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 نعمه ،وعمال بسنة نبينا حممدفضله و حنمد اهلل ونشكره على 

 صلى اهلل عليه وسلم وتبعا هلديه فشكر الناس من
 .شكر اهلل تعاىل 

 " من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل " 
 :هلذا أتقدم بالشكر اجلزيل و االمتنان اخلالص اىل  

 الدكتور بقنيش عثمان
وعلى كل ما   املاسرت لنيل  شهادة إشراف على مذكرة خترجيو على قبوله 

 قدمه يل من عون 
 جامعة احلقوق والعلوم السياسية يف  واىل كل أساتذيت 

 وكل من مد يل يد العون من قريب او بعيد بالكثري او القليل 
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كانت في الماضي عالقة الفرد بمجتمعه بسيطة واحتياجاته محدودة إذ يستطيع بسهولة  
عدم تواجد  اختيار ما يناسبه لسد حاجياته، إذ لم يكن أمامه سوى القليل من الخيارات مما يعني

 المخاطر بكثرة، وعليه فاللجوء إلى التأمين كان قليال إال فيما يتعلق بالتأمين البحري الذي كان
 .يعرف منذ القدم

حيث رجح الفقهاء أن نشأة التأمين كانت مع نظام القرض البحري وهو قرض مضمون   
برهن السفينة أو البضائع أو كليهما معا، وفي حالة وقوع حوادث خالل الرحلة البحرية والتي 

سالمة تؤدي إلى هالك السفينة ففي هذه الحالة تبرأ ذمة المقترض، أما في حالة وصول السفينة 
فيلتزم المقترض برد المبلغ مع فوائد مرتفعة، فيعد ذلك فكرة معكوسة للتأمين البحري الذي يعد 

 .1أساس نشأة التأمين

غير أنه نتيجة التطور العلمي الكبير الذي شهده العالم في مختلف المجاالت خاصة في  
ونه يسهل الحياة المجال الصناعي الذي يؤدي في غالب األحيان إلى رفاهية المجتمعات ك

بفضل وسائله الحديثة المستخدمة وتوفر المنتجات بأصناف وأنواع مختلفة كالمنتجات 
االلكترونية، وكذا قد تعرض حياة األشخاص وأموالهم إلى الخطر، األمر الذي أدى بهم إلى 

في تحقيق الشعور بأهمية التأمين وضرورة اللجوء إليه، وهذا لما له من األهمية البالغة والفعالة 
: في هذا الشأن" هنري فورد"الضمان الكافي لطالب التأمين باعتباره وسيلة للحماية، إذ يقول 

نيويورك ليست من خلق الرجال ولكن من خلق المؤمنين، فبدون تأمين لما كانت هناك "
ناطحات سحاب، ألنه لن يوجد عامل واحد سيقبل العمل على علو كهذا مجازفا بحياته من 

القاتل فيترك عائلته في شقاء، بدون التأمين لن يستثمر صاحب أموال الماليين لتشييد السقوط 
مثل هذه البنايات والتي مجرد بقيا سجارة يمكن أن تحولها إلى رماد بدون تأمين ال أحد سينتقل 

                                                           

الجزائري والتونسي، مذكرة لنيل إيمان عبد المالك ، مبدأي حسن النية والتعويض في التأمين البحري في كل من القانونين  -  1
 .00.، ص(6002-6002)شهادة الماجيستير، في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
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بسيارته في الطرقات إن السائق الجيد يعرف جد المعرفة ما يمكن أن يتعرض له في كل لحظة 
 .2دهس المارة من خطر 

والتي ال يكون ( التعاوني)ويمكن القول أن التأمين يتجسد إما في جمعية التأمين التبادلي  
حيث أن هذه  -لها هدف تجاري، كما يمكن أن يكون شركة مساهمة وهي أساس بحثنا هذا
 .األخيرة هدفها هو تحقيق الربح وهذا عن طريق إبرام عقد بينها وبين المؤمن له

التأمين عقد ( : " ج. م.ق) 216المشرع الجزائري التأمين في نص المادة  وقد عرف 
يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه 
مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر 

 ".ل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمنالمبين في العقد وذلك بمقاب

ويعتبر عقد التأمين من عقود اإلذعان نتيجة عدم التوافق والتوازن بين طرفي العقد  
باعتبار أن المؤمن طرفا قويا لما له من خبرة فنية وتقنية، أما المؤمن له فيعتبر طرفا ضعيفا 

ضاء إلى ترتيب التزام بالنصيحة على عاتق شركة التأمين األمر الذي أدى بالفقه والقانون والق
ووسطائها باعتبار أن المؤمن له في حالة لجوئه إلى التأمين ال يذهب مباشرة إلى شركة التأمين 
بل يلجأ إلى وسطائها وذلك من أجل الحصول على النصيحة أو المشورة التي يرغب فيها حتى 

 .ع بين المؤمن والمؤمن لهيبرم العقد وعليه فالوسيط يقوم بالجم

وقد اختارنا هذا الموضوع الحداثته ولألهمية التي يحوزها سواء على المستوى االجتماعي  
أو االقتصادي من جهة، وكذا اإلشكاليات التي يثيرها في مجال المسؤولية باعتباره عقد إذعان 

ن والذي يعد أحد باإلضافة إلى قلة تناوله من قبل الكتاب وشراح القانو . من جهة أخرى
فقد اعتمدنا على مرجع أساس وهو كتاب  -الصعوبات التي صادفتنا في إنجازنا لهذا البحث 

                                                           

 دراسة تحليلية مقارنة بين قانون التأمينات الجزائري رقم)دليلة زيدات، عقد التأمين على الحياة في القانون الجزائري  -  2

سنة ، بحث لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، ال(وقانون التأمينات الفرنسي 69/02
 .01.، ص(6001-6000)الجامعية 
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. المسؤولية المدنية لشركة التأمين في ضوء عقدي التأمين والوكالة للدكتور سعيد السيد قنديل
لمدني، والقواعد كما حاولنا الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بنظرية العقود في القانون ا

 : الخاصة بحماية المستهلك، وذلك اجابة على االشكالية التالية

 .ما هي حاالت قيام المسؤولية المدنية لشركة التأمين؟ وما هي اآلثار المترتبة على ذلك؟

وقد اعتمدنا في هذا على المنهج التحليلي الوصفي وذلك بتحليلنا لمختلف المعلومات  
إستقراء النصوص القانونية في التشريع الجزائري والمقارنة مع بعض المتحصل عليها، وكذا 

التشريعات األخرى خاصة التشريع الفرنسي، متبعين خطة ثنائية مقسمة إلى فصلين؛ تناولنا في 
: الفصل األول المسؤولية المدنية لشركة التأمين عبر مراحل العقد، أما بالنسبة للفصل الثاني 

 .ثار المترتبة عن قيام المسؤولية المدنية لشركات التأمينفلقد خصصناه لدراسة اآل
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 من العديد تدفع فيي اليومية المعامالت في التأمين شركة بو تتمتع الذي لمدور نظرا 
برام إلييا التوجو إلى األشخاص  .ىذا مجاليا في معيا العقود مختمف وا 

 السابقة المرحمة: وىما أساسيتين بمرحمتين تمر العقود من كغيرىا المبرم العقود وىذه 
 .العقد تنفيذ مرحمة ىي تمييا التي المرحمة أما التفاوض بمرحمة تسمى ما أي التعاقد عمى

 ما وىذا المرحمتين ىاتين في مدنية مسؤولية عمييا تترتب قد التأمين شركة أن إال 
 لشركة المدنية المسؤولية دراسة خالل من الفصل ىذا في والتفصيل بالدراسة إليو سنتطرق
 تنفيذ مرحمة في التأمين لشركة المدنية والمسؤولية ،(األول المبحث) التفاوض مرحمة في التأمين
 .(الثاني المبحث العقد
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 المسؤولية المدنية لشركة التأمين أثناء مرحلة التفاوض:  المبحث األول 

 من نوع إيجاد إلى تيدف فيي ىام، دور ليا التأمين عقد حول التفاوض مرحمة إن 
 في الكثير يفقو ال لو المؤمن فإن التأمين عقد لطبيعة ونظرا المتفاوضة، األطراف بين التوازن

 بالتزامو إخاللو حالة وفي لو لممؤمن النصيحة بتقديم التزام المؤمن عمى يرتب مما المجال ىذا
 ال ىنا المدنية مسؤوليتو أن غير ،(األول المطمب) المدنية المسؤولية عاتقو عمى يترتب ىذا
 المطمب التفاوض قطع بسبب أيضا تنشأ قد بل بالنصيحة بالتزامو إخاللو عمى فقط تقوم

 .(الثاني

. بالنصيحة االلتزام عن الناشئة المدنية المسؤولية: األول المطلب

 الطرف إلى النصيحة بتقديم ممزم فيو ىذا مجالو في محترفا شخصا المؤمن باعتبار  
 في لو المؤمن أن غير متطمباتو، مع العقد مالئمة مدى بتبيان وذلك لو، المؤمن المحترف غير
 الذي األمر التأمينية، عممياتيا في الشركة عمييم تعتمد وسطاء إلى يتوجو قد لمنصيحة طمبو
 ووسطائيا لمشركة بالنسبة التأمين مجال في بالنصيحة االلتزام مضمون في البحث إلى يدفعنا

 .(الثاني الفرع االلتزام ىذا وأسس حدود معرفة وكذا ،(األول الفرع)

:   التأمين مجال في بالنصيحة االلتزام مضمون: األول الفرع

 بالنصيحة االلتزام أن يرون الفرنسيين الفقياء بعض ىناك أن البداية منذ ننوه أن يجب 
 باإلعالم، البسيط االلتزام: أنواع ثالثة إلى ينقسم لمتعاقد السابقة مرحمة أي التفاوض مرحمة في

. بالنصيحة االلتزام االنتباه، بمفت االلتزام
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 :باإلعالم البسيط االلتزام:  األول النوع 

 ببعض اآلخر إعالم مجرد المتعاقدين عمى يفرض الذي األدنى الحد يعد النوع ىذا إن 
 أو بالتعاقد القرار اتخاذ في دور العممية الناحية من ليا يكون أن دون لمعقد المميزة السمات
 .1بالرفض

 :االنتباه بمفت االلتزام: الثاني النوع

 المدين عمى فيجب العقد إبرام حين المخاطر بعض بوجود االلتزام من النوع ىذا ويتسم 
. 2 إلييا اآلخر المتعاقد نظر لفت بااللتزام

 :بالنصيحة االلتزام: الثالث النوع

 تنبيو وىو باإلعالم االلتزام معنى توضيح بنا يجدر بالنصيحة لاللتزام التطرق قبل 
 عناصر من ما عنصر أو ما واقعة عمى الضوء إلقاء شأنيا من بصورة التعاقد طالب واعالم
 مناسبا يراه الذي القرار يتخذ بحيث أمره، من بينة عمى الطالب يكون حتى إقامتو المزمع التعاقد

  .3العقد إبرام من حاجتو ضوء في

 إعطاء الى ييدف إذ إضافية، خطوة باإلعالم لاللتزام بالنسبة بالنصح االلتزام إن حيث 
 ومقتضيات يتماشى تقديرا يفترض إذ المحترف مع المتعاقد وحاجات يتناسب مالئم، إعالم

 يتضمن النصح فواجب المناسب، القرار اتخاذ في المتعاقد توجيو الى يؤدي حيث المالئمة
ن باإلعالم االلتزام يعضد بالنصيحة فااللتزام ،4عمل عن باالمتناع أو بعمل بالقيام المشورة  وا 

                                                           

 الجامعة دار ،1 رقم اليامش ،(والوكالة التأمين عقدي ضوء في) التأمين الشركات المدنية المسؤولية قنديل، السيد سعيد  - 1
. 14.ص ،2005 مصر، لمنشر، الجديد

.  14.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 دراسة) المبيع لمشيء الخطرة الصفة لضمان بالنصيحة االلتزام عن باإلعالم االلتزام تمييز عمي، بن حاج محمد د  - 3

 .75.ص ،2011-6 واإلنسانية، اإلجتماعية لمدراسات األكاديمية ،(مقارنة
 والتوزيع، لمنشر الفجر دار األولى، الطبعة ،(مقارنة دراسة) الخدمات عقود نطاق في بالنصيحة االلتزام بودالي، محمد  - 4

 .21.ص ،2005 مصر،
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 بالنسبة حتى واضحة غير حدوده يجعل مما باإلعالم، االلتزام مع مقرونا يستعممو البعض كان
 التي المين في أكثر بالنصيحة االلتزام يتجسد إذ. 1متميزان التزامان بأنيما يقولون الذين ألولئك
 .2خاص بوجو الحرة المين أصحاب عاتق عمى يقع ثم ومن ذىنية، خدمات تقديم تحترف

 بالنسبة شيء في يؤثر لم أنو إال بالنصيحة، االلتزام مضمون تحديد في التنوع ىذا ورغم 
 مخالفتو عند المؤمن عاتق عمى المدنية المسؤولية رتب أنو حيث الفرنسي، القضاء لموقف
 كمبدأ النية حسن مبدأ يمميو والذي العقد عمى التفاوض مرحمة أثناء عميو المفروض لاللتزام
 التأمين؟ مجال في بالنصيحة االلتزام مضمون ىو ما يطرح الذي فالسؤال التعامل، في رئيسي

 التأمينية العممية وسيط عاتق عمى الممقى بالنصيحة االلتزام تفاصيل في الدخول وقبل 
 .3بالوسيط المقصود تحديد إلى اإلشارة نود

 في المؤرخ 340-95 رقم التنفيذي المرسوم من الثانية المادة في الجزائري المشرع نص 
 وسحبو المينية، واألىمية االعتماد، التأمين، وسطاء منح لشروط المحدد 1995 أكتوبر 30
 وضع أو لمتأمين عام وضع لو شخص كل وسيطا يعتبر: أنو عمى ومراقبتيم ومكافأتيم منيم

 العام الوكيل من كل التأمين وسطاء اعتبر الجزائري المشرع فإن ومنو". التأمين سمسار
 .4التأمين وسمسار

                                                           

.  23ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .78.ص نفسو، المرجع عمي، بن حاج محمد  - 2
 .15.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
 المينية واألىمية اإلعتماد التأمين، وسطاء منح شروط حدد الذي ،95/340 رقم التنفيذي المرسوم من الرابعة المادة نص  - 4

 الرسمية الجريدة ،1995 أكتوبر 30 الموافق 1416 عام الثاني جمادى 6 في المؤرخ ومراقبتيم، ومكافأتيم، منيم، وسحبو
 .15-11. ص.ص ،65 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية لمجميورية
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 طوائف أربعة عمى (ف.تأ.ق) من R511-2 المادة في نص فقد الفرنسي المشرع أما 
 لشركة العاديين الوكالء العامين، الوكالء السمسار، من كل: "وىم التأمين وسطاء من أساسية
 . 1واألجراء العام، الوكيل أو التأمين السمسار أو التأمين

 شمل أنو بحيث المؤمن، لمصطمح الواسع بالتفسير أخذ الفرنسي القضاء بأن ويالحظ 
 جية من أخذ وكما التأمين، وشركة والسمسار العام الوكيل مثل التأمين محترفي جية عمى
 الحال ىو كما معيم لممتعاقدين التأمين عقد يكتبون الذين التأمين محترفي غير جية أخرى
 .2الجماعي التأمين عقد يكتتب الذي والمستخدم االئتمان لمؤسسات بالنسبة

 بتنظيم المتعمقة 1959 لسنة 195 المادة في نص فقد المصري لممشرع بالنسبة أما 
 تأمين عمميات عقد في يتوسط من كل والسمسار والمندوب بالوكيل يقصد: "أنو عمى الوسطاء
 71 المادة جاءت ،ثم3 عمولة أو مكافأة أو مرتب نظير وذلك المسجمة، التأمين ىيئة لحساب

: بأنو الوسيط عرفت التي (التأمين عمى والرقابة االشراف قانون) 1981 لسنة 10 القانون من
 الالئحة من 126 المادة جاءت ثم". التأمين إعادة أو التأمين عمميات عقد في يتوسط من كل"

 عقد في صورة بأية يتوسط من كل: "أنو عمى الوسيط عرفت إذ 1996 لسنة 362 رقم التنفيذية
 أو مكافأة أو مرتب مقابل تأمين إعادة أو تأمين شركة لحساب تأمين إعادة أو تأمين عمميات
 التأمين عمى لمرقابة المصرية الييئة قرار من األولى المادة التعريف بنفس أخذت كما". عمولة

 .4 1997لسنة 394 رقم

 االستعالم يستطيع لو المؤمن بأن نتصور التأمين عقود مجال إلى تطرقنا خالل ومن 
 الضمان بدخول منيا تعمق ما وخصوصا التأمين عقد لبنود قراءتو خالل من يشاء عما دائما

                                                           

 .42. السابق،ص المرجع بودالي، محمد  - 1
 .نفسو والموضع المرجعمحمد بودالي،   - 2
 عقود الغرر، عقود ،7 الجزء الثاني، المجمد الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط السنيوري، الرزاق عبد أحمد  - 3

 .1113.ص ،2000 لبنان، الحقوقية، الحمبي منشورات الثالثة، الطبعة ،"التأمين وعقد الحياة مدى ومرتب الرىان المقامرة،
 .15.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
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 عميو مردود التصور ىذا ولكن التأمينية، التغطية نطاق من المستبعدة والحاالت التنفيذ حيز إلى
 الشخص أن إلى أشار أنو حيث"  JACQUE GHESTIN" الكبير الفرنسي الفقيو قبل من

 محترف غير شخص مع تفاوض في يدخل عندما النصيحة بتقديم التزام عميو يقع المحترف
 بما وقرنائو ىو غيره يعمميا ال التي الفنية الجوانب بعض لو يكون العقد ألن وذلك لمينتو،
 أن التأمين وسيط عمى يتعين إذ ،1العقد في منو أدنى مركز في دائما اليواة األشخاص يجعل
 .2يناسبو الذي التأمين ونوع التأمين مزايا لو لممؤمن يوضح

 واجب العقد إبرام مرحمة في الوسيط عمى يقع فإنو المنطقي التحميل ىذا مع وتماشيا 
 والبيانات، المعمومات جمع إلى يتوصل ما بعد وىذا ،3 (لو المؤمن) التأمين لطالبي النصيحة

 رأيو يكون أنو إذ اآلخر، والمتعاقد المتعامل من كل إلى الفني رأيو تقديم إلى فينتيي العقد عن
 4 .قرارىم اتخاذ في الطرفين لكال وىاديا مرشدا

نما فقط، المتعاقد بإعالم يمتزم ال التأمين عقد في المتدخل فإن النصح واجب فبموجب   وا 
 من يطمبو وما العقد موضوع ضوء في الشخصية لمصالحو األوفق الحل عميو يعرض أن يجب

 ببذل ممزما فيكون اإلعالم، مجرد يتجاوز التزام بو المدين عاتق عمى فيقع وعميو الضمانات،
 مفيدة تعاقدية شروط عمى الحصول أجل من معينة بإجراءات التأمين سمسار كقيام أكبر عناية
 من المتخذة القرارات مالئمة بمدى.  التأمين وسيط يقدمو الذي النصح واجب يتمثل كما لزبونو،
 المؤمن) التأمين طالب بو يرغب لما وفقا وىذا ،5إلتباعو األفضل الطريق لو يبين حيث قبمو؛
 .إبرامو بعدم أو التأمين العقد بإبرام إما (لو

                                                           

 .16. ص ،سابق  المرجعسعيد السيد قنديل ،   - 1
 الحقوقية، الحمبي منشورات مقارنة، دراسة (اإليجار التأمين، البيع، المسماة، العقود) المدني القانون قاسم، حسن محمد  - 2

 .538.ص ،2007 لبنان،
 .16.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
 كمية والمسؤولية، العقود فرع القانون، في ماجستير في درجة لنيل بحث المالية، المعامالت في الوساطة مداني، بن أحمد  - 4

 .69.ص ،(2002-2001) الجامعية السنة الجزائر، جامعة االدارية، والعموم الحقوق
 .24.ص السابق، المرجع بودالي، محمد  - 5
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 فقد لموضوعو، بالنسبة أو ألطرافو بالنسبة سواء التأمين لعقد الفنية الطبيعة وأمام

 لوسيط واإلقتصادية القانونية بالجوانب والفيم اإللمام من معينة درجة توافر المشرع تطمب
 . 1بو المنوط الميمة يؤدي أن األخير ىذا يستطيع حتى التأمين عمميات....... 

 القانون التنفيذية الالئحة من 27 المادة نص خالل من المصري المشرع بو جاء ما وىذا 
 مينة يمارس من كل في الشروط من معينة جممة بوضع قام إذ التأمين عمى والرقابة اإلشراف
 في مقيدة أسمائيم التأمين وسطاء يكون أن عمى أيضا نص كما التأمين، مجال في الوساطة

 .2 التأمين مصمحة لدى سجل

 الناحية من دقيق أمر التأمين عقود مجال في الوسيط عاتق عمى الممقى بالنصيحة فااللتزام
 سيوفيو العقد ىذا بأن دائما يعتقد التأمين طالب أن من تأتي ذلك وصعوبة الفنية، و القانونية

 .3مخاطر من يخشاه ما كل بذلك ويغطي التأمينية ومتطمباتو احتياجاتو كل

 التأمين وثيقة مالئمة مدى عمى وحرصو الزبون، تحذير التأمين محترفي عمى يقع وعميو 
 .4الغير من المستقاة المعمومات صحة مدى مراقبة طريق عن وذلك لحاجاتو،

 اكتتاب في الراغبين انتباه يثيروا أن التأمين محترفي عمى يجب فإنو ذلك عمى وبناءا 
 .5 ضمانات وجود عدم حالة في التغطية أىمية إلى التأمين عقد

 إياه ناصحا الدقة بمنتيى القانوني بوضعو لو المؤمن يخبر أن الوسيط عمى ويتعين 
 محكمة قضت فقد لذلك وتطبيقا. منيا يخرج وما تغطيات من العقد سيشممو ما لو ومحددا
 لم التأمين وسيط أن عمى (1974 ديسمبر 3) بتاريخ الصادر أحكاميا أحد في الفرنسية النقض

                                                           

 .16.ص ، السابق المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .17.ص ، نفسو، المرجع  - 2
 .20-18.ص نفسو، المرجع  - 3
 .43.ص نفسو، المرجع بودالي، محمد  - 4
 .نفسو والموضع المرجع  - 5
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 لم أنو إذ بالتزامو السمسار إخالل نتيجة الحكم ىذا وجاء"  عميو المفروض االلتزام بتأدية يقم
 ال سيارتو سرقة أخطار ضد أبرمو الذي التأمين عقد بأن بإخطاره يقم ولم لو المؤمن ينصح
 قضت إثرىا وعمى". ليال سرقتيا ويتم السيارة داخل توجد قيمة ذات األشياء من يسرق ما يشمل
 اإلدالء في والمتمثل عميو الواجب االلتزام يؤدي لم التأمين سمسار بأن الفرنسية النقض محكمة

 عقد يغطييا ال التي االستبعاد بحاالت دقيق بشكل لو المؤمن يخطر لم أنو إذ بالنصيحة
 .1منو المؤمن الخطر تحقق عند المبرم التأمين

 لو تبيان وكذا التأمين، بمزايا (لو المؤمن) التأمين طالب بتبصير ممزم فالوسيط وعميو 
 السيارات الحوادث المدنية مسؤولية وثيقة المثال سبيل عمى فمثال ،2لطمبو المناسب التأمين نوع
 تغطي ال المنتوجات مسؤولية ووثيقة الجراحة، في أخطأ ما إذا الطبيب مسؤولية تغطي ال

 المسؤولية أنواع من نوع لكل الوثائق فنجد لذلك العمال، اتجاه األعمال أصحاب مسؤولية
 مع الضمان مالئمة مدى لو ويبين التأمين عقد في المدرجة بالشروط أيضأ يخبره كما. 3مستقمة
 . 4تنفيذىا وأثناء التأمين وثيقة اكتتاب عند حاجاتو

 بالتحذيرات يضمنيا أن عميو استشارتو تقديم فأثناء وسيطأ باعتباره السمسار أن حيث 
 المخاطر كافة من ويحذره باستشارتو قام من بتنبيو يقوم أن عميو أي الضرورية؛ والتنبييات
 تيار حسب حسب وىذا لموكيل بالنسبة الشيء ونفس. 5التصرف ليذا المحتممة القانونية
 كل عمى موجب فيو ولذلك كفاءات عمى أيضا يحوز الوكيل أن يعتبر الذي المعاصر االجتياد
 العام الوكيل عمى الجزائري المشرع أوجب وليذا ،6زبونو بتصرف خبراتو كل يضع أن المينيين،

                                                           

 .20.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .1179.ص السابق، المرجع السنيوري، الرزاق عبد أحمد  - 2
 .387.ص ،2005 مصر، الجامعية، المطبوعات دار التأمين، موسوعة المختار، نبيل  - 3
 .43.ص السابق، المرجع بودالي، محمد  - 4
. 69.ص السابق، المرجع مداني، بن أحمد  - 5
 المؤسسة األولى، الطبعة ،(القاضي منصور) ترجمة والتجارية، المدنية الخاصة العقود المدني القانون بنت، بينا آالن  - 6

 .486. ص ،2005 لبنان، والتوزيع، والنشر لدراسات الجامعية
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 لفقرة طبقا وذلك الجميور تصرف تحت التقنية كفاءتو وكيال بصفتو يضع أن لمتأمين العام
 .1 (ج. تأ.ق) 253 المادة نص من الثانية

 وكذا بو، القيام المنوي العمل منفعة حول ونصحو زبونو إعالم الوكيل عمى يتوجب إذ 
ذا. ومخاطره ونتائجو لمعمل األفضل والطريقة اتخاذىا، الواجب الحيطة  النصح واجب كان وا 

 كان ما إذا دائما، منو معفيا ليس عرضيا يعمل من فإنو الميني الوكيل عاتق عمى آليا يقع ىذا
 .2موكمو خدمة في يضعيا أن بالمثل فعميو كفاءة عمى يحوز

 مسمك تقدير عند ىاما دورا تمعب خارجيا، ظرفا باعتبارىا الفنية، المعرفة درجة أن حيث 
 المدين يحققو الذي الفني المستوى عمى تؤثر أن شأنيا فمن التخصص لدرجة ونظرا المدين،

 التخصص درجة فارتفاع منو، المطموب المسمك يحدد المينة في فالتخصص لذلك المحترف،
 .3الفني مستواه مع يتوافق الذي التزامو تنفيذ في والتبصر العناية من يبذل أن عميو يوجب

 ودقيق صحيح بشكل لو المؤمن ينصح أن يستطيع لكي السمسار أن فيو الشك ومما 
 وكل إبرامو المراد التأمين لعقد الصحيح لموضع والكافية التفصيمية المعرفة لديو يتوافر أن فيجب

 حساب بكيفية فقط ممما يكون بأن الوسيط عمى يكفي ال أنو بحيث. المعمومات من بو يتصل ما
 باالحتياجات ممما يكون أن الوقت نفس في عميو يجب بل بيا الوفاء وكيفية المستحقة األقساط

 التأمين بوثيقة المغطى الخطر الو لو بتبيان وىذا. 4 عمييا الحصول لو المؤمن يسعى التي
. تباعا سنوضحو ما وىذا التأمين، وثيقة من المستثنى والخطر

 
                                                           

 والمتمم المعدل 2006 فيفري 20 الموافق 1427 حرم 21 في المؤرخ التأمينات، قانون لمتضمن ،04-06 رقم القانون  - 1
 ،15 العدد ، الجزائرية لمجميورية الرسمية الجريدة ،1995 يناير 25 الموافق 1415 شعبان 23 في المؤرخ 07-95 لألمر

 .85.ص ،2006 مارس 12 الموافق 1427 صفر 12 الصادرة
 .487.ص نفسو، المرجع بنت، بينا آالن  - 2
 .7ص ،2003 مصر، المعارف، توزيع منشأة المحترف، لمدين العقدية المسؤولية الرحمن، عبد محمد شوقي أحمد  - 3
 .21-20ص.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
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 :التأمين بوثيقة المغطى الخطر يتعمق فيما بالنصيحة اللتزاما - أ

 الحريق خطر مثل بالتأمين مغطى كخطر بالوثيقة ذكره تم التي الخطر ذلك وىو 
 طمبو ما عمى متوقف يكون الخطر ىذا وتحديد الرئيسي، بالخطر يسمى ما وىو. 1والصواعق

 قيام يمكن ذلك ضوء وفي لديو يتوافر ما عميو الوسيط يعرضو ما أو تغطية، من لو المؤمن
 حتى وىذا الضرورية، الوسائل يتخذ لم إذا بالنصيحة بالتزامو اإلخاللو الوسيط عمى المسؤولية

. 2أخطار من العميل فيو يرغب ما كل لتغطية كافيا المبرم العقد يصبح

 : التأمين وثيقة من المستثنى بالخطر يتعمق فيما بالنصيحة اللتزاما   -ب 

: مثال التغطية من مستثنى كخطر التأمين وثيقة في يذكره لم الذي الخطر ذلك وىو 
 .3الحريق وثيقة في الحرب شابو وما الحرب

 يوضحيا لم التي األخطار في تكمن و أخرى أخطار بو ترتبط قد الرئيسي فالخطر 
 وذلك بالتغطية شموليا يؤكد نفسو العقد طبيعة ولكن تغطيتيا، بضرورة مباشر بشكل لو المؤمن
 .4مباشرة غير بطريقة

 ألزمت حينما الرئيسي بالخطر المرتبط الخطر فكرة الفرنسية النقض محكمة أقرت فقد 
 أبرمت سيارة تصادم حادث عن الناشئة األضرار بتغطية التأمين لشركات العامين الوكالء أحد
 وذلك شاممة وثيقة إبرام في رغبتو عن الوكيل بإخطار لو المؤمن فقام فرنسا في تأمينيا وثيقة
 لو لممؤمن وقع الدنمارك داخل انتقالو وأثناء. والدنمارك فرنسا بين بسيارتو دائما ينتقل ألنو

 النقض محكمة أقامت الشأن ىذا وفي بالسيارة، وكذا بالغير ضرر إلحاق إلى أدى مما حادث
 ىناك بأن لو المؤمن بإخطار يقوم أن عميو يتعين كان حيث العام الوكيل بمسؤولية الفرنسية

                                                           

 .170.ص السابق، المرجع مختار، نبيل  - 1
  د. 22.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 .170.ص نفسو، المرجع مختار، نبيل  - 3
 .25.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
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 بالسيارة، وكذا الغير من بكل تمحق التي األضرار وىي الدنمارك في الضمان يشمميا ال أخطار
 ممحقة وثيقة بإبرام لو المؤمن يقوم حتى وىذا بذلك، بنصحو يقوم أن عميو يستمزم كان حيث
 .1 بطمبيا قام التي التأمين وثيقة تغطية من تخرج التي األخطار ىذه تشمل

 التأمين شركات وسطاء عمى فقط يقع ال بالنصيحة االلتزام أن إلى اإلشارة تجدر أنو إال 
 األخيرة ىذه عاتق عمى الممقى بالنصيحة االلتزام أن إذ. نفسيا التأمين الشركة إلى يمتد بل

 الذي الفرنسي القضاء وخصوصا القضاء، أحكام في بداية مصدره وجد لعمالئيا تقدمو والتي
 عندما وسطائو عن بعيدا نفسو المؤمن عمى مباشرة ممقى بالنصيحة التزام ىناك أن عمى استقر
 . 2التأمين عقد إبرام عمى التفاوض مرحمة في دور ليم يكون

 حيث الفرنسية النقض محكمة عن صادر بحکم األولى المدنية الدائرة المبدأ بيذا وأقرت 
 المقاولين بأحد لحقت التي األضرار عن العام وكيميا بجانب مسئولة التأمين شركة أن اعتبرت
 عمى المقاول ليذا بالنصيحة االلتزام تقديم في قصر كالىما أن إلى استنادا وىذا. المبتدئين
 ىذه وقوع عميو ترتب إذ العشرية، المقاول المسؤولية التأمينية التغطية تشمل أن إلزامية

 مستقال (ف.م.قا) 1382 المادة أساس عمى وذلك بتغطيتيا التأمين شركة فألزمت المسؤولية
 أساس عمى تؤسس ولم شخصية مسؤولية التأمين شركة عمى ترتبت إذ التأمين؛ وثيقة بنود عن
 .3الغير فعل عن مسؤولية أنيا

