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ǅƿ األƱƤار ƶتبر التقدǅ والǈمو الơاơ ǑƼ ýƮركƗ الǈقǋ ýو الƶامý األساسǑƼ Ǒ تƽاي

وسائý الǈقý والبضائƴ واألƤƬاƭ المǈقولين عليǌاÜ وƭƤǈ بالذكر ǑƼ التǑ تتƶرƯ لǌا 
ǋذا المƞاý الǈقý البơرơ Üǐيƚ تتƶدد المƤاƱر التǑ يتƶرƯ لǌا األƤƬاƭ والممتلكات 
ǈƛƊاǈ Ƈقلǌا بơراÜ وباǗضاƗƼ إلǏ تلك المƤاƱر التǑ تƮيƔ وسائý الǈقý البơرǐ ذاتǌا وما 

ǌǈع Ɲتǈي Ǐمدون إلƶالذين ي ƭاƤƬاأل Ưƶب Ɨوليƌمس ƻلƤد تƿ اماتƨبالت ýǚƤا من إ
إبراǅ عقود تƋمين بơرǐ من ơ ýƞƊمايƗ ممتلكاتǅǌ وضمان مسƌولياتǅǌ الƶقديÜƗ وǋكذا 
ƮƊبƠ التƋمين البơرǐ وسيلǈ ƗاƗƶƞ لتƬǈيƱ الơركƗ التƞاريƗ لتوƼر الƱمǈƋيƗǈ لدǎ الǈاƿلين 

  .عبر البơار والتƞار الدوليين
 ƗƼرƶم ƭوƮƤب ƇراǓت اǈد تبايƿ إذ Ɨƃƿبد ǐرơمين البƋالت ƖƋƬǈ ديدơت ƔƶƮوي

Ưƶالب ǎما يرǈبيƼ Ǌمن عدم ǐرơمين البƋللت Ƈ1القدما  ǎا لدƼروƶكان م ǐرơمين البƋن التƊ
  .2القدماÜƇ يرƤƈ ǎرون ƻǚƤ ذلك

وƿد ơاوý بƯƶ الƽقǌاƇ تơديد ƖƋƬǈ توǑƿ الƤسارƖ الǈاƞمƗ عن تơقƾ الơوادƊ ƚو 
 3مơتملƗ الوƿوÜƳ بƎرƞاعǌا إلǏ عƮور اƹǗريƾ والرومان كما Ɗرƴƞ البƯƶ اƤǓرال

                                                 
1 Dover (v) : a hand book to marine insurance, wither by, 6th Ed, London, 1962 p.2  

  .ƿبý الميǚد 215ضد الƤسارƖ الǈاƞمƗ عن المƤاƱر البơريƗ يرƴƞ علǏ األýƿ إلǏ سƊ  Ɨǈن مǌƽوǅ الơمايƗ: يذكر 
- Trenerry : the origin and eariy history of marine insurance, London, 1926 p. 108. 

بƶد  ƿ1000بý الميǚد ơتƊ300  Ǐن الƱبقات التƞاريǑƼ Ɨ روما استƤدمت Ʋǈاǅ التƋمين ýǚƤ الƽترƖ من : يذكر 
  .الميǚد

2 Park (J) : law of marine insurance, 2nd Ed, London, 1970, p.9. 
- Gow (W): marine insurance, 5th Ed, London, 1931, p.2. 

Ǒǈالروما ǅاƶال Ɣاألد ǑƼ Ǚو Ǌقƽال ǑƼ مينƋللت ƖارƬد إƞتو Ǚ ǊǈƊ يذكر.  
3 Ripet (G) : droit maritime, 4e édition, T.3, paris 1953, N°2347. 
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تداوǋ ýذǉ التقǈيƗ إلǏ األعراƻ التƞاريƗ التǑ سادت مƱǈقƗ الƤليƝ الƶربǑƼ Ǒ القرن 
ýتلمود باب ǑƼ Ǌإلي ƖارƬǗتمت ا ƚيơ Üدǚالمي ýبƿ Ʃ1الساد.  

ن ƊلǑƽ عاƿ ǅبý الميǚدÜ إذ Ƽيرد ƼكرƖ التƋمين إلǏ ما يقرƔ م Ɗ2مŇا البƯƶ اƤǓر
 ǐƨتǈر ياǌǈ ǑƼ دتƞا وǌǈƊ واƊرyangtze  ƖسارƤت الǙتماơǙ ƴيƨذلك من تو ǑƼ لما

  .المترتبƗ عن ƹرǌƿا
ورƠƞ الƽقǌاƖƋƬǈ Ƈ التƋمين مƲǈ ƴاǅ القرƯ البơرÜǐ وǋو ƿرƯ مضمون يرǋن 

ýǚƤ الرơلƗ  السƽيƊ Ɨǈو البضائƊ ƴو كليǌما مƶاÜ ولكن المقترƯ يبرƊ من ديǊǈ إذا وƶƿت
 ǅƨيلت Ɨسالم Ɨǈيƽالس ýوƮو Ɨالơ ǑƼ ماƊ ÜƗǈيƽك السǚǋ Ǐدت إلƊ ƚوادơ Ɨريơالب

ǐرơمين البƋللت Ɨكوسƶم ƖكرƼ ذلك Ňدƶوي ÜƗƶƽوائد مرتƼ ƴم Ƹالمبل Ňبرد Ưالمقتر . Ňǅتǋد اƿو
المسلمون بالتƞارƖ البơريƼ ÜƗقد عرƼوا ƬƊكاƤ ǙاƗƮ من التكاÜýƼ وتƶرƯ الƶديد من 

 Ƈاǌقƽال ƗتركƬسائر المƤال Ƴلموضو ǎرƤƊ Ɨǌƞ من Ɨوالمالكي Ɨǌƞ من ƗيƶƼاƬوال Ɨابلǈơكال
ƖسارƤال ƾƃقơد تǈع ǅǌǈيما بيƼ Ɨلơالر ƔاơƮƊ 3وتضامن.  

 ǑƼ Ǒسǈرƽمار الƶستǙد اƞائر بتواƨƞوال Ʃǈتو ǑƼ مينƋالت ƣتاري Ʊد ارتبƿو
الذƿ ǐ1681  ǐبƿ ýرار البلدينǋ Üذا األƤير الذǐ لǅ يǅƲǈ تƲǈيما كامǚ عقد التƋمين البơر

 12تولǏ المƬرƳ الƽرǈسǑ بƶد ذلك إơƿاơƊ Ċýƞ ǅكامǊ بالمƞلƗƃ التƞاريơ ƗتƮ Ǐدور ƿاǈون 
 13الذƊ ǐدýƤ تơويرا وتوسيƶا علƲǈ Ǐاǅ التƋمين البơرÜǐ ولمŇا Ʈدر ƿاǈون  Ɗ1885وت 

 Ɨويليƞ1930  ƗơراƮ Ɨريơات البǈميƋالت Ƈاǈƛباست ǅاƿ ƗŇات البريǈميƋبالت ƾلƶالمت ýاƞمن م
 Ɨǈس ǑƼو ǊƿباƱǈ1953ا  ƗƹياƮ من ǉواعدƿ ǅƲƶت مơاستو ýƮƽون مǈاƿ ƳروƬم ƴوض

 ƞ1967ويليƗ  3بتاريƣ  522وبقǑ سارǐ المƶƽوơ ýتƮ Ǐدور ƿاǈون عدد " لورو"ƿدمǌا 
 1984ديسمبر  22الƮادر Ü1172  ǑƼ والذǈ ǐقƠ بالقاǈون عدد ƞ1968اǑƽǈ  19بƋمر 

 1-171من الƮƽوý  1998يǈات الƽرǈسيƗ الƮادرƖ سƗǈ التǈ Ǒقلت ƮƼولǊ إلǏ مƞلƗ التƋم
 Ǐتơ181-4.  

                                                 
1 De Moordhout (M) : des polices d’abonnement sur facultés en matière d’assurances 
maritimes, liége 1934, N°5, p.10. 
2 Dover (V) : endysise of marine and other insurance clauses, 8th Ed, London, 1960, p. 297. 

واعد القاǈون البơرǐ المƶاƮرÜ المكتƔ الƶربǑ الơديơ Üƚرǐ اǗسǚمǑ كمƮدر لقلقاǈون البا: مơمد مǏƽƱƮ رضا  3
1990 ƭ Ɨربيƺر المƬǈدار ال Ü205.  
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وƿد استلǅǌ المƬرƳŇ التوǈسǑ القواعد المتƶلقƗ بالتƋمين البơرǐ عǈد إƮدارǉ لقاǈون 
24  ýريƼƊ1962  ƳروƬمن م Ɨريơالب Ɩارƞالت Ɨلƞم ƜدراƎب ƾلƶلورو"المت."  

ƽال ǅاكơبالم ǊكامơƊ ƾبƱت ǐو الذǋ Ǒسǈرƽال ƴريƬكان التƼ يماƼ وذلك Ʃǈبتو Ɨسيǈر
 ƻراƱƊ يان تكونơاأل ƔلƹƊ ǑƼو ǊǈƊ باعتبار Ɨريơات البǈميƋبالت Ɨلقƶاعات المتƨǈال ƭƤي

ƞويليƗ  13القضايا Ɗو علǏ األƬ ýƿركات التƋمين من ƹير التوǈسيينÜ وƿد كان ƿاǈون 
1930  ǑƼ Ƣرƌالم Ǒلƶاألمر ال Ɣƞبمو Ʃǈبتو ƾباƱǈǙا Ɣƞوا Ǒسǈرƽ16ال  ǐ1931ما Ü

ƿاعاتوƨǈت الƶضƤ ألمر  د ƗƶاضƤ Ɨريơالب Ɩارƞبالت Ɨلقƶ16المت  ýريƼƊ1962  Ɯالمدر
 Ɨǈلس Ǒ19621بالرائد الرسم  

 1992لسƗǈ  24وýƲ األمر كذلك ơتǏ بƶد اǙستقơ ýǚتƮ Ǐدر القاǈون عدد 
 ǑƼ Ƣرƌ9الم  Ʃمين 1992مارƋالت Ɨلƞدار مƮƎب ƾلƶ2والمتÜ  

 ýƮƽال Ǐǈ297ولقد اعت ǋو Ɨلƞالم ǉذǋ مين منƋالت Ɩبماد ƾلƶمت ýƮƼ ýŇوƊ و
ǐمين البرƋعن الت ǐرơمين البƋون التǈاƿ Ɨليǚببيان استق Ɨلƞالم ǉذǋ ǑƼ ǐرơ3الب.  

 ǉيرƹ عن ƨيمتا Ǌلƶƞت Ǒالت ǊƮائƮƤو Ǌاتƨممي ǐرơمين البƋان للت Ơذا يتضǌوب
 ýƮƽا بالǌعلي ƭوƮǈالم ƗليǚستقǙا ǉذǋ نƊ Ǚإ ÜǎرƤات األǈميƋا 297من التƛƊ ǉǚعƊ ر

المتƶلƾ بƮƎدار مƞلƗ التƋمين ذلك Ɗن  1992مارơ9  Ʃولǌا بƯƶ التساǙƌت ƿاǈون 
 Ǐعل Ňƭǈ Ǌǈم ýاألو ýƮƽمين "الƋقد التƶب Ɨلقƶون والمتǈذا القاǌب Ɨقơالمل ǅكاơاأل ƴمƞت

 Ǐيما تسمƼ ن التامينǌمين"ومƋالت Ɨلƞم " Ɨلقƶد والمتƶيما بƼ اǌǈس ǅيت Ǒين التǈالقوا Ɯوتدر
  ".Ƥرǎ لقƱاƳ التƋمين ضمن ǋذǉ المƞلƗبالميادين األ

 ǐرơمين البƋبالت ƭاƤ ديدƞ ونǈاƿ دورƮ نƊ ýǋ Ǌسƽǈ ýƌالتسا ƟرƱا يǈǋو
 ƭوƮǈالم Ǌليتǚاستق Ǐعل ǐرơمين البƋالت ƲƼاơسي ýǌƼ Þ مينƋالت Ɨلƞبم Ǌƞإدرا Ưترƽي

 ýƮƽا بالǌمين 297عليƋالت ǅ  Þ مينƋالت Ɨلƞلم Ɨامƶال Əضمن المباد Ɯدرǈسي ǊǈƊ  

                                                 
1   ǐارƞت ǅكơ)Ʃǈ1048عدد ) تو  ƣ20بتاري  Ǒƽǈاƞ1962 ƾ. 9/1962ت  ƭ47.  
وǈسيƞ ƗمǌوريƗ التÜ الرائد الرسمǑ لل1992مارÜ9  Ʃ المƌرǑƼ Ƣ 1992 24مƞلƗ التƋمين الƮادرƖ بالقاǈون عدد   2

  .ƭ315  1992مارƩ  7بتاريƣ  17عدد 
3   ýƮƼ297  ƾƼ3 ǅ.ت.Ɣ . Ǒسǈتو"ǐرơمين البƋالت Ǐعل ƾبƱǈت Ǚ ǐبالتامين البر Ɨلقƶالمت Ɨيǈوǈالقا ǅكاơǙا"  
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 ǑƼون وǈاƿ نƎƼ ائرƨƞ13ال  Ɨويليƞ1930  ǐمين كان سارƋقد التƶل ǅƲǈالم Ǒسǈرƽال
ýǚتơǙا ƖترƼ إبان ýوƶƽالم.  

إلǏ  1962ديسمبر  31وبƶد اǙستقĊýƲ ýǚ التƬريƴ الƽرǈسƿ Ǒائما بمقتضƿ Ǐاǈون 
الذƼ ǐرƯ إعادƖ التƋمين  1963يوǈيو  8الƮادر ƹ63/197  ǑƼايƮ Ɨدور ƿاǈون 

ليات التƋمين الƞاريǑƼ Ɨ الƨƞائر وذلك لدǎ الǈƮدوƾ الƨƞائرǐ للتƋمين بالǈسبƗ لƞميƴ عم
  ..C.A.A.RوإعادƖ التƋمين 

 ǅƿاألمر ر Ɣƞمين بموƋعمليات الت ƴميƞل Ɨتكار الدولơا Ňǅ66/127وت  ǑƼ Ƣرƌالم
27  ǐ1966ما  ǅƿادر باألمر رƮال Ǒǈون المدǈ75/58كما تضمن القا  ǑƼ Ƣرƌالم
ا بƶقد التƋمين تضمن بالقسǅ األوơƊ ýكاما عامƗ وǑƼ القسƤ ǚƮƼ ǅاƮ 1975سبتمبر 26

الƛاơƊ Ǒǈكاما ƤاƗƮ تتƶلƾ بǈƋواƳ التƋمينÜ ولǅ يǅƲǈ القاǈون البơرǐ الƮادر بمقتضƊ Ǐمر 
76/80  ǑƼ Ƣرƌكتوبر  23المƊ1976 Ɨعارض ƗƽƮمين بƋللت Ưرƶوت ǐرơمين البƋالت. 

 ǅƿون رǈالقا ǏƺلƊ ماǈ80/07بي  ǑƼ Ƣرƌوت  9المƊ1980  مينƋمن الت ýلك ǅƲǈالم
من القاǈون المدǑǈ  643إلǏ  626البرǐ والتƋمين البơرǐ والتƋمين الƞوÜǐ المواد من 

  .التǑ كاǈت تǅƲǈ األơكاǅ الƤاƗƮ بǈƋواƳ التƋمين
المتƶلƾ بالتƋميǈات بدا ƞليا  ƞ1995اǑƽǈ  25المƌرǑƼ Ƣ  95/07وبƮدور األمر 

ن اơتكارǋا لقƱاƳ التƋمين وƿد ƭƮƤ التƬريƴ اتƞاǉ الدولƗ الƨƞائريƗ إلǏ التƤلǑ ع
Ɨريơات البǈميƋللت Ǌǈم Ǒǈاƛال Ɣمين والباƋقد التƶل Ǌǈم ýاألو Ɣديد الكتاƞ1ال.  

ƞويليƗ  13ويبدو ƞليا تƛƋر القاǈوǈين التوǈسǑ والƨƞائرǐ للتƋمين البơرǐ بقاǈون 
1930 Ǒسǈرƽال .  

ýǚƤ بƯƶ المبادǋƊ Əمǌا  ويتميƨ عقد التƋمين البơرǐ عن ƹيرǉ من التƋميǈات من
Ɨيǈسن الơ من عقود ǊǈƊت وơالب Ǒويضƶالت ǊƶابƱ.  

ƱƮديد مơا تơلذلك يبدو مل Ƴات الموضوơل" :Ɗمبد ǑƼ Ưويƶوالت Ɨيǈسن الơ ǐ
Ǒسǈوالتو ǐائرƨƞين الǈوǈمن القا ýك ǑƼ ǐرơمين البƋالت " Ǌولơ Ƴيكون الموضو Ǐتơ

                                                 
ƭ Ü 2002التƋميǈات الƤاǑƼ ƗƮ التƬريƴ الƨƞائرÜǐ مƱبƗƶ ردكوÜý الƱبƗƶ الƛالƗƛ : عبد الرƨاƾ بن Ƥروƻ . د  1

32 – 36.  
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لتقديǅ إلǏ مǏǈƶ عقد التƋمين علƊ ǏرضيƗ واضƗơ ومơددÜƖ لذلك سǈتƶرǋ ǑƼ Ưذا ا
Ưويƶالت Ɗمبد ýمدلو Ǐوإل Ɨيǈسن الơ Ɗود بمبدƮالمق Ǐوإل ǐرơالب.  

 Ǌǈمين بكوƋعقد الت Ɨسيǈمين التوƋالت Ɨلƞمن م ýاألو ýƮƽال ƻŇلقد عر" ǐالذ ƾاƽتǙا
 ǑƼ Ǌمن لƌالم Ǐيدع ƭƤƬل Ɨمالي ƗدمƤ ǅمن بتقديƌو المƊ مينƋت Ɨسسƌم ǉبمقتضا ǅƨتلت

ƱƤر Ɗو ơلوý األýƞ المبين بالƶقد وذلك مقابƞƊ ýرƖ تسمƿ ǏسƱ التƋمين Ɗو ơالƗ تơقƾ ال
ويسǋ Ɣơذا التƶريƻ علƞ ǏميǈƊ ƴواƳ عقود التƋمين البơريƗ مǌǈا " مƶلوǅ اƬǙتراك

والبريÜƗ إǈǈƊ ƃǙا سƮơǈر الơديơ ƚوý عقد التƋمين البơرǐ الذǐ يǈ ǑƱƺوعا واơدا من 
ơالر Ɨاسبǈبم ƚدơت Ǒر تلك التƱاƤالمƗريơالب Ɨ1ل.  

 Ɩت المادƼد عرƿ619و  ǊǈƋمين بƋالت ǐائرƨƞال Ǒǈون المدǈمن القا" ǅƨعقد يلت
 ǊơالƮمين لƋالت ƱترƬا ǐيد الذƽالمست Ǐو إلƊ Ǌمن لƌالم Ǐإل ǐدƌن يƊ ǉمن بمقتضاƌالم
مبلƺا Ɗو إيرادا Ɗو ǐƊ عوƯ مالƤƈ Ǒر ơ ǑƼالƗ وƿوƳ الơادƊ ƚو الƱƤر المبين بالƶقد 

 Ʊسƿ ýنوذلك مقابŇمƌللم Ǌمن لƌا المǌديƌي ǎرƤƊ Ɨمالي ƗƶƼد ƗيƊ وƊ"2.  
ويƱǈبǋ ƾذا التƶريƻ علƞ ǏميƼ ƴروƳ التƋمين بما ǑƼ ذلك التƋمين البơرƼ ǐقد 

 Ɩت المادƮǈ92  95/07من األمر  ǑƼ Ƣرƌاير  25المǈ1995ي " Ɣذا الباǋ ǅكاơƊ ƾبƱت
 Ɨعملي ƗيƋب Ɨلقƶار المتƱƤضمان األ Ǐإل ƻدǌمين يƋعقد ت ǐƊ Ǐعلǐرơب ýقǈ."  

 ýذ األوƤƊ Ǒسǈالتو ǉيرƲǈو ǐائرƨƞال ƳŇرƬبين الم ƗƲơǚالم ƻǚتƤǙا ǊƞوƊ ومن
بمƶيار الƶمليƗ البơريƗ األكƛر ƬموǙ ومروƗǈ من مƶيار الرơلƗ البơريƗ التƤƊ Ǒذ بǌا 

تد إلǏ ما ميǈاƿلƗ والبضائƴ المơƬوƗǈ عليǌا والƛاƼ ÜǑǈمƶيار الƶمليƗ البơريƗ يƬمý السƽن ال
ƾقơاألرضيات  يت Ɨامƿوإ ÜاداتƬرǗوا ÜƐǈبالموا Ɨلقƶالمت ýاƺƬواأل ÜرƱر كالقơالب ǑƼ

Ưواơǖل ƣإل Ü...3  
  .اƇ لتƶريƻ عقد التƋمين البơرǌǐقƿد تƶرƯ الƽو

                                                 
1   ýƮƽ1-298ال ǅ ت.من.Ɣ . ƭǈي" Ǒار التƱƤضمان األ Ǌمين يكون موضوعƋعقد ت ýك Ɣذا الكتاǋ ǅكاơأل ƴضƤت

Ɨريơب Ɨلơر Ưترƶت."  
2   Ɩ2الماد  ǅƿمر رƊ 95/07من  ǑƼ ادرƮ25ال  Ǒƽǈاƞ1995  :ƻريƶالت Ʃƽǈ اǌورد ب.  
3 -  ǅǈاƹ بن Ǒديوا: عل ÜǑǈوǈالقا ǊامƲǈ Ɨوذاتي ǐرơمين البƋالت ƗŇيƶامƞبوعات الƱ2006ن الم ƭ52.  
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 ƻاريƶالت ƨبرƊ ومن : ƻريƶت G. Ripert قدƶريبير ل Ɯورƞ Ǒسǈرƽال Ǌقيƽال
 ǊǈƋب ǐرơمين البƋالت"Ǐيسم ƭƤƬ ǉبمقتضا ýيقب ǐقد الذƶال  Ưويƶبت ǅن يقوƊ نŇمƌالم

 ƖسارƤ ǑƼ ýƛويتم ÜƗريơب Ɨلơر Ɨاسبǈبم Ǌقơيل ǐعن الضرر الذ Ǌن لŇمƌالم Ǐر يسمƤƈ
 ƇياƬاأل Ɨيمƿ ƨاوƞيت Ǚ نƊ Ǐين علƶد مơ ǑƼو Ʊسƿ يرƲǈ ƇǑƬال Ɨيمƿ عن Ɨقيقيơ

Ɨالكǌ1"ال  
 Ǐا علǋرƮƿ ƚيơ Ɨǈار المضموƱƤاأل ƾاƱǈل Ǌتضييق ƻريƶالت Ǐذ علƤƋومما ي

وسƱǈ ƴاRodière  ƾ "روديار"الơاƮلǈƛƊ ƗاƇ الرơلƗ البơريơ ǑƼ Ɨين Ɗن األƱƤار 
Ɨريơب Ɨعن عملي Ɨƞاتǈار الƱƤاأل Ǐإل Ɨǈالمضمو Ɨريơار البƱƤ2األ. 

ويتƻƮ عقد التƋمين البơرǐ بǊǈƋ من عقود ơسن الǈيƗ ألن ơƊد ƱرƼيǊ يơدد 
ǈيمك Ǚ Ɨǈيƶم ýمسائ ǑƼ رƤǓا ƻرƱال ƗǈماƊ Ǐادا إلǈاست Ǌاماتƨالت Ǌسƽǈا بǌعلي ƳǚƱǙا Ǌ

 Ɨلقƶن والمتŇمƌللم Ǌن لŇمƌالم ƻرƱ من Ɨات المقدمǈبالبيا ƾلƶيما يتƼ ƗƮاƤ ذلك Ơويتض
ǋ Üذا إضاƗƼ إلǏ اǙلتƨاǅ بمơاولƗ 3بالƱƤر وكذلك Ƽيما يƭƤ تƽاǅƿ األƱƤار المƌمŇن مǌǈا

Ǌوعƿد وǈع ƚادơار الƛƈ ƻيƽƤت.  
لضرر الذǐ يƮيƔ المƌمن لǊ وǋو عقد تƶويƯ ذلك Ɗن التƋمين يǌدƻ إلƞ Ǐبر ا

 Ƈراƛإ Ǐإل ƻدǌت Ǒان التǋو الرƊ Ɩمن عقود المقامر Ʃولي Ǌǈمن مƌر المƱƤال ƾقơد تǈع
 Ơالرب Ǒǈƞ وƊ Ƈراƛǘل ǚن يكون سبيƊ بر الضرر دونƞ وǋ ƻدǌما الǈا وإǌيƼ دƿاƶالمت

 ÜمينƋعقود ت Ɩدƶولو ب Ɩدơوا Ɩر من مرƛكƊ بر الضررƞ Ɨيǈإمكا ǅعن ذلك عد Ɣن ويترتƊو
Ǚ يتƞاوƨ التƶويƿ Ưدر الضرر Ɗبدا وبذلك Ǚ ǊǈƎƼ يƞوƨ التƋمين علǏ الƇǑƬ بƋكƛر من 
 Ǒالقواعد الت ýك ƔơاƮت Ǒالت ǐرơمين البƋيات التƮاƤ ǅǋƊ من ƗيƮاƤال ǉذǋ دƶوت Ǌيمتƿ

ǊمƲǈت.  

                                                 
1 RiperT (G) : droit maritime, 4ème éd, T. 3, Paris 1953, N° 363 p 363. 
2 Rodiére : droit maritime, Dalloz, 1979 p 101. 

" مǊǈ"دار ǈقاơ ƫوý استƶماý الƱƤر المƌمŇن :  1992مارƞ Ü4  ƩلسƗ 26مداوǙت مƞلƩ الǈواƔ التوǈسǑ عدد   3
  .وƿد وƴƿ إƿرار الƱƤر المƌمŇن عليǊ كƶبارƤ ƖاƱئƗ" ليǊع"Ɗو 
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 Ɨالمقدم ƾائƛالو ǅǋƊ دơƊ اǌǈمان وائتمان لكوƊ ƖداƋاما كǋ مين دوراƋالت Ɨيقƛو Ɣƶتل
ماد الموƾƛ وإƮدار ƱƤاƔ الضمان ǑƼ البيوعات الدوليÜƗ وƊ ǑǋداƖ لƞمǑƼ ƴ اǙعت

ǑǈƱاد الوƮتƿǙا ƗơلƮلم ƗاديƮتƿǙا Ɨميǈالت ǑƼ ýƺلتست ýاألموا Ʃوƌر.  
 Ɨميǈت ǑƼ وكǈالب Ɣǈاƞ Ǐإل ƗاديƮتƿǙاعات اƱالق ǅǋƊ مين منƋالت ƳاƱƿ دƶوي

ǐ والتوǈسǑ يǌتمان بتơديد اǙدƤار الداƤلǑ وǋذǉ األǋميƶƞ Ɨلت كǚ من المƬرƳ الƨƞائر
ا المالǑ والمơاسبƮ Ǒبơ ƗƺمائيƗ لƽائدƖ المǈتƶƽين مÜ كما Ɗكسيا Ʋǈام1ǌمƌسسات التƋمين

 ýƮƽمقتضيات ال Ɣسơ مينƋ59من الت ǅ .Ɨسيǈمين التوƋ2الت  Ɩمر  215والمادƊ 95/07من 
  .الƨƞائرǐ المتƶلƾ بالتƋمين

ǊǈƊ يساƤ ǑƼ ǅǋلƾ سوýƺƬ ƾ لكاƗƼ كما Ǚ يƤلو التƋمين من الƽائدƖ اƞǙتماعيƗ إذ 
ƴتمƞئات المƼ .  

                                                 
1   ýƮƽر الƲǈ53ا ǅ . ǊǈƊ Ǐعل ƭǈي Ɨسيǈمين التوƋن تكون "التƊ ƭيƤالتر Ǐعل ýوƮơمين للƋسسات التƌم Ǐعل Ɣƞي

Ɨالتالي ýكاƬد األơƊ ǑƼ اǋƌاƬǈإ ǅن يتƊو Ǒسǈالتو ƴريƬللت ƗƶاضƤ : ÜƗيǈاوƶت ƗƺبƮ ركات ذاتƬ ÜǅسǙا ƗيƽƤ ƗركƬ
ƮǊل ƗمƲǈالم ƗƮاƤال ƭوƮǈقا للƼيكون و ǑơǚƼ Ǒǈاوƶت ƾدوǈ " ýƮƽال Ňƭǈ 54كما  ǊǈƋب Ɨلƞالم Ʃƽǈ يمكن "من Ǚ

  .مǚيين ديǈار مسددƖ بالكامƊ3 ýن يكون رƩƊ الماý اƞǙتماعǑ للƬركات الƽƤيƗ اǙسýƿƊ ǅ من 
-  Ɩر المادƲǈƊ215  مرƊ 07.95من  ƭǈي)Ƽ مينƋالت Ɩمين وإعادƋركات التƬ ƴضƤت ǐائرƨƞون الǈالقا Ǐا إلǌǈتكوي Ǒ

  : وتƤƋذ ơƊد الƬكلين اǓتيين 
  - ǅǌسƊ ذات ƗركƬ  
  - ǐاضدƶت ýكƬ ذات ƗركƬ  

 ýكƬ Ǒن تكتسƊ Ơا الربǌرضƹ ن يكونƊ مين دونƋعمليات الت Ʃتمار Ǒيئات التǌيمكن ال Üدور األمرƮ دǈع ǊǈƊ يرƹ
Ɨاضديƶالت ƗركƬال.  

2   ýƮƽ59ال ǅ.ǅ.سسات الت. : "ت.تƌم Ǐعل Ƈاƨا إǌداتǌƶت ýلتسديد كام ƗيƼالكا Ɨيǈƽات الƱتياơǙا ýيƞبتس ǅن تقوƊ مينƋ
Ɨǈƨالموا Ʃƽǈ ýوƮƊ ǑƼ اتƱتياơǙتلك ا ýمواƊ ƻيƲا وبتوǌاتǈƨموا ǅوƮƤ قود ضمنƶين بالƶƽتǈوالم ǅǌمن لƌالم."  

-  Ɩمر  224المادƊ95/07  اتǈميƋبالت ƾلƶن: المتƊ مينƋالت Ɩمين وإعادƋركات التƬ Ǐعل Ɣƞت  يƿو ǐƊ ǑƼ Ɩادرƿ تكون
  : الƲǈاميƗ التǑ يتƶين عليǌا تƋسيسǌا وǑǋ  تعلǏ تبرير التقديرات المتƶلقƗ باǙلتƨاما

  اơǙتياƱات  -  
  -  Ɨيǈالتق ƖدƮاألر  

- Ɨيǈالديون التق  
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 ǐقد الذƶار الƱإ ǑƼ Ɯدرǈت Ǒالت Ɨيǈوǈمليات القاƶد الơƋك ǐرơمين البƋتبر التƶوي
ƗليƤقود الداƶال ǑƼ رƿƊ Ɗكمبد ƖرادǗون اǈلقا ƴضƤ1ي Ɨات الدوليƿǚƶال ǅƲǈ Ǌابت لƞ422واست 

Ɨدات الدوليǋاƶالم Ưƶب ǊكدتƊ كما ÜƗƮاƤ353ال.  
 نوا Ɗ464ن التƋمين ƮƊبƠ يǌƬد تراƶƞا ملơوƲا Ƽقد اعتبر ƞاǈبا من الƽقƹǊير 

 Ǒǈوǈالقا ǅاƲǈال Ɨيǈب ƴم Ɣا تضارǌǈع Ɲتǈد يƿ ƗƮاƤال Ɨات الدوليƿǚƶال ǑƼ ƗلقƱالم Ɨريơال
الداƤلǑ لذلك Ǚبد للقواعد المƲǈمƗ لǌذǉ الƿǚƶات من مراعاƖ الƱرƻ الضƶيƻ عموما كما 

  .الوǈƱيƗتơرƭ علǏ ذلك التƬريƶات 
وƿد عدت عقود التƋمين البơرǐ من عقود اǗذعان بƗƽƮ عامƗ لذلك يƶد ميداǈا 
يƼ ƔƶƮيǊ األƤذ بقاعدƿ Ɩاǈون اǗرادƖ علǏ إǌƿǚƱا Ʋǈرا ألن إرادơƊ Ɩد الƱرƼين وǋو 
 ÜƻراƱǖل ƗاديƮتƿǙوا Ɨيǈوǈالقا ƨاوت المراكƽت Ɣبسب Ɨƽيƶو المذعن تكون ضƊ Ǌن لŇمƌالم

لضƶيƽǈ ƻسơ ǑƼ ǊالƗ تبƶيƗ اƿتƮاديƗ للƱرƻ القوÜǐ لذلك تتدýƤ لذلك يƞد الƱرƻ ا
                                                 

1   ýƮƽر الƲǈ242ا ǅ..إ.Ƴ  . ǊǈƊ Ǐعل ƭǈي ǐالذ Ǒسǈيما "توƼ ونǈالقا ǅمقا ǅيقو ƠيơƮال Ǌƞالو Ǐقد علƶǈبين ما ا
  ".المتƶاƿدين وǙ يǈقƯ إǙ برضائǌما Ɗو ǑƼ الƮورƖ المقررǑƼ Ɩ القاǈون

-  Ɩر المادƲǈ106ا  ƭǈت Üǐائرƨƞ Ǒǈو " مدƊ ينƼرƱال ƾاƽبات Ǚإ Ǌديلƶت Ǚو ÜǊقضǈ ƨوƞي ǚƼ Üدينƿاƶالمت ƗƶريƬ قدƶال
  .لǖسباƔ التǑ يقررǋا القاǈون

  42 ýƮƽ62ال ǅ.ƾ.د.Ƣ . ǊǈƊ Ǐعل ƭǈي ǐالذ Ǒسǈي"تو ƻراƱدد األơت ǅوإذا ل ƻراƱاأل Ǌǈيƶت ǐون الذǈقد للقاƶال ƴضƤ
القاǈون المƱǈبƾ يƶتمد ƿاǈون الدولƗ التǑ يوƞد بǌا مقر الƱرƻ الذǐ يكون التƨامǊ مƛƌرا ǑƼ تكييƻ الƶقد Ɗو مقر 

ǐارƞو تƊ Ǒǈǌم ƱاƬǈ ƾاƱǈ ǑƼ ǅبرƊ دƿ إذا كان Ɨسسƌم."  
-  Ɩ18الماد  ǅƿون رǈاƿ 10-05من  Ü20  يوǈ2005يو  ǅƿألمر ر ǅوالمتم ýدƶ58- 75الم  ƣسبتمبر  26بتاري

1975 ǊǈƊ ƭǈت Ü" : Ɨقيقيơ ƗلƮ Ǌت لǈدين إذا كاƿاƶتار من المتƤون المǈالقا Ɨديƿاƶامات التƨلتǙا Ǐعل ǐيسر
  .بالمتƶاƿدين Ɗو بالƶقد

ơ ǑƼاوƗتركƬالم Ɨسيǈƞو الƊ تركƬن المƱون الموǈاƿ ƾبƱي Üإمكان ذلك ǅعد Ɨل.  
ơ ǑƼعاو Ɨقدلƶال ǅإبرا ýơون مǈاƿ ƾبƱي Üإمكان ذلك ǅد.  

Ǌƶƿون موǈاƿ قارƶبال Ɨلقƶقود المتƶال Ǐعل ǐيسر ǊǈƊ يرƹ"  
33 5  ýƮƽ2ال  ǑƼ ƗƤرƌالم ǐاǋǙ Ɩدǋاƶوان  15من مƞ1955 ƇياƬǖل Ɨالدولي Ƴالبيو Ǐعل ƾبƱǈون المǈبالقا ƗƮاƤال Ü

 ýƮƽوال Ɨقولǈ7الم  ǑƼ ƗƤرƌالم ǐاǋǙ Ɩدǋاƶ1986ديسمبر  22من م ƴعقود البي Ǐعل ƾبƱǈون المǈبالقا Ɨلقƶالمت Ü
ƴللبضائ Ǒالدول.  

 ƴƞيرا :  
Peyard (G) : Recueil de textes, droit int, privé et droit du commerce, int : 1er Ed. hermies, 
1992, p5 et 6 
464 Battiffol (G) : Aspects philosophique du droit, Dalloz, paris, 1956, p. 332. 
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 ƗيǈƱالو Ɨتيارات األساسيƤǙا Ɨمايơو Ɨǌƞ من ƻراƱاأل ƨن بين مراكƨالتوا ƾقيơلت Ɨالدول
ǎرƤƊ Ɨǌƞ 711من . ǑƼ ƻيƶالض ƻرƱال Ǌǈلك لكوǌالمست Ɨمايơل Ɨالدول ýƤعن تد Ɲتǈ دƿو

Ƥلي ƖرادǗون اǈاƿ من ǊƞراƤإ Ǐإل Ɨƿǚƶون الǈاƿ ƾبيƱت Ǐير إلƬت ƗƮاƤ ادǈإس Ɩلقاعد ƴض
 ǑƼ اǌƼراƱƊ دơƊ يكون Ǒقود التƶال ƗƼكا ƜراƤإ Ǐإل Ưƶالب ǎادǈ ýب Üلكǌالمست Ɨامƿإ ýơم

ƖرادǗون اǈاƿ ýاƞر من مƤǓا ƻرƱاديا من الƮتƿا ƻƶضƊ ƨ2مرك.  
ƹير Ɗن ǋذا الرǐƊ لǅ يƞد ترơيبا من ƿبý المƞتمƶين ǑƼ المǈاƬƿات التǑ دارت 

Ü مƺلبين بذلك سلƱان ƴ1991 القاǈون الدولǑ الƤاǑƼ ƭ مديƗǈ باý السويسريƗ بمƞم
اǗرادǑƼ Ɩ مƞاý التƞارƖ الدوليƗ واǙكتƽاƇ باǙستǈƛاƇ الƤاƭ بƶقود الƶمý وعقود 

وƲǈرا ألن عقد التƋمين  عقد ملǅƨ لƞاǈبين يơمƱ ýرƼيǊ الƶديد من . المستǌلكين
ǑƼ اماتƨلتǙا ǉذǋ ýيƨǈوت ÜاماتƨلتǙا  اǌيكسي ǐرơمين البƋقد التƶك ƭاƤ ار عقدƱإ

 ƗƮاƤال ƗƶبيƱومن ال Ɨعام ƗƽƮمين بƋالت ƗريƲǈ ا منǌسسƊ تستمد ƗيƮوƮƤ Ɩبالضرور
 ýات الدوƶريƬت ǑƼ Ɩالسائد Ɨيǈوǈالقا ǅƲǈال ƻǚتƤا Ʃكƶذا يǋو Üǐرơمين البƋقد التƶل

Ʊلل Ɨمايơدرا من الƿ ƖرƼا موǌơالƮقا لمƼو ƴتوض Ǒا والتǌل ƗمƲǈالمǊإلي Ǒتمǈالم ƻر .
 Ɨƿǚƶال ǅيƲǈت Ǐإل Ɨơمل Ɨƞاơت الơبƮƊ Ɨومالي ƗاديƮتƿا Ɩمين كقوƋركات التƬ ƨبرو ǅماƊ

 Ǌƞمما يت ýبƿ ǐر من ذƛكƊ ƖكدƋمين متƋعمليات الت ǑƼ ƗلƤالمتد ƻراƱل بين األƊالتسا ǈمع
حسن النية والتعويض والجزاƅات المترتبة عن  مبدئيولدة عن عن اǗلتزامات المت

Ǖل بها اǘالمحددة من قبلخ Ƙشكالية للبحƌالجزائري والتونسي ك Ʊكل من المشر.  
 ǐرơمين البƋالت Ɩلماد ǐائرƨƞوال Ǒسǈعين التوŇرƬالم ǅيƲǈت Ɣǈواƞ ǑƼ نƶإن التم
بوƽǈƮ ǊƽƮا مƮƤوƮا من الƬǈاƱ التƞارÜǐ يستوƔƞ تơسƩ كيƽيƗ تƶاملǌما مǋ ƴذا 

اƱ اƤǙتƻǚ بيǌǈما علǏ مستوǎ القاǈون القƱاÜƳ مما يتوƔƞ تǈاوǈ ýقاƱ التƬابǊ وǈق
 ƭاƤال Ǒون الدولǈالقا ǎمستو Ǐوعل ǑلƤالدا:  

  .مبدơ Ɗسن الǈيǑƼ Ɨ عقد التƋمين البơرǑƼ ǐ القاǈوǈين التوǈسǑ والƨƞائرǐ : الباب األّول
  .التƨاǅ مơموý علǏ الƱرƼين ǈƛƊاƇ تكوين عقد التƋمين البơرǐ :الفصل األول 

                                                 
117 Berlioz (G) : le contrat d’adhésion t. 2e Ed, L.G.D.G., paris, 1976. p220. 

ǑƼ1992 Ü المǈاƬƿات التǑ دارت بمƞمƴ القاǈون الدولǑƼ Ǒ دورƖ اƶǈقادǉ بمديƗǈ باý السويسريƗ لسRigaux  ƗǈاƲǈر   2
 ƭ147.  
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  .مơموý علǏ الƱرƼين ǈƛƊاƇ تƽǈيذ عقد التƋمين البơرǐالتƨاǅ  :الفصل الثاني 
  .مبدƊ التƶويǑƼ Ư عقد التƋمين البơرǑƼ ǐ القاǈوǈين التوǈسǑ والƨƞائرǐ :الباب الثاني 

  .التƨاǅ المƌمŇن بالتƶويƯ عǈد Ʈơوý الكارƗƛ : الفصل األول  
  .ơǊدود اǙلتƨاǅ بالتƶويƯ وإمكاǈيƗ تǈاýƨ المƌمن عن ơقوƿ : الفصل الثاني
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مبدأ حسن النية في عقد التامين البحري أƙناƅ : الباƒ اǓول
  :مرحلة التكوين والتنƻيذ

 Ʊبرب Ɨالتقليدي ƗريƲǈال ǊوردتƊ ýاألو ǅوǌƽما المƋƼ ومينǌƽم Ɨيǈسن الơ ǅوǌƽم ýتمơي
الǈيƗ مرادƼا للمقƮد المƬترك ơسن الǈيƗ بالمقƮد المƬترك لƱǖراƻ سواƇ باعتبار ơسن 

  .Ɗو باعتبارǋما ممتƞƨين مƴ اƼتراƯ وƞود ƿريƗǈ علǏ إرادƖ ذلك
   Ɩعن إراد ýƨƶبم ǊƱإذ يمكن ضب Ǒموضوع ƴابƱ ǊلƼ Ǒǈاƛال ǅوǌƽما المƊو

ơسن الǈيƗ يƽرƯ التƱبيƊ" ƾن "Ƽوان "األƱراƊ ƻو ơتǏ بتƶارƯ مǌƶاÜ ذكر األستاذ 
ايƗ بكý من الƱرƼين وكذلك المƮلƗơ الƶامƗ كما الدƿيƾ بكý ضمير للوعد بقƮد الơم

ǑتماعƞǙا ƻاƮǈǗا Ɗلمبد ǅاƨلتǙا ƳضاƤإ Ɨيǈسن الơ Ưترƽي. "  
  ǎƊد رƿو  Üǅاƶال ǅاƲǈبال Ɨيǈسن الơ ǅوǌƽم ƾاơن إلƊ Ɨسين بن سليمơ األستاذ

 ǐترƶوذلك لما ي Üقودƶيذ الƽǈت Ɩماد ǑƼ ǉدواƞو Ǌيمتƿ ǉقدƽي ƻاƮǈǗوبا Ɩميدơال ƾǚƤباأل
تلك المƽاǋيǅ من لبƩ وƹموƯ لذا يتǊƞ اعتبار ơسن الǈيƗ مǌƽوما مستقǚ يمتلك مبررات 

ǉدواƞ11  
مƶيارا سلوكيا "عرƻ األستاذ عبد الرƨاƾ السǌǈورơ ǐسن الǈيƗ بكوǊǈ  كما  

  2"اƞتماعيا ƿابý لƱǈǘباƾ علƮƤ ǏوƮيات كơ ýالƗ بذاتǌا
ǉيرƲǈو ǐائرƨƞال ƳŇرƬمن الم ýك ƾŇبƱ الت ǑƼ Ǒسǈالتو ƗŇامƶالقواعد ال ǐرơمين البƋ

 ýƮƽال ǑƼ Ɩ243والوارد ǅ.إ.Ƴ . Ňƭǈي ǐالذ Ǒسǈتو" ǅتما ƴامات مƨلتǙبا ƇاƼالو Ɣƞي
 Ɨǈاألما "... Ɩ107والماد  Ǐعل Ňƭǈت Ǒالت ǐائرƨƞال Ǒǈون المدǈيذ "من القاƽǈت Ɣƞي ǊǈƊ

ýتمƬبقا لما اƱ قدƶال Ǌعلي Ɨيǈسن الơوب. "...  
ǈالقا ƭوƮǈال ǉذǋ تǈوإذا كا Ɨيǈسن الơ بتƞوƊ Ɨامƶالقواعد ال ǑƼ Ɩالمذكور Ɨيǈو

ƇاǌǈǗد اǈيذ وعƽǈد التǈد التكوين وعǈا عǌبتƞوƊ ǐرơمين البƋالت ƗيƮوƮƤ نƎƼ يذƽǈد التǈع.  
                                                 

-11Ɨسين بن سليمơ :قوƶيذ الƽǈت ǑƼ Ɨيǈسن الơد  ýƮƽال ýǚƤ 243من   Ʃسرا Ɨموعƞم Ü Ɩدơالمو ƴابƱالم ÜǑǈمد
 ÜƩǈ1993تو ƭ Ü23 -  32  

2 -ƭ ƾساب ƴƞمر Ɨسين بن سليمơ33 ǐورǌǈالس ƾاƨعبد الر ƴƞيرا :Ǒǈوǈالقا Ɣالقال : ÜǑǈيƞ ƱليƤ1931  لدƞالم
ƭ ÜǑǈاƛ144ال .  

22222222    
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 ƗŇريǋوƞال ƾقائơال ýعن كام ƟاƮƼǗا Ɩقد مراعاƶال ǑƼرƱ من Ɗذا المبدǋ ƔلƱويت
ومات األساسيƗ التǑ تمكǊǈ من اتƤاذ المتƶلقƗ بالتامين وذلك ơتǏ يلƤ ǅاƗƮ المƌمŇن بالمƶل

ƿرارǉ بƋƬن ƿبوƊ ýو رƯƼ التƋمين وتƶيين القسƱ الذǐ سيتقاضاǉ وǙ يƞوƨ لǊ إتماǅ عقد 
التƋمين لو علǅ بƋن الƱƤر ƿد تơقƾ كما يƔƞ علǏ المƌمŇن لǊ عǈد تƽاǅƿ الƱƤر المƌمŇن 

 Ƹمبل ƨاوƞن يتƊ ƨوƞي Ǚ كما Ʊالقس Ɨƶƞن لمراŇمƌالم ǅلƶن يƊ ǉŇضد ƇياƬاأل Ɨيمƿ مينƋالت
  .المƌمŇن عليǌا

ويƶدŇ مبدơ Ɗسن الǈيƗŇ مبدƊ مǌمŇا ǑƼ التƋمين البơرǐ ذلك Ɗن المƌمŇن يقوǅ بتƋمين 
Ɨوالسرع Ɨقƛال Ǐعل ǅائƿ ǐارƞت ƱاƬǈ ǐرơمين البƋن التƊ ا إذǌǈايƶي Ǚ ýمواƊ1.  

 ǈ2يƗ وتبƶا لذلك يقوƱ ǅرǑƼ الƶقد بتƽǈيذ الواƞبات المơمولƗ علǏ عاتقǌما بơسن
 ǐرơمين البƋتكوين عقد الت ƇاǈƛƊ وذلك)ýŇاألو ýƮƽال ( ǉيذƽǈت ƇاǈƛƊ وكذلك)Ǒǈاƛال ýƮƽال.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1   ǅǈاƹ بن Ǒعل : ƭ Üƾساب ƴƞ164 – 162مر.  
ƭ  2003مبادƏ القاǈون التƞارǐ والبơرÜǐ دار الƞامƗƶ الƞديدƖ للƬǈرǋ : ÜاǑǈ دويدار . مơمد Ƽريد الƶويǑǈ ود. د  2

660.  
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  :واجƒ محمول علǍ الطرفين أƙناƅ تكوين عقد التأمين البحري  :الƬƻل اǓول 
  

 1ويتوƔƞ عليǈا بدايƗ تơديد ƱرǑƼ عقد التƋمين البơرǐ وǋما المƌمن لǊ والمƌمن
لǈسبƗ للمƌمن لǊǈƎƼ Ǌ كƭƤƬ ý لǊ مƮلǑƼ Ɨơ المơاƗƲƼ علǏ سǚمƗ األمواý المƌمƼ ƗǈŇبا

 Ǌن لŇمƌد يكون المƿا وǋƨǌƞو مƊ Ɨǈيƽد يكون مالك السƿ وǋر وơالب ǑƼ ر السيرƱاƤمن م
 ýا كالوكيǌعلي ƗƲƼاơالم ǑƼ ƗơلƮم Ǌل ƭƤƬ ýو كƊ ƗǈوơƬالم Ɨو مالك البضاعǋ

تǌƶد بǈقلǌا Ɗو البائƴ إذا ما تǌƶد بالتƋمين علǏ البضائƴ بالƶمولƗ للǈقƊ ýو الǈاýƿ الذǐ ي
ǐترƬالم Ɣساơ2ل.  

ويتضƠ من الƮǈوƭ القاǈوǈيƗ المذكورƊ ƖدǈاƊ ǉن المƌمŇن لǊ ليƩ بالضرورǋ Ɩو 
مكتتƔ عقد التƋمين البơرƼ ǐقد يƶقد التƋمين لơساƹ ƭƤƬ Ɣير مƶروƻ وƿت التƶاƿد 

ما اƱƮلƠ علǏ تسميتǊ بالتƋمين لơساƔ  ولكǊǈ سيƶرƼ ƻيما بƶد عǈد وƿوƳ الơادƚ وǋو
 ýƃن الموكƊ إذ Ɨمولƶبال ýالوكي Ǌريƞي ǐمين الذƋعن الت ƻتلƤو يǋو ǊيƼ ƾơال Ǌبت لƛمن ي
 ǑƼ اŇمƊ ÜƖيرƤاأل Ɨالơال ǉذǋ ǑƼ نŇمƌللم Ǌǈع ƠƮƽي ǅوإن ل ýللوكي Ɨسبǈا بالƼروƶيكون م

ƶت التƿو ýا للوكيƼروƶم Ǌن لŇمƌيكون الم ǚƼ Ǐاألول Ɨالơال ƾقơت Ɨساع ƻرƶسي Ǌǈد ولكƿا
الƱƤر المƌمŇن مǊǈ بمالǊ من مƮلǑƼ Ɨơ المơاƗƲƼ علǏ األمواý المƌمƗǈŇ وǋذا الǈوƳ من 

Ɨǈيƽمالك الس ǅا باسƼما يكون عار Ɩن عادŇمƌن ألن المƽللس Ɨسبǈبال Ƴوƿادر الوǈ مينƋالت.  
ýامƶالت Ɩرƛوذلك لك ƚدوơير الƛو كǌƼ اتǈơƬال Ǐمين علƋللت Ɨسبǈما بالƊ  Ǐعل

  .البضائǈƛƊ ƴاǈ Ƈقلǌا ǑƼ البơر
 Ɨيقƛرر الوơذا تǌول Ǌǈن مŇمƌر المƱƤال ƾقơت تƿا وǌديد من يكون مالكơت ƔƶƮيƼ
لơساƹ ƭƤƬ Ɣير مƶين وƿت الƶقد وتتداوý مƴ سǈد الơƬن ويكون للơائƨ األƤير لǌا 

                                                 
Ʊ2003  Ü ƭبƛ ƗƶالÜƗƛ  ديوان المƱبوعات الƞامƶيÜƗ:  مدýƤ لدراسƿ Ɨاǈون التƋمين البơرƞ : ǐديدǐ مƶراƜ . د  1

158 – 159.  
2   ýƮƽر الƲǈ300ا ǅ ت.من.Ɣ . ǊǈƊ ƭǈي Ɨسيǈمي"توƋعقد التƨوƞيƔƞمن ي Ɣساơو لƊ ينƶم ƭƤƬ Ɣساơن ل."  
-  Ɩ2الماد  ǅƿمر رƊ 07-95من  ƭǈي ǐائرƨƞ اتǈميƋبالت ƾلƶالمت" : Ɩالماد ǅوǌƽم ǑƼ ÜمينƋون  619إن التǈمن القا

  ..."المدÜǑǈ عقد يلتǅƨ المƌمŇن بمقتضاǉ بان يƌدǐ إلǏ المƌمŇن لƊ Ǌو الƺير المستƽيد 
 Ɩ11الماد  ǅƿمر رƊ كما يمكن" 07-95من ǊيƼ ƾơال Ǌمن ل Ɣساơمين لƋعقد الت ǅإبرا"  
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كن لǌذا وللسǈد الǑƼ ƾơ المƱالبƗ بالتƶويƯ من المƌمŇن عǈد تơقƾ الƱƤر المƌمŇن مǊǈ ويم
  .األƤير التمسك ǑƼ مواǌƞتǊ بكاƗƼ الƶيوƔ التǑ تƬوƔ الƶقد

 Ǌǈن مŇمƌر المƱƤال Ƴوƿد وǈع Ǌن لŇمƌللم Ưويƶالت ƴƼبد ǅƨو من يلتǌƼ نŇمƌما المƊ
وƲǈرا لƞسامƗ األƱƤار التǑ يواǌǌƞا التƋمين البơرǐ وما يتƱلبǊ من رƌوƊ Ʃمواý ذات 

ن تباƬرƬ ǉركات ضمان لǌا ƹ ǑƼالƔ األơيان باǙ ý يستƱيƴ تơملǌا األƼراد ƎƼن التƋمي
 ǑƼ ماƊ Ʃǈتو ǑƼ Ɨدولي ǊبƬ وƊ ƗيǈƱو ƗƮاƤ تǈكا Ƈسوا ǅسǙا ƗيƽƤ ركاتƬ ýكƬ
الƨƞائر ƼتباƬرƬ ǉركات ضمان لǌا ƬكƬ ýركات ذات Ɗسǅǌ وتƶوƬ ƯركƗ التƋمين ما 
ýƮơ للمƌمŇن لǊ مƶاƿدǋا من ضرر ǈاǅƞ عن ƱƤر بơرǐ وذلك مقابƿƊ ýساƱ تƋمين 

  .ǌا لǌايƌدي
وƿد يكون المƌمŇن ƬركƗ واơدƊ Ɩو عدƬ Ɩركات يتơمý كý واơد مǌǈا Ƈƨƞ من 
األƱƤار المƌمŇن ضدǋا كƋن يƌمŇن ƭƤƬ سƽيƗǈ ضد ƱƤƊار الơرƔ عǈد المƌمŇن وعǈد 
مƌمŇن Ƥƈر ضد ƱƤƊار البơر الƶاديÜƗ وƿد يتƶدد المƌمǈون لذلك ơ ǑƼالƗ التƋميǈات 

ƿاƶذبالمتǋ ýك ǑƽƼ اǈا ومكاǈماƨ Ɨ كونǈ ماǈات وإǈميƋدد التƶدد تƮكون بǈ Ǚ تǙاơال ǉ
 Ǚإ ǉن ضدŇمƌر المƱƤال ƾقơد تǈع ýƮơلن ي Ǌن لŇمƌين وذلك ألن المǈŇمƌدد المƶدد تƮب
علǏ تƶويƯ واơد األمر الذǙ ǐ يتƶارƯ مƴ الƗƽƮ التƶويضيƗ التǑ يتƻƮ بǌا التƋمين 

 ýƮƽا بالǌعلي ƭوƮǈالم ǐرơ298الب ǅ.و. ت Ɨسيǈتو Ɨريơب Ɩ55بالماد  Ɩمن  95والماد
  .المتƶلƾ بالتƋميǈات 95.07األمر 

وليقوǅ المƌمŇن بدƴƼ التƶويƎƼ Ưن ذلك يبقǑ رǋين تơقƾ الƱƤر وƿياǅ الƱرƼين 
 ǅƨما يلتǌǈد مơوا ýكƼ بينǈاƞلل ǅƨمل ǐرơمين البƋن عقد التƊ ذلك Ɨامات المتبادلƨلتǙبا

ơتǏ يتسǏǈ لǊ استơقاƾ ما Ɗبرǅ الƶقد من بƞملƗ من التǌƶدات التǑ يتƶين عليǊ الوƼاƇ بǌا 
ƞƊلƼ ÜǊالمƌمŇن لǊ ملǅƨ بƋداƇ األƿساƱ والتƮريƠ عن األƱƤار المƶرƯ لǌا الƇǑƬ المƌمŇن 
عليǊ ليكون مستơقا للتƶويƯ الذǐ يلتǅƨ المƌمŇن بƋدائơ ǑƼ ǊالƗ تơقƾ الƱƤر ذلك Ɗن 

دا ơ ǊǈƊين يýơ الƱƤر وتقƴ المƌمŇن ǑƼ مقابý ذلك القسƱ الذǐ يدǊƶƼ يǅƶǈ بالƱمǈƋيƗǈ متƋك
 ǅƨيلت ǐن الذŇمƌللم Ɨسبǈيضا بالƊ نƋƬو الǋ وذلك ýالمقاب Ǌل ƴƼد من يدƞسي ǊǈƎƼ Ɨƛالكار

Ǌل Ǌن لŇمƌالم ǊƶƼيد ǐالذ Ʊالقس Ƈلقا Ưويƶالت Ƹمبل ƇداƋب.  
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 ǑƼ ǐرơمين البƋتكوين عقد الت ƇاǈƛƊ Ǌن لŇمƌبات المƞلوا Ưرƶالت ƾمما سب Ơويتض
)ýوƊ ƚơمب (بƞولوا ǑƼ ǐرơقد البƶتكوين ال ƇاǈƛƊ نŇمƌات الم)انƛ ƚơمب.(  

  
  :البحريواجبات المؤّمن له أثناء تكوين عقد التأمين  :األولالمبحث 

Ɨيǈسن الơ Ɗمبد Ưرƽامات  يƨين التƼرƱال Ǐعل Ưاوƽالت ƇاǈƛƊقد وƶال ǅد إبراǈع
بالسǑƶ والتơرơǈ ǐو  واǙلتƨاǅإيƞابيƊ Ɨبرǋƨا اǙلتƨاǅ باǗدƇǙ بالبياǈات المتƶلقƗ بالƶقد 

اǙستǅǚƶ عن البياǈات الƶقديƗ الضروريÜƗ إذ تقتضǑ الƶدالƗ من ƱرǑƼ المƽاوضƗ عǈد 
 ǅر ويقوƤǓا ƻرƱال Ǐعل ǏƽƤا وتǌلمƶي Ǒات التǈبالبيا ƇǙدǗما باǋدơƊ ǅياƿ قدƶال ǅإبرا
ǙƊ ƚدơلكن ي Ǌمǌبيان ي ýعن ك ǅǚƶستǙا ƾريƱ اون عنƶوالت Ɩير بالمساعدƤذا األǋ 

ǅǚƶستǙا ƴيƱيست   .   
وǋذا  1"إذا كاǈت الƨǈاƞ Ɨǋوǋر كý عقد ǑǌƼ ضرورƖ مƱلقǑƼ Ɨ ميدان التƋمين"

ǉيذƽǈو تƊ Ǌǈد تكويǈع Ƈمين سواƋعقد الت ǑƼ اماǋ دورا Ɣƶيل Ɗن  2المبدƊ Ǌǈيمك Ǚ نŇمƌالمƼ
Ɨǈات األميǈالبيا ýǚƤ من Ǚإ Ǌǈن مŇمƌر المƱƤعن ال Ɨيقƿود ƗơيơƮ ƖكرƼ ال 3"يكون Ǒت

 ÜرƱƤال Ɩيادƨ ǊǈƋƬ ما من ýعن ك ǅǚعǗما باƨير ملƤذا األǋ Ǐويبق Ǌن لŇمƌا المǋا إياǋيمد
كما يƔƞ عليƮơ Ǌر Ʊǈاƾ الƱƤر وما يترتƔ عليǊ من ƊضرارÜ وعǈد المƤالƎƼ Ɨƽن 

  . المƌمŇن لǊ يتƶرƯ لƞملƗ من الƨƞاƇات
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
1 Sar Gos. P : l’obligation de loyauté et de l’assuré : RG DA 1997 N°4, p. 988. 
J. bigot et J. Beauchard, V. Heuzé, J. Kullmann, L. Mayaux, V. Nicolas  : traité de droit des 
assurances, tome3, le contrat d’assurance L.G.D.J 2002, p. 60. 

  .ƭ296  2001اǙلتƨامات الƲǈريƗ الƶامƗ للƶقدÜ موǅƼ للƬǈرÜ : علƼ ǑيǚلǑ . د  2
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  :ضموناإلدالء بالبيانات الالزمة عن الخطر الم: المطلب األّول
 ýƌو تساǋو Þ Ǌود بƮو المقǋ ǅǚعǗا Ɣƞعن وا ƚديơد الǈع ƟرƱي ýƌتسا ýƿƊ
 Ǒالت Ɨسيǈرƽال ǅاكơالم Ưƶب ǊيƼ تƶƿو ǐالذ ƱلƤعتبار الǙين اƶا بǈذƤƊ إذا ما ƗميǋƊ ذو

 ǅǚعǗت بين اƱلƤL’information  Ǌيƞوالتوrenseignement  Ǌبيǈوالت
avertissement ع ƚơيب Ǌقƽال ýƶƞ و ماǋو Ǌل ǅǚعǗا ǅǌضƶد بǈƶƼ ÜƗƿرƽللت ƩسƊ ن

مƮدر ƿاǈوơ ǑƼ Ǒǈين Ɗن التوƞيǊ مƮدرƼ ǉقƿ ǊضائǑ وبالتالǑ يƮبƠ اǗعǅǚ ذلك 
الواƔƞ المƽروƿ Ưاǈوǈا علǏ الƱرƻ المتƭƮƤ والمƽترƼ ƯيǊ الƶلǅ بموضوƳ التƶاƿد 
 ƻرƱلل Ɨاسبǈم ƗريقƱقد بƶال Ƴموضو ýوơ لوماتƶمن الم Ɨملƞ وƊ Ɨلومƶر مƼن يوƋب
المقابý وƊن التوƞيǋ Ǌو الواƔƞ الضمǑǈ الذǐ يكتǊƽƬ القاضǑƼ Ǒ بǈƊ ƯƶواƳ الƶقود 
 Ɨلقƶا متǌب ǅو علƊ اǌلمƶي Ɨǈيƶم Ɨلومƶم ýƮن يوƊ Ǌعلي ǐالقو ƻرƱن الƊ دما يتبينǈع

  .بموضوƳ الƶقد
  

  :اإلعالممحتوى واجب  :األّولالفرع 
المضمون Ƽقد ƼرƊ Ưماǅ الƶƮوبƗ التƿ Ǒد يƞدǋا المƌمن ǑƼ التơرǐ عن الƱƤر 

ƭǈ القاǈون علǏ المƌمن لǊ واƔƞ تقديǅ البياǈات الơƮيƗơ والمضبوƗƱ عن الƱƤر 
 ǅلوƶبم ƗالبƱالم Ǒر وبالتالƱƤال ƗميǋƊ ǎمد ƗƼرƶمن مƌللم Ǐǈيتس Ǐتơ المضمون وذلك
 ýبƿ Ɨمǌالم ƻروƲال ýك ƻرƶن يƊ منƌبد للمǙ إذ Ǌققơت ýتماơا Ɨسبǈو ƗميǋƊ ƴمين مƋت

 Ǒد التƿاƶالت ǅƿاƽت Ǐإل ǐدƌد تƿ اǌƃǈوإما أل Ǌققơت Ɣد تسبƿ اǌǈأل ǊيƼ Ɩرƛƌن تكون مƊ يمكن
ƛƈارǚƼ ǉ يمكن مǚƛ للمƌمن دون مساعدƖ المƌمن لƊ Ǌن يƶرÜƻ ما إذا كاǈت لǈǋ Ǌاك عقود 
 ƔلƱ دƿ مينƋالت ƔالƱ و ما إذا كانƊ رƱƤال Ʃƽǈ ر لضمانƤƈ منƌم ƴم Ɨمين مبرمƋت

 ƯƼور ƇǑƬال Ʃƽǈ Ǐمين علƋوالتƊ ÜǊلبƱ  ǊيƼ منƌمين كان المƋر عقد تƤƈ منƌم ƣسƼ
  :يƔƞ علǏ المƌمن لǊ "ت بơريƗ توǈسيǅ. ǊǈƊ Ɨ 312وƿد اƿتضǏ الƱ1  ýƮƽرƼا

Ɗن يƮرƟ بدƗƿ عǈد إبراǅ الƶقد بƞميƴ الƲروƻ التǑ يƶلمǌا والتǑ من ǌǈƋƬا Ɗن  -
Ǌدتǌع Ǐعل ǉذƤƋي ǐر الذƱƤال ǎمن من تقدير مدƌتمكن الم.  

