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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة

ال��ت��اأم��ني حت��ت��ل م��ك��ان��ًة مهمة يف احل��ي��اة  ال��ت��اأم��ني واإع�����ادة  اأ���ض��ب��ح��ت عمليات 

القت�ضادية وال�ضناعية احلديثة، وتزداد هذه الأهمية كلما زاد التطور ال�ضناعي 

يف املجتمعات، وكذلك كلما زادت املخاطر وحجم الأ�ضرار النا�ضئة عنها.

ولقد كانت �ضركات التاأمني اململوكة للدولة يف م�ضر حتتكر مبا�ضرة عمليات 

التاأمني)1)، ولذلك ت�ضابهت عقود التاأمني يف �ضروطها وقواعد اإبرامها، وبالتايل 

مل توجد مناف�ضة حقيقية بينها اإىل اأن اأجاز امل�ضرع للقطاع اخلا�ص مبا�ضرة هذا 

جيز دخول امل�ضاهمات الأجنبية يف هذا الن�ضاط عن طريق ال�ضرتاك 
ُ
الن�ضاط بل واأ

يف ال�ضركات امل�ضاهمة للتاأمني بن�ضبة ل تزيد على %49 فبداأت املناف�ضات احلقيقية 

يف الظهور وخا�ضة اأنَّ ال�ضركات اجلديدة التي اأن�ضاأها القطاع اخلا�ص اأو تلك ذات 

العن�ضر الأجنبي، كان لها خربات عري�ضة على امل�ضتوى الدويل يف جمال التاأمني 

واإعادة التاأمني، ويف ظل هذه املناف�ضة يربز دور و�ضطاء التاأمني ويزداد العتماد 

عليهم لإبرام عقود التاأمني اأو اإعادتها وملتابعة تنفيذها، ولهذا كان اجتاه امل�ضرع 

املوؤّمنني،  بني  امل�ضروعة  املناف�ضة  يتيح  حتى  الو�ضاطة  مهنة  تنظيم  اإىل  امل�ضري 

ولي�ضمح بال�ضتفادة من خربة الو�ضطاء امل�ضريني والأجانب بنف�ص الطريقة التي 

اعتادت عليها �ضركات التاأمني يف الدول الأجنبية، وم�ضطلح الو�ضطاء يطلق على 

�ضما�ضرة ووكالء التاأمني))).

ولقد بداأ امل�ضرع امل�ضري يف الجتاه لتنظيم مهنة الو�ضاطة يف جمال التاأمني 

منذ �ضدور القانون رقم 195 ل�ضنة 1959، اخلا�ص باإ�ضدار قانون هيئات التاأمني، 

ثم اأكمل هذا التنظيم بالقانون رقم 119 ل�ضنة 1975، ب�ضاأن �ضركات التاأمني، ولكن 

))) د. نزيه محمد الصادق املهدي – عقد التأمني مع أحدث التطبيقات املعارصة للتأمني من الناحيتني القانونية والفنية – دار النهضة 

العربية 996)م – ص26.

)2) د. محمد حسام محمود لطفي - األحكام العامة لعقد التأمني - الطبعة الثالثة )200 - ص 05) .
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يحكم تنظيم هذه املهنة حالياً القانون رقم 10 ل�ضنة 1981 اخلا�ص باإ�ضدار قانون 

 ،1989 ل�ضنة   30 رقم  بالقانون  واملعدل  م�ضر  يف  التاأمني  على  والرقابة  الإ�ضراف 

لئحته  وكذلك   ،2008 ل�ضنة   118 رق��م  وبالقانون   ،1995 ل�ضنة   91 رق��م  وبالقانون 

 ،1996 ل�ضنة   362 رقم  الدويل  والتعاون  القت�ضاد  وزير  بقرار  ال�ضادرة  التنفيذية 

التي ُعدلت بقراري وزير ال�ضتثمار رقم 245 ل�ضنة 2008 ورقم6ل�ضنة 2009، وكذلك 

القرار رقم 23 ل�ضنة 2014 ال�ضادر من الهيئة العامة للرقابة املالية التي حلت حمل 

ن�ضئت بالقانون رقم 10 ل�ضنة 2009، ولقد و�ضع 
ُ
هيئة الرقابة على التاأمني منذ اأن اأ

هذا القرار رقم 23 ل�ضنة 2014، القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضاطة التاأمني يف 

م�ضر ليحل حمل قرار الهيئة امل�ضرية للرقابة على التاأمني رقم 394 ل�ضنة 1997، 

الو�ضطاء  والتزامات  التاأمني  الو�ضاطة يف  اأعمال  ملمار�ضة  املنظمة  القواعد  ب�ضاأن 

والأعمال املحظورة عليهم.

تقرير  املهنة من خ��الل  ه��ذه  تنظيم  باعثه يف  امل�ضري عن  امل�ضرع  ع��رّب  ولقد 

اللجنة امل�ضرتكة من جلنتي ال�ضوؤون القت�ضادية وال�ضوؤون الد�ضتورية والت�ضريعية 

عن م�ضروع قانون بتعديل بع�ص اأحكام قانون الإ�ضراف والرقابة على التاأمني يف 

م�ضر، وال�ضادر بالقانون رقم 10 ل�ضنة 1981، حيث قالت اللجنة يف جمال تعليقها 

لإتاحة  بالتعديل  قامت  قد  اللجنة  “اإن  التاأمينية:  الو�ضاطة  مهنة  تنظيم  على 

الفر�ضة لإن�ضاء جتمعات تنظيمية قوية تت�ضف بقدرة ت�ضويقية قادرة على جذب 

الوعي  زي��ادة  يحقق  ومب��ا  التاأمني،  لأع��م��ال  امل�ضتغلة  غري  القطاعات  من  مزيد 

التاأميني للمواطنني الذي يوؤدي اإىل رفع م�ضتوى خدمات الو�ضاطة املالية ويعود 

بالفائدة على كل من امل�ضتاأمن و�ضركة التاأمني”.

منذ  مطرداً  اقت�ضادياً  من��واً  ت�ضهد  التي  املتحدة،  العربية  الإم���ارت  دول��ة  ويف 

للغاية وارتفاع زيادة املخاطر، فقد زادت احلاجة  �ضريعاً  ن�ضاأتها وتطوراً �ضناعياً 

اإىل التاأمني، فت�ضاعفت �ضركات التاأمني ب�ضكل وا�ضع لتغطي كل جوانب املخاطر 
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التقليدية واحلديثة، فتنبه امل�ضرع اإىل الدور الأ�ضا�ضي لو�ضطاء التاأمني لتحقيق 

ال��ت��وا���ض��ل ب��ني ���ض��رك��ات ال��ت��اأم��ني وط��ال��ب��ي ال��ت��اأم��ني، ول��ت��ق��دمي اأف�����ض��ل اخل��دم��ات 

بعدة  املهنة  هذه  امل�ضرع  فنظم  للمتعاملني،  والإر���ض��اد  الن�ضح  وتقدمي  التاأمينية 

 ،1984 ل�ضنة   9 رق��م  الحت���ادي  التاأمني  ووك���الء  �ضركات  بقانون  ب���داأت  ت�ضريعات 

التنفيذية لذلك  باإ�ضدار الالئحة  1984، اخلا�ص  32 ل�ضنة  ال��وزاري رقم  والقرار 

القانون، ثم القرار الوزاري رقم 24 ل�ضنة 1985، يف �ضاأن تنظيم مزاولة مهنة و�ضطاء 

التاأمني، ثم القانون الحتادي رقم 6 ل�ضنة 2007، يف �ضاأن اإن�ضاء هيئة التاأمني التي 

تولت اإ�ضدار قرار جمل�ص الإدارة رقم 2 ل�ضنة 2009م، باإ�ضدار الالئحة التنفيذية 

للقانون الحتادي رقم 6 ل�ضنة 2007، ثم اأ�ضدرت قرار جمل�ص الإدارة رقم 8 ل�ضنة 

2011، ب�ضاأن تنظيم اأعمال وكالء التاأمني، ثم اأعقبته باإ�ضدار القرار رقم 58 ل�ضنة 

2013، لتنفيذ القرار رقم 15 ل�ضنة 2013، وكذلك القرار رقم 15 ل�ضنة 2013، ب�ضاأن 

تنظيم نظام و�ضاطة التاأمني، وبذلك اكتمل التنظيم الت�ضريعي لتنظيم هذه املهنة 

التي تنبه امل�ضرع اإىل اأن تنظيمها وحتديد حقوق وواجبات الو�ضطاء ي�ضهم ب�ضكل 

فعال يف جناح منظومة التاأمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

جمال  يف  الو�ضاطة  لأع��م��ال  خا�ضاً  تنظيماً  الفرن�ضي  امل�ضرع  و�ضع  وك��ذل��ك   

التاأمني منذ املر�ضوم رقم 49 – 317 ال�ضادر يف 5 مار�ص )1)1949، الذي نظم الو�ضع 

وباقي  واحل��رائ��ق  احل��وادث  جم��ال  يف  للتاأمني  العموميني  للمندوبني  القانوين 

دي�ضمرب  من   28 يف  ال�ضادر   1608  –  50 رقم  املر�ضوم  تاله  ثم  الأخرى)))،  املخاطر 

�ضدر  كذلك  احلياة،  على  التاأمني  القانونية يف جمال  اأو�ضاعهم  لينظم   ،1950(((

املر�ضوم رقم 96 – 902 ال�ضادر يف 15 اأكتوبر)))1996، وكذلك املر�ضوم رقم 106 ال�ضادر 

(((.J.O. (0 Mars (949 .

(2( . Acciedent , Incendie , Risques Divers ( IARD (

(3( J.O. 3( déc.(950 

(4( J.O.(6 Oct. (996 . 
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يف 30 يناير 2009، ليكمل هذا التنظيم، كما اأورد امل�ضرع الفرن�ضي يف الكتاب اخلام�ص 

من تقنني التاأمينات، تنظيماً للو�ضع القانوين لو�ضيط التاأمني مبقت�ضى املر�ضوم 

 15 يف  ال�ضادر   1564 رق��م  والقانون   ،1976 يوليو  من   16 يف  ال�ضادر   667  –  76 رق��م 

دي�ضمرب )1)2005، والقانون رقم 672 ال�ضادر يف 26 يوليو 2013.

الزدي��اد  يف  الو�ضطاء  دور  ب��داأ  املطرد  وال�ضناعي  القت�ضادي  النمو  ظل  ويف 

امل�ضكالت  العديد من  تنفيذها، فبداأت  العقود ومتابعة  اإب��رام  والت�ضاع يف جمال 

القانونية اخلا�ضة بامل�ضوؤولية املدنية لو�ضيط التاأمني يف الظهور وما يتبعها من 

�ضرورة تو�ضيح القواعد املنظمة لهذا العمل، وتنظيم العالقة بني الو�ضيط وكل 

من امل�ضتاأمن واملوؤمن.

ولقد نظمت الت�ضريعات امل�ضرية والإماراتية والفرن�ضية اأداء مهنة الو�ضاطة يف 

جمال التاأمني حتى ت�ضمن توافر اأكرب قدر من العلم بالنواحي الفنية والقانونية 

ق�ضم  ولقد  العمل،  بهذا  للقيام  يت�ضدى  من  كل  ل��دى  التاأمني  بعملية  اخلا�ضة 

امل�ضرع و�ضطاء التاأمني اإىل:

اأوًل: �ضم�ضار التاأمني الذي ميار�ص و�ضاطته م�ضتقاًل اأو وكياًل عن امل�ضتاأمن. 

املوؤمن، ولقد  الو�ضاطة ب�ضفته وكياًل عن  التاأمني الذي ميار�ص  ثانياً: وكيل 

ف�ضل  بينما  للتاأمني  العام  املندوب  م�ضطلح  والفرن�ضي  امل�ضري  امل�ضرع  ا�ضتعمل 

امل�ضرع الإماراتي ا�ضتعمال م�ضطلح وكيل التاأمني.

وهذا التق�ضيم للو�ضطاء يظهر من خالل تناول الن�ضو�ص الت�ضريعية للتزامات 

الو�ضيط الذي يتقا�ضي مرتباً اأو مكافاأة اأو عمولة )املادة الأوىل من قرار جمل�ص 

اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014، واملادة 30 من قانون 

يعمل  التاأمني  ف�ضم�ضار   ،)1984 ل�ضنة   9 رقم  الإم��ارات��ي  التاأمني  ووك��الء  �ضركات 

و�ضيطاً م�ضتقاًل نظري عمولة، بينما وكيل التاأمني يتقا�ضي مرتباً اأو مكافاأة من 

(((JORF (6 dec.2005. 
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�ضركة التاأمني التي ميثلها يف التعاقد مع طالبي التاأمني.

اأداء  امل�ضرع  نظم  الذين  الو�ضطاء  لهوؤلء  القانوين  املوقف  عر�ص  و�ضنتوىل   

عملهم. 

الو�ضاطة  لعملية  اخلا�ضة  الأح��ك��ام  تو�ضيح  ه��و  ال��درا���ض��ة  ه��ذه  م��ن  وهدفنا   

املوؤمن  اأم���ام  املدنية  الو�ضطاء  م�ضوؤولية  م��ن  عليها  يرتتب  ق��د  وم��ا  التاأمني  يف 

وامل�ضتاأمن والغري، وكيفية و�ضع ال�ضمانات التي تكفل للم�ضرور حقه قبلهم، ويف 

امل�ضري  بالقانون  نقارنه  ثم  الإماراتي  القانون  �ضن�ضتعر�ص موقف  ال�ضدد  ذلك 

والقانون الفرن�ضي اإزاء هذه امل�ضائل بو�ضفهما م�ضدراً تاريخياً للت�ضريع الإماراتي 

ب�ضدد اأحكام التاأمني، و�ضنحاول اأن ن�ضع هيكاًل للعالقة بني الو�ضطاء وكل من 

اللتزامات  وحمددين  الو�ضطاء  اأن��واع  بني  ذل��ك  يف  مفرقني  وامل�ضتاأمن،  املوؤمن 

اخلا�ضة بكل منهم.

و�ضنق�ضم درا�ضتنا اإىل ف�ضل متهيدي نخ�ض�ضه لتحديد مفهوم الو�ضاطة يف اإبرام 

عقود التاأمني، ثم �ضنعر�ص يف ف�ضلني منف�ضلني الطبيعة القانونية للو�ضيطني 

كل  و�ضاطة  لعقد  �ضنعر�ص  حيث  التاأمني(،  ووكيل  )ال�ضم�ضار  وهما  الرئي�ضني 

منهما وخ�ضائ�ضه املميزة وم�ضوؤوليته املدنية جتاه اأطراف عقد التاأمني.



 فصل تمهيدي

مفهوم الوساطة في 
إبرام عقد التأمين
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 مل تت�ضمن الن�ضو�ص املنظمة لعقد التاأمني يف القانون املدين امل�ضري حتديداً 

امل�ضروع  اأن  من  الرغم  على  لها  تعريف  و�ضع  حتى  اأو  التاأمينية  الو�ضاطة  ملهنة 

التمهيدي للقانون املدين و�ضع تنظيماً خا�ضاً لهذه املهنة، اإل اأن هذه الن�ضو�ص 

تنظيمها  يح�ضن  مب�ضائل  تعلقها  راأت  لأنها  املراجعة؛  جلنة  بو�ضاطة  حذفت  قد 

بقوانني خا�ضة)1).

10 ل�ضنة  القانون رقم  71 من  باملادة  املهنة  امل�ضري لهذه  امل�ضرع  فجاء تعريف 

الو�ضيط  ال��ت��اأم��ني حيث ع��رف��ت  الإ���ض��راف وال��رق��اب��ة على  ق��ان��ون  ب��اإ���ض��دار   ،1981

اأو اإعادة تاأمني. ثم جاءت الالئحة  باأنه: كل من يتو�ضط يف عقد عمليات تاأمني 

التنفيذية لهذا القانون وال�ضادرة بقرار وزير القت�ضاد والتعاون الدويل رقم 362 

اأن: يق�ضد  126 على  ت يف املادة  اأكرب للو�ضيط فن�ضَّ 1996، واأعطت تو�ضيحاً  ل�ضنة 

ط باأية �ضورة يف عقد عمليات تاأمني اأو اإعادة تاأمني  بو�ضيط التاأمني كل من يتو�ضَّ

اأو عمولة، ثم ورد  اأو مكافاأة  تاأمني مقابل مرتب  اإع��ادة  اأو  تاأمني  حل�ضاب �ضركة 

نف�ص هذا التعريف يف املادة الأوىل من قرار الهيئة امل�ضرية للرقابة على التاأمني 

رقم 394 ل�ضنة 1997، ثم اأدخل امل�ضرع تعدياًل على هذا التعريف باملادة رقم 71 من 

القانون رقم 118 ل�ضنة 2008، التي ن�ضت على اأن: )يف تطبيق اأحكام هذا القانون 

يتو�ضط يف عقد عمليات  اعتباري  اأو  التاأمني كل �ضخ�ص طبيعي  بو�ضيط  يق�ضد 

تاأمني اأو اإعادة تاأمني( بينما جاء قرار جمل�ص اإدارة الهيئة العامة للرقابة املالية 

رقم 23 ل�ضنة 2014، لي�ضع تعريفاً اأكرث حتديداً حيث ن�ص يف املادة الأوىل على اأنه 

)يق�ضد بو�ضيط التاأمني يف ال�ضوق امل�ضري كل �ضخ�ص طبيعي اأو اعتباري يتو�ضط 

اأع�ضاء اجلهاز  اأك��ان من  اإع��ادة تاأمني �ضواء  اأو  باأي �ضورة يف عقد عمليات تاأمني 

الإنتاجي ب�ضركة التاأمني اأم �ضم�ضاراً حراً اأو �ضركة و�ضاطة حل�ضاب �ضركة تاأمني اأو 

اإعادة تاأمني مقابل مرتب اأو مكافاأة اأو عمولة(، ونف�ص هذا املعنى ن�ص عليه امل�ضرع 

))) د. عبد الرزاق السنهوري - الوسيط يف رشح القانون املدين – الجزء السابع - املجلد الثاين –2004– ص097) هامش )، 2، 3، 4.
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الإماراتي يف املادة الأوىل من قرار جمل�ص اإدارة هيئة التاأمني رقم 15 ل�ضنة 2013، 

)التو�ضط يف  باأنها  التاأمني  و�ضاطة  ف  عرَّ الذي  التاأمني،  و�ضاطة  بنظام  اخلا�ص 

عمليات التاأمني واإعادة التاأمني بني ال�ضركة والعميل مقابل عمولة من ال�ضركة(.

فجاءت هذه التعريفات معربة عن دور الو�ضيط يف التو�ضط لإبرام عقد تاأمني 

اأو لإعادة تاأمني، ولكن هذه الو�ضاطة كما تكون حل�ضاب �ضركة التاأمني فاإنها اأي�ضاً 

تكون ل�ضالح طالب التاأمني، لأن الو�ضيط قد ل ميار�ص و�ضاطته اإل بناء على طلب 

باحتياجاته،  تويف  تاأمينية  تغطية  اأف�ضل  له عن  يبحث  لكي  التاأمني  من طالب 

ففي هذه الأحوال متت عملية الو�ضاطة لتحقيق م�ضلحة امل�ضتاأمن.

واإن قراءة هذا الن�ص قد توحي للوهلة الأوىل باأن و�ضيط التاأمني يتوىل بيع 

التجاري  الو�ضيط  ملفهوم  ال��دارج  للفهم  م�ضايرة  وذل��ك  للجمهور،  التاأمني  عقد 

اأي �ضفقة جتارية، ولكن هذا الفهم غري �ضحيح لأن و�ضيط التاأمني ميار�ص  يف 

و�ضاطته بناء على طلب املوؤمن اأو امل�ضتاأمن ويحاول تقريب وجهات النظر بينهما 

اأو �ضراء  اأف�ضل تغطية تاأمينية، فهو ل يبيع التاأمني لأنه ل يوجد بيع  لتقدمي 

لعقد التاأمني، ولكن احلقيقة القانونية لدوره اأنه يقوم بتعريف املوؤمن بامل�ضتاأمن، 

وم�ضاعدة امل�ضتاأمن على حتديد نوع التاأمني امللبي لحتياجاته، مبعنى اأن الو�ضيط 

يقوم بت�ضهيل اإبرام عقد التاأمني)1).

للطرف  الفنية  امل�ضاعدة  وتقدمي  بالن�ضح  الو�ضيط  قيام  يتطلب  ال��دور  وهذا 

توافر  امل�ضرع  ا�ضتلزم  ولهذا  التاأمني،  جم��ال  يف  التعاقدية  العالقة  يف  ال�ضعيف 

درجة من الفهم والوعي بالنظام القانوين وبالو�ضع القت�ضادي لعمليات التاأمني، 

وللتحقق من توافر هذه ال�ضفات تطلب امل�ضرع توافر بع�ص ال�ضروط يف الو�ضيط 

متعلقة باملوؤهل الدرا�ضي، وتوافر املعرفة الفنية والقيد يف ال�ضجل املعد للو�ضطاء 

بهيئة الرقابة املالية.

(((Jean BIGOT et Daniel LANGÉ:”Traité de droit des assurances,tome2, la distribution de l`assurance 

«(999,p.5. 
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وقد رف�ص امل�ضرع امل�ضري العرتاف باأي و�ضيط ما مل يكن مقيداً يف ال�ضجل 

تقبل عمليات  اأن  التاأمني  �ضركات  على  املالية، وحظر  الرقابة  بهيئة  لذلك  املعد 

تاأمني حملية من الو�ضطاء غري املقيدين بهذا ال�ضجل )املادة 74 من القانون 10 

ل�ضنة 1981(، وهذا ال�ضجل تفرد فيه �ضحيفة خا�ضة لكل و�ضيط يتقرر قيد ا�ضمه 

حيث تقيد به البيانات اخلا�ضة بكل و�ضيط اأو اأي تعديل يطراأ عليها )املادة 144/ 

ك من الالئحة التنفيذية لقانون الإ�ضراف على التاأمني(، وهو نف�ص احلكم الذي 

اأخذ به امل�ضرع الإماراتي حيث ن�ص يف املادة 31 من قانون �ضركات ووكالء التاأمني 

الحتادي رقم 9 ل�ضنة 1984، على اأنه )ل يجوز لوكيل التاأمني مبا�ضرة ن�ضاطه ما 

مل يكن مقيداً يف �ضجل وكالء التاأمني بالوزارة(. ون�ص على نف�ص احلكم يف املادة 

1/3 قرار جمل�ص اإدارة هيئة التاأمني رقم 8 ل�ضنة 2011، وكذلك ن�ضت املادة 2 من 

قرار جمل�ص اإدارة هيئة التاأمني رقم 15 ل�ضنة 2013، اخلا�ص بنظام و�ضاطة التاأمني 

حيث تقول: )ل يجوز لأي �ضخ�ص مزاولة ن�ضاط و�ضاطة التاأمني يف الدولة اإل 

بعد احل�ضول على ترخي�ص من الهيئة يجدد �ضنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام(.

ومل تو�ضح هذه الت�ضريعات الو�ضع القانوين للبنوك ووكالت ال�ضياحة وحمال 

بيع ال�ضيارات والعقارات عند توليهم القيام بتوزيع التاأمني على عمالئهم)1)، هل 

اأ�ضبحوا و�ضطاء اأم اأن لهم و�ضعاً قانونياً خمتلفاً؟

ولكن  امل�ضاألة،  لهذه  تنظيماً  والفرن�ضي  والإم��ارات��ي  امل�ضري  امل�ضرع  ي�ضع  مل 

ميكننا حتديد هذا املوقف من خالل ا�ضتعرا�ص الن�ضو�ص احلاكمة ملهنة الو�ضاطة.

فقد حظر امل�����ض��رع امل�����ض��ري وامل�����ض��رع الإم���ارات���ي م��ب��ا���ض��رَة عمل ال��و���ض��اط��ة اإل 

فاإن تطبيق هذا  وبالتايل  التاأمني،  بهيئات  املعدة لذلك  ال�ضجالت  للمقيدين يف 

الن�ص على عمليات التاأمني التي تتو�ضط فيها البنوك ووكالء ال�ضياحة اأو حمال 

التعامل معهم متى  التاأمني ل متلك  �ضركة  اأن  يعني  ال�ضيارات  اأو  العقارات  بيع 

))) ويسمى االتفاق املربم بني رشكة التأمني وإحدى هذه الهيئات باتفاق التوزيع.

Les accords de distribution .
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بهيئات  املعد  الو�ضطاء  ب�ضجل  مقيدين  غري  لأنهم  التاأمني  و�ضيط  ب��دور  قاموا 

الرقابة على التاأمني، ولو قبلت �ضركة التاأمني و�ضاطتهم لرتتب على ذلك اعتبار 

العام ول يجوز  بالنظام  متعلقاً  باطلة؛ لأننا نواجه ن�ضاً  التاأمني املربمة  وثائق 

اخلروج عليه، بل اإن امل�ضرع ن�ص على عقوبة خا�ضة لهذه الهيئات متى مار�ضت مهنة 

الو�ضاطة دون اأن تكون مقيدة ب�ضجل الو�ضطاء حيث ن�ضت املادة 79 من القانون 

1981، على معاقبة كل من تو�ضط يف م�ضر يف عقد عمليات تاأمني  10 ل�ضنة  رقم 

اإعادة تاأمني ما مل يكن مقيداً يف ال�ضجالت املن�ضو�ص عليها يف هذا القانون،  اأو 

وتتمثل هذه العقوبات يف احلب�ص مدة ل تقل عن �ضتة اأ�ضهر اأو بغرامة ل تقل عن 

باأية عقوبة  األ��ف جنيه مع عدم الإخ��الل  اآلف جنيه ول جت��اوز خم�ضني  خم�ضة 

اأ�ضد ين�ص عليها قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر، وكذلك ن�ص امل�ضرع الإماراتي 

يف املادة 70 من قانون �ضركات ووكالء التاأمني الحتادي رقم 9 ل�ضنة 1984، حيث 

تقول: “ُيعاقب باحلب�ص مدة ل تقل عن �ضهر ول تزيد على �ضنة وبغرامة ل تقل 

عن خم�ضة اآلف درهم ول جتاوز خم�ضني األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

كل ع�ضو جمل�ص اإدارة اأو مدير اأو وكيل ل�ضركة تاأمني، وب�ضورة عامة كل �ضخ�ص 

يعر�ص وثائق تاأمني اأو يربمها اأو يتو�ضط فيها قبل قيد ال�ضركة يف �ضجل التاأمني 

وفقاً لأحكام هذا القانون”. 

الو�ضاطة  الهيئات لأعمال  الن�ضو�ص يحول دون ممار�ضة هذه   فتطبيق هذه 

بني  بالتقريب  يقوم  م��ن  ه��و  امل�ضرع  يعنيه  ال��ذي  الو�ضيط  ك��ان  واإذا  التاأمينية، 

عقد  اإب���رام  وبعد  قبل  الن�ضح  بواجب  والقيام  التاأمني،  و�ضركة  التاأمني  طالب 

التاأمني، وامل�ضاعدة على تنفيذه، فاإن دور هذه الهيئات �ضيقت�ضر على جمرد دعوة 

متعامليها اإىل جمرد التعاقد مع �ضركة التاأمني واأن حتدد لهم نوع التاأمني الذي 

يحقق م�ضلحتها، وتوجههم اإىل �ضروط التاأمني التي تقبله، دون اأي تدخل منها، 

التاأمني حتى  التقريب بني متعامليها و�ضركة  �ضينح�ضر يف جمرد  اأن دورها  اأي 
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ميكن لهذا العميل من خالل اإبرام وثيقة التاأمني اإجناز العمل الذي يحتاج هذه 

الهيئات اإىل القيام به، فهو لن يح�ضل على العقار املباع اإل بعد اإبرام وثيقة تاأمني 

على العقار ل�ضالح البائع، ولن يح�ضل على خدمة �ضركة ال�ضياحة اإل بعد اإبرام 

وثيقة التاأمني �ضد خماطر ال�ضفر.

دوره  ينتهي  ال��ذي  ال�ضم�ضار  موقف  تقف  الهيئات  هذه  اأن  لنا  يبدو  وبالتايل 

املرتبة؛  اإىل هذه  ي�ضل  قد ل  دوره��ا  اإنَّ  بل  التاأمني،  ب�ضركة  العميل  التقاء  عند 

لأن ال�ضم�ضار يبذل دوراً اإيجابياً لتحقيق هذا التالقي، بينما تكتفي هذه الهيئات 

العقد،  اإب���رام  ليتوىل  بنف�ضه  التاأمني  ل�ضركة  التوجه  على  العميل  حث  مبجرد 

وبالرغم من اأن هذا الدور يعترب ب�ضيطاً اإّل اأن هذه الهيئات تعترب يف هذه احلالة 

اتفاق  ال��ت��اأم��ني، وه��و  م��ع �ضركة  امل��ربم  وف��ق��اً لالتفاق اخل��ا���ص  الو�ضيط  يف حكم 

�ضتحكمه القواعد العامة للقانون املدين ولي�ص الأحكام اخلا�ضة بالو�ضاطة الواردة 

يف ت�ضريعات التاأمني)1).

القائم بدور وسيط التأمين:
اإن طالب التاأمني ل ي�ضع غالباً بنف�ضه اإىل املوؤمن، بل اإن الو�ضيط هو الذي ي�ضعى 

اإىل طالب التاأمني ويحثه على اإبرام العقد، بينما لو اأراد طالب التاأمني ال�ضعي 

اإىل املوؤمن فغالباً ما يلجاأ اإىل و�ضاطة اأحد ال�ضما�ضرة لري�ضح له اإحدى �ضركات 

التاأمني التي حتقق له اأف�ضل تغطية تاأمينية لحتياجاته، حيث يتوىل الو�ضيط 

وباأف�ضل  ينا�ضبه،  الذي  التاأمني  ونوع  التاأمني  اإىل مزايا  التاأمني  تب�ضري طالب 

ال�ضروط التي ي�ضتطيع احل�ضول عليها، فاإذا ما ا�ضتقر راأي طالب التاأمني على 

اأن مي�ضي يف هذا الطريق، قدم له الو�ضيط طلباً مطبوعاً اأعده املوؤمن من قبل)))، 

بالطلب حتى يتبني  ال��واردة  الت�ضاوؤلت  الإجابة عن  التاأمني  حيث يتوىل طالب 

((( BIGOT et LANGÉ , cite. P.47 , n° 55 .