 بشأن 1978 يناير 10 في صادر تشريعي بسند ذلك مدعما الفرنسي المشرع وجاء 
 يناير 18 في الصادر 60-92 رقم بقانون عدل التشريعي السند وىذا المستيمك، واعالم حماية

 يمتزم فبموجبو التعاقد عمى سابقا يقع االلتزام وىذا المستيمك بإعالم التزاما فرض حيث 1992
 سميم رضا إليجاد العقد تكوين أثناء الالزمة البيانات اآلخر لممتعاقد بتقديم المتعاقدين أحد

                                                           

.  25.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .53.ص نفسو، المرجع  - 2
 .نفسو والموضع المرجع  - 3
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 111 المادة من األولى الفقرة خالل من االلتزام ىذا ويتضح. العقد تفاصيل جميع يشمل وكامل
 التعاقد قبل المستيمك بإعالم التزاما الخدمات أو لمسمع بائع كل عمى تفرض حيث (ف...قا)

 مقصور فقط وليس عاما تطبيقيا جاء المادة وىذه. الخدمة أو والصفات األساسية بالمميزات
 .1البيع حاالت عمى

 89  -02 قانون إصدار إلى سارعت التي األولى العربية الدول بين من الجزائر أن كما 
 03-09 بقانون الممغی 1989 فيفري 07 في المؤرخ المستيمك لحماية العامة بالقواعد المتعمق
 02-89 بقانون الجزائري المشرع كرس إذ ،(غ.قا. م.ح) المتعمق 2009 فيفري 25 في المؤرخ
 ألزم حيث المستيمكين، الجميور الحقوق من جممة المستيمك لحماية العامة بالقواعد المتعمق
 حق القانون ىذا بيا جاء الذي الحقوق ىذه بين ومن احتراميا عمى االقتصاديين األعوان

ن اإلعالم في المستيمك  صراحة نص 03-09 القانون في أنو غير ،2صراحة عميو ينص لم وا 
 وعميو ،3القانون ىذا من 17 المادة نص من األولى الفقرة في اإلعالم في المستيمك حق عمى

 حماية ضرورة دعت كمما وىذا النصح تقديم بوجوب االلتزام وجوب تبنى قد الجزائري فالمشرع
ن حتى لذلك المستيمك  لاللتزام العام المفيوم ضمن لوروده ىذا صريح بمصطمح ذلك يكن لم وا 
 .4باإلعالم

                                                           

 الفقو بين مقارنة دراسة الحديثة، االتصال بوسائل المبرم العقد فسخ في المشتري حق ، الخويمدي الونيس عبد الخير أبو  - 1
 .91-89.ص.ص ،2006 مصر، لمنشر، الجديدة الجامعة دار ،(المدني والقانون االسالمي

 ماجستير شيادة لنيل مذكرة ،(والمصري الجزائري التشريع بين مقارنة دراسة) االعالم في المستيمك حق الحق، عبد ماني  - 2
-2008 الجامعية، السنة بسكرة، جامعة السياسية، والعموم الحقوق كمية أعمال، قانون تخصص واإلدارية، القانونية العموم في

 .03.ص ،2009
 فبراير 25 ل الموافق ه،1430 صفر 26 في المؤرخ 03-09 رقم القانون من 17 المادة من األولى الفقرة نص  - 3

 الجريدة م،2009 مارس 8 ل الموافق ه1430 األول ربيع 11 في الصادر الغش، وقمع المستيمك بحماية المتعمق م،2009
 .23-12.ص.ص ،15 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية لمجميورية الرسمية

 .80-79.ص.ص السابق، المرجع عمي، بن حاج محمد  - 4
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 طبيعة وكذا لممتعاقد بالنسبة الجوىرية البيانات بتقديم يقوم أن المؤمن فيمتزم ىذا وعمى 
 يجيل لو فالمؤمن األحوال معظم ففي بو المحيطة والحقائق والظروف التأمين وموضوع الشيء
 .1 التأمين موضوع خمفيات من الكثير

 التأمين قانون صدور ومع التأمين، عقد عن بغريب ليس االلتزام ىذا جعل ما وىذا 
 والضمانات القسط من بكل العقد إبرام قبل العميل بإعالم المؤمن إلزام تم 1989 لسنة الفرنسي

 مغايرة بشروط العقد إبرام الشركة ارتأت حالة وفي ممحقاتو، وكذا عقد مشروع يده بين يضع وأن
ذا العقد إبرام قبل التعديل بيذا تخبره أن فيستوجب العميل عمى عرضو تم عما  بذلك تقم لم وا 

 .2النصح بواجب بإخالليا مسئولة يعتبرىا فالقضاء

:   التأمين مجال في بالنصيحة االلتزام وأساس حدود: الثاني الفرع

 وشركة الوسيط من كل عاتق عمى الممقى بالنصيحة االلتزام مضمون بتبيان قمنا بعدما 
. (ثانيا) القانوني أساسو ثم ،(أوال) االلتزام ىذا حدود بتوضيح سنقوم التأمين،

 :التأمين عقد في بالنصيحة االلتزام حدود: أوال

 يجب وأنو المحترفين، عمى يقع الذي النصيحة واجب نطاق توسيع عدم يجب أنو الشك 
 بشخصية ترتبط ذاتية عوامل إلى باالستناد إما وىذا المسؤولية، تخفيف الظروف بعض في

ما المحترف، مع المتعاقد  أي ذاتو؛ العقد بمضمون ترتبط موضوعية عوامل إلى باالستناد وا 
. تباعة سنوضحو ما وىذا. 3المحترف مع العادي المتعاقد تجمع التي الروابط بطبيعة

 

 
                                                           

دارة التأمين المصري، رفيق محمد  - 1 .  ص ،2008 والتوزيع، لمنشر وىران دار العامة، التأمينات عمى تطبيقات الخطر وا 
140. 

 .54.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 .51.ص السابق، المرجع بودالي، محمد  - 3
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 :بالنصيحة لاللتزام الشخصية الحدود (1 

 إذا. المتعاقدين ألحد الشخصية السمات و الظروف عمى تعتمد التي تمك بيا ويقصد 
 الشخص وىو العام وكيميا أو التأمين، شركة كان سواءا المؤمن بأن البداية منذ يفترض

 في حرصو عن لمحديث مجال ال كيذا وشخص التأمين عقود مجال في والمحترف المتخصص
 سمات حسب يختمف بالنصيحة االلتزام فإن ذلك من وبالعكس. مصالحو يحقق ما كل معرفة
 ما حسب تختمف التأمينية العممية لوسيط المدنية المسؤولية فإن آخر وبمعنى التأمين؛ طالب
 لو المؤمن كان فكمما ذلك وعمى. وتجارية وقضائية فنية خبرات من التأمين طالب بو يتمتع

 عند مواجيتو في أقل الوسيط مسؤولية كانت كمما العقدية سوابقو بحسب ويقظ حريص شخص
. 1عميو المفروضة بالنصيحة بااللتزام اإلخالل إثارة

ذا ما كان  وىنا يجب التفرقة بين ما  إذا كان المتعاقد غير ميني وغير متخصص وا 
. المتعاقد من المينيين المتخصصين

 :حدود االلتزام بالنصيحة في عقد التأمين مع المهني المتخصص-أ

إذا كان ىذا المتعاقد غير ميني وغير متخصص فإن الوسيط السمسار الذي يكون في  
أو باإلفضاء أو المشورة أشد، ألن درجة التزام األصل من المينيين فيكون التزامو باإلعالم 

 .2الوسيط السمسار الميني تتوقف بدرجة كبيرة عمى تخصص ومعرفة المتعاقد

فيتضح من خالل ىذا أن مسؤولية الوسيط الناتجة عن إخاللو لاللتزام بالنصيحة يكون  
زام يكون أقل وبالمقابل فإن ىذا االلت. أكثر عندما يكون طالب التأمين مجرد شخص عادي

عندما يكون المؤمن لو شركة، أو مؤسسة حيث يفترض بوجود مستشارين ليؤالء األشخاص 

                                                           

 .33-32. ص ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .69.أحمد بن مداني، المرجع السابق، ص  - 2
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يتمتعون بقدر من الخبرة التي تؤىميم لالستعالم عن كل ما يرغبون التحقيق مصالح الشركة أو 
 .1المؤسسة التي يمثمونيا 

المقاول صاحب الدعوى ومن ىذا الجانب فقد قضت إحدى الدوائر القضائية الفرنسية أن 
يفترض عممو لما يحتاج من النواحي الفنية أخذ باالعتبار خصوصا أنو ليس مبتدأ في ىذه 

فبموجب خبرتو كان يستطيع أن يستعمم من شركة التأمين عما يشاء من استفسارات . المينة
برم عقد تتعمق بعممو محل العقد، وما يؤكد وجية النظر ىو أن المقاول نفسو قد سبق لو أن أ

التأمين حول نفس الخطر المؤمن منو لدى شركة تأمين أخرى، األمر الذي يجعل ما لحقو من 
ضرر ال دخل لموسيط وال لشركة التأمين في إحداثو فالمقاول ىو الذي يتحمل نتائج تقصيره، 

 .2وىذا بحسب ما عرف عنو من سمات شخصية

باع حاجاتو الشخصية أو العائمية أما إذا كان الشخص العادي الذي يتعاقد من أجل إش 
ىل مضمون اإلعالم : فإن السؤال الذي يطرح ىو معرفة un profaneيعتبر متعاقد عاديا 

 يختمف أم ال حسب قدم العالقات مع المحترف؟

 :(المستهمك) المهني غير مع التأمين عقد في بالنصيحة االلتزام حدود -ب

 سبق شركة وجود ظل في المؤمن التزام تخفيف إلى القضاء اتجو فقد الخصوص ىذا في 
 قيل ما مجمل ومن العبارات، بنفس محررا استبيان تتضمن مماثمة التأمين وثيقة اكتتبت وأن ليا
 األعمال تكرار حسب وىذا لمتطور لقابميتيا نظرا وذلك نسبية تبقى العادي المتعاقد صفة فإن
 .3المعني الشخص بيا يقوم التي

                                                           

 .32.سعيد السيد قنديل، المرجع السابق، ص  - 1
 .33-32.المرجع نفسو، ص ص   - 2
. 67.ص السابق، المرجع بودالي، محمد  - 3
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 عناية ببذل التزام مجرد ىو بالنصيحة الوسيط التزام أن عمى الفرنسي القضاء استقر وقد 
 والقانونية الفنية المعطيات اعتباره في يأخذ أن وعميو لو التابع الوسيط أو لو المؤمن مع

 . 1التأمين طالب بمركز العقد محل بالعممية الخاصة

 العام الوكيل التزام أن فيو قضي حكم جاء فقد النصيحة بتقديم الوسيط التزام مجال وفي 
 احتمال عن النظر بصرف وىذا الغير، وليس لو المؤمن إال منو يستفيد ال النصيحة بتقديم
 العقدية الرابطة أن إذ بينيم عقدية رابطة وجود لعدم وذلك العام؛ والوكيل الغير بين عالقة وجود
 .2فقط العام والوكيل لو المؤمن بين تجتمع

نما المفعول، وساري صحيح عقد بتواجد فقط يقوم ال النصيحة بتقديم فااللتزام   ىذا ينشأ وا 
 عمى السابقة المرحمة في أقوى مجالو يكون ما وغالبا معين نشاط ممارسة بمناسبة االلتزام
 .3المتعاقدين بين التعامل في النية حسن مبدأ بو يقضي لما وفقا وىذا التعاقد

 المادة نص من األولى لمفقرة طبقا وىذا النية حسن منتيی مبدأ عمى يبني التأمين فعقد 
 التأمين عقد طرفي عمى مفروضة األمانة من عالية درجة ىناك تكون أن أي ،4 (ج.م.قا) 107
 من كل يظير أن المبدأ ىذا ويعني ،5األخرى العقود أطراف عمى مفروضة كونيا من أكثر

 عن جوىريا شيئا الطرفين أحد يخفي وال بالتأمين المتعمقة الحقائق كافة لو والمؤمن المؤمن

                                                           

 .34.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .35.ص ،سابق المرجعسعيد السيد قنديل ،  - 2
 .36-35.ص.ص نفسو، المرجع  - 3
 75/58رقم األمر ويتمم يعدل م،2007 ماي 13 ل الموافق ه1428 عام الثاني ربيع 25 في مؤرخ 05-07 رقم قانون  - 4

 لمجميورية الرسمية الجريدة المدني، القانون والمتضمن م1975 سبتمبر 26 الموافق ه،1395 رمضان 20 في المؤرخ
 .06-03.ص.ص ،31 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية

براىيم البنقيني توفيق محمد ترجمة التأمين، و الخطر إدارة مبادئ ريجدا، جورج  - 5  لمنشر، المريخ دار ميدي، محمد وا 
 .156.ص ،2006 السعودية، العربية المممكة
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 المعمومات بتقديم ممزما يكون التعاقد عمى مقدم شخص كل أن ذلك معنى ،1اآلخر الطرف
. 2باإلعالم االلتزام إطار في وىذا معو سيتعاقد من إلى بالعقد المتعمقة والبيانات

 :التأمين عقد في بالنصيحة لاللتزام الموضوعية الحدود (2 

 تحميل طريق عن تقديرىا فيكون بالنصيحة لاللتزام الموضوعية لمحدود بالنسبة أما 
 أي يثور ال أنو حيث نفسو، العقد مضمون سياق دراسة إلى يؤدي ما وىو االتفاق عبارات
 بتنفيذ المحترف وقام واضحة، االتفاق عبارات كانت إذا ما حالة في االلتزام ىذا تنفيذ في إشكال

 يكون بل فقط، اآلخر المتعاقد جيل بعامل مرتبطا يكون ال المتدخل التزام أن حيث التزاماتو،
 .3نفسيا العممية يكتنف الذي التعقيد بمدى مرتبطا

 وضوح مدى أخرى وبعبارة االتفاق مقروئية االعتبار بعين تأخذ المحاكم فإن وعميو 
 بشرح ممزما ليس لمتأمين العام الوكيل بأن المحاكم قضت الصدد ىذا ففي ودقتيا، العقد عبارات
 المستغل بين مثال المرنة التفرقة تمك تثيره قد ما باستثناء لو، لممؤمن التأمين وثيقة شروط

 .4الزراعي والمقاول

 المفروضة االلتزامات من األدنى القدر مسبقا يعرف أن فرد كل فعمى ذلك، مع وتماشيا 
 بو سيمزم الذي القسط محدد يكون أن يجب فمثال تغطيتو؛ يريد الذي الخطر طبيعة حسب عميو
 .5نشاطو وطبيعة دخمو مستوى حسب األقصى حده في

                                                           

. 47.ص السابق، المرجع مختار، نبيل  - 1
2 -  Bernard Gross, la notion d'obligation de Garantie dans le droit des contrats, France, 1964, p.195 

 .75.ص السابق، المرجع بودالي، محمد  - 3
 .نفسو والموضع المرجع  - 4
 ،2008 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الثالثة، الطبعة الجزائري، التأمين قانون في محاضرات معراج، جديدي  - 5
 .75.ص
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 والمتمثمة عاتقو عمى الممقى االلتزامات يحترم أن عميو يجب الصدد ىذا في لو فالمؤمن 
 وأثناء العقد إبرام عند وىذا منو المؤمن الخطر عمى الصحيحة والمعمومات بالبيانات االدالء في
. 1الخطر وقوع ووقت سريانو مدة

 تقدير من لتمكينو الالزمة البيانات بجميع تامة إحاطة المؤمن يحيط أن عميو فيجب 
 ىذا زيادة إلى تؤدي أن شأنيا من يكون التي الظروف بجميع وكذا منو، يؤمن الذي الخطر
 .إليو تطرقنا وأن سبق الذي النية حسن مبدأ و تماشيا وىذا ،2الخطر

 لو المؤمن يقم لم إذا وىذا بالنصيحة بااللتزام إخاللو عن يسأل أن يمكن فالوسيط 
 بأن افترض القضاء وليذا يعمميا، يكن لم أنو بحيث بالخطر المتعمقة البيانات ببعض باإلدالء
 خبرتو خالل من وذلك بالخطر، المتعمقة الضرورية بالبيانات لو المؤمن بإخبار ممزم الوسيط
 لو المؤمن لدى واضحة المعمومات كانت إذا أما التأمينية، العممية مقتضيات حسب وكذا الفنية

 .3بيا التأمين طالب بإخطار يقم لم إذا بالنصيحة بالتزامو مخال يعد ال ىنا فالوسيط

 الوسيط أخل إذا تقوم الوسيط مسؤولية بأن لنا يتضح سابقا إليو تطرقنا ما خالل ومن 
 .الصحيحة بالبيانات إدالء في والمتمثمة النية، حسن لو المؤمن تجاه بالنصيحة بالتزامو

 ىذه في الوسيط مسؤولية تترتب أن يمكن فيل النية سيء لو المؤمن كان لو ماذا ولكن 
 الحالة؟

 لو، المؤمن نية سوء بسبب الوسيط مسؤولية القضاء استبعد فقد الخصوص ىذا وفي 
 بكافة وىذا (لو المؤمن) التأمين طالب نية سوء إثبات يستطيعان التأمين شركة أو فالوسيط

                                                           

 .نفسو والموضع المرجع  - 1
. 1247.ص السابق، المرجع السنيوري، الرزاق عبد أحمد  - 2
 .39.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
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 فيو باإلدالء وقام البداية، في عميو طرح الذي النموذج عمى االعتماد يمكن إذ اإلثبات طرق
 . 1النموذج في الواضحة الشروط إلى باستنادىم وىذا الحقيقة، خالف عمى بمعمومات

 المادة لنص تطبيقا وىذا لو المؤمن لمصمحة يفسر فينا النص غموض حالة في أما 
 .2الصالحو النص تفسير ويتم ضعيفا طرفا يعتبر لو المؤمن ألن وذلك (ج.م.قا) من 112

 :التأمين عقد في بالنصيحة بااللتزام المتعمقة المسؤولية أساس:  ثانيا

 يعد بالنصيحة بااللتزام إخاللو نتيجة المؤمن عاتق عمى المدنية المسؤولية فرض إن 
 قانون نصوص في المسؤولية ىذه عمى ينص صريح تشريعي نص يوجد فال قضائيا، عمال

 القانون من لكل العامة القواعد إلى المسؤولية ىذه إسناد يمكن ذلك من الرغم عمى لكن التأمين،
 .3المسؤولية ىذه بإقرار قام الذي الفقو دور إغفال دون. والجزائري والفرنسي المصري المدني

 107 المادة نص من الثانية الفقرة ضوء في المسؤولية ىذه تأسيس يمكن وعميو 
 .(ف.م.قا) 1135 والمادة (م.م.قا) 148 المادة نص ويقابميا (ج.م.قا)

 قانون ىو العقد بأن لنا يتضح (ج. م.ق) 107 المادة نص من الثانية لمفقرة وبتحميمنا 
 شخصي معيار ىو النية حسن ومبدأ. النية وبحسن بأمانة تنفيذه عمييما فيجب المتعاقدين،

 العادي، الرجل سموك فيو سمك ىل ليقرر المتعاقدين من كل سموك إلى تقديره في القاضي يرجع
 .4العقد عن الناشئ حقو في المتعاقدين أحد يتعسف ال بأن المبدأ ىذا يقتضي كما

                                                           

 .40.ص نفسو، المرجع  - 1
، 2007جزائري، الطبعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ال التأمين قانون لدراسة مدخل معراج، جديدي  - 2

 .38ص 
 .43.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
 المطبوعات ديوان السابقة، الطبعة المدني، القانون في االلتزام مصادر لاللتزام العامة النظرية سميمان، عمي عمي  - 4

 .97.ص ،2006 الجزائر، الجامعية،
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 إرادة تتناولو لم جديدة شيئا يضيف أن بإمكانو العقد لنطاق القاضي تحديد وفي 
 بيا يسترشد لعوامل وفق وىذا العقد، يستمزمو ما وفق وىذا العقد، بنود في صراحة المتعاقدين
 وكذا والعرف، (والمفسرة المكممة القانونية النصوص وكذلك االلتزام، طبيعة: وأىميا القاضي
 .1العدالة

 صحيح ، المؤمن عاتق عمى الممقى بالنصيحة االلتزام بأن يتضح سبق ما عمى وبناءا 
 مسؤولية يرتب االلتزام ىذا فمخالفة ذلك ومع التأمين عقد بنود داخل عميو منصوص ليس أنو

 يتم بالنصيحة االلتزام فإن آخر بمعنى أي العدالة؛ و العرف قواعد إلى باالستناد وذلك المؤمن
 . 2العرف بموجب التأمين عقد إبرام في الوسيط عاتق عمى فرضو

 مجال في التأمين بوكالء الخاصة الفرنسية التأمين لوثائق فبالنسبة ذلك إلى إضافة 
 بالنصيحة االلتزام أن عمى ضمنية بطريقة نصت المتنوعة، والمخاطر والحوادث الحريق مخاطر
 لوظائفو ممارستو أثناء التأمين لشركات العام الوكيل أن نصت حيث. الوكالء عاتق عمى ممقى
 خبراتو كامل يضع أن عميو فوجب لحسابيا، يعمل التي الشركات أو لمشركة مأجورة وسيط يعد

 الشركات الحساب التأمين عقود إبرام في مساعدتيم بقصد معيم يتعامل من لصالح الفنية
 .3ليم النصيحة بتقديمو التزامو خالل من إال ذلك يتم فال. لحسابيا بالعمل الموكل

 القضاء في التأمين وسطاء عمى مفروض بالنصيحة االلتزام أصبح 1997 عام فمنذ 
 أن عمى تنص التأمين عمى لمرقابة المصرية الييئة قرار من 10 المادة نجد كما الفرنسي،
 وامكانياتو احتياجاتو مع مالئمة وىذا التأمينية التغطية إلى العميل بإرشاد ممزم ىو الوسيط
 .4التفاوض مرحمة أثناء وىذا التأمين لطالب المادية

                                                           

 . 44. ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .نفسو والموضع المرجع  - 2
 .46-45.ص.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
 .47-46. ص ص نفسو، المرجع  - 4
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 المستيمك، بإعالم المتدخل التزام مجال في المستيمك حماية قانون بو يقضي ما وكذا 
 قانون من 111 المادة من األولى والفقرة ،03-09 رقم االستيالك قانون من 17 المادة في

  -بيانو سبق ما وفق 60-92 رقم الفرنسي االستيالك

:  التفاوض قطع عن الناشئة المدنية المسؤولية: الثاني المطلب

 سواء الجارية لممفاوضات حدا بوضع المفاوضة طرفي أحد قيام ىو المفاوضات قطع إن 
 المفاوضات قطع يتم أن أي فجأة القطع يكون كأن عممو، بدون أو اآلخر الطرف بعمم ذلك كان
 .1لممسؤولية موجبا فعال يولد ىنا والقطع الجانب، أحادي بقرار

 في الطرفين أحد يتكبد حيث التأمين؛ عقد إبرام بقصد طرفين بين المفاوضات تنشأ فقد 
 فينا العقد، ينعقد فال ذلك من وبالرغم معينة، إجراءات باتخاذ ويقوم مصروفات المرحمة ىذه
 ىذه في تكبده عما بالتعويض اآلخر الطرف يطالب أن األخير الطرف ىذا حق من يكون

 المطالبة في الطرف ىذا إليو يستند الذي األساس حول قائما التساؤل يجعل ما وىذا المرحمة،
 عقدية؟ مسؤولية ىي أم تقصيرية مسؤولية ىي ىل المثارة المسؤولية طبيعة وما بالتعويض،

 .2المسؤولية ىذه شروط تتمثل وفيما

 ،(األول الفرع المسؤولية ىذه ألساس التطرق خالل من االشكال ىذا عن وسنجيب 
 . (الثاني الفرع) قياميا وشروط

. التفاوض قطع عن الناشئة المدنية المسؤولية أساس: األول الفرع

 اتجو حيث التفاوض، قطع مرحمة في المسؤولية أساس تحديد في الفقياء اختمف لقد  
 تحمل بفكرة أخذ من ومنيم العقدية، والمسؤولية العقدي الخطأ بفكرة األخذ إلى منيم البعض

                                                           

 خاص، قانون تخصص الماجستير، درجة لنيل مذكرة المفاوضات، قطع حالة في المدنية المسؤولية أحمد، بن صميحة  - 1
 .34-33.ص.  ص ،(2006-2005) الجامعية السنة ورقمة، مرباح قاصدي جامعة واإلدارية، القانونية العموم قسم
.  58.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
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 في التعسف فكرة عمى المبني التقصيري بالخطأ األخذ إلى األخر البعض اتجو كما التبعة،
. الحق استعمال

 قطع عن الناشئة المدنية لممسؤولية كأساس (إهرنج نظرية) العقدي الخطأ نظرية: أوال 
 :التفاوض

 المسؤولية بوجود أقرت التي النظريات أىم من العقد، تكوين عند الخطأ نظرية تعتبر 
 وذلك" Rodolf Thering"  األلماني الفقيو إلى صياغتيا في الفضل ويرجع لمتعاقد، السابقة

 في المسؤولية أن إلى خمص إذ جدا، بحث المسألة ىذه ببحث عني من أول فيو .18601 عام
 يعدل ال بأن ضمني تعيد عمى ينطوي إيجاب كل أن ومقتضاه عقدية؛ مسؤولية ىي الحالة ىذه
 .2قبولو من اآلخر الطرف يمكن حيث معقولة مدة صاحبو عنو

 أو قبولو من اإليجاب إليو وجو من يتمكن أن قبل إيجابو عن الموجب رجوع حالة ففي 
 ذمتو في ورتب الضمني بالتزامو أخل قد صحيحا، العقد ىذا إتمام عدم في تسبب أو رفضو

 وبضمان اإليجاب عن الرجوع بعدم الضمني التعيد ىذا" إىرنج" اعتبر فمقد عقدية، مسؤولية
 .3تقصيرية ال عقدية مسؤولية أمام نكون اإلخالل ىذا وبحصول (سابقا عقدا) العقد صحة

 عند الخطأ أساس عمى العقدية قبل المسؤولية يؤسس" إىرنج" جعمت التي واألسباب  
 .4 ألمانيا في بو المعمول القانون ىو كان الروماني القانون أن ذلك العقد تكوين

 إلى تطوره مراحل من مرحمة آخر في حتى وصل قد يكن لم القانون ىذا أن والمعروف 
 في تسبب من كل أنو وىي المدنية، التشريعات جميع اآلن بيا تأخذ التي العامة القاعدة تقرير

                                                           

 .41. ص السابق، المرجع أحمد، بن صميحة  - 1
 األردن، لمنشر، وائل دار األولى، الطبعة الضرر، األول، الجزء المدنية، المسؤولية في المبسوط الذنون، عمى حسن  - 2

. 117.ص ،2006
.  117.ص السابق، المرجع الذنون، عمي حسن  - 3
 .42.ص السابق، المرجع أحمد، بن صميحة  - 4
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 التي الحالة الحاالت تمك بين من تكن فمم بالتعويض، يمزم بالغير مشروع غير ضرر إحداث
 عقد إبرام دون الحيمولة أو باطل عقد إجراء نتيجة بغيره، ضررا إلحاق في اإلنسان فييا يتسبب

 ىذين المسؤولية لتشمل العقدي الخطأ لنظرية المجوء إلى" إىرنج" دفع ما وىذا صحيح،
 .الحالتين

 حيث ،1الفقياء معظم إلييا وجييا عنيفة انتقادات إلى" إىرنج" نظرية تعرضت لقد 
 المسؤولية أعمال تبرير أجل من القانوني بالخيال يسمى ما خمقت بأنيا النقاد بعض اعتبرىا
  خيال مجرد اعتبروىا الفرنسيين فالفقياء. الضمني باالتفاق يسمى ما طريق عن وىذا العقدية
 فيو المتعاقدين يفكر ولم الواقع في موجود غير االتفاق ىذا ألن فيو، لمحقيقة أثر ال محض
 .2مطمقا

 خاصة العقد عمى التفاوض مرحمة عمى تنطبق ال" إىرنج" نظرية أن ذلك من فيستخمص 
 البد أي العقد؛ بطالن عن التعويض بمسألة تتعمق فيي المبدأ حيث فمن التفاوض، قطع بشأن
 مرحمة في أما نيائي، بشكل والقبول اإليجاب بتبادل وذلك إبرامو تم أو عقد ىناك يكون أن

 بضرر أصيب بأنو يدعي أن المتعاقد يستطيع ال فينا والقبول اإليجاب تبادل قبل أي التفاوض
 يصح ال فينا الظاىر في يقم لم العقد وألن الحقيقة، خالف عمى العقد بصحة اعتقاده جراء من

 في المسؤولية عمى تطبيقيا يمكن ال النظرية ىذه فإن القول وخالصة. العدم عمى التعويل
.  3المفاوضات مرحمة

 

 

 
                                                           

 .118.ص نفسو، المرجع الذنون، عمي حسن  - 1
 .48. ص نفسو، المرجع أحمد، بن صميحة  - 2
 .64.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
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 : التفاوض قطع عن الناشئة المدنية لممسؤولية كأساس التبعة تحمل نظرية:  ثانيا

 التي األخرى النظريات من بالعديد غنيا األلماني الفقو يعتبر" إىرنج" نظرية إلى إضافة 
 شابت التي العيوب لتفادي وذلك التفاوض مرحمة في لممسؤولية آخر أساس إيجاد بشأن جاءت
 األلماني الفقيو النظرية ىذه وصاحب التبعة، تحمل نظرية النظريات ىذه ومن" إىرنج" نظرية

 تبعة يتحمل المبادرة زمام باتخاذه التعاقد عمى يقدم شخص كل أن في مضمونيا ويتمثل" ونشيد"
 وىذا اآلخر، بالطرف تمحق والتي عنو الناجمة األضرار عن مسؤوال فيكون التعاقدي نشاطو
 قيام عدم أو بطالن إلى أدت التي األسباب عن النظر بغض بطالنو أو العقد قيام لعدم نتيجة
 أن يستطيع وحتى. 1ضرر بحدوث يعمم ال أي النية؛ حسن وكان مخطئا يكن لم لو حتى العقد،
 وليس المضرور خطأ عن ناشئ الضرر أن بإثبات يقوم أن فعميو المسؤولية ىذه من يتنصل

 .منو

 إىرنج نظرية كانت فإن إىرنج، نظرية عن كثيرا تختمف ال النظرية ىذه أن الحقيقة وفي 
 التعاقد عند باليقظة بااللتزام اإلخالل أساس عمى وذلك العقد، بطالن عمى المسؤولية تقيم

 التعاقدي؛ النشاط بادئ عمى المسؤولية فتقيم التبعة تحمل نظرية أما. عقدية المسؤولية فتجعل
 فتقع اإلثبات لعبء بالنسبة أما. مادية المسؤولية تجعل فإنيا النشاط ىذا تحمل أساس عمى أي

 بالتزامو المسئول إخالل بإثبات المضرور يقوم إىرنج" نظرية ففي المضرور؛ عاتق عمى
 أصابو الذي الضرر بإثبات يقوم فالمضرور" ونشيد" لنظرية بالنسبة أما التعاقد، عند باليقظة
 االنتقادات من تسمم لم النظرية ىذه حتى لكن. التعاقدي النشاط في البادئ مسؤولية تقوم حتى
 مسؤولية ىي كانت ما إذا التعاقد قبل ما المسؤولية طبيعة بتبيان تقم لم أنيا إذ إلييا وجية التي

 2عقدية؟ مسؤولية أم تقصيرية

                                                           

 .51.ص السابق، المرجع أحمد، بن صميحة  - 1
 .52-51. ص. ص نفسو، المرجع  - 2
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 لممسؤولية كأساس الحق استعمال في التعسف لنظرية وفقا التقصيري الخطأ نظرية:  ثالثا
 :التفاوض قطع عن الناشئة المدنية

 قطع في الطرفين أحد يتسبب قد التفاوض مرحمة أثناء أنو" Josserand" الفقيو يرى 
 في الموضوعي غير القطع أن إلى وانتيى بحتة، شخصية ألسباب راجع وذلك التفاوض ىذا
. 1العقد تكوين أثناء الحق استعمال في لمتعسف العامة لمنظرية تطبيق إال ىو وما المرحمة، ىذه
ن  قطع إلى يؤدي مما المحادثات مواصمة رفض في الحق الطرفين لكال أن صحيحا كان وا 

