ  الماد
ةالفة اللكر  خا تدار الممم  لخ  لج ةرد ما حد  ماديا دو  التطر   لج مبد  المةمولية يعتبر م   15

 . 2 بيل الانادة التا ا ياول كتمابنا

   ترو  و ائ  الحاد  كما حد ر دو  كتما  أ   مر  لل  الدد  يقتطا بكما    وااك اأمابة و     
يمد   لج تعوي  ةير    ماا لارط المب   د     اتصال الممم  لخ مو و الدمر با   كل  الو ائ 

تطليلنا خا بعل اأحيا    طاخة  لج ما يمديخ كلا اأمر  لج  طرار بح  اآلصري  م  و العدالة بل 

                                                             
 .1658،ص ، عقود الغررعبد الرزاق السنهوري ـ أحمد 1
 .68ـ بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، المرجع السابق، ص  2
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الممم  لخ  لج  صفائنا  طرارا ل  لم  يطلبنا وا ياول    يتف  الممم  و لو ائ  المادية مخا"ال ير 
 .1"بالمداك

واا تراو بالمةمولية يمك     يكو  دريحا كما لو كا  مكتوبا كما يمك     يكو  طمبيا باتصال     
   يعرل  مو و ا تدع ظروو الحال اكا خا دالتخ  لج ان رار خيعد م   بيل ان رار بالمةمولية م  

 .2الممم  لخ  لج المطرور مبل ا م  المال بظير التبالل    د وا 

التا ر م   بيل اا تراو بالمةمولية و  ا    كبا  بعل الو ائ  التا ار  العرو  لج    ا تعتب    
 :يمك  تلصيدنا خيما يلا

المداك كبقلخ بةيارتخ اأ مال انبةابية والماام ر اااتما ية التا يقوع بنا الممم  لخ حيال   -
 . 3دخ  مداريو   اخ لج   رك مةتافج  و  يادة صادة و 

الموا و ال امطة  و الملتبةة التا يتصلكا الممم  لخ  قك و وع الحاد  بتياة لتوتر  كنروبخ  -
 م    لج ا ر و وع الحاد    و  كمالخ لد و  المةمولية المرخو ة  ليخ حتج يددر خينا حكع

  4ا يعد ا تراخا بالمةمولية تبفيل  للحكعخ بحكع المحكمة و دع الطع  خيخ بل و ييابا   و رطائ
كما      رار الممم  لخ بعدع واود صط  م  اابك المطرور ا ياكل ا تراخا بالمةمولية  ل    
بفا الصط  م  اابك المطرور ا يعبا بالطرورة  ةباد  للممم  لخ خقد يق  الحاد  بفعل القوة 

  خنل  الموا و كلنا ا تقط  خا معبج اا تراو بل كا مارد  رائ  ا تكفا 5و ال يرالقاكرة  
 .بلاتنا ن بار ا تراو الممم  لخ بالمةمولية

لما  لل  طبقامةموليتخ م  الباحية القابوبية و ةرد و ائ  الحاد  كما حد ر دو  التطر   لج   -
لو ائ  دو     يرتكك ظلما بيبا لل ير الطمير  بحي  ا يةتطي   بكار كل  ايقتطيخ الوااك و 

 .المطرور

ان رار الدادر    الممم  لخ اصديا  خىلا صل خا دائرة الحظر كو اا تراو و اا تراو الل  يدو     
كلا اأصير ا يللع الممم  لخ  كلا ان رار م  اص  آصر يير الممم  لخ كالتاب  م   خى رار ددر

                                                             
1
 .670محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان، ص   ـ 

2 - M . PICARD et A.BESSON : op.cit .p532.  
3 - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p489. 

 .686رجع السابق،صـ موسى جميل النعيمات،الم 4
 .660ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص  5
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ا يةقط ح  يدصل خا بطا  اا تراو المحظور و بلل  ا   و 1الممم  بالتالا ا يم ر  لج التلامارو 
الممم  لخ خا الطما  ما لع يب  العقد دراحة  لج امول تابعا الممم  لخ باالتلاع بعدع اا تراو 
بالمةمولية  خاأدل    الممم  لخ خا الت مي  م  المةمولية    حواد  الةيارار ا ية ل    اا تراو 

الدادر    تابعخ ةائ  الةيارة الل  ارتكك الحاد  ما لع يب  خا العقد دراحة  لج امول   و ان رار
ا تراو الةائ  بببد المب  م  اا تراو بالمةمولية  أ  الاص  ا يمل     يللع يير  بعمل  ابوبا م  

خا م ل كل  كلا ما ا يتحق  ير  د خوطخ خا لل  تفويطا صادا و   مال التدرو  ا  لا كا  كلا ال 
 . الحالة

 معيار التفرقة بين الوقائع المادية و االعتراف بالمسؤولية: ب  

بي  ان رار بالو ائ    لج    يفدل 71/34م  اأمر  15لقد حر  المارع الالائر  خا المادة     
وبة خيما ت ور خا كلا الددد دعو   2اا تراو بالمةمولية بفةنا  ادرا الحظر  لج كل  اأصيرةالمادية و 

ما ياكل   رارا بالو ائ  المادية بيل اا تراو بالمةمولية لاتنا و يتعل  بكيفية تحديد ما يعتبر م   
كلا و   3خفا ك ير م  اأحيا   د تكو  الو ائ  المحيطة بالحاد  باطقة بلاتنا بمبد  المةمولية للحاد  

رار الممم  لخ    حواد  الةيارار لل        اأمر يلداد تعقيدا خا  طار الت مي  انللاما م  المةمولية
 د او بالمةمولية    و وع الحاد   و الةيطرة  لينا و ر الحاد   د يفنع مبخ ا تر    حالة المركبة و 

  المادية   د  كلا اأمر  لج اصت و  را  الفقخ با    يااد معيار مباةك لتفر ة ما ياكل   رار بالو ائ
 .دل مبنا  لج حد اا تراو بالمةمولية خظنرر     توانارما يم    وال الممم  لخ و 

 لا كابر تبدك  لج و ائ  مادية ير   دحاك كلا الر        وال الممم  لخ  :العبرة بمضمون األقوال
الم بةار التا تحيط بالحاد  دو  تقييع  للبتائ  المترتبة  بنا  كما لو وا تدرر  لج ةرد الو ائ  و 

ةا /كلع 533يقود ةيارتخ بةر ة  حالة الةيارة و ر و وع الحاد  خ ااك ب بخ كا  ةئل الممم  لخ   

                                                             
1
هناك من الفقه من يرى عكس ذلك بأن شرط المنع من االعتراف يشمل تابعي المؤمن له على اعتبار أن االلتزام الملقى على عاتقه بعدم ـ  

ه و بصفته ممثال للمجموعة التي تتبعه و تعمل تحت إمرته، و إال فلن يكون لمثل هذا الشرط أية االعتراف بالمسؤولية إنما يلتزم به أصالة عن نفس

 أنظر.قيمة خاصة و أن أغلب الحوادث التي يكون المؤمن له مسؤوال عنها تقع بواسطة تابعيه

-Noureddine toujgani : assurance et responsabilité du commettant. thèse de doctorat. Université de lille2. 

1986.p 214 .   
على سبيل الحل التوفيقي للموازنة بين  6390لقد حدا المشرع الجزائري في هذا النص حدو المشرع الفرنسي الذي جاء بهذا الفصل في قانون ـ  2

 .مصالح المؤمن و المضرور و التي تضعها في تعارض أقوال المؤمن له الخاصة بالحادث
3 - M . PICARD et A.BESSON : op.cit. p.489. 
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تعتبر مارد ةرد للو ائ  دو  ا تراو   والخ كل  تصرا م   طار الحظر و    الفرامل كابر معطلة  خى  و 
 .1بالمةمولية وا يترتك  ليخ الا  اا تراو

ارة التو و يةر ة الةلع يةتط  بةبك  طل الفرامل و  بخ خا حي   بخ  لا اةترةل خا الك ع  ائ  ب    
 اةتص  د تااول ةرد الو ائ   لج تقدير وتقييع البتياة و بالتالا تفاد  و وع الحاد   خىبخ يكو  بنلا  و 

الل  بالمةمولية م  اابك الممم  لخ و  كلا ما يعد خا بظركع ا تراومةموليتخ    الحاد  الل  و    و 
 . 2الا يةتللع معخ تطبي  ال

خاا تراو بالمةمولية  ل  يفترل خيخ    يةتصل  الممم  لخ م  تلقا  بفةخ البتائ  القابوبية     
 .للحاد  المعترو بمديوبيتخ بالتعويل  بخ حتج ولو بطريقة طمبية 

تمييل بي  ير  كلا الاابك ب   المعيار الوااك   مالخ لل: العبرة بوسيلة اإلستحصال على األقوال
ان رار بالو ائ  المادية يتم ل خا وةيلة انةتحدال  لج   وال الممم  لخ  خان رار او بالمةمولية و اا تر 

بالو ائ  المادية يبحدر خا الحالة التا يكو  خينا الممم  لخ مابرا  لج اناابة    اأةئلة الموانة 
تراو المحظور بالمةمولية مما  ليخ   ما  لا تطوع تلقائيا بما  دلج بخ  خى  لل  يعتبر م   بيل اا 

 .3يةتواك معخ   مال الا  الحظر

 د ابتقد كلا التواخ بدور  أ  الندو م  حظر اا تراو كو حماية الممم   ةاةا م  اا تراخار و     
كيفيااة انةتحدال الممم  لخ وليه خاااا   لااج مطمو    واليةتواك التعويل  االتدليةية  و الصاطئة مما

 . لينا
لقد وخر كلا ااتاا   لج بفةخ  با  البح     معيار لنل  التفر ة  خر   خا :يترك سلطة التقدير للقاض

الةلطة التقديرية ليقرر ما  حية و الل  لخ كامل الديتر   مر تقدير  لقاطا الموطوع و اأمر مة لة وا   
 ع م   بيل اا تراو المحظور   لا كا  ما  دلج بخ الممم  لخ م    وال كو م   بيل الو ائ  المادية

ما يتواخر لد  ائل   بار ك  وال المطرور بفةخ وانادة الانود و   بظرا لما يتواخر لديخ م  وة4بالمةمولية
 .ةلطار التحقي   اأمر الل  يمكبخ م  الت كد م  دحة   رارار الممم  لخ

 
                                                             

1
 683،ص سقوط الحق في الضمانـ محمد شكري سرور،  

 .636ـ بشوع عالوة، المرجع السابق،ص 2
3
 .662فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص ـ  

4
 .678، ص سقوط الحق في الضمانمحمد شكري سرور، ـ 
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 مبررات حظر االعتراف بالمسؤولية و أوجه بطالنه: 2

تخ و د خا ماال الت مي  م  المةمولية يتع   مال ارط حظر ا تراو الممم  لخ بمةمولي  لبا  بخ    
ار الت مي  م  ا   كابر ترد اميعنا  لج خكرة واحدة كا طرورة حماية اركتعددر مبررار كلا الحظر و 

اا تراخار يير الدحيحة م  اابك الممم  لخ يير    كبا  الك ير م  الفقخ ياك  خا  مصاطر
 . ية كلا الحطر  لج دراة القول ببط بخ بط با مطلقامارو 

 أـ مبررات حظر االعتراف بالمسؤولية

 :وتتلص  مامل المبررار التا يحت  بنا لحظر اا تراو بالمةمولية خيما يلا    

أاد صطورة  لج مدال  اا التواطم بي  الممم  لخ والمطرور  وكا  ك ر الحاار و و ا وتكرارا و 
 مي  ولل  لدعوبة   بار واود التواطم خا  يلك اأحياااا    ي  يتواط  الممم  لخ م  اركار الت

المطرور خيعترو بمةموليتخ    الحاد  ص خا لحقيقة الحال ليقتةع معخ مبلغ التعويل الل  يللع 
 .1الممم  بدخعخ اةتبادا لعقد الت مي 

ادر الممم  لخ  لج اا تراو بالمةمولية  لج ا التةرع المةبد لظروو الحال  حي  ك يرا ما يحد     يب
معرختخ    الصط  خا حتج م  تيقبخ م   دع مةموليتخ و  ا ر اابفعال البفةا بداخ  الافقة  لج المداك

الممم  يعتبر  أ بية  ا  بنا تطر بمدال  الممم  وبالريع م  ددوركا    حة  .2اابك المطرور
م  خردة مبا اة مبد   الدخاع وحرمابخ مدادرة لحقخ خا ولية كولخ بالمةم  ا تراو الممم  ب  

 .المةمولية

   الممم  كو الل  نا و  لي دع اكترا  الممم  لخ بمدال  الممم  لعلمخ المةب     مةموليتخ ممم   ا
لخ  لج اا تراو اصتدارا ةيقوع خا بناية اأمر بدخ  مبلغ التعويل المةتح  للمطرور  خيبادر الممم  

نارا ار خ  يعرل بفةخ لتحقي   و ةمال  و اةتاواك صادة  لا كدد م   بل المطرور اللو ر و 
 . 3باتصال  ارا ار الائية طد 

                                                             
 .6272، ص عقود الغرري، ـ أحمد عبد الرزاق السنهور 1
 .663فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص ـ  2
 .898،ص (عقد الضمان) مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين ـ 3
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و اآلصر كو المتةبك خا مباد  المةمولية  خيعترو ريع    الطر الممم  لخ للمفاكيع القابوبية و  انل  ا
خا ترتيك  ا ان رار وةو  التقدير  يير مدر  بصطورة كل   صط  ال ير  د اةت ر  صط  الحاد   و
 .المةمولية

 أوجه بطالن شرط عدم االعتراف بالمسؤولية: ب

القطا  م  تردد خا  بول ارط حظر اا تراو بالمةمولية بل ا ةب      اربا    كبا  م  الفقخ و     
ةقوط راط التلال كبا  بعل اآلرا  القوية التا تباد  ببط بخ  صادة خا التاريعار التا تايل اات

 :يةتبد كما   لج الحا  التاليةكالا  لمصالفة كلا الحظر  و 

كما كو معروو خى  ارط حظر اا تراو بالمةمولية كو  للاع الممم  لخ :  عدم مشروعية محل االلتزام
أدل كو    يلتلع الاص  بالدد  واأمابة و ول كلمة  د كا  اع اا تراو بمةموليتخ للمطرور  و بعد

خى  الارط الل  يقطا بص و لل  يعتبر ارطا باط  أبخ يللع  تقديع المةتبدار الدحيحة الح  و 
 .1مم رة خا الد و  م   لمخ بنام  لخ بالةكور    و ائ  حقيقية و المم 

ا المتنع خا الد و  يابر الصدع خا الد و  المدبية و  حتج وا   كا  ليه كبا  م  القابو  ماو     
 .2بخ ا ياول وط  ارط يللمخ بعدع الك عالابائية بالك ع خى

لما كا  ارط حظر اا تراو بالمةمولية يحظر  لج الممم  لخ  :عدم مشروعية الغاية من االلتزام
كلا  لو كا  مةموا حقيقة    الحاد  الل  و    خى  الارط يندو خابمةموليتخ حتج و  اا تراو

كدار ح  المطرور صادة  لا كا  بة والطمير  و المبحج  لج تطليل العدالة ومصالفة  وا د اأما ا 
خا المقابل يعفا الممم  م  التلاع كو خا حقيقة اأمر وااك خ كو الدليل الوحيد خا الد و   و ا تراخ

بط با   ليخ  اأمر الل  ياعل كلا الارط ل  ياية يير مارو ة مما  د  بالبعل  لج القول ببط بخ
 .3العامي  اآلداكمطلقا لمصالفتخ البظاع و 

 د رد البعل  لج كلا التواخ ب بخ طالما    التاري   د  اال للممم  لخ ب   يدلا بالو ائ  المادية و     
  يير  ببا ر يبا خيما ةب  4للحاد  خىبخ ا يمك  ودو الارط الماب  ل  تراو ب بخ يعي  ةير العدالة

                                                             
1
 .662،ص،فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويضـ  

 .620ص ، سقوط الحق في الضمانـ محمد شكري سرور،  2
 .663،ص،فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويضـ  3
 .629ص  سقوط الحق في الضمان،محمد شكري سرور، ـ  4
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مارد ان رار بالو ائ  و بالمةمولية لاتنا و بي  اا ترايير مبطقية خا الفدل ب   كبا  دعوبة  ملية و 
 .المادية

 الجزاءات القانونية لمخالفة شرط حظر االعتراف بالمسؤولية: ثانيا

 بل العقود اأولج م  القر  العاري  كا  المممبو  يعا بو  الممم  لنع الممبو ي  م  اا تراو     
لك  المارع الفربةا حظر و   1بينع بطمابنعبمةموليتنع بارط الةقوط     ةقوط حقنع خا مطالبة ممم

تا الو  (L – 124.2)التا  دبحر خيما بعد المادة و  5703م   ابو   16رط خا المادة م ل كلا الا
  مبرع صاراخ  ا يحت     تدالاتراط       ا تراو بالمةمولية و ا يةتطي  الممم  ةو  ا"تب   لج
  وتطاب  كل  المادة 2" يمك     تةاو  باا تراو بالمةمولية  يير    ان رار بمادية وا عة ابنما  ليخ

كا مادة آمرة تملا الا ا واطحا ا  و التا ةب  لكركو  71/34م  اأمر 15عباكا المادة مخا مطموبنا و 
وةبتعرل خيما يلا لنلا الالا   كو  دع القابلية ل حتياا  لج الممم  با تراو الممم  لخ بالمةمولية 

 .   ة الممم  بالمطرور م  باحية  صر مم  بالممم  لخ م  باحية و  ة المخا   

 ـ عدم االحتجاج باالعتراف في عالقة المؤمن بالمؤمن له 1

مد  للوع ااتراطخ بارط صا  خا و يقة ع ااحتااا وتمييل     الةقوط و ةبحدد المقدود بعد    
 .الت مي 

 أـ  المقصود بعدم االحتجاج و تمييزه عن السقوط

يقدد بعدع القابلية ل حتااا باا تراو بالمةمولية الل  يددر م  الممم  لخ للمطرور    كلا     
اا تراو يير باخد خا مواانة الممم   خ  يلتلع الممم  ببا ا  لج كلا اا تراو بت طية مةمولية 

 .3ر مبخالممم  لخ  ا  لا كابر كل  المةمولية  د  بتر ب دلة  صر  يير اا تراو الداد

يبدو بنلا الاكل     دع ااحتااا يقترك خا بتياتخ م  الةقوط ماداع  بخ ةيترتك  لج كلينما خا و     
البناية خقدا  الممم  لخ لحقخ خا التعويل  يير  بخ خا حقيقة اأمر كبا  خر  الا بيبنما  لل     

وطخ  بمعبج  بخ ةيطب  بمارد ا تراو الا  الةقوط يعتبر الا ا بنائيا ا يمك  تداركخ  لا ما تواخرر ار 

                                                             
1
 - Noureddine toujgani : op. cit.p.214.  

2 - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.489.  
 .678ص سقوط الحق في الضمان، ـ محمد شكري سرور،  3
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اندابة وليه الدليل  لو كا  كلا اا تراو كو  حد اأدلة التا اةتبد  لينا حكعالممم  لخ بمةموليتخ و 
 لج  كه الحال خا الا   دع ااحتااا الل  يفة  الماال  ماع الممم  لخ الوحيد خا الد و   و 

طالما تمك  م    بار  ا تراو الدادر م   بلخ للودول  لج   مال طما  الممم  بالريع م  ا
 .1مقدار الطرر الل   داك المطرور    طري  تقديع  دلة  صر  يير كلا اا تراومةموليتخ و 

 طو  لج لل      ك  ان بار يبقلك بي  الالا ي   لل   بخ م  الةقوط يكو  اأدل كو     
مم  ةقوط حقخ خا لل  واك  ليخ    يقيع الدليل اةتحقا  الممم  لخ لمبلغ التعويل  خىلا اد ج الم

م  حي  اأدل م   لج تواخر  ةباك الةقوط    ما م   دع ااحتااا خى  ا تراو الممم  لخ ةيحرمخ 
 . ا   كا  لخ    يةترا  كلا الح  بى بار مةموليتخ ب دلة  صر حقخ خا الطما  و 

 مال الةقوط كالا  لمصالفة االتلاع بعدع اا تراو ببا ا  لج كلا خى  الر   الراا  لد  الفقخ     و     
  خ  يد     لعمل بخبالمةمولية م   بل اركار الت مي  طد الممم  لخ كو ارط تعةفا ا ياول ا

 لج م  يد ا ل    اأدل    حة  البية مفترل و يبنل اا تراو خا لاتخ  ريبة  لج تواخر ال     
 . ةو  البية   بار ما يد يخ

 دى لزوم اشتراطه بشرط خاص في الوثيقة ب ـ م

لخ   لا بظربا  لج ان رار وادبا  حاة  ادرة ا يتعد    ركا يير المقر  بمعبج      رار الممم     
ريع كلا الت ديل  ا    واود الارط بالمةمولية  ادر  ليخ وحد  وا يحت  بخ  لج اركة الت مي   و 

م  المةائل المنمة  لل     الممم  يت  ر بى رار الممم  لخ ليه الصا  بعدع ان رار بالمةمولية يعد 
بما يت  ر با تبار    مةمو   ر ان رار  ليخ و  بةبك ابةحاك ا  رار كلا ليتخ مرآة لمةمولية الممم  لخ  و ا 

نا    تببنخ بعدع تقديع للا كا  م  الوااك  لي. اأصير  لج بفةخ يللع اركة الت مي  بت طية مةموليتخ
 .لل  يحظر  ليخلل  ب   تورد ارطا واطحا و د بالتعويل و  او بالمةمولية  و و ا تر   رار    

ربية  لج يرار التاري  الفربةا وااباليل  العاريعار المقاربة اأاببية مبنا و لعل المت مل للتو     
ل كلا الارط م  الممم  لخ ااتفا   لج م والمدر  واأردبا واامراتا والعرا ا يادكا تايل للممم  و 

 .دو     تفرل واود  خا امي  اأحوال  ي  تركر حرية ااصتيار لطرخا  قد الت مي 

                                                             
 .682ـ شكري بهاء بهيج، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق،ص  1
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 لج يير  ادتخ  د صالو التاريعار الةابقة اللكر خا كل  البقطة   ي  يير    المارع الالائر  و     
لت مي  م  المةمولية ا اعل  دع ان رار  و اا تراو بالمةمولية مبد ا  اما يعمل بخ خا امي   دور

التا ااترطر واود ب  و   العقد كما خعلر با ا التاريعارليه القابو  و  التلاما  ابوبيا يفرطخالمدبية و 
صا  طم   قد الت مي  حتج يتمك  الممم  م  الدخ  بعدع ااحتااا  ليخ بنلا اا تراو  وب  المادة 

 دع ر بالمةمولية م   بل الممم  لخ و  دع ان راكما الةالفة اللكر يملا التلاما والا ا واطحي  و  15
 .القابلية ل حتااا  لج الممم  بنلا ان رار  و اا تراو

طبقا لما اا  خا ب  كل  المادة بىمكابخ الدخ  بعدع ااحتااا  ليخ بالحكع الل  و ليخ خى  الممم  و     
   قد الت مي  ارطا يقطا تطما   لع يار م  الممم  لخ بمةموليتخ حتج و ددر طد  ببا ا  لج   ر 

ريع كلا باد اركار الت مي  ا ت فل    التلكير بنلا االتلاع طم  الاروط العامة لعقود الت مي  بلل   و 
 .م  المةمولية المدبية باتج دوركا

 ـ عدم االحتجاج باالعتراف في عالقة المؤمن بالمضرور2

الممم  كما ر يبا ةابقا  خى  التةامل البالغ اأكمية   لا كا  ا تراو الممم  لخ يير باخد خا مواانة    
لبح  مولية خا مواانة المطرور بفةخ  و يتعل  بمد   مكا  ااحتااا بارط  دع اا تراو بالمة

 :المة لة ياك التفر ة بي  خرطي 

 أـ مطالبة المضرور للمؤمن بعد ثبوت مسؤولية المؤمن له

طرور الد و   لج الممم  لخ ن بار مةموليتخ   ع بعد لل  الوط  الطبيعا ل مور    يرخ  الم    
 .يمك     يرا   لج الممم  بالد و  المباارة

خىلا تحددر مةمولية الممم  لخ    طري  مقاطاتخ الائيا ببا ا  لج ا تراو مبخ بمةموليتخ ولع يك      
  للممم     يحت   لج المطرور كلا اا تراو كو الدليل الوحيد  لج مةموليتخ  خفا كل  الحالة ا يكو 

الةالفة اللكر     ل  يكو  بىمكابخ   ارة دخ  بعدع ااحتااا  15 بد   امة الد و  المباارة بب  المادة 
 . ليخ بنلا اا تراو

 خا حي   لا كا  كلا اا تراو كو الدليل الوحيد الل  اةتبدر  ليخ المحكمة الالائية خا الحكع    
طبقا لقا دة حاية الحكع الالائا  ماع القطا  المدبا  ا ياول للمحكمة كل  الحالة و  باندابة  خىبخ خا
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  1المدبية    تعاود البح  خا مد  مةمولية الممم  لخ أ  كل  المة لة  د خدلر خينا المحكمة الالائية
نا المحكمة ةوو تبتلائا القاطا بىدابة الممم  لخ  و  ليخ خى  المطرور يكتفا بالتمة  بالحكع الاو 

 .بالتالا الحكع  لج الممم  بالتعويلب بور مةمولية كلا اأصير و  المدبية  لج التةليع حتما

كا  دبية رخعر  ليخ م   بل المطرور و  ما  لا تحددر مةمولية الممم  لخ    طري  د و  م    
 : 2المة لةان رار كو الدليل الوحيد ن امة كل  المةمولية خى  الفقخ  د ابقةع با   كل  

خير  البعل  بخ يتعي   لج المطرور  بد مقاطاتخ للممم  خا الد و  المباارة     يقيع الدليل م      
لية الةاب  ددور  طد الممم  لخ اديد  لج مةمولية الممم  لخ  أبخ ا حاية للحكع القاطا بالمةمو 

ع يةتط  المطرور    ي بر مةمولية الل  اةتبد  لج ا تراو كلا اأصير خا الد و  المباارة  خىلا لو 
الممم  لخ ب دلة  صر  يمك  للممم     ي ير الدخ  بعدع ااحتااا  ليخ باا تراو الدادر م  الممم  لخ 

 .تحميلخ  يمة التعويلصير  ا الراوع  لج الممم  لخ و ا يبقج  ماع كلا اأ  و 3خا مواانة المطرور

 تراو بالمةمولية ا يةر  خا مواانة المطرور  والحاة خا حي  ير  البعل     دع بفاد اا    
الرئيةية التا تةا  خا كلا الددد كا    ا تراو الممم  لخ بمةموليتخ وا عة احقة  لج تحق  الطرر 
خا حي     اأدل كو  دع ااحتااا  لج المطرور بالدخوع الباائة بعد و وع الحاد  الل  با   بخ 

رل يبا     الع  ة بي  الممم  ر لل  الح  مبل لل  التاريخ ب    احقخ خا التعويل  خ  يت  
   لج   ليتعيممم  لخ كدليل  لج  ياع مةموليتخ  للل  يمك  للمطرور    يتمة  با تراو ال4الممم  لخو 

 .خيتحمل كو بالتالا م بة   ةار ( الممم  لخ)يرا   لج  ميلخ الممم     يفا لخ بالعول و 

 ور للمؤمن قبل ثبوت مسؤولية المؤمن لهب ـ مطالبة المضر 

ة طد الممم  اصتدارا  د ير  المطرور  بخ م  مدلحتخ    يبادر  لج رخ  الد و  المباار     
ارا  الممم  لخ خا كل  الد و   ما بدفتخ مدص  خا الصدومة  و ااكدالإلارا ار والو ر  و   .5ا 

لع يك    و ماريار الد و  بدفتخ صدما خينا خىلا ددر م  الممم  لخ ا تراو بمةموليتخ   با     
يمكبخ    يتمة  خا مواانة ( اركة الت مي )كبا  م  دليل  لج  دابتخ ةو  كلا اا تراو  خى  الممم  

                                                             
1
 .662ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص 

2
 .627، ص سقوط الحق في الضمانسرور، محمد شكري  ـ  

3 -Cass.1er civ. 18 Févr 1964 :RGAT 1964 ,p.502 . cité par, JEROME BONNARD : Op. Cit.p.183. 
4
 .662فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،صـ  

5
 .623، صسقوط الحق في الضمانسرور،  محمد شكري ـ  
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 ا    يرا   لج ( ورالمطر )ا يبقج لنلا اأصير بفال كلا اا تراو خا مواانتخ  و المطرور بعدع 
 .تبدا خا لل   لج ان رار الدادر مبخيحملخ مقدار التعويل مةالممم  لخ و 

 ما  لا اكتفج المطرور بةماع الممم  لخ كااكد خا الد و  المباارة  خى  ما يدلا بخ م    وال     
بالتالا يمك  للمطرور    يتمة  خا حكمنا بالتعويل  لج الممم   و يمك  للمحكمة    تةتبد  لينا 

خا المقابل ا يمك  للممم     يدخ  بعدع بفاد كل  مم  لخ  و ل  لج  ياع مةمولية المبنل  اأ وال كدلي
اأ وال خا مواانتخ أ  المحظور  لج الممم  لخ كو ا تراخخ بمةموليتخ خا حي     ما يدلا بخ خا كلا 

 .الفرل ا يصرا    كوبخ انادة

  لل      دصال خا ر يبا    كلا الفرل اأصير ا يمك  تحققخ  لج اأ ل خا القابو  الالائر و     
 .الممم  لخ صدما خا الد و  المباارة يعد ارطا لقبولنا

 الفرع الثاني
 شرط المصالحة و صاحب الحق فيها

يتصل ارط  دع التدال  م  المطرور دورة مب  الممم  لخ م  التدال  م  المطرور دو  مواخقة     
وحد  ح  اابفراد خا  ارا  كلا  د يتصل  يطا كلا الارط دورة   طا  الممم  و   لج لل  الممم  

 د تتطم  و يقة الت مي  كلي  الارطي  طم  ببد ور دو  تدصل الممم  لخ خا لل  و الدل  م  المطر 
  .1واحد

 أوالـ  منع المؤمن له من التصالح مع المضرور

     لا كا  م  الطبيعا    يمب  الممم  الممم  لخ م  اا تراو بالمةمولية خىبخ م  باك  ولج    
تحديد بنائا لمبلغ دي  التدال  كو ا تراو بالمةمولية و  يمبعخ م  التدال  م  المطرور  لل    

دارة  د و  المةمولية  طو  لج لل   بخ لو اال للممم  لخ لل  أدب  ببد   2الممم  لخ تاا  المطرور
 .دو   ية  يمةب  معبج و 

لج الممم  لخ كا تل  التا يقوع بىبرامنا م  المدالحة التا ا ياول للممم     يحت  بنا  و     
  وتعد 71/34م  اأمر  515دو  مواخقتخ ولل  ص خا لمقتطيار المادة ية صاراا    الممم  و الطح

كل  المدالحة  صطر ائبا م  اا تراو بالمةمولية كما ةب  القول أبنا تحدد مبلغ التعويل ولنا ما 
                                                             

 .606ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  1
2 - JEROME BONNARD : Op. Cit.p.183. 
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للل  يدرا المممبو   موما خا   و 1"العقد اريعة المتعا دي "خيخ لقطائا م  حاية اأمر المقطاللحكع ا
يحفظ لنع كلا الح  الممم  لنع م  المدالحة م  انة و و يقة الت مي  م  المةمولية ارطا ملدواا يمب  

 .م  انة  صر 

  تندو اركار الت مي  م  كلا الببد    تقا بفةنا م  ليادة المدروخار  و احتمال تواطم المممو     
رر الفعلا لخ م  ال ير المطرور  خيعمدا   لج ااتفا  م    لج مبلغ تعويل يااول مقدار الط

لل    و المطرورول ا ببةك بي  كل م  الممم  لخ و لك  الصط  كا  ماتركا  و مالحادل  و معادا لخ و 
ااول بك ير بب  دري  خا العقد يندو الممم  م  ورائخ  لج تو ا احتمال    يددر حكع بالتعويل ي

 .2مبلغ الدل  الل  كا  يمك  ااتفا   ليخ م  ال ير المطرور

خىلا  اع الممم  لخ  ل  بىبراع مدالحة م  المطرور  و دخ  لخ مبلغ التعويل  و و د  بتعويطخ        
الطرر الل  لحقخ دو  الحدول  لج المواخقة المةبقة م  الممم   و بحطور كلا اأصير معخ  خى  كلا 

م   15لب  المادة  لل  وخقاخا مواانتخ و  ا يمك     يحت  بخل  يير باخل خا مواانة الممم  و دال
الممم  ب   ا تراو بالمةمولية وا ب ية مدالحة صاراة  ا يحت   لج"التا اا  خيناو  71/34اأمر 
المةمولية   ليخ خى  كل  المدالحة ا تبائ      ر خا مواانة الممم  ويمكبخ    يتبدل م   و " بخ

ما  لا كا  المبلغ الل  دخعخ الممم  لخ  و و د بخ المطرور تنا  و  ما اا  خينا بدرو البظر    طبيع
 .3يتباةك م  حاع الطرر الحادل  ع ا

خا كلا الددد تادر اناارة  لج    المارع  ل رتك  لج مصالفة الممم  لخ التلامخ بعدع التدال  و     
م  المطرور الا   دع ااحتااا بنلا الدل  خا مواانة الممم   خى  لل  يعبا    المارع  د حظر 

  لخ م  طمبا ااتفا   لج ةقوط ح  الممم  لخ خا مبلغ التعويل  أ  الةقوط الل  يحرع الممم
بالتالا ليه كبا  ما يمب  خا ظل الا   دع  ر  ةوة م  الا   دع ااحتااا  و الطما  يعتبر  ك

 لخ ااحتااا م    بار ابعقاد مةمولية الممم     الطما  بوةائل  صر  يير الدل  الل   ارا  الممم 
 .4م  المطرور

                                                             
1

 .903بشوع عالوة، المرجع السابق، ص  ـ 
 .687ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  2
3

 .627ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، ص 
 . M . PICARD et A.BESSON : op.cit .p129 ـ 4
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تحر ببد ةقوط  دع التدال  م  المطروركو ما ا تتقيد بخ اركار الت مي  حي  يتع  دراا ارط  و     
م  الاروط العامة للت مي  م  المةمولية المدبية  60م ال لل  ما تب   ليخ المادة الح  خا الطما   و 

يفقد الممم  لخ حقخ "ا  ادة الت مي   حي  اا  خا بدنالاركة الالائرية للت مي  و    المبتاار الصادة با
 لا  اع بمدالحة صاراة    الممم   و ا ترو : الحاار التالية خا الطما  بمباةبة تحق  الصطر خا

 .   ورا   االة المارع لنلا الالاكو ما ا يتف  م  الندو المراو م  و 1"بمةموليتخ

خم  التعةو التمة  بالا  الةقوط  و حتج الا   دع ااحتااا  لا لع يك  كبا   طرار بمدال      
مولية الممم  لخ متحققة ب  خىلا تبي   لج ةبيل الم ال    مة  2لتلاعالممم  م  ارا  انص ل بنلا اا

   مدالحتخ م  المطرور لع تك  بتياة تواطم  و تناو  م   بلخ  خىبخ ةيكو  م  يير المعقول ا  و 
ا كامصالفة الممم  لخ لنلا الارط  و  تطبي  الالا  المترتك  لج   خا لل  طياع لحقو  الممم  لخ ا 

 .معاوبة للممم   لج التنرك م  التلامخ بدخ  مبلغ التعويلو والمطرور 

 ثانياـ شرط انفراد المؤمن بحق إجراء الصلح مع المضرور

كو ما يحد  يالبا ا دال  م  المطرور  خيتعد  لل  ا و  د ا يكتو الممم  بمب  الممم  لخ م  الت    
 .3 ك  التعويل  لج ااتراط كلا الح  لبفةخ أبخ خا البناية كو الل  يتحمل

ا كابر مةمولية الممم  لخ  ابتة و  لوحااة  لج التةل  بنلا الح  حتج و خقد ير  الممم  بفةخ ب    
مبا  م   دابتخ  خقد ياد  بخ م  مدلحتخ  براع تةوية ودية م  المطرور طمعا خا الودول  لج اروط 

فةخ خردة اخة  لج  بخ ةيعطا ببالتالا تحديد مبلغ تعويل   ل مما يحكع بخ  طائيا   ط  و 4 خطل
 .5البفقار التا تتطلبنا انارا ار القطائيةتابك ليادة المدروخار و 

لممم  لخ ةبك م  لو تواخر خا ح  احتج و  كما    للممم  مدلحة ادية خا  ارا  كلا الدل     
التمة  خينا  لل  خا اأحوال التا ا يمك ة الممم  متانة  لج التمة  بخ  و كابر بي ةباك الةقوط و 

 .بنلا الالا  خا مواانة المطرور بفةخ

                                                             
 , l’article69 : déchéances : «l’assuré est déchu de son droit à la garantie de l’assureur à l’occasion du sinistre ـ 1
dans les cas suivant : 

- S’il réalise une transaction avec les tiers lésés , en dehors de l’assureur ou est l’auteur d’une 
reconnaissance de responsabilité » 

2
من القانون المدني  367/6رع األردني بموجب المادة ـ لتجنب تعسف شركات التأمين في استعمال حقها والتهرب من الضمان فقد منع المش 

-682ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك. شركات التأمين من التمسك بشرط المصالحة إذا كان الوفاء قد تم لصالحها

682. 
3 - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p490. 

 .6273ص ( 6)غرر، هامش رقم ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود ال 4
 .688ـ جميل موسى النعيمات، المرجع السابق، ص  5
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ااتفا   لج ح  الممم  خا التدال  م  المطرور ياك    يرد خا  قد الت مي  باكل واط  و     
ودري   خنلا الارط ا يةتصل  طمبا م  ارط مب  الممم  لخ م  التدال  م  المطرور  و ارط 

 .   1المرخو ة  لج الممم  لخ احتفاظ  الممم  بح   دارة د و  المةمولية

خىلا تع ااتفا   لج كلا الارط دراحة خا  قد الت مي  خى  الممم  يدب  بموابخ وكي     الممم      
   ا    الفقخ اصتلو با   تحديد طبيعة كل  الوكالة  خنبا  م  ا تبركا 2بيابة  بخباةمخ و  لخ يتدال 

 لج القول ب    4  بيبما لكك اتاا  آصر3ولية  و مقدار الطما وكالة  امة ةوا  خيما يتعل  بمبد  المةم 
ببد التدال  كلا ا يصول للممم  وكالة مطلقة خا التدال  م  المطرور  أبنا وكالة محدودة بمد  

 .طما  الممم  خقط

ل  المتعارطة بي  كل م  منما يك  م  اأمر  خى  كلا الارط ي ير دعوبار تتعل  بالمداو     
 .حالة الةقوط  المتعلقة باأطرار المتبادلة والت مي  المحدود و الممم  لخ خا حاار معيبة  كتلو  الممم 

 ـ حالة األضرار المتبادلة1

خا كل  الحالة تكو  اأطرار ماتركة خيلح  الطرر بالممم  لخ  طاخة  لج ال ير المطرور  وتبرل     
لبة بالتعويل  ما لحقخ م  للممم  لخ الح  خا المطاكل  المة لة يالبا خا حواد  الةيارار   ي  يكو  

 ير المطرور كبا يمك  التةامل حول المد  الل  يةتطي  خيخ الممم  تةوية كل  اأطرار م  الطرر  و 
 .تتعل  بالممم  لخ وا   ر لنا  لج حقو  الممم  ا بنصادة و 

للممم  بىارا  الدل  مبفردا م   يلكك الر   الراا  خا الفقخ  لج القول ب   الارط الل  يةم     
المطرور يصول لخ حةع اأمر م  كاخة اواببخ  بحي  يةتطي  الممم  التدال   لج حقو  المطرور 

كلل  حقو  الممم  لخ  بل المطرور   لج ا تبار    حقو  الممم  لخ تاا  المطرور ممم  لخ و  بل ال
دل  واحد يعقد  الممم     يتباول كل  يمك  خا   حقو  المطرور  بل الممم  لخ  و ا تبفدل  
مولية   خالممم  يمل  بمواك ارط التدال  م  المطرور وكالة  امة وااملة لمبد  المة5الحقو  اميعا

 .6مد  الطما و 

                                                             
1
 . 609ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  

2
 .688ـموسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

3
 .6، هامش رقم  6273ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،  ص  

 .688لحق في الضمان، ص ـ محمد شكري سرور، سقوط ا 4
 .6هامش رقم  6273ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  5

6 - M . PICARD et A.BESSON : op.cit .p371 . 
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خا حي  لكك ر   آصر م  الفقخ  لج  بخ ا ياول للدل  الل   ارا  الممم  م  المطرور بمواك     
  لل     ماال 1مي     يتباول حقو  الممم  لخ تاا  ال ير المطرورالارط الوارد خا و يقة الت 

بما  مور تتعل   طعا بالارو والةمعة  المةمولية المدبية ليه مارد مةائل مالية تص  الممم  لخ  و  ا 
ابتنج بلل   لج بتياة مفادكا    الوكالة و   2كا  مور لنا م  اأكمية ما ا تعدلخ التطحية بحقيبة بقودو 

ياك خا التعويل  و يتطمبنا ارط الدل  ا يمك  خا بية المتعا دي     تحيط بح  الممم  لخ  التا
 .م   ع    تبقج لنلا اأصير وحد  بعيدا    مبال الممم 

 ـ حالة التأمين المحدد2

 لا كا  الت مي  الل  يطم  بموابخ الممم  الممم  لخ كو ت ميع محدد القيمة        الممم       
لممم  لخ خا حدود مبلغ معي  ا يتااول   خقد يقوع الممم  بالتدال  م  المطرور  لج مبلغ يطم  ا

تعويل يتااول مقدار مبلغ الت مي  المحدد خا العقد  خفا كلا الفرل كل يلتلع الممم  لخ بالدل  الل  
 .تااكخ؟ خيما يااول طما  الممم  ارا  الممم  م  المطرور 

ر  ب   الدل  المتااول لمقدار الطما  يكو  حاة  لج الممم  لخ خياك كبا  م  الفقخ م  ي     
مبلغ الت مي  المحدد خا العقد    بحي  يح  للممم  الراوع  ليخ بما دخعخ ليادة  لج 3 ليخ االتلاع بخ

طالما ( الموكل)يبدرو   ر   لج الممم  لخ( الوكيل)لل   لج ا تبار    التدرو الل  يبرمخ الممم  و 
م ل كل  الوكالة تةم  للممم  بحةع اأمر م  المطرور خيما يتعل  لل  خا حدود وكالتخ  و كا  

 .4بالمدال  الماتركة بي  الممم  والممم  لخ

بالمقابل ير  اتاا  آصر ب   الوكالة الممبوحة للممم  بمواك ارط المدالحة كا وكالة لار و      
يكو  مقدار الطما  المتدال   ليخ م  المطرور  ليخ ا ياول    محدد بالطما   و (  رل)مطمو  

 .الل  يم ل الحد اأ دج لطما  الممم الت مي  المتف   ليخ خا العقد و  متااولا لمقدار مبلغ

كما ير  كلا الفقخ ب   الوكالة التا تتي  للممم  التدال  م  المطرور  و لو  حقو خ باةع الممم       
بوع صا  تصتلو    الوكالة خا القوا د العامة  خىلا كابر الوكالة  لخ خا ماال الت مي   كا وكالة م 

                                                             
1
 .YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.490 ـ 

2
 .688ـ محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  

وهو نفس توجه محكمة النقض الفرنسية، أنظر محمد كمو، المرجع .6، هامش رقم 6273ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  3

 .22السابق، ص 
 .608ـمحمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  4
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 ا  لا ( الممم  لخ)خا القوا د العامة تقطا  دع  بتاا التدرو المبرع بموابنا   ر  بالبةبة ل ديل 
بالتالا خى  الدل  الل  يعقد  الممم  تدر آ اركا خقط خا حدود العقد  و   ر   خىبنا خا  قد الت مي  تق

للممم  لخ      و 1ةع الممم  لخ خا كل  الحالة ا يةر  خا ح  الممم  لخ خيما يااول حدود الطما با
 .يرا   لج الممم  متج  بتر مةموليتخ للصط  خا تبفيل الوكالة

المبط  أبخ م  يير المتدور    يكو  بوة  الممم  مطالبة و    كلا الر   يتف  م  الوا   و يبدو     
عويل لع تمب  لخ خا  ية لحظة مبا اتخ  كما    الوكالة التا يةتبد  لينا ح  الممم  خا الممم  لخ برد ت

 .2التدال  م  المطرور ياك  ا تبفد طد حقو  الممم  لخ الموكل

 صيرا  د ت ور بددد ارط ح  الممم  خا التدال  م  المطرور  اكالية تتعل  بحالة واود ةبك و     
ا يةتطي  الممم  خا لار الو ر التمة  بنلا الدخ  خا مواانة م  لخ  و  ةباك الةقوط خا ح  المم م  

لل  م  ص ل التمة  بالةقوط تاا  الممم  لخ و ال ير المطرور  خنل يةتطي  الممم  خا كل  الحالة 
 .الراوع  ليخ بقيمة ما تع التدال   ليخ م  ال ير المطرور؟

لا اةتعمل حقخ خا التدال  م  المطرور خىبخ ا ياول    الر   الراا  خا الفقخ كو    الممم        
لخ بعد لل     يتمة  ب حد  ةباك الةقوط خا مواانة الممم  لخ  أ  الممم   بدما يتمة  بحقخ خا 
 براع الدل  م  المطرور يعتبر متبالا طمبيا    حقخ خا التمة  بنلا الدخ   ويةتبد كلا الر    لج ما 

خا  طية تتلص  و ائعنا خا    مممبا لخ كا   د  وطا م   بل  Rabat  طر بخ محكمة اةتئباو
دخ  مبلغ معي  كتعويل تطم  الحكع  للامخ بابة ييابيا  و حكع  ليخ باندالمطرور  ماع محكمة الاب  و 

لع يك  الممم   د اططل  بمنمة الدخاع    الممم  لخ  ماع محكمة الاب  متلر ا بةقوط للمطرور  و 
 بل ديرورة الحكع بنائيا ةارع  لج دخ  ما  طج بخ الحكع و  -وم  لل  –   يير  بخ خا الطماحقخ 

ل ال يابا م  تعويل للمطرور    ماا لما تصولخ لخ الو يقة م  ح  خا المدالحة م  كلا اأصير  خحا
خردة مبا اة ما  طج بخ الحكع للمطرور    طري  الطع  خيخ بي  الممم  لخ و  -بنلا الاكل –

ارطة  حي     الممم  لخ كو م  ةيتحمل خا البناية كلا المبلغ ماداع خا بية الممم  التمة  خا بالمع
 .3مواانتخ بالةقوط

                                                             
1 - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.490. 

 .669ـ محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان، ص  2
 .666ـالمرجع نفسه، ص  3
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   وطعية الممم  لخ الل  يوااخ "بقولنماهوبير كروتيل و كلود بيريميد كلا التواخ  يطا اأةتالا  و     
مخ خا بفه الو ر خيخ تبا ل  أ  بالدل  الل   برمخ باة  طرو الممم  بارط ةقوط الطما  و م

يمب  حتج م  مبا اة مقتطيار الدل  يكو  ع م  الطما  بمقتطج ارط الةقوط و الممم  لخ الل  يحر 
 لج مةموليتخ   ل خا مممبا خا وطعية  ةو  م  الوطعية التا كا  ةيكو   لينا لو لع يمم   د  

يو يمك    ل   بول معاملتخ بكيفية  ةو  مما كل  الحالة اأصيرة كا   لج اأ ل ةيتدال  ببفةخ  خك
 .1"مب  م  اةترااع اأ ةاطير ممم  لمارد  بخ  برع ت ميبا و يعامل بخ المةمول ال 

 د تببر محكمة البقل الفربةية كلا المبن   خقطر خا  دة  حكاع لنا ب   الممم  ا يمل     و     
المطرور  متج تبي  لخ ةقوط ح  الممم  لخ يبوك    الممم  لخ بمقتطج ارط التدال  مبفردا م  

 . 2خا الطما 

 ليخ خى  الوكالة المفترطة التا يعطينا الممم  لخ للممم  م   ال التدال  م  المطرور ترتبط و     
 ةاةا بالطما  الل  يتعند بخ الممم  لدال  الممم  لخ  بحي   لا اصتفج كلا الطما   دب  م  ح  

التا مبحنا للممم    لما ب   كلا انل ا  يكو  دحيحا ةوا  كا  دريحا  و  الممم  لخ  ل ا  الوكالة
 .3طمبيا  خةقوط الح  خا الطما  يعبا ةقوط الوكالة بالتبعية

ي حظ  بخ بالريع م     المارع الالائر  يةم  بتةوية البلاع م  المطرور وديا    طري  و     
لو  حقو نع  لعل الةبك خا تابك الطحايا  ور  ليلة  و يعمل بنا  ا خا حاا    ا  بخ لع4المدالحة

تماطل اركار الت مي  خا دخ  المةتحقار بالريع م  تقديع الو ائ  ال بوتية لنا يرا   لج تدلك وتعبر و 
بفقار الع ا " اركار الت مي  تعويطنع  بخ  ابوبا م ل لج المتعلقة ببعل  بواع الطرر المفرول 

كو ما اعل الطحايا يلامو  دائما  لج القطا  أبخ   و "الخ......و التبقليار  مداريصارا المةتاف
 . ليخ بالمدالحة م  اركة الت مي  كبر مما يمكبنع    يحدلوا  ايطم  لنع تعويط

 

 
                                                             

1
 - C.J.Berr et H. Groutel : Une coexistence difficile , clause  de transaction et clause de déchéance dans 

l’assurance de responsabilité. Recueil Dalloz 6326 .p.121. 
.22سابق، ص و ـ محمد كمو، المرجع ال. 607ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص، : مشار إليه في مؤلف كل من   

2 - Cass.1er civ.30juin1976 :Bull.civ.1,n°243. Cité par : JEROME BONNARD : Op. Cit.p.184. 
 .22ـ محمد كمو، المرجع السابق، ص  3
 .88/96المعدل والمتمم بالقانون رقم  28/67من األمر  62و المادة  37/02من األمر  78ـ أنظر المادة  4
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 الفرع الثالث
 شرط إدارة دعوى المسؤولية

ولية  لج الممم  لخ اأدل خا الت مي  م  المةمولية كو    يقوع ال ير المطرور برخ  د و  المةم     
المةمول  بحي  يكو  كلا اأصير كو الصدع الوحيد خا الد و   خيقوع الممم  لخ  بدئل بالدخاع    

مد  الطما   خىلا حكع  ليخ بالتعويل كا  بىمكابخ الراوع دا المطرور خا مبد  المةمولية و بفةخ ماا
المحدد خا العقد  ولل   لج بحو يكو   لج الممم  بما حكع  ليخ م  تعويل خا حدود مبلغ الت مي  

 .1خيخ كلا الحكع دلي   لج تحق  مةموليتخ
 يبا    البيا     الممم  ا يكو  مصوا اتصال     ارا  ماداع  بخ لع يصتدع خا الد و  بدفتخو     

كا  م  لل  لخ خيما بعد    يعترل ا ترال الصارا    الصدومة  لا طامبا للمد ج  ليخ الممم  لخ  و 
 . 2كبا  ي   و تواطم يمك  بةبتخ  لج الممم  لخ  د   لج ددور حكع بالتعويل

اأدل  يطا    الممم  ليه مللما بالدخاع    الممم  لخ خا د و  المةمولية المقامة طد  م  و     
 بل ال ير المطرور  بل    التلامخ يقتدر  لج ت طية الممم  لخ خيما  د يلتلع بخ م  تعويل بتياة 

 .لل  خا حدود مبلغ الت مي   مةموليتخ تاا  ال ير المطرور و تحق

لو لع يك  طرخا خينا حتج و ريع    للممم  الح  خا التدصل خا الد و  با تبار  داحك مدلحة  و     
بما ياترط لبفةخ خا  قد ا  بخ ا يكتفا بنل  الطمابة و خا اأدل ما لع يمبعخ ارط صا  م  لل     ا 

ماابنتنا و  بمقدور  توايخ د و  المطرور و ةمولية الح  خا  دارة د و  المةمولية  ليكالت مي  م  الم
بكاخة  واخ الدخوع التا يمك    ارتنا خا كلا الا    متحاايا بلل  تواطم الممم  لخ م  ال ير المطرور 

لتعويل المحكوع  و اتصال الممم  لخ مو فا متصالا خا الدخاع    بفةخ ما كا  ليتصل  لو كا  ةيتحمل ا
 .3بخ م  لمتخ المالية الصادة

كو مللع للممم  لخ  خياك ولية ارط دحي    ر  الفقخ والقطا  و ارط  دارة الممم  لد و  المةم و     
ينيئ للممم  كاخة وةائل الدخاع و   يمد  بكل ما لديخ م   دلة ومةتبدار تفيد خا  لج كلا اأصير    

                                                             
1
 .608ي، المرجع السابق، ص ـ محمد إبراهيم الدسوق 

 .636ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  2
 .6222ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص : ـ أنظر كال من 3

 .608ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص                     
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با م  التلامخ   ما    الاابك الةلبا خنو    يمتب     التدصل خا كلا كو الاابك اايااالد و  و 
لج الممم ص  مص  يةا   ليخ و الدخاع تد  .1ا 

المةمولية  ماع  طوابط  دارة الممم  لد و ابد م  بيا  طبيعتخ القابوبية و لبح  ماكية كلا الارط و     
 .حقخ خا الطع  خا اأحكاع الدادرةالالائا و و القطا  المدبا 

 أوالـ الطبيعة القانونية لشرط إدارة دعوى المسؤولية

يكيو البعل ارط  دارة الممم  لد و  المةمولية  لج  بخ وكالة صادة يمبحنا الممم  لخ للممم      
ندارة الد و  بيابة  بخ خا امي   ارا اتنا م  البداية حتج البناية بما خا لل  الطع  خا الحكع 

محل الوكالة كو    يتولج الممم  الدخاع با كو الممم  والموكل كو الممم  لخ و ر خينا  خالوكيل كالداد
   ا    كل  الوكالة خا حقيقة 2   الممم  لخ خا د و  التعويل المرخو ة طد  م  ال ير المطرور

 اأمر تصتلو خا طبيعتنا    القوا د العامة لعقد الوكالة  خالتوكيل خينا ليه توكي  تاما بل كو و د
 و  المةمولية دو   لع   خ  ياول لخ مصالفتخ ب   يدير د3بالتوكيل مللع لاابك واحد كو الممم  لخ

لا  داركا بمفرد  ا ريع واود كلا الببدا خىبخ يعتبر مص  بالتلامخ   ما بالبةبة للممم  خلخ حرية الممم   و  ا 
كو بلل  ا يصل و   4 و  للممم  لخ وحد يتر  لماع  دارة الدخقد يرخل انخادة م  كلا الارط و ااصتيار  

 دا  لا بالتلاع ما يق   لج  اتقخ أبخ خا حقيقة اأمر يرخل رصدة كا  يتيحنا لخ كلا الارط  ما 
المتابعة كما كو الا   خا حواد  الةير خى  الدخاع    الممم  لخ يدب  تطم  العقد ارط الدخاع و 

متعل  بمدلحة  6حاد   دارة كل  الد و  خيبقلك توكي  تاما ما  لا  بل بعد خحدخ لظروو ال .5التلاما
الطرخي  خا لار الو ر  خنو لدال  الممم  أ  دخ  المةمولية    كاكل الممم  لخ يفيد  بالدراة 

( الممم )اأولج  خنو مللع بدخ  التعويل للممم  لخ اةتبادا لعقد الت مي   خنبا تكو  مدلحة الوكيل
 .7كو ما يتباخج م  القوا د العامة لعقد الوكالةو ( الممم  لخ)لنر م  مدلحة الموك ظ

                                                             
1
، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، (دراسة في نطاق التأمين البري الخاص) تأمينـ فايز أحمد عبد الرحمان، الشروط التعسفية في وثائق ال 

 .88،ص 6002اإلسكندرية، 
2
 .6222ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

3
 - JEROME BONNARD : Op. Cit.p.184. 

4
 - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.496. 

 .80، ص ـ محمد كمو، المرجع السابق 5
 .6228ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  6
 .87ـ فايز أحمد عبد الرحمان، الشروط التعسفية، ص  7
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ريع اصت و الفقخ خا مد  حرية الممم  خا ممارةة ح   دارة الد و   ا    الر   الراا  يمكد  بخ و     
ماداع    كلا الببد كو ح  للممم  خى  لخ الحرية خا ممارةة كلا الح   يير  بخ  لا اصتار ممارةة حقخ 

يةتطي      بدئل ااةتمرار خا لل  حتج الفدل خا الد و   كلل   لا اصتار  دع  دارتنا خ   خعليخ
 .1يطالك بىدارة الد و يتراا     مو فخ كلا و 

الممم  لخ   خىلا  بل الممم  الدخاع    الممم  لخ  دب  وكي   بخ  خيقوع بنل  المنمة باةع موكلخ    
برةع  لك  الممم  كو الل  يقوع خا وا   اأمرخوع باةع الممم  لخ  و خ  بكل الديدخيقدع  واخ الدخاع و 

 . 2اتصال ما يترا   لخ م   ارا ار خا حدود منمتخ كل صطة الدخاع خا الد و  و 

 ثانياـ إدارة المؤمن لدعوى المسؤولية أمام المحاكم المدنية

م  لخ    يديركا بد ة  وبحةك ما  بل المم  لا تولج الممم   دارة د و  المةمولية دار م  واابخ     
مدلحة الممم  لخ  يطا  أ  كل  كمال  و صط  يرتكبخ الممم  خا  دارتخ تقتطيخ اأدول ومدلحتخ و 

اول بلل  مبلغ الت مي  لو تالخ يكو  الممم  مةموا  بخ حتج و لنا يترتك  ليخ ليادة خا   با  الممم  
 .3ةلل  وخقا لقوا د المةمولية العقديالمحدد  و 

خىلا مطج الممم  خا  دارة الد و  كا  لخ وحد  ح   دارتنا كما ةب  القول  خيكو  لخ    يباار     
الوةائل ال لمة لتحقي  منمتخ  ويعي  محاما ويددر لخ التعليمار ح  الدخاع    الممم  لخ بكاخة 

لتدرو خا الد و  دو  يكو  للممم  حرية اال لمة ويتف  معخ  لج تحديد الطلبار وتحطير الدخوع  و 
  الممم  لخ    يكو  كو يداخ   و لج الممم  و   4ا تداد بىرادة الممم  لخ  لا تعارطر م  مدلحتخ

يعد م   بيل انةا ة  دع اةتاابة المحكمة ا تعمال ح  الدخاع    الممم  لخ  و ا يةا  اةحة  البية و 
 ع    الممم  كو الل  يتحمل مدروخار  لبعل طلبار  و  د ا ار الممم  خا دخا خ    الممم  لخ 

يتدصل خا  ارا ار ةير الد و    ا ياول لنلا اأصير   يل المرخو ة  لج الممم  لخ  و د و  التعو 
لل  اصتار  الممم  ياك  ليخ    ا يعي  محاميا م   بلخ للدخاع  بخ  وا يعطا تعليمار للمحاما او 

                                                             
1
 .6228ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص : ـ أنظر كال من 

 .82ـ فايز أحمد عبد الرحمان، الشروط التعسفية، ص                     

 .629ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص                     
 .603ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  2
 .636ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  3

4 - JEROME BONNARD : Op. Cit.p.185. 
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لا  طا بحطور  اصديا  و اللدخاع  بخ  و  ةتاوابخ واك  ليخ    يتعاو  م  المحاما الل   يبخ ا 
 .1الممم   خ  يعترو بمةموليتخ  ا خا الحدود التا ةب  بيابنا

خىلا صالو الممم  لخ التلامخ بعدع التدصل خا  دارة الد و  كا  للممم     يتمة   بلخ بةقوط حقخ     
التلاع  خللممم     يرا   ليخ بالتعويل    خا الطما    خىلا لع ياترط الةقوط كالا  لإلص ل بنلا ا

 .2الطرر الل  لحقخ  لا ا تطج اأمر لل 

  :األحكام الصادرة في دعوى المسؤولية فيحق المؤمن في الطعن 

ا يقو ح  الممم  بمواك ارط  دارة د و  المةمولية  بد حدود مباارة  ارا اتنا  ماع محكمة     
د و  المةمولية  وحد  الح  خا تقرير الطع  خا الحكع الدادر خا الدراة اأولج  بل يكو  للممم 

     الطع  م  لوالع ح  بكاخة طر  الطع  المقررة خا القابو  ب ل البظر    ريبة الممم  لخ  لل
 .3ا ياول مدادرة ح  الممم  خيخ ماداع كو م  يبفرد بىدارة الد و الدخاع و 

  ب بخ يح  لاركة الت مي   65/34/6355ر  بنا بتاريخ  د  طر المحكمة العليا بقرار دادو     
ا يتو و  بول اةتئباو اركة الت مي  و  ا بااةتئباو  بد توخر المدلحة با تباركا طامبة  الطع  وحدك

 لج  دصال الممم  لخ خا القطية  حي     الحكع  لينا بدفتنا طامبة لمممبنا  ماع المحكمة يعطينا 
 .4كا مادامر كا م  ةيدخ  التعويلالح  خا ااةتئباو وحد

لو كا  لخ لل  و  خىلا  رر الممم  الطع  خا الحكع الدادر خا الد و  بااةتئباو  ع بالبقل    
 ارل الممم  لخ  خقد ير  كلا اأصير    م  ا   كلا الطع     يطر بمدلحتخ م  ص ل  ياع ال ير 

خ ب    طا برخ  مقدار مبلغ التعويل بما يتااول المطرور برخ  اةتئباو مقابل  ختةو  حالة الممم  ل
الل  يم ل الحد اأ دج التلاع الممم   خاأدل كبا    الممم  ا مبلغ الت مي  المحدد خا العقد و  مقدار

يكو  مةموا تاا  الممم  لخ    بتياة رخعخ لنلا ااةتئباو  ما لع ي بر الممم  لخ    رخ  الطع  لع 

                                                             
 .6223ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص : ـ أنظر كال من 1

 .669ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص                     
2 -  M . PICARD et A.BESSON : op.cit .p397 . 