)2) د .السنهوري – املرجع السابق – ص097).
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الظروف  وجميع  منه  التاأمني  املطلوب  اخلطر  طبيعة  الإجابة  هذه  من  املوؤمن 

املحيطة بهذا اخلطر، فيقرر ما اإذا كان بو�ضعه قبول التاأمني �ضده)1).

وكيل  اأو  املندوب  هما  �ضخ�ضان  التاأمني  جم��ال  يف  الو�ضاطة  اأعمال  وميار�ص 

التاأمني وال�ضم�ضار، واإن العالقة القائمة بني كل منهما واملوؤمن وامل�ضتاأمن تختلف 

اختالفاً بيناً، ولكن مل يقم امل�ضرع امل�ضري بو�ضع ن�ضو�ص تقيم التفرقة بينهما 

العامة  الهيئة  بقرار  التاأمني  و�ضيط  ملهنة  تف�ضيلي  تنظيم  بو�ضع  اكتفى  حيث 

للرقابة املالية رقم 23 ل�ضنة 2014، كما اأن امل�ضرع الفرن�ضي اجته اإىل و�ضع تنظيم 

يراه  الذي  الأم��ر  لل�ضم�ضار وهو  العام ومل ي�ضع نظاماً مماثاًل  للمندوب  خا�ص 

ي�ضع  مل  الفرن�ضي  امل�ضرع  اإن  بل  تنظيمه)))؛  ينبغي  قانوين  ف��راغ  مبثابة  الفقه 

كل  عمل  طبيعة  اأن  كما  الو�ضيطني،  هذين  بني  املعامل  ووا�ضحة  حا�ضمة  تفرقة 

منهما لي�ضت حمل اتفاق يف الفقه الفرن�ضي، بينما ت�ضدى امل�ضرع الإماراتي حلل 

ال�ضادر   ،2013 ل�ضنة   15 رقم  بالقرار  ال�ضم�ضار  ملهمة  تنظيماً  فاأ�ضدر  امل�ضاألة  هذه 

من هيئة التاأمني، واأ�ضدر تنظيماً ملهمة وكيل التاأمني بالقرار رقم 8 ل�ضنة 2011، 

ال�ضادر من هيئة التاأمني.

 ف�ضم�ضار التاأمني Le courtier d’assurance يعرف باأنه تاجر ميار�ص اأعمال الو�ضاطة 

م�ضتقلة  بطريقة  عمله  ميار�ص  فهو  ولذلك  التجاري)))،  القانون  لأحكام  وفقاً 

ويخ�ضع جلميع اللتزامات التي يخ�ضع لها التاجر، ويهدف من و�ضاطته ح�ضول 

فيلتزم  املوؤمنني)))،  اأحد  لدى  املخاطر  من  �ضمان  اأف�ضل  على  التاأمني  طالب 

بتوجيهه واإ�ضداء الن�ضح له)))، ويتحقق هذا عن طريق قيامه بالتفاو�ص ل�ضالح 

))) د . السنهوري – املرجع السابق – ص 098) . 

(2( Yvonne LAMBERT- FAIVRE:,“Droit des assurances» (0édition (998,n°(82.

(3( PICARD et BESSON : « les assurances terrestres en droit français «Tome2,4e édition (977 , L.G.D.J., P. 324.

)4) د. جالل محمد إبراهيم - التأمني دراسة مقارنة - دار النهضة العربية - 994) - ص 442 .

(5( Yvonne LAMBERT- FAIVRE, cité , n°(28 ,(29.

 D.LANGE : J.C. resp. civ.et assurances , édition (990, Fasc . 640 .
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اإعادة التاأمني)1)، فدوره الأ�ضا�ضي هو  اأو  اإبرام عقد التاأمني  اأجل  ذوي ال�ضاأن من 

جمرد التو�ضط لإبرام عقد التاأمني اإل اأنه من املمكن اأن ي�ضبح وكياًل لأحدطريف 

العقد)2).

فاملهمة الأ�ضا�ضية لل�ضم�ضار هي القيام بعمل مادي كالتقريب بني طريف عقد 

التاأمني،  على طالب  للعر�ص  التاأمني  وثيقة  اق��رتاح  م�ضروع  اأو حترير  التاأمني 

كما قد ي�ضاعد على حترير تعديل لوثيقة قائمة بالفعل، وهو ينجز هذه الأعمال 

ح��الت  يف  اإل  اأح��ده��م��ا  با�ضم  يتعهد  اأن  دون  ال��ت��اأم��ني  عقد  ط��ريف  اأح���د  ل�ضالح 

ا�ضتثنائية))).

وهذا الو�ضع القانوين لل�ضم�ضار كو�ضيط للتاأمني يختلف عن الو�ضع القانوين 

لوكيل التاأمني L’agent général d’assurance الذي يعد وكياًل عن املوؤمن فيمار�ص 

با�ضمه الت�ضرفات القانونية كقبول اقرتاح التاأمني، وهي ال�ضلطة التي ل ميلكها 

ال�ضم�ضار؛ لأنه يف الأ�ضل ل يعترب وكياًل عن املوؤمن، اإل اأنه ل يوجد ما يحول دون 

قيامه بدور الوكيل عن طالب التاأمني عندما ميار�ص بع�ص الت�ضرفات القانونية 

له  والإر�ضاد  الن�ضح  امل�ضتاأمن كتوجيه  ل�ضالح  التاأمني  اإب��رام عقد  الالحقة على 

فيما يتعلق باملخاطر وح�ضن اأداء اللتزامات النا�ضئة عن عقد التاأمني، ومن ثم 

يرى جانب كبري من الفقه اأن ال�ضم�ضار يعد وكياًل للم�ضتاأمن يف اأغلب الأحوال، 

بينما يعد املندوب العام وكياًل للموؤمن)))، حيث يقوم املندوب العام بتمثيل املوؤمن 

رخ�ضة  با�ضتخراج  املوؤمن  ويقوم  بينهما،  امل��ربم  لالتفاق  طبقاً  التاأمني  �ضوق  يف 

((( Jean-Marc BLAMOUTIER et Jean-Français SALPHATI: «La responsabilité

des agents generaux et courtiers d›assurance « (984 , P.22 . 

(2( Cour de paris , 5 ch. (8 Mars (960 , Défense de courtier , Octobre – Novembre (960 , p.(. 

 Cass. Civil , 25 janv . (96( ; R.G.A.T. (96( , P.448. 

 Cass . civil , 5 Juill . (972 , R.G.A.T. (973 , P.348 . 

(3( Laurence MARTIN : « Actualité et devenir du courtier d›assurance en France « , (99( , P . (7

)4) د . محمد شكري رسور – رشح أحكام عقد التأمني – الجزء األول – األحكام العامة - دار النهضة العربية - )200 ص 248، 

الجزاءات الخاصة يف عقد التأمني دراسة لبطالن الوثيقة ووقف الضامن - دكتوراه حقوق القاهرة 975) - ص 99) .
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مزاولة عمليات ت�ضويق التاأمني من اجلهات احلكومية املخت�ضة على نفقته ل�ضالح 

بينه  يوجد  ل  حيث  م�ضتقلة  ب�ضورة  يعمل  التاأمني  �ضم�ضار  بينما  العام،  املندوب 

وبني �ضركات التاأمني اأي تعاقد يقيده، فهو غري ملزم بتقدمي اإنتاجه من عمليات 

التاأمني اإىل موؤمن بعينه، ويتوىل بنف�ضه قيد ا�ضمه يف �ضجل خا�ص بامل�ضتغلني يف 

اأعمال ت�ضويق التاأمني، وي�ضتخرج ترخي�ضاً بذلك من الهيئة امل�ضرفة على اأعمال 

ال�ضلطات  بح�ضب  التاأمني  و�ضيط  لعمل  القانوين  التكييف  ويختلف  التاأمني)1)، 

املمنوحة له فقد يكون وكياًل مفو�ضاً متى كان له احلق يف التعاقد مع امل�ضتاأمن 

اأن  اأو  التاأمني  اأج��ل عقد  اأن ميد  له احل��ق يف  وبالتايل ي�ضبح  امل��وؤم��ن،  نيابة عن 

يعدله اأو اأن يرجع فيه اأو اأن يف�ضخه، وهو يعترب اأو�ضع الو�ضطاء �ضلطة، وهو ما 

قد ن�ضت عليه املادة 1044 من امل�ضروع التمهيدي للقانون املدين امل�ضري احلايل، 

امل�ضتاأمن  مع  التاأمني  عقد  اإب��رام  ي�ضتطيع  حيث  عامة  وكالة  �ضاحب  يكون  وقد 

ب�ضرط التقيد ب�ضروط التاأمني العامة فال يجوز له تعديل هذه ال�ضروط �ضواء 

احلالة  هذه  ويف  امل�ضتاأمن،  م�ضلحة  يف  اأم  املوؤمن  م�ضلحة  يف  التعديل  هذا  اأك��ان 

يعترب مفو�ضاً من املوؤمن يف اإبرام الت�ضرفات التي اعتاد اإبرامها بتفوي�ص �ضمني 

من املوؤمن كما عربت املادة )1042( من امل�ضروع التمهيدي للقانون املدين احلايل، 

كذلك قد تكون �ضلطة الو�ضيط غري مو�ضحة احلدود، وبالتايل ل تكون له �ضلطة 

يف اإبرام عقد التاأمني مع امل�ضتاأمن؛ لأنه غري مفو�ص ولي�ص له وكالة عامة للقيام 

بقب�ص  التاأمني  عقد  تنفيذ  جم��ال  يف  امل��ح��دودة  �ضلطاته  �ضتتمثل  ولكن  بذلك، 

المتداد  وعقود  التاأمني  وثائق  وت�ضليم  دفعها،  الواجب  والتعوي�ضات  الأق�ضاط 

ال�ضادرة من املوؤمن وت�ضلم البيانات التي يجب على امل�ضتاأمن تقدميها للموؤمن 

اأثناء قيام العقد، كما عربت املادة )1043( من امل�ضروع التمهيدي للقانون املدين 

احلايل، وقد تكون �ضلطة الو�ضيط مو�ضحة احلدود ومق�ضورة فقط على جمرد 

))) د . رمضان أبو السعود – أصول التأمني – الطبعة الثانية 2000 – 59)،60).
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التو�ضط يف البحث عن م�ضتاأمن وبالتايل ل يكون له �ضالحية اإبرام العقد، ولكن 

تنتهي مهمته مبجرد ت�ضليم وثيقة التاأمني للم�ضتاأمن، وهو ما عربت عنه املادة 

)1046( من امل�ضروع التمهيدي للقانون املدين احلايل)1)، ولالأ�ضف قد حذفت هذه 

الن�ضو�ص لتعلقها بجزئيات راأى امل�ضرع اأف�ضلية تنظيمها بقوانني خا�ضة.

 اأما عن العقد الذي يربط الو�ضيط باملوؤمن اأو امل�ضتاأمن فقد يكون عقد وكالة 

اأو عقد عمل اأو عقد مقاولة بح�ضب ال�ضالحيات املمنوحة للو�ضيط، وقد يكون هذا 

العقد مزيجاً من بني هذه العقود؛ لأن �ضلطة الو�ضيط يف اإبرام عقد التاأمني نيابة 

عن املوؤمن يدخل عن�ضر الوكالة يف العقد، ولو كان الو�ضيط م�ضتقاًل يف مبا�ضرة 

عمله ل يخ�ضع لرقابة اأو توجيه املوؤمن فنكون ب�ضدد عقد مقاولة، اأما لو خ�ضع 

للرقابة والتوجيه لربز عقد العمل)))، ولهذا فقد ن�ضت املادة 676 مدين م�ضري 

اأرب��اب الأعمال وبني الطوافني  اأحكام عقد العمل على العالقة بني  على �ضريان 

حتى  الو�ضطاء  من  وغريهم  التاأمني  ومندوبي  اجلوابني  التجاريني  واملمثلني 

اأرباب  اأو كانوا يعملون حل�ضاب جملة من  ولو كانوا ماأجوريني بطريق العمولة، 

الأعمال مادام هوؤلء تابعني لأرباب الأعمال وخا�ضعني لرقابتهم.

التمييز بين وكيل التأمين وسمسار التأمين:
وكيٌل  التاأمني  وكيل  اأن  يرى  كبرياً  فقهّياً  اجتاهاً  هناك  اأنَّ  اأو�ضحنا  اأن  �ضبق 

للموؤمن، ويف ال�ضم�ضار وكياًل للم�ضتاأمن، ولكن قد ي�ضبح وكيل التاأمني وكياًل عن 

امل�ضتاأمن خا�ضة عندما يتعلق الأمر باإعالن املخاطر حيث ي�ضاعده على حتديد 

امل�ضتندات اخلا�ضة بها ويتوىل بنف�ضه تقدميها للموؤمن، كذلك  املخاطر واإعداد 

ل  وبالتايل  للم�ضتاأمن،  وكالته  بجوار  للموؤمن  وكياًل  ال�ضم�ضار  يكون  اأن  ميكن 

))) د . السنهوري – املرجع السابق – ص 096) – 098) .

)2) د . السنهوري – املرجع السابق – ص 098)،د . رمضان أبو السعود – املرجع السابق – ص 60) .
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تكفي فكرة الوكالة للتمييز بني �ضم�ضار التاأمني ومندوب التاأمني)1).

ولذلك ذهب البع�ص اإىل ال�ضتناد ملعيار ال�ضتمرارية يف اأداء الو�ضاطة كاأ�ضا�ص 

للتفرقة، حيث تت�ضف وكالة املندوب العام بال�ضتمرارية بينما و�ضاطة ال�ضم�ضار 

عار�ضة وتنق�ضي بانق�ضاء مهمة ال�ضم�ضار يف كل وثيقة، ولكن هذا املعيار غري كاف 

ال�ضم�ضار  ا�ضتمرارية عمل  التفاق على  التفرقة؛ لأنه ل يوجد ما مينع  لإقامة 

التوجيه  اإليه  ا�ضتند  املعيار  هذا  اأن  اإل  امل�ضتاأمن،  اأو  املوؤمن  ميثل  كو�ضيط  �ضواء 

الأوربي ال�ضادر يف عام )))1976، حيث راأى اأن دور ال�ضم�ضار ينتهي مبجرد تالقي 

وثيقة  اإع��داد  اأو  املتعاقدين  من  كل  اختيار  يف  يتدخل  اأن  دون  وامل�ضتاأمن  املوؤمن 

التاأمني اأو القيام بدور يف تنفيذ عقد التاأمني، بينما املندوب العام يقوم بامل�ضاهمة 

تنفيذ عملية  كبرياً يف  دوراً  له  اأن  املتعاقدين، كما  العقد وعر�ضه على  اإع��داد  يف 

التاأمني با�ضم وحل�ضاب املوؤمن.

ب�ضفة  ال�ضم�ضرة  اأعمال  ملبا�ضرته  تاجراً  يعترب  ال�ضم�ضار  اإن  القول  وميكننا 

اأنهما  من  الرغم  على  العام)))،  امل��ن��دوب  عن  ال�ضفة  ه��ذه  تنتفي  بينما  اأ�ضا�ضية، 

ي�ضرتكان يف القيام بالو�ضاطة من اأجل التقريب بني طريف عقد التاأمني، اإل اأنهما 

يختلفان يف مدى وكيفية مبا�ضرة هذه الو�ضاطة، كما اأن الأ�ضا�ص القانوين للتزام 

كل منهما باأداء الن�ضح للم�ضتاأمن يختلف بالن�ضبة لكل واحد منهما.

التزام  عاتقه  على  يقع  ل  التاأمني  �ضركة  عن  وكياًل  ب�ضفته  التاأمني  فوكيل 

تعاق�دي بتوجيه الن�ضح والإر�ضاد للم�ضتاأمن نظراً لعدم وجود اأي تعاقد بينهم�ا، 

لأنه  املوؤم�ن؛  وب��ني  بينه  امل��ربم  الوكالة  عقد  اإىل  ا�ضتناداً  بالن�ضح  يلتزم  ولكن�ه 

مبقت�ضى عقد الوكالة يلتزم بتقدمي الن�ضح للم�ضتاأمن نيابة ع�ن املوؤم�ن، وبالتايل 

(((E.GYORI- TOURSEL et J.M.GARDETTE:» Intermédiaires d’assurance

quelle qualification juridique en France , en Allemagne , en Belgique» Ass.France.Mai (996 , n72(.

(2( Dir . 77/92 , CEE du (3 déc . (976 .

(3( Jacques DESCHAMPS : « L›agent général d’assurances” (975 ,P.6(.
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ال�ضم�ضار يربم عقداً  بينما  الوكالة)1)،  اأ�ضا�ضه يف عقد  بالن�ضح يجد  التزامه  فاإن 

الن�ضح  التزام تعاقدي بتقدمي  امل�ضتاأمن، ولذلك يقع عليه  لتقدمي خدماته مع 

لعميله، ومن ثم يجد التزامه بالن�ضح اأ�ضا�ضه يف العقد املربم بينهما))).

ولكن اإذا اأبرم امل�ضتاأمن عقداً مبا�ضراً مع وكيل التاأمني ليتوىل القيام بتمثيله 

يف التفاو�ص مع املوؤمن اأو يف تنفيذ عقد التاأمني ففي هذه احلالة يقع على عاتق 

وكيل التاأمني التزام عقدي بتقدمي الن�ضح للم�ضتاأمن)))، بينما يرى اجتاه فقهي 

ي�ضتمد من  ولكن  امل�ضتاأمن  امل��ربم مع  ي�ضتمد من عقده  لن  بالن�ضح  التزامه  اأن 

وكالته للموؤمن))).

وبعد اأن اأو�ضحنا اأ�ضا�ص التمييز بني وكيل التاأمني و�ضم�ضار التاأمني كو�ضيطني 

القانوين لكل منهما على حده كل يف ف�ضل م�ضتقل،  الو�ضع  للتاأمني ف�ضنتناول 

اإث��ارة  واأ�ضا�ص  وامل�ضتاأمن،  امل��وؤم��ن  جت��اه  منهما  كل  وحقوق  واج��ب��ات  نحدد  حيث 

التي تثريها  البحث عن حل للم�ضكالت  املدنية لكل منهما، وحماولة  امل�ضوؤولية 

اأعمال الو�ضاطة عند اإبرام وتنفيذ عقد التاأمني.

ولذلك �ضنق�ضم بحثنا اإىل ف�ضلني:

y .و�ضنتناول يف الف�ضل الأول امل�ضوؤولية املدنية ل�ضم�ضار التاأمني

y  و�ضنتناول يف الف�ضل الثاين امل�ضوؤولية املدنية للمندوب العام للتاأمني )وكيل

التاأمني(.

((( 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 , (996 , P.73 .

(2(Civ. I , (0 nov . (964 , R.G.A.T. (965 . (75 .

(3(J.BIGOT et D. LANGÉ , cité . P. (76 . 

(4(TGI DUNKerqu 7 déc. (983, J.C.P. (985. 2. 20336, note PAUFFIN DU S 

MOREL 
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كل  يف  تف�ضيلي  ب�����ض��رح  ال��ت��اأم��ني  �ضم�ضار  مهنة  امل�����ض��ري  امل�����ض��رع  ي��ت��ن��اول  مل 

اأخرياً  ذلك  ت��دارك  اأنه  اإل  التاأمني  اأحكام  تنظيم  منذ  اأ�ضدرها  التي  الت�ضريعات 

الهيئة  بقرار  التاأمني  و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد  اأ���ض��در  عندما 

العامة للرقابة املالية رقم 23 ل�ضنة 2014، بينما ت�ضدى امل�ضرع الإماراتي لتنظيم 

 15 اإدارة هيئة التاأمني هو القرار رقم  هذه املهنة فاأ�ضدر قراراً خا�ضاً بذلك من 

ل�ضنة 2013، اخلا�ص بنظام و�ضاطة التاأمني عالج فيه التزامات الو�ضيط نحو �ضركة 

التاأمني ونحو العمالء. و�ضيكون هذان القراران اأ�ضا�ص بحثنا يف الت�ضريع امل�ضري 

والإماراتي يف هذا الف�ضل كما �ضن�ضتعني بالقواعد التي و�ضعتها نقابة �ضم�ضاري 

التاأمني يف فرن�ضا.

أواًل : القواعد الحاكمة ألخالقيات ممارسة مهنة سمسار التأمين:
 و�ضعت نقابة �ضم�ضاري التاأمني يف فرن�ضا اأحكاماً خا�ضة لتنظيم هذه املهنة، 

وتعد مبثابة جتميع لأخالقيات هذه املهنة واأطلق عليه Code moral، وهو ل يعترب 

املنتمني  كل  على  ينطبق  ل  وهو  العمل،  اأداء  لكيفية  توجيه  ولكن جمرد  تقنيناً 

اأعلن موافقته على هذه القواعد فقط)1)،  لهذه املهنة ولكن ينطبق على كل من 

اأي من هذه التوجيهات،  اأمام النقابة عن خمالفة  وبالتايل �ضيتحمل م�ضئوليته 

و�ضنعر�ص هذه التوجيهات لأنها �ضتحدد لنا طريقة البحث يف جمال امل�ضوؤولية 

املدنية لل�ضم�ضار.

الذي  التاأمني  بطالب  ال�ضم�ضار  عالقة  اأوًل  تنظم  الأخالقية  القواعد  وهذه 

باأن  يلتزم  ال�ضم�ضار  اأن  فاأو�ضحت  التاأمني،  �ضركات  اإح��دى  التعاقد مع  يرغب يف 

يراعي عدم تاأثري مبلغ العمولة الذي يتقا�ضاه يف نوعية اخلدمة التاأمينية التي 

اأن  اأف�ضل عقد ميكن  على  لعميله  يحاول احل�ضول  اأن  عليه  كما  بتاأديتها،  يقوم 

(((D.(996 . 902 du (5 oct . (996 . 
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يحقق له احتياجاته التي يرغب يف تغطيتها بالتاأمني، كما عليه اأن يوجه العميل 

واإذا  العميل،  احتياجات  لتلبية  على قدرتها  التي يطمئن متاماً  التاأمني  ل�ضركة 

ب��اأن يوجه  يلتزم  اأن يعلن ذلك كتابة، كما  العميل هذا الختيار فيجب  مل يقبل 

الن�ضح لعميله، واأن يكون اأميناً معه يف نقل رغباته اإىل املوؤمن، فعليه اأن ل ينقل 

اأي معلومات خاطئة عن العميل اأو املخاطر التي يرغب يف تغطيتها تاأمينياً، وعليه 

اأن يحافظ على اأ�ضرار املهنة، وعليه كذلك اأن يقرتح ما يراه مالئماً لتقليل حجم 

املخاطر ومقدار الق�ضط، وعليه اأخرياً اأن ينبه العميل اإىل قواعد التاأمني، ومقدار 

حقوقه والتزاماته.

ثم تولت القواعد الأخالقية تنظيم عالقة ال�ضم�ضار ب�ضركة التاأمني فاألزمته 

بوجوب الت�ضاف بالأمانة يف عالقته باملوؤمن، ويتحقق هذا باأن يحاول جتنب ما 

من �ضاأنه اأن ي�ضيب املوؤمن باأي �ضرر، واأن يقدم للموؤمن مقرتحات التاأمني ب�ضكل 

وا�ضح وكامل و�ضادق، كما عليه اأن يتفادى و�ضع اأي مقرتحات توؤثر بال�ضلب يف 

مزايا  على  للح�ضول  تدلي�ص  و�ضائل  اتباع  يحاول  ل  اأن  فعليه  التاأمني،  عملية 

يتفادى  اأن  كما يجب  التاأمني،  �ضما�ضرة  على ح�ضاب زمالئه  التاأمني  �ضركة  من 

قيام �ضركة التاأمني بتوقيع عقد �ضيواجه عقبات م�ضتقبلية عند تنفيذه متى كان 

املعلومات  كل  للموؤمن  يقدم  اأن  عليه  كما  العقبات،  بهذه  العلم  ال�ضم�ضار  باإمكان 

بعدم م�ضاندة طالب  يتعهد  كما  املوؤمن منها،  املخاطر  لتو�ضيح حقيقة  الالزمة 

التاأمني يف كل مطالباته من املوؤمن اإل اإذا كانت هذه املطالبات ت�ضتند اإىل اأ�ض�ص 

با�ضتعمال  اأي تعوي�ص  باأن ل يحاول احل�ضول على  عادلة وم�ضروعة، كما يلتزم 

القيام بدور توفيقي  و�ضاطته فعليه  اأداء  نيته يف  طرق تدلي�ضية، ولإثبات ح�ضن 

بني املوؤمن وامل�ضتاأمن متى احتاج الأمر مثل هذا التدخل، كما يلتزم باإجابة طلبات 

املوؤمن يف اأ�ضرع وقت كلما اأمكنه ذلك.

اأما عن عالقة ال�ضم�ضار بغريه من زمالئه ال�ضما�ضرة فقد األزمته هذه القواعد 
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الأخالقية باأن ل يحتكر لنف�ضه الو�ضاطة لأي �ضكل من اأ�ضكال التاأمني اإل اإذا كان 

قد ح�ضل على موافقة �ضريحة بذلك من عميله اأو من �ضركة التاأمني، كما عليه 

المتناع عن قبول اأي تخفي�ص يف عمولته اأو النزول عنها دون اأي مربر م�ضروع 

حتى ل ي�ضر بزمالئه وهو ما يطلق عليه م�ضمى البيع باخل�ضارة، كما يجب اأن 

ميتنع عن توجيه اأي نقد �ضد زمالئه بدون اأ�ضا�ص، كذلك عليه اأن يحاول تفادي 

اإقامة اأي عالقات مع �ضركة تاأمني ل حترتم القواعد املهنية ل�ضما�ضرة التاأمني، 

ويف حالة حدوث خالف بني ال�ضما�ضرة فعليهم اللجوء اإىل نقابتهم للنظر فيه.

اأداء مهنة  اإىل ح�ضن  ت��وؤدي  الأخالقية والتوجيهات  الأحكام  اأن هذه  ول �ضك 

عليها  ن�ضت  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د  بع�ص  تت�ضمن  وه��ي  ال��ت��اأم��ني،  جم��ال  يف  ال�ضم�ضرة 

اأحكاماً  اأ�ضافت  ولكنها  التاأمينية،  الو�ضاطة  ملهنة  املنظمة  الت�ضريعية  الن�ضو�ص 

مع  عالقته  يف  �ضواء  للو�ضيط  املدنية  امل�ضوؤولية  تثري  قد  التي  احل��الت  لبع�ص 

العميل اأو مع �ضركة التاأمني اأو مع الغري وهو ما �ضنقوم با�ضتعرا�ضه.

ثانيًا: تعريف سمسار التأمين:
تعر�ص امل�ضرعان امل�ضري والإماراتي لتعريف �ضم�ضار التاأمني بو�ضفه و�ضيطاً 

للتاأمني، فعرفه امل�ضرع امل�ضري باأنه كل �ضخ�ص طبيعي اأو اعتباري يتو�ضط باأي 

�ضورة يف عقد عمليات تاأمني اأو اإعادة تاأمني حل�ضاب �ضركة تاأمني اأو اإعادة تاأمني 

1 من  )امل��ادة  �ضركة و�ضاطة  اأم  ح��راً  �ضم�ضاراً  اأك��ان  �ضواء  اأو عمولة  مقابل مكافاأة 

العامة  الهيئة  بقرار  ال�ضادر  التاأمني  و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد 

ال�ضخ�ص  باأنه  الإم��ارات��ي  امل�ضرع  عرفه  كما   ،)2014 ل�ضنة   23 رق��م  املالية  للرقابة 

التاأمني )املادة  التاأمني مبزاولة ن�ضاط و�ضاطة  العتباري املرخ�ص له من هيئة 

التوجيه  ذه��ب  وق��د   )2013 ل�ضنة   15 رق��م  التاأمني  اإدارة هيئة  ق��رار جمل�ص  1 من 
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اإن  الثانية:  امل��ادة  اإىل و�ضع تعريف له)1) فيقول يف  1976م،  ال�ضادر عام  الأوروب��ي 

اإقامة  يتولون  لأ�ضخا�ص  املهني  الن�ضاط  بها  يق�ضد  التاأمني  ال�ضم�ضرة يف جمال 

التاأمني بهدف تغطية  اإع��ادة  اأو  التاأمني  التاأمني وم�ضروعات  عالقة بني طالبي 

املخاطر املوؤمن �ضدها، ولذلك يقوم ال�ضم�ضار بامل�ضاعدة على اإعداد عقد التاأمني، 

كما ي�ضاعد على تنفيذه خا�ضة عند حتقق اخلطر املوؤمن �ضده.

فهذا التعريف جاء مف�ضاًل وحمدداً ملهمة ال�ضم�ضار، حيث اأو�ضح اأن ال�ضم�ضار 

يقوم بالو�ضاطة لإبرام عقد التاأمني اأو اإعادة التاأمني بهدف حتقيق اأف�ضل تغطية 

تاأمينية للمخاطر، ولهذا ال�ضبب فهو ي�ضارك يف اإعداد العقد عن طريق مناق�ضة 

طريق  عن  ه��ذا  ويتحقق  التاأمني،  طالب  لرغبات  املحققة  التاأمينية  اجل��وان��ب 

حتديد  وكذلك  العقد،  يف  ال���واردة  وامل�ضطلحات  التعريفات  حتديد  يف  التدخل 

ال�ضمانات وحدود التاأمني ومبلغ الق�ضط ومبلغ التعوي�ص.

عقد  يف  عليها  املتفق  الل��ت��زام��ات  على  يعتمد  ال��دور  بهذا  القيام  اأن  �ضك  ول 

الو�ضاطة بني ال�ضم�ضار وطالب التاأمني، واأي�ضاً يتوقف على مقدار التعليمات التي 

ي�ضدرها طالب التاأمني، وعلى عادات ممار�ضة مهنة ال�ضم�ضرة.

كما قد يت�ضع دور ال�ضم�ضار لي�ضاعد طالب التاأمني على تنفيذ التزاماته النا�ضئة 

عن عقد التاأمني كدفع الأق�ضاط، واإبالغ املوؤمن بحدوث اخلطر املوؤمن �ضده.