 تحت يقع ال حتى ىذا الحق، ليذا استعمالو في التعسف حقو من ليس أنو إال المفاوضات،
 .2التقصيرية المسؤولية طائمة

 استعمال في تعسف ىناك كان إذا ما تحديد معيار أن" Josserand" الفقيو ويؤكد 
 صاحب قبل من المرتكب الخطأ في وال بالغير، اإلضرار نية في يكمن ال عدمو من الحق
نما لو، ممارستو أثناء الحق  إذ تحقيقيا، يريد التي الوظيفة عن بالحق االنحراف في يكمن وا 
 في الحق شخص لكل بأن يقتضيان والمنطق العدالة أن إلى النظرية ىذه صاحب ينتيي

 يكون أن بشرط التعاقد، في الحرية لمبدأ تطبيقا وىذا وقت أي في المفاوضات من االنسحاب
 مجال في لو أقوياء منافسين كظيور مقبولة اقتصادية أسباب من يبرره ما وفق االنسحاب ىذا
 يعول ال شخصية ألسباب راجع التفاوض عن العدول كان إذا ولكن. فيو العمل ينبغي كان
 الطرف مسؤولية يرتب والذي الحق عن انحراف أنو عمى التفسير يمكن فينا العقد، إلبرام عمييا
 .3التفاوض قطع في تسبب الذي

 القضاء جانب من وخصوصا لمنقد تعرضت النظريات من غيرىا مثل النظرية ىذه ولكن 
 ىو أم وظيفة لو كان ما إذا الحق وظيفة من القصد حول تساءل القضاء أن حيث الفرنسي،

                                                           

 .65.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 تخصص الماجستير، درجة لنيل مذكرة وأثارىا، التفاوض مرحمة خالل المبرمة لالتفاقات القانونية الطبيعة محمد، عبدو  - 2

 132.ص ،2007 البميدة، دحمب، سعد جامعة الخاص، قانون
 .66.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
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 الدوافع لمعرفة األمر استقرار أخرى ناحية ومن شخصية؟ نظر وجيات لتدعيم فمسفي تفسير
 دوافع مجرد ىي أم قبوليا يمكن اقتصادية دوافع ىي فيل حقو الشخص يمارس أجميا من التي

 1وراءىا؟ وما المرحمة ىذه في ليا محل ال شخصية وبواعث

 أىمية عمى الفرنسي الفقو في السائد الرأي أكد فمقد التعاقدية الحرية إلى بالرجوع ولكن 
 إرادة إكراه األحوال من حال بأية يجب ال أنو حيث اإلرادة، سمطان دور وكذا المبدأ ىذا

 وفقا التعاقد رفض عمى القدرة لديو تتوافر أن من البد إذ مباشرة غير أو مباشرة بصورة الشخص
 التفاوض قطع أن ثبت إذا أما النية، حسن لمبدأ وفقا الحق ىذا يمارس أن يجب كما ،2لرغبتو

 الطرف مسؤولية يرتب مما الحق استعمال في تعسف أمام نكون فينا النية، سوء بسبب تم
 .3اآلخر بالطرف ضررا ألحق مدام التفاوض قطع في المتسبب

 ليا حكم خالل من ىذه النظر وجية الفرنسية النقض لمحكمة التجارية الدائرة أيدت ولقد 
 ال أنو حيث التقصيري، طابع ذات ىي التفاوض مرحمة في المحتممة المسؤولية أن فيو جاء
 نيائي، بشكل لموضع حاسما جاء الحكم وىذا المتفاوضة، األطراف بين إبرامو تم عقد أي يوجد
 في لو يحق العقد إبرام عمى السابقة المرحمة في المرتكب الخطأ من المضرور بأن قضى حينما

 حدوث دائرة في تقع التي المحكمة أمام وذلك ضرر، من أصابو عما بالتعويض المطالبة
. 4التقصيرية المسؤولية لمقواعد وفقا وىذا الضرر

 

 

 
                                                           

. نفسو والموضع المرجع  - 1
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:  التفاوض قطع عن الناشئة المدنية المسؤولية شروط: الثاني الفرع

 البد كان لمتعسف مصدرا يكون ال وحتى التفاوض مرحمة يحكم الذي الحرية مبدأ إن  
 المفاوضات قطع عممية من فالمضرور وعميو. 1التقصيرية المدنية المسؤولية قواعد إعمال من
 ،(أوال) بضرر أصيب قد أنو يثبت أن عميو المناسب التعويض عمى الحصول من يتمكن حتى
 خطأ بين تجمع سببية عالقة ىناك وأن ،(ثانيا) المحتمل المسئول خطأ نتيجة الضرر ىذا وكان

.  (ثالثا) أصابو الذي الضرر و المسئول

:   التأمين مجال في التعاقدي قبل الضرر: أوال 

 ضرر وجود من البد بل المفاوض جانب من الخطأ ثبوت المسؤولية لقيام يكفي ال و 
 مسؤولية كانت سواء المدنية المسؤولية في الثاني الركن يعتبر فالضرر الخطأ، ذلك عن نتج

 تعويض ىناك يكون ال وبالتالي المسؤولية تقوم فال الضرر انتفاء حالة ففي تقصيرية، أو عقدية
 لقيام قاطعة بصفة اشترط الجزائري المشرع أن بحيث ؛2 (ج.م.قا) من 124 م لنص طبقا وىذا

 ىذا يكون أن فيجب معينة؛ صفات توافر من البد أنو كما ،3الضرر توافر ضرورة المسؤولية
 .أخرى صورة بأية عميو معوض وغير مؤكدا، ماديا، الضرر

 عن إال يكون ال التفاوض قطع عن المستحق التعويض أن عمى الفرنسي القضاء واستقر 
 .4إثباتيا في المضرور نجح متى وىذا المادية األضرار

 الشخص، يصيب الذي األذى ذلك ىو المفاوضات في نقصده الذي المادي فالضرر  
 في يتمثل المرحمة ىذه في فالضرر إذن بالمتضرر؛ المشروعة بالمصمحة المساس في ويتمثل
 ما يشمل كما تعسفية، بطريقة وىذا المفاوضات قطع بسب بالمضرور تمحق التي الخسارة تمك

                                                           

 .78.ص السابق، المرجع أحمد، بن صميحة  - 1
 يمزم لمغير، ضررا ويسبب بخطئو شخص يرتكبو كان أي فعل كل: التالي النحو عمى" ج.م.ق 124 المادة نص يجري"  - 2
 "..بالتعويض حدوثو في سببا كان من
 .119.ص السابق، المرجع أحمد، بن صميحة  - 3
 .71-70.ص.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
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 وكذلك قانونية، واستشارات دراسات من لمتفاوض اإلعداد أو االنتقال نفقات من المضرور تكبده
 يدخل جدوى بدون المفاوضات في الضائع الوقت يعتبر كما التفاوض، مكان إلعداد تكبده ما

 .1 المضرور يصيب الذي الضرر ضمن

 حول المتفاوضين بإلزام الفرنسية النقض المحكمة التجارية الدائرة قضت فقد لذلك وتأكيدا 
 المحكمة قدرت إذ الشراء، عمى يتفاوض كان لمن تعويض بدفع وىذا معينة، ماكينة بيع عقد

 المتحدة الواليات في إقامتو نظير اإلقامة مصاريف وكذا السفر، تكاليف أساس عمى التعويض
 كان التفاوض قطع وأن خاصة شرائيا، يريد التي المكينة معاينة أجل من أيام لعدة األمريكية

 .2مقبولة مبررات بدون وذلك البائع المتفاوض عن ناتجا

 من المضرور المتفاوض فات ما في يتمثل المرحمة ىذه في المحقق لمضرر وبالنسبة 
 نرتب أننا يعني بو القول أن حيث التعاقدية قبل المسؤولية في تقبمو الصعب فمن کسب

 المضرور يأمل كان ما ىو تعويضو المراد فالكسب وعميو بعد، إبرامو يتم لم عقد عن المسؤولية
 بل المفاوضات، مرحمة في عقد عن حديث يوجد ال أنو وبما. العقد إبرام خالل من تحقيقو
 إبرام إلى تؤدي أن قبل توقفيا أو المفاوضات، قطع عميو ترتب الذي الخطأ حول يكون الكالم
 وعن المفاوضات ىذه توقف عن المضرور تعويض ىو الحالة ىذه في المقبول فمن. العقد

 التي والنتائج لممكاسب بالنسبة وأما التوقف، ذلك أو الفشل ىذا جراء من أصابتو التي الخسارة
 يقبل ال أنو ذلك معنى ؛ 3لتعويضيا مجال ىناك ليا فميس العقد إبرام بعد تحقيقيا يأمل كان

 .4وجادة حقيقية كانت إذا إال الفرص فوات عن التعويض

 غير عن ولو الضرر عن مسبقا التعويض تم قد يكون ال أن يشترط ىذا كل إلى إضافة 
 اإلصالح تعويض من أكثر عمى المضرور يحصل أن يجوز ال أنو حيث المدين طريق

                                                           

 .120.ص نفسو، المرجع أحمد، بن صميحة  - 1
 .120السابق،ص  المرجعصميحة بن أحمد،   - 2
 .122.ص ،نفسو المرجع أحمد، بن صميحة  - 3
 .72.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
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 والذي العادية النفقات عن بالتعويض غالبا تقضي ال الفرنسية المحاكم فإن وليذا. الضرر
 طابع عميو يفرض الميني ألن وذلك مينتو بشأن العمالء مع التفاوض سبيل في الميني يبذليا
 قضت فقد لذلك وتطبيقا بالمؤسسة، الخاص الحسابات بسجل المصاريف مسبقا تدوين نشاطو
 اإلشيارية الشركة بيا تقوم والتي العقد بدراسة المتعمقة األشغال بأن الفرنسية المحاكم إحدى
 ضمن يدخالن المحتممة والدراسات الكشف قيمة أن أي الشركة؛ ىذه عاتق عمى تبقى أن يجب

.  1مجانية تكون والتي العامة المصاريف

 :التأمين مجال في التعاقدي قبل الخطأ: ثانيا

 بنا يجدر المفاوضات قطع جراء المضرور أصاب الذي الضرر عن الحديث بعد 
 يقع ألنو العقدي بالخطأ يسمى ما عادة وىو التفاوض، مرحمة في يقع الذي الخطأ إلى التطرق
 العميد عرف ،فقد العقد إبرام يمنع و التفاوض فشل في يتسبب مما العقد تكوين أثناء

"Carbonnier "مرحمة في فالخطأ وعموما التعاقد، طريقة في الخطأ ىو التعاقدي قبل الخطأ 
 إيجاد ىو اإلشكال ولكن. المعتاد الوجو عمى لاللتزام المتفاوض تنفيذ عدم يعتبر التفاوض
 سموك ضبط أجل من معيارة وضع أن القضاء اعتبر حيث بالخطأ؛ لالعتداد بو يأخذ معيار

 .2تعقيدا أكثر األمر ىو التفاوض مرحمة خالل األطراف

 في يتمثل الخطأ أن أي العادي؛ الرجل معيار وضع عمى القضاء و الفقو واتفق 
. 3العادي لمرجل المألوف السموك عن االنحراف

 

 
                                                           

 .124.ص نفسو، المرجع أحمد، بن صميحة  - 1
 .81-80.ص.ص السابق، المرجع أحمد، بن صميحة  - 2
 مصر، المعارف، توزيع منشأة الثانية، الطبعة عامة، بصفة المدنية المسئولية عن التعويض دعوى المنجی، محمد  - 3

 .289.ص ،1999
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 ىذا العادي، الرجل السموك منافيا كان متى خاطئا سموكو يكون المتفاوض فإن وبالتالي 
 ليصبح ىنا المعيار فيختمف مينيا شخصا كان إذا أما عاديا، شخصا بااللتزام المدين كان إذا

 . 1المدين ظروف نفس في الموضوع الميني الرجل

 أن يجب التفاوض مرحمة خالل األطراف سموك أن اعتبر الفرنسي القضاء أن غير 
 المسؤولية قيام عميو يرتب خاطئا سموك يشكل المبدأ ليذا مخالفة وكل النية، حسن لمبدأ يخضع

 الخطأ لتحديد إليو االستناد يمكن الذي المعيار ىو النية سوء معيار يصبح وىنا ،2التقصيرية
 ال أنو إال. الطرفين أحد جانب من مقبولة مبررات بدون التفاوض قطع في المتمثل التقصيري

 سمطان مبدأ مع التنافي إلى يؤدي تبنيو بمجرد وذلك مطمق بشكل المعيار ىذا تبني يمكن
 حرية فميم بشأنو والتفاوض العقود من يشاءون ما إبرام في الحق لألفراد تمنح والتي اإلدارة

 .3التفاوض من يشاءون وقت أي في االنسحاب

 في التوسع عدم ضرورة عمى أقرت حيث الفرنسية النقض محكمة بو قضت ما وىذا 
 كانت متی فقط بو يأخذ بل التفاوض مرحمة في الخطأ لتحديد عاما معيارا الثقة عدم اعتبار
 التصرفات عمى بني ىذا واعتقاده ومشروعة جدية ثقة المضرور الطرف بيا يعتقد التي الثقة

 تعاقدي قبل خطأ يشكل أن يمكن التفاوض قطع أن وبما مسئوال، يكون قد الذي اآلخر الطرف
 ضابط وثاني عمديا الخطأ يكون أن ىو ضابط وأول تحدده، ضوابط لو وضع الخطأ ىذا فإن
 .4جسيما الخطأ يكون أن ىو

 مستيمك ومجرد التأمين شركة بين تفاوض ىناك يكون فعندما ذلك، من العكس وعمى 
 قطع تم ما فإذا خبرة، األقل الطرف حماية إلى يميل جانبو من فالقضاء كالعميل عادي

 في وثق قد العميل ألن خطأ يشكل أن فيمكن يبرره ما لو يكن ولم الشركة جانب من التفاوض
                                                           

 . 82.ص نفسو، المرجع أحمد، بن صميحة  - 1
 .نفسو والموضع المرجع  - 2
 . 75.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
. 77-75. ص.ص نفسو، المرجع  - 4
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 كان إذا إال عميو يعول ال ىنا فالقضاء التفاوض بقطع المستيمك قام ما إذا وأما. الشركة
.  1النية سيء المستيمك

 : التأمين مجال في التعاقدي قبل والضرر الخطأ بين السببية العالقة: ثالثا

 الخطأ بين السببية العالقة توفر من البد العقدية المتفاوض مسؤولية قيام أجل من 
 حدوث في المباشر السبب ىو المتفاوض خطأ يكون أن أي المتفاوض؛ أصاب الذي والضرر
ال الضرر  الثالث الركن تعتبر معروف ىو كما السببية فالعالقة. 2المسؤولية لقيام مجال فال وا 

 توافر ضرورة أي ج؛.م.قا (126. 125. 124 ) المواد عميو نصت ما وىذا المدنية لممسؤولية
 .3التقصيرية المسؤولية لقيام والخطأ الضرر بين السببية ركن

 قبل لمخطأ مباشرة نتيجة الضرر فييا يكون ال الحاالت بعض نجد قد ذلك من وبالرغم 
 قطع تم إذا ما حالة في بأنو الفرنسيين الفقياء أحد رأي وحسب تجنبو، يصعب بشكل التعاقدي
 عما مختمفة بشروط جديد من لمتفاوض الطرفين رجع ثم ومن المفاوضات، طرفي بين التفاوض

 السابق التفاوض قطع من المتضرر لمطرف يحق ال فينا العقد، في سابقا عميو التفاوض تم
 التفاوض ىذا قطع جراء مادي ضرر من لحقو عما بالتعويض اآلخر الطرف عمى الرجوع
 .4بينيم جديد عقد إبرام تم متى وىذا بينيم، كان الذي السابق

 بجميع ونصحو لو المؤمن بإعالم التزام عميو يقع المؤمن فإن قيل ما مجمل ومن 
 المقدمة بالمعمومات يكتفي ال لو المؤمن ولكن التأمينية، عممية طبيعة حول والمعمومات البيانات

 لمتعاقد، األساسية العناصر حوول بنفسو باالستعالم التزام في يتمثل التزام عميو يقع بل فقط لو
 تواجد أجل من وىذا المؤمن، قبل من لو المقدمة المعمومات ىذه صحة من يتأكد أن أجل من

                                                           

.   78-77.ص.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .139.ص السابق، المرجع عبدو، محمد  - 2
 .82.ص السابق، المرجع أحمد، بن صميحة  - 3
 .79.ص نفسو، المرجع  - 4
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 يكون ال التي المعمومات بتقديم المؤمن يستطيع حتى وكذا لو، والمؤمن المؤمن بين تعاون
 المؤمن، عاتق عمى الممقاة المسؤولية لعبء تخفيفا وأيضا ويجيميا، ودراية عمم عمى لو المؤمن
 التأمينية لمعممية حسن سير ىناك يكون وحتى الضعيف الطرف حماية في المغاالة لعدم وذلك
 بالغة أىمية من المرحمة ليذه وما التفاوض مرحمة في خصوصا النية حسن لمبدأ تعزيزا وذلك
 .عدمو من العقد إبرام إلى يؤدي مما القرارات اتخاذ في

مسولية م قيام إلى يؤدي مبرر بدون (التفاوض مرحمة) المرحمة ىذه قطع حالة في أنو إال 
 .وىذا راجع  لعدم وجود عقدتقصيرية 

 المبحث الثاني المسؤولية المدنية لشركة التأمين أثناء تنفيذ العقد
 في الحديث سبق كما التفاوض مرحمة في فقط تنشأ ال لممؤمن المدنية المسؤولية إن 

 تترتب المرحمة ىذه في التأمين شركة أن أي العقد؛ تنفيذ غاية إلى تستمر بل األول المبحث
ما ،(األول المطمب) وسطائيا أفعال عن ناتجة تكون أن إما ىنا والمسؤولية مسؤولية، عمييا  وا 
 .(الثاني المطمب) ووسطائيا التأمين شركة بين متبادلة مسؤولية تكون أن

 وسطائها افعال عن التأمين لشركات الخاصة المسؤولية: األول المطلب

 مستقمة، مالية وبذمة قانونية بشخصية يتمتع الطبيعي كالشخص المعنوي الشخص إن  
 عنو نيابة أعضاؤه أو ممثموه يأتييا التي التصرفات عن مدنيا مسئوال المعنوي الشخص ويكون
. 1وباسمو

 

                                                           

 والفرنسي، المصري بالقانونين مقارنة دراسة الجزائري، المدني القانون في تابعو فعل عن المتبوع مسؤولية مخموفي، محمد  - 1
 .91.ص ،1987 الجامعية، السنة الجزائر، جامعة ومسؤولية، عقود تخصص الماجستير، درجة عمى لمحصول رسالة
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 أفعال عن تنعقد مسؤوليتيا أن المؤكد فمن معنوي شخص ىي التأمين شركة أن وبما 
 إبرام في يتدخمون الذين السماسرة عن الصادرة األفعال أيضا تشمل وكما ،(األول الفرع وكالئيا

 .1 (الثاني الفرع) التأمين عقد

. العام الوكيل أفعال عن التأمين شركة مسؤولية :األول الفرع

 قد أنو إال لحسابو التصرفات إبرام قصد بنفسو إرادتو عن الشخص يعبر أن المعتاد من  
 إبراميا في يرغب التي التصرفات إبرام في آخر شخص ذلك في عنو ينوب أن إلى الحاجة تقوم
 بأن األخيرة ىذه تسمح حيث النيابة، نظام طريق عن وذلك المدنية القوانين في قانونا جائز وىذا
 مباشرة التصرفات ىذه آثار فتنصرف ؛2آخر شخص عن نيابة قانونية تصرفات شخص يبرم
 عنو، ناتجة التزامات يتحمل كما حقوق لو فترتب بنفسو باشرىا لو كما اآلخر الشخص ىذا إلى

 يسمى لحسابو التصرف يتم ومن. الوكيل أو بالنائب يسمى التصرف ىذا يبرم الذي فالشخص
 عقد عمى تطبق والتي التعاقد في بالنيابة الخاصة العامة القواعد في ىذا الموكل، أو باألصيل
 في الشركة عميو تعتمد الذي الشخص وىو لمتأمين، العام الوكيل طريق عن يتم الذي التأمين
 وتنصرف وكيال يعد التأمين لشركة العام فالوكيل ، 3ولحسابيا باسميا التأمينية بالعممية القيام
 لنص تطبيقا وىذا ذلك بخالف يقضي نص ىناك يكن لم ما التأمين الشركة مباشرة العقد آثار
 .4 (ف.تأ. قا)511 المادة

 مسئولة تكون التوكيل صاحبة التأمين شركة بأن (ج. تأ. قا) 267 المادة نصت كما 
 وكالئيا إىمال أو إغفال أو خطأ عن المترتب الضرر عن (ج.م.قا) 136 المادة بنص مدنيا

                                                           

 .85.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 27 في المؤرخ 04-06) التأمينات القانون تعديل آخر حسب التأمين عممية في التأمين وسطاء دور ، خضراوي اليادي  - 2

 األغواط، السياسية والعموم الحقوق كمية ،30/31 العدد بسكرة، خيضر محمد جامعة االنسانية، العموم مجمة ،(2006 فبراير
 .205.ص ،2013 ماي
 .206.ص السابق، المرجع خضراوي، اليادي  - 3
 .88.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4



 المسؤولية المدنية لشركة التأمين عبر مراحل العقد            الفصل األول
 

39 
 

 أن معناه. 1 ذلك خالف عمى اتفق ولو مستخدمين بمثابة المادة ليذه تطبيقا يعدون الذين
 مسؤولة وتكون الشركة ىذه إلى آثارىا تنصرف التأمين شركة وكالء بيا يقوم التي التصرفات

 عن (الوكيل) األخير ىذا مالحقة لو يمكن ال الوكيل مع يتعاقد الذي لمغير فبالنسبة عنيا،
 مكمفا يكون الحاالت جميع في ألنو تنفيذه، عند أو العقد إبرام عند سواء اقترفيا التي األخطاء
 .2 الوكيل عمى يعود أن الغير الحقو إذا لمموكل يمكن إذ الموكل، بتمثيل

 العام الوكيل ممارسة عند الظاىرة الوكالة قواعد تطبيق الشأن ىذا في القضاء يتردد ولم 
 يرى إذ الوكالة؛ حدود يتجاوز عندما عميو الرجوع حق لمشركة منح حيث اختصاصاتو لمشركة
 حدود في يمارسيا أن عميو يتعين معينة بسمطات محدد ىو العام الوكيل عمل أن البعض
 .3الحدود ىذه يتجاوز أن دون الوكالة

 حدود وضمن صحيح وجو عمى بيا يقوم التي الوكيل أعمال عن مسؤوال يكون فالموكل 
 الموكل الحساب الوكيل قبل من المتخذة التعيدات تنفيذ بأن لمقول الفقياء ذىب حيث. الوكالة
. 4المنفذ غير التعاقد مبدأ أساس عمى وذلك الوكيل، خطأ من بالرغم الموكل تمزم

 

 

                                                           

 في الصادر ،1995 يناير 25 الموافق 1415 شعبان 23 في المؤرخ التأمينات، قانون المتضمن 07-95 رقم القانون  - 1
    ص ،13 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية لمجميورية الرسمية بالجريدة 1995 مارس 8 ل الموافق 1415 شوال 7
 .36-03.ص.

 الحقوقية، الحمبي منشورات الثامن، الجزء ،"والشركات الوكالة مقارنة دراسة المدني القانون شرح في الكامل نخمة، موريس  - 2
 .94.ص ،2007 لبنان،

 .88.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
 .108.ص السابق، المرجع نخمة، موريس  - 4
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 يكون أن دون وكيل بأنو كذبا ادعى أو صالحياتو حدود خارج بعمل الوكيل قام إذا أما 
 تسأل أن يقبل ال فينا ،1معو تعاقد طرف أي تجاه التعويض عن مسئوال يصبح فينا وكيال
 .2 الوكيل عن الصادر التجاوز وعن شخصية مسائمة الشركة

 الوكالة طبقا وىذا الوكيل مع يتعامل الذي المستيمك إلى النظر يجب أخرى جية ومن 
 المادة طبقا الشركة مسؤولية ترتب حيث عنو، الصادرة األفعال عن مسئوال يعتبر إذ الظاىرة

 العام الوكيل مع المفاوضات في العميل يدخل عندما بأنو يقضي فالمنطق ؛(ف.تأ.قا )511
 بأن يعتقد األخير فيذا المفاوضات ىذه أساس عمى العقد إبرام يتم ثم التأمين شركات إلحدى
 االختصاصات حدود ضمن يدخل بالعقد متصل عمل كل أن فيعتقد متعددة صالحيات لموكيل

 .3بيا المفوض

 تحاول التأمين فشركات ذلك عن فضال العمالء، لمصمحة التفسير ىذا القضاء أيد وقد 
 المظاىر بعض باستعمال قام أنو أو لو، الممنوحة لسمطات العام الوكيل تجاوز تثبت أن دائما
 نص تطبيق نطاق من لتتيرب وىذا الفعمية الوكالة بو تتصل أن دون ليا عاما وكيال منو تجعل
 عاما وكيال يعد ال ىنا فالوسيط ذلك إثبات في الشركة نجحت فإذا. (ف.تأ.قا) 511 المادة

 حماية سبيل وفي الغير، فعل عن المسؤولية مجال في آثار من ذلك عمى يترتب بما لمشركة،
 يؤدي الذي التأمين لشركة العام الوكيل أن عمى يستقر جعمتو سياسة القضاء انتيج المستيمك
 .4مأجورة وسيطا يعتبر فينا الشركة قبل من يستحقو أجر بمقابل ذلك ويكون وظائفو

                                                           

 نظر وجية من السعودية الجامعات لمنسوبي الصحي التأمين تمويل بدائل ىبشة، أبو الرحمن عبد بن جمعان بن محمد  - 1
 1422 القرى، أم جامعة والتخطيط، التربية اإلدارة قسم الدكتوراه، شيادة لنيل أطروحة ،8 رقم نموذج التدريس، ىيئة أعضاء

 .45.ص ه،
.  89.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 .90.ص نفسو، المرجع  - 3
 .91.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
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 .1معنوي شخص لمصمحة أو بمقابل كانت ما إذا تزداد مسؤوليتو أن ذلك ومعنى 

 التأمين عقد إبرام بيدف عمالئو أمام والعممية الفنية خبرتو يضع أن عميو العام فالوكيل 
. قا)253 المادة من الثانية الفقرة عميو نصت ما وىذا يمثميا، التي الشركة لمصمحة وىذا
 صالحية من يتأكد أن العميل فعمى أفعالو، عن الشركة مسائمة ضروريا يكون أن دون ،2(ج.تأ

 الشأن ىذا في فتفرض واإلنصاف العدالة قواعد ناحية من ولكن عدمو، من العقد إلبرام الوكيل
 السببية رابطة انقطاع حالة ففي. الشركة أمام مطمق بشكل المستيمك حماية في التعسف عدم
 وبمفيوم ،3الشركة ىذه مسؤولية بانتفاء التسميم الضروري فمن الوكالء ىؤالء وأفعال الشركة بين

 مسؤولية يقرر فالقضاء والوكالء الشركة بين قائمة سببية عالقة وجود ثبت فمتى المخالفة
 .الوكالء ىؤالء أفعال عن الشركة

 الوكيل قبل من المبرم التأمين عقد أن 21/04/1998 بتاريخ صادر قرار في جاء وقد  
 .4 حقيا في آثاره تسري التأمين شركة عن وكيال باعتباره

ذا   شركة أن عمى (ف.تأ. قا) 511 المادة عمييا نصت التي العامة القاعدة كانت وا 
 يجعل مما إستثنائية المادة نص عمى يرد فإنو العموم، وكالئيا أفعال عن مسؤولة تكون التأمين
:   وكالئيا أفعال عن مسؤولة غير التأمين شركة

 

 

                                                           

 .57.ص السابق، المرجع نخمة، موريس  - 1
  -الذكر السالف  -07-95 قانون من 253 المادة من الثانية الفقرة  - 2
 .نفسو والموضع المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
 في المعمقة العميا الدراسات دبموم لنيل رسالة البري، التأمين عقد في الضعيف لمطرف القانونية الحماية الييني، محمد  - 4

 الجامعية السنة ، اهلل عبد بن محمد سيدي جامعة فاس، االجتماعية و االقتصادية و القانونية العموم كمية الخاص، القانون
 .213.ص ،(2005-2006)
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 : األول االستثناء -1

 تصرف قد العام الوكيل يكون أن ضرورة ىو الشركة بو تتمسك الذي التحفظ أن يرد 
. قا)511 المادة النص وفقا وىذا عمييا دعوى يرفع أن لمعميل يتسنى حتى ليا وكيال بصفتو

. 1 (ف.تأ

: الثاني االستثناء-2

 تابعي عن تصدر التي األخطاء عن مسئولة تكون ال التأمين شركة أن في فيتمثل  
 .2الوسيط

 بتنفيذ يقوم ال أن لموكيل يمكن بأنو نستخمص (ج.م.قا)580 المادة نص خالل ومن 
 إما اإلنابة ىذه وتكون بتنفيذىا، القيام أجل من آخر شخص بإنابة يقوم بل بنفسو، الوكالة

 .3ترخيصو بدون أو الموكل قبل من بترخيص

 ويكون صحيحة إنابتو فتكون ترخيص بدون الوكالة تنفيذ في غيره بإنابة الوكيل قام فإذا 
 في أما ،4متضامنين كالىما ويكون تابعو أعمال عن المتبوع مسؤولية نائبو عمل عن مسئوال
 من وىذا الموكل قبل من بذلك لو ترخيص بموجب ذلك وتم شخص بإنابة الوكيل قيام حالة
 لنائبو، اختياره في خطئو حدود في وذلك الوكيل، مسؤولية تقوم فينا الوكالة بتنفيذ قيامو أجل
 .5لو أصدرىا التي التعميمات في خطئو وكذا

                                                           

. 92.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .93.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 الجزائر، والتوزيع، لمنشر الخمدونية دار الثانية، الطبعة الجزائري، التشريع في الوكالة عقد أحكام رمضان، اهلل بوعبد  - 3

 .115.ص ،2008
4 -   
 اهلل بوعبد د. 178.ص ،2004 مصر، الحديث، الجامعي المكتب ،"والكفالة الوكالة" الصغيرة العقود طمبو، أنور  - 5

 .118.ص نفسو، المرجع رمضان،
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 التأمين، عقود مجال في محترفين أشخاص أمام العادي المستيمك حماية إطار وفي لكن 
 الغير؟ أفعال عن المدنية المسؤولية قواعد إعمال في التوسع ضرورة ىنا يفترض ىل

 عن التأمين لشركات العام الوكيل بمسؤولية ليا حكم في الفرنسية النقض محكمة وأقرت 
 يستخدم أن بشرط الوكيل، ىذا قبل من بو المكمفين العمل أثناء وىذا عنيم الصادرة تابعية أفعال
 .1تصرفو تحت العام الوكيل وضعو ما التابع ىذا

 عمى تمقی سوف النياية في المسؤولية ألن وذلك لممسؤولية موسعا الحكم ىذا جاء وقد 
 طبقا وىذا وىذا. 3الوكالء أفعال كل عن مسئولة تكون التأمين شركة ألن ،2التأمين شركة عاتق
 .(ج.تأ. قا) 267 والمادة (ف.م.قا)511 المادة لنص

 مجال في تابعو أفعال عن الوكيل مسؤولية عمى ينص فمم الجزائري لممشرع بالنسبة أما 
 المسؤولية ىذه تترتب وعميو ،(المستيمك وقانون التأمين، قانون) الخاصة القوانين في التأمين
 .(ج.م.قا) 136 المادة نص من األولى لمفقرة طبقا العامة لمقواعد بالرجوع

 ال عادي شخص مجرد يكون أنو حيث (لو المؤمن) الضعيف الطرف حماية إطار وفي 
 اإلجابة تكون بأن يفضل فينا التابعين، وتابعي الشركة تابعي بين ليفصل الخبرة لديو تتوفر
 في القضاء فاستقر الضعيف، لمطرف حماية أقصى تحقيق أجل ومن باإليجاب، التساؤل عمى
 يحق أي ؛4العموم ووكالئيا الشركة بين تضامنية مسؤولية وجود إمكانية عمى الشأن ىذا

