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  حسن النية يف عقد التأمني 
 ياسر حممد النيداني د . 

 مىجس البحث
طؼد التلمقـ ، وحقث أن طؼد التلمقـ  مقضقع هذا البحث يدور حقل حسـ الـقة يف

طؼد التلمقـ  تتسؿ بعدم التقازن القاضح بقـ صريف لمـ ضؿـ العؼقد الـؿقذجقة الت

محرتف ، ومستفؾؽ ال يعرف شقئا طـ صـاطة التلمقـ ،  لباطتباره طؼدا قائؿا بقـ مفـ

مقـ يتؿقز طـ طؼد التل وحقث أن العؼقد يجب أن تتؿقز بحسـ الـقة ، إال أن حسـ الـقة يف

حقـ أن  تؼقم طؾك حسـ الـقة دون تشديد لفذا االلتزام يف لسائر العؼقد األخرى الت

 طؼد التلمقـ يجب أن يؽقن مطؾؼا. حسـ الـقة يف

صؾقعتفا  بؾ ويعد يف لفقعد حسـ الـقة مـ الؿبادئ الؼاكقكقة ذات الؿصدر األخالق

ويـدر أال كؾتؿس وجقده كصا والذى يعد جقهر العالقات االقتصادية والؼاكقكقة  

 واجتفادا. 

مختؾػ مجاالت الؼاكقن  وطؾك الرغؿ مـ أن مبدأ حسـ الـقة يعترب مؽقكا حققيا يف

تعرتف بف ما يشؽؾ  لمعظؿ الـظؿ الؼاكقكقة حقل العالؿ ، إال أكف ال يقجد بقـ الدول الت يف

 بالضبط جقهره وحدوده األساسقة ، كؿا أكف يبدو مـ الصعب إططاؤه معـك دققؼا.

إذا كان حسـ الـقة يفدف بشؽؾ طام إلك حؿاية الطرف الضعقػ ، كقن ذلؽ مطؾب 

طؼد التلمقـ ، ففق أمر  كؾ طؼقد االذطان ، إال  أن لف أهؿقة متزايدة وخاصة يف ققى يف

تاج إلك دلقؾ طؾك طدم وجقده مـ الطرف الذى يزطؿ ذلؽ ، كؿا أكف مػرتض دائؿا ويح
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التزام متبادل ، حقث يتطؾب حسـ كقة كؾ مـ الؿممـ والؿممـ لف ، حقث يعتؿد الؿممـ 

يتحؿؾفا  لوبشؽؾ ققى طؾك تصريحات شريؽف الؿتعاقد معف وذلؽ لتؼققؿ الؿخاصر الت

ؽ يجب أن يؽقن الؿممـ حسـ يجب أن تؽقن هذه التصريحات صادقة  كذل لوبالتال

الـقة تجاه الؿممـ لف أثـاء تؼديؿف الؿعؾقمات الؿسبؼة لؾؿممـ لف سقاء تؾؽ الؿتعؾؼة 

مجال التغطقة ، وهذه الؿعؾقمات يعتؿد طؾقفا  يفوقدراتف وإمؽاكاتف  يباسؿف التجار

أغؾب األحقان تؽقن الؿصدر القحقد  يفصالب التلمقـ باطتبار أن شركة التلمقـ 

عؾقماتف طـ التلمقـ ، حتك يستطقع أن يختار أفضؾ سقاسة تلمقـقة تـاسبف خاصة أن لؿ

 .  العؼديحرماكف مـ الؿعؾقمات السابؼة طؾك التعاقد تعؿؾ طؾك اختالل التقازن 

حسنـ الـقنة ،  حسنـ كقنة الؿنممـ لنف ، حسنـ كقنة الؿنممـ ، :  الؽؾؿات الؿػتاحقةة

 .  التقازن الؿالل
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Absract :  

The subject of this research revolves around Good faith in the insurance contract, 
and that the insurance contract is among the model contracts that are characterized by 
a clear imbalance between the two parties to the insurance contract as a contract 
between a professional and a consumer who does not know anything about the 
insurance industry, and where the contracts must be distinguished by good Intention, 
however, the Good faith in the insurance contract is distinguished from all other 
contracts that are based on Good faith without an emphasis on this obligation while the 
Good faith in the insurance contract must be absolute. 

Good faith is one of the legal principles of moral origin, and it is even at the forefront, 
which is the essence of economic and legal relations, and it is rare that we do not seek 
its existence by text and diligence. 

Although the principle of good faith is a vital component in various areas of law in 
most legal systems around the world, there is no among the countries that recognize it 
as what constitutes its very essence and essential limits, and it seems difficult to give it 
an accurate meaning 

If Good faith generally aims to protect the weak party, as this is a strong requirement 
in all compliance contracts, except that it has increasing importance, especially in the 
insurance contract, it is always assumed and needs evidence of its absence from the 
party that claims this, as it is an obligation Mutual, where the Good faith of both the 
insured and the insured is required, as the insured relies strongly on the statements of 
his contracted partner in order to assess the risks he incurs and therefore these 
statements must be true as well. The insurer must be well-intentioned towards the 
insured during the provision of advance information to the insured Whether those 
related to his commercial name, capabilities, and capabilities in the field of coverage, 
and this information is relied upon by the insurance applicant, given that the insurance 
company is often the only source of his information about insurance, so that he can 
choose the best insurance policy that suits him, especially since depriving him of the 
previous information on the contract works to disrupt Nodal balance. 

 
key words: Good faith , good faith for the insured , good faith for Insured , financial 
balance. 
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 تمهيد
حقـ هتدف الؼقاطد  يفواستؼرار الؿعامالت ،  االجتؿاطلدف الؼاكقن إلك تحؼقؼ األمـ يف 

وراحة الضؿقر مؼتصرة طؾك القاجبات تجاه الـػس والغقر  األخالققة إلك تحؼقؼ الؽؿال الذايت

 .(8)دون أن تقلد حؼا يؼابؾ هذا القاجب لصالح اآلخر ألن غايتفا مثالقة

 يفوجدان الؿجتؿع  لتساطده  يفوالؼاكقن ال يحؼؼ هدفف الؿـشقد دون تعؿقؼ مبادئ الخقر 

 ضبط سؾقك األفراد. 

وبؿا أن العؼقد تعد أساس حركة الحقاة االجتؿاطقة ، إذ هبا يتؿ التبادل وتؾبقة الحاجات  

لتلمقـ مـافع  لحؼقؼتفا لقست تبادال ماديا وإكؿا تبادل أخالق يفن العالقات العؼدية إوحقث 

مادية تعقد طؾك األفراد والؿجتؿع بالخقر وتحؿقف مـ الػساد وبالـظر إلك أن مربر وجقد العؼد 

تقجفاهتا طؾك ققؿ الخقر  يففعؾك هذا األساس استـدت معظؿ الؼقاكقـ الحديثة  (2)لأخالق

حقث 5  (4)قةالققت ذاتف ققاطد خؾؼ يف هللؼقؿ الشر ، فـجد أغؾب الؼقاطد الؼاكقكقة  يوالتصد

التعامؾ بقـ أصراف العؼد حؿاية  يفاتجفت أغؾب األكظؿة الؼاكقكقة لحؿاية أخالققات التعاقد 

لتطؾعاهتؿ الؿشروطة كحق إقرار ققاطد األخالق وجعؾفا أساسا لتصرفات األشخاص 

  وأطؿالفؿ. 

بؾ  ،شاد وهبذا اإلقرار لفذه الؼقؿ والؿبادئ األخالققة لؿ تعد هذه الؼقؿ مبادئ كصح وإر

                                                        

العؼقد ، رسالة دكتقراه ، كؾقة الحؼقق والعؾقم السقاسقة  جامعة أبك  يف، مبدأ حسـ الـقة  فاصؿة الزهراء زيتقين( 8)

 8ص   2182/2183 الجامعلبؽر بؾؼايد  تؾؿسان ، الجزائر ، العام 

العؼقد الخاصة ، رسالة دكتقراه ، كؾقة الحؼقق والعؾقم  يف األخالقلسؿاح جبار ، الؼقؿة الؼاكقكقة لؾعـصر ( 2)

 4ص   2182/2183 الجامعلؼايد ، تؾؿسان ، الجزائر ، العام السقاسقة  جامعة أبك بؽر بؾ

الجزائر ،  لبـ مفقدى    أم البقاق لالعؼقد ، رسالة ماجستقر ، جامعة العرب يفدأ حسـ الـقة ب، م أيقبأهدى بـ ( 4)

 8ص  2182/2184 الجامعلالعام 
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يتققػ طؾقفا سالمة الؿعامالت بقـ األفراد باطتبارها وسقؾة لتحؼقؼ العدل  اأصبحت حؼائؼ

 .(8)الذى يؿثؾف غاية الؼاكقن

صؾقعتفا مبدأ حسـ الـقة  يفبؾ ويعد  لومـ بقـ أهؿ الؿبادئ الؼاكقكقة ذات الؿصدر األخالق

العؼقد الذى يعد جقهر العالقات االقتصادية والؼاكقكقة ، ويـدر أال كؾتؿس وجقده كصا  يف

 واجتفادا. 

دخال الؼاطدة استخدمفا الؿشرع إل التلوفؼا لؾعؿقد ريبقر فنن حسـ الـقة إحدى القسائؾ 

 .  (4). ففق صريؼ مـ طدة صرق لؾتقفقؼ بقـ األخالق والؼاكقن(2)الؼاكقيناألخالققة إلك الؿجال 

مرحؾة التػاوض أو طـد إبرام العؼد أو  يفالعالقات العؼدية سقاء  يفففذا الؿبدأ لف دور هام  

 الؿدينمـ الؼاكقن  833مـ خالل كص الؿادة  الؿصريطـد تـػقذه ، حقث أشار إلقف الؿشرع 

 . الػركسل الؿدينمـ الؼاكقن  8813مـ خالل كص الؿادة  الػركسل، وكذا الؿشرع  الؿصري

العؼقد هق تـظقؿ معايقر األخالق مـ أجؾ خؾؼ التقازن  يفالغرض مـ حسـ الـقة و

 .(3)األخالقلوالحد مـ السؾقك غقر  التجاريالصحقح بقـ القؼقـ 

ولؿا كاكت العؼقد مؿا ال يستغـك طـفا أحد ، وألن كظرية العؼد تطقرت مع تطقر الحقاة 

 التلسقاسقة واالقتصادية وحتك الخؾؼقة االقتصادية طرب الحؼب الؿاضقة بػعؾ التغقرات ال

 .(3)أحاصت هبا ، فؼد تطقر تبعا لذلؽ دور مبدأ حسـ الـقة

ن طؼد إطؼد التلمقـ ، وحقث  يفن مقضقع هذا البحث يدور حقل حسـ الـقة إوحقث 

                                                        

 3سؿاح جبار ، الؿرجع السابؼ ص ( 8)

(2) GEORGER Ripert .La regle morale dans les obligations civiles,4 ème ,ed  LGDJ. Paris, 1949 , p.31 
(3) Yiqing Yang ,The Past and Future of Utmost Good Faith: A Comparative Study Between English and 

Chinese Insurance Law Submitted, a thesis for the degree of Doctor,  University of Exeter,  December 
2017 ,p88  

(4)  Yiqing Yang , op , cit ,p.87 

 3، الؿرجع السابؼ ص  زيتقينفاصؿة الزهراء ( 3)
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طؼد التلمقـ  يفتتسؿ بعدم التقازن القاضح بقـ صر التلالتلمقـ مـ ضؿـ العؼقد الـؿقذجقة 

محرتف ، ومستفؾؽ ال يعرف شقئا طـ صـاطة التلمقـ ، وحقث  لباطتباره طؼدا قائؿا بقـ مفـ

طؼد التلمقـ يتؿقز طـ سائر العؼقد  يفن العؼقد يجب أن تتؿقز بحسـ الـقة ، إال أن حسـ الـقة إ

طؼد  يفقة حقـ أن حسـ الـ يفتؼقم طؾك حسـ الـقة دون تشديد لفذا االلتزام  التلاألخرى 

 التلمقـ يجب أن يؽقن مطؾؼا.

إن مصطؾح مػفقم حسـ الـقة يستخدم دائؿا مـ قبؾ الؿشرع لؾتخػقػ مـ قسقة وصرامة 

 .(8)قد يمدى تطبقؼفا إلك ما يخالػ روح العدالة وجقهره  التلبعض الـصقص الؼاكقكقة 

 يفالؼاكقن  مختؾػ مجاالت يفوطؾك الرغؿ مـ أن مبدأ حسـ الـقة يعترب مؽقكا حققيا 

تعرتف بف ما يشؽؾ بالضبط  التلمعظؿ الـظؿ الؼاكقكقة حقل العالؿ ، إال أكف ال يقجد بقـ الدول 

 .(2)جقهره وحدوده األساسقة ، كؿا أكف يبدو مـ الصعب إططاؤه معـك دققؼا

حسـ الـقة ، وقد تصدى الػؼف لتعريػ  الػركسلأو الؿشرع  الؿصريفؾؿ يعرف الؿشرع 

 يف، فؿـ الػؼفاء مـ يرى أن حسـ الـقة هق ضرورة مراطاة األخالق واألماكة هذا الؿػفقم 

         القفاء مؿا يقجبف العؼد مـ أداء ، ويعرفف فؼقف أخر بلكف التعامؾ بصدق واستؼامة وشرف مع 

أكشئ مـ أجؾفا والتزم  التلالغقر ، بصقرة تبؼك مؿارسة الحؼ ضؿـ الغاية الؿػقدة والعادلة 

ضرار بالغقر دون سبب مشروع  العؼد ، بحقث ال تمدى هذه الؿؿارسة إلك اإل يفـ صرهبا كؾ م

ومـ الػؼفاء مـ يرى أن حسـ الـقة هق الجفؾ الؿربر ، حؼ حؼف بلماكة  يبؾ تقصؾ كؾ ذ

سقء الـقة هق العؾؿ بقاقعة معقـة يرتب  لبقاقعة معقـة يرتب طؾقفا الشارع أثرا قاكقكقا ، وبالتال

يؼقل أن حسـ الـقة ذو معـك طام وهق  أيالؿشرع طؾك العؾؿ هبا أثرا قاكقكقا ، كؿا أن هـاك ر

قصد التزام حدود الؼاكقن ، ويجب تحؾقؾ مصطؾح حسـ الـقة ألكف تعريػ مركب مـ الـقة 

                                                        

(1) GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, Presses Universitaires Libres  2ème édition, 2010, p. 52. 
 (2)  Yiqing Yang , op , cit ,p.83 
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طبارة طـ أحؽام اجتؿاطقة   الؼصد وطزم الؼؾب طؾك شلء معقـ ، والحسـ و السقء هل التل

الؿجتؿع ، كؿا أن البعض قرر بلن حسـ الـقة هق أن تحرتم ما قام بقـؽ  يفترتبط بالؼقؿ السائدة 

 وبقـ الطرف األخر مـ أوضاع وأن تـػذها وفؼا لذلؽ ولقس كؿا تريد . 

5 فحسـ الـقة هق مػفقم خاص يؼقم طؾك  لوهـاك مـ يـظر إلك حسـ الـقة مـ مـظقر طؽس

أساس استبعاد سقء الـقة ، وقد طرفف البعض بلكف اإلخالص واألماكة فقؿا يؼصد الؿتعاقدان  

 .(8)وفقؿا يفدفان إلقف مـ وراء العؿؾقة التعاقدية

إططاء  يفأيا ما كان األمر فنكف ال يقجد اتػاق طؾك تعريػ حسـ الـقة ، كؿا يقجد صعقبة 

جؿاع التعريػات السابؼة تدور حقل كؾ الؿشاطر ال لبس فقف ، والقاقع أن  ليجابإمعـك دققؼ و

الصادقة لضؿقر صالح ، ويعرب طـفا بالؿػاهقؿ التالقة: اإلكصاف ، السؾقك العادل ، الؿعايقر 

   ، روح التضامـ والتعاون  لالحس األخالق ،الؿعؼقلة لؾتعامؾ العادل ، السؾقك الالئؼ 

تدل طؾك الصدق  التلوغقرها مـ الؿػاهقؿ القاقع ،  يفمعايقر اإلكصاف الؿجتؿعقة ، الصدق 

داء واجباتف لخر بصرف مـ أصراف التعاقد أن يؼقم الطرف اآل يالتعاقد وتققع أ يفوالـزاهة 

 .  (2)بصدق وكزاهة بؿقجب العؼد بطريؼة مؼبقلة

صرف مـ أصراف العؼد   يفحسـ الـقة كسؾقك طادل يجعؾ مـ الؿؿؽـ أن يطؾب مـ أ

تؼع طؾك طاتؼف ، ولذلؽ فنن الؿتعاقد  التلالؼقام بالقاجبات  يفوالقالء  لاإلخالص الحؼقؼ

           يتؿتع بحسـ كقة إذا قام بنخالص بتـػقذ التزاماتف حتك ال تحدث أخطاء إال طـ غقر 

 لكؿا أن الؼاض ،(4)قصد ، وطؾك أن يتؿتع بحؿاية خاصة بسبب تخػقػ شدة العؼقبة ضده 

العؼد يتؿاشك مع سؾقك  يفة لتحديد ما إذا كان سؾقك أحد صريتخذ مـ حسـ الـقة وسقؾ

                                                        

   33-41، الؿرجع السابؼ ص  أيقبتػاصقؾ تعريػ حسـ الـقة . هدى بـ  يفراجع ( 8)

(2) Yiqing Yang , op , cit ,p.88 
(3)  Henriette E. Kameni, La bonne foi dans le contrat d'assurance   Université de Douala . Master II 

Recherche 2008 ,p. 3 
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 الرجؾ الصادق. 

إذا كان حسـ الـقة يفدف بشؽؾ طام إلك حؿاية الطرف الضعقػ ، كقن ذلؽ مطؾب ققى   

طؼد التلمقـ ، ففق أمر مػرتض دائؿا  يفذطان ، إال  أن لف أهؿقة متزايدة وخاصة كؾ طؼقد اإل يف

دم وجقده مـ الطرف الذى يزطؿ ذلؽ ، كؿا أكف التزام متبادل ، حقث ويحتاج إلك دلقؾ طؾك ط

يتطؾب حسـ كقة كؾ مـ الؿممـ والؿممـ لف ، حقث يعتؿد الؿممـ وبشؽؾ ققى طؾك 

يجب أن تؽقن  ليتحؿؾفا وبالتال التلتصريحات شريؽف الؿتعاقد معف وذلؽ لتؼققؿ الؿخاصر 

مـ حسـ الـقة تجاه الؿممـ لف أثـاء هذه التصريحات صادقة  كذلؽ يجب أن يؽقن الؿم

وقدراتف وإمؽاكاتف  التجاريتؼديؿف الؿعؾقمات الؿسبؼة لؾؿممـ لف سقاء تؾؽ الؿتعؾؼة باسؿف 

 يفمجال التغطقة ، وهذه الؿعؾقمات يعتؿد طؾقفا صالب التلمقـ باطتبار أن شركة التلمقـ  يف

، حتك يستطقع أن يختار أفضؾ  أغؾب األحقان تؽقن الؿصدر القحقد لؿعؾقماتف طـ التلمقـ

سقاسة تلمقـقة تـاسبف خاصة أن حرماكف مـ الؿعؾقمات السابؼة طؾك التعاقد تعؿؾ طؾك اختالل 

 .يالتقازن العؼد

، وكظرا لؾدور الخاص  لطصركا الحال يفوكظرا ألهؿقة طؼد التلمقـ كلحد أهؿ الؿعامالت 

مرورا ، جؿقع مراحؾف بداية مـ مرحؾة التػاوض  يفهذا العؼد  يفالذى يؼقم بف حسـ الـقة 

 هذا الؿقضقع . يفلؾبحث  يختقارافؼد كان سبب ، ووصقال إلك تـػقذه ، بنبرام العؼد 

 

الـقة طؾك كؾ  حسـما هق أثر  يؾك:ومـ هذا الؿـطؾؼ فنن إشؽالقة بحثـا يؿؽـ صرحفا كؿا 

 لعؼد التلمقـ ؟  لالؿممـ لف (، وطؾك التقازن الؿالو )الؿممـطؼد التلمقـ  يفمـ التزامات صر

 

وذلؽ  إضافة إلك الؿـفج الؿؼارن، ػلالقص لدراستـا طؾك الؿـفج التحؾقؾ يفوقد اطتؿدكا 

التزامات الؿممـ والتزامات الؿممـ لف، وأثرها طؾك  يفبقصػ وتحؾقؾ أثر حسـ الـقة 

اهناؤه مـ جفة ، ومـ جفة أخرى لعؼد التلمقـ مـذ بداية التػاوض طؾقف وحتك  لالتقازن الؿال
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 الؿؼاركة بقـ الؼاكقكققـ الؿصري والػركسل وما ورد فقفؿا مـ أحؽام تتعؾؼ هبذا الؿقضقع.

 كطاق البحث:

سقؼقم الباحث يف هذا البحث بطرح مسائؾف الؿتعؾؼة بؿقضقع التلمقـ مـ خالل الؼاكقكقـ 

ػركسل، لقتحدد كطاق بحث الؿسائؾ الؿتعؾؼة بالتلمقـ يف هذيـ الؼاكقكقـ مـ الؿصري وال

 .(8)خالل دراسة تحؾقؾقة مؼاركة

بشؽؾ إلجابة طؾك اشؽالقة البحث ولؾقصقل لؽ وبـاء طؾقف وصبؼا لفذا الؿـفج طؾك ذلو

 : لطؾك الـحق التالمباحث ثالثة  يف التطرق إلك تـاول هذا الؿقضقعطؾؿل، فنكف سقتؿ 

 األول : حسـ كقة الؿممـ لف  الؿبحث

 : حسـ كقة الؿممـ   الثاين الؿبحث

 لعؼد التلمقـ  لالثالث : حسـ كقة الؿممـ كقسقؾة لؾحػاظ طؾك التقازن الؿال الؿبحث

 

                                                        

بعض الـؼاط إلك ققاكقـ بعض البؾدان العربقة ، وكذلؽ قاكقن التلمقـ لبؾدان غرب افريؼقا  يفكؿا سقتؿ التطرق ( 8)

 .  CIMAالـاصؼة بالؾغة الػركسقة الؿعروف بؼاكقن 
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 ألوللمبحث اا  

 حسه وية المؤمه له
 طؼد تـػقذ مرحؾة يفو التعاقدية الؿػاوضات مرحؾة يف لف الؿممـ كقة حسـ كستعرض سقف

 : لالتال الـحق طؾك متتالققـ طؾبقـم يف التلمقـ

مرحؾة  يفلؾؿممـ لف  ليعد التزام الؿممـ لف باإلدالء بالؿعؾقمات هق االلتزام األساس

كف ال وجقد لعؼد تلمقـ بدون معؾقمات ، هذه الؿعؾقمات مفؿة جدا ولفا إالؿػاوضات حقث 

تؼققؿ الؿخاصر وتحديد قبقل إبرام طؼد  يفأهؿقة بالغة  حقث تعتؿد طؾقفا شركة التلمقـ 

كؿا أهنا تعترب الخطقة  ،التلمقـ مـ طدمف  كؿا يعتؿد طؾقفا صحة طؼد التلمقـ إذا تؿ إبرامف 

حسـ كقة الؿممـ لف بعؼد التلمقـ فقجب أن يؽقن الؿممـ لف حسـ ل لاألولك لؾتطبقؼ الػعؾ

 طؼد التلمقـ.  يفن حسـ الـقة مػرتض إأدائف التزامف باإلدالء بالؿعؾقمات حقث  يفالـقة 

فنن الؿشرع قد  ، طؼد التلمقـ يفوكظرا لألهؿقة البالغة لؾؿعؾقمات باطتبارها الؾبـة األولك 

 هذه الؿرحؾة .    يفأدائف هذا االلتزام  يفالؿممـ لف وركز طؾك حسـ كقة ، هتؿ هبا ا

التزام الؿعؾقمات، شؽؾ إطالن الؿممـ لف  لطؾك التقال طؾبهذا الؿ يفوسقف كتـاول 

لؿ يضعفا الؿممـ ، ومدى التزام الؿممـ لف  التللؾبقاكات الؿطؾقبة مـف ، إشؽالقة األسئؾة 

إلطالن األولك وإبرام طؼد التلمقـ ، والؿسائؾ الػرتة بقـ ا يفتجد  التلباإلطالن طـ الظروف 

ال يؾزم الؽشػ طـفا ، ومدى التزام الؿممـ لف بالتعاون لتـػقذ إطالن الؿخاصر    التل

 الػؼرات التالقة :     يفحال اإلدالء بالبقاكات الخاصئة وذلؽ  يفوالعؼقبات طؾك الؿممـ لف 

 التزام الؿعؾومات  -1

مرحؾة الؿػاوضات بلن يؼدم لؾؿممـ بقاكات كامؾة وصحقحة طـ  يفيؾتزم صالب التلمقـ 
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يػرضفا طؼد  التلوهذا االلتزام يعترب مـ االلتزامات األساسقة (8)الخطر الؿزمع التلمقـ مـف

حقث يؾتزم الؿممـ قبؾ إبرام العؼد بلن (4)التلمقـ بال استثـاء لطؾك طاتؼ كؾ صالب(2)التلمقـ

 ت بشلن العؼد يصػ فقف الضؿاكات مع االستثـاءات.يعطك لؾؿممـ لف إشعار معؾقما

 فقعد إطالن الؿممـ لف لؾبقاكات الؿتعؾؼة بالخطر والظروف الؿحقطة بف بقاكا جقهريا 

ألكف مـ غقر الؿتصقر أن تقافؼ شركة التلمقـ طؾك ضؿان خطر بدون معؾقمات  5 وضروريا 

ققؼة طـ الخطر الؿممـ لذا إطالن الؿخاصر سقسؿح لؾؿممـ بتؽقيـ فؽرة حؼقؼقة ود

وسقسؿح لف بلن يعرف ما إذا كان سقؼبؾ ، وبتصـقػ فئات الؿخاصر وسرد خصائصفا (3)مـف

حال قبقلف سقحدد بـاء طؾقف قسط التلمقـ الذى يؼابؾ الخطر ، كؿا أكف  يف، (3)التلمقـ أم ال 

رفة أقساصف ومع لسقسؿح لؾؿممـ لف بالؼدرة طؾك تحديد الخطقط العريضة لتلمقـف الؿستؼبؾ

 قدمفا. التلوفؼا إلجاباتف 

       هتؿامإيالء أكرب قدر مـ اال لفؾبقان الؿعؾقمات الؿتعؾؼة بالؿخاصر أهؿقة كبقرة ، لذا يـبغ

                                                        

الؼاهرة    الػركسلو ي، األحؽام العامة لعؼد التلمقـ ، دراسة مؼاركة بقـ الؼاكقكقـ الؿصرػللطمحؿد حسام د.  ( 8)

  833 بدون كاشر  ص  2118

  882، بدون كاشر  ص 2112ططا اهلل ، طؼد التلمقـ مـ القجفة الؼاكقكقة والشرطقة ،صبعة محؿد د. برهام  ( 2)

فقعترب التزام الؿممـ لف باإلدالء بالبقاكات لؾؿممـ تجسقدا لؿؼتضقات الـزاهة وحسـ الـقة  فـظقر التزام - (4)

الؼاكقن قد وضع طؾك طاتؼ األخقر التزاما مؼابال لف وهق  لؾؿممـ لف فنن يالؿممـ باإلطالم ما قبؾ التعاقد

 االلتزام باإلدالء بالبقاكات الؿتعؾؼة بعؼد التلمقـ لؾؿممـ .

بـ يقسػ بـ خدة ، كؾقة الحؼقق سعقد  8، رسالة ماجستقر ،جامعة الجزائر يحسـ حدون ، التؽافؾ العؼد 

طؼد التلمقـ  مجؾة الؼاكقن ،  يفؿقن ، التقازن حػقظ دح -  42،   ص 2183/2181 الجامعلحؿديـ ، العام 

  433ص   2182أحؿد زباكة بغؾقزان ، معفد العؾقم الؼاكقكقة واالدارية ، ديسؿرب   الجامعلمـشقرات الؿركز 

  34سؽـدرية ، بدون سـة كشر ص إلد. محؿد حسقـ مـصقر ، مبادئ قاكقن التلمقـ ، دار الجامعة الجديدة با ( 3)

                            433حػقظ دحؿقن ،الؿرجع السابؼ   ص ( 3)
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الؿرحؾة األولك مـ الشػافقة خالل الػرتة قبؾ  يفوذلؽ ألكف سقدخؾ الؿممـ لف ألول مرة 5 بف 

 يفتؽؿـ  التلطالقاتف التعاقدية  يفالتعاقدية وخالل هذه الػرتة سقثبت الؿممـ لف صدقف 

 يالشرط الضرور هلالتزامف باإلطالن طـ الؿخاصر ، ومـ كاحقة ثاكقة فنن دقة هذا اإلطالن 

الدقة  فلـ لف أن يدلك هبذه البقاكات بؿـتالستؿرار العالقة التعاقدية 5 لذلؽ يجب طؾك الؿمم

 حسـ الـقة . فلوهذا هق الؿؼصقد مـ وصػ طؼد التلمقـ بلكف مـ طؼقد مـت(8)والصدق

 ياإلدالء بالبقاكات الؿتعؾؼة بالخطر قبؾ التعاقد يؽقن سار يففشرط حسـ كقة الؿممـ لف 

بارات واضحة حقث كجد أكف مـصقص طؾقف بع(2)الؿػعقل ويتضح ذلؽ مـ حقث القاقع

مـ  83الؿادة  يفوصريحة هتدف إلك الدقة الؿؾحة لتصريحات وإطالكات الؿممـ لف وذلؽ 

 لالحال الؿدينلؾتؼـقـ  يمـ الؿشروع التؿفقد 8111مشروع وزارة االقتصاد) الؿؼابؾة لؾؿادة 

 .  الػركسلمـ قاكقن التلمقـ  882/2يؼابؾفا كص الؿادة  التل( و

حال  يفلف كالتزام يتضح جؾقا مـ العؼقبات الحؼقؼقة الؿػروضة  كؿا أن حسـ كقة الؿممـ

 .(4)طدم االمتثال لف واإلدالء بالبقاكات بسقء كقة

 شؽل إعالن الؿممن له لؾبقاكات الؿتعؾؼة بالخطر  -2

لؼد مر شؽؾ إطالن الؿممـ لف طـ الؿخاصر بؿرحؾتقـ هؿا : الؿرحؾة األولك مرحؾة 

  .، الؿرحؾة الثاكقة تؿ تعديؾ شؽؾ اإلطالن مع ابتؽار أسؾقب االستبقان لاإلطالن التؾؼائ

 83/2كجد كص الؿادة  8441يقلقق سـة  84الصادر  الػركسلفنذا كظركا لؼاكقن التلمقـ 

5 وذلؽ يعـك أن صالب التلمقـ كان مؾتزما باإلطالن طـ  لكان يتبـك فؽرة اإلطالن التؾؼائ

تحديد وتؼققؿ  يفلفا صبقعة التلثقر األهؿ طؾك شركة التلمقـ  تلالجؿقع الظروف الؿعروفة لف و

                                                        

  882برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ، ص ( 8)

(2) Henriette E. Kameni, op, cit, p.15  
(3)  Ibid,p.15 et 19 
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قرار قبقلفا لؾتلمقـ طؾك هذه الؿخاصر مـ  يفوتحديد الؼسط القاجب دفعف و(8)الؿخاصر

 . (2)طدمف

يجابقا بنبالغ إوأصبح الؿممـ لف مؾتزما التزاما  التؾؼائلففذا الـص صـع ما يسؿك اإلطالن 

فنذا كان الؿممـ لف شخصا مختؾػا طـ صالب (4)ذات الصؾة بالخطرشركة التلمقـ بالحؼائؼ 

 التلمقـ فنن الؿممـ يطؾب مـف كذلؽ مثؾ هذا اإلطالن.

 بالتاللصؾب التلمقـ فنكف سقصبح مسئقال  يفوبؿا أن صالب التلمقـ هق صاحب الؿبادرة 

 ن الخطل يػسد كؾ شلء .إطـ إطالكف حقث 

الحؼقؼة كان قابال لالكتؼاد 5 وذلؽ ألن شرط  يفلؽـف هذا الـظام كان يبدو كظاما بسقطا 

حسـ الـقة الؿؿتد جعؾ شركات التلمقـ تعتؿد مققػا سؾبقا باطتؿادها كؾقا طؾك الؿعؾقمات 

لؿ يؽـ لديفا التزام بالتحؼؼ مـ أققالف ،  بالتاللالؿؼدمة مـ الؿممـ لف صاحب االقرتاح ، و

حقـ أن  يفاستػسارات بخصقص طؼد التلمقـ ،  كؿا أثؼؾت طؾقف كؿحرتف يحؼ لف إبداء أية

جؿقع الحاالت تؼريبا لؿ يؽـ لديف الؼدرة طؾك تخقؾ كؾ الظروف ذات الصؾة  يفالؿممـ لف 

بالخطر الؿممـ ضده ، كؿا أكف لؿ يؽـ لقستطقع أن يحدد مـ بقـ الظروف الؿعروفة لف ، تؾؽ 

طديؿة الػائدة ، وقد يـسك معؾقمات فؼد يعؾـ معؾقمات (3)الؿممـ أيتمثر بالػعؾ طؾك ر التل

التلمقـ ، فقؿؽـ لؾؿممـ لف أن يؽقن طؾك دراية  يفمػقدة  كؿا أكف لقس محامقا أو متخصصا 

بالؿعؾقمة ومع ذلؽ ال يؿؽـ لف دائؿا معرفة مدى تقافؼفا مع الخطر مقضقع التعاقد ، لذلؽ 

 . (3)ال تستطقع إلؼاء الؾقم طؾك الؿممـ لف بسبب طدم دقة إطالكف

                                                        

(1) -PATRICE FIL . L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, presses  universitaires 
d'Aix-Marseille, 1996, p.82 

(2)  M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en matière d'assurance, J- Cl., Civ., 
Fasc. 6, 2005, p.82 

(3)  Christianne Dubreuil , L'assurance: un contrat de bonne foi A 1'6tape de la formation et de l'ex cution, 
McGill Law Journal 1992,p.1091                              

(4) J. KULLMANN  et al. Lamy assurances, Paris, 2008, p. 144   
(5) Cass. 1re civ. 6 janv. 1994, n° 91-20.095, n° 30, RGAT, 1994, p.474, note F. CHARDIN 



 

8418 

كان  بالتاللهتؿ الؿممـ   التلكثقرا ما كان يؽتشػ أن الؿممـ لف لؿ يدل بالؿعؾقمات الفامة 

طؾك احتػاظ  اوقت إهناء العؼد بسبب طقب الؿقافؼة بـاء أي يفيؿؽـ لشركة التلمقـ أن تطؾب 

الؿممـ لف بالؿعؾقمات ، وقد كان كافقا أمام التطبقؼ الصارم مـ الؿحاكؿ لػؽرة اإلطالن 

العػقى أن تثبت شركة التلمقـ أن الؿممـ لف كان طؾك طؾؿ بالظروف الؿعـقة بالؿخاصر 

. (1)وبنثبات تلثقرها طؾك تؼققؿ هذه الؿخاصر  

كاكت تمدى مـ الؿممـ لف فؼد أداكت لجـة الشروط  التلالؿعؾقمات  يفوأمام هذا الـؼص 

طؼد  يف الحؼقؼلالتعسػقة هذه العؿؾقة ، وأوصت بلن تؼدم شركة التلمقـ بقصػفا الؿحرتف 

التلمقـ لؽؾ طؿقؾ محتؿؾ استبقاكا يتضؿـ العديد مـ األسئؾة الدققؼة والقاضحة حسب كؾ 

رتف أن يؼدم استػساراتف لؾؿممـ لف ، كؿا أن الؿممـ شعر أن مـ واجبف كؿح(2)طؿؾقة تلمقـ

 الػركسلوأمام مؿارسات شركات التلمقـ تخؾك الؿشرع ، طـ الؿعؾقمات الؿتعؾؼة بالخطر 

 الؼاكقينوقام الؿشرع بنصالح الـظام بغرض تصحقح طدم القؼقـ ،  التؾؼائلطـ فؽرة اإلطالن 

مـ لف تتؿ مـ خالل ، مـ خالل الـص طؾك أن إطالكات الؿم التؾؼائلالـاشئ طـ الـظام 

 (. الػركسلمـ تؼـقـ التلمقـ  882/2أسؾقب االستبقان  ) الؿادة 

مع أسؾقب االستبقان لؿ يعد كافقا أن كطؾب مـ الؿممـ لف أن يعؾـ طـ الظروف الؿتعؾؼة 

طـ (4)وذلؽ لتـقير وتبصقر الؿممـ ، بؾ يجب طؾقف اإلجابة بنخالص وبصقرة دققؼة5 بالخطر 

لؽك يستطقع الؿممـ (8)يجب أن تؽقن واضحة بؿا فقف الؽػاية التلو(3)طؾقف األسئؾة الؿطروحة

                                                        

يف أحد األحؽام أشارت محؽؿة الـؼض إلك أن اإلطالن مـ الؿممـ لف يجب أن يؽقن طػقيا  لذلؽ أداكت ( 8)

 الؿممـ لف بسبب طدم إطالكف طـ إهناء طؼده السابؼ مع شركة أخرى بعد طدة مطالبات. 

Cass,1rè ch. CIV/ 07/02/1990, RGDA, 1990, p. 313, note R. Maurice            
(2)  Recomm. N°85-04, 20 sept. 1985 cité in V. Lamy assurances, 2008, op, cit , p. 41   
(3) Civ. 2e, 16 déc. 2010, n° 10-10.859 et 10-10.865, Bull. civ. II, n° 208 

 طؾك ضرورة إجابة الؿممـ لف طـ األسئؾة الؿعروضة طؾقف بصقرة صحقحة . فركسل 884/2تؾزم الؿادة  ( 3)
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 لف الرد طؾقفا.  

 التلاألمر أصبح مرتوكا لشركة التلمقـ بؿا لفا مـ مفـقة واحرتافقة لتحديد الؿعؾقمات 

تراها ضرورية لتؼققؿ الؿخاصر ، طـ صريؼ استخدامفا كؿقذجا فعاال لؾحد مـ إمؽان الشؽقى 

يجب أن تؼقد الؿممـ لف  التل(2)ة الؿممـ لف 5 فلصبح لديفا الؿبادرة لطرح األسئؾةمـ مؿاكع

يعرففا الؿممـ لف حقث ال يؿؽـ مطالبتف بالؽشػ طؿا ال  التل(4)لإلطالن طـ الظروف الؿعـقة

شؽؾ اختقار مـ متعدد 5 لؾحصقل مـ الؿممـ لف طؾك  يفوغالبا ما  تؽقن األسئؾة (3)يعرفف

 إجابات أكثر وضقحا وأقؾ إرباكا  كؿا أهنا تحد مـ الخطل.  

مع أسؾقب االستبقان لؿ يعد هـاك قؾؼا لدى الؿممـ بشلن احتػاظ الؿممـ لف بالؿعؾقمات  

شؽ   أيهذا األخقر يجب طؾقف أن تؽقن إجاباتف واضحة ومػفقمة ومحددة وكامؾة ال ترتك 

 (1)ال يجب طؾقف ترك أسئؾة باالستبقان دون أن يرد طؾقفا بالتاللو (3)ةطؼقب أيلقؽقن بؿلمـ مـ 

 االستبقان.  يفأو اإلدالء بنجابات غامضة أو غقر دققؼة ، كؿا يجب طؾقف طدم الؽشط أو الؿحق 

ما يريد  يضؿـف كؾ(3)جريت طؾك ققام الؿممـ بعؿؾ كؿقذج أسئؾة مطبقع(2)الؿؿارسة العؿؾقة

                                                                                                                                                                     

 Henriette E. Kameni,op , cit ,p.16  -  يفاألستاذ الدكتقرأحؿد شرف الديـ ، أحؽام التلمقـ ، دراسة مؼاركة 

   224ف  281ص 8448الؼاكقن والؼضاء الؿؼاركقـ ، كادى الؼضاة ، الطبعة الثالثة ، سـة 

(1) Crim., 14 janv. 1998, RGDA 1998. 268, note J. Landel 

  الػركسلمـ تؼـقـ التلمقـ  884/2الؿادة ( 2)

 (3)  Cass. 1re civ. 7 Juill. 1987, D. 1988, p. 158  -  Civ. 2ème 15 fève. 2007, Bull. civ. II n° 36   
(4) Mme FABRE-MAHNAN, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie : LGDJ    

1992, N° 244 
(5) PATRICE FIL. Op,cit , p.82 

صؾب  يففنذا كان البقان قد جعؾف الؿممـ محؾ سمال محدد ومؽتقب أو تطؾب مـ الؿممـ لف إثباتف كتابة ( 1)

كظره والزما لتؼدير الخطر الؿممـ مـف يرتتب طؾك االخالل بف أن يؼع طؼد التلمقـ  يفالتلمقـ اطترب جقهريا 

 (   822ق  243ص  11س  24/1/2114جؾسة  28لسـة  248باصال . ) الطعـ رقؿ 

 (7)  Christianne Dubreuil, op , cit ,p.1093 

  44حسـ حدون  ، الؿرجع السابؼ ص  ( 3)
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وذلؽ إلك جاكب البقاكات الؿتعؾؼة بشخص (8)فؽرتف طـ الخطر يفمعرفتف مـ بقاكات ممثرة 

دوامة إثبات تلثقر البقان الذى لؿ يتصؾ بعؾؿف طـ هذه  يفالؿممـ لف 5 وذلؽ حتك ال يدخؾ 

 . (2)الػؽرة

طداد أسئؾة االستبقان بحقث ال تؽقن قادرة  طؾك إ يفيجب أن تؽقن شركة التلمقـ مبدطة 

صرح األسئؾة الصحقحة حقل الؿخاصر فؼط ، ولؽـ أيًضا مـ خالل تقسقع أسئؾتفا إلك 

 .(4)ولقس لفا طالقة مباشرة بالؿخاصر الؿضؿقكةمـاصؼ قد تبدو بعقدة كؾ البعد طـ الخطر ، 

 يؼقم أن وطؾقف متعدد مـ اختقار  شؽؾ يف –كؿا سبؼ الؼقل -الؿممـ غالبا ما يضع األسئؾة

 الؿممـ مـ يطؾب أن لف لؾؿممـ يؿؽـ كذلؽ ، بقضقح طؾقفا لف الؿممـ إجابات مـ بالتحؼؼ

 وهذا التعاون يحد مـ الخطل.(3)االستبقان مؾء يف معاوكتف

فقؿؽـف أن يسلل شػقيا طـ التػسقرات  غقر أن الؿممـ غقر مؾزم بصقاغة أسئؾتف كتابة ،

الالزمة ويسجؾ اإلجابات التل قدمفا الؿممـ لف حقل هذا الؿقضقع يف الشروط الؿحددة 

 لعؼد التلمقـ.

التل تظفر يف االستبقان كػسف  يف القاقع يجب طؾك الؿممـ لف اإلجابة طؾك جؿقع األسئؾة

  .(3)ببساصة شػفًقارسالة ، فاكس ، إلخ ، أو حتك طـدما يؽقن الطؾب  أو

رغؿ الؿقزات العديدة لإلدالء بالبقاكات طـ صريؼ االستبقان ، إال أن هـاك مشؽؾة أكثر  

                                                        

، طؼقد الغرر ،  ، القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين ، الجزء السابع ، الؿجؾد الثاين يد. طبدالرزاق أحؿد السـفقر ( 8)

طؼقد الؿؼامرة والرهان والؿرتب مدى الحقاة وطؼد التلمقـ ، الطبعة الثاكقة ، تـؼقح الؿستشار مصطػل محؿد 

  181ف 8333ص  8441، الـاشر دار الـفضة العربقة ، سـة  لالػؼ

(2)  Picard et André  Besson, , Les  assurances  terrestres, t.1 "le contrat d’assurance" 5 ed, Paris , L.G.D.J., 
1982 , p.129,no 74 

(3) -Camila HABOUBI , Le secret en droit des assurances, Thèse  Université Jean Moulin Lyon 3 , École 
doctorale : Droit ,2009,no 65 

(3 ) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.17  - 834حسام لطػل، الؿرجع السابؼ ص  محؿد 

(5) Lamy assurances, 2008, op. Cit. p. 145. 
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 االستبقان . يفلؿ يطؾبفا الؿممـ  التلمشؽؾة البقاكات  هلأهؿقة و

 لم يطرحفا الؿممن. التيإشؽالقة األسئؾة  -3

األسئؾة الؿطروحة طؾقف مـ قبؾ الؿممـ  الؿبدأ العام أن الؿممـ لف يجب أن يجقب فؼط طـ 

 يفيطرحفا الؿممـ، و التلتتقافؼ مع األسئؾة  التلفعؾقف أن يعؾـ طـ الظروف الؿعروفة لف و

لؿ يضعفا األخقر فال يؽقن الؿممـ لف مسئقال طـ الحؼقؼة غقر  التلحال غقاب األسئؾة 

وذلؽ بحؽؿ طدم مفـقتف واحرتافف (2)ال يؾتزم بؽتابة ما لؿ يرد بشلكف سماال بالتاللو(8)الؿعؾـة

قد ال يدرك تؿاما ما يفؿ الؿممـ وما ال يفؿف ، فبنجاباتف طؾك األسئؾة الؿطروحة فؼط  بالتاللو

 .(4)بؿا هق مطؾقب مـف يفاالستبقان يؽقن قد أو يف

طؼد التلمقـ،  يفالػؼف يرى أن هـاك امتداد لؿبدأ حسـ الـقة  يف أيومع ذلؽ ففـاك ر

صرحفا طؾقف  التلفنن الؿممـ لف مطالب باإلضافة إلك اإلجابة بدقة وأماكة طـ األسئؾة  بالتاللو

طـ الخطر الؿممـ ضده (3)كؾ شلء معروف لف لاالستبقان أن يؼدم بشؽؾ تؾؼائ يفالؿممـ 

.  وبذلؽ فنن الؿممـ لف سقؽقن سلء الـقة إذا كان (3)ويؽقن لف تلثقر طؾك تؼققؿ الؿخاصر

هذه  يفالحؼائؼ طـ الخطر مع معرفتف بتلثقر ذلؽ طؾك تؼققؿ الؿخاصر ، ومحتجزا لبعض 

ويمدى ذلؽ  ، الػرضقة األخقرة فنن الؿممـ لف يؽقن قد ارتؽب خطل أثر طؾك مقافؼة الؿممـ

طؾك قاطدة أن االحتقال يتحدى جؿقع ققاطد  أيإلك بطالن طؼد التلمقـ ويمسس هذا الر

أن الشخص الؿممـ لف مسئقل فؼط طـ  يفالؿتؿثؾة يتحدى الؼاطدة  بالتاللالؼاكقن و

                                                        

(1)  - Cass. Civ. II, 15 février 2007, n ° 05-20.865 et Cass. Civ. II, 7 février 2014, n ° 12-85107 
(2) Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, 10 éd., Paris, Dalloz, 1998, p228.no316 
(3) Christianne Dubreuil,  op , cit ,p.1093 

 فقجب طؾك الؿممـ لف اإلفصاح طـ كؾ ضرف مادى معروف لف ( 3)

   130   Yiqing Yang , op , cit ,p. 

(3 )Christianne Dubreuil,op , cit ,p.1093  -  44محؿد حسقـ مـصقر ، الؿرجع السابؼ ص 
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حقث يعترب طدم اإلطالن طـ الظروف الؿعروفة لف بؿثابة (8)االستبقان يفالتصريحات القاردة 

 . الػركسلمـ تؼـقـ التلمقـ  884/3وفؼا لـص الؿادة (2)صؿتا احتقالقا

اإلضافة إلك اإلجابة هـاك امتداد لحسـ كقة الؿممـ لف ، حقث يجب طؾقف ب أيوفؼا لفذا الر

 التلصرحفا الؿممـ أن يعؾـ تؾؼائقا طـ أية وقائع وحؼائؼ يعرففا و التلبالضبط طـ األسئؾة 

كان البقان لقس مـ شلكف أن يغقر مـ محؾ الخطر وال  اتؼققؿ الؿخاصر ، فنذ يفيؽقن لفا األثر 

ما بتؼديؿف ولق صؾبف أن يـتؼص مـ تؼدير الؿممـ لجسامة الخطر فنن الؿممـ لف ال يؽقن مؾتز

يؿؽـ لؾؿممـ تجاهؾ أهؿقتفا  التلإطالن الظروف  يف، لذلؽ فنن فشؾ الؿممـ لف (4)الؿممـ

وبذلؽ يؽقن هـاك جؿع بقـ (3)مـ وجفة كظر شركة التلمقـ لؿ يعد يعاقب طؾقف لبشؽؾ شرط

 واالستبقان . التؾؼائلاإلطالن  لصريؼت

 882/4وفؼا لـصقص الؿقاد  -ن الؿممـ لف إحقث  أيوالقاقع أكـا ال كتػؼ مع هذا الر

تؾزم شركة التلمقـ باستجقاب مؼدم الطؾب بـػسف  التل الػركسلمـ تؼـقـ التلمقـ  884/2

لؿ يعد مطالبا باإلطالن طـ الظروف الؿعروفة لف  -تسؿح بتؼققؿ الؿخاصر التلطـ الظروف 

ح سمال بخصقص مسللة ما  ويرتتب طؾك ذلؽ أكف إذا امتـعت شركة التلمقـ طـ صر تؾؼائقا،

طـ هذه الؿسللة بالذات ، وال يؿؽـ ققام مسئقلقتف  التؾؼائلمـ اإلطالن  ػلفنن الؿممـ لف يع

 .  (3)طـ طدم اإلطالن

تطرحفا شركة التلمقـ بالضبط  التلفبعد استبدال كظام اإلطالن العػقى بالرد طؾك األسئؾة 

                                                        

(1)  Henriette E. Kameni, op , cit ,p.18 
(2) www.scribd.com.(  Khlifi-Taghzouti-Ichraq, Rifai Ali et G’riguaa Nassim, La bonne foi dans  le  contrat 

d’assuranc Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Fés , Master Droits des 
Transports ,p.5) 

  284ص  2184ؿ ، العؼقد الؿسؿاة ، طؼقد الغرر ، طؼد التلمقـ ، الـاشر دار الجامعة الجديدة طصام سؾق د. (4)

(4)  cass. ch. 1ère ch. civ. 24 nouv. 1999, RGDA, 2000, p. 55, note J. KULLMANN   
(5)  Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 

320, obs. P. DESSUET; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note S. 
ABRAVANEL-JOLLLY. 
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تعاون الؿممـ لف أصبح محدودا ، ولـ يتعرض السقؿا االستبقان الذى أصبح مغؾؼا ، يبدو أن 

الؿممـ لف ألية طؼقبة لعدم إطالكف إذا أجاب طؾك االستبقان بالضبط . فحؼقؼة طدم الؽشػ 

5لذلؽ يجب (8)سمال مـ الؿممـ ال يؿؽـ اطتباره صؿتا احتقالقا أيطـ ضرف لؿ يؽـ مقضقع 

طؾقف الؿممـ لف أو لؿ يجقبف بشؽؾ طؾك الؼضاة أن يبقـقا بقضقح أن الؿممـ سلل سماال لؿ يرد 

فؾـ يتؿ إبطال طؼد التلمقـ إال إذا كان الؿممـ لف ال يجقب بصدق طؾك  بالتاللصحقح ، و

 األسئؾة الؿطروحة. 

ال يحظر طؾك الؿممـ لف  الػركسلالؼاكقن  يفكذلؽ فنن كظام االستبقان كؿا هق وارد 

 يفلإلطالن األولك ، وهذا هق مققػ محؽؿة الـؼض الػركسقة  لالؿحتؿؾ التؼدم بنطالن تؾؼائ

إذا كان  التؾؼائلاإلطالن  يف، فؿـ الـاحقة العؿؾقة فنن لؾؿممـ لف مصؾحة (2)بعض أحؽامفا

 التؾؼائلقسط التلمقـ ، ولؽـ سقتؿ معاقبتف طؾك اإلطالن الؽاذب  يفسقحصؾ طؾك تخػقض 

حال  يفيعاقب طؾقف  ية االستبقان ، فالسؾقك العػقبـػس الطريؼة كنجابة غقر دققؼة طؾك أسئؾ

 . (4)طدم دقتف حتك لق كان غقر مطؾقب قاكقكا

فؿـ وجفة كظر الدائرة الثاكقة بؿحؽؿة الـؼض الػركسقة أكف يجب األخذ بؿػفقم واسع 

االستبقان ، يعرتف  يفلإلطالن طـ الؿخاصر ، فبجاكب اإلجابات طؾك األسئؾة الؿطروحة 

سئؾة ؿؽتقب مسبؼا مـ الؿممـ لف سقاء كان مسبققا بلسئؾة أم ال ، كؿا يعرتف باألباإلطالن ال

                                                        

(1)  - cass.1re Civ., 22 mai 2002, Bull. 2002, I, no 136, pourvoi no 00-12.419 ; 1re Civ., 28 mars 
2000, Bull. 2000, I, no 101, pourvoi no 97-18.737 ; 1re Civ., 7 octobre 1998, Bull. 1998, I, no 280, 
pourvoi no 96-17.315. 

(2) Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 07-21655 ; Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13850, LEDA 2016, n° 4, 
comm. 48, S. Abravanel-Jolly 

 الؽاذب  لؾؿممـ لف  معاقب طؾقف لالدائرة الؿدكقة الثاكقة ( أن السؾقك الطقطاطتربت محؽؿة الـؼض) ( 4)

Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-18855, PB, LEDA 2016, n° 8 ; comm. 109  note A. Astegiano-La Rizza; 
RGDA 2016, p. 403, note L. Mayaux . 
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 .(8)الشػفقة

الخطر   يفتؽقن ممثرة  التلفقؿؽـ لؾؿممـ لف الؿحتؿؾ أن يعؾـ الؿممـ بؽؾ الظروف 

ؿممـ مـ اتخاذ قرار بشلن قبقل تؿؽـ ال التلويؼصد هبا الظروف والققائع والؿالبسات 

روفا ضرفض التلمقـ أو بشلن تحديد ققؿة التلمقـ وققؿة الؼسط ، وهذه الظروف قد تؽقن  أو

 .  (2)مقضقطقة ، وقد تؽقن ضروفا شخصقة 

تتعؾؼ بؿقضقع الخطر الؿطؾقب التلمقـ  التلتؾؽ  هلفقؿا يتعؾؼ بالظروف الؿقضقطقة و

ال تحؼؼ الخطر أو درجة صػات الخطر سقاء درجة احتؿ يفتمثر  فلف(4)تتغقر بتغقره التلمـف و

 .(3)جسامتف وتمثر بالتبعقة طؾك ققؿة الؼسط

التلمقـ طؾك األشقاء يجب طؾك الؿممـ  ػلف، وهذه الظروف تختؾػ بحسب كقع التلمقـ  

لف أن يحقط الؿممـ طؾؿا بطبقعة الشلء الؿممـ طؾقف ، مؽقكاتف ، مادة صـاطتف ، تاريخ شرائف  

ومدى قربف أو بعده طـ مصادر الخطر، وققؿتف ، ف الغرض الؿخصص الستعؿالف ، مققع

 الؿادية.

التلمقـ مـ الؿسئقلقة طـ حقادث السقارات يجب طؾك الؿممـ لف أن يحقط الؿممـ  يف

 مفـة الؿممـ لف .و،  اسـة الصـع ، الغرض الؿخصصة لف طؾؿا بؿاركة السقارة ،

التلمقـ طؾك األشخاص يجب طؾك الؿممـ لف أن يحقط الؿممـ طؾؿا بسـ الؿممـ طؾك  يف

 حقاتف ، حالتف الصحقة ، مفـتف ، وغقر ذلؽ مـ البقاكات .    

                                                        

(1)  Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 09-72793, RGDA 2011, p. 683, note S. Abravanel-Jolly ; Cass. 2e civ., 14 
avr. 2016, n° 15-16808 et n° 15-18226, RGDA 2016, p. 357, note A. Pélissier. – M.-O. Barbaud, La 
preuve de la fausse déclaration d’assurance, Resp. civ. et assur. 2016, Étude 9 

  844السقد طؿران ، الؿرجع السابؼ ص   – 214ف الديـ ، الؿرجع السابؼ ص أحؿد شر ( 2)

  832محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص  ( 4)

 214أحؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ص ( 3)
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تتعؾؼ بشخص الؿممـ لف مـ حقث  التلتؾؽ  فلأما بالـسبة لؾظروف الشخصقة أو الذاتقة ف

وتاريخف ،(8)مجال التلمقـ يفأخالقف ، وتصرفاتف العامة وسؾقكف بصػة خاصة 

وطدد ، (3)تصال بؿممـف السابؼوتػاصقؾ اال، (4)وطالقاتف السابؼة مع شركات التلمقـ،(2)لالجـائ

تلمقـ أو مطالبة  يوالرفض الؿسبؼ أل(3)سبؼ لف إبرامفا طـ ذات الخطر التلوثائؼ التلمقـ 

 . (1)سابؼة

ن طـفا تلثقر طؾك معدل الؼسط يف بعض األحقان ال يؽقن لفذه الظروف التل سقتؿ اإلطال

. ففذه الظروف حؼائؼ غقر (2)ولؽـ لفا تلثقر طؾك رأي الؿممـ  بؼبقل أو طدم قبقل طؼد التلمقـ

قابؾة لؾتلمقـ يف حد ذاهتا إكؿا تتعؾؼ بالشخص الؿممـ لف فقؿا يتعؾؼ بلخالقف ومثابرتف أو 

قد  التلتؾػة طـ الظروف مخ "مخاصر ذاتقة"مالءتف  هذه الظروف تقصػ بشؽؾ طام بلهنا 

تمدي بالؿممـ  لطؾب قسطا أطؾك أو أقؾ . ففذه الظروف قد تجعؾ الؿممـ حذرا مـ الؿممـ 

 .(3)لف ويػضؾ االمتـاع طـ التعاقد

   مجال التلمقـ  يفوسقف كتطرق ببعض مـ التػصقؾ لؿسللة أخالق الؿممـ لف وبخاصة 

يؿؽـ الـظر إلقفا مـ قبؾ  التلحقث تعد مسللة كزاهتف األخالققة مـ أحد األمقر األساسقة 

طالقة تعاقدية مع مممـ لف محتؿؾ ، والسمل دائؿا هق ما إذا  يفشركات التلمقـ طـد الدخقل 

 كان شخص الؿممـ لف شخص تسعد بف شركة التلمقـ طـد ققامفا بالتعاقد معف أم ال ؟

                                                        

 831السقد طؿران ، الؿرجع السابؼ ص   -213أحؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ص  ( 8)

(2) Yiqing Yang , op , cit ,p.192   
(3) Camila HABOUBI ,op, cit, no 198 
(4) Cass. 1 re civ., 19 Mai 1969, Gaz. Pal. 1969, 2, p.98 

 833محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص   ( 3)

(6)  Yiqing Yang , op , cit ,p199  – Camila HABOUBI ,op, cit, no 198  

محؿد   - 338ص   2111د. رمضان أبق السعقد ، أصقل التلمقـ ، دار الؿطبقطات الجامعقة ، االسؽـدرية  ( 2)

 44حسقـ مـصقر ، الؿرجع السابؼ ص 

(8) Picard et André  Besson, , op,cit , p. 126 .  
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بعض األحقان تعترب الؿخاصر  يفبالضرورة حؼقؼة جقهرية 5 لذلؽ  إن هقية الشخص

األخالققة أكثر أهؿقة مـ الؿخاصر الؿادية ، فنذا كان الؿممـ لف الؿحتؿؾ يجب طؾقف الرد 

تحديد مبؾغ  يفبصدق وإخالص طؾك أسئؾة شركة التلمقـ 5 وذلؽ ألهنا تعتؿد طؾك إجاباتف 

 أمر لف صؾة بالؿخاصر األخالققة . التلمقـ وتؽؾػتف، لذلؽ فنن طدم صدقف

يتـاول فؽرة  الؿخاصر األخالققة مـ خالل إططاء أمثؾة طديدة لؾظروف التل  الػركسلالػؼف 

تتؽقن مـفا ، باإلضافة إلك ذلؽ  فنكف ركز طؾك وصػ تلثقر الظروف التل تشؽؾ خطًرا 

 .(8)الؿممـ أيأخالقًقا طؾك ر

سل مـ الظروف التل تشؽؾ جزًءا مـ التاريخ إن الؿخاصر األخالققة تتؽقن بشؽؾ أسا

مـ الؿحتؿؾ أن تمثر طؾك رأي شركة التلمقـ حقل الؿخاصر  التللؾؿممـ طؾقف ، و لالتلمقـ

 التل تقشؽ طؾك تحؿؾفا .

الظروف الشخصقة لؾؿممـ لف هل تؾؽ التل هتؿ الؿممـ : هؾ هق مممـ بـػس الخطر؟ ف

تلمقـف السابؼ مع مـ شركة أخرى؟. هؾ تؿ إبطال هؾ هق بالػعؾ تؽبد خسائر وتؿ إهناء طؼد 

 لخ.إرخصة ققادتف ، أو أكف تعرض إلداكات مدكقة أو جـائقة تتعؾؼ بحقادث مركبة سابؼة؟ 

هذه التصريحات تسؿح لشركات التلمقـ باختبار شخصقة وخطقرة الؿممـ لف ويحدد 

 . (2)مقافؼتف طؾك التعاقد

داكات الجـائقة بػؽرة الؿخاصر األخالققة مسللة اإل ويعد مـ بقـ الؿسائؾ الفامة الؿرتبطة

 . (4)مجال التلمقـ يفالسابؼة 

  فؿعظؿ شركات التلمقـ تسلل طـ اإلداكات الجـائقة 5 ألهنا تعتؼد أهنا ذات صؾة بالؿخاصر

                                                        

(1)  Vincent Caron . L’obligation de divulgation et le risque moral en assurance de dommages , Maître en 
droit de la Faculté de droit de l’Université Laval.2008 P.115 

(2)  Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, 12 éd., Paris, Dalloz  2005, p. 259-260 

  831السقد طؿران ، الؿرجع السابؼ ص  -213أحؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ص ( 4)
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كثقر مـ األحقان ، إال أكف يحؼ لشركة التلمقـ أن تؼرر  يفطؾك الرغؿ مـ أن هذا يبدو غقر طادل 

  .قبقل الضؿان أو تختار طدم الضؿان حسبؿا تراه مـاسبا

احرتام  يفوال يعد إطالن الؿممـ لف طـ اإلداكات الصادرة ضده مـ الؿحؽؿة اكتفاكا لؾحؼ 

 ـاس رؤيتفا.   جؾسات طؾـقة متاح لجؿقع ال يفحقاتف الخاصة 5 وذلؽ ألن هذه األحؽام تصدر 

 سقاءسابؼة (8)إداكات جـائقة أيفحسـ كقة الؿممـ لف الؿحتؿؾ تتطؾب مـف اإلفصاح طـ 

 . (2)أكاكت هذه اإلداكات هنائقة أو غقر هنائقة 

كذلؽ الحال فنن الحؽؿ طؾك الؿممـ لف بنداكة جـائقة أثـاء سريان طؼد التلمقـ تعترب ضرفا 

 حالة يف الؼقادة أثـاء لف الؿممـ إداكة5 ومـ قبقؾ ذلؽ  جديدا يػاقؿ الؿخاصر ويعدل تؼققؿفا

لذلؽ يجب طؾك الؿممـ لف أن يعؾـفا لؾؿممـ وإال تعرض لؾعؼقبة الؿؼررة لعدم   سؽر

 .(4)اإلطالن طـ تػاقؿ الؿخاصر

تتلثر بؼاكقن إطادة تلهقؾ الؿجرمقـ أو ما يعرف برد  التلفقؿا يتعؾؼ باإلداكات الجـائقة 

االطتبار والذى يرتتب طؾقف اطتبار العؼقبة الجـائقة بعد فرتة معقـة كلهنا غقر مقجقدة وكلهنا لؿ 

الؿممـ لف الؿحتؿؾ الؽشػ طـفا تحدث مـ قبؾ ، ففذه اإلداكات لقس مطؾقبا مـ 

 .  (3)مـ األساسأو حتك حؼقؼة أكف ارتؽب الجريؿة (3)ضروففا أو

سمال مـ الؿممـ طـ اإلداكات السابؼة يعترب أكف ال يشقر إلك مثؾ هذه اإلداكات  أيكؿا أن 

حال طدم كشػف طـفا  يفطؼاب  لياطتربها الؼاكقن غقر مقجقدة ، ولـ يعاقب الؿممـ لف ب التل

 . (1)وذلؽ ألهنا لقست مقضقطا لإلطالن

                                                        

 Yiqing Yang , op , cit ,p.192      – 213أحؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ص ( 8)

(2)  - (Cass, II) Chapitre civil, 29 avril 2004, Jurisp. Le moi. 2004, voir ci-dessous, p. 361 . 
(3)  Cass. crim. 2 mai 2001, n ° 0085532, RGDA 2001, p. 699, note c 
(4)  - Cass.1re civ., 16 Février 1988, n° 86-12.238, note J. Bigot, RGAT 1988, p. 47 
(5)   Cass.1 Re civ., 9 Avril 1991, RGAT 1991, p. 555, note H. Margeat et J. Landel 
(6) Camila HABOUBI ,op,cit,,no 78 
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واجب طؾك  أيجرام والشائعات فنكف ال يقجد باإلدطاءات الؿتعؾؼة أما فقؿا يتعؾؼ باال

 .(8)الؿممـ لف بالؽشػ طـ هذه الققائع طـد تؼديؿف صؾب التلمقـ

سقؽقن مـ الصعب طؾك شركة التلمقـ الحصقل طؾك بطالن العؼد فؼط لؿجرد حتك أكف 

ٍف دطاء غقر كادطاء بلن الؿممـ لف تعامالت مع الؿجتؿع اإلجرامل ، ففذا الـقع مـ االاال

بشؽؾ واضح لؾحصقل طؾك بطالن العؼد حقث يجب طؾك شركة التلمقـ إثبات أهؿقة هذه 

الظروف ، كؿا هق الحال مع السجؾ الجـائل وتحديد مدى أهؿقة التفديدات الؿقجفة ضد 

 .   (2)الؿممـ لف أو مؿتؾؽاتف

جريؿة أو  يفقد تعـك اهتام الؿممـ لف  التلأما بخصقص الؿالحؼات الؼضائقة الؿعؾؼة و

حتك مجرد الؼبض طؾقف فنن الؿممـ لف الؿحتؿؾ مؾزم بالؽشػ طـ هذه التفؿ ، كؿا يحؼ لف 

 .(4)أن يؼدم إلك شركة التلمقـ أدلة إثبات براءتف

حقزتف طـ أية  يفمعؾقمات  أيفقجب طؾك الؿممـ لف أن يؽشػ لشركة التلمقـ طـ 

تدطؿ  التلقف، وكذلؽ اإلفصاح طـ األدلة دطاءات باإلداكة الجـائقة لـػسف أو طؿالف أو مقضػا

   .(3)تصريحف

كذلؽ الحال بخصقص وثائؼ التلمقـ السابؼة يتعقـ طؾك الؿممـ لف تقضقح تاريخ التلمقـ 

5 فقتعقـ طؾقف تقضقح خسائره السابؼة والؿطالبات (3)السابؼ وكقطف وأسباب طدم االستؿرار فقف

، وكذلؽ تقضقح الرفض السابؼ لؾؿطالبات حتك ولق كاكت هذه الؿطالبات  (1)الؿتعؾؼة هبا

                                                        

(1)   Yiqing Yang , op , cit .p. 195    
(2)  -. Vincent Caron . op , cit.P.134  
(3)   Yiqing Yang , op , cit ,p. 196 
(4) Ibid. 