ول �ضك اأن اأفعال ال�ضم�ضرة تعترب اأعماًل جتارية، واأن ممار�ضة ال�ضم�ضار لأعمال 

التاأمني يعترب  �ضم�ضار  فاإن  التاجر)))، ولذلك  تك�ضبه �ضفة  ب�ضكل م�ضتمر  ال�ضم�ضرة 

تاجراً يتو�ضط يف اإبرام العقد وميكن اأن يكت�ضب �ضفة الوكيل عن امل�ضتاأمن اأو املوؤمن))).

(((Dir . 77 / 92 / CEE du (3 déc . (976 , 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 « . (993 , nº80 .

(3(Cass . civ . I , (2 mai (954 , R.G.A.T. (954 . 394 . 
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وحتقيق  ال��ت��اأم��ني  ط��ال��ب  تعليمات  تنفيذ  ي��ح��اول  ال��ت��اأم��ني  �ضم�ضار  اأن  ورغ���م 

رغباته التاأمينية اإل اأنه لي�ص تابعاً له بل ميار�ص عمله على �ضبيل ال�ضتقالل)1)، 

فهو ل يخ�ضع لطالب التاأمني بل ميار�ص عماًل م�ضتقاًل عنه، وبالتايل لو اكت�ضب 

لكل من طرفيها،  عام  نفع  ذات  وكالته  فتعترب  التاأمني  �ضركة  الوكيل عن  �ضفة 

حيث يتحقق له النفع يف ح�ضوله على العمولة، ويتحقق نفع �ضركة التاأمني يف 

زيادة حجم اأعمالها، وبالتايل ل يجوز ف�ضخ عقد الوكالة القائم بينهما اإل لأ�ضباب 

طالب  في�ضتطيع  التاأمني،  طالب  عن  وكياًل  ال�ضم�ضار  ك��ان  لو  بينما  م�ضروعة، 

التاأمني اإنهاء عقد وكالته يف اأي وقت دون اأن يكون ملزماً بتعوي�ص ال�ضم�ضار نظراً 

لعدم توافر �ضفة النفع العام يف تلك الوكالة.

له طالب  اأن يحدد  لعمله  ال�ضم�ضار يف مبا�ضرته  ا�ضتقاللية  يتعار�ص مع  ول 

التاأمني اأو �ضركة التاأمني نطاقاً جغرافياً ليمار�ص فيه الو�ضاطة ل�ضالح موكله))).

ثالثًا: خصائص عقد السمسرة في مجال التأمين:
 اإن العقد املربم بني طالب التاأمني وال�ضم�ضار للتو�ضط يف اإبرام عقد التاأمني 

لي�ضت له خ�ضائ�ص مميزة، فهو عقد ر�ضائي ملزم للجانبني، ومل يتطلب امل�ضرع 

امل�ضري اأي �ضروط خا�ضة لإبرامه اإل اأن املادة 3/19 من قرار الهيئة العامة للرقابة 

على  الهيئة  ل��دى  قيده  رق��م  باإثبات  الو�ضيط  األزمت   ،2014 ل�ضنة   23 رق��م  املالية 

جميع اأوراقه ومرا�ضالته وم�ضتنداته، واطالع العميل على �ضهادة القيد يف �ضجل 

الو�ضطاء بينما مل يتطلب كتابة عقد الو�ضاطة بني العميل والو�ضيط، ومل يطلب 

الأجنبي  التاأمني  اإع��ادة  و�ضيط  حالة  اإل يف  الو�ضاطة  عقد  كتابة  امل�ضري  امل�ضرع 

 Cass Req. (9 mars (987 , Jurisdata nº739

(((Cass . soc . , 8 nov . (967 , BC . 4 . nº70( .

 Cass. Cos., 20 fév. (959, B.C. 4. no 307.

Cass.soc.,(2mai(948, R.T.D.C.(949,nº8,obs . HEMARD.

(2(Cass . Ass. Plén . 8janv.(993,BC.Ass plén ., nº (,p.(.
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حيث ن�ضت املادة 7/22 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار 

الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014، )ل يجوز لو�ضيط اإعادة 

تاأمينية  و�ضاطة  اتفاق  لديه عقد  يكن  ما مل  اأن ميار�ص عمله  الأجنبي  التاأمني 

معها  يتعامل  التي  التاأمني  �ضركات  وب��ني  بينه  عليها  املتفق  ال�ضروط  يت�ضمن 

واملقيدة يف �ضجل �ضركات التاأمني مع موافاة الهيئة بن�ضخة من ذلك العقد(، اإل 

وال�ضركة  التاأمني  و�ضيط  بني  العقد  لنعقاد  الكتابة  تطلب  الإماراتي  امل�ضرع  اأن 

التاأمني  و�ضطاء  نظام  ب�ضاأن  ل�ضنة2013،   15 رقم  القرار  من   15 امل��ادة  ن�ضت  حيث 

على اأن )يلتزم و�ضيط التاأمني جتاه ال�ضركة بتوقيع اتفاقية و�ضاطة تاأمني مع كل 

اأن تكون حمررة باللغة العربية وموقعة من الطرفني  �ضركة يتعامل معها على 

تعامله  املفعول طوال فرتة  �ضارية  اأن تظل  الر�ضمية على  اأم��ام اجلهات  وموثقة 

اأحكام  يتعار�ص مع  والتزامات كل طرف مبا ل  تت�ضمن حقوق  واأن  ال�ضركة  مع 

التعاقد مع العمالء حيث ن�ضت  امل�ضرع عند  هذا النظام(، ونف�ص الو�ضع تطلبه 

املادة 16 من نف�ص القرار على اأن )يلتزم و�ضيط التاأمني بتوقيع تفوي�ص مكتوب 

مع كل عمالئه لتفوي�ضه يف القيام باأعمال و�ضاطة التاأمني 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�ضرع الفرن�ضي يتطلب اأن يثبت ال�ضم�ضار �ضفته كو�ضيط للتاأمني 

تقنني  من   )R.514.15( امل��ادة  يف  بالعقد  اخلا�ضة  وامل�ضتندات  الأوراق  جميع  على 

من  يعترب  الفرن�ضي  امل�ضرع  تطلبه  ال��ذي  ال�ضرط  ه��ذا  اأن  �ضك  ول  التاأمني)1)، 

للن�ص عليها؛ لأن  وبالتايل مل يكن بحاجة  العقود  اأي عقد من  اإب��رام  اأ�ضا�ضيات 

اأن يثبت �ضفته يف العقد املربم مع طالب التاأمني واأن يربز هذه  الو�ضيط ل بد 

ال�ضفة عند توقيعه على هذا العقد ولكن مت حذف هذا الن�ص، ومن ثم نرى اأننا 

((( Cass . Crim., 2 Juin (986 , R.G.A.T.(986 . 62(,note P.S.M.
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مازلنا يف نطاق العقد الر�ضائي الذي مل ي�ضتلزم امل�ضرع لنعقاده �ضكاًل خا�ضاً.

التي  التعليمات  حقيقة  اإث��ب��ات  يف  كبري  دور  لها  الو�ضاطة  عقد  كتابة  ولكن   

اإثبات حقيقة هذه  ال�ضم�ضار يف  التاأمني لل�ضم�ضار؛ لأنه لو ف�ضل  اأ�ضدرها طالب 

على  يح�ضل  فلن  ال��ت��اأم��ني  عقد  لإب���رام  بالو�ضاطة  تدخله  اإث��ب��ات  اأو  التعليمات 

عمولته)1)، وباملقابل لو ف�ضل طالب التاأمني يف اإثبات حمتوى تعليماته لل�ضم�ضار 

فلن يتمكن من الدعاء باأن ال�ضم�ضار مل يوؤد واجبه الذي طلبه منه))).

 كذلك لو افرت�ضنا اأن طالب التاأمني قد قام بتكليف اأكرث من �ضم�ضار للقيام 

بالو�ضاطة لإبرام عقد التاأمني، وتوجه اأكرث من �ضم�ضار ل�ضركة تاأمني واحدة تقدم 

الت�ضاوؤل حول  �ضيثور  فهنا  التاأمني،  رغبات طالب  تاأمينية حتقق  تغطية  اأف�ضل 

العادى  املجرى  لأن  �ضم�ضار؛  كل  يقدمها  التي  التاأمني  اقرتاحات  قبول  اأولوية 

لالأمور جرى على قبول القرتاح املقدم من اأول �ضم�ضار يتقدم ل�ضركة التاأمني 

وهو الأمر الذي يتفق مع ح�ضن النية، ولكن ن�ضاأت قاعدة عرفية جرى بها العمل 

يف �ضوق التاأمني يف فرن�ضا وهي اأن العربة باأول �ضم�ضار يقدم القرتاح اإل اإذا ات�ضح 

اأن القرتاح املقدم كان �ضفهياً بينما تقدم �ضم�ضار اآخر باقرتاح مكتوب مقدم من 

طالب التاأمني، فتكون الأولوية لالقرتاح املكتوب، وال�ضبب يف ذلك هو اأن مهمة 

الباب  يفتح  ال�ضفهي مما  الق��رتاح  �ضي�ضعب حتديدها يف ظل  ال�ضم�ضار ومداها 

اأمام املنازعة يف طبيعة مهمته ومداها، بينما تتحدد هذه الأمور يف حالة القرتاح 

املكتوب، وبالتايل �ضتقل املنازعات النا�ضئة عنه)))، ول �ضك اأن هذه القاعدة العرفية 

تربز لنا اأهمية كتابة عقد الو�ضاطة، ولكن يظل هذا العقد ر�ضائياً ما مل ي�ضرتط 

املتعاقدان الكتابة لالنعقاد.

(((Cass.com ., (7 nov.(966 , D.M.F. (967 . (70 . 

(2(Cass.civ.I, (7 mai (982 , R.G.A.T. (983 . (90 .

(3(J.BIGOT et Daniel LANGÈ : « Traité de droit des assurances , tome 2 , la 

 distribution de l›assurances « (999 , P.324 . 
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طرق  بكافة  الو�ضاطة  عقد  اإث��ب��ات  فيمكن  الكتابة  ت��واف��ر  ع��دم  ف��ر���ص  وع��ل��ى 

الإثبات)1)، مبا فيها ال�ضهود والقرائن )))، ولو وجدت كتابة تت�ضمن م�ضمون ومدى 

مهمة ال�ضم�ضار فيمكن لطالب التاأمني اإثبات عك�ضها باأي و�ضيلة؛ لأننا يف نطاق 

الإثبات يف مواجهة اأحد التجار)))، كما ميكن للقا�ضي اأن يقف على م�ضمون مهمة 

ال�ضم�ضار ومداها من خالل املرا�ضالت واإي�ضالت املحا�ضبة والدفاتر التجارية)))، 

اأو من خالل بع�ص اأنواع الو�ضاطة التي نفذها ال�ضم�ضار ومل يعرت�ص عليها طالب 

التاأمني.

ولكن لو اأراد ال�ضم�ضار اأن يثبت م�ضمون وحدود مهمته جتاه طالب التاأمني 

غري التاجر فنكون ب�ضدد عمل خمتلط، فهو جتاري من جانب ال�ضم�ضار، ومدين 

من جانب طالب التاأمني وبالتايل ل ميلك ال�ضم�ضار اإل اللجوء لطرق الإثبات 

املدنية)))؛ ولكن يف دولة الإمارات �ضيختلف الو�ضع لأن هذه املعاملة املختلطة 

املادة  يف  ين�ص  ال��ذي  التجارية  املعامالت  قانون  لأحكام  تخ�ضع  اأنها  اإىل  اإ�ضافة 

العا�ضرة على اأنه )اإذا كان العمل جتارياً بالن�ضبة لأحد املتعاقدين ومدنياً بالن�ضبة 

اإىل املتعاقد الآخر �ضرت اأحكام هذا القانون على التزامات الطرفني ما مل ين�ص 

اأو يتفق الطرفان على غري ذلك(، فاإن امل�ضرع ا�ضتلزم الكتابة لنعقادها  القانون 

حتى يقطع الطريق على تلك املنازعات.

اأن��ه وكالة  التاأمني فيكيف على  ال�ضم�ضار وطالب  اأب��رم عقد وكالة بني  ومتى 

يف  ال�ضم�ضار  مهمة  تنح�ضر  وب��ال��ت��ايل  ع��ام��ة،  وك��ال��ة  ولي�ضت  وحم����ددة،  خا�ضة 

اإج��راءات  التاأمني يف مبا�ضرة  التاأمني، والنيابة عن طالب  الو�ضاطة لإب��رام عقد 

(((Cass .Req , (2 janv . (922 , D.P.(924 .I. 24. 

(2(Cass. Req . , 4 juill . (935 , D.H. (935 . 490 .

(3(Civ . 7 janv . (935 , D.H. (935 .(3( . 

(4(Cass.com . , (2 oct . (982 , BC.4.3(2 .

(5(Cass. Soc . , 8 janv (964 , BC.4 n°2(. 



34

دون  التاأمني  اق��رتاح  لتعديل  التدخل  ال�ضم�ضار  من  يقبل  ل  وبالتايل  التاأمني، 

وكالة خا�ضة بذلك، ولكنه يلتزم فقط باإعالم طالب التاأمني باأن له م�ضلحة يف 

اإدخال هذا التعديل)1).

واحتياجاته،  ال��ت��اأم��ني  ط��ال��ب  رغ��ب��ات  بح�ضب  �ضم�ضار  ك��ل  مهمة  و�ضتختلف 

وبح�ضب طبيعة عملية التاأمني ونوعية املخاطر املطلوب التاأمني �ضدها، ولكن يف 

جميع الأحوال فاإن اللتزام الأ�ضا�ضي هو القيام بالتو�ضط يف اإبرام عقد التاأمني، 

وامل�ضاركة يف اإعداده وتنفيذه عن طريق تقدمي الن�ضح وامل�ضورة لطالب التاأمني.

انح�ضرت  فلو  الو�ضاطة،  عقد  م��دة  �ضتختلف  املهمة  ه��ذه  اخ��ت��الف  وبح�ضب 

الو�ضاطة  عقد  م��دة  ف�ضتنتهي  ال��ت��اأم��ني  عقد  لإب���رام  التو�ضط  جم��رد  يف  مهمته 

اإبرام عقد التاأمني، ولكن لو امتدت مهمته لت�ضمل امل�ضاعدة على تنفيذ  مبجرد 

عقد  ا�ضتمرار  فرتة  طوال  وي�ضتمر  الو�ضاطة  عقد  مدة  ف�ضتطول  التاأمني،  عقد 

التاأمني، بل ميكن التفاق على امتداد عقد الو�ضاطة يف حالة اإلغاء عقد التاأمني 

اأك��ان العقد اجلديد �ضيربم مع نف�ص �ضركة  اآخ��ر ليحل حمله �ضواء  واإب��رام عقد 

التاأمني اأم مع �ضركة اأخرى.

وبعد اأن تعر�ضنا لتعريف ال�ضم�ضار وكيفية اإبرام عقد الو�ضاطة �ضنبحث الأن 

التزامات  وا�ضتعرا�ص  التاأمني  طالب  مع  عالقته  خالل  من  املدنية  م�ضوؤوليته 

كل منهما، ثم من خالل عالقته مع �ضركة التاأمني وا�ضتعرا�ص التزاماتها جتاه 

ال�ضم�ضار، ثم من خالل عالقته مع غريه من و�ضطاء التاأمني، ثم نتناول اأ�ضباب 

ا�ضتبعاد م�ضوؤوليته على التف�ضيل التايل:

(((Cass. Civ . I , (7 mai (982 , R.G.A.T. (983 . (90 . 
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 المبحث األول 
التزامات السمسار تجاه طالب التأمين

القائم بينه وبني طالب  العقد  ال�ضم�ضار تن�ضاأ عن  التزامات  اأن  راأينا  اأن  �ضبق 

التاأمني، فقد ي�ضيق نطاقها لتنح�ضر يف جمرد تالقي طالب التاأمني باملوؤمن دون 

اأن يكون مطالباً باإجراء اأي تفاو�ص ب�ضدد العقد، وهذا النطاق نادراً ما يتحقق يف 

العمل، ولكن غالباً ما تت�ضع مهمته لت�ضمل القيام ببع�ص الأعمال املادية كدرا�ضة 

املخاطر من جميع جوانبها القت�ضادية والفنية، اأو احل�ضول على معلومات عن 

�ضوق التاأمني، اأو درا�ضة مدى كفاءة �ضركة التاأمني يف تغطية املخاطر التي يرغب 

طالب التاأمني يف تغطيتها، وقد يكلفه العميل باأداء بع�ص الأعمال ذات الطبيعة 

القانونية كاإعداد اقرتاح التاأمني اأو م�ضروع وثيقة التاأمني، وو�ضع نظام للق�ضط، 

ولكن كل هذه الأعمال متوقفة على رغبة طالب التاأمني، وبالتايل ميكننا القول 

اإن اللتزام الأ�ضا�ضي لل�ضم�ضار هو تنفيذ تعليمات طالب التاأمني بكل دقة)1)، ويف 

ت�ضتلزم هذا  الن�ضح والإع��الم متى كانت مهمته  �ضيقع عليه واجب  الوقت  نف�ص 

عقد  تنفيذ  مرحلة  على  التاأمني  طالب  مب�ضاعدة  ملتزما  ي�ضبح  وق��د  الأمر)))، 

التاأمني، ول �ضك اأنه يف جميع الأحوال ملتزم بالأمانة يف اأداء مهمته، ولقد اأورد 

قرار الهيئة امل�ضرية العامة للرقابة املالية رقم 23 ل�ضنة 2014م، حتديد التزامات 

�ضم�ضار ووكيل التاأمني معاً بو�ضفهما و�ضطاء يقومون بعمل الو�ضاطة التاأمينية، 

واأورده��ا  التاأمني  �ضم�ضار  التزامات  بدقة  ب��اأن حدد  الإم��ارات��ي  امل�ضرع  بينما متيز 

يف املادة 16 من القرار رقم 15 ل�ضنة 2013، التي تن�ص على اأن يت�ضمن التفوي�ص 

املكتوب ال�ضادر من العمالء لو�ضيط التاأمني ما يلي )�ضالحيات و�ضيط التاأمني يف 

(((Cass .Civ .I.,20 déc . (994,R.G.A.T.(995.(88,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, (996, P.74 . 
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اإجراء الت�ضالت مع اأي �ضركة مرخ�ضة من قبل الهيئة اأو مع اأي �ضركة مرخ�ضة 

يحددها العميل، وم�ضئوليات و�ضالحيات و�ضيط التاأمني ب�ضاأن اإجراءات املطالبة 

بالتعوي�ص الذي قد ي�ضتحق للعميل عند اإبالغه باحلادث املوؤمن عليه، وتقدمي 

والأ�ضعار اخلا�ضة  ال�ضروط  اأف�ضل  العميل على  واإط��الع  الفنية  وامل�ضورة  الن�ضح 

�ضجالت  يف  وتدوينها  بذلك  قيامه  تثبت  التي  بالوثائق  والحتفاظ  بال�ضركات، 

منظمة ح�ضب الأ�ضول، والتفاو�ص مل�ضلحته، ومتثيله اأمام ال�ضركة، وعدم قب�ص 

اأي عمولة عن اأعمال التفاو�ص، ومراعاة م�ضالح العميل �ضواء عند املقارنة بني 

التعامل مع  اأو من حيث تف�ضيل  التاأمينية  التغطية  ال�ضروط والأ�ضعار، ونطاق 

ال�ضركات ملجرد تقدميها  اإح��دى  اأو تف�ضيل  التو�ضية  الأخ��رى وعدم  �ضركة دون 

عمولة اأكرب لو�ضيط التاأمني، والتاأكد من اإدراك العميل وفهمه لنوع اخلدمة التي 

يقدمها له ولطبيعة العالقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التاأمني ملتطلبات العميل، 

واإخطار العميل بكافة تفا�ضيل وثيقة التاأمني من حيث التغطية التاأمينية ون�ضبة 

حتمل العميل اإن وجدت، وقيمة الت�ضفية قبل حلول موعد ال�ضتحقاق اأو حتقق 

اخلطر املوؤمن منه، واأي �ضروط اأو ا�ضتثناءات اأو قيود على وثيقة التاأمني، وبيان 

التاأمني  طلب  تقدمي  عند  واجلوهرية  الأ�ضا�ضية  املعلومات  عن  الإف�ضاح  اأهمية 

م�ضتندات  اأو  بيانات  اأي  �ضحة  عدم  اأو  دقة  عدم  اأو  اإخفاء  على  املرتتبة  والنتائج 

مقدمة منه مع بيان م�ضئوليته الكاملة عن تلك البيانات واملعلومات، وبيان اأهمية 

الك�ضف عن اأي تغيريات لحقة قد توؤثر يف التغطية التاأمينية خالل مدة وثيقة 

التاأمني، وبيان اآلية ت�ضديد الأق�ضاط واأهمية �ضدادها يف املواعيد املحددة والآثار 

اإىل  التاأمني  وثائق  واإر�ضال  املواعيد،  بتلك  اللتزام  نتيجة عدم  التي قد ترتتب 

العمالء دون تاأخري غري مربر مرفقاً بها اإ�ضعاراً ب�ضرورة قراءة الوثيقة بعناية، 

وبيان الإج��راءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع اخلطر املوؤمن 

منه، وامل�ضاعدة على املفاو�ضات التي تتم مع ال�ضركة واخلا�ضة باملطالبات التي تنتج 
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عن وقوع ذلك اخلطر، مع اإخطار العميل فوراً بقرار ال�ضركة ب�ضاأن قبول تقدمي 

لو�ضطاء  ال�ضماح  وع��دم  رف�ضها،  اأو  املطالبات  بتلك  اخلا�ضة  التاأمينية  التغطية 

احل�ضول  دون  بالعميل  اخلا�ضة  التاأمني  و�ضاطة  باأعمال  بالقيام  اآخرين  تاأمني 

كتابة  العميل  واإب��الغ  ذل��ك،  على  اخلطية  التاأمني  و�ضركة  العميل  موافقة  على 

قبل 20 يوم عمل من انتهاء وثيقة التاأمني مبوعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية 

ب�ضاأن جتديد وثيقة التاأمني مع و�ضيط التاأمني ذاته من عدمه، اأو جتديد وثيقة 

ال�ضركة وب�ضروط مغايرة،  اأو مع ذات  ال�ضروط،  ال�ضركة وبذات  التاأمني مع ذات 

اأو مع �ضركة اأخرى وفقاً لعرو�ص اأخرى يطلعه عليها و�ضيط التاأمني، والتعامل 

وفقاً ملا تقت�ضيه مبادئ ح�ضن النية وال�ضفافية وقواعد ممار�ضة املهنة واآدابها، مع 

مراعاة )�ضرية البيانات واملعلومات اخلا�ضة بالعمالء(.

و�ضندر�ص هذه اللتزامات تباعاً يف خم�ضة مطالب كما يلي:

 المطلب األول 
التزام السمسار بتنفيذ تعليمات طالب التأمين

مضمون االلتزام:
طريق  عن  التاأمني  طالب  تعليمات  بتنفيذ  التزاماته  باإجناز  ال�ضم�ضار  يقوم 

احلر�ص على احل�ضول على اأف�ضل ال�ضروط والأ�ضعار ل�ضالح العميل من خالل 

الت�ضال بعدد كاف من �ضركات التاأمني للتو�ضل اإىل �ضركة تاأمني حتقق اأغلبها)1)، 

بقرار  ال�ضادرة  التاأمني  و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد  من   19 )امل��ادة 

من  يتطلب  وه��ذا   )2014 ل�ضنة   23 رق��م  امل�ضرية  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة 

التاأمني  �ضركة  اإىل  يتو�ضل  حتى  بعناية  التاأمني  �ضوق  بدرا�ضة  القيام  ال�ضم�ضار 

(((Paris,(4 janv.(947 , D.(947 .(7(. 

 Paris , 6 oct . (964 , J.C.P. (965.2.(3982 
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التي ميكن اأن حتقق اأف�ضل تغطية للمخاطر التي ياأمل طالب التاأمني يف التاأمني 

�ضدها، ول �ضك اأن هذا اللتزام يكيف على اأنه التزام ببذل عناية ولي�ص بتحقيق 

تاأمينية  اأف�ضل تغطية  اإىل  اأن يبذل كل جهد ممكن للو�ضول  اإذ عليه   ،(1( نتيجة 

للمخاطر، ولكنه ل ي�ضتطيع اأن ي�ضمن مقدماً الو�ضول اإىل حتقيق هذه النتيجة 

خالل املدة التي يرغب فيها طالب التاأمني اإبرام عقد التاأمني، ولذلك لن تثور 

م�ضوؤوليته املدنية متى ثبت اأنه قد بذل جهده ملحاولة الو�ضول اإىل ا�ضرتاك اأكرث 

النتيجة  هذه  اأن  اإل  �ضده،  التاأمني  املطلوب  اخلطر  حتمل  يف  تاأمني  �ضركة  من 

مل تتحقق ل�ضبب خارج عن اإرادته )))، ولكن ميكن اعتباره خمطئاً متى ثبت عدم 

قيامه بالبحث بكل عناية ويف الوقت املالئم عن �ضركة تاأمني تلبي كل احتياجات 

طالب التاأمني، اأو اإذا ثبت اأنه عر�ص هذه الحتياجات على �ضركة تاأمني ل متلك 

اأنه  ثبت  اأو   ،((( اإ�ضباعها  التاأمني  طالب  ينتظر  التي  الحتياجات  هذه  كل  تلبية 

التعاقد  يف  ترغب  ل  تاأمني  و�ضركة  التاأمني  طالب  بني  مقابلة  حتقيق  ا�ضتطاع 

مع طالب التاأمني اأو يف تلبية احتياجاته )))، اأو ثبت اأنه مل يتبع تعليمات طالب 

التاأمني اخلا�ضة بال�ضروط التي يرغب يف اإدراجها بوثيقة التاأمني))).

واجب السمسار باالستعالم:
اإن التزام ال�ضم�ضار بتحقيق تعليمات طالب التاأمني يقرتن يف اأغلب الأحوال 

ولتحقيق هذا  التاأمني،  �ضركة  اأو  التاأمني  �ضواء من طالب  بال�ضتعالم  باللتزام 

اللتزام فعليه اأن ي�ضتعلم من طالب التاأمني عن كل �ضيء متعلق بعملية التاأمني 

(((AIX , (3 mars (987 , Jurisdata n°5(. 

(2(Cass.Civ.I, 9 déc . (992, R.G.A.T.(993 . 398.

(3(Paris, 22 sept . (970 , D. (970 . 657 .Rennes, 6 Fév . (952 , J.C.P. (952 . 4 . (59.

(4(Rouen , 5 mars (953 , Rec . Le Havre (953 . 2 . (78. 

(5(Paris , (( janv . (926 , G.P. (3 mars (926 . 
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حتى يتمكن من اإعالم �ضركة التاأمني بجميع احتياجات طالب التاأمني مبنتهى 

الدقة، كما عليه اأن ي�ضتعلم من �ضركة التاأمني عن مدى اإمكانية موافقتها على 

وثيقة  تلبية  من  بالتحقق  قانوناً  ملتزم  لأن��ه  التاأمني؛  طالب  احتياجات  تلبية 

التاأمني ال�ضادرة عن ال�ضركة ملتطلبات التاأمني )املادة 9/19 من القواعد احلاكمة 

ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 

23 ل�ضنة 2014(، وبالتايل يجب عليه اأن ي�ضتعلم من الطرفني عن جميع التفا�ضيل 

التي قد توؤثر يف اإبرام عقد التاأمني، ثم عليه اأن يخرب بها الطرف الآخر، وتطبيقاً 

لذلك يلتزم قانوناً بتقدمي كافة املعلومات املمكنة ل�ضركة التاأمني لتمكينها من 

واأن  العميل وموافقته  اأو جتديده مبعرفة  التاأمني عليه  املطلوب  تقييم اخلطر 

ي�ضاعد على املفاو�ضات التي تتم بني ال�ضركة والعميل ب�ضاأن املطالبات التي تنتج 

ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد  من   18 )امل��ادة  عليه  املوؤمن  اخلطر  حتقق  عن 

و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014(، 

اإب��رام عقد  �ضرعة  ت�ضتوجب  ظ��روف  وج��ود  ال�ضم�ضار  اكت�ضف  لو  لذلك  وتطبيقاً 

التاأمني �ضواء لدى �ضركة واحدة اأو اأكرث من �ضركة فيجب عليه اأن يخرب طالب 

التاأمني بهذه الظروف وب�ضرورة التاأمني لدى اأكرث من �ضركة تاأمني، وعليه اأن 

يو�ضح لطالب التاأمني ما اإذا كان من املمكن اإبرام عقد التاأمني قبل حتقق اخلطر 

من عدمه واإل اعترب مق�ضراً يف اأداء التزامه بتنفيذ تعليمات طالب التاأمني )1).

واإذا كان من حق �ضركة التاأمني اأن توؤجل قبول اإبرام عقد التاأمني حتى تتحقق 

من طبيعة اخلطر املطلوب التاأمني منه ومداه، كما اأنه من حقها اأن ترف�ص اإبرام 

اكتفى بتقدمي طلب  التزامه عندما  اأداء  يف  ال�ضم�ضار يعترب مق�ضراً  فاإن  العقد، 

التاأمني لل�ضركة ومل يحاول متابعة هذا القرتاح اأو تقدمي العون لل�ضركة حتى 

م�ضوؤولية عدم  �ضيتحمل  لأنه  التاأمني �ضده؛  املطلوب  تقف على حقيقة اخلطر 

(((Cass. Civ . I ,3 mars (987 , R.G.A.T. (987 . 265 . 
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اإبرام عقد التاأمني يف هذه احلالة، كما يعد مق�ضراً عندما تاأخر يف اإبالغ طالب 

التاأمني بطلبات �ضركة التاأمني لإجراء التحقيق مما ترتب عليه عدم اإبرام عقد 

التاأمني)1).