 مسؤوال منيما كل فيكون بالتضامن مسئولين باعتبارىما والمتبوع التابع عمى الرجوع لممضرور
 .5التعويض بكامل المضرور اتجاه

                                                           

.  94.ص ،سابق المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .94.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 165.ص السابق، المرجع ريجدا، جورج  - 3
 .94.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
 .159.ص السابق، المرجع مخموفي، محمد  - 5
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 التابع شأن شأنيم العام ووكيميا التأمين شركة أن األحكام أحد في جاء الشأن ىذا وفي 
 عن الناشئة األضرار تعويض أجل من وىذا بينيما تضامنية مسئولية تنعقد أن فيمكن والمتبوع،

 .1 تأمين عقد إلبرام وكالتو أثناء العام الوكيل خطأ

 السماسرة أفعال عن التأمين شركة مسؤولية :الثاني الفرع

 من وذلك شخصين بين النظر وجيات تقريب في عام بوجو السمسار ميام ينحصر  
 الذي الشخص عن وكيال يعد ال التجارية األعمال في فالسمسار وعميو معين، عقد إبرام أجل
 .2لحسابو يعمل

 الشخص: أنو عمى (ج.تأ.قا)258 المادة نص في السمسار الجزائري المشرع عرف وقد 
 التأمين وشركة التأمين طالبي بين التوسط مينة الخاص لحسابو يمارس معنوي أو طبيعي
 ".تجاىو ومسؤوال لو لممؤمن وكيال التأمين سمسار ويعد التأمين عقد اكتتاب بفرض

 المؤمن بين التقريب في تتمثل السمسار ميمة بأن لنا يتضح النص ىذا خالل فمن 
 في دوره يقتصر بل المؤمن، ىذا عن نيابة العقد إبرام سمطة لو تكون ال بحيث التأمين وطالبي
 االعتماد عمى التأمين سمسار مينة ممارسة وتتوقف لدييا، التأمين في الراغبين عن البحث
 .3لمتأمين الوطني المجمس استشارة بعد بقرار بالمالية المكمف الوزير إياه يمنحو الذي

 يطمبيا التي لمشروط مستوفيا يكون أن البد االعتماد ىذا السمسار منح أجل ومن 
 .تجاىو ومسئوال لو المؤمن عن وكيال يعد المادة نص خالل من والسمسار. 4القانون

                                                           

 .94.ص نفسو، المرجع  - 1
 عن المترتبة اآلثار الوكالة، أركان الوكالة،) القانونية التصرفات في الوكالة الرحمن، عبد أحمد الرحمن عبد شريف محمد  - 2

 .40.ص ،2009 مصر، والتوزيع، لمنشر والقانون الفكر دار ،(الوكالة إنتياء الوكالة،
 .207.ص السابق، المرجع خضراوي، اليادي  - 3
  -الذكر السالف -95/340 رقم التنفيذي المرسوم من الرابعة المادة  - 4
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 ال (الو المؤمن) العميل لحساب تكون األصل فبحسب تبعية، عالقة ىناك كانت فمتى وعميو
 شركة مسئولية في البحث المنطقي غير من يبدو الشأن ىذا وفي التأمين، شركة لحساب
 .التأمين عقد إبرام في توسط الذي التأمينية العممية سمسار يرتكبيا التي األخطاء عن التأمين

 الشركة األخير ىذا تبعية منيا يستخمص حاالت ىناك نجد فقد ذلك، كل من الرغم وعمى
 فينا. (ف.تأ. قا)511 المادة لنص طبقا مسئوليتيا يرتب ما وىذا عنيا، وكيال ويعد التأمين
.  تباعة سنتناولو ما وىذا. 1ظاىرة وكالة أو حقيقية وكالة السمسار وكالة تكون

 :التأمين عقد في لمسمسار الحقيقية الوكالة:  أوال

:  صورتين عمى ترد مفوض غير سمسار باعتباره السمسار سمطة أن إلى اإلشارة تجدر

 وكيل بأنو يقال ال جية فمن الحدود، موضحة غير فييا سمطتو تكون :األولى الصورة-1
 التوسط مجرد عمى مقصورة ميمتو إن يقال ال أخرى جية من و عام، توكيل ذو أنو أو مفوض

 مع التأمين عقد إبرام في سمطة لديو تكون ال الحالة ىذه ففي وعميو لو، المؤمن عن البحث في
 .2لو المؤمن

 التوسط مجرد عمى ومقصورة الحدود موضحة الوسيط سمطة فييا فتكون :الثانية الصورة -2
 مع التأمين عقد إبرام في السمطة الحالة ىذه في لموسيط يكون فال لو، المؤمن عن البحث في

 .3لو المؤمن

 عقد) الضمان عقد إبرام ليم يحق وال الضامن، عن وكالء يعتبرون ال فالسماسرة إذن 
 .4نفسيا الضمان شركة ىي (لو المؤمن) المضمون مع التأمين عقد بإبرام يقوم والذي (التأمين

                                                           

 .100.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .1167.ص السابق، المرجع السنيوري، الرزاق عبد أحمد  - 2
 .1168.ص السابق، المرجع السنيوري، الرزاق عبد أحمد  - 3
 .41.ص السابق، المرجع الرحمن، عبد أحمد الرحمن عبد شريف محمد  - 4
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 وجدت فإن التأمين، شركات عن عاما وكيال ليس السمسار أن العامة فالقاعدة وعميو 
 تمنح الخاصة فالوكالة. نطاقيا حيث ومن مدتيا حيث من ومحددة خاصة وكالة فتكون الوكالة

ما الكتابة طريق عن وذلك صراحة إما لمسمسار  وحسب الظروف حسب تستخمص إذ ضمنيا وا 
 تدخل األصل في ىي سمطات السمسار منح خالل من تكون الصريحة فالوكالة المالبسات؛

 قد شؤون في سمطات لمسمسار تمنح قد أنو أي ؛1التأمين شركات وصالحيات سمطات ضمن
 قبض وكذا لو، لممؤمن لتسميميا الشركة من الوثيقة تسمم مثل ،2وتنفيذه التأمين عقد بإبرام تتعمق

 التي البيانات وتسمم المؤمن، من االمتداد عقود وتسميم دفعيا، الواجب والتعويضات األقساط
 .3التأمين سريان أثناء وىذا لممؤمن يقدميا أن لو المؤمن عمى يجب

 وىذا العموم وكالئيا أو التأمين لشركات األصيل اختصاص ضمن يدخل ىذا فكل وعميو 
 ىذا لو منح ما إذا بخالف الشركة عن وكيال يصبح ىنا فالسمسار الوكالة، بنود حسب

 .4كتابة االختصاص

 بل عنيا مسؤوال يكون وال لممؤمن ممزمة تكون ال السمسار تصرفات أن إذن فالقاعدة 
 السمسار بو وعد عما مسؤوال يكون ال المؤمن أن كما شخصية، بصورة السمسار يتحمميا
 ىذه إضافة  من أو التأمين وثيقة تتضمنيا التي العامة التأمين شروط بتعديل لو لممؤمن

 غير بأمور أوىمو ما إذا لو المؤمن اتجاه خطئو عن أيضا السمسار يسأل كما الشروط،
 .5الضمان طبيعة عن صحيحة

 خالل من تستخمص ضمنية وكالة لمسمسار الممنوحة الوكالة تكون أن يمكن كما 
 تأمين شيادات السمسار بتسميم التأمين شركة تقوم كأن السمسار، األعمال العممية الممارسات

                                                           

 .101.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .1168.ص نفسو، المرجع السنيوري، الرزاق عبد أحمد  - 2
 .208.ص السابق، المرجع خضراوي، اليادي  - 3
 .102.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
 .208.ص السابق، المرجع خضراوي، اليادي  - 5
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 بيذا أقر قد الفرنسي والقضاء بالعميل، الخاصة البيانات ملء فقط عميو ويبقى مسبقا موقعة
 األعمال من متبادلة تقارير وجود األوراق من استخمص عندما ىذا ضمنية، وكالة وجود الشأن
 نماذج بوجود ىذا أكد وقد ليا تابعا باعتباره السمسار وبين متبوعا باعتبارىا التأمين شركة بين

 السمسار إلى الشركة من توجييات وصدور عمييا المدعى الشركة إلى منسوبة التأمين لعقود
 بتاريخ العقد سريان ببدء السمسار من طمب العميل أن إذ العقد، سريان بدء تواريخ لو حددت
 كونت كميا الظروف فيذه الشركة، قبل من لو الممنوحة بالتوجييات تقيد قد والسمسار معين،
 جعل مما السمسار إلى الشركة من ممنوحة وكالة بوجود صحيحا اعتقادا الموضوع قاضي لدى

 .1 (ف.ت.قا)511 المادة لنص وفقا وىذا السمسار ىذا أفعال عن مسئولة الشركة

 طرفا يكون والذي لو المؤمن حماية إلى أدى الذي الفرنسي القضاء بموقف نشيد كما 
 متخصصين بين يقع قد الضعيف الطرف وىذا عادي، مستيمك مجرد يكون الغالب وفي ضعيفا
. العمالء مصمحة عن النظر بغض مصالحيم تحقيق أجل من بينيم فيما اتفاقات بإبرام يقومون
 أعمال عن يسأل متبوعا باعتبارىا التأمين شركات عمى الرجوع قبول منطقيا يكون حيث

 شركة بين الوكالة وجود بإثبات المضرور نجح متى وىذا ليا تابعا باعتباره وذلك السمسار
 .2ضمنية أو صريحة الوكالة ىذه كانت سواء والسمسار التأمين

 :التأمين عقد في لمسمسار الظاهرة الوكالة: ثانيا

 يجب الوكيل بيا قام التي األفعال عن الموكل عمى الرجوع من المضرور يتمكن حتى 
 أن ودون لموكالة، ممارستو أثناء وىذا معين خطأ ارتكب قد الوكيل يكون أن الحالة ىذه في

 الغير ىذا معرفة ولكن الحدود، بيذه يعمم الغير أن افترضنا إذا وىذا الوكالة ىذه حدود يتجاوز
 .3السيل باألمر ليس الموكل وكالة لحدود

                                                           

 .103-102.ص.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .103.ص ،سابق المرجعسعيد السيد قنديل ،   - 2
.  65.ص السابق، المرجع الرحمن، عبد أحمد الرحمن عبد شريف محمد  - 3
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 تطبيق الشأن ىذا في القضاء استقر الوكيل مع يتعامل الذي النية حسن الغير ولحماية 
 عن نائبا الظاىر الوكيل العتبار ويشترط ،"le mandat apparent" الظاىرة الوكالة فكرة

 مع تعامل الذي الغير يخدع أن شأنو من لمموكل منسوب خاطئ خارجي مظير قيام الموكل
 اعتقاد يسود عندما الظاىر، الوضع حالة في تنشأ الظاىرة، الوكالة أن ويالحظ. الظاىر الوكيل
 الغير رجوع إمكانية يبرر ما وىذا ،1آخر شخص عن وكيال الشخص ىذا بأن األفراد لدى شائع
 .وكالئو أفعال عن الموكل عمى

:  بأن 1962 عام قررت إذ المبدأ ىذا إقرار في السبق ليا الفرنسية النقض فمحكمة 
 وىذا الخطأ، إليو ينسب لم أنو ولو حتى الظاىرة لموكالة وفقا مسئوال يكون أن يمكن الموكل"

 يفترض حيث. الوكالة حدود في أعمالو يمارس الوكيل بأن مشروع اعتقاد الغير لدى تولد متى
 .2الوكيل سمطات حدود من بالتحقق لمغير تسمح لم ظروف وجود

 عمى المفروض لاللتزام مصدرا الفكرة ىذه تصبح عميو وبناءا الظاىر فكرة عمى يقوم ىنا فالحكم
 عن الشخص مسؤولية لقيام وذلك الظاىرة الوكالة فكرة عمى اعتراض ىناك أن غير. الموكل
 .3بفائدة عميو تعود أن وبدون إرادتو دون آخر شخص من صدرت افعال او يرتكبيا لم اخطاء

 فشرط الفضالة وليس الظاىرة الوكالة ىو الرجوع أساس بأن االعتراض ىذا عمى رد إذ 
 صاحب عمى بالفائدة يعود الفضولي بو قام الذي العمل يكون أن ىو لمفضالة وفقا الرجوع
نما عام بشكل تطبيقيا يتم ال الظاىرة الوكالة فنظرية كذلك األمر أن وبما العمل،  ضوابط وفق وا 
 :يمي فيما تتمثل والتي ،4محددة وشروط

                                                           

 .66.ص نفسو، المرجع  - 1
.  104.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 .105ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
 .نفسو والموضع المرجع  - 4
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 الوكيل مع تعامل الذي الغير يكون أن نيابة، بدون ولكن الموكل باسم الوكيل يعمل أن 
 منسوب لموكالة خارجي مظير يقوم أن الموكل، عن نائب الوكيل بأن يعتقد حيث النية، حسن

 .1قائمة وكالة بوجود العتقاده الكافي العذر لديو الغير يجعل مما لمموكل

 ال ىذا فاعتقاده جسيما، المضرور خطأ كان ما إذا عميو يعول ال االعتقاد ىذا أن غير 
 المفترض من أو يعممو سبب عمى مبنيا خطؤه يكون كأن المعقولية، لمعيار وفقا يدعمو ما يجد
 خطئو كان شخص لحماية مبرر أدني يوجد فال وعميو. الوكالة وجود ينفي ما وىذا يعممو أن

 اإلشارة تجدر كما خطئو، نتيجة لحقتو أضرار عن بالتعويض المطالبة في استناده ىو الجسيم
 .2عادي مستيمك مجرد أو متخصصا المتعاقد كان ما إذا يختمف األمر أن إلى أيضا

 إلى منسوب مظير ىو الغير ضمل الذي الخارجي المظير أن ذكره سبق مما يتضح 
 بدون أو بتقصير وذلك الخارجي، المظير ىذا خمق في السبب ىو الموكل أن أي الموكل؛
 الوكالة باعتبار الوسيط أعمال عن األصيل مسؤولية تنعقد أن يمكن عميو وبناء ،3منو تقصير
 مدى تقدير ومسألة ،4يدعيو ما يثبت أن الظاىرة الوكالة وجود يدعي من عمى فيتعين الظاىرة،

 .5الموضوع لقاضي التقديرية السمطة إلى ترجع إنما الظاىرة الوكالة قيام

 العامين لوكالء بالنسبة الظاىرة لموكالة تطبيقو أثناء كثيرة صعوبات يجد ال فالقضاء 
 بالنسبة ولكن الموكل، قبل من ليم الممنوحة سمطاتيم لحدود تجاوزىم عند التأمين الشركات
 يعد ال األصل في السمسار ألن الوكالة ىذه إثبات لصعوبة وذلك يختمف ىنا فالوضع لمسمسار

                                                           

 .340-338.ص.ص السابق، المرجع الرحمن، عبد أحمد الرحمن عبد شريف محمد  - 1
 .107-106. ص.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 .343.ص نفسو، المرجع الرحمن، عبد أحمد الرحمن عبد شريف محمد  - 3
 .107.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
 .138.ص السابق، المرجع رمضان، اهلل بوعبد  - 5
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ن التأمين، شركة عن خصوصا و األطراف عن وكيال  طالب عن وكيل ىو الغالب في كان وا 
 .1 التأمين

 وىذا التأمين شركة عن وكيال السمسار اعتبار يمكن األحيان بعض ففي القول سبق كما 
 يرتب لخطأ ارتكابو عند وىذا الشركة عمى الرجوع لمغير يمكن مما خاصة، ضوابط وفق

 عمى الظاىرة الوكالة تطبيق يمكن إذ الوكالة؛ في العامة النظرية بتطبيق وىذا المسؤولية
 عند الشركة عن ظاىرأ وكيال يعتبر السمسار أن حكم صدر فقد. الحاالت بعض في السمسار

 .2الشركة عمى مستحقة بتعويضات خاصة فواتير عمى الشركة ختم بوضع قيامو

 ال شخص يد في أختاميا الشركة تترك بأن يعقل ال حيث منطقيا الحكم ىذا ويعتبر 
 صاحب عاتق عمى التزامات يرتب األوراق عمى ختم وضع أن خاصة رابطة، أية تجمعيما
 .3الظاىرة الوكالة قواعد تطبيق يمكن موضوعية وبكل ذلك عمى وبناء الختم،

 :التأمينية العملية ووسطاء التأمين شركات بين المتبادلة المسؤولية: الثاني المطلب

 الوكيل أفعال عن التأمين شركة مسؤولية حدود عن األول المطمب في تطرقنا بعدما 
 مواجية في التأمين شركة مسؤولية بتبيان المطمب ىذا في سنقوم السماسرة، أفعال وعن العام

 .(الثاني الفرع مواجيتيا في وساطئيا ومسؤولية ،(األول الفرع) التأمين عقد وسطاء

:  التأمين عقد وسطاء مواجهة في التأمين شركة مسؤولية: األول الفرع

 وسطاء من بوسيط يتصل بل المؤمن مع مباشرة يتعاقد ال لو المؤمن بأن سابقا رأينا 
 يتدخل سمسارة أو المؤمن عن عامة" وكي يكون أن إما الوسيط ىذا سابقا تطرقنا وكما التأمين

 العام وكيميا مواجية في تقوم قد التأمين شركة مسؤولية فإن وعميو التأمين عقد إبرام أجل من
. (ثانيا) معينة شروط تحقق عند وىذا السمسار مواجية في أو (أوال)

                                                           

 .109-108. ص ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
.  109.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 .110.ص نفسو، المرجع  - 3
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 :العام وكيمها مواجهة في التأمين شركة مسؤولية: أوال 

 le traité de" 44تسمی فرنسية فقيية نظرية ىو ىنا المسؤولية أساس إن 
nomination "منح بينيا ومن متعددة مجاالت في تجارية توكيالت لمنح النظرية ىذه وتطبق 

 عقد بإبرام وىذا معينة، تأمين شركة لحساب التأمين عقود إبرام في الصالحية الوسطاء بعض
 إذ لكالىما؛ حصرية التزامات ىناك يكون العقد ىذا بموجب أنو حيث والوكيل التأمين شركة بين
 واختصاصا معين إقميم نطاق في مكانية اختصاصا الوكيل بمنح تمتزم التأمين شركة أن نجد

 نفس آخر لوكيل تمنح أن لمشركة يجوز وال األخطار من معينة مجموعة بشأن نوعية
 .1النوعي و المكاني االختصاص

 الوكيل أن عمى 341-95 التنفيذي المرسوم من 9 المادة في نص الجزائري فالمشرع 
 تعيينو عقد في عمييا المنصوص التأمين عمميات بإنجاز العامة وكالتو مقر دائرة في ينفرد العام
 .2األعمال ىذه بتسيير وينفرد

 االتفاق يتم التي العقود من معينة مجموعة بإبرام العام الوكيل يمتزم آخر جانب ومن 
 بنفس تتعمق عقود إبرام في أحقيتو عدم إلى اإلشارة يجدر أنو غير الوكالة، عقد في عمييا
 أقساط استالم في الحق لو منح إذا ما حالة وفي ،3أخرى شركات أو شركة لحساب الخطر
 يجب كما آخر، غرض ألي يستعمميا أن لو يحق ال الحالة ىذه ففي الشركة لحساب التأمين
 التي الشركة قبل من عمييا يحصل التي والبيانات المعمومات و الشروط سرية عمى أيضا عميو
 .4أخرى تأمين شركة إلى والمعمومات البيانات تمك إفشاء وعدم معيا، تعاقد

                                                           

 .113-112.ص.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 . الذكر السالف ،95/341 التنفيذي المرسوم من 9 المادة نص  - 2
 .113.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
 وسطاء أعمال وتنظيم التأمين وساطة نظام ضوء عمى التأمين لوسطاء الجنائية المسؤولية مصبح، المجيد عبد عمر د  - 4

 واتجاىاتو لمتأمين القانونية الجوانب والعشرون، الثاني السنوي المؤتمر اإلمارات، دولة في 2013 لسنة (15) رقم التأمين
 .245-244.ص.ص ،2014 المتحدة، العربية اإلمارات الجامعية، المدينة كمية المعاصرة،
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 .موكمو ولحساب لمصمحة يعمل أن الوكالة في العامة لمقواعد واستنادا عميو يتعين حيث 

 إذا أي المتقابمة؛ االلتزامات بين التوازن ضرورة تفرض العدالة فإن السياق ىذا وفي 
 عمييا،  المتفق العمولة إعطائو بعدم وىذا الوكيل مواجية في التزاماتيا تنفيذ في الشركة أخمت

 عمى ذلك أثر لو حتى لصالحيا عقود إبرامو بعدم وىذا بحقو يتمسك أن األخر ىو يستطيع إذ
 داخل ليا آخر فرع بفتح بقياميا وىذا بالتزاماتيا تخل قد الشركة أن كما. عمييا المتفق الحصة
 مع تغطيتو عمى االتفاق تم الذي نفسو ىو ونشاطو األول، لموكيل المكاني االختصاص دائرة

 .1الفرنسي لممشرع بالنسبة ىذا عميو يفرض بما يخل أن لموكيل يحق وىنا األول الوكيل

 أو آخر عام وكيل عمى تعتمد أن التأمين لشركة أجاز فقد الجزائري لممشرع بالنسبة أما 
 الوكيل بيا ينفرد كان التي التأمين عمميات لنفس وممارستيم نفسيا الدائرة في عامين وكالء عدة

 المشرع أعطاه استثناء بمثابة يعد وىذا ،2ذلك يتطمب األعمال حجم كان متى وىذا األول
 .الضرورة حالة في وىذا آخرين وكالء بتعيين قياميا أجل من التأمين الشركة الجزائري

 تضمنتيا تأمين وثيقة أية فسخ حق التأمين لشركة أعطى الجزائري المشرع أن كما 
 بنية أو مباشرة العام الوكيل تضر بإجراءات الفسخ يتعمق أال بشرط العامة الوكالة محفظة
 تقوم ال وحتى الفسخ في حقيا استعمال في التأمين شركة تتعسف ال حتى وىذا. 3بو اإلضرار
 .بالوكيل باإلضرار

 الحساب عقد بإبرام وقام بالتزاماتو الوكيل إخالل حالة في أنو إلى ىنا اإلشارة يجدر لكن 
 تقوم بأن ليا يحق ىنا التوكيل، مانحة الشركة تغطية بنطاق يتعمق خطر بشأن التأمين شركة
 الحرائق األخطار األساسي النظام الئحة من 19 المادة نص بموجب وىذا العقد بفسخ

 وكالء نظام الئحة من 16 المادة نص وكذا الفرنسي، التشريع من المتنوعة واألخطار والحوادث
                                                           

 . 115-114.ص.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 . الذكر السالف 95/341 التنفيذي المرسوم من 9 المادة نص من الثانية الفقرة  - 2
 .الذكر السالف 340 /95التنفيذي، المرسوم من 30 المادة نص  - 3
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 النظام الئحة نصوص خالل من ولكن التشريع، نفس من الحياة عمى التأمين شركات عموم
 إذا وىذا الفسخ، حق أي الحق ىذا نفس الموكيل يعطوا لم األخطار من النوعين ليذين األساسي

 .1العام لموكيل المكاني االختصاص في والمتمثمة التزاماتيا عن بالخروج التأمين شركة قامت ما

 الوكالء الفعالة الحماية تحقيق في قصور فييا يوجد الخاصة النصوص ىذه فإن وعميو 
 األساسي النظام الئحة من 15 بالمادة التمسك الوكيل يستطيع ولكن التأمين، شركات عموم
 الخاصة المتنوعة واألخطار والحوادث الحرائق بأخطار الخاصة التأمين شركات عموم لوكالء

 يتعمق لمتأمين العام الوكيل اختصاص دائرة تحديد: "أن عمى تنص والتي الفرنسي، التشريع من
 باتفاق إال المبدأ حيث من تعديمو يمكن ال االختصاص ىذا ونطاق التسمية نظرية بشروط
 موافقة عدم وقابمو التأمين شركة جانب من مطموبة التعديل كان فإن وعميو التعاقد أطراف
 وعميو ،2القانون في المحدد لمشروط وفقا التحكيم طريق عن يحل النزاع ىذا فإن الوكيل،
 إال لمتأمين العام الوكيل االختصاص دائرة تعديل يمكن ال أنو عمى نص الجزائري فالمشرع
 .3ذلك عمى التعيين عقد طرفي باتفاق

 ال التوكيل مانحة الشركة أن يتضح الذكر السالفة الالئحة من 15 المادة لنص وبالرجوع 
 بإرادتيا العام لموكيل المكاني االختصاص بدائرة الخاصة التعاقد شروط تعديل ليا يجوز

 حماية أية يمنح لم الواقعية الناحية من فإنو النص ليذا مخالفة ىناك ترتبت إن ولكن المنفردة،
 أجل من إجباريا التحكيم إلى المجوء جعمت 15 المادة من الثانية الفقرة أن ذلك. لموكيل فعالة
 لم 1949 مارس 5 في األساسي النظام الئحة صدور منذ وأنو البند، بيذا يتعمق نزاع أي حل

 .4التنفيذ موضع ووضعيا لمتحكيم القانونية الشروط تحدد تنفيذية قرارات أية تصدر

                                                           

 .115.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 .116.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 الذكر السالف 95/340 رقم التنفيذي المرسوم من 16 المادة من الثالثة الفقرة نص  - 3
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 تطبيق مجمس إلى بمجوئو ذلك و الصمح إلى الوكيل يمجأ أن يمكن القصور ىذا فأمام 
 ىذا يخرج فمم التأمين أساتذة تعبير وحسب المعنية األطراف بين لمتوفيق المختصة الالئحة
 لو يحق الالئحة من 16 المادة نص خالل من لموكيل يمكن كما. النور إلى واقعيا الحل

 آخر وكيل أن لو عمييا سيحصل كان التي السابقة لمعمولة خسارتو عن ماليا تعويضا تقاضي
 إنفراد جراء وذلك بضرر أصيب بأنو بإثبات يقوم أن سوى عميو ما فينا عمييا، يحصل لم

 الخاصة النصوص في الموجود القصور وأمام أنو غير موافقتو، بدون و وحدىا بالتعديل الشركة
 520 المادة من الثانية الفقرة تفسير من باستفادتو وىذا حقوقو عمى يحصل أن الوكيل يستطيع

 .1 (ف.تأ.قا)

 المطالبة في الوكيل تمنح لم المادة ىذه أن وذلك التفسير ىذا عمى اعتراض يوجد أنو إال 
 الجزئي، وليس الكمي اإلنياء حالة في إال التعديل جراء من لحقتو التي األضرار عن بالتعويض

 لوكالء األساسية النظم ولوائح التأمين بقانون الخاص النص أن يتضح كمو ىذا خالل ومن
. 2بالتزاميا الشركة إخالل عند الكافية الحماية المضرور لموكيل تمنحا لم التأمين شركات عموم

 :السمسار مواجهة في التأمين شركة مسؤولية: ثانيا

 المفروضة بالتزاماتيا إخالليا عند السمسار مواجية في التأمين شركة مسؤولية تقوم 
 في العام المبدأ أن حيث التجاري القانون نصوص الطرفين كال التزامات ويحدد عمييا،

 راجع وىذا ،3النية وحسن واألمانة المعاممة طرفي بين المتبادلة الثقة ىو التجارية المعامالت
 .4تاجر عن عبارة أيضا ىو السمسار أن إلى

                                                           

 .118.ص نفسو، المرجع  - 1
 . 117.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 2
 .122. ص نفسو، المرجع  - 3
 .44.ص السابق، المرجع بودالي، محمد  - 4
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 معمومات بتقديم التزاميا: منيا عديدة السمسار مواجية في التأمين شركة والتزامات 
 التزاميا وكذلك. التأمين عقد إبرام أثناء ليا فنيا مساعدا باعتباره لمسمسار والصحيحة الالزمة
 إذا أي عمالئو؛ أمام مكانتو عمى حفاظا العمالء مواجية في السمسار حقوق احترام بضرورة

 تخفيض أن ويثبت السمسار أبرمو الذي العقد شروط بتعديل قامت التأمين شركة بأن ثبت
 تقوم ىنا السمسار ىذا في العمالء ثقة من وقمل النية بسوء تم عميو االتفاق تم الذي القسط

 طويل زمن منذ الفرنسي القضاء استقر الشأن ىذا وفي. السمسار ىذا مواجية في مسؤوليتيا
 التي العقود جميع بإلغاء الشركة قيام السمسار مواجية في الشركة لمسؤولية مرتبا يعد أنو عمى

 في عمييا المدعى التأمين شركة جانب من تعسفا ذلك يعد أن ويمكن السمسار، ىذا أبرميا
 القضاء يكون وحتى وسطائيا، طريق عن عقود من يبرم ما إلغاء أو تعديل في لحقيا استعماليا

 حق يسقط الحالة ىذه في اإلنياء ليذا مشروع مبرر القاضي وجد متى أي لمعدالة نبراسا
 .1اإلنياء ىذا عن بالتعويض الشركة يطالب أن في السمسار

 التأمين، عمميات مجال في ومحترفين متخصصين بين عالقة ىي ىنا العالقة أن وبما 
 أنو غير. مسؤوليتيا تقوم حتى الشركة جانب في جسيم خطأ وقوع يثبت أن السمسار فعمى

 ضمنية، وكالة ىي لمسمسار المسندة الوكالة حاالت معظم ألن الحالة ىذه في اإلثبات يصعب
 .2الشركة جانب في الجسيم الخطأ إثبات يصعب أنو كما

:  التأمين شركة مواجية في الوسيط مسؤولية :الثاني الفرع

 التأمينية العممية وسطاء مواجية في مسؤولة تكون التأمين شركة أن سبق فيما تحدثنا  
 بين المتبادلة لاللتزامات نظرا تبادلية تكون ىنا المسؤولية ىذه أن غير بالتزاماتيا، أخمت ما إذا

 الشيء نفس أيضا الشركة، مواجية في مسئوال يكون العام الوكيل أن أي والوسطاء؛ الشركة
.  مسؤوليتو يرتب مما بالشركة ضررا يمحق خطأ اآلخر ىو يرتكب قد لمسمسار بالنسبة
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 :التأمين شركات مواجهة في العام الوكيل مسؤولية: أوال

 تتحقق التي وىي الشخصية مسؤوليتو ىي العام لموكيل المدنية بالمسؤولية المقصود إن 
 عما أي نفسو، المسئول من يصدر عمل عمى تترتب التي تمك أي الشخصية؛ األعمال بمناسبة
. التوكيل منحتو التي التأمين شركة مع بالتضامن مسؤوال يكون أن وليس أخطاء من يرتكبو
 من لحقيا ما بسبب العام وكيميا عمى الرجوع فييا لمشركة يحق التي الحاالت ىنا ونقصد
 بحدود ممزما يكون الوكيل فإن وعميو. 1لحسابيا أبرمو الذي التأمين عقد عن نتجت أضرار
 التي والتصرفات الوكالة سعة مدى ناحية من الحدود ىذه عن يخرج فال المرسومة، الوكالة

 مسئوال يكون العام الوكيل أن أي ؛2 الموكل رسميا التي التنفيذ طريقة ناحية من وال تضمنتيا،
 مع بالتعاقد الوكيل يقوم كأن لو الممنوحة الوكالة حدود تجاوز إذا التأمين شركة مواجية في

 ىذه وفي الوكالة، عقد بموجب بو التعاقد عمى لو المسموح الحد عن يقل بقسط لو المؤمن
 في جانبيا من تعسفا ذلك يعد أن دون الوكالة بإنياء الشركة تقوم التجاوز ليذا وكجزاء الحالة

 الثانية الفقرة عميو نصت لما طبقا وىذا. 3الوكالة عقد إنياء في المنفردة وبإرادتيا حقيا استعمال
 .4 (ج.ت.قا) 34 المادة من

 دفع إيصاالت بتزوير العام الوكيل قيام باريس استئناف محكمة اعتبرت لذلك وتطبيقا 
 األقساط من أكثر مبالغ بكتابة قام ألنو وذلك منو، جسيما خطأ يعد المستحقة األقساط
 المحكمة اعتبرت وقد الخاص، لحسابو المبمغين بين الفارق عمى يحصل أن أجل من المستحقة

                                                           

