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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

�أ��ص�ب�ح��ت عمليات ال�ت��أم�ين و�إع � ��ادة ال�ت��أم�ين حت�ت��ل م�ك��ان� ًة مهمة يف احل�ي��اة
االقت�صادية وال�صناعية احلديثة ،وتزداد هذه الأهمية كلما زاد التطور ال�صناعي
يف املجتمعات ،وكذلك كلما زادت املخاطر وحجم الأ�ضرار النا�شئة عنها.
ولقد كانت �شركات الت�أمني اململوكة للدولة يف م�صر حتتكر مبا�شرة عمليات
الت�أمني  ،ولذلك ت�شابهت عقود الت�أمني يف �شروطها وقواعد �إبرامها ،وبالتايل
مل توجد مناف�سة حقيقية بينها �إىل �أن �أجاز امل�شرع للقطاع اخلا�ص مبا�شرة هذا
الن�شاط بل و�أُجيز دخول امل�ساهمات الأجنبية يف هذا الن�شاط عن طريق اال�شرتاك
يف ال�شركات امل�ساهمة للت�أمني بن�سبة ال تزيد على  49%فبد�أت املناف�سات احلقيقية
يف الظهور وخا�صة �أ َّن ال�شركات اجلديدة التي �أن�ش�أها القطاع اخلا�ص �أو تلك ذات
العن�صر الأجنبي ،كان لها خربات عري�ضة على امل�ستوى الدويل يف جمال الت�أمني
و�إعادة الت�أمني ،ويف ظل هذه املناف�سة يربز دور و�سطاء الت�أمني ويزداد االعتماد
عليهم لإبرام عقود الت�أمني �أو �إعادتها وملتابعة تنفيذها ،ولهذا كان اجتاه امل�شرع
امل�صري �إىل تنظيم مهنة الو�ساطة حتى يتيح املناف�سة امل�شروعة بني امل�ؤ ّمنني،
ولي�سمح باال�ستفادة من خربة الو�سطاء امل�صريني والأجانب بنف�س الطريقة التي
اعتادت عليها �شركات الت�أمني يف الدول الأجنبية ،وم�صطلح الو�سطاء يطلق على
�سما�سرة ووكالء الت�أمني .
ولقد بد�أ امل�شرع امل�صري يف االجتاه لتنظيم مهنة الو�ساطة يف جمال الت�أمني
منذ �صدور القانون رقم  195ل�سنة  ،1959اخلا�ص ب�إ�صدار قانون هيئات الت�أمني،
ثم �أكمل هذا التنظيم بالقانون رقم  119ل�سنة  ،1975ب�ش�أن �شركات الت�أمني ،ولكن
(((

(((

((( د .نزيه محمد الصادق املهدي – عقد التأمني مع أحدث التطبيقات املعارصة للتأمني من الناحيتني القانونية والفنية – دار النهضة
العربية 1996م – ص.26
((( د .محمد حسام محمود لطفي  -األحكام العامة لعقد التأمني  -الطبعة الثالثة  - 2001ص . 105
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يحكم تنظيم هذه املهنة حالياً القانون رقم  10ل�سنة  1981اخلا�ص ب�إ�صدار قانون
الإ�شراف والرقابة على الت�أمني يف م�صر واملعدل بالقانون رقم  30ل�سنة ،1989
وبالقانون رق��م  91ل�سنة  ،1995وبالقانون رق��م  118ل�سنة  ،2008وكذلك الئحته
التنفيذية ال�صادرة بقرار وزير االقت�صاد والتعاون الدويل رقم  362ل�سنة ،1996
التي ُعدلت بقراري وزير اال�ستثمار رقم  245ل�سنة  2008ورقم6ل�سنة  ،2009وكذلك
القرار رقم  23ل�سنة  2014ال�صادر من الهيئة العامة للرقابة املالية التي حلت حمل
هيئة الرقابة على الت�أمني منذ �أن �أُن�شئت بالقانون رقم  10ل�سنة  ،2009ولقد و�ضع
هذا القرار رقم  23ل�سنة  ،2014القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�ساطة الت�أمني يف
م�صر ليحل حمل قرار الهيئة امل�صرية للرقابة على الت�أمني رقم  394ل�سنة ،1997
ب�ش�أن القواعد املنظمة ملمار�سة �أعمال الو�ساطة يف الت�أمني والتزامات الو�سطاء
والأعمال املحظورة عليهم.
ولقد ع ّ�بر امل�شرع امل�صري عن باعثه يف تنظيم ه��ذه املهنة من خ�لال تقرير
اللجنة امل�شرتكة من جلنتي ال�ش�ؤون االقت�صادية وال�ش�ؤون الد�ستورية والت�شريعية
عن م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون الإ�شراف والرقابة على الت�أمني يف
م�صر ،وال�صادر بالقانون رقم  10ل�سنة  ،1981حيث قالت اللجنة يف جمال تعليقها
على تنظيم مهنة الو�ساطة الت�أمينية�“ :إن اللجنة قد قامت بالتعديل لإتاحة
الفر�صة لإن�شاء جتمعات تنظيمية قوية تت�صف بقدرة ت�سويقية قادرة على جذب
مزيد من القطاعات غري امل�ستغلة لأع�م��ال الت�أمني ،ومب��ا يحقق زي��ادة الوعي
الت�أميني للمواطنني الذي ي�ؤدي �إىل رفع م�ستوى خدمات الو�ساطة املالية ويعود
بالفائدة على كل من امل�ست�أمن و�شركة الت�أمني”.
ويف دول��ة الإم ��ارت العربية املتحدة ،التي ت�شهد من��واً اقت�صادياً مطرداً منذ
ن�ش�أتها وتطوراً �صناعياً �سريعاً للغاية وارتفاع زيادة املخاطر ،فقد زادت احلاجة
�إىل الت�أمني ،فت�ضاعفت �شركات الت�أمني ب�شكل وا�سع لتغطي كل جوانب املخاطر
9
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التقليدية واحلديثة ،فتنبه امل�شرع �إىل الدور الأ�سا�سي لو�سطاء الت�أمني لتحقيق
ال�ت��وا��ص��ل ب�ين ��ش��رك��ات ال�ت��أم�ين وط��ال�ب��ي ال�ت��أم�ين ،ول�ت�ق��دمي �أف���ض��ل اخل��دم��ات
الت�أمينية وتقدمي الن�صح والإر��ش��اد للمتعاملني ،فنظم امل�شرع هذه املهنة بعدة
ت�شريعات ب ��د�أت بقانون �شركات ووك�ل�اء الت�أمني االحت ��ادي رق��م  9ل�سنة ،1984
والقرار ال��وزاري رقم  32ل�سنة  ،1984اخلا�ص ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لذلك
القانون ،ثم القرار الوزاري رقم  24ل�سنة  ،1985يف �ش�أن تنظيم مزاولة مهنة و�سطاء
الت�أمني ،ثم القانون االحتادي رقم  6ل�سنة  ،2007يف �ش�أن �إن�شاء هيئة الت�أمني التي
تولت �إ�صدار قرار جمل�س الإدارة رقم  2ل�سنة 2009م ،ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
للقانون االحتادي رقم  6ل�سنة  ،2007ثم �أ�صدرت قرار جمل�س الإدارة رقم  8ل�سنة
 ،2011ب�ش�أن تنظيم �أعمال وكالء الت�أمني ،ثم �أعقبته ب�إ�صدار القرار رقم  58ل�سنة
 ،2013لتنفيذ القرار رقم  15ل�سنة  ،2013وكذلك القرار رقم  15ل�سنة  ،2013ب�ش�أن
تنظيم نظام و�ساطة الت�أمني ،وبذلك اكتمل التنظيم الت�شريعي لتنظيم هذه املهنة
التي تنبه امل�شرع �إىل �أن تنظيمها وحتديد حقوق وواجبات الو�سطاء ي�سهم ب�شكل
فعال يف جناح منظومة الت�أمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وك��ذل��ك و�ضع امل�شرع الفرن�سي تنظيماً خا�صاً لأع�م��ال الو�ساطة يف جمال
الت�أمني منذ املر�سوم رقم  317 – 49ال�صادر يف  5مار�س  ،1949الذي نظم الو�ضع
القانوين للمندوبني العموميني للت�أمني يف جم��ال احل��وادث واحل��رائ��ق وباقي
املخاطر الأخرى  ،ثم تاله املر�سوم رقم  1608 – 50ال�صادر يف  28من دي�سمرب
 ،1950لينظم �أو�ضاعهم القانونية يف جمال الت�أمني على احلياة ،كذلك �صدر
املر�سوم رقم  902 – 96ال�صادر يف � 15أكتوبر  ،1996وكذلك املر�سوم رقم  106ال�صادر
(((

(((

(((

(((

(1).J.O. 10 Mars 1949 .
) (2) . Acciedent , Incendie , Risques Divers ( IARD
(3) J.O. 31 déc.1950
(4) J.O.16 Oct. 1996 .
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يف  30يناير  ،2009ليكمل هذا التنظيم ،كما �أورد امل�شرع الفرن�سي يف الكتاب اخلام�س
من تقنني الت�أمينات ،تنظيماً للو�ضع القانوين لو�سيط الت�أمني مبقت�ضى املر�سوم
رق��م  667 – 76ال�صادر يف  16من يوليو  ،1976والقانون رق��م  1564ال�صادر يف 15
دي�سمرب  ،2005والقانون رقم  672ال�صادر يف  26يوليو .2013
ويف ظل النمو االقت�صادي وال�صناعي املطرد ب��د�أ دور الو�سطاء يف االزدي��اد
واالت�ساع يف جمال �إب��رام العقود ومتابعة تنفيذها ،فبد�أت العديد من امل�شكالت
القانونية اخلا�صة بامل�س�ؤولية املدنية لو�سيط الت�أمني يف الظهور وما يتبعها من
�ضرورة تو�ضيح القواعد املنظمة لهذا العمل ،وتنظيم العالقة بني الو�سيط وكل
من امل�ست�أمن وامل�ؤمن.
ولقد نظمت الت�شريعات امل�صرية والإماراتية والفرن�سية �أداء مهنة الو�ساطة يف
جمال الت�أمني حتى ت�ضمن توافر �أكرب قدر من العلم بالنواحي الفنية والقانونية
اخلا�صة بعملية الت�أمني ل��دى كل من يت�صدى للقيام بهذا العمل ،ولقد ق�سم
امل�شرع و�سطاء الت�أمني �إىل:
ال �أو وكي ً
�أو ًال� :سم�سار الت�أمني الذي ميار�س و�ساطته م�ستق ً
ال عن امل�ست�أمن.
ثانياً :وكيل الت�أمني الذي ميار�س الو�ساطة ب�صفته وكي ً
ال عن امل�ؤمن ،ولقد
ا�ستعمل امل�شرع امل�صري والفرن�سي م�صطلح املندوب العام للت�أمني بينما ف�ضل
امل�شرع الإماراتي ا�ستعمال م�صطلح وكيل الت�أمني.
وهذا التق�سيم للو�سطاء يظهر من خالل تناول الن�صو�ص الت�شريعية اللتزامات
الو�سيط الذي يتقا�ضي مرتباً �أو مكاف�أة �أو عمولة (املادة الأوىل من قرار جمل�س
�إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،2014واملادة  30من قانون
�شركات ووك�لاء الت�أمني الإم��ارات��ي رقم  9ل�سنة  ،)1984ف�سم�سار الت�أمني يعمل
و�سيطاً م�ستق ً
ال نظري عمولة ،بينما وكيل الت�أمني يتقا�ضي مرتباً �أو مكاف�أة من
(((

(1)JORF 16 dec.2005.
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�شركة الت�أمني التي ميثلها يف التعاقد مع طالبي الت�أمني.
و�سنتوىل عر�ض املوقف القانوين له�ؤالء الو�سطاء الذين نظم امل�شرع �أداء
عملهم.
وهدفنا م��ن ه��ذه ال��درا��س��ة ه��و تو�ضيح الأح�ك��ام اخلا�صة لعملية الو�ساطة
يف الت�أمني وم��ا ق��د يرتتب عليها م��ن م�س�ؤولية الو�سطاء املدنية �أم ��ام امل�ؤمن
وامل�ست�أمن والغري ،وكيفية و�ضع ال�ضمانات التي تكفل للم�ضرور حقه قبلهم ،ويف
ذلك ال�صدد �سن�ستعر�ض موقف القانون الإماراتي ثم نقارنه بالقانون امل�صري
والقانون الفرن�سي �إزاء هذه امل�سائل بو�صفهما م�صدراً تاريخياً للت�شريع الإماراتي
ب�صدد �أحكام الت�أمني ،و�سنحاول �أن ن�ضع هيك ً
ال للعالقة بني الو�سطاء وكل من
امل�ؤمن وامل�ست�أمن ،مفرقني يف ذل��ك بني �أن��واع الو�سطاء وحمددين االلتزامات
اخلا�صة بكل منهم.
و�سنق�سم درا�ستنا �إىل ف�صل متهيدي نخ�ص�صه لتحديد مفهوم الو�ساطة يف �إبرام
عقود الت�أمني ،ثم �سنعر�ض يف ف�صلني منف�صلني الطبيعة القانونية للو�سيطني
الرئي�سني وهما (ال�سم�سار ووكيل الت�أمني) ،حيث �سنعر�ض لعقد و�ساطة كل
منهما وخ�صائ�صه املميزة وم�س�ؤوليته املدنية جتاه �أطراف عقد الت�أمني.
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مل تت�ضمن الن�صو�ص املنظمة لعقد الت�أمني يف القانون املدين امل�صري حتديداً
ملهنة الو�ساطة الت�أمينية �أو حتى و�ضع تعريف لها على الرغم من �أن امل�شروع
التمهيدي للقانون املدين و�ضع تنظيماً خا�صاً لهذه املهنة� ،إال �أن هذه الن�صو�ص
قد حذفت بو�ساطة جلنة املراجعة؛ لأنها ر�أت تعلقها مب�سائل يح�سن تنظيمها
بقوانني خا�صة .
فجاء تعريف امل�شرع امل�صري لهذه املهنة باملادة  71من القانون رقم  10ل�سنة
 ،1981ب��إ��ص��دار ق��ان��ون الإ� �ش��راف وال��رق��اب��ة على ال�ت��أم�ين حيث ع��رف��ت الو�سيط
ب�أنه :كل من يتو�سط يف عقد عمليات ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني .ثم جاءت الالئحة
التنفيذية لهذا القانون وال�صادرة بقرار وزير االقت�صاد والتعاون الدويل رقم 362
فن�صت يف املادة  126على �أن :يق�صد
ل�سنة  ،1996و�أعطت تو�ضيحاً �أكرب للو�سيط َّ
يتو�سط ب�أية �صورة يف عقد عمليات ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني
بو�سيط الت�أمني كل من َّ
حل�ساب �شركة ت�أمني �أو �إع��ادة ت�أمني مقابل مرتب �أو مكاف�أة �أو عمولة ،ثم ورد
نف�س هذا التعريف يف املادة الأوىل من قرار الهيئة امل�صرية للرقابة على الت�أمني
رقم  394ل�سنة  ،1997ثم �أدخل امل�شرع تعدي ً
ال على هذا التعريف باملادة رقم  71من
القانون رقم  118ل�سنة  ،2008التي ن�صت على �أن( :يف تطبيق �أحكام هذا القانون
يق�صد بو�سيط الت�أمني كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يتو�سط يف عقد عمليات
ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني) بينما جاء قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية
رقم  23ل�سنة  ،2014لي�ضع تعريفاً �أكرث حتديداً حيث ن�ص يف املادة الأوىل على �أنه
(يق�صد بو�سيط الت�أمني يف ال�سوق امل�صري كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يتو�سط
ب�أي �صورة يف عقد عمليات ت�أمني �أو �إع��ادة ت�أمني �سواء �أك��ان من �أع�ضاء اجلهاز
الإنتاجي ب�شركة الت�أمني �أم �سم�ساراً حراً �أو �شركة و�ساطة حل�ساب �شركة ت�أمني �أو
�إعادة ت�أمني مقابل مرتب �أو مكاف�أة �أو عمولة) ،ونف�س هذا املعنى ن�ص عليه امل�شرع
(((

((( د .عبد الرزاق السنهوري  -الوسيط يف رشح القانون املدين – الجزء السابع  -املجلد الثاين – –2004ص 1097هامش .4 ،3 ،2 ،1
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الإماراتي يف املادة الأوىل من قرار جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني رقم  15ل�سنة ،2013
اخلا�ص بنظام و�ساطة الت�أمني ،الذي ع َّرف و�ساطة الت�أمني ب�أنها (التو�سط يف
عمليات الت�أمني و�إعادة الت�أمني بني ال�شركة والعميل مقابل عمولة من ال�شركة).
فجاءت هذه التعريفات معربة عن دور الو�سيط يف التو�سط لإبرام عقد ت�أمني
�أو لإعادة ت�أمني ،ولكن هذه الو�ساطة كما تكون حل�ساب �شركة الت�أمني ف�إنها �أي�ضاً
تكون ل�صالح طالب الت�أمني ،لأن الو�سيط قد ال ميار�س و�ساطته �إال بناء على طلب
من طالب الت�أمني لكي يبحث له عن �أف�ضل تغطية ت�أمينية تويف باحتياجاته،
ففي هذه الأحوال متت عملية الو�ساطة لتحقيق م�صلحة امل�ست�أمن.
و�إن قراءة هذا الن�ص قد توحي للوهلة الأوىل ب�أن و�سيط الت�أمني يتوىل بيع
عقد الت�أمني للجمهور ،وذل��ك م�سايرة للفهم ال��دارج ملفهوم الو�سيط التجاري
يف �أي �صفقة جتارية ،ولكن هذا الفهم غري �صحيح لأن و�سيط الت�أمني ميار�س
و�ساطته بناء على طلب امل�ؤمن �أو امل�ست�أمن ويحاول تقريب وجهات النظر بينهما
لتقدمي �أف�ضل تغطية ت�أمينية ،فهو ال يبيع الت�أمني لأنه ال يوجد بيع �أو �شراء
لعقد الت�أمني ،ولكن احلقيقة القانونية لدوره �أنه يقوم بتعريف امل�ؤمن بامل�ست�أمن،
وم�ساعدة امل�ست�أمن على حتديد نوع الت�أمني امللبي الحتياجاته ،مبعنى �أن الو�سيط
يقوم بت�سهيل �إبرام عقد الت�أمني .
وهذا ال��دور يتطلب قيام الو�سيط بالن�صح وتقدمي امل�ساعدة الفنية للطرف
ال�ضعيف يف العالقة التعاقدية يف جم��ال الت�أمني ،ولهذا ا�ستلزم امل�شرع توافر
درجة من الفهم والوعي بالنظام القانوين وبالو�ضع االقت�صادي لعمليات الت�أمني،
وللتحقق من توافر هذه ال�صفات تطلب امل�شرع توافر بع�ض ال�شروط يف الو�سيط
متعلقة بامل�ؤهل الدرا�سي ،وتوافر املعرفة الفنية والقيد يف ال�سجل املعد للو�سطاء
بهيئة الرقابة املالية.
(((

(1)Jean BIGOT et Daniel LANGÉ:”Traité de droit des assurances,tome2, la distribution de l`assurance
«1999,p.5.
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وقد رف�ض امل�شرع امل�صري االعرتاف ب�أي و�سيط ما مل يكن مقيداً يف ال�سجل
املعد لذلك بهيئة الرقابة املالية ،وحظر على �شركات الت�أمني �أن تقبل عمليات
ت�أمني حملية من الو�سطاء غري املقيدين بهذا ال�سجل (املادة  74من القانون 10
ل�سنة  ،)1981وهذا ال�سجل تفرد فيه �صحيفة خا�صة لكل و�سيط يتقرر قيد ا�سمه
حيث تقيد به البيانات اخلا�صة بكل و�سيط �أو �أي تعديل يطر�أ عليها (املادة /144
ك من الالئحة التنفيذية لقانون الإ�شراف على الت�أمني) ،وهو نف�س احلكم الذي
�أخذ به امل�شرع الإماراتي حيث ن�ص يف املادة  31من قانون �شركات ووكالء الت�أمني
االحتادي رقم  9ل�سنة  ،1984على �أنه (ال يجوز لوكيل الت�أمني مبا�شرة ن�شاطه ما
مل يكن مقيداً يف �سجل وكالء الت�أمني بالوزارة) .ون�ص على نف�س احلكم يف املادة
 1/3قرار جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني رقم  8ل�سنة  ،2011وكذلك ن�صت املادة  2من
قرار جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني رقم  15ل�سنة  ،2013اخلا�ص بنظام و�ساطة الت�أمني
حيث تقول( :ال يجوز لأي �شخ�ص مزاولة ن�شاط و�ساطة الت�أمني يف الدولة �إال
بعد احل�صول على ترخي�ص من الهيئة يجدد �سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام).
ومل تو�ضح هذه الت�شريعات الو�ضع القانوين للبنوك ووكاالت ال�سياحة وحمال
بيع ال�سيارات والعقارات عند توليهم القيام بتوزيع الت�أمني على عمالئهم  ،هل
�أ�صبحوا و�سطاء �أم �أن لهم و�ضعاً قانونياً خمتلفاً؟
مل ي�ضع امل�شرع امل�صري والإم��ارات��ي والفرن�سي تنظيماً لهذه امل�س�ألة ،ولكن
ميكننا حتديد هذا املوقف من خالل ا�ستعرا�ض الن�صو�ص احلاكمة ملهنة الو�ساطة.
فقد حظر امل���ش��رع امل���ص��ري وامل���ش��رع الإم ��ارات ��ي م�ب��ا��ش��ر َة عمل ال��و��س��اط��ة �إال
للمقيدين يف ال�سجالت املعدة لذلك بهيئات الت�أمني ،وبالتايل ف�إن تطبيق هذا
الن�ص على عمليات الت�أمني التي تتو�سط فيها البنوك ووكالء ال�سياحة �أو حمال
بيع العقارات �أو ال�سيارات يعني �أن �شركة الت�أمني ال متلك التعامل معهم متى
(((

((( ويسمى االتفاق املربم بني رشكة التأمني وإحدى هذه الهيئات باتفاق التوزيع.
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قاموا ب��دور و�سيط الت�أمني لأنهم غري مقيدين ب�سجل الو�سطاء املعد بهيئات
الرقابة على الت�أمني ،ولو قبلت �شركة الت�أمني و�ساطتهم لرتتب على ذلك اعتبار
وثائق الت�أمني املربمة باطلة؛ لأننا نواجه ن�صاً متعلقاً بالنظام العام وال يجوز
اخلروج عليه ،بل �إن امل�شرع ن�ص على عقوبة خا�صة لهذه الهيئات متى مار�ست مهنة
الو�ساطة دون �أن تكون مقيدة ب�سجل الو�سطاء حيث ن�صت املادة  79من القانون
رقم  10ل�سنة  ،1981على معاقبة كل من تو�سط يف م�صر يف عقد عمليات ت�أمني
�أو �إعادة ت�أمني ما مل يكن مقيداً يف ال�سجالت املن�صو�ص عليها يف هذا القانون،
وتتمثل هذه العقوبات يف احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ال تقل عن
خم�سة �آالف جنيه وال جت��اوز خم�سني �أل��ف جنيه مع عدم الإخ�لال ب�أية عقوبة
�أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر ،وكذلك ن�ص امل�شرع الإماراتي
يف املادة  70من قانون �شركات ووكالء الت�أمني االحتادي رقم  9ل�سنة  ،1984حيث
تقولُ “ :يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة وبغرامة ال تقل
عن خم�سة �آالف درهم وال جتاوز خم�سني �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
كل ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو وكيل ل�شركة ت�أمني ،وب�صورة عامة كل �شخ�ص
يعر�ض وثائق ت�أمني �أو يربمها �أو يتو�سط فيها قبل قيد ال�شركة يف �سجل الت�أمني
وفقاً لأحكام هذا القانون”.
فتطبيق هذه الن�صو�ص يحول دون ممار�سة هذه الهيئات لأعمال الو�ساطة
الت�أمينية ،و�إذا ك��ان الو�سيط ال��ذي يعنيه امل�شرع ه��و م��ن يقوم بالتقريب بني
طالب الت�أمني و�شركة الت�أمني ،والقيام بواجب الن�صح قبل وبعد �إب ��رام عقد
الت�أمني ،وامل�ساعدة على تنفيذه ،ف�إن دور هذه الهيئات �سيقت�صر على جمرد دعوة
متعامليها �إىل جمرد التعاقد مع �شركة الت�أمني و�أن حتدد لهم نوع الت�أمني الذي
يحقق م�صلحتها ،وتوجههم �إىل �شروط الت�أمني التي تقبله ،دون �أي تدخل منها،
�أي �أن دورها �سينح�صر يف جمرد التقريب بني متعامليها و�شركة الت�أمني حتى
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ميكن لهذا العميل من خالل �إبرام وثيقة الت�أمني �إجناز العمل الذي يحتاج هذه
الهيئات �إىل القيام به ،فهو لن يح�صل على العقار املباع �إال بعد �إبرام وثيقة ت�أمني
على العقار ل�صالح البائع ،ولن يح�صل على خدمة �شركة ال�سياحة �إال بعد �إبرام
وثيقة الت�أمني �ضد خماطر ال�سفر.
وبالتايل يبدو لنا �أن هذه الهيئات تقف موقف ال�سم�سار ال��ذي ينتهي دوره
عند التقاء العميل ب�شركة الت�أمني ،بل �إ َّن دوره��ا قد ال ي�صل �إىل هذه املرتبة؛
لأن ال�سم�سار يبذل دوراً �إيجابياً لتحقيق هذا التالقي ،بينما تكتفي هذه الهيئات
مبجرد حث العميل على التوجه ل�شركة الت�أمني بنف�سه ليتوىل �إب ��رام العقد،
وبالرغم من �أن هذا الدور يعترب ب�سيطاً �إ ّال �أن هذه الهيئات تعترب يف هذه احلالة
يف حكم الو�سيط وف�ق�اً لالتفاق اخل��ا���ص امل�برم م��ع �شركة ال�ت��أم�ين ،وه��و اتفاق
�ستحكمه القواعد العامة للقانون املدين ولي�س الأحكام اخلا�صة بالو�ساطة الواردة
يف ت�شريعات الت�أمني .
(((

القائم بدور وسيط التأمين:

�إن طالب الت�أمني ال ي�سع غالباً بنف�سه �إىل امل�ؤمن ،بل �إن الو�سيط هو الذي ي�سعى
�إىل طالب الت�أمني ويحثه على �إبرام العقد ،بينما لو �أراد طالب الت�أمني ال�سعي
�إىل امل�ؤمن فغالباً ما يلج�أ �إىل و�ساطة �أحد ال�سما�سرة لري�شح له �إحدى �شركات
الت�أمني التي حتقق له �أف�ضل تغطية ت�أمينية الحتياجاته ،حيث يتوىل الو�سيط
تب�صري طالب الت�أمني �إىل مزايا الت�أمني ونوع الت�أمني الذي ينا�سبه ،وب�أف�ضل
ال�شروط التي ي�ستطيع احل�صول عليها ،ف�إذا ما ا�ستقر ر�أي طالب الت�أمني على
�أن مي�ضي يف هذا الطريق ،قدم له الو�سيط طلباً مطبوعاً �أعده امل�ؤمن من قبل ،
حيث يتوىل طالب الت�أمني الإجابة عن الت�سا�ؤالت ال��واردة بالطلب حتى يتبني
(((

(1) BIGOT et LANGÉ , cite. P.47 , n° 55 .
((( د .السنهوري – املرجع السابق – ص.1097
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امل�ؤمن من هذه الإجابة طبيعة اخلطر املطلوب الت�أمني منه وجميع الظروف
املحيطة بهذا اخلطر ،فيقرر ما �إذا كان بو�سعه قبول الت�أمني �ضده .
وميار�س �أعمال الو�ساطة يف جم��ال الت�أمني �شخ�صان هما املندوب �أو وكيل
الت�أمني وال�سم�سار ،و�إن العالقة القائمة بني كل منهما وامل�ؤمن وامل�ست�أمن تختلف
اختالفاً بيناً ،ولكن مل يقم امل�شرع امل�صري بو�ضع ن�صو�ص تقيم التفرقة بينهما
حيث اكتفى بو�ضع تنظيم تف�صيلي ملهنة و�سيط الت�أمني بقرار الهيئة العامة
للرقابة املالية رقم  23ل�سنة  ،2014كما �أن امل�شرع الفرن�سي اجته �إىل و�ضع تنظيم
خا�ص للمندوب العام ومل ي�ضع نظاماً مماث ً
ال لل�سم�سار وهو الأم��ر الذي يراه
الفقه مبثابة ف��راغ قانوين ينبغي تنظيمه ؛ بل �إن امل�شرع الفرن�سي مل ي�ضع
تفرقة حا�سمة ووا�ضحة املعامل بني هذين الو�سيطني ،كما �أن طبيعة عمل كل
منهما لي�ست حمل اتفاق يف الفقه الفرن�سي ،بينما ت�صدى امل�شرع الإماراتي حلل
هذه امل�س�ألة ف�أ�صدر تنظيماً ملهمة ال�سم�سار بالقرار رقم  15ل�سنة  ،2013ال�صادر
من هيئة الت�أمني ،و�أ�صدر تنظيماً ملهمة وكيل الت�أمني بالقرار رقم  8ل�سنة ،2011
ال�صادر من هيئة الت�أمني.
ف�سم�سار الت�أمني  Le courtier d’assuranceيعرف ب�أنه تاجر ميار�س �أعمال الو�ساطة
وفقاً لأحكام القانون التجاري  ،ولذلك فهو ميار�س عمله بطريقة م�ستقلة
ويخ�ضع جلميع االلتزامات التي يخ�ضع لها التاجر ،ويهدف من و�ساطته ح�صول
طالب الت�أمني على �أف�ضل �ضمان من املخاطر لدى �أحد امل�ؤمنني  ،فيلتزم
بتوجيهه و�إ�سداء الن�صح له  ،ويتحقق هذا عن طريق قيامه بالتفاو�ض ل�صالح
(((

(((

(((

(((

(((

((( د  .السنهوري – املرجع السابق – ص . 1098
(2) Yvonne LAMBERT- FAIVRE:,“Droit des assurances» 10édition 1998,n°182.
(3) PICARD et BESSON : « les assurances terrestres en droit français «Tome2,4e édition 1977 , L.G.D.J., P. 324.
((( د .جالل محمد إبراهيم  -التأمني دراسة مقارنة  -دار النهضة العربية  - 1994 -ص . 442
(5) Yvonne LAMBERT- FAIVRE, cité , n°128 ,129.
D.LANGE : J.C. resp. civ.et assurances , édition 1990, Fasc . 640 .
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ذوي ال�ش�أن من �أجل �إبرام عقد الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني  ،فدوره الأ�سا�سي هو
جمرد التو�سط لإبرام عقد الت�أمني �إال �أنه من املمكن �أن ي�صبح وكي ً
ال لأحدطريف
العقد(((.
فاملهمة الأ�سا�سية لل�سم�سار هي القيام بعمل مادي كالتقريب بني طريف عقد
الت�أمني �أو حترير م�شروع اق�تراح وثيقة الت�أمني للعر�ض على طالب الت�أمني،
كما قد ي�ساعد على حترير تعديل لوثيقة قائمة بالفعل ،وهو ينجز هذه الأعمال
ل�صالح �أح ��د ط��ريف عقد ال�ت��أم�ين دون �أن يتعهد با�سم �أح��ده�م��ا �إال يف ح��االت
ا�ستثنائية .
وهذا الو�ضع القانوين لل�سم�سار كو�سيط للت�أمني يختلف عن الو�ضع القانوين
لوكيل الت�أمني  L’agent général d’assuranceالذي يعد وكي ً
ال عن امل�ؤمن فيمار�س
با�سمه الت�صرفات القانونية كقبول اقرتاح الت�أمني ،وهي ال�سلطة التي ال ميلكها
ال�سم�سار؛ لأنه يف الأ�صل ال يعترب وكي ً
ال عن امل�ؤمن� ،إال �أنه ال يوجد ما يحول دون
قيامه بدور الوكيل عن طالب الت�أمني عندما ميار�س بع�ض الت�صرفات القانونية
الالحقة على �إب��رام عقد الت�أمني ل�صالح امل�ست�أمن كتوجيه الن�صح والإر�شاد له
فيما يتعلق باملخاطر وح�سن �أداء االلتزامات النا�شئة عن عقد الت�أمني ،ومن ثم
يرى جانب كبري من الفقه �أن ال�سم�سار يعد وكي ً
ال للم�ست�أمن يف �أغلب الأحوال،
بينما يعد املندوب العام وكي ً
ال للم�ؤمن  ،حيث يقوم املندوب العام بتمثيل امل�ؤمن
يف �سوق الت�أمني طبقاً لالتفاق امل�برم بينهما ،ويقوم امل�ؤمن با�ستخراج رخ�صة
(((

(((

(((

(1) Jean-Marc BLAMOUTIER et Jean-Français SALPHATI: «La responsabilité
des agents generaux et courtiers d›assurance « 1984 , P.22 .
(2) Cour de paris , 5 ch. 18 Mars 1960 , Défense de courtier , Octobre – Novembre 1960 , p.1.
Cass. Civil , 25 janv . 1961 ; R.G.A.T. 1961 , P.448.
Cass . civil , 5 Juill . 1972 , R.G.A.T. 1973 , P.348 .
(3) Laurence MARTIN : « Actualité et devenir du courtier d›assurance en France « , 1991 , P . 17
((( د  .محمد شكري رسور – رشح أحكام عقد التأمني – الجزء األول – األحكام العامة  -دار النهضة العربية  2001 -ص ،248
الجزاءات الخاصة يف عقد التأمني دراسة لبطالن الوثيقة ووقف الضامن  -دكتوراه حقوق القاهرة  - 1975ص . 199
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مزاولة عمليات ت�سويق الت�أمني من اجلهات احلكومية املخت�صة على نفقته ل�صالح
املندوب العام ،بينما �سم�سار الت�أمني يعمل ب�صورة م�ستقلة حيث ال يوجد بينه
وبني �شركات الت�أمني �أي تعاقد يقيده ،فهو غري ملزم بتقدمي �إنتاجه من عمليات
الت�أمني �إىل م�ؤمن بعينه ،ويتوىل بنف�سه قيد ا�سمه يف �سجل خا�ص بامل�شتغلني يف
�أعمال ت�سويق الت�أمني ،وي�ستخرج ترخي�صاً بذلك من الهيئة امل�شرفة على �أعمال
الت�أمني  ،ويختلف التكييف القانوين لعمل و�سيط الت�أمني بح�سب ال�سلطات
املمنوحة له فقد يكون وكي ً
ال مفو�ضاً متى كان له احلق يف التعاقد مع امل�ست�أمن
نيابة عن امل��ؤم��ن ،وبالتايل ي�صبح له احل��ق يف �أن ميد �أج��ل عقد الت�أمني �أو �أن
يعدله �أو �أن يرجع فيه �أو �أن يف�سخه ،وهو يعترب �أو�سع الو�سطاء �سلطة ،وهو ما
قد ن�صت عليه املادة  1044من امل�شروع التمهيدي للقانون املدين امل�صري احلايل،
وقد يكون �صاحب وكالة عامة حيث ي�ستطيع �إب��رام عقد الت�أمني مع امل�ست�أمن
ب�شرط التقيد ب�شروط الت�أمني العامة فال يجوز له تعديل هذه ال�شروط �سواء
�أك��ان هذا التعديل يف م�صلحة امل�ؤمن �أم يف م�صلحة امل�ست�أمن ،ويف هذه احلالة
يعترب مفو�ضاً من امل�ؤمن يف �إبرام الت�صرفات التي اعتاد �إبرامها بتفوي�ض �ضمني
من امل�ؤمن كما عربت املادة ( )1042من امل�شروع التمهيدي للقانون املدين احلايل،
كذلك قد تكون �سلطة الو�سيط غري مو�ضحة احلدود ،وبالتايل ال تكون له �سلطة
يف �إبرام عقد الت�أمني مع امل�ست�أمن؛ لأنه غري مفو�ض ولي�س له وكالة عامة للقيام
بذلك ،ولكن �ستتمثل �سلطاته امل�ح��دودة يف جم��ال تنفيذ عقد الت�أمني بقب�ض
الأق�ساط والتعوي�ضات الواجب دفعها ،وت�سليم وثائق الت�أمني وعقود االمتداد
ال�صادرة من امل�ؤمن وت�سلم البيانات التي يجب على امل�ست�أمن تقدميها للم�ؤمن
�أثناء قيام العقد ،كما عربت املادة ( )1043من امل�شروع التمهيدي للقانون املدين
احلايل ،وقد تكون �سلطة الو�سيط مو�ضحة احلدود ومق�صورة فقط على جمرد
(((

((( د  .رمضان أبو السعود – أصول التأمني – الطبعة الثانية .160،159 – 2000
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التو�سط يف البحث عن م�ست�أمن وبالتايل ال يكون له �صالحية �إبرام العقد ،ولكن
تنتهي مهمته مبجرد ت�سليم وثيقة الت�أمني للم�ست�أمن ،وهو ما عربت عنه املادة
( )1046من امل�شروع التمهيدي للقانون املدين احلايل  ،وللأ�سف قد حذفت هذه
الن�صو�ص لتعلقها بجزئيات ر�أى امل�شرع �أف�ضلية تنظيمها بقوانني خا�صة.
�أما عن العقد الذي يربط الو�سيط بامل�ؤمن �أو امل�ست�أمن فقد يكون عقد وكالة
�أو عقد عمل �أو عقد مقاولة بح�سب ال�صالحيات املمنوحة للو�سيط ،وقد يكون هذا
العقد مزيجاً من بني هذه العقود؛ لأن �سلطة الو�سيط يف �إبرام عقد الت�أمني نيابة
عن امل�ؤمن يدخل عن�صر الوكالة يف العقد ،ولو كان الو�سيط م�ستق ً
ال يف مبا�شرة
عمله ال يخ�ضع لرقابة �أو توجيه امل�ؤمن فنكون ب�صدد عقد مقاولة� ،أما لو خ�ضع
للرقابة والتوجيه لربز عقد العمل  ،ولهذا فقد ن�صت املادة  676مدين م�صري
على �سريان �أحكام عقد العمل على العالقة بني �أرب��اب الأعمال وبني الطوافني
واملمثلني التجاريني اجلوابني ومندوبي الت�أمني وغريهم من الو�سطاء حتى
ولو كانوا م�أجوريني بطريق العمولة� ،أو كانوا يعملون حل�ساب جملة من �أرباب
الأعمال مادام ه�ؤالء تابعني لأرباب الأعمال وخا�ضعني لرقابتهم.
(((

(((

التمييز بين وكيل التأمين وسمسار التأمين:

�سبق �أن �أو�ضحنا �أ َّن هناك اجتاهاً فقه ّياً كبرياً يرى �أن وكيل الت�أمني ٌ
وكيل
ال للم�ست�أمن ،ولكن قد ي�صبح وكيل الت�أمني وكي ً
للم�ؤمن ،ويف ال�سم�سار وكي ً
ال عن
امل�ست�أمن خا�صة عندما يتعلق الأمر ب�إعالن املخاطر حيث ي�ساعده على حتديد
املخاطر و�إعداد امل�ستندات اخلا�صة بها ويتوىل بنف�سه تقدميها للم�ؤمن ،كذلك
ميكن �أن يكون ال�سم�سار وكي ً
ال للم�ؤمن بجوار وكالته للم�ست�أمن ،وبالتايل ال
((( د  .السنهوري – املرجع السابق – ص . 1098 – 1096
((( د  .السنهوري – املرجع السابق – ص ،1098د  .رمضان أبو السعود – املرجع السابق – ص . 160
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تكفي فكرة الوكالة للتمييز بني �سم�سار الت�أمني ومندوب الت�أمني .
ولذلك ذهب البع�ض �إىل اال�ستناد ملعيار اال�ستمرارية يف �أداء الو�ساطة ك�أ�سا�س
للتفرقة ،حيث تت�صف وكالة املندوب العام باال�ستمرارية بينما و�ساطة ال�سم�سار
عار�ضة وتنق�ضي بانق�ضاء مهمة ال�سم�سار يف كل وثيقة ،ولكن هذا املعيار غري كاف
لإقامة التفرقة؛ لأنه ال يوجد ما مينع االتفاق على ا�ستمرارية عمل ال�سم�سار
�سواء كو�سيط ميثل امل�ؤمن �أو امل�ست�أمن� ،إال �أن هذا املعيار ا�ستند �إليه التوجيه
الأوربي ال�صادر يف عام  ،1976حيث ر�أى �أن دور ال�سم�سار ينتهي مبجرد تالقي
امل�ؤمن وامل�ست�أمن دون �أن يتدخل يف اختيار كل من املتعاقدين �أو �إع��داد وثيقة
الت�أمني �أو القيام بدور يف تنفيذ عقد الت�أمني ،بينما املندوب العام يقوم بامل�ساهمة
يف �إع��داد العقد وعر�ضه على املتعاقدين ،كما �أن له دوراً كبرياً يف تنفيذ عملية
الت�أمني با�سم وحل�ساب امل�ؤمن.
وميكننا القول �إن ال�سم�سار يعترب تاجراً ملبا�شرته �أعمال ال�سم�سرة ب�صفة
�أ�سا�سية ،بينما تنتفي ه��ذه ال�صفة عن امل�ن��دوب العام  ،على الرغم من �أنهما
ي�شرتكان يف القيام بالو�ساطة من �أجل التقريب بني طريف عقد الت�أمني� ،إال �أنهما
يختلفان يف مدى وكيفية مبا�شرة هذه الو�ساطة ،كما �أن الأ�سا�س القانوين اللتزام
كل منهما ب�أداء الن�صح للم�ست�أمن يختلف بالن�سبة لكل واحد منهما.
فوكيل الت�أمني ب�صفته وكي ً
ال عن �شركة الت�أمني ال يقع على عاتقه التزام
تعاقـدي بتوجيه الن�صح والإر�شاد للم�ست�أمن نظراً لعدم وجود �أي تعاقد بينهمـا،
ولكنـه يلتزم بالن�صح ا�ستناداً �إىل عقد الوكالة امل�برم بينه وب�ين امل�ؤمـن؛ لأنه
مبقت�ضى عقد الوكالة يلتزم بتقدمي الن�صح للم�ست�أمن نيابة عـن امل�ؤمـن ،وبالتايل
(((

(((

(((

(1)E.GYORI- TOURSEL et J.M.GARDETTE:» Intermédiaires d’assurance
quelle qualification juridique en France , en Allemagne , en Belgique» Ass.France.Mai 1996 , n721.
(2) Dir . 77/92 , CEE du 13 déc . 1976 .
(3) Jacques DESCHAMPS : « L›agent général d’assurances” 1975 ,P.61.
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ف�إن التزامه بالن�صح يجد �أ�سا�سه يف عقد الوكالة  ،بينما ال�سم�سار يربم عقداً
لتقدمي خدماته مع امل�ست�أمن ،ولذلك يقع عليه التزام تعاقدي بتقدمي الن�صح
لعميله ،ومن ثم يجد التزامه بالن�صح �أ�سا�سه يف العقد املربم بينهما .
ولكن �إذا �أبرم امل�ست�أمن عقداً مبا�شراً مع وكيل الت�أمني ليتوىل القيام بتمثيله
يف التفاو�ض مع امل�ؤمن �أو يف تنفيذ عقد الت�أمني ففي هذه احلالة يقع على عاتق
وكيل الت�أمني التزام عقدي بتقدمي الن�صح للم�ست�أمن  ،بينما يرى اجتاه فقهي
�أن التزامه بالن�صح لن ي�ستمد من عقده امل�برم مع امل�ست�أمن ولكن ي�ستمد من
وكالته للم�ؤمن .
وبعد �أن �أو�ضحنا �أ�سا�س التمييز بني وكيل الت�أمني و�سم�سار الت�أمني كو�سيطني
للت�أمني ف�سنتناول الو�ضع القانوين لكل منهما على حده كل يف ف�صل م�ستقل،
حيث نحدد واج�ب��ات وحقوق كل منهما جت��اه امل��ؤم��ن وامل�ست�أمن ،و�أ�سا�س �إث��ارة
امل�س�ؤولية املدنية لكل منهما ،وحماولة البحث عن حل للم�شكالت التي تثريها
�أعمال الو�ساطة عند �إبرام وتنفيذ عقد الت�أمني.
ولذلك �سنق�سم بحثنا �إىل ف�صلني:
y yو�سنتناول يف الف�صل الأول امل�س�ؤولية املدنية ل�سم�سار الت�أمني.
y yو�سنتناول يف الف�صل الثاين امل�س�ؤولية املدنية للمندوب العام للت�أمني (وكيل
الت�أمني).
(((

(((

(((

(((

(1) Patrice Fil : « L’obligation d›information et de conseil en matiére d›assurance « memoire honoré d›une
subvention du syndicat méditerranéen des courriers en assurance , 1996 , P.73 .
(2)Civ. I , 10 nov . 1964 , R.G.A.T. 1965 . 175 .
(3)J.BIGOT et D. LANGÉ , cité . P. 176 .
(4)TGI DUNKerqu 7 déc. 1983, J.C.P. 1985. 2. 20336, note PAUFFIN DU S
MOREL
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الفصل األول

المسؤولية المدنية
لسمسار التأمين

مل ي�ت�ن��اول امل���ش��رع امل���ص��ري مهنة �سم�سار ال �ت ��أم�ين ب���ش��رح تف�صيلي يف كل
الت�شريعات التي �أ�صدرها منذ تنظيم �أحكام الت�أمني �إال �أنه ت��دارك ذلك �أخرياً
عندما �أ��ص��در القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة
العامة للرقابة املالية رقم  23ل�سنة  ،2014بينما ت�صدى امل�شرع الإماراتي لتنظيم
هذه املهنة ف�أ�صدر قرارا ً خا�صاً بذلك من �إدارة هيئة الت�أمني هو القرار رقم 15
ل�سنة  ،2013اخلا�ص بنظام و�ساطة الت�أمني عالج فيه التزامات الو�سيط نحو �شركة
الت�أمني ونحو العمالء .و�سيكون هذان القراران �أ�سا�س بحثنا يف الت�شريع امل�صري
والإماراتي يف هذا الف�صل كما �سن�ستعني بالقواعد التي و�ضعتها نقابة �سم�ساري
الت�أمني يف فرن�سا.
ً
أوال  :القواعد الحاكمة ألخالقيات ممارسة مهنة سمسار التأمين:

و�ضعت نقابة �سم�ساري الت�أمني يف فرن�سا �أحكاماً خا�صة لتنظيم هذه املهنة،
وتعد مبثابة جتميع لأخالقيات هذه املهنة و�أطلق عليه  ،Code moralوهو ال يعترب
تقنيناً ولكن جمرد توجيه لكيفية �أداء العمل ،وهو ال ينطبق على كل املنتمني
لهذه املهنة ولكن ينطبق على كل من �أعلن موافقته على هذه القواعد فقط ،
وبالتايل �سيتحمل م�سئوليته �أمام النقابة عن خمالفة �أي من هذه التوجيهات،
و�سنعر�ض هذه التوجيهات لأنها �ستحدد لنا طريقة البحث يف جمال امل�س�ؤولية
املدنية لل�سم�سار.
وهذه القواعد الأخالقية تنظم �أو ًال عالقة ال�سم�سار بطالب الت�أمني الذي
يرغب يف التعاقد مع �إح��دى �شركات الت�أمني ،ف�أو�ضحت �أن ال�سم�سار يلتزم ب�أن
يراعي عدم ت�أثري مبلغ العمولة الذي يتقا�ضاه يف نوعية اخلدمة الت�أمينية التي
يقوم بت�أديتها ،كما عليه �أن يحاول احل�صول لعميله على �أف�ضل عقد ميكن �أن
(((

(1)D.1996 . 902 du 15 oct . 1996 .
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يحقق له احتياجاته التي يرغب يف تغطيتها بالت�أمني ،كما عليه �أن يوجه العميل
ل�شركة الت�أمني التي يطمئن متاماً على قدرتها لتلبية احتياجات العميل ،و�إذا
مل يقبل العميل هذا االختيار فيجب �أن يعلن ذلك كتابة ،كما يلتزم ب��أن يوجه
الن�صح لعميله ،و�أن يكون �أميناً معه يف نقل رغباته �إىل امل�ؤمن ،فعليه �أن ال ينقل
�أي معلومات خاطئة عن العميل �أو املخاطر التي يرغب يف تغطيتها ت�أمينياً ،وعليه
�أن يحافظ على �أ�سرار املهنة ،وعليه كذلك �أن يقرتح ما يراه مالئماً لتقليل حجم
املخاطر ومقدار الق�سط ،وعليه �أخرياً �أن ينبه العميل �إىل قواعد الت�أمني ،ومقدار
حقوقه والتزاماته.
ثم تولت القواعد الأخالقية تنظيم عالقة ال�سم�سار ب�شركة الت�أمني ف�ألزمته
بوجوب االت�صاف بالأمانة يف عالقته بامل�ؤمن ،ويتحقق هذا ب�أن يحاول جتنب ما
من �ش�أنه �أن ي�صيب امل�ؤمن ب�أي �ضرر ،و�أن يقدم للم�ؤمن مقرتحات الت�أمني ب�شكل
وا�ضح وكامل و�صادق ،كما عليه �أن يتفادى و�ضع �أي مقرتحات ت�ؤثر بال�سلب يف
عملية الت�أمني ،فعليه �أن ال يحاول اتباع و�سائل تدلي�س للح�صول على مزايا
من �شركة الت�أمني على ح�ساب زمالئه �سما�سرة الت�أمني ،كما يجب �أن يتفادى
قيام �شركة الت�أمني بتوقيع عقد �سيواجه عقبات م�ستقبلية عند تنفيذه متى كان
ب�إمكان ال�سم�سار العلم بهذه العقبات ،كما عليه �أن يقدم للم�ؤمن كل املعلومات
الالزمة لتو�ضيح حقيقة املخاطر امل�ؤمن منها ،كما يتعهد بعدم م�ساندة طالب
الت�أمني يف كل مطالباته من امل�ؤمن �إال �إذا كانت هذه املطالبات ت�ستند �إىل �أ�س�س
عادلة وم�شروعة ،كما يلتزم ب�أن ال يحاول احل�صول على �أي تعوي�ض با�ستعمال
طرق تدلي�سية ،ولإثبات ح�سن نيته يف �أداء و�ساطته فعليه القيام بدور توفيقي
بني امل�ؤمن وامل�ست�أمن متى احتاج الأمر مثل هذا التدخل ،كما يلتزم ب�إجابة طلبات
امل�ؤمن يف �أ�سرع وقت كلما �أمكنه ذلك.
�أما عن عالقة ال�سم�سار بغريه من زمالئه ال�سما�سرة فقد �ألزمته هذه القواعد
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الأخالقية ب�أن ال يحتكر لنف�سه الو�ساطة لأي �شكل من �أ�شكال الت�أمني �إال �إذا كان
قد ح�صل على موافقة �صريحة بذلك من عميله �أو من �شركة الت�أمني ،كما عليه
االمتناع عن قبول �أي تخفي�ض يف عمولته �أو النزول عنها دون �أي مربر م�شروع
حتى ال ي�ضر بزمالئه وهو ما يطلق عليه م�سمى البيع باخل�سارة ،كما يجب �أن
ميتنع عن توجيه �أي نقد �ضد زمالئه بدون �أ�سا�س ،كذلك عليه �أن يحاول تفادي
�إقامة �أي عالقات مع �شركة ت�أمني ال حترتم القواعد املهنية ل�سما�سرة الت�أمني،
ويف حالة حدوث خالف بني ال�سما�سرة فعليهم اللجوء �إىل نقابتهم للنظر فيه.
وال �شك �أن هذه الأحكام الأخالقية والتوجيهات ت��ؤدي �إىل ح�سن �أداء مهنة
ال�سم�سرة يف جم��ال ال�ت��أم�ين ،وه��ي تت�ضمن بع�ض ال�ق��واع��د ال�ت��ي ن�صت عليها
الن�صو�ص الت�شريعية املنظمة ملهنة الو�ساطة الت�أمينية ،ولكنها �أ�ضافت �أحكاماً
لبع�ض احل��االت التي قد تثري امل�س�ؤولية املدنية للو�سيط �سواء يف عالقته مع
العميل �أو مع �شركة الت�أمني �أو مع الغري وهو ما �سنقوم با�ستعرا�ضه.
ً
ثانيا :تعريف سمسار التأمين:

تعر�ض امل�شرعان امل�صري والإماراتي لتعريف �سم�سار الت�أمني بو�صفه و�سيطاً
للت�أمني ،فعرفه امل�شرع امل�صري ب�أنه كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يتو�سط ب�أي
�صورة يف عقد عمليات ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني حل�ساب �شركة ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني
مقابل مكاف�أة �أو عمولة �سواء �أك��ان �سم�ساراً ح��راً �أم �شركة و�ساطة (امل��ادة  1من
القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني ال�صادر بقرار الهيئة العامة
للرقابة املالية رق��م  23ل�سنة  ،)2014كما عرفه امل�شرع الإم��ارات��ي ب�أنه ال�شخ�ص
االعتباري املرخ�ص له من هيئة الت�أمني مبزاولة ن�شاط و�ساطة الت�أمني (املادة
 1من ق��رار جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني رق��م  15ل�سنة  )2013وق��د ذه��ب التوجيه
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الأوروب��ي ال�صادر عام 1976م� ،إىل و�ضع تعريف له فيقول يف امل��ادة الثانية� :إن
ال�سم�سرة يف جمال الت�أمني يق�صد بها الن�شاط املهني لأ�شخا�ص يتولون �إقامة
عالقة بني طالبي الت�أمني وم�شروعات الت�أمني �أو �إع��ادة الت�أمني بهدف تغطية
املخاطر امل�ؤمن �ضدها ،ولذلك يقوم ال�سم�سار بامل�ساعدة على �إعداد عقد الت�أمني،
كما ي�ساعد على تنفيذه خا�صة عند حتقق اخلطر امل�ؤمن �ضده.
فهذا التعريف جاء مف�ص ً
ال وحمدداً ملهمة ال�سم�سار ،حيث �أو�ضح �أن ال�سم�سار
يقوم بالو�ساطة لإبرام عقد الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني بهدف حتقيق �أف�ضل تغطية
ت�أمينية للمخاطر ،ولهذا ال�سبب فهو ي�شارك يف �إعداد العقد عن طريق مناق�شة
اجل��وان��ب الت�أمينية املحققة لرغبات طالب الت�أمني ،ويتحقق ه��ذا عن طريق
التدخل يف حتديد التعريفات وامل�صطلحات ال ��واردة يف العقد ،وكذلك حتديد
ال�ضمانات وحدود الت�أمني ومبلغ الق�سط ومبلغ التعوي�ض.
وال �شك �أن القيام بهذا ال��دور يعتمد على االل�ت��زام��ات املتفق عليها يف عقد
الو�ساطة بني ال�سم�سار وطالب الت�أمني ،و�أي�ضاً يتوقف على مقدار التعليمات التي
ي�صدرها طالب الت�أمني ،وعلى عادات ممار�سة مهنة ال�سم�سرة.
كما قد يت�سع دور ال�سم�سار لي�ساعد طالب الت�أمني على تنفيذ التزاماته النا�شئة
عن عقد الت�أمني كدفع الأق�ساط ،و�إبالغ امل�ؤمن بحدوث اخلطر امل�ؤمن �ضده.
وال �شك �أن �أفعال ال�سم�سرة تعترب �أعما ًال جتارية ،و�أن ممار�سة ال�سم�سار لأعمال
ال�سم�سرة ب�شكل م�ستمر تك�سبه �صفة التاجر  ،ولذلك ف�إن �سم�سار الت�أمني يعترب
تاجراً يتو�سط يف �إبرام العقد وميكن �أن يكت�سب �صفة الوكيل عن امل�ست�أمن �أو امل�ؤمن .
(((