ترك  منه،  بغ�ص  تعمد،  متى  التزامه  اأداء  يف  مق�ضراً  ال�ضم�ضار  يعترب  كذلك 

طالب التاأمني يعتقد خطاأ اأن عملية التاأمني يف طريقها لالإجناز يف الوقت الذي 

يخرب  اأن  ال�ضم�ضار  على  لأن��ه   ،((( التعاقد  قبلت  قد  التاأمني  �ضركة  فيه  تكن  مل 

التاأمني قد لقى قبوًل من عدمه كذلك لو  اق��رتاح  اإذا كان  التاأمني مبا  طالب 

قام بتقدمي م�ضتند لطالب التاأمني يفيد اإمتام اإبرام عقد التاأمني يف الوقت الذي 

مل يكن فيه املوؤمن قد اأعلن موافقته على اإبرام العقد فهذا يعد غ�ضاً ي�ضتوجب 

م�ضوؤوليته ))) لأنه ملتزم قانوناً مبراعاة النزاهة وال�ضتقامة وح�ضن الت�ضرف يف 

ال�ضفافية يف ممار�ضة  واأن يكون على م�ضتوى عاٍل من  واأعماله  جميع ت�ضرفاته 

من  والثانية  الأوىل  الفقرتني   19 )امل���ادة  التاأمني  و�ضركات  العمالء  مع  مهامه 

للرقابة  العامة  الهيئة  بقرار  التاأمني  و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد 

املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014( ، كما عليه اأن يبلغ طالب التاأمني مبا اإذا كان 

التدخل ال�ضخ�ضي له مطلوب لكي تدخل وثيقة التاأمني حيز التنفيذ))).

مسؤولية السمسار عن إخالله بتنفيذ تعليمات طالب التأمين:
ول �ضك اأنه ي�ضرتط لإثارة امل�ضوؤولية املدنية لل�ضم�ضار يف الأحوال ال�ضابقة اأن 

فاإذا  التفا�ضيل،  اأبلغاه بكل هذه  التاأمني قد  التاأمني وكذلك �ضركة  يكون طالب 

حدث تق�ضري من اأيهما يف اإخبار ال�ضم�ضار باملعلومات فاإنه لن يتحمل م�ضوؤولية 

(((Cass. Civ . I ,2 juin (969 , R.G.A.T. (970 . (6( . 

(2(Cass. Crim . 2 Juin (986 , R.G.A.T. (986. 62(.note P.S.M. 

Besançon , 7 Juin(937, R.G.A.T.(938.(.69. 

(3(Cass. Crim . 2 Juin (986 , R.G.A.T. (986 .62(.note PSM. 

(4(J.BIGOT et D.LANGE,cité, P. 2(9.
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الكافى يف حماولة  الإع��الم اخلاطئ متى بذل جهده  النا�ضئة عن هذا  الأ���ض��رار 

ال�ضتعالم.

واإذا مت اإبرام عقد التاأمني فاإن ال�ضم�ضار ل ي�ضمن ا�ضتمرارية تنفيذ هذا العقد 

متى مت ف�ضخه لأ�ضباب ل ترجع اإىل اأي خطاأ منه يف الو�ضاطة لإبرامه )1)، ولكن 

�ضتثور م�ضوؤوليته متى تاأخر يف اإجناز مهمته بدون مربر متى حتقق اخلطر الذي 

كان ينبغي التاأمني �ضده )))، اأو اإذا ارتكب تق�ضرياً بتاأخره يف تنبيه طالب التاأمني 

يحاول  ومل  التاأمني  �ضركة  قبل  م��ن  اق��رتاح��ات��ه  قبول  بعدم  املنا�ضب  ال��وق��ت  يف 

ال�ضعي اإىل التعاقد مع �ضركة اأخرى )))، كذلك تثور م�ضوؤوليته متى مل يقم بتنبيه 

طالب التاأمني باأن �ضركة التاأمني قد قبلت اإبرام عقد التاأمني ولكن بق�ضط اأعلى 

من احلد الأق�ضى الذي حدده طالب التاأمني )))، وذلك لأنه ملتزم دائماً باأن ينبه 

اإىل  كتنبيهه   ،((( التاأمني  بعملية  تتعلق  تفا�ضيل  ب��اأي  املنا�ضب  الوقت  ويف  عميله 

�ضرورة احل�ضول على اإذن اإداري ي�ضتلزمه اإبرام عقد التاأمني ))).

لإب��رام  ي�ضعى  ل  اأن  فيجب  التاأمني  طالب  اإرادة  يحرتم  اأن  ال�ضم�ضار  فعلى   

التاأمني، واإل اعترب هذا خروجاً منه  عقد مغاير لذلك الذي يرغب فيه طالب 

التاأمني  الن�ضح لطالب  )))، كما عليه واجب توجيه  اإليه  ال�ضادرة  التعليمات  عن 

بطريقة مالئمة؛ لأن توجيه ن�ضيحة غري مالئمة كاأن ين�ضحه بعدم اإبرام عقد 

التاأمني يف الوقت احلا�ضر بينما كان ينبغي اأن ين�ضحه باإبرام العقد حتت �ضرط 

(((Cass. Civ . 9 déc (992 , R.G.A.T. (993 . 398 . 

(2(Cass. Civ . 26 avr. (984 , R.G.A.T. (985 . 4(9. 

(3(Paris , (( mars (987, R.G.A.T. (987. 404. 

(4(Aix-en-provence,6sept.(989,R.G.A.T.(99(.(96,note J.BIGOT. 

(5(T.com.marseille,(3nov.(953,R.T.D.com.(954,n°(0. 

(6(Paris,9 Juin (955 ,DMF,(956.433. 

(7(Paris , 27 Juin (955 , DMF, (956. 94. 
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اإبرام  تثور م�ضوؤوليته عن  بينما لن   ،(1( ي�ضتوجب م�ضوؤوليته  واق��ف، يعترب خطاأ 

متى  �ضابق،  تاأمني  عقد  يحتويها  التي  تلك  من  اأق��ل  مزايا  يت�ضمن  تاأمني  عقد 

الوثيقة  املزايا يف  اأنه �ضي�ضمن نف�ص  اأعلن من قبل  املوؤمن قد  اأن  اإثبات  ا�ضتطاع 

اجلديدة ))).

اإذا قام بت�ضرفات ل تتوافق مع تعليمات  ال�ضم�ضار  اأن تثار م�ضوؤولية   وميكن 

ا�ضتئذان  دون  التاأمني  وثيقة  بتعديل  نف�ضه  تلقاء  يقوم من  كاأن  التاأمني،  طالب 

التعديل يف غري م�ضلحة طالب  اأن مثل هذا  ذل��ك، ثم يت�ضح  التاأمني يف  طالب 

التاأمني بل على العك�ص قد و�ضعه يف موقف اأ�ضواأ )))، كذلك يعد خمطئاً متى اأهمل 

التاأمني  طالب  به  اأخ��ربه  ال��ذي  اجلديد  للخطر  تاأمينية  تغطية  عن  البحث  يف 

وطلب منه �ضرورة اإبرام عقد تاأمني ب�ضدده ))).

تعليمات  مع  تتفق  ل  للتاأمني  �ضروط  على  واف��ق  متى  م�ضوؤوًل  يعترب  واأي�ضاً 

العك�ص من ذلك  التاأمني)))، بينما على  التاأمني خا�ضة فيما يتعلق مببلغ  طالب 

فلن تثور م�ضوؤوليته و�ضيعترب اأنه قام بواجباته لو كانت هذه ال�ضروط تتفق مع 

القواعد العامة للتاأمني ومل يكن يف الإمكان احل�ضول على �ضروط اأف�ضل منها )))، 

ول �ضك اأن طالب التاأمني يقع عليه عبء اإثبات حمتوى التعليمات التي اأ�ضدرها 

لل�ضم�ضار حتى ميكنه القول بوجود املخالفة لهذه الأوامر.

(((Cass . com . , (re févr . (966 , BC.3.n°65

(2(Cass.civ.I,2( févr . (989 , R.G.A.T.(989.427.

(3(Paris ,29 sept . (989 , Jurisdata n°25058.

(4(Paris ,( févr . (990 , Jurisdata n°20303 .

(5(Paris ,(4 oct . (992 , Jurisdata n°24(72. 

(6(Paris ,(5 mai . (989 , Jurisdata n°22(45.

Paris ,4 juill . (986 , Jurisdata n°23779 
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مسؤولية السمسار عن اختيار شركة التأمين :
 اإذا تعر�ضت �ضركة التاأمني اأو اإعادة التاأمني لالإفال�ص اأو لأزمة مالية جتعلها 

عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها جتاه امل�ضتاأمنني، فاإن هذا يثري الت�ضاوؤل حول مدى 

هذه  ي�ضار  ي�ضمن  ك��ان  اإذا  وم��ا  التاأمني؟  �ضركة  اختيار  عن  ال�ضم�ضار  م�ضوؤولية 

ال�ضركة اأم ل؟

له  اأن  من  والتاأكد  املوؤمن  �ضخ�ضية  التحقق من  ي�ضمن  ال�ضم�ضار  اأن  �ضك  ل 

املايل  الي�ضار  عنه  م�ضهور  موؤمن  عن  يبحث  اأن  وعليه  �ضحيحاً،  قانونّياً  وج��وداً 

كما  �ضدها،  التاأمني  املطلوب  املخاطر  وتغطية  بالتزاماته  الوفاء  على  والقدرة 

عليه اأن يخرب طالب التاأمني باأ�ضباب اختياره للموؤمن، وما اإذا كانت له م�ضلحة 

خا�ضة يف هذا الختيار.

اأولية  ففيما يتعلق بالتحقق من �ضخ�ضية املوؤمن ووجوده القانوين فهي م�ضاألة 

يجب التاأكد منها قبل اأن يقوم ال�ضم�ضار بتعريف طالب التاأمني به، وبالتايل ي�ضمن 

ال�ضم�ضار �ضحة بيانات املوؤمن )1)، واأي�ضاً يعد خمطئاً متى دخل يف مفاو�ضات مع 

�ضركة تاأمني جمهولة اأو كان لها و�ضع اجتماعى واقت�ضادى �ضيئ)))؛ لأنه ملتزم 

مب�ضاعدة طريف عقد التاأمني يف اأن يقدم كل منهما على اإبرام العقد بتب�ضر حول 

تر�ضيح  ال�ضم�ضار م�ضوؤوًل عن  يعد  وبالتايل  الآخر)))،  الطرف  و�ضخ�ضية  حقيقة 

�ضركة تاأمني �ضبق اأن اندجمت يف �ضركة اأخرى اأو تعر�ضت مل�ضكالت قانونية.

(((Rennes , 6 fév . (952 , J.C.P. (952.4.(59. 

Paris, 26 déc (929,DH(930.90

(2(Angers ,(0 Juin (938 , G.P.(938 .2. 588.

(3(Versailles , (3 nov. (985 , G.P. (986 . somm.28(. 
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مدى مسؤولية السمسار عن ضمان يسار المؤمن:
يقع على عاتق ال�ضم�ضار عبء ال�ضتعالم حول القدرة املالية ل�ضركة التاأمني، 

القدرة  ه��ذه  ب�ضدد  علمه  اإىل  ينمو  ما  بكل  التاأمني  طالب  اإخ��ب��ار  واج��ب  وعليه 

املالية، اأما اإن اأخفى ما علمه من معلومات توؤكد عدم ي�ضار املوؤمن فقد ارتكب غ�ضاً 

ب�ضبب  ي�ضيبه  �ضرر  من  التاأمني  بطالب  يلحق  قد  عما  املدنية  م�ضئوليته  يثري 

اإخفاء هذه املعلومات )1). ولكن تذهب اأحكام الق�ضاء الفرن�ضي اإىل عدم مطالبة 

ال�ضم�ضار ب�ضمان ي�ضارطريف عقد التاأمني، ولكن يجب على الأقل اأن يبذل جهده 

ال�ضم�ضار  م�ضاءلة  ميكن  وبالتايل   ،((( منهما  لكل  امل��ايل  املوقف  على  لالطمئنان 

متى كان من ال�ضهل عليه اأن ي�ضتعلم عن املوقف املايل ل�ضركة التاأمني ولكنه مل 

يقم بذلك ب�ضبب تق�ضريه يف اأداء واجبه )))، ول ميكن قبول عذره باأنه مل ي�ضتعلم 

عن املوقف املايل؛ لأن اأحد الو�ضطاء هو الذي ر�ضح له �ضركة التاأمني مدعياً اأنه 

اطماأن اإىل ي�ضارها )))، كما ل ميكن قبول عذره عندما يدعي اأن �ضركة التاأمني قد 

اتخذت مظهراً خادعاً جعله يعتقد خطاأ اأنها �ضركة مليئة، وذلك يف الوقت الذي 

ا�ضتهرت فيه هذه ال�ضركة باأنها ت�ضتعمل طرقاً احتيالية للتعاقد))).

ولكننا ل نقبل ما يذهب اإليه الق�ضاء الفرن�ضي ونرى �ضرورة �ضمان ال�ضم�ضار 

لي�ضار املوؤمن، فطالب التاأمني يتوجه اإىل ال�ضم�ضار بو�ضفه و�ضيطاً حمرتفاً لكي 

ير�ضده اإىل �ضركة تاأمني ت�ضتطيع اأن حتقق له جميع احتياجاته التاأمينية، اأي اأن 

اإىل �ضركة تاأمني تتمتع  اإليه نظراً لأنه ينتظر منه التو�ضل  طالب التاأمني جلاأ 

بالي�ضار املايل واإل ما كانت هناك حاجة للجوء اإىل هذا الو�ضيط، وبالتايل نرى 

(((T.com . Poitiers , 25 Juin (934, G.P.(934.2.597. 

(2(Paris , 7 Janv .(953 ,R.T.D.com.(953, n°8. و

 Paris ,(0 fév . (933 , G.P. (933. (.834 .

(3(Cass.com., 2( déc (953, R.T.D.com.(955, n°(6 , note HEMARD.

(4(Angers, (0 Juin (932 , G.P. (938 .2.588.

(5(T.com.Oran , (2 avr . (926 , Rev . Dr. Franc . (0 juin (926. 
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وجوب الت�ضدد مع ال�ضم�ضار متى ق�ضر يف اأداء هذا اللتزام. وهو الأمر الذي ن�ضت 

عليه القواعد الأخالقية ملمار�ضة مهنة ال�ضم�ضرة يف جمال التاأمني يف فرن�ضا حيث 

لقدرته  مطمئناً  كان  اإذا  اإل  موؤمن  اأي  تر�ضيح  بعدم  ال�ضم�ضار  التزام  على  ن�ضت 

املالية و�ضمعته التجارية، اأما اإن وجد ال�ضم�ضار اأي �ضك يف معلوماته وحترياته عن 

املوؤمن فيجب اأن يخطر بها طالب التاأمني واإل اعترب خماًل بالتزامه بالإعالم.

وعلى الرغم من هذا فاإن الق�ضاء الفرن�ضي مل يتجه اإىل م�ضاءلة ال�ضم�ضار اإل 

الي�ضار  ا�ضتهرت بعدم  تاأمني  ال�ضم�ضار برت�ضيح �ضركة  يف حالة واحدة وهي قيام 

املاىل)1)، وبالتايل لن تثار م�ضوؤوليته لو مل تكن هناك �ضهرة لعدم الي�ضار، وبالتايل 

يعفيه هذا احلكم من �ضمان الي�ضار املايل للموؤمن.

 اأما عن طبيعة هذا اللتزام بالتحقق من مدى ي�ضار طريف عقد التاأمني فهو 

التزام ببذل عناية ولي�ص بتحقق نتيجة، وبالتايل يجب اإثبات تق�ضري ال�ضم�ضار يف 

التحري عن املوقف املايل حتى تثبت م�ضوؤوليته))).

مسؤولية السمسار عن عدم إبرام عقد التأمين:
الت�ضبب يف عدم  اأوع��ن  التاأمني  اإب��رام عقد  ال�ضم�ضار عن عدم   ميكن م�ضاءلة 

�ضحة العقد متى اأهمل يف اإعالم طالب التاأمني ب�ضرورة اإمتام اإجراء اإداري معني 

اإب��رام  التاأمني  �ضركة  رف�ص  م�ضوؤولية  يتحمل  فاإنه  ولذلك  العقد)))،  اإب��رام  قبل 

العقد ب�ضبب عدم توافر هذا الإج��راء الإداري)))، و بالتايل لو مل ينبه ال�ضم�ضار 

طالب التاأمني اإىل �ضرورة اإجناز هذا الإجراء اعترب مق�ضراً يف اأداء التزامه، حتى 

ولو وجد ن�ص ت�ضريعي يتطلب هذا الإجراء ويفرت�ص علم جميع اأفراد املجتمع به 

(((Nimes , 7 mai (986 , Jurisdata n°0349 .

(2(Paris , 20 Juin (979 , jurisdata n°06(3 .

(3(Paris , (( Juin (960 , DMF (960 . 3(2.

T.com seine , 5 Juin (959 , DMF (960. 566. 

(4(Cass.Civ.I , (6 mars (97( , R.G.A.T. (972 . 228.
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مبا فيهم طالب التاأمني، اإل اأن ال�ضم�ضار يعلم كيفية احل�ضول على هذا الت�ضريح 

يتعلق  بكل ما  التاأمني  باإعالم طالب  ُملزماً  كان  وبالتايل  التي ت�ضدره،  واجلهة 

بهذا الت�ضريح واإجراءات احل�ضول عليه.

اأن يخرب طالب  اأما يف حالة تر�ضيح ال�ضم�ضار لإحدى �ضركات التاأمني فعليه 

اإىل  دعته  العمولة  بخالف  الرت�ضيح  ه��ذا  يف  م�ضلحة  ل��ه  ك��ان  اإذا  مب��ا  ال��ت��اأم��ني 

اأن تربم نف�ص العقد  اختيار هذه ال�ضركة دون غريها من ال�ضركات التي ميكنها 

لطالب  ي�ضرح  ب��اأن  قانوين  التزام  عليه  كما  التاأمني،  طالب  مع  ال�ضروط  بنف�ص 

التاأمني �ضبب اختياره لوثيقة التاأمني التي يعر�ضها عليه وما حتتويه من �ضروط 

الوثيقة  تقدمها  التي  والتغطية  ال�ضعر  بني  مقارنة  له  يقدم  واأن  وا�ضتثناءات 

املقرتحة وبني غريها من وثائق التاأمني التي تقدمها �ضركات تاأمني اأخرى )املادة 

10/19 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة 

للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014( وهو مماثل ملا ن�ص عليه ب�ضفة خا�ضة 

قرار جمل�ص اإدارة هيئة التاأمني بدولة الإمارات يف املادة 16من القرار رقم 15 ل�ضنة 

نية  بح�ضن  العقد  تنفيذ  ملبداأ  ين�ضاأ تطبيقاً  اللتزام  اأن مثل هذا  �ضك  2013. ول 

الوارد يف املادة 148مدين م�ضري. 

مسؤولية السمسار عن اختيار نوع التأمين:
التاأمني  طالب  احتياجات  كل  يغطي  تاأمينياً  نوعاً  ال�ضم�ضار  يختار  اأن  يجب   

ن�ضاط و�ضطاء  القواعد احلاكمة ملمار�ضة  9/19 من  )امل��ادة  وتتفق مع تعليماته)1) 

التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014(، فالأ�ضل 

هو قيام ال�ضم�ضار بتحديد نوع التاأمني الذي يتفق مع احتياجات طالب التاأمني، 

اأما اإذا قام طالب التاأمني بتحديد نوع معني من التاأمني يرغب يف اإبرامه حتى 

(((Cass . Civ.I,(3 oct . (987 , R.G.A.T.(987 . 6(8 
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ولو مل يكن هذا التحديد يغطي جميع احتياجاته التاأمينية وكلفه بالبحث عن 

البحث  ال�ضم�ضار م�ضوؤوًل فقط عن  التاأمني، فهنا ي�ضبح  النوع من  لهذا  موؤمن 

عمن يوؤمن هذا النوع من التاأمني، وبالتايل ل يعد م�ضوؤوًل عن عدم تغطية كل 

به، ونف�ص احلكم لو كلفه  لأن��ه نفذ كل ما كلف  التاأمني نظراً  احتياجات طالب 

طالب التاأمني باإبرام العقد مع �ضركة تاأمني معينة فنفذ ال�ضم�ضار هذه التعليمات 

ثم ات�ضح اأن هذه ال�ضركة ل تغطي كل احتياجات طالب التاأمني فاإنه ل ي�ضتطيع 

م�ضاءلة ال�ضم�ضار عن هذا الأمر؛ لأنه نفذ التعليمات ال�ضادرة له )1).

تغطية  تقبل  تاأمني  �ضركة  البحث عن  التاأمني مبجرد  كلفه طالب  لو  بينما 

تاأمني  ال�ضم�ضار م�ضوؤوًل لو ر�ضح �ضركة  املتوقعة، في�ضبح  التاأمينية  كل املخاطر 

اأو حدد نوعاً من التاأمني ل يكفل التغطية الكاملة لحتياجات طالب التاأمني ))).

ونف�ص احلكم ينطبق على ال�ضم�ضار الذي يحث طالب التاأمني على اإبرام نوع 

التاأمني  التي ت�ضيب طالب  الأ�ضرار  يتحمل م�ضوؤولية  فاإنه  التاأمني،  معني من 

الذي اأبرم هذا العقد حتت تاأثري الثقة يف ال�ضم�ضار متى ات�ضح اأن هذا العقد ل 

يغطي كل احتياجات طالب التاأمني ))) .

تاأمينية  تغطية  عن  له  البحث  ال�ضم�ضار  من  التاأمني  طالب  طلب  لو  كذلك 

.(((T.com.Marseille , 24 fév . (930 , Cité par BIGOT et LANGE,Cité , P.225

تأمني  رشكة  لدى  بضائعه  عىل  التأمني  برضورة  السمسار  كلف  قد  التأمني  طالب  أن  يف  الدعوى  هذه  وتلخصت 

إنجليزية  رشكة  مع  تأمني  عقد  إبرام  وتم  التعليامت،  هذه  السمسار  فنفذ  البحري،  النقل  مخاطر  جميع  وضد  إنجليزية 

يف  ضدها  املؤمن  املخاطر  من  العذبة  املياه  تستثني  اإلنجليزية  التأمني  رشكات  أن  اتضح  ولكن  املخاطر،  جميع   ضد 

 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 (988 , R.G.A.T. (988.565.

 Cass.civ.I, 4 mars (986 , R.G.A.T. (986.250

(3(Cass.civ.I,6 nov. (984 , R.G.A.T. (984.3(3. 

Cass.civ.I,26 avril (977 , R.G.A.T. (978.2(9. 
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ت�ضمل احلوادث التي قد حتدث له يف كل دول العامل، فاإن ال�ضم�ضار يرتكب خطاأ 

التغطية  ال��دول من  التي تقع يف بع�ص  ت�ضتثني احل��وادث  تاأمني  اإذا ر�ضح �ضركة 

التاأمينية)1)، كذلك يعترب ال�ضم�ضار مق�ضراً يف اأداء مهمته عندما اطلع على جميع 

تكميلي  بتاأمني  ين�ضحه  ومل  التاأمني،  طالب  عمل  مبكان  حتيط  التي  املخاطر 

)))، كذلك يعترب مق�ضراً متى  يحقق له تغطية جميع املخاطر التي اطلع عليها 

عن  تنازًل  يت�ضمن  م�ضتند  على  التوقيع  بتجنب  التاأمني  طالب  ن�ضح  يف  اأهمل 

تغطية بع�ص املخاطر)))، اأو اأهمل يف عدم ن�ضح طالب التاأمني باإبرام عقد تكميلي 

التاأمني  املطلوب  املخاطر  كل  تغطي  ل  فيها  تو�ضط  التي  الوثيقة  اأن  وجد  متى 

املطلوب  املخاطر  يغطي  تاأمني  باختيار  ال�ضم�ضار  التزام  فاإن  وبالتايل  �ضدها)))، 

التاأمني �ضدها يقرتن باللتزام بتنبيه طالب التاأمني اإىل �ضروط عقد التاأمني 

التي قد تقلل من نطاق هذا ال�ضمان، كذلك يقرتن باللتزام بالتنبيه اإىل اأي ن�ص 

يف الوثيقة ي�ضيب طالب التاأمني ب�ضرر))).

مسؤولية السمسار عن نقل معلومات التأمين:
يقع على عاتق ال�ضم�ضار م�ضوؤولية �ضرعة نقل معلومات التاأمني لكل من طرفيه 

ب�ضدق واأمانة )))، فهو ل ي�ضمن تنفيذ العقد متى اأثبت قيامه بنقل اأوامر طالب 

التاأمني اإىل �ضركة التاأمني، كما اأثبت قيامه بنقل كل ما اأبلغته به �ضركة التاأمني 

اإىل طالب التاأمني، اإل اأنه ي�ضمن اأمام الطرفني �ضحة ما قام بنقله من معلومات، 

كما ي�ضمن التحقق من اأن كل طرف قد علم بكل دقة بطلبات الطرف الآخر، واأنه 

(((Paris, 29 Janv. (986, Jurisdata, n°20353. 

(2(Paris, (6sept. (988, Jurisdata, n°25053.

(3(Paris, (3 fév. (989, Jurisdata, n°2030(.

(4(Paris, 3 mai. (989, Jurisdata, n°22(44. 

(5(Paris, (9avril. (988, Jurisdata, n°04(788.

(6(Paris, 20 Juin (959 , DMF (960. (75 . 
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قد اأقدم على اإبرام العقد حتت تاأثري العلم ال�ضحيح برغبات الطرف الآخر)1).

لذلك يعد ال�ضم�ضار م�ضوؤوًل عن الأ�ضرار التي قد تلحق بطالب التاأمني بالرغم 

من ح�ضن نيته نظراً لعدم نقله الدقيق للموافقة التي اأبداها املوؤمن وما ت�ضمنته 

من حمتويات )))، مما ترتب على تلك املعلومات غري الدقيقة اإقدام طالب التاأمني 

على اإبرام عقد التاأمني حتت تاأثري ما نقله اإليه ال�ضم�ضار من معلومات ))).

ونف�ص امل�ضوؤولية تثور ب�ضدد ال�ضم�ضار الذي اأكد لطالب التاأمني اأنه ح�ضل على 

الظروف  اأن  الرغم من  التاأمني على  موافقة نهائية وغري م�ضروطة من �ضركة 

ال�ضائدة يف املدينة التي �ضيربم فيها من �ضاأنها اأن ت�ضتلزم اإجراءات اإدارية تعترب 

اأن حددها طالب  �ضبق  التي  الق�ضرية  امل��دة  العقد خ��الل  اإب��رام  عقبات قد متنع 

التاأمني لل�ضم�ضار لإب��رام العقد، وهي ظروف وعقبات ل يجوز قبول عدم العلم 

بها من قبل ال�ضم�ضار بو�ضفه �ضخ�ضاً حمرتفاً يف جمال التاأمني، وبالتايل يعترب 

العقد  اإب��رام  اإىل  فدفعه  الظروف  بهذه  التاأمني  طالب  اإخبار  ع��دم  عن  م�ضوؤوًل 

بعد  اإل  للعقد  اإبرامه  عدم  ب�ضبب  ب�ضرر  التاأمني  طالب  اإ�ضابة  عليه  ترتب  مما 

املدة الزمنية التي كان يرغب خاللها يف اإبرامه )))، كذلك يتحمل م�ضوؤولية ترك 

التاأمني هو قبول نهائي لإبرام  ال��راأي املعلن من �ضركة  باأن  العميل يعتقد خطاأ 

العقد على الرغم من �ضهولة اإدراك ال�ضم�ضار كخبري حمرتف اأنه قبول م�ضروط 

ول ميكن اعتباره قبوًل نهائياً ))).

 وميكن كذلك اأن نعترب ال�ضم�ضار مق�ضراً يف اأداء التزامه بالإعالم متى اأخرب 

طالب التاأمني باأنه يجري مفاو�ضات مع وكيل املوؤمن يف الوقت الذي اأهمل فيه 

(((Rquen, 5 mars (953 , Rec . le Havre (953 .2.(78.

(2(Paris, 20Juin (969 , DMF (970. (65. 

(3(Cass.com.,2 avr .(957, BC.3.n°(20.

(4(Paris (6 oct.(967, D.(968.(09. 

(5(Cass.com., (4 Janv. (959 , BC.3.n°23.
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التحقق من هذه ال�ضفة القانونية يف من يفاو�ضه ويف ال�ضالحيات املمنوحة له 

يف تلك املفاو�ضة )1)، كذلك يعترب خمطئاً متى اأخرب طالب التاأمني بقدرته على 

خف�ص مقدار ق�ضط التاأمني رغم اأن املوؤمن اأبلغه اأن �ضعر الق�ضط ثابت ول ميكن 

تخفي�ضه بالن�ضبة للخطر املطلوب التاأمني �ضده))).

 المطلب الثاني
التزام السمسار باإلعالم

 يقع على عاتق ال�ضم�ضار م�ضوؤولية اإعالم ون�ضح طالب التاأمني )))، وهو ملزم 

باأداء هذا اللتزام بكل دقة نظراً لكونه خبرياً يف جمال التاأمني ))).

التاأمني)))، وبالنواحي   وي�ضمل هذا اللتزام الإعالم بقواعد وعادات عمليات 

عملية  وحتكم  التاأمني  ق�ضط  �ضعر  حتديد  حتكم  التي  والقت�ضادية  القانونية 

التاأمني �ضد املخاطر مو�ضوع العقد )))، وي�ضتمر ال�ضم�ضار يف تنفيذ هذا اللتزام 

طوال مدة العقد حيث يخرب طالب التاأمني بكل حقوقه وواجباته جتاه املوؤمن 

اأ�ضا�ضه يف �ضفة الحرتاف  يف كل مرحلة من مراحل العقد. ويجد هذا اللتزام 

�ضفة  توافر  اإىل  اإ�ضافة  التاأمني)))،  جمال  يف  وبخربته  ال�ضم�ضار  لدى  املتوافرة 

الوكيل املاأجور لديه)))، وهو ما يجعله خا�ضعاً لن�ص املادة 705مدين م�ضري التي 

(((Cass.com (8 nov. (958, BC.3. n°395.

(2(Cass.com (5 fév. (96(, BC.3. n°65.

(3(Cass.civ.2., (9 oct.(994,D.(995.499,note GAVARD-GILLES. 

Cass.civ.(,6nov.(984,R.G.A.T.(985.(3.

(4(Patrice FIL , cité, P.79. 

)5)ولقد نصت عىل هذا االلتزام املادة9 من القواعد األخالقية ملزاولة مهنة السمرسة يف فرنسا .

(6(Cass.civ.(,(0déc.(99(, R.G.A.T. (992. (88, obs. D.LANGÈ .

(7(Cass.civ.(, 6 nov.(984, R.G.A.T.(985. (3.