 .126.ص نفسو، المرجع  - 1
 .96.ص السابق، المرجع رمضان، اهلل بوعبد  - 2
 د. 127.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 3
 يجوز فال معينة بمدة محدد غير تجارية الوكالة عقد كان إذا: كالتالي (ج. ت.ق) 34 المادة من الثانية الفقرة نص يجري  - 4
 .الطرفين أحد من خط صدور حالة في إال لألعراف، ومطابق مسبق إخبار دون فسخو الطرفين لكال
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 مما الوكيل قبل من الجسيم لمخطأ باستنادىا وىذا مشروع ىو الشركة قبل من الوكالة عقد إنياء
 .1التعويض طمب في الحق ليا يصبح

 أو الموكل يخدع أن الوكيل حاول إذا أي ؛2األمانة عقود من الوكالة عقد فباعتبار وعميو 
 متى أي باألمانة؛ التزامو وىي مينية التزامات عميو فتقع تاجرا باعتباره وذلك ،3األمانة أساء إذا
 يعد األمر فيذا إتمامو في الموكل النشاط نفس يمارس سابق موكل لحساب يعمل بأنو ثبت
 النظام الئحة من 26 المادة حظرت فقد الشركة، مواجية في مسؤوليتو يرتب جسيما خطأ

 وكالتو أثناء يبرميا كان عقود لمشركة العام الوكيل إبرام  -إلييا وأشرنا سبق التي األساسي
 ثالث لمدة وذلك السابق نشاطو فيو يمارس كان الذي المكاني اختصاصو دائرة نفس في السابقة
 بخالف يقضي اتفاق يوجد لم ما العقود من النوعية بيذه المتعمق نشاطو وقف تاريخ من سنوات
ن ذلك،  .4القديم الموكل الحساب اإلبرام يتم أن فيجب كذلك كان وا 

 ىذا خالل فمن المنافسة، بعدم التزاما العام الوكيل عمى يفرض النص ىذا فإن وعميو 
 دائرة في تكون الممارسة ىذه ولكن الوكالة بانتياء النشاط نفس يمارس أن لموكيل يمكن النص

 .5آخر مكاني اختصاص

 أثناء يبرميا يكن لم أخطار ضد التأمين عقود بإبرام يقوم أن العام لموكيل يمكن كما 
 أي مؤقت؛ ىو المادة ىذه في الحظر وىذا المكاني، اختصاصو دائرة نفس داخل السابقة الوكالة

 دائرة داخل النشاط نفس يمارس أن من العمر طوال العام الوكيل يمنع أن يمكن ال أنو

                                                           

 .نفسو والموضع المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 الصادرة النقض وأحكام (تقصيرية-عقدية) المدنية، المسئولية عن المدني التعويض في الوسيط عرفو، الوىاب عبد السيد  - 2

 .175.ص ،2005 مصر، الجامعية، المطبوعات دار فييا،
 .58.ص السابق، المرجع نخمة، موريس د  - 3
 . 127.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
 .128.ص نفسو، المرجع  - 5
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 يمكن النص وىذا التجارة، حرية وقواعد العام النظام فكرة مع يتعارض ىذا ألن اختصاصو
 .1إليو أشرنا الذي المطمق المنع عدا فيما العام بالنظام يتعمق ال ألنو مخالفتو عمى االتفاق

 التنفيذي المرسوم من 25 المادة خالل من نص فقد الجزائري لممشرع بالنسبة أما 
 أن ميامو، ممارسة عن توقف الذي لمتأمين العام لموكيل يمكن ال: "أنو عمى نص 95/341
 إال مباشر غير أو مباشر تقديما أجميا من أعتمد التي التأمين عمميات سنوات ثالث خالل يقدم
 حذو حذا الجزائري المشرع أن أي.  2التأمين وشركة مستخمفو وبين بينو اتفاق حصل إذا

.  الزماني النطاق يخص فيما وذلك الفرنسي المشرع

 :التأمين شركة مواجهة في السمسار مسؤولية: ثانيا

 لو المؤمن عن البحث في التوسط مجرد عمى قاصرة التأمين سمسار مأمورية إن 
 رأينا وكما ، 3بيا المتعيد التأمين وثيقة عميو المؤمن بتسميم قيامو بمجرد تنتيي ىنا ومأموريتو

 ييمنا ما و.  ظاىرة أو حقيقية تكون ىنا ووكالتو الشركة عن وكيال السمسار ىذا يكون قد سابقا
 أو حقيقية وكالة عنيا وكيال يكون التي الشركة اتجاه اللتزاماتو تأديتو وأثناء السمسار أن ىنا

 باألقساط العمالء مطالبة لعدم وىذا الشركة اتجاه مسئوال يكون فالسمسار عميو وبناء ظاىرة،
 .4بالتقادم بالقسط المطالبة في الحق انقضاء إلى أدى ىذا واىمالو عمييم المستحقة

 وتعطييا مادية أضرار تمحقيا قد ىنا فالشركة بالقسط المطالبة في التأخير ىذا وجراء 
 مسؤوال يكون السمسار أن كما ضرر، من لحقيا عما بتعويضيا السمسار تطالب أن في الحق
 عمييا توافق لم بشروط ليم لممؤمن تأمينية تغطية شيادات بمنح قام إذا الشركة مواجية في

 يحق وعميو. ليم المؤمن مواجية في بالتغطية ممزمة الشركة أصبحت ىنا وبسببو الشركة،

                                                           

.  128.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 1
 . الذكر السالف 95/340 التنفيذي المرسوم من 25 المادة نص  - 2
 .1168.ص ،3 اليامش رقم السابق، المرجع السنيوري، الرزاق عبد أحمد  - 3
 .130-129.ص.ص نفسو، المرجع قنديل، السيد سعيد  - 4
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 في تعسف قد السمسار أن ذلك ليم لممؤمن دفعتو بما السمسار عمى الرجوع ىنا لمشركة
 .1الشركة قبل من لو الممنوحة الصالحيات بتجاوزه حقو استعمال

 إخطار في المتمثل بواجبو قيامو عدم عند الشركة مواجية في السمسار مسؤولية وتقوم 
 يقبل لن المؤمن بأن الخاطئ العتقاده راجع وىذا لو المؤمن بو أبمغو الذي الخطر بتفاقم الشركة
 السمسار وكالة إنياء ىو مناسبا الشركة تراه تعويض أفضل فإن األخير وفي التفاقم ىذا تغطية
. 2 لموكيل بالنسبة الحال ىو كما ظاىرة أو حقيقية كانت سواء

 عند فقط تقوم ال التأمين لشركة المدنية المسؤولية أن المبحث ىذا في قيل ما مجمل 
 إخالليا عند أيضا المدنية مسؤوليتيا تقوم بل لو، المؤمن تجاه العقدية بالتزاماتيا إخالليا

 عقدية، عالقة عن دائما ناتجا يكون ال الوسطاء تجاه اإلخالل وىذا وسطائيا، تجاه بالتزاماتيا
 تجاىو، مسئولة تكون ذلك ومع بينيما عقدية عالقة توجد ال التأمين وشركة السمسار أن ذلك
 األخيرة؛ ىذه تجاه بدورىم مسئولين يكونون أيضا التأمين شركة وسطاء أن اإلشارة تجدر أنو إال
 .التأمين شركة تجاه بالتزاماتيم إخالليم حالة في المدنية مسؤوليتيم تقوم أي
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 التأمين، لشركة المدنية المسؤولية فيه تناولنا الذي األول الفصل دراسة من انتهينا بعدما 
 ومرحلة ،(التفاوض مرحلة) التعاقد على السابقة مرحلة في لمسؤوليتها دراستنا خالل من وذلك
 أو عمالئها تجاه كانت سواء عاتقها على المفروضة لاللتزامات اإلخاللها نتيجة وهذا العقد تنفيذ
 من المستهلك لحق لما نظرا مدنية عقوبات عليها تقرير ضرورة أوجب ما هذا وسطائها، تجاه

 .والمستهلكين المهنيين بين المبرمة عقود عن ينجم ما وكذا المخالفات، هذه جراء أضرار

 وكذا العامة القواعد ظل في وهذا المدنية اآلثار دراسة نحاول سوف ذلك أجل من 
 لذلك مستهلك، عن عبارة هو له المؤمن أن باعتبار وذلك المستهلك بحماية الخاصة النصوص

 الخاصة النصوص لغياب نتيجة وهذا مرجعا، المستهلك بحماية الخاصة النصوص تعتبر
 .1المسؤولية لطبيعة ونظرا له المؤمن بحماية

 شركة على المترتبة الجزاءات فيه نتناول مبحثين إلى الفصل هذا بتقسيم سنقوم وعليه 
 التعاقد بعد التأمين شركة على المترتبة الجزاءات دراسة ثم ،(األول المبحث) التعاقد قبل التأمين

 . تباعا سنتناوله ما وهذا( الثاني المبحث)

اآلثار لمترتبة عن قيام   المسؤولية المدنية لشركة التأمين قبل : المبحث األول 

 التعاقد
 من تتضمنه لما وذلك وأخطرها المراحل أهم من التعاقد على السابقة المرحلة أن باعتبار 

 وكذا العقد األطراف حقوق من تحدده وما التعاقدية، حريته وكذا المستهلك رضا على تأثير
 المستهلك حماية ينبغي ذلك إثر وعلى قانونية، مشكالت من ذلك عن ينشأ وما التزاماتهم

 أسس تضع التي هي المرحلة هذه أن باعتبار وذلك المرحلة هذه في خاصة( له المؤمن)
 أجل ومن والمستهلك، المهني بين العالقة في التوازن بعدم المرحلة هذه تتسم ولما التعاقد،

                                                           

 كلية الخاص، القانون في الماجستير، لنيل مذكرة التجارية، الممارسات قانون إطار في المستهلك حماية كيموش، نوال -  1
 20.ص ،0200-0202 الجامعية، السنة الجزائر، جامعة الحقوق،
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 ،1قانونا المقررة بااللتزامات اإلخالل حالة في جزاءات بوضع تقوم فإنها بينهم، التوازن تحقيق
 واإلشهار باإلعالم بااللتزام اإلخالل عن المترتبة الجزاءات المبحث هذا في سندرس وعليه
 المطلب) نية بحسن بالتفاوض بااللتزام اإلخالل ثم ومن ،(األول المطلب) الخدمة وتقديم
 .(الثاني

 الخدمة وتقديم واإلشهار باإلعالم بااللتزام اإلخالل عن المترتب الجزاء: األول المطلب

 المؤمن إخالل عن المترتبة المدنية الجزاءات بتنظيم يقم لم الجزائري المشرع أن نالحظ 
 قانون في بتنظيمها يقم لم كما التعاقد، على السابقة المرحلة في التأمين قانون في بالتزاماته

 الجزاءات هذه استخالص يمكن فإنه مهني، هو المؤمن أن باعتبار لكن التجارية، الممارسات
 للمستهلك كرس قد المشرع أن إذ  ؛2 (ج. تج.م.ق) 56 المادة نص من الثالثة الفقرة نص من

 على وذلك بالتعويض يطالب أن المخالفات إلحدى المهني ارتكاب نتيجة ضرر أصابه الذي
 .3المسؤولية لقواعد طبقا وهذا بالتزامه المهني إخالل أساس

 باإلشهار المؤمن وقيام باإلعالم بااللتزام اإلخالل جزاء المطلب هذا في سنتناول وعليه 
 جزاء نتناول ثم ومن ،(األول الفرع) بالتعويض له المؤمن يطالب أساسه على الذي المضلل

 للمؤمن الخدمة بتقديم المؤمن رفض خالل من وهذا المشروعة، غير التجارية بالممارسات قيام
 (.الثاني الفرع) بطلبها قام متى له

 

 

 

                                                           

 .29-20.ص.ص السابق، المرجع كيموش، نوال -  1
 09 الموافق 0006 األولى جمادى 26 في المؤرخ التجارية، الممارسات على المطبقة القواعد يحدد 20-20 رقم القانون -  2

 0006 األولى جمادى 2 في الصادرة ،00 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ،0220 جوان
 .00-29.ص.ص ،0220 جوان 02 الموافق

 .29.ص نفسه، المرجع كيموش، نوال -  3
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 .المضلل واإلشهار باإلعالم بااللتزام اإلخالل عن المترتب الجزاء: األول الفرع

 . واإلشهار باإلعالم بااللتزام اإلخالل عن المترتب الجزاء يلي فيما سنتناول 

 :باإلعالم بااللتزام المؤمن إخالل جزاء: أوال

 بالبيانات المتدخل علم معيار في التشديد توجب المستهلك حماية مقتضيات إن 
 غير ،1المهني عاتق على المفروض باالعالم التعاقد قبل االلتزام لقيام كشرط وهذا والمعلومات

 غاية إلى ويمتد التعاقد على السابقة المرحلة منذ يبدأ باإلعالم االلتزام أن التذكير يجب أنه
 بها االفضاء بغرض المعلومات تلك عن باالستعالم المتدخل ألزم ولو حتى ،2العقد تنفيذ مرحلة

 والمتعلقة الالزمة والبيانات المعلومات له للمؤمن يقدم بأن المؤمن إلزام تم بحيث ،3للمستهلك
 القانون القواعد وفق وهذا االلتزام بتنفيذ يقوم أن المؤمن على يجب ذلك إثر وعلى ،4بالخدمة

 .5فيه جاء ولما

 التأمين شركة فإن الفعلية الناحية من التأمين عقد إبرام وقبل هذه التفاوض مرحلة وأثناء 
 نية، بسوء تم قد يكون أن البد التأمين شركة لمسؤولية المرتب الخطأ وهذا خطأ، ترتكب قد

 هذه تأثر حيث صحيحة غير معلومات بتقديم التأمين لشركة ممثل المفاوض يقوم أن مثاله
 فالقضاء األخير الفرض هذا وفي المفاوضات، إنهاء إلى وتدفعه له المؤمن قرار على األخيرة

                                                           

 زين منشورات األولى، الطبعة ،(مقارنة دراسة) االلكترونية التجارة في للمستهلك المدنية الحماية عبده، حمادة موفق -  1
 .021.ص ،0220 لبنان، الحقوقية،

 العقود فرع الماجستير، شهادة لنيل بحث الجزائري، التشريع في المستهلك وحماية البيع عقد ، جرعود الياقوت -  2
 .60. ص ،(0220 /0220) الجامعية السنة الجزائر، جامعة الحقوق كلية والمسؤولية،

 .021.ص نفسه، المرجع عبده، حمادة موفق -  3
 الخاص، القانون قسم ومسؤولية، عقود تخصص الماستر، لنيل مذكرة االستهالك، عقد في باعالم االلتزام بتقة، حفيظة -  4

 .05.ص ،(0209 /0200) الجامعية السنة البويرة، جامعة
 ،92 الجزء والسياسية، القانونية للعلوم الجزائرية المجلة الجزائري، التشريع في للمستهلك الجنائية الحماية موالك، بختة -  5

 .91.ص ،0222 ،0 العدد
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 اإلخالل كجزاء يعتبر وهذا التعويض طلب في الحق له المؤمن منح على استقر الفرنسي
 .1عليه المترتب بالتزام المؤمن

 له المؤمن ويكون المؤمن يعلمها التي المعلومات تقديم عدم أو اإلخفاء فبمجرد وعليه 
 الكتمان أو اإلخفاء سبب عن النظر بصرف باإلعالم بااللتزام إخالال يشكل مما بها عالم غير
 غير بصفة المعلومات تقديم أن كما جسيم، أو بسيط إهمال بمجرد أو بقصد كان سواء

 معلومات تقديم عدم نتيجة وهذا المؤمن مسؤولية قيام يرتب مما تقصيري خطأ يشكل صحيحة
 2.0له للمؤمن صحيحة

 السمسار بإلزام لها حكم في الفرنسية النقض لمحكمة األولى الدائرة به قضت ما وهذا 
 شركة وسيط أن في القضية هذه وقائع تتلخص إذ أضرار، من أصابه عما له المؤمن بتعويض
 بضرورة التأمين عقد إنهاء في الراغب العميل بنصح يقم لم التأمين عقد إبرامه أثناء التأمين
 على ولكن الجديد، والعقد المنتهي العقد بين الضمان مدة قطع لعدم الضرورية اإلجراءات إتخاذ
برام التأمين شركات إحدى مع عقده بإنهاء العميل بإقناع السمسار هذا قام ذلك خالف  عقد وا 
 إتباعه يجب ما وتقديم بنصحه يقم لم أنه إال فعالية، أكثر تغطية له تقدم أخرى شركة مع جديد
 وقعت الضمان انقطاع فترة وأثناء الجديد، العقد سريان حتى ساريا الضمان تجعل إجراءات من

 . 3بتغطيتها األولى الشركة تقم ولم للعميل أضرار

 : المضلل باإلشهار القيام عن المترتبة اآلثار: ثانيا

 بتبيان نقوم سوف باإلعالم بااللتزام اإلخالل عن المترتب األثر بتبيان قمنا أن بعدما 
 عدم علينا يجب األثر هذا نبين أن قبل ولكن المضلل، باإلشهار القيام عن المترتب األثر
 .واإلشهار اإلعالم بين الخلط

                                                           

 .  00.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد -  1
 .09.ص السابق، المرجع الهيني، محمد -  2
 .09.ص نفسه، المرجع -  3
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 وهذا خدمة أو سلعة لترويج المعدة اإلعالنات أو االقتراحات مجموع هو فاإلشهار 
 المستهلك جلب اإلشهار من الهدف يكمن وبالتالي بصرية، سمعية أو بصرية وسائل بواسطة
حاطته تنبيهه وليس  يعد فهو باإلعالم االلتزام أما الخدمات، أو المنتوجات بتفاصيل علمأ وا 
 السلع على موضوعية معلومات تقديم طريق عن وذلك إشهارات مخاطر لمقاومة وسيلة

 .1والخدمات

 المضلل، اإلشهار بتعريف نقوم سوف واإلشهار اإلعالم بين الفرق بتبيان قمنا بعدما 
 المرسوم من الثانية المادة في الجزائري المشرع نجد القانونية الناحية من اإلشهار فتعريف
 في بتعريفه قام 0222 جانفي 92 في الصادر 92-22 الغش وقمع بالجودة المتعلق التنفيذي
 تسويق لترويج، المعدة البيانات، أو الدعايات أو اإلقتراحات جميع هو اإلشهار"  الثامنة فقرتها
 اإلشهار قانون مشروع حرص كما ،"بصرية سمعية أو بصرية أسناد بواسطة خدمة أو سلعة

 منه، الثانية المادة خالل من اإلشهار تعريف على األمة، مجلس عليه يصادق لم الذي 0222
 ويقدم يعد الذي اإلتصالي األسلوب باإلشهار يقصد: مايلي على األولى فقرتها في تنص حيث
 أي يةوترق تعريف قصد المستعملة، الدعائم كانت مهما القانون، هذا في المحددة األشكال في

 .2"معنوي أو طبيعي شخص أي سمعة أو تجارية، عالمة أو إشعار، أو خدمة، أو منتوج،

نما اإلشهار بتعريف قام كما التضليلي اإلشهار بتعريف يقم لم الجزائري المشرع أن إال   وا 
عطاء بتبيان قام  من 01 المادة نص خالل من وذلك اإلشهار هذا ممارسة وسائل عن أمثلة وا 

 أو تشريعية بأحكام اإلخالل دون: أنه على نصت والتي - الذكر السالف 20-20 رقم القانون
 إشهار كل وممنوعا، شرعيا غير إشهارا يعتبر الميدان، هذا في المطبقة األخرى تنظيمية
 إلى تؤدي أن يمكن التي تشكيالت أو بيانات أو تصريحات يتضمن كان إذا السيما تضليلي،
 إلى تأدي أن يمكن عناصر يتضمن مميزاته، أو فوترة أو خدمة أو منتوج بتعريف التضليل

                                                           

 .90.ص السابق، المرجع جرعود، الياقوت -  1
 نفسه والموضع المرجع -  2



 قيام المسؤولية المدنية لشركة التأمين اآلثار المترتبة عن    الفصل الثاني 
 

66 
 

 الخدمات أو السلع بعرض يتعلق نشاطه، أو خدماته أو منتوجاته مع أو آخر بائع مع إلتباس
 ضمان يمكنه ال أو السلع تلك من كافي مخزون على يتوفر ال اإلقتصادي العون حين في

 .1اإلشهار ضخامة مع بالمقارنة عادة تقديمها يجب التي خدمات

 السلع على موضوعية معلومات تقديم طريق عن وذلك إشهارات مخاطر لمقاومة وسيلة 
 .2والخدمات

 المضلل، اإلشهار بتعريف نقوم سوف واإلشهار اإلعالم بين الفرق بتبيان قمنا بعدما 
 المرسوم من الثانية المادة في الجزائري المشرع نجد القانونية الناحية من اإلشهار فتعريف
 في بتعريفه قام 0222 جانفي 92 في الصادر 92-22 الغش وقمع بالجودة المتعلق التنفيذي
 تسويق لترويج، المعدة البيانات، أو الدعايات أو اإلقتراحات جميع هو اإلشهار"  الثامنة فقرتها
 اإلشهار قانون مشروع حرص كما ،"بصرية سمعية أو بصرية أسناد بواسطة خدمة أو سلعة

 منه، الثانية المادة خالل من اإلشهار تعريف على األمة، مجلس عليه يصادق لم الذي 0222
 ويقدم يعد الذي اإلتصالي األسلوب باإلشهار يقصد: مايلي على األولى فقرتها في تنص حيث
 أي وترقية تعريف قصد المستعملة، الدعائم كانت مهما القانون، هذا في المحددة األشكال في

 .3"معنوي أو طبيعي شخص أي سمعة أو تجارية، عالمة أو إشعار، أو خدمة، أو منتوج،

نما اإلشهار بتعريف قام كما التضليلي اإلشهار بتعريف يقم لم الجزائري المشرع أن إال   وا 
عطاء بتبيان قام  من 01 المادة نص خالل من وذلك اإلشهار هذا ممارسة وسائل عن أمثلة وا 

 أو تشريعية بأحكام اإلخالل دون: أنه على نصت والتي - الذكر السالف 20-20 رقم القانون
 إشهار كل وممنوعا، شرعيا غير إشهارا يعتبر الميدان، هذا في المطبقة األخرى تنظيمية
 إلى تؤدي أن يمكن التي تشكيالت أو بيانات أو تصريحات يتضمن كان إذا السيما تضليلي،

                                                           

 المسؤولية تخصص القانون، في الماجستير، شهادة لنيل مذكرة الحرة، المنافسة ظل في المستهلك حماية أرزقي، زوبير -  1
 .20-20. ص.ص ،0200-20-00 المناقشة تاريخ وزو، تيزي السياسية، والعلوم الحقوق كلية المهنية،

 .90.ص السابق، المرجع جرعود، الياقوت -  2
 .نفسه والموضع المرجع -  3
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 إلى تأدي أن يمكن عناصر يتضمن مميزاته، أو فوترة أو خدمة أو منتوج بتعريف التضليل
 الخدمات أو السلع بعرض يتعلق نشاطه، أو خدماته أو منتوجاته مع أو آخر بائع مع إلتباس

 ضمان يمكنه ال أو السلع تلك من كافي مخزون على يتوفر ال اإلقتصادي العون حين في
 .1اإلشهار ضخامة مع بالمقارنة عادة تقديمها يجب التي خدمات

 أو التأمين شركة كانت سواء به القائم جانب من خطأ وجود يعني المضلل فاإلشهار 
 عمله خالل من وذلك وتضليله، له المؤمن خداع إلى األخير هذا سعي يتضمن مما وسطائها،

 بالنسبة جوهرية الصفة هذه تكون ما وغالبا عنها، المعلن الخدمة في أكثر أو صفة إبراز على
 يرمي التي حاجاته له تلبي سوف بأنها اعتقاده نتيجة وهذا التعاقد إلى دفعه التي هي له للمؤمن
 أن غير التأمين، عقد بإبرام يقوم الكاذب اإلشهار هذا أساس على له المؤمن أن أي ؛ إليها
 الخدمة، حقيقة بين االختالف هذا وجود على يترتب إذ ذلك، خالف على تكون اإلشهار حقيقة
 المهنيين مسؤولية قيام شروط يحقق ما وهذا بالمستهلك ضرر إلحاق عنها المعلن الصورة وبين
 لجمهور المقدم العرض أن ذلك معنى بالتعويض، المطالبة في الحق للمستهلكين فيكون

 أن في الحق ولهم لهؤالء أضرار يسبب قد المضلل اإلشهار طريق عن التعاقد قبل لهم المؤمنين
 وذلك احتيالية، وسائل استعمال عن المترتبة األضرار عن بالتعويض للمطالبة دعوى يرفعوا
 .2التقصيرية المسؤولية قواعد إلى استنادا

 والخدمات السلعة خصائص سرد على تقتصر أن اإلشهارية الرسالة على يتعين وعليه 
 والمغاالة المبالغة وتجنب ذاتي هو ما كل عن باالبتعاد موضوعية بكل السوق في المعروضة

 من الدول تشريعات معظم تدخلت لذلك وعي عن يناسبه ما اختيار من المؤمن يتمكن حتى
 أنه ذلك من واألكثر المستهلك، إعالم اإلشهار هذا يضمن حتى اإلشهارية العملية تنظيم أجل
 به األذى إلحاق أو له بالمؤمن التغرير حالة في رادعة جنائية حماية المشرعين من بعض رتب

                                                           

 المسؤولية تخصص القانون، في الماجستير، شهادة لنيل مذكرة الحرة، المنافسة ظل في المستهلك حماية أرزقي، زوبير -  1
 .20-20. ص.ص ،0200-20-00 المناقشة تاريخ وزو، تيزي السياسية، والعلوم الحقوق كلية المهنية،

 .20-29.ص.ص السابق، المرجع كيموش، نوال -  2
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 ارتكاب حين آخر قانون في أشد جنائية عقوبة أية تطبيق من ذلك يمنع ال بحيث نوعه كان أيا
 .1العقوبة تطبيق حال في به اإلخالل ودون المدني التعويض بجانب وهذا المخالفات، هذه

 اإلشهارات نتيجة وذلك له المؤمن على سلبا انقلب المؤمن إليه لجأ الذي فاإلشهار 
 .2المؤمنين يستعملها التي والتعسفات الكاذبة

 له للمؤمن الخدمة تقديم رفض عن المترتبة الجزاءات: الثاني الفرع

 غير االقتصادية األنشطة بها ويقصد المستهلك، حماية لقانون يخضع الخدمة تقديم إن  
نما مادية، سلعة صورة في المجسدة  لمن مفيد االقتصادي والنشاط خدمة صورة في تقدم وا 
 .3المال وأسواق التأمين وشركات بنوك من المالية الخدمات مثل يطلبه

 سواء وذلك معه التعامل عن الخدمة مقدم امتناع عديدة حاالت في له المؤمن يواجه فقد  
 حين في للمؤمنين الخدمات تقديم عن االمتناع يعن وهذا احتكارية ألسباب أو عرقية ألسباب

 في الراغب بالمستهلك أضرار وقوع إلى يؤدي مما آخرين، مؤمنين مع والتعامل بتقديمها يقوم
 .4المعنوي الضرر في والمتمثلة التأمين،

 عبارة هي األدبي الضرر عبارة بأن: "النجار مبروك اهلل عبد األستاذ عنه يقول والذي 
 أن وذلك الحاضر، الوقت في عليها هي التي بالصورة معروفة تكن ولم كبير حد إلى مستحدثة
 بصفة الغصب وباب الجنايات باب في القدامى الفقهاء كتبه فيما متواجدة كانت فكرتها أصول
 كما بدراسته وال األدبي الضرر بتعريف الفقهاء قدماء يعني لم لهذا عامة بصفة والعقود خاصة

                                                           

 . 20-20.ص.ص السابق، المرجع أرزقي، زوبير -  1
 .00.ص السابق، المرجع جرعود، الياقوت -  2
 .60.ص السابق، المرجع أرزقي، زوبير -  3
 .20.ص السابق، المرجع كيموش، نوال -  4
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 مساس كل: "بأنه عرف إذ أحكامه وبتأصيل بتعريفه عنوا الذين المعاصرين الفقهاء عليه يجري
 .1اإلحساس أو الكرامة أو العاطفة يصيب قد أنه وذلك مالية، غير بمصلحة

 يصيب الذي األذى وهو ،2مادي ضرر أيضا يترتب قد المعنوي الضرر إلى وباإلضافة 
 .3ماله أو جسمه في اإلنسان

 مبرر دون خدمة تقديم أو السلعة بيع رفض كل من يحمي المستهلك قانون أن حيث 
 بيع رفض يمنع: أنه على 20-20 قانون من 06 المادة من الثانية الفقرة تنص حيث شرعي،
 الخدمة كانت أو للبيع معروضة السلعة هذه كانت إذا شرعي مبرر بدون خدمة تأدية أو سلعة
 .4متوفرة

 المرحلة في يقع التأمين مجال في خدمة تقديم عن االمتناع أو الرفض فعل ألن ونظرا 
 بالتعويض بالمطالبة األخير هذا حق من يكون فإنه له والمؤمن المؤمن بين التعاقد على السابقة

 .5تصيبه التي األضرار عن

 المهني رفض عن الضعيف للطرف المشرع أقره الذي المدني الجزاء إلى وباإلضافة 
 القانون من 96 المادة لنص طبقا وذلك جزائية جزاءات عليه رتب فقد للمستهلك، الخدمة بتقديم
 ألف مائة من مالية بغرامة يعاقب: "أنه على التجارية بالممارسات المتعلق 20-20
 تقديم أو سلعة بيع عن إمتنع من كل دج( 9222222) ماليين ثالثة إلى دج(022222)

                                                           

 تخصص ، الماجستير لنيل مذكرة المدنية، المسؤولية األحكام ضوء في المعنوي الضرر عن التعويض عبوب، زهيرة -  1
 .02.ص ،(0209-0200) الجامعية السنة بالبليدة، دحلب سعد جامعة الحقوق، كلية خاص، قانون قسم ومسؤولية، عقود

 . نفسه الموضع و المرجع كيموش، نوال -  2
 .02.ص نفسه، المرجع عبوب، زهيرة -  3
 . 29.ص السابق، المرجع أرزقي، زوبير -  4
 .20.ص السابق، المرجع كيموش، نوال -  5
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 فعال يعد االمتناع هذا أن باعتبار ذلك له المؤمن) للمستهلك شرعي مبرر بدون وهذا خدمة
 .1 التجارية الممارسات النزاهة مخال

 واحدة قانونية آثار ترتب السابقة االلتزامات جميع أن يرى الفرنسي فالقضاء عليه وبناء 
 به، يلتزم بما إخالله حالة في وذلك منها، بأي الملتزم عاتق على المسؤولية ترتيب في تتمثل
 عما التأمين وسيط على بالتعويض بالرجوع( له المؤمن التأمين طالب حق من يجعل ما وهذا
 على المسؤولية قيام رتب الفرنسي فالقضاء وعليه. التفاوض مرحلة في نتجت أضرار من الحقه
 .2 بها الملتزم عاتق

 هذه في فالتعويض مستقال، يكون التعويض طلب فإن السابقة الحاالت كل ففي وعليه 
 وهذا مستهلكة باعتباره له للمؤمن المشرع أعطاها مكنة هو التعاقد قبل ما مرحلة أي المرحلة
 تعاقدية عالقة في دخوله قبل كأثر وهذا عليه، الواقعة األضرار جبر بمقتضاها يستطيع حتى
 قيام بمجرد تقوم الحاالت هذه في المستهلك يرفعها التي التعويض لدعوى وبالنسبة المتدخل، مع

 .3االحتيالي لطابعها نظرا اللتزاماته بالمخالفة المهني

 عليه المفروضة بالتزاماته المؤمن إخالل عن المترتب اآلثار وتبيان بدراسة قمنا بعدما 
 عدم نتيجة التفاوض قطع عن الناشئة المسؤولية آثار بتبيان نقوم سوف التفاوض مرحلة في

 .بمعالجته سنقوم ما وهذا الثاني المطلب) نية بحسن بالتفاوض قيامه

 بالتفاوض بااللتزام اإلخالل عن المترتبة المسؤولية آثار: الثاني المطلب

 أثناء النية حسن يكون أن المتفاوض على يجب. التأمين مجال في النية بحسن 
 النية حسن يكون لن اآلخر الطرف أن المفاوضة طرفي أحد علم لو أنه بحيث التفاوض،

                                                           