  834محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص ( 3)

(6) Karen Ann Gill , Insurance fraud , causes, characteristics and prevention, a thesis for the degree of 
Doctor University of Leicester,  September 2001, p.153       
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وذلؽ ألهنا تعطك فؽرة طـ (8)تختؾػ كؾقا طـ مقضقع طؼد التلمقـ الؿزمع إبرامف مع الؿممـ

تـجؿ طـ معرفة خصائص  التلقد تتعرض لفا شركة التلمقـ و التلالؿخاصرة الؿحتؿؾة 

 وسؾقكقات الؿممـ لف الؿحتؿؾ.   

 الػترة بقن اإلعالن األولى وإبرام العؼد يفتـشل  التيلظروف الجديدة ا-4

 قد يؽقن هـاك تلخقر صقيؾ إلك حد ما بقـ اإلطالن األولك لؾؿخاصر وإبرام طؼد التلمقـ 

 وذلؽ ألن كؾ طؼقد التلمقـ ال يتؿ إبرامفا بسرطة ، حقث يؽقن هـاك مفؾة ، قد تؽقن صقيؾة

 .(2)لؿحتؿؾلؾتػؽقر مـ قبؾ الؿممـ لف ا

خالل الػرتة بقـ اإلطالن  يفيجب افرتاض أكف قد تـشل ضروف جديدة متعؾؼة بالؿخاصر 

األولك لؾؿممـ لف لؾؿعؾقمات الؿتعؾؼة بالؿخاصر ولحظة إبرام العؼد ودخقلف حقز التـػقذ ، 

 وهذه الظروف قد تجعؾ الؿعؾقمات الؿؼدمة مـ الؿممـ لف استجابة لالستبقان غقر دققؼة .

القاقع أن الـصقص الؼاكقكقة الؿتعؾؼة بعؼد التلمقـ لؿ تتحدث طـ هذه الػرتة الؿتقسطة 

 .(4)بقـ اإلطالن األولك لؾؿخاصر وإبرام العؼد ، كؿا لؿ تتطؾب صرح أسئؾة طـ هذه الػرتة

تؿ العثقر طؾك هذه الػرتة الؿتقسطة بشؽؾ رئقسل يف الؿخاصر الؿعؼدة )كالؿخاصر البقئقة 

ن التلمقـ طؾك هذه الؿخاصر يتطؾب دراسات وخربات مختؾػة مـ قبؾ إ، حقث  والصـاطقة(

الطرفقـ5 أي أن األصراف الؿتعاقدة مـ أجؾ ضؿان أداء التزاماهتا الؿؼبؾة يجب أن تبؼك لػرتة 

صقيؾة يف مرحؾة تبادل ما يسؿك بقثائؼ األسئؾة واألجقبة التل تتعؾؼ بالطبقعة الؼاكقكقة 

 .(3)عـاصر طؼد التلمقـلؾؿخاصر الؿتعؾؼة ب

االلتزامات التعاقدية الؿرتبطة بااللتزام بالؽشػ طـ رأت محؽؿة الـؼض الػركسقة أن  

                                                        

(1)  Yiqing Yang , op , cit ,p. 200 
(2) Camila HABOUBI ,op cit,  no 98-99 
(3) V. J. BIGOT, Discrimination, droit européen et national, R. du Courtage, Juillet 1993, n°673, p677     
(4)  Lamy assurances,2008, op.cit, p. 768 et s. 
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  طؼد التلمقـ لفا كطاق واسع  يشؿؾ بؿا يف ذلؽ كامؾ فرتة ما قبؾ التعاقد يفالظروف الجديدة 

بعد اإلجابة طؾك قجب طؾك الؿممـ أن يبادر إلك إطالن شركة التلمقـ هبذه الظروف الجديدة ف

والتل قد تمدي إما إلك زيادة الؿخاصر أو إلك خؾؼ ضروف جديدة والتل (8)األسئؾة الؿطروحة

تجعؾفا غقر دققؼة ، وتـؼضل اإلجابات الؿؼدمة إلك شركة التلمقـ ال سقؿا يف كؿقذج إطالن 

 .(2)الؿخاصر

شركة التلمقـ  ويرتتب طؾك هذا اإلطالن طـ الظروف الجديدة قبؾ إبرام العؼد حصقل 

إال إذا كاكت الؿخاصر كبقرة لؾغاية ، دققؼ حقل الؿخاصر ، فتؼقم  بتعديؾ التغطقة  أيطؾك ر

 .(4)فقجقز لفا أن تتخؾك طـ التعاقد

أكف يحؼ لؾؿممـ تجديد االستبقان الذى يعتؼد بلن الؿعؾقمات القاردة (3)ويرى بعض الػؼف

فقؽقن (3)أخرى دون اكتظاره لتعديؾ إجاباتففقف قد أصبحت قديؿة فقستجقب الؿممـ لف مرة 

لؾؿممـ إمؽاكقة إرسال استبقان جديد لؾؿممـ لف إذا استؿرت الػرتة السابؼة لؾتعاقد مدة صقيؾة  

ويؽقن لفذه الؿبادرة تذكقر لؾؿممـ لف بلهؿقة تبادل الؿعؾقمات أثـاء االشرتاك ، وطؾك أن 

يطقل فقفا الػرتة بقـ اإلطالن األولك  لالتيؼتصر تؽرار بقان الؿخاصر طؾك االشرتاكات 

تػصؾ بقـ إبرام  التلكذلؽ يتؿ اطتؿاد كػس الحؾ بخصقص الػرتة  ، (1)لؾؿخاصر وإبرام العؼد

                                                        

فرتة الؿػاوضات التل تسبؼ العؼد ، فحتك لحظة هذا التقققع  أييجب أن يتؿ اإلطالن أثـاء إبرام طؼد التلمقـ ، ( 8)

يجب أن يعؾـ صالب التلمقـ ضروف الخطر سقاء تؾؽ الؿقجقدة وقت تؼديؿ الطؾب أو تؾؽ التل استجدت 

، ان أبق السعقد ، الؿرجع السابؼ رمض طـ حؼقؼة الخطر.  فبعده ويؽقن لفا تلثقر يف تؽقيـ الؿممـ لػؽرت

  312-318ص

(2)  cass.1er civ. 31 mars 1998, n°95-21.986, n° 612, RGDA 1998, p.254 note A. FAIVRE-ROCHEX. RCA. 
1998, comm. n°215, obs. H. GROUTEL-Cass. 1 re -  

(3)  - Camila HABOUBI ,op,cit ,no 95  
(4) L. Mayaux, Le temps et l’évolution du risque, colloque AIDA Le facteur « temps » dans l’assuranc, 

RGDA 2002, p. 1110  -  Camila HABOUBI ,op,cit ,no 100   
(5) En ce sens, L.Mayaux sous Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-20430  RGDA 2007, p. 72 
(6)  Camila HABOUBI ,op,cit ,no 101  
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وذلؽ حقـ يؽقن تاريخ سريان طؼد التلمقـ بعد مدة مـ تاريخ 5  طؼد التلمقـ وسرياكف

 .  (2)حال حدوثف يف خالل هذه الػرتة ال يؾتزم الؿممـ بتغطقة الخطر يفو(8)إبرامف

ومع ذلؽ فنن صبقعة هذا اإلطالن بخصقص صقل الػرتة بقـ اإلطالن وإبرام طؼد التلمقـ 

تتطؾب بعض التقضقحات. فػل القاقع ال يعد هذا اإلطالن إطالكا طـ الؿخاصر خالل العؼد 

فنن الـظام الؼاكقين  بسبب الؿخاصر الجديدة ، حقث لؿ يتؿ إبرام طؼد التلمقـ بعد. وبالتالل ،

ولقس الـظام الؼاكقين لتػاقؿ الؿخاصر. طالوة  (4)الؿعؿقل بف هق كظام إطالن الؿخاصر األولل

طؾك ذلؽ  يجب أن ُيػفؿ هذا اإلطالن طؾك أكف امتداد لاللتزام باإلجابة طؾك األسئؾة التل 

 تطرحفا شركة التلمقـ بالضبط ، ولقس كالتزام باإلطالن التؾؼائل.

 ال يؾزم الؽشػ عـفا  التيالؿسائل -5

 يفصرحفا طؾقف الؿممـ  التلإذا كان الؿممـ لف مطالب باإلجابة بدقة وأماكة طـ األسئؾة 

االستبقان، إال أن طدم امتثالف لإلجابة طـ استػسارات وأسئؾة الؿممـ ال ترقك إلك اطتبارها 

حقث  (3)بعض الحاالت يفؾقف خالال بقاجب الؽشػ الـزيف طـ الؿعؾقمات ، كؿا ال يعاقب طإ

ال يؾتزم الؿممـ لف بالؽشػ طـفا  التلتقجد بعض الظروف والؿسائؾ الؿتعؾؼة بالخطر و

يعؾؿفا الؿممـ ، وتـازل  التلتؼؾؾ مـ الؿخاصر ، والظروف  التلالظروف  هلوهذه الؿسائؾ 

 الؿممـ طـ الؿعؾقمات

 تؼؾقل الؿخاصر  )أ(

وذلؽ ألن هذه ، (3)مـ بؿا يؼؾؾ الؿخاصر الؿتػؼ طؾقفافال يؾتزم الؿممـ لف بنطالم الؿم

                                                        

(1)  - Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-20738, RGDA 2009, p. 98, 2e esp.  note L. Mayaux ; Cass. 2e civ.,  24 
nov. 2011, n° 10-27119. 

 43محؿد حسقـ مـصقر ، الؿرجع السابؼ ص  ( 2)

(3) H. Groutel, déclaration de risque, circonstance nouvelle entre, la proposition d’assurance et la 
conclusion du contrat, RCA. 1998, comm. n° 6, p. 23 

(4) Yiqing Yang , op , cit ,p.218 
(5)   Ibid,p.201  
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تحؿؾ الؿممـ أطباء تزيد طؿا هق متػؼ طؾقف ، بؾ طؾك العؽس فنن  يفلفا  تلثقرالبقاكات ال 

 مصؾحة الؿممـ . يفتؼؾقؾ الؿخاصر يؽقن 

تؽؾػة التلمقـ بشرط أن  يفومع ذلؽ فنن هذه الظروف الجديدة يجب أن يؼابؾفا خػض 

5 وذلؽ ألكف إذا كان تػاقؿ الخطر  للف أثر مال ليؽقن هذا التخػقض لؾخطر تخػقض حؼقؼ

،  (8)قسط التلمقـ يفالؼسط ، فقجب أن يؽقن خػض الؿخاصر مؼابؾ بخػض  يفيؼابؾف زيادة 

، قـ لذلؽ مـ مصؾحة الؿممـ لف أن يعؾـ الؿممـ هبذه الظروف ويطؾب مـف خػض قسط التلم

وذلؽ حتك يعاد 5  (2)ويجب طؾك الؿممـ إضفارا لحسـ كقتف الؿقافؼة طؾك خػض قسط التلمقـ

حال رفض الؿممـ يحؼ لؾؿممـ لف أن يعؾـف بخطاب مسجؾ بنهناء  يفلؾعؼد  و لالتقازن الؿال

م كؿا يؾتز (4)العؼد ، طؾك أن يؽقن هذا اإلهناء ساريا بعد مضك ثالثقـ يقما مـ إطالكف باإلهناء

 الؿممـ بدفع تعقيض طـ هذا الرفض بشرط أن يتسؿ رفضف بالتعسػ. 

تؼؾؾ الؿخاصر ، حؼقؼة أن القخت كان يف ساحة البـاء طـد  التلومـ األمثؾة طؾك الظروف 

 . (3)مرسك آمـ ومحؿ يفبداية التعاقد أو أكف كان 

 يعرففا الؿممن التيالظروف  )ب(

الؿممـ لف مـ  ػلضرف متعؾؼ بالؿخاصر الؿممـ طؾقفا يع يإن معرفة شركة التلمقـ أل

وتؽقن ،  (3)حال طدم اإلدالء هبذه البقاكات يفيماخذ  التزامف بنطالن هذه الظروف ، وال

الظروف الؿتعؾؼة بالؿخاصر معؾقمة لؾؿممـ إذا طرففا واحد أو أكثر مؿـ يشارك طـ الؿممـ 

 مـ لف : اتخاذ قرار قبقل التلمقـ طؾك مخاصر الؿم يف

                                                        

(1)  Y. LAMBERT-FAIVRE , 2005, op. Cit, p.265. 

  224-223ص –محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ   ( 2)

(3) Y. LAMBERT-FAIVRE, 2005, op. Cit, p.266 
(4)  Yiqing Yang , op , cit ,p.202                                                                         
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أو وكقؾ ،  ػلأو أحد مقض، كؿعرفة الؿممـ كػسف  معرفة فعؾقةوهذه الؿعرفة قد تؽقن  

طؿؾقة صـع الؼرار بخصقص طؼد التلمقـ ، وكذلؽ معرفة  يفشركة التلمقـ الذيـ شاركقا 

فريؼ اإلدارة العؾقا لشركة التلمقـ الذى يتؿ إبالغف بؽافة البقاكات الؿتعؾؼة بعؿؾقة التلمقـ 

 بخاصة إذا كاكت الؿخاصر كبقرة جدا والبد مـ إبالغف هبا .

 التليشتبف الػرد فقفا و التلويعرب طـفا بلهنا األمقر  الؿعرفة الؿحدودة لؾؿممنكذلؽ فنن 

 . (8)يؽقن لديف معرفف طـفا لؽـف امتـع طـ تلكقدها أو االستػسار طـفا

وهذا معـاه أن هـاك بعض  يجب أن يعرففا الؿممن التيلؾظروف كذلؽ الحال بالـسبة 

األشخاص التابعقـ لشركة التلمقـ ولديفؿ الؿعؾقمات الؿتعؾؼة بالظروف الؿتعؾؼة بالخطر  

حقزهتؿ بالػعؾ وذلؽ حتك كػرتض طؾؿ الؿممـ هبذه  يفقن الؿعؾقمات ويجب أن تؽ

مرحؾة  يف. فقكقؾ الشركة (4)شخص يتؼدم لؿػاوضة الؿممـ لف أيفقعتد بؿعرفة (2)الؿعؾقمات

يعرففا   التلاالقرتاح إذا كان يتصرف هبذه الصػة فنكـا كػرتض طؾؿ الشركة بؽؾ الؿعؾقمات 

 اتخاذ قرار التلمقـ مـ طدمف . يفلديف يؽقن لفا دور كبقر  تؽقن  التلوذلؽ ألن الؿعؾقمات 

يعرففا الطبقب الؿؽؾػ مـ قبؾ شركة التلمقـ  التلكذلؽ الحال بالـسبة لؾؿعؾقمات 

يعرففا الؿساح الذى يطؾب مـف تؼرير  التلوكذلؽ الؿعؾقمات ، (3)لػحص الؿممـ لف الؿحتؿؾ

يعرففا الؿدقؼ الؿعقـ لػحص  التلطـ الؿققع الذى سقممـ طؾقف ، وبالؿثؾ الؿعؾقمات 

 وأكظؿة التحؽؿ ألحد البـقك . يمـ الؿاداأل

                                                        

(1)   Yiqing Yang , op , cit ,p.203  
(2) Camila HABOUBI ,op,cit ,no 709 

 44الؿرجع السابؼ ص  محؿد حسقـ مـصقر ،  ( 4)
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بخصقص (8)تحتجزها شركة التلمقـ بسجالهتا التلكذلؽ الحال بالـسبة لؾؿعؾقمات 

ذلؽ الخسارة والؿطالبات الؿرفقضة  فؿـ السفؾ  يف، بؿا التعامالت السابؼة مع الؿممـ لف 

ضؾ وجقد أكظؿة  يفلؾؿممـ الحصقل طؾك هذه الؿعؾقمات صالؿا أهنا داخؾ مـظؿتف خاصة 

فؿـ الؿتققع أن (2)وسائؾ االتصال الحديثة، و لوأجفزة الحاسب اآلل، التؽـقلقجقا الحديثة 

ة هبا  إال أن شركة التلمقـ ال يجب طؾقفا تتحؼؼ شركة التلمقـ مـ أكظؿة الؽؿبققتر الخاص

 . (4)كرتكتاإل يفلديفا طـ صريؼ البحث  التلالتحؼؼ مـ الؿعؾقمات 

 هليػرتض أن يعرففا الؿممـ و التلكذلؽ فنن الؿممـ لف ال يؾتزم باإلطالن طـ الؿسائؾ 

تؼدم لشركة التلمقـ طـد سمال  التلالظروف الشائعة الؿعروفة لؾجؿقع ، وكذلؽ الؿسائؾ 

 مجال كشاصف .  يفالؿممـ لف 

لذلؽ  الصحػ فال يػرتض طؾؿ شركة التلمقـ هبا، يففبخصقص الؿعؾقمات الؿـشقرة 

خؾصت الؿحاكؿ إلك أن شركة التلمقـ ال يػرتض أن يؽقن لديفا معؾقمات وحؼائؼ طـ سػـ 

 . (3)الصحػ يفمعقـة طؾك أساس أن هذه الحؼائؼ مـشقرة 

يػرتض أن يؽقن لديفا العؾؿ طـ السعة الؼصقى لؾسػقـة لؿجرد أن  فشركات التلمقـ ال

كرتكت أو كشرت طؾك اإل البحرييستفدف العؿؾ  لمـتدى إطالم يفت كشرت اهذه الؿعؾقم

                                                        

يعترب معؾقما لؾؿممـ ما يقجد يف سجالتف ، فنذا كان لطالب التلمقـ طدة وثائؼ لدى كػس الؿممـ فنن ما ورد يف ( 8)

 هذه القثائؼ مـ بقاكات يعترب معؾقما لؾؿممـ. 

                       334الؿرجع السابؼ ص  رمضان أبق السعقد ،

يؿؽـ لشركات التلمقـ االشرتاك يف ققاطد بقاكات ومعؾقمات تحتقى طؾك  يفػل مجال التلمقـ البحر( 2)

 .معؾقمات طـ السػـ ومالكفا ويف هذه الحالة لـ يستغرق البحث طـ هذه الؿعؾقمات سقى بضع ثقاين

    Yiqing Yang , op , cit ,p.207   
(3) Ibid. 
(4)   Ibid, p.209 
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 .(8)بجريدة الصـاطات البحرية

ة شبؽة االكرتكت طـ مقضقع التلمقـ ال يػرتض بف طؾؿ الشرك يففبحث شركات التلمقـ 

الؿممـ لف  ػلبالظروف الؿتعؾؼة بالؿخاصر ، وال تعترب الؿعرفة شائعة بالـسبة لؾؿممـ وال يع

 . (2)مـ اإلدالء بالبقاكات الؿتعؾؼة هبا

تعؿؾ  التلطؾك العؽس مـ ذلؽ مـ الؿػرتض أن شركة التلمقـ تعرف مؿارسات التجارة 

تضؿـفا أفضؾ مـ  التليػرتض هبا الؿعرفة األفضؾ بالؿخاصر الؿتعؾؼة باألطؿال  بالتاللو(4)هبا

 .  (3)يالشخص العاد

 )ج( التـازل عن االلتزام 

حال غقاب استػسار مـ  يفإن الؿممـ لف لقس مؾزما باإلدالء بالبقان الؿتعؾؼ بالخطر 

يؿؽـ أن يؽقن صريحا  حال تـازل الؿممـ والذى يفالؿممـ وتخؾقف طـ صؾبف ، وبعبارة أدق 

 .  (3)بنطالن الؿممـ بقضقح أن الظروف لقست ضرورية لقتؿ الؽشػ طـفا

تطرح األسئؾة الؿحددة  التل هلويؿؽـ أن يؽقن التـازل ضؿـقا ، فشركة التلمقـ 

ال يؿؽـ الؼقل بقجقد تـازل حقث يقجد سمال صريح صرح لؾحصقل  بالتاللباالستبقان و

صرح  يف. فنذا  فشؾت شركة التلمقـ (1)لؿطالبات أو الرفض السابؼ طؾك معؾقمات حقل تاريخ ا

تؽقن فقفا الؿعؾقمات الؿؼدمة مـ الؿممـ لف طـد اإلجابة  التلالؿزيد مـ األسئؾة طـ الحالة 

                                                        

(1)  Ibid 
(2) Ibid, p.207 

  يػرتض معرفة الؿممـ بالؿعؾقمات إذا كاكت تدخؾ يف مجال تخصصف ( 4)

 Mme FABRE-MAHNAN,op ,cit, , N° 640   

لق كان هـاك مجؿقطة مـ  لفقػرتض أن كؾ مؽتتب تلمقـ طؾك بقـة مـ مؿارسة التجارة التل يممـفا  وبالتال( 3)

  .Yiqing Yang , op , cit ,p  الظروف فقؿؽـ لفا تققع ذلؽ  بحؽؿ أن االكتتاب يجب أن يؽقن حؽقؿ .  

(5) Ibid, p.218 
(6) Ibid, p.212 
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طؾك سمال شركة التلمقـ غقر كافقة 5 فنن هذا يعد تخؾك مـفا طـ االستػسار طـ الؿعؾقمات 

 .   (8) وال تـعؼد مسئقلقة الؿممـ لف

ويجب الطتبار الؿممـ لف متـازال ضؿـقا طـ الؿعؾقمات أن يؽقن هذا التـازل قد استـتج 

تؽقن فقف الؿعؾقمات محدودة ،  وذلؽ بعد حصقل الؿممـ طؾك معؾقمات  التلمـ الحاالت 

محددة مـ الؿممـ لف ولؿ يبادر بعد ذلؽ إلك االستػسار طـ هذه الؿعؾقمات ، أو أن يستـتج 

 .(2)أن الؿممـ غقر مبال بالحصقل طؾك الؿعؾقمات

 التزام الؿممن له بالتعاون لتـػقذ إعالن الؿخاصر -6

شركات التلمقـ تؼـقة فحص الؿخاصر ، خاصة بالـسبة لؾؿخاصر الصـاطقة طادة ما تستخدم 

ـ كػسف أو أحد مقضػقف أو مػتش ويؿؽـ أن يؼقم هبذا الػحص الؿمم(4) ةوالبقئقة الؽبقر

   .فـل أو

يف التلمقـ ضد الؿسمولقة الؿدكقة ضد األضرار التل تؾحؼ بالبقئة ، يؿؽـ إجراء الػحص  

مفـدس متخصص مـ شركة التلمقـ التل تؿ رفع الؼضقة إلقفا ، أو بقاسطة بزيارة إما مـ قبؾ 

 .مفـدس بقئل

لؾؿممـ أو مـ يـقب طـف أن يؼقم يف أي  يحؼ وطؾك هذا الـحق ، يف حالة الؿخاصر البقئقة

التحؽؿ يف ضروف أداء أكشطتفا  وقت بزيارة الؿـشآت التل يديرها الؿممـ لف 5 لقرى مدى

 وهذه الزيارة تسؿح لؾؿممـ بالتحؼؼ مـ شروط التلمقـ طؾك الؿخاصر. السقطرة طؾقفا ، أو

يف حالة تعدد الؿقاقع ، مـ الؿؿؽـ تحديد مقاقع معقـة مؿثؾة لؼطاع كشاط الؿجؿقطة 

 .(3)والؼققد البقئقة الؿػرتضة

                                                        

(1) Ibid, p.211 
(2) Ibid ,p.212            
(3) Cass. 1re Civ. 2 mai 1977, RGAT 1978 p. 42, note A. BESSON 
(4)   Lamy assurances,2008, op, cit, p.768   
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الؿـاقشة مع الؿممـ لف ضرورية لتؿثقؾ هذا االختقار5 لذلؽ يجب طؾك هذا األخقر أن  

 يتعاون مع شركة التلمقـ الخاصة بف بحقث تظؾ الؿخاصر قابؾة لؾتلمقـ .

ن هذا التحؼؼ يػقد إحقث  يف مػفقم الشراكة يجب أن كػفؿ روح هذه الؿراجعة والتحؼؼ ، 

ويف ، السقطرة طؾك وجقد شروط التلمقـ ضد الؿخاصر  5 ألكف يجعؾ مـ الؿؿؽـ(8)الؿممـ لف

حالة طدم استقػاء هذه الشروط يجقز لؾؿممـ أن يقضح لؾؿممـ لف التدبقر الققائل الالزم 

 .هذه الشروط -التل تمثر طؾك الخطر-حتك تستقيف الظروف الجديدة 

الذى لـ يعد باإلضافة إلك ذلؽ تشقر هذه الزيارة إلك معرفة الؿخاصر مـ قبؾ الؿممـ و

 . (2)بنمؽاكف اإلصرار طؾك أكف ال يستطقع تؼققؿ الظروف التل تمثر طؾك رأيف

 حال اإلدالء بالبقاكات الخاصئة  يففرض عؼوبات عؾى الؿممن له  -7

اإلدالء بالبقاكات الؿتعؾؼة بالخطر وقت إبرام  يفيتعقـ طؾك الؿممـ لف أن يؽقن حسـ الـقة 

. فالؿممـ لف يتصرف بحسـ (4)فحسـ الـقة مػرتض ويعد مـ ققاطد الحصافة والحؽؿة العؼد ،

البطالن  هلوذلؽ ألن العؼقبة 5 طؼد التلمقـ  يفتؼقم بدور رادع  التلكقة لتجـب العؼقبات 

 يستحؼفا الؿممـ لف سلء الـقة.(3)طؼقبة قاسقة هلو

مـ  الؼاكقينهذه الحالة الػعؾ غقر  يفوهق (3)وسقء الـقة هق الؿػفقم الؿـاقض لحسـ الـقة

 .(1)جاكب الؿممـ لف والؿرتؽب هبدف الحصقل طؾك مـػعة ال يستحؼفا

حالتقـ : الحالة األولك طـدما يدلك  يفهذه الحالة فنن الؿممـ لف يؽقن سلء الـقة  يفو

طـ  ببقاكات خاصئة وكاذبة طـ الخطر ، والحالة الثاكقة طـدما يحجؿ ويؿتـع امتـاطا مخادطا

                                                        

(1)   Ibid,p .770 
(2) Cass. 1re Civ. 2 mai 1977 RGAT 1978 p. 42, note A. BESSON 
(3)  VIALATOUX (J), La morale de KANT, Collection sup, Presses Universitaires de France, 1968, p. 33 

  282الؿرجع السابؼ ص  محؿد حسام لطػل ،( 3)

 Yiqing Yang , op , cit ,p. 86 مػفقم سقء الـقة يستخدم إلضفار ما لقس حسـ الـقة.( 3)

(6)    Henriette E. Kameni, op , cit ,p.20   
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 اإلدالء بالبقاكات .

 اإلدالء بالبقاكات الخاصئة :  )أ(

   بقاكات خاصئة  هلالبقان هق تلكقد لؾشخص حؼقؼة واقعة أو فعؾ ، والبقاكات الؽاذبة 

ضؾ  يفويحدث  سقء كقة الؿممـ لف طـدما يتصرف طؿدا مـ أجؾ حث الؿممـ طؾك التعاقد 

 ضروف لـ يؼبؾفا إذا طؾؿ بالحؼقؼة ، أو مـ أجؾ تخػقض ققؿة الؼسط القاجب دفعف .

أو مفـتف ، أو طؿره ، هذه البقاكات قد تؽقن متعؾؼة بشخص الؿممـ لف : كحالتف الصحقة 

وطدد  ، لوتاريخف الجـائ،  لومركزه الؿال، أو أخالق صالب التلمقـ ،  حالتف االجتؿاطقة أو

وقد تؽقن متعؾؼة بالشلء الؿممـ طؾقف كطبقعة هذا الشلء ، (8)أبرمفا مـ قبؾ التلالقثائؼ 

ومؽان تقاجده بالؼرب أو بالبعد طـ مصادر ، والغرض الؿخصص لف ، والؿادة الؿصـقع مـف 

 . (2)واألشخاص الذيـ يستخدمقن هذا الشلء، والتدابقر االحرتازية ، الخطر 

 الصؿت الؿتعؿد:

السؾقك غقر األمقـ مـ قبؾ الؿممـ لف الذى يستخدم الصؿت  ليؼصد بالصؿت االحتقال

 .(3)مـ أجؾ خداع الؿممـ وقت إبرام العؼد  (4)لتجـب الؽشػ طـ حؼقؼة الخطر الذى يعؾؿف

أو إغػال لشلء يجب اإلطالن طـف ، ويعترب هذا الصؿت مظفرا ، فالصؿت حذف متعؿد 

                                                        

 833محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص  – 183ف  8333، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 8)

(2)   Henriette E. KAMEN , op , cit ,p.20   

الؿؼرر يف قضاء محؽؿة الـؼض الؿصرية أن طؼد التلمقـ مـ العؼقد التل مبـاها حسـ الـقة وصدق االقرارات ( 4)

التل يققع طؾقفا الؿممـ لف ، والغش فقفا أو اخػاء حؼقؼة األمر يجعؾ التلمقـ باصال ، إذ يجب أن يؽقن 

يؾتزم بتؼديؿفا لؾؿممـ أو كان يستطقع أن يعؾؿ هبا ، فنذا كان يجفؾفا وكان  الؿممـ لف طالؿا بالبقاكات التل

س  21/3/2181جؾسة  11لسـة  4323معذورا يف جفؾفا فنكف يعػل مـ االلتزام بتؼديؿفا . ) الطعـ رقؿ 

 (  48ق  323ص  18

(4) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.20   
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نطالن الؿممـ لف طـ بعض البقاكات مـ مظاهر سقء الـقة ،سقاء كان هذا الصؿت جزئقا ب

الؿتعؾؼة بالخطر وأوصافف وامتـاطف طـ البعض األخر 5 كلن يعطك إجابات ال بلس هبا مع 

مثؾ إطالن الؿممـ لف استخدام مخزكف لتحزيـ (8)تػاصقؾ هذه اإلجابات يفامتـاطف طـ الدخقل 

ؾـ أن هذا الؿخزن  األخشاب ويعؾـ طـ وجقد مخزن لؾجار بجاكب هذا الؿخزن لؽـف ال يع

لتخزيـ الؿقاد البرتولقة .كذلؽ الحال بخصقص التلمقـ طؾك الؿـازل حقث يعترب الصؿت 

 .(2)احتقالقا حقثؿا يتعؾؼ بعدم دفع أقساط العؼد السابؼ الذى تعفدتف شركة تلمقـ أخرى

 .(4)حقـؿا يتعؾؼ الصؿت بقجقد مرض قبؾ إبرام العؼد لالتلمقـ الصح يفوكذلؽ الحال 

يؽقن فقفا الؿممـ لف صامتا تؿاما  التلالحاالت  يفد يؽقن الصؿت الؿتعؿد كؾقا وتاما وق

 طـ اإلدالء ببقان طـ الحؼقؼة الؿطؾقبة .

ومـ (3)فعؾ واحد بقـ اإلطالن الخاصئ والصؿت الؿتعؿد يفويؿؽـ لؾؿممـ لف أن يجؿع 

حقـؿا تؽقن أحد أسئؾة االستبقان طـ حالتف الؿرضقة  لالتلمقـ الصح يفاألمثؾة طؾك ذلؽ 

وحؼقؼة األمر أكف امتـع طـ اإلطالن طـ طؿؾقة جراحقة خضع  ػلخالل سـة ماضقة فقجقب بالـ

  لفا مـذ ستة شفقر ومـ هـا كان اإلدالء بالبقاكات خاصئا ومشؿقال بالصؿت الؿتعؿد .

تفا بخصقص إثبات سقء كقة الؿممـ لف قدم التلالحؾقل  يفوقد تػاوتت الؿحاكؿ الػركسقة 

رأت باإلجؿاع أكف (3)حقـ أن السقابؼ الؼضائقة ػلطـد إدالئف بالبقاكات الؿتعؾؼة بالؿخاصر، ف

مـ تؼـقـ التلمقـ يؽقن هـاك سقء كقة حقث يؽقن هـاك  882/4و 2-884/2وفؼا لؾؿادتقـ 

قبؾ إبرام العؼد ، وأن  بقان الؿخاصر بنجابات غقر دققؼة طؾك سمال واضح ودققؼ يفخطل 

                                                        

(1) J. KULLMANN  , LAMY Assurances, édicté par LAMY S.A, 2005, p. 202 
(2)  Henriette E. Kameni, op , cit ,p.21   
(3)  Cass,civ , 16/12/2010 (et appel n ° 10-30206, n ° 10-13768, n ° 10-12179)    
(4)  Henriette E. Kameni, op , cit ,p.21 
(5) Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n° 91-10041 ; Cass. 2e civ., 8 sept. 2005, RGDA 2006, p. 74, note S. 

Abravanel-Jolly. 
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 السمال غقر الدققؼ أو الصعب الػفؿ يؿؽـ أن يمدى فؼط إلك إجابات غامضة أو غقر دققؼة .

كشل اختالف مؾحقظ بقـ الغرف الؿدكقة والجـائقة بؿحؽؿة الـؼض حقل مػفقم إطالن  

 الؿخاصر: 

ن الؿخاصر بحقث إلك الحؽؿ دائؿا لصالح الؿػفقم الؿؼقد إلطال(8)فذهبت الغرفة الجـائقة

ال يؿؽـ إثبات التحريػ الؿتعؿد لؾؿممـ لف إال مـ خالل اإلجابات طؾك األسئؾة القاضحة 

 االستبقان الؿؼدم مـ شركة التلمقـ قبؾ إبرام العؼد.  يفتطرح  التلوالدققؼة 

مؽاكقة نحقث اطرتفت ب، بؿػفقم واسع إلطالن الؿخاصر (2)قك حقـ احتػظت الغرفة الؿدكقة

 يفإثبات التحريػ الؿتعؿد لؾؿممـ لف ، باإلضافة إلك اإلجابات طؾك األسئؾة الؿطروحة 

 يفوسقاء ضفر ، كان مسبققا بلسئؾة أم ال أاالستبقان ، باإلطالن الؿؽتقب مسبؼا سقاء 

 أو حتك طـدما تؽقن األسئؾة شػفقة.   ، أو فاكس ، أو رسالة ، االستبقان كػسف 

وأيدت صراحة مققػ الدائرة (4)الحؾقل تدخؾت الغرفة الؿختؾطة يفوت وأمام هذا التػا

الجـائقة ، وأطؾـت أن شركة التلمقـ ال يؿؽـفا االطتؿاد طؾك الصؿت أو التحريػ الؿتعؿد 

صرحتفا  التللؾؿممـ لف إلثبات سقء كقتف إال مـ خالل إجابات الؿممـ لف فؼط طؾك األسئؾة 

مـ  2-884/2الؿادة  يفدم وجقد أسئؾة بالؿعـك الؿؼصقد حال ط يفاالستبقان ، و يفطؾقف 

 فال يؿؽـ تؼديؿ دلقؾ طؾك وجقد تحريػ مؼصقد. الػركسلتؼـقـ التلمقـ 

حقث (3)بعد حؽؿ الدائرة الؿختؾطة سرطان ما تبـت الدائرة الؿدكقة مققػا وسطا ومركا

جابة طؾك األسئؾة قررت اتخاذ مققػ الدائرة الؿختؾطة باطتبار أن الؿممـ لف مؾتزم باإل

                                                        

(1) Cass. Crim., 10 janv. 2012,  n° 11-81647, LEDA avr. 2012, note A. Astegiano-La Rizza. 
(2) -par ex. : Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 09-72793, RGDA 2011, p. 683  note S. Abravanel-Jolly  
(3) Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85107, LEDA mars 2014, p. 1, note S. Abravanel-Jolly ; Resp. civ. et 

assur. 2014, comm. 99, obs. H. Groutel ; JCP G 2014, n° 14, 419, obs. M. Asselain ; D. 2014, p. 1074, 
note A. Pélissier ; J. Kullmann et L. Mayaux, Déclaration pré-rédigée des risques : deux voix pour un 
arrêt, RGDA 2014, p. 196.  

(4)  Cass. 2e civ., 3 juil. 2014, n° 13-18760, V. S. Abravanel, Jolly  Condamnations des mentions 
prérédigées, RLDA déc. 2014, p. 77 
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كؿقذج إطالن الؿخاصر ) االستبقان ( ، كؿا  يفيطرحفا طؾقف الؿممـ ال سقؿا  التلالدققؼة 

أضفرت طدم طزمفا طؾك تققػ إثبات سقء كقة الؿممـ لف طؾك االستبقان وحده ، وإكؿا قبؾت 

 كذلؽ البقاكات الؿؽتقبة مسبؼا مـ الؿممـ لف الذى تسبؼف أسئؾة دققؼة .

ولؽـ سرطان ما تخؾت الدائرة الؿدكقة طـ الؿػفقم الؿرن لبقان الؿخاصر وطاودت  

 سقاءبؿد فؽرة اإلطالن الزائػ إلك اإلطالن الؿؽتقب مسبؼا (8)الرجقع إلك مققػفا السابؼ

أو حتك ، أو فاكس ، أو رسالة ، االستبقان كػسف  يفضفر  سقاءكان مسبققا بلسئؾة أم ال ، وأ

 طـدما يؽقن ردا طؾك األسئؾة شػفقة.   

 اإلدالء بالبقاكات األولقة يف)ب(بطالن العؼد كعؼوبة عؾى سوء كقة الؿممن له 

كقع مـ أكقاع الجزاءات طؾك الؿممـ لف الذى يؽتؿ بعض  أي لالحال الؿدينلؿ يرد بالتؼـقـ 

سـ  يفمـف فقؿا يتعؾؼ بالخطل  213 الؿادة يفال ما ورد إبقاكات الخطر أو يؽذب بشلهنا ، الؾفؿ 

 . (2)الؿممـ طؾك حقاتف

مـ تؼـقـ التلمقـ   884/3فؼد كظؿ هذه الؿسللة تـظقؿا طادال بالؿادة  الػركسلأما الؼاكقن 

أخذ مـفا مشروع   التلو 8441الصادر طام  الػركسلمـ قاكقن التلمقـ  28تؼابؾ الؿادة  التلو

يؼع طؼد التلمقـ باصال إذا تعؿد الؿممـ  -8 "قررت أكف  التلمـف و 21وزارة االقتصاد بالؿادة 

لف أو الؿممـ طؾك حقاتف كتؿان أمر أو قدم طـ طؿد بقاكا كاذبا وكان مـ شلن ذلؽ أن يتغقر 

كظر الؿممـ حتك ولق لؿ يؽـ لؾؽتؿان أو البقان الؽاذب أثر  يفمقضقع الخطر أو تؼؾ أهؿقتف 

  . "وققع الحادث يف

ال تطبقؼ لؾؿبادئ العامة الؿسؾؿ إأن تطبقؼ هذه األحؽام ما هق  الؿصريػؼف ويرى أغؾب ال

وثائؼ التلمقـ ضؿـ الشروط  يفتتضؿـ أحؽاما جرت العادة بندراجفا  هلطؼد التلمقـ و يفهبا 

                                                        

(1) Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-16808 et n° 15-18226, RGDA 2016, p. 357, note A. Pélissier 

 282محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص  ( 2)
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 .   (8)يعتد بف العامة فلصبحت طرفا تلمقـقًا

لؿممـ لف ، حقث يؿؽـ أن حد ذاتف ال يثقر سقء كقة ا يفبالذكر أن التصريح الؽاذب  اجدير

يؽقن قد تؿ كتقجة إهؿال أو سقء ففؿ مـ الؿممـ لف ، حقث ال يستطقع الؿممـ لف وفؼا لصػاتف 

 .(2)الشخصقة ففؿ األسئؾة الؿطروحة طؾقف ، وهـا يستبعد سقء الـقة

حالة وجقد كتؿان أو تحريػ متعؿد مـ جاكب الؿممـ لف طـد  يففعؼد التلمقـ يؽقن باصال 

دالئف بالبقاكات الؿتعؾؼة بالخطر طـدما يؽقن مـ شلن ذلؽ تغققر مقضقع الخطر أو تؼؾقؾ إ

 كظر  الؿممـ.   يفأهؿقتف 

تدطك سقء كقة الؿممـ لف  التلفالبطالن طؼقبة الؿممـ لف سلء الـقة ، وطؾك شركة التلمقـ 

ق أن تؼقؿ الدلقؾ طؾك ذلؽ وطؾك تلثقر ذلؽ طؾك تؼققؿ الؿممـ لؾخطر بؽؾ صر

ويؽقن تاريخ تؼققؿ سقء الـقة مـ يقم إبرام العؼد إذا كان االلتزام باإلطالن طـد إبرام (4)اإلثبات

أما إذا كان اإلطالن طـ الؿخاصر خالل فرتة العؼد فقتؿ تؼققؿ سقء الـقة مـ يقم إصدار (3)العؼد

 .(3)هذا اإلطالن

االطتبار  يفوهق يلخذ (1)ؽاذبالؿقضقع السؾطة التؼديرية الؽامؾة لتؼققؿ البقان ال لولؼاض

حال وصقلف  يفتؿ صرحفا، و التلالصػات الشخصقة لؾؿممـ لف ، وصقاغة األسئؾة كػسفا 

                                                        

.  ويرى 284محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص  – 121ف  8188، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 8)

استاذكا الدكتقر برهام ططا اهلل طؽس ذلؽ حقث يؼرر أكف يف حال خؾق التشريع مـ الـصقص فالحؾ األمثؾ هق 

الرضا فال يؽقن العؼد قابال لإلبطال إال لغؾط أو تدلقس . برهام  ليقبوجقب تطبقؼ الؿبادئ العامة يف كظرية ط

   823لؿرجع السابؼ ، ص ططا اهلل ، ا

(2)  Cas. 1re civ. 12 Juin 1974 : Bulletin civ. 1974, n° 181 ; Cas. 1er civ. RGDA 2004, p. 370, note 
J.KULLMANN 

(3)  - Cass, CIV 16/12/2010 (et appel n ° 10-12179, n ° 10-1339, n ° 10-13517- n ° 10-13768)     
(4) Cass., crim. 29 Janv. 1991, RGAT 1991. 551, note MARGEATet LANDEL 
(5)  Cass.1re civ. 16 mars 1971, Bull. civ. n°84, RGAT, 1980, note Besson 
(6)  Cass. 1er civ. 28 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-00 1220 .  
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لؼرار اإلداكة والحؽؿ ببطالن العؼد فقجب أن يؽقن ذلؽ مبـقا طؾك أن التصريح غقر الدققؼ 

شؽ  أيلؽ فنن ولذ (8)مـ قبؾ الؿممـ لف متعؿد وتؿ بسقء كقة مـ أجؾ تضؾقؾ شركة التلمقـ

 سقء كقة الؿممـ لف يجب أن يمدى إلك استبعاد سقء الـقة . يف

أكف يجب تؼققؿ  ةفقؿا يتعؾؼ بتعدد الؿخاصر الؿممـ طؾقفا فؼد رأت محؽؿة الـؼض الػركسق

كطاق هذا اإلحجام أو التصريح الؽاذب ، فقؿا يتعؾؼ بؽؾ خطر يف الـزاع  ولؽـ بشؽؾ مستؼؾ 

وبالتالل ، فنن اإلطالن الزائػ الؿتعؾؼ هبقية السائؼ يؿؽـ أن (2)وبتلثقر ذلؽ طؾك تؼققؿ الؿممـ

لؿسمولقة الؿدكقة الؿخاصر طؾك شركة التلمقـ ، سقاء بالـسبة لخطر ا أييمدي إلك تغققر يف ر

 .وخطر السرقة أو الحريؼ

معظؿ األحقان تستخدم شركة التلمقـ االستبقان واإلجابات الؿؼدمة مـ الؿممـ لف  يفو 

اإلطالن  يفكقسقؾة إلثبات سقء كقة الؿممـ لف وكؿرجع لؿؼاركف ما أطؾـف الؿممـ لف وما أخػؼ 

ؼة التلمقـ وأية مراسالت أخرى بقـ طـف وما يعرفف حؼا ، وكذلؽ تستخدم مذكرة التغطقة ووثق

اإلطالن طـ الؿخاصر الؿعؼدة ، مثؾ الؿخاصر البقئقة  يفالؿممـ لف وشركة التلمقـ ، خاصة 

والصـاطقة  حقث األسئؾة واألجقبة الؿتبادلة بقـ الؿممـ والؿممـ لف طـد إبرام أو تعديؾ طؼد 

 . (4)التلمقـ

ومـ ثؿ فنن الؿممـ فؼط هق مـ ، (3)بطالن كسبكوهذا البطالن لقس بطالكا مطؾؼا بؾ هق 

كؿا أن هذا الحؼ خاضع لؾتؼادم القارد ،  (3)كف يتحؾؾ مـ التزامففنحال صؾبف  يفيستطقع صؾبف ، و

 بخصقص طؼد التلمقـ .

                                                        

(1)  Cass.1re civ.2 mars 1990, n°88-17.955, RGAT 1990, p.603 note J. KULLMANN   
(2)  Cass  civ 1re, 3 janvier 1996, appel n ° 93-18812 
(3) Lamy assurances,2008, op.cit, p. 768 et s 
(4) Christianne Dubreuil, , , op , cit ,p.1093  "  

 .221-284محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص  – 122ف  8181،الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 3)
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 الؿدينحقث ال يطبؼ كظام البطالن القارد بالؼاكقن (8)كذلؽ فنن هذا البطالن لف صبقعة خاصة

رتط وجقد طالقة سببقة بقـ الؽتؿان أو البقان الؽاذب وبقـ تحؼؼ فال يش(2)بشؽؾ صارم

الؿخاصر أو حدوث ضرر مـ جراء هذا الصؿت أو الؽذب الؿتعؿد. فالبطالن يحؽؿ بف حتك 

 .(4)ولق لؿ تتحؼؼ الؿخاصر أو يحدث ضررا لؾؿممـ

 كذلؽ يؽقن لبطالن طؼد التلمقـ أثر رجعك ، لؽـ هذا األثر الرجعك لف صبقعة خاصة

حقث (3)بحقث يؿؽـ لؾؿرء أن يشؽؽ يف مدى كػاية الؿصطؾح الؿستخدم مـ قبؾ الؿشرع 

حقـ أن الؿممـ لف يظؾ مؾتزما  يفيتحؾؾ الؿممـ مـ الضؿان مـ تاريخ إبرام طؼد التلمقـ ، 

اإلبطال 5 ويربر ذلؽ  يفبدفع األقساط طـ الؿدة السابؼة طؾك استعؿال الؿممـ لف لحؼف 

لحؼت الؿممـ بسبب خطل الؿممـ لف وخرقف  التلاط كتعقيض طـ األضرار باطتبار هذه األقس

 لؾعؼد. 

كذلؽ يؾتزم الؿممـ لف برد ما يؽقن قد قبضف مـ مبالغ تلمقـ بؿـاسبة كػس القثقؼة طـ ذات 

                                                        

البطالن هـا خاص بعؼد التلمقـ ، وال يسرى بشلكف أحؽام البطالن يف كؾ آثاره وإن ترتب طؾقف زوال التزام ( 8)

الؿممـ بضؿان الخطر الؿممـ مـف مـ البداية فقعترب كلن لؿ يـشل أصال يف ذمة الؿممـ ويحؼ لف اسرتداد مبؾغ 

عؾؼ بالتزام األخقر بدفع أقساط التلمقـ فنن ما أداه التلمقـ الذى أداه لؾؿممـ قبؾ تؼرير البطالن إال أكف فقؿا يت

مؿـفا يؽقن حؼا خالصا لؾؿممـ وال يرده ويؾتزم بالرغؿ مـ بطالن العؼد بدفع جؿقع األقساط التل استحؼت 

إلك يقم أن يتؼرر البطالن ولؿ تمدى وذلؽ باطتبارها تعقيضا لؾؿممـ طـ البطالن الذى تسبب فقف الؿممـ 

 (  834ق  384ص  34س  24/88/2113قضائقة جؾسة  21لسـة  83422لطعـ رقؿ بسقء كقتف . ) ا

(2) Lamy assurances,2008, op.cit, p.202   

مـ قاكقن  83/8الؿادة   -مـ مشروع وزارة االقتصاد  21الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/3الؿادة ( 4)

CIMA 
(4)  Lamy assurances ,2008, op,cit,p.202  
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 .(8)الخطر ، طالوة طؾك الػقائد الؼاكقكقة طـ هذه الؿبالغ مـ تاريخ قبضفا

ال يؼتصر مظفر حسـ كقة  الؿممـ لف  مـ خالل التزامف بالؿعؾقمات طؾك إبرام طؼد التلمقـ 

فبؿجرد تؽقيـ العؼد فنن الؿممـ لف يجب أن يظؾ مخؾصا وطادال تجاه شركة التلمقـ ، فقؾتزم 

لتامقـ الؿتػؼ :  أداء قسط ا هليؾؼقفا طؼد التلمقـ طؾل طاتؼف و التلبؿجؿقطة مـ االلتزامات 

طؼد تلمقـ  أيطؾقف  ، اإلطالن طـ كؾ ما مـ شلكف أن يمدى إلك تػاقؿ الؿخاصر ، اإلطالن طـ 

أخر متزامـ يؼقم بف مع شركة تلمقـ أخرى بخصقص كػس الؿخاصر ، اإلطالن طـ وققع 

 الحادث الؿممـ مـف  وكذلؽ التعاون وااللتزام بتـػقذ شروط الضؿان. 

  .لحسن كقة الؿممن له ياعتباره مظفر رئقسأوال: دفع األقساط ب

    يػرضفا طؼد التلمقـ طؾك الؿممـ لف التليعترب االلتزام بدفع الؼسط مـ أهؿ االلتزامات 

د العؿؾ االؿػعقل  حقث اضطر يجعؾ طؼد التلمقـ سار يفوهذا االلتزام لف األهؿقة الؼصقى 

 . (2)الدفع شرصا لبداية كػاذ العؼد طؾك اشرتاط دفع الؼسط األول مؼدما وطؾك أن يؽقن هذا

الحػاظ طؾك العؼد وضؿان استؿراريتف وطؾك  يفكؿا أن دفع الؼسط لف أهؿقة قصقى 

5 فشركة التلمقـ تتحؿؾ فؼط الؿخاصر الؿتعؾؼة (4)الضؿان الؿؼدم مـ قبؾ شركة التلمقـ

 يفقص طؾقف مؼابؾ حصقلفا طؾك قسط التلمقـ الذى يدفعف وفؼا لؿا هق مـص يفبالؿممـ لف 

                                                        

كؾ الخصائص السابؼة لبطالن طؼد التلمقـ يف هذه الحالة دفعت بعض الػؼف إلك التشؽقؽ يف اطتبار هذا  ( 8)

طدة أقساط التلمقـ لؾؿممـ لف ، قث إن رجعقة البطالن كاكت تتطؾب ، ح يالبطالن هق كقع مـ البطالن التؼؾقد

 لذلؽ تعترب هذه العؼقبة طؼقبة خاصة وأصؾقة.

  Y. LAMBERT-FAIVRE, 2005, op. Cit, p.270 -  PICARD et A. Besson, , op, cit, , n° 91  

             812-818برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص  -8133، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 2)

(3) Henriette E. KMENI , op , cit ,p.19 
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 .(8)ن الؼسط مـ الـاحقة الػـقة واالقتصادية هق تؽؾػة التلمقـإطؼد التلمقـ الؿربم بقـفؿا ، حقث 

وهذا هق االلتزام األول مـ (2)الققت الؿتػؼ طؾقف يفوالؿممـ لف مؾزم بدفع قسط التلمقـ 

ال يؿؽـ أن يقجد التزامات الؿممـ لف بدفع الؼسط ، ويعد هذا االلتزام مـ الـظام العام ألكف 

 بعؼد التلمقـ بـدا تعاقديا يؿؽـ أن يتضؿـ غقر ذلؽ .

فػقؿا يتعؾؼ بتصـقػ واجبات الؿممـ لف فنن التزامف بدفع الؼسط يؿؽـ ففؿف كرتتقب لف 

 .(4)األولقية وذلؽ بصرف الـظر طـ تصـقػ هذه القاجبات حسب أهؿقتفا

روح بقـ  أيصرف الـظر طـ فدفع الؼسط شرط أولك البد مـف لصحة طؼد التلمقـ وب

ودفع الؼسط هق أحد هذه ، ومؾزم لؾجاكبقـ  لالؿتعاقديـ مـ حسـ أو سقء الـقة . فالعؼد تبادل

طدم إيذاء الطرف  يفقد تؽشػ طـ حسـ كقتف  التلتؼع طؾك طاتؼ الؿممـ لف و التلااللتزامات 

 . (3)اوسريع قااألخر وبخاصة إذا كان هذا الدفع تؾؼائ

ولؽـ جرت العادة طؾك ، مقصـ الؿديـ بف ) الؿقمـ لف (  يفواألصؾ أن يؽقن دفع الؼسط 

لشركة التلمقـ  لكان الؿركز الرئقسأ سقاءأن مؽان القفاء  بالؼسط األول هق مقصـ الؿممـ 

 يفثؿ يؽقن دفع األقساط التالقة  ،أو لدى مـدوهبا الؿقكؾ بالؼبض ، مؼر  فرع الشركة  يفأو ،

مركز إدارة أطؿالف إذا كان التلمقـ متعؾؼا هبذه األطؿال ، والؿقصـ  يفؿممـ لف أو مقصـ ال

 .(3)وثقؼة التلمقـ يفلؾؿممـ لف هق الؿقصـ الذى ذكره  لالتلمقـ

مقصـ الؿممـ لف إال أن هذا  يفلؾؼسط األول يؽقن   التاللواذا كان األصؾ هق أن الدفع 

مقصـ الؿممـ : الحالة األولك  يفلقؽقن الدفع  5ثالث حاالت  يفاألصؾ يؿؽـ الخروج طؾقف 

                                                        

  Henriette E. KAMEN,op , cit ,p.19  . - 42الؿرجع السابؼ ص  برهام ططا اهلل ،( 8)

 مـ مشروع وزارة االقتصاد  83الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/2الؿادة ( 2)

(3) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.15 and 19 
(4) Ibid  

 813برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص  – 8132، الؿرجع  السابؼ ص السـفقري( 3)
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مؽان أخر  يفحقـؿا يجد الؿممـ لف أن مـ مصؾحتف أن يتػؼ مع الؿممـ طؾك أن يؽقن الدفع 

هذه الحالة يجب إدراج هذا الشرط ضؿـ الشروط الخاصة الؿؽتقبة  يفغقر مقصـف ، و

مقصـ الؿممـ  إذا  يفقؽقن الدفع ، الحالة الثاكقة ف (8)بحروف بارزة بـاء طؾك صؾب الؿممـ لف

البؾد الذى يؽقن فقف لؾؿممـ وكالء ، وذلؽ االستثـاء  يفلؿ يؽـ أو لؿ يعد لؾؿممـ لف مقصـ 

رهاق الؿممـ ذلؽ أكف يسعك إلك الؿممـ لف بطؾب الؼسط طـ صريؼ وكالئف إالفدف مـف مـع 

 يفط بعد أن سعك إلقف الؿممـ دفع الؼس يفحال تلخر الؿممـ لف  يفومـدوبقف ، والحالة الثالثة 

خر آصؾبف  فقجقز لؾؿممـ أن يعذر الؿممـ لف بؽتاب مقصك طؾقف بعؾؿ القصقل يرسؾف إلك 

مقصـ معؾقم لؾؿممـ لف ومـ وقت هذا اإلطذار يصبح الؼسط محؿقال ال مطؾقبا فقصبح 

 .(2)مركز إدارة الؿممـ يفواجب األداء 

ا كان الؼسط هق الؼسط القحقد  سط بالؽامؾ إذع مبؾغ الؼفهذا ويتعقـ طؾك الؿممـ لف د

أو كصػ ،  يأو ربع سـق،  يحال تؼسقؿ الؼسط لقؽقن شفر يفع الجزء الؿستحؼ فيد أو

 .  (4)يسـق

يصال أو مخالصة الدفع ، كؿا يجقز أن يتؿ الدفع إمؼابؾ استالم  يف ياوطادة يتؿ الدفع كؼد

كؿا يؿؽـ الدفع (3)الخصؿ مـ بطاقات االئتؿانبحقالة مصرفقة أو بحقالة بريدية أو طـ صريؼ 

 . (3)بؽؿبقالة بشرط قبقل الؿممـ لف

كذلؽ يؿؽـ أن يتؿ دفع الؼسط طـ صريؼ الؿؼاصة وذلؽ إذا تحؼؼ الخطر قبؾ أن يدفع 

                                                        

  8134ص –، الؿرجع السابؼ  السـفقري ( 8)

 888برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص  – 8133، الؿرجع كػسف ص  السـفقري( 2)

 Henriette E. Kameni, op , cit,p.20  –  8142، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري- (4)

(4) Henriette E. Kameni,op , cit ,p.20 

  8432، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري ( 3)
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الؿممـ لف الؼسط الؿستحؼ ، فقجقز لؾؿممـ أن يخصؿ ققؿة مبؾغ الؼسط الذى يجب دفعف 

 . (8)تحؼف الؿممـ لف كتقجة تحؼؼ الخطروذلؽ مـ مبؾغ التلمقـ الذى يس

وإذا كان دفع الؿممـ لف لؾؼسط هق الذى يخضع شركة التلمقـ لؾضؿان ويجعؾ العؼد 

الؿػعقل  إال أن طدم سداد الؼسط ال يتػؼ مع صبقعة طؼد التلمقـ ، كؿا أكف يعد طـتا  ساري

سداد الؼسط  يفلؿؼصر مقاجفة الؿممـ لف ا يفبالؿممـ  لذلؽ أططك الؿشرع الؿممـ ضؿاكتف 

 . (2)إهناء العؼد يفمؽاكقة حقث رتب طؾك طدم سداد الؼسط إمؽاكقة تعؾقؼ الضؿان وكذلؽ اإل

غضقن طشرة أيام  يفمقعاد استحؼاقف يجقز لؾؿممـ  يففعدم أداء الؿممـ لف ألحد األقساط 

 يفمـ تاريخ استحؼاق الؼسط أن يعذر الؿممـ لف بؽتاب مصحقب بعؾؿ القصقل يرسؾف لف 

أخر مقصـ معؾقم ويبقـ فقف أكف مرسؾ لإلطذار ويذكره بتاريخ استحؼاق الؼسط وبالـتائج 

يؼؿ  مركز إدارة الؿممـ ، فنذا لؿ يفكقن الؼسط مستحؼ األداء   هلالؿرتتبة طؾك هذا اإلطذار و

الؿممـ لف بلداء الؼسط الؿستحؼ رغؿ إطذاره فنن طؼد التلمقـ يققػ سرياكف بؿجرد مرور 

وهذا الققػ ، لإلرسال (  التاللتحسب مـ الققم  التلثالثقـ يقما مـ تاريخ إرسال اإلطذار ) 

 ،وبؿجرد حدوثف لؿ يعد الؿممـ يغطك الؿخاصر الؿممـة ، والتعؾقؼ لعؼد التلمقـ يتؿ تؾؼائقا 

حال حدوث الخسارة فؾـ يتؿ تعقيض الؿممـ لف وذلؽ ما لؿ يؽـ حدوث الخسارة بعد  يفو

 .(4)إصالح العؼد ودفع جؿقع مصاريػ الؿممـ

أما  ، ويجب أن كـقه إلك أن وقػ سريان العؼد يؽقن بالـسبة إلك التزامات الؿممـ فؼط

                                                        

مؼسؿ إلك أجزاء يدفع كؾ جزء مؼدما كؾ ستة شفقر أو ثالثة شفقر أو كؾ شفر فنن  السـقيفاذا كان الؼسط  ( 8)

ذلؽ صريؼا لتقسقر الدفع طؾك الؿممـ لف ويبؼك الؼسط قسطا سـقيا بحقث إذا تحؼؼ الخطر يف أول السـة كان 

 لف أن يدفع جؿقع أجزاء الؼسط بلكؿؾفا وتخصؿ مـ مبؾغ التلمقـ. طؾك الؿممـ 

 Picard et André  Besson, op, cit ,no 98 – 8133، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري 

(2) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.20.   
(3)  Lamy assurances, 2005, op. Cit. p. 44. 
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وقػ  مقـ صقال مدةبالـسبة اللتزامات الؿممـ لف فتبؼك ويظؾ مؾتزما بدفع قسط التل

 ال إذا فسخ العؼد .إوال يتحؾؾ مـ التزامف (8)العؼد

  . تػاقم الخطر التيثاكقا : االلتزام بنعالن الؿممن بالظروف الجديدة 

طؼد التلمـ طؼد زمـك يستؿر تـػقذه مع الزمـ 5 لذلؽ فنكف يـشك التزامات طؾك طاتؼ كؾ 

والؿممـ لف بؼدر ما (2)لاحرتامفا بشؽؾ حتؿصرف مـ أصراف العؼد ، ويجب طؾك كؾ صرف 

هق معـك فنن طؾقف التزامات خالل سريان العؼد الؿربم مع شركة التلمقـ ويجب أن يؿتثؾ لفا 

بحسـ كقة ، وال يؼتصر إضفاره لحسـ الـقة طؾك التزامف باإلدالء بالؿعؾقمات الؿتعؾؼة بالخطر 

خؾصا وطادال لشركة التلمقـ صقال فرتة طـد إبرام طؼد التلمقـ ، بؾ يجب طؾقف أن يؽقن م

هذه الؿرحؾة طؾك أكف احرتام  يفالعؼد ولقس طـد تؽقيـ العؼد وفؼط ، ويتؿ تحؾقؾ حسـ كقتف 

 . (4)اللتزاماتف

القالء وحسـ  فبؿجرد التقققع طؾك طؼد التلمقـ ، يقافؼ الؿممـ لف طؾك الخضقع لؿبدأ

 التلطؾك أسراره ، ولقس كؾ أسراره  ولؽـ تؾؽ الـقة  وهبذه الحؼقؼة يػؼد حريتف يف الحػاظ 

                                                        

مـ تؼـقـ  884/4وهذه األحؽام ال تطبؼ يف الؼاكقن الػركسل طؾك التلمقـ طؾك الحقاة وذلؽ  وفؼا لؾؿادة  ( 8)

التلمقـ الػركسل حقث ال يؿؽـ وقػ تـػقذ العؼد لعدم دفع الؼسط ، فؾقس هاك جزاء  لعدم دفع الؼسط بعد 

أمام الؿممـ إال فسخ العؼد فسخا  استقػاء اإلجراءات الؿؼررة بؿقجب اإلطذار بالدفع ولقس هـاك اختقارا

محضا 5 ويربر ذلؽ بلن التلمقـ طؾك الحقاة تلمقـا ادخاريا يستحقط بف الؿممـ لف لؾؿستؼبؾ وهق أكثر الـاس 

 تؼديرا لظروف هذا التلمقـ فقجب أن يرتك لف مطؾؼ لحرية يف تؼديرها .

   Henriette E. Kameni,op , cit ,p.20  -823، الؿرجع السابؼ ص السـفقري -

أما يف مصر فنن الؿممـ لف يبؼك مؾتزما بدفع األقساط ويجقز أن يطالبف الؿممـ بالدفع قضاء اال إذا اختار 

خطار الؿممـ برغبتف يف التحؾؾ مـ التزامف وفؼا نالؿممـ لف التحؾؾ مـ العؼد ومـ دفع األقساط بعد ققامف ب

    881ص  –مدكك . برهام ططا اهلل  ، الؿرجع السابؼ  234لـص الؿادة 

(2) Christianne Dubreuil, op , cit ,p.1101 
(3) Henriette E. Kameni,op , cit ,p24   
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حال حدوث  يف(8)تسؿح لألخقر بتؼققؿ الؿخاصر التلتؽقن ذات أهؿقة خاصة لؾؿممـ و

 ضروف جديدة تعدلفا.

طؼد التلمقـ يقجب طؾقف اإلطالن طـ أية  يفوهؽذا فنن إثبات الؿممـ لف والءه لشريؽف 

 .(2)ضروف جديدة يرتتب طؾقفا تػاقؿ الخطر أو إكشاء مخاصر جديدة خالل فرتة تـػقذ العؼد

فتطقر الؿخاصر شلء ال مػر مـف طؾك مر الزمـ ، وغالبا ما تحدث أحداثا خالل تـػقذ طؼد 

أو خؾؼ مخاصر ،  (4)ػاقؿ الخطرالتلمقـ تزطزع استؿرار واستؼرار العؼد ويرتتب طؾقفا إما ت

 التلجديدة مؿا يجعؾ اإلطالن األولك الؿتعؾؼ بالؿخاصر غقر مجد بالـسبة لشركة التلمقـ ، و

السؿاح لشركة التلمقـ  ليؽقن مـ الطبقع بالتاللو، أططت مقافؼتفا طؾك مخاصر محددة 

أن يؽقن اإلطالن األولك صحقح بؿا يتقافؼ  يبتؽققػ العؼد مع القاقع الجديد ، ومـ الضرور

مع متطؾبات قاكقن التلمقـ  وإال فال يؿؽـ تحؿقؾف الؿسئقلقة وفرض طؼقبات طؾقف لعدم 

 . (3)إطالكف بالظروف الجديدة

ويعد بقان الؿخاصر األولك هاما جدا لؾؿممـ لف 5 لقتؿؽـ مـ إطالن الظروف الجديدة 

جاباتف 5 حتك إمـ لف االحتػاظ بـسخة مـ االستبقان وبطريؼة سؾقؿة ، لذلؽ يجب طؾك الؿم

 تجعؾ ضروف الخطر واجبة اإلطالن أثـاء سريان طؼد التلمقـ. التليدرك التطقرات 

وإذا كان األمر مرتوكا لؾؿممـ لف لقحؽؿ طؾك ما إذا كان يجب اإلطالن طـ الظروف 

تصبح غقر دققؼة  التلستبقان واال يفالجديدة أم ال 5 طـ صريؼ الؿؼاركة بقـ إجاباتف الؿؼدمة 

                                                        

(1) Camila HABOUBI, op ,cit,no 29 

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/2الؿادة ( 2)

فنذا تؿ التثبت بعد إبرام طؼد التلمقـ ضد السرقة مـ وجقد شبؽة طصابات لؾسرقة يف الؿـطؼة الؿقجقدة فقفا ( 4)

 الؿؿتؾؽات الؿممـ الؿشؿقلة بالضؿان ففذا يعد تػاقؿا لؾؿخاصر  

Fulbert Youssouf . Les obligation de l'assuré en matiere d'assurances dommages  Universite 
d'Abomey-Calavi(Benin) master droit des affaires et fiscalité 2003 , p.10 

(4) Cass . 2e civ., 22 janv. 2009, n° 08-10294 et 07-20378, RGDA 2009, p. 98, note L. Mayaux 
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الحؼقؼة فنن الؿممـ لف كثقرا ما يسئ ففؿ ما  يفوطػا طؾقفا الزمـ بعد تغقر الؿخاصر ، إال أكف 

يجب إطالكف  وهذا ما جعؾ محؽؿة الـؼض الػركسقة ترى ضرورة أن يؾػت الؿممـ اكتباه 

الغ طـ حاالت التػاقؿ ، طؼد التلمقـ يشقر إلك وجقد التزام باإلب يفالؿممـ لف بؿقجب بـد 

وخالف ذلؽ ال يؿؽـ اطتبار معرفتف هبذا األمر ، مؿا يستبعد بالضرورة الطبقعة االحتقالقة 

مـ تؼـقـ التلمقـ 5  884/3استبعاد إطالن البطالن طؾك أساس الؿادة  بالتاللغػالف ، وإل

ات اإلبالغ لذلؽ ، فنن طدم وجقد بـد يقجف بقضقح اكتباه الؿممـ لف إلك وجقد التزام

الخاصة بف يؿؽـ أن يستخدمف قضاة الؿحاكؿة ، الذيـ يعترب تؼققؿفؿ سقادًيا ، الطتبار طدم 

 . (8)884/3إثبات سقء الـقة مـ الؿممـ لف الذى يعد ضروريا لتطبقؼ البطالن القارد بالؿادة 

ذلؽ كؿا يؿؽـ لؾؿممـ أن يؾػت اكتباه الؿممـ لف بضرورة اإلبالغ طـ الظروف الجديدة و

 .(2)مـ خالل التزامف بتؼديؿف الؿعؾقمات والؿشقرة

كؾ أكقاع التلمقـ إال أن االلتزام باإلطالن  يفوإذا كان االلتزام باإلطالن األولك لؾخطر يؼقم 

 يف األساسل5 وذلؽ ألن الفدف (4)حالة التلمقـ طؾك الحقاة يفطـ تػاقؿ الخطر غقر مطؾقب 

ال يؿؽـ إال  التلهذا الـقع مـ التلمقـ هق التلمقـ مـ خطر الؿقت أو البؼاء طؾك ققد الحقاة و

وتلخذ ذلؽ (3)أن تتػاقؿ أو تتغقر مع مرور الققت وهذا أمر مػرتض العؾؿ بف لشركة التلمقـ

كؿا أن شركات التلمقـ يؿؽـ لفا أن تؿـع بعض  (3)بعقـ االطتبار طـد تحديد ققؿة الؼسط

ت التػاقؿ الؿحتؿؾة طـ صريؼ الشرط الصريح طؾك استبعاد بعض الؿخاصر مـ كطاق حاال

                                                        

(1)  - Cass. crim., 9 sept. 2014, n° 13-84198 et n° 13-85432, RGDA 2014, n° 11, p. 548, note M. Asselain. 
(2) Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n° 81-11112 ; Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, n° 97-15206, Resp. civ. Et assur. 