                                                 
1 -  Ǒơعبد الودود ي :Ɨلƞم ÜرƱƤات عن الǈالبيا ƗơƮمين بƋالت ƔالƱ اماتƨعدد  الرائد الت ÜǑربƶذار 15الƈ Ü1987 

 ƭ6.  
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 Ɗ ǑƼ95.07مر  ƿ108تضاǉ المƬرƳ البơرǐ الƨƞائرǑƼ ǐ المادƖ األمر ƽǈسǊ ا -
 ǊǈƊ ƭǈات تǈميƋبالت ƾلƶالمت : Ǌمن لƌالم Ǐعل Ɣيترت:  

  .Ɗن يقدǅ تƮريơا بƞميƴ الƲروƻ التǑ عرǌƼا تسمƠ للمƌمن بتقدير الƱƤر -
 ƭǈ ýاألوƼ اماƨمين التƋالت ƔالƱ ýǋكا Ǐعل ǐائرƨƞوال Ǒسǈرعين التوƬالم ƴوض

 ǊǈƊ Ǐعل"ƞيƔ " نƊ Ǐعل ƭǈ Ǒǈاƛوال"Ɣيترت " ýبك Ǌǈمƌقد مƶال ǅت إبراƿو ǅلƶن يƊ
الƲروƻ المتƶلقƗ بالƱƤر والتǑ من ǌǈƋƬا Ɗن تƛƌر ƿ ǑƼرار المƌمنƎƼ Üما Ɗن يقبý التƋمين 
 ƔالƱ ǅاƨالت ǑƼو ÜاǌساسƊ Ǐمين علƋالت ýسيقب Ǒالت ƱروƬدد الơن يƊ وإما ƯƼن يرƊ وإما

ơ ÜƻروƲال ýبك ƇǙدǗمين باƋوإنالت Ǐمين تƋالت ƔالƱل Ɨلومƶير مƹ تǈكا.  
 ǊǈƊ راƿƊ ر إذƱƤن الǚعƎب ǅاƨلتǙا ǎمد ǐائرƨƞوال Ǒسǈالتو ƳرƬمن الم ýدد كơ
علƱ ǏالƔ التƋمين Ɗن يƶلǅ المƌمن بƞميƴ الƲروƻ المƶلومƗ التǑ تسمƠ للمƌمن تقدير 

ǌا دون التǑ يǌƞلǌا الƱƤرÜ إذا ƼالتƨاƱ ǅالƔ التƋمين يمتد إلǏ البياǈات الƞوǋريƗ التǑ يƶلم
ýǌƼ يمكن Ɗن يمتد اǗعǅǚ إلǏ الƲروƻ التǑ كان باستƱاعǋ Ɨذا األƤير الƶلǅ بǌا لو كان 

Þ ǐادƶال ýƞالر Ɨايǈع ýبذ  
 Ǐعل Ɩرƛƌو مƊ Ʊالقس Ƹديد مبلơت Ǐعل Ɩرƛƌد تكون مƿ اǌǈǚإع Ɣƞالوا ƻروƲال

 ýơذا الǋ نƊ Ǚإ Ǌمين من عدمƋالت ýبوƿ ǑƼ منƌرار المƿ)الƱ ǅمينعلƋالت Ɣ ( ýير عادƹ
بالǈسبƗ للمƌمن الذǐ تقتضǑ مƮلơتǊ إلمامǊ بكý الƲروƻ المơيƗƱ بالƱƤر ƤاƗƮ وƊن 

"ǅلƶال ǅكơ ذƤƋي Ǚ مينƋالت ƔالƱ ǅعل Ɣوƞ1"و.  
  

  :شكله : أوال 
اǗدƇǙ بالبياǈات الƨǚمƗ عن الƱƤر المضمون يقƮد بǊ إơاƗƱ المƌمن علما  

 ƗبوعƱم ƗƱبواس Ǌلمƶيكن ي ǅل ƇǑƬربƱƤبال ǅǚعǗا.  
علǏ المƌمن لƊ Ǌن "بơسƔ ما اƿتضاǉ الýƮƽ السابƴ من مƞلƗ التƋمين التوǈسيƊ Ɨن 

 ǉسرƽيست Ǒر والتƱƤبال ǅǚعǗا ƗبوعƱبم Ɨǈالمضم Ɨاألسئل ƴميƞ Ǐعل Ɨƿود ƗǈماƋب Ɣيƞي
عن الƲروƻ التǑ من ǌǈƋƬا Ɗن تمكǊǈ من تقييǅ المƤاƱر التǑ يتكýƽ ... المƌمن بواسƱتǌا 

  ".بǌا

                                                 
1 -  Ǒơعبد الودود ي :ƞمر ƴ ƭ Üƾ11ساب.  



 20

الƨƞائرǐ المتƶلƾ  07.95من  ơ15سƔ ما اƿتضتǊ المادƖ " استمارƊ ƖسئلƗ"وضمن 
 ýǚƤ لومات منƶالم ǉذǋ Ǐعل ýوƮơلل Ƌƞمين تلƋركات التƬ نƊ ýمƶال ǎرƞ ات إذǈميƋبالت
 ýمين بكƋالت ƔالƱ اǌعلي Ɣيƞي Ɩددơم ƗسئلƊ Ǐعل ýتمƬت ƗبوعƱاستمارات م Ɯماذǈ

ƨاǅ بƋن يدلǑ من تلقاƽǈ ƇسǊ بǐƋ بيان ƞوǋرǐ يƶلمǊ وضوƟ وƊماƗǈ وǙ يƽƶيǊ ذلك من اǙلت
  .1ولو لǅ يكن واردا باألسئلƗ المƱبوعǌƼ ÜƗو Ƥير من يƶرƻ الƲروƻ المơيƗƱ بالƱƤر

 ǉتبرƶد يƿ ماƼ اباتƞǗوا Ɨاألسئل ǅǌƼ ýوơ اƼǚƤ يرƛد تƿ Ɨاألسئل ƗƿاƱن بƊ Ǚإ
ơƮ Ʃكƶمين كذلك والƋالت ƔالƱ ǉتبرƶي Ǚ دƿ اماǋ اƼرƲ منƌمن الم ýك ýƽƹƊ دƿو ÜƠي

 Ɩالماد ǑƼ Ǒǈاأللما ƳرƬا المǌƞين عالơ ǑƼ ƗلƋالمس ǉذǋ ǐائرƨƞوال Ǒسǈالتو ƳرƬالم
من الƽقرƖ األولǏ إلǏ الƽقرƖ الƛالƗƛ التǑ وضƶت ƿريƗǈ لƮالƠ المƌمن مƌداǋا Ɗن  163

 Üاماǋ اƼرƲ كƬد الǈتبر عƶي Ɨاألسئل ƗƿاƱب ǑƼ ƠريƮ ýاƌس ǊǈƋƬورد ب ǐالذ ƻرƲال
يساعد Ʋǈاǅ األسئلƱ ƗالƔ التƋمين ǑƼ تƽǈيذ التƨامǊ بơسن ǈيƞƎƼ ƗابƗ المƌمن لǊ وعموما 

 ƗركƬن لơاƬال ǑƱƶقد يƼ Ɨيǈ سنơب Ǌامƨبالت ǊائƼو Ǐعل Ɨǈريƿ دƶي Ɨاألسئل Ǐعل ƾدƮب
التƋمين مǚƛ بياǈات مضللƗ مبǈيƗ علǏ الƫƺ والƤداƼ Ƴيما يتƶلƾ بƞودƖ البضائƴ وǈوعيتǌا 

 ƣال...  
سئلƗ المƱبوعƗ واضǌƶا مơترƻ مما يƌكد ǌǈƊا تتƶلƾ ببياǈات واألƊ ýƮن األ

Ɨريǋوƞ.  
  : أجله: ثانيا 

 ýƮƽال ƭǈ312  Ǌمن لƌالم ŇنƊ Ɨƛالƛال ǊقرتƼ ǑƼ Ɨسيǈالتو Ɨريơالب Ɩارƞالت Ɨلƞمن م
ƼقرƊ ƖولǏ الƨƞائريƗŇ المتƶلقƗ  15كما Ʈǈت المادƖ " يƮرƟ بدƗƿ عǈد إبراǅ الƶقد"

إذا Ƽتقديǅ الơقائƾ المتƶلقƗ بƲروƻ " اكتتاƔ الƶقد"ن عǈد بالتƋميǈات Ɗن التƮريƠ يكو
الƱƤر المضمون من ƿبƱ ýالƔ التƋمين يتǈƛƊ ǅاƇ مرơلƗ التƽاوƯ التǑ تدور Ǘبراǅ الƶقد 
 Ǒعقد رضائ ǐرơمين البƋقد التƶƼ ÜرƱƤال ýبوƿ ýبƿ Ɨيǈسن الơ ƾبيƱت Ɣƞون يوǈإذ القا

 ǊيƼرƱ بين ýوالقبو ƔاƞيǗا Ǒƿǚرد تƞبم ǅيت ýƮƽا بالǌعلي ƭوƮǈالم ƗكليƬما الƊ301و 
 Ɩوالماد Ɨسيǈتو ƔÜتÜǅ97  مرƊ مين  07. 95منƋبالت ƾلƶالمت)Ɨالكتاب Ɩبات ) ضرورƛǘل

ƗơƮدون ال.  
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  :بالبياناتجزاء اإلخالل بواجب اإلدالء  :الثانيالفرع 
 Ɨابليƿ Ɣƞذا الواǌب ýǚƤإ ýلك Ɨتميơوال ƖرƬالمبا Ɨƞتيǈال Ǒسǈالتو ƳرƬالم ýƶƞ

دون تمييƨ بين ƱالƔ التƋمين ơسن الǈيƗ وسƇŇǑ الǈيơ ǑƼ ÜƗين Ɗن  1د التƋمين لǘبƱاýعق
المƬرƳ الƨƞائرƶƞ ǐلǊ إمكاǈيƗ مرتبƗƱ بمƱالبƗ المƌمن بǊ مƴ التمييƨ بين ƱالƔ التƋمين 

Ɨيǈال ƇǑوس Ɨيǈسن الơ2.  
اƨ إذا إơǈ وبǌذا يبدو Ɗن المƬرعين لǅ يراعيا تơقيƾ التواƨن بين مƮالƠ الƱرƼين

المƬرƳ التوǈسǑ اơǈياƨا واضơا ومكƬوƼا للمƌمنÜ وكان المƬرƳ الƨƞائرýƿƊ ǐ اơǈياƨا 
 ǅمين لو علƋالت Ǌبولƿ ǅعد ǊباتƛƎمن بƌالم ŇنƎƼ Ǌمن لƌالم Ɨيǈ سنơ ǅƹور ǊǈƊ ƃǙمن إƌللم

  .بالƱƤر المكتوǅ عليǊ بơسن ǈيǊƃǈƎƼ ƗŇ يستƱيƴ إبƱاý التƋمين
ǑƼ كتماǊǈ لكý ما يمكن Ɗن يýƶƞ المƌمن  ويتمýƛ إýǚƤ المƌمن لǊ بواƞبǋ Ǌذا

يدرك مدƞ ǎسامǊ الƱƤر وإمكاǈيƗ تơققÜǊ وǋذا الكتمان إما Ɗن يكون Ƭ ǑƼكý سكوت 
 Ɨلقƶات المتǈمن بالبياƌعن مد الم ǐمدƶال ƳاǈمتǙو اǌƼ ما السكوتƊ ÜƔو الكذƊ Ǌمن لƌالم

Ƥا تǌǈر ولكƱƤبال Ɨلقƶات متǈببيا ƇǙدǗو اǌƼ Ɣما الكذƊ ÜرƱƤبال ƱترƬوي ÜƗقيقơال ƻال
عموما ǋ ǑƼذا السكوت Ɗو الكتمان Ɗو الكذƊ Ɣن يƺير Ƽ ǚƶƼكرƖ المƌمن عن الƱƤر 
ويتơقƾ ذلك بƋن يƔƮǈ الكتمان علǏ بيان ƞوǋرǐ من Ɗ ǊǈƋƬن يكون لǊ األƛر المƺير 

Ɨقيقيơال Ɨيƶمن عن الوضƌالم Ɩكرƽل Ʃذا األساǋ Ǐوعل Üر المضمونƱƤلل  ýن كƎƼ
Ʈ ƴƿادر من المƌمن لǊ يمكن Ɗن يتسبǑƼ Ɣ إبƱاý التƋمين ơتǏ ولئن تƮريƠ مƤالƻ للوا

 ýتياơǙا Ɨيǈ رتƼمن لو توƌالم ƾơ من ǅلوƶالم Ǐإذ يبق ÜýتياơǙر اƮǈر عƼيتو ǅل
Ƈاƨƞ Ɨيǈ Ƈعن سو ýǚƤإ ýلك ǚƶƞ دƿ Ɩالقاعد ǉذǌما لǌǈرعان بسƬوالم.  

 Ǘالتأمين حسن النية : أو ƒطال:  
الǈيƗ إذا لǅ يقƮد من وراƇ إǚƤلǊ بالتƨامǊ باǗدƇǙ يƶتبر ƱالƔ التƋمين ơسن 

بالبياǈات مƺالƗƱ المƌمن لơملǊ علǏ إبراǅ عقد التƋمين Ɗو تƽƤيƯ سƶر القسƱ وإǈما كان 
                                                 

1 -  ýƮƽ314ال ǅ.ت. ǊǈƊ ƭǈت Ɨسيǈتو Ɣ " نƊ ر يمكنƱƤال Ɨميǋأل Ǌمن لƌادر عن المƮ ƴƿللوا ƻالƤم ƠريƮت ýك
ýتياơǙا Ɨيǈ رƼتتو ǅمين ولو لƋالت ýاƱإب ǑƼ Ɣيتسب"  

2 -  Ɩ109الماد  ǊǈƊ ƭǈي ǐائرƨƞات الǈميƋبالت ƾلƶون المتǈمن القا" Ɩالماد ǑƼ Ɩامات الواردƨباأللت Ǌمن لƌالم ýƤƊ إذا
108 -1 ... Ʊالقس ǑƼ Ɩيادƨب Ǌمن لƌالم ƔالƱن يƊ منƌالم ƴيƱيست Ü ... ƔالƱن يƊ منƌمكان المƎب ǊǈƊ يرƹ قدƶال ýاƱبƎب

  ...:إذا ƛƊبت ǊǈƊ لǅ يƱƺ الƱƤر لو كان مƱلƶا عليǊ عǈد اكتتاƔ وƛيقƗ التƋمين 
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Ǌǈمن مƌر المƱƤتقدير ال Ǐعل ǉيرƛƋالبيان وت ƗميǋƊ ǎبمد Ǌلǌƞل Ɨيǈ سنơذلك ب . ǎد سوƿو
ơسƔ  باǙلتƨاǅسƇǑ الǈيƗ إذا Ɗن اýǚƤǗ المƬرƳ التوǈسǑ بين ƱالƔ التƋمين ơسن الǈيƗ و

 ýƮƽ314مقتضيات ال ÜتÜǅƔ " Ɨيǈ رƼتتو ǅمين ولو لƋالت ýاƱإب ǑƼ Ɣن يتسبƊ يمكن
ýتياơǙا " ýƮƽال ƴم Ưارƶذا يتǋ558و ǅ.إ.Ƴ"1  Ƈاƨƞال ǐائرƨƞال ƳرƬالم ƻƽƤ ماǈبي

ن القسƱ المدƼوƳ بالǈسبƗ لƱالƔ التƋمين ơسن الǈيƗ الذǐ يلتǅƨ بدƴƼ القسƱ المǈاسƔ بدǙ م
 Ǌبولƿ ǅبت عدƛƊ Ǐقد متƶال ýاƱبƎب ƔالƱن يƊ ƴيƱمن يستƌن المƊ ƃǙإ ÜǊيتǈ سنơ بتƛƊ Ǐمت

  .2تƱƺيƗ الƱƤر لو اƱلƴ عليǊ عǈد اكتتاƔ وƛيقƗ التƋمين
  :طالƒ التأمين سيƅ النية : ƙانيا 

اƿ ǅد يƱ ýƤالƔ التƋمين بالتƨاماتǊ بسوǈ ƇيǚƼ Ɨ يدلǑ بالبياǈات الƨǚمƗ عن إبر
 Ɣالكاذ ƇǙدǗو اƊ ǊميتǋƋب ǅلƶال ǅƹات رǈد البياơƊ مد كتمانƶت ǑƼ Ɨيǈال Ƈسو ýƛويتم Üقدƶال

Ü وƿد رتƔ المƬرƳ التوǈسƨƞ ǑاƇ البǚƱن Ʈ ǑƼورƖ إýǚƤ المƌمن لǊ بسوƇ 3بالبياǈات
 ýƮƽال ǑƼ ƭǈ إذ ÜǊǈمن مƌر المƱƤبال Ɨلقƶالمت ƻروƲعن ال ǅǚعǗبا Ǌبƞبوا Ɨيǈ314 

 ƖقرƼ ƔÜتÜǅ2 :  
" Ɨيǈ Ƈعن سو ýƼاƺت ýمين... وكƋالت ýاƱإب ǑƼ Ɣن يتسبƊ يضاƊ ن " يمكنƎƼ لذلك

Ǐاألول ǊقرتƼ ǑƼ Ǌذات ýƮƽال Ǌل Ưرƶد تƿن وǚƱالب Ɣيرت ƴƿللوا ƻالƤالم ƠريƮد . التƿو
 Ɩت المادƮǈƼ Ɨيǈال ƇǑمين سƋالت ƔالƱل Ƈاƨƞل Ʊالسقو ǐائرƨƞال ƳرƬالم Ɣمن  113رت

علǏ كý تƮريƹ Ơير ơƮيƠ يقدمǊ المƌمن لǊ عن سوǈ ƇيƗ يترتƔ "علƊ07.95  ǊǈƊ Ǐمر 
  ."بƮƤوơ ƭادƚ ماÜ سقوƱ التƋمين

 Ǌمن لƌن المƎƼ ƠريƮعن الت Ǌمن لƌالم ƴǈو امتƊ ƠيơƮ يرƹ ƠريƮذا كان التƎƼ
  .4يýƤ بمبدơ Ɗسن الǈيƗ ويƤالƻ الƲǈاǅ الƶاǅ وǋذا يقتضǑ بǚƱن التƋمين

قوبƗ البǚƱنÜ إذ السقوǙ Ʊ يƛƌر ǑƼ علǊƃǈƊ Ǐ يƔƞ التمييƨ بين عقوبƗ السقوƱ وع
وƞود الƶقد وترتيƛƈ Ɣارǉ إƼ ƃǙيǌا يتƶلƾƃ بơرمان المƌمن لǊ من ơقǑƼ Ǌ التƶويƯ عن 

                                                 
1 -  ýƮƽ558ال ǅ.ا. Ƴ" :Ưترƽم Ɨيǈسن الơ."  
  .295مرƴƞ سابƭ Üƾ : يǚلǑ علƼ Ǒ. د

2 -  ǅǈاƹ بن Ǒعل : ƭ Üƾساب ƴƞ168 -167مر.  
3 - Ripert : op.cit. n° 2417. 

4 -  ǅǈاƹ بن Ǒعل : ƴƞمر ƭ Üƾ166ساب.  
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ƚادơال Ƴوƿد وƶب ƋƬǈي ƴƼو دǋر وƱƤركان 1الƊ ركن من ƻلƤت Ƈاƨƞ وǌƼ نǚƱما البƊ Ü
ǑƼ التƋمين  الƬروƱ التƼ Ǒرضǌا القاǈون لơƮتÜǊ ولذلك ƎƼن البǚƱنالƶقد Ɗو ƬرƱ من 

ƭاƤ Ƴوǈ ن منǚƱب.  
  

  :أداء معلوم التأمين :المطلب الثاني
األƮليƗ التǑ تơمý علǏ عاتƾ المƌمن لǊ مقابý  اǙلتƨاماتدƿ ƴƼسƱ التƋمين من 

Ɨǈيƶايير مƶم ƾƼو ǉديدơت ǅويت ÜǊǈمن مƌر المƱƤال ƗيƱƺت . Ǌǈمين بكوƋالت Ʊسƿ ƻرƶي
مقابý تơملǊ الƱƤر والتƨامǊ اơǙتمالǑ  المبلƸ الذǐ يلتǅƨ المƌمن لǊ بدǊƶƼ للمƌمن

Ưويƶمين   2بالتƋالت Ʊسƿ ýيقب Ǚإذا و ƃǙإ ÜǊǈسريا ƇاǈƛƊ ييرƺالت ƇاǈƛƊ اƶƿيكن متو ǅما ل ƊرƱ
 ǑƼ يرƤƋالت ÜرƱƤال ǅƿاƽذلك ت ƗلƛمƊ قد ومنƶال ǅإبراǐير اعتيادƺبور الƶو الƊ ƗامƿǗا Ü
وǋو عين  ǎعƗ من سƽيƗǈ علƤƊ ǏراơǈǙراƻ عن ƱƤ السŇير بسبƿ Ɣوƿ ƖاǋرƖ وǈقý بضا

 ýƮƽال Ǌعلي Ňƭǈ 1-9ما ǅ. ƖورƮب ƃǙإ Ʊالقس ǑƼ ƴيƼالتر ƗŇيǈإمكا ǅمن عد Ɨسيǈت تو
 ǅقد ولƶال ƔلƮ ǑƼ ذلك Ǐعل ƭيƮǈالت Ɣƞقد ويƶال ǅإبرا ƇاǈƛƊ ƴƿير المتوƹ رƱƤال ǅƿاƽت

ƗơريƮ ƖارƬإ ƗلƋالمس ǉذǋ Ǐإل ǐائرƨƞال ƳرƬر المƬي.  
 Ɨئƨƞت ƗلƋمس ƟرƱكما ت Ǒǈوǈاƿ Ňƭǈ Ɣياƹ ǑƼ ƗƮاƤ ýكاƬǗا Ưƶمين بƋالت Ʊسƿ

Ɗو اتƽاƼ ÜǑƿقد تƱرƨ ýǚƤ Ɗمن تƽǈيذ الƶقد ƿوƿ ƖŇاǋرƊ Ɩو ƱƤر ƹير مƌمن يƌدǐ إلǚǋ Ǐك 
 ýيơر ويستƱƤاستمرار ال ǅعد Ǌǈع Ɲتǈمما ي ÜǊǈمن مƌر المƱƤال ƾقơت ýبƿ ǚƛم Ɨالبضاع

لقسƱ من ƾơ المƌمن بالرǅƹ من ƨواý مǊƶ استمرار الƶقد ƶǈǙداǅ مơلýǌƼ ÜǊƃ يýƲ كامý ا
Þ Ǌǈمن مƌر المƱƤال  

 ǉيرƲǈ Ǚو ǐرơمين البƋالت Ɨلƞم ǑƼ ƗلƋالمس ǉذǋ Ǒسǈالتو ƳرƬالم ǅƲǈي ǅل
Ü علǊƃǈƊ Ǐ بالرƞوƳ إلƼ ǏقǊ القضاƇ الƽرǈسƼ Ǒقد Ƽرƿت مơكمƗ 07.95الƨƞائرƊ ǑƼ ǐمر 

Ɣقيƶمن  3التƌالم ýƶƼ Ǐا إلƶƞر راƱƤال Ƈقضاǈمن بين ما إذا كان ا Ʊالقس ýƲا يǈǌƼ ÜǊل
  .ƾơ المƌمن

                                                 
كليƗ (ƞ ÜامƗƶ الƨƞائر )رسالƗ ماƞستير(سقوƱ الǑƼ ƾơ الضمان ǑƼ التƋمين من المسƌوليƗ : يدƞ Ɩو ويعمر - 1

  .ƭ Ü26 2002سƗǈ ) الơقوƾ بن عكǈون
 .ƭ Ü443 1993القاǈون البơرǐ اللبǈاÜǑǈ مƖƋƬǈ المƶارƻ باǗسكǈدريÜƗ : مǏƽƱƮ كماǊƱ ý . د -2

3- Cass. Civ. 6 Juin 1923, Sirey 1924, n° 1, p 333.  
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 Ʊالقس Ɨابليƿ ǅدƶن يتمسك بƊ منƌللم ƾơي Ǚ ǊǈƎƼ Ɩرǋاƿ ƖŇا لقوƶƞما إذا كان راƊو
  .للتƨƞئƗ بý عليǊ إعادƇƨƞ Ɩ من القسƱ يقابý المدƖŇ المتبقيƗ من ƨواý الƱƤر

Ʊالقس Ɨئƨƞت ǅعد Ǐعل ƾاƽتǙا ƨوƞوي Üǅاƶال ǅاƲǈليست من ال Ɩالقاعد ǉذǋ نƊ يرƹ 
  .ơتƮ ǑƼ Ǐورǚǋ Ɩك البضائƴ بقوƿ ƖŇاǋرƿ Ɩبý اǈتǌاƇ سريان التƋمين

  
  :التأمينتحدید قسط  :األولفرع ال

علƊ Ǐساǈ ƩسبƗ مائويƗ من القيمƗ المƌمن  1يơدد ƿسƱ التƋمين باتƽاƾ الƱرƼين
 ƗƶبيƱو ÜƗǌƞ من Ǌǈمن مƌر المƱƤال ƾقơت ýتماơا ǎديد ذلك مدơت ǑƼ Ǒا ويراعǌعلي

ليǊ وƿيمتǊ ومدƖŇ التƋمين من ƤƊ Ɨǌƞرǎ بơسƔ المƶلومات التǑ يدلǑ بǌا الƇǑƬ المƌمن ع
 ƴالبضائ Ɨيمƿ من Ɨمائوي Ɨسبǈب Ɨالبضاع Ǐمين علƋالت Ʊسƿ ǚƛد مŇدơيƼ مينƋالت ƔالƱ
 ƴƼمكان د ǑƼ ýمƶال Ǌب ǐارƞال ƻرƶال Ǐإل ƴƞير Ʊديد القسơت ǅعد ƖورƮ ǑƼو Ɨǈمƌالم

ضاعƗ وƲروƻ الرơلÜƗ والسƽيƗǈ الǈاƿلƗ ومدƖŇ القسÜƱ ويرتبƱ تơديد القسƱ بǈوعيƗ الب
 ǑƼ اƮاƤ اƶابƱ مينƋالت Ʊسƿ ديدơذ تƤويت ÜƗيƤاǈالم ýوامƶوال Ɨيơǚالم ƾرƱر والƽالس

وكذلك الوƛيقWaterbarne  Ɨ" واتربورن"وƛائƾ تƱƺيƗ الơرƔ الƮادرƖ عن اتƽاƿيات 
Ɨسيǈرƽ2ال  ýƮƽال Ɣسơو Ɣرơار الƱƤƊ ƗيƱƺ7لت Ʊسƿ ددơي Ɨيقƛمن الو  Ɨيمƿ ƾƼمين وƋالت

 ýǚƤ نơƬال ƴƿإذا و Ɨالقيم Ʃƽǈب Ǐويبق Üقدƶال ǅد إبراǈع Ɨ7البضاع  ǅإبرا ƣمن تاري ǅياƊ
 ǑƼو Ɨǈيƽر السǌƲ Ǐعل Ɨالبضاع ƴوض ǅيو Ǐإل Ǌيمتƿ ديدơت ǑƼ ƴضƤد ذلك يƶوب Üقدƶال
Ʊالقس ǑƼ Ɩيادƨل ƴضƤيƼ ƾريƱيير الƺو تƊ ǎرƤƊ Ǐإل Ɨǈيƽمن س Ɨالبضاع ýويơت ƖورƮ.  

  
  :بالقسطالمدين  :الثانيفرع لا

 ƗƱو بواسƊ Ǌسƽǈب Ƈمن سواƌالم ƴد مƿاƶالمت ǊتƽƮب Ʊالقس ƴƼبد Ǌمن لƌالم ǅƨيلت
 ƴƼمين ويكون دƋيد من التƽو المستǋ يكن ǅولو ل Ǌمر ذمتƶي ǅاƨلتǙذا اǋو ÜǑǈوǈالقا Ǌلƛمم

ƾƽمان المتƨالمكان وال ǑƼ ƻاريƮات والمƇواألدا ǅلوƶما و 3المǌد "عليƞيو Ǚ ǑƼ ƭǈ

                                                 
1 -  ýƮƽ312ال ǅ.ت.Ɣ . Ɩوالماد Ɨسيǈ153تو ǐائرƨƞات الǈميƋبالت ƾلƶون المتǈمن القا.  
2 -  ǑƼ ƖادرƮال Ɨسيǈرƽتراك الƬǙا Ɨيقƛ1983و  ǑƼ Ɨدلƶ1990والم.  
3 -  ýƮƽ312ال  ƖقرƼ1 ǅ.ت.Ɣ  ƭǈي Ɨسيǈالمكا" يتو ǑƼ ƻاريƮات والمƇواألدا ǅلوƶالم ƴƼن يدƊ ƾƽمان المتƨن وال

 Ǚإ Ɣƞذا الواǌب ýمơيت Ǚما وǌمينعليƋقد التƶب Ǒالممض.  
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ǑƼ القاǈون  1"األمر المتƶلƾ بالتƋميǈات يقضǑ بوƞوƊ Ɣن يقƴ الوƼاƇ بالقسǑƼ Ʊ مكان مƶين
الƨƞائرÜǐ وƞرت الƶادƖ علƊ Ǐن يكون دƴƼ األƿساǑƼ Ʊ مقر ƬركƗ التƋمين علƊ Ǐن ǋذا 

ƴƼالد ǊيƼ ǅين يتƶمكان م Ǐعل ƾاƽتǙين من اƼرƱال ƴǈيم Ǚ.2  
  

  :العقدتكوين  واجب المؤمن أثناء :الثانيالمبحث 
 Ǒسǈالتو Ǒǈون المدǈمن القا ýك ǑƼ ƻروƶم Ǒǈوǈاƿ Ɣƞمستمد من وا Ɣƞذا الواǋ

 ýƮƽبال ƭوƮǈالم ƗǈماƋقود بƶبال ƇاƼالو Ɣƞو واǋو ǐائرƨƞ243وال ǅ.إ. Ǒسǈتو Ƴ
Ü واستƶملǈاǈƛƊ ǉاƇ تكوين الƶقد وǋو ما يơدǈ ƚوعا من ƿ3اǈون مدƨƞ Ǒǈائرǐ 107و

ائد ǋو Ɗن الوƼاƇ بالƶقود مƴ تماǅ األماƗǈ يƲǈر إليǊ عادƖ عǈد اǙستƺراƔ لكون المǌƽوǅ الس
 Ǚإ Üǅǌƽذا الǋ يدƌد تƿ لين المذكورينƮƽذين الǌل ƗريǋاƲ ƖƇراƿو Üقدƶيذ الƽǈت ǑƼ ƳروƬال
ǈǈƊا عǈد دراسƗ واƔƞ األماǑƼ Ɨǈ عقد التƋمين وƲǈرا لƤاƮيǋ Ɨذا الƶقدǈǈƎƼ Üا وسǈƶا من 

 Ǐعل ƾبƱǈي ǉاǈلƶƞو ǅوǌƽذا المǋ نƊ تبرينƶيضا مƊ قدƶتكوين ال ƇاǈƛƊ Ɨديƿاƶات التƿǚƶال
وكذلك بقياǅ المƌمن ) مƱلƊ Ɣوǋ)ýŇذا الواƔƞ يرتبƱ بما يقوǅ بǊ المƌمن عǈد تơرير الƶقد 

 Ǌب ýمƶال ýƮتوا Ǌان(بما يقتضيƛ ƔلƱم.(  
  

  :واجب األمانة وتحرير العقد: المطلب األّول
 ǑƼ قودƶمن ال ǉيرƹ ƴمين مƋترك عقد التƬعقدي Ǌǈاكو  ƱترƬي ǅول Üرضائيا

Ü إƊ ƃǙن ǋذا Ǚ يمƶǈǙ ƴǈقادǉالمƬرƳ التوǈسǑ وǙ الƨƞائرƬ ǐكƊ ǚو إƞراƇ مƶيǈا 
 ƱرƬك Ɨيقƛرير الوơت Ǐعل ƾاƽتǙدين من اƿاƶقادالمتƶǈǙ قدƶال.  

وǗبراǅ عقد التƋمين البơرǙ ǐبد من تواƼر األركان والƬروƱ المƽروضƶǈǙ Ɨقاد 
ƗƽƮقود بƶال ƗơƮو  ǐرơمين البƋقد التƶƼ ÜƔوالسب Ċýơوالم Ǒالتراض ǑƼ Ɨلƛوالمتم Ɨعام

من الƶقود الرضائيƗ التǑ تƶǈقد بمƞرد تواƼر اǗيƞاƔ والقبوý ويلƼ ǅƨيمن يبرمǊ تواƼر 

                                                 
مƱبƗƶ  التƋميǈات الƤاǑƼ ƗƮ التƬريƴ الƨƞائرÜǐ الƇƨƞ األوÜý التƋميǈات البريƗ: الرƨاƾ بن Ƥروƻ  دعب. د - 1

 ý2002ريدكو  ƭ135.  
2 - ǐورǌǈالس ƾاƨع: عبد الر Üƴالساب ÜǑǈون المدǈالقا ƟرƬ ǑƼ Ʊالوسي Üبيروت ÜǑربƶال ƚالترا Ƈياơدار إ Üررƺقود ال

1987 ƭ Ü1642.  
3 - 243 ǅ.إ. Ǒسǈتو Ƴ" Ɨǈاألما ǅتما ƴامات مƨلتǙبا ƇاƼالو Ɣƞي"...  
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ǋƊليƗ اǗدارÜƖ ويتوƔƞ لƗơƮ التراضǑ سǚمƗ إرادƖ المتƶاƿدين من عيوƔ اǗرادƱ Ɩبقا 
 Ɨامƶال ƗريƲǈاماتللƨلتǚل.  
ƞنكما يǚƱللب ƯŇرƶت ƃǙروعا وإƬسببا م ǐرơمين البƋعقد الت Ɣن يكون سبƊ Ɣ.  

 ƗƬƿاǈيملك م Ǚ ƻيƶض ƻرƱ وǌƼ Ǌمن لƌللم Ɨسبǈمين عقد إذ عان بالƋعقد الت Ňدƶوي
Ʃاǈال ýك Ǐعل Ɨروضƶوم Ɨيقƛبالو ƗبوعƱمن وترد مƌا المǌيملي Ǒالت ƱروƬال.  

  
  :العقدعدم تعسف محرر  :األّولفرع ال

التƋمين البơرǐ كباǑƿ الƶقود المدǈيƗ األƤرơ ǎيƚ يƤضƴ من الǈاơيƗ يتميƨ عقد 
Ɨديƿاƶالت Ɨريơوال Ɨالرضائي Ɗلمبد ƗكليƬوال ƗريƲǈ1ال  Ɨالرضائي Ǐلƞوتت ƻراƱبين األ

 Ǒملƶال ƴƿبالوا ǅدƱƮت ǐرơمين البƋالت ƖŇماد ǑƼ Ɨديƿاƶالت ƗيŇرơن الƊ ƃǙمين إƋعقد الت ǅبراƎب
Ɨ يتǅ التƶامý علǏ ضوئǌا ويƶدǋŇا ƤبراƇ متƮƮƤون Ʋǈ ǑƼرا لوƞود وƛائǈƊ ƾموذƞي

 ƳرƬمن الم Ċýك ƭرơ دƿو Üمنƌالم ƗơلƮم ǅدƤت Ǒود التǈا البǌب Ɯمين ويدرƋركات التƬ
 ƭوƮǈب ǐرơمين البƋعقد الت ǅيƲǈت ýǚƤ من Ǌمن لƌالم Ɨمايơ Ǐعل ǐائرƨƞوال Ǒسǈالتو

 ƻراƱǖل ƨوƞي Ǚ ƖمرƈƾاƽتǙا بال اǌلقƶا لتǌتƽالƤم Ǐعل ƭوƮǈال ǉذǋ دƶوت ǅاƶال ǅاƲǈ
 ƴريƬالت ǑƼ ǐرơمين البƋالت Ɩماد ǑƼ Ɨديƿاƶالت Ɨريơلل ǅاƶال Ɗمن المبد Ƈاǈƛاست ƖمرǓا
 ƳرƬا المǋيورد Ǒد القيود التơƊ ƭاƤال Ǒون الدولǈالقا ǎمستو Ǐتبر علƶكما ي ÜǑلƤاŇالد

Ʊرƻ الضƶيƻ من لơمايƗ اƤǙتيارات األساسيƗ للƲǈاǅ القاǈوǑǈ الوǑǈƱ من Ɨǌƞ وơمايƗ ال
ǎرƤƊ Ɨǌƞ.  

 ƭǈإذ ي ƭاƤال Ǒون الدولǈالقا ǎمستو Ǐعل ǐرơمين البƋعقد الت Ɨرضائي Ǐلƞوتت
 ýƮƽ62ال ǅ.ƾ. ǊǈƊ Ǐعل Ƣ" ددơي ǅوإذا ل ƻراƱاأل Ǌǈيƶي ǐون الذǈقد للقاƶال ƴضƤي

األƱراƻ القاǈون المƱǈبƾ يƶتمد ƿاǈون الدولƗ التǑ يوƞد بǌا مقر الƱرƻ الذǐ يكون 
ƛƌرا ǑƼ تكييƻ الƶقد Ɗو مقر مƌسستǊ إذا كان الƶقد ƿد ƊبرƱǈ ǑƼ ǅاƬǈ ƾاƱ مǑǈǌ التƨامǊ م
ǐارƞو تƊ"  

                                                 
إن اǙلتƨاǅ المستكمǅ Ü1965  ƭ35  : ý تƞ1964 ÜويليÜ16  Ɨ مƌرƿ33299 ǑƼ Ƣرار تƶقيبǑ مدǑǈ عدد  - 1

  "للƬروƬ ƱريƗƶ الƱرƼين
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 Ɩالماد ƭǈ18كما ت  ǅƿون رǈاƿ ألمر  10-05من ýدƶوالم ǅ58- 75المتم " ǐيسر
 Ɨقيقيơ ƗلƮ Ǌت لǈدين إذا كاƿاƶتار من المتƤون المǈالقا Ɨديƿاƶامات التƨلتǙا Ǐعل

ơ ǑالƗ عدǅ إمكان ذلكÜ يƱǈبƿ ƾاǈون الموƱن المƬترك Ɗو وƼ. بالمتƶاƿدين Ɗو بالƶقد
  "الǈƞسيƗ المƬتركƗ وơ ǑƼالƗ عدǅ إمكان ذلكÜ يƱبƿ ƾاǈون مýơ إبراǅ الƶقد

 ýƮƽال ƭǈ قدƼ ƗلقƱليست م ƾاƽتǙا Ɨريơ نƊ ƃǙ297إ ǅ.ن .تƊ Ǐعل Ɣ" ينƼرƱلل
 ƖارƬǗبا ƗƮاƤو Ǌǈيريا ǐالذ ǐوơǈال Ǐا علǌاتƿاƽات ǅإبرا ǑƼ Ɨريơون الǈاƿ ǐƊ ƾبيƱت Ǐإل

 ƚداơƎو بƊ ƗيƞموذǈƊ اتƿاƽو اتƊ ينǈواƿ Ɩمن عد ƩتباƿǙو اƊ ƗيƞموذǈƊ Ɨيƿاƽات ǐƊ وƊ ǑبǈƞƊ
Ɨلƞالم ǉذǌب Ɩير الواردƞاơالقيود والت Ɩمراعا ƴذلك م ýك ÜƗديƞ ƗيƞموذǈƊ اتƿاƽات.  

ǐادƮتƿǙا ƨالمرك ǑƼ اوتƽالت Ǐإل ƴƞذا يرǋذعان وǗمين من عقود اƋقد التƶƼ إذا 
وǑƼ الƤبرƖ بين المƌمن والمƌمن لǊ الذǙ ǐ يتدýƤ بتơرير الƶقد Ƽيتƶسƻ مùơرر الƶقùد   
 Ʊالبسي ƭƤƬا من الǌمǌƼ سرƶيست Ɨƺل ýماƶوباست ƗلقƱالم ǊơالƮلم Ɣيƞود تستǈب ƜدراƎب
تقتضǑ بơرماǊǈ من ơقƊ Ǌو تýƶƞ الƮơوý عليǊ رǋين ƿيامǊ بƋعماý وإƞراƇات Ǚ يƶلمǌا 

  1مسبقا
ƌالم ƨمرك ƻƶوض    ýاùتمơد اùض Ɨùيǈوǈالقا Ɨمايơال Ǐإل Ɨƞاơ ǑƼ Ǌلƶƞي Ǌمن ل

التƶسÜƻ ويكمý واƔƞ األماƗǈ ما كان المƬرƼ ƳرضǊ علǏ المƌمن عùǈد تơريùر عقùد    
التƋمين من إتباƬ Ƴكليات مƶيƗǈ وتƮǈيƮات وƞوبيÜƗ إذ Ɗن مǚƞت التƋمين Ǚ يمكن لùǌا  

ƽرơ ƯمايƗ المƌùمن لƊ   Ǌùن تƋتǑ علǏ كý الواƞبات المƽروضƗ علǑ المƌمن بý اكتƽت ب
اتƤذت ƹالبا Ʈورا ƬكليƗ وسلƱت علǏ بƯƶ البǈود التǑ رƼ ǎƊيùǌا المùƬرƊ Ƴن لùǌا    

Ɨمايơال ǑƼ Ɨاألولوي.  
  :الشكلّيةالحماية  :الثانيفرع ال

Ɣƞوا Ǒقد  ويكتسƶرير الơت Ưرƽت ƗǈاألماƼ ÜƖŇر عدǋاƲقد مƶرير الơد تǈع Ɨǈاألما
د Ɗو مدǎ الضمان ƶƼقد التƋمين الذǐ يùƬوبǊ  بƱريقƗ مǌƽومƗ سواƇ كاǈت تǅǌ موضƴ الƶق

ơلƱƮم ƔوƬو يƊ ƯموƹǏǈƶر من مƛألك Ɨابلƿ اǌǈو كوƊ Ǌات  Ɣùƞذا الواǌل ƗƽالƤد مƶ2ت .

                                                 
1 - ƞمد الơم ǏƽƱƮمýمين : ماƋالت ýوƮƊ) عقد الضمان : Ɨǈمقار Ɨلدراس Ʃاألس Ƈضو ǑƼ Ƈوالقضا Ǌقƽوال ƴريƬلت

Ɨيƿقوơال  Ǒلبơورات الƬǈم ÜمينƋللت Ɨيǈƽدالƞتو Ǚ رƬǈال Ɨǈس Ü  ƭ173.  
  .113مبادƏ التƋمينÜ الدار الƞامƶيÜƗ السǙ Ɨǈ توƞدƭ Ü "مƤتار عمود الǌاƼسǑ . د - 2
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إذ Ɗن ơسن الǈيƗ كمǌƲر من مƲاǋر واƔƞ األماǑƼ Ɨǈ تكوين الƶقود ùƮƊبƠ يùƶد مùن    
  .1تواǉلمƶتمدǑƼ Ɩ تƶريƻ الƶقد وتơديد مơالǈƶاƮر ا

 ýƮƽال Ǐإل ƳوƞبالرƼ2  ƭǈي Ǒسǈمين التوƋالت Ɨلƞمين    "من مƋùد التùرر عقùơي
Ɩƨبار ƻرơƋب " Ɩون  7والمادǈاƿ 07.95من ƭǈت ǐائرƨƞال "  Üاùمين كتابيƋرر عقد التơي

Ɨơواض ƻروơوب "Ɨơوواض Ɩƨبار ƻرơƋررا بơن يكون مƊ Ɣƞمين يƋقد التƶƼ إذا.  
ÜƇاǈوبدون ع Ɩردƞين المƶبال ǊتƇراƿ ýǌتس Ǐǈƶالقرا بم ǑƼ ƗوبƶƮ ýكƼ  راùƲǈ ƖƇ

مستƞيƔ لمقتضيات المادتين ƹير  بǊ الƶقد تýƶƞ مǊǈ الơبر المơررǈ Ƴو لƱريقƗ الكتابƊ Ɨو
ǉǚعƊ يتين المذكورتينǈوǈالقا.  

  ýùƮƽال ǑƼ Ǒسǈالتو ƳرƬمن الم ýا كǌرضƼ Ǒات التƮيƮǈن   3ومن بين التùم
 Ɩمين والمادƋالت Ɨلƞن      7مùن مƊ دùƞǈ ǐرùائƨƞات الùǈميƋبالت ƾلƶون المتǈين  من القاùب

    Ǚو ÜƖدùالم Ǐùعل ƭيùƮǈمين التƋعقد الت ǑƼ اǋدƞتوا ƳرƬالم ƯرƼ Ǒات التƮيƮǈالت
بơسƔ مقتضيات الƭǈ " بơƋرƻ بارƖƨ"تƤضƴ المدƖ إلƬ ǏكليƤ ƗاƗƮ سواƇ كوǌǈا تơرر 

بơسƔ مقتضيات الƭǈ الƨƞائرƼ Üǐماذا لو وƴƿ التƮǈيƭ " بơروƻ واضƗơ"التوǈسǑ و 
ƌا المǌمǌƽي Ǚ Ɨامضƹ ƗريقƱا بǌعلي  ǐƊ Ǐùوعل Ʊسيسل ǐالذ Ƈاƨƞال Ƴوǈ وǋ ماƼ ÜǊمن ل

  Ɨùومǌƽالم ƗريقƱعن ال ƻتلƤذا يǋ و ƻرơƋرر بơت Ɩن المدƊ Ǒا علƮǈ المادتينƼ ÜƩساƊ
  .وǋو ما لǅ يƬترǊƱ المƬرعان

وتơرير عقد التƋمين بلƹ  ƗƺامضƗ بƮƤوƭ المدƖ من Ɗ ǊǈƋƬن يƱرƟ إƬكاǙ عǈد 
Ɨالơال ǉذǋ ǑƼ قدƶتبر الƶǈس ýǌƼ ÜƾبيƱالت   ýùƮƽلل ƻالƤم ƠبƮيƼ Ɩدد المدơير مƹ35و 

 Ɩوالماد Ɨسيǈمين التوƋالت Ɨلƞ10و7من م   ǐذùات الùǈميƋبالت ƾلƶالمت ǐائرƨƞون الǈمن القا
    Ɨơùر واضùيƹ نùددت ولكơ دƿ Ɩتبر المدƶǈا سǈǈƊ ǅƊ قدƶدد بالơمين تƋالت Ɩن مدƊ Ǒيقتض

 ǚƛالرضا م Ɣعيو Ɨسسƌم Ǐود إلƶǈ نƋا كǈيƶم Ƈاƨƞ ذلك Ǐعل Ɣمن وترتƌن المƊ تبرƶǈو
   ƴùƼد دùƶي ǙƊ Ɨالơال ǉذǋ ǑƼ قد ولكنƶال Ɩبمد ƾلƶد المتǈمن الب Ǒقيقơد الƮالق ǅǌƽي ǅل Ǌل
   Ʃاùتق ýùǌƼ Ɨǈس Ɩمسبقا ولمد ƴƼوإذا كان الد Üقدƶبال Ǌǈمين رضا مƋالت Ʊساƿأل Ǌمن لƌالم

                                                 
1 - ǚƛم Ǒǈون األلماǈالقاƼ-ا ǑƼ Ƣرƌ1976ديسمبر  09لم  Ɨيƽسƶودا تǈب ǉا ما يمكن اعتبارǌيƼ اƨكاما مبرơƊ تضمن

تƋمين و ƤƊرƞƊ ǎاǋƨا بƶد مواƼقƗ القاضÜ Ǒواơتوǎ علǋ ýƮƼ Ǐو الýƮƽ التاسƞƊ ƴاƼ ƨيǊ للقاضǑ يمƴǈ إدراǌƞا بƶقد ال
  .الƶدالƗ التƶاƿديƗاعتمادا علǏ مبدơ Ɗسن الǈيƗ و (pré imprimé)مراƿبƗ بƯƶ البǈود المơررƖ مسبقا 
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الơالǋ ǑƽƼ  Ɨùذǉ  ǉعلǋ Ǐذا األساƩ مدƖ الƶقدÜ لكن ماذا لو ضمن بالƶقد بǈد يقضǑ بتƞديد
  Ǒùيقض ƱرƬ قدƶد بالƞديد ولكن ماذا لو وƞ ديد ورضاƞ اك عقدǈǋ Ɨǈس ýن كƊ تبرƶǈس
بƋن مƶƽوý الƶقد يبتدƏ بدƊ ƴƼوƿ ýسƱ وǋ ǑƼذǉ الơالýǋ Ɨ يمكن للمƌمن اơǙتƞاƜ بùǌذا  
  Ƈاùǌتǈوا Ʊسƿ ýوƊ ƴƼبين د Ɨơالمتراو Ɩالمد ǑƼ الضمان ƖترƼ رƮơقد وƶال ƣسƼ ƔلƱوي

Ɨǈالس.  
بǑƼ Ɨ وƞود تبرير Ʋǈرǐ للƨƞاƇ الذǐ يمكن Ɗن يسلơ ǑƼ ƱالƲơǚǈ Ɨ إذا ƶƮو

 Ǌمن لƌالم ƗơلƮيان مơاأل Ưƶب ǑƼ ýƶƞد تƿ ƗوبƶƮال ǉذǋقد وƶال Ɩمد ƔوƬي Ưموƹ
  ƱƤ ǑƼر مما يơتǅ الرƞوƳ إلǏ مǌƽوǅ الوƼاƇ باǗلتƨاǅ بƋماƗǈ والتƮريƠ بكون المƌمن 

ƹ ƋƱƤ Ɣد ارتكƿ يكون ƇراƞǗذا اǋ ýƛم Ǐعل Ǌدامƿد إǈع   ǊùيƼ Ơامùللتس ýابƿ ير
 Ǐعل ƭيƮǈدون الت ýوơرير تơالت ǑƼ Ɨǈواألما ƗǈماƊ ýقد بكƶرير الơت ǊيƼ Ưترƽم Ǌǈلكو

مسبقا ƶƮوبǌƼ Ɨمǌا من المƌمن لýǌƼ ÜǊ يƶقƊ ýùن Ǚ يùƮرƟ    مƱƮلơات يƶلǅ المƌمن
   ƗركùƬل Ǒùون األساسǈالقا Ɩمد Ǒǋ قدƶال Ɩن مدƊÜǚƛم ƭǈ ǊǈƊ ينơ ǑƼ منƌالم Ɨيǈ Ƈبسو

ÜمينƋالت  Ɨيǈ سنơب ƟرƮǈ Ǐتơ ƗركƬال ƇعضاƊ عضوا من Ǌمن لƌن يكون المƊ Ɣƞي ýǌƼ
  .المƌمن

المƌمن Ɗن يبالǑƼ Ƹ تơديد ƬروƱ استơقاƾ التƶويƯ عǈد تơقƾ علǙ Ǐ يƔƞ  اكم
  Ʊقùس Ǚمن وإƌالم Ɩائدƽير لƤذا األǌل Ɨقǋامات مرƨالت Ǌمن لƌالم Ǐعل Ư رƽي ǚƼ رƱƤال

ƱروƬال ǉذǋ دƶإذ ت Ưويƶالت ǑƼ Ǌقơ Ɨيƽسƶ1ت   ýùƮƽال ǑƼ Ǒسǈالتو ƳرƬالم ƭǈ لذلك Ü
  :من مƞلƗ التƋمن علǏ إلƺائǌا وذكر Ʈور اǗلƺاƇ علǏ سبيý الƮơر  12

ƞميƴ الƬروƱ الƶامƗ القاضيƗ بسقوƾơ Ʊ المƌمن لǊ عǈد مƤالƽتǊ القواǈين Ɗو  -1"
ƗديƮƿ Ɨơǈƞ وƊ Ɨايǈƞ ýكƬت ƗƽالƤالم ǉذǋ تǈإذا كا Ǚإ Ɣالتراتي.  

لقاضيƗ بسقوƾơ Ʊ المƌمن لǊ بسبƔ التƤƋير الذǐ يتơملƞ  ǑùƼ Ǌمƴ الƬروƱ ا-2
ƌمن ǑùƼ  مù إعǅǚ السلƗƱ بوƿوƳ الơادƊ ƚو ǑƼ تقديǅ الوƛائƾ دون Ɗن يمƩ ذلك بƾùơ ال 

  . المƱالبƗ بتƶويƯ يتǈاسƔ مƴ الضرر الذƊ ǐلơقǊ بǊ ذلك التƤƋير
3- ƌت Ǒالت ýواơمن األ Ɨالơب ƾلƶدا وكان متƞ رǋاƲ ýكƬب ƨيبر ǅل ƱرƬ ýك ǐد

ƇاǈƛستǙو اƊ Ʊو السقوƊ نǚƱالب Ǐإل ."  
                                                 

1-   Ɩويدƞ عمريو :ƭ  Üƾالساب ƴƞ3المر.  
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 Ɩالماد ǑƼ ǐائرƨƞال ƳرƬورد المƊ ماǈ622بي    ƇاùƺلǗور اùƮ Ǒǈون المدǈمن القا
     ƳرùƬا المǋددùع Ǒùالت ƇاùƺلǗور اƮ Ʃƽǈ Ǐإل ƗƼضاǗباƼ رƮơال Ǚ الذكر ýسبي Ǐعل

 ƳرƬالم ƻضاƊ Ǒسǈالتوǐائرƨƞال:  
-"ǌƱروƬ بين Ɨيقƛالو ǑƼ إذا ورد ǅكيơالت ƱرƬ   ƖورùƮ ǑùƼ Ǚ ƗبوعƱالم ǅاƶا ال

Ɨامƶال ƱروƬعن ال ýƮƽǈم ƭاƤ ƾاƽات.  
كƬ ýرƱ تƶسƤƈ Ǒƽر يتبين ǊǈƊ لǅ يكن لمƤالƽتƛƊ Ǌر ǑƼ وƿوƳ الơادƚ المƌùمن   -

Ǌǈم ."  
 ǉذǋ اǌتكون علي Ɨǈيƶم ƗريقƱ ديدơلت ǚƤيتد ǅرعان لƬن المƊ ƗƲơǚدير بالمƞوال

Ƽ ÜكƬ ýرƱ يƊ Ɣƞن يكون متميƨا وكƋن البǈود بý اكتƽيا بƋن تكون بƱريقƲ Ɨاǋرƞ Ɩدا
المتƶاƿد مƬ ƴركات التƋمين مسبقا من ƱƤورƖ تلك  لمƬرعان  Ɗرادا من وراƇ ذلك تǈبيǊا

البǈود ودعوتǊ إلǏ التơرƿ ǐبý إعǚن مواƼقتǊ علǏ مơتوǎ الƶقدÜ إذ Ɗن كǈ ýاƲر للƶقد 
لǊ بƋوƮاƻ  للوǋلƗ األولǏ يسترعǑ اǈتباǊǋ وƞود الƬرƱ و Ǚ يƊ Ɣƞن يتƻƮ المƌمن

 ƭريơال ýƞالر.  
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  :واجب األمانة و القيام بما يقتضيه تواصل العمل بالعقد: المطلب الثاني
  الơديƚ عن واƔƞ األماƗǈ وضرورƿ Ɩياǅ المƌمن بما يقتضيǊ توýƮ الƶمý بالƶقد 
 يستمد مبررǉ من وƞوƔ إعƱاƇ اǙتƽاƿات التǑ تƶقد بين األƱراƻ مƶƽوǙ ايƞابيا وذلك

للمơاƗƲƼ عليǌا ƶƼلǏ المƌمنÜ مǚƛ بما لديǊ من ǈƼ ƖƨǌƞƊيƗ التơرǐ عن Ʈدƾ المƶلومات 
Üǅمين المبرƋات عقد التǈبيا ǑƼ ƾيƿوالتد Ǌمن لƌالم ýبƿ ا منǌب ƟرƮمن  المƌالم Ǐكما عل

 .1لƿ ǊراƖƇ الƬروƱ الƶامƗ والƤاƗƮ بكý تمƿ ýǌبý توƿيǊƶ علǏ الƶقد

ý بالƶقد يƶد من متمماتǊ وإن لǅ يقƴ التƮǈيƭ عليǌا بƼ Ǌالقياǅ بما يقتضيǊ تواýƮ الƶم 
Ɗن األƬياƇ التǑ تكون من "عن ǋذǉ الƽكرƖ بقولƼ Ǌيما مǈƶاǉ  (Pothier)" بوتيǊ"وƿد عبر 

 ƖورƮ ǑƼ Ǐتơ Üǉرǋوƞ ن تكون منƊ من دون Ƈƨƞ تكون Ǒتلك الت Ǒǋ Üقدƶال ƗƶبيƱ
و ǑƼ الơقيقƗ تƱبيƾ للƶدالƗ وǋ .2"عدǅ مǈاƬƿتǌا من األƱراÜƻ وبالتالǑ وơ Ɣƞمايتǌا

واعتمد ƼقǊ القضاƇ . لǊ بƱبيƶتǊ اǓمرƖ واǙعتراƻالتƶاƿديƗ التǑ تƶيد التواƨن إلǏ الƶقد 
 ýƮƽال Ǐن اعتمد علƋب ÜǑƬالتم Ʃƽǈ Ǒسǈ243التو  Ɲتǈقود ليستƶامات و الƨلتǙا Ɨلƞمن م

ƗليƮاأل Ǌاماتƨالت Ǐإل ƻتضا ƻراƱد األơƊ اǌملơيت ƗيƼبات إضاƞوا Ǌǈبت مǋقد ذƼ Ü
 ƣبتاري Ɣقيƶالت Ɨكمơ27م  ǐالمترو  1961ما ƗركƬ نƊ ǑƼ Ǌƶائƿلت ووƛرار تمƿ ǑƼ

 ƗركƬذرت الǈƊ ǐالواد ƾلơ Ʃǈتو"Ʃوƽستي " ƖيرƤاأل ǉذǋ تƽكلƼ Ƈاǈا من الميǌƶبضائ ƴƼبر
ƬركĊ Ɨبيƨميتƃ للقياǅ باألعماý المتمƛلǑƼ Ɨ تƽكيك تǌƞيƨات إƊ Ǚن الƬركƗ المǌƶودƖ لǌا 

لت بدورǋا المǌمƗ إلƱ ǏرƤƊ ƻر تولǏ ذلك ơƋƼدƊ ƚضرارا بالمƶدات الƶمơƊ ýا
 ƗركƬكما ضدا الơ ƴالبضائ ƗبơاƮ ƗركƬدرت الƮاستƼ"ميتƨبي " Ɨسيǈرƽال Ɨكمơمن الم

 Ǌقضǈ ƴƿو ƩǈابتوƼاǈاستئ  Ɨالتالي Ɨيƛيơال Ǌت بƇاƞ ƚيơ در القرار المذكورƮ و ƔقƶƼ
....."ƻراƱبين األ ǅالمبر ƾاƽتǙا ǅƨيل ƚيơ و .....Ǘبدون ا ƨيǌƞكيك التƽت Ǐضرار عل

 Ɨوليƌمس ýلك Ʃقود ويكون األساƶال ýك ǑƼ Ǒǈضم ƱرƬ وǋ ǅاƨالت Ǚذا إǋ نƊا وǋدƿاƶبم
Ɨديƿاƶ3ت  

  
                                                 

1-  ǑسƼاǌتار عمود الƤم : ƭ ƾالساب ƴƞ115المر.  
2- Potier : Les obligations n° 07. cité par François xavier teste : Le juge et le contrat 
d’adhésion. 
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  :العقدواجب األمانة وتحقيق التوازن بين أطراف  :األّولفرع ال
Ǒسǈالتو ƳرƬالم Ɣد رتƿ بات وƞمن الوا Ɨملƞ Ǌمن لƌالم Ɣǈاƞ ǑƼ ǐائرƨƞال

مƞلƗ التƞارƖ البơريƗ و  314ن ǚƤلǌا مǌƽوơ ǅسن الǈيƗ من ذلك مǚƛ الýƮƽ كرƩ م
108 Ǐعل Ɣرت ǐات الذǈميƋون التǈاƿ ن  منǚƱمن البƌمرا ما عن المƊ Ǌمن لƌكتمان الم

متơمǚ وơدǉ لƱƤǖار التƿ Ǒد تơدƚ لممتلكاتƶƿ  Ǌا Ɗن ǋذا األƤير يبقǏوǋو ما يǑǈƶ وا
ƞوا Ɣيرت ǅل ƳرƬن المƊ ينơ ǑƼ ريرơت Ɣƞوا Ǌملơ ǊǈƊ ǎسو Ǌمن لƌالم ǅǚعǗ لياƮƊ با

 fiche deالمƌمن توƞيǊ بƱاƗƿ إرƬادات  كرتƊ ǅƛ Ǌن المƬرعان لǅ يƽرضا علǏمذ

renseignement اتǈوالضما Ɩتمدƶار المƶاألس Ǌتبين ل Ǌمن لƌللم.  
 ƗƮاƤ قدƶلل Ǒلƶƽيذ الƽǈالت ǑƼ ƳروƬال ýبƿ Ɨيǈسن الơ Ɨبƿمن الممكن مرا ƠبƮƊ إذ
 ǊيƱƶما ت Ɨميǋد من األƿاƶللت Ɨالسابق Ɨلơللمر ǑƱƶقود تƶمن ال Ɩديدƞ ƳواǈƊ ورǌƲ دƶب
 ǅƹر ǐرơمين البƋقود عقد التƶال ǉذǋ يذ ومن بينƽǈالت Ɨلơو مرƊ Ǒائǌǈد الƿاƶالت Ɨلơلمر

 ǑƼا بالقدر الكاǋماƲǈي ǅما لǌǈƊ"ǅǚعǗاÜ ƾائƛالو ǅتسلي " ýƤالتد Ǒللقاض ýاƞالم Ơسƽمما ي
 .يƤدǅ المƮلƗơ التǑ من ƞƊلǌا وƞد الƶقد اايƞابي مƶƽوǑ ǙلتƮرƻ القاǈوǗǈعƱاƇ ا

 Ɨǈاألما Ɣƞتمدا واƶم Ǒالقاض ýƤتين لتدƺبƮ وردǈ نƊ مين يمكنƋعقد الت ǑƼو
  :وذلك 

  
  : بمراقبة القاƮي للوƙائق التعاقدية  -1

ويبادر  لƼ Ǌقد يơدƊ ƚن يǌƲر المƌمن بمǌƲر الơريƭ علǏ مƮلƗơ المƌمن
ƞموعƗ من الوƛائƾ تơتوǐ علǏ تƮǈيƮات متǈوعƗ ومƤتلƗƽ واستǈƛاƇات متƶددƖ بتسليǅ م