 .29سابق،ص المرجع أرزقي، زوبير -  1
 .01.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد -  2
 .26.ص نفسه، المرجع كيموش، نوال -  3
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 قطع جراء ضرر يصيبه ال حتى وهذا ،1المفاوضات في معه الدخول على حتما المتنع
 يبرم ولن التفاوض يكمل لن أنه المعقول فمن النية حسن يكن لم مادام أنه معناه المفاوضات؛

 .العقد

 قيام عنه يترتب النية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المفاوضة أطراف أحد إخالل فإن وعليه 
 على المدين إجبار المسؤولية هذه أحكام تقضي إذ العامة، للقواعد وفقا وذلك المدنية مسؤوليته

ال ،(األول الفرع) مرهقا وغير ممكنا ذلك كان متى عينا التزامه تنفيذ  الثاني للطريق الدائن لجأ وا 
 .2 (الثانی الفرع) التعويض طريق عن أي بمقابل بالتنفيذ المدين إلزام في المتمثل

 بااللتزام اإلخالل على كجزاء العيني التنفيذ: األول الفرع

 جزاء يعد الذي العيني التنفيذ إلى التطرق قبل التأمين عقد في نية بحسن بالتفاوض 
 العيني التنفيذ بين تفرقة لتواجد نظرا العيني التنفيذ تعريف إلى اإلشارة من البد بااللتزام لإلخالل

 وقوع قبل يكون العيني التنفيذ أن يرون إذ الفقهاء بعض رأي بحسب ذلك العيني والتعويض
 جزاء هو فالتعويض وعليه اإلخالل وقوع بعد فيتم العيني التعويض أما بااللتزام اإلخالل
 .3المسؤولية وتحقق بااللتزام اإلخالل وقوع بعد إال تصوره يمكن فال اإلخالل

 إصالحأ الضرر إلصالح المثالي النمط وهو ،4عينا بااللتزام الوفاء هو العيني فالتنفيذ 
 التي الحالة إلى األطراف إعادة في منه الغرض يكمن إذ عليها، كانت ما إلى الحالة واعادة تام

 الحق وللدائن ،5نية بسوء المفاوضات قطع في والمتمثل الضار الفعل حصول قبل عليها كانوا
                                                           

 السياسة دفاتر نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  1
 .002.ص ،0200 جانفي ،02 العدد والقانون،

 .نية بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار نفسه، والموضع المرجع -  2
 .056.ص السابق، المرجع الضرر، األول، الجزء الذنون، علي حسن -  3
 المطبوعات ديوان اإللتزام، مصادر األول، الجزء الجزائري، المدني القانون شرح في الوجيز قدادة، حسن أحمد خليل -  4

 .059.ص ،0220 الجزائر، الجامعية،
 السابق، المرجع نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  5
 .002.ص
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جباره العيني بالتعويض المدين مطالبة في  أو ،2مستحيال العيني التنفيذ كان إذا أما ،1عليه وا 
 بهذا المدين بإلزام قضائي حكم على يحصل أن للدائن يجوز فهنا مالئما غير أو ممكنة غير

 وعليه( ج.م.ق) 020 المادة لنص طبقا وهذا ذلك عن امتنع متى إجبارية غرامة وبدفع التنفيذ
 وهذا نية بحسن بالتفاوض بالتزام بإخالله وذلك اختياريا التزامه بتنفيذ المتفاوض يقم لم إذا

 .إعذاره رغم فيه االستمرار برفضه

 طالبا القضاء إلى اآلخر المتفاوض يلجأ أن العيني التنفيذ ألحكام وطبقا هنا يجوز فهل 
 .فيه؟ االستمرار أو التفاوض هي معه بالدخول المدين المتفاوض إجبار

 إلى ذهبوا فقد التفاوض مجال في الجبري العيني التنفيذ استبعاد على الفقه اجتمع لقد 
 لم ولو حتى عينا بالتفاوض التزامه تنفيذ على المتفاوض إجبار جواز عدم ورأوا ذلك من أكثر
 هو ينفذ لم الذي االلتزام محل أن على ذلك معللين مرهقا، أو مستحيال التنفيذ هذا يكن

 برفضه المتفاوض ألن العقد بانعقاد القول المعقول من ليس وعليه ،"التعاقد" ليس و" التفاوض
 مساس فيه يكون فهنا التفاوض إتمام على إجباره تم فإذا فيه، واالستمرار التفاوض في الدخول
 .3الشخصية بحريته

 عقد إتمام على تراضي وجود عدم هو القانونية الناحية من التفاوض قطع أن وذلك 
 إرادة محل القاضي إرادة فيها حلت قد عقود توجد فال للعقود العامة للنظرية وطبقا معين،

ذا العقد، إبرام إلى أدى الحلول وهذا المتفاوضة، األطراف  التفاوض على سيجبر المدين كان وا 
 .4التفاوض عملية إتمام في المدين سيمثل من بتعيين المحكمة تقوم أن المنطقي غير فمن

                                                           

 .001.ص بالتزامه، المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار نفسه، المرجعصليحة  بن أحمد،  -  1
 ،0220 الجزائر، والتوزيع، للنشر العلوم دار الجزائري، المدني القانون في االلتزام أحكام في الوجيز دربال، الرزاق عبد -  2
 .00. ص
 السابق، المرجع نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  3
 . 001.ص
 .10.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد -  4
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 00 بتاريخ صادر لها حكم في التجارية بروكسل محكمة قضت فقد الشأن هذا وفي 
 أكدت وقد( Accord de principe) مبادئ إلعالن العيني التنفيذ استحالة على 0216 جوان
 في مجدية يكون ال التفاوض على فاإلجبار نفسه، العقد وليس للتعاقد فرصة هو ضاع ما أن
 ال أنه حيث الطرفين، بين حقيقي تعاون إلى يحتاج بطبيعته التفاوض أن وذلك المجال، هذا

 يقضي التفاوض على اإلجبار ألن التفاوض على أجبر شخص من تعاون وجود تصور يمكن
برام إتمام فرصة على  .1العقد وا 

 يكون التي األحوال جميع في تماما مستبعدة يكون العيني التنفيذ أن نستخلص وعليه 
 عليه ما المرحلة هذه في المتضرر الطرف أن ذلك معنى ؛ التفاوض مرحلة في األطراف فيها
 .التعويض طلب أو بمقابل للتنفيذ اللجوء سوى

 بالتفاوض بااللتزام اإلخالل على كجزاء التعويض طريق عن أو بمقابل التنفيذ: الثاني الفرع
 التأمين عقد حول النية بحسن

 حرم التي تلك تعادل قيمة المضرور ذمة في المسؤول يدخل أن هو بمقابل التنفيذ إن  
 بمقابل يكون ما عادة فالتعويض جبره، إلى يرمي بل الضرر محو إلى يرمي ال أنه إذ منها
 المادة من الثانية للفقرة طبقا وذلك ،3األصل وهو التقصيرية للمسؤولية كجزاء وهذا. 2نقدي
 بالتفاوض بالتزامه المتفاوض اإلخالل كجزاء التعويض بدراسة سنقوم وعليه ،(ج.م.ق) 090
 (. ثانيا) المرحلة هذه في عنها يعوض التي األضرار ثم ومن ،(أوال) نية بحسن

 

                                                           

 نفسه، المرجع نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  1
 .001.ص
 السابق، المرجع نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  2
 .002.ص
 .050.ص السابق، المرجع قدادة، حسن أحمد خليل -  3
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 :نية بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إلخالل كجزاء التعويض: أوال

 لحقت التي األضرار كل عن مستحقا يكون العامة للقواعد طبقا النقدي التعويض إن 
 والمتمثل التزامه تنفيذ على المتفاوض المدين إجبار الدائن على تعذر فمتى وعليه ،1بالمضرور

 العادل النقدي بالتعويض المطالبة الحالة هذه في فيمكنه عينة، المفاوضات في االستمرار في
 إذ( ج.م.ق) 025 المادة نص إلى ذلك في مستندا التنفيذ عدم جراء أصابه ما كل عن والشامل
 الضرر بتعويض عليه حكم عينا االلتزام ينفذ أن المدين على استحال إذا: " أنه على تنص
 هو التعويض أو نقدي بدل بدفع أي بمقابل؛ التنفيذ يظل وهكذا ،...."التزامه تنفيذ عن الناجم
 لحقت التي واألدبية المادية األضرار لجميع شامال التعويض هذا ويكون المالئم، الجزاء

 والتعويض مواجهته، في نية بحسن بالتفاوض بااللتزام إخالل نتيجة وذلك المتضرر بالطرف
 ما وهذا ،2القاضي طريق عن أو األطراف، طريق عن إما تقديره يمكن المرحلة هذه في

 : يلي فيما سنتناوله

 (:االتفاقي التعويض) األطراف قبل من التعويض تقدير - أ

 ما وهو التعويض، قيمة الحق اتفاق في أو التفاوض اتفاق في مقدما الطرفان يحدد قد 
 . 4 (ج.م.ق) 019 المادة في عليه النص تم والذي ،3الجزائي الشرط باسم عليه يطلق

 من وهذا بينهما، فيما التفاوض نفقات توزيع على يتفقا أن التفاوض ألطراف يمكن بحيث 
 المتفاوض تكبده ما جميع تشمل النفقات وهذه مستقبال، النفقات هذه بشأن منازعات تفادي أجل

                                                           

 .10.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد -  1
 ،002.ص نفسه، المرجع نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  2

 .000.وص
 .002.ص نفسه، المرجع -  3
 - الذكر السالف -( ج. م.ق) من 019 المادة نص -  4
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 المتفاوضة األطراف نية كانت متى االتفاق هذا تطبيق يمكن ال أنه حيث المرحلة، هذه خالل
 .  1أحدهما خطأ بدون التفاوض قطع تم حالة في به األخذ على تدل

 (:القضائي التعويض) القاضي قبل من التعويض تقدير - ب

 الطرفان يقم لم إذا هذا التعويض تقدير مهمة يتولى القاضي فإن العامة للقواعد طبقا 
 .3 (ج. م.ق) 010 المادة لنص طبقا وهذا ،2التفاوض اتفاق في بتحديده

 الضرر تقدير يمكن كما كسب من فاته وما خسارة من الدائن لحق ما يشمل فالتعويض 
 .4األدبي أو المعنوي

" مالية بمصلحة مساس كل: " بأنه( ج. م.ق) مكرر 010 نص في الضرر عرف فقد 
 والشرف الجسم يصيب أن يمكن كما عام، بوجه اإلنساني الكيان يصيب أن شأنه من فالضرر

 .5العاطفة أو االعتبار األدبي الضرر يصيب وقد الباطل اإلتهام مثل

 الدخول قبل عليها كان التي الحالة إلى المتفاوض إعادة هو هنا التعويض من والغاية 
 عن التعويض يقتصر أن ويجب للضرر، جابرا يكون أن التعويض في يشترط إذ التفاوض في

 بحسن بالتفاوض بااللتزامه المتفاوض إلخالل طبيعية نتيجة بمثابة يكون الذي المباشر الضرر

                                                           

 السابق، المرجع نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  1
 .000.ص
 .000.ص نفسه، المرجع -  2
 - الذكر السالف - الجزائري المدني القانون من 010 المادة -  3
 والموضع المرجع نية، بحسن بالتفاوض بااللتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  4

 .نفسه
 .02.ص السابق، المرجع عبوب، زهيرة -  5
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 في التعويض وتقدير المستقبل، في الوقوع محقق أو حاال الضرر هذا يكون أن يجب كما نية،
 .1الموضوع قضاة فيها يفصل التي الموضوعية المسائل من يكون الحالة هذه

 عنها؟ التعويض يمكن التي األضرار تتمثل فيما ولكن 

 :المرحلة هذه في تعويضها يتم التي األضرار: ثانيا

 هذه أهم بيان على سنقتصر ومتعددة كثيرة عنها التعويض يتم التي االضرار باعتبار 
 . 2التفاوض مرحلة في بالمتضرر تلحق التي األضرار

 :الضائع الوقت عن التعويض( 1

 قام ما كل المفاوضات، مرحلة في عنه التعويض يستحق ما عادة هو الضائع الوقت إن 
 هذه تستغرقها التي السنين أو الشهور أو الساعات في يتمثل الضائع الوقت وهذا عليه الدليل

 الوقت، ضياع عن التعويض موضوعه كان شهير فرنسي حكم إلى اإلشارة ويجب المفاوضات
 ثم للبيع، عقار طرح في تمثل إيجاب قبول في رغبتهما أبديا قد زوجين أن في تتلخص وواقعه
 أشهر ثالثة مرور وبعد لشرائه، الالزم التمويل يتدبرا أن أجل من المدة هذه تمديد بطلب قاما

 الرفض أن على اإليجاب موجب تمسك ذلك إثر وعلى الشراء، في رغبتهما عدم عن أفصحا
 الحكم على النقض محكمة عابت حيث الضائع، الوقت عن بالتعويض مطالبا متأخرا جاء

 أن االعتبار بعين يأخذوا لم كونهم الموجب لطلب رفضهما عند الموضوع قضاة من الصادر
 ثالثة طيلة عقاره في التصرف عدم على دفعه مما إيجابه على بقائه في اعتقد قد الموجب
 . 3أشهر

                                                           

 نفسه، المرجع نية، بحسن بالتفاوض بااللتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة لمدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  1
 .000.ص
 السابق، المرجع نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  2
   . 000. ص
 .نية بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار نفسه، والموضع المرجع -  3
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 :الفرصة تفويت عن التعويض( 2

 المتمثل الضرر وبين تعويضه عن المدين يسأل وال المحتمل الضرر بين التمييز ويجب 
 وقوعه من التحقق يمكن وال يقع لم الذي الضرر هو االحتمالي فالضرر ،1الفرصة تفويت في

 بسبب الراكب على يفوت أن ذلك ومثال ،2وقوعه وعدم الضرر وقوع بين واقع هنا فاالحتمال
 عن يطالب أن له يحق فال وظيفة على للحصول مسابقة في لالشتراك الوصول في تأخره

 تقدم أنه لو المسابقة في حتما سيفوز كان بأنه القول يمكن ال إذ للوظيفة، فقده جراء التعويض
 محقق ضرر وهو الفوز فرصة عليه فوت قد التأخير هذا فإن أخرى ناحية من أنه غير إليها،

 .3التعويض عنه ويستحق

 الكسب لتحقيق وحقيقية جادة فرصة من الحرمان ذلك بأنها الفرصة بتفويت ويقصد 
 أو محتمال أمرا الفرصة كانت إذا أنه المصرية النقض محكمة قضت فقد وعليه االحتمالي

 مرحلة في المتوقعة األضرار من الفرصة تفويت يعتبر إذ محقق، أمر تفويتها فإن أمل مجرد
 لتحقيق وحقيقية جادة أخرى فرصة من المتفاوض حرمان إلى الفشل يؤدي حيث التفاوض،

 .4احتمالي کسب

 يمكن كان الذي الضرر هو) متوقعا المتفاوض أصاب الذي الضرر كان إذا ما وتحديد 
 أو( المدين فيها وجد التي الخارجية الظروف مثل في وجد لو الذي العادي الشخص يتوقعه أن

 الضرر عن مسئوال يكون فالمدين حدى، على حالة كل ظروف على متوقف يكون متوقع غير
. 5العقدية المسؤولية في عنه مسئوال يكون ال أنه إال التقصيرية، المسؤولية في المتوقع غير

                                                           

 الطبعة ،(والفقه القضاء ضوء في العقدية للمسؤولية العملي التطبيق) بالعقد اإلخالل عن التعويض الطباخ، شريف -  1
 .909.ص ،0226-0220 مصر، القانونية، لإلصدارات القومي المركز األولى،

 .05. ص ، السابق المرجع عبوب، زهيرة -  2
 . 909.ص السابق، المرجع الطباخ، شريف -  3
 السابق، المرجع نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  4
 .000. ص
 .900.ص نفسه، المرجع الطباخ، شريف -  5
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 في العقد من المتوقعة المنفعة عن التعويض حد يبلغ ال هنا الفرصة ضياع عن فالتعويض
نما تمامه، حالة  وليس فرصة تفويت مجرد في يتمثل الضرر أن ذلك منها، نسبة عند يقف وا 
 .1 األحوال بحسب تنعدم أو تنقص أو تزيد التعويض فنسبة منها اإلفادة عدم

 :التفاوض نفقات( 3 

 للعقد اإلعداد نفقات مثل التفاوض سبيل في المتفاوض ينفقها التي النفقات وهي 
 عملية تقتضيها التي األمور من وهي وغيرها والسفر الخبراء، وتقارير الفنية والدراسات

 المتفاوض يتحملها أن يجب وعليه المضرور للمتفاوض حقيقية خسارة بمثابة وهي المفاوضات،
 أجل من إنفاقها تم قد النفقات هذه تكون أن ويجب نية بسوء المفاوضات قطع عن المسئول
 المطالبة وال التفاوض بدأ قبل أنفقه ما المتفاوض السترداد مجال فال بسببه، أو التفاوض
 .2التفاوض قطع بعد أنفقها التي النفقات عن بالتعويض

 مادية أضرار من به لحق عما المضرور تعويض مقبوال يكون هذا بحثنا مجال وفي 
 ثم ومن التفاوض، أثناء المضرور المتفاوض أنفقها التي المصروفات خالل من تقديرها يمكن
 .3مقبول مبرر أي له يكون أن دون التفاوض اآلخر الطرف بقطع النفقات هذه قوبلت

 

 

 

 

 

                                                           

 .009.ص نفسه، المرجع نية، بحسن بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  1
 ، السابق المرجع نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  2
  .000.ص
 .10.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد -  3
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 التعاقد بعد التأمين لشركة المدنية المسؤولية قيام آثار :الثاني المبحث
 من ذلك يصاحب قد وما العقد، تنفيذ بمرحلة تتعلق العقد، إلبرام الالحقة المرحلة إن 

 ، قبلها قائمة هي مثلما خاللها، القائمة للحماية حاجة في له المؤمن يجعل ما وهذا المالبسات،
 ومن السابقة، و الحماية عليها تقوم التي والمبررات األسس نفس على الحماية هذه تؤسس إذ
 السلبية اآلثار من حمايته هي العقد إبرام بعد له المؤمن بها يحظى أن يمكن التي الحماية أهم

 .العقد عن الناتجة

 يقع فقد مستهلكا باعتباره له المؤمن أن حيث االستهالك؛ عقود من باعتباره التأمين فعقد 
 الجزاء أغفل قد المشرع أن وبما بالحماية إحاطته ينبغي لذا المحظورة، للممارسات ضحية
 ضمن التجارية الممارسات قانون في عليها المنصوص المخالفات وجود على المترتب المدني
 المؤمن حق في العامة القواعد إلى اللجوء يدفعنا مما والمستهلكين، المهنيين بين المبرمة العقود

 التزام عدم إلى راجع إرادته في عيب نتيجة العقد بإبطال يطالب بأن ضرر لحقه الذي له
 المطلب) بالتزاماته المؤمن إخالل حالة في الفسخ طلب في الحق أو النصيحة بتقديم المؤمن
 المطلب) التعويض طريق وهو والفسخ اإلبطال غير آخر طريق الدائن يفضل ربما أو ،(األول
 . تباعا سنتناوله ما وهذا( الثاني

  التأمين مجال في العقد وفسخ بإبطال المطالبة: األول المطلب

 المتعاقد مع التعاقد في الراغب المتعاقد رضا على محالة ال يؤثر باإلعالم اإلخالل إن 
 يمكن ،فهنا1العقد بإبطال المطالبة حق له يخول مما إرادته في عيب إلى يؤدي إذ األخر
 يقوم أن له يمكن كما ،(األول الفرع) العقد بإبطال بالمطالبة يقوم أن إرادته عيبت الذي للطرف

 تباعا سنتناوله ما وهذا ،(الثاني الفرع العقد بفسخ بالمطالبة

 

                                                           

 والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار الجزائري، المدني القانون في حديثة إثبات وسيلة اإللكتروني العقد مناني، فراح -  1
 .060.ص ،0222 ، الجزائر
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  التأمين عقد بإبطال المطالبة :األول الفرع

 لهذه ونظرا فيه، الرئيسي الركن يعتبر إذ العقد أركان أهم من الرضا ركن أن باعتبار 
 وهذا عليه وقيود شروط بوضع قام أنه بحيث به خاصا تنظيما المشرع له أولى فقد األهمية
 بتشييده وذلك اإلرادة، عيوب من خال وصحيح سليم بشكل الركن هذا صدور يضمن حتى

 سواء اإلرادة عيوب من بعيب إرادته شابت الذي للمتعاقد يجوز فبمقتضاها متكاملة لنظرية
 سنقوم ما وهذا إرادته عيب نتيجة وذلك العقد بإبطال يطالب أن( ثانيا) لتدليس أو ،(أوال) الغلط

 . بدراسته

 :غلط نتيجة التأمين عقد إبطال مطالبة: أوال

 مغايرا إعتقاد فيه يكون الذي الغلط هو فيه يقع أن للمتعاقد يمكن الذي الغلط إن 
 بمعناه الغلط الديموج عرف كما ،1عليه هو لما للحقيقة مخالفة أمرأ يعتقد يجعله مما للحقيقة،

 الغلط أن أيضا يشير كما الواقعية أو الموضوعية الحقيقة مع تتفق ال نفسية حالة كل: أنه العام
 عن األفكار بعض الشخص يعرف أن البد إذ الجهل، مع يتعادل أنه يعني القانون نظر في

 يهمه التي األمور البعض الشخص جهل هو القانونية الناحية من فالغلط التصرف، أو الشيء
 .2العقد في عليها الوقوف

 في الغلط وقع متى العقد ينفذ ال إذ خطأه؛ البين بالظن عبرة فال الواقع، غير توهم وهو 
 طبقا وهذا كذلك اعتباره يجب أو المتعاقدين، نظر في جوهريا الغلط ويكون الشيء صفة

 أن للغلط يمكن حتى وعليه النية، بحسن التعامل فيه ينبغي ولما العقد فيها تم التي للظروف
 التسامح يمكن ال مما الغلط يكون أن أولها: شروط يستوفي أن يجب القانونية آلثاره منتجا يكون
 يوجد والذي العادي الرجل أن ذلك العادي الرجل فيه يقع وال فيه،

                                                           

 .095.ص ،0229 مصر، الجامعية، المطبوعات دار الخاصة، والقوانين المدني القانون في البطالن فودة، الحكيم عبد -  1
 .095.ص ،نفسه المرجععبد الحكيم فودة،  -  2
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 الغلط هذا في يقع أن خبرة أو كفاءة األقل المتعاقد بها يتواجد التي الظروف ذات في 
 .1العادي الرجل معيار هو الحالة هذه في الغلط به يقاس الذي المعيار ألن

 هذا أن أي التعاقد، محل الشيء في الجوهرية الصفة في الغلط يقع أن الثاني الشرط أما 
 التعاقد، إلى الدافع هي الصفة هذه أن باعتبار لإلبطال قابال العقد ويجعل المتعاقد رضا يفسر
 الغلط هذا يكون وحتى العقد، إبرام على أقدم لما مسبقا المتعاقد بها يعلم كان لو أنه بحيث
 . 2العقد إبرام عن المتعاقد معه يمتنع بحيث الجسامة من حدا يبلغ أن البد جوهريا

 الغلط إلى يؤدي ذاته حد في هو العقد شروط من شرط فهم في الغلط بأن القول فإن  
 .3العقد محل الشيء أوصاف من الجوهري الوصف في

 من صفة في أو المتعاقد ذات في الغلط وقوع في فيتمثل الثالث للشرط بالنسبة أما 
 عليه نص ما وهذا التعاقد في الرئيسي السبب هي الصفة هذه أو الذات تلك أن حيث صفاته،
 .4 (ج. م.ق) 10 المادة في الجزائري المشرع

 أساس على للجزاء يتعرض أن يمكن ال باإلعالم االلتزام فإن بحثنا مجال ففي عليه و 
 يقع أن البد أكثر وبتوضيح المؤمن، قبل من بها المحتفظ المعلومات على انصب إذا إال الغلط
 يجب ال التأمين عقد باعتبار له المؤمن سيتلقاه أو تلقاه الذي األداء في جوهرية صفة في الغلط
 أحد قيام حالة في تتجلى الغلط نظرية فإن ولهذا به، الخاص األداء في المدعي لغلط إبطاله

 فاألصل المطلوب، العقد محل وكذا بالعقد المتعلقة بالمعلومات معه المتعاقد بإعالم المتعاقدين
 إبطال جزاء رتب قد الفرنسي الفقه أن حيث و. اإلرادة عيوب من وقاية هو باإلعالم االلتزام أن

 مخال اآلخر للطرف المتعاقدين أحد قبل من تقديمها تم التي المعلومات على بناء المبرم العقد
                                                           

 العلمية دار األولى، الطبعة ،(المقارن و المدني القانون في دراسة) للمستهلك القانونية الحماية القيسي، أحمد قاسم عامر -  1
 .00.ص ،0220 األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة ودار الدولية

 .092.وص ،091.ص السابق، المرجع فودة، الحكيم عبد -  2
 .00.ص نفسه، المرجع القيسي، أحمد قاسم عامر -  3
 - الذكر السالف - ج.م.ق من 10 المادة -  4
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 مستندين التعاقد على السابقة التفاوض مرحلة في عليه المفروض النصيحة أو اإلعالم بواجب
 .1الغلط في والمتمثل الرضا عيوب من بعيب مشوب اآلخر المتعاقد رضا أن إلى ذلك في

 إبطال يطلب أن المتدخل لشخص يمكن هل: هو طرحه يمكن الذي السؤال أن غير 
 فيه؟ يقع الذي الغلط بسبب العقد

 قبل من بالغلط الدفع قبول في تشددة أبدا الفرنسي القضاء فإن التساؤل هذا على لإلجابة 
 بذاتها الصفة هذه أن على ذلك مؤسسين التعاقد مجال في االحتراف صفة لهم تنعقد أشخاص
 المعلومات على الحصول إلى يدفعه الذي المحترف لدى الحرص من قدر توفر وجوب تفترض

 أو المحترفين، غير من بشخص األمر تعلق إذا أما الغلط، في الوقوع تجنب التي الضرورية
 عقود يخص فيما خصوصا الغلط قبول في تساهال يبدي هنا فالقضاء المستهلكين، بأحد

 .2 أبرزها من التأمين عقد يعد والتي اإلذعان

 على أقدم لشخص بالنسبة باإلبطال التمسك جدوى مدى عن هنا يثور التساؤل أن غير 
 السلع هذه مثل يقدم من أو للخدمة أو للسلعة األسواق في بديل وجود عدم بسبب مذعنا التعاقد

 أن فيه الشك مما شروط، من تحتويه وما مضمونها في متشابهة عقودا يفرضون الخدمات و
 محل هي التي الخدمة أو السلعة من يحرم ال حتى وهذا بالغلط، بالتمسك يرغب ال المستهلك
 شروط مع متوافقا يبدو أنه إال الحل هذا عدالة عدم من الرغم وعلى الجزاء، لهذا نتيجة لتعامل
 رغبة على مؤثرا الغلط يكون أن فإما. جزاء من به التمسك على يترتب وما بالغلط التمسك
 ذا يكن لم الغلط هذا أن أو التوقف، أو اإلبطال، هو الجزاء فإن وبالتالي التعاقد في الشخص

 مؤثر، غير غلط إذن فهو به التمسك يجوز ال وبالتالي التعاقد، في الشخص رغبة على تأثير
 على قاصرة تكون أنها إال األحيان، بعض في نجاحها من بالرغم الغلط نظرية أن يتضح وعليه

                                                           

 .02.ص السابق، المرجع قنديل، السيد سعيد -  1
 .00.ص السابق، المرجع القيسي، أحمد قاسم عامر -  2
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 عقد في له المؤمن بينهم من و المستهلك، حماية قضية لخدمة الفعالة الوسيلة تكون أن
 .1التأمين

 :التأمين مجال في التدليس بسبب العقد بإبطال المطالبة: ثانيا

 التدليس إرادته عيبت الذي للمتعاقد فيمكن الرضا عيوب من عيب هو التدليس أن بما 
 التطرق وقبل إليه أشرنا وأن سبق الذي - للغلط بالنسبة الحال هو كما العقد بإبطال يطالب أن
 .األخير هذا تعريف إلى نشير أن البد التدليس بسبب باإلبطال المطالبة في الحق إلى

 شخص ضد يستخدم الحيل من نوع كل: أنه على التدليس"  وكابيتان كوالن" الفقيهان عرف
 وكل خدع أو دهاء أو غش أو مباغتة كل: "أنه على عرفه فقد"  دوما"  الفقيه أما" به لإليقاع
 .2"ما بشخص لإليقاع سيئة وسيلة

 باستخدام المدلس يقوم أن البد العقد بإبطال المطالبة يتم حتى العامة للقواعد وطبقا 
 يكون وأن المدلس من االحتيالية األساليب هذه تصدر أن يجب كما احتيالية، وأساليب طرق
 12 المادة النص طبقا وهذا اآلخر المتعاقد تضليل بقصد وهذا بها، علم على األقل على

 .3 (ج.م.ق)

 معينة نتيجة إلحداث وسيلة هو االحتيالية الطرق استعمال في المتمثل فالتدليس 
 البعيد الهدف وأما الغلط، إحداث هو االحتيالية الطرق من القريب فالهدف الغلط، في والمتمثلة

 الغلط أن الغلط هذا عن الذكر السابق الغلط ويتميز الغلط، تأثير تحت التعاقد على الحمل فهو
 من سلبي أو إيجابي نشاط أي هناك يكون أن دون نفسه، تلقاء من المتعاقد فيه يقع األول

                                                           

 .09-00.ص.ص السابق ، المرجع القيسي، أحمد قاسم عامر -  1
 . 002.ص ، السابق، المرجع فودة، الحكيم عبد -  2
 .069.ص السابق، المرجع مناني، فراح -  3
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 طرق استعمال نتيجة المتعاقد فيه يقع تدليس على يترتب الذي الغلط بينما اآلخر، المتعاقد
 .1إليه تؤدي احتيالية

 فهل بحثنا مجال في التدليس يخص فيما أما العامة القواعد في التدليس يخص فيما وهذا 
 التفاوض مرحلة في فيه وقع الذي التدليس أساس على العقد بإبطال يطالب أن له للمؤمن يمكن

 .بالنصيحة؟ االلتزام عدم في المتمثل

 المؤمن حق على ينص لم الجزائري المشرع فإن بالتأمين الخاصة القواعد إلى برجوعنا 
 المخالفات بعض 20-20 رقم التجارية الممارسات قانون في ذكر أنه غير اإلبطال في له

 المتعاقد رضا على يؤثر اإلعالم بهذا اإلخالل أن حيث المستهلك بإعالم االلتزام عدم في تتمثل
 بيانات على بناء المستهلك وتعاقد اإلستهالك، عقد أبرم فإذا اإلرادة، في عيب إلى يؤدي بما

 و 15 المادتين نص إلى استنادا وذلك لإلبطال قابال يكون العقد هذا فإن كافية غير أو كاذبة
 وللتدليس العقد، إبرام إلى يدفعه غلط في المستهلك إيقاع به يقصد هنا والتدليس ،(ج.م.ق) 12

 احتيالية، طرق استعمال في يتمثل المادي فالعنصر نفسي؛ وعنصر مادي، عنصر عنصران
 على تقتصر قد االحتيالية والطرق المهني، لدى التضليل نية في فيتمثل النفسي العنصر أما

 على أقدم لما وعلمها عليها اطلع لو أنه بحيث بيانات واخفاء المستهلك، على الحقيقة كتمان
 بحيث التعاقد، على المستهلك كذب بحكم تحمل مغرية، كاذبة البيانات هذه تكون فقد التعاقد،

 الكتمان أو الكذب حد على األمر اقتصر ولو ،(المستهلك) له المؤمن تعاقد لما الكذب هذا لوال
 هذا يثبت أن شرط وذلك المستهلك، لمصلحة لإلبطال قابال العقد يجعل مما مدنيا تدليس اعتبر
 الدافع هو التدليس هذا يكون أن أيضا يشترط كما( المهني) المؤمن لدى التضليل نية األخير
 .2 ذلك في التقديرية السلطة وللقاضي للتعاقد

                                                           