و هناك من يرى عكس ذلك بأنه ال يجوز فرض عدم تدخل المؤمن له في الدعوى ، فال . 6223ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص 

صاحب الحق األصيل في الدعوى، ويمكن للمؤمن أن يحمي مصلحته بشروط أخرى يفرضها على يجوز للوكيل أن يسلب سلطات الموكل له 
ـ فايز أحمد عبد الرحمان،أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص : أنظر.المؤمن له، أما شرط عدم التدخل فهو ال يتفق مع أحكام عقد الوكالة

606. 
 .606اللتزام بالتعويض، ص ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على ا 3
 .692،ص6066،لسنة6، مجلة المحكمة العليا، العدد229828ـ قرار رقم  4
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مةتبدار   و   بر صط  م  اابك الممم   د   لج لما خا الد و  م   دلة و  ما بظرايك   م  حكي
 .   1ليادة  يمة التعويل    مد  الطما 

لحة خا الطع     خا كل  الحالة ياول للممم  لخ  لا كابر لخ مدو وللممم     يقرر  دع الطع       
خىلا ةا ر حالة الممم  لخ بتياة رخ  ا يطار الممم  بنلا الطع   يقدع اةتئباخا ولو  ارل الممم   و 

المطرور اةتئباو مقابل  د   لج ليادة  يمة التعويل  ا تدر التلاع الممم   لج ما حكع بخ ابتدا   
طالما كا  كلا الحكع خا حدود مبلغ الت مي  المحدد خا العقد   ما  لا تحةبر حالة الممم  لخ بتياة 

 .2ياار  خا المداريو كل ببةبة مدلحتخ للطع   اةتفاد الممم  م  لل  بارط   

تادر اناارة  لج    مو و الممم  لخ يكو  ةلبا تماما خا الت مي  يير المحدد القيمة  أبخ ليه و     
لديخ  ية مدلحة خا الطع  خا اأحكاع  خالممم  كو المللع بدخ  التعويل  يا كابر  يمتخ بانطاخة  لج 

 .3مداريو الد و 

 المؤمن لدعوى المسؤولية أمام المحاكم الجزائيةثالثاـ إدارة 
 لا رخعر الد و  الالائية  لج الممم  لخ  ماع المحكمة الالائية بدفتخ متنما  خى  الممم  ا     

يةتطي  خا كل  الحالة  دارة الد و  الالائية بيابة    الممم  لخ  حي  يكو  لنلا اأصير وحد  حرية 
اصدية لخ    مدال   دبية و يراكا مباةبة  أ  لل  يتعل  بالدخاع  الدخاع    بفةخ ب ية وةيلة

لل  ريع ت  ير الحكع م  ارط  دارة د و  المةمولية  و  المراوة مامنا المدال  المالية للممم  و تتطا ل 
 .4الالائا  لج الفدل خا الد و  المدبية

 عد و  المدبية المبظورة بالتبعية  ما ما ح  الممم  بمواك ارط  دارة الد و  خيقتدر  لج  دارة ال    
لل   بدما يتصل المطرور دفة ااد ا  بالح  المدبا للمطالبة بالتعويل    المحاكع الالائية  و 

  كما    الممم  يةتطي  مباارة الد و  المدبية بمفرد  خا 5الطرر الل  لحقخ م  ارا  و وع الحاد 
ل خا الد و  الالائية بدفتخ مةموا    الحقو  المدبية  حالة  دع توايخ    اتناع للممم  لخ  بل  دص

ك   يكو  متبو ا ية ل      مال تابعخ المدبية   و متولا ر ابة ية ل      مال م  كع تحر ر ابتخ  
                                                             

1
 .6223ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص : أنظر كال من ـ 

 .667ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص                     

- JEROME BONNARD : Op. Cit.p.185. 
2
 .6280ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص : أنظر كال من ـ 

 .637ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص                      
 .606فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص  ـ 3
 .637ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  4
 .88لمرجع السابق، ص ـ محمد كمو، ا 5
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يح  للممم   دارتنا بيابة ة للممم  لخ د و  مدبية صالدة  و خفا كل  الحالة تكو  الد و  الالائية بالبةب
 .1ارط الوارد خا الو يقة بخ   ماا لل

ح  الممم  خا  دارة الد و  المدبية المبظورة بالتبعية  ماع المحكمة الالائية يقتدر   ر   لج ح  و     
  بمعبج    ا يةتطي  2الدخاع    الممم  لخ خيما يتعل  ببطا  المةمولية المدبية ا خيما يتعل  ب ةةنا

بما يكو  لخ خقط    ياادل خا مد  كل  المةمولية  ك   خ  و مبد  تحق  مةمولية الممم  ل    ياادل خا ا 
ال ير المطرور يكو  م  ا بخ التصفيل خا مقدار التعويل بواود صط  ماتر  بي  الممم  لخ و يدخ  

دبية المحكوع بخ  خالحكع الدادر    المحكمة الالائية يكو  لخ  وة الاا  المقطا خيخ  ماع المحاكع الم
 .3بةبتنا  لج الفا لالاريمة وودفنا القابوبا و  خيما يتعل  بو وع

  :الحق في استئناف الحكم الجزائي

 لا ما  دي  الممم  لخ خا الد و  الالائية  خىبخ يكو  لخ وحد  ح  الطع  خا الحكع الدادر طد      
ص  تمه ا العقوبة اصديةأحكاع الالائية تددر بالعقوبة و أبخ داحك المدلحة اأولج خا لل   خا

ليه ع يك  طرخا خا الد و  الالائية و ليه للممم     يطع  خا كلا الحكع أبخ ل  و (الممم  لخ)المتنع 
لخ    يابر الممم  لخ  لج اةتئباو الحكع  و الطع  خيخ ب ية طريقة م  طر  الطع  حتج ولو كا  

   .4الممم  يندو م  ورا  ح  الممم  لخ  لج الطع  تحقي  مدلحة مالية لكلينما

ير   بخ ليه م  ح   5 ما خيما يتعل  باةتئباو الا  المدبا للد و   خى  الر   الراا  م  الفقخ    
الةبك يرا     يقوع باةتئباخخ بيابة  بخ  و  الممم     يابر الممم  لخ  لج اةتئباو الا  المدبا  و

لا  الالائا  اأمر الل   د  لج    اةتئباو الا  المدبا يفت  الباك  ماع البيابة العامة اةتئباو ا
 . يترتك  ليخ تاديد العقوبة المحكوع بنا  لج الممم  لخ

                                                             
1
  . 608ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص: ـ أنظر كال من 

 .662ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص                     
2
 .6هامش رقم  888، ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 

3
 .637عيمات، المرجع السابق، ص ـ موسى جميل الن 

4
 608ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص 

 .2هامش رقم  6223أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص  ـ: ـ أنظر كال من 5
 .6هامش رقم  888، ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين                    

-JEROME BONNARD : Op. Cit.p.186. 
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 ا  بخ  لا  امر البيابة العامة باةتئباو الا  الالائا م  تلقا  بفةنا  خىبخ ياول للممم     يللع     
دا لارط  دارة بخ اةتباالممم  لخ باةتئباو الا  المدبا  و    يقدع اةتئباو    كلا الا  بيابة  

 .1لك  خا حدود المدال  المالية للممم الد و   و 

تادر اناارة خا اأصير  بخ  لا  دصل الممم  لخ خا الد و  الالائية بدفتخ مةموا    الحقو  و     
د و  خيما المدبية  خىبخ ياول كبا   ماا لارط  دارة الد و  للممم  الطع   لج الحكع الدادر خا ال

لو  د  لل   لج اةتئباو البيابة  لل   بخ ل  يم ر  لج الممم  لخ خنو يير لمدبا حتج و يص  الا  ا
 .2معبا بالعقوبة الالائية

 رابعاـ اآلثار المترتبة عن اختيار المؤمن إلدارة الدعوى

  خى  ةوا   ماع المحاكع المدبية  و الالائية ا لا اصتيار الممم   دارة د و  المةمولية كما ر يبا ةابق    
مو فخ لدادر خا كل  الد و  م  باحية  و اصتيار  كلا يرتك بعل اآل ار خيما يتعل  بمو فخ م  الحكع ا

 .م  الدخ  بعدع الطما  م  باحية  صر 

لا بدئيا طرخا خا د و  المةمولية  و خفيما يتعل  باأ ر اأول خىبخ م  المعلوع    الممم  ا يكو  م     ا 
قوع بلل  باةع المةمول الممم  لخ  للل  يكو  م  الطبيعا    ت ار مة لة حاية كا  يدير الد و  خىبخ ي

يطر  التةامل حول ما  لا كابر كل  اأحكاع باخلة خا ح  الممم  أحكاع الدادرة خا كل  الد و   و ا
 .الل  لع يك  طرخا خا الد و   ع ا؟

  ير   بخ ليه م  العدل خا اا     ال الفقخ الفربةا يايك    كلا التةامل بانيااك  حي    
 .3ا تبار اأحكاع الدادرة خا د و  المةمولية يير باخلة خا ح  الممم  ريع  دارتخ للد و 

و  باخدة خا مواانة الممم  حتج ولو لع يقع تر  اأةتالة  يفو  لومبيير خايفر    كل  اأحكاع تكو     
 :لل  أمري بىدارة الد و  و 

ندارة الد و  باةع الممم  لخ خى  لل  يعبا  بخ تبالل طمبيا        الممم   بد  بولخ -
 .المحاااة خا الحكع

                                                             
1
 .632ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

  . 607ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص: ـ أنظر كال من 2

 .690ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص                     
3

 .666، المرجع السابق، ص ـ محمد إبراهيم الدسوقي  
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 لا داخ  الممم  لخ ببفةخ    بفةخ دو  مآلرة م  الممم   خى  الحكع الل  يددر طد  يعبا  -
   الصطر المطمو   د تحق  حةك محكمة البقل الفربةية  خالطما  اأةاةا خا الت مي  م  

كل  المديوبية تتحق  بواةطة الحكع القطائا الدادر   لخ و تم ل خا مديوبية المممالمةمولية ي
 .1طد 

 ما خيما يتعل  بت  ر مو و الممم  م  الدخ  بعدع الطما  تاا  الممم  لخ  خىبخ م  المباةك     
رة الدخ  ندارة د و  المةمولية يعبا التبالل    حقخ خا   ال  ما  لا كا  مارد  بول الممم  التةام 

 .بةقوط ح  الممم  لخ خا الطما    ع يمكبخ   ارة كلا الدخ  ريع  دارتخ للد و ؟

كو    الممم  بقبولخ  دارة د و  المةمولية يكو  مبدئيا  د للقابو  الفربةا الاواك واط   و  بالبةبة    
دة مقيدة بارطي   ا    كل  القا  L113-17للمادة طما  طبقا تبالل    حقخ خا   ارة مةت بيار ال

 :  ةاةيي  كما

اأخعال التا تةتد ا   ارة تل  المةت بيار  بدما يتولج  دارة يكو  الممم   لج  لع بالو ائ  و  ا   5   
  . الد و 

 . 2ا    ا يكو   د  بد  تحفظار دريحة خيما يتعل  بالطما   بدما يباار  دارة الد و 6   

حل ليه دائما بالوطو  الل  يوحا بخ   ل يدب  كلا الحل د يقا ريع دراحة كلا الب  خى  اللك  و     
ارة الد و  باروط  صر  و اب  للمبا اة  بدما ت ار بعل المااكل المعقدة  م ل ااتماع ارط  د

 .تحديد اللحظة التا تبد  خينا كل  اندارةمتاابنة و 

   لج اابك لل  الحماية القابوبية خقد ا يقتدر طما  الممم   لج المةمولية المدبية خقط بل يطم    
 ما تبفيلا لارط  دارة   الممم  يقوع ببفه انارا ار للممم  لخ   ل ريع اصت و بو ا الطما  خى

الد و   لا كا  الصطر مطمو  خا  طار الت مي  م  المةمولية المدبية   و تبفيلا لعقد الحماية القابوبية 
ر ا يعبا    الممم  يتحمل بفه االتلامار  خعبدما يدير د و  خا امي  اأحوال  لك  تاابخ انارا ا

للل  حردر . 3المةمولية خا  طار الحماية القابوبية يبقج لخ الح  خا   ارة المةت بيار المتعلقة بالطما 
                                                             

1
 .YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.492 ـ 

2
 - H. Groutel :Les incidences de la direction du procès par l’assureur de responsabilité sur les exceptions 

relative à la garantie : une intervention du législateur. 
.86، نقال عن محمد كمو، المرجع السابق، ص 6330ة و التأمينات لسنة منشور في مجلة المسؤولي  

 .ـ تتمثل هذه المستثنيات في سقوط الحق في الضمان، عدم التأمين، إعمال القاعدة النسبية 3
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  خعبدما يقوع الممم  " دارة الد و "ارط التمييل بي  الحماية القابوبية و محكمة البقل الفربةية  لج 
 و "  دارة الد و "رة الد و  ياك  لج  طاة الموطوع    يدبفوا كل  اندارة  ما طم  ارط بىدا

 .1"الحماية القابوبية"طم 

 مة تةامل يطر  حول التو ير الل  تبد  خيخ  دارة الد و   وكل كل  الد و  تاتمل حتج و     
لج تعيي  صبير   ع ا تبد   ا م  انارا ار التحطيرية لد و  الموطوع كالد و  ااةتعاالية النادخة  

 .الو ر الل  تتع خيخ مبا اة الموطوع؟

 وطحر خا القرار الل   ددرتخ ال رخة المدبية البقل الفربةية    كلا التةامل و  اابر محكمة     
     تعيي  الممم  محاما للدخاع    الممم  لخ ليه م  ا بخ    يعكه 5771 كتوبر  0اأولج خا 
بالل      ارة مةت بيار الطما  ولو كا   لج  لع بم بةار وظروو قاطعة للممم  خا التانرادة ال

حةك كلا القرار خىبخ بىمكا  الممم    ارة مةت بيار الطما  مادامر مبا اة الد و  خا الحاد ة  و 
 . 2الاوكر لع تبد  بعد

 الفرع الرابع
 شرط تحويــل الوثائــق

   أبخ بدو  المةتبدار للممم  يعتبر ارطا مكم  لارط  دارة الد و أورا  و تلاع الممم  لخ بتقديع اال    
 .3المةتبدار للممم  ا يتمك  كلا اأصير م  تبظيع دخا خ بفعاليةتقديع كل  اأدلة و 

مم   أ  للل  تفرل و ائ  الت مي   موما ارطا  لج الممم  لخ بتحويل و ائ  ملو القطية للم    
لد و  تكو  خا ال الك تحر يد   وكل  اأورا  المةتبدار المفيدة خا اةمول واأورا  و الممم  لخ كو الم

لمرخو ة  ليخ  المةتبدار  د تكو     بار  و  بلارار  و مةتبدار تد ع مو و الممم  لخ خا الد و  او 
تكو  كل  ما  لج لل   ويةتو     خا كل  اأحكاع و   ورا  طع  و تقارير صبرا  وا   بار اأحكاع و 

                                                             
1
 -H. Groutel : La direction du procès par l’assureur. 

و كذلك في العدد الخاص لهذه المجلة عشر سنوات من االجتهاد المعلق عليه 68قائع الو 6332مقال منشور بمجلة المسؤولية و التأمينات لسنة   
.89نقال عن محمد كمو، المرجع السابق، ص . 626، الفقرة 67ص 6338- 6388  

2 - JEROME BONNARD : Op. Cit.p.186. 
 لشرط إدارة الدعوى، فهو يتجاوز المرحلة القضائية ـ هناك من الفقه من يرى بأن شرط تسليم الوثائق شرط قائم بذاته و ليس شرطا مكمال 3

 .28ـ محمد كمو، المرجع السابق، ص : أنظر. ويتعلق بجميع مراحل النزاع الذي تثيره الحادثة
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المعايبة والانادار الطبية طالما كابر التحقي  و  اأورا  صادة بانارا ار المدبية  و الالائية كمحطر
 .1التا يديركا الممم الد و  المرخو ة  لج الممم  لخ و كل  المةتبدار لار   ر خا 

يقرر ما  لا كا     و لممم  م  تحديد مو فخ ومو و الممم  لخ خا كل  الد و تمك  كل  المةتبدار او     
ارا ار تقاطا  و    يةتمر خا المبال ة و يةلع لخ بطلباتخ دو     يدال  المطرور و م  مدلحتخ  ا 

الما لخ للممم  لخ خا تولا  دارتنا  وارط تقديع المةتبدار ارط مكم  و التقاطا   و    يتر  اأمر ك
 .2تعويل دو  مةتبدار تد ع مو فخلارط  دارة الد و  أبخ ا يتدور    يدير الممم  د و  ال

كو  5703ر  ابو   د كا  الا  المترتك     ص ل الممم  لخ بالتلامخ بتقديع المةتبدار  بل ددو و     
م  بيبنا التاري  الالائر  خى  الالا  المترتك  لج الةقوط  موما  ولك  خا ظل التاريعار الحدي ة و 

اأورا  الطرورية لكا يتمك  الممم  م   دارة د و  ار و لخ بالتلامخ بتقديع المةتبد  ص ل الممم 
 66التعويل  كو تصفيل التعويل بمقدار يعدل الطرر ال ح  بالممم  ولل  طبقا لما اا  خا المادة 

 لا صالو الممم  لخ االتلامار المبدو   لينا خا الفقرة " حي  بدر  لج  بخ 71/34م  اأمر 
ترتك    كل  المصالفة بتائ  ةاكمر خا انطرار  و خا اتةاع مداكا  و       51م  المادة  3(1) (7)

 . 4"اال للممم  تصفيل التعويل خا حدود الطرر الفعلا الل  لح  بخ

ويفر  القابو  الفربةا خا كلا الددد بي  حالتي   خىلا كا   دع تقديع الو ائ  كو مارد ت صر خا     
لبة الممم  لخ بالتعويل  ما ةببخ لخ كلا الت صير م   طرار    تقديمنا خىبخ يكو  للممم  الح  خا مطا

وادر  و ليخ ا يطب  الالا  انتفا ا المتعل  بالةقوط   ما  لا رخل الممم  لخ تقديع كل  المةتبدار 
 و الو ائ  ريع المطالبة بنا م   بل الممم  خىبخ يح  خا كل  الحالة للممم     يطب  الالا  انتفا ا 

 .5   ليخ خا  قد الت مي المبدو 

 

                                                             
1

 .632ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص 
2
 .6222أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،ص  ـ 

3
بتبليغ المؤمن عن كل حادث ينجر عنه الضمان بمجرد إطالعه : يلتزم المؤمن له: "على أنه 37/02من األمر 67من المادة ( 7)ـ تنص الفقرة  

 ".كما يزوده بكل الوثائق التي يطلبها منه...........عليه
4
 :من القانون الفرنسي و التي تنص على L113-11-2ـ تقابل هذه المادة، المادة  

« Toutes clauses frappant de déchéance l’assure à raison du simple retard aparté par lui à …….. des productions 
de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclame une indemnité proportionnée au dommage que 
ce retard lui a causé »      
5 - JEROME BONNARD : Op. Cit.p.184. 
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 :خالصة المبحث

الحقو  التا  د ياترطنا يفرطنا القابو   لج الممم  لخ و  اةتعرطبا خيما ةب  االتلامار التا    
ر القوا د العامة الممم  لبفةخ خا  قد الت مي  م  المةمولية المدبية  خبيبا التلامار الممم  لخ خا  طا

انصطار بتحق  لبيابار المتعلقة بالصطر   با  وبعد التعا د ودخ  القةط و ديع االمتم لة خا تقلعقد الت مي  و 
الصطر   ع بيا  االتلامار الصادة التا تفرطنا طبيعة  قد الت مي  م  المةمولية المدبية والمتم لة خا 

   ع بطا خالطرر الل  لح  ال ير المطرور  وبيبا مفنوع كلا الببد و  دع اا تراو بالمةمولية    
ور مبيبي  ال اية م  كلا الببد وبطا خ تباولبا بح  ح  الممم  خا مب  الممم  لخ م  التدال  م  المطر 

 لج بح  ح  الممم  خا  دارة  اآل ار المترتبة  لج مصالفتخ م   بل الممم  لخ   ع ابتقلبا خا صتاع لل و 
ا اأصير قطا  المدبا والالائا  لببتنا خد و  المةمولية مبيبي  ااصت و بي  متابعة الممم  لخ  ماع ال

 .المةتبداركو التلاع تقديع الو ائ  و الل  يعد م  مةتللمار ارط  دارة الد و  و لبح  االتلاع اأصير و 

بنلا بكو   د ابتنيبا م  بح  التلامار الممم  لخ المتولدة     قد الت مي  م  المةمولية لببتقل و     
 .التا يفرطنا كلا العقد  لج الممم اآل   لج بح  االتلامار 

 المبحث الثاني
 التزام المؤمن في عقد التأمين من المسؤولية المدنية 

 وحقه في الرجوع
التلامار تق   لج  كما يرتك  براع  قد الت مي  م  المةمولية التلامار  لج  ات  الممم  لخ  خىبخ  مة    

 لخ    الطرر الل  لحقخ م  ارا  تحق  الصطر الممم  مبخ   تتم ل خا تعويل الممم  ات  الممم  و 
 .بد و  المةمولية( المطرور)كلا الطرر يتم ل خا  يمة ما تكبد  الممم  لخ بةبك راوع ال ير  ليخ و 

لممم  مبخ  كو التلامخ الرئيةا يعد التلاع الممم  بةداد  يمة التعويل المةتح   بد تحق  الصطر او     
كو ال اية التا م   النا تحمل الممم  لخ ةداد   و  ابوبا براع العقد  لج بحو دحي  تع الاوكر  متج و 

كبل بفةخ بمامو ة م  االتلامار  لج البحو الةاب  بيابخ ةاط المةتحقة  لج  قد الت مي   و اأ 
 .تفدي 

مم   لج مةموليتخ  و الم –لما كا  الندو م  الت مي  م  المةمولية المدبية كو حماية الممم  لخ و     
راوع كلا ال ير  ليخ ارا  تحق  مةموليتخ  بل ال ير و  م  اأطرار التا تلحقخ م  –بدفة  امة 
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كو المطرور آصر يير الممم   لج مةموليتخ و  بالتعويل  خى  الح  خا  يمة التعويل  د  بر لاص 
 .د  بمبلغ الت مي الل   با  لخ القابو  حقا مباارا خا مواانة الممم   خ دب  يةت  ر وح

يتصل الت مي   لك  ا ياول    يفنع م  لل     يفلر المةمول    الطرر م  المةمولية  بحي و     
 دع الحر  خيصرا الت مي     يايتخ المراوة  للل  كا  للاما  تاحة الماال وةيلة ل ةتنتار وانكمال و 
لل  خا الحاار كا  الممم  لخ لاتخ  و مةمول    تحق  الطرر حتج ولو  ماع الممم  للراوع  لج ال

ياية لل  كو ممارةة بوع م  الر ابة  لج ةلو  ببود تةم  للممم  بنلا الراوع  و التا تواد خينا 
 .مقتطيار الت مي م  لخ  بحي  يكو  ةلوكخ ملتلما و المم 

م  المةمولية  م  ببا ا  لج ما تقدع ةبقوع خا كلا المبح  بدراةة التلاع الممم  خا  قد الت مي  و     
 :ص ل مطلبي 

 التلاع الممم  بدخ  مبلغ الت مي : المطلك اأول -
 ح  الممم  خا الراوع: المطلك ال ابا -

 

 المطلب األول
 التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين

تقديع الصدمة واأطرار و   لج    يلتلع الممم  بتعويل الصةائر 71/34م  اأمر  56تب  المادة     
ا يلتلع الممم  لمطمو   و  بد حلول  ال العقد  و خا العقد حةك الحالة   بد تحق  الصطر االمحددة 

 .بما يفو  لل 

   التلاع الممم  يتحدد بمواك  قد الت مي  ب   يكو  مني  طيلة  56يتط  م  مطمو  ب  المادة     
كو و تحق  الصطر الممم  مبخ   بخ    خترة ةريا  العقد ب   يعول المةتفيد بمقدار الصةارة التا ةتلح

الل  يعبا    اصدا يتعند ل ير  ب   يتحمل كو بتائ  حد  يدطل   ليخ باالتلاع بالطما   و ما 
معي    د يتحق  مةتقب  بدرو البظر    كوبخ مصطئا  و يير مصطئ  خالممم  كبا يطم  بتائ  

   لج    ا يتااول لل  مبلغ 1الفعل الطار  و دي  التعويل الل  يق   د   لج  ات  الممم  لخ
بدرو البظر  ما  لا كا  المةتفيد كو بفةخ الممم  لخ  و اص  آصر  مما يعبا  بخ ا ياول و  الت مي 

                                                             
 .667ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  1
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   ي صل داحك الح  خا التعويل تعويطا يفو  حاع الطرر الل  لح  بخ حتج ا ي ر   لج حةاك 
 .الممم 

عقادكا  خيلتلع التا يق    ركا خور ابقود الممتدة خا اللم  و ب  م  العكما ر يبا خيما ةقد الت مي  و خع    
الممم  لخ بدخ  القةط م  و ر تماع العقد  لك  التلاع الممم  بتعويل الممم  لخ ا الممم  بالطما  و 

 .1المكا  المتف   لينما خا و يقة الت مي وع الصطر الممم  مبخ خا اللما  و يتحق   ا بو 

مم  بتعويل  طرار تحق  الصطر خا الت مي  م  المةمولية المدبية محورا  ةاةيا ياكل التلاع المو     
 لج الوخا  بالتلاماتخ م  انة   درتخ لت كيد  لج طرورة م  ة الممم  و اكتماع المارع الالائر   با

 طرورة كو  الطما  الل  يحتويخ  قد الت مي  م  المةمولية المدبية كاخيا ةوا  بالبةبة ل طرارو 
 .2الاةمابية  و بالبةبة ل طرار المادية

دود الطما  المو ود بخ ا يتحدد مد  التلاع الممم  بتعويل الطرر الحادل للممم  لخ خا حكلا و     
لل  تطبيقا لمبد  الدفة التعويطية الل  يةود ا يكو  الت مي  مددرا لإل را  و ا   ل  بحي   ك ر و 

و  لج يطابما لحقخ م  طرر ماد  واةمابا و  المةتح  للمطرورت ميبار اأطرار  خيقدر التعويل 
 .كل لل  بالطب  خا حدود مبلغ الت مي لل  ما يلح  م  طرر  دبا ومعبو   وكلا الكةك الفائر و 

م  انة  صر خى  الممم  ا يةتطي     يدخ  ل ير المتطرر مبلغ التعويل المتف   ليخ  كلخ  و و     
 .3ع يعول    الطرر الل   دابخبعطخ ماداع    المتطرر ل

 :لل  خا الفروع التاليةمبلغ التعويل باا  م  التفديل و  بعرل خيما يلا التلاع الممم  ب دا و     

 خا الت مي  م  المةمولية داحك الح  خا مبلغ التعويل: الفرع اأول -
 كيفية   باتناو الكار ة خا الت مي  م  المةمولية : الفرع ال ابا -
 حدود التلاع الممم  خا الت مي  م  المةمولية :  الفرع ال ال -
 آ ار وخا  الممم  بالتلامخ: الفرع الراب  -

 الفرع األول

                                                             
 .669ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  1
 .37/02من األمر   629ـ أنظر المادة  2
 .37/02من األمر 73ـ أنظر المادة  3
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 صاحب الحق في مبلغ التعويض في التأمين من المسؤولية 
الل  يح  لخ  بل  يمة الت مي  م  الممم  كو الممم  لخ الل   دع    الدائ  خا االتلاع و اأدل     

لمدلحتخ و كلا كو الوط  العاد  أ  الممم  لخ تعا د لحةابخ و و   العقد م  الممم   و لت مي  طلك ا
 .1خيبدرو  ليخ   ر العقد

 د يبتقل ح  الممم  لخ  لج صلفخ العاع  و الصا   خيكو  الصلو كو الدائ   خىلا  م  اص   لج و     
ع ا كع الدائبو    ما  لا باع الممم  مبللخ مبللخ  ع مار خابتقل المبلل  لج ور تخ  كا  الور ة ا صلفخ العا

 د يبتقل الح   لج دائبا الممم  لخ خيما تر  ا صلفخ الصا  ا كو الدائ   و الل  كا   د  مبخ  خى  الما
 د يكو  الدائ  كو المةتفيد دائبي   و  لا  خله كلا اأصير  خيحل محلخ خا الدائبية بمبلغ الت مي  اما ة ال

اأواد كع مدلحة لواتخ و واد   خاللواة و   لدالحخ كما لو  م  اص   لج حياتخ لالل  ااترط الت مي
 .2الدائبو  بمبلغ الت مي  طبقا لقوا د اااتراط لمدلحة ال ير

كلا خيما يص  الت مي   لج اأايا   و اأاصا    ما خيما يص  الت مي  م  المةمولية المدبية     
مباار  بل الممم  خيكو  كو الدائ  بمبلغ الت مي  خا حدود مقدار  خاأمر مصتلو   ل ي بر لل ير ح 

كو لل  الاص  الل  يةتفيد م  التعويل دد بال ير خا كلا الددد الطحية و يق  و 3مبلغ التعويل
بتياة طرر  ديك بخ م  ارا  حاد  تعود مةموليتخ للممم  لخ  خا حالة بقائخ  لج  يد الحياة  خىلا 

لت مي   ما  دابنع م  طرر بتقل حقنا  لج ور تنا اللي  يدبحو  دائبي  لاركة اتوخير كل  الطحية ا
 لا كا  ( رورالمط)معبو  بتياة وخاة مور نع كما  د يبتقل كلا الح  المباار  لج ممم  الطحية ماد  و 

ا لل  بعد    يكو   د دخ  التعويل للمطرور اأمر الل  يم  لخ بالحلول محلخ خكلا اأصير ممم   و 
 .4طلك مبلغ الت مي 

لا كابر العدالة تقطا بتصويل المطرور ح  الراوع  لج الممم  مباارة بما يةتح  لخ م  و      ا 
تعويل خا حدود ما يلتلع بخ  بل الممم  لخ  خىبخ ا يمك   ةباد كلا الراوع  لج  قد الت مي  لاتخ ما لع 

للل  خراوع المطرور  لج الممم  مباارة ور و المعبج الد ي  لمدلحة المطر يتطم  كلا العقد ااتراطا ب
 . ا يمك     يتحق  ا خا ييبة م ل كلا الارط ا  ا بب  تاريعا يقرر 

                                                             
1
 .960ـ أحمد شرف الدين ،أحكام التأمين،ص  

 .6989ري، عقود الغرر، ص ـ أحمد عبد الرزاق السنهو 2
 .883، ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 3

4 - JEROME BONNARD : Op. Cit.p.128. 
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بمبلغ كلا ما تحق  بالفعل خا بعل التاريعار كالتاري  الالائر  الل  يقطا باةتئ ار المطرور و     
لغ الوااك ا يبتف  بالمب"اا  خينا  التاو  71/34م  اأمر  17لل  طبقا لب  المادة التعويل وحد  و 

خ   ا ال ير المطرور  و لوو حقو خ ماداع كلا ال ير لع يةتوو حقخ خا حدود  لج الممم   و بال  مب
 ".   المبلغ الملكور م  البتائ  المالية المترتبة    الفعل الطار الل  ةبك مةمولية الممم  لخ

للت مي  م  المةمولية لمدلحة المطرور ا خا    حالة م   يا كا  اأمر خى  مارد خرل المارع و     
حااتخ ا يكفا وحد  لتصويل المطرور ح  الراوع مباارة  لج الممم  بقيمة التعويل المةتح  لخ دو  
حااة  لج ب  يقرر كلا الح   لج بحو دري    ل الندو م  خرل الت مي  انابار  خا كل  الحاار 

خا كل  الحاار يتحدد ح  المطرور خا الراوع بما يبائخ  قد و طرور  يكو  كو بعيبخ طما  ح  الم
 .1تقرر  البدو  التا تفرل الت مي  انابار  م  باحية  صر مي  للممم  لخ م  ح  م  باحية  و الت 

ما يادر لكر  كبا كو    حدول داحك الح   لج مبلغ الت مي  مركو   يطا بعدع اةتبعاد و     
ي  بمواك ب  خا العقد  و التاري   لل     الصطر  د يةتبعد باتفا  الطرخي  الصطر م  محل الت م

كما لو اتفقا  لج اةتبعاد المةمولية العقدية م   م  بطا  الت طية  اأمر الل  يبطب   لج ااةتبعاد 
 بمقتطج ب  خا التاري   كما خا بظاع الت مي  انللاما الل  يعفا اركة الت مي  م  مةموليتنا خا

 . 2بعل الحاار  كالحواد  الباامة    اةتعمال المركبة خا ةبا  الةيارار

 :يلا  ليخ خىبخ ياترط لقياع الممم  بالوخا  بالتلامخ ماو     

 .اروط  قد الت مي كو  الممم  لخ  د التلع ب حكاع و    ي -
 .   يكو  الفعل المبائ لمةمولية الممم  لخ يير مةتبعد م  حكع الت مي  -
 .الممم  لخ  د دخ   ةط الت مي     يكو  -
 .   تكو  مةمولية الممم  لخ  د تحققر   با  خترة ةريا   قد الت مي   -
   يكو  الاص  ال ال   و صلفخ خا حالة وخاتخ   د طالك الممم  لخ بالتعويل ص ل  -

 .الفترة المبدو   لينا خا و يقة الت مي 

 الفرع الثاني

                                                             
 .836، ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 1
 . 6380فبراير  62المؤرخ في  80/98من المرسوم رقم  8ـ أنظر المادة  2
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 و كيفية إثباتها الكارثة في التأمين من المسؤولية
تحق  الكار ة كو الارط الموطو ا لقياع التلاع الممم  خا  قد الت مي   خقبل و وع الكار ة ا يمك      

ا كابر مطالبتخ يير ممةةة للممم  لخ   ارة التلاع الممم  و  لك  الةمال الل  يطر  كبا يدور حول و  ا 
 . ماع الممم  لخ  و الطحية للمطالبة بالتعويلالمقدود بالكار ة التا يمد  و و نا  لج خت  الباك 

خا الك ير م  ة  امة تحق  الصطر الممم  مبخ  و الوا      الكار ة خا ماال الت مي  يقدد بنا بدفو     
لل  حي  يكو  الصطر الممم  مبخ محدد كار ة ا ي ير  ية دعوبار  و اأحيا  خى  التحق  م  و وع ال
اخ الد ة بمعرخة م   طراو العقد  م  لل  م   خا ماال الت مي   لج بطبيعتخ  و تع تحديد   لج و 

خا الت مي    لخ حيا بعد بلويخ ةبا معيبة  و الحياة لحالة الحياة خى  الصطر الممم  مبخ يتحق  ببقا  الممم
 .لحالة الوخاة يكو  الصطر الممم  مبخ كو الوخاة

ت ور الدعوبة م  و وع الصطر الممم  مبخ  و  حق لك  الم حظ  بخ خا بعل اأحيا  يدعك الت    
التلامار ر ة بظرا ارتباط المعبج بحقو  و بدفة صادة خا الحاار التا تقتطا تحديدا  د  لمعبج الكا

 حد طرخا  قد الت مي   لل  كو الا   بالبةبة لما بح  بددد دراةتخ  خالممم  لخ ا يمكبخ   ارة التلاع 
ر ة التا يلتلع بطمابنا  بمعبج    طما  الممم  ا يعمل  ا  لا تحققر كار ة الممم   ا  لا تحققر الكا

مما يدصل خا بطا  طمابخ وخقا لما  تف   ليخ   ما  لا كا  ما و   ا يدصل خا كلا البطا  خىبخ ا يعد 
 .ا   كابر تبتما  لج لار ابه المصاطر الممم  مبناو  كار ة يتبعنا طما  الممم  

الصطر الممم  مبخ الفقخ ال الك  لج    الكار ة خا معباكا الد ي  ليه مارد تحق   للل  اتف     
بما كا تحق  كلا الصطر  لج بحوالمبدو   ليخ بالعقد  و  و يمد   لج   مال طما  الممم   ا 

الم حظ    تحديد الوا عة  و الحاد ة التا تعد كار ة بالمعبج الةاب  يصتلو بحةك ما  لا كا  اأمر و 
 ع بتعويل الطرر الل  ( اأايا . اأاصا   ر. ر)عل  بتعويل الطرر الل   داك الممم  لخ يت

 .كل  اأصيرة كا موطوع دراةتباو ( المةمولية. ر)  داك ال ير بفعل الممم  لخ
 في مجال التأمين من المسؤولية المدنية 1أوالـ تحديد المقصود بالكارثة

يط يتحق  بو وع  مر الو ائ  القابوبية مبنا ما كو بة ابوبية  و  الممم  مبخ كو وا عة تحق  الصطر    
تحق  الصطر الممم  مبخ بو وع  مري   و  مور متعا بة  و  مبنا ما كو مركك ا يتحق   امعي  واحد  و 

                                                             
1
مؤمن منه وصف الخطر طالما هو لم يتحقق بعد،ويظل التزام المؤمن بالضمان كامنا حتى ذلك الوقت، فإذا ما تحقق الخطر ـ يظل للخطر ال 

كل تحقق :"المؤمن منه تحول إلى ما يسمى بالكارثة وعندئذ يصبح ضمان المؤمن واجب التنفيذ، وبناءا على ذلك يعرف الفقه الفرنسي الكارثة بأنها
 :أنظر "يعمل ضمان المؤمن للخطر من شأنه أن

-M . PICARD et A.BESSON : op.cit .p372 . 
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وا عة ك   الاا  الممم  ة  و الوخاة  و يتم ل خا وا عة بةيطة  خا معظع دور الت مي  كوا عة الحيا
خا الت مي  م  المةمولية المدبية خاأمر مصتلو   ل خا كلا الت مي  ا يطم  الممم  ما يحي   ليخ   ما 
بما يطم  بتائ  ما يتعرل لخ م  مطالبة ال ير لخ م  طرر خا اصدخ  و خا مالخ  و بالممم   ا 

بالتعويل    طرر ةببخ لخ الممم  لخ بفعلخ  و بفعل م  ية ل  بخ  و بفعل اا  يملكخ  و يكو  
 حي  يق  صط  الممم  لخ يتبعخ خورا  و ص ل مدة طويلة  و  ديرة طرر يلح  الطحية   ع 1حارةا لخ
 صيرا تبفيل كلا الدي  بالوخا  بمبلغ التعويل للطحية  خ   لا اأصير للممم  لخ بالتعويل  و مطالبة ك

 .واحد م  كل  اأخعال المتتابعة يعتبر بالبةبة للممم  لخ خعل تحق  الصطر؟
تكتةا اناابة  لج كلا التةامل  كمية صادة م  باحية المطالبة بتبفيل   ر الطما  الل  تعند بخ و     

 .كلل  بداية حةاك مدة التقادع خا د و  الممم  لخ طد مممبخ ولما  التدري  بتحق  الصطر  و الممم 
التلاع الممم  بقيمة الت مي   لقد  ار الص و بي  الفقخ حول ما ياك    اا تداد بخ خا ترتيك  حكاعو     

البعل اآلصر يراا ترتيبنا حكاع بو وع الحاد  الممم  مبخ  و م  و ائ   خالبعل يعتد خا ترتيك كل  اأ
 .2 لج حي  المطالبة بالتعويل م  اابك المطرور

  د كاو الت مل الد ي  خا  حكاع التلاع الممم     اصت و اوكر  خا طبيعتنا   لج بحو يمد و     
 . لج ربط   مال مبطقا بو وع الحاد  الممم  مبخ  و ربط   مال  كمنا بمطالبة المطرور بالتعويل

 : ليه بالمطالبة  لج ا بي و يمك  رد اأحكاع التا تترتك بو وع الحاد  الممم  مبخ و     

   قد بخ خا يطو  ةريا   القا دة    ا يلتلع الممم  بالطما   ا  لا تحق  الصطر الممم  م أـ
الممم  لخ   با   الل  يمك     يرتك مةمولية ا  لا و   الصطر الممم  مبخ و  ا يتحق  لل الت مي   و 

 كه لل   لا و   الحاد   بل التاريخ المحدد لةريا  العقد خى  الممم  ا يكو  طامبا ةريا  العقد  و 
 .ا   تمر المطالبة بالتعويل   با  ةريابخحتج و 

   المطرور ا يحت   ليخ بالدخوع التا تكو   د با ر للممم   بل الممم  ا بتياة القا دة  يطا  ـ ب
العبرة خا لل  كا بتاريخ و وع الحاد  الممم  مبخ ا ا بعد تحق  الصطر الممم  مبخ  و  نص لخ بالتلامخ

 .بتاريخ المطالبة  أ  ح  المطرور يبا  م  و وع كلا الحاد  ا م  المطالبة

                                                             
 .829،ص (عقد الضمان) ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين 1

 .YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.422 ـ 2
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                  ا تترتك بمارد و وع الحاد   ا بمطالبة المطرور بالتعويل  و حكاع التا ا تترتك  ما اأ    
 :تتم ل خا

 ا ما يتعل  باةتحقا  الممم  لخ لقيمة الت مي  التا يلتلع بنا الممم   خنل  القيمة ا تةتح   ا بمطالبة 
فا ا يكارا  ابعقاد مةموليتخ  بلخ  و م  المطرور للممم  لخ بالتعويل    الطرر الل   دابخ 

الممم  م  المةمولية الباائة  بخ  بل ا بد م  المطالبة  يا كا  اكلنا اةتحقا نا مارد و وع الحاد  
 .ود   و  طائا

ك ا ما يتعل  بالتاريخ الل  يدب  خيخ التلاع الممم  لخ بانصطار    و وع الصطر الممم  مبخ وااك 
تلاع ا يدب  وااك التبفيل  ا م  تاريخ المطالبة ا م  تاريخ و وع الحاد  الممم  م  التبفيل  خنلا اال

 .المةمولية الباائة  بخ

لل  م  ص ل تحديد مفنوع الكار ة اريعار  مدر  لج حةع كلا الادل و الوا      بعل التو     
م  (  L 124-1)قطا المادةبصدو  الت مي  م  المةمولية المدبية   لج يرار التاري  الفربةا حي  ت

تقبي  الت مي  ب   الممم  خا ت مي  المةمولية يير مللع بعد حدو  الفعل الطار المبدو   ليخ خا 
 .1العقد  ا  لا  اع ال ير المطرور بمطالبة الممم  لخ وديا  و  طائيا

  التلاع الممم    ر  ا يبت"التا تب   لم  القابو  المدبا اأردبا و  703كو ما تقطا بخ المادة و     
خا الت مي  م  المةمولية المدبية  ا  لا  اع المتطرر بمطالبة المةتفيد بعد و وع الحاد  الل  بامر 

 ". بخ كل  المةمولية

ا يبت  التلاع "م  القابو  المدبا المدر  حي  ورد بنا  بخ 503بلل   يطا كابر تقطا المادة و     
 ."اك بمطالبة الممم  لخ وديا  و  طائيا بعد و وع الحاد  المبي  خا العقدالممم    ر   ا  لا  اع المد

الكار ة خا ماال ) ما خيما يص  التاري  الالائر  خقد ةب  التبويخ  لج  بخ لع يتعرل لنلا المفنوع     
 د تببج  الصا  بالت ميبار  يير    الفقخ لقابو  المدبا وا خا التاري ا خا ا 2(الت ميع م  المةمولية

الل  يقطا ب   الكار ة خا الت مي  م  المةمولية المدبية ليةر ع الل  اا  بخ التاري  الفربةا و المفنو 
كا تحق  مةمولية الممم  لخ  بل كا مطالبة المطرور للممم  لخ بالتعويل        تعند الممم  ا 

                                                             
 .YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.422 ـ 1

 . من تحديد الخطر المؤمن منه في التأمين من المسؤولية المدنيةموقف التشريع الجزائري  -ـ أنظر الفصل األول بند 2
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  1رل لنا الممم  لخ م   بل المطروريمك     يبت    ر   ا  قك المطالبة الودية  و القطائية التا يتع
بما المطالبة المترتبة  لج الحاد  الممم  طد   لل  مم  طد  ليه كو الحاد  خا لاتخ و خالصطر الم ا 

لكبخ يمم  البتائ  المترتبة    تحق  كلا الصطر  خالت مي  م     الت مي  ا يمم  الصطر لاتخ و 
  2ي طا التعويل المترتك  لج تحق  كل  المةموليةالمةمولية ا ي طا مةمولية الممم  لخ بل كو 
 . 3خالكار ة ا تعتبر متحققة  ا م  و ر مطالبة ال ير

   التةليع بفكرة المطالبة  لج  بنا تحق  الكار ة خا الت مي  م  المةمولية  كا  يمك   بولخ بةنولة     
لك  الل  يحد  يالبا    مباارة  و البة تتب  و وع الحاد  دو   دبج ماكل خا التطبي  لو كابر المط

لتالا ت صر  خا المطالبة  بار متبا دة م  الو ر بي  الحاد  واكتااو المطرور للطرر و تتوااد خترا
 بخ كبا  م  اأطرار ما ا يتبي   ا بعد خترة طويلة م  و وع الحاد   و الصط  الممل   لج كلا صادة و 

معمار   و المقاول  خقد يق  الصط  الممد   لج الطرر   با  كلا كو ا   مةمولية المنبده الالطرر  و 
 . قد الت مي   ا    الطرر ا يكتاو  ا بعد ةبوار طويلة

البار لما كا  المفنوع التقليد  للت مي  م  المةمولية المدبية كو ت طية الممم  لخ طد المطو     
و  بل بد  ةريا   قد الت مي   بيبما ا الباتاة    حواد  و عر   با   بالتعويل التا يتعرل لنا و 

خى  .  4لو كابر    حواد  و عر   با  ةريابخابتنا  العقد و تطم  المطالبار بالتعويل التا ت ار بعد 
اركار الت مي  كابر ترخل ت طية المطالبار بالتعويل التا يتعرل لنا المنبده  و المقاول  لج 

 .د ةاه    مدة الطما  تبتنا بابتنا  العق

خا الت مي   د كا  كلا الوط  م   كع اأةباك التا  در  لج ظنور تدورار اديدة لفكرة الصطر و     
 بخ ا يواد ب   ابوبا يفرل  لج اركار الت مي  ت طية كل  المطالبار  م  المةمولية  صادة و 

ودا تحد م  حي  اةت لر كل  اأصيرة الفرا  القابوبا لدالحنا    طري  تطمي   قود الت مي  بد
الطما  يبد  ببد  ةريا  العقد ويبتنا تلقائيا  التلامنا بالطما   خلكبر  يلك الو ائ   لج الب   لج   

يمك     يةتفيد الممم  لخ م  تمديد الطما  لةبة  و ةبتي  بعد ابتنا  العقد مقابل   ةاط بابتنائخ  و 

                                                             
1
 .688ـ راشد راشد، المرجع السابق، ص  

2
 .662ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  

ديدة، اإلسكندرية، ـ محمد حسن قاسم، إنهاء عقد التأمين بعد وقوع الكارثة و ضرورات حماية حقوق المؤمن له،دون رقم الطبعة، الجامعة الج 3

 .77، ص 6007
 .YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.470 ـ 4
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نر بتائ  اأصطا  خينا  ا بعد مرور لم  التا ا تظل  بواع الت مي  م  المةمولية  و  طاخية خا بع
 .1معي 

لا  كلا اناحاو الل  يتعرل لخ الممم  لخ  حي  يططر لدخ    ةاط  طاخية مقابل تمديد و      ا 
الطمابار ا لاا  ةو  أ  طبيعة اأطرار التا تبت      ياع مةموليتخ تتطلك و ر للظنور   و أ  

راصج خا المطالبة بالتعويل  خا حي  كا  م  اأولج    كل  اأطرار  د ظنرر لك  المطرور ت
يةتفيد م  كلا التمديد تلقائيا ماداع    المطالبة التا يتعرل لنا تةتبد  لج حاد  و   ص ل مدة ةريا  

 .2العقد

طما  حقو  الممم  لنع محتوا  و للحيلولة دو   خرا   قد الت مي  م  المةمولية المدبية م  و     
مةتقرة مفادكا    الكار ة خا الت مي  م  المةمولية ط  القطا  الفربةا  ا دة واطحة و قد و والطحايا  خ

متج  –لو كابر احقة ابتنا  ةريا   قد الت مي  بالتعويل يتعرل لنا الممم  لخ و  كا كل مطالبة
كا  لل  م  ما لع يتف  الطرخا   لج  بنا  مدة الطما  بابتنا  العقد  و د  –كابر تاد  ةاةنا ص لخ 

التا  وطحر خيخ    الكار ة خا و  5743اويلية  52دبية اأولج خا ص ل القرار الل   ددرتخ ال رخة الم
ميدا  الت مي  م  المةمولية المدبية تتحق  بمارد و وع الفعل الطار و   مطالبة الطحية ليةر  ا 

بتنا   قد الت مي  ن مال طما  اكلية مةبقة ن مال الت مي    ل يكفا    يق  الفعل الطار  بل ا
 .3الممم 

عويل ببا ا  لج  ياع طولك بالتة للت مي  م  مةموليتخ المدبية و خىلا  برع المقاول م    قود متعا ب    
 ار البلاع حول تحديد الممم  الل  ي طا كل  المطالبة خى  العبرة ليةر بالممم  داحك مةموليتخ  و 

 لج المطالبة ص ل ةريا   لك  العبرة بالممم  الل  و   الفعل الممد بة  و عقد الةار  و ر  ياع المطالال
بلل  يكو  طما  الممم   د امتد  لج ما بعد ابتنج  بل  ياع كل  المطالبة  و  لو كا  العقد  د قد  و 

 .4لع يتف  الطرخا   لج ابتنا  الطما  بابتنائخا و   الفعل الطار ص ل ةريابخ و ابتنا  العقد طالم

                                                             
1
 .978ـ قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  

2
 .608ـ محمد كمو،المرجع السابق، ص  

المرجع السابق، ص ـ محمد إبراهيم الدسوقي، : مشار إليه في كل من . 220، االجتهاد القضائي، ص 6320ـ قرار منشور في مجلة دالوز لسنة  3

 .608ـ محمد كمو، المرجع السابق، ص، .  663
 .668محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  ـ 4
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كو امتداد خترة الطما  خا الت مي  م  المةمولية ا  الفربةا  د  رةج مبد ا  اما و بلل  يكو  القطو     
المدبية لتامل المطالبار بالتعويل ال حقة ابتنا  ةريا  العقد  متج كا   ةاةنا خع  مولدا للمةمولية 

    –الا  خا مدلول كلا ااتفا    بخ  بدالما لع يواد اتفا  بص و لل   و تحق    با  ةريا  العقد ط
 .1كو امتداد الطما لحة الممم  لخ خبرا   لج اأدل و يفةر كلا الا  لمد -واد

ا   كا  اأدل خا البظاع القابوبا    الكار ة خا الت مي  م  المةمولية المدبية  تتم ل ك دل  اع و     
 -خا العقد -يمك  للممم     ياترط خا مطالبة ال ير المطرور بالتعويل وديا  و  طائيا   ا  بخ

ر لحي  مطالبتخ م  طرو الطحية  بدو  ابتظا  ارتكبخ الممم  لخ ب  دج ةر ة و    مخ بالفعل الل
الال  م  د اأةباك الحقيقية لنلا الفعل و لتحدي( تحقيقا  صبرة)لل  لكا ي صل كل ااحتياطار ال لمة و 

خ خر الحاد  خا كل  الحالة و   خيعتب2المةمولية المترتك  لج الممم  ل كار ة " 3كما يطل   ليخ الفق
 ".sinistre virtuel""اختراطية 

 

 ثانياـ إثبات وقوع الكارثة
يق   لج  ات  داحك الح  خا مبلغ الت مي    بار و وع الصطر الممم  مبخ   ل ا صروا خا لل      

 لج المدي    بار التصل  مبخ  االتلاع و   بخ  لج الدائ    بار ما تقطا بخ القوا د العامة  خالقا دة 
 .4ةوا   كا  داحك الح  كو الممم  لخ  ع ال ير

الصطر محل الت مي  كما لكربا ةابقا كو م   بيل الو ائ  القابوبية  للل  ياول لداحك الح  خا و     
المعايبة يبة والقرائ  و يدصل خا لل  البمبلغ الت مي     ي بتخ بامي  طر  ان بار أبخ ي بر وا عة مادية  و 

 .5المادية  كما ياول للمحكمة    تةتعي  بصبرا  تعيبنع لتحديد  يمة الطرر

ص ل ةريا   قد الت مي   خفا و  ا  بار تحق  الصطر يتطلك   بار تحق  الصطر الممم  مبخ باللارو     
عويل ةوا  كابر كل  الت مي  م  المةمولية يق   لج الممم  لخ  ك    بار مطالبة المطرور لخ بالت

تةفر كل  ور بالمطالبة الودية للممم  لخ و المطالبة ودية  و  طائية  خفا الفرل الل  يكتفا خيخ المطر 

                                                             
1
 .667ـ المرجع نفسه، ص  

2
 .688ـ راشد راشد، المرجع السابق، ص  

 .72محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص ـ  3
 .623ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  4
 .662عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  ـ 5
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المطالبة  لج تةوية ودية للتعويل خيما بيبنما  خى  كل  التةوية ا يمك     يحت  بنا  لج الممم   
كلا خرل بادر م  ممم  لخ بتعويل الطحية  و تلاع الكو الا ت بر تحق  الصطر الممم  مبخ و أبنا 

الباحية العملية لتاريد المارع كلا التدال  م   ية  يمة  ابوبية خا ظل يياك اركة الت مي   بظرا 
م  انة  صر  خىبخ كبا  احتمال ممم  لخ بمةموليتخ كلا م  انة  و اةتباد كل  التةوية  لج ا تراو ال

 .المطرورو  التواطم بي  الممم  لخالتةوية  ائمة  لج ال   و   تكو  كبير خا م ل كل  الحالة  

للل  يالبا ما يلا  المطرور  لج المطالبة القطائية   و ت صل اأمور خا ماراكا الطبيعا الطري  و     
القطائا  لا ما اكل صط  الممم  لخ خع  يعا ك  ليخ القابو  خيددر حكع  طائا لدال  المطرور 

ب ور التةامل كبا  ما  لا يل  لج  ةاه مةموليتخ المدبية  و بقدر معي  م  التعو  يللع خيخ الممم  لخ
كا  لنلا الحكع الحاية المطلقة خا مواانة الممم    ع  بخ يةتطي     ياادل خا مطمو  كلا الحكع م  

 .حي  مبد  المةمولية  و مد  التعويل 

ما  لا كا  الممم  صدما خا د و  المةمولية     اناابة  لج كلا التةامل يقتطا مبا التفري  بي     
 .المقامة طد الممم  لخ  و لع يك  طرخا خينا

 

 ـ الحكم الصادر ضد المؤمن له وحده1
 .تاك التفر ة خا كلا الددد بي  ما  لا الحكع دادر    المحكمة المدبية  و المحكمة الالائية    

  :أ ـ صدور الحكم من المحكمة المدنية

اع المطرور د و  المةمولية طد الممم  لخ وحد  دو  اصتداع الممم  بدفتخ طامبا  ودو   لا       
تدصل م  كلا اأصير بدفتخ صدما خا الد و   خ  يكو  للحكع الدادر خا كل  الد و  حاية الاا  

لو اصت و الصدوع والموطوع  حتج و  المقطا خيخ  لا ما   اع الممم  لخ د و  طما  تاا  الممم 
 .كا  الممم  كو الل  تولج الدخاع    الممم  لخ اةتبادا  لج ارط  دارة د و  المةمولية

يةتطي  الممم  لخ    يفيد م  كلا الحكع خا د وا  بالطما  تاا  الممم  كدليل ن بار وا عة و     
ع كو التلاا  الممم  يقوع متج تحق  الصطر و تحق  الصطر الممم  مبخ خحةك  لل      ةاه طم
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   د تحق  التلامخ كلا بددور حكع طد  بالتعويل  خنلا الحكع يحقالممم  لخ بالتعويل للمطرور  و 
 .1لو كا  ييابياالصطر المبدو   ليخ خا العقد و 

كو يحمل د وا  المباارة اتاا  الممم   و  يدد  كلا القول  يطا خا الحالة التا يقيع خينا المطرورو     
حكع ي بر الممم  لخ المةمول يقطا بمةموليتخ  خنو بتمةكخ بنلا ال حكما مدبيا ددر لدالحخ تاا 

 .الموطوعر المقطا خيخ لعدع وحدة الصدوع و ا يتمة  بحاية اأمالتلاع الممم  بموابخ و 

حخ كى بار  لج تحق  الصطر  بل اأك ر م  لل  يةتطي  المطرور    يفيد م  الحكع الدادر لدال    
د اةتبد  لج ان رار بالمةمولية م  اابك الممم  لخ  خان رار ليه حاة  لج لو كا  كلا الحكع  حتج و 

طما  كبا كو الحكع الممم  لك  الحكع الل  تطم  دحة كلا ان رار يللع الممم  بالطما   خ ةاه ال
 .2ليه ان رارو 

 ب ـ صدور الحكم من المحكمة الجزائية

مواانة الكاخة  خىلا  دابر المحكمة الابائية الممم  لخ  و تتةع اأحكاع الابائية بالحاية المطلقة خا     
تابعخ خلنلا الحكع الحاية المطلقة خا مواانة الممم    لج اأ ل م  حي   بور الصط  م  اابك 

       .3الممم  لخ

يةتطي  الممم  لخ    يفيد م  الحاية المطلقة ل حكاع الابائية خا بعل المةائل التا تقيع طما  و     
الممم   و م  لل  ما يقطا ب  الحكع الابائا م     الممم  لخ  د ارتكك صط  يير  مد   خ  يمل  

م  لل   يطا    يتنع الممم  لخ بصيابة اأمابة م  بعد لل     الصط  كا   مدا  و الممم  ب   ياادل 
كو  لخ حاية مطلقة خيكو  صطم   قديا خ  يمل  الممم  ااد ا  ب   الصط  كا  تقديريا  خكل لل  ي

 . ماع الممم 

 لج  بخ  لا كا  الحكع  د  للع الممم  لخ بالتعويل خىبخ ا يكو  حاة  لج الممم   ا خا حدود     
اروط الطما  المبدو   لينا خا  قد الت مي  م  المةمولية  خ  يقوع طما  الممم   لا  بر    

 .ولية ا يدصل خا بطا  الطما الممم  لخ  د ارتكك صط    مد    و    بوع المةم 

                                                             
 .YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.492 ـ 1

 .667ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  2
3 - M . PICARD et A.BESSON : op.cit .p320 . 
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لع يك  طرخا خينا يةتطي  الممم     يفيد كو اآلصر م  اأحكاع الدادرة خا د و  المةمولية التا و     
 خيةتبد  لج    الحكع  د ودو صط  الممم  لخ ب بخ صط   مد   و  قد   و تقدير   كدليل لإل بار 

لخ حايتخ المطلقة تاا  الكاخة  الا  الابائا تكو   خىلا كا  الحكع دادر م  المحكمة الابائية خى 
 . 1 بدئل يكو  للممم     يفيد م  كل  الحاية كما لو  دي  الممم  لخ باريمة  مديةو 

 ـ الحكم الصادر ضد المؤمن لصالح واحد من المضرورين2

تاا    د يحد     يةفر الحاد      ك ر م  طحية  ختكو  لكل طحية ح  مةتقل خا التعويل    
ددر حكع خا الد و  بالقبول ايا بمقاطاة الممم  لخ المةمول و الممم  لخ  خىلا  اع واحد م  كما  الطح

 و الرخل  خنل يحول كلا الحكع حاية اأمر المقطا خيخ تاا  با ا الطحايا  لا ما  رادوا كع اآلصري  
 .لما بالطما مطالبة المةمول بالتعويل  خيصتدع كلا اأصير الممم  با تبار  مل

خ لنلا الحكع ا م   بل الممم  وا م   بل الممم  لخ ا ياول    يتمة  بحاية اأمر المقطا خي    
لل  لعدع وحدة الموطوع  خىلا  طج الحكع ب   المطرور اأول ا وا حتج م   بل الطحايا اآلصري  و 

 ا الطحايا   ما بنلا الحكع تاا  با يةتح  التعويل ابتفا  صط  المةمول  خ  ياول للممم     يتمة 
 طا للمطرور اأول بالتعويل ل بور مةمولية الممم  لخ  خ  يحت  بنلا الحكع م   لا حد  العكه و 

     . 2 بل با ا الطحايا ةوا  خا مواانة الممم  لخ  و مممبخ

للع لقبول كل  الد و  ي حظ  بخ لما كا  يح  للمطرور   امة د و  مباارة طد الممم   خىبخ ا يو     
م  لل  خى  الحكع خا الد و  المباارة لدال  مةمولية الممم  لخ    الحاد   و  الحكع ابتدا  بتقرير

 .3المطرور يتو و  لج  بور مةمولية الممم  لخ     بور التلامخ بالتعويل

بعل المةائل لما كا  داحك الح  يوااخ دعوبار خا ان بار  خقد ارت   المارع التدصل خا و     
مولية المدبية    حواد    خم   خا ماال الت مي  م  المةاةة لتصفيو  ك  ان بار    كاكلخالحة

خا حالة ةكر و ر و وع   ا يكو ائ  حائل لرصدة الةيا ة و ياترط  ادة    يكو  الة الةيارار
ل  القريبة خعليخ   بار   الارطا  متواخرا   خىلا  راد الممم  كدع كاالحاد   ويفترل القطا     كل

                                                             
 .662ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  1
 .662ـ المرجع نفسه، ص  2
 .6988د عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص ـ أحم 3
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بالتالا يكو  المارع  د  لقج  لج الممم   ك    بار    الةائ  لع يحدل  لج رصدة و  كةنا  
 .القيادة  و  بخ كا  خا حالة ةكر و ر و وع الحاد 

 الفرع الثالث
 حدود التزام المؤمن في عقد التأمين من المسؤولية 

لخ  قد الت مي  م  المةمولية المدبية المبرع بيبنما  صادة  الممم يحكع الع  ة خيما بي  الممم  و     
لاع الممم  خيما يتعل  بتحديد التلاع الممم   خ البا ما يدرا خا كلا العقد اروط معيبة يتحدد بموابنا الت

لل  بتحديد التلاع الممم  لاتخ  و ي تا خا مقدمة كل  الاروط الارط الل  يقطا بدخ  مبلغ التعويل  و 
ل وط  حد   دج لمقدار التعويل الل  يلتلع بخ الممم   بد تحق  الصطر   طاخة  لج اروط م  ص 

ولع  ك  صر  يكو  م  ا بنا  بقا  مقدار مبلغ التعويل الل  يحدل  ليخ الممم  لخ  بحي  ي
قوع الممم   كما    التلاع الممم  بدخ  مبلغ التعويل يت  ر باأحوال التا يالتعويل بي  كلا اأصير و 

كو اأمر الل  يمد  بدور   لج تحديد  قد ت مي  لد  مممبي  مصتلفي   و خينا الممم  لخ بىبراع  ك ر م  
 .مقدار التلاع الممم  بدخ  مبلغ التعويل

 :بيا  ما ورد خينا م   خكار  كا  ابد م  دراةتنا خا البقاط التاليةولبح  كل  اأمور و     
 وط عقد التأمينأوالـ الحدود التي ترجع إلى شر 

التا يتحدد بمقتطاكا التعويل الل  يلتلع بخ خا  قد الت مي  م  المةمولية و  تتبوع الببود التا ترد    
 .الممم  لخد تولع  ك  التعويل بي  الممم  و ببو تحدد الحد اأ دج لنلا التعويل و بي  ببود  م  المم 

 
 ؤمن ـ شرط الحد األقصى لمبلغ التعويض الذي يلتزم به الم1

 ليخ ا يمكبنا    تمب  الممم  لخ تاارية تندو  لج تحقي  الرب   و     اركار الت مي  كا اركار    
ت طية مالية مطلقة أ  كلا يتعارل م  مدالحنا  حي  تفرل طبيعة  قد الت مي  م  المةمولية  لج 

كلا التحديد يالبا ما يدل ا   كا  طية التا يمبحنا للممم  لخ حتج و الممم     يط  تحديدا ماليا للت 
 . 1 لج   لج ةقو ممك 

                                                             
 .926ـ قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  1
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ا ريك    وط  م ل كلا الحد التلاع الممم  يندو  لج تحقي  املة م  اأكداو م   كمنا  دخ  و     
التا تحول دو  تفا ع خا اتصال انارا ار وااحتياطار ال لمة و  الممم  لخ  بد و وع الكار ة  لج المبادرة

لل  ال والتقدير م  اابك الممم  لنع  و  طاخة  لج  بخ يقلل م  حاار انكمبتائ  تحق  الصطر  
ما لاد    كل  حدود معيبة تقو  بدكا الت طية  و لعلمنع المةب     مقدار مةموليتنع الممم  مبنا لخ 

 .1الحدود يدب  م  التلاماتنع

لا كا  اأدل كو اوال ااتفا   لج تحديد مبلغ معي  يم ل الحد و      لمقدار ما يلتلع الممم   اأ دجا 
لل  تطبيقا لمبد  ةلطا  اندارة  ا    المارع  د يتدصل خا بعل اأحيا  كما كو الحال خا بدخعخ و 

الت مي  انللاما  لج الةيارار بتحديد مقدار كلا المبلغ  و الب   لج    يكو  الت مي  يير محدد بملغ 
 .  يا كا  مقداركامعي  بحي  يكو  الممم  طامبا للمةمولية 

يتط  لبا م  دراةة بظاع الت مي  انللاما م  المةمولية المدبية الباائة    اةتعمال المركبة     و     
المارع الالائر   د حدد التلاع الممم  بتعويل ال ير المتطرر     ية مبالغ يكو  الممم  لخ مةموا 

 55/05بة وخ  الادول الملح  بالقابو     دخعنا كتعويل    الطرر البااع    اةتعمال المرك
كو ما يفيد تحديد التلاع الممم  بتعويل بتائ  الطرر الحادل خا   و 47/51المعدل و المتمع ل مر 

د ا  حدود معيبة يحت  بنا  لج الممم  لخ المةمول  طاخة  لج الاص  ال ال  المطرور خا حالة اا
المعدل  47/51مكرر م  اأمر  53خا ب  المادة  لل  طبقا لما اا المباار  و م  يحل محلخ  و 

 و كيئار الطما  /ا وا يلتلع ممم  الةيارار  لا  الطحاي" والتا تب   لج 55/05والمتمع بالقابو  
التا وطعنا الادول  لج البلديار التا تحل محلخ   ا بتةديد التعويطار اااتما ا والدولة والوايار و 

تحدد التعويطار " م  بفه اأمر حي  تب   لج  بخ 52لل  ب  المادة يميد كلا الب  ك  و " اتقخ
الممبوحة بالتراطا  و  طائيا خا  طار حواد  المرور الاةمابية  لج  ةاه الادول الملح  بنلا 

 ".القابو 

 الةلل  لكل حة التلاع الممم  ا يتااولكا  و يتطم  الادول الماار  ليخ      تحديدا لمبالغ معيبو     
ا   كا  المارع خا الو ر لاتخ لع يقيد التلاع الممم  م  حي   امالا  لج  حد  حةك بو ية الطرر  و 

المبالغ المةتحقة لامي  اأاصا  اللي  تطرروا      بخ لع يط  حد   لج لمقدار مةمولية اركة 

                                                             
 .92،ص 6006ـ محمد مصطفى الجمال، التأمين الخاص، الطبعة األولى، دار الفتح،دون مكان نشر،  1
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  اللنع  ا خا 1الت مي  بالبةبة ل طرار الاةمابية م  حي  ماموع  امالا المبلغ المةتح  للمطرور
حالة وخاة طحية بال ة  ي  حدد مبلغ الر ةمال الت ةيةا المدخوع للو  الحقو  بالقيمة المطابقة ل ار  و 

ا كابر الحدة العائدة لكل خئة م  لو  و ( 533)بو  للطحية مطروك خا مائةالدصل المنبا الة ا 
 .2الحقو  موطوع تصفيل بةبا

لاةمابية  ما بالبةبة ل طرار المادية التا تلح  بممتلكار ال ير كلا خيما يص  تعويل اأطرار ا    
لع لطرر الل   داك كل  الممتلكار  و بةبك الحاد  الل  باع    اةتعمال المركبة  ختحدد بقيمة ا

يط  المارع    تحديد لنل  القيمة  بل  للع الممم  ب دا  التعويطار التا تحددكا الصبرة المبالة منما 
 .3بل ر
لا كابر الحدود التا وطعنا المارع لمقدار التلاع الممم  خا الت مي   لج الةيارار تعتبر حدودا و      ا 

المطرور  يطا  ا    التةامل الل  يطر  خا كلا المقاع كو كل لاركة الت مي  تاا  الممم  لخ و  مللمة
خ تاا  الممم  ل المةتح  للمطرور تم ل كل  الحدود ببفه الو ر الحد اأ لج لمقدار التعويل

المةمول؟ بمعبج ما الحل لو حكمر المحكمة بتعويل للمطرور    اأطرار التا  دابتخ بمقدار يليد 
 .   الحدود التا وطعنا المارع لمقدار التلاع اركة الت مي ؟

ج تفر ة بي  التعويطار الاةمابية والتعويطار المادية  خاأوللإلاابة    كلا الةمال يبب ا   امة     
وكلا الادول  47/51كما لكربا ةاب   د تع تحديدكا م   بل المارع بمواك الادول الملح  ل مر و 

مللع بالتقيد بنلا الادول وديا  و  طائيا  خالقاطا مابر و  مللع لكل اأطراو ةوا  تمر تةوية البلاع
 .4 بد الفدل خا البلاع

لج    المارع الالائر  لع يط  حدودا لمقداركا   ما خيما يص  اأطرار المادية خقد ةب  اناارة      
ب  المادة  كو ما اا  خا  و بل  للع الممم  بت طية اأطرار المادية التا تلح  ال ير منما بل ر  يمتنا

دو  حدر المبلغ  التبعار المالية المبارة يطم  الممم  و " التا تب   لجو  53/07م  المرةوع  6
 ."اأطرار المادية المةببة لل ير رتك  لج الممم  لخ      المةمولية المدبية التا تت

                                                             
الضحايا، وذلك بتوسيع دائرة األشخاص المستحقين  ـ هناك من الفقه من يرى بأن المشرع الجزائري قد بالغ في األخذ باالتجاه االجتماعي لحماية 1

كات للتعويض بالمقارنة مع الدول األخرى، خاصة و أن القيمة اإلجمالية لتعويض هؤالء األشخاص غير محددة مما قد يهدد االستقرار المالي لشر
 .683ع السابق، ـ جديدي معراج، المرج: ألكثر تفصيل أنظر. التأمين و دعا إلى ضرورة مراجعة هذا النظام

2
 .ـ أنظر الفصل السادس من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم 

 .28/67من األمر  66ـ أنظر المادة  3
 .غير منشور 68/08/6333قرار بتاريخ  787فهرس  27299ـ ملف رقم  4

 .غير منشور 66/07/6006اريخ قرار بت 608فهرس  629237ـ ملف رقم   
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دا لحماية طحايا حواد  البظاع الصا  بالتعويطار مواخ صديو  47/51و ليخ ولما كا  اأمر     
لما كا   يطا الممم  مللع بتعويل المطرور ا تعويل الممم  لخ المةمول  وبالتالا تحديد المرور  و 

عويل المرتبط بما لح  كلا المطرور م  طرر بتياة و وع الحاد  الممم   دا  الممم  بدخ  مبلغ الت
لج لمقدار التعويل يم ل الحد اأ لار الو ر يكو  مللما للمطرور و  مبخ  خى  مقدار كلا التعويل خا

ا ياول لخ    يرا   لج الممم  لخ  و الةائ  بما يليد    مقدار مةمولية اركة الت مي   المةتح  لخ  و 
مللمة للممم  مقداركا يم ل حدود  ابوبية الاةمابية التا تةتواك التعويل و تحديد المارع ل طرار  أ 
 .الممم  لخ  طاخة  لج الاص  ال ال  المطرور  و لو  حقو خو 

ة خنا يير مللمة لخ التا تص  اأطرار الماديااتفا   لينا خا  قد الت مي  و   ما الحدود التا تع    
  لع يةتوو تعويطخ كام  م   بل اركة الت مي  يكو  بىمكابخ مطالبة الممم  لخ ا    و (المطرور)

 .المةمول

  Clause de découvert obligatoireـ شرط عدم التغطية اإلجباري 2

ية    ان فا  المطل  للممم  لخ م  لقد بركبر التاربة خا ماال الت مي  م  المةمولية المدب    
الحلر  اأمر ممم  لخ خا اتصال  ةباك الحيطة و ا حدود  ةيمد   لج تناو  الطمابنا دوبمو المةمولية 

 .1الل  يمد  بدور   لج تفا ع بتائ  تحق  الصطر الممم  مبخ

بالتالا ان  ع ايئا خايئا وخا ةبيل تنليك ةلو  الممم  لخ ودخعخ  لج  بدا  الحر  وااكتماع و     
  م  المةمولية المطموبة  بحي  يدب  مةموا      مالخ    التناو   كا  ابد م   اراكخ خا ال 

 لج ياعلخ  ك ر حردا طرار باآلصري  بقدر المةتطاع  و بال  معي  خيدخعخ لل   لج ااحترال م  ان
لل  لعلمخ المةب     مةموليتخ  دبحر محل ا تبار  بد تعويل  دع و وع الصطر الممم  مبخ و 

 .2الطرر الحادل

كو ارط يقطا ب   يتحمل الممم  انابار   و م  ص ل ما يعرو بارط  دع الت طية  يتع لل  كلخو     
لخ بةبة  و مقدارا معيبا م   يمة الطرر   و بمعبج آصر يلتلع الممم  لخ بمواك كلا الارط    ا يمم  

                                                             
 .929ـ قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  1
 .697ـ جميل موسى النعيمات، المرجع السابق، ص  2
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ا بل ياك  ليخ    يةتبقا ال ا م  كل  لج كامل الطرر الل  يلح  بخ  بد تحق  الصطر الممم  مبخ 
 .1الصطر دو  ت طية ت ميبية حتج تكو  لخ مدلحة اصدية خا  دع تحق  الصطر الممم  مبخ

لا ما خعل الال   و البةبة لد  ممم  آصر  و اأك ر م  لل  كو  دع اوال ت مي  الممم  لخ لنلا و      ا 
 . 2 ر لخلل  كا  للممم  الل  صر   قد     يطلك خةخ العقد ال ابا  و  لج اأ ل  دع ترتيك     

 ـ شرط عدم تغطية الكوارث الصغيرة 3

 و بةبة معيبة  يقوع كلا الارط  لج خكرة ممداكا  دع ت طية الممم  لمقدار معي  م   يمة الطرر    
لل     طري  اةتبعاد اأصطار الد يرة م  ماال الت مي   بحي  يقتدر طما  م  كل  القيمة  و 

 . المتوةطة خقطالممم   لج ت طية اأصطار الكبيرة  و 

لا كا  الندو م  الببد الةاب  كدخا و ائيا  خى  الندو المراو م  كلا الارط كو تصفيو و      العك  ا 
ليو تدفيتنا ا تتباةك تكابتةوية ملفار تليد م    بائنا و  لل  بعدع ابا النااندار  لاركار الت مي   و 

طي     الممم  لخ يةتطي  الت مي   لج كل  يترتك  لج اصت و كدخا كلي  الار م  مبالغ التعويل  و 
 .3اأصطار الد يرة لد  مممبي  آصري   و حتج لد  لار الممم  مقابل ليادة خا  ةط الت مي 

ارط  دع ت طية الكوار  الد يرة  و ما يةمج بببد ان فا  م  مقدار معي   د يرد بدورة بةيطة و     
(Franchise simple)  يرة خا حدود معيبة  خىلا تااولر  يمة الطرر كل  خ  ي طا اأصطار الد 

يعاك  لج كل  الدورة  بنا تمد   لج  يرا  الممم  الطرر الوا    و الحدود التلع الممم  بت طية كامل 
 .4لخ خا تعمد تطصيع  يمة الطرر الحادل حتج يدل  لج ت طية مةموليتخ ت طية كاملة

 Franchise)ار اركار الت مي   لج اعل كلا الارط مطلقادر لحيلولة دوبما و وع كلا الت  ك لو     
absolue ) بحي  يةتبعد الممم  م  بطا  الحماية الت ميبية اأطرار التا تقل  يمتنا    الحد المقرر

خا الو يقة  كما يةتبعد  يطا بةبة م  اأطرار التا تليد  يمتنا    كلا الحد  بمعبج    الممم  ةيقوع 

                                                             
1
 -Abdallah KHALIL :Les mesures particulières à l’assurance en tant qu’instrument de prévention et de 

pénalisation des responsables des dommages en matière d’accidents de la circulation routière. Revu marocaine 
de droit. N=

o 
18.année 1988.p.148. 