 ƔقلǈتƼ ǎرƤباأل Ɩدơالوا Ʊا وربǌضƶب ƴا مǌمǌƼ Ǐعل Ɩقد القدرƽي Ǌمن لƌالم ýƶƞت Ɨيƽبكي
 Ǐإل ǐدƌد يƿ Ơالتوضي ǑƼ ƱراƼǗن اƊ ا إذǌعكس Ǐإل ƾائƛتلك الو ǅمن تسلي Ɩوƞالمر Ɨايƺال

ǋ ǑƼ Ǒذا اƱǗار يكون بالƲǈر إلǏ مƮلƗơ المƌمن لÜ Ǌ إذ عدǅ التوضيÜƠ وتدýƤ القاض
 ýƮƊ ƴم Ɨالمسلم ƾائƛالو Ɨǈمقار ǉداƶن يتƊ Ɣƞي Ǚئǚم ǎبمد ƟرƮقد ليƶمن ال Ǌا لǌمت

وƞود سوǈ ƇيƗ المƌمن ǑƼ التƶامý مơ ƴريǊƽ  من عدمǊ  اكتƬاƻا يمكǊǈ من معدمǊ وǋو 
  .ǋ ǑƼذǉ المرơلƗ من التƶاƿد
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  :تسليǃ الƻعلي للوƙائق التعاقدية مراقبة القاƮي لل -2
 ƗƶبيƱ تمداƶم ƾائƛالو ǅتسلي ǑƼ Ɩو المدơǈ Ǌƞتت ýاƞذا المǋ ǑƼ Ǒالقاض Ɨبƿإن مرا

ǅاƨلتǙا  ýامƶالت ƻوعرƻاƮǈǗوا.  
    ƳرùƬالم ƔùƞوƊ Ǒùالت ƾائƛن الوƊ ك منƬ ǐƊ اكǈǋ Ʃلي ǊǈƎƼ  Ɩالمد ƭوƮƤبƼ

يÜǊ تƽقد ƞدوǎ إذا سلمت مƴ الƶقùد   سيقوǅ باƿǗداǅ عل تسليمǌا للمƌمن لǊ لƺايƗ توضيƠ ما
 Ɨيǈ سنơƼ ǉدƶو بƊ Ǌسƽǈ ǑƼ من تكمنƌالمǅاƨلتǙمن   بمقتضيات اƌùالم ǅǚإع Ɣƞقد وواƶال

  .لǊ بكý ما من Ɗ ǊǈƋƬن يýƶƞ مƶرƼتǊ بƬروƱ الƶقد Ǚ يơدوǋا Ƭ ǐƊك
لذلك توƔƞ التƮدǐ لما ƿد تقدǅ عليǊ بƬ Ưƶركات التƋمين من التƮǈيƭ علǏ ان 

 ǅقد يقوƶين الƶم Ƈاƨƞوبا بơƮن يكون مƊ Ɣƞا وƶƞاǈ Ƈالقضا ýƤوليكون تد Ɩالمذكر ǅمقا
سواƇ بالتùƮريƠ بùƶدǅ مƶارضƗù     اýǚƤǗيسلǊƱ القاضƮ ǑƼ ǑورƖ اكتƬاǊƼ لمǋ ýƛذا 

  .المƌمن لǊ بتلك الوƛائƊ Üƾو بتơميý المƌمن مسƌوليƗ عن ذلك
  

  :لتعاقدسحب مفهوم واجب األمانة على المرحلة السابقة ل: ثانيالفرع ال
 Ɣƞوا Ɣơبس Ơتسم Ɨعام Ɩاعدƿ Ǒسǈوالتو ǐائرƨƞال ƴريƬالت ǑƼ دƞǈ نƊ يمكن ýǋ

Þدƿاƶللت Ɨالسابق Ɨلơالمر Ǐعل Ɨǈاألما  
 ýƮƽال Ǐإل Ɩودƶ243إن الǅ .و . إ Ƴ107  ذلك Ɨضروري ǐائرƨƞال Ǒǈون المدǈمن القا

Ɣƞذا الواǋ ƯرƼ ǐالذ Ɗن المبدǚƛما يمǌǈƊ.  
Ƴ علǏ مرơلƗ تƽǈيذ الƶقد وǋو ƼقǊ القضاƇ . إ. Ʊ ýƮƽ243ǅبƼ ƾقǊ القضاǑƼ Ƈ توƩǈ ال

 ƚديơ ƻƿو موǋقد وƶال ƇاƬǈإ Ɨلơمر Ǐعل Ɣơوس Ǌل Ƈالقضا ǊقƼ ǅǌƼ ورƱت ǅƛ مستقر
Ǒǈمد Ǒقيبƶرار تƿ ياتƛيơد ورد بƿو Ɨƛديơقود الƶيات الǈور تقƱلت Ɣيƞيست Ǌǈأل Ƈǐرƞو "

 ǑƼ Ɨيǈسن الơ Ɗمبد ƳرƬرار المƿإǋيذƽǈقود وتƶال ƇاƬǈسن  اإơ Ǌبƞما يو ƴم ƾƽتت ƗريقƱب
 ǉباعتبار ǐقارƶال ƚالباع ƴد مƿاƶيت ǐالذ ƻرƱال Ɨمايơل ƻاƮǈǗوا ýدƶواعد الƿو Ɨيǈال

وذلك ألن .ƞ1977ويليƗ  02: لù 47الƱرƻ الضƶيÜƻ سن المƬرƳ القاǈون عدد 
  Ɨ البيƴ ألن ǋاتǊ الƶقود Ǒǋ بمƛاب المƬترǙ ǐ يƬارك ǑƼ وضƴ الƬروƱ التǑ ضمǌǈا عقد
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تتاƟ لƼ ǊرƗƮ مǈاƗƬƿ  من يريد الƮơوý علǏ مسكن ودون Ɗن عقود إذعان يƤǈرƼ Ʊيǌا
  .)1(تلك الƬروƊ Ʊو تƶديلǌا
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تنفيذ عقد التأمين واجب محمول على طرفي العقد أثناء  :الثانيالفصل 
  :البحري

ين ƱƊراǊƼ يتوƻƿ يǈبǑǈ عقد  التƋمين البơرǐ  وككý الƶقود علǏ التƨامات متبادلƗ ب
 Ǒƽيك Ǚ إذ Ǒتمالơعقد ا Ǌǈبكو ǎرƤقود األƶعن ال ƨيتمي ǊǈƊ Ǚإ Üاǌب ƇاƼالو Ǐعل ǉيذƽǈت
 Ǒǋو ǑƞارƤ مرƊ ýوƮơ Ɣƞتو ýب Ɨمن ما عليƌذ المƽǈي Ǐتơ Ǌاماتƨبالت Ǌمن لƌالم ƇاƼو

  .الơادƗƛ المƌمن مǌǈاÜليبادر المƌمن بالتƽǈيذ
ǈسبƗ للمƌمن لǊ يرƞو ơدوǌƛاÜ ومǋ ƴذا ƎƼن والơادƗƛ ليست دائما Ɗمرا إيƞابيا بال

ƿساƱ مƶوǙ علơ ǏقǑƼ Ǌ مƞرد توƮơ ƴƿولǌا تدǊƶƼ للتƶاƿد وتƽǈيذ التƨامǊ بدƴƼ األ
ن كان اơتمالياÜ وعليƎƼ Ǌن المƌمن لǊ ملǅƨ بالمơاƗƲƼ علǏ مƮالƠ المƌمن الضمان وإ

"ýوƊ ƚơمن" مبƌوالم ǅƨمل  Ɨريơر البƱاƤان"بضمان المƛ ƚơمب."  
  :المؤمنعلى مصالح المؤمن له محافظة  :األولث المبح

ƾơ المƌمن لǋ Ǌو التƨامǑƼ  ǊإǊǈ من اǙلتƨامات التǑ يرتبǌا عقد التƋمين 
ككý الƶقود األƤرǎ التǑ تƽǈذ وƼقا لما يقتضيǊ واƔƞ بالمơاƗƲƼ علǏ مƮالƠ المƌمن 

المƌمن لƨ  Ǌاǅالتơسن الǈيƗ وما تقتضيǊ األماƗǈ والƛقǑƼ Ɨ المƶامǚت ويترتƔ علǏ ذلك 
 ƠالƮم Ǐعل ƲƼاơن يƊو ÜمينƋت Ɨمƛ يكن ǅكما لو ل Ʋاليق ƭƤƬال ƻرƮت ƻرƮن يتƋب
المƌمنÜ والوƼاƇ بǌذا اǙلتƨاǅ يơتǅ علǏ المƌمن لǊ إƱƤار المƌمن بتƽاǅƿ األƱƤار Ɗو 

  "مƱلƛ ƔاǑǈ"وإǙ تƶرƯ للƨƞاƮ ǑƼ ƇورƖ إǚƤلǊ بǊ " مƱلƊ Ɣوý"تơققǌا 
  

  :ؤمن بتفاقم الخطر أو تحققه وااللتزام بالتخفيف من آثارهإخطار الم: المطلب األّول
 Ǌǈمن مƌر المƱƤال ǅƞơ ǑƼ Ɩيادƨر بالƱƤال ǅƿاƽت ǑƼ ǅǋتسا Ǒالت ƻروƲإن ال

سيما وƊن عقد التƋمين ǋو عقد . التƽǈيذ ƨيƽترǌǈƊ Ưا وردت بƶد إبراǅ الƶقد ودƤولơ Ǌي
ƌمن لƼ ÜǊبديƊ Ǒǌن تكون الƲروƻ بالǈسبƗ للم واƱǙمئǈانمستمر والƺايƗ مǊǈ إƬاعƗ األمن 

Ǌعاتق Ǐمن علƌالم ǉذƤƊ ǐر الذƱƤال ǑƼ ييرƺت Ǒǋقد وƶال ǅد إبراƶت بƊرƱ Ɩيرƺالمت .  
بƶد إبراǅ الƶقد وǈƛƊاƇ سرياǙ Ǌǈ يتƶلƾ بƺلƖ  ǑƼ Ʊوơدوǋ ƚذǉ الƲروƻ الƞديد

  و ùùا ǋاǗعǅǚ األوý إذ Ɗن اكتƬاƻ الƺلǑƼ Ʊ التƮريƠ األولǙ Ǒ يƶتبر تƽاƿما للƱƤر إǈم
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تƮريƠ مƺلوƱ يضلý المƌمن وǋو موƔƞ لتƱبيƾ الƨƞاƇ الذǐ يرتبǊ القاǈون عن 
اýǚƤǗ بواƔƞ اǗعǅǚ واƞǗابƗ بدƗƿ وƊماƗǈ علǏ األسئلƗ الواردƖ بمƱبوعƗ اǗعǚن 

  .بالƱƤر
والƲروƻ الƞديدƖ التǑ تƽاǅƿ الƱƤر المƌمن مǊǈ والتǑ تƱرƊ بƶد إبراǅ الƶقد من 

 ǑƼ يدƨن تƊ اǌǈƋƬƌالم ƴǈمتǙ قدƶال ǅت إبراƿو Ɨائمƿ تǈلو كا Ɩيادƨ ÜرƱƤمال Ǐن عل
كما يƔƞ التمييƨ بين تƽاǅƿ الƱƤر واستبƶاد الضمان ǑƽƼ . التƶاƿد Ɗو تƶاƿد مقابƿ ýسƊ Ʊكبر

 ÜǊامƨالت ƾاƱǈد بƶيما بƼ Ǌقơيل Ǌǈلك Ǌعاتق Ǐمن علƌالم ǉذƤƋي ǅر لƱƤ اكǈǋ Ǐاألول Ɨالơال
ƞتوƼ Ɨيǈاƛال Ɨالơال ǑƼ ماƊ ذǈم ƇاƱƤتلك األ ǑƱƺلن ي ǊǈƋمن بƌمن الم Ɨơواض Ɩد إراد

    1 1البدايƗ وǙ يمكن إلơاǌƿا Ƽيما بƶد
المƌمن بدƴƼ مبلƸ التƋمينÜ لذا يكون من مƮلơتǊ  التƨاǅويترتƔ علǏ وƿوƳ الƱƤر 

 ǊƽيƽƤو تƊ Ǌǈم Ňدơلل Ɣƞاذ ما يƤات Ɣǈاƞ Ǐذا إلǋ Ǌƞتائǈو ǉر ليتبين مداƱƤال ǅƿاƽبت ǊتƼرƶم
ýƛ مضمون ǋذا اǙلتƨاƿ ǑƼ ǅياǅ المƌمن لǊ بƎعǅǚ المƌمن بكý المƶلومات والبياǈات ويتم

 ýƶƽو بƊ Ǌمن لƌالم ýƶƽت بǈإن كا Ǌوعƿو ƔسباƊيت ومكان وƿكتو ÜرƱƤال ǅƿاƽبت Ɨلقƶالمت
  .الƺير

ويقǋ ƴذا اǙلتƨاǅ باǗعǅǚ علǏ عاتƾ المƌمن لƊ Ǌو من يǈوبƊ Ǌو المستƽيد من 
ت للذǑƼ9 ǅ. ƭǈ ǐ الýƮƽ  لǘعƬǅǚكǚ مƶيǈا  Ʊ المƬرƳ التوǈسÜǑ وǙ يƬتر2التƋمين

" Ɲتơن يƊ منƌيمكن للم Ǚǅƿاƽار  بتƱƤاأل ...  
ويƤتلƻ عǊǈ المƬرƳ الƨƞائرǐ الذǐ ..." بƶد علمǊ بǌذا التƽاǅƿ بƋيƱ ƗŇريقƗ كاǈت 

 Ɩبالماد Ňƭǈ15  مرƊ 07. 95من  Ɨƛالƛال Ɩقرƽال ǑƼ" Ǌمن لƌالم ǅƨيلت:  
3 - ƠريƮبالت Ǌمن لƌالم Ɩا عن إرادƞارƤ إذا كان Ǌمƿاƽو تƊ رƱƤير الƺبت ƾيƿالد.  
التƮريƠ المسبƾ للمƌمن بتƺير الƱƤر Ɗو تƽاƿمǊ بýƶƽ المƌمن لǑƼ Ǌ كلتا  -

ǅǚستǙار باƶƬǗا ƴم Ɨǈمضمو Ɨرسال ƗƱمن بواسƌللم ƠريƮالت ǅالتين يقدơال."  

                                                 
11-ƗƽليƤ بن ƗƽليƤ : Ɨالقضائي Ɨǈالس ÜƩǈبتو Ƈللقضا Ǐد األعلǌƶمن الم ƜرƤت Ɨرسال ÜمينƋالت ǑƼ رƱƤال ǅƿاƽت

1993/1994ƭ Ü19-20 .  

  .121-117سابƭ Üƾ مرơ : ƴƞسين مƮǈور  مơمد. د - 2
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ƽاǅƿ األƱƤار Ɗو تơققǌا وسǈتƶرǋ ǑƼ Ưذا المƱلƔ إلǏ اǙلتƨاǅ بƱƤƋار المƌمن بت
)ýŇوƊ ƳرƼ ( يرƺال Ǐعل Ƴوƞالر ƾơ Ǐعل ƗƲƼاơوالم ƚادơر الƛƊ من ƻيƽƤالت Ǐوإل

 ýوƌالمس)Ǒǈاƛ ƳرƼ.(  
  

  بأخطار المؤمن بتفاقم األخطار أو تحققها االلتزام:  الفرع األّول
 Ǒدات التƞبالمست ƠريƮالت Ɣƞبوا Ǌمن لƌالم ǅƨيلت ƊرƱمين تƋيذ عقد التƽǈد تǈع

ƻ تơقيƾ الǌد من تƽǈيذ اǙلتƨاǅ بƭǚƤƎ وبƗƽƮ تمكن"ý الƨǈاƗǋ ويقƮد بالƨǈاƗǋ بكام
ƽرƯ تƔǈƞ التƺرير وƞميǈƊ ƴواƳ الǈƛƊ ƫƺاƇ تƽǈيذ الذǐ يرمǑ إليǊ الƶقد وǋو Ɗمر ي

  1"الƶقد
ƼاƮƼǗاƟ عن البياǈات الƨǚمƗ عن الƱƤر المƌمن مǊǈ يستمر ǈƛƊاƇ سريان الƶقد 

ذلك إǙ عن Ʊريƾ المƌمن لǊ ومƛاý ذلك ضرورƖ إعǅǚ المƌمن Üإذ Ǚ سبيý لƶلǅ المƌمن ب
 ƇاǈƛƊ Ɨǈيƽيير السƺت ƖورƮ ǑƼ ýاơا وكذلك الǌمولتơا وǋوعمر ƗǈơاƬال Ɨǈيƽعن الس
 ǑƼ Ɩتادƶالم ƾريƱو عن الƊ ÜمينƋالت Ɨيقƛو ǑƼ وǋ السير كما ƱƤ ǑƼ يرƺو التƊ ƾريƱال

  ơ.2الƗ عدǅ تơديدǋا
Ɗ ǑƼ ǅاƨلتǙذا اǋ ƩساƊ ا ويكمنǋيذƽǈيمتد ت Ǒالت Ɩقود المستمرƶمين من الƋن عقد الت

مما يمكن مƊ Ǌƶن تƱرǈƛƊ ƊاƇ التƽǈيذ Ʋروƻ من ǌǈƋƬا Ɗن تƌدǐ إلƼ3  ǏترƖ من الƨمن
Ʈơوý تƽاǅƿ الƱƤر علǑƼ Ǐ  تƶديý الƱƤر كلما علǅ بǌاÜ وƿد يتسبƔ المƌمن لƊ Ǌو الƺير
لمƌمن بالơادƚ ليقوǅ باتƤاذ ƞميơ ƴد السواƇ ويتمýƛ اǙلتƨاǅ الƾơǚ علǏ تơقيƾ الƱƤر ا

 Ưويƶوالت Üالضرر ǅƞơ وتقدير ǚƛم Ɩالمتضرر Ɨالبضاع Ɨǈايƶكم Ɨات الضروريƇراƞǗا
 ýƮƽا الǌعلي ƭǈ دƿو Ǌمن لƌللم ƾơ312المست Ɨسيǈتو Ɣ Üت Üǅ ǑƼ Ɣƞي Ɨƶالراب ǊقرتƼ

 Ǌمن لƌالم Ǐعل :  
األƱƤار كلما علǅ  مدƖ الƶقد ƞ ǑƼسامǈƛƊ ƗاƊ Ƈن يƮرƟ للمƌمن بƞميƴ ما يƨيد" 

من Ʃƽǈ المƞلƗ إعǅǚ المƌمن بǌا Ƥ ýǚƤمسƊ Ɨياǅ من  315واƿتضǏ الýƮƽ  "بذلك

                                                 
  .1997مƱبƗƶ الوƼاƗƶ : Ƈ الƛاǈيÜ Ɨ الƱب259الƲǈريƗ الƶامƗ لǚلتƨامات الƶقد ƭ : د مơمد الƨين - 1
2-  Ʃǈسن يوơ Ǒعل : Ɩرǋالقا Ü Ǒربƶكر الƽدار ال Ü ǐرơمين البƋالت ýوƮƊ1967 ƭ Ü.641 -642  

3 -  Ɯراƶم ǐديدƞ د : ƴƞمر ƾ37- 36ساب   
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 Ɩالماد ǑƼ ǐائرƨƞال ƳرƬالم Ǐضƿو Ǌمن لƌالم ǅعل Ǐا إلǌƹ3-108بلو  ƾلƶمن األمر المت
 Ɩالمد ǉذǋ نƊ اتǈميƋا 10بالتǌعلي Ǌمن لƌالم ƳǚƱر من اƛاألك Ǐعل ǅياƊ . ǅالبا ما يتƹو

Ɨǈ األضرار الơǚقƗ بالبضاعƗ مǚƛ بواسƤ ƗƱبراƇ يƶرƼون بمراƿبƗ الƤسائر البơريƗ مƶاي
ǑƼ مسبقا ǅǋديدơت ǅو  عقد ويتƊ Üاألضرار Ɨǈايƶم ǑƼ ƗوليƊ اتƇراƞƎيقومون بƼ مينƋالت

 ƻيƮر Ǐا علǋودƞو وƊ ÜƗǈيƽابر السǈع ƠتƼ دǈذلك ع ǅويت ýقǈال ƇاǈƛƊ ýƮاơال ƭقǈال
Ƥال Ɣƿمرا ýƛويتمÜƇاǈالمي Ɨقơǚبات األضرار الƛǗ Ɨǈيƶات مƇراƞإ ǅيƲǈت ǑƼ سائر

بالبضاعƗ المƌمƗǈ مƶǈا للƞداý الذǐ يمكن Ɗن يƛار ơوƮơ ýوý اǗضرار وسببǌا 
  .وƱبيƶتǌا ومقدارǋا

 Ưƶب Ǌƞلذلك ات ǊبرامƎب Ǚيذ وƽǈت Ɨلơبمر ƾلƶار يتƱƤاأل ǅƿاƽن تƊ ýالقو ƾد سبƿو
ƶيذ الƽǈت ǑƼ Ɨيǈسن الơ ƖكرƼ Ǐإل Ƈاǌقƽال ǅاƨلتǙن اƋب ýالقو Ǐإل Ƈاǌقƽمن ال Ɣǈاƞ اơǈƼ قود

Ƥر تǅƨ بƋن Ǚ يǑƽƤ علǏ المتƶاƿد اǓيرتكƨ علơ Ǐسن الǈيƗ الذǐ بمقتضاƊ ǉن كý متƶاƿد يل
 Ɨيǈسن الơ Üيذƽǈد التǈما عƊ ÜǅبراǗد اǈقد عƶال ƗƶبيƱ ýكƬت Ǒالت ƇياƬمن األ ǊƼرƶما ي

ا لǅ يتمكن من ذلك لƶقبات لǅ تكن متوÜƗƶƿ يقتضǑ من المدين الوƼاƇ بالتƨامÜǊ إǊǈƊ Ǚ إذ
 Ǐعل ǅبرƊ من عقد ýاǈن يƊ دون Ɨيǈالمد Ɨوليƌاألمر بالمس ƾلƶوت Ɨيǈسن الơ ǊǈƋب ƻƮو

ƗơيơƮال ǉرƮاǈ1.ع  
 Ɨيǈسن الơ Ɩكرƽر بƱƤال ǅƿاƽن تǚعƎب ǅاƨلتǙتبرير ا Ǐإل Ɨƞاơال Ưƶكر البǈƊ لذلك

Ɣƞ التƮريƠ بتƽاǅƿ الƱƤر تقررǉ وǋو التƨاƼ ǅرضǊ الƶقد بƱبيƶتǊ كƶقد تƶويƼ Ưوا
Ɨơوواض ƗارمƮ Ɨيǈوǈاƿ اتƇاƨƞ ǅتراơبا ƭǈوت ƗơريƮ ƭوƮǈ.2  

  
التخفيف من أثر الحادث والمحافظة على حق الرجوع على الغير :  الفرع الثاني

  :المسؤول 
Ü والتقليý المƌمن عليơ ǑƼ ǊالƗ وƿوعƌǊمن لǊ بالتƽƤيƻ من ƛƈار الơادƚ يلتǅƨ الم
 Ǐعل Ǌƞتائǈ منمنƌالمÜ   Ǌùƿقوơ ƗƼبكا ƲاƽتơǙا ƴم ÜƗيƲƽơالت ýالوسائ ƴميƞ اذƤوذلك بات

                                                 
1 - Ɨسين بن سليمơ : ýƮƽال ýǚƤ قود منƶال ǑƼ Ɨيǈسن الơ243  Ǒǈمد)ƖورƬǈستير مƞما Ɨرسال ( ƾقوơال Ɨكلي

Ʃǈبتو Ü1985-1986ƭ Ü62.  
2 -  ƗƽليƤ بن ƗƽليƤ: ƾساب ƴƞمر ƭ Ü31.  
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ومن التدابير التǑ يتƤذǋا عادƖ المƌمن لǊ عǈد تơقƾ الكارǋ ÜƗƛو اƬǗراÜ ƻ 1تƞاǉ المƌمن
 Ǌمن لƌالمƼ Üاǌعلي ƨƞơال ƴƼر ǑƼ دǌتƞي Ɨالبضاع ƨƞơ ƖورƮ ǑƼقاذ وǈǗعمليات ا Ǐعل

 ǅƨيلت ǙاذƤبات Ǚات إƇراƞǗذا  اǋ ǅويقو Ǌياتǈوإمكا Ǌدرتƿ دودơ ǑƼǅاƨلتǙا   ƩاùسƊ Ǐعل
 ÜǊيƶتاب ƗƱو بواسƊ ǊƮƤƬب Ɨƛادơت الƿودا وƞمو Ɩيكون عاد Ǌمن لƌن المƊ  

ƨالت ǚƼ وداƞيكن مو ǅذا لƎƼ منƌإذا كان الم ƴبƱوبال Ǌعلي ǅوداƞامو   ǅوùن يقƊ ǊلƼ
 ƾơ دơن يكون ألƊ دون Ɨيƶƿاذ التدابير الواƤباتƜاƞتơǙا  Ǌùعلي    ýùƮƽال ƾوùƱǈألن م

 Ɩت المادǌƞين توơ ǑƼ منƌوالم Ǌمن لƌالم ýمƬي Ǒسǈ108التو  ùم   ƾùلƶون المتǈاùن الق
  .بالتƋميǈات الƨƞائرǐ باǗلƨاǅ إلǏ المƌمن لǊ دون المƌمن

ويلتǅƨ المƌمن برد ƞميƴ المƮاريƻ والƽǈقات التƽǈƊ Ǒقت بƺايƗù تƽƤيùƛƈ ƻùار    
Ǌمن لƌالم ƻرƱ من ƚادơ2ال ǑƼ Ǌمن لƌالم ƾơو    ƻاريùƮمن بالمƌùالم Ǐùعل Ƴوƞالر

    Ɨùيقƛمن وùد تتضùƿو ÜǊسƽǈ مينƋعقد الت ǑƼ ǉدǈد سƞي ÜǊقƽǈƊ ما Ɨيمƿ دودơ ǑƼ قاتƽǈوال
Ɨمالƶوال Ɩالمقاضا ƱرƬب ƻرƶا يƱرƬ مينƋ3الت     ƗùالبƱم ƾùơ Ǌùمن لƌللم ǑƱƶي ǐوالذ

  Ǐùعل ƗƲƼاơور المƮ ير ومنƤذا األǋ ƾقوơ Ǐعل ƗƲƼاơالم ýسبي ǑƼ Ǌقƽǈمن بما يƌالم
ƾơ  Ǌمن لƌالم ǅياƿ يرƺال Ǐعل ƳوƞاتالرƞاƞتơǙبا    ƴائùالبض ǅǚتùد اسǈات عƲƽơوالت

ǌمن عليƌضرر  االم ƚدوơ ƖورƮ ǑƼ   Ǌùب ǅوùما يق ýك ýيǌوتس ýƿاǈال ýبƿ من ƭقǈ وƊ
المƌمن من إƞراƇات ƬكليƊ Ɨو ƮƊليƨǙ ƗمƗ لمتابƗƶ الƺيرÜ وتơرير دعوǎ التƶويƯ ضد 

ƖسارƤبال Ɣو المتسبƊ ǐرơالب ýƿاǈ4ال.  

                                                 
1 -  ýƮƽ320ال ƭǈي  Ǒسǈتو Ɣ ت ǅ Ǒما يل Ǒمي"علƞ ذاƤن يتƊ اǌƿقوơ ƴميƞ Ʋƽơ ƴمن مƌوللم Ǌمن لƌالم Ǒعل ƴ

الوسائý التƲƽơيƊ Ɨو Ɗن يƬيرا Ɗو يƱلبا اتƤاذǋا وƊن يسǌرا علǏ إǈقاذ األƬياƇ المƌمن عليǌا Ɗو Ɗن يباƬرا ذلك اǈǗقاذ 
Ċýوƌير المسƺال Ǐعل ǅياƿ ýك ǑƼ ƾơال Ʋƽơن يƊو.  

-  Ɩ5-108الماد  ƭǈات يǈميƋبالت ƾلƶالمت ǐائرƨƞون الǈمن القا" : Ǌمن لƌالم Ǐعل Ɣل -5يترتǙا Ǒن يراعƊ اماتƨت
  "ƶوÜý وƊن يبذý الǌƞود ǙتقاƇ األضرار Ɗو الơدŇ من اتساعǌاƽالمتƾƽ عليǌا مƴ المƌمن Ɗو المơددǑƼ Ɩ التƲǈيǅ السارǐ الم

 .ƮƊ846وý القاǈون البơرÜǐ بدون تاريÜƣ القاǋرƭ ÜƖ : علơ Ǒسن يوƩǈ . د-  2

3  -  ƗيƨليƞǈǙا باǌل ƨيرمSue and labour clause 

4-  ýƮƼ312 -5ǅ.Ɣ ي"تǊمن لƌالم Ǐعل Ɣƞ :  
- ýوƌالمس ƭƤƬضد ال ǐودعاو ƾقوơ من Ǌمال ƴميƞمن بƌالم Ɩائدƽل Ʋƽتơن يƊ.  
-  Ɩات  6-108المادǈميƋبالت ƾلƶالمت ǐائرƨƞون الǈمن القا" :Ǌمن لƌالم Ǐعل Ɣيترت."  
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  :بااللتزاماتجزاء اإلخالل : المطلب الثاني
رƊ ǅƹن عقد التƋمين مبǈاơ ǉسن الǈيƎƼ Ɨن ƮƤوƮيƗ كƶقد إذ عان تقلý من ƋùƬن  
ǋذا المبدƼ ƊالتƋمين البơرǐ يƶدŇ ميداǈا يƼ ƔƶƮيǊ األƤذ بقاعدƿ Ɩاǈون اǗرادƖ علǏ إǌƿǚƱا 

ضƶùيƗƽ بسùبƔ تùƽاوت     Ʋǈرا ألن إرادơƊ Ɩد الƱرƼين وǋو المƌمن لƊ Ǌو المذعن تكون
  Ɨùيƶتب Ɨالơ ǑƼ Ǌسƽǈ ƻيƶالض ƻرƱد الƞلذلك ي ƻراƱǖل ƗاديƮتƿǙوا Ɨيǈوǈالقا ƨالمراك

ǐالقو ƻرƱلل ƗاديƮتƿ1ا    ƠالùƮم ǅادùƮلت Ưùعن مض Ɣالƺال ǑƼ قد يكونƶال ǅبراƎƼ Ü
 Ċýơيرا ما يƛوك Ɨǋاƨǈ Ċýبك ǅاƨلتǙذ اƃƽǈما ي ǚقليƼ ǊƼراƱƊ"    ƾقاùƬامن للùاد كùاون مضƶت

 .Ƴ"2والƨǈا

Ƽبƶد Ɗن ƊوƔƞ المƬرƳŇ الƨƞائرǐ والتوǈسǑ علǏ المƌمŇن لǊ تقديǅ بياǈات للمƌùمŇن  
 Ǌن لŇمƌالم ýǚƤإ ƖورƮ ǑƼ Ƈاƨƞ قد رتباƼ ƻراƱاأل ƖرادǗ بقاƱ قدƶيذ الƽǈضمان ت Ɨايƺل

وƮ ǑƼورƖ عدǅ التƽƤيƼ (  ƻùرƊ ƳوýŇ(بالتƨامǊ بƱƤƋار المƌمŇن بتƽاǅƿ األƱƤار Ɗو تơققǌا 
ƚادơر الƛƊ من  ýوƌير المسƺال Ǐعل Ƴوƞالر ƾơ Ǐعل ƗƲƼاơوالم)Ǒǈاƛ ƳرƼ.(  

  
  :جزاء اإلخالل بالتزام إخطار المؤّمن بتفاقم األخطار أو تحققها :األولالفرع 

  Ǌùǈر من كوƱƤال ǅƿاƽبت ƠريƮبالت ýǚƤǗا ǑƼ Ɨيǈال Ɨƞدر Ɣسơ Ƈاƨƞال ƻتلƤوي
لƗ المƌمŇن لǊ سƇǑ الǈيƗ وǑùƼ  تƶمد اƊ ýǚƤǗو لǅ يتƶمدǉ لذلك سǈتتبƴ ذلك بالتơليơ ǑƼ ýا

Ɨيǈسن الơ Ǌن لŇمƌالم Ɨالơ.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
األضرار Ɗن يتƤذ ƞميƴ التدابير الضروريƗ الراميƗ إلơ Ʋƽơ Ǐقوƾ المƌمن للƶƱن ضد الƺير المسƌولين عن  -

ƗلƮاơال."  
1- LECLERC (F) : La protection de la partie faible en droit international privé, (étude de 
conflits des lois), Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 12. 
2 Carabonnier (J) : droit civil, les obligations tome 4, 1991, 15ème ED, Paris, p. 209. 
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  :المؤّمن له سيء النية : الحالة األولى 
Ʈơوý الƨيادƖ بýƶƽ المƌمŇن لǊ التǑ يƞǈر عùǌǈا  عدǅ اليƽرƾ المƬرƳŇ التوǈسǑ بين 

    ǑùƼ Ɩادùيƨين الùوب ÜارƱƤاأل Ɨسامƞ ǑƼ ƗلƮاơال Ɩيادƨال ƴم Ɣاسǈتت ǅلوƶالم ǑƼ Ɩيادƨ
مƗ األƱƤار بýƶƽ المƌمŇن لƎƼ Ǌن المƌمŇن يمكǊǈ إما Ƽسƣ الƶقد ơاǙ مƴ بقاƇ الƾơ لƞ  Ǌùسا

     Ɨامùسƞ ǑùƼ ƗلùƮاơال Ɩادùيƨال ƴم Ɣاسǈتت ǉمقدار ǑƼ Ɩيادƨب ƗالبƱوإما الم ǅلوƶالم ǑƼ
ومساǋمƗ المƌمŇن لǈǋ Ǌا ǑƼ تƽاǅƿ الƱƤر ƿد Ǚ تكون بƱريقƗ إيƞابيƗ بý يكǑùƽ   1األƱƤار

وƨ تتùƞا  Ɗنلك التƽاǅƿ دون Ɗن يقوǅ بƎعǅǚ المƌمŇن ǑƼ مدǙ Ɩ يمكùن  Ɗن يبلƸ إلǏ علمǊ ذ
ǅياƊ ƗمسƤال.  

وكتمان Ɗمر Ɗو إƽƤاǉƌ علǏ المƌمŇن يƛƌر ǑƼ الƽكرƖ التǑ كوǌǈا عǈد تقييǅ الùƱƤر  
   ýاùتمơا ǑùƼ يدƨت Ǒالت ƻروƲال ǉذǋ ن كتمانƎƼ ÜرƱƤال ƻروƲ ǑƼ ǅƿاƽت ýوƮơ دǈوع

ƨبتوا ýƤت ǊتƼاƛك ǑƼ وƊ رƱƤال Ƴوƿو ǅاكơضت المƼد رƿو ƠريƮللت Ɨبƞمو Ǒǋقد وƶن ال
   Ɣùƞومو ǅاƨلتǙاùب ǙǚƤإ Ǌǈم ýƶƞ مينƋون التǈاƿ رير لكنƺو تƊ Ʃاعتبار الكتمان كتدلي

  (do lus bonnus) 2لترتيƔ الƨƞاơ ǑƼ Ƈين اǑƼ Ǌǈ الميدان التƶاƿدǐ يƶتبر تƺرير مơمود
ƿير الواƺب ǅǚعǗا ǐƊ ƗơيơƮ يرƹ اتǈببيا ƇǙدǗإن ا ǅƛ  ƻروùƲ رùتقري ýƛم ƴ 

مد بواƔƞ التƮريƠ بتƽاǅƿ الùƱƤر وإن التƶمùد ƶ    ǑùƼتتƽاƹ ǅƿير موƞودƖ يƶتبر إýǚƤ م
Ǌن لŇمƌالم Ɣǈاƞ ǑƼ Ɨيǈال Ƈيكون ركن سو ƠريƮالت Ɣƞبوا ýǚƤǗا.  

 ǑƼ مدƶد التǈع Ǌاماتƨبالت ýǚƤǗد اǈع Ǌن لŇمƌللم Ɨسيƽǈال Ɨالơال Ɨدراس Ɨيǈال Ƈسو Ưترƽوي
ơƮيƊ Ɨơو كتمان Ɗمر تƽاǅƿ الƱƤر Ɗو إعǅǚ بƺير واƴƿ الƲروÜƻ لكùن   تقديǅ بياǈات ƹير

ǋذا اýǚƤǗ يمكن Ɗن يرƴƞ إلǈ ǏقǑƼ ƭ مƶلومات المƌمŇن لǊ وعدƤ ǅبرتƼ Ǌكان لƨامùا  
ƠالƮال Ɩاألسر ƔƊ يارƶوم Ǒيار الموضوعƶالم ýماƶدد استƮذا الǋ ǑƼ.  
عǅǚ المƌمن بتƽاǅƿ ويƤتلƻ المƬرƳŇ الƨƞائرǐ عن Ʋǈيرǉ التوǈسǑ من ơيýƞƊ ƚ إ

  ÜǑǈاùƛلل Ɨسبǈبال ǅياƊ ƗمسƤ ýǚƤو ýوǖل Ɨسبǈبال ǅياƊ ƖرƬع ýǚƤ ǅǚعǗكان اƼ ÜارƱƤاأل
وتبقǋ Ǐذǉ اƞǓاƱ ýويلƗ تơوý دون سرعƗ الơدƊ Ňو التƽƤيƻ من تƽاǅƿ الƱƤر ولǅ يƶتمùد  

                                                 
1 J. Ghestin, la réticence, le dol et l’erreur sur les qualités substantielles, Dalloz 1971. 

دراسƗ مقارƗǈ للتƬريƴ والƽقǊ والقضاǑƼ Ƈ ضوƇ األسƩ الǈƽيƗ : عقد الضمان (مǏƽƱƮ مơمد الƞماƮƊ Üýوý التƋمين   2
  .Ü1999 ƭ Ü234 – 235 مƬǈورات الơلبǑ الơقوƿيÜƗ سƗǈ )للتƋمين
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 Ɩالماد ǑƼ ǐائرƨƞال ƳرƬمر  109المƊ من ǐرơمين البƋبالت Ɨلقƶ07.95المت ǅالتقسي  ǐالذ
 ƖŇالماد ǑƼ Ǒسǈالتو ƳرƬالم ǉ315اعتمد ǅ.ت. Ǌمن لƌالم ýƶƽر بƱƤال ǅƿاƽت ýوƮơ بين Ɣ

 ƖŇالماد Ɨامƶال ǅكاơاأل Ǐإل ƳوƞŇبالر ǊƃǈƊ Ǚإ Ǌمر  15من عدمƊ د   95.07منùاعتم ǊǈƊ دƞǈ
  ƖورùƮ ǑƼ ƣسƽال Ɣرت Ǒسǈالتو ƳرƬالمƼ ÜƇاƨƞال ǑƼ انƽتلƤما يǌǈƊ Ǚإ ǅذا التقسيǋ Ʃƽǈ

ǅǚإع ǅعد  Ɨيǈإمكا ǐائرƨƞال ƳرƬالم Ɣين رتơ ǑƼ Ǌعلي ƭوƮǈالم ýƞاأل ǑƼ Ǌمن لƌالم
  .المƱالبƗ بƎبƱاý الƶقد

من ƛƈار الƽسǑƼ ƣ الميدان التƶاƿدƊ ǐن الƶقد يǈقضǑ دون ƛƊر رƶƼ ÜǑƶƞقد التƋمين 
ƨمǑǈ وǋو يƽǈذ ýǚƤ مدƨ ƖمǈيƱ Ɨويلǈ ƗسبياÜ وبƮơوý الƽسƼ ƣالƶقùد Ǚ يùǈتùƛƈ Ɲارا    

ǈ ǏتائǑƼ Ǌƞ الƽترƖ السابقƗ عن الƽسơƮ ƣيÜƗơ وعǈد Ƽسƣ عقد التƋمين لǅù  للمستقبý وتبق
يƶد المƌمن لǊ مƱالبا بالتƶويƯ عن الكوارƚ التǑ ضمǌǈاÜ لكن يبقǏ التساýƌ مƱروùơا  
وơاوý الƽقǊ اƞǗابƗ عǊǈ بƮƤوƭ وƞود بوليƗƮ واơدƖ تǑƱƺ الƶديد من األƱƤار لكùن  

ƞد عǈد اǗبراǅ لما تƶاƿد المƌمن ýƮơ  ýùǌƼ ÜǚƮƊ وان تƽاƱƤ ǅƿر واơد من بيǌǈا ولو و
  ƱùقƼ ǅƿاùƽت ǊابƮƊ ǐر الذƱƤال ǅƊ ƗƮبالبولي Ɨǈار المضمƱƤاأل ýك ƣسƽال ýمƬي .  ƾùƽات

ŇرƬالƔسơƼ ǅƿاƽت Ǌقơل ǐر الذƱƤال Ǐر علƮيقت ƣسƽاعتبار ال Ǐعل Ɵ1ا.  
كما Ɗن ǈǋاك تساýƌ يتƶلƾ باستơقاƾ المƌمن للتƶويƯ عن الƽسƣ رùǋ ǊùǈƊ ǅƹو   

ر بƱلƼ Ɣسƣ الƶقد ألن تƺيير الƲروƻ المتƶاƿد عليǌا لǅ يكن من ƞاǈبÜǊù وتمكùن   المباد
 ýƮƽن الƊ Ǚإ Ưويƶبالت ƗالبƱمن من المƌقود المƶلل Ɨامƶ315القواعد ال ǅ.ت. Ɨسيǈتو Ɣ

ƊبقǏ للمƌمن الǑƼ ƾơ المƶلوÜǅ وبالǈسبƗ للبǚƱن الذƭǈ ǐ عليǊ المƬرƳ الƨƞائرùǈǈƎƼ ǐا  
د الƶامƊ Ɨن للبǚƱن ƛƊر رǑƶƞ إذ يمơو ƛƊر الƶقد مǈذ إبرامƞǈ  ÜǊùد وبالرƞوƳ إلǏ القواع

   ǅƿاùƽبت ƠريùƮالت ǅاƨبالت ýǚƤǗا Ƴوƿو ǅذ يوǈن مǚƱعتداد بالبǙا ƴمين يقƋعقد الت ǑƼو
  .األƱƤار

  :المؤمن له حسن النية : الحالة الثانية 
 ǑƼ بتƛي ǅما ل Ɨيǈسن الơ Ǌمن لƌتبر المƶيايƶذ بمƤƌوي Ɨيǈال Ƈسو Ǌبǈاƞ نùسơ ر 

الǈيơ Ɨين يƨƞƶ المƌمن علǏ إƛبات سوǈ ƇيƗ المƌمن لÜǊ إذ Ɗن اǑƼ ýǚƤǗ التƮريƠ وارد 

                                                 
1 - Picard et Besson : les assurances terrestres en droit français, Tome1, L.G.D.J, Paris, 1975.    
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وƛابت لكن لǅ يكن باǗمكان إƛبات الƮǈƶر المǈƶوǐ المتمǑƼ ýƛ سوǈ ƇيƗ المƌمن لǊ وơسن 
Ƴالموضو Ɩضاƿ ǉسان ويقدرǈǗا ǑƼ Ưترƽم Ɨيǈ1ال.  

Ǒ والƱƤر المƮرƟ بǊ والتƮريƠ ويترتƔ علǏ اýǚƤǗ الموƞود بين الƱƤر الơقيق
 ǑƼ ƗلƮاơال Ɩيادƨال ƴم Ɣاسǈتت ǅلوƶالم ǑƼ Ɩيادƨ ýمين مقابƋالت ǑƼ ǐالتماد ƠيơƮير الƹ

ǐائرƨƞوال Ǒسǈالتو ƴريƬالت Ɣسơار بƱƤاأل Ɨسامƞ.  
ذلك Ɗن ƿاعدƖ تǈاسƔ القسƱ مƴ الƱƤر تمơ ýƛمايƗ لơسن الǈيƗ وتƶتبر عذرا كاƼيùا  

ƯƽƤيƼ Üدƿاƶالمت Ɨلƨ لتبرير   Ǒùالت Ʊساƿاأل ýدƶبين م ƾرƽال Ɨسبǈب Ưويƶا التǌريقƱ عن
دƶƼت ومƶدý األƿساƱ التǑ كان يƊ Ɣƞن تدƼ ƴƼيǌا لو كاǈت الƲروƻ التǑù مùن ǌǈƋùƬا    

  .ƽاƿمƗ األƱƤار ƿد Ɗعلǈت علǏ الوǊƞ الơƮيƠم
  

جزاء عدم التخفيف من أثر الحادث والمحافظة على حق الرجوع :  الفرع الثاني
  :ل على الغير المسؤو

اƿǚƱǈا من مبدơ Ɗسن الǈيƗ الذǐ يسود تƽǈيذ عقد التƋمين ƎƼن المƌمن لǊù عليƊ Ǌùن   
ƶيƱيست ǐبالقدر الذ ƻƽƤيǏوعل ƚادơار الƛƈ ومن ÜرƱƤمن ال Ǌ  منƌن المƎƼ Ʃذا األساǋ

لǊ يلتǅƨ بالمơاƗƲƼ علǏ مƮلƗơ المƌمن والمơاƗƲƼ باألƭƤ علǏ األƬياƇ المƌمن عليùǌا  
Ɣ توǈسùيƗ  .ت.ǅ 320لƱƤر ơ ǑƼالƗ وƿوعǊ وذلك Ʊبقا للýùƮƽ  ومơاولƗ التƽƤيƻ من ا

 Ɩ108والماد  ƖقرƼ5ا 6وƽالمذكورين سال.  
 ýƮƽال ǑƼ Ǒسǈالتو ƳرƬالم ƭǈ دƿ320و  ƖقرƼ2  نƊ Ǐعل"   ýوƌùمس Ǌùمن لƌالم

   Ǌùرضƽا تùبم ǅالقيا ǑƼ ǊدميƤير مستƮو تقƊ ǉيرƮمن عن تقƌبالم ƾơǚبقدر الضرر ال
  ".الƶراƿيý التƿ Ǒد يقيمǌا ǑƼ وǊƞ المƌمن الƽقرƖ السابقƗ كما يسýƋ عن

واستǈادا علǋ Ǐذا الýƮƽ األƤير ƞǈ Ǚدǉ يرتƨƞ ƔاƇا واضơا علǏ إýǚƤ المƌمن 
لǊ بالتƨاماتǊ وǋذا دليý علǊǈƊ Ǐ ترك ơريǗ ƗرادƖ األƱراǑƼ ƻ تơديد ƬروǑƼ ǅǌƱ ذلك 

ýقاƛǗ منƌالم ǅماƊ ýاƞالم ƠسƼ ذاǌاسبا وبǈا مƇاƨƞ Ǌǈما يرو Ɣوترتي  ǑƼ Ǌمن لƌالم ýǋكا
 Ɩبالماد ƭǈ إذ Ƈاƨƞال Ɣترتي ǑƼ اơر وضوƛكƊ ǐائرƨƞال ƳرƬين كان المơ112  مرƊ من

مùن المùادƖ    5إذا لǅ يراƳ المƌمن لǊ اǙلتƨامات المƮǈوƭ عليǌا ǑƼ البùǈد  " 07 -95

                                                 
1 - Cass. Ch.Crim. Du 9 dec. 1992 RGA T n° 2 p 282. 
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ƊعÜǉǚ وكاǈت عواƔƿ ذلك سببا ǑƼ ضرر ما Ɗو اتساعÜǊ يمكن للمƌùمنÜ عùن    5 -108
 ÜƇالقضا ƾريƱǊƶƼد ƯƼو يرƊ Ưويƶالت ƯƽƤن يƊ."  

  ǑùƼ Ɨقƛوال Ɨǈواألما Ɨيǈسن الơ Ǌما يقتضي ƴم ƾƽمين يتƋيذ عقد التƽǈن تƊ كدƌذا يǋو
Ʋاليق ƭƤƬال ƻرƮت ƻرƮن يتƊ منƌالم Ǐعل Ɣƞا لذلك يƶت وتبǚامƶالم.  

ويقوǅ التƨاǅ المƌمن لǊ التƽƤيƻ من ƛƈار الơادƚ علƊ Ǐن المƌمن لǊ يكون موƞودا 
ýơ الơادƚ بƊ ǊƮƤƬو بواسƗƱ تابƶيǊ وǋو بذلك ƿƊدر وƿƊرƔ من المƌمن علǏ عادǑƼ Ɩ م

Ǌمن لƌالم ýơم ýلوơمن الƌييسر للم Ɨاسبǈات المƇراƞǗاذ اƤ1ات.  
  

  :التزام المؤمن بضمان المخاطر البحرية :الثانيالمبحث 
يقتضǋ Ǒذا اǙلتƨاǅ اƼتراƯ وƞود عقد وƊن ǋذا الƶقد سيƛقý كاơƊ ýǋد المتƶاƿدين 

ون اƤǓر Ƽالمƌمن ملǅƨ بتơمý تبƶيƗ الƱƤرǋ Üذا األƤير ǋو مýùơ التƋùمين يơسƔù    د
يستوƊ Ɣƞن يكون كý من ƱرǑƼ الƶقد علǏ بùƮيرƖ  " بمقتضاǉ القسƱ وƊداƇ المƌمن لذلك

  .2"كاملƗ بƱǈ ǑƼ Ǌاƾ مơدد
  

  :تعريف الخطر في التأمين البحري وأنواعه: المطلب األول
بƗƽƮ عامƗ من ǅǋƊ عǈاƮرǉ ألن التƋùمين ǑùƼ    يƶد عƮǈر الƱƤر بالǈسبƗ للتƋمين

     Üدماùودا وعùƞر وùƱƤال ƴùمين يدور مƋالتƼ ÜƗǈيƶار مƱƤƊ وƊ رƱƤ و ضمانǋ ǊساسƊ
  Ǚمين إƋùالت ǅاƲǈ ƗريƬالب Ɨموعƞالم ƻرƶت ǅإذ ل ÜمينƋالت ƖكرƼ ýƮƊ وǋ ر عموماƱƤوال

وǌǈا علǏù  عǈد ƶƬورǋا بوƞود ƱƤƊار تǌدد ƛروتǌا وتƞارتǌا مما يستوƔƞ تضامǌǈا وتƶا
مơاولƗ الơد من ǈتائǌƞا الضارÜƖ والƱƤر عموما يƶتبر ǅǋƊ عǈاƮر التƋùمين وإذا كاùǈت   
 Ǒƽيض ǐو الذǋ رƱƤر الƮǈن عƎƼ عقد من عقود الضرر ǊǈƊ مينƋقد التƶل Ɩƨالبار ƗƽƮال

Ǒتمالơا ƴابƱ ر منƮǈƶذا الǋ Ǌب ƨتلك لما يتمي ǊتƽƮ Ǌعلي.  
عƮǈر الƱƤر ǋو الذǐ يơدد التƨامات  وبالǈسبƗ للتƋمين البơرǐ بƤ ƗƽƮاƎƼ ƗƮن

 ƗƶبيƱ ǑƼ وǋ ǐمين البرƋوالت ǐرơمين البƋبين الت ƨالتميي ƱضابƼ ÜǊمن لƌالم ǉاƞمن تƌالم

                                                 
  .ƭ479  1997القاǈون البơرÜǐ دار الƞامƗƶ الƞديدƖ للƬǈرÜ سƗǈ : مǏƽƱƮ كماǊƱ ý . د - 1
  .Ǚ( ƭ Ü8 توƞد(سƗǈ العقد التƋمينÜ مƬǈاƖ المƶارƻ باǗسكǈدريÜƗ  مơمد ƬرعانÜ الƱƤر ǑƼ. د - 2
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  ÜرùƱƤلل Ưرƶالم ýو الماƊ الضرر ƗƶبيƱ ǑƼ Ʃالضرر ولي ǑƼ يكون سببا ǐر الذƱƤال
ǅǌƽن يƊ Ɣƞوي Ɨريơالب ƖرƱاƤالم ǑƱƺي ǐمين الذƋو التǋ ǐرơمين البƋالتƼ    ýدلوùن مùم

   ƻرùƶوي Üǐرùơالب ýقǈوال Ɨريơالب Ɨơǚعن الم Ɨƞاتǈال ƖرƱاƤتلك الم Ɨريơالب ƖرƱاƤالم
ƩيليبƼ1   Ưويùƶت Ǐمين إلƋالت Ɨيقƛو Ǌƞتت Ǒاألضرار الت Ɣسب ǊǈƋمين بƋعقد الت ǑƼ رƱƤال

المƌمن لǊ ضدǋا والƱƤر عموما كǑ يƱǈبƾ عليǋ Ǌذا الوƻƮ يƊ Ɣƞن يكùون مơتùƲƽا   
ǋو Ɨالرئيسي ǊتƽƮبǚتمơن يكون مƊ Ǒ.  

إذ ǊǈƊ إذا ما تơققت ƛƈار الƱƤر ǈǈƎƼا ǈكون بƮدد كارÜƗƛ إذا Ɗن الكارǑǋ Ɨƛ الƱƤر 
Ǌققơد تƶب.  

  ǊتơùƮ ƱرƬقد وƶال ýơو مǌƼ مينƋالت ǑƼ رƱƤال ƗميǋƊ ƾما سب ýǚƤ من Ơيتض
والƱƤر البơرǋ ǐو الذǐ يميƨ التƋمين البơرǐ عن ƹيرǉ من ùǈƊواƳ التƋùمين وإذا كùان    

ǑƼ التƋمين البơرǋ ǐو كơ ýادƚ يƋƬǈ عن السير ǑƼ البơر إǊùǈƊ Ǚ لùيƩ دائمùا    الƱƤر 
بơرياÜ إذ ƿد يكون ơربيا رǅƹ وƿوعǑƼ Ǌ البơر والƱƤر البơرǐ المضمون إما Ɗن يكون 
 Ǚ ولكن Üمنƌوالم Ǌمن لƌبين الم ƾاƽتǙا Ɣسơ مينƋالت Ɨيقƛبو ƭǈ وƊ ǑƶريƬت ƭǈقا لƼو

الضمان Ɗن يكون سبƔ الضمان ƭǈ تùƬريƊ Ǒƶو وƛيقƗù   يكǑƽ لكǑ يولد التƨاǅ المƌمن ب
التƋمين بý يǙƊ Ɣƞ يكون ǋذا الƱƤر مستبƶدا من دائرƖ الضمانÜ إذ Ɗن المƌمن Ǚ يùƤƋذ  
   Ǌǈماùمن ضƌùالم ýاك ما يقبǈǌƼ ÜƗربيơ ǅƊ تǈكا Ɨريơر بƱاƤالم ýضمان ك Ǌعاتق Ǐعل

لمƌمن إذا ƿبýù تƱƺيƗù   وǈǋاك ما يستبƶدǉ من دائرƖ الضمانÜ وإضاƗƼ إلǏ كý ذلك ƎƼن ا
   ǑùƼ مونùر المضƱƤال ƾقơن يتƊ عن ذلك ǚضƼ Ɣƞي ýب Ǒƽيك Ǚ ن ذلكƎƼ ينƶر مƱƤ

  .المكان والƨمان المتƾƽ عليǌما ǑƼ وƛيقƗ التƋمين
وعموما ƎƼن الƱƤر البơرǋ ǐو ơادǌƿ ƚرƹ ǐير متوƴƿ يƋƬǈ بýƶƽ البơر وǋو ما 

 ýƮƽال Ǌعلي ƭǈ298 ǅ.ت. ǊǈƋب Ǒيقض ǐالذ Ɨسيǈتو Ɣ"Ƥي  ýùك Ɣذا الكتاǋ ǅكاơأل ƴض
عقد تƋمين يكون موضوعǊ ضمان األƱƤار التǑ تƶترƯ رơلƗ بơريÜƗ ومن ǋذǉ األƱƤار 

 ýƮƽال ǉ305ما عدد ǅ ت.من.Ɣ .  ƻùمن ضمان الضرر والتلƌالم ƾعات Ǐعل ýƶƞ ǐالذ
من ƞراƇ عاƗƽƮ وƹرƾ وƱơƬ وتùƮادǅ ورمǑù   "اللذان يلơقان األƬياƇ المƌمن عليǌا 

  ".بوǊƞ عاǅ كƱƤƊ ýار المƊ Ɨơǚو القوƖ القاǋرƖوơريƾ واƞƽǈار و
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 46

 ýƮƽال ǎوơƼ Ǒسǈالتو ƳرƬالم Ǐد استقƿ305و    Ɩادùن المùين    350مùǈن التقùم
 Ɨǈس ǑƼ ƖادرƮال Ǒسǈرƽ1807ال     Ǐùعل Ɣùƞي Ǒùالت ƖسارƤال ƔسباƊ ƻتلƤعدد م ǐالذ
 ǎƊد رƿا وǌويضƶمن تƌروديار"الم Ǒǈرو "Ǐعل Ƈاƞ Ɩالماد ǉذǋ ǑƼ داد الواردƶن التƊ  ýسبي

  .1الذكر وليƩ علǏ سبيý الƮơر
  ǐذùير الƤذا األǋ ǐائرƨƞال ǉيرƲǈ عن Ǒسǈالتو ƳرƬالم ƻتلƤي Ǚ ذاǌوب"  ƻرùع

  Ʃùƽǈ ǑƼ ƻوعر Üقدƶذا الǋ ǑƼ الضمان ýơتكون م Ǒار التƱƤباأل ǐرơمين البƋعقد الت
  .2"الوƿت ǋذǉ األƱƤار بكƱƤ ýر يكون ǈاتƞا عن عمليƗ بơريƗ ما

 101ئرǐ لǅ يقǅ بتƶداد األƱƤار المضموƼ Ɨǈقد ǑƼ ƭǈ المادƖ إƊ ƃǙن المƬرƳ الƨƞا
  .علǏ ضمان ما ترتƔ من ơوادƞƼ ƚائيƊ Ɨو ƿوƿ ƖاǋرƊ Ɩو ƱƤƊار البơر 07.95من Ɗمر 

     Ɨùريơالب Ɩارùƞالت Ɨùلƞم ǑùƼ Ɩالوارد Ɨريơار البƱƤن األƎƼ ƾما سب ýبك ǚوعم
 ƗسيǈالتوǑǋ:   
ƞسامƗ ويتơقƾ عǈدما يƺمر المùاƇ  وǋو ƬƊد األƱƤار البơريƗ وƊكƛرǋا  :الƸرق -1

ǊơƱس Ǐو علƽƱن تƊ ƴيƱتست Ǚر وơالب ǑƼ ǑƽتƤت ƚيơب Ɨكلي Ɨǈيƽالس.  
وǋو ارتƱاǅ السƽيƗǈ بقاƳ البơر وتوǌƽƿا عن السير وذلك بسبƔ ارتƽاƳ :  الشحط -2

ƿاƳ البơر ولكن كǑ يضمن المƌمن األضرار الǈاتƗƞ عن ǋذا الǈوƳ من الƱƤر يƊ Ɣùƞن  
لǊ دƮơ ǑƼ ýƤولǊ بالƱبƴ ويقƮد ǈǋا الƋƱƤ الƶمùدƊ ǐو الùǈاتƝ عùن     Ǚ يكون للمƌمن
Ǌمن لƌير المƮتق.  

وǑǋ الƶاƗƽƮ الƬديدƹ Ɩير المƋلوƗƼ ذلك Ɗن الƶواƻƮ الƶاديǙ Ɨ تƶد  :العاƻƬة -3
  .ƱƤرا بơريا

4- ǃادƬالت:     ǑùƼ ǅادùƮللت Ǒùǈƽال ƻريƶو التǋ ذاǋو ǎرƤƋب Ɨǈيƽس ǅاƱو ارتǋو
ǈسبƗ للتƋمين البơرƎƼ ǐن مǈƶاƊ ǉوسƴ ويǑǈƶ ارتƱاǅ السƽيƗǈ بǐƋù  القاǈون البơرƊ ÜǐمŇا بال

Ƈاǈالمي Ǒǈو مباƊ رơالب Ƴاƿ ǑƼ مستقر ǅاƱơ وƊ ǎرƤƊ Ɨǈيƽكان س Ƈسوا ǐر عادƤƈ ǅسƞ3.  

                                                 
1 - Rodière (R ) : Droit maritime assurance 1ère éd ; Dalloz, 1997 (1) Paris, P 536. 

2 -  ƭ Üƾساب ƴƞمر Üǅǈاƹ بن Ǒ227عل Ü228.  
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يدýƤ الơريƾ ضمن األƱƤار التǑ يلتǅƨ المƌمŇن بضماǌǈا ǐƊ ضمان  :الحريق -5
Ƥمن األ Ƴوǈذا الǋ Ǐعل Ɣتترت Ǒالت Ɩالضار Ɲتائǈال  ǑùƼ Ǒǋو Ɨǈيƽالس ǑƼ ƔƬǈي ǐار الذƱ

   ÜǊولùƮơ ǑùƼ Ǌن لŇمƌللم ýƤد Ǚريا وǌƿ ƾريơن يكون الƊ ƗƱريƬ ر وذلكơالب Ưعر
  Ǚ وùǌƼ ǑلƮƊ ǐرơر بƱƤك Ǌاعتبارا ل Ʃن ذلك ليƎƼ الضمان ǊملƬوإن كان ي ƾريơوال

ƖورƱƤ من Ǌرا لما لƲǈ ƳŇرƬالم Ǌعلي ƭǈ ماǈوإ ƻƮذا الوǌب ƴيتمت.  
ويقƮد بتƺييùر الƱريƾù اùơǈراƻ     : للطريق أو الرحلة أو السƻينةالتƸيير الجبري  -6

 Ɨلơو الرƊ رƽيير السƺما تƊ Ɨلơالر Ʃƽǈتاد لƶالم ƾريƱير الƹ رƤƈ ريقاƱ اǋاذƤوات Ɨǈيƽالس
  Ƈاùǈا من ميǌلتơر Ɨǈيƽالس Ɗن تبدƋا كƶين مǈƛǙو اƊ ýوƮو الوƊ ǅالقيا Ƈاǈيير ميƺت Ǌد بƮيقƼ

لتƋمين لرơيلǌا Ɗو تǑǌǈ السƽيƗǈ رơلتǌا ǑƼ ميǈاƹ Ƈير الميǈاƹ Ƈير الميǈاƇ المƶين ǑƼ وƛيقƗ ا
 Ǐعل Ɨيقƛالو ǑƼ ƭǈ دون ǎرƤƋا بǌاستبدال Ǌد بƮويق Ɨǈيƽيير السƺما تƊ ÜاǌولƮين لوƶالم
  Ɨǈيƽùللس ǐتيارƤǙيير اƺبين الت ƾريƽالت Ɣƞي ǊǈƊ Ǐإل ýاƞذا المǋ ǑƼ ƖارƬǗدر اƞذلك وت

ليǊ المƌمŇن لǊ لتƽادƱƤ ǐر مơدƾ ولقùد تùƶرƯ   وبين التƺيير اǙضƱرارǐ الذǐ يلƋƞ إ
 ýƮƽ308ال ǅ.ت.Ɣ . رƛƋالضمان ك ǑƼ Ǌن لŇمƌالم ƾơ Ʊسقو ýƶƞو ƨذا التمييǌل Ɨسيǈتو

   Ǌùǈبي Ǌùعلي ƾƽالمت ƾريƱمن ال Ƈƨƞدود الơ ǑƼ Ǚإ ƾريƱو الƊ رƽللس ǐتيارƤǙيير اƺللت
  .وبين المƌمŇن

بالضمان Ǚ يتƛƋر وǙ يوƞد مقابƊ  ýما إذا كان التƺيير اضƱرارا ƎƼن التƨاǅ المƌمŇن
 Ɩالماد ƾبƱإذ ت ǐائرƨƞال ƴريƬالت ǑƼ ýƮƽذا الǌمر  137لƊ 07.95من  Ǐمين علƋالت Ǐعل

التوǈسيƗ الƔ . ýƮƽ.ت.ويقابǋ ýذǉ المادƖ األƤيرǅ ǑƼ Ɩ 1البضائƴ دون التƋمين علǏ السƽن
346 ŇرƬالم Ǐعل Ɣسơذا يǋو Üƴالبضائ Ǐمين علƋالت ǑƼ Ɣالوارد ضمن با  ǐرùائƨƞال Ƴ

ǐائرƨƞال ýوƱاألس Ɨميǋرا ألƲǈ.  
وǋو ما يمýƛ الƤسائر المƬتركƗ ويسýƋ المƌùمŇن عùن تùƶويƯ     : اǕلقاƅ في البحر -7

األضرار الǈاƬئƗ عن المساǋمƼ Ɨيǌا ويكون اǗلقاƇ رƹبǑƼ Ɨ تƽƤيơ ƻمولƗ السƽùيƗǈ مùن   
لكǑù يسýƞƊ   ýǌù تيسير إǈقاذǋا إذا ơƞǈت Ɗو واǌƞت عاƗƽƮ وكان تƽƤيǌƽا ضùروريا  

  Ɨمǚùس ƾقơمن ت Ǌود عليƶت Ǒالت Ɩائدƽا الǋƋƬǈم Ɨالơال ǉذǋ ǑƼ نŇمƌالم Ɨوليƌا ومسǌويمƶت
      Ǒùسǈرعين التوùƬن المùم ýùك Ưرùƶد تƿو Üƾرƺا من الǌǈơƬو Ǒǋ اǋقاذǈوإ Ɨǈيƽالس

                                                 
1   ƭ Üƾساب ƴƞمر Üǅǈاƹ بن Ǒ288 – 287عل.  
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 ýƮƽمن ال ýك ǑƼ ƗتركƬسائر المƤلل ǐائرƨƞ305وال ǅ.ت.Ɣ . Ɩون   101والمادǈاùƿ من
07.95 ǚƱƮا ƻǚتƤا ƴم   Ǐùير إلùƬي Ǒǈاƛوال ƗتركƬسائر المƤال Ǐير إلƬي ýاألوƼ Ǒơ

Ɨامƶسائر الƤ1ال.  
8- ǈومستخدمي ǈن لņمƊالم ƅأخطا :  ýƮƽمن ال Ǐاألول Ɩقرƽت الơوضƊ306   Ɨùلƞمن م

  Ɨاعùو البضƊ Ɨǈيƽقان السơاللذان يل ƻن الضرر والتلŇمƌالم Ǐعل ýمơي ǊǈƊ Ɨريơالب Ɩارƞالت
Ǌن لŇمƌالم ƇاƱƤƊ وƊ ýاƶƼƊ Ɣبسب  Ɣن ذلك تسبƊ نŇمƌبت المƛƊ إذا Ǚالبريين إ ǊدميƤو مستƊ

   Ɨاعùو البضƊ Ɨǈيƽùبالس Ɨايǈƶمن ال Ǌعلي Ưروƽو مǋ بما ǅالقيا ǑƼ Ǌن لŇمƌير المƮتق ǊيƼ
 Ɩالماد ƭǈذا الǋ ýوتقاب ÜƗقولƶم Ɨايǈمر  12عƊ 07.95من.  