(((

(((

(1)Dir . 77 / 92 / CEE du 13 déc . 1976 , art . 2 :
«L›activité professionnelle des personnes qui mettent en Rapport des preneurs d›assurance et des entreprises
d›assurance qu de réassurance sans être tenues dans le choix de celles – ci , en vue de la couverture de risques à
assurer qu à réassurer , préparent la conclusion des contrats d›assurance et aident éventullement à leurgestion
« et à leur exécution , notamment en cas de sinistre
(2)DEVESA : « L›opération de courtage « . 1993 , nº80 .
(3)Cass . civ . I , 12 mai 1954 , R.G.A.T. 1954 . 394 .
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ورغ ��م �أن �سم�سار ال�ت��أم�ين ي�ح��اول تنفيذ تعليمات ط��ال��ب ال�ت��أم�ين وحتقيق
رغباته الت�أمينية �إال �أنه لي�س تابعاً له بل ميار�س عمله على �سبيل اال�ستقالل ،
ال م�ستق ً
فهو ال يخ�ضع لطالب الت�أمني بل ميار�س عم ً
ال عنه ،وبالتايل لو اكت�سب
�صفة الوكيل عن �شركة الت�أمني فتعترب وكالته ذات نفع عام لكل من طرفيها،
حيث يتحقق له النفع يف ح�صوله على العمولة ،ويتحقق نفع �شركة الت�أمني يف
زيادة حجم �أعمالها ،وبالتايل ال يجوز ف�سخ عقد الوكالة القائم بينهما �إال لأ�سباب
م�شروعة ،بينما لو ك��ان ال�سم�سار وكي ً
ال عن طالب الت�أمني ،في�ستطيع طالب
الت�أمني �إنهاء عقد وكالته يف �أي وقت دون �أن يكون ملزماً بتعوي�ض ال�سم�سار نظراً
لعدم توافر �صفة النفع العام يف تلك الوكالة.
وال يتعار�ض مع ا�ستقاللية ال�سم�سار يف مبا�شرته لعمله �أن يحدد له طالب
الت�أمني �أو �شركة الت�أمني نطاقاً جغرافياً ليمار�س فيه الو�ساطة ل�صالح موكله .
(((

(((

ً
ثالثا :خصائص عقد السمسرة في مجال التأمين:

�إن العقد املربم بني طالب الت�أمني وال�سم�سار للتو�سط يف �إبرام عقد الت�أمني
لي�ست له خ�صائ�ص مميزة ،فهو عقد ر�ضائي ملزم للجانبني ،ومل يتطلب امل�شرع
امل�صري �أي �شروط خا�صة لإبرامه �إال �أن املادة  3/19من قرار الهيئة العامة للرقابة
املالية رق��م  23ل�سنة � ،2014ألزمت الو�سيط ب�إثبات رق��م قيده ل��دى الهيئة على
جميع �أوراقه ومرا�سالته وم�ستنداته ،واطالع العميل على �شهادة القيد يف �سجل
الو�سطاء بينما مل يتطلب كتابة عقد الو�ساطة بني العميل والو�سيط ،ومل يطلب
امل�شرع امل�صري كتابة عقد الو�ساطة �إال يف حالة و�سيط �إع��ادة الت�أمني الأجنبي
Cass Req. 19 mars 1987 , Jurisdata nº739
(1)Cass . soc . , 8 nov . 1967 , BC . 4 . nº701 .
Cass. Cos., 20 fév. 1959, B.C. 4. no 307.
Cass.soc.,12mai1948, R.T.D.C.1949,nº8,obs . HEMARD.
(2)Cass . Ass. Plén . 8janv.1993,BC.Ass plén ., nº 1,p.1.
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حيث ن�صت املادة  7/22من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار
الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة ( ،2014ال يجوز لو�سيط �إعادة
الت�أمني الأجنبي �أن ميار�س عمله ما مل يكن لديه عقد اتفاق و�ساطة ت�أمينية
يت�ضمن ال�شروط املتفق عليها بينه وب�ين �شركات الت�أمني التي يتعامل معها
واملقيدة يف �سجل �شركات الت�أمني مع موافاة الهيئة بن�سخة من ذلك العقد)� ،إال
�أن امل�شرع الإماراتي تطلب الكتابة النعقاد العقد بني و�سيط الت�أمني وال�شركة
حيث ن�صت امل��ادة  15من القرار رقم  15ل�سنة ،2013ب�ش�أن نظام و�سطاء الت�أمني
على �أن (يلتزم و�سيط الت�أمني جتاه ال�شركة بتوقيع اتفاقية و�ساطة ت�أمني مع كل
�شركة يتعامل معها على �أن تكون حمررة باللغة العربية وموقعة من الطرفني
وموثقة �أم��ام اجلهات الر�سمية على �أن تظل �سارية املفعول طوال فرتة تعامله
مع ال�شركة و�أن تت�ضمن حقوق والتزامات كل طرف مبا ال يتعار�ض مع �أحكام
هذا النظام) ،ونف�س الو�ضع تطلبه امل�شرع عند التعاقد مع العمالء حيث ن�صت
املادة  16من نف�س القرار على �أن (يلتزم و�سيط الت�أمني بتوقيع تفوي�ض مكتوب
مع كل عمالئه لتفوي�ضه يف القيام ب�أعمال و�ساطة الت�أمني وذلك وفقاً للنموذج
املعد لذلك واملعتمد من قبل الهيئة) ،وذلك حتى تكون حقوق وواجبات كل طرف
حمددة وثابتة مما يقلل من فر�ص النزاع.
ولقد كان امل�شرع الفرن�سي يتطلب �أن يثبت ال�سم�سار �صفته كو�سيط للت�أمني
على جميع الأوراق وامل�ستندات اخلا�صة بالعقد يف امل��ادة ( )R.514.15من تقنني
الت�أمني  ،وال �شك �أن ه��ذا ال�شرط ال��ذي تطلبه امل�شرع الفرن�سي يعترب من
�أ�سا�سيات �إب��رام �أي عقد من العقود وبالتايل مل يكن بحاجة للن�ص عليها؛ لأن
الو�سيط ال بد �أن يثبت �صفته يف العقد املربم مع طالب الت�أمني و�أن يربز هذه
ال�صفة عند توقيعه على هذا العقد ولكن مت حذف هذا الن�ص ،ومن ثم نرى �أننا
(((

(1) Cass . Crim., 2 Juin 1986 , R.G.A.T.1986 . 621,note P.S.M.
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مازلنا يف نطاق العقد الر�ضائي الذي مل ي�ستلزم امل�شرع النعقاده �شك ً
ال خا�صاً.
ولكن كتابة عقد الو�ساطة لها دور كبري يف �إث�ب��ات حقيقة التعليمات التي
�أ�صدرها طالب الت�أمني لل�سم�سار؛ لأنه لو ف�شل ال�سم�سار يف �إثبات حقيقة هذه
التعليمات �أو �إث�ب��ات تدخله بالو�ساطة لإب ��رام عقد ال�ت��أم�ين فلن يح�صل على
عمولته  ،وباملقابل لو ف�شل طالب الت�أمني يف �إثبات حمتوى تعليماته لل�سم�سار
فلن يتمكن من االدعاء ب�أن ال�سم�سار مل ي�ؤد واجبه الذي طلبه منه .
كذلك لو افرت�ضنا �أن طالب الت�أمني قد قام بتكليف �أكرث من �سم�سار للقيام
بالو�ساطة لإبرام عقد الت�أمني ،وتوجه �أكرث من �سم�سار ل�شركة ت�أمني واحدة تقدم
�أف�ضل تغطية ت�أمينية حتقق رغبات طالب الت�أمني ،فهنا �سيثور الت�سا�ؤل حول
�أولوية قبول اقرتاحات الت�أمني التي يقدمها كل �سم�سار؛ لأن املجرى العادى
للأمور جرى على قبول االقرتاح املقدم من �أول �سم�سار يتقدم ل�شركة الت�أمني
وهو الأمر الذي يتفق مع ح�سن النية ،ولكن ن�ش�أت قاعدة عرفية جرى بها العمل
يف �سوق الت�أمني يف فرن�سا وهي �أن العربة ب�أول �سم�سار يقدم االقرتاح �إال �إذا ات�ضح
�أن االقرتاح املقدم كان �شفهياً بينما تقدم �سم�سار �آخر باقرتاح مكتوب مقدم من
طالب الت�أمني ،فتكون الأولوية لالقرتاح املكتوب ،وال�سبب يف ذلك هو �أن مهمة
ال�سم�سار ومداها �سي�صعب حتديدها يف ظل االق�تراح ال�شفهي مما يفتح الباب
�أمام املنازعة يف طبيعة مهمته ومداها ،بينما تتحدد هذه الأمور يف حالة االقرتاح
املكتوب ،وبالتايل �ستقل املنازعات النا�شئة عنه  ،وال �شك �أن هذه القاعدة العرفية
تربز لنا �أهمية كتابة عقد الو�ساطة ،ولكن يظل هذا العقد ر�ضائياً ما مل ي�شرتط
املتعاقدان الكتابة لالنعقاد.
(((

(((

(((

(1)Cass.com ., 17 nov.1966 , D.M.F. 1967 . 170 .
(2)Cass.civ.I, 17 mai 1982 , R.G.A.T. 1983 . 190 .
(3)J.BIGOT et Daniel LANGÈ : « Traité de droit des assurances , tome 2 , la
distribution de l›assurances « 1999 , P.324 .
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وع�ل��ى ف��ر���ض ع��دم ت��واف��ر الكتابة فيمكن �إث�ب��ات عقد الو�ساطة بكافة طرق
الإثبات  ،مبا فيها ال�شهود والقرائن  ،ولو وجدت كتابة تت�ضمن م�ضمون ومدى
مهمة ال�سم�سار فيمكن لطالب الت�أمني �إثبات عك�سها ب�أي و�سيلة؛ لأننا يف نطاق
الإثبات يف مواجهة �أحد التجار  ،كما ميكن للقا�ضي �أن يقف على م�ضمون مهمة
ال�سم�سار ومداها من خالل املرا�سالت و�إي�صاالت املحا�سبة والدفاتر التجارية ،
�أو من خالل بع�ض �أنواع الو�ساطة التي نفذها ال�سم�سار ومل يعرت�ض عليها طالب
الت�أمني.
ولكن لو �أراد ال�سم�سار �أن يثبت م�ضمون وحدود مهمته جتاه طالب الت�أمني
غري التاجر فنكون ب�صدد عمل خمتلط ،فهو جتاري من جانب ال�سم�سار ،ومدين
من جانب طالب الت�أمني وبالتايل ال ميلك ال�سم�سار �إال اللجوء لطرق الإثبات
املدنية ؛ ولكن يف دولة الإمارات �سيختلف الو�ضع لأن هذه املعاملة املختلطة
�إ�ضافة �إىل �أنها تخ�ضع لأحكام قانون املعامالت التجارية ال��ذي ين�ص يف املادة
العا�شرة على �أنه (�إذا كان العمل جتارياً بالن�سبة لأحد املتعاقدين ومدنياً بالن�سبة
�إىل املتعاقد الآخر �سرت �أحكام هذا القانون على التزامات الطرفني ما مل ين�ص
القانون �أو يتفق الطرفان على غري ذلك) ،ف�إن امل�شرع ا�ستلزم الكتابة النعقادها
حتى يقطع الطريق على تلك املنازعات.
ومتى �أب��رم عقد وكالة بني ال�سم�سار وطالب الت�أمني فيكيف على �أن��ه وكالة
خا�صة وحم ��ددة ،ولي�ست وك��ال��ة ع��ام��ة ،وب��ال�ت��ايل تنح�صر مهمة ال�سم�سار يف
الو�ساطة لإب��رام عقد الت�أمني ،والنيابة عن طالب الت�أمني يف مبا�شرة �إج��راءات
(((

(((

(((

(((

(((

(1)Cass .Req , 12 janv . 1922 , D.P.1924 .I. 24.
(2)Cass. Req . , 4 juill . 1935 , D.H. 1935 . 490 .
(3)Civ . 7 janv . 1935 , D.H. 1935 .131 .
(4)Cass.com . , 12 oct . 1982 , BC.4.312 .
(5)Cass. Soc . , 8 janv 1964 , BC.4 n°21.
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الت�أمني ،وبالتايل ال يقبل من ال�سم�سار التدخل لتعديل اق�تراح الت�أمني دون
وكالة خا�صة بذلك ،ولكنه يلتزم فقط ب�إعالم طالب الت�أمني ب�أن له م�صلحة يف
�إدخال هذا التعديل .
و�ستختلف مهمة ك��ل �سم�سار بح�سب رغ�ب��ات ط��ال��ب ال�ت��أم�ين واحتياجاته،
وبح�سب طبيعة عملية الت�أمني ونوعية املخاطر املطلوب الت�أمني �ضدها ،ولكن يف
جميع الأحوال ف�إن االلتزام الأ�سا�سي هو القيام بالتو�سط يف �إبرام عقد الت�أمني،
وامل�شاركة يف �إعداده وتنفيذه عن طريق تقدمي الن�صح وامل�شورة لطالب الت�أمني.
وبح�سب اخ�ت�لاف ه��ذه املهمة �ستختلف م��دة عقد الو�ساطة ،فلو انح�صرت
مهمته يف جم��رد التو�سط لإب ��رام عقد ال�ت��أم�ين ف�ستنتهي م��دة عقد الو�ساطة
مبجرد �إبرام عقد الت�أمني ،ولكن لو امتدت مهمته لت�شمل امل�ساعدة على تنفيذ
عقد الت�أمني ،ف�ستطول مدة عقد الو�ساطة وي�ستمر طوال فرتة ا�ستمرار عقد
الت�أمني ،بل ميكن االتفاق على امتداد عقد الو�ساطة يف حالة �إلغاء عقد الت�أمني
و�إب��رام عقد �آخ��ر ليحل حمله �سواء �أك��ان العقد اجلديد �سيربم مع نف�س �شركة
الت�أمني �أم مع �شركة �أخرى.
وبعد �أن تعر�ضنا لتعريف ال�سم�سار وكيفية �إبرام عقد الو�ساطة �سنبحث الأن
م�س�ؤوليته املدنية من خالل عالقته مع طالب الت�أمني وا�ستعرا�ض التزامات
كل منهما ،ثم من خالل عالقته مع �شركة الت�أمني وا�ستعرا�ض التزاماتها جتاه
ال�سم�سار ،ثم من خالل عالقته مع غريه من و�سطاء الت�أمني ،ثم نتناول �أ�سباب
ا�ستبعاد م�س�ؤوليته على التف�صيل التايل:
(((

(1)Cass. Civ . I , 17 mai 1982 , R.G.A.T. 1983 . 190 .
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التزامات السمسار تجاه طالب التأمين

�سبق �أن ر�أينا �أن التزامات ال�سم�سار تن�ش�أ عن العقد القائم بينه وبني طالب
الت�أمني ،فقد ي�ضيق نطاقها لتنح�صر يف جمرد تالقي طالب الت�أمني بامل�ؤمن دون
�أن يكون مطالباً ب�إجراء �أي تفاو�ض ب�صدد العقد ،وهذا النطاق نادراً ما يتحقق يف
العمل ،ولكن غالباً ما تت�سع مهمته لت�شمل القيام ببع�ض الأعمال املادية كدرا�سة
املخاطر من جميع جوانبها االقت�صادية والفنية� ،أو احل�صول على معلومات عن
�سوق الت�أمني� ،أو درا�سة مدى كفاءة �شركة الت�أمني يف تغطية املخاطر التي يرغب
طالب الت�أمني يف تغطيتها ،وقد يكلفه العميل ب�أداء بع�ض الأعمال ذات الطبيعة
القانونية ك�إعداد اقرتاح الت�أمني �أو م�شروع وثيقة الت�أمني ،وو�ضع نظام للق�سط،
ولكن كل هذه الأعمال متوقفة على رغبة طالب الت�أمني ،وبالتايل ميكننا القول
�إن االلتزام الأ�سا�سي لل�سم�سار هو تنفيذ تعليمات طالب الت�أمني بكل دقة  ،ويف
نف�س الوقت �سيقع عليه واجب الن�صح والإع�لام متى كانت مهمته ت�ستلزم هذا
الأمر  ،وق��د ي�صبح ملتزما مب�ساعدة طالب الت�أمني على مرحلة تنفيذ عقد
الت�أمني ،وال �شك �أنه يف جميع الأحوال ملتزم بالأمانة يف �أداء مهمته ،ولقد �أورد
قرار الهيئة امل�صرية العامة للرقابة املالية رقم  23ل�سنة 2014م ،حتديد التزامات
�سم�سار ووكيل الت�أمني معاً بو�صفهما و�سطاء يقومون بعمل الو�ساطة الت�أمينية،
بينما متيز امل�شرع الإم��ارات��ي ب��أن حدد بدقة التزامات �سم�سار الت�أمني و�أورده��ا
يف املادة  16من القرار رقم  15ل�سنة  ،2013التي تن�ص على �أن يت�ضمن التفوي�ض
املكتوب ال�صادر من العمالء لو�سيط الت�أمني ما يلي (�صالحيات و�سيط الت�أمني يف
(((

(((

(1)Cass .Civ .I.,20 déc . 1994,R.G.A.T.1995.188,note LANGE.
(2)Patrice FIL : « l›obligation d›information et de conseil en matiére d›assurance « memoire honoré d›une
subvention du syndicate méditerranéen des courtier en assurances, 1996, P.74 .
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�إجراء االت�صاالت مع �أي �شركة مرخ�صة من قبل الهيئة �أو مع �أي �شركة مرخ�صة
يحددها العميل ،وم�سئوليات و�صالحيات و�سيط الت�أمني ب�ش�أن �إجراءات املطالبة
بالتعوي�ض الذي قد ي�ستحق للعميل عند �إبالغه باحلادث امل�ؤمن عليه ،وتقدمي
الن�صح وامل�شورة الفنية و�إط�لاع العميل على �أف�ضل ال�شروط والأ�سعار اخلا�صة
بال�شركات ،واالحتفاظ بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك وتدوينها يف �سجالت
منظمة ح�سب الأ�صول ،والتفاو�ض مل�صلحته ،ومتثيله �أمام ال�شركة ،وعدم قب�ض
�أي عمولة عن �أعمال التفاو�ض ،ومراعاة م�صالح العميل �سواء عند املقارنة بني
ال�شروط والأ�سعار ،ونطاق التغطية الت�أمينية �أو من حيث تف�ضيل التعامل مع
�شركة دون الأخ��رى وعدم التو�صية �أو تف�ضيل �إح��دى ال�شركات ملجرد تقدميها
عمولة �أكرب لو�سيط الت�أمني ،والت�أكد من �إدراك العميل وفهمه لنوع اخلدمة التي
يقدمها له ولطبيعة العالقة بينهما ،ومن تلبية وثيقة الت�أمني ملتطلبات العميل،
و�إخطار العميل بكافة تفا�صيل وثيقة الت�أمني من حيث التغطية الت�أمينية ون�سبة
حتمل العميل �إن وجدت ،وقيمة الت�صفية قبل حلول موعد اال�ستحقاق �أو حتقق
اخلطر امل�ؤمن منه ،و�أي �شروط �أو ا�ستثناءات �أو قيود على وثيقة الت�أمني ،وبيان
�أهمية الإف�صاح عن املعلومات الأ�سا�سية واجلوهرية عند تقدمي طلب الت�أمني
والنتائج املرتتبة على �إخفاء �أو عدم دقة �أو عدم �صحة �أي بيانات �أو م�ستندات
مقدمة منه مع بيان م�سئوليته الكاملة عن تلك البيانات واملعلومات ،وبيان �أهمية
الك�شف عن �أي تغيريات الحقة قد ت�ؤثر يف التغطية الت�أمينية خالل مدة وثيقة
الت�أمني ،وبيان �آلية ت�سديد الأق�ساط و�أهمية �سدادها يف املواعيد املحددة والآثار
التي قد ترتتب نتيجة عدم االلتزام بتلك املواعيد ،و�إر�سال وثائق الت�أمني �إىل
العمالء دون ت�أخري غري مربر مرفقاً بها �إ�شعاراً ب�ضرورة قراءة الوثيقة بعناية،
وبيان الإج��راءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع اخلطر امل�ؤمن
منه ،وامل�ساعدة على املفاو�ضات التي تتم مع ال�شركة واخلا�صة باملطالبات التي تنتج
36

عن وقوع ذلك اخلطر ،مع �إخطار العميل فوراً بقرار ال�شركة ب�ش�أن قبول تقدمي
التغطية الت�أمينية اخلا�صة بتلك املطالبات �أو رف�ضها ،وع��دم ال�سماح لو�سطاء
ت�أمني �آخرين بالقيام ب�أعمال و�ساطة الت�أمني اخلا�صة بالعميل دون احل�صول
على موافقة العميل و�شركة الت�أمني اخلطية على ذل��ك ،و�إب�لاغ العميل كتابة
قبل  20يوم عمل من انتهاء وثيقة الت�أمني مبوعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية
ب�ش�أن جتديد وثيقة الت�أمني مع و�سيط الت�أمني ذاته من عدمه� ،أو جتديد وثيقة
الت�أمني مع ذات ال�شركة وبذات ال�شروط� ،أو مع ذات ال�شركة وب�شروط مغايرة،
�أو مع �شركة �أخرى وفقاً لعرو�ض �أخرى يطلعه عليها و�سيط الت�أمني ،والتعامل
وفقاً ملا تقت�ضيه مبادئ ح�سن النية وال�شفافية وقواعد ممار�سة املهنة و�آدابها ،مع
مراعاة (�سرية البيانات واملعلومات اخلا�صة بالعمالء).
و�سندر�س هذه االلتزامات تباعاً يف خم�سة مطالب كما يلي:
المطلب األول

التزام السمسار بتنفيذ تعليمات طالب التأمين
مضمون االلتزام:

يقوم ال�سم�سار ب�إجناز التزاماته بتنفيذ تعليمات طالب الت�أمني عن طريق
احلر�ص على احل�صول على �أف�ضل ال�شروط والأ�سعار ل�صالح العميل من خالل
االت�صال بعدد كاف من �شركات الت�أمني للتو�صل �إىل �شركة ت�أمني حتقق �أغلبها ،
(امل��ادة  19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني ال�صادرة بقرار
الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رق��م  23ل�سنة  )2014وه��ذا يتطلب من
ال�سم�سار القيام بدرا�سة �سوق الت�أمني بعناية حتى يتو�صل �إىل �شركة الت�أمني
(((

(1)Paris,14 janv.1947 , D.1947 .171.
Paris , 6 oct . 1964 , J.C.P. 1965.2.13982
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التي ميكن �أن حتقق �أف�ضل تغطية للمخاطر التي ي�أمل طالب الت�أمني يف الت�أمني
�ضدها ،وال �شك �أن هذا االلتزام يكيف على �أنه التزام ببذل عناية ولي�س بتحقيق
نتيجة � ،إذ عليه �أن يبذل كل جهد ممكن للو�صول �إىل �أف�ضل تغطية ت�أمينية
للمخاطر ،ولكنه ال ي�ستطيع �أن ي�ضمن مقدماً الو�صول �إىل حتقيق هذه النتيجة
خالل املدة التي يرغب فيها طالب الت�أمني �إبرام عقد الت�أمني ،ولذلك لن تثور
م�س�ؤوليته املدنية متى ثبت �أنه قد بذل جهده ملحاولة الو�صول �إىل ا�شرتاك �أكرث
من �شركة ت�أمني يف حتمل اخلطر املطلوب الت�أمني �ضده� ،إال �أن هذه النتيجة
مل تتحقق ل�سبب خارج عن �إرادته  ،ولكن ميكن اعتباره خمطئاً متى ثبت عدم
قيامه بالبحث بكل عناية ويف الوقت املالئم عن �شركة ت�أمني تلبي كل احتياجات
طالب الت�أمني� ،أو �إذا ثبت �أنه عر�ض هذه االحتياجات على �شركة ت�أمني ال متلك
تلبية كل هذه االحتياجات التي ينتظر طالب الت�أمني �إ�شباعها � ،أو ثبت �أنه
ا�ستطاع حتقيق مقابلة بني طالب الت�أمني و�شركة ت�أمني ال ترغب يف التعاقد
مع طالب الت�أمني �أو يف تلبية احتياجاته � ،أو ثبت �أنه مل يتبع تعليمات طالب
الت�أمني اخلا�صة بال�شروط التي يرغب يف �إدراجها بوثيقة الت�أمني .
(((

(((

(((

(((

(((

واجب السمسار باالستعالم:

�إن التزام ال�سم�سار بتحقيق تعليمات طالب الت�أمني يقرتن يف �أغلب الأحوال
بااللتزام باال�ستعالم �سواء من طالب الت�أمني �أو �شركة الت�أمني ،ولتحقيق هذا
االلتزام فعليه �أن ي�ستعلم من طالب الت�أمني عن كل �شيء متعلق بعملية الت�أمني
(1)AIX , 13 mars 1987 , Jurisdata n°51.
(2)Cass.Civ.I, 9 déc . 1992, R.G.A.T.1993 . 398.
(3)Paris, 22 sept . 1970 , D. 1970 . 657 .Rennes, 6 Fév . 1952 , J.C.P. 1952 . 4 . 159.
(4)Rouen , 5 mars 1953 , Rec . Le Havre 1953 . 2 . 178.
(5)Paris , 11 janv . 1926 , G.P. 13 mars 1926 .
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حتى يتمكن من �إعالم �شركة الت�أمني بجميع احتياجات طالب الت�أمني مبنتهى
الدقة ،كما عليه �أن ي�ستعلم من �شركة الت�أمني عن مدى �إمكانية موافقتها على
تلبية احتياجات طالب الت�أمني؛ لأن��ه ملتزم قانوناً بالتحقق من تلبية وثيقة
الت�أمني ال�صادرة عن ال�شركة ملتطلبات الت�أمني (املادة  9/19من القواعد احلاكمة
ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم
 23ل�سنة  ،)2014وبالتايل يجب عليه �أن ي�ستعلم من الطرفني عن جميع التفا�صيل
التي قد ت�ؤثر يف �إبرام عقد الت�أمني ،ثم عليه �أن يخرب بها الطرف الآخر ،وتطبيقاً
لذلك يلتزم قانوناً بتقدمي كافة املعلومات املمكنة ل�شركة الت�أمني لتمكينها من
تقييم اخلطر املطلوب الت�أمني عليه �أو جتديده مبعرفة العميل وموافقته و�أن
ي�ساعد على املفاو�ضات التي تتم بني ال�شركة والعميل ب�ش�أن املطالبات التي تنتج
عن حتقق اخلطر امل�ؤمن عليه (امل��ادة  18من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط
و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة ،)2014
وتطبيقاً لذلك لو اكت�شف ال�سم�سار وج��ود ظ��روف ت�ستوجب �سرعة �إب��رام عقد
الت�أمني �سواء لدى �شركة واحدة �أو �أكرث من �شركة فيجب عليه �أن يخرب طالب
الت�أمني بهذه الظروف وب�ضرورة الت�أمني لدى �أكرث من �شركة ت�أمني ،وعليه �أن
يو�ضح لطالب الت�أمني ما �إذا كان من املمكن �إبرام عقد الت�أمني قبل حتقق اخلطر
من عدمه و�إال اعترب مق�صراً يف �أداء التزامه بتنفيذ تعليمات طالب الت�أمني .
و�إذا كان من حق �شركة الت�أمني �أن ت�ؤجل قبول �إبرام عقد الت�أمني حتى تتحقق
من طبيعة اخلطر املطلوب الت�أمني منه ومداه ،كما �أنه من حقها �أن ترف�ض �إبرام
العقد ،ف�إن ال�سم�سار يعترب مق�صراً يف �أداء التزامه عندما اكتفى بتقدمي طلب
الت�أمني لل�شركة ومل يحاول متابعة هذا االقرتاح �أو تقدمي العون لل�شركة حتى
تقف على حقيقة اخلطر املطلوب الت�أمني �ضده؛ لأنه �سيتحمل م�س�ؤولية عدم
(((

(1)Cass. Civ . I ,3 mars 1987 , R.G.A.T. 1987 . 265 .
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�إبرام عقد الت�أمني يف هذه احلالة ،كما يعد مق�صراً عندما ت�أخر يف �إبالغ طالب
الت�أمني بطلبات �شركة الت�أمني لإجراء التحقيق مما ترتب عليه عدم �إبرام عقد
الت�أمني .
كذلك يعترب ال�سم�سار مق�صراً يف �أداء التزامه متى تعمد ،بغ�ش منه ،ترك
طالب الت�أمني يعتقد خط�أ �أن عملية الت�أمني يف طريقها للإجناز يف الوقت الذي
مل تكن فيه �شركة الت�أمني قد قبلت التعاقد  ،لأن��ه على ال�سم�سار �أن يخرب
طالب الت�أمني مبا �إذا كان اق�تراح الت�أمني قد القى قبو ًال من عدمه كذلك لو
قام بتقدمي م�ستند لطالب الت�أمني يفيد �إمتام �إبرام عقد الت�أمني يف الوقت الذي
مل يكن فيه امل�ؤمن قد �أعلن موافقته على �إبرام العقد فهذا يعد غ�شاً ي�ستوجب
م�س�ؤوليته لأنه ملتزم قانوناً مبراعاة النزاهة واال�ستقامة وح�سن الت�صرف يف
جميع ت�صرفاته و�أعماله و�أن يكون على م�ستوى عالٍ من ال�شفافية يف ممار�سة
مهامه مع العمالء و�شركات الت�أمني (امل ��ادة  19الفقرتني الأوىل والثانية من
القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة
املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ، )2014كما عليه �أن يبلغ طالب الت�أمني مبا �إذا كان
التدخل ال�شخ�صي له مطلوب لكي تدخل وثيقة الت�أمني حيز التنفيذ .
(((

(((

(((

(((

مسؤولية السمسار عن إخالله بتنفيذ تعليمات طالب التأمين:

وال �شك �أنه ي�شرتط لإثارة امل�س�ؤولية املدنية لل�سم�سار يف الأحوال ال�سابقة �أن
يكون طالب الت�أمني وكذلك �شركة الت�أمني قد �أبلغاه بكل هذه التفا�صيل ،ف�إذا
حدث تق�صري من �أيهما يف �إخبار ال�سم�سار باملعلومات ف�إنه لن يتحمل م�س�ؤولية
(1)Cass. Civ . I ,2 juin 1969 , R.G.A.T. 1970 . 161 .
(2)Cass. Crim . 2 Juin 1986 , R.G.A.T. 1986. 621.note P.S.M.
Besançon , 7 Juin1937, R.G.A.T.1938.1.69.
(3)Cass. Crim . 2 Juin 1986 , R.G.A.T. 1986 .621.note PSM.
(4)J.BIGOT et D.LANGE,cité, P. 219.
40

الأ��ض��رار النا�شئة عن هذا الإع�لام اخلاطئ متى بذل جهده الكافى يف حماولة
اال�ستعالم.
و�إذا مت �إبرام عقد الت�أمني ف�إن ال�سم�سار ال ي�ضمن ا�ستمرارية تنفيذ هذا العقد
متى مت ف�سخه لأ�سباب ال ترجع �إىل �أي خط�أ منه يف الو�ساطة لإبرامه  ،ولكن
�ستثور م�س�ؤوليته متى ت�أخر يف �إجناز مهمته بدون مربر متى حتقق اخلطر الذي
كان ينبغي الت�أمني �ضده � ،أو �إذا ارتكب تق�صرياً بت�أخره يف تنبيه طالب الت�أمني
يف ال��وق��ت املنا�سب بعدم قبول اق�تراح��ات��ه م��ن قبل �شركة الت�أمني ومل يحاول
ال�سعي �إىل التعاقد مع �شركة �أخرى  ،كذلك تثور م�س�ؤوليته متى مل يقم بتنبيه
طالب الت�أمني ب�أن �شركة الت�أمني قد قبلت �إبرام عقد الت�أمني ولكن بق�سط �أعلى
من احلد الأق�صى الذي حدده طالب الت�أمني  ،وذلك لأنه ملتزم دائماً ب�أن ينبه
عميله ويف الوقت املنا�سب ب��أي تفا�صيل تتعلق بعملية الت�أمني  ،كتنبيهه �إىل
�ضرورة احل�صول على �إذن �إداري ي�ستلزمه �إبرام عقد الت�أمني .
فعلى ال�سم�سار �أن يحرتم �إرادة طالب الت�أمني فيجب �أن ال ي�سعى لإب��رام
عقد مغاير لذلك الذي يرغب فيه طالب الت�أمني ،و�إال اعترب هذا خروجاً منه
عن التعليمات ال�صادرة �إليه  ،كما عليه واجب توجيه الن�صح لطالب الت�أمني
بطريقة مالئمة؛ لأن توجيه ن�صيحة غري مالئمة ك�أن ين�صحه بعدم �إبرام عقد
الت�أمني يف الوقت احلا�ضر بينما كان ينبغي �أن ين�صحه ب�إبرام العقد حتت �شرط
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1)Cass. Civ . 9 déc 1992 , R.G.A.T. 1993 . 398 .
(2)Cass. Civ . 26 avr. 1984 , R.G.A.T. 1985 . 419.
(3)Paris , 11 mars 1987, R.G.A.T. 1987. 404.
(4)Aix-en-provence,6sept.1989,R.G.A.T.1991.196,note J.BIGOT.
(5)T.com.marseille,13nov.1953,R.T.D.com.1954,n°10.
(6)Paris,9 Juin 1955 ,DMF,1956.433.
(7)Paris , 27 Juin 1955 , DMF, 1956. 94.
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واق��ف ،يعترب خط�أ ي�ستوجب م�س�ؤوليته  ،بينما لن تثور م�س�ؤوليته عن �إبرام
عقد ت�أمني يت�ضمن مزايا �أق��ل من تلك التي يحتويها عقد ت�أمني �سابق ،متى
ا�ستطاع �إثبات �أن امل�ؤمن قد �أعلن من قبل �أنه �سي�ضمن نف�س املزايا يف الوثيقة
اجلديدة .
وميكن �أن تثار م�س�ؤولية ال�سم�سار �إذا قام بت�صرفات ال تتوافق مع تعليمات
طالب الت�أمني ،ك�أن يقوم من تلقاء نف�سه بتعديل وثيقة الت�أمني دون ا�ستئذان
طالب الت�أمني يف ذل��ك ،ثم يت�ضح �أن مثل هذا التعديل يف غري م�صلحة طالب
الت�أمني بل على العك�س قد و�ضعه يف موقف �أ�سو�أ  ،كذلك يعد خمطئاً متى �أهمل
يف البحث عن تغطية ت�أمينية للخطر اجلديد ال��ذي �أخ�بره به طالب الت�أمني
وطلب منه �ضرورة �إبرام عقد ت�أمني ب�صدده .
و�أي�ضاً يعترب م�س�ؤو ًال متى واف��ق على �شروط للت�أمني ال تتفق مع تعليمات
طالب الت�أمني خا�صة فيما يتعلق مببلغ الت�أمني  ،بينما على العك�س من ذلك
فلن تثور م�س�ؤوليته و�سيعترب �أنه قام بواجباته لو كانت هذه ال�شروط تتفق مع
القواعد العامة للت�أمني ومل يكن يف الإمكان احل�صول على �شروط �أف�ضل منها ،
وال �شك �أن طالب الت�أمني يقع عليه عبء �إثبات حمتوى التعليمات التي �أ�صدرها
لل�سم�سار حتى ميكنه القول بوجود املخالفة لهذه الأوامر.
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1)Cass . com . , 1re févr . 1966 , BC.3.n°65
(2)Cass.civ.I,21 févr . 1989 , R.G.A.T.1989.427.
(3)Paris ,29 sept . 1989 , Jurisdata n°25058.
(4)Paris ,1 févr . 1990 , Jurisdata n°20303 .
(5)Paris ,14 oct . 1992 , Jurisdata n°24172.
(6)Paris ,15 mai . 1989 , Jurisdata n°22145.
Paris ,4 juill . 1986 , Jurisdata n°23779
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مسؤولية السمسار عن اختيار شركة التأمين :

�إذا تعر�ضت �شركة الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني للإفال�س �أو لأزمة مالية جتعلها
عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها جتاه امل�ست�أمنني ،ف�إن هذا يثري الت�سا�ؤل حول مدى
م�س�ؤولية ال�سم�سار عن اختيار �شركة الت�أمني؟ وم��ا �إذا ك��ان ي�ضمن ي�سار هذه
ال�شركة �أم ال؟
ال �شك �أن ال�سم�سار ي�ضمن التحقق من �شخ�صية امل�ؤمن والت�أكد من �أن له
وج��وداً قانون ّياً �صحيحاً ،وعليه �أن يبحث عن م�ؤمن م�شهور عنه الي�سار املايل
والقدرة على الوفاء بالتزاماته وتغطية املخاطر املطلوب الت�أمني �ضدها ،كما
عليه �أن يخرب طالب الت�أمني ب�أ�سباب اختياره للم�ؤمن ،وما �إذا كانت له م�صلحة
خا�صة يف هذا االختيار.
ففيما يتعلق بالتحقق من �شخ�صية امل�ؤمن ووجوده القانوين فهي م�س�ألة �أولية
يجب الت�أكد منها قبل �أن يقوم ال�سم�سار بتعريف طالب الت�أمني به ،وبالتايل ي�ضمن
ال�سم�سار �صحة بيانات امل�ؤمن  ،و�أي�ضاً يعد خمطئاً متى دخل يف مفاو�ضات مع
�شركة ت�أمني جمهولة �أو كان لها و�ضع اجتماعى واقت�صادى �سيئ ؛ لأنه ملتزم
مب�ساعدة طريف عقد الت�أمني يف �أن يقدم كل منهما على �إبرام العقد بتب�صر حول
حقيقة و�شخ�صية الطرف الآخر  ،وبالتايل يعد ال�سم�سار م�س�ؤو ًال عن تر�شيح
�شركة ت�أمني �سبق �أن اندجمت يف �شركة �أخرى �أو تعر�ضت مل�شكالت قانونية.
(((

(((

(((

(1)Rennes , 6 fév . 1952 , J.C.P. 1952.4.159.
Paris, 26 déc 1929,DH1930.90
(2)Angers ,10 Juin 1938 , G.P.1938 .2. 588.
(3)Versailles , 13 nov. 1985 , G.P. 1986 . somm.281.
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مدى مسؤولية السمسار عن ضمان يسار المؤمن:

يقع على عاتق ال�سم�سار عبء اال�ستعالم حول القدرة املالية ل�شركة الت�أمني،
وعليه واج��ب �إخ�ب��ار طالب الت�أمني بكل ما ينمو �إىل علمه ب�صدد ه��ذه القدرة
املالية� ،أما �إن �أخفى ما علمه من معلومات ت�ؤكد عدم ي�سار امل�ؤمن فقد ارتكب غ�شاً
يثري م�سئوليته املدنية عما قد يلحق بطالب الت�أمني من �ضرر ي�صيبه ب�سبب
�إخفاء هذه املعلومات  .ولكن تذهب �أحكام الق�ضاء الفرن�سي �إىل عدم مطالبة
ال�سم�سار ب�ضمان ي�سارطريف عقد الت�أمني ،ولكن يجب على الأقل �أن يبذل جهده
لالطمئنان على املوقف امل��ايل لكل منهما  ،وبالتايل ميكن م�ساءلة ال�سم�سار
متى كان من ال�سهل عليه �أن ي�ستعلم عن املوقف املايل ل�شركة الت�أمني ولكنه مل
يقم بذلك ب�سبب تق�صريه يف �أداء واجبه  ،وال ميكن قبول عذره ب�أنه مل ي�ستعلم
عن املوقف املايل؛ لأن �أحد الو�سطاء هو الذي ر�شح له �شركة الت�أمني مدعياً �أنه
اطم�أن �إىل ي�سارها  ،كما ال ميكن قبول عذره عندما يدعي �أن �شركة الت�أمني قد
اتخذت مظهراً خادعاً جعله يعتقد خط�أ �أنها �شركة مليئة ،وذلك يف الوقت الذي
ا�شتهرت فيه هذه ال�شركة ب�أنها ت�ستعمل طرقاً احتيالية للتعاقد .
ولكننا ال نقبل ما يذهب �إليه الق�ضاء الفرن�سي ونرى �ضرورة �ضمان ال�سم�سار
لي�سار امل�ؤمن ،فطالب الت�أمني يتوجه �إىل ال�سم�سار بو�صفه و�سيطاً حمرتفاً لكي
ير�شده �إىل �شركة ت�أمني ت�ستطيع �أن حتقق له جميع احتياجاته الت�أمينية� ،أي �أن
طالب الت�أمني جل�أ �إليه نظراً لأنه ينتظر منه التو�صل �إىل �شركة ت�أمني تتمتع
بالي�سار املايل و�إال ما كانت هناك حاجة للجوء �إىل هذا الو�سيط ،وبالتايل نرى
(((

(((

(((

(((

(((

(1)T.com . Poitiers , 25 Juin 1934, G.P.1934.2.597.
و (2)Paris , 7 Janv .1953 ,R.T.D.com.1953, n°8.
Paris ,10 fév . 1933 , G.P. 1933. 1.834 .
(3)Cass.com., 21 déc 1953, R.T.D.com.1955, n°16 , note HEMARD.
(4)Angers, 10 Juin 1932 , G.P. 1938 .2.588.
(5)T.com.Oran , 12 avr . 1926 , Rev . Dr. Franc . 10 juin 1926.
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وجوب الت�شدد مع ال�سم�سار متى ق�صر يف �أداء هذا االلتزام .وهو الأمر الذي ن�صت
عليه القواعد الأخالقية ملمار�سة مهنة ال�سم�سرة يف جمال الت�أمني يف فرن�سا حيث
ن�صت على التزام ال�سم�سار بعدم تر�شيح �أي م�ؤمن �إال �إذا كان مطمئناً لقدرته
املالية و�سمعته التجارية� ،أما �إن وجد ال�سم�سار �أي �شك يف معلوماته وحترياته عن
امل�ؤمن فيجب �أن يخطر بها طالب الت�أمني و�إال اعترب خم ً
ال بالتزامه بالإعالم.
وعلى الرغم من هذا ف�إن الق�ضاء الفرن�سي مل يتجه �إىل م�ساءلة ال�سم�سار �إال
يف حالة واحدة وهي قيام ال�سم�سار برت�شيح �شركة ت�أمني ا�شتهرت بعدم الي�سار
املاىل  ،وبالتايل لن تثار م�س�ؤوليته لو مل تكن هناك �شهرة لعدم الي�سار ،وبالتايل
يعفيه هذا احلكم من �ضمان الي�سار املايل للم�ؤمن.
�أما عن طبيعة هذا االلتزام بالتحقق من مدى ي�سار طريف عقد الت�أمني فهو
التزام ببذل عناية ولي�س بتحقق نتيجة ،وبالتايل يجب �إثبات تق�صري ال�سم�سار يف
التحري عن املوقف املايل حتى تثبت م�س�ؤوليته .
(((

(((

مسؤولية السمسار عن عدم إبرام عقد التأمين:

ميكن م�ساءلة ال�سم�سار عن عدم �إب��رام عقد الت�أمني �أوع��ن الت�سبب يف عدم
�صحة العقد متى �أهمل يف �إعالم طالب الت�أمني ب�ضرورة �إمتام �إجراء �إداري معني
قبل �إب��رام العقد  ،ولذلك ف�إنه يتحمل م�س�ؤولية رف�ض �شركة الت�أمني �إب��رام
العقد ب�سبب عدم توافر هذا الإج��راء الإداري  ،و بالتايل لو مل ينبه ال�سم�سار
طالب الت�أمني �إىل �ضرورة �إجناز هذا الإجراء اعترب مق�صراً يف �أداء التزامه ،حتى
ولو وجد ن�ص ت�شريعي يتطلب هذا الإجراء ويفرت�ض علم جميع �أفراد املجتمع به
(((

(((

(1)Nimes , 7 mai 1986 , Jurisdata n°0349 .
(2)Paris , 20 Juin 1979 , jurisdata n°0613 .
(3)Paris , 11 Juin 1960 , DMF 1960 . 312.
T.com seine , 5 Juin 1959 , DMF 1960. 566.
(4)Cass.Civ.I , 16 mars 1971 , R.G.A.T. 1972 . 228.
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مبا فيهم طالب الت�أمني� ،إال �أن ال�سم�سار يعلم كيفية احل�صول على هذا الت�صريح
واجلهة التي ت�صدره ،وبالتايل كان ُملزماً ب�إعالم طالب الت�أمني بكل ما يتعلق
بهذا الت�صريح و�إجراءات احل�صول عليه.
�أما يف حالة تر�شيح ال�سم�سار لإحدى �شركات الت�أمني فعليه �أن يخرب طالب
ال�ت��أم�ين مب��ا �إذا ك��ان ل��ه م�صلحة يف ه��ذا الرت�شيح بخالف العمولة دعته �إىل
اختيار هذه ال�شركة دون غريها من ال�شركات التي ميكنها �أن تربم نف�س العقد
بنف�س ال�شروط مع طالب الت�أمني ،كما عليه التزام قانوين ب��أن ي�شرح لطالب
الت�أمني �سبب اختياره لوثيقة الت�أمني التي يعر�ضها عليه وما حتتويه من �شروط
وا�ستثناءات و�أن يقدم له مقارنة بني ال�سعر والتغطية التي تقدمها الوثيقة
املقرتحة وبني غريها من وثائق الت�أمني التي تقدمها �شركات ت�أمني �أخرى (املادة
 10/19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة
للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  )2014وهو مماثل ملا ن�ص عليه ب�صفة خا�صة
قرار جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني بدولة الإمارات يف املادة 16من القرار رقم  15ل�سنة
 .2013وال �شك �أن مثل هذا االلتزام ين�ش�أ تطبيقاً ملبد�أ تنفيذ العقد بح�سن نية
الوارد يف املادة 148مدين م�صري.
مسؤولية السمسار عن اختيار نوع التأمين:

يجب �أن يختار ال�سم�سار نوعاً ت�أمينياً يغطي كل احتياجات طالب الت�أمني
وتتفق مع تعليماته (امل��ادة  9/19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء
الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،)2014فالأ�صل
هو قيام ال�سم�سار بتحديد نوع الت�أمني الذي يتفق مع احتياجات طالب الت�أمني،
�أما �إذا قام طالب الت�أمني بتحديد نوع معني من الت�أمني يرغب يف �إبرامه حتى
(((

(1)Cass . Civ.I,13 oct . 1987 , R.G.A.T.1987 . 618
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ولو مل يكن هذا التحديد يغطي جميع احتياجاته الت�أمينية وكلفه بالبحث عن
م�ؤمن لهذا النوع من الت�أمني ،فهنا ي�صبح ال�سم�سار م�س�ؤو ًال فقط عن البحث
عمن ي�ؤمن هذا النوع من الت�أمني ،وبالتايل ال يعد م�س�ؤو ًال عن عدم تغطية كل
احتياجات طالب الت�أمني نظراً لأن��ه نفذ كل ما كلف به ،ونف�س احلكم لو كلفه
طالب الت�أمني ب�إبرام العقد مع �شركة ت�أمني معينة فنفذ ال�سم�سار هذه التعليمات
ثم ات�ضح �أن هذه ال�شركة ال تغطي كل احتياجات طالب الت�أمني ف�إنه ال ي�ستطيع
م�ساءلة ال�سم�سار عن هذا الأمر؛ لأنه نفذ التعليمات ال�صادرة له .
بينما لو كلفه طالب الت�أمني مبجرد البحث عن �شركة ت�أمني تقبل تغطية
كل املخاطر الت�أمينية املتوقعة ،في�صبح ال�سم�سار م�س�ؤو ًال لو ر�شح �شركة ت�أمني
�أو حدد نوعاً من الت�أمني ال يكفل التغطية الكاملة الحتياجات طالب الت�أمني .
ونف�س احلكم ينطبق على ال�سم�سار الذي يحث طالب الت�أمني على �إبرام نوع
معني من الت�أمني ،ف�إنه يتحمل م�س�ؤولية الأ�ضرار التي ت�صيب طالب الت�أمني
الذي �أبرم هذا العقد حتت ت�أثري الثقة يف ال�سم�سار متى ات�ضح �أن هذا العقد ال
يغطي كل احتياجات طالب الت�أمني .
كذلك لو طلب طالب الت�أمني من ال�سم�سار البحث له عن تغطية ت�أمينية
(((

(((

(((

.(((T.com.Marseille , 24 fév . 1930 , Cité par BIGOT et LANGE,Cité , P.225
وتلخصت هذه الدعوى يف أن طالب التأمني قد كلف السمسار برضورة التأمني عىل بضائعه لدى رشكة تأمني
إنجليزية وضد جميع مخاطر النقل البحري ،فنفذ السمسار هذه التعليامت ،وتم إبرام عقد تأمني مع رشكة إنجليزية
ضد جميع املخاطر ،ولكن اتضح أن رشكات التأمني اإلنجليزية تستثني املياه العذبة من املخاطر املؤمن ضدها يف
مجال التأمني البحري ،وأنها ال تقبل تأمني األرضار الناشئة عن املياه العذبة إال نظري قسط تكمييل بعد أن يعلن املستأمن رغبته يف
هذا التأمني التكمييل ،ونظراً ألن طالب التأمني قد حدد رضورة إبرام عقد التأمني لدى رشكة إنجليزية ومل يطلب إجراء تأمني تكمييل
ملخاطر املياه العذبة ،فإنه ال يستطيع أن يرجع عىل السمسار باملسؤولية عن األرضار التي أصابت البضاعة يف املياه العذبة ألنه نفذ
التعليامت الصادرة له .
(2)Cass.civ.I,25 mai 1988 , R.G.A.T. 1988.565.
Cass.civ.I, 4 mars 1986 , R.G.A.T. 1986.250
(3)Cass.civ.I,6 nov. 1984 , R.G.A.T. 1984.313.
Cass.civ.I,26 avril 1977 , R.G.A.T. 1978.219.
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ت�شمل احلوادث التي قد حتدث له يف كل دول العامل ،ف�إن ال�سم�سار يرتكب خط�أ
�إذا ر�شح �شركة ت�أمني ت�ستثني احل��وادث التي تقع يف بع�ض ال��دول من التغطية
الت�أمينية  ،كذلك يعترب ال�سم�سار مق�صراً يف �أداء مهمته عندما اطلع على جميع
املخاطر التي حتيط مبكان عمل طالب الت�أمني ،ومل ين�صحه بت�أمني تكميلي
يحقق له تغطية جميع املخاطر التي اطلع عليها  ،كذلك يعترب مق�صراً متى
�أهمل يف ن�صح طالب الت�أمني بتجنب التوقيع على م�ستند يت�ضمن تناز ًال عن
تغطية بع�ض املخاطر � ،أو �أهمل يف عدم ن�صح طالب الت�أمني ب�إبرام عقد تكميلي
متى وجد �أن الوثيقة التي تو�سط فيها ال تغطي كل املخاطر املطلوب الت�أمني
�ضدها  ،وبالتايل ف�إن التزام ال�سم�سار باختيار ت�أمني يغطي املخاطر املطلوب
الت�أمني �ضدها يقرتن بااللتزام بتنبيه طالب الت�أمني �إىل �شروط عقد الت�أمني
التي قد تقلل من نطاق هذا ال�ضمان ،كذلك يقرتن بااللتزام بالتنبيه �إىل �أي ن�ص
يف الوثيقة ي�صيب طالب الت�أمني ب�ضرر .
(((

(((

(((

(((

(((

مسؤولية السمسار عن نقل معلومات التأمين:

يقع على عاتق ال�سم�سار م�س�ؤولية �سرعة نقل معلومات الت�أمني لكل من طرفيه
ب�صدق و�أمانة  ،فهو ال ي�ضمن تنفيذ العقد متى �أثبت قيامه بنقل �أوامر طالب
الت�أمني �إىل �شركة الت�أمني ،كما �أثبت قيامه بنقل كل ما �أبلغته به �شركة الت�أمني
�إىل طالب الت�أمني� ،إال �أنه ي�ضمن �أمام الطرفني �صحة ما قام بنقله من معلومات،
كما ي�ضمن التحقق من �أن كل طرف قد علم بكل دقة بطلبات الطرف الآخر ،و�أنه
(((

(1)Paris, 29 Janv. 1986, Jurisdata, n°20353.
(2)Paris, 16sept. 1988, Jurisdata, n°25053.
(3)Paris, 13 fév. 1989, Jurisdata, n°20301.
(4)Paris, 3 mai. 1989, Jurisdata, n°22144.
(5)Paris, 19avril. 1988, Jurisdata, n°041788.
(6)Paris, 20 Juin 1959 , DMF 1960. 175 .
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قد �أقدم على �إبرام العقد حتت ت�أثري العلم ال�صحيح برغبات الطرف الآخر .
لذلك يعد ال�سم�سار م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي قد تلحق بطالب الت�أمني بالرغم
من ح�سن نيته نظراً لعدم نقله الدقيق للموافقة التي �أبداها امل�ؤمن وما ت�ضمنته
من حمتويات  ،مما ترتب على تلك املعلومات غري الدقيقة �إقدام طالب الت�أمني
على �إبرام عقد الت�أمني حتت ت�أثري ما نقله �إليه ال�سم�سار من معلومات .
ونف�س امل�س�ؤولية تثور ب�صدد ال�سم�سار الذي �أكد لطالب الت�أمني �أنه ح�صل على
موافقة نهائية وغري م�شروطة من �شركة الت�أمني على الرغم من �أن الظروف
ال�سائدة يف املدينة التي �سيربم فيها من �ش�أنها �أن ت�ستلزم �إجراءات �إدارية تعترب
عقبات قد متنع �إب��رام العقد خ�لال امل��دة الق�صرية التي �سبق �أن حددها طالب
الت�أمني لل�سم�سار لإب��رام العقد ،وهي ظروف وعقبات ال يجوز قبول عدم العلم
بها من قبل ال�سم�سار بو�صفه �شخ�صاً حمرتفاً يف جمال الت�أمني ،وبالتايل يعترب
م�س�ؤو ًال عن ع��دم �إخبار طالب الت�أمني بهذه الظروف فدفعه �إىل �إب��رام العقد
مما ترتب عليه �إ�صابة طالب الت�أمني ب�ضرر ب�سبب عدم �إبرامه للعقد �إال بعد
املدة الزمنية التي كان يرغب خاللها يف �إبرامه  ،كذلك يتحمل م�س�ؤولية ترك
العميل يعتقد خط�أ ب�أن ال��ر�أي املعلن من �شركة الت�أمني هو قبول نهائي لإبرام
العقد على الرغم من �سهولة �إدراك ال�سم�سار كخبري حمرتف �أنه قبول م�شروط
وال ميكن اعتباره قبو ًال نهائياً .
وميكن كذلك �أن نعترب ال�سم�سار مق�صراً يف �أداء التزامه بالإعالم متى �أخرب
طالب الت�أمني ب�أنه يجري مفاو�ضات مع وكيل امل�ؤمن يف الوقت الذي �أهمل فيه
(((

(((

(((

(((

(((

(1)Rquen, 5 mars 1953 , Rec . le Havre 1953 .2.178.
(2)Paris, 20Juin 1969 , DMF 1970. 165.
(3)Cass.com.,2 avr .1957, BC.3.n°120.
(4)Paris 16 oct.1967, D.1968.109.
(5)Cass.com., 14 Janv. 1959 , BC.3.n°23.
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التحقق من هذه ال�صفة القانونية يف من يفاو�ضه ويف ال�صالحيات املمنوحة له
يف تلك املفاو�ضة  ،كذلك يعترب خمطئاً متى �أخرب طالب الت�أمني بقدرته على
خف�ض مقدار ق�سط الت�أمني رغم �أن امل�ؤمن �أبلغه �أن �سعر الق�سط ثابت وال ميكن
تخفي�ضه بالن�سبة للخطر املطلوب الت�أمني �ضده .
(((