2000, comm. 130 ; Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, n° 98-21878. 

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/2الؿادة   (4)

  J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, DELMAS, 1re éd. Paris  1997,p.5a6   
(4) Christianne Dubreuil, op , cit ,p.1101   
(5) Henriette E. Kameni,op , cit ,p.29       
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 .  (8)الطقران أو تـػقذا لحؽؿ االطدام يفالحرب أو  يفالتلمقـ طؾك الحقاة كاالكتحار والؿقت 

 بالتاللقبقل الؿخاصر و يفشركة التلمقـ  أيالؿؼام األول وهق ر يف معقار التػاقؿ معقار ذايت

الجديد والؿشدد هق الظرف الذى لق كان الؿممـ لف قد أطؾـف وقت التعاقد لؽان  فنن الظرف

لؾؿممـ أن يرفض التعاقد أو يؼبؾف بؼسط أطؾك ، ويتؿ هذا التؼققؿ تؼققؿا مقضقطقا بالرجقع 

قدمفا قبؾ إبرام طؼد التلمقـ . فقجب أن يؽقن هـاك ارتباط كاف  التلإلك إجابات الؿممـ لف 

والؿخاصر الجديدة ، وهذا االرتباط يظفر مـ االمتداد البسقط ألحد  ةؿضؿقكبقـ الؿخاصر ال

طـاصر الخطر الؿضؿقن مـ البداية ، فبـاء أو شراء طؼار جديد لؾؿممـ لف بجقار الؿبـك 

الؿممـ طؾقف يتقافؼ مع فؽرة التؿديد وذلؽ بخالف تلجقر العؼار الجديد الذى اشرتاه حقث 

 .(2)طـ الؿخاصر الؿضؿقكة يؽقن هـاك مخاصر بعقدة جدا

ومسللة تػاقؿ الخطر هـا تثقر تساؤال مفؿا طـ مدى التزام الؿممـ لف باإلفصاح واإلطالن 

أن الؿممـ لف يجب  هلجابة تجد خالل فرتة تـػقذ العؼد ؟ واإل التلطـ كؾ الظروف الجديدة 

 التلتزيد مـ احتؿالقة حدوث الخطر أو تؾؽ  التلطؾقف أن يعؾـ الؿممـ بالظروف الؿشددة 

تجعؾ االتػاق األولك  التلتزيد مـ حدة وققع الخطر وذلؽ طؾك افرتاض تلكقد حدوثف ، و

أما زيادة (4)تشؽؾ أساس التلمقـ التلغقر مقجقد طؾك أرض القاقع حقث تغقرت الظروف 

خطار نم طؾك الؿممـ لف بثار سؾبقة طؾك طؼد التلمقـ فال إلزاآلقس لفا أي  التلالؿخاصر 

 .(3)الؿممـ هبا

ططؾة هناية األسبقع ، مع ذلؽ فنن  يففنذا ما كان الشخص يستخدم سقارتف مـ وقت ألخر 

ألن كؾ يقم مؿا يعـك زيادة احتؿالقة حدوث الخطر  يفيعـك استخدام السقارة  لالـشاط الؿفـ

                                                        

 831الؿقجز يف أحؽام طؼد التلمقـ ، الـاشر دار الػتح لؾطباطة والـشر ، بدون سـة كشر ص السقد طؿران ،( 8)

(2) Cass. 1re civ., 15 juin 1999, no 97-17426,  RGDA 2000, p. 71, note J. Kullmann  
(3) J. BONNARD, op,cit ,p.140a141   
(4) Yiqing Yang , op , cit ,p.296 
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 . (8)طدد الؽقؾقمرتات الؿؼطقطة أصبح أكرب بؽثقر

عض األحقان تمدى الظروف الؿتغقرة إلك زيادة حدة الؿخاصر بؿا يعـك أكف يـشل ب يفكذلؽ 

تثؼؾ كاهؾ شركة التلمقـ مالقا  كالتلمقـ ضد الحريؼ ، فنذا  التلحجؿ الؿطالبات  يفطـفا زيادة 

كان الحريؼ كاجؿا طـ صرف ثالث فنن شركة التلمقـ سقف تحؾ محؾ الؿممـ لف وسقؽقن 

الشخص ، ولؽـ إذا أجر الؿممـ لف شؼتف لصديؼ وحدث الحريؼ لديفا مطالبة ضد هذا 

وهذا التـازل قبؾ حدوث الخسارة ، الرجقع ضده  يففالغالب أكف سقف يتخؾك طـ كؾ حؼ  

لـ يؽقن لفا حؼ الرجقع طؾك صديؼ  بالتاللو، سقؽقن قابال لؾتـػقذ  ضد شركة التلمقـ 

كػؼات التعقيض لؾؿممـ لف ، وهذا  يفسقف تتحؿؾ شركة التلمقـ زيادة   بالتاللالؿممـ لف و

 التعاقد رفض إلك إما سقؼقد فنكف العؼد إبرام أثـاء طرف قد كان إذا – التعاقد –الظرف 

 التعاقد مع رفع ققؿة الؼسط . أو

يجب إطالهنا يؿؽـ أن تؽقن ضروفا مقضقطقة أو ضروفا ذاتقة  التلهذه الظروف الجديدة 

 شخصقة :

تتعؾؼ بجقهر العؼد ومقضقطف  مثؾ  التلتؾؽ  هلفقؿا يتعؾؼ بالظروف الؿقضقطقة و

كذلؽ   التجاريأو  لتلمقـ األشقاء مـ الـشاط السؽـك إلك الـشاط الصـاط يفتحقل الؿبـك 

تلمقـ الؿسئقلقة قد يتػاقؿ الخطر  يففقف ، و ةوصبقعة مقاد البـاء الؿستخدم، تغققر حالة الؿبـك 

عديؾ يتعؾؼ بحقاتف االجتؿاطقة ت أيبتغققر الشخص الؿممـ لف مفـتف بؿفـة جديدة أو 

 .(2)الؿفـقة أو الخاصة أو

تغققر يمثر طؾك  ليتتعؾؼ بشخص الؿممـ لف وب التلتؾؽ  فلأما بالـسبة لؾظروف الذاتقة ف

 يفف وتصرفاتف العامة وسؾقكف بصػة خاصة شخصف 5 ففذه الظروف تتعؾؼ بلخالق الؿممـ ل

                                                        

(1) Cass. 1re civ., 22 juill. 1986, n° 84-17413, RGAT 1986, p. 560, note F. Chapuisat 
(2)  Henriette E. Kameni,op , cit ,p.29       



 

8442 

ومـ أمثؾة ذلؽ ققام الؿممـ لف بالتعرض لخسارة كػس الؿخاصر وكذلؽ (8)مجال التلمقـ

 حقادث السقارات . يفاإلداكات السابؼة 

واقع األمر أن هذه الظروف هجقـقة كقطا ما 5 ألهنا تسؿح لـا بنططاء الؿعؾقمات طـ 

 . (2)أيضا معؾقمات طـ أخالققات الؿممـ لف وسؾقكقاتفالؿخاصر  كؿا أهنا تعطقـا 

يجعؾ التغققر الذى تؿ غقر  التؾؼائليجب أن تؽقن زيادة الؿخاصر زيادة دائؿة ، فالزوال 

التؿققز بقـ الزيادات الؿمقتة لؾؿخاصر وتغقرات االستخدام  طؾك سبقؾ  يمجد ومـ الضرور

لؿ  التلبسبب فشؾ الػرامؾ ال يرجع إلك زيادة الؿخاصر  لالؿثال فنن حادث السقارة العرض

 .(4)تؽـ إال ممقتة

 التلكذلؽ الحال فنكف إذا  كاكت زيادة الؿخاصر متققعة فنكف ال يؿؽـ الؼقل بزيادة الؿخاصر 

يجب طؾك الؿممـ لف أن يخطر الؿممـ هبا 5 وذلؽ ألن طؿؾقة تحديد الؼسط يتؿ ترتقبفا بـاء 

ع وكؾؿا كان هـاك تققع لزيادة الخطر كؾؿا زاد قسط التلمقـ 5 لذلؽ ال طؾك السؾقك الؿتقق

حال التلمقـ  يفيؿؽـ الؼقل بلن السؾقك الؿتققع بقضقح يزيد مـ الخطر، فعؾك سبقؾ الؿثال 

تحديد سعر قسط التلمقـ ، وزيادة  يفطؾك السػـ تعترب معرفة مـطؼة طؿؾقات السػقـة مفؿة 

ؼة طؿؾقات غقر متققعة 5 كدخقلفا مـطؼة حرب يعد مفؿا لشركة الؿخاصر بدخقل السػقـة مـط

 التلمقـ ويجب إطالهنا بذلؽ. 

لذلؽ (3)الؿخاصر يفاألهؿ مـ ذلؽ يجب أن تؽقن زيادة الؿخاصر كبقرة ولقس مجرد زيادة 

ققؿة قسط  يفكثقر مـ األحقان تبؼك شركة التلمقـ طؾك العؼد كؿا هق دون زيادة  يفكجد أكف 

                                                        

 831ص  الؿرجع السابؼ السقد طؿران ،( 8)

(2) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.29      
(3)   Yiqing Yang , op , cit ,p. 298 
(4) Ibid, p.299. 
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 .(8)حدها األدكك يفالؿخاصر كاكت  يفذلؽ ألن الزيادة التلمقـ و

كذلؽ يجب أن يؽقن لزيادة الؿخاصر التلثقر الحاسؿ طؾك قبقل شركة التلمقـ لتلمقـ 

الؿخاصر وتجديد شروط العؼد أو اإلهناء 5 لذلؽ غقر مطؾقب مـ الؿممـ لف تؼديؿ إشعارا 

 قبقل الؿخاصر.   يفقرار شركة التلمقـ  يفلؾشركة إذا كاكت درجة األهؿقة غقر كافقة لؾتلثقر 

  .وقت اإلعالن عن تػاقم الخطر

 يفدت إلك تػاقؿ الخطر أ التليجب طؾك الؿممـ لف أن يعؾـ الؿممـ بالظروف الجديدة  

الققت الؿـاسب 5 ذلؽ أن هذا اإلطالن يتقح لشركة التلمقـ اختقار استؿرارية طؼد التلمقـ مع 

 مراطاة بعض التعديالت الؿتعؾؼة بالؼسط  أو الؿساهؿة الؿستحؼة الدفع  أو إهناء العؼد. 

فنكف لؿ يحدد شؽال أو وسقؾة لإلطالن طـ هذه الظروف أو الؿدة  الؿصريبالـسبة لؾؼاكقن 

 التلب الؼقام باإلطالن خاللفا 5 لذلؽ فنن اإلطالن يجب أن يتؿ خالل الؿدة الؿعؼقلة القاج

 . (2)يؼقم الؼاضك بتؼديرها طـد الـزاع إذا خؾت وثقؼة التلمقـ مـ تحديدها

كؿا أكف مـ الحؽؿة وجقد دلقؾ أو وسقؾة إثبات بقد الؿممـ لف 5 لذا مـ األفضؾ أن يؽقن 

اب مسجؾ بعؾؿ القصقل حتك يؽقن لف تلثقره طؾك تؼدم العؼد اإلطالن كتابقا طـ صريؼ خط

 .(4)وذلؽ صالؿا أن الؿممـ سقف يستجقب لفذا اإلطالن ويرد طؾقف كتابقا

                                                        

 123ف  8113، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 8)

تعديؾ يف  ليومع ذلؽ كرى طؽس ذلؽ يف بعض األحؽام الؼضائقة التل ترى أكف يجب طؾك الؿممـ لف أن يصرح ب

مقضقع الؿخاصرة يعرف بف ، حتك إذا اطتربه ضئقال ، حقث ال يحؼ لف أن يحؾ محؾ شركة التلمقـ يف رأيفا يف 

 خطر. تحؿؾ ال

CA Paris, 14 févr. 1986 : Gaz. Pal, 1987, 1, somme. p. 109 

                                             832السقد طؿران ، الؿرجع السابؼ ص  – يلؾتؼـقـ الؿدين الؿصر  يمـ الؿشروع  التؿفقد8114الؿادة - (2)

(3) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.29    
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حقث يجب طؾك الؿممـ لف أن يعؾـ الؿممـ بؿقجب (8)الػركسلوهذا طقـ ما فعؾف الؼاكقن 

 يفه الظروف الجديدة الؿسجؾ هبذ(2)لؽرتوينأو بالربيد اإل، خطاب مسجؾ بعؾؿ القصقل 

وهذه الؿدة تعترب مدة كافقة لؾقفاء  ، خالل خؿسة طشر يقما مـ إدراكف وطؾؿف هبذه الظروف

هبذا االلتزام بشؽؾ صحقح ، ويعترب اإلطالن قد تؿ حتك إذا تؿ استالمف مـ قبؾ شركة التلمقـ 

 بعد فقات الؿدة الؿذكقرة . 

ولؽـ يجب أن كػرق بقـ ما إذا كان التػاقؿ راجعا إلك فعؾ الؿممـ لف أو إذا ما كان ال يد لف 

 حدوثف :  يف

فنذا كان التػاقؿ راجعا إلك فعؾ الؿممـ لف 5 كلن يؽقن هق الذى وضع الؿقاد البرتولقة 

ل سقارتف أو يؽقن قد غقر استعؿا، مخزن مـزلف الؿممـ طؾقف ضد الحريؼ  يفالؼابؾة لالشتعال 

هذه الحالة يتعقـ طؾك الؿممـ لف أن يعؾـ  يف،  لمـ االستعؿال الخاص إلك االستعؿال الؿفـ

الؿممـ بؿا يـقى فعؾف قبؾ الؼقام بف  والؿؼصد مـ الؼقام بذلؽ اإلطالن لقس الحصقل طؾك 

 . (4)ذن الؿممـ لؾؼقام بالعؿؾ ولؽـ الفدف مـ ذلؽ حتك يستطقع الؿممـ إطادة حساباتفإ

 يفحال خؾؼ مخاصر جديدة فال يسؿح لؾؿممـ لف الذى يرغب  يفؿـ الؿفؿ أن كالحظ أكف ف

أو إضافة مخاصر جديدة إال ، االستػادة بشؽؾ أفضؾ بعؼد التلمقـ طـ صريؼ زيادة الؿخاصر 

يتعقـ طؾقفا دراسة صؾب  التلحالة وجقد إطالن مسبؼ لفذه الؿخاصر لشركة التلمقـ و يف

                                                        

 CIMAمـ قاكقن   82/4ويؼابؾفا الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركس   884/2الؿادة ( 8)

وسقؾة أخرى غقر تؾؽ الؿحددة بـص الؿادة  لييرى بعض الػؼف الػركسل أكف يؿؽـ القفاء هبذا االلتزام ب( 2)

 حؾ أكثر فائدة .تلمقـ صالؿا تؿ إثبات إبالغ شركة التلمقـ فعؾقا بالظروف الجديدة ويرى أن هذا ال 884/2

FAIVRE- ROCHEX et G. COURTIEU, le droit du contrat d'assurance terrestre, LGDJ, 1998 n°1-234 p.115 -  
Lamy assurance 2008, p 153 

 831ص   الؿرجع السابؼ السقد طؿران ،( 4)
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 . (8)الؿممـ لف

إذا كان تػاقؿ الخطر غقر راجع إلك فعؾ الؿممـ لف 5 كؿا لق أققؿ بجاكب الؿـزل الؿممـ  أما

هذه الحالة فنن اإلطالن بتػاقؿ  يفطؾقف ضد الحريؼ مخزكا لؾؿقاد البرتولقة الؼابؾة لالشتعال ، 

طؾؿ فقفا الؿممـ لف  التلالؿقاطقد الؿؼررة قاكقكا وذلؽ مـ الؾحظة  يفالخطر يجب أن يتؿ 

 .  (2)حال طدم طؾؿف فال التزام طؾقف يفالظروف الؿشددة ، وب

مـ كاحقة أخرى فنن مجرد معرفة الؿخاصر الجديدة مـ قبؾ شركة التلمقـ ال يحرم الؿممـ 

لف مـ اإلطالن 5 حقث يؿؽـ لؾشركة أن تستػقد مـ العؼقبات الؿؼررة لعدم اإلطالن 

قاكقن التلمقـ وااللتزام  يفكؿا أن هـاك مسافة بقـ االلتزام باإلطالم  بالؿخاصر الجديدة 

األخقر مشروط بجفؾ الشريؽ  يفوذلؽ ألن االلتزام باإلطالم  الؿدينالؼاكقن  يفباإلطالم 

 .  (4)طـدما يثبت معرفتف ػلالؿتعاقد ويخت

  . األثر الؿترتب عؾى تـػقذ اإلعالن بتػاقم الخطر 

تػاقؿ الخطر فنن  التلالققت الؿـاسب طـ الظروف الجديدة  يفن بؿجرد أن يتؿ اإلطال

سؾقؿ ويبؼك طؼد التلمقـ ساريا وتبؼك الؿخاصر مضؿقكة  وضع قاكقين يفالؿممـ لف يؽقن 

لحقـ ققام الؿممـ بػحص القضع الجديد وتحديد مققػف مـ  (3)ومغطاة تغطقة تلمقـقة ممقتة

                                                        

(1) Henriette E. Kameni,op , cit ,p.30      

إذا كان التغققر يصؾ إلك أكف يشؽؾ خطرا جديدا ففـا يجب التعامؾ مع هذه الؿخاصر الجديدة  اإلكجؾقزييف الؼاكقن 

 يف سقاسقة تلمقـقة جديدة ويعترب هذا اإلطالن بؿثابة أحد واجبات الؿممـ لف يف الؿرحؾة قبؾ التعاقدية.

 Yiqing Yang , op , cit ,p.306  

   Yiqing Yang , op , cit ,p.306 – 832السقد طؿران ، الؿرجع السابؼ ص ( 2)

 مـ الؼاكقن الؿدين الػركسل  882/8الؿادة ( 4)

تسئ إلك تؼـقة التلمقـ ، وال سقؿا مبدأ التـاسب بقـ الؼسط والؿخاصر  ةمـ الؿسؾؿ بف أن هذه التغطقة الؿمقت( 3)

 ضرورية ألمـ وحؿاية حامؾ القثقؼة .  لالؿضؿقكة ، ومع ذلؽ فف
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هذه الحالة إذا تحؼؼ الخطر خالل  يفلؿتاحة لف  والظروف الجديدة باختقار أحد الخقارات ا

تسببت  التل هلهذه الػرتة استحؼ الؿممـ لف تعقيضا كامال حتك ولق كاكت الظروف الجديدة 

 . (8)وققع الحادث الؿممـ مـف يف

، :  إما اإلبؼاء طؾك العؼد كؿا هق فلوالخقارات الؿتاحة لؾؿممـ إبان إطالكف بتػاقؿ الخطر ف

 .(2)طؾك العؼد مع زيادة قسط التلمقـ أو اختقار فسخ العؼد بؼاءأو اإل

 .اإلبؼاء عؾى العؼد -أ

وطادة ما ، ققؿة الؼسط   يفزيادة  أيفؼد يقافؼ الؿممـ طؾك اإلبؼاء طؾك العؼد كؿا هق دون 

حده  يفأو أن التػاقؿ يبدو ، أو مجامؾة لؾؿممـ لف ، يحدث ذلؽ ألسباب قد تؽقن تجارية 

وهذه الؿقافؼة قد تتؿ صراحة طـدما تظفر شركة التلمقـ قبقلفا مقاصؾة تحصقؾ (4)األدكك

األقساط أو دفعفا لؾتعقيضات بعد وققع الحادث أو الرد مـ الشركة بعؾؿفا بالظروف 

مثؾ هذه الحاالت ال تستطقع شركة التلمقـ االطتؿاد طؾك تػاقؿ الخطر مرة  يفالجديدة ، و

 . (3)أخرى إلهناء العؼد

وقد يؽقن اختقار الشركة اإلبؼاء طؾك العؼد ضؿـقا بالصؿت 5 لذلؽ إذا قامت الشركة 

تقافؼ طؾك اإلبؼاء طؾك العؼد كؿا هق بشروصف  فلبسعرها األولك ف هلبتحصقؾ األقساط كؿا 

يضاف إلك ذلؽ أن الؿممـ إذا صؾب مـ الؿممـ لف تعديؾ الؼسط ولؿ يقافؼ األخقر   (3)األولقة

ديؾ فال يعـك هذا إهناء العؼد ، إكؿا يجب  أن يؼرر الؿممـ اإلبؼاء طؾك العؼد طؾك هذا التع

                                                        

 832الؿرجع السابؼ ص  السقد طؿران ،( 8)

(2) Christianne Dubreuil , op , cit ,p.1101   -   Yiqing Yang , op , cit ,p.307 

 323رمضان أبق السعقد ، الؿرجع السابؼ ص ( 4)

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/3الؿادة ( 3)

(5) Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, Resp. civ. et assur. 2003, comm. 279, RGDA 2003, p. 675, note A. Favre  -
Rochex 
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الػسخ ، فنذ لؿ يخرت الػسخ خالل الؿدة الؿعؼقلة فنن سؽقتف يعترب قبقال مـف باإلبؼاء طؾك  أو

 .(8)العؼد دون زيادة الؼسط

  تعديل العؼد -ب

وذلؽ ،  يظة طؾك التقازن العؼدمؽاكقة الؿحافإقد يرى الؿممـ بعد إخطاره بتػاقؿ الخطر 

هذه الحالة التعديؾ يعتؿد طؾك مقافؼة الؿممـ لف والذى يجب  يفبطؾبف زيادة قسط التلمقـ ، و

 طؾقف الؿقافؼة طؾك التعديؾ كتابة. 

أما الرفض مـ قبؾ الؿممـ لف طؾك التعديؾ فقؿؽـ أن يؽقن صراحة ، كؿا يؿؽـ أن يؽقن 

 يفخالل ثالثقـ يقما مـ اقرتاح التعديؾ و يفؾب التعديؾ ضؿـقا وذلؽ إذا لؿ يستجب إلك ص

 هذه الحالة سقتؿؽـ الؿممـ مـ إهناء العؼد بدون تعقيض.

أن يتؿ إبالغ الؿممـ لف طـ  يالقاقع هذا الحؾ األخقر لف متطؾبات شؽؾقة ، فؿـ الضرور يف

ترسؾف لف شركة التلمقـ   يكتقجة رفضف زيادة قسط التلمقـ وذلؽ مـ خالل اإلشعار الذى الذ

حال رفضف  يفشارة إلك أكف باقرتاح زيادة الؼسط طؾك أن يتضؿـ هذا االقرتاح ضرورة اإل

 . (2)لتعديؾ الؼسط فنكف سقتؿ إهناء العؼد

وحتك ال تؽقن مسللة قبقل الزيادة أو رفضفا متققػا طؾك إرادة الؿممـ لف أو حتك ال يػسر 

الؿممـ أن يحدد مدة لؾؿممـ لف لؼبقل أو رفض االقرتاح  بلكف قبقل أو رفض فنن مـ مصؾحة

 بزيادة الؼسط ويؽقن العؼد مػسقخا مـ تؾؼاء كػسف حال مضك تؾؽ الؿدة .

   فسخ العؼد -ج

ستؿرار طؼد التلمقـ بعد تػاقؿ الخطر يمدى الؾؿممـ صؾب فسخ العؼد وذلؽ إذا وجد أن 

 ؼ طؾقف الؿممـ لتحؿؾ الؿسئقلقة.ويتجاوز حدود ما واف العؼديإلك اختالل التقازن 

                                                        

(1) Picard et André  Besson, op, cit , p.129,no 74 

 Ibid  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/3الؿادة ( 2)
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هذه الحالة فنن فسخ طؼد  يففقجب طؾك الؿممـ أن يخطر الؿممـ لف بػسخ العؼد ، و

هذه  يفخطار بالػسخ ، والتلمقـ لـ يؽقن كافذا إال بعد مرور طشرة أيام مـ تاريخ استالم اإل

مـ الؼسط الؿدفقع مؼدما وذلؽ طـ الػرتة  االحالة يتعقـ طؾك الؿممـ أن يرد لؾؿممـ لف جزء

باطتبار أن هذه الػرتة غقر مغطاة بعؼد التلمقـ والؿممـ لف غقر مديـ (8)تؾك تاريخ الػسخ التل

 .(2)بالؼسط

  . اإلعالن يفالتلخقر 

وذلؽ ، تمدى إلك تػاقؿ الخطر  التلإذا لؿ يؼؿ الؿممـ لف بنطالن الؿممـ هبذه الظروف 

هذه الحالة الؿممـ لف ال يثبت سقء كقتف فحسب بؾ أكف يعد مػتؼرا ألحد  ػلف، رغؿ طؾؿف هبا 

 .  (4)التعقيض مع احتػاظ الؿممـ بلقساط التلمقـ يفتربر ضقاع حؼف  التلالتزاماتف الؼاكقكقة 

طـدما يؼقم الؿممـ لف بنطالن الؿممـ بتػاقؿ الخطر ولؽـ بعد الؿقعاد الؿحدد قاكقكا فنن 

الؿممـ يؿؽـ أن يتؿسؽ هبذا التلخقر كسبب مـ أسباب مصادرة الضؿان إضافة إلك احتػاضف 

وثقؼة التلمقـ بلحرف بارزة وواضحة لؾغاية  يفبلقساط التلمقـ بشرط أن يؽقن قد ذكر ذلؽ 

فنن أي إدراج لؾؿصادرة يف فنن  بالتاللو(3)خسارة كتقجة ذلؽ التلخقر هبتؽبد ويؼدم مربره

 .(3)الـظام األساسل أو يف الؾقائح الداخؾقة لشركة التلمقـ أمر غقر قاكقين

حالة اإلطالن الؿتلخر طـ الؿخاصر تظفر بعض التـاقضات  يفوالقاقع أن طؼقبة الؿصادرة 

وذلؽ ألكف سقؽقن مـ الصعب طؾك شركة التلمقـ إثبات  5مؿا يجعؾ هذه العؼقبة غقر مـاسبة 

الضرر بسبب التلخقر ، باإلضافة إلك أن الؿصادرة هدففا طؼاب الؿشرتك دون أن تـظر ألسبابف 

                                                        

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/3الؿادة ( 8)

(2) Picard et André  Besson,op,cit,p.129,no 74 
(3) J. BONNARD, op,cit ,p.148   
(4) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.30      
(5) op , cit ,p.40 Fulbert Youssou 
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كؿا أكف يـشل سماال هاما طـ ماهقة خسارة شركة التلمقـ ، ودوافعف ) حسـ الـقة أو سقء الـقة ( 

ن العؼد دون حصقل شركة التلمقـ طؾك طالوة الؼسط بسبب التلخقر البسقط واستؿرار سريا

تؽؾػة العؼد ، خاصة وأن ضرر شركة التلمقـ يؽقن  لتعترب بسقطة بالـسبة لباق التلاالضافقة و

حال غقاب الؿطالبة فال وجقد لؾضرر كؿا أن طؼقبة  يفمرتبط فؼط بقجقد مطالبة ، أما 

طؾك الؿممـ لف حسـ الـقة الذى يخػؼ الؿصادرة أشد بؽثقر مـ العؼقبة الؿطبؼة الؿطبؼة 

 .(8)أداء اإلطالن ، حقث سقظؾ يتؾؼك تعقيضا حتك ولق كان مـخػضا يفخػاقا تاما إ

 . ثالثا: التزام الؿممن له باإلعالن عن التلمقن الؿتعدد كؿظفر من مظاهر حسن الـقة

كذلؽ بلن يظفر إضافة إلك ما سبؼ مـ التزامات تؼع طؾك طاتؼ الؿممـ لف ، فنكف مؾتزم 

طؼد تلمقـ أخر لضؿان كػس  أيتقققع مـ قبؾف طؾك  ليخباره بنحسـ كقتف تجاه الؿممـ ب

يضؿـفا الؿممـ ، فؿـ خالل ققامف بذلؽ فنكف يدلؾ طؾك صدق كقاياه واحرتامف  التلالؿخاصر 

 .(2)ألحؽام طؼد التلمقـ

ثـقـ مـ امـ الؿممـ لف لدى تقجد إذا أ التلهذه الحالة كحـ بصد تعدد لعؼقد التلمقـ و يفو

 . (4)شركات التلمقـ أو أكثر طؾك شلء واحد ولؿصؾحة واحدة ضد كػس الخطر

ؿشاهبة لف مثؾ التلمقـ الزائد وهذا التعدد لعؼقد التلمقـ يختؾػ طـ بعض أكقاع التلمقـ ال

 الؿػرط وهق التلمقـ الذى يؽقن كتقجة طؼد واحد بؿبؾغ يزيد طؾك ققؿة الشلء الؿممـ أو

طؾقف  حقث يصرح الؿممـ لف بؼقؿة لؾشلء الؿممـ طؾقف أطؾك مـ الؼقؿة الحؼقؼقة لؾشلء ، 

التامقـ يشعر باالحتقال 5 لذلؽ فنن الـصقص الؼاكقكقة تؿقز بقـ التلمقـ  يففراط وهذا اإل

                                                        

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 884/4وفؼا لؾؿادة ( 8)

(2) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.28      

 324ف  2123ص  –، الؿرجع السابؼ  السـفقري( 4)
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 .(8)لوالتلمقـ الزائد غقر االحتقال لالزائد االحتقال

مع التلمقـ الؿتعدد ففق التلمقـ الؿشرتك الذى  مـ التلمقـ الذى يتشابف أما الـقع الثاين

 ةيقافؼ فقف العديد مـ شركات التلمقـ طؾك تغطقة كػس الخطل الؿشرتك طـ صريؼ سقاس

 .(2)ةالرائد ةتتقلك تـسقؼ الؿعامؾة بالشرك التلجؿاطقة وتسؿك الشركة 

طقع جدا طؾك شركة تلمقـ واحدة فال تست احقان يؽقن حجؿ الخطر كبقربعض األ ػلف

التلمقـ طؾك  يف ةففـا يتؿ تؼسقؿ الؿشارك،  لوحدها تحؿؾ فؼدان سػقـف أو مجؿع صـاط

فقؽقن تدخؾ الشركة األولك طـد ، أساس تقزيع تدخؾ كؾ شركف تلمقـ طـد مستقى معقـ 

إذا كاكت  ةطؾك أن يتؿ تدخؾ الشركة الثاكق، حدوث مطالبات تؼدر مثال بؿؾققن جـقة 

ثؿ يؽقن تدخؾ شركة التلمقـ الثالثة طـد ، الك طشرة ماليقـ  فالؿطالبات ققؿتفا مؾققن جـق

 وجقد مطالبات تزيد طؾك طشرة ماليقـ .....وهؽذا 

يؼرتب مـ التلمقـ الزائد حقث تؽقن ققؿة الؿبالغ الؿممـ طؾقفا مـ  لالتلمقـ الرتاكؿ  

 لؾشلء. ةالؼقؿة الحؼقؼق خالل العديد مـ طؼقد التلمقـ أكرب مـ

حال حدوث فؼدان لؾشلء فنن كؾ شركة مـ شركات التلمقـ ستؽقن مؾزمف  يففنكف  بالتالل

وذلؽ ألن ققؿة 5 حدوث الحادث  يفوطؾك ذلؽ سقؽقن لؾؿممـ لف مصؾحة ، بدفع التعقيض 

 ةسقتجاوز معا الؼقؿة الحؼقؼق ةسقتؼاضاها مـ شركات التلمقـ الؿتعدد التلالضؿاكات 

 لؾشلء. 

مـ التلمقـ هق التعقيض ولقس الربح لذلؽ يؿتـع طؾك  األساسلن الغرض إوحقث 

                                                        

(1)   Beira Ehi Marc, Les Assurances Cumulatives , These, Universite De Nice- Faculte  De Droitet 
Dessciences Economiques,1986 p.28 

(2 )Picard et André  Besson, op, cit , p.214,no 340 التل تسقطر طؾك  لحقث يشقرا إلك أن الشركة الرائدة ه

 تاريخ كػاذ العؼد وهك التل تؼبض الؼسط األول  بالؽامؾ  
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 .(8)يد مـ سقاسات التلمقـ مـ أجؾ تحؼقؼ الربحالعد يفالقثائؼ االشرتاك  لحامؾ

 أيوالؿممـ لف ال يستطقع تحت ، سبب  يؿؽـ أن يؽقن سببا لإلثراء بال فعؼد التلمقـ ال

تعرض  التل ةلؾخسار ةأو تؾؼك تعقيضا أكرب مـ الؼقؿة الحؼقؼق ةأو سبب الؿطالب  ةذريع

 .(4)وهذا الؿبدأ مؼرر حؿاية لؾـظام العام واألخالق(2)لفا

ل فػقؿا يتعؾؼ بحؿاية الـظام العام واألخالق فنكف مـ السفؾ إدراك أن التلمقـ الرتاكؿ 

حال  يفؿممـ لف سقؽقن أحد أخطر الفجؿات طؾك مبدأ التعقيض ، حقث يخشك أن يحصؾ ال

طؾك مبالغ  ةطـ العؼقد الؿختؾػ ةوطـ صريؼ الجؿع بقـ مختؾػ التعقيضات الـاتج ةالؿطالب

 .(3)أطؾك بؽثقر مـ ققؿة الضرر الذى حدث

والحػاظ طؾك مبدأ حسـ الـقة ، الحػاظ طؾك الـظام العام واألخالق  يفورغبة مـ الؿشرع 

طؼد التلمقـ والذى يفدف إلك الحػاظ طؾك الؿصالح الؿشرتكة لؾؿممـ لف وشركات  يف

الذى تؼقم بف شركات التلمقـ ، فنن  الحؼقؼلالتلمقـ وكذلؽ الحػاظ طؾك وضقػة التعقيض 

ألزم الؿممـ لف الذى يؼقم بالعديد مـ طؿؾقات التلمقـ طؾك كػس الخطر طـ  الػركسلالؿشرع 

 . (3)لن يجعؾ طؼقد التلمقـ هذه معروفة لشركات التلمقـ الؿختؾػة كػس الػرتة الزمـقة ب

طؼد التلمقـ  يفيجب أن يتؿ كؼؾ هذه الؿعرفة الؿتعؾؼة بعؼقد التلمقـ مباشرة بعد االشرتاك 

مؽتقبة 5 كخطاب  وسقؾة أيوذلؽ بالـسبة لشركات التلمقـ السابؼة وذلؽ باستخدام ،الجديد 

وقت  يفبة لشركة التلمقـ الجديدة فقجب أن يؽقن اإلطالن مسجؾ بعؾؿ القصقل .أما بالـس

سؿ شركات اأن تعرف شركة التلمقـ  يفؿـ الضرور،  (1)وثقؼة التلمقـ الجديدة يفاالشرتاك 

                                                        

(1) Beira Ehi Marc, op , cit ,p.28  

  3/2/211ق جؾسة  13لسـة  333الطعـ رقؿ ( 2)

(3) Beira Ehi Marc, op , cit ,p.7 
(4) Picard et André  Besson, op, cit , p.291    

      Beira Ehi Marc, op , cit ,p.19  -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  828/3الؿادة ( 3)

(6) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.28      
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مققػ الرضا طـ  يفالتلمقـ األخرى والؼقؿة الؿممـ هبا، ففذه الؿعرفة ستجعؾ الؿممـ لف 

ن أن يدرى وذلؽ بالحصقل طؾك قسط أقؾ مؿا الـػس ، كؿا أكف يؿؽـ أن يستػقد مـ ذلؽ دو

 سقدفعف إذا قام بالتلمقـ لدى طدة شركات دون أن يعؾـ الشركات األخرى .

هذا السقاق ال هتدف إلك تعديؾ  يفسقؼدمفا الؿممـ لف  التلالقاقع أن هذه الؿعؾقمات 

وفؼا لؿبدأ وإكؿا سقؽقن طؾك الشركة فؼط تعقيض الؿطالبة اذا تؿ تـػقذها ، العؼد األول 

وذلؽ لتجـب ققام العديد مـ الشركات بدفع 5  فهق مـصقص طؾق التعقيض وذلؽ كؿا

 لؾشلء. ةتعقيض يزيد طـ الؼقؿة الحؼقؼق

ن خطر تراكؿ التلمقـ غقر مقجقد بالـسبة لؾتلمقـ طؾك الحقاه وتلمقـ نومع ذلؽ ف  

اإلصابات والذى يحظك بخصقصقة حقث يؿؽـ لؾؿممـ لف أن يؼقم بالتلمقـ طؾك حقاتف لدى 

         شؽؾ مـ  ليوذلؽ دون أن يؽقن مؾزما بلن يؼدم تربيرا لسبب ذلؽ ب، العديد مـ الشركات 

مـ الشركات بسداد الضؿان  ةالخطر فسقف تؼقم كؾ شرك شؽال ، كؿا أكف طـد حدوثاأل

الؿتػؼ طؾقف وذلؽ دون تحديده بحد أقصك 5 وذلؽ ألن التلمقـ طؾك الحقاة ال يخضع لؿبدأ 

فنكف ال  بالتاللو ةمـذ البداي ةالؿحدد ةكف مـ أكقاع التلمقـ بدون الؼقؿة التلمقـقإالتعقيض حقث 

لذلؽ ال يؿؽـ الؼقل بلكـا كستطقع طؿؾ ، التلمقـ  يف يؿؽــا أن كتخقؾ أن يؽقن هـاك زيادة

 .(8)ةهذه الحال يفمتعدد  لتلمقـ تراكؿ

 ؟ .لؿاذا ال يحظر الؼاكون التلمقن الؿتعدد

 فلف بالتاللو، يؿؽـ أن تقفر لؾؿممـ لف اإلثراء بال سبب  ةإذا كاكت التلمقـات الؿتعدد

 .(2)؟ةتشؽؾ خطرا طؾك الـظام العام فؾؿاذا ال يؿقؾ الؼاكقن إلك حظر هذه التلمقـات الؿتعدد

، لك الؼقل باستحالة حظر التلمقـ الؿتعدد بالؽامؾ إإن اإلجابة طؾك هذا السمال تذهب 

                                                        

(1) Ibid,p.22      
(2) Beira Ehi Marc, op , cit ,p.22   
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ن يحصؾ طؾك أكثر مـ ققؿة الشلء الؿممـ أالقاقع إذا كان الؼاكقن ال يسؿح لؾشخص  ػلف

يؿؽـ أن يحظر طؾك الشخص  الذى لديف مصؾحة أن  ال أكف الإحال التلمقـ الؿتعدد  يفطؾقف 

 يممـ طؾك الشلء لدى أكثر مـ شركف .

مـ الؿممـ لف الذى ة غالبا ما يؽقن كتقجة إهؿال أو سقء إدار الرتاكؿلالقاقع إن التلمقـ  يف

رى لؾشلء الذى قام أو يقجد ضؿاكات أخ، بؿحتقيات الضؿان  ةكامؾ ةيؽقن لدية دراي ال

القاقع أن يؼقم الشخص الؿممـ لف  يفأكف مـ الـادر جدا  يفوهذا السبب ، بالتلمقـ طؾقف 

 الخاص .  الرتاكؿلباإلطالن طـ التلمقـ 

إلك أن يػاقؿ طؾقة طبء أقساط التلمقـ حقث  ةحاج يففنن الؿممـ لف لؿ يؽـ  بالتاللو

ومـ أمثؾة ذلؽ ققام الشركة األم بالتلمقـ طؾك  خر ،آيؽقن الشلء الؿممـ طؾقف مغطك بتلمقـ 

حقـ أهنا تدخؾ ضؿـ التلمقـ العام لؾشركة األم وكذلؽ ققام األب  يفلفا  ةالشركات التابع

 حقـ أكف مممـ طؾقف مـ خالل تلمقـ التالمقذ بالؿدارس.  يفبـف اطؾك  الصحلبالتلمقـ 

كذلؽ  (8)ت إجباريف أو إلزامقففتعدد حاالت التلمقـ قد يؽقن بسبب أن بعض هذه الحاال

فنكـا ال كستطقع أن كؿـع الؿممـ لف مـ استخدام العديد مـ شركات التلمقـ لتغطقة الؿخاصر 

بالـسبة لفا بحقث ال يؿؽـ لؾشركة األولك أن تؼقم بتغطقة التلمقـ  ةتؽقن أهؿقتفا كبقر التل

حالة البضائع 5 فقؽقن  يفكامال  كذلؽ فنن الؼقؿة الؿممـ طؾقفا تخضع دائؿا لؾتغققر وخاصة 

أن يتؿ تغطقة الؼقؿة الزائدة مـ قبؾ شركات تلمقـ غقر شركة التلمقـ األولك  الضروريمـ 

 يفالؼقؿة الحؼقؼقة لؾبضاطة الؿممـ طؾقفا واحتؿالقة الزيادة  خاصة طـدما ال كستطقع تحديد

 . (2)ققؿتفا مـذ البداية

 .مدى صعقبة تدخؾ الؿشرع لؿـع التلمقـ الؿتعدد  يتضح لـامـ خالل األمثؾة السابؼة 

                                                        

(1)   Ibid ,p.23    
(2) Ibid 
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  .إعالن الخسارة يفرابعا : حسن كقة الؿممن له 

 التلو ، طؼد التلمقـ يفطؼد التلمقـ إدراك الؿخاصر الؿـصقص طؾقفا  يفيؼصد بالخسارة 

تقجب طؾك شركة التلمقـ الؼقام بؿفامفا لؾؼقام بتعقيض الؿممـ لف أو الؿستػقد مـ طؼد 

التلمقـ ، ولؾؼقام بذلؽ يجب طؾك الؿممـ لف إبالغ شركة التلمقـ بقققع الخطر الؿممـ 

 .(8)ضده

فؿـ مصؾحة الؿممـ التعرف طؾك وجف السرطة طؾك وققع الحادث الذى يرتتب طؾقف 

بعض أكقاع التلمقـ يؽقن مـ الؿفؿ أن يعؾؿ الؿممـ  يفالتزامف بدفع مبؾغ التلمقـ ، بؾ إكف 

يحتاجفا بسرطة  التلجؿع جؿقع الؿعؾقمات  يفلحظاتف األولك لقبدأ  يفبقققع الحادث 

التلمقـ ضد السرقة حتك يتؿؽـ مـ  يف، كؿا هق الحال (2)الحادث لؿعالجة الؿؾػ الؿتعؾؼ ب

 .(4)تصاالتف الشرصقة لؿطاردة الؾصقصاجراء إاستخدام إمؽاكاتف وقدراتف األمـقة و

لذك يتقجب طؾك الؿممـ لف تقجقف إطالن )إشعار( إلك شركة التلمقـ بؿجرد طؾؿف بقققع 

 يفويشرتط ، طؼد التلمقـ  يفالؿدة الثابتة  غضقن يفوطؾك أبعد تؼدير ، الحادث الؿممـ ضده 

أال تؼؾ الؿدة الؿحددة الؿتػؼ طؾقفا طـ خؿسة أيام ، ويؿؽـ تؼؾقؾ هذه  الػركسلالؼاكقن 

 . (3)حال وفاة الؿاشقة يفربع وطشريـ ساطة أالتلمقـ ضد السرقة و يفالؿدة إلك يقمقـ 

ممـ لف إال أن هذا لقس هق الحال الؿؼام األول مسئقلقة الؿ يفطالن يؽقن ن هذا اإلإوحقث 

 يفالتلمقـ طؾك الحقاة  يفو، التلمقـ طؾك الؿسئقلقة الؿدكقة الـاشئة طـ حقادث السقارات  يف

ن الؿسئقلقة هـا تؼع طؾك طاتؼ أصحاب الحؼقق  والشرصة ، بؾ يؿؽـ إحقث ، حال القفاة 

                                                        

(1) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.31      
(2)   Fulbert Youssouf , op , cit ,p.35   

 841برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص  (4) 

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/2الؿادة  ( 3)
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 لطرف ثالث الؼقام بذلؽ كجزء مـ إدارة األطؿال .

اإلخطار ، فتحدد كؾ وثقؼة  يفشؽؾ خاص  أي الػركسلأو  الؿصريولؿ يشرتط الؿشرع 

أو ،أو برققة ، الشؽؾ القاجب أن يتخذه خطاب مقصك طؾقف بعؾؿ القصقل أو خطاب طادى 

أو  مباشر  يأو حتك إخطار شػق،  االلؽرتوينأو بالربيد ، أو رسالة تؾػقكقة ، أو فاكس ، تؾؽس 

 . (8)أو بلية وسقؾة تمدى إلك طؾؿ الؿممـ بقققع الؿخاصر الؿممـ ضدها، طـ صريؼ التؾقػقن 

خطار نكقػقة إثبات الؿممـ لف بؼقامف ب يفوسقؾة اإلخطار أو شؽؾف وإكؿا  يفالؿشؽؾة لقست 

حاجة إلك إثبات   يفشركة التلمقـ بقققع الؿخاصر الؿقجبة لؾتعقيض خاصة أن الؿممـ لف 

مـ الؿحتؿؾ أن ترتتب طؾك طدم االمتثال لفذا  التلخطار حتك يتجـب العؼقبات ققامف باإل

5 لذلؽ درج العؿؾ طؾك استعؿال الخطاب الؿقصك طؾقف بعؾؿ (2)االلتزام أو تـػقذه الؿتلخر

قامة الدلقؾ طؾقف طـد وجقد الـزاع طؾك  كف وسقؾة سفؾة إلإالقصقل كقسقؾة لإلخطار حقث 

ؿا درجت شركات التلمقـ كذلؽ طؾك إطداد إطالن مطالبة مطبقع ك(4)وققطف مـ طدم وققطف

 يفمسبؼا تتقحف لعؿالئفا كـؿقذج مصؿؿ لتسفقؾ جؿع الؿعؾقمات لؾتحؼقؼ بشؽؾ خاص 

حال الؿطالبات الصغقرة الؿتعؾؼة طؾك وجف الخصقص باألضرار الؿادية فؼط دون حاالت 

     .(3)يرتك التحؼقؼ فقفا لؾشرصة التلاإلصابة الجسدية 

خطار بقققع الحادث الؿممـ ضده  مقعادا لإل الؿصريلؿ يحدد الؼاكقن  خطار:مقعاد اإل

لذا يؿؽـ االتػاق طؾك مدة معقـة يتؿ فقفا هذا االخطار ، فنذا لؿ تؿ االتػاق طؾك مقعاد 

وقت  يفخطار فؿـ القاجب طؾك الؿممـ لف أو الؿسئقل طـ هذا االخطار أن يؼقم بف لإل

                                                        

   213محؿد حسام لطػل،  الؿرجع السابؼ ص  (8)

(2) Fulbert Youssouf , op , cit ,p.35      

   213محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص ( 4)

(4) Fulbert Youssof, op , cit ,p35 
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لحؼ بتلخره ضررا بالؿممـ كان طؾقف أن يعقضف أخطار دون مربر واإل يفمعؼقل وإذا  تلخر 

 .(8)طـ هذا الضرر

فؼد ترك أمر تحديد مدة اإلخطار بقققع  الحادث الؿممـ ضده  الػركسلأما الؼاكقن 

ألصراف طؼد التلمقـ بشرط أال يتؿ االتػاق طؾك مدة تؼؾ طـ خؿسة أيام ، طؾك أن تؼؾ هذه 

ويرجع السبب (2)حال وفاة الؿاشقة يفربع وطشريـ ساطة حالة السرقة وأل يفلؿدة إلك يقمقـ ا

تؼؾقؾ الؿدة بالـسبة لفاتقـ الحالتقـ إلك حؼقؼة أن األدلة طؾك هذه األكقاع مـ الخسارة  يف

 .(4)تجعؾ تحؼقؼ شركة التلمقـ صعبا أو حتك غقر مجدى بالتاللبسرطة أكرب و ػلتخت

لعؾؿ الؿممـ لف بالحادث  التاللخطار خاللفا مـ الققم يجب اإل التللؿدة ويبدأ مقطد ا

 يفصعقبة  أيمـتصػ لقؾ يقم العؿؾ األخقر وفؼا لؾؿدة الؿتػؼ طؾقفا ، وال تـشل  يف فلويـت

حال  يفكػس الققت ، الصعقبات تؽقن  يفيتالزم فقفا حدوث الحادث والعؾؿ بف  التلالحالة 

هذه الحالة سقف يتعقـ طؾقف تؼديؿ  يفو، تلخر طؾؿ الؿممـ لف طـ وقت حدوث الحادث 

 . (3)وذلؽ حتك ال يعاقب طؾك خطل طدم إطالكف ما ال يعرفف5 الدلقؾ طؾك تلخر معرفتف بالحادث 

حال طدم ققام الؿممـ لف باإلخطار بقققع الحادث الؿممـ ضده فنكف يتعرض لعؼقبة  يفو

كؿا يؿتد هذا  ،التعقيض مع احتػاظ الؿممـ بلقساط التلمقـ  يفوفؼدان الحؼ  ،الؿصادرة 

طؾك  ااإلخطار أو اإلخطار غقر الدققؼ بشرط أن يؽقن مـصقص يفالتلخقر  التلالجزاء إلك ح

القثقؼة  يففالبد مـ إدراج شرط الؿصادرة  ،وثقؼة التلمقـ  يفذلؽ بلحرف واضحة لؾغاية 

 . (3)األساسللداخؾقة أو كظامفا لقائح الشركة ا يفولقس 

                                                        

  133ف  8124ص الؿرجع السابؼ   ، السـفقري( 8)

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل. 884/2الؿادة ( 2)

(3)  Fulbert Youssouf , op , cit ,p.36   
(4)   Ibid ,p.38      
(5)   Ibid p.40      
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حال  يفويسرى جزاء الؿصادرة سقاء كان الؿممـ لف حسـ الـقة أو سلء الـقة ، إال أكف 

حسـ كقة الؿممـ لف فنن الؿممـ بسبب سقاستف التجارية ومصالحف تػضقؾ الؿممـ لف حسـ 

  .ادرة ضدهالـقة الذى يبدو طؼده أكثر جاذبقة وفائدة لف وذلؽ بعدم تقققع جزاء الؿص

 يفيؿؽـ تطبقؼ الؿصادرة  ومـ أجؾ تجـب إساءات شركات التلمقـ فنن هـاك حالتقـ ال

 يفطدم حدوث الضرر مـ جراء التلخقر  يفطالن 5 تتؿثؾ الحالة األولك اإل يفحال التلخر 

فنن غقاب الضرر الذى  بالتاللو(8)طالن  والحالة الثاكقة إذا كان التلخقر بسبب ققة قاهرةاإل

طالن وغقاب الؼقة الؼاهرة يؿثالن طؼبة أمام تطبقؼ اإل يفخقر للحؼ شركة التلمقـ بسبب الت

 . (2)الؿصادرة

ومع ذلؽ ، طالن ال يرتتب طؾقف مصادرة الؿممـ لؾتعقيض اإل يفكذلؽ فنن التلخقر البسقط 

فقحؼ لف الحصقل طؾك  فقحؼ لؾؿممـ إذا أثبت حصقل الضرر لف مـ جراء التلخر البسقط

 . (4)تعقيض يتـاسب مع الضرر الـاجؿ مـ هذا التلخقر

ويرتتب طؾك الؿصادرة فؼدان الضؿان فؼط طؾك هذه الؿطالبة و ال أثر لفا طؾك طؼد التلمقـ 

ن الؿصادرة لقست سببا إلهناء العؼد ، فقظؾ العؼد ساريا بالـسبة لؾؿطالبات األخرى  إحقث 

جراء مباشر ضد الؿممـ إمقاجفة الضحقة الذى لف  يفتلمقـ الؿسئقلقة  يفكؿا أهنا ال تسرى 

والدائـقـ  يكؿا أن هذا الحؽؿ يؿتد إلك الرهـ العؼار(3)وكذلؽ طؾك حقادث العؿؾ

 . (3)التلمقـ طؾك الؿؿتؾؽات يفالؿؿتازيـ 

وقد أثبتت الؿؿارسة العؿؾقة صعقبة تطبقؼ الؿصادرة لسببقـ : السبب األول الصعقبات 

                                                        

  CIMAمـ قاكقن  21/8الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 884/2الؿادة ( 8)

(2) Fulbert Youssouf , op , cit ,p42     

 CIMAمـ قاكقن  21/4الؿادة ( 4)

    CIMA -  , op , cit ,p.42 Fulbert Youssou مـ قاكقن 32الؿادة ( 3)

(5) Fulbert Youssouf , op , cit ,p.44     
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طالن طـ الحادث اإل يفيقاجففا الؿممـ لتؼديؿ دلقؾ طؾك األضرار الـاشئة كتقجة التلخقر  التل

تجرب شركات التلمقـ  التلسقق التلمقـ  يفبسبب الؿـافسة  الؿقجب لؾتعقيض ، السبب الثاين

 .     (8)طؾك التساهؾ مع العؿالء مـ أجؾ االحتػاظ هبؿ

كف ال يقجد مؼتضك إحقث (2)طؾك الحقاة حال البؼاءوال تـطبؼ هذه األحؽام طؾك التلمقـ 

وقت ، وذلؽ طؾك طؽس التلمقـ طؾك الحقاة  أي يفخطار ، ومـ ثؿ يجقز أن يتؿ لؾتعجقؾ باإل

 التللحال القفاة حقث يجب السؿاح لشركة التلمقـ بنجراء التحؼقؼات واستخدام الخربات 

 .(4)الؽشػ طـ حاالت االكتحار الؿحتؿؾة يفلديفا بخاصة 

طـ يؾزم الؿممـ  لف باإلطالن طؾك الرغؿ مـ أن الؿشرع   اإلخطار وفؼا لشروط الضؿان :

يؽقن ، ومع ذلؽ فقجب أن   هذا اإلطالنمحتقى حال حدوثفا ، إال أكف لؿ يحدد  يفالخسارة 

لإلطالن محتقى يصػ بنيجاز وبشؽؾ ال لبس فقف الؿعؾقمات الؿتعؾؼة بالحادث ، ويقضح 

تؿت وأسؿاء الضحايا  التلوالتحؼقؼات ، تاريخ ومؽان الحادث  هلو قة خصائصف األساس

ومع ذلؽ ، وذلؽ لتؿؽقـ الشركة مـ تؼققؿ الحدث 5 والعقاقب الؿباشرة لؾحادث ، والشفقد 

 . (3)فقؿؽـ لؾؿممـ لف إطالن الخسارة الؿغطاة فؼط ما لؿ يحدد طؼد التلمقـ غقر ذلؽ

خطار فؼط لؾحادث الذى وقع وفؼا لشروط اإلفالؿممـ لف يجب أن يظفر حسـ كقتف ب

الضؿان  فقجب أن يحدث الحادث الؿممـ ضده وذلؽ بعد احرتام الؿممـ لف الشروط 

التلمقـ  ػلف ،الؿـصقص طؾقفا بعؼد التلمقـ والؿتعؾؼة بؼقاطد الحصافة والتدابقر االحرتازية 

ية األبقاب وإكشاء جفاز ضد السرقة يجب أن تؽقن السرقة الؿعؾـة قد حدثت بعد تعزيز حؿا

                                                        

(1)  Ibid  

 .Henriette E      -133ف  8128، الؿرجع السابؼ  ص  السـفقري -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل884/2الؿادة ( 2)

Kameni,op, cit ,p.32 

(4)Picard et André  Besson, op, cit , p. ,no 117- 133ف  8128، الؿرجع السابؼ  ص   السـفقري 

(4) Fulbert Youssouf , op , cit ,p.36   
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 .(8)إكذار مـ قبؾ الؿممـ لف وفؼا لؿا اتػؼ طؾقف بعؼد التلمقـ

 يفيعؾـ الؿممـ لف  لحتقالاومع ذلؽ ومـ أجؾ الحصقل طؾك تعقيض محتؿؾ أو لغرض 

 يفغالبا ما تؽقن بسببف 5 كؿا  التلضروف معاكسة و يفحدثت  التلكثقر مـ األحقان الؿطالبات 

تتفرب  التلصار التصػقة وإ يف التلحالة الحريؼ الؿتعؿد الـاجؿ طـ التجار أو الشركات 

يتؿ تدمقرها  التلضريبقا مـ أداء الضرائب القاجبة طؾقف ، وكذلؽ الحال بالـسبة لؾؿـتجات 

. فؽؾ هذه الخسائر (2)الؿستقى  لصابات الذاتقة لؾرياضققـ أو الػـاكقـ رفقعحالة اإل يفسرا ، و

تسبب فقفا الؿممـ لف طؿدا أو بسبب طدم امتثالف لؾؼقاطد الؿتػؼ طؾقفا الؿتعؾؼة بالتدابقر  لتلا

 االحرتازية لقست قابؾة لؾتلمقـ ، وإقامة الدلقؾ طؾقفا يؼع طؾك طاتؼ شركة التلمقـ .

: يجب أن يؽقن الؿممـ لف حسـ الـقة أيضا  عن تحؼؼ الؿخاصر الؿممـة ياإلعالن الحصر

إلك الؿممـ طـد إدراكف الخطر الؿممـ مـف وفؼط وذلؽ بؿجرد طؾؿف  يإطالن حصر تقجقف  يف

 بقققع هذا الخطر.

فالؿممـ لف مطالب بتجـب اإلطالن طـ الؿطالبات الـاشئة طـ إدراك مخاصر بخالف 

طؼد التلمقـ أو بؿؾحؼاتف الؿرفؼة بف ، كذلؽ يجب طؾقف تجـب  يفالؿخاصر الؿـصقص طؾقفا 

حدود الضؿان الؿتػؼ طؾقف وذلؽ ما يسؿك بحظر الؿطالبات  يفإطادة ترتقب الققائع لتؽقن 

أو تؽققػ األحداث مع العؼد الذى ، كندراج أضرار لقس لفا صؾة بالحادث  ،الؿعدلة 

 .   (4)الصحلقـ التلم يفأو باستبدال األشخاص كؿا ،يستبعدها 

طالوة طؾك ذلؽ يجب طؾك الؿممـ لف أن يظفر حسـ كقتف بنطالكف تحؼؼ الخطر الؿممـ 

 يففنن أية مبالغة صقطقة  بالتاللالحادث أو تغققره و يفضده وفؼط دون أن يؽقن هـاك  مبالغة 

                                                        

      Henriette E. Kameni, op , cit ,p.33 – 8123،الؿرجع السابؼ ص  السـفقري ( 8)

(2)   Ibid           
(3)   Ibid ,p.34          
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 حجؿ الؿطالبات يتؿ استـؽارها .

ؿقة مثؾ السرقة الؽاذبة لؾسقارات كذلؽ فنكف يحظر طؾك الؿممـ لف اإلطالن طـ مزاطؿ وه

 أو إطالن حاالت القفاة لؾؿقتك الذيـ ال يزالقن طؾك ققد الحقاة. ، أو األمراض القهؿقة ،

طؼد التلمقـ أن يبعد كؾ البعد طـ هذه  يففالؿممـ لف يجب ألن يؽقن مخؾصا لشريؽف 

 لضؿان الحقؾ االحتقالقة طـد إطالكف لؾؿممـ بحدوث الخطر الذى يرتتب طؾقف ا

  .كؼاذإدارة الؽارثة واتخاذ تدابقر اإل

أن يظفر حسـ  ةيجب طؾك الؿممـ لف إضافة إلك إطالكف الؿممـ بحدوث الخسارة الؿممـ

حال  يفكقتف مـ خالل تصرفف بؿسئقلقة وحؽؿة مستـقرة تجاه إدارتف لؾحادث الؿممـ ضده 

 وققطف.

فقتصرف ،  ةيتصرف أفراد العائؾويؼصد مـ ذلؽ تصرف الؿممـ لف تجاه الؿممـ مثؾؿا 

وباطتبار هذا التصرف هق  (8)التصرف الذى يحؿك شريؽف بعؼد التلمقـ باطتبارهؿا طائؾة واحدة

 .(2)مؽافلة مـ أحد أصراف العائؾة لؾطرف األخر

إدارة هذه الؽارثة باتخاذه  يففقجب طؾك الؿممـ لف طـد وققع الؽارثة أن يؽقن مجتفدا 

محافظتف طؾك مصالح  بالتاللو(4)ازية مـ أجؾ الحد مـ تػاقؿ الؽارثةجؿقع التدبقر االحرت

 شركة التلمقـ.  

طؼد التلمقـ  يفكثقر مـ األحقان تؽقن هذه االلتزامات تعاقدية يتؿ الـص طؾقفا صراحة  يف

                                                        

يشؽؾقن مجتؿعا صغقرا يؾتزم فقف كؾ فرد بالعؿؾ لتحؼقؼ هدف مشرتك  Demogueفالؿتعاقديـ وفؼا لؾػؼقف ( 8)

ا هق الحال يف الشركة الؿدكقة والؿتؿثؾ يف جؿؾة األهداف الػردية التل يرمك إلقفا كؾ فرد ، تؿاما مثؾؿ

 833الؿرجع السابؼ   ص  أيقبأالتجارية . هدى بـ  أو

(2) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.35          

     8123، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري ( 4)
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بعض أكقاع  يففقتؿ فرض هذه السؾقكقات طؾك الؿممـ لف أثـاء  أو بعد الحادث بخاصة 

التلمقـ ضد السرقة حقث يطؾب مـ الؿممـ لف تؼديؿ شؽقى  يفالتلمقـ  كؿا هق الحال 

يصال الدال طؾك ذلؽ والذى يجب أن يؽقن مؼروكا لؾشرصة  والحصقل مـفا طؾك اإل

 . (8)باإلطالن بحدوث الؽارثة

 التللؿؿتؾؽات كؼاذ االتلمقـ ضد الحريؼ  يجب طؾك  الؿممـ لف اتخاذ جؿقع التدابقر إل يف

لؿ يتؿ تدمقرها بالؽامؾ طـ صريؼ طزلفا وكؼؾفا بعقدا طـ الحريؼ كذلؽ العؿؾ طؾك الحد مـ 

حال تلمقـ  يفامتداد الحريؼ طـ صريؼ االتصال بندارة مؽافحة الحرائؼ طؾك وجف السرطة ، 

ؽؾك زمة لتؼؾقؾ مخاصر الققػ الاكؼطاع العؿؾ يجب طؾك الؿممـ لف أن يتخذ التدابقر الال

 يؿتؾؽفا . التلألكشطة الشركة  لالجزئ أو

تؼققد كطاق  يفهذه األطؿال والسؾقكقات الصادرة مـ الؿممـ لف  سقؽقن لفا أثر كبقر 

تعقيض الحادث : فؿـ خالل اتخاذ الؿممـ لف خطقات الحد مـ الخسارة  يفالؽارثة و

طؼد التلمقـ  يفر صروتؼؾقؾفا يؽقن قد أضفر حسـ كقتف . فحؼقؼة التصرف بنخالص وباطتبا

طائؾة واحدة يؽقن لف تداطقات كثقرة طؾك التعقيض فنذا كاكت العـاية الؿطؾقبة ممكد طؾقفا 

مؿا يمدى إلك طقاقب يؼع  يبعؼد التلمقـ فنن طدم االمتثال لفا يؿثؾ خرقا اللتزام تعاقد

 . (2)كاهؾفا طؾك الؿممـ لف الذى لؿ يمد السؾقك الؿطؾقب

كؼاذ ويؽقن هذه السؾقكقات غقر فؼط تؽقن بتعؾؼ األمر بسؾقكقات وتدابقر اإل الؿشؽؾة

 مـصقص طؾقفا بعؼد التلمقـ فؿـ سقتحؿؾ الؿسئقلقة الـاجؿة طـ تػاقؿ الؽارثة ؟

هذه الحالة يجقز لشركة التلمقـ أن تطؾب مـ الؿممـ لف الؼقام هبذه التدابقر طؾك أن تؼقم  يف

 ؿؾفا الؿممـ لف التخاذ هذه التدابقر.يتح التلبتحؿؾ كؾ الؿبالغ 

                                                        

(1)  Picard et André  Besson, op, cit ,no 1115 
(2) Lamy assurances, 2005, op. cit. p.319-320    
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حال صؿت العؼد وكذلؽ طدم صؾب شركة التلمقـ مـ لؿممـ لف لؾؼقام باتخاذ هذه  يفأما 

التدابقر فنن خطل الؿممـ لف الذى لؿ يؽـ مخؾصا لشريؽف ولؿ يتخذ هذه التدابقر سقف 

ئقلقة تػاقؿ الخسارة كثقر مـ األحقان يحؿؾ الؿممـ لف مس يفوالذى ، يخضع التؼدير لؾؼضاء 

اإلطالن طـ الخسارة . أما إذا لؿ يثبت خطل الؿممـ  يفالغالب مؼرتكة بالتلخر  يفتؽقن  التلو

هـا الحد  للف فنن شركة التلمقـ ستؽقن مؾتزمة بالتعقيض الؽامؾ لؾؿممـ لف وال يؿؽـ لؾؼاض

 . (8)مـ التعقيض

  ـػقذ شروط الضؿانالتعاون وااللتزام بت يفخامسا : حسن كقة الؿممن له 

يجب لذلؽ (2)تـػقذ العؼقد يفتـػقذ العؼقد مـ مؼتضقات حسـ الـقة  يفلتزام التعاون يعد ا

وبخاصة طـد  ،طؼد التلمقـ بالتعاون معف   يفطؾك الؿممـ لف أن يؽقن طادال مخؾصا لشريؽف 

 تحؼؼ الخطر الـاشئ طـ خطل الغقر.