2
 .692ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص : ـ أنظر كال من 

 .697ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص                     
 .6798، عقود الغرر، ص ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري 3
 .82ـ مصطفى محمد الجمال، التأمين الخاص، ص  4
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كو ما ياعل كا  كلا الصطر د يرا  ع كبيرا  و م   يمة    صطر يتحق  ةوا   بصدع مبل ا معيبا
 .1للممم  لخ مدلحة دائمة خا  ا يتحق  الصطر مطلقا

م  المةلع بخ لد  معظع الفقخ    كل  الاروط التا تمد   لج ابتقا  مقدار التعويل المةتح  و     
الل  يعتبر الت مي  م  و يةود ت مي  اأطرار  للممم  لخ ا تتعارل م  مبد  الدفة التعويطية الل 

المةمولية  حد  برل خرو خ  لل     الم ل  م  كلا المبد  كو  دع تلقا الممم  لخ  و الطحية تعويطا 
 .يفو  حاع الصةارة  و الطرر خيكو  الت مي  مددرا ن رائخ

يمك     يب  العقد  لج "  لج  بخ 71/34م  اأمر  03/6 د ب  المارع الالائر  خا المادة و      
 ".تحمل الممم  لخ تصفيطا م  التعويل  لج اكل ح  يقتط  مبخ  لج    يحدد لل  مةبقا

ريع    كل  المادة تص  ت مي  اأموال  ا  بخ ليه كبا  ما يمب  م  تطبيقنا خا  طار الت مي  و      
ولية المدبية لعقد الت مي  م  المةم  م  المةمولية  بدليل ما اا  خا المادة اأولج م  الاروط العامة

مبلغ " التا تعرو ان فا  ب بخئرية للت مي  وا  ادة الت مي  و الصادة بالاركة الالاللمبتاار المةلمة و 
الل  يتحملخ الممم  لخ ل حاد  ماد   و مالا يير مباار و التعويل الل  يعفج الممم  م  دخعخ    ك

 .2" للاميا
لاروط العامة لعقد الت مي  م  المةمولية المدبية العارية الصادة بالاركة م  ا 4كلل  المادة و      

يةتفيد الممم  خا كل الظروو م    فا  مطل  طبقا للمبلغ المحدد خا " التا اا  خيناالوطبية للت مي  و 
 .3"الاروط الصادة

ير مباارة خقط وتةت بج ا ان فا  يص  اأطرار المادية والمالية ال تادر اناارة كبا  لج    كلو      
لك  الةمال المطرو  كبا كل ياول  دراا م ل كل  الاروط خا و يقة الت مي  اأطرار الاةمابية  و 
 .انللاما  لج الةيارار؟

   ب  يفيد بعدع  دراا اروط خا و يقة الت مي  م   55/05ا  ابو  و  47/51لع يتطم  اأمر      
م  لل  خىبخ ا ياول للممم     يدرا خا و يقة بو  للطحايا  و قدار التعويل المما بنا    تبق  م

                                                             
1
 .6798ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

2
 - article 1 /10 : « franchise : fraction du montant de l’indemnité déduit par l'assureur de tous sinistre à 

caractère matériel ou pécuniaire indirect garantie que l’assuré garde obligatoirement, son propre conte (sauf 
convention contraire) dans les proportions sont fixées aux conditions particulières, la franchise est opposable 
aussi bien aux tiers qu’à leurs ayants- droit ».  
3 - article 7 : «  L’assureur bénéficiera , en toute circonstance, d’une franchise absolue , dont le montant est fixé 
aux conditions particulières » . 
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الت مي  انللاما ارطا يقطا بتحمل الممم  لخ  و الةائ  بةبة  و  يمة معيبة م    با  الطرر 
معي  م  بتائ  الطرر  لل   بخ  ا ياول لخ  يطا    يعفا بفةخ م  بةبة معيبة  و ال   و 1الحادل

 ابوبية  ع المارع الالائر  بمواك بظاع التعويل الصا  بحواد  المرور حدودكما لكربا ةابقا  د رةو 
الطحية  خ  ياول التبدل م   حكاع كلا البظاع  و ان فا  م  مللمة لكل م  الممم  والممم  لخ و 

الصطوع لخ  كما ا ياول ااتفا  ب   حال م  اأحوال  لج حكع مصالو يكو  خيخ طرر للممم  لخ  و 
 .ر  و ابتقا     ح  م  حقو نماالمطرو 

م  الاروط العامة للت مي   لج الةيارار الصادة بالاركة الوطبية للت مي  تحر  61تب  المادة و     
ا تطب  خا مواانة الطحايا  و لو  حقو نع "ببد اأحكاع الصادة بطما  المةمولية المدبية  لج

 .2"ان فا ار المبدو   لينا خا الاروط الصادة

ص دة ما  دمبا      قد الت مي  م  المةمولية المدبية  د يتطم  خا  حيا  ك يرة ببودا تط  حدا و     
  دج التلاع الممم   و تعفيخ م  ال  م  التعويل  و تحمل بةبة معيبة   لج  كه الت مي  انللاما 

 .تطبط حرية المتعا دي  خيخ ر الل  يصط  لقوا د صادة تبظمخ و لج الةيارا

 ياـ الحدود التي ترجع إلى تعدد عقود التأمينثان

   يقوع الممم  لخ بىبراع  دة  قود ت مي  م  المةمولية  بد  ك ر  يةالعملالحياة ك يرا ما يحد  خا     
م  ممم    ما بندو الحدول  لج مبالغ ت مي  تفو  مقدار الطرر الل  لحقخ م  ارا  ابعقاد 

لكا يطم  الحدول  لج ت طية كاملة لبتائ  تحق  مةموليتخ مةموليتخ تاا  ال ير المطرور   و 
  .الممم  مبنا

وةبتعرل خيما يلا  لج ماكية تعدد  قود الت مي   ع بوط  بعد لل  اأ ر المترتك  لج  ياع حالة     
 .التعدد خا تحديد التلاع الممم  بدخ  مبلغ التعويل

 

 ـ ماهية تعدد عقود التأمين1

                                                             
 .28/67من األمر  69ـ يستثنى من ذلك الشروط التي تضمنها القانون ذاته مثل اإلعفاء الوارد في المادة  1

2 -article 25 :«Disposition spéciales à la garantie responsabilité civil : ne sont pas opposables  aux victimes ou à 
leur ayants droit les franchises  prévues aux conditions particulières ». 
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م  صطر و    يتعدد المممبو  لاا  واحد ولمدلحة واحدة و قود الت مي  كبا كالمقدود بتعدد      
 .1خا مةتو  واحد  يطاتكو   قود الت مي     و ر واحد و واحد  بحي  

يتط  لبا م  ص ل كلا التعريو  بخ ياترط لقياع حالة التعدد خا الت مي  م  المةمولية    تكو  و     
محل        تكو  المةمولية المطموبة خا العقود المتعددة مةمولية  قود الت مي  المتعددة متحدة ال

   يقدد مبنا حماية مدلحة اصدية د مبتاة أ ركا    لار الفترة  و    تكو  كل  العقو و واحدة  
مدلحتخ   طاخة  لج قود م   بلخ  و م  يير  ولك  لحةابخ و للممم  م  مةموليتخ  ةوا   برمر كل  الع

بوة  الممم  لخ    يتقاطج م  كل المممبي  المبالغ الواابة بمقتطج العقود المبرمة   بخ ياك    يكو 
كو ما يقدد و و   ر  حدكا  لج واود اآلصر  و ا يتخا آ  واحد و معنع        تبت  كل  العقود   ركا  
 :مظنري  تعدد  قود الت مي   لج كل  الااكلة يمك     ي صل  و 2مبخ    تكو  العقود خا بفه المةتو 

يكو  خيخ  قد الت مي  تكميليا كدخخ ت طية الصطر الل  لع ي طخ  قد الت مي  اأدلا   :المظهر األول
  خيكمل 3الل   مد خيخ الممم   لج تحديد التلامخ بحد   دج  و حد  دبج  و ببةبة معيبة م  الطرر

 .العقد ال ابا العقد اأول خا حدود  يمة الت مي 

و  خيخ  قد الت مي  تاميعا  ختتام   قود الت مي  المبرمة بحي  تليد مبالغ الت مي  يك: المظهر الثاني
يندو خا ال الك را  تحق  مةموليتخ تاا  ال ير  و خينا    مقدار الطرر الل   داك الممم  لخ م  ا

  لخ م  كلا التعدد  لج تامي  مبالغ الت مي  المتعددة للحدول  لج طما  يفو  مقدار مةمولية الممم
 . 4تاا  ال ير المطرور

 يا كابر دورة التعدد خىبخ يير اائل ماداع المارع  د مبعخ بب  دري   حي  اا  خا ب  و     
ممم  لخ  ا اكتتاك ا يح  أ  "  بخ 32/37المتمع بالقابو  المعدل و  71/34م  اأمر  00مادة ال

 ".م  بفه الطبيعة لبفه الصطرت مي  واحد و 

                                                             
1
 .6269ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  

2
 .6268ـ المرجع نفسه، ص  

 .680يل النعيمات، المرجع السابق، ص ـ موسى جم 3
 .888، ص (عقد الضمان)ـ مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين: ـ أنظر كال من 4

-YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p.330. 
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تعويطا المتعل  ا الب  طم  اأحكاع العامة لت مي  اأطرار  لج طو  المبد  ال د ورد كلو     
م  تحقي  رب     طري  الت مي   يمب  الممم  لخلل  يحكع كلا البوع م  الت مي  و ابالبظاع العاع  و 

 .تقاطا ما يااول الطرر الل  لح  بلمتخ المالية م  ارا  تحق  الصطر الممم  مبخو 

 ب على قيام حالة التعدد في تحديد التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويضـ األثر المترت2

لبفه الصطر   ا    و ر يبا         المارع الالائر  لع يال تعدد  قود الت مي  م  بفه الطبيعة     
كلا التعدد  د يواد خا الحياة العملية ةوا  بدورة اصتيارية ك   يمم  الممم  لخ  لج مةموليتخ لد  

اططرار  ك   ي  متعددي  لك  ببةك مصتلفة ا تتااول القيمة الكلية للصطر  و تتااولكا   و باكل مممب
 .الماتر  لةيارة  قد ت مي  م  المةمولية خا آ  واحديعقد كل م  البائ  و 

 د خر  المارع الالائر  خا حالة واود م ل كلا الفرل بي  تعدد  قود الت مي  التدليةا والتعدد و     
 .ير تدليةاال 

 :أ ـ تعدد عقود التأمين التدليسي

يعتبر تعدد  قود الت مي  تدليةا  لا  دد الممم  لخ م  ورائخ    يابا ربحا يير ماروع  ب   ياعل     
طج كل  ماموع مبالغ الت مي  خا كل  العقود المتعددة يليد    القيمة الكلية للصطر  بقدد    يتقا

 .1ا بلل  خائدة تليد    الطرر الل  لح  بخيابالمبالغ  بد تحق  الصطر و 

لل  م  ص ل اعل مبالغ الت مي   كبر م   يمة الصطر بدورة تدليةية و  خىلا تع تعدد  قود الت مي     
الممم  مبخ بقدد الحدول  لج رب  يير ماروع  خى   قود الت مي  المتعددة تق  باطلة  ةوا   برمر 

خقا لما اا  خا الفقرة ال ال ة لل  و  يا كا  تاريخ  برامنا  و الية اميعنا خا و ر واحد  و بدورة متت
يمد  اكتتاك  دة  قود ت مي  لبفه الصطر " التا تب   لج  بخالملكورة      و  00ة م  المادة اأصير و 

ا يكفا   بار الم ااة لاتنا و  يق   لج الممم    بار ي  الممم  لخ  و "بط   كل  العقود ببية ال    لج
 . أبنا ليةر  ريبة  اطعة  لج ال  

خىلا   بر الممم  ي  الممم  لخ ةوا   بل و وع الحاد   و بعد  خى  العقود المتعددة تق  باطلة وا     
يللع الممم  بدخ  مبلغ التعويل  خا حي  يمكبخ اةتبقا    ةاط الت مي  التا  بطنا ريع بط   العقد 

 . 2كتعويل لخ    ي  الممم  لخ

                                                             
 .6262ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر ، ص  1
 .6هامش رقم  623ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  2
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 :تعدد عقود التأمين غير التدليسي ب ـ

 لا تع التعدد بدورة يير تدليةية ب   كا  الممم  لخ حة  البية   و لع يةتط  الممم    بار ةو      
لك  وخقا لبظاع التولي  البةبا  و ما يةمج وتبت  آ اركا و بيتخ  خى   قود الت مي  المتعددة تظل دحيحة 

كع التعويل المةتح  للممم  لخ حيبما يليد ماموع مبالغ الت مي     بمبد  المااركة  خالقا دة التا تح
 يمة الصطر تقطا ب   كل ممم  ةيلتلع بدخ  مبلغ تعويل يعادل البةبة بي  المبلغ الممم  بخ لديخ  لج 
  يمة ماموع مبالغ الت مي  خا العقود المتعددة  بارط  ا يتااول ماموع ما يةتوخيخ الممم  لخ م 

كلا ما يةمج ببظاع التولي  البةبا لمبالغ الت مي  الل   صل بخ دار ما  دابخ م  طرر  و تعويل مق
خا حالة حة  "التا بدر خا خقرتنا ال ابية  ل  بخالملكورة      و  00المارع الالائر  خا المادة 

 ليخ خا حدود البية   لا تعددر  قود الت مي   يبت  كل واحد مبنا آ ار  تباةبيا م  المبلغ الل  يطب  
 "القيمة الكلية للاا  الممم 

كابر مبالغ الت مي   لج  لج مةموليتخ لد      مممبي  و  خلو خرطبا     حد اأاصا   م     
 بد تحق  الصطر  دا وكابر  يمة الطرر5333333دا 6333333 دا0333333التوالا 

:                                                                                                        التوالا  لجقا دة البةبية ةيكو  خى  ما يتحملخ كل ممم  وخقا للدا 0233333
دا  خيكو  بلل  التلاع الممم  بدخ  مبلغ الت مي  خا حالة 233333دا 5633333دا 5533333

د ااترا  المممبي  اآلصري  معخ خا دخ  التعدد   ل م  التلامخ خا الحالة التا يكو  خينا الممم  الوحي
 . التعويل

لقا دة البةبية خا حالة التعدد بميل خا الت مي  م  المةمولية بي      خرول مصتلفة لتطبي  او     
 .كلا حةك بوع العقودو 

كو الفرل الل  ا ي ير    مي   قود الت مي  محددة القيمة و يتعل  اأمر بكو  او  :الفرض األول
 . ي  يمك  تطبي  القا دة البةبية بالاكل المبي  ةابقا  اكال 

يتحق  خا حالة كو  امي  العقود التا تطم  بفه الصطر يير محددة القيمة    ت مي  و  :الفرض الثاني
يير محدد  خفا كل  الحالة يولع مبلغ التعويل بالتةاو  خيما بي  المممبي  المتعددي   خنع  ل  

يفترل خا لدائ   و بدفة  د  يامعنع التطام   بل الدائ  أ  التطام  متطامبو  خا الدي   بل ا
للممم  لخ    يرا   لج    ع كل ممم  ب دا  التعويل كام  و  لج لل  يلتل المديبي  ببفه العقد  و 
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مطرور   ماا للدفة مبنع  لج  ا يتااول بطبيعة الحال  يمة التعويل الل  يلتلع بخ تاا  ال
ج للممم  الل  يرا   ليخ الممم  لخ    يرا   لج با ا المممبي  ليةترد ما دخعخ  بنع يبقالتعويطية  و 

 .للممم  لخ  و المطرور

كو الفرل الل  ي ير بعل الدعوبار العملية  ي  تكو  مةمولية  حد المممبي  محددة و  :الفرض الثالث
كلا الفرل بي  ما  لا كا  مبلغ يميل الفقخ خا و بمبلغ معي  خا حي  تكو  مةمولية اآلصر يير محددة  

التعويل   ل م  المبلغ الممم  بخ لد  ممم  المةمولية المحدودة  و  ك ر م  لل   خفا الحالة اأولج 
يولع مبلغ التعويل بي  المممبي  وخقا للقا دة البةبية   ما  لا كا  مبلغ التعويل  كبر م  المبلغ 

ما لد  ممم  المةمولية المحدودة  و  ج حد المبلغ الممم  بخالممم  بخ خىبخ يولع بالتةاو  حتج يدل  ل
 .لاد    لل  يتحملخ ممم  المةمولية ال ير محدودة

بصل  مما ةب   لج بتياة مفادكا    التلاع الممم  بدخ  مبلغ التعويل خا الت مي  م  المةمولية     
م   قد ت مي  لد  مممبي  متعددي    المدبية يت  ر خا الحالة التا يكو  خينا الممم  لخ  د  برع  ك ر

ولل   ما بتصلدخ م  التلامخ  لا كا  الممم  لخ ةا  البية خا  براع كل  العقود   و بتصفيل مقدار 
 .كلا  دا كا  الممم  لخ حة  البيةحيدا للار الصطر و التلامخ    الحد المقرر لو كا  مممبا و 

ددة ليطم  م  ص لنا بتائ  تحق  مةموليتخ تعتبر وا عة للل  خى   ياع الممم  لخ بىبراع  قود متع    
لو يل كامل الطرر الل  لح  بخ حتج و مقررة لمدلحة الممم   أ  كلا اأصير ا يكو  مللما بتعو 

الماال الل  يطمبخ  أ  اأدل  بدئل    يولع  ك  التعويل  لج ةائر المممبي  كا  خا الحدود و 
 .32/37المتمع بالقابو  المعدل و  71/34م  اأمر  00مادة  لج بحو ما بدر  ليخ ال

 الفرع الرابع
 آثار وفاء المؤمن بالتزامه

  تتعل  يترتك  لج  دا  الممم  التلامخ الكامل بالتعويل    تبر  لمتخ م   ية التلامار  صر     
 بل مبلغ  يح  لخ الحدول  لج مصالدة كتابية تددر  ادة    ال ير الل بالحاد  محل المطالبة  و 

تعد كل  المصالدة بم ابة الةبد الصتاما و التعويل    اأطرار التا بامر    الحاد  الممم  مبخ  
درا العمل  لج    تاتمل تل  المصالدة و  ال ير المطرور ا ملو التعويل خيما بي  الممم  و الل  يبن

لراوع  لج المتةبك خا  لج خقرة بموابنا يتع حوالة ح  ال ير المطرور  لج اركة الت مي  خا ا
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الطرر  بحي  ا يح  لل ير المطرور بعد    حدل  لج  يمة التعويل المةتح  لخ م  الممم     
 :لل  لةببي رار التا تةبك خينا  و يرا   لج المتةبك خا الحاد  للمطالبة بقيمة اأط

  م  المةمولية ال ير ت ميكو خا ال  بمارد ةداد  التعويل لمةتحقخ و ابتقال كلا الح   لج الممم :األول
 .بالتالا ت ل يد كلا اأصير    المطالبة بقيمة الطرر للمرة ال ابية مم  تةبك خيخالمطرور  و 

أ  القول بعكه لل  يعد  ص ل بمبد  التعويل القائع  لج   ادة الحال  لج ما كابر  ليخ  بل  :الثاني
ل    يام  المطرور بي   ك ر م  تعويل    الحاد  دو  ليادة  و بقدا   مما يقتطا معخ  دع اوا

ويصرا بلل     رةالتخ الفبية  لار الحاد   حتج ا يكو  الت مي  وةيلة لإل را   لج حةاك الممم 
 . اا تدادية المبوط بخ تحقيقناو 

ي ور التةامل حول حاية المصالدة التا يو عنا ال ير المطرور  بد اةت مخ للتعويل؟ وكل و     
بعد تو يعنا الراوع مرة  صر   لج الممم  للمطالبة بتعويطار تص  الحاد  الل  ار   ليخ ياول لخ 
 .التصال ؟

 التاارية  وبالطبط  لجر خا المواد المدبية و لإلاابة  لج كلا التةامل يبب ا التعرل لقوا د ان باو     
الت اير  لج ةبد بما "ما اا ر بخ م   حكاع حي  تب   لج    م  القابو  المدبا و  006المادة 

لو لع يك  الت اير مو عا مبخ ماداع  لج الدائ   لج    ي بر العكه و  يةتفاد مبخ برا ة لمة المدي  حاة
كلل  يكو  الحكع  لا   بر الدائ  بصطخ دو  تو ي  ما يةتفاد مبخ برا ة تخ  و الةبد لع يصرا  ط م  حيال 

 ".كابر البةصة  و المصالدة خا يد المدي و بةصة  دلية  صر    و خا مصالدة لمة المدي  خا 

 ليخ خى  المصالدة المحررة م   بل ال ير المطرور  و المو عة م   بلخ تعد حاة  ليخ خيما ورد و     
ا ياول لخ العدول  بنا  و الراوع مرة  صر   لج الممم  للمطالبة بمبالغ  صر  تص  م  مبالغ و  بنا

 .ع يك  كبا  تفا ع ل طرار لع تك  موطوع تةوية م   بللار الحاد  موطوع المصالدة  ما ل
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 المطلب الثاني
 حـــق المؤمـــن فـــي الرجــــوع

لقد كفل المارع ح  المطرور خا الت مي  م  المةمولية باعل التلاع الممم   بلخ التلاما ماردا م      
الل  كا  حديلة ت  ير باار للمطرور و   بتقرير الح  المكل الدخوع المةتمدة م   قد الت مي   و لل

خا المقابل لع ي فل المارع    حقو  ومدال  و حقيقا للت مي  انللاما خا  حكاع المةمولية المدبية  
الممم  خ حاط  قد الت مي  م  المةمولية بطمابار تمد   لج تحقي  بوع م  التوال  خا الع  ار 

 لج المةمول    تحق  الطرر حتج ولو كا  م  للراوع المتداصلة خيخ  ب    تا  الماال  ماع المم 
م ال لل     يرا  الممم  ةم  خينا القابو  بنلا الراوع  و لل  خا الحاار التا يالممم  لخ لاتخ  و 

الل   د  التعويل  لج المطرور  لج الممم  لخ الل  ةقط حقخ خا الطما  لمصالفتخ  حد االتلامار 
يطا لو و   الصطر الممم  مبخ بصط  م  الممم  لخ واص  م  ال ير المبدو   لينا خا العقد   

 .خىبخ ياول للممم     يرا   لج كلا ال ير الماتر  م  الممم  لخ خا تحقي  الصطر الممم  مبخ
لبح  التةامار التا ت ار با   ح  الممم  خا الراوع خا الت مي  م  المةمولية المدبية  ةمبا كلا و     

 :لفروع التاليةالمطلك  لج ا

  ةاةخ القابوباماكية ح  الراوع و : الفرع اأول  -
 الراوعح   اروط : الفرع ال ابا -
 حاار الراوع خا الت مي  م  المةمولية المدبية: الفرع ال ال  -
 آ ااار الرااااوع: الفرع الراب  -

 الفرع األول
 ماهية حق الرجوع و أساسه القانوني

لمباد  الت ميبية المةتقر  لينا بحةبخ   را م  آ ار  ياع الممم  ب دا  م  ا 1يعد الحلول  و الراوع    
 .ما كو  ةاةخ القابوبا؟مطرور  خما المقدود بح  الراوع و التعويل المةتح  للممم  لخ   و ال

 
                                                             

1
حظ أن المشرع الجزائري يستعمل كال المصطلحين بصدد حق المؤمن هذا فهو يستخدم تارة مصطلح الحلول وتارة أخرى مصطلح ـ يال 

الرجوع، وهما يعبران عادة عن المعنى ذاته، غير أن هناك من يرى بأن مصطلح الحلول يعبر دائما عن وجود شخص أجنبي عن العقد، أما 
 .  6هامش رقم 626جهة أحد طرفيه وتحديدا نحو المؤمن له، أنظر ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص مصطلح الرجوع فقد يكون في موا
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 أوالـ ماهيــة حــق الرجــوع

بخ م  صةارة   قد الت مي  م  اأطرار كو  قد تعويل يندو  لج تعويل الممم  لخ  ما يلح     
ام  بي  التعويل ا ياول للممم  لخ    ي مة    تحق  الصطر الممم   ليخ وتطبيقا لمبد  التعويلباا

 .بي  مبلغ الت مي  م  الممم  حتج ا ي ر  ب ير ةبك ماروع  لج حةاك ال يرم  مةبك الطرر و 

   و الراوع  لج المةمول  المممللل  يالبا ما يكو   لج الممم  لخ    يصتار بي  الراوع  لج     
م   مة ا ياول لخ الراوع  برع  قد الت مي  لنلا ال رل  و  كو  ادة ما يصتار الراوع  لج الممم  أبخو 

تبتقل  ليخ د وا  بحكع و الل  يحل محلخ خا كلا الراوع و  لج ال ير المةمول  بل الممم  ك
خا حدود ما  دا  م  تعويل خا الد و  التا  القابو  خمفاد الحلول  ل     يحل الممم  محل الممم  لخ

 .   1تكو  للممم  لخ  بل م  تةبك بفعلخ خا الطرر الل  باع  بخ التلاع الممم 

لا كا  راوع الممم     بةيط خا الت مي   لج اأايا   خى  مة لة    لج المةمول بنلا الاكل واط  و وا 
التةامار القابوبية خيما يص  الت مي  م  راوع الممم   لج المةمول    الطرر ت ير الك ير م  

المةمولية  أ  تطبي  ما ةب   لج كلا البوع م  الت مي  يفيد راوع الممم   لج الممم  لخ الل  تاتم  
كو  مر يير مبطقا  خىلا كا  م  خا كل  الحالة دفتا الممم  لخ والمةمول خا بفه الو ر  و  خيخ 

راوع  لج الممم  لخ الل   برع  قد الت مي  م  المةمولية خى  كلا المتدور    يمب  الممم  الح  خا ال
 .الت مي  يدب  ب  معبج   ي  يمك  للممم     يةترد بيد  اليمبج ما يكو   د  دا  بيد  اليةر 

لعل كلا الوط  كو الل  دخ  بالبعل  لج القول ب بخ ا حلول خا  قد الت مي  م  المةمولية و     
 .2طر الممم  خا كلا الت مي  كو  ياع مةمولية الممم  لخ المةمول    الطررالمدبية  أ  الص

دد بالبظر  لج الدفة التعويطية و   كلا الحكع لما كا  ماال حكع الحلول يتحيير  ببا بر   بخ و     
كو ما يفةر  دع ةريابخ خا ماال الت مي   لج اأاصا  خىبخ يدور واودا و دما م  كل  الدفة  و 

ليه  دل  لج لل  الت مي  م  المةمولية المدبية  و  لج الت مي  م  اأطرار بكل  بوا خ بما خينا يبطب  
بلل  صول المارع   و 3م     المارع الالائر   د بظع الحلول طم  اأحكاع العامة للت مي  م  اأطرار

                                                             
 .  637ـ أحمد أبو السعود، المرجع السابق، ص  1
 .986ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  2
 .37/02من األمر 98ـ أنظر المادة  3
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دور خينا حلول بحكمتخ التاريعية د و  اصدية للممم  للراوع  لج ال ير المةمول خا حالة ا يت
 .الممم  محل الممم  لخ

نبا  م  التاري  ما لكك  لج  بعد م  كلا خا تطبي  مبد  الدفة التعويطية خا الت مي  م  خ    
المةمولية  خمب  الممم  خا الت مي  م  المةمولية    الةيارار الح  خا الحلول محل المطرور خا 

م   53ما ما ب   ليخ المارع العرا ا خا المادة كلا تماو ع  لج ال ير المةمول    الحاد  الراو 
يحل الممم  خا حدود " التا اا  خينالية المدبية    حواد  الةيارار و  ابو  الت مي  انللاما م  المةمو 

 . 1"ما دخعخ للمتطرر محل كلا اأصير خا حقو خ تااع ال ير المةمول مدبيا

 ثانياـ األساس القانوني لحق في الرجوع

 لج ال ير المةمول لع يك  ال ربية خكرة الحلول ك ةاه لراوع الممم  ببا التاريعار العربية و    ت    
بما كا  بتياة بطور طويل مرر بخ كل  المة لة كاب ب ا و  ر ص لخ مح  للص خار الفقنية وت ير ا 

قوا د التقليدية يرا  لل  م  باحية  لج  بخ لع يك  م  الةنل تطبي   ا دة م  الااتااكار القطائية  و 
الاامدة  لج وا   اديد كو الت مي   كما يرا  م  باحية  صر   لج طبيعة الت مي  لاتخ كبااط  بةابا لخ 

 .  2خبيةواخ  خنو يتطم  اوابك ا تدادية و ابوبية و طبيعة متعددة اأ

ر المةمول بظرا  د تبو ر اآلرا  التا  يلر خا اأةاه القابوبا لح  الممم  خا الراوع  لج ال يو     
 :لطبيعة الت مي  التا ةب  توطيحنا  وم   برل اأةه التا ببا  لينا كلا الراوع ما ي تا

 3(الفعل الضار)ـ المسؤولية التقصيرية 1

 ل ير   دحاك كلا الر      راوع الممم   لج المةمول يرا   لج ارتكاك كلا اأصير خع   د      
اك  التعويل   ا    ما يرد  لج كلا الر   كو  بخ  يفل حقيقة  لج  لحا  طرر بالممم  مما اةتو 

   المةمول    الحاد  لع يةبك طررا قد الت مي   و منمة مفادكا    التلاع الممم  بالتعويل مددر   
 .4للممم  الل  تلقج   ةاطا خا مقابل التلامخ كلا

 

                                                             
1
 . 622، ص 6007ث السيارات ، دون طبعة،دار الثقافة، األردن ـ ماجد لؤي ذيب، التأمين ضد حواد 

 .926ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  2
 .6هامش رقم  629ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  3
 .906ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  4
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 ـ الحلول2

د العامة للحلول   ل مةمول    الطرر طبقا للقوا ير   دحاك كلا ااتاا     الممم  يرا   لج ال    
لمتةبك المةمول    تحق  بدخعخ مبلغ الت مي  للممم  لخ يكو   د وخج بدي  مةتح   لج ا   الممم  و 
طج    العقد المبرع لك  كلا الر   مبتقد  يطا أبخ ت اتالا يكو  م  حقخ الراوع  ليخ  و بالالصطر  و 

 .   1لممم  ا يمد  دي  يير  بل ديبخ المةتح  بلمتخ بمواك  قد الت مي الممم  لخ  خابي  الممم  و 

 ـ القـــــانون3

حلول الممم  محل الممم  لخ خا الد او  التا تبا  لخ  بل لفقخ والقطا   لج مبد  اتف  ا  بعد      
 ر بنع الةبل ال ير المةمول    الطرر خا ت ميبار اأطرار كبتياة حتمية للدفة التعويطية  خقد تفر 

حر  خا تحديد اأةاه الل  يرتكل  ليخ كلا الحلول  خبعد  الكع    تكييفخ م  العرو التاار  الب
درااخ تحر  حد  حاار الحلول القابوبية التا ب   لينا القابو   كا  ا بد م  وط  ب  صا  و  ا 

  القابو  بفةخ  للا يقرر للممم  الح  خا الحلول محل الممم  لخ  خ دب   ةاه ح  الراوع كو ب
د وبالريع م  لو لع يب   لج لل  خا العق لج المتةبك خا و وع الصطر حتج و يمك  للممم     يرا  

 .2بي  المتةبك المةمولابعداع الع  ة بيبخ و 

مبنا التاري  الالائر  والمتم ل خا ت مي  و كلا الر   كو ما باتر تراحخ ال التاريعار الصادة بالو     
يحل الممم  محل الممم  لخ " التا تب   لج  بخمبخ و  05خا المادة م  ص ل ما اا   71/34اأمر 

الد او  تاا  ال ير المةمولي   خا حدود التعويل المدخوع لخ  وياك    يةتفيد  ولويا و  خا الحقو 
ة ما  لا خا حالالكلا حةك المةمولية المترتبة  و الممم  لخ م   ية د و  راوع حتج اةتيفائخ التعويل 

تةبك الممم  لخ خا اةتحالة  ياع الممم  برخ  د و  راوع طد ال ير المةمول  يمك    فا  الممم  م  
 ".الطما   و ال  مبخ تاا  الممم  لخ

ا   كا  لت مي  اأطرار  يير  بخ و  د ر يبا خيما ةب     كلا الب   د ورد طم  اأحكاع العامة و     
ال ير المةمول خا الت مي   لج الممتلكار  خىبخ ا يدل  خا امي   يدل  ك ةاه لراوع الممم   لج

                                                             
 .996، ص ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين: ـ أنظر كال من 1

 .696ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص                     
 .6هامش رقم  629ـ هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص  2
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كو ما ةبرا  خا التفديل   يصتلو الت ةيه م  حالة أصر  و حاار الت مي  م  المةمولية المدبية  ي
 :الموالا

 أـ الرجوع على الغير

( لتطام   و التطامعبا)كا الحالة التا تبعقد خينا المةمولية الماتركة للممم  لخ م  اص  آصر و     
خىلا راعر كل  الطحية  لج الممم  لخ بكل المبلغ المةتح  لنا بدفتخ متطام   و متطامع م  ال ير 

ةمولية المدبية المبرع بيبنما    خيرا  الممم  لخ بدور   لج الممم  طبقا لعقد الت مي  م  الم1المةمول
وع  لج ال ير المةمول ببديبخ خا كلا مقابل لل  يحل الممم  محل الممم  لخ خا حقخ خا الراو 

كا الحالة الوحيدة التا يمك  خينا الملكورة       و  05يكو  كلا الراوع  لج  ةاه المادة و   2التعويل
 .تطبي  ب  كل  المادة خا الت مي  م  المةمولية

 ـ رجوع المؤمن على المؤمن لهب 

الد و  المباارة للا   ر المارع كو حماية المطرور مولية المدبية الندو م   للامية الت مي  م  المة    
كل  الد و  صالية م     دخوع تتمة  بنا اركة الت مي  تاا  المطرور  و ليخ ا يت  ر ح  للمطرور و 

 .3المطرور ب    ص ل يكو  دادر م  الممم  لخ  و    مصالفة لببد م  ببود  قد الت مي 
خا ت مي  محاخظ  لج اللاميتخ  لك  و للمطرور ليبقج بظاع ال تقوع اركة الت مي  بدخ  التعويلو     

حتج ا يبقج بعيدا       الا   يكو  للممم  لخ بالتلاماتخ خا  قد الت مي  و  مقابل لل   لا  صل الممم 
الةمال المطرو  كو  لج   و 4الح  خا الراوع  لج الممم  لخ اةترداد ما تع دخعخ م  تعويل للمطرور

 .د كلا الراوع؟    ةاه يةتب
 71/34م  اأمر  05لقد ا تدر تبظيع المارع الالائر  للحلول خا ماال الت مي  بمواك المادة     

  لج حالة حلول الممم  محل الممم  لخ خا الراوع  لج ال ير المةمول  خا حي   يفل تبظيع  حد 
لع داد ما دخعخ م  تعويل  و لخ اةتر كا راوع الممم   لج الممم   كع حاار الراوع  لج المةمول و 

تداركر اأمر خا تبظيمنا للت مي  ة التا  ادر و يتدار  كلا انيفال كما خعلر با ا التاريعار العربي
 م  بظاع الت مي  انللاما  لج  بخ 55انللاما م  المةمولية حي  ب  المارع اأردبا خا المادة 

                                                             
1
 .986ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

 .979ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  2
 .662 ـ نادية ياس البياتي، المرجع السابق، ص 3
 . 622ـ لؤي ماجد ذيب، المرجع السابق، ص  4
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ئ  اةترداد ما دخعتخ م  تعويل  لج ال ير خا    الةاالت مي  الراوع  لج الممم  لخ و  ياول لاركة"
م   ابو  الت مي  انللاما  لج  53كلل  ب  المارع العرا ا خا المادة و   ......"م  الحاار التالية

  " خ تاا  ال ير المةمول مدبيايحل الممم  خا حدود ما دخعخ للمتطرر محل كلا اأصير خا حقو "  بخ
ياول للممم     " التا اا  خينا ابو  الت مي  انابار  المدر  و م   54 يقابل كلي  البدي  المادةو 

الةيارة  د اةتصدمر خا ....يرا   لج الممم  لخ بقيمة ما يكو   د  دا  م  تعويل   لا  بر    
 ". يرال ا تصولنا الو يقة

الراوع  لج الممم  لع يورد المارع الالائر     ب  يفيد بىمكا  حلول الممم  محل المطرور خا و     
خا ظل يياك ب  تاريعا صا  يقر م ل كلا التا يةقط خينا حقخ خا الطما   و لخ خا الحاار 

تكييو كلا الحلول م  حاار الحلول التا ب  م  الراوع  لج القوا د العامة و  الحلول للممم  ابد
 المادة بادكا تب   لج  بخبالراوع  لج ب  كل  م  القابو  المدبا  و  625المادة  لينا المارع خا 

ا  لا :  لا  اع بالوخا  اص  يير المدي   حل الموخا محل الدائ  الل  اةتوخج حقخ خا اأحوال التالية"
 ...." كا  الموخا مللما بالدي  م  المدي    و مللما بوخائخ  بخ

الموخا بدي  مدي  و اتركة  حي  يلتلع كل م  اللتطبي  كلا الب  ياترط    يكو  كبا  مةمولية مو     
لندو   و    يكو   حدكما مديبا ا  اتحاد ال اية و   خيتعدد مددر االتلاع م1واحد  لج ةبيل التطامع

 .يتباةك م  الت مي  م  المةموليةواآلصر كفي  لخ خا بفه الدي   وكو ما يتطاب  و 

ل للمطرور خا الت مي  م  خفا حالة ةقوط الح  خا الطما  يكو  الممم  مللما ب دا  مبلغ التعوي    
بظرا لتوخر  حد  حاار الةقوط  المةمولية   ريع  بخ يير طام  خا كل  الحالة لمةمولية الممم  لخ 

بما كو مللع واك  قد الت مي  م  المةمولية  و بالتالا خى  الممم  يير مللع بتعويل المطرور بمو  ا 
لل    و 2لمطرور  ابوبا بةقوط الح  خا الطما بمواك القابو  ب دا  كلا التعويل أبخ ا يحت   لج ا

ليبقج بظاع الت مي  محاخظ  لج اللاميتخ  خالممم  كبا يكو  بم ابة كفيل لا المطرور و لتوخير حماية لن
 .3 دع ماابنتنا ن ةار الممم  لخ  لخ م   ال طما  تعويل الطحية و للممم

                                                             
1
،أما الثاني فقد أوجده القضاء )ق م ج662المادة )ـ يختلف التضامن عن التضامم، فاألول ال يكون بين المدينين إال بموجب نص قانوني أو اتفاق  

 (.نالتضام)كحل للحكم على المدينين وفق قاعدة التضامن في حالة عدم توفر شروط األول 
و مع ذلك ال يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي :"... في فقرتها األخيرة على 80/98من المرسوم التنفيذي رقم  7ـ تنص المادة  2

 يجب أال ينص عقد التأمين على سقوط أي حق يمكن أن يحتج به:"في فقرتها األخيرة على أنه 37/02من األمر  629، كما تنص المادة "حقوقهم

 ". على الضحايا أو ذوي حقوقهم
 .668ـ محمد كمو، المرجع السابق، ص  3
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 ليخ يكو   وخج بدي  للممم  لخ المةمول  و   دم   مة يكو  الممم  بدخعخ لمبلغ التعويل للطحية و     
الحلول محل المطرور طبقا للقوا د العامة للحلول   لج ص و الحاار التا اوع  ليخ و م  حقخ الر 

يكو  خينا طامبا لمةمولية الممم  لخ  ي  يكو  بوخائخ بمبلغ الت مي  للمطرور  د دخ  ديبخ الاصدا 
 ليخ طئخ  و ي  م  المةمولية المدبية ا دي  الممم  لخ الباائ    صالل  با  خا لمتخ بمواك  قد الت م

 .خى  التلاع الممم  كبا يكو  مددر  العقد

ا التا بم ابة الةبد الصتاما الل  يبن لج مصالدة م  المطرورا و  مم تعد طرورة حدول المو     
ل دليل  اط   لج    كلا ا للراوع  لج الممم  لخ المةمو 1المطرورملو التعويل خيما بي  الممم  و 

 بخ  د درا صادة و   2الراوع يةتبد  لج اأحكاع العامة للحلول المبدو   لينا خا القابو  المدبا
كل م  المطرور والممم   لج حلول  العمل  لج    تاتمل تل  المصالدة  لج خقرة بموابنا يتع اتفا 

لل  ما يتع خور الوخا  بمبلغ التعويل و   اللالراوع  لج المةمول    الحاد   و خا  خكلا اأصير محل
يتف  الدائ  الل  اةتوخج " م  القابو  المدبا حي  اا  خينا 626ب   ليخ المارع الالائر  خا المادة 

ا يد     يت صر كلا و  بل المدي  لل  قلو لع يم  كلا ال ير  لج    يحل محلخ و  حقخ م  يير المدي 
 ".ااتفا     و ر الوخا 

 لثانيالفرع ا
 ـــــوعـــــــالرجحق ــروط ــــــشـ

  لل     الممم  يحل  ما محل (الحلول)   راوع الممم   لج المةمول يكو  بمواك د و  الراوع    
اةترداد حةك الحالة كما ةبر  خيما بعد  و لل  المطرور خا الراوع  لج المةمول و الممم  لخ  و محل 

 . لمطرور ابد م  تواخر  دة اروط بعالانا خيما يلاالممم  ما يكو   د دخعخ م  تعويل ل
 أوالـ أن يكون المؤمن قد دفع التعويض للضحية

  خ  3التا تقطا ب بخ ا حلول  ا م  الوخا بيقا للقوا د العامة خا الحلول و كلا الارط ليه  ا تطو     
خع  مبلغ الت مي  المةتح  ياول للممم  اةتعمال حقخ خا الراوع  لج المةمول  ا  لا كا   د  د  

للمطرور  خالحلول ا يتع  ا بعد الوخا  الفعلا بقيمة الت مي  للمطرور  أ  ما يحل بخ الممم  يتحدد 
 .بمقدار ما دخعخ

                                                             
 .639ـأحمد أبو السعود، المرجع السابق، ص  1
 .698ـ هناك من الفقه من يرى بأن هذا الرجوع يكون على أساس دعوى اإلثراء بال سبب، أنظرـ نادية ياس البياتي، المرجع السابق، ص  2
 .ف ذكرهاالسال 626ـ أنظر المادة  3
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ج الممم   ك  يق   ل  و 1يعتبر ارط الوخا  متحققا منما كابر دورة التعويل بقد   و  يباو     
 بد دخ  مبلغ مواك المصالدة التا يكو   د حدل  لينا م  المطرور لل  ب  بار كلا الوخا  ومقدار  و 

لل  خ  ياول ااتفا   لج مصالفتخ و  ارط الوخا  المةب   لج الحلول يتعل  بالبظاع العاعالتعويل  و 
 .2حماية لح  الطحية

يل المدخوع يبا    البيا   بخ خا حالة راوع الممم   لج الممم  لخ المةمول ابد    يكو  التعو و     
 .3للمطرور طم  حالة م  حاار ةقوط الح  خا الطما 

 ثانياـ وجود دعوى مسؤولية

   تكو  كبا  د و  مةمولية يرا  بنا المطرور  لج المةمول  خيحل خينا الممم  محل المطرور     
بفةخ  الل  تلقج التعويل ةوا  طد ال ير الماتر  م  الممم  لخ خا  حدا  الطرر  و طد الممم  لخ

ولية كل  د و  مةمولية ليه م  الطرور     تكو  د و  المةم احقا  و  خا الحاار التا ةبراكا
 كما لو  م  4 و  دارية بل ياول  يطا    تكو  د و  مةمولية  قدية  ا   كا  كلا كو ال الكتقديرية و 

تحليع يير كاو  و تلفر البطا ة بتياة خ    البطائ  التا يقوع ببقلنا و با ل  موما م  مةموليت
حلول الممم  محلخ خا الراوع  لج الممم  و ( المطرور)تعويل داحك البطا ة  رد    مما اةتواك

 .لخ أبخ يير طام  لخ خا كل  الحالة

 ثالثاـ حصول المؤمن على سند المخالصة  

لحلول  يةتللع راوع الممم   لج الممم  لخ الل  ةقط حقخ خا الطما  طبقا ل حكاع العامة ل    
تعويل حدول اركة الت مي   لج مصالدة كتابية تددر م  المطرور خور تلقيخ م  الممم  لكامل ال

ا تعد المصالدة بم ابة المةتبد الصتاما الل  يبن   اأطرار التا لحقر بخ والباامة    الحاد   و 
خا حدود ما ورد  المطرور  خالمصالدة تعد حاة  لج م  و    ليناملو التعويل خيما بي  الممم  و 

ا ياول العدول  بنا  و الراوع مرة  صر   لج المةمول للمطالبة بمبالغ  صر  تص  م  مبالغ  و  خينا
 .5لار الحاد  موطوع المصالدة   ا  لا اةتطاع    ي بر ب   تو يعخ  لينا كا  ماوك بعيك

                                                             
1
 .986غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  ـ 

2
 .977ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  

 .698ـ نادية ياس البياتي، المرجع السابق، ص  3
4 -Cass.2e civ.13 oct. 2005 :Resp.civ .et Assur.2005.comm.367. cité par  JEROME BONNARD : Op. Cit.p.165. 

 .908أبو السعود، المرجع السابق، ص  ـ أحمد 5
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 بخ ليه لممم  لخ  صادة و خا الراوع  لج اخالمصالدة  ل  طرورية لحلول الممم  محل المطرور     
كبا  ةبك  ابوبا خا طل يياك م ل كل  المصالدة يمب  المطرور م  الراوع بالتعويل  لج الممم  

 ة بي  الممم  لخ لخ  لل     مبد  التعويل الل  يةود  قد الت مي  م  اأطرار مقدور  لج الع 
  .1المطرورعد   لج الع  ة ما بي  الممم  و ا يتوالممم   و 

 ليخ  لا تواخرر كل  الاروط يحل الممم  محل الممم  لخ  و المطرور خا الراوع  لج المةمول و     
التا ةبراكا خيما بعد وماداع    المدة القابوبية لنلا الحلول لع يتوخر    ماب  م  مواب  الراوع و ما لع 

لك  يادر بخ لكا يعود  ليخ را ار صادة نتماع كلا الحلول  و تبقطا  وا يللع الممم  بىتباع     ا
كلا الحلول بالمبفعة    يصطر ال ير المةمول بالحلول حتج ا يدخ  كلا اأصير التعويل للمطرور  و 

 .  2الممم  لخ

 الفرع الثالث
 المدنيةحاالت الرجوع في التأمين من المسؤولية 

مم   لج المةمول     حدا  ةبحاول م  ص ل كلا الفرع  برال  كع الحاار التا ةيرا  خينا الم    
 .الطرر خا الت مي  م  المةمولية المدبية

 أوال ـ رجوع المؤمن على المؤمن له
التا ما  التبعار المالية للممم  لخ و الت مي  م  المةمولية المدبية كما كو معروو يندو  لج ط    

اأدل    الممم  ا يمل  الح  و  ا  بوع كل  المةمولية المدبية تبت      ياع مةموليتخ تاا  ال ير  يا ك
لعدة  ةباك   كمنا     71/34م  اأمر  05خا    يرا   لج الممم  لخ اةتبادا  لج ب  المادة 

القول باوال راوع الممم  ئ  المالية لمةمولية الممم  لخ و الممم  خا كلا البوع م  الت مي  ي طا البتا
 .معبج ليخ مفاد     الت مي  الل   قد  الممم  ب  

خرول تعلو خينا اركار و يير    كلا المبد  ا يمك   صل   لج  ط  خ  لل     كبا  حاار     
الت مي     ت طية مةمولية الممم  لخ كالا  لمصالفتخ بعل التلاماتخ ةوا  كابر  ابوبية  و اتفا ية   ا 

ماردا م  كل الدخوع المةتمدة م      الحكمة التاريعية للمارع اعلر التلاع الممم   بل المطرور التلاما
 قد الت مي  م   ال حماية كل  الاريحة م  م بة   ةار الممم  لخ  خ للمر الممم  ب دا  مبلغ 

                                                             
 .6267ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  1
 .903ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  2
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خا المقابل  اال للممم  الراوع  لج خا حاار ةقوط الح  خا الطما  و  التعويل للطحايا حتج
 . الممم  لخ اةترداد ما يكو   د دخعخ للمطرور م  تعويل

تتم ل الحاار التا ياول خينا للممم  الراوع  لج الممم  لخ اةترداد ما يكو   د  دا  م  تعويل و     
للطحية  و للمطالبة بتعويل    طرر  لح  بخ  خا الحاار التا يكو  خينا الممم  يير مللع بدخ  

يفرطنا  ليخ القابو   و  قد مبلغ التعويل كليا  و الئيا نص ل الممم  لخ بالتلاع م  التلاماتخ التا 
ببح نا بوبية وحاار ان فا  اتفا ية  و الت مي    والتا يمك  حدركا خا بو ي  كما حاار ان فا   ا

 . لج التوالا باا  م  انياال بظرا لتطر با  لينا خا المبح  الةاب 

 ـ حاالت اإلعفاء القانونية1

نا حاار   فا  الممم  خينا م  دخ  مبلغ التعويل  ختامل تل  الحاار التا يب  القابو   لج و     
بية ا ترتبط بالتلامار الممم  حاار   فا   ابو : كا  يطا تقةع  لج بو ي  كمامددركا القابو  بفةخ  و 

 . 1حاار   فا   ابوبية ترتبط بالتلامار الممم  خا  قد الت مي و 

 له أ ـ حاالت إعفاء قانونية ال ترتبط بالتزامات المؤمن

تكو  مرتبطة طما  يتع التبدي   لينا  ابوبا و كا   فا ار  و حاار لةقوط الح  خا الو     
يالبا ما يتع تحديد كل  الحاار خا البدو  الصادة بت مي  ت مي  ا بالتلامار الممم  لخ  و بموطوع ال

 .2معي 

الت مي  انللاما م   كا تص و  53/07م  المرةوع التبفيل   1ة م ال لل  ما ورد خا المادو     
 المةمولية المدبية الباامة    اةتعمال المركبار البرية  حي  وط  المارع  يودا  لج اةتعمال المركبة

لل  ل ايار تبظيمية تحول دو   ةا ة كلا ااةتعمال  و د بي  المارع    الالا  المترتك  لج  دع و 
قدابخ الح  خا الطما   كما بي  خا الفقرة اأصيرة م  التلاع الممم  لخ  و الةائ  بنل  القيود يمد   لج خ

كلل  الممم  لخ خا حاار معيبة  مما يةتواك الةقوط ا يحت  بخ  لج الطحايا و لار المادة    كلا 

                                                             
 .638ـ خليل مصطفى،المرجع السابق،ص  1
فاء القانونية، والتي يحق للمؤمن أن ـ هناك من الفقه من يعتبر أن وقوع الخطر المؤمن منه بخطأ عمدي من المؤمن له حالة من حاالت اإلع 2

ين يستند إليها في رجوعه على المؤمن له بعد دفعه لمبلغ التعويض، غير أننا نرى عكس ذلك، ذلك أن الخطأ العمدي يدخل ضمن حاالت عدم التأم
فع مبلغ التعويض للمضرور في هذه واألضرار الناجمة عنه مستبعدة من ضمان المؤمن، وال يمكن في أي حال من األحوال إجبار المؤمن على د

 . الحالة، فاإلعفاء هو استثناء للضمان لوجود حالة من حاالت اإلعفاء، بينما استبعاد الخطأ العمدي من التأمين فهو عدم وجود الضمان أصال
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د  دا  م  تعويل لل ير المطرور مب  الممم  الح  خا الراوع  لج الممم  لخ اةترداد ما يكو   
 :ا  خا الحاار التاليةيةقط ح  الممم  لخ خا الطمو 

 :ـ القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة

الةليع م      تباول الممم  لخ  و الةائ  لم ل كل  اأمور يلكك العقل  و يعطل  درتخ  لج التعامل    
  خىلا كا   ائد الةيارة وا عا 1عاد ت يك القدرار اللكبية المتو عة م  الاص  المتطلبار القيادة بل و 
لل  م  ا بخ    يليد ل  المواد خىبنا تحد م  كفا تخ و درتخ  لج التحكع بالةيارة و تحر ت  ير    م  ك

      .2م  دراة وطبيعة الصطر المعتاد الل   بل الممم  ت طيتخ خا الظروو المعتادة

الم لو   بةبك تباول مةكرا  و مصدرا  و مبوع و ليخ  لا و   الحاد  م  الممم  لخ  و الةائ      
ت مي  بتاديد المصاطر المحتملة محظور خىبخ يفقد حقخ خا الطما  بالةقوط أبخ صالو اروط ال

ليادتنا   ا    المارع  بقج الت مي   ائما مبتاا أ ر  لدال  المطرور الل  يمكبخ الحدول  لج و 
د ما دخ  للمطرور م  الممم  لخ ر الل  يمكبخ بدور  اةترداتعويطار المةتحقة م  الممم   كلا اأصي

 .3لل  بالراوع  ليخو 

ليه للممم  الراوع  لج الممم  لخ لمارد  بخ كا  خا حالة ةكر  و تحر ت  ير مصدر   با  و وع و     
ك    الحاد   بل ا بد    يكو  كلا التباول  و التعاطا  لج اأ ل  حد  ةباك و وع الحاد   بمعبج يا

 و وع الحاد   خىلا لع تك  كبا     ة ةببية بي  اا بي  خ ا     ة ةببية بي  حالة الةكر و تكو  كب
لا كا  العكه خيةقط ح  الممم  خا الطما  ويترتك  لج لل  يةقط ح  المم  لخ خا الطما   و  ا 

طا الموطوع ليه موطو ا  ويكو  لقاار كبا  ل  اصدا و راوع الممم   لج الممم  لخ  خالمعي
 .4تقدير 

 لا  بر    مةمولية الحاد  الكلية  و الالئية باتاة    القيادة خا حالة ةكر  و تحر ت  ير الكحول     
 و المصدرار  و المبومار المحظورة  خى  الةائ  المحكوع  ليخ بنلا الا   ا يمكبخ المطالبة ب   

  حقو خ خا حالة الوخاة  و  بدما يتااول  ال  تعويل  يير    كل  اأحكاع ا يمك     تطب   لج لو 
 .5كلل  ا يحت  بنلا الةقوط  لج المدابي   و لو  حقو نعو   %22الدائع 

                                                             
1
 .937ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

2
 .686ـ نادية ياس البياتي، المرجع السابق، ص  

 .623ؤي ماجد ذيب، المرجع السابق، ص ـ ل 3
 .689ـ نادية ياس البياتي، المرجع السابق، ص  4
 .80/98من المرسوم التنفيذي رقم  7ـ أنظر الفقرة األخيرة من المادة  5
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 : أو السائق وقت الحادث أشخاص بعوض دون إذن قانوني مسبق/ـ نقل المالك و

ل  ةتعمال كيتو و تحديد  ةط ت مي  الةيارار  لج  دة ا تبارار م  بيبنا ال رل المصد  ا    
لو     ةط بو خ  خقةط ت مي  الةيارة المعدة ل ةتعمال الصا  يصتالةيارة    طبيعة ااةتعمال و 

                                                                                                                          .                                                                               دراة المصاطر المحتملة لكل مبنمات مي  ةيارة اأارة  ويرا  لل  اصت و طبيعة و 

ا بال رل المحدد بدختر ترصيدنا بنلا يق   لج الممم  لخ التقيد خا اةتعمال ةيارتخ الممم   لينو     
 د ا تبر المارع الالائر     اةتعمال الل  يلتلع بخ  و خ تع الت مي  وتحديد القةط الل   لج  ةاةو 

 د ص  المارع م  حاار ةقوط الح  خا الطما   و المركبة خا يير اأيرال المرصدة لنا يق  ط
الةبك خا  ل  مةب  م  الةلطار المصتدة  و  خا كلا الددد بالتحديد حالة بقل  اصا  بعول دو 

ااترط المارع لتمة  الممم  بةقوط و تفا ع بتائ  الحاد   صاطر و العمل يمد   لج ليادة الم لل     كلا
مفاد لل   بخ ةمابية  و ح  الممم  لخ خا الطما  طرورة    تلح  بنما  اأاصا  المبقولي   طرار ا

 لا لع يلح  بنما  اأاصا  طرر اةمابا خى  الممم  يكو  خا كل  الحالة طامبا للحاد  ومللع 
 .الراوع  لج الممم  لخبت طيتخ وا يح  لخ 

الممم  لخ خا الطما    ا  بخ   ما  لا لح  كما   طرار اةمابية خىبخ يترتك  لج لل  ةقوط ح     
يمكبخ    مةموا  ماع الطحايا بالتعويل و  فة انللامية للت مي  حواد  الةيارار يبقج الممم دو ماع ال

 . م  تعويل للمطرور يةتفيد م  الراوع  لج الممم  لخ اةترداد ما دخ 

 : ـ نقل المالك أو السائق وقت الحادث أشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط األمان

مار التا يللع الممم  لخ باحتراع االتلا"  لج  بخ 71/34م  اأمر  51م  المادة  7 الفقرة تب     
ا خا ميدا  البظاخة واأم  تل  التا يفرطنا التاري  الاار  بخ العمل  اةيماتف   لينا م  الممم  و 

  يتط  م  كلا الب     الممم  لخ مللع باحتراع اروط المحاخظة " و تحديد مداكا/اتقا  اأطرار و
 و تحديد /لل  اتقا  اأطرار والمحددة خا اأحكاع القابوبية والتبظيمية الاار  بنا العمل و   لج اأما 

 .مداكا

ليادة المصاطر التا يتعرل اك    الحد المرص  بخ يمد   لج م  المعروو    ليادة  دد الركو     
ياعلنا  ك ر احتماا خا و و نا  مما يرتك  لج الممم  ليادة خا اأ با  بتياة ارتفاع مبالغ لنا  و 

كلل  اأمر خيما يص  ليادة حمولة و  الدياد  دد المدابي  م  الحاد  التعويل التا يلتلع بنا ب
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رر لنا  و المرص  بخ  حي  يمد  لل   لج ليادة احتمال و وع حواد  وم   مة المركبة    الحد المق
 .1ليادة احتمال و وع الصطر

   تليد م  احتمال و وع الصطر  م  ا بناكل  الحاار تم ل صر ا للتاري  والتبظيع و لما كابر و     
و ر و وع الحاد  بقلخ   و الةائ  الل  يحكع  ليخ/مطا فة بتائاخ  خقد رتك المارع  لج المال  وو 

التبظيمية المحددة خا اأحكاع القابوبية و   اصا   و  ايا  يير مطابقة لاروط المحاخظة  لج اأما 
 . الراوع  ليخ خيما بعد  التلاع الممم  بتعويل الطحية و الاار  بنا العمل  ةقوط حقخ خا الطما  م

 ب ـ حاالت إعفاء تتعلق بالتزامات المؤمن له

ترتك  لج  ص ل الممم  لخ بامي  االتلامار التا يفرطنا  ليخ القابو  حرمابخ م  كامل مبلغ ا ي    
  بل كبا  م  االتلامار ما يترتك  لج انص ل بخ ان فا  الالئا (ةقوط الح  خا الطما )التعويل

كما يمك    (الا  و و الطما )م  التعويل  خفا حي  يترتك  لج التلامار  صر  الا ار يير مالية
طم  بخ م  طرر بات     كلا انص ل و    يرتك انص ل ببعل االتلامار تعويل الممم   ما  دا

 . كلا البطا  يبحدر حقخ خا الراوع

ةبتباول خا كل  البقطة الحاار التا يمك     يرا  خينا الممم   لج الممم  لخ نص لخ ب حد و     
دخعخ م  تعويل  و للمطالبة بالتعويل    الطرر الل  لحقخ م  االتلامار  ما اةترداد ما كا   د 