(((

المطلب الثاني

التزام السمسار باإلعالم

يقع على عاتق ال�سم�سار م�س�ؤولية �إعالم ون�صح طالب الت�أمني  ،وهو ملزم
ب�أداء هذا االلتزام بكل دقة نظراً لكونه خبرياً يف جمال الت�أمني .
وي�شمل هذا االلتزام الإعالم بقواعد وعادات عمليات الت�أمني  ،وبالنواحي
القانونية واالقت�صادية التي حتكم حتديد �سعر ق�سط الت�أمني وحتكم عملية
الت�أمني �ضد املخاطر مو�ضوع العقد  ،وي�ستمر ال�سم�سار يف تنفيذ هذا االلتزام
طوال مدة العقد حيث يخرب طالب الت�أمني بكل حقوقه وواجباته جتاه امل�ؤمن
يف كل مرحلة من مراحل العقد .ويجد هذا االلتزام �أ�سا�سه يف �صفة االحرتاف
املتوافرة لدى ال�سم�سار وبخربته يف جمال الت�أمني � ،إ�ضافة �إىل توافر �صفة
الوكيل امل�أجور لديه  ،وهو ما يجعله خا�ضعاً لن�ص املادة 705مدين م�صري التي
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1)Cass.com 18 nov. 1958, BC.3. n°395.
(2)Cass.com 15 fév. 1961, BC.3. n°65.
(3)Cass.civ.2., 19 oct.1994,D.1995.499,note GAVARD-GILLES.
Cass.civ.1,6nov.1984,R.G.A.T.1985.13.
(4)Patrice FIL , cité, P.79.
(((ولقد نصت عىل هذا االلتزام املادة 9من القواعد األخالقية ملزاولة مهنة السمرسة يف فرنسا .
(6)Cass.civ.1,10déc.1991, R.G.A.T. 1992. 188, obs. D.LANGÈ .
(7)Cass.civ.1, 6 nov.1984, R.G.A.T.1985. 13.
(8)Cass.civ.1, 10 déc.1991, R.G.A.T.1992. 188.
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تن�ص على التزام الوكيل ب�أن يوايف املوكل باملعلومات ال�ضرورية عما و�صل �إليه يف
تنفيذ الوكالة ،ولقد ن�صت القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار
الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  2014على بع�ض املعلومات التي
يلتزم الو�سيط ب�إبالغ طالب الت�أمني بها وهي ما وردت يف املادة  19حيث تن�ص على
التزام الو�سيط ب�أن يطلع العميل على النقاط الأ�سا�سية للوثيقة وما يتعلق منها
على وجه اخل�صو�ص مبا يلي:
�أ .ال�شروط اجلوهرية للوثيقة خا�صة ما يتعلق منها باملدة التي تخ�ضع فيها
وثائق الت�أمني على احلياة للإلغاء دون رد �أي جزء من الق�سط للعميل وقيمة
الت�صفية قبل حلول موعد اال�ستحقاق �أو حتقق اخلطر امل�ؤمن منه.
ب .وج��وب �أن يكون الت�أمني بالقيمة الفعلية للممتلكات و�أث��ر خمالفة ذلك يف
حالة حتقق اخلطر امل�ؤمن منه.
ج .ن�سبة التحمل التي قد تفر�ضها ال�شركة على العميل والعالقة بينها وبني
�سعر التغطية.
د .نطاق التغطية والقيود واال�ستثناءات وحاالت البطالن �أو �سقوط احلق التي
قد تت�ضمنها الوثيقة .
هـ .وجوب �سداد ق�سط الت�أمني يف موعده و�إال تعر�ضت الوثيقة للإلغاء.
و .قيمة الت�صفية قبل حلول موعد اال�ستحقاق �أو حتقق اخلطر امل�ؤمن منه.
�أم��ا عن الطبيعة القانونية للإعالم فهو التزام ببذل عناية ولي�س بتحقيق
نتيجة  ،و بالتايل يكفي �أن يثبت طالب الت�أمني �أن ال�سم�سار مل يبذل جهده
ال�ك��ايف بالنظر �إىل الإم�ك��ان��ات واخل�ب�رة التي يتمتع بهما ،كما يكفيه �إث�ب��ات �أن
املعلومات ال�ضرورية التي قدمها له ال�سم�سار والالزمة لإبرام عقد الت�أمني بها
(((

(1)Patrice FIL , cité, P.108.
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نق�ص كبري حتى تثبت م�س�ؤولية ال�سم�سار.
ف�إعالم طالب الت�أمني بذاتية و�أهلية امل�ؤمن ،ومقدار ي�ساره املايل هي �أي�ضاً
من قبيل االلتزام ببذل عناية حيثينبغي على ال�سم�سار �أن يبذل جهده للوقوف
على حقيقة هذه املعلومات  ،ونتيجة لذلك ،ال يعترب ال�سم�سار م�س�ؤو ًال عن عدم
متكنه من معرفة درجة ي�سار �شركة الت�أمني رغم بذله كل جهده يف التحري عن
موقفها املايل  ،كذلك ال ميكن م�ساءلة ال�سم�سار الذي مل يرتكب خط�أ عندما
ح�صل على معلوماته من م�صادر موثوق بها كالبنوك ثم ات�ضح فيما بعد �أنها
معلومات غري �صحيحة  ،كذلك ال ميكن حتميله م�س�ؤولية املعلومات ال�صحيحة
التي قدمها لطالب الت�أمني ثم تغريت فيما بعد ؛ لأنه ال ي�ضمن ثباتها وعدم
تغريها.
بينما يتحمل م�س�ؤولية عدم �إخبار طالب الت�أمني باملوقف املايل ال�سيئ ل�شركة
الت�أمني متى كان معروفاً لكل من يتعامل يف جمال الت�أمني ،كما يتحمل م�س�ؤولية
عدم �إعالم طالب الت�أمني ب�شكوكه جتاه �شركة الت�أمني التي �أعلن طالب الت�أمني
رغبته يف التعاقد معها .
ولكن ميكن �أن ين�ص يف عقد الو�ساطة الت�أمينية على ا�ستبعاد �أو حتديد
م�س�ؤولية ال�سم�سار عن عدم تنفيذه لاللتزام بالإعالم ب�شكل كلي �أو جزئي ،ولكن
�سيبطل هذا الن�ص يف حالة ثبوت غ�ش ال�سم�سار �أو خط�أه اجل�سيم يف تنفيذ هذا
االلتزام .
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1)Cass.com., 18 oct.1988, D.1989, somm.325.
(2)J.BIGOT.et.D.LANGE, cité, P.229.
(3)Paris,22 sept.1970, J.C.P.1970.2.16527.
(4)Rabat , 28 fév. 1936, Gaz.Pal. Maroc. 1936. 147.
(5)Paris , 20 Juill.1933, DH.1934, somm.18.
(6)Cass.civ.1, 10 nov.1964, J.C.P.1965.2.13981, note .P.P
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نطاق االلتزام باإلعالم:

�أما عن نطاق هذا االلتزام فيقع على عاتق ال�سم�سار م�س�ؤولية �إخبار طالب
الت�أمني بكل خ�صائ�ص عملية الت�أمني التي قبلت �شركة الت�أمني �إب ��رام العقد
ب�صددها ،بحيث يجعله متب�صراً بكل ما يتعلق بالعقد الذي �سيقدم على �إبرامه.
فهو يلتزم ب�إعالم طالب الت�أمني بطبيعة وح��دود العقد املقرتح �إبرامه و�أن
يحدد له احلاالت امل�ستبعدة من نطاق تطبيق هذا العقد  ،لذلك يعترب مق�صراً
يف �أداء هذا االلتزام متى �أكد لطالب الت�أمني �أن وثيقة الت�أمني تغطي كل املخاطر
على الرغم من �أنها مل تكن ت�شمل ال�سرقة� ،أو يخربه ب�أن الوثيقة تغطي كل �أنواع
ال�سرقة بينما هي يف احلقيقة ت�ستبعد ال�سرقة التي حتدث بالإكراه لي ً
ال .
كما يلتزم ال�سم�سار ب�إعالم طالب الت�أمني بكل التزاماته النا�شئة عن عقد
الت�أمني كااللتزام بو�ضع املجوهرات امل�ؤمن عليها يف خزانة �أح��د البنوك حتى
ي�ستفيد من الت�أمني  ،كما ينبغي عليه �أن ينبه طالب الت�أمني �إىل �أهمية ال�صدق
يف �إعالن املخاطر ،واجلزاء الذي قد يتعر�ض له عند الكذب يف �إدالء هذه البيانات،
و�أن يو�ضح ل��ه �أه�م�ي��ة ��س��داد الق�سط يف م��واع�ي��ده ،واجل ��زاء امل�ترت��ب على عدم
ال�سداد .
و�إذا كان ال�سم�سار وكي ً
ال عن طالب الت�أمني ف�إنه ي�صبح م�س�ؤو ًال عن �إعالم
امل�ؤمن مبا يعلمه من احلوادث ال�سابقة التي حدثت لطالب الت�أمني  ،ويرتتب
(((

(((

(((

(((

(((

(1)Cass.civ.1, 12 fév.1991,R.G.A.T. 1991. 436.
Cass.civ.1, 27 nov.1990, R.G.A.T.1991.180.
Paris, 13 Juill.1988, Jurisdata, n°24838.
Cass.civ.1, ,26 avr.1984,R.G.A.T.1985. 419.
 .(((Cass.civ.1, 6 nov 1984, R.G.A.T. 1985.313ويف نفس املعنى .Cass.civ.1,24 mai1989,R.G.A.T. 1989.910
(3)Cass.civ.1, 27 nov. 1990 , RCA1991.85.
(4)CA Paris . 9 mars 1993 , Jurisdata, n° 020993.
(5)Cass.civ.1,26 fév.1991, R.G.A.T.1991 . 431, note D. LANGE.
C A Renes , 4 mai 1988, R.G.A.T. 1988.481, obs. GUITTARD
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على تق�صريه يف �أداء هذا االلتزام نيابة عن عميله �أن ي�صبح م�س�ؤو ًال عن �إبطال
وثيقة الت�أمني لهذا ال�سبب .
كذلك يلتزم ال�سم�سار ب�إخباره بكل القيود التي حتد من نطاق بع�ض �أن��واع
الت�أمني  ،كما عليه �أن يو�ضح له �أي �شرط غام�ض يف الوثيقة ي�ؤثر يف مدى
ال�ضمان .
كذلك يف حالة اكتتاب عدة م�ؤمنني يف حتمل اخلطر امل�ؤمن منه فعلى ال�سم�سار
�أن ُيخطر طالب الت�أمني ب�أي تعديالت قد تعر�ض بهذا اخل�صو�ص (املادة  12من
القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة
املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  )2014وعليه �أن يبادر فوراً ب�إعالمه بان�سحاب �أي من
امل�ؤمنني من عملية الت�أمني ،وعليه كذلك �أن يبادر بالبحث عن م�ؤمن �آخر يحل
حمله و�إال اعترب مق�صراً يف �أداء التزامه بالإعالم .
كذلك عليه التزام ب�إعالم امل�ست�أمن �أن املبلغ امل�سدد كق�سط غري كاف ،و�أن عليه
تكملة هذا املبلغ و�إال تعر�ض لعقاب امل�ؤمن  ،كذلك يلتزم بتو�ضيح �شروط الت�أمني
ك�ضرورة حتديد نوع ال�سيارة وتاريخ �صنعها يف حالة الت�أمني عليها �ضد ال�سرقة،
كذلك لو ات�ضح عدم علم طالب الت�أمني لقيمة املال امل�ؤمن عليه مما يكون من
�ش�أنه الت�أثري يف مقدار مبلغ الت�أمني الذي يتحدد ب�شكل يتنا�سب مع قيمة املال
مو�ضوع الت�أمني ،فيلتزم ال�سم�سار بتنبيهه �إىل القيمة احلقيقية للمال ،والرقم
(((

(((

(((

(((

(((

((( د .نزيه املهدي -عقد التأمني – مع أحدث التطبيقات املعارصة للتأمني من الناحيتني القانونية والفنية – دار النهضة العربية
 – 1996ص . 126 ،125
د .محمد شكري رسور – رشح أحكام عقد التأمني – الجزء األول األحكام العامة – دار النهضة العربية  – 2001ص . 253 ،252
(2) CA Bordeaux, 11Juin 1992 , Jurisdata,n° 046251 .
CA Bordeaux, 30Janv 1992 , Jurisdata,n° 043749 .
(3)CA Paris, 31 oct 1990 , Jurisdata,n° 025751 .
(4)C A Paris , 9 nov 1990 , Jurisdata,n° 025750 .
(5)Paris, 29 sept 1989 , Jurisdata,n° 025056 .
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املتوقع ملبلغ الت�أمني ،و�أن يو�ضح له �أثر خمالفة ذكر حقيقة القيمة يف حالة حتقق
اخلطر امل�ؤمن منه ،و�إذا مل تكن خربة ال�سم�سار كافية لتقدير القيمة احلقيقية
للمال امل�ؤمن عليه مما قد ي�ؤدي �إىل تقليل هذه القيمة دون ق�صد ،فينبغي عليه
يف هذه احلالة �أن ميتنع عـن القيام بهذا التقدير  ،وينبغي عليه �أن يوجه طـالب
الت�أمني �إلـى وجـوب اال�ستعانة با�ست�شاري متخ�ص�ص يف الت�أمني؛ لأن هذا التقدير
يجاوز معلوماته (املادة  8/19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني
بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،)2014ولكن لي�س معنى
هذا �إلغاء التزام ال�سم�سار بالإعالم لأنه يظل م�س�ؤو ًال عن تنبيه طالب الت�أمني
وتوجيهه �إىل اال�ست�شارى الذي يقدر على القيام مبهمة تقدير املال .
و�أي�ضاً لو رف�ض امل�ؤمن قبول الت�أمني �ضد خطر جديد� ،أو �ضد خطر تفاقم
فيجب ع�ل��ى ال�سم�سار �أن ُي�ع�ل��م امل���س�ت��أم��ن ب��ذل��ك  ،ك��ذل��ك ل��و ك��ان��ت الوثيقة
م�برم��ة مل ��دة حم ��ددة غ�ير ق��اب�ل��ة للتجديد ال�ضمني فيلتزم ال�سم�سار ب��إع�لام
امل���س�ت��أم��ن ب��ذل��ك وتنبيهه �إىل م��وع��د االن�ت�ه��اء وت��وج�ي��ه الن�صح ل��ه بالتجديد
ال �� �ص��ري��ح �أو ب� ��إب ��رام وث �ي �ق��ة �أخ� � ��رى ،ك��ذل��ك ع�ل�ي��ه ت�ن�ب�ي�ه��ه مب��واع �ي��د ال �ت �ق��ادم
اخل��ا��ص��ة ب��ال�ت��أم�ين وي�ق��دم ل��ه الن�صح ع��ن كيفية قطع ه��ذا ال�ت�ق��ادم بالو�سائل
ال�ق��ان��ون�ي��ة  ،ك��ذل��ك ي�ل�ت��زم ب ��إع�لام امل���س�ت��أم��ن بكيفية �إخ �ب��ار امل ��ؤم��ن ب�ح��دوث
اخلطر امل�ؤمن منه وتنبيهه �إىل خطورة الت�أخر يف الإخبار بذلك ،و�إمكانية �سقوط
حقه يف مبلغ الت�أمني  ،فتثور امل�س�ؤولية املدنية لل�سم�سار متى ترتب على ما نقله
من معلومات خاطئة �أي �ضرر ،كرف�ض امل�ؤمن �إبرام عقد الت�أمني ،ك�أن يبلغ امل�ؤمن
(((

(((

(((

(((

(((

(1)Cass.civ.1, 19 Janv. 1994, R.G.A.T. 1994. 906, obs. LANGÉ.
(2)Cass.civ.1, 3 déc.1974, R.G.A.T. 1975.515, note J.B.
(3)Besancon , 7 Juin 1937, R.G.A.T. 1938. 169.
(4)C A Bourges , 7 déc. 1987, Jurisdata, n° 049861
(5)Cass. Civ.1, 12 fév . 1991, R.G.A.T 1991. 436, note D.LANGÉ.
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ب�أن �أنظمة الإنذار �ضد احلريق يف امل�صنع امل�ؤمن عليه تعمل ب�شكل منتظم ،بينما
كان يعلم يقيناً �أنها ال تعمل فيتحمل م�س�ؤولية عدم �إب��رام هذا العقد  ،كذلك
يتحمل م�س�ؤولية عدم �إخبار امل�ؤمن ب�أن املنزل امل�ؤمن عليه م�ؤجر للغري مما كان
ي�ستلزم تخفي�ض قيمة مبلغ الت�أمني ،ويف جميع الأح��وال يقع على عاتق طالب
الت�أمني �إثبات عدم �صحة املعلومات التي �أبلغه بها ال�سم�سار � ،أو بعدم دقتها ،
حتى تثبت امل�س�ؤولية املدنية لل�سم�سار عن الأ�ضرار التي حلقت به.
(((

(((

(((

المطلب الثالث

التزام السمسار بالنصح

يلتزم ال�سم�سار ب�أن يقدم للعميل اخلدمة الت�أمينية املنا�سبة �سواء قبل �إ�صدار
وثيقة الت�أمني �أو بعد �إ�صدارها ،وعليه معاونته يف حل �أي م�شكلة قد يواجهها ،وذلك
مبا ال يتعار�ض مع �شروط عقد الت�أمني ولذلك يلتزم ال�سم�سار بتوجيه الن�صح
لطالب الت�أمني �سواء فيما يتعلق بانعقاد �أو تنفيذ عقد الت�أمني ( امل��ادة  19من
القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية
امل�صرية رقم  23ل�سنة  2014م ،واملادة  15من القرار رقم  15ل�سنة  2013م ،ب�ش�أن نظام
و�سطاء الت�أمني ال�صادر عن جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني بالإمارات ،واملادة الثالثة من
(1)Cass.civ.1, 8 Juill. 1986, R.G.A.T. 1986. 624.
(2) Cass.civ.1,24 mai 1989.R.G.A.T.1989.912,note PAUFFIN De Saint – Morel.
Paris, 19fév. 1987 , Jurisdata, n°020996
(3)TGI Saverne , 18 nov.1989, Jurisdata,n°041165.
Cass.civ.1, 13 oct. 1987,R.G.A.T.1987. 618.
TGI st Dié, 4 juill. 1986, jurisdata, no 050537.
T. Com. Antibes, 7 mai 1982, jurisdata, no 042221.
Cass. Civ. 1, 26 avr. 1977, R.G.A.T. 1978. 219.
Cass. Civ. 1, 15 fév. 1966, R.G.A.T. 1967. 54.
Cass. Civ. 1, 10 nov. 1964, R.G.A.T. 1965. 175.
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القواعد الأخالقية املنظمة ملمار�سة مهنة الو�ساطة الت�أمينية يف فرن�سا).
وال �شك �أن االلتزام بالن�صح يظهر بو�ضوح عندما يكون ال�سم�سار وكي ً
ال لطالب
الت�أمني حيث ي�صبح مكلفاً بالتفاو�ض نيابة عنه حول الوثيقة املزمع �إبرامها ،
فيلتزم يف هذه احلالة بتوجيه الن�صح وامل�شورة له ،لأن طالب الت�أمني ما جل�أ �إليه
�إال حلاجته �إىل احل�صول على ن�صحه وم�شورته  ،وبالتايل عليه �أن ير�شد العميل
�إىل التغطية الت�أمينية التي تالئم احتياجاته و�إمكاناته املادية ،وهذا الإر�شاد هو
الذي يق�صده امل�شرع بالن�ص على واجب توجيه الن�صح وامل�شورة لطالب الت�أمني،
كما �أن ما يقوم به ال�سم�سار من تفاو�ض ل�صالح طالب الت�أمني يعطي له �ضمانة
كبرية يف احل�صول على عقد يويف باحتياجاته الت�أمينية .
ورغم �أن االلتزام بالإعالم يقرتن دائماً مع االلتزام بالن�صح �إال �أننا ميكننا
�أن ن�ضع حدوداً تف�صل بينهما ،فيمكننا �أن نعرب عن االلتزام بالإعالم ب�أنه �إخبار
طالب الت�أمني عن وجود �أو عدم وجود �شيء ما ،بينما نعرب عن االلتزام بالن�صح
ب�أنه �إخبار طالب الت�أمني مبا يجب �أن يفعل �أو ال يفعل ،وبالتايل نرى �أن التزام
الن�صح يعترب تدخ ً
ال مبا�شراً من ال�سم�سار يف عملية الت�أمني؛ لأن ن�صائحه تلقى يف
الغالب ا�ستجابة من طالب الت�أمني الذي جل�أ �إليه للح�صول على ن�صحه وخربته
مل�ساعدته على �إب��رام عقد الت�أمني ،وبالتايل ف��إن تق�صري ال�سم�سار �أو خط�أه يف
توجيه الن�صح ميكن �أن يرتتب عليه �ضرر كبري لطالب الت�أمني  ،ولهذا ينبغي
�أن يكون ال�سم�سار مر�شداً �أميناً ونا�صحاً �صادقاً  ،ال يوجه طالب الت�أمني �إال
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 10 déc. 1991, R.G.A.T. 1992. 188, obs. LANGÈ.
Cass. Civ. 1, 10 nov. 1964, Ass. Franc. 1965. 26.
(2)Cass. Civ. 1. 20 déc. 1994, R.G.A.T. 1995. 188.
(3)Cass. Civ. 1, 24 mai 1989, R.G.A.T. 1989. 911.
Cass. Civ. 1, 6 nov. 1984, R.G.A.T. 1985. 313.
(4) Cass. Civ. 1, 8 juill. 1986, R.G.A.T. 1986. 624, note. P.S.M.
(5) J. BIGOT et D. LANGÈ, cité, p. 235.
(6)Cass. Civ. 1, 10 nov. 1964, J.C.P. 1965. 2. 13981, note p. p.
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للنحو الذي يراه �صحيحاً معتمداً يف هذا على خربته املهنية وما يح�صل عليه من
معلومات و�إال �أ�صبح م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار التي تلحق بطالب الت�أمني .
(((

تنفيذ االلتزام بالنصح في مرحلة اختيار المؤمن وتحديد الضمان:

على ال�سم�سار �أن يوجه طالب الت�أمني �إىل �شركة الت�أمني التي ميكنها تغطية
احتياجاته وت�ت�لاءم مع �إمكاناته امل��ادي��ة متقيداً يف ه��ذا مبا يطلبه منه طالب
الت�أمني (املادة  9/19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار
الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رق��م  23ل�سنة  ،) 2014وبالتايل عليه �أن
ين�صحه بعدم قبول اقرتاح معرو�ض عليه من �أحد مندوبي �شركة ت�أمني متى ر�أى
�أنه ال يغطي كل االحتياجات الت�أمينية لطالب الت�أمني ،كما عليه واجب الن�صح
ب�ضرورة �إجراء نوع معني من الت�أمني� ،أو �إجراء ت�أمني تكميلي .
ولهذا يعترب ال�سم�سار خم ً
ال بالتزامه بالن�صح متى امتنع عن �إر�شاد طالب
ال�ت��أم�ين ب���ص��دد ع�ق��د ت ��أم�ين م��زم��ع �إب ��رام ��ه ع�ل��ى ح���ص��ان ي���ش��ارك يف امل�سابقات
الريا�ضية ،فقد كان العقد املقرتح ي�ستبعد من الت�أمني احلوادث التي تقع �أثناء
�سباقات اخليل وه��ي احل ��وادث الغالبة التي قد يتعر�ض لها احل�صان املطلوب
الت�أمني عليه ،مم��ا يحرم طالب الت�أمني م��ن �ضمان �أه��م خطر ،وبالتايل ف��إن
امتناع ال�سم�سار عن ن�صحه ب�ضرورة ا�شتمال العقد لل�ضمان امل�ستبعد يعترب
تق�صرياً منه يف �أداء واجبه  ،كذلك يعترب مق�صراً متى امتنع عن تقدمي الن�صح
لطالب الت�أمني الذي يعمل مهند�ساً معمارياً ،ومل يوجهه �إىل �ضرورة الت�أمني
�ضد امل�س�ؤولية الع�شرية .
(((

(((

(((

(1) Cass. Com., 17 juin 1997, R.G.D.A. 1997. 1103. obs. LATRON.
Cass. Com., 2 avr. 1996. D. 1996. 559, note DELEBECQUE.
(2)Paris, 28 oct. 1992, Jurisdata, no 024173.
(3)Paris, 15 fév. 1984, Jurisdata, no 021071.
(4)Paris, 6 mai 1981, G. P. 1981. 2. Somm. Pan. 346.
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كما يربز دور هذا االلتزام عندما يرغب امل�ست�أمن يف ا�ستبدال وثيقة الت�أمني
القائمة بوثيقة جديدة ،فيتحمل ال�سم�سار م�س�ؤولية درا�سة الوثيقتني درا�سة
مقارنة للتحقق مم��ا �إذا ك��ان��ت الوثيقة اجل��دي��دة ال تت�ضمن تخفي�ضاً حلجم
ال�ضمان الوارد يف الوثيقة القائمة ،ثم عليه �أن ين�صح امل�ست�أمن مبا �إذا كان ينبغي
قبول الوثيقة اجلديدة �أم الإبقاء على الوثيقة القائمة .
(((

تنفيذ االلتزام بالنصح في مرحلة تنفيذ العقد:

�أث �ن��اء تنفيذ عقد ال�ت��أم�ين ي�برز االل �ت��زام بالن�صح يف توجيه امل�ست�أمن �إىل
�ضرورة تنفيذ التزاماته العقدية كقيمة الق�سط املطلوب ،و�آخر موعد لل�سداد،
و�إىل �ضرورة الإف�صاح عن �أي متغريات تكون قد حدثت على حجم اخلطر امل�ؤمن
منه ،ويف حالة حتقق اخلطر امل�ؤمن منه عليه �أن ين�صح امل�ست�أمن ب�ضرورة ذكر
البيانات احلقيقية اخلا�صة بذلك  ،كما ينبهه �إىل وجوب ا�ستيفاء �أي بيانات مل
تذكر يف طلب �صرف التعوي�ض ،كذلك عليه �أن ين�صحه ب�أداء االلتزامات اخلا�صة
مبتطلبات جتديد الوثيقة و�أن ينبهه �إىل موعد التجديد.
ولو �أراد امل�ست�أمن �سداد �أق�ساط الت�أمني على دفعات ،فيجب على ال�سم�سار �أن
يتحقق مما �إذا كانت الدفعات املدفوعة تغطي الأق�ساط التي حل موعدها ،وعليه
�أن يحذر امل�ست�أمن من �أن نق�ص املبالغ املدفوعة عن قيمة هذه الأق�ساط يعر�ضه
خلطر �إيقاف الت�أمني  ،كذلك لو رف�ضت �إح��دى �شركات الت�أمني قبول �إعالن
اخلطر املقدم من طالب الت�أمني ،فعلى ال�سم�سار �أن ين�صحه ب�ضرورة تغيري هذا
الإع�لان عند تقدميه ل�شركة ت�أمني �أخرى حتى يحظى بالقبول  ،لأنه ملتزم
(((

(((

(((

(1)Cass. Civ. 1, 18 fév. 1997, RCA 1997. 182.
Paris, 14 déc. 1990, Jurisdata, no 020465.
(2) Paris, 6nov. 1991, Jurisdata, no 024630.
(3) Paris, 2 juin 1987, Jurisdata, no 023850.
(4) Cass. Civ. 1, 15 fév. 1978, R.G.A.T. 1979. 67.
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بتنبيه طالب الت�أمني �إىل وجوب الإدالء بالبيانات ال�صحيحة التي قد ت�ؤثر يف
قرار �شركة الت�أمني بقبول اقرتاح الت�أمني �أو رف�ضه ،و�أثر خمالفة ذلك يف حالة
حتقق اخلطر امل�ؤمن منه ،كما عليه �أن يوجهه �إىل وجوب ا�ستكمال البيانات التي
�أغفل ا�ستيفاءها ،كما عليه �أن ينبهه �إىل مدد التقادم و�أن يقدم له الن�صح حول
كيفية قطع هذا التقادم حتى يتجنب الأ�ضرار النا�شئة عن ذلك  ،كذلك عليه �أن
يقدم له الن�صح بعدم قبول تعوي�ض ناق�ص عن حجم ال�ضرر الذي �أ�صابه .
وال �شك �أن طالب الت�أمني مل ي�برم عقد الو�ساطة مع ال�سم�سار �إال ب�سبب
احرتاف ذلك الأخري لتقدمي الن�صح وامل�شورة القانونية والفنية يف جمال الت�أمني،
فينبغي على ال�سم�سار �أن ينجز هذا االلتزام و�إال حتمل م�س�ؤولية ما قد ي�صيب
طالب الت�أمني من �ضرر نتيجة التق�صري يف �أداء هذا االلتزام .
(((

(((

(((

المطلب الرابع

التزام السمسار بالمساعدة

يتمثل هذا االلتزام يف م�ساعدة امل�ست�أمن على كل مراحل عقد الت�أمني ،بدءاً
من مرحلة انعقاده بتجهيز امل�ستندات وا�ستيفاء بيانات طلب الت�أمني ،ويف �سداد
الأق�ساط واحل�صول على �إي�صال معتمد من �شركة الت�أمني بجميع املبالغ �أو
ال�شيكات التي يتم �سدادها حتت ح�ساب ق�سط الت�أمني وهو ما ن�صت عليه املادة 16
من القرار رقم  15ل�سنة  ،2013ال�صادر من هيئة الت�أمني الإماراتية واملادة 15/19
من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة
(1) Paris, 3 juill. 1991, Jurisdata, no 023112.
Cass. Civ. 1, 24 mai 1965, R.G.A.T. 1966. 204, note A.B.
(2) Paris, 31 mars 1993, Jurisdata, no 022599.
((( د /نزيه املهدي – املرجع السابق – ص .210 ،209
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املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،2014وكذلك يف مرحلة حتقق اخلطر امل�ؤمن منه
في�ساعد امل�ست�أمن يف ذكر البيانات ال�صحيحة اخلا�صة باخلطر ،و�أي�ضاً م�ساعدته
على الدفاع عن حقوقه يف مواجهة امل�ؤمن .
وميكن القول �إ َّن هذا االلتزام نوع من االلتزام بالن�صح ،ولكن ميكننا �أن نلم�س
اختالفاً وا�ضحاً يف طبيعة كل من االلتزامني ،وذلك لأن االلتزام بامل�ساعدة يذهب
�إىل مدى �أبعد من ذلك الذي يذهب �إليه االلتزام بالن�صح ،كما يذهب �إىل مدى
�أبعد من االلتزام بالإعالم .
ففي املرحلة ال�سابقة على �إب��رام العقد قد ت�ستلزم �شركة الت�أمني من طالب
الت�أمني تنفيذ بع�ض الإج��راءات ،فيجب على ال�سم�سار �أن يقوم مب�ساعدة طالب
الت�أمني على حتقيقها ،وذلك ك�أن يقدم ل�شركة الت�أمني يف �أ�سرع وقت �شهادة تفيد
تطابق نظام الإن��ذار �ضد ال�سرقة مع ما ا�ستلزمته لتغطية خماطر ال�سرقة ،
كذلك تربز امل�ساعدة عندما ي�شارك طالب الت�أمني يف ا�ستيعاب ال�شروط الواردة
بالوثيقة فيطلب منه ع��دم املوافقة على �أي �شرط ي��راه مقل ً
ال ملزايا التغطية
الت�أمينية �أو يهدر قيمتها � ،أي�ضاً يربز دور امل�ساعدة عندما يبلغ امل�ؤمن معلومات
دقيقة عن ح��دوث اخلطر امل�ؤمن منه ،لأن املعلومات لو مل تكن دقيقة لرتتب
عليها تخفي�ض مبلغ الت�أمني املدفوع للم�ست�أمن .
ويبدو لنا �أن االلتزام بامل�ساعدة الذي يتحمل ال�سم�سار م�س�ؤولية �إجنازه يحقق
م�صلحة كل من امل�ؤمن وامل�ست�أمن ،لأن��ه لو ك��ان يعاون امل�ست�أمن يف كل مراحل
(((

(((

(((

(((

(((

(1) Paris, 17 mars 1995, RCA 1995. 287.
Cass. Civ. 1, 5 fév. 1991, RCA 1991. 365.
(2) J. BIGOT et D. LANGÈ, cité, p. 238.
(3) Paris, 24 fév. 1982, Jurisdata, no 020897.
(4)Toulouse, 25 fév. 1991, Jurisdata, no 050844.
Paris, 7 mai 1951, G.P. 1951. 2. 25..
(5) Cass. Civ. 1, 10 juill. 1973, R.G.A.T. 1974. 206.
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عملية الت�أمني ف�إنه يف نف�س الوقت يقدم م�ساعدته للم�ؤمن ،ومن �أهم التطبيقات
على ذلك ف�إنه وفقاً لن�ص املادة  16/19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء
الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،2014والفقرة
 11من املادة  16من القرار رقم  15ل�سنة  ،2013ال�صادر من هيئة الت�أمني الإماراتية
على ال�سم�سار �أن ي�ساعد امل�ست�أمن عند حتقق اخلطر امل�ؤمن منه بالتنبيه عليه
ب�ضرورة ذكر البيانات احلقيقية اخلا�صة بذلك ولتحقيق ذلك يوجهه �إىل ا�ستيفاء
�أي بيانات مل ت��ذك��ر يف طلب ��ص��رف التعوي�ض ،ويف نف�س ال��وق��ت ف��إن��ه �سيقدم
م�ساعدته للم�ؤمن بالتحقق من �أن مطالبات التعوي�ض املقدمة من امل�ست�أمن
حقيقية و�أن امل�ستندات املرفقة بها �سليمة و�أنها قدمت فور وقوع احلادث امل�ؤمن
منه ،وعليه كذلك �إذا ت�شكك يف �صحة املعلومات الواردة يف طلب التعوي�ض �أو �أن
امل�ستندات املرفقة غري �سليمة �أو ناق�صة فعلية �إبالغ امل�ؤمن فوراً لوقف �إجراءات
�صرف التعوي�ض (املادة  18من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني
بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،)2014ففي هذه احلالة
قدم ال�سم�سار م�ساعدته للم�ؤمن رغم �أنه وكيل عن امل�ست�أمن وميثل م�صاحله �إال
�أن ن�ص املادة � 18سالفة الذكر توجه خطابها لكل و�سطاء الت�أمني؛ �أي ال�سم�سار
ووكيل امل�ؤمن ،ولهذا حكم ب�أن ال�سم�سار قد ق�صر يف �أداء التزامه ب�إعالن طلب
التعوي�ض متى كان ي�ستطيع التحقق من �صحة البيانات التي �أخط�أ امل�ست�أمن عند
كتابتها يف طلب التعوي�ض � ،أي �أن دوره كوكيل عن امل�ست�أمن ال مينعه من �أداء
واجبه بح�سن نية فيو�ضح للم�ست�أمن الأخطاء التي �صدرت منه ،ويف نف�س الوقت
ينبه امل�ؤمن �إىل �أية معلومات غري �صحيحة ت�ؤثر يف قراره عند دفع مبلغ الت�أمني.
وال �شك �أن االلتزام بامل�ساعدة يزداد مداه عندما يفو�ض امل�ست�أمن ال�سم�سار يف
�إدارة عملية الت�أمني مبا تت�ضمنه من �إع��داد طلب التعوي�ض و�إب�لاغ امل�ؤمن بكل
(((

(1)Cass.Civ. 1, 10 déc. 1991, R.G.A.T. 1992. 188, obs. LANGÈ.
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معلومات احلادث امل�ؤمن �ضده ،لأنه يف هذه احلال �سيتحمل امل�س�ؤولية كاملة عن
التحقق من �صحة هذه البيانات و�إبالغها للم�ؤمن مبنتهى الدقة  ،كما عليه
واجب البحث عن كل العنا�صر والظروف التي قد ت�ؤثر يف تقييم احلادث  ،لأنه
خبري يف جمال الت�أمني وميار�س عمله كوكيل م�أجور ويلتزم بح�سن �أداء واجباته،
وبالتايل �سيتحمل م�س�ؤولية القيام ب�إبالغ امل�ؤمن ب�أي معلومات ناق�صة �أو غري
�صحيحة  ،كذلك ميتد هذا االلتزام �إىل م�ساعدة امل�ؤمن ب�إخباره بكل ما يعرفه
عن احلوادث ال�سابقة التي حدثت للم�ست�أمن حتى يتفادى حتمل م�س�ؤولية �إلغاء
الوثيقة ب�سبب التق�صري يف هذا الواجب  ،كما ُيعد ال�سم�سار م�ؤدياً اللتزامه
بامل�ساعدة متى ق��ام مبتابعة �أعمال امل�ؤمن وم�ساعدته على التو�صل �إىل حدود
الأخطار امل�ؤمن منها ،وكذلك حتديد مقدار الق�سط ،ومدة العقد ،وتذليل جميع
العقبات حتى يتم توقيع عقد الت�أمني من الطرفني  .والميكن اعتبار ال�سم�سار
مق�صراً يف �أداء هذا االلتزام متى �أبلغ امل�ؤمن معلومات غري �صحيحة �إذا �أثبت
�أن امل�ست�أمن �أعلن موافقته على هذه املعلومات �أم��ام امل�ؤمن �أو �أم��ام وكيله؛ لأن
امل�ست�أمن ي�صبح وحده م�س�ؤو ًال عنها وعن ما يرتتب عليها من �أ�ضرار  ،حيث
ا�ستغرق خط�ؤه خط�أ ال�سم�سار الذي مل يتحقق من �صحة هذه املعلومات ا�ستناداً
�إىل الت�أكيد ال�صادر من امل�ست�أمن.
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 17 mai 1982, D. 1982. IR. 451.
(2) T. Com. Paris, 10 fév. 1992, Jurisdata, no 040094.
(3) Rennes, 4 mai 1988, R.G.A.T. 1988. 481, note M. GUITTARD.
Cass. Civ. 1, 9 déc. 1986, R.G.A.T. 1987. 162.
Cass. Civ., 8 juill. 1986, R.G.A.T. 1986. 623, note P.S.M
Cass. Civ. 1, 19 janv. 1983, R.G.A.T. 1983. 508.
Cass. Civ. 1, 25 juin 1956, R.G.A.T. 1956. 256.
(4) Cass. Civ. 1, 26 fév. 1991, R.G.A.T. 1991. 431, note LANGÈ.
(5) Cass. Civ. 1, 10 déc. 1991, R.G.A.T. 1992. 188, obs. LANGÈ.
Cass. Civ. 1, 23 fév. 1971, R.G.A.T. 1971. 498.
(6) Cass. Civ. 1, 8 nov. 1989, R.G.A.T. 1990. 213, note MARGEAT et LANDEL.
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تطبيق االلتزام بالمساعدة في مجال الفحص:

يتحمل ال�سم�سار م�س�ؤولية التحقق مما �إذا كان امل�ؤمن قد قبل االقرتاحات
ال�ت��ي عر�ضها ط��ال��ب ال�ت��أم�ين يف ط�ل��ب ال �ت ��أم�ين ،وم ��ا �إذا ك ��ان �سيقوم بتغطيه
املخاطر  ،كما عليه �أن يبادر ب�سرعة �إخبار طالب الت�أمني بنتيجة ما تو�صل �إليه
من قبول �أو رف�ض ،كما عليه يف نف�س الوقت �أن يتحقق من توافر جميع ال�شروط
املطلوبة لتغطية املخاطر  ،و بالتايل يعترب خم ً
ال ب�أداء التزامه بامل�ساعدة متى
�أكد للم�ؤمن – على خالف احلقيقة – �أن هذه ال�شروط قد توافرت ب�أكملها � ،أو
�إذا قام ب�إخفاء احلوادث ال�سابقة التي حدثت لطالب الت�أمني متى كان من �ش�أنها
�أن ت�ؤثر يف قبول �أو رف�ض الت�أمني .
وبالتايل يتحمل ال�سم�سار م�س�ؤولية م�ساعدة كل من امل�ؤمن وامل�ست�أمن بفح�ص
كل ما ت�ستلزمه عملية الت�أمني من م�ستندات ،ولكن ثار الت�سا�ؤل حول مدى التزام
ال�سم�سار مب�س�ؤولية التحقق من حيازة طالب الت�أمني لرخ�صة قيادة تتفق مع
طبيعة ال�سيارة امل�ؤمن عليها ،فوجدنا �أحكاماً تذهب �إىل خروج هذا الفح�ص من
نطاق التزام ال�سم�سار بامل�ساعدة  ،ولكن �إذا ات�ضح �أنه كان يعلم بعدم التنا�سب بني
رخ�صة القيادة وطبيعة ال�سيارة فيقع عليه واجب تنبيه طالب الت�أمني �إىل عدم
قيادة ال�سيارة بهذه الرخ�صة وعليه �أن يو�ضح له املخاطر التي �ستلحق بعملية
الت�أمني نتيجة عدم التنا�سب  ،بينما اجتهت بع�ض الأحكام الأخرى �إىل القول �إ َّن
ال�سم�سار م�س�ؤول عن طلب ر�ؤية رخ�صة القيادة حتى يتحقق مما �إذا كانت تتنا�سب
(((

(((

(((

(((

(((
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(1) Cass. Civ. 1, 24 mars 1992, R.G.A.T. 1992. 411, note LANGÈ.
(2) Cass. Civ. 1, 24 mai 1965, BC. 1. no 327.
(3) Cass. Civ., 19 janv. 1983, R.G.A.T. 1983. 508.
(4) Cass. Civ. 1, 30 déc. 1991, RCA 1992. 112.
(5) Cass. Civ. 1, 3 mai 1979, R.G.A.T. 1980. 185.
(6) CA Orléans, 19 juin 1987, G.P. 2 sept. 1987.
64

مع ال�سيارة امل�ؤمن عليها  ،ولكن يبدو لنا �أن مثل هذا احلكم فيه ت�شدد غري
مقبول ونرى �أنه يكفي قيام ال�سم�سار بتنبيه طالب الت�أمني �إىل �ضرورة التنا�سب
بني الرخ�صة وطبيعة ال�سيارة ،ويف هذه احلالة يتحمل طالب الت�أمني م�س�ؤولية
�إخفاء حقيقة عدم التنا�سب عن امل�ؤمن مما يجعله �سيئ النية عند �إبرامه لعقد
الت�أمني ،وبالتايل ينبغي �أن يتحمل وحده م�س�ؤولية الأ�ضرار النا�شئة عن �سوء
نيته؛ لأن عقد الت�أمني من العقود التي ال تتطلب جمرد ح�سن النية عند �إبرامها
ولكنها تتطلب ح�سن النية ال�شديد ب�سبب طبيعته اخلا�صة ،و�أنه يعتمد اعتماداً
كلياً على املعلومات والبيانات التي يعلنها طالب الت�أمني ،وبالتايل ف�إن القانون
يلزمه عند الإدالء بتلك البيانات مبراعاة ح�سن النية بحر�ص وعناية �شديدين .
فااللتزام بامل�ساعدة ي�ستلزم يقظة خا�صة من ال�سم�سار عند درا��س��ة وثيقة
الت�أمني وك��ل ما حتويه من ��ش��روط ،وبالتايل ميكن اعتبار ال�سم�سار م�س�ؤو ًال
عن تق�صريه الذي �أدى لتوقيع امل�ست�أمن على وثيقة ال تت�ضمن قابلية امتدادها
لت�شمل تغطية لكل املخاطر التي يحتاج امل�ست�أمن �إىل الت�أمني �ضدها ،كما يعترب
م�س�ؤو ًال عن التق�صري يف البحث عن م�ؤمن �آخر يقبل تغطية كل املخاطر .
فلو كنا ب�صدد عقد ت�أمني ي�ستبعد من نطاقه املنقوالت امل�ؤجرة ،فيجب على
ال�سم�سار �أن ي�ساعد طالب الت�أمني بالن�صح وامل���ش��ورة ،على �إن�ه��اء عقد �إيجار
منقوالته ،حتى يتمكن م��ن �إدخ��ال�ه��ا يف ن�ط��اق عقد ال�ت��أم�ين متى ك��ان ملتزماً
مبقت�ضى عقد الو�ساطة مب�ساعدته يف الت�أمني على كل منقوالته .
(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 3 janv. 1985, Argus, 1985-17.
(((() د /نزيه املهدي – املرجع السابق – ص 226 ،225
(3)T. Civ. Bourg – en – Bresse, 3 mai 1955, J.C.P. 1955. 2. 8815.
(4) Cass. Civ. 3, 14 janv. 1998, RCA 1998. 145.
Paris, 17 janv. 1990, Jurisdata, no 020051.
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مدى التزام السمسار بالمعاينة:

يذهب �أغلب الق�ضاء والفقه الفرن�سيني �إىل �أن تنفيذ االلتزام بامل�ساعدة مينح
ال�سم�سار حق �إج��راء معاينة الأماكن املطلوب الت�أمني عليها للتحقق من توافر
العنا�صر الفنية لتفادي اخلطر امل�ؤمن �ضده ،فعليه �أن يحلل الأ�سباب املحتملة
لوقوع اخلطر ،و�أن يفح�ص ال�شروط الفنية حلدوث انفجار �أو حرائق ،و�أن يتابع
�إجراءات ت�صنيع املنتجات امل�ؤمن عليها.
ولكن يذهب جانب �آخر من الق�ضاء الفرن�سي �إىل خروج هذه املعاينات من
نطاق العمل الفني لل�سم�سار الذي يتمثل يف الو�ساطة وتقدمي الن�صح وامل�شورة
للعميل� ،أما �إذا �صدر تكليف من طالب الت�أمني لل�سم�سار ب�إجناز هذه املعاينات،
فعليه يف هذه احلالة حتمل م�س�ؤولية درا�سة املخاطر بفح�ص كل امل�ستندات التي
يقدمها له طالب الت�أمني ،وعليه زيارة الأماكن املطلوب الت�أمني عليها ،وبالتايل
�سيقع عليه التزام جديد وهو القيام بالفح�ص بجوار التزامات الو�ساطة املعتادة .
�أما فيما يتعلق مبوقف امل�شرع امل�صري فقد حظر على الو�سيط �إجراء املعاينات
بالن�ص يف املادة  8من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة
العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة 2014م ،وال�سبب يف ن�ص امل�شرع على هذا
احلظر هو �أن املعاينة عمل فني دقيق ال ي�ستطيع ال�سم�سار بخربته التي تنح�صر يف
الو�ساطة والن�صح �أن يقوم بكل ما حتتاج �إليهاملعاينات من خربة عملية وهند�سية
وحما�سبية واقت�صادية قد ال تتوافر لل�سم�سار ،ولهذا ق�صر امل�شرع ممار�سة هذه
املعاينات على خرباء املعاينة وتقدير الأ�ضرار ،وهذا هو ما يذهب �إليه امل�شرع الإماراتي
حيث ن�صت املادة  3من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  15ل�سنة  ،2013على �أنه (ال
يجوز لو�سيط الت�أمني �أن يجمع بني �صفته كو�سيط ت�أمني من جهة ،ووكيل ت�أمني �أو
ا�ست�شارى ت�أمني �أو خبري ك�شف وتقدير الأ�ضرار �أو اكتواري من جهة �أخرى).
(((

(1)T. Civ. Bourg-en-Bresse,, 3 mai 1955, J.C.P. 1955. 2. 8815.
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ويق�صد بخبري املعاينة وتقدير الأ�ضرار وفقاً لتعريف امل�شرع امل�صري ب�أنه كل
من يزاول مهنة الك�شف عن الأ�ضرار وتقديرها ،ودرا�سة �أ�سبابها ،ومدى تغطية
الوثيقة لهذه الأ�ضرار ،وكذلك تقدمي املقرتحات يف �ش�أن حت�سني و�سائل الوقاية
من الأخطار ،واملحافظة على مو�ضوع الت�أمني �إذا طلب منه ذلك (امل��ادة  68من
القانون  10ل�سنة  1981املعدل بالقانون رقم  91ل�سنة  ،)1995ون�ص امل�شرع على عقاب
كل من يبا�شر مهنة املعاينة وتقدير الأ�ضرار دون �أن يكون مقيداً يف ال�سجالت
اخلا�صة املن�صو�ص عليها يف قانون الإ�شراف والرقابة على الت�أمني( ،املادة  79من
القانون رقم  10ل�سنة  ،)1981بل �إن الالئحة التنفيذية لقانون الإ�شراف والرقابة
على الت�أمني يف م�صر وال�صادر بالقرار رقم  362ل�سنة  1996يف جمال تنظيمها ملهنة
خرباء املعاينة وتقدير الأ�ضرار ن�صت يف املادة  118على امل�ستندات التي ُتقدم لطلب
القيد يف �سجل خرباء املعاينة ،ومن �ضمن هذه امل�ستندات �إقرار من الطالب ب�أنه
ال عن �إحدى �شركات الت�أمني �أو عام ً
لي�س وكي ً
ال بها �أو له م�صلحة خا�صة فيها.
وب��ال�ت��ايل �أ�صبح م��وق��ف ال�سم�سار م��ن �إج ��راء املعاينات حم�ظ��وراً مبقت�ضى
الن�صو�ص الت�شريعية� ،أما املعاينة �أو الفح�ص امل�سموح لل�سم�سار القيام به؛ فمثاله
م�ساعدة امل�ست�أمن على �إبرام وثيقة جديدة وما ي�ستلزمه هذا التجديد من قيام
ال�سم�سار بالتحقق من ف�سخ �أو انتهاء مدة الوثيقة الأوىل قبل �أن ي�شرع يف اتخاذ
�إجراءات �إبرام الوثيقة اجلديدة  ،كما يجب عليه �أن يتحقق مما �إذا كانت الوثيقة
اجلديدة تقدم نف�س م�ستوى تغطية املخاطر الذي كانت تقدمه الوثيقة الأوىل
�إال �إذا كان امل�ست�أمن قد طلب منه تخفي�ض م�ستوى هذه التغطية .
وب�صدد جتديد الوثيقة يوجد اجت��اه فقهي ي��رى �أن هناك افرتا�ضاً م��ؤداه
�أن الوثيقة اجلديدة ال بد �أن ت�شمل تغطية كل املخاطر التي �شملتها الوثيقة
الأوىل ،و�إال �أ�صبح ال�سم�سار م�س�ؤو ًال عن �إثبات �أن طالب الت�أمني قد طلب منه
(((

(((

(1)Cass. Civ. 1, 13 mai 1985, R.G.A.T. 1985. 576.
(2) Cass. Civ. 1, 9 juill. 1974, R.G.A.T. 1975. 363, note J.B.
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تخفي�ض م�ستوى تغطية هذه املخاطر ونحن ن�ؤيد هذا ال��ر�أي ،ولكن يذهب
الق�ضاء عك�س ذلك فيتجه �إىل �إلزام طالب الت�أمني ب�إثبات �أنه طلب من ال�سم�سار
تغطية نف�س املخاطر يف الوثيقة اجلديدة � ،إال �أنه ميكن م�ساءلة ال�سم�سار عن
التق�صري يف �أداء واجب امل�ساعدة متى مل يلحظ وجود اختالف يف �شروط ال�ضمان
بني الوثيقتني ومل يخرب به طالب الت�أمني  ،كذلك ميكن م�ساءلة ال�سم�سار
عن اخلط�أ املهني اجل�سيم متى �أهمل يف جتديد الوثيقة و�أهمل تعليمات طالب
الت�أمني يف هذا ال�صدد ،حتى ولو �أراد �أن يربر هذا التق�صري ب�أنه خ�شي من �إنهاء
ال�ضمان ال��ذي حتققه الوثيقة الأوىل  ،لأن يف ه��ذا التق�صري �إخ�لال بواجب
امل�ساعدة الذي يفر�ض عليه �ضرورة ال�سعي لتجديد الوثيقة.
كذلك الأمر لو قام امل�ؤمن بف�سخ الوثيقة ،فرنى �أن ال�سم�سار ملتزم بال�سعي
لإبرام وثيقة جديدة حتقق للم�ست�أمن الأمان الذي كان يتمتع به يف ظل الوثيقة
الأوىل .
ويف حالة حتقق اخلطر امل�ؤمن �ضده فتتحقق م�ساعدة ال�سم�سار للم�ست�أمن
على �إع��داد امللف والبيانات اخلا�صة باخلطر ،ثم قيامه بنقل هذه املعلومات يف
�أ�سرع وقت  ،ثم يتوىل متابعة امل�ؤمن للت�أكد من قيامه بتحديد خبري ليتوىل
املعاينة وتقدير الأ�ضرار.
�أم��ا يف حالة رف�ض امل�ؤمن قبول حتمل احل��ادث و�صرف مبلغ الت�أمني فعلى
ال�سم�سار �أن ي�سارع �إىل �إخبار امل�ست�أمن بهذا الرف�ض ،و�أن يقوم مبراجعة امل�ؤمن
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) PAUFFIN DE SAINT – MOREL, note R.G.A.T. 1989. 429.
(2) Cass. Civ. 1, 21 fév. 1989, R.G.A.T. 1989. 427.
(3) Cass. Civ. 1, 20 jonv. 1987, R.G.A.T. 1987. 278.
(4) Paris. 2 Oct. 1991. Jurisdata, no 023816.
(5) Cass. Civ. 1, 25 mai 1987, R.G.A.T. 1987. 483.
(6) Cass. Civ. 1, 25 mai 1987, R.G.A.T. 1987. 483.
Bordeaux, 13 mai 1985, Jurisdata, no 041795.
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يف رف�ضه �شارحاً له ظروف احلادث وعار�ضاً لوجهة نظر امل�ست�أمن ،ويف �أثناء كل
هذه الإجراءات عليه �إحاطة امل�ست�أمن علماً بكل ما يدور من مفاو�ضات مع امل�ؤمن،
ويف حالة ف�شل هذه املفاو�ضات عليه �أن ين�صح امل�ست�أمن ب�ضرورة اللجوء للق�ضاء
مو�ضحاً له مواعيد التقادم اخلا�صة بدعواه .
و�إن ال�سم�سار كوكيل للم�ست�أمن فيدخل يف نطاق التزامه بامل�ساعدة ،القيام
ب�سداد �أق�ساط الت�أمني نياب ًة عنه ،ويقدم للم�ست�أمن �إي�صا ًال معتمداً من امل�ؤمن
بجميع املبالغ �أو ال�شيكات التي يكون قد ت�سلمها منه حتت ح�ساب ق�سط الت�أمني
(امل ��ادة  17من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة
العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،2014واملادة  15من قرار هيئة الت�أمني
الإماراتية رقم  15ل�سنة  ،)2013كذلك ميتد نطاق االلتزام بامل�ساعدة عندما يتلقى
ال�سم�سار من �شركة الت�أمني �شيكاً مببلغ التعوي�ض امل�ستحق للم�ست�أمن عند حتقق
اخلطر ،فعليه يف هذه احلالة �أن يبادر بت�سليم هذا ال�شيك للم�ست�أمن ،ولكن قد
يحدث �أن ير�سل امل�ؤمن �شيك التعوي�ض عن طريق الربيد العادي غري امل�سجل،
فتتم �سرقة ه��ذا ال�شيك و�صرفه من قبل الغري ،فهنا يثور الت�سا�ؤل عن مدى
م�س�ؤولية ال�سم�سار وامل��ؤم��ن عن ه��ذا الأم ��ر ،فعندما عر�ضت ه��ذه امل�س�ألة على
حمكمة النق�ض الفرن�سية ق��ررت �أن خطر �سرقة �شيك يت�ضمن مبلغاً كبرياً،
ومر�س ً
ال عن طريق الربيد العادي هو خطر متوقع وال يعترب قوة قاهرة ،وكان
ينبغي على امل�ؤمن �أن ي�ستعمل الطرق الأك�ثر �أمناً والتي توفرها �إدارة الربيد،
وبالتايل يعترب امل�ؤمن متحم ً
ال م�س�ؤولية هذا االختيار اخلاطئ لو�سيلة �إر�سال
ال�شيك  ،وبالتايل لن يتحمل ال�سم�سار م�س�ؤولية ه��ذا الت�صرف اخلاطئ من
امل�ؤمن �إ�ضافة �إىل عدم �صدور خط�أ ميكن ن�سبته �إليه.
ويقف التزام ال�سم�سار بامل�ساعدة يف اللحظة التي يعلن فيها امل�ست�أمن رف�ضه
(((