 ýƮƽمن ال Ɨيǈاƛال Ɩقرƽما الƊ306 ǅ.ت.Ɣ.و .Ɯ . Ɩ101من الماد   ùƼ تركانùƬتƼ Ǒ
 Ɨاألساسي Ǌمين ومبادئƋواعد التƿيان وƬيتما Ǚو Ɨقرات السابقƽال ǅكاơƊ ƴمان مƇǚتت Ǚ ماǌǈƊ
   Ɨاعùو البضƊ Ɨǈيƽùقان السơاللذان يل ƻن الضرر والتلŇمƌالم Ǐعل ýمơن يƊ ýقƶي ƻإذ كي
 ƇاƱƤاأل Ǐتơ ǐƊ اǌورتƱƤا وǌوعǈ ما كانǌم ǅƿاƱال ýاƞالربان ور ƇاƱƤƊو ýاƶƼƊ Ɣبسب

دا Ƽيما يǌƲر والơاƊ ýن مƞرد تقƮير من المƌمŇن لǊ يǑƽƶ المƌمŇن من كýù  المرتكبƗ عم
  .2ضمان

 Ɩالماد ǑƼ Ňƭǈ نƋب ǅƌǚالت ǅتدارك عد ǐائرƨƞال ƳŇرƬن المƊ Ǐون  126علǈاƿ من
07.95 ǐضوǈالم Ɨǈيƽالس ýيكǋ Ǐمين علƋوان التǈت عơالوارد ت ýاألو ǅت    من القسùơت

Ǚ يضمن المƌمŇن األضùرار  "ت البơريƗ الذǐ اƿتضǏ إƱار الýƮƽ الƛالƚ الƤاƭ بالتƋميǈا
Ɨǈيƽربان الس Ǌيرتكب ǐعمد ƋƱƤ عن Ɩرƞǈسائر المƤون   " والǈاùالق ǉاùتضƿذا عين ما اǋو

 ǑƼ ادرƮال Ǒسǈرƽ3ال  Ɨويليƞ1967  ýƮƽال ǑƼ40.  
  

  :البحريالخطر الظني والخطر الحربي في التأمين  :األولالفرع 
ƗيƱƺت ǑƼ ƴالتوس Ƭد يƿ ارƱƤاأل   Ɣوùا ركǌƛدùơوي Ɨريơالب Ɨلơبالر ƗƱار مرتبƱƤƊ ýم

ǑǈƲر الƱƤال ýمƬكما ي Ɣرơار الƱƤƋر كơالب .    

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ƭ Ü404 – 407 مرƴƞ سابƾ: مǏƽƱƮ كماǊƱ ý . د  1
2   Ǒابǈƶمد الơƊ : Ǒسǈالتو ǐرơون البǈالقا ƟرƬ : Üýدƶال Ɩارƨورات وƬǈ1982م.  
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Ǘنيالخطر  :أوưال:   
 ýن القوƎƼ ǐرơمين البƋالت ǑƼ ƗميǋƊ ر منƱƤر الƮǈƶلما ل Ɨسبǈبال Ǌǈبيا ƾدما سبƶب

  .ابيبرǅƹ تƤلǋ ƻذا الƮǈƶر ƿد يبدو ƹربƋن التƋمين البơرƿ ǐد يƶǈقد 
ƖورƮو  Ɨيơاǈد من الƞولكن يو Ɨالمادي Ɨيơاǈر من الƱƤال ǅدƶǈن يƊ Ǒǋ Ɨالơال ǉذǋ

المǈƶويǙ ǊǈƊ ǐƊ ÜƗ يوƞد إǑƼ Ǚ ذǋن المتƶاƿدينÜ وǋ ǑƼذǉ الơالƿ Ɨد تكون الكارùƿ Ɨùƛد   
 Ǐعل Ǌن لŇمƌيكون الم Ǚ نƊ مينƋذا التǋ ƗơƮل ƱترƬمين ولكن يƋقاد التƶǈا ýبƿ ǚƶƼ تƛدơ

اد الƶقدÜ إن ǋذǉ الơالƿ Ɨد تƱرƟ بƯƶ اƬǗكاليات مǌǈا ما يƭùƤ  علǅ بتơققǌا ساعƗ اƶǈق
  ǐذùمين والƋقد التƶب ƾلƶا ما يتǌǈوم Ǒتمالơوا Ƴوƿالو ƾقơير مƹ Ǌǈر من كوƱƤات الƽƮ
   ƗƽùƮ Ǒùǋو ƗƽƮال ǉذǋ ýƛم Ǌǈع ƴƼد يرƿ رƱƤال ƾقơن تƎƼ ررƺتبر عقد من عقود الƶي

 Ǌǈبكو ƻرƶقد يƶال ýƶƞي ǐو الذǋ ǊǈƊ Ɩرر ضرورƺال   ƔƶùƮد يùƿ ǊǈƎƼ رر ولذلكƹ عقد
  .تƮور إبراǅ عقد التƋمين بƶد تơقƾ الƱƤر

وƞوǋر القاعدƊ Ǒǋ Ɩن الơادƿ ƚد يكون وǑƼ ƴƿ الماضǑ إǊǈƊ Ǚ يمكن اعتبارƹ ǉير 
 ǊǈƊ ǐƊ مينƋعقد الت ǑƼرƱب ƾلƶما يتǈا إǈǋ ƾقơالت ǅوعد ÜمينƋبالت ƾلƶيما يتƼ Ƴوƿالو ƾقơم

ا المǋ Ǐǈƶو ƱƤر يوƞد ǑƼ ذǋن المتƶاùƿدين دون  عدǅ تơقƼ ÜǑƮƤƬ ƾالƱƤر الǑǈƲ بǌذ
ǐوǈƶر مƱƤ وǌƼ Ɨالمادي Ɨيơاǈمن ال ǉودƞو ƱترƬن يƊ.  

  ƻùلƤت ǅƹبر ǊǈƊ إذ ÜƗامƶمن القواعد ال Ƈاǈƛاست Ǐǈƶذا المǌب ǑǈƲر الƱƤتبر الƶوي
   Ɲائùتǈ منùيض ǐرơمين البƋن التƎƼ قدƶال ýơم Ɨابƛو بمǋقد وƶال ǅإبرا Ɨر ماديا ساعƱƤال

Ʋر الƱƤود  الùƞو Ɩضرور ǅتơت Ǒالت Ɨامƶا من القواعد الƇاǈƛتبر ذلك الضمان استƶوي Ǒǈ
مýơ الƶقد كما Ɗن القواعد الƶامƗ تقضǑ بƋن تقدير مدǎ تواƼر مýơ الƶقد سùاعƗ التƶاùƿد   
يƊ Ɣƞن يتǅ بما تقررƲ ǉروƻ الواƴƿ بقƴƱ الƲǈر عما يƶتقدƱƊ ǉراƻ التƶاƿد ويبرùǋ ƨذا  

 Ɨامƶمن القواعد ال ƇاǈƛستǙن   اƋùر بùƱƤمين من الƋالت ƨواƞب ǐرơمين البƋالت ýǚاستق ǐƊ
التƋمين البơرǐ يƶقد ǑƼ الƺالƊ ǑƼ Ɣماكن تبƶد عن األƬياƇ المƌمŇن عليǌا وǙ يسýǌ عǈدئذ 
الƮơوý علǏ مƶلومات تتƶلƾ بơالǋ Ɨذǉ األƬياƼ ÜƇتƱبيƾ القاعدƖ القاضيƗ بضرورƖ تواƼر 

ýاƞم ǑƼ Ɨاسيƿ Ɲتائǈ Ǐإل ǐدƌر يƱƤر الƮǈع  ƗوبƶƮال Ɩمراعا Ɣƞإذ ي ǐرơمين البƋالت
  .التǑ يƿǚيǌا الƱرƼان ǑƼ الƮơوý علǏ مƶلومات كاƼيƗ عن الƱƤر



 50

   ýùƮƽال ǑùƼ ǑǈƲر الƱƤال ƗلƋلمس Ǒسǈالتو ƳŇرƬالم Ưرƶ316ولقد ت ǅ.ت.Ɣ .
وتقضǑ الƽقرƖ الƛاǈيƗ مƊ Ǌǈن التƋمين علǏ األƤبار السيئƊ Ɨو السارǙ Ɩ يكون بùاǚƱ إǙ إذا  

المƌمŇن كان علǏ علǅ بالتلƊ ƻو Ɗن المƌمŇن علǏ علǅ من الوƮوÜý والتساƛ ǑƼ ýƌبت Ɗن 
ǋذǉ الơالƗ يƱرơ Ɵوý الكيƽيƗ التǑ يتǅ بǌا إƛبات وƮوƤ ýبر الǚǌك Ɗو الوùƮوý إذ Ɗن  
الƭǈ لǅ يضƿ ƴريƗǈ مơددƛǗ Ɩبات علǅ المƌمŇن لǊ بالǚǌك Ɗو علǅ المƌùمŇن بùالǚǌك Ɗو   

لقاǈوƿ Ǒǈد ơدد مكان الƶلǅ بالǚǌك Ɗو التلƻù وذلùك بمùا    الوƮوÜý وعموما ƎƼن الƭǈ ا
 ýƮƽمن ال Ǐاألول Ɩقرƽال Ǌتضتƿن  316اƊ Ǐعل ƭǈ ǐالذ"  ƻùد تلƶب ǅبرƊ مينƋعقد ت ýك

 Ǐإما إل ýوƮالو Ƌبǈ وƊ ƻالتل Ƌبǈ Ƹإذا بل ǚƱا يكون باǌولƮد وƶو بƊ اǌن عليŇمƌالم ƇياƬاأل
تƋمين وإما إلǏ مكان اǗمضاƇ علǏ الƶقد ƿبý مكان وƞود المƌمŇن لơ Ǌين إƮدارǉ األمر بال

  ".Ɗن يمضǑ عليǊ المƌمŇن
    Ǐùمين علƋùالت ƨùƞي ǅل Ǒسǈالتو ƳŇرƬا للمƼǚƤو ǐائرƨƞال ƳŇرƬن المƊ ينơ ǑƼ

ƾǚƱǗا Ǐن علǚƱالب Ɗذ بمبدƤƊو ǑǈƲر الƱƤ1ال  Ɩالماد ǑƼ100  مرƊ 07.95من ƴƿوالوا Ü
 ƻراƱاأل ǅعل ƾار سبƱƤƊ مين ضدƋالت Ɩƨاƞن إƊ   إذ ÜمينƋùالت ƗùƶبيƱو ƾƽيت Ǚ مرƊ اǌب

 ƾقơي Ǚ ريبير ýمين كما يقوƋذا التǋ ýƛن مƊ كما Ɨتơالب Ɩالمقامر Ɣضربا من ضرو Ǌلƶƞي
Ɨتماعيƞا ƖائدƼ ǐƊ2.  

  
  : الخطر الحربي تعريفه وأنواعه : ثانيا 

إن الƱƤر الơربǋ Ǒو كơ ýادǈ ƚاƐƬ عن عمليات ơربيƗ ويستوǐ األمر إن كان 
ƿ ƚادơذلك ال    Ɨùالơ Ƈاùǌتǈد اùƶب Ǐتơ وƊ Ɣرơال ǅياƿ ƇاǈƛƊ وƊ Ɣرơن الǚإع ýبƿ ƴƿد و

Ɨمليƶال ǉذǌل ƖرƬمبا Ɨƞتيǈ الضرر كان ǅما دا Ɣرơ3ال.  
 ýƮƽار الƱƤمن األ Ƴوǈذا الǌل Ưرƶ310ولقد ت     Ɨùريơالب Ɩارùƞالت Ɨùلƞمن م

Ɗعماý التوǈسيƗ الذǐ عدد ǈƊواƳ الƱƤر الơربǌƼ Ǒو إما Ɗن يكون بسبƊ Ɣعماý عدائيƊ Ɨو 
ƋƛريƊ Ɨو ضبƱ واستƽƮاد وتوƿيƻ وƞبر من Ɗيơ ƗكومƗ وƊيƗ سùلƗƱ وضùمان المƌùمŇن    

                                                 
1   ǅǈاƹ بن Ǒعل : ƴƞمر ƭ Üƾ103 – 102ساب.  

2- Ripert (G) ; Op. cit, n° 2 523 p, 516. 
  .Ü353 القاǋرƭ ÜƖ 1984القاǈون البơرÜǐ كليƗ الơقوƞ ÜƾامƗƶ القاǋرÜƖ الƱبƗƶ األولÜǏ : بƞǌت عبد اƿ Ÿائد   3
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     ƔùسơƼ Ɨǈيƽùا السùǌل Ưرùƶتت Ǒالت Ɨدائيƶال ýاألعما Ǐر علƮيقت Ǚ Ɣرơار الƱƤأل
 األعمùاý وإǈما يƬمý األضرار الǈاƞمƗ عن مơاولƗ تƽادùǋ ǐذǉ   1كƮƎابتǌا بǈيران الƶدو

لƶدوÜ ومƛلƎƼ Ǌن المƬرƳŇ الƨƞائرùƿ ǐد عùدŇد ùǈƊواƳ    كمơاولƗ السƽيƗǈ الǌرƔ من وǊƞ ا
 Ɩالماد ǑƼ Ǒربơر الƱƤون  103الǈ07.95من القا   Ɨùربيơار الƱƤن األƊ Ǐعل Ǌƶم ƾƽوات

ƹير مضموƗǈ إǙ إذا اتƾƽ األƱراƻ علǏ ضماǌǈا ǑƼ وƛيقƗ التƋمين ويƊ Ʋùơǚن التùƶداد   
 ýƮƽال ǑƼ الوارد Ɨربيơال ýعماǖ310ل  Ɩع 103و الماد Ƈاƞ ýاƛالم Ǚ رƮơال ýسبي Ǐل

 Ǐذلك إل ƴƞد يرƿو Ɨليǋاأل Ɣرơوبين ال Ɨبيǈƞاأل Ɣرơكما يسويان بين ال   Ɲائùتǈال Ɩدùơو
  .المترتبƗ علǏ الضرر

     Ǒùملƶال ǎتوùالمس Ǐùوبات علƶƮال Ưƶب ƟرƱت Ǒربơر الƱƤديد الơت ƗلƋومس
لتلƻù  ويكون ذلك عن Ʊريƾ تơديد ƊسباƔ الƱƤر وإƛباتǊ وƿد يكون مǚƛù الǚùǌك Ɗو ا  

الƾơǚ بالبضاعǈ ƗتيƊ ƗƞسباƔ متƶددÜƖ يƶد بƶضǌا ƱƤƊارا بơريƗ ويƶد البƯƶ األƤر من 
    ǐرùơر البùƱƤال ýƤداùت ƖورƮ ǑƼ Ǒسǈالتو ƳرƬالم ýƮƽي ǅل ÜƗربيơار الƱƤاأل ýبيƿ

 ǐائرƨƞال ǉيرƲǈ ýƶƼ كما Ǒربơر الƱƤوال]  Ɩون  104المادǈاƿ 07.95من[   ǉذùǋ ýوتقاب
 ƖالمادƖيرƤاأل  ýƮƽ17 – 172ال    ýùƮƽذلك الùوك Ɨسيǈرƽمين الƋالت Ɨلƞ358م   Ɨùلƞم

ƗريƮالم Ɨريơالب Ɩارƞبات  2التƛإ ƗلƋمس Ǐإل Ɨسيǈالتو Ɨريơالب Ɩارƞالت Ɨلƞم Ưرƶتت ǅكما ل
Ɩ التƞاريƗ والمدǈيƼǚƤ Ɨا الƱƤر الơربǑ وربما تركت ذلك للقواعد الƶامƗ لƛǘبات ǑƼ الماد

يƽترơ ǑƼ Ưالƛ104 " : Ɨبات الƱƤر ǑƼ المادƳ Ɩ الƨƞائرǐ الذƬƊ ǐار إلǏ مسƋلƗ إللمƬر
 ǐرùơر بƱƤ عن Ɲاتǈ ǊǈƊ ÜǑربơ رƱƤ Ǐإل ƚادơاد الǈيمكن من إس ǐالذ ýالدلي ǅداƶǈا" Ü

ويستƽاد من ǋذا الƊ ƭǈن المƬرƳŇ يقيƿ ǅريƿ ƗǈاǈوǈيƗ علƊ Ǐن الơادƚ يƽترƯ اùƱƤ Ǌǈر  
ن Ɗن يùدùǋ Ươذǉ   بơرÜǐ وعلǏ مƌمŇن األƱƤار البơريƗ الذǐ يƱالƔ إعƽائǊ من الضما

Ǒربơر الƱƤبات الƛƎب Ɨǈ3القري.  

                                                 
1 - Rodière (R ) : Op, cit, n° 559 p 481. 

2   ýƮƽ358ال ǅ.ت. ƭǈي ƗريƮم Ɣ"ơ رƱƤ Ɣبسب ƴƿد وƿ ما إذا كان الضرر ƗƼرƶذر مƶاعإذا ت ǐرơو بƊ Ǒبر ترب
  .من القاǈون البơرǐ اليمÜ371 Ǒǈ تقابلǊ المادǈ" ƖاƬئا عن ƱƤر بơرǐ ما لǅ يƛبت ƻǚƤ ذلك

  .179سابƭ Üƾ مرƴƞ : مơمود سمير الƬرƿاوǐ . د  3
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 ÜƖددƶمت ƔسباƊ ýƤتد Ɨƞتيǈ Ǌمن عليƌالم ƇǑƬبال ƾơǚال ƻو التلƊ كǚǌد يكون الƿو
 Ɨùربيơار الƱƤاأل ýبيƿ ر منƤǓا Ưƶد بالبƶوي Ɨريơار بƱƤƊ اǌضƶد بƶي .   ýùƮƽي ǅùل
 ýƤتدا ƖورƮ ǑƼ Üاǈوبي ƾكما سب ǐائرƨƞال ǉيرƲǈ ýƛم Ǒسǈالتو ƳرƬالم ǐرơر البƱƤال

Ǒربơر الƱƤوال.  
 ƻتلƤم ǑƼ Ƈوالقضا Ǌقƽير من الƛك ýدƞ ýơم ƗلƋالمس ǉذǋ نƊ Ƈاǌقƽال Ưƶتبر بƶوي

ƗƽتلƤالم Ɨيǈوǈالقا ƗمƲǈواأل ýر   1الدوùƲǈو ÜƖدơ Ǐعل Ɨدول ýك ǑƼ يضاƊ األمر كذلك ýƲو
  .لǌذا اƤǙتƻǚ وƞدت Ʋǈريتان لتơديد سبƔ الƱƤر

  :يƒالقرالمباشر أو  ưƒرية السبن -1
د بالسبƔ القريƔ ذلك السبƔ المباƬر Ɗو الýƶƽ الذǐ يكون ƿادرا علǏ بùدƮ  Ƈويق 

  ýƤدùدون ت Ǌمن عليƌالم ƇǑƬالضرر بال ƾاơإل Ǐا إلǌايتǌǈ ǑƼ ǐدƌت ƚوادơمن ال Ɨسلسل
ǑلƮاأل Ɣالسب ƻǚƤب ýمستق ǑƞارƤ رƛƌم ǐƊ2     Ǚد إùتƶي Ǚ ƗùريƲǈال ǉذùǋ Ǐوبمقتض

وتƱبيقا لذلك يƶد ƱƤرا بơريا إذا ǋلكùت السƽùيƗǈ   . 3بالسبƔ األƿرƨ Ɣمǈا لوƿوƳ الضرر
  .وơمولتǌا ǈتيƗƞ اƱƮǙداƊ ǅو عاƗƽƮ بƶد تƺييرǋا للƱريƼ ƾرارا من سƽن الƶدو

 ǐتاǈمو Ɨضيƿ ƖورǌƬمن   1851ومن القضايا المƌùم Ɨǈيƽùس Ɨالقضي ǉذǋ ƴائƿوو Ü
  ƶا تùǌلتơر ƇاùǈƛƊلود وƞوال ƾباƱا بالǋابرǈد عơƊ نơƬ رơار البƱƤƊ ا ضدǌت  عليùرض

ƶلƮلواƞال ƗǈơƬ ابتلتƼ برǈƶال Ǐر إلơالب Ƈما ýوƤد Ǐإل ǎدƊ Ɨويƞ Ɨƽ تƛƶبǈاƼ Üتǈƽƶد وت
إلǏ إƼساد الƱباơƼ Üƾكǅ القضاƇ اƞǈǗليǐƨ بƋن الضرر الùذùƮƊ ǐاƔ    مǌǈا روائƊ Ơدت

ǐرơر البƱƤو الǋ Ɣر والقريƬالمبا  Ǌكان سبب ƾباƱ4ال   ǉرùتبƶر يƬالمبا Ɣن السبƊ يرƹ
  .Ǒك ǌƲرت ƲǈريƗ السبƔ الƞوǋرƊ ǐو الرئيسالبƹ Ưƶير مقƴǈ لذل

                                                 
مقاơ ÜýالƗ الơرƔ وƛƊرǋا علǏ عقد التƋمين مƞلƗ القاǈون واƿǙتƮادÜ تƮدرǋا مƞلƗù  : مơمود سمير الƬرƿاوǐ . د - 1
ơعدد ال ÜƖرǋالقا Ɨƶامƞ Üƾ2قو Ü1969  ƭ502.  
2 -  ǐاوǈƽơ Ɵتوƽبو الƊ السيد : ƗباعƱلل ƗدريǈسكǗا ƗركƬ ÜǏاألول ƗƶبƱال ÜƗيǈوǈالقا Ɣالكت Üǐرơمين البƋالت ǑƼ باتƛǗا

 ÜƗدريǈسكǗا ÜرƬǈ1982وال ƭ Ü462.  
3 -  ǑƼ Ƣرƌم ÜǑسǈرƼ Ǒقيبƶرار تƿ11-08-1958 Üƨدالو ÜI  ƭ356. Ɨǈيƽالس Ɨضيƿ ǑƼ ذاكǈƈ رơت تبǈوكا ƨإيري

الروسيƼ ƗتƮدت لǌا المدƶƼيƗ الروسيƗ وكاǈت Ƽرǈسا وƿتǌا  Ɨالبơر األسود ǌƼبت عليǌا عاƞ ƗƽƮرƼتǌا إلǏ المياǉ اƿǗليمي
  .364سابǈƽ ƭ ÜƾاوÜǐ مرƬƊ ƴƞار إليǌا السيد Ɗبو الƽتوƟ الơ ǑƼ .ơالơ ƗرƔ مƴ روسيا

4 -  ǐاوǈƽơ Ɵتوƽبو الƊ السيد : Üƾساب ƴƞمر ƭ481.  
  .139مرƴƞ سابƭ Üƾ : مơمود سمير الƬرƿاوǐ . د -
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  :السبƒ الرئيسي أو الجوǉري نưرية -2
ƲǈريƗ السبƔ الذǐ سبƾ وƿوƳ الơادƚ مباƬرƖ بý المƊ ǅǌن تتواƼر ب الƶبرǙ Ɩ تكون

     ýùƮơ اùلم Ɣرùơال Ǚوùل ǊǈƊ ƚيơب ƖرƬمبا Ɨسببي ƗƱوالضرر راب Ɣرơال ƚادơ بين
  .1الضرر

ƌمن لƊ Ǌو تابƶيǊ مƴ الƶمý الơربƎƼ ÜǑن الƶمý وإذا ساǅǋ سبƤƈ Ɣر ƹير ƋƱƤ الم
  .الơربǑ يǋ ýƲو المسيƱر علƹ Ǐيرǉ من األسباÜƔ ومن ǅƛ يƶد الƱƤر ơربيا

  Ǒùالت ƳاƼات الدƇراƞǗا Ɨƞتيǈ Ɨريơار البƱƤيد من األƨد تƿ Ɣرơال Ɨالơ نƊ Ǐعل
ơǚد مǈن عƽوار السǈƊ ƇاƽƱƎائر واألمر بǈالم ƇاƽƱƎك Ɨاربơالمت ýا الدوǋذƤير  تتùا والسǌت

   ǉذùǋ ǑùƼو ÜǅادƮوالت Ɵوǈƞر الƱƤ يد منƨمما ي Ɨربيơن الƽالس Ɨراسơ تơت ýƼواƿ ǑƼ
Ǌقƽال Ɣلƹا ǎير Ɨالơرد  2الƞألن م Ɨريơار البƱƤمن األƌم Ǌملơريا يتơب ýƲر يƱƤن الƊ

    ÜǊùتƶبيƱو Ǌùقيقتơ نùير مƺي Ǚ Ɣرơال Ɨالơ Ɣبسب ǐرơر البƱƤال ƾقơت ƗƮرƼ ديادƨا
ǌا دائما إلƊ Ǐن الƱƤر الơربǋ Ǒو الƱƤر المسيƱر والùƶƽاǑùƼ ý   وǈǋاك ơاǙت يƲǈر Ƽي

  .إơداƚ الضرر
  

  :والجزائريةالخطر في العقود النموذجية التونسية  :الثانيالفرع 
لقد رƊيǈا Ɗن األƱƤار بơسƱ Ɣبيƶتǌا تǈقسǅ إلƱƤƊ Ǐار بơريƗ وƱƤƊار ƹير 

ƞ لذلك ÜƗيŇرơالب Ɨلơبالر ƗƱمرتب ƖيرƤاأل ǉذǋ نƊ يرƹ ÜƗريơب ƾسواƊ نƊ ƻرƶال ǎر
ŇƭاƤ ƾاƽا باتǌيƱƺن تƽالس Ǐوعل ƴالبضائ Ǐعل ǐرơمين البƋار . التƱƤاأل ǉذǋ ƗيƱƺولت

من Ʊرƻ المƌمن وƞدت ǈوعين من التƱƺيÜƗ تƱƺيƊ ƗساسيƗŇ وتƬمý تƱƺيƗ بƬرƱ ضمان 
وƿد " اǗعƽاƇ من الƤسائر الƤاƗŇƮ إǙ ما تǅ استǈƛاǉƌ"وتƱƺيƗ بƬرƞ " Ʊميƴ األƱƤار"

ƱƊ ƴار يتوسƱƤƊا وǌل ƗǌابƬار المƱƤواأل Ɣرơار الƱƤƊ ýمƬلت ƗيƱƺمين بالتƋعقد الت ƻرا
Ɨƿالسر.  

  
  

                                                 
1 - Ripert (G) : op. cit, n° 1227. 

  .430مرƴƞ سابƭ Üƾ : مǏƽƱƮ كماǊƱ ý . د - 2
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Ǘخطار :أوǓا Ʋشرط جمي:  
Ɨار تقليديƱƤاأل ƴميƞ Ɩتبر عبارƶمين  1تƋالت ƾسو ǑƼ ýامƶالت ƻاستمدت من عر

ƗŇƮاƤسائر الƤمن ال ƇاƽعǗا ƱرƬ اǌب ýير من . ليقابƛك Ǐإل ƱرƬذا الǋ ƯŇرƶد تƿو
لذا . ǚت ơسơ ƔاƗƞ األƱراƻ ومسايرƖ التƱورات ǑƼ التƞارƖ الدوليƗ عبر البơرالتƶدي

Ɨيǈƽال ǊتƹياƮات دون التقيد بƞتياơǙا Ɣسơ ƱرƬذا الǋ سيرƽت Ɣƞ2ي  ƻرƶن الƋوب
 ƻرƶال ƗميǋƊ نƊ يرƹ ÜƗơا واضǌت عباراتǈلو كا Ǐتơ ƾائƛسير الوƽبت ýيƽك ǐرơالب

ويبدو Ɗن Ʈيǋ Ɨƺذǅ . ǉ كƛرƖ السوابƾ القضائيƗالبơرǑƼ ǐ تƽسير الوƛائƿ ƾد تضاƇلت Ɗما
الƶبارǙ Ɩ تتƾƽ مƴ مدلوý تسميŇتǌا ơيƚ يوƞد ƶƱƿا ƱƤƊار مستǈƛاƖ بمقتضǏ القاǈون Ɗو 

Ɨيقƛ3الو. 

تضمǈت وƛائƾ التƋمين البơرǐ علǏ البضائƴ السƽن التوǈسيƗ والƨƞائريƮ Ɨورتين 
لƤسارƖ الƤاƗŇƮ إƃǙ ما تǅ استǈƛاƞ Ňǉƌميƴ األƱƤار Ɗو التƋمين بƬرƃƱ اǗعƽاƇ من ا"للتƋمين 

 Ǌل ƨويرم« Franc et avaries particuliés sauf (F.A. P sauf) »  ýƮƽال ƭǈ دƿو
2  Üƴالبضائ Ǐعل ǐرơمين البƋالت Ɨيقƛمين "من وƋالت ǑƼ ýƮن األƊ Ǐعل ŇǑسǈاللويد التو

 Ɨيقƛالو ǑƼ وردƊ إذا ƃǙإ Ɨيǈاƛال ƖورƮال Ǐعل ǅن يتƊ وǋ ƴالبضائ Ǐن علƋب ƠريƮ ƱرƬ
من وƛيقƗ التƋمين البơرǐ  2وƿد ŇƮǈت المادƖ . التƋمين ƿد اƶǈقد بƬرƞ Ʊميƴ األƱƤار

"Ǌسƽǈ األمر Ǐمين علƋالت Ɩمين وإعادƋللت Ɨائريƨƞال ƗركƬورتين 4الƮاتين الǋ وورود Ü
للتƱƺيǙ Ɨ يƞ Ǒƽǈواƨ اǙتƽاƾ علƮ ǐƊ ǏورƤƊ Ɩرǎ للتƱƺيƗ كالتƋمين بƬرƱ اǗعƽاƇ من 

ƖسارƤال  ƗƮاƤال(F.A.P)  وƊ اǌǈم ƗŇƮاƤال ƖسارƤمن ال ƇاƽعǗا ƱرƬمين بƋو التƊ
ƗتركƬالم.  

 ƱرƬ ƳتساǙ راƲǈار"وƱƤاأل ƴميƞ " ƴالبضائ ƗƶبيƱ من منƌللم ƟاƮƼǗين اƶيت
 ǅذا لƎƼ ƱرƬذا الǋ Ǐا بمقتضǌمين عليƋالت ýبوƿ من ǉƨدد مركơي Ǐتơ ǚƛا مǌمن عليƌالم

ƴ المƌمن عليǌا ولǅ يƮدر عƿ ǊǈبوƮ ýريƠ لضماǌǈا من يƱơ المƌمن علما بƱبيƗƶ البضائ
                                                 

1 -  ǅيơروت عبد الرƛ : ÜƖرǋالقا ÜƔالكت ǅعال Ü ǐرơمين البƋالت ǑƼ اتơات والمسموƇاƽعǗ1966ا ƭ6.  
2 -  ǅيơروت عبد الرƛ : ƭ ƾساب ƴƞ238مر.  

3 - Ben Fadhel (o) : Cour de droit Maritime, 4ème année, droit privée, la Tunisie, 1997-1998 
P19. 

4 - ƾơǚر المƲǈƊ.  
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 ƱرƬا ولكن بơيơƮ مينƋقد التƶǈار اƱƤاأل ƴميƞ" Ǚإ ƗŇƮاƤسائر الƤمن ال ƇاƽعǗا... !! 
 ýƮƽال Ɣسơ ذاǋ2و  Üƴالبضائ Ǐعل ǐرơمين البƋالت Ɨيقƛمن و"Ǒسǈاللويد التو."  

الƬرƱ األƤير ƿاعدƖ  وǙ يǑǈƶ ذلك Ɗن الوƛيقƿ Ɨد ƶƞلت من التƋمين بمقتضǋ Ǐذا
 ƗŇريơ Ǒǋ ƗŇاألساسي Ɩار ألن القاعدƱƤاأل ƴميƞ مين منƋو التǋ اǌǈم ƇاǈƛستǙوا Ɨعام

ƹير Ɗن ǋذا الƬرƱ يƛير ) توǈسƔ .Ǒ.ت.ǅ 297(األƱراǑƼ ƻ اƤتيار ما يروǊǈ مǈاسبا 
علǏ وƶƮƻ  Ǌƞوبơ ǑƼ ƗالƗ وƛيقƗ اƬǙتراكÜ إذ Ɗن المƌمن لǊ وƿت إبراǅ الƶقد Ǚ يƶر

ơر يتمسك التƱƤلل Ưرƶد التǈع Ɨمƛ مين ومنƋا التǌيƱƺسي Ǒالت ƴالبضائ ƗƶبيƱ ديد
المƌمن بƋن التƋمين ƿد تǅ بƬرƱ اǗعƽاƇ من الƤسائر الƤاƗŇƮ إƃǙ ما تǅ استǈƛاƱ ǉƌالما Ɗن 
المƌمن لǊ لǅ يƮرƟ عن رƹبتƊ ǑƼ Ǌن يكون التƋمين من ƞميƴ األƱƤار ولǅ يقبý المƌمن 

  .1ذلك
  (F.A.P Sauf)اƅ من الخسارة الخاƬة إƁǗ ما تǃ استƙناǇƊ شرط اǕعƙ: ƻانيا

ويƶد ǋذا الƬرƱ الƺالǑƼ Ɣ وƛائƾ التƋمين البơرǐ علǏ البضائƴ وما يميǉƨŇ عǈدما 
يƭǈ علǏ اǗعƽاƇ يورد ơوادƚ مƶيƗǈŇ يƶيدǋا إلƱǈ Ǐاƾ الضمان سواƇ بواسƗƱ القاǈون Ɗو 

Ɨيقƛالو.  
د الƶرƻ البơرǐ الذǐ استمدت مǊǈ وإذا كان ƬرƱ اǗعƽاƇ من الƤسارǋ Ɩو ولي

 Ǒالت ǅكاơاستقرتاأل  Ǒالت Ǒǋ Ɨريơالب Ɩارƞن مقتضيات التƎƼ Üǐرơون البǈالقا ǑƼ
 ǉون بمقتضاǈمƌيضمن الم Ǚ إذ Üǅǌمن لƌالم ƠالƮم ƴم ƱرƬذا الǋ Ưارƶت ǎرت مدǌƲƊ

ادƚ سوǎ األƱƤار التǑ استǈƛت عن الơوادƚ الƞسيمƗ التǑ تبيƠ التƤلÜǑ مǊǈƊ ƴ توƞد ơو
 ǑƼ تƞدرƊ ƗيƼإضا ƱروƬ ملتƶمين لذلك استƋا التǌيƱƺي Ǚ Ɩكبير ƖسارƤ ǅǋتكبد ǎرƤƊ
 ƋƬǈت Ǒالت ƗƮاƤسائر الƤمن الƌيضمن الم ƚوادơ رƮơال ýسبي Ǐد علƶمين تƋالت ƾائƛو

Ɣ والتǑ تقضǑ بƋن .ت.ǅ 1 – 307وƿد Ɗورد القاǈون التوǈسǑ بǊǈƋƬ الýƮƽ . عǌǈا
Ʊ الƤسائر المترتبƗ عن الơوادƚ الƞسيمƗ التǑ يƞوƨ المƌمن يضمن رǅƹ ذكر ǋذا الƬر

  .Ƽ95 .07يǌا التƤلǑ ولǅ يورد المƬرƳ الƨƞائرŇƮǈ ǐا مماǚƛ لƲǈيرǉ التوǈسƊ ǑƼ Ǒمر 

                                                 
1 - Lureau et Olive : Commentaires de la police Française d’assurance maritime sur facultés, 
Paris, 1952, P 18. 
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 ýƮƽال ƭƃǈن  12 – 172وƊ Ǐعل Ɨسيǈرƽمين الƋالت Ɨلƞمن يضمن "من مƌن المƊ
Ü ومن ǅƛ "بيƠ التƤلǑرǅƹ ورود ǋذا الƬرƱ الƤسارƖ المترتبƗ عن الơوادƚ الƞسيمƗ التǑ ت

 ƱرƬمين بƋالت ǅبرƊ إذا ما ýƮƽذا الǋ ǅكơ ƾباƱǈا ǎمد ýوơ ƻǚƤار الƛ(F.A.P 

Sauf).  
وǙ يƶتبر Ɗن كƬ ýرƱ مǌǈما سوƮ ǎورƤ ƖاƗƮ للƬرƱ اƤǓر وما يǌدǅ إơداǋما 

  .1يǌدǅ األƤر
Ǐ وƿد سار ƼقǊ القضاƇ الƽرǈسǑƼ Ǒ اتƞاǉ الƽقǊ واعتبر Ɗن التƋمين إذا اƶǈقد بمقتض

الƬرƱ السابƾ اƬǗارƖ إليǊ يكون للمƌمن لǊ الǑƼ ƾơ التƤلǑ عن البضائƴ المƌمن عليǌا 
 ýƮƽال ǅكơل Ǚإعما ǑلƤا التǌيƼ ƨوƞي Ǒت التǙاơال ǑƼ173 -20  مينƋالت Ɨلƞمن م

Ɨسيǈرƽ2ال.  
 Ǐوبمقتض ƴالبضائ Ǐعل Ɨائريƨƞوال Ɨسيǈمين التوƋالت Ɨيقƛو Ǐبمقتض ƗيƱƺالت ýمƬوت

كرǉ عمليات الǈقý البرǐ والƞوǐ والǌǈرǐ المكمý للرơلƗ البơريÜƗŇ وǋذǉ الƬرƱ اƻǈǓ ذ
 ǑƼ ƭقǈسائر والƤمن األضرار والƌر ويضمن المƮơال ýسبي Ǐار وردت علƱƤاأل

  .3الوƨن
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - Le monnier ( Ch) : commentaires sur les principes polices d’assurance maritime usitées 
en France, 2 Vol, Paris, 1843, P 20. 

2-  ǑƼ Ƣرƌم ÜǑسǈرƼ Ǒقيبƶرار تƿ14  وتƊ1876 ƭ ƾساب ƴƞمر Üǅيơروت عبد الرƛ Ɨرسال ǑƼ Ǌار إليƬم Ü
387.  

3 -   Ɩقرƽوال 03ال Ɨسيǈالتو ƴالبضائ Ǐمين علƋالت Ɨيقƛمن و Ɩقرƽ3  Ɩر 2من المادơمين البƋالت Ɨيقƛمن وǐ  ǐائرƨƞال
)ƾơǚر المƲǈا(  
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األخطار المضمونة بموجب االتفاق واألخطار المستبعدة من : المطلب الثاني
  :الضمان

ƞم ƭوƮǈ Ưƶت بǈمر لقد تضمƊ مواد من Ưƶوب Ɨسيǈالتو Ɨريơالب Ɩارƞالت Ɨل
95 .07  Ɣعن عي Ɨƞاتǈار الƱƤاأل Ưƶب Ɲتائǈ من من ضمانƌالم ƇاƽعƎب Ǒواعد تقضƿ

  .ƤاǑƼ ƭ ذات الƇǑƬ المƌمن إضاƗƼ إلǏ بƯƶ إعƽاƇات متƶددƊ Ɩسبابǌا
 Ɣضرǈس ƇǑƬبذات ال ƭاƤال Ɣيƶلل ƗسبǈبالƼ Ǒالت Ɨبالبضاع ŇƭاƤال Ɣيƶال ýƛد مƿ

مƶرضƗ للǚǌك Ɗو التلƻ بơسƱ Ɣبيƶتǌا التǑ يتƱلǌƲƽơ Ɣا عǈايƤ ƗاƗƮ وتوƼير  تكون
بƯƶ األƖƨǌƞ واتƤاذ إƞراƇات ضروريƗ للمơاƗƲƼ عليǌا كالمواد الƺذائيƗ والƞلودÜ لذلك 
ƎƼن الƤسارƖ الǈاتƗƞ عن الƶيƔ الذاتǑ للبضاعƗ يǑƽƶ المƌمن من تƶويضǌا وǋذا ما Ʈǈت 

 ƖŇالماد Ǌون ا 55عليǈاƿ مين منƋلتǐƨليƞǈǙن " اƎƼ ير ذلكƹ Ǐعل Ɨيقƛالو ƭǈت ǅما ل
المƌمن ƹير مسƌوý عن ǈتيƗƞ التلƻ والبلǑ والكسر الƶادǐ والرƠƬ والƶيƔ الذاتƊ Ǒو 

Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال ƗƶبيƱ"  
كما Ɗن ǈǋاك إعƽاƇات ǈاتƗƞ عن ƊسباƔ متƶددƖ يكون Ɗساسǌا Ƥرƾ الƮơار Ɗو 

لƺرامات الǈاتƗƞ عن الƶقý وكذلك األضرار ƹير Ɗعماý التǌريƔ والتƞارƖ الممǈوعƗ وا
Ɨاريƞالت ýيƿراƶوال ƗالƱير والبƤƋالت ýƛم Ɨالبضاع ƔيƮد تƿ Ǒالت ƖرƬالمبا.  

 Ưƶضمان ب ǅعد Ǐعل ǎرǈكما س ǐائرƨƞوال Ǒسǈرعين التوƬالم ƭǈ كما
األƱƤار إذا لǅ يقƴ اǙتƽاǑƼ ƾ الƶقد علǏ ضماǌǈا من ذلك ƱƤƊار الơرƔ األǋليƗ وƱƤƊار 

  .لǌيƞانا
  

  :األخطار المستبعدة من الضمان :  الفرع األول
ƛمƱƤƊ Ɨار مستǈƛاƖ ومستبƶدǙ Ɩ يضمǌǈا المƌمن وǙ يلتǅƨ بتƶويƯ المƌمن لǊ عن 
 Ǌمن لƌالم ýاƶƼƊير وƤƋالت ÜƇǑƬبذات ال ƭاƤال Ɣيƶال ǑƼ ýƛا وتتمǌǈع ƗئƬاǈاألضرار ال

ǉƌاƱƤƊو.  
 Ǘņأو : ƅبذات الشي ņالخاص ƒالعي:  

بذلك الƱبيƗƶ الƤاƊ ƗƮو باألơرǎ الơساسيƗ الƬديدƖ لƬǖياƇ المƌمن عليǌا ويقƮد 
  .والتǑ تƌدǐ إلǚǋ Ǐكǌا وتلǌƽا ومƛاý ذلك ƿابليƗ بƯƶ المواد للتبƤر الƬديد ǈƛƊاǈ Ƈقلǌا
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 ƇǑƬلل Ǒالذات Ɣيƶال ǉƋƬǈم ƻو تلƊ ضرر ýتماما من ضمان ك Ǐƽƶمن مƌالمƼ
علƻǚƤ Ǐ ذلك وƿد ƭǈ المƬرƳ التوǈسǑ علǏ  المƌمن عليǊ إǙ إذا Ʈǈت وƛيقƗ التƋمين
 ýƮƽال ǑƼ ƇǑƬبذات ال ƭاƤال Ɣيƶ311ال ǅ.ت.Ɣ . ǑƼ ǐائرƨƞال ǉيرƲǈ Ǌعلي ƭǈو

 Ɩون  -103المادǈاƿ من Ɗ95 .07.  
 ƯرƼ Ǐمن علƌالم Ǐعل ƇǑƬبال ƭاƤال Ɣيƶبات الƛإ ƇƔع ýمơي ǊǈƎƼ ا لذلكƶوتب

الكلǑ للسƽيǙ Ɨǈ يكتǑƽ بƛƎبات الƶيƊ Ɣن الƱƤر تƱƺيǊ الوƛيقƼ ÜƗالمƌمن ơ ǑƼالƗ الƽقد 
ƞملƗ  تضاƼرتوإǈما يƔƞ عليǊ إƛبات الƗƿǚƶ السببيƗ بين الƶيƔ الذاتǑ والضررƊ Üما إذا 

 Ɣمن األسباǗ Ɣيƶضمان ال Ɨوليƌمن مس ƭلƤيت Ǐتơمن وƌن المƎƼ ƖسارƤال ƚداơ
  .رالذاتǑ عليǊ إƛبات Ɗن ذالك الǈوƳ من الƱƤر ǋو السبƔ الوơيد ơǗداƚ الضر

 ýƮƽال ǑƼ Ǌعلي ƭوƮǈالم Ǒالذات Ɣيƶبين ال ƨالتميي Ɩضرور Ǐإل ƖارƬǗدر اƞوت
311 ǅ.ت. ýƮƽال ǑƼ Ǌعلي ƭوƮǈالم ǑƽƤال Ɣيƶوال Ɣ330 ǅ.ت. ƔيƶالƼ ÜƗسيǈتو Ɣ

الذاتǑ إذ Ǚ يمكن مƶرƼتǊ إǙ بالƭơƽ الدƿيƾ وبتدýƤ الƤبراƇ  الƶيƔالǑƽƤ المذكور ǋو 
 Ǌǈن ضماƎƼ Ǒالذات Ɣيƶال Ʃو عكǋو Ǌإلي ǎتدǋا ƨالتميي Ʃƽǈمن وƌالم Ǐعل ýموơم

 Ɩالماد ǑƼ ǐائرƨƞال ƳرƬون  127المǈاƿ 07.95من  ƭǈ ǐالذ " Ǚإ Üمنƌيضمن الم Ǚ
إذا اتƾƽ علƻǚƤ Ǐ ذالكÜ الƤسائر واألضرار الǈاتƗƞ عن عيƔ ذاتǑƼ Ǒ السƽيƹ ÜƗǈير Ɗن 

Ɨǈمضمو Ɨǈيƽالس ǑƼ ǑƽƤ Ɣعن عي Ɨƞاتǈسائر الƤاألضرار وال ."  
  

  التأخير : نيا ƙا
 ƴر للبضائƤƋالمت ýوƮالو ǅوǌƽوم Ɨǈيƽدون الس Ɨالبضاع ƭƤير يƤƋر التƱƤ إن

وƿد  311المơƬوƗǈ وƿد اơتوت مƞلƗ التƞارƖ البơريƗ علƿ ǏاعدƖ اǗعƽاǋ ƇذƮƼ ǑƼ ǉلǌا 
 ƗالƱمن الضمان كالب Ɩدƶالمستب ǎرƤار األƱƤمن األ ǎرƤƊ Ɨملƞ ير ضمنƤƋورد الت

  .07.95من ƿاǈون  138وƭǈ عليǌا Ʋǈيرǉ الƨƞائرǑƼ ǐ المادƖ  ...والƽرǑƼ ƾ األسƶار
  أفعال المƊمن لǈ وأخطاƙ :ǇƊالƙا

ويقƮد بƶƼƋاý المƌمن لǊ إǋمالƊ Ǌو تقƮيرǉ المتسبǑƼ Ɣ تلƻ البضاعƗ كما ǋو 
 ƇاƱƤأل Ɨسبǈو الضمان بالǋ ýƮا ولئن كان األǌƽو لƊ اǌƽليƺت Ƈسو ƖورƮ ǑƼ ýاơال

ǉ الƮورǋ Ɩو تلك األƱƤاƇ الƞسيمƊ Ɨو الƶمديƗ وƿد وƴƿ المƌمن لƎƼ Ǌن القƮد ǋ ǑƼذ
 ýƮƽذلك ضمن ال Ǐعل ƭيƮǈ347الت ǅ.ت. Ǐعل Ɩوǚتويا عơم Ƈاƞ ǐالذ Ɨسيǈتو Ɣ
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 Ɨǌƞ ومن Ɨƿو السرƊ رƽالس ƇاǈƛƊ ýƮاơال ƭقǈر الƱƤ من من ضمانƌالم Ƈاƽذلك إع
 Ɩوضمن الماد ƗيƼكا ƖورƮب Ɨالبضاع ƻل ǅعد ǎرƤƊ102  ونǈاƿ 07. 95من ǐائرƨƞال.  

 ƾاƽتǙا ƱرƬللضمان ب Ɨابلƿ اǋǚƶƞ Ǒار التƱƤاأل Ưƶا بƼضاƊ رعينƬن المƊ Ǚإ
 ýƮƽا بالǌعلي ƭوƮǈم Ǒǋذلك و Ǐ309عل ǅ.ت. Ɩوالماد Ɨسيǈتو Ɣ103  ونǈاƿ من

95 .07 ǐائرƨƞال.  
  

  :االتفاقاألخطار المضمونة بموجب  :الثانيالفرع 
األƱƤار بƬرƤ Ʊاƭ وǋو ƭƤ المƬرƳ الƨƞائرǐ والتوǈسǋ Ǒذا الǈوƳ من 

ضرورƖ اǙتƽاƾ علǏ ضماǌǈا ولýƶ ما ƶƞلǌما يƮƤاǌǈا بǌذǉ القاعدǋ Ɩو Ʈبƺتǌا 
اǙستǈƛائيƗ والǈادرƖ من ǅƛ Ɨǌƞ لƞسامƗ األضرار التƿ Ǒد تƞǈر عǌǈا ơ ǑƼالƗ وƿوعǌا من 

 ýƮƽال ǅاƿ ولقد ÜǎرƤƊ Ɨǌƞ309 ǅ.ت. ǊǈƊ ǊيƼ Ƈاƞو Ɨالơال ǉذǋ ýمƞداد مƶبت Ɣ " : Ǚ
ýƋذلك  يس ƻǚƤ Ǐعل ƾاƽات ƴƿإذا و Ǚا إǋذكر ǑتǓار اƱƤمن عن األƌالم:  

  .ƱƤƊار الơرƔ األǋليƗ والƤارƞيƗ -أ
ƒ-  ýعماƊو ƻو األعراƊ Ɨملƶوإضرابات ال ƗيƮƤƬركات الơان والƞيǌار الƱƤƊ

ƗǈƮوالقر Ɣǌǈوال ƔاǋرǗوا ƔريƤالت.  
ƚ- واأل ýمواǖل Ǌمن عليƌالم ƇǑƬا الǌيƼ Ɣيتسب Ǒعدا ما األضرار الت ƭاƤƬ

 ýƮƽبال Ǐǈƛ333است.  
  .األƱƤار الذريƗ والǈوويƗ -د

 ƳرƬالم ǊابƬوإن ت Ƴوƿادر الوǈوال ǑائǈƛستǙا اǌƶابƱار بƱƤاأل ǉذǋ ƴميƞ ƨوتتمي
Ɗ ارƱƤضمان األ ǑƼ Ǒسǈالتو ǉيرƲǈ ƴم ǐائرƨƞال.Ɣ. ýƮƽمن ال Ɯ309 ǅ.ت. Ɣ

Ɨار الذريƱƤاأل ýƶƞ نƋب Ǌǈع ƻتلƤا ǊǈƊ Ǚإ ƾاƽتǙا Ɣƞللضمان  بمو Ɨابلƿ يرƹ Ɨوويǈوال
ƗيƶƱƿ ƖورƮ1بƻضاƊ كما Ü ǐائرƨƞال ƳرƬالم ǋعدد Ǒار التƱƤاأل Ǐاإل  Ǒسǈالتو ƳرƬالم

                                                 
1 -  Ɩون  3 -102المادǈاƿ 07. 95من  ƭǈت ǐائرƨƞا "الǌبƿوعوا ƗتيǓار اƱƤمن األƌيضمن الم Ǚ :  

ơوǈ ýووǐ اǗضرار التǑ تتسبƼ Ɣيǌا اƛǓار المباƬرƖ وƹير المباƬرƖ لƞƽǈǚار وإƾǚƱ الơرارƖ واƶƬǗاƳ المتولد عن ت
  "Ɗو اƶƬǗاعيƗ وكذلك األضرار الǈاتƗƞ عن ƛƈار اƶƬǗاƳ الذǐ يơدǊƛ التƞƶيý المƴǈƱƮ للƨƞئيات
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 Ɩالماد Ɣسơب ǎرƤƊ اراƱƤƊ103  ƭǈت Ǒالت" : ƗتيǓار اƱƤمن األƌيضمن الم Ǚ
 ƻالƤم ƾاƽاك اتǈǋ إذا كان Ǚا إǌبƿوعوا :  

  .اƤتراƾ الƮơار - 5
  .البضائƴ المƌمن عليǌا لبضائƤƊ ƴرǎاألضرار التǑ تسببǌا  - 6
7 -  ƨƞơال Ǐعل Ɨيǈويضات المبƶو التƊ قاتƽǈال ƴميƞوƊ  ƭليƤلت ƗوعƼت المدǙاƽالك

  .األƬياƇ المơتƖƨƞ إǙ إذا كاǈت ǈاتƗƞ عن ƱƤر مضمون
8 -  ýالما ƔيƮت Ǒالت Ɨسائر الماديƤاألضرار وال ƾاƱǈ ǑƼ ýƤيد Ǚ ضرر ýك

ƖرƬمبا Ǌمن عليƌالم.  
وسƴ من Ʊǈاƾ األƱƤار المضموƗǈ بموƔƞ اǙتƽاƾ  الƨƞائرǐ لمƬرƊ ƲơǚǈƳن ا

اعتبار الضرر الơاýƮ من تơقƾ الƱƤر مơموǙ  Ǚ يكǑƽ مقارƗǈ بƲǈيرǉ التوǈسǑ لكن
Ɨيقƛددين بالوơمان والمكان المƨال ǑƼ رƱƤال ƾقơن يكون تƊ Ɣƞي ýمن بƌالم Ǐعل.  

  
 Ǘزمان الخطر : أو:  

ơرǐ عƮǈرا ƞوǋرياÜ يلتǅƨ بضمان الƱƤر المƌمن يƶد الƨمن ǑƼ عقد التƋمين الب
 ýمơيت Ǚ منƌالمƼ ÜƻراƱاأل ǉددơي ƣبتاري Ǒǌتǈين وتƶم ƣمن تاري Ɗتبد Ɨǈيƶم Ɩلمد Ǌǈم
 Ǐمن علƌالم ƇمضاƎقد تاما بƶتبر الƶقد ويƶسريان ال ƇاǈƛƊ تƶƿإذا و Ǚإ Ɨǈار المضموƱƤاأل

رƖ مƿƌتƿ Ɨبý اǗمضاƇ بالوƛيقƊ Ɨو وƛيقƗ التƋمين وتسليمǌا للمƌمن لƊ ÜǊو Ɗن يسلمǊ مذك
 ƻراƱامات األƨالت ýتمƬوت Üƾơ1-301(بالمل ǅ.ت. Ɩوالماد Ɨسيǈتو Ɣ97 مرمن األ 

07.95  ǐائرƨƞال ( ǅرعين عدƬالم Ǐعل ýمơن ما يƊ Ǚإ ƣذ ذلك التاريǈقد مƶال ǐويسر
ƿ إما Ɨمين بالساعƋعقد الت ƣددا تاريơن يƋك Ɨƿقد بدƶسريان ال ƣما تاريǋديدơت ƻƮتǈم ýب

ǉدƶو بƊ ارǌǈ1ال  
وǋذا Ǚ يƊ Ǒǈƶن تترك لƱǖراơ ƻريƗ تơديد وƿت سرياǊǈ إلǏ مدƱ Ɩويلƿ Ɨد 

 ýƮƽال ƭǈ لذالك ÜرƱƤسريان ال ǑƤعن ترا Ɨمƞاǈ ýاكƬا مǌعلي Ɣ304يترتǅ.ت. Ɣ
Ɩون  99والمادǈاƿ 07.95من  Ɗتبد ǅر إذا لƛƊ مينƋالت Ǐعل Ɣيترت Ǚ ǊǈƊ Ǐعل ǐائرƨƞال

                                                 
1 -  ǐورǌǈالس ƾاƨعبد الر : ÜƗريƮات المƶامƞر للƬǈدار ال Üررƺعقود ال Üƴالساب Ƈƨƞال ÜǑǈون المدǈالقا ǑƼ Ʊالوسي

 ÜƖرǋ1952القاƭÜ .1204.  
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ر ýǚƤ الǌƬرين الموالين ǗبرامƊ Ǌو التاريƣ المƶين لتơمý األƱƤار ان مدƖ الƱƤريس
Ƌمين بوƛيقƗ اƬǙتراك وơاǙت سريان الƶقد تƤتلƻ ما إذا كان تواستǈƛيا من ذلك ơالƗ ال

Ɩو لمدƊ Ɨلơمين لرƋالت.  
وعقد التƋمين لرơلƗ عǈدما يơدد مسبقا ƱƤ الرơلÜƗ ويتǅ ذالùك بوƛيقƗù التƋùمين    

 ǉذǋ ǑƼو ÜƗلơديد الللرơت ǅيت ƖورƮالƗƲơل    ƗùƲơوالل Ɨريơالب ƖرƱاƤا المǋدǈع Ɗتبد Ǒالت
 ƇƔع ƴويقÜƗريơالب Ɨلơالر ƇاǈƛƊ ƚدơت Ǒسائر التƤال Ưوƶن يƊ Ǐوعل Üاǋدǈع Ǒǌتǈت Ǒالت

Ǌمن لƌالم Ǐبات الضرر علƛد   1إùديơللت Ƴوƞالر Ɣƞي ǊǈƎƼ Ɨلơالر Ɩقد مدƶدد الơي ǅذا لƎƼ
Ɣ علǏ كيƽيƗ اơتساƨ Ɣمن الرơلƗ .ت.ǅ 318لýƮƽ المƮǈوƭ عليǊ بالقاǈون وƿد ƭǈ ا

   Ǐùإل Ɨاعùن البضơƬ ǊيƼ Ɗيبد ǐت الذƿمن الو ǐرƞن الضمان يƋب Ǐضƿو Ɨالơال ǉذǋ ǑƼ
 ǉدرƿ منƨ ذلك الضمان ƨاوƞيت Ǚ نƊ Ǐا علǌƺريƽمن ت ƇاǌتǈǙ15ا    ýوùƮن وùيوما م

ƞأل Ɨن البضاعơƬ ǊيƼ Ɗيبد ǐت الذƿو الوƊ ودƮالمق Ƈاǈالمي Ǐإل ƗǈيƽالسǎرƤƊ Ɨلơر ý.  
   ƴùƼو دƊ Ɨǈيƽùالس Ʊك رباƼ تƿالضمان من و Ɗيبد ƗǈơƬ ر بدونƽالس ƖورƮ ǑƼو
 Ǐا تبقǌǈƎƼ ƴالبضائ Ǐللتامين عل Ɨسبǈن بالƋƬود وكذلك الƮا بالمكان المقǌƱو ربƊ اǌمراسي

  .2مƌمǈŇا عليǌا بدون اǈقƱاƳ وǐƊ ǑƼ مكان ơدود الرơلƗ المتƾƽ عليǌا
Ɗ ýكام ǑƼ ن ذلك يكونƎƼ اƶبƱو وƊ رơو البƊ بالبر ǅتت Ǒا التǌǈم Ƈسوا Ɨلơالر Ƈاƨƞ

  ƴائùالبض Ǐمين علƋالت Ǒسǈالتو ƳŇرƬن المƋƬ ǐائرƨƞال ƳŇرƬد اعتمد المƿو وƞو الƊ رǌǈال
 Ɨơتوƽمين المƋالت Ɨيقƛو بوƊ Ɩدơوا Ɨلơلر ƗơالƮ Ɨريƽس Ɨيقƛوذلك إما بو Ɨلơلر) Ɨùائمƶال (

 ǑƼ) ǅ139  دد و) 07.95من األمرơي ǅل ǊǈƊ Ǚإ   Ɣاùتسơا Ɨùيƽكي Ǒسǈالتو ǉيرƲǈا لƼǚƤ
 Ɨيقƛمن الو Ɨƶالتاس Ɩددت ذلك المادơ قدƼ ǐائرƨƞال ƳŇرƬمت المƮ Ɨǌƞولموا Ɨلơمن الرƨ

ýقǈات الǈميƋلت Ɨائريƨƞال ƗركƬمن ال ƖادرƮال ƴالبضائ Ǐمين علƋللت Ɨائريƨƞ3ال.  
التƋمين  كما Ɗن المƬرƳŇ الƨƞائرǐ لǅ يƞاƲǈ Ɣǈيرǉ التوǈسǑ باƿتضائǊ تƱبيƿ ƾواعد

من Ɗمùر   ǅ160 (البơرǐ علǏ كامý الرơلƗ سواƇ تمت بالبر Ɗو البơر Ɗو الǌǈر Ɗو الƞو 
07.95 (Ɗ Ɨيǈمƨ Ɨيقƛو Ǐمين بمقتضƋللت Ɨسبǈوبالǐ  Ǐقان علƽان يتƼرƱن الƎƼ Ɨائمƶال Ɨيقƛالو

                                                 
1   Ʃǈسين يوơ Ǒون ا: د علǈالقا ÜƖرǋالقا ÜǑربƶكر الƽدار ال ÜǑǈاƛال Ƈƨƞال Üǐرơ1963لبƭ Ü619 .  
2   ǅǈاƹ بن Ǒعل : ƭ Üƾساب ƴƞ278 – 277مر.  
3   ýƮƽ346ال ǅ.ت.Ɩوالماد Ɨسيǈتو Ɣ 123  مرƊ 07.95من ǐائرƨƞ.  
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  ǉذùǋ ǑƼ ǊǈƎƼ الضمان Ƈاǌتǈمن اƨو ƗǈŇمƌار المƱƤǖن لŇمƌالم ýمơت ǊيƼ Ɗيبد ǐمان الذƨال
ƮورƖ يơدد التƨاǅ المƌمŇن بالمدƖ المơددǑƼ Ɩ الوƛيقǊǈƊ ǐƊ Ɨ يكون مسƌùوǙ عùن كýù    ال

Ɩتلك المد ýǚƤ Ǌن عليŇمƌالم ƇǑƬبال ƾơضرر يل.  
 ƾقơن تتƋقد ويكون ذلك بƶال Ɩمد Ƈاǌتǈر اƛإ ǉارƛƈ ƝتǈƊ راƱƤ نŇمƌيضمن الم ǊǈƊ Ǚإ

وتكون ǈتيƗƞ لùƱƤر يùƬملǊ   الكارƗƛ مباƬرƖ إƛر اǈتǌاƇ المدƖ المتƾƽ عليǌا بين الƱرƼين 
Ɨقضيǈمين المƋالت Ɩمد ƇاǈƛƊ الضمان.  