 .ارا  كلا انص ل

ا  لا  ك    الت مي   د  قد ببا   ل  دائخ ببيابار كالبة  و  صفائخ لو ائ  اوكرية تم ر خا حكع الممم  
الحالة  المارع الالائر  لع يب   لج كل و   2 لج  بول ت طية الصطر  و  لج ةعر الت مي   و اروطخ

تحديدا  لج ج القوا د العامة لعقد الت مي  و طم  القوا د الصادة للت مي  م  المةمولية  لك  بالراوع  ل
بادكا تب   لج    كل كتما   و تدري  كالك متعمد م  الممم  لخ  71/34م  اأمر 65ب  المادة 

مارع خا بفه المادة خقرة  دد تطليل الممم  خا تقدير الصطر يبار  بخ  بطال العقد  كما  اال ال
صفا   لا  بر تعمد الممم  لخ الكلك و   صيرة للممم  الراوع  لج الممم  لخ بما يكو   د  دا  م  تعويل ا 

 .حقائ  اوكرية   رر  لج الممم   بد اتصال  لقرار الت طية

                                                             
 .686ـ ناة ياس البياتي، المرجع السابق، ص  1
2

 .622ـ لؤي ماجد ذيب، المرجع السابق، ص 
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اد ما يكو   د  ليخ خى  الممم  يكو  لخ الح  بمواك كل  المادة خا الراوع  لج الممم  لخ اةتردو     
بما لة اندا  ببيابار كالبة خقط  و كلا الراوع ا يقتدر  لج حادخعخ م  تعويل للطحية المطرور  و  ا 

 .كو ما  بر  بخ المارع بالكتما  العمد   و 1يامل  يطا  يفال البيابار الاوكرية

كا  العقد نا وتكراركا و ر دي ة احتيالية بحكع طبيعتنا و كميتخىلا اكتةبر كل  اأصطا   و اايفاا    
يتع حةاك القةط خيخ  لج  ةاه اأار  و  دد اأاصا   و  دد اأايا   ح  للممم     يطلك 

تحدد الةلطة القطائية كلا القةط كىد   للطرر الل  لحقخ  و م  كلا  %63تعويل ا يتااول 
 .2تقدر ر و الطر 

الاار  بخ لينا م  الممم   و التا يفرطنا التاري  ا  لا تةبك الممم  لخ بمصالفتخ ل لتلامار التا اتف   
 توة  مداكا  اال للممم  تصفيل التعويل خا حدود الطرر الفعلا الل  لح العمل خا و وع  طرار و 

خا بخ        الممم  يعفج خا كل  الحالة م  ال  م  مبلغ التعويل يتحدد ببةبة مةاكمة الممم  لخ 
 ال لل     يعقد اص  ت مي  ي طا مةموليتخ    حري  العي  مانطرار  و خا اتةاع مداكا  و 

   الممم  لخ  د تةبك ري   د   لج تلو العي  الممارة و بعد مدة يتحق  الصطر بباوك ح  و الممارة
خى  الممم  يكو  خا  اتصال  للتدابير ال لمة خا ابتقال كلا الحري   لج اأماك  المااورة احتياطخ و  عبعد

لما بتعويل الممم  لخ خا حدود اأطرار التا لحقر بالعي  الممارة  خا حي  يعفج م  كل  الحالة مل
تعويل اأطرار التا لحقر باأماك  المااورة بةبك مصالفة الممم  لخ التلامخ الل  يفرطخ  ليخ 

  لخ اةتحالة ااحتااا تاا  المطرور بةقوط ح  المممدد ت مي  م  المةمولية و بما  ببا بد  و 3القابو 
 . 4يرا   لج الممم  لخ خا حدود كلا التعويلالممم  يعول كلا ال ير المطرور و خا الطما   خى  

ترتك  لج كل  المصالفة بتائ  ةاكمر خا التلامخ بانصطار بتحق  الصطر و  ا  لا صالو الممم  لخ
  5ل  لح  بخانطرار  و خا اتةاع مداكا  اال للممم  تصفيل التعويل خا حدود الطرر الفعلا ال

لل   بخ م  المنع للممم  معرخة ظروو و وع الكار ة اتصال الوةائل الطرورية لحماية مدلحتخ  خنو 
لا توخرر دائل  لج    حق  كو بفةخ الصطر الممم  مبخ  و يةتطي  تحديد ما  لا كا  الصطر الل  ت ا 

منمتخ خا ام  اأدلة   وع الصطراصدا آصر كو الل  تةبك خا و وع الصطر ةنل  لمخ المبكر بو 

                                                             
1
 .693جع السابق، ص ـ نادية ياس البياتي، المر 
2

  .37/02من األمر  60ـ أنظر المادة 
 .37/02من األمر   67/8ـ المادة  3
 .ـ يشترط في هذا الفرض أن يكون عقد التأمين من الحريق يشتمل على تمديد الضمان ليغطي رجوع الجار 4
 37/02من األمر  66ـ أنظر المادة  5
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يطب  كلا الالا  خا حالة يياك ارط و   1اتصال انارا ار القابوبية ال لمة ن بار مةمولية كلا ال يرو 
الةقوط خا  قد الت مي   و    كلا الارط  د واد ولك  الت صر خا      تحق  الصطر كا  لعلر 

 .2مقبول

 ـ حاالت اإلعفاء االتفاقية2

ع الالائر  وط  الةقوط كالا  لمصالفة الممم  لخ لبعل الببود ااتفا ية خا  قد لقد  اال المار     
لع يك  طم  الاروط التا ا اا  مةتوخيا لامي  اروط دحتخ و الت مي   ماداع    ارط الةقوط كل
م  القابو  المدبا كلا م  انة  وم  انة  صر  خقد  للع  266 بطلنا المارع بمواك ب  المادة 

مم  بعدع تطمي      قد م   قود الت مي  م  المةمولية المدبية ب  يفيد ةقوط ح  المارع الم
ياك    ا "  71/34م  اأمر  545الطحايا خا التعويل  حي  اا  خا الفقرة ال ابية م  المادة 

 ".يب   قد الت مي   لج ةقوط    ح  يمك     يحت  بخ  لج الطحايا  و لو  حقو نع

لا ورد طم  ببود  قد الت مي  م  المةمولية ارط يقطا بةقوط ح  الممم  لخ خا مفاد لل   بخ  و     
الطما  لمصالفتخ التلاع معي  خى  كلا الةقوط ا يحت  بخ خا مواانة الطحايا  خىلا صالو الممم  لخ 
كلا االتلاع الل  يترتك  ليخ ةقوط الح   خى  الممم  يكو  مللع ب دا  مبلغ التعويل للطحية  لا 

ا يمكبخ خا كل  الحالة الدخ  بةقوط الح  خا الطما  لمصالفة ر بخ    طري  الد و  المباارة  و طالب
بعد دخ  مبلغ التعويل ( الممم  لخ) لج كلا اأصير خ  ويكو  للممم     يرا الممم  لخ  حد التلامات

 . للطحية اةترداد ما يكو   د  دا   بخ م  تعويل

با م  بح  حاار راوع الممم   لج الممم  لخ بما يكو   د  دا  م  تعويل بنلا بكو   د ابتنيو     
 .لل ير المتطرر  لببتقل خيما يلا  لج حاار راوع الممم   لج ال ير المةمول

 ثانياـ رجوع المؤمن على الغير المسؤول

لد او  الممم  محل الممم  لخ خا الحقو  و يحل ا"  لج  بخ 71/34م  اأمر  05تب  المادة     
مفاد كل  المادة    المارع  د   طج للممم  الح  خا الحلول محل الممم  لخ   و "تاا  ال ير المةمولي 

 خا الراوع  لج ال ير المةمول  يير    الفقرة اأصيرة م  لار المادة  د مبحر بعل اأاصا 

                                                             
 .902ـ خليل مصطفى، المرجع السابق، ص  1
التزام المؤمن بإعالن تحقق الخطرأنظر آنفا ـ  2

  



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

318 
 

وع  لج كما  بعد  دا  راخيما يلا ةبتباول مد   حقيتخ الممم  خا الالحدابة طد راوع الممم   لينع و 
 .  مد   حقيتخ خا الراوع  لج ال يرالتعويل و 

 ـ األشخاص المستفيدين من الحصانة ضد الرجوع1

   يماره د و  راوع طد اأ ارك ا ياول للممم  و " لج  بخ 05تب  الفقرة اأصيرة م  المادة     
ة امي  اأاصا  اللي  يعياو   ادة معخ العمال التابعي  للممم  لخ  وبدفة  امالمبااري  و  واأداكر

 ". ا  لا ددر  بنع خعل  دد انطرار

ا يد  حكاع الحلول القابوبا  دة  اصا  يتط  م  ب  كل  المادة    المارع  د اةت بج م       
يمك  تقةيع الة تحق  الصطر بصطئنع العمد   و للممم     يحل محل الممم  لخ خا الراوع  لينع خا ح

 :اأاصا   لج خئار    ةكما  
اللواااة و دنار  م  الدراة المبااري  للممم  لخ وكع  دولخ وخرو خ و  اأ ارك واأداكر :الفئة األولى

 .اأولج 
  و موما كل م  يعمل تحر  مرتخ الصدعو  مةتصدمو لممم  لخ و كع العمال التابعي  لو   :الفئة الثانية

 .خعال تابعةية ل  بخ با تبار  متبو ا ية ل     و 
 .1كع م  يااركو  الممم  لخ معياتخ واحدةو   :الفئة الثالثة

 لة مب  الممم  م  الراوع  لج  اصا  يعولنع الممم  لخ  و ية ل     صطائنع  لا و   الصطر و     
الممم  مبخ بفعلنع ترا   لج  دة  ةباك  خم  باحية  ولج لو  ايل راوع الممم   لينع لكا  كلا راو ا 

الممم  لخ  خىلا كا  م  تةبك خا و وع الحاد  مم  يعتمدو   لج الممم  لخ ا تداديا    م   لج 
 البا للممم  الراوع  ليخ لكا  م  حقخ    و  ية ل الممم  لخ     خعالنع كتابعيخ  و م  كع تحر ر ابتخ 

م  يكو  مللع    طو  لج لل     المم 2يرا   لج الممم  لخ  يطا با تبار  مةموا      مال تابعخ
بت طية اأطرار التا يحد نا اأاصا  اللي  يكو  الممم  لخ مةموا  بنع حي  اا  خا ب  المادة 

يللع الممم  بتعويل الصةائر واأطرار التا يحد نا اأاصا  اللي  "..... 71/34م  اأمر  56
المدبا  كيفما كابر بو ية م  القابو   502 لج  507يكو  الممم  لخ مةموا مدبيا  بنع طبقا للمواد 

 ". الصط  المرتكك و صطورتخ
                                                             

-68، ندوة القانون و التأمين،(دراسة في القانون الفرنسي و االمراتي)ـ عدنان إبراهيم سرحان،رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر 1

 .6،جامعة الشارقة، ص6009ماي  67
 .Hubert Groutel : le contrat d’assurance .2eme édition .dalloz .paris.1997.p .137ـ 2



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

319 
 

م  باحية  ابية  لا كا  الممم  لخ  د ااتر  م   حد   ربائخ  و  دنار  خا  حدا  الطرر ورا  و     
المطرور  لج الممم  لخ بكامل مبلغ التعويل  خى  كلا اأصير ل  يرا   لج م  ااركخ خا الفعل 

للل  ا ياول للممم  باأولج    لع  ة الصادة التا تربطخ بنع  و بظرا لالطار م    اربخ  و  دنار  
 .1يرا   لينع

اب  اصدا محل  ب   كل  الحدابة طد الراوع كا حدابة  ابوبية لار ط 2ير  بعل الفقخو     
ةالفة اللكر  خلو كا   05 ليخ ا يمك     يتمت  بنا يير اأاصا  الماار  لينع خا ب  المادة و 

كا  مممبا م  مةموليتخ تاا  ال ير خى  الحدابة ا تمتد ةبك خا الطرر م  كما  اأاصا  و المت
 . لتامل كلا الممم 

حةك اابك آصر م  الفقخ     د  بالبةبة لبقية  بواع الت مي  م  اأطرار  ا و  ا    كلا الر       
الل   اع ب دا  مبلغ التعويل لل ير   بخ يير دحي  بالبةبة للت مي  م  المةمولية  لل     الممم  لخ

المطرور كام  بما خينا حدة اريكخ خا المةمولية  ا يمل  د و  مباارة خا مواانة ممم  كلا ال ير 
ماداع اأمر كلل  خ  يةتطي  مممبخ  يطا    يرا   لج ممم  ال ير المةمول   طو  لج و  المةمول 

لا اأصير  بل ال ير الد او  التا تكو  لنالحقو  و  الممم  لخ يكو  خا لل     حلول الممم  محل
 .ممم  ال ير المةمول ليه متةببا خا الطرر حتج يمك  الراوع  ليخ مباارةالمةمولي  و 

  تلول خا 05تادر اناارة  لج    كل  الحدابة التا مبحر ل اصا  الملكوري  خا المادة كلا و     
يقدد بلل     يةبك الطرر م  تواخر بية انيلا  لديخ    و حالة  حدا نع للطرر     مد وبةو  بية  

 .3 بخ  دد  لحا  األ  بالممم  لخ م  ص ل  حدا خ لنلا الطرر

باير  صيرا  لج    المب  م  الراوع  لج   ارك الممم  لخ  و  تبا خ  و المامولي  بر ابتخ متعل  و     
لا ااتفا   لج الراوع  لج كما  و   ياول للممم بالبظاع العاع ا ياول ااتفا   لج مصالفتخ     ا ا 

 . 4اتف   لج لل  كا  كلا ااتفا  باط 

                                                             
1
 .987ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

2
 .6296ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص : ـ أنظر كال من 

 .972ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص                     

 .907بق،صـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السا                    
 .683ـ عدنان إبراهيم سرحان، المرجع السابق،ص 3
 .688ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض ، ص : ـ أنظر كال من 4

 .992ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص                     
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 ـ رجوع المؤمن على شريك المؤمن له في المسؤولية2

للممم  ( بالتطام   و التطامع)يتحق  كلا الفرل خا الحاار التا تبعقد خينا المةمولية الماتركة     
مب  الممم  م  الراوع و  كلا ال ير مم   ددكع المارع و    ا يكلخ م  اص  آصر م  ال ير   لج 

مبخ خى  التطام     خفا الحالة التا ياتر  خينا ال ير م  الممم  لخ خا  حدا  الصطر الممم 1 لينع
بالتالا ياول لقابو  بي  المديبي  بالتعويل  و وخقا لقوا د المةمولية التقديرية يكو  مفترل بقوة او 

يمك  للمدي  يل الكامل الل  يابر كل الطرر  و يرا   لج    م  كلي  المديبي  بالتعو  للمطرور   
الل  يدخ  التعويل كام  للمطرور الراوع  لج يير  م  المديبي  كل بقدر مةاكمتخ خا  حدا  

 . 2الطرر

م  المةمولية يالبا ما يصتار المطرور الراوع  لج المدي  اأك ر م  ة صادة  لا كا  لديخ ت مي  و     
 ي  يمكبخ الراوع  لج مممبخ لمطالبتخ بالتعويل  خفا الحالة التا يحدل خينا المطرور م  الممم  لخ 
 و م  الممم   لج التعويل المةتح  لخ  خىبخ يكو  للممم  لخ الراوع  لج ال ير المةمول ببديبخ خا 

لا كا  ح  الممم  لخ خا الراوع  لج المةمول و   3كلا التعويل يت ةه  لج حلولخ محل المطرور خا ا 
الراوع  لج كلا اأصير  خى  اأمر ا يصتلو ك يرا خيما يص   ةاه راوع الممم   لج ال ير 

ال ير المةمول بتعويل الطرر الل   داك المطرور كو  التلاع كل م  الممم  و المةمول  حي  ي
بو  خا حي     مددر التلاع ال ير التلاما تطامميا  خمددر التلاع الممم  تاا  المطرور كو القا

المةمول كو صِطم   يير    مةموليتنما    التعويل ماتركة ماداع الوخا  الدادر م  اأول يبر  
اأصير تاا  المطرور   ي  يحل الممم  محل المطرور خا الراوع  لج ال ير المةمول بما  اع بدخعخ 

 . 4م  تعويل للمطرور

لا كا  كلا ال ير المو      ةمول ممم  لخ م  اآل ار المالية للمةمولية المدبية  خى  للممم  الح  خا ا 
لل  بقدر ما يص  المةمول م  دي  التعويل الل  دخعخ  لج ممم  المةمول اآلصر  يطا  و  الراوع

 . 5 بخ للمطرور

                                                             
1
 .986ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  

2
 .688ايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص ـ ف 

3
 .979ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  

 .978، ص  8ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، هامش رقم : ـ أنظر كال من 4

 .682ـ لؤي ماجد ديب، المرجع السابق، ص                     
 .989، المرجع السابق، ص ـ موسى جميل النعيمات 5
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 الفرع الرابع
 ــــوعــــــــــــــار الرجـــــــــــــــــــآثـــــــ

ط خينا ح  الممم  لخ خا التا يةق   الممم  لمبلغ التعويل للطحية خا الحااريترتك  لج  دا    
لراوع  لج المةمول تل  التا ياتر  خينا م  يير  خا المةمولية  ابتقال ح  المطرور خا االطما  و 

 .يترتك  لج كلا اابتقال بلور  آ ار بلصدنا خيما يلا لج الممم   و 
 فعه من تعويضأوالـ رجوع المؤمن في حدود ما د

تقطا القوا د العامة خا الوخا  م  الحلول    الموخا بح  الدائ  ا يحل محلخ  ا بالقدر الل   دا      
 لا  اع ال ير بوخا  الدي   كا  لخ " م  القابو  المدبا  لج  بخ 617م  كلا الح   حي  تب  المادة 

م  حل محل " م  بفه القابو   لج  بخ 627  كما تب  المادة "ح  الراوع  لج المدي  بقدر ما دخ 
  حل محل ويكو  كلا الحلول بالقدر الل   دا  م  مالخ م........ الدائ   ابوبا  و اتفا ا كا  لخ حقخ 

 يحل الممم  محل الممم  لخ خا الحقو "  لج  بخ 71/34م  اأمر  05كلل  تب  المادة   و "الدائ 
 ".ود التعويل المدخوع لخالد او  تاا  ال ير المةمولي   خا حدو 

ابط  ا م  المواد الةالفة اللكر  خى  الممم  ا يطالك ال ير المةمول    وتطبيقا لنل  المباد  و     
لو كا  المقدار الل  دخعخ   ل مما خا لمة قدار ما دخعخ للدائ  م  تعويل  و تحق  الطرر  ا بم

 .1خطل مما كا   ليخ  بل دخ  التعويلالمةمول للمطرور   ل ليه للممم     يحدل  لج وط   

يتحدد ح  الممم  خا الراوع  لج ال ير المةمول بحدي    ولنما مبلغ التعويل الل  دخعخ و     
للمطرور  ما  دابخ م  طرر بااع    تحق  الصطر  و ابينما مقدار دي  المةمولية خا لمة ال ير 

 :لل   لج التفديل التالاو  الممم   لج   ل كاتي  القيمتي المةمول  بحي  يحدل 

 ـ مبلغ التعويض 1

ا  برة للمبلغ المحدد خا لغ التعويل الل  دخعخ للمطرور  و يتحدد ح  الممم  خا الراوع بحدود مب    
 لج لل   لا كا  مبلغ الت مي    ل م  التعويل المةتح  خا   و 2الو يقة  لا لع يك  الممم   د دخعخ خع 

للمطرور    يرا   لج المةمول بالتعويل التكميلا اةتيفا  ما تبقج لخ م   لمة ال ير المةمول  خى 

                                                             
 .692ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق،ص 1
 .988ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع الساق، ص  2
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خا الراوع  لج المةمول    الطرر كا   2  خىلا تلاحع كل م  الممم  والمطرور1ح  خا التعويل
  لج  بخ 71/34م  اأمر  05للمطرور اأولوية خا اةتيفا  حقخ م  ال ير المةمول حي  تب  المادة 

ةتفيد  ولويا الممم  لخ م   ية د و  راوع حتج اةتيفائخ التعويل الكلا حةك و ياك    ي"
كا لع تصالو بلل  القوا د العامة التا تقطا  ب   الحلول القابوبا ا يمد   لج   و "المةموليار المترتبة

وخج   لا"التا تب   لج  بخ م  القابو  المدبا و  621المادة  انطرار بالدائ  طبقا لما اا  خا ب 
يكو  خا اةتيفا  ما بقا لخ م  خ  يطار الدائ  بنلا الوخا   و  حل محلخ خيخال ير الدائ  ال ا م  حقخ و 

 ".ح  مقدما  لج م  وخا  ما لع يواد اتفا  يقطا ب ير لل 

ير  بعل الفقخ    ااتفا   لج مصالفة  ا دة  ولوية الدائ   لج الموخا خا اةتيفا  ما تبقج م  و     
التعويل م  المةمول يير اائل خا بطا  الت مي   أ  كل  القا دة م  القوا د التا تحما حقخ خا 

 .3المعروو  بخ ا ياول ااتفا   لج مصالفة القوا د المصددة لتبظيع  قد الت مي و حقو  الممم  لخ 

 ـ مقدار دين المسؤولية2

دي  المةمولة الل  خا لمة كلا  يتحدد  يطا ح  الممم  خا الراوع  لج ال ير المةمول بمقدار    
اأصير لدال  المطرور  خىلا كا  مبلغ الت مي  الل  دخعخ الممم  للمطرور  كبر م  دي  المةمولية 

م ال لل   لا ااتر  الممم  لخ   و 4خى  الممم  ا يةتطي  مطالبة ال ير المةمول ب ك ر مما كو مدي  بخ
 خا حدود ما يللع بخ م  مم  الراوع  لج كلا اأصير  ام  ال ير المةمول خا  حدا  الطرر خليه للم

ليه بكل ما دخعخ للمطرور  وللل  ا يرا  يخ و بةبة المةمولية المبةوبة  لو تعويل وبمقدار بديبخ 
الممم   لج ال ير المةمول ب اور الصبرا  التا تكبدكا أبنا ا تدصل خا بطا  التلاع المةمول 

 .5بالتعويل

ما كو  ل القيمتي   ما  دا  م  تعويل و خا راوع الممم   لج ال ير المةمول تكو  خا   خالعبرة  ل     
 .كل  القا دة م  البظاع العاع ا ياول ااتفا   لج مصالفتناير المةمول  و مةتح  خا لمة ال 

 

                                                             
1
 .692ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق،ص 

2
 .طبيق القاعدة النسبيةشرط عدم التغطية اإلجباري، استبعاد بعض الحوادث من نطاق التأمين، ت: ـ يتحقق التزاحم لعدة أسباب أهمها 

 .926ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  3
 .988ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص  4
 .6هامش رقم  926ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  5
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 ثانياـ رجوع المؤمن بنفس حق المضرور
يكو  للدائ   ائ  تاا  المدي  ببفه الح  الل م  المباد  العامة خا الحلول    يحل الموخا محل الد    

ما يكفلخ م  ت ميبار وما يرد  ليخ تواب  و  ما يلحقخ م تاا  كلا اأصير  وبما لنلا الح  م  صدائ  و 
 .    1م  دخوع

 د حاخظ المارع  لج بفه المبد   بد تبظيمخ للحلول خا البدو  الصادة بالت مي  حي  اا  خا و     
يحل الممم  محل الممم  لخ خا الحقو  والد او  تاا  ال ير "ملكورة ةالفا ال 05ب  المادة 

  خلما كا  الممم  يحل محل المطرور تاا  المةمول خى  الح  الل  يبتقل بالحلول  لج "المةمولي 
كلا الح  كو دي  المةمولية بخ المطرور  لج ال ير المةمول  و الممم  كو بفه الح  الل  كا  ةيرا  

 .2لمة ال ير المةمول تاا  المطرور الل  خا

دخو خ  خىلا كا  مددر كلا الح  كو خ و ت ميباتلج لل  يبتقل كلا الح  بصدائدخ وتوابعخ و وببا       
لا كا  مددر  ةاه  وا د المةمولية العقدية  و المةمولية العقدية كا  راوع الممم   لج ال ير  لج  ا 

 .3الممم   لج  ةاه كل  المةموليةالح  كو المةمولية التقديرية كا  راوع 

لما كا  الممم  يرا   لج المةمول ببفه ح  المطرور خىبخ يتقيد بالقيود التا ترد  ليخ  وتطبيقا و     
بي  الممم  لخ  ا لا كابر المةمولية ماتركة بيبخ و للل  ا ياول للممم     يرا   لج ال ير المةمول  

ا لنلا التقيد خى  تقادع د و  الممم  طد ال ير المةمول ا تصط  بظر بديبخ خا كل  المةمولية  و بقدر 
أحكاع التقادع التا تطب   لج الد او  الباائة     قد الت مي   بل تتقادع بابقطا  المدة التا تتقادع بنا 

كا لع تبا  الممم  كا بفةنا د و  المطرور و    لل     د و 4د و  المطرور طد ال ير المةمول
 .ت مي  بل با ر    الفعل الطار الل  ارتكبخ ال ير المةمول    قد ال

يمك  لل ير المةمول    يحت   لج الممم  ببفه الدخوع التا كا  يحت  بنا  لج المطرور  كلا و     
 لج لل  بل وخا  الممم  بمبلغ التعويل  و يير    كلا ااحتااا يقتدر  لج الدخوع التا واد ةببنا  

يدخ  د و  الممم  بابقطا  ح  المطرور  بلخ بالوخا   و المقادة  و بانبرا   و  ا ياول للمةمول   

                                                             
1
 .من القانون المدني الجزائري 628ـ أنظر نص المادة  

2
 .988 ـ غازي خالد أبو عرابي، المرجع السابق، ص 

 .929ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 3
 .6263ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص : ـ أنظر كال من 4

 .928ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص                     
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   ما بالبةبة للدخوع التا تبا     ةبك تحق  بعد الوخا  بمبلغ 1ييركا م   ةباك ابقطا  التلامخ
م  و ر كلا التعويل خ  يحت  بنا  لج الممم   أ  الح  خا الراوع  لج ال ير المةمول ابتقل 

 .2للل  ا يحت  بالحال متج و   كلا الحال بعد الوخا  بمبلغ التعويلخا   لج الممم   و الو 

يةتحة  م  الباحية العملية    يصطر الممم  المةمول بالحلول حتج يمبعخ بلل  م  الوخا  و     
عويل للمطرور  أ  وخا  ال ير المةمول حة  البية الل  يانل واود الت مي   و يانل دخ  الممم  الت

 .3للمطرور يعتبر وخا  دحيحا مبرئا للمتخ

 ثالثاـ رجوع المؤمن على مؤمن الغير المسؤول 

الراوع  لج ا يرا  الممم  بد و  الحلول  لج ال ير المةمول خحةك  بل    للممم  الح  خا     
ل  ولل  بقدر لل  بالد و  المباارة التا تكو  للمطرور تاا  ممم  ال ير المةمو ممم  ال ير المةمول و 

 .4ما يص  الممم  م  دي  التعويل الل  دخعخ للمطرور

حلوا اميعا محل المطرور  خىبنع خا تلاحمنع خا كلا الراوع ا يتقدع  حد  ما  لا تعدد المممبو  و     
مبنع  لج اآلصر  أ  مراكلكع القابوبية خا مواانة ال ير متةاوية بدرو البظر    تاريخ وخا  كل 

 .غ التعويلمبنع بمبل

خىبخ يقةع بيبنع  ةمة بالتالا  لا كا  التعويل المةتح  خا لمة المةمول ا يكفا للوخا  بحقو نع و     
م   621لل  طبقا لما اا  خا الفقرة اأصيرة م  المادة يكو  أ  مبنع  ولوية  لج يير  و ا ال رما   و 

ا لخ م  ح  را  م  حل الدائ  خيما بق خىلا حل اص  آصر محل" التا تب   لج  بخو القابو  المدبا 
 ".تقاةما  ةمة ال رما الحلول كل بقدر ما كو مةتح  لخ و م  تقدمخ  خا  صيرا كو و 

 حد المممبي  لتفطيلخ  لج اآلصري   أبنع اميعا متةاوي   ماع ق  باط  كل اتفا  بي  المطرور و يو     
يخ ا يكو  ل تفا   لج تفطيل  حدكع  لج  لصولنع ح  الراوع  لج المةمول  و  ب  القابو  الل 

 .اآلصري       ر خا مواانتنع نص لخ بنل  المةاواة

 
                                                             

1
 .927ـ أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص  
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 :خالصة المبحث

 لج  قد الت مي  م  المةمولية  اةتعرطبا خيما ةب  االتلاع الل  يقوع  لج  ات  الممم  ببا ا     
الكار ة التا يتع  لج التعويل و  داحك الح  خا مبلغالمتم ل  ةاةا خا دخ  مبلغ التعويل  خبيبا و 

تودلبا  لج بتياة و رة خا تحديد  يمة كلا االتلاع    ركا   مال طما  الممم   كما بيبا العوامل المم 
مفادكا    التلاع الممم  يير مبعلل    المم رار التا  د ترد م   قد الت مي  لاتخ   و التا تكو  بتياة 

اص  ال ال    طاخة  لج  بنا حتما تت  ر بما يكو  الممم  لخ  د  برمخ لطبيعة التلاع الممم  لخ تاا  ال
 . م   قود ت مي   صر  لد  مممبي  آصري 

كو راو خ  لج ال ير المةمول خا الحدود م  آ ار وخا  الممم  بالتلامخ و  لببتقل بعد لل  لبح    ر    
و ةاةخ القابوبا واروطخ   المةمولية التا يةم  بنا القابو   خبيبا ماكية ح  الراوع خا الت مي  م

مولية يصتلو    با ا  د تودلبا  لج    الراوع خا الت مي  م  المةو  حااتخ واآل ار المترتبة  بخ و 
  صادة أ  كلا الت مي  ي طا  د  مةمولية  الممم  لخ المةمولالت ميبار ولخ حاار اد محدودة و 

تاحة الراوع  ليخ دو  تقييد يعبا    يو   .ةترد الممم  بيد  اليمبج ما يكو   د  دا  بيد  اليةر ا 
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 الفصل الثاني

المضرور في إطار عقدالعالقة الناشئة بين المؤمن و   
 التأمين من المسؤولية المدنية

الممم  لخ  لج ا ر  قد الت مي  م  لج الع  ة الباائة بي  الممم  و تطر با خا الفدل اأول       
مبلول بقو  لج المانود الخا كل  الع  ة يير المتكاخئة و  ة المدبية  حي  حاولبا    ب و المةمولي

القطا  لحماية الطرو الطعيو خا كل  الع  ة التعا دية   لج ا تبار     لج مةتو  كل م  التاري  و 
طرخا العقد    قد الت مي   قد  ل ا  بامتيال  حي  حر  المارع دائما  لج المحاخظة  لج التوال  بي 

يمب  الممم  حقو ا لتمكيبخ  م    مال الطما  صارا دائرة يد الممم  لخ بالتلامار  ةاةية و مما اعلخ يق
 . د ةابد  القطا  خا لل  م  ص ل ااتناداتخ المتوادلةالتواطم وطم  حدود انبداو  و 

المدبية  وما واكبخ م  بااط  الت مي  م  المةمولية   ما ةب  بيابخ م  تدص ر تاريعية خا ماال      
مةتو  الع  ة التعا دية بيبخ  ااتناد  طائا متحر   م   ال تعليل مركل الممم  لخ  لجخقنا مك و و 

بي  الممم  لع تك  ال اية البنائية مبخ ةو  حماية ح  المطرور خا التعويل  كلا الح  الل  يرتبط و 
لت مي   خح  الطحية طد ممم  المتةبك خا الطرر مبدئيا بحقو  الممم  لخ التا يةتمدكا م   قد ا

ا يمك     يبدك  ا  لج حكمة البقل الفربةية ياد مددر  ومدا  خا  قد الت مي  و كما  برر  بخ م
 .1تحديد  بمقتطج لل  العقدتع ااتفا   ليخ وتعريفخ و  تعويل الت مي  كما

قديرية لخ بع  ة مباارة  ةاةنا المةمولية الت خالمطرور م  صارا الع  ة التعا دية يرتبط بالممم      
الباائة    الطرر الل   لحقخ بالمطرور   ما بي  الممم  والمطرور خاأدل  و العقدية لنلا اأصير و 

 بخ ا تواد    ة مباارة بيبنما  تةم  ل صير بالراوع  لج اأول بالتعويل المةتح  لخ خا لمة 
خا  قد الت مي  حتج يةتمد مبخ حقا مباارا خا مواانة الممم   كما  الممم  لخ  خالمطرور ليه طرخا

خا العمل المبائ لمةموليتخ حتج يةتطي  المطرور ( المةمول)   الممم  لع ياتر  م  الممم  لخ 
 .2الراوع  ليخ بمقتطج  وا د المةمولية المدبية

أولج د و  مباارة طد الممم  لخ بالتالا ا يكو   ماع المطرور ةو  د ويا  اةتيفا  حقخ  او      
ال ابية د و  يير مباارة يرا  بنا  لج الممم  الطرر والمدي  لخ بالتعويل  و المةمول     حدا  

                                                             
 .667ـ محمد كمو، المرجع السابق، ص  1
 .883، ص(ضمانالعقد )التأمين ـ مصطفى محمد الجمال، أصول 2
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بدفتخ مدي  لمديبخ مةتعم  خا لل  ح  مديبخ الممم  لخ  بل الممم   بقيمة التعويل الل  يةتحقخ 
كا يير د و  تةتللع  دة اروط ن امتنا و    كل  الوخقا لقيمة الطما  المحددة خا  قد الت مي    ا 

( الممم  لخ)خعالة بالبةبة للمطرور   ل م  بتائانا    يدصل مبلغ التعويل خا الطما  العاع للمدي  
 .ليصط  المطرور بالتالا لملاحمة دائبا الممم  لخ  خا حي     كلا التعويل مصد   د  لخ وحد 

 ماع التاري  ةو  ان رار بح  صا  للمطرور  لج مبلغ التعويل  خ   ماع كلا الوط  لع يك  و      
يةتطي  الممم  ببا ا  لج كلا الح     يدخ  مبلغ التعويل أ  كا   بل    يعول الطحية  وكو مللع 

ا  د يللع بدخعخ مرتي   لا ةلمخ للممم  لخ  بل    تةتلع الطحية بحبه كلا التعويل تحر مةموليتخ و  ا 
 .تح  لناما كو مة

مدا  ح  عويل اةتق ا  ك ر يفو  بطا خ و لك  القطا  ما ختئ يعطا لح  الطحية  لج مبلغ الت     
مول  لج ت مي  الممم  لخ بفةخ تاا  الممم   ليتحول الت مي  م  المةمولية بلل  م  ت مي  لمديوبية المة

لدخ م  حقنا الصا   لج مبلغ لل  بى طا  الطحية ح  مباار تاا  الممم  اةتصلدائبية الطحية  و 
لخ    يطالك   تاريخ تحق  الصطر الممم  مبخ و التعويل  حي  يدب  المطرور دائبا مباارا للممم  م

 .1كلا اأصير باةمخ اصديا ب   يمد   ليخ ما كا  ياك  ليخ    يمديخ للممم  لخ

ظرية المصاطر ك ةاه  د تالج كلا ااةتق ل م  ص ل مظنري   اأول تم ل خا   مال بو      
للتعويل حي  يةتح  المطرور التعويل ريع ابتفا  صط  المةمول   ما المظنر ال ابا خكا  خا  دع 

 .بفال حاار ةقوط الح  خا الطما  خا مواانة الطحايا

كلا    دل  لج اا  حقو   ك ر مما للممم  لخ بفةخ  و  د بيبر كل  القوا د بوطو     للطحية و      
المكابة التا  دبحر تحتلنا الت مي  م  المةمولية المدبية و  ل خع   لج التحول الل  يعرخخ بظاعخىبما يد

التعاريو التقليدية الصادة بخ  حي  والمفاكيع و  الطحية خا كلا البظاع  مما   ر  لج المراكل القابوبية
مك     يدب  طحية يير التوة  خينا  خالممم  لخ يري  تل  المفاكيع و بررر ياية حماية المطرور تح

بما مقاربة ب المةمولية الباامة    مةمولة أ  ال ير لع يعد يعرو مقاربة بالمكتتك خا  قد الت مي  وا 
لو كا  راكبا خا ةيارتخ بالبةبة   الفربةا المكتتك الةيارة يير و كم ال  لج لل  ا تبر القطاالحاد ة  و 

 .للةائ  المةمول

                                                             
                                                                                         محسن عبد الحميد إبراهيم البنة، حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأمين المسؤولية،دون رقم الطبعة، مكتبة الجالء الجديدة،        ـ: ـ أنظر كال من 1

 .89، ص 6339المنصورة، 

 .68ـ محمد كمو، المرجع السابق، ص                     
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ةوو بحاول م  ص ل كلا الفدل دراةة الح  الصا   لج مبلغ التعويل ببا ا  لج كل ما تقدع و      
 :لل  م  ص ل مبح ي   وكيفية ممارةتخ لنلا الح  و مطرورالت مي  م  المةمولية ل الل  يبائخ

 د وا  المباارة طد الممم لصا  للمطرور  لج مبلغ التعويل و الح  ا: المبح  اأول -
 باارةممارةة الد و  الم: المبح  ال ابا -
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 المبحث األول
 الحق الخاص للمضرور على مبلغ التعويض

 و دعواه المباشرة ضد المؤمن
م  المعلوع    لكل بظاع  ابوبا بداية  و ابط  ة يصت  بنا  ابو   و خقخ معي    ع بعد لل  تبتار      

بية مرر مباارة ك يركا م  اأبظمة القابو الد و  الو  و تةتقر خا اأوةاط القابوبية  و الفقنية اأصر   
طر ر  لينا تطورار ك يرة بظرا لطابعنا ااةت بائا وصروانا    القوا د بمراحل تاريصية مصتلفة و 

البلدا  المصتلفة  و بي  الفقخ والقطا  خا كا  بي   وابي   العامة  خقد كا  كبا ص و كبير با بنا ةوا  
   ل  و القوابي  كابر خا البداية تتم ل خا اأصل  و  دع اأصل بنل  الد و خفيما يتعل  باصت تل  البلدا 

خا مقدمتنا القابو  الفربةا  صلر بنل  الد و  مبد لم  بعيد يعود  لج القر  التاة  بعل القوابي  و 
وابي  م  ظنوركا خا القصادة مبنا العربية خلع ت صل بنا  لج بعد لم  طويل و  ار   ما القوابي  اأصر  

القطا  حول التكييو صت و الفقخ و بالتحديد خا مبتدو القر  العاري    ع بعد لل  ابدك االةابقة و 
ظنرر خا كلا الماال  دة امنا بندو وط  بظرية  امة لنا  و القابوبا الةليع لنل  الد و  و حك

ور بظاع  د   لج ظن بظريار  الر    ت ديل كل  الد و  م  البظريار القابوبية المعروخة ةابقا  مما
 .يتمت  باةتق ل تاع    يير  ابوبا اديد لخ صدائدخ و 

صدائدنا تكييفنا القابوبا و المباارة  و  ببا ا  لج ما ةب  ةبتباول خا كلا المبح  ظنور الد و و      
 :لل  م  ص ل المطالك التاليةواةتق لنا و 

 تفةير  بالد و  المباارةو ر التاريعا للح  الصا  للمطرور ان را:  المطلك اأول -
 مفنوع الد و  المباارة و كع الصدائ  التا تميلكا    الد و  ال ير مباارة  :المطلك ال ابا -
 خا الد و  المباارةمطرور التكييو القابوبا لح  ال:  المطلك ال ال  -
 اةتق لية ح  المطرور خا رخ  الد و  المباارة:  المطلك الراب  -
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 المطلب األول
 رار التشريعي للحق الخاص للمضروراإلق

 وتفسيره بالدعوى المباشرة
يدد   لل   لج تحقي  مدلحة بفةخ  و اأدل    الاص  الل  يقوع بعمل  ابوبا خنو يندو      

بواخ  اع   لج  قد الت مي  م  المةمولية المدبية  خالممم  لخ يةعج م  ص ل  برامخ لنلا العقد ت طية 
 .الية  و الديو  التا  د تبت  لل ير خا لمتخ بتياة طرر  دابخبفةخ م  التبعار الم

خىلا تحق  الصطر الممم  مبخ خا الت مي  م  المةمولية بت   بخ التلاما   التلاع الممم  لخ المةمول      
المدبا تاا  الطحية بالتعويل  والتلاع الممم  تاا  الممم  لخ بطما  الحاد   كلا اأصير الل  

يمد  للممم  لخ مبلغ التعويل ليمديخ كو بدور   لج الطحية خيتصل  بلل  م  ديبخ و يكو  يفترل    
 .الت مي   د  د  كدخخ المباود

لك  كلا الندو المراو م  الت مي  م  المةمولية  د يدب  وكميا  لا ما احتفظ الممم  لخ لبفةخ و      
للمطرور  و نطبا  دائبيخ  ليخ وخا  لديوبنع  بمبلغ التعويل الل  تلقا  م  الممم    ما مماطلة مبخ 

 .تفوتخ خردة الحدول  ليخحروما م  التعويل و خيطل المطرور م

لاو       القطا  للبح     وةيلة تطم  بنا حدول الطحية  لج   كلا الوط  تطاخرر انود الفقخ و ا 
  ةوا    را   ياابيا باحتفاظخ تمب    را  الممم  لخ بمبلغ الت مييل الم ئع للطرر الل   دابنا  و التعو 

ا  رار  حقا ر كل  المحاوار بتدصل التاري  و  د   مر بالتصل  م  ديوبخ اأصر   و  بمبلغ الت مي   و ةلبيا
 . صادا للطحية  لج مبلغ التعويل  خيكو  م  ا بنا ااةتئ ار بنلا المبلغ دو  الممم  لخ  و دائبيخ

كامخ  لج كيو    القطا   د خةر  م  ص ل  حنلا الح  للطحية و  رار التاري  ببدره خيما يلا  و      
كل لل  م  لل  بتطر   لج تطوركا التاريصا و بعد و  د لقا خا لل  مةابدة م  الفقخ د و  مباارة  و 

 :ص ل خر ي 

  لج مبلغ التعويل للمطرور  رار التاري  بالح  الصا  : الفرع اأول -
 خا الد و  المباارة المطرور  التطور التاريصا لح: الفرع ال ابا -
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 الفرع األول
 على مبلغ التعويضلمضرور إقرار التشريع بالحق الخاص ل

وخقا للقوا د العامة خا العقود ا يرتك العقد حقا ل ير طرخيخ  و صلفنما العاع  و الصا    ا  لا      
وخقا للمبط  مدلحة ال ير و ا لع يواد ااتراط لااترط المتعا دا     كلا الح  لمدلحة ال ير  خىل

القابوبا  خى  ال ير المطرور ا يح  لخ    يتعامل م  الممم   ا م  ص ل الممم  لخ المةمول أبخ ا 
بالتالا ا ياول للمطرور    يطالك الممم  ب دا  مبلغ  ا    طري  مديبخ الممم  لخ  و  يعرو الممم 

مةمولية المدبية  حي  يكو  م  ح  الممم  دخ  كل  التعويل  ليخ اةتبادا  لج  قد الت مي  م  ال
 .المطالبة بمبد  بةبية آ ار العقد

لما كا  المةمول الممم  لخ مديبا للمطرور بمبلغ التعويل و الممم  مديبا للممم  لخ بلل  المبلغ و      
   يرا   لج  خا حدود الطما  الل  يوخر   قد الت مي   خىبخ بىمكا  المطرور با تبار  دائ  المدي 

مةتعم  خا لل   Action oblique »1 » الممم  خا  طار  وا د القابو  المدبا بالد و  ال ير مباارة
بدفتخ بائبا  ابوبيا  بخ مطالبا الممم  ب     خنو يتحر  باةع الممم  لخ و (لخالممم  )حقو  المدي  

يترتك أصير    اتصال كلا انارا   و ا يمد  دي  التعويل مبلغ التعويل للممم  لخ  طالما تراصج كلا
بخ كلا اأصير م  دي    لج  بول الد و  ال ير مباارة التلاع الممم  ب   يمد   لج الممم  لخ ما التلع

 .2خا حدود  قد الت مي  م  المةموليةالتعويل و 

توخير الحماية  بيد    اةتعمال المطرور للد و  ال ير مباارة ا يوخر حماية خعالة  خنا  ادرة        
 :المباودة ل ةباك التالية

ائبي   حي        الد و  ال ير مباارة كا وةيلة للمحاخظة  لج الطما  العاع مقررة لامي  الد -
حديلتنا تمر بلمة الممم  لخ  بل    تدل  لج المطرور  خلو    كلا اأصير  مرة كل  الد و  و 

ا تةموا كلا البات  معخ  ةمة و  لاحمو  خيما يبت   بناو لتقدع دائبو الممم  لخ اآلصرو   د اةتعملنا 
ةبك لل  اأخطلية  و   بل  د يدل اأمر  لج    يةت  ر بخ  حدكع م  لو  اامتيال و 3ال رما 

                                                             
لكل دائن :"مدني جزائري والتي تنص على أنه 683من القانون المدني الفرنسي و تقابلها المادة  662ـ الدعوى غير المباشرة مذكورة في المادة  1

ع حقوق هذا المدين، إال ما كان خاصا بشخص أو غير قابل للحجز وال يكون استعمال الدائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جمي
وال يجب . لحقوق مدينه مقبوال إال إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق، وأن هذا اإلمساك من شأنه أن يسبب عسره، أو أن يزيد فيه

 ".نه ال بد أن يدخله في الخصامعلى الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أ
2
 .689ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  

 .897ـ خالد غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص : ـ أنظر كال من 3

 .669ـ محمد كمو، المرجع السابق، ص                     

 .689ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص                     
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العاع للمدي   بحي  يكو  لكل دائ  ح   لج كلا الطما   لطما     يمة الت مي  ةتدصل خا ا
 .1ب  تمييل خا مددر الح 

ع التا تكو  لخ  بل الممم  لخ  لح  خا    يتمة  خا مواانة المطرور بكاخة الدخو    للممم  ا -
 .2 د يفقد المطرور حقخ بتياة تمة  الممم  بنل  الدخوعو 

تدب   الد و  ال ير مباارة ب   يمة  لا تدرو الممم  لخ خا حقخ  بل  د يفقد المطرور حقخ و  -
 l’action »د يططر   لج رخ  الد و  البولدية الممم   ب   تبالل  بخ  و تدال   ليخ  مما  

polienne » بلل  يكو   لج المطرور مواانة العديد م  الماا    و  لا تواخرر اروطنا
 .3للودول  لج حقخ

الت مي  م   د يبادر الممم  لخ لاتخ  لج  صفا  التعويل الل  تلقا  م  اركة الت مي  بفالا لعقد  -
 .مماطلة المطرور خ  يوخيخ حقخ يةعج  لجالمةمولية المدبية  و 

و لج لل  خىبخ ةوا  تحدل الممم  لخ  لج مبلغ التعويل م  الممم  رطا   و  طا    و         
ع طري  اةتصداع المطرور د وا  ال ير مباارة  خى  احتمال بقا  كلا اأصير دو  تعويل يبقج  ائما مادا

 .د العامة ا تةعو المطرور ل ةتئ ار بخماداع    القوا    الممم  لخ كو الل  يقبطخ  و 

العقبار التا توااخ المطرور خا ةبيل ا تطا  حقخ خا التعويل  باد  الفقخ وخا ظل العرا يل و      
بطرورة اا تراو للمطرور بد و  مباارة  بل الممم  خا الحدود الممم   لينا  يةتمدكا م  العقد لاتخ 

 ر بحديلتنا   خ  يلاحمخ دائبو الممم  لخ ولل  م  ص ل  دع لمدلحتخ بحي  يةت ويرخعنا باةمخ و 
يةت  ر بخ طرور  لج حقخ م  الممم  مباارة و   خم  العدل    يحدل الم4مروركا بلمة الممم  لخ

  5لوحد  دو  ةائر الدائبي   لل     الطرر الل  لحقخ كو الةبك المباار لا ل لمة الممم  بالتعويل
ان را  يير العادل لت ةيه كل  الد و  المباارة للمطرور  بالقول    كلا اأصير ختع اللاو   لج خكرة 

يمل  خا كل  الحالة د و  مباارة تاا  الممم  ببا   لج خكرة ان را  ب  ةبك لكل م  الممم  لخ 

                                                             
أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه، وفي حالة عدم :"والتي جاء فيها 688ـ نص المشرع الجزائري على المساواة بين الدائنين في المادة  1

 ".وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون اتجاه هذا الضمان
 .628ـ سمير كامل، المرجع السابق،ص 2
3
استعملت الدعوى البولصية من قبل المضرور للحصول على حقه قبل إقرار الدعوى المباشرة وهذه الدعوى منصوص عليها في المادة  ـ لقد 

لكل دائن حل دينه، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في :"من القانون المدني الجزائري والتي جاء فيها 636

 "قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته و ترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره حقه، إذا كان التصرف
 .966ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص: ـ أنظر كال من 4

 .627ـ سمير كامل، المرجع السابق، ص                    
 .6226ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  5
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كو ح  و    ةبك  خنبا  ةبك  ابوبا للل ودائبيخ  لك  كل  الفكرة ابتقدر أ  الدائبي  ا يحققو    را  ب
 .1الطما  العاع للدائبي   لج  موال المدي 

خا حي  لكك اابك آصر م  الفقخ الفربةا خا خت  الةبيل  ماع حماية المطرور   لج  بخ ياول      
للمطرور    يلا  للد و  المباارة تاا  الممم   لج  ةاه بظاع اااتراط لمدلحة ال ير  خالممم  لخ 

لت مي   ا ليوخا دي  التعويل  خنو  ل  ياترط طمبا  لج الممم  ب   يوخا م  المةمولية ما  برع  قد ا
 د رد  لج كلا التصري     الممم  لخ خا حقيقة اأمر  بدما يتعا د م    و 2كلا التعويل  لج المطرور

الممم  يتعا د لمدلحتخ كو ا لمدلحة المطرور  خبىبرامخ لنلا الت مي   بما يحما لمتخ المالية م  
   ع  بخ ليه كبا  ما يمب  الممم  لخ  لا اتانر  رادتخ  لج كلا اااتراط 3ائ    مالخ يير المارو ةبت

ملدواا      يعبر  بنا خا  قد الت مي   لج بحو  كيد ا يحتمل الت ويل  خيتطم  العقد بلل  ت ميبا
يرا   لج العقد و    خيةتمد المطرور حقخ م الت مي  لحةاك م  لخ مدلحةالت مي  م  المةمولية و 

 .4الممم  بد و  مباارة اةتبادا  لج كلا الح 

الممم   با ر كل محاوار خا ظل يياك ب  تاريعا صا  يعطا المطرور حقا مباارا  بل و      
 .القطا  لمب  المطرور كلا الح  بالفالالفقخ و 

لتاري  ن رار ح  لنلا القطا  لع يك  كبا  م  مبا  م  تدصل او ماع كلا الحيو وط ط الفقخ و      
المطرور  لج مبلغ التعويل يوااخ بخ المصاطر الةالو بيابنا  صادة  ماع  دع ادو  القوا د العامة 

كابر خربةا كعادتنا م   وائل الدول التا  امر بىددار المدبا خا  ةعاو كلا المطرور  و  خا القابو 
لع مي  للممم  لخ ا يبر  لمتخ طالما    المطرور  ابو    رر خيخ مبد  مفاد     وخا  الممم  بمبلغ الت 

بعد لل  تقدع التاري  الفربةا صطوة  صر   لج اأماع ب    دب  يقطا بىللاع الممم  يةتوو حقخ بعد  و 
م   ابو  الت مي  الفربةا لعاع  10لل  بمواك المادةبلغ الت مي   لج المطرور وحد   و ب   يوخا م

 .5(بي  الت مي  الاديدم  تق L.124-3المادة )5703

                                                             
1
 .688براهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص ـ محمد إ 

2
 .830،ص (عقد الضمان)ـ محمد مصطفى الجمال، أصول التأمين 

3
 .6226ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر، ص  

4
 .687ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  

 .6228ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص : ـ أنظر كال من 5

 .666ـ نادية ياس البياتي، المرجع السابق، ص                     

 .622ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص                    
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والل   5750ما   65كلا الب  اةتمد  ةاةخ م  اااتناد القطائا الل  ددر ابتدا  م   ابو  و      
ج الد و  المباارة ريع    المارع الفربةا لع يتطر   لتيال الطحية  لج مبلغ التعويل  و كره خكرة ام

القطائا اةتصل  م  القا دة القابوبية ا خيما ةبقخ م  بدو    ا    اااتناد ا الب  و لخا ك
الصادة بىيقاو التعويل بي  يد  الممم  لفائدة المطرور ح  كلا اأصير خا رخ  د و  مباارة طد 

 .1الممم 

 5703م   ابو   10   القا دة المقرر خا المادة " Denave Pierre"حي  ير  اأةتال دوباو      
ةتمد   لج م ل  خا حالة  ةر الممم  لخ  خالممم   لا امتب      لا لع تقتر  بالد و  المباارة خىبخ 

تعويل المطرور خىبخ ا يمك  أ   حد    يابر   لج لل   خالممم  لخ ا يةتطي   ابار  أبخ ا يمكبخ 
ب   اا   بما  بخ معةر خىبخ ا يمكبخ    يقوع ممم   ا  لا  ول الطحية  وا  و    يرا   لج ال

لمدبا  ا الد و  ال ير مباارة كبنا    تابر الممم  أبنا ا تمل  حةك  وا د القابو  االطحية ا يمو 
 ما الفقيخ اوةرا  خىبخ ير     الب  القابوبا يقطا بلاتخ بواود .حقو نا ا تتعد  حقو  مديبناو 

ويل الد و  المباارة  خا حي     الفقيخ ب بيول اةتبت  الد و  المباارة م  مبد  تصدي  التع
بمبلغ التعويل لدال  اص  معي   ةيكو  بال رابة بمكا   للاع الممم  بااحتفاظ" للطحية حي  يقول

حرما  كلا الاص  خا بفه الو ر م  المطالبة بخ  ماع القطا   خالل  يمك  الحدول  ليخ وديا  لا و 
 .2"تقدع ال ير  لج اركة الت مي  يمك  المطالبة بخ    طري  الد و 

ية الدادر بتاريخ تببج كلا المو و القطا  الفربةا كما يوط  لل  القرار الانير لل رخة المدب لقدو      
اود اتفا   لا كابر د و  المطرور م  حاد ة طد الممم  مركوبة بو " الل  اا  خيخو  5707ماره  65

تطج القابو  مرتكك الحاد   وا يمك     تماره  ا خا حدود   خىبنا تاد بمقمبرع بي  كلا اأصير و 
 .3"ةبدكا خا الح  خا تعويل الطرر الل  تةببر خيخ الحاد ة التا ا ترو بنا الممم  لخ المةمول

لل  بمواك خينا و  5703ربةية خقد طب   ابو   لج ا تباركا كابر مةتعمرة خ ما خا الالائر و      
القوابي  التا اا ر   واةتمر تطبي  كل المراةيع و 5700 ور  53المرةوع الصا  الدادر بتاريخ 

بعد ااةتق ل اةتوحج المارع الالائر   وا د  ابو  الت مي  م  القابو  الفربةا صادة  بد بعد   و 
  خفيما يتعل  بة   ا دة صادة خا  ابو  الت مي  تمب  للمطرور حقا صادا 71/34ديايتخ ل مر 

                                                             
 .89ـ محسن عبد الحميد إبراهيم البنة، المرجع السابق، ص  1
 .620ص  Noureddine TOUJGHANI، و 668ـ نقال عن محمد كمو ص  2

 .YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p506 ـ 3
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ا يبتف  بالمبلغ الوااك  لج "  م  اأمر الملكور     17 لج مبلغ التعويل خقد اا  خا المادة 
الممم   و بال  مبخ   ا ال ير المتطرر  و لوو حقو خ ماداع كلا ال ير لع يةتوو حقخ خا حدود المبلغ 

كل  المادة مطابقة   و "الملكور م  البتائ  المالية المترتبة    الفعل الطار الل  ةبك مةمولية الممم  لخ
 .1لقابو  الفربةام  ا L.124-3تماما لب  المادة   

خالمارع الالائر  لع يصرا    بن  المارع الفربةا حي    ر الد و  المباارة كمبد   اع خا      
الت مي  م  المةمولية   كه بعل القوابي  العربية التا مبحر الد و  المباارة للمطرور خا  بواع 

تعمل لفظ الد و  المباارة خا كلا   كما  بخ لع ية2معيبة م  الت مي  م  المةمولية دو   بواع  صر 
ان رار متبعا  يطا صطج المارع الفربةا  بل تةتصل  طمبيا م  تاميد مبلغ التعويل بي  يد  
الممم   خا حي     كبا  م  القوابي  العربية م  ب  دراحة  لج ح  المطرور خا الد و  

 .3المباارة

 الفرع الثاني
 وى المباشرةفي الدع المضرورالتطور التاريخي لحق 

القطا  خا الكاو    بعل حااتنا و  ليه للد و  المباارة  ةاه  ابوبا محل بل اار  الفقخ     
خا بل و    طري  تفةير البدو  القابوبية التا لع تظنر خينا الد و  المباارة بوطو  تفةيرا واةعا  

ي  ح  الدائ  خا  وية ببعل اأحيا   د  با  القطا  بعل الد او  المباارة  بدما تواد رابطة 
م  بي  كل  الد او  د و  المتطرر طد اركة يبخ  و ح  كلا المدي  خا مواانة مدمواانة المدي  و 

 .4الت مي  الممم  لدينا المةمول

كما البلرة  5755اويلية 54 رار المحكمة المدبية الدادر خا و  5557خيفر   57و د كا   ابو       
خيفر   57  حي  اا   ابو  5الح  الصا  خا ماال الت مي رة و و  المباامي د الد اأولج ابط   و 

 د  طج بمب  دخ  يقطا خا بطا  طي  وكو ت مي  مةمولية المةت ار والاار    الحري   و  5557

                                                             
1
 - l’article L668-3 :« l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé , tout ou partie de la somme due par 

lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé ,jusqu’à concurrence de la dite somme, des conséquences 
pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l’assuré » . 

2
دون ـ ريواز فائق حسين، عقود تأمين المسؤولية و ضمان االستثمار في ضوء قاعدة نسبية أثر العقد، الطبعة األولى، المكتب الجامعي الحديث،  

 .687، ص 6068مكان نشر، 
 . 62، نظام التأمين اإللزامي األردني م 87ون التأمين الفلسطيني م ـ من هذه القوانين العربية قان 3
 .26، ص 6008ـ محمد رشاد ماجد، الدعوى المباشرة في العالقات القانونية غير المباشرة، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  4

5 - Noureddine Toujghani : op.cit.p170. 
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ممل  لل     للمطرور ح  امتيال  لج   و 1مبلغ الت مي   لج الممم  لخ  بل    يةتوخا المطرور حقخ
يلتلع بخ الممم    حي  توة  القطا  خا تفةير كلا الب  بالقول    لمة الممم   مبلغ التعويل الل 

الل   با   5575 خريل  7بعد لل  تع  ددار  ابو  يوو مبلغ الت مي   لج المطرور  و ا تبر  ما لع 
د و  مباارة للعامل المتطرر خا حاد  م  حواد  العمل طد اركة الت مي  التا  مبر مةمولية رك 

 .2لالعم

 6536بالطبط المادة و  5750 ا م 65 د تدصل التاري  بعد لل  بتعديل للقابو  المدبا خا و      
خ تكو  ممتالة الديو  الباائة    حاد  لدال  ال ير "  حي   طاو خقرة  امبة تقطا ب بخ 3مب

مدبية  رو بخ ممم  المةمولية الالمتطرري  م  كلا الحاد   و لو  حقو نع  لج التعويل الل  يعت
      دخ  للممم  لخ ا يعد مبرئا لخ ماداع ت مي   و الل  ا ترو  طائيا بمديوبيتخ بةبك اتفا  الو 

 ".الدائبو  الممتالو  لع يعوطوا

ا  كلا ا الح  الصا  وكد و  المباارة و لع يةتعمل المارع الفربةا خا كلا القابو   يطا لفظ الو      
مرة  صر  كو الل  خةر كلا اامتيال  لج  بخ واود ح  مباار القطا   يفاا  ك ر مبخ تعمدا  و 

اوا   57ك ما اا  خا  رار كلا حة  تميد  د و  مباارة طد الممم  و للطحية  لج مبلغ التعويل
المطرور م  الحاد  ياد خا الح  الصا  الل  صولخ لخ القابو  مددر "الل   طج ب   و  5762

 .4"طاة الممم  خا بفه الو ر لاتخ م  الممم  لخللد و  المباارة التا تةم  لخ بمقا

بعد كل كل  المحاوار ودل التاري   لج الدياية البنائية للد و  المباارة بتدصل حاةع م  و      
مبخ خا الت مي  م  مةمولية المةت ار والاار  02/7  خقرر خا المادة 5703اويلية  50ص ل  ابو  

د و  مباارة للمطرور  بل الممم   و مع كل  الد و    57/36/5557   الحري  بعد     ل ج  ابو  
ا ياول للممم     " تب   لج ما يلامبخ و  10المةمولية بمواك المادة خا امي   بواع الت مي  م  

يدخ  ل ير المطرور ما يةتح  خا لمتخ ك   و بعطا  ماداع    المطرور لع يعول بما ا يااول كلا 
 .5"باائة    اأخعال الطارة التا ترتبر  لينا مةمولية الممم  لخالمبلغ    اأطرار ال

                                                             
1
 -l’article 9 de la loi de 1889 dispose que : « en cas d’assurance de risque locatif ou du recours de voisin, 

l’assuré ou ses ayant-droit ne pourront toucher toute ou partie de l’indemnité sans que le propriétaire de 
l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits aient désintéressés des conséquences du sinistre ». 

2
 .28ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق، ص  

3
 - L’article 6606 devenu l’article 6996 , Ord n 2006-346 du le 23mars 2006, voir : -H .GROUTEL, F.LEDUC, 

P.PIERRE, M.ASSELAIN: Op.Cit.p1143. 
4 -- Noureddine Toujghani : op. cit.p72. 