(((

(1) Bordeaux, 27 fév. 1992, Jurisdata, no 043750.
(2) TGI Paris, 21 juin 1989. G.P. 1989. 2 . 534.
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لقبول هذه امل�ساعدة ،وقد يكون هذا الرف�ض �صريحاً ،وميكن �أن يكون �ضمنياً
كقيام امل�ست�أمن ب�إبداء رغبته يف مقا�ضاة ال�سم�سار وامل�ؤمن معاً ،ففي هذه احلالة
انتهى واجب ال�سم�سار بامل�ساعدة ،وبالتايل ال ميكن حتميله م�س�ؤولية ترك مدة
تقادم دعاوى امل�ست�أمن �ضد امل�ؤمن تنق�ضي دون �أن ينبهه لذلك �أو رف�ضه توجيه
الن�صح له .
(((

المطلب الخامس

التزام السمسار بواجب األمانة

�إن ح���س��ن ال�ن�ي��ة يف تنفيذ �أي ع�ق��د م��ن ال�ع�ق��ود يتطلب ت��واف��ر الأم ��ان ��ة يف
املتعاقدين  ،ويف جمال الت�أمني جند �أن عقد الت�أمني من العقود التي ت�ستلزم
ح�سن النية ال�شديد نظراً العتماده كلياً على املعلومات والبيانات التي يف�ضي بها
طالب الت�أمني  ،وفيما يتعلق بال�سم�سار ف�إن واجب ح�سن النية يلزمه بالتعاون
مع امل�ست�أمن وامل�ؤمن لتحقيق م�صلحة كل طرف منهما ،وعليه �أن يتجنب �إحداث
�أي �ضرر غري م�شروع لكل من طريف عقد الت�أمني؛ لأن هذا العقد ي�ستلزم قدراً
كبرياً من الثقة بني جميع من لهم �صلة به.
وتطبيقاً ل�ه��ذا ي�ج��ب �أن ي�ل�ت��زم ال�سم�سار ب��احل�ف��اظ ع�ل��ى ��س��ري��ة املعلومات
والبيانات التي يقدمها له طالب الت�أمني �أو تت�ضمنها الأوراق وامل�ستندات اخلا�صة
بعملية الت�أمني ،وال يجوز له الإدالء للغري بهذه املعلومات �أو البيانات فيما عدا
تلك التي يقف عليها وتكون معلومة �أ�ص ً
ال للغري �أو يكون طالب الت�أمني قد �أجاز
له الإدالء بها� ،أو تلك التي ت�صل لعلمه عن طالب الت�أمني ويهم �شركة الت�أمني
(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 24 mars 1992, R.G.A.T. 1992. 402, obs. LANGÈ.
(2) Paris, 30 juin 1982, G.P. 1983. 1. 176, note MARGEAT.
((( د .نزيه املهدي – املرجع السابق ص .226 ،225
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الوقوف عليها التخاذ قرارها ب�ش�أن قبول الت�أمني �أو رف�ضه� ،أو تلك التي يديل بها
بناء على �إذن املحكمة �أو مبوجب قرار منها (الفقرة  3من املادة  15من قرار هيئة
الت�أمني الإماراتية رقم  15ل�سنة .)2013
كما يفر�ض واج ��ب الأم��ان��ة على ال�سم�سار ع��دم نقل �أي معلومات خاطئة
للم�ؤمن من �ش�أنها الت�أثري يف قراره  ،كما �أن واجب الأمانة يف توجيه الن�صح
يبدو ظاهراً عندما يحث ال�سم�سار طالب الت�أمني على �إب��رام عقد يحقق جميع
احتياجاته وطلباته الت�أمينية ،كما عليه �أن يعلمه مبا �إذا كانت له روابط مالية
ب�شركة الت�أمني التي ير�شحها للتعاقد معها ،متى كان من �ش�أن هذه الروابط �أن
ت�ؤثر يف عالقة ال�سم�سار بطالب الت�أمني.
(((

المبحث الثاني

التزامات طالب التأمين
المطلب األول

مدى التزام طالب التأمين بتوقيع عقد التأمين

يف �أغلب الأحوال ي�صبح ال�سم�سار وكي ً
ال لطالب الت�أمني ،فينوب عنه يف �إعالن
املخاطر للم�ؤمن � ،أو يف دفع �أق�ساط الت�أمني  ،ف�إذا دفع هذه الأق�ساط من ماله
(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 13 nov. 1996, Argus, 27 déc. 1996, obs. G. DEFRANCE.
(2) Cass.Civ.,10 déc. 1991, R.G.A.T. 1992. 189.
Cass. Civ. 1, 15 mai 1990, R.G.A.T. 1991. 48, note J. BIGOT.
Cass. Civ. 1, 25 ovr. 1990, R.G.A.T. 1990. 543. Note MARGEAT et LANDEL.
Cass. Civ. 1, 10 juill. 1973, R.G.A.T. 1974. 206.
(3) Cass. Com., 26 mai 1992, R.G.A.T 1993. 396, note D. LANGÈ.
Cass civ. 1, 13 janv. 1987, R.G.A.T. 1987. 164.
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اخلا�ص كان له حق الرجوع على امل�ست�أمن ال�سرتدادها  ،وبالتايل ميكن االحتجاج
يف مواجهة طالب الت�أمني ب�أي �شرط من �شروط الوثيقة تفاو�ض ب�ش�أنه ال�سم�سار
ب�صفته وكي ً
ال  ،حيث ميكن يف هذه احلالة الدفع دائماً بعلم ال�سم�سار .
ولكن وكالة ال�سم�سار لطالب الت�أمني ال ميكن �أن تبلغ مرحلة التوقيع نيابة
ع��ن امل��وك��ل على وثيقة ال�ت��أم�ين؛ لأن امل�شرع امل�صري ن�ص على حظر ممار�سة
الو�سيط لهذا الت�صرف يف املادة  21من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء
الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة ،2014بينما مل
يرد ن�ص مماثل يف القوانني والقرارات املنظمة للت�أمني و�أعمال الو�ساطة يف دولة
الإم ��ارات ،ونف�س املوقف جنده يف الت�شريع الفرن�سي فلم يرد مثل هذا احلظر
�إال �أن هناك عرفاً م�ستقراً يف جمال الت�أمني الربي برف�ض �إعطاء الو�سيط هذه
ال�صالحية .
و�إذا ثار نزاع حول وجود وكالة لل�سم�سار عن طالب الت�أمني فعلى من يدعي
وجودها عبء �إثباتها �سواء �أكان ال�سم�سار �أم طالب الت�أمني �أم امل�ؤمن �أم الغري ،
لأنه ال يكفي �إثبات وجود عقد و�ساطة لال�ستدالل منه على وجود عقد الوكالة ،
ولهذا فقد رف�ضت حمكمة النق�ض الفرن�سية حكماً انتهى �إىل القول �إ َّن عقد
الو�ساطة يف جمال الت�أمني يت�ضمن يف ذاته توكي ً
ال لل�سم�سار يف مبا�شرة �إجراءات
(((

(((

(((

(((

(((
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(1)Cass. Civ. 1, 3 oct. 1995, R.G.D.A. 1996. 504, obs. LANGE.
((( د .محمد شكري رسور – املرجع السابق – ص .248
(3)Cass. Civ. 1, 9 mai 1996, R.G.D.A. 1996. 593.
Cass. Civ. 9 dés. 1992, R.G.A.T. 1993. 398, note D. LANGE.
Cass. Civ. 1, 24 mars 1992, R.G.A.T. 1992. 409.
Cass. Civ. 1, 28 avr. 1971, R.G.A.T 1972. 54.
(4)Cass. Civ. 1, 25 juin 1956. R.G.A.T. 1956. 256.
(5) Reims, 12 juin 1985, G.P. 1985. 2. 764, note ROZIER.
Paris, 18 mars 1960, D. 1960, somm. 88.
Douai, 12 nov. 1953, D. 1954. 63.
(6) Cass. Com., 24 fév. 1981, R.G.A.T. 1982. 49.
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الت�أمني  ،كما �أكدت يف حكم �آخر �أن القا�ضي ال ميكنه ا�ستخال�ص �صفة الوكالة
ملجرد �أن وثيقة الت�أمني �أ�شارت �إىل وجود و�ساطة لأحد ال�سما�سرة يف �إبرام عقد
الت�أمني .
وكما ر�أينا �أن وكالة ال�سم�سار ال جتيز له التوقيع نياب ًة عن طالب الت�أمني ،بل
ال بد من توقيع املوكل حتى ينعقد عقد الت�أمني ،ولكن يثور يف هذا ال�صدد ت�سا�ؤل
حول مدى التزام املوكل بتوقيع عقد الت�أمني الذي طلب من ال�سم�سار التو�سط
يف �إبرامه ،فهل يوجد عليه التزام بقبول هذه الوثيقة ملجرد �أنه كلف ال�سم�سار
بالتو�سط يف �إبرامها �أم ال؟
و�إن االجابة عن هذا الت�سا�ؤل تتوقف على حتديد م�ضمون التعليمات التي
�أ� �ص��دره��ا ط��ال��ب ال�ت��أم�ين لل�سم�سار ،فلو ك��ان��ت التعليمات حت��دد ن�ط��اق مهمة
ال�سم�سار يف جمرد درا�سة املخاطر وم��دى �إمكانية الت�أمني �ضدها دون �أن يلزم
طالب الت�أمني نف�سه بتوقيع الوثيقة ،فال �شك �أن��ه ي�صبح غري ملتزم بتوقيع
الوثيقة التي ير�شحها له ال�سم�سار وكذلك لن يلتزم بدفع عمولة له؛ لأنه جتاوز
حدود مهمته ،ولكن يتحمل �سداد �أجر القيام بالدرا�سة فقط  ،ويف نف�س الوقت
ال ي�ستطيع ال�سم�سار االعرتا�ض على قيام طالب الت�أمني بتكليف �سم�سار �آخر
بالو�ساطة لإبرام عقد الت�أمني.
لكن لو افرت�ضنا �أن املهمة التي كلف بها ال�سم�سار متثلت يف �إع ��داد درا�سة
املخاطر ثم التو�سط لإبرام عقد الت�أمني� ،إال �أن طالب الت�أمني كلف �سم�ساراً �آخر
بنف�س هذه املهمة وال��ذي جنح بالفعل يف تر�شيح وثيقة القت قبو ًال من طالب
الت�أمني ،فال ميلك ال�سم�سار الأول االعرتا�ض على هذا الأم��ر؛ لأن منع طالب
(((

(((

(((

(1) Cass. Civ., 30 sept. 1997, Argus. 21 nov. 1997.
(2)Cass. Civ. 1, 13 mai 1997, R.C.A. 1997. 285.
ويف نفس املعنى:
Cass. Civ. 1, 7 janv. 1997, R.G.D.A. 1997. 1126, obs. LANGE.
(3) Paris, 28 mai 1927, Rec. Per. Ass. 1927. no 8.
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الت�أمني من التعاقد مع �سم�سار �آخر هو قيد على حريته يف التعاقد ويحتاج �إىل
ن�ص خا�ص يقرر هذا القيد ،وبالتايل لو مل ين�ص عليه فلن ي�ستطيع ال�سم�سار
االعرتا�ض على م�سلك طالب الت�أمني .
بينما لو �أ�صدر طالب الت�أمني تعليمات حم��ددة لل�سم�سار ،وح��دد له �شروط
الت�أمني ،كما حدد له �شركة الت�أمني التي يرغب يف التعاقد معها ،ففي هذه احلالة
ال ي�ستطيع رف�ض توقيع عقد الت�أمني الذي ر�شحه له ال�سم�سار متى توافرت فيه
كل ما �أ�صدره من تعليمات و�شروط ،و�إال حتمل م�س�ؤولية تعوي�ض ال�سم�سار عما
فاته من ك�سب نتيجة فقده للعمولة ب�سبب عدم �إبرام عقد الت�أمني ،و�أي�ضاً يتحمل
م�س�ؤولية تعوي�ضه عن النفقات التي تكبدها لإعداد عقد الت�أمني وتعوي�ضه عن
التع�سف يف �إنهاء عقد الوكالة دون مربر .
و�إن كنا نرى عدم وجود �أي �إل��زام على طالب الت�أمني يجربه على �إب��رام عقد
الت�أمني� ،إال �أننا نرى �أنه قد �أخط�أ بعدم تنفيذه عقد الو�ساطة حيث �أثبت �سوء
نيته عندما ترك ال�سم�سار ينجز عمله يف الوقت الذي قرر فيه عدم قبول الوثيقة
التي �سري�شحها له ال�سم�سار الذي نفذ كل تعليماته .
(((

(((

(((

(1) Paris, 17 avr. 1912, Rec. Per. Ass. 1912. 257.
T. Com. Seine, 27 nov. 1904, Jour. Ass. 1905. 540.
(2)Cass. Com., 30 juin 1992, B.C. 4. no 258.
JEANDIDIER, “L’exécution forcée des obligations contractuelles de faire”. R.T.D.C.
1976. 700.
(3)T. Com. Seine, 27 fév. 1956, R.G.A.T. 1956. 139, note A.B.
T.Civ. Èpinay, 28 fév. 1935, G.P. 1936. 1. 156.
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المطلب الثاني

التزام طالب التأمين بالتعاون

يجب على طالب الت�أمني �أن يتعاون مع ال�سم�سار ب�أن يقدم له كل الو�سائل
واملعلومات التي ت�ساعده على �إجناز مهمته  ،كما عليه �أن يبد�أ يف الوفاء بالتزاماته
النا�شئة عن عقد الت�أمني كدفع الأق�ساط  ،كما يلتزم ب�أن يخرب ال�سم�سار ب�أي
تغيري يطر�أ على عنا�صر عقد الت�أمني كطبيعة ومدى املخاطر امل�ؤمن �ضدها.
و�أي�ضاً عليه �أن يقر�أ الوثيقة جيداً قبل التوقيع عليها ،و�أن ي�ستف�سر من
ال�سم�سار عن �أي �شيء يرغب فيه حتى ال يحمل ال�سم�سار م�س�ؤولية عدم �إي�ضاح
�أي غمو�ض بالوثيقة  ،ويف حالة جتديد الوثيقة فعليه �أن يخرب ال�سم�سار مبا
�إذا كانت املخاطر قد تزايدت ،كما عليه �أن يخربه بكل العنا�صر الأ�سا�سية للعقد
الذي يرغب يف �إبرامه ،وما �إذا كان يريد �أن يغري مقدار ال�ضمانات التي متنحها
له الوثيقة الأوىل � ،أو �أن يحدد له املخاطر الأ�سا�سية التي يرغب يف تغطيتها
بنف�س �شروط الوثيقة الأوىل.
(((

(((

(((

(((

(1) CA Paris, 13 janv. 1984, Jurisdata, no 020830.
(2) T. Com. Seine, 18 fév. 1963, DMF 1964. 167.
(3)Cass. Civ. 1, 3 janv. 1985, R.G.A.T. 1985. 375.
Angers, 8 juill. 1981, Jurisdata, no 040641.
Cass. Civ. 1, 26 avr. 1977, R.G.A.T. 1978. 219.
(4) Cass. Civ. 1, 12 fév. 1989, R.G.A.T.1989. 427.
Cass. Civ. 1, 4 mars 1986, R.G.A.T. 1986. 251.
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المطلب الثالث
التزام طالب التأمين بتنفيذ عقد الوساطة بحسن نية

لو كانت الوكالة القائمة بني ال�سم�سار وطالب الت�أمني غري حمددة املدة ،فمن
حلظة قبول طالب الت�أمني للخدمات التي يقدمها له ال�سم�سار تنفيذاً لتعليماته،
ولتلبية احتياجاته يف جمال التغطية الت�أمينية ،فال ي�ستطيع دون مربر م�شروع
وب��دون تع�سف يف ا�ستعمال حقه �أن ينهي عقد الوكالة �أو �أن يكلف �سم�ساراً �آخر
ب��إجن��از نف�س املهمة التي �سبق وكلف بها ال�سم�سار الأول ،وه��ذه النتيجة تن�ش�أ
ك�أثر لعقد الوكالة ،وكنتيجة لعدم �إمكانية ف�سخ عقد غري حمدد املدة دون �سبب
م�شروع ،و�ضد مبد�أ ح�سن النية يف تنفيذ العقد الذي ن�صت عليه امل��ادة  148من
القانون امل��دين امل�صري وامل��ادة  246من قانون املعامالت املدنية لدولة الإم��ارات
العربية املتحدة ،وبالتايل يحق لل�سم�سار احل�صول على تعوي�ض عن ف�سخ عقد
الوكالة دون �سبب م�شروع.
بينما لو كانت الوكالة حم��ددة امل��دة ،و ُن�ص يف العقد على �إمكانية جتديدها
ب�شكل �ضمني �إال �إذا قرر �أحد الطرفني �إنهاءها قبل نهاية مدتها ب�شهر مث ً
ال ،فال
�شك �أن طالب الت�أمني يعترب م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية عقدية �أمام ال�سم�سار متى ف�سخ
عقد الو�ساطة قبل انتهاء مدته دون �سبب م�شروع .
فلو افرت�ضنا �أن امل�ست�أمن طلب من ال�سم�سار البحث له عن م�ؤمن جديد حتى
يربم معه عقداً �أف�ضل يف �شروطه من تلك التي مينحها له عقد الت�أمني القائم
الذي قرر ف�سخه والذي مت �إبرامه بو�ساطة هذا ال�سم�سار ،ف�إذا ر�شح له ال�سم�سار
وثيقة جديدة �صادرة من م�ؤمن جديد وتت�ضمن �شروطاً �أف�ضل من تلك الواردة
بالوثيقة املف�سوخة ،ف�إن امل�ست�أمن يعترب م�س�ؤو ًال عن رف�ضه للوثيقة التي ر�شحها
له ال�سم�سار ،ويعترب هذا الرف�ض �سبباً غري م�شروع لف�سخ عقده مع الو�سيط،
(((

(1) Cass. Com., 26 mai 1992 , R.G.A.T. 1993. 396.
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متى ثبت �أن رف�ضه لهذه الوثيقة ن�ش�أ عن قبوله لوثيقة جديدة قدمها له امل�ؤمن
امل�صدر للوثيقة القدمية ،ففي هذه احلالة �سيتحمل امل�ست�أمن م�س�ؤولية تعوي�ض
ال�سم�سار عن ف�سخ عقد الو�ساطة ،وي�شمل هذا التعوي�ض ما حلق ال�سم�سار من
خ�سارة وما فاته من ك�سب .
(((

المطلب الرابع
التزام طالب التأمين بعدم منافسة السمسار
بطريقة غير مشروعة

م��ن اجل��ائ��ز قانوناً �أن تقوم جماعة م��ن عمالء �أح��د ال�سما�سرة م��ن طالبي
الت�أمني ب�إن�شاء مكتب و�ساطة ت�أمينية خا�ص بهم لكي يربموا وثائق ت�أمينهم من
خالله ،كذلك يجوز لهم االتفاق مع �شركات الت�أمني على ح�صول مكتبهم على
عمولة ت�ساوي العمولة التي يتقا�ضاها ال�سم�سار.
ف�ه��ذه �أم ��ور ج��ائ��زة وال ي�ج��وز لل�سم�سار ال ��ذي ت��رب�ط��ه ب�ه��م ع�ق��ود و�ساطة
االع�ترا���ض على ذل��ك ،كما ال ي�ستطيع االدع ��اء ب ��أن ��ض��رراً �أ�صابه؛ لأننا ب�صدد
مناف�سة م�شروعة  ،ولكن لو ُفر�ض �أن هذا املكتب حدد �سعراً للعمولة يقل عن
تلك التي يتقا�ضاها ال�سم�سار لكي يح�صل على كل �أعمال الو�ساطة ويحرم منها
ال�سم�سار ،فيعترب هذا من قبيل املناف�سة غري امل�شروعة ،وهو �أمر يتعار�ض مع
التزام طالب الت�أمني بعدم الإ�ضرار مب�صلحة ال�سم�سار دون �سبب م�شروع.
(((

(1) Cass. Com., 11 Oct. 1961, R.G.A.T. 1962. 176.
(2)Cass. Civ., 3 juin 1980, R.G.A.T. 1981. 367.
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المطلب الخامس
عزل السمسار

يربم عقد الو�ساطة الت�أمينية ملدة غري حمددة ،وبالتايل يجوز لطالب الت�أمني
ف�سخ ه��ذا العقد يف �أي وق��ت ب ��الإرادة املنفردة  ،ولكن �إذا اعتربنا �أن الوكالة
ال�صادرة لل�سم�سار ذات نفع ع��ام لكل من طرفيها فال ي�ستطيع طالب الت�أمني
�إنهاءها ب��إرادت��ه املنفردة ،بل ال بد من االتفاق مع ال�سم�سار على ذلك � ،إال �أن
هناك بع�ض الآراء ترف�ض االعرتاف ب�صفة النفع العام لهذه الوكالة  ،وترى �أنه
يكفي ب�صددها الإخطار امل�سبق للف�سخ� ،إال �أن حمكمة النق�ض الفرن�سية رف�ضت
هذا االجتاه وذهبت �إىل تكييفها ب�أنه وكالة ذات نفع عام  ،لأنها حتقق م�صلحة
خا�صة لكل من طرفيها ،وبالتايل ال يجوز �إنها�ؤها بالإرادة املنفردة.
ولكن يبدو �أننا ال نواجه وكالة ذات نفع عام؛ لأن ال�سم�سار رغم قيامه بدور
الوكيل� ،إال �أن امل�شرع حظر عليه مبا�شرة �أهم ت�صرف نياب ًة عن طالب الت�أمني وهو
�إمكانية التوقيع نياب ًة عنه وفقاً لن�ص املادة  21من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط
و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة 2014م،
كذلك ال ميكنه احللول حمل طالب الت�أمني يف قبول مقدار الق�سط ،وبالتايل
فجوهر العقد هو الو�ساطة ولكنها و�ساطة م�صحوبة بتقدمي بع�ض اخلدمات
لطالب الت�أمني ،مما يجعل �أعمال الوكالة حتتل املرتبة الثانية بينما تت�صدر
(((
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(1) Cass. Civ. 1 , 17 juill 1987, R.G.A.T. 1988. 138. Note J.BIGOT.
Paris, 22 mars 1958, R.G.A.T. 1959. 47.
(2) Cass. Civ. 1, 7 juill. 1983, BC. 4. 209.
Cass.Com., 10 nov. 1959, J.C.P. 1960. 2. 509.
Cass. Com., 13 Oct. 1959, G.P. 1959. 0286.
(3) D. LANGÈ, note R.G.A.T. 1993. 397.
(4) Cass. Civ., 17 Juill. 1987, R.G.A.T. 1988. 138, note J.BIGOT.
78

الو�ساطة �أعمال ال�سم�سار ،وكذلك ال يكفي القول بوجود �أجر عن الوكالة للقول
ب�أنها وكالة ذات نفع عام؛ لأن هذا الأجر يدفع يف الأ�صل مقابل �أعمال الو�ساطة
ب�صفة �أ�صلية ،وبالتايل نرى �أننا �أمام عقد و�ساطة يجوز �إنها�ؤه بالإرادة املنفردة
لطالب الت�أمني� ،إال �أنه يلزم �أن ال يكون طالب الت�أمني متع�سفاً يف ا�ستعمال هذا
احل��ق و�إال حتمل م�س�ؤولية ه��ذا التع�سف ،وبالتايل ن��رى �أن طالب الت�أمني لن
يتمكن من الوكالة ب�إرادته املنفردة �أو �أن يرف�ض جتديدها دون �أن يعلن ال�سم�سار
برغبته يف ذلك.
المبحث الثالث

عالقة السمسار بشركة التأمين

وفقاً لن�ص امل��ادة  38من الالئحة التنفيذية لقانون الإ�شراف والرقابة على
الت�أمني امل�صري وال�صادرة بالقرار رق��م  362ل�سنة  ،1996ينبغي على كل �شركة
ت�أمني �أن مت�سك بعدة �سجالت منها �سجل الو�سطاء ،وتقيد به البيانات التالية
اخلا�صة بالو�سطاء الذين يتو�سطون يف عقد عمليات الت�أمني حل�سابهم ،يثبت فيه
مايلي:
y yا�سم الو�سيط وعنوانه.
y yرقم وتاريخ قيد الو�سيط ب�سجل و�سطاء الت�أمني بالهيئة.
y yتاريخ �آخر جتديد.
�y yأي بيانات �أخرى ترى ال�شركة �إ�ضافتها.
وعلى ال�شركة �أن ت�سلم ك ً
ال منهم تذكرة �إثبات �شخ�صية يدون فيها رقم قيده
بالهيئة ،وعلى الو�سيط �أن يرد هذه التذكرة لل�شركة متى طلبت منه ذلك .ويف
�سجل االتفاقيات ال��ذي تقيد به جميع عمليات �إع��ادة الت�أمني ال ��واردة لل�شركة
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حملياً �أو من اخلارج ،فيجب �أن ي�شمل ا�سم الو�سيط الذي تو�سط يف عقد العملية
�إن وج��د .فلو اعتمدت �شركة الت�أمني �أح��د ال�سما�سرة للتو�سط يف عقد عمليات
ت�أمني حل�سابها فيجب �أن ت�سجل ا�سمه لديها ،و�أن تعطيه دلي ً
ال على ذلك وهو
ما عرب عنها امل�شرع بتذكرة �إثبات ال�شخ�صية ،ولكن لي�س معنى قيد ال�سم�سار
يف �سجالت ال�شركة �أن يتم فر�ض هذا ال�سم�سار على طالب الت�أمني ،بل لطالب
الت�أمني كامل احلرية يف �أن يختار هذا ال�سم�سار �أو غريه.
و�أي�ضاً ال يوجد التزام على ال�سم�سار ب��أن ير�شح لطالب الت�أمني ال�شركة التي
دون ا�سمه يف �سجالتها ،بل لل�سم�سار حرية ممار�سة عمله فله �أن يختار �شركة �أخرى
لإبرام الوثيقة ،ولكن لو قام برت�شيح ال�شركة التي قيدته يف �سجالتها فعليه �أن يخرب
طالب الت�أمني بعالقته بهذه ال�شركة ومب�صلحته يف �إب��رام الوثيقة معها ،وعليه يف
هذه احلالة االلتزام بتمثيل م�صالح كل من امل�ؤمن وامل�ست�أمن متثي ً
ال عاد ًال.
ويحق لل�سم�سار توجيه النقد لأي وثيقة ت�صدر من �أي �شركة ت�أمني �أخرى
�أو ينتقد مقدار العمولة التي حتددها للتعامل مع و�سطائها ،ولكن يجب �أن
يكون هذا النقد عاد ًال و�أن يهدف من ورائه �إىل �إب��راز ال�سمات املختلفة للوثائق
والتغطيات التي يتو�سط يف �إبرامها ( املادة /16ج من القواعد احلاكمة ملمار�سة
ن�شاط و�سطاء ال�ت��أم�ين ب�ق��رار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رق��م 23
ل�سنة ،)2014لأ َّن ال�سم�سار عندما يلتزم مب�ساعدة طالب الت�أمني بتوجيه الن�صح
له ،فيحق له �إجراء املقارنة بني وثائق الت�أمني املختلفة ل�شركات الت�أمني الأخرى،
حتى يو�ضح لطالب الت�أمني مزايا الوثيقة التي يتو�سط يف �إبرامها ،وهذا الأمر
ال يثري م�س�ؤولية ال�سم�سار مادام ميار�سه يف نطاق املو�ضوعية ،بل ميكن القول �إن
هذه املقارنة تعترب جزءاً من مهمة ال�سم�سار مل�ساعدة طالب الت�أمني على ح�سن
االختيار .
(((

(1) CA Bruxelles, 11 fév. 1933, R.G.A.T. 1935. 903.
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ويف نف�س الوقت من حق �شركة الت�أمني رف�ض �أي اقرتاح يتقدم به ال�سم�سار
لها لإب��رام �إح��دى الوثائق؛ لأن لل�شركة حرية القبول �أوالرف�ض نظراً لبع�ض
االعتبارات اخلا�صة بها ،كرف�ضها تغطية نوع معني من املخاطر� ،أو �أن قدرتها
املالية ل��ن تتيح لها ال��دخ��ول يف بع�ض خماطر �إب ��رام عقود �ضخمة ،ول��ذل��ك ال
ي�ستطيع ال�سم�سار �أن يرجع على �شركة الت�أمني بالتعوي�ض عن رف�ضها قبول
عملية الت�أمني التي يو�سط فيها متى كان الرف�ض قائماً على �أ�سباب م�شروعة .
ولكن يجب على �شركة ال�ت��أم�ين �أن مت��ار���س ه��ذا احل��ق دون م�سا�س ب�سمعة
ال�سم�سار و�إال �ستتحمل م�س�ؤولية ما ي�صيبه من �ضرر ب�سبب هذا امل�سا�س� ،إ�ضافة
�إىل فقده للعمولة التي كان ينتظرها من �إبرام الوثيقة .
وحتى يف جمال الت�أمني الإجباري متلك �شركة الت�أمني رف�ض طلب الت�أمني
املقدم من الو�سيط؛ لأن هذا الطلب ال يلزم �شركة الت�أمني ب�أي �شيء (املادة L
 2-122من تقنني الت�أمني الفرن�سي) ،ولكن يرى الق�ضاء يف هذه احلالة �ضرورة
قيام ال�شركة بتنبيه طالب الت�أمني �إىل رف�ض طلبه و�إال حتملت م�س�ؤولية الأ�ضرار
التي قد تلحق به .
ولكن رف�ض �شركة الت�أمني قبول الطلب املقدم من ال�سم�سار يلزمها باالمتناع
عن قبول نف�س الطلب من و�سيط �آخر و�إال اعترب رف�ضها للطلب الأول تدلي�ساً،
كما �أن العرف املتبع يف جمال الت�أمني يفر�ض على ال�شركة هذا االلتزام  ،ولكن
ي�شرتط لتطبيق هذا العرف �أن يكون الطلب الثاين هو نف�سه الطلب الأول بكل
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) T. Com. Seine , 12 avr. 1925, Rec. Per. 1925. 139.
T. Com. Seine, 16 janv. 1913, Journ. Ass. 1913. 546. Confirmé par Paris, 24 déc. 1915, Journ. Ass. 1916. 174.
(2) T. Civ. Seine, 30 Juin 1919, S. 1920. J. 1.
(3) CA Chambéry, 22 juill. 1912, Gaz. Trib. 1912. 2. 311.
(4) Cass. Civ., 21 mai 1990, R.G.A.T. 1990. 532, note MAURICE.
(5) Cass. Civ. 1, 25 fév. 1986, R.G.A.T. 1986. 859, note BOUT.
(6) J. BOIGOT et D. LANGÈ, cité, P. 361.
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عنا�صره ،ولكن �إذا �شمل الطلب الثاين �أي تغيري فيمكن �أن يكون هذا �سبباً كافياً
مل�شروعية قبول ال�شركة له ،ك�أن يكون ال�سم�سار الثاين قد قلل من مقدار املخاطر
املطلوب الت�أمني �ضدها� ،أو عر�ض قبول مبلغ ت�أمني �أق��ل مما يف الطلب الأول،
�أو �إذا كان هناك تغيري يف نوع املخاطر ،وبالتايل ت�صبح ال�شركة �أمام طلب جديد
للت�أمني فت�ستعيد حريتها يف قبول �أو عدم قبول هذا الطلب ،وي�سري هذا احلظر
�سواء �أكان الو�سيط الثاين �سم�ساراً �أم وكي ً
ال للم�ؤمن .
ولكن ال يوجد مدة حمددة ي�ستمر خاللها هذا احلظر بل يرتك تقدير هذه
امل��دة للقا�ضي� ،إال �أن الق�ضاء يتجه �إىل عدم امتداد احلظر ملدة طويلة حتى ال
يرتتب على ذلك �ضرر مب�صلحة طالب الت�أمني ،فيجيز الق�ضاء قبول ال�شركة
لطلب الت�أمني الذي �سبق ورف�ضته من قبل؛ متى م�ضى على ذلك الرف�ض مدة
طويلة ن�سبياً ميكن القول خاللها �إن ظروفاً قد حدثت �أدت �إىل تغيري ر�أي ال�شركة
يف قبول هذا الطلب .
(((

(((

اكتساب السمسار صفة الوكيل عن شركة التأمين:

�إذا كان املبد�أ العام امل�ستقر يف جمال الت�أمني هو �أن ال�سم�سار وكيل للم�ست�أمن �إال
�أنه ال يوجد ما مينع �أن ي�صبح وكي ً
ال للم�ؤمن بوكالة �صريحة �أو �ضمنية  ،وميكن
ال�ق��ول ب��وج��ود وك��ال��ة �صريحة ع��ن طريق ت�سليم ال�سم�سار حم ��ررات حتمل ا�سم
�شركة الت�أمني ومعتمدة من امل�س�ؤولني فيها� ،أو ت�سليمه م�ستندات تت�ضمن تعهدات
بخ�صومات معتمدة من الأجهزة الفنية املخت�صة ب�شركة الت�أمني  .وال �شك �أن
(((

(((

(1) T. Com. Nevers, 27 Juill. 1911, Journ. Ass. 1912. 170.
(2) Cass.Civ., 3 juill. 1951, R.G.A.T 1952. 19, note A. BESSON.
(3) Cass.Civ. 1 , 22 Oct. 1996, Ass. Bull., Lamy, déc. 1996, no 3669.
(4) Cass. Civ. 1, 25 nov. 1992, R.G.A.T. 1993. 392, note D. LANGÈ.
Cass. Civ. 1, 13 Oct. 1981, R.G.A.T 1982. 342.
Cass. Civ. 1, 25 janv. 1961, R.G.A.T. 1961. 448.
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�صفة الوكالة تلزم ال�سم�سار بعدم ا�ستخدام هذه املحررات يف مرا�سالته اخلا�صة
(الفقرة  8من املادة  15من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  15ل�سنة ،)2013
كما عليه �أن ال ير�سلها لعمالئه ما مل تكن هذه الأوراق قد �سلمت له ب�صفة ر�سمية
من الإدارة املخت�صة بال�شركة ال�ستخدامها يف هذا الغر�ض (املادة /16ه من القواعد
احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني ب�ق��رار الهيئة العامة للرقابة املالية
امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،)2014كما عليه �أن يحافظ على العهد وامل�ستندات والأموال
التي تخ�ص ال�شركة املوكلة ،وبالتايل ميكنه �أن يت�سلم �أي مبالغ �أو �شيكات من
امل�ست�أمنني حتت ح�ساب ر�سوم الوثائق �أو �أق�ساطها مبوجب الإي�صاالت املعتمدة من
ال�شركة والتي تكون قد �سلمت له كعهدة �شخ�صية (املادة  17من القواعد احلاكمة
ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم
 23ل�سنة  ، 2014والفقرة  5من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  15ل�سنة .)2013
ولكن �إذا مل ي�ستطع ذو امل�صلحة �إثبات وجود وكالة �صريحة �أو �ضمنية بني
امل��ؤم��ن وال�سم�سار فيمكنه �أن ي�ح��اول �إث�ب��ات وج��ود وك��ال��ة ظ��اه��رة بينهما حتى
يجعل امل�ؤمن يتحمل م�س�ؤولية �أخطاء ال�سم�سار  ،وبالتايل لو ت�صرف ال�سم�سار
بطريقة جعلت الغري يعتقد �أن��ه وكيل ظاهر عن امل��ؤم��ن ،وك��ان االعتقاد مبنياً
على �أ�س�س م�شروعة ،ف�إ َّن امل�ؤمن ُي�س�أل عن كل التعهدات والأفعال التي مار�سها
ال�سم�سار با�سمه .
فالأ�صل �أن فكرة الوكالة الظاهرة ال ميكن االدع��اء بها متى مل يكن هناك
دالئل ت�شري �إىل احتماالت وجودها  ،ولكن ميكن القول بوجود وكالة ظاهرة
(((

(((

(((

(1) Versailles, 24 mai 1991, Jurisdata, no 45377.
حيث أكد هذا الحكم أن املؤمن مسؤول عن األخطاء الصادرة عن السمسار وفقاً لحكم املادة  1384مدين فرنيس متى ثبت أن
السمسار يترصف وكأنه وكيل ظاهر عن املؤمن.
(2) Cass. Com., 5 déc. 1989, BC. 5. 309.
(3) Cass. Com., 27 mai 1974, D. 1977. 421, note ARRIGHI.
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متى كانت هناك �أ�سباب م�شروعة تدعو الغري �إىل االعتقاد بوجود هذه الوكالة ،
وبالتايل �ستنتج هذه الوكالة كل �آثارها و�سيتحمل امل�ؤمن نتيجة �أخطاء الوكيل
الظاهر  ،و�إذا �أرادت �شركة الت�أمني تفادي هذه امل�س�ؤولية فعليها �أن تتخذ �أي
�إج��راء تراه �ضرورياً لتجنب القول بوجود وكيل ظاهر لها  ،ويتحقق هذا عن
طريق �إزالة كل املالب�سات التي قد تدفع الغري لالعتقاد بوجود هذه الوكالة .
ويقع على م�س�ؤولية امل�ست�أمن عبء �إثبات �أن لديه اعتقاداً مبن ّياً على �أ�س�س
م�شروعة بوجود الوكالة الظاهرة ،وميكن حتقق هذا ب�إثبات �أخطاء امل�ؤمن التي
دعت �إىل ن�شوء االعتقاد بالوكالة الظاهرة .
وال �شك يف ع��دم وج��ود ارتباط عقدي بني امل�ؤمن ووكيله الظاهر ،وبالتايل
ال توجد التزامات عقدية بينهما ،ولكن ال�سبب يف حتمل امل�ؤمن لأخطاء وكيله
الظاهر هو �أنه قد �أخط�أ عندما ترك بع�ض الظروف واملالب�سات دون �أن يزيلها،
والتي ترتب عليها اعتقاد الغري بوجود هذه الوكالة.
ويجوز ل�شركة الت�أمني �أن تعلن قبولها لهذه الوكالة الظاهرة فتتحول �إىل
وكالة حقيقية بكل ما ي�ستلزمه هذا التحول من حتمل جلميع احلقوق وااللتزامات
التي �سبق ون�ش�أت عن الوكالة الظاهرة .
وبالتايل لو كنا ب�صدد �سم�سار ميار�س عمله يف جم��ال الو�ساطة الت�أمينية
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Com., 6 juin 1989, BC. 4. 179.
Cass. Civ. 2, 17 Oct. 1979. BC. 2. 242.
Cass. Ass. Plén. 13 déc. 1962, D. 1963. 277, note CALAIS AULOY, J.C.P. 1963.
2. 13105 note ESMEIN.
((( د .أحمد رشف الدين  -أحكام التأمني يف القانون والقضاء دراسة مقارنة  -مطبعة حسان  - 1987ص .114
((( د .توفيق حسن فرج  -أحكام الضامن ( التأمني ) يف القانون اللبناين  -القواعد العامة يف الضامن _ عقد الضامن  -الدار الجامعية
 بدون سنة نرش  -ص . 351(4) Cass. Civ. 1, 2 janv. 1993. R.G.A.T. 1993. 394, note D. LANGE.
(5) Cass. Civ., 6 nov. 1994, BC. 1. no 1.
(6) Cass. Com., 5 déc. 1991, BC. 4. no 309.
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م�ستعيناً بو�سائل وم�ستندات قدمتها له �شركة الت�أمني بحيث ظهر �أمام اجلمهور
وك ��أن معه تفوي�ضاً من �شركة الت�أمني ،فتعامل معه اجلمهور على �أن��ه وكي ً
ال
للم�ؤمن ،ف�إن �شركة الت�أمني م�سئولة �أم��ام امل�ست�أمنني عن كل ما يبدر من هذا
الوكيل الظاهر  ،وال�سبب يف ذلك �أن ال�سم�سار ظهر يف مظهر وكيل امل�ؤمن يف
الوقت الذي ال ي�ستطيع فيه �أي �شخ�ص عادي التفرقة بني ال�سم�سار والوكيل،
خا�صة �أن وكيل امل�ؤمن قد ميار�س يف بع�ض الأح��وال �أعمال ال�سم�سرة يف جمال
الت�أمني ،كذلك قد يح�صل �أي �سم�سار على وكالة حقيقية من �شركة الت�أمني
وبالتايل �ست�صبح احلدود الفا�صلة بني عمل ال�سم�سار وعمل الوكيل دقيقة ولن
ي�ستطيع �سوى اخلبري تبني ه��ذه احل ��دود ،وب��ال�ت��ايل �سي�سهل على �أي �شخ�ص
التعامل مع ال�سم�سار على �أنه وكيل عن �شركة الت�أمني ،بل �إن عدم قيام امل�شرع
امل�صري بالتمييز بني ال�سم�سار ووكيل الت�أمني �أو و�ضع حدود فا�صلة بينهما قد
ت�ؤدي �إىل �سرعة خلط ال�شخ�ص العادي بني ال�سم�سار والوكيل ،بل �إن بع�ض الأحكام
الق�ضائية مل حتاول �إقامة تفرقة بني الو�سيطني ،وقد يختلط الأمر عليها خا�صة
عندما توجد ظروف مالب�سة كا�ستعمال الو�سيط لأوراق حتمل ا�سم وعنوان �شركة
الت�أمني � ،أو �أن يعر�ض على طالب الت�أمني اقرتاح مب�شروع للت�أمني على �أوراق
ال�شركة � ،أو ميار�س عمله من خالل �أحد مكاتب مندوبي ال�شركة � ،أو يكون
الو�سيط مندوباً ل�شركة الت�أمني ثم ميار�س بع�ض �أعمال ال�سم�سرة اخلارجة عن
(((

(((

(((

(((

(1) H. GROUTEL, “Les surprises de l›assurance», RCA 1992. Chron. 39.
(2) Cass. Crim., 30 Oct. 1996, R.G.D.A. 1997. 605.
Cass. Civ. 1, 6 Janv. 1994, R.G.A.T. 1994. 909, obs. D. LANGÈ.
Cass. Com., 12 Janv. 1993, Bull. Joly 1993. 340, note BARBIERI.
Cass. Civ. 1 , 13 Oct. 1981, R.G.A.T. 1982. 342.
Cass. Civ., 1e Juill 1976, R..G.A.T. 1977. 207.
Cass. Civ., 5 Juill. 1972, J.C.P. 1974. 2. 17614, note P.S.M.
(3) CA Versailles, 24 fév. 1995. L’Argus, 14 Juill. 1995. 1.
Cass. Civ. 1, 8 Oct. 1985, Ass. Cons. 1987. 606.
(4) Cass. Com., 5 déc. 1989, BC. 4. no 309.
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نطاق وكالته � ،أو �أن ميار�س ال�سم�سار �أحد الأعمال ويعلن �أنه ميار�سه ب�صفته
مندوباً لدى ال�شركة .
بينما لو قام الو�سيط بت�سليم طالب الت�أمني بع�ض البيانات اخلا�صة بالت�أمني
دون �أن يذكر له �أنه وكيل عن امل�ؤمن فمن غري املمكن القول �إن هناك وكالة ظاهرة
ا�ستناداً �إىل وجود دالئل م�شروعة على ذلك  ،وبالتايل ال يعترب طالب الت�أمني
معذوراً يف تعامله مع هذا الو�سيط وك�أنه وكيل ظاهر ،وبالتايل ف�إن قيام طالب
الت�أمني بت�سليم �أق�ساط الت�أمني لهذا الوكيل غري احلقيقي لن يعفيه من �أداء
هذه الأق�ساط مرة �أخ��رى للم�ؤمن  ،وكذلك ال يكفي القول �إن ال�سم�سار قدم
لطالب الت�أمني �أوراقاً مدون عليها �أنه و�سيط حتى يتولد يف ذهنه �أنه يتعامل مع
وكيل ظاهر للم�ؤمن ويقدم له �أق�ساط الت�أمني .
ولقد �سبق �أن �أ�شرنا �إىل �إمكانية قيام ال�سم�سار بدور الوكيل عن كل من امل�ؤمن
وامل�ست�أمن ،ومل جند مانعاً ت�شريعياً يف القانون امل�صري ،و�إن ن�ص املادة 108مدين
التي حتظر على ال�شخ�ص �أن يتعاقد مع نف�سه با�سم من ينوب عنه ،ال يعترب مانعاً؛
لأن امل�شرع يحظر على الو�سيط التوقيع عن طالب الت�أمني ،وبالتايل ال ميلك
التعاقد مع نف�سه با�سم طالب الت�أمني ،وعلى فر�ض توافر �صفة الوكيل عن طريف
عقد الت�أمني فرنى �ضرورة قيام ال�سم�سار ب�إعالم كل من امل�ست�أمن وامل�ؤمن ب�صفته
املزدوجة كوكيل لكل منهما ،كذلك الأمر يف الت�شريع الفرن�سي فال يوجد مانع من
ذلك � ،إال �أن الق�ضاء الفرن�سي و�ضع بع�ض احل��دود ملمار�سة ال�سم�سار لعمله يف
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 28 Juin 1983, R.G.A.T. 1984. 198.
(2) Cass. Civ. 1, 4 Juin 1991, R.G.A.T. 1991, 656, note D. LANGE.
(3) Cass. Civ. 1, 28 Avr. 1978, BC. 1. 132.
(4) Cass. Civ. 1, 3 Oct. 1995, R.G.D.A. 1996. 506, obs. LANGE.
(5) Cass. Civ. 1, 13 Mai 1997, R.G.D.A. 1997. 899, obs. LANGE.
(6) Cass. Civ., 25 Juin 1956, R.G.A.T. 1956. 257.
Cass. Civ. 1, 12 Mai 1954, R.G.A.T. 1954. 395.
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هذه احلالة ،كعدم �إمكانية قيامه بالتوقيع على وثيقة الت�أمني ،ولكنه ي�ستطيع �أن
ينوب عن امل�ؤمن يف تقا�ضي �أق�ساط الت�أمني ،كما ال ميكنه �أن ي�صبح وكي ً
ال عن طريف
عقد الت�أمني يف نف�س الإجراء الذي يبا�شره فهو يعترب وكي ً
ال عن امل�ست�أمن فقط
عند قيامه ب�إبالغ املخاطر للم�ؤمن حيث ال يقبل الق�ضاء اعتباره وكي ً
ال عن امل�ؤمن
ب�صدد هذا الإبالغ؛ لأنه لو مت اعتباره يف هذه احلالة وكي ً
ال عن امل�ؤمن لرتتب على
هذا �إغالق ال�سبيل �أمام امل�ؤمن لالدعاء بعدم �صحة املخاطر املبلغة له .
(((

العالقة القانونية بين السمسار والمؤمن بالرغم من عدم وجود
عقد وكالة بينهما:

يف هذا ال�صدد يثور الت�سا�ؤل عن م�ضمون وم��دى التزامات ال�سم�سار جتاه
�شركة الت�أمني وهذه امل�س�ألة �أج��اب عنها امل�شرعان؛ امل�صري والإم��ارات��ي بو�ضوح
وفقاً ملا يلي:
موقف امل�شرع امل�صري :نظم امل�شرع امل�صري العالقة بني الو�سيط و�شركة
الت�أمني ون�ص على �أحكامها يف الف�صل الثالث من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط
و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  2014م،
والتي تتمثل يف التزام الو�سيط ب�أن يحافظ على ا�سم و�سمعة �شركات الت�أمني �سواء
تلك التي يعمل حل�سابها �أو غريها من ال�شركات املناف�سة وعليه يف �سبيل ذلك:
	�-أن يعر�ض اخلدمة الت�أمينية بالأمانة والدقة املطلوبة و�أن يو�ضح للعميل
 متى طلب منه ذلك � -أ�سباب االختالف يف الأ�سعار بني �أن��واع الوثائقاملالئمة الحتياجاته.
	� -أن يحر�ص على معرفة �آراء العمالء بالن�سبة لأن��واع الت�أمني املعرو�ضة �أو
املطلوبة ،وكذلك م�ستوى اخلدمة الت�أمينية املقدمة ،وعليه �إبالغ ال�شركة
(1) Cass. Civ. 1, 6 Janv. 1994, R.G.A.T. 1994. 911, note D. LANGE.
87

أحكام الوساطة في إبرام عقد التأمين

بكل ما ي�صل �إىل علمه يف هذا ال�ش�أن والعمل على �إزالة �أ�سباب �شكوى العميل.
	� -أن يحافظ على �أ�سرار ال�شركة �أو ال�شركات التي يعمل حل�سابها ،وعلى الأخ�ص
ما يتعلق مبراكزها املالية و�سرية عرو�ض الأ�سعار املقدمة له من �شركات
الت�أمني املختلفة لنف�س العميل يف مواجهة ال�شركات وبع�ضها البع�ض.
	-عدم تقدمي عرو�ض �أ�سعار �أو تعهدات بخ�صومات �إال من خالل الأجهزة الفنية
املخت�صة ب�شركات الت�أمني وعلى �أن تكون هذه العرو�ض والتعهدات واخل�صومات
حمررة على �أوراق حتمل ا�سم ال�شركة ومعتمدة من امل�س�ؤولني فيها.
	-عدم ا�ستخدام الأوراق التي حتمل ا�سم ال�شركة �أو ال�شركات التي يعمل
حل�سابها يف مرا�سالته اخلا�صة �أو يف مرا�سلته مع العمالء ،ما مل تكن
ه��ذه الأوراق قد �سلمت له ب�صفة ر�سمية من الإدارة املخت�صة بال�شركة
ال�ستخدامها يف هذا الغر�ض.
	�-أن ال ي�سع ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لإلغاء وثيقة �صادرة من ال�شركة
التي ال يعمل حل�سابها وتكون من �إنتاج و�سيط �آخ��ر بغر�ض �إع��ادة �إب��رام
الوثيقة ،ويف حالة خمالفة ذلك ال يعتد بالوثيقة اجلديدة عند ح�ساب
م�ستحقاته.
	-عدم عقد مقارنات �أو �إج��راء نقد غري ع��ادل لأي من �شركات الت�أمني �أو
الوثائق �أو التغطيات ال�صادرة منها ما مل يكن ذلك بغر�ض �إبراز ال�سمات
املختلفة لهذه الوثائق والتغطيات.
	-االل�ت��زام بتقدمي كافة املعلومات املمكنة ل�شركات الت�أمني لتمكينها من
تقييم اخلطر املطلوب الت�أمني عليه �أو جتديده مبعرفة العميل وموافقته.
	-امل�ساعدة على املفاو�ضات التي تتم بني ال�شركة والعميل ب�ش�أن املطالبات
التي تنتج عن حتقق اخلطر امل�ؤمن عليه.
	-يلتزم باملحافظة على العهد وامل�ستندات والأموال التي تخ�ص ال�شركة التي
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يعمل حل�سابها ،وعليه يف �سبيل ذلك عدم ت�سلم �أي مبالغ �أو �شيكات من
العمالء حتت ح�ساب ر�سوم الوثائق �أو �أق�ساطها �إال مبوجب الإي�صاالت
املعتمدة من ال�شركة والتي تكون قد �سلمت له كعهدة �شخ�صية ،و�أن ي�سدد
على الفور جميع املبالغ وال�شيكات التي تخ�صها ويكون قد ت�سلمها من
العمالء ،و�أن يرد لل�شركة العهد وامل�ستندات امل�سلمة له منها وذلك فور
انتهاء املهلة املقررة لتواجدها حتت يده �أو عند انتهاء عالقته بال�شركة،
و�أن يرد لل�شركة العموالت التي يكون قد ت�سلمها منها وذلك يف حالة رف�ض
البنوك لأي �سبب من الأ�سباب �سداد قيمة ال�شيكات امل�سحوبة عليها وفا ًء
لقيمة �أق�ساط وثائق الت�أمني التي �صرفت عنها هذه العموالت ،كما يلتزم
بتعليمات ال�شركة وتزويدها بتقارير عن الأعمال التي قام بها حل�سابها
كلما طلب منه ذلك.
يجب على الو�سيط عند قيام �شركة الت�أمني �أو�إعادة الت�أمني بت�سوية مطالبات
التعوي�ض املقدمة لها من العمالء ،تقدمي كافة �أوجه امل�ساعدة لل�شركة ل�ضمان
التحقق من �أن جميع البيانات الواردة بهذه املطالبات وامل�ستندات املرفقة بها دقيقة
و�سليمة و�أنها قدمت يف الوقت املحدد بوثيقة الت�أمني ،و�إذا ا�ست�شعر الو�سيط �أن
املعلومات الواردة بطلب التعوي�ض م�شكوك يف �صحتها وغري دقيقة� ،أو �أن امل�ستندات
املرفقة بها غري �سليمة �أو غري م�ستوفاة فعليه تبليغ ال�شركة بذلك فوراً.
موقف امل�شرع الإماراتي :نظم امل�شرع الإم��ارات��ي العالقة ب�ين الو�سيط
و�شركة الت�أمني ون�ص على �أحكامها يف املادة  15من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية
رقم  15ل�سنة  ،2013التي ن�صت على �أن يلتزم و�سيط الت�أمني جتاه ال�شركة مبا يلي:
 1.1توقيع اتفاقية و�ساطة ت�أمني مع كل �شركة يتعامل معها على �أن تكون حمررة
باللغة العربية ،وموقعة من الطرفني ،وموثقة �أمام اجلهات الر�سمية ،على
�أن تظل �سارية املفعول طوال فرتة تعامله مع ال�شركة ،و�أن تت�ضمن حقوق
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والتزامات كل طرف مبا ال يتعار�ض مع �أحكام قرار هيئة الت�أمني الإماراتية
رق��م  15ل�سنة  ،2013وعلى وج��ه اخل�صو�ص م��دة �سريان االتفاقية وكيفية
و�أ�سباب �إنهائها ،و�أنواع وفروع الت�أمني حمل الو�ساطة ،واملنطقة اجلغرافية،
وما يفيد تفوي�ض و�سيط الت�أمني يف ا�ستالم �أق�ساط الت�أمني حل�ساب �شركة
الت�أمني يف احل��االت التي يجوز له فيها حت�صيل الأق�ساط ،وع��دم ا�ستعمال
الأق�ساط املح�صلة لأي غر�ض �آخ��ر ،وعمولة و�سيط الت�أمني املتفق عليها،
وكيفية احت�سابها وموعد ا�ستحقاقها ،و�إجراءات حت�صيلها.
2.2عدم ت�ضمن االتفاقية تفوي�ض و�سيط الت�أمني يف �إ�صدار وثائق الت�أمني �أو
مالحقها �أو �إدخال التعديالت عليها عدا �إ�صدار �شهادات الت�أمني على املركبات
�إن رغ��ب الطرفان يف ذل��ك ،وك��ذل��ك ع��دم تفوي�ض و�سيط الت�أمني با�ستالم
التعوي�ضات امل�ستحقة للعمالء �أو امل�ستفيدين لأجل دفعها مل�ستحقيها ،كما ال
يجوز ت�ضمني االتفاقية منع الو�سيط من ممار�سة ن�شاطه مع �أي �شركة �أخرى.
3.3تقدمي كافة املعلومات والبيانات اخلا�صة بالعمالء والتي قد ت�ؤثر يف القرار
الذي تتخذه ال�شركة ب�ش�أن التغطية الت�أمينية و�أ�سعارها و�شروطها ،للتمكن
من تقييم املخاطر املطلوب ت�أمينها �أو جتديد ت�أمينها.
4.4متابعة حت�صيل �أق�ساط الت�أمني يف جميع �أنواع �أو فروع الت�أمني املرخ�ص له بها.
5.5ا�ستالم �أق�ساط الت�أمني من العمالء با�ستثناء �أق�ساط الت�أمني املتعلقة ب�أنواع
�أو فروع الت�أمني املو�ضحة �أدناه ف�إنه يتعني �سداد تلك الأق�ساط من العمالء
مبا�شر ًة لل�شركة �أو �إيداعها يف ح�سابها وهي؛ الت�أمني على احلياة وعمليات
تكوين الأم ��وال ،والت�أمني ال�صحي اجلماعي ،والت�أمني من �أخ�ط��ار النقل
البحري واجلوي ،وت�أمني �أج�سام ال�سفن ،والت�أمينات البرتولية.
�6.6إيداع �أق�ساط الت�أمني امل�ستلمة من قبله يف احلاالت التي يجوز له فيها ا�ستالم
�أق�ساط الت�أمني يف احل�ساب املخ�ص�ص ملمار�سة �أعمال و�ساطة الت�أمني.
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7.7حتويل �أق�ساط الت�أمني امل�ستلمة لل�شركة خالل فرتة ال تزيد على  20يوم عمل
من تاريخ ا�ستالم تلك الأق�ساط ،مع تزويد ال�شركة بتقرير مف�صل عنها.
8.8ع��دم ا��س�ت�خ��دام الأوراق ال�ت��ي حتمل ا��س��م ال�شركة ال�ت��ي يعمل حل�سابها يف
مرا�سالته اخلا�صة �أو مرا�سالته لعمالئه.
�9.9أال ي�سعى ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لإلغاء وثيقة الت�أمني ال�صادرة من
ال�شركة من خالل و�سيط ت�أمني �آخر بغر�ض �إع��ادة �إبرامها من خالله ،ويف
هذه احلالة ال يعتد بالوثيقة اجلديدة عند ح�ساب م�ستحقاته.
 1010املحافظة على �سرية ال�شروط والأ�سعار واملعلومات والبيانات التي يح�صل
عليها من ال�شركة ،وعدم �إف�شاء تلك البيانات ل�شركات �أخرى.
ومن خالل هذه الن�صو�ص ا�ستطاع امل�شرعان امل�صري والإماراتي �أن يحددا بو�ضوح
العالقة القانونية بني الو�سيط و�شركة الت�أمني.
موقف امل�شرع الفرن�سي:
بالن�سبة مل�صدر هذه االلتزامات و�أ�سا�سها القانوين فلم ترد ن�صو�ص ت�شريعية
تو�ضح ه��ذه االل �ت��زام��ات ،ك��ذل��ك مل نعرث على م��وق��ف حا�سم للق�ضاء الفرن�سي
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل� ،إال �أن البع�ض يرى وجود عقد وكالة بينهما بهدف توزيع
الت�أمني ،ويبا�شر فيه ال�سم�سار دور وكيل امل�ؤمن  ،ولكننا ال ن�ستطيع الت�سليم بهذا
الر�أي؛ لأن دور ال�سم�سار ينح�صر يف جمرد التقريب بني طريف عقد الت�أمني دون �أن
يحق له التوقيع على العقد ،وبالتايل ال ميكننا اعتباره وكي ً
ال عن امل�ؤمن.
وقد ذهب ر�أي �آخر �إىل القول بوجود عقد مهني بينهما �أو كما ذهبت حمكمة
فر�ساي �أن ال�سم�سار يعمل حل�ساب طالب الت�أمني وامل�ؤمن يف نف�س الوقت كوكيل
(((