الرجقع طؾك الؿممـ بؿقجب طؼد  يفالخطر بخطل الغقر يؽقن لؾؿممـ لف الحؼ  فبتحؼؼ

 .(4)التلمقـ وطؾك الغقر الؿسئقل طـ تحؼؼ الخطر الؿممـ مـف بالتعقيض

التلمقـ مـ األضرار فنن الؿممـ لف ال يجقز لف أن يجؿع بقـ  يفوتطبقؼا لؿبدأ التعقيض 

مبؾغ التلمقـ والتعقيض وإال يصبح متؼاضقا لؾتعقيض مرتقـ طـ الضرر الذى ألؿ بف وهذا ال 

أو الرجقع طؾك الغقر مرتؽب ، يجقز  لذلؽ طؾقف أن يختار بقـ الرجقع طؾك شركة التلمقـ 

كف أبرم طؼد التلمقـ لفذا شركة التلمقـ وذلؽ ألالحادث   وطادة ما يختار الرجقع طؾك 

، فنذا ما اختار الؿممـ لف الرجقع طؾك شركة التلمقـ فال يجقز لف الرجقع طؾك الغقر الغرض

                                                        

(1)   Ibid -    

  833، الؿرجع السابؼ ص  أيقبهدى بـ (2)

  322ف  2144، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 4)
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 .(8)هذا الرجقع  يفيؽقن لشركة التلمقـ الحؾقل محؾ الؿممـ لف  بالتاللو  الؿسئقل 

سقدفعفا  التلرتداد التعقيضات فقجب طؾك الؿممـ لف التعاون بحسـ كقة مع الؿممـ الس

 . (2)حؼقق الؿممـ لف تجاه الغقر الؿسئقل طـ الحادث يفلف الؿممـ وذلؽ بحؾقل الؿممـ 

الحؾقل يػرض طؾك الؿممـ لف طدة التزامات مـ أجؾ الحػاظ طؾك حؼقق الؿممـ  اوهذ

الؿسئقل بعدم  قرار لؾغقرومـفا وجقب طدم تـازل الؿممـ لف طـ حؼف ، فنذا قام الؿممـ لف باإل

فنكف يضقع بذلؽ دطقى الحؾقل طؾك الؿممـ وسقؽقن كتقجة ذلؽ  ،مسئقلقتف أو بنبراء ذمتف 

 .(4)رجقع الؿممـ طؾك الؿممـ لف بالؿؼدار الذى ضاع طؾقف بػعؾ الؿممـ لف

 يف(3)تحؿك الؿممـ تجاه الغقر التلجراءات فقجب طؾك الؿممـ لف أن يؼقم باتخاذ كؾ اإل

كقكقة الؿؼررة ، فال يرتك الؿممـ لف دطقاه تجاه الغقر الؿسئقل تسؼط بالتؼادم  الؿقاطقد الؼا

هذه األحقال سقؿتـع الؿممـ طـ دفع  يفوذلؽ ألكف 5  (3)حتك يرجع بعد ذلؽ طؾك الؿممـ

 سقسرتد ما دفعف. فكؿا أك، التعقيض  

كؿا يجب طؾك الؿممـ لف إثباتا لحسـ كقتف وتعاوكف مع الؿممـ أن يعؾـ لف جؿقع الظروف 

معؾقمات مطؾقبة حؿاية لؾغقر الؿسئقل الذى  أييعؾؿفا دون إخػاء  التلالؿتعؾؼة بالخسارة 

الدطقى الؿرفقطة ضد الغقر   يفال يريد متابعتف ، كؿا أن الؿممـ لف مؾتزم باإلدالء بشفادتف 

 .  (1)الدطقى أساسا طؾك هذه  الشفادة  يفل خاصة طـدما يستـد الدلقؾ الؿسئق

                                                        

(8 )Christianne Dubreuil,op , cit ,p.1102 –  وال يتؿ تطبقؼ الحؾقل يف التلمقـ طؾك  - يمدكك مصر 228الؿادة

 الحقاة  

(2) Khalifi Taghzouti et d'autres, op , cit, p.5  

  348ف  2133، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 4)

(4)Christianne Dubreuil , op , cit ,p.1102  

 348ف  2133، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 3)

(6) Christianne Dubreuil  , op , cit ,p.1102 
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يؽقن الخطر الؿممـ مـف لقس هق  التلكذلؽ الحال بخصقص التلمقـ مـ الؿسئقلقة و

وقد تؽقن  ،وإكؿا هق مطالبة الؿضرور لؾؿممـ لف بالتعقيض ، تحؼؼ مسئقلقة الؿممـ لف 

الحالتقـ فنن الؿممـ لف مؾتزم  تاكؾ يفؽقن قضائقة ، مطالبة الؿضرور لؾغقر مطالبة ودية وقد ت

 . (8)بنخطار الؿممـ بؽتاب مقصك طؾقف بعؾؿ القصقل بقققع الؿطالبة

الؿممـ لف أال يؼر بؿسئقلقتف  وثقؼة التلمقـ طؾك يفويجقز لشركة التلمقـ أن تشرتط 

، فقجب طؾك الؿممـ لف حسـ تعاوكف مع الؿممـ (2)يصالح الؿضرور بغقر مقافؼة الؿممـ أو

تسقية مع الغقر الؿضرور إال بؿقافؼة الؿممـ ، فنذا قام الؿممـ لف بنجراء  أيبعدم إجراء 

طدم إمؽاكقة تـػقذ  هلالتسقية القدية مع الؿضرور رغؿ الحظر الؿػروض طؾقف فنن طؼقبتف 

 التسقية القدية ضده.   

شريؽف بعؼد التلمقـ حتك يتؿ التـػقذ الؽامؾ لعؼد التلمقـ وحتك فالؿممـ لف مؾتزم بالقالء ل

 بعد استالمف التعقيض مـ الؿممـ .

                                                        

 مـ الؿشروع التؿفقدى لؾؼاكقن الؿدين.  883يؼابؾفا الؿادة  –مـ مشروع وزارة االقتصاد  31الؿادة ( 8)

مـ  8828الؿادة  –مـ مشروع وزارة االقتصاد  34ويؼابؾفا الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  823/2الؿادة ( 2)

 الؿشروع التؿفقدى لؾؼاكقن الؿدين . 
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 يالثاو مبحثال

 حسه وية المؤمه ) شركة التأميه(

إكؿا  ،طؼد التلمقـ ال يؼع طؾك طاتؼ الؿممـ لف وحده  يفإن االلتزام بؿبدأ حسـ الـقة 

بحقث يؿتـع طؾقف  (8)األخر وفؼا لفذا الؿبدأ يستفدف أيضا جعؾ الؿممـ يتعاقد مع الطرف

خر إلك صػؼة وذلؽ لجذب الشخص اآل5 بقاكات أو معؾقمات يعرففا بشؽؾ خاص  أيإخػاء 

 .(2)أو تعاقد يرتتب طؾك جفؾف هبذه الؿعؾقمات مع اطتؼاده بلكف يعرف كؾ الحؼقؼة

غالبا ما  التلـ الدققؼة وبؾغة التلمق مؾقئةفعؼد التلمقـ وشروصف الؼقاسقة يعد وثائؼ معؼدة 

  وذلؽ ألن معرفتفؿ لقست متخصصة5 ومشقشا بالـسبة لحؿؾة القثائؼ (4)يؽقن ففؿفا صعبا

 يفيتؿ ففؿفا بالخطل مـ جاكبفؿ مؿا يمدى إلك التؿثقؾ الزائػ لـقتفؿ الحؼقؼقة  بالتاللو

 .(3)الدخقل بعؼد التلمقـ

وإذا كان طؼد التلمقـ طؼدا مؾزما لؾجاكبقـ فنن الؿممـ يؼع طؾقف مثؾؿا هق حال الؿممـ لف 

م اتسبؼ إبر التلبلقصك قدر مـ حسـ الـقة بداية مـ مرحؾة الؿػاوضات  أن يؽقن متحؾقًا

 عؼاده وتـػقذه .اكالعؼد وحتك 

 التالقة :  طالبالؿ يفوسوف كؼوم بدراسة حسن كقة الؿممن 

 مرحؾة الؿػاوضات   يفحسـ كقة الؿممـ  األول : طؾبالؿ

 حسـ كقة الؿممـ طـد إبرام العؼد : الثاين طؾبالؿ

 مرحؾة تـػقذ العؼد يفالثالث : حسـ كقة الؿممـ  طؾبالؿ

                                                        

، الحؿاية الؼاكقكقة لؾطرف الضعقػ يف طؼد التلمقـ الربى ، دراسة مؼاركة ، الـاشر مؽتبة دار  لمحؿد الفقـ( 8)

 .83ص    السالم لؾطباطة والـشر والتقزيع،  الؿغرب ، بدون تاريخ كشر

(2) Yiqing Yang , op , cit ,p.157. 

مجؾة الحؼقق و العؾقم االكساكقة   –ولقد سؾقؿك ،  أحؿد الصقد ،  ضؿاكات التقازن لتـػقذ طؼد التلمقـ ( 4)

  328ص  – 2183العدد األول ، مارس  88بالجزائر  الؿجؾد 

(4) Yiqing Yang , op , cit ,p334-335 .   
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 يفتؾعب دورا متزايدا  هلالؼاكقن شؽؾ الؿعؾقمات الصادقة الدققؼة ، و يفتتخذ الشػافقة 

مـفا التلمقـ حقث تعتؿد طؾك مبدأ  التلو (8)جؿقع قطاطات الحقاة الؿفـقة يفالتزامات الؿفـققـ 

حال الغؿقض  يفمطالب بنبالغ الؿستفؾؽ بؿعؾقمات واضحة ومػفقمة و لهام هق أن الؿفـ

 تػاق لصالح الؿستفؾؽ .سقتؿ تػسقر اال

طؼد التلمقـ هق الؿممـ ) شركة التلمقـ ( 5 لذلؽ فؿطؾقب مـف إطالن  يف لن الؿفـإوحقث 

وحسـ كقة كؿا هق حال  ، وصدق ، الؿممـ لف بالؿعؾقمات الؿتعؾؼة بعؼد التلمقـ وذلؽ بدقة

طؼد التلمقـ لف خصقصقة كبقرة حقث ال يؼتصر  يفن واجب الؿعؾقمات إالؿممـ لف 5 حقث 

 فؼط ، وإكؿا هذا األخقر مؾتزم بالتزام مـ كػس الـقع .  لااللتزام بتقفقر الؿعؾقمات لؾؿفـ

طؼد التلمقـ شرصا أساسقا  يفتعترب الؿقافؼة الحرة الؿستـقرة مـ صرالتزام الؿعؾومات: -1

لصحة العؼد ، ولتحؼقؼ هذا الفدف فنن الؼاكقن يػرض طؾك الؿممـ لف مؼدم صؾب التلمقـ 

الؿخاصر ، كؿا يػرض طؾك الؿممـ باطتباره الطرف االلتزام باإلطالن طـ الققائع ذات الصؾة ب

يؼدمفا طؼد  التلبالعؼد أن يؼدم لؾؿممـ لف الؿعؾقمات الؽافقة طـ إمؽاكقات التغطقة  الثاين

 التلمقـ الذى سقربمف .

الؿرحؾة السابؼة طؾك التعاقد يؼع فؼط طؾك  يفكان االلتزام بتؼديؿ الؿعؾقمات  لالؿاض يف

طـ التزام الؿممـ  بالؿعؾقمات كصقص  أيولؿ تتضؿـ أغؾب التشريعات  الؿممـ لف ،

. فؼد كان االلتزام فؼط (2)م طؼد التلمقـابتؼديؿ الؿشقرة لؾؿممـ لف قبؾ أو حتك خالل إبر أو

                                                        

(1) M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, op , cit ,p.1 

، كؾقة الحؼقق ، العام الجامعل    8رسالة دكتقراه ، جامعة الجزائر  –التلمقـ  لحؿاية مستفؾؽ –طؿرو جقيده ( 2)

  28ص 2184/2183
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وقت إبرام العؼد كؾ الظروف الؿعروفة لشركة التلمقـ  يفطؾك الؿممـ لف أن يعؾـ بالضبط 

 ستتحؿؾفا. التلحتك تستطقع تؼققؿ الؿخاصر 

وكان كتقجة ذلؽ أن الؿممـ لف بعد إبرامف طؼد التلمقـ وخاصة طـد وققع الؽارثة يقاجف 

بقئة تتسؿ بالـؿق  يفضؾ وجقد هذا العقب بخاصة  يفواقعا مختؾػا لؾغاية طؿا كان يتصقره ، و

صبقعة  تعرض لفا طؿالء التلمقـ بسبب التلومراطاة لالكتفاكات ، الػعال لحؿاية الؿستفؾؽ 

يضع فقفا الطرف الؼقى الؿحرتف شروط  التلذطان 5 كقكف طؼدا مـ طؼقد اإل(8)هذا العؼد

العصر الحديث يؽاد ال يعرف  حالعؼد كقػ يشاء بؾغة تصعب طؾك طؿقؾ التلمقـ ، فؾؼد أصب

الطرف الضعقػ أو الؿذطـ مـ الـاحقة االقتصادية بؼدر ما يعرف الطرف الضعقػ مـ كاحقة 

 يفالعؼد لقس اقتصاديا بؼدر ما هق طدم تؽافم  يفوأصبح طدم التؽافم بقـ صر، العؾؿ والدراية 

األمر وذلؽ لحؿاية هذا  يف5 مؿا دطا إلك تدخؾ الؿشرطقـ (2)الؿعؾقمات الؿتصؾة بالعؼد

ؼة لؾؿممـ لف بالؿممـ لفؿ طؿالء التلمقـ بػرض التزام طؾك الؿممـ بلن يؼدم الؿعؾقمات الؿس

 االجتؿاطلو لبحقث أصبح الؿممـ يؾعب دور الؿستشار الؿفـ(4)وذلؽ قبؾ إبرام طؼد التلمقـ

 .   (3)لعؿالء التلمقـ

 لثـائ يقبقؾ التعاون التعاقدويعترب التزام الؿعؾقمات الؿسبؼة مـ قبؾ الؿممـ مـ 

 (1)الذى يعد دلقال طؾك تبادلقة طؼد التلمقـ وتعبقرا طـ أقصك درجات حسـ الـقة(3)الجاكب

                                                        

(1)PATRICE FIL , op ,cit , p.2 

تفؾؽ ، دراسة مؼاركة ، كؾقة الحؼقق مريؿ صقيؾ ، قاكقن السقق وفؽرة تقازن مصالح الؿـتج وحؼقق الؿس( 2)

 831، ص832ص  2182/2183ر سـة جامعقة والعؾقم السقاسقة ، جامعة أبك بؽر بؾؼايد ، تؾؿسان ، الجزائ

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل . 882/2الؿادة ( 4)
(4) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.41  

كان الؿديـ مطالب بتـقير أكرب قدر مؿؽـ مـ الػاطؾقة ، فالدائـ االلتزام بالتعاون لقس لف اتجاه وحقد فنذا ( 3)

 لثـائ يمطالب مـ جاكبف بتسفقؾ مفؿة الؿديـ وذلؽ بعقدا طـ اخالل هذا االخقر بالتزامف ، فالتعاون التعاقد

  814الجاكب . والتبادل مقزة خاصة بقاجب التعاون . مريؿ صقيؾ ، الؿرجع السابؼ ص 
(6)   Yiqing Yang , op , cit ,p.134  
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يؿؽـ تؼديؿفا لف مـ  التلمؽاكقات ن الؿممـ لف يحتاج إلك أن يؽقن طؾك طؾؿ باإلإحقث 

حتك يستطقع أن يختار أفضؾ سقاسة تلمقـقة (8)وكذلؽ الغطاء الؽامؾ، خالل طؼد التلمقـ 

تـاسبف خاصة أن حرماكف مـ الؿعؾقمات السابؼة طؾك التعاقد تعؿؾ طؾك اختالل التقازن 

تؼدمفا  التللذلؽ فنن الحاجة إلك الؿعؾقمات الحؼقؼقة  -(2)الذى يعد تقازكا معرفقا -العؼدي

 .(4)شركة التلمقـ مطؾقبة الستعادة هذا التقازن

ػشؾ يف الؽشػ طـ جؿقع جقاكب وآثار محتقيات طؼد التلمقـ ، سقاء باالحتػاظ ويعد ال

الطقطل لؾؿعؾقمات ، أو الؽذب طـ صريؼ السفق، سؾقكا يتعارض مع الضرورات األخالققة 

 .(3)التل تحؽؿ العالقات التعاقدية والتل ترتجؿ إلك التزام القالء وحسـ الـقة

أن يؽقن الؿممـ حسـ الـقة تجاه الؿممـ لف  مرحؾة الؿػاوضات يجب ػلكتقجة لذلؽ ف

 .  (3)مجال التغطقة يفوقدراتف وإمؽاكاتف  التجاريأثـاء تؼديؿف السؿف 

والتلمقـ مـ األضرار ، فنن الؿممـ مؾتزم ، هؿا التلمقـ طؾك الحقاة  انفنذا كان لؾتلمقـ فرط

كؾ فرع يتؿ إدارتف بشؽؾ وذلؽ ألن 5 فرع مـ فروع  التلمقـ يعؿؾ  ليبلن يعؾـ الؿممـ لف ب

وإذا كان لؾشركة أكثر مـ فرع وأكثر مـ خط تلمقـ فقجب أن يعؾؿف بذلؽ حتك ال  (1)مستؼؾ

 تحدث بؾبؾة أو خطل مـ جاكب الؿممـ لف .

فقجب طؾك الؿممـ أن يؼقم بتؼديؿ طرض طادل لؾؿممـ لف بؿقافؼتف طؾك تحؿؾ الؿخاصر 

وإذا كاكت الؿخاصر (2)مع قدراتف طؾك التغطقة مجال اختصاصف وبؿا يتقافؼ يفتـدرج  التل

                                                        

(1) Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.7 

 . 832مريؿ صقيؾ ، الؿرجع السابؼ ص ( 2)

(3) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.42   
(4) Camila HABOUBI, op ,cit,no 566   
(5) Christianne Dubreuil, op , cit ,p.1099  
(6)  Henriette E. Kameni, op , cit ,p.48   

 ي.طؾك التلمقـ الؿصراإلشراف والرقابة مؽرر مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن  33الؿادة ( 2)
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تتجاوز قدرة الؿممـ طؾك التغطقة فقؿؽـ تلمقـفا باالشرتاك مع شركة تلمقـ أخرى مـ خالل 

 .(8)التلمقـ الؿشرتك

وإذا كان الؿممـ لف يتعامؾ مع القكقؾ العام الؿػقض مـ شركة التلمقـ فقجب طؾك هذا 

بصػتف وكقؾ طـ الشركة ويذكر ذلؽ بقضقح أثـاء  القكقؾ أن يتحدث مع العؿقؾ الؿحتؿؾ

 الؿحادثات .

كؿا يجب طؾك شركة التلمقـ إضفار حسـ كقتفا مـ خالل تؼديؿ إطالن طادل وصادق 

ال وجقد لفا ، إضافة إلك  التلفقؿتـع طؾقفا اإلطالن الزائػ طـ اشرتاكات العؼقد (2)لفقؽؾفا

 . (3)ص مـ خارج مفـة التلمقـمع أشخا موحظر التقاص(4)حظر الدطاية الؽاذبة

كذلؽ فنن شركة التلمقـ مؾتزمة قبؾ إبرام طؼد لتلمقـ بتؼديؿ معؾقمات حؼقؼقة طـ السعر 

 . (3)والضؿاكات واالستثـاءات

يجب أن تؼدمفا شركة التلمقـ فقؿا يتعؾؼ بالؿخاصر الؿراد  التلفقؿا يتعؾؼ بالـصقحة 

مجال التلمقـ فنهنا مؾتزمة بتؼديؿ ورقة  يفتغطقتفا فالشركة بصػتفا مستشارا مفـقا محرتفا 

حؼائؼ طـ سعر التلمقـ والضؿاكات واالستثـاءات ، وهذا االلتزام يعد مـ الـظام العام ألكف ال 

 . (1)ص مـفيؿؽـ أن يـتؼ ييقجد بـد تعاقد

                                                        

(1)Henriette E. Kameni, op , cit ,p.47      

  الؿصريطؾك التلمقـ اإلشراف والرقابة مؽرر مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن  33الؿادة  ( 2)

 مـ قاكقن الؿستفؾؽ الػركسل . 828/8الؿادة ( 4)

   Henriette E. Kameni,op , cit ,p.49 – 8388ص  الؿرجع السابؼ ،السـفقري( 3)

مـ قاكقن التلمقـ 81الؿادة  -  CIMAمـ قاكقن   1/2الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  882/2الؿادة ( 3)

   Yiqing Yang , op , cit ,p334-335- لالؿغرب

 

(6) Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.9 
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تحتقى طؾك كافة الؿعؾقمات  التلفقجب طؾك شركة التلمقـ أن تتقح لؾجؿفقر القثائؼ 

 يفالعؼقد الؿختؾػة ، ويجب أن تؽقن هذه الؿعؾقمات دققؼة  يفتؼدمفا  التلحقل الضؿاكات 

شارة إلك ما هق مضؿقن وما هق غقر مضؿقن ، وأن تظفر أسعار الضؿان وما إذا كاكت ثابتة اإل

 .   (8)متغقرة وصريؼ وشؽؾ أدائفاأو 

أغؾب األحقان  يفوهذه الؿعؾقمات يعتؿد طؾقفا صالب التلمقـ باطتبار أن شركة التلمقـ 

تؽقن الؿصدر القحقد لؿعؾقماتف طـ التلمقـ ، كؿا أهنا تسؿح لف بؿؼاركة طرض شركة التلمقـ 

، لذلؽ يجب  وطروض شركات التلمقـ األخرى ومدى امتثالفؿ لؼقاطد السقق الصحقح

 .(2)سقق التلمقـ  يفطؾك شركة التلمقـ أن تعؾؿ الؿممـ لف بجؿقع الؿعؾقمات الؿتاحة 

كؿا أن التزام الؿعؾقمات يسؿح لشركة التلمقـ الؿؼاركة بقـ مـتجاهتا ومـتجات الشركات  

ـ تؼدمفا شركة التلمق التلومـ خالل هذه الؿؼاركة سقتؿ تسؾقط الضقء طؾك الؿزايا ، األخرى 

جؿقع  يفسعار متطابؼة ألن األ5 سعار مؼاركة بغقرها مـ خالل التقفقؼ بقـ الؿخاصر ولقس األ

 .(4)شركات التلمقـ

خرق لفذه الؼقاطد خرقا اللتزام الشركة بلقصك قدر مـ حسـ الـقة يستقجب  أيويعترب 

إلك طقب مـ وذلؽ إذا كاكت مخالػة االلتزام راجعة (3)لك بطالن العؼدإالجزاء الذى قد يصؾ 

طققب الرضا، ويؿؽـ أن يؽقن الجزاء الؿسئقلقة الؿدكقة قبؾ التعاقدية لؾؿممـ إذا تؿؽـ 

 . (3)الدائـ بااللتزام باإلطالم بنثبات الضرر الذى لحؼف

                                                        

  33-34، الؿرجع السابؼ ص  الفقـلمحؿد ( 8)

(2) Christianne Dubreuil, , , op , cit ,p.1099  
(3) Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.9  
(4)  Yiqing Yang , op , cit ,p.237 – Henriette E. Kameni,op , cit ,p.43   

وال يعترب بقان الؿعؾقمات إيجابا بؾ إكف مرحؾة ما قبؾ تعاقدية مـ أجؾ إطالم الؿممـ لف حقل شروط العؼد قبؾ ( 3)

  22إبرامف .  جقيدة طؿريق ، الؿرجع السابؼ ص 
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  ػسفا بقصػفا مستشارا مفـقا كالؼقاطد وصػا مػصال لؽقػقة تؼديؿ شركة التلمـ  هوتعد هذ

أن يعتؿدها طؼد التلمقـ بداية مـ مؼابؾة صالب التلمقـ إلك كؿا تعد ققاطد سؾقك طامة يجب 

 . (8)دفع االشرتاكات

باإلضافة إلك دور شركة التلمقـ باطتبارها مستشارا مفـقا  االلتزام بالـصقحة والؿشورة : -2 

خر تؼقم بف باطتبارها مستشارا اجتؿاطقا لف وهق تؼديؿ الؿشقرة آلطالب التلمقـ ، فنن لفا دورا 

تعترب  التلوذلؽ طؾك طؽس االلتزام بالؿعؾقمات ، تتطؾب مفارات فـقة  التلو(2)والـصح 

. وهذا الدور تجسقدا اللتزام التعاون (4)مجرد طرض لؾبقاكات حقل الؿـتج أو الخدمة الؿعقـة

كؾ متعاقد ببذل العـاية الالزمة لؾقصقل إلك أفضؾ صقرة بقـ الؿتعاقديـ والذى يعـك ققام 

 التلوطؾك أن يؼع طؾك طاتؼ الؿحرتف التزاما بالتعاون احرتاما لؾثؼة الخاصة (3)حال وأحسـ

 . (3)مؽاكقات اقتصادية ومفارة   فـقة إيضعفا فقف الؿتعاقد معف باطتباره مؼتـعا بؿا لف مـ 

الصادر يف  مـذ حؽؿ محؽؿة الـؼض الػركسقة للؼضائوهذا االلتزام كان ثؿرة االجتفاد ا

كتقجة طدم الؿساواة والؽػاءة بقـ الؿممـ الؿحرتف والؿممـ لف  8413 كقفؿرب 81

طؾك  الػركسلإلك أن قرره الؿشرع (1)الـصقص الؼاكقكقة يفأساس  أيالؿستفؾؽ  ولؿ يؽـ لف 

ـ والقكالء العامقـ وكذلؽ وسطاء التلمقـ. فلصبح هذا االلتزام مطؾقب مـ وسطاء التلمق

وبشؽؾ (2)الؿصرفققـ الذيـ يقزطقن طؼقد التلمقـ وشركات التلمقـ وشركات إطادة لتلمقـ

                                                        

(1) Henriette E. Kameni,op , cit ,p.43      
(2) PATRICE  FIL , op ,cit , p.28  
(3) Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.7 

 833، الؿرجع السابؼ ص  أيقبهدى بـ ( 3)

 832، الؿرجع السابؼ ص  أيقبهدى بـ ( 3)

(6)  -  Cour de cassation, chambre civile 1, du 10 novembre 1964, 62-13.411     
(7)  Camila HABOUBI, op ,cit,no 575 



 

8322 

بصرف الـظر طـ صػاهتؿ وروابطفؿ مع (8)التلمقـ يفطام مطؾقب مـ جؿقع الؿتخصصقـ 

 . (2)شركة التلمقـ

وهذا القاجب مستؿد (4)فقجب طؾك شركة التلمقـ أن تؼدم الؿشقرة والـصح لطالب التلمقـ

مـ الؿؿارسة العؿؾقة وال يؼتصر طؾك وقت ما قبؾ التعاقد بؾ يؿتد صقال سريان العؼد وخاصة 

. فقجب طؾك شركة التلمقـ أن تبقـ لؾعؿقؾ الؿحتؿؾ ما يتعؾؼ بػقائد (3)أثـاء تعديؾف أو تجديده

مـ لف بؿا يخدم وأن تؽقن قادرة طؾك تقجقف الؿم(3)ومخاصر طؿؾقة التلمقـ الؿؼدم طؾقفا

                                                        

مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل طؾك  321/8مـ الؼاكقن حقث أوجبتف الؿادة  واجب تؼديؿ الؿشقرة أصبح مستؿد( 8)

طؾك  321/8ادة  بقـ تؼديؿ الؿعؾقمات ، وتقجب الؿوسطاء التلمقـ وهق التزام مستؼؾ ال يجب الخؾط بقـف و

،  ؾعؿقؾاجات التلمقـقة لقالقسقط أن يجؿع كتابقا وفؼ الطريؼة التل يرغب هبا الضروريات االساسقة واالحت

قامة طالقة ثؼة مبـقة عطك لؾعؿقؾ الـصقحة الؿؽتقبة ، التل تعترب وسقؾة فعالة إلكؿا يجب طؾك القسقط أن ي

لسقق التلمقـ حقث  يجب أن  ليػعؾ ذلؽ وفؼا لؾتحؾقؾ الؿقضقط طؾك الشػافقة والؿعارف الؿتبادلة ، وهق

يؼقم بتحؾقؾ طدد كاف مـ طؼقد التلمقـ الؿعروضة يف سقق العؿؾ مـ أجؾ أن يؽقن قادرا طؾك كصقحة 

األسباب اختارها لف ويؽقن ذلؽ وفؼا لؾؿعايقر الؿفـقة  يالعؿقؾ بلكسب العؼقد  التل تتؽقػ مع احتقاجاتف وأل

ولقة بتػعقؾ ؿسلءلف فسقف يتحؿؾ القسقط والؿممـ الويف حال طدم تؼديؿ القسقط الؿشقرة لؾؿممـ 

 الذى يتققعف الؿممـ لف .  لالضؿان التلمقـ

(2)  Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.7 - Christianne Dubreuil,op   cit ,p.1099  

والتزام يتعؾؼ بؽقػقة تـػقذ يعد ذلؽ مـ صقر االلتزام بالتعاون الذى طرفف البعض بلكف كؾ سؾقك وتصرف ( 4)

العؼقد يحؿؾ طؾك كاهؾ الؿتعاقديـ سقاء كان مديـا أو دائـا ولؿ يؼع االتػاق طؾقف بقـ الؿتعاقديـ اتػاقا 

حؼقؼقا وواقعقا ويرمك يف أوقات الحقاة الطبقعقة لؾعؼد أن يؼقم الؿتعاقد الؿؽؾػ بف ببذل كؾ ما يف وسعف لؽك 

ا اضافقا مـ الػائدة الؿشروطة يف العؼد بؿا يتالءم مع مبادئ حؿاية الضعقػ يجـك الؿتعاقد الؿـتػع بف قدر

 وحسـ تـػقذ العؼقد ومبادئ التحضر يف الؼاكقن الحديث .

والؼاكقن الؿؼارن   رسالة دكتقراه ، كؾقة  ل، واجب حسـ الـقة يف تـػقذ العؼقد يف الؼاكقن التقكس لسػقان الػرج

   282-281ص  2181/2188اسقة ، جامعة تقكس الؿـار ، تقكس ، السـة الدراسقة قالحؼقق والعؾقم الس

(4)  Camila HABOUBI, , op ,cit,no 575 
(5) Ibid ,no 582 
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وتػصح لف طـ (8)يريد أن يتعاقد طؾقفا التلبقلقصة التلمقـ  يففتبقـ لف أوجف الؼصقر ، مصؾحتف 

يريد التلمقـ  التلكؿا يؿؽـ لفا أن تحذره مـ شدة الؿخاصر ،  لطدم كػاية الغطاء التلمقـ

ا أو لؿ يدرك لؿ يؽـ طؾك طؾؿ هب التل، كذلؽ يجب طؾقفا أن تؼدم لف تغطقة لؾؿخاصر (2)ضدها

فائدهتا  فقؿؽـ لطالب  التلمقـ الحضقر إلك شركة التلمقـ لغرض الحصقل طؾك بقلقصة 

 . (4)تلمقـ واحدة فقخرج ومعف مجؿقطة كامؾة مـ بقالص التلمقـ األخرى

ومع ذلؽ فنن التزام الؿممـ باإلبالغ والؿشقرة مؼقًدا بالضرورات التجارية ، حقث يؽقن 

يضر بؿصالح الؿممـ5 لذلؽ ال يؿؽـ أن يطؾب مـ الؿممـ والقسطاء أن  هذا االلتزام بؿا ال

 . (3)يشقهقا مـتجاهتؿ أو يقجفقا الؿستفؾؽ إلك األطؿال الؿـافسة

وهذا الدور الؿطؾقب مـ الؿممـ كؿستشار لعؿقؾ التلمقـ يفدف إلك السؿاح لؾؿممـ لف 

وقد يؽقن طدم االلتزام  ،يتـاسب مع وضعف الشخصل باالستؿتاع بشؽؾ أفضؾ بعؼد تلمقـ 

هبذا الدور مستتبعا طؼقبات طؾقف ، كؿا هق الحال حقث قامت مسئقلقة شركة التلمقـ ألهنا لؿ 

 . (1)، وبعدم مـاسبتف لف(3)تحذر الؿشرتك بعدم كػاية الضؿان

لزام شركة التلمقـ طؾك نب االجتؿاطلوقد ذهب البعض إلك ما هق أبعد مـ دور الؿستشار 

حال طدم  يفيزطؿ أكف ارتؽبفا طـد مؾء االستبقان  وكذلؽ  التللف باألخطاء  إخطار الؿممـ

، كذلؽ الحال ال يؿؽـ لشركة التلمقـ الؿطالبة بؿسئقلقة الؿممـ لف  وجقد رد طؾك االستبقان

 . (2)يؽقن فقفا خطل الؿممـ لف صارخا التلاألحقال  يفطـ تصريح كاذب وذلؽ 

بالؿعؾقمات والؿشقرة إلك أن الؿممـ لف يجب أن يؽقن حريًصا  اوإذا كان الؿممـ مؾتزم

                                                        

(1) Lamy assurances, 2005, op. Cit. p.23    
(2) Yiqing Yang , op , cit ,p.248-249 -  M. B. CRESCENZO-D'AURIAC,op , cit ,p.5   
(3)  Henriette E. Kameni, op , cit ,p.44    – Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.9 
(4) Camila HABOUBI, op ,cit,no 589  
(5) Cass. 1 Re civ. 12 novembre 1998, n° 96-22.625, RGDA 1999, p. 426, note J. Kullmann (1 re  espèce) 
(6) S. Choisez, L’obligation d’information en matière d’assurance sportive, ou la cohérence bottée en 

touche  , RCA 2003, chron. n°3 
(7) Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.10 



 

8324 

يجب أن يؽقن لديف الحد األدكك  طؾك أال يػاجل باألسرار األكثر سفقلة القاردة يف العؼد ، لذا

ن فشؾ الؿممـ كؿفـل يف القفاء بقاجبف يف  الؿعؾقمات والؿشقرة ال يعػل إمـ القؼظة حقث 

بعقًدا طـ أن يؼتصر طؾك الدور السؾبل ، يجب طؾقف   (8)الجتفادالعؿقؾ مـ واجبف يف العـاية وا

السعل إلك الؿعرفة ، مـ خالل صرح األسئؾة مـ أجؾ إثارة الؿـاصؼ الرمادية ، وبالطبع مـ 

 . (2)لف مـ الؿممـ ةخالل قراءة وثائؼ الؿعؾقمات الؿؼدم

تلمقـ ألول مرة  والؿممـ وكستطقع أن كجد فرقا يف الؿعامؾة بقـ الؿممـ لف الذي يققع طؼد 

أكثر سقؽقن  هذا األخقر .لف الذى لف طؼقد متعددة مـذ طدة سـقات مع كػس شركة التلمقـ

 بالتاللحؿاية ضد األسرار التل تشقه ففؿ العؼد 5 ألن لديف بالػعؾ جؿقع الؿعؾقمات الالزمة و

 .(4)ال يجب أن يتؿ إبالغف بـػس صريؼة الشخص العادي

تلمقـ لؿ يعد كؿقـا يصطاد فقف الؼقى الضعقػ وإكؿا يجب طؾك شركة القاقع أن طؼد ال

يرتؽبفا  التلالتلمقـ إضفار حسـ كقتفا مـ خالل مساطدة شريؽفا طؾك تجـب بعض األخطاء 

 إبرامف طؼد يـاسبف وفؼا الحتقاجاتف . بالتاللو

بخصقص فؽرة تؼديؿ الؿشقرة  ل: إن القاقع العؿؾ يالواقع العؿؾ يفتؼديم الؿشورة -3

والـصح مـ شركة التامقـ أو وكالئفا إلك العؿقؾ الؿحتؿؾ بعقدا جدا طؿا سبؼ وأن سطركاه 

كـا إمؿارسات التلمقـ ، حقث  يفسابؼا ، فالتزام شركات التلمقـ بتؼديؿ الؿشقرة يعترب ضعقػا 

ؽؾ طام  وهذا القضع ضاهر الحقاة الققمقة لؾتلمقـ بش يفبعقدون طـ لؿس هذه الجـة الؿثالقة 

 طدة حؼائؼ :  يف

ورقة الؿعؾقمات فؼط  يفأول هذه الحؼائؼ أن تطبقؼ شركات التلمقـ لفذا االلتزام محصقر 

يجاز لـ يسؿح وهذا اإل ،يجاز لألسعار والضؿاكات واالستثـاءات إتحتقى طؿقما طؾك  التلو

                                                        

(1) Cass. 1 Re civ., 25 mars 2003, RCA 2003, comm. n° 179 
(2) Camila HABOUBI, op ,cit,no 590  
(3)  Camila HABOUBI, op ,cit,no  591  
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مـ لف سقف تؼتصر مؼاركتف فؼط بنجراء الؿؼاركة مع مـتجات الشركات األخرى خاصة أن الؿم

 . (8)طؾك سعر التلمقـ والذى يعترب مـ وجفة كظره أهؿ بـقد العؼد

 يفتؽقن مقجقدة  التليظفر الؽثقر مـ االستبعادات  العؿؾلهذه الحؼائؼ أن القاقع  ثاين

طؼد التلمقـ وال تحرتم شركات التلمقـ التزامفا بتحذير الؿممـ لف طـ هذه االستبعادات ، 

 . (2)وهذا يمكد فؽرة أن شركة التلمقـ تؼقل أهنا تغطك كؾ شلء وتػعؾ العؽس

تـشل طـ السقاسة التسقيؼقة لشركات  التلثالث الحؼائؼ هق وجقد الؽثقر مـ الصعقبات 

لفا أن شركات التلمقـ ال تسقطر طؾك أغؾب مبقعات التلمقـ وال يبدو مـ خال التلالتلمقـ و

 لطؾك صريؼة العؿؾ هبذا الؼطاع ، ومـ هـا يستحقؾ تؼديؿ الؿشقرة لؾؿممـ لف خاصة أن بائع

التلمقـ لفؿ هدف واحد هق الحصقل طؾك اشرتاكات العديد مـ العؿالء وذلؽ مـ أجؾ زيادة 

 طؿقالهتؿ .

    كبقرا مـ  االقثائؼ أيضا والذيـ يتحؿؾقن جزء ليؼ حامؾطـ صر رابع الحؼائؼ يليت

وقت أو مجفقد مـ أجؾ االستؿاع إلك الؿشقرة  أيوذلؽ ألهنؿ ال يؼدمقن 5 الؿسئقلقة 

 الؿؼدمة مـ شركة التلمقـ بخصقص مخاصرهؿ .

تؼديؿفا  يفطؾك الجؿقع فائدة االمتثال لفذا الشرط بحسـ كقة شركة التلمقـ  ػلال يخ

 تحسقـ صقرة شركة التلمقـ أمام العؿقؾ . يفقد تسفؿ  التلة لؾؿممـ لف والؿشقر

يؼدمفا لؾعؿقؾ  التلالؿعؾقمات  يفالخالصة أكف يجب طؾك الؿممـ أن يؽقن صادقا وطادال 

الؿحتؿؾ ، كؿا يجب طؾقف تجـب اإلدالء بتصريحات خاصئة طـ شركة التلمقـ مـ أجؾ 

الحصقل طؾك مقافؼة هذا العؿقؾ الؿحتؿؾ ، فنذا قام بذلؽ فنكف يدلؾ طؾك حسـ كقتف تجاه 

يػرضفا  التلالعؿقؾ الؿحتؿؾ ، لقس هذا وفؼط بؾ سقف يتجـب العؼقبات الصارمة 

                                                        

(1) Henriette E. Kameni,op , cit ,p.45 
(2) Ibid 
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 . (8)الؼاكقن

 حسن كقة  الؿممن عـد إعداد االستبقان  -4

طبارة طـ وثقؼة مؽتقبة يضعفا الؿممـ أو مـ يؿثؾف ، ويظفر فقفا طدد معقـ مـ االستبقان 

 يف، يؾتزم الؿممـ بنكشائف لقؽقن بؿثابة دطؿ مادى لؾؿممـ لف  األسئؾة الؿتعؾؼة بخطر التلمقـ

ه مـ الؽشػ ؤسقـ بقاكف ولقس اطػان الغرض مـف تقجقف الؿممـ لف لتحإتصريحاتف ، حقث 

 طـ الظروف الؿعروفة لف ذات الصؾة بتؼققؿ الؿخاصر.

أثـاء إكشاء هذا االستبقان يجب طؾك الؿممـ أن يظفر حسـ كقتف بؽتابة كؿقذج أو صؾب  يف 

 تلمقـ بشروط واضحة ودققؼة ال لبس فقفا 5 وذلؽ ألن الشؽ سقستػقد مـف الؿممـ لف .

تؿاما ومػفقما مـ الؿممـ لف ، فقجب أن يؽقن  مؼروءالذلؽ يجب أن يؽقن االستبقان 

بعبارات واضحة وبحجؿ خط واضح ، وبحقث يؽقن صرح األسئؾة فقف بطريؼة بسقطة وغقر 

مبفؿة مؿا يتقح لؾؿممـ لف تؼديؿ إجابات مرضقة 5 لذا يجب أن يؽقن صرح األسئؾة واضحة 

 جابةا لؾؿممـ لف طـد اإلرباكإودققؼة بؾغة يسفؾ ففؿفا ودون أن تسبب الصقغة الؿستخدمة 

لذلؽ فنن الؿممـ إذا صرح سماال غامضا طؾك الؿممـ لف فال لقم طؾك األخقر إذا  (2)طؾقفا

 .(4)كاكت إجاباتف غامضة

 التلوشامؾة لؽؾ الظروف  -(3)غقر معقبة -ويجب أن تقضع أسئؾة االستبقان بطريؼة سؾقؿة 

كشػ الؿممـ لف طـ الؿعؾقمات الؿراد مـ الؿحتؿؾ أن تمدى إلك تؼققؿ الخطر  فتمدى إلك 

ن أسئؾة االستبقان إغقر جقهرية ، حقث  ة، لذلؽ تعترب الظروف غقر الؿشؿقل(3)الؽشػ طـفا

                                                        

       424ص الؿرجع السابؼ .  محؿد حسام لطػل ،( 8)

(2)  1re Civ., 15 octobre 1991, pourvoi n° 90-11.725 
(3) J. BONNARD, op, cit,,p.139   
(4)  1re Civ., 9 décembre 1997, pourvoi n° 95-21.758 
(5) 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-14.624 
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الحد الذى يجب أن يرتبط بف ردود الؿممـ لف ، لذلؽ  هلتحدد مقضقع العؼد و التل هل

سئؾة الؿطروحة ، لذلؽ ال تؿ اإلدالء هبا وفؼا لأل التليجب أن يتؿ تؼققؿ صدق ودقة البقاكات 

 . (8)يؿؽـ مساءلة الؿممـ لف لعدم تؼديؿف إجابات خارج كطاق هذه األسئؾة

كؿا يجب أن تؽقن أسئؾة االستبقان محددة ، وذلؽ حتك يستطقع الؿممـ لف اإلجابة بطريؼة 

حال طدم إثبات شركة التلمقـ أن األسئؾة قد تؿ صرحفا بطريؼة سؾقؿة  يفمحددة وسؾقؿة ، و

 .(2)محددة فؾـ تتؿؽـ مـ إثبات التصريح الؽاذب لؾؿممـ لفو

لشركات التلمقـ هبدف تحسقـ لغة شركات  الػركسلومـ هذا الؿـطؾؼ فؼد أوصك االتحاد 

وهل: تػاقؿ  يجب تػسقرها التل التلمقـ باالحتػاظ يف ضؾ ضروف العؿؾ ببعض الؿصطؾحات

 ، السؾػ الحسابقة  الؿخاصر، الؿؽافلة  الرسؿؾة ، الؿصادرة ، الضرر ، الحطام ، االستثـاءات 

 الخسارة  واإلكؼاذ. ، الؿعاش السـقي ، الؿخاصر  

، الدمج   ،: الؿصادقة ، البـد هلو كؿا أوصك بضرورة تعريػ بعض الؿصطؾحات 

، العؼقبة ، الحؾقل  ،، التـازل طـ الرجقع ، الخصؿ   الؿخاصر الؿتعددة ،  كتػاع اال  االمتقاز

 .(4)الخبقر يحددها التلالؼقؿة وأخقًرا  األرباح

5 ختقار مـ متعدد اشؽؾ أسئؾة  يفالؿؿارسة العؿؾقة غالبا ما تؽقن أسئؾة االستبقان  يف

 رباكا .إوذلؽ لؾحصقل مـ العؿقؾ الؿحتؿؾ طؾك إجابات أكثر وضقحا وأقؾ 

طـد إبرام طؼد التلمقـ يجب طؾك شركة التلمقـ كقهنا مصؿؿ العؼد أن تثبت حسـ كقتفا 

الؼاكقن وبخاصة بخصقص كتابة طؼد التلمقـ  يفباحرتام كؾ القاجبات الؿـصقص طؾقفا 

                                                        

(1) Civ. 1re, 7 déc. 1982, Bull. civ. I, n° 348. 
(2) -Civ. 1re, 24 juin. Arrêt n° 1205 publié au Bull. civ. RGDA 1997. 1009, note L. FONLLADOSA ; civ. 

3ème 28 mars 2007 arrêt n° 297, RDI ; 2007. 223, obs. P. DES SUET. 
(3)  Lamy assurances, 2005, op. Cit. p. 32-34   
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 العؼد.

العالقة التعاقدية بقـ  كتابة العؼقد بصػة طامة لفا دور هام فقؿا يتعؾؼ بنثبات وجقد

تؼققؿ مدى صالحقة العؼد الؿربم أو طؾك األقؾ تؽقن  يفاألصراف الؿتعاقدة ، كؿا أهنا تساطد 

فالؽتابة تؼدم مزيدا مـ األمان  5 ةتـشل بقـ األصراف الؿتعاقد التلكؼطة دطؿ لحؾ الـزاطات 

طـد سعقف لؿعرفة  لر لؾؼاضإلقف األصراف وتقس فلألهنا تعطقـا شقئا تشقر إلقف لتحديد ما اكت

 إرادهتؿ الؿشرتكة .

طؼد التلمقـ ، فنلك جاكب الؿفام السابؼة لؾؽتابة فنن الؽتابة  يفوتظفر  أكثر أهؿقة الؽتابة 

وتاريخ سريان العؼد ، كؿا ستؿؽـف مـ ، والتزاماتف ، إطالم الؿممـ لف بحؼققف  يفلفا دور كبقر 

العؼد مـ أجؾ احرتم  يفقـ واألحؽام الؿحددة التعرف طؾك الشروط العامة لعؼد التلم

 احتؿقة ألن يؽقن طؼد التلمقـ طؼد ةتؿ التعفد هبا 5 لذلؽ هـاك ضرور التلااللتزامات 

 . (8)امؽتقب

مجال التلمقـ فنن هذا الشرط هق أكثر  يففالؽتابة إذا كاكت شرصا إلثبات العؼقد إال أهنا 

 أهؿقة مـ جؿقع الؿجاالت. 

والؿعروف أن طؼد التلمقـ وشروصف الؼقاسقة ، والؽتابة لقست كافقة ألهنا قد تؽقن غامضة 

غالبا ما تؽقن مشقشة لحؿؾة القثائؼ وال يستطقعقن  التلبؾغة التلمقـ و مؾقئةوثائؼ معؼدة  هل

كؿا أن مصؿؿ العؼد كثقرا ما يؿقؾ إلك مضاطػة الصعقبات أو اخػاء قققد االلتزام ،  (2)ففؿفا

                                                        

، الحؿاية الؼاكقكقة لؾطرف  يساره لحالح ، زيـف لعقد -  341ف   8382ص الؿرجع السابؼ  ، السـفقري( 8)

خاص ، العام الجامعل ، قسؿ الؼاكقن ال ةالضعقػ رسالة ماجستقر ، جامعة طبد الرحؿـ مقره ،بجاي

  23ص  2183/2181

 . يمـ قاكقن التلمقـ الجزائر 2الؿادة  – مـ قاكقن الؿقجبات الؾبـاين 414الؿادة 

(2) Yiqing Yang , op , cit ,p.235. 
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ـ أجؾ االحتػاظ بنمؽاكقة طدم تعقيض الؿطالبات ، وهذه الؿؿارسات كاكت واسعة م

يجب أن  التلالتلمقـ بقضع الشروط  لاالكتشار وكاكت تستحؼ الشجب حتك تدخؾ مشرط

وكذلؽ حظر الشروط ، تؽقن مدرجة بعؼد لتلمقـ لؾسؿاح بنطالم الؿممـ لف بشؽؾ كامؾ 

 . (8)غقر العادلة الؿسقئة

 لزامقة لعؼد التلمقن راج الشروط اإلأوال : إد

طـد كتابة طؼد التلمقـ يجب طؾك شركة التلمقـ إضفار حسـ كقتفا باحرتام متطؾبات قاكقن 

 . (2)التلمقـ فقؿا يتعؾؼ بضرورة إدراج شروط العؼد الؿـصقص طؾقفا

تسؿح لؾؿممـ لف أن يؽقن طؾك بقـة بالشروط العامة  التل هلوهذه الشروط أو البقاكات 

 ولؿحددة لؾعؼد وضرورة احرتامفا .

وثقؼة التلمقـ ال يعترب مساسا بالحرية  يفلزام الؿشرع بضرورة إدراج هذه البقاكات إو

لؿ يؾزم أصراف طؼد التلمقـ بؿضؿقن معقـ بؾ كص طؾك  ةهذه الحال يفكف إالتعاقدية  اذ 

ن مضؿقن العؼد 5 ويجب أن يتضؿـفا العؼد ، بعدها يحدد الؿتعاقد التل العـاصر األساسقة

 . (4)الؿممـ لف مستفؾؽ لتلمقـ يفوذلؽ مـ أجؾ حؿاية الطرف الضعقػ الؿتؿثؾ 

ولتسفقؾ قراءة هذه الشروط يحرص الؿممـ طؾك استعؿال لغة بسقطة واضحة ومػفقمة 

لؾعؼد ، وغالبا ما يتؿ تؽؿؾة الشروط  ؼاكقينالوهذا لقس بالسفؾ مع ما يؼتضقف الؼاكقن والطابع 

 .(3)بحاجة لذلؽ التلالعامة بػفرس وشرح لؾؿصطؾحات 

أسؿاء وطـاويـ األصراف الؿتعاقدة  الشلء "(3)شارة إلكفقثقؼة التلمقـ يجب أن تتضؿـ اإل

                                                        

(1)  PATRICE  FIL , op ,cit , p.50  
(2) Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.10 

 31ص الؿرجع السابؼ جقيده طؿريق ، ( 4)

 23جقيده طؿريق ،  الؿرجع كػسف ص ( 3)

 لؾؼاكقن الؿدين . يلؾؿشروع التؿفقد 8133مـ مشروع وزارة االقتصاد الؿـؼقلة مـ الؿادة  3الؿادة (3)

 . مقجبات لبـاين 413/8الؿادة  – CIMAمـ قاكقن   3/8الؿادة  –فركسل  882/3الؿادة 
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يتؿ فقفا ضؿان الؿخاصر  التلأو الشخص الؿممـ طؾقف ، صبقعة الؿخاصر الؿضؿقكة ، الؾحظة 

يتعقـ دفعفا ، الؼاكقن الؿطبؼ  التلومدة هذا الضؿان ، مبؾغ الضؿان ، والؼسط أو الؿساهؿة 

 لؾؿممـ . لوكذلؽ طـقان الؿؽتب الرئقس (8)طؾك العؼد

إذا كان مـصقصا طؾقفا  لكشروط التجديد الضؿـ5 شارات األخرى أما فقؿا يتعؾؼ باإل

ثاره ، والتزامات الؿممـ لف لؼبقل اشرتاكف بالعؼد آو إهنائف أو وقػ أ (2)وشروط امتداد العؼد

 أو اإلطالن طـ التلمقـ الؿتعدد وشروط هذه اإلطالكات، كاإلطالن طـ الؿخاصر األولك 

كاإلطالن طـ تػاقؿ الخطر ، وكذلؽ شروط اإلطالن 5 والتزاماتف خالل العؼد تـػقذ العؼد 

يتؿ خاللفا دفع التعقيضات ، وأشؽال اإلهناء  التلالؿدة حال الؿطالبة و يفالقاجب تؼديؿف 

الؿتعؾؼة بف  يتؼدير الضرر الؿاد وإجراءاتوكذلؽ أسس ، وكذلؽ اإلشعارات الؿختؾػة 

 .   (4)شارات تتقح لؾؿممـ لف قراءة الشروط العامة لؾتلمقـلتحديد مؼدار التعقيض ، كؾ هذه اإل

وثقؼة التلمقـ تـػرد ببقاكات أخص ، فنلك جاكب بخصقص طؼد التلمقـ طؾك الحقاة فنن 

واسؿ الؿستػقد ، وتاريخ مقالده ، ولؼبف ، اسؿ الؿممـ طؾك حقاتف (3)البقاكات العامة يجب ذكر

ولؼبف إذا كان شخصا معقـا ، والحادث الذى يرتتب طؾك وققطف استحؼاق مبؾغ التلمقـ 

األرباح إذا خقل  يفوكقػقة االشرتاك  ،واألجؾ الذى يتققػ طؾك حؾقلف استحؼاق هذا الؿبؾغ 

هنؿا جزء مـ إلؾؿستػقد حؼ االشرتاك فقفا ، كؿا يجب ذكر شروط التخػقض والتصػقة إذ 

                                                        

مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل أكف يجب أن يحتقى طؼد التلمقـ اإلشارة إلك الؼاكقن الؿطبؼ  882/3الؿادة  تؼرر( 8)

 طؾك العؼد طـدما ال يؽقن الؼاكقن الػركسل هق الؿطبؼ طؾك العؼد 

  113ف  8213ص – الؿرجع السابؼ،  السـفقريويجب أن يحرر شرط االمتداد بشؽؾ ضاهر . ( 2)

(3)  Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.11 

الؿادة  -لؾؼاكقن الؿدين يمـ الؿشروع التؿفقد 8134يؼابؾفا الؿادة –مـ مشروع وزارة االقتصاد  32الؿادة ( 3)

              213ف  8243ص الؿرجع السابؼ ،  السـفقري – CIMAمـ قاكقن  3/8
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 .(8)الشروط العامة لفذا الـقع مـ التلمقـ

 ثاكقا : حظر الشروط التعسػقة

 ـقدطـد صقاغة طؼد التلمقـ يجب طؾك الؿممـ أن يثبت حسـ كقتف مـ خالل تجـب إدراج ب

،هذه البـقد الؿحظقرة لقست مقضع تػاوض أبدا وذلؽ ألهنا تمدى إلك (2)تعسػقة وغقر طادلة

لحاق ضرر كبقر بالؿممـ لف بصػتف مستفؾؽا وتعؿؾ طؾك وجقد خؾؾ كبقر بقـ حؼقق إ

 . (4)والتزامات أصراف العؼد

تعديؾ الشروط التعسػقة غقر العادلة أو اإلطػاء مـفا لؾطرف  لوإذا كان يحؼ لؾؼاض

لؿ يشل أن يرتك طؼد  الؿصريإال أن الؿشرع  (3)الؿذطـ باطتبار طؼد التلمقـ مـ طؼقد اإلذطان

كان الػؼف والؼضاء سقصالن إلقفا حتؿا ، وإكؿا  التلالتلمقـ لتطبقؼ هذه الؼقاطد العامة و

ذطان يبدو مـ خاللفا مدى وطقف الؽامؾ بصػة اإل التليراد بعض الـصقص إحرص طؾك 

 الؿدينمـ الؼاكقن  234وأول هذه الـصقص وأهؿفا هق كص الؿادة (3)طؼد التلمقـ يفالؿتقفرة 

هذا الػصؾ) الخاص  يفيؼع باصال كؾ اتػاق يخالػ أحؽام الـصقص القاردة  "  بلكف   لالؼاض

ففذا الـص . "لف أو لؿصؾحة الؿستػقد  بعؼد التلمقـ ( إال أن يؽقن ذلؽ لؿصؾحة الؿممـ

                                                        

 .الؿصريمـ التؼـقـ الؿدين  214الؿادة ( 8)

(2)  Henriette E. Kameni, op , cit ,p.54   – Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.11 

  431حػقظ دحؿقن ، الؿرجع السابؼ ص ( 4)

تؽقن بقد السؾطة التـػقذية وكذلؽ  مسلءيف فركسا صالحقة اإلطالن طـ بـد   -  مصريمدكك  834الؿادة ( 3)

الؼضاة ، لذلؽ فنن السؾطة التـػقذية الػركسقة لديفا الػرصة إلصدار مراسقؿ مـ مجؾس الدولة والتل يجب 

 ةمسقئالرجقع لفا التخاذ قراره  كؿا يجقز لؾؼضاة يف بعض الحاالت االستثـائقة طـد وجقد بـقد  الؼاضلطؾك 

م مـ مجؾس الدولة ، إضافة إلك ذلؽ فنن تقصقات لجـة الشروط التعسػقة دون االضطرار إلك اكتظار مرسق

 ساطدت  يف الؿؽافحة الػعالة ضد الشروط الؿجحػة بعؼد التلمقـ. 8423التل أكشت طام 

PATRICE FIL , op ,cit , p.53     

  11-13برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص ( 3)
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حؽام القاردة بخصقص طؼد التلمقـ ألطدم جقاز االتػاق طؾك طؽس ا يفطبارتف  يفصريح 

مصؾحة  يفباطتبارها ققاطد آمرة إال أكف يجقز االتػاق طؾك ما يخالػفا إذا كان هذا االتػاق 

 .   (8)ؼاكقنال يفالؿممـ لف بحقث يتؿ مـحف مقزات أكثر مـ الؿـصقص طؾقفا 

جرت شركات التلمقـ طؾك إدراجفا  التلففق خاص ببطالن بعض الشروط  الثاينأما الـص 

وثائؼ التلمقـ وكان يرتتب طؾقفا حرمان الؿممـ لف مـ الضؿان وقد كص طؾك ذلؽ بالؿادة  يف

الشرط الذي  -8يؼع باصالً ما يرد يف وثقؼة التلمقـ مـ الشروط اآلتقة:  "بلكف  (2)مدكك 231

يؼضل بسؼقط الحؼ يف التلمقـ بسبب مخالػة الؼقاكقـ والؾقائح, إال إذا اكطقت هذه الؿخالػة 

ـ لف بسبب تلّخره يف  -2طؾك جـاية أو جـحة طؿدية.  الشرط الذي يؼضل بسؼقط حؼ الؿممَّ

ـ مـ ف إلك السؾطات أو يف تؼديؿ الؿستـدات إذا تبّقـ مـ الظروف أن إطالن الحادث الؿممَّ

كؾ شرط مطبقع لؿ يربز بشؽؾ ضاهر وكان متعؾؼًا بحالة مـ  -4التلخر كان لعذر مؼبقل. 

شرط التحؽقؿ إذا ورد يف القثقؼة بقـ شروصفا  -3األحقال التل تمدي إلك البطالن والسؼقط. 

كؾ شرط تعسػل  -3اص مـػصؾ طـ الشروط العامة. العامة الؿطبقطة ال يف صقرة اتػاق خ

 ".آخر يتبّقـ أكف لؿ يؽـ لؿخالػتف آثر يف وققع الحادث الؿمّمـ مـف

إال لشعقر واضعقف بحؼقؼة أولقة  الؿدينوهذه الـصقص الفامة لؿ ترد بقـ كصقص الؼاكقن 

ـ لف بؽؾ أن طؼد التلمقـ طؼد إذطان ويجب حؿاية الطرف الؿذطـ وهق الؿمم هلأساسقة و

 . (4)القسائؾ

مـ خالل ما سبؼ يتضح لـا جؾقا أن احرتام الؿممـ لقاجب حسـ الـقة تجاه الؿممـ لف 

                                                        

الؿرجع السابؼ ص  السـفقريفال يجقز أن يشرتط الؿممـ أن يبؼك طؼد التلمقـ مؾزما لؾؿممـ لف صقال مدتف . ( 8)

 .  4هامش رقؿ  8323

  مقجبات لبـاين 434الؿادة  - CIMAمـ قاكقن  21الؿادة  –مـ تؼـقـ التليـ الػركسل  884/88يؼابؾفا الؿادة ( 2)

 11ص برهام ططا اهلل  ، الؿرجع السابؼ( 4)
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شروط غقر طادلة  أيلزامقة لعؼد التلمقـ وبعدم إدراجف لؾؿتطؾبات اإل إدراجفيظفر خالل 

طؼد التلمقـ ، إضافة إلك ذلؽ فنن حسـ كقتف  يفبقـ صر لستعؿؾ طؾك خؾؼ اختالل حؼقؼ

 سقتضح جؾقا مـ خالل والئف لؾؿممـ لف طـد صقاغة طؼد التلمقـ وهق ما سـتطرق لف األن : 

 صقاغة عؼد التلمقن  يفحسن كقة الؿممن  -ثالثا

 يفولؽـ الؽتابة (8)صقرة مؽتقبة يفيتطؾب الؼاكقن إلبرام طؼد التلمـ أن يؽقن هذا اإلبرام 

ألهنا قد تؽقن غامضة ، وكثقرا ما تؿقؾ شركات التلمقـ إلك مضاطػة 5 حد ذاهتا لقست كافقة 

مؽاكقة طدم تعقيض الؿطالبات وذلؽ نالصعقبات أو إخػاء قققد االلتزام مـ أجؾ االحتػاظ ب

 طـ صريؼ كتابة وثائؼ بحروف دققؼة ال يتقسر قراءهتا.  

كت تستحؼ الشجب حتك تدخؾ الؿشرع  هذه الؿؿارسات كاكت واسعة االكتشار وكا

وحدد مجؿقطة مـ الشروط القاجب مراطاهتا طـد كتابة طؼد التلمقـ ، فؾؽك يؽقن الؿممـ 

حسـ الـقة طـد صقاغة طؼد التلمقـ يجب أن يؽقن هذا العؼد مؽتقب بلسؾقب ضاهر ، بالؾغة 

 .(2)يتطؾبفا الؿشرع التل

يجب أن يؽتب بالؾغة العربقة لؽـ ال يقجد ما  الؿصريالؼاكقن  يفبالـسبة لعؼد التلمقـ 

 .(4)يؿـع مـ كتابتف بؾغة أخرى غقر العربقة إذا اقتضك الحال ذلؽ

                                                        

مـ  3/8الؿادة  - يمـ قاكقن التلمقـ الجزائر 2يؼابؾفا الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  882/4الؿادة ( 8)

   cimaقاكقن 

،  السـفقريوال يشرتط أن تؽقن القثقؼة مؽتقبة يف ورقة رسؿقة فؼد جرت العادة أن تؽقن مؽتقبة يف ورقة طرفقة . 

  333ف 8314الؿرجع السابؼ  ص 

مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل أن تؽقن كتابة طؼد التلمقـ بالؾغة الػركسقة  882/4أوجب الؿشرع الػركسل بالؿادة ( 2)

 كؿا يؿؽـ ألصراف  العؼد كتابة العؼد بؾغة أخرى غقر الػركسقة  بشرط اتػاقفؿ طؾك ذلؽ .

قتصاد طرض لفذه مشروع وزارة االلؿ يتعرض الؼاكقن الؿدين لؾغة التل يجب أن يؽتب هبا طؼد التلمقـ ولؽـ ( 4)
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فنكف يجب أن تتؿ بطريؼة واضحة ،  الػركسلالؼاكقن  يفبخصقص صقاغة طؼد التلمقـ 

 . (8)حال غؿقضفا فنن الشؽ يتؿ تػسقره بالؿعـك األكثر مالءمة لؾؿستفؾؽ يفومػفقمة و

يؼدمفا الؿحرتفقن لغقر الؿحرتفقـ والؿستفؾؽقـ  التلالقاقع يجب تؼديؿ بـقد العؼقد  يف

وال يؼصد أن تؽقن بـقد العؼد مػفقمة (2)وكتابتفا بطريؼة واضحة ومػفقمة لؾؿستفؾؽ

، إكؿا أن تؽشػ الؽتابة طـ األداء الؿطؾقب مـ  يوالـحق يلؾؿستفؾؽ طؾك الؿستقى الؾغق

، حتك يستطقع الؿستفؾؽ تؼققؿ العقاقب االقتصادية  يإلقف البـد التعاقد الؿستفؾؽ الذى يشقر

 الؿرتتبة طؾقف طؾك أساس معايقر دققؼة ومػفقمة.  

لتسفقؾ قراءة العؼد مـ قبؾ الؿممـ لف يجب أن يؽتب بخط ضاهر وواضح وبدون 

مـ لف ، الفدف مـ ضرورة الؽتابة بصقرة واضحة هق ضؿان إطالم الؿم(4)اختصارات تؼـقة

 . (3)بؿضؿقن لعؼد وتحديد التزامات كؾ صرف مـ أصرافف

           أو أكثر جحؿا ،أن يؽتب الشرط بحروف أكثر ضفقرا ، ومـ أمثؾة الؽتابة بشؽؾ ضاهر 

أو أن ، ف تقجقف الـظر إلقف دأو أن يقضع تحتف خط هب، (3)أو يؽتب الشرط بؿداد مختؾػ الؾقن

أو أن يتؿ ،  (1)أو أن تؽتب بخطقط تغاير بؼقة الشروط،يققع أمامف الؿممـ لف بصػة خاصة 

                                                                                                                                                                     

يجب أن تؽتب وثقؼة  "الؿسللة فلوجب  أن تؽتب وثقؼة التلمقـ بالؾغة العربقة إذا صت هذه الؿادة طؾك أن 

  "التلمقـ بالؾغة العربقة ويجقز أن تصحبفا ترجؿة بنحدى الؾغات األجـبقة ..