 .6228أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر، ص  - 5
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لع تبظع اةتصداع كل  م  انة و    كل  المادة ريع  بنا لع تةتعمل مدطل  الد و  المباارة      
تبظيع بد ة كلا القطائا للتدصل م  اديد لتحديد و الد و  م  انة  صر  اأمر الل  دخ  اااتناد 

لتاري  تقدع م  ص لنا صطوة  لج اأماع  خبعد    كا  يحظر  لج الممم     يدخ  الموطوع   ا    ا
مبلغ التعويل  لج الممم  لخ ما لع يمد  ما  ليخ للمطرور   دب  يقطا بىللاع الممم  ب   يوخا مبلغ 

 . 1التعويل  لج المطرور وحد  دو  ةوا 

لفخ  لبظاع العاع خ  ياول ااتفا   لج ما يصاوكلا الب  اأصير كالبدو  التا ةبقتخ يعتبر م  ا     
م   مة ا ياول للممم  لخ    ياترط  لج الممم     يدخ  لخ ر ةا مبلغ الت مي  دو     يدخ  ايئا و 

للمطرور  كما ا ياول للممم     ياترط    يكو  لخ الح  خا ااحتااا  لج المطرور بالدخوع التا 
 .2لخ  بل الممم  لخ

 نيالمطلب الثا
 مفهوم الدعوى المباشرة وأهم الخصائص التي تميزها

 عن الدعوى الغير مباشرة

لصا  للمطرور  لج مبلغ بعد الطر  الل   دمبا  حول التطور التاريصا لإل رار التاريعا بالح  ا     
ا د و  يبب ا  ليبحتج بقو  لج واخ الطما  الل  تحققخ كل  الالتعويل وتفةير  بالد و  المباارة  و 

باصتدار مفنوع كل  الد و  م  ص ل تعريفنا  ع بحاول  برال  كع الصدائ  التا تميلكا  وا    ببي  و 
 .   الد و  ال ير مباارة  خبقةع كلا المطلك  لج خر ي 

 تعريو الد و  المباارة: الفرع اأول -
 تمييلكا    الد و  ال ير مباارة صدائ  الد و  المباارة و : ال اباالفرع  -

 

 

 

 

                                                             
 .688محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  - 1
 .6228ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص  2
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 الفرع األول
 تعريف الدعوى المباشرة

معظع الدول ال ربية لع يتعرل للد و  المارع خا مصتلو الدول العربية و  اربا خيما ةب          
بما ا تدرر معالاتخ بالبةبة للد و  يير المباارة  و  المباارة بب   اع خا القابو  المدبا كما خعلخ ا 

قخ خا تل  البلدا   لج تبظيع  حكاع كل  الد و   لج  د  مل الف لج حاار بظمنا ببدو  صادة  و 
طو  البدو  الصادة التا  وردكا المارع  خظنرر تعاريو ك يرة راحر بعطنا  لج اأصر  بظرا 

المكا   لل     م لر وا   الفقخ م  حي  اللما  و لما اةتامعتخ م   بادر لاتية للد و  المباارة 
ماادار خقنية طويلة با اار و تتاةد خا المواد القابوبية  ا بعد مالد و  المباارة بوطعنا الحالا لع 

راةصي  خا القوا د العامة  ا وكما مبد  بةبية آ ار  طيلة  مر كل  الد و   با تباركا اةت با     مبد ي 
يبخ كل  الانود مةتمرة لحد اآل  بندو وط  بظرية  امة لنا كما ةببالعقد ومبد  المةاواة بي  الدائبي   و 

 .خا تفاديل بح با كلا

بي  الد و  ال ير مباارة  أبخ وبمواك ة بنل  التةمية للمقابلة بيبنا و  د ةمير الد و  المباار و      
عمل حقو  مديبخ  بل لو لع يك  مةتح  اأدا     يةتصيرة ياول لكل دائ  لخ ح   ابر و كل  الد و  اأ
يمبحنا  مباار  خا حي     الد و  المباارة التالحةاك كلا المدي     بطري  يير ال ير باةع و 

لحةابنع الصا   لج مدي  دة خىبخ ياول لنع رخعنا باةمنع و خا حاار صاالقابو  لبعل الدائبي  و 
لمباارة التا بح  بددد الد و  المباارة بو ا  الد و  ا     يتوةط لل  المدي  اأدلا  و مديبنع دو 
لا اةتيفا  حقخ م  كما  لبا خا حاار صادة لدائ  المدي  اأدكا التا يمبحنا المارع دراةتنا و 

كا د و  مباارة خا    ة  ابوبية يير مباارة   ما الد و  المباارة اأصر  خنا التا مدي  مديبخ و 
 . 1يرخعنا الدائ   لج مديبخ المرتبط معخ مباارة بعقد  و بع  ة  ابوبية مباارة

للد و  المباارة يبرل صدائدنا  ةالو بيابنا حاول الفقخ   طا  تعريوببا ا  لج ااصت خار الو      
ةعا مباار م  الدائ   لج مدي  مديبخ  لج بحو يمكبخ م  "ملاياكا  خعرخر الد و  المباارة ب بنا و 

الوةيلة القابوبية "يعرخنا البعل اآلصر ب بنا   و 2"ااةتئ ار وحد  دو  ةائر الدائبي  ب مار كلا الةعا

                                                             
 .86ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق، ص  1
 .869،ص 6000الطبعة، الفتح للطباعة و النشر،دون بلد نشر،ـ مصطفى محمد الجمال، أحكام االلتزام ، دون رقم  2
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تةم  للدائ  العاد     يةعج مباارة باةمخ اصديا  لج مدي  المدي  لية لخ الوخا  بما كو مةتح   التا
 .1"خا لمتخ للمدي 

د و  يقيمنا الدائ   لج مدي  المدي   بدما يقرر القابو  لل  بب  "كبا  م  يعرخنا ب بنا و      
ا يقاةمخ معخ و حمخ خيخ  حد م  الدائبي  صا   لتمب  الدائ  حقا صالدا لخ خا  موال مدي  المدي  ا يلا

 .2"خيخ  ةمة ال رما 

التا تتف  خا ماملنا  لج    الد و  المباارة الرااحة للد و  المباارة و كل  بعل التعاريو      
لل  ا  العاع مباارة  لج لمة مديبخ و وةيلة مارو ة تةم  للدائ  العاد     يباار حقخ خا الطم

يترتك  لج كل  الد و     يمتب   لج المدي     دي   و بما كو مةتح  خا لمة المبمطالبة مدي  المدي  
وخا كلا الح  ل ير يتدرو خا حقخ  بل مديبخ  كما  بخ يمتب   لج مدي  المدي  م  و ر  بلار     ي

  بحي  يةت  ر بالح  موطوع 3بلل  يدب  كلا الدائ  خا مركل متميل    با ا الدائبي دائ  دائبخ  و 
د و  دو     يدصل لل  الح  خا الطما  العاع للدائبي  العاديي  اآلصري   خ  يصط  الدائ  راخ  ال

الد و  لملاحمة كما  الدائبي  خا التبفيل  لج المال موطوع الد و   خيكةك الدائ  بفعل كل  الد و  
لخ م  ح   لج مدي   حقا ابينا بح  اامتيال يتقدع بموابخ  لج ةائر الدائبي  اآلصري  ليةتوخا ما

 .المدي 

خا مواانة ال ير ح  مديبخ دة مبحر للدائ  الل  يرتبط حقخ و خالد و  المباارة تعتبر ميلة صا     
 لما ا  بارط واود ب   ابوبا يايلكا ويحكمنا  و محكمارتباطا و يقا ويتدل كلا بلا  اتداا و يقا و 

 .4اةت بائية تحتاا  لج ب   ابوبا محدد يواد م ل كلا الب  أ  الد و  المباارة تعد د و 

 

 

 

                                                             
1
سكندرية، ـ نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص وقانون االلتزامات وقانون األموال، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، اإل 

 . 66، ص 6000
2
لمدني األردني، مجلة الشريعة و القانون، كلية الحقوق جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ـ ياسين محمد الجبوري، الدعوى المباشرة في القانون ا 

 .626، ص 6066، 76عدد 
 .7، ص 6002ـ علي عوبالي، الدعوى المباشرة في ضمان المسؤولية، الطبعة األولى ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان،  3
 .628ـ ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص  4
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 الفرع الثاني
 خصائص الدعوى المباشرة و تمييزها عن

 الدعوى الغير مباشرة
ا  العاع كالد و  ال ير تميلكا    با ا الد او  التا تحما الطم   صدودية الد و  المباارة و      

نا تتمت  بصدائ   ديدة تتميل بنا    ييركا م  الد او  اعلو  (البولدية)مباارة ود و   دع البفال
 .ييركا
ايا التا تميل الد و  المباارة وببرل  كع المل ل كلا الفرع تبيا   كع الصدائ  و ةبحاول م  ص و      

 .بي  الد و  ال ير مباارة ارياااصت خار بيبنا و 

 أوالـ تعد الدعوى المباشرة خروجا استثنائيا على مبدأ نسبية أثر العقد

بما    المتطرر ليه طرخا خا  قد الت مي  م  المةمولية المدية  خى    طا   الح  خا ااد ا       
 لج يير   لل     اأدل    ا يبدرو   ر العقد 1المباار يعد اةت با   لج  ا دة بةبية   ر العقد

كلا خ و    يرا  المطرور  لج الممم  لبمواك كلا اأدل م  المفرول المتعا دي   و صلفنما  و 
لك  الد و  المباارة صرواا مدي  المدي  بالبةبة للمطرور  و  الل  يعديرا  بدور   لج مممبخ و  اأصير

يطالبخ بالتعويل    الطرر الل   رور    يرا  مباارة  لج الممم  و  لج كلا اأدل ةمحر للمط
بما كو مارد مدي  مخ ا تواد    ة مباارة بيبنما و  لح  بخ بالريع م   ب ديبخ   ل  الد و  المباارة ا 

كا بلل  تعطا المطرور مركلا  ابوبيا اةت بائيا صارا دائرة مبد  بةبية ئ رابطة التلاع مباارة بيبنما  و تبا
 لج الريع م  ةماحنا للدائ  ب   يةتعمل  كه الد و  ال ير مباارة التا و     لج2التدرخار القابوبية

بمااارة بي  كلا الدائ  و   ة مبحقو  مديبخ لد  مديبخ  خىبخ ا تواد   يةتعمل كل   مدي  المدي  وا 
 .لحةابخالحقو  باةع مديبخ و 

 ثانياـ ال يعد الدائن في الدعوى المباشرة نائبا عن المدين   

    رخبا الد و  المباارة ب بنا ةعا مباار للدائ   لج مدي  مديبخ  لل     الدائ  خا ةب  و      
ليه باةع ولحةاك المدي   و مدي  المدي     باةمخ ولحةابخ الصا  و لد و الد و  المباارة يرخ  ا

راخ  لنا  المباارة طد الممم  بدفتخ مدع و  خالمطرور خا الت مي  م  المةمولية المدبية يرخ  الد و 

                                                             
 .672ـ ريواز فائق حسين، المرجع السابق، ص  1
 .323ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، مصادر االلتزام،ص 2
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خنو يتدرو  دالة    بفةخ ا بيابة    الممم  لخ أ  القابو   د اعلخ دائبا مباارا لاركة الت مي   
 .ما خا لمتنا م  تعويل لخع الممم  لخ بالوخا  بما  لينا و البنا باةمخ اصديا ا باةخيط

ياك    يكو   كا بلل  اةت با     القوا د العامة التا تقطا ب   ةعا الدائ  لمدي  مديبخو      
 ي كو ما يعرو بالد و  ال ير مباارة  ي  يةتعمل الدائ  حقو  مديبخ لد  مدبطري  يير مباار  و 

 .1لحةاك كلا المدي   خيكو  الدائ  خا اةتعمالخ لحقو  مديبخ بائبا    كلا اأصيرمديبخ باةع و 

 ثالثاـ الدعوى المباشرة دعوى بالمعنى القانوني للدعوى

ا تظنر ب   حق  خينا المراخعة حةك اأدول  و كلل  تت ل تتواخر خينا معبج الصدومة و بادركا و      
لل   لج يتصلكا الدائ  طد مدي  مديبخ  و  رة  ارا ار  ابوبية  و ماديةاكل م  اأاكال  لج دو 

  لل   بنا ليةر د و  مةتقلة خا يد 2 كه الد و  ال ير مباارة التا تتصل دورة  ارا ار  ابوبية خقط
الدائ  بل كا بفه د و  المدي  يبااركا باةمخ كما ر يبا ةابقا  كما  بنا ا تقتدر  لج ح  الدائ  خا 

  الد و  خقط بل تاتمل ما يةتللع م   ارا ار للمحاخظة  لج حقو  المدي   كقياع الدائ  بتةايل رخ
 .3 قد ااتر  بخ المدي   قار  و  يامخ بالطع  خا اأحكاع الدادرة طد مديبخ

 رابعاـ الدعوى المباشرة تغل يد المدين في التصرف في حقه حماية للدائن

  المباارة م  المطرور طد اركة الت مي  يل يد الممم  خا التدرو يترتك  لج مارد رخ  الد و      
راخ  الد و  المباارة  و د  كلل  يمب   لج الممم     يوخا بالتعويل ل ير المطرورخا حقخ  بلنا  و 

ا يبتف  بالمبلغ الوااك  لج الممم   و بال  مبخ  ا ال ير " 71/34م  اأمر  17خا ب  المادة  اا 
 ".لوو حقو خ المطرور  و

ياول المةاه  بخ ا خا مقدار  وا خا واود   ا  ارور يامد بي  يد  اركة الت مي  و خح  المط     
الدائبو  اآلصرو   خالل  يو ع  بحوالة الح  وا بحال ما للمدي  لد  ال يرابالوخا  وا بالمقادة و 

لم  كلا التاميد بي  يد  الممم  لمدلحة الممم  لخ  و ا بالةقوط الل  يو عخ الممم   لج للممم  لخ و 
يترتك   و 4المطرور يبد  م  و ر باو  الح     م  و ر و وع الحاد  الل    اع مةمولية الممم  لخ

                                                             
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، و كل ما ينتج عن استعمال هذه :"من القانون المدني الجزائري 630ـ تنص المادة  1

 ".و يكون ضمانا لجميع دائنيهالحقوق يدخل في أموال المدين 
 .636ـ ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص  2
 .609ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق، ص  3
4

 .33ـ  المرجع نفسه، ص 
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التا تكو  لخ تاا  بالدخوع الةابقة لو وع الحاد  و   لج لل     الممم  يمك     يحت   لج المطرور
 . حقة للل  الو ر كما ةبرا  خيما ةي تا م  كل  الرةالةدو  الدخوع ال( الممم  لخ)دائبخ المباار

 ما خا الد و  ال ير مباارة خ  يترتك  لج رخعنا يل يد المدي     التدرو خا حقخ   با كا  بل      
ا   كا  ديبا ا  الح   يبيا اال لخ    يبيعخ و لخ    يتدرو خا كلا الح  بكاخة  بواع التدرخار  خى  ك

ا يةتطي  الدائ  خا كل كل  الحاار  ا الطع  بالد و  البولدية  لا لمة مديبخ مبخ  و  اال لخ    يبر 
 .تواخرر اروطنا م  ال    و التواطم بيبنما

 خامساـ تحقق االرتباط سواء القانوني أو المادي بين التزام المدين و التزام مدين المدين

كلا الح  يتعل  بما خا لمة ا مواانة مدي  المدي  و مباارا خ    الد و  المباارة تصول الدائ  حقا     
( داحك الد و  المباارة)حتج يمك     يتقرر مبد  الةعا المباار للدائ مدي  المدي  للمدي  اأدلا  و 
م ل كلا اارتباط يمك  ق  اارتباط بي  التلاع المدي  والتلاع مدي  المدي   و بحو مدي  المدي  ا بد م  تح

  كلا اارتباط بي  التلاع مدي  المدي  واحدا  كما و د يتحقكو  محل التلاع المدي  و  بدما ي تحققخ
كلا اارتباط   و 1التلاع مدي  المدي  واحدةلوا عة المةببة التلاع المدي  و الديو   بدما تكو  ااالتلامار و 

لفعل الطار الل  تةبك اأصير كو ما يتحق  خا الد و  المباارة خا الت مي  م  المةمولية المدبية  خا
   الطرر خا مواانة المطرور كو بفةخ الل  تةبك خا باو  ( الممم  لخ)خا باو  التلاع المةمول

كلا اارتباط كو الل   د   لج   رار الد و  المباارة للمطرور ع الممم  خا مواانة الممم  لخ  و التلا
 .خا مواانة الممم 

 عامسادساـ الدعوى المباشرة من النظام ال

اتفا   لج حرما  تعد الد و  المباارة م  البظاع العاع خ  ياول ااتفا   لج ما يصالفنا  و ا     
التا تمب  الممم  م  دخ  مبلغ التعويل الةالفة اللكر و  17كلا واط  م  ب  المادة الدائ  مبنا  و 

للممم  لخ    ياترط  لج أ  كا  ما لع يةتوو المطرور  و لوو حقو خ حقنع خا التعويل  خ  ياول 
الممم     يدخ  لخ ر ةا مبلغ التعويل دو     يدخ  ايئا للمطرور  كما ا ياول للممم     ياترط    
يكو  لخ الح  خا ااحتااا  لج المطرور بالدخوع التا تبا  بعد و وع الحاد  الممم  مبخ   ما الد و  

المدي   لج حرما  اأول م  اول ااتفا  بي  الدائ  و   حي  يال ير مباارة خىبنا ليةر م  البظاع العاع
تعود لل ابا        للدائ     يبلل    كلا و  التا كا  ياول لخ اةتعمالنا و اةتعمال ح  م  الحق

                                                             
 .636ـ ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص  1
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لاتخ التا ا ال ير  لج ا تبار حقخ  بلخ م  الحقو  المتعلقة ب بخ ا يد  ااتفا  بي  المدي  و الح   بيد 
 يمبعخ م  اةتعمالنا او م ل كلا ااتفا  ا يار  خا مواانة الدائ  مالنا بالبيابة  بخ  و دائبخ اةتعلياول 

 .1خا بطا  الد و  ال ير مباارة

 سابعاـ بساطة إجراءات الدعوى المباشرة

ل ير مباارة واأبظمة الماابنة لل  مقاربة م  الد و  االمباارة ببةاطة خا  ارا اتنا و  تتةع الد و      
لحةابخ الصا  خيدب  الدائ  الد و  باةمخ و  كلا التبةيط يعود  لج ما لكربا  ةابقا    الدائ  يرخ و لنا  
يكو  كلا اأصير مللع ب   يمد  لخ حقخ خا حدود الدي  م  دو  نا دائبا مباارا لمدي  المدي   و بمواب

و  المباارة كو المطرور خا الد    يحتاا الدائ   لج  ارا ار  صر  تبفيلية كالحال م    خالمد ا 
موطوع الد و  كو طلك محدد يتم ل خا الحدول  لج التعويل والمد ج  ليخ كا اركة الت مي  و 

بلل  يةتوخا المطرور حقخ مباارة م  الممم  ختكو  الد و   ابر خا لمة الممم  للممم  لخ  و ال
   ما 2الوةائل التبفيلية الةريعة المباارة م  كل  الباحية طريقا م  طر  الوخا  البةيطة  و وةيلة م 

ليه  لج لمة تلكك  لج لمة المدي  و الد و  ال ير مباارة خى  ال مرة التا ت تا بنا خا حالة بااحنا 
التا يالبا ما القياع بىارا ار  صر  تبفيلية و  الدائ   للل  يتعي   لج كلا اأصير حتج يحدل  لج حقخ

 .3كل  الد و  مقاربة بالد و  المباارة تتم ل خا دورة الحال  ختتعدد  ارا ار

 ثامناـ انعدام التضامن بين المدين األصلي و مدين المدين

بي   ليخ يدب  لنلا الدائ  مديا مباارا لمدي  المدي  و  لبا ب بخ خا الد و  المباارة يكو  الدائ  دائب     
ا   كا  لية بي  كلي  المديبي  و ا المةمو مدي  المدي   وم  لل  خىبخ ليه كبا  تطام  خكما المدي  و 

يتحق  خا  كلا ا  و 4لل  ابعداع الةبك القابوبا للتطام بنما مةمول مباار تاا  الدائ   و كل م
 .ا تحق  للدائ  طمابا صادا  طعالحماية الطما  العاع للدائبي  و  التا تعد وةيلةالد و  ال ير مباارة و 

 

 

                                                             
1
 .602ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق، ص  

 .636ع السابق، ص ـ ياسين محمد الجبوري، المرج 2
 .38ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق، ص  3
 .386ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، مصادر االلتزام، ص  4
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 المطلب الثالث
 ضحية في الدعوى المباشرةالتكييف القانوني لحق ال

ود  لا كا  كل الفقخ  د التو مباديا بطرورة اا تراو للمطرور بد و  مباارة  بل الممم  خا الحد     
 لمدلحتخ بحي  يةت  ر بحديلتنا خ  يلاحمخ خينا با ا دائبا الممم  لخ الممم   لينا  يرخعنا باةمخ و 

بما يلكك   يمر التعويل بلمة الممم  لخ و بدخ   مبخ  خ يكو  بلل   د اةت  ر وحد  بالح  الل  اةتقلو  ا 
اصتلو خا اأةاه الل  تةتبد  ليخ كل  الد و   حي  المطرور راخ  الد و   خىبخ  اد و مباارة  لج لمة 

القطا  ندراا ديدة م   بل الفقخ و   ارر كل  المة لة ادا خقنيا واةعا  د   لج ظنور محاوار  
 بوبية المعروخة ةلفا كاامتيال واااتراط لمدلحة ال ير وانبابة   حد البظع القاالد و  المباارة طم

الفقخ الفربةيي  كع ل  لواود تاابخ بي  كل  الد و  واأبظمة الملكورة  و د كا  القطا  و لالخ  و ....
لقطا  خا ار  ليبتقل كلا الادل  لج الفقخ و لل  خا القر  التاة   اار و الةبا و  لم ل كل  المحاو 

القطائية لت ديل الد و    وكابر كل  المحاوار الفقنية و 1العرا البلدا  العربية وخا مقدمتنا مدر و 
المباارة تندو  لج االتفاو حول المباد  القابوبية التا   رتنا البدو  التاريعية لتبرير وتفةير 

د  اأ ر البةبا للعقد ومبد  المةاواة الد و  المباارة التا ا تبركا الفقنا  صرواا    كل  المباد  كمب
بظريار بظريار مبررة للد و  المباارة و  بي  الدائبي   خدبو الفقخ البظريار التا ا تمدر آبلا   لج

 .مفةرة لنا

اأبظمة التقليدية التا ا تمد  لينا لتبريركا  د   لج خال كل ي  الكبير بي  الد و  المباارة و    التبا     
التعدي ر التا طر ر  لج الد و  ا الفقخ   طو  لج لل  الت يرار و ديل التا اا  بنمحاوار الت 

مر  دراانا المباارة  بر مراحل تطوركا  ةوا   كابر م  حي  حااتنا  و م  حي  مدادركا  خ دب   
  ر  العاري  بظريار  صر معقدا  للل  ظنرر خا بداية القل ابتة  مرا دعبا و اطم  البظع المعروخة و 

 .تحديد التكييو القابوبا لنل  الد و لت ديل و 

 :وببا ا  لج كل ما ةب  ةوو بقةع دراةتبا خا كلا المطلك  لج خر ي      

 التكييو التقليد  للد و  المباارة : الفرع اأول  -
 التكييو المعادر للد و  المباارة: الفرع ال ابا -
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 الفرع األول
 التكييف التقليدي للدعوى المباشرة

واتخ ةبحاول م  ص ل كلا الفرع  رل مصتلو البظريار التا لا   لينا الفقخ التقليد  خا محا     
 .الو وو  لج البقد المواخ لنالت ديل الد و  المباارة  ولل  بار  كل  البظريار و 

   أوالـ الدعوى المباشرة و حق االمتياز

ة متيال ح  ااكبا  ابخ بي  الد و  المباارة و  خا الحقيقة       لج  1خك كما يعطا للدائ   ولوي
 .تعليل المركل القابوبا للدائ حديلة الح  الل  للمدي  وكلل  كدخنما واحد وكو تقوية و 

لج الح  المرخوع با بخ  د حمل كلا التاابخ بعل الفقخ  لج القول    الد و  المباارة كا امتيال  و      
الل  ير  طرورة اا تراو للدائ  بامتيال  Labbéفقيخ الفربةا  د م ل كل  البظرية الفقنية الالد و   و 

باائا خا اللمة المالية للمدي  بفعل  sous créanceخا كل الحاار التا يكو  خينا دي  م  الباط  
  خي بر ح  امتيال للدائ   لج ح  مديبخ خا لمة مدي  المدي    لا كا  كلا الح   د  بر 2كلا الدائ 

رع تحملخ الدائ  بفعل المدي   بمعبج    كل اص   واد حقا خا لمة مدي  مديبخ بةبك للمدي  مقابل ي
 .3مبفعة  دمنا  و صةارة تحملنا كا  لخ امتيال  لج الح  الل   واد بفعلخ

خا الت مي  م  المةمولية يكو  المطرور  د تحمل صةارة بتياة و وع الحاد  الممم  مبخ كابر و      
م   ع خىبخ م  العدل مبحخ امتيالا  لج يبخ الممم  مبخ خا لمة الممم   و لمد كا الةبك خا باو  ح 

يااد الح  الل  كا  لخ يد خا  باائخ و   .4ا 
   اوكر ح    البظامي  م   كمنا لقد ابتقد الفقخ كل  البظرية مايرا  لج  بخ كبا  خرو  اوكرية بي     

لدفة خا ديبخ  أ  اامتيال يفترل دائما التلاحع بي   اامتيال كا اأولوية التا يعطينا القابو  للدائ 
دائبا المدي   خيعطج الدائ  الممتال اأولوية اةتيفا  ديبخ خقط  لج الدائبي  العاديي  التاليي  لخ خا 

يفةر صطوع لل  ما و المرتبة  خا حي  يتعرل لملاحمة حقيقية م  الدائبي  الةابقي  لخ خا المرتبة  
الع بية لتحديد مراتك الدائبي  بحةك اأولوية خا القيد   طو  لج لل     للانر و حقو  اامتيال 

                                                             
ن للدين امتياز إال بمقتضى نص االمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته وال يكو:"من القانون المدني 386ـ تنص المادة  1

 ".قانوني
 .963ـ بشوع عالوة، المرجع السابق، ص  2
 .383ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، مصادر االلتزام، ص  3
 .682ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص  4
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اامتيال ا يعفا الدائ  الممتال م  اللاو   لج الطر  التبفيلية اأصر  كحال ما للمدي  لد  ال ير  كما 
 .1 بخ ا يةتطي  اةتيفا  حقخ باأولوية  ا بتولي  اأموال المحاول  لينا لد  ال ير

  للتلاحع بي  داحك الح  خينا  ما الد و  المباارة خى  اوكركا ليه اأولوية أبخ ا واود  د    
يلتلع بخ الممم   يير  م  الدائبي   خالد و  المباارة تصول للمطرور حقا مباارا  لج مبلغ الت مي  الل و 
مباار لممارةة الد و  المباارة    خاأولوية كا   ر يير2يتقاطا  مباارة دو     يمر بلمة الممم  لخو 
  خالمطرور يمل   ك ر م  مارد اأخطلية خنو يمل  حقا مابعا  لج مبلغ 3ركيبة بنل  الممارةةو 

    التعويل خيتقدع  لج امي  الدائبي  لمديبخ ةوا   كابوا ممتالي   ع يير ممتالي   أبنع ا يملكو 
 .4ر خا يبج    اللاو   لج طر  التبفيل اأصر كو ما اعل المطرو ح  تاا  مبلغ الت مي  كلا  و 

ريع البقد المواخ لنل  البظرية  ا  بخ كا  لنا اأ ر البالغ خا توايخ الةلطة التاريعية التا اكتدر و      
 . الللا  ةب  لبا التعرل لنماو  5557و بلخ  ابو   5750 ما  65بندينا خا ة   ابو  

 لمصلحة الغير        االشتراطثانياـ الدعوى المباشرة و 

اااتراط لمدلحة ال ير خا    كلينما يعتبر صرواا حقيقيا    مبد  ياتر  كل م  الد و  المباارة و     
كو لعقد حقا مباارا م  كلا العقد  و بةبية   ر العقد  خفا كلينما يكةك اص   اببا لع يك  طرخا خا ا

قيع ح  المطرور خا الراوع بالد و  المباارة  لج  لج ر ةنع الفقيخ اوةرا  يو ما اعل اابك م  الفقخ 
 ةاه اااتراط لمدلحة ال ير  بحي  يكو  الممم  لخ  بد تعا د  م  الممم   د ااترط  ليخ    يدخ  

ليه مبدو   ليخ خا  قد كلا اااتراط   الصطر الممم  مبخ  و مبلغ التعويل للمطرور  بد تحق
بما كو ااتراط طمبا تفرطخ الت مي  و  خا كلا الا   ية لعقد الت مي  م  المةمولية  و الطبيعة انللاما 

ويصتلط بنا تاميد تعويل الت مي  بي   –بر   بخ يمك  اةتباد الد و  المباارة و " يقول الفقيخ اوةرا 
كو ااتراط طمبا ااتمل  ليخ  للاما  قد  لج ااتراط لمدلحة ال ير  و  –ور يد  الممم  لحةاك المطر 

 .5"الت مي 

   التاابخ الظاكر بي  الت مي  م  المةمولية واتفا ار اااتراط لمدلحة ال ير كو الل  دخ  بالفقخ     
ةمولية م  كاخة بواحينا  لج الصلط بي  كلي  البظامي   يير    التعم  خا دراةة  قود الت مي  م  الم

                                                             
1
 .668ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق، ص  

2
 .682د الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص ـ فايز أحمد عب 

3
 .668ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق، ص  

4
 .676ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  

 .Noureddine toujghani : op cit.p173 - :                                                                                   ـ أنظر كال من 5
 .6هامش رقم  6226ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص                      
 .830، ص (عقد الضمان)ـ محمد مصطفى الجمال، أصول التأمين                     
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  بظاع اااتراط لمدلحة بيا و لكاو    الفرو  الاوكرية بيبنةيفطا ا محالة  لج ا القابوبية الفبية و 
بىياال بعل كل    ولك  ا ب ه    بلكر و 1بىةناك خا بداية كل  الدراةةال ير  وكو ما تعرطبا لخ و 
كفل بندو در   ك  التعويل    كاكلخ ا    يلمدلحتخ الاصدية و  الفرو      الممم  لخ يتعا د

ا   كا  د ااتراط لمدلحة المطرور  و ل واو  ليخ ا ماال اختراحدول المطرور  لج التعويل  و 
 مة واود مدلحة خىبنا مدلحة  رطية يير مقدودة   ما خا اااتراط لمدلحة ال ير خى   باا  

خا اااتراط لمدلحة ال ير ياول للماترط    يطالك   2مدلحة للمةتفيد كا البا    لج التعا د
 .ولية خ  ياول لل  للممم  لخالمتعند بما التلع بخ للمةتفيد  ما خا الت مي  م  المةم 

 د تولد    كلا ااصت و  اصت و الد و  المباارة كا اأصر     اااتراط لمدلحة ال ير لل  و     
   لنما  ةاةا  متمايلا   خبيبنما يبا  ح  المبتف  خا اااتراط لمدلحة ال ير     قد اااتراط خفا 

  3ا مواانة الممم  م  ب  القابو  الل  مبحخ كلا الح المقابل يكتةك ال ير المطرور حقخ المباار خ
طو  لج لل     المتعند خا اااتراط لمدلحة ال ير ياول لخ التمة   بل المةتفيد بامي  الدخوع التا 

الباائة     قد اااتراط   ما خا الد و  المباارة خ  ياول لخ التمة  بنا خا  بل الماترط و  ياول
بما ياول لخ بعد دخ  مبلغ وع التا كابر لخ  بل الممم  لخ و ال ير المطرور بالدخللممم     يتمة   بل  ا 

 صيرا يعد ح  المطرور الل  تقوع  ليخ الد و    و 4التعويل لل ير المطرور الراوع  لج الممم  لخ
ال ير المباارة م  البظاع العاع خ  ياول تعديلخ  و ان فا  مبخ   ما ح  المبتف  خا اااتراط لمدلحة 

 ليخ يمك  لنما تعديلخ  و اابتقا  مبخ  بل    يقبلخ و  ة الطرخي  التا يترامنا العقد خ ةاةخ  راد
 .    5المةتفيد

اااتراط لمدلحة خكرة ببا ا  لج كل ما تقدع يتبي  لبا  بخ ا يمك  ت ةيه الد و  المباارة  لج و     
 .القطا  كما لكرباخ و الراا  الل  اةتقر  ليخ الفق كلا كو الر  ال ير و 

 

 

                                                             
1
 .م قانونيةـ أنظر ما تقدم من هذه الدراسة، تمييز التأمين من المسؤولية عما يشابهه من نظ 

2
 .693ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض، ص  

 .666ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق، ص  3
 .676ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  4
 .69،ص6060ـ ريم إحسان، الدعوى المباشرة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، 5
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 ثالثا ـ الدعوى المباشرة و اإلنابة في الوفاء
لكك بعل الفقخ  لج رد ح  المطرور خا الراوع  لج الممم  بالد و  المباارة  لج خكرة انبابة     

المطرور بدور المباك ي  يقوع الممم  لخ بدور المبيك والممم  بدور المباك و   ح1البا دة خا الوخا 
ب   يرتطا اصدا  ال ا كو الممم  ( المباك لديخ)يطلك م  الدائ  المطرور( المبيك)خالممم  لخلديخ  

الممم  لخ بدا م  بوخا  مبلغ التعويل بدا مبخ  خيكو  بلل  للمطرور مديبا  كما الممم  و ( المباك)
م  كبا   اا   و بالتعويل  لج    المديبيياول للمطرور    يرخ  د وا  مدي  واحد وكو الممم  لخ  و 

 .2كابر الد و  المباارة للمطرور  بل الممم  الل  يقوع بدور المباك
انبابة خا الوخا  وخقا للقوا د العامة كا  قد يحدل بموابخ المدي   لج رطا الدائ  ب   يلتلع و     

بابة با دة  خانبابة الكام  وكا  لج بو ي   بابة كاملة و 3اص   ال  بوخا  الدي  مكابخ لة تتع حيبما ا 
د االتلاع بت يير يتف  المتعا دو  خا انبابة  لج اةتبدال االتلاع القديع بالتلاع اديد  يمد   لج تادي

او انبابة  لج تاديد يترتك  لينا    تبر  لمة المبيك  بل المباك لديخ   ما  لا لع يتف   طر المدي  خيخ  و 
لاع القديع  لج اابك االتلاع الاديد ختكو  كل  انبابة با دة  لل  بت يير المدي  خيخ  بقا االتاالتلاع و 

كل  اأصيرة كا التا ترد  لينا   و 4بحي  يبقج المبيك ملتلما  لج اابك المباك خا الوخا  للمباك لديخ
 .5الد و  المباارة

م  تفطا لبا    تطبي   حكاع انبابة الةالو بيابنا  لج الد و  المباارة التا للمطرور  بل المم     
 :بواود  دة خرو  بلكركا خا البقاط التالية

المطرور لع يك  مواود و ر  براع  قد الت مي  حتج يمك  للممم  لخ    يحدل  لج رطائخ  -
 بول المباك لديخ اأمر الل  ا لع ابعقاد انبابة رطا المباك و بقبول وخا  الممم  بالدي   بخ  خيل
ة مقررة ور حيبما يرا   ليخ بالد و  المباارة  خالد و  المباار يتحق  خا    ة الممم  بالمطر 

 .6ا تتو و  لج  بول الممم  ابوبا لمدلحة المطرور و 
دخوع التا كابر لخ  بل المبيك  ا يةتطي  خا انبابة    يدخ  المباك خا مواانة المباك لديخ بال -

الل  يولد خا لمة أطراو ال   ة و الل  يتع بي  ا كلا راا   لج    مددر انبابة كو ااتفا و 
                                                             

1
بشأن دعوى مالك العقار المحترف ضد  6366ة رد الدعوى المباشرة إلى اإلنابة إلى الفقيه بالنيول، الذي صاغ مالحظة في ـ تعود أصل فكر 

تفيد منح تعويض العين المؤجرة إلى مالكها أو الدائنين المرتهنين لوجود نيابة غير صريحة وقد  6883مؤمن المستأجر استوحاها من قانون 

 .968ـ بشوع عالوة، المرجع السابق، ص :ية على هذه الفرضية لتبرير الدعوى المباشرة ، أنظر في ذلكاعتمدت المحاكم الفرنس
2
 .688ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص 

3
 ".نبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدينتتم اإلنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أج:"من القانون المدني الجزائري 638ـ تنص المادة  

 من القانون المدني الجزائري 637ـ أنظر المادة  4
 .676ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق،ص  5
 .683ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص 6
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  خا حي   بخ خا الد و  المباارة يةتطي  1المباك التلاما اديدا مةتق     التلامخ تاا  المبيك
كلا ببعل الدخوع كالدخ  بالبط    و  (المطرور)   يدخ  خا مواانة الدائ ( الممم )مدي  المدي 

الدائ   لج ح  مديبخ خا لمة ال ير المرخو ة  راا   لج    الد و  المباارة كا بم ابة اةتحوال
 .2 ليخ الد و 

يخ للمطرور بدا لك  يوخا بح  المطرور كوبخ داحك الدي  وليه دي  يير  و    الممم  يوخ -
ليه خا  رادة طرخا  قد الت مي   و خا ب  القابو   و خا  حكاع القطا  ما م  الممم  لخ  و 

 .   3ل الممم  م   بيل انبابةيمكد    الد و  المباارة للمطرور  ب

بة   ليخ يدعك التةليع ب    ةاه الد و  المباارة التا للمطرور  بل الممم  كا م   بيل انباو     
 .ا   كابر الد و  المباارة تقترك ك يرا م  انبابة البا دةولل  اصت و  حكامنما و 

 4رابعاـ الدعوى المباشرة و اإلثراء بال سبب

ور  بل ان رار لخ بح  صا   لج مبلغ التعويل الل  خا لمتخ للممم  يلا   لج كا  المطر     
 د ر يبا  بخ م  بتائ  كل  الد و     يلتلع الممم  بدخ  مبلغ و  ال ير مباارة اةتيفا  حقخ  و الد 

 بلل  يتعرلاع للدائبي   لج  موال المدي   و التعويل للممم  لخ خيدصل كلا التعويل خا الطما  الع
 . المطرور لملاحمة م  دائبا مديبخ  و حتج  د يتماطل مديبخ خا دخعخ لخ

 د لكك لخ  لا لع يةتوو المطرور حقخ  و  مب  دخ  مبلغ التعويل للممم آبلا  و ختدصل المارع     
بعل الفقنا  الفربةيي   لج تفةير كلا المب   لج واود ح  خا د و  مباارة للمطرور تةتبد  لج خكرة 

دائبيخ  لج حةاك المطرور م  مال لع يدل  لينع  ا بةبك ب  ةبك الل  يحققخ الممم  لخ و  ان را 
الطرر الل  لح  بخ و بقدد الوخا  لخ بحقخ خا التعويل  با تبار    الممم  لخ ل  يتصل  م  

 .5العك  الل  لح  بلمتخ  ا بالوخا  بالتعويل

                                                             
1
 .من القانون المدني الجزائري 632ـ أنظر المادة  

2
 .662اد ماجد، المرجع السابق، ص ـ محمد رش 

3
 .676ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص  

ـ اإلثراء بال سبب هي واقعة قانونية مقتضاها أن يثرى شخص على حساب شخص آخر دون سبب مشروع، أو أن يفتقر شخص لمصلحة  4

 .من القانون المدني الجزائري 686شخص آخر دون سبب مشروع،أنظر المادة 
 .668ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق، ص  5
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ا الممم  لخ  ل يةتوخو  ديوبنع م  اأموال التا تواد  ا    كل  الفكرة ادطدمر بحقيقة    دائب    
خا لمة مديبنع بما خينا دي  التعويل الل  تلقا  م  الممم  ا يحققو    را  ب  ةبك  خنبا  ةبك 

 .1 ابوبا للل  كو ح  الطما  العاع للدائبي   لج  موال المدي 

 2خامساـ الدعوى المباشرة و حق الحبس

الل  ير  ب    ةاه ح  المطرور  لج مبلغ التعويل يواد و  BINEYأةتال م ل كل  الد و  ا    
بعد تحق  الصطر الممم  مبخ ا يةتطي     اأصير و خا االتلاع بالحبه المفرول  لج الممم   خنلا 

كو    لخ ح  صا   لج مبلغ التعويل و كلا يعبا يل  ا للمطرور وحد  دو  ةوا   و يدخ  مبلغ التعو 
 .بمطالبة الممم  بالد و  المباارةما يةم  لخ 

  SURETE INEGALEكلا الطما  كو الل  يحق  الت مي  الاامل " BINEYيطيو اأةتال و     
حتج بالموطوع الل  يرتبط بخ ح    تدور ما كو  ك ر مبخ خعالية  وكلا يتعل  بتبظيمخ و ا يمكو 

واد ما لع يواد اأول كما ا يواد  د  كلا اأصير ا يي  الطحية يحدد دي  الممم  لخ  و الطحية  خد
 لا كا  اأول  د ابقطج  خ  مكا  كبا لح  التفطيل خالح  حدر    بخ االتلاع بالحبه المفرول 

 ". لج الممم  الل  صل  كل  الوطعية

يدطدع بمبد   دع اوال ااحتااا  لج الطحية بالدخوع  BINEY   كلا التحليل الل   دمخ اأةتال     
اروط حقة    تحق  الصطر  خحةك كل  البظرية  قد الت مي  كو الل  يحدد ح  الطحية و ال 

 ليخ تكو  كل الاروط التا تطمبنا العقد  ابلة ل حتااا بنا  لج الطحية  بما خا لل  ممارةتخ  و 
  الد و  المباارة التا تتميل باةتق لية ح  وكو ما يتباخج و 3ةقوط الح  ال ح   لج تحق  الصطر

كو ما يمد   لج   مال مبد   دع ااحتااا بالدخوع الممم     ح  الممم  لخ تااكخ  و المطرور تاا  
كلا المبد  يم ل رو  الد و  المباارة  حي  يةاكع   مالخ بقةط كبير خا حقة  لج تحق  الصطر و ال 

 .حفظ ح  الطحية خا التعويل

المدي    ما بالبةبة للد و  بقة بي  الدائ  و ل واود    ة ةاطو  لج لل     ح  الحبه يفتر     
المطرور المباارة التا للمطرور  بل الممم  خ  واود لع  ة ةابقة بيبنما  كما    الممم  ليه دائبا و 

                                                             
 .688المرجع السابق،صـ محمد إبراهيم الدسوقي،  1
ه المقابل، ـ ينشأ الحق في الحبس في االلتزامات المتقابلة بحيث يحق لكل طرف االمتناع عن الوفاء بالتزامه لحين قيام الطرف اآلخر بتنفيذ التزام 2

لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه و له :"المدني من القانون 600حيث تنص المادة 

 ".عالقة سببية و ارتباط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا
3 - Noureddine toujghani : op cit.p177. 
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بما و الممم   بدما يمتب     دخ  مبلغ الت مي  للممم  لخ ليه بقدد حبةخ واحتاال  ليه مديبا  و  ا 
الل  لع يعوطخ الممم  لخ  كما    القابو  ا يعرو التلاما بالحبه ال رل مبخ كو تعويل المطرور 

 .1بل يعرو الح  خا الحبه

بالتالا ا المباارة للمطرور تاا  الممم   و  ل  خقوا د الح  خا الحبه تصتلو     وا د الد و      
 .تد  بظرية الح  خا الحبه ك ةاه للد و  المباارة

 ة الباعث على التعاقدسادساـ الدعوى المباشرة و نظري

ليةر ير  القائل بنل  البظرية    الت مي  م  المةمولية يقوع  لج با    يبا    مدلحة مادية  و     
لممم  كا مدلحة المطرور خا تعويل ما لحقخ م  طرر  بحي     الام  بي  مدلحة ااصدية  و 

خى  المطرور يكو  كو   ة المطرور خا الحدول  لج التعويلمدلحلخ خا  براع  قد الت مي  و 
لمدلحة د و  مباارة بالتالا تنا  لخ كل  الوحيدة خا الحدول  لج التعويل  و داحك المدلحة ا

يعلل كلا ااتاا  لل  ب   مددر التلاع الممم  تاا  المطرور كو انرادة المبفردة بحي  و  طد الممم  
ا خعل لل  با  لخ ح   بل الممم  يكفا    يعل  المطرور     رادتخ خا الراوع  لج الممم   خىل

 .يةتطي  بموابخ مطالبتخ    طري  الد و  المباارة

   المباد    د صراوا خا ت ةيةنع لح  المطرورما يعاك  لج كل  البظرية    القائلي  بنا و     
بب ا كلا صلط ياار للمطرور كو التلاع الممم   و القابوبية المتعارو  لينا  حي  اعلوا  ةاه الح  المب

تدار  آ ار  أ  االتلاع ا يمك     يكو  مددرا م  مدادر الح  بل العكه دحي  خالح  ةاب   لج 
  للل  ا يمك  القول ب   ح  المطرور خا الراوع مباارة  لج الممم  مددر  التلاع 2واود االتلاع

 .الممم  ب دا  كلا الح 

 رسابعاـ الدعوى المباشرة و حجز ما للمدين لدى الغي

ال ما مبةطة لبظاع حلمباارة كا  بارة    دورة صادة و  لج    الد و  ا 3لكك اابك م  الفقخ    
يةتبد  دحاك كل  البظرية  لج خكرة االتلاع المفرول  لج  ات  الممم  الل  يلتلع للمدي  لد  ال ير  و 

  الطرر الل   دابخ  بموابخ  ا يدخ  مبلغ التعويل للممم  لخ  ما داع ال ير المطرور لع يعول  
بمعبج    ح  المطرور  بل الممم  ياد  ةاةخ خا خكرة الحبه المترتك خا لمة مدي  المدي  لدال  

                                                             
 .689حمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،صفايز أ ـ 1
 .6هامش رقم 968ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  2
 .ـ مثل هذه النظرية كل من األستاذ رواست، بيكار و بيسون 3
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 ير  خالمدي  كبا كو ال ير المطرور  بحي  يبدو كما لو    دائبا  و   حالا  لج ما للمدي  لد  ال
 .1ال ير كو الممم  لخالممم  لخ والدائ  كو المطرور و 

تالا  يخ  يطا اأةلكو ما يلكك    و 2مكد اأةتال رواةر    كلي  البظامي  لنما بفه الطبيعةيو     
حال ما للمدي  ب  الكامل بي  الد و  المباارة و التطابيكار وبيةو  بقولنما  بخ وبالريع م   دع التما ل و 

حاول لدال  الدائ  الل  كا تاميد الدي  الل  يكو  م بنما يعم    لج تقبية واحدة  و لد  ال ير  ا 
 .3يتع لل  خا الد و  المباارة  لج مرحلتي   و يبتظر    يكو  محوا لخ كلية ببوع م  الحوالة القطائية

تبد  م  يوع و وع الحاد   ي  يولد ح  المطرور خا الحدول  لج التعويل  خ  ياول و : مرحلة  ولج
ا    يحت   لج المطرور بالمقادة  و م  لخ و لح  المةتح  خا لمتخ للمم للممم     يتدرو خا كلا ا

انبرا   خم  يوع و وع الحاد  يحتال مبلغ التعويل كما لو كا  كبا       بحال ما للمدي  لد  
 . ال ير

تتحق   بدما يباار المطرور د وا  المباارة  بل الممم  للحدول  لج التعويل   ي  : مرحلة  ابية
كما لو كا  كبا  حكع بقيمة حال ما للمدي  لد  ال ير خيبتقل كلا  يبتقل ح  التعويل  لج المطرور

 .الح  للمطرور بارط  ا يكو  المطرور  د حدل  لج التعويل م  الممم  لخ

لع تةلع كل  البظرية كا اأصر  م  البقد  لل     الد و  المباارة التا تقرر للمطرور تاا      
ا حال ما للمدي  لد  ال ير خياول    يةتفيد مبخ دائبو الممم  لخ الممم  ا يةتفيد مبنا  ا المطرور  م

اآلصرو   كما  بخ خا حالة حال ما للمدي  لد  ال ير ياول    يحت   لج الدائ  الحاال بالحواار  و 
يخ بم ل كل  الحواار لالحاولار التا ت تا بعد حال    ما خا ح  المطرور  بل الممم  خ  يحت   

الممم   د با  م  يوع و وع الحاد  وا ياول كما كو معروو    يحت   ليخ بالدخوع التا  أ  حقخ  بل
  طو  لج دل     الممم  لخ  ا ياول لخ    يحيل ال  م  التعويل الل  كو 4تبا  بعد و وع الحاد 

    ليخ ا ياول لخ ليه م  حقخ بل م  ح  المطرور  و  خا لمة الممم  أ  كلا التعويل كو  د 
 . 5يتدرو خيخ ةوا  بىحالتخ  و ب   تدرو آصر

                                                             
1
 .6هامش رقم  968ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص 

2
 - Noureddine toujghani : op cit.p177. 

 .689ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص 3
4 - Noureddine toujghani : op cit.p176. 

 .689ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص 5
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 ليخ خنل  ما للمدي  لد  ال ير ا تتواخ  و وا د الد و  المباارة  و بصل   ل   لج     وا د حال      
 .البظرية ك يركا مما ةب  ا تدل     تكو   ةاةا للد و  المباارة

 الفرع الثاني
 التكييف المعاصر للدعوى المباشرة

التا خةرر الد و  المباارة خا ظل المباد  القابوبية الفقخ التقليد  الةاب  بيابنا و  كل محاوار        
 ةاةا ا يمه ب دل كل  ياك    تاد لنا و  الدلبة التا تعد الد و  المباارة صرواا  بناة و ال ابت

بمو  لج  بقاطنا خايئا لتت ار ايئا بظمة المعروخة ةلفا   د اطمحلر و تةوي نا وخقا ل المباد  و 
ة ياك    يكو  لنا التا لكبر  لج    الد و  المباار ر اديدة با   الد و  المباارة  و خرطيا خكار و 

لع يعد م  الطرور  البح      ةه  صر  كالتا ا تاد  لينا الفقخ خا القر  التاة   ةاه  ابوبا و 
رطية الاديدة  بخ بىمكا  المارع مصالفة تقول الفكى امة رباط  ابوبا بي  الدائ  والمدي  الفر ا  و  ار 

تتطم  مبد  اأ ر البةبا للعقد ومبد  المةاواة المباد  القابوبية المقررة خا بدو  القابو  المدبا التا 
 .1بلل   دب  الطري  مفتو   ماع مفنوع للد و  المباارة مببا  لج البدو  القابوبيةبي  الدائبي   و 

ةبكتفا بلكر البظريار التا  يلر ر  دة بظريار للد و  المباارة  و ظنر  لج طو  كل  الفرطية و      
 .كا    ةباارة خا الت مي  م  المةمولية و خا الد و  الم

 أوالـ النظرية القانونية الخاصة
التا لكك  بداركا  لج    الد و  المباارة ا لبظرية خا  وائل القر  العاري  و لقد ظنرر كل  ا     

  و ت ديلنا صارا البدو  القابوبية التا   رر كل  الد و   ولل  يعبا الراوع  لج  رادةيمك  تةوي نا 
كو وحد  يةتطي     يصالو المباد  القابوبية ال ابتة التا تاعل المارع التا وطعر كل  البدو   و 

 .2كل  الد و  اةت با ا  لينا
لمبلغ التعويل  م   خيدب  مالكاخالتاري   ل  كو الل  يعطا للمطرور ح  مباار  بل المم      

أبخ دائ  بالتعويل تاا  الممم  خنو يةتطي     يباار لج حقخ خا التعويل و اةتبادا  بمقتطج القابو  و 
 .3حقخ بطر ة مابعة    طري  د و  مباارة  بل الممم  يةت  ر خينا بحقخ دو  با ا دائبا الممم  لخ

                                                             
 .27ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق،ص 1
 . 697ـ المرجع نفسه ،ص 2

3 - Noureddine toujghani : op cit.p173. 
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التعويل  لج المطرور طالما كو لع يقتطا حقخ م  الممم  خالقابو  يللع الممم  ب   يمد  مبلغ      
للل  يتحول المطرور  لج يمد  مبلغ الت مي  للممم  لخ  و   لج الممم  خا كل  الحالة    رظخ  ويحل

داحك   و 1دائ  للممم  بمبلغ التعويل خيدب  لخ ح   لج كلا المبلغ طالما    القابو   د مبحخ  يا 
تك لخ ح  تحق  لخ   خكل م  تر "اةتئ ار يحميخ القابو "يملكخ خالح  يعرو ب بخ الح  يةت  ر دائما بما 

بالتالا اةتحقا خ بحدولخ  لج وةيلة  ابوبية يداخ  بنا    كلا ااةتئ ار بخ و دع مبال ة ال ير لخ و 
لل  ببا ا  لج   يبال خ خيخ بالدخوع الممكبة  و الح   ةوا  كابر د و   طائية  و الدخ  خا مواانة م

 .2اا ر الد و  المباارة  للمطرور لحماية حقخ  لج مبلغ التعويل

 ما مددر ح  المطرور  لج مبلغ التعويل الل   ول  ليخ القابو  خا كلا الددد كو الفعل      
الطار الل   با  حقخ  بل الممم  لخ  خالعمل يير الماروع  واد حقا مباارا للمطرور  بل الممم  لخ 

مةمولية  و واد خا الو ر لاتخ حقا مباارا للمطرور خا لمة ممم  المةمول بمواك بمواك  وا د ال
يتمت  بطما  صا  لتعويل ما لحقخ م  حتج يفيد وحد  م  مبلغ التعويل و لل  و الب  التاريعا  

 .3طرر

و  لج واود لل   بنا تتو  خالد و  المباارة لنا  ل  بفه طبيعة د و  المطرور تاا  المةمول      
ا يمك  ممارةتنا  ا خا حدود كلا العقد  خنا تاد  ةاةنا وخقا للقابو   قد بي  كلا اأصير والممم  و 

 .4الل  يق  خا مةمولية الممم  لختعويل الطرر البات     الحاد  و  خا الح  خا

مة  حةك ر ينع    الت  أبخ و 5لقد تعرطر كل  البظرية  لج ابتقاد م   بل بعل الفقخ الفربةا     
التآلو بي  المفنوع القبول بخ بظرا لواود الم ئمة و بىرادة المارع يعبا اللاو   لج وكع اديد ا يمك  

ص ل بموكا ( ةوا  كابر م   بل الفقخ  و القطا )الحقيقة اااتناديةلقابوبا البحر للد و  المباارة و ا
 .التاريصا

 ثانيا ـ  نظريــــة العدالــــة
 رل كل  البظرية برم  و خكار  6الل  تعرطر لخ البظرية القابوبية حاول بعل الفقخبعد اابتقاد      

كل  الفكرة   القابوبية  لج خكرة العدالة  و اديدة  خلكبوا  لج ت ديل الد و  المباارة التا تبائنا البدو 

                                                             
1
 .37/02من األمر  73ـ أنظر المادة  
2

 .679ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق،ص
3
 .6229ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر، ص 

 .678ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق،ص 4
 .  697اجد،المرجع السابق،صنقال عن محمد رشاد م" نيريت" و " تيسي" ـ  الفقيهان  5
 .  697نقال عن محمد رشاد ماجد،المرجع السابق،ص" البي" و " ديمولومب" ـ الفقيهان  6
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كو  خينا تقطا خا  ا دة  امة تةم  بالد و  المباارة للدائ  طد مدي  مديبخ خا كل المرار التا ي
كل  القا دة حةبنع يير ي  ال ابا لدال  المدي  اأول  و مددر ح  الدائ  كو الةبك خا التلاع المد

 د  يد كل    و 1خا رو  التاري خا اا تبارار المحطة للعدالة و  مواودة بالتاري  و لك  لنا دااتنا
 ا دة  ابوبية يير مكتوبة بي  البار ل الل  ير     خكرة العدالة كا  و  2البظرية اابك م  الفقخ العربا

  أبنا اأةاه اأديل للقابو  ةتظل تعي   لج آصر يوع يعي   ليخ القابو وظلر  ائمة  لج اليوع و 
بةتطي     باد خا كل  العدالة  لج  يااد التوال  بي  اللمع  و  تمد والتا م  ص لنا تتحق   كداخخ و 
ممم  لخ ا يةتح  التعويل  ا بةبك ما  داك المطرور م  خال اأةاه القابوبا للد و  المباارة 

طرر  للا كا  م  العدل    يةتوخا المطرور ما يةتح  م  تعويل خا حدود مبلغ الت مي  دو  
ملاحمة لخ م  دائبا الممم  لخ  خ  ياول    يطار المطرور م  خعل الممم  لخ المةمول  ع تحول 

حدا خكع خا تكويبخ و بي  الودول مباارة  لج تعويل ةالقوا د العامة خا القابو  بيبخ و ا  .3ا 
م   وا د العدالة كا  ل  التا تد وا  لج تقرير كلا الح  المباار للمطرور  بل المم خرو  التاري  و      

ليه م  ةبد آصر كما لكك  ليخ الفقخ التقليد   خيكفا اةتظنار كل  للحدول  لج حقخ خا التعويل  و 
  أ  القا دة العدالية للكو    البح        ةبد  ابوبا للد و  المباارة يير العدالةالفكرة العدالية 

 .4توال  بي  اللمعطرورية وتحق   كداو الت مي  و 

 ثالثا ـ نظرية المراكز القانونية الممتازة

تحليلنا  الل  حاول تكييو الد و  المباارة م  ص ل 5لقد باد  بنل  البظرية اابك م  الفقخ العربا     
 ابينما  لج التعويل م  مديبخ اأدلا  و  تحليلنا  لج  بدري    ولنما كو ح  الدائ  خا الحدول

 .كا الد و  التا يقيمنا طد مدي  مديبخةيلة التا يطالك بنا بنلا الح  و كا الو 

اأدلا يواننا  بل مدي  مديبخ  ير  كلا الفقخ ب   كل  الد و  ليةر د و  الدائ  طد مديبخ و      
و كابر كلل  لواك  دصال المدي  اأدلا خينا  كما  بنا ليةر د و  المدي  اأدلا بفةخ يرخعنا لو 

الدائ   لج مدي  مديبخ  أبنا لو كابر كلل  لكا  بىمكا  مدي  المدي  اأدلا دخعنا بالدخوع التا تكو  
بما كا د و  ماردة  با كا المارع   و (المدي  اأدلا)دائبخ المباارلخ  بل  للدائ   بل مدي  مديبخ ا 

                                                             
1
 . ـ ظهرت هذه النظرية في اإليجار من الباطن 

2
 .692ـ المحامي سعد واصف، نقال عن محمد رشاد،المرجع السابق،ص 

 .686ـ محمد المنجي، المرجع السابق،ص 3
 . 676أحمد عبد الرحمان،أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،صـ فايز  4
 .622،ص 6338ـ رمضان أبو السعود،أحكام االلتزام،دون رقم الطبعة،دار المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية،  5
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الل  ا تواد بيبنما  ية رابطة  ابوبية ةابقة  ختمب  كل  الد و  للدائ   بل مدي  مديبخ حقا صادا 
يصتلو    ح  كلا اأصير  بل مديبخ  خقبل ممارةة كل  الد و  صتلو    حقخ  بل المدي  اأدلا و ي

الح  الل  بل مديبخ  و دي  كلا اأصير  و لدائ  اأدلا  بل مديبخ اأدلا يكو  كبا  ديبا   دي  ا
تبائخ الد و  المباارة يكو    ل الديبي  الملكوري       بخ  بل ممارةة الد و  المباارة يكو  كبا  

م  و الل  با  دي  الممم  لخ  بل المم ا   دي  المطرور  بل الممم  لخ والل   با   الفعل الطار و ديب
ئخ الد و  المباارة للمطرور يكو    ل كاتي  القيمتي   خالمطرور ا الح  الل  تبا    قد الت مي   و 
لو كا    ل م  حقخ  بل الممم  لخ   ما  لا كا  بال ابر خا لمة كلا اأصير حتج و يطالك الممم   ا 

ح  الممم  لخ خا لمة الممم   كبر م  ح  المطرور  بل الممم  لخ خى  المطرور خا كل  الحالة ا 
كلا كو تحديد الح  الصا  خا لحظة ممارةة الد و  المباارة  عادل حقخ كو  و م   ا بما ييطالك المم 

بعد با ة كلا الح  الصا  للمطرور تبقط  دلتخ بالع  ار القابوبية الةابقة  ليخ  حي  ا تم ر تل  و 
يحت  خا    ( الممم )خا مدا   ولنلا الةبك ا يمك  لمدي  المدي ر خا واود كلا الح  و الع  ا

 .داحك الد و  المباارة بالدخوع ال حقة  لج باوئخ( المطرور)مواانة الدائ 

يطيو  دحاك كلا ااتاا     المارع  بد مبحخ للدائ  كل  الد و  المباارة الماردة  بل مدي  و      
دي   بل ح  كلا المرتباط بي  ح  الدائ   بل مديبخ و  د را ج  دة ا تبارار بلكر مبنا واود ا مديبخ 

كلا ما ياعل م  باك العدل    يصت  الدائ  بح  مديبخ  بل ال ير خنو الل  تةبك ديبخ كو اآلصر  و م
 .خا با تخ  خيكو  ك بخ كو داحك الح  ال ابا  يطا م  مرا اة  يمة الديو  كما  اربا  لينا     

ا واك حاخظة  ليخ  و ةيلة للمالد و  المباارة بنلا المعبج ا تتدل بالطما  العاع خنا ليةر و و       ا 
رة  لج ا تةامنا  رااع القيمة المتحدل  لينا م  مدي  المدي   لج المدي  اأدلا مما يمد  بالطرو 

بما كا طما  صا  لدائ  معي   ةمة ال رما   و  كا بوع م   بواع الت مي  الل   با   المارع و  ا 
خة  تبتما  لج الطائفة ال ال ة م   بواع الت ميبار العيبية المعرو ي  تصتلو    الت ميبار الاصدية و الحد

التا تحق  للدائ  الملود بنا    يةت  ر بح  المدي  ال ابر خا لمة ال ير دو     يتعرل لملاحمة با ا 
ا و خا  موالخ  بح  الدائ     طري  كل  الد و  و ا   كلا ال ير مةمول    الوخا  و دائبا كلا المدي   

لك  اامتيال متحق  خا ااببخ أ  ك كما يندخا   لج  دع ح  امتيال و  حكيكو  كلا الدائ  دا
بالمراكل  الصطوع لقا دة المةاواة  ا  بنما ا يتةاويا  تماع المةاواة  للل   طل   لج كلا الت مي 
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لا التا تامل  لج اابك الد و  المباارة المقادة والفةخ أبنما يحققا   يطا مركالقابوبية الممتالة  و 
 .البائ  ابوبيا ممتالا للدائ  و 

خو       المراكل مم  يلكبو  خا بفه ااتاا  الةاب  خا ةيا  تمييل  بي   1يطيو اابك م  الفق
ح  اامتيال ب   كل  المراكل ليةر مقدودة خا لاتنا لتحقي  طما  معي   خالدائ  القابوبية الممتالة و 

المركل    طري   مل  يراد   و بتياة تدبر  و احتياط خا الد و  المباارة لع ية  للحدول  لج كلا 
بما يتوااد خينا الدائ ا    طري   براع  قد  و اتفا   و م  ااببخ  ك   يةعج  لين مةتبدا  لج مدادخة و  ا 

كلا المركل ليه م  طبيعتخ  و م  مةتللماتخ    يعطا للدائ   ولوية تةتللع واود مراتك و  ب  القابو  
ما يوط  الفار  بي  كلا المركل كو انارا ار كالانر  و الع بية  و بو ا م  بي   و الدائمعيبة بي  

 .ح  اامتيالو 

بااحة لت ديل خكرة الد و  المباارة  لج  ةاه الفقخ المعادر يعد صطوة اريئة و     ما اا  بخ     
 . ةليع بعيدا    ااخترال البحرا و مبطق

ليه اةت با   لج  ا دة بةبية   ر العقد  ب   ا دة ا تبكر و التعويل  د خح  الطحية  لج مبلغ     
بل كو ح  كامل مةتقل  بائ بب  صا  كاةت با   لج  ا دة  امة  بحي   دب  التلاع الممم  تاا  
المطرور التلاما  ابوبيا مباارا مصتلفا    التلامخ تاا  الممم  لخ الل  يحكمخ  قد الت مي   خالدفة 

الب  التاريعا  لينا يعطينا طابعا صادا يقوع  لج المطرور طد الممم  و  بائية لد و ااةت 
 .2 ةاةي 

اأةاه اأول كو    الب  القابوبا كو اأةاه الوحيد الل   امر  ليخ كل  الد و  ب ل البظر      
     كو  الب  الل  يحمينا ب   اع خا القوابي  المدبية  ع صادا خا القوابي  الصادة التا تبظمنا

الممم     ة مباارة تتي  للمطرور    يرخ  الد و  الل  ياعل الع  ة بي  المطرور و خنلا الب  كو 
المباارة طد الممم  ا تطا  حقخ خا التعويل  ما لحقخ م  طرر  خالقول ب   للمطرور ح  الراوع 

  ص ل اااتراط ا ممباارة  لج اركة الت مي  دو  ب  تاريعا ا يمك  تصرياخ وخقا للقوا د العامة  
ياك خا كل  الحالة الراوع  لج و يقة الت مي  للبظر خيما  لا كا  بانمكا     لمدلحة ال ير  و 

 .يةتصل  م  بدودنا كلا اااتراط باكل واط  ا لبه خيخ

                                                             
 .67ـ نبيل إبراهيم سعد،المرجع السابق، ص  1
 .62ـ ريم إحسان، المرجع السابق،ص  2
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ااةت با  ا يقاه  ليخ  للل  واك  دع نو    الد و  المباارة اةت با  و ال ابا خ ما اأةاه      
وة  خا تفةير البدو  المتعلقة بنا حتج ا يمد  كلا التوة   لج انطرار بالمطرور الل  ةياد الت

 .  بالتالا تفقد الد و  المباارة خعاليتنايتمتعو  ببفه الحقو  التا لديخ و  مامخ دائبي  آصري  

 المطلب الرابع
 استقاللية حق المضرور في رفع الدعوى المباشرة

مفنوع اااتراط  ترتكل  لجلمباارة ممةةة  لج  قد الت مي  و ع القول ب   الد و  امبد مدة طويلة ت     
ا  رار التاري  بالح  الصا  للمطرور  لج مبلغ لمدلحة ال ير  وبعد التطورار الةالو بيابنا و 

التعويل  دبحر كل  الد و  تمةه  لج الب  القابوبا  خالطحية اليوع تتمت  ب ك ر م  ح  امتيال 
كل  ااةتفادة المطلقة كا آ ار تاميد مبلغ و  الح  المطل   لج مبلغ التعويل  حنا القابو بعد مب

التعويل بي  يد  الممم   خالمارع  د مب  المطرور حقا صادا  لج مبلغ التعويل ومب  الممم  م  
  خقد لطما  باا ة  كبر لنلا الحما لع يتع تعويل المطرور  وا  و دخعخ أ  كا  صادة الممم  لخ 

 طفج  ليخ التاري  دب ة صادة بمبحخ اةتق لية تامة    ح  الممم  لخ تاا  الممم  ريع  بنما 
لعل  كع مظنر اةتق ل ح  الطحية    ح  الممم  لخ كو  دع بفاد حاار واحد  و  يباآ     خعل

تطب  خينا ولل  ب ل البظر    التمييل بي  الحاار التا  ةقوط الح  خا الطما  تاا  الطحايا 
 .1الحاار التا يتع خينا حدركا خا الو ائ  التا تق  بعد و وع الحاد ةالقا دة  لج  ط  نا و 

  كا د و  مةتقلة  ائمة  د دخ  كلا بالفقخ  لج القول ب   د و  المطرور المباارة طد المممو      
م  الممم   و  بلخ بد و  ا طرورة لمصادمة الممم  لخ و ليةر تابعة  و احتياطية ل يركا  بلاتنا و 

  كما  بنا تصتلو    د و  الممم  لخ  بل الممم  خا مددركا لل     كل  2المةمولية لتوايننا للممم 
 .3اأصيرة تةتبد  لج  قد الت مي  بيبما تةتبد اأولج  لج القابو 

   ومعرخة  لا ما كابر للت كد م  مد  اةتق لية الد و  المباارة    الد ويا  الماار  لينما    و      
تبتنا بابتنائنما  خةوو ببح  ا وتت  ر بما يبد  خينما م  دخوع و كل  الد و  ترتبط بنما خت صل دفاتنم

 .د و  المةمولية  المباارة بكل م  د و  الطما  و خا كلا المطلك دلة الد و 
                                                             

1
 .662سابق، ص ـ محمد كمو، المرجع ال 

 .622ـ محمد المنجي،المرجع السابق،ص 2
 ـ عادل زيد عبد هللا المطيري، الحماية القانونية للمضرور من حوادث المركبات اآللية، رسالة دكتوراه منشورة، دون طبعة، دون دار نشر، 3

 . 962، ص 6002القاهرة،
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 مد  اةتق لية الد و  المباارة    د و  الطما : الفرع اأول -
 مد  اةتق لية الد و  المباارة    د و  المةمولية: االفرع ال اب -

 الفرع األول
 الدعوى المباشرة عن دعوى الضمان يةمدى استقالل

حي  يتالج اةتق ل الد و  المباارة    د و  الطما  م  ص ل ااصت و المتباي  بيبنما م       
 .مدة التقادع وم  حي  اروط ممارةة كل مبنماالمددر والطبيعة و 

 أوال ـ  استقاللية الدعوى المباشرة عن دعوى الضمان من حيث المصدر
تاد د و  الطما  التا يقيمنا الممم  لخ طد الممم  مددركا خا  قد الت مي  الل  ةب          

ما حدد  د حقخ خا التعويل م  كلا العقد ولل  وخقا لما اا  خيخ م  اروط و  برما   خالممم  لخ يةتم
لفعل الطار الل   لح  بخ الطرر يةتبد المطرور خا د وا  المباارة طد الممم   لج ا م   يع  بيبما

لج االتلاع الل  يفرطخ القابو   لج الممم  أدا  مبلغ التعويل للمطرورو   . 1ا 
 ثانياـ استقاللية الدعوى المباشرة عن دعوى الضمان من حيث الطبيعــة 

د و  قد الت مي  خنو لو طبيعة  قدية و م  باائ        دي  الممم  لخ الل  خا لمة المم      
الممم  لخ التا تقوع لخ خا مواانة الممم  تكو  بالتالا لار طبيعة  قدية  بيبما مددر ح  المطرور 
خا مبلغ التعويل كو الفعل الطار كما ر يبا ةابقا  لل   بخ و   ا تدا   لج ح  م  حقو  المطرور  

 .ح  خا الراوع  لج المةمول بالتعويل  و الراوع  لج ممم  كلا المةمولخبا  لخ بمقتطج القابو  ال
تج يفيد وحد  م  مبلغ خالقابو  كو الل  صول لخ ح  الراوع  لج الممم  بالد و  المباارة ح     

يتمت  بطما  صا  لتعويل ما لحقخ م  طرر  خالد و  المباارة  ل  تصتلو م  حي  التعويل  و 
 . ممم  لخ تاا  الممم طبيعتنا    د و  ال

 ثالثا ـ استقاللية الدعوى المباشرة عن دعوى الضمان من حيث مدة التقــــادم
  خبيبما تصط  د و  الطما  2تصتلو د و  الطما     الد و  المباارة م  حي  مدة التقادع     

ئة     قد الت مي   ولل  التا يقيمنا الممم  لخ  خا مواانة الممم  للتقادع ال   ا  لج ا تبار  بنا باا

                                                             
1
 .678ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص  

 68جتهاد القضائي يخضع الدعوى المباشرة لنفس مدة التقادم التي تطبق على الدعوى الناشئة عن عقد التأمين، و لكن بعد صدور قرار ـ كان اال 2

السالف بيانه و الذي أسس الدعوى المباشرة على أساس القانون أصبحت الدعوى المباشرة تخضع إلى التقادم  الطويل المدى والمحدد 6393مارس 

 :أنظر كال من. د العامةفي القواع
 -YVONE  LAMBERT-FAIVRE : op. cit.p512. 