  : مكان الخطر : ƙانيا 
ليكون المƌمŇن مسƌوǙ يƬترƱ باǗضاƗƼ إلǏ وƿوƳ الơادƚ البơرǑƼ ǐ وƿت تكون 
  ƻرùƶال Ɣسơ ددơسير يت ƱƤ ǑƼ ǐرơر البƱƤال ƾقơن يتƊ ýوƶƽالم Ɨساري ƗيƱƺالت ǊيƼ

ان الƱƤر المơ ǏƱƺسƱ ƔبيƗƶ عقد التƋمين ومùا إذا  البơرƊ ǐو اتƽاƾ مسبÜƾ ويƤتلƻ مك
  ƾùريƱالبا الƹ ددơي ǊǈƎƼ Ɨǈيƶم Ɩلمد ƗيƱƺت التǈذا كاƎƼ ÜƗلơو لرƊ Ɨيǈمƨ Ɩترƽقودا لƶكان م
 Ǐا وعلǋترتاد Ǒالت Ɛǈوكذلك الموا ƗǈŇمƌالم ƴبالبضائ Ɨملơالم Ɨǈيƽالس Ǌن تسلكƊ Ɣƞي ǐالذ

 ǑƼ رƱƤال ƴƿإذا و Ǚن إŇمƌالم ýƋيس Ǚ اذلكǌعلي ƾƽمت ƾريƱ Ǐو علƊ مكان.  
وơ ǑƼالƗ عدǅ التơديد يكون علǏ السƽيƗǈ السير ǑƼ الƱريƾ المƶتادƊ Üما إذا كاùǈت  
 Ǐا علǌولƮمكان و Ǐإل ƴالبضائ ƾن تمتد من مكان وسŇمƌالم Ɨوليƌن مسƎƼ Ɨلơلر ƗيƱƺالت

مكùان  البر ǑƼ بلد الوƮوƹ Üýير Ɗن السƽيƿ Ɨǈد تƺير من سير ƱƤ الرơلƗ كما ƿد تƺيùر  
  ƾùƽير متƺال Ƈƨƞذا الǋ ǑƼ رƱƤال ƾقơن إذا تŇمƌالم Ɨوليƌدد مسơت ƻكيƼ Üƴن البضائơƬ
عليǊ واơǈǙراƻ عن ƱƤ السير يƶرƻ بكوǊǈ اơǈراǑƼ ƻ السƽيƗǈ عن الƱريƾù المƶتùاد   
للرơلƗ المتƾƽ عليǑƼ Ǌ وƛيقƗ التƋمينƼ ÜاơǈǙراƿ ƻد يكون اضƱراريا كما ƿد يكون إراديا 

  .وƿد يكون ƨƞاƼيا
  : اǗنحراف اƮǗطراري -1

 Ǒسǈالتو ƳŇرƬالم Ǒيلتق) ƻ308 ǅ.ت.Ɣ ( ǐائرƨƞال ƳŇرƬبالم) ǅ137-2  مرƊ من
07.95 ǐائرƨƞر   ) الùييƺت ƖورùƮ ǑƼ ارƱƤǖل ƗيƱƺمين وتƋرار استمرار عقد التƿإ ǑƼ

ǐƨليƞǈǗا ƳŇرƬالم ýƶƼ كما ƾريƱلل ǐبرƞيير الƺت التǙاơما لǋديدơت ǅوعد ƾريƱ1ال.  

                                                 
  .مǊǈ علǏ سبơ ƴاǙت يكون اơǈǙراƼ ƻيǌا مƶقوǙ 1- 49اƞǈǗليƿ ǐƨد ǑƼ ƭǈ المادƿ1906  Ɩاǈون   1
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ƺيير ƞبريا إذا كان ضروريا لسǚمƗ السƽيƗǈ وơمولتǌا كاơǈǙراƻ بقƮد ويكون الت
ǉيرƹ وƊ Ǒربơ رƱƤ Ɣǈƞو تƊ ليدƞ وƊ ƗƽƮعا ǐادƽت.  

  Ɣùǈƞد تƮبرا ولو كان بقƞ ƾريƱيير الƺن يضمن تŇمƌن المƊ Ǐإل ƖارƬǗدر اƞوت
  .Ʋǈرا ألن اơǈǙراƻ اǙضƱرارǐ يƶد ƱƤرا بơريا يضمǊǈ المƌمŇن ƱƤ1ر ƹير مضمون

  : اǗنحراف اǕرادي  -2
إذا اơǈرƼت السƽيƗǈ عن الƱريƾ المتبƴ بدون ضرورƊ Ɩو سبƔ مƶقوƎƼ ýن ذلك يƶد 

    ýùƮƽال ƭǈùل ƻالùƤالم ǅوǌƽاد ذلك من المƽن يستŇمƌالم Ǌǈيضم Ǚ ا إرادياƼراơǈ308ا 
  .ƨƞائرǐ 2-137توǈسǑ و 

  :  التƸيير الجزافي للطريق -3
ơمولتǌا عن الƱريƾ المتبƴ اơǈراƼا إراديا يƛار البǑƼ ƚơ مسƋلƗ اơǈراƻ السƽيƗǈ و

  Üارùذا المسǋ Ǐإل Ɨǈيƽالس Ɩد عودƶب Ǌمن عليƌر المƱƤال ƾقơويت ǎرƤƊ Ɩمر Ǌود إليƶت ǅƛ
  ǅùƹتاد رƶالم ƾريƱال ǑƼ السير ƇاǈƛƊ Ǌمن عليƌر المƱƤال ƗيƱƺمن بتƌالم ǅاƨالت ǎمد ǐƊ

Þ رƱƤال Ƴوƿو ýبƿ Ɨǈيƽالس ƻراơǈا  
ƞǗا ǑƼ ǑǌقƼ ƻǚتƤاك اǈǋýوƊ ǉاƞاتƼ ýƌذا التساǋ عن Ɨ2اب    ƻراùơǈن اƊ ǎرùي

السƽيƗǈ وبدون مبرر مƶقوý يǑƽƶ المƌمن من ضمان األƱƤار الơǚقƗ لùơǈǚراƻ ولùو   
Ɨلơللر Ɨالمرسوم ƾريƱال ǑƼ ارƱƤاأل ǉذǋ تƶƿ3و  

   Ɨومùالمرس ƗùريقƱال Ǐعل ǉمن ضدƌر المƱƤال ƾقơبت Ɩبرƶن الƊ ǎيرƼ انƛ ǉاƞوات
الƱريǚƼ ƾ يƯǌǈ بذاتǊ سببا ǗعƽاƇ المƌمن من الضùمانǐƊ Ü  للرơلƊ ÜƗما مƞرد تƺيير 

                                                 
ت مơكمƗ استئǈاƻ باريƩ ببقاƇ الضمان ơ ǑƼالƗ اơǈǙراƻ الǈاتƝ عن ƱƤر مضمون دون الƨيادǑƼ Ɩ مƶلوƿ ǅض  1

 ýن مقابŇمƌالم ǅاƨيستمر الت ýالضمان ب Ƈقضاǈا Ǐإل ǐدƌي ǚƼ ير مضمونƹ رƱƤ عن Ɲاتǈال ƻراơǈǙما اƊ ÜمينƋالت
  .ƨيادǑƼ Ɩ مƶلوǅ التƋمين

* Cour d’appel, 29 oct, 1984, paris, D.M.F, 1985, p 673. 

ƭ Ü 1991الƶقود البơريÜƗ دار الǌǈضƗ الƶربيÜƗ الƱبƗƶ الƛاǈيÜƗ الƱبÜƗƶ القاǋرÜƖ : مơمود سمير الƬرƿاوǐ . د - 2
143.  

3  -  Lvon cane et Renault : traité de droit commercial, tome 6, 4ème éd, Paris, 1992 p 22. 
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ƱƤ ǉباعتبار ƾريƱيير الƺبين ت Ɨالسببي Ɨƿǚƶر الƼتوا Ɣƞين   ئايùوب Ǌمن لƌالم Ǐسوبا إلǈم
  .1الضررƎƼ Üذا اǈتƽت ǋذǉ الƗƿǚƶ التǅƨ المƌمن بالضمان

اتƾƽ عليǌا  التǑ السƽيƗǈكما ƿد تتƺير وضƶيơƬ Ɨن البضائƴ ويتơقƾ ذلك إما بتƺيير 
Ɨǈيƽالس ǑƼ ƴن البضائơƬل Ǌعلي ƾƽو المكان المتƊ ƴالبضائ ýقǈل.  

    Ʃƽǈùل ƴùضƤرا ويùبƞ ن يكونƊ تياريا كما يمكنƤن يكون اƊ يمكن Ɨǈيƽيير السƺت
  ƾùƽيير المكان المتƺوت Üالبلدين ǚك ǑƼ ƾريƱلل ǐبرƞوال ǐرادǗيير اƺللت Ǒǈوǈالقا ǅاƲǈال

ائƴ المƌمن عليǌا ƹ ǑƼير المكان الذǐ كان يƊ Ɣùƞن  عليǊ لơƬن البضائƴ يتǅ بơƬن البض
تơƬن مƎƼ ÜǊǈذا ǈơƬت البضائƴ علǏ سƠƱ السƽيƗǈ كان المƌùمن ƹيùر مسƌùوý عùن     

  .2المƤاƱر ما لǅ يوƞد ƬرƱ بƻǚƤ ذلك Ɗو كاǈت عادƖ المƗơǚ الƛابتƗ تƞيǋ ƨذا الơƬن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
1 -  ǐدارǈالب ǏƽƱƮعن : م ƻراơǈǙا ƖورƮǈالم Ɨƶامƞ Üǉدكتورا Ɨرسال Üǐرơون البǈالقا ǑƼ السير ƱƤ1994 ƭ Ü

193.  
  .ƭ Ü435 1993القاǈون البơرǐ اللبǈاǑǈ دار المƶارƻ بيروت : مǏƽƱƮ كماǊƱ ý . د - 2



 65

  
  
  
  

وǊǈ عقد إذعان ǋو ملǅƨ الƞاǈبين عقد التƋمين البơرǐ كيƽما وƴƿ تƶريǊƽ باǗضاƗƼ لك
يơمƱ ýرƼيǊ الƶديد من اǙلتƨامات وتƨǈيǋ ýذǉ اǙلتƨامات ǑƼ إƱار عقد Ƥاƭ يكسùبǌا  
 ƗƶبيƱومن ال Ɨعام ƗƽƮمين بƋالت ƗريƲǈ ا منǌقيقتơا وǌسسƊ تستمد ƗيƮوƮƤ Ɩبالضرور

عƗù  الƤاƗƮ لƶقد التƋمين البơرÜǐ وǋذا األƤير ǋو ƮورƖ التƶاون المƯơ بùين المƞمو 
   ǅاƨùوالت ƗاديùƮتƿǙوا ƗتماعيƞǙا ƻداǋمراعيا لتلك األ ǊيمƲǈن يكون تƊ Ǒو ما يقتضǋو
ƱرǑƼ الƶقد عǈد إبرامǊ وتƽǈيذǉ بơسن ǈيƗ لذلك يتولǏ المƌمن لǊ عǈد إبراǅ عقد التƋùمين  
   ǉرùسƽيست Ǒùر والتƱƤبال ǅǚعǗا ƗبوعƱبم Ɨǈالمضم Ɨمن األسئل Ɨموعƞم Ǐعل ƗابƞǗا

ن الƲروƻ التǑ من ǌǈƋƬا Ɗن تمكǊǈ من تقدير المƤاƱر التǑ يتكýùƽ  بواسƱتǌا المƌمن ع
   ƗùويلƱ Ɨùيǈمƨ Ɩمد ýǚƤ ذƽǈعقد مستمر ي ǉباعتبار ǐرơمين البƋعقد الت ƗƶبيƱ لكن Üاǌب
 Ɨوبƞاأل ýƶƞت ƗاديƮتƿوا Ɨتماعيƞوا ƗيƤاǈم ƻروƲ Ɩير عدƺير بتƺر يتƱƤال ýƶƞسبيا تǈ

 ƴم ƗابقƱير متƹ ǅǚعǗا ƗبوعƱبم Ɩالوارد  ƇاùǈƛƊ ýƮơر تƱƤال ǅƿاƽت Ɨالơ Ǒǋو Üƴƿالوا
تƽǈيذ الƶقد وǑǋ موƞبƗ لǘعǅǚ ليتمكن المƌمن من إعادƖ تقييǅ الƱƤر وǋو علǏ بيƗǈ مùن  

  .األمر
وعلƊ ǏساƼ Ʃكرơ Ɩسن الǈيƼ Ɨكý متƶاƿد يلتǅƨ بƋن Ǚ يǑƽƤ علǏ المتƶاƿد اƤǓر ما 

Ɗ ǅبراǗد اǈقد عƶال ƗƶبيƱ ýكƬت Ǒالت ƇياƬمن األ ǊƼرƶي  Ǒùيقتض Ɨيǈسن الơ يذƽǈد التǈما ع
Ǌاماتƨبالت ƇاƼمن المدين الو.  

علƊ Ǐن التساýƌ يƽرƽǈ ƯسƼ Ǌما الơاƗƞ إلǏ تبرير اǙلتƨùاǅ بùاǗعǅǚ بùالƱƤر    
وبتƽاƿمǊ بƽكرơ Ɩسن الǈيƗ وǋو التƨاǅ يƽرضǊ الƶقد بƱبيƶتǊ كƶقد تƶويÜƯ لذلك ƎƼن تƶبير 

ƞن واƊاليا من المضمون وƤ د يبدوƿ Ɨيǈسن الơ     ǉررùتق Ǌùمƿاƽر وبتƱƤالùب ǅǚùعǗا Ɣ
ƮǈوƮ ƭريƗơ تقتضǑ باơتراǅ تƽǈيذƨƞ ǉاƇات ƿاǈوǈيƮ ƗارمƗ وواضùƿ ǑùƼ Ɨơاǈون   
التƋمين البơرǐ التوǈسǑ والƨƞائرǐ وألن المƌمن لǊ يقبý ما يƶرƯ عليǊù مùن تơديùد    
   ýوùƮơا للùǌإتباع Ǌعلي Ɣƞات يتوƇراƞإ ƯرƼ Ǐعل Ɩوǚع ƴƼالد Ɨيƽمين وكيƋالت ƱساƿƊ
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ơ Ǐعل  ǐرùائƨƞال ƳرƬمن الم ýن كƊ Ʋơǚǈ لذلك ÜƗƽơƞيان مơاأل Ưƶب ǑƼ د تبدوƿ Ǌق
والتوǈسǑ يتدǑƼ ýƤ كý مرơǗ Ɩداǈ ƚوƳ من التواƨن دون إǋماý مƮالƠ المƌùمن بƋùن   

ǐدƿاƶالت Ǌامƨبالت Ǌمن لƌالم ýǚƤإ Ƈاƨƞ ƾبيƱت Ɩدơ ت منǙاơال Ưƶب ǑƼ سبياǈ ƻƽƤ.  
البơرǐ والƨƞائرǐ ذا ǋƊميƗ مقارƗǈ بǈقùاƱ   وǙ يبدو اƤǙتƻǚ بين ƿاǈون التƋمين

 Ɨǈلس Ǒسǈرƽمين الƋالت ǅاƲǈترك بƬر المƛƋما ومرد ذلك التǌƶمƞت Ǒالت ǊابƬ1930الت.  
   Ǒùسǈالتو ƳرùƬالم ýƽƹƊ قدƼ Üراتƺƛ لتƛم Ʊقاǈ Ɩعد ǚƽƹƊ دƿ رعينƬن المƊ Ǐعل

 ƗبوعƱالم Ɨيقƛللو Ɨامƶال ƱروƬال ǑƼ إذا ورد ǅكيơالت ƱرƬ Ƈاƺإل Ɨيǈإمكا ƖورƮ ذƤيت ǅول
اتƽاƤ ƾاƭ مýƮƽǈ عن الƬروƱ الƶامơ ǑƼ Ɨين تƱƽن لǌا المƬرƳ الƨƞائرƭǈƼ ǐ عليǌا 

 Ɩ622بالماد Ǒǈون المدǈمن القا.  
 ǐائرƨƞال ƳرƬن المƊ منكماƌو المƊ Ǌمن لƌالم ƩǚƼإ ƗلƋمس ǅƲǈ  Ɩالماد ǑƼ23 من

  .Ɗو المƌمن لơ ǑƼǊين ǋƊمý المƬرƳ التوǈسǑ تƲǈيǅ مسƋلƗ إƩǚƼ المƌمن  Ɗ07/951مر
كما ýƽƹƊ المƬرعان تƲǈيǅ إعادƖ التامينÜ ولǅ يضƶا مƶيارا موضùوعيا لتơديùد    

Ǒربơ ǅƊ ǐرơر بƱƤ الضرر Ɣسب ƗƼرƶذر مƶت ƖورƮ ǑƼ رƱƤال ƗƶبيƱ.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 -  ǐودƶمس Ÿعبد ا :Ɨǈائر سƨƞال Ɨƶامƞ ƗداريǗا ǅلوƶوال ƾقوơد الǌƶم Üستيرƞما Ɩمذكر ÜمينƋعقد الت ǑƼ ǅالتقاد 

1999  ƭ27.  
المƬرƳ الƨƞائرǐ تكلǅ عن إƩǚƼ المƌمن لǊ دون المƌمن ƻǚƤ ما عليǊ األمر Ƽ ǑƼرǈساÜ وǋو ǑƼ "ذكر Ƽيǌا Ɗن 

  "اعتقادǈا الميý إلƨǈ ǏعǊ اơتكار الدوý للتƋمين رǅƹ التƞƬيƴ علǏ اǙستƛمار
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  :مبدأ التعويض في عقد التأمين البحري: الباب الثاني
ƶǈقد بمƞرد تǑƿǚ اǗيƞاƔ والقبùوý علǏù   عقد التƋمين البơرǋ ǐو عقد رضائǑ ي

Ǌر   1موضوعƼواùت Ɩضرور ƚيơ من Ƈسوا ǎرƤقود األƶال Ǒƿعن با ƻتلƤي Ǚ و بذلكǋو
 ýƮƽال Ǐتضƿد اƿو Ɣوالسب ýơ298الرضا والم   ǊùǈƊ Ɨسيǈالتو Ɨريơالب Ɩارƞالت Ɨلƞمن م

 Ɣذا الكتاǌل ƴضƤي"Ʃالساد Ɣار" الكتاƱƤضمان األ Ǌمين يكون موضوعƋعقد ت ýك  Ǒالت
 ƾاƽات ýك ǅƹويضيا رƶعقدا ت Ǚمين إƋن يكون عقد التƊ يمكن Ǚ ǊǈƊو Ɨريơب Ɨلơر Ưترƶت
مƤالƻ بơيǙ ƚ يمكن Ɗن يýƶƞ الƭƤƬ عǈد Ʈơوý الكارơ ǑƼ ƗƛالƗ ماليơƊ Ɨسن مùن  

ƶƼقد التƋمين بǌذا المǏǈƶ يǌدƼ ƻقƱ إلƞ Ǐبر الضرر  2التǑ كان عليǌا لو لǅ يتơقƾ الƱƤر
ǈ منƌبالم ƾơǚالƠالرب Ǒǈƞو ƇراƛǗا ýمن وسائ Ɨيكون ذلك وسيل Ǚر وƱƤال ƾقơت Ɨƞتي.  

 Ɩالماد ǑƼ ƭǈ إذ Ǒسǈالتو ǉيرƲǈ Ɣǈاƞي ǅل ǐائرƨƞال ƳرƬر   95والمùمƊ 95من .
07  ǊǈƊ"ضرر Ǌقơيل ǅمين إذا لƋالت Ɩادƽباست ƔالƱن يƊ كان ǐأل ƨوƞي Ǚ "  داùكƊ ينƮǈوال

Ʋǈما بالǌلقƶلت Ưويƶالت Ɗلمبد ƖمرǓا ƗƽƮالǅاƶال ǅ3ا.  
    ǎدعاوùت الùƱد ارتبùƿو ǐرơمين البƋللت Ɨامǌال ƭائƮƤمن ال Ưويƶالت Ɗومبد
  Ǌùمن لƌم ǐيمكن أل Ǚ ƚيơب ƗيǈميƋالت ƗơلƮساسا بالمƊ اتǈميƋمن الت Ƴوǈذا الǌب ƗƮاƤال

Ƹمبل ƾقاơباست ƔالƱن يƊ Ưويƶالت     Ǒالùوبالت ǐرùơر بùƱƤل Ǌرضƶت Ɨقيقơل Ǌباتƛإ ýبƿ
Ɨƺ التƶويضùيƗ  ت ơقǑƼ Ǌ التƋمين وعموما ƎƼن الùƮب Ɣǈ إƛبامƮلơتǑƼ Ǌ التƋمين إلƞ Ǐا

  ƳرùƬالم Ǌعلي ƭǈ ما Ǐعل ƖوǚƶƼ تǈكا Ɨوسيل ǐƋا بǋƨاوƞو تƊ اǌالƽƹيمكن إ Ǚ مينƋللت
 ǑƼ مينƋعقود الت ýاƱبƎب ƗالبƱين المǈمƌللم ýوƤ قدƼ Ɩمرƈ واعدƿ من ǐائرƨƞوال Ǒسǈالتو

Ǌد من ورائƮƿ دơر واƱƤ ات ضدǈميƋدد التƶت Ɨالơ Ơالرب.  
  
  

                                                 
سƗ مقارÜƗǈ دار الƬǈر Ǚ توƞدÜ السǙ Ɨǈ عبد الǌادǐ السيد ومơمد تقǑ الơكيÜǅ عقد التƋمين ơقيقتǊ ومƬروعيتÜǊ درا - 1

 ƭ Üدƞ82تو.  
-  ƭ ƾساب ƴƞمر ÜورƮǈين مǈسơ مدơ97م.  
-  ƭ Üƾساب ƴƞمر Üýماƞمد الơم ǏƽƱƮ164م.  

  .660مơمد Ƽريد الƶريǑǈ ودǋاǑǈ دويدارÜ مرƴƞ سابƭ ƾ . د - 2
  .ƞ" ƭ Ü118دǙ تو" مبادئǑ التƋمينÜ الدار الƞامƶيÜƗ السƗǈ : مƤتار عمود الǌاƼسǑ . د - 3
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  :الضررالتزام المؤمن بالتعويض عند حصول  :األولالفصل 
  

     ƚدوùơو Ǌùǈمن مƌùر المùƱƤال ƾقơد تǈع Ưويƶبالت ǅاƨمن التƌالم Ǐعل ýمơي
ƤƋذ ƬƊكاǙ متƶددǑƼ Ɩ التƋمين البơرǐ مما يتǊƞ مǊùƶ وùƞوƔ   ا األƤير ƿد يÜ وǋذالضرر

 ǑƼ اǋديدơت)ýوƊ ƚơمب (رƶالت ǅƛƴƼتر Ǒالت ǑƼ ǎللدعاو Ư Ǌاسبتǈبم  ǑƼ)انƛ ƚơب.(  
  

  :في التأمين البحري الضررمفهوم  :األولالمبحث 
  Ɨùƛن الكارƊ إذ ÜƗƛدد كارƮكون بǈ اǈǈƎƼ رƱƤار الƛƈ ققتơا إذا ما تǈǈوبي ƾكما سب
Ǒǋ الƱƤر بƶد تơققÜǊ وǙ يƶتبر الƱƤر متơقƾ إǙ إذا ƿاǅ المƌمن لǊ بمƱالبƗù المƌùمن   

ǊابƮƊ ǐعن الضرر الذ Ưويƶبالت.  
  
  :في التأمين البحري ضررأنواع ال: مطلب األولال

 Ǌقت عليƽǈƊ ƻاريƮعن م Ɩو عبارƊ Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال ƾơلضرر ل Ɨƞتيǈ ƖسارƤتكون ال
Ɨئيƨƞ ƖسارƤ وƊ Ɨكلي ƖسارƤ ن تكونƊ إما Ǒǋو ƇياƬرضت األƶإذا ت Ɨكلي ƖسارƤ تبرƶوت Ü

ليƗ بمǏǈƶ يمكن تقسيمǌا إلǏ المƌمن عليǌا للǚǌك المادǐ وƿد يƶتبرǋا المƌمن لƤ ǊسارƖ ك
Ɨتقديري Ɨو اعتباريƊ ƗليƶƼ ÜƖسارƤوعين من الǈ1.  

Ɨالكلي Ɨليƶƽال ƖسارƤا الǋǙوƊ : يرƺيت ǐمين الذƋالت Ƴموضو ƇǑƬلل ǐك المادǚǌمن ال Ɲتǈوت
  :عن ƽƮتǊ األƮليƊ Ɨو استơاý استردادǉ ومن ƊمƛلƗ ذلك

Ɗ- ƾريơ Ɣكا تاما بسبǚǋ اǌكǚǋ وƊ Ɨǈيƽالس ƾرƹ.  
Ɣ- ƾريơو الƊ ƾرƺال Ɣا تاما بسبƇاǈƼ اǋƌاǈƼو Ɨك البضاعǚǋ.  
Ɯ-  Ǌإلي ǉالميا Ɣتسر ýƶƽساد بƽت(الǈسمǗا Üكالسكر(....  
  .ƱƤر الƨƞơ من الƶدو للبضاعƊ Ɨو السƽيƊ Ɨǈو كليǌما -د

ùǋ- ƗويلƱ ƖترƼ اǌيابƹ دƶوذلك ب Ɩقودƽالم ǅكơ ǑƼ Ɨǈيƽاعتبار الس.  
وǑǋ تƶتبر كذلك من وƗǌƞ الƲǈر التƞاريƗ ويơدƚ : ريƗوƛاǈيǌما الƤسارƖ الكليƗ اǙعتبا

 ƚدوơك Ǌمن عليƌر المƱƤال ƾقơد تƶب Ǌمن عليƌالم ƇǑƬعن ال ǑلƤت التǙاơ ǑƼ ذلك
ƤسارƖ كليƗ مơققƗ كاستơالƗ وƮوý البضائƴ إلǏ الƗǌƞ المرسلƗ إليǌا ơǙتƞاƨ السƽن عǈد 

                                                 
1  - ƭ Üƾساب ƴƞمر ÜǑسƼاǌتار الƤ170-163دكتور م.  



 70

Ǘا ƻتكالي Ƴاƽارت Ɣبسب Ɨǈيƽد ترك السǈوع Ɣرơال ƳǙدǈا ƠبƮت ƚيơقاذ بǈǗو اƊ ƟǚƮ
 Ƹمبل Ǐعل ýوƮơال Ǌمن لƌسن للمơƊ يكونƼ Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال Ɨيمƿ ƾوƽت ƻالتكالي ǉذǋ

ƾơمين المستƋالت.  
ƶوت Ɨǈيƽربان الس Ɣǈاƞ تيارا منƤوا Ɩمدƶمت ƗريقƱب ƚدơدما تǈع Ɨئيƨƞ ƖسارƤتبر ال

يǈ ƗتيƮơ Ɨƞوý لơمايƗ السƽيƗǈ والبضائƴ وƿد تكون Ƭ ǑƼكƤ ýسائر تơ ƭƤاǙت Ƽرد
ƗƮاƤ Ɨوعواري Ɨعام Ɨعواري Ǐإل ƖسارƤال ǉذǋ ǅقسǈا وتǌǈمن مƌار المƱƤاأل.  

 Ɨامƶال ƗواريƶالƼGénérale average  Ɨƶسري ƴمن البضائ ƭلƤالت Ǐر الربان إلƱتض
 ƾاƽǈإ Ǐر إلƱد يضƿ وƊ ƴالبضائ ǑƼ وƊ Ɨǈيƽالس ǑƼ ƔƬ ǐالذ Ɣǌالل ƖرƮاơلم ýاƶتƬǙا

Ɨات الضروريƼروƮالم Ưƶب  Ǐر إلƱد يضƿ وƊ ƗيƞارƤ قاذǈإ ýبوسائ ƗǈاƶستǙد اǈع
ƗƽƮعا ǅو لقياƊ Ƈروبا من األعداǋ Ɨǈيƽسير الس ƱƤ ييرƺد . تƮƿ سائرƤال ǉذǋ را ألنƲǈو

 Ǐعل ƖرƱاƤر المƮاǈع ýا كǌملơيت ǊǈƎƼ ÜƗتملơاكبر م ƖسارƤا لƇدر ǅاƶال ƠالƮا الǌǈم
ن لǊ من عواريƗ عامƗ بƬرƊ Ʊن السƽيƗǈ بالتساوǐ ويلتǅƨ المƌمن بتƱƺيƮǈ ƗيƔ المƌم

 ýǚƤإ ǐƊ ودون Ɨيǈسن الơ Ɗدود مبدơ ǑƼا وǌعلي ƾƽالمت ƗيƱƺضمن الت ƗلƤتكون داƊبمبد 
Ưويƶالت.  

 ƗƮاƤال Ɨواريƶما الƊparticular average Ɗ إذ ÜƗعام Ɨتبر عواريƶي Ǚ ما ýك ǑǌƼǈ اǌ
ƺالت Ƈسو Ɣبسب Ɨذيƹاأل ƻكتل Ǌمن عليƌر مƱƤ Ƴوƿمن و Ɨƞاتǈ ƖسارƤ ƻو التستيƊ  ƻلي

Ɗو الơƬن Ɗو التƽريƊ Ƹو ƹير ذلك من األسباƔ المƮǈوƭ عليǌا ǑƼ وƛيقƗ التƋمين من 
  .ƱƤƊار البơر

 ƗركƬ ǅƨا وتلتǌǈم Ǌسƽǈ المتضرر ƭƤƬال Ɨوليƌمن مس ƗƮاƤال ƖسارƤال ǉذǋ وتكون
  .التƋمين البơرǐ بالتƶويƯ كما وƴƿ اǙتƽاƾ عليǊ بالƶقد

  
  :ديةاألضرار الما: الفرع األول

  .ƨئǑ للƇǑƬ المƌمن عليƞǊ وǑǋ الƤسائر الƤاƗƮ التǑ يǈتƝ عǌǈا ǚǋك كلƊ Ǒو
  :الكليةالهƿǘ الكلي أو الخسارة  -1

 Ɨالكلي ƖسارƤال ǅاس Ɨƛالكار Ǐعل ƾلƱي Ǌمن عليƌالم ƇǑƬلل Ǒك الكلǚǌال ƖورƮ ǑƼ
   ƖارùسƤ ونùن تكƊ إما Ǌمن عليƌالم ƇǑƬا الǌل Ưرƶيت Ǒالت Ɨالكلي ƖسارƤال ǉذǋو  Ɨùكلي
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ơكميƊ Ɨو ơقيقيƗ والƤسارƖ تكون كليơ ƗقيقيƗ إذا ما تƶرƯ الǚƶƼ ƇǑƬ للǚǌك ولǅ يùƶد  
 Ǌمن عليƌالم ƇǑƬا الǌيƼ Ưرƶيت Ǒالت Ɨالơتلك ال Ǒǋ Ɨكميơال Ɨالكلي ƖسارƤما الƊ وداƞمو
 Ɨالơال Ǐإل Ǌعودت Ǌƶيمكن م Ǚ مما Ǌǈمن عƌالم ƇǑƬضرار للƊ اǌǈع Ɲتǈي Ɨريơر بƱاƤلم

  1ليǌا سابقاالتǑ كان ع
  :الهƿǘ الجزئي  -2

 Ǒǋو ƻر والتلƱƤلل Ǌمن عليƌالم ƇǑƬمن ال Ƈƨƞ Ưرƶت ýƛتم ƖورƮال ǉذǋ ǑƼو
    Ɨùيقƛو ǑùƼ Ɩذكورùالم Ɨمن الكمي ýƿƊ ýƮت ƚيơب Ɨǈمƌالم ƴالبضائ Ǐعل ƔƮǈت ƖسارƤ

  .2التƋمين
   ǊùǈƊ إذ Ǌùكميت Ǐعل Ʃولي Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال Ɨوعيǈ Ǐعل Ɨƛالكار ƔƮǈد تƿ كما

  .يما من ơيƚ الكǅ والوƨن لكǙ Ǌǈ يƮلƠ لǚستƶماý المƶد لǊيýƮ سل
  

  :المصاريف :النقديةالخسارة : الفرع الثاني
 ǉرƛƊ ƾقيơو تƊ Ǌǈمن مƌر المƱƤال ƾقơت ǐادƽلت ƾƽǈت Ǒالت ƻاريƮعموما الم Ǒǋو
 Ǌǈمن عƌالم ƇǑƬال Ɨيئǌت ƖعادǗ Ɨالمبذول ýاألموا Ɨسبǈ ƖسارƤال ǉذǋ ن تكونƊ وكما يمكن

ǌǈا تمƩù  األǈواƳ من الكوارƤ ƚسارات ƤاƗƮ ألدƖ لƻ البضاعÜƗ وتƶتبر كǋ ýذǉ كƎعا
المƌمن وơدƊ ǑƼ ǉموالǊ الƤاƗƮ كƎعادƖ لƻ البضاعƗ بƶد تمƾƨ األƹلƗùƽ األùƮليƊ ÜƗو   

السƽيƗǈ من الơريƊ ƾو الƺرƾ وƿد تكون مƮاريƻ تبƶيƗ كمƮاريƻ المƶايǈǗ  Ɨǈقاذƽǈقات 
ƖبرƤوال.  

  

Ƥسارات الƶامƊ Ɨو المƬتركƗ وǋ ǑƼ Ǒǋذǉ الơالƗù تلùك   وتƶتبر من المƮاريƻ ال
  ǅǋاùويس Ɨريơالب Ɨلơللر Ɨامƶال Ɨمǚالس ƾقيơت ýƞƊ ا الربان منǌب ǅيقو Ǒالت ƻاريƮالم
   ƴùƿالوا Ɨاعùو البضƊ Ɨǈيƽمالك الس Ƈسوا Ɨلơالر ǑƼ Ɨمǋالمسا ƻراƱاأل ƗƼا كاǌيتƱƺت ǑƼ

Ƥمن ال Ǌمن لƌالم ƔيƮǈ من عموماƌالم ýمơا ويتǋقاذǈإƗامƶال Ɩت  وذلك سوا 3سارùǈكا Ƈ
Ǐơمض ƇاƨƞƊ Ɨامƶال ƖسارƤال     Ɨùامƶال ƖارùسƤال ýكùƬد تƿو ƴو البضائƊ Ɨǈيƽا من السǌب

                                                 
  .187مơمود سمير الƬرƿاوÜǐ الƱƤر ǑƼ التƋمين البơرÜǐ مرƴƞ سابƭ Üƾ . د - 1
  .432مơمود سمير الƬرƿاوÜǐ مرƴƞ سابƭ Üƾ . د - 2
3 -  ÜرƮاƶالم ǐرơون البǈدر لقواعد القاƮكم ǑمǚسǗا ǐرơون البǈالقا ÜƔƞمد رơم ǏƽƱƮم Ǒربƶال Ɣالمكت

 Üƚديơ1990ال ƭ ÜƗربيƺر المƬǈدار ال Ü205.  
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  Ưùƶمن ب ƭلƤالت ƖورƮ ǑƼ ýاơو الǋ كما ƴو البضائƊ Ɨǈيƽالس ƾơد تلƿ Ɨضرارا ماديƊ
Ƽ ǐرǌا القǋارƲتǈا Ɣبسب Ɨǈيƽا السǌقƽǈد تƿ ƻاريƮم ýكƬ ǑƼ د تكونƿو Ɨǈيƽالس ƇاƨƞƊ Ǒ

ǚƛم Ɨويƞال ýواơاأل Ƈسو Ɣبسب Ɛǈد المواơƊ1.  
     ƨرùبƊ نùم Ǌùلƶƞي ǐذùالقدر ال Ɨميǋمن األ Ǌل ǅاƨالت Ưويƶمن بالتƌالم ǅاƨوالت
الǈƶاƮر التǑ يتميƨ بǌا عقد التƋمين البơرǐ ذلك Ɗن ƊساƩ إبراǅ المƌمن لǊ الƶقد التƋùمين  

يƗ بمùƽردǉ وألǙ Ǌùǈ   كان من ƹ ýƞƊايƗ واơدƖ وƊ Ǒǋن Ǚ يتơمƊ ýضرار المƤاƱر البơر
يمكǊǈ مواǌƞتǌا ƤاƗƮ وإǌǈا ƿد تمƤ ýƛسارƞ ƖسيمǙ Ɨ يمكن للمƌمن لǊ مǌƶا الƶودƖ بƶدǋا 
للمƲǈومƗ اƿǙتƮاديƗ لو لǅ يضمن لǊ عقد التƋمين إمكاǈيƞ Ɨبر ضررǉ بما يقدمǊ لǊ المƌمن 

  ƨùالتميي Ɩضرور Ǐإل ƖارƬǗدر اƞا تǈǋو Ɨالمالي Ǌذمت ƔاƮƊ عما Ưويƶت Ƹين  من مبلùب
المبلƸ المذكور ǑƼ وƛيقƗ التƋمين وǋو يùƬكý   األƤير ǋو ذاƋ ǋمينومبلƸ الت ƶويƯمبلƸ الت

  Ǚإ Ǌùمن لƌللم ǊكملƋب ƴƼيد Ǚ Ƹذا المبلǋو Ǌمن لƌالم ǉاƞمن تƌامات المƨلتǙ ǏƮƿد األơال
إذا كان التƋمين كليا ǐƊ يƿ ǑƱƺيمƗ الƇǑƬ المƌمن عليǊ وكاùǈت الƤسùارƖ كليƊ ÜƗùمùا     

Ƽ Ưويƶالت   ǑùƼ ونùويك Ǌǈمن مƌر المƱƤال ƾقơد تǈمن عƌالم Ǌديƌي ǐالذ Ƹو ذلك المبلǌ
Ǚ دود الضرر المتكبدơ مينƋالت Ƹمن مبل ýƿƊ Ưويƶالت Ƹيكون مبل Ɩوعاد ÜرƛكƊ.  

وƼيما يتƶلƾ بتسويƗ الكارǊǈƎƼ Ɨƛ يƊ Ɣƞن ƽǈرƾ بين تقدير التƶويƯ إذا كان التƋمين 
السƽيƗǈ موضƿ Ɨơيمتǌا ǑƼ وƛيقƗ التƋùمين ƎùƼن   علǏ السƽيƊ Ɨǈو كان علơ ǏالƗ تكون Ƽيǌا 

Ɗ ÜƸذلك المبل ƴƼمن يدƌد  مالمùǈا عǌقا لقيمتƼا وǌتقويم ƴيق ǊǈƎƼ Ɨيقƛبالو Ɩددơتكن م ǅا إذا ل
   Ǌùمن عليƌùالم ƇǑƬما إذا كان الƊ ÜƗتلك القيم ƩساƊ Ǐعل Ưويƶالت ƴƼويد Ɨلơالر Ɨبداي

وذلك سواƊ Ƈكان ضررا كليا Ɗو بضاعƎƼ ÜƗن المƌمن يلتǅƨ بتƶويƯ الضرر الơاýƮ بǌا 
ƨƞئياÜ وعموما ƎƼن المƌمن مǈاƱ بǌƶدتƞ Ǌبر ضرر المƌمن لǈ ǊتيƗùƞ تơقƾù الùƱƤر    

  .2المضمون بوƛيقƗ التƋمين
  

                                                 
القاǈون البơرǐ الليبÜǑ المكتƔ المƮرǐ الơديƚ للƱباعƗ والƬǈرÜ اǗسكǈدريÜƗ : مơمود سمير الƬرƿاوǐ . د - 1

 ÜǏاألول ƗƶبƱ1970الÜ ƭ 487.  
وƿد ƿƊرت المơكمƊ Ɨن : ر ƹ Üير مƬǈو1994ماǐ  2مƌرƿ3322  ǑƼ Ƣرار المơكمƗ اǙبتدائيƗ بƽƮاƩƿ عدد  - 2

 Ɨǈيƽقاذ السǈإ ƻاريƮتيتيكا"م " ƴالبضائ Ǐعل Ɨǈمƌالم ƗركƬملت الơت Ǌبƞوبمو ƗتركƬسائر المƤد من الƶي Ɵوǈƞمن ال
ƖسارƤبال Ɨمǋمن المسا Ƈƨƞ اǋرǌƲ Ǐت علǈكا Ǒالت.  
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  :القيم التي يمكن تأمينها تأمينا بحريا وتقويمها: المطلب الثاني
   

السير  األƊ ýƮن التƋمين البơرǐ يمكن إبرامǊ علǏ كý األƬياƇ المƶرضƗ ألƱƤار
 ýƮƽال Ǌعلي ƭǈ و ماǋر وơالب ǑƼ358  Ǒإذ يقض Ɨسيǈالتو Ɨريơالب Ɨاريƞالت Ɨلƞمن الم

 Ǐمين علƋالت ƨواƞار   "بùƱƤأل Ɨùن يكون عرضƊ ǊǈƋƬ ومن ýللتقدير بالما ýابƿ ƇǑƬ ýك
Ɨơǚالم " Ɩالماد Ǌت عليƮǈ و كذلك ماǋمر  93وǙ07.95من ا  ƖائدƼ Ǌل ƭƤƬ ýيمكن ك

ƖرƬير مباƹ وƊ ƖرƬمبا  Ɩائدƽذلك ال ǑƼ بما Ǌǈمƌن يƊ رƱƤ Ƴوƿو Ɣاǈتƞو اƊ ýما Ʋƽơ ǑƼ
Ɩوƞالمر.  

ƿǚƱǈرعين واƬن المƊ Ǚاإ  ǐرơمين البƋقد التƶل Ɨويضيƶالت ƗيƮاƤلل ƾضي ǅǌƼ من
 Ɩقرƽا بالǌعلي ƭوƮǈ2الم  ýƮƽ298من ال ǅ.Ɣ. Ɩوبالماد Ɨسيǈتو Ɣ95  07.95من امر 

 ǙContrat يمكن Ɗن يكون إǙ عقùد تùƶويƯ   الƨƞائرǐ اللتين تƶتبران Ɗن عقد التƋمين 

indemnitaire    ǐرùơمين البƋùا عن التƮǈي ǅما لǌǈƎƼ ƻالƤم ƾاƽات ýر عن كƲǈال ƴƱبق
  Ɨùريơالب Ɨلơالر ƇاǈƛƊ رينƼبالمسا ƾơن تلƊ يمكن Ǒالت Ɨيǈضرار البدǖل Ɨسبǈبال ƭاƤƬǖل

Ɨسيǈالتو Ɨريơالب Ɩارƞالت Ɨلƞا مǌتǈتضم Ǒت القواعد التǈمر  وبذلك كاƊ07.95و  ǐائرƨƞال
ǅǌ إǙ السƽن والبضائƴ وبƯƶ األùƬياƭ  Ƈ التƋمين البơرǐ علǏ األضرار Ǚ تƮƤ ǑƼو

     Ưùƶب Ɣùǋذلك ذùل ƭاƤùƬاأل Ǐعل ǐرơمين البƋالت Ǐعل ƗبقƱǈير مƹ Ǒǋو ǎرƤاأل
 ǊǈƊ Ǐإل ƗلƋالدارسين للمس" ǐالذ Ƴذا الموضوǌب ƗƮاƤ ǅكاơƊواعد وƿ ƴوض Ɣơمن المست

ما يتƶلƾ بǈقý الركاƔ بơرا ơتǏ يƮبƠ تƬريǈƶا البơرǑƼ ǐ مادƖ التƋمين لǊ بالƸ األǋميƿ Ɨي
تباين "يƱǈبƾ كذلك بالǈسبƗ للتƋمين علǏ األƤƬاƭ وذلك لتǑƼǚ ما ƿد يǌƲر من ǈقƊ ƭو 

     Ǐùمين علƋùالت ǑùƼ منƌùو المƊ Ǌمن لƌمن الم ýبين ك Ɨات المبرمƿاƽتǙا ǑƼ Ưموƹو
ƭاƤƬ1األ.  

يƗ بالǈƶوان الƛاǑǈ من الكتاƔ السادƩ لمƤتلƻù  ولقد تƶرضت مƞلƗ التƞارƖ البơر
 Ƴموضو Ǒǈاƛال Ɣالبا ýاوǈن وتƽالس Ǐالتامين عل ýاألو Ɣالبا ýاوǈتƼ ǐرơمين البƋالت ƳواǈƊ

األƤرǎ للتƋمين البơرǐ   التƋمين علǏ البضائƊ ƴما الباƔ الƛالƼ ƚقد تƶرƯ لمƤتلƻ الƶقود
 ýƮƽبال Ƈاƞ 358إذ  Ǌǈا"ا ƖرƞƊ Ǐمين علƋالت ƨوƞي    Ʋùƽơال ƻاريùƮور ومùƞواأل ýقǈل

                                                 
1 -  Ǒابǈƶمد الơƊ : ƭ ƾساب ƴƞمر ǐرơون البǈ114القا.  
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    ýùابƿ ƇǑùƬ ýùك Ǐعل Ɨعام ƗƽƮوب ƗمولƋالم Ɵان واألرباƱاألو Ǐإل ƖعادǗا ƻاريƮوم
من  363كما تƶرƯ الƊ ǊǈƋƬ Ɨ" ýƮƽن يكون عرضƗ ألƱƤار المơǚللتقدير بالماý ومن 

ǅ.ت.  Ɩارùعب Ǒǋ Ǒمين التƋالت Ɩقود إعادƶب ƗƼروƶقود المƶال Ǒǋمين وƋالت ƾيƛقود توƶل ÜƔ
عن عقود تƋمين المƌمن ƽǈسÜǊ وعموما ƎƼن عقد إعادƖ التƋمين يƌدǐ إلǏ تقاسǅù تبùƶات   

  .الƽواƴƞ والتƶاون عالميا علƞ Ǐبرǋا
الƨƞائرǐ بالýƮƽ الƛالƚ تơت عùǈوان ơƊكùاƤ ǅاƗùƮ     07.95وƿد تƶرƊ Ưمر 

لǏù  بالتƋميǈات البơريƗ بالقسǅ األوý للتƋمين علǋ Ǐيكý السƽيƗǈ وبالقسǅ الƛاǑǈ للتƋùمين ع 
Ɨات المسئوليǈميƋلت ƚالƛال ǅوبالقس ƗǈوơƬالم ƴالبضائ.  

  
  :بحرياالقيم المؤمنة تأمينا  :األولالفرع 

    Ǒùǋو Ɨيùر األساسùƮاǈƶال Ɨملƞ Ǐساسا علƊ ƨيرتك ǐرơمين البƋالت Ƴإن موضو
    Ưùƶب Ǐùمين علƋùوالت Ɨǌƞ من ƴن والبضائƽالس Ǐمين علƋالت ǐƊ ƇياƬاأل Ǐمين علƋالت

 Ǒǋو ǎرƤاأل ƇياƬاأل ýƮƽا الǌعلي ƭǈ 358ما ǅ.ت. Ɩوالماد Ɨسيǈتو Ɣ93    رùمƊ نùم
07.95 ǐائرƨƞال.  

  

Ǘنتأمين  :أوƻالس:  
   Ɨùơǚللم ƗơالùƮال Ɨائمƶال Ǒǈƶي ǐوالذ ǐرơون البǈالقا ǑƼ اǌومǌƽقا لمƼو Ɨǈيƽالس
البơريƗ والمƗƮƮƤ لǌا علǏ وǊƞ اǙعتيادÜ والتƋمين Ǚ يƬمƞ ýسǅ السƽيơƼ ƗǈسƔ إǈمùا  

 Ǐيضا إلƊ ا       يمتدǌيتơǚùƮل ǐرورùا ضùǋودƞا ووùǌǈا مƇƨùƞ رùتبƶت Ǒا التǌقاتơمل
 344إلÜ327   Ǐù وƿد تǈاولت مƞلƗ التƞارƖ البơريƗ التوǈسيƮƼ ǑƼ Ɨولǌا من 1واستǚƺلǌا

 ýƮƽال Ǐتضƿن إذ اƽللس ǐرơمين البƋالت Ƴ327موضو   Ǐùمين علƋن التƊ Ɨلƞالم Ʃƽǈ من
ơ ǑƼت وǈمكان كا ǐƊ ǑƼ ƳاƱقǈا بدون اǌǈيضم Ɨǈيƽالس  ǚوالم Ɩدùوالم Ɨùلơدود الر  Ɨùơ

الƨƞائرǐ الموضوƳ ذاتǊ تùơت   07.95ذلك تǈاوƊ ýمر المƮǈوƭ عليǌا بƶقد التƋمين ك
   ƳŇرùƬا للمùƼǚƤو Ɨǈوǈƶال ǉذǌوب ǐائرƨƞال ƳŇرƬوالم Ɨǈيƽالس ýيكǋ Ǐمين علƋوان  التǈع

 Ǒسǈن [التوƽالس Ǐمين علƋالت ǑƼ[ ǈمت Ɨǈيƽللس ƾالضي Ǐǈƶالم Ǐǈتب ǊǈƊ راǋاƲ ا  يبدوùضƿا
                                                 

1 Rodière, opcit, P459 
   22- 20، ص2005محاضرات في القانون البحري، جامعة الجزائر آلية الحقوق بن عكنون : زي عبد الرحمانمل. أ -
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 Ɩالماد ǑƼ ǉوردƊ ما ƴ128م       ýùيكǌال ýمùƬي ǐذùال Ɨǈيƽùللس ƴùالواس Ǐǈƶللم Ǒǈمن تب
ƾơ1واللوا.  

 Ɩن من المادƽالس Ǐمين علƋالت Ƴموضو ýاوǈد تƿ122و  Ɩالماد Ǐ135إل   Ʃùƽǈ من
  .األمر المذكور ƽǈƈا

ويميƨ الدارسون بين ǈوعين من التƋمين علǏ السƽن ƼتƋمين السƽيƗǈ إمùا Ɗن يكùون   
ơلƊ Ɨو لمدƖ مƶيƮ ǑƽƼ ƗǈورƖ التƋمين بالرơلƗ يƞرǐ ضمان المƌمŇن من الوƿت الùذǐ  بالر

يبتدƼ ƏيơƬ Ǌن البضاعƗ إلǏ وƿت اǈǙتǌاƇ من تƽريǌƺا علƊ Ǐن Ǚ يتƞاوƨ ذلك الضùمان  
  Ɗدùيب ǐت الذƿو الوƊ ودƮالمق Ƈاǈالمي Ǐإل Ɨǈيƽالس ýوƮر يوما من وƬع ƗمسƤ ǉدرƿ ǚƞƊ

  .ƤƊ ƗرƼǎيơƬ Ǌن البضاعƗ ألýƞ رơل
  Ɨǈيƽùالس Ʊك رباƼ تƿمن و Ɗن يبدŇمƌن ضمان المƎƼ ƗǈơƬ ر بدونƽالس Ɨالơ ǑƼ ماƊ

  .Ɗ2و رƴƼ مراسيǌا ويǈتǑƼ Ǒǌ وƿت إرسائǌا Ɗو ربǌƱا ǑƼ المكان المقƮود
  ƾùƽمين المتƋالت ǅلوƶم ýن كامŇمƌالم ƾơ يكون منƼ Ɨǈيƶم Ɩمين لمدƋما إذا كان التƊ

Ɗ كǚǌال ƖورƮ ǑƼ قدƶال Ɩلمد Ǌماعليǌب ýمơالمت ǑلƤا   . و التùمǌب ǚمơتùيكن م ǅما إذا لƊ
  ƣاريùبين ت Ǒالت Ɩعن المد Ǚإ Ǌقơ يكون من Ǚ ƗƮاƤار الƱƤباأل ƾلƶمين المتƋالت ǅلوƶمƼ

 ǑلƤو التƊ كǚǌال ǑƼ Ɣالمتسب ƚادơال ƣار وتاريƱƤباأل ýمơالت] ýƮƼ335 ǅ ت.من. Ɣ
Ɨسيǈتو[  ǐائرƨƞال ƳŇرƬالم Ǌإلي ǎتدǋا ýơال Ʃƽǈ]ال Ɩمر  130مادƊ 95.07من[.  

ويƶتبر ǋذا التمييƨ مراعاƖ من المƬرعين لقواعد اƮǈǗاơ Üƻيƚ لǅ يýƶƞ المƌمŇن 
   Ǚ Ǒùالت Ɨùالơار وبين الƱƤاأل Ɲتائǈب ǚمơإذا كان مت Ɨالơ بين Ɨديƿاƶالت Ɨǈالمكا Ʃƽǈ ǑƼ

ƿيمƗù  وǙ يƞوƨ لكý من الƱرƼين إذا كاǈت القيمƗ المƌùمŇن بùǌا   .يكون Ƽيǌا متơمǚ بذلك
مرتضاƖ إبدالǌا بƋيƿ ƗيمƤƊ Ɨرǎ وǑǋ تƬمƞ ýرǅ السƽيƗǈ وǙƈتǌا المơركƗù مùƶا ولùذلك    

ƻاريƮا من المǋيرƹا وǌن عليŇمƌا المǌيƼ بما ƴقات والتوابơالمل ƴميƞ.  
  Ɨùركơا المǌتǙƈو Ɨǈيƽالس ǅرƞ سائدا بين ƨكان التميي ǊǈƊ ýاƞذا المǋ ǑƼ Ʋơǚوالم

Ƭتمý علǋ Ǐذا التمييƨ رǊǈƊ ǅƹ يمكن تơديùد ƿيمƗù كýù    لكن اليوǑƼ ǅ وƛائƾ التƋمين Ǚ ت

                                                 
1   ǅǈاƹ بن Ǒعل : ƭ Üƾساب ƴƞ173مر.  
2   ýƮƽ328ال ǅ.ت.Ɣ . Ɩالماد Ǌتقابل Ɨسيǈمر  123توƊ 59.07من ǐائرƨƞال.  
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عƮǈر مǌǈما مƽǈردا عن اƤǓر إƊ Ǚن تƋميǌǈا يكون علǏ القيمƗù اƞǗماليƗù لكýù مùن     
  .1الƮǈƶرين

   ýùƮƽن الùم ƖيرƤاأل Ɩقرƽال Ǌت عليƮǈ قدƼ Ɨǈيƽالس ƴلتواب Ɨسبǈما بالƊ331   نùم
ǅ.ت. Ɨسيǈتو Ɣ"Ǐعل ǅيبر ǊƤما كان تاريǌمين مƋعقد ت ýات    كùقơن الملƋùƬ ǑƼ رادƽǈا

والتوابƴ يترتƔ عƮ ǑƼ Ǌǈورǚǋ Ɩك السƽيƊ Ɨǈو التƤلǑ عǌǈا ƱرƟ القيمƗ المƌمƗǈŇ بǌا تلك 
Ɨǈيƽللس Ɩالمرتضا Ɨمن القيم ƴقات والتوابơالمل."  

 Ɩالماد Ǌت عليƮǈ Ǌسƽǈ مر  128األمرƊ 95.07من   ǐرùائƨƞال "   Ɨùالقيم ýمùƬت
ơالم Ɩƨǌƞواأل Ɨǈيƽالس ýيكǋ Ɨالمقبول  ÜǊùن لŇمƌا المǌيملك Ǒا التǌƶا وتوابǌقơا ولواǌل Ɨرك

   ƭوùƮƤب Ɩدùơ Ǐعل ƴتموين يق ýا كǌƞارƤ Ɨالموضوع ƇياƬواأل Üاǌǈذلك تموي ǑƼ بما
    Ɨùالơ ǑùƼ Ɨùالمقبول Ɨا من القيمǌمقابل ƯƽƤي ÜǊن لŇمƌا المǌيملك Ǒالت ƾơواللوا ƴالتواب

ƔكتتاǙا ƣما كان تاريǌم ǑلƤو التƊ Ɨالتام ƖسارƤال."  
ما ورد بالƮǈين يƌكد الƮبƗƺ التƶويضيƗ لƶقد التƋمين البùơرǐ ولقùد وùơد     إن

المƬرƳŇ التوǈسǑ وƲǈيرǉ الƨƞائرǐ بين ƞميǈƊ ƴواƳ عقود التƋمين سواƇ مǌǈا بالرơلƊ Ɨùو  
 ǊǈƎƼ مينƋعقد الت Ƴوǈ يا كانƋƼ Üاǌو كرائƊ Ɨǈيƽالس ǑƼ ويتƽالت ƖورƮ ǑƼ وذلك Ɨǈيƶم Ɩلمد

لك الƞديد Ɗو المكترǐ بƬرƊ Ʊن يƶلǅ المƌمŇن بذلك ǑƼ بơر عƬرƖ يستمر ƿاǈوǈا لƽائدƖ الما
 Ǌإلي Ƈو الكراƊ ويتƽبالت ǅǚعǗا Ʒبلو ǅر من يوǌƬ ýǚƤ قدƶال ƣسƽن يƊ يرƤذا األǌول ǅياƊ
  ýùك ǑƼو Ǌب ǅǚعǗا Ǐر يوما علƬع ƗمسƤ د مرورƶب Ǚر إƛƊ ǐƊ ƣسƽيكون لذلك ال Ǚو

لمتƶاƿد األƮلǑ مƴ المƌمŇن ملƨمùا بƋùداƇ كامýù    الơاǙت يبقǏ المƽوŇت Ɗو المكرǐ وǋو ا
Ƈو الكراƊ ويتƽالت ýبƿ اǌلƞƊ ýاơمين الƋالت ǅاليƶ2م.  