(((

(1)Cass.Crim. 15Oct.1964, D. 1965. 175. – Lyon, 12 Nov. 1951, G.P. 1952. 1. 31.
(2) Paris, 16Oct. 1967, D. 1968. 109.
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لهما وبالتايل فهو ملتزم جتاه كل منهما بواجب اال�ستعالم والن�صح  ،بينما
يذهب ر�أي �آخ��ر ب ��أن ال�ت��زام��ات ال�سم�سار جت��اه امل��ؤم��ن م�صدرها القانون ال��ذي
يفر�ض عليه واجب ح�سن النية يف التعامل مع �شركة الت�أمني.
ذهب بع�ض الآراء الفقهية  ،و�أي�ضاً بع�ض الأحكام الق�ضائية �إىل القول بوجود
عقد ذي طبيعة خا�صة بني ال�سم�سار و�شركة الت�أمني التي ال يربطه بها عقد وكالة،
فهم يرون �أن هناك اتفاقاً �ضمنياً بينهما يجد �أ�سا�سه يف العادات املتبعة يف مهنة
ال�سم�سرة ،ومبقت�ضاه توجد التزامات متبادلة على كل منهما جتاه الآخر نظراً
لوجود م�صلحة لكل منهما يف �إب��رام عقد الت�أمني  ،لكننا ال ن�ستطيع الت�سليم
بهذا ال��ر�أي ونرى عدم وجود �أي عقد بني ال�سم�سار و�شركة الت�أمني �سواء �أكان
�صريحاً �أم �ضمنياً ،فال�سم�سار وكيل للم�ست�أمن يقوم بتمثيله يف عالقته مع �شركة
الت�أمني ويدافع عن م�صاحله ،كما ال ميكننا الت�سليم بوجود التزامات متبادلة
بينهما نا�شئة عن ع��ادة ممار�سة املهنة؛ لأن��ه ال ميكننا الوقوف على �سند لهذا
الر�أي كما مل جند �سنداً للآراء الأخرى ،ولكن ميكننا تربير قيام �شركة الت�أمني
بتقدمي عمولة لكل �سم�سار يجلب لها �أحد عقود الت�أمني ب�أنه التزام من جانب
واحد م�ضمونه �أن �شركة الت�أمني قد �ألزمت نف�سها بتقدمي مكاف�أة لأي �سم�سار
ينجز العمل املطلوب وهو جلب �أحد عقود الت�أمني ،وهو ما ميكننا تكييفه على �أنه
وعد بجائزة حيث ي�ستحق كل من ي�ؤدي هذا العمل تلك اجلائزة املر�صودة املتمثلة
يف العمولة ،وبالتايل ال يوجد التزام مقابل يقع على عاتق ال�سم�سار.
(((

(((

(((

(1) Versailles, 13Nov. 1985, G.P. 1986. Somm. 281.
(2) DEVESA, “L’opération de courtage» 1993, no 390.
(3) Paris, 22 déc. 1971 cité par J. BIGOT et D. LANGE, cité p. 315.
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المبحث الرابع

التزامات شركة التأمين تجاه السمسار

بعد �أن عر�ضنا العالقة القانونية القائمة بني ال�سم�سار و�شركة الت�أمني �سواء
�أكان بينهما عقد وكالة �أم وعد بجائزة� ،سنعر�ض يف هذا املبحث التزامات �شركة
الت�أمني جتاه ال�سم�سار و�سنعر�ض لها يف عدة مطالب كما يلي:
المطلب األول

التزام شركة التأمين باألمانة

تلتزم �شركة الت�أمني باحلياد واملو�ضوعية عند تعاملها مع �سما�سرة الت�أمني،
وعند تقييمها ملقرتحات الت�أمني التي يقدمونها لها ،وهذا تطبيق لواجب ح�سن
النية والأمانة يف التعامل ،ولذلك ال يجوز لها �أن تقبل اقرتاحاً �سبق �أن رف�ضته
عندما قدمه لها �سم�سار �آخر ،وال �شك �أن مثل هذا احلظر مل ين�ص عليه امل�شرع
امل�صري �إال �أننا ندعو �إىل تطبيقه يف جمال الت�أمني حتى ي�ستقر وي�صبح قاعدة
عرفية ت��ؤدي �إىل ا�ستقرار التعامل يف جمال الت�أمني نظراً لأن م�ضمونه يتفق
مع قواعد ح�سن النية يف جمال التعاقد ،وبالتايل فهو التزام يتفق مع القواعد
العامة.
كذلك لو تقدم �سم�ساران ل�شركة الت�أمني بنف�س االق�تراح يف نف�س الوقت،
فعليها �أن تقبل اقرتاح ال�سم�سار الذي يحمل تعليمات مكتوبة من طالب الت�أمني
حتى تكون حمايدة يف عملية التف�ضيل بينهما؛ لأن من يحمل تعليمات مكتوبة
يعني �أن معه الدليل على طلبات موكله بطريقة �صريحة ،بينما ع��دم وج��ود
تعليمات مكتوبة قد يفتح املجال للمنازعة يف �سلطات ال�سم�سار وح��دود وكالته،
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كذلك تلتزم �شركة الت�أمني ب�أن تقدم عمولة ثابتة لكل وثيقة يتم �إبرامها .
بينما لو عر�ض على ال�شركة اقرتاح يقدم للمرة الأوىل� ،أو اقرتاح مت �إدخال
بع�ض التعديالت اجلوهرية عليه بعد �أن �سبق ورف�ضته ال�شركة من قبل ،فال
جمال يف هذه احلالة للحديث عن تف�ضيل �سم�سار على و�سيط �آخر .
كذلك لو ن�ش�أت روابط مالية �أو م�صالح خا�صة بني �شركة الت�أمني وال�سم�سار،
ف�إن االلتزام باحلياد يلزم ال�شركة ب�أن ال حتاول فر�ض هذا ال�سم�سار على طالب
الت�أمني؛ لأن هذا الأخري له حرية اختيار ال�سم�سار ،كما �أن قيام ال�شركة برت�شيح
هذا ال�سم�سار �أو حماولة فر�ضه على طالب الت�أمني ب�أي و�سيلة فيه �إخالل بواجبها
بالتزام احلياد بني و�سطاء الت�أمني .
وي�ستطيع ال�سم�سار �إث��ارة امل�س�ؤولية املدنية لأي �شركة ت�أمني ال حترتم هذا
االل�ت��زام ،وبالتايل ت�صبح �شركة الت�أمني ملزمة بتعوي�ضه عما حلقه من �ضرر
متمثل يف فقد العمولة نتيجة ع��دم �أم��ان��ة ال�شركة يف تعاملها م��ع الو�سطاء
وخلروجها على واجب ح�سن النية.
ولقد ت�صدى امل�شرع الإماراتي لتلك امل�س�ألة فن�ص على حقوق و�سطاء الت�أمني
يف املادة  17من القرار رقم  15ل�سنة  ،2013ب�ش�أن نظام و�سطاء الت�أمني فقال( :ال
يحق لل�شركة �إجراء االت�صاالت املبا�شرة مع العميل الذي فو�ض و�سيط الت�أمني
�إال �إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية ،وال يحق لل�شركة تقدمي �شروط
�أو �أ�سعار مغايرة لو�سيط ت�أمني �آخر لذات العملية الت�أمينية �إال �إذا كان و�سيط
الت�أمني الآخر قد قدم معلومات مغايرة ت�ؤثر يف قرار ال�شركة بالن�سبة ل�شروط
الت�أمني و�أ�سعاره).
وبجوار االلتزام باحلياد ف�إن واجب الأمانة يفر�ض على �شركة الت�أمني �أن ال
(((

(((

(((

(1) T. Com. Seine, 20 Juill. 1973, Rec. Per. Ass. 1973. 454.
(2) LAMY, Distribution, no 922.
(3) T. Com. Seine, 7 déc. 1906, Journ. As., 1907. 308.
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ت�ضع عقبات مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من �ش�أنها منع ال�سم�سار من ت�أدية مهمته،
ويجد هذا االلتزام �أ�سا�سه يف املادة  148مدين م�صري التي ت�ستلزم تنفيذ العقد
بطريقة تتفق مع ما يوجبه ح�سن النية ،فح�سن تنفيذ عقد الت�أمني ي�ستوجب
ح�سن تنفيذ عقد الو�ساطة ،وتطبيقاً لذلك ف�إن قيام امل�ؤمن با�ستعمال حقه يف
ف�سخ عقد الت�أمني من �ش�أنه �أن ي�ضع حداً لعقد الو�ساطة بني ال�سم�سار وامل�ست�أمن،
ولذلك لو ثبت �أن امل�ؤمن كان متع�سفاً يف ا�ستعمال هذا احلق فيجوز لل�سم�سار �أن
يرجع عليه بالتعوي�ض عما حلقه من �ضرر نتيجة هذا التع�سف .
ولو ف�سخ امل�ؤمن جميع عقود الت�أمني التي تو�سط فيها �أحد ال�سما�سرة ب�سبب
رف�ض هذا الأخري تقليل مقدار العمولة عما هو معلن من امل�ؤمن ،فيعترب هذا
الف�سخ تع�سفاً من امل�ؤمن ي�ستوجب تعوي�ض ال�سم�سار عما حلقه من �ضرر ،
كذلك يرتكب امل�ؤمن خط�أ يف حق ال�سم�سار متى وافق على ف�سخ عقد الت�أمني بناء
على طلب امل�ست�أمن من �أجل حرمان ال�سم�سار من عمولته عن هذا العقد الذي
تو�سط يف �إبرامه ،وال �شك �أن �إثبات خط�أ امل�ؤمن يف هذه احلالة ي�صعب كثرياً ولكن
ميكن ا�ستنتاجه يف حالة قبول �إنهاء العقد يف الوقت الذي يعجز فيه امل�ؤمن عن
�إيجاد مربر م�شروع لهذا الإنهاء .
كذلك يفر�ض واج��ب الأم��ان��ة على امل�ؤمن �أن ال يتدخل يف عالقة ال�سم�سار
مبوكليه ،ف�إذا كان ال�سم�سار �سبباً يف �إبرام عقد الت�أمني ون�شوء عالقة قانونية بني
امل�ؤمن وامل�ست�أمن ،فالينبغي �أن ي�ستفيد امل�ؤمن وحده من هذه الرابطة القانونية
ويحرم ال�سم�سار من جني ثمار و�ساطته ،ف�إذا قرر امل�ؤمن عدم التعامل مع هذا
(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 20 janv. 1993, R.G.A.T. 1993. 336, note KULIMANN.
Cass. Civ. 1, 7 juill. 1992, R.G.A.T. 1992. 892, note KULIMANN.
Cass. Civ. 1, 5 juin 1985, R.G.A.T. 1985. 342, note CHAPUISAT.
Cass. Civ. 1, 17, mai 1982, R.G.A.T. 1983. 67, note BESSON.
(2) TGI Paris, 11 fév. 1964, R.G.A.T. 1964. 328.
Rouen, 4 nov. 1960, R.G.A.T. 1961. 330.
(3) Cass. Civ. 1, 25 mars 1980, G.P. 1980. 2. Som. 316.
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ال�سم�سار ،وقام ب�إبالغ عمالء ال�سم�سار بذلك وطلب منهم دفع �أق�ساط الت�أمني
مبا�شرة يف مقر ال�شركة ولي�س لل�سم�سار ،ففي ه��ذا �إ� �ض��رار متعمد مب�صالح
ال�سم�سار لأنه �سيرتتب على هذا القرار قيام امل�ست�أمنني بقطع عالقاتهم مع هذا
ال�سم�سار وبالتايل حرمانه من عمالئه ومن العمولة .
فلل�سم�سار احلق يف اال�ستحواذ على عمالئه  ،ويجب على امل�ؤمن احرتام هذا
احلق فيمتنع عن كل ما من �ش�أنه �إف�ساد العالقة بني ال�سم�سار وعمالئه ،وتطبيقاً
لذلك ال يجوز للم�ؤمن �أن يحر�ض �أحد العمالء على تعديل وثيقة الت�أمني �أو
تغيريها �أو جتديدها دون اال�ستعانة بال�سم�سار ،و�إال اعترب هذا اعتدا ًء منه على
حقوق ال�سم�سار  ،كما ال يجوز للم�ؤمن �أن يحر�ض طالب الت�أمني على �إبرام
الوثيقة بعد ا�ستبعاد ال�سم�سار واالتفاق على عدم ذكر ا�سمه كو�سيط يف الوثيقة
رغم �أنه قد تو�سط يف �إبرامها  ،كذلك ال يجوز للم�ؤمن �أن ي�ستفيد من الدرا�سة
التي �أعدها ال�سم�سار ،ثم يقوم با�ستغاللها يف جتديد الوثيقة دون �إعطاء ال�سم�سار
حقوقه املالية  ،كذلك ال يجوز للم�ؤمن �أن يتفق مع امل�ست�أمن على �إلغاء الوثيقة
القائمة و�إبرام وثيقة �أخرى حملها دون �إعطاء ال�سم�سار عمولته عن تلك الوثيقة
اجلديدة ،لأنه �سيرتتب على هذا الأمر �إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�سخ عقد الو�ساطة بني
ال�سم�سار وامل�ست�أمن .
كذلك الأم��ر لو ق��ررت �شركة الت�أمني تخفي�ض عمولة مندوبيها �أو بع�ض
الو�سطاء فقد ي�ؤثر هذا يف عالقة ال�سم�سار بطالب الت�أمني متى كان التخفي�ض
(((

(((

(((
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(1) Paris, 26 avr. 1929, S. 1931. 2. 60.
(2) CHIARESOLE,“Propriété de la clientèle du courtier» Rec. Jur. Ass. 1935. 262.
(3) BILLAUD Maurice, «La profession de courtier d’assurances terresters”LGDJ
1937. no 93.
(4) Paris, 29 oct. 1929, Rec. Ass. 1930. 49.
(5) T. Com. Seine, 11 avr. 1932, Rec. Per. Ass. 1932. 121.
(6) Paris, 10 avr. 1935, R.G.A.T. 1935. 765.
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ال ي�شمله ،فلو ك��ان التخفي�ض ك�ب�يراً فقد ي ��ؤدي لقيام ط��ال��ب ال�ت��أم�ين بف�سخ
عقد و�ساطته معه واللجوء لو�سيط �آخر يتبع �شركة الت�أمني ويتقا�ضي عمولة
منخف�ضة ،فهذا ُيعد نوعاً من املناف�سة غري امل�شروعة من قبل امل�ؤمن ،كما ميكن
اعتبار هذا امل�سلك من قبيل �إغراق �سوق الت�أمني بالب�ضائع على ح�ساب املناف�سني،
ويحق لل�سم�سار امل�ضرور �أن يثبت �أن انخفا�ض العمولة ب�شكل مبالغ فيه مل يكن
له �أي مربرات اقت�صادية �سوى الإ�ضرار به ،وبالتايل من حقه الرجوع على امل�ؤمن
بالتعوي�ض نتيجة ف�سخ عقد الو�ساطة .
وبالتايل ميكننا القول �إن �شركة الت�أمني يجب �أن متتنع عن ارتكاب كل ما من
�ش�أنه الت�أثري ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو حتى الت�شجيع على �إح��داث �ضرر
بال�سم�سار عن طريق الإ�ضرار بعالقته مع عمالئه .
(((

(((

المطلب الثاني

التزام شـركة التأمين باإلعالم

�سبـق �أن �أ�شرنا �إىل التزام ال�سم�سار ب�إعالم امل�ؤمن ب�أي معلومات من �ش�أنها
الت�أثري يف قرار قبول الت�أمني �أو رف�ضه ،ويف حالة جتديد الوثيقة يلتزم ب�إعالم
امل�ؤمن ب�أي م�ستجدات ت�ستوجب تعديل بع�ض �شروطها ،وباملقابل يتحمل امل�ؤمن
م�س�ؤولية االلتزام ب�إعالم ال�سم�سار بكل ما من �ش�أنه الت�أثري يف عالقة ال�سم�سار
بامل�ست�أمن ،وبكل ما يتعلق بعملية الت�أمني التي تو�سط فيها ف�إذا كان من حق امل�ؤمن
�إلغاء وثيقة الت�أمني لأي �سبب يجيزه القانون ،فعليه االلتزام ب�إخبار امل�ست�أمن
وال�سم�سار معاً بهذا القرار و�أال يكتفي ب�إخطار امل�ست�أمن فقط ،وال�سبب يف �ضرورة
(1) T. Com. Paris, 24 Janv. 1995, Jurisdata, no 040928.
Paris, 31 mai 1983, Jurisdata, no 024438.
(2) Paris, 12 mars 1998, R.G.D.A. 1998. 361, obs. LANGE.
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�إخطار ال�سم�سار هو منحه الفر�صة للمحافظة على حقوقه ك�أن يحاول الإبقاء
على عقد الو�ساطة واحليلولة دون تعاقد امل�ست�أمن مع و�سيط غريه ،ويتحقق ذلك
ب�أن يحاول البحث عن م�ؤمن جديد يقبل تغطية املخاطر التي يرغب امل�ست�أمن يف
الت�أمني �ضدها والتي كانت مو�ضوع الوثيقة امللغاة  ،ويف حالة عدم تنفيذ امل�ؤمن
لهذا االلتزام فيجوز لل�سم�سار املطالبة بتعوي�ض يعادل العمولة التي فقدها .
وتنفيذاً لاللتزام بالإعالم يجب على امل�ؤمن �أن ير�سل لل�سم�سار �صورة �ضوئية
من الوثيقة التي تو�سط يف �إبرامها ،وكذلك �صورة الوثيقة اجلديدة يف حالة
التجديد ،وعليه �أي�ضاً �أن ير�سل له �أي تعديل يتم �إدخاله على الوثيقة .
و�إذا كان من حق امل�ؤمن وامل�ست�أمن االتفاق على �إلغاء الوثيقة التي تو�سط
ال�سم�سار يف �إبرامها ،و�إح�لال وثيقة �أخ��رى ب��د ًال منها ،وكذلك �إذا كان من حق
امل�ست�أمن تعيني �سم�سار جديد ملبا�شرة �إج��راءات جتديد الوثيقة ،فيلتزم امل�ؤمن
ب�إبالغ ال�سم�سار بكل هذه املتغريات حتى يتمكن من احلفاظ على حقوقه املالية .
ويحل الوكيل حمل امل��ؤم��ن يف تنفيذ االل�ت��زام ب��إع�لام ال�سم�سار متى ات�صل
ال�سم�سار بهذا املندوب العام من �أجل �إبرام الوثيقة ،وين�ش�أ هذا االلتزام عن عقد
الوكالة املربم بني الوكيل وامل�ؤمن.
و�إذا �أحال ال�سم�سار حقوقه لدى امل�ؤمن وامل�ست�أمن �إىل �سم�سار جديد ،فيظل
التزام امل�ؤمن بالإعالم قائماً ل�صالح هذا ال�سم�سار املحال �إليه.
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(((

(((

(1) GRZYBOWSKI et PESSARD,» Le guide du courtier d’assurance” éd, l’argus, p.77.
(2) T. Com. Seine, 3 nov. 1952, R.G.A.T. 1953. 62.
(3) Paris, 18 oct. 1935, R.G.A.T. 1935. 1060, note SUMIEN.
(4) Paris, 5 oct. 1960, Bull. Du syndicat National de courtiers, avr. 1961. 23.
Paris, 29 nov. 1947, Ass. Cons., avr. 1947. 12.
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المطلب الثالث

التزام شركة التأمين بتسليم العمولة للسمسار

من التكاليف التي ت�ضاف �إىل ق�سط الت�أمني عمولة الو�ساطة ،حيث يتحملها
العميل فت�ضاف �إىل الق�سط  ،حيث يت�ضمن الق�سط الذي ي�ؤديه للم�ؤمن قدراً
يعادل هذه العمولة ،ولكن ال ي�صرح امل�ؤمن بهذا الأم��ر لأن��ه مفهوم من خالل
العادات التجارية ،ويقوم امل�ؤمن بت�سليم هذه العمولة لل�سم�سار.
فال�سم�سار يقدم خدماته للم�ست�أمن ،وبالتايل يجب �أن يح�صل يف مقابل ذلك على
�أجر� ،إال �أن ال�سم�سار يقدم للم�ست�أمن نوعني من اخلدمات ،فهو يقوم �أو ًال بالو�ساطة
لإبرام الوثيقة ،ثم يقوم يف املرحلة التالية مب�ساعدة امل�ست�أمن على تنفيذ التزاماته
النا�شئة عن عقد الت�أمني ،فهو �إذاً و�سيط ووك�ي��ل ،وي�ستحق عمولته �سواء انتهت
مهمته ب�إمتام الو�ساطة �أو �إذا ا�ستمر يف م�ساعدة امل�ست�أمن على تنفيذ عقد الت�أمني.
وال�سم�سار كوكيل ف�إنه ي�ستحق �أجره حتى ولو مل تتحقق املهمة املكلف ب�أدائها،
كما يح�صل على ما �أنفقه يف تنفيذ الوكالة التنفيذ املعتاد مع الفوائد من وقت
الإنفاق وذلك مهما كان حظه يف النجاح يف تنفيذ الوكالة  ،لأنه ي�ؤجر على ما
بذل من جهد� ،إذ �إن التزامه هو التزام ببذل عناية ولي�س بتحقيق نتيجة ،ولكن ال
يوجد ما مينع االتفاق على �أن التزامه كوكيل التزام بتحقيق نتيجة حيث يتفق
على عدم احل�صول على �أجره �إال عند حتقق املهمة املطلوبة منه.
بينما يف حالة ممار�سته لأعمال الو�ساطة ف�إنه ي�ستحق �أجره عندما يتم تالقي
طريف عقد الت�أمني ،ويتلقى عمولته من امل�ؤمن رغم حتمل امل�ست�أمن بها وهي
م�س�ألة مل ترث �أية م�شكلة.
(((

(((

((( د /عبدالرزاق السنهوري – الوسيط يف رشح القانون املدين – الجزء السابع – املجلد الثاين –  –2004ص .1098
(2) Cass. Com., 17 mars 1987, G.P. 1987. 2. Pan. 156.
Cass. Com., 13 mai 1974, G.P. 1974. 2. Somm. 203.
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ولكن ث��ار الت�سا�ؤل ح��ول الأ�سا�س القانوين حل�صول �أج��ره من امل��ؤم��ن؛ فيذهب
البع�ض �إىل ا�ستحقاق ال�سم�سار للعمولة بغ�ض النظر عن مقدار النفع الذي ح�صل
عليه امل�ؤمن وبغ�ض النظر عن مدة عقد الت�أمني ت�أ�سي�ساً على ا�ستحقاق العمولة مبجرد
�إح�ضار امل�ست�أمن �إىل �شركة الت�أمني  ،بينما يذهب البع�ض �إىل �أن �أجر ال�سم�سار يقابل
املزايا التي جلبها للم�ؤمن ،وبالتايل لن يثبت حقه يف العمولة �إال �إذا ح�صل امل�ؤمن على
منفعة من و�ساطته ،ويح�سب مقدار هذه العمولة على �أ�سا�س ن�سبة من هذه املنفعة .
ونتجه �إىل ترجيح الر�أي الأول فرنى �أحقية ال�سم�سار للعمولة مبجرد حدوث
تالقي بني طريف عقد الت�أمني بغ�ض النظر عن مقدار النفع الذي �سيح�صل عليه
امل�ؤمن ،وذلك على الرغم من �أن ح�ساب العمولة يعتمد بالفعل على مقدار النفع
الذي يح�صل عليه امل�ؤمن حيث حتت�سب على �أ�سا�س ن�سبة من الق�سط.
وبفر�ض �أن ال�سم�سار ح�صل على �أي مبلغ �آخر من امل�ست�أمن ف�إن هذا لن ي�ؤثر
يف مقدار عمولته التي يح�صل عليها من امل�ؤمن ب�سبب اختالف �أ�سا�س احل�صول
على هذا املبلغ عن �أ�سا�س احل�صول على العمولة .
(((

(((

(((

وقت ثبوت حق السمسار في تقاضي العمولة من شركة التأمين:

�إن الر�أي م�ستقر منذ وقت طويل على ا�ستحقاق ال�سم�سار ملبلغ العمولة مبجرد
انعقاد عقد الت�أمني ،حيث ي�صبح امل�ؤمن دائناً للم�ست�أمن بالق�سط فيلتزم يف هذا
الوقت ب�أداء عمولة ال�سم�سار  ،ورغم �أن عمولة ال�سم�سار نا�شئة عن عقد الو�ساطة
(((

(1) LYON, 18 déc. 1992, RCA 1993. 395.
BILLAUD, cité, no 67.
PERRAUD CHARMENTIER, “DU droit aux commissions, notamment sur les renouvellements et les
développements du contrat”. Rec. Jur. 1935. 129.
(2) GRZYBOWSKI et PESSARD, cité. P. 36.
(3) Cass. Soc. 9 Oct. 1990, BC. 5. no 421.
T. Civ. Seine, 26 déc. 1922, Journ. Ass., 1923. 89.
((( فهذا املبدأ مستقر منذ زمن طويل من تاريخ صدور الحكم اآليت:
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ولي�س عن عقد الت�أمني� ،إال �أن حقه فيها يثبت من حلظة توقيع امل�ست�أمن على
وثيقة الت�أمني ،لأن واقعة التوقيع على الوثيقة تعطي امل�ؤمن احلق يف احل�صول
على الأق�ساط وتعطي لل�سم�سار احلق يف احل�صول على عمولته  ،كما �أن مهمة
ال�سم�سار تكون قد حتققت متى مت �إبرام عقد الت�أمني.
ولكن هناك ر�أي يرى �أن احلق يف العمولة ال يثبت �إال من حلظة دفع الق�سط
الذي يفيد بداية �إح��داث عقد الت�أمني لأث��ره  ،ويربر هذا ال��ر�أي وجهة نظره
ا�ستناداً �إىل عدم �أحقية ال�سم�سار للعمولة متى امتنع امل�ست�أمن عن �سداد الق�سط .
و�إن �أث��ر هذا االختالف يف ال��ر�أي حول وقت ثبوت احلق يف العمولة يبدو يف
حالة م��ا �إذا ت�ضمن عقد الت�أمني �شرطاً يجيز للم�ست�أمن احل��ق يف ف�سخ عقد
الت�أمني يف �أي وقت ،ووفقاً للر�أي القائل ب�أن العربة يف ا�ستحقاق العمولة مبجرد
�إمتام ال�سم�سار ملهمته ب�إبرام عقد الت�أمني فيرتتب على ذلك �أن هذا ال�شرط الذي
يجيز الف�سخ لي�س له ت�أثري يف حق ال�سم�سار يف عمولته؛ لأن عقد ال�سم�سرة له
كيان م�ستقل عن عقد الت�أمني ،كما �أن ال�سم�سار ينبغي �أن يح�صل على عمولته
لأنه �أجنز مهمته ،وبالتايل ال بد �أن يح�صل على مقابل ملجهوده ،بينما وفقاً للر�أي
القائل �إن العربة يف ا�ستحقاق العمولة بدفع الأق�ساط فيرتتب عليه �أن العمولة
�ست�ستحق عن م��دة تنفيذ عقد الت�أمني فقط وه��ي امل��دة التي يتم فيها ت�سديد
الأق�ساط نظراً لأن العمولة فيمن ي�أخذ بهذا الر�أي ترتبط مبقدار النفع الذي
ا�ستفاد به امل�ؤمن فقط.
(((

(((

(((

T. Civ. Seine, 25 mai 1894, journ. Ass., 1895.
DEVESA, cité, no 516.
(1) SÉGUIN, “le courtier d› Ass. Terrestres», no 78.
(2) T. Com. Seine, 20 janv. 1937, Rec. Ass., 1937. 338.
T. Com. Lyon, 29 nov. 1936, R.G.A.T. 1937. 42.
(3) Cass. Civ. 1, 25 mars 1980, R.G.A.T. 1980. 500.
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كذلك يف حالة �إب��رام عقد الت�أمني ولكن مت تعليق نفاذه على �شرط واق��ف،
فهذا ال�شرط لن ي�ؤثر يف حق ال�سم�سار يف العمولة؛ لأنه �سي�ستحقها مبجرد �إبرام
عقد الت�أمني دون انتظار لتحقق ال�شرط الواقف وفقاً ملا يراه الر�أي الأول ،بينما
وفقاً للر�أي الثاين فريى عدم ا�ستحقاق ال�سم�سار للعمولة نظراً الرتباطها بدفع
الق�سط ،ونظراً لأن دفع الق�سط لن يبد�أ �إال عند حتقق ال�شرط الواقف في�ستحق
ال�سم�سار عمولته يف هذا الوقت فقط.
ونحن نن�ضم للر�أي الأول الذي يرى ثبوت حق ال�سم�سار يف العمولة مبجرد
التوقيع على عقد الت�أمني؛ لأنه بذلك �أجنز مهمته ،وبالتايل ي�ستحق مبلغ
العمولة حتى ولو ت�أخر امل�ست�أمن يف �سداد الق�سط ،بل وحتى لو وجدت عقبات
حتول دون تنفيذ عقد الت�أمني كقوة قاهرة �أو لرف�ض جهة الإدارة املوافقة
على هذا الت�أمني لأ�سباب خا�صة ال يد لل�سم�سار فيها ،وهو الأمر الذي �أكدته
بع�ض الأحكام الق�ضائية حيث قررت �أن ال�سم�سار مل يرتكب خط�أ ،وبالتايل
لي�س له �أي ذنب يف عدم تنفيذ عقد الت�أمني في�صبح له احلق يف احل�صول على
العمولة .
بينما لو ات�ضح �أن عقد الت�أمني مل ينعقد ب�سبب خط�أ امل�ست�أمن ف�سيفقد
ال�سم�سار حقه يف العمولة وال يكون �أمامه �سوى الرجوع على امل�ست�أمن بالتعوي�ض،
وبالتايل فالعربة بانعقاد عقد الت�أمني ال�ستحقاق العمولة؛ لأنه لو ات�ضح �أن عقد
الت�أمني قد انعقد قبل �إبرام عقد الو�ساطة ل�سقط احلق يف احل�صول يف العمولة ،
كذلك لن ي�ستحق عمولته عن عقد ت�أمني ثانٍ �أبرمه عميله مع نف�س امل�ؤمن دون
و�ساطة هذا ال�سم�سار؛ لأن مهمة ال�سم�سار كانت التو�سط يف العقد الأول وهي
(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 22 juill. 1987, D. 1988. 172, note MASSIP.
Paris, 31 mai 1939, G.P. 1939. 1. 215.
T. Com. Seine, 15 avr. 1937, D.P. 1938. 4. 57, note LEROY-JAY.
T. Com. Poitiers, 25 juin 1934, G.P. 1934. 2. 597.
(2) Paris, 17 Nov. 1978, Jurisdata, no 0818.
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املهمة التي مت �إجن��ازه��ا� ،أم��ا عدا ذلك فال حق له يف العمولة عن عقد الت�أمني
الثاين؛ لأن حقوقه تن�صب على العقد الذي تو�سط فيه فقط دون غريه .
(((

طريقة الحصول على العمولة:

�إن عقد الت�أمني من عقود املدة حيث ي�ستغرق تنفيذه ،وخا�صة ما يتعلق ب�سداد
الأق�ساط ،مدة زمنية ت�ستغرق مدة العقد ،ولكن ي�ستطيع ال�سم�سار �أن يح�صل
على عمولته مبجرد �إبرام عقد الت�أمني.
�أما عن طريقة احل�صول على العمولة فيمكن االتفاق على حت�صيلها ب�أكملها
من �أول ق�سط يف الت�أمني كما ميكن جتزئتها بحيث حت�صل من كل ق�سط يتم
�سداده ،كما ميكن االتفاق على دفع كامل العمولة مرة واحدة عند �إبرام العقد� ،أو
تقا�ضيها كل عام طوال مدة العقد� ،أو بح�سب العرف ال�سائد يف جمال الت�أمني؛
لأن مثل هذا االتفاق �أمر م�شروع وال يخالف النظام العام.
و�إذا افرت�ضنا �أن هناك ظروفاً حدثت وك��ان من �ش�أنها زي��ادة ق�سط الت�أمني
�أث�ن��اء تنفيذ العقد فمن ح��ق ال�سم�سار احل�صول على عمولة ع��ن تلك ال��زي��ادة
مادامت هذه الزيادة نا�شئة عن ظروف مت الإعالن عنها �صراحة وقت �إبرام عقد
الت�أمني� ،أي �أن هذه الزيادة ارتبطت بالظروف القائمة وقت �إبرام عقد الت�أمني
والتي �أعلنها ال�سم�سار للم�ؤمن ،ولذلك �أ�صبح له احلق يف احل�صول على عمولة
عن تلك الزيادة.
ولكن يذهب البع�ض �إىل ع��دم ا��ش�تراط وج��ود عالقة بني ال�سم�سار وزي��ادة
الق�سط حتى يحق له احل�صول على العمولة حتى ولو مل تكن الظروف الداعية
لهذه الزيادة قائمة وقت �إبرام العقد ،وبالتايل مل يعلن ال�سم�سار وجودها للم�ؤمن
ومل ت�شملها مفاو�ضات ال�سم�سار لأن هذه املفاو�ضات ال ت�شمل جمرد الظروف
(1) T. Civ. Seine, 26 fév. 1957, R.G.A.T. 1958. 152, note A. BESSON.
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القائمة فقط وقت التعاقد ولكن ت�شمل احتماالت زيادة الق�سط لأ�سباب �أخرى؛
لأن العربة يف نظرهم ب ��أن العمولة م�ستحقة عن جلب عقد الت�أمني للم�ؤمن
وعن النتائج التي ح�صل عليها امل�ؤمن من وراء ذلك �أي ربط العمولة بالفائدة
التي عادت على امل�ؤمن ،وبالتايل ف�إن الزيادة يف مقدار املخاطر جتيز زيادة ق�سط
الت�أمني ،وبالتايل زيادة العمولة .
ولكننا نرى �أن مثل هذا الر�أي ال ميكن الت�سليم به ،وذلك لأننا لو افرت�ضنا �أن
زيادة الق�سط ن�ش�أت عن مفاو�ضات مبا�شرة بني امل�ؤمن وامل�ست�أمن دون تدخل من
ال�سم�سار� ،أو ن�ش�أت عن تدخل و�سيط جديد ،فكيف مننح ال�سم�سار الأول احلق يف
العمولة عن تلك الزيادة ،فينبغي �إذاً �أن نح�صر الأمر فيما �إذا كانت الزيادة تعود
�إىل ال�شروط الواردة بالوثيقة والنا�شئة عن مفاو�ضات ال�سم�سار �أم ال ،ف�إن مل تكن
كذلك فال يحق له احل�صول على العمولة عن تلك الزيادة  ،بينما لو افرت�ضنا
�أن ال�سم�سار �أعلن زي��ادة املخاطر عند �إب��رام الوثيقة ،ثم مت �إلغاء هذه الوثيقة
وحل حملها وثيقة �أخ��رى عن طريق و�سيط جديد وت�ضمنت الوثيقة اجلديدة
ما يفيد زيادة املخاطر التي �سبق و�أعلنها ال�سم�سار الأول عند �إبرام الوثيقة لأول
مرة ،ف�إذا ترتب على هذه الزيادة ارتفاع مقدار الق�سط يف الوثيقة اجلديدة فيحق
لل�سم�سار الأول احل�صول على عمولة عن تلك ال��زي��ادة يف الق�سط ،وال�سبب يف
ذلك �أن الوثيقة اجلديدة قد قامت على نف�س الأ�س�س واملعايري الواردة بالوثيقة
القدمية التي تفاو�ض ال�سم�سار الأول ب�صددها فيحق له اال�ستفادة من نتائج هذه
املفاو�ضات حتى ولو جاءت بعد �إب��رام وثيقة جديدة ،لأن هذه الوثيقة اجلديدة
ا�ستفادت من و�ساطته ومفاو�ضاته لإبرام الوثيقة الأوىل .
(((

(((

(((

(1) GRZYBOWSKI et PESSARD, cité, p. 38.
(2) Paris, 18 oct. 1935 R.G.A.T. 1935. 1060, note SUMIEN.
T. Com. Lyon, 31 mai 1933, Rev. Per. Ass. 1934. 86.
(3) Paris, 13 juill. 1927. Ass. Cons., 1932. 93.
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بينما لو ات�ضح �أن الظروف التي دعت لزيادة الق�سط مل ت�شملها مفاو�ضات
ال�سم�سار الأول بل �شملتها مفاو�ضات الو�سيط الثاين ،فال ي�ستحق ال�سم�سار الأول
اال�ستفادة منها وبالتايل لن يتقا�ضي عنها �أية عمولة.
و�إذا كان من املمكن زيادة العمولة كما �أو�ضحنا ،فباملقابل لذلك ميكن تخفي�ض
العمولة لو حدث �أمر ي�ستوجب تقليل ق�سط الت�أمني ،وبالتايل لو تقدم امل�ست�أمن
بطلب �إىل امل�ؤمن لتخفي�ض الق�سط لأي �سبب من الأ�سباب فيجب �أن يبادر امل�ؤمن
�إىل �إع�لام ال�سم�سار بذلك تنفيذاً اللتزامه بالإعالم وحل�سن النية والأمانة يف
تنفيذ العقد نظراً لأن مثل هذا الطلب له �أث��ره يف تخفي�ض عمولة ال�سم�سار،
كذلك لو حدثت ظ��روف �أخ��رى ت�ستوجب �إل��زام امل�ؤمن ب�إنقا�ص ق�سط الت�أمني
فيجب �أن يتحمل ال�سم�سار نتيجة هذا ال�سبب الأجنبي ب�إنقا�ص عمولته.
�أما لو ات�ضح �أن امل�ؤمن قد قام بتخفي�ض الق�سط ب�إرادته املنفردة �أي �أنه �أدخل
تعدي ً
ال على العقد مبح�ض �إرادته لتحقيق م�صلحة للم�ست�أمنني ،فال يجوز له يف
هذه احلالة �إنقا�ص عمولة ال�سم�سار بل هو ملتزم باحلفاظ على مقدار العمولة
املحددة وقت �إبرام الوثيقة ووفقاً ملبلغ الق�سط الأ�صلي املن�صو�ص عليه .
ويف حالة التجديد ال�ضمني لوثيقة الت�أمني فمعنى هذا �أن الوثيقة الأ�صلية
قد امتد العمل بها ملدة جديدة وبنف�س ال�شروط التي �أبرمت على �أ�سا�سها� ،أي �أن
الوثيقة اجلديدة تعترب نتيجة ملفاو�ضات ال�سم�سار عند �إبرام الوثيقة الأ�صلية،
وبالتايل يحق لل�سم�سار تقا�ضي عمولة عن تلك الوثيقة اجلديدة  ،ونف�س احلكم
ينطبق يف حالة جتديد الوثيقة بناء على طلب امل�ست�أمن حيث ي�ستحق ال�سم�سار
احل�صول على عمولته عن هذا التجديد رغم �أنه مل يكن طرفاً فيه ،وال�سبب يف
(((

(((

(1) Cass. Civ. 3, 4 mai 1983. BC. 3. 103.
(2) Cass.Com., 13 mars 1990, R.G.A.T. 1991. 186, note J. BIGOT
Cass. Civ. 1, 17 juill. 1980, R.G.A.T. 1981. 366.
Cass. Civ. 1, 6 oct. 1969, R.G.A.T. 1970. 35.
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ذلك �أن جتديد الوثيقة يجد �أ�سا�سه يف الوثيقة التي تو�سط فيها ال�سم�سار.
ولكن لو انتهت الوثيقة دون �أن يتم جتديد �ضمني لها ،ومل يطلب امل�ست�أمن
جتديدها ،ولكن طلب امل�ؤمن بنف�سه �أو بوا�سطة �أحد مندوبيه التجديد فيحق
لل�سم�سار احل�صول على عمولة ع��ن ه��ذا التجديد؛ لأن��ه مت على �أ�سا�س نف�س
ال�شروط ال ��واردة يف الوثيقة الأوىل التي تو�سط يف �إبرامها ،مثله يف ه��ذا مثل
التجديد الذي يتم بناء على طلب امل�ست�أمن.
ولكن �إذا انتهت الوثيقة ثم جاء �سم�سار جديد وبا�شر �إجراءات حترير وثيقة
جديدة ففي هذه احلالة ال ي�ستطيع ال�سم�سار الأول املطالبة بعمولته عن تلك
الوثيقة اجلديدة؛ لأنه مل يكن طرفاً فيها و�أن �أق�ساط الوثيقة اجلديدة مل تكن
نتيجة ال�شروط ال ��واردة يف الوثيقة الأوىل املنتهية ،ولذلك ي�ستحق ال�سم�سار
الثاين وحده العمولة عن هذه الوثيقة اجلديدة.
المسؤولية عن دفع العمولة للسمسار:

يلتزم امل�ؤمن ب�أن يدفع العمولة لأنه امل�ستفيد من خدمات ال�سم�سار ،حيث قدم
ال�سم�سار له خدمة �إبرام عقد الت�أمني.
ولكن يذهب البع�ض �إىل �أن وكيل امل�ؤمن يلتزم وحده ب�أداء هذه العمولة متى
قام ال�سم�سار ب�إقامة االت�صال بني امل�ست�أمن وهذا الوكيل ،وي�ؤ�س�س هذا االجتاه
ر�أيه ب�أن ال�سم�سار لن تربطه �أية عالقة بامل�ؤمن يف هذه احلالة .
ولكن ه��ذا ال��ر�أي ي�ستند �إىل �أ�سا�س غري �صحيح ،حيث متت يف ه��ذه احلالة
عالقة مبا�شرة بني ال�سم�سار وامل�ؤمن؛ لأن وكيل امل�ؤمن ميثل موكله و�أن العالقة
التي تن�ش�أ بينه وبني امل�ست�أمن هي يف الأ�صل عالقة بني امل�ؤمن وامل�ست�أمن ،حيث
يوقع امل�ؤمن على وثيقة الت�أمني ب�صفته املتعاقد يف عقد الت�أمني ولي�س الوكيل
(((

(1) Maurice PICARD, note R.G.A.T. 1933. 107.
BILLAUD, cité, no 128.
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��س��وى و�سيط يعمل مل�صلحته ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن ال�سم�سار با�شر و�ساطته يف عقد
الت�أمني الذي ا�ستفاد منه امل�ؤمن ،وبالتايل ي�صبح امل�ؤمن وحده هو امل�سئول عن
�أداء العمولة يف جميع الأحوال.
وي�ستمر التزام امل�ؤمن يف �أداء العمولة قائماً �إىل �أن تنتهي وثيقة الت�أمني التي
تو�سط فيها ال�سم�سار .
(((

المبحث الخامس

نطاق المسؤولية المدنية للسمسار

بعد ا�ستعرا�ض التزامات ال�سم�سار �سنبحث م�س�ؤوليته جتاه طالب الت�أمني
وجتاه �شركة الت�أمني ،ثم م�س�ؤوليته جتاه غريه من و�سطاء الت�أمني كما يلي:
المطلب األول

مسؤولية السمسار في عالقته بطالب التأمين

يلتزم ال�سم�سار ب�أداء واجباته جتاه طالب الت�أمني �سواء يف املرحلة ال�سابقة على
�إبرام عقد الت�أمني �أو يف مرحلة تنفيذ العقد ،و�إن تق�صريه يف �أداء هذه الواجبات يثري
م�س�ؤوليته املدنية جتاه عميله ،ولكن الق�ضاء و�ضع حدوداً لهذه امل�س�ؤولية م�ستمدة
من مقدار ما يتمتع به طالب الت�أمني من خ�برة فنية ومهنية بعملية الت�أمني،
وكذلك مبقدار ما يحوزه من و�سائل متكنه من احل�صول على معلومات متعلقة
مبجال الت�أمني ،وكذلك مبقدار وفائه بالتزاماته جتاه ال�سم�سار وجتاه امل�ؤمن.
(1) Lyon, 18 déc. 1992, R.C.A. 1994, no 395.
Cass. Civ. 1, 27 mai 1986, C. 1, no 135.
Cass. Civ. 1, 3 juin 1980, BC. 1, no 166.
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فااللتزام الأ�سا�سي لل�سم�سار يتمثل يف تقدمي الن�صح لطالب الت�أمني  ،و�أن
تق�صريه يف �أداء هذا االلتزام يثري م�سئوليته التعاقدية �أمام طالب الت�أمني وفقاً
للمادة  3/702مدين م�صري واملادة  2/927من قانون املعامالت املدنية الإماراتي
التي تن�ص على �أن (الوكالة اخلا�صة ال جتعـل للـوكيل �صفة �إال يف مبا�شرة الأمور
املحددة فيها وما تقت�ضيه هـذه الأمور من توابع �ضرورية وفقاً لطبيعة كل �أمر
وللعرف اجل ��اري) ،وال �شك �أن تقدمي الن�صح يف جم��ال �إب��رام عقد الت�أمني من
التوابع ال�ضرورية واملهمة التي من �أجلها يلج�أ طالب الت�أمني لل�سم�سار ،و�إذا كان
هذا الن�ص يتعلق بالوكالة اخلا�صة ،ف��إن حكمه ميتد �إىل الوكالة العامة؛ لأن
الوكيل ملزم بالقيام بكل ما هو من توابعها ال�ضرورية؛ ك�إبداء الن�صح ،وخا�صة
�أننا ب�صدد وكيل م�أجور فيلتزم ب�أن يبذل يف تنفيذها دائماً عناية الرجل املعتاد
(امل��ادة  2/704مدين م�صري وامل��ادة  932من قانون املعامالت املدنية الإماراتي)،
كذلك هناك التزام عام يقع على م�س�ؤولية جميع الوكالء �سواء �أكانوا ب�أجر �أم
ب��دون �أج��ر وه��و االل�ت��زام مب��واف��اة املوكل باملعلومات ال�ضرورية عما و�صل �إليه
الوكيل يف تنفيذ الوكالة (املادة  705مدين م�صري واملادة  933من قانون املعامالت
املدنية الإم��ارات��ي) وه��و االل�ت��زام ال�صريح ب�إعالم طالب الت�أمني بكل ما يتعلق
بعملية الت�أمني وما ي�ستتبعه هذا الإعالم من واجب توجيه الن�صح والإر�شاد ،
وهو ما عربت عنه املادة  9/19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني
بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  2014بقولها (يجب على
الو�سيط �أن ير�شد العميل �إىل التغطية الت�أمينية التي تالئم احتياجاته و�إمكاناته
املادية) ،كذلك ن�صت هذه املادة على االلتزام الأ�سا�سي الواقع على عاتق الو�سيط
(((

(((

(1) Cass. Civ., 10 nov. 1964, J.C.P. 1965. 2. no 13981.
(2) Aix-en-Provence, 10 mars 1988, L’assurance – conseil, mars 1989, p. 45.
Cass. Civ., 13 mai 1985, R.G.A.T. 1985. 578.
Cass. Civ., 6 nov. 1984, R.G.A.T. 1985. 313.
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واملتمثل يف �أن (يلتزم الو�سيط ب�أن يقدم للعميل اخلدمة الت�أمينية املنا�سبة �سواء
قبل �إ�صدار وثيقة الت�أمني �أو بعد �إ�صدارها ،وعليه معاونته يف حل �أي م�شكلة قد
يواجهها ،وذلك مبا ال يتعار�ض مع �شروط عقد الت�أمني) ،وهي االلتزامات التي
عربت عنها املادة 16من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  15ل�سنة 2013م ،بقولها
(يلتزم و�سيط الت�أمني جتاه عمالئه بتقدمي الن�صح وامل�شورة الفنية ،و�إط�لاع
العميل على �أف�ضل ال�شروط والأ�سعار اخلا�صة بال�شركات ،واالحتفاظ بالوثائق
التي تثبت قيامه بذلك وتدوينها يف �سجالت منظمة ح�سب الأ�صول ،والتفاو�ض
مل�صلحته ،ومتثيله �أم��ام ال�شركة ،وع��دم قب�ض �أي عمولة عن �أعمال التفاو�ض،
و�إخطار العميل بكافة تفا�صيل وثيقة الت�أمني من حيث نطاق التغطية الت�أمينية،
ون�سبة حتمل العميل �إن وجدت ،وقيمة الت�صفية قبل حلول موعد اال�ستحقاق �أو
حتقق اخلطر امل�ؤمن منه ،و�أي �شروط �أو ا�ستثناءات �أو قيود على وثيقة الت�أمني).
فم�س�ؤولية ال�سم�سار جتاه طالب الت�أمني م�س�ؤولية عقدية نتيجة الإخ�لال
بالتزاماته النا�شئة عن عقد الو�ساطة ،ومبنية على خط�أ واجب الإثبات .
فيجب �إثبات �أن ال�سم�سار مل يقم ب�أداء التزاماته ،وميكن �إثبات هذا التق�صري
بكافة طرق الإثبات ويتحقق هذا بتحديد املهمة املكلف بها وكذلك باال�ستناد �إىل
الواجبات التي تلزمه بها �أ�صول ممار�سة مهنة ال�سم�سرة يف جمال الت�أمني ،ثم
يلزم �إثبات �أن ال�سم�سار مل يقم ب��أداء هذه االلتزامات �أو �أن��ه قام بتنفيذ ناق�ص
�أو غري دقيق� ،أو مت التنفيذ يف موعد مت�أخر عن املوعد املحدد يف عقد الو�ساطة،
ويجب كذلك �إثبات �أن ال�ضرر قد �أ�صاب طالب الت�أمني نتيجة تق�صري ال�سم�سار،
وغالباً ما يكون ال�ضرر متمث ً
ال يف عدم �إبرام العقد� ،أو �أن العقد املربم ال يغطي
كل املخاطر التي رغب طالب الت�أمني يف تغطيتها ،ويف هذه احلالة �سيتمثل مقدار
التعوي�ض الذي يلتزم به ال�سم�سار يف املبلغ املايل الذي كان ينبغي على امل�ؤمن �أن
(((

(1) Cass. Civ. 1, 9 juill. 1974, R.G.A.T. 1975. 365.
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يدفعه للم�ست�أمن لو كان ال�سم�سار قد �أدى التزاماته بنجاح  ،ولكن يرى البع�ض
�أننا ل�سنا ب�صدد فوات للفر�صة عندما يثبت طالب الت�أمني �أن ال�سم�سار لو قام
بعمله كماينبغي لتمت تغطية املخاطر �أو لتمت التغطية �أف�ضل من تلك التي مت
التو�صل �إليها  ،ولكننا ال ميكننا الت�سليم بهذا ال��ر�أي؛ لأننا بالفعل �أمام فوات
فر�صة احل�صول على مبلغ التعوي�ض ،وبالتايل يلتزم ال�سم�سار بتعوي�ض طالب
الت�أمني عن هذه الفر�صة الفائتة متى ثبت خط�ؤه.
وال بد من �إثبات عالقة ال�سببية بني خط�أ ال�سم�سار وما حلق طالب الت�أمني
من �ضرر؛ لأن هذه العالقة قد تنقطع متى ثبت حدوث خط�أ من طالب الت�أمني،
�أو �إذا ثبت �أن مهمة ال�سم�سار قد انح�صرت يف جم��رد نقل طلب الت�أمني الذي
يت�ضمن خط�أ من طالب الت�أمني يف تقدير قيمة املال مو�ضوع الت�أمني  ،بينما
�سيختلف الو�ضع لو ثبت �أن ال�سم�سار هو ال��ذي ب��ادر بتحديد قيمة امل��ال ب�شكل
خاطئ ،كذلك �ستنقطع عالقة ال�سببية لو ثبت �أن �سبب عدم �إبرام عقد الت�أمني
راجع �إىل احل��وادث التي �سبق وحدثت لطالب الت�أمني ومل يعلن عنها � ،أو �إذا
ثبت وجود وثيقة ت�أمني �سابقة مت ف�سخها ل�سبب راجع لطالب الت�أمني ومل يعلن
عنه لل�سم�سار عند و�ساطته لإبرام وثيقة جديدة  ،ففي هذه الأحوال ال يتحمل
ال�سم�سار م�س�ؤولية عدم �إبرام عقد الت�أمني.
كذلك تنقطع عالقة ال�سببية متى ات�ضح �أن ال�سم�سار قد �أدى مهمة التفاو�ض
بنجاح �إال �أن عقد الت�أمني مل ينعقد ب�سبب االختالف بني طالب الت�أمني وامل�ؤمن
(((