Noureddine toujghani : op cit.p198.-   
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يحدد  ال تقادع امي  د او  " التا تب   لج  بخو  71/34م  اأمر  64  خا المادة حةك ما اا
اد  الل  با ر الممم  لخ طد  و الممم  الباائة     قد الت مي  ب    ةبوار ابتدا  م  تاريخ الح

لا كابر د و  الممم  لخ  لج الممم  باتاة    د و و  .... بخ راوع م   بل ال ير  ا يةر  التقادع  ا 
 ا ابتدا  م  اليوع الل  يرخ  خيخ ال ير د وا   لج المحكمة طد الممم  لخ  و يوع الحدول  لج 

 ".التعويل مبخ
لما كابر الد و  المباار التا يرخعنا المطرور  لج الممم  ليه مددركا  قد و خا مقابل لل  و      

و   خنا ا تصط  للتقادع ال   ا الصا  بالد او  الباائة     قد الت مي   بل مددركا كو القاب
ا  ليخ تصط  مدة تقادمنا للقوا د العامة وتكو  مدتنر لنا المارع ب  صا  بالتقادع  و لع يقر و الت مي  

 .1م  تع يةتطي  المطرور    يرخ  الد و  المباارة  لج    تبتنا كل  المدةةبة  و  51

 دعوى المباشرة عن دعوى الضمان من حيث شروط الممارسةرابعا ـ استقاللية ال

 دا  دي  واحد كو مبلغ و  الد و  المباارة تندخا   لج تبفيل التلاع واحدبالريع م     د و  الطما  و      
التعويل المةتح  للطحية   ا    ممارةة  حداكما ا تتو و  لج اأصر  بل كا تةتقل  بنا  

بدفتخ داحك الح  خا مبلغ الت مي  ا دو  ابتظار  –المباارة طد الممم   خللمطرور    يباار د وا 
 .  امة الممم  لخ لد و  الطما  تاا  الممم 

مبفدلتا  خا و  ا يمديخ الممم  مرتي   خالد ويي  ترتبطا  م  حي   بنما تقعا   لج ح  واحد     
متج و اخ للمطالبة بخ م   بل الممم  لخ  بفه الو ر أ  كلا الح   لا ابتقل  لج المطرور خقد لال    و 

كا ليةر ال ا م  د و  بخ    يطالك بحقخ بد و  مةتقلة و دلية و تحق  لل  خالمطرور بىمكا
 .2الطما 

طو  لج لل   بخ بىمكا  الممم     يدخ  خا مواانة الممم  لخ  بد   امة د و  الطما  بامي       
و  المباارة خ  يمك  ردكا  و    يدخ  خا مواانة المطرور  ا الدخوع التا تكو  لخ  بلخ   ما خا الد 

 .بالدخوع الةابقة    الحاد 

 

 

                                                             
 .6282ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص 1
 .677ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص  2
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 الفرع الثاني
 مدى استقاللية الدعوى المباشرة عن دعوى المسؤولية

الل   لحقخ  بخ  الل  مددر  الفعل الطارمطرور الباائ خا لمة الممم  لخ و    الح  المباار لل     
كلا الح  خا ةبك خا الطرر بد و  المةمولية  و ل لخ    يرا   لج الفا ل المت  يصو كلا اأصير

 .لل  لعدة ا تبارارع  لج الممم  بالد و  المباارة و الراوع ا يرتبط بحقخ خا الراو 

مكبخ    يحدل بنما خىلا  د  الحاد   لج  ص ل بح  المطرور خى  كلا اأصير يكو  لخ د ويا  ي     
مةمول كا د و  المةمولية طد الم  حي  المددر  خد وا  اأولج و  ما مصتلفتا ك لج التعويل و 

كا الد و  المباارة تاا  الممم  خنا    ما د وا  ال ابية و 1كو  د   الطررترتكل  لج التلاع  ابوبا و 
كل خ  و و التلاع  قد  تاا  الممم  ل دل كلا االتلاع كلاع الممم  ب دا  مبلغ التعويل و ترتكل  لج الت

 .2ليه الممم  لخخا  بنلا االتلاع حقا للمطرور و ما خا اأمر كو    المارع  د اعل الو 

المباارة  ماع المحاكع ير  اأةتال اوةرا      دع  درة المطرور  لج مصادمة الممم  بالد و  و      
 .3مةموليةاةتق ل الد و  المباارة    د و  الاللارية واندارية  كبر دليل  لج ابفدال و 

   كلا التحليل تع تااول  بعد التطور الل  اند  القابو   خقد  دب  اليوع بىمكا  الممم     يتدصل      
ةنيل حدول لل  لتصادمتخ  ماع المحاكع الالائية  و م  تلقا  بفةخ  و    يدصل خا الصدومة لم

 . 4بية    حواد  الةيارارصادة خا الت مي  انابار  م  المةمولية المدالمطرور  لج التعويل و 

تصط  الد و  المباارة الممبوحة للمطرور خا مواانة الممم   لج  وا د ااصتدا  ان ليما و      
التا تقطا خا كل  الحالة بمقاطاة الممم   ماع المحكمة التا و   خا دائرة لت مي  و المحددة خا  ابو  ا

نا خا مواانة المةمول    الطرر دبية التا يقيم  بعكه د و  المةمولية الم5اصتدادنا الفعل الطار
 .التا تصط  لقوا د ااصتدا  ان ليما المحددة خا القوا د العامةو 

لتقدير الطرر الباائ طو  لج لل     راوع المطرور  لج الممم  بالد و  المباارة يكو  وخقا      
بج م  الطما   وللممم  ح  طم  حدود مبلغ الت مي   لج    يكو  الطرر يير مةت و ر الحكع و 

                                                             
 .من القانون المدني و ما بعدها 668ـ أنظر المادة  1
2
 .672براهيم الدسوقي،المرجع السابق،صـ محمد إ 

ـ  3  Noureddine toujghani : op cit.p199. 
إذا كان الحادث ناجم عن مركبة مؤمنة، يستدعى المؤمن أمام :"  88/96المعدل و المتمم بالقانون  28/67مكرر من األمر  62ـ تنص المادة  4

 ".األطراف األخرى طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية الجهات القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي تستدعى فيه
5 - Cassation civile du 11 Juillet 1932 : Grands arrêts du droit de l’assurance ,p.127.cite par Noureddine 
toujghani,p.200. 
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الدخاع    مدالحخ خا حدود ما يةم  بخ القابو   خىلا لاد مبلغ التعويل    حدود مةموليتخ المحددة 
الممم   ا يبقج  ماع المطرور ةو  مطالبة   لل   و خا  قد الت مي  كا  لخ اامتباع     دا  ما لاد 

راعوا لمتطرري  م  الحاد  الممم  مبخ و تعدد ا يحد  كلا يالبا خا حالةلخ بما تبقج م  تعويل  و 
لع يك  مبلغ الت مي  كاخيا  خيتلاحمو   ليخ أبخ ا ماال لتقديع ا بالد و  المباارة  لج الممم  و اميع

يراعو  بما تبقج  لج الممم  لخ المةمول غ الت مي  بيبنع  ةمة ال رما   و  حدكع    اآلصر  خيقةع مبل
 .1   الطرر

خى   ياع المطرور بىبرا  لمة اركة الت مي  م  ال  التعويل المترتك خا لمتنا ا يواك   ليخو      
  الا   كلل  خا حالة العكه م   ك   يلا  المطرور  لج 2برا ة لمة الممم  لخ الل   و   الحاد 

يبقج ويل و الئيا خيتقاطج ال  م  التع يكو  الممم  لخ معةرامةمولية  وا اةتيفا  التعويل و د و  ال
الال  اآلصر يرا  بخ  لج الممم   خا تطا  بعل م  التعويل ةوا  م  الممم   و الممم  لخ يعطا 

اه بحقخ تباللخ    الراوع  لج الممم  لخ ا يعبا المةآلصر بما تبقج   و المطرور ح  الراوع  لج ا
الممم  لخ كل كا م  و تةا ل    طبيعة مةمولية المم كو ما اعل الفقخ يخا الراوع  لج الممم   و 

 .مةمولية تطامبية  ع تطاممية كما ةبر  لل  خيما ةي تا م  كل  الرةالة

 لج ص و ما ةب  خى  حدول المطرور  لج التعويل كام  بى امتخ نحد  الد ويي  يمد  و      
عويل كو تالد ويا  ترميا   لج كدو واحد و   لج ابقطا  الد و  اأصر  خا بفه الو ر  لل     ك 

ابقطا  كلا التعويل بىحد  الد ويي  ي با      امة الد و  المطرور    الطرر الل  لح  بخ  و 
اأصر   كما ياول  يطا للمطرور    يحت   لج الممم  بالحكع الدادر خا د و  المةمولية ص ل 

 .  امتخ للد و  المباارة

مم  مةتقلة    د و  المةمولية التا تكو  لك  ريع لل  تبقج الد و  المباارة للمطرور تاا  المو      
و  المةمولية  لخ  بل المةمول    الطرر  خ  تبقطا الد و  المباارة لمارد بلول المطرور    د 

خنل  اأصيرة تبقج  ليه المطرور مللما بى امة د و  المةمولية  وا  بل اللاو   لج الد و  المباارة و 
 .     د و   صر مةتقلة خا ممارةتنا  د و   دلية و 

 

                                                             
 .36ـ محمد رشاد ماجد، المرجع السابق،ص 1
ويض المحدد في الوثيقة بينما رجوعه على المؤمن له يكون بكامل دين التعويض ومقداره ، ـ رجوع المضرور على المؤمن يكون بمقدار التع 2

 .629أنظر ـ عبد القادر العطير، الرجع السابق، ص 
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 :خالصة المبحث

  خصلدبا  لج    لح  الصا  للطحية  لج مبلغ التعويلقد اةتعرطبا م  ص ل كلا المبح  ال     
ج ممم  الاص  المةمول التاري   د مب  ال ير المطرور حقا مباارا يمكبخ م  الراوع بد و  مباارة  ل

لتا مر بنا كلا الح  بد ا بح  الممم  خا حبه مطالبتخ بالتعويل  و د بيبا المراحل ا   الطرر و 
 د  ال الفقخ ور  لج مبلغ التعويل دو  ةوا   و مبلغ التعويل  لج ياية الح  الصا  لل ير المطر 

لل  بظريار حدي ة لمحاولة تبرير   و     تكييو كلا الح  م  البظريار التقليدية مما  د   لج ظنور
واةتق ليتنا    د و  الطما   ر المتعلقة بنلا الح بظرا للصدائ  التا تميل د و  المطرو 

 .المةموليةو 

بصتاع لل  بكو   د ابتنيبا م  بيا  اأةاه الل  تةتبد  ليخ الد و  المباارة خا الت مي  لببتقل و      
 .خيما يلا  لج كيفية ممارةة كل  الد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

364 
 

 المبحث الثاني
 ممارســة الدعــوى المباشـــرة

كو يةتطي     المةمول  و خور تحق  الطرر يبا  للمطرور بقوة القابو  ح  خا التعويل  بل      
كو آصر صد  لنلا ال رل  و يماره حقخ كلا  لج  موال المةمول الممم  لخ لاتخ   و  لج    مبلغ 

 مبلغ الت مي  م  المةمولية  وم   ع يدب  المطرور خور حدول الحاد  داحك ح  مباار  لج مبلغ
ل ح  مباار تحميخ التعويل     يدب  مالكا لمبلغ التعويل دو  مبالع  و ملاحع  والقا دة    ك

  خنو ا 1م  كبا اا ر الد و  المباارة للمطرور خا مواانة الممم  م  المةموليةد و  مباارة  و 
والل  يبدك  لج يماره د وا  كبا اةتبادا  لج  قد الت مي  بل اةتبادا  لج حقخ القابوبا خا التعويل 

 .مبلغ التعويل

لخ    تاريخ تحق  الصطر الممم  مبخ  و  ببا ا  لج لل  يدب  المطرور دائبا مباارا للممم  م و      
 .يطالك كلا اأصير باةمخ الاصدا ب   يمد   ليخ ما كا  ياك  ليخ    يمديخ للممم  لخ

طالبة بالتعويل اارة ا بد لخ م  المداحك الد و  المببد لكل داحك ح     يماره حقخ  و  او      
ة ال لمة طم  مدتنا القابوبية و ماع المحاكع المصتدة اتصال كاخة انارا ار القطائيالل  يابر طرر  و 

ا خى  تقا ةخ خا و  يدعك  ليخ   بار دحة  د ائخ  و رد  د ا  لل  يمد   لج طياع معالع الح   و ا 
 . 2اآلصر

خى  الحدي     ممارةتنا لمةمولية لنا  كمية  ملية بال ة ة خا الت مي  م  ابما    الد و  المباار و      
لل  كلخ طا مبا بيا   طراخنا  ع اروطنا وكيفية   بار الح  المطالك بخ و صيرا اآل ار المترتبة  بنا و يقت

 .م  ص ل المطالك التالية

 ظر خيناالمصتدة بالب رالصدوع خا الد و  المباارة والانا:  لالمطلك اأو  -
 اروط ممارةة الد و  المباارة:  المطلك ال ابا -
 ان بار خا الد و  المباارة:  المطلك ال ال  -
 آ ار اةتئ ار المطرور بمبلغ التعويل:  المطلك الراب  -

 

                                                             
 .939ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق،ص  1
 .20ـ ريم إحسان، المرجع السابق،ص 2



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

365 
 

 المطلب األول
 الخصوم في الدعوى المباشرة و الجهات المختصة بالنظر فيها

وةبحاول  حكمة مصتدة ت بر لنا د حية الفدل خينا ملكل صدومة م   طراو يقيموبنا  و  ابد     
كلل  اصتدا  المحاكع المبوطة بالبر ديد الصدوع خا الد و  المباارة و م  ص ل كلا المطلك تح

 .خينا

 الصدوع خا الد و  المباارة: الفرع اأول -
 الانار المصتدة ببظر الد و  المباارة: الفرع ال ابا -

 الفرع األول
 المباشرة الخصوم في الدعوى

   الد و  المباارة د و     ية اأطراو  مةتببطا لل  م  كو   قد الت مي   1ير  اابك م  الفقخ     
 قد )م  برابطة  قدية يربط بي     ة  اصا  يعد الممم  لخ حلقة الودل بيبنع  خنو يرتبط بالمم 

 (.ولية  قدية  و تقديريةمةم )بالمطرور بتياة مةموليتخ التا ترتبر    انطرار بخو ( الت مي 

حي  لكل   ا    الر   الراا   بنا د و   بائية اأطراو ا بنا خا لل  ا   الد او  اأصر       
لا  لبا بواود طرو  ال  خنو ابد    يميلما صدع لآلصر  و مد ج مد ج  ليخ كل مبن أحد الطرخي   ا 

بدفاتخ المتعددة " المطرور"باارة كما المد ارخا الد و  المطليه مةتق   بنما  خخيكو  صدما آلصر و 
خىلا كابر مةمولية الممم  لخ  د تقررر مةبقا بدورة مةتقلة  بدكا   ما المد ج  ليخ خبميل بي  حالتي  

يكو  الممم  كو المد ج  ليخ دو  حااة ندصال الممم  لخ طرخا خا الد و    ما  لا لع ت بر مةموليتخ 
كلا كو    ماع مد ج  لينما كما الممم  والممم  لخ و كبا بكو ك الممم   و  دصالخ طرخا  لج ااب خياك

 .2ال الك خا الد و  المباارة

 (المضرور بصفاته المتعددة)أوالـ المدعى في الدعوى المباشرة 

يتعدد المطرور كمد ج خا الد و  المباارة طد اركة الت مي  بتعدد دفاتخ حةك ظروو كل      
ل  خىلا   كو المطرور لاتخ    الاص  الل  لحقخ طرر بةبك صط  المةمو د و   خ يلك    يكو 

كع  يطا مطروري  مبااري  بةبك مور مور نع  خيكوبو  مد ي  ا  كا   د مار صلفخ ور تخ و د يكو 
                                                             

 .627ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق،ص 1
 .20ريم إحسان، المرجع السابق،ص ـ  2
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 د يبلل المطرور    حقخ لل ير خيكو  بل  يطا بدفتنع مد ي   دليي   و  خحةك بدفتنع ور ة
 .1خنما  اميعا صلو للمطرور  ما صلفا  اع  و صلو صا المحال لخ كو المد ج  

لج اابك صلو المطرور ياول  يطا    يكو  مد يا م  يحل محلخ  خقد يكو  المطرور  د  م  و       ا 
تحدل  لج تعويل م  مممبخ ببا ا  لج تحق  الصطر  خيكو     لج ةيارتخ م  امي  المصاطر و م 

كا   المطالبة بالتعويل الل ع  لج الممم  بالد و  المباارة و لنلا الممم     يحل محلخ خا الراو 
 :ةبفدل لل  خيما يلاللمطرور خيكو  كو المد ا  و 

 :ـ المضرور1

ر كو المداك خا حالة ما ا تدر الطر   لحقخ طرر اصدا بدورة مباارة  و كو الاص  الل     
مباارة طد الممم  للحدول  لج التا تبائ لخ الح  خا الد و  الالل  لحقخ  لج مارد اندابة  و 

التعويل المباةك للطرر الل  تةبك خيخ الممم  لخ  خيكو  المد ا اأديل الل  بىمكابخ المطالبة 
 . 2بالتعويل الماد  و اأدبا

 ـ ورثة المضرور بصفتهم مضرورين أصليين2

  ابتقل ح  القتل الصط  ختوخا المطرور  لج لا تعد  الطرر الاصدا الل  لح  المطرور      
يتولد لنع خا كل  الحالة الح  خا بو ي  م  ور تخ بدفتنع مطروري   دليي   و  اند ا  المباار  لج

البات     التعويل اأدبا  دابنع بتياة خقدابنع لمعيلنع و  التعويل  تعويل ماد     الطرر الل 
لدفة كع المد و  اأدليو  خا يكو  كما  الور ة بنل  ااعوركع بالحل  واأةج ولو ة خرا  مور نع  و 

 .3الد و  المباارة

 ـ المحال لهم بقيمة التعويض3

ا  الطرخي   و ياول للدائ     يحيل حقخ  لج اص  آصر  ا  لا حال دو  لل  ب  القابو   و اتف     
 .4تتع الحوالة دو  حااة لرطا المدي طبيعة االتلاع  و 

                                                             
1
 .6223ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر، ص  

 .600ـ إبراهيم جعالب ، المرجع السابق ،ص 2
 .623ـ محمد المنجي، المرجع السابق، ص   3
 .من القانون المدني 693ـ أنظر المادة  4
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يحد  كلا خا الحياة لل ير و  مةمولية    حقخ خا التعويلو د يبلل المطرور خا الت مي  م  ال     
العملية خا دورة تبالل المطرور    التعويل للامعيار الصيرية   ي  تدب  كل  اأصيرة كا المد ا 

 .1خا الد و  المباارة طد اركة الت مي 

الالائا بالتدصل خا تادر اناارة  لج  بخ خا كل  الحالة ا يمك  للمحال لخ اللاو   لج القطا  و      
 الد و  الالائية المقامة  لج المتنع المةمول للمطالبة بقيمة التعويل  أ  كل  المطالبة تكو  للمطرور

كل  ابائية  بظرا لواود    ة بيبخ وبي  الاريمة المرتكبة و بالتبعية للد و  الداحك الح  اأدلا و 
 .  2الع  ة ا ت بر للمحال لخ

 رور ـ من حل محل المض7

ياول   امة الد و  المباارة  بل الممم  م  اابك م  يحل  ابوبا محل المطرور خا حقو خ      
ويقدد بلل  الممم  م  اأطرار الل   وخج المطرور التعويل المةتح   ما  دابخ م  طرر خا 
الاا  الممم   ليخ  خنو يحل محل كلا المطرور خا حقو خ ومبنا الح  خا الحدول  لج مبلغ 
الت مي  م  المةمولية باةتعمال الد و  المباارة التا كا  يملكنا المطرور  خىلا  م  اص   لج 
ةيارتخ م  صطر انت و وتةبك يير  الل   م   لج مةموليتخ خا  ت خنا  خى  ممم  المطرور يمد  

 3.لخ التعويل  ع يحل محلخ خا د وا  المباارة  بل ممم  المةمول

 في الدعوى المباشرةثانياـ المدعى عليه 

المطرور ح  الراوع بالد و  المباارة  لج الممم  اةتيفا  حقخ خا التعويل   لقد مب  المارع    
طياع مبلغ الت مي   حتج يتابك مرور كلا التعويل بلمة الممم  لخ خيوااخ المطرور صطر احتمال

اأدلا خا الد و  المباارة   ا  بالتالا  دع حدولخ  لج التعويل  خاركة الت مي  كا المد ج  ليناو 
 بخ خا بعل الحاار يةتد ا اأمر  دصال الممم  لخ كمد ج  ليخ خا بفه الد و  ن بار 

 .4مةموليتخ

 

                                                             
1
 .626ـ محمد المنجي،المرجع السابق،ص  

2
 .626ـ المرجع نفسه،ص 

3
 -voir :  

-JEROME BONNARD : Op.Cit.p.191. 
- PICARD et BESSON : Op. Cit. p 384. 
4 - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : Op. Cit.P.506. 
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 :ـ شركة التأمين1

طية اأطرار التا تلح  ت لخ  قد الت مي  لطما  مةموليتخ و كا الاركة التا  برع معنا الممم  و     
ت مي  بدفتنا المد ج  ليخ اأدلا خا الد و  المباارة  كمية  ملية بال ة مصادمة اركة البال ير  و 

ا دو  مصادمة الممم  لخ مةبقا  ولل  توخيرا للو ر  د را اكا المارع بىاالتخ للمطرور مصادمتن
م  انة  صر     اركة الت مي  تكو  و  ا لار   كلا م  انة و  ا   بخوالاند المبلول خا اصتدامخ و 

خيما  لا كا  بىمكابنا الراوع  لج ةتحقا  المطرور لمبلغ الت مي   و و م  الدراية بمد  ا لج  در كا
 مي   طاخة  لج العديد م  اأحكاع التا تقرركا و يقة الت( حاار ةقوط الح  خا الطما )الممم  لخ 

 .1ااةت با ار الواردة خيناو 

الالائية خا بفه الو ر الل  تةتد ج خيخ  وتةتد ج اركة الت مي   للاميا  ماع الانار القطائية    
 د  طر المحكمة العليا خا  طية بتاريخ و   47/51مكرر م  اأمر  52اأطراو اأصر   طبقا للمادة 

بىبطال  رار دادر    الماله القطائا لمصالفة كل  القا دة خا  طية تتعل  بتعويل  32/34/5777
 د  للر المحكمة و  ا  ماع المحكمة وا  ماع الماله  اركة الت مي     حاد  مرور لع تةتد ج خينا

لع تك  بلل  المحاكمة  ماع المحكمة وا  ماع الماله و   راركا كلا ب   اركة الت مي  لع تك   د حطرر
 .2م  لل   للمر بدخ  التعويطار د تمكبر م  الدخاع    مدالحنا و 

 ـ المؤمن له2

لخ خا الد و  المباارة  ا    المطرور  لا اصتار   امة  ليه م  الطرور  دائما  دصال الممم     
الد و  المباارة  لج الممم  دو     يكو   د اةتددر حكما بتقرير مبد  مةمولية الممم  لخ  خى  

بر كبا يةتللع اأمر  دصال الممم  لخ حتج ي  و 3المحكمة ةترد د وا  لعدع توخر اروط الد و  المباارة
بمقدار التعويل   ل ا يمك  مبا اة مةمولية المةمول ما لع يك  كلا مةمولية و خا مواانتخ بمبد  ال

   التعويل الل  يحكع بخ القاطا  د يفو  مبلغ الت مي   ي  يكو  خا الد و   صادة و اأصير حاطرا 
 . 4كو المللع بدخ  ما لاد    كلا المبلغ وا يمك     يحت   ليخ بحكع مدبا ما لع يك  طرو خيخ

                                                             
1
 .28ـ ريم احسان، المرجع السابق،ص  

2
 .غير منشور 662223ـ قرار رقم  

 .622ـ عبد القادر العطير،المرجع السابق،ص 3
 مستثنيات الضمان في عقد التأمين من المسؤولية  الناجمة عن حوادث المرور،الطبعة األولى،المطبعة و الوراقة الوطنية،ـ عبد الكريم قابيل،  4

 .92،ص6008مراكش،
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حالة   ليخ خى   دصال الممم  لخ خا الد و  المباارة يكو  طرور  تارة واوال  تارة  صر   خفاو     
بدفة بنائية  بل   امة الد و  د مبلغ التعويل    طري  القطا  و واو ت كيد مةمولية الممم  لخ و 

خ بد م   دصالخ خا  المباارة خ  طرورة ندصالخ خا البلاع   ما  لا لع تتحق  مةمولية الممم  لخ  طائيا
ا لتحديد ديبخ م  حي  المددر    بيبأ  واود  طرور  كما ةب  و  ممم  الد و  المقامة طد ال

 .1المد و 

 الفرع الثاني
 الجهات المختصة بنظر الدعوى المباشرة

 الد و  المباارة تةتمد ةبدكا م  القابو  مباارة  لدا خى  القابو  كو الل  يحدد انار ااصتدا     
التا يمك  للمطرور    يرخ   مامنا د وا  المباارة        كل اتفا   لج ااصتدا  خا و يقة الت مي  

 .ا يةر   لج المطرور  ل  بخ ا يةتمد حقخ كما  لبا م   قد الت مي  بل يةتمد  م  ب  القابو 

ل  تكو  خيخ كو الل  يحدد الماال ان ليما الدا  القطائا بو ا  اصتدا  محلا و ااصتو     
كو تحديد القاطا تدا  بو ا و اصكا المبوطة بالبظر خا الد و   و  المحكمة المصتدة   ليميا

بدره تبعا ااصتدا  المحلا  ع ااصتدا  و  .فل البلاع المعرول  لج المحكمةالمصت  بو يا ب
 .البو ا

 للدعوى المباشرة" اإلقليمي"أوالـ االختصاص المحلي 

ك يركا م  البلا ار ابد  بد اللاو   لج المطالبة القطائية مرا اة  وا ااصتدا  مبال ار الت مي      
بالراوع  لج و  المحلا  وكو الماال ان ليما الل  تكو  خيخ المحكمة مصتدة محليا بالبظر خا الد و  

مدبية م   ابو  انارا ار ال 74 لج  04م  ا  بادكا  د بظمر خا المواد القوا د العامة خا ااصتد
 .يير    كلا القابو  لع يحدد  وا د صادة بد او  الت مي 

م   ابو  انارا ار المدبية  04 د ار  العرو  لج    ترخ  د او  الت مي  وخقا لما حددتخ المادة و     
لل   لج ا تبار    كل  الد او  لع يرد با بنا ب  صا  يعي  ااصتدا  المحلا  حي  يبعقد و 

خااصتدا   الحالة للمحكمة التا يق  خا دائرة اصتدادنا موط  المد ج  ليخ ااصتدا  خا كل  
المحلا ك دل  اع يكو  خا موط  المدي   و المد ج  ليخ  لج  ةاه القا دة العرخية التا تقطا ب   

 .ليه محموللدي  مطلوك و ا
                                                             

 .683ـ راشد راشد، المرجع السابق،ص 1
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صتدا  المحلا لد او  بظع اا  المة لة تببخ المارع  لج لل  و التحديد خا كلوبظرا لعدع الد ة و     
عل  بتحديد خا حالة بلاع يت"مبخ  62  حي  اا  خا المادة 71/34الت مي  بمقتطج  حكاع اأمر 

مة الكائبة بمقر ةك  دخعنا يتاب  المد ج  ليخ مممبا كا   و ممم  لخ   ماع المحكالتعويطار المةتحقة و 
 :اللل  منما كا  الت مي  المكتتك يير  بخ خا ماالممم  لخ و 

 .العقارار  يتاب  المد ج  ليخ  ماع المحكمة التابعة لمو   العقار الممم   ليخ -
المبقوار بطبيعتنا  يمك  للممم  لخ    يتاب  الممم   ماع المحكمة التابعة لمو   اأايا  الممم   -

 . لينا
بعة للمكا  الت مي  م  الحواد  بكل  بوا نا  يمك  للممم     يتاب  الممم   ماع المحكمة التا -

 ".الل  و   خيخ الفعل الطار

م  ص ل اةتقرائبا لنل  المادة ي حظ اليا  بنا ا تدرر  لج البلا ار المتعلقة بتحديد         
ا   كا  ال الك خا البلا ار  بنا تتمحور متااكلة با ا البلا ار اأصر   و دخعنا التعويطار المةتحقة و 

  بلا ار  صر  كحاار البط    و الفةخ  و اةترااع حول تحديد مبلغ التعويل  ا    كبا
الخ  بل اأك ر م  لل  خقد حددر كل  المادة ااصتدا  بالبةبة ......التعويطار ال ير مةتحقة 

م   خا الت مي  م  المةمولية  للبلا ار التا  د ت ور بي  طرخا  قد الت مي  دو  ةواكع كالمطرور
 .ج الحياةالمةتفيد م   قود الت مي   لو 

د  ليخ ب حظ    كبا  بق  خا تحديد ااصتدا  المحلا خيما يتعل  بمبال ار الت مي   خنل يعو و     
طبطنا  ع    المارع  د خطل تر  با ا البلا ار خا تحديد لل   لج  دع  مكابية تحديدكا و 

 .ااصتدا  المحلا  لج القوا د العامة؟

المحكمة المصتدة محليا ببظر الد و  المباارة  كل كا   د   ير خا خربةا بفه الص و حولو     
 .محكمة موط  الممم   ع محكمة مكا  و وع الحاد ؟

التا الملكورة      و  62لبدا لمادة  كا مطابقةو  5703م   ابو   0ولد    المادة كلا الص و تو     
  مبلغ التعويل للمطرور  دخاخة الد او  التا تتعل  بتحديد و تصت  محكمة الممم  لخ بك" اا  خينا

ويةتطي  الممم  لخ    يصادع الممم  خا امي   بواع الت مي  م  الحواد   ماع المحكمة التا يق  خا 
 ".دائرتنا الحاد 
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 لج    كل  المادة ا تبطب   لج الد و  المباارة  أبنا  ادرة  1 د لكك اابك م  الفقخ الفربةاو     
م  انة  صر  خىبخ وطبقا أحكاع لا م  انة  و مم  لخ  لج الممم  ك لج الد او  التا ترخ  م  الم

الد و  المباارة خى  المطرور يةتطي    امتنا  لج الممم  مباارة دو  حااة  لج اصتداع الممم  لخ  
 .خكيو بطالبخ ب   يصتدع الممم   ماع محكمة الممم  لخ

تدا  المحلا للقوا د العامة التا  لج لل  ياك    تصط  الد و  المباارة م  حي  ااصو     
 راد المطرور اصتداع الممم  لخ كو الممم    ما  لا اصتدا  محكمة موط  المد ج  ليخ و تقطا ب

لا كابر الد و  المباارة تةتبد و  الممم  خىبخ يكو  لخ الصيار خا رخ  الد و  خا محكمة موط   حدكما وا 
يكو  مصير بي  رخعنا  ماع محكمة موط  الممم   و  لج  وا د المةمولية التقديرية  خى  المطرور 

 .المحكمة التا و   خا دائرتنا الحاد 

خيما  5703م   ابو   0 لج الد و  المباارة تصط  أحكاع المادة  2بيبما لكك اابك آصر م  الفقخ    
 ليخ نا  و المادة تعتبر م  البظاع العاع وا ياول ااتفا   لج مصالفت يص  ااصتدا   لل     كل 

 .يعقد ااصتدا   ما لمحكمة موط  الممم  لخ  و محكمة مكا  و وع الحاد 

صير لقابو  انارا ار لل  اةتبادا لما اا  خا تعديل اأا خىببا برا  ر   الفقخ ال ابا و حةك ر يبو     
ة  و خا مواد تعويل الطرر    اباية  و ابح"  لج  بخ 07/6اندارية حي  بدر المادة المدبية و 

د او  اأطرار الحادلة بفعل اندارة  ماع الانة القطائية التا و   خا دائرة تقدير  و مصالفة  و خعل 
 ".اصتدادنا الفعل الطار

 ثانياـ االختصاص النوعي للدعوى المباشرة

 ليخ برا   لج القوا د العامة الواردة خا لع يطبط  وا د ااصتدا  البو ا و     ابو  الت مي      
 .02 لج  06م  كا محددة بمقتطج المواد لمدبية و بو  انارا ار ا ا

المقدود بااصتدا  البو ا كو تحديد القاطا المصت  بفل المبال ة التا  د تكو  لنا طبيعة و     
يتحدد و   طراخنا التا تحدد حةك بوع المبال ة و و  الخ ....مدبية  و  دارية  و تاارية  و ابائية  و  قارية 

  البو ا بالبةبة لد او  الت مي   ما  لج  ةاه الطبيعة القابوبية للعقد خا حد لاتخ  و  لج ااصتدا
 .  ةاه طبيعة الفعل المةبك للطرر

                                                             
1 - - PICARD et BESSON : Op. Cit. p 541. 
 

2
 .623رجع السابق،صـ جودار و شرمانتيه مشار إليهما في مؤلف سمير كامل،الم
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 ليخ مبال ار الت مي  التا تتعل  ةك طبيعتنا  لج القطا  العاد   و واأدل    تصط  العقود بح    
 تحديد بية اأطراو الماتركة خا العقد كما يحددو  ا  المدبا بدفتخ المكلو بتفةيربالعقود تصط  للقط

طر  اابقطا   كما لخ الةلطة التقديرية خا حالة ابتفا  المةمولية آ ار العقد م  حي  االتلامار و 
 .1   يفدل خا حالة  يامنا  لج  ةاه الصط   و  لج  ةاه الطررو المدبية 

لا لع يك  كبا   اكال خيما يص  تحديد ااصتداو        البو ا  لا كا  القطا  العاد  كو المصت  ا 
بما ي ور التةامل    مد  القوا د العامة خا كلا الددد  و  ببظر الد و    ل    المارع لع يصرا    ا 

 مكابية رخ  الد و  المباارة  ماع المحكمة الالائية  لا كا  ما  داك المطرور يكو  اريمة ابائية كما 
 .كا  الممم  لخ مةموا    ارتكاك كل  الاريمةت و المبقوار و خا حاار اندابة الصط   و  

مدر  لج  بخ ا ياول رخ  الد و  المباارة  ماع لقد اةتقر الفقخ والقطا  خا كل م  خربةا و     
كل  المحكمة يير مرتكك الابحة  محكمة الاب  خالمد ا بالح  المدبا ا يمل     يصتدع  ماع

لد و  المدبية لحقو  المدبية  ت ةيةا  لج    المحكمة الابائية  بما تبظر ااأاصا  المةمولي     او 
ا تصت  ببظر كل  الد و   ا  لا كا  الح  المد ج بخ باائا    الاريمة لاتنا  بطري  اةت بائا  و 

لمدبية  خى  كا  الح  باائ    مددر  ابوبا آصر  خ  تكو  للمحكمة الابائية واية خا بظر الد و  ا
ليه بةبك الابحة المةمول  بنا المتنع  للا ا  مدبيا بةبك آ ار  قد الت مي  و لما كا  الممم  مةمواو 

 .   ياول مطالبة التعويل    طري  الد و  المباارة  ماع محكمة الاب 

خالةما  للمد ا بالح  المدبا بمصادمة المةمول  ماع محكمة الاب  ورد  لج ةبيل ااةت با  خ      
 .2ل التوة  خيخ باصتداع الممم  حتج ا يليد احتمال تعطيل الفدل خا الد و  الالائيةياو 

لك  يرد  لج كل لل     واود ب  تاريعا يةم  باصتداع الممم   ماع المحكمة الالائية يقطا و     
 55/05المتمع بالقابو  المعدل و  47/51مكرر م  اأمر  52 لج كل  الحا  خلقد اا  خا ب  المادة 

 لا كا  الحاد  بااع    مركبة مممبة يةتد ج الممم   ماع الانة القطائية الالائية خا بفه الو ر "
 ".الل  تةتد ج خيخ اأطراو طبقا لقابو  انارا ار الالائية

خم  الباحية العملية يالبا ما تصط  مبال ار الت مي  التا يكو  مددركا طرر مقتر  بفعل يعا ك     
عقوبار  ما ارتكاك مصالفة  و ابحة  و اباية  لج القطا  الالائا  حي  يحول البلاع  ليخ  ابو  ال

                                                             
 .30ـ جديدي معراج،المرجع السابق،ص 1
 .30ـ جديدي معراج،المرجع السابق،ص 2
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لل رخة الالائية بالمااله   و   الالائا لفرع الاب  بالمحاكع و بمواك تحري  الد و  العمومية  لج القطا
تبعية المةمولية خا كل  الحالة يطب  مبد  الو ائ  تر ج  لج حد الاباية  و  المحكمة الابائية  لا كابر

المدبية للمةمولية الابائية  خ  يمك  لاركة الت مي  التعويل  ا بىدابة الممم  لخ وتحق  المةمولية 
المدبية   ي  يمك  للمطروري  خا كل  الحالة المطالبة بىدصال اركة الت مي  كمةمول مدبا اةتيفا  

لا    حرما  المطرور م  رخ  الد و  القول ب ير ك  لح  بنع  و حقنع خا التعويل    الطرر الل
المباارة  لج الممم   ماع المحكمة الالائية يمد   لج دعوبة حدولخ  لج مبلغ التعويل  و تعطيل 

وكو ما يتباخج  انة الممم   ماع القطا  المدبا حدولخ  ليخ   ي  يططر  لج معاودة انارا ار خا موا
 .ية المطرور وتيةير حدولخ  لج التعويلكو حماانابارية و  الندو م  ة  الت ميبارو 

 ا  ارة المةمولية المدبية للممم  لخالممم   ماع المحكمة الالائية و  خالمطرور  ل  يمكبخ مصادمة    
 0المدبية طبقا لب  المادة للقاطا الالائا الح  خا    يفدل خا الد و  بالتبعية للمةمولية الالائية  و 

يحيل الد و  المدبية  لج المحكمة ا  بخ يفدل خا الد و  الالائية و كمم   ابو  انارا ار الالائية 
 .المدبية

تادر اناارة  لج    كل  الد او  تاد  وة  بطا  لنا خا الماال العملا خا  طايا حواد  المرور و     
ارا ار لل  كاةت با  أحكاع المادة م   ابو  انالتا يتةبك خينا   وا  الدولة و  بما خا لل  الحواد 

يم لنا خا كلا البوع م  الد او  وكيل لتابعة لنا مممبة بفةنا ببفةنا و اأانلة ا  وتعتبر الدولة و المدبية
 .1الصليبة العمومية

 المطلب الثاني
 شروط ممارسة الدعوى المباشرة

 الد و  المباارة التا تقاع م   بل المطرور  لج الممم  كا ك   د و  تقاع م   بل دائ   لج    
اةتمرار البظر خينا  لج ارطي  اكليي   ةاةيي    ولنما  بور تواخ الصدومة يتو و  بولنا و  مديبخ

تكو  الد و   د ةقطر بالتقادع  ل ابا كو  اا  الطرخي  صدما  ابوبيا لآلصر  و خينا       يكو  كل م
 .تمة  المد ج  ليخ بردكا م  انة التقادع  بل الدصول خا  ةاةناو 

                                                             
إن الدولة و هي معفاة من االلتزام بالتأمين، فإنه تقع عليها التزامات :"على  88/96المعدل و المتمم بالقانون  28/67من األمر  6ـ تنص المادة  1

 ".ها أو الموجودة تحت حراستهاالمؤمن بالنسبة للمركبات التي تملك



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

374 
 

الندو مبنا ااتماع بعل الاروط حتج تكو  مقبولة  ماع القطا   وم  طلك بحكع طبيعتنا و كما تت    
د و     يصتدع كلا اأصير خا الم  الممم  لخ و لل     ا يكو  المطرور  د حدل  لج التعويل 

 .ةبحاول خيما يلا ار  كل  الاروط باا  م  التفديل  لج البحو التالا لا د ر الطرورة  لج لل   و 
 ارط  بور الدفة :  الفرع اأول -
 ارط  دع اةتيفا  التعويل خا حدود مبلغ الت مي : الفرع ال ابا -
 المباارة اصتداع الممم  لخ خا الد و : الفرع ال ال  -
 خا موا يدكا المحددةالمباارة   امة الد و  : الفرع الراب  -

 الفرع األول
 ةـــــوت الصفـــبثرط ـــش

د و  المباارة  لج الممم  لكل اص   دابخ طرر م  ارا  تحق  مةمولية ت بر الدفة لرخ  ال    
 ادة ما يكو  داحك الدفة كو المداك خا حد لاتخ  لا خ المطموبة بمواك  قد الت مي   و الممم  ل

ا تدر الطرر  لج مارد اندابة  م  مرا اة ما يرد خا كلا الا   م  اةت با  لبعل اأاصا  م  
ر ريع تطرركع  كتل  الواردة خا التاري  الصا  بالت مي  م  المةمولية    بطا  ال ير المطرو 

  خالمطرور  ل  كو كل م  لحقخ طرر م  ارا  الفعل الطار الل  يكو  الممم  1اةتعمال المركبار
 .لخ مةموا  بخ مدبيا  متج كا  مبدو   ليخ خا  قد الت مي  م  المةمولية

  ور تخ  ةوا  ح  التعويل المور     تعويل اأطرار التا لحقر كما ت بر  يطا الدفة لصلفخ      
 .2بمور نع  بل وخاتخ   و    اأطرار التا لحقر بنع بدفة اصدية

يقدد بلل  م  يحل محل المطرور خا حقو خ  و  ياول   امة الد و  المباارة  بل الممم  م   بلو     
مةتح   ما  دابخ م  طرر خا الاا  الممم  الل   وخج المطرور التعويل ال 3الممم  م  اأطرار

مبنا الح  خا الحدول  لج مبلغ التعويل م  المةمولية يحل محل كلا المطرور خا حقو خ و   ليخ 
 .4باةتعمال الد و  المباارة التا كا  يملكنا المطرور

                                                             
 .28/67من األمر  67و  68ـ أنظر المادة  1
2
 . 679ـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص 

لمادة ـ و على عكس ذلك ال تثبت الصفة للمؤمن في التأمين من األشخاص ألنه ال يثبت له أصال حق الرجوع على المسؤول وذلك طبقا لنص ا 3

ال يحق للمؤمن بأي حال القيام بدعوى رجوع ضد الغير المسؤولين عن :"و التي جاء فيها 02/08المعدل و المتمم بالقانون  37/02من األمر  26

 ".الحادث
 .673ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق،ص : ـ أنظر كال من 4

 .688راشد راشد، المرجع السابق،ص  -                    
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طحايا لحواد  ت بر الدفة  يطا لكل كيئة  مومية تقوع بتةديد التعويطار أ وابنا اللي  كابوا و     
تحل "  بخ 55/05المتمع بالقابو  المعدل و  47/51م  اأمر  56مادة مرور  حي  اا  خا ب  ال

بدفة  امة كل كيئة  مومية تةدد تعويطار  و مباخ   صر  أ وابنا لدولة  و الوايار  و البلديار و ا
خا حقو نع خا حدود  اللي  كابوا طحية حاد  اةمابا لحركة مرور الةيارار محل كما  اأ وا 

يعتبر   و "حةك الادول الوارد خا الملح لل  و تقيد خا ااحتياط لنلا ال رل و المبالغ التا تدخ  لنع  
كما ةب  لمطرور م  اأطرار  أ  الدولة و راوع كل  النيئار  لج ممم  المةمول بم ابة راوع ممم  ا

 .للمطروري   لج كلا اأةاهكا تقوع بتةديد التعويطار ةنا ببفةنا و القول مممبة بف

وببا ا  لج لل  يتدور    يتعدد المطروري  م  حاد  واحد ختتعدد بلل  الد و  المباارة  كما     
مممبخ م  اأطرار الل  يحل محلخ لل  لع يةتوخا  ا بعل التعويل و يتدور التلاحع بي  المطرور ا

لحالة التا يكو  خينا مبلغ الت مي  ا يكفا كلا الوط   د يصل  ماكلة خا ا   ول خيخ  و خا الا  الل
لتعويل امي  المطروري   خنل كبا   مكابية لتقديع  حدكع  لج اآلصر؟  ةبرائ اناابة  لج كلا 

 .الةمال لما ةي تا م  كل  الرةالة  بد التطر  آل ار الد و  المباارة

  الفرع الثاني
 شرط عدم استيفاء التعويض في حدود مبلغ التأمين

ياترط لقبول د و  المطرور المباارة طد الممم   ا يكو   د ةب  لخ الحدول  لج تعويل  ما     
خ لل  خىبخ لحقخ م  طرر م  ارا  الفعل الطار الل  يكو  الممم  لخ مةمول  بخ مدبيا  خىلا ةب  ل

وو كامل حقخ م  لو لع يةتة الممم  بالد و  المباارة حتج و لع يعد بىمكابخ مقاطايكو   د اةتبفل حقخ و 
الممم  لخ المةمول الل   لح  بخ الطرر و لك  ما اةتوخا  مةاو لمقدار ما لخ خا لمة الممم  بمواك 

خالمطرور ا يمل  د و  مباارة خا مواانة الممم   ا خا   1الد و  المباارة    بمقدار مبلغ الت مي 
ل  در   ارو   لو طرور  د حكع لخ بتعويحدود مبلغ الت مي  المحدد خا العقد  و لج لل   لا كا  الم

كا  مبلغ الت مي  الل  حدد خا العقد كو  ارة آاو خاةتوخج م  المةمول الممم  لخ  ارة آاو  خ  و 
ياول    يرا  بالعارة آاو المتبقية  لج الممم  بالد و  المباارة  خقد ابقطر الد و  بالبةبة 

لممم  يكو  للمطرور ح  الراوع  لج المةمول ا  و 2  تعويلللمطرور بوخا  الممم  لخ بما يعادلنا م
تطل الد و  المباارة  ائمة بالبةبة لم  حل محل المطرور خا حقو خ     لخ بما تبقج لخ م  تعويل و 

                                                             
 .6286ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص 1
 .620ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 2
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مطالبتخ حد  الح  خا الراوع  لج الممم  و كو    يكو  للممم  لخ و و يعود اأمر  لج اأدل خيخ 
 .1تعويل ال ير المطرور بالتعويل  ما يرمخ خا ةبيل

اةتوخج حقخ مبخ  خىبخ يمتب   ليخ الممم   وا بالد و  المباارة و   ما  لا اصتار المطرور الراوع  لج    
بعد لل  الراوع  لج الممم  لخ بالتعويل  ا  لا كا  مبلغ الت مي  ا يكفا لابر كل الطرر   بدكا 

يلا خا حدود لل  القدر م  التعويل الل  لع ي طخ مبلغ يح  لخ الراوع  لج الممم  لخ بالتعويل التكم
 .2الت مي 

ا ياترط    يةتوخا المطرور حقخ خا التعويل م  الممم   و الممم  لخ بالوخا  ريع  بنا الطريقة و     
يق  لل   ادة خا تدادع الةيارار   و 3ال البة  بل يمك     يةتوخا حقخ    طري  المقادة 

(collision d’automobiles )    الةائقي  خيكو  كل مبنما مطرور  ي  تكو  المةمولية متبادلة بي
مةمول خا بفه الو ر  خىلا حكع  لج كل مبنما ب   يعول اآلصر  ما لحقخ م  طرر  خى  دي  و 

رة  ا داحك ح  التعويل اأكبر ا يمل  الد و  المبااطا بالمقادة بقدر الدي  اأ ل  و التعويل يبق
لك  لل  ا يعبا  برا  لمة قل م  حقخ بالمقادة وبما ا يتااول مبلغ الت مي   و ما لع يبخا حدود و 

مممبا المةمولية بل ياك  لج كل مبنع الوخا  للممم  لخ لديخ بمبلغ يعادل مقدار المقادة  بفالا 
 .4التلامخ بالطما 

ا كا  الممم  لخ وار ا للمطرور  د يةتوخا المطرور حقخ م  الممم  لخ    طري  اتحاد اللمة  خىلو     
يبقج للممم  لخ ح  الراوع  لج الممم  ا بالد و  المباارة   المطرور يبقطا باتحاد اللمة  و خى  ح

 .5بل بمواك  قد الت مي 

خا ةيا  كلا الموطوع ا بد م  اناارة  لج     برا  ال ير المطرور للممم  لخ م  دي  التعويل و     
يحمل معبج الحدول  لج  ا الراوع  لج الممم  بالد و  المباارة  أ  انبرا  اا يحول دو  حقخ خ

                                                             
1
 .996ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص  

2
 .688ـ راشد راشد،المرجع السابق،ص 

3
 .622ـ عبد القادر العطير، المرجع السابق،ص  

4
 .6286نهوري،عقود الغرر،صـ أحمد عبد الرزاق الس: ـ أنظر كال من 

 .672ـ فايز أحمد عبد الرحمان،أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص                     

 .626ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق،ص                     
 .6286ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص 5
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ا معبج  ةقاط المةمولية    الممم  لخ  حتج يحرع كلا ال ير م  الراوع  لج الممم  التعويل و 
 .1بالد و  المباارة

رة  بل الممم  خىبخ    كل ما ةب  بيابخ يرد  لج    المطرور  بدما يتقرر لخ ح  خا الد و  المباا    
ا د كما الممم  لخ المةمول     حدا  الطرر وخقا لقو و  يدب  لخ مديبا  بالتعويل المةتح  لخ 

الت مي  بحكع الد و  المباارة والتا تةتبد  لج ب   الممم     اركةالمةمولية    الفعل الطار  و 
ل كما مةموا   بخ بالتطامع طبقا لكبنما يير متطامبي  خيخ  بالقابو   وك كما مديبا  بدي  واحد و 

للقوا د المقررة خا الد و  المباارة  خىلا تحق  الصطر الممم  مبخ كا  للمطرور الراوع  لج    مبنما 
 ياول للمطرور    يام  بيبنما او  خىلا اةتوخج حقخ م   حدكما بر ر لمة اآلصر  بلخ  بكل الدي  

الممم  برئر لمة الممم  لخ  ما  لا لع يةتوو كل حقخ م  يرا   لج كل مبنما  خىلا اةتوخج حقخ م  و 
اأمر بفةخ بالبةبة للممم  لخ   و 2الممم  لعدع كفاية مبلغ الت مي  را  بالبا ا  لج الممم  لخ المةمول

خىلا اةتوخج المطرور مبلغ التعويل برئر لمة الممم  خ  يمك  للمطرور الراوع  ليخ   ما  لا لع 
ا  ما لحقخ م  طرر  و  ول باكل الئا  بخ خى  حقخ خا ااد ا  المباار تاا  يةتوو حقخ  بنائي

 .   ما لع يك  مبلغ التعويل الل  تلقا   د تااول مبلغ الت مي 3مطالبتخ ببقية التعويل يبقج  ائماالممم  و 

فا  ترتيبا  لج لل  خى  المطرور  لا تبالل    حقخ خا الراوع  لج الممم  لخ المةمول اكتو     
المباارة  أ  بالراوع  لج الممم  خى  كلا التبالل ا يمه بحقخ خا الراوع  لج الممم  بالد و  

الممم  لخ ا يلتلما   بل المطرور التلاما مرتبطا بل    كلا االتلاع يتةع بصادية اأدل    الممم  و 
لا كا  م  الممبنما ا يبحدر م  مددر واحد  و  اابقةاع بظرا لكو  كل بخ    ك  م  المديبي   ةلعا 

الممم  لخ يلتلع بكل الدي   لا واخ  ليخ المطرور د وا   خى  لل  ا يعبا  بنما يلتلما  بنلا الممم  و 
بما يكو  التلامنما و  -ع التطامبا يقتطا وحدة المددر ل    االتلا-الدي   لج  ةاه التطام  بيبنما ا 

  وكو االتلاع الل  ةب  و   تعرطبا  ليخ 4باالتلاع الماتر  تاا  المطرور التلاما تطامميا  و ما يةمج
لكبنا روو الوا   بديو  مصتلفة الةبك والمددر و الل  يتحق  خا كل مرة يلتلع خينا  دة مديبي  تحر ظو 

                                                             
1
 .728التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق،صـ بهاء بهيج شكري، : ـ أنظر كال من 

 .996ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص                     
 .6286ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص 2
 .996ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص  3
 .6286ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص 4
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  بحي  يةتطي  المطرور    يطالك    1متحدة المحل تام  بيبنا رابطة اابقطا   بد الوخا  ب حدكا
 .بر  لمة اآلصري و    خىلا  وخا   حدكع بر  لمتخمبنع بكل الدي

 لج  كه امي  الحاار التا يعطا خينا المارع الد و  المباارة للدائ   بل مدي  مديبخ  ي  و     
مديبخ خقد صرار بعل التاريعار    كل  القا دة خفا القابو  ل دائما واود تطامع بي  المدي  و يفتر 

الةائ  مةمولي  بالتطام     الطرر الل  يلح  لت مي  والممم  لخ و يعد كل م  اركة ا اأردبا م  
 .2بال ير خا الت مي  انللاما    حواد  الةيارار

   كلا التطام  م  بوع صا  يصتلو    لل  الل  تطمبتخ القوا د العامة   3ير  اابك م  الفقخو     
  المةمول    تبر  لمة الممم  الل  يبقج أبخ ا يترتك  لج  برا  ال ير المطرور للممم  لخ  و للةائ
كا بفه خ خا حدود مبلغ الت مي   ائما  و التلامخ بتعويل ال ير المطرور    كامل الطرر الل  لحق

البتياة  لا حدل العكه بحي   لا  اع المطرور بىبرا  لمة الممم  م  دي  التعويل المةتح  لخ خى  
ةائ  الل  تةبك خا الطرر ماداع    ةبك مةمولية كل مبنما لل  ا يواك برا ة لمة الممم  لخ  و ال

ب   التا تقطا  و القوا د العامة خا التطام  و كلا بصلتعويل كو ةبك مةتقل    اآلصر  و    ا
كلا تطبيقا لفكرة البيابة المتبادلة و تطام  بالدي  بعد صدع حدة المدي  الل   بر   الدائ  يلتلع المدي  بال
 .    4لمتطامبي  خيما يبف  ا خيما يطربي  المديبي  ا

 طو  لج لل     التطام  كو ودو يلح  باالتلاع خياعلخ يير  ابل ل بقةاع بي  اأطراو     
بحي  يكو  للدائ     يطالك  يا م  المديبي  المتطامبي  بكامل الدي  ماتمعي   و مبفردي  دو  حااة 

  خا حي     المطرور  لا  اع برخ  5ئ   لج المدي  اآلصرندصال  حدكع خا الد و  التا يرخعنا الدا
دو     يةب  لخ و  الد و  المباارة طد الممم  وحد  دو     يد ا  لج الممم  لخ خا الو ر لاتخ 

خى  د و  المطرور ترد لعدع  الحدول  لج حكع ي بر مةمولية كلا اأصير    الطرر المد ج بخ 
 . توخر اروط الد و  المباارة

                                                             
 .672نقال عن بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، المرجع السابق،ص .629واصف، المرجع السابق، ص  ـ سعد 1
2
يعتبر كل من شركة التأمين و المؤمن له و السائق مسؤوال بالتضامن عن الضرر الذي :"من نظام التأمين اإللزامي األردني 67ـ تنص المادة  

 .  996و ـ موسى جميل النعيمات، المرجع السابق،ص. 728ء بهيج ، التأمين من المسؤولية ،ص ـ بها:ألكثر تفصيل أنظر كال من".يلحق بالغير
 .996ـ موسى جميل النعيمات،المرجع السابق،ص  3
4
 .من القانون المدني 662ـ تنص المادة  

فردين على أن يراعى في ذلك ما يلحق رابطة يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو من:"من القانون المدني 669ـ تنص المادة  5
 ".كل مدين من وصف
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بما يكو  ببا ا  لج د العامة خى  التطام  ا يفترل و وخقا للقوا صيرا يادر ببا التبويخ  لج  بخ و  و      ا 
خىبخ ليه  مة اتفا  بي  الممم  والممم  لخ  و    ما خا الت مي  م  المةمولية 1اتفا   و ب   ابوبا

ي  الالائر  يقطا بنلا كما  بخ ا يواد ب  خا  ابو  الت م بي  المطرور  لج التطام  بيبنما و 
 .  ليه متطامبي  تاا  المطرورو ليخ خى  الممم  والممم  لخ متطاممي  و  التطام  

 الفرع الثالث
 اختصام المؤمن له في الدعوى المباشرة

الحاد  الل  يمد   لج  ياع مةمولية الممم  لخ ارا  اأطرار التا  لحقنا بالمطرور  بمارد و وع     
الممم  لخ ماتمعي  خا د و  واحدة  لا لع يمبعخ م  مطالبة كل م  الممم  و باأصير يكو  الح  لنلا 

لل  ب  متعل  بااصتدا    ي  يحةع القاطا اأمر م  كل اواببخ  ةوا  خيما يتعل  بمبد  مةمولية 
  أبنا يالبا ما يلا  المطرور  لج كل  الد و بالتلاع الممم  تاا  المطرور  و  الممم  لخ  و خيما يتعل 

 .2 ك ر خعالية بالبةبة لخ حي  يمكبخ    يحدل  لج حكع واحد خا مواانة الامي 

ية الد و  المباارة ال ابج د و  المةمولية طد الممم  لخ و كما يمكبخ    يقيع د ويي  مةتقلي   اأول    
مةمولية مبفردا لك   لا كا  م  المةلع بخ    للمطرور    يصادع الممم  لخ خا د و  الطد الممم   و 

لع يدصلخ طرخا الصدومة خينا  خى  الةمال الل  يطر  بفةخ لل الممم     ارط  دارة الد و  و  لا تبا
 .؟لخ كل بىمكا  المطرور مباارة الد و  المباارة طد الممم  دو  حااة اصتداع الممم 

 لج  50/56/5705خا  رالدادخا  رار م   راراتنا الانيرة و  لقد  اابر محكمة البقل الفربةية    
   ممارةة الد و  المباارة تتطلك بالطرورة خا يياك ب  مصالو  " الل  اا  خيخكلا الةمال و 

حطور الممم  لخ خا البلاع  أبخ صارا ا تراو الممم  لخ بالمةمولية ا يمك  اتصال    حكع طد   
ويل وااك اأدا  م   بل الممم  بعدكا التعلتحديد واود الدي  و يمتخ و  خياك  وا مواانة اأطراو

 .3"الل  ياك    يدخعخ للمطرور خا حدود مبلغ التعويلو 

                                                             
 ".التضامن بين الدائنين أو بين المدينين ال يفترض، و إنما يكون بناءا على اتفاق أو نص في القانون:"من القانون المدني على 662ـ تنص المادة  1
 .626ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص  2

3 - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : Op. Cit.p508. 
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 ليخ وحةك كلا القرار خى  اصتداع الممم  لخ خا الد و  المباارة يتو و  لج مد  تقرير و     
 خ  خىلا كابر كل  المةمولية  د حددر م   بل خ  حااة اصتدامخ  ما  لا لع تك   د حددر مةموليتخ 

 .تحديد مداكابد م  اصتدامخ م   ال تحديدكا و 

لع  لا لع يك  بحولة المطرور حكع  طائا خا الد و  المباارة  مر طرور  وا خاصتداع الممم  لخ    
ي بر مةمولية الممم  لخ  و ةبد ي بر تةوية ودية يرتطينا الممم   خ  يقبل مبخ  ل    امة الد و  

اه مة لة  ولية يتع الفدل خينا وكا م  لخ ليددر الحكع خا الد و   لج  ةالمباارة دو  اصتداع المم 
 .1مد  التعويل تاا  الممم  لخمبد  المةمولية و 

حل ا تكو  المةمولية  ابتة طالما كابر م بتر مةمولية الممم  لخ و  خالممم  ا يللع بالطما   ا  لا    
الممم  لخ كا  لل     مةموليةبالد و  المباارة  و  المد ج  ليخادل م   بل الممم   بكار وا ترال و 

 .2الركيلة التا تةتبد  لينا ماد كل  الد و  و 

 لج بقد تواخ محكمة البقل كلا  بالقول    اصتداع الممم  لخ  3 د لكك اابك م  الفقخ الفربةاو     
ك لل  بةب  و لع يةب     ددر حكع بالتعويل لو كا يه كبا  ما يبرر  و خا الد و  المباارة ل

طبيعتنما د و  التعويل    بعطنما م  حي  مددركما و اصت و كل م  د و  المةمولية و 
ليه كبا  ب  خا القابو  يفرل  لج المطرور واوك اصتداع الممم  لخ  و تعلي  وموطو نما  و 

 د العامة يطيو كلا الر    بخ ا يواد خا القوااارة د و  المةمولية  و  بول الد و  المباارة  لج مب
خا القابو  المدبا ب  يفيد بىللاع الدائ  ب   يصتدع مديبخ المباار ةوا  خا د وا  المباارة  و يير 

   4التاب  م   ال تقرير مةمولية المتبوع المباارة طد مدي  المدي   كما  بخ ا يللع المطرور باصتداع
ةخ م   ال الدخاع    الممم  لخ الد و  ببف صيرا خىبخ خا الت مي  م  المةمولية يحتفظ الممم  بىدارة و 
للل  خى  واود كلا اأصير خا الصدومة ليه لخ م  داع  بل  ك ر م  لل  يمك     يكو  الممم  و 

 .ملتلما بالطما   لج  ةاه تةوية ودية بي  المطرور والممم  لخ

                                                             
1
 .6288ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص: ـ أنظر كال من 

 .683ـ راشد راشد،المرجع السابق،ص                     

- YVONE  LAMBERT-FAIVRE : Op. Cit.p507. 
2
 .6288أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص ـ 

3 -C’est l’opinion de JOSSEROND,MAZEAUD,COZIAN et autre.cité par – NOUEDDINE TOUJGANI : op. cit.p203. 
4 -JEAN BIGOT :  la mise en cause de l’assuré par la victime exerçant l’action directe contre l’assureur-J.C.P. 
1966 – Doctrine 1970. cité par – NOUEDDINE TOUJGANI : op. cit.p203.  
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مبد ددور  رار المعارل  و  حا  التا  دمنا الفقخم  انتنا محكمة البقل الفربةية لع تقتب  بنل  ال    
كو    الد و  المباارة ا تكو  مقبولة طالما لع يك   د ر يرختنا اأولج  لج مبد   ابر و  كد 5705

 .ةبقنا حكع خا د و  المةمولية  ا  لا تع اصتداع الممم  لخ خينا

الو ر والاند تكاليو و م ل خا توخير اللل     اصتداع الممم  لخ خا الد و  المباارة لخ  دة ملايا تت    
تابك تطارك اأحكاع  و تعارطنا م  انة  صر   خ  يتدور لول خا د و  المةمولية م  انة  و المب

ا الحكع  لج الممم  م  المةمولية  ب دا  التعويل للمطرور دو     يكو   د ةب  ددور حكع خ
  يمد   لج تطارك اأحكاع القول ب ير لليير مواانة الممم  لخ المةمول  و خا د و  المةمولية و 

م   مة  للاع الممم  ب دا  مبلغ الت مي    المباارة بمةمولية الممم  لخ و حي   د يقطج خا الد و 
للمطرور  خىلا كا  كلا المبلغ   ل م   التعويل المةتح  للمطرور يرا  كلا اأصير بالفر   لج 

كل  اأصيرة بالرخل  لج  ةاه  دع  خا كل  الحالة ربما يحكع خاالممم  لخ بد و  المةمولية و 
ببخ     مةمولية الممم  لخ  بيبما لو تع اصتداع الممم  لخ خا الد و  المباارة لحةع اأمر م  كل اوا

 .1م  حي  التلاع الممم  بالطما م  حي  مبد  المةمولية و 

 د ددر طد  حكع  يةت بج م   ا دة واوك اصتداع الممم  لخ خا الد و  المباارة طالما لع يك و     
م   ابوبا يحول دو  كلا ااصتداع  و ةاب  خا د و  المةمولية الحالة التا يقوع خينا ماب  ماد   و 

  كما لو 2لل  حالة  دع اصتدا  المحكمة التا تبظر الد و  المباارة بالفدل خا د و  المةمولية
دئل و و الد و  المباارة  لج حي  كابر د و  المةمولية ياك    تبظر  ماع القطا  اندار   خياك  ب

الفدل خا د و  المةمولية  وم  لل   يطا    يكو  الممم  لخ يتمت  بالحدابة الدبلوماةية  و    
يكو  الت مي  م  المةمولية لدال  مامو ة م  المةمولي  ا يعرو  لج واخ التحديد م  كو الل  

 . 3ارتكك الفعل الطار م  بيبنع

لا كابر كل  و      كبا  حاار اصتلو با بنا الفقخ الحاار  د خدل خينا بعدع اصتداع الممم  لخ  خى  ا 
القطا  كل يكو  اصتداع الممم  لخ ارط ن امة الد و  المباارة خينا   ع  بخ يمك    امتنا دو  و 

بنا  انارا ار المعمولخ ه الممم  لخ  خطبقا للقوا د و يتعل  اأمر كبا بحالة  و  الحااة اصتدامخ 

                                                             
1
 .622ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص: ـ أنظر كال من 

- NOUREDDINE TOUJGANI : Op. Cit.p.204. 
2 - YVONE  LAMBERT-FAIVRE : Op. Cit.p507. 
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كلا يعبا  بخ خا حالة  خ ه الممم  لخ ا يةتطي  المطرور    خة الدائبي  بالتقدع للتفليةة  و يللع كا
بما  ليخ    يتقدع بديبخ  لج م مللحدول  لج التعويل م  الممم   و يرخ  د و  خردية  ور التفليةة ا 

خا د وا  المباارة طد الممم  خىبخ  بولخ  خىلا بح   للمبا المطرور باصتداع الممم  لخ ليقوع بتحقيقخ و 
ياك  ليخ  وا    يعرل ديبخ  لج م مور التفليةة خى  لع يفعل واك  لج   و 1يمتب   ليخ لل   ابوبا

 بولخ م  اابك م مور التفليةة و الدي  القاطا رخل الد و  المباارة لةببي   اأول كو  دع تحقي  
المطرور بفةخ يدور خا حلقة مفرية  خنو ا يةتوخا  بلل  يادو  .ال ابا كو  دع اصتداع الممم  لخو 

ارط ممارةة الد و  المباارة تاا  الممم  لعدع اةتطا تخ اصتداع الممم  لخ المفله  خى  كو اصتدمخ 
أ  دي   كا  لل  ممبو ا  ليخ  ابوبا  كما    الممم  ةيدخ  بعدع  بول الد و  المباارة للمطرور

 .  2لخ م  التفليةة بو و التعويل لع يتع تحقيقخ 

فية القطائية  و تدفية  د   ارر محاولة التوخي  بي   ا دة و و المقاطاة الفردية خا حالة التدو     
ممبا لمةمولية بي  حماية ح  المطرور خا اللاو   لج الد و  المباارة طد الممم  با تبار  ماأموال و 

 ار التةامل حول ما  لا كا  بانمكا  تحااا ادا واةعا وةط القطا  الفربةا  خالممم  لخ ماكلة و 
لل  لتمكي  المطرور م  الحدول وع  لج القوا د الصادة للت مي  و  ارا ار القبول خا التفليةة بالرا

 . لج التعويل م  الممم 

بدائرتنا اأولج بعدع  بول الد و  المباارة  5745ديةمبر  2خقطر محكمة البقل الفربةية خا     
ع بىللاع كلا اأصير بالتعويل  لع يك   د ةب     ددر حكلما كو لع يصتدع الممم  لخ و ر طاللمطرو 

 .   البظر خا الد و  المباارة يمال  لج ياية بناية  ارا ار تحقي  الديو و 

   الد و  المباارة للمطرور تاا  الممم  تاارية خا بفه اليوع بعكه لل   و بيبما  طر الدائرة ال    
  بةبك كو  كلا اأصير  د  خله ويمتب  اصتدامخ ريع  دع اصتداع الممم  لخ المةمول تكو  مقبولة

ا ياول للممم     يدخ  كل  الد و  ب   دي  المطرور لع يتع تحقيقخ و بولخ م  اابك بد و  خردية  و 
 .التفليةة أ  كلا الدخ  يص  اما ة الدائبي  خقط

                                                             
 .622ـ سمير كمال،المرجع السابق،ص  1
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خا محاولة حقيقية لت يير  5747اابفا  53ة خا  رار بتاريخ م  انتنا  طر محكمة الدائرة ال ال و     
اتاا  اااتناد القطائا  ب بخ ياول للمطرور    يقيع د وا  المباارة  بل الممم  دو  اصتداع الممم  

 .1لخ متج كا  كلا اأصير  د تع انر  خ ةخ
الفربةا حول كل  المة لة      كلا ااصت و خا اااتناد القطائا  د  بدور   لج اصت و الفقخ    

 لج     ا دة واوك اصتداع الممم  لخ خا الد و  المباارة  لا لع يةبقنا حكع  2خلكك اابك مبنع
ر صادة كحالة  خ ه الممم  يقطا بمةمولية الممم  لخ ليةر مبد ا مطلقا  خيمك  تااولكا خا حاا

اع الممم  لخ خا الد و  المباارة ل  يكو   دع القدرة  لج اصتدامخ باكل خرد   كما     دع اصتدلخ و 
الوةائل التا تةم  لخ بمبا اة  لا ما كابر أ  لديخ امي  الو ائ  و لخ    ت  ير ةلبا  لج دخاع الممم  

تحقي  الديو  لنا ميلة اما ية   لج     ارا ار 3خا حي  لكك اتاا  آصر كل  المةمولية تعمل طمابخ 
 .ت صر الل  ةيةبك للمطرور خا رخ  د وا  المباارةياك الصطوع لنا منما كا  الو 

 53خدلر با تدار خا كل  الماكلة حي  حةع الص و بقرارالدائرة المصتدة و   لج   ر لل  تدصلرو     
ماب   لج مبلغ الت مي   بخ  لا كا  للمطرور ح  مباار و   الل   كد م  باحية  ولج  لج5747اوا  

 اارة للحدول  لج كلا المبلغ مقبولة    ي بر مةمولية الممم  لخ خياك  ليخ حتج تكو  د وا  المب
ا و التعويل خياك  ليخ خا اأدل    يصتدع الممم  لخ كو لع يحدل  لج حكع بالمةمولية و طالما و  ا 

ط  م  باحية  ابية ب بخ  لا كا  الممم  لخ  د  انر  خ ةخ بحي  لك   و و وا  يير مقبولة  كابر د 
 بولنا  خىبخ  لا  لل  ا يكو  بل  ا الديو  التا تع تحقيقنا و ا تق ارا  خرد  طد  و يمتب  اتصال    

ا يللع صطوع ح  المطرور خا  مرا الما لقبول كل  الد و   و  اصتداع الممم  لخ خا الد و  المباارة
ر  لج تاميد كل  الحالة نارا ار التقدع للتفليةة  و الصطوع لبظاع خح  الديو    ل ا يواد    مبر 

التا يمك     تطول  لل     لتا تةت ر نا  ارا ار التفليةة و درو التعويل للمطرور طوال المدة ا
بالتالا خى  حقو  مامو ة يه  لج الممم  لخ و لتاخ للحكع بالتعويل  لج الممم  و الد و  المباارة ت

مي  الل  صولخ القابو  غ الت الدائبي  خا التفليةة ا تت  ر بلل   حي  ا يكو  لنع    ح  خا مبل
 . 4اعلخ ملكا لخ  لج ةبيل ااةتئ ار  بل الممم  لاتخللمطرور و 

                                                             
1
 - NOUREDDINE TOUJGANI : Op. Cit.p.205-206. 