(8(Cass.civ.(, (0 déc.(99(, R.G.A.T.(992. (88.
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تن�ص على التزام الوكيل باأن يوايف املوكل باملعلومات ال�ضرورية عما و�ضل اإليه يف 

تنفيذ الوكالة، ولقد ن�ضت القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار 

الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014 على بع�ص املعلومات التي 

يلتزم الو�ضيط باإبالغ طالب التاأمني بها وهي ما وردت يف املادة 19 حيث تن�ص على 

التزام الو�ضيط باأن يطلع العميل على النقاط الأ�ضا�ضية للوثيقة وما يتعلق منها 

على وجه اخل�ضو�ص مبا يلي:

التي تخ�ضع فيها  باملدة  ال�ضروط اجلوهرية للوثيقة خا�ضة ما يتعلق منها  اأ. 

وثائق التاأمني على احلياة لالإلغاء دون رد اأي جزء من الق�ضط للعميل وقيمة 

الت�ضفية قبل حلول موعد ال�ضتحقاق اأو حتقق اخلطر املوؤمن منه.

يف  ذلك  واأث��ر خمالفة  للممتلكات  الفعلية  بالقيمة  التاأمني  يكون  اأن  وج��وب  ب. 

حالة حتقق اخلطر املوؤمن منه.

وبني  بينها  والعالقة  العميل  على  ال�ضركة  تفر�ضها  قد  التي  التحمل  ن�ضبة  ج. 

�ضعر التغطية.

نطاق التغطية والقيود وال�ضتثناءات وحالت البطالن اأو �ضقوط احلق التي  د. 

قد تت�ضمنها الوثيقة .

وجوب �ضداد ق�ضط التاأمني يف موعده واإل تعر�ضت الوثيقة لالإلغاء. ه�. 

قيمة الت�ضفية قبل حلول موعد ال�ضتحقاق اأو حتقق اخلطر املوؤمن منه. و. 

بتحقيق  ولي�ص  عناية  ببذل  التزام  فهو  لالإعالم  القانونية  الطبيعة  عن  اأم��ا 

ال�ضم�ضار مل يبذل جهده  اأن  التاأمني  يثبت طالب  اأن  بالتايل يكفي  و   ،(1( نتيجة 

اأن  اإث��ب��ات  يكفيه  كما  بهما،  يتمتع  التي  واخل���ربة  الإم��ك��ان��ات  اإىل  بالنظر  ال��ك��ايف 

املعلومات ال�ضرورية التي قدمها له ال�ضم�ضار والالزمة لإبرام عقد التاأمني بها 

(((Patrice FIL , cité, P.(08. 
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نق�ص كبري حتى تثبت م�ضوؤولية ال�ضم�ضار.

اأي�ضاً  املايل هي  ي�ضاره  املوؤمن، ومقدار  واأهلية  بذاتية  التاأمني  فاإعالم طالب 

من قبيل اللتزام ببذل عناية حيثينبغي على ال�ضم�ضار اأن يبذل جهده للوقوف 

على حقيقة هذه املعلومات )1)، ونتيجة لذلك، ل يعترب ال�ضم�ضار م�ضوؤوًل عن عدم 

متكنه من معرفة درجة ي�ضار �ضركة التاأمني رغم بذله كل جهده يف التحري عن 

موقفها املايل)))، كذلك ل ميكن م�ضاءلة ال�ضم�ضار الذي مل يرتكب خطاأ عندما 

اأنها  بعد  فيما  ات�ضح  ثم  كالبنوك  بها  ح�ضل على معلوماته من م�ضادر موثوق 

معلومات غري �ضحيحة )))، كذلك ل ميكن حتميله م�ضوؤولية املعلومات ال�ضحيحة 

التي قدمها لطالب التاأمني ثم تغريت فيما بعد )))؛ لأنه ل ي�ضمن ثباتها وعدم 

تغريها.

بينما يتحمل م�ضوؤولية عدم اإخبار طالب التاأمني باملوقف املايل ال�ضيئ ل�ضركة 

التاأمني متى كان معروفاً لكل من يتعامل يف جمال التاأمني، كما يتحمل م�ضوؤولية 

عدم اإعالم طالب التاأمني ب�ضكوكه جتاه �ضركة التاأمني التي اأعلن طالب التاأمني 

رغبته يف التعاقد معها))).

حتديد  اأو  ا�ضتبعاد  على  التاأمينية  الو�ضاطة  عقد  يف  ين�ص  اأن  ميكن  ولكن 

م�ضوؤولية ال�ضم�ضار عن عدم تنفيذه لاللتزام بالإعالم ب�ضكل كلي اأو جزئي، ولكن 

�ضيبطل هذا الن�ص يف حالة ثبوت غ�ص ال�ضم�ضار اأو خطاأه اجل�ضيم يف تنفيذ هذا 

اللتزام))).

(((Cass.com., (8 oct.(988, D.(989, somm.325. 

(2(J.BIGOT.et.D.LANGE, cité, P.229. 

(3(Paris,22 sept.(970, J.C.P.(970.2.(6527.

(4(Rabat , 28 fév. (936, Gaz.Pal. Maroc. (936. (47. 

(5(Paris , 20 Juill.(933, DH.(934, somm.(8.

(6(Cass.civ.(, (0 nov.(964, J.C.P.(965.2.(398(, note .P.P
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نطاق االلتزام باإلعالم:
اإخبار طالب  ال�ضم�ضار م�ضوؤولية  اللتزام فيقع على عاتق  اأما عن نطاق هذا 

العقد  اإب���رام  التاأمني  �ضركة  قبلت  التي  التاأمني  عملية  خ�ضائ�ص  بكل  التاأمني 

ب�ضددها، بحيث يجعله متب�ضراً بكل ما يتعلق بالعقد الذي �ضيقدم على اإبرامه.

واأن  اإبرامه  املقرتح  العقد  وح��دود  بطبيعة  التاأمني  طالب  باإعالم  يلتزم  فهو 

يحدد له احلالت امل�ضتبعدة من نطاق تطبيق هذا العقد)1)، لذلك يعترب مق�ضراً 

يف اأداء هذا اللتزام متى اأكد لطالب التاأمني اأن وثيقة التاأمني تغطي كل املخاطر 

على الرغم من اأنها مل تكن ت�ضمل ال�ضرقة، اأو يخربه باأن الوثيقة تغطي كل اأنواع 

ال�ضرقة بينما هي يف احلقيقة ت�ضتبعد ال�ضرقة التي حتدث بالإكراه لياًل ))).

عقد  عن  النا�ضئة  التزاماته  بكل  التاأمني  طالب  باإعالم  ال�ضم�ضار  يلتزم  كما 

حتى  البنوك  اأح��د  خزانة  يف  عليها  املوؤمن  املجوهرات  بو�ضع  كاللتزام  التاأمني 

ي�ضتفيد من التاأمني)))، كما ينبغي عليه اأن ينبه طالب التاأمني اإىل اأهمية ال�ضدق 

يف اإعالن املخاطر، واجلزاء الذي قد يتعر�ص له عند الكذب يف اإدلء هذه البيانات، 

امل��رتت��ب على عدم  م��واع��ي��ده، واجل����زاء  الق�ضط يف  ���ض��داد  اأه��م��ي��ة  ل��ه  واأن يو�ضح 

ال�ضداد))).

اإعالم  فاإنه ي�ضبح م�ضوؤوًل عن  التاأمني  ال�ضم�ضار وكياًل عن طالب  واإذا كان   

املوؤمن مبا يعلمه من احلوادث ال�ضابقة التي حدثت لطالب التاأمني )))، ويرتتب 

(((Cass.civ.(, (2 fév.(99(,R.G.A.T. (99(. 436. 

 Cass.civ.(, 27 nov.(990, R.G.A.T.(99(.(80.

 Paris, (3 Juill.(988, Jurisdata, n°24838.

 Cass.civ.(, ,26 avr.(984,R.G.A.T.(985. 4(9.

 .Cass.civ.(,24 mai(989,R.G.A.T. (989.9(0 2). ويف نفس املعنى(Cass.civ.(, 6 nov (984, R.G.A.T. (985.3(3

(3(Cass.civ.(, 27 nov. (990 , RCA(99(.85.

(4(CA Paris . 9 mars (993 , Jurisdata, n° 020993.

(5(Cass.civ.(,26 fév.(99(, R.G.A.T.(99( . 43(, note D. LANGE. 

C A Renes , 4 mai (988, R.G.A.T. (988.48(, obs. GUITTARD
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على تق�ضريه يف اأداء هذا اللتزام نيابة عن عميله اأن ي�ضبح م�ضوؤوًل عن اإبطال 

وثيقة التاأمني لهذا ال�ضبب)1). 

اأن��واع  بع�ص  نطاق  من  حتد  التي  القيود  بكل  باإخباره  ال�ضم�ضار  يلتزم  كذلك 

مدى  يف  يوؤثر  الوثيقة  يف  غام�ص  �ضرط  اأي  له  يو�ضح  اأن  عليه  كما  التاأمني)))، 

ال�ضمان ))).

كذلك يف حالة اكتتاب عدة موؤمنني يف حتمل اخلطر املوؤمن منه فعلى ال�ضم�ضار 

اأن ُيخطر طالب التاأمني باأي تعديالت قد تعر�ص بهذا اخل�ضو�ص )املادة 12 من 

للرقابة  العامة  الهيئة  بقرار  التاأمني  و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد 

املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014( وعليه اأن يبادر فوراً باإعالمه بان�ضحاب اأي من 

املوؤمنني من عملية التاأمني، وعليه كذلك اأن يبادر بالبحث عن موؤمن اآخر يحل 

حمله واإل اعترب مق�ضراً يف اأداء التزامه بالإعالم))).

 كذلك عليه التزام باإعالم امل�ضتاأمن اأن املبلغ امل�ضدد كق�ضط غري كاف، واأن عليه 

تكملة هذا املبلغ واإل تعر�ص لعقاب املوؤمن)))، كذلك يلتزم بتو�ضيح �ضروط التاأمني 

ك�ضرورة حتديد نوع ال�ضيارة وتاريخ �ضنعها يف حالة التاأمني عليها �ضد ال�ضرقة، 

كذلك لو ات�ضح عدم علم طالب التاأمني لقيمة املال املوؤمن عليه مما يكون من 

�ضاأنه التاأثري يف مقدار مبلغ التاأمني الذي يتحدد ب�ضكل يتنا�ضب مع قيمة املال 

مو�ضوع التاأمني، فيلتزم ال�ضم�ضار بتنبيهه اإىل القيمة احلقيقية للمال، والرقم 

))) د. نزيه املهدي- عقد التأمني – مع أحدث التطبيقات املعارصة للتأمني من الناحيتني القانونية والفنية – دار النهضة العربية 

996) – ص 25)، 26) .

د. محمد شكري رسور – رشح أحكام عقد التأمني – الجزء األول األحكام العامة – دار النهضة العربية )200 – ص 252، 253 .

(2( CA Bordeaux, ((Juin (992 , Jurisdata,n° 04625( . 

 CA Bordeaux, 30Janv (992 , Jurisdata,n° 043749 . 

(3(CA Paris, 3( oct (990 , Jurisdata,n° 02575( . 

(4(C A Paris , 9 nov (990 , Jurisdata,n° 025750 .

(5(Paris, 29 sept (989 , Jurisdata,n° 025056 . 
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املتوقع ملبلغ التاأمني، واأن يو�ضح له اأثر خمالفة ذكر حقيقة القيمة يف حالة حتقق 

اخلطر املوؤمن منه، واإذا مل تكن خربة ال�ضم�ضار كافية لتقدير القيمة احلقيقية 

للمال املوؤمن عليه مما قد يوؤدي اإىل تقليل هذه القيمة دون ق�ضد، فينبغي عليه 

يف هذه احلالة اأن ميتنع ع�ن القيام بهذا التقدير)1)، وينبغي عليه اأن يوجه ط�الب 

التاأمني اإل�ى وج�وب ال�ضتعانة با�ضت�ضاري متخ�ض�ص يف التاأمني؛ لأن هذا التقدير 

يجاوز معلوماته )املادة 8/19 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني 

بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014(، ولكن لي�ص معنى 

اإلغاء التزام ال�ضم�ضار بالإعالم لأنه يظل م�ضوؤوًل عن تنبيه طالب التاأمني  هذا 

وتوجيهه اإىل ال�ضت�ضارى الذي يقدر على القيام مبهمة تقدير املال ))).

واأي�ضاً لو رف�ص املوؤمن قبول التاأمني �ضد خطر جديد، اأو �ضد خطر تفاقم 

الوثيقة  ك��ان��ت  ل��و  ك��ذل��ك   ،((( ب��ذل��ك  امل�����ض��ت��اأم��ن  ُي��ع��ل��م  اأن  ال�ضم�ضار  ع��ل��ى  فيجب 

ب��اإع��الم  ال�ضم�ضار  فيلتزم  ال�ضمني  للتجديد  ق��اب��ل��ة  غ��ري  حم���ددة  مل���دة  م��ربم��ة 

بالتجديد  ل��ه  الن�ضح  وت��وج��ي��ه  الن��ت��ه��اء  م��وع��د  اإىل  وتنبيهه  ب��ذل��ك  امل�����ض��ت��اأم��ن 

ال�����ض��ري��ح اأو ب����اإب����رام وث��ي��ق��ة اأخ������رى، ك��ذل��ك ع��ل��ي��ه ت��ن��ب��ي��ه��ه مب��واع��ي��د ال��ت��ق��ادم 

بالو�ضائل  ال��ت��ق��ادم  ه��ذا  كيفية قطع  ع��ن  الن�ضح  ل��ه  وي��ق��دم  ب��ال��ت��اأم��ني  اخل��ا���ض��ة 

 ال��ق��ان��ون��ي��ة )))، ك��ذل��ك ي��ل��ت��زم ب��اإع��الم امل�����ض��ت��اأم��ن بكيفية اإخ��ب��ار امل��وؤم��ن ب��ح��دوث 

اخلطر املوؤمن منه وتنبيهه اإىل خطورة التاأخر يف الإخبار بذلك، واإمكانية �ضقوط 

حقه يف مبلغ التاأمني)))، فتثور امل�ضوؤولية املدنية لل�ضم�ضار متى ترتب على ما نقله 

من معلومات خاطئة اأي �ضرر، كرف�ص املوؤمن اإبرام عقد التاأمني، كاأن يبلغ املوؤمن 

(((Cass.civ.(, (9 Janv. (994, R.G.A.T. (994. 906, obs. LANGÉ.

(2(Cass.civ.(, 3 déc.(974, R.G.A.T. (975.5(5, note J.B. 

(3(Besancon , 7 Juin (937, R.G.A.T. (938. (69. 

(4(C A Bourges , 7 déc. (987, Jurisdata, n° 04986( 

(5(Cass. Civ.(, (2 fév . (99(, R.G.A.T (99(. 436, note D.LANGÉ.
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باأن اأنظمة الإنذار �ضد احلريق يف امل�ضنع املوؤمن عليه تعمل ب�ضكل منتظم، بينما 

العقد)1)، كذلك  اإب��رام هذا  اأنها ل تعمل فيتحمل م�ضوؤولية عدم  كان يعلم يقيناً 

يتحمل م�ضوؤولية عدم اإخبار املوؤمن باأن املنزل املوؤمن عليه موؤجر للغري مما كان 

التاأمني، ويف جميع الأح��وال يقع على عاتق طالب  ي�ضتلزم تخفي�ص قيمة مبلغ 

التاأمني اإثبات عدم �ضحة املعلومات التي اأبلغه بها ال�ضم�ضار)))، اأو بعدم دقتها)))، 

حتى تثبت امل�ضوؤولية املدنية لل�ضم�ضار عن الأ�ضرار التي حلقت به.

 المطلب الثالث
التزام السمسار بالنصح

اإ�ضدار  يلتزم ال�ضم�ضار باأن يقدم للعميل اخلدمة التاأمينية املنا�ضبة �ضواء قبل 

وثيقة التاأمني اأو بعد اإ�ضدارها، وعليه معاونته يف حل اأي م�ضكلة قد يواجهها، وذلك 

الن�ضح  بتوجيه  ال�ضم�ضار  يلتزم  ولذلك  التاأمني  عقد  �ضروط  مع  يتعار�ص  ل  مبا 

من   19 امل��ادة   ( التاأمني  عقد  تنفيذ  اأو  بانعقاد  يتعلق  فيما  �ضواء  التاأمني  لطالب 

القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية 

امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014 م، واملادة 15 من القرار رقم 15 ل�ضنة 2013 م، ب�ضاأن نظام 

و�ضطاء التاأمني ال�ضادر عن جمل�ص اإدارة هيئة التاأمني بالإمارات، واملادة الثالثة من 

(((Cass.civ.(, 8 Juill. (986, R.G.A.T. (986. 624. 

(2( Cass.civ.(,24 mai (989.R.G.A.T.(989.9(2,note PAUFFIN De Saint – Morel.

Paris, (9fév. (987 , Jurisdata, n°020996

(3(TGI Saverne , (8 nov.(989, Jurisdata,n°04((65. 

 Cass.civ.(, (3 oct. (987,R.G.A.T.(987. 6(8. 

TGI st Dié, 4 juill. (986, jurisdata, no 050537. 

T. Com. Antibes, 7 mai (982, jurisdata, no 04222(. 

Cass. Civ. (, 26 avr. (977, R.G.A.T. (978. 2(9. 

Cass. Civ. (, (5 fév. (966, R.G.A.T. (967. 54.

Cass. Civ. (, (0 nov. (964, R.G.A.T. (965. (75. 
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القواعد الأخالقية املنظمة ملمار�ضة مهنة الو�ضاطة التاأمينية يف فرن�ضا(.

ول �ضك اأن اللتزام بالن�ضح يظهر بو�ضوح عندما يكون ال�ضم�ضار وكياًل لطالب 

التاأمني)1) حيث ي�ضبح مكلفاً بالتفاو�ص نيابة عنه حول الوثيقة املزمع اإبرامها )))، 

فيلتزم يف هذه احلالة بتوجيه الن�ضح وامل�ضورة له، لأن طالب التاأمني ما جلاأ اإليه 

اإل حلاجته اإىل احل�ضول على ن�ضحه وم�ضورته)))، وبالتايل عليه اأن ير�ضد العميل 

اإىل التغطية التاأمينية التي تالئم احتياجاته واإمكاناته املادية، وهذا الإر�ضاد هو 

الذي يق�ضده امل�ضرع بالن�ص على واجب توجيه الن�ضح وامل�ضورة لطالب التاأمني، 

كما اأن ما يقوم به ال�ضم�ضار من تفاو�ص ل�ضالح طالب التاأمني يعطي له �ضمانة 

كبرية يف احل�ضول على عقد يويف باحتياجاته التاأمينية ))).

اأننا ميكننا  اإل  اأن اللتزام بالإعالم يقرتن دائماً مع اللتزام بالن�ضح   ورغم 

اأن ن�ضع حدوداً تف�ضل بينهما، فيمكننا اأن نعرب عن اللتزام بالإعالم باأنه اإخبار 

طالب التاأمني عن وجود اأو عدم وجود �ضيء ما، بينما نعرب عن اللتزام بالن�ضح 

باأنه اإخبار طالب التاأمني مبا يجب اأن يفعل اأو ل يفعل، وبالتايل نرى اأن التزام 

الن�ضح يعترب تدخاًل مبا�ضراً من ال�ضم�ضار يف عملية التاأمني؛ لأن ن�ضائحه تلقى يف 

الغالب ا�ضتجابة من طالب التاأمني الذي جلاأ اإليه للح�ضول على ن�ضحه وخربته 

يف  خطاأه  اأو  ال�ضم�ضار  تق�ضري  ف��اإن  وبالتايل  التاأمني،  عقد  اإب��رام  على  مل�ضاعدته 

توجيه الن�ضح ميكن اأن يرتتب عليه �ضرر كبري لطالب التاأمني )))، ولهذا ينبغي 

اإل  التاأمني  )))، ل يوجه طالب  �ضادقاً  ونا�ضحاً  اأميناً  ال�ضم�ضار مر�ضداً  يكون  اأن 

((( Cass. Civ. (, (0 déc. (99(, R.G.A.T. (992. (88, obs. LANGÈ.

 Cass. Civ. (, (0 nov. (964, Ass. Franc. (965. 26. 

(2(Cass. Civ. (. 20 déc. (994, R.G.A.T. (995. (88.

(3(Cass. Civ. (, 24 mai (989, R.G.A.T. (989. 9((.

 Cass. Civ. (, 6 nov. (984, R.G.A.T. (985. 3(3. 

(4( Cass. Civ. (, 8 juill. (986, R.G.A.T. (986. 624, note. P.S.M.

(5( J. BIGOT et D. LANGÈ, cité, p. 235.

(6(Cass. Civ. (, (0 nov. (964, J.C.P. (965. 2. (398(, note p. p.
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للنحو الذي يراه �ضحيحاً معتمداً يف هذا على خربته املهنية وما يح�ضل عليه من 

معلومات واإل اأ�ضبح م�ضوؤوًل عن الأ�ضرار التي تلحق بطالب التاأمني )1).

تنفيذ االلتزام بالنصح في مرحلة اختيار المؤمن وتحديد الضمان:
 على ال�ضم�ضار اأن يوجه طالب التاأمني اإىل �ضركة التاأمني التي ميكنها تغطية 

طالب  منه  يطلبه  مبا  ه��ذا  يف  متقيداً  امل��ادي��ة  اإمكاناته  مع  وت��ت��الءم  احتياجاته 

التاأمني )املادة 9/19 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار 

اأن  عليه  وبالتايل   ،)  2014 ل�ضنة   23 رق��م  امل�ضرية  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة 

ين�ضحه بعدم قبول اقرتاح معرو�ص عليه من اأحد مندوبي �ضركة تاأمني متى راأى 

اأنه ل يغطي كل الحتياجات التاأمينية لطالب التاأمني، كما عليه واجب الن�ضح 

ب�ضرورة اإجراء نوع معني من التاأمني، اأو اإجراء تاأمني تكميلي))).

طالب  اإر�ضاد  عن  امتنع  متى  بالن�ضح  بالتزامه  خماًل  ال�ضم�ضار  يعترب  ولهذا 

ال��ت��اأم��ني ب�����ض��دد ع��ق��د ت��اأم��ني م��زم��ع اإب���رام���ه ع��ل��ى ح�����ض��ان ي�����ض��ارك يف امل�ضابقات 

الريا�ضية، فقد كان العقد املقرتح ي�ضتبعد من التاأمني احلوادث التي تقع اأثناء 

املطلوب  احل�ضان  لها  يتعر�ص  قد  التي  الغالبة  احل���وادث  وه��ي  اخليل  �ضباقات 

ف��اإن  وبالتايل  خطر،  اأه��م  �ضمان  م��ن  التاأمني  طالب  يحرم  مم��ا  عليه،  التاأمني 

يعترب  امل�ضتبعد  لل�ضمان  العقد  ا�ضتمال  ب�ضرورة  ن�ضحه  عن  ال�ضم�ضار  امتناع 

تق�ضرياً منه يف اأداء واجبه )))، كذلك يعترب مق�ضراً متى امتنع عن تقدمي الن�ضح 

التاأمني  اإىل �ضرورة  معمارياً، ومل يوجهه  يعمل مهند�ضاً  الذي  التاأمني  لطالب 

�ضد امل�ضوؤولية الع�ضرية ))).

((( Cass. Com., (7 juin (997, R.G.D.A. (997. ((03. obs. LATRON.

 Cass. Com., 2 avr. (996. D. (996. 559, note DELEBECQUE.

(2(Paris, 28 oct. (992, Jurisdata, no 024(73.

(3(Paris, (5 fév. (984, Jurisdata, no 02(07(. 

(4(Paris, 6 mai (98(, G. P. (98(. 2. Somm. Pan. 346.
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كما يربز دور هذا اللتزام عندما يرغب امل�ضتاأمن يف ا�ضتبدال وثيقة التاأمني 

درا�ضة  الوثيقتني  درا�ضة  م�ضوؤولية  ال�ضم�ضار  فيتحمل  جديدة،  بوثيقة  القائمة 

حلجم  تخفي�ضاً  تت�ضمن  ل  اجل��دي��دة  الوثيقة  ك��ان��ت  اإذا  مم��ا  للتحقق  مقارنة 

ال�ضمان الوارد يف الوثيقة القائمة، ثم عليه اأن ين�ضح امل�ضتاأمن مبا اإذا كان ينبغي 

قبول الوثيقة اجلديدة اأم الإبقاء على الوثيقة القائمة )1).

تنفيذ االلتزام بالنصح في مرحلة تنفيذ العقد:
اإىل  امل�ضتاأمن  توجيه  يف  بالن�ضح  الل��ت��زام  ي��ربز  ال��ت��اأم��ني  عقد  تنفيذ  اأث��ن��اء 

لل�ضداد،  موعد  واآخر  املطلوب،  الق�ضط  كقيمة  العقدية  التزاماته  تنفيذ  �ضرورة 

واإىل �ضرورة الإف�ضاح عن اأي متغريات تكون قد حدثت على حجم اخلطر املوؤمن 

امل�ضتاأمن ب�ضرورة ذكر  اأن ين�ضح  املوؤمن منه عليه  منه، ويف حالة حتقق اخلطر 

البيانات احلقيقية اخلا�ضة بذلك )))، كما ينبهه اإىل وجوب ا�ضتيفاء اأي بيانات مل 

تذكر يف طلب �ضرف التعوي�ص، كذلك عليه اأن ين�ضحه باأداء اللتزامات اخلا�ضة 

مبتطلبات جتديد الوثيقة واأن ينبهه اإىل موعد التجديد.

ولو اأراد امل�ضتاأمن �ضداد اأق�ضاط التاأمني على دفعات، فيجب على ال�ضم�ضار اأن 

يتحقق مما اإذا كانت الدفعات املدفوعة تغطي الأق�ضاط التي حل موعدها، وعليه 

اأن يحذر امل�ضتاأمن من اأن نق�ص املبالغ املدفوعة عن قيمة هذه الأق�ضاط يعر�ضه 

اإعالن  التاأمني قبول  �ضركات  اإح��دى  لو رف�ضت  التاأمني)))، كذلك  اإيقاف  خلطر 

اخلطر املقدم من طالب التاأمني، فعلى ال�ضم�ضار اأن ين�ضحه ب�ضرورة تغيري هذا 

)))، لأنه ملتزم  الإع��الن عند تقدميه ل�ضركة تاأمني اأخرى حتى يحظى بالقبول 

(((Cass. Civ. (, (8 fév. (997, RCA (997. (82. 

 Paris, (4 déc. (990, Jurisdata, no 020465. 

(2( Paris, 6nov. (99(, Jurisdata, no 024630.

(3( Paris, 2 juin (987, Jurisdata, no 023850.

(4( Cass. Civ. (, (5 fév. (978, R.G.A.T. (979. 67. 



60

توؤثر يف  التي قد  ال�ضحيحة  بالبيانات  الإدلء  اإىل وجوب  التاأمني  بتنبيه طالب 

قرار �ضركة التاأمني بقبول اقرتاح التاأمني اأو رف�ضه، واأثر خمالفة ذلك يف حالة 

حتقق اخلطر املوؤمن منه، كما عليه اأن يوجهه اإىل وجوب ا�ضتكمال البيانات التي 

اأن ينبهه اإىل مدد التقادم واأن يقدم له الن�ضح حول  اأغفل ا�ضتيفاءها، كما عليه 

كيفية قطع هذا التقادم حتى يتجنب الأ�ضرار النا�ضئة عن ذلك)1)، كذلك عليه اأن 

يقدم له الن�ضح بعدم قبول تعوي�ص ناق�ص عن حجم ال�ضرر الذي اأ�ضابه))).

ب�ضبب  اإل  ال�ضم�ضار  مع  الو�ضاطة  عقد  ي��ربم  مل  التاأمني  طالب  اأن  �ضك  ول 

احرتاف ذلك الأخري لتقدمي الن�ضح وامل�ضورة القانونية والفنية يف جمال التاأمني، 

اأن ينجز هذا اللتزام واإل حتمل م�ضوؤولية ما قد ي�ضيب  فينبغي على ال�ضم�ضار 

طالب التاأمني من �ضرر نتيجة التق�ضري يف اأداء هذا اللتزام ))).

 المطلب الرابع
التزام السمسار بالمساعدة

يتمثل هذا اللتزام يف م�ضاعدة امل�ضتاأمن على كل مراحل عقد التاأمني، بدءاً 

من مرحلة انعقاده بتجهيز امل�ضتندات وا�ضتيفاء بيانات طلب التاأمني، ويف �ضداد 

اأو  املبالغ  بجميع  التاأمني  �ضركة  من  معتمد  اإي�ضال  على  واحل�ضول  الأق�ضاط 

ال�ضيكات التي يتم �ضدادها حتت ح�ضاب ق�ضط التاأمني وهو ما ن�ضت عليه املادة 16 

من القرار رقم 15 ل�ضنة 2013، ال�ضادر من هيئة التاأمني الإماراتية واملادة 15/19 

من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة 

((( Paris, 3 juill. (99(, Jurisdata, no 023((2. 

 Cass. Civ. (, 24 mai (965, R.G.A.T. (966. 204, note A.B.

(2( Paris, 3( mars (993, Jurisdata, no 022599.

)3) د/ نزيه املهدي – املرجع السابق – ص 209، 0)2.
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املوؤمن منه  2014، وكذلك يف مرحلة حتقق اخلطر  23 ل�ضنة  امل�ضرية رقم  املالية 

في�ضاعد امل�ضتاأمن يف ذكر البيانات ال�ضحيحة اخلا�ضة باخلطر، واأي�ضاً م�ضاعدته 

على الدفاع عن حقوقه يف مواجهة املوؤمن )1).

 وميكن القول اإنَّ هذا اللتزام نوع من اللتزام بالن�ضح، ولكن ميكننا اأن نلم�ص 

اختالفاً وا�ضحاً يف طبيعة كل من اللتزامني، وذلك لأن اللتزام بامل�ضاعدة يذهب 

اإىل مدى اأبعد من ذلك الذي يذهب اإليه اللتزام بالن�ضح، كما يذهب اإىل مدى 

اأبعد من اللتزام بالإعالم))).