 مـ قاكقن حؿاية الؿستفؾؽ الػركسل  842/2الؿادة ( 8)

(2) Cass. Civ. I, 21 janvier 2003, n ° 00-13342 

الذى تؿ إدراجف يف طؼد التلمقـ ويعـك أن الؿدة الؿحددة    d.f.3استئـاف باريس أن االختصار  محؽؿةرأت  (4)

  . شفقر ال يؿؽـ االحتجاج بف ضد الؿممـ لف والذى كان يعتؼد أن التعاقد لؿدة سـة كامؾة 4 هللؾعؼد 

Henriette E. Kameni,op, cit ,p.56   

  38جقيده طؿريق ، الؿرجع السابؼ  ص ( 3)

5 P.22   Cass. CiV. 23 Fevrier 1999,Resp.Civ.et Ass, n ° 
(5) Henriette E. Kameni,op , cit ,p.267  

  8هامش رقؿ  8384ص  الؿرجع السابؼ ،  السـفقري( 1)
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واألفضؾ والؿستحسـ أن يختار ، صار  إ يفأو أن يتؿ وضعفا ، صبعفا طؾك مساحة مؾقكة 

الؿممـ أحد أسالقب الصقاغة هذه ولقس جؿعفا كؾفا بقثقؼة التلمقـ 5 وذلؽ ألن تؼققؿ 

 .   (8)قن غقر مقات لفالؼاضك قد يؽ

الخالصة أكف يجب طـد كتابة بـقد العؼد أن يؽقن هـاك فرق مادى بقـ هذه البـقد وبقـ 

األحؽام األخرى لؾعؼد ، وهذا يعـك أكف يجب أن تؼػز هذه البـقد الؿؽتقبة بلحرف واضحة 

هؾة وهذا يعـك أن تؽقن مرئقة لؾق، لتؾػت كظر الؼارئ بؿجرد رؤيتفا بالعقـ الؿجردة 

مسللة واقع تخضع لؾسؾطة  هلوتحديد ما إذا كاكت الؽتابة بحروف واضحة ، (2)األولك

 . (4)التؼديرية لؼاضك الؿقضقع

حؿاية الؿممـ لف ، وبسبب خطقرة بعض الشروط فؼد تطؾب  يفوإمعاكا مـ الؿشرع 

             االستثـاءات أو ،أو طدم األهؾقة ، أو االستبعاد ، الؿشرع أن تؽقن الشروط الؿتعؾؼة بالبطالن 

وذلؽ حتك يؽقن رضاء 5 (3)أو الؿصادرة صالحة فؼط إذا كاكت مذكقرة بلحرف واضحة لؾغاية

 .(3)لبس أو غؿقض أيالؿممـ لف واضحا ال يشقبف 

 التلومع ذلؽ فال تـطبؼ هذه الشؽؾقات طؾك حاالت البطالن والؿصادرة واالستثـاءات 

 .  (1)يـص طؾقفا الؼاكقن ، إذا ال يعذر أحد بجفؾف بالؼاكقن

فنكف  ،ال يضؿـفا الؿممـ  التلتؾؽ الؿتعؾؼة بالؿخاصر  هلفػقؿا يتعؾؼ باالستبعادات و

                                                        

(1) Henriette E. Kameni,op , cit ,p.57   
(2)  Ibid,p.267  

(4)cass. CiV. 6 Juin 1984,D.1984,153,NOTE P.L.P   -  38جقيده طؿريق ، الؿرجع السابؼ ص  

 CIMAمـ قاكقن  3/2الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل   882/3الؿادة   (3)

  23ص –جقيده طؿريق ، الؿرجع السابؼ ( 3)

.   تحدد باألحرف الؿرئقة يف العؼد بطالن اإلطالن الخاصئ الؿتعؿدشركة التلمقـ غقر مؾزمة بلن وطؾك ذلؽ فنن ( 1)

Cass. Civ. I, 1er décembre 2013, n ° 89-12854 
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طؼد التلمقـ االتػاق طؾك استبعاد بعض األخطار مـ كطاق التلمقـ وقصر التغطقة  يفيجقز لطر

مـ مـف ، وذلؽ تطبقؼا لؿبدأ الحرية التعاقدية الذى التلمقـقة طؾك بعض حاالت الخطر الؿم

 .(8)يسؿح ألصراف العؼد بتحديد محؾف

وهق الذى يتؿ بالتعبقر الصريح مـ قبؾ شركة التلمقـ باستبعاد (2)واالستبعاد قد يؽقن مباشر

، أما االستبعاد غقر الؿباشر فقتؿ طـ صريؼ   يمخاصر معقـة ومحددة مـ مجال الضؿان التعاقد

هذه الشروط يخرج  يفالؿممـ شروصا لؾخطر الذى يضؿـف وهبذا فنن كؾ خطر ال يستق وضع

تضؿـفا  التلصر ايجابقا لؾؿخإمـ كطاق الضؿان ، وهذا يعـك أن شركة التلمقـ تعطك تعريػا 

وتؿ إدراجفا بعؼد التلمقـ  وتظفر بقضقح طدم استعدادها لتحؿؾ الؿخاصر غقر الؿدرجة 

 .  (4)وغقر الؿتػؼ طؾقفا

 يفالقاقع أن شروط االستبعاد كقسقؾة لؾؿممـ لؾتخؾص مـ تبعات الضؿان الذى يؾتزم بف 

لفا أهؿقة كبقرة جدا بخاصة بالـسبة لؾؿممـ لف 5 ألكف قد يظـ أكف مشؿقل  (3)مقاجفة الؿممـ لف

 .    (3)وذلؽ ألن الخطر مستبعد5 بالضؿان إذا تعرض لحادث ما وإذا بف يجد كػسف دون ضؿان 

وذلؽ 5 قجب أن تؽقن شروط االستبعاد واضحة محددة بطريؼة تجذب اكتباه الؿممـ لف ف

لبس أو غؿقض بخصقص الؿخاصر الؿممـة ، وقد  أيحتك يؽقن رضاه واضحا ال يشقبف 

                                                        

  844أحؿد شرف الديـ ،الؿرجع السابؼ ص ( 8)

والػركسل ، مجؾة  الؿصريمـ الضؿان ، دراسة مؼاركة بقـ الؼاكقكقـ  لتػاقد. أشرف جابر سقد ، االستبعاد اال( 2)

يـاير  82حؼقق حؾقان لؾدراسات الؼاكقكقة واالقتصادية ، كؾقة الحؼقق ، جامعة حؾقان ، مصر ،  العدد 

  424، ص  2113

 844أحؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ص ( 4)

   424أشرف جابر سقد  ، الؿرجع السابؼ ص ( 3)

    38، الؿرجع السابؼ ص جقيده طؿريق ( 3)
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ولؿ  الػركسلمـ تؼـقـ التلمقـ  882/3مثؾ هذه الشروط بالؿادة  الػركسلأجاز الؼاكقن 

مـ ذات التؼـقـ طؾك صحة االستبعاد مؼررا  884/8يؽتػ بذلؽ بؾ كص صراحة بالؿادة 

ويؽقن (2)وأن يؽقن مؽتقبا بشؽؾ بارز جدا(8)ضرورة أن يؽقن االستبعاد واضحا ومحددا 

 .   (4)إثبات وجقد هذا االستبعاد طؾك طاتؼ شركة التلمقـ

 يف الالحتجاج بشروط االستبعاد أن يؽقن الشرط وارد لطؼقد التلمقـ الجؿاط يف ػلوال يؽ

مذكرة  يفوثقؼة التلمقـ ، ألن الغالب أن الؿشرتك ال يطؾع طؾقف ، بؾ يجب أن يرد هذه الشرط 

 . (3)مقاجفة الؿشرتك يفالتبصقر حتك يحتج بف 

ذهب إلك ما هق أبعد مـ هذه األحؽام ، بخصقص كؾ طؼقد التلمقـ   لبؾ أن التشريع الصقـ

فؼد قرر واجب الشرح والتػسقر لشروط االستبعاد طؾك طاتؼ الؿممـ لف 5 وذلؽ كتقجة حرمان 

هنا تؽقن فقق مستقى إحقث 5 الؿممـ لف مـ الؿعرفة الؿتخصصة وسقء ففؿ شروط العؼد 

 لمـ قاكقن التلمقـ الصقـ 82فؼرر بالؿادة  ،حؼقؼقة  ففؿف الذى يمدى إلك تؿثقؾ زائػ لـقتف ال

تؼع طؾك  التلضرورة شرح وتػسقر بعض بـقد العؼد ومـفا شروط االستبعاد كلحد القاجبات 

حال طدم شرح هذه الشروط فؾـ تسرى هذه  يفطاتؼ الؿممـ تجاه الؿممـ لف و

 .(3)االستبعادات

                                                        

  423أشرف جابر سقد، الؿرجع السابؼ ص ( 8)

الخسارة واألضرار الـاجؿة طـ ققة قاهرة أو التل سببفا خطل الؿممـ لف تؽقن  " 884/8وقد جاء بـص الؿادة ( 2)

  "طؾك طاتؼ الؿممـ إال ما استبعد يف وثقؼة التلمقـ استبعادا واضحا وأن تؽقن مؽتقبة بشؽؾ بارز جدا 

(3)   Cass. Civ. I, 22 avril 1992, n ° 89-16034; Cass. Civ. II, 21 février 2013, n ° 12.17528  

   434-433أشرف جابر سقد، الؿرجع السابؼ ص ( 3)

Cass. Civ.23 juin19989. B I .n 221 .D .1998.IR.P.175   

مـف والتل قررت ضرورة شرح  82بالؿادة  8443لعام  ضفر واجب التػسقر ألول مرة يف قاكقن التلمقـ الصقـك ( 3)

تؿت مراجعة قاكقن التلمقـ وتؿ تقسقع واجب  2114وتػسقر شروط االستبعاد وإال ال تطبؼ ، ويف طام 
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خطر وطـد وجقد شرط غامض فنكف يػسره تػسقر شرط استبعاد ال يفكؿا أن الؼضاء يتشدد 

 . (8)لصالح الؿممـ لف

سقمدى حدوثفا إلك إبطال  التلففق يتعؾؼ بنحصاء جؿقع الؿقاقػ فقؿا يتعؾؼ بالبطالن : 

لذلؽ يجب أن ، طؼد التلمقـ ، وهق طؼقبة خطقرة ترجع بالعؼد بلثر رجعك إلك كؼطة الصػر 

 . (2)تؼريرها لتؽقن واضحة لقستطقع الؼاض

يرتتب طؾقفا حرمان الؿممـ لف مـ حؼقق  التلاألحقال  هلوفقؿا يتعؾؼ  بالسؼوط : 

 يفيرتؽبفا ، ففذه األحقال مـ أجؾ أن تمخذ  التلالضؿان بسبب الؿخالػات واألخطاء 

االطتبار بشؽؾ صحقح يجب أن تؽتب بشؽؾ ضاهر وأكثر بروزا مـ البـقد األخرى ، ومـ 

إطالن الحادث  يفيؼضك بسؼقط حؼ الؿممـ لف بسبب تلخره أمثؾة هذه الشروط الشرط الذى 

 . (4)تؼديؿ الؿستـدات يفالؿممـ مـف إلك السؾطات العامة أو تلخره 

يجب أن تؽقن مؽتقبة بلحرف واضحة  التلكذلؽ الحال بالـسبة لؿدة طؼد التلمقـ 

ر لعؼد التلمقـ يستطقع الؿممـ لف التعرف طؾقفا تؾؼائقا بؿجرد الـظ(8)وبشؽؾ ضاهر(3)لؾغاية

                                                                                                                                                                     

 التػسقر لقشؿؾ شروط االستبعاد وجؿقع أسباب اإلطػاء أو تؼققد التزام الشركة.

  Yiqing Yang , op , cit ,p .235 
(1) Cass. Civ.CH.14Fev.  1989.D .1989.IR 73 . 20 mars 1989 j.c.p.1989 iv.192 et lypu Ire ch 

.13janr.1989.s.1989.ir.163:164     

تؼرر محؽؿة التؿققز األردكقة أن الشؽ حقل وجقد استبعاد الخطر مـ طدمف يػسر لؿصؾحة طدم االستبعاد ) أحؽام  

 ( 2123ص  8443لسـة  348تؿققز حؼقق رقؿ  –محؽؿة التؿققز األردكقة 

مـ قاكقن التلمقـ  122الؿادة  – مصريمدكك  231الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  882/3الؿادة ( 2)

  يالجزائر

 Henriette E. KAMEN,op , cit ,p.265      -مصريمدكك  231الؿادة   (4)

 فركسل (  882/3طؼد التلمقـ مـ ضؿـ البقاكات اإللزامقة يف وثقؼة التلمقـ ) الؿادة  ومدة( 3)

مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل وجقب ذكر مدة طؼد التلمقـ بلحرف واضحة لؾغاية ، هذا  884/3وقد قررت الؿادة  -
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شارة إلك أن تؽقن مدة طؼد التلمقـ مؽتقبة بلحرف واضحة لؾغاية اإل يفويربر هذا االتساع 

 يفمدى مساهؿتف  بالتاللإلك االهتؿام الؽبقر الذى يؽتسبف الؿممـ لف لؿعرقة فرتة تغطقتف و

 .  (2)طؼد التلمقـ الؿربم

الؼاكقن  يفبعد اكؼضاء مدتف األصؾقة ، ويرتبط بؿدة طؼد التلمقـ فؽرة امتداد طؼد التلمقـ 

ال يؿتد طؼد التلمقـ مـ تؾؼاء كػسف بؾ البد لؽك يؿتد طؼد التلمقـ أن يتؿ االتػاق  الؿصري

التلمقـ بشؽؾ  ةبقثقؼ اطؾك امتداد العؼد مـ تؾؼاء كػسف طؾك أن يؽقن هذا االتػاق محرر

ويشرتط المتداد طؼد التلمقـ أن يؽقن طؼد التلمقـ مـ األضرار وأن تؽقن مدتف محدده (4)ضاهر

وثقؼة التلمقـ يؼضك بامتداد العؼد مـ تؾؼاء كػسف بعد اكؼضاء  يفوأن يؽقن هـاك شرط صريح ، 

مدتف األصؾقة بلكؿؾفا ، وأن يسؽت الؿممـ لف فال  لمدتف الؿحددة ، كؿا يشرتط أن تـؼض

وذلؽ حتك 5 فاذا تقافرت هذه الشروط امتد العؼد لؿدة سـة واحدة فؼط (3)متداداال يفيعارض 

 .  (3)ال يجد الؿممـ لف كػسف مؼقدا تؾؼائقا بالعؼد لؿدة صقيؾة

ذلؽ بحؿاية  رفنذا لؿ يقجد االتػاق طؾك االمتداد بشؽؾ ضاهر فال امتداد لؾعؼد ، ويرب

                                                                                                                                                                     

بسبب اساءت شركات  لويعد هذا الشرط األن أقؾ تربيرا يف الؼاكقن الػركسل حقث إكف كان مربرا يف الؿاض

التلمقـ التل استحقذت طؾك طؿالئفا بالتزامات صقيؾة األجؾ لؽـ األن الؿشرتك أصبح لديف خقار اإللغاء 

 ال يؿؽـ تؼققده بعؼد تلمقـ لؿدة صقيؾة . لوبالتال السـقي

ضاهر يف القثقؼة يجب أن تؽقن مدة التلمقـ مؽتقبة بشؽؾ  "مـ مشروع وزارة االقتصاد أكف  2وقد قررت الؿادة ( 8)

  "الققم األخقر ما لؿ يتػؼ طؾك غقر ذلؽ  وتبدأ مـ ضفر الققم الذى تؿ فقف العؼد وتـتفك يف ضفر

(2) Henriette E. Kameni,op , cit ,p.57   

  424ف  421أحؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ص -مـ مشروع وزارة االقتصاد   4الؿادة ( 4)

 423ف 423الؿرجع السابؼ ص  أحؿد شرف الديـ ،( 3)

 113ف  8284، الؿرجع السابؼ  ص  السـفقري( 3)
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 قد ال يريد االكضؿام إلقف. (8)جلتف لؿجرد سؽقتف بامتداد طؼداالؿممـ لف مـ مػ

يف القاقع  يتطؾب تـػقذ العؼد  . ال تؼتصر العالقة بقـ الؿممـ والؿممـ طؾك إبرام العؼد

قجب طؾك الؿممـ أن يظؾ حسـ الـقة أثـاء سريان طؼد ، فاتصاالت متؽررة بقـ الطرفقـ 

خرق أو مققػ معقـ سقرتتب  ليكقتف هذا يستقجب ضرورة إبالغ الؿممـ لف بالتلمقـ وحسـ 

 وهذا هق مؿا يسؿك التقاصؾ بقـ الؿممـ والؿممـ لف .، طؾقف التلثقر طؾك حؼققف 

مـ أجؾ تغطقة  استعداداتفمؽاكقاتف وكؾ إكذلؽ فالؿممـ يضع تحت أمر الؿممـ لف جؿقع 

خطر فقجب طؾقف أن يؽقن حسـ الـقة مـ خالل حال تحؼؼ هذا ال يفالخطر الؿممـ مـف ، و

ودون وضع العقائؼ أمام حصقل ، داء مبؾغ التلمقـ الؿستحؼ  وفؼا لشروط العؼد لالتزامف ب

 الؿممـ لف أو الؿستػقد لفذا الؿبؾغ .

كؿا أن الؿممـ بحصقلف طؾك البقاكات والؿعؾقمات الؿتعؾؼة بضؿان الؿخاصر  سقاء كاكت 

كات مقضقطقة ، يصبح أمقـا طؾك هذه الؿعؾقمات وال يجب أن يؽشػ بقاكات شخصقة أو بقا

 طـفا لؾغقر باطتبارها أسرارا تخص الؿممـ لف. 

 : التاللتـػقذ طؼد التلمقـ طؾك الـحق  يفوسقف كؼقم بدراسة تػصقؾقة اللتزامات الؿممـ 

 الوفاء بواجب االتصال بالؿممن له .  يفأوال : حسن كقة الؿممن 

إذا كان الؼاكقن قد فرض طؾك الؿممـ لف أن يؽقن حسـ الـقة طـد تؼديؿ التزام الؿعؾقمات 

أثـاء سريان وتـػقذ طؼد التلمقـ ، فنكـا  يفالؿتعؾؼة بالؿخاصر سقاء قبؾ إبرام طؼد التلمقـ أو 

سـجد أن الؿشرع قد فرض طؾك الؿممـ بعض االلتزامات الؿتعؾؼة بقاجب اإلطالن واإلخبار 

كؿا أن الؿشرع قد فرض طؾقف ، بؾف وذلؽ قبؾ إبرام طؼد التلمقـ كؿا سبؼ أن رأيـا سابؼا  مـ ق

                                                        

  113ف   8214ص  ، الؿرجع كػسف السـفقري ( 8)
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مؿـ الؿحتؿؾ  التلأيضا بعض االلتزامات الؿتعؾؼة بنطالم الؿممـ لف ببعض الحؼائؼ واألمقر 

 العؼد . يفتمثر طؾك حؼقق صر بالتاللأن تمثر طؾك سريان طؼد التلمقـ و

خبار الؿممـ لف بحؼائؼ معقـة نحسـ الـقة طـد ققامف بقاجبف ب فقجب طؾك الؿممـ أن يؽقن

تشؽؾ التزام  التلخبار طـ صريؼ مختؾػ اإلشعارات واإلخطارات الرسؿقة ويؽقن هذا اإل

 . (8)تؼديؿ معؾقمات لؾؿممـ لف أثـاء تـػقذ طؼد التلمقـ يفالؿممـ بالقالء 

حالة  ليؼد التلمقـ بنطالمف بفقجب أن يؽقن الؿممـ طادال لؾؿممـ طؾقف خالل فرتة ط

 .  (2)تتخؾؾ طؼد التلمقـ وتمثر طؾك الضؿان وذلؽ لضؿان الحؿاية مـفا

حال تخؾػ  يفوكتقجة لذلؽ يتعقـ طؾك الؿممـ إضفار حسـ كقتف وصدقف تجاه الؿممـ لف 

كؾ حالة يجد فقفا أن الؿممـ لف قد اكحرف  يفالؿممـ لف طـ سداد أقساط التلمقـ ، وكذلؽ 

كؿا يجب طؾك الؿممـ أن يزود ، صار الؿحدد لف بعؼد التلمقـ وذلؽ بؾػت كظره لذلؽ  طـ اإل

وذلؽ حتك يستطقع الؿممـ لف 5 الؿممـ لف بالؿقاطقد الؿحددة لتجديد أو امتداد طؼد التلمقـ 

 اتخاذ قراره وفؼا لؿا يراه صقابا لف .

  .الؿتعؾؼ بدفع قسط التلمقناإلشعار  -1

 يفحال طدم وفاء الؿممـ لف لؼسط التلمقـ لقضع شروط  يفكاكت شركات التلمقـ تؾجل 

تقجب إطذار الؿممـ لف لدفع الؼسط  التلوثائؼ التلمقـ مـ شلهنا أن تخالػ الؼقاطد العامة 

أو الػسخ ، حقث كاكت تضع شروصا  لحال طدم القفاء تطؾب مـ الؼضاء إما التـػقذ العقـ يفو

جراءات بالـسبة لفا بحقث يصبح الؿممـ لف تحت رحؿتفا ، وكان مـ ضؿـ هذه تقسر اإل

طػاءها مـ اإلطذار وأال تتؼقد بؿقاطقد لققػ العؼد طـد طدم سداد قسط إالشروط أن تشرتط 

الؼسط الؿتلخر بلن التلمقـ ، وكان كتقجة ذلؽ أن الؿممـ لف يتػاجل قبؾ أن يـبف طؾقف بدفع 

                                                        

(1)  PATRICE   FIL , op ,cit , p.33  
(2)  Ibid , p.83a 85 
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 . (8)مبؾغ التلمقـ الؿتػؼ طؾقف بعؼد التلمقـ يفالتزامف مقققف وقد تحؼؼ الخطر فقضقع طؾقف حؼف 

طؼد التلمقـ فؼد  يفوأمام مؿارسات شركة التلمقـ ، ومـ أجؾ التقفقؼ بقـ مصالح صر

طؾك الؿممـ احرتام التزامف بنرسال إشعار (4)ل، وكذلؽ العرف التلمقـ(2)أوجبت التشريعات

 حال طدم سداد قسط التلمقـ . يفلؾؿممـ لف 

لؿممـ والؿممـ لف طؾك اال يجقز االتػاق بقـ  بالتاللو(3)ويعد هذا االلتزام مـ الـظام العام

شرط يخالػ هذا االلتزام ، وإن كان مـ الجائز االتػاق طؾك شرط يخالػف بشرط أن يؽقن  أي

 . (3)لؿممـ لفلؿصؾحة ا

فعدم أداء قسط التلمقـ يجقز لشركة التلمقـ أن تـذر الؿممـ لف بؽتاب مقصك طؾقف 

ويذكره (1)أخر مقصـ معؾقم ويبقـ مـف أكف مرسؾ لإلطذار يفمصحقبا بعؾؿ القصقل يرسؾف إلقف 

 بتاريخ استحؼاق الؼسط وبالـتائج الؿرتتبة طؾقف .

ـ يجب أن يقجف فقف اإلطذار ، وطؾك ذلؽ يحؼ ال يقجد مقعاد معق الؿصريالؼاكقن   يف

 الػركسلأما الؼاكقن ، تقجقف اإلطذار  يفلؾؿممـ بؿجرد تخؾػ الؿممـ لف طـ السداد أن يبدأ 

فقجب طؾك شركة التلمقـ أن ترسؾ اإلطذار بعد مضك طشرة أيام مـ تاريخ استحؼاق 

وهذه الؿدة فقفا تراضك مؼصقد بف حؿاية الؿممـ لف الذى قد تقاجفف صعقبات مالقة (2)الؼسط

                                                        

 814برهام ططا اهلل ،  الؿرجع السابؼ ص  -144ف  8131-8134، الؿرجع السابؼ  ص  السـفقري( 8)

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/4الؿادة ( 2)

وقد كؼؾ مشروع  – 238محؿد حسام لطػل ،  الؿرجع السابؼ ص  – 8131، الؿرجع السابؼ  ص  السـفقري( 4)

 مـ هذا الؿشروع   84بالؿادة  لوزارة االقتصاد هذا العرف التلمقـ

(4) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.60  – Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.18 

 131ف  8138، الؿرجع السابؼ  ص  السـفقري( 3)

  8131، الؿرجع كػسف  ص  السـفقري( 1)

 888برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص  -  CIMAمـ قاكقن  84/3 –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/4( 2)
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 . (8)محتؿؾة أو مجرد سفق طـ سداد الؼسط

ن تاريخ هذا إولتقجقف اإلطذار بؽتاب مقصك طؾقف بعؾؿ القصقل أهؿقة كبقرة حقث 

ويرتتب طؾقف ، استؿرارية العؼد والضؿان الؿؿـقح مـ قبؾ الؿممـ  يفاإلطذار يعتؿد طؾقف 

 التلمقصـ شركة التلمقـ ، كؿا أكف يؼطع الؿدة  يفكذلؽ أن يصبح قسط التلمقـ واجب الدفع 

 . (2)تسؼط هبا دطاوى الؿطالبة بالؼسط

لتاريخ إرسال اإلطذار يبدأ سريان الؿقعاد الذى بؿروره يققػ سريان طؼد  التاللمـ الققم 

خالل مدة الثالثقـ يقما الؿذكقرة فنن طؼد  يفوالتلمقـ وهذا الؿقعاد مؼداره ثالثقن يقما ، 

التلمقـ يظؾ ساريا وتضؿـ شركة التلمقـ الخطر الؿممـ ضده  وكرى أن هذه الؿدة صقيؾة 

 يفكسبقا وفقفا ضؾؿ لشركات التلمقـ وبخاصة إذا حدثت الؿخاصر ، كؿا أن فقف اختالل كبقر 

حك بؿصالح شركات التلمقـ لصالح طؼد التلمقـ وأن الؿشرع قد ض يفالتقازن بقـ مصالح صر

 مـة .محػاضف طؾك تغطقة الؿخاصر الؿ

دون أن يؼقم الؿممـ لف بسداد الؼسط  لوبؿرور ثالثقـ يقما مـ تاريخ اإلطذار الرسؿ

لؿدة طشرة أيام فنذا اكؼضت  (4)الؿطالب بف فنن الضؿان يتؿ تعؾقؼف تؾؼائقا ، فقققػ العؼد

 .(3)ذلؽ  يفإهناء العؼد إذا رغبت  يفركة التلمقـ الحرية العشرة أيام دون السداد فقؽقن لش

                                                        

(1) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.60  - Khalifi Taghzouti, et d'autres, op   cit, p.18    

 مـ مشروع وزارة االقتصاد  84الؿادة ( 2)

ومعـك وقػ العؼد أن الؿممـ يتحؾؾ خالل فرتة الققػ مـ ضؿاكف يف حال وققع الؽارثة الؿممـة ، أما ( 4)

  السـفقريقبؼك مؾتزما بدفعف طـ مدة الققػ وال يتحؾؾ مـ التزامف إال إذا فسخ العؼد ) فبخصقص الؼسط 

 (  882برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص  -8111-8134الؿرجع السابؼ ص 

يف أن العؼد بعد فقات مدة  884/4مع الؼاكقن الػركسل  يف الؿادة  الؿصريتقافؼ الؼاكقن ويف ذلؽ الحؽؿ ي( 3)

مـ تاريخ اإلطذار يتؿ وقػف لؿدة طشرة أيام فنذا اكؼضت العشرة أيام مـ تاريخ الققػ فقجقز لؾؿممـ يقم 41

 وقت بعد اكؼضاء هذا الؿقعاد وذلؽ إلك يقم حؾقل الؼسط الجديد.  أيأن يطؾب فسخ العؼد يف 
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مـ خالل حساب الؿقاطقد الؿتعؾؼة باإلطذار يتبقـ لـا أن اإلطذار هق تحذير مـ الؿممـ 

لؾؿممـ لف ضد طقاقب  طدم سداده قسط التلمقـ ، والؿممـ لف غقر مؾزم بالدفع لؽـف سقدرك 

لعدم دفعف طؾك استؿرارية العؼد 5 لذلؽ يجب إرسالف  لوالؿستؼبؾ لمـ اإلطذار األثر الحال

مذكقر فقف مؼدار الؼسط وتاريخف والـتائج الؿرتتبة طؾك طدم الدفع ومقاطقد  لكنشعار رسؿ

 الػسخ.  يفوقػ العؼد والحؼ 

طؼقد التلمقـ طؾك الحقاة   فال يشرتط  يفوهذه األحؽام الؿتعؾؼة بسداد الؼسط غقر مطؾقبة 

التلمقـ طؾك غقر  يفقاصؾ مع الؿممـ لف وفؼا لؾشروط الؿـصقص طؾقفا طؾك الؿممـ الت

 الحقاة .

وتـبع هذه الخصقصقة مـ صبقعة هذا الـقع مـ العؼقد وذلؽ ألن هذا الـقع مـ التلمقـ 

يتبـك ققاطد االدخار والرفاهقة االجتؿاطقة ومجالف هق وجقد الػرد كخطر  ومـ هـا وجد 

 .(8)اختقاريا  تلمقـ مؼتضاه أن يؽقن التزام الؿممـ لف بدفع الؼسط كطاق هذا ال يفاتجاه مستؼر 

فؿتك تؿ إبرام طؼد التلمقـ طؾك الحقاة فنن الؿممـ لف يؽقن مؾتزما بدفع الؼسط األول طؾك 

دفعف فقجقز لؾؿممـ أن يجربه طؾك ذلؽ  يفوإذا تلخر (2)األقؾ وال يستطقع التحؾؾ مـ دفعف

يبدأ الؿممـ بنطذار الؿقمـ لف بالدفع ويؽقن اإلطذار بؽتاب  سائر العؼقد أن يففقجب كؿا 

ف مصحقب بعؾؿ القصقل وفؼ ما سبؼ شرحف ، فنذا لؿ يؽـ لإلطذار كتقجة قمسجؾ مقص طؾ

فنكف بؿرور الثالثقـ يقما فال يققػ طؼد التلمقـ طؾك الحقاة كؿا يققػ سائر طؼد التلمقـ وإكؿا 

أقساط سـقية طؾك األقؾ  ةفنذا كان الؿممـ لف قد دفع ثالثإهناء العؼد ،  يفيؽقن لؾؿممـ الحؼ 

                                                        

 883برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص ( 8)

إجراء  أيمـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل لقس لدى شركة التلمقـ  842/21يف الؼاكقن الػركسل وفؼا لـص الؿادة ( 2)

لؾؿطالبة بالؼسط وال يؿؽـ معاقبة الؿممـ لف بسبب طدم دفعف الؼسط ، وال يؽقن لشركة التلمقـ بعد إرسال 

 اإلطذار ومرور مدة األربعقن يقما سقى إهناء العؼد أو تخػقضف إذا تقافرت شروط التخػقض .
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مـ  211بؾ يخػض ققؿتف صبؼا ألحؽام التخػقض القاردة بالؿادة (8)العؼد فلفنن الؿممـ ال يـ

 الؿدينمـ التؼـقـ  212أو أن تتؿ تصػقة العؼد وفؼا ألحؽام الؿادة  الؿصري الؿدينالتؼـقـ 

 . الؿصري

خطارات مـ قبؾ الؿممـ إتتطؾب إرسال إشعارات و التليقجد كذلؽ الؽثقر مـ الحاالت 

 لف لؾؿممـ خاصة فقؿا يتعؾؼ بعدم  احرتام الؿممـ لف لبـقد العؼد الؿتػؼ طؾقفا.

قد تتعؾؼ بعدم احترام الؿممن له لبـود العؼد  التيفقؿا يتعؾؼ باإلشعارات الرسؿقة  -2

هذه اإلشعارات ال تـدرج تحت شرط وإكؿا تلتك مـ مؿارسات  ، فننالؿتػؼ عؾقفا مسبؼا 

لذلؽ كؾؿا كان الؿممـ يعرف أن الؿممـ لف لؿ يعد يؿتثؾ لؾبـقد (2)محددة لشركات التلمقـ

خرقفا، هذه الؿعرفة مـ قبؾ شركة التلمقـ قد تـتج طـ  يفالؿتػؼ طؾقفا بالعؼد وإكؿا بدأ 

وسقؾة أخرى ، هـا يجب طؾل الؿممـ أن  أيأو  الؿالحظات أثـاء الزيارات أو الؿعؾقمات

يطؾب مـف الؽػ طـ هذا الخرق لبـقد العؼد والعقدة إلك الحدود الؿحددة بالعؼد واحرتام 

إبالغف بالـتائج الؿرتتبة طؾك هذه الخروقات وبعقاقب  ةهذه البـقد الؿحددة مسبؼا مع ضرور

 . (4)هذا الخرق طؾك استؿرارية العؼد يفاالستؿرار 

التصرف باطتباره  يفحال تعديؾ العؼد حقث يستؿر الؿممـ لف  يفؿؽـ أن يتؿ هذا التدبقر ي

حدثت  التلضؿـ إصار العؼد األولك 5 لذلؽ يجب طؾك الؿممـ لػت اكتباهف إلك التغقرات 

هنائف إوكذلؽ طقاقبفا طؾك استؿرار العؼد. وقد يؽقن طقاقب طدم امتثالف وقػ العؼد أو 

 تؿ دفعفا. التلومصادرة األقساط 

تصال بالؿممـ لف وفؼا لؾؿعايقر الؿطؾقبة لتعؽس جؿقع األحقال أن يتؿ هذا اال يفيجب 

                                                        

  Henriette E. Kameni, op , cit ,p.65 – 8323،الؿرجع السابؼ  ص السـفقري( 8)

(2) Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.19 
(3) PATRICE  FIL , op ,cit , p.83a 85  
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 هذه الؿرحؾة . يفإدارهتا لعؼد التلمقـ  يفحسـ كقة شركة التلمقـ 

بعد اكتفاء مدتف امتداد عؼد التلمقن تظفر أهؿقة اإلخطارات الرسؿقة أكثر بخصقص  -4

أن  هل(8)البد مـ تقافر طدة شروط  الؿصريالؼاكقن  يفد التلمقـ األصؾقة : فؾؽك يؿتد طؼ

وأن يقجد شرط صريح بقثقؼة  ،يؽقن طؼد التلمقـ مـ األضرار مدتف خؿس سـقات أو أقؾ 

االمتداد ، وأن  يفالتلمقـ يؼضك بامتداد العؼد مـ تؾؼاء كػسف إذا سؽت الؿممـ لف ولؿ يعارض 

 وأن يسؽت الؿممـ لف وال يعارض االمتداد . ،بلكؿؾفا  لمدة العؼد األصؾ لتـؼض

حال معارضة الؿممـ لف لالمتداد فقجب أن تتؿ هذه الؿعارضة بؽتاب مقصك طؾقف بعؾؿ  يف

امتد فقفا  التلالقصقل قبؾ اكتفاء الؿدة األصؾقة بثالثقـ يقما طؾك األقؾ أو قبؾ اكتفاء السـة 

 بثالثقـ يقما طؾك األقؾ .

حال سؽقت الؿممـ لف وطدم معارضتف المتداد العؼد امتد طؼد التلمقـ لؿدة سـة واحدة  يف

 وذلؽ حتك ال يجد الؿممـ لف كػسف مؼقدا تؾؼائقا بالعؼد لؿدة صقيؾة.

وثقؼة التلمقـ يؼضك بامتداد العؼد فقحؼ لؾؿممـ لف أن  يففنذا لؿ يؽـ هـاك شرط صريح 

 الرئقسلمركزه  يفيعرض االمتداد طؾك الؿممـ بخطاب مسجؾ بعؾؿ القصقل يقجفف إلقف 

وبشرط أن يؽقن الؿممـ لف قد قام بلداء األقساط الؿستحؼة طؾقف طـ الؿدة الؿاضقة ، فنذا أراد 

الؿممـ لف بعدم مقافؼتف طؾك صؾب االمتداد  الؿممـ رفض االمتداد  فقجب أن يؼقم بنبالغ

 .(2)خالل خؿسة طشر يقما مـ وصقل كتاب الؿممـ لف الؿحتقى طؾك صؾب االمتداد

لؾعؼد ولػرتة  الضؿـلفنن معظؿ طؼقد التلمقـ اختارت فؽرة التجديد   الػركسلأما الؼاكقن 

                                                        

مـ  4الؿادة  – 843محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ  ص  – 8213،الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 8)

 مشروع وزارة االقتصاد 

 مـ مشروع وزارة االقتصاد  81الؿادة ( 2)
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 . (8)ال يؿؽـ أن تتجاوز طاما واحد

كذلؽ ، تػؼد طؿقؾفا   التللشركة التلمقـ  اممسػ اتلمقـ أمرفنذا كاكت فؽرة اكتفاء طؼد ال

بتداء مـ هذا التاريخ 5 افؽرة مزطجة لؾؿممـ لف الذى سقجد كػسف غقر مغطك تلمقـقا  فلف

 هناية مدهتا . يفمعظؿ األحقان تـص طؾك تجديدها ضؿـقا  يفلذلؽ كجد أن  طؼقد التلمقـ 

لمقـ أن تخطر الؿممـ لف أو الشخص الؿسئقل هناية طؼد التلمقـ يجب طؾك شركة الت ػلف

قبؾ هناية فرتة قسطف بخؿسة طشر يقما أو حسب الؿدة الؿتػؼ طؾقفا  (2)طـ دفع األقساط

 الضؿـلإهناء شرط التجديد  يفوتذكره بنمؽاكقة مؿارستف لؾحؼ  الضؿـلبشروط التجديد 

وبؿقطد مؿارستف هذا الحؼ ، فنذا لؿ يستخدم الؿممـ لف هذا الحؼ اطترب العؼد مجددا لؿدة 

 سـة واحدة.

أكثر مـ سـة واحدة ، وهذا يتعارض مع أحؽام  الضؿـلحال ما إذا كاكت مدة التجديد  يفو

رط الؼاكقن ، فنن الؿممـ لف وكذلؽ الؿممـ يحؼ لف إهناء طؼد التلمقـ دون تعقيض كؾ طام بش

 أن يؽقن هذا اإلهناء بنشعار مسجؾ بعؾؿ القصقل قبؾ هناية السـة بستة شفقر طؾك األقؾ . 

مع أحؽام الؼاكقن فقحؼ لؾؿممـ لف اختقار إهناء العؼد  الضؿـلحال تقافؼ مدة التجديد  يفو

هناية فرتة السـة الؿجددة طـ صريؼ إرسال خطاب مسجؾ بعؾؿ القصقل لشركة التلمقـ قبؾ  يف

 . (4)ـ طؾك األقؾ مـ تاريخ االستحؼاقشفري

فنذا كان  ،  بخصوص فؽرة تعديل عؼد التلمقنخطارات الرسؿقة كؿا تظفر أهؿقة اإل -3

طؼد التلمقـ إال بؿؼتضك مؾحؼ لقثقؼة التلمقـ  يفتعديؾ أو إضافة  أيالؼاكقن ال يجقز إجراء 

                                                        

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/83الؿادة ( 8)

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 8-884/83الؿادة  (2)

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 884/83الؿادة ( 4)
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ب از أن يؽقن التعديؾ بؽتوالتلشقر بف طؾك هامش القثقؼة بشرط تقققع الؿممـ ، كذلؽ يجق

 .  (8)طؼد التلمقـ يفمقصك طؾقف مصحقب بعؾؿ القصقل يتبادلف صر

التلمقـ مـ األضرار يعترب  يف "مـ مشروع وزارة االقتصاد طؾك أكف  81وقد كصت الؿادة 

مؼبقال الطؾب الؿرسؾ بؽتاب مقصك طؾقف مصحقب بعؾؿ وصقل مـ الؿممـ لف إلك الؿممـ 

متضؿـا امتداد العؼد أو تعديؾف  وهذا بشرط أن يؽقن الؿممـ لف قد قام  لمركز إدارتف الرئقس يف

بلداء األقساط الؿستحؼة طـ الؿدة الؿاضقة وذلؽ ما لؿ يؼؿ الؿممـ بنبالغ الؿممـ لف خالل 

  "الخؿسة طشر يقما التالقة لقصقل الؽتاب بعدم الؿقافؼة طؾك االمتداد أو التعديؾ 

فقػرتض تقافر مجؿقطة مـ الشروط لتعديؾ طؼد التلمقـ مـ قبؾ  الػركسلاكقن أما الؼ

الؿػعقل ، وأن يؽقن  ساري: أن يؽقن الؿممـ والؿممـ لف مرتبطقـ بعؼد تلمقـ  هلالؿممـ  و

هـاك اقرتاح مـ قبؾ الؿممـ بتعديؾ شروط الضؿان أو حذف أو إضافة ضؿان جديد ، وأن 

ف كتابة بقاسطة خطاب مسجؾ مقصك طؾقف بعؾؿ القصقل ، يؼقم الؿممـ بنخطار الؿممـ ل

ولذلؽ ال يػسر  (2)هذه الحالة لـ يتؿ تعديؾ العؼد إال بالؿقافؼة الؽتابقة مـ قبؾ الؿممـ يفو

هذه الحالة يظؾ الضؿان كؿا هق وفؼا  يفسؽقت الؿممـ لف طؾك أكف قبقل لؾتعديؾ ، و

 لإلهناء . الؼاكقينالؿقعاد  يفال إهناء العؼد إلؾظروف الؼديؿة ولـ يؽقن أمام شركة التلمقـ 

 فقؿا يتعؾؼ باإلشعارات الؿتعؾؼة بنكفاء العؼد.  -5

فنن إبرام العؼد يستجقب  بالتاللإن طؼد التلمقـ يفدف إلك تغطقة الؿخاصر الؿستؼبؾقة و

ذلؽ الققت ، لؽـ مققػ الؿممـ لف قد  يفيشعر هبا الؿممـ لف ألسباب معقـة  التللؾحاجة 

يتغقر مع مرور الققت ، وباطتبار أن طؼد التلمقـ مـ العؼقد الزمـقة الؿستؿرة فنكف يجب حؿاية 

                                                        

 مـ مشروع وزارة االقتصاد 3الؿادة  ( 8)

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  882/4الؿادة ( 2)
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طؼقد صقيؾة األمد ال تستجقب لحاجاتف ، لذلؽ كجد مشروع  يفالؿممـ لف ومـعف مـ التقرط 

إهناء العؼد إذا  يفقد أططك لؾؿممـ لف وكذلؽ لؾؿممـ الحؼ  23الؿادة  يفوزارة االقتصاد 

هناية كؾ خؿس سـقات مـ مدة طؼد التلمقـ بشرط  يفزادت مدتف طـ خؿس سـقات وذلؽ 

إخطار الطرف األخر قبؾ اكتفاء مدة الخؿس سـقات بستة شفقر ، فقتؿ اإلهناء كحؼ مـ 

ويجب أن  ،حؼقق الؿممـ بتقجقف خطاب مقصك طؾقف بعؾؿ القصقل يرسؾف إلك الؿممـ لف 

  .اب إلك الؿممـ لف قبؾ اكؼضاء الخؿس سـقات بستة أشفريصؾ هذا الؽت

 884/82دة وفؼا لؿا ورد بالؿا يإهناء العؼد سـق يففنن الحؼ  الػركسلأما بالـسبة لؾؼاكقن 

كسحاب مـ العؼد وإهنائف وذلؽ بعد طؼد التلمقـ باال يفيسؿح لطرمـ تؼـقـ التلمقـ حقث 

 مضك مدة سـة مـ سريان العؼد .   

طـ صريؼ إرسال خطاب مقصك طؾقف ؿممـ أن يعؾـ الؿممـ لف بنهناء العؼد فقحؼ لؾ

 قبؾ شفريـ طؾك األقؾ مـ تاريخ اكتفاء العؼد . االلؽرتوينبالربيد  أو

أو لؼاكقن  الؿصريالؼاكقن  يفوهذا الحؽؿ ال يـطبؼ طؾك طؼقد التلمقـ طؾك الحقاة سقاء 

 . الػركسل

اء العؼد كتقجة تغقر ضروف العؼد فؿـصقص طؾقف فقؿا يتعؾؼ باإلشعارات الؿتعؾؼة بنهن

إهناء طؼد  يفتعطك شركة التلمقـ الحؼ  التل (8) الػركسلمـ تؼـقـ التلمقـ  884/81بالؿادة 

 تغققر –األوضاع الؿرتبطة بالخطر الؿممـ مـف) كتغققر الؿسؽـ  يفالتلمقـ إذا حدث تغقر 

الدائؿ ألكشطة العؿؾ ( وكان  الققػ أو كظامفا تغققر أو – الؿفـة تغققر – االجتؿاطقة الحالة

أن العؼد يغطك الؿخاصر الؿرتبطة  يفلفذا التغققر التلثقر طؾك  الخطر الؿضؿقن والؿتؿثؾ 

 القضع الجديد. يفبالقضع السابؼ والذى أصبح غقر مقجقد 

                                                        

 CIMAمـ قاكقن  23/2يؼابؾفا الؿادة ( 8)
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ل إشعار هذه الحالة يجب طؾك شركة التلمقـ إذا اختارت اإلهناء أن يتؿ هذا اإلهناء بنرسا يف

خالل مدة ثالثة شفقر مـ تاريخ تغققر الظروف   يفمسجؾ مقصك طؾقف بعؾؿ القصقل 

الؿرتبطة بالؿخاصر ، وطؾك أن يسرى مػعقل اإلهناء بعد شفر واحد مـ تاريخ تؾؼك الؿممـ لف 

 هذا اإلشعار .

هذه الحالة إذا كاكت شركة التلمقـ قد قبضت قسط التلمقـ طـ كامؾ السـة فقجب  يفو

لؿ  التلرد جزء مـ الؼسط وذلؽ طـ الػرتة الؿتبؼقة بالعؼد  يفؾقفا أن تظفر حسـ كقتفا ط

يحدث فقفا الؿخاصر والؿحسقبة مـ تاريخ كػاذ اإلهناء وحتك هناية فرتة العؼد وذلؽ طؾك 

 .  (8)اطتبار أن قسط التلمقـ يتؿ سداده مؼدما وهق قابؾ لؾتجزئة

فسخ طؼد  يفالحؼ  الػركسلر مـ تؼـقـ التلمقـ 884/81كذلؽ يحؼ لؾؿممـ وفؼا لؾؿادة 

بتحرير كػسف مـ خطر يبدو لف أثؼؾ مؿا كان "يسؿح لؾؿممـ التلمقـ بعد وققع الؽارثة ، حقث 

أغؾب األحقان يتؿ بعد حادثة مشؽقك  يفيتصقر ، ويستخدم هذا الحؼ طؾك كطاق واسع ، و

سقء كقة الؿممـ لف. كؿا أن هذا الحؼ يظؾ ساريا حتك ولق لؿ  يفؿممـ فقفا 5 حقث يشؽ ال

 وققع الحادث    يفدخؾ  أييؽـ لؾؿممـ لف 

بالربيد ويتؿ ذلؽ طـ صريؼ إخطار الؿممـ لؾؿممـ لف بخطاب مسجؾ بعؾؿ القصقل أو 

 خطار.الؿسجؾ ، ويسرى اإلهناء بعد فقات شفر مـ تاريخ اإل االلؽرتوين

طـ الػرتة مـ الؼسط الؿدفقع مؼدما  اهذه الحالة أن يرد جزء يفويجب طؾك الؿممـ أن 

 هناء .تبدأ مـ تاريخ كػاذ اإل التلوالؿتبؼقة بالعؼد 

خالل شفر مـ تاريخ الؿطالبة 5  يفاإلهناء  يفويجب طؾك الؿممـ أن يستخدم هذا الحؼ 

حال قبقلف  يفإهناء العؼد اطتؿادا طؾك فؽرة الحادث وذلؽ  يفلذلؽ  فنكف ال يؽقن لف الحؼ 

                                                        

   .  141ف   8144، الؿرجع السابؼ  ص  السـفقري( 8)
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تبدأ بعد  التلاستالم قسط التلمقـ بعد شفر مـ طؾؿف بالؿطالبة وذلؽ طـ فرتة التلمقـ 

 الحادث. 

حال اكتؼال مؾؽقة الشلء الؿممـ طؾقف إلك  يفكذلؽ يحؼ لؾؿممـ فسخ طؼد التلمقـ 

ف بعؾؿ القصقل يرسؾف الؿممـ إلك الؿممـ لف ويؼع ذلؽ طادة بؽتاب مقصك طؾق(8)خرآشخص 

الجديد وذلؽ إذا كان قد أخطر باكتؼال الؿؾؽقة ، فنذا لؿ يؽـ قد أخطر بذلؽ فقجقز لؾؿممـ 

ويجقز لؾؿممـ أن يطؾب (2)باطتباره كائبا طـ الؿممـ لف الجديد لإرسالف إلك الؿممـ لف األصؾ

 هذه الحالة مـ وقت أن يعؾؿ بـؼؾ الؿؾؽقة . يفالػسخ 

يحؼ لشركة التلمقـ إهناء العؼد يف غضقن ثالثة أشفر مـ الققم الذي  الػركسلالؼاكقن  يف

 .(4)صؾب كؼؾ الؿؾؽقة إلك اسؿف يؽقن فقف الؿستػقد الـفائل مـ األشقاء الؿممـة

الؼاكقن  يفويؼع ذلؽ  (3)فالس الؿممـ لف يحؼ لؾؿممـ فسخ طؼد التلمقـإحال  يفكذلؽ 

السـديؽ ويجب أن يتؿ  بؽتاب مقصك طؾقف بعؾؿ القصقل يرسؾف الؿممـ إلك  الػركسل

فالس أو التصػقة ، ويجب طؾك خالل ثالثة شفقر مـ تاريخ صدور الحؽؿ باإل يفالػسخ 

الؿممـ إثباتا لحسـ كقتف أن يرد الجزء الؿدفقع مـ الؼسط الؿؼابؾ لؾؿدة الباققة مـ السـة 

لجارية محسقبة مـذ وققع الػسخ  ويؽقن سبب الرد طدم تحؿؾ الؿممـ أية مخاصر طـ هذه ا

 الػرتة ، ويؽقن الرد إلك جؿاطة الدائـقـ. 

 .عؼود التلمقن عؾى الحقاة يفمضؿون التزام الؿممن بحسن الـقة  -6

أما بخصقص طؼقد التلمقـ طؾك الحقاة فنن شركة التلمقـ مؾتزمة بنبالغ الؿممـ لف 

                                                        

 لؾؼاكقن الؿدين  يمـ الؿشروع التؿفقد  8123تصاد يؼابؾفا الؿدة قمـ مشروع وزارة اال 42/8الؿادة ( 8)

 238ف -8413، الؿرجع السابؼ  ص  السـفقري( 2)

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  828/81الؿادة ( 4)

 مـ مشروع وزارة االقتصاد  44/8الؿادة ( 3)
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 بؿعؾقمات معقـة أثـاء سريان طؼد التلمقـ :

وبالحؼقق  لالحساب لبؼقؿة االحتقاص(8)فقجب طؾك شركة التلمقـ إبالغ الؿممـ لف كؾ طام

، مؼدار ققؿة تخػقض العؼد ورأس الؿال الؿضؿقن وكذلؽ  للف طؾك هذا االحتقاص التل

 أو السؾػ طؾك القثقؼة وحتك رهـفا . لتصػقة القثقؼة وقبض االحتقاص

 لالحساب لوالتزام الؿممـ بلن يبؾغ الؿممـ لف كؾ طام طـ هذه الحؼقق طؾك االحتقاص

 لالحساب للؿا تعـقف هذه العؿؾقات طؾك االحتقاص(2)يجب أن تؽقن بؿعؾقمات واضحة ودققؼة

 طقاقبفا الؼاكقكقة والتعاقدية. هلوما 

االستجابة بحسـ كقة لؿطالب الؿممـ لف الؿشروطة كؿا يجب طؾك شركة التلمقـ  

هذه الحالة تتجاوز حسـ كقة شركة التلمقـ فؽرة  يفوالؿؼدمة لفا خالل سريان العؼد ، و

ترد طؾقف لقصبح حسـ الـقة  التلوالحؼقق  لالحساب لالؿعؾقمات الؿؼدمة لف طـ االحتقاص

طة أثـاء سريان طؼد التلمقـ طؾك لطؾبات الؿممـ لف الؿشرو ليجابإباالستجابة بشؽؾ  لطؿؾ

  الحقاة .

أن يستبدل بالقثقؼة األصؾقة وثقؼة (4)الؿصريالؼاكقن  يفكتقجة لذلؽ يحؼ لؾؿممـ لف 

مؼابؾ تخػقض مبؾغ التلمقـ بشرط أن يؽقن قد سدد ثالثة أقساط سـقية طؾك  يفمدفقطة 

 .(3)إلك جقار طـصر الضؿان يوأن يؽقن طؼد التلمقـ مـطقيا طؾك طـصر ادخار(3)األقؾ

                                                        

     Y. LAMBERT-FAIVRE 1998,op, cit , p.733,no 946–مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 842/22الؿادة (8)

  33جقيده طؿريق ، الؿرجع السابؼ ص   – 413محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص   

 مـ  تؼـقـ التلمقـ الػركسل  842/22الؿادة ( 2)

   842/24يؼابؾفا يف الؼاكقن الػركسل الؿادة  – الؿصريمـ التؼـقـ الؿدين  211الؿادة  ( 4)

 .   842/24يحؼ لؾؿممـ لف الؿطالبة بالتخػقض طـدما يتؿ دفع قسطقـ سـقيقـ فؼط وفؼا لؾؿادة ( 3)

   Y . Lambert-Faivre,1998, op, cit , p.733,no 947     

   411محؿد حسام لطػل ،  الؿرجع السابؼ ص ( 3)
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، بؾ إن العؼد  لصؾوال يعترب التخػقض طؼد تلمقـ جديد يحؾ محؾ طؼد التلمقـ األ

باق كؿا هق بـػس شروصف وبـػس مدتف ولؿ يتغقر فقف سقى شلء واحد هق مبؾغ  لاألصؾ

 .(8)التلمقـ الذى خػض ولـ يستحؼ إال طـد اكتفاء مدة القثقؼة األصؾقة

التلمقـ رفض صؾب التخػقض طـد صؾبف مـ الؿممـ لف حتك ولق اتػؼ وال يؿؽـ لشركة 

التلمقـ طؾك غقر ذلؽ 5 فالتحػقض يتؿ بحؽؿ الؼاكقن سقاء صؾبف الؿممـ لف أو لؿ يطؾبف  يفصر

إذا تقافرت شروصف 5 وذلؽ ألن األحؽام القاردة بشلن التخػقض أحؽاما آمرة لقس لألصراف 

 .(2)ؼؼ مصؾحة الؿممـ لف دون سقاه الخروج طؾقفا إال بالؼدر الذى يح

إضافة إلك ذلؽ يحؼ لؾؿممـ لف إذا تقافرت الشروط سالػة الذكر لؾتخػقض أن يطؾب 

وحصقل (4)تصػقة طؼد التلمقـ ، فقرتتب طؾك صؾب التصػقة إهناء طؼد التلمقـ مـ تاريخ الطؾب

 الؿممـ لف طؾك مبؾغ التلمقـ .

ؾؿممـ مفؾة ثالثة شفقر مـ يقم مطالبة الؿممـ لف وتشرتط وثائؼ التلمقـ طادة أن يؽقن ل 

وال تتؿ التصػقة بحؽؿ الؼاكقن بؾ يجب أن  (3)بتصػقة طؼد التلمقـ وذلؽ لدفع ققؿة التصػقة

يطؾبفا الؿممـ لف ، فنذا صؾبفا الؿممـ لف فقجب طؾك الؿممـ االستجابة لطؾبف إذا تقافرت 

العالؼ بذمة الؿممـ مـ ديـ ممجؾ إلك ديـ ، وهذا معـاه تحقيؾ ديـ الؿممـ لف (3)شروصفا 

                                                        

 Picard  -481محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص  – 233ف 8343، الؿرجع السابؼ  ص   السـفقري( 8)

et André  Besson, op, cit , p.642,no 444 

   411الؿرجع السابؼ ص  محؿد حسام لطػل ،( 2)

  8418، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري (4)

جعؾ الؿشرع الػركسل هذه الؿفؾة شفريـ فؼط بؿقجب  -232ف  8344، الؿرجع كػسف  ص السـفقري ( 3)

   842/28الؿادة 

اك ضرف يف الؼاكقن الػركسل ال إلزام طؾك الؿممـ باالستجابة لطؾب التصػقة الؿستقيف شروصف إذا كان هـ( 3)

.  ليربر ذلؽ لتػادى إفالس شركات التلمقـ كتقجة تسابؼ الؿممـ لفؿ يف اسرتداد احتقاصفؿ الحساب استثـائل

   484محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص 
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 يفحال تلخره  يف، ويؾتزم  الؿممـ بدفع الػقائد الؼاكقكقة (8)حال واجب األداء دون إبطاء

 . (2)االستجابة لطؾب التصػقة

كذلؽ يحؼ لؾؿممـ لف أن يؾجل إلك السؾػ طؾك القثقؼة بغرض الحصقل طؾك حاجتف مـ 

وذلؽ إذا تقافرت الشروط سالػة الذكر (4)طؼد التلمقـ الذى يربطف بالؿممـ فلالـؼقد دون أن يـ

لؾؿممـ لف  الحسابل االحتقاصلبالـسبة لؾتخػقض والتصػقة . وتؿثؾ هذه السؾػة جزء مـ 

 وبحقث  ال يتجاوز حدها األقصك ققؿة التصػقة .

القثقؼة حقث يعد  االستجابة لطؾب الؿممـ لف بتعجقؾ سؾػة طؾك يفوال إلزام طؾك الؿممـ 

 يفإال أن العؿؾ كشػ طـ طدم تردد الؿممـ (3)اختقاريالتعجقؾ طؾك حساب القثقؼة 

االستجابة لطؾب السؾػة طؾك أساس أن ققؿة السؾػة مرهقكة بؼقؿة التصػقة وأكف ال يتحؿؾ أية 

ـؼقد بؾ إكف طؾك العؽس يتؼاضك فائدة تعقضف طؿا فاتف مـ استغالل ال(3)مخاصر طـد قبقلف لفا

يعطقفا لؾؿممـ لف ، وإذا تلخر الؿممـ لف طـ دفع أقساط الػقائد الؿستحؼة طـ السؾػة  التل

فقجقز لؾؿممـ أن يشرتط تصػقة التلمقـ فقرا كشرط يدرج لؿقاجفة طدم سداد الؿممـ لف 

 . (1)لؾػقائد الؿستحؼة طؾقف

 الحسابل لاالحتقاصباإلضافة إلك حسـ كقة الؿممـ بخصقص الؿعؾقمات الؿتعؾؼة ب

تجب  لؾؿممـ لف طؾك هذا الحساب فنن حسـ كقة الؿممـ تتقافر أيضا  التلوالحؼقق 

                                                        

   481محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص ( 8)

 Picard et André  Besson, op, cit p.365,no 775 -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  842/28الؿادة  (2)

   483محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص ( 4)

   234ف  8412، الؿرجع السابؼ  ص السـفقري( 3)

 تصػقة    قؿة الوتتحدد ققؿة السؾػة طادة بتسعقـ يف الؿائة مـ ق – 483محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص ( 3)

(6)Picard et André Besson,op,cit,p.776,no397  – Y. Lambert-Faivre,1998  op,cit, p.733,no 949   
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 . (8)بؿقافؼتف طؾك طدول الؿممـ لف وتراجعف طـ التعاقد

  يحؼ لؾؿممـ لف الذى قام بالتقققع طؾك وثقؼة التلمقـ طؾك الحقاة  الػركسلالؼاكقن  ػلف

الؿسجؾ  االلؽرتوينؾؿ القصقل أو بالربيد العدول طـ التعاقد بنرسال خطاب مسجؾ بع

 .  (2)يقما مـ تاريخ إطالمف أن العؼد قد أبرم ثالثقـ خالل  يفوذلؽ 

ن يقما بعد اكعؼاد العؼد فال يحؼ لؾؿممـ لف العدول طـ قالثالث هلفنذا مرت مدة التػؽقر و

العدول طـ التعاقد فقجب طؾك شركة  يفأما إذا استخدم الؿممـ لف حؼف (4)العؼد بعد ذلؽ

خالل  يفوذلؽ (3)التلمقـ إطادة الؼسط الؿدفقع إلك الؿممـ لف وذلؽ بعد خصؿ تؽؾػة العؼد

مدة أقصاها ثالثقن يقما مـ تاريخ استالم اخطار العدول طـ التعاقد ، فنذا تلخر الؿممـ طـ 

لؿعادة فقائد قاكقكقة تؾؼائقة حتك سداد الؿبالغ الؿستحؼة لؾؿممـ لف كتج طـ هذه الؿبالغ غقر ا

 .    (3)سداد هذه الؿبالغ

 . الخطر االلتزام بالتغطقة قبل وقوع يف ثاكقا: حسن كقة الؿممن

الذى يضطر الؿممـ لف لؾتعاقد مع شركة التلمقـ  كؿا أكف  الرئقسليعد الخطر هق السبب 

                                                        

 فؽرة العدول طـ طؼد التلمقـ كحؼ لؾؿممـ لف بعد التعاقد مباشرة .  الؿصريال يعرف الؼاكقن ( 8)

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل. 842/3/8الؿادة ( 2)

(3) Cass.2 Ch CiV. 25 Fevrier 2010, , n° 09-11.352, D. jurisprudence. 2010, n° 12, p 708   

فالؿممـ لف بصػتف مستفؾؽ ال يؾتزم بدفع جزاءات الستعؿالف حؼف يف العدول ، إكؿا يتحؿؾ مصاريػ العؼد ( 3)

فؼط ، وتؽقن تؾؽ الؿصروفات بسقطة ال تمدى إلك طزوفف طـ استعؿال حؼف يف الرجقع ، ويف ذلؽ تحؼقؼ 

..سؿاح  مربرات أيالة ، وتحؼقؼ التقازن بقـ صريف العؼد ، مؿا يسؿح لف بالعدول طـ العؼد دون إبداء لؾعد

  281جبار ، الؿرجع السابؼ  ص 

يف تلمقـ األضرار يحؼ لؾؿممـ لف الرتاجع طـ التعاقد وفؼا  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  842/3/8الؿادة ( 3)

يقم مـ تاريخ إبرام طؼد التلمقـ مع حؼف يف  83ػركسل يف خالل مدة مـ تؼـقـ التلمقـ ال 882/4لؾؿادة 

 اسرتداد قسط التلمقـ بعد خصؿ مصروفات العؼد.
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 .يشؽؾ الؿحقر الذى تتجؿع حقلف العـاصر الؿختؾػة لعؼد التلمقـ 

فنن طؼد التلمقـ هق الحؾ األمثؾ لفذا الخطر الذى يشؽؾ حدثا غقر ممكد القققع ،  بالتالل

ويتخذ هذا الحؾ شؽؾ استجابتقـ مؿقزتقـ تؼدمفؿا شركة التلمقـ : فؿـ كاحقة سقف تؾتزم 

ومـ كاحقة ثاكقة فنن شركة ، شركة التلمقـ بضؿان تغطقة الؿخاصر أثـاء مدة طؼد التلمقـ 

 . (2)حال اكتؿال حدوث الؿخاصر يفودفع التعقيض (8)قف تؾتزم بالتسقيةالتلمقـ س

ضات 5 ألن كؾ صرف فقف يلخذ مؼابال لؿا يعطك ، وفعؼد التلمقـ يعترب مـ طؼقد الؿعا

خطر صقال مدة العؼد سقاء تحؼؼ مؼابؾ تحؿؾ الؿممـ تبعة ال يففالؿممـ لف يدفع الؼسط 

 . (3)حال تحؼؼ الخطر يفمقـ وتعفده بدفع مبؾغ التل(4)لؿ يتحؼؼ أو

وكؾ (3)ثاره كامؾة طؾك الطرفقـ مـذ إبرامفآثاره ويرتب آفعؼد التلمقـ طؼد تام كافذ يـتج كافة 

                                                        

يف رسالتف طـ أسباب  هق أول مـ قدم هذا التؿققز بقـ االلتزام بالتغطقة وااللتزام بالتسقية Moulyيعترب الػؼقف ( 8)

 الؽػالة .  اكتفاء طؼد 

 C. Mouly, Les causes d’extinction du cautionnement, Université de Montpellier I, 1977 

 وقد القت وجفة كظره تليقدا كبقرا يف الػؼف

(2) Eloïse Haddad, Les notions de contrat d’assurance, THÈSE, UNIVERSITE PARIS I PANTHÉOn SORBONNE, 
Ecole de droit la Sorbonne,2017,p.154 - L. Mayaux, Encyclopédie Dalloz, Droit civil, Ass. terr., §141 

  38محؿد حسقـ مـصقر ، الؿرجع السابؼ ص  ( 4)

  33ف  21أحؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ، ص   ( 3)

لعؼد التلمقـ ، مطؾقب مـ الؿممـ تغطقة االلتزامات الـاشئة مـ يقم إبرام  األساسلااللتزام  هلتعد تغطقة الؿخاصر 

العؼد وصقال الؿدة الؿحددة بالعؼد ، وتضؿـ األداء الؿتػؼ طؾقف يف حال وجقد مطالبة ، وهذا األداء هق 

 طؼد مقضقع التزام التسقية الؿرتبط بتحؼؼ الؿخاصر ، بعبارة أخرى فنن شركة التلمقـ لديفا التزامقـ يف

والذى يؼابؾف  "يعـك الحػاظ طؾك الضؿان صقال مدة العؼد يوالذ "التلمقـ : التزام التغطقة والتزام التسقية

 التزام الؿممـ لف بدفع األقساط .  

  L. Mayaux, OP.CIT., §141 

 32محؿد حسقـ مـصقر ، الؿرجع السابؼ ص   - 443رمضان أبق السعقد ، الؿرجع السابؼ ص  ( 3)
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ما هـاك أن تؼدير التزام الؿممـ متققػ طؾك وققع الؽارثة ، فالتزام الؿممـ التزام حال ولؽـ 

مؼداره يتققػ طؾك درجة خطقرة الحادث الؿممـ طؾقف   فؼد ال يدفع شقئا إذا لؿ يؼع الحادث 

 را .وقد يدفع كثقرا إذا بؾغت األضرار حدا كبق، وقد يدفع قؾقال إذا كاكت كتائج الؽارثة قؾقؾة 

أدائف التزامف بالتغطقة قبؾ حدوث الؿخاصر  يففقجب طؾك الؿممـ أن يؽقن حسـ الـقة 

الؿممـ مـفا ، وهذا االلتزام التزام مقجقد بؿجرد اكعؼاد طؼد التلمقـ   حقث يتعفد الؿممـ 

العؼد ويؾتزم بتـػقذ هذا التعفد بالقسائؾ  يفبضؿان الؿممـ لف ضد آثار الخطر الؿتػؼ طؾقف 

 .  (8)حال تحؼؼ الخطر الؿذكقر يفاسبة الؿـ

أمر محسقس ففق  يففالتزام الؿممـ بالتغطقة التزام كشعر بقجقده وال كستطقع أن كبؾقره 

غاية  يفثار قاكقكقة آمثؾ االمتـاع طـ طؿؾ لقس لف وجقد مادى مؾؿقس ، إال أكف يرتتب طؾقف 

 .(2)األهؿقة

مـ أجؾ تغطقة الخطر  استعداداتفاتف وكؾ فالؿممـ يضع تحت أمر الؿممـ لف جؿقع إمؽاكق

 .(4)الؿممـ مـف 

وال يؼؾؾ مـ وجقده أن الخطر قد (3)لعؼدـ بتغطقة الخطر مقجقد صقال مدة افالتزام الؿمم

لذا سقاء لؿ يتحؼؼ الخطر الؿممـ مـف وسقاء لـ يتحؼؼ أبدا هذا الخطر ، فالؿممـ (3)ال يتحؼؼ

ما تعفد بف ، وبالتلكقد فنن استعدادات الؿممـ طؾك هذا الـحق سقف تؽبد  إلتؿاممستعد 

                                                        

ريب دطابد فايد ، تصقر حديث اللتزام الؿممـ يف طؼد التلمقـ ، مجؾة الدراسات الؼضائقة  معفد الت د.( 8)

  82ف  881ص  2181ديسؿرب   82والدراسات الؼضائقة ، وزارة العدل ، االمارات العربقة الؿتحدة ، العدد 

  82ف  881طابد فايد ، الؿرجع كػسف   ص ( 2)

 ف   طابد فايد الؿرجع كؼس( 4)

 32محؿد حسقـ مـصقر ، الؿرجع السابؼ ص   ( 3)

  33ف   21أحؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ، ص ( 3)
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 . (8)مشروع التلمقـ كػؼات ومصاريػ صائؾة

إن طؼد التلمقـ باطتباره طؼدا تبادلقا يـشئ التزامات متؼابؾة طؾك طاتؼ كؾ مـ الؿممـ 

خذها طؾك طاتؼف والؿممـ لف ، فنذا كان الؿممـ لف يتعفد بتحؿؾ تبعة الخطر الؿممـ ضده وأ

 .(2)خرمؼابؾ تعفد الؿممـ لف بدفع األقساط بحقث يعترب التزام كؾ صرف سببا اللتزام اآل

ويػرتض أن (4)قساطفااللتزام بالتغطقة يؿثؾ طؾك هذا الـحق سبب التزام الؿممـ لف بدفع األ

  مـ الضؿان محؾ التزام الؿممـ اكؾ جزء مـ الؼسط محؾ التزام الؿممـ لف يؼابؾ جزء

ن الؿممـ ال يؿـح ضؿاكف مجاكا ويرتتب طؾك ذلؽ إذا تققػ الؿممـ لف طـ دفع الؼسط فن

أن  يفلفذا مـحف الؼاكقن الحؼ (3)بدون مؼابؾ ، بؾ سقضع حدا لاللتزام بتغطقة الؿخاصر أو

يققػ التزامف بالضؿان ، وإذا أوقػ الؿممـ الضؿان كجزاء إلخالل الؿممـ لف بدفع الؼسط 

فنكف يظؾ دائـا بالؼسط خالل فرتة الققػ ، وهذا لقس تطبقؼا لؿـطؼ التبادلقة بقـ االلتزامات 

قة بقـ أداء االلتزام الؿؾؼك طؾقف ، فؿـطؼ التبادل يفوإكؿا طؾك سبقؾ العؼقبة لؾؿممـ لف الؿفؿؾ 

 .  (3)وقػ االلتزام الؿؼابؾ لف  أن يتؿااللتزامات يستقجب طـدما يققػ أحد االلتزامات 

                                                        

 82ف   882-881طابد فايد ، الؿرجع السابؼ ، ص ( 8)

وقد القك مػفقم االلتزام بالتغطقة اكتؼادات كثقرة حقث يعتربه بعض الػؼف خالل مـ أي شلء حقث إن الضؿان غقر 

داء وال فقائد خالل فرتة االكتظار.، كؿا أكف ال تقجد أي طؼقبة حقث ال يؿؽـ لؾدائـ أن يطؾب إما مطؾقب األ

تـػقذ االلتزام بالتغطقة جربيا أو الحصقل طؾك تعقيضات طـ طدم األداء. فنذا طدكا إلك مػفقم االلتزام بؿعـاه 

 تغطقة هراء .الػـل الدققؼ وهق العالقة بقـ الدائـ والؿديـ   فنن االلتزام بال

 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ., 1999   
cette analyse est d’ailleurs reprise dans des thèses récentes V. Mazeaud L’obligation de couverture cit. et 
N. Bargue, Essai sur la notion de garantie, Th. dactyl. Université Paris I, 2008, §161 et s s 

 33ف   23أحؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ، ص ( 2)

 21ف  828طابد فايد ، الؿرجع السابؼ ، ص ( 4)

(4) L. Mayaux, OP.CIT., §141  

 22ف  822طابد فايد ، الؿرجع السابؼ ، ص ( 3)
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حدود  يفكف محصقر إوإذا كان االلتزام بالتسقية محددا بالضرورة مـ حقث الؽؿ 5 حقث 

تؼدمفا شركة  التلؾ قمبؾغ التلمقـ الؿتػؼ طؾقف ، كذلؽ فنن االلتزام بالتغطقة مؼقد بالتػاص

 تتعؾؼ بتحديد الؿخاصر الؿشؿقلة . التللمقـ والت

فتحديد الؿخاصر مرتبط  بـقطقـ مـ الشروط وهؿا : شروط الضؿان ، واستثـاءات 

 التحديد الدققؼ لؾؿخاصر الؿممـ طؾقفا. يفتساهؿ بطريؼة مختؾػة  التلالضؿان و

قن أحداثا الغالب تؽ يفتعترب شروط الضؿان متطؾبات طامة ودققؼة يخضع لفا الضؿان ، و

تتحؿؾفا شركة  التلوجقد التزام تغطقة الؿخاصر  يفخارجة طـ مقضقع العؼد ، ويعتؿد طؾقفا 

تحديد مدى الضؿان ، مع تؼؾقؾ احتؿالقة  يفوتساهؿ هذه الشروط بشؽؾ كبقر (8)التلمقـ

 الؿخاصر .