2
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3
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بلل  ابتنر محكمة البقل الفربةية  لج   فا  المطرور م  اصتداع الممم  لخ المفله كارط و     
 بولخ م  ل و م   ارا  تحقي  دي  التعويابتنر  يطا  لج   فائخ ول د وا  المباارة  بل الممم   و لقب

 .التفليةة

 الفرع الرابع
 إقامة الدعوى المباشرة في مواعيدها المحددة

حقخ خا التعويل  ائما  بل الممم  لخ  خىلا    ح  المطرور خا رخ  الد و  المباارة مركو  ببقا      
 .ج الممم  بالد و  المباارةلطج كلا الح  ةقط حقخ خا الراوع  ابق

تا تكو  للمطرور  بل الممم  كا ك   د و  يةقط الح  خا رخعنا بمطا مدة خالد و  المباارة ال    
أ  الد و  المباارة تصط  أحكاع ا رخ  كل  الد و   ائما ل بد  و معيبة  خ  يمك     يطل الح  خ

التقادع ياك    ترخ  طم  المدد القابوبية التا تحددكا كل  اأحكاع  خىلا مطر مدة التقادع الصادة بنا 
يلا مدة تقادع الد و  المباارة  دبحر يير مقبولة لةقوط الح  خا رخعنا  للل  ةوو ببح  خيما 

 .و و كلا التقادعوبداية ةريا  وابقطاع و 

 أوالـ مدة تقادم الدعوى المباشرة

لقد  صد المارع الالائر  بالمد  القدير خا التقادع المتعل  بد او  الت مي  م لخ خا لل  م ل     
ر معظع الدول اأصر   حي  حدد مدة التقادع بةبتي  خا الد او  الباائة     قد الت مي  تاريعا
يصط  تقادع الد او  ال ير و   2    ةبوار بالبةبة للد او  الباائة     قد الت مي  البر و  1البحر 

 .3باائة     قد الت مي   لج القوا د العامة الواردة خا القابو  المدبا

بما  لما كابرو      الد و  المباارة التا يرخعنا المطرور  لج الممم  ليةر باائة     قد الت مي  وا 
تةتبد  لج الح  خا التعويل الل  يبا  للمطرور م  الفعل الطار       مددركا القابو   خنا  ل  
ا تصط  خا تقادمنا للقوا د العامة خا القابو  المدبا  حي  اا  خا  رار دادر    المحكمة العلي

خا معرل بقطنا للقرار الل  لكك  ليخ  طا  الماله بعدع  بول الد و   65/32/6356بتاريخ 
م  اأمر  64م  القابو  المدبا والمادة  267المباارة لتقادمنا بمرور     ةبوار ت ةيةا  لج المادة 
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المبدو  ية و لممم  خا الت مي  م  المةمول  ب   الد و  المباارة التا رخعنا المطرور طد ا71/34
مادامر كلل  خنا ا ج القابو  ا  لج  قد الت مي   و تةتبد  ل 71/34م  اأمر  17 لينا خا المادة 

  71/34م  اأمر  64م  القابو  المدبا و 267لمادتي  تصط  للتقادع ال   ا المبدو   ليخ خا ا
بما تصط  م  حو   . 1م  القابو  المدبا 035تحديدا المادة ي  التقادع  لج القوا د العامة و ا 

طيلة يكو  بىمكا  المطرور رخعنا   و 2 ليخ خى  مدة تقادع الد و  المباارة كا صمةة  ارة ةبةو     
م  و ر تحق  الصطر الممم  مبخ    م  و ر و وع الحاد  الل  ترتبر  ليخ مةمولية كل  المدة و 

باارة  لا ا تر  ببعل الظروو يمك  الممم  لخ   ا    ةكور المطرور مدة طويلة    رخ  الد و  الم
 .3ت ويلخ معنا ب بخ بلول طمبا    كل  الد و 

يلكك الفقخ الفربةا  لج واوك تقرير  ا دة صطوع الد و  المباارة للمطرور لمدة التقادع المقررة و     
تاا   خا القوا د العامة  ختتقادع كل  الد و  بمدة   در  لا كا  كلا كو ا   تقادع د و  المطرور

ياك    تبقطيا مول  خالد ويا  لنما  ةاه واحد وكما تبدآ  م  تاريخ تحق  الطرر و الممم  لخ المة
  خح  المطرور  ل  خا رخ  الد و  المباارة مركو  ببقا  حقخ  ائما  بل الممم  4بالتقادع خا و ر واحد

اوع  لج الممم  بالد و  لخ خىلا ابقطج كلا الح  اأصير بالتقادع خ  يعود للمطرور ح  خا الر 
 .المباارة

 ثانياـ بدء سريان تقادم الدعوى المباشرة

كقا دة  امة يبد  ةريا  التقادع م  اليوع الل  يدب  خيخ الدي  مةتح  اأدا  ما لع يرد ب  صا      
 .5بص و لل 

ائ لمةمولية اد  المبلما كا  ح  المطرور خا التعويل تاا  الممم  يبا  لخ م  يوع و وع الحو     
خى  مدة تقادع الد و  المباارة تبد  م  و ر و وع  يدب  مةتح  اأدا  خا بفه اليوع الممم  لخ و 

التا يبد  و د و  الممم  لخ تاا  الممم  و كلا بص و  الحاد  و لع لو  الا   بو و خ  لما حقيقيا 
الممم  لخ  و يوع الحدول  لج  ةريا  تقادمنا م  اليوع الل  يرخ  خيخ ال ير د وا   لج المحكمة طد

                                                             
1
 .672،ص6،6066،مجلة المحكمة العليا،عدد 282866ـ قرار رقم  

يتقادم االلتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحاالت التي ورد فيها نص خاص في :"من القانون المدني على أنه 908ـ تنص المادة  2

 ".القانون
 .6282رزاق السنهوري،عقود الغرر،ص ـ أحمد عبد ال 3
 .680ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 4
 .من القانون المدني 967ـ أنظر المادة  5
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 لج  ليه ظبيا حتج يمك    امة الدليل   لع لو  المدلحة  لما حقيقيا و ابد    يكو   و 1التعويل مبخ
 . 2الل  ا يمك    باتخ خا حالة العلع الظباتبالل المطرور    حقخ و 

 ثالثاـ انقطاع تقادم الدعوى المباشرة

بما    و  ارا  يمد   لج  ل ا   و ةقوط مدة التقادع للفترة الةابقة  يتم ل ابقطاع التقادع خا اتصال     
ر   لينا با   ابقطاع التقادع  الد و  المباارة تصط  خا تقادمنا للقوا د العامة خى  لار القوا د تة

 :3وخقا لنل  القوا د خى  التقادع يبقط  ل ةباك التاليةو 

 .يير مصتدةلو كابر  ماع محكمة برخ  الد و  القطائية و  -
 .بالحال حةك اأاكال القابوبية المقررة خا  ابو  انارا ار المدبية -
بطلك الدائ  بحقخ خا اااترا  خا تفليةة المدي   و ب    مل آصر يقوع بخ الدائ  ن بار حقخ  -

 .لد  المدي 
دي  يعتبر م   بيل ان رار الطمبا تر  الم و الطمبا للمدي  بح  الدائ   و  ان رار الدري  -

 .تحر يد الدائ  ماا لخ مركوبا ركبا حياليا ت ميبا لوخا  الدي 

ويبقط  التقادع خا الد و  المباارة ةوا  اتصلر انارا ار الةالو بيابنا خا مواانة الممم   و     
الممم  لخ  لل         ارا  يتصل خا مواانة  حدكما يقط  التقادع بالبةبة لآلصر أبنما مةموا  

 .ع    تعويل الطرربالتطما

د   لج يترتك  لج  ط  التقادع   را   اأول يتم ل خا ةقوط مدة التقادع الةابقة    انارا  الل   و     
تكو  مدتخ كا مدة التقادع و  اابقطاعر  م  و ر ابتنا  ةبك ال ابا كو بد  تقادع اديد يةو   طعخ 
 .4اأول

 رابعاـ وقف تقادم الدعوى المباشرة 

 د يحول دو  مطالبة الدائ  بحقخ  و  بو و التقادع تو و احتةاك مدتخ لواود ماب  ار ا يقدد    
 .يكو  كلا الماب   ابوبيا  و  دبيا  و ماديا

                                                             
1
 .37/02من األمر  62ـ أنظر الفقرة األخيرة من المادة  

 .696ـ ريم إحسان،المرجع السابق،ص 2
 .من القانون المدني 968و  962ـ أنظر المادة  3
 .من القانون المدني 963ر المادة ـ أنظ 4
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المحكوع  ليخ بعقوبار ابائية  لا يتم ل خا بق  اأكلية أ   ارل وال ائك و  ما الماب  القابوبا خ    
الفروع واألواا بو الماب  اأدبا الع  ار بي  اأدول و يبدرا تحر دو   1لع يك  لنع بائك  ابوبا

 .البائك  خنا حاار تاكل مابعا  دبيا مبرر ار ا يمب  الدائ  م  المطالبة بحقخوبي  اأديل و 

خا اأصير يعتبر م   بيل المواب  المادية ك دل  اع القوة القاكرة التا  د تتاةد خا باوك حرك و     
  ووخقا 2ييركا م  الظروو التا م  ا بنا    تو و التقادع ط  المواد ر و  فت  الداصلية  و و ال

ا تةقط المدة المدة التا تع خينا ةبك الو و و  ج و و التقادع  دع احتةاكلللقوا د العامة يترتك  
 .الةابقة بل تطاو  لج المدة ال حقة  لج لوال ةبك الو و

نل المتطرر يحول حالة م  حاار و و التقادع  ل    ايعتبر  دع  لع المطرور بو وع الحاد  و     
يق   ليخ  ك    بار كلا الانل  كما يعتبر رخ  الد و  الابائية مابعا  ابوبيا يو و دو  رخ  د وا  و 

تقادع الد و  المباارة أبخ يتعلر  لج المتطرر مطالبة الممم  بحقخ  ا بعد    يفدل القطا  الالائا 
 .3لمطروحة  مامخبنائيا خا الد و  ا

ا يتصلو خا لمة المدي   ا و تادر اناارة خا اأصير  لج    التقادع يترتك  ليخ ابقطا  االتلاع و     
لو لع تكتمل مدة التقادع الصادة التقادع  ةقط معخ امي  ملحقاتخ و االتلاع الطبيعا  خىلا ةقط الح  ب

 .4بنا

 المطلب الثالث
 اإلثبات في الدعوى المباشرة

الحاة القابوبية  ماع القطا   لج واود وا عة   امة البيبة والدليل و "يعرو ان بار القطائا ب بخ      
محل ان بار خا الد و  المباارة كا الوا عة   و " ابوبية محل بلاع لنا   ر خا الفدل خا الد و 

ليل و و نا بكاخة طر  الل   ليخ    يقيع د بنا الح  خا التعويل للمطرور  و القابوبية التا تولد 
لخ تااكخ وا  بار خا  ان بار  لج ا تبار  بنا وا عة مادية  خعلج المطرور   بار  ياع مةمولية الممم 

   مةمولية الممم  لخ تدصل طم    الممم  لخ بمواك  قد الت مي  و التلاع الممم  تااالو ر لاتخ 
 .المةموليار الم طاة بنلا العقد

                                                             
1
 .من القانون المدني 962ـ أنظر المادة  

 .37ـ جديدي معراج، المرجع السابق،ص 2
 .992ـ موسى جميل النعيمات،المرجع السابق،ص 3
 .من القانون المدني 960ـ أنظر المادة  4
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ا  بار  مي  الل  يقيع التلاع الممم   و ا كلا المطلك كيفية   بار واود  قد التللل  ةوو ببي  خ     
توطي   لج م  يق   ك  ان بار  لك   بل كل كلا ابد م بقياع مةمولية الممم  لخ و تحق  الصطر 

 .لل  م  ص ل الفروع التاليةو 

  ك  ان بار خا الد و  المباارة: الفرع اأول -
 اود  قد الت مي   بار و : الفرع ال ابا -
   بار  ياع مةمولية الممم  لخ: الفرع ال ال  -

 الفرع األول
 عبء اإلثبــــــــات في الدعوى المباشرة

العامة    البيبة  لج م  اد ج  القا دة القابوبية و  يقدد بخ تحديد الصدع المكلو بى بار الوا عةو      
  ي بر اكل  اع     لج م  يد ا الطرر  م  مقتطيار كل  القا دة خا الت مي  م  المةمولية بو 

د ا  بى بار    كلا الطرر المد ج بخ  د با  للمد ج  ليخ    يدخ  كلا اامةمولية الممم  لخ  بخ  و 
 .1   ةبك  اببا ا يد لخ خيخ  و  بخ كا  بتياة صط  المطرور  و صط  ال ير

يق   لج  ات  الح   و المطالبة  و   تبار  داحكخعلج المد ا  ل     ي بر ما يد يخ  وا با     
الاابك اآلصر دخ  ما يد يخ الطرو اأول ةوا  بالرخل  و المواخقة و ليخ   بار دخعخ  يطا  خالمد ا 

يبتقل  ك  ان بار م  طرو آلصر  ان بار كو م  يد ا ص و اأدل وكو برا ة اللمة  و خا ماال 
لج طرو ا يةتطي  بفا ما اد ا  اآلصر  بدكا يحكع خكلما  دع  حدكما دليل دحطخ اآلصر حتج تمول  
 .2بالح  للطرو الل  اةتطاع   بار دحة  د ائخ

لما كا  المطرور كو المد ا خا الد و  المباارة خىبخ يق   ليخ  ك  ان بار ةوا  وبالتالا و      
بالمقابل   و 3ممم  لخمطموبخ كما  ليخ   بار  ياع مةمولية ال وع الطرر  و   بار واود العقد و   بار و 

 لج الممم     يبفا مةموليتخ    التعويل بى بار    الصطر مةتبعد م  بطا  الت مي   و    الممم  
لخ تعمد  حدا  الطرر   و  بخ حد  بتياة  وة  اكرة  و ةبك  اببا ا ياملخ بطا  الطما   كما لخ    

 .4لاروط  و اأحكاع القابوبية  و ااتفا يةي بر تقدير الممم  لخ خا تبفيل  حد التلاماتخ  و  حد ا
                                                             

1
 .726في النظرية والتطبيق،ص ـ شكري بهاء بهيج ،التأمين من المسؤولية 

 .667ـ ريم إحسان،المرجع السابق،ص 2
 .6288ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص 3
 .667ـ ريم إحسان،المرجع السابق،ص 4



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

389 
 

 الفرع الثاني
 إثبات وجود عقد التأمين

 و كو طرر مامول بعقد الت مي   لج المطرور    يقيع الدليل  لج    الطرر الل  لح  بخ      
 .بعبارة  صر   لج المطرور    ي بر التلاع الممم   بل الممم  لخ      بار واود  قد الت مي 

تعقيدكا خى  الوةيلة المعتمدة لإل بار كا الكتابة  ولك  وتبو نا و بظرا لتعدد اروط  قد الت مي  و      
لا الدليل الكتابا  و دورة المطرور با تبار  م  ال ير بالبةبة لنلا العقد يتعلر  ليخ الحدول  لج ك

تطي     ي بر العقد بكاخة طر  وخقا للقوا د العامة يةمبخ والتا تكو  بي  يد  الممم  والممم  لخ  خىبخ و 
 .1ان بار

خ  و الممم  بتةليمخ بةصة ولما كا   قد الت مي  ا يواد بيد المطرور خبىمكابخ مطالبة الممم  ل     
المطالبة باةتصراا بةصة مبخ ةوا  خا مواانة الممم  الرخل يمكبخ اللاو   لج القطا  و خا حالة مبخ  و 

 .2 و خا مواانة الممم  لخ

ااط ع  ليخ يفرطخ المبط    ل م  الممك   بد مباارتخ لمطرور بالمطالبة بعقد الت مي  و ح  او      
لحة خا ااط ع للد و  المباارة    يوااخ م   بل الممم  بالدخوع المةتمدة مبخ  خنو  ل  داحك المد

التلامار كل م  ابار و ت مي  كو الل  يبي  مد  وامحتوياتخ  ل م  المعلوع     قد ال لج امي  ببود  و 
كلا ما  كد  ليخ الدكتور ةعد وادو الل  لكك   با  حدي خ      والممم  لخ وحدود التعويل  و الممم

طالما كا  للمطرور يحتمخ المبط  أبخ و كلا الح  تمليخ البداكة و و " ح  ااط ع  لج البوليدة  ائ 
كا     و وع الصطر و حدود  يمة الت مي      يواخ د و  مباارة طد الممم  وكا  الممم  مةموا خا

كا  داحك مدلحة خا ور بالتالا متد  بعقد الت مي  و التلامخ متد  بعقد الت مي   كا  ح  المطر 
ااط ع  لج كلا العقد  وكل  المدلحة القابوبية تصول لخ ااط ع  لج خحو  العقد  ويتفرع م  لل  

وص خا -مباارة طد الممم   كا  الممم  كو المد ج  ليخ يطا  بخ  لا كا  رخ  المطرور د وا  ال
بطا  يع  قد الت مي  ليبي  خيخ حدود و خنو مللع بتقد -للقوا د العامة خا     ك  ان بار  لج المد ا

 .3"التلامخ

                                                             
 .620ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 1
 .6230ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري، عقود الغرر،ص 2
3

 .98،ص6006مسؤولية في التشريع المغربي،الطبعة الثانية،دار القروين،الدار البيضاء،محمد أوغريس،التأمين من ال: ـ مشار إليه في مؤلف
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 لة لل     مطالبة المطرور للممم  تةتبد  لج  قد الت مي  لتحديد مد  التلاع الممم   بلخ و      
م   مة خى  كلا العقد يدب  بم ابة الدليل الماتر  بي  المطرور والممم  االتلاع ودحتنا و  اروط كلاو 

الل  يتمة  بنا خا مواانة المطرور مما لدخوع المةتمدة م   قد الت مي  و الل  يللع كو اآلصر بى بار ا
لتلاع  لج  ات  يةم  للقاطا بىللامخ بتقديع العقد حتج يتمك  المطرور م     يةتصل  مبخ  ياع اا

 .1الممم   خيكفا  ل  اصتداع الممم  و لج كلا اأصير    يقدع العقد وخقا للقوا د العامة لإل بار

لا كابر و يو       خى  كلا اأصير  الم لوخة التا ي بر بنا  قد الت مي  قة الت مي  كا الطريقة العادية و ا 
 لج المطرور  بد   باتخ متبادلة بي  الطرخي   و لرةائل الا و صطا كالبر يار و ي بر بكل محرر كتابا 

 .2لعقد الت مي     ي بر كلل     الاروط التا يطم  بنا الممم  لخ مواودة خا و ر تحق  الصطر

بكل ما ت   م  ملحقار للمطرور    يتمة  بعقد الت مي  و اأصير  لج  بخ  اتادر اناارة خو      
اأصطار وبحو   يود واةتبعاد لبعل ليخ ما ورد خينا م  اروط و يةر  با تباركا ال  ا يتال  مبخ  خ

 د لكبر محكمة البقل الفربةية  لج  بخ  لا تلج  قد الت مي  ملحقار تقيد م  مد  طما  لل   و 
الممم   لع يحت  بنل  الملحقار  لج المطرور  لا لع يك  لنا تاريخ  ابر  أ  المطرور يعتبر م  

 .3ملحقارال ير بالبةبة لنل  ال

 الفرع الثالث
 إثبات قيام مسؤولية المؤمن له

الممم  لخ     رخبا الت مي  م  المةمولية ب بخ طما  الممم  للتبعار المالية التا تلح  بلمة ةب  و      
بالتالا ياك  لج المطرور لكا يتمك  م    مال طما  الممم      للامخ ارا  تحق  مةموليتخ  و 

  لخ معبج لل     ي بر  ياع مةمولية المممي بر تحق  الصطر الممم  مبخ  و   بدخ  مبلغ التعويل  
خىلا تواخرر اروط  ياع كل  ( تقديرية  ع  قدية)لل  حةك بوع كل  المةمولية  بلخ وخقا للقوا د العامة و 

 .المةمولية كا  الممم  مةموا    كل  اأطرار التا لحقر بالمطرور

الد و  المباارة حةك ما  لا كا  المطرور  د لا   لج الد و  المباارة  تصتلو طر ة ان بار خاو      
حكع يقطا بمةمولية  و د ةب  لخ الحدول  لج حكع  طائا   و دو     يةب  لخ الحدول  لج

                                                             
1 - H .GROUTEL, F.LEDUC, P.PIERRE, M.ASSELAIN :Op. Cit.p.1097. 

 .98ـ محمد أوغريس،المرجع السابق،ص 2
 .8هامش 6230ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر، ص 3
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ما  لا كا   د اصتدع الممم  لخ خا د وا  المباارة طد الممم   وللل  ةوو بفدل خا الممم  لخ  و 
 .يلاكل  ااحتماار خيما 

 أوالـ الدعوى المباشرة سبقها صدور حكم في دعوى المسؤولية

خا كلا الفرل يكو  المطرور  د لا   وا  لج د و  المةمولية تاا  الممم  لخ خحدل  لج حكع      
  اع الد و  المباارة طد الممم    و تكو  اع كلا اأصير بالتعويل  ع  اد و  طائا لدالحخ بىلل 
المحاكع الابائية تقرير  بوتنا  و ة ابائية ختتولج ةلطار التحقي  و مقتربة بمةموليمةمولية الممم  لخ 

 بفينا  خنل يمك  ااحتااا بالحكع الل  بحولة المطرور خا مواانة الممم  خا الد و  المباارة؟

 :خا كلا الددد يبب ا التفر ة بي  مددر الحكع الل   د حال  المطرور كما يلاو      

 ر عن القضاء المدني في دعوى المسؤوليةـ الحكم صاد1

خيخ  ا خا حالة  تحاد الصدوع والموطوع  القا دة العامة    الحكع ا يحول حاية الاا  المقطا     
 ليخ ا يكو  الحكع   و د و  المةموليةو  المباارة و الةبك  اأمر الل  ا يتواخر بي  كل م  الد و 

لممم  كوبخ ليه طرو خا الد و   الاا  المقطا خيخ تاا  ا الدادر م  القطا  المدبا حائلا لقوة
ي   لج تحق  الصطر الممم  مبخ و ياع طما   لج الريع م  لل  خى  كلا الحكع يمك     يقوع دلو 

 .1يةتبد  ليخ خا د وا  المباارة طد الممم يتمة  بخ و يةتطي  المطرور    الممم  و 

بعل م   حكامنا  لج    الحكع الدادر خا د و  المةمولية  د لكبر محكمة البقل الفربةية خيو      
يدل  ك داة ن بار  ياع التلاع الممم  متج كا  كلا اأصير  د ااتر  خا  دارة د و  المةمولية   ما خا 
يير لل  م  اأحوال خيمصل الحكع الدادر خا د و  المةمولية لمارد ااةتئباه  و مارد  بدر 

 .لممم  لخ و مد  التعويل الل  يلتلع بخ الممم لتقدير  ياع مةمولية ا

لك  لار المحكمة تلكك اليوع  لج    الحكع القطائا الدادر بىللاع الممم  لخ بالتعويل يد دلي  و      
م   مة يقبل ااحتااا بخ  لج خا الع  ة ما بي  الممم  والمطرور  و  لج تحق  الصطر الممم  مبخ  

احتااا  بالحكع الدادر خا د و  المةمولية خا مواانة الممم  ا يمك     لج     ابلية ا2الممم 

                                                             
 .6283ري،عقود الغرر،ص ـ أحمد عبد الرزاق السنهو 1
 .627ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق،ص  2
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حالة ددور حكع المةمولية خا يفلة تامة م    حالة ال   م  اابك الممم  لخ و اأصل بنا خا حالتي 
 . 1الممم    ي  يكو  الممم  لخ  د  يفل  صطار  بقياع د و  المةمولية

لمةمولية  خنلا الممم  بالحكع الدادر لدالحخ خا د و  ا   يحت   لج  خىلا كا  للمطرور     
التلامخ بالتعويل  خ  حكع م   ياع مةمولية الممم  لخ و حةك  لج ما ابتنج  ليخ الااحتااا يقتدر و 

يتعد  لل   لج اروط تطبي   قد الت مي  م  المةمولية خ  ياول للمطرور    يحت   بل الممم  ب   
المةمولية  د ابتنج  لج ودو الصط  باعلخ يدصل خا طما  الممم   بل الحكع الدادر خا د و  

يطل للممم  الح  خا الماادلة حول  دع ت طية العقد لمةمولية الممم  لخ ريع  بوتنا تاا  المطرور  
خنو ا ياادل كبا خا  ياع المةمولية  و خا مد  التعويل بل كو يد ا    العقد ا ي طا م ل كل  

 بنا ا تدصل خا بطا  الطما  المبدو   ليخ خا العقد  كما لو تا   ركا الحكع القطائا و ولية الالمةم 
 .2   العقد م   ي طا المةمولية العقدية دو  التقديرية

 ـ الحكم صادر عن القضاء الجزائي2

 كه الحكع المدبا الل  ا يحول حاية الاا  المقطا بخ  ا خا حالة  تحاد الصدوع   لج     
الةبك  خى  الحكع الالائا تكو  لخ الحاية المطلقة خا مواانة الكل خىلا كا  الحكع الل  وطوع و المو 

يحول  المطرور  بد رخ  الد و  المباارة دادرا    المحكمة الالائية خياول لخ التمة  بالحاية 
خا اريمة يير المطلقة لنلا الحكع خيما  طج بخ م  ودو الصط   و بوع المةمولية  خىدابة الممم  لخ 

دابتخ خا اريمة صيابة اأمابة الممم  لخ لع يرتكك صط   مدا  و   مدية يحول حايتخ تاا  الممم  ب   ا 
 .3يحول حايتخ تاا  الممم  ب بخ  د ارتكك صط   مديا

تصتلو حاية الحكع الالائا حةك ما يتطمبخ كلا الحكع  خىلا تطم  الحكع الالائا تقرير و      
ئية بىدابة الممم  لخ دو  التعرل للح  الاصدا للمطرور خا التعويل خىبخ يكو  لنلا المةمولية الالا

اأصير خا كل  الحالة    يةتبد لنلا الحكع ن بار مةمولية الممم  لخ المدبية  بد رخ  الد و  المباارة 
 .طد الممم 

                                                             
1 - NOUEDDINE TOUJGANI : Op. Cit.P.184. 

 .622ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص  2
 .622المرجع نفسه،ص ـ 3
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للامخ بالح  مم  لخ و ىدابة الم ما  لا تع الفدل م   بل المحكمة الالائية خا المةمولية الالائية ب      ا 
الاصدا وخقا للطلك الل  تقدع بخ المطرور  و صلفخ العاع خا حالة وخاتخ  خفا كل  الحالة  لا تعلر 
 لج المطرور التبفيل  لج الممم  لخ ن ةار  خبىمكا  المطرور    يطالك الممم  بدخ  المبلغ المحكوع 

خلخ    يقاطيخ برخ  الد و  المباارة متصلا م  حكع  بخ م   بل المحكمة الالائية  خى  لع يةتاك
المحكمة الالائية دلي  ن بار حقخ خا مواانة الممم   يير    المحكمة المدبية خا كل  الحالة ا 

 .1تتدصل لتحديد مقدار مبلغ التعويل لةب  الفدل بخ م   بل المحكمة الالائية

يا   لج برا ة الممم  لخ لعدع توخر اأدلة  لج  ياع  د تبتنا المحكمة الالائية خا بعل اأحو      
المةمولية الالائية    الحاد  الل   د   لج وخاة الاص  ال ال   و  دابتخ اةديا  خفا كل  الحالة ا 
يعتبر حكع المحكمة الالائية دلي   لج ابتفا  المةمولية المدبية للممم  لخ  بل يبب ا  لج المحكمة 

المطرور  و صلفخ خا حالة وخاتخ الد و  المباارة  لج الممم     تتحق   لج طو   المدبية  بد   امة
 .2ظروو الحاد  م   ياع المةمولية المدبية للممم  لخ  و  دع  يامنا

خابتفا  المةمولية الالائية للممم  لخ ا يعبا حتما ابتفا  المةمولية المدبية  بخ  خالحكع الدادر      
دصالخ صدما خينا و مببرا تخ ا يمب  ال ا  بار مةموليتخ ما لع يك  طرور م    امة الد و  المباارة وا 

الاريمة  وخا كل  الحالة بتفا     ة البةبية بي  الطرر و الحكع القاطا ببرا تخ  د ببج حي ياتخ  لج ا
 .3يمب   لج المطرور رخ  د وا  المباارة طد الممم 

ملو الحاد ة التا تحق  بنا الصطر الممم  مبخ ابعداع الودو كما     رار البيابة العامة بحفظ      
 .4ا  امة الدليل  لج مةمولية الممم  لخ المدبيةطرور م    ارة الد و  المباارة و الالائا ا يمب  الم

 ثانياـ الدعوى المباشرة لم يسبقها صدور حكم قضائي

لع يك   د ةب  لخ      اع ة تاا  الممم  و ج الد و  المباار خا كلا الفرل ال ابا يلا  المطرور  ل     
 لع يحدل  لج رطا الممم  بتةوية ودية للتعويل م  الممم  لخ  و  المةمولية تاا  الممم  لخ  و د

 .كو مارد م     ةبد ي بر  ياع مةمولية الممم  لخ  و مد  التعويلخنو يلا   لج الد و  المباارة و 

                                                             
1
 .726في النظرية والتطبيق،ص ـ شكري بهاء بهيج ، التأمين من المسؤولية 

2
 .6283ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص:  منـ أنظر كال 

 .729ـ بهاء بهيج شكري، التأمين من المسؤولية،ص                    
 .92، نقال عن محمد أوغريس،المرجع السابق، ص 638، ص 6382،المجلة العامة للتأمينات البرية6382يونيو 68ـ نقض فرنسي بتاريخ  3
 .92السابق،ص  ـ محمد أوغريس،المرجع 4
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  الحالة يكو  اصتداع الممم  لخ خا الد و  المباارة ارط لقبولنا    بيبا  بخ خا م ل كلو د ةب  و      
طالما لع يك   د ةب     ددر طد  حكع بالمةمولية  خالد و  المباارة تةتبد  لج  ياع مةمولية الممم  

خا مداكا  ا باصتداع الممم  لخ نمكا  الحكع  ليخ بلل     المةمولية ا تقرر خا مبدئنا و لخ  وكل
كو التلاع الممم  ب دا  مبلغ الت مي   لج المطرور  ا خا تبد  ليخ الا  ال ابا م  الحكع و ةك ةاه ي

 . 1الحاار التا يتعلر خينا لل  كما  اربا خيما مطج

ي ور خا كلا الددد التةامل حول الدليل الل  يمك     يةتبد  ليخ المطرور خا   بار مةمولية و      
لخ  و  لج  ابخ اا تماد  لج اا تراو بالمةمولية الدادر م  الممم ما  لا كا  بىمكو  الممم  لخ 

 .بي  كلا اأصيرالدل  الل  تع بيبخ و 

لقد لكك البعل  لج    الل  ا يةتطي  ااحتااا بان رار  و بالدل  خا مواانة الممم  كو      
الممم  لخ   ما المطرور خنو ا  ادر  لج الع  ة بي  الممم  و الممم  لخ لاتخ  بمعبج     دع ااحتاا

الحاة التا تةا  خا كلا الددد كا    اا تراو   و 2 اببا    ارط  دع ااحتااا كلا خ  يتقيد بخ
الدادر    الممم  لخ وا عة احقة لتحق  الطرر     لج با ة ح  المطرور  حي     القا دة كا 

و وع الكار ة  خ  ياول بلل  للممم     يدخ   دع اوال ااحتااا  لج كلا اأصير بالدخوع ال حقة  لج 
 .خا مواانة المطرور بعدع ااحتااا بدل   و   رار دادر    الممم  لخ بعد و وع الحاد 

لك  كل  الحاية ا محل لنا خا كلا الفرل   ل     ا دة  دع اوال ااحتااا  لج المطرور      
   د با  م  يوع الل  يكو حفاظ  لج ح  كلا اأصير و ب ية البالدخوع ال حقة  لج و وع الكار ة وادر 
ال ح   لج تحق  الطرر ( الممم  لخ)ااةتباد  لج خعل  ميلخو وع الكار ة  ولل  بالحيلولة بي  الممم  و 

التقليل مبخ  بيد    الل  يحد  خا كلا الفرل موطوع المبا اة كو    الح  خا الطما  و ب ية  ةقاط 
ان رار  و -تمة  بفعل الممم  لخ ال ح   لج تحق  الطرر  كما    كلا الفعلالمطرور بفةخ كو م  ي

 .3ي بتخ  لج  كه ما ةب و خا كل  الحالة يد ع ح  المطرور ويمكد   -الدل 

                                                             
 (اختصام المؤمن له)ـ أنظر آنفا شروط الدعوى المباشرة 1
 .626ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص  2
 .603ـ محمد شكري سرور،سقوط الحق في الضمان،ص  3
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طو  لج لل     المارع  بد   رار  لمبد   دع ااحتااا  لج الممم  بى رار الممم  لخ بالمةمولية     
المطل  يار   لج  ط  خ ما خقتخ  خى  كلا المبد  اا   اما ومطلقا و   موا و تدالحخ م  المطرور دو 

 .1لع يرد دليل التقييد  و التحديد     ةوا   كا  كلا ااحتااا م   بل الممم  لخ  و المطرور

ليل ن بار  لج لل  خى  المطرور ا يمكبخ    يتمة  خا مواانة الممم  بى رار الممم  لخ كدو      
لنلا يتعي  ل   برع بيبنما خا ييبة الممم  ودو  مواخقة مبخ  و ا  لج الدل  الكلا اأصير و مةمولية 

ا  مال طما  الممم   خىلا لع يتمك  م  آصر ن بار مةمولية الممم  لخ و    امة دليل( المطرور) ليخ
وحد   خيتحمل  لل  خلخ    يرا   لج الممم  لخ وحد  ا تمادا  لج اا تراو الدادر مبخ كوبخ مللع لخ

 .بالتالا م بة   ةار 

 المطلب الرابع
 آثار استئثار المضرور بمبلغ التعويض

لل  لتعويل م  ص ل الت مي   و تندو الد و  المباارة  ةاةا  لج طما  حدول المطرور  لج ا     
الممم   م  ص ل اةتئ ار المطرور بمبلغ الت مي  خا حدود حقخ خا التعويل خ  يلاحمخ خا لل  دائبو

 .لخ كما يمكبخ    يتو ج   ةار كلا اأصير

للل  خاأ ر اأةاةا المترتك  لج القول بواود ح  مباار للمطرور  لج مبلغ الت مي  كو  بخ و      
مبد لحظة و وع الفعل الطار يبا  ح  للمطرور خا التعويل خا حدود مبلغ الت مي  خيدب  كلا المبلغ 

د در  لخ القابو  با تطا  حقخ خا التعويل م  مبلغ الت مي   و كو مصددا للمطرور دو  يير   خق
 . 2صد  كلا المبلغ للوخا  بدي  المطرور دو  ةائر دائبا الممم  لخ

المطرور  بدما يتقاطج حقخ م  الممم  خنو خا الحقيقة يتقاطا  م  ح  الممم  لخ المترتك خا و      
لمطرور  ويبا     لل     ح  الممم  لخ خا لمة الممم  لمة الممم  الل  يبقج مامدا لديخ لفائدة ا

دخو خ ابتدا  م  يوع تحق  الصطر لل  يبتقل  لج المطرور بتوابعخ وخوائد  وطماباتخ و كو بفه الح  ا
 .الممم  مبخ

                                                             
 .37/02من األمر  78ـ أنظر المادة  1
 .686ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 2
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محل اامتيال كو امي  اأموال لخ ح  ممتال و     ح  الممم " كبا يلكك الدكتور الةبنور   ائ و      
ك    تحتفظ بنا كيئار الت مي  خا الامنورية العربية المتحدة بمواك القابو   خيبتقل كلا الح  التا يا

 .1" لج المطرور    طري  الد و  المباارة مكفوا بح  اامتيال كلا

 ليخ كا  يمك  و  تبعا للل  ياك    ا يكو  للمطرور  ك ر مما للممم  لخ خا لمة الممم  و      
لك  ت كيدا ك     يحت  بنا  لج الممم  لخ  و لج المطرور بالدخوع التا كا  يمللممم     يحت   

معابا خا كفالة ح  المطرور خا الحدول  لج التعويل لد و  المباارة     قد الت مي  و اةتق لية ا ا 
د  لل  بتاريلتا تمكبخ م  الودول  لج يايتخ و حد  القابو  ح  كلا اأصير ودقلخ بالحماية القابوبية ا

   لج م  الدخوع القابوبية التا كا  للممم  التمة  بنا تاا  الممم  لخ   لج    كلا التاريد ا يكو 
 . 2الدخوع ال حقة  لج و وع الحاد   الدخوع الةابقة و الفقخ بي ط  خ حي  يميل التاري  و 

الكاخية لح  ملة و ة الكابة   ا دة  دع اوال ااحتااا بالدخوع يكو  التاري   د حق  الحمايو      
بل  ك ر م  لل  خقد  دب  مركل   بل الممم    و  م  مركل الممم  لخ بفةخ   ا     المطرور 

ا بفه المطرور    ةلع م  ملاحمة دائبا الممم  لخ العاديي  خىبخ ل  يةتطي  تحااا ملاحمة م  كع خ
 .لحماية التا تكو  لخامركل  القابوبا م  طحايا ومطروري  واللي  يتمتعو  ببفه الحقو  و 

ببا ا  لج ما تقدع خةوو بعرل خا كلا المطلك لدراةة آ ار الح  المباار للمطرور  لج مبلغ و      
 :لل  م  ص ل الفروع التاليةو التعويل 

  دع اوال ااحتااا بالدخوع تاا  المطرور: الفرع اأول -
 .التلاحع  لج مبلغ التعويل: الفرع ال ابا -

 الفرع األول
 جواز االحتجاج بالدفوع تجاه المضرورعدم 

   الممم  كما ةب  القول ا يتحدد التلامخ خا مبلغ التعويل  ا بما كو متف   ليخ خا  قد      
ور خنو ليه الممم  لخ   ما المطر الت مي  كو الل  يحدد التلامار وحقو  كل م  الممم  و الت مي   خعقد 

بما يةتمد حقخ خطرو خا  قد الت مي  و  ا التعويل م  القابو   خالقابو  كو مددر كلا الح  للل  خقد ا 
                                                             

 .6هامش رقم  6236اق السنهوري،عقود الغرر،ص ـ أحمد عبد الرز 1
 .77ـ ريم إحسان،المرجع السابق،ص:  ـ أنظر كال من 2

 .626ـ فايز أحمد عبد الرحمان،أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص                     
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  ير التةامل حول ما  لا كا  يتمت  حيال اركة الت مي  بح  مبفدل    ح  الممم  لخ  ع    حقخ 
 .حيال الاركة يحدد  ح  الممم  لخ بفةخ؟

  حدود كلا الح  ا   كا  مددر  ب  القابو   ا  ح  المطرور حيال اركة الت مي  و  اأدل        
 د مي  كا  مةتحقا  د  للممم  لخ و ياك    تبقج طم  البطا  الوارد خا  قد الت مي   خمبلغ الت 

ما صدائدخ و ابتقل بمواك الد و  المباارة  لج المطرور  خواك  ل     يبتقل  ليخ ببفه مقدار  و 
ر    ي ير م  التلامار اركة   خليه م  ا   ح  اند ا  المباار الممبو  للمطرو 1يكتبفخ م  دخوع

الممم  لخ  كما ت مي  المتف   لينا بي  الممم  و الت مي   و توةيعنا  و تطييقنا  و تبديل اروط  قد ال
ليه م  ا   كلا الح    طا  المطرور حقو  تليد    حقو  الممم  لخ تاا  الممم   خالد و  

ح  خا مواانة مدي  المدي   مما لمديبخ م  المباارة المقررة للمطرور تصول داحبنا    يقتطا حقخ 
الممم  ليه مديبا للمطرور ب ك ر مما كو مدي  بخ للممم  لخ وبالتالا ا تتحق  مديوبية المتطرر  ا و 

 . 2خا الحاار التا تتحق  خينا بالبةبة للممم  لخ

دامكا خا مواانة الممم  لخ ترتيبا  لج لل  خىبخ يكو  للممم  توايخ كاخة الدخوع التا كا  يمكبخ  بو      
 لج المطرور الل  يقيع د وا  المباارة  بلخ  م ل الدخ  بالةقوط  و البط    و التصفيل وخقا للقا دة 

 . 3البةبية   و بعدع الت مي   و ااةتبعاد م  الت مي   و و و الت مي   و خةخ العقد

صرا  بخ ةعيا مبخ لتوخير حماية للمطرور القطا  ما لب     وا   كا  كلا كو اأدل خى  الفقخ و      
م  ت  ك الممم  لخ  و تقدير   خة   ا دة  دع اوال احتااا الممم   لج المطرور بالدخوع التا 
تكو  لخ  بل الممم  لخ  لا كو را   ليخ بد و  الطما   ا    البعل اآلصر م  الفقخ ير  ب بخ م  

ا   كا  كبا  احتمال خا    لم ل كلا ااتاا   لل   بخ حتج و  العب  محاولة  يااد تبرير  ابوبا  و خقنا
ي   الممم  لخ  و    يكيد بالمطرور حتج يصرا دفر اليدي  دو  تعويل صادة  لا كا  كو اآلصر 

  للممم  خا معةرا  خى  كل  اا تبارار ا تدل     تبرر تاريد ح  المطرور م  الدخوع التا تكو 
 . 4ياك    تبتقل م  ابتقال الح  خا مبلغ التعويل للمطرورالتا مواانة الممم  لخ  و 

                                                             
1
 .686ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 

 .666مان،صـ محمد شكري سرور،سقوط الحق في الض 2
 .689ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 3
 .668ـ محمد شكري سرور،سقوط الحق في الضمان،ص 4



الطوابط التا تحكع الع  ار الباائة     قد الت مي  م  المةمولية المدبية ................ال اباالباك   
 

398 
 

لخ  ولك  ليه خا م ل كلا التقييد  احاو خا ح  الممم  طالما كا  يمل  ح  الراوع  لج الممم      
التا ما كا  للممم  لخ    يحدل  لينا لو   اع كو د و  الطما   بما وخا  م  مبالغ للمطرور و 

يوااخ مصاطرة   ةار بالتالا كو م  ةتحقة  ليخ بمواك  قد الت مي   و يير مخالممم  يمد  كبا مبالغ 
 . 1لك  كل  المصاطرة يبرركا    الممم  ي صل ما يابخ وط  الكفيل بالبةبة للممم  لخالممم  لخ  و 

كما    كدو حماية المطرور ا يمد   لج حرما  الممم  كلية م  توايخ    دخوع تاا  المطرور       
 ادر  لج الدخوع الباائة بعد و وع الحاد  الل  بت   بخ انطرار بالمطرور دو  الدخوع التا  بل كو

لل     كل  اأصيرة تبتقل م  ابتقال الح  خا مبلغ التعويل  ما اأولج خ  يمك      تكو  با ر  بلخ 
يترتك  لج لل  و   2مبنايحت  بنا  لج المطرور بعد    يكو  الح  خا مبلغ الت مي   د ابتقل  ليخ صاليا 

 .لل  كما يلاك التمييل بي  بو ي  م  الدخوع و  بخ يا

 لدفوع الالحقة على تحقق الضرر ا و أوالـ معيار التفرقة بين الدفوع السابقة

 اربا ةابقا  لج    ح  المطرور خا مبلغ التعويل يبتقل  ليخ م ق  بالدخوع التا تكو  للممم  خا      
 لل اللحظة التا يتحق  خينا الطرر و    خح  المطرور خا مبلغ الت مي  ي بر لخ مبدمواانة الممم  لخ

م  تع يكو  للممم     يحت   ليخ بالدخوع الةابقة  لج و وع الطرر بالوط  الل  يكو   ليخ و تئل  و 
   مملوكا للمطرور بدفة بنائية التا ا تم ر خا مبلغ  دبالدخوع ال حقة  لج و وع الطرر و دو  

 .الدخوع ال حقة  لج و وع الطرر؟ار التفر ة بي  الدخوع الةابقة و لك  ما كو معيو 

الدخوع ال حقة حي   بابر لج التفر ة بي  الدخوع الةابقة و لقد كا  القطا  الفربةا كو الةبا        
تا لقير الاحتااا بنا خا مواانة المطرور و مد  ار ية الج مد  التمييل بي  كل  الدخوع و  حكامخ  

م   551/5تقبيبنا  حي  اا  خا ب  المادة ليبتنا اأمر بان رار بنا و اةتحةابا م   بل التاري  
م   ابو   567/5لتدب  خيما بعد المادة  5726 كتوبر  51المعدلة بقابو   5705ديةمبر  03 ابو  

لو يقة  لج    ةقوط بات  ياك  لج الممم  م  المةمولية المدبية    ا يب  خا ا"  بخالت مي  الاديد 
 .3"    ص ل م  اابك الممم  لخ بالتلاماتخ التا تق  بعد الكار ة  وا يحت  بخ  لج المطرور  و ور تخ

                                                             
 .689ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص  1
 .6236ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص 2
 .689ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص  3
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 التا اا  خا خقرتنا اأصيرةو  71/34اأمر  م 40  خا القابو  الالائر  المادة يقابل كلا البو      
  "مك     يحت  بخ  لج الطحايا  و لو  حقو نعياك    ا يب   قد الت مي   لج ةقوط    ح  ي"

ي حظ  بنا الت مي  م  المةمولية المدبية و  و د وردر كل  المادة طم  البدو  المتعلقة بىللامية
حظرر ااحتااا  بةقوط الح  خا الطما  تاا  الطحايا  و لو  حقو نع دو  تفر ة بي  الدخوع الةابقة 

 .   كه ما خعل المارع الفربةا و الدخوع ال حقة    و وع الحاد

خا وا عة ةابقة    و وع يكو  الدخ  ةابقا  لج و وع الطرر  لا كا  ياد مددر   و با تخ و      
م ال لل  ارط الةقوط البات      دع دخ   ةط الت مي   الدخوع القائمة  لج اةتبعاد الصطر الحاد  و 

 .الخ......م  بطا  الت مي  الدخ  بالبط  

  ا الدخ  ال ح  خنو الل  يكو  باائ     دع  ياع الممم  لخ بالتلاع اح   لج و وع الطرر م    
 .دو   لر ار االموا يد المحددة و م ال لل  الةقوط البات      دع  صطار الممم  بو وع الحاد  خا و 

ل  صلو الطرر خىلا ال حقة كو تاريخ و وع الحاد  الار التفر ة بي  الدخوع الةابقة و  ليخ خى  معيو     
ما    يكو   م  احققا  و كا  مددر الدخ   م  ياك  دا    بل و وع الحاد  خيكو  دخعا ةاب ا  لج ا 

 .1ا تواد دخوع معادرة لو وع الحاد الحاد  خيكو  دخعا احقا و 

 ثانياـ االحتجاج بالدفوع السابقة على وقوع الضرر 

وع الحاد ة خم ل كل  الدخوع ياول للممم  ااحتااا بنا  لج الدخوع الةابقة كا التا تبا   بل و     
طم  الحدود المرةومة قج حقخ م  الممم  لخ بكل دخو خ و المطرور  أ  المطرور كما ةب  القول يتل

 .خا  قد الت مي 

لما كا  ح  المطرور خا الد و  المباارة ا ي بر  ا بتحق  الطرر بةبك و وع الحاد ة  خى  و     
 لج الدورة التا واد  لينا  كما لو كا   د ابتقل  ليخ ح  ا تبد   ا م  كلا التاريخ و تخ لنلا الممارة

كو م قل بكل الدخوع التا تكو  للممم  خا خ بفةخ        الح  يبتقل  ليخ و مباارة م  طرو الممم  ل
 .2مواانة الممم  لخ  لج حدود كلا التاريخ

                                                             
 .6239ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص: ـ أنظر كال من 1

 .688ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص                     
 .82ـ محمد أوغريس،المرجع السابق،ص 2
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 بل  بد الممم  و م  ا بخ الت  ير  لج ح  الممم  لخ د الت مي  و ى  كل ارط مطم  خا  ق ليخ خو     
ااحتااا بخ خا مواانة المطرور  خ  بخ ي بر لنلا اأصير ح  التمة  و تحق  الصطر الممم  م

مةتح   د  للممم  ا لع يك  كبا  مبلغ ت مي   ائع و يتدور    يقوع للمطرور ح  ما تاا  الممم  م
ل     ح  المطرور يبدك  لج ما كو كائ  خا لمة الممم  و ر تحق  لخ و ر و وع الحاد   ل

 .1بالوط  الل  كا   ليخ و تئلد  و الحا

 :م   م لة الدخوع التا ياول للممم     يحت  بنا خا مواانة المطرور  ما يلاو     

 ـ الدفوع المتعلقة بوجود أو صحة التأمين1

الت مي   حي  يةتطي   الممم   بد راوع المطرور  ليخ يتعل  اأمر بالدخ  ببط    و خةخ  قد و     
بالد و  المباارة    يدخ  كل  الد و  ببط    قد الت مي   بل و وع الحاد  بةبك الكتما  المببا  لج 

لو كا       الممم  للبط   لع يتع  ا بعد و وع   اابك الممم  لخ لظروو الصطر  و ال   م
كلل  اأمر خا حالة خةصخ  ي  يكو    و 2اود خا    و ر م  اأو ارالحاد   خالعقد لع يك  لخ و 

 .للممم     يحت   لج المطرور بفةخ  قد الت مي   بل و وع الحاد 

كل  الدخوع يمك     يتمة  بنا الممم   بل المطرور خا الد و  المباارة  لج الريع م     و     
ا يبا      قد الت مي    ا  بخ يتدل مباارة ال حقخ خا الد و مطرور ليه طرخا خا  قد الت مي  و ال

يفترل    كبا   قد ت مي  بنلا العقد اتداا و يقا حي     التلاع الممم   بل الممم  لخ  و المطرور 
 .3الممم  لخ و ر تحق  الصطر الممم  مبخدحيحا وباخلا بي  الممم  و 

 ـ الدفوع المتعلقة بوجود أو مدى الضمان2

التا يمك  ااحتااا بنا  لج المطرور  بد يتخ و ل حاار  دع واود الطما   و  دع كفايمك   اما    
 .  امتخ للد و  المباارة كما يلا

 

 
                                                             

 .82ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص  1
 .88ـ محسن عبد الحميد إبراهيم البنة،المرجع السابق،ص 2
 .629عبد الرحمان،أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،صـ فايز أحمد  3
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 أـ الدفع بقصور أو عدم كفاية مبلغ التأمين

ياك    ا يكو  للمطرور  بل الممم   ك ر مما كو مقرر للممم  لخ  بلخ  للل  يةتطي  الممم         
المطرور المباارة بقدور الت مي   و  دع كفايتخ  خقد يتف  الطرخا  خا  قد الت مي   لج يدخ  د و  

بما تحديدا  در مةمولية الممم   لج  صطار معيبة  وكلا ا يعد م   بيل   فا  الممم  م  المةمولية و  ا 
يعرو و  الت مي  صطار التا ي طينا  قد كلا اائل طالما    الممم  لخ يدخ    ةاط مقابل األبطا نا  و 

 .يكو   لج حالتي و " الطما  ااةتبعاد م "كلا با 
الحالة اأولج ااةتبعاد المباار  و الصا  ويكو  بالب  الدري   لج اةتبعاد صطر معي  م      

المةمولية التطاممية للممم  لخ م  ل اةتبعاد المةمولية التطامبية و بطا  الطما  خا و يقة الت مي  م 
 و اةتبعاد المةمولية الباتاة    صط   مد  ارتكبخ الممم  لخ  د   لج  ياع كل    ماال الت مي
 .1المةمولية

يكو  بتحديد اأصطار التا ياملنا بطا  الطما  و   ما الحالة ال ابية خنا ااةتبعاد يير المباار    
   لج    الو يقة ا م ال لل  ااتفاكو  ما  داكا مةتبعدا م  بطا خ ويةمج ااةتبعاد الداصلا  و خي

ت طا  ا اأطرار التا تق  ص ل ةريابنا متج  دمر  بنا مطالبار بالتعويل ص ل ما ا يااول ةبة 
 .م  تاريخ ابتنا  العقد

دعوبة تفةير  لمعرخة اأصطار التا يدور خا تقليدخ لبطا  الطما  و تكم  صطورة كلا ااةتبعاد و     
  الممم  كو م  يقوع بوطعنا ريع مواخقة الممم  لخ ورطا   لج حولنا  و التا يةت بينا  صادة  
 : كااةت با  م  الطما  باروط صادة و اةت بائنا  للل  خقد  يد المارع ا

 وا د تبظيع  قد الت مي  حي  اا  خا ب  ا  اروط اةتبعاد مصالفة أحكاع و    ا تكو  كب -
ردة خا كلا الفدل  ا    يكو  لل  يكو  باطل كل اتفا  يصالو البدو  الوا" 261المادة 

 ".لمدلحة الممم  لخ  و لمدلحة المةتفيد
  خقد ااترط المارع الالائر     يكو  2باكل بارل  ااةتبعاد محددا بدورة واطحة و    يكو  -

ح  الممم   مطبو ا وظاكرا كل ارط يتعل  بالبط    و بالةقوط بظرا لصطورة كل  الاروط  لج
يكو  باط  ما يرد خا و يقة "م  القابو  المدبا  266  خا ب  المادة المطرور حي  االخ و 

                                                             
 .682ـ محمد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق،ص 1
 ".يحرر عقد التأمين كتابيا و بحروف واضحة"  37/02من األمر  2ـ تنص المادة  2
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كل ارط مطبوع لع يبرل باكل ظاكر وكا  متعلقا بحالة م  : ....الت مي  م  الاروط التالية
 ".اأحوال التا تمد   لج البط    و الةقوط

خ اال للممم     يحت  ب  خىلا اا  ارط ااةتبعاد مةتوخيا لامي  الاروط كا  دحيحا يير باطل    
ك   لع يك  ويبقج ال لمة خىبخ يعد و   ما  لا لع يتواخر خا ااةتبعاد الاروط 1المطرور بل الممم  لخ و 

ا ي طا   بار     قد الت مي  ا يامل و  يق   لج الممم م  مللع بالطما  تاا  المطرور  و المم 
و  اةترداد ما التمة  بنلا الدخ     طري  د الحاد  الل   ديك بةببخ المطرور  بل ياول للممم  

  خيما يبقج 2التا   امنا خا مواانة المطرور الل  تع اأدا   ليخ    طري  ال لطدخ  ب ير واخ ح  و 
 . لج المطرور  و الممم  لخ   بار  كه لل 

عويل خىبخ كلا خيما يص   دور الت مي    ما خيما يص   دع كفاية مبلغ الت مي  للوخا  بكل الت    
ياول كلل  للممم     يدخ  الد و  المباارة للمطرور بنلا الدخ    ل    الممم  ا يللع  بل المطرور 

  خالممم   بد راوع المطرور  ليخ بالد و  المباارة ا يدخ  لخ  ا خا 3ب ك ر م  التلامخ  بل الممم  لخ
التعويل المحكوع بخ للمطرور  خمبلغ الت مي   حدود مبلغ الت مي  الملتلع بدخعخ للممم  لخ منما كا   در

 .4المطرورالتلاع الممم  تاا  الممم  لخ و يعتبر بم ابة الحد اأ دج 

 ب ـ الدفع بوقف التأمين

ياول للممم     يحت  خا مواانة المطرور بو و  قد الت مي  لعدع دخ  اأ ةاط التا حا  و ر     
 .5الممم  لخ تع  بل و وع الحاد   و  و ببا ا  لج اتفا  بي  الممم دائنا 

 ج ـ الدفع بتخفيض مبلغ التأمين

يكو  للممم     يحت  خا مواانة المطرور  بد مطالبتخ بالتعويل بابتقا  مبلغ التعويل بةبك     
 دع دحة البيابار التا  دمنا الممم  و ر  براع العقد  و بةبك  دع انصطار  ما اةتاد م  ظروو 

 .الصطر الممم  مبخ   و بةبك تطبي  القا دة البةبية در  لج تفا ع 
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 .6239ـأحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص  
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 .628على االلتزام بالتعويض،ص ـ فايز أحمد عبد الرحمان،أثر التأمين 
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 .629ـ فايز أحمد عبد الرحمان،أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص  4
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 ثالثاـ عدم االحتجاج على المضرور بالدفوع الالحقة على وقوع الضرر

يتمة  ر يبا  بخ م  حي  المبد  يةتطي  الممم     يحت   لج المطرور بكل الدخوع التا يمك         
 و دحة  قد الت مي  بفةخ كالدخ  بالبط    يكو  موطوع كل  الدخوع واودبنا خا مواانة الممم  لخ و 

 و الفةخ   و    تكو  كل  الدخوع ممةةة  لج واود  و مد  الطما  الباائ م  العقد  م ل الدخ  
 .بو و الطما  لعدع الوخا  باأ ةاط  و الدخ  باةتبعاد بعل المصاطر  و الدخ  بعدع كفاية الطما 

  بالدخوع م   بل الممم  خا مواانة المطرور يم ل الحل المطلوا ا     ااحتااا الكامل و     
البظرية التقليدية التا تر     موطوع ت مي  المةمولية كو دي  المةمول  بيد    و الوحيد الل  يتطاب  

 مطلقة حي   ورد كل م  ااحتااا بالدخوع المةتمدة م  اص  الممم  لخ المةمول ليةر ااملة وا
 .1 ار منمة خا كلا الا  التاري  اةت باالقطا  و 

ااحتااا بنا يتعل  اأمر بالدخوع التا تبا  بفعل الممم  لخ بعد و وع الحاد   خ  يمك  للممم  و     
مطرور   لل     ح  ال2لو كا  بىمكابخ التمة  بنا خا مواانة الممم  لخ لاتختاا  المطرور حتج و 

رل يبا     الع  ة بي  لل  التاريخ ب    اا يت  ر لل  الح  مبل يبا  م  و ر و وع الحاد  و 
 .  و ليخ ا يت  ر ح  المطرور بالدخوع التالية3الممم  لخالممم  و 

 ـ الدفع بسقوط الحق في الضمان1

بظرا لكوبخ باائ باتفا  ارط الةقوط م   كع الدخوع التا يمب  ااحتااا بنا تاا  المطرور  يعد    
حرما  الممم  لخ م  الطما  خا و يقة الت مي   مما يترتك  ليخ  طم  ارط صا الممم  والممم  لخ و 

ةقوط التلاع الممم  تااكخ   ا    كلا ا يعبا الدخ  بخ تاا  المطرور الل  ا ياول    يطار باتفا  و 
اأطراو خا العقد  صادة    كلا الارط يصت  بحاار يتصلو خينا الممم  لخ    تبفيل  حد 

يةتح   بخ مةت بج م  الطما   خالصطر م طج و ليه كو  الصطر بلاتخ ج  اتقخ و  ل االتلامار الملقاة
التعويل  ا     ص ل الممم  لخ ب حد الواابار ال لمة لتفاد   و تقليل احتمالية حدو خ كا  ةببا خا 