التاأمني من طالب  العقد قد ت�ضتلزم �ضركة  اإب��رام  ال�ضابقة على  املرحلة  ففي 

التاأمني تنفيذ بع�ص الإج��راءات، فيجب على ال�ضم�ضار اأن يقوم مب�ضاعدة طالب 

التاأمني على حتقيقها، وذلك كاأن يقدم ل�ضركة التاأمني يف اأ�ضرع وقت �ضهادة تفيد 

ال�ضرقة)))،  خماطر  لتغطية  ا�ضتلزمته  ما  مع  ال�ضرقة  �ضد  الإن��ذار  نظام  تطابق 

كذلك تربز امل�ضاعدة عندما ي�ضارك طالب التاأمني يف ا�ضتيعاب ال�ضروط الواردة 

التغطية  ملزايا  مقلاًل  ي��راه  �ضرط  اأي  على  املوافقة  ع��دم  منه  فيطلب  بالوثيقة 

التاأمينية اأو يهدر قيمتها )))، اأي�ضاً يربز دور امل�ضاعدة عندما يبلغ املوؤمن معلومات 

دقيقة لرتتب  تكن  لو مل  املعلومات  لأن  منه،  املوؤمن  ح��دوث اخلطر  دقيقة عن 

عليها تخفي�ص مبلغ التاأمني املدفوع للم�ضتاأمن))).

ويبدو لنا اأن اللتزام بامل�ضاعدة الذي يتحمل ال�ضم�ضار م�ضوؤولية اإجنازه يحقق 

مراحل  كل  يف  امل�ضتاأمن  يعاون  ك��ان  لو  لأن��ه  وامل�ضتاأمن،  املوؤمن  من  كل  م�ضلحة 

((( Paris, (7 mars (995, RCA (995. 287.

 Cass. Civ. (, 5 fév. (99(, RCA (99(. 365.

(2( J. BIGOT et D. LANGÈ, cité, p. 238. 

(3( Paris, 24 fév. (982, Jurisdata, no 020897.

(4(Toulouse, 25 fév. (99(, Jurisdata, no 050844. 

 Paris, 7 mai (95(, G.P. (95(. 2. 25..

(5( Cass. Civ. (, (0 juill. (973, R.G.A.T. (974. 206.
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عملية التاأمني فاإنه يف نف�ص الوقت يقدم م�ضاعدته للموؤمن، ومن اأهم التطبيقات 

على ذلك فاإنه وفقاً لن�ص املادة 16/19 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء 

التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014، والفقرة 

11 من املادة 16 من القرار رقم 15 ل�ضنة 2013، ال�ضادر من هيئة التاأمني الإماراتية 

املوؤمن منه بالتنبيه عليه  امل�ضتاأمن عند حتقق اخلطر  اأن ي�ضاعد  ال�ضم�ضار  على 

ب�ضرورة ذكر البيانات احلقيقية اخلا�ضة بذلك ولتحقيق ذلك يوجهه اإىل ا�ضتيفاء 

�ضيقدم  ف��اإن��ه  ال��وق��ت  نف�ص  ويف  التعوي�ص،  ���ض��رف  طلب  يف  ت��ذك��ر  مل  بيانات  اأي 

امل�ضتاأمن  من  املقدمة  التعوي�ص  مطالبات  اأن  من  بالتحقق  للموؤمن  م�ضاعدته 

حقيقية واأن امل�ضتندات املرفقة بها �ضليمة واأنها قدمت فور وقوع احلادث املوؤمن 

منه، وعليه كذلك اإذا ت�ضكك يف �ضحة املعلومات الواردة يف طلب التعوي�ص اأو اأن 

امل�ضتندات املرفقة غري �ضليمة اأو ناق�ضة فعلية اإبالغ املوؤمن فوراً لوقف اإجراءات 

�ضرف التعوي�ص )املادة 18 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني 

بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014(، ففي هذه احلالة 

قدم ال�ضم�ضار م�ضاعدته للموؤمن رغم اأنه وكيل عن امل�ضتاأمن وميثل م�ضاحله اإل 

اأي ال�ضم�ضار  18 �ضالفة الذكر توجه خطابها لكل و�ضطاء التاأمني؛  اأن ن�ص املادة 

باإعالن طلب  التزامه  اأداء  ال�ضم�ضار قد ق�ضر يف  باأن  املوؤمن، ولهذا حكم  ووكيل 

التعوي�ص متى كان ي�ضتطيع التحقق من �ضحة البيانات التي اأخطاأ امل�ضتاأمن عند 

كتابتها يف طلب التعوي�ص )1)، اأي اأن دوره كوكيل عن امل�ضتاأمن ل مينعه من اأداء 

واجبه بح�ضن نية فيو�ضح للم�ضتاأمن الأخطاء التي �ضدرت منه، ويف نف�ص الوقت 

ينبه املوؤمن اإىل اأية معلومات غري �ضحيحة توؤثر يف قراره عند دفع مبلغ التاأمني.

ول �ضك اأن اللتزام بامل�ضاعدة يزداد مداه عندما يفو�ص امل�ضتاأمن ال�ضم�ضار يف 

اإع��داد طلب التعوي�ص واإب��الغ املوؤمن بكل  اإدارة عملية التاأمني مبا تت�ضمنه من 

(((Cass.Civ. (, (0 déc. (99(, R.G.A.T. (992. (88, obs. LANGÈ.
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معلومات احلادث املوؤمن �ضده، لأنه يف هذه احلال �ضيتحمل امل�ضوؤولية كاملة عن 

عليه  كما  الدقة)1)،  مبنتهى  للموؤمن  واإبالغها  البيانات  هذه  �ضحة  من  التحقق 

واجب البحث عن كل العنا�ضر والظروف التي قد توؤثر يف تقييم احلادث)))، لأنه 

خبري يف جمال التاأمني وميار�ص عمله كوكيل ماأجور ويلتزم بح�ضن اأداء واجباته، 

اأو غري  ناق�ضة  باأي معلومات  املوؤمن  باإبالغ  القيام  �ضيتحمل م�ضوؤولية  وبالتايل 

�ضحيحة)))، كذلك ميتد هذا اللتزام اإىل م�ضاعدة املوؤمن باإخباره بكل ما يعرفه 

عن احلوادث ال�ضابقة التي حدثت للم�ضتاأمن حتى يتفادى حتمل م�ضوؤولية اإلغاء 

للتزامه  موؤدياً  ال�ضم�ضار  ُيعد  كما  الواجب)))،  هذا  يف  التق�ضري  ب�ضبب  الوثيقة 

حدود  اإىل  التو�ضل  على  وم�ضاعدته  املوؤمن  اأعمال  مبتابعة  ق��ام  متى  بامل�ضاعدة 

الأخطار املوؤمن منها، وكذلك حتديد مقدار الق�ضط، ومدة العقد، وتذليل جميع 

العقبات حتى يتم توقيع عقد التاأمني من الطرفني ))). ولميكن اعتبار ال�ضم�ضار 

اأثبت  اإذا  �ضحيحة  غري  معلومات  املوؤمن  اأبلغ  متى  اللتزام  هذا  اأداء  يف  مق�ضراً 

اأم��ام وكيله؛ لأن  اأو  املوؤمن  اأم��ام  املعلومات  اأعلن موافقته على هذه  امل�ضتاأمن  اأن 

)))، حيث  اأ�ضرار  امل�ضتاأمن ي�ضبح وحده م�ضوؤوًل عنها وعن ما يرتتب عليها من 

ا�ضتغرق خطوؤه خطاأ ال�ضم�ضار الذي مل يتحقق من �ضحة هذه املعلومات ا�ضتناداً 

اإىل التاأكيد ال�ضادر من امل�ضتاأمن.

((( Cass. Civ. (, (7 mai (982, D. (982. IR. 45(. 

(2( T. Com. Paris, (0 fév. (992, Jurisdata, no 040094.

(3( Rennes, 4 mai (988, R.G.A.T. (988. 48(, note M. GUITTARD.

 Cass. Civ. (, 9 déc. (986, R.G.A.T. (987. (62.

 Cass. Civ., 8 juill. (986, R.G.A.T. (986. 623, note P.S.M

Cass. Civ. (, (9 janv. (983, R.G.A.T. (983. 508. 

 Cass. Civ. (, 25 juin (956, R.G.A.T. (956. 256.

(4( Cass. Civ. (, 26 fév. (99(, R.G.A.T. (99(. 43(, note LANGÈ.

(5( Cass. Civ. (, (0 déc. (99(, R.G.A.T. (992. (88, obs. LANGÈ.

Cass. Civ. (, 23 fév. (97(, R.G.A.T. (97(. 498.

(6( Cass. Civ. (, 8 nov. (989, R.G.A.T. (990. 2(3, note MARGEAT et LANDEL. 
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تطبيق االلتزام بالمساعدة في مجال الفحص:
اإذا كان املوؤمن قد قبل القرتاحات   يتحمل ال�ضم�ضار م�ضوؤولية التحقق مما 

بتغطيه  �ضيقوم  ك���ان  اإذا  وم���ا  ال��ت��اأم��ني،  ط��ل��ب  ال��ت��اأم��ني يف  ط��ال��ب  ال��ت��ي عر�ضها 

املخاطر)1)، كما عليه اأن يبادر ب�ضرعة اإخبار طالب التاأمني بنتيجة ما تو�ضل اإليه 

من قبول اأو رف�ص، كما عليه يف نف�ص الوقت اأن يتحقق من توافر جميع ال�ضروط 

املطلوبة لتغطية املخاطر )))، و بالتايل يعترب خماًل باأداء التزامه بامل�ضاعدة متى 

اأكد للموؤمن – على خالف احلقيقة – اأن هذه ال�ضروط قد توافرت باأكملها )))، اأو 

اإذا قام باإخفاء احلوادث ال�ضابقة التي حدثت لطالب التاأمني متى كان من �ضاأنها 

اأن توؤثر يف قبول اأو رف�ص التاأمني ))).

وبالتايل يتحمل ال�ضم�ضار م�ضوؤولية م�ضاعدة كل من املوؤمن وامل�ضتاأمن بفح�ص 

كل ما ت�ضتلزمه عملية التاأمني من م�ضتندات، ولكن ثار الت�ضاوؤل حول مدى التزام 

تتفق مع  قيادة  لرخ�ضة  التاأمني  التحقق من حيازة طالب  ال�ضم�ضار مب�ضوؤولية 

طبيعة ال�ضيارة املوؤمن عليها، فوجدنا اأحكاماً تذهب اإىل خروج هذا الفح�ص من 

نطاق التزام ال�ضم�ضار بامل�ضاعدة)))، ولكن اإذا ات�ضح اأنه كان يعلم بعدم التنا�ضب بني 

رخ�ضة القيادة وطبيعة ال�ضيارة فيقع عليه واجب تنبيه طالب التاأمني اإىل عدم 

بعملية  �ضتلحق  التي  املخاطر  له  يو�ضح  اأن  وعليه  الرخ�ضة  بهذه  ال�ضيارة  قيادة 

التاأمني نتيجة عدم التنا�ضب)))، بينما اجتهت بع�ص الأحكام الأخرى اإىل القول اإنَّ 

ال�ضم�ضار م�ضوؤول عن طلب روؤية رخ�ضة القيادة حتى يتحقق مما اإذا كانت تتنا�ضب 

((( Cass. Civ. (, 24 mars (992, R.G.A.T. (992. 4((, note LANGÈ. 

(2( Cass. Civ. (, 24 mai (965, BC. (. no 327.

(3( Cass. Civ., (9 janv. (983, R.G.A.T. (983. 508.

(4( Cass. Civ. (, 30 déc. (99(, RCA (992. ((2. 

(5( Cass. Civ. (, 3 mai (979, R.G.A.T. (980. (85. 

(6( CA Orléans, (9 juin (987, G.P. 2 sept. (987.
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غري  ت�ضدد  فيه  احلكم  هذا  مثل  اأن  لنا  يبدو  ولكن  عليها)1)،  املوؤمن  ال�ضيارة  مع 

مقبول ونرى اأنه يكفي قيام ال�ضم�ضار بتنبيه طالب التاأمني اإىل �ضرورة التنا�ضب 

بني الرخ�ضة وطبيعة ال�ضيارة، ويف هذه احلالة يتحمل طالب التاأمني م�ضوؤولية 

اإخفاء حقيقة عدم التنا�ضب عن املوؤمن مما يجعله �ضيئ النية عند اإبرامه لعقد 

�ضوء  النا�ضئة عن  الأ�ضرار  م�ضوؤولية  يتحمل وحده  اأن  ينبغي  وبالتايل  التاأمني، 

نيته؛ لأن عقد التاأمني من العقود التي ل تتطلب جمرد ح�ضن النية عند اإبرامها 

ولكنها تتطلب ح�ضن النية ال�ضديد ب�ضبب طبيعته اخلا�ضة، واأنه يعتمد اعتماداً 

القانون  التاأمني، وبالتايل فاإن  التي يعلنها طالب  املعلومات والبيانات  كلياً على 

يلزمه عند الإدلء بتلك البيانات مبراعاة ح�ضن النية بحر�ص وعناية �ضديدين))).

وثيقة  درا���ض��ة  عند  ال�ضم�ضار  من  خا�ضة  يقظة  ي�ضتلزم  بامل�ضاعدة  فاللتزام 

م�ضوؤوًل  ال�ضم�ضار  اعتبار  ميكن  وبالتايل  ���ض��روط،  من  حتويه  ما  وك��ل  التاأمني 

عن تق�ضريه الذي اأدى لتوقيع امل�ضتاأمن على وثيقة ل تت�ضمن قابلية امتدادها 

لت�ضمل تغطية لكل املخاطر التي يحتاج امل�ضتاأمن اإىل التاأمني �ضدها، كما يعترب 

م�ضوؤوًل عن التق�ضري يف البحث عن موؤمن اآخر يقبل تغطية كل املخاطر ))).

فلو كنا ب�ضدد عقد تاأمني ي�ضتبعد من نطاقه املنقولت املوؤجرة، فيجب على 

اإيجار  عقد  اإن��ه��اء  على  وامل�����ض��ورة،  بالن�ضح  التاأمني  طالب  ي�ضاعد  اأن  ال�ضم�ضار 

ملتزماً  ك��ان  متى  ال��ت��اأم��ني  عقد  ن��ط��اق  يف  اإدخ��ال��ه��ا  م��ن  يتمكن  حتى  منقولته، 

مبقت�ضى عقد الو�ضاطة مب�ضاعدته يف التاأمني على كل منقولته))).

((( Cass. Civ. (, 3 janv. (985, Argus, (985-(7. 

)2))) د/ نزيه املهدي – املرجع السابق – ص 225، 226

(3(T. Civ. Bourg – en – Bresse, 3 mai (955, J.C.P. (955. 2. 88(5. 

(4( Cass. Civ. 3, (4 janv. (998, RCA (998. (45.

 Paris, (7 janv. (990, Jurisdata, no 02005(. 
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مدى التزام السمسار بالمعاينة: 
 يذهب اأغلب الق�ضاء والفقه الفرن�ضيني اإىل اأن تنفيذ اللتزام بامل�ضاعدة مينح 

التاأمني عليها للتحقق من توافر  الأماكن املطلوب  اإج��راء معاينة  ال�ضم�ضار حق 

املحتملة  الأ�ضباب  اأن يحلل  املوؤمن �ضده، فعليه  لتفادي اخلطر  الفنية  العنا�ضر 

لوقوع اخلطر، واأن يفح�ص ال�ضروط الفنية حلدوث انفجار اأو حرائق، واأن يتابع 

اإجراءات ت�ضنيع املنتجات املوؤمن عليها.

املعاينات من  اإىل خروج هذه  الفرن�ضي  الق�ضاء  اآخر من   ولكن يذهب جانب 

الن�ضح وامل�ضورة  الو�ضاطة وتقدمي  الذي يتمثل يف  لل�ضم�ضار  الفني  العمل  نطاق 

التاأمني لل�ضم�ضار باإجناز هذه املعاينات،  اإذا �ضدر تكليف من طالب  اأما  للعميل، 

فعليه يف هذه احلالة حتمل م�ضوؤولية درا�ضة املخاطر بفح�ص كل امل�ضتندات التي 

يقدمها له طالب التاأمني، وعليه زيارة الأماكن املطلوب التاأمني عليها، وبالتايل 

�ضيقع عليه التزام جديد وهو القيام بالفح�ص بجوار التزامات الو�ضاطة املعتادة)1).

 اأما فيما يتعلق مبوقف امل�ضرع امل�ضري فقد حظر على الو�ضيط اإجراء املعاينات 

بالن�ص يف املادة 8 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة 

العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014م، وال�ضبب يف ن�ص امل�ضرع على هذا 

احلظر هو اأن املعاينة عمل فني دقيق ل ي�ضتطيع ال�ضم�ضار بخربته التي تنح�ضر يف 

وهند�ضية  عملية  خربة  من  اإليهاملعاينات  حتتاج  ما  بكل  يقوم  اأن  والن�ضح  الو�ضاطة 

هذه  ممار�ضة  امل�ضرع  ق�ضر  ولهذا  لل�ضم�ضار،  تتوافر  ل  قد  واقت�ضادية  وحما�ضبية 

املعاينات على خرباء املعاينة وتقدير الأ�ضرار، وهذا هو ما يذهب اإليه امل�ضرع الإماراتي 

حيث ن�ضت املادة 3 من قرار هيئة التاأمني الإماراتية رقم 15 ل�ضنة 2013، على اأنه )ل 

يجوز لو�ضيط التاأمني اأن يجمع بني �ضفته كو�ضيط تاأمني من جهة، ووكيل تاأمني اأو 

ا�ضت�ضارى تاأمني اأو خبري ك�ضف وتقدير الأ�ضرار اأو اكتواري من جهة اأخرى(.

(((T. Civ. Bourg-en-Bresse,, 3 mai (955, J.C.P. (955. 2. 88(5.
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 ويق�ضد بخبري املعاينة وتقدير الأ�ضرار وفقاً لتعريف امل�ضرع امل�ضري باأنه كل 

من يزاول مهنة الك�ضف عن الأ�ضرار وتقديرها، ودرا�ضة اأ�ضبابها، ومدى تغطية 

الوثيقة لهذه الأ�ضرار، وكذلك تقدمي املقرتحات يف �ضاأن حت�ضني و�ضائل الوقاية 

68 من  اإذا طلب منه ذلك )امل��ادة  من الأخطار، واملحافظة على مو�ضوع التاأمني 

القانون 10 ل�ضنة 1981 املعدل بالقانون رقم 91 ل�ضنة 1995(، ون�ص امل�ضرع على عقاب 

ال�ضجالت  اأن يكون مقيداً يف  الأ�ضرار دون  املعاينة وتقدير  كل من يبا�ضر مهنة 

اخلا�ضة املن�ضو�ص عليها يف قانون الإ�ضراف والرقابة على التاأمني، )املادة 79 من 

القانون رقم 10 ل�ضنة 1981(، بل اإن الالئحة التنفيذية لقانون الإ�ضراف والرقابة 

على التاأمني يف م�ضر وال�ضادر بالقرار رقم 362 ل�ضنة 1996 يف جمال تنظيمها ملهنة 

خرباء املعاينة وتقدير الأ�ضرار ن�ضت يف املادة 118 على امل�ضتندات التي ُتقدم لطلب 

القيد يف �ضجل خرباء املعاينة، ومن �ضمن هذه امل�ضتندات اإقرار من الطالب باأنه 

لي�ص وكياًل عن اإحدى �ضركات التاأمني اأو عاماًل بها اأو له م�ضلحة خا�ضة فيها.

مبقت�ضى  حم��ظ��وراً  املعاينات  اإج���راء  م��ن  ال�ضم�ضار  م��وق��ف  اأ�ضبح  وب��ال��ت��ايل   

الن�ضو�ص الت�ضريعية، اأما املعاينة اأو الفح�ص امل�ضموح لل�ضم�ضار القيام به؛ فمثاله 

م�ضاعدة امل�ضتاأمن على اإبرام وثيقة جديدة وما ي�ضتلزمه هذا التجديد من قيام 

ال�ضم�ضار بالتحقق من ف�ضخ اأو انتهاء مدة الوثيقة الأوىل قبل اأن ي�ضرع يف اتخاذ 

اإجراءات اإبرام الوثيقة اجلديدة )1)، كما يجب عليه اأن يتحقق مما اإذا كانت الوثيقة 

اجلديدة تقدم نف�ص م�ضتوى تغطية املخاطر الذي كانت تقدمه الوثيقة الأوىل 

اإل اإذا كان امل�ضتاأمن قد طلب منه تخفي�ص م�ضتوى هذه التغطية ))).

م��وؤداه  افرتا�ضاً  اأن هناك  ي��رى  فقهي  اجت��اه  يوجد  الوثيقة  وب�ضدد جتديد   

الوثيقة  �ضملتها  التي  املخاطر  كل  تغطية  ت�ضمل  اأن  بد  ل  اجلديدة  الوثيقة  اأن 

التاأمني قد طلب منه  اأن طالب  اإثبات  ال�ضم�ضار م�ضوؤوًل عن  اأ�ضبح  الأوىل، واإل 

(((Cass. Civ. (, (3 mai (985, R.G.A.T. (985. 576. 

(2( Cass. Civ. (, 9 juill. (974, R.G.A.T. (975. 363, note J.B.
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ال��راأي، ولكن يذهب  نوؤيد هذا  )1) ونحن  املخاطر  تخفي�ص م�ضتوى تغطية هذه 

الق�ضاء عك�ص ذلك فيتجه اإىل اإلزام طالب التاأمني باإثبات اأنه طلب من ال�ضم�ضار 

تغطية نف�ص املخاطر يف الوثيقة اجلديدة )))، اإل اأنه ميكن م�ضاءلة ال�ضم�ضار عن 

التق�ضري يف اأداء واجب امل�ضاعدة متى مل يلحظ وجود اختالف يف �ضروط ال�ضمان 

ال�ضم�ضار  م�ضاءلة  )))، كذلك ميكن  التاأمني  به طالب  الوثيقتني ومل يخرب  بني 

اأهمل يف جتديد الوثيقة واأهمل تعليمات طالب  عن اخلطاأ املهني اجل�ضيم متى 

التاأمني يف هذا ال�ضدد، حتى ولو اأراد اأن يربر هذا التق�ضري باأنه خ�ضي من اإنهاء 

بواجب  اإخ��الل  التق�ضري  ه��ذا  يف  لأن  الأوىل)))،  الوثيقة  حتققه  ال��ذي  ال�ضمان 

امل�ضاعدة الذي يفر�ص عليه �ضرورة ال�ضعي لتجديد الوثيقة.

 كذلك الأمر لو قام املوؤمن بف�ضخ الوثيقة، فرنى اأن ال�ضم�ضار ملتزم بال�ضعي 

لإبرام وثيقة جديدة حتقق للم�ضتاأمن الأمان الذي كان يتمتع به يف ظل الوثيقة 

الأوىل))).

املوؤمن �ضده فتتحقق م�ضاعدة ال�ضم�ضار للم�ضتاأمن   ويف حالة حتقق اخلطر 

املعلومات يف  بنقل هذه  قيامه  ثم  باخلطر،  والبيانات اخلا�ضة  امللف  اإع��داد  على 

اأ�ضرع وقت )))، ثم يتوىل متابعة املوؤمن للتاأكد من قيامه بتحديد خبري ليتوىل 

املعاينة وتقدير الأ�ضرار. 

فعلى  التاأمني  مبلغ  احل��ادث و�ضرف  قبول حتمل  املوؤمن  رف�ص  اأم��ا يف حالة 

ال�ضم�ضار اأن ي�ضارع اإىل اإخبار امل�ضتاأمن بهذا الرف�ص، واأن يقوم مبراجعة املوؤمن 

((( PAUFFIN DE SAINT – MOREL, note R.G.A.T. (989. 429.

(2( Cass. Civ. (, 2( fév. (989, R.G.A.T. (989. 427.

(3( Cass. Civ. (, 20 jonv. (987, R.G.A.T. (987. 278.

(4( Paris. 2 Oct. (99(. Jurisdata, no 0238(6. 

(5( Cass. Civ. (, 25 mai (987, R.G.A.T. (987. 483.

(6(   Cass. Civ. (, 25 mai (987, R.G.A.T. (987. 483.

Bordeaux, (3 mai (985, Jurisdata, no 04(795.
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يف رف�ضه �ضارحاً له ظروف احلادث وعار�ضاً لوجهة نظر امل�ضتاأمن، ويف اأثناء كل 

هذه الإجراءات عليه اإحاطة امل�ضتاأمن علماً بكل ما يدور من مفاو�ضات مع املوؤمن، 

ويف حالة ف�ضل هذه املفاو�ضات عليه اأن ين�ضح امل�ضتاأمن ب�ضرورة اللجوء للق�ضاء 

مو�ضحاً له مواعيد التقادم اخلا�ضة بدعواه )1).

القيام  بامل�ضاعدة،  التزامه  نطاق  يف  فيدخل  للم�ضتاأمن  كوكيل  ال�ضم�ضار  واإن 

املوؤمن  اإي�ضاًل معتمداً من  للم�ضتاأمن  نيابًة عنه، ويقدم  التاأمني  اأق�ضاط  ب�ضداد 

بجميع املبالغ اأو ال�ضيكات التي يكون قد ت�ضلمها منه حتت ح�ضاب ق�ضط التاأمني 

الهيئة  بقرار  التاأمني  و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد  من   17 )امل���ادة 

العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014، واملادة 15 من قرار هيئة التاأمني 

الإماراتية رقم 15 ل�ضنة 2013(، كذلك ميتد نطاق اللتزام بامل�ضاعدة عندما يتلقى 

ال�ضم�ضار من �ضركة التاأمني �ضيكاً مببلغ التعوي�ص امل�ضتحق للم�ضتاأمن عند حتقق 

اخلطر، فعليه يف هذه احلالة اأن يبادر بت�ضليم هذا ال�ضيك للم�ضتاأمن، ولكن قد 

يحدث اأن ير�ضل املوؤمن �ضيك التعوي�ص عن طريق الربيد العادي غري امل�ضجل، 

مدى  عن  الت�ضاوؤل  يثور  فهنا  الغري،  قبل  من  و�ضرفه  ال�ضيك  ه��ذا  �ضرقة  فتتم 

على  امل�ضاألة  ه��ذه  عر�ضت  فعندما  الأم���ر،  ه��ذا  عن  وامل��وؤم��ن  ال�ضم�ضار  م�ضوؤولية 

كبرياً،  مبلغاً  يت�ضمن  �ضيك  �ضرقة  خطر  اأن  ق��ررت  الفرن�ضية  النق�ص  حمكمة 

ومر�ضاًل عن طريق الربيد العادي هو خطر متوقع ول يعترب قوة قاهرة، وكان 

الربيد،  اإدارة  توفرها  والتي  اأمناً  الأك��رث  الطرق  ي�ضتعمل  اأن  املوؤمن  على  ينبغي 

اإر�ضال  لو�ضيلة  الختيار اخلاطئ  م�ضوؤولية هذا  املوؤمن متحماًل  يعترب  وبالتايل 

من  اخلاطئ  الت�ضرف  ه��ذا  م�ضوؤولية  ال�ضم�ضار  يتحمل  لن  وبالتايل  ال�ضيك)))، 

املوؤمن اإ�ضافة اإىل عدم �ضدور خطاأ ميكن ن�ضبته اإليه. 

ويقف التزام ال�ضم�ضار بامل�ضاعدة يف اللحظة التي يعلن فيها امل�ضتاأمن رف�ضه 

((( Bordeaux, 27 fév. (992, Jurisdata, no 043750.

(2( TGI Paris, 2( juin (989. G.P. (989. 2 . 534. 
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�ضمنياً  يكون  اأن  �ضريحاً، وميكن  الرف�ص  هذا  يكون  وقد  امل�ضاعدة،  هذه  لقبول 

كقيام امل�ضتاأمن باإبداء رغبته يف مقا�ضاة ال�ضم�ضار واملوؤمن معاً، ففي هذه احلالة 

انتهى واجب ال�ضم�ضار بامل�ضاعدة، وبالتايل ل ميكن حتميله م�ضوؤولية ترك مدة 

تقادم دعاوى امل�ضتاأمن �ضد املوؤمن تنق�ضي دون اأن ينبهه لذلك اأو رف�ضه توجيه 

الن�ضح له )1).

 المطلب الخامس 
التزام السمسار بواجب األمانة 

الأم���ان���ة يف  ت��واف��ر  يتطلب  ال��ع��ق��ود  م��ن  ع��ق��د  اأي  تنفيذ  ال��ن��ي��ة يف  ح�����ض��ن  اإن 

التي ت�ضتلزم  العقود  التاأمني من  اأن عقد  التاأمني جند  املتعاقدين)))، ويف جمال 

ح�ضن النية ال�ضديد نظراً لعتماده كلياً على املعلومات والبيانات التي يف�ضي بها 

طالب التاأمني )))، وفيما يتعلق بال�ضم�ضار فاإن واجب ح�ضن النية يلزمه بالتعاون 

مع امل�ضتاأمن واملوؤمن لتحقيق م�ضلحة كل طرف منهما، وعليه اأن يتجنب اإحداث 

اأي �ضرر غري م�ضروع لكل من طريف عقد التاأمني؛ لأن هذا العقد ي�ضتلزم قدراً 

كبرياً من الثقة بني جميع من لهم �ضلة به.

املعلومات  ���ض��ري��ة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ال�ضم�ضار  ي��ل��ت��زم  اأن  ي��ج��ب  ل��ه��ذا  وتطبيقاً   

والبيانات التي يقدمها له طالب التاأمني اأو تت�ضمنها الأوراق وامل�ضتندات اخلا�ضة 

بعملية التاأمني، ول يجوز له الإدلء للغري بهذه املعلومات اأو البيانات فيما عدا 

تلك التي يقف عليها وتكون معلومة اأ�ضاًل للغري اأو يكون طالب التاأمني قد اأجاز 

له الإدلء بها، اأو تلك التي ت�ضل لعلمه عن طالب التاأمني ويهم �ضركة التاأمني 

((( Cass. Civ. (, 24 mars (992, R.G.A.T. (992. 402, obs. LANGÈ.

(2( Paris, 30 juin (982, G.P. (983. (. (76, note MARGEAT. 