(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 3, 14 janv. 1998, Argus, 27 mars 1998, p.2.
Cass. Civ. 1, 26 fév. 1991, R.G.A.T. 1991. 431, note LANGE.
Cass. Civ. 1, 27 nov. 1990, R.G.A.T. 1991. 181, note KULLMANN.
(2) J. BIGOT et D. LANGÈ, cité, p. 258.
(3) Paris, 13 mars 1991, Jurisdata, no 020920.
(4)Cass. Civ. 1, 21 fév.1989, R.G.A.T.1989. 427, note PAUFFIN DE St-MOREL.
(5)T.G.I. Paris, 14 mai 1986, R.G.A.T.1986. 618, note PAUFFIN DE St-MOREL.
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ح��ول مبلغ التعوي�ض �أو ق�سط الت�أمني  ،بينما على العك�س من ذل��ك �ستظل
عالقة ال�سببية قائمة متى ثبت خط�أ ال�سم�سار يف نقل وجهة نظر كل من امل�ؤمن
وطالب الت�أمني.
ويتحمل طالب الت�أمني عبء �إثبات تق�صري ال�سم�سار يف �أدائه ملهمته نظراً لأننا
�أمام التزام من ال�سم�سار ببذل عناية ولي�س بتحقيق نتيجة .
(((

(((

حدود مسؤولية السمسار:

�إن طالب الت�أمني يلتزم ب�إخبار ال�سم�سار بكل املعلومات ال�لازم��ة لتحديد
احتياجاته الت�أمينية ولتقدمي العون لل�سم�سار يف �أداء مهمته من �أج��ل �إب��رام
عقد الت�أمني ،وذلك لأن ال�سم�سار ال ي�ستطيع �أن ي�صبح خبرياً يف جميع املجاالت
بل تتمثل خربته يف جمال الو�ساطة الت�أمينية ،وي�ستمد معلوماته عن مو�ضوع
الت�أمني من عميله ،ولذلك ينبغي عند بحث م�س�ؤولية ال�سم�سار �أن نتحقق يف
كل حالة مما �إذا كان ملزماً ب��الأداءات التي يدعيها طالب الت�أمني �أم ال ،وما �إذا
كان قد �أجنز هذه االلتزامات �أم ق�صر يف �أدائها ،وبالتايل يجب �أو ًال حتديد مدى
االلتزامات امللقاة على م�س�ؤولية ال�سم�سار ،ثم ينبغي يف مرحلة تالية �أن نبحث
عن مدى تق�صريه يف �أداء هذه االلتزامات ،مع الأخ��ذ دائماً يف االعتبار موقف
طالب الت�أمني من التعاون مع ال�سم�سار ومدى ما قدمه له من معلومات ،مع
و�ضع خربة طالب الت�أمني بعمليات الت�أمني يف االعتبار؛ لأن هذه اخلربة �ستقلل
من نطاق م�س�ؤولية ال�سم�سار متى ات�سع نطاقها وزاد علم طالب الت�أمني ب�أ�س�س
عمليات الت�أمني.
فيقع ع ��بء �إث �ب��ات ح ��دود مهمة ال�سم�سار ع�ل��ى ط��ال��ب ال�ت��أم�ين  ،وميكن
(((

(1) Cass. Civ. 1, 13 juin 1995, R.G.A.T. 1995. 717, note LANGE.
(2) Cass. Com., 19 déc. 1992. 1992, R.C.A. 1993. 106.
(3) Cass. Civ. 1, 18 janv. 1965, R.G.A.T. 1965. 42.
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ا�ستخال�ص ح��دود ه��ذه املهمة م��ن خ�لال املناق�شات التي دارت ب�ين ط��ريف عقد
الو�ساطة عند �إبرامه ،و�أي�ضاً من خالل حتديد الهدف الذي يرمي طالب الت�أمني
�إىل حتقيقه وما كان ينتظر من ال�سم�سار القيام به بو�صفه حمرتفاً ملهنة الت�أمني
ومت اللجوء �إليه ب�سبب خربته العري�ضة يف هذا الأداء ،ورغم عدم وجود منوذج
معني لعمل ال�سم�سار وملدى مهمته �إال �أن هناك حداً �أدنى من الأداء يجب �أن يقوم
به �أي �سم�سار يت�صدى لعمل الو�ساطة يف جمال الت�أمني.
ويف حالة ف�شل طالب الت�أمني يف �إثبات حدود املهمة التي كلف ال�سم�سار ب�أدائها
في�صبح ال�سم�سار مكلفاً ب�أداء احلد الأدنى للوفاء بدوره يف الو�ساطة ،وال ميكن
حتميله م�س�ؤولية عدم القيام بواجبات �أخرى.
ولذلك لو ف�شل طالب الت�أمني يف �إثبات تكليفه لل�سم�سار ب�إقامة دعوى لقطع
التقادم فال ميكن حتميل ال�سم�سار م�س�ؤولية ما نتج عن عدم رفع الدعوى خا�صة
متى ثبت �أن طالب الت�أمني كانت له خربة كبرية يف جمال الت�أمني ومل يحاول
بنف�سه �إقامة هذه الدعوى  ،ونف�س احلكم يف حالة عدم متكن طالب الت�أمني من
�إثبات تكليفه لل�سم�سار بقيا�س م�ساحة الأر�ض مو�ضوع الت�أمني فال ميكن حتميل
ال�سم�سار م�س�ؤولية �إبالغ امل�ؤمن مب�ساحة غري �صحيحة ترتب عليها تقليل مبلغ
التعوي�ض خا�صة �أن طالب الت�أمني ميتلك هذه الأر���ض ويفرت�ض فيه �أنه يعلم
م�ساحتها بدقة دون حاجة �إىل ا�ست�شارة الغري لقيا�س م�ساحتها .
كذلك لو ف�شل طالب الت�أمني يف �إثبات تكليفه لل�سم�سار بالتو�سط لإبرام عقد
ت�أمني تكميلي ،فال ميكن م�ساءلة ال�سم�سار عن النتائج النا�شئة عن عدم �إبرامه
متى ثبت �أنه �أدى واجب ن�صح طالب الت�أمني بكل جوانب ال�ضمان التي يغطيها
عقد الت�أمني الذي تو�سط يف �إبرامه ومن �ضمن ما قام به �أنه ن�صحه ب�ضرورة
(((

(((

(1) Paris, 19 sept. 1984. Jurisdata, no 024549.
(2) Paris, 12 juin 1986, Jurisdata, no 024720.
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�إبرام عقد ت�أمني تكميلي .
و�أي�ضاً ال ميكن حتميل ال�سم�سار م�س�ؤولية تقدير القيمة املالية للعقار مو�ضوع
الت�أمني متى �أثبت �أنه �أبلغ طالب الت�أمني بعدم خربته يف هذا املجال  ،كذلك لو
ثبت �أن طالب الت�أمني قد �أنهى عقد توكيل ال�سم�سار فال ميكن م�ساءلة ال�سم�سار
عن التق�صري يف �إع�لام طالب الت�أمني مب��دد التقادم اخلا�صة بعقد الت�أمني �أو
ب�إعالمه ب�أي �أمور �أخرى تتعلق بعقد الت�أمني  ،كذلك ال ميكن حتميل ال�سم�سار
م�س�ؤولية عدم جتديد وثيقة الت�أمني متى ثبت �أن امل�ست�أمن قد كلف و�سيطاً �آخر
للقيام ب�إجراءات التجديد .
ولو ا�ستطاع ال�سم�سار �إثبات �أنه قد بذل جهده وعنايته �أثناء �أدائه اللتزاماته
فال ميكن �إث ��ارة م�س�ؤوليته عن �أي تق�صري نا�شئ عن ظ��روف خارجية ال دخل
له فيها  ،كذلك لن تثور م�س�ؤوليته متى �أثبت �أنه كان �أميناً يف �إبالغ امل�ست�أمن
وامل�ؤمن بكل املعلومات اخلا�صة بعملية الت�أمني وقام ب�إعالم ٍّ
كل منهما باملعلومات
التي يجيز له القانون الإخبار بها ،حتى ولو ترتب على ذلك �إ�صابة �أحدطريف
الت�أمني ب�ضرر ك�أن يبلغ امل�ؤمن باملعلومات التي تو�صل �إليها عن طالب الت�أمني
والتي كان من �ش�أنها تقليل امل�ؤمن ملبلغ التعوي�ض  ،وذلك لأنه اتبع ما �ألزمه
به امل�شرع الإماراتي يف املادة  3/ 15من القرار رقم  15ل�سنة  2013ال�صادر عن هيئة
الت�أمني الإماراتية التي �ألزمته ب�ضرورة �إبالغ امل�ؤمن باملعلومات والبيانات التي
ت�صل لعلمه عن طالب الت�أمني ويهم �شركة الت�أمني الوقوف عليها التخاذ قرارها
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 4 mars 1986. R.G.A.T. 1986. 250.
Cass. Civ. 1, 17 mai 1982, R.G.A.T. 1983. 189.
(2) Cass. Civ., 19 janv. 1994, R.G.A.T. 1994. 906, note D. LAN
(3) Cass. Civ. 1, 24 mars 1992, R.G.A.T. 1992. 409, note D. LANGÈ.
(4) Cass. Civ. 1, 20 déc. 1994, R.G.A.T. 1995. 188, obs. D. LANGÈ.
Paris, 30 janv. 1960, R.G.A.T. 1960. 332.
(5) Paris, 29 avr. 1982, Jurisdata, no 024977.
(6) Cass. Civ. 1, 10 déc. 1991, R.G.A.T. 1992. 188. Note D. LANGÈ.
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ب�ش�أن قبول الت�أمني �أو رف�ضه.
ول��ن يتحمل كذلك م�س�ؤولية ع��دم �إب ��رام عقد الت�أمني متى ثبت �أن��ه �أخرب
طالب الت�أمني ب��أن قبول امل�ؤمن لتغطية املخاطر متوقف على املعلومات التي
�سيجمعها مندوبوه وعلى تقييمه اخلا�ص لها ،وبالتايل لن ي�س�أل ال�سم�سار عن
عدم �إب��رام العقد متى كان ال�سبب يف عدم �إبرامه راجعاً �إىل رف�ض وكيل امل�ؤمن
لعملية الت�أمني ،كذلك ال ي�ستطيع طالب الت�أمني االدعاء بتق�صري ال�سم�سار يف
�أداء مهمته متى �أثبت ال�سم�سار �أن��ه كان متابعاً لكل �أعمال امل�ؤمن ب�صدد �إب��رام
العقد ،و�أن عدم الإبرام راجع لأ�سباب خا�صة بامل�ؤمن  ،ومثال ذلك �أنه ال ميكن
م�ساءلته عن التق�صري يف �إبرام عقد ت�أمني �ضد ال�سرقة متى كانت �شركة الت�أمني
قد �أعلنت �أنها �ستقبل التعاقد ثم تراجعت عن هذا الوعد لأ�سباب خا�صة بها .
ك��ذل��ك ال ميكن م�ساءلة ال�سم�سار ع��ن التق�صري يف الن�صح والإع �ل�ام متى
ثبت عدم علمه بنواحي طبية �أو هند�سية ال ميكن افرتا�ض علمه بها وثبت �أنه
نبه طالب الت�أمني �إىل �ضرورة اال�ستعانة ب�أحد خرباء الت�أمني  ،لأنه يف هذه
احلالة �أوفى بالتزامه واتبع ما �أمره به امل�شرع يف املادة  8/19من القواعد احلاكمة
ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم
 23ل�سنة  2014التي �ألزمت الو�سيط ب�أن يوجه طالب الت�أمني �إىل وجوب اال�ستعانة
با�ست�شاري متخ�ص�ص يف الت�أمني متى كانت اال�ستف�سارات التي يطلبها العميل ال
ي�ستطيع �إي�ضاحها .
و�أي�ضاً لن تثور م�س�ؤوليته متى �أثبت �أن هناك م�ستندات مل يعر�ضها عليه
طالب الت�أمني ،وبالتايل مل يتمكن من درا�ستها لتوجيه الن�صح بناء على ما
(((

(((

(((

(1) Paris, 10 janv. 1991, Jurisdata, no 020007.
(2) Cass. Civ. 1, 9 déc. 1992, R.G.A.T. 1993. 398.
(3) Cass. Civ. 1, 19 janv. 1994, R.G.A.T. 1994. 906, note D. LANGÈ.
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حتتويه من معلومات � ،أو �إذا �أثبت �أن طالب الت�أمني قد �أخفى عنه عمداً بع�ض
الوقائع ذات الت�أثري يف قبول امل�ؤمن لإبرام عقد الت�أمني  ،ك�أن يخفي عنه �سبق
�إبرامه لوثيقة ت�أمني مت ف�سخها ب�سبب �إخالله بدفع �أق�ساطها  ،كذلك لو �أخفى
طالب الت�أمني عن عمد معلومات من �ش�أنها �أن تت�سبب يف زيادة ق�سط الت�أمني،
فال ي�ستطيع امل�ؤمن حتميل ال�سم�سار م�س�ؤولية هذا الإخفاء متى �أثبت ال�سم�سار
عدم علمه بها .
وال يوجد التزام يوجب على ال�سم�سار معاينة املكان �أو حماولة الوقوف على
حقيقة املخاطر مو�ضوع الت�أمني ،بل �إن امل�شرع يحظر عليه القيام بذلك؛ لأن
هذه �أمور يبا�شرها خبري الت�أمني وفقاً لن�ص املادة  9من القواعد احلاكمة ملمار�سة
ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة
،2014كما يلتزم طالب الت�أمني ب�إخبار ال�سم�سار بكل ما يتعلق بها .
ولكن يتحمل ال�سم�سار م�س�ؤولية جت��اوز ح��دود وكالته ب�سوء نية متى �أثبت
طالب الت�أمني حدود هذه الوكالة و�أنه قد نبه على ال�سم�سار بعدم جتاوزها .
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 17 nov. 1998, R.G.D.A. 1999. 1.
(2) Paris, 19 janv. 1983, Jurisdata, no 021090.
(3) Paris, 28 oct. 1992, Jurisdata, no 024253.
Paris, 4 nov. 1983, Jurisdata, no 029268.
Paris, 20 janv. 1983, Jurisdata no 028587.
(4) Paris, 15 ajnv. 1986, Jurisdata, no 020357.
(5) Paris, 28 oct. 1983, Jurisdata, no 028589.
(6) Cass. Civ. 1, 10 déc. 1991, R.G.A.T. mars 1992.
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المطلب الثاني

مسؤولية السمسار في عالقته بالمؤمن

�سبق �أن عر�ضنا للعالقة القانونية بني ال�سم�سار وامل�ؤمن ورف�ضنا القول بوجود
عقد وكالة بينهما ،وانتهينا �إىل القول بوجود التزام من جانب امل�ؤمن م�ضمونه
تقدمي مكاف�أة لأي �سم�سار يح�ضر �إليه �أي عقد من عقود الت�أمني وهو ما يكيف
على �أنه وعد بجائزة ،وال يوجد التزام مقابل يتحمل ال�سم�سار م�س�ؤولية القيام به.
ور�أينا �أن ال�سم�سار ميثل طالب الت�أمني فقط ويت�صرف با�سمه وحل�سابه متى
كان وكي ً
ال عنه ،وبالتايل يتحمل م�س�ؤولية تنفيذ التزامات طالب الت�أمني جتاه
امل�ؤمن ،وهو ينفذها بو�صفه رج ً
ال خبرياً مبهنة الت�أمني ،وعلى علم مب�صلحة كل
من طريف عقد الت�أمني ،لذلك ينفذ هذه االلتزامات بعناية ال�شخ�ص احلري�ص
على م�صلحة الطرفني ،وبالتايل يجب �أن يكون �أميناً يف نقل رغبات طالب الت�أمني
�إىل امل�ؤمن ،وكذلك ال بد �أن يلتزم بالأمانة عند تنبيه امل�ؤمن �إىل كل ما يلزم �أن
يعرفه عن طالب الت�أمني ،وهو االلتزام الذي يتحمل طالب الت�أمني م�س�ؤولية
القيام به ولكن حل حمله يف القيام به ال�سم�سار.
فال�سم�سار غري ملتزم من حيث الأ�صل ب�إبرام عقد الت�أمني؛ لأن م�س�ؤولية
هذا الإبرام يتحملها كل من امل�ؤمن وطالب الت�أمني ،وبالتايل ال يتحمل ال�سم�سار
م�س�ؤولية عدم �إبرام عقد الت�أمني �إال �إذا ثبت خط�أ ميكن ن�سبته �إليه� ،إال �أن امل�شرع
الفرن�سي �أجاز ح�صول ال�سم�سار على توكيل من طالب الت�أمني يجيز له فيه �إبرام
العقد نيابة عنه ،ففي هذه احلالة �سي�صبح ال�سم�سار م�س�ؤو ًال عن عدم �إبرام عقد
الت�أمني بنف�س احلدود التي كان طالب الت�أمني م�س�ؤو ًال خاللها ،ولكن يتحمل
ال�سم�سار م�س�ؤولية عدم ي�سار طالب الت�أمني؛ لأنه ال يلتزم ب�ضمان هذا الأمر
�أمام امل�ؤمن ،وذلك لأنه غري ملتزم بالتحري عن طالب الت�أمني ل�صالح امل�ؤمن �إال
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�إذا وجد اتفاق خا�ص بينه وبني امل�ؤمن على تنفيذ هذا االلتزام  ،بينما يختلف
الو�ضع عندما يبحث ال�سم�سار عن �شركة ت�أمني بناء على تعليمات طالب الت�أمني،
حيث يلتزم يف هذه احلالة باال�ستعالم حول القدرة املالية ل�شركة الت�أمني ،وعليه
واجب �إخبار طالب الت�أمني بكل ما ي�صل �إليه من معلومات حول املوقف املايل
للم�ؤمن؛ لأنه لو �أخفى �أي معلومات تفيد عدم ي�سار امل�ؤمن فيعد مرتكباً لغ�ش يف
تنفيذه لعقد الو�ساطة املربم مع طالب الت�أمني .
ولكن رغم �أن ال�سم�سار غري ملتزم بالتحري واال�ستعالم عن طالب الت�أمني
�إال �أنه يف حالة ثبوت علمه بعدم ي�سار طالب الت�أمني ف�إن واجب الأمانة يلزمه يف
هذه احلالة ب�ضرورة �إعالم امل�ؤمن بذلك؛ لأن تق�صريه يف �أداء هذا االلتزام من
املمكن �أن يحمله م�س�ؤولية عدم قيام امل�ست�أمن ب�سداد �أق�ساط الت�أمني ،وال ميكن
اعتبار �إعالم امل�ؤمن خروجاً عن واجبه جتاه طالب الت�أمني باملحافظة على �سرية
املعلومات والبيانات التي �أبلغه بها طالب الت�أمني �أو علم بها من خالل الأوراق
وامل�ستندات امل�سلمة له من عميله.
ونف�س احلكم ينطبق يف حالة ما �إذا ثبت عدم ي�سار امل�ست�أمن قبل انتهاء مدة
وثيقة الت�أمني فيجب على ال�سم�سار �أن يخرب امل�ؤمن بهذا الأمر؛ لأن من �ش�أنه
الت�أثري يف قرار امل�ؤمن بقبول طلب جتديد الوثيقة �أو رف�ضه.
ويتحمل ال�سم�سار م�س�ؤولية تقدمي طلب الت�أمني وا�ضحاً ومدعماً بامل�ستندات
الكافية للإجابة عن ت�سا�ؤالت امل�ؤمن حول املخاطر املطلوب الت�أمني �ضدها ،وعليه
�أن يدافع عن حقوق طالب الت�أمني متى كانت م�شروعة وعادلة� ،أما �إن ر�أى فيها
عك�س ذلك فيجب �أن ال يقف للدفاع عنه يف مواجهة امل�ؤمن؛ لأن ال�سم�سار كما
�سبق �أن ذكرنا �أنه ميثل طالب الت�أمني وينوب عنه يف عملية الت�أمني ولكن لي�س
(((

(((

(1)Cass. Com., 28 mai 1991, Unisabi C. Sopegros, et Cass. Com., 28 mai 1991,
Marie France C. Sopegros, inedit, cité Par J. BIGOT et D. LANGÈ, cité, p. 261.
(2) T. Com. Poitiers, 25 juin 1934, G.P. 1934. 2. 597.
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معنى نيابته هو الدفاع عن امل�ست�أمن دائماً ،بل هو خ�صم �شريف خبري بعملية
الت�أمني يلتزم ب ��أداء مهمته بحيدة و�أمانة ل�صالح امل�ست�أمن دون �أن يهدف �إىل
�إحلاق ال�ضرر بامل�ؤمن؛ لأنه يجب �أن ينفذ وكالته بح�سن نية.
المطلب الثالث

مسؤولية السمسار تجاه غيره من وسطاء التأمين

�إن ممار�سة مهنة ال�سم�سرة تفر�ض على القائم بها العديد من االلتزامات
جتاه غريه من و�سطاء الت�أمني ،ولقد عربت املادة  9من القواعد احلاكمة ملمار�سة
ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة
 2014عن هذه االلتزامات بقولها ( يحظر على الو�سيط القيام ب�أي عمل يت�ضمن
الإ�ساءة �إىل غريه من الو�سطاء �أو من مهنة الو�ساطة عموماً).
ف�لا ي�ج��وز لل�سم�سار االع �ت��داء على ح�ق��وق غ�يره م��ن ال��و��س�ط��اء ،وم��ن ذلك
اح�ترام ملكية الغري فلكل و�سيط �شعار ي�ضعه على الوثائق التي تو�سط فيها
ويجب احرتامه من قبل الو�سطاء الآخرين لأنه يتمتع على �شعاره بقواعد حماية
امللكية الأدبية  ،ولكن ال متتد هذه احلماية �إىل عقد الت�أمني؛ لأن ال�سم�سار
لي�ست له حقوق ملكية على العقد لأنه ال ميكن لقواعد امللكية الفكرية والأدبية
�أن تقدم حماية كافية مل�ضمون وثيقة الت�أمني حتى ولو كانت مبتكرة؛ لأن الأفكار
التي تت�ضمنها الوثيقة ال تتمتع باحلماية القانونية ،ولكن ميكننا القول بوجود
�سرقة �أدبية ل�شكل الوثيقة التي �أ�سهم الو�سيط يف �إعدادها ،وبالتايل يلزم احرتام
ال�سم�سار ل�شكل الوثيقة املبتكر الذي يحرره و�سيط �آخر.
كذلك لو ا�ستلم ال�سم�سار من و�سيط �شركة الت�أمني �أوراقاً حتمل ا�سم ال�شركة
(((

(1) J. BIGOT, “La protection juridique des contrats d›assurance, Ètudes offertes à
A. BESSON” L.G.D.J, 1976, Quvre collectif, p. 43.
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لكي ي�ستعملها يف �أعمال الو�ساطة الت�أمينية فال ي�ستطيع االدع��اء مبلكيته لها،
كما ال ميكنه ا�ستخدامها يف مرا�سالته اخلا�صة (املادة  5/16من القواعد احلاكمة
ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم
 23ل�سنة  ،2014واملادة  8/ 15من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  15ل�سنة ) 2013
بل عليه �أن يرد للو�سيط ول�شركة الت�أمني العهد وامل�ستندات امل�سلمة له وذلك فور
انتهاء املهلة املقررة لتواجدها حتت يده (املادة /17ج من القواعد احلاكمة ملمار�سة
ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة
 ) 2014ويجب �أن يتجنب ال�سم�سار توجيه النقد للو�سطاء الآخرين �إال يف حدود
النقد املو�ضوعي والبناء  ،وعليه �أن يبتعد عن الت�أثري يف طالب الت�أمني عن
طريق �إنقا�ص مبلغ عمولته �سواء بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر حتى يدفعه �إىل
ف�سخ عقده مع الو�سيط الذي �سبق وتعاقد معه مل�ساعدته على �إبرام عقد الت�أمني
وهو الأمر الذي ن�ص امل�شرع الفرن�سي على �ضرورة جتنبه يف املادة ( )3-R. 511من
تقنني الت�أمينات ،كما عليه �أن يحرتم التعهدات التي ت�صدر من �أي و�سيط �آخر
ي�شرتك معه يف الو�ساطة ب�صدد عقد ت�أمني ،ووفقاً للقواعد الأخالقية املنظمة
ملهنة الو�ساطة يف فرن�سا عليه �أن ميتنع عن التعامل مع �أي �شركة ت�أمني ترف�ض
اخل�ضوع لعادات وتقاليد مهنة الو�ساطة الت�أمينية.
وميكن الرجوع على ال�سم�سار وفقاً لأحكام امل�س�ؤولية متى ارتكب عم ً
ال من
�أعمال املناف�سة غري امل�شروعة ،ومن هذه الأعمال ما ن�ص عليه امل�شرع امل�صري من
حظر �سعي الو�سيط ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لإلغاء وثيقة ت�أمني �صادرة
بناء على و�ساطة و�سيط �آخر بغر�ض �إع��ادة �إب��رام نف�س الوثيقة عن طريقه ،ويف
حالة خمالفة هذا احلظر فال يعتد بالوثيقة اجلديدة عند ح�ساب م�ستحقاته
لدى �شركة الت�أمني ،كذلك عليه االلتزام بعدم عقد مقارنات �أو �إجراء نقد غري
(((

(1) Cass. Com., 5 juin 1972, BC. 4. no 170.
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عادل لأي من �شركات الت�أمني �أو للوثائق �أو للتغطيات ال�صادرة منها ،ما مل يكن
ذلك بغر�ض �إب��راز ال�سمات املختلفة لهذه الوثائق �أوالتغطيات (امل��ادة /16ز من
القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة
املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،2014واملادة  8/15من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية
رقم  15ل�سنة  ،)2013كما يلتزم بعدم تقدمي عرو�ض �أ�سعار �أو تعهدات بخ�صومات
�إال من خالل الأجهزة املخت�صة ب�شركة الت�أمني ،وعلى �أن تكون هذه العرو�ض
والتعهدات واخل�صومات حم��ررة على �أوراق حتمل ا�سم ال�شركة ومعتمدة من
امل�س�ؤولني فيه لعدم �إتاحة الفر�صة لتحايل الو�سطاء لكي ي�ستويل كل منهم على
عمالء الو�سيط الآخر.
و�إذا كان ال�سم�سار يلتزم ب�أن يقدم لطالب الت�أمني اخلدمة الت�أمينية املنا�سبة
�سواء قبل �إ�صدار وثيقة الت�أمني �أو بعد �إ�صدارها ،كما يلتزم مبعاونته يف حل �أي
م�شكلة قد يواجهها ،فقد يجد ال�سم�سار ت�ضارباً بني م�صلحة عميلني من عمالئه
ك�أن يكون �أحدهما هو الطرف امل�ضرور والآخر هو الطرف املت�سبب يف ال�ضرر فعليه
االلتزام بتمثيل م�صالح كل منهما متثي ً
ال عاد ًال (املادة  3/10من القواعد احلاكمة
ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم 23
ل�سنة  ،) 2014و�إذا وجد �صعوبة يف حتقيق هذا التمثيل العادل لهما فيجوز له �أن
يحيل حقوقه والتزاماته النا�شئة عن عقد وكالته عن �أحد العميلني �إىل �سم�سار
�آخر فيتنازل له عن حافظة م�ستنداته املتعلقة بهذا العميل ،ويف هذه احلالة يلتزم
ال�سم�سار املحال �إليه مببا�شرة عمله بنف�س الكفاءة واجلدية التي كان املحيل يدير
بها حافظة م�ستنداته ،ويلتزم املحال �إليه باالمتناع عن الت�شهري باملحيل �أمام
العميل �أو �أمام �شركة الت�أمني و�إال كان م�س�ؤو ًال عما ي�صيبه من �ضرر .
(((

(1)Cass. Com., 5 juin 1972, R.G.A.T. 1973. 346.
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أسباب استبعاد مسؤولية السمسار

قد ت�صدر �أخطاء من امل�ؤمن �أو من امل�ست�أمن يرتتب عليها ا�ستبعاد م�س�ؤولية
ال�سم�سار متاماً ،وقد ت�شرتك هذه الأخطاء مع �أخطاء ال�سم�سار فيرتتب عليها
توزيع للم�س�ؤولية كما �سيت�ضح فيما يلي:
خطأ المؤمن كسبب الستبعاد مسؤولية السمسار:

يتحمل امل�ؤمن ع��بء �إثبات علم كل من امل�ست�أمن وال�سم�سار ب�شرط وارد يف
الوثيقة ي�ستبعد نوعاً من املخاطر من نطاق الت�أمني ،و�إذا ف�شل يف هذا الإثبات
فال ميكن �أن يحتج بهذا ال�شرط يف مواجهتهما ،كذلك ال ميكن حتميل ال�سم�سار
النتائج املرتتبة على ع��دم العلم متى ك��ان له �أ�سباب م�شروعة ،وتطبيقاً لذلك
اليجوز قبول ادعاء امل�ؤمن ب�أنه ا�ستبعد من نطاق التغطية الت�أمينية خطر �سرقة
املجوهرات �أثناء نقلها يف حقائب متى ف�شل يف �إثبات علم ال�سم�سار بهذا اال�ستبعاد.
كذلك �إذا رف�ض امل��ؤم��ن قبول �إب ��رام عقد الت�أمني لأ�سباب ال دخ��ل لو�ساطة
ال�سم�سار فيها يرتتب عليها ا�ستبعاد م�س�ؤولية ال�سم�سار عن عدم �إبرام الوثيقة.
كذلك لو علم ال�سم�سار بعدم ي�سار طالب الت�أمني و�أبلغ امل�ؤمن بذلك ،ف�إن
امل�ؤمن يتحمل وحده م�س�ؤولية عدم ي�سار طالب الت�أمني متى توقف عن �سداد
الأق�ساط؛ لأنه �أقبل على �إبرام العقد معه رغم ما �أخربه به ال�سم�سار ،ويف نف�س
الوقت ال ميلك امل�ؤمن الرجوع على ال�سم�سار بدعوى الغ�ش؛ لأنه ر�شح له �شخ�صاً
كان وا�ضحاً من معامالته عدم قدرته املالية على الوفاء بالأق�ساط.
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خطأ المستأمن كسبب الستبعاد مسؤولية السمسار:

قد يخطئ امل�ست�أمن عندما يقف موقفاً �سلبياً يتعار�ض مع املنتظر منه من
الأمانة وال�صدق فيرتتب على هذا �إعاقة ال�سم�سار عن �إجناز مهمته ،فلو ق�صر
امل�ست�أمن يف التزامه بالإعالم فلم يخرب ال�سم�سار بكل املعلومات والبيانات الالزمة
لإبرام العقد ف�سيتحمل وحده دون ال�سم�سار م�س�ؤولية هذا التق�صري ،كذلك لو
�أجنز ال�سم�سار كل الأعمال املطلوبة منه �إال �أن امل�ست�أمن تراخى يف �إبرام العقد �إىل
�أن وقع اخلطر فيتح َّمل وحدة نتائج عدم �إبرام عقد الت�أمني ،وكذلك قد يت�صف
امل�ست�أمن بالرعونة ك�أن يوقع على عقد الت�أمني دون �أن يقر�أه ،ففي هذه احلالة
ال ي�ستطيع حتميل ال�سم�سار م�س�ؤولية وج��ود �شروط غري مقبولة بالعقد ،
متى كانت ه��ذه ال�شروط وا�ضحة لكل من يقر�أها ك��أن تن�ص على ا�شرتاط �أن
يحمل امل�ست�أمن رخ�صة قيادة تتفق مع طبيعة ال�سيارة مو�ضوع الت�أمني � ،أما
لو كان هناك غمو�ض يف تلك ال�شروط فيمكن يف هذه احلالة �أن يتحمل ال�سم�سار
م�س�ؤولية عدم التنبيه �إىل هذه ال�شروط و�شرحها للم�ست�أمن.
وال �شك �أن مقدار خربة امل�ست�أمن يف جمال الت�أمني �ست�ؤثر يف التزام ال�سم�سار
ب��الإع�لام ،حيث يت�سع م��دى ه��ذا االل �ت��زام متى كانت خ�برة امل�ست�أمن قليلة �أو
منعدمة ،بينما يقل مدى هذا االلتزام كلما زادت هذه اخلربة ،بل �إن هناك حاالت
لو ادعى فيها امل�ست�أمن جهله لرف�ض منه هذا االدع��اء كما يف حالة ادعائه ب�أنه
مل يكن يعلم �أن �إخفاء معلومات عن احل��وادث التي �سبق و�أ�صابت املال مو�ضوع
الت�أمني لها ت�أثري يف قبول �أو رف�ض الت�أمني �أو قد ت�ؤثر يف مقدار الق�سط ،فهذا
ادعاء غري مقبول لأنه مبني �إىل غ�ش وهو تعمد �إخفاء احلقيقة �إ�ضافة �إىل �أنها
(((

(((

(1) CA Paris, 3 janv. 1985, Argus, 2 aôut 1985.
(2) Cass. Civ. 1, 4 fév. 1997, R.G.D.A. 1997. 562, obs. LAN .
Cass. Civ. 1, 4 janv. 1997, R.G.D.A. 1997. 754, obs. LANGE.
Cass. Civ. 1, 10 déc. 1991, R.G.A.T. 1992. 270.
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معلومات وا�ضح فيها �أنها �ست�ؤثر يف عملية الت�أمني .
كذلك لن يتحمل ال�سم�سار امل�س�ؤولية متى �أعلن طالب الت�أمني عن رغبته
�صراحة يف عدم تغطية بع�ض املخاطر� ،أويف حالة قيام طالب الت�أمني مبمار�سة
رئي�س يف مناق�شة بنود الوثيقة وحترير العقد  ،كما �سيقل نطاق م�س�ؤولية
دور ٍ
ال�سم�سار متى �صدرت له من طالب الت�أمني تعليمات حم��ددة للعمل مبوجبها
بحيث مل يعد ل��ه ��س��وى دور ب�سيط ي�ق��وم ب��ه يف عملية الو�ساطة  ،ك��ذل��ك ال
ي�ستطيع امل�ست�أمن االدعاء ب�أن ال�سم�سار قد ق�صر يف �أداء واجبه بالن�صح والإعالم
متى كان امل�ست�أمن متخ�ص�صاً يف هند�سة بناء ال�سدود وارتبطت عملية الت�أمني
بهذا التخ�ص�ص؛ لأن خربته يف هذه احلالة تفوق معلومات ال�سم�سار ،ولذلك
يكون ال�سم�سار معذوراً يف عدم قدرته على تقدمي ما كان يحتاج �إليه من ن�صح.
كذلك يعترب و�ضوح �شروط عقد الت�أمني �سبباً خمففاً اللتزام ال�سم�سار بالن�صح
والإعالم؛ لأن �شرحه �أو تو�ضيحه لهذه ال�شروط لن ي�ضيف جديداً لأنها وا�ضحة
بذاتها كا�ستبعاد نوع معني من املخاطر بالن�ص على ذلك �صراحة .
�أي���ض�اً ل��و تعر�ض امل�ست�أمن حل ��ادث �سرقة متعلقاته يف ال�ط��ري��ق ال�ع��ام فال
ي�ستطيع �أن يحمل ال�سم�سار م�س�ؤولية هذه ال�سرقة متى ثبت �أن ال�سم�سار قد �سبق
�أن عر�ض عليه اق�تراح ت�أمني ي�شمل الت�أمني �ضد هذا النوع من املخاطر �إال �أن
امل�ست�أمن قرر الت�أمني �ضد خطر �سرقة املتعلقات من منزله فقط ،ومل يطلب من
ال�سم�سار البحث له عن م�ؤمن �آخر لي�ؤمن لديه �ضد حوادث �سرقة الطريق ،
كذلك ال ي�ستطيع امل�ست�أمن االدع��اء �أن ال�سم�سار مل يقدم له املعلومات الكافية
(((

(((

(((

(((

(((

(1) Paris, 7 déc. 1993, Jurisdata, no 024327.
(2) Paris, 15 déc. 1983, Jurisdata, no 030085.
(3) Cass. Civ. 1, 8 nov. 1994, Argus, 30 déc. 1994.
(4) Montpellier, 12 janv. 1984, Jurisdata, no 000014.
(5) Paris, 13 fév. 1986, Jurisdata, no 021254.
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عن �شروط ال�ضمان متى كانت ه��ذه ال�شروط وا�ضحة ومل تكن بحاجة �إىل �أو
بحاجة �إىل متخ�ص�ص كي يفهمها كال�شرط الذي ي�ستلزم توافر نظام �إنذار �ضد
ال�سرقة � ،أو توافر نظام �إنذار �ضد احلريق كذلك ال ي�ستطيع امل�ست�أمن حتميل
ال�سم�سار م�س�ؤولية �إب ��رام وثيقة ج��دي��دة حت��ل حم��ل وثيقة قدمية حيث كانت
الوثيقة اجلديدة ت�ستبعد �أح��د املخاطر رغم �أن الوثيقة القدمية كانت ت�شمله
متى ثبت �أن ال�سبب يف ذل��ك هو �صعوبة العثور على م�ؤمن يقبل الت�أمني �ضد
هذا النوع من املخاطر نظراً للم�شكالت العديدة التي �سببها امل�ست�أمن للم�ؤمن
القدمي ،بالإ�ضافة �إىل �أن ال�سم�سار قد �أحاط هذا امل�ست�أمن علماً بتفا�صيل الوثيقة
اجلديدة ووافق عليها.
كذلك ال ميكن �إثارة م�س�ؤولية ال�سم�سار لعدم علمه بالقيمة احلقيقية للعقار
مو�ضوع الت�أمني نظراً لعدم تخ�ص�صه يف ذلك� ،إ�ضافة �إىل �أن امل�ست�أمن يعلم يقيناً
قيمة هذا العقار ب�صفته مالكاً له ،وبالتايل ال ي�ستطيع امل�ست�أمن �إثارة م�س�ؤولية
ال�سم�سار بدعوى �أن امل�ؤمن قد و�ضع تقديراً للعقار �أق��ل من قيمته احلقيقية
وترتب على هذا تخفي�ض قيمة مبلغ التعوي�ض ،خا�صة متى ثبت �أن ال�سم�سار
قد ر�شح �أحد اخل�براء للم�ست�أمن لكي يتوىل تقييم العقار ،وبالتايل ال يتحمل
ال�سم�سار م�س�ؤولية انخفا�ض قيمة مبلغ التعوي�ض .
(((

(((

توزيع المسؤولية بين السمسار وطالب التأمين:

ميكن توزيع امل�س�ؤولية بني ال�سم�ساروطالب الت�أمني لو ثبت ارتكاب كل منهما
خلط�أ ،ومن �أمثلة ذلك عدم تنبه طالب الت�أمني ويقظته عند قراءة �شروط وثيقة
الت�أمني ويف نف�س ال��وق��ت مل يقم ال�سم�سار ب��واج��ب التنبيه �إىل وج��ود �شروط
(1) Paris, 27 avr. 1990, Jurisdata, no 021778.
Paris, 15 avr. 1988, Jurisdata, no 021910.
(2) Cass. Civ. 1, 19 janv. 1994, R.G.A.T. 1994. 906, note D. LANGÈ.
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حتد من نطاق ال�ضمان ،فلقد �أخط�أ طالب الت�أمني عند رعونته يف �إبرام العقد
دون ق��راءة ،ويف نف�س الوقت �أخط�أ ال�سم�سار عندما خالف ن�ص امل��ادة  11/19من
القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة
املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ، 2014واملادة  6/16من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية
رقم  15ل�سنة  2013التي ن�صت على التزام الو�سيط ب�أن يطلع العميل على النقاط
الأ�سا�سية للوثيقة وما يتعلق منها على وجه اخل�صو�ص مبا يلي:
y yال�شروط اجلوهرية للوثيقة خا�صة ما يتعلق منها باملدة التي تخ�ضع فيها
وثائق الت�أمني على احلياة للإلغاء دون رد �أي مبلغ للعميل.
y yوجوب �أن يكون الت�أمني بالقيمة احلقيقة للممتلكات و�أثر خمالفة ذلك يف
حالة حتقق اخلطر امل�ؤمن منه.
y yن�سبة التحمل التي قد تفر�ضها ال�شركة على العميل.
y yنطاق التغطية والقيود واال�ستثناءات التي قد تت�ضمنها الوثيقة.
y yوجوب �سداد ق�سط الت�أمني يف موعده و�إال تعر�ضت الوثيقة للإلغاء.
y yقيمة الت�صفية قبل حلول موعد اال�ستحقاق �أو حتقق اخلطر امل�ؤمن منه.
ولذلك فلقد ارتكب كل من ال�سم�سار وطالب الت�أمني خط�أ م�شرتكاً ي�ستوجب
توزيع امل�س�ؤولية بينهما ،ومن �أمثلة ذلك وثيقة ت�أمني ت�ستبعد نوعاً معيناً من
الآالت من نطاق ال�ضمان فال يقوم ال�سم�سار بتنبيه طالب الت�أمني للأ�سباب
الفنية التي دعت �إىل هذا اال�ستبعاد� ،إ�ضافة �إىل تراخي طالب الت�أمني يف قراءة
هذه ال�شروط ومل ي�ستف�سر عن �سبب ا�ستبعادها من ال�ضمان  ،و�أي�ضاً يوجد
خط�أ م�شرتك عندما ق�صر ال�سم�سار يف �أداء التزامه بتنبيه طالب الت�أمني �إىل �أن
الوثيقة ت�ستبعد ال�ضمان �ضد خطر �سرقة اجللود املدبوغة مو�ضوع جتارة طالب
(((

(1) CA Chambéry, 3 avr. 1990, Jurisdata, no 043486.
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الت�أمني ،ويف نف�س الوقت �أخط�أ طالب الت�أمني عندما منح الثقة الكاملة لل�سم�سار
فقام بتوقيع الوثيقة دون �أن يقر�أها  ،كذلك يخطئ ال�سم�سار لو واف��ق على
مفاو�ضة امل�ؤمن لتعديل الوثيقة با�ستبعاد بع�ض املخاطر منها �أو لتخفي�ض مبلغ
الت�أمني دون �أن ينبه امل�ست�أمن لذلك ،ويف نف�س الوقت �أخط�أ امل�ست�أمن عندما
وقع على التعديل دون �أن يكلف نف�سه عناء ق��راءة التعديل ومقارنته باالتفاق
الأ�صلي  ،ويف كل هذه الأحوال تتوزع امل�س�ؤولية بني ال�سم�سار وطالب الت�أمني،
وال ميكن م�ساءلة امل�ؤمن عن خط�أ ال�سم�سار لأنه غري م�س�ؤول مدنياً عن �أخطائه
على عك�س الو�ضع بالن�سبة للمندوب .
(((

(((

(((

المبحث السابع

الضمانات التي تكفل حسن أداء السمسار لمهمته

قد يرتكب ال�سم�سار العديد من الأخ�ط��اء فت�صيب ك� ً
لا من طالب الت�أمني
وامل�ؤمن �أو الغري ب�ضرر ،فقد يخطئ يف �أداء مهمته كالت�أخري يف تو�صيل ق�سط
الت�أمني للم�ؤمن� ،أويخطئ بعدم �إخبار امل�ؤمن باملعلومات التي �أبلغه بها طالب
الت�أمني فيرتتب على ذل��ك معاقبة طالب الت�أمني عند اكت�شاف امل��ؤم��ن لهذه
املعلومات بوا�سطة و�سيط امل�ؤمن فيرتتب على هذا �ضرر كبري للم�ست�أمن ،وقد
ال ت�سعف الدعوى املدنية امل�ست�أمن يف احل�صول على حقوقه يف مواجهة ال�سم�سار،
لذلك ن�ش�أت فكرة البحث عن �ضمانات تكفل ح�سن �أداء ال�سم�سار ملهمته وتكفل
للم�ضرور �سرعة احل�صول على ما يجرب ال�ضرر الذي �أ�صابه.
وهو الأمر الذي نظمه امل�شرع الإماراتي باملادة رقم  11من قرار هيئة الت�أمني
(1) Paris, 12 avr. 1983, Jurisdata, no 022807.
(2) Paris, 28 sept. 1983, Jurisdata, no 028087.
(3) Patrice FIL, cité, p. 115.
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رقم  15ل�سنة  2013التي خ�ص�صت لتقدمي الو�سيط خطاب �ضمان حيث ن�صت املادة
 11على �أن( ي�شرتط يف خطاب ال�ضمان �أن يكون �صادراً من �أحد امل�صارف العاملة
يف الدولة ل�صالح رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني ب�صفته ووفقاً للنموذج املعد
من قبل الهيئة ،و�أن يكون غري م�شروط وغري مقيد ،ومتوجب الدفع عند الطلب
من قبل الهيئة يف �أي وقت ،وال يتم �إلغا�ؤه �إال مبوافقة الهيئة الكتابية ،و�أن يكون
�صادراً لأغرا�ض �ضمان ت�سوية تعامالت و�سيط الت�أمني ،ووفائه بالتزاماته النا�شئة
عن ممار�سته لن�شاطه جتاه ال�شركة �أو العمالء �أو امل�ستفيدين �أو تنفيذاً لقرارات
الهيئة ،و�أن ال تقل قيمته عن  3ماليني درهم �إماراتي بالن�سبة لل�شركة امل�ؤ�س�سة
يف الدولة ،ومليون درهم لكل فرع تابع لها ،وبالن�سبة لفرع ال�شركة الأجنبية �أو
فرع ال�شركة امل�ؤ�س�سة يف منطقة حرة مالية فال تقل قيمته عن  5مليون درهم
�إماراتي للفرع ،و 3مليون درهم لأي فرع �إ�ضايف �آخر داخل الدولة ،وللهيئة احلق يف
ت�سييل خطاب ال�ضمان املقدم من و�سيط الت�أمني كلياً �أو جزئياً يف �أي وقت ل�ضمان
وفائه بالتزاماته امل�ستحقة عليه والنا�شئة عن ممار�سته لن�شاطه جتاه ال�شركة �أو
العمالء �أو امل�ستفيدين �أو تنفيذاً لقرارات الهيئة) ،وكذلك �أ�ضاف امل�شرع الإماراتي
�ضمانة �إ�ضافية ن�ص عليها يف املادة  12من القرار رقم  15ل�سنة  2013ال�صادر من
هيئة الت�أمني ال��ذي ح��ددت فيه �شروط �إ��ص��دار وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية
فن�صت على �أن (ي�شرتط يف وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية �أن تكون �صادرة عن
�شركة مرخ�صة ومقيدة لدى الهيئة ،وبعد موافقة الهيئة على �شروطها ،و�أن تكون
�صادرة با�سم و�سيط الت�أمني ،ول�صالح رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ب�صفته ،و�أن تكون
�صادرة ل�ضمان امل�س�ؤولية املدنية املرتتبة عن الأ�ضرار النا�شئة عن مزاولة ن�شاط
و�ساطة الت�أمني واخلط�أ غري املق�صود ،وال�سهو والإهمال غري املتعمد ،و�أن تكون
�سارية املفعول طوال مدة الرتخي�ص ،وي�سري ذلك على جتديد الرتخي�ص �سنوياً،
وال يجوز ممار�سة ن�شاط و�ساطة الت�أمني �إال بوجود هذه الوثيقة و�سريانها ،و�أن
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ال يقل مبلغ الت�أمني يف الوثيقة عن  2مليون درهم �إماراتي لل�شركة امل�ؤ�س�سة يف
الدولة ،على �أن ال يتجاوز مبلغ التحمل فيها � 30ألف درهم �إماراتي لكل حادث،
وبالن�سبة لفرع ال�شركة الأجنبية �أو فرع ال�شركة امل�ؤ�س�سة يف منطقة حرة مالية
فال يقل مبلغ الت�أمني عن  3ماليني درهم �إماراتي ،على �أال يتجاوز مبلغ التحمل
عن � 50أل��ف دره��م �إم��ارات��ي لكل ح��ادث ،وال يجوز �إج ��راء �أي تعديل �أو تغيري يف
الوثيقة �إال مبوافقة الهيئة الكتابية) .
ولقد تبنى امل�شرع امل�صري فكرة �إب ��رام وثيقة ت�أمني �ضد امل�س�ؤولية املهنية
للو�سطاء ون�ص عليها يف امل��ادة  12من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء
الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  2014والتي
مبقت�ضاها يلتزم الو�سيط الطبيعي بتقدمي وثيقة ت�أمني م�س�ؤولية مهنية يتم
حتديد قيمتها على النحو التايل:
عند القيد لأول مرة:
حت��دد قيمة ثابتة بحدود م�س�ؤولية قدرها خم�سون �أل��ف جنيه ل��دى �إح��دى
�شركات الت�أمني امل�صرية.
عند جتديد القيد �أو �إعادة القيد بعد ال�شطب:
حتدد القيمة بن�سبة  50%من حجم �أعماله خالل ال�سنوات الثالث الأخ�يرة
وبحد �أدنى � 50ألف جنيه وفقاً ملا يلي :يتم حتديد حجم عمليات الو�سيط لغر�ض
حتديد قيمة وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية للو�سيط مبتو�سط حجم �أعماله عن
الثالث �سنوات ال�سابقة على طلب التجديد �أو �إعادة القيد ،ويعرف حجم عمليات
ون�شاط الو�سيط ب�أنه �إجمايل ما يح�صل عليه الو�سيط من �شركة الت�أمني من
عمولة �أ�صلية و�إ�ضافية وت�شجيعية وحافز تبكري ال�سداد ،كما عليه �أن يرفق
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بالوثيقة �إف��ادات معتمدة من جميع �شركات الت�أمني بحجم �أعماله خالل �آخر
ثالث �سنوات.
بينما تلتزم �شركة الو�ساطة بتقدمي وثيقة ت�أمني مهنية يتم حتديد قيمتها
على النحو التايل:
عند القيد لأول مرة:
حتدد قيمة ثابتة لكل ال�شركات كما يلي:
�شركة الو�ساطة يف الت�أمني:
وثيقة بحدود م�س�ؤولية قدرها  2مليون جنيه لل�سنة ال��واح��دة ومل��دة ثالث
�سنوات خالل مدة الرتخي�ص .
�شركة الو�ساطة يف �إعادة الت�أمني:
وثيقة بحدود  10ماليني جنيه لل�سنة الواحدة وملدة ثالث �سنوات خالل مدة
الرتخي�ص.
عند جتديد القيد �أو �إعادة القيد بعد ال�شطب:
يتم جتديد الوثيقة بحدود م�س�ؤولية قدرها  25%من متو�سط حجم �أعمالها
خالل ال�سنوات الثالث الأخ�يرة وبحد �أدن��ى  2.5مليون جنيه ل�شركة الو�ساطة
يف الت�أمني و  10ماليني جنيه ل�شركة الو�ساطة يف �إع ��ادة الت�أمني وذل��ك وفقاً
للمحددات التالية:
يتم حتديد حجم العمليات على �أ�سا�س متو�سط �أعمال الو�سيط عن ال�سنوات
الثالث ال�سابقة على طلب التجديد �أو�إعادة القيد ،ويعرف حجم عمليات ون�شاط
الو�سيط لغر�ض ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية ب�أنه �إجمايل ما يح�صل عليه الو�سيط
من �شركة الت�أمني من عمولة �أ�صلية و�إ�ضافية وت�شجيعية وحت�صيل حافز تبكري
ال�سداد وم�صروفات االنتقال وال�ضيافة.
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ولقد نظم امل�شرع الفرن�سي على هذه ال�ضمانات حيث ن�ص يف املادة ()L 512 - 6
على التزام الو�سيط ب�إبرام وثيقة ت�أمني تغطي م�س�ؤوليته املدنية النا�شئة عن
�أعمال مهنته ،كما ن�ص يف امل��ادة (  )7-L512على التزام الو�سيط بتقدمي خطاب
�ضمان لكفالة م�س�ؤوليته املدنية ،وال �شك �أن تلك الوثيقة بجوار خطاب ال�ضمان
فيهما �ضمانة كبرية لتغطية التعوي�ضات التي قد يحكم بها على ال�سم�سار ،وهي
�ضمانة ت��ؤدي �إىل زي��ادة الثقة ب�أعمال الو�سطاء ،وت�شجع اجلمهور على الإقبال
على التعامل معهم.
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الفصل الثاني

المسؤولية المدنية
لوكيل التأمين

ميكن تعريف وكيل الت�أمني ب�أنه �شخ�ص ميار�س عمله كوكيل ب�أجر عن �شركة
ت�أمني �أو �أكرث وي�ضع خربته �أمام اجلمهور بهدف االكتتاب يف عقود ت�أمني ل�صالح
ال�شركات التي ميثلها.
ومل ي��ورد امل�شرع امل�صري تعريفاً خا�صاً لوكيل الت�أمني مكتفياً بتعريف كل
من يعمل كو�سيط ت�أمني ب�أنه كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يتو�سط ب�أي �صورة
يف عقد عمليات ت�أمني �أو �إع��ادة ت�أمني (�سواء �أك��ان من �أع�ضاء اجلهاز الإنتاجي
ب�شركة الت�أمني �أم �سم�ساراً حراً �أم �شركة و�ساطة) حل�ساب �شركة ت�أمني �أو �إعادة
ت�أمني مقابل مرتب �أو مكاف�أة �أو عمولة (امل��ادة  1من القواعد احلاكمة ملمار�سة
ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة
 ،)2014بينما قام امل�شرع الإماراتي بتعريف وكيل الت�أمني ب�أنه كل من يتو�سط �أو
يعر�ض �أو يربم عقد ت�أمني حل�ساب �شركة ت�أمني مقيدة يف �سجل �شركات الت�أمني
بالدولة ،وذلك نظري مرتب �أو مكاف�أة �أو عمولة ،وال يعترب وكي ً
ال يف تطبيق هذا
القانون مروجو �أو بائعو الت�أمني العاملون لدى �شركات ووكالء الت�أمني ( املادة 30
من قانون �شركات ووكالء الت�أمني الإماراتي رقم  9ل�سنة  ،) 1984بينما قام امل�شرع
الفرن�سي بتعريفه مبقت�ضى القرار رقم  317-49ال�صادر يف  5مار�س  1949يف املادة
الثانية  ،وكان يجيز ممار�سة هذه املهنة لل�شخ�ص الطبيعي فقط� ،إال �أن القرار
رقم  902-96ال�صادر يف  15من �أكتوبر � 1996أجاز ممار�سة هذه املهنة لل�شخ�ص
الطبيعي واملعنوي على ال�سواء.
(((

(((

(1)Décret no 49-317 du 5 mars 1949, Statut des agents generaux d›assurances
(IARD) incendie, Accidents, Risques divers, Art. 2.
(2) Décret no 96-902 du 15 oct. 1996, J.O. 16 oct. 1996, Art. 1.
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التكييف القانوني لوكيل التأمين

�إن جوهر عمل وكيل للم�ؤمن ينح�صر يف متثيل امل�ؤمن ملبا�شرة ت�صرف قانوين
وهو �إبرام وثيقة الت�أمني ،وال يكون الهدف حتقيق عمل مادي وفقاً لتعريف املادة
 699مدين م�صري واملادة  924معامالت مدنية �إماراتي التي عرفت الوكالة ب�أنها
عقد “مبقت�ضاه يلتزم الوكيل ب�أن يقوم بعمل قانوين حل�ساب املوكل” ،وهذا الأمر
يختلف عن ال�سم�سرة يف جمال الت�أمني التي يتمثل مو�ضوعها يف القيام بعمل
مادي هو التو�سط بني �شخ�صني.
فالوكيل ميثل املوكل يف الت�صرف القانوين حيث يتعاقد با�سم املوكل وحل�سابه،
بحيث تنتج ت�صرفات الوكيل �أثرها يف الذمة املالية للموكل  ،بينما يتمثل دور
ال�سم�سار يف التقريب بني �شخ�صني من �أجل �إب��رام �أي عقد بينهما ،وبالتايل ال
ميثل ال�سم�سار �أي�اً من طريف العقد �إال �إذا اتفق على خالف ذل��ك ،كما يفرت�ض
�أن ينتهي دور ال�سم�سار كو�سيط مبجرد تعاقد الطرفني ما مل يتفق على تقدمي
امل�ساعدة على تنفيذ العقد  ،وبالتايل ي�ستحق ال�سم�سار �أجره متى جنح فقط
يف �أداء مهمته املتمثلة يف تعاقد الطرفني اللذين تو�سط بينهما ،بينما الوكيل
ي�ستحق �أجره نتيجة ما بذله من جهد بغ�ض النظر عن جناح املهمة التي كلف بها.
ولكن كما �أو�ضحنا �سابقاً ال يوجد ما مينع �أن ي�صبح ال�سم�سار وكي ً
ال عن �أحد
ط��ريف العقد متى مت االتفاق على ذل��ك  ،ولكن �سيظل التزامه اجلوهري هو
الو�ساطة.
ويعترب وكيل الت�أمني و�سيطاً لإبرام عقد الت�أمني �ش�أنه يف هذا �ش�أن ال�سم�سار
(((