ففذه الشروط هتدف بقضقح إلك تشجقع الؿممـ لف طؾك تقخك الحذر والحقطة  ومـفا 

تلمقـ الؿسئقلقة مـ حقادث السقارات اشرتاط الحصقل طؾك رخصة  يفك سبقؾ الؿثال طؾ

 ققادة محددة .

كؿا أن البعض مـ هذه الشروط تذهب إلك أبعد مـ ذلؽ طـ صريؼ وضع ترساكة حؼقؼقة  

   يجب تـػقذها قبؾ سريان الضؿان  التللؿـع الؿخاصر أو الحد األدكك مـ تدابقر الحؿاية 

ن هذه التدابقر شرصا مسبؼا لؾضؿان الذى يمجؾ إلك أن يتؿ االكتفاء مـ هذه طؾك أن تؽق

جراءات  ومـ قبقؾ هذه التدابقر تدابقر الحؿاية واألمـ إلبرام طؼد التلمقـ ضد مخاصر اإل

تؼدم مـتجات باهظة الثؿـ كالؿجقهرات وما إلك  التلالسرقة ، ال سقؿا فقؿا يتعؾؼ بالؿتاجر 

ذلؽ ، حقث يؽقن هـاك حاجة إلك تركقب جفاز كامؾ ومتؼـ لحؿاية الػتحات الرئقسقة لفذه 

يتؿ الجؿع بقـ األلقات القدوية : كاألقػال  األبقاب والـقافذ ، وغالبا ما هلالؿتاجر ، و

                                                        

(1) Bigot, Beauchard, Heuzé, Kullmann, Mayaux, Nicolas, Traité de droit des assurances, T.3 L.G.D.J , 2014, 
n° 1712      
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فة إلك أجفزة آلقة معدكقة صؾبة ، مع والؿصاريع الخشبقة ، وكقافذ واققة مـ السرقة ، إضا

 وأجفزة إكذار ومراقبة . لتحؽؿ كفربائ

تؿثؾ هذه اإلجراءات الققائقة شرصا ضروريا لتقلك مسئقلقة شركة التلمقـ ، حقث يطؾب 

 مـ الؿممـ لف االلتزام هبذه اإلجراءات بدقة متـاهقة . 

اللتزام بالتسقية تعارض فؿػفقم الضؿان الذى يستدطك االلتزام بتغطقة الؿخاصر ، وا

تؽقن  التلتشقر إلك ضروف خاصة وحاالت معقـة مـ إدراك الخطر و التلاستبعاد الضؿاكات 

 تغطقة شركة التلمقـ. يفمستبعدة وال تدخؾ 

معقـ وذلؽ  لإجراء شؽؾ يفنن شروط الضؿان ال تخضع أل الؼاكقينمـ حقث الشؽؾ 

 طؽس االستثـاءات مـ الضؿان .

دا ال يجب أن تؽقن شروط الضؿان رسؿقة ومحددة أو حتك يتؿ اإلشارة بشؽؾ أكثر تحدي

فؼط أن تؽقن واضحة ودققؼة . أما االستثـاءات مـ  ػلإلقفا بلحرف واضحة لؾغاية ، بؾ يؽ

وثقؼة  يفتخضع لؾطبقعة الرسؿقة ويتطؾب أن تؽقن مؽتقبة بدقة وبلحرف ضاهرة  فلالضؿان ف

ستثـاءات التغطقة إلك اى يـطبؼ طؾك شروط الضؿان وبالؿثؾ ويرجع معقار الدقة الذ (8)التلمقـ

 حظر لجقء شركة لتلمقـ إلك مػاهقؿ غامضة أو غقر محددة .

الؿتعؾؼة بتدابقر الحؿاية  بخصقص شروط الضؿان وبخاصة بعض الؿتطؾبات التـظقؿقة

، أما (2)لؿعايقراإلشارة إلقفا فؼط دون مزيد مـ التػاصقؾ حقل الطبقعة الدققؼة لفذه ا ػلفنكف يؽ

االطتبار  يفاستبعاد الضؿان فنكف يجب أن يؽقن مصحقبا بؿعؾقمات وتػاصقؾ يجب أخذها 

 .  (4)طـد االقتضاء

                                                        

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل   884/8الؿادة ( 8)

(2) Cass. 1ère civ., 8 octobre 1974, n° 73-12497 
(3) Cass. 3ème civ., 24 mars 2015, n° 13-25737 
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تسؿح لؾؿممـ لف أن يعرف بالضبط مدى الخطر  التل هلوهذه الشروط وهذه االستثـاءات 

 .(8)الؿممـ طؾقف 

 االلتزام بالتسوية ) أداء التعويض( يفثالثا : حسن كقة الؿممن 

هذه الحالة يـتؼؾ حسـ كقة  يفأثـاء تـػقذ طؼد التلمقـ يؿؽـ أن يؼع الحادث الؿممـ مـف ، و

هذه الحالة  يفالؿممـ مـ التزامف بالتغطقة إلك التزامف بالتسقية أو بدفع التعقيض الؿستحؼ ، و

 األساسلقمات والتزامف باالستعداد بالتزامف يؿؽـ الؼقل بلكف تؿ استبدال التزام الؿممـ بالؿعؾ

 . (2)بلدائف تجاه الؿممـ لف أو الؿستػقد مـ طؼد التلمقـ الؿربم

  .ت التعويضاجراءإ يفأ :حسن الـقة 

يجب طؾك كؾ شركة تلمقـ احرتام كؾ الؿتطؾبات الؼاكقكقة الؿتعؾؼة بنجراء التعقيض طؾك 

 هذا اإلجراء. يفأن يؽقن سريعا وطادال 

مراجعة الحسابات والتحؼؼ مـ  يفبصدد مؿارسة حؼفا  هلفقجب طؾك شركة التلمقـ و

التعقيض ، وكذلؽ التحؼؼ مـ  يفتـشل طـفا مسئقلتفا  التلحدثت  و التلحؼقؼة الؿخاصر 

 .(4)وجقد احتقال مـ طدمف ، وأن تحرتم الؿقاطقد الـفائقة لؾتعقيضات والؿحددة بعؼد التلمقـ

ـ حدوث الؿخاصر ومطالبتف بالتعقيض الؿـصقص طؾقف بعؼد التلمقـ فنطالن الؿممـ لف ط

قد تمدى إلك دفع تعقيض  التلحدثت و التليـشل طـف طؿؾقة مراجعة دققؼة لؾؿخاصر 

لؾؿستػقد خالل الققت الؿحدد إذا كان مـ الؿحتؿؾ أن تـطقى هذه الؿخاصر طؾك مسئقلقة 

                                                        

(1) Cass. 2ème civ., 16 décembre 2004, n° 03  -18232.      

هق دفع التعقيض الؿستحؼ فؼط ولذا فنكف يرى أن حسـ كقة  لبعض الػؼف يرى أن التزام الؿممـ األساس( 2)

الؿممـ يف هذه الؿرحؾة لؿ يعد يفدف إلك تـظقؿ التزامف بالؿعؾقمات ، بؾ أداء الخدمة وهك دفع التعقيض 

 الؿستحؼ .

 PATRICE  FIL , op ,cit , p.85     

 طؾك التلمقـ  اإلشراف والرقابة مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن  1مؽرر / 33الؿدة ( 4)
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 شركة التلمقـ .

 لقطاع التلمقـ إال أكف ال يـبغ يفشركات التلمقـ العامؾة  وإذا كاكت هذه الؿراجعة لحؿاية

تـػقذ هذه الؿراجعة طـ صريؼ الؿساس بحؼقق الؿستػقد ، وحرصا طؾك ذلؽ ولؽك يتؿ 

تحرص طؾك ضرورة ذكر فرتة  (8)طؼد التلمقـ فنن التشريعات يفالتقازن بقـ حؼقق صر

، وهذه الػرتة بؿجرد ذكرها تصبح مؾزمة لشركات التلمقـ ويتؿ  (2)التعقيض بقثقؼة التلمقـ

مراقبتفا مـ خالل هقئات اإلشراف والرقابة طؾك التلمقـ ، وهذا اإلجراء يقضع لؾحد مـ 

حقث 5 مصؾحة لشركات التلمقـ  فقف طدم التلخقر التلخقر الذى يغضب حؿؾة القثائؼ ، كؿا أن

                                                        

 طؾك التلمقـ اإلشراف والرقابة مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن  1مؽرر / 33الؿادة ( 8)

الؿقاطقد الـفائقة الؿػروضة طؾك شركات التلمقـ تتعؾؼ بشؽؾ أساسل بعرض التعقيض أما يف الؼاكقن الػركسل فنن 

، وما يتطؾبف قاكقن التلمقـ هق الققت بقـ لحظة إبالغ شركة التلمقـ بالحادث وإبالغ  ةولقس تعقيض الؿطالب

 خالل األخقرة بعرض التعقيض . بالـسبة لعرض التعقيض بخصقص التلمقـ مـ األضرار فقجب أن يتؿ يف

يقم  83يقم مـ تاريخ استالم الؿطالبة ، ويف حال قبقل طرض التعقيض يجب أن تتؿ التسقية القدية خالل 41

مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل .أما بخصقص  232/8ؾ الؿممـ لف وذلؽ وفؼا لؾؿادة مـ قبمـ الؿقافؼة طؾقفا 

يقم مـ االتػاق طؾقفا ، كؿا يجب  83السقارات فنكف يحؼ لؾؿممـ لف العدول طـ التسقية بعد  لقةمسئقتلمقـ 

طؾك شركة التلمقـ دفع مبالغ التعقيض الؿتػؼ طؾقفا بالتسقية القدية يف خالل شفر واحد بعد فقات فرتة 

خصقص التعقيض مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل ، أما ب 288/82و288/81العدول طـ التسقية وفؼا لؾؿقاد 

فقجب تخصقص التعقيض الـاتج طـ هذا الضؿان لؾؿممـ طؾقف يف غضقن ثالثة أشفر طـ الؽقارث الطبقعقة 

مـ تاريخ تؼديؿ الحالة الؿؼدرة لؾبضائع التالػة أو الخسائر التل تؽبدهتا ، دون اإلخالل بلحؽام تعاقدية أكثر 

مـ تؼـقـ  823/2الؽارثة الطبقعقة وذلؽ وفؼا لؾؿادة  مالءمة ، أو مـ تاريخ إصدار قرار إداري يؼضل بحالة

 التلمقـ الػركسل .

يف مصر طؾك إلزام الؿممـ بسداد مبؾغ التلمقـ يف مقطد غايتف ثالثقـ يقما مـ تاريخ  لوقد جرى العرف التلمقـ( 2)

ومدى ما  تـدات الالزمة لؾتثبت مـ صحة ما يطؾبفيف مبؾغ التلمقـ بالبقاكات والؿسامداد صاحب الحؼ 

 ( .243يتؿسؽ بف مـ حؼقق .   ) محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص 
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 يفا أهنا تؼك كػسفا مـ التعرض لؾعؼقبات والؿتؿثؾة يعزز صقرة العالمة التجارية لفا ، كؿ

الػائدة الؿحددة بلحؽام الؼاكقن كتعقيض طـ الضرر القاقع طؾك الؿممـ لف مـ جراء التلخقر 

دفع التعقيض ، وهذا الضرر مػرتض ال يؾتزم الؿممـ لف بنثبات وققطف مـ جراء  يف

حال إثبات سقء  يفـ خسائره طـ التلخقر .كؿا يجقز لؾؿممـ لف الؿطالبة بالتعقيض ط(8)التلخقر

 كقة الؿممـ . 

استالم التعقيض،  يفشخص لف مصؾحة  أيطؿؾقا تتؾؼك شركة التلمقـ مطالبة الؿممـ لف أو 

والؿمقت لؾؽارثة ،  لهذه الحالة تؼقم الشركة بعؿؾ مؾػ لؾؽارثة وتضع فقف التصقر الؿبدئ يف

 أيلؾؽارثة وتلكدها مـ طدم وجقد  للـفائحال حصقل الشركة طؾك التصقر الؽامؾ وا يفو

شؽقك حقل مطالبة الؿممـ لف فقجب طؾك شركة التلمقـ تؼديؿ التعقيض وفؼا لؾشروط 

 .(2)حددهتا مع الؿممـ لف التلالتعاقدية 

حال طدم اكتؿال مؾػ الؽارثة فقجب طؾك شركة التلمقـ إضفارا لحسـ كقتفا أن تؼقم  يفأما 

 . (4)يجب طؾقف أن يؼقم بتقفقرها التللك بعض الؿستـدات بنبالغ الؿديـ بحاجتفا إ

أطؾـ طـفا الؿممـ  التلتتعؾؼ بالققائع  التلقد يـشل مققػ أخر وهق شؽقك شركة التلمقـ 

هتدف إلك  التلجراءات هذه الحالة يجب طؾك شركة التلمقـ أن تؼقم باتخاذ التدابقر واإل يفلف  

 حجؿ5 فتتحؼؼ شركة التلمقـ مـ خالل قسؿ الؿطالبات مـ وققع الخطر  و (3)إضفار الحؼقؼة

 الضرر الذى لحؼ بالؿممـ لف وذلؽ لتحديد مسئقلقتفا وتعققـ مبؾغ التلمقـ .

                                                        

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل . 288/82الؿادة ( 8)

(2) Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.20 

 طؾك التلمقـ   اإلشراف والرقابة مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن  1مؽرر / 33الؿادة ( 4)

طؾك التلمقـ وهذه اإلشراف والرقابة مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن  1مؽرر / 33وهذا محدد بـص الؿادة ( 3)

 الؿعايـة واالستعاكة بالخرباء    هلاإلجراءات 
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هذه الؿرحؾة قد يتؿ مساطدة شركة التلمقـ طـ صريؼ خبقر أو أكثر مـ أجؾ أن تمخذ  يف

لمقـ لفذه التؼارير قامت بسداد التعقيض لؾؿممـ االطتبار ، فنذا امتثؾت شركة الت يفتؼاريرهؿ 

كثقر مـ  يفوهذا وضع كادر ألكف  -لف أو لؾؿستػقد ، أما إذا لؿ تؿتثؾ الشركة لفذه التؼارير

 يفوذلؽ ألن تؼارير الخرباء غقر مؾزمة لشركات التلمقـ مثؾفا  -األحقان يتؿ اتباع هذه التؼارير

فقحؼ لؾؿممـ لف أو الؿستػقد الؾجقء إلك اإلجراءات  مثؾ التزام الؼضاة تجاه هذه التؼارير

 .(8)الؼاكقن لؾحصقل طؾك التعقيض يفالؿـصقص طؾقفا 

طؼد التلمقـ بخصقص  يفحال حدوث كزاع بقـ صر يفيدلؾ طؾك أكف  العؿؾلالقاقع 

بدال مـ الؾجقء  (2)معظؿ األحقان التسقية القدية يفالتعقيض الؿستحؼ فنن األصراف تختار 

صالح جؿقع األصراف بسبب الطقل الؿػرط لإلجراءات  يفلؼضاء  ويربر ذلؽ بلكف إلك ا

وتؼؾب قرارات الؼضاة فقؿا يتعؾؼ بؿبؾغ التعقيض الؿؿـقح ، (4)الؼضائقة وكػؼتفا العالقة

 .(3)يػضؾقن التقصؾ إلك اتػاق سلء بدال مـ دطقى قضائقة جقدة  بالتاللو

  .احترام الؿواعقد الؿؼررة لدفع التعويضات ب : 

خالل فرتة  يفيجب طؾك شركة التلمقـ أن تثبت حسـ كقتفا مـ خالل دفع التعقيض 

ال  التلخرق لفذا االلتزام يستؾزم العؼقبات ، فشركة التلمقـ  أيالتعقيض الؿتػؼ طؾقفا ألن 

 يفذا أثبتت أن امتـاطفا أو تلخرها إال إ السقئةتحرتم فرتة التعقيض الثابتة تدلؾ طؾك كقاياها 

                                                        

طؾك اإلشراف والرقابة مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن  1مؽرر / 33بالؿادة وهذه اإلجراءات مـصقص طؾقفا  (8)

        Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.20  التلمقـ. 

(2)Picard et André  Besson, op, cit , p.231,no 141– Y. Lambert-Faivre  1998, op, cit , p.347,no 512.  

، كؾقة الحؼقق ،  8محؿد كبفك ، الطرق البديؾة لتسقية الـزاطات التجارية ، رسالة ماجستقر ، جامعة الجزائر ( 4)

  32ص 2188/2182العام الجامعل  

(4) Henriette E. Kameni,op,cit ,p.70      
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 .(8)سداد التعقيض لف ما يربره

سداد التعقيض سقمدى إلك دفع شركة التلمقـ لؾتعقيض الؿستحؼ  يفتلخقر غقر مربر  ليف

ما لؿ يتػؼ طؾك (2)إضافة إلك الػقائد الؿستحؼة طـ هذا التعقيض مـ تاريخ الؿطالبة الؼضائقة

 .(4)تلمقـ طؾك حساهبا مـ تاريخ وققع الؽارثةغقر ذلؽ كلن يتػؼ أصراف طؼد ال

سداد مبؾغ التلمقـ بعد  يفإذا ماصؾ الؿممـ  يفكؿا يجقز لؾؿممـ لف أن يطالب بتعقيض إضا

 يفيعؽس سقء كقة الؿممـ  ػلثبقت حؼف وذلؽ إذا أثبت وجقد خطل فاحش أو رفض تعس

 طدم الدفع قد يعرضف لؾغرامة الؼضائقة. يف، كؿا أن استؿراره (3)تلخقر السداد

  .ج : الدفع لؾؿستػقد من التعويض

يدفع التعقيض لقد الشخص الذى يحؼ لف الحصقل طؾقف ، فقؽقن الدفع لؾؿممـ لف إذا كان 

 يفخر غقر الؿممـ لف ، كلن يؽقن طضقا آ، وإذا كان الؿستػقد شخصا (3)هق الؿستػقد مـ العؼد 

حالة القفاة فقؽقن الدفع لفذا الؿستػقد ، كؿا أكف  يفطائؾة الؿممـ لف مثؾ القريث أو الؿستػقد 

 يفطؼد التلمقـ غقر محدد أو معقـ شخصقتف كؿا هق الحال  يفقد يؽقن الؿستػقد شخصا ثالثا 

يؽقن  هذه الحالة يفطؾك الؿسئقلقة طـ ققادة السقارات ،  يجبارتلمقـ الؿسئقلقة، كالتلمقـ اإل

الدفع لفذا الؿضرور ، كؿا أن الدائـ الؿؿتاز أو الؿرهتـ يحص كذلؽ طؾك وضع الؿستػقد 

                                                        

     411محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص ( 8)

  8143، الؿرجع السابؼ  ص  السـفقري( 2)

     411محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص  (4)

(4) Picard et André  Besson, op, cit , p.232,no 141  – Y.Lambert-Faivre  1998, op, cit , p.346,no 510 محؿد   

  - 411حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص 

 241ف  8331، الؿرجع السابؼ  ص السـفقري( 3)
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ووفؼا (8)طؼد التلمقـ يفحدود مبؾغ التلمقـ القارد  يفويؽقن الدفع لف مـ قبؾ شركة التلمقـ 

 .(2)لرتتقبفؿ وأولقياهتؿ

براء إلأثر اويؽقن الدفع لفمالء األشخاص الذيـ يحؼ لفؿ الحصقل طؾك التعقيض 

أما إذا قامت الشركة بدفع التعقيض  (4)تؽقن قد أوفت بالتزامفا بالتاللبالـسبة لشركة التلمقـ و

  .إلك شخص غقر مصرح لف بؼبض هذا الؿبؾغ فنن هذا الدفع ال يعد مربئا لؾشركة

إال أكف إذا كان هذا الدفع لؾشخص غقر الؿصرح لف قد تؿ بحسـ كقة فنن هذا الدفع يعترب  

طؼد التلمقـ طؾك  يفمربئا لذمة الشركة ويجعؾفا قد أوفت بالتزامفا. فعـدما تؼقم شركة التلمقـ 

الحقاة بدفع التعقيضات إلك يد شخص يعتؼد أكف يحؼ لف الحصقل طؾقف ، كؿا هق الحال لق 

لؿممـ بدفع مبؾغ التعقيض لؿـ تؼدم بؿا  يثبت أكف هق الؿستػقد ثؿ تبقـ فقؿا بعد أن قام ا

خر دون أن يخطر آالؿستػقد شخص أخر ، كؿا لق غقر صالب التلمقـ الؿستػقد بؿستػقد 

وصقة تركفا بعد مقتف فنن تسؾقؿ الؿممـ بحسـ كقة لؾؿستػقد  يفخر آػقدا تالؿممـ أو طقـ مس

ويؽقن سداد (3)طؾك الؿستػقد الظاهر الحؼقؼللذمتف ويرجع الؿستػقد  الظاهر يؽقن مربئا

 .(3)الؿممـ مربئا لف ويحرره مـ التزامف ألكف كان حسـ الـقة

أما إذا ثبت أن الؿممـ كان يعؾؿ أن الشخص الذى يدفع لف التعقيض لقس هق الشخص 

تلثقر ويظؾ الؿممـ  يأهذه الحالة فنن هذا الدفع لقس لف  يفالؿستحؼ الستالم التعقيض ، 

                                                        

  243محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص   - 132ف  8143ص  الؿرجع السابؼ ،  السـفقري( 8)

(2) Henriette E. Kameni,op , cit ,p.73     

(4 ) Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.21 - 241ف  8338ص  الؿرجع السابؼ ،  السـفقري 

  CIMAمـ قاكقن  24الؿادة  – 8338ص  الؿرجع السابؼ ،  السـفقري( 3)

معارضة مـ الدائـقـ  أيومـ قبقؾ السداد الؿربئ لذمة شركة التلمقـ السداد الذى تؼقم بف بحسـ كقة قبؾ ( 3)

  .  العؼاريالرهـ  حامؾلالؿؿتازيـ أو 
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، ومع ذلؽ فنكف مـ الصعب مـ الـاحقة العؿؾقة أن يؼقم  الحؼقؼلمؾتزما تجاه الؿستػقد 

استالمف 5 خاصة وأكف  يفلؾتعقيض لقد شخص غقر مصرح لف  لالؿممـ  بالدفع غقر القاط

 .(8)مجال التلمقـ يفمحرتف ولف خربتف 

 االلتزام بعدم إفشاء أسرار الؿممن له. يف رابعا : حسن كقة الؿممن

رأيـا فقؿا سبؼ أكف ال وجقد لعؼد تلمقـ بدون معؾقمات ، فالؿممـ لف مؾتزم باإلدالء بؽافة  

 االستبقان .  يفيطؾبفا مـف الؿممـ  التلالؿعؾقمات الؿتعؾؼة بالخطر 

كات شخصقة لف ، سقاء كاكت بقا يطؾبفا مـ الؿممـ التلبؿجرد تؾؼك الؿممـ البقاكات 

أودطفا لديف  التلبقاكات مقضقطقة متعؾؼة بالؿخاصر ، فنكف يصبح أمقـا طؾك هذه البقاكات  أو

 هذه البقاكات أسرار تخص األخقر . باطتبارالؿممـ لف 

الؽشػ طـ أسرار الؿممـ لف  يفالتصرف بحرية مطؾؼة  يفما يفؿـا هق مدى أحؼقة الؿممـ 

مجال التلمقـ  يفخاصة إذا كاكت هذه األصراف تعؿؾ وذلؽ ألصراف خارج طؼد التلمقـ وب

لفا طالقة تجارية متؿقزة مع شركة التلمقـ  التلقريبة مـف 5 خاصة شركات التلمقـ األخرى  أو

هذه الحالة تصبح  يفقد تطؾب مـفا الؽشػ طـ الؿعؾقمات الؿتعؾؼة بعؼد التلمقـ و التلو

 اإلفصاح والتزامفا بالحػاظ طؾك أسرار الؿممـ لف . يفشركة التلمقـ واقعة بقـ مصؾحتفا 

كؾ األحقال أمقـا طؾك أسرار الؿممـ لف الؿقدطة لديف ولقس  يفالقاقع أن الؿممـ يبؼك 

وهذا يعـك أن الؿممـ يجب أال يػشك أسرار الؿممـ لف 5 باطتبار ذلؽ جزء مـ مبدأ (2)مالؽا لفا

ثؾ، فحؿاية الؿممـ ألسرار الؿممـ لف تعد واجبا الذى يتطؾب الؿعامؾة بالؿ يالقالء التعاقد

شركة التلمقـ ويعؿؾ طؾك التقازن العادل الذى تحدده  يفأخالققا يعزز احرتام الثؼة الؿشروطة 

 يفخريـ ما ال ترغب ال تػعؾ باآل "الؿجتؿع وترجؿة لؾؼقل الؿلثقر  يفضرورات الحقاة 

                                                        

(1) Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.21 -   Henriette E. Kameni  op , cit ,p.76   
(2) Camila HABOUBI ,op, cit, no 793 
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 . (8)"ققامفؿ بف ضدك 

ر الؿممـ لف ال تؼػ طـد ققام شركة التلمقـ بالسؾقك السؾبك كؿا أن هذه الحؿاية ألسرا

فشاء ، وإكؿا يجب طؾقفا بذل كؾ جفد لؿـع الغقر مـ القصقل لفذه األسرار ، وهذا بعدم اإل

االلتزام يتؿ فرضف مـ حقث الؿبدأ طؾك كؾ الذيـ لديفؿ إمؽاكقة القصقل إلك أسرار الؿممـ 

 لف.

ن إفنكف ال طؼاب طؾقف   حقث  للتزام مـ الجاكب األخالقمع ذلؽ فنكـا إذا أخذكا هذا اال

،  وضع الشخص تحت رطاية واجب الضؿقر والشرف والقالء لـ يسؿح باتخاذ إجراء قاكقين

قاكقكقا إذا تؿ دمجفا  التزاما تصبح – الؼقل سبؼ كؿا –ومع ذلؽ فنن الؼقاطد األخالققة 

طؼد التلمقـ يتحقل إلك التزام  يفبؿقجب الـصقص الؼاكقكقة ، لذلؽ فنن هذا االلتزام بالسرية 

بقان  يفمدين طـدما تؽقن أسرار الؿممـ لف قد جؿعت لتتؽقػ مع السقاق الذى أوكؾت إلقف 

 الؿخاصر األولك .

مؽـت مـ تطقير  التلـ الـقة وهذا االلتزام بحؿاية أسرار الؿممـ لف يتلسس طؾك حس

كؾ مراحؾ العؼد سقاء مرحؾة الؿػاوضات  يفااللتزامات الؼاكقكقة لؾعؼد ، والذى سقتؿ تطبقؼف 

 .(2)برام وتـػقذ العؼدإ لأو مرحؾت

مرحؾة الؿػاوضات يػرض التزاما قاكقكقا يفدف إلك ضؿان الؽشػ طـ الؿعؾقمات  يف

ػ الؿممـ لف طـ أسراره مـ خالل إطالن بقان يتؿ التعاقد الؿحتؿؾ ، فقؽش لالالزمة ك

 لؾعؼد . لالؿخاصر الذى يعترب بؿثابة أساس لؾتقضقح الـفائ

هذه الؿرحؾة يؿؽـ تصقر تغققر شركة التلمقـ لرأيفا فتؼطع الؿػاوضات وذلؽ بعد  يف

هذه الحالة يستطقع الؿممـ لف فرض الصؿت طؾك شركة  يفحصقلفا طؾك أسرار الؿممـ لف ، 

                                                        

(1)  Ibid, no 798  
(2) Ibid, no 801 
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ويتؿ االحتػاظ بسرية بقاكات   للؿ تعد تتؿتع بقضع الشريؽ الؿتعاقد الؿستؼبؾ التلالتلمقـ 

حال الؽشػ طـ هذه األسرار   يفوتؼقم مسئقلقة شركة التلمقـ (8)الؿممـ لف ألجؾ غقر مسؿك

فتققع العؼقبة طؾك شركة التلمقـ بغض الـظر طـ كقتفا سقاء كان الؽشػ طـ قصد أو طـ 

 . (2)إهؿال وبحسـ كقة

بقـ الؿممـ لف والؿممـ فنهنا تؽقن  يمع ذلؽ فنن السرية إذا كاكت محؿقة باتػاق تعاقد 

تعؾؼ بالحػاظ طؾك سرية العؼد فنن هذا اتػاق ي أيفنذا لؿ يتؿ إبرام (4)أكثر فاطؾقة وحؿاية

حقث يقجد جزء  لتبع يااللتزام يـشل ضؿـقا ومقضقطقا مـ العؼد ويتخذ شؽؾ التزام طؼد

مـ االلتزامات يؽقن كتقجة لؾؿساواة أو مستؿدة مـ العرف أو الؼاكقن حتك ولق لؿ يػؽر 

مـ  التلو العؼديصقر مجال التؼ يفذلؽ  وهذه الطريؼة تحدث تقسعة كبقرة  يفأصراف العؼد 

أن االلتزام بالسرية  يفلذلؽ لؿ يعد هـاك شؽ  5شلهنا أن تحؿك أسرار الشريؽ الؿتعاقد  

كالتزام طؾك شركة التلمقـ يـبع مـ مبدأ حسـ الـقة الذى يتطؾب طدم الؽشػ وربؿا طدم 

 . (3)االستخدام إذا لؿ يتؿ تقققع العؼد

والذى يػرتض مسبؼا  لسقابؼ الؼضائقة طؾك الؿفـااللتزام بالسرية التزام فرطك تػرضف ال

كؿا أكف (3)جؿعفا سقاء وقت التحضقر لؾعؼد أو وقت تـػقذه التلالتزامف بعدم كؼؾ الؿعؾقمات 

 التزام تػرضف الؼقاكقـ.

   طؼد التلمقـ يفكؿا أن الحػاظ طؾك سرية وجقد العؼد قد يؽقن ضرورة مؾحة مـ قبؾ صر 

                                                        

(1)Cass. com., 21 novembre 2000, n° 98-17.783 et Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-18.596 

  الؿصريمـ قاكقن االشراف والرقابة طؾك التلمقـ  22الؿادة  –مـ قاكقن العؼقبات الػركسل  221/22الؿادة ( 2)

سة العؿؾقة الحؾ األمثؾ لحؿاية البقاكات هق اتػاققة السرية أو ما تعرف باتػاققة طدم إفشاء األسرار ارؿيف الؿ( 4)

 خاصة يف حقاة األطؿال  حقث يؽقن هـاك الؽثقر مـ الؿعؾقمات والبقاكات الحساسة.

(4) Camila HABOUBI ,op, cit, no 806 
(5) CA Riom, 30 mars 1995, JCP G 1995, IV, 2595 
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وكذلؽ كؾ ما هق ، وطؾك ذلؽ فالؿستػقد مـ الؿعؾقمات يؾتزم بسرية وجقد طؼد التلمقـ 

طالؿ األطؿال  يفتؽقن سالحا حؼقؼقا  التلكالؿستـدات الؿؼدمة مـ الؿممـ لف ، متعؾؼ بف 

طؿؾ الؿممـ لف 5 كالبقاكات  يفحقث يؿؽـ أن تؽقن بعض الؿعؾقمات ذات أهؿقة كبقرة 

وخطط الؿصاكع ،واالبتؽارات التؼـقة ،ير لؾؿشاريع الؿختؾػة الؿالقة وأفؽار التطق

الشركات التجارية ، أو تػاصقؾ طـ الؿؿتؾؽات ووسائؾ حؿايتفا وأكظؿة اإلكذار  أو

 . (8)الؿختؾػة

ويجب أال تؼتصر حؿاية أسرار الؿممـ لف طؾك محتقى العؼد وفؼط ، بؾ يجب طؾك شركة 

باتخاذها (2)حصؾت طؾقفا مـ الؿممـ لف التلة البقاكات التلمقـ تعزيز استؿرارية تدابقر حؿاي

االحتقاصات الالزمة لؾحػاظ طؾك سرية الؿعؾقمات5 وتحؼقؼا لفذه الغاية يتطؾب مـ شركة 

 يفالتلمقـ طؿؾ جؿقع القسائؾ الالزمة لرطاية سرية العؼد وضؿان طدم وجقد طؼقد مربمة أو 

وكذلؽ يجب طدم تداول أسؿاء ، ؽاتب الشركة أروقة أو م يفصقر إبرامفا مذكقرة طؾـا سقاء 

، كؿا تضؿـ  التجاريوثائؼ داخؾقة لؾشركة مثؾ الدطقات أو تؼارير الـشاط  أي يفالؿممـ لفؿ 

 يفأماكـ سرية ال يؿؽـ القصقل إلقفا إال ألطضاء معقـقـ  يفالشركة وجقد طؼد التلمقـ 

 .(4)الشركة

حؿاية الؿممـ لف فقجقز اإلفصاح طـ هذه األسرار وإذا كان الؿؼصد مـ التزام السرية هق 

بشرط مقافؼتف الؿسبؼة، ومع ذلؽ فنن األسرار الطبقة ال يؿؽـ اإلفصاح طـفا أو تداولفا بقـ 

 .(3)شركات التلمقـ حتك لق وافؼ الؿممـ لف طؾك ذلؽ

                                                        

ويؽقن هذا االلتزام مـ خالل وضع بـقد تعاقدية مـ أجؾ التؿتع بالسرية بشؽؾ أفضؾ سقاء فشؾت ( 8)

 الؿػاوضات أو تؿ ابرام العؼد وحتك بعد اكتفائف 

(2)  Camila HABOUBI ,op, cit, no 808 
(3) Ibid, no 817-818 

(4) Délibération  du  28 juin  2006  de  la  CNIL,  n°  2006-174 
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بعض األحقان يبدو أن تداول أسرار الؿممـ لف أمر ال مػر مـف حقث يقجد  يفكذلؽ  

ت مسؿقح فقفا بتداول أسرار الؿممـ لف دون الحصقل طؾك مقافؼتف  فقؿؽـ تداول حاال

تساطد شركة التلمقـ طؾك مقاصؾة كشاصفا  التلاألحقال  يفالؿعؾقمات بقـ شركات التلمقـ 

مـ خالل السقطرة الؿطؾؼة طؾك الؿخاصر ، حقث تؼقم شركات التلمقـ بنكشاء قاطدة بقاكات 

القثائؼ  حامؾلوقت واحد بخصقص  يففا مـ قبؾ جؿقع الشركات واحدة يؿؽـ القصقل إلق

التلمقـ  يفالؿشبقهقـ أو الذيـ تؽثر حقادثفؿ وسرقاهتؿ خاصة بخصقص مؽافحة االحتقال 

 اوكذلؽ الحال بالـسبة لؾتلمقـ الؿشرتك حقث يعترب الؽشػ طـ البقاكات جزء ،طؾك الحقاة 

 .(8)مـ تؼاسؿ طؼد التلمقـ

هـاك مصالح  تة التلمقـ اإلفصاح طـ محتقى طؼد التلمقـ متك كاككؿا يجب طؾك شرك

يتطؾبفا األصراف الؿتعاقدة حقث يغؾب الصالح العام طؾك الصالح  التلأطؾك مـ تؾؽ 

الخاص ومـ قبقؾ ذلؽ الؽشػ طـ طؼد التلمقـ لإلدارة الضريبقة أو لإلدارة الجؿركقة ألجؾ 

بخصقص الؽشػ طـ  (4)ت السؾطات الؼضائقةوكذلؽ االستجابة لطؾبا (2)مؿارسة وضائػفا

كشاط  يفاألحقال الك يؽقن فقفا الؿممـ لف ضالعا  يفالحالة الحؼقؼقة لؿقراث الؿممـ لف وكذا 

 غسقؾ األمقال.       

                                                        

(1) Camila HABOUBI ,op, cit, no 845-849 
(2) Ibid, no 857 

 مـ قاكقن العؼقبات الػركسل  842/22الؿادة ( 4)
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 الثالث مبحثال

  لعقد التأميه الماليحسه الىية كىسيلة للحفاظ على التىازن 

يجب طؾك كؾ مـ الؿممـ والؿممـ لف إضفار حسـ كقتفؿا الدائؿ سقاء وقت التػاوض 

 أو أثـاء تـػقذه وحتك طـدما يحدث الحادث الؿممـ ضده. ،طؾك العؼد أو وقت إبرام العؼد 

طؼد التلمقـ يفدف إلك  يفالؿعؾقمات الؿؼدمة مـ صر يفوحسـ الـقة الدائؿ وبخاصة 

مؽاكقة الدفاع إقن كؾ صرف طؾك دراية كامؾة بعالقتف التعاقدية ولقؽ5 ضؿان الؿساواة بقـفؿا 

 طـ مصالحف. 

تؼقم بعؿؾقة التلمقـ هتدف مـ وراء ضؿاهنا لؾؿخاصر إلك تحؼقؼ ربحقة  التلفشركة التلمقـ 

مؼابؾ  يفكؼؾ الؿخاصر الؿحتؿؾة لشركة التلمقـ  يفمـ هذه األطؿال ، كؿا أن الؿممـ لف يرغب 

إال مصالح مالقة ، وحسـ  هلطؼد التلمقـ ما  يفدفع الؼسط الؿـاسب ، وهذه الؿؼاصد مـ صر

لعؼد  للؾحػاظ طؾك هذه الؿصالح الؿالقة والحػاظ طؾك االستؼرار الؿال ةالـقة هق القسقؾ

 التلمقـ . 

ـ فحسـ الـقة هق القسقؾة لؾحػاظ طؾك تقازن العالقة التعاقدية بقـ الؿممـ والؿمم

 التليتؿ التلكقد طؾك أن والء الؿممـ سقسؿح لؾؿممـ لف باختقار بقلقصة التلمقـ  بالتاللو(8)لف

الؿؼابؾ فنن صدق الؿممـ لف سقمدى إلك ققام الؿممـ بحساب قسط التلمقـ الذى  يفتـاسبف ، 

يتعقـ دفعف وبحقث يسؿح هذا الؼسط مـ خالل تجؿقعف مع أقساط العؿالء األخريـ لشركة 

. إن هذا بالطبع هق التقازن (2)حال حدوث الخطر الؿممـ مـف يفمقـ بتعقيض الؿممـ لف التل

                                                        

طؿر وتركقة  لوطدم االخالل بف ) أمقـة س يحقث يعترب مبدأ حسـ الـقة آلقة مـ آلقات تحؼقؼ التقازن العؼد( 8)

شايـف ، مبدأ حسـ الـقة يف العؼقد تلصقال  وتحؾقال ، رسالة ماجستقر   الؿركز الجامعل بؾحاح بقشعقب ، معفد 

 (  24ص  2182/2183العؾقم االقتصادية وطؾقم التسققر ، قسؿ الحؼقق   الجزائر سـة 

ممـ لفؿ مجتؿعقـ     ) خاصر كقرى حؿد ال يحؿك الؿممـ لف بعقـف بؾ يحؿك كؾ الؿ يتؿقز طؼد التلمقـ بلكف( 2)

 (211ص 2112الؽقيت  –مجؾف الحؼقق  -وأخريـ   األساس الؼاكقين اللتزام الؿممـ لف تؼديؿ الؿعؾقمات
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والؿطؾقب (8)لعؼد التلمقـ حقث يشؽؾ العؼد طؿؾقة اقتصادية يحركفا مبدأ حسـ الـقة لالؿال

 وقت إبرام العؼد ويتؿ مـ خالل افرتاض حسـ كقة أصراف طؼد التلمقـ . يكشرط ضرور

 أي يفطؼد التلمقـ فؽرة هشة وغقر مستؼرة بحقث يؿؽـ هدمف  يف لويعد التقازن الؿال

 .(2)وقت

فاختالل التقازن يؿؽـ أن يـتج مـ وجقد ضروف جديده لؿ تؽـ مقجقده أثـاء إبرام طؼد 

هذه الحالة يتؿ استعاده هذا التقازن بعد اإلطالن طـ هذه الظروف الجديدة أثـاء  يفالتلمقـ  و

هذه الحالة  يفتـػقذ العؼد كؿا يؿؽـ أن يؽقن طدم االستؼرار كاتج مـ فعؾ أحد الؿتعاقديـ و

التقازن بسبب وجقد الخطل مـ أحد الؿتعاقديـ فنن طؼقبات هذا  يفإذا تؿ اكتشاف الخؾؾ 

الغالب تؽقن تدابقر فؼط هتدف إلك  يفد ارتؽب طـ غقر قصد تؽقن خػقػة والخطل إذا كان ق

تتؿ بسقء  التلوذلؽ طؾك طؽس األخطاء ، بقـ مختؾػ أصراف العؼد  لحؿاية التقازن الؿال

 تتؿقز أحؽامفا بؽقهنا طؼابقة.   التلكقة و

 : التاللهذه األحؽام طؾك الـحق  ؿبحثهذا ال يفوسقف كتـاول 

 طؼد التلمقـ الـاشئ طـ افرتاض حسـ الـقة.  يف الؿاللالتقازن   : األول طؾبالؿ

 طؼد التلمقـ. يف الؿاللالخطل الؿرتؽب بحسـ كقة والتقازن  : الثاين طؾبالؿ

بقـ  لطؼد التلمقـ حقث يؿؽـ تصقر وجقد خؾؾ صبقع يفإن طدم التقازن أمر متققع 

الؿممـ والؿممـ لف ، وهذا الخؾؾ كاتج مـ صبقعة طؼد التلمقـ باطتباره طؼد مـ طؼقد 

                                                        

 . 24ص ، طؿر وتركقة شايـف ، الؿرجع السابؼ  سلأمقـة ( 8)

طؿر وتركقة شايـف الؿرجع  سل. أمقـة حقث إن هذا التقازن قد يختؾ لظروف معقـة أو بػعؾ أحد الؿتعاقديـ( 2)

 .  41ص ، كػسف  
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الذى يضع الؿممـ شروصف مسبؼا وما طؾك الؿممـ لف إال االكضؿام لف ، وهـاك  (8)ذطاناإل

 مصؾحتف الشخصقة.  يف التلاحتؿال كبقر أن يؼدم الؿممـ العؼد والبـقد 

كؿا أن هذا الخؾؾ يؿؽـ أن يـتج بسبب كقطقة الؿتعاقديـ ، فعؼد التلمقـ مـ طؼقد 

االستفالك أحد صرفقف هق الؿممـ الؿحرتف الذى يعرف كؾ شلء طـ صـاطة التلمقـ ، 

هق الؿممـ لف الؿستفؾؽ والذى ال يعرف شقئا طـ صـاطة التلمقـ 5 لذلؽ هـاك  الثاينوالطرف 

 لقة كبقرة لعدم الؿساواة بقـ الؿتعاقديـ .احتؿا

فؿـ الؿمكد الؼقل  العؼديالتقازن  يفمؽاكقة كشقء خؾؾ هذيـ السببقـ إل يففنذا تؿ الرتكقز 

بلكف لـ يؽقن هـاك طؼد تلمقـ ، وأمام هذا القضع الؿخقػ فؼد تدخؾ الؿشرع مـ خالل 

 .(2)ـ إلك فؽرة الؿساواة التعاقديةافرتاضف حسـ الـقة بقـ الؿتعاقديـ والذى يـؼؾ الؿتعاقدي

ذلؽ يؼضك  يفتسرى طؾك كؾ العؼقد ، و التلفقعترب مبدأ حسـ الـقة مـ الؿبادئ العامة 

بقجقب التػاوض طؾك العؼقد وإبرامفا وتـػقذها بحسـ كقة ،  فركسلمدكك  8813كص الؿادة 

ا اشتؿؾ طؾقف بلكف يجب تـػقذ العؼد صبؼا لؿ(4)مصريمدكك  833كؿا يؼضك كص الؿادة 

 وبطريؼة تتػؼ وما يقجبف حسـ الـقة.

فنذا كان التػاوض طؾك العؼد وإبرامف وتـػقذه يتطؾب مراطاة حسـ الـقة إال أن طؼد التلمقـ 

اكعؼاده وتـػقذه أكرب  يفتؾعب دورا هاما  التلأكثر حاجة مـ العؼقد األخرى إلك حسـ الـقة و

                                                        

  431، مجؾة الؼاكقن ، ص الؿرجع السابؼ حػقظ دحؿقن ، ( 8)

مـ الؼاكقن الؿدين الػركسل والتل جعؾت حسـ الـقة مطؾقب يف جؿقع مراحؾ العؼد سقاء  8813الؿادة  ( 2)

والتل كاكت تؼصر حسـ  8843مرحؾة الؿػقضات أو يف أثـاء إبرام أو تـػقذ العؼد وهذا تعديؾ لـص الؿادة 

 الـقة طؾك تـػقذ العؼد. 

 مدكك فركسل  8813مدكك فركسل قبؾ تعديؾفا بالؿادة  8843يؼابؾفا الؿادة ( 4)
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 .   (8)خرآطؼد  أي يفمـ الدور الذى يؼقم بف 

 يفحال حدوث خؾؾ  يفالؿستؼر لعؼد التلمقـ و األساسلفبحسـ الـقة يتؿ تحؼقؼ التقازن 

 .  (2)مرحؾة مـ مراحؾ تـػقذ العؼد أي يفوقت و أي يفهذا التقازن فنكف يؿؽـ مراجعتف 

التقازن  يف لطؼد التلمقـ إلبرام طؼد التلمقـ يتحقل الخؾؾ الطبقع يفطـدما يجتؿع صر

بسبب اإلذطان إلك تقازن مصطـع يشؽؾف أصراف طؼد التلمقـ   ويؽقن هذا التقازن  العؼدي

، إضافة إلك أساسف  العؼد كافرتاض قاكقين يفافرتاض حسـ كقة صر هلقائؿ طؾك أسس معقـة 

 الـاتج مـ إرادة صرفقف. يالتعاقد

 افتراض حسن الـقة   -1

العؼد  فنذا كان  يفبحسـ كقة صر الؼاكقينلعؼد التلمقـ مـ االفرتاض  األساسليـتج التقازن 

 باهظ ، زمـك طؼد وهق(  ومستػقد – لف مممـ –طؼد التلمقـ طؼد متعدد األصراف ) مممـ 

 طؼد هق كذلؽ ، التلمقـ وثقؼة يف لؾؿممـ لف الؿممـ يـضؿ حقث لاكضؿام ، لاحتؿال  الثؿـ

دائؿا حسـ و فقف فقػرتض ، تحؽؿف التل األساسقة السؿة هق الـقة حسـ إن بؾ ، كقة بحسـ

 الـقة وطؾك مـ يدطك خالف ذلؽ إثبات العؽس .

أققالف وتلكقداتف ، فقؽقن صادقا طـدما يؼرتح  يففقػرتض أن يؽقن الؿممـ لف طادال وصادقا 

خالل مرحؾة الؿػاوضات وقبؾ إبرام العؼد يجب أن  ػلطؾك الؿممـ ضؿان مخاصر معقـة ، ف

 يف االستبقان صادقة وفؼا الفرتاض قاكقين يفأدلك هبا  التلكقداتف ومعؾقماتف لتؽقن كؾؿاتف وت

                                                        

  41ف 31ص  الؿرجع السابؼ احؿد شرف الديـ ،( 8)

(2) Henriette E. Kameni,op,cit ,p.80      
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 .(8)هذا الشلن

تؼققؿ الؿخاصر  يففعؼد التلمقـ طؼد أماكف حقث تعتؿد شركة التلمقـ طؾك أققالف بثؼة بالغة 

تؽؾػة التلمقـ يعتؿد طؾك تصريحات الؿممـ لف وتستطقع شركة  ، فحساب(2)ستضؿـفا  التل

التلمقـ دطؿ هذه التصريحات بعدة وسائؾ مـفا زيارة الؿممـ لف أو صؾب مستـدات معقـة مـف 

أو دفاتر التػتقش طؾك أماكـ العؿؾ ، وما ، وطؼقد الؿؾؽقة الؿسجؾة ، مثؾ شفادات الؿقالد 

 . (4)قـاطتفا بشؽؾ أفضؾإلك ذلؽ مـ الؿستـدات هبدف زيادة 

ويؿؽـ لشركة التلمقـ بعد ذلؽ رفض صؾب التلمقـ حؿاية لؾعؿالء وذلؽ بسبب صبقعة 

 الؿخاصر أو صبقعة الشلء أو بسبب الشخص ذاتف.

هذه الحالة تؽقن  يفو، كؿا يؿؽـ لشركة التلمقـ قبقل دطؿ الؿخاصر والتلمقـ طؾقفا  

الؿممـ لف ، فقتؿ حساب الؼسط الذى سقدفعف  أققال وتصريحات يفالشركة قد وثؼت تؿاما 

 . (3)قدمفا األخقر التلالؿممـ لف وفؼا لؾؿعؾقمات 

كؿا تستطقع شركة التلمقـ إضافة مخاصر أخرى إلك الؿخاصر الرئقسقة ويؿؽـ أن تؽقن 

 هذه الؿخاصر أكثر خطقرة مـ الؿخاصر الرئقسقة.

لؾؿخاصر  الؿاللفنن حساب قسط التلمقـ يعد أمرا هاما جدا باطتباره التؿثقؾ  طؿقما

 الؿممـة.  

                                                        

وهذا يعـل أن كؾؿات الؿممـ لف تعترب حؼائؼ مطؾؼة تخضع لبعض الشقؽات التل يجب طؾك الؿممـ الؼقام هبا ( 8)

   Ibid ,p.84  باطتبارها ) اكجقؾ الؽؾؿات (  لكؿحرتف. أو كؿا يعرب طـفا الػؼف الغرب

، مجؾة الؿـارة لؾدراسات الؼاكقكقة واالدارية بالؿغرب ، ليقسػ الزوجال ، االلتزام باإلطالم يف الؼاكقن الؿغرب( 2)

  22ص   2183العدد السابع سبتؿرب 

(3) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.84   

سبقؾ الؿثال يف التلمقـ طؾك الحقاة يتؿ استخدام معؾقمات متعؾؼة بعؿر الؿممـ لف وحالتف االجتؿاطقة  فعؾك( 3)

 وحالتف الؿفـقة وطدد السـقات التل يرغب يف ارتباصف بعؼد التلمقـ.   
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  لؾعؼد األساسيلؾتوازن  ياألساس التعاقد -2

طؼد التلمقـ  يف األساسلالؿستؿد مـ حسـ الـقة فنن التقازن  الؼاكقينإضافة إلك األساس 

يؼقم طؾك أساس التقازن بقـ  العؼديمربر أيضا بطبقعتف التعاقدية ، فنذا كان االلتزام 

ارتضاها  التلالحدود  يفكؾ صرف بؿا التزم بف  ػلااللتزامات الؿتؼابؾة بقـ أصرافف بحقث ي

فنن طؼد التلمقـ الذى تؿ اطتؿاده مـ أصرافف يعد قاكقكا لألصراف ، والتقازن (8)رادتف الحرةنب

 ػؼقا طؾقفا.ات التليـتج مـ هذا العؼد باطتباره شريعة الؿتعاقديـ 

طؼد التلمقـ الـاتجة مـ كقكف طؼد إذطان حقث يقجد  يفإن طدم الؿساواة الطبقعقة لألصراف 

 . (2)مممـ محرتف ومممـ لف مستفؾؽ يؼابؾف إكشاء أصرافف لؿساواة مرجقة

يؾتزم  -الؿستفؾؽ -القاقع يخضع الطرفان لؾؼاكقن الذى وضعقه ألكػسفؿ ، الؿممـ لف يف

رادتف ، حقث يتؿتع بحرية االكضؿام إلؿقضقطة مسبؼا مـ قبؾ الؿممـ بؿحض بقثقؼة التلمقـ ا

لعؼد التلمقـ مـ طدمف ، ففق ال يطقع إال كػسف ، وال يزال حرا يؼػ طؾك قدم الؿساواة مع 

 شركة التلمقـ الؿتعاقدة معف.

قن كـا إذا اطتربكا طؼد التلمقـ طؿؾقة تتؿ بقـ مممـ محرتف ومممـ لف مستفؾؽ فنكف سقؽإ

مـ قبؾ أصرافف وإساءة  حؼقؼلطؼدا بقـ صرف ققى وصرف ضعقػ ، وسقؽقن هـاك صراع 

إال إذا تـازل كؾ مـفؿا  حؼقؼلوئام  يفققية لؾطرف الضعقػ ، ولـ يتؿؽـ الطرفان مـ العقش 

 الؿصالح الؿشرتكة . هلطـ بعض مـ سؾطاتف لسؾطة طؾقا 

والحػاظ طؾك الؿصالح الؿشرتكة لطرفقف فعؼد التلمقـ مظفر مـ مظاهر اإلرادة الؿشرتكة ، 

الستعادة طدم الؿساواة الطبقعقة الـاتجة مـ كقن أصرافف مممـ محرتف ققى يعرف كؾ  يليت

                                                        

  41طؿر وتركقف شاكقف  ، الؿرجع السابؼ ص  لأمقـف س( 8)

  434الؿرجع السابؼ ص  –حػقظ دحؿقن ( 2)
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شلء طـ  أيال يعرف (8)شلء طـ صـاطة التلمقـ  ومممـ لف مستفؾؽ ضعقػ طديؿ الخربة

 .   (4)العظقؿة الؿطقرةأساس الؿبادئ التعاقدية  هلوهذه اإلرادة الؿشرتكة (2)صـاطة التلمقـ

  .التوازن الـاتج عن الحرية التعاقدية -3

 هلإن الحرية التعاقدية ألصراف طؼد التلمقـ تؽشػ طـ الؿبادئ الرئقسقة لفذا العؼد   و

 قائؿة طؾك أساسقـ هامقـ هؿا الؿساواة ، والتقازن بقـ األصراف .

وكؾ مـفؿ يعرب طـ ، وطؼد التلمقـ يتشؽؾ مـ خالل تؾبقة رغبات الؿممـ والؿممـ لف 

 التل هلو، كشاؤها إتؿ  التلمقافؼتف إلبرام العؼد 5 لذلؽ تعد إرادة األصراف مصدر الحؼقق 

راداتف الحرة ، ومـ هـا جاءت الؿساواة والتقازن نتجعؾ كؾ صرف يتحؿؾ ما وافؼ طؾقف ب

صرف إلبرام العؼد ، فقجقد الحرية التعاقدية تجعؾ الؿتعاقديـ  أي حقث ال إجبار طؾك

 .(3)متساويقـ ولق كاكت هذه الؿساواة مجردة

 التلفالعؼد تعبقر طـ مقافؼة اثـقـ أو أكثر مـ أفراد الؼاكقن ، وإن كان هـاك بعض العؼقد 

                                                        

 328ولقد سؾقؿك ، أحؿد الصقد ، الؿرجع السابؼ  ص   - 433حػقظ دحؿقن ، الؿرجع السابؼ ، ص ( 8)

كان االذطان قديؿا يؼقم طؾك أساس وجقد تػاوت واختالل كبقر بقـ صريف العؼد مـ الـاحقة االقتصادية فقجؿع ( 2)

دقة التعاقد فقربمف وفؼا لشروصف ققة ومؽاكة اقتصادية كبقرة يتحؽؿ مـ خاللفا يف  يطؼد االذطان بقـ صرف ذ

التل تقاءم مصؾحتف ، أما األن فنن االذطان اتخذ صقرة جديدة تتؿثؾ يف اذطان الطرف الضعقػ مـ حقث 

جفالة كامؾة أو جزئقة بالجقاكب  الخربة والؿعرفة فقربم معف العؼد وهق طؾك يالدراية والعؾؿ لؾطرف األخر ذ

ؿ هبا لؽان لف مققػ مغاير تجاه العؼد ، يف ذات الققت الذى يحقز فقف الفامة الؿتصؾة بالعؼد والتل لق طؾ

األخر كافة الؿعؾقمات التل يؿؽـ أن تبصره بتؾؽ الجقاكب .) مريؿ صقيؾ ، قاكقن السقق وفؽرة  الطرف

تقازن ومصالح الؿـتج وحؼقق الؿستفؾؽ ، رسالة دكتقراه جامعة أبك بؽر بؾؼايد ، تؾؿسان   كؾقة الحؼقق 

لة اطـد كشلة العؼد ، رس ي، التقازن العؼد لطرطارة طسال – 831، ص  2182/2183ؾقم السقاسقة سـة والع

 (   3ص   2183/2183كؾقة الحؼقق ،العام الجامعل  8دكتقراه، جامعة الجزائر 

(3) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.86   

  1-3، الؿرجع السابؼ ، ص  لطرطارة طسال( 3)
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ف فقؿا يتعؾؼ بعؼد إال أك، رادهتؿا إيتؿ إبرامفا طؾك حساب أحد الطرفقـ طؾك الرغؿ مـ وجقد 

 التلمقـ فنن ذلؽ ال يؿؽـ أن يسبب اختالل التقازن بقـفؿا.

يؿؽـ أن يحدث  لطؼد التلمقـ وهق ذو صابع احتؿال يف ياجقهر افنذا كان الخطر طـصر

طؼد التلمقـ  يفالؿقجقد بقـ صر الؿاللويؿؽـ أن ال يحدث 5 لذلؽ يصعب حساب التقازن 

وال ، وال يعرف وقت تحؼؼف  ،أثـاء إبرامف ألكف ال يعرف ما إذا كان الخطر سقتحؼؼ أم ال 

   الثاينال يؿؽـ ألحد الؼقل بلن أحد الطرفقـ قد جار طؾك حؼقق الطرف  بالتاللو ،مؼداره 

 طؼد التلمقـ . يفلذلؽ ال يقجد ضرر فعؾك 

طؼد التلمقـ مقجقد مـ خالل ققاطد  يف لؿاللايضاف إلك ذلؽ فنن تربير وجقد التقازن 

طؼد التلمقـ طؾك تـػقذ التزاماهتؿا  يفتحث صر التلو ةواحرتام الؽؾؿة الؿعطا لالؼاكقن الطبقع

 .(8)رادهتؿا الؿتقافؼةإفرضتفا طؾقفؿ  التل

 التوازن الـاتج من األحؽام الؼاكوكقة.  -4

سقاق الدور الذى يجب أن يؼقم بف الؿشرع لحؿاية أصراف طؼد التلمقـ كجد أن الؿشرع  يف

يعربقن فقفا بشؽؾ  التلاألحقال  يفقد تدخؾ الستعادة الؿساواة بقـ أصراف العؼد وذلؽ 

التعاقد 5 لذلؽ وهبدف مـع االكتفاكات الؿحتؿؾة الـاتجة طـ حرية  يفسلء طـ رغبتفؿ 

اتسؿت باتصالفا بػؽرة الـظام  التلد وضع بعض األحؽام الققائقة والتعاقد كجد الؿشرع ق

ووجقب (2)هتدف إلك الحد مـ الخؾؾ الؼائؿ بقـ أصراف العؼد كقكف طؼد إذطان التلالعام و

فقؿا بقـفؿا 5 لذلؽ أحاط الؿشرع رغباهتؿ  يرادة الؿشرتكة لؾؿتعاقديـ لعؼد متساوخؾؼ اإل

 ا فقف خقر الجؿقع ومصؾحتفؿ .بلحؽام ال يؿؽـ االكتؼاص مـفا لؿ

، فال مساس بالحرية  ػلوالؿشرع لؿ يتدخؾ هـا لجعؾ الحرية التعاقدية تخت

                                                        

(1) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.87   

 431حػقظ  دحؿقن ، الؿرجع السابؼ ، ص   (2)
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وإكؿا تدخؾف جاء إلتؼان األصراف حريتفؿ التعاقدية ، فلططك كؾ صرف ضروفا (8)التعاقدية

 .  خرطادلة ومتؽافئة حؿاية لؾطرف الضعقػ ودون اإلضرار بحؼقق الطرف اآل

وضعفا الؿشرع وضع طؼقبات  التلام أصراف طؼد التلمقـ لألحؽام الققائقة ولضؿان احرت

صارمة طؾك مخالػة هذه األحؽام ، ومـ أمثؾة هذه األحؽام الققائقة حظر الؿشرع لؾشروط 

ووضع الشروط الؿتعؾؼة بؿدة طؼد (4)وثقؼة التلمقـ يفلزامقة وتؼرير البقاكات اإل(2)التعسػقة

حال وققع  يفووضع مدة معقـة لعؿؾقة دفع التعقيض (3)غقر الؿتؽافئوحظر التسعقر (3)التلمقـ

 . (1)الخطر

  .خالل إبرام عؼد التلمقن األساسيبقان التوازن  -5

وقت إبرام طؼد التلمقـ تعتؿد شركة التلمقـ طؾك بقان الؿممـ لف الؿحتؿؾ لتؼققؿ  يف

ذلؽ تحديد ققؿة الؼسط يجب أن تتحؿؾفا إذا وافؼت طؾك ضؿان الؿخاصر وك التلالؿخاصر 

 القاجب دفعف : 

                                                        

    31جقيدة طؿريق ، الؿرجع السابؼ ، ص ( 8)

 - CIMAمـ قاكقن  21الؿادة  –مـ تؼـقـ التليـ الػركسل  884/88يؼابؾفا الؿادة  – مصريمدكك  231الؿادة ( 2)

 مقجبات لبـاين 434الؿادة 

كافة التشريعات لفذه الشروط الؿجحػة وكبذت العؼقد التل تتضؿـفا مـعا لمثار السؾبقة القخقؿة التل  تصدت

كعدام التقازن ا تؾحؼ الطرف الؿذطـ مـ هذه البـقد التعسػقة التل تجعؾ التزامات الطرفقـ غقر متؽافئة تعؽس

 (431دحؿقن حػقظ الؿرجع السابؼ ، ص يف العؼد. )

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 882/2الؿادة ( 4)

 فركسل (  882/3ومدة طؼد التلمقـ مـ ضؿـ البقاكات اإللزامقة التل يجب وجقدها يف وثقؼة التلمقـ ) الؿادة ( 3)

 طؾك التلمقـ    اإلشراف والرقابة مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن  1مؽرر / 33الؿادة ( 3)

الؿقاد ويف الؼاكقن الػركسل   -طؾك التلمقـ اإلشراف والرقابة مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن  1مؽرر / 33الؿادة ( 1)

 .  مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 823/2 و 288/82و288/81/ و 232
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  .)أ( قبول الؿخاصر وفؼ تصريحات الؿممن له الؿحتؿل

أو طـدما تذهب مبقعات التلمقـ إلك هذا ، طؿقؾ محتؿؾ إلك شركة التلمقـ  طـدما يليت

   تذهب لؾعؿقؾ التل هلن شركة التلمقـ إوهذا هق القضع الغالب 5 حقث ، العؿقؾ الؿحتؿؾ 

فنن شركة التلمقـ تؼدم إلك هذا ، (8)ذلؽ اقتصاد التلمقـ والؿـافسة السقققةيشجعفا طؾك 

يرغب العؿقؾ  التلالعؿقؾ الؿحتؿؾ استؿارة مـ األسئؾة ) استبقان( متعؾؼة بالؿخاصر 

 ضؿان الشركة لفا. يفالؿحتؿؾ 

يجب طؾك العؿقؾ الؿحتؿؾ أن يجقب بحسـ كقة طؾك األسئؾة الؿطروحة طؾقف وأن يؽقن 

 هذه البقاكات. يف ومخؾصا طادال

يتؿ صرح هذه األسئؾة الؿؽتقبة بشؽؾ طام بطريؼة بسقطة وواضحة ، ومـ خالل الرد طؾك 

يجب طؾقفا أن تتحؿؾفا ، كؿا تتلكد  التلهذه األسئؾة الؿؽتقبة تؼدر شركة التلمقـ الؿخاصر 

صبقعة هذه مـ كقن هذه الؿخاصر احتؿالقة أم أهنا ممكدة الحدوث مـ خالل التحؼؼ مـ 

يؿؽـ لشركة التلمقـ رفض تحؿؾ (2)الؿخاصر وكذلؽ تحؼؼفا مـ سؾقك الؿممـ لف الؿحتؿؾ

ستؽقن الشركة  بالتاللحال وجقد احتؿال ارتػاع حدوث الؿخاصر ، و يفالؿخاصر الؿعـقة 

مفددة بدفع تعقيض مرتػع دون الحصقل طؾك مؼابؾ لفذا التعقيض 5 لذلؽ قد تجد الشركة 

تجدها حتك ولق كان الؿممـ لف الؿحتؿؾ  التلأن مـ مصؾحتفا طدم التعاقد وفؼا لؾسؾبقات 

 شخص يتؿتع بالـزاهة واإلكصاف .

                                                        

إلقف لقحثف والذى يؼع يف الغالب أن صالب التلمقـ ال يؾجل بـػسف إلك الؿممـ ، بؾ إن القسقط هق الذى يسعك  ( 8)

طؾك التعاقد ويبصره هبذه العؿؾقة ، وهذا صبؼا لاللتزام بالصدق واألماكة الؿػروضقـ طؾك الؿممـ إلطالم 

، .   حسـ حدون ، الؿرجع السابؼ  الؿممـ لف هبذا العؼد الذى يباشره مراطاة لؿصالحف مـ العؿؾقة التلمقـقة

 .  24ص

(2) Henriette E. Kameni,op,cit ,p.90    
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 )ب( تحديد ققؿة الؼسط ومبؾغ التلمقن 

لتلمقـ الؿقافؼة طؾك ضؿان الؿخاصر ، فبؿجرد صدور هذه الؿقافؼة إذا اختارت شركة ا

 يففقجب طؾقفا تعققـ قسط التلمقـ الذى يتعقـ طؾك الؿممـ لف دفعف والذى يجب أن يتـاسب 

يتؿ جؿعفا مـ قبؾ الؿممـقـ طـ الؿخاصر  التلالقاقع مع الؿخاصر الؿضؿقكة ، وهذه الؿبالغ 

حال وققطفا ، وإكؿا يجب أن  يفض الؿخاصر الؿتؽبدة الؿتشاهبة لقست فؼط مـ أجؾ تعقي

 .(8)تؼقم بتقلقد أرباح لشركة التلمقـ

ولؾؼقام بذلؽ يشقر الؿممـ إلك تصريحات الؿممـ لف وذلؽ لحساب التؽؾػة الصافقة 

 التليضقػ القفا الؿصاريػ الـاتجة طـ أكشطتف والـػؼات الضريبقة و التللسقاسة التلمقـ 

 .(2)تلمقـ الؿستحؼ طؾك الؿممـ لف تؿثؾ كؾفا قسط ال

ويختؾػ حساب أساس تؽؾػة التلمقـ وفؼا لؿا إذا كان التلمقـ طؾك األشقاء أو تلمقـ طؾك 

 الحقاة أو تلمقـ الؿسئقلقة .