)3) د. نزيه املهدي – املرجع السابق ص 225، 226.
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الوقوف عليها لتخاذ قرارها ب�ضاأن قبول التاأمني اأو رف�ضه، اأو تلك التي يديل بها 

بناء على اإذن املحكمة اأو مبوجب قرار منها )الفقرة 3 من املادة 15 من قرار هيئة 

التاأمني الإماراتية رقم 15 ل�ضنة 2013(.

خاطئة  معلومات  اأي  نقل  ع��دم  ال�ضم�ضار  على  الأم��ان��ة  واج���ب  يفر�ص  كما 

اأن واجب الأمانة يف توجيه الن�ضح  )1)، كما  التاأثري يف قراره  للموؤمن من �ضاأنها 

اإب��رام عقد يحقق جميع  يبدو ظاهراً عندما يحث ال�ضم�ضار طالب التاأمني على 

اإذا كانت له روابط مالية  اأن يعلمه مبا  احتياجاته وطلباته التاأمينية، كما عليه 

ب�ضركة التاأمني التي ير�ضحها للتعاقد معها، متى كان من �ضاأن هذه الروابط اأن 

توؤثر يف عالقة ال�ضم�ضار بطالب التاأمني.

 المبحث الثاني 

التزامات طالب التأمين

 المطلب األول 
مدى التزام طالب التأمين بتوقيع عقد التأمين 

 يف اأغلب الأحوال ي�ضبح ال�ضم�ضار وكياًل لطالب التاأمني، فينوب عنه يف اإعالن 

املخاطر للموؤمن )))، اأو يف دفع اأق�ضاط التاأمني )))، فاإذا دفع هذه الأق�ضاط من ماله 

((( Cass. Civ. (, (3 nov. (996, Argus, 27 déc. (996, obs. G. DEFRANCE.

(2( Cass.Civ.,(0 déc. (99(, R.G.A.T. (992. (89.

 Cass. Civ. (, (5 mai (990, R.G.A.T. (99(. 48, note J. BIGOT.

 Cass. Civ. (, 25 ovr. (990, R.G.A.T. (990. 543. Note MARGEAT et LANDEL.

 Cass. Civ. (, (0 juill. (973, R.G.A.T. (974. 206.

(3( Cass. Com., 26 mai (992, R.G.A.T (993. 396, note D. LANGÈ. 

 Cass civ. (, (3 janv. (987, R.G.A.T. (987. (64.
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اخلا�ص كان له حق الرجوع على امل�ضتاأمن ل�ضرتدادها)1)، وبالتايل ميكن الحتجاج 

يف مواجهة طالب التاأمني باأي �ضرط من �ضروط الوثيقة تفاو�ص ب�ضاأنه ال�ضم�ضار 

ب�ضفته وكياًل )))، حيث ميكن يف هذه احلالة الدفع دائماً بعلم ال�ضم�ضار))).

 ولكن وكالة ال�ضم�ضار لطالب التاأمني ل ميكن اأن تبلغ مرحلة التوقيع نيابة 

ممار�ضة  حظر  على  ن�ص  امل�ضري  امل�ضرع  لأن  ال��ت��اأم��ني؛  وثيقة  على  امل��وك��ل  ع��ن 

الو�ضيط لهذا الت�ضرف يف املادة 21 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء 

التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة2014، بينما مل 

يرد ن�ص مماثل يف القوانني والقرارات املنظمة للتاأمني واأعمال الو�ضاطة يف دولة 

مثل هذا احلظر  يرد  فلم  الفرن�ضي  الت�ضريع  املوقف جنده يف  ونف�ص  الإم���ارات، 

اإل اأن هناك عرفاً م�ضتقراً يف جمال التاأمني الربي برف�ص اإعطاء الو�ضيط هذه 

ال�ضالحية))).

واإذا ثار نزاع حول وجود وكالة لل�ضم�ضار عن طالب التاأمني فعلى من يدعي 

وجودها عبء اإثباتها �ضواء اأكان ال�ضم�ضار اأم طالب التاأمني اأم املوؤمن اأم الغري )))، 

لأنه ل يكفي اإثبات وجود عقد و�ضاطة لال�ضتدلل منه على وجود عقد الوكالة)))، 

عقد  اإنَّ  القول  اإىل  انتهى  حكماً  الفرن�ضية  النق�ص  حمكمة  رف�ضت  فقد  ولهذا 

الو�ضاطة يف جمال التاأمني يت�ضمن يف ذاته توكياًل لل�ضم�ضار يف مبا�ضرة اإجراءات 

(((Cass. Civ. (, 3 oct. (995, R.G.D.A. (996. 504, obs. LANGE.

)2) د. محمد شكري رسور – املرجع السابق – ص 248.

(3(Cass. Civ. (, 9 mai (996, R.G.D.A. (996. 593. 

Cass. Civ. 9 dés. (992, R.G.A.T. (993. 398, note D. LANGE. 

Cass. Civ. (, 24 mars (992, R.G.A.T. (992. 409.

Cass. Civ. (, 28 avr. (97(, R.G.A.T (972. 54.

(4(Cass. Civ. (, 25 juin (956. R.G.A.T. (956. 256. 

(5( Reims, (2 juin (985, G.P. (985. 2. 764, note ROZIER.

Paris, (8 mars (960, D. (960, somm. 88.

Douai, (2 nov. (953, D. (954. 63. 

(6( Cass. Com., 24 fév. (98(, R.G.A.T. (982. 49. 
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التاأمني )1)، كما اأكدت يف حكم اآخر اأن القا�ضي ل ميكنه ا�ضتخال�ص �ضفة الوكالة 

ملجرد اأن وثيقة التاأمني اأ�ضارت اإىل وجود و�ضاطة لأحد ال�ضما�ضرة يف اإبرام عقد 

التاأمني ))).

 وكما راأينا اأن وكالة ال�ضم�ضار ل جتيز له التوقيع نيابًة عن طالب التاأمني، بل 

ل بد من توقيع املوكل حتى ينعقد عقد التاأمني، ولكن يثور يف هذا ال�ضدد ت�ضاوؤل 

حول مدى التزام املوكل بتوقيع عقد التاأمني الذي طلب من ال�ضم�ضار التو�ضط 

ال�ضم�ضار  اأنه كلف  الوثيقة ملجرد  التزام بقبول هذه  اإبرامه، فهل يوجد عليه  يف 

بالتو�ضط يف اإبرامها اأم ل؟

التي  التعليمات  م�ضمون  حتديد  على  تتوقف  الت�ضاوؤل  هذا  عن  الجابة  واإن 

مهمة  ن��ط��اق  حت��دد  التعليمات  ك��ان��ت  فلو  لل�ضم�ضار،  ال��ت��اأم��ني  ط��ال��ب  اأ���ض��دره��ا 

يلزم  اأن  دون  �ضدها  التاأمني  اإمكانية  وم��دى  املخاطر  درا�ضة  جمرد  يف  ال�ضم�ضار 

بتوقيع  ملتزم  غري  ي�ضبح  اأن��ه  �ضك  فال  الوثيقة،  بتوقيع  نف�ضه  التاأمني  طالب 

الوثيقة التي ير�ضحها له ال�ضم�ضار وكذلك لن يلتزم بدفع عمولة له؛ لأنه جتاوز 

حدود مهمته، ولكن يتحمل �ضداد اأجر القيام بالدرا�ضة فقط )))، ويف نف�ص الوقت 

اآخر  �ضم�ضار  بتكليف  التاأمني  طالب  قيام  على  العرتا�ص  ال�ضم�ضار  ي�ضتطيع  ل 

بالو�ضاطة لإبرام عقد التاأمني.

درا�ضة  اإع���داد  يف  متثلت  ال�ضم�ضار  بها  كلف  التي  املهمة  اأن  افرت�ضنا  لو  لكن 

املخاطر ثم التو�ضط لإبرام عقد التاأمني، اإل اأن طالب التاأمني كلف �ضم�ضاراً اآخر 

قبوًل من طالب  وثيقة لقت  تر�ضيح  بالفعل يف  وال��ذي جنح  املهمة  بنف�ص هذه 

التاأمني، فال ميلك ال�ضم�ضار الأول العرتا�ص على هذا الأم��ر؛ لأن منع طالب 

((( Cass. Civ., 30 sept. (997, Argus. 2( nov. (997.

(2(Cass. Civ. (, (3 mai (997, R.C.A. (997. 285.

ويف نفس املعنى:

Cass. Civ. (, 7 janv. (997, R.G.D.A. (997. ((26, obs. LANGE.

(3( Paris, 28 mai (927, Rec. Per. Ass. (927. no 8. 
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التاأمني من التعاقد مع �ضم�ضار اآخر هو قيد على حريته يف التعاقد ويحتاج اإىل 

ال�ضم�ضار  ن�ص خا�ص يقرر هذا القيد، وبالتايل لو مل ين�ص عليه فلن ي�ضتطيع 

العرتا�ص على م�ضلك طالب التاأمني)1).

�ضروط  له  وح��دد  لل�ضم�ضار،  تعليمات حم��ددة  التاأمني  اأ�ضدر طالب  لو  بينما 

التاأمني، كما حدد له �ضركة التاأمني التي يرغب يف التعاقد معها، ففي هذه احلالة 

ل ي�ضتطيع رف�ص توقيع عقد التاأمني الذي ر�ضحه له ال�ضم�ضار متى توافرت فيه 

كل ما اأ�ضدره من تعليمات و�ضروط، واإل حتمل م�ضوؤولية تعوي�ص ال�ضم�ضار عما 

فاته من ك�ضب نتيجة فقده للعمولة ب�ضبب عدم اإبرام عقد التاأمني، واأي�ضاً يتحمل 

م�ضوؤولية تعوي�ضه عن النفقات التي تكبدها لإعداد عقد التاأمني وتعوي�ضه عن 

التع�ضف يف اإنهاء عقد الوكالة دون مربر))).

واإن كنا نرى عدم وجود اأي اإل��زام على طالب التاأمني يجربه على اإب��رام عقد 

اأثبت �ضوء  اأنه قد اأخطاأ بعدم تنفيذه عقد الو�ضاطة حيث  اأننا نرى  اإل  التاأمني، 

نيته عندما ترك ال�ضم�ضار ينجز عمله يف الوقت الذي قرر فيه عدم قبول الوثيقة 

التي �ضري�ضحها له ال�ضم�ضار الذي نفذ كل تعليماته))).

((( Paris, (7 avr. (9(2, Rec. Per. Ass. (9(2. 257. 

 T. Com. Seine, 27 nov. (904, Jour. Ass. (905. 540.

(2(Cass. Com., 30 juin (992, B.C. 4. no 258. 

JEANDIDIER, “L’exécution forcée des obligations contractuelles de faire”. R.T.D.C. 

 (976. 700.

(3(T. Com. Seine, 27 fév. (956, R.G.A.T. (956. (39, note A.B. 

T.Civ. Èpinay, 28 fév. (935, G.P. (936. (. (56. 



أحكام الوساطة في إبرام عقد التأمين

75

 المطلب الثاني 
التزام طالب التأمين بالتعاون 

الو�ضائل  باأن يقدم له كل  ال�ضم�ضار  اأن يتعاون مع  التاأمني   يجب على طالب 

واملعلومات التي ت�ضاعده على اإجناز مهمته)1)، كما عليه اأن يبداأ يف الوفاء بالتزاماته 

النا�ضئة عن عقد التاأمني كدفع الأق�ضاط )))، كما يلتزم باأن يخرب ال�ضم�ضار باأي 

تغيري يطراأ على عنا�ضر عقد التاأمني كطبيعة ومدى املخاطر املوؤمن �ضدها.

من  ي�ضتف�ضر  واأن  عليها،  التوقيع  قبل  جيداً  الوثيقة  يقراأ  اأن  عليه  واأي�ضاً   

ال�ضم�ضار عن اأي �ضيء يرغب فيه حتى ل يحمل ال�ضم�ضار م�ضوؤولية عدم اإي�ضاح 

اأي غمو�ص بالوثيقة )))، ويف حالة جتديد الوثيقة فعليه اأن يخرب ال�ضم�ضار مبا 

اإذا كانت املخاطر قد تزايدت، كما عليه اأن يخربه بكل العنا�ضر الأ�ضا�ضية للعقد 

الذي يرغب يف اإبرامه، وما اإذا كان يريد اأن يغري مقدار ال�ضمانات التي متنحها 

له الوثيقة الأوىل )))، اأو اأن يحدد له املخاطر الأ�ضا�ضية التي يرغب يف تغطيتها 

بنف�ص �ضروط الوثيقة الأوىل.

((( CA Paris, (3 janv. (984, Jurisdata, no 020830.

(2( T. Com. Seine, (8 fév. (963, DMF (964. (67. 

(3(Cass. Civ. (, 3 janv. (985, R.G.A.T. (985. 375.

 Angers, 8 juill. (98(, Jurisdata, no 04064(.

Cass. Civ. (, 26 avr. (977, R.G.A.T. (978. 2(9.

(4( Cass. Civ. (, (2 fév. (989, R.G.A.T.(989. 427. 

 Cass. Civ. (, 4 mars (986, R.G.A.T. (986. 25(. 
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 المطلب الثالث 
التزام طالب التأمين بتنفيذ عقد الوساطة بحسن نية 

لو كانت الوكالة القائمة بني ال�ضم�ضار وطالب التاأمني غري حمددة املدة، فمن 

حلظة قبول طالب التاأمني للخدمات التي يقدمها له ال�ضم�ضار تنفيذاً لتعليماته، 

ولتلبية احتياجاته يف جمال التغطية التاأمينية، فال ي�ضتطيع دون مربر م�ضروع 

اآخر  اأن يكلف �ضم�ضاراً  اأو  الوكالة  اأن ينهي عقد  ا�ضتعمال حقه  وب��دون تع�ضف يف 

تن�ضاأ  النتيجة  وه��ذه  الأول،  ال�ضم�ضار  بها  وكلف  �ضبق  التي  املهمة  نف�ص  ب��اإجن��از 

كاأثر لعقد الوكالة، وكنتيجة لعدم اإمكانية ف�ضخ عقد غري حمدد املدة دون �ضبب 

148 من  امل��ادة  م�ضروع، و�ضد مبداأ ح�ضن النية يف تنفيذ العقد الذي ن�ضت عليه 

الإم��ارات  املدنية لدولة  املعامالت  246 من قانون  وامل��ادة  امل�ضري  امل��دين  القانون 

لل�ضم�ضار احل�ضول على تعوي�ص عن ف�ضخ عقد  وبالتايل يحق  املتحدة،  العربية 

الوكالة دون �ضبب م�ضروع.

اإمكانية جتديدها  العقد على  وُن�ص يف  امل��دة،  الوكالة حم��ددة  كانت  لو  بينما 

ب�ضكل �ضمني اإل اإذا قرر اأحد الطرفني اإنهاءها قبل نهاية مدتها ب�ضهر مثاًل، فال 

�ضك اأن طالب التاأمني يعترب م�ضوؤوًل م�ضوؤولية عقدية اأمام ال�ضم�ضار متى ف�ضخ 

عقد الو�ضاطة قبل انتهاء مدته دون �ضبب م�ضروع)1).

فلو افرت�ضنا اأن امل�ضتاأمن طلب من ال�ضم�ضار البحث له عن موؤمن جديد حتى 

يربم معه عقداً اأف�ضل يف �ضروطه من تلك التي مينحها له عقد التاأمني القائم 

الذي قرر ف�ضخه والذي مت اإبرامه بو�ضاطة هذا ال�ضم�ضار، فاإذا ر�ضح له ال�ضم�ضار 

وثيقة جديدة �ضادرة من موؤمن جديد وتت�ضمن �ضروطاً اأف�ضل من تلك الواردة 

بالوثيقة املف�ضوخة، فاإن امل�ضتاأمن يعترب م�ضوؤوًل عن رف�ضه للوثيقة التي ر�ضحها 

الو�ضيط،  لف�ضخ عقده مع  �ضبباً غري م�ضروع  الرف�ص  ويعترب هذا  ال�ضم�ضار،  له 

((( Cass. Com., 26 mai (992 , R.G.A.T. (993. 396.
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متى ثبت اأن رف�ضه لهذه الوثيقة ن�ضاأ عن قبوله لوثيقة جديدة قدمها له املوؤمن 

امل�ضدر للوثيقة القدمية، ففي هذه احلالة �ضيتحمل امل�ضتاأمن م�ضوؤولية تعوي�ص 

ال�ضم�ضار من  ال�ضم�ضار عن ف�ضخ عقد الو�ضاطة، وي�ضمل هذا التعوي�ص ما حلق 

خ�ضارة وما فاته من ك�ضب )1).

 المطلب الرابع 
التزام طالب التأمين بعدم منافسة السمسار

 بطريقة غير مشروعة 

طالبي  م��ن  ال�ضما�ضرة  اأح��د  عمالء  م��ن  جماعة  تقوم  اأن  قانوناً  اجل��ائ��ز  م��ن 

التاأمني باإن�ضاء مكتب و�ضاطة تاأمينية خا�ص بهم لكي يربموا وثائق تاأمينهم من 

خالله، كذلك يجوز لهم التفاق مع �ضركات التاأمني على ح�ضول مكتبهم على 

عمولة ت�ضاوي العمولة التي يتقا�ضاها ال�ضم�ضار.

ب��ه��م ع��ق��ود و�ضاطة  ت��رب��ط��ه  ال���ذي  ي��ج��وز لل�ضم�ضار  اأم����ور ج��ائ��زة ول  ف��ه��ذه   

اأ�ضابه؛ لأننا ب�ضدد  ���ض��رراً  ب��اأن  الدع���اء  ي�ضتطيع  ذل��ك، كما ل  الع��رتا���ص على 

اأن هذا املكتب حدد �ضعراً للعمولة يقل عن  مناف�ضة م�ضروعة)))، ولكن لو ُفر�ص 

تلك التي يتقا�ضاها ال�ضم�ضار لكي يح�ضل على كل اأعمال الو�ضاطة ويحرم منها 

مع  يتعار�ص  اأمر  وهو  امل�ضروعة،  املناف�ضة غري  قبيل  هذا من  فيعترب  ال�ضم�ضار، 

التزام طالب التاأمني بعدم الإ�ضرار مب�ضلحة ال�ضم�ضار دون �ضبب م�ضروع.

((( Cass. Com., (( Oct. (96(, R.G.A.T. (962. (76.

(2(Cass. Civ., 3 juin (980, R.G.A.T. (98(. 367. 



78

 المطلب الخامس 
عزل السمسار 

يربم عقد الو�ضاطة التاأمينية ملدة غري حمددة، وبالتايل يجوز لطالب التاأمني 

الوكالة  اأن  اعتربنا  اإذا  ولكن   ،(1( املنفردة  ب���الإرادة  وق��ت  اأي  يف  العقد  ه��ذا  ف�ضخ 

التاأمني  طالب  ي�ضتطيع  فال  طرفيها  من  لكل  ع��ام  نفع  ذات  لل�ضم�ضار  ال�ضادرة 

اأن  اإل  ال�ضم�ضار على ذلك)))،  التفاق مع  بد من  بل ل  املنفردة،  ب��اإرادت��ه  اإنهاءها 

هناك بع�ص الآراء ترف�ص العرتاف ب�ضفة النفع العام لهذه الوكالة )))، وترى اأنه 

يكفي ب�ضددها الإخطار امل�ضبق للف�ضخ، اإل اأن حمكمة النق�ص الفرن�ضية رف�ضت 

هذا الجتاه وذهبت اإىل تكييفها باأنه وكالة ذات نفع عام )))، لأنها حتقق م�ضلحة 

خا�ضة لكل من طرفيها، وبالتايل ل يجوز اإنهاوؤها بالإرادة املنفردة.

 ولكن يبدو اأننا ل نواجه وكالة ذات نفع عام؛ لأن ال�ضم�ضار رغم قيامه بدور 

الوكيل، اإل اأن امل�ضرع حظر عليه مبا�ضرة اأهم ت�ضرف نيابًة عن طالب التاأمني وهو 

اإمكانية التوقيع نيابًة عنه وفقاً لن�ص املادة 21 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط 

و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014م، 

وبالتايل  الق�ضط،  التاأمني يف قبول مقدار  كذلك ل ميكنه احللول حمل طالب 

اخلدمات  بع�ص  بتقدمي  م�ضحوبة  و�ضاطة  ولكنها  الو�ضاطة  هو  العقد  فجوهر 

تت�ضدر  بينما  الثانية  املرتبة  حتتل  الوكالة  اأعمال  يجعل  مما  التاأمني،  لطالب 

((( Cass. Civ. ( , (7 juill (987, R.G.A.T. (988. (38. Note J.BIGOT. 

 Paris, 22 mars (958, R.G.A.T. (959. 47. 

(2( Cass. Civ. (, 7 juill. (983, BC. 4. 209.

 Cass.Com., (0 nov. (959, J.C.P. (960. 2. 509.

Cass. Com., (3 Oct. (959, G.P. (959. 0286.

(3( D. LANGÈ, note R.G.A.T. (993. 397.

(4( Cass. Civ., (7 Juill. (987, R.G.A.T. (988. (38, note J.BIGOT.
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الو�ضاطة اأعمال ال�ضم�ضار، وكذلك ل يكفي القول بوجود اأجر عن الوكالة للقول 

باأنها وكالة ذات نفع عام؛ لأن هذا الأجر يدفع يف الأ�ضل مقابل اأعمال الو�ضاطة 

ب�ضفة اأ�ضلية، وبالتايل نرى اأننا اأمام عقد و�ضاطة يجوز اإنهاوؤه بالإرادة املنفردة 

لطالب التاأمني، اإل اأنه يلزم اأن ل يكون طالب التاأمني متع�ضفاً يف ا�ضتعمال هذا 

لن  التاأمني  طالب  اأن  ن��رى  وبالتايل  التع�ضف،  ه��ذا  م�ضوؤولية  حتمل  واإل  احل��ق 

يتمكن من الوكالة باإرادته املنفردة اأو اأن يرف�ص جتديدها دون اأن يعلن ال�ضم�ضار 

برغبته يف ذلك.

 المبحث الثالث 

عالقة السمسار بشركة التأمين

على  والرقابة  الإ�ضراف  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   38 امل��ادة  لن�ص  وفقاً 

�ضركة  كل  على  ينبغي   ،1996 ل�ضنة   362 رق��م  بالقرار  وال�ضادرة  امل�ضري  التاأمني 

اأن مت�ضك بعدة �ضجالت منها �ضجل الو�ضطاء، وتقيد به البيانات التالية  تاأمني 

اخلا�ضة بالو�ضطاء الذين يتو�ضطون يف عقد عمليات التاأمني حل�ضابهم، يثبت فيه 

مايلي:

y .ا�ضم الو�ضيط وعنوانه

y .رقم وتاريخ قيد الو�ضيط ب�ضجل و�ضطاء التاأمني بالهيئة

y .تاريخ اآخر جتديد

y .اأي بيانات اأخرى ترى ال�ضركة اإ�ضافتها

وعلى ال�ضركة اأن ت�ضلم كاًل منهم تذكرة اإثبات �ضخ�ضية يدون فيها رقم قيده 

اأن يرد هذه التذكرة لل�ضركة متى طلبت منه ذلك. ويف  بالهيئة، وعلى الو�ضيط 

لل�ضركة  ال���واردة  التاأمني  اإع��ادة  عمليات  جميع  به  تقيد  ال��ذي  التفاقيات  �ضجل 
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حملياً اأو من اخلارج، فيجب اأن ي�ضمل ا�ضم الو�ضيط الذي تو�ضط يف عقد العملية 

للتو�ضط يف عقد عمليات  ال�ضما�ضرة  اأح��د  التاأمني  �ضركة  اعتمدت  فلو  وج��د.  اإن 

ا�ضمه لديها، واأن تعطيه دلياًل على ذلك وهو  اأن ت�ضجل  تاأمني حل�ضابها فيجب 

ال�ضم�ضار  قيد  معنى  لي�ص  ولكن  ال�ضخ�ضية،  اإثبات  بتذكرة  امل�ضرع  عنها  عرب  ما 

اأن يتم فر�ص هذا ال�ضم�ضار على طالب التاأمني، بل لطالب  يف �ضجالت ال�ضركة 

التاأمني كامل احلرية يف اأن يختار هذا ال�ضم�ضار اأو غريه.

التي  ال�ضركة  التاأمني  لطالب  ير�ضح  ب��اأن  ال�ضم�ضار  على  التزام  يوجد  ل  واأي�ضاً 

دون ا�ضمه يف �ضجالتها، بل لل�ضم�ضار حرية ممار�ضة عمله فله اأن يختار �ضركة اأخرى 

لإبرام الوثيقة، ولكن لو قام برت�ضيح ال�ضركة التي قيدته يف �ضجالتها فعليه اأن يخرب 

اإب��رام الوثيقة معها، وعليه يف  طالب التاأمني بعالقته بهذه ال�ضركة ومب�ضلحته يف 

هذه احلالة اللتزام بتمثيل م�ضالح كل من املوؤمن وامل�ضتاأمن متثياًل عادًل.

اأخرى  تاأمني  �ضركة  اأي  وثيقة ت�ضدر من  النقد لأي  لل�ضم�ضار توجيه  ويحق 

اأن  يجب  ولكن  و�ضطائها،  مع  للتعامل  حتددها  التي  العمولة  مقدار  ينتقد  اأو 

اإب��راز ال�ضمات املختلفة للوثائق  يكون هذا النقد عادًل واأن يهدف من ورائه اإىل 

القواعد احلاكمة ملمار�ضة  16/ج من  املادة  اإبرامها )  التي يتو�ضط يف  والتغطيات 

 23 رق��م  امل�ضرية  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  ب��ق��رار  ال��ت��اأم��ني  و�ضطاء  ن�ضاط 

ل�ضنة2014(، لأنَّ ال�ضم�ضار عندما يلتزم مب�ضاعدة طالب التاأمني بتوجيه الن�ضح 

له، فيحق له اإجراء املقارنة بني وثائق التاأمني املختلفة ل�ضركات التاأمني الأخرى، 

حتى يو�ضح لطالب التاأمني مزايا الوثيقة التي يتو�ضط يف اإبرامها، وهذا الأمر 

ل يثري م�ضوؤولية ال�ضم�ضار مادام ميار�ضه يف نطاق املو�ضوعية، بل ميكن القول اإن 

هذه املقارنة تعترب جزءاً من مهمة ال�ضم�ضار مل�ضاعدة طالب التاأمني على ح�ضن 

الختيار)1).

((( CA Bruxelles, (( fév. (933, R.G.A.T. (935. 903. 
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ويف نف�ص الوقت من حق �ضركة التاأمني رف�ص اأي اقرتاح يتقدم به ال�ضم�ضار 

لبع�ص  نظراً  اأوالرف�ص  القبول  حرية  لل�ضركة  لأن  الوثائق؛  اإح��دى  لإب��رام  لها 

قدرتها  اأن  اأو  املخاطر،  نوع معني من  تغطية  كرف�ضها  بها،  اخلا�ضة  العتبارات 

ل  ول��ذل��ك  �ضخمة،  عقود  اإب���رام  خماطر  بع�ص  يف  ال��دخ��ول  لها  تتيح  ل��ن  املالية 

قبول  رف�ضها  عن  بالتعوي�ص  التاأمني  �ضركة  على  يرجع  اأن  ال�ضم�ضار  ي�ضتطيع 

عملية التاأمني التي يو�ضط فيها)1) متى كان الرف�ص قائماً على اأ�ضباب م�ضروعة))).

ب�ضمعة  م�ضا�ص  دون  احل��ق  ه��ذا  مت��ار���ص  اأن  ال��ت��اأم��ني  �ضركة  على  يجب  ولكن 

ال�ضم�ضار واإل �ضتتحمل م�ضوؤولية ما ي�ضيبه من �ضرر ب�ضبب هذا امل�ضا�ص، اإ�ضافة 

اإىل فقده للعمولة التي كان ينتظرها من اإبرام الوثيقة))).

وحتى يف جمال التاأمني الإجباري متلك �ضركة التاأمني رف�ص طلب التاأمني 

 L املقدم من الو�ضيط؛ لأن هذا الطلب ل يلزم �ضركة التاأمني باأي �ضيء))) )املادة

122-2 من تقنني التاأمني الفرن�ضي(، ولكن يرى الق�ضاء يف هذه احلالة �ضرورة 

قيام ال�ضركة بتنبيه طالب التاأمني اإىل رف�ص طلبه واإل حتملت م�ضوؤولية الأ�ضرار 

التي قد تلحق به ))).

 ولكن رف�ص �ضركة التاأمني قبول الطلب املقدم من ال�ضم�ضار يلزمها بالمتناع 

عن قبول نف�ص الطلب من و�ضيط اآخر واإل اعترب رف�ضها للطلب الأول تدلي�ضاً، 

كما اأن العرف املتبع يف جمال التاأمني يفر�ص على ال�ضركة هذا اللتزام )))، ولكن 

ي�ضرتط لتطبيق هذا العرف اأن يكون الطلب الثاين هو نف�ضه الطلب الأول بكل 

((( T. Com. Seine , (2 avr. (925, Rec. Per. (925. (39.

 T. Com. Seine, (6 janv. (9(3, Journ. Ass. (9(3. 546. Confirmé par Paris, 24 déc. (9(5, Journ. Ass. (9(6. (74.

(2( T. Civ. Seine, 30 Juin (9(9, S. (920. J. (. 

(3( CA Chambéry, 22 juill. (9(2, Gaz. Trib. (9(2. 2. 3((.

(4( Cass. Civ., 2( mai (990, R.G.A.T. (990. 532, note MAURICE. 

(5( Cass. Civ. (, 25 fév. (986, R.G.A.T. (986. 859, note BOUT. 

(6( J. BOIGOT et D. LANGÈ, cité, P. 36(. 



82

عنا�ضره، ولكن اإذا �ضمل الطلب الثاين اأي تغيري فيمكن اأن يكون هذا �ضبباً كافياً 

مل�ضروعية قبول ال�ضركة له، كاأن يكون ال�ضم�ضار الثاين قد قلل من مقدار املخاطر 

الأول،  الطلب  اأق��ل مما يف  تاأمني  اأو عر�ص قبول مبلغ  التاأمني �ضدها،  املطلوب 

اأو اإذا كان هناك تغيري يف نوع املخاطر، وبالتايل ت�ضبح ال�ضركة اأمام طلب جديد 

للتاأمني فت�ضتعيد حريتها يف قبول اأو عدم قبول هذا الطلب، وي�ضري هذا احلظر 

�ضواء اأكان الو�ضيط الثاين �ضم�ضاراً اأم وكياًل للموؤمن )1).