(((

(((

((( د /عىل حسني نجيده –مصادر االلتزام – دارالثقافة العربية  2002-2001ص.109
(2) Philippe LE TOURNEAU et Loic CADIET, “Droit de la responsabilité” 1998, no 1695.
(3) Reims, 12 juin 1985, G.P. 1985. 2. 764, obs. ROZIER.
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ولكن ال ميكن و�صفه ب�أنه عامل لدى امل�ؤمن  ،وذلك لأنه يبا�شر عمله بطريقة
ا�ستقاللية عن امل�ؤمن ولكن يف حدود التعليمات ال�صادرة له مبقت�ضى عقد الوكالة
كتحديد نطاق مكاين ل��ه ملبا�شرة و�ساطته� ،أو حتديد ن��وع معني م��ن الت�أمني
للتو�سط فيه دون غريه ،وذلك نظري عمولة.
فوكيل الت�أمني ي�شارك يف عملية الت�أمني عن طريق و�ضع خربته �أمام اجلمهور
حل�ساب ول�صالح امل��ؤم��ن ،ولكنه ال يكت�سب �صفة التاجر حتى ول��و كانت �شركة
الت�أمني التي ميثلها تكت�سب �صفة التاجر ،وال�سبب يف هذا �أن املندوب العام لي�س
طرفاً يف عقد الت�أمني بل هو وكيل عن امل�ؤمن فقط ،بينما على العك�س من ذلك
يكت�سب ال�سم�سار �صفة التاجر رغم قيامه بعمل مياثل عمل وكيل الت�أمني لأن
جوهر مهمته هو ال�سم�سرة والو�ساطة ولذلك تعترب �أعماله �أعما ًال جتارية ،كما
�أن �صفة العمل التجاري يك�سب ال�سم�سار حقوقاً على عمالئه يطلق عليها حقوق
ملكية وفقاً للأعراف التجارية ،بينما ال يحق لوكيل الت�أمني املطالبة بحقوق
مماثلة على العمالء ،لأن امل�ؤمن يتمتع بهذه احلقوق .
وقد ي�ستعني وكيل الت�أمني ببع�ض امل�ساعدين لإجن��از الوكالة املعهودة �إليه،
ويطلق على ه�ؤالء ا�سم الوكالء امل�ساعدين  ،Sous–agentsويعترب الوكيل امل�ساعد
ال لوكيل الت�أمني ولي�س وكي ً
وكي ً
ال ل�شركة الت�أمني ،ولكن امل�شرع امل�صري يلزم
وكيل الت�أمني بعدم تكليف و�سطاء ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني �آخرين �أو فرعيني بالقيام
ب�أعمال و�ساطة الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني اخلا�صة بهم �أو ال�شركة امل�سندة نيابة عنه
�أو ال�شركة دون احل�صول على موافقة كتابية من العميل �أو ال�شركة امل�سندة ح�سب
الأحوال( ،املادة  3/11من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار
الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة .)2014
(((

(((

(1) Jacques DESCHAMPS, «L›agent général d›assurance» 1975, P. 61.
(2)Jean BIGOT et Daniel LANGÈ,” Traité de droit des assurances, Tome 2, La
distribution de l’assurance” 1999, p. 486.
134

ولكن �إذا ظهر الوكيل امل�ساعد مبظهر الوكيل عن �شركة الت�أمني وجعل طالب
الت�أمني يعتقد لأ�سباب م�شروعة �أن��ه يتعامل مع وكيل امل�ؤمن لرتتب على هذا
نتائج الوكالة الظاهرة ،وبالتايل ي�صبح امل�ؤمن م�س�ؤو ًال عما يرتكبه من �أخطاء
وك�أنه قد منحه ترخي�صاً للنيابة عنه  ،لأنه وفقاً لن�ص املادة 708مدين م�صري
وامل��ادة  934معامالت مدنية �إذا �أناب الوكيل عنه غريه يف تنفيذ الوكالة دون �أن
يكون مرخ�صاً له يف ذلك كان م�س�ؤو ًال عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل
قد �صدر منه ،ويكون الوكيل ونائبه يف هذه احلالة مت�ضامنني يف امل�س�ؤولية� ،أما
�إذا رخ�ص للوكيل يف �إقامة نائب عنه دون �أن يعني �شخ�ص النائب ،ف�إن الوكيل
ال يكون م�سئو ًال �إال عن خطئه يف اختيار نائبه� ،أو عن خطئه فيما �أ��ص��دره له
من تعليمات ،ويجوز يف احلالتني ال�سابقتني للموكل ولنائب الوكيل �أن يرجع كل
منهما مبا�شرة على الآخر.
و�إن عقد الوكالة يحكم العالقة بني امل�ؤمن ووكيل الت�أمني ،وقد يتفقا على
�إدخ ��ال �أي تعديل ي��رون��ه على العقد امل�برم بينهما كتعديل دائ ��رة االخت�صا�ص
التي يعمل بها وكيل الت�أمني ،ولكن قد يرغب امل�ؤمن يف �إدخال بع�ض التعديالت
وي�ستند يف ذلك �إىل �أ�سباب م�شروعة ،ف�إذا رف�ض وكيل الت�أمني هذه التعديالت
و�أ�صر على التم�سك بالعقد الأ�صلي فيمكن اعتبار هذا املوقف متعار�ضاً مع مبد�أ
ح�سن النية الواجب احرتامه عند تنفيذ �أي عقد من العقود وفقاً ملا ن�صت عليه
امل��ادة  148مدين م�صري وامل��ادة  246معامالت مدنية� ،أما �إذا وافق على التعديل
فيجب عليه االلتزام به .
(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 10 déc. 1996, R.G.D.A. 1997. 600, note D. LANGÈ.
Cass. Civ. 1, 7 fév. 1990, R.C.A. 1990. 178.
Cass. Civ. 1, 19 avril 1988, R.G.A.T. 1988. 164.
Cass. Civ. 1, 7 juill. 1960, R.G.A.T. 1961. 320
(2) Cass. Civ. 1, 3 oct. 1995, R.G.D.A. 1996. 501, note D. LANGÈ.
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ولكن قد ي�أتي التعديل بطريقة غري معتادة ك�أن يقوم امل�ؤمن ب�إلغاء �أحد فروع
الت�أمني ويرتتب على ه��ذا تقليل م��دى ن�شاط الوكيل ،فيمكن يف ه��ذه احلالة
احلكم ب�إلزام امل�ؤمن بتعوي�ضه عما حلقه من �ضرر ب�سبب هذا الإجراء  ،لأن يف
هذا الإجراء تعديل لنطاق عقد الوكالة بالإرادة املنفردة دون موافقة الوكيل
فيرتتب عليه حرمان وكيل الت�أمني من العمولة التي كان �سيح�صل عليها من
خالل ن�شاطه يف نطاق هذا الفرع امللغي من الت�أمني .
ونف�س احلكم ينطبق يف حالة قيام امل�ؤمن بف�سخ بع�ض عقود الت�أمني التي
تو�سط يف �إبرامها الوكيل ،فهذا الت�صرف يعترب تعدي ً
ال الخت�صا�ص الوكيل دون
موافقته،
وبالتايل يجوز له مطالبة امل�ؤمن بتعوي�ض ما �أ�صابه من �ضرر ب�سبب فقدانه
عمولة هذه العقود.
(((

(((

(((

(((

دور الوكيل في إبرام عقد التأمين:

�إن وكيل الت�أمني يتعامل مع طالبي الت�أمني كوكيل ل�شركة الت�أمني ،وبالتايل
فكل ما ي�صدر عنه من تعهدات يلزم ال�شركة املوكلة ،ويتمثل عمله يف البحث عن
طالبي الت�أمني ،ويف هذا البحث ال بد �أن يلتزم بتعليمات ال�شركة املوكلة فيما
يتعلق ب�أ�سعار اخلدمة الت�أمينية و�شروط حتققها ،ولذلك عليه �أن يقدم لعمالئه
طلب الت�أمني لكي ميلأ كل منهم بيانات هذا الطلب ويحدد احتياجاته الت�أمينية
بدقة ،ويف هذه املرحلة يلتزم الوكيل ب�أن يقدم لطالب الت�أمني الن�صح ،ثم عليه
(1) Cass. Civ. 1, 21 mars 1995, BC. 1. no 131, J.C.P. 1995. 2. 22534, note Drancey.
Cass. Civ. 1, 27 noc. 1990, Resp. Civ. Et assur. 1991. 84.
(2) Cass. Civ. 1, 25 avr. 1990, Resp. Civ. et assur. 1991. no 268.
(3) Cass. Civ. 1, 15 déc. 1993, R.G.A.T. 1994. 888, note D. LANGÈ.
(4) Cass. Civ. 1, 27 mai 1997, R.G.D.A. 1997. 895, note D. LANGÈ.
Cass. Civ. 1, 21 mars 1995, R.G.A.T. 1995. 461, note D. LANGÈ.
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بعد ذلك �أن ينقل رغبات طالب الت�أمني بكل �أمانة ودقة ويف �أ�سرع وقت ل�شركة
الت�أمني .
و�سنعر�ض يف املبحث الثاين لعالقة املندوب العام بطالب الت�أمني ،ثم �سنبحث
يف املبحث الثالث لعالقته بامل�ؤمن ،ثم نتناول يف املبحث الرابع مل�س�ؤوليته ،وذلك
كما يلي:
(((

المبحث الثاني

العالقة القانونية بين وكيل التأمين وطالب التأمين

�إن وكيل الت�أمني ميار�س عمله يف جمال الو�ساطة الت�أمينية كوكيل ل�شركة
الت�أمني ،فهو يحمل طلب الت�أمني لكل من يحتاج احل�صول على تغطية ت�أمينية
الحتياجاته ،و�سنعر�ض فيما يلي اللتزامات طالب الت�أمني.
المطلب األول

االلتزام بواجب النصح واإلعالم نيابة عن المؤمن
أساس االلتزام:

�إذا ك��ان ال�سم�سار – كما �سبق �أن �أو�ضحنا – يتوىل تقدمي الن�صح والإع�لام
لطالب الت�أمني ،ف�إن وكيل الت�أمني يقدم كذلك الن�صح والإعالم لطالب الت�أمني
وهو االلتزام الذي ن�ص عليه امل�شرع امل�صري يف املادة  5/19من القواعد احلاكمة
ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم
 23ل�سنة  ،2014كما ن�ص عليه امل�شرع الإماراتي يف املادة  17من قرار هيئة الت�أمني
(1) Cass. Civ. 1, 14 nov. 1978, BC. 1. 342.
Cass. Civ. 1, 25 oct. 1977, BC. 1. 387, R.G.A.T. 1978. 364.
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رقم  8ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم �أعمال وكالء الت�أمني (على الوكيل االلتزام بقواعد
ممار�سة مهنة وكيل الت�أمني و�آدابها واملتمثلة بتقدمي الن�صح والإر�شاد لطالب
الت�أمني فيما يخ�ص الربامج الت�أمينية التي تعر�ضها ال�شركة التي يقوم مبمار�سة
�أعمال الت�أمني نيابة عنها يف حدود ال�صالحيات املمنوحة له ،مع مراعاة �أن يكون
الربنامج الت�أميني املعرو�ض متفقاً مع متطلبات و�إمكانات طالب الت�أمني) ،ولكن
هذا االلتزام يقع على عاتق �شركة الت�أمني الوفاء به ب�صفة �أ�صلية ،وميثلها يف �أداء
هذا االلتزام وكيل الت�أمني ،وبالتايل ف�إن �أ�سا�س قيام الوكيل بالن�صح والإعالم هو
عقد وكالته عن امل�ؤمن ب�صفته امللتزم الأ�صلي بهذا الواجب  ،وبالتايل تتحمل
�شركة الت�أمني م�س�ؤولية الن�صح �أوالإعالم اخلاطئ الذي يقوم به الوكيل وينقله
لطالب الت�أمني عن عملية الت�أمني املزمع �إبرامها ،كما تتحمل كذلك ما قد ينتج
عنه من معلومات غري �صحيحة يذكرها طالب الت�أمني للوكيل فيقوم بنقلها �إىل
�شركة الت�أمني  ،وبالتايل ت�صبح ال�شركة م�س�ؤولة عن جرب �أ�ضرار طالب الت�أمني
النا�شئة عن �أخطاء الوكيل  ،وحتى على فر�ض ح�صول وكيل الت�أمني على وكالة
من طالب الت�أمني ف�إن التزامه بالن�صح والإعالم يظل يجد �أ�سا�سه من وكالته عن
�شركة الت�أمني ولي�س من وكالته عن طالب الت�أمني .
بينما �أ�سا�س قيام ال�سم�سار بن�صح و�إع�ل�ام طالب الت�أمني ي�ستمد من عقد
الوكالة املربم بينهما ،وبالتايل ال تتحمل �شركة الت�أمني م�س�ؤولية �أخطاء ال�سم�سار
يف الإعالم �أو الن�صح ،وهذا هو االختالف الرئي�س واجلوهري بني ال�سم�سار ووكيل
الت�أمني كو�سيطني لعملية الت�أمني.
و�إن واجب الن�صح والإعالم يلزم الوكيل ب�أن يعرف �آراء طالب الت�أمني بالن�سبة
(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 10 nov. 1964, J.C.P. 1965. 2. 13981,note p.p.
(2)) Cass.Civ.1,13janv.1987,R.G.A.T.1987.155,note PAUFFIN DE SAINT MOREL.
(3) Cass. Civ. 1, 23 juin 1992, R.G.A.T. 1992. 182,note D. LANGÈ.
(4) TGI Dunkerque 7 déc. 1983, J.C.P. 1985. 2. 20336, note PAUFFIN DU SAINT MOREL.
Cass. Civ. 1, 28 oct. 1980, J.C.P. 1981. 5. 19.
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لأنواع الت�أمني املعرو�ضة �أو املطلوبة وكذلك م�ستوى اخلدمة الت�أمينية املقررة
وعليه �إبالغ ال�شركة بكل ما ي�صل �إىل علمه يف ذلك ال�ش�أن والعمل على �إزالة �أ�سباب
�شكوى العميل (املادة /16ب من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني
بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ، ) 2014ولتحقيق ذلك
عليه �أن ي�ستعلم منه عن �شروط وم�ضمون ال�ضمان ال��ذي يرغب يف احل�صول
عليه  ،حتى يتمكن من �إر�شاده �إىل التغطية الت�أمينية التي تالئم احتياجاته
و�إمكاناته املادية (املادة  9/19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني
بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،) 2014وبالتايل �سيعترب
وكيل الت�أمني مق�صراً يف �أداء واجبه متى مل ي�ستعلم ب�شكل كاف من طالب الت�أمني
عن كل ما يحتاجه .
(((

(((

حدود االلتزام بالنصح واإلعالم:

و�إن مدى التزام وكيل الت�أمني بالن�صح �أو الإعالم يتنوع بح�سب احتياج طالب
الت�أمني له  ،حيث ي�صل هذا االلتزام �إىل �أكرب مدى عندما يكون طالب الت�أمني
قليل اخلربة بالعملية الت�أمينية ،بينما يقل هذا املدى �إذا كان لدى طالب الت�أمني
خربة مبجال الت�أمني ،وهذا الأمر قد ي�ؤدي �إىل اختالف بع�ض الأحكام الق�ضائية
يف الت�شدد �أو التخفيف من م�س�ؤولية وكيل الت�أمني بح�سب درج��ة علم وخربة
طالب الت�أمني .
ففيما يتعلق بطالب الت�أمني قليل �أو عدمي اخلربة فيجب على وكيل الت�أمني
�أن يخربه مبحتوى و�شروط عقد الت�أمني وبجميع املخاطر التي قد يتعر�ض لها
(((

(((

(1)Cass. Crim., 23 oct. 1986, R.G.A.T. 1987. 159, note PAUFFIN DE SAINT MOREL.
(2)Cass. Civ. 1, 20 janv. 1987, R.G.A.T. 1987. 159, note PAUFFIND DE SAINT MOREL.
(3) Cass. Civ. 1, 10 déc 1991, R.G.A.T. 1992. 182, obs. LANGÈ.
(4) Patrice FIL, «L›obligation d›information et de conseil en matière d›assurance».
Memoire honoré d›une subvention du syundicat Méditerranéen des courtiers en Assurances, 1996. P. 101.
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لو مل يقم ب�سداد الق�سط يف موعده �أو �إذا �أهمل يف �إخبار امل�ؤمن بكل البيانات
املطلوبة والتي يتوقف عليها قبول امل�ؤمن �أو رف�ضه لإبرام عقد الت�أمني ( املادة
 11/19فقرة  5من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة
العامة للرقابة املالية امل�صرية رق��م  23ل�سنة  ،) 2014بينما لن ي�صبح االلتزام
بالإعالم مفرو�ضاً على وكيل الت�أمني كما �سي�صبح بال قيمة متى ثبت �أن طالب
الت�أمني على دراية تامة بالت�أمني وجوانب ال�ضمان ب�سبب �سبق �إبرامه للعديد
من عقود الت�أمني ،كما �أنه مل يقبل على �إب��رام العقد �إال بعد درا�سته من جميع
جوانبه الفنية � ،أو �إذا ثبت �أن تخ�ص�صه املهني يجعله �أو�سع خربة من وكيل
الت�أمني مبو�ضوع عقد الت�أمني الذي يربمه بطريقة ال ميكن �أن ت�سمح له االدعاء
بجهل املعلومات التي يدعي العلم بها عن الت�أمني � ،أو �إذا ثبت �أنه يعلم يقيناً
ب�سبب خربته ودرا�سته لعقد الت�أمني �أن احلادثة التي وقعت مل تكن داخلة يف
نطاق وثيقة الت�أمني التي يدعي �أن وكيل الت�أمني مل يخربه بكل �شروطها ،
�أو �إذا ثبت �أن��ه ك��ان على علم ب��أن ن�شاطه ال�صناعي ي�سبب �أ��ض��راراً متزايدة ثم
ادعى �أنه مل يكن يعلم بهذا الأمر ومل يخطر به امل�ؤمن لكي يدفع ق�سطاً ت�أمينياً
منخف�ضاً � ،أو يقوم ب�إبرام وثيقة ت�أمني ال تغطي كل خماطر منتجاته ال�صناعية
برغم علمه اليقيني بهذا الأمر � ،أو �إذا ثبت �أن وكيل الت�أمني قد �أخ�بره بكل
املخاطر املتعلقة مبواعيد التقادم وبالرغم من ذلك يدعي �أن حقوقه الت�أمينية
�سقطت بالتقادم لعدم معرفته باملواعيد � ،أو �إذا ثبت �أن طالب الت�أمني بو�صفه
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) PAUFFIN DU SAINT MOREL, note, precité, R.G.A.T. 1987. 159.
(2) Cass. Civ. 1, 10 déc. 1991, precité.
(3) Cass. Civ. 1, 28 oct. 1991, R.G.A.T. 1992. 182, obs. LANGÈ.
(4) Cass. Civ. 3, 20 fév. 1991, R.C.A. 1991. 191.
(5) Cass. Civ. 1, 2 juill. 1996, AF, déc. 1996.
(6) Cass. Civ. 1, 12 mai 1987, R.G.A.T. 1987. 455.
(7) Cass. Civ. 1, 13 juin 1995, R.C.A. 1995. 311.
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خبرياً مالياً كان يعلم �أن التطور االقت�صادي قـدي�ؤدي �إىل فقدان النقود جلزء من
قيمتها ،فقام حتت ت�أثري هذا العلم بتغيري وثيقة الت�أمني مما ترتب عليه فقدانه
للمزايا التي كانت حتققها له الوثيقة الأوىل ،وبالتايل ال ي�ستطيع �أن يزعم �أن
وكيل الت�أمني مل يقدم له الن�صح بعدم تغيري الوثيقة  ،كذلك ال ي�ستطيع طالب
الت�أمني �أن يدعي جهله ب�شروط وثيقة ت�أمني على �أحد من�ش�آته ال�صناعية متى
ثبت �أنه قد �سبق له القيام ب�إبرام عقد ت�أمني على �أحد من�ش�آته ال�صناعية الأخرى
بنف�س ال�شروط  ،و�أي�ضاً ال ميكن �أن تثور م�س�ؤولية وكيل الت�أمني؛ لأن طالب
الت�أمني قد تعمد ذكر بيانات غري حقيقية عن �سائق �سيارته مو�ضوع الت�أمني .
وبالتايل ميكننا القول �إن التزام وكيل الت�أمني بتقدمي الن�صح والإعالم لطالب
الت�أمني يختلف مداه بح�سب درجة خربة وعلم طالب الت�أمني ،بحيث يقل هذا
املدى كلما زادت هذه اخلربة ،بينما يزداد هذا املدى كلما قلت �أو انعدمت خربة
طالب الت�أمني بعملية الت�أمني.
وت �ب��د�أ مبا�شرة تنفيذ االل �ت��زام بالن�صح والإع �ل�ام م��ن حلظة ت�ق��دمي طلب
الت�أمني �إىل من يرغب يف ذل��ك ،فيبد�أ وكيل الت�أمني يف م�ساعدته على اختيار
اخلدمة الت�أمينية املنا�سبة له والتي تتفق مع احتياجاته و�إمكاناته املادية ،فيتوىل
م�ساعدته على الإجابة عن الأ�سئلة التي يت�ضمنها طلب الت�أمني ،وتتمثل هذه
امل�ساعدة يف قيامه بال�شرح التف�صيلي لكيفية الإجابة عن هذه الأ�سئلة ،م�ؤكداً
له �أن �إجابته عن هذه الأ�سئلة هي حتت م�س�ؤوليته ال�شخ�صية ،وعليه �أن ميتنع
عن مبا�شرة �أي ت�أثري على طالب الت�أمني عند ا�ستيفاء طلب الت�أمني ،و�أن ينبهه
�إىل وج��وب الإدالء بالبيانات ال�صحيحة التي قد ت�ؤثر يف ق��رار �شركة الت�أمني
بقبول طلب الت�أمني �أو رف�ضه ،و�أثر خمالفة ذلك يف حالة حتقق اخلطر امل�ؤمن
(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 28 oct. 1991, R.C.A. 1992. 39.
(2) Cass. Civ. 1, 10 déc. 1991, R.G.A.T. 1992. 182, note LANGÈ.
(3) Cass. Civ. 1, 4 juin 1996, R.C.A. 1996. 361.
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منه (املادة  20من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة
العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ، 2014وامل��ادة  4/17من ق��رار هيئة
الت�أمني الإماراتية رق��م  8ل�سنة  ،)2011وم��ن �أمثلة ذل��ك وج��ود بيان مهم يجب
�أن يعرفه امل�ؤمن لكي يتمكن من تقدير اخلطر تقديراً دقيقاً ،ولكن ال تت�ضمن
الأ�سئلة الواردة بطلب الت�أمني بياناً عن هذا اخلطر ،فيلزم �أن يبادر وكيل الت�أمني
�إىل تنبيه طالب الت�أمني �إىل �ضرورة ذكر بيانات هذا اخلطر متى كان عاملاً بها،
وعليه �أن ينبهه �إىل �أن االمتناع عن ذكر هذا اخلطر قد يعر�ضه للجزاء؛ لأن هذا
االمتناع يتم حتت م�س�ؤوليته ال�شخ�صية ،حيث ينتهي دور الوكيل عند حد تنبيهه
لذلك ،كذلك على وكيل الت�أمني توجيهه لعدم ذكر �أي بيانات خاطئة �أو الإجابة
بطريقة غام�ضة� ،أو يرد ب�إجابات ناق�صة؛ لأن يف هذا التق�صري قرينة قوية على
رغبة الغ�ش من قبل طالب الت�أمني .
كذلك �إذا تبني لوكيل الت�أمني �أن طالب الت�أمني قد �أغفل ا�ستيفاء بع�ض
البيانات املطلوبة منه ،ف�إن امل�شرع يلزمه ب�أن يوجه طالب الت�أمني كتابة �إىل �ضرورة
ا�ستكمالها (املادة  20من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار
الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة � ) 2014أي�ضاً يلتزم بتنبيه طالب
الت�أمني �إىل حلول موعد جتديد الوثيقة ومتطلبات التجديد ،وقيمة الق�سط
املطلوب ،و�آخر موعد لل�سداد ،و�إىل �ضرورة الإف�صاح عن �أية متغريات تكون قد
حدثت قبل موعد التجديد ،كما عليه �أن يطلعه على النقاط الأ�سا�سية للوثيقة
كال�شروط اجلوهرية اخلا�صة باملدة التي تخ�ضع فيها وثائق الت�أمني على احلياة
للإلغاء دون رد �أي مبلغ له ،و�أن ين�صحه بوجوب �سداد ق�سط الت�أمني يف موعده
و�إال تعر�ضت الوثيقة للإلغاء ،وقيمة الت�صفية قبل حلول موعد اال�ستحقاق �أو
حتقق اخلطر امل�ؤمن منه ،كما عليه �أن يوجهه �إىل وجوب اال�ستعانة با�ست�شاري
(((

((( د /عبدالرزاق السنهوري – الوسيط – الجزء السابع – املجلد الثاين – الطبعة الثانية  – 1990ص.1589
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متخ�ص�ص يف الت�أمني متى كانت اال�ستف�سارات التي يطلبها طالب الت�أمني هي
مما يجاوز معلومات وكيل الت�أمني ،وبالتايل ف�إن واجبه بالن�صح والإعالم يلزمه
ب�أن يقدم لطالب الت�أمني خدمة ت�أمينية منا�سبة �سواء قبل �إ�صدار وثيقة الت�أمني
�أو بعد �إ�صدارها ،كما عليه �أن يعاونه يف حل �أية م�شكلة قد يواجهها  ،وبالتايل
يعترب موفياً بالتزامه بالن�صح متى �أخرب طالب الت�أمني بف�سخ وثيقة الت�أمني
واقرتح عليه م�شروع وثيقة جديدة .
(((

(((

اتجاه القضاء إلى التشدد مع وكيل التأمين عند وفائه بهذا االلتزام:

ويتجه الق�ضاء �إىل الت�شدد مع وكيل الت�أمني �أثناء تنفيذه لاللتزام بالإعالم
والن�صح حيث يحمله م�س�ؤولية تنبيه امل�ست�أمن �إىل �أحكام التقادم على الرغم من
حتمل ال�سم�سار ب�صفته وكي ً
ال عن طالب الت�أمني عبء تنفيذ هذا االلتزام ،
كذلك يجعل الق�ضاء وكيل الت�أمني م�س�ؤو ًال عن تنبيه طالب الت�أمني �إىل النتائج
املرتتبة على عدم �صحة البيانات املقدمة منه �أو التي قد ترتتب على عدم احرتام
�شروط الت�أمني كتنبيهه �إىل عدم �صالحية رخ�صة القيادة التي يحوزها لأنها
�أقل يف الدرجة مما تتطلبه وثيقة الت�أمني  ،وكذلك ذهبت الأحكام الق�ضائية
�إىل حتميل وكيل الت�أمني م�س�ؤولية التق�صري يف �أداء واجبه بالن�صح متى ترتب
عليه �إبرام وثيقة ال تغطي امل�س�ؤولية الع�شرية لطالب الت�أمني الذي يعمل مقاو ًال
معمارياً وك��ان بحاجة �إىل هذه التغطية الت�أمينية يف ممار�سته ملهنته  ،كذلك
تثور م�س�ؤولية وكيل الت�أمني متى �أخربه امل�ست�أمن كتابة برغبته يف �إنهاء وثيقة
(((

(((

(((

(1) Patrice FIL, Cité, p. 72.
(2) Cass. Civ. 1, 26 mai 1994, R.G.A.T. 1994. 898, note D. LANGÈ.
(3) Cass. Civ. 1, 12 déc. 1995, R.G.A.T. 1996. 498, note LANGE.
Cass. Civ. 1, 17 déc. 1991, R.C.A. 1992. 151.
(4) Cass. Crim., 23 oct. 1986, R.G.A.T. 1987. 159.
(5) Cass. Civ. 1, 6 mai 1951, G.P. 1981. 2. Pan. 346.
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الت�أمني �إال �إن الوكيل مل يبذل �أي جهد للت�أكد مما �إذا كان امل�ست�أمن يعلم النتائج
املرتتبة على ف�سخ الوثيقة ،كما مل يحاول التحقق مما �إذا كان امل�ست�أمن ا�ستطاع
ت�سوية عالقته املالية مع امل�ؤمن عن املرحلة التالية لهذا الف�سخ  ،وال �شك �أن
مثل هذا احلكم ي�ضع عبئاً ثقي ً
ال يزيد من م�س�ؤولية وكيل الت�أمني لأن طالب
الت�أمني مل يطلب منه �أي ن�صح �أو م�شورة ،ومل يخربه بنتيجة الف�سخ� ،أو ما �إذا
كان قد قام بت�سوية عالقته بامل�ؤمن ،بل اكتفى امل�ست�أمن ب�إخبار الوكيل مبجرد
رغبته يف الف�سخ ،وبناء على هذا الأمر ثارت م�س�ؤولية وكيل الت�أمني لأنه مل يقم
ب�أي دور �إيجابي يف �إعالم ون�صح طالب الت�أمني بكل ما يتعلق بالف�سخ والنتائج
املرتتبة عليه ،واعتربت املحكمة �أن واجب الن�صح ميتد �إىل مرحلة ف�سخ العقد.
وكذلك ق��رر الق�ضاء �أن جم��رد �إث�ب��ات �أن وكيل الت�أمني قد ق��دم بح�سن نية
�إج��اب��ات خاطئة على �أ�سئلة طالب الت�أمني كافياً لإقامة م�س�ؤوليته املدنية هو
وامل�ؤمن معاً  ،مبعنى �أن جمرد تقدمي معلومات خاطئة �أمر كاف لإثبات عدم
القيام بواجب الن�صح بغ�ض النظر عن نية الوكيل وما �إذا كان ح�سن �أو �س ِّيئ النية،
لأنه بذلك يكون قد ارتكب خط�أ عندما �أجاب بدون علم عن الأ�سئلة مما ترتب
عليه �إ�صابة طالب الت�أمني ب�ضرر نتيجة هذه املعلومات اخلاطئة.
كذلك يعترب وكيل الت�أمني خمطئاً متى ق�صر يف �أداء واجبه بالن�صح عندما
�أعطى لطالب الت�أمني وعداً قاطعاً بتغطية اخلطر على الرغم من �أن الوثيقة
ال ت�شمله ،وبالتايل فقد �أخط�أ عندما ق�صر يف اال�ستعالم عن مدى اخلطر الذي
يقبل امل�ؤمن تغطيته وترتب عليه �أن �أخط�أ يف توجيه الن�صح لطالب الت�أمني .
كذلك ذهب الق�ضاء �إىل اعتبار الوكيل مق�صراً متى مل يبلغ امل�ست�أمن ب�أن �سداد
الأق�ساط املت�أخرة بعد ف�سخ عقد الت�أمني لن تعيد العقد مرة �أخرى ،وبالتايل كان
(((

(((

(((

(1)Cass. Civ. 1, 23 juin 1987, R.G.A.T. 1988. 378.
(2) Cass. Civ. 1, 13 janv. 1987, R.G.A.T. 1987. 156.
(3) Cass. Civ. 1, 13 janv. 1987, cité.
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ينبغي �أن ين�صحه بعدم دفع الأق�ساط  ،على الرغم من �أن م�صلحة امل�ؤمن الذي
ميثله هذا الوكيل هي دفع هذه الأق�ساط املت�أخرة� ،إ�ضافة �إىل �أن تلقي امل�ؤمن
لهذه الأق�ساط بعد ف�سخ العقد لن يثري م�سئوليته .
كذلك يعترب وكيل الت�أمني م�س�ؤو ًال عن التق�صري يف �إبالغ امل�ست�أمن الذي يعمل
بالزراعة ب�أن الت�أمني ال يغطي بع�ض املخاطر النا�شئة عن �سوء الأحوال اجلوية،
وذلك يف الوقت الذي اعتقد فيه امل�ست�أمن خالف ذلك  ،و�أي�ضاً يعترب مق�صراً
متى مل ين�صح امل�ست�أمن ب�أن يقرر كتابة حدوث ال�ضرر امل�ؤمن منه وذلك بعد �أن
�أخ�بره امل�ست�أمن �شفاهة بحدوثه مما ترتب عليه ت�أخري ح�صول امل�ست�أمن على
مبلغ الت�أمني  ،فيتحمل وكيل الت�أمني م�س�ؤولية هذا الت�أخري حتى ولو �أثبت
ح�سن نيته و�أنه كان لديه اعتقاد خاطئ ب�أن ما قد يحدث من �ضرر هو �أمر ي�سري
و�أنه يكفي الإبالغ ال�شفهي حلدوث اخلطر .
كذلك يعترب وكيل الت�أمني م�س�ؤو ًال عن عدم �إخبار امل�ست�أمن بال�شروط اجلديدة
لو�ضع ت�أمني جديد يحل حمل الت�أمني القائم �ضد ال�سرقة � ،أو التق�صري يف
�إخطار �أحد امل�ست�أمنني يف ت�أمني جماعي بنتائج الت�أخري يف دفع ق�سط الت�أمني ،
كما يعترب خمطئاً كذلك �إذا ترك طالب الت�أمني يقدم على �إبرام وثيقة ت�أمني ال
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 18 juin 1996, AF, déc. 1996.
(2) Cass. Civ. 1, 21 janv. 1997, R.G.A.T. 1997. 592, obs. LANGE.
(3) Cass. Civ. 1, 21 janv. 1997, Bull. Lamy, mars 1997.
(4) Cass. Civ. 1, 17 déc. 1991, R.C.A. 1992. 151.
((( «وإذا كان املبدأ العام هو أن املستأمن ال يتقيد بأي شكل خاص إلبالغ املؤمن بحدوث الخطر املؤمن ضده حيث ميكن أن يتم
اإلبالغ بكتاب موىص عليه أو بخطاب عادي أو تليفونياً إال أنه يجوز أن يشرتط املؤمن يف الوثيقة أن يكون اإلبالغ كتابة مث ًال أو
بخطاب موىص عليه وذلك حتى يضمن املؤمن إبالغه الفعيل بالحادث وعدم تواطؤ املستأمن مع مندوب التأمني واالدعاء بأنه قام
بإبالغ األخري شفوياً بالحادث».
د /نزيه محمد الصادق املهدي – عقد التأمني مع أحدث التطبيقات املعارصة للتأمني من الناحيتني القانونية والفنية – دار النهضة
العربية  – 1996ص.161
(6) Cass. Civ. 1, 20 janv. 1987, R.G.A.T. 1987. 278.
Cass. Civ. 1, 18 déc. 1967, R.G.A.T. 1968. 341.
(7) Cass. Civ. 1, 19 juin 1996, R.G.A.T. 1996. 768, obs. LANGE.
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تغطي م�س�ؤوليته عن العيوب اخلفية ملنتجاته .
ويبدو لنا �أن ال�سبب يف ت�شدد الق�ضاء مع وكيل الت�أمني عند تنفيذه اللتزامه
بن�صح و�إعالم طالب الت�أمني ،يتمثل يف �أن املدين الأ�صلي بهذا االلتزام هو امل�ؤمن،
وبالتايل يفرت�ض �أنه ملتزم بتنبيه طالب الت�أمني �إىل جميع اجلوانب التي ت�ضر
مبركزه القانوين والتي يفرت�ض �أن امل�ؤمن يعلمها يقيناً وبالتايل يفرت�ض �أن
وكيل الت�أمني يعلمها ب�صفته وكي ً
ال عنه� ،إ�ضافة �إىل ذلك �أن �أي تق�صري يف الن�صح
�أو الإعالم �سيفرت�ض �أن الهدف منه هو حتقيق م�صلحة امل�ؤمن التي ميثلها هذا
الوكيل ،وبالتايل كان ينبغي الت�شدد معه �أك�ثر من غريه من و�سطاء الت�أمني،
لأنه من الطبيعي �أن يحاول الدفاع عن م�صلحة موكله وبالتايل يوجد افرتا�ض
�أ�سا�سه �أن تق�صريه يف �أداء الن�صح والإعالم يهدف �إىل حتقيق م�صلحة موكله على
ح�ساب م�صلحة طالب الت�أمني مما دعا الأحكام الق�ضائية �إىل الت�شدد معه عند
تنفيذ هذا االلتزام ،وبالتايل يتحمل وكيل الت�أمني عبء �إثبات �أن��ه قام بتنفيذ
التزامه وال ميكن حتميل طالب الت�أمني �سوى عبء �إثبات �أنه قد �أ�صابه �ضرر
وعلى وكيل الت�أمني �إثبات �أنه قد �أوفى بالتزامه.
(((

(((

المطلب الثاني

االلتزام بواجب األمانة

�إن وكيل الت�أمني يهدف �إىل التقريب بني امل�ؤمن وطالب الت�أمني ،وعليه �أن
يلتزم بواجب الأمانة ومراعاة النزاهة واال�ستقامة وح�سن الت�صرف عند قيامه
بتحقيق هذا الهدف (امل��ادة  1/19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء
الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  2014و املادة
(1) Cass. Civ. 1, 30 juin 1987, R.G.A.T. 1987. 600.
(2) Cass. Civ., 9 déc. 1997, R.G.D.A. 1998. 113, note L. MAYAUX.
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 1/17من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  8ل�سنة  ،) 2011فعليه �أال يتجاوز حدود
مهمته ك�أن يقوم بالتوقيع نيابة عن امل�ؤمن� ،أو يعلن قبوله لطلب الت�أمني دون �أن
يكون من �سلطته القيام بهذا ،فيعد م�سئو ًال عن هذا التجاوز وعن كل ما يرتتب
عليه من �ضرر ي�صيب طالب الت�أمني  ،وبالتايل ينبغي �أن يقت�صر على �أداء مهمته
املكلف بها ،ولذلك يجب �أن ينقل طلب الت�أمني �إىل امل�ؤمن يف الوقت املنا�سب ،و�إال
حتمل م�س�ؤولية النتائج املرتتبة على الت�أخري يف نقل هذا الطلب حتى تزايدت
املخاطر فرف�ض امل�ؤمن قبول تغطيتها  ،كذلك لو تلقى وكيل الت�أمني �إخطاراً
من امل�ست�أمن ب�إعالن حدوث اخلطر امل�ؤمن منه فيقع على عاتقه عبء التحقق
مما �إذا كانت املعلومات الواردة بطلب التعوي�ض م�شكوك فيها �أم �صحيحة �أو �أن
امل�ستندات املرفقة بها غري �سليمة �أو غري م�ستوفاة ،ف�إذا وجد �شيئاً من ذلك فعليه
�إبالغ امل�ؤمن فوراً لوقف �إجراءات �صرف التعوي�ض (املادة  18من القواعد احلاكمة
ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم 23
ل�سنة  ،) 2014ويجد هذا االلتزام �أ�سا�سه يف ن�ص املادة 705مدين م�صري واملادة 948
معامالت مدنية التي تن�ص على �ضرورة قيام الوكيل مبوافاة املوكل باملعلومات
ال�ضرورية عما و�صل �إليه يف تنفيذ الوكالة ،وتنفيذاً لذلك يلتزم ب�أن يبلغ امل�ؤمن
بكل ما يعرفه عن املخاطر �سواء �أكان هذا الأمر قد منى �إىل علمه ب�شكل مبا�شر
من امل�ست�أمن � ،أم ب�شكل غري مبا�شر نتيجة حترياته اخلا�صة .
و�إذا ق�صر وكيل الت�أمني يف تبليغ امل�ؤمن ب�إخطار امل�ست�أمن له بحدوث اخلطر
امل�ؤمن �ضده وترتب على هذا التق�صري �أ�ضرار �أ�صابت امل�ست�أمن ،فيحق للم�ست�أمن
(((

(((

(((

(((

(1)Cass. Civ. 1, 20 juill. 1988, R.G.A.T. 1989. 144, note PAUFFIN DE SAINT MOREL.
(2) Cass. Civ. 1, 22 avr. 1992, R.G.A.T. 1992. 625, note D. LANGÈ.
(3) Cass. Crim., 21 déc. 1987, J.C.P. 1988. 4. 83.
Cass. Civ. 1, 13 janv. 1987, BC. 1. 9.
Cass. Civ. 1, 31 mars 1981, D. 1982. IR. 97, obs. BERR et GROUTEL.
(4) Cass. Civ. 1, 11 oct. 1983, BC. 1. 220.
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يف هذه احلالة احل�صول على كامل مبلغ التعوي�ض؛ لأن علم وكيل الت�أمني يغني
عن علم امل��ؤم��ن املوكل متى ثبت �أن �سلطة ه��ذا الوكيل متتد �إىل تلقي هذه
الإخطارات نيابة عن املوكل ،وبالتايل يقوم علمه بحدوث اخلطر مقام علم امل�ؤمن،
وبالتايل ي�ستطيع امل�ست�أمن �أن يتم�سك بهذا العلم يف مواجهة امل�ؤمن ليتجنب
توقيع اجل��زاءات عليه  ،وبالتايل ف�إن امل�ؤمن م�س�ؤول عن دفع مبلغ التعوي�ض
كام ً
ال للم�ست�أمن لأن��ه يتحمل خط�أ وكيله يف ع��دم �إب�لاغ��ه ب�إخطار امل�ست�أمن،
وبالتايل يكون �أ�سا�س ت�سديد امل�ؤمن لكامل مبلغ التعوي�ض هو امل�س�ؤولية املدنية
للم�ؤمن النا�شئة عن خط�أ وكيله ،ولي�س على �أ�سا�س تنفيذ عقد الت�أمني .
و�إن واجب الأمانة يلزم وكيل الت�أمني يف حالة حتقق اخلطر امل�ؤمن منه �أن ينبه
امل�ست�أمن �إىل �ضرورة ذكر البيانات احلقيقية اخلا�صة بذلك ،و�أن ينبهه �إىل �أثر
خمالفة هذا الأمر (املادة  20من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني
بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  2014واملادة  4/17من قرار
هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  8ل�سنة  ،) 2011كذلك يف حالة جتديد الوثيقةينبغي
عليه �أن يخرب امل�ست�أمن بكل تعديل طر�أ على �شروط الوثيقة املجددة  ،وعليه �أن
يجيب امل�ست�أمن عن �أي ا�ستف�سار متعلق بهذا التجديد ،و�أن ينقل للم�ؤمن وجهة
نظر امل�ست�أمن ب�ش�أن التجديد .
و�إن واج��ب الأم��ان��ة عند تقدمي الن�صح �أو الإع�ل�ام يلزم وكيل الت�أمني ب��أن
يتحقق من تطابق وثيقة الت�أمني مع طلب الت�أمني ،ولذلك يعترب مق�صراً يف
�أداء هذا االلتزام متى مل ي�ستطع اكت�شاف االختالف بني طلب الت�أمني والوثيقة
(((

(((

(((

(((

(((

((( د /محمد شكري رسور – رشح أحكام عقد التأمني – الجزء األول األحكام العامة – دار النهضة العربية  – 2001ص.248
((( د /نزيه املهدي – املرجع السابق – ص.125
(3) Cass. Civ. 1, 6 janv. 1994, R.G.A.T. 1994. 903, note LANGÈ.
Cass. Civ. 1, 7 oct. 1992, R.G.A.T. 1993. 334, note LANGÈ.
(4)Cass. Civ. 1, 20 janv. 1987, R.G.A.T. 1987. 278, note PAUFFIN DE SAINT MOREL.
(5) Cass. Civ. 1, 13 janv. 1987, R.G.A.T. 1987. 156, note PAUFFIN DE SAINT MOREL.
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املر�سلة لطالب الت�أمني للتوقيع عليها ،وذلك على الرغم من �أن االلتزام بتحقق
مطابقة الوثيقة لطلب الت�أمني يقع على م�س�ؤولية �شركة الت�أمني �إال �أن الق�ضاء
ذهب �إىل �أن عدم اكت�شافه وتنبيه طالب الت�أمني �إىل ذلك يتحمل م�س�ؤوليته وكيل
الت�أمني .
و�إن واج��ب الأمانة ي�ستمد من واج��ب تنفيذ العقود بح�سن نية وفقاً للمادة
148مدين م�صري واملادة  246معامالت مدنية ،حيث يلتزم امل�ؤمن ووكيله كخبريين
بعملية الت�أمني بواجب الأمانة يف تعاملهما مع امل�ست�أمن ويف تنبيهه لكل ما من
�ش�أنه الت�أثري يف قراره ب�إبرام عقد الت�أمني من عدمه ،وتنبيهه �إىل كل ما من �ش�أنه
�إلغاء الوثيقة �أو توقيع �أي عقاب عليه.
وال �شك �أن امل�ؤمن يعد م�س�ؤو ًال عن �أخطاء وكيله ،ولكن يف بع�ض الأحيان قد
تكون م�شرتكة بينهما ،ويف �أحوال �أخرى قد يكون امل�ؤمن م�س�ؤو ًال وحده دون وكيله،
ك��أن يقدم امل�ؤمن للوكيل معلومات خاطئة عن عقد الت�أمني املزمع �إبرامه ،ثم
يقوم هذا الأخري بنقلها كما هي لطالب الت�أمني بح�سن نية ،فهنا تثور م�س�ؤولية
امل�ؤمن وحده عن هذا اخلط�أ وال ي�ستطيع �أن يرجع على وكيل الت�أمني بالتعوي�ض
الذي �أداه لطالب الت�أمني.
(((

المبحث الثالث

العالقة القانونية بين وكيل التأمين والمؤمن

يلتزم وكيل الت�أمني باالقت�صار على تقدمي خدماته ل�شركة الت�أمني التي
تقبله وكي ً
ال لها ما مل يتفق على خالف ذلك (املادة  4/3من قرار هيئة الت�أمني
الإماراتية رقم  8ل�سنة  ،)2011وباملقابل لذلك تلتزم �شركة الت�أمني بواجب احلياد
(1) Cass. Civ. 1, 2 avr. 1993, R.G.A.T. 1994. 271, note D. LANGÈ.
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واملو�ضوعية يف تعاملها مع و�سطاء الت�أمني ويتحقق ذلك بو�ضع قواعد موحدة
للتعامل معهم وحتديد نف�س العمولة لكل منهم .
ومل ين�ص امل�شرع امل�صري على �إل ��زام وكيل الت�أمني باالقت�صار على تقدمي
خدماته ل�شركة واحدة� ،إال �أن امل�شرع الفرن�سي ن�ص عليه يف املادتني  4 ،3من القرار
ال�صادر يف  5من مار�س  1949حيث ن�ص على هذا االلتزام �إال �أنه �أجاز له حق متثيل
�أي �شركة �أخ��رى وفقاً لقواعد حم��ددة وه��ي� :أال تكون ال�شركة الثانية تعمل يف
جمال �ضمان املخاطر التي ت�ضمنها ال�شركة الأوىل� ،أو �إذا كانت املخاطر مو�ضوع
عقد ف�سخته ال�شركة الأوىل� ،أو خماطراً رف�ضت ال�شركة الأوىل تغطيتها� ،أو �إذا
عر�ضت ال�شركة الأوىل �شروطاً للت�أمني مل تلق قبو ًال من طالب الت�أمني ،ففي
هذه الأح��وال يجوز للمندوب العام تقدمي خدماته ل�شركة �أخ��رى دون �أن يحق
لل�شركة الأوىل االعرتا�ض على ذلك ب�سبب عدم حتقق �أية مناف�سة غري م�شروعة
يف ذلك العمل ،ويبدو �أن ال�سبب يف عدم ن�ص امل�شرع امل�صري على مثل ذلك االلتزام
هو رغبته يف ترك تنظيمه لإرادة املتعاقدين.
وعندما يتوجه وكيل الت�أمني ليقدم خدماته ل�شركة ت�أمني �أخرى فقد يتقدم
�إليها ليعمل معها كوكيل لها �أو ك�سم�سار يعمل كوكيل ل�صالح طالب الت�أمني.
و�إن وكيل للم�ؤمن قد يتم تكليفه بتح�صيل �أق�ساط الت�أمني من امل�ست�أمنني،
ويف هذه احلالة عليه �أن يقدم للم�ست�أمنني �إي�صاالت معتمدة من امل�ؤمن بقيمة
املبالغ �أو ال�شيكات التي قام بتح�صيلها وعليه �أن ي�سدد للم�ؤمن على الفور جميع
املبالغ �أو ال�شيكات التي ت�سلمها (املادة  15/19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط
و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة ،2014
واملادة  5/16من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  8ل�سنة  ،)2011ويف حالة ح�صول
وكيل الت�أمني على عمولة عن املبالغ التي يقوم بتح�صيلها فعليه �أن يرد ل�شركة
(((

(1) Paris, 28 nov. 1984, G.P. 1985. 2. 307, note JGM.
Paris, 18 mai 1974, G.P. 1974. 1. somm. 290.
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الت�أمني هذه العموالت يف حالة رف�ض البنوك –لأي �سبب من الأ�سباب – �سداد
قيمة ال�شيكات امل�سحوبة عليها وفاء لقيمة �أق�ساط وثائق الت�أمني التي �صرفت
عنها هذه العموالت.
وكوكيل للم�ؤمن يتلقى وكيل الت�أمني �إخطار امل�ست�أمن بحدوث اخلطر امل�ؤمن
منه ،وعليه يف هذه احلالة �أن ينقله �إىل امل�ؤمن مبجرد ا�ستالمه حفظاً حلقوق
امل�ست�أمن ،وكما ذكرنا من قبل يعترب امل�ست�أمن قد �أدى التزامه ب�إخبار امل�ؤمن
بحدوث اخلطر مبجرد قيامه ب�إبالغ وكيل امل�ؤمن بذلك ،وبالتايل يتحمل الوكيل
م�س�ؤولية النتائج املرتتبة على ت�أخره يف �إعالم امل�ؤمن بذلك .
(((

مراقبة المؤمن ألداء وكيله:

يلتزم وكيل الت�أمني ب�أن يقدم للم�ؤمن قائمة بالأعمال التي �أجنزها ،وللم�ؤمن
احلق يف توجيهه يف عمله كما له احلق يف رقابته والت�أكد من ح�سن تنفيذه لوكالته
وعدم خروجه عن نطاق املهمة املكلف بها �سواء من حيث ال�سلطات املمنوحة له� ،أو
من حيث النطاق اجلغرايف ملبا�شرة �إجراءات الو�ساطة �أو بالتو�سط يف �إبرام بع�ض
العقود التي مل ي�سمح له امل�ؤمن بالو�ساطة فيها ،وال�سبب يف هذه الرقابة هو �أن
م�س�ؤولية املوكل �ستثور يف حالة �صدور خط�أ من الوكيل عند مبا�شرته للوكالة ،
كما �أن �أخ�ط��اء الوكيل جتيز للم�ؤمن احل��ق يف ف�سخ عقد الوكالة على �أ�سا�س
م�شروع.
(((

(1)Cass.Civ. 1, 11 juill. 1977, D. 1978. IR. 234, obs. BERR et GROUTEL.
(2) Cass. Civ. 1, 28 nov. 1995, R.G.D.A. 1996. 487, note D. LANGÈ.
Cass. Civ. 1, 21 mars 1995, R.G.A.T. 1995. 461, note D.LANGÈ.
151

أحكام الوساطة في إبرام عقد التأمين

انتهاء عقد الوكالة بين المؤمن ووكيل التأمين:

غالباً ما يربم عقد الوكالة بني امل�ؤمن ووكيل الت�أمني ملدة غري حمددة� ،إال
�أنه ال يوجد ما مينع من االتفاق على حتديد مدة معينة ل�سريان العقد ،ولكن يف
حالة العقد غري حمدد املدة ميكن للطرفني االتفاق على و�ضع نهاية للعقد ،وهذا
الأمر ال يثري �أية م�شكلة.
ولكن قد يرغب �أحد الطرفني يف و�ضع نهاية للعقد ،فجاء امل�شرع الفرن�سي يف
املادة ( )1-L. 540من تقنني الت�أمينات و�أجاز �إمكانية �إنهاء العقد املربم بني امل�ؤمن
واملندوب العام بالإرادة املنفردة لكل منهما يف �أي وقت مادام العقد غري حمدد املدة،
ومل ي�أت امل�شرع امل�صري بن�ص مماثل عند تنظيمه للعالقة بني الو�سيط و�شركة
الت�أمني ،وذلك اكتفاء منه ب�أحكام الوكالة الواردة يف املادة  715من القانون املدين
امل�صري وامل��ادة  955من قانون املعامالت املدنية الإم��ارات��ي حيث تن�ص على حق
املوكل يف �إنهاء الوكالة يف �أي وقت ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ،ف�إذا كانت الوكالة
ب�أجر ف�إن املوكل يكون ملزماً بتعوي�ض الوكيل عن ال�ضرر الذي حلقه من جراء
عزله يف وقت غري منا�سب �أو بغري عذر مقبول ،غري �أنه �إذا كانت الوكالة �صادرة
ل�صالح الوكيل �أو ل�صالح �أجنبي ،فال يجوز للموكل �أن ينهي الوكالة �أو يقيدها
دون ر�ضاء من �صدرت الوكالة ل�صاحله ،كذلك نظمت املادة  716من القانون املدين
امل�صري واملادة  957من قانون املعامالت املدنية الإماراتي �إمكانية نزول الوكيل يف
�أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ،ويتم التنازل ب�إعالنه للموكل،
ف�إذا كانت الوكالة ب�أجر ف�إن الوكيل يكون ملزماً بتعوي�ض املوكل عن ال�ضرر الذي
حلقه من جراء التنازل يف وقت غري منا�سب وبغري عذر مقبول ،وعلى �أي وجه
كان انتهاء الوكالة ،يجب على الوكيل �أن ي�صل بالأعمال التي بد�أها �إىل حالة ال
تتعر�ض معها للتلف.
(((

((( وفقاً للتعديل الذي أدخله املرشع عليها بالقانون رقم  154الصادر يف  15ديسمرب . 2005
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وبتطبيق هذه الن�صو�ص على عقد الوكالة املربم بني امل�ؤمن ووكيل الت�أمني
فيمكننا القول �إنه يحق لكل منهما �إنهاء الوكالة يف �أي وقت ،ويرتتب على هذا
الإنهاء ف�سخ العقد بالن�سبة للم�ستقبل  ،و�إذا حدد العقد مدة لإخطار الطرف
الآخر خاللها بقرار الف�سخ ،فيجب احرتام هذه املدة.
وقد يرتتب الف�سخ على قيام امل�ؤمن ب�إنهاء وثائق الت�أمني التي تو�سط فيها
الوكيل� ،أو بقيامه ب�إلغاء التعامل يف �أحد �أفرع الت�أمني التي تخ�ص�ص الوكيل يف
مبا�شرة عمله ب�صدد هذا الفرع ،ففي هذه الأح��وال �سينف�سخ عقد الوكالة وال
يكون �أم��ام الوكيل �سوى املطالبة بتعوي�ض ،وميكنه كذلك الرجوع على امل�ؤمن
بدعوى التع�سف يف ا�ستعمال حقه يف ف�سخ العقد متى ا�ستطاع �إثبات عدم وجود
�سبب م�شروع لهذا الف�سخ� ،أو �إذا �أثبت حدوث خط�أ من جانب امل�ؤمن عند اتخاذه
لإج��راء الف�سخ  ،وخا�صة � ّأن َهذا العقد وكالة ذات نفع عام وبالتايل ال بد من
وجود �سبب م�شروع للف�سخ .
ومن الأ�سباب امل�شروعة لف�سخ عقد الوكالة عدم قدرة الوكيل على التو�صل لعدد
من امل�ست�أمنني يتنا�سب مع املزايا التي متنحه �إياها �شركة الت�أمني  ،وميكن �إثبات
ذلك عن طريق �إجراء مقارنة بني هذا الوكيل وغريه من الوكالء يف نف�س ظروفه
و�إمكاناته ويعملوا يف نف�س جمال الت�أمني الذي يبا�شر فيه هذا الوكيل و�ساطته ،
كذلك ميكن �أن ت�ستند �شركة الت�أمني �إىل تق�صري الوكيل يف حت�صيل الأق�ساط،
�أو يف الت�أخري يف �إبالغها ب�إخطارات امل�ست�أمنني ب�صدد حدوث اخلطر امل�ؤمن �ضده
(((