ǅ التƋùمين  مƶلوبالكراǙ Ƈ تơيý الديون المتƶلقƗ ذلك Ɗن عمليات التƮرƻ بالبيƊ ƴو 
 ǐترƬالم Ǐإل ǐو المكترƊ ƴمن البائ] ýƮƽ343ال ǅ.ت.Ɨسيǈتو Ɣ[  و] Ɩن   135المادùم

  .]الƨƞائرƊ95.07 ǐمر 
  

                                                 
1 Rodière, opcit, p 459. 
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علǊǈƊ Ǐ يƔƞ التمييƨ بين تلك الơالƗ التǑ تكون Ƽيǌا ƿيمƗ السƽùيƗǈ مبيƗùǈ بالƶقùد    
    Ǐùمين علƋùالت Ɨùرامƹ Ɨد تسويǈع Ɨǈيƽالس Ɨديد لقيمơذا التǋ ýƛا مǌيƼ Ɣيƺي Ǒالت Ɨالơوال

  السƽن
 Ɨن القيمƎƼ دƶت ǅا ولǌلتơر ƇاǈƛƊ Ɨǈيƽك السǚǋ ƖورƮ ǑƼ نƎƼ ÜǏاألول Ɨالơلل ƗسبǈالƼ

لمتƾƽ عليǌا والمơددƖ بالƶقد Ǒǋ التǑ يƌديǌا المƌمŇن للمƌمŇن لǊ كاملƗ وƱبƶا إǙ إذا دƴùƼ  ا
ơƊد األƱراƻ بكون تلك القيمƗ المرتضاǙ Ɩ تمýƛ القيمƗ الơقيقيƗ للسƽيƗǈ سواƇ كان ذلùك  
  ýùƮƽال ǑƼ اǌعلي ƭوƮǈالم Ǒǋو ǎرƤت األǙاơما الƊ Ɨقيقيơا الǌيمتƿ من ýƿƊ وƊ رƛكƊ

331 ǅ.ت.ت Ɣ Ɩر عن المساعدƞاأل ǎو دعوƊ ƗتركƬسائر المƤال ǑƼ Ɨمǋالمسا Ǒǋو Ɨسيǈو
  .Ɗو اǈǗقاذ ǊǈƎƼ تơدد ƿيمƗ تƋمين السƽيƗǈ مƴ مراعاƖ كý دعوƖ من ǋاتين الدعوتين

ويƬابǊ المƬرƳŇ الƨƞائرƲǈ ǐيرǉ التوǈسǑƼ Ǒ تسويƗ التƋمين علǏ السƽùن ويƞسùد   
  .95.07من Ɗمر  129و  128ذلك ǑƼ المواد 

  
   :البƮاعةتأمين  :اƙاني

تƤضƴ البضائǑƼ ƴ التامين البơرǐ لƲǈاƤ ǅاƭ يơكمǌاƼ ÜالتƋمين عن البضائƴ إما 
 Ǐقد السائر ويسمƶقد بالƶوإما ي Ɩدơوا Ɨلơر Ǐعل Ǚإ Ǌولƶƽم ǐرƞي Ǚ ƭاƤ قدƶب ǅن يبرƊ

وتسمǏ وƛيقƗ اƬǙتراك Ǚن المƌمŇن لǊù يƶتبùر    1كذلك بالوƛيقƗ الƶائمƊ Ɨو عقد اƬǙتراك
ƛابƗ مƬترك لدǎ المƌمŇن بدǙ من إبراǅ عقد مستقý بمǈاسبƗ كý عمليơƬ Ɨن تقýǚùƤ ƴ  بم

 Ɨالتالي ƭائƮƤقد السائر بالƶال ƨوبذلك يتمي ÜƗيقƛا بالوǌعلي ƭوƮǈالم Ɩترƽال :  
  .تơديد البضائƴ المƱƺاƖ تơديدا دƿيقا عǈد إبراǅ الƶقد -
  .تكرار عمليات الơƬن وتƶدادǋا -
- ƗƽƮمن بƌيضمن الم   Ǌùعلي ƾاƽتǙا ǅما ت Ɣسơ نơƬت Ǒالت ƴالبضائ ýك Ɨتميơ

  2مقدما دون ơاƗƞ إلǐƊ Ǐ إƞراƞ Ƈديد من ơƊد الƱرƼين

                                                 
1 Arnould : The law of marine insurance and average 15th by lord charly of Kendal and CT 
bail ache, London, 1961. 

  . 135، ص 1993الكویتي، جامعة الكویت، سنة التأمين البحري في القانون : یعقوب یوسف صرخوه . د -  2
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ýƮƽتراك الƬǙعقد ا Ǐعل ƭǈ دƿ345و  ǐالذ ýƮƽال ƭǈ كما Ɨسيǈتو ÜƔÜت Üǅ
 ǊيƼويد وƨمين بالتƋقد التƶب ƻروƶالم ƖورƮ Ǒǋبر عقدا سائرا وƶت ǎرƤƊ ƖورƮ Ǐعل Ǌيلي
يضمن المƌمن ǏƮƿƊ مبلƸ يǈƶيǊ اǙتƽاƾ علƊ Ǐن يǅƮƤ مǊǈ مقدار المبالƸ التƊ Ǒمن بùǌا  

توǈسǑ المùادƖ  علǏ البضائƴ المƮرƟ بǌا كمضمون التƋمين ǑƼ كý وسقƗ ويقابý الýƮƽ ال
  .الƨƞائرǐ 07.95من Ɗمر  139

 ýƮƽال ǅكاơبقا ألƱ Ɨ346والبضاع ǅ.ت. Ɩوالماد Ɨسيǈتو Ɣ137-1    رùمƊ نùم
الƨƞائرǐ تكون مƌمǈا عليǌا بدون اǈقƱاƳ وǐƊ ǑƼ مكان كاǈت وبالƱبƎƼ ƴن ذلùك   07.95

ơ ǑƼ ƻدود الرơلƗ المتƾƽ عليǌا بين الƱرƼين وǋدا اǙتƽاơ ǑƼ ƾالƗ اýǚƤǗ مùن ùƱر  
   Ɩدùرت مùمين وذلك كلما مƋالت ǅلوƶم ǑƼ Ɩيادƨال ƔلƱ ǑƼ ƾơمن الƌللم ýوƤي Ǌمن لƌالم
  ƻراùơǈقد من اƶال ǅإبرا Ɨا ساعƶƿيكن متو ǅما ل ýƮơ و كلماƊ ƗامƿǗا ǑƼ Ɨير اعتياديƹ

ǚƛالسير م ǑƼ.  
 Ɩن المادƊ Ǚ2-137إ  Ɩيادƨال ƔلƱ ǑƼ منƌللم ýوƤالم ƾơال Ǐر إلƬت ǅل ǐائرƨƞ

  .لتƋمين وƬƊارت ƼقƱ إلƊ Ǐن األƱƤار تبقǏ مƱƺاǑƼƖ مƶلوǅ ا
ولقد ƭǈ المƬرƳ التوǈسǑ علƞ ǏملƗ من اǙستǈƛاƇات التǑ يكون Ƽيùǌا المƌùمن   
 ƇاǈƛƊ ýƮاơال ƭقǈوال Ɨƿار السرƱƤƊ Ǒǋو Ɨللبضاع ƗلƮاơمن ضمان األضرار ال Ǐƽƶم

  .لǊ السƽر والضرر الǈاتƝ عن عدǅ لƻ البضاعƗ بƮورƖ كاƼيƗ وكذلك ƶƼƊاý المƌمن
    ýùƮƽال ǑùƼ Ɨاعùالبض ǅتسلي ǑƼ يرƤƋالت Ɨالơل Ǒسǈالتو ƳرƬر المƬي ǅ347ول 

ǅ.ت.Ɣ . Ɩالماد ǑƼ ǐائرƨƞال ƳرƬا المǌار إليƬƊ ينơ ǑƼ138  مرƊ 07.95من  ƖيرƤاأل
  .التǑ تتƶرǙ ƯستǈƛاƶƼƊ Ƈاý المƌمن لǊ التǑ تƶرƯ لǌا الýƮƽ التوǈسǑ المذكور ƽǈƈا

لتوǈسǑ والƨƞائرùƱǈ ǐاƾ الضùمان بالǈسùبƗ    إذا بƶد Ɗن ýƶƞ كǚ من المƬرƳ ا
 ýƮƽمن ال ýا كǋتضاƿا Ǒالت Ɩت المذكورǙاơبال ǉدداơا عادا وƶواس ƴ347للبضائ  Ǒسǈتو

ƨƞائرǐ ولقد وضƴ المƬرعان لƺرامƗ التƋمين علǏ البضائơƊ ƴكاƤ ǅاƗùƮ بùǌا    138و
 ùơمين البƋون التǈاƿ اتƽƮ ǅǋƊ تبر منƶي ǐالذ Ǒويضƶالت Ɗا المبدǌيƼ راعيا  ǚùƶƞ إذ ǐر

  ن ƹùùرامƗ التƋمين علǏ البضائǙ ƴ يمكن Ɗن تتƞاوƨ القيمƗ الواƴƿ تơديدǋا إƛر التƲǈير بي
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  ƿ.1يمتǌا مƶيبƗ وبين ƿيمتǌا وơ ǑƼ Ǒǋالơ ƗسƩƽǈ ǑƼ Ɨǈ المكان والƨمان 
لơقùوƲǈ   ƾرا لƱبيƶتǌاǊùǈƎƼ Ü وơمايƗù   وƲǈرا ألن بǈƊ ƯƶواƳ البضائƿ ƴد تƽقد

ǈسǈ ǑسبƗ اǗعƽاƇات المتƾƽ عليǌا بيǅǌǈ وتكون ساريƗ بقƴùƱ  األƱراơ ƻدد المƬرƳ التو
. Ɣ.ت.ýùƮƼ350 ǅ  [الƲǈر عن كý ما يمكن Ɗن يكون مǏƽƶ عǊǈ عادùǈƛƊ ƖاƇ السƽùر   

Ɨسيǈمر ] 2توƊ ǑƼ ýƮƽذا الǌل Ɨلƛمما Ɩد مادƞǈ Ǚ ينơ ǑƼ07.95    ǅùالقس ǑùƼ ǐائرƨƞال
ƗǈوơƬالم ƴالبضائ Ǐمين علƋالت Ǌǈالوارد ضم Ǒǈاƛال .Ɗ ومن Ɨرامƹ تقدير ýƶƞل Ǒƶالس ýƞ

 ýƮƽال Ƈاƞ قدƼ اǈوǈاƿ ƗمƲǈمين مƋ351الت ǅ.ن .تƋا وذلك بǋتقدير ƗريقƱ ددơلي Ɨسيǈتو Ɣ
ومơاƲƼو الƶواريات وذلك Ʊبقùا  " مراƿبǑ الƤسائر" :Ɗ Ɣوكǋ ýذǉ المǌمƗ لƤبراƇ يƶرƼون

 ǅƿمر رǖ07.95ل  ǅƿور ǅ46-96والمرسو .  
عليǌا بمƶرƗƼ الƤبراƇ وǋو القاعدƖ الƶامƗ لتơديد وبذلك يƶتبر تقويǅ األƬياƇ المƌمن 

ǅƞơ الضرر Ɗو الƤسارƖ المتكبدƖ ويƶتبر ǋذا الýơ من الǈاơيتين الƶمليƗ واƿǙتƮاديƗ مùن  
   ǑùƼ اùǌعلي ƭوƮǈالم ƗريقƱال Ǒǋو  Ɨƽالتال ƇياƬǖل Ɨسبǈبال Ǒǈلƶاد الƨبالم ƴالبي ƗريقƱ

Ǚ ƖيرƤاأل ƗريقƱال ǉذǋ نƊ ذلك ǐƨليƞǈǗون اǈد   القاùơ اùǌالتơ ýƞ ǑƼ Ǌمن لƌر للمƼتو 
    ƴùلبي Ɩƨǋاùƞ ƾوùد سƞتو Ǚ دƿ Ǌǈرا ألƲǈ Ɨاسبǈم ƻروƲ ǑƼ ǊسارتƤ ƨاوƞت Ǌيمكن ل

المùƬترǐ الوơيùد   األƬياƇ المƌمƗǌƞ ǑƼ Ɨǈ الوƮوý وƤاƗƮ إذا كان  المرسý إليǋ  Ǌو 
ƇǑƬال ƴالبضائ ǉذǌد لơت ƗريقƱ من وبذلك تكونƛلل Ǒتمơال ƯيƽƤالت Ǌعلي ǅتơي ǐد  الذùي

الƤسائر بواسƗƱ الƤبراÜƴƞǈƊ Ƈ ذلك ǅǌǈƊ يقومون بمƶايǈتǌما بƶد دعوƖ الƱرƼين وكý مùن  
ùǈوƳ الكارƗùƛ وƊسùبابǌا    عساǉ يǈƶيǊ األمر بواسƗƱ مكتوƔ مضمون الوƮوý مƴ تơديد 

  .ويكون لتقريرǅǋ بالǈسبƗ للơاكƼ ǅيما بين األƱراƿ ƻيمƗ تقرير اƤتبار
  تأمينا بحريا القيǃ اǓخرǌ الممكن تأمينها: ƙالƙا

إضاƗƼ لكý من السƽيƗǈ والبضاعƗ اللتين تƶتبران ǅǋƊ القيǅ التǑ تƤضƴù للتƋùمين   
ƿد Ʈǈا ǑƼ بƯƶ الƮǈوƭ القاǈوǈيƗù    07.95البơرƎƼ ǐن مƞلƗ التƞارƖ البơريƗ وƊمر 

                                                 
1 -  ýƮƽ349ال ǅ ت.من.Ɣ .Ɨسيǈتو  
-  Ɩمر 144المادƊ 07.95من  ǐائرƨƞال.  

2 -  ýƮƽال ƭǈ350 ǅ.ت. Ɣ" : ر عماƲǈال ƴƱبق Ǌلǚباستق ǚعام ƇاƽعǗذا اǋ يكونƼ ما Ƈاƽإع Ǐان علƼرƱال ƾƽإذا ات
ƽالس ƇاǈƛƊ Ɩعاد ýƮاơال ƭقǈال Ɣƞبمو Ǌǈم Ǐƽƶري"  
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ǈƊواƤƊ Ƴرǎ من عقود التƋمين البơرǐ وǑǋ تƬمƿ  ýيƹ ǅير السƽيƗǈ والبضاعƗ ولقد  Ǐعل
  .وǈسǑ بباƤ Ɣاƭ بǌا ơ ǑƼين لǅ يقǅ المƬرƳ الƨƞائرǐ بذلك ǌƮƤا  المƬرƳ الت

 ýƮƽال ƭǈ 358ولقد ǅ.ت. ǊǈƊ Ǐعل Ɨسيǈتو Ɣ"   ýùقǈال ƖرùƞƊ Ǐمين علƋالت ƨوƞي
   ƗƽùƮوب Ɨùلƞƌالم Ɵان واألرباƱاألو Ǐإل ƖعادǗا ƻاريƮوم Ʋƽơال ƻاريƮور ومƞواأل

ýابƿ ƇǑƬ ýك Ǐعل Ɨار  للتقدير عامƱƤأل Ǌن يكون عرضƊ ومن ýبالماƗơǚالم"  
  Ǒùالت Ɨالقيم ǉذǋ Üýقǈال ƖرƞƊ Ǒǋ ýƮƽذا الǌا بǌعلي ƭوƮǈالم ǅالقي ǉذǋ ǅǋƊ ومن
كاǈت تƶتبر مǈاƼيƗ لمبدƊ الƮيƗƺ التƶويضيƗ للتƋمين البơرǐ إƊ Ǚن المƨùǌƞين يƽضùلون   
    Ǒùسǈالتو ƳرùƬا المùǋƨاƞƊ ولذلك Üýاơما كان الǌم ýقǈال ƖرƞƊ ƾقاơاست ƱتراƬدائما ا

 ýƮƽر 358بالƊ ǐالذ ýƮƽبال ǊƼ359د    ƖرùƞƊ ƾقاơتùاس ƱترƬي ǅإذا ل ǊǈƎب Ǒيقض ǐالذ
وƮورƖ ذلك ơ ǑƼ ǊǈƊالƗ عدǅ وƞود   %60الǈقý مǌما كان الơاǌǈƎƼ ýا Ǚ تضمن إلơ Ǐد 

 Ɨƶواس ƗيƱƺت"ýاơا كان الǌد " مơ Ǐمين إلƋالت ýƤدئذ يتدǈƶƼ60%      ýùقǈال ǉرùƞƊو ƱùقƼ
ƶتبر من ǅǋƊ مميƨات ùƿاǈون التƋùمين   المƌمن عليǌا ميǋƨا المƬرƳ بدعوǎ التƤلǑ التǑ ت

 Ɨƞتيǈ اǌكملƋب Ɩرƞك األǚǋ Ɨالơ ǑƼ اǋǙوƊ ýƛتتم ýقǈال ƖرƞƊ عن ǑلƤور التƮو ǐرơالب
 Ɨǈيƽبار السƤƊ ƳاƱقǈا ƖورƮ ǑƼ ǑǌƼ Ɨيǈاƛما الƊ Üǐرơر بƱƤدƶب     Ɨùƛǚƛ ýùƞƊ Ƈاùقضǈا

 ýƮƽبال Ɨǈيƶر المǌƬƊ338 ǅ.ا  .ت ƖورùƮ Ǒùǋو Ɨƛالƛال Ɨالơما الƊ ÜƗسيǈتو Ɣ  ƇاƽùƮست
  Ʃƽǈùل ýقǈال Ɩرƞأل Ɨسبǈبال ǑلƤالت ǎدعو ƴضƤار وتƱƤمين األƋعقد الت ýمƬ إذا Ɨǈيƽالس

Ɨوالبضاع Ɨǈيƽا السǌل ƗƶاضƤات الƇراƞǗا.  
ولǅ يƭǈ القاǈون الƨƞائرǐ الƞديد وكذلك الوƛيقƗ الƨƞائريƗ للتƋمين علǏù السƽùن   

ýقǈال ƖرƞƊ Ǐ1عل.  
توǈسǑ ضمن ǋذا الباǋ Ɣو عقد توƛيƊ  ƾùما الƶقد الƛاǑǈ الذƭǈ ǐ عليǊ المƬرƳ ال

التƋمين وǋو عقد Ǚ يƶدو Ɗن يكون عقد تƋمين عادǐ يƤضƴ لما يƤضƴ لǋ Ǌذا األƤير من 
  Ǐùإل ƖارƬǗدر اƞوت ÜمينƋالت ǑƼ ƗơلƮر المƼتوا Ɩبات وضرورƛǘل Ɨالكتاب Ɩضرور ƚيơ

كƗ إعùادƊ  Ɩن عقد إعادƖ التƋمين Ǚ يǐƊ ƐƬǈ عƗƿǚ مباƬرƖ بين المƌمن لǊù األوý وùƬر  
 Ǌمن لƌمن الم ýƤدون تد ǅǌسƽǈƊ ينǈمƌو يكون بين المǌƼ مينƋو التǋمنƌالم ǅعموما إبرا 

ƈ اǈميƋت Ɨو البضاعƊ Ɨǈيƽالس Ǐعل  ÜرùƱƤال ƾقơت Ɨالơ ǑƼ ƚادơار الƛƊ Ǌسƽǈ Ɣǈƞي Ǒر كƤ
                                                 

1- Ǐعل  ǅǈاƹ بن : ƭ Üƾساب ƴƞ1-182مر 
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 Ɨوبقي Ɨالمالي ǊتƿاƱ ƾوƽد تƿ رƱاƤم Ɲتائǈ Ɣǈƞوت ƨاوƞت Ǌǈم Ɨاولơو مǋ من ذلك ƻدǌوال
تƋمين األƤرǌƮƤ ǎا المƬرƳ بالتƲǈيƲǈ ǅرا لما لǌا من ǋƊميƗ وتƛƋير اƿتƮادǋ ǐاǅ عقود ال

  .سواƇ بالǈسبƗ للمƌمن لƊ Ǌو للمƌمن وكذلك علǏ الơياƖ اƞǙتماعيƗ عموما
  

  :تقويم األموال المؤمن عليها :الثانيالفرع 
علùǋ Ǐذا  يرتكƨ عقد التƋمين علƞ Ǐبر الضرر الذǐ يلƾơ األمواý المƌمن عليǌاÜ و     

بقدر الضرر الذƮƊ ǐاƔ المƌمن لƹ Ǌير Ɗن المƌمن يكون األساƎƼ Ʃن التƶويƯ يƊ Ɣƞن 
 Ǌيمتƿ ر منƛكƋو بƊ Ǌيمتƿ من ýƿƋب ƇǑƬال Ǐمين علƋالت Ǐمد إلƶد يƿ Ǌل  

  
 Ǘأو : ǈر من قيمتƙبأك ƅالشي Ǎالتأمين عل:  

قيÜƗù وùǋذƿ   ǉد يƶمد المƌمن لǊ إلǏ التƋمين علǏ الƇǑƬ بمبلƸ يƞاوƿ ƨيمتǊù الơقي 
المبالǑƼ Ɨƺ التقويƿ ǅد تترتƔ علǏ إبراǅ عدƖ عقود يƌدǐ تƞميƴ مبالǌƺا إلǏ تƞاوƨ تلùك  
 ƖيرƤاأل Ɨƺن المبالƊ ƚيơو Üدơمين واƋعقد ت ǅبراǗ Ɨƞتيǈ Ɨƺد تكون تلك المبالƿ كما ÜƗالقيم

ن ơسن ǈيÜƗ كما ƿد تترتǈ ƔتيƗƞ تơايýù عùن   تǈ ƔتيƋƱƤ Ɨƞ يقƼ ƴيǊ المƌمن لǊ عƿد تتر
  .وǈ ƇيƗ س
  : المبالƸة عن حسن نية -1

 ýƮƽال ƭǈ318ي ǅ.ت. ǊǈƊ Ɨسيǈتو Ɣ"    Ɨùيمƿ ƾوùƽي Ƹùمبل Ǐمين علƋقد التƶǈإذا ا
  ǊùǈƊ بتƛ Ǐمت Ɨولو كان راضيا بتلك القيم ǊالƱإب ƔلƱن يƊ منƌللمƼ Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال

 ýتياơرير واƺت ýƮơ" دùقƶن الƎƼ Ɨƺالمبال ǑƼ ريرƺوالت ýتياơǙا Ɣياƹ ǑƼ ǊǈƊ Ǚون   إùيك
  .ơƮيơا ơ ǑƼدود القيمƗ الơقيقيƗ للبضائƴ المƌمن عليǌا وباƼ ǚƱيما يƞاوǋƨا

 Ɩالماد ǑƼ ƭǈ ينơ ǐائرƨƞال ƳرƬالم ǉاعتمد ýơال Ʃƽǈ105-2  مرƊ 95/07من 
Ǚ يدƴƼ المƌمن إǑƼ Ǚ ... عǈدما يتضƊ Ơن المبلƸ المƌمن عليǊ يƽوƾ القيمƗ القابلƗ للتƋمين 

Ɨالقيم ǉذǋ دودơ "ال Ʃƽǈ ونǈاƿ ǑƼ Ǒسǈرƽال ƳرƬالم ǉاعتمد ýơ1967  ýƮƽال Ɣسơ172 
 ǊǈƊ Ǐعل ƭǈي ǐالذ Ɨسيǈرƽمين الƋالت Ɨلƞد     "من مùقƶد الùƶي ýùايơالت Ɣاùيƹ ƖورƮ ǑƼ

   Ɨùالقيم ǉذùǋ تǈما إذا كا ƖورƮ ǑƼو Üمنƌالم ƇǑƬلل Ɨقيقيơال Ɨدود القيمơ ǑƼ اơيơƮ
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لقيمÜƗ وǋذا يǑǈƶ إلƺاƨƞ Ƈائيùا  مƮادƿا عليǌا ƎƼن الƶقد يبقơƮ Ǐيơا بالǈسبƗ لكامǋ ýذǉ ا
ƗƿادƮالم ǅعد ƖورƮ ǑƼ Ɩيادƨلل Ɨسبǈمين بالƋالت Ɨيقƛ1لو.  

   ǑùƼ Ǌùعلي ƭǈ قدƼ Ɨǈمƌالم Ɨالقيم ǑƼ Ɨƺالمبال ǑƼ ǐƨليƞǈǗا ƳرƬالم ƻƿما موƊ
 Ɩ3-27الماد  Ɨǈلس ǐƨليƞǈǗمين اƋون التǈاƿ ن  1906منƋب"   Ɨùيقƛو ǑùƼ Ɩالمذكور Ɨالقيم

لƾ بƱرǑƼ التƋمين ǌǈائيƗ بالǈسبƗ لقيمƗ الƇǑƬ المƌمن عليǊù سùواƇ   ا يتƶمالتƋمين تƶتبر Ƽي
 Ɨùيǈ سنơب ǅد تƿ ǅن يكون التقويƊ ƱرƬوذلك ب Ɨكلي ǅƊ Ɨئيƨƞ ƖسارƤت الǈن  . 2"كاƊ رùيƹ

Ɨيǈ Ƈد تكون عن سوƿ Ɨǈمƌالم Ɨالقيم ǑƼ Ɨƺالمبال.  
  : المبالƸة عن سوƅ نية -2

ƞ من Ɨيǈ Ƈعن سو Ɨƞاتǈ Ɨǈمƌالم Ɨت القيمǈك     إذا كاùن ذلƎùƼ Ü Ǌùمن لƌùالم Ɣǈا
يتƶارƯ مƴ مبدơ Ɗسن الǈيƗ الذǐ يƶتبر من الƮƤائƭ األساسيƗ لƶقد التƋمين وعليǊ يكون 

  )Ɣ.ت.ǅ 318الýƮƽ (عقد التƋمين مƶرƯ للبǚƱن لمƮلƗơ المƌمن 
 Ɩالماد ǑƼ ǐائرƨƞال ƳرƬالم ƭǈي ǅمر  2-105ولƊ ن    07.95منǚƱبùال Ǐùعل

 Ɨƺالمبال ƭقاǈإ Ǒƽيك ǚƼ ƗơراƮ   Ǐùعل Ǌùمن لƌللم ƴيƞƬألن ذلك ت Ɨقيقيơال Ɨالقيم Ǐإل
 Ǐر علƮسيقت Ƈاƨƞن الƊ مسبقا ǅلƶي Ǌǈر ألƱƤال ƾقơيد من تƽيست ƚيơب Ƹبالمبال ƗƼƨاƞالم
   3مƞرد إǈقاƭ مبلƸ التƋمين لذلك كان الƨƞاƮ Ƈارما عǈدما تقرر البǚƱن لمƮلƗơ المƌمن

عدǅ مƬروعيƗ السبƱ Ɣبقùا  وƊساƩ مƱالبƗ المƌمن ببǚƱن الƶقد بسبƔ الǋ ƫƺو 
 ýƮƽ1131لل      ÜاùلقƱون مùن يكǚƱبùن الƊ ǎرùي Ǌوعلي Ü Ǒسǈرƽال Ǒǈون المدǈمن القا

    Ɨùقيقيơال Ɨùن القيمùيد عƨي Ƹمبل ƴƼد Ǐإل ǐدƌر سيƱƤال ƾقơد تǈمين عƋالت ǑƼ ƗƺالمبالƼ

                                                 
1  -  Ɩر المادƲǈ349ا  Ɨǈادر سƮال ǐرƮالم ǐرơالب ǐارƞون التǈ1990من القا  ƭǈقد : "تƶعد ال Ʃالتدلي Ǐتقǈذا اƎƼ

قيمƗ المƌمƗǈ ويبقǏ الƶقد ơƮيơا بمقدار ƿيمƗ األƬياƇ المƌمن عليǌا وǙ تترتƛƈ ǐƊ Ɣار سوǎ بǚƱن الƨيادǑƼ Ɩ ال
بƋƬن  1994لسƗǈ  150القاǈون البơرǐ اليمǑǈ الƮادر بالقرار الƞمǌورǐ بقاǈون رǅƿ  1- 381قابلǊ المادƖ ت" ơƮيơا

ǐرơون البǈالقا  
 
2 - Sujbject to the provisions of this act, and in the absence of froud, the valir fixed by the 
policy. 
 

  .ƭ Ü581 مرƴƞ سابƾعلơ Ǒسن يوسÜƻ . د - 3
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 ƗƶريƬبقا للƱ ýƮواألÜ Ɩان والمقامرǋمن الر Ƴوǈل ǚơمين مƋالت ýƶƞمن مما يƌالم ƇǑƬلل
  1.لƶامƊ Ɨن كý اتƽاƤ ƾاƭ برǋان Ɗو مقامرƖ يكون باǚƱ لتƶلقǊ بالƲǈاǅ الƶاǅ ا

  Ǌùمن لƌن المƊ ýƮمن إذ األƌالم ƾعات Ǐعل Ǌمن لƌالم Ɨيǈ Ƈبات سوƛإ ƇƔع ƴويق
ơسن الǈيƗ ما لǅ يƛبت الƶكÜƩ وبƬرƊ Ʊن تكون ǋذǉ المبالƗƺ مقترƗǈ بƲروǙ ƻ تدƳ مكاǈا 

  .2لǊ وتدليسơ ǊتǏ يمكن الơكǅ بالبǚƱنللƬك ǑƼ دǙǙتǌا علƫƹ Ǐ المƌمن 
 ǐƨليƞǈǗون اǈالقا ǑƼ Ɨƺا عن المبالǌب ýǙستدǙت يمكن اǙاơ ƚǚƛ اكǈǋو:  

- ƇǑس Ǌمن لƌمد المƶما يǈيơ   Ʃدليùالت Ưرƺب ƇǑƬال ǅتقوي ǑƼ Ɨƺالمبال Ǐإل Ɨيǈال
  .علǏ المƌمن

- Ƌعقد ت Ǚ Ɩو عقد مقامرǋ ǅقد المبرƶن الƊ ýاơال ƻروƲ ýما تدǈيơ  وùمين كما ل
ǅاƶال ǅاƲǈال ƠالƮن لǚƱدا ويكون البƞ Ɨضئيل Ǌمن لƌالم ƗơلƮت مǈكا.  

-  ƖرƱاƤالم ƗƶبيƱ ييرƺت Ǐإل Ǌمن لƌالم Ɣǈاƞ من ǅالتقوي ǑƼ Ɨƺالمبال ǐدƌما تǈيơ
Ɨبالمضارب ǅتتس ƖرƱاƤم Ǐإل Ɨعادي ƖرƱاƤا من مǌويلơوت.  

  
 :)بخƧالتأمين ال(التأمين علǍ الشيƅ بأقل من قيمتƙ : ǈانيا 

 ýƮƽال ƭǈ319 ǅ.ت. Ɨسيǈتو Ɣ" Ɨقيقيơال Ɨمن القيم ýƿƊ Ǌمن بƌالم Ƹإذا كان المبل
   ƖورùƮ داùيما عƼ ƾرƽال Ǐعل Ǌسƽǈب Ǌسƽǈا لǈمƌم Ǐيبق Ǌمن لƌالمƼ اǌمن عليƌالم ƇياƬǖل

  ".بالقيمƗ ويتơمý بǈاƇ علǏ ذلك ƿسƱا من الضرر يǈاسƔ ذلك الƽرƾ الرضا
 Ɩت المادƮǈمر  1 -105وƊ من " 07.95من ýƿƊ Ǌمن عليƌالم Ƹن المبلƊ Ơإذا اتض

 Ɨقيقيơال ƗالقيمƇǑƬلل Ü... ǑƼ Ǚإ ƴƼمن بالدƌالم ǅƨيل Ǚ Ü:  
-  Ɨالكامل ƖسارƤال Ɨالơ :اǌمن عليƌالم Ɨالقيم ǐا يساوƺمبل ƴƼيد.  
-  Ɨئيƨƞال ƖسارƤال Ɨالơ : Ɨسوبǈا مǌمن عليƌالم Ɨالقيم Ɨسبǈب Ưويƶالت Ƹدد مبلơي

  ."يƗإلǏ القيمƗ الơقيق

                                                 
 - 1  ýƮƽر الƲǈ1452ا  ǅ.إ.Ƴ "Ɩمقامر Ɨǌƞ بدين من ǅƨمن الت ýب ك Ǌامƨكان الت Ɨǈǋو مراƊǚƱا"   

2  -  Üǉدكتورا Ɨرسال Üǐرơمين البƋالت ǑƼ ƗơلƮالم Üǅايǈƹ ƻسين يوسơ1979 ƭ ÜƖرǋالقا Üƾقوơال Ɨكلي Ü542. 
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    ýùمơت Ɣوùƞو Ǐùار إلƬƊ ǐائرƨƞال ƳرƬن المƊ ǑƼ ينƮǈبين ال ƾرƽويكمن ال
  Ǒùئƨƞالضرر ال Ɨالơ ǑƼ Ɨسبيǈ ƗƮơ ýمơوت Ǒالضرر الكل Ɨالơ ǑƼ Ɩيادƨال ýمن كƌالم

Ɨئيƨƞال ƖسارƤال Ɨالơل Ǚو Ɨالكامل ƖسارƤال Ɨالơل Ǒسǈالتو ƳرƬالم Ưرƶيت ǅما لǈ1.بي  
ƞǈبو الƊ ǅيǋد بين األستاذ إبراƿو ǐائرƨƞون الǈالقا ǑƼ مينƋالت Ǌكتاب ǑƼ ا " ǊǈƊ ذلك

  Ǚإ ýùƮơي Ǚ Ǌمن لƌن المƎƼ Ɨƛالكار Ɣكا كليا بسبǚǋ Ǌمن عليƌالم ƇǑƬك الǚǋ إذا كان
علǏ مبلƸ التƋمين المتƾƽ عليǑƼ Ǌ الƶقدÜ وǋو ǋ ǑƼذǉ الơالǙ Ɨ يمýƛ إƇƨƞ Ǚا ƼقƱù مùن   

لǊ كý الضرر الذǐ يƨيد عن مبلƸù   الضرر الذǐ لƾơ بالمƌمن لǊ ومن ǅƛ يتơمý المƌمن
Ɗما إذا كان ǚǋك الƇǑƬ المƌمن عليǚǋ Ǌكا ƨƞئيا بسبƔ الكارƎƼ ÜƗƛن المƌمن لǊù   التƋمين

    Ǐùعل Ɨùالơال ǉذùǋ ǑƼ ýƮơي ƚيơالضرر ب Ɨيمƿ من Ɨسبيǈ ƗƮơ Ǐعل Ǚإ ýƮơي Ǚ
 ùمن عليƌالم ƇǑƬمن ال ƻما تل Ɨسبǈ ýادƶمين يƋالت Ƹا من مبلƇƨƞ ýƛيم Ǒئƨƞ Ưويƶت ÜǊ
Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال Ɨيمƿمين وƋالت Ƹمن مبل Ɨسبǈال ýادƶدرا من الضرر يƿ ýƛما يم ǅǋ2"و.  

  
  :دعاوى المؤمن له ضد المؤمن في التأمين البحري :الثانيالمبحث 

إذا وƴƿ الƱƤر المƌمن مǊǈ يكون المƌمن ملƨما بƋن يƶوƯ للمƌمن لǊù الضùرر   
ƶقدÜ واألƊ ýƮن المƌمن لǊ يơتƲƽ بƶد وƿوƳ الذǐ لơقơ ǑƼ Ǌدود المبلƸ المتƾƽ عليǑƼ Ǌ ال

Ǌقتơل Ǒالت ƖسارƤبر الƞمن بƌالم ƗالبƱم Ǐر علƮويقت Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال Ɨر بملكيƱƤال.  
  ƾơالùب Ǌمن لƌللم ƻعتراǙا Ǐور علƮƶال ǅدƿƊ ذǈاستقر م ǐرơالب ƻرƶن الƊ Ǚإ

ýمقاب ǑƼ من وذلكƌالم Ɩائدƽل Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال Ɨعن ملكي ǑلƤالت ǑƼ    Ǐùعل ýوùƮơال
   Ǌùعلي ƭùǈ ذا ماǋسيما وƞ ƇǑƬذا الǋ ƔاƮƊ ǐكان الضرر الذ Ǐمت ǚمين كامƋالت Ƹمبل

 ýƮƽ322ال ǅ.ن .تƊ ǊيƼ Ƈاƞ ǐالذ Ɨسيǈتو Ɣ" Ưويƶمن  بتƌالم ƔالƱن يƊ اŇإم Ǌمن لƌللم
الضرر Ɗو التلƻ مƴ اơǙتƽاƲ بكامý ملكيƗ الƇǑƬ المƌمن عليǊ وإما Ɗن يƤتار ǑƼ الƮور 

  ".لقاǈون Ɗو بالƶقد التƤلǑ عن الƇǑƬ المƌمن عليǊالمبيƗǈ با

                                                 
  .248 – 247مرƴƞ سابƭ ƾ : عبد الرƨاƾ بن Ƥروƻ . د - 1
  .161مرƴƞ سابƭ ƾ : ور مơمد ơسين مƮǈ. د -
ƭ  1993لتƋمين ǑƼ القاǈون الƨƞائرÜǐاألơكاǅ الƶامÜƗ ديوان المƱبوعات الƞامƶيÜƗ الƨƞائرا: إبراǋيƊ ǅبو الƞǈا  - 2

247 -248.  
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 Ɩالماد Ǌت عليƮǈمر  114وƊ ا     07.95منùǌيƼ Ƈاùƞ Ǒùالت ǐائرƨƞال"  Ưوùƶت
Ɗو الƤسائر ơ ǑƼدود التلƻ الơاýƮ ما عدا الơاǙت التǑ يƼ ƾơيǌا للمƌمن لǊ /األضرار و

  ".من ǋذا األمر 143و  134و  115اƤتيار التƤلǑ وƼقا ألơكاǅ المواد 
علǋ Ǐذا األساƩ يكون للمƌمن لǊ دعويان للƮơوý علǏ التƶويƯ ولǊ الƤيùار  و

 ƖسارƤال ǎبين دعو ǅوالتاǑلƤالت ǎدعو.  
  

  :دعوى الخسارة: المطلب األول
Ǒǋ الƱريقƗ الƶاديƗ التǑ يقƴ إتباعǌا Ʈƿد المƱالبƗ بƞبر ما ýƮơ للمƌمن لǊ مùن  

ƨ ذلك مبلƸù التƋùمين وùƿد    ضرر Ɗو تلƻ بسبƔ الƱƤر المƌمن عǊǈ بƬرƊ Ʊن Ǚ يتƞاو
يǋ ýƮơذا الضرر Ɗو ǋذا التلƻ للسƽيƊ Ɨǈو للبضاعƗ ويƤتلƻ تقدير التƶويƯ بơسƔ مùا  
إذا ǋلكت السƽيƊ Ɨǈو البضاعƗ تماما Ɗو إذا ýƮơ لǌما تƊ ƔƱƶو Ƽساد ƨƞئơƼ ǑسƔ كمùا  
   Ǌùمن لƌùالم ýمơذلك يت ƴوم ƾǚƱǗا Ǐعل ǐضرر ماد ǐƋب Ɨالبضاع ƔاƮت Ǚ دƿ ǊǈƊ

Ʈالم Ưƶب  Ǐùن إلơاƬر الƱكما لو اض Ǌǈمن مƌر المƱƤال Ƴوƿو Ɣقات بسبƽǈو الƊ ƻاري
إƽǈاƾ بƯƶ المƮاريƻ الƨǚمƗ للمơاƗƲƼ عليǌاǋ ǑƽƼ Üذǉ الƮورƖ يلتǅƨ بدǌƶƼا لƹ Ǌيùر  
ǊǈƊ إذا كان مبلƸ التƋمين مơددا بالƶقد ƎƼن التƶويƯ الذǐ يلتǅƨ بǙ Ǌ يمكن Ɗن يتǈاوý ذلك 

ǑƿاƽتǙا Ƹالمبل.  
  

  :التأمينيةالتزام المؤمن له بإثبات الكارثة والمصلحة  :ولاألالفرع 
 ýƛم ƗƽتلƤالم ýمن المسائ Ɨملƞ باتƛإ ƖسارƤال ǎدعو ǑƼ Ǌمن لƌالم ƾعات Ǐعل ƴيق

ƗيǈميƋالت ƗơلƮبات المƛمين وإƋالت ǑƼ ƾơبات الƛ1إ    Ǌùمن عليƌùالم ƇǑƬال Ưرƶبات تƛوإ
Ɨƛبات الكارƛوإ Ǌǈمن مƌر المƱƤلل.  

                                                 
  .415القاǈون البơرǐ اللبǈاÜǑǈ مرƴƞ سابý  ǊƱ : ƭ ÜƾمǏƽƱƮ كما. د - 1

  رات الƲǈاǅ الƶاƭǈǅ علƊ Ǐن اƬتراƱ المƮلǑƼ Ɨơ التƋمين Ɗمر تمليǊ اعتبا
Hard I vang (E.R) : Calamens marine insurance, Act. 1906, London 1983, p.110. 

ƞوǋر المƮلǋ Ɨơو وƞود ƇǑƬ عمادǐ مƶرƯ للƱƤر البơرǐ وƊن المƌمن لǊ يرتبƱ "عرƻ المƮلǑƼ Ɨơ التƋمين بان 
Ƈ الƇǑƬ وÜǊƲƽơ وإما ضرر يلƾơ بǊ من ƞراƇ ما بǌذا الƇǑƬ بƿ ƗƿǚƶاǈوǈيƗ مƶترƻ بǌا يترتƔ عليǌا إما ƼائدƖ مƴ بقا

ƖسارƤ من ƇǑƬال ƔيƮي"  
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  :الحق في التأمين والمصلحة التأمينية إثبات: أّوال 

ويتǅ ذلك بتقديǅ وƛيقƗ التƋمين  1يتƶين علƱ ǏالƔ التƶويƊ Ưن يƛبت ơقǑƼ Ǌ التƋمين
   Ǌùر إليùǌƲو المƊ ýامơلل Ɨيقƛت الوǈإذا كا ýامơو الƊ Ǌسƽǈ دƿاƶو المتǋ Ǐكان المدع Ƈسوا

Ƌمين إذا كان التƋمين ƿد عقد األƤير إذا كاǈت الوƛيقƗ إذǈيƗ وتǅ تǌƲيرǋا Ɗو المستƽيد ǑƼ الت
   Ǌùت إليùلƈ من Ǐين علƶيت ǊǈƎƼ Ɨاسمي Ɨيقƛت الوǈما إذا كاƊ ÜǊيƼ ƾơال Ǌبت لƛمن ي Ɣساơل
  ƔùالƱ Ǐين علƶكما يت Ǌامƨوالت Ǌƿقوơ ǑƼ ƴالبائ ýơم ýơ ǐترƬكم Ǌقơ بتƛن يƊ Ɨيقƛالو

 Ʃا ليǌمن عليƌالم ƇياƬاأل Ǐعل ƗƲƼاơالم ǑƼ ƗơلƮم Ǌن لƊ بتƛن يƊ Ưويƶالت  ǑùƼ ƱقƼ
     ƗơلùƮات المùبƛǗ Ǒùƽيك Ǚو Ưويƶالتùب ƗالبƱالم ƗƲơل ǑƼ ر ولكنƱƤال ƾقơت ƗƲơل
التƋميǈيƗ تقديǅ وƛيقƗ التƋمين بý يƔƞ تقديǅ الǌƬادƖ المƛبتƗ لملكيƗ السƽيƊ Ɨǈو ǌƬادƖ تسƞيلǌا 

 Ɨالملكي Ǐعل ǚا دليǋو  اإذوباعتبارƊ د الدينǈس ƾريƱ عن ƴالبضائ Ǐمين علƋدد التƮا بǈك
وǙ يقƻ دور المƌمن لǊ عǈد ǋذا الơد بý يƔƞ عليǊ إƛبùات   2بيƴ البضائƊ ƴو Ƭرائǌاعقد 

Ǌǈمن مƌر المƱƤا للǌمن عليƌالم ƇياƬاأل Ưرƶت.  
  :إƙبات تعرض اǓشياƅ المƊمن عليها للخطر المƊمن منƙ :ǈانيا 

  Ɣùيترت ǊƽلƤن تƊو ǐرơمين البƋالت ǑƼ رƮǈƶر كƱƤال ƗميǋƊ Ǐإل ýبƿ ا منǈرƬƊ دƿ
  .ǚƱ3ن الƶقد ƶǈǙداǅ مơلǊعليǊ ب

وƱبƶا لكǑ يتƻƮ الƱƤر بكوǊǈ بơريا يƊ Ɣƞن يكون ƿابǚ للوƿوǑùƼ Ƴ الƨمùان   
  Ưرùƶت Ǐعل ýالدلي Ɨامƿإذا إ Ǌمن لƌالم Ǐعل ƔƞيƼ مينƋالت Ɨيقƛو ǑƼ  ددانơوالمكان الم
ǌا األƬياƇ المƌمن عليǌا لƱƤǖار المƌمن مǌǈا ويكون ذلك بالǈسبƗ إلǏ السƽيƗǈ بƛƎبات رơيل

عن Ʊريƾ دƼتر اليوميƗ وǋو Ɗمر سýǌ اƛǗبات Ʋǈرا للƗƿǚƶ التǑ تƮاùơ Ɣơدوùǋ ƚذا   
 ÜǙ ǅƊ تǈكا Ɨǈيƶم Ɨǈيƽر السǌƲ Ǐا علǌǈơƬ باتƛƎيكون ذلك بƼ ƴللبضائ Ɨسبǈبال ǅƊ ýيơالر
كما ǋو الơاý بالǈسبƗ للوƛائƾ الƶائمƊ Ɨو عقد اƬǙتراك ويكون اƛǗبات بوƛيقƗ الơùƬن Ɗو  

ǅتقو Ɨيقƛو ǐƊ  ýƮƽا بالǌعلي ƭوƮǈا الربان والمǌيمسك Ǒالت ƴالبضائ Ɨا كقائمǌ49مقام Ü
                                                 

1 -  Ɨǈس Ǒربƶالرائد ال ÜƗيǈميƋالت ƗơلƮالم ƱروƬ Üالسمان ǅ1986عبد الكري ƭ Ü17.  
2 -  rodière : op, cit n°626. 

3 -  ǑǈƲر الƱƤو الǋ قدƶال ýƱيب ǊƽلƤبت ǐر الذƱƤود(الƞدان وƿاƶتقد المتƶي ǐر الذƱƤو الǋوƴƿا للواƼǚƤ ǉ ( ǐوالذ
 ýƮƽال ǉƨاƞƊ316  -2 ǅ.ت.Ɣ.  
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ǅ.ن   .تơùƬد الùبت عقƛن يơاƬن الƎƼ ائرƨƞال ǑƼ Ǌب ýموƶو مǋ لما Ɨسبǈوبال Ɨسيǈتو Ɣ
 ƸريƽوالتýاƮيƎن  بơƬالreçu d’embarquement    Ǌلمùتس ýùمقاب ýادر من المقاوƮال

  Ɨùالơال ƻƬقد بكƶذا الǋ Ǌإلي ýبت المرسƛويbordereau de réserve   ذلكùوكl’état 

différentiel    ýاùƮيǗقد باƶذا الǋ ýبت المقاوƛوي Üاƶم ýƿاǈوال ýالمقاو Ǌعلي ƴƿيو ǐالذ
المƿƌت الذǐ يýƮơ عليǊ من الǈاǑƼ ýƿ ميǈاƇ القياǅ ويƛبتǑƼ Ǌ ميǈاƇ الوƮوý بتقديƊ ǅمùر  

 ǅالتسليbonde de livraison مقا Ǌإلي ýالمرس Ǌإلي Ǌيسلم ǐالذƗالبضاع ý1ب.  
وعموما وبما Ɗن اƛǗبات يتƶلƾ بواƗƶƿ ماديǊǈƎƼ Ɨ يمكن إƛباتǌا بكاƗƼ وسائý اƛǗبات 

ýƿاǈال ƖادǌƬ ýƛ2م.  
وƿد ýƶƞ المƬرƳ التوǈسǑ لوƛيقƗ الơƬن ǋƊميǑƼ Ɨ اƛǗبات وǑƼ ضبƱ الƗƿǚƶ بين 

 ýƮƽال Ǌعلي ƭǈ و ماǋمن وƌوالم ƴ209مالك البضائ ǅ.ت.Ɣ .ب ƭǈت Ǒوالت Ɨسيǈن توƋ
وƛيقƗ الơƬن تقوƗƞơ ǅ بين ƞميƴ األƱراƻ الذين يǌمǅǌ الơƬن Ƽيما بيǅǌǈ من Ɨǌƞ وƼيما "

 ǎرƤƊ Ɨǌƞ ين منǈمƌوبين الم ǅǌǈبي" Ɩالماد ǑƼ ǐائرƨƞال ƳرƬالم ƭǈ ن   624/2كماùم
الƨƞائرǐ علƊ Ǐن وكيý الơمولƗ يƛبت عدǅ تƱابơ ƾالƗ وكميƗ البضùاعƗ   المدǑǈ القاǈون

Ɩ بوƛيقƗ الơƬن Ɗو الوƛائƾ األƤرǎ الƤاƗƮ بالǈقƼ ýوƛيقƗ الơƬن بǌذا مƴ البياǈات الموƞود
المǏǈƶ تƶد دليǚ علǏ واƗƶƿ الơƬن وعلǏ الơقوƾ الواردƖ بǌا ليƼ ƩقǑƼ Ʊ عƗƿǚ الƬاơن 
    Ǒùǋ Ɨùمليƶال ǉذùǋ دƶت ƴبƱوبال Üمنƌالم ƗƮاƤ ƗƽƮير وبƺال Ɨǌƞموا ǑƼ بالربان ولكن

 ƖوƱƤالǏاألول  Ǌمن لƌا المǌب ƻإذا  المكل Ưويùƶالت Ƹلمبل Ǌƿقاơاست ýƞبات من اƛǗا ǑƼ
  ƴùƿالوا ǑƼ باتƛǗذا اǋو Ɨƛالكار ýوƮơو Ǌǈمن مƌر المƱƤال ƾقơبات تƛإ Ǌعاتق Ǐعل ƴيق

ƱالƔ بالتƶويƯ للمƱالبƗ بơقǑƼ Ǌ تƶويƯ التƋùمين  ميƬكý الƱƤوƖ الƛاǈيƗ التǑ يقوǅ بǌا ال
Ʋƽơالت ýالوسائ ƗƼاذ كاƤات Ǌمن لƌللم ƳرƬالم ýوƤ دƿوǊقơ باتƛǗ Ɨي.  

وǋ ǑƼذا السياǊǈƎƼ ƾ يمكن للمƌمن لǊ إƛبات تơقƾù الùƱƤر بمơضùر األùƱƤار     
   Ǌùمن لƌùللم ƗيǈمكاǗا ǉذǋ ولتƤمن وƌالم Ǐإل Ǌǈم Ǌƞالمو ƖسارƤات الƲƽơالمتضمن لت

 ýƮƽبقا لمقتضيات الƱ320و ǅ.ت. Ɩوالماد Ɨسيǈتو Ɣ108  مرƊ 07.95من         Ɩرùقƽال ǑƼ

                                                 
1 -  ÜƇاǈالمي ǑƼ ƴالبضائ Ƹريƽن وتơƬعقد ال Üميدơعبد ال ƾاƮرƮ)ستيرƞما Ɨرسال( ÜƗكلي  Ɨǈس Üائرƨƞون الǈبن عك

2002-2003 ƭ Ü29.  
2 - ƴالبضائ Ǐعل Ɨسيǈرƽمين الƋالت Ɨيقƛمن و ƗامسƤ Ɩماد.  



 88

وƳ الكارƗƛ يقيǅ المƌمن لƩƽǈ ǑƼ Ǌ الوùƿت الùدليý علǅùƞơ Ǐù     وبƛƎباتǊ لوƿ 7و 6و 5
    ƖارùسƤ ǅƊ ǑùلƤالت ƨùيƞت Ɨسيمƞ Ɨƛن تكون كارƊ إما ƚيơا بǌميتǋƊو Ɩاألضرار المتكبد
 Ǌمن لƌالم ǅاƿƊ Ǐومت ÜƖسارƤال ǎدعو Ǚإ ƨيƞت Ǚ اتƼروƮو مƊ Ɨرد عواريƞو مƊ Ɨئيƨƞ

الƨǚمƛǗ Ɨبات ƞơمǌا وǋƊميتùǌا ùƼو   الدليý علǏ وƿوƳ الكارƗƛ المƌمƗǈ وƿاǅ باƞǗراƇات 
  .1يلتǅƨ بƛƎبات وƿوƳ الكارǑƼ Ɨƛ الƨمان والمكان المơددين بالƶقد

  Ƈاùإدع Ɨالơ ǑƼو Ưترƽمر مƊ قدƶددين بالơمان والمكان المƨال ǑƼ Ɨƛالكار ƳوƿوƼ
  Ǐùعل ǊǈƎƼ ƾما سب ýك Ǐإل ƗƼوإضا ÜǊما يدعي Ǐعل ýالدلي Ɨامƿإ Ǌذلك علي ƻǚƤ منƌالم

  .ن إƛبات سبƔ الكارƗƛعاتƾ المƌم
واƛǗبات ǋ ǑƼذǉ الơالƗ يتوƻƿ علǈ ǏوƳ التƋمين الذǐ تǅ إبرامǊ كمùا لùو كùان    
يتضمن ƬرƱ إعƽاƇ المƌمن لǊ من تơمƊ ýيƤ ƗسارƖ بơريƗ وسùواƇ كاùǈت ƤاƊ ƗùƮو    
مƬتركƗ إǑƼ Ǚ األơواý التǑ يƞوƼ ƨيǌا للمƌمن لǊ التƤلǑ عن األƬياƇ المƌمن عليùǌا Ɗو  

Ʊ إعƽاƇ المƌمن من تơمƊ ýيƤ ƗسارƤ ƖاƗƮ باستǈƛاƇ الƤسائر البơريƗù  كان متضمǈا لƬر
    ǑùƼ اùمǌعلي ƭوùƮǈالتان المơما الǋو ƱرƬبال Ɩاǈƛالمست ƚوادơعن ال Ɨƞاتǈال ƗƮاƤال

 ýƮƽ304ال ǅ.ت.Ɣ . و Ɨسيǈمر  2-101توƊ 07.95من ǐائرƨƞال.  
ت لƤساراوبǈاƇ علǏ ذلك ǊǈƎƼ لو اƶǈقد التƋمين مǚƛ وƼقا لƬرƱ اǗعƽاƇ من ا

Ɗ Ưويƶالت ƔالƱ Ǐين علƶت ƗƮاƤال Ɩاǈƛالمست ƚوادơمن ال ƚادơ Ƴوƿو Ǐعل ýالدلي ǅن يقي
بالƬرƱ الذǐ يترتƔ علǏ وƿوعǌا ضمان المƌمن للƤسارات الƤاƗƮ وإضاƗƼ إلǏ كý ذلك 
 ƎƼن المƱالƔ بالتƶويǙ Ư يكǑƽ مǊǈ إƛبات الơادƚ المستǏǈƛ والضرر المتكبد ơƼسƔ ولكن

ولما كان علǏ المƌمن لƗ2  Ǌ الدليý علƛ Ǐبوت عƗƿǚ السببيƗ بين األمرينƊيضا عليǊ إƿام
 Ǒالمدع ƚادơا الضرر عن الǌيƼ Ɲتǈي Ǚ Ǒت التǙاơال ǑƼ Ǚإ ǊƱترƬي Ǚ منƌن المƎƼ
 ýا من وسائǋيرƹ وƊ Ɨǈيƽالس Ɨا يوميǌمǋƊ Ɩددƶمت ýبوسائ Ɨƛالكار Ɣبات سبƛإ ǅويت Ǌوعƿو

Ǚ يلتǅƨ بان يƛبت Ɗن  لǊ التƞارǐ وعموما ƎƼن المƌمن اƛǗبات المƮǈوƭ عليǌا بالقاǈون
التلƊ ƻو الǚǌك الذǐ يƱلƔ التƶويƯ عƿ Ǌǈد ǈتƝ عن ƱƤر بơرǐ وإǈما يكƊ Ǒƽن يƛبت 

                                                 
1 - Rodière op.cit, N° 626. 

  .271التƋمين البơرǐ وذاتيƲǈ ƗامǊ القاǈوÜǑǈ مرƴƞ سابƹ : ƭ ƾاǅǈ  علǑ بن
2  -  Ripert (G),, op. Cit, n° 1227. 



 89

 ýموơمن مƌن المƊ ر ذلكƱƤمان ومكان الƨ ǑƼ ƻو التلƊ كǚǌال ýوƮơل ǐالماد ýƶƽال
Ǚا ǉدƶما استب Ƈاǈƛباست ǐرơب Ǌǈبكو ƻƮر يوƱƤ ýضمان ك Ǐعل Üونǈالقا ƭǈ وƊ ƾاƽت

 ǊǈƋر بơو عن البƊ رơالب ǑƼ ƋƬǈ رƱƤ ýد كƶي Ǚ إذ ǊƿǚƱإ Ǐعل ýذا القوǋ ذƤƌي Ǚ ƚيơب
وعن   Ƽ1األضرار الǈاتƗƞ عن بơر ǋادƊ Əو عن الƶيƔ الذاتǑ. يقƴ علǏ عاتƾ المƌمن

Ǐ تقƮير المƌمن لǊ والتǑ تسبƔ ضررا لǌذا األƤير Ǚ يلتǅƨ بǊ المƌمن وتƞدر اƬǗارƖ إل
Ɗن اǙلتƨاǅ باƛǗبات المơموý علǏ المƌمن لǙ Ǌ يýƮ إلơ Ǐد التƨامǊ بƋن يبرǋن للمƌمن 
Ǌابتƿا عن رƞارƤيدا وƶيان بơاأل ƔلƹƊ ǑƼ ǅتت Ǒوالت ƚادơبال ƗƮاƤال ýيƮاƽالت ýعن ك.  

  
  :آثار دعوى الخسارة: الفرع الثاني 

ǋ Ǌمن لƌالم ƨدد مركơارا تƛƈ ƖسارƤال ǎبدعو ǅعن القيا Ɣيترت ǐير الذƤذا األ
Ɨƛالكار ǊباتƛƎذا  2وبǋ منƌالم Ɨǌƞموا ǑƼ Ưويƶالت Ƹا بمبلǈدائ ƠبƮمين يƋالت ǑƼ Ǌقơو

 ýوƌير المسƺال ǉاƞت Ǌل Ǒالت ǎوالدعاو ƾقوơمن ال Ǌمال ýك ǑƼ Ǌمن لƌالم ýơم ýơي ǐالذ
Ǌمن لƌللم Ǌعلي Ɨمولơرامات المƺال ƇداƊ ردƞعن الضرر وذلك بم.  

 Ǘالخسارةالدائن والمدين : أو ǌالتعويض في دعو ƶبمبل:  
 Ɨيقƛو ǑƼ Ǌا والمذكور اسمǌمن عليƌالم ƇياƬو مالك األǋ Ưويƶإن الدائن بالت
التƋمين إذا كاǈت الوƛيقƗ اسميƊ Ɨو من يقوǅ مقامǊ ويكون دائǈا بالتƶويƯ المستƽيد Ɗو 

مý وعموما المǌƲر إليǑƼ Ǌ الوƛيقƗ اǗذǈيƊ Ɨو الơامý األƤير ǑƼ الوƛيقƗ التǑ تكون للơا
ƎƼن الوƼاƇ بمبلƸ التƶويƯ كما يمكن Ɗن يكون للمƌمن لǊ األƮلǑ يمكن Ɗن يكون لǈائبƊ Ǌو 

 ǐالذ Ɨمولƶبال ýد للوكيƿو Üýالموك Ɣساơمين لƋالت ǅبرƊ مينƋالت Ɨيقƛدد وƮب ƻǚƤ ارƛ
 Ɨǌƞموا ǑƼ اǌالتمسك ب ƨوƞي Ǒالت ƳوƼبالد Ǌر لǌƲالم Ɨǌƞموا ǑƼ وإمكان التمسك ƗيǈذǗا

                                                 
1 - Saya Gmbh. Kainz Kommanditgeselles chaftv. White (1983), Lioyd’s report, p 112 

من اǈدوǈيسيا إلǏ وƗǈ من ƼوƮ ýويا ضد ƱƤƊار رơلتǌا تƱبيقا لذلكƮ Üدرت وƛيقƗ تƋمين علǏ بضائƴ مك
بلƞيكا وƮơرت تلك األƱƤار ǑƼ الơرارƖ والƺرƾ واơǙتراƾ وكان من المƶروƊ ƻن ơƬن Ƽوý الƮويا Ʈيƽا يƽسدǋا 

 ƗوبƱالر Ɨسبǈ تƨاوƞبين  % 14إذا ت Ɵتتراو ƗوبƱت الرǈا كاǌǈơƬ دǈ12وع %  ǚƶƼو Üƻر التلƱƤا لǌمما عرض
Ǐعل Ɨوليƌالمس ýمơمن تƌالم ƯƼور Ɨمولơت الƽاد  تلƼƊ Ɨيقƛالو ƭǈ ألن Ǌوليتƌكمت بمسơƼ اǌيƼ Ǒذات Ɣيƶال ƩساƊ

  . ƹير ذلك
2 - Rodiére (G) : droit maritime, 12e ed., 1997, Dalloz, n° 625. 
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ƌمن لǊ األƮلǑ والرǐƊ الراƠƞ والذƤƊ ǐذت بǊ بƯƶ التƬريƶات األƤرǎ لقاǈون الم
 ǊلƮƼ ǑƼ ǐƨليƞǈǗمين اƋر  50التǌƲالم Ɨǌƞموا ǑƼ التمسك ƨواƞ ǎير ǐالذ Ɨيǈاƛ ƖقرƼ

إليǊ بالدƼوƳ التǑ تمƞ Ʃوǋر الƶقد وǑǋ التǑ تƶيƔ التƨاǅ مơرر الوƛيقƗ وƿد استǈد ǋذا 
وƛيقƗ التƋمين Ǚ تƶد ƊداƖ ائتمان وإǈما وسيلƗ ضمان وƼقا  الرǐƊ إلƝƞơ Ǐ كƛيرƖ مǌǈا Ɗن

 ǊǈƎƼ وبذلك ǑلƮد األƿاƶللمت Ɵوǈدود الضمان الممơ ǑƼ ديدƞال ýامơمن الƌلما يضمن الم
 ƴƼا الدǌǈا ومǌǈǚƱا بǌعلي Ɣيترت Ǒالت ƳوƼالد ýبك Ɨيقƛالو ýامơ Ɨǌƞموا ǑƼ يمكن التمسك

اذبƗ بالǈسبƗ للƱƤر المƌمن مƼ Ǌǈضǚ عن ơسن الǈاƐƬ عن السكوت Ɗو اǗدƇǙ ببياǈات ك
 ƾقơالت Ɩعاد ƔơاƮت Ǒالت ƗوبƶƮوال ǉيذƽǈمين وتƋعقد الت ǅن تسود إبراƊ Ɣƞي Ǒالت Ɨيǈال
 Ǌمن لƌالم Ɨǌƞموا ǑƼ منƌالم Ɨمايơ Ɣƞر مما يستوƱƤبال Ɨلقƶات المتǈالبيا ƗơƮ من

يǌدر ơƮتǊ ومما يبرر والơامý الƞديد للوƛيقƗ من كý عيƔ يمكن Ɗن يمƞ Ʃوǋر الƶقد و
 Ǒǈوǈاƿ ƭǈ Ɨƞتيǈ تكن ǅمر لǖو لƊ ýامơلل Ɩررơمين المƋالت Ɨيقƛيضا كون وƊ ǐƊذا الرǋ Ǌب
 Ɣساơل ǅمين المبرƋقد التƶل Ɨسبǈالقواعد بال Ʃƽǈ ǐوتسر ƻراƱاأل ƾاƽات Ɨƞتيǈ ماǈمر وإƈ

Ǒالت ƳوƼالد Ʃƽǈب Ǌمن لƌالم Ɨǌƞموا ǑƼ التمسك ƨوƞإذ ي ǊيƼ ƾơال Ǌبت لƛمن ي  ƨوƞي
  .المتƶاƿد ما دامت ماسƗ بƞوǋر الƶقد وơƮتǊ لǊ التمسك بǌا ǑƼ مواƗǌƞ المƌمن

Ɗما Ƽيما يƭƤ الدƼوƳ الƮƤƬيƗ التǑ تتƶلƾ بƭƤƬ المتƶاƿد Ɗو وكيلǙ ǊǈƎƼ Ǌ يمكن 
 ƗơلƮلم ƱتراƬǙا ýبيƿ مين منƋمين وذلك ألن التƋيد من التƽالمست Ɨǌƞموا ǑƼ اǌالتمسك ب

كون Ʃƽǈ ǑƼ مكاƗǈ المتƶاƿد األƮلǌƼ Ǒو يƶد ƱرƼا مباƬرا ǑƼ الƶقد الƺير والمستƽيد ƼيǊ ي
 ǑƼ اǌالتمسك ب ƨوƞي Ǒقد والتƶعن ال ƗئƬاǈال ƳوƼالد ƗƼبكا Ǌتǌƞموا ǑƼ التمسك ƨوƞوي
مواƗǌƞ المتƶاƿد األƮلǑ ويƶتبر المƌمن ǋو المدين بالتƶويƯ عن تơقƾ الƱƤر المƌمن 

لتƶويƯ بمƽردǉ إذا كان ƿد استقý وơدǉ بتƱƺيƗ مǊǈ ويلتǅƨ بتسويƗ الكارƗƛ وƊداƇ مبلƸ ا
القيمƗ المƌمƗǈ كاملƗ وơ ǑƼالƗ التƨامǊ بالتƶويƯ باƬǙتراك مƹ ƴيرǉ من المƌمǈين ǐƊ إذا 
ƤƊذ علǏ عاتقǊ سوǎ ضمان Ƽ ƇƨƞقƱ من الƱƤر المƌمن مǊǈ إذا التǅƨ كý مƌمن 

مƌمن عليǊ وǋو ما بتƶويƯ المƌمن لơ ǑƼ Ǌدود الǈسبƗ التǑ يƱƺيǌا من ƿيمƗ الƇǑƬ ال
 ýƮƽال Ǌعلي ƭǈ303 ǅ ت.من.Ɣ . ǊǈƊ Ǐتضƿا ǐالذ Ɨسيǈتو" Ʃƽǈين بǈمƌم Ɩد عدǌƶإذا ت

الƱƤر ǑƼ عقد واơد ǚƼ يسýƋ كý مǅǌǈ إǙ علǈ ǏسبƗ المبلƸ الذƤƊ ǐذǉ علǏ عǌدتǊ وǋو 
 ǑƼ ǐائرƨƞال ƳرƬن المƊ ينơ ǑƼ رينƤǓا  ƴوذلك بدون تضامن م Ǌب ǅƨما الت ǏƮƿƊ
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التƋمين المƬترك ǋو مساǋمƗ عدƖ مƌمǈين ǑƼ "مƭǈ Ǌǈ علƊ Ǐن  30المادƊ95/07  Ɩمر 
تƱƺيƗ الƱƤر ƽǈسǑƼ Ǌ إƱار عقد تƋمين وơيد يوكý تسيير وتƽǈيذ عقد التƋمين إلǏ مƌمن 

وبذلك ƎƼن "رئيسǑ يƽوضƿ Ǌاǈوǈا المƌمǈون اƤǓرون المساǋمون مǑƼ Ǌƶ تƱƺيƗ الƱƤر 
 ýعن كام ýƋيس ǐو الذǋ Ǒمن الرئيسƌمن الم ǊتƮơ اد عنƨ د ماƶا بǌيƼ ƴƞليستر Ƹالمبل

  .الباƿين
 Ǒسǈالتو ýơوالǊوردتƊ  Ɩوالماد ƴالبضائ Ǐعل Ɨسيǈرƽمين الƋالت Ɨيقƛون  34وǈاƿ من

  1التƋمين الƽرǈسǑ وƊكدǉ القضاƇ الƽرǈسǑƼ Ǒ عدƖ مǈاسبات
  :الحقوق والدعاوي تجاǇ الƸير  فيحلول المƊمن محل المƊمن لƙ : ǈانيا 

 ƗƺبƮإن ال Ɩالقاعد ǉذǋ ýƛود مƞو ǅتơت Ǒالت Ǒǋ ǐرơمين البƋللت Ɨويضيƶالت
 ýƮƽال ǑƼ اǌعلي ƭوƮǈ326الم ǅ.ت.Ɣ . ǊǈƊ Ǐتضƿا ǐالذ Ɨسيǈتو" ƇداƊ عن Ɣيترت

المƌمن للƺرامات المơمولƗ عليơ ǊلولǊ وƞوبا مýơ المƌمن لƼ Ǌيما لǌذا األƤير من 
  "تǑ كاǈت سببا ǑƼ ذلك األداƇالơقوƾ والدعاوǐ ضد الƺير بموƔƞ الƤسائر واألضرار ال

 Ɩيضا بالمادƊ اǌعلي ƭوƮǈمر   118والمƊ 07.95من " ǑƼ Ǌمن لƌالم ýơمن مƌالم ýơي
Ǌمن لƌللم ǊƶƼيد ǐالذ Ưويƶدود التơ ǑƼ ýوƌير المسƺضد ال ǉودعاوا Ǌƿقوơ " من ƗايƺالƼ

الذǐ سǌǈا مǋ ýƛذǉ القاعدǑǋ Ɩ السǑƶ من ýƞƊ مƴǈ المƌمن لǊ من اƛǗراƇ من التƋمين 
يýƮơ عليǊ من المƌمن Ʈ ǑƼورƖ تơقيƾ الكارƗƛ والتƶويƯ الذǐ يلتǅƨ بƋدائǊ الƺير 

ووƛائƾ  2مسƌوý عن الضررÜ إذا تơقيقا للƗƽƮ التƶويضيƗ استقرت مǅƲƶ التƬريƶات
علƾơ Ǐ المƌمن ǑƼ الơلوý مýơ المƌمن لƼ Ǌيما لǊ من الơقوƾ والدعاوǐ ضد  3التƋمين

تضǋ Ǐذا الƊ ƾơن يýƮơ المƌمن من الƺير المسƌوý عن الƺير المسƌوý عن الضرر ومق
  .الضرر ما كان للمƌمن لƊ Ǌن يýƮơ عليǊ من تƶويƯ عن الضرر المتكبد بýƶƽ الƺير

                                                 
1 -  Ɨاريƞمرسيليا الت Ɨكمơمبر  25مƼوǈ1925 مرسيليا Ɨǈلمدي ǐرơالب ǐارƞالت Ƈالقضا Ɨلƞم Ü1926.  
2 -  ýƮƼ33 رƽمين الƋون التǈاƿ منǑسǈ.  
-  ýƮƼ79 ǐƨليƞǈǗمين اƋون التǈاƿ من  

3 -  ýƮƽ17ال ƴالبضائ Ǐعل Ɨسيǈرƽمين الƋالت Ɨيقƛمن و.  
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وơتǏ يتمكن المƌمن من تơقيǋ ƾذǉ الƺايƎƼ Ɨن لǊ الǑƼ ƾơ الơلوý مýơ المƌمن 
Ǌو 1لƼالد ƗƼيضا لكاƊ Ưرƶير كما يتƺال ǉاƞت Ǌل Ǒالت ǐالدعاو ýك ǑƼ نƊ يمكن Ǒالت Ƴ

  .تواǊƞ بǌا دعوǐ المƌمن لǊ ضد الƺير
 Ưƶير مقيد ببƺال ǉاƞت Ǌمن لƌمن مكان المƌالم ýلوơ نƊ Ǐإل ƖارƬǗدر اƞوت

 ýƮƽال Ǐǈƶم Ǐعل ƱروƬ326ال ǅ.ت. Ǌمن لƌمن للمƌالم ƇاƼو Ɩا ضرورǌولƊو Ɨسيǈتو Ɣ
وعلǏ مǏǈƶ ..." لǊ يترتƔ عن ƊداƇ المƌمن للƺرامات المơمولƗ عليơ Ǌلو"بتƶويƯ التƋمين 

 Ɩمرمن  118المادƊ 07.95  ǐائرƨƞال ..."Ǌمن لƌللم ǊƶƼيد ǐالذ".  
ƊمŇا الƬرƱ الƛاǑǈ وǋو Ɗن يكون الơلوơ ǑƼ ýدود المبلƸ الذǐ يدǊƶƼ المƌمن للمƌمن 

 ýƮƽا بالǌعلي ƭوƮǈالم ǐائرƨƞمين الƋالت Ɨالơ ǑƼ ƗƮاƤ رǌƲذلك ت ƗميǋƊو Ǌ303ل 
ǅ.ت.Ɣ . Ɩالماد Ǐوعل Ɨسيǈ118تو  ƭǈت Ǒالت Ɨائريƨƞ" منƌالم ýơدود ... يơ ǑƼ

 Ǌمن لƌللم ǊƶƼيد ǐالذ Ưويƶالت"...ƌالتسا ƟرƱد يƿ د لكنƿ ǐالذ Ƴوƞالر ýكƬ ýوơ ý
 Ǐإل ýاƞذا المǋ ǑƼ ǅقسǈي Ǌقƽال ýƶƞ عن الضرر مما ýوƌير المسƺال ǉاƞمن تƌالم Ǌيمارس

ǉ يتƋسƩ علǏ المسƌوليƗ وǋو اتƞا 2ويرǎ األوƾơ ý المƌمن ǑƼ دعوǎ مباƬرƖ: اتƞاǋين 
التقƮيريƗ باعتبار Ɗن ƋƱƤ الƺير Ɗو إǋمالǋ Ǌو السبƔ الذƊ ǐدǎ إلǏ مسƌوليƗ المƌمن 

Ưويƶالت ƴƼبد.Ơƞالرا ǐƊو الرǋو Ǒǈاƛال ǉاƞتǙما اƊ3  Ǐعل Ƴوƞمن الرƌللم Ʃن ليƊ ǎير
 Ǌقơ Ǐادا علǈاست Ǚير إƺالǎدƊ ǐالذ Ǌمن لƌالم ýơم ýلوơال ǑƼ  Ưويƶالت Ƹمبل Ǌل

مقتضǏ الدعوǎ التǑ يقوǅ بǌا المƌمن لƽǈ ǊسǐƊ Ǌ الدعوƹ ǎير المباƬرƤ ƖاƗƮ وƊن وب
 Ɨالسببي Ɨƿǚود عƞا وǌƮقǈي ƗيريƮالتق Ɨوليƌواعد المسƿ Ǐإل Ɩدǈوالمست ƖرƬالمبا Ɩالدعو
بين ƋƱƤ الƺير والضرر المدعǑ من المƌمن ضرورƊ Ɩن التƨاǅ المƌمن بتƶويƯ المƌمن 

تƋمين الموƴƿ بين المƌمن لǊ وبذلك يتضƊ Ơن ƋƱƤ الƺير كما لǊ يستǈد Ɗساسا إلǏ عقد ال
عبر علǏ ذلك روديير لǅ يضر المƌمن إǙ بƱريقƹ Ɨير مباƬرƊ Ɩما الضرر المباƬر ǋو 

                                                 
1 -  ǅƿر ƻمل Ɨائريƨƞليا الƶال Ɨكمơادر عن المƮ رارƿ138448  ƣ1996-01- 09بتاري  Ǒضƿ"-ƗƽƮال ǅداƶǈǙ - 

تýơ مýơ المرسý إليơ ǑƼ ǊقوǊƿ ضد الƺير  علƊ ǏساƩ عدǅ تقديǅ عقد الơلوý من المستƗƽǈƋ وبالتالǙ Ǒ يسمƠ لǌا بƋن
ن الوǑǈƱ لƺƬǖاý اÜ مƞلƗ اƞǙتǌاد القضائǑ للƽرƗƿ التƞاريƗ والبơريÜƗ الديو"المسƌوơ ǑƼ ýدود التƶويƯ المسدد

 Ɨǈس ÜƗ1999التربوي.  
2 -  ƗدريǈسكǗا ƻاǈ15استئ  Ɨǈلس Ƈوالقضا ƴريƬالت ÜǐرƽيƼ1935  ƭ226.  