 ولكن ل يوجد مدة حمددة ي�ضتمر خاللها هذا احلظر بل يرتك تقدير هذه 

امتداد احلظر ملدة طويلة حتى ل  اإىل عدم  الق�ضاء يتجه  اأن  اإل  للقا�ضي،  امل��دة 

ال�ضركة  الق�ضاء قبول  التاأمني، فيجيز  يرتتب على ذلك �ضرر مب�ضلحة طالب 

لطلب التاأمني الذي �ضبق ورف�ضته من قبل؛ متى م�ضى على ذلك الرف�ص مدة 

طويلة ن�ضبياً ميكن القول خاللها اإن ظروفاً قد حدثت اأدت اإىل تغيري راأي ال�ضركة 

يف قبول هذا الطلب))).

اكتساب السمسار صفة الوكيل عن شركة التأمين:
اإذا كان املبداأ العام امل�ضتقر يف جمال التاأمني هو اأن ال�ضم�ضار وكيل للم�ضتاأمن اإل 

اأنه ل يوجد ما مينع اأن ي�ضبح وكياًل للموؤمن بوكالة �ضريحة اأو �ضمنية)))، وميكن 

ا�ضم  حتمل  حم���ررات  ال�ضم�ضار  ت�ضليم  طريق  ع��ن  �ضريحة  وك��ال��ة  ب��وج��ود  ال��ق��ول 

�ضركة التاأمني ومعتمدة من امل�ضوؤولني فيها، اأو ت�ضليمه م�ضتندات تت�ضمن تعهدات 

اأن  �ضك  ))). ول  التاأمني  ب�ضركة  املخت�ضة  الفنية  الأجهزة  بخ�ضومات معتمدة من 

((( T. Com. Nevers, 27 Juill. (9((, Journ. Ass. (9(2. (70. 

(2( Cass.Civ., 3 juill. (95(, R.G.A.T (952. (9, note A. BESSON.

(3( Cass.Civ. ( , 22 Oct. (996, Ass. Bull., Lamy, déc. (996, no 3669.

(4( Cass. Civ. (, 25 nov. (992, R.G.A.T. (993. 392, note D. LANGÈ.

Cass. Civ. (, (3 Oct. (98(, R.G.A.T (982. 342. 

Cass. Civ. (, 25 janv. (96(, R.G.A.T. (96(. 448.
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�ضفة الوكالة تلزم ال�ضم�ضار بعدم ا�ضتخدام هذه املحررات يف مرا�ضالته اخلا�ضة 

)الفقرة 8 من املادة 15 من قرار هيئة التاأمني الإماراتية رقم 15 ل�ضنة 2013(، 

كما عليه اأن ل ير�ضلها لعمالئه ما مل تكن هذه الأوراق قد �ضلمت له ب�ضفة ر�ضمية 

من الإدارة املخت�ضة بال�ضركة ل�ضتخدامها يف هذا الغر�ص )املادة 16/ه من القواعد 

املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  ب��ق��رار  التاأمني  و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة 

امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014(، كما عليه اأن يحافظ على العهد وامل�ضتندات والأموال 

من  �ضيكات  اأو  مبالغ  اأي  يت�ضلم  اأن  ميكنه  وبالتايل  املوكلة،  ال�ضركة  تخ�ص  التي 

امل�ضتاأمنني حتت ح�ضاب ر�ضوم الوثائق اأو اأق�ضاطها مبوجب الإي�ضالت املعتمدة من 

ال�ضركة والتي تكون قد �ضلمت له كعهدة �ضخ�ضية )املادة 17 من القواعد احلاكمة 

ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 

23 ل�ضنة 2014 ، والفقرة 5 من قرار هيئة التاأمني الإماراتية رقم 15 ل�ضنة 2013(.

اأو �ضمنية بني  وكالة �ضريحة  اإثبات وجود  امل�ضلحة  ذو  ي�ضتطع  اإذا مل  ولكن 

بينهما حتى  ظ��اه��رة  وك��ال��ة  وج��ود  اإث��ب��ات  ي��ح��اول  اأن  فيمكنه  وال�ضم�ضار  امل��وؤم��ن 

يجعل املوؤمن يتحمل م�ضوؤولية اأخطاء ال�ضم�ضار )1)، وبالتايل لو ت�ضرف ال�ضم�ضار 

مبنياً  العتقاد  وك��ان  امل��وؤم��ن،  عن  ظاهر  وكيل  اأن��ه  يعتقد  الغري  جعلت  بطريقة 

التي مار�ضها  التعهدات والأفعال  ُي�ضاأل عن كل  املوؤمن  فاإنَّ  اأ�ض�ص م�ضروعة،  على 

ال�ضم�ضار با�ضمه ))).

هناك  يكن  مل  متى  بها  الدع��اء  ميكن  ل  الظاهرة  الوكالة  فكرة  اأن  فالأ�ضل 

القول بوجود وكالة ظاهرة  )))، ولكن ميكن  احتمالت وجودها  اإىل  ت�ضري  دلئل 

((( Versailles, 24 mai (99(, Jurisdata, no 45377.

حيث أكد هذا الحكم أن املؤمن مسؤول عن األخطاء الصادرة عن السمسار وفقاً لحكم املادة 384) مدين فرنيس متى ثبت أن 

السمسار يترصف وكأنه وكيل ظاهر عن املؤمن.

(2( Cass. Com., 5 déc. (989, BC. 5. 309. 

(3( Cass. Com., 27 mai (974, D. (977. 42(, note ARRIGHI. 



84

متى كانت هناك اأ�ضباب م�ضروعة تدعو الغري اإىل العتقاد بوجود هذه الوكالة )1)، 

اأخطاء الوكيل  اآثارها و�ضيتحمل املوؤمن نتيجة  وبالتايل �ضتنتج هذه الوكالة كل 

اأي  تتخذ  اأن  فعليها  امل�ضوؤولية  هذه  تفادي  التاأمني  �ضركة  اأرادت  واإذا  الظاهر)))، 

)))، ويتحقق هذا عن  اإج��راء تراه �ضرورياً لتجنب القول بوجود وكيل ظاهر لها 

طريق اإزالة كل املالب�ضات التي قد تدفع الغري لالعتقاد بوجود هذه الوكالة ))).

اأ�ض�ص  على  مبنّياً  اعتقاداً  لديه  اأن  اإثبات  عبء  امل�ضتاأمن  م�ضوؤولية  على  ويقع 

م�ضروعة بوجود الوكالة الظاهرة، وميكن حتقق هذا باإثبات اأخطاء املوؤمن التي 

دعت اإىل ن�ضوء العتقاد بالوكالة الظاهرة ))).

وبالتايل  الظاهر،  ووكيله  املوؤمن  بني  عقدي  ارتباط  وج��ود  ع��دم  يف  �ضك  ول 

املوؤمن لأخطاء وكيله  ال�ضبب يف حتمل  بينهما، ولكن  التزامات عقدية  ل توجد 

الظاهر هو اأنه قد اأخطاأ عندما ترك بع�ص الظروف واملالب�ضات دون اأن يزيلها، 

والتي ترتب عليها اعتقاد الغري بوجود هذه الوكالة.

اإىل  فتتحول  الظاهرة  الوكالة  لهذه  قبولها  تعلن  اأن  التاأمني  ل�ضركة  ويجوز 

وكالة حقيقية بكل ما ي�ضتلزمه هذا التحول من حتمل جلميع احلقوق واللتزامات 

التي �ضبق ون�ضاأت عن الوكالة الظاهرة ))).

التاأمينية  الو�ضاطة  جم��ال  يف  عمله  ميار�ص  �ضم�ضار  ب�ضدد  كنا  لو  وبالتايل 

((( Cass. Com., 6 juin (989, BC. 4. (79. 

 Cass. Civ. 2, (7 Oct. (979. BC. 2. 242.

 Cass. Ass. Plén. (3 déc. (962, D. (963. 277, note CALAIS AULOY, J.C.P. (963. 

 2. (3(05 note ESMEIN.

)2) د. أحمد رشف الدين - أحكام التأمني يف القانون والقضاء دراسة مقارنة - مطبعة حسان 987) - ص 4)).

)3) د. توفيق حسن فرج - أحكام الضامن ) التأمني ) يف القانون اللبناين - القواعد العامة يف الضامن _ عقد الضامن - الدار الجامعية 

- بدون سنة نرش - ص )35 .

(4( Cass. Civ. (, 2 janv. (993. R.G.A.T. (993. 394, note D. LANGE. 

(5( Cass. Civ., 6 nov. (994, BC. (. no (.

(6( Cass. Com., 5 déc. (99(, BC. 4. no 309.
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م�ضتعيناً بو�ضائل وم�ضتندات قدمتها له �ضركة التاأمني بحيث ظهر اأمام اجلمهور 

وكياًل  اأن��ه  على  اجلمهور  معه  فتعامل  التاأمني،  �ضركة  من  تفوي�ضاً  معه  وك��اأن 

امل�ضتاأمنني عن كل ما يبدر من هذا  اأم��ام  التاأمني م�ضئولة  �ضركة  فاإن  للموؤمن، 

اأن ال�ضم�ضار ظهر يف مظهر وكيل املوؤمن يف  )1)، وال�ضبب يف ذلك  الوكيل الظاهر 

والوكيل،  ال�ضم�ضار  بني  التفرقة  عادي  �ضخ�ص  اأي  فيه  ي�ضتطيع  ل  الذي  الوقت 

ال�ضم�ضرة يف جمال  اأعمال  املوؤمن قد ميار�ص يف بع�ص الأح��وال  اأن وكيل  خا�ضة 

التاأمني  �ضركة  من  حقيقية  وكالة  على  �ضم�ضار  اأي  يح�ضل  قد  كذلك  التاأمني، 

وبالتايل �ضت�ضبح احلدود الفا�ضلة بني عمل ال�ضم�ضار وعمل الوكيل دقيقة ولن 

�ضخ�ص  اأي  على  �ضي�ضهل  وب��ال��ت��ايل  احل���دود،  ه��ذه  تبني  اخلبري  �ضوى  ي�ضتطيع 

امل�ضرع  اإن عدم قيام  التاأمني، بل  اأنه وكيل عن �ضركة  ال�ضم�ضار على  التعامل مع 

امل�ضري بالتمييز بني ال�ضم�ضار ووكيل التاأمني اأو و�ضع حدود فا�ضلة بينهما قد 

توؤدي اإىل �ضرعة خلط ال�ضخ�ص العادي بني ال�ضم�ضار والوكيل، بل اإن بع�ص الأحكام 

الق�ضائية مل حتاول اإقامة تفرقة بني الو�ضيطني، وقد يختلط الأمر عليها خا�ضة 

عندما توجد ظروف مالب�ضة كا�ضتعمال الو�ضيط لأوراق حتمل ا�ضم وعنوان �ضركة 

التاأمني)))، اأو اأن يعر�ص على طالب التاأمني اقرتاح مب�ضروع للتاأمني على اأوراق 

اأو يكون  ال�ضركة)))،  اأحد مكاتب مندوبي  اأو ميار�ص عمله من خالل   ،((( ال�ضركة 

الو�ضيط مندوباً ل�ضركة التاأمني ثم ميار�ص بع�ص اأعمال ال�ضم�ضرة اخلارجة عن 

((( H. GROUTEL, “Les surprises de l›assurance», RCA (992. Chron. 39.

(2( Cass. Crim., 30 Oct. (996, R.G.D.A. (997. 605.

Cass. Civ. (, 6 Janv. (994, R.G.A.T. (994. 909, obs. D. LANGÈ. 

Cass. Com., (2 Janv. (993, Bull. Joly (993. 340, note BARBIERI.

Cass. Civ. ( , (3 Oct. (98(, R.G.A.T. (982. 342.

Cass. Civ., (e Juill (976, R..G.A.T. (977. 207.

Cass. Civ., 5 Juill. (972, J.C.P. (974. 2. (76(4, note P.S.M. 

(3( CA Versailles, 24 fév. (995. L’Argus, (4 Juill. (995. (. 

 Cass. Civ. (, 8 Oct. (985, Ass. Cons. (987. 606.

(4( Cass. Com., 5 déc. (989, BC. 4. no 309. 
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نطاق وكالته )1)، اأو اأن ميار�ص ال�ضم�ضار اأحد الأعمال ويعلن اأنه ميار�ضه ب�ضفته 

مندوباً لدى ال�ضركة ))).

بينما لو قام الو�ضيط بت�ضليم طالب التاأمني بع�ص البيانات اخلا�ضة بالتاأمني 

دون اأن يذكر له اأنه وكيل عن املوؤمن فمن غري املمكن القول اإن هناك وكالة ظاهرة 

ا�ضتناداً اإىل وجود دلئل م�ضروعة على ذلك )))، وبالتايل ل يعترب طالب التاأمني 

معذوراً يف تعامله مع هذا الو�ضيط وكاأنه وكيل ظاهر، وبالتايل فاإن قيام طالب 

اأداء  يعفيه من  الوكيل غري احلقيقي لن  لهذا  التاأمني  اأق�ضاط  بت�ضليم  التاأمني 

ال�ضم�ضار قدم  اإن  القول  )))، وكذلك ل يكفي  اأخ��رى للموؤمن  هذه الأق�ضاط مرة 

لطالب التاأمني اأوراقاً مدون عليها اأنه و�ضيط حتى يتولد يف ذهنه اأنه يتعامل مع 

وكيل ظاهر للموؤمن ويقدم له اأق�ضاط التاأمني ))).

ولقد �ضبق اأن اأ�ضرنا اإىل اإمكانية قيام ال�ضم�ضار بدور الوكيل عن كل من املوؤمن 

108مدين  املادة  القانون امل�ضري، واإن ن�ص  ت�ضريعياً يف  وامل�ضتاأمن، ومل جند مانعاً 

التي حتظر على ال�ضخ�ص اأن يتعاقد مع نف�ضه با�ضم من ينوب عنه، ل يعترب مانعاً؛ 

ميلك  ل  وبالتايل  التاأمني،  طالب  عن  التوقيع  الو�ضيط  على  يحظر  امل�ضرع  لأن 

التعاقد مع نف�ضه با�ضم طالب التاأمني، وعلى فر�ص توافر �ضفة الوكيل عن طريف 

عقد التاأمني فرنى �ضرورة قيام ال�ضم�ضار باإعالم كل من امل�ضتاأمن واملوؤمن ب�ضفته 

املزدوجة كوكيل لكل منهما، كذلك الأمر يف الت�ضريع الفرن�ضي فال يوجد مانع من 

ال�ضم�ضار لعمله يف  ملمار�ضة  الفرن�ضي و�ضع بع�ص احل��دود  الق�ضاء  اأن  اإل   ،((( ذلك 

((( Cass. Civ. (, 28 Juin (983, R.G.A.T. (984. (98. 

(2( Cass. Civ. (, 4 Juin (99(, R.G.A.T. (99(, 656, note D. LANGE.

(3( Cass. Civ. (, 28 Avr. (978, BC. (. (32. 

(4( Cass. Civ. (, 3 Oct. (995, R.G.D.A. (996. 506, obs. LANGE. 

(5( Cass. Civ. (, (3 Mai (997, R.G.D.A. (997. 899, obs. LANGE.

(6( Cass. Civ., 25 Juin (956, R.G.A.T. (956. 257.

 Cass. Civ. (, (2 Mai (954, R.G.A.T. (954. 395.
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هذه احلالة، كعدم اإمكانية قيامه بالتوقيع على وثيقة التاأمني، ولكنه ي�ضتطيع اأن 

ينوب عن املوؤمن يف تقا�ضي اأق�ضاط التاأمني، كما ل ميكنه اأن ي�ضبح وكياًل عن طريف 

عقد التاأمني يف نف�ص الإجراء الذي يبا�ضره فهو يعترب وكياًل عن امل�ضتاأمن فقط 

عند قيامه باإبالغ املخاطر للموؤمن حيث ل يقبل الق�ضاء اعتباره وكياًل عن املوؤمن 

ب�ضدد هذا الإبالغ؛ لأنه لو مت اعتباره يف هذه احلالة وكياًل عن املوؤمن لرتتب على 

هذا اإغالق ال�ضبيل اأمام املوؤمن لالدعاء بعدم �ضحة املخاطر املبلغة له)1).

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

جتاه  ال�ضم�ضار  التزامات  وم��دى  م�ضمون  عن  الت�ضاوؤل  يثور  ال�ضدد  هذا  يف   

بو�ضوح  والإم��ارات��ي  امل�ضري  امل�ضرعان؛  اأج��اب عنها  امل�ضاألة  التاأمني وهذه  �ضركة 

وفقاً ملا يلي:

و�ضركة  الو�ضيط  بني  العالقة  امل�ضري  امل�ضرع  نظم  امل�ضري:  امل�ضرع  موقف 

التاأمني ون�ص على اأحكامها يف الف�ضل الثالث من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط 

و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014 م، 

والتي تتمثل يف التزام الو�ضيط باأن يحافظ على ا�ضم و�ضمعة �ضركات التاأمني �ضواء 

تلك التي يعمل حل�ضابها اأو غريها من ال�ضركات املناف�ضة وعليه يف �ضبيل ذلك:

اأن يعر�ص اخلدمة التاأمينية بالأمانة والدقة املطلوبة واأن يو�ضح للعميل - 

الوثائق  اأن��واع  الأ�ضعار بني  اأ�ضباب الختالف يف  - متى طلب منه ذلك - 

املالئمة لحتياجاته.

اأو -  التاأمني املعرو�ضة  اآراء العمالء بالن�ضبة لأن��واع  اأن يحر�ص على معرفة   

ال�ضركة  اإبالغ  املقدمة، وعليه  التاأمينية  املطلوبة، وكذلك م�ضتوى اخلدمة 

((( Cass. Civ. (, 6 Janv. (994, R.G.A.T. (994. 9((, note D. LANGE.
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بكل ما ي�ضل اإىل علمه يف هذا ال�ضاأن والعمل على اإزالة اأ�ضباب �ضكوى العميل.

 اأن يحافظ على اأ�ضرار ال�ضركة اأو ال�ضركات التي يعمل حل�ضابها، وعلى الأخ�ص - 

�ضركات  من  له  املقدمة  الأ�ضعار  عرو�ص  و�ضرية  املالية  مبراكزها  يتعلق  ما 

التاأمني املختلفة لنف�ص العميل يف مواجهة ال�ضركات وبع�ضها البع�ص.

عدم تقدمي عرو�ص اأ�ضعار اأو تعهدات بخ�ضومات اإل من خالل الأجهزة الفنية - 

املخت�ضة ب�ضركات التاأمني وعلى اأن تكون هذه العرو�ص والتعهدات واخل�ضومات 

حمررة على اأوراق حتمل ا�ضم ال�ضركة ومعتمدة من امل�ضوؤولني فيها.

يعمل -  التي  ال�ضركات  اأو  ال�ضركة  ا�ضم  حتمل  التي  الأوراق  ا�ضتخدام  عدم 

تكن  مل  ما  العمالء،  مع  مرا�ضلته  يف  اأو  اخلا�ضة  مرا�ضالته  يف  حل�ضابها 

بال�ضركة  املخت�ضة  الإدارة  من  ر�ضمية  ب�ضفة  له  �ضلمت  قد  الأوراق  ه��ذه 

ل�ضتخدامها يف هذا الغر�ص.

اأن ل ي�ضع ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة لإلغاء وثيقة �ضادرة من ال�ضركة - 

اإب��رام  اإع��ادة  اآخ��ر بغر�ص  اإنتاج و�ضيط  التي ل يعمل حل�ضابها وتكون من 

بالوثيقة اجلديدة عند ح�ضاب  يعتد  ذلك ل  الوثيقة، ويف حالة خمالفة 

م�ضتحقاته.

اأو -  التاأمني  اإج��راء نقد غري ع��ادل لأي من �ضركات  اأو  عدم عقد مقارنات 

الوثائق اأو التغطيات ال�ضادرة منها ما مل يكن ذلك بغر�ص اإبراز ال�ضمات 

املختلفة لهذه الوثائق والتغطيات.

من -  لتمكينها  التاأمني  ل�ضركات  املمكنة  املعلومات  كافة  بتقدمي  الل��ت��زام 

تقييم اخلطر املطلوب التاأمني عليه اأو جتديده مبعرفة العميل وموافقته.

املطالبات -  ب�ضاأن  والعميل  ال�ضركة  بني  تتم  التي  املفاو�ضات  على  امل�ضاعدة 

التي تنتج عن حتقق اخلطر املوؤمن عليه.

يلتزم باملحافظة على العهد وامل�ضتندات والأموال التي تخ�ص ال�ضركة التي - 
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اأو �ضيكات من  اأي مبالغ  يعمل حل�ضابها، وعليه يف �ضبيل ذلك عدم ت�ضلم 

الإي�ضالت  مبوجب  اإل  اأق�ضاطها  اأو  الوثائق  ر�ضوم  ح�ضاب  حتت  العمالء 

املعتمدة من ال�ضركة والتي تكون قد �ضلمت له كعهدة �ضخ�ضية، واأن ي�ضدد 

من  ت�ضلمها  قد  ويكون  تخ�ضها  التي  وال�ضيكات  املبالغ  جميع  الفور  على 

فور  وذلك  منها  له  امل�ضلمة  وامل�ضتندات  العهد  لل�ضركة  يرد  واأن  العمالء، 

اأو عند انتهاء عالقته بال�ضركة،  انتهاء املهلة املقررة لتواجدها حتت يده 

واأن يرد لل�ضركة العمولت التي يكون قد ت�ضلمها منها وذلك يف حالة رف�ص 

البنوك لأي �ضبب من الأ�ضباب �ضداد قيمة ال�ضيكات امل�ضحوبة عليها وفاًء 

لقيمة اأق�ضاط وثائق التاأمني التي �ضرفت عنها هذه العمولت، كما يلتزم 

بها حل�ضابها  قام  التي  الأعمال  بتقارير عن  وتزويدها  ال�ضركة  بتعليمات 

كلما طلب منه ذلك.

يجب على الو�ضيط عند قيام �ضركة التاأمني اأواإعادة التاأمني بت�ضوية مطالبات 

لل�ضركة ل�ضمان  امل�ضاعدة  اأوجه  العمالء، تقدمي كافة  املقدمة لها من  التعوي�ص 

التحقق من اأن جميع البيانات الواردة بهذه املطالبات وامل�ضتندات املرفقة بها دقيقة 

اأن  ا�ضت�ضعر الو�ضيط  التاأمني، واإذا  و�ضليمة واأنها قدمت يف الوقت املحدد بوثيقة 

املعلومات الواردة بطلب التعوي�ص م�ضكوك يف �ضحتها وغري دقيقة، اأو اأن امل�ضتندات 

املرفقة بها غري �ضليمة اأو غري م�ضتوفاة فعليه تبليغ ال�ضركة بذلك فوراً. 

الو�ضيط  ب��ني  العالقة  الإم��ارات��ي  امل�ضرع  نظم  الإماراتي:  امل�شرع  موقف 

و�ضركة التاأمني ون�ص على اأحكامها يف املادة 15 من قرار هيئة التاأمني الإماراتية 

رقم 15 ل�ضنة 2013، التي ن�ضت على اأن يلتزم و�ضيط التاأمني جتاه ال�ضركة مبا يلي:

 توقيع اتفاقية و�ضاطة تاأمني مع كل �ضركة يتعامل معها على اأن تكون حمررة . 1

باللغة العربية، وموقعة من الطرفني، وموثقة اأمام اجلهات الر�ضمية، على 

واأن تت�ضمن حقوق  ال�ضركة،  تعامله مع  املفعول طوال فرتة  �ضارية  اأن تظل 
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والتزامات كل طرف مبا ل يتعار�ص مع اأحكام قرار هيئة التاأمني الإماراتية 

وكيفية  التفاقية  �ضريان  م��دة  اخل�ضو�ص  وج��ه  وعلى   ،2013 ل�ضنة   15 رق��م 

واأ�ضباب اإنهائها، واأنواع وفروع التاأمني حمل الو�ضاطة، واملنطقة اجلغرافية، 

وما يفيد تفوي�ص و�ضيط التاأمني يف ا�ضتالم اأق�ضاط التاأمني حل�ضاب �ضركة 

ا�ضتعمال  وع��دم  الأق�ضاط،  فيها حت�ضيل  له  يجوز  التي  احل��الت  التاأمني يف 

عليها،  املتفق  التاأمني  و�ضيط  وعمولة  اآخ��ر،  غر�ص  لأي  املح�ضلة  الأق�ضاط 

وكيفية احت�ضابها وموعد ا�ضتحقاقها، واإجراءات حت�ضيلها.

اأو . 2 التاأمني  وثائق  اإ�ضدار  يف  التاأمني  و�ضيط  تفوي�ص  التفاقية  ت�ضمن  عدم 

مالحقها اأو اإدخال التعديالت عليها عدا اإ�ضدار �ضهادات التاأمني على املركبات 

با�ضتالم  التاأمني  و�ضيط  تفوي�ص  ع��دم  وك��ذل��ك  ذل��ك،  يف  الطرفان  رغ��ب  اإن 

اأو امل�ضتفيدين لأجل دفعها مل�ضتحقيها، كما ل  التعوي�ضات امل�ضتحقة للعمالء 

يجوز ت�ضمني التفاقية منع الو�ضيط من ممار�ضة ن�ضاطه مع اأي �ضركة اأخرى.

تقدمي كافة املعلومات والبيانات اخلا�ضة بالعمالء والتي قد توؤثر يف القرار . 3

الذي تتخذه ال�ضركة ب�ضاأن التغطية التاأمينية واأ�ضعارها و�ضروطها، للتمكن 

من تقييم املخاطر املطلوب تاأمينها اأو جتديد تاأمينها.

متابعة حت�ضيل اأق�ضاط التاأمني يف جميع اأنواع اأو فروع التاأمني املرخ�ص له بها. . 4

ا�ضتالم اأق�ضاط التاأمني من العمالء با�ضتثناء اأق�ضاط التاأمني املتعلقة باأنواع . 5

اأو فروع التاأمني املو�ضحة اأدناه فاإنه يتعني �ضداد تلك الأق�ضاط من العمالء 

التاأمني على احلياة وعمليات  اإيداعها يف ح�ضابها وهي؛  اأو  لل�ضركة  مبا�ضرًة 

النقل  اأخ��ط��ار  من  والتاأمني  اجلماعي،  ال�ضحي  والتاأمني  الأم���وال،  تكوين 

البحري واجلوي، وتاأمني اأج�ضام ال�ضفن، والتاأمينات البرتولية.

اإيداع اأق�ضاط التاأمني امل�ضتلمة من قبله يف احلالت التي يجوز له فيها ا�ضتالم . 6

اأق�ضاط التاأمني يف احل�ضاب املخ�ض�ص ملمار�ضة اأعمال و�ضاطة التاأمني.
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حتويل اأق�ضاط التاأمني امل�ضتلمة لل�ضركة خالل فرتة ل تزيد على 20 يوم عمل . 7

من تاريخ ا�ضتالم تلك الأق�ضاط، مع تزويد ال�ضركة بتقرير مف�ضل عنها.

يف . 8 حل�ضابها  يعمل  ال��ت��ي  ال�ضركة  ا���ض��م  حتمل  ال��ت��ي  الأوراق  ا���ض��ت��خ��دام  ع��دم 

مرا�ضالته اخلا�ضة اأو مرا�ضالته لعمالئه.

األ ي�ضعى ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة لإلغاء وثيقة التاأمني ال�ضادرة من . 9

اإبرامها من خالله، ويف  اإع��ادة  اآخر بغر�ص  ال�ضركة من خالل و�ضيط تاأمني 

هذه احلالة ل يعتد بالوثيقة اجلديدة عند ح�ضاب م�ضتحقاته.

يح�ضل . 10 التي  والبيانات  واملعلومات  والأ�ضعار  ال�ضروط  �ضرية  على  املحافظة   

عليها من ال�ضركة، وعدم اإف�ضاء تلك البيانات ل�ضركات اأخرى.

ومن خالل هذه الن�ضو�ص ا�ضتطاع امل�ضرعان امل�ضري والإماراتي اأن يحددا بو�ضوح 

العالقة القانونية بني الو�ضيط و�ضركة التاأمني. 

موقف امل�شرع الفرن�شي:

ت�ضريعية  القانوين فلم ترد ن�ضو�ص  واأ�ضا�ضها  اللتزامات  بالن�ضبة مل�ضدر هذه 

الفرن�ضي  للق�ضاء  حا�ضم  م��وق��ف  على  نعرث  مل  ك��ذل��ك  الل��ت��زام��ات،  ه��ذه  تو�ضح 

لالإجابة عن هذا الت�ضاوؤل، اإل اأن البع�ص يرى وجود عقد وكالة بينهما بهدف توزيع 

التاأمني، ويبا�ضر فيه ال�ضم�ضار دور وكيل املوؤمن )1)، ولكننا ل ن�ضتطيع الت�ضليم بهذا 

الراأي؛ لأن دور ال�ضم�ضار ينح�ضر يف جمرد التقريب بني طريف عقد التاأمني دون اأن 

يحق له التوقيع على العقد، وبالتايل ل ميكننا اعتباره وكياًل عن املوؤمن.

وقد ذهب راأي اآخر اإىل القول بوجود عقد مهني بينهما ))) اأو كما ذهبت حمكمة 

فر�ضاي اأن ال�ضم�ضار يعمل حل�ضاب طالب التاأمني واملوؤمن يف نف�ص الوقت كوكيل 

(((Cass.Crim. (5Oct.(964, D. (965. (75. – Lyon, (2 Nov. (95(, G.P. (952. (. 3(.

(2( Paris, (6Oct. (967, D. (968. (09.
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بينما   ،(1( والن�ضح  ال�ضتعالم  بواجب  منهما  كل  جتاه  ملتزم  فهو  وبالتايل  لهما 

ال��ذي  القانون  امل��وؤم��ن م�ضدرها  ال�ضم�ضار جت��اه  ال��ت��زام��ات  ب��اأن  اآخ��ر  راأي  يذهب 

يفر�ص عليه واجب ح�ضن النية يف التعامل مع �ضركة التاأمني.

ذهب بع�ص الآراء الفقهية )))، واأي�ضاً بع�ص