(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 7 fév. 1995, R.G.A.T. 1995. 456, note D.LANGÈ.
(2) Cass. Civ. 1, 14. Mars 1984, BC. 1. no 92.
Cass. Com., 10 juin 1969, BC. 4. no 218.
(3) Cass. Civ. 1, 17 oct. 1995, BC. 1. no 362.
Cass. Civ. 1, 1 juill. 1986, BC. 1. no 186, R.G.A.T. 1986. 612, note PAUFFIN DE SAINT MOREL.
(4) Cass. Civ. 1, 21 oct. 1963, R.G.A.T. 1964. 314.
(5) Cass. Civ. 1, 17 mars 1987, BC. 1. no 94.
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وذلك كمربر م�شروع للف�سخ � ،أو �إثبات عدم الكفاءة ال�شخ�صية للوكيل يف القيام
بالأعمال املكلف بها � ،أو �إثبات ارتكابه خلط�أ ج�سيم �أ�صاب �شركة الت�أمني ب�أ�ضرار
كبرية  ،وذلك كتبديد �أموال الأق�ساط امل�سلمة �إليه من امل�ست�أمنني � ،أو �إثبات
تكرار ارتكابه خلط�أ معني رغم تنبيه �شركة الت�أمني له � ،أو �إثبات �سوء نيته عند
�إبالغه ل�شركة الت�أمني مبعلومات خاطئة عن اخلطر امل�ؤمن �ضده .
كذلك ذهبت الأح�ك��ام الق�ضائية �إىل �إث�ب��ات خط�أ وكيل الت�أمني عند رف�ضه
التعاون مع من ير�سلهم له امل�ؤمن للتحقق من �صحة �أدائه لعمله ،خا�صة �إذا رف�ض
�أن يعر�ض عليهم ح�ساباته البنكية التي ي�ستقبل عليها �شيكات امل�ست�أمنني املتعلقة
بالق�سط متى ثبت �أنه قد قام باخللط بني ح�سابه ال�شخ�صي وح�سابه املهني مما
قد ي�صيب امل�ؤمن ب�ضرر  ،كذلك يعترب الوكيل مرتكباً خلط�أ يربر الف�سخ �إذا
خالف �شروط الوكالة ومل يقت�صر على �أداء خدماته ل�صالح موكله ،فبا�شر �أعمال
ال�سم�سرة ل�صالح �شركة ت�أمني �أخرى دون �إذن من موكله .
�إم��ا �إن ف�شل امل��ؤم��ن يف �إث�ب��ات ال�سبب امل�شرع ،لف�سخ عقد الوكالة ففي هذه
احلالة �ستن�ش�أ قرينة ل�صالح الوكيل م��ؤداه��ا �أن امل�ؤمن ك��ان متع�سفاً يف �إنهائه
للعقد وبالتايل �سيكون ملزماً بتعوي�ض الوكيل عن ال�ضرر ال��ذي حلقه ب�سبب
عزله يف وقت غري منا�سب �أو بغري عذر مقبول وفقاً لن�ص املادة  2/715مدين التي
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(1) Cass. Soc., 13 juin 1963, R.G.A.T. 1964. 323.
(2) Cass. Soc., 8 avr. 1992, BC. 5. No 258.
Cass. Cos, 25 fév. 1992, BC. 4. no 122.
(3) Cass. Civ. 1, 20 juill. 1988, BC. 1. no 252.
(4) Cass. Civ. 1, 19 mai 1976, BC. 1. no 180.
(5)Cass. Civ. 1, 20 juill. 1988, R.G.A.T. 1989. 144, note PAUFFIN DE SAINT MOREL.
(6) Cass. Civ. 1, 31 mars 1993. 916, note D. LANGÈ.
(7) Cass. Civ. 1, 28 nov. 1995, R.G.D.A. 1996. 487, note D. LANGÈ.
Cass. Civ. 1, 21 mars 1995, R.G.A.T. 1995. 461, note D. LANGÈ.
(8) Cass. Civ. 1, 16 déc. 1980, BC. 1. no 327.
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يقابل حكمها ما تن�ص عليه امل��ادة  1780م��دين فرن�سي ،ولذلك ف��إن القا�ضي ال
ميلك �إلغاء قرار امل�ؤمن ب�أنهاء وكالة وكيل الت�أمني ولكنه ميلك احلكم للوكيل
بتعوي�ض فقط  ،وال�سبب يف ذلك �أن �إلغاء قرار امل�ؤمن ب�إنهاء الوكالةيعني �إجباره
على التعامل مع الوكيل وهو �أمر ال ميكن احلكم به ،وهو الأمر الذي ن�صت عليه
القواعد املنظمة ملهمة املندوب العام يف القانون الفرن�سي يف املادة  3/29من قرار
 5مار�س  ،1949ولكن مل ي�ضع امل�شرعان امل�صري والإم��ارات��ي ن�صاً مماث ً
ال نظراً
لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة ولي�س بحاجة لتخ�صي�ص ن�ص له واكتفى
امل�شرعان بالن�ص على حق �أي وكيل يف احل�صول على تعوي�ض يف مثل هذه احلالة.
وال �شك �أن حدوث القوة القاهرة �سبب م�شروع لإنهاء عقد الوكالة ومن �أمثلة
ذلك �إ�صابة �شركة الت�أمني بخ�سائر فادحة نتيجة �إح��دى احل��روب �أو الكوارث،
ول�ك��ن نت�ساءل ع��ن م��دى اعتبار ان��دم��اج �شركة ال�ت��أم�ين يف �شركة �أخ ��رى �سبباً
م�شروعاً لإنهاء عقد الوكالة ،وذلك نظراً لأن االندماج عمل �إرادي مت مبوافقة
�شركة الت�أمني وبالتايل ال ميكننا م�ساواته بالقوة القاهرة.
ولكن نظراً ملا يرتتب على االندماج من انق�ضاء ال�شخ�صية القانونية لل�شركة
املندجمة فمعنى هذا �أن �أحد طريف عقد الوكالة قد انتهى وجوده القانوين ،وهو
ما ي�شبه ال��وف��اة يف حالة ال�شخ�ص الطبيعي ،وبالتايل تخ�ضع الوكالة يف هذه
احلالة حلكم املادة 714مدين م�صري التي تن�ص على انتهاء الوكالة مبوت املوكل
�أو الوكيل ،بينما تخ�ضع لأحكام الباب ال�سابع من قانون �شركات ووكالء الت�أمني
الإماراتي رقم  9ل�سنة  1984الذي نظم �أحكام االندماج ،ولكن انق�ضاء ال�شخ�صية
القانونية للم�ؤمن ال ت�ؤد �إىل انق�ضاء وثائق الت�أمني التي تو�سط وكيل الت�أمني
يف �إبرامها ،والتي كان مكلفاً مبتابعتها من قبل امل�ؤمن ،وه��ذه الوثائق حتولت
ملكيتها من ال�شركة املندجمة �إىل ال�شركة الداجمة اجلديدة ،ومن ثم ميكننا
(((

(1) Cass. Civ. 1, 14 fév. 1984, Bc. 1. no 58.
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القول �إ َّن تطبيق ن�ص امل��ادة  717مدين م�صري وامل��ادة  957من قانون املعامالت
املدنية الإم��ارات��ي يح�سم هذه امل�س�ألة ،حيث تن�ص على التزام الوكيل ب��أن ي�صل
بالأعمال التي بد�أها �إىل حالة ال تتعر�ض معها للتلف �أي �اً ما ك��ان �سبب انتهاء
الوكالة ،وبالتايل ي�ستطيع الوكيل �أن ميار�س عمله يف �إدارة هذه الوثائق مبتابعة
تنفيذ عقود الت�أمني التي تو�سط فيها �إىل �أن تنتهي املدة املحددة لها ،حتى ولو مل
ين�ص يف عقد الوكالة على هذه امل�س�ألة.
�أما يف حالة تنازل امل�ؤمن عن وثائق الت�أمني ل�صالح �شركة �أخرى ،ففي هذه
احلالة نحن �أمام حتويل للحقوق والواجبات املرتتبة على هذه الوثائق وهو الأمر
الذي �أجازه امل�شرع امل�صري يف املادة  60من القانون رقم  10ل�سنة  1981كما �أجازه
امل�شرع الإماراتي يف املادة  66من قانون �شركات ووكالء الت�أمني رقم  9ل�سنة ،1984
ولكن هذا التنازل ال يت�ضمن عقد توكيل وكيل الت�أمني ،لأن احلقوق والواجبات
املحالة للغري تتعلق بامل�ست�أمنني وبالعقود املربمة معهم ،و�إن وكيل الت�أمني لي�س
طرفاً يف هذه العقود وبالتايل ال ميكنه االدعاء بوجود حقوق له عليها ،لأنه يرتبط
فقط مع امل�ؤمن مبوجب عقد الوكالة املربم بينهما فقط ولي�س طرفاً يف عقود
الت�أمني ،وبالتايل لي�س له احلق يف االعرتا�ض على هذا التنازل ،بل ميلك هذا
االعرتا�ض امل�ست�أمن وحده ،وبالتايل ال ي�ستطيع الوكيل ا�ستكمال عمله ل�صالح
املتنازل �إليه ما مل يوجد اتفاق على ذلك .
(((

النتائج المترتبة على انتهاء عقد الوكالة:

عند انتهاء الوكالة بني امل�ؤمن ووكيل الت�أمني ،فيظل امل�ؤمن مالكاً لوثائق
الت�أمني وكذلك امل�ستندات اخلا�صة بهذه الوثائق حتى ولو كانت يف حيازة الوكيل،
ولذلك على الوكيل �أن يرد ل�شركة الت�أمني العهد وامل�ستندات امل�سلمة له منها
(1) J. BIGOT et D. LANGÈ, cité, p. 555.
156

وذلك فور انتهاء عالقته بها (امل��ادة /17ج من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط
و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة ) 2014
وقد ت�شمل هذه العهد وامل�ستندات �أوراقاً حتمل ا�سم �شركة الت�أمني والتي ا�ستلمها
الوكيل لي�ستعملها يف مرا�سالته مع طالبي الت�أمني ،كما ت�شمل �أي مبالغ �أو �شيكات
ت�سلمها من امل�ست�أمنني حتت ح�ساب ر�سوم الوثائق �أو �أق�ساطها ،وكذلك الإي�صاالت
املعتمدة من ال�شركة ،و�أي�ضاً البطاقة التي متنحه �إياها �شركة الت�أمني ليظهر بها
�أمام الغري مبظهر الوكيل.
وهنا يثور الت�سا�ؤل عن مدى التزام الوكيل بت�سليم �شركة الت�أمني ن�سخة عقد
الوكالة التي يحوزها ،وال�سبب يف ه��ذا الت�سا�ؤل هو �أن عقد الوكالة يحرر من
ن�سختني �إحداهما مع �شركة الت�أمني والأخرى يت�سلمها الوكيل ،ويعترب الوكيل
مالكاً لهذه الن�سخة ،ولكن بقاء هذه الن�سخة يف يده قد يوهم الغري ب�أنه مازال
وكي ً
ال للم�ؤمن ،وقد يرتتب على هذا الوهم قيامه بتح�صيل �أق�ساط الوثائق لأنه
يتعامل يف هذه احلالة كوكيل ظاهر.
ومل ي�ضع امل�شرع امل�صري تنظيماً لهذه امل�س�ألة عند تنظيمه للعالقة بني
الو�سيط و�شركة الت�أمني كذلك الأمر بالن�سبة للت�شريع الإماراتي� ،إال �أن الفقه
يذهب �إىل �أنه �إذا كان من حق الوكيل �أن يحب�س بع�ض الأ�شياء يف يده حتى ي�ستويف
حقوقه من املوكل� ،إال �أن �سند الوكالة ال يجوز حب�سه ،بل يجب عليه �أن يرده
للموكل عند انتهاء الوكالة حتى ولو كانت له حقوق يف ذمة املوكل مل ي�ستوفها،
وذلك لأن بقاء هذا ال�سند يف يد الوكيل بعد انتهاء الوكالة ال مربر له ،ويخ�شى �أن
ي�ستعمله الوكيل بعد �أن زالت وكالته ،وهو الأمر الذي ن�ص عليه م�شروع القانون
املدين امل�صري احلايل يف املادة  997ولكن حذف يف جلنة املراجعة ب�سبب اتفاقه مع
القواعد العامة .
(((

((( د /عبدالرزاق السنهوري – الوسيط – الجزء السابع – املجلد األول – ص .656-655
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المبحث الرابع

نطاق المسؤولية المدنية لوكيل التأمين

ال يوجد عقد بني وكيل الت�أمني وامل�ست�أمن ،لأن وكيل الت�أمني يعترب وكي ً
ال
للم�ؤمن ،وبالتايل ف ��إن عالقته بامل�ست�أمن لي�ست �إال متثيل امل��ؤم��ن ،وبالتايل
وكما �سبق �أن �أو�ضحنا ف�إن التزامه بتوجيه الن�صح والإعالم يجد �أ�سا�سه يف عقد
الوكالة حيث ينوب عن امل�ؤمن يف تنفيذ هذا االلتزام ،ويكيف هذا االلتزام ب�أنه
بذل عناية  ،وبالتايل ف�إن م�س�ؤوليته عند التق�صري يف �أداء هذا االلتزام تقوم على
�أ�سا�س خط�أ واجب الإثبات.
ولكن يوجد بع�ض التزامات تك ّيف على �أنها بتحقيق نتيجة كنقل امل�ستندات
واملعلومات بني طريف عقد الت�أمني يف مدة زمنية حم��دودة ،ويتجه الق�ضاء �إىل
�إث ��ارة م�س�ؤولية الوكيل على �أ�سا�س �أح�ك��ام الوكالة عندما يق�صر يف �أداء هذه
االلتزامات � ،إال �أن بع�ض الأح�ك��ام تتجه �إىل وج��ود ه��ذا الأ�سا�س يف ن�ص امل��ادة
1382مدين فرن�سي املقابلة للمادة 163مدين م�صري واملادة  282معامالت مدنية
التي تقرر امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن العمل غري امل�شروع .
ولكن الراجح هو الر�أي الذي يبني هذه امل�س�ؤولية على �أحكام الوكالة لأنه ال
توجد عالقة بني وكيل الت�أمني وامل�ست�أمن �سوى قيام الوكيل بتمثيل امل�ؤمن يف
عالقته بامل�ست�أمن ،ولذلك لو انقطعت العالقة القانونية بني امل�ست�أمن وامل�ؤمن،
فينقطع يف نف�س الوقت دور الوكيل يف قيامه بتمثيل امل�ؤمن يف عالقته بامل�ست�أمن،
وبالتايل لن تثور م�س�ؤولية الوكيل متى ا�ستند �إىل انقطاع هذه العالقة فتوقف
عن تقدمي الن�صح للم�ست�أمن فلم يوجهه �إىل �ضرورة �إبرام وثيقة جديدة ،كذلك
(((

(((

(((

(1) Cass. Civ. 1, 7 mars 1989, R.G.A.T. 1989. 649.
(2) Cass. Civ. 1, 12 déc. 1995, R.G.A.T. 1996. 498, obs. LANGE.
Cass. Civ. 1, 1re mars 1988, R.G.A.T. 1988. 383.
Paris, 8 mai 1981, R.G.A.T. 1982. 166.
(3) Cass. Civ., 6 mai 1981, G.P. 1981. 2. 346.
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لو انتهى عقد الت�أمني املربم نتيجة و�ساطة الوكيل فتنتهي العالقة بني امل�ست�أمن
وهذا الوكيل ،وبالتايل لو �أبرم امل�ست�أمن عقد ت�أمني جديد مع نف�س امل�ؤمن فال
ي�ستطيع امل�ست�أمن �إثارة م�س�ؤولية وكيل الت�أمني عن عدم تقدمي الن�صح له متى
مل ي�ستطع �إثبات وجود وكالة خا�صة لهذا الوكيل ب�ش�أن متثيل امل�ؤمن عند تنفيذ
عقد الت�أمني اجلديد .
وميكن م�ساءلة وكيل الت�أمني عن الإع�لان��ات غري ال�صحيحة التي ين�شرها
ويعر�ضها على اجلمهور وتت�ضمن معلومات خاطئة عن عمليات الت�أمني التي
يتو�سط فيها � ،أو عن قيامه بت�سليم امل�ست�أمن وثيقة ت�أمني م��زورة مل ت�صدر
من امل�ؤمن  ،كذلك يتحمل م�س�ؤولية عدم احل�صول على موافقة عدة �شركات
للت�أمني لتغطية املخاطر التي تعهد لطالب الت�أمني بتغطيتها  ،كذلك يعترب
م�س�ؤو ًال عن �إخفاء بيان احلوادث التي �سبق �أن �أ�صابت امل�ست�أمن ومل يخطر بها
امل�ؤمن  ،وذلك لأنه تنفيذاً للمادة /16ح من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط
و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة 2014
كان ينبغي عليه �أن يخرب امل�ؤمن بهذه املعلومات لأنها من الأهمية بحيث يتوقف
عليها قرار امل�ؤمن يف قبول الت�أمني �أو رف�ضه ،ولكن ميكن نفي م�س�ؤوليته متى
�أثبت عدم علمه بهذه احلوادث  ،كذلك يعد م�س�ؤو ًال عن ال�سهو يف �إن�شاء الوثيقة
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(1) Cass. Civ. 1, 26 mai 1994, RCA. 1994. no 317
Cass. Civ. 1, 28 oct. 1980, R.G.A.T. 1982. 43.
(2) T.G.I. Béthune, 23 fév. 1979, R.G.A.T. 1980. 187.
(3) Cass. Civ. 1, 14 mars 1984, R.G.A.T. 1984. 366.
(4) Cass. Civ. 1, 6 oct. 1971, R.G.A.T. 1972. 376.
(5) Cass. Civ. 1, 11 oct. 1983, BC. 1. 220.
Cass. Civ. 1, 31 mars 1981, R.G.A.T. 1981. 495.
(6) Cass. Civ. 1, 9 juin 1993, RCA 1993. 351.
Cass. Crim, 15 mars 1990, RCA 1990. 267.
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يف الوقت املالئم رغم �أنه قب�ض الق�سط الأول من امل�ست�أمن � ،أو ال�سهو عن �إعالم
امل�ؤمن ب�أي حادث �سبق للم�ست�أمن ب�سبب تقييمه للحادث ب�أنه �أمر ب�سيط رغم �أن
له يف احلقيقة ت�أثرياً كبرياً يف قرار امل�ؤمن يف قبول �أو رف�ض الت�أمني � ،أو ال�سهو
يف �أن ينقل للم�ؤمن ب�شكل �أمني ودقيق كل ما طلبه منه امل�ست�أمن ب�صدد نوعية
اخلدمة الت�أمينية املطلوبة � ،أو الت�أخري يف �أن ينقل للم�ؤمن م�ستندات الت�أمني
اجلماعي اخلا�ص ببع�ض العاملني يف �أحد امل�شروعات � ،أو قيامه بت�سليم امل�ست�أمن
وثيقة تغطي بع�ض الأخطار على الرغم من �أن ال�ضمان الذي ت�شمله الوثيقة ال
يغطي هذه الأخطار � ،أو �أن يرتك امل�ست�أمن يعتقد على �سبيل اخلط�أ بوجود
ت�أمني يغـطي املخاطـر التي �أعلن عنها يف طلبه للت�أمني � ،أو اخلط�أ يف �إعالنه
حلجم املخاطر ولل�ضرر املتوقع عند نقله للم�ؤمن مما يرتتب عليه انخفا�ض
مبلغ الت�أمني الذي ح�صل عليه امل�ست�أمن � ،أو اخلط�أ يف ت�سليم امل�ست�أمن وثيقة
ت�أمني مغايرة لتلك التي �أ�صدرها امل�ؤمن � ،أو قيامه بال�سعي �إىل ا�ست�صدار وثيقة
ت�أمني خارج النطاق املتفق عليه يف عقد الوكالة وباملخالفة لتعليمات امل�ؤمن  ،كما
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(1) Cass. Crim., 7 oct. 1992, RCA 1992. 68.
Cass. Civ. 1, 2 juill. 1991, R.G.A.T. 1991. 931, obs. LANGE.
(2) Cass. Civ. 1, 26 nov. 1996, Lamy Ass. 3696.
(3) Cass. Civ. 1, 25 oct. 1977, R.G.A.T. 1978. 364.
(4) Cass. Civ. 2, 19 juin 1996, RCA 1996. 401.
Cass. Civ. 1, 15 nov. 1965, R.G.A.T. 1976. 175.
(5) Cass. Civ. 1, 11 déc. 1990, R.G.A.T. 1991. 425.
(6) Cass. Civ., 5 juill. 1988, R.G.A.T. 1989. 142.
Cass. Civ., 7 juin 1979, D. 1980. IR. 178, obs. BERR et GROUTEL.
Cass. Civ. 1, 7 nov. 1972, R.G.A.T. 1973. 514.
(7) Cass. Civ. 1, 16 juill. 1987, R.G.A.T. 1988. 614.
Cass. Civ. 1, 11 oct. 1983, D. 1985, somm. 187, obs. BERR et GROUTEL.
(8) Cass. Civ. 1, 16 juin 1987, R.G.A.T. 1987. 487.
(9) Cass. Civ. 1, 28 avr. 1993, RCA 1993. 253.
T.G.I. Bordeaux, 23 janv. 1967, R.G.A.T. 1967. 489.
160

يتحمل م�س�ؤولية اختال�س �أموال الأق�ساط التي ت�سلمها من امل�ست�أمنني باملخالفة
لاللتزام الوارد يف املادة  17من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني
بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،2014واملادة /16و من
قرار هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  8ل�سنة  2011الذي يلزمه ب�أن ي�سدد للم�ؤمن
خ�لال امل��دة امل�ح��ددة بعقد الوكالة جميع املبالغ وال�شيكات التي تخ�صه والتي
يكون قد ت�سلمها من امل�ست�أمنني  ،كذلك يتحمل الوكيل م�س�ؤولية حتري�ضه
للم�ست�أمن على �إنهاء وثيقة الت�أمني ال�سارية ويف نف�س الوقت مل ي�ساعده على
�إبرام وثيقة جديدة كما تعهد له بحيث فقد امل�ست�أمن ما كان يتمتع به من تغطية
ت�أمينية دون احل�صول على بديل لها .
كذلك يتحمل وكيل الت�أمني م�س�ؤولية الت�أخري يف �أن ينقل للم�ؤمن رغبة طالب
الت�أمني يف �إبرام عقد الت�أمني � ،أو التعمد يف �أن ال ينقل للم�ؤمن �إخطار امل�ست�أمن
له بتفاقم اخلطر امل�ؤمن منه وذلك ب�سبب اعتقاده اخلاطئ ب�أن امل�ؤمن لن يقبل
تغطية هذا التفاقم يف اخلطر مما ترتب عليه فقدان امل�ست�أمن لفر�صة احل�صول
على تغطية ت�أمينية كاملة  ،حيث خرج وكيل الت�أمني يف هذه احلالة على االلتزام
الوارد يف املادة  13/19من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار
الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،2014التي تلزم الو�سيط ب�أن
ينبه امل�ست�أمن �إىل �ضرورة الإف�صاح عن �أي تغيريات تكون قد حدثت مما قد ي�ؤثر
يف قرار �شركة الت�أمني بقبول طلب التجديد �أو رف�ضه ،كما عليه وفقاً للمادة /16ح
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(1) Cass. Civ. 1, 28 oct. 1997, R.G.A.T. 1997. 1119.
Cass. Crim., 23 janv. 1995, R.G.A.T. 1995. 459, obs. LANGE.
(2) Cass. Civ. 1, 7 mars 1989, RCA 1989. 210.
Cass. Civ. 1, 14 nov. 1978, BC. 1. 342.
(3) Cass. Civ. 1, 15 nov. 1965, R.G.A.T. 1966. 174.
(4) Cass. Civ. 1, 22 avril 1992, R.G.A.T. 1992. 624, obs. LANGE.
Cass. Civ. 1, 28 oct. 1986, R.G.A.T. 1986. 610.
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من نف�س القرار واملادة /16ي من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  8ل�سنة
ب�أن يخطر امل�ؤمن بكل هذه املتغريات.
كذلك �ستثور م�س�ؤولية وكيل الت�أمني عندما يتعمد �أن ينقل ل�شركة الت�أمني
تف�سريات غري �صحيحة عن عقد الت�أمني املزمع �إبرامه � ،أو عدم قيامه بتحرير
�إخطار للم�ؤمن يبلغه فيه باملعلومات التي �أخربه بها امل�ست�أمن تليفونياً لكي يتوىل
نقلها للم�ؤمن � ،أو عدم �إبالغه للم�ؤمن برغبة امل�ست�أمن يف زيادة ال�ضمان � ،أو
قيامه بت�سليم امل�ست�أمن ما يفيد قبول امل�ؤمن لتغطية بع�ض املخاطر يف الوقت
الذي ثبت فيه عدم علم امل�ؤمن بهذا الأمر � ،أو يخطئ يف عدم تنبيه امل�ؤمن ب�أن
عقد الت�أمني ال��وارد على �سيارة كان ينبغي �أن يرد �سيارة �أخ��رى مملوكة لنف�س
امل�ست�أمن .
و�إذا ك��ان وكيل الت�أمني كو�سيط للت�أمني يلتزم ب ��أن ي�شرح لطالب الت�أمني
تف�صيلياً كيفية الإجابة على الأ�سئلة التي يت�ضمنها طلب الت�أمني م�ؤكداً له �أن
�إجابته عن هذه الأ�سئلة هي حتت امل�س�ؤولية ال�شخ�صية له وفقاً للمادة  20من
القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني بقرار الهيئة العامة للرقابة
املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة  ،2014واملادة  4/17من قرار هيئة الت�أمني الإماراتية
رقم  8ل�سنة  .2011فهنا نت�ساءل عن مدى التزامه بالتحقق من �صحة البيانات
التي قد يديل بها طالب الت�أمني رغم �أن امل�شرع قد �أو�ضح �أن الإجابة عن طلب
الت�أمني تكون حتت امل�س�ؤولية ال�شخ�صية لطالب الت�أمني ،ويبدو من خالل قراءة
هذا االلتزام �أن وكيل الت�أمني غري ملتزم بالتحقق من �صحة ما يديل به طالب
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(1) Cass. Civ. 1, 7 oct. 1963, R.G.A.T. 1964. 453.
(2) Cass. Civ. 1, 30 mars 1993, R.G.A.T. 1994. 905, obs. LANGE.
(3) Cass. Civ. 1, 3 mai 1979, R.G.A.T. 1980. 185.
(4) Cass. Civ. 1, 13 janv. 1987, R.G.A.T. 1987. 160.
(5) Cass. Civ. 1, 4 juin 1996, RCA 1996. 530.
162

الت�أمني ،ورغم عدم وجود ن�ص مماثل يف تقنني الت�أمينات الفرن�سي �إال �أن الق�ضاء
مل يقم بتحميل وكيل الت�أمني م�س�ؤولية هذا التحقق حيث ذهبت حمكمة النق�ض
�إىل ت�أييد حمكمة اال�ستئناف فيما ذهبت �إليه من عدم التزام الوكيل بالتحقق
مما �إذا كانت رخ�صة القيادة التي يحملها طالب الت�أمني تتفق مع نوعية ال�سيارة
امل�ؤمن عليها ،وذلك لأن وثيقة الت�أمني ت�ضمنت �شرطاً وا�ضحاً مل يكن من املمكن
للم�ست�أمن �أن يدعي عدم العلم به وهو املتمثل يف فقدان احلق يف مبلغ الت�أمني لو
ات�ضح �أن رخ�صة القيادة ال تتفق مع نوعية ال�سيارة امل�ؤمن عليها  ،كما ذهب حكم
�آخر �إىل عدم التزام الوكيل من التحقق من �صحة البيانات التي يديل بها طالب
الت�أمني نظراً لأن عقد الت�أمني من العقود املبنية على ح�سن النية والثقة  ،بل �إن
تعمد طالب الت�أمني للإدالء ببع�ض البيانات غري ال�صحيحة مينعه من حماولة
التم�سك بوجود التزام يتحمله وكيل الت�أمني يفر�ض عليه التحقق من �صحة هذه
البيانات  ،كذلك ذهبت الأحكام الق�ضائية �إىل عدم م�س�ؤولية الوكيل عن التحقق
من مقدار اخلطر ومداه .
ويبدو لنا �أن��ه رغ��م قيام عقد الت�أمني على ح�سن النية والثقة ،و�أن طالب
الت�أمني يتحمل م�س�ؤولية الإدالء ببيانات خاطئة� ،إال �أن هناك قدراً من التحقق
من �صحة البيانات يجب �أن يقوم به وكيل الت�أمني ،ومن ذلك �ضرورة التحقق
على الأقل من �شخ�صية القائم بتوقيع طلب الت�أمني ،حيث ثبت من خالل معاينة
خبري اخلطوط يف �إحدى الدعاوى �أن من قام بالتوقيع مل يكن هو نف�سه طالب
الت�أمني ولكن �شخ�صاً غريه ومل يقم وكيل الت�أمني من التحقق من �شخ�صيته
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(1) Cass. Civ. 1, 3 mai 1979, R.G.A.T. 1980. 185.
(2) Cass. Civ. 1, 13 janv. 1987, R.G.A.T. 1987. 160.
(3) Cass. Civ. 1, 4 juin 1996, RCA 1996. 530.
(4) Cass. Crim., 8 août 1989, RCA 1989. 358, R.G.A.T. 1989. 907, obs. PAUFFIN DE SAINT MOREL.
Cass. Civ. 1, 25 nov. 1980, D. 1981. IR. 459, obs. BERR et GROUTEL.
163

أحكام الوساطة في إبرام عقد التأمين

وبالتايل �أ�صبح هذا الوكيل م�س�ؤو ًال عن هذا التق�صري يف التحقق  ،كذلك يجب
�أن يتحقق من �صحة الأخطار الي�سرية التي يبلغه بها طالب الت�أمني �شفاهة دون
�أن يقدم له ما يثبتها خا�صة �إذا ثبت �أنه كان من الي�سري على الوكيل �أن يتحقق
من �صحة هذا البيان وما �إذا كان لها ت�أثري يف عقد الت�أمني �أم ال  ،ففي هذين
املثالني كان هناك قدر من االلتزام ب�ضرورة قيامه بالتحقق من البيانات ،ففي
املثال الأول مل يتحقق من �شخ�صية القائم بالتوقيع على عقد الت�أمني وهي م�س�ألة
ي�سرية قد حتدث يف �أي عقد من العقود الأخرى حيث يطالب كل متعاقد الآخر
ب�إثبات �شخ�صيته متى كان لها اعتبار يف �إب��رام العقد ،ف��إذا مل يقم الوكيل بهذا
التحقق ف�إنه يتحمل م�س�ؤولية هذا اخلط�أ ،كذلك يف املثال الثاين عندما اطلع
على بع�ض املعلومات التي تخ�ص بع�ض الأخطار ،فكان ينبغي عليه �أن يخطر بها
امل�ؤمن بعد �أن يتحقق من �صحتها متى كان ذلك متاحاً له متى كان من �ش�أنها �أن
ت�ؤثر يف قرار امل�ؤمن بقبول الت�أمني �أو رف�ضه بغ�ض النظر عن تقييم الوكيل لها.
كذلك ميكن م�ساءلة وكيل الت�أمني عن الأ�ضرار التي ي�سببها لو�سيط �آخر �سواء
�أكان مندوباً �أو �سم�ساراً  ،وهو الأمر الذي حظر امل�شرع على املندوب العام القيام
به حيث تن�ص امل��ادة /16و من القواعد احلاكمة ملمار�سة ن�شاط و�سطاء الت�أمني
بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�صرية رقم  23ل�سنة ،2014واملادة  12/17من
قرار هيئة الت�أمني الإماراتية رقم  8ل�سنة  2011على �أن ال ي�سعى الو�سيط �سواء
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لإل�غ��اء وثيقة ��ص��ادرة من ال�شركة التي يعمل
حل�سابها وتكون من �إنتاج و�سيط �آخر بغر�ض �إعادة �إبرام الوثيقة عن طريقه ،ويف
حالة خمالفة ذلك ال يعتد بالوثيقة اجلديدة عند ح�ساب م�ستحقاته ،وال �شك �أن
هذا اجلزاء ال مينع الو�سيط امل�ضرور من الرجوع على امل�س�ؤول بدعوى التعوي�ض.
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(1) Cass. Civ. 1, 3 mai 1984, R.G.A.T. 1985. 308.
(2) Cass. Civ. 1, 17 déc. 1991, R.G.A.T. 1992. 182.
(3) Cass. Civ. 1, 18 fév. 1997, RCA 1997. 170.
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و�إذا ا�ستعان وكيل الت�أمني يف �أدائه لعمله ببع�ض امل�ساعدين ،ف�إنه يعد م�س�ؤو ًال
عن �أخطائهم بو�صفة متبوعاً لهم (امل ��ادة 174مدين م�صري وامل ��ادة  313من
قانون املعامالت املدنية الإماراتي) ،ولن يتحمل امل�ؤمن م�س�ؤولية ه�ؤالء العاملني
نظراً لأنهم ال يعملون لديه ولي�سوا تابعني له  ،كذلك قد مينح الوكيل بع�ض
م�ساعديه �صفة الوكالة عنه ملبا�شرة �أعمال الو�ساطة التي كلفه بها امل�ؤمن ويف
هذه احلالة يطلق عليهم ت�سميه  Sous-agentsوهم �أ�شخا�ص ال �صلة لهم بامل�ؤمن
لأنهم غري تابعني ل��ه ،وبالتايل ال ميكن م�ساءلته عن �أخطائهم � ،إال �إذا قام
امل�ؤمن نف�سه بالتعاقد مع ه�ؤالء امل�ساعدين واعتربهم وكالء له .
ومتى ن�ش�أت م�س�ؤولية وكيل الت�أمني �سواء يف مواجهة امل�ست�أمن �أو يف مواجهة
الغري فيرتتب على ذل��ك �أن تثور م�س�ؤولية امل��ؤم��ن بو�صفه موك ً
ال له وي�صبح
الإثنان م�س�ؤولني بالت�ضامن معاً يف دفع التعوي�ض امل�ستحق للم�ضرور .
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(1) Cass. Crim., 23 juin 1988, R.G.A.T. 1989. 148.
(2) Poitiers, 20 déc. 1978, R.G.A.T. 1980. 35.
(3)Cass. Civ. 1, 10déc.1996, Argus, 28mars 1997, obs. G. DEFRANCE, R.G.A.T.
1997. 601, obs. LANGE.
(4) Cass. Civ. 1, 24 fév. 1976, G.P. 1976. 1. Pan. 67.
(5) Cass. Civ. 1, 16 mars 1983, R.G.A.T. 1984. 16.
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خــــــــــاتـمــــــــــة

لقد عر�ضنا يف هذا البحث تو�ضيح املفهوم القانوين لو�سيط الت�أمني حيث ر�أينا
�أن امل�شرع امل�صري مل يقم بو�ضع حدود فا�صلة للتفرقة بني الو�سطاء ومل يقم
كذلك بتحديد الو�ضع القانوين اخلا�ص بكل منهم على الرغم من ورود بع�ض
الن�صو�ص اخلا�صة مبعاجلة هذه امل�سائل يف امل�شروع التمهيدي للقانون املدين
احلايل ،ولكنها حذفت ب�سبب رغبة امل�شرع يف معاجلتها بن�صو�ص خا�صة ،ولكن
للأ�سف مل يتم هذا الأم��ر على الرغم من قيام امل�شرع بتنظيم مهنة الو�ساطة
الت�أمينية بينما �أقام امل�شرع الإماراتي هذه التفرقة بتخ�صي�صه �أحكاماً ت�شريعية
منظمة لعمل كل و�سيط.
ث��م تعر�ضنا يف الف�صل الأول ملهنة ال�سم�سرة يف جم��ال الت�أمني حيث ر�أينا
ال�ت��زام��ات ال�سم�سار بتنفيذ تعليمات طالب الت�أمني وم��ا ي�ستلزمه تنفيذ هذا
االلتزام من القيام باال�ستعالم من طالب الت�أمني عن كل ما يتعلق بعملية الت�أمني
و�أي�ضاً باال�ستعالم من �شركة الت�أمني عن مدى قدرتها على تلبية حاجات طالب
الت�أمني ،ثم عر�ضنا مل�س�ؤوليته يف جمال تنفيذ تعليمات طالب الت�أمني ،وعند
اختياره ل�شركة الت�أمني ،وعن اختياره نوع الت�أمني ،ثم عر�ضنا اللتزامه بالإعالم
والن�صح وبالأمانة ،ثم ر�أينا االلتزامات التي يتحملها طالب الت�أمني فعر�ضنا
مدى �سلطته يف قبول �أو عر�ض الوثيقة التي ر�شحها له ال�سم�سار ،ثم عر�ضنا
اللتزاماته بالتعاون مع ال�سم�سار وبتنفيذ عقد الو�ساطة بح�سن نية ،وبعدم
مناف�سة ال�سم�سار بطريقة غري م�شروعة ،ثم تعر�ضنا لعالقة ال�سم�سار ب�شركة
الت�أمني رغم عدم توافر عقد بينهما وانتهينا �إىل القول بوجود وعد بجائزة �صادر
من امل�ؤمن ل�صالح كل من يجلب له �أحد العقود ،ثم �أو�ضحنا التزامات امل�ؤمن جتاه
ال�سم�سار ،ثم �أو�ضحنا حدود م�س�ؤولية ال�سم�سار و�أ�سباب ا�ستبعاد هذه امل�س�ؤولية،
ثم تناولنا ال�ضمانات التي تكفل للم�ضرور احل�صول على حقوقه من ال�سم�سار
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املت�سبب يف ال�ضرر فر�أينا �أن امل�شرع الإماراتي �ألزم ال�سم�سار بتقدمي خطاب �ضمان
�ضمن �أوراق ت�سجيله يف ال�سجل املعد لذلك ،ويت�ضمن هذا اخلطاب تعهداً من
م�صدره بت�سديد قيمته لكل من يتقدم له بحكم نهائي يثبت م�س�ؤولية ال�سم�سار،
كما �ألزم ال�سم�سار ب�إبرام وثيقة ت�أمني �ضد م�س�ؤوليته بحيث تزداد قيمتها كلما
زادت قيمة معامالته وهو ال�ضمان الذي �أخذ به امل�شرع امل�صري ل�ضمان ح�سن
�أداء ال�سم�سار ملهمته ،ثم تناولنا يف الف�صل الثاين م�س�ؤولية وكيل الت�أمني حيث
�أو�ضحنا الفارق بينه وبني ال�سم�سار ور�أينا �أنه يلتزم بن�صح و�إعالم طالب الت�أمني
نيابة عن امل�ؤمن ،حيث ي�ستمد هذا االلتزام �أ�سا�سه من عقد وكالته عن امل�ؤمن،
بينما يلتزم ال�سم�سار بهذه االلتزامات نتيجة وكالته لطالب الت�أمني ،ثم �أو�ضحنا
العالقة القانونية القائمة بني وكيل الت�أمني وكل من امل�ؤمن وطالب الت�أمني ثم
عر�ضنا لنطاق م�س�ؤوليته وقارنا يف هذا بينه وبني ال�سم�سار.
ومن خالل هذه الدرا�سة قمنا بتو�ضيح معامل مهمة و�سيط الت�أمني وحدود
م�س�ؤوليته والتزاماته وحقوقه ،و�أ�شرنا �إىل امل�سائل التي نرجو من امل�شرعني
امل�صري والإماراتي التدخل لتنظيمها حتى ي�سمحا ل�سوق الت�أمني من اال�ستفادة
من خدمات و�سطاء الت�أمني.
مت بحمد اهلل.
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�أهداف املن�شورات يف املعهد
y
y
y
y
y
y
y
y
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�yإثراء العمل الق�ضائي بالبحوث والدرا�سات واملعلومات القانونية مما يعني القا�ضي يف
�أداء عمله ،وتو�سيع مداركه ،وزيادة ح�صيلته املعلوماتية.
 yالعمل على تن�شيط االجتهاد يف جم��ال الفقه والق�ضاء ،من خ�لال ن�شر الدرا�سات
والبحوث واملقاالت املعمقة يف جمال الفقه والق�ضاء والت�شريع.
yالعناية بتطوير �صيغ الأح�ك��ام والتوثيقات يف املحاكم ،وك��ذا ت�أ�صيل كتابات العدل،
وتطوير قوالبها الكتابية مبا يتفق وال�ضوابط القانونية وال�شرعية.
�yإم ��داد املحاكم والنيابة العامة بالبحوث وال��درا��س��ات التي ت�سهم يف تطوير الق�ضاء
و�أ�ساليبه و�إجراءاته.
yتوثيق �أن�شطة املعهد وما يقام فيه من دورات ،ون�شر ما يلقى فيه من حما�ضرات بغية
الإ�سهام يف التقييم الفني لأعمال الق�ضاء.
yتوطيد ال�صالت العلمية والفكرية ب�ين معهد دب��ي الق�ضائي ونظرائه م��ن املعاهد
اخلليجية والعربية والعاملية.
yمعاجلة الق�ضايا الإن�سانية املعا�صرة يف �إطار القانون ،ال�سيما ما يخت�ص منها بدولة
الإمارات العربية املتحدة والعامل.
yالإ�سهام يف رفع امل�ستوى الفقهي والق�ضائي يف �أو�ساط املجتمع الإماراتي ،من خالل
�إمداده ب�أحدث الأبحاث القانونية ،والدرا�سات الق�ضائية ،و�شروح القانون.

قواعد الن�شر
y

y
y
y

y
y
y
y

� yأن تكون البحوث والدرا�سات يف �إطار ما يعنى به املعهد من درا�سات قانونية وق�ضائية
ذات الطابع العملي ،وكذا التعليق على الأحكام القانونية ،على �أن تت�سم بالعمق والرثاء
املعريف.
yااللتزام ب�أ�صول البحث العلمي وقواعده العامة ،ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق.
yيقدم البحث مطبوعاً يف ن�سختني ،بعد مراجعته من الأخطاء الطباعية ،ويرفق به
ن�سخة من الوعاء الإلكرتوين املطبوع من خالله.
yيجب �أن يكون البحث خالياً م��ن الأخ�ط��اء اللغوية والنحوية ،م��ع م��راع��اة الرتقيم
املتعارف عليه يف الأ�سلوب العربي ،و�ضبط الكلمات التي حتتاج �إىل �ضبط ،وتقوم هيئة
التحرير باملراجعة اللغوية والتعديل مبا ال يخل مبحتوى البحث �أو م�ضمونه.
�yأن ال يكون البحث قد �سبق ن�شره على �أي نحو كان� ،أو مت �إر�ساله للن�شر يف غري املعهد،
ويثبت ذلك ب�إقرار بخط الباحث وتوقيعه.
yيلتزم الباحث بعدم �إر�سال بحثه لأي جهة �أخرى للن�شر حتى ي�صله رد املعهد ب�صالحية
بحثه للن�شر من عدمه.
yيرفق الباحث بحثه بنبذة ع��ن �سريته العلمية ،وعنوانه بالتف�صيل ورق��م الهاتف،
والفاك�س (�إن وجد) والربيد الإلكرتوين.
yيراعى عندكتابة الهوام�ش ما يلي:
	-الكتب :امل�ؤلف ،عنوان الكتاب (دار الن�شر ،مكان الن�شر� ،سنة الن�شر) ،ال�صفحة.
	-الدوريات :امل�ؤلف ،عنوان البحث ،ا�سم الدورية ،العدد (مكان الن�شر� ،سنة الن�شر)،
ال�صفحة.
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yتخ�ضع البحوث التي ترد �إىل املعهد للتقومي والتحكيم من قبل املخت�صني للحكم على
�أ�صالتها وجدتها وقيمتها و�سالمة طريقة عر�ضها ،ومن ثم �صالحيتها للن�شر من
عدمه.
yيلتزم الباحث ب�إجراء تعديالت املحكمني على بحثه وفق التقارير املر�سلة �إليه ،وموافاة
املعهد بالن�سخة املعدلة.
 yت�ك��ون �أول��وي��ة الن�شر للبحوث املرتبطة بالتحليالت القانونية والق�ضائية لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،وكذا تاريخ و�صول البحث �إىل هيئة التحرير.
yمينح كل باحث خم�س ع�شرة ن�سخة من ال�سل�سلة املحتوية مل�ضمون بحثه.
yمينح املعهد مكاف�أة مالية للأبحاث التي تتقرر �صالحيتها للن�شر ويقوم املعهد بن�شرها.
yت�صبح البحوث والدرا�سات املن�شورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي ،وال يحق للباحث �إعادة
ن�شرها يف مكان �آخر دون احل�صول على موافقة كتابية من املعهد.
yللمعهد احلق يف ترجمة البحث �أو �أجزاء منه ومبا ال يخل مبحتوى البحث �أو م�ضمونه
متى اقت�ضت الظروف ذلك ومبا ال يخل بفحوى املادة العلمية.

�إجراءات الن�شر
y
y
y

y
y
y

y

yتر�سل البحوث والدرا�سات با�سم رئي�س التحرير .
yيتم �إخطار الباحث مبا يفيد ت�سلم بحثه خالل �أ�سبوعني من تاريخ الت�سلم.
yير�سل البحث �إىل ثالثة حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف جمال البحث بعد �إجازته
من هيئة التحرير ،على �أن يتم التحكيم يف م��دة ال تتجاوز �أربعة �أ�سابيع من تاريخ
�إر�سال البحث للتحكيم.
yيخطر الباحث بقرار �صالحية البحث للن�شر من عدمه خالل �شهرين على الأكرث من
تاريخ ت�سلم البحث.
yيف حالة ورود مالحظات من املحكمني ،تر�سل املالحظات �إىل الباحث لإجراء التعديالت
الالزمة ،على �أن تعاد خالل مدة �أق�صاها �شهر.
yويف كل الأح��وال يخطر �أ�صحاب البحوث بالقرار حول �صالحيتها للن�شر� ،أو عدمه،
وك��ذا ميعاد الن�شر يف مدة ال تتجاوز �أربعة �أ�شهر من تاريخ و�صول البحث �إىل هيئة
التحرير.
�yأ�صول البحوث التي ت�صل �إىل املعهد ال ترد �سواء ن�شرت �أو مل تن�شر.
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قائمة �إ�صدارات دار ن�شر معهد دبي الق�ضائي
�سل�سلة الت�شريعات والقوانني لدولة الإمارات العربية املتحدة

 1.1منظومة الت�شريعات العقارية يف �إمارة دبي.
 2.2قانون الأحوال ال�شخ�صية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 3.3قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية.
 4.4قانون الإجراءات اجلزائية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 5.5قانون الإجراءات املدنية.
 6.6قانون املعامالت املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 7.7قانون مكافحة املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية.
 8.8قانون ال�سري واملرور لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 9.9قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 1010قانون املعامالت التجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 1111تنظيم عالقات العمل وتعديالته والت�شريعات الفرعية ال�صادرة لتنفيذ �أحكامه.
 1212املنظومة اجلنائية ب�ش�أن الأن�شطة االقت�صادية يف ق��وان�ين دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة(�أكرث من  75قانون احتادي وحملي).
 1313قانون ال�شركات التجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 1414قانون الإفال�س.
�سل�سلة كتيب اجليب لت�شريعات وقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة

 1.1قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة
 2.2قانون الإجراءات املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة
 3.3قانون الإجراءات اجلزائية لدولة الإمارات العربية املتحدة
 4.4قانون الأحوال ال�شخ�صية لدولة الإمارات العربية املتحدة
 5.5قانون ال�سري واملرور لدولة الإمارات العربية املتحدة
 6.6قانون املعامالت املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة
174

 7.7قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية املتحدة
 8.8قانون الإفال�س لدولة الإمارات العربية املتحدة
 9.9قانون تنظيم عالقات العمل
)١٠قانون املعامالت التجارية

�سل�سلة الدرا�سات والبحوث القانونية والق�ضائية

 1.1قانون ال�شركات التجارية يف �ضوء �أحكام حمكمة متييز دبي واملبادئ القانونية ال�صادرة عنها
 القا�ضي د .جمال ال�سميطي.� 2.2أعمال النيابة املدنية :تطورها واخت�صا�صاتها  -امل�ست�شار  /عبداهلل كليب.
� 3.3أحكام احل�ضانة وفقاً لقانون الأح��وال ال�شخ�صية الإماراتي معززاً ب�أحكام حمكمة التمييز
بدبي  -الأ�ستاذ الدكتور حممد ال�ضويني.
� 4.4أبحاث م�ؤمتر قانون املعامالت املدنية (14بحثاً حمكماً يف قانون املعامالت املدنية الإماراتي)
 نخبة من الأ�ساتذة وخرباء القانون. 5.5العملي يف ال�شيك  -الأ�ستاذ الدكتور �شريف غنام.
 6.6النظام القانوين للوكيل الإلكرتوين -الأ�ستاذ الدكتور �شريف غنام.
 7.7اتفاق التحكيم يف �ضوء �أحكام الق�ضاء الإماراتي وم�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن التحكيم
يف املنازعات التجارية � -أ.د .ال�شهابي ال�شرقاوي.
 8.8اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل -الأ�ستاذ الدكتور حممد �أبوزيد.
 9.9ال�شروط املقرتنة بعقد النكاح وتطبيقاتها  :درا�سة ت�أ�صيلية وحتليلية يف �ضوء �أحكام قانون
الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي  -الأ�ستاذ الدكتور حممد ال�ضويني.
 1010برامج املعلومات طبيعتها القانونية والعقود الواردة عليها � -أ.د .مدحت عبدالعال.
 1111الدليل العملي يف �إدارة وتنفيذ العمليات التدريبية � -أ .في�صل القرعان.
 1212مدى اخت�صا�ص الق�ضاء مبنازعات عقد االحرتاف الريا�ضي  -املحامي عبدالرزاق �سفلو.
� 1313شرح قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة الإمارات العربية املتحدة املر�سوم بالقانون
االحتادي رقم  - 2012 / 5الكتاب الأول  -الدكتور عبدالرازق املوايف.
 1414االخت�صا�ص اجلنائي للمحاكم االقت�صادية و�أثره يف حماية اقت�صاد ال�سوق  :درا�سة مقارنة -
الدكتور حازم اجلمل.
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� 1515شرح قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة الإمارات العربية املتحدة املر�سوم بالقانون
االحتادي رقم : 2012 / 5الكتاب الثاين  -الدكتور عبدالرازق املوايف.
 1616حلول قانونية لإ�شكاليات وت�سا�ؤالت عملية يف م��واد قانون الأح ��وال ال�شخ�صية الإم��ارات��ي
(تفاعل ت�شريعي -ق�ضائي -فقهي)  -الأ�ستاذ الدكتور حممد �أبو زيد.
 1717النظام القانوين لتحول ال�شركات :درا�سة مقارنة بني القانون الإماراتي وامل�صري والفرن�سي
 �أ.حم�سن �سيف قائد.� 1001818ســ�ؤال و 100جــواب حـــول التحكيم التجــــاري مع ملحق يف بع�ض الفتاوى والقرارات املجمعية
واالتفاقيات الدولية والإقليمية ال�صادرة يف جمال التحكيم  -د .عبدال�ستار اخلويلدي.
� 1919أحكام الو�ساطة يف �إب��رام عقد الت�أمني:درا�سة مقارنة بني الت�شريعات امل�صرية والإماراتية
والفرن�سية � -أ.د .مدحت عبدالعال.

�سل�سلة الر�سائل العلمية لأبناء دولة الإمارات
 1.1النظام القانوين للتحكيم الإلكرتوين يف التجارة الإلكرتونية � -أ .رفعت ف�ضل الراعي.
 2.2طبيعة الرقابة على د�ستورية القوانني و�إطارها املو�ضوعي يف د�ستور دولة الإم��ارات العربية
املتحدة � -أ .علي جمعة الكتبي.
 3.3امل�س�ؤولية اجلنائية عن جرائم تلويث البيئة (درا�سة مقارنة)  -املحامية حوراء مو�سى.
 4.4احلِيل الفقهية وبيع التو ّرق بني الفقه الإ�سالمي والقانون  -القا�ضي الدكتورجا�سم احلو�سني.
 5.5النظام القانوين لعقد اقت�سام الوقت «درا�سة مقارنة»  -القا�ضي د .خـولـة علـي العبـدويل.

�سل�سلة م�ؤلفات رجال الق�ضاء والعدالة
 1.1دليل الدعوى يف قانون ر�سوم املحاكم  -القا�ضي �سمري فايزي.
 2.2الب�سيط يف التحكيم  -القا�ضي عبداللطيف العلماء.
 3.3التمييز و�إع��ادة النظر يف قانون الإج��راءات اجلزائية لدولة الإم��ارات وق�ضاء حمكمة متييز
دبي  -امل�ست�شار حممد نبيل ريا�ض.
� 4.4شرح قانون الإجراءات اجلزائية لدولة الإمارات العربية املتحدة معززاً ب�أحكام املحاكم العليا
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� 5.5أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة بني ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني متالزمة داون وم�س�ؤولية
متويل الرقابة عليهم  -القا�ضي ماهر �سالمة.
� 6.6أحكام جرائم التزوير التقليدي والإلكرتوين  -القا�ضي ماهر �سالمة.
� 7.7س�ؤال وجواب يف التحكيم التجاري  -القا�ضي خليل م�صطفى.
� 8.8شرح قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة معلقاً عليه
ب�أحكام املحاكم العليا يف الدولة  -القا�ضي م�صطفى ال�شرقاوي.
 9.9التزام الطبيب بتب�صري املري�ض  -القا�ضي د .خـولـة علـي العبـدويل قا�ض مبحاكـــــم دبــــــــي.

�سل�سلة االقت�صاد الإ�سالمي
 1.1الفروق الأ�سا�سية يف املعامالت املالية الإ�سالمية  -الدكتور عبدال�ستار اخلويلدي

�سل�سلة كتيب اجليب القانوين
 1.1القواعد القانونية واملبادئ الق�ضائية.
 2.2املبادئ الق�ضائية يف الإثبات اجلنائي.
 3.3مبادئ ق�ضائية تتعلق بالطفل واملر�أة واملنزل.
 4.4املبادئ الق�ضائية للتقادم يف حماكم دبي دولة الإمارات العربية املتحدة.
5.5املبادئ الق�ضائية لالرتباط واالقرتان واال�شرتاك يف حماكم دبي دولة الإمارات العربية املتحدة.
 6.6النفقة وم�شتمالتها يف املحاكم العليا بدولة الإمارات.
 7.7املبادئ الق�ضائية يف قانون العمل لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 8.8املبادئ الق�ضائية يف الت�أمني (جز�آن).

املجالت الف�صلية واملجالت املح ّكمة
 1.1جملة املعهد  -ف�صلية.
 2.2جملة معهد دبي الق�ضائي العلمية املح ّكمة  -ن�صف �سنوية.
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تطلب من دار نشر معهد دبي القضائي