3 - Rodière : op. Cit n° 60, P 542. 



 93

الǈاƐƬ عن عقد التƋمين الذǐ وǊƶƿ المƌمن بكơ ýريƗ والواƔƞ إتباعǊ من Ʊرƻ المƌمن 
 ǉاƞت ǐمن الدعاو Ǌما ل ǑƼ Ǌمن لƌالم ýơم ýơي ǐيرالذƺال.  

  
  :دعوى التخلي :الثاني طلبالم

تƶتبر دعوǎ التƤلƱ ǑريقƗ استǈƛائيƗ وƤاƗƮ بالقاǈون البơرƿ ǐد يستƶملǌا المƌمن 
 ƗơادƼ ضرارƊو ǎر كبرƱاƤبم Ǌمن عليƌالم ƇǑƬا الǌيƼ ƔاƮي Ǒت التǙاơال ǑƼ Ǌل
تǈقƭ من ƿيمتǈ ǊقƮاǈا ملơوƲا وتتبǋ ǑƼ ƴذǉ الدعوǎ إƞراƇات ƤاƗƮ تƶرضت لǌا 

ƞون مǈاƿو Ɨسيǈالتو Ɨريơالب Ɩارƞالت Ɨو  07-95لƊ Ɨǈيƽبالس ǑلƤالت ƾلƶت Ƈسوا ǐائرƨƞال
ƴالبضائ.  
   Ǌمن لƌللم ƨيƞت Ǒالت Ɣر من األسباǌƬƊ Ɨƛǚƛ Ɩمد Ɨǈيƽبار السƤƊ ƳاƱقǈد اƶوي

 Ǒǈƶي Ɨǈيƽك السǚǋ من ألنƌللم Ɨǈيƽالس Ǐعل ƗǈوơƬالم Ɨوالبضاع Ɨǈيƽعن الس ǑلƤالت
ơƬالم ƴك البضائǚǋ ƚوادơمن ال ǐرơب ƚادơب Ɨǈيƽالس ƗابƮكذلك إ ÜاǋرǌƲ Ǐعل Ɨǈو

المƌمƗǈ مǌǈا بơيƚ عƨƞت عن اǙستمرار ǑƼ الرơلƗ إلǏ مكان الوƮوƮƋƼ ýبơت ƹير 
ƮالƗơ للمƗơǚ إما بƬكý مƱلƾ إذا كاǈت إƮابتǌا يستơيý إǌơǚƮا وإما بƬكǈ ýسبǑ إذا 

  .ǌơǚƮǗا تƶذر وƞود ƴƱƿ الƺيار Ɗو الƤبراƇ الǈƽيين الƨǚمين
ǑلƤالت ƔسباƊ سببا من Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال Ɨيمƿ من ƳرباƊ Ɨƛǚƛ كǚǋ يضاƊ دƶكما ي .  

  
  :مفهوم التخلي ونشأته التاريخية: األول لفرعا

ƞ Ǒالت ǅƲǈمن ال ǑلƤالت ǅاƲǈ تبرƶيƾرƱ دơƊ وǋو ǐرơالب ƻرƶا الǌب ǎر 
ýموƶوالم Ɨǈين المقارǈالقوا ƻتلƤم ǑƼ Ǌعلي ƭوƮǈالم Ưويƶمين  التƋالت ƾائƛو ǑƼ Ǌب

البơرǐ ويستƶمý المƌمن لǋ Ǌذا الƲǈاǑƼ ǅ الơاǙت التǑ تƮاƼ Ɣيǌا البضاعƗ المƌمن 
لƽقدان السƽيƽ Ɨǈقدǋا Ʊبيƶتǌا التƊ Ǒعدت لǌا Ɗو عليǌا بمƤاƱر ƞسيمƗ وƊضرار ƼادƗơ ت

سويƗ بدون ƤƊبار Ɗو لƽقداǌǈا ơكميا المماýƛ للƽقدان الơقيقǑ ومن Ƽوائدǉ المǌمƗ سرعƗ الت
ƖسارƤال ǎبدعو Ɨǈات مقارƇراƞǗا ƗƱمين وبساƋالت Ƹلمبل.  
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 Ɩالماد ǑƼ مينƋللت Ǒسǈرƽون الǈالقا ƭǈ دƿ24-172و  Ǐاألضرار "عل ǎتسو
والƤسائر بدعوǎ الƤسارƖ إơ ǑƼ ǙالƗ وƞود ƾơ للمƌمن لƊ Ǌن يƤتار التƤلǑƼ Ǒ الơاǙت 

ƾاƽتǙو باƊ ونǈالقا ǑƼ اǌعلي ƭوƮǈالم.  
ين التوǈسǑ والƨƞائرǐ كما سǈرƼ ǎيما بƶد بين ơالتين من التƤلǑ وƿد ميƨ المƬرع

Ɨالبضاع Ɨالơب ƗلƮمت Ɨالơو Ɨơǚا للمǌيتơǚƮ ǅو عدƊ Ɨǈيƽبار السƤƊ ƳاƱقǈا Ɨالơ.  
  

   :مفهوم التخلي:  أوال
التƤلǋ Ǒو الدعوǎ التǑ يستƱيƴ بواسƱتǌا المƌمن لƮ ǑƼ ǊورƖ تơقơƊ ƾد 

Ƽ اǌعلي ƭوƮǈالم Ɨسيمƞال ƚمين الكوارƋالت Ƹمبل Ǐمن علƌمن الم ýƮơن يƊ ونǈالقا Ǒ
  .كامǚ مقابý تǈاƨلǊ للمƌمن علǏ ملكيƗ األƬياƇ المƌمن عليǌا وƞميơ ƴقوǊƿ المتƶلقƗ بǌا

 Ǚإ Ǌمن لƌالم ƻرƱ ا منǌإلي Ƈوƞالل ƴيق Ǚ Ɨائيǈƛاست Ɨوسيل ǑلƤالت ǎتبر دعوƶوت
ǋ ÜرƮơال ýسبي Ǐون وعلǈبالقا Ɩددơم Ɨائيǈƛت استǙاơ ǑƼ ǑلƤللت ƗائيǈƛستǙا ƗƽƮال ǉذ

 1تتƞلƊ Ǐيضا ǊǈƊ ǑƼ يقتƮر علǏ التƋمين البơرǐ دون ƹيرǉ من التƋميǈات

 Ǐعل ýوƮơبال Ǌمن لƌللم Ơتسم Ǒالت Ɨالوسيل ǊǈƋب ǑلƤريبير الت Ǌقيƽال ƻكما عر
Ǚا إǈوǈاƿ دƞيو Ǚ وǋو Üمنƌللم Ǌمن عليƌالم ƇǑƬعن ال ýƨاǈمين بالتƋالت Ƹمبل ýكام " ǑƼ

  .2ن البơرǐالتƋمي
وتƞدر اƬǗارƊ Ɩيضا إلƊ Ǐن التƤلǑ يƶتبر اƤتياريا بالǈسبƗ للمƌمن لǌƼ Ǌذا األƤير 
 ƱروƬ رƼتوا ǅƹر Ǌمن لƌللم ƨوƞمن إذ يƌمن الم ýƤدون تد Ǌإلي Ƈوƞتار اللƤي ǐو الذǋ

ƖسارƤال ǎتار دعوƤن يƊ ǑلƤالت.  
  :النشأة التاریخية للتخلي:  اثاني

 ǅذ القدǈم ǑلƤالت Ʊد ارتبƿ ا إذ كانǋبارƤƊ ƳاƱقǈا Ɣبسب Ɨǈيƽك السǚǋ Ɨالơب
 ƖŇمد ýǚƤ Ɨǈيƽالس ýوƮو Ɨالơ ǑƼ ǉاسترداد ǅيت Ǌمن لƌتا للمƿƌويضا مƶت ǐدƌمن يƌالم

ƨالت ǋذǉ الƗƽƮ المƿƌتƗ للتƶويƯ إذا لǅ تƶد السƽيýǚƤ Ɨǈ  16مƶيƗǈ إǑƼ ǊǈƊ ƃǙ القرن 
 1861لǏ الƇǑƬ المƌمن عليǊ وسƗǈ مدƖŇ مƶيƗǈŇ بƬرƊ Ʊن يǈقý المƌمن لǊ للمƌمن ơقوǊƿ ع

                                                 
1- Rodière : Op, cit, n° 633, P 544. 
2 - Ripert : Op. cit, n° 2797, p 771 
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ƞƊاƨ األمر الملكǑ بƽرǈسا التƤلơ ǑتǑƼ Ǐ الơالƗ التǑ يكون Ƽيǌا ǚǋك الƇǑƬ المƌمن 
 62الذǅƲǈ ǐ التƤلǑƼ Ǒ المواد  1906لسƗǈ  اƞǈǙليǐƨعليƿ Ǌد تƋكدÜ وƿد كرسǌا القاǈون 

يýơ مýơ المƌمن ƾơ للمƌمنÜ إذا تǅ التƤلǑ بƬكý سليƊ ǅن ي"ر الذǋ Ňƭǈ ǐذا األƤي 63و 
  ".لǑƼ Ǌ اǙستƽادƖ من مƤلƽات الƇǑƬ المƌمن عليǊ والơقوƾ التبƶيƗŇ المترتبƗ علǏ ذلك

ÜƗŇريơادات البƶال ǊرستƊ Ɩكقاعد ǑلƤالت ŇنƎƼ وعموما ǏƽƤي Ǚادات  وƶال ǉذǋ ƗŇميǋƊ
 ÜƗǈيƶون عادات مƶالذين يتب ǅǌمن لƌمين والمƋركات التƬ يبين Ǒالدول ýمƶال ǎمستو Ǐعل

وƿد عمدت الƶديد من . ǑƼ Ƈ مƞاý تƱƺيƗ األƱƤار Ɗو ǑƼ تơديد الƤسائر البơريƗسوا
 ƗŇعام ƱروƬ ضمن ƻادات واألعراƶال ǉذǋ ينǈلتق ƴالبضائ Ǐعل ǐرơمين البƋات التƶمƞم
 Ɨيƶمƞ اǌتƶوض Ǒالت Ɨيƞموذǈال ƱروƬلل Ɨسبǈن بالƋƬو الǋ مين كماƋالت ƾائƛو ǑƼ Ɯتدر

ألمريكيƗ لتƞارƖ الơريرÜ وƿاعدǈ ƖسبيƗŇ المسموơات لǈدن لتƞارƖ الơبوƔ والƞمƶيƗ ا
 .1وƬروƱ تƋمين الǅơƽ والƨيوت وƹيرǋا

 ǑƼ كمونơا المǌبقƱي Ǒالت Ɨيǈǌوالم Ɨاريƞادات التƶال ǉذǋ نƊ Ƈاǌقƽال Ưƶب ǎوير
 ƻراƱاأل ǅƨتل ǑǌƼ ǐدƿاƶت ýƮƊ ذات Ɨيƿاƽن تكون عادات اتƊ دوƶت Ǚ Ɨاعات الدوليƨǈال

 Ɨديƿاƶت ƱروƬ اǌǈواعد لكوƿ اǌب ƴتتمت Ǒريد التƞوالت ǅموƶال ƗƽƮ اǌǈع Ǒƽǈو ما يǋو
Ƈاǌقƽال Ưƶب ǎƊد رƿون وǈد  2القاƶت Ǚ Ɨامƶال Ɨيǈوǈالقا Əن المبادƊ Üƾون السوǈادين بقاǈالم

 ƗيǈƱين الوǈبين القوا ƗتركƬم Əن تكون مبادƊد وƶت Ǚ ǑǌƼ Üونǈذا القاǋ اتǈمن مكو
  .ǋذǉ القواǈين الوǈƱيƗ المƤتلƗƽ وǙ تتمتƴ باǙستقǚليƗ عن

 ýاƞم ǑƼ Ɨامƶال Əمن المباد ƭلƤمست ýơ ادƞإي ƔƶƮي ǊǈƊ ǅǌضƶب ǎوير
 ǉذǋ ýإعما ǏƬƤإذ ي Üƴالبضائ Ǐعل Ǒمين الدولƋالت ǚƛا مǌǈوم Ɨالدولي ƗاديƮتƿǙات اƿǚƶال

Ǒالقاض ǅكơت Ǐإل Ə3المباد  Ǐتميا إلǈمين مƋعقد الت ƻراƱƊ دơƊ دما يكونǈر ذلك عǌƲوي
                                                 

1 - Loussouarn (Y) : Principaux courants du droit international privé à l’époque actuelle, 

Rec. Cours Lattage, Dalloz, 1993 tome II, p 303-304. 

2 - Fouchard (Ph) : L’état face à l’usage, Rev. Ar., 1970 P 73-75 

3 - Robert  عقبت تقريرƊ Ǒات التƬƿاǈالم ǑƼGoldman  ƭاƤال Ǒون الدولǈللقا Ɨسيǈرƽال Ɨǈƞالل ýعماƊ ǑƼ ورƬǈالم
 ǅ79-77األعوا ƭ Ü260 ونǈبالقا ƖسوƊ Ɨالقضائي ƾو السوابǋ ƾون السوǈلقا Ǒدر الرئيسƮإن الم ýيقو Ü

ǑǈلوسكسوƞǈǗا.  
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ميƼ ÜƗالơكǅ يستبƶد ƿاǈون ǋذا األƤير ويƱبƿ ƾاǈون الƱرƻ األƿوǎ كما ǋو الơاý دولǈ Ɨا
Ǒربƺال ƴتمƞالم Ǐإل Ǒتمǈت Ǒالت Ɩمين الكبيرƋركات التƬ ǑƼ.  

 Ɨǌƞا لمواǋدơو Ǒƽتك Ǚو Ɨموميƶبال ǅتتس Əالمباد ǉذǌƼ ÜǎرƤƊ Ɨيơاǈ ومن
ýإعما Ɩبضرور ýالقوƼ Üǚƛم ƴالبضائ Ǐعل ǐرơمين البƋالت ƗيƮوƮƤ  سنơقود بƶيذ الƽǈت

ƗơروƱالم ƗكلƬالم Ɨǌƞلموا Ǒƽيك Ǚ دƿ ƗتركƬالم Ɨيǈوǈالقا Əمن المباد ƭلƤوالمست Ɨيǈ.  
وǙ يƤتلƻ األمر إذا ƿرر Ɗن المبادƏ الƶامƗ تقضǑ بوƞوƔ تơديد مدƖ مƶيƗǈ يمكن 
Ƽيǌا للمƌمن لǊ إعǅǚ المƌمن عن ƨمن ơƬن البضاعƗ المƌمƗǈ وƱبيƶتǌاÜ التǑ تƱƺيǌا 

Ɨيقƛديد  وơت Ɣوƞو ǑƼ ƗƮاƤ ƗƽƮتكمن ب Ƴاƨǈال ýơم ƗكلƬالم Ɨǌƞن مواƊ تراك ذلكƬǙا
ǋذǉ المدƖ بدơ ƗƿتǏ يمكن مƶرƗƼ ما إذا كان المƌمن لƿ Ǌد Ɗعلǅ المƌمن ǚƤلǌا ƿ ǊǈƊ ǅƊد 
 Ǚ ƗلƋمس Ǒǋو Ǌǈمن مƌر المƱƤال ƾقơد تǈع Ưويƶبالت Ǌقơ Ǌƶم Ʊا مما يسقǋƨاوƞت

Əللمباد Ƴوƞا الرǌǈƋƬ ǑƼ ǐدƞي  Ɩاعدƿ ƾبيƱا بتǌتǌƞين مواƶا يتǋدǈون وعǈللقا Ɨامƶال
ƿاǈوǈيƗ مƶيƗǈ تơدد ǋذǉ المدƖ سواǑƼ Ƈ القاǈون الداƤلƊ Ǒو ǑƼ األعراƻ السائدƖ بين 
المتƶاملين Ʊƿ ǑƼاƳ التƋمينÜ إذا تضمǈت ǋذǉ األعراƊ ƻو الƶادات ǋذǉ القواعد 

ƗيليƮƽ1الت.  
التƋمين Ɗدǎ إلƨ ǏيادƖ عدد Ɗن اتساƱǈ ƳاƤ ƾدمات  2كما رǎƊ البƯƶ اƤǓر

 ƭǚƤسير استƶمن ال ýƶƞمما ي ƗƽتلƤم ýدو Ǐتمين إلǈم ƻراƱƊ من ƱاƬǈذا الǋ Ǒممارس
  .مبادƏ مƬتركƗ تơكǋ ǅذǉ الƿǚƶات

Ƈاǌقƽال Ưƶكد بƌي ƾما سب ƻǚƤديد من  3وبƶال Ǐإل ýƮد توƿ ǅكيơالت Ƈضاƿ نƊ
الƶقد ƬريƗƶ المتƶاƿدينÜ : المبادƏ المƬتركƗ والتƮƊ Ǒبơت من مكوǈات السوƾ مǌǈا 

 ÜمينƋالت ǑƼ ƗơلƮالم Ɩاعدƿ Üمدƶال ƋƱƤضمان ال ǅعد Ɩاعدƿ ÜƗيǈ سنơقد بƶيذ الƽǈت Ɩاعدƿ

                                                 
ا ýƶƞ البƯƶ يƽضý الرƞوƳ إلƿ Ǐاǈون داƤلǑ اƬتǌر بتƲǈيمǊ الƮريƠ لمǋ ýƛذǉ المƬكلƗ مýơ الƨǈاǋ ǑƼ Ƴذا م - 1

 ÜƗروضƽالم ƗلƋللمس ǚơ Ɨالدولي ƻا األعراǌيƼ ǅتقد Ǚ Ǒت التǙاơالFouchard  عقبت تقريرƊ Ǒات التƬƿاǈالم ǑƼ
 .ƭ Ü267 99 - 1977لǑ الƤاƭ لسƗǈ المƬǈور Ɗ ǑƼعماý اللƗǈƞ الƽرǈسيƗ للقاǈون الدو Goldmanاألستاذ 

2 - Oppetit  عقبت تقريرƊ اتƬƿاǈمGoldman ƭ Üƾساب ƴƞمر Ü267.  
3 - Michel  Ɨديƿاƶالت ƗƱبالراب ýƮتت Ǒالت ƗليƤين الداǈمن القوا ƗتركƬالم Əالمباد ƭلƤن يستƊ ǅكơللم ƨوƞي ǊǈƊ ǎير

ǊمامƊ اǌǈƋƬب Ƴاƨǈال ƟرƱ Ǒالت.  
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 ǅتراơا Ɩاعدƿو ƾơال ýماƶاست ǑƼ ƻسƶالت ǅعد Ɩاعدƿ ÜƔسب ǚب ƇراƛǗا ƨواƞ ǅعد Ɩاعدƿ
ƗتركƬالم Ɨريơسائر البƤبال Ɨمǋوالمسا Ɨالمكتسب ƾقوơال.  

Əالمباد ǉذǋ ا  وتستمدǌبضرورت ǅǌسƽǈƊ املينƶالمت ǎلد ƣعتقاد الراسǙا من اǌوتƿ
ǅǌǈبي Ɨات القائمƿǚƶال ǅيƲǈا لتǌميتǋƊو.  

  
  :وآثاره هحاالت التخلي ومحل: الثانيالفرع 

 ǑƼ وذلك ǑلƤا التǌيƼ يمكن Ǒت التǙاơال Ɨسيǈالتو Ɨريơالب Ɩارƞالت Ɨلƞددت مơ
 ýƮƽمر  352و  338الƊ 07.95وكذلك  ǑƼ ǐائرƨƞ143و  134المواد ال  ǑƼ نƶوبالتم

 ƗائيǈƛستǙا ƗƽƮال ǅسƞو ما يǋو Ɨسيمƞال ƚالكوار ýبيƿ ا منǌǈƊ ت يتبينǙاơال ǉذǋ ýمƞم
ǑلƤالوارد بالق 1للت Ǒǈوǈداد القاƶتبر التƶوويǈا ƨوƞي Ǚ ǊǈƎƼ ر وبذلكƮơال ýسبي Ǐين علǈ

ơاǙت يƭǈ  للمƌمن لƱ ǊلƔ التƤلƤ Ǒارǋ Ɯذǉ الơاǙت إƮ ǑƼ ǙورƖ تضمين الƶقد
 ýƮƽال ǉتضاƿو ما اǋ ƻراƱبين األ ƾاƽتǙا Ɣسơ Ǌا بǌ322علي ǅ.ت.Ɣ . Ǒيقتض ǐالذ

إما Ɗن "ǊǈƊ للمƌمن لǊ المƱالبƗ بتƶويƯ الضرر Ɗو التلƻ مƴ اơتƽاǊƲ بملكيƗ الƇǑƬ و
Ǌǈمن عƌالم ƇǑƬعن ال ǑلƤقد التƶو بالƊ ونǈبالقا Ɨǈالمبي ƖورƮال ǑƼ تارƤي"  

ما عدا إذا تƶلƾ األمر بƱƤƋار " 07-95من Ɗمر  143و  134ذلك ƭǈ المادƖ وك
 ǑلƤتار التƤن يƊ Ǌمن لƌللم ƾơي Üقدƶا الǌǈيتضم Ǚ "... ن تتضمنƊ Ǐعل ýمƶال ǐرƞ دƿو

وƛائƾ التƋمين تƶدادا مƤتلƽا للơاǙت المƮǈوƭ عليǌا وبذلك Ǚ ǊǈƎƼ يقƴ الƶمý بالتƶداد 
  .2القاǈوǑǈ إǙ عǈد Ʈمت ووƛائƾ التƋمين

ƾمر  وكما سبƊو Ɨسيǈالتو Ɨاريƞالت Ɨلƞالم ýوƮƼ نƎƼ Ǌإلي ƖارƬǗ07.95ا 
 Ɨǈيƽالس Ǐمين علƋللت Ɨسبǈبال Ƈسوا ǑلƤت التǙاơددين كơين ومơا واضƇاƞ ǐائرƨƞال

 ýƮƼ338  و Ǒسǈ134تو  ýƮƼ ƴمين البضائƋو تƊ ǐائرƨƞ352  و Ǒسǈ143تو 
ǐائرƨƞ.  

  .ǋو متýƮ بơالƗ البضاعƗوơاǙت التƤلǑ مǌǈا ǋو متýƮ بơالƗ السƽيƗǈ ومǌǈا ما
  

                                                 
  .489سابƭ Üƾ مرƴƞ : مǏƽƱƮ كماǊƱ ý . د - 1

2 - Rodière : Op. cit, n 635 p 45 



 98

Ǘت التخلي:  أوǗحا:   
ơǚا للمǌيتơǚƮ ǅو عدƊ Ɨǈيƽبار السƤƊ ƳاƱقǈا Ɨالơ التينơ بين ƨميǈوƗ  ƻتل Ɨالơ

ǑƼ ǑلƤت التǙاơ ýƛوتتم Ɨǈمƌالم Ɨالبضاع:  
  : ƿǘǉ السƻينة  -1

 ǑƽتƤن تƊ ǊورتƮكد وƋوالمت Ɨǈيƽللس Ǒالكل ƾرƺو الƊ كǚǌو الǋ Ǌود بƮوالمق
  .Ɨǈ كلǌا ǑƼ البơر وǙ تستƱيƴ الƽƱو وƹرƾ السƽيƗǈالسƽي

 ýƮƽال Ɨالơال ǉذǋ Ǒعل ƭǈ دƿا وǌمن عليƌا من المǌǈع ǑلƤيا للتƼتبر سببا كاƶي
338 ǅ.ت.Ɣ . Ɩوالماد Ɨسيǈمر  134توƊ 07.95من  Ǐارت إلƬƊ ƖيرƤاأل ǉذǋ ǐائرƨƞال

 Ɨǈيƽك السǚǋ" :1- Ɨǈيƽللس Ǒقدان الكلƽن " الƋƬذا الǋ ǑƼ ذكرǈو ǑƼ Ǒسǈالتو ƳرƬن المƊ
 ýƮƽمن  352الƌالم ƇǑƬا الǌيƼ يكون Ǒالت ǑلƤالت Ɨالơل Ɨسبǈبال Ɨالơال ǉذǋ Ǒعل ƭǈي ǅل

 ƖورƮ ǑƼ ǑلƤتبر التƶا ما يǌǈمƼ نƋƬذا الǋ ǑƼ ƻتلƤت ƇراǓا ýƶƞ و ماǋو ƴا بضائǌعلي
  .ƭǈالǚǌك يƬمý السƽيƗǈ والبضائƴ إƞماơ ǙتǏ ولو تǅ إǈقاذ ǋذǉ األƤيرƖ لƶموميƗ ال

 ƾرƹ رƛا إǋقاذǈإ Ɨالơ ǑƼ ƴعن البضائ ǑلƤالت ƨواƞ ǅعد ǐما ير ƇراǓومن ا
 Ɨǈيƽالس:  

  :انقطاƱ اǓخبار  -2
وتƶتبر ǋذǉ الơالƿƊ Ɨدơ ǅاǙت التƤلƤ ǑاƗƮ وǊǈƊ كما سبقت اƬǗارƖ إليƎƼ Ǌن 
Ǒالت Ɨالơال Ǒǋو Ɨǈيƽبار السƤƊ اǌيƼ ƴƱقǈت Ǒالت ƖورƮال ǉذǌساسا بƊ Ʊارتب ǑلƤور التǌƲ 

 ǊولƮơ ƴم Ǌكǚǋ باتƛǗ Ɨƞاơ من دونƌالم ƇǑƬعن ال ǑلƤالت Ǌمن لƌا للمǌيƼ ƨوƞي
علǏ مبلƸ التƋمين كامÜǚ وذلك إذا اǈقضت مدƖ مƶيƗǈ دون Ɗن يبرƼ ƨيǌا Ƥ ǐƊبر عن 

Ɨǈيƽ1الس  ýƮƽدد الơ دƿ338و ǅ.ت. ýاƮتǙا ƣر من تاريǌƬƊ ƚǚƛب Ɩالمد ǉذǋ Ɨسيǈتو Ɣ
ǈذ تاريƤƈ ƣر ƤبرƩƽǈ Ü المدƖ اعتمدǋا المƬرƳ بƤƉر Ƥبر ơيƚ يƽترƯ الǚǌك م

وƿد Ɗضاƻ المƬرƳ . الƨƞائرǐ إƊ Ǚن ǋذا األƤير لǅ يơدد المدƖ التǑ يبدƊ مǌǈا الƶد
الƨƞائرǐ بǊǈƋ إذا تسببت ǑƼ تƤƋير األƤبار ơوادơ ƚربيÜƗ يمدد األýƞ إلǏ ستǌƬƊ Ɨر 

Ǒسǈالتو ƳرƬالم Ǌر إليƬي ǅذا ما لǋو.  

                                                 
  .681سابƭ ƾ مرƴƞ : ن يوƩǈ د علơ Ǒس - 1
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Ƽ ýكاƬǗور اƛد يƿ لكن ýƮƽبال Ǌعلي ƭوƮǈو المǋو Ɨǈيƶم Ɩمين لمدƋالت Ɨالơ Ǒ
328 ǅ ت.من.Ɣ . مينƋعقد الت ǑƼو Ɨǈيƽالس Ǐمين علƋللت Ɨسبǈبال Ɨيǈاƛال ǊقرتƼ ǑƼ Ɨسيǈتو

 ýƮƽال ǑƼ ƴللبضائ Ɨسبǈ354السائر بال ǅ.ت.Ɣ.  
 Ɩالماد ǑƼ ǐائرƨƞال ƴريƬالت ǑƼ Ǌعلي ƭوƮǈمر  123والمƊ 07.95من  Ɨسبǈبال

 Ǐمين علƋمين للتƋمان التƨ ǑƼ ƚدơ دƿ Ɨǈيƽك السǚǋ نƊ ترضا مبدئياƽيƼ ÜƗǈيƽالس ýيكǋ
Ƽ Ɨلƞم ƭوƮǈ نƊ ǅƹر ýƮو األǋ ذاǋ Ɨǈالقري ǉذǋ Ǐعل Ƈاǈب Ǌمن لƌمين للمƋالت Ƹمبل ƴƼيد

  .الƨƞائرǐ لǅ يƲǈما ǋذǉ الơالƗ 07.95التƞارƖ البơريƗ التوǈسيƗ وƊمر 
  : عدǘƬ ǃحية السƻينة للمǘحة  -3

ơǚƮيǋ ǑƼ Ɨذǉ الơالƗ يكون ǈتيơ Ɨƞادƚ يضمǊǈ المƌمن والمقƮود بǌا إن عدǅ ال
 Ƈاǈالمي ǑƼ اǌơǚƮا إǌƶذر مƶضرار يتƋا بǌابتƮǗ اǌلتơر Ɨƶمتاب Ɨǈيƽالس Ɩدرƿ ǅعد

وعدǅ الơǚƮيǋ Ɨذا علǏ  1يمكن ƼيǊ إǌơǚƮا الموƞودƖ بǊ ويتƶذر ǈقلǌا إلǏ مكان Ƥƈر
 ýƮƽال Ǐǈƶ338م ǅ.ت.Ɣ . Ɩوالماد Ɨسيǈذا  133توǋ Ǒسبǈ ƗيơǚƮ ǅو عدǋ ǐائرƨƞ

Ɨǈيƽعن الس ǑلƤالت Ɨالơل Ɨسبǈبال.  
 ƗơƮ ƱرƬ Ǒسǈالتو ƳرƬالم ýƶƞ قدƼ ƴبالبضائ ƗƮاƤال ǑلƤالت Ɨالơل Ɨسبǈما بالƊ

 ýƮƽا الǌǈعي Ɨيǈمƨ ƖترƼ ديدơا تǌǈم ƱروƬال Ưƶب Ǐلقا علƶم ǑلƤ352الت ǅ ت.من. Ɣ
 Ɩ143والماد  ƖقرƼ4  مرƊ07.95  Ɩبمد ǐائرƨƞال ǑƼ ƳروƬا الǌلǚƤ ƴيق ǅر ولǌƬƊ Ɨƛǚƛ

 ýƞذا األǋ سريان Ɗويبد ýقǈال ýوسائ ƴميƞود بƮالمكان المق Ǐإل Ɨمولơال Ǌيƞتو ƗلƮموا
 Ǌمن لƌالم ƻرƱ من منƌالم Ǐإل Ɨǈيƽالس ƗيơǚƮ ǅدƶب ǅǚعǗا Ƹتبلي ƣا من تاريƿǚƱǈا

  .بơسƔ المƬرƳ التوǈسơ ǑƼ Ǒين لǅ يƭǈ المƬرƳ الƨƞائرǐ علǏ ذلك
  :ƙǘƙ ƿǘǉة أرباƱ اǓشياƅ المƊمن عليها  -4

إن ǋƊميǋ Ɨذǉ الơالƗ تǌƲر ǑƼ تƋمين البضائƊ ƴكƛر من تƋمين السƽيƗǈ ذلك ǊǈƊ إذا 
بلƺت القيمƗ الƞمليƗ لơǚƮǘات الواƔƞ إƞراǋƌا تساوƊ Ɨƛǚƛ ǐرباƳ من ƿيمتǌا كƛيرا ما 

اتƱ ǊلƔ التƤلǑ دون يƮاơبǊ عدơǚƮ ǅيƗ السƽيƗǈ للمƗơǚ األمر الذǐ يƞيơ ǑƼ ƨد ذ
  .ơاƗƞ إلǏ إƛبات ƿيمƗ الǚǌك

                                                 
  .491مرƴƞ سابÜƾ : مǏƽƱƮ كماǊƱ ý . د - 1
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 ƔالƱم Ǌمن لƌن المƎƼ ƴالبضائ Ǐمين علƋالت ǑƼ ǑلƤالت ƔلƱ Ɨالơل Ɨسبǈا  بالŇمƊ
 ýƮƽن الƎƼ ذلك Ǐد علƨ ǑلƤالت ƔلƱ Ǌل ýوƤت Ǒالت Ɨسبǈال ƖسارƤال Ʒبات بلوƛƎ352ب 

ǅ.الض.ت Ɣن يكون سبƊو ǑلƤالت ƗيǈمكاǗ رƤƈ اƱرƬ ƻضاƊ Ɨسيǈتو Ɣ ƻو التلƊ رر
 Ɩر المادƬت ǅين لơ ǑƼ Üمين بالضمانƋا عقد التǌملƬي Ɨǈيƶم ƔسباƊ ين عنƞاتǈ143 

ƱروƬال ǉذǌل ǐائرƨƞ.  
 ýƮƽال ƻ339ويضي ǅ.ت.Ɣ . ارƱƤا Ɨالơ Ǒǋو ǑلƤمن الت ǎرƤƊ Ɨالơ Ɨسيǈتو

 ƗƱا من السلǌƼو إيقاƊ اǋƨƞơ وƊ اǌƱضب ƖورƮ ǑƼ Ɨǈيƽعن الس ǑلƤالت ƨيƞر ويơالب
Ǚ نƊ ƱرƬمن  ب ýƞذا األǋ Ɣساơ Ɗر ويبدǌƬƊ ƗƶربƊ رơب ǑƼ ǊƼرƮت Ǌمن لƌيد المƶيست

 Ɨالơ ǐƊ Ǐاألول Ɨالơال ǑƼو Ǌمن لƌالم ƻرƱ من منƌالم Ǐإل ƚادơبال ǅǚعǗا ƣتاري
 Ɨǈيƽن السƊ ǅƹا رǈيكون ممك Ǌمن لƌالم ǑلƤن تƎƼ Ǌمن عليƌم Ǒربơ رƱƤ Ɣبسب ǑلƤالت

ǚƶƼ كǚǌرضت للƶتكون ت Ǚ دƿ .ا تǌǈولك Ǒكمơ اǈǋ كǚǌوال Ɨالكǌال ǅكơ ǑƼ تبرƶ
)Ɨكميơ ƖسارƤ ( Ɨيơاǈمن ال Ɨا سليمǌبقائ ǅƹر Ǌمن لƌا من المǌتƨياơ Ƴوǈ عن ƐƬاǈ Ǌǈأل

 ýƮƽال Ǌعلي ƭǈ لما Ɨسبǈذا بالǋ Ɨ339المادي ǅ.ت.Ɣ . Ǐمين علƋالت ǅǌت Ɩاعدƿ Ǒǋو
  .السƽن وإơدơ ǎاǙت التƤلǑ عǌǈا

 ýƮƽد سرد الƿ352و ǅ.وا.ت Ɨسيǈتو Ɣ Ɩمر  143لمادƊ 07.95من  ǐائرƨƞال
 ƭوƮǈالم Ɨالơال ƨرƼƊ Ɨالبضاع Ǐعل ǑلƤا التǌيƼ ƨوƞيمكن وي Ǒت التǙاơمن ال Ɨملƞ

 Ɨƛالƛال Ɩقرƽا بالǌ352علي  Ɨƛالƛال Ɩقرƽوال Ǒسǈ143تو  ǑلƤالت ƨواƞويقضيان ب Üǐائرƨƞ
 ǐرơر بƱƤا لǌرضƶت Ɣسơر بƽالس ƇاǈƛƊ اǌƶذن ببيǗا ƴƿإذا و Ɨالبضاع Ǐعل Ǌǈر عƞǈا

 ƭǈال ƾوƱǈم Ɣسơ Ǒئƨƞ وƊ Ǒكل ƻوتل Ǒسǈالتو ƭǈال ƾوƱǈم Ɣسơ ǐماد Ɣيƶت
 ƱروƬم Ɨالơال ǉذǌل Ɨسبǈبال ǑلƤالت ƨواƞ نƊ ƻضاƊ Ǒسǈالتو ýƮƽن الƊ Ǚإ ǐائرƨƞال
 ǐالذ ǐرơر البƱƤن يكون الƊ وǋالضمان و ýƮơلي ǑǈميƋت ƩساƊ رƼتوا Ɩبضرور

ǋ ǐو ƱƤر مƮǈوƭ عليǊ بƶقد التƋمين تƶرضت لǊ البضاعƗ وكان سبƔ تƶيبǌا الماد
  .ويƬملǊ الضمان

  :ثاره آمحل التخلي و:  اثاني
  

إن التƤلǑ يƬمý الƇǑƬ المƌمن عليǊ بƋكملơ ǑƽƼ ÜǊالƗ التƤلǑ عن السƽيƎƼ Ɨǈن 
التƤلǑ يƬمý دعاوǎ المƌمن لǊ تƞاǉ الƺير وسƶر السƽيƗǈ وƗƮơ السƽيǑƼ Ɨǈ الƤسائر 



 101

Ɨسبǈبال ýاơو الǋ وكذلك ƗتركƬالم  ýمƬإذ ي ƴا البضائǌلơيكون م Ǒالت ǑلƤالت Ɨالơل
البضائƴ المƌمƗǈ وما تǅ إǈقاذƊ ǉو بيǊƶ وكذلك دعاوǎ المƌمن لǊ ضد الǈاýƿ البơرǐ والƺير 

Ɗو تƶليقǊ علƬ ǏرƱ وǋو ما  1مسƌوý عن الضرر وبذلك ƎƼن التƤلǙ Ǒ يمكن تƨƞئتǊال
 ýƮƽال ǉتضاƿ323ا ǅ.ت.Ɣ . ǊǈƊ ƭǈ ǐالذ Ɨسيǈتو"ƨوƞي Ǚ  وƊ ئياƨƞ ǑلƤن يكون التƊ
ƱرƬ Ǐلقا علƶم " Ɩيضا المادƊ Ǌتضتƿو ما اǋمر  115وƊ 07.95من  ǐائرƨƞال ..." Ɣƞو

ƱروƬ ƗيƊ تاما وبدون ǑلƤذا التǋ ن يكونƊ "... ǑلƤالت ǉتيارƤا Ɨالơ ǑƼ Ǌمن لƌللمƼ
 كوسيلƗ للƮơوý علǏ التƶويƯ ليƩ لǊ إƊ Ǚن يتتبǊƶ وơدǉ بالǈسبƗ لƞميƴ الƇǑƬ المƌمن

لƤسارƖ علǏ ا ǎعليǚƼ Ǌ يƞوƨ لǊ المƱالبƗ بالتƤلƇƨƞ ǑƼ Ǒ من الƇǑƬ وإكماý دعو
ƈ نƊ ذلك Ǒƿالبا Ƈƨƞال Ɨسبǈبال Ƈوذلك سوا ǎرƤعن األ ƻتلƤمن الدعوتين ت Ɩدơوا ýار كƛ
  .لƊ Ǌو بالǈسبƗ للمƌمن

 Ưويƶالت Ƹمبل ƾơيست ǑلƤالت Ɨوسيل ǊيƤبتو Ưويƶبالت ƔالƱي ǐالذ Ǌمن لƌالمƼ
ơ ǑƼ Ʃدود ƿدر الضرر المتباعد كما ǋو الơاǑƼ ý دعوǎ الƤسارƖ وذلك مقابý كامǚ ولي

 Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال Ǌمن وذلك بتسليمƌالم Ǐإل Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال Ɨملكي ýقǈب Ǌامƨالت
 ǅوما ت Ɨمن البضاعƛ ا وكذلكǋقاذǈر إƛإ Ɨمن البضاع Ǐو ما تبقƊ Ǌلƛتم Ǒدات التǈوالمست

ƾريƱال ƇاǈƛƊ اǌǈم Ǌƶبي.  
ا إذا تƶلƾ التƤلǑ بالسƽيǊǈƎƼ Ɨǈ يƔƞ اǗعǚن عن اǈتقاý ملكيتǌا إلǏ المƌمن وƊم

 Ǐإل Ɨǈيƽالس Ɨملكي ýقǈ اǌǈƋƬ من Ǒات التƇراƞǗا ƗƼاذ كاƤن واتƽالس ýيƞتر تسƼوذلك بد
 Ǐإل ƇǑƬال Ɨملكي ǊيƼ ýتقǈت ǐمان الذƨعن ال ýƌيمكن التسا ƾذا السياǋ ǑƼو Üمنƌالم

المƌمن ضدǅƊ ǉ وƿت إعǚن الرƹبǑƼ Ɨ التƤلÜǑ واألرƠƞ المƌمن ǋو وƿت تơقƾ الƱƤر 
 ýن يقبƊ ذلك ǑƼ ǐويستو ǑلƤالت ǑƼ Ǌمن لƌمن الم Ɨبƹالر Ƈإبدا Ɨساع ýتقاǈǙن يكون اƊ

 ýƮƽن الƊو ƗƮاƤ Üضائياƿ كماơ ǊتơƮدر بƮي ǅƊ وديا ǑلƤمن التƌمن  341الم
ǅ.ت.Ɣ . Ǐار إلƬƊ دƿ ƗسيǈتوƗيǈمن إمكاƌالم ƻرƱ من ǑلƤالت ƯƼر  Ǌمن "بقولƌالم Ǐعل

 ǊضƼويقرر ر ǑلƤبالت ǅلƶي ǐالذ "... Ɩالماد ǑƼ ǐائرƨƞال ƳرƬا المǌار إليƬƊ 115كذلك 
ơ ǑƼالƿ Ɨبوý التƤلǑ يơوƨ المƌمن ơقوƾ المƌمن لǑƼ Ǌ األمواý المƌمن " 07.95من Ɗمر 

دƼ ƏرƯƼ المƌمن با" عليǌا ابتداƇ من وƿت التبليƸ بالتƤلǑ الذƿ ǐدمǊ المƌمن لǊ للمƌمن
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األمر ممكن الوƿوƳ مما ƿد يýƶƞ المƌمن لǊ يƱالƔ بالتƤلƊ Ǒما القضاƇ وعموما ƎƼن 
 ǊيƼ Ǌمن لƌالم ƾơبات لƛرد إƞد مƶي ǊيƼ ǅكơدور الƮ وƊ ǑلƤالت Ǐمن علƌالم ƗقƼموا
 Ǚإ Üǚمين كامƋالت Ƹمبل ƴƼبد ǅƨير يلتƤذا األǋ نƎƼ منƌللم Ɨالملكي ýقǈ ǅن يتƊ دƶوب ƴبƱوبال

Ɗمن وƌن المƊ ƳرƬمن الم ǚن كƊو ƗƮاƤ ǑلƤتار التƤي Ǚ دƿ الذكر Ɨƽالسال Ǌاماتƨالت ǅما
 Ɨالكلي ƖسارƤعن ال Ǌمن لƌالم Ưويƶتيار بين تƤǙا Ɨيǈإمكا ǙوƤ دƿ ǐائرƨƞوال Ǒسǈالتو

 ýƮƽال ǉتضاƿوذلك ما ا ǑلƤالت ýبوƿ وبين Ǌمن عليƌالم ƇǑƬ341لل ǅ ت.من. Ɨسيǈتو Ɣ
 ǊǈƊ ƭǈ ǐالذ" ǐمن الذƌالم Ǐعل Ɨرامƹ ýكام ƇداƊ ýضƽو يƊ ǊƶƼويقرر د ǑلƤبالت ǅلƶي

 Ǌإلي ƇǑƬال Ɨملكي ýقǈ مين بدونƋالت "... Ɩمر  115والمادƊ 07.95من  Ǒالت ǐائرƨƞال
Ċ تƮǈ ... وƊ ǑلƤالت ýإما بقبو Ǌبكامل Ǌمن عليƌالم Ƹالمبل ƴƼدئذ دǈمن عƌالم Ǐين علƶويت

 Ɨالملكي ýتقاǈبدون ا Ɨسائر الكاملƤال ƩساƊ Ǐعل..".  
 Ɨالملكي ýتقاǈدون ا Ɨالكلي ƖسارƤعن ال Ǌمن لƌالم Ưويƶمن لتƌتيار المƤومرد ا
 Ǐساسا إلƊ ƴƞتر ýاكƬمن م ǅاƱơال ƗƮاƤو Ǌǈع ǑلƤالمت ƇǑƬتملك ال Ǌو ما يرتبǋ Ǌإلي
ƶƮوبƗ استƤراǊƞ عǚوƖ علǏ مسƌوليƗ المƌمن عن األضرار التƿ Ǒد تƮيƔ الƺير 

 ǏلƤالمت ƇياƬاأل ýقǈ ƻاريƮاوكذلك مǌǈع.  
 ǎالدعاو ǉذǋ ǐرơمين البƋالت ǑƼ منƌضد الم Ǌمن لƌالم ǎدعاو ƻتلƤإذا م ǅتلك
 Ǌعلي ƭǈ و ماǋو ýاƞƉا بǋددơ دƿ ƳرƬن المƎƼ ǎا من الدعاوǋيرƹ نƋƬ اǌǈƋƬ من Ǒالت

 ýƮƽ364ال ǅ.ت.Ɣ . نƊ Ǐعل Ǐاألول Ɩقرƽال ǑƼ تƮǈ Ǒالت Ɨسيǈتو" Ɨلقƶمت ǎدعو ýك
" الƬروƱ المƤالƗƽ والتǑ تƶد ƹǙيơ Ɨد بالرǅƹ عن كýبƶقد التƋمين تسقƱ بمرور عاǅ وا

ǊǈƎƼ Ǌاعدتƿ ƻǚƤ Ǐعل ƾاƽتǙا Ǌƶǈوبم ƳرƬن المƊ ƾمما سب Ơذا  ويتضǋ ǅكاơƊ من ýƶƞي
ƈ كاماơƊ ƭǈاالǌدين من مراعاتƿاƶبد للمتǙ Ɩمر.  

ومما تƞدر اƬǗارƖ إليǋ ǑƼ Ǌذا المƞاǋ ýو Ɗن ǋذا التƮǈيƭ علǏ مدƖ عاǅ يذكرǈا 
عوǎ بمرور الƨمن ضد الǈƮاعيين والتƞار والباعƗ مما ƿد يƶتبر تƋكيدا علǏ بسقوƱ الد

اǈǙسƞاǑƼ ǅ التƬريƴ التوǈسǑ ولكن يǋ ǑƼ Ʋơǚذا الƮدد Ɗن مơكمƗ التƶقيƿ Ɣد اعتبرت 
 ùار بƞبين الت Ʊالسقو Ɩ15مد  Ɨسبǈبال ýمƶال ƻكيƼ Ɨامƶال Ɩللقاعد ƴƞرǈ اǈǈƊ ǐƊ Ɨǈس
  اƞرين ÞللتƞارƖ البơريƗ الواƗƶƿ بين ت
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 ýƮƽن الƎƼ بال 364وعموما Ʊالسقو ýƞƊ ƾǚƱǈا ƗơراƮ ددơǈ ƻتلƤلم Ɨسب
Ƽ تǙاơال ƻتلƤلم Ɨسبǈبال Ʊالسقو ýƞƊ Ɨلبداي ǐƊ تǙاơبال ǅلوƶالم ƭǚƤ ǎلدعو Ɨسبǈال

Ƽمن ي Ǌتسابơا Ɗيبد ýƞن سريان األƎ Ɨسبǈما بالƊ Ƈاألدا Ɣƞوا ǅلوƶذلك الم ƖيرورƮ ǅو
ن الƇǑƬ المƌمن عليǊ سƽيƎƼ Ɨǈن بدايƗ اơتساƔ اƞǓاý تǅƲǈ لدعوǎ الƤسارǊǈƎƼ Ɩ إذا كا

 Ɗيبد ǊǈƎƼ Ɨمين بضاعƋالت ýơما إذا كان مƊ Üǎالدعو Ǌǈع Ɩالمتولد ƚادơال Ƴوƿو ǅمن يو
ǅمن اليوƼ Ǚلت وإƮا إن وǌولƮو ǅمن يو ǅاƶال ýƞƊ Ɣتساơا ǐن  الذƊ Ɣƞكان من الوا

ǊيƼ ýƮت.  
ƚادơال ǅيوƼ ǑلƤالت ǎلدعو Ɨسبǈما بالƊ  ýƞاأل Ɣتساơا Ɨبداي ƗƱقǈ وǋ تبر مبدئياƶي

لقياǅ بالدعوǋ ǑƼ ǊǈƎƼ ǎذǉ الơالƗ يكون من يوǅ اǈقضاƇ ذلك األýƞ وبالǈسبƊ Ɨما عن ýƞƊ ا
للدعاوǎ التǑ للمƌمن لǊ علǏ المƌمن التǑ يكون سببǌا المساǋمǑƼ Ɨ الƤسائر المƬتركƊ Ɨو 

Ǌ بالدƴƼ كذلك ǋو الƋƬن بالǈسبƗ األƞر عن المساعدƊ Ɩو اǈǗقاذ Ƽمن يوƿ ǅياǅ المƌمن ل
 ǅƨيل Ǚ ما ƴƼد ǅيضا من يوƊ ǊǈƎƼ مينƋعقد الت Ɣƞبمو ƗوعƼالمد Ƹاسترداد المبال ǐلدعاو

 ǊǈƊ ƳرƬالم ƻيضي ǅاƶال ǅاƲǈبال ǅالتقاد ƗلƋمس ƾلƶت Ǐكيد علƋالت ǑƼ انƶوإم Ɩمد ǐرƞت
ƈ اǌعلي ƭوƮǈالم ǅمن عالتقاد ǅǋيرƹو ǅǌور عليƞơر والمƮالق Ǐا علƽǈ Ɨليǋاأل Ǒديم
ǅǌوليائƊ Ǐعل Ƴوƞالر ǅǌول.  

 ƻتلƤمين تƋقد التƶب Ɨلقƶالمت ǎالدعاو Ʊسقو ýƞƊ نƎƼ ǐائرƨƞون الǈللقا Ɨسبǈوبال
 Ɩت المادƮǈ إذ Ǒسǈون التوǈالقا ǑƼ Ʊالسقو ýƞƊ 624عن  Ǒǈون مدǈاƿ" ǅبالتقاد Ʊتسق

اƗƶƿ التǑ الدعاوǎ الǈاƬئƗ عن عقد التƋمين باǈقضاƚǚƛ Ƈ سǈوات من وƿت ơدوƚ الو
ǎالدعاو ǉذǋ اǌǈتولدت ع."  
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  :عن حقوقه المؤمنحدود االلتزام بالتعويض وإمكانية تنازل  :الفصل الثاني
يƤتلƻ مدǎ الضمان عن إƛبات عقد التƋمين ǌƼذا األƤير يƛبت بالكتابƊ Ɨما إƛبات   

ت الواƗƶƿ التǑ الضمان الǈاǅƞ عن الƶقد Ƽيكون بƛƎبات الضمان الǈاǅƞ عن الƶقد Ƽيكون بƛƎبا
  .تƌدǐ إلƿ ǏيامǊ وتوƼر ƬروǌƱا

   ýƮƽا بالǌعلي ƭوƮǈالم Ɨامƶال Ɩالقاعد ƾبƱǈ421وت ǅ إ.من. Ɩوالماد Ɨسيǈالتو Ƴ
23-3  ƔالƱو المǋ Ǒن المدعƊ ذا الضمان إذǋ ǎبات مدƛد إǈع ǐائرƨƞ Ǒǈون مدǈاƿ
  .1بذلك

بمرơلتينÜ تميƨت  وƿد ƱبƼ ƾقǊ القضاƼ ǑƼ Ƈرǈسا ǋذǉ القاعدƖ إƊ Ǚن ǌƼمǊ لǌا مر  
Ɩالقاعد ƾبيƱت Ɩدơ من ƻيƽƤوذلك بالت Ǌمن لƌللم Ɨمائيơ Ǌعƨǈب Ɨيǈاƛال Ɨلơالمر.  

ƱƼبƼ ƾقǊ القضاƇ التقليدƼ ǑƼ ǐرǈسا ƿاعدƖ إƛبات اǙلتƨاǅ علǏ القائǅ بǊ ومن ورائǌا   
 ƾơ Ǌن لƊ Ǒيدع ǐالذ Ǌمن لƌن المƊ Ǐعل ǚويƱ ǅاكơبات إذ سارت المƛǗا ƇƔع ýتقاǈا

مان Ɗن يƛبت وƞود ذلك الضمانÜ وƊن يƛبت ƨيادƖ علǏ ذلك Ɗن الضمان المدعǑƼ Ǐ الض
Ƈاǈƛاست ǐƊ ƗائلƱ تơيكون ت Ǚ Ǌب.  

   Ǌمن لƌبار المƞإ Ǐت إلǙاơال Ưƶب ǑƼ ǐدƌد يƿ ددƬمن الت Ƴوǈ ǊيƼ ƻƿذا الموǋو
 Ɨƿالسر Ɨƶƿبات واƛƎما بƨن يكون ملƋك ÜǊقơ Ƴضيا Ǐإل ǐدƌمما ي Ǒمر سلبƊ باتƛإ Ǐعل

متƴ بالضمان وǋو Ɗمر ƿد يكون مستơيǚ بƺياƛƊ ǐƊ Ɣر للƞريمýǌƼ Ɨ يلǅƨ المƌمن لǊ ليت
 ƾد سرƿ Ǌمن عليƌالم ƇǑƬن الƊ بتƛي Ǐتơ Ǌدمƶي ǅو لƊ ƇǑƬال ǑƼ وتƽي ǅل ǊǈƊ باتƛƎب

ǚƶƼ.  
بيǈما اتسǅ الموƻƿ الơديƚ بǈوƳ من التƽƤيƻ إذ ơمƼ ýŇقǊ القضاƇ الƽرǈسǑ المƌمن   

Ƈ الضمان عوƯ تơميلǊ علǏ المƌمن لǊ الذǐ يكتǑƽ بƛƎبات ƿياǅ عƇƔ إƛبات وƞود استǈƛا
 ÜباتƛǗا ƇƔƶل ƐƼمتكا ƴيƨتو ýƽذا يكǋقد وƶبقا للƱ ǊƱروƬ رƼالضمان بتو ǑƼ Ǌقơ
 Ǐعل ǊǈƎƼ ýƶƼ ذلك وإذا ما ǅياƿ باتƛƎب ǅƨللضمان يل Ǌƿقاơاست Ǒيدع ǐالذ Ǌمن لƌالمƼ

 Ǌلơير مƹ ǑƼ Ǌمن لƌالم ǉبت ما ادعاƛن يƊ منƌن الضمان المƊ باتƛƎب ǅƨيل Ǒوبالتال
ǐدƿاƶت Ƈاǈƛضمن است ýƤو يدƊ ǏقضǈƊ دƿ Ǌب Ǐالمدع.  

                                                 
   ".مه لهإذا أثبت المدعي وجود االلتزامات آانت البيئة على من یدعي انقضاءه أو عدم لزو"ع .إ.م 421الفصل  - 1
  . على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه: قانون مدني جزائري 323الفصل  - 
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   ƾơ Ʊبسقو ƴƼن يدƊ Ǌيمكن ل Ưويƶالت Ƹمبل ƾقاơد استǈمن عƌن المƎƼ Ǌوعلي
ǅƛ يơدƊ ƚن يتǈاýƨ المƌمن عن ) المبƚơ األوý(المƌمن لƊ Ǌو باستبƶادǑƼ ǉ الضمان 

 Ǌƿقوơ)Ǒǈاƛال ƚơالمب.(  
  :سقوط الحق واالستثناء من الضمان: نيالمبحث الثا

ƿد يدرƜ المƌمن ƬرƱ سقوƱ الǑƼ ƾơ الضمان بالƶقد وǋذا يƬكƬ ýرƱا ƱƤيرا   
 ƋƱƤ منƌالم Ɣقد يرتكƼ مينƋقد التƶل Ǌد اكتتابǈع Ǌمن لƌالم Ǌعلي ýŇقا عوơ Ʊيسق ǊǈƊ ذلك

ƽقد بذلك ơقǑƼ Ǌ عǈد عدǅ تƽǈيذǉ لǚلتƨامات المǈوƗƱ بǌƶدتǊ عǈد وƿوƳ الكارƊ Ɨƛو بƶدǋا Ƽي
الضمان ǚƼ يتýŇƮơ علǏ مبلƸ التƶويƯ عن الكارƗƛ وبǌذا يتýƮǈ المƌمن من تƽǈيذ 

ƋƱƤذلك ال Ɣيرتك ǅلو ل Ưويƶالت ƾơكان يست ǐالذ Ǌمن لƌالم ǉاƞت Ǌاماتƨ1الت.  
كما Ǚ يضمن المƌمن وǙ يلتǅƨ بتƶويƯ المƌمن لǊ عن األƱƤار المستǈƛاƖ من   

Ưرƶالت ƾسب Ǒالضمان والت  ǑƼ Ǒذات Ɣعن عي ƗئƬاǈا األضرار الǌمقدمت ǑƼ ا ووردǌل
Ǌمن عليƌالم ƇǑƬ2ال.  

   ǑƼ الضمان ǑƼ ƾơال Ʊسقو ýاوǈتǈوس)ýاألو ƔلƱالم ( Ǌولمساس ǊورتƱƤرا لƲǈ
 ǑƼ من الضمان ƇاǈƛستǙوا Ǌمن لƌالم ƾơب)Ǒǈاƛال ƔلƱالم.(  

  :الشرط المتعلق بسقوط الحق في الضمان: المطلب األول
  ƾơال Ʊسقو  ƇǑو سƊ سنơ Ǌمن لƌكان الم Ƈسوا ƾبƱت Ɨيƿاƽات Ɨالضمان عقوب ǑƼ

 ǙوƊ ǊاماتƨلتǙ Ǌمن لƌالم ƗƽالƤم Ƈراƞ من للضرر منƌالم Ưرƶت Ǐر إلƲǈودون ال Ɨيǈال
 ǊǈƋسرور ب ǐكرƬ مدơاألستاذ م ǊƼد عرƿو"Ɨقوبƶال ýسبي Ǐعل ƾơقد الƼ"3.  