  .062.ص نفسه، المرجع فودة، الحكيم عبد -  1
 السابق، المرجع نية، بحسن بالتفاوض بالتزامه المتفاوض إخالل عن الناشئة المدنية المسؤولية آثار أحمد، بن صليحة -  2
 .22-12.ص.ص
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 إلى يؤدي فإنه القاضي لتقدير التدليس نوع تحديد وترك موحدة قاعدة وجود عدم أنه غير
 تكييف فإن لذلك القضاء، إلى اللجوء في المتعاقدين تردد وكذا التعامل في بالثقة اإلخالل
 حماية مجال تضييق إلى يؤدي التعامل عرف ضوء في ممنوع أو مبرر أنه على التدليس

 وعقود االحتكار عقود في قوي طرف هو الفعل هذا إليه المنسوب الطرف أن ذلك المستهلك
 .1الخبرة عديم المستهلك مواجهة في والخدمات السلع على التعامل

 حاجة دون بالكتمان التدليس وقوع إمكانية مدى هو يطرح أن يمكن الذي التساؤل ولكن 
 .2إيجابية؟ أفعال أو أقوال إلى

 السكوت اعتبار عدم على طويلة لمدة القضاء استقر فقد التساؤل هذا على لإلجابة 
 كان القضاء رأي وفق فالتدليس للتعاقد، يدفعه الذي غلط في الغير إيقاع إلى تؤدي وسيلة
 الذي المبدأ يعدل بحكم الفرنسية النقض محكمة جاءت ولكن ما، بعمل قيام بضرورة يقضي
 يرد الذي السكوت يعتبر بأنه قضت 0261 مارس 02 في أنه ذلك المحاكم، به تقضي كانت
 عن التدليس وقوع يمكن بأنه القضاء فاعتراف وعليه. تدليسية فعال يكون كتمان صورة في

 وضع إلى اتجه فالقضاء المستهلك، لحماية بالنسبة األهمية شديد أمر يعد الكتمان طريق
 على اإلفضاء واجب قيام بضرورة القضاء ارتبط فقد التدليس، أنواع من نوع باعتباره السكوت
 وذلك العقد بإبطال بالمطالبة يقوم بأن للمدلس فيجوز تدليسا به اإلخالل يعد إذ الساكت عاتق
 كثيرة حاالت في قرر قد فالقضاء التدليسي، الكتمان عن الناتج التدليس هذا وقوع نتيجة

 وتوعيتهم المتعاقدين بنصح قيامهم بضرورة وذلك المحترفين على الواجب هذا قيام بضرورة
 .3اآلخر المتعاقد رضا ضوئها في تحدد التي المسائل من بغيرها وكذا التعاقد بظروف

                                                           

 .00.ص السابق، المرجع القيسي، أحمد قاسم عامر -  1
 .06.ص نفسه، المرجع -  2
 .01.ص السابق، المرجع القيسي، أحمد قاسم عامر -  3



 قيام المسؤولية المدنية لشركة التأمين اآلثار المترتبة عن    الفصل الثاني 
 

86 
 

 أنه بحيث بالمعلومات الخاطئ االحتفاظ يطابق عام بشكل التدليسي فالكتمان وعليه 
 .المؤمن عاتق على المفروض بالنصيحة أو باإلعالم لاللتزام خرق يشكل

 نص من الثانية الفقرة في وهذا الجزائري المشرع به أخذ فقد التدليسي للكتمان فبالنسبة 
 .1 (ج. م.ق) 15 المادة

 من نسعى التي للحماية تحقيقا اإلرادة عيوب أكثر من باعتباره التدليس أن القول يمكن 
 يحكم ال القضاء أن ذلك إستثنائية، حاالت في إال يحققها ال أنه غير للمستهلك تحقيقها أجل

 .2النصيحة أو باإلعالم واجبه عن المدلس تخلف على استنادا إال كتمان نتيجة بالتدليس

 باإلعالم بالتزامه المؤمن إلخالل كجزاء اإلبطال طلب في له المؤمن لحق دراستنا بعد 
 .التعاقدية بالتزاماتها التأمين شركة إلخالل كجزاء الفسخ سنتناول

 .التأمين مجال في الفسخ طلب في الحق :الثاني الفرع

 الملزمة العقود في إال يكون وال رجعي بأثر التعاقدية الرابطة انحالل هو الفسخ إن  
 التبادل وجه على اآلخر المتعاقد تجاه متعاقد كل فيها يلتزم التي العقود تلك أي الجانبين؛
 الناشئ التزامه بتنفيذ المتعاقدين أحد يقوم ال عندما الفسخ ويتم بينهما، المعقود االتفاق بمقتضى

 اللتزامه اآلخر المتعاقد تنفيذ عدم جراء العقد فسخ يطلب أن اآلخر للطرف فيكون العقد، عن
. 4(ج.م.ق)002 المادة لنص األولى للفقرة طبقا وهذا ،3فيها له يد ال أجنبي سبب إلى الراجع

                                                           

 أن ثبت إذا مالبسة أو واقعة عن عمد السكوت تدليسا ويعتبر:"  كالتالي ج.م.ق 15 المادة من الثانية الفقرة نص يجري -  1
 المالبسة هذه أو الواقعة بتلك علم لو العقد ليبرم كان ما عليه المدلس

 .02.ص نفسه، المرجع القيسي، أحمد قاسم عامر -  2
 سبب، بال االثراء للتعويض، المستحق الفعل المنفردة، االرادة العقد،) لاللتزام العامة النظرية في الوجيز فاضلي، إدريس -  3

 .069.ص الجزائرية، الجامعية المطبوعات ديوان ،(القانون
 المتعاقدين أحد يوفي لم إذا للجانبين، الملزمة العقود في:"  كالتالي( ج. م.ق) 002 المادة من األولى فقرة نص يجري -  4

 الحال اقتضى إذا الحالتين في التعويض مع فسخه أو العقد بتنفيذ يطالب أن المدين إعذاره بعد األخر للمتعاقد جاز بالتزامه
 ".ذلك
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ما ،(أوال) الطرفين بين باتفاق إما يتم فالفسخ  القانون بحكم يكون وقد ،(ثانية) قضائي بحكم وا 
 (.ثالثة)

 :االتفاقي الفسخ: أوال 

 المفسوخ العقد يعتبر أن على االتفاق يجوز: " أنه على( ج.م.ق) 002 المادة تنص 
 عليها المتفق الشروط تحقيق بمجرد عنه الناشئة بااللتزامات الوفاء عدم عند القانون بحكم
 العرف حسب يحدد الذي اإلعذار من تعفي ال الشروط وهذه قضائي، حكم إلى حاجة وبدون
 ".المتعاقدين طرف من تحديده عند

 فسخه على العقد ابرام أثناء االتفاق للمتعاقدين يجوز أنه المادة هذه خالل من يتضح 
 العامة للقاعدة تأكيد الحالة هذه في يعتبر إذ ؛1التزامهم بتنفيذ المتعاقدين قيام عدم حالة في وهذا
 .2المدين إعذار بعد االلتزام تنفيذ عدم حالة في للفسخ

 يتمثل والذي الفسخ على االتفاق في تدرجا هناك أن تتضح العملية الناحية من أنه غير 
 : يلي فيما

 مفسوخ العقد يكون أن على االتفاق -1

 المتعاقدين أحد يقم لم إذا مفسوخا العقد يكون) عبارة ووضعت العقد في االتفاق تم إذا 
 للقاضي يكون الحالة هذه ففي الفسخ، في العامة القاعدة ترديد يعني الشرط فهذا ،(التزامه بتنفيذ

 بتنفيذ وهذا ،3الفسخ المدين تجنب أي التنفيذ؛ إلى الفسخ عن العدول أجل من التقديرية السلطة
 . العقد بفسخ القاضي يصدر أن قبل التزامه

                                                           

 العقد االلتزام، مصادر) لاللتزامات العامة النظرية األول، الجزء المدني، القانون في الواضح السعدي، صبري محمد -  1
 ،0225 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار الرابعة، الطبعة العربية، القوانين في مقارنة دراسة(. المنفردة واالرادة

 .961.ص
 .065.ص نفسه، المرجع فاضلي، إدريس -  2
 .065.ص السابق، المرجع فاضلي، إدريس -  3
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 :القانون بحكم مفسوخا العقد يكون أن على االتفاق -2

 الحالة هذه وفي نفسه تلقاء من مفسوخا العقد يكون أن على اتفقا قد العقد طرفي أن أي 
 وعليه ،1الفسخ إال له يكون فال القاضي، من التقديرية السلطة سلب يتم أنه إلى يتجه رأي هناك
 الطرفان ألن ؛2له منشئا وليس للفسخ وكاشفا مقررا حكما يكون القاضي يصدره الذي فالحكم
 .للقاضي التقديرية السلطة سلب سبب يوضح ما وهذا عليه واتفقا سبق

 :قضائي حكم إلى حاجة وبدون القانون بحكم مفسوخا العقد يكون أن على االتفاق -3 

 صدور إلى الحاجة ودون نفسه تلقاء من مفسوخا العقد يكون أن على المتعاقدان يتفق قد 
 تلقاء من مفسوخا يكون أن إلى العقد يصرف هنا الشرط فإن الحالة هذه ففي بالفسخ، حكم
 .3 األثر هذا يترتب حتى المدين إعذار من الدائن يعفي ال هنا والشرط نفسه،

 طريق عن عليه وتسجيله اللتزامه المدين تنفيذ عدم إثبات الحالة هذه في الدائن وعلى 
 عليه جرى لما وفقا اإلعذار يتم فهنا اإلعذار كيفية على الطرفان يتفق لم حالة وفي إعذاره،
 الفاسخ الشرط أن إلى اإلشارة تجدر أنه غير ،(ج.م.ق) 002 المادة لنص طبقا وهذا العرف
 يستطيع ال المدين أن أي المدين؛ دون لصالحه مقرر ألنه الدائن سوى به يتمسك ال الصريح
 ومرهونا متوقفا تنفيذه عدم أو العقد تنفيذ ألصبح الحق هذا أعطي لو أنه ذلك بالفسخ التمسك
 طلبه إذا إال إعماله يمكن  ال الفسخ على الصريح االتفاق شرط فإن وعليه المدين، بمشيئة
 .4العقد فسخ بدل العيني التنفيذ ويطلب عنه التنازل يستطيع كما الدائن

 

 
                                                           

 .065إدريس فاضلي، المرجع السابق،ص -  1
 .962. ص السابق، المرجع السعدي، صبري محمد -  2
 .نفسه والموضع المرجع فاضلي، إدريس -  3
 .962.ص السابق، المرجع السعدي، صبري محمد -  4
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 :التأمين مجال في القضائي الفسخ: ثانيا 

 يقضي إتفاق العقد في يكن ولم العقد عن الناشئ التزامه بتنفيذ المتعاقدين أحد يقم لم إذا 
 القضاء إلى التوجه في الحق اآلخر للطرف يكون الحالة هذه ففي التنفيذ عدم حالة في بالفسخ
 ملزما العقد كون أن وهي شروط القضائي للفسخ أن إلى اإلشارة تجدر أنه غير الفسخ وطلب

 وقدرة لتنفيذه، استعداده أو اللتزامه الفسخ طالب تنفيذ بالتزامه، المتعاقدين أحد اخالل لجانبين،
 الرابعة الفقرة لنص طبقا وذلك التعاقد، قبل عليه كانت ما إلى الحالة إعادة على الفسخ طالب
 تباعا فيها وسنفصل ،(ج. م.ق) 002 المادة من

 :لجانبين ملزما العقد كون: األول الشرط 

 جميعا العقود هذه على يرد والفسخ ،1لجانبين الملزمة العقود في إال الفسخ يتصور اال 
 يترتب الذي األثر اختالف مع فوريا عقدا كان أو المدة عقود من لجانبين الملزم العقد كان سواء
 هذا في يتدخل الزمن ألن رجعيا؛ يكون ال الزمنية العقود في فالفسخ منهما؛ كل في الفسخ على
 كان لجانبين ملزما العقد كان فإذا يعود ال يمضي الذي الزمن أن إذ العقود أنواع من النوع

 يسمح أن بها يراد عادلة فكرة هو هنا فالفسخ ،2المتعاقدين من كل التزام بين قائما اإلرتباط
 به التزم بما اآلخر هو يتحلل أن العقد بمقتضی له المقرر حقه على يحصل لم الذي للطرف
 أن لجانبين الملزم العقد في ترى كانت التي التقليدية السبب نظرية أساس على قائم فالعقد فيه؛
 تنفيذ عن المتعاقدين أحد تخلف إذا أي اآلخر؛ الطرف التزام في السبب هو طرف كل التزام

 . 3بالفسخ يطالب أن الدائن حق من وكان االلتزام سبب زال بالتزامه

 

 
                                                           

 .069.ص السابق، المرجع فاضلي، إدريس -  1
 951.ص السابق، المرجع الطباخ، شريف -  2
 .060-069.ص.ص نفسه، المرجع فاضلي، إدريس -  3
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 :بالتزامه المتعاقدين أحد اخالل: الثاني الشرط

 طلب وقبل أنه إال بالتزامه، المدين الوفاء عدم عند الدائن لصالح يتقرر جزاء هو الفسخ 
 التنفيذ يكون أن البد الفسخ، طلب يتم وحتى أنه غير المدين، إعذار القانون يستلزم الفسخ
 يرجع السبب وذلك تنفيذه عليه استجال أو بالتزامه، القيام عن امتنع المدين ولكن ممكن، العيني
ذا فعله، إلى  حكم في ويعتبر بالفسخ المطالبة في الحق فللدائن التزامه من بجزء المدين قام وا 
 فقد التقديرية، السلطة للقاضي وهنا معيبة اللتزامه الدائن تنفيذ يكون أن أي الجزئي؛ التنفيذ عدم
 كله العقد بفسخ يقوم أن إما الحالة هذه وفي الفسخ، يبرر خطير التنفيذ عدم أن القاضي يرى
ما  بالفسخ القاضي يقضي قد كما اآلخر، الجزء ويبقى ينفذ لم الذي الجزء فسخ على يقتصر وا 
 في األساسي هو ينفذ لم الذي الجزء أن أو التجزئة، تحتمل ال المدين التزامات كانت إذا كله
 الدفع في كحقه له مشروع حق استعمال إلى راجع التنفيذ عدم كان إذا أما. 1االلتزامات هذه
 .2الفسخ إيقاع في اآلخر للطرف الحق يتحقق فال الحبس، أو التنفيذ بعدم

 :لتنفيذه مستعد أو اللتزامه الفسخ طالب تنفيذ: الثالث الشرط 

 على أو بها وفي قد كان إذا إال الفسخ يطلب أن بالتزاماته أخل الذي للمتعاقد يجوز ال 
 مجازاة يطالب أن حقه من فليس التزاماته تنفيذ في مقصرا كان إذا أما ،3بها للوفاء مستعد األقل

 البيع عقد بفسخ البائع طالب إذا ذلك ومثال. 4لتقصيره المماثل التقصير على اآلخر المتعاقد
 البائع كان إذا أما مقصرا، نفسه البائع يكون أال فيجب الثمن، بأداء بالتزامه المشتري وفاء لعدم

 .5الفسخ يستلزم ال هذا امتناعه فإن الوفاء عن ممتنعا

 
                                                           

 .960-962.ص.ص السابق، المرجع السعدي، صبري محمد -  1
 .920.ص السابق، المرجع الطباخ، شريف -  2
 .960.ص نفسه، المرجع السعدي، صبري محمد -  3
 .926.ص نفسه، المرجع الطباخ، شريف -  4
 .066.ص السابق، المرجع فاضلي، إدريس -  5
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 : التعاقد قبل عليه كانت ما إلى الحالة إعادة على الفسخ طالب قدرة: الرابع الشرط

 طالب كان فإذا. 1الناحية هذه من أثره تحقيق على قادرا الفسخ طالب يكون أن يستلزم 
 الفسخ، طلب له يجوز فال التعاقد، قبل عليها كانت ما إلى الحالة إعادة يستطيع ال الفسخ
 ال فإنه الكمية هذه ببيع وقام المبيع من كجزء البضاعة من كمية المشتري تسلم إذا ذلك ومثال

 يد من باعه ما رد استطاعته لعدم المبيع باقي البائع يسلمه لم إذا البيع عقد فسخ طلب يستطيع
 .بالضمان بالتزامه اخالل هذا في إذ المشتري

 ينفذ لم الذي األول البائع من الفسخ طلب في حقه من المشتري حرمان إلى الفقه ويذهب 
 .2التعاقد قبل عليه كان ما إلى البائع وبين بينه الحال إعادة يستطيع ال أنه ذلك التزاماته باقي

 إلى الشيء رد المدين استطاعة عدم حالة في أنه على( ج. م.ق)000 المادة نصت وقد 
 . 3بالتعويض عليه الحالة هذه في ويقضي بالفسخ الحكم من يمنع ال ذلك فإن أصله

 اإلخالل حالة في لجانبين الملزمة العقود جميع في مقرر حق هو الفسخ حق أن وبما 
 بأن نتصور ال التأمين عقد في فإنه وعليه ،4العامة للقواعد طبقا وهذا التعاقدية بااللتزامات

  التعويض مبلغ بدفع بالتزامه المؤمن أخل إذا ما حالة في الفسخ إلى يلجأ قد له المؤمن
 له، للمؤمن مصلحة أي يحقق ال هنا الفسيخ أن إلى راجع وهذا( التأمين عقد في عليه المتفق)

 الفسخ فيتقرر لجانبين ملزم عقد هو العام ووكيلها التأمين شركة بين المبرم الوكالة عقد أن وبما
 تجاه بالتزاماتها الشركة أخلت إذا ما حالة في طرحه يمكن الذي السؤال أن غير العقد، هذا في
 إليه؟ اللجوء للوكيل يمكن الذي الفسخ طبيعة فما الوكيل هذا

                                                           

 .960.ص السابق، المرجع السعدي، صبري محمد -  1
 .926.ص السابق، المرجع الطباخ، شريف -  2
 .نفسه والموضع المرجع السعدي، صبري محمد -  3
 .65.ص السابق، المرجع كيموش، نوال -  4
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 اإلخالل حالة في الفسخ عن يتحدث لم التأمين قانون أن نالحظ اإلشكالية هذه على ولإلجابة
 باعتبار ذلك التجاري القانون إلى برجوعنا ولكن العام، ووكيلها التأمين شركة بين بااللتزامات

( ج.ت.ق) 90 المادة من الثانية الفقرة نجد تجارية، وكالة عقد هو بينهما المبرم الوكالة عقد
 لكال يجوز فال معينة بمدة محدد غير التجارية الوكالة عقد كان إذا: " مايلي على تنص

 أحد من خطأ صدور حالة في إال لألعراف، ومطابق مسبق إخبار دون فسخه الطرفين
 ".الطرفين

 تجاه بالتزاماتها الشركة أخلت متى معناه بااللتزامات اإلخالل هو هنا بالخطأ فالمقصود 
 فسخ هو الحالة هذه في والفسخ إعذار وبدون مباشرة الفسخ في الحق األخير فلهذا الوكيل،
 .القضاء إلى اللجوء إلى الحاجة دون أي القانون؛ بقوة له مقرر

 التأمين مجال في بالتعويض المطالبة :الثاني المطلب

 نتيجة وهذا باإلبطال المطالبة في الحق تبيان من األول المطلب في انتهينا بعدما  
 الوكيل حق أيضا أوضحنا كما تدليس، أو غلط نتيجة اإلبطال طالب المتعاقد إرادة في العيب
 االبطال في الحق إلى فباإلضافة معه، العقدي بالتزامه المؤمن إخالل عند التأمين عقد فسخ في

 حقه في والمتمثل المطلب هذا في سنوضحه ما وهو للمضرور يتقرر آخر حق فهناك والفسخ
 أسباب تبيان مع ،(األول الفرع تقديره وطرق للتعويض بتعريفنا وهذا بالتعويض، المطالبة في

 .اتباع  سنوضحه ما وهذا ،(الثاني الفرع) بالتعويض المطالبة

 :تقديره وطرق التعويض تعريف :األول الفرع

 بتبيان سنقوم ثم ومن ،(أوال) وفقه شرعا، لغة، التعويض تعريف الفرع هذا في سنتناول  
 (.ثانيا) بالتعويض المطالبة طرق
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 :التعويض تعريف: أوال 

 : للتعويض اللغوي التعريف( 1 

 وأعاضه منه بدال أي مالي؛ عن عوضا الكتاب أخذ فيقال والبدل، الخلف به ونقصد 
 البدل، أي العوض أخذ وتعوض واعتاض العوض، أعطاه أي وعاوضه تعويضأ، وعوضه
 طالبا جاء إذا فالن واعتاضني وخلفا، بدال أي عوضا أعطاه أي كذا من فالن فأعاضه
 .1للعوض

 :للتعويض الشرعي تعريف( 2

 بدل" الضمان الفظ استخدمت القديمة الفقه كتب فإن شرعا التعويض لتعريف بالنسبة 
 عرف كما ،"قيمته أو الهالك مثل رد: " بأنه األخير هذا تعريف يمكن أنه إال ،"التعويض الفظ
 .2"عمل أو مال من به الوفاء يجب بما الذمة شغل بأنه: " بالقول الضمان" الحفيف علي الشيخ

 :للتعويض الفقهي التعريف - 3 

نما فيها تعريفا لتعويض نجد لم القانونية النصوص أغلب إلى بالرجوع   هذه قامت وا 
 يعد االتجاه وهذا ،3االلتزام لتنفيذ احتياطي وطريق للمسؤولية كجزاء إليه باإلشارة النصوص

 وليس القانوني الفقه مهمة من يكون أن األنسب من مصطلح أي معنى تحديد ألن سليما،
:" أنه على عرفه من فهناك لتعويض متعددة تعاريف إيراد في تعمق قد الفقه أن فنجد المشرع،

 النحو على التزامه المدين نفذ لو الدائن عليها سيحصل كان التي المنفعة يساوي النقود من مبلغ
 أن نالحظ التعريف هذا خالل فمن". الناس بين المتبادلة والثقة النية حسن مبدأ به يقضي الذي

 كما عينا، يكون أن يمكن التعويض أن نجد قد بينما النقود من مبلغ أنه على يرتكز التعويض
                                                           

 للنشر الثقافة دار ،(مقارنة دراسة) العقدية المسؤولية نطاق في القضائي التعويض الحسناوي، رشيد حنتوش احسن -  1
 . 92.ص ،0222 األردن، والتوزيع،

 .26.ص السابق، المرجع عبوب، زهيرة -  2
 .الذكر السالف ،.(ج. م.ق) 025 المادة نص يجري -  3
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ن خاصة ،1نقديا يكون أن بالضرورة ليس أي نقدي؛ غير بمقابل يكون قد  في القاضي رأى وا 
 .2نقدي غير بمقابل التعويض أو العيني التعويض هو تعويض أنسب أن للتعويض تقديره

 المسؤولية دعوی األحيان غالب في تسبقه التعويض إن: " السنهوري األستاذ عرفه كما 
". الدعوى عليه يقيم أن إلى المضرور ويضطر بمسؤوليته يسلم ال المسؤول ألن ذاتها،

 جزاء هو التعويض اعتبر بل محددة، بصورة التعويض يعرف لم الفقيه هذا أن ونستخلص
 هو الضمان إن: "بقولهم بالضمان، التعويض تعريف إلى الفقهاء بعض ذهب كما المسؤولية،

 .3"للغير ضرر عن مالي بتعويض التزام

 إذا وطأته تخفيف أو الضرر لمحو القضاء وسيلة: "أنه على التعويض عرف من وهناك 
 أحدث من على للمضرور به يحكم المال من مبلغا يكون أن والغالب ممكنا محوره يكن لم

 في المدعي بحق التنويه أو الصحف في كالنشر المال غير آخر شيئا يكون قد ولكنه الضرر
ذا". الحكم  فإن نقديا يكون التعويض أن على ركز الذي سابقه من أفضل التعريف هذا كان وا 
 وهو تقدره التي الجهة على ركز قد أنه إال النقدي وغير النقدي التعويض شمل قد التعريف هذا

 .4 (اإلتفاقي التعويض التعويض تقدير في يتفقا قد العقد طرفا أن نجد قد أننا غير القاضي

 من وهناك" المصاب لحق الذي للضرر جبر:" أنه على التعويض عرف من وهناك 
 من طلب على بناء إال به يحكم وال عليه المحكوم بذمة للمتضرر يتعلق مدني حق:"  هو عرفه

 المدين، جانب في والتزام للدائن، حق بمثابة أنه على يعرفانه التعريفان فهذان". الحق صاحب
 التزامه بتنفيذ اإلخالله نتيجة المدين ذمة في يترتب التزام:" أنه على التعويض فتعريف

                                                           

 .91. ص نفسه، المرجع الحسناوي، رشيد حنتوش حسن -  1
 عن تعويضا النشر هذا يعتبر إذ الصحف، في عليه المدعى إدانة حكم بنشر والقذف السب جرائم في القاضي يحكم كأن -  2

 حسن أحمد خليل(.ج.م.ق)090 المادة نص خالل من المشرع به قصد ما وهذا عليه، المدعى أصاب الذي األدبي الضرر
 .059.ص السابق، المرجع قدادة،

 ،0200 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار للمنتج، المدنية المسؤولية يوسف، سي حورية زاهية -  3
 . 021-022.ص.ص
 .92-91.ص.ص السابق، المرجع الحسناوي، رشيد حنتوشي حسن -  4
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 أو جديد، التزام بمثابة التعويض اعتبار يمكن ال أنه غير أفضل يكون التعريف وهذا ،"األصلي
 بتنفيذ مدينه إلخالل نتيجة للدائن يثبت الذي الحق: "  هو فالتعويض تخييري، أو بدلي التزام

 ولولم الدائن، سينالها التي للمنفعة معادلة ترضية أية أو النقد شكل يتخذ قد والذي التزامه،
 ما اختياره في للقضاء مجال ترك تعريف وهذا". المدين جانب من بااللتزام اإلخالل يحصل
 .1التعويض في معينة طريقة على يركز لم أنه أي التعويض طرق من يشاء

 :التعويضطرق تقدير : ثانيا

هناك ثالثة طرق لتقدير التعويض، قد يكون تقدير التعويض قانونا، كما قد يكون باتفاق  
 .بين األطراف، أو عن طريق اللجوء إلى القضاء للمطالبة به

 :التقدير القانوني لتعويض( 1 

عمدت بعض التشريعات الوضعية إلى تضمين نصوصها أحكاما تقضي بتقدير  
اليا كما في حالة التأخير وهذا ما يسمى بالفوائد التأخيرية، فنجد المشرع التعويض تقديرة إجم

على نسب قانونية محددة حيث تقدر في المجال ( م.م.ق) 005المصري ينص في المادة 
كما أن المشرع الفرنسي نص على مثل هذه % 6وتقدر في المجال التجاري ب % 0المدني ب 

ر أنه يختلف عن نظيره المصري في مسألة استحقاق ، غي(ف.م.ق) 0069الفوائد في المادة 
الفوائد، ذلك أن المشرع الفرنسي يرى أنها مستحقة من يوم اإلعذار أما القانون المصري بأنها 

 .2تسري من تاريخ المطالبة القضائية

نرى بأنه لم   ،3 (ج.م.ق) 060أما بالنسبة للمشرع الجزائري وبالرجوع إلى نص المادة  
هذه الفوائد، باعتبار أن فيها نوع من الربا المحرمة شرعا ذلك لتأثره بمبادئ الشريعة يأخذ بمثل 

                                                           

 .02-92.ص.ص ،سابق الحسناوي،المرجع رشيد حنتوشي حسن -  1
 .902.زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص -  2
القرض بين األفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطال كل : "على النحو التالي( ج. م.ق)من  060يجري نص المادة  -  3

 "نص يخالف ذلك
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اإلسالمية والتي هي المصدر الثاني للقانون الجزائري، أما إذا كان الضرر الناتج عن سداد 
، وهذا ما نصت 1الدين فهنا ال مجال إلعمال هذا النص الذي يحرم األخذ بالفوائد التأخيرية

، ونالحظ أن التشريعات التي (م.م.ق)005، والتي تقابلها المادة 2 (ج. م.ق) 015المادة عليه 
 .تأخذ بالتعويض القانوني فهي تطبقه في مجال المسؤولية العقدية دون التقصيرية

وعليه ففي مجال بحثنا هذا فإن المؤمن مجبر على دفع التعويض الناتج عن الخطر  
د طبقا الشروط العامة لعقد التأمين، إال أنه عند انتهاء هذا المضمون وهذا في األجل المحد

 وهذا المحقق التعويض األجل، فالمؤمن له يحق له هنا أن يطالب بتعويض الضرر زيادة عن
 لما طبقا وهذا المؤمن قبل من المستحق التعويض دفع في التأخير عن تعويض بمثابة يعد

 .3 (ج. تأ.ق) 002 المادة عليه نصت

 (:الجزائي الشرط)  للتعويض اإلتفاقي التقدير( 2 

 النوع هذا ألن ،4الجزائي بالشرط يعرف ما تحت التعويض على االتفاق يتم أن مانع ال 
 يحددوا أن المتعاقدة لألطراف يحق إذ العقدية، المسؤولية نطاق في الوقوع كثير التعويض من

 .6(ج.م.ق) 019 المادة عليه نصت إذ ،5بااللتزام اإلخالل عند وهذا أداؤه يجب الذي التعويض

 مقدار تحديد على مقدما االتفاق يستطيعان المتعاقدان أن المادة هذه نص من ويفهم 
 تنفيذه في تأخر أو التزامه، بتنفيذ الثاني الطرف إخالل حالة في أحدهما يستحق الذي التعويض

 يتم أو العقد إبرام عند الشرط هذا يدرج ما وعادة الجزائي بالشرط يسمى ما وهذا به أخل أو
                                                           

 . 900-902.ص.زاهية حورية سي يوسف، المرجع نفسه، ص -  1
 - السالف الذكر-(ج.م.ق) 015المادة  -  2
 - الذكر السالف -( ج.تأ. ق) 002 المادة نص -  3
 ،0220 ، الجزائر والتوزيع، للنشر العلوم دار الجزائري، المدني القانون في االلتزام أحكام في الوجيز ، دربال الرزاق عبد -  4
 .00.ص
 .900.ص السابق، المرجع يوسف، سي حورية زاهية -  5
 في عليه بالنص التعويض قيمة مقدما يحددا أن للمتعاقدين يجوز: التالي النحو على( ج. م.ق) 019 المادة نص يجري -  6

 .010 إلى 025 من أحكام الحالة هذه في وتطق الحق اتفاق في أو العقد
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 إذا أما التزامه، تنفيذ في أحدهما إخالل قبل يقع أن شريطة الحق، اتفاق في عليه االتفاق
 شرطا يسمى ال اإلخالل هذا فإن اإلخالل، وقوع بعد التعويض تحديد على االتفاق حصل
 .1للدين تجديدا أو صلحا يسمى بل جزائيا

 وبما العقود جميع في يكون اإلتفاقي التعويض أن أيضا نستنتج المادة هذه خالل ومن 
 شركة بين إتفاقي تعويض إدراج يمكن فإنه وكالة عقد يربطهما التأمين شركة و العام الوكيل أن

 متى التأمين شركة طرف من الوكيل تعويض أجل من الوكالة عقد في العام والوكيل التأمين
 .العكس أو سابقا ذكرها تم التي بالتزاماتها أخلت

 ال أنه أي التعويض؛ أحكام عليه فتسري التعويض، هو الجزائي الشرط أن باعتبار 
 افترضه فقد الضرر أما ،2الدائن قبل من للمدين إعذار بحصول إال الجزائي الشرط يستحق
 010 المادة من األولى للفقرة طبقا وهذا الضرر انعدام إثبات المدين على ويقع المشرع

 .3 (ج.م.ق)

 ما وهذا تعسفي التقدير أن المدين أثبت متى التعويض مبلغ تخفيض في الحق وللقاضي 
 مبلغ يخفض أن للقاضي ويجوز: أنه على( ج. م.ق) 010 المادة من الثانية الفقرة عليه نصت

 ،"منه جزء في نفذ قد األصلي االلتزام أن أو مفرطا كان التقدير أن المدين أثبت إذا التعويض
 يطالب أن لدائن يجوز فال االتفاق، في المحدد التعويض قيمة الضرر تجاوز حالة في أما