ققؿة محددة ومعروفة تتقافؼ مع الؼقؿة السقققة  هلالتلمقـ طؾك األشقاء تؽؾػة التلمقـ  يف

حساب تؽؾػة  يعتؿد تلمقـ الؿسئقلقة يفأما بديؾة لؾشلء ، أو ققؿة االستخدام أو الؼقؿة ال

التلمقـ طؾك صبقعة ومدى الؿخاصر وبحسب ما إذا كان الؿممـ لف شركة فقتؿ وفؼا لؼطاع 

 يفوحالتف االجتؿاطقة ، أما  لالـشاط الذى تؿارسف ، أو فردا فقتؿ الحساب وفؼا لـشاصف الؿفـ

 يريدها.  التلالتلمقـ طؾك الحقاة فقتؿ حساب التؽؾػة وفؼا لسـ الؿممـ طؾقف ومدة العؼد 

باإلضافة إلك تؽؾػة التلمقـ الخالص تتؿ إضافة تؽالقػ الضرائب ، وكػؼات شركات 

الرسقم الحؽقمقة ، ورواتب الؿقضػقـ  هلالتلمقـ ومصاريػفا لؾحصقل طؾك طؿؾقة التلمقـ و

                                                        

   813محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ، ص ( 8)

  813-812، ص الؿرجع كػسف ،  محؿد حسام لطػل( 2)
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رات ، وهذه الـػؼات الؿتعددة تعـك أن األمقال يجار الؿؼإوالؽفرباء والفاتػ ووفقاتقر الؿقاه 

تتؾؼاها شركة التلمقـ مـ أقساط الؿممـ لف ال تخصفا وحدها وإكؿا تخص الصـدوق  التل

 ولقست مالؽا لفا . (8)الؿشرتك والذى تديره شركة التلمقـ باطتبارها مدير التلمقـ

صـدوق مشرتك   يفلؿتعؾؼة بتغطقة الؿخاصر الؿتؿاثؾة فقتؿ وضع األقساط الؿدفقطة وا

 حال حدوث مطالبات . يفالغرض مـ هذا الصـدوق تعقيض الؿستػقديـ 

والذيـ (2)التبادلقة هـا تؽقن بتجؿقع طدد كبقر مـ األشخاص الؿعرضقـ لـػس الؿخاصر

ؾ طضق يجؿعقن هذه الؿخاصر ويؼررون تؽقيـ صـدوق مشرتك يؿقلف الؿساهؿة الـسبقة لؽ

 .(4)تمثر طؾك بعضفا التلطؾك أن يتقلك هذا الصـدوق مسئقلقة تسقية الؿطالبات 

لؾتلمقـ الذى يسؿح لشركات التلمقـ بالقفاء بؽافة التزاماهتا مع  لهذا هق األساس التؼـ

كؾ طؼد فنن  يفويقضح حؼقؼة أكـا لق أخذكا التلمقـ بشؽؾ فردى (3)فالساإل يفتجـب القققع 

5 الخطرحال إدراك  يفدفعف الؿممـ لف ال يؿؽـ أن يسؿح أبدا بالتعقيض الؽامؾ الؼسط الذى ي

لذلؽ فنكـا إذا فصؾـا الؿممـ لفؿ طـ بعضفؿ البعض فؾـ تستطقع طؿؾقة التلمقـ إفادة الؿممـ 

لفؿ أو الؿستػقديـ، وكؾؿا زاد طدد الؿممـ لفؿ  زاد احتؿال دفع شركة التلمقـ لؿبالغ صائؾة 

 فالس.إلك اإلقد تمدى هبا 

الدققؼ لؾؿخاصر  مـ هـا تلتك أهؿقة تجؿقع تؽالقػ التلمقـ وفؼا لالختقار

ويؽقن ذلؽ تجسقدا لؾؿؼقلة الشفقرة االتحاد ققة 5 لذلؽ فنن شركة التلمقـ لديفا (3)ؿتؿاثؾةال

                                                        

   33ف  33احؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ص ( 8)

 احؿد شرف الديـ ، الؿرجع كػسف( 2)

(3) Henriette E. Kameni, op,cit,p.96    

  33ف  33ص الؿرجع السابؼ قريب مـ ذلؽ أحؿد شرف الديـ ، ( 3)

    32ف  31ص  الؿرجع السابؼأحؿد شرف الديـ ، ( 3)
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مفؿة تـظقؿ االلتزامات التبادلقة ، وأول ما يفؿفا هق معرفة وتقرة الؿطالبات ، وففؿ األحداث 

، وهذه السقطرة طؾك األحداث االحتؿالقة الـاشئة  الؿاللسقؽقن لفا التلثقر طؾك الرصقد  التل

وكؾؿا ضاطػـا الخربات زاد (8)طـ الصدفة لقست استثـائقة 5 ألكف حتك الصدفة لفا ققاكقـفا 

 احتؿال اقرتابـا مـ الحؼقؼة.

ن بقـ الؿطالبات وبقـ لذلؽ يؿؽــا الؼقل بلن مبدأ تجؿقع الؿخاصر يحافظ طؾك التقاز

 تؽؾػة التلمقـ وبشؽؾ غقر مباشر طؾك تقازن البقئة الؿالقة بقـ الؿممـ والؿممـ لف . 

أثـاء تؽقيـ طؼد التلمقـ يؼقم األصراف بشؽؾ متساو بتؽقيـ طالقة تعاقدية طادلة ومتقازكة 

رادهتؿ بؼبقل كؾ مـفؿ بحرية تامة إكشاء طؼد التلمقـ الذى يربطفؿ ، ومع ذلؽ إمـ خالل ققة 

ألكف يعتؿد طؾك افرتاض قاكقن بسقط وهق حسـ 5 كشاؤه غقر مستؼر إفنن هذا التقازن الذى تؿ 

وكؾؿا تؿ إثبات طؽس ذلؽ اختؾ التقازن ، ثبات العؽس كقة األصراف ، وهق افرتاض قابؾ إل

  لعؼد التلمقـ العؼدي

                                                                                                                                                                     

يجب أن تؽقن  "مصر أكف  طؾك التلمقـ يفاإلشراف والرقابة الالئحة التـػقذية لؼاكقن مـ  22تؼرر الؿادة 

األمقال الخاصة بتلمقـات األشخاص وطؿؾقات تؽقيـ األمقال مـػصؾة تؿاما طـ األمقال الخاصة بتلمقـات 

وذلؽ بالـسبة لؾؼقد يف سجالت الشركة وحساباهتا ولدى البـقك وطـد التلشقر  لقاتؿسئقوالالؿؿتؾؽات 

 .مـ الؼاكقن 38طؾقف بحث االمتقاز الؿؼر لؾؿستػقديـ مـ القثائؼ صبؼا لؾؿادة  لالفامش

وال يجقز كؼؾ األمقال الؿخصصة لتلمقـات األشخاص وطؿؾقات تؽقيـ األمقال إلك األمقال الؿخصصة 

وبالعؽس اال إذا كان هـاك فائض يسؿح هبذا الـؼؾ وبشرط الحصقل طؾك  لقاتؿسئقواللتلمقـات الؿؿتؾؽات 

 ." مـ الؼاكقن 44مقافؼة الفقئة قبؾ إجرائف مع طدم الؿساس بالـسب الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة 

(1) Picard et André  Besson, op, cit , p.20,no 11 - Y. Lambert-Faivre ,1998, op, cit  p.19,no 13   

    23محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص – 33أحؿد شرف الديـ ، الؿرجع السابؼ ص 
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 اختالل التوازن بسبب خطل أحد الؿتعاقدين.  -أوال

يؿؽـ  بالتاللو، طؼد التلمقـ افرتاض بسقط قابؾ إلثبات العؽس  يفإن افرتاض حسـ الـقة 

الذى شؽؾف أصراف التعاقد ، ويؿؽـ أن يتؿ ذلؽ بخطل  األساسلوجقد التقازن  يفالتشؽقؽ 

 طؼد التلمقـ .  يفمتعؿد مـ أحد صر

 يفقامة الدلقؾ طؾك سقء كقة الؿممـ أو الؿممـ لف ففذا يدطق إلك التشؽقؽ إفعـدما يتؿ 

وقد يمدى إلك بطالن ،  الثاينمقافؼة الطرف  يفمساواة أصراف العؼد ، ويمكد وجقد خؾؾ 

ويؽقن إثبات الـقة السقئة مـ قبؾ الؿتعاقد الذى يدطك ذلؽ وفؼا لؾؼقاطد ، العؼد الؿربم 

 العامة لإلثبات .

تدطك سقء كقة الؿممـ لف أن تؼدم الدلقؾ طؾك  التللطريؼة يجب طؾك شركة التلمقـ وهبذه ا

 وكذلؽ الحال بالـسبة لؾؿممـ لف الذى يجب طؾقف إثبات سقء كقة الؿممـ.(8)ذلؽ

خر إثبات ذلؽ بؽافة وسائؾ اإلثبات ويجقز لؾطرف الذى يتؿسؽ بسقء كقة الطرف اآل

 دون التؼقد بقسقؾة محددة .

  .سوء الـقة بلية وسقؾةإثبات  -1

العؼد حؼققفؿ وواجباهتؿ ، فقؿؽـ  يفإذا كاكت كتابة طؼد التلمقـ وسقؾة إلطالم صر

استخدام هذه الؽتابة أيضا إلثبات وجقد حسـ الـقة مـ طدمف ، فقعد العؼد الؿربم وسقؾة 

الذى قدم مـ شركة التلمقـ لؾؿممـ لف والذى قدم (2)إثبات ، كؿا يؿؽـ االستعاكة باالستبقان

                                                        

(1)  Cass civ . ii.21 fevrier2013 .n 12-17528 

حقث إن الشركات التل تسعك إلك إثبات سقء كقة الؿممـ لف يجب أن تبدأ مـ خالل تحؾقؾ إجابات االستبقان ( 2)

 فق مع القاقع وتحديد الزيػ والس لؿؼاركتفاالؿؼدم مـ الؿممـ لف يف العؼد وذلؽ 

 Sameh Borji. Analyse économique et expérimentale de la fraude à l’assurance et audit. Économie et 
finance, THESE. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2006 ,p.22 
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كذلؽ الحال يؿؽـ االستعاكة ببطاقة البقاكات (8)مـ خاللف معؾقمات طـ الخطر وأوصافف

لزامقة الؿؼدمة مـ الؿممـ والؿتضؿـة معؾقمات طـ الضؿاكات وتؽؾػة التلمقـ اإل

 .(2)حالةواالستثـاءات مـ الضؿان وشروط اإل

ت يؿؽـ لؾؿرء أن يحدد بسفقلة مدى صحة ودقة هذه البقاكات مـ جؿقع هذه الؽتابا

طؼد التلمقـ ، فقؼدر بسفقلة صحة بقاكات الؿممـ أو الؿممـ لف ومدى والء  يفالصادرة مـ صر

 خر.كؾ مـفؿا لم

العؼد طؿدا سقاء ببقان كاذب أو حتك بصؿت مدروس ومتعؿد  يففعـدما يتصرف أحد صر

دية أو الؼاكقكقة أو لقتؿتع بؿقزة حؼقؼقة طؾك حساب الطرف مـ أجؾ تجـب التزاماتف التعاق

 األخر  ففذا الؿتعاقد يؽقن سلء الـقة .

واإلطالكات  (4)إضافة إلك الؽتابة التؼؾقدية الؿتعؾؼة بعؼد التلمقـ وما قبؾف مـ استبقان

 لزامقة يجقز لؾطرف الذى يريد إثبات سقء كقةالؿتعؾؼة بالؿخاصر وبطاقة الؿعؾقمات اإل

وتؼارير ، خر أن يستخدم كتابات أخرى كقسقؾة لإلثبات 5 مثؾ تؼارير الخرباء الطرف اآل

وقرارات الؿحاكؿ فقؿا ، والػقاتقر ، وتؼارير الشركات ، وأصقل التصرفات الؼاكقكقة ، األصباء 

يتعؾؼ بالحؼائؼ الؿتـازع طؾقفا 5 ولؽك يمخذ هبذه الؽتابة كدلقؾ إلثبات سقء كقة الؿتعاقد 

                                                        

يؿؽـ إثبات سقء الـقة بؿساطدة جؿقع الؿستـدات الصادرة طـ الؿممـ لف وبخاصف إطالن الؿخاصر خاصة ( 8)

  Khalifi Taghzouti, et d'autres, op , cit, p.29الؿعؼدة مـفا كالؿخاصر الصـاطقة أو البقئقة.    

ؼد التلمقـ لؽـ غقر واردة يف يؼصد بشرط االحالة الشروط التل تـص طؾك االحالة ألحؽام أخرى تابعة لع ( 2)

العؼد كػسف ،بؾ يف أوراق أخرى ، كاإلطالكات أو الؿطبقطات أو الؿؾصؼات التل تؽقن يف واجفة الؿحالت 

    23-23التجارية .  جقيدة طؿريق الؿرجع السابؼ ، ص 

إثبات سقء كقة  ذهبت بعض األحؽام الػركسقة إلك حد الؼقل ان االستبقان هق وحده الذى يجعؾ مـ الؿؿؽـ( 4)

 الؿشرتك 

 Civ. 2e, 3 juillet 2014 pourvoi n° 13-18760- Cass. ch. mixte, 7 fév. 2014, pourvoi n° 12-85107 
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 .  (8)خر يجب أن يتقافر لفا الشؽؾ والؿضؿقن الؿطؾقب قاكقكااآل

فنذا (2)إضافة إلك األدلة الؿؽتقبة يؿؽـ استخدام الشفادة كدلقؾ إثبات يؼدم أمام الؿحاكؿ

أن األدلة الؿؼدمة إلثبات سقء الـقة غقر مؼـعة وغقر كافقة فنكف يرفض الؼضاء  لوجد الؼاض

أن األدلة الؿؼدمة مؼـعة وكافقة فنكف  لبسقء كقة الؿتعاقد الؿتفؿ بذلؽ ، أما إذا وجد الؼاض

 يثبت سقء كقة الؿتعاقد ويؼضك بالعؼقبة الؿؼررة لذلؽ. 

  .العؼوبة الصارمة لسوء كقة الؿتعاقد -2

طـدما يتؿ إثبات سقء كقة الؿتعاقد فنن العؼاب الذى يققع طؾقف هق بطالن طؼد 

يتؽبدها الؿدطك ، كؿا  التلإضافة إلك ذلؽ يؿؽـ أن يؼضك بالتعقيض طـ الخسارة (4)التلمقـ

يؿؽـ أن يتؿ تجاوز تؾؽ العؼقبات الؿدكقة بتقققع طؼقبة جـائقة كذلؽ إذا شؽؾ فعؾف جريؿة 

 جـائقة. 

  .عؼد التلمقن بلثر رجعى مع التعويضبطالن  -3

طـدما يثبت أن أحد أصراف طؼد التلمقـ تصرف بسقء كقة متعؿدة فنن جزاء ذلؽ هق بطالن 

يعترب أن الطرفقـ لؿ يتعاقدا مطؾؼا  وبذلؽ يظفر أن التقازن  بالتاللو(3)العؼد الؿربم بلثر رجعك

 الطرفقـ . لعؼد التلمقـ كان هشا واختؾ بسبب سقء كقة أحد األساسل

تغققر  يفحالة الصؿت أو الؽذب الؿتعؿد مـ جاكب الؿممـ لف والذى يتسبب  ػلف

قبقل التلمقـ طؾك هذه الؿخاصر  يفالتلثقر طؾك قرار شركة التلمقـ  يفالؿخاصر الؿممـة أو 

فقؽقن طؼد التلمقـ باصال ، وال يشرتط أن يؽقن لفذا الصؿت أو التحريػ الؿتعؿد أثر طؾك 

                                                        

(1) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.101   
(2) Cass civ .1.14 mars 2000 .n 97-19713  

 مـ مشروع وزارة االقتصاد  21يؼابؾفا الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/3الؿادة ( 4)

مـ  8112مـ مشروع وزارة االقتصاد يؼابؾفا الؿادة  22الؿادة   –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/3الؿادة ( 3)

 لؾؼاكقن الؿدين  يالؿشروع التؿفقد
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ك حدوث ضرر مـ جراء هذا الصؿت ، كؿا ال يشرتط تحؼؼ الؿخاصر أو حت الؿطالبة

 . (8)الؽذب الؿتعؿد أو

قد طالقة سببقة بقـ هذا الصؿت فال يشرتط مـ أجؾ تقققع طؼقبة البطالن وج بالتاللو

 العؼقد العادية . يفالؽذب وبقـ حدوث الضرر كؿا هق الحال  أو

  .األثر الرجعى له صبقعة خاصة -4

يؽقن لبطالن طؼد التلمقـ أثر رجعك ، حقث يعترب العؼد غقر مقجقد مـ تاريخ  كذلؽ

إبرامف  ويربر ذلؽ بلكف إذا تؿ اطتبار العؼد باصال مـ يقم تؼريره أو الؼضاء بف فذلؽ يعـك اطتبار 

الػرتة السابؼة طؾك التؼرير ببطالن العؼد مؿا يعـك تعرض الؿممـ لؿطالبات  يفالعؼد كافذا 

 لذلؽ مـ األفضؾ اطتبار العؼد باصال بلثر رجعك . محتؿؾة 

ن الؼقاطد العامة تػرتض رجقع الؿتعاقديـ لؾحالة إوهذا البطالن لف صبقعة خاصة حقث 

كاكا طؾقفا فبؾ التعاقد مؿا يعـك أكف يجب رد األقساط الؿدفقطة إلك الؿممـ لف ، ولؽـ  التل

ت غقر االتلمقـ باألقساط الؿدفقطة حتك طـ الػرتاحتػاظ شركة (2)هذه الحالة يفالؿشرع قرر 

كاكت تغطقفا شركة التلمقـ وكتعقيض طـ  التلالؿشؿقلة بالضؿان 5 وذلؽ كعقض طـ الػرتة 

 يفالضرر الذى لحؼ هبا بسبب خرق الؿتعاقد معفا لعؼد التلمقـ ، كؿا يحؼ لشركة التلمقـ 

لؿ تسدد بسبب خطله  التلاط حالة طدم سداد األقساط أن تطالب الؿديـ بسداد األقس

 . (4)الؿتعؿد ، وهذا يعـك أن البطالن لف صبقعة خاصة

يجب  التلأما بخصقص سقء كقة الؿممـ فنن الـصقص الؼاكقكقة لؿ تذكر صراحة العؼقبة 

                                                        

 282محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص ( 8)

 CIMAمـ قاكقن  83/8الؿادة  -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 884/3الؿادة ( 2)

 834ق  384ص  34س  24/88/2113قضائقة جؾسة  21لسـة  83422الطعـ رقؿ ( 4)
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هذه الحالة ، ومع ذلؽ فقرى البعض إمؽان الؼقاس طؾك األحؽام الؼاكقكقة  يفأن تققع طؾقف 

تؾحؼ  التلبطالن طؼد التلمقـ إضافة إلك التعقيض طـ األضرار  هلالؿققعة طؾك الؿممـ و

 . (8)الؿممـ لف

  .العؼوبات الجـائقة -5

يؿؽـ أن يتؿ تجاوز تؾؽ العؼقبات الؿدكقة السابؼة وذلؽ بتقققع طؼقبة جـائقة كذلؽ إذا 

 شؽؾ فعؾ الؿممـ لف جريؿة جـائقة.

العؼد طؿدا ببقان كاذب ومتعؿد مـ أجؾ تجـب التزاماتف  يففعـدما يتصرف أحد صر

خر ففذا الؿتعاقد يؽقن التعاقدية أو الؼاكقكقة ، أو لقتؿتع بؿقزة حؼقؼقة طؾك حساب الطرف اآل

 سلء الـقة.

تعترب مـ الجرائؿ  التلالتلمقـ ،  يفهذا الػعؾ الذى يرتؽبف الؿممـ لف يؽقن جريؿة الـصب 

وذلؽ يحؿؾ هنا هتدف إلك سؾب ثروة الغقر أو بعضفا إحؼ الؿؾؽقة ، إذ تؿثؾ اطتداء طؾك  التل

 .الؿجـل طؾك تسؾقؿف مالف بتلثقر تؾؽ األسالقب االحتقالقة 

يف الؼاكقن الجـائل ، ال تقجد جريؿة جـائقة محددة ضد االحتقال أو الـصب يف التلمقـ، 

تحؽؿ  التلقاكقن العؼقبات مـ  441التلمقـ تخضع لـص الؿادة  يفولذا فنن جريؿة الـصب 

 .الػركسلمـ قاكقن العؼقبات  448/8جريؿة الـصب طامة الؿؼابؾة لـص الؿادة 

جريؿة الـصب تعد هل األكثر  كذلؽ يؿؽـ أن يشؽؾ فعؾ الؿممـ لف جريؿة تزوير ، إال أن

 .  شققًطا يف حالة االحتقال يف التلمقـ

التلمقـ البد لؾؿممـ لف مـ استعؿال وسقؾة مـ وسائؾ االحتقال  يفجريؿة الـصب  يف

ال تتحؼؼ إال إذا  التلمباشرتف لطرق ومـاورات احتقالقة و هلالقاردة طؾك وجف التحديد ، و

قـاع شركة التلمقـ كاكت مدطؿة بؿظاهر خارجقة أو أطؿال مادية يستعقـ هبا الؿممـ لف إل

                                                        

(1) Henriette E. Kameni , op , cit ,p.102   
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أدلك هبا ، لذلؽ فنن التدلقس بالسؽقت طؿدا الذى يرتؽبف الؿممـ لف ال  التلبصدق أققالف 

يؽقن جريؿة كصب جـائقة حتك لق كان لف مـ األثر أن الؿممـ ما كان لقربم العؼد لق طؾؿ بتؾؽ 

القاقعة أو هذه الؿالبسة ، وهذا السؽقت ال يؽقن إال تدلقسا مدكقا يعاقب طؾقف ببطالن العؼد 

مجرد  ػل، وال يؽل يجابإفالبد مـ وجقد كشاط  لا  أما التدلقس الجـائكؿا سبؼ أن أوضحـ

 االمتـاع أو السؽقت أو الؽتؿان الؿتعؿد مـ جاكب الؿممـ لف . 

جريؿة  يفمـ تقافر الطرق االحتقالقة  الػركسلومـ تطبقؼات ذلؽ ما قضك بف الؼضاء 

دطك فقفا كذبا تعرضف لؾسرقة ، التلمقـ ، إذا تؼدم الؿممـ لف بشؽقى إلك الشرصة ي يفالـصب 

ثؿ تؼديؿف بعد ذلؽ صقرة الشؽقى إلك شركة التلمقـ وحصقلف طؾك مبؾغ التعقيض ، كؿا 

أتؾػت  التلقضك بلن الؿممـ الذى يتؼدم إلك شركة التلمقـ ببقان كاذب طـ الؿـؼقالت 

حؼقؼة فؼده ذلؽ بشؽقى تؼدم هبا إلك الشركة ذكر فقفا ما هق مخالػ ل يفوققؿتفا  مستعقـا 

لفذه الؿـؼقالت وكذلؽ مـ يدلك بلققال كاذبة لشركة التلمقـ ويدطؿ ذلؽ بؿستـدات غقر 

سقارتف الؿممـ طؾقفا ويتؼدم ببالغ إلك الشرصة يػقد سرقتفا ،  ػلصحقحة ، إضافة إلك مـ يخ

كذلؽ فنن إطالن ،  (8)ويتؿؽـ هبذه القسقؾة مـ الحصقل طؾك ققؿتفا مـ شركة التلمقـ

ال تتقافؼ  -مثؾ الػقاتقر الؿزيػة أو الشفادات الؿزيػة  -رة الزائػ ، مصحقًبا بقثائؼ الخسا

  .  (2)مع القاقع يجب اطتباره مخطًطا احتقالًقا

التلمقـ بالحبس وفؼا لـص الؿادة  يفطؾك االحتقال  الؿصريالؼاكقن  يفُيعاقب الؿممـ لف و

فقعاقب بالسجـ لؿدة تصؾ إلك خؿس  الػركسلالؼاكقن  يفمـ قاكقن العؼقبات ، أما  441

مـ قاكقن العؼقبات  448/8يقرو وفؼا لـص الؿادة  423111سـقات وغرامة قدرها 

  . الػركسل

                                                        

(1) cass.crim, 28 nov 1978, Gag.Pal,1979.somm.354 - Cass.crim, 13 mars 1989, Bull.crim, no.120 .gaz.pal 
1989.1.437,Bordeaux, 9 nov. 1993,. j.c.p.1994.4.1420- cass.crim, 11oct 1989,,Bull. Crim,nov.352  .  

(2) cass. Crim.17 July 1991 no 90-87-454        
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  .بسبب التصريحات الجديدة لؾؿممن له أتـاء سريان عؼد التلمقن الؿاليالتوازن -ثاكقا 

التصريح لؾؿممـ بؽؾ  يفخالل سريان طؼد التلمقـ يؾتزم الؿممـ لف بقاجب حسـ الـقة  يف

 .(8)ضروف جديدة قد تمثر طؾك طؼد التلمقـ

 األساسلإدالء الؿممـ لف هبذه البقاكات يظفر حسـ كقتف ، كؿا أكف يسؿح بتعديؾ التقازن 

 لجديد .كشاؤه ، وذلؽ بتؽققػ هذا التقازن مع القضع اإلؾعؼد الذى تؿ 

 يفوالظروف الجديدة قد تؽقن ضروفا تمدى إلك تػاقؿ الخطر أو ضروفا تؼؾؾ مـ الخطر ، 

ختقار بقـ إهناء طؼد التلمقـ اال يفكال الحالتقـ فنن هذه الظروف تعطك ألصراف العؼد الحؼ 

اإلبؼاء طؾقف مع زيادة أو كؼصان تؽؾػة التلمقـ وفؼا لؾظروف الجديدة ، وهذا االختقار  أو

طؼد التلمقـ فنكف ال  يفحال وجقد خالف بقـ صر يفحال اإلبؼاء طؾك العؼد أما  يفاألخقر يؽقن 

 مـاص مـ إهناء طؼد التلمقـ. 

  .حال الخالف بقن الطرفقن يف الؿالي)أ(التوازن 

 يفطـدما تـشل الظروف الجديدة خالل فرتة العؼد فنن استؿرارية العؼد قد ال تؽقن مؿؽـة 

الغالب خاصة طـدما تمثر بشؽؾ كبقر طؾك مقافؼة شركة التلمقـ. فالظروف الجديدة إذا كاكت 

غالبا لؿ تؽـ لتؼبؾ تغطقة الؿخاصر  التلمقجقدة مـ البداية قد تمثر طؾك قرار شركة التلمقـ و

 مؼابؾ قسط أطؾك مـ الؿتػؼ طؾقف . يفمـذ البداية أو كاكت ستؼبؾ ولؽـ 

ـ قإهناء طؼد التلمقـ خاصة طـدما ال يؽقن لدى الطرف يفل كبقر لذلؽ فنن هـاك احتؿا

 أطؼاب ضفقر الظروف الجديدة . يفمقاصؾة العالقة التعاقدية  يفالرغبة 

اإلبؼاء طؾك العؼد فنن هذه الـقة قد ال يؼابؾفا رغبة  يفوحتك لق كان لدى أحد األصراف الـقة 

                                                        

 8111ويؼابؾفا الؿادة مـ مشروع وزارة االقتصاد  83/2الؿادة –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/3الؿادة ( 8)

  8322، الؿرجع السابؼ  ص  السـفقري -لؾؼاكقن الؿدين   يمـ الؿشروع التؿفقد
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تؽؾػة  يفإذا كان هـاك خػضا أو زيادة العؼد خاصة  يفاالستؿرار  يفخر لدى الطرف اآل

  .التلمقـ

التقازن  يفلؾعؼد بسبب الخؾؾ الؽبقر  لذى قد يختاره الطرفان لقس إهناءوهذا اإلهناء ا

التقازن  يفحال بطالن العؼد ، إكؿا هذا اإلهناء بسبب خؾؾ معتدل  يفكؿا هق الحال  الؿالل

 . الؿالل

 :التاليصور الظروف الجديدة عؾى الـحو  وسوف كتعرض لبعض من

  .تمدى إلى تشويه أو اختػاء الخطر التيحال إعالن الظروف  يفالتوازن -1

مرحؾة ما مـ مراحؾ تـػقذ طؼد التلمقـ لؿ يعد لفذا  يفو، إذا كان هـاك خطر ما مممـا طؾقف 

األوضاع  يفالخطر وجقدا أو كان مقجقدا ولؽـ بصقرة مشقهة وذلؽ بسبب حدوث تغقر 

الؿفـة  يفأو تغققر ، أو تغققر الحالة االجتؿاطقة ، كتغققر الشخص إقامتف 5 الؿرتبطة هبذا الخطر 

لغاء التلمقـ مـ قبؾ الؿممـ إهذه الحاالت يجقز صؾب  يفأو بسبب الققػ الدائؿ لؾـشاط ، 

 التلو وذلؽ ألن طؼد التلمقـ يغطك الؿخاصر الؿرتبطة بالقضع السابؼ5 (8)الؿممـ لف أو

 أصبحت غقر مقجقدة بالقضع الجديد .

ختػائف 5 مثؾ فؼدان الؿممـ لف االخطر يمدى إلك  يفكذلؽ قد يؽقن هـاك تغقر كبقر 

 هذه الحالة فؼط يتؿ إهناء العؼد تؾؼائقا . يفلؾؿؿتؾؽات الؿممـ طؾقفا ، 

اإلهناء خالل ثالثة العؼد  يففنكف يسؿح بنهناء العؼد إذا اختار أحد صر(2)الػركسلوفؼا لؾؼاكقن 

شفقر مـ تاريخ تغققر الظروف الؿرتبطة بالؿخاصر ، ويتؿ هذا اإلهناء بعد شفر واحد مـ 

 خر .خطار الؿقجف مـ أحد الطرفقـ لؾطرف اآلتاريخ استالم اإل

                                                        

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 884/2الؿادة ( 8)

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 884/2الؿادة ( 2)
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هذه الحالة يجب طؾك شركة التلمقـ أن تظفر حسـ كقتفا باحتػاضفا فؼط باألقساط طـ  يف 

تبدأ مـ تاريخ  التلأما الػرتة غقر الؿشؿقلة بالضؿان و، قامت بتغطقتفا بالػعؾ  التلالػرتة 

وذلؽ بحؽؿ غقاب الضؿان 5 اإلهناء فقجب طؾقفا إطادة األقساط الؿعادلة لفذه الػرتة 

 .(8)والخدمة طـ هذه الػرتة 

ف طؼد يؼقم فقفا أصرا التلتؾؽ الؾحظة  يفألكف 5 كبقر  لهذه الحالة يقجد تقازن مال يف

حقث يعقد  ،التلمقـ بتسقية حساباهتؿ فقبؼك مع كؾ صرف الجزء الذى يعـقف مـ الؼسط 

لؾؿممـ لف قسط التلمقـ طـ الػرتة الؿؼبؾة بسبب براءة ذمتف مـ هذا االلتزام بسبب إهناء العؼد 

 ، ويبؼك لؾؿممـ قسط التلمقـ طـ الػرتة الؿاضقة الؿغطاة بالضؿان.

 اقم الخطر أو تؼؾقل الخطر. ػتمدى إلى ت التيالظروف  حال إعالن يفالتوازن -2

حال إطالن الؿممـ لف طؿا يستجد مـ ضروف يؽقن مـ شلكف تػاقؿ الخطر سقاء بزيادة  يف

فرص وققطف أو بزيادة درجة جسامتف مؿا قد يرتتب طؾك وققطف مـ أضرر ، فقؽقن األمر 

لشركة التلمقـ إلهناء العؼد بعد زيادة الؿخاصر أو اختقار اإلبؼاء طؾك العؼد والؿحافظة  امرتوك

كؿا (2)حده األدكك يفطؾك الرابطة التعاقدية دون تغققر وذلؽ إذا رأت شركة التلمقـ أن التػاقؿ 

  .تلمقـيؿؽـ لشركة التلمقـ اختقار اإلبؼاء طؾك العؼد باالتػاق مع الؿممـ لف مع زيادة أقساط ال

حال الحد مـ الؿخاصر فنكف يحؼ لؾشخص الؿممـ لف حؼ إهناء العؼد  يفمـ كاحقة أخرى 

حال طدم قبقل شركة التلمقـ تخػقض قسط التلمقـ 5 وذلؽ حتك ال يظؾ الؿممـ لف ضحقة  يف

 .  (4)لؾؿممـ

                                                        

     Y. Lambert-Faivre ,1998, op, cit , p.325,no 325 - 224محؿد حسام لطػل   الؿرجع السابؼ ص ( 8)

 ، الؿرجع   السـفقري -   CIMAمـ قاكقن  83/8يؼابؾفا الؿادة  -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/3الؿادة ( 2)

    123ف  8113السابؼ ص 

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 3ف884/3الؿادة ( 4)
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جؿقع األحقال فنن اإلهناء يحدث طـدما ال يتػؼ أصراف العؼد طؾك االستؿرارية  يف

 حال طدم اتػاقفؿ طؾك زيادة أو خػض قسط التلمقـ . يفؿتابعة أو وال

ويحتػظ كؾ واحد (8)بقـ األصراف الؿتعاقدة لبؿجرد اكتفاء العؼد يؽقن هـاك تقازن مال

ال  التلالؿستؼبؾ : الؿممـ يجب أن يعقد الؼسط طـ الؿدة  يفمـفؿ بؿا يـتؿك لف 

 إلك شركة تلمقـ أخرى إذا أراد ذلؽ .والؿممـ لف سقف يؼؿ بتحقيؾ الؿخاصر (2)يغطقفا

 .)ب( اختقار اإلبؼاء عؾى العؼد مع زيادة قسط التلمقن

تؽؾػة التلمقـ وفؼا  يفقد يتػؼ صرفا طؼد التلمقـ طؾك اإلبؼاء طؾك العؼد مع إحداث تغققرات 

 يفمثؾ هذه الحاالت سقؽقن هـاك تؼؾب  يفلؾبقاكات الؿتعؾؼة بتػاقؿ الخطر أو بخػضف ، 

حال اكخػاض  يفأو بخػض الؼسط ، حال تػاقؿ الؿخاصر  يفإما بزيادة الؼسط ، تؽؾػة التلمقـ 

 لعؼد التلمقـ الؿشقه بالظروف الجديدة . الؿاللإطادة التقازن  ومـ هـا يليت، الؿخاصر 

تمدى إلك  التلفعـدما يعؾـ الؿممـ لف بحسـ كقة لؾؿممـ طـ حدوث الظروف الجديدة  

قد يجد الؿممـ أن هذه الظروف الجديدة ال تمثر ، أو إكشاء ضروف جديدة  ،تػاقؿ الخطر 

 يفسط التلمقـ كػقؾة بلن تعقد التقازن لحساباتف ، ؼطؾك قبقلف لعؿؾقة التلمقـ كػسفا وأن زيادتف ل

ويتؿ حساهبا وفؼا ، لؾعؼد تؽقن صالحة لؾؿستؼبؾ فؼط  الؿاللهذه الحالة إطادة التقازن 

يجب طؾقفا أن تستخدم هذا الحؼ بؿجرد  التللصادر مـ شركة التلمقـ ولإلطالن الجديد ا

إدراكفا لفذه الظروف الجديدة أو طؾك األقؾ طـدما تؼرر مقاصؾة طالقتفا التعاقدية مـ خالل 

والؿممـ طادة يضقػ لفذا االقرتاح بقاكا ممداه أن  (4)إبالغفا الؿممـ لف طـ تغققر تؽؾػة التلمقـ 

                                                        

   211محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص ( 8)

ويستـد ذلؽ إلك مبدأ تؼسقؿ  يف كؾ مرة يتؿ فقفا إهناء الخدمة ، يتؿ اسرتداد تؽؾػة التلمقـ لؾػرتة غقر الؿشؿقلة.( 2)

 الؼسط .  

  CIMAمـ قاكقن  83/3الؿادة ( 4)



  

8311 

والحؾ هـا يعتؿد طؾك مقافؼة  (8)مـ لف لفذه الزيادة تجعؾ العؼد مـتفقاطدم استجابة الؿم

حال الؿقافؼة فنن الؼسط  يفالذى يجب طؾقف الؿقافؼة كتابة لتعديؾ العؼد ، و(2)الؿممـ لف

كظقر  يفضاإبداية التعاقد مضافا القفا مبؾغ  يفتؿ االتػاق طؾقفا  التلالجديد يتؽقن مـ الؼسط 

مؾحؼ يرفؼ  يف، ويؽقن هذا االتػاق  يفالؿخاصر الؿضافة وهق ما يطؾؼ طؾقف الرسؿ اإلضا

 . (4)بالعؼد الذى تؿ إبرامف سابؼا

هذه الحالة فنن إطالن الؿممـ لف طـ تػاقؿ الخطر أو الؿخاصر الجديدة طؿؾ طؾك إطادة  يف

 لؾعؼد.  لؿاللاالتقازن  حضبط األرضقة القسطك لؾعؼد بلبعاده الؿالقة وصح

 :تخػقض تؽؾػة التلمقن 

طـد وجقد ضروف جديدة تؼؾؾ مـ الخطر أثـاء سريان طؼد التلمقـ فنن هذه الظروف 

تؽؾػة التلمقـ 5 لذلؽ مـ مصؾحة الؿممـ لف أن يعؾـ  يفالجديدة يجب أن يؼابؾفا خػضا 

الؿممـ هبذه الظروف ويطؾب مـف خػض تؽؾػة التلمقـ ، وال يؿؽـ لؾؿممـ لف الؿطالبة هبذا 

 .  لتلثقر مال أيفالتخػقض يؽقن مستبعدا بدون  ، قاالتخػقض إال إذا كان تخػقض الخطر حؼقؼ

حال  يفو(3)لؿقافؼة طؾك تخػقض قسط التلمقـيجب طؾك شركة التلمقـ إضفارا لحسـ كقتفا ا

                                                        

 213محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ، ص (8)

ؿؼرتحة مـ الؿممـ . محؿد حسام لطػل ويؾتزم الؿممـ لف بتعقيض الؿممـ يف حال التعسػ يف رفض الزيادة ال (2)

  224الؿرجع كػسف  ، ص

فعؾك سبقؾ الؿثال يف التلمقـ طؾك السقارات إذا كان الؿممـ لف يحب أن يضقػ مؼطقرة ألسباب مفـقة فعؾقف   (4)

طـدما يقافؼ طؾك اإلبؼاء طؾك العؼد سقؽقن هـاك زيادة يف قسط  لإبالغ الؿممـ بالقضع الجديد وبالتال

 .Henriette Eقـ الؿستحؼ ، كذلؽ الحال بالـسبة لتغققر الؿممـ لف لؿفـتف أو حالتف االجتؿاطقة .  التلم

Kameni,op , cit ,p.112       

والؿممـ يف حال الرفض يدفع تعقيض لؾؿممـ لف إذا اتسؿ رفضف لؾتخػقض بالتعسػ.  محؿد حسام لطػل ، ( 3)

  224-223الؿرجع السابؼ ، ص
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العؼد اإلبؼاء طؾك العؼد فنن هذا القضع يػقد الؿممـ لف ويتؿ تخػقض قسط  يفقبقل صر

لؾعؼد حقث كجد  الؿاللالتلمقـ بالـسقة لؾؿستؼبؾ فؼط ، وهبذا التخػقض يعاد التقازن 

 الؿخاصر تتساوى مع تؽؾػة ضؿاهنا .

تمدى إلك تػاقؿ الؿخاصر أو تخػقضفا تمدى إلك  التلبشؽؾ طام فنن اإلطالن طـ الظروف 

 لتؼؾب تؽؾػة التلمقـ مـ أجؾ تؽققػ طؼد التلمقـ الذى تؿ إبرامف مسبؼا وفؼا لؾقضع الحال

 لؾعؼد . الؿاللإطادة التقازن  يفالتؽؾػة  يفتساهؿ هذه التغقرات  بالتاللو

وقت إبرام العؼد  ومع  يفيخؾؼ تقازكا مالقا  كؿػرتض قاكقينبشؽؾ طام فنن حسـ الـقة 

ألكف كؾؿا قام دلقؾ طؾك سقء كقة أحد 5 ذلؽ فنن هذا التقازن الذى أوجده الطرفان تقازن هش 

الؿتعاقديـ فنن هذا التقازن يختؾ بسبب بطالن العؼد الؿصحقب بدفع التعقيضات 

 والجزاءات الجـائقة .

لؾعؼد يـتج أثـاء تـػقذ  األساسلصبقعة غقر مستؼرة لؾتقازن  إضافة إلك ذلؽ فنن هـاك

ويتؿ إطادة  ،حال تحؼؼ ضروف جديدة لؿ تؽـ مقجقدة وقت العؼد  يفوسريان العؼد وذلؽ 

كؾ مرة يتؿ فقفا اإلطالن طـ حدوث التغقرات غقر الؿتققعة لؾخطر ،  يفتؽققػ هذا التقازن 

يـتج طـ إهناء العؼد الؿذكقر أو اإلبؼاء طؾك  لفقسؿح هذا اإلطالن إما بنحداث تقازن مال

كاكت الؿخاصر متػاقؿة  تؽؾػة التلمقـ بحسب ما إذا يفالعؼد مع زيادة أو تخػقض 

 . مـخػضة أو

الؿجتؿع ويعاقب مـ يخالػ  يفتـظؿ طالقات األفراد  التلالؼاكقن هق مجؿقطة الؼقاطد 

 يرتؽبفا ووفؼا لػرع الؼاكقن الذى يخالػف.  التلهذه الؼقاطد وفؼا لشدة الؿخالػة 

طدام ، ويؽقن تطبقؼ هذه باإل فلهـاك طؼقبات جـائقة تبدأ بالغرامة وتـت لالسقاق الجـائ يف

 لالؼاض العؼقبات مرهقكا بؿدى تعؿد مرتؽب الجريؿة مـ طدم تعؿده وهذا األخقر يعطك
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 تطبقؼ العؼاب الؿخػػ. يفالحؼ 

حال قصد الؿخالػة  يففنن العؼقبات تؽقن صارمة  الؿدينالؼاكقن  يفكذلؽ هق الحال 

 حال حسـ كقة الؿخالػ.  يفوسقء كقة الؿخالػ ، وتؽقن العؼقبات مخػػة 

طؾك كؾ الؼقاكقـ الؿختؾػة ففق  ساريمـ هذا الؿبدأ العام ال قاكقن التلمقـ لقس استثـاء

االطتبار الػعؾ الؿتعؿد أو غقر الؿتعؿد فـجد كؿا رأيـا سابؼا أن اإلدالء ببقاكات كاذبة  يفيلخذ 

والؿحافظة طؾك سؿعة قطاع ، وذلؽ مـ أجؾ استعادة حؼقق الخصقم 5 يعاقب طؾقف بشدة 

ر قصد فؾف طؼقبات خػقػة تصؾ الػعؾ ، أما اإلدالء ببقان كاذب طـ غق لوردع مرتؽب، التلمقـ 

تعترب أداة  التل5 هذا التخػقػ مـ العؼاب أتك مـ حسـ الـقة  لإلك حد فؼدان الطابع العؼاب

 ووسقؾة لؾؿحافظة طؾك البقئة الؿالقة الصحقحة بقـ الؿتعاقديـ . ،أخالققة لؼاكقن التلمقـ 

 خطل الؿممن له  -1

طؼد التلمقـ ببقاكات كاذبة غقر مؼصقدة تحدث قبؾ وققع الؽارثة  يفحال إدالء أحد صر يف

شؽؾ تدابقر ولقست طؼقبات ، هذه التدابقر هدففا  يففنن العؼاب الذى قرره الؿشرع جاء 

 الذى تؿ إكشاؤه طـد تؽقيـ العؼد. األساسلهق استعادة التقازن  األساسل

فاإلغػال أو التحريػ غقر الؿتعؿد مـ جاكب الؿممـ لف ال يستتبع بطالن طؼد التلمقـ ، 

لؿ  التلتتـاسب مع الظروف  التلوإكؿا يتؿ الحػاظ طؾك طؼد التلمقـ مع زيادة تؽؾػة التلمقـ 

 يؽـ يعرففا الؿممـ أو يتؿ إهناء العؼد الؿذكقر :

 اإلبؼاء عؾى العؼد  )أ(

ػ وجقد إطالن خاصئ مـ الؿممـ لف بحسـ كقة قبؾ تحؼؼ الؽارثة فقحؼ شطـدما يؽت

 لشركة التلمقـ اإلبؼاء طؾك العؼد مع زيادة األقساط الؿؼبقلة مـ الؿممـ لف .
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الؿراد إضافتف إلك مبؾغ  يفهذه الحالة يتعقـ طؾك شركة التلمقـ تحديد مبؾغ الؼسط اإلضا يف

ألولك ، كؿا يجب مقافؼة الؿممـ لف طؾك هذه الزيادة ، وطؾك أن يتؿ ذكر الؼسط الؼسط ا

 العؼد. يفاتػاققة جديدة كؿؾحؼ لؾعؼد وتققع مـ قبؾ صر يفالجديد 

هذه الحالة يتؿ تؽققػ طؼد التلمقـ مع القضع الجديد ، كؿا أن مؾحؼ القثقؼة يعؿؾ  يفو

 ققؿة قسط التلمقـ الذى اقرتحف الؿممـ وقبؾف الؿممـ لف . يفكقسقؾة إلثبات التغققر 

ومع ذلؽ فنن االتػاق الؿؽتقب بزيادة الؼسط لقس هق القسقؾة القحقدة إلثبات زيادة 

الؼسط  إكؿا يؿؽـ إثبات هذا التغققر طـ صريؼ التـػقذ لفذه الزيادة مـ قبؾ الؿممـ لف دون 

 اطرتاض مـف .

الؿممـ لف إال مـ تاريخ قبقل الؿممـ لف لفا 5 وهذا يعـك أن  حؼ يفهذا وال تسرى الزيادة 

حقث ال يؿؽـ  لالؼسط الؿضاف يؽقن أثره بالـسبة لؾؿستؼبؾ فؼط وال يـطبؼ طؾك الؿاض

لؾؿممـ لف أن يطالب الؿممـ لف بػرق األقساط طـ الػرتة الؿاضقة ويربر ذلؽ بحؼقؼة أن 

 التلضقء الؿخاصر  يفتك ولق كاكت غقر متؽافئة أقساط التلمقـ طـ الػرتة الؿـتفقة بالػعؾ ح

يتعرض لفا الؿممـ يتؿ الحصقل طؾقفا اآلن وذلؽ ألن الحادث لؿ يحدث خالل الػرتة 

 .(8)السابؼة ويجب الرتكقز فؼط طؾك الؿستؼبؾ

 )ب( إكفاء عؼد التلمقن 

ؼصقدة مـ حال اكتشاف البقاكات الؽاذبة غقر الؿ يفقد تختار شركة التلمقـ إهناء العؼد 

 حالتقـ :  يفالؿممـ لف وذلؽ 

تمدى إلك إطادة التقازن  التلالحالة األولك طـدما تجد شركة التلمقـ اكعدام القسقؾة 

                                                        

يستػقد كؾ مـ الطرفقـ الؿتعاقديـ مـ القضع السائد: دفع الؿممـ لف تؽؾػة تلمقـ أقؾ مؿا هق مطؾقب طادة ، ( 8)

 ولؿ يضطر الؿممـ لتعقيضف ألن الخطر لؿ يتحؼؼ بعد.
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لعالقتفا التعاقدية مع الؿممـ لف 5 كؿا لق كاكت الحؼقؼة الؿجفقلة مـ األهؿقة بؿؽان بحقث 

يتؿ اإلهناء مباشرة مـ قبؾ شركة  هذه الحالة يفلق كاكت تعؾؿ هبا مسبؼا ما تعاقدت أصال ، و

 التلمقـ دون مػاوضات طؾك زيادة قسط التلمقـ .

طؼد التلمقـ دون  يفأما الحالة الثاكقة فقتؿ اإلهناء بعد اكتفاء الؿػاوضات القدية بقـ صر

 يفاالتػاق طؾك زيادة قسط التلمقـ بسبب رفض الؿممـ لف لؾزيادة الؿؼرتحة مـ الؿممـ ، و

ؽـ لؾؿممـ الحصقل طؾك تعقيض طـ الرفض غقر الؿربر مـ الؿممـ لف هذه الحالة يؿ

 لؾزيادة العادلة الؿؼرتحة مـ قبؾ الؿممـ .

جؿقع الحاالت يتؿ اإلهناء مـ خالل إرسال الؿممـ لؾؿممـ لف  يفوقد درج العؿؾ طؾك أكف 

 ساريوطؾك أن يؽقن اإلهناء ، إهناء العؼد  يفبعؾؿ القصقل يعؾؿف فقف برغبتف  مسجال اخطاب

إلرسال الخطاب إلك الؿممـ لف ، وتعترب فرتة  التاللالؿػعقل بػقات طشرة أيام تبدأ مـ الققم 

العشرة أيام فرتة واققة الفدف مـفا مـح الؿممـ لف وقتا لؾعثقر طؾك شركة تلمقـ أخرى تؼقم 

 .وذلؽ ألن طؼقد التلمقـ تتطؾب وقتا إلبرامفا 5  ةبتغطقة مخاصر

ثاره ، فقتؿ آوبؿجرد اكتفاء فرتة العشرة أيام يصبح العؼد مـتفقا ، ويؽقن لإلهناء جؿقع 

ثار العؼد طـ الػرتة الؿاضقة ، أما بخصقص الؿستؼبؾ فبحؽؿ أن طؼد التلمقـ آاالحتػاظ بؽؾ 

لؿ يعد ساريا ولؿ يعد يغطك مخاصر الؿممـ لف لذلؽ يجب طؾك الؿممـ أن يرد لؾؿممـ لف 

 مقـ الؿعجؾ طـ الػرتة غقر الؿشؿقلة بالضؿان. قسط التل

 خطل الؿممن ) شركة التلمقن (  -2

 يفإن سؾقك الؿممـ مثؾف مثؾ سؾقك الؿممـ لف سقؽقن لف اكعؽاسات طؾك التدابقر الؿطبؼة 

 حال اكتشاف خطل ارتؽبف قبؾ وققع الؽارثة .

لؿتعؿد ، طؾك العؽس مـ فنذا أخطل الؿممـ بسقء كقة فسقف يعاقب بشدة طؾك هذا السؾقك ا

 ذلؽ إذا كان خطله بحسـ كقة فنن هذا الخطل سقعالج بتدابقر هتدف إلك إصالح الضرر فؼط.
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حال ارتؽابف أخطاء غقر مؼصقدة   يفلؿ يذكر الؿشرع صراحة التدابقر الؿطبؼة طؾك الؿممـ 

ذلؽ فنن هـاك طدم قابؾقة لتطبقؼ طؼقبات صارمة طؾك شركات التلمقـ 5 لذلؽ فنن  ومع

 شؽؾ تدابقر هتدف لتصحقح األخطاء الؿرتؽبة بحسـ كقة . يفالعؼاب سقؽقن 

يصدر  "طؾك أكف (8)مـف 41مصر تـص الؿادة  يفقاكقن اإلشراف والرقابة طؾك التلمقـ  ػلف

كشاصفا قرار مـ رئقس مجؾس إدارة الفقئة خالل شفر  بؿزاولةبتسجقؾ الشركة والرتخقص لفا 

مـ تاريخ استقػاء شروط التسجقؾ ويـشر هذا الؼرار يف الققائع الؿصرية طؾك كػؼة الشركة 

 .وتؼقم الفقئة بتسجقؾ الشركة يف السجؾ الؿعد لذلؽ

 وال يجقز لؾشركة أن تبدأ يف مزاولة أطؿالفا إال بعد تسجقؾفا والرتخقص لفا بؿزاولة

 .فرع مـ فروع التلمقـ غقر الػروع الؿرخص لفا هبا أيالـشاط، كؿا ال يجقز لفا أن تزاول 

ويؼع باصال كؾ طؼد تلمقـ يربم طؾك خالف ما تؼدم ، وال يحتج هبذا البطالن طؾك الؿممـ 

 ."لفؿ والؿستػقديـ إال إذا ثبت سقء كقتفؿ

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تؼؾ طـ خؿسة  "مـ ذات الؼاكقن طؾك أكف  22كؿا تـص الؿادة 

  هاتقـ العؼقبتقـ: بنحدىلػ جـقف أو أاالف جـقف وال تجاوز خؿسقـ 

 .فرع مـ فروع التلمقـ أو إطادة التلمقـ يف مصر دون ترخقص أيكؾ مـ زاول -8

  .قسط لديفا دون ترخقص بذلؽ مـ الفقئةكؾ مـ مثؾ هقئات أو شركات تلمقـ أجـبقة أو ت-2

 الفقئة الذيـ لفؿ حؼ االصالع طؾقفا لكؾ مـ امتـع طـ تؼديؿ الدفاتر والؿستـدات لؿـدوب-4

وكذلؽ يف حالة التلخقر يف تؼديؿ البقاكات القاجب ، وذلؽ فضالً طـ الحؽؿ بتؼديؿفا 

ويجقز الحؽؿ يف هاتقـ ، تؼديؿفا يف الؿقاطقد الؿحددة هبذا الؼاكقن والئحتف التـػقذية 

قصك أالحالتقـ بغرامة هتديدية يعقـ الحؽؿ مؼدارها طـ كؾ يقم امتـاع أو تلخقر بحد 

                                                        

 مـ تؼـقـ التامقـ   428/8يؼابؾفا كص الؿادة ( 8)
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  .    خؿسقـ جـقفًا طـ الققم القاحد

خرى و أخػل متعؿدًا بؼصد الغش يف البقاكات أو الؿحاضر أو يف األوراق األكؾ مـ أقر أ -3

 .تصؾ الك طؾؿ الجؿفقر التلتؼدم الك الفقئة أو  التل

  "كؾ مـ أفشك أسرارًا حصؾ طؾقفا طـ صريؼ مؿارستف لعؿؾف صبؼًا لفذا الؼاكقن-3

التعريػات يعاقب كؾ مـ خالػ -8 "مـ ذات الؼاكقن طؾك أكف  23كؿا تـص الؿادة 

ة  حؽام الؿاداألسعار أو الشروط أو الـؿاذج الؿبؾغة الك الفقئة والؿعتؿدة مـفا وفؼًا أل أو

 ( مـ هذا الؼاكقن بغرامة ال تؼؾ طـ مائة جـقف وال تجاوز ألػ جـقف . 31)

ويحؽؿ طؾك شركة التلمقـ الؿخالػة لؾتعريػات أو األسعار أو الشروط أو الـؿاذج الؿشار 

امة مالقة تقازى ضعػ رسقم التلمقـ بالـسبة لؾحالة مقضقع الؿخالػة وبحد أدكك القفا بغر

ويتؿ تحريؽ الدطقى الجـائقة طـ ، ألػ جـقف وحد اقصك مائة ألػ جـقف بالـسبة  لؽؾ حالة 

وقت حتك صدور حؽؿ  أيويجقز لؾفقئة يف ، مـ الفقئة  لهذه الؿخالػات بـاء طؾك صؾب كتاب

قة أن تتصالح مع الشركة الؿخالػة مؼابؾ سدادها كؾ أو بعض الغرامة بات يف الدطقى الجـائ

 ". ويرتتب طؾك هذا التصالح اكؼضاء الدطقى الجـائقة الؿالقة الؿشار القفا

مع طدم اإلخالل بلية طؼقبة أشد يـص  "مـ ذات الؼاكقن طؾك أكف  24كؿا تـص الؿادة 

شفر أو بغرامة أخر، يعاقب بالحبس مدة ال تؼؾ طـ ستة آقاكقن  أيطؾقفا قاكقن العؼقبات أو 

ال تؼؾ طـ خؿسة أالف جـقف  وال تجاوز خؿسقـ ألػ جـقف كؾ مـ تقسط يف مصر يف طؼد 

طؿؾقات تلمقـ أو إطادة تلمقـ ، وكذلؽ كؾ مـ باشر مفـة الخرباء االكتقاريقـ أو خرباء 

رار دون أن يؽقن مؼقدًا يف السجالت التلمقـ االستشاريقـ أو خرباء الؿعايـة وتؼدير األض

الخاصة  الؿـصقص طؾقفا يف هذا الؼاكقن، وتسرى ذات العؼقبة طؾك الؿسئقلقـ يف شركات 

 .  "الؼاكقن( مـ هذا  23،  21،  12حؽام الؿقاد ) أالتلمقـ طـ مخالػة 

ك تؼع طؾ التلالعؼقبات  يفيتضح لـا مـ قراءتـا لـصقص الؿقاد السابؼة تشدد الؿشرع 
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حال ارتؽاهبا لألفعال الخاصئة الؿتعؾؼة بؿباشرة ومزاولة طؿؾقة التلمقـ  يفشركات التلمقـ 

 يفحال مباشرة خرباء التلمقـ دون الؼقد  يفواألسعار والتعريػات والـؿاذج وكذلؽ الحال 

العؼقبات الؿػروضة طؾك شركات التلمقـ  يفالسجالت الخاصة بذلؽ ، ولؿ يػرق الؿشرع 

تطبؼ طؾك كؾ شركة تلمقـ سقاء كاكت حسـة الـقة  فلسقء كقة شركة التلمقـ ، ف بقـ حسـ أو

لشركة  يفواالحرتا لطؼابف إلك الطابع الؿفـ يفتشدد الؿشرع  يفأو سقئة الـقة 5 ويرجع السبب 

 يجب طؾقفا أال ترتؽب هذه األفعال . التلالتلمقـ و

التصالح مع  يفطؾك التلمقـ الحؼ  هذا وقد خقل الؿشرع لؾفقئة العامة لإلشراف والرقابة

 شركات التلمقـ بعد سداد كؾ أو بعض الغرامة الؿؼررة .

درا مـ كؿا أن شركة التلمقـ تؾتزم بؽؾ ضرر تسببف لؾؿممـ لف ، سقاء كان هذا الضرر صا

 814فا ومـدوبقفا سقاء طـ طؿد أو إهؿال وذلؽ وفؼا لؾؿقاد شركة التلمقـ أو مـ مقضػق

فتؾتزم (1)تحدد مسئقلقة الؿتبقع طـ أطؿال تابعف التلمدكك  823/8و الؿادة  يمدكك مصر

 شركة التلمقـ بنصالح أخطائفا وأيضا أخطاء مقضػقفا وتابعقفا.

 التلالحاالت األخرى غقر الؿذكقرة يجب طؾك شركة التلمقـ إبالغ الؿممـ لف بالققائع  يف

 – األمر لزم إذا –ع الؿؽشقفة ، مع مراطاة لؿ يؽشػ طـفا مع صؾبفا تعديؾ العؼد وفؼا لؾققائ

 بعض طـ كشػفا طدم جراء مـ التلمقـ شركة لف سببتفا التل األضرار طـ لف الؿممـ تعقيض

 .(2) والحؼائؼ الققائع

إذا سقاء وقع  هالتلمقـ طؾك الحقا يفسـ الؿممـ طؾقف  يفوسقف كتعرض لؿسللة الخطل 

 الخطل مـ الؿممـ لف أو مـ شركة التلمقـ .

                                                        

  241محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ، ص   – 148ف  8122، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 8)

(2) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.122       
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 :هالتلمقن عؾى الحقا يفسن الؿممن عؾقه  يفالخطل 

سـ الؿممـ طؾك  يفقرر الؿشرع كصا خاصا بخصقص حاالت الغؾط أو الخطل 

يؽقن فقفا السـ  التلالحالة  هلحالة وحقدة فؼط  يفحقث جعؾ بطالن طؼد التلمقـ (1)حقاتف

 . (2)يدفع طـفا الؿممـ لف الؼسط التللؾؿممـ لف خارج الشريحة السـقة  الحؼقؼل

سـ الؿممـ لف يستتبع تصحقح هذا الخطل دون إبطال  يفغقر هذه الحالة فنن الخطل  يف

 ػلفنذا كاكت سـ الؿممـ لف ال تجاوز الحد الؿعقـ الذى كصت طؾقف تعريػة التلمقـ ف(3)العؼد

صحقحا وال يجقز إبطالف وذلؽ سقاء أكان الؿممـ لف حسـ  هذه الحالة يؽقن طؼد التلمقـ

 الـقة أو سلء الـقة طـدما قرر لـػسف سـا غقر السـ الحؼقؼقة.

طؾك الؿممـ دفعف  لفنذا كان قسط التلمقـ الؿتػؼ طؾقف أقؾ مـ ققؿة الؼسط الذى كان يـبغ

سط القاجب دفعف فسقتؿ تخػقض مبؾغ التلمقـ لقتـاسب مع ققؿة الؼسط الؿدفقع وققؿة الؼ

 .(4)طؾك أساس السـ الحؼقؼقة

أما إذا كان قسط التلمقـ الؿتػؼ طؾقف أطؾك مـ ققؿة الؼسط الؿستحؼ فقجب طؾك شركة 

التلمقـ تخػقض أقساط التلمقـ التالقة لتتـاسب مع السـ الحؼقؼقة لؾؿممـ لف  كؿا يجب طؾقفا 

 . (5)زيادةالؼسط الذى حصؾت طؾقف دون فقائد هذه ال يفرد الزيادة 

إن الؿبدأ هق استؿرارية العؼد ، والفدف مـ التدابقر الؿتخذة بخصقص قسط التلمقـ هق 

                                                        

  CIMA مـ قاكقن 31/8الؿادة  -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  842/21الؿادة  – مصريمدكك  213الؿادة ( 8)

 224محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص  -8313ص  الؿرجع السابؼ ، السـفقري( 2)

  8313ص  الؿرجع السابؼ ، السـفقري( 4)

 241محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص ( 3)

 مصريمدكك   213/4الؿادة ( 3)
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فنن  بالتاللسـ الؿممـ لف  و يفالذى اختؾ بسبب الخطل  (1)لؾعؼد الؿاللاستعادة التقازن 

لؾؿممـ لف  ليتجاوز فقفا السـ الػعؾ التلالحالة  يفالبطالن هق االستثـاء الذى يحدث فؼط 

 الحدود الؿقضقطة مـ قبؾ الؿممـ.

كذلؽ الحال بخصقص األخطاء الؿادية وغقرها مـ األخطاء البسقطة فنن هذه األخطاء 

 . الؿالليتؿ تصقيبفا مع استؿرارية العؼد الؿرهقن بنطادة التقازن 

ل أحقا يفإن إهناء طؼد التلمقـ بخصقص األفعال الخاصئة لشركة التلمقـ ال يؽقن إال 

تتعؾؼ بسقء السؾقك الخطقر والؿتعؿد  ومـ قبقؾ ذلؽ ما  التلاألحقال  هلاستثـائقة لؾغاية ، و

تؼرر طؼقبة السجـ والغرامة لؿـ يرتؽب طـ طؾؿ  التل CIMAمـ قاكقن  444/4ورد بالؿادة 

واإلطالكات الؿضؾؾة وغقرها مـ ، ؿقجقدة  الاإلطالن طـ طؿؾقات محاكاة االشرتاكات غقر 

 الحؼائؼ الؽاذبة. 

اصئة طـ طؾؿ ومعرفة ، وهذا معـاه التعؿد مـ قبؾ خالؿادة تتحدث طـ ارتؽاب األفعال ال

مـ يرتؽب هذه األفعال ، فنذا ما فؽركا بعؽس ذلؽ فنكف يؿؽـ لـا الؼقل بلن ارتؽاب هذه 

بالعؼقبات القاردة بخصقص ارتؽاب األخطاء بحسـ كقة وطـ غقر قصد لـ يتؿ العؼاب طؾقف 

طػاء شركات التلمقـ مـ هذه العؼقبات ، أما العؼقبات إاألفعال طـ طؾؿ وتعؿد ، بؾ يؿؽـ 

أضفرت سقء كقتفا ، خاصة وأهنا الطرف  التللألخطاء الؿتعؿدة ففدففا ردع شركات التلمقـ 

 طؿؾقة التلمقـ.   يفالؿحرتف  لالؿفـ

 : ؿممن له بحسن كقة التدابقر الؿؼررة لحؿاية ال

إضافة إلك إصالح الخطل الذى يرتؽبف الؿممـ بحسـ كقة هـاك حاالت ال يبالك فقفا 

                                                        

 241محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ص  - 212ف  238أحؿد شرف القـ ، الؿرجع السابؼ ص( 8)
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الؿشرع بحسـ أو بسقء كقة الؿممـ ، وإكؿا كؾ ما يفؿف هق حؿاية الؿممـ لف مـ بعض أخطاء 

قـ اإلشراف والرقابة طؾك التلممـ قاكقن  41الؿممـ ومـ هذا الؼبقؾ ما كصت طؾقف الؿادة 

كشاصفا قرار مـ رئقس مجؾس  بؿزاولةيصدر بتسجقؾ الشركة والرتخقص لفا  "     طؾك أكف

ويـشر هذا الؼرار يف الققائع  ، إدارة الفقئة خالل شفر مـ تاريخ استقػاء شروط التسجقؾ

 ."الؿصرية طؾك كػؼة الشركة وتؼقم الفقئة بتسجقؾ الشركة يف السجؾ الؿعد لذلؽ

ال بعد تسجقؾفا والرتخقص لفا بؿزاولة إطؿالفا أيجقز لؾشركة أن تبدأ يف مزاولة  وال

 .فرع مـ فروع التلمقـ غقر الػروع الؿرخص لفا هبا أيالـشاط كؿا ال يجقز لفا أن تزاول 

ويؼع باصال كؾ طؼد تلمقـ يربم طؾك خالف ما تؼدم ، وال يحتج هبذا البطالن طؾك الؿممـ 

 ".ال إذا ثبت سقء كقتفؿلفؿ والؿستػقديـ إ

شركة تلمقـ قبؾ بدء طؿؾقاهتا الحصقل طؾك الرتخقص  أيالؼاكقن يقجب طؾك ف

قررها وال يسؿح لفا بالتعاقد مع األشخاص الؿممـ لفؿ إال بعد الحصقل  التلوالؿقافؼات 

 طؾك هذه الؿقافؼات .