ذلك ƭǈ كý من المƬرƳŇ وإن كان عقوبƗ اتƽاƿيƎƼ Ɨن المƌمن ƿد يتƶسƼ ƻيǌا ل  
 ýƮƽال ǑƼ Ǒسǈ12التو  Ɩالماد ǑƼ ǐائرƨƞال ƳŇرƬمين والمƋالت ǅ622  Ǒǈون المدǈمن القا

  علǏ ضرورƖ ورودƬ ǑƼ ǉرƤ ƱاǑƼ ƭ وƛيقƗ التƋمين وƊن يكون بارƨا بƬكƲ ýاǋر 
  

                                                 
  .75مرجع سابق ص: عمریو جویدة -  1
  .105التأمين البحري، دار الفكر الجامعي ، سنة النشر ال توجد، ص: د مصطفى آمال طه وأوائل أنور بندق -  2
  .5، دار الفكر العربي، ص 1979دراسة في عقد التأمين البري، الطبعة األولى، : ق في الضمانسقوط الح: محمد شكري سرور -  3
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 ǑƼ يقاƿا دƽريƶت Ǌƽريƶت Ɣƞو Ǌمن لƌالم ƾơب Ǌومساس ƱرƬذا الǋ ƖورƱƤرا لƲǈو) Ƴرƽال
ýاألو(  من الضمان ƾơال Ʊلميدان سقو Ưرƶتǈوس)Ǒǈاƛال Ƴرƽال.(  

  
  :مفهوم شرط سقوط الحق من الضمان :الفرع األول

   ýƶƞو ما يǋو ÜƱرƬذا الǋ اƼرƶي ǅل ǐائرƨƞال ǉيرƲǈو Ǒسǈالتو ƳŇرƬن المƊ Ʋơǚǈ
 ƾơال Ʊسقو ƗائلƱ تơودا تǈب Ɯلتدر ǑƶريƬالت Ʒراƽذا الǋ ýƺمين تستƋركات التƬ Ưƶب

Ǚ تستƱيƴ إدراǌƞا ضمن استǈƛاƇات الضمان سواƇ لكون المƬرعين يمƶǈان  ǑƼ الضمان
وƿد ƤƊذ الƽقǊ وƼقǊ القضاƇ علǏ  1إدراǌƞما Ɗو لكوǌǈما يتƬددان Ƭ ǑƼروǌƱما عǈد إدراǌƞا

ǅوǌƽذا المǋ Ơتوضي Ǌعاتق.  
   Ǚ قياƱǈمƼ Üدƶب ƋƬǈ دƿ ƾơب ƴالتمت Ɨيǈإمكا ǅعد Ǐعل ƗلǙللد ýمƶيست ƾơال ƱسقوƼ
  .قوƾơ Ʊ لǅ يقǅ بƶديƶقý س
سقوƱ الǑƼ ƾơ الضمان  « y. Lambert Faivre »" رإيƽان لمبرƼاƼ"وƿد عرƼت   
 Ǌǈالضمان"بكو ǑƼ ƾơقدان الƼ" " ǅيق ǅل ǐمن الذƌالم Ɨǌƞموا ǑƼ ياƿاƽإت Ǌعلي ƭوƮǈالم

Ɨƛادơال Ƴوƿو Ɨالơ ǑƼ Ǌامƨيذ التƽǈ2"بت.  
إليǊ علǏ كوƨƞ ǊǈاƇ  ويتضƠ من ǋذا المǌƽوƊ ǅن سقوƱ الǑƼ ƾơ الضمان يƲǈر  

 Ɣƞمو ǅياƿ دƶب ǐƊ ƚادơال Ƴوƿد وƶب ǐدƿاƶت ƋƱƤل Ǌمن لƌالم ƔرتكاǙ Ʊيسل Ǒƿاƽات
 ƴالتمت ǑƼ Ǌمن لƌالم ƾơل Ǒقد كلƼ عن ذلك Ɲتǈمن ويƌالم ƾعات Ǐعل ýموơالضمان الم

  .بذلك الضمان
   ýƮƽال ǅكاơƊ ياƼرơ Ǒسǈالتو ƳŇرƬعاد المƊ دƿمين  113-11وƋالت Ɨلƞمن م
ǈرƽيسالƗ.  

  :ميدان سقوط الحق في الضمان :الفرع الثاني
  .سقوƱ الǑƼ ƾơ الضمان يơ ǅǌقوƿا ƿد ƋƬǈت ǑƼ الماضǑ تولدت عن عقد التƋمين  

 Ưƶليورد ب ýƤد تدƿ ǊǈƎƼ ƻريƶالت ƭوƮƤب Ǒسǈالتو ƳŇرƬسكوت الم ƻǚƤ Ǐوعل
  :األمƛلƗ وكان ذلك

                                                 
  .6مرجع سابق، ص:عمر یو جویدة  -  1

2- Y. Lambert Faive : Droit des assurance, édition Dallez1992 p331.  
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- Ǘمن الت :أو Ɨالسادس Ɩقرƽبال ƭǈ دماǈع ƴالساب ýƮƽمين بالƋ" قدƶود الǈد بơƊ ƭǈ وإذا
علǏ سقوƱ الƾơ بسبƔ اǗعǅǚ المتƤƋر عن اƞǓاý المƮǈوƭ عليǌا بالƽقرƖ الرابƗƶ من 

  ..."  ǋذا الǚƼ ýƮƽ يمكن مƶارضƗ المƌمن لǊ بالسقوƱ إذا ƛƊبت
ƞميƴ الƬروƱ الƶامƗ تƶتبر ملƺاƖ القاضيƼ" ƗقرƊ ƖولǏ التƮǈ Ǒت  12بالƙ : ýƮƽانيا -

  ".ƌمن لǊ عǈد مƤالƗƽ القواǈين والتراتيƔبسقوƾơ Ʊ الم
 Ǌǈم Ɨيǈاƛال Ɩقرƽير "وكذلك بالƤƋالت Ɣبسب Ǌمن لƌالم ƾơ Ʊبسقو Ɨالقاضي ƱروƬال ƴميƞ

الذǐ يتơملǑƼ Ǌ إعǅǚ السلƱ بوƿوƳ الơادǋ Üƚذǉ الƮƽوý تǅǌ الƲǈاǅ الƶاǅ وǙ يمكن 
  .1"لƼǖراد اǙتƽاƾ علǌƼǚƤ Ǐا

   Ɩت المادƮǈ دƿون 622وǈمن القا  Ǒالت Ʊالسقو ƱروƬ Ǐعل ǐائرƨƞال Ǒǈالمد
 ƱروƬ من ƱرƬ مينƋالت Ɨيقƛيمكن تضمين و Ǚمين وƋالت Ɨيقƛو ǑƼ وردتƊ إذا ƗلƱتبر باƶت

ƖيرƤاأل Ɩالماد ǉذǋ ǅتراơا ƱرƬب Ǚالضمان إ ǑƼ ƾơال Ʊ2سقو.  
وǙ يمكن بƋيơ ƗاƊ ýن Ʊǈلƾ علǏ سقوƱ الضمان كý وسيلƗ مƶارضƗ يستƶملǌا   

Ʊد مǈمن عƌالم ǉاƞت Ǌمن لƌات المƼرƮبت Ʊالضمان مرتب ǑƼ ƾơال ƱسقوƼ Üبالضمان Ǌالبت
  .والتǑ لǌا عƗƿǚ مباƬرƖ بالơادƚ) التƨاǅ بƶمƊ Üýو التƨاǅ بƶدǅ القياǅ بƶمý(المƌمن 

Ǌسƽǈ ýاƌالس ƟرƱا : ويǋارƛƈ وƊ اǌموضوع ƚيơ من Ʃن تمƊ ودǈالب ǉذǋ ýƛيمكن لم ýǋ
  ý من األƬكاý اعتبارǋا ƬروƱا تƶسƽيÞƗبالƶدالƗ التƶاƿديƗ وتƤوý للقاضǑ بƬك

 Ƈاǈƛرمان من الضمان واستơالضمان وال ǑƼ ƾơال Ʊا بين سقوǋƨلتميي Ɨƺبال ƗميǋƊ Ɨابƞǘل
  .الضمان

 Ʊد سقوǈب Ɯإدرا Ɨيǈإمكا ƫامǌال ǑƼ ا الواردǋرارƿ ǑƼ Ɨسيǈرƽال Ɣقيƶالت Ɨكمơضت مƿ
 ǅالما لƱ Ɨديƿاƶالت ƖرادǗا Ǌب Ơالضمان بما تسم ǑƼ ƾơمن ال Ɨالơلقا بƶد متǈيكن ذلك الب

الơاǙت لتǑ مƼ ƴǈيǌا المƬرƳ إدراǌƞا دوǈما مǈاƗƬƿ لمسƋلƗ تƽǈيذ Ɗو عدǅ تƽǈيذ المƌمن 
 ǑƼ ونǈالقا ǅǌت ƗلƋمس Ǒǋو Ǌيا من عدمƽسƶد تǈعتبار البǙ Ưرƶتت ǅا لǌǈƊ كما ǊامƨلتǙ

  . Ƽرǈسا ǙرتباƱ ذلك بقواǈين ơمايƗ المستǌلك
  

                                                 
1 - Cass. Civ, 2 fuillet 1996, RGAT, 1997, n°1, jurisprudence. 

  .6یو جویدة، مرجع سابق ص عمر -  2



 108

  :المتعلق باالستبعاد من الضمان الشرط :المطلب الثاني
 Ǐعل Ǌمن لƌمن والمƌالم ƾƽن يتƊ ǑƼ Ǌǈرمان مơو الƊ ر من الضمانƱƤاد الƶاستب ýƛيتم
 ǊلƞƊ الضمان من ǑƼ ƾơال ƋƬǈي ǚƼ Ɨǈيƶار مƱƤƊ عن Ưويƶير بالتƤذا األǋ ǅاƨالت ǅعد

ƾơقد الƼ وǋ ǐالذ Ʊعن السقو ƻتلƤذا يǋو Ʊسƿ ǐƊ ƴƼبد Ǌمن لƌالم ǅƨيلت Ǚو  ǑƼ
 Ƈاǈƛقد لكن استƶال ƾاƱǈ ǑƼ ǊولƤلد ƗيƱƺمن بتƌالم ǅƨوالت ƾقơت ǐر الذƱƤالضمان عن ال

Ɨǈيƶم ƗƽالƤم ǊرتكابǙ Ɨقوبƶال ýسبي Ǐعل Ǌمن لƌالضمان من الم Ɣسơي.  
 ǑƼ رمان من الضمانơبال ƾلƶالمت ƱرƬال ƻرƶǈس Ǌوعلي)ýاألو Ƴرƽال ( ǉديدơت Ɩوضرور

 ǑƼ)Ǒǈاƛال Ƴرƽال.(  
  

  :الشرط المتعلق بالحرمان من الضمان: الفرع األول
 Ǌمن لƌالم ƗالبƱد مƶتستب Ɨالơ ýك Ǐرمان من الضمان علơال ƠلƱƮم ƾلƱي

  .بضماƱ Ǌǈبقا للƶقد المبرǅ بيǌǈما
 ǑƼ رمان من الضمانơو الƊ الضمان Ƈاǈƛاست Ɨسيǈالتو Ɣقيƶالت Ɨكمơت مƼد عرƿو

 ƣادر بتاريƮا الǋرارƿ30  Ǒƽǈاƞ1976  Ǌǈع"بكو ƾاƽتǙر اƛكƊ وƊ Ɨǈيƶم Ɨالơ ادƶاستب Ǐل
وǙ يƱǈبǋ ƾذا التƶريƻ إǙ علǏ اǙستǈƛاƇات التƶاƿديƗ دون القاǈوǈيƗ . 1"من عقد التƋمين

 ǊيƼ رمانơو الƊ من الضمان ƇاǈƛستǙا ƱروƬ Ǒوتكتس Ǌسƽǈ رƱƤال ƗƶبيƱ ǅكơو بƊ Üاǌǈم
ƽاƾ األƱراơ ƻولǋƊ ǊميƗ بالƲǈ Ɨƺرا ألǊǈ يدƱǈ ǑƼ ýƤاƾ تơديد مơتوǎ الƶقد الذǐ يتǅ ات

وتơديد مơتوǎ الƶقد يمƩ بƗƽƮ مباƬرƖ بمƮالƠ المƌمن لǊ إذ Ɗن استبƶاد ơالƗ مƶيƗǈ من 
الƶقد تơرǅ المƌمن لǊ من ơقǑƼ Ǌ الضمان وتǑƽƶ المƌمن من التƨامǊ بÜǊ لذلك كان من 
 ǑƼ Ɨمايơال ǉذǋ Ʃلمǈو ƻيƶالض ƻرƱلل Ɨمايơرار الƿǗ ƳرƬالم ýƤن يتدƊ ǑƶبيƱال

Ǚديد اơاتتƇاǈƛست.  

  :تحديد استثناءات الضمان: الفرع الثاني
  ǅ من ƴالراب ýƮƽال ƭǈ . ƇاǈƛستǙن اƊ Ǐعل Ɨسيǈمين التوƋن يكون "التƊ Ɣƞي

  .2من القاǈون المدǑǈ الƨƞائرƩƽǈ622 ǐ األمر استǈتƝ من المادƮ " Ɩريơا مơددا

                                                 
  .1976لسنة  2وارد بمجلة القضاء والتشریع التونسية عدد  1976جانفي  30قرار  -  1
  .23مرجع سابق، ص : عمر یو جویدة -  2
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ÞƗơراƮال Ʋƽود بلƮعن المق ýƌا للتساǈƶƼذا ما يدǋو  
  :قديƼ ǅرضيتينواƞǗابƗ تقتضǑ ت

ƼاألولǏ تتمƊ ǑƼ ýƛن لƲƽ الƮراƗơ يقƮد بǊ الوضوƟ بما Ǚ يدƳ للƬك ǑƼ التƶبير عن 
 Ǒوبالتال ÜƇاǈƛستǙديد اơت ǑƼ Ǒكسƶال ýويƋاد التƶاستب Ǒǈƶت Ɨيǈاƛما الƊ Üدينƿاƶالمت Ɩإراد

ƶم ƗريقƱ Ƴقد إتباƶرر الơم Ǐعل Ưرƽي Ǒر وبالتالƬير المباƹ ƇاǈƛستǙا Ɨالơ ادƶاستب Ɨǈي
ǑƼ التƶبير اللƺوǐ تستƞيƔ لƱبيƗƶ اǙستǈƛاƇ وƹالبا ما تكون باستƶماƊ ýدوات الƮơر 

 ƇاǈƛستǙوا)Ǚإ (... Ǒƽǈو الƊ)Ǚ(...1.  
   Ɨلكلم ǉسيرƽت ǑƼ Ǒسǈرƽال Ƈالقضا ǊقƼ ǎƊد رƿو"ƗơراƮا "الǌǈود مƮن المقƊ Ǐعل

Ǚاƞم Ƴتد Ǚ Ɨيƽا بكيơن يكون واضƊ Ɣƞرمان يơبال ƾلƶالمت ƱرƬن الƊ بيرƶالت ǑƼ كƬلل 
  .2عن إرادƖ المتƶاƿدين

 Ưموƺوال Ʃاللب ƴƼيا يرƼديدا كاơت Ɩددơم Ɩاǈƛت المستǙاơن تكون الƊ Ɣƞوي
Ǌعلي Ʃالقيا ƨوƞي Ǚو ƜتاǈستǙا ýسبي Ǐعل ƭلƤيست Ǚ ƇاǈƛستǙاƼ3.  

  :تنازل المؤمن عن المطالبة بحقوقه: المبحث الثاني
المƌمن عن المƱالبƗ بơقوǊƿ بمƞلƗ  سƋلƗ تǈاýƨلǅ يتƶرƯ المƬرƳ البơرǐ التوǈسǑ إلǏ م

 ýƮƽمن ال ƗامسƤال Ɩقرƽبال Ɨعرضي ƗƽƮب Ǚمين إƋ9الت  ýبوƿ ýƮن تواƊ اعتبرت Ǒوالت
 Ʃƽǈقد وبƶبال ýمƶال ƇبقاƎب Ǌǈم Ǚبوƿ دƶي ÜرƱƤال ǅƿاƽبت Ǌعلم ǅƹمين رƋالت Ʊساƿمن ألƌالم

 ǑƼ إذ Ǌمن لƌا للمƨامتيا Ɩقرƽال ǉذǋ تơǈد مƿو ƱروƬال ƴسيتمت ǊǈƎƼ اǌƿباƱǈا ƖورƮ
 ǉيرƲǈ يورد ǅمين ولƋالت ƱساƿƊ من Ɨقيقơ ǊƶƼوما د Ɣاسǈيت Ǚ ǊǈƊ ǅƹر ýكام Ưويƶبت

من  18مادƖ مƬابƗǌ وإن Ɗمكن استǈتاǌƞا ضمǈيا من المادƖ  07/95الƨƞائرƊ ǑƼ ǐمر 
وإذا لǅ يƶرƯ المƌمن اƿتراýǚƤ Ǌơ المدƖ المذكورǑƼ Ɩ :"... األمر ƽǈسǊ التƮǈ Ǒت

  ".ƽقرƖ السابقÜƗ يضمن تƽاǅƿ األƱƤار الơاƮلƗ دون ƨيادǑƼ Ɩ القسƱال

                                                 
1  -  Zine Mohamed : droit du contrat d’assurance : auto- édition Tunis 1996p 40. 
2 -cass. Français du 29 octobre 1994. Gazette du palais, mais 1985 p66, note pieselieve, Assi 
cass du 4 juillet 1985 R.G.A.T, 1985 p 552. 
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وǋذا ما سيƛير التساơ ýƌوý إمكاǈيƗ اعتبار ǋذǉ الƽقرات من ƿبيý اǙستǈƛاƇ الذǙ ǐ يمكن 
التوسƼ ƴيǌǈƊ ǅƊ ÜǊا إƬارƖ من المƬرعين إلƿ Ǐبوý مبدƊ التǈاýƨ عن الơقوǑƼ ƾ عقد لتƋمين 

ǐرơالب.  
 ýƨاǈت ƗلƋمس ƟرƱوت ǑƼ ǅاƶال ǅاƲǈا بالǌتƿǚع ƗلƋقد مسƶمن ال Ɩالمتولد Ǌƿقوơ من عنƌالم

)ýاألو ƔلƱالم ( ǑƼ Ǌباتƛوإ ƾقوơعن ال ýƨاǈالت Ɨيƽوكي)Ǒǈاƛال ƔلƱالم.(  
  

  :ميدان التنازل وعالقته بالنظام العام: المطلب األول
ơ من عنƌالم ýƨاǈت Ɩƨاƞإ Ǐعل ǐائرƨƞال ǉيرƲǈو Ǒسǈالتو ƳرƬمن الم ýك ƭǈي ǅل Ǌƿقو

Ɗو مÜǊƶǈ لذلك ƎƼن الرƞوƳ إلǏ المبادƏ الƶامƗ التƿƊ Ǒرǋا ƼقǊ القضاƇ والƽقǊ يبدو ملơا وƿد 
 ýيقو Üǅذ القدǈم ƾقوơعن ال ýƨاǈالت ƗلƋوستيان"درست مسƞ) "justinien"  ( ƭƤƬ ýك

ƾقوơ من Ǌائدتƽر لƿƊ عما ýƨاǈالت ǑƼ رơ."  
(chacun est libre de renoncer à ce quia été introduit en sa faveur)1 

 Ɨơوǈالمم ƾقوơعن ال ƭƤƬال ýƨاǈت ƨيƞعاما ي Ɗسا مبدǈرƼ ǑƼ Ƈالقضا ǊقƼو Ǌقƽر الƿƊ دƿو
 ƾقوơال Ǐعل Ɗذا المبدǋ ƾبƱ دƿير وƺال ƾقوơو ǅاƶال ǅاƲǈبال Ʃيم Ǚ ýƨاǈالت ǅمادا Ǌل

Ƌقد التƶƼ ÜƗƮاƤ ƗƽƮب ǐرơوعقد التامين الب Ɨعام ƗƽƮمين بƋعن عقد الت Ɩمين المتولد
البơرǐ يƬمý من المƌكد ơقوƿا Ǚ تǅǌ إǙ مƮلƗơ المƌمن ارتضاǋا األƱراƻ عǈد تكوين 
 Ɣما ترت Ǐيضا علƊ ǐرƞت ýب ƱقƼ Ǌب ƟرƮ ما Ǐعل ǊكامơƊ ǐرƞت Ǚ قدƶقد ولكن الƶال

 ýƮƽال ƠريƮ Ɣسơ ونǈالقا Ǐبمقتض Ǌǈ243عǅ.إ. Ɩوالماد Ɨسيǈتو Ƴ107  ونǈمن القا
Ǘدر اƞوت Üǐائرƨƞال Ǒǈار يمكن المدƱǗذا اǋ ǑƼ ينǈالقوا Ǌب ƟرƮن ما تƊ Ǐا إلǈǋ ƖارƬ

Ɨعام ƗơلƮبم Ʃن تمƊ كما يمكن ƱقƼ ƻراƱد األơƊ ƗơلƮبم ƾلƶن تتƊ.  
ÞƗامƶال ƗơلƮبالم Ɨƿǚا عǌل Ǒالت ƾقوơعن ال ýƨاǈالت ƨوƞي ýǌƼ .  

 تƮرƟ المơاكǅ عادƖ ببǚƱن التǈاýƨ إذا تƶلƾ بƾơ لƗƽƮ Ǌ إƞرائيƗ كالتǈاýƨ المسبƾ عن
الƶƱنƎƼ Üذا تضمن عقد التƋمين البơرǐ مǚƛ التƮǈيƭ علǏ مǋ ýƛذا اƞǗراǊǈƎƼ Ƈ يكون 

ǊƼǚƤ Ǐعل ƾاƽتǙا ƨوƞي Ǚو ǅاƶال ǅاƲǈبال ǊالƮتǙ ǚƱبا.  

                                                 
1 - cité par F, chapuisat : la renonciation de l’assureur aux prérogatives du code des 
assurances, R.G.A.T, 1993, n°3. 
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 ǚƮƊ اǌƼǚƤ Ǐعل ƾاƽتǙ ƨوƞي Ǚ Ǒالت ƖمرǓبين القواعد ا ƾرƽي ƠبƮƊ Ǌقƽن الƊ Ǚإ
 les règles(لơمايƗ الƱرƻ اƤǓر  والقواعد اǓمرƖ الموƗǌƞ لƱرƻ مơدد ǑƼ الƶقد

impératives à sens unique (ا ولكǌƼǚƤ Ǐعل ƾاƽتǙيمكن ا Ǒوالت ƇاƱإع ƱرƬن ب
ƻرƱر للƛكƊ ƨا امتياǌǈد سǈع Ǌمايتơ المراد.  

 Ǐعل ƾبƱǈي Ɗن المبدƎƼ اǌǈع ýƨاǈمن التƌيمكن للم Ǒالت ƾقوơال Ǐإل Ưرƶوللت
 Ǒǈوǈاƿ ƩساƊ اǌيكون ل Ǒالت ƾقوơال)Ƴرƽال ýاألو ( Ǒالت ƾقوơال Ǐعل ƾبƱǈن يƊ كما يمكن

 ǐدƿاƶت ƩساƊ اǌل)Ǒǈاƛال Ƴرƽال.(  
  

  :التنازل عن الحقوق الممنوحة بالقانون: الفرع األول
ƿƊر ƼقǊ القضاƇ الƽرǈسǑƼ Ǒ عديد الơاǙت إمكاǈيƗ التǈاýƨ عǌǈا و ǋذǉ الơاǙت 

Ǒǋ:  
 .من ǃ 5فقرة  8بالƬƻل تنازل المƊمن عن إعمال قاعدة التخƻيض النسبي وقد ورد  -1

 Ʊالقس ƗƮơ ýادƶت Ɨسبǈب Ưويƶالت ƯيƽƤت ǑƼ قاơ منƌللم Ɩقرƽال ǉذǋ ýوƤمين إذ تƋالت
 ǅǚعǗد اǈو عƊ ǅǚعǗا ƗبوعƱم ǑƼ ƠيơƮ يرƹ و بيانƊ مرƊ كتمان ƴƿإذا ما و ƳوƼالمد

 Ɩبالماد Ǌسƽǈ األمر Ǐعل ǐائرƨƞال ƳرƬالم ƭǈ دƿار وƱƤاأل ǅƿاƽمر        109بتƊ من       
95-07  ..." ƾơالمست Ʊالقس Ǐعل Ɨسبǈبال ƳوƼالمد Ʊالقس ýدƶبم Ưويƶالت ƯƽƤن يƊ
ǚƶƼ " Ɩيضا بالمادƊ112و Ǌسƽǈ من األمر.  

ǈاسƔ وما تلقاǉ من ƿƊساƱ تƋمينÜ والتƽƤيƯ المذكور يƤوý للمƌمن دƴƼ تƶويضات تت
Ɗمكن للمƌمن عدǅ عماý القاعدƖ يمƊ ýƛيضا ƨƞاƇ للمƌمن لǊ المýƤ بالتƨامÜǊ لذلك وإ

Ǌمن لƌللم Ɨويضات كاملƶت ƴƼبد Ɩالقاعد ƾبيƱعن ت ýƨاǈوالت Ǌب ƗالبƱالم.  
 Ǌǈمن لديƌمن الم ǐتيارƤǙا ƱسقاǗت اǙاơ من Ɨالơ تبرƶن يƊ يمكن ýƨاǈذا التǋو

 ýƮƽبال Ǌعلي ƭوƮǈ350والم  Ɩوبالماد ƳÜإÜǅ305 ǐائرƨƞ Ǒǈون مدǈاƿ.  
الƽسƾơ ƣ مƤوý للمƌمن وơدǉ وبƎمكاǊǈ  :تأمينالتنازل عن المطالبة بƻسơ عقد ال -2

 ýǚƤ ارƱƤاأل Ɨسامƞ ǑƼ Ɩيادƨمن بالƌالم ǅǚإع ǅد عدǈع Ǌارتƛويمكن إ Ǌǈع ýƨاǈالت
 ýƮƽال Ǌمن لƌالم ǅمن عل ǅياƊ ƗمسƤ315  ƖقرƼ1  Ǌمن لƌالم ƗقƼموا ǅد عدǈوع ƔÜتÜǅ

Ƴ الƨƞائرƼ ǐسÜ ƣ كما يƞيƨ المƬر]ǅ ت Ƽ3 ƔقرƖ  315[علǏ الترƼيƿ ǑƼ ƴسƱ التƋمين 
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 Ɩالماد Ɣسơمين بƋالت Ʊسƿ Ǌمن لƌالم ƴƼيد ǅقد إذا لƶمر  111الƊ 313[ 07-95من              
Ɣ ت ǅ[1.  

Ɣ .ت.ǅ 313لقد Ƥوý الýƮƽ  :التنازل عن إيقاف عقد التأمين لعدǃ دفƲ اǓقساط - 3
ولǅ يƭǈ للمƌمن ƾơ إيقاƻ عقد التƋمين إذا لǅ يدƴƼ لǊ المƌمن لǊ األƿساƞƈ ǑƼ Ʊالǌا 

ƣسƽال Ǐعل ƭǈ ýب ƻيقاǗا Ǐعل ǐائرƨƞال ƳرƬالم.  
: تǈاýƨ المƌمن ǑƼ الơلوý مýơ المƌمن لƼ Ǌيما لǊ من ơقوƾ تƞاǉ مơدƚ الضرر - 4

 Ɨǈلس Ǒسǈرƽون الǈالقا ƭǈ1930  ýƮƽال ǅكاơƊ نƊ Ǐ36عل  Ǐعل ƾاƽتǙيمكن ا Ǌǈم
ƻ ويمكن بالتالǑ إدراǌƼǚƤ ƜاÜ وǋو ما يƊ Ǒǈƶن ơƊكاǋ ǅذا الýƮƽ مكملǗ ƗرادƖ األƱرا

 ƾاƽتǙا Ɨيǈإمكا Ǐعل ǐائرƨƞال Ǚو Ǒسǈالتو ƳرƬمن الم ýك ƭǈي ǅول Üاǌل ƻالƤد مǈب
  .علǏ مƤالƗƽ إمكاǈيơ Ɨلوý المƌمن مýơ المƌمن لǊ لما لǊ من ơقوƾ تƞاǉ الƺير

 Ǐعل Ƴوƞالر ǑƼ Ǌقơ من عنƌالم ýƨاǈت ýوƤقد يƶال ǑƼ دǈتضمين ب ƗلƋارت مسƛƊ دƿو
وƞدǙ من ơيơƮ ƚتÜǊ إذ ǈǋاك من رƊ ǎƊن ǋذا البǈد يكون باǑƼ ǚƱ مơدƚ الضرر 

" Ƽرǈسوان Ƭبويƨا"مادƖ المسƌوليƗ المƌسسƗ عن الƗơǈƞ وƬبǊ الƗơǈƞ وƿد اǈتقد  األستاذ 
F. Chapuisat  Ǌمن لƌالم ǅياƿ دون ýوơي Ǚ Üمنƌللم ýوƤالم ýƨاǈلكون الت ǐƊذا الرǋ

ا الموƻƿ األƤير تƞاǋلǊ للمبدƊ التƶويضÜ Ǒ ولكن ما يƤƌذ علǋ Ǐذ2علǏ مơدƚ الضرر
Ǌرائƛإ Ǐإل ǐدƌويضين مما يƶلت Ǌمن لƌالم ƴمƞ ƨيƞي Ǚ ǐالذ ǐرơمين البƋللت ƨالممي.  

  
  :التنازل عن الحقوق ذات الصبغة االتفاقية: الفرع الثاني

   ƳرƬن المƊ Ǚإ Üقدƶبال ǅǌơالƮيا ومƬمتما Ǌǈما يرو Ɯإدرا ǑƼ Ɨريơراد بƼاأل ƴيتمت
ǈد التوơƊ ƗơلƮن مƊ كما تبين Ɨريơال ǉذǋ Ǐعل Ɨابƿان رƱيسل ǐائرƨƞال ǉيرƲǈو Ǒس

 ƜدراƎب Ơسم ǐالذ ǐرơمين البƋعقد الت ǑƼ و األمرǋ لماƛما م Ɨمايơ Ɣƞتستو ƻراƱاأل
بǈود تقضǑ بسقوƾơ Ʊ المƌمن لǑƼ Ǌ الضمان Ɗو بǈودǉ استǈƛاƇ الضمان وƊوƊ Ɣƞن تكون 

  .ƞدا ǋذǉ البǈود ƮريƗơ ومơررƖ بƬكƲ ýاǋر

                                                 
  "إذا لم یدفع المؤمن له معلوما حل أجله فللمؤمن أن یوقف مفعول الضمان أو أن یفسخ العقد" ب.ت.م 313الفصل  -  1

2  -  François chapuisat : OP. Cit, R.G.A.T, 1993. n°3. 
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 Ǌب ƜيدرƼ منƌرر من المơالبا ما يƹ ǊǈƎƼ و عقد إذعانǋ ǐرơمين البƋن عقد التƊ وبما
 ƴسيتمت ǐالذ Ǌمن لƌا للمƨا امتياǌبيقƱت Ɩارƛعن إ Ǌلƨاǈت ýكƬوي ÜǊتơلƮودا تضمن مǈب

  .1بالضمان ǑƼ مƤالƽتǊ لتلك البǈودÜ لذلك ƿبƼ ýقǊ القضاƼ ǑƼ Ƈرǈسا تǈاýƨ المƌمن عǌǈا
Ƭريƴ التوǈسǑ والƨƞائرǐ بتƱبيقات ƼقǊ القضاƇ الƽرǈسǑ يمكن القوƊ ýن بمقارƗǈ الت  

تǈاýƨ المƌمن عن ơقǙ Ǌ يǋ ǑƼ ǅǌƽذǉ الơالƗ علǊǈƊ Ǐ من ƿبيý اǙستǈƛاÜƇ بý ورƊيǈا Ɗن 
  .تǈاýƨ المƌمن عن ơقوǊƿ يكاد يƬملǌا ƞميƶا

  
    :كيفية التنازل عن الحقوق وإثباته: المطلب الثاني

ơقوƾ سواƇ كان Ƽرديا Ɗو اتƽاƿيا Ǚ يمكن Ɗن يتسلƱ إǙ علơ Ǐقوƾ إن التǈاýƨ عن ال  
 Ɨǈيƶت مǙاơ ǑƼ Ǌعلي ƭيƮǈالت Ɨيǈإمكا ƴم Ưارƶيت Ǚ ذاǋ نƎƼ Ǌوعلي ƗئƬاǈو Ɨائمƿ

  .بالƶقد
   Ǌباتƛإ ýكƬم ƗơراƮ قدƶبال Ǌعلي ƭيƮǈالت ƴƿإذا و ƾقوơعن ال ýƨاǈالت ƟرƱي Ǚو

)ýاألو Ƴرƽال (ǈالت ƨواƞ ǎمد Ɨدراس ýبƿ Ǒǈالضم ýƨا)Ǒǈاƛال Ƴرƽال.(  
  :التنازل الصريح: الفرع األول

   ÜاơريƮ Ǚƨاǈت Ǌǈبكو ƻƮيو Ǐتơ قدƶبال ƾقوơعن ال ýƨاǈن يضن التƊ Ɣƞي ýǋ
ÞƗالơال ǉذǋ يرƹ ǑƼ ن يكون كذلكƊ يمكن ǊǈƊ ǅƊ  

   ƗيƿاƽتǙا ƾقوơعن ال ýƨاǈالت ƗيǈمكاƎالتذكير ب Ɣƞو ýƌذا التساǋ عن Ɨابƞǘل
Ɨơ بمقتضƿ ƭǈ ǏاǈوǑǈ ويستǈتƝ من ǋذا التقسيƊ ǅن التǈاýƨ يمكن Ɗن والơقوƾ الممǈو

  .يكون Ʈريơا ơتǏ وإن لǅ يكن مơتواǉ مضمǈا ببǈد بالƶقد
   Ǌƿقوơ من عنƌالم ýƨاǈبت Ɨود القاضيǈالب Ɩرƛور كƮا تǈǈيمك Ǚ األمر ƴƿوا ǑƼو

Ǒ سيدǌƶƼا Ɗو ذلك Ɗن مǋ ýƛذا اƞǗراƇ إما اǊǈ سيƌوý إلƨ Ǐيادƿ ǑƼ ƖيمƗ التƶويضات الت
ǊǈƊ سيǈقƭ من ضماǈاتǊ تƞاǉ المƌمن لÜǊ وإذا كان التǈاýƨ عن الơقوƾ يƭƤ امتياƨات 
 ýلوơ Ɩمن بين عدƌيار للمƤ ات بتركƨمتياǙا ǉذǋ تƱوارتب Ǒǈوǈاƿ ƭǈ Ǐت بمقتضơǈم

                                                 
                    .Cass. Civ. 8 Avril 1986. R.G.A.T, p. 437ینظر مثال بخصوص التنازل عن تطبيق بند استثناء الضمان   - 1 

          *  
                          .Civ. 8 nov. 1989. R.G.A.T 1990, p193 -: وبخصوص التنازل عن إثارة بند سقوط الحق في الضمان
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 ǅǚعƎب ǅن يقوƋك ÜرƤƈ دون ýơ تيارƤا ǑƼ ÜƗơراƮ Ǌيتǈ عن Ɣرƶد يƿ منƌن المƎƼ
  .  اýƮ الƶمý بالƶقد بالƬروƱ القديمƗ رǅƹ علمǊ بتƽاǅƿ األƱƤارالمƌمن لǊ بقبولǊ تو

   ǑƼ قدƶإذ يكون كذلك إذا ضمن بال ÜǊباتƛإ ǑƼ ƗوبƶƮ ƠريƮال ýƨاǈير التƛي Ǚو
Ɗما إذا كان . Ƭكý بǈد من بǈودÜǉ ويƤضǋ ǑƼ ƴذǉ الơالƗ إلƿ Ǐواعد إƛبات عقد التƋمين

لمƌمن لǊ مƱالƔ بƛƎبات ذلك بƞميƴ التǈاýƨ يơ ƭƤقا مƤوǙ بمقتضƿ ƭǈ ǏاǈوƎƼ Ǒǈن ا
ƾرƱال.  

  :التنازل الضمني: الفرع الثاني
   Ɨيǈ نƊ باتƛإ Ǌعلي Ǌǈيد مƽالمست Ǌمن لƌن المƎƼ نƲبال ƾقوơعن ال ýƨاǈالت ýمơي Ǚ

Ü إذ 1المƌمن ƿد اتǌƞت ơǈو ذلكÜ كما Ɗن التǈاǙ ýƨ يمكن استǈتاǊƞ من مƞرد السكوت
سكوت المƌمن عن إƛارơ ƖقǙ Ǌ يمكن اعتبارǉ تǈاǙƨ  اعتبر ƼقǊ القضاƇ الƽرǈسƊ Ǒن مƞرد

مǊǈ عÜǊǈ إذ يƊ Ɣƞن تكون إرادƖ التǈاƛ ýƨابتƗ وƹير مƬمولƗ بƺموÜƯ كما Ɗن الǈسيان Ɗو 
السǌو عن المƱالبƗ بالǙ ƾơ يƶتبر تǈاǙƨ إذ يƊ Ɣƞن يكون ǈǋاك ýƶƼ إيƞابǑ يƮدر عن 

  .المƌمن
لتƮرƻ اǗيƞابǙ ÜǑ يكون لƞ ǊدوǑƼ ǎ وƿد اعتبرت مơكمƗ التƶقيƔ الƽرǈسيƊ Ɨن ا  

 Ǒات التƨمتياǙبا ƗالبƱالم Ɩارƛيتمكن من إ Ǐتơ ƾقوơ من Ǌمن بمالƌالم ƗƼرƶم ǅعد Ɨالơ
 ǅعد Ɨƞتيǈ ƾقوơال Ɩارƛإ ǅن عدƊ Ǒǋو ƗساسيƊ Ɨƞتيǈ ذلك Ǐورتبت عل Üونǈالقا Ǌا لǌơǈيم

ýƨاǈت Ǐإل ýوƌن يƊ يمكن Ǚ ǅلƶ2ال  Ǒǈالضم ýƨاǈالت ƗلƋمس ƟرƱلتين وتƋمس ƾقوơعن ال
 Ǌقơ من بمضمونƌالم ǅلƶب ƾلƶتت Ǐاألول ÜǊين لƱرƬ Ɨابƛبم Ǒسǈرƽال Ƈالقضا ǊقƼ ماǋعد

ýƨاǈالت ǑƼ Ɨيǈبر عن الƶي ǐالذ ǑابƞيǗا ƻرƮبالت ƾلƶتتƼ Ɨيǈاƛما الƊ Ǌǈع ýƨاǈالمت.  
Ǘأو:  ǈالحق المتنازل عن ƱوƮمن بالواقعة موƊالم ǃعل  

Ǚ ƾơن الƊ اǈرƬوان ا ƾسب ýمơي Ǚ وƊ نƲبال  Ǌمن لƌان المƼ ذلك Ǐعل Ƈاǈوب Ưترƽي
 Ǌƿقوơ عن ǚƶƼ ýƨاǈد تƿ منƌن المƊ باتƛإ Ǌبات ,عليƛإ ƔلƱيت Ǒǈالضم ýƨاǈبات التƛوا

 Ǌǈم Ɲتǈيست ǐالذ ǑابƞيǙا ƻرƮبات التƛما إǌيǈاƛو ƾقوơمن بتلك الƌالم ǅما علǌولƊ مرينƊ
 ýƨاǈالت,ƗكلƬم Ǌƿقوơمن بƌالم ǅعل Ɨير مسالƛت Ǚير  وƤذا األǋ ƴم Ǌمن لƌد المƿاƶإذا ت

                                                 
  .96مرجع سابق ص : عمریو جویدة -  1

2- Civ, 12 nov 1987.R.G.A.T.1958 p100. 
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 ƖرƬالتامين إذا,مبا Ʊوسي ƴذا مǋ Ǌمن لƌد المƿاƶت ƖورƮ ǑƼ ƟرƱت Ɨولكن المسال  ýوƤ
 ýƮƽ69ال ǅ. Ɩوالماد Ɨسيǈ0795من امر253ت التو  ƗيǈمكاǗا ǉذǋ ǐائرƨƞد ,الƶي ýǌƼ

  Þعلǅ الوسيƱ بالواƗƶƿ موضوƳ الƗƞơ ƾơ علǏ علǅ المƌمن
ƾرƼ رơالب ƳرƬالمǑسǈالتو ǐ ýƮƽال ǑƼ69ǅ. من بين سمسار التامينƌللم ǚد وكيƶي ǐالذ

 ǐرơالب ƳرƬالم ƾرƼ من كماƌالم ýو وكيǋالتامين و Ɣائǈو Ǌل ǐائرƨƞال Ɩالماد ǑƼ252 
ين سمسار التامين الذǐ يƶد وكيǚ للمƌمن لǊ والوكيý الƶاǅ للتامين الذǐ بي 0795 من Ɗمر

الƽرǈسƊ Ǒن علǅ وكيý المƌمن يǑǈƶ بالضرورƖ علǅ  وƿد اعتبر ƼقǊ القضاƇ 1يمýƛ المƌمن
المƌمن بالواƗƶƿ وان عدǅ إƛارتǊ للƾơ مƴ إتيان تƮرƻ ايƞابǑ يستƽاد مǊǈ تǈاýƨ عن ذلك 

Ǚو ƾơال  Ǒǈوǈاƿ ƭǈب Ǌل Ɵوǈالمم Ǌقơ عن ýƨاǈت Ǌǈاد مƽيست Ǒابƞاي ƻرƮبات تƛإ Ǒƽيك
ǈم Ɲتǈيست Ǒابƞاي ýƶƼ ودƞبات وƛذلك إ Ɣǈاƞ Ǐإل Ɣƞي ýبýƨاǈالت Ɨيǈ Ǌ2.    

  : التƬرف اǗيجابي:ƙانيا 
 Ǒالت Ɨيƶƿالوا ýو من المسائǋ ýƨاǈذا التǋ Ǌǈم Ɲتǈيست ǐالذ ǑابƞيǙا ƻرƮديد التơت
 ǑابƞيǙا ƻرƮالت Ɯتاǈاست ƾرƱ Ǒسǈالتو Ƈالقضا ǊقƼ د بينƿو Ǒلتقدير القاض ƴضƤت

بتاريƣ 5427 دد ƿرار مơكمƗ التƶقيƔ ع(وƬروǊƱ بمǈاسبƿ ƗضيƗ تǅǌ التǈاýƨ عن الƶƱن 
وƿد Ʈدر ǋذا القرار لسد ƼراƷ تƬريǑƶ بƮƤوƭ التǈاýƨ عن الƶƱن ) 1945اكتوبر 19

,ǊƱروƬ Ǐكدا علƌم ǉƨواƞاضيا بƿ  اǈلمتضم Ǒǋو Ǒǈالضم ýƨاǈللت Ɨريǋوƞال ƱروƬل
 Ɨيƽدد كيơ ا ذلك كماǌǈم Ɲتǈليست Ǌقơ عن ýƨاǈا المتǌب ǅيقو Ǒالت ýواألعما ýاƶƼاأل ƗƮاƤ

لتƋويý الýƶƽ يمكن Ɗن يستǈتƝ بƱريقƗ ا د ơ ǑƼيƛيƗ القرار المذكور Ɗن ذلكمƶرƼتǌا إذ ور
  .يكون ƶƱƿيا Ɗو المǌƽوǅ إǙ اǊǈ يƔƞ إن

ولكن يƊ ýƮơن يقوǅ المƌمن بتƮرƼين يستǈتƝ من اơدǋما ǈيƗ التǈاýƨ واƤǓر 
الذǐ اعتبر ǑƼ مرơلƗ ,وƿد ƱرƟ مǋ ýƛذا اƬǗكاƊ ýماƼ ǅقǊ القضاƇ الƽرǈسÜ Ǒ عكƩ ذلك

لǏ إن وƞد اơتراƨات مسƞلƗ من المƌمن مسبقا بƮƤوƭ مدǎ الضمان Ɗو Ɗ ǑƼو
 ýبيƿ من ýاƶƼƊ من ǉدƶب  Ǌب ǅاƿ دون اعتبار ما ýوơي Ǌذات ǑƼ الضمان Ɗمبد ƭوƮƤ

                                                 
  .2007- 2006طبعة  -28- 25مرجع سلبق ، ص : فعبد الرزاق بن خرو. د -  1
  

2 - Civ, 27.3/1973, R.G.A.T.1974 p : 55 ; 
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 ƾقوơعن ال ýƨاǈ1(الت(, ǅياƿ نƊ واعتبر ƗقơǙ ƖترƼ ǑƼ ƻƿذا الموǋ عن ƴƞترا Ǌǈا Ǚإ
ƤتبارÜ دليý علǊǈƊ Ǐ تƞاوƨ ما ƿاǅ بǊ سابقا المƌمن ببƯƶ األعماÜýكمƬاركتǑƼ Ǌ إƞراƇ ا

  .2من اơتراƨات ƮƤ ǑƼوƭ الضمان وبالتالǑ تǈاýƨ مǊǈ عǌǈا مǊǈ عǌǈا
إدارƖ المƌمن للƨǈاǑƼ Ƴ دعوǎ ضد "علƊ Ǐن  1989ديسمبر  31وƿد ƿ ƭǈاǈون 

  ".المƌمن لǊ يƶد Ɗيضا تǈاǙƨ مǊǈ عن اǙستǈƛاƇات التǑ علǅ بǌا عǈد القياǅ بذلك
ǋ دƞǈ Ǚوǐائرƨƞون الǈالقا ǑƼ Ǚو Ǒسǈون التوǈالقا ǑƼ ƭǈ3ذا ال .   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  - Civ, 12 nov 1987.R.G.A.T. 1958 p100 
2 - Civ 22 mai 1991, .R.G.A.T. 1970 p638. 
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األƊ ýƮن التƋمين البơرǐ يمكن إبرامǊ علǏ كý األƬياƇ المƶروضƗ ألƱƤار السير 

  .ǑƼ البơر كالسƽن والبضائƴ واألƞور وƞƊرƖ الǈقý ومƮاريƻ الƲƽơ وƹيرǋا
Ưوƶما بان يƨيكون مل Ǌǈمن مƌر المƱƤال ƴƿوإذا و  Ǌقơل ǐالضرر الذ Ǌمن لƌللم

ơ ǑƼدود المبلƸ المتƾƽ عليǑƼ Ǌ الƶقدÜ واألƊ ýƮن المƌمن لǊ يơتƲƽ بƶد وƿوƳ الƱƤر 
بملكيƗ الƇǑƬ المƌمن عليǊ ويقتƮر علǏ مƱالبƗ المƌمن بƞبر الƤسارƖ التǑ لơقتǊ إƊ Ǚن 

ƤلǑ عن الƶرƻ البơرǐ استقر مǈذ ƿƊدǅ الƮƶور علǏ اǙعتراƻ للمƌمن لǊ بالǑƼ ƾơ الت
 ǚمين كامƋالت Ƹمبل Ǐعل ýوƮơال ýمقاب ǑƼ من وذلكƌالم Ɩائدƽل Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال Ɨملكي
 Ǌمن لƌيكون للم Ʃذا األساǋ Ǐسيما وعلƞ ƇǑƬذا الǋ ƔاƮƊ ǐكان الضرر الذ Ǐمت

ǑلƤالت ǎودعو ƖسارƤال ǎبين دعو ǅيار التاƤال Ǌول Ưويƶالت Ǐعل ýوƮơدعويان لل.  
لǏ عاتƾ المƌمن لǑƼ Ǌ دعوǎ الƤسارƖ إƛبات الǑƼ ƾơ وǑƼ دعوǎ الƤسارƖ يقƴ ع

 Ǌǈمن مƌر المƱƤلل Ǌمن عليƌالم ƇǑƬال Ưرƶبات تƛوإ ƗيǈميƋالت ƗơلƮبات المƛمين وإƋالت
Ɨƛبات الكارƛوإ.  
ƈ من ومنƌالم ýơوي Ưويƶالت Ƹا بمبلǈدائ ƠبƮي Ǌمن لƌن المƊ ƖسارƤال ǎار دعوƛ

 Ǒالت ǎوالدعاو ƾقوơمن ال Ǌمال ýك ǑƼ Ǌلơعن الضررم ýوƌير المسƺال ǉاƞت Ǌل.  
كما تƶتبر دعوǎ التƤلƱ ǑريقƗ استǈƛائيƗ وƤاƗƮ بالقاǈون البơرƿ ǐد يستƶملǌا 

ƇǑƬا الǌيƼ ƔاƮي Ǒت التǙاơال ǑƼ منƌن  المƊ Ǚإ Üǎضرار كبرƊر وƱاƤبم Ǌمن عليƌالم
 ƾơ مƱالبƗ المƌمن  لǊ المƌمن بالتƶويƯ عǈد تơقƾ الكارƗƛ وتƶرضǊ للضرر يمكن Ɗن

 ƾقơر المتƱƤاد الƶستبǙ وƊ الضمان ǑƼ Ǌمن لƌالم ƾơ Ʊمن بسقوƌالم Ɯاƞتơا Ɨƞتيǈ قدƽي
من الضمانÜ إƊ Ǚن المƌمن يمكن Ɗن يتǈاýƨ عن المƱالبƗ بơقوǊƿ مما يǑƱƶ امتياƨا 
 ƱساƿƊ من Ɨقيقơال ǑƼ ǊƶƼوما د Ɣاسǈيت Ǚ ǊǈƊ ǅƹر ýكام Ưويƶبت ƴيتمت ǐالذ Ǌمن لƌللم

  .التƋمين
ǈ كادǈ Ǚو Ʊقاǈ اǈدƞبقدر ما و Ɣذا الباǋ ǑƼ رعينƬبين الم Ɩƨات بارƼǚتƤد اƞ

 ƾơǚبر الضرر الƞ Ǐإل ƻدǌي ǐالذ Ưويƶمن بالتƌالم ǅاƨالت ƗميǋƊ اǌǈم Ɩكبير ǊابƬت
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 ýƮƽذلك ال Ǐعل Ňƭǈ كما ǊرائƛǗ Ʃولي Ǌمن لƌ298بالم ǅ.ت.Ɣ . Ɩمر  95والمادƊ من
  ... .عاوǎ ضدŇ المƌمن والتƋمين علƩƽǈ Ǐ القيǅ ورƩƽǈ ƴƼ الد 07.95
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 ƚيơ Ɨسيǈرƽال Ɨمايơد الƞائر بتواƨƞوال Ʃǈمن تو ýك ǑƼ مينƋالت ƣتاري Ʊارتب
 Ɨǈلس Ǒسǈرƽال ƴريƬالت ǅكاơƊ بقتƱ1930  دورƮ Ǐتơ ÜýǚستقǙد اƶاألمر كذلك ب ýƲو

  .ƿواǈين وǈƱيƗ للبلدين
ǐ تتوƬ ǉǙركات تƋمين ƤاǑƼ ƗƮ توƩǈ وƬركات والتƋمين بمǌƽومǊ الơاضر والذ

ƨǙالت ƤاضơǙ Ɨƶتكار الدولƗ الƨƞائريƗ رǅƹ التوǊƞ اƿǙتƮادǐ التơررǐ الƞديد يƶǈقد 
مقابƿƊ ýساƱ ماليƗ مقدرƖ مسبقا من المƌمن علƊ ǏسǈƼ ƩيƗ علميƗ تقوǅ علơ Ǐسابات 

Ǌǈمن مƌر المƱƤال Ƴوǈو ƗائيƮơرضيات إƼو.  
 Ǌوباكتتاب Ǌمن لƌالمƼ ǉمين باعتبارƋعقد الت ǎوơƽن يكون مدركا لƊ Ɣƞمين يƋقد التƶل

 ƇاǈƛƊ Ɨيǈسن الơ Ɗمبد Ǌامƨا وكذلك التǌمن عليƌم Ɨƛكار ƖورƮ ǑƼ Ưويƶالت Ǌل ýƽيتك
ǉيذƽǈقد وتƶذلك ال ǅإبرا.  

ǈƶƼد تكوين الƶقد يلتǅƨ المƌمن لǊ بƎعǅǚ مƌمǊǈ بكý دƗƿ بالƱƤر المƌمن عليǊ لما 
ƿ Ǐعل ƗميǋƊ اللذين لذلك من Ɨǈواألما Ɨǋاƨǈال ýبكام Ǌمن لƌالم ǅƨمن كما يلتƌالم ýبو

 Ǌب ýمƶال ýƮقد وتواƶال Ǐعل Ʋاƽơن يضمن الƊ ǊǈƋƬ ما من ýمن بكƌالم ǅن يقوƊ رضانƽي
 Ɣƞي Ǚ ǅوǌƽذا المǋ نƊ اǈقد واعتبرƶال ǅإبرا Ɨلơمر Ǐعل Ɨǈاألما Ɣƞوا ǅوǌƽا مǈبơلذلك س

الذǐ يƻǈƮ من ƿبيý عقود اǗذعان يǋƊ ǑƱƶميƮơ ƗرǑƼ ǉ مرơلƗ تƽǈيذƶƼ ǉقد التƋمين 
لتƱبيƾ واƔƞ األماƗǈ عǈد إبراǅ الƶقد وǋذا يơوý دون إمكاǈيƗ استƶماƬ ýركات التƋمين 
لبƯƶ الƽراƹات التƬريƶيƗ ومƺالƗƱ المƌمن لǊ باستƶماý مƱƮلơات Ǚ يقدر علǌƼ Ǐمǌا 

  .Ɗو لتقǈيات مƶقدǑƼ Ɩ التơرير
تƮريƠ بالكارƞƈ ǑƼ Ɨƛاý مضبوÜƗƱ إƊ Ǚن الơمايƗ كما يتơمý المƌمن لǊ بواƔƞ ال

 Ǌمن لƌالم Ǐعل ƻƽƤت Ǒالت Ɨيǈوǈالقواعد القا Ưƶب Ƈإرسا ǑƼ لتƛيذ تمƽǈالت ƇاǈƛƊ ƗيƶريƬالت
من ơدƖ تƱبيƨƞ ƾاƇ إǚƤلǊ بالتƨامǊ التƶاƿدǐ وذلك باستبƶاد تƱبيƾ الƨƞاơ ǑƼ ƇاǙت 

ǎرƤƊ تǙاơ ǑƼ ǊبيقƱت ǑƼ Ɯالتدر ƳتباƎو بƊ Ɨǈيƶمن  مƌالم Ɨيǈ سنơ بوتƛ دǈع ƗƮاƤو
Ǌل.  
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 ƗƶبيƱ Ǐر إلƲǈبال ǎرƤات األǈميƋمن الت ǉيرƹ ا عنƨمتمي ǐرơمين البƋالت ýƲوي
 Ɲتǈوما ي Üýقǈال Ɨعملي ƇاǈƛƊ اǌمولتơو Ɨǈيƽا السǌل Ưرƶتت Ǒالت ƚوادơال Ɨسامƞر وƱƤال

داد الƱƤر عǌǈا من ƤسارƖ كبيرǙ Ɩ يكýƽ ضماǌǈا سوǎ التƋمين البơرÜǐ إضاƗƼ إلǏ امت
البơرǐ ليƬمý عمليǈ Ɨقý البضائƴ من سƽيƗǈ إلƤƊ Ǐرǎ وتƽريǌƺا كما يǑƱƺ األƱƤار 
  .البريƗ والǌǈريƗ والƞويƗ متǏ كاǈت Ƈƨƞا متمما للرơلƗ البơريƗ إعماǙ لمبدƊ وơدƖ التƋمين

 ƗƶبيƱ ملتƊ دƿو Ɨو السيئƊ Ɩالسار Ƈباǈاأل Ǐقد علƶد يƿ ǐرơمين البƋن التƊ كما
ǐ وƞود ƿواعد ƤاƗƮ بالتƋمين البơرǐ تƤتلƻ عن القواعد التǑ يƤضƴ لǌا الƱƤر البơر

  .التƋمين البرǐ كالتƤلƊ Ǒو ما يƱلƾ عليƊ Ǌيضا الترك
ويƬكý الƱƤر مýơ التƨاǅ المƌمن وƿد عد مƶيارا موضوعيا لكý من ƿسƱ التƋمين 

لمƌمن لǊ وƊداƇ المƌمنÜ ولمǌƽوǅ الƱƤر مǌƽوǅ واسǑƼ ƴ التƋمين إذ تǑǈƶ وƿوƤ ƳسارƖ ل
 ǊǈƊ Ǐعل Ǌذات ƚدơال Ɨتماليơو اǋ اǌود بƮن المقƊ وƊ ǊǈميƋالمراد ت ƇǑƬال Ǐعل ƾلƱكما ت
 ƖاƱƺار المƱƤان األƬب Ǒسǈوالتو ǐائرƨƞون الǈبين القا ýات ذات باƼǚتƤد اƞتو Ǚ
 ǅوǌƽديد مơت ǑƼن وƽالس Ǐوعل ƴالبضائ Ǐعل ǐرơمين البƋالت ǑƼ Ɩدƶار المستبƱƤواأل

وƱ ǑƼرƾ تسويƗ ) كƱƤƋار البơر وƱƤƊاƇ الربان والمƗơǚ(لبơريƗ بƯƶ األƱƤار ا
 ǑƼ القواعد Ưƶب Ǐمين ولكن تبقƋللت ǚơن تكون مƊ ƨوƞي Ǒالت ƴديد البضائơوت ÜƯويƶالت
ơاƗƞ إلǏ مراƗƶƞ تƬريƶيƼ Ɨيما يƭƤ ضبƱ سريان عقد التƋمين ơيƚ يتǊƞ تơديدǉ بƋكƛر 

ơتǅ تƶديýƞƊ ý إعǅǚ المƌمن عǈد تƽاǅƿ الƱƤر دǙ Ɨƿ باليوƼ ǅقƱ بƊ ýيضا بالساعƗ كما يت
 ǚويƱ ǚƞƊ Ǐيبق Ǒسǈالتو ǅياƊ ƗمسƤو ǐائرƨƞال ǅياƊ ƖرƬع ýƞƊ نƊ ذلك Ǌǈم ƭبالتقلي
 Ʊرعين ضبƬالم Ǐعل Ǌƞكما يت ÜƗمƨǚات الƱتياơǙاذ اƤمن من اتƌيمكن الم Ǚ دƿ مما

Ɩ تƽاǅƿ الƱƤر بǙ ǏƮƿƊ ýƞƊ ýƶƽتƤاذ ƿرار الƽسƊ ƣو البǚƱن من Ʊرƻ المƌمن Ʈ ǑƼور
Ǌمن لƌالم.  

واعتǈاƇ المƬرعين التوǈسǑ والƨƞائرǐ بالتƋمين البơرǐ يǌدƻ إلƹ Ǐايتين لǌما 
Ʃƽǈ الƞدوÜǎ األولǏ تتمǑƼ ýƛ توƼير ƊسباƔ الƞǈاƟ لمƌسسات التƋمين ơتǏ يكون لǌا دور 

عن اƿتƮادǐ والƛاǑǈ توƼير ضماǈات للمتƶاƿدين مǌƶا ƶƼقد التƋمين ǋو Ɗبƶد ما يكون 
  اد مƴ مƌسسات تدير ƌƬوǌǈا بƱريقƗعمليات المضاربƗ والمقامرƖ بơيƚ يتƶاƿد األƼر
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 Ǒǈوǈوالقا Ǒالمال ǅيƲǈالت Ɨايƹ Ǐإل ýوƮن الوƊ Ǚإ ÜǅƲǈم Ǒǈوǈاƿ ارƱإ ǑƼو Ɨعلمي
  :المرƞوƖ لمƌسسات التƋمين Ǚ تكǑƽ وơدǋا Ǘضƽاơ Ƈمايǈ ƗاƗƶƞ للمƌمن لǊ وذلك لسببين 

ƌمن لǊ يبقǏ دائما ƱرƼا ضƶيƽا ǑƼ مواƿ ƗǌƞوƖ اƿتƮاديƗ السبƔ األوǋ ýو Ɗن الم
Ɨومالي.  

 ǊلǚƤ من Ưرƽو عقد إذعان تǋ مينƋقد التƶƼ ýوǖل Ɨƞتيǈ وǋ Ǒǈاƛال Ɣما السبƊ
Ƭركات التƋمين ƬروǌƱا علǏ المƌمن لǊ يساعدǋا ǑƼ ذلك مƶرƼتǌا بميدان التƋمين 

  .وتقǈياتÜǊ تلك المƶرƗƼ التǑ يƽتقدǋا المتƶاƿد مǌƶا
ǋذǉ األسباǑǋ Ɣ التƶƞ Ǒلت المƬرƳ التوǈسǑ وƲǈيرǉ الƨƞائرǐ يƶتǈيان بƗƽƮ و

 ƻرƱال ƻسƶمن ت ƻيƶالض ƻرƱال Ɨمايơ دƮƿ ÜǊمن لƌمن بالمƌالم Ɨƿǚƶب ƗƮاƤ
ǐالقو.  

ƼتوƼير مǈاƢ من الƛقƗ يƶد ضروريا ơتǏ يǈمو ƱƿاƳ التƋمين ويتƱور وǋو ما 
بين األƱراƻ المتداƤلǑƼ Ɨ مƲǈومƗ  يستدعǑ المƨيد من تƲǈيǅ وتƱƋير مƤتلƻ الƿǚƶات

 ƻراƱاأل ýك ǅƨتلت Ǐتơ البلدين ǑƼ ǑƶريƬوكذلك الت ǑيمƲǈالت ǎالمستو Ǐمين علƋالت
 ƨالمرك ƗơƮ وبذلك يمكن ضمان Ɨيǈسن الơ در منƿ Ǐا علǌاماتƨذ التƽǈا وتǌداتǌƶبت

  .المالǑ لمƌسسات التƋمين
لتơرر من ơكǅ القاǈون الداƤلǑ لقد مơǈت الƮبƗƺ الدوليƗ للتƋمين البơرƿ ǐدرا من ا

ƨبرƊ دƿو Ɩعاد ǑلƤقد الداƶا الǌل ƴضƤي Ǒب ذلك الت ýƮƽ297ال ǅ.ت.Ɣ . Ɩوالماد Ǒسǈالتو
الƨƞائرǐ وǋذا يƌكد توǊƞ المƬرعان ơǈو المروǑƼ Ɨǈ مƞاý  05- 10من ƿاǈون  18

 الƿǚƶات الدوليƗ الƤاÜƗƮ وǋو ما يƶكƩ سياسƗ تƬريƶيƗ متǈاƹمƗ بين ƼروƳ القواǈين
تơرريا بالسماƟ للمتƶاƿدين بتƨƞئƗ القاǈون  ƞǌǈا ƞǌǈا ƶلقƗ بالمƞاý الدولÜǑ بǌǈƊ ýماالمت

 ǅƲƶم Ǌǈلت مƤ ǐت الذƿالو ǑƼ Ɨيǈوǈاƿ Ɩورƛ دƶو ما يǋو Üǐرơمين البƋالت Ɨيقƛتار لوƤالم
ǑبǈƞƊ ونǈاƿ تيارƤا ƻراƱاأل Ơǈيم ƭǈ من ǐرơمين البƋللت ƗمƲǈات المƶريƬالت.  

Ǐذ علƤƌي ǊǈƊ Ǐعل  Ƴƨاǈالت ƗلƋمس ǑƼ وǌالس Ưƶب ǐائرƨƞوال Ǒسǈرعين التوƬالم
الƨمǑǈ للقاǈون المƤتار للƶقد ǑƼ مƞاý الƶقود الǈموذƞيƗ التǑ يستƺرƾ تƽǈيذǋا ƨمǈا ƿد يمتد 
ألكƛر من عاÜǅ وǋ ýǚƤذǉ الƽترƿ Ɩد يƱرƊ تƺيير Ɗو تƶديý لƮǈوƭ القاǈون المƤتار 

ƗلƋمس ƟرƱت ƚيơب Üǐرơمين البƋالت Ɨيقƛوبات لوƶƮال Ưƶمر بǓا ƭǈال.  
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لقاǈون الذǐ الǈموذƞيƗ الذǐ يơدد Ƽيǌا مسبقا اويبقǏ عقد التƋمين البơرơƊ ǐد الƶقود 
ƞالر ƴيق Ǒوبالتال ÜǊكمơقديƶلل ǅƲǈالم ǑلƤون الداǈللقا Ƴتضت  .وƿا ƚơالب Ɨيƞǌǈوم

لوǑǈƱ التƶرƯ للقواǈين الداƤليƗ لمبدơ Ɗسن الǈيƗ ومبدƊ التƶويǑƼ Ư مستوǎ التƬريƴ ا
 ƗƺبƮال ǐرơمين البƋذ التƤƊ إذا Ɨين الدوليǈللقوا ǅƛ ǐائرƨƞال ǑǈƱالو ƴريƬوالت Ǒسǈالتو

Ɨمقتضب ƗƽƮب Ɨالدولي.  
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