 .جسيما خطأ أو غشا ارتكب قد المدين أن أثبت إذا إال القيمة هذه من بأكثر

 الضرر جاوز إذا: "أنه على نصت إذ( ج.م.ق) 016 المادة عليه نصت لما طبقا وهذا 
 أثبت إذا إال القيمة هذه من بأكثر يطالب أن للدائن يجوز فال االتفاق في المحدد التعويض قيمة

                                                           

 . 000.ص نفسه، المرجع يوسف، سي حورية زاهية  -  1
 .02.ص نفسه، المرجع دربال، الرزاق عبد -  2
 أن أثبت إذا مستحقا االتفاق في المحدد التعويض يكون ال: "التالي النحو على 001 المادة من األولى الفقرة نص يجري -  3

 .ضرر أي يلحقه لم الدائن
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 يجوز ال أنه إلى اإلشارة تجدر أنه غير ،"جسيما خطأ أو غشا ارتكب قد المدين أن 
 المسؤولية هذه مصدر ألن معينة، العتبارات وذلك التقصيرية المسؤولية في اإلتفاقي التعويض

 . 1الحادث وقوع قبل المضرور عن غريبا يكون المسؤول ولكون القانون، هو

 :للتعويض القضائي التقدير( 3 

 ما حالة في التعويض تقدير القاضي يتولى للتعويض، اإلتفاقي و القانوني للتقدير خالفا 
 ظروف تقتضيه لما طبقا وهذا الطرفين، بين اتفاقا أو قانونا محدد غير التعويض كان إذا

 القاضي يقدر: "أنه على تنص والتي( ج.م.ق)090 المادة نص يقره لما طبقا وهذا المالبسة
 مع مكرر 010 و 010 المادة ألحكام طبقا المصاب لحق الذي الضرر عن تعويض مدى

 نهائيا، بصفة التعويض مدى يقدر أن الحكم وقت له يتيسر لم فإن المالبسة، الظروف مراعاة
 .2"التقدير في جديد من بالنظر معينة مدة خالل يطالب أن في بالحق للمضرور يحتفظ أن فله

 التزامه، تنفيذ في لتأخره أو اللتزامه، المدين تنفيذ لعدم إما القضائي التعويض يتقرر وقد 
 غير أو عقدية كانت سواء المدنية المسؤولية شروط تجتمع أن التعويض الستحقاق ويشترط
 كان سواء مباشرا الضرر هذا يكون أن ويجب المسؤول، جانب في الخطأ ثبوت أي عقدية
 المدين عنه يسأل ما وهو) متوقع غير أو( عقدية إطار في المدين عنه يسأل ما هو) متوقعة

 ال أو التزامه بتنفيذ المدين إعذار اإلعتبار بعين األخذ مع هذا ،(التقصيرية المسؤولية إطار في
 .3 (ج.م.ق)022 المادة لنص طبقا هذا

 

 

 

                                                           

 .900.ص السابق، المرجع يوسف، سي حورية زاهية -  1
 .909-900 ص.  ص نفسه، المرجع -  2
 . 06.ص السابق، المرجع دربال، الرزاق عبد -  3



 قيام المسؤولية المدنية لشركة التأمين اآلثار المترتبة عن    الفصل الثاني 
 

99 
 

 

 التأمين مجال في بالتعويض المطالبة أسباب: الثاني الفرع

 عدم نتيجة لكون إما ألسبابه سنتطرق تقديره وطرق التعويض لتعريف تطرقنا أن بعد  
 االلتزام لهذا المعيب التنفيذ أو ،(ثانيا) تنفيذه في التأخير نتيجة أو ،(أوال) العقدي االلتزام تنفيذ

 (.ثالثا)

 :  العقدي االلتزام تنفيذ عدم: أوال 

 بتنفيذ القيام يأبى المدين ألن ممكن غير العيني التعويض فيها يكون التي الصورة وهي 
 يكون قد والذي عنه بالتعويض المطالبة له يمكن ضرر أصابه الذي فالدائن وعليه ،1التزامه
 هذه ففي ممكن، غير أصبح العيني التنفيذ أن إلى راجع وهذا المدين، قبل من التنفيذ عدم سببه
 االلتزام لتنفيذ احتياطي طريق ألنه النقدي بالتعويض المطالبة سوى الدائن أمام يبقى ال الحالة
 عيني حق نقل االلتزام محل كان لو كما المدين بخطأ ممكن غير عينة تنفيذه أصبح الذي
 الالزمة الوسائل أن أو آخر لشخص ملكيته انتقلت أو المدين بخطأ الحق محل الشيء وهلك
 الذي بالعمل المدين فقام عمل عن امتناع االلتزام كان أو انعدمت قد به المتعهد بالعمل للقيام
 .2عنه باالمتناع التزم

 المساس إلى يؤدي إليه اللجوء حالة في ولكن ممكنة لاللتزام العيني التنفيذ يكون أن أو 
 الدائن، يصيب جسيمة ضرر عنه العدول يسبب أن دون ،3 إرهاقا له يسبب أو المدين بحرية
 كل عن تعويضا جرائها من الدائن يستحق لاللتزام تنفيذ عدم حالة أمام نكون تقدم ما كل وفي
 لصالح الضرر قرينة يشكل لم التنفيذ عدم أن أي ضرر؛ يصبه لم إذا أما ضرر، من أصابه ما

 عنه، بالتعويض يطالب الذي الضرر على الدليل بإقامة ملزما األخير هذا يكون بل الدائن

                                                           

 .922.ص السابق، المرجع الضرر، األول، الجزء الذنون، علي حسن -  1
 .61-62.ص.ص السابق، المرجع الحسناوي، رشيد حنتوش حسن -  2
 - الذكر السالف -( ج. م.ق) 025 المادة نص -  3
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 ال التنفيذ فعدم بإثباته، الدائن فيه يكلف وال مفترضأ الضرر فيه يكون التي الحاالت باستثناء
 وعدم التنفيذ، عدم جراء من ينتفع أن أي العكس؛ يحصل قد بل الدائن تضرر على قرينة يعد

 مسؤولية فإن لاللتزام الجزئي تنفيذ حصول حالة ففي جزئيا، أو كلية يكون العقدي لاللتزام التنفيذ
 يبتغيها التي بالنتيجة يتأتي ال قد الجزئي التنفيذ ولكن المنفذ، غير الجزء بمقدار تتحدد المدين
 طلب له يجوز الحالة هذه ففي الكلي، التنفيذ لوال المدين مع ليتعاقد يكن لم أنه هي و الدائن
 . 1الكل عن التعويض مع فسخ

 عن والتعويض العيني التنفيذ بين الجمع تصور مطلقا يمكن ال أنه إلى اإلشارة وتجدر 
 .2 جائز غير األمر ألن مرتين حقه على يحصل أن له يمكن ال الدائن أن ذلك التنفيذ عدم

 الضرر هذا يصيب قد إنما مالي ضرر إلحاق التزامه تنفيذ عن المدين إخالل عن يترتب ال وقد
 الضرر هذا بأن يرى من هناك أن إال معنوي، ضرر بأنه فيوصف سمعته أو وأحاسيسه شعوره

 .3التقصيرية المسؤولية نطاق في إال عنه التعويض يتم ال

 قد ،4 (ج. م.ق) مكرر 010 المادة نص في أنه نالحظ الجزائري المشرع إلى وبالرجوع 
 تطبيقه نطاق يحدد لم ولكنه عامة بصفة المعنوي الضرر عن الناتج التعويض عن تحدث

 بالتعويض األخذ على دليل هنا المشرع سكوت يعتبر فهل ،(التقصيرية أو العقدية المسؤولية)
 .العقدية؟ المسؤولية في الضرر عن

 شركة تعديل نتيجة معنوي ضرر يصيبه قد السمسار أن نالحظ هذا بحثنا مجال وفي 
 سمعة في يؤثر قد التعديل هذا ألن السمسار أبرمه الذي العقد شروط نية وبسوء التأمين

                                                           

 .52-61.ص.ص السابق، المرجع الحسناوي، رشيد خنتوش حسن -  1
 .920.ص السابق، المرجع الضرر، األول، الجزء الذنون، علي حسن -  2
 .002.ص السابق، المرجع عبوب، زهيرة -  3
 . الذكر السالف ،(ج.م.ق) مكرر 010 ما نص -  4
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 التأمين شركة على يوجب مما سابقا توضيحه تم ما وهذا به العمالء ثقة بتقليل وذلك السمسار
 .العامة للقواعد طبقا وهذا به لحق الذي المعنوي الضرر عن السمسار تعويض ضرورة

 :االلتزام تنفيذ في التأخر: ثانيا

 مما تنفيذه في التأخر بل فقط لاللتزام التنفيذ عدم ليس التعويض استحقاق سبب يكون قد 
ذا بالدائن، ضررا يلحق  عليه فما التأخير ذلك عن مسئوال المدين يجعل بأن األخير هذا أراد وا 
 ماعدا االلتزامات أنواع جميع في واجبا اإلثبات هذا ويكون تضرر بأنه بإثبات القيام سوى

 يكون هنا الضرر أن ذلك اإلثبات عبء من يعفى فالدائن النقود من مبلغ بدفع الواجب االلتزام
 القانونية النصوص أغلب أن يالحظ و له، ضرر وقوع إثبات من معفا الدائن أن أي مفترض؛
 في التأخير أن إلى أيضا وأشارت التعويض، أسباب من سبب يكون التنفيذ عدم أن إلى أشارت
 نص في الجزائري المشرع عليه نص ما وهذا ،1التعويض الستحقاق ثانيا سببا يكون التنفيذ
 (.ج.م.ق) 025 المادة

ن الدائن تضرر على قرينة يعد ال االلتزام تنفيذ في التأخر إن   الفقه من جانب كان وا 
 قرينة يكون أن يصلح ال التأخير مجرد أن فاعتبار الضرر، الفتراض كاف التأخر مجرد يجعل
 االلتزام، تنفيذ في التأخر نتيجة لحقه الذي الضرر بإثبات مطالب والدائن الضرر حصول على
 عاد قد الضرر أن أي العكس يحصل فقد للدائن ضررة االلتزام تنفيذ في التأخر أحدث واذا
 .2بالنفع المدين على

 

 

                                                           

 .50.ص السابق، المرجع الحسناوي، رشيد حنتوش حسن -  1
 .59.ص نفسه، المرجع -  2
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 تنفيذ في التأخير عن التعويض بين الجمع من يمنع ما يوجد ال أنه إلى اإلشارة وتجدر 
 عن والتعويض العيني التعويض بين الجمع إمكانية لعدم خالفا وهذا العيني التنفيذ وبين االلتزام
 من لحقه ما يعادل وبتعويض العيني 2بالتنفيذ المطالبة في الحق له الدائن أن أي ؛1التنفيذ عدم

 المدين إعذار بعد إال الدائن يستحقها ال التأخيرية فالتعويضات التنفيذ، في التأخر بسبب ضرر
 .3الحاالت بعض في إال

 :لاللتزام المعيب التنفيذ: ثالثا 3

 في التأخر أو الجزئي، أو الكلي التنفيذ عدم بسبب ليس مستحقا يكون قد التعويض إن 
نما التنفيذ عدم  إلحاق إلى أدى مما الدائن أرادها التي الصورة تلك بغير جاء التنفيذ أن لمجرد وا 

ذا بالتعويض، بالمطالبة الحق له فينشأ به، الضرر  فقهاء وبجانبها التشريعات أغلب كانت وا 
 عدم عبارة التفسيرهم وهذا التنفيذ عدم معنى ضمن هذا التعويض سبب تناولوا وشراحه القانون
 حسن" والمؤلف المعيب، والتنفيذ الجزئي أو الكلي التنفيذ عدم لتشمل الواسع بالمعنى التنفيذ
 أسباب من مستقال سببا يعد 4المعيب التنفيذ أن رأيه فحسب المتقدم االتجاه مع يتفق ال" حنتوش
 الصورة تلك عن مختلفا جاء تنفيذه ولكن تأخير وبدون بالتنفيذ يقوم فالمدين التعويض، استحقاق
 .عليها المتفق

 تم لما منافية بصورة ولكن التزامه بتنفيذ المدين يقوم أن المعيب بالتنفيذ فالمقصود 
 طريقة حول العقد في صريحة شروط بتحديد الطرفان يقوم فقد ضمنا، أو صراحة عليه االتفاق
 التعاقد ظروف من فيستنتج الضمني االتفاق أما بتنفيذه، يقوم أن المدين على يجب وما التنفيذ
 .5العقد إنشاء إلى أدت التي الغاية ومن

                                                           

 . 920.ص السابق، المرجع الضرر، األول، الجزء الذنون، علي حسن -  1
 .50.ص السابق، المرجع الحسناوي، رشيد حنتوش حسن -  2
 .نفسه الموضع و المرجع الذنون، علي حسن -  3
 .56.ص نفسه، المرجع الحسناوي، رشيد حنتوش حسن -  4
 .52.ص نفسه، المرجع -  5
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إن االلتزام بالنصيحة في مجال التأمين له أهمية بالغة باعتباره الية مهمة وفعالة وقائية   
وعالجية، وهذا لحماية رضا المؤمن له، من أجل تنويره وتبصيره بكافة شروط التعاقد هذا حتى 
يضمن له الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة التخاذ ما يناسبه من أجل حمايته من 

التدليس الذي يلجأ إليه المؤمن، وكذا أحقيته في الرجوع عن العقد إذا تبين له عدم الغش و 
مالئمة العملية التأمينية لمصلحته اإلقتصادية خاصة أن هذا األخير يعتبر طرفا ضعيفا؛ أي 

 .أنه ال يملك المعرفة والدراية الكافية الختيار ما يناسبه 

الفعال في تجسيد معالم هذا االلتزام الملقى على  ولقد كان للفقه والقضاء الفرنسي الدور 
عاتق شركة التأمين التي امتدت إلى غاية وسطائها التي تعتمد عليهم الشركة في تسيير العملية 
التأمينية، والمشرع الفرنسي بدوره تأثر بما جاء به الفقه والقضاء، وكانت البوادر األولى لفرض 

ومع صدور قانون  9191تهلك الفرنسي غير أنه في سنة هذا االلتزام في قانون حماية المس
التأمين الفرنسي تم الزام المؤمن بأن يعلم العميل قبل إبرام عقد التأمين بكل من القسط 
والضمانات، وبالنسبة إلى المشرع الجزائري فقد أقر بهذا اإللتزام في قانون حماية المستهلك 

من الحقوق للمستهلكين وبما أن المؤمن له هو  ؛ إذ قام بتقرير جملة90-91وقمع الغش رقم 
 .منه91عبارة عن مستهلك فإن الحماية هنا قد شملته وهذا طبقا لنص المادة 

إال أن المشرع الجزائري لم يحذو حذو المشرع الفرنسي وذلك بتقرير هذا االلتزام في  
دأ أساسي والمتمثل في قانون التأمين، وباعتبار أن عقد التأمين من العقود التي تقوم على مب

أن يقوموا بالتفاوض حول هذا ( المؤمن والمؤمن له)مبدأ حسن النية مما يستوجب على طرفيها 
العقد بحسن نية إذ يعد بمثابة التزام؛ أي أنه متى تعاقد أحد الطرفين بسوء نية وتسبب ذلك في 

أساس هذه المسؤولية قطع التفاوض هنا تترتب مسؤوليته المدنية، إال أنه حصل اختالف حول 
فمنهم من أخذ بالخطأ العقدي كأساس لها، ومنهم من قام بتأسيسها على نظرية تحمل التبعة، 
والرأي الراجح والذي أخذ به الفقه هو قيام المسؤولية هنا على أساس نظرية التعسف في 

 .استعمال الحق، والمسؤولية هنا هي مسؤولية تقصيرية 



 خاتمة
 

105 
 

ولية المدنية لشركة التأمين تستمر إلى غاية تنفيذ العقد، وفي إضافة إلى ذلك فإن المسؤ  
كال المرحلتين تقوم مسؤوليتها عن أفعال وسطائها نظرا لعالقة التبعية التي تجمعهما، وعليه 

تجاه المؤمن له والتي  فشركة التأمين تكون مسؤولية عن األعمال التي تصدر من قبل الوسطاء
رهم مستخدمين لها، إذ أن كل من المشرع الفرنسي والمشرع قد تلحق به ضررا، ذلك باعتبا

 .الجزائري جاء بنص صريح في قانون التأمين ينص على ذلك

إال أن مسؤوليتها عن أفعال وكالئها يرد عليها استثناء المتمثل في خروج هؤالء الوسطاء  
ية الشركة عن أفعال عن الحدود التي رسمتها لهم شركة التأمين، وفي هذه الحالة ال تقوم مسؤول

 .تابعها بل تتم مساءلتهم مساءلة شخصية

فباإلضافة إلى قيام المسؤولية المدنية تجاه المؤمن له فإنها تقوم كذلك تجاه وسطائها  
 .وهذا نظرا لاللتزامات المتبادلة بينهم والشيء ذاته بالنسبة لوسطائها

التأمين في كال المرحلتين،  أما عن اآلثار المترتبة على المسؤولية المدنية لشركة 
فبالنسبة لمرحلة التفاوض فهي تتمثل في التعويض وذلك طبقا للقواعد العامة وكذا القواعد 
الخاصة المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش، باعتبار أن المؤمن له مستهلكا في التشريع 

م والمتمثل في االلتزام الجزائري، والتعويض في هذه الحالة يعتبر جزاء عن اإلخالل بااللتزا
باإلعالم والنصيحة وكذا التفاوض بحسن نية، وجزاء التعويض ال يكون فقط على اإلخالل بهذه 
االلتزامات بل يكون جزاء لإلخالل بالتزامات أخرى تتمثل في قيام شركة التأمين باإلشهار 

 .المضلل، وكذا اإلمتناع عن تقديم الخدمة للمؤمن له

تعويض، هناك أيضا آثار أخرى تترتب على إخالل شركة التأمين وباإلضافة إلى ال 
 .بااللتزاماتها في مرحلة تنفيذ العقد وتتمثل في اإلبطال والفسخ

غير أن هذه الجزاءات لم يتم النص عليها في قانون التأمين بل أحالنا المشرع في  
المؤمن له نتيجة لغلط أو تطبيقها إلى القواعد العامة، فاإلبطال يكون جزاء عن عيب في إرادة 

 .تدليس في جانب المؤمن إلخالله بواجب اإلعالم أو النصيحة أو باستعمال طرق إحتيالية
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كما يمكن المطالبة أيضا بالفسخ نتيجة هذا اإلخالل، غير أن الفسخ في هذه الحالة ال  
قامت هذه  يخدم مصلحة المؤمن له، بل يكون مقررا لصالح الوكيل العام لشركة التأمين متى

األخيرة بإخاللها بالتزاماتها تجاهه، والمتمثل في عدم قيامها بالمنافسة غير المشروعة بفتح فرع 
 . لها األول إال في حالة الضرورةوكالة آخر لنفس اختصاص النوعي والمحلي لوكي

والفسخ هنا يكون مقررا وفقا لقواعد القانون التجاري وهذا لعدم وجود نص صريح في  
للقواعد  التأمين يقضي به، كما يقرر أيضا للمؤمن له الحق في المطالبة بالتعويض طبقا قانون

العامة وهذا نتيجة لعدم تنفيذ شركة التأمين اللتزاماتها العقدية، أو نتيجة لتأخير في تنفيذ هذا 
 .االلتزام أو تنفيذ االلتزام تنفيذ معيبا

ري حذا حذو المشرع الفرنسي وهذا فمن خالل هذا كله يتضح لنا أن المشرع الجزائ 
بفرضه االلتزام بالنصيحة على المؤمن، إال أنه لم ينص عليه بنص صريح في قانون التأمين 
بخالف المشرع الفرنسي الذي نص عليها في قانون التأمين الفرنسي، كما كان على المشرع 

أجل تفادي الغموض وعدم الجزائري أيضا أن يقرر الجزاءات السالفة الذكر في هذا القانون من 
 .إنتقال كاهل المؤمن له وكذا تسهيل المهمة على القاضي

وحتى نكون أمام توازن في االلتزامات وال تكون هناك مبالغة وتعسف في حماية المؤمن  
له باعتباره طرف ضعيف كان البد فرض التزام باالستعالم على عاتق المؤمن له وتقرير جزاء 

 .على مخالفته

ه ومن خالل استقرائنا لنصوص مواد قانون التأمين الجزائري اتضح لنا أن المشرع إال أن 
قد أعطى للمؤمن القسم األكبر من الحماية، إذ يبدو وكأنه هو الطرف الضعيف التي تجب 
حمايته مما يثير مسألة ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، قد خلق توازن بين الطرفين، كما 

 .التأمين الفرنسي هو الحال في قانون
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 : المراجع باللغة العربية

 :الكتب: أوال

 : الكتب العامة 

العقد، االرادة المنفردة، الفعل )إدريس فاضلي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزام ( 1
 . ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية(المستحق للتعويض، االثراء بال سبب، القانون

شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني،  أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في( 2
، الطبعة (عقود الغرر، عقود القمار، الرهان، ومرتب مدى الحياة، وعقد التأمين)، 7الجزء 

 .2222الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

العقود الخاصة المدنية والتجارية، ترجمة منصور )آالن بينا بنت، القانون المدني، ( 3 
 .2222قاضي، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ال

عقدية )السيد عبد الوهاب عرفه، الوسيط في التعويض المدني عن المسؤولية المدنية، ( 4 
 .2222، وأحكام النقض الصادرة فيها، دار المطبوعات الجامعية، مصر، (تقصيرية

دراسة )، التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية حسن حنتوش رشيد الحسناوي( 2 
 . 1111، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، (مقارنة

حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء األول، الضرر، الطبعة ( 6
 . 2226األولى، دار وائل للنشر، األردن، 

لية المدنية بصفة عامة، الطبعة الثانية، محمد المنجی، دعوى التعويض عن المسؤو ( 7
 . 1111منشأة توزيع المعارف، مصر، 

دراسة ( محمد حسن قاسم، القانون المدني العقود المسماة، البيع، التأمين، اإليجار( 8
 .2227مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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ل، النظرية العامة محمد صبري السعدي، الواضح في القانون المدني، الجزء األو ( 1 
دراسة مقارنة في القوانين العربية، (. مصادر االلتزام، العقد واالرادة المنفردة)لاللتزامات 

 .2226الطبعة الرابعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

أحكام )محمد شريف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، الوكالة في التصرفات القانونية ( 12
، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، (لة، اآلثار المترتبة عن الوكالة، إنتهاء الوكالةالوكا

 .2221مصر، 

، (الوكالة والشركات)موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، دراسة مقارنة، ( 11 
 .2227الجزء الثامن، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

ن في القانون المدني والقوانين الخاصة، دار المطبوعات عبد الحكيم فودة، البطال( 12 
 .1113الجامعية، مصر، 

عبد الرزاق دربال، الوجيز في أحكام االلتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم ( 13 
 . 2224للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، (القانون المدنيمصادر االلتزام في )علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام، ( 14
 . 2226الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

التطبيق العملي للمسؤولية العقدية في )شريف الطباخ، التعويض عن اإلخالل بالعقد ( 12
  2224، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، (ضوء القضاء والفقه

- .2005 

 أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء األول،خليل ( 16

 . 1114مصادر االلتزام، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 
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 :الكتب المتخصصة 

حق المشتري في فسخ العقد المبرم بوسائل االتصال ) أبو الخير عبد الونيس الخويلدي ، ( 1
قه اإلسالمي والقانون المدني، دار الجامعة الجديدة للنشر، ، دراسة مقارنة بين الف(الحديثة
 . 2226مصر، 

أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المسؤولية العقدية لمدين المحترف، منشأة توزيع ( 2
 . 2223المعارف، مصر، 

إيمان عبد المالك، مبدأي حسن النية والتعويض في التأمين البحري في كل من القانونين ( 3
والتونسي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائري 

 (.2227-2226)الجزائر، السنة الجامعية 

 2004.، المكتب الجامعي الحديث، مصر،(الوكالة والكفالة)طلبه، العقود الصغيرة  أنور( 4

طبعة الثانية، دار بوعبد اهلل رمضان، أحكام عقد الوكالة في التشريع الجزائري، ال( 2
 . 2228الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، 

جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، الطبعة الخامسة، ديوان ( 6
 . 2227المطبوعات الجامعية، الجزائر،

جديدي معراج، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات ( 7
 .2228الجامعية، الجزائر ،

براهيم محمد ( 8 جورج ريجدا، مبادئ إدارة الخطر و التأمين، ترجمة محمد توفيق البلقيني، وا 
 . 2226، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، (مهدي

زاهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ( 1
 . 2211ائر، الجز 
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، (دراسة مقارنة)موفق حمادة عبده، الحماية المدنية للمستهلك في التجارة االلكترونية ( 12
 . 2221الطبعة األولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 

، الطبعة (دراسة مقارنة)محمد بودالي، االلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات ( 11
 .2222يع، مصر، األولى دار الفجر للنشر والتوز 

دارة الخطر ( 12 ، دار (تطبيقات على التأمينات العامة)محمد رفيق المصري، التأمين وا 
 . 2228وهران للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 . 2222نبيل مختار، موسوعة التأمين، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ( 13

في ضوء عقدي التأمين )سعيد السيد قنديل، المسؤولية المدنية لشركات التأمين ( 14
 .2222، دار الجامعة الجديد للنشر، مصر، (والوكالة

دراسة في القانون المدني )عامر قاسم أحمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك ( 12 
. 2222، الطبعة األولى، دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، (والمقارن

قد اإللكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، دار فراح مناني، الع( 16
 .2221الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 : الرسائل والمذكرات: ثانيا

 :أطروحة الدكتوراه/ أ

محمد بن جمعان بن عبد الرحمن أبو هبشة، بدائل تمويل التأمين الصحي لمنسوبي •  
، األطروحة لنيل 28هة نظر أعضاء هيئة التدريس، نموذج رقم الجامعات السعودية من وج

 .ه1422ى، الدكتوراة، القسم اإلدارة التربية والتخطيط، جامعة أم القر 
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 : رسائل الماجستير/ ب 

دراسة )محمد مخلوفي، مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في القانون المدني الجزائري، ( 1
، رسالة الحصول على درجة الماجستير، في العقود (مقارنة بالقوانين المصري والفرنسي

 . 1187والمسؤولية، جامعة الجزائر،

اجستير في أحمد بن مداني، الوساطة في المعامالت المالية، بحث لنيل درجة الم( 2
. 2222القانون، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، لسنة 

دراسة تحليلية مقارنة بين )دليلة زيدات، عقد التأمين على الحياة في القانون الجزائري ( 3
 ، بحث لنيل شهادة(وقانون التأمينات الفرنسي 27-12رقم )قانون التأمينات الجزائري 

          الماجستير في الفرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
 (2222-2221.) 

الياقوت جرعود ، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري، بحث لنيل شهادة ( 4 
الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة 

 (2002/2001).جامعيةال

محمد الهيني، الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري، رسالة لنيل ( 2
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واإلقتصادية 

 (.2222/2226) واإلجتماعية، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل، السنة الجامعية 

صليحة بن أحمد، المسؤولية المدنية في حالة قطع المفاوضات، مذكرة لنيل درجة ( 6 
الماجستير، تخصص قانون خاص، قسم العلوم القانونية واإلدارية، جامعة قاصدي مرباح، 

 (.2222/2226) ورقلة، السنة الجامعية 
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محمد عبدو، الطبيعة القانونية لالتفاقات المبرمة خالل مرحلة التفاوض وآثارها، مذكرة ( 7
النيل درجة الماجستير، تخصص قانون األعمال، قسم قانون الخاص، جامعة سعد دحلب 

  . 2227بالبليدة، 

دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري )ماني عبد الحق، حق المستهلك في االعالم ( 8
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية واإلدارية، تخصص قانون (صريوالم

 (. 2221-2228)أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، السنة الجامعية 

نوال كيموش، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة لنيل ( 1
 كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعيةالماجستير، في القانون الخاص، 

.(2011-2010) 

زهيرة عبوب، التعويض عن الضرر المعنوي في ضوء األحكام المسؤولية المدنية، ( 12
مذكرة لنيل الماجستير، تخصص عقود ومسؤولية، قسم قانون خاص، كلية الحقوق، جامعة 

 (. 2212/2213) سعد دحلب، البليدة، السنة الجامعية، 

حفيظة بتقة، االلتزام باعالم في عقد االستهالك، مذكرة لنيل الماستر، تخصص عقود ( 11
 (.2212/2213) ومسؤولية، قسم القانون الخاص، جامعة البويرة، السنة الجامعية، 

 : المقاالت: ثالثا 

الهادي خضراوي، دور وسطاء التأمين في عمليات التأمين حسب آخر تعديل القانون ( 1
، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد (2226فبراير  27المؤرخ في  24-26)نات التأمي

 .2213، كلية الحقوق والعلوم السياسية، األغواط  32/  31خيضر بسكرة، العدد 

، المجلة الجزائرية للعلوم "الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري"بختة موالك، ( 2 
 . 1111، 2، العدد 37جزء القانونية والسياسية، ال



 قائمة المراجع 
 

114 
 

تمييز االلتزام باإلعالم عن االلتزام بالنصيحة لضمان الصفة "محمد حاج بن علي، ( 3
 ، األكاديمية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية،("دراسة مقارنة)الخطرة للشيء المبيع 

.2011-6 

ض بالتفاوض آثار المسؤولية المدنية الناشئة عن إخالل المتفاو "صليحة بن أحمد، ( 4
 .2214، جانفي 12، دفاتر السياسة والقانون، العدد"بحسن نية

 :النصوص القانونية: رابعا

 :القوانين/ أ 

 1412شعبان  23المتضمن قانون التأمينات، المؤرخ في  27-12القانون رقم  - 1 
بالجريدة  1112مارس  8الموافق ل  1412شوال  7، الصادر في 1112يناير  22الموافق 

 .13رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددال

 22المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المؤرخ في  22-24القانون  - 2
، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 2224جوان  23، الموافق 1422جمادى األولى 

جوان  27، الموافق 1422جمادى األولى  1الصادر في  41الديمقراطية الشعبية، العدد 
2224. 

الموافق  1427حرم  21المتضمن قانون التأمينات، المؤرخ في  24-26القانون رقم  - 3 
الموافق  1412شعبان  23المؤرخ في  27-12المعدل والمتمم لألمر  2226فيفري  22
صفر  12، الصادرة 12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1112يناير  22

 .2226مارس  12الموافق  1427

ربيع الثاني عام  22والمتضمن القانون المدني، مؤرخ في  22-27القانون رقم  - 4 
رمضان  22المؤرخ في  28-72م، يعدل ويتمم األمر رقم 2227ماي  13الموافق  1428
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، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1172سبتمبر  26، الموافق 1312
 .31الشعبية، العدد 

 صفر 26، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في 23-21رقم القانون  - 2

 8الموافق  1432ربيع األول  11، الصادر في 2221فبراير  22ه، الموافق ل 1432
 .12العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،2221مارس 

 : المراسيم/ ب

الذي حدد شروط منح وسطاء التأمين االعتماد  342-12المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 1416جمادى الثاني  26واألهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم المؤرخ في 

 7، الصادر 62، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 1112أكتوبر  32الموافق 
 .1416جمادی الثاني 

من القانون األساسي للوكيل العام للتأمين المؤرخ يتض 341-12المرسوم التنفيذي رقم  - 2
، الجريدة الرسمية للجمهورية 1112أكتوبر  32الموافق  1416جمادى الثاني  26في 

 . 1416جمادى الثاني  7، الصادر 62الجزائرية، العدد 

 |:المراجع باللغة الفرنسية 
• Bernard Gross, la notion d'obligation de Garantie dans le droit des contrats, 
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 المذكرة مــلخص
 

لقد ارتأى المشرع الجزائري األخذ بما وصل إليه اجتهاد كل من الفقه والقضاء حين  
أقام المسؤولية المدنية لشركة التأمين عبر مراحل العقد أساس موضوعي قوامه حصول 

الحاالت الضرر الذي يترتب عنه االلتزام بضمان التامين المتضرر أو ذوي حقوقه في كل 
تعويضا تلقائيا، وجعل تقدير التعويض يتم وفق جدول معد لذلك مسبقا، والسلطة القاضي في 
تقدير التعويض في مثل هذه المسؤولية، بأحكام المسؤولية المدنية التقليدية القائمة على 

 .الخطأ كأساس أصلي
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