ومع ذلؽ طـدما يربم الؿممـ طؼد تلمقـ مع الؿممـ لف دون أن يحصؾ طؾك ترخقص 

مزاولة كشاط التلمقـ ، فنن العؼد باصؾ مـ حقث الؿبدأ وذلؽ دون اخالل بالعؼقبات الجـائقة 

اإلشراف والرقابة طؾك التلمقـ ، ومع ذلؽ طـدما مـ قاكقن  22الؿـصقص طؾقفا بالؿادة 

طؾك ترخقص مزاولة ـقة بحقث لؿ يؽـ يعؾؿ بعدم حصقل الؿممـ يؽقن الؿممـ لف حسـ ال

شخص فقؿا طدا الؿممـ لف أو الؿستػقد  أيثاره تجاه آكشاط التلمقـ فنن هذا البطالن يـتج 

5 كتقجة لذلؽ تظؾ شركة التلمقـ مؾتزمة (8)حسـ الـقة ، فنن هذا البطالن غقر قابؾ لؾتـػقذ طؾقف

                                                        

(8 )Henriette E. Kameni, op , cit ,p.126 -  اإلشراف والرقابة طؾك مـ قاكقن  22الػؼرة االخقرة مـ كص الؿادة

 . التلمقـ
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حال وققع  يفتعقيض الؿستػقد  بالتاللطؾقفا طؼد التلمقـ ، ويػرضفا  التلبجؿقع االلتزامات 

 ليالحادث ، كؿا يظؾ الؿممـ لف مسئقال بـػس الؼدر طـ دفع قسط التلمقـ وطـ القفاء ب

 خر وارد بالعؼد . آالتزام 

لحؿايتف مـ 5 مؽاكقة البطالن ملخقذ لصالح الؿممـ لف حسـ الـقة إوبذلؽ يؽقن طدم 

 أيالؿحرتف الذى ال يقجد لف  هلهنا إالخطل الػادح لشركة التلمقـ وقت إبرام العؼد ، حقث 

 مربر لـػفؿ مـف لؿا يتصرف طؾك هذا الـحق ، ولذلؽ فالحؿاية هـا حصرية لؾؿممـ لف فؼط .   

ؿممـ حال اكتشاف خطل الؿممـ وال يفسبؼ يتضح لـا جؾقا أن التدابقر الؿتخذة  مـ كؾ ما 

ستثـاء حاالت قؾقؾة يتؿ الؾعؼد ب الؿاللتصحقح التقازن  يفلف قبؾ وققع الؽارثة لفا دور كبقر 

 فقفا تطبقؼ العؼقبات .

قرر (8)وققع الؽارثة فنن الؿشرعطـدما يتؿ اكتشاف ارتؽاب الؿممـ لف خطل بحسـ كقة بعد 

 هلة إذا كان الخطل بسقء كقة ، هذه األحؽام ما قأحؽاما مقسرة جدا تتعارض مع ما يؿؽـ تطبقؼ

طػاء قد تصؾ إلك حد اإل التللؾعؼد وتتؿقز بالؿروكة  الؿاللإال تدابقر هدففا استعادة الرصقد 

 بعؿالئفا .التام مـ العؼاب وذلؽ مـ أجؾ احتػاظ شركة التلمقـ  

بخصقص خطل الؿممـ فنن هذا القضع يشؽؾ فراغا تشريعقا لذلؽ يؿقؾ البعض إلك 

الؼقل بلن هذه األحؽام الؿـصقص طؾقفا بخصقص الؿممـ لف سقتؿ تطبقؼفا أيضا طؾك 

 . (2)الؿممـ

                                                        

 13/4مـ مشروع وزارة االقتصاد والؿادة  22/3يؼابؾفا الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/4الؿادة ( 8)

 . CIMAمـ قاكقن  84/4الؿادة  –لؾتؼـقـ الؿدين  يمـ الؿشروع التؿفقد

(2) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.127   
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كف إذا تؿ اكتشاف إهذه األحؽام الؿتعؾؼة بالعؼقبات طؾك الؿممـ لف تتؿقز بؿروكتفا ، حقث 

 وققع بعد وذلؽ –ذكر بقاكات كاذبة  أو إغػاال الخطل كان سقاء –لؿممـ لف حسـ الـقة خطل ا

 الذى التلمقـ قسط مع لقتـاسب الؿستحؼ التعقيض تخػقض هق هـا الؼاكقن حؽؿ فنن الؽارثة

 بصقرة أطؾـت قد الؿخاصر كاكت إذا أدائفا يجب كان التل األقساط معدل إلك بالػعؾ دفع

 . (2)تلثقر طؾك تحؼؼ الخطر أي لءالخاصويـطبؼ هذا الحؽؿ حتك ولق لؿ يؽـ لإلطالن (8)كامؾة

الؿختؾ بسبب الخطل  الؿاللإن دفع التعقيض الؿخػض سقمكد فؽرة استعادة التقازن 

 الذى ارتؽبف الؿممـ لف بحسـ الـقة.

االطتبار وذلؽ لتعديؾ قسط التلمقـ إذا  يفكذلؽ يحؼ لشركة التلمقـ أخذ هذا االكتشاف 

مقاصؾة طالقتفا التعاقدية مع الؿممـ لف ، أما إذا كان مـ الؿستحقؾ مقاصؾة  يفكاكت ترغب 

 .(4)العالقة التعاقدية فنن لفا خقار إهناء العؼد

: حالة  هلالتلمقـ بقـ ثالث حاالت و يفوسقف كؿقز بخصقص اإلطالكات الخاصئة 

الـفاية الدور الفام  يف، وحالة التلمقـ الـاقص ، ثؿ كبقـ  الرتاكؿلحالة التلمقـ  التلمقـ الزائد ،

الذى يؿؽـ أن تؾعبف التسقية القدية كلحد وسائؾ دفع التعقيضات لؾؿممـ لف بدال مـ الؾجقء 

 إلك الؼضاء.

 :عؾى شركة التلمقن الؿستحؼلؾتعويض  يالتخػقض الـسب-أوال

أال يؽقن الؿممـ لف قد قدم تحريػا  للؿبؾغ التلمقـ يـبغ لمـ أجؾ تطبقؼ التخػقض الـسب

غقر مؼصقد وفؼط ، بؾ يجب أيضا أن يتؿ اكتشاف هذا التحريػ بعد وققع الؽارثة ، باإلضافة 

                                                        

 13/4مـ مشروع وزارة االقتصاد والؿادة  22/3يؼابؾفا الؿادة  –مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  884/4الؿادة  ( 8)

 . CIMAمـ قاكقن  84/4الؿادة  –لؾتؼـقـ الؿدين  يمـ الؿشروع التؿفقد

  223-223ص  محؿد حسام لطػل، الؿرجع السابؼ ، ( 2)

     Henriette E. Kamen, op,cit ,p.127 - 221محؿد حسام لطػل ،الؿرجع السابؼ ص ( 4)
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التخػقض حقث ال يجقز  يفاستخدام هذا الحؼ  يفإلك ضرورة إضفار شركة التلمقـ إلرادهتا 

 .   (8)الؿممـ صراحة بذلؽلؾؿحؽؿة أن تؼضك بالتخػقض إال إذا تؿسؽ 

بتخػقض التعقيض بؿا يتـاسب مع معدل األقساط هذه الحالة تؼقم شركة التلمقـ  يف

الؿدفقطة مؼاركة بؿعدل األقساط التل كاكت مستحؼة لق كاكت الؿخاصر الؿعؾـة كامؾة 

هذه اآللقة ال يـبغل الخؾط بقـ و - (4)وهذه الؼاطدة تسؿك قاطدة الؿؽافلة الـسبقة - (2)ودققؼة

وآلقة قاطدة رأس الؿال الـسبل ، والتل تحدث طـدما يالحظ أكف يف يقم الخسارة ، تؽقن ققؿة 

 .(3)ةالؿؿتؾؽات الؿممـ طؾقفا أكرب مـ الؼقؿة التل تؿ التلمقـ طؾقفا يف البداي

 التل هلن دقة الؿعؾقمات الؿؼدمة مـ الؿممـ لف إوهذا التخػقض لف ما يربره  حقث 

أساس تسعقر قسط التلمقـ وتحديد مبؾغ  هلتغطقة الؿخاصر ، كؿا أهنا  يفالؿممـ  أيتشؽؾ ر

طـدما تحدث الؿخاصر فال يجب تحؿقؾ شركة التلمقـ تعقيضا يؼابؾ  بالتاللالتلمقـ   و

حقـ أن الؿممـ لف لؿ يؽـ يدفع إال قسطا ال يعادل الؼقؿة الحؼقؼقة لفذه  يفالؿخاصر كامؾة 

 ال يجب تغطقة الؿممـ لف إال وفؼا لؾؼسط الؿدفقع . بالتاللالؿخاصر و

 :  التاللوالصقغة الرياضقة لفذه الحالة تؽقن طؾك الـحق 

 الؼسط الؿدفقع / الؼسط الؿستحؼ × التعقيض الؿستحؼ = مبؾغ التلمقـ 

ألػ جـقف ، ومعدل األقساط 811فعؾك سبقؾ الؿثال إذا كان مبؾغ التلمقـ الؿتػؼ طؾقف هق 

ألػ جـقف فنن التعقيض 21ألػ جـقف ومعدل األقساط الؿستحؼة الدفع هق 83هق  الؿدفقطة

ألػ جـقف بدال مـ  23=  83/21× 811هذه الحالة طـد حدوث الخطر هق :  يفالؿستحؼ 

                                                        

  Henriette E. Kameni, op , cit ,p.128 -  222محؿد حسام لطػل ،الؿرجع السابؼ ، ص ( 8)

(2) J. BONNARD ,op, cit,,p.110-111   

لف بعد الخسارة بسبب االغػال  ض التعقيض الؿدفقع لؾؿممـتعرف بلهنا الؼاطدة التل بؿقجبفا يتؿ تخػق( 4)

 التصريح غقر الدققؼ لؾؿممـ لف وقت تقققع العؼد طـدما ال يتؿ إثبات سقء كقتف أو

(4) J. BONNARD , op, cit,,p.110-111   
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 ألػ جـقف . 811

هذه الحالة تؿ التخػقض بسبب الخطل الذى ارتؽبف الؿممـ لف رغؿ أكف خطل غقر  يفو

 لؾعؼد . الؿاللػقض تؿ الستعادة الرصقد مؼصقد إال أن هذا التخ

 :حالة التلمقن الـاقص يفعدم االكتراث بحسن كقة الؿممن له  -ثاكقا  

يقجد فقفا الؿممـ لف طـدما تتجاوز ققؿة الشلء  التليعرف التلمقـ الـاقص بلكف الحالة 

 . (8)الؿممـ طؾقف مبؾغ التلمقـ يقم الؿطالبة

هذه الحالة يؽقن الؿممـ مسئقال فؼط طـ الضرر الذى يتـاسب مع مبؾغ التلمقـ الؿتػؼ  يف

طؾقف بعؼد التلمقـ ، وبذلؽ ال يتؾؼك الؿممـ لف سقى جزء مـ التعقيض ويطبؼ ما يسؿك 

وهذه الؼاطدة تطبؼ سقاء أكان الؿممـ لف حسـ الـقة أو سلء (2)قاطدة التـاسبقة بحؽؿ القاقع

 ن يؽقن مبؾغ التلمقـ أقؾ مـ الؼقؿة الحؼقؼقة لؾشلء فنن هذا الحؽؿ يطبؼ.الـقة فبؿجرد أ

هذه الحالة بالؼاطدة الـسبقة لرأس الؿال ، ويؼقم تربير هذه  يفوتسؿك الؼاطدة الؿطبؼة 

الؼاطدة طؾك اطتبار أكف طـدما أمـ الؿالؽ طؾك مـزلف بؿبؾغ أقؾ مـ ققؿتف الحؼقؼقة فؼد دفع 

ؾغ ، ولق قام بالتلمقـ وفؼا لؾؼقؿة الحؼقؼقة لؾؿـزل لدفع قسطا أطؾك ، ففق قسطا يعادل هذا الؿب

قد دفع قسطا أقؾ مؿا كان يجب طؾقف أن يدفعف ، فنذا احرتق الؿـزل كؾف فؾـ يتؼاضك إال مبؾغ 

هذه الحالة تتحؿؾ  يفو(4)التلمقـ الؿتػؼ طؾقف والذى يؽقن أقؾ مـ الؼقؿة الحؼقؼقة لؾؿـزل

                                                        

 يالؿشروع التؿفقدمـ  8811الؿادة  -CIMAمـ قاكقن  43الؿادة  -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 828/3الؿادة ( 8)

 لؾؼاكقن الؿدين 

محؿد حسام   - 838برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص  -342ف  2131، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري 

 Y. Lambert-Faivre ,1998,op, cit , p.374,no 550 – 822لطػل   الؿرجع السابؼ ، ص 

 838برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص ( 2)

 Picard et André  Besson, op, cit , p. ,no 300  - 342ف 2131، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 4)
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             ضؿان طـ جزء يعادل ققؿة مبؾغ التلمقـ  ويعترب الؿممـ لف هق الضامـشركة التلمقـ ال

 . (8)فقتحؿؾ قسؿا يـاسبف مـ الضرر ل) الؿممـ ( لؾجزء الباق

ألػ جـقف  311فنذ كان لديـا سقارة ققؿتفا الحؼقؼقة مؾققن جـقف ، وتؿ التلمقـ طؾقفا بؿبؾغ  

أن  لفنذا قرر الخبقر الػـ  لوفؼا لتؼرير الخبقر الػـفبعد وققع الؽارثة يتؿ تحديد الخسارة 

هذه  يفألػ جـقف ، 311الحادث أخذ بجزء مـ السقارة  وأن تؽالقػ اإلصالح تساوى مبؾغ

ألػ 231ويؽقن التعقيض القاجب دفعف هق مبؾغ   لالحالة يتؿ تطبقؼ قاطدة رأس الؿال الـسب

 جـقف وذلؽ وفؼا لؾؿعادلة الرياضقة التالقة : 

 مبؾغ التلمقـ / الؼقؿة الحؼقؼقة لؾسقارة ×  الحؼقؼللتعقيض الؿستحؼ = الضرر ا

 ألػ جـقف  311مؾققن  = 81ألػ /  311× ألػ  311التعقيض الؿستحؼ = 

ومـ ثؿ يجقز أن (2)وقاطدة الـسبقة لقست مـ الـظام العام فقجقز االتػاق طؾك ما يخالػفا

طـ الجزء الذى هؾؽ مادام هذا التعقيض الؽامؾ  يشرتط الؿممـ لف أن يتؼاضك تعقيضا كامال

 . (4)هذه الحالة يتؼاضك الؿممـ قسطا أطؾك يفال يجاوز مبؾغ التلمقـ ، و

وفؼا لؼاطدة الـسبقة كعقد التقازن بقـ فقائد كؾ  مـ خالل تخػقض التعقيض القاجب دفعف

مؼصقد مـ الؿممـ لف كؾ مرة يؽتشػ فقفا الؿممـ خطل غقر  يفوكتلكد مـ أكف  (3)مـ األصراف

بعد وققع الؽارثة فنن التعقيض الؿستحؼ سقف يـخػض بشؽؾ يتـاسب مع هذا الخطا ، 

                                                        

مـ قاكقن  43الؿادة  -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 828/3الؿادة  -2134، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 8)

CIMA-  مـ  214الؿادة  – مقجبات لبـاين 131الؿادة  -لؾؼاكقن الؿدين يمـ الؿشروع التؿفقد 8811الؿادة

 التؼـقـ الؿدين الؾقبك 

 يمـ الؿشروع التؿفقد 8811الؿادة  -CIMAمـ قاكقن  43الؿادة  -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 828/3الؿادة ( 2)

 لؾؼاكقن الؿدين

 342ف  2114، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 4)

(4)  - Eloïse Haddad, op,cit  ,p.114 
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الذى اختؾ  الؿاللوبذلؽ يؽقن تطبقؼ هذه الؼقاطد بسبب حسـ الـقة هدفف استعادة التقازن 

 طـ صريؼ الخطل غقر الؿؼصقد.  

 :إلى الؼقؿة الحؼقؼقة لؾشيء الؿممن عؾقه دفع تعويض يصل -ثالثا

 يفلؾتعقيض الذى يتعقـ دفعف لؾؿممـ لف طؾك الـحق القارد  لإضافة إلك التخػقض الـسب

بعض طؼقد التلمقـ سقتؿ دفع تعقيض مـ قبؾ شركة  يفالػؼرة السابؼة فنن هـاك حاالت 

ون االطتداد بالؼقؿة التلمقـ يصؾ فؼط إلك الؼقؿة الحؼقؼقة لؾشلء الؿممـ طؾقف وذلؽ د

 .  (8)الؿـصقص طؾقفا بعؼد التلمقـ

فنذا كان طؼد التلمقـ طؾك األشقاء فال يؿؽـ أن يتجاوز التعقيض الؿستحؼ ققؿة الشلء 

هدفف تغطقة (2)وذلؽ ألن طؼد التلمقـ هق طؼد تعقيض5 الؿممـ طؾقف وقت حدوث الؽارثة 

 .(4)مخاصر الؿممـ لف ولقس إثرائف بال سبب

فالؼاطدة أن الؿممـ لف ال يستطقع أن يحصؾ مـ الؿممـ طؾك أكثر مـ ققؿة الشلء الؿممـ  

حالتقـ مـ حاالت التلمقـ وهؿا : حالة  يف، وهذه الؼاطدة تطبؼ (3)طؾقف طؾك فرض هالكف كؾقا

 التلمقـ الزائد ) الؿغالك فقف ( ، وحالة تعدد طؼقد التلمقـ .

  .الزائد دون احتقالحالة التلمقن  يف)أ(دفع التعويض 

كتحدث هـا طـ زيادة التلمقـ طـدما يتؿ االتػاق طؾك طؼد تلمقـ بؿبؾغ أكرب مـ ققؿة الشلء 

 الؿممـ طؾقف وكان الؿممـ لف حسـ الـقة .

                                                        

 813محؿد حسام لطػل ، الؿرجع السابؼ ، ص   - 834الؿرجع السابؼ ص  برهام ططا اهلل ،( 8)

 .CIMAمـ قاكقن  48/8الؿادة  -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 828/8الؿادة ( 2)

(3)Eloïse Haddad,op,cit,p.114 

 834برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص ( 3)



 

8382 

قد جرى طؾك (8)لهذه الحالة إذا تؿ إثبات وققع الحادث الؿممـ ضده فنن العرف التلمقـ يف

حدود  يفاطتبار العؼد يبؼك صحقحا ، ولؽـ التعقيض يؽقن ب (2)فركسا يفالعؿؾ بؿا هق مطبؼ 

ؼ حولقس الؿبؾغ الؿتػؼ طؾقف ، وال يحؼ لؾؿممـ لف ال(4)الؼقؿة الحؼقؼقة لألشقاء الؿممـ طؾقفا

وإكؿا تبؼك األقساط حؼا خالصا لؾؿممـ وكذلؽ أقساط السـة (3)الؼسط يفاسرتداد الزيادة  يف

 . (3)الحالقة إذا كاكت مستحؼة مستؼبال

نن شركة التلمقـ سقف تدفع لؾؿممـ لف ففنذا هؾؽ الشلء الؿممـ طؾقف هالكا كؾقا 

التعقيض الذى يعادل الؼقؿة الحؼقؼقة لؾشلء الؿممـ طؾقف ، أما إذا كان الفالك جزئقا فنن مبؾغ 

ن الؿممـ لف لقس إالتعقيض القاجب دفعف سقف يتـاسب مع الؼقؿة الحؼقؼقة لؾشلء حقث 

فالتعقيض القاجب دفعف يساوى ، (1)صقل طؾك مبؾغ يجاوز ما لحؼف مـ ضرر فعؾكبنمؽاكف الح

 لحؼت بالؿممـ لف . التلاألضرار الػعؾقة 

حال التلمقـ طؾك مـزل ضد الحريؼ هق  يففعؾك سبقؾ الؿثال إذا كان التعقيض الؿتػؼ طؾقف 

 هلمؾققن وكصػ جـقف ، فنذا هؾؽ الؿـزل كؾف بسبب الحريؼ وكاكت الؼقؿة الحؼقؼقة لؾؿـزل 

هذه الحالة لـ تدفع الشركة إال مبؾغ مؾققن جـقف فؼط ، أما إذا هؾؽ  يفمبؾغ مؾققن جـقف ، 

                                                        

 821لطػل  الؿرجع السابؼ ، ص محؿد حسام  -834، الؿرجع كػسف ص  برهام ططا اهلل ( 8)

 مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 828/8الؿادة ( 2)

 322ف  2123، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 4)

، مارس   41، الؿغرب  ،العدد  ل، الصػة التعقيضقة يف طؼد التلمقـ ، مجؾة الؼاكقن الؿغرب يياسقـ البؽر(3)

2181 

   221ص  

 .CIMAمـ قاكقن  44/2الؿادة  -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 828/4الؿادة ( 3)

  821محؿد حسام لطػل ن الؿرجع السابؼ ، ص  ( 1)
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 ػ مؾققن جـقف.كصػ الؿـزل بسبب الحريؼ فنن شركة التلمقـ لـ تدفع إال كص

هذه الحالة حتك يصؾ إلك الؼقؿة الحؼقؼقة لؾشلء الؿممـ طؾقف ال يحدث  يفوالتخػقض 

 . (8)تؾؼائقا ، بؾ يجب أن تطؾبف شركة التلمقـ

فقؿا يتعؾؼ باستؿرارية العؼد ، فقتؿ تخػقض قسط التلمقـ إلك الؼقؿة العادلة اطتبارا مـ 

لؿستحؼة طـ الػرتة السابؼة طؾك حدوث الخطر أما بخصقص األقساط ا (2)األقساط التالقة

 الحؼقؼلفنهنا تظؾ مستحؼة لشركة التلمقـ وذلؽ طؾك الرغؿ مـ تجاوزها ققؿة الؼسط 

القاجب دفعف 5 ومربر ذلؽ هق تجـب صعقبات كثقرة مـفا ما هق متعؾؼ بالؿحاسبات 

 .  (4)قد تـشل طـفا التلالضريبقة والؿحاسبقة 

ـ كقة الؿممـ لف الذى يدلك ببقان خاصئ فقؿا يتعؾؼ بؼقؿة الشلء هذه الحالة وجدكا حس يف

الؿختؾ ، وهذا ما يربره حؼقؼة أكف ال يقجد  الؿاللاستعادة التقازن  يفالؿممـ طؾقف يساطد فؼط 

الؿػعقل ، ولؽـ فؼط  سارين العؼد ال يزال إهذه الؿسللة حقث  يفجزاء مـصقص طؾقف  أي

لؾعؼد ، يتعؾؼ هذا  ليستؾزم تعديؾ مال التاللبيصؾ إلك الؼقؿة الحؼقؼقة لؾشلء الؿممـ طؾقف و

 التعديؾ بدفع التعقيض الؿستحؼ وكذلؽ أقساط التلمقـ .

 : حالة التلمقن الؿتعدد يف)ب(دفع التعويض 

د ولؿصؾحة واحدة ضد كػس تتعدد طؼقد التلمقـ إذا قام الؿممـ لف بالتلمقـ طؾك شلء واح

 . (3)الخطر لدى اثـقـ أو أكثر مـ شركات التلمقـ

                                                        

  Henriette E. Kameni, op , cit ,p.133 –  2123، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 8)

(2) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.133   -  Lamy assurances, 2005, op. Cit. p.357 ، الؿرجع السابؼ  السـفقري    

  - 322ف  2123ص 

(3) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.133    

  324ف  2123، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 3)
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وقد ال يمدى هذا التعدد إلك مجاوزة مبالغ التلمقـ لدى الشركات الؿممـة ققؿة الشلء 

هذه العؼقد ال يزيد طؾك هذه الؼقؿة ،  يفالؿممـ طؾقف ، وذلؽ بلن يؽقن مجؿقع مبالغ التلمقـ 

 .(8)هذا التعدد مغاالة يفن هذه الحالة ال يؽق يفو

هذه العؼقد تتجاوز الؼقؿة الحؼقؼقة لؾشلء  يفأما إذا كان ققؿة مجؿقع مبالغ التلمقـ 

 .(2)الرتاكؿلالؿممـ طؾقف فنكـا كؽقن بصدد تلمقـ الؿغاالة أو التلمقـ 

وقت واحد مـ قبؾ اثـقـ أو  يفطـدما يتؿ ضؿان كػس الشلء  لفقؽقن هـاك تلمقـ تراكؿ

أكثر مـ شركات التلمقـ ضد كػس الخطر ولؾؿصؾحة كػسفا بحقث تتجاوز ققؿة مبالغ التلمقـ 

 )الػركسلمـ تؼـقـ التلمقـ  828/3الؿادة ((4)الؼقؿة الحؼقؼقة لؾشلء الؿممـ طؾقف

يجب أن يؽقن هـاك مزيج مـ العـاصر األتقة :  لفؾؽك يؽقن هـاك حديث طـ تلمقـ تراكؿ

تعدد شركات التلمقـ ، كػس الشلء ، كػس الؿخاصر ، تلمقـ متزامـ ، ضؿاكات مشرتكة 

لشركات التلمقـ ، تعؾؼ التلمقـ بالتلمقـ ضد األضرار لذلؽ يتؿ استبعاد التلمقـ طؾك 

كؿا يجب أن (3)مـ التلمقـ هذا الـقع يفال يطبؼ  لاألشخاص بسبب حؼقؼة أن الؿبدأ التعقيض

 . (3)تؽقن كؾ هذه العؼقد صالحة لؾضؿان وقت وققع الحادث

طـد إبرام العؼقد الؿذكقرة يجب طؾك الؿممـ لف إبالغ كؾ شركة تلمقـ بؼقؿف بالتلمقـ طؾك 

 . (1)كػس الخطر لدى شركات التلمقـ األخرى

 ةهذه الحال يفحال طدم إبالغ الؿممـ لف لشركات التلمقـ بعؼقد التلمقـ الؿتعددة فقـظر  يف

                                                        

(1) Beira Ehi Marc, op , cit ,p.25   
(2)  Ibid, p.26   
(3)  Ibid- Picard et André Besson, op, cit , p.633,no211  - Y. Lambert-Faivre ,1998, op, cit , p.250,no 291 
(4)  Beira Ehi Marc, op , cit ,p.70 
(5) Ibid, p.27   

 8812مـ مشروع وزارة االقتصاد التل يؼابؾفا الؿادة  43الؿادة  -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 828/3الؿادة ( 1)

 لؾؼاكقن الؿدين  يمـ الؿشروع التؿفقد
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طدم اإلبالغ هؾ تؿ بسقء كقة أم تؿ بحسـ كقة  وغالبا ما يعرف هذا  يفإلك خطل الؿممـ لف 

حال حدوث الؽارثة ، فنذا ثبت سقء كقة الؿممـ لف فنن جزاء ذلؽ هق بطالن طؼقد  يفالخطل 

 التلهذه الحالة يستبؼك الؿممـ أقساط التلمقـ  يفو(8)أبرمفا الؿممـ لف التلالؿتعددة التلمقـ 

 قبضفا وقسط السـة الجارية طؾك سبقؾ التعقيض. 

أما إذا كان طدم اإلبالغ بحسـ كقة فنن كؾ طؼد مـ العؼقد الؿربمة يسرى مػعقلف ضؿـ 

بغض الـظر طـ تاريخ إبرام كؾ طؼد ود الؿضؿقكة لؾعؼد وفؼا لؿبدأ التعقيض ، وهذا يتؿ دالح

  .(2)مـ طؼقد التلمقـ

هذه الحالة يؾتزم كؾ مممـ بدفع جزء مـ مبؾغ التلمقـ يعادل الـسبة بقـ الؿبؾغ الؿممـ  يفو

طؾقف وققؿة التلمقـات مجتؿعة ، دون أن يجاوز مجؿقع ما يستقفقف الؿممـ لف مـ الؿممـقـ 

 . (4)تحؼؼ الخطر وذلؽ تطبقؼا لؿبدأ التعقيض الؿتعدديـ ققؿة الشلء الؿممـ طؾقف وقت

ألػ جـقف ، قام الؿممـ لف  311لتقضقح هذا الحؽؿ كػرتض أن سقارة ققؿتفا الحؼقؼقة 

 (ب)ألػ جـقف ، وقام بالتلمقـ طؾقفا لدى الشركة  411بؿبؾغ (أ)بالتلمقـ طؾقفا لدى الشركة 

ألػ  231ـ هبا طؾك السقارة هق الؼقؿ الؿمم إجؿاللألػ جـقف ، لقصبح بذلؽ   331بؿبؾغ 

                                                        

الؿادة  -فؼرة أولك مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل 828/4مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل  والؿادة  828/3وفؼا لؾؿادة ( 8)

   لؾؼاكقن الؿدين التؿفقديمـ الؿشروع  8814مـ مشروع وزارة االقتصاد التل يؼابؾفا الؿادة  43/4

   Henriette E. Kameni, op , cit ,p.134 - 323ف  2144، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري

    Ibid -مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل   828/3وفؼا لؾؿادة ( 2)

،  يياسقـ البؽر -831برهام ططا اهلل ، الؿرجع السابؼ ص  - 321ف 2143، الؿرجع السابؼ ص  السـفقري( 4)

  224الؿرجع السابؼ ص 

مـ تؼـقـ التلمقـ الػركسل يقجد تضامـ بقـ شركات التلمقـ مؿا يزيد  828/3يف الؼاكقن الػركسل ووفؼا لؾؿادة  

شركة مـ شركات التلمقـ  أيمـ فرص تعقيض الؿممـ لف بسرطة ، لذلؽ يجقز لؾؿممـ لف أن يؾجل إلك 

 الؿتعاقد معفا لتدفع لف كامؾ مبؾغ التلمقـ .
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 ألػ جـقف . 311جـقف وهق مبؾغ يتجاوز ققؿتفا الحؼقؼقة البالغ 

هذه الحالة يتؿ دفع التعقيض  يفحال حدوث حريؼ لؾسقارة يرتتب طؾقف تدمقرها كؾقا ،  يف

وفؼا لؾؼاطدة الـسبقة ، وهذا معـاه أن يدفع الؿممـ كسبة مـ ققؿة السقارة تساوى ققؿة مبؾغ 

 لتلمقـ إلك الؼقؿة الحؼقؼقة .ا

 : (8)شركة مـفؿا وفؼا لؾؿعادلة الرياضقة التالقة أيفقحسب التعقيض القاجب دفعف مـ 

الؼقؿة الحؼقؼقة ×  (أ)= ققؿة مبؾغ التلمقـ لدى الشركة  (أ)التعقيض الؿستحؼ مـ الشركة 

 لؾسقارة / مجؿقع الؼقؿ الؿممـ هبا .

=  311111/231111× 411111مـ الشركة )أ( =  فقؽقن التعقيض القاجب دفعف

 جـقف. 211111

=  311111/231111×331111ويؽقن التعقيض القاجب دفعف مـ الشركة )ب(=

 جـقف   411111

ولقس  الحؼقؼلققؿة التعقيضات يساوى مبؾغ السقارة  لهذه الحالة يؽقن إجؿال يفو

 الؿاللالـسبقة هدفف استعادة التقازن مجؿقع الؿبالغ الؿممـ هبا ، ويؽقن تطبقؼ هذه الؼاطدة 

 تؿ بحسـ كقة مـ الؿممـ لف . لحال وجقد تلمقـ متعدد تراكؿ يفلعؼد التلمقـ 

   :الدور الفام لؾتسوية الودية -رابعا

تعقل شركات التلمقـ كثقرا طؾك الدور الذى يؿؽـ أن تؾعبف التسقية القدية كلحد وسائؾ 

فقحؼ لشركات التلمقـ إجراء (2)الؾجقء إلك الؼضاءدفع التعقيضات لؾؿممـ لف بدال مـ 

                                                        

(1) GATSI (J),op,citv p.68   
(2) Robert W. Emerson,  insurance Claims Fraud Problems and Remedies,University of Miami Law  School, 

Institutional  Repositor y,3/1/1992, p.924 - Karen Ann Gill ,  op , cit ,p. , p.181-182-     ،محؿد كبفك

32الؿرجع السابؼ  ص   
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حال وجقد كزاع بقـفا وبقـ الؿممـ لف سقاء كان هذا الـزاع  يفوذلؽ (8)التسقيات مع طؿالئفا

 أيحال مخالػة  يفتحديد ققؿة الخسارة أو التعقيض الؿطؾقب ، أو  يفبسبب الخالف بقـفؿا 

 ختؾػ حسب كقع التغطقة. ت التلالعؼد لالشرتاصات وااللتزامات  يفمـ صر

فقحؼ لؾؿممـ والؿممـ لف التـازل طـ بعض مـ حؼققفؿ الؿالقة والتـازل طـ التؿسؽ هبا 

 . (2)مؼابؾ اجراء التسقية بقـفؿ بعقدا طـ الؾجقء إلك الؼضاء

مـ الالئحة التـػقذية لؼاكقن اإلشراف والرقابة  33/2ووفؼا لؾؿادة  الؿصريالؼاكقن  يف

مـ ضؿـ  التلو -م العؿقؾ بالؾجقء إلك الفقئة العامة لؾرقابة الؿالقة طؾك التلمقـ يؼق

مقضقع الشؽقى مـ  يفلؾػصؾ  –الحػاظ طؾك حؼقق حؿؾة القثائؼ  الرئقسقةاختصاصاهتا 

تضؿ بعض الخربات التلمقـقة والؼاكقكقة مـ داخؾ  التلخالل لجـة فض الؿـازطات بالفقئة و

لؾتلمقـ باإلضافة إلك خربات تلمقـقة مختؾػة مـ سقق التلمقـ  الؿصريالفقئة واالتحاد 

 . الؿصري

لؾجـة يتؿ تسقية  الؼاكقينو لالػـ أيلؾر – لف والؿممـ الشركة –الـزاع  يفحال قبقل صر يف

 . (4)التعقيضات بشؽؾ ودى وفؼا لؿا يتؿ االتػاق طؾقف برضاء تام لؽال الطرفقـ

                                                        

 وما بعدها مـ الؼاكقن الؿدين  2133يف الؼاكقن الػركسل وفؼا ألحؽام الؿقاد تتؿ التسقية القدية ( 8)

ألهنا تتقح لؾشركة تخػقضفا  لفالتسقية لفا مزاياها سقاء بالـسبة لشركات التلمقـ التل تراها بديال لؾـظام الؼضائ( 2)

مـ تحؿؾ التؽالقػ  التعقيضات ، كؿا أن الؿممـ لفؿ والضحايا يػضؾقن التسقية وتؼديؿ تـازالت بدال

  لالؼاكقكقة وبطء إجراءات التؼاض

ت ، كؿا تؿتاز بؿشاركة اتؿتاز التسقية القدية بؼؾة التؽؾػة والسرطة يف البت والؿروكة والحػاظ طؾك العالق( 4)

ولقد سؾقؿك ، أحؿد الصقد  ، الؿرجع  "وتعاون أصراف الـزاع يف إيجاد حؾ يؽقن أكثر قبقال لدى األصراف 

   323السابؼ ، ص 
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  .الـزاع التسوية كحل وسط دوافع اختقار أصراف

إال اتػاق أو طؼد  هلطؼد التلمقـ ما  يفيؼقم بف صر جراء قاكقينإالتسقية القدية كقهنا 

 الطرفان الـزاع بقـفؿا طـ صريؼ تؼديؿ تـازالت متبادلة.   فلبؿقجبف يـ(8)مؽتقب

طؼد التلمقـ إلك االتػاق طؾك تسقية الـزاع بقـفؿ هبذه  يفوهـاك أسباب كثقرة تدفع بطر

الذى يتسؿ بالتلخقر وصقل الؿدة بسبب  لالطريؼة القدية بدال مـ الؾجقء إلك الـزاع الؼضائ

وكذلؽ الطبقعة (4)فرتة وجقزة يفهنا تؿـح العؿقؾ التعقيض إحقث (2)لجراءات التؼاضإبطء 

 فا الؿحاكؿ كتعقيض طـ األضرار التلمقـقة .حتؿـ التلالتؼديرية والؿتبايـة لؾؿبالغ 

مـ  لهذه التسقية تتسؿ كذلؽ بؽقهنا تقفر الؽثقر مـ الؿال الذى يـػؼ طؾك كػؼات التؼاض

الحػاظ طؾك سؿعة شركات  يفرسقم قضائقة وأتعاب محامقـ ، كؿا أهنا تؾعب دورا هاما 

 . (3)ساحات الؼضاء يفالتلمقـ بدال مـ تداول اسؿفا 

قء شركات التلمقـ لؾتسقية القدية لتسقية تعقيضات العؿالء ألسباب كثقرة مـفا ويرجع لج

بعض األحقان طؾك درجة كبقرة مـ األهؿقة خاصة إذا كاكت محػظة أطؿالف  يفكقن العؿقؾ 

                                                        

بؿقجبف األصراف كزاطا مقجقدا  مـ الؼاكقن الؿدين الػركسل فنن التسقية طؼد يـفك 2133وفؼا لـص الؿادة ( 8)

 عد ، ويجب أن يؽقن هذا العؼد مؽتقبا .مـع كزاع لؿ يقلد ب أو

Cass., 2e chambre civ., 18 mai 2000, n° 98-18.129, RGDA 2000, p. 848, note Philippe Rémy 

محؿد سالم ، دور الطرق  –    Henriette E. Kameni, op , cit ,p.13 -32محؿد كبفك ، الؿرجع السابؼ ص ( 2)

،  لالبديؾة لحؾ الـزاطات يف إصالح الؼضاء وتلهقؾف لؿقاجفة تحديات العقلؿة ، مجؾة الؿؾحؼ الؼضائ

  3ص  8424سـة  42الؿغرب العدد 

(3)  Karen Ann Gill , op , cit ,p.182. - Robert W . Emerson, op , cit ,p.924 

محؿد كبفك الؿرجع   - 8،  ص  2181يف فض كزاطات االستفالك ، طبد الحؼ خطاب ، خصائص الطرق البديؾة

   323ولقد سؾقؿك ، أحؿد الصقد  ، الؿرجع السابؼ ، ص  - 34السابؼ  ص 

(3 )Karen Ann Gill , , op , cit ,p.29 et 182   -   33محؿد كبفك، الؿرجع السابؼ ص     
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ورغبة (8)ومعدل خسائره مـخػض ، فرغبة مـفا لؾحػاظ طؾك هذا العؿقؾ ةالؿالقة بالشركة كبقر

صقل طؾك طؼقد تلمقـ أخرى لفذا العؿقؾ خاصة إذا كان لف طؼقد تلمقـ مـفا الستؼطابف و الح

كؿا أكف كثقرا ما تؾجل شركة التلمقـ لؾتسقية القدية  ،أخرى لدى شركات تلمقـ أخرى 

 . لوالصـاط التجاريلؿساطدة العؿقؾ لؾعقدة إلك كشاصف 

القدية ، فؼد يجد العؿقؾ خر لؾجقء لؾتسقية كذلؽ فنن العؿقؾ قد يؽقن لديف أسبابف هق األ

واكخػاض  لأن الؾجقء إلك الؼضاء يػؼد التعقيض ققؿتف الؿالقة خاصة مع صقل فرتة التؼاض

، خاصة وأن بعض الؼضايا قد  فكشاص يفسعر العؿؾة وهق ما يمخر طقدة العؿقؾ لالستؿرار 

ه الؿدة تستؿر لسـقات صقيؾة ووفؼا لظروف الؿحؽؿة وكقع الدطقى الؿرفقطة أمامفا ، هذ

 . (2)الطقيؾة تتقالك فقفا الؿتغقرات االقتصادية

التسقية القدية يجب أن تؽقن كتاج واكعؽاس إلرادة كاتجة طـ مقافؼات أصراف طؼد 

وجقد  يفهـا يؽؿـ ي قد يؼابؾفا بعض التحديات الجديدة والؿتققعة 5 والتحد التلو(4)التلمقـ

قع الحادث طـ غقر قصد ، فؾؾحديث طـ التعقيض طـدما يؽقن هـاك اطرتاف بقق يفصعقبة 

تسقية يجب أن يؽقن الطرفان طؾك استعداد لتؼديؿ تـازالت ، وهذا يعـك تسقية كزاطفؿا مـ 

إرادهتؿ الؿشرتكة ، فعؾقفؿ أن  هلخالل أسؾقب محدد لحؾ الخالفات ، فعـدما تؽقن هذه 

 . (3)الـفاية طؾك البـقد الؿختؾػة التػاقفؿ القدى يفيقافؼقا 

                                                        

 تؿتاز التسقية القدية بؼؾة التؽؾػة والسرطة يف البت والؿروكة والحػاظ طؾك العالقات .( 8)

   323ولقد سؾقؿك ، أحؿد الصقد  ، الؿرجع السابؼ ، ص  

جامعة –الطرق البديؾة يف حؾ الـزاطات الؼضائقة ، الصؾح والقساصة، رسالة ماجستقر  – يطبدالؽريؿ طرو- (2)

 32، ص  2182بـ طؽـقن ، سـة  كؾقة الحؼقق ، 8الجزائر 

  Karen Ann Gill , , op , cit ,p.182  -  34محؿد كبفك ، الؿرجع السابؼ ص    ( 4)

   323ولقد سؾقؿك ، أحؿد الصقد  ، الؿرجع السابؼ ، ص  ( 3)
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ك كؽقن قادريـ طؾك الحديث طـ تسقية ودية يتعقـ طؾك أصراف الـزاع تؼديؿ تـازالت لؽ

طـ جزء مـ حؼققف طؾك األقؾ   لوهذه التـازالت تعـك أن كؾ صرف يجب طؾقف التخؾ(8)متبادلة

 . (2)خروال يفؿ إذا كاكت تـازالت أحد األصراف أكرب مـ تـازالت الطرف اآل

تؼدمفا التسقية القدية أن يتخؾك كؾ صرف طـ بعض  التلفقجب لالستػادة هبذه الؿقزة 

وثقؼة التلمقـ ضد  يف: طؾك سبقؾ الؿثال  (4)الؿزايا الؿعرتف لف هبا والؿتقافؼة مع طـصر الضؿان

لؾبضائع يجب أن  فحال تخزيـ يفالحريؼ يؾتزم العؿقؾ بلن يؿتؾؽ وسائؾ مؽافحة الحريؼ ، و

صػاء مـ ترك مسافة بقـ البضاطة حتك يتؿؽـ رجال اإلمـفا  التليتؿ وفؼا لألصقل الػـقة و

إخؿاد الحريؼ بسفقلة 5 حقث يمدى تؽدسفا إلك صعقبة طؿؾقة االصػاء وسرطة اكتشارها  

ومع ذلؽ فنن أغؾب العؿالء ال يؾتزمقن بالشروط القاردة بالقثقؼة ، ويؽتشػ خرباء الؿعايـة 

أو غقر ، ما تؽقن صػايات الحريؼ فارغة  أو غالبا، دائؿا طدم وجقد وسائؾ مؽافحة الحريؼ 

 وذلؽ بخالف تؽدس البضائع بالؿخازن .5 صالحة 

 يفسقارات الـؼؾ الربى االلتزام بالحؿقالت الؿؼررة ، و لكذلؽ بالؿثؾ يشرتط طؾك سائؼ

الرخصة مؿا يمدى إلك فؼدان  يفأغؾب األحقان يتضح أهنا محؿؾة بضعػ حؿقلتفا الؿؼررة 

تتحؿؾفا  التلزيادة الخسائر  يفحتؿاالت اكؼالهبا أو تصادمفا مؿا يتسبب تقازهنا وزيادة ا

                                                        

(1)  - Cass., 1re civ., 29 mai 1990, n° 98-16.458 - Cass., 2e ch. civ., 19 octobre 2006 
" l'Argus de l'assurance », hors série « Jurisprudence », mars 2008, p. 88, note Gérard Defrance"                   

                          

مـ أحد األصراف لصالح الطرف األخر  الحؼققطـ بعض  التخؾليف  أساسلفالـقة الحسـة تؾعب ركـ ( 2)

  31حؿد كبفك ، الؿرجع السابؼ ص وسريع . م هنائللؾخروج بحؾ 

تشرتط محؿة الـؼض الػركسقة أن تتؿ التسقية متقافؼة مع طـصر الضؿان يف طؼد التلمقـ لذلؽ لؿ تعرتف - (4)

التػاق لؿ يعالج الجاكب األخر باالتػاق الذى تؿ طؾك تؽالقػ الجـازة باطتباره تسقية ودية 5 وذلؽ ألن هذا ا

   ؿتعؾؼ بعـصر الضؿان وهق التعقيض طـ األضرار االقتصادية . ال

Cass., 1re civ., 18 septembre 2002, n° 00-14.773, RGDA 2002, p. 1042  note Philippe Rémy 



  

8321 

 شركات التلمقـ .

بعض األحقال حقث  يفمخالػات العؿقؾ تدفع شركات التلمقـ إلك رفض سداد التعقيض 

ومع ذلؽ فنن شركات التلمقـ قد ترى ، وققع الحادث  يفتؽقن هذه الؿخالػات سببا رئقسقا 

هذه الحالة  يفمـ الخسارة كتقجة إهؿالف أو طدم التزامف بشروط القثقؼة ، وتحؿؾ العؿقؾ جزءا 

 سقؽقن تعقيض العؿقؾ غالبا بؼقؿة أقؾ مـ الخسارة الػعؾقة.

هـا  ،مـة مكذلؽ يؿؽـ أن ترتؽب شركة التلمقـ خطل دون قصد بعد تحؼؼ الؿخاصر الؿ

لؽ كاطرتاف بالذكب والخطل  وذ5 التسقية تؽقن بدفع تعقيض أكرب مـ التعقيض الؿتػؼ طؾقف 

مؼابؾ تـازل الؿممـ لف طـ  يفويؽقن ذلؽ ، (8)تشقه سؿعة الشركة التلولتجـب الؿحاكؿة 

هذه الحالة يػقز الؿممـ لف بؿبؾغ التلمقـ الذى  يفو، رفع الدطقى الؼضائقة ضد شركة التلمقـ 

 .(2)يػقق تققعاتف

تقفر طؾك  التلطؼد التلمقـ و يفية بقـ صركؾ هذه الحاالت تـشل الحاجة إلك التسقية القد يف

هذه التسقية يخرج األصراف بؿصالحة تزيؾ كؾ  يفكؾ صرف الققت والؿال ، و

 التلويستػقد كؾ مـفؿ مـ التـازالت الؿتبادلة و(3)وبحؾ يؽقن أكثر قبقال لديفؿ(4)الخالفات

ويستتبع (1)سابؼا بقـفؿاترفؼ كؿؾحؼ لعؼد التلمقـ الؿربم  التل(3)بتقققعفؿ هذه التسقية فلتـت

                                                        

(8 )Karen Ann Gill , , op , cit ,p.182   33محؿد كبفك، الؿرجع السابؼ ص     

(2) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.139   

 34ص  الؿرجع السابؼمحؿد كبفك، ( 4)

   323ولقد سؾقؿك ، أحؿد الصقد  ، الؿرجع السابؼ ، ص ( 3)

(5) Henriette E. Kameni, op , cit ,p.139   

ية لؾؿطالبات امتدادا لعؼد ات يف تـػقذ معامؾة التسقية القدحقث تعترب محؽؿة الـؼض الػركسقة أن اإلجراء( 1)

    Cass civ . 2.19 novembre 2015  .n 13-23-090 .التلمقـ وتخضع ألحؽامف 
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صرف مـ أصراف التسقية طـ  أيحال هترب  يفذلؽ تـػقذها وفؼا لبـقدها ومحتقاها ، و

 تـػقذها تطبؼ طؾقف العؼقبات الؿتعؾؼة بعدم تـػقذ العؼقد. 

  .عػاء التام لؾؿممن عؾقه الؿرتؽب خطل بحسن كقةاإل

طؼد التلمقـ ، وال يفؿ كؿا  يفمـ صرإن التسقية القدية ال تتؿ اال بتؼديؿ تـازالت متبادلة 

 خر.سبؼ الؼقل إذا كاكت تـازالت أحد األصراف أكرب مـ تـازالت الطرف اآل

بعض الحاالت قد تتـازل شركة التلمقـ كؾقا طـ التؿسؽ بخطل الؿممـ لف حسـ الـقة  يف

 حال حدوث الؿطالبة ، ويرتتب طؾك ذلؽ حصقل الؿممـ لف طؾك التعقيض يفطـدما يؽتشػ 

الحػاظ طؾك  يفهذه الحالة هق الرغبة الؽبقرة لشركة التلمقـ  يفالؽامؾ  ويؽقن الؿربر 

 .(8)العؿالء

فشركات التلمقـ تشعر بالؼؾؼ إزاء والء العؿالء 5 لذلؽ فنهنا إذا ما تعامؾت مع طؿقؾ جقد 

 يف ةمخاصريتعامؾ معفا لػرتة صقيؾة ولف محػظة مالقة كبقرة بالشركة ، ولؿ يسبؼ أن تحؼؼت 

يتعامؾ فقفا ، أو حتك طؾك األقؾ خسائره مـخػضة ، فنهنا تؼقم  التلفرع مـ فروع التلمقـ 

 ه الؿرتؽب بحسـ كقة .لتاما وكؾقا مـ خط طػاءإطػائف نب

جراء هق الحػاظ طؾك العالقة التعاقدية القثقؼة بقـفؿا وتعزيز جدار الثؼة الفدف مـ هذا اإل

 . (2)لشركة التلمقـ حؼقؼل5 لضؿان والئف الذى يعد رأس مال يحتاجفا العؿقؾ بشدة  التل

جراء يـدرج تحت اإلرادة األحادية لؾؿممـ الذى يؿؽـ أن يؿـح هذا اإلجراء وهذا اإل

طػاء كؿؽافلة لؾؿممـ لف الذى خر ، ويتؿ تحؾقؾ هذا اإلألحد الؿممـ لفؿ ويرفضف بالـسبة لم

 التلمقـ الخاصة بف .يتعامؾ بـزاهة وحسـ كقة تجاه شركة 

                                                        

(1)  Lamy assurances, 2005 ,op.cit, p 359  

مزوار محؿد أمقـ ، والء طؿالء التلمقـ ، رسالة ماجستقر يف العؾقم االدارية )بالؾغة الػركسقة ( ، جامعة أبك بؽر ( 2)

  823، ص  2188/2182بؾؼايد تؾؿسان ،العام الجامعل 
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جراء يحصؾ وبذلؽ يؽقن لفذه الؿؿارسة األثر الؽبقر طؾك سقق التلمقـ ، فبذلؽ اإل

الؿممـ طؾك ثؼة الؿممـ لف الذى سقظؾ مرتبطا بشركة التلمقـ لتغطقة جؿقع احتقاجاتف ووفؼا 

دى لؼدراتف  كؿا سقزيد مـ والء الؿممـ لف الذى سقف يجؾب أصدقائف وأقاربف لالشرتاك ل

بسبب استخدام 5 تعزيز مجال التلمقـ  يفجراء يساهؿ شركة التلمقـ الخاصة بف ، وهذا اإل

 الؿممـ لف كقكالة إطالكقة .

جراء خاصة إذا كان الؼصد مـف استعادة الثؼة بقـ الؿممـ والؿممـ لف ورغؿ وجاهة هذا اإل

خاصة وأن هذا اإلجراء ، جراء قد يمدى إلك كارثة وهذا أمر مشجع لؾغاية 5 إال أن هذا اإل

وال يتؿتع هبذه الؿقزة جؿقع الؿممـ لفؿ ، ومـ ثؿ فنن هذه الؿعامؾة تصبح غقر  يتؼدير

متؽافئة وغقر طادلة لؾؿممـ لفؿ جؿقعا خاصة إذا كان هـاك استقػاء لـػس الشروط لدى 

ؼقة طؼقل الؿممـ لفؿ ، ومـ ثؿ يشؽؾ طؼبة حؼق يفا ممـ لفؿ ، مؿا سقخؾؼ تشقيشا حػقػالؿ

 أمام شركات التلمقـ .

ألكف سققجد فارقا كبقرا بقـ 5 جراء سقؽقن لف أثر كبقر طؾك تؽؾػة التلمقـ كذلؽ فنن هذا اإل

 التؽؾػة الحؼقؼقة لؾتلمقـ وبقـ األقساط الؿستحؼة .

جؿعقاهتا العامة  يفجراء أن تؼقم لذلؽ يجب طؾك شركات التلمقـ مـ أجؾ ضبط هذا اإل

ثاره الضارة والتؿؽـ مـ آجراء بدقة 5 وذلؽ مـ أجؾ تؼؾقؾ ضة لفذا اإلبتحديد الخطقط العري

 تؽقن مػقدة لؾغاية لتـشقط قطاع التلمقـ.    التلالحصقل طؾك جؿقع مزاياه ، و
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 خاتمة البحث
طؼد التلمقـ ، تقصؾـا إلك مجؿقطة مـ الـتائج تتؾخص  يفمـ خالل دراستـا لحسـ الـقة 

 فقؿا يؾك : 

تشؽؾ كؼطة اتصال  فلسقاق العالقة بقـ الؼاكقن واألخالق ، ف يففؽرة حسـ الـقة تلتك -8

ؿا ، واالطتداد هبا يؽػؾ مقافؼة الؼاكقن لؼقاطد األخالق طؾك كحق أفضؾ 5 لذلؽ وامتزاج هب

ذلؽ يؼضك كص الؿادة  يفو كجد حرص الؿشرع طؾك تؼـقـ هذه الػؽرة وتجسقدها.

كؿا ،  التػاوض طؾك العؼقد وإبرامفا وتـػقذها بحسـ كقةبقجقب  لمدكك فركس 8813

بلكف يجب تـػقذ العؼد صبؼا لؿا اشتؿؾ طؾقف وبطريؼة  يمدكك مصر 833يؼضك كص الؿادة 

 تتػؼ وما يقجبف حسـ الـقة.

حقـ أن الـص  يفكؾ مراحؾ التعاقد ،  يفأوجب حسـ الـقة  الػركسلوحقث أن الـص 

لذلؽ كـاشد الؿشرع  مرحؾة تـػقذ العؼد 5 يفالـقة  تحدث فؼط طـ وجقب حسـ الؿصري

 لفركس 8813لقصبح مثؾ كص الؿادة  يمدكك مصر 833بتعديؾ كص الؿادة  الؿصري

 .التػاوض طؾك العؼقد وإبرامفا وتـػقذها بحسـ كقةتقجب  التل

وهق مطؾب  ،مختؾػ االلتزامات الؼاكقكقة والتعاقدية والعؿؾقة  يفحسـ الـقة مطؾب مؾح  -2

طؼد التلمقـ ، فال يؿؽـ أن يؽقن طؼد التلمقـ فعاال ويـتج طـف اآلثار  يفلحاحا إأكثر 

الؿتققعة إال مـ خالل األداء الصحقح مـ جاكب األصراف اللتزاماهتؿ بؽؾ شػافقة وحسـ 

 كقة .

مرحؾة الؿػاوضات حقث يجب أن  يفجؿقع مراحؾ العؼد سقاء  يف يفحسـ الـقة ضرور

خر ، كذلؽ هق الحال طـد إبرام يؽقن كؾ صرف مـ أصراف طؼد التلمقـ مخؾصا لؾطرف اآل

قطعفا طؾك كػسف  التلتـػقذ العؼد حقث يديـ كؾ مـفؿا لألخر بالقفاء الصادق لاللتزامات  أو

 وفؼا لؾؿتطؾبات الؼاكقكقة .
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االلتزام الذى يعد  التزام الؿعؾقمات  تـظقؿ طؼد التلمقـ وسقؾة ل يفحسـ الـقة  يعد -4

 يفالتزامات أصراف طؼد التلمقـ ، و لطؾقف صحة باق لبعؼد التلمقـ ، والذى يـبـ األساسل

قاكقن التلمقـ معرتف بف جقدا ولؽـ بخصقصقة  يفهذا الجاكب فنن التزام الؿعؾقمات 

ؼ شركة التلمقـ باطتبارها االلتزام بالؿعؾقمات طؾك طات يفكبقرة حقث ال يؼتصر األمر 

،  لالؿحرتف الذى يجب طؾقف إطالم الؿممـ لف باطتباره الؿستفؾؽ غقر الؿفـ لالؿفـ

 الققت كػسف طؾك األخقر . يفوإكؿا هذا االلتزام يؼع 

وكذلؽ ، فنذا كاكت شركة التلمقـ مؾتزمة بتؼديؿ ورقة معؾقمات طـ السعر والضؿاكات

ؼد ، كذلؽ فنن الؿممـ لف مؾتزما باإلطالن طـ الؿخاصر سقاء تؼديؿ   الؿشقرة قبؾ إبرام الع

 األولقة أو أثـاء تـػقذ العؼد ، وكذلؽ إطالن الؿطالبة. 

فتبادل الؿعؾقمات كظام مستدام يػرتض فقف الشػافقة وحسـ الـقة مـ وقت التػاوض طؾك 

 العؼد وحتك حدوث الخسارة وإطالن الؿطالبة .

تؼع طؾك  التلاللتزاماهتؿ بحسـ كقة يجـبفؿ العؼقبات الؼاكقكقة أداء أصراف طؼد التلمقـ  -3

بطالن طؼد التلمقـ باإلضافة  يفيتؿثؾ  قاالؿخؾ هبذا االلتزام ، سقاء كان هذا العؼاب مدك

بعض  يف ل، أو العؼاب الجـائ األساسلإلك التعقيض طـ األضرار والذى يعد العؼاب 

الحاالت مـ خالل طؼقبات الحبس أو السجـ أو دفع الغرامة ، وهذه العؼقبات تضؿـ 

 أداء أصراف طؼد التلمقـ اللتزاماهتؿ بحسـ كقة .  

خالل بااللتزام باإلطالم يختؾػ تؿاما طـ البطالن بطالن طؼد التلمقـ كجزاء طؾك اإل -3

شرتط وجقد طالقة سببقة بقـ الؽتؿان حقث ال ي،  الؿدينالقارد بالؼقاطد العامة لؾؼاكقن 

أو البقان الؽاذب وبقـ تحؼؼ الؿخاصر أو حدوث ضرر مـ جراء هذا الصؿت أو الؽذب 

 الؿتعؿد. فالبطالن يحؽؿ بف حتك ولق لؿ تتحؼؼ الؿخاصر أو يحدث ضررا لؾؿممـ.

 كذلؽ يؽقن لبطالن طؼد التلمقـ أثر رجعك ، لؽـ هذا األثر الرجعك لف صبقعة خاصة ،
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بحقث يؿؽـ لؾؿرء أن يشؽؽ يف مدى كػاية الؿصطؾح الؿستخدم مـ قبؾ الؿشرع ، 

حقث يتحؾؾ الؿممـ مـ الضؿان مـ تاريخ إبرام طؼد والذهاب إلك الؼقل بلكف طؼقبة خاصة ،  

حقـ أن الؿممـ لف يظؾ مؾتزما بدفع األقساط طـ الؿدة السابؼة طؾك استعؿال  يفالتلمقـ ، 

 التلإلبطال 5 ويربر ذلؽ باطتبار هذه األقساط كتعقيض طـ األضرار ا يفالؿممـ لف لحؼف 

 لحؼت الؿممـ بسبب خطل الؿممـ لف وخرقف لؾعؼد. 

كذلؽ يؾتزم الؿممـ لف برد ما يؽقن قد قبضف مـ مبالغ تلمقـ بؿـاسبة كػس القثقؼة طـ ذات 

 الخطر ، طالوة طؾك الػقائد الؼاكقكقة طـ هذه الؿبالغ مـ تاريخ قبضف .

طؼد  يفطؼد التلمقـ يتجاوز االلتزام باإلطالم ، حقث يمدى حسـ الـقة  يفحسـ الـقة   -1

 طؼد التلمقـ . يفالتلمقـ إلك إكشاء واجب القالء والؿشقرة والتعاون مـ جاكب صر

باإلضافة إلك الدور الذى يؼقم بف حسـ الـقة كقسقؾة لإلشراف طؾك االلتزامات التعاقدية  -2

لعؼد  الؿاللوخاصة التزام الؿعؾقمات، فنن حسـ الـقة يفدف إلك الحػاظ طؾك التقازن 

كف يخؾؼ تقازكا طادال ومػرتضا طـد إبرام العؼد ، كؿا أكف يؾعب دوره كامال إالتلمقـ  حقث 

طؼد التلمقـ خطل غقر مؼصقد فنن  يفلذلؽ طـدما يرتؽب أحد صر 5طـد تـػقذ العؼد 

5 لتحافظ طؾك التقازن الؿختؾ بسبب  لطؼقبتف تؽقن صػقػة لدرجة أهنا تػؼد صابعا العؼاب

 كقف. الخطل غقر الؿؼصقد الؿرتؽب بحسـ

يعقل كؾ مـ الؿممـ لف وشركات التلمقـ كثقرا طؾك الدور الذى يؿؽـ أن تؾعبف التسقية  -3

القدية كلحد وسائؾ دفع التعقيضات لؾؿممـ لف بدال مـ الؾجقء إلك الؼضاء ، حقث تقفر 

هذه التسقية يخرج األصراف بؿصالحة تزيؾ كؾ  يفطؾك كؾ صرف الققت والؿال ، و

،  قن أكثر قبقال لديفؿ ، ويستػقد كؾ مـفؿ مـ التـازالت الؿتبادلةالخالفات ، وبحؾ يؽ

 األخطاء بحسـ كقة. لقد تؽقن أكثر فائدة لؿرتؽب التلو
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 قائمة المراجع

 الؿملػات العامة -1

  الؼاكقن والؼضاء الؿؼاركقـ    يفد. أحؿد شرف الديـ ، أحؽام التلمقـ ، دراسة مؼاركة

 8448كادى الؼضاة ، الطبعة الثالثة ، سـة 

  أحؽام طؼد التلمقـ ، الـاشر دار الػتح لؾطباطة والـشر    يفد. السقد طؿران ، الؿقجز

 بدون سـة كشر

  2112ططا اهلل ، طؼد التلمقـ مـ القجفة الؼاكقكقة والشرطقة  صبعة محؿد د.  برهام   

 بدون كاشر 

 .2111رمضان أبق السعقد ، أصقل التلمقـ ، دار الؿطبقطات الجامعقة  االسؽـدرية  د  

 الجزء السابع  شرح الؼاكقن الؿدين ، القسقط يف يد. طبدالرزاق أحؿد السـفقر ،

، طؼقد الغرر ، طؼقد الؿؼامرة والرهان والؿرتب مدى الحقاة وطؼد  الؿجؾد الثاين

، الـاشر دار الـفضة  لمحؿد الػؼ ػلالؿستشار مصط التلمقـ ، الطبعة الثاكقة ، تـؼقح

 العربقة ، سـة

  د. .طصام سؾقؿ ، العؼقد الؿسؿاة ، طؼقد الغرر ، طؼد التلمقـ ، الـاشر دار الجامعة

   2184الجديدة 

  .األحؽام العامة لعؼد التلمقـ ، دراسة مؼاركة بقـ الؼاكقكقـ ػللطمحؿد حسام د ،

 ، بدون كاشر   2118 ، الؼاهرة لوالػركس يالؿصر

   االسؽـدرية ،د. محؿد حسقـ مـصقر ، مبادئ قاكقن التلمقـ ، دار الجامعة الجديدة 

 بدون سـة كشر
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 الؿملػات الؿتخصصة والرسائل والؿؼاالت-2

 يمـ الضؿان ، دراسة مؼاركة بقـ الؼاكقكقـ الؿصر يفاثؼد. أشرف جابر سقد ، االستبعاد ال 

، مجؾة حؼقق حؾقان لؾدراسات الؼاكقكقة واالقتصادية ، الصادرة طـ كؾقة  لوالػركس

 2113يـاير  82الحؼقق ، جامعة حؾقان ، مصر ،  العدد 

 العؼقد تلصقال وتحؾقال  ، رسالة  طؿر و تركقة شايـف ، مبدأ حسـ الـقة يف لأمقـة س

بؾحاح بقشعقب ، معفد العؾقم االقتصادية وطؾقم التسققر  لماجستقر ، الؿركز الجامع

 2182/2183قسؿ الحؼقق ، الجزائر سـة 

 بـ يقسػ بـ خدة   8، رسالة ماجستقر ، جامعة الجزائر يحسـ حدون ، التؽافؾ العؼد

    2183/2181لكؾقة الحؼقق سعقد حؿديـ ، العام الجامع

 لالؼاكقن ، مـشقرات الؿركز الجامع طؼد التلمقـ ، مجؾة حػقظ دحؿقن ، التقازن يف 

  2182أحؿد  زباكة بغؾقزان ، معفد العؾقم الؼاكقكقة واإلدارية ، ديسؿرب 

 الؿعؾقمات تؼديؿ لف الؿممـ اللتزام كقيناالؼ األساس –خريـ آخاصر كقرى حؿد و- 

   2112 الؽقيت – الحؼقق مجؾف

 الحؿاية الؼاكقكقة لؾطرف الضعقػ ، رسالة ماجستقر  جامعة  يساره لحالح ، زيـف لعقد ،

سػقان 2183/2181 لطبد الرحؿـ مقره ، بجايف ، قسؿ الؼاكقن الخاص ، العام الجامع

والؼاكقن الؿؼارن ، رسالة  لالؼاكقن التقكس تـػقذ العؼقد يف ، واجب حسـ الـقة يف لالػرج

تقكس ، جامعة تقكس الؿـار ، السـة الدراسقة اسقة بقدكتقراه ، كؾقة الحؼقق والعؾقم الس

2181/2188  

 العؼقد الخاصة  رسالة دكتقراه  كؾقة  يف لسؿاح جبار ، الؼقؿة الؼاكقكقة لؾعـصر األخالق

 لالحؼقق والعؾقم السقاسقة ، جامعة أبك بؽر بؾؼايد  تؾؿسان ، الجزائر ، العام الجامع

2182/2183    
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 طؼد التلمقـ ، مجؾة الدراسات الؼضائقة ،  لتزام الؿممـ يفد. طابد فايد ، تصقر حديث ال

ارات العربقة الؿتحدة ، العدد ريب والدراسات الؼضائقة ، وزارة العدل االمدمعفد الت

   2181، ديسؿرب 82

 حؾ الـزاطات الؼضائقة ، الصؾح والقساصة رسالة  طبدالؽريؿ طروى ، الطرق البديؾة يف

 2182 سـة ، طؽـقن بـ ، الحؼقق كؾقة ،8 الجزائر جامعة–ماجستقر 

 كؾقة  8لة دكتقراه، جامعة الجزائر اطـد كشلة العؼد ، رس ي، التقازن العؼد لطرطارة طسال

 2183/2183 لالحؼقق ،العام الجامع

  كؾقة ،8 الجزائر جامعة ، دكتقراه رسالة – التلمقـ لمستفؾؽ حؿاية –طؿرو جقيده 

 2184/2183 لالجامع العام ، الحؼقق

 العؼقد ، رسالة دكتقراه ، كؾقة الحؼقق والعؾقم  ، مبدأ حسـ الـقة يف فاصؿة الزهراء زيتقين

     2182/2183 لالسقاسقة ، جامعة أبك بؽر بؾؼايد ، تؾؿسان ، الجزائر  العام الجامع

 ة دراسة مؼارك، طؼد التلمقـ الربى  ، الحؿاية الؼاكقكقة لؾطرف الضعقػ يف لمحؿد الفقـ، 

 الـاشر مؽتبة دار السالم لؾطباطة والـشر والتقزيع   الؿغرب  

 جامعة ،  ، الطرق البديؾة لتسقية الـزاطات التجارية ، رسالة ماجستقر فلمحؿد كب

 2188/2182  ل، كؾقة الحؼقق ، العام الجامع 8الجزائر

   دراسة مريؿ صقيؾ ، قاكقن السقق وفؽرة تقازن مصالح الؿـتج وحؼقق الؿستفؾؽ

مؼاركة ، كؾقة الحؼقق والعؾقم السقاسقة ، جامعة أبك بؽر بؾؼايد  تؾؿسان ، الجزائر سـة 

 2182/2183جامعقة 

  بـ مفقدى ،  لالعؼقد ، رسالة ماجستقر  ، جامعة العرب دأ حسـ الـقة يفبيقب ، مأهدى بـ

 2182/2184 ل، الجزائر ، العام الجامع لأم البقاق

 ذ طؼد التلمقـ ، مجؾة الحؼقق قد ، ضؿاكات التقازن لتـػقولقد سؾقؿك ، أحؿد الص
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