 .4ةقوط كلا الح 

                                                             
1
 .88ـ محسن عبد الحميد إبراهيم البنة، المرجع السابق،ص  

2
 .6232ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص: منـ أنظر كال  

 .688ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص                      
 .622ـ فايز أحمد عبد الرحمان،أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص 3
 .73ـ ريم إحسان،المرجع السابق،ص  4
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الممم   ولل  م  حقو  المطرور خا مواانة  5705لقد حددر محكمة البقل الفربةية مبد ةبة و     
للل  خقد   لبر  دع احتااا الممم   لج المطرور بالةقوط و لحظة تحق  الطرر البات     الكار ة 
 و د بررر كلا الحكع بقولنابا  بعد تحق  الصطر الممم  مبخ  الل  تةبك خيخ الممم  لخ أ  كلا الدخ 

كلا الح  ....  خا التعويل صا لقد  با  القابو  لمدلحة المطرور الل  يداك خا حاد ة  ح "
قوط الل  با  يوع و وع الحاد ة ل  يبد  حةاك مدة ةقوطخ م  تاريخ و وع كل  الحاد ة  ب   ةبك للة

 .1"بلل  يكو  كلا الح  مصددا خا واود   و خا محلخالل  يتةبك خيخ الممم  لخ  و 

خا كلا طبي  خا ماال الت مي  و ما لة للتوط  تبظيمار م ر المارع الفربةا بنلا القطا  و لقد ت و     
و ائ  الت مي  التا تتطم  مصاطر " م  التقبي  الفربةا تب   لج( R.-124-1)الددد خى  المادة 

المةمولية المدبية ياك    تب   لج  بخ خيما يتعل  بنلا الطما  خى     ةقوط يرا   لج تقدير 
 ".ا يعترل بخ  لج المطروري   و صلفنعالممم  لخ خا التلاماتخ  يرتكك احقا  لج و وع الكار ة 

و د حد  المارع الالائر  حدو المارع الفربةا م   ال طما  حدول المطرور  لج حقخ خا     
الممم  لخ  طرارا بحقو  المطرور  خة  كو بي  الممم  و مب  حدو     تواطم  و ت  ك  يل و التعو 

الطحايا  حي  اا  خا الفقرة اأصيرة م  ب  اآلصر  ا دة  دع اوال ااحتااا بالةقوط خا مواانة 
ياك    ا يب   قد الت مي   لج ةقوط    ح  يمك     يحت  بخ "  بخ 71/34م  اأمر  40المادة 

  و د لكربا خيما ةب     كل  المادة وردر طم  البدو  المتعلقة " لج الطحايا  و لو  حقو نع
 .ية الت مي  م  المةمولية المدبيةبىللام

التا  ددر حاار ةقوط الح  و  53/07م  المرةوع ر ع  1المادة كلل  اا  خا الفقرة اأصيرة م      
م  لل  ا يحت  و :"....الةيارار  بخ خا الت مي  م ( الةائ )خا الطما  التا يحت  بنا  لج الممم  لخ

ر   لج لو    وة  لج لل   ا يمك     ية   لج المدابي   و لو  حقو نع  و بةقوط كل  الحقو 
   و  لج اأاصا  اللي  2ال ابية الةابقتي ا  الملكوري  خا الفقرة اأولج و الحقو  خا حالة وخاة اأاص

 ". %23يعيلوبنع خا حالة العال الدائع الالئا الل  يليد  لج 

                                                             
 .87صـ محسن عبد الحميد البنة، المرجع السابق،  1
 .ـ يقصد باألشخاص المذكورين في الفقرة األولى و الثانية السائق و مالك المركبة 2
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بلل  يكو  المارع الالائر   د وخر حماية خعالة للمطرور ب   وط  الممم  خا مركل الكفيل و     
لبةبة للممم  لخ  وبالتالا حد  المطرور بقا دة  دع اوال ااحتااا  ليخ بالةقوط البات      ص ل با

 .الممم  لخ بالتلاماتخ التالية لو وع الحاد 

يترتك  لج  دع اوال ااحتااا بالةقوط خا مواانة المطرور    ياد الممم  بفةخ مللما بدخ  و     
الل  ا يكو  خيخ مللما بلل  تاا  الممم  لخ لاتخ  وبالتالا  التعويل المةتح  للمطرور خا الو ر

يح  لخ الراوع  لج الممم  لخ المةمول ليةترد مبخ ما  دا  م  تعويل للمطرور  بحي  يتحمل الممم  
 . 1المحدلة البنائية لمصاطر   ةار الممم  لخ بدا م  ال ير المطرور

   يتمة  خينا بةقوط الح  خا الطما  تاا  المطرور  م   م لة الحاار التا ا ياول للممم و     
 :2ما يلا

ا ياول للممم     يحت  خا مواانة المطرور بالةقوط البات     تصلو الممم  لخ     -
 .انصطار بو وع الحاد  الممم  مبخ

ا ياول للممم     يحت   لج المطرور خا الد و  المباارة بةقوط ح  الممم  لخ خا مبلغ  -
لتدصلخ خا  دارة د و  التعويل التا يرخعنا المطرور  لج الممم  لخ  لا كا  كبا  ارط  الت مي 

 .يقطا بىدارة الممم  لخ لد و  التعويل
ص لخ ا ياول للممم     يحت   لج المطرور خا الد و  المباارة بةقوط ح  الممم  لخ ن -

 .المةتبدار ندارة الد و باالتلاع بتقديع اأدلة و 

 ع بالمقاصةـ الدف2

المقادة كا ابقطا  ديبي  متقابلي  بمقدار اأ ل مبنما  ال رل مبنا تةنيل  ملية الوخا  بخ بمب      
الوخا  الملدوا  ولع يتطر  المارع الالائر   لج حاية الدخ  بالمقادة تاا  المطرور  لا كا  الممم  لخ 

 . د صالو التلامخ بدخ   ةط الت مي   بل الحاد 
رور بالمقادة    اابك م  الفقخ الفربةا لكك  لج  بخ ا ياول للممم     يتمة  تاا  المط ا     

اأ ةاط التا تصلو الممم  لخ    الوخا  بنا  بل الحاد   با تبار    المقادة لع بي  مبلغ الت مي  و 
                                                             

1
 .6232ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص 

 .6232ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص: ـ أنظر كال من 2

 .622لتزام بالتعويض،صـ فايز أحمد عبد الرحمان، أثر التأمين على اال                    

 .688ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص                    
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نا  ل  احقة تكتمل  ركابنا  ا بعد و وع الحاد       بدما  دب  مبلغ الت مي  مةتحقا للمطرور  خ
 . كو  دع الوخا  بالقةط تحق   بل الحاد و وع الطرر ريع    ركبنا اأول و ل

 الفرع الثاني
 نالتزاحم على مبلغ التأمي

قخ طرر م  ارا  خعل الممم  يبا خيما ةب     المد ا بالد و  المباارة كو المطرور الل  لح ر     
يبتقل لحالة التا يتوخج خينا المطرور و اع كما خا االمطرور  د يكو  المداك بفةخ  و صلفخ العلخ  و 

ح  ااد ا  بما  دابخ  لج ور تخ   و الصلو الصا  بالبةبة للحالة التا يحل خينا اص  محل 
حل مكابخ خا مممبخ الاصدا  ما لحقخ م  طرر و  المطرور خا المطالبة بالتعويل  كما لو  وطخ

 .1مطالبة ممم  المةمول بالتعويل الل  دخعخ

 د تتحق  دفة المطرور خا  ك ر م  اص  خا آ  واحد  كما لو  ةفر م   حاد  ةير    و     
 دة مدابي   و وخيار  و    يتقدع م  المطرور كمد ا م  يحل محلخ  خيتعدد بلل  المطروري  اللي  

 .2يح  لنع ااد ا  بالد و  المباارة للمطالبة بالتعويل

 التعويض أوالـ تزاحم المضرورين على مبلغ

بفردا ا ت ير  ية ماكلة  خىبخ وبص و لل  ت ير الحالة  لا كابر مطالبة ال ير المطرور للممم  م    
يتعدد خينا اأاصا  المتطرري  مة لة مد  كفاية مبلغ الت مي  للوخا  بامي  التعويطار المطالك التا 

حي  ير  الر   الراا  خا الفقخ     بنا صادة  بدما يكو  كلا المبلغ يير كاو للوخا  بتل  الحقو  
لك    و 3مبلغ الت مي  يقةع خا كل  الحالة بي  المتطرري   ةمة ال رما  كل ببةبة ما  دابخ م  طرر

ك يرا ما يباط  حد اأاصا  المتطرري  خا المطالبة بحقو خ م  الممم   خيحدل  لج تعويل    
مل    حقو  المتطرري  اآلصري  اللي  ت صروا خا خا كلا الددد ي ار التةا  و 4كامل ما لحقخ م  طرر

 . المطالبة بحقو نع صادة خا الفرل الل  يكو  خيخ مبلغ الت مي  يير كاو لتعويطنع اميعا

 ل تعددو    اناابة    كل  اأةئلة تتطلك مبا تقةيع كل  البقطة  لج  بدري  بتباول خا اأ    
 .دد المطروري  م  ت صر البعل خا المطالبةال ابا تعالمطروري   و الد و  المباارة و 
                                                             

1
 .679ـ فايز أحمد عبد الرحمان،أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص 

 .86ـ محمد أوغريس،المرجع السابق،ص 2
 .962ـ موسى جميل النعيمات،المرجع السابق،ص 3
 .630رجع السابق،صـ محمد إبراهيم الدسوقي،الم 4
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 ـ تعدد الدعوى المباشرة1

بالتالا يتعدد و  د يترتك  لج الحاد  الواحد    يلح  الطرر ب ك ر م  اص  خا لار الو ر     
المطروري  اللي  يح  لنع   امة الد و  المباارة تاا  الممم  الل  ي طا مةمولية الاص  المةمول 

 .طرار   تعويل كل  اأ

القا دة  بخ  لا تعدد المطروري  م  حاد  واحد كا  لكل مبنع ح  مباار  بل الممم   حي  و     
و  متةاوية  لج تعويل يةتطي     يرا  بمواك كلا الح  بالد و  المباارة طد   خيكو  لنع حق

 .1ةبك واحدنع كو    حقو نع لار مددر واحد و الةبك خا تةاويالت مي   و 

مبلغ الت مي  المةتح  خا لمة الممم  يفا بامي  حقو  المطروري  خ  ت ور ماكلة أ   خىلا كا     
  لك  اناكال يطر   لا كا  مبلغ الت مي  يير كاخا 2كل مطرور ةيحدل  لج حقخ خا التعويل

للوخا  بالتعويطار المةتحقة للمطروري  اميعا  خىلا تلاحع كما  المطروري  خا الراوع  لج الممم  
 ال كلا اأصير    الوخا  بامي  حقو نع  ةع مبلغ الت مي   ةمة ال رما  بيبنع     د و  المباارة و الب

كل بقدر ما كو مةتح  لخ خا لمة الممم  لخ أبخ ا يمك  خا كل  الحالة تقديع  حدكع    اآلصر خنع 
 .  3 لج دراة واحدة

 ويضـ تعدد المضرورين مع تأخر البعض في المطالبة بالتع 2

 د يحد  خا الحياة العملية    يتعدد المطروري  م  حاد  واحد خيبادر بعطنع  لج مطالبة الممم      
بحقنع خا التعويل خا حدود مبلغ الت مي   بيبما يتراصج البعل اآلصر    المطالبة  و   امة الد و  

لت مي   ع ظنر خيما بعد مطرور المباارة  خىلا  وخج الممم  م  تقدع م  المطروري  خاةتبفل بلل  مبلغ ا
آصر يطالك بحقخ خا التعويل خنل يللع الممم  خا كل  الحالة ب   يوخيخ بديبخ م  مبلغ الت مي   ع تبر  

 .لمة الممم   بلخ؟

يبظر خا كل  الحالة  لج ةلو  الممم  خا  دا  التعويل لنلا الاص   و اأاصا   حي  ياك     
بي  حالة ابتفا  كلا العلع  خىلا كا  الممم  حة  بواود مطروري  آصري  و  لع الممم التمييل بي  حالة  

                                                             
1
 .630ـ راشد راشد،المرجع السابق،ص 

 .678ـ فايز أحمد عبد الرحمان،أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص 2
 .6280ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص : ـ أنظر كال من 3

 .936ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص                     
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البية    ا يعلع بواود مطروري  آصري  يير م  تقدموا للمطالبة بحقنع  خا مبلغ الت مي  خ وخج كما  
مبرئا  للمتخ طالما كو  د مبلغ الت مي  يكو  وخا ا دحيحا و حقنع خا التعويل  خى  كلا الوخا  م  

مالنع خا التراصا خا ةتبفل مبلغ الت مي  خا الوخا  بحقو  اأولي  خنما  المت صري  يتحملو  بتياة  كا
خى   وحةك القابو  الفربةا ا يمصل لنع  لج الممم  الل   وخج بظرا كع دو  ي  م  ااببخ المطالبة و 

  يكو     ما  لا بفد المبلغ خ1المتطررو  المت صرو  يقتةمو  مبلغ الت مي  المتبقا بيبنع  ةمة ال رما 
خا كل  الحالة  ماع المطروري  اللي  ت صروا    المطالبة ةو  الراوع  لج الممم  لخ اةتيفا  حقو نع 

 .2مبخ وخقا للقوا د العامة خا كلا الا  

 لج  بخ  ادة ما يكو  الممم   لج  لع بتعداد المطروري  ريع    البعل مبنع خقط بادر  لج     
طالبة بحقخ خا التعويل  ويتحق  لل  يالبا مما يدلا بخ الممم  لخ م   صطار    و وع الحاد    و الم

 .م  ص ل ااط ع  لج محاطر الارطة  و م   كمية الحاد   و اةامتخ

وخا كل  الحالة ت راحر  حكاع القطا  الفربةا بي  م  يواك  لج الممم     يبادر  لج د وة     
اللي   لج تقديع مطالباتنع  و التبالل  بنا  خى  كو لع يفعل كا  مللما ب   يوخينع المطروري  المتص

بي  م  تقادع  و بديبنع خا مبلغ الت مي   بدما يطالبو  بخ خيما بعد طالما لع تةقط د واكع  بلخ بال
باارة مبنع يرخل ةعا الممم  بحو المطروري  خالتلامخ بتقةيع مبلغ الت مي  يتحدد بم    اع الد و  الم

 .3 و  لج اأ ل  صطر الممم  رةميا بحقخ خا التعويل

يميد الفقخ كلا الر   اأصير  لل     المبط  الةليع يقطا بواوك احتفاظخ بحدة كل واحد م  و     
ا يو للحاطري  مبنع  ا ببةبة حدة كل واحد مبنع م  مبلغ   المتصلفي  حتج يةتوخوكا مبخ و كما

دول التعويل خع   لج كو و    يحيد مبلغ الت مي     كدخخ و     الممم  كو الت مي   خالمحطور
م  تع يحطر  ليخ القابو  الوخا  بمبلغ الت مي  للممم  لخ طالما لع يحدل المطرور  لج المطرور  و 

ليه خا وخا  الممم  بمبلغ التعويل للمطروري  الباطي  دو  كما  المتراصي  خا المطالبة بعد  و  حقخ

                                                             
1
 -La loi du 66 aout 6006 a complété l’article 82 de la loi du 67 juin 6336 d’un troisième alinéa, celui-ci qui 

dispose que « S’il y a plusieurs personnes lésées et si le totale des indemnités dues excède la somme assurée, 
les droits des personnes contre l’assureur sont réduits proportionnellement jusqu’à concurrence de cette 
somme. Cependant, l’assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part 
lui revenant, parce qu’il ignorait l’existence d’autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes 
qu’à concurrence du restant de la somme assurée ». voir Vincent Callewaert : Actualités en droit des 
assurances .anthemis.p.218. 

 .962ـ موسى جميل النعيمات،المرجع السابق،ص 2
 .936ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص  3
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القول ب ير لل  يمد   لج وط   قبة خا ةبيل حدول لوااك الل  خرطخ  ليخ القابو   و مةاه با   
 .1المطرور الباط  لج حقخ خا التعويل ابتظارا لتحر  المطرور المتراصا

يتولج كو توليعخ  لج ره  طائا يدخ  لخ مبلغ الت مي  و  لج  بخ يمك  للممم     يطلك تعيي  حا    
خا كلا الا   يقول الدكتور ةعد   و 2ومداريو كلا الحاره تصدع م  مبلغ الت مي امي  المطروري  

خا امي  اأحوال خى  الممم  يتدرو تدرخا ا يبار  ليخ م  الباحية القابوبية   ل كو طلك و " وادو
تعيي  حاره يدخ  بي  يديخ دخعا مبرئا للمتخ  لج    يتولج الحاره البح     المطروري  ليدخ  لنع 

 .Au mark le franc "3بقا لقا دة ط

 ثانياـ تزاحم المضرور مع مؤمنه من األضرار

خا كلا الفرل  د يكو  المطرور ممم   لج اأايا  م  صطر معي  م ل صطر الحري   و الت مي      
 لج المركبة م  امي  المصاطر  خيق  طرر لاا  الممم   ليخ م  خعل ال ير الل  يدب  مةموا    

لا الطرر  خىلا كا  ال ير مممبا م  مةموليتخ    اأطرار التا يتةبك خينا لل ير خى  تعويل ك
المطرور يمل  خا كل  الحالة   امة الد و  المباارة تاا  ممم  المتةبك خا الطرر للمطالبة بحقخ خا 

الا بفالتعويل خا حدود مبلغ الت مي   كما يكو  لخ    يةتوخا حقخ خا التعويل م  مممبخ الاصدا 
وا  المباارة طد ممم   بدئل يحل الممم  الاصدا للمطرور محلخ خا د لعقد الت مي   لج اأايا   و 

لك   د يحدل المطرور  لج ال  م  التعويل م  مممبخ   ماا لارط الحد اأ دج المةمول  و 
عويل خا الو ر لاتخ انتفا ا خيكو  لخ    يلا   لج الد و  المباارة اةتكمال ما تبقج لخ م  مبلغ  الت

لل  وخقا ول بما  وخا  للمطرور م  تعويل و الل  يحل خيخ مممبخ الاصدا مكابخ لمطالبة ممم  المةم 
مممبخ الاصدا  لج مبلغ الت مي  الل   د ا يكفا للوخا  و    خيتلاحع بلل  المطرور4لمبد  الحلول

 .لكلينما خا آ  واحد  خعلج     ةاه  ل  يتع حةع كلا البلاع؟

يلكك الفقخ خا كلا الا    لج  بخ  لا كا  المطرور  د  ول تعويطا الئيا م   بل مممبخ     
الاصدا خحل كلا اأصير محلخ خا الراوع بالد و  المباارة  لج ممم  المةمول خا بفه الو ر الل  

لغ الت مي  كا  مبلبتخ بما تبقج م  مبلغ التعويل و يرا  كو خيخ اصديا بد وا   لج كلا الممم  لمطا
                                                             

1
 .936م الدسوقي،المرجع السابق،ص ـ محمد إبراهي 

2
 .9هامش رقم  6280ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص: ـ أنظر كال من 

 .677ـ فايز أحمد عبد الرحمان،أثر التأمين على االلتزام بالتعويض،ص                     
 .6هامش رقم  89يس،المرجع السابق، ص ، مشار إليه في مؤلف محمد أوغر887ـ سعد واصف،التأمين من المسؤولية،ص 3
 .639ـ محمد إبراهيم الدسوقي،المرجع السابق،ص 4
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  لل     الدائ  1ا يكفا لتعويطنما معا  خى  المطرور يتقدع خا كل  الحالة  لج مممبخ الاصدا
يتقدع  لج م  حل محلخ اةتيفا  ما تبقج لخ خ  يطار بلل  المطرور بنلا الوخا  ما لع يواد اتفا  

 .يقطا ب ير لل 

تك  دة م  اص  آصر كما لو كا   د اكت خىلا اةتوخج المطرور ما تبقج لخ م  مبلغ التعويل    
الممم  الاصدا اأول صدا ال ابا محلخ  خىبخ يرا  كو و حل مممبخ الا قود ت مي  ببةك مصتلفة و 

 لج ممم  المةمول بما كو مةتح  لكل واحد مبنما  خىلا تلاحما  لج مبلغ الت مي  تقاةما   ةمة 
 . 2ال رما  أبنما  لج مرتبة واحدة

بادكا تمكد  لج كلا المبد  حي  اا  خا خقرتنا  71/34م  اأمر  05ع  لج ب  المادة بالراو و     
  خا حدود التعويل الد او  تاا  ال ير المةموليلممم  محل الممم  لخ خا الحقو  و يحل ا" اأولج

ةك ياك    يةتفيد  ولويا الممم  لخ م   ية د و  راوع حتج اةتيفائخ التعويل الكلا حالمدخوع لخ  و 
 ".المةموليار المترتبة

 ليخ خى  الممم  م  المةمولية ياك    يبد  بوخا  مبلغ الت مي   لج المطرور  خى  بقا اا   وخا  و     
كو الل  ابتنج  ليخ  يطا كلا حل محل المطرور خا بعل حقو خ  و   لج الممم  م  اأطرار الل 

 .           القطا  الفربةاالفقخ و 

 :خالصة المبحث 

بصل  مما ةب   لج    ممارةة الد و  المباارة ا تصتلو    با ا الد او   ا خا بعل     
الالئيار التا تفرطنا الطبيعة الصادة بنا  خياترط م   لقبول راوع ال ير المطرور  لج الممم     

  خى  لع يكو   د اةتددر حكع بمةمولية الممم  لخ    الطرر الل  لح  بخ  بل رخ  الد و  المباارة
يك   د اةتددر كلا الحكع كا  للاما  ليخ اصتداع الممم  لخ خا كل  الد و  حتج يددر الحكع 

 .بالمةمولية خا مواانتخ بما يعتبر حاة  ليخ

                                                             
1
 .6280ـ أحمد عبد الرزاق السنهوري،عقود الغرر،ص  

ون في إذا وفى الغير الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فال يضار الدائن بهذا الوفاء، و يك:"من القانون المدني أنه 627ـ جاء في نص المادة  2
فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من . استيفاء ما تبقى له من حق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذالك

 ".حل أخيرا هو و من تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له و تقاسما قسمة الغرماء
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كما    طبيعة كلا الح  المباار  و الد و  المباارة لل ير المطرور خا مواانة الممم   د   رر      
و  للممم  نتخ  ولل  ارتباط كلا الح  بميلة التارد م  الدخوع التا تك لج دخوع كلا اأصير خا مواا

كو ما يمب  لل ير المطرور طمابار كاخية تةنل و وع الحاد   و  الباائة بعدخا مواانة الممم  لخ و 
المطرور  خيبفرد بمبلغ  ليخ الحدول  لج حقخ خا التعويل  ختةير الد و  دائما  لج دال  ال ير 

 .فد م  ملاحمة با ا الدائبي يبالتعويل و 
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ةـــاتمــــخ  

م  الدعك الودول  لج صاتمة خا موطوع يكاو كل يوع     اكاار اديدة تبح  لنا         
 اابار  بيد    كلا ل  يقعدبا    الو وو  لج بعل ااةتبتااار  لنا تةعفبا احقا خا ا ترا  بعل 

 .المحاور اند   خا كلا الما

معالاتخ خا  طار  المةمولية المدبية م   ال خنمخ و خبعد كل  الدراةة التا  دمباكا لبظاع الت مي  م       
ك ير م  اأحيا  بي  تاري  التا تصتلو خا ل  رطبا  لبعل المفاكيع الصادة و الامولا  م  ص 

ة خا كلا الماال  ومحاولتبا اردكلل   رل مصتلو العقود الو و  القطا  وآصر وبي  كلا اأصير والفقخ و 
تدصل المارع  لج مةتو  كل  الع  ة ال بائية نباا  ح  ردد مصتلو التلامار وحقو  طرخا العقد و 

برال البقلة لحادل  لج كلا المةتو  و صا  للطحية خا كلا العقد  م   ال الو وو  لج التطور ا ا 
 د حاولبا ل المدبا  لج ت مي  ح  الطحية  و ةمو البو ية لنلا الت مي   حي  ابتقل م  ت مي  مديوبية الم

 .خا كل كلا ا تماد  ةلوك المقاربة م   وابي   اببية نظنار ملايا و  رار بظاع الت مي  الوطبا

كل  الدراةة  كو    حماية  م   خ  مبا  ب   الحكع الموحد الل  يمك  الصروا بخ م   رل     
 لج تعويطار لابر طرر    دبحر تم ل  كداو ةامية  طما  حدولخوة مة الفرد خا الماتم  و 

يةعج القابو  الالائر   لج تاةيدكا م  ص ل بظاع الت مي  م  المةمولية المدبية  صادة و   كلا 
كما ر يبا خا معرل كل  الحمائية  والتا و البظاع الل  تببا  المارع الالائر  ةيطرر  ليخ البل ة 

 .تويارالدراةة  د تاةدر  لج     مة

كب  القوة  ما ختئ يتدصل كلما د ر الطرورة  لج   قد الت مي  خى  المارع تدصل و خعلج مةتو      
رور  مبد  حماية المطالطعيو خا الع  ة التعا دية  و  يعتبر مبد  حماية الطرواا تدادية للممم   و 

وا د  ةاةية نةعاو المطرور ااتناداتخ  رخقة القطا  بتدص تخ و  ككلا  وادالموانا  الرئيةيا  لخ  و 
م  كل  القوا د يمك  لكر ما  قد الت مي  و كلما ظنر    حقو خ ةتطي  بي  انرادة ااتفا ية لطرخا 

 :يلا

اةتبعاد اةت با  الت مي   لا كا  لخ طاب   اع م  ا بخ    يفر   قد الت مي  م  محتوا  و    .5
 .يل ا  مليا كل الطمابار
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تقلي  دائرة اأاصا  العمد  والتاديد خا موادفاتخ و    طا  مفنوع صا  للصط  .6
 .المعبيي  بخ

التاديد  لج  طاة الموطوع خيما يتعل  بى مال ةلطتنع التقديرية لتقييع دحة اروط  .0
 .ااةت با 

 مل القطا   لج تعطيل ما ا يةم  واك القابو   و  بطال بعل الاروط التعةفية بم .7
 .تفةير الطي  للحد م  آ ار الارطالقابو  بىبطالخ  و اللاو   لج ال

 .  طا  الطحية حقا صالدا  لج مبلغ التعويل .1
 .مب  الطحية د و  مباارة خا مواانة الممم  .2
 . دع ابةحاك آ ار ةقوط الح  خا الطما  خا مواانة الطحايا .4

 كما ر يبا خا دراةتبا كيو    المارع  د  مل  لج حماية المطرور م  ص ل خرطخ للت ميبار     
انللامية خا ماال المةمولية المدبية  كل  انللامية التا تااولر بعل القوا د القابوبية الراةصة كقا دة 

بةبية   ر العقد ما يترتك  لينا م  العقد بنل  القا دة و  احي   بخ منما تمة  طرخبةبية آ ار العقد  
اتما ية التا ةعج المارع  لج تحقيقنا م  ال ايار اادار آ ار   لينما  خى  اأكداو و ا تالمبرع بيبنما و 

ص ل خرل كلا الت مي  تحول دو     يكو  لتمة  المتعا دي  بتل  القا دة      ر  حتج  مةج خيخ 
ليه للممم  لخ كما كا  مفترطا  بل    التلاع الممم  خا مواانة ع الممم  موانا لل ير المطرور  و التلا

 .امخ  بل الممم  لخالمطرور  د  دب   ك ر  وة م  التل 

يظنر اليا كلا التااول خا   طا  المطرور الح  خا الد و  المباارة التا صولنا لخ القابو  خا و      
مواانة الممم  م   ال اةتيفا  حقخ خا التعويل    الطرر الل   لحقخ بخ الممم  لخ  ود ع كل  

 ا دة  دع اوال احتااا الممم  خا كا بنا  يمة خا حفظ ح  الطحية  ا و الد و  بقا دة ا تقل  
مواانة الطحية بالدخوع التا تكو  لخ خا مواانة الممم  لخ  و   ااحتااا يقتدر خقط  لج تل  الدخوع 

 .و وع الحاد  الباائة  بل

القطا  للطحية  بد كلا الحد  بل امتدر  لج العمل  لج تقوية الوظيفة ع تتو و حماية التاري  و لو      
للمةمولية المدبية  م  ص ل التاديد  لج المةمول  مما  د   لج ت يير ادر  خا  ةاه التعويطية 

المةمولية الصطئية  بحي  لع يعد ياترط   بار صط   و  كمال حاره المركبة م   لقياع مةموليتخ    
اره تعويل الطرر الل  تحد خ مركبتخ  خالت مي  مب  الطحية  ريبة تحول دو   للامخ بى بار صط  ح
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كما ر يبا  لج لوال البظرية التقليدية خا المةمولية المدبية لتحل محلنا بظرية المركبة  وكو ما  د  و 
 .المصاطر  و ما يعرو ببظرية تحمل التبعة  خابتقل  ةاه المةمولية المدبية م  الصط   لج الطرر

المةمول الل  يحتما يالبا ابر لقطاة  لج التوة  خا المةمولية و  د دخ  كلا اأةاه الاديد او      
ا   لع ي بر  بخ  د ارتكك صط  طرار التا يلحقنا باآلصري  حتج و تحر مطلة الت مي    لج تحمل اأ

 . د   لج كل  اأطرار

 د بدا اريئا  لج حدود اةتفلال  وكما ر يبا خا معرل كل  الرةالة يير  بخ  لا كا  القطا  الفربةا     
ا تلال تدص تخ محتامة ر  لع يدل بعد  لج بفه الار ة  و ى  القطا  الالائالمارع خا بعل اأحيا   خ

بعل الاا   وةبك لل  خا بظربا موطو ا  ك ر مما كو لاتا  خالت مي  خا ب دبا لع يتطور بعد بما 
الصل   خال القطايا التا تطر   لج عقدة تدخ  القطا   لج اابتكار و خيخ الكفاية حتج ت ار مااكل م

المااكل التا ت يركا و اة خا مادة الت مي  م  المةمولية تتعل  بالت مي  انللاما    حواد  الةير  القط
متاعبة خىبنا بالطريقة التا تطر   لج  طائبا تكاد   الحواد  خيما يتعل  بالت مي  وا   كابر معقدة و كل

ا  لج مةتو  التاري  و  ياد دد  لخ تكو  مكررة  يطاو  لج كلا    المانود الل  يبدلخ القطا  ا
المطلوبة ليتدصل م  خيبة أصر    لج مةتو  الفقخ  خالمارع ا يحاول    يلتقط  اارار القطا  بالةر ة

تفا ل م مر بي  الةلطتي   كما    القطا  بدور  يعابا م   دع مواكبة يبرك   لج واود    ة ادلية و و 
الطع    رارارم  المةمولية  والمطل   لج  بالت مي   دع الدراية الكاخية باأحكاع الصادةو التاري  

عدع مالة المحكمة العليا ةي حظ لل  م  الوكلة اأولج  لتعل  ال كل  اأحكاع بل المباورة ببالبق
 . دريحة م   بل القطا تطبي   وا د  ابوبية واطحة و 

 ليخ الحال خا الدول  مقاربة بما كو ما الفقخ خىبخ بعيد كل البعد    ةاحة الت مي     لع بقل مبعدع      
ت ةيه للتعلي   لج اأحكاع القطائية و   د تصلج    الدور الل  يعل   ليخبامية مبنا  و حتج الالمتقدمة و 

يبقج ةبك  لوو الفقخ    كلا الماال الحيو  الل  ية الموانة لعمل المارع والقطا   و البظريار الفقن
 .بقطة ت ير ااةتفناع؟  ةال الك ير م  حبر الفقخ المقار 

ب ياك التفا ل بي  كل  ال   ية ا يمك  الودول  لج بظاع  ابوبا متكامل يحما اللمع المالية و      
 ية يعتبر م  مقومار دولة ويطم  حدول الطحية  لج التعويل الل  يابر طرر   خاات ال كل  ال  

ل حكاع م  ا بخ    يصل  ديباميكية للحركة تقييع الفقخ و القابو   أ  تتب  المارع للقطا  الح  و 
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خا بعل اأحيا   ك ر باا ة التا تكو  خيما بي  كل  اآلليار ال     و  يمم  مرا بة متبادلةلتاريعية و ا
 .  بة المباارة التا تفرل بب  القابو ا م  الر 

كبيرا للت مي  م  المةمولية و د تبي  لبا م  ص ل كلا الدراةة    المارع الالائر   د  ولج اكتماما      
المدبية  حتج  بخ اعلخ م  الت ميبار انللامية  ليه خقط خا ماال حواد  المرور بل خا كل ماال  و 
بااط يمك     يبت     ممارةتخ  لحا   طرار باآلصري   بل و د ص  كلا الت مي  بترةابة م  

 .ظع  قد الت مي   بر بدو  القابو  المدباالتا الالر تب تاريعارالقوابي    لج ص و الك ير م  ال

لل  لعدة ةة لما كو م مول م  كل  العقود و بكل  ةو يحمل ممارار معاك ا    الوا   العملا و      
 : ةباك بلكر مبنا

 .بعد الفرد الالائر  كل البعد    ال قاخة الت ميبيةو بق  الو ا والحه الت ميبا  .5
 .ماطلة اركار الت مي مطول  ارا ار التعويل وتعقيدكا  و  .6
رد الالائر  المتنرك م  بفةية الفوكو ما ا يت  ع و مرور ال التعويطار    طري  القطا    .0

 .اكلياتخالقطا  والمتصوو م  تعقيد  ارا اتخ و 
 دع القدرة  لج ماابنة المداريو القطائية  صادة خا اأحوال التا تتطلك خينا  ارا  صبرة   .7

 .   المبتااركالت مي  م  المةمولية 
 . دع واود ر ابة رديبة نللامية الت مي  .1

العمل  لج ةتاابة لح  الطحايا خا التعويل و  ليخ خىببا بمكد خا بناية كل  الدراةة  لج    ااو      
 :كب  الحواد  التا ت صل  بعادا ااتما ية يتطلك خا المقاع اأول

  تكاد تم ل بعدا منما حماية انارائية للحةبل التدا ا  ماع القطا   لل     التدليل  ارا ار و  .5
 .مد  الح  المراد حمايتخلمطموبخ و 

ااةت با ار خا  قد الت مي  م  المةمولية والتا م  ا بنا   ما  مك  لل  الاروط التعةفية و  ل ا .6
 .م  ح  المطرور خا التعويل تحدد وتبق    

ل تعويل يدرو للطحايا    طري  طرورة مرور كمرا بة تبفيل  للامية الت مي  و  العمل  لج .0
 .كل  اآللية
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 دع الةما  للممم  بالتمة  بخ خا حاار ةقوط الح  خا الطما   و العمل  لج التاديد  ك ر  .7
 . ا  لا لحقخ طرر م  ارا   ص ل الممم  لخ بالتلامخ

صدائ  الت مي  م  المةمولية  ولل  ع الممم   لج ال ير بما يت  ع و تبظيع حاار راو  .1
 .  ط  ب  صا  للحلول خا ماال الت مي  م  المةموليةبو 

خ   ظ   ببا  وخير كلا الموطوع حقخ خىلا كبر  د  دركر بعل اواببخ خىببا وا .........وبعد     
 .ريك  يفلر  صر 

   ياية ما  دبو  ليخ  كو    تكو  المماصلار التا تةال  لج كل  الدراةة محفلا لا ول ير       
 .   صر     كلا الموطوعلكاو حقائ

لا كبر    خىلا كبر  د  دبر خللخ الحمد والمبة  و كلا مبلغ اند       د  صط ر خحةبا  ببا بدلر ا 
 .الاندالوة  و 

 : ال العماد اأدفنابا

ولو ليد .. لو ييرر كلا لكا   حة  .. با ر ير  بخ ما كتك  بةا  كتابا خا يومخ  ا  ال خا يد "    
ولو تركر كلا لكا   امل وكلا م    ظع العبر وكو دليل ..ولو  دع كلا لكا   خطل..ة  كلا لكا  يةتح

 ". لج اةتي   البق   لج املة البار
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 المراجعالمصادر و  قائمة  
 :باللغة العربية

 :التنظيميةالنصوص القانونية و  -أوال
I. النصوص القانونية: 

 

المتعل  بىللامية  5747يباير  03 اكا المواخ  ل 5077ع  اع محر  2الممر  خا  47/51اأمر  .1
 57خا  الدادرة 51الت مي   لج الةيارار وببظاع التعويل    اأطرار اريدة رةمية  دد 

المواخ   5735 اع  الحاة ل   1الممر  خا  55/05  المعدل والمتمع بالقابو  5747خيفر  
 .5755اويلية  63خا  ادرةدال 67  اريدة رةمية  دد 5755يوليو  57ل 

المتطم  القابو   5741ةبتمبر  62ا المواخ  ل 5071رمطا   63الممر  خا  41/15اأمر  .2
و  المعدل والمتمع بالقاب 5741ةبتمبر  03الدادرة خا  45المدبا  الاريدة الرةمية  دد

 والقابو  5750اابفا  67الدادر خا  50/35القابو  و  5753 ور  7الدادر خا  53/34
و  5755ما  30الدادر خا  55/57و القابو   5757ةبتمبر 67الدادر خا  57/65

اويلية  63خا الدادر  31/53والقابو   5757خيفر   34الدادر خا  57/35القابو  
 .6334ما   50الدادر خا  34/31القابو  و  6331

 50ة  دد الاريدة الرةمي المتعل  بالت ميبار  5771يباير  61الممر  خا  71/34اأمر  .3
 6332خيفر   63الممر  خا  32/37  المعدل والمتمع بالقابو  5771ماره  5الدادرة خا 

 .6332ماره  56الدادرة خا  51الاريدة الرةمية  دد 

المتعل  بتبظيع حركة المرور  بر الطر   6335 ور  57الممر  خا  35/04القابو  ر ع  .7
والقابو   6337بوخمبر 53الممر  خا  37/52وة متنا و مبنا  المعدل والمتمع بالقابو  

 .6337اويلية  66الممر  خا  37/30
الاريدة المتعل  بحماية المةتنل  و م  ال    6337خبراير  61الممر  خا  37/30القابو  ر ع  .1

 .6337ماره35الدادرة خا  51الرةمية  دد 
ظع بااط التر ية المحدد للقوا د التا تب 6355خبراير  54الممر  خا  55/37القابو  ر ع  .6

 .6355لةبة  57العقارية   اريدة رةمية  دد 
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II. النصوص التنظيمية: 
  اريدة 5753خيفر   52الممرصة خا  53/04 53/02 53/01 53/07راةيع التبفيلية لما .1

 لج  07 06 63 57 34  المطبقي  للمواد 5753اويلية  57الدادرة خا  5الرةمية  دد 
 .47/51التوالا م  اأمر 

المتعل  بطما  المبتاار والصدمار  51/37/5773الممر  خا  73/622ع التبفيل  ر عالمرةو  .2
 .57/37/5773الدادرة خا  73اريدة رةمية  دد 

المتعل  بىللامية الت مي  خا الببا  م   37/56/5771الممر  خا  71/757المرةوع التبفيل  ر ع  .3
 .53/56/5771الدادرة خا  42د مةمولية المتدصلي  المدبية المنبية  الاريدة الرةمية  د

المحدد لقائمة المبابا العمومية  5772يباير  54الممر  خا  72/72المرةوع التبفيل  ر ع  .7
 31المةمولية العارية  اريدة رةمية  دد الت مي  م  المةمولية المنبية و  المعفاة م   للامية

 .5772يباير  65الدادرة خا 

المحدد لاروط الت مي  و كيفياتخ خا  5772خبراير  54خا  الممر  72/75المرةوع التبفيل  ر ع  .1
 .المةمولية المدبية    المبتاار"ماال 

المتعل  باروط مرا بة مطابقة  6331ديةمبر  53الممر  خا  31/724المرةوع التبفيل  ر ع  .6
ديةمبر  55الدادرة خا  53كيفية لل   اريدة رةمية  دد لمبتواار المةتوردة  بر الحدود و ا

6331. 

 :الكتب -ثانيا

 براكيع  بوالباا  الت مي  خا القابو  الالائر   الال  اأول  الطبعة اأولج  ديوا  المطبو ار  -1
 .5751الاامعية  الالائر  

التطبي   الطبعة اأولج  دار الفكر الاامعا  ةعود   قد الت مي  بي  البظرية و  حمد  بو ال -2
 .6337انةكبدرية 

مطبعة دو  ر ع الطبعة  حكمنا الار ا طما  ااةت مار وا عنا الحالا و  دي    قود حمد ارو ال -3
 .5756حةا   القاكرة 

 .5775 حمد ارو الدي    حكاع الت مي  الطبعة ال ال ة  دو  دار بار  القاكرة   -7
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الد اأول   حمد  بد الرلا  الةبنور   الوةيط خا ار  القابو  المدبا الاديد  مدادر االتلاع الم -1
 .  6333الال  ال ابا  الطبعة ال ال ة  مباورار الحلبا الحقو ية لببا   

   قود ال رر   قود المقامرة   بد الرلا  الةبنور  الوةيط خا ار  القابو  المدبا الاديد حمد  -6
لاديدة مباورار  المالد ال ابا  الال  الةاب  الطبعة ال ال ة اوالركا  والمرتك مد  الحياة و قد الت مي 

 .6337الحلبا  لببا   

 حمد  بد الكريع موةج الدرايرة الت مي  م  المةمولية المدبية الباتاة    اأصطا  الطبية  الطبعة  -4
 .6356دار وائل اأرد    اأولج 

 .5751الت مي  البر   الطبعة ال ابية  ممةةار  بد الكريع ب   بد اهلل  توبه  الباير لكرة   -8

 .6335المةمولية المدبية  الطبعة اأولج كلي  للبار  الالائر الةعيد مقدع الت مي  و  -9

 .دو  ةبة بار بولحية ب  بوصميه القوا د العامة لحماية المةتنل  دو  طبعة دار الند  الالائر  -11

  5753  ور 37رااد رااد  الت مي  البرية الصادة خا طو   ابو  الت مي  الالائر  الممر  خا  -11
 .دو  ر ع الطبعة ديوا  المطبو ار الاامعية  الالائر  دو  ةبة البار

 .5775 طبو ار الاامعية انةكبدرية دار المدو  ر ع الطبعة  رمطا   بو الةعود  حكاع االتلاع  -12

رمطا   بو الةعود   دول الت مي   الطبعة ال ابية  دار المطبو ار الاامعية  انةكبدرية   -13
6333. 

ريوال خائ  حةي    قود ت مي  المةمولية وطما  ااةت مار خا طو   ا دة بةبية   ر العقد   -14
 .6357 دو  بلد بار الطبعة اأولج  المكتك الاامعا الحدي  

البظاع القابوبا لعقد الت مي  انللاما م  المةمولية المدبية الباامة      بد القادر  ةاو  ةمر -15
 .6335ار  الطبعة اأولج  دار الراية  اأرد   اةتعمال المركب

ةمير كامل  الت مي  انابار  م  المةمولية المدبية للمنبدةي  والمقاولي     حواد  الببا    -16
 .5775الطبعة اأولج  مطبعة الة ع  مدر  

ر ال قاخة  التطبي   الطبعة اأولج  دات مي  م  المةمولية خا البظرية و اكر  بنا  بني    ال -17
 .6353اأرد   
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القابو  والقطا   الال  اأول  الطبعة اأولج  دار نا  بني    الت مي  خا التطبي  و اكر  ب -18
 .6355ال قاخة  اأرد  

دار الفكر الاامعا  دو  ر ع الطبعة  العامة للت مي  المباد  اناك  حمد ااةع العبكبا  -19
 .6331 انةكبدرية 

لمدبية     طرار التلو  البحر  ودور بواد  الحماية يمة ت مي  المةمولية اد   محمد ةل -20
 .6334التعويل الطبعة اأولج دار الفكر الاامعا انةكبدرية  و 

بظاع تعويل اأطرار الباائة    حواد   بيدة   للامية ت مي  الةيارار و  بد الحفيظ ب   -21
 . دو  ةبة بارب داد مباورار دو  ر ع الطبعة المرور الال  اأول 

 بد الرايد م مو   الت مي  م  المةمولية المدبية خا الماال الطبا  دو  طبعة دار البنطة   -22
 .العربية القاكرة دو  ةبة بار

بطا  لمعمار  ومقاول الببا  اروطنا و  بد الرلا  حةي  يه  المةمولية الصادة بالمنبده ا -23
 .5754بار دو  مكا  بار تطبيقنا  الطبعة اأولج  دو  دار 

   الطبعة اأولج دار ال قاخة (دراةة مقاربة) بد القادر العطير الت مي  البر  خا التاري  اأردبا -24
 .6332اأرد  

 مةت بيار الطما  خا  قد الت مي  م  المةمولية  الباامة    حواد  المرور  بد الكريع  ابيل  -25
 .6337الوطبية مراك  الورا ة المطبعة و  الطبعة اأولج 

اللببابا الال  اأول  مكتبة الدار الاامعية   قد الت مي  خا القابو  المدر  و  داع  بور ةليع  -26
 .5774بدو  بلد بار  

 لا  وبالا  الد و  المباارة خا طما  المةمولية  مباورار لي  الحقو ية  الطبعة اأولج   -27
 .6334لببا   

 .6337 لت مي   الطبعة اأولج دار الفكر الاامعا  انةكبدرية  لا محمود بدو   ا -28

 . 6355دار وائل  اأرد   يال  صالد  بو  رابا  حكاع الت مي  ا دراةة مقاربةا  الطبعة اأولج  -29
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دار المطبو ار دو  ر ع الطبعة  لج االتلاع بالتعويل   ر الت مي  خايل  حمد  بد الرحما   -30
 .6332كبدرية  الاامعية  انة

دراةة خا بطا  الت مي  البر  ) خايل  حمد  بد الرحما   الاروط التعةفية خا و ائ  الت مي  -31
 .6332طبعة  دار المطبو ار الاامعية  انةكبدرية  ر ع ال  دو  (الصا 

 .6331  مااد لم  ليك  الت مي  طد حواد  الةيارار   دو  طبعة دار ال قاخة  اأرد  -32

دور ت مي  المةمولية  دو  طبعة  حقيقة  لمة المةمولية المدبية و  حة   بد الحميد  براكيع الببة م -33
 .5770مكتبة الا   الاديدة المبدورة 

محمد  براكيع دةو ا الت مي  م  المةمولية اأحكاع العامة  الت مي  انابار  م  المةمولية     -34
لمةمولية    تندع المبابا  دو  طبعة دو  دار بار القاكرة  حواد  الةيارار الت مي  انابار  م  ا

5771. 

محمد المباا  موةو ة الد او  العملية د و  تعويل  حواد  الةيارار الد و  المدبية المباارة  -35
 .5770للمطرور طد اركة الت مي   الطبعة اأولج  مبا ة المعارو  انةكبدرية  

الدار  القروي   اري  الم ربا الطبعة ال ابية دارةمولية خا التمحمد  ويريه الت مي  م  الم -36
 . 6335 البيطا  

دو  محمد حة   اةع   بنا   قد الت مي  بعد و وع الكار ة و طرورار حماية حقو  الممم  لخ  -37
 .6331الاامعة الاديدة انةكبدرية  ر ع الطبعة 

ابنيار المبابا   با  وبعد التاييد والت مي   محمد حة  مبدور المةمولية المعمارية خا حواد  -38
 .انابار  مبنا دو  طبعة مبا ة المعارو انةكبدرية دو  ةبة بار

محمد رااد مااد  الد و  المباارة خا الع  ار القابوبية يير المباارة  الطبعة اأولج  مباورار  -39
 .6335الحلبا الحقو ية  لببا   

 .5757مبا ة المعارو  انةكبدرية  دو  ر ع الطبعة لت مي  محمد ار ا   الصطر خا ا -40

محمد اكر  ةرور  مةمولية المبت     اأطرار التا تةببنا مبتااتخ الصطيرة  الطبعة اأولج   -41
 .5750دار الفكر العربا القاكرة 



  ائمة المدادر والمراا 
 

422 
 

ولج  دار   الطبعة اأ(دراةة خا  قد الت مي  البر )محمد اكر  ةرور  ةقوط الح  خا الطما   -42
 .5753-5747الفكر العربا  دو  بلد بار  

دراةة تطبيقية  لج -محمد  بد الظاكر حةي  الت مي  انابار  م  المةمولية المدبية المنبية -43
 .5777 دو  طبعة دار البنطة العربية القاكرة -بعل العقود

البار دو  بلد  ة و   دو  طبعة  دار وكدا  للطبامحمد بااا يا ور  مةمولية المعماريي  -44
 .بار دو  ةبة بار

المدرخية المالد الةاده  قود الت مي  م  الباحية القابوبية  ود الكي با الموةو ة التاارية و محم -45
 .6335الطبعة اأولج  دار ال قاخة  اأرد  

ولج  مدحر محمد محمود  اصت ل التوال  العقد  بي  التلامار طرخا  قد الت مي   الطبعة اأ -46
 .6337المركل القوما لإلددارار  القاكرة  

  الطبعة اأولج  مباورار الحلبا الحقو ية  ( قد طما )مدطفج محمد الامال   دول الت مي   -47
 .5777لببا   

 .6335 دو  بلد بار مدطفج محمد الامال  الت مي  الصا   الطبعة اأولج  دار الفت   -48

دو  بلد بار    الفت  للطبا ة والبار بعةطال و  ر عاالتلاع  دمدطفج محمد الامال  حكاع  -49
6333. 

اديد  معراا  محاطرار خا  ابو  الت مي  الالائر   الطبعة ال ابية  ديوا  المطبو ار الاامعية  -11
 .6334الالائر  

طبعة اأولج  بادية ياه البياتا  الت مي  انللاما م  المةمولية الباائة    حواد  الةيارار  ال -11
 .6353المركل القوما لإلددارار القومية  مدر  

 ابو  اأموال  يير المةماة خا القابو  الصا  و ابو  االتلامار و  ببيل  براكيع ةعد  الطمابار -12
 .6333الطبعة ال ابية  مبا ة المعارو  انةكبدرية  

ية   مال الت مي   الال  الةاده  دو  بناد الةبا ا ا رل  اهلل  بطاكا  موةو ة الحقو  التاار  -13
 .5725ر ع الطبعة  مطبعة اامعة دما   
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الطبعة اأولج  مكتبة الاامعة وا  را  للبار  كي ع حامد المداروة  المبتقج خا ار   قد الت مي   -17
 .6353التولي   اأرد  و 

دو     حواد  المرور  المادية الباتاةالتعويل    اأطرار الاةمابية و  يوةو دابدة  بظاع -11
 . 6357دار كومة  الالائر   ر ع الطبعة 

 :الرسائل و المذكرات -ثالثا 

آمال بكو   بحو مةمولية موطو ية    التبعار الطبية رةالة مااةتير مباورة  دو  طبعة دار  -1
 .6355الاامعة الاديدة انةكبدرية  

 ربا ملكرة لبيل دبلوع الدراةار العليا خا القابو  الحةي  بلو  الت مي   لج الحري  خا القابو  الم -2
 .5773-5757الصا  اامعة الحة  ال ابا 

بنا  الدي  مةعود ةعيد صويرة  اآل ار المترتبة  لج  قد الت مي  م  المةمولية المدبية رةالة  -3
 .6335مااةتير اامعة الباا   خلةطي   

 .6353خلةطي     اامعة الباا  ريع  حةا   الد و  المباارة  رةالة مااةتير -7

 رةالة دكتورا  كلية الحقو  اامعة -دراةة خا  قد البقل البر –ةعد وادو الت مي  م  المةمولية  -1
 .5715القاكرة 

ةناع مةكر التلامار المر ا العقار  المترتبة  لج بي  الةكبار التر وية  رةالة دكتورا  يير مباورة   -6
 . 6351/6352طيبة اامعة انصوة مبتور   ةب

مقاولا الببا  خا القابو  المدبا الالائر  رةالة مااةتير    يااا الطما  العار  لمنبدةا و اعبا -4
 .5757كلية  الحقو  اامعة  ةبطيبة  يير مباورة 

 ادل ليد  بد اهلل المطير   الحماية القابوبية للمطرور م  حواد  المركبار اآللية  رةالة دكتورا   -8
 .6334ة  دو  طبعة  دو  دار بار  القاكرة مباور 

  وة باوع  الت مي  انللاما م  المةمولية المدبية    حواد  الةيارار  رةالة مااةتير  اامعة  -9
 .6331/6332 ةبطيبة  –مبتور  
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  رة دار الاامعة الاديدة انةكبدريةالمةمولية المدبية للمبت  رةالة دكتورا  مباو  ادة انيدة  -11
6334. 

اا تدادية العلوع القابوبية و رةالة دكتورا  كلية  الت مي  م  المةمولية المدبية محمد كمو  -11
 .6335/6336اامعة محمد الصامه  واااتما ية  كدال 

طبعة موةج اميل البعيمار البظرية العامة للت مي  م  المةمولية المدبية رةالة دكتورا  مباورة  ال -12
 .6332التولي   اأرد  ة للبار و اأولج دار ال قاخ

  المةمولية المدبية للمبت  خا ظل تعديل القابو  المدبا ملكرة تصرا لبيل  االة مبج  ولما -13
 . 6332-6330المدرةة العليا للقطا  

 :المقاالت -رابعا

دراةة بي  تدصل المارع ) براكيع اع ك التلاع اركة الت مي  بتعويل طحايا حواد  المرور -1
  لةبة 0  المالة الالائرية للعلوع القابوبية اا تدادية والةياةية   دد (الالائر  و ااتناد القطا 

6356. 

 .52   6355  55 حمد يي   الت مي  خا التر ية العقارية  حوليار اامعة باار   دد -2

بالصطر مالة  الحةي  بلو   تبالل الممم     الالا ار المترتبة    انص ل بالتلاع التدري  -3
 .6333  لةبة 07/01اناعاع   دد ملدوا 

مكرر م  القابو   573  المةمولية    المبتوا المعيك تعلي   لج المادة حورية ةا يوةو لكية-7
 .6355المدبا الالائر  مالة المحكمة العليا العدد اأول 

لائرية للعلوع القابوبية لة الااعبا   يااا  اصا  الطما  العار  خا القابو  الالائر  الما -1
 .6333 ةبة 6 دد  05الةياةية  الال  واا تدادية و 

القطا  مالة رةالة الت مي  اكر  بنا  بني   الصط  الاةيع والصط  المتعمد بي  التاري  والفقخ و  -6
 .6335 الةبة الحادية  ار  خريل 5الدادرة    انتحاد اأردبا لاركار الت مي   دد 

 مالة رةالة الت مي  تحمل التبعة خا الت مي  انللاما م  حواد  الةيرالصطر و بني   اكر  بنا   -4
 .07 6334 الةبة العاارة  آلار 5الدادرة    انتحاد اأردبا لاركار الت مي    دد 
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اكر  بنا  بني    ر ال   خا الع  ة بي  طرخا  قد الت مي  مالة رةالة الت مي  الدادرة     -8
 .6334للةبة العاارة  ديةمبر  7ردبا لاركار الت مي   العدد ااتحاد اأ

القطا   مالة رةالة الت مي  الدادرة    تةديد  ةط الت مي  بي  القابو  و اكر  بنا  بني  االتلاع ب -9
 .6334الةبة العاارة اوا   6انتحاد اأردبا لاركار الت مي  العدد 

 .6355  56دد ية    المبتاار مالة دراةار  ابوبية  طيك ولد  مر ت مي  المةمولية المدب -11

حاار ةقوط الت مي   مالة القطا  مييل بي  حاار ابعداع الت مي  و  بد الرحما  ملور  الت -11
 .6331  الم رك  ةبة 515والقابو    دد 

  لا ختا   ت مي  المةمولية    المبتاار خا ظل  ابو  ااةتن   الالائر   مالة مدر -12
 .6355 130دد المعادرة  

القابو   دد  لج  قد الت مي   مالة القطا  و  محمد الكابور مةمولية البا ل بالماا  و   ركا -13
 .5757  بوخمبر 573/575

ياةي  محمد الابور   الد و  المباارة خا القابو  المدبا اأردبا  مالة الاريعة والقابو   كلية  -17
 .6356  16ربية المتحدة   دد الحقو  اامعة انمارار الع

 :الندوات و الملتقيات -خامسا
دراةة خا القابو  الفربةا )لطرر دبا   براكيع ةرحا  راوع الممم   لج ال ير المةمول    ا -1
 . اامعة الاار ة6330ما   51-57  بدوة القابو  و الت مي  (اامراتاو 

ت مي  م  ص ل ااتنادار الماله اأ لج  البدوة مااار الو   لا العلو  الحةبا  الة مة الطر ية -2
 .6334يوليول  57-55الانوية العاارة م  

الحرة  الت مي   البدوة الوطبية حول المن  القابوبية كابور  ابطبا ار حول المةمولية و محمد ال -3
 .  الدار البيطا 5773وخمبر ب 67و 60اامعة الحة  ال ابا  

  6330ما   51-57القابو     ع بو وع الصطر بدوة الت مي  و بان محمد اكر  ةرور االتلاع -7
 .اامعة الاار ة
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ماره  5و  4مبدور ماااا الت مي  خا التر ية العقارية الملتقج الدولا حول الت مي  يوما  -1
 . المركل الاامعا بباار6337

ر خا  قد الت مي   بدوة الت مي  و بليخ محمد الداد  المند   االتلاع  بل التعا د  باندا  بالبيابا -6
 . اامعة الاار ة6330ما   51-57القابو   
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 صملخ

واضيع التي تم القانوني للتأمين من المسؤولية المدنية المحور الذي دارت حوله جميع الميعد النظام      

المسؤولية لها من األهمية في الوقت الحاضر ما  من تأمينالعقود  بحثها وتحليلها في هذه الرسالة، ذلك أن

رضها في العديـد من المجاالت، ليس أدل على ذلك من تدخـل المشرع بفو ال تعادله بقية أنواع التأمين

 .الغير المضرور مائية من أجل حمايةقوانين سيطرت عليها النزعة الحوالسعي في تبني أنظمة و

فتناولنا بالدراسة اإلطار العام لعقود التأمين من المسؤولية ، من خالل إعطاء مفهوم لهذا التأمين مع     

تتبع مسيرة نشوئه إلى غاية أن صار تأمين قائم بذاته، موضحين الفرق بينه وبين بعض األنظمة الشبيهة 

إلعفاء من المسؤولية، مع إبراز الطبيعة القانونية له والتي ميزته عن غيره به كاالشتراط لمصلحة الغير وا

من عقود التأمين فجعلته ينفرد بأحكام خاصة،كما بينا نطاق ومجال تطبيق هذا النوع من العقود، سواء من 

خالل حيث المسؤولية القابلة للتأمين أو األخطاء المشمولة بالضمان، واألضرار التي يمكن تعويضها من 

 .هذه العقود، ناهيك عن تحديد نطاق التطبيق من حيث األشخاص

وقد حاولنا في هذه الدراسة إعطاء صورة عن الجانب العملي لتطبيقات هذه العقود من خالل التطرق     

مع أحد فروع التأمين من المسؤولية والذي يتخذ مظهرين، فهو إما أن يكون عقدا متداخال  دلصور عق

بعقد ستقل ي ، أوالعقد الذي يتداخل معه فيستتر بهرى فيكون على شكل ضمان مندمج في التأمين األخ

ذين المظهرين ه ناوضحو ،كتأمين صرف من المسؤولية المدنية بعيد عن فروع التأمين األخرى خاص

هو األخذ بعين االعتبار تأمينات ارها على أساسين، األساس األول والتي تم اختيبأمثلة من العقود و

، أما األساس أو 59/77من األمر  371إلى  361المسؤولية التي نص عليها المشرع في المواد من 

 .االعتبار الثاني فهو اإلشارة إلى أهم العقود المتداولة في الحياة العملية

المؤمن له على اثر عقد التأمين من المسؤولية العالقة الناشئة بين المؤمن و كما تناولنا بالبحث    

ل على مستوى نقف على المجهود المبذوفي هذه العالقة غير المتكافئة و نية، حيث حاولنا أن نغوصالمد

القضاء لحماية الطرف الضعيف في هذه العالقة التعاقدية، على اعتبار أن عقد التأمين كل من التشريع و

العقد، مما جعله ين طرفي بعقد إذعان بامتياز، حيث حرص المشرع دائما على المحافظة على التوازن 

مال الضمان خارج دائرة التواطؤ من إع يمنح المؤمن حقوقا لتمكينه يد المؤمن له بالتزامات أساسية ويق

 .قد سانده القضاء في ذلك من خالل اجتهاداته المتواصلةوضمن حدود اإلنصاف، و

تعزيز مركز المؤمن له  من أجل والفقه والقضاء تشريعكل من التدخالت ولما كانت الغاية النهائية من   

حماية حق المضرور في التعويض، هذا الحق الذي  هي بين المؤمن مستوى العالقة التعاقدية بينه و على

، فقد كان جديرا بنا بحث هذا الحق بدءا من يرتبط مبدئيا بحقوق المؤمن له التي يستمدها من عقد التأمين

ير المضرور دون سواه، مع التنقل بين خصائص هذا البوادر األولى له إلى غاية تكريسه كحق خاص للغ

الحق وبيان المحاوالت الفقهية لتكييفه مع النظريات التقليدية وما برز من نظريات حديثة، لنأتي في 

األخير لنقف على الممارسة العملية لهذا الحق من خالل البحث في شروط الدعوى المباشرة وإجراءات 

جرد من الدفوع  الناشئة بعد وقوع الحادث والتي تكون للمؤمن في مواجهة ممارستها، وبيان أثر ميزة الت

 .تسهل حصول المضرور على حقه في التعويضي المؤمن له، ف
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RéSUMé 

Le système juridique de l'assurance de responsabilité civile représente l'axe qui tournent 

autour de lui tous les sujets discutés et analysés dans cette thèse. vue l’importance actuelle des 

contrats d'assurance R .C par rapport aux autres types d’assurance, confirmée par  

l'intervention du législateur qui a imposé l’obligation de souscrire ces contrat afin de protéger 

les tiers endommagés . 

Nous avons étudiés le cadre général de ces contrats à travers sa définition , sa création 

jusqu'à ce qu'il devient une assurance autonome, en essayant de préciser les différance 

existantes entre lui et les différents systèmes lui ressemblant. Comme : la stipulation pour 

autrui et l’exonération de responsabilité. en soulignant sa nature juridique qui lui est propre. 

Nous avons montré également le domaine et le champ d'application de ces contrats, Tant en 

termes de la responsabilité assurable que pour les fautes garanties et aussi les dommages qui 

peuvent être indemnisées. Surtout sans oublier  de déterminer  le champ d'application en 

termes de personnes. 

      Nous avons essayé de donner les applications pratiques de ces contrats , d’où  dérivent 

deux aspects différent : s’agissant d’une garantie intégrée dans un contrat d’assurance, ou un 

contrat indépendant. Des exemples illustrent ces différences ont été choisi sur deux base : la 

prise en considération les articles 1 63 à 173 de l’ordonnance 95/07 ainsi que les principaux 

contrats souscrivent dans la vie pratique. 

  Nous avons passé en revue la relations non équitable entre l'assureur et l'assuré générée à la 

souscription d’un contrat d'assurance de responsabilité civile, montrer l'effort à la fois  

législatif et  juridictionnel  afin de protéger la partie  faible  dans cette relation et rendre plus 

légal l’équilibre entre les parties du contrat, vu que le contrat d’assurance est un contrat 

d’adhésion.  

Etend donné  que le but final  de interventions du législation, la doctrine et la juridiction 

dans cette relation est de protéger le droit d’indemnité de la parti lésée. Ce droit est lié à ceux 

de l’assuré dérivée du contrat d’assurance. Ce qui ne amène à étudier son apparition , jusqu’à 

ce qu’il devient un droit privé de la partie lésée. Nous avons montré ses caractéristiques, les 

tentatives doctrinales pour l’adopter aux théories traditionnelles et ce qui a émergé des 

théories récentes. Tout en soulignant le coté pratique de ce droit, en cherchant les condition de 

l’action directe, ses procédure ainsi que démontré l’impact de l’impartialité des défense de 

l’assureur contre l’assuré survenu après l’accident, ceux-ci facilitera la partie lésée d’avoir son 

droit d’indemnisation. 
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SUMMARY 

 The legal insurance system represents the axis of liability that revolve around him all the topics 

discussed and analyzed in this Graduation memorandum, given that at present the insurance contracts 

are important than any other types insurance equalized, especially because of the intervention of the 

legislature in imposing them in many areas, and seeking to adopt regulations and laws dominated by 

protectionism to protect unaffected. 

We studied the general framework for insurance contracts, by its conceptualization while 
following its creation process until it becomes a stand-alone, explaining the difference between him 

and other systems like him as the obligation for the benefit of others and disclaimer, by showing its 

legal nature and its advantage over other insurance contracts that have given him unique special 
provisions, As we showed the field and scope of this type of contract, Both in terms of securable 

liability or errors covered by the warranty, and the damage that can be compensated through these 

contracts, not to mention the determination of the scope in terms of people. 

For this study we tried to give an image to the practical applications of these contracts through the 

images of liability insurance that take two faces: one is closely related to one of the other classes of 

insurance contract as a warranty is included in the contract that interferes with it, either as an 

independent contract exchange separate special deposit of the other branches of civil liability 

insurance. We showed these two sides by several examples chosen following two principles: first 

taking into account the liability insurance propagated by the legislator in Articles 163 to 178 of the law 

of 07/95. The second taking into account the contracts traded in the practical life. 

Also we find the evolution of relations between the insurer and the insured on the impact of the 
civil liability insurance policy, where we tried to deepen us in this asymmetrical relationship by 

showing the effort both legislative and judiciary to protect the weak in this contractual relationship 

party 

expected that the insurance contract is a contract of adhesion, at first when the legislature still want 

to maintain the balance between the contracting parties, which led to the insured in accordance with 

the essential requirements and awarded rights to the insurer to enable the realization of security 

outside the collusion and within equity, which was approved by the legal power and through its 

continuous efforts. 

extends given that the ultimate objective of the interventions of both the legislation, Fiqh and legal 

able to strengthen the center of the insured at the contractual relationship between him and the insurer 

or the protection of rights of the parties damaged, 

this right, linked to the rights of the insured, which is derived from the insurance contract, it was 

worthy we deepen in search of the first signs until his consecration as a special right to undamaged and 

no other, while switching between features of this law and judicial attempts to adapt it to traditional 

theories, and what emerged from recent theories, to come in final practice this operation through 

research in terms of continuing its direct action practice and demonstrate the impact of the impartiality 

of defenses arising after the accident, to be held insured against insurer to facilitate compensation of 

damage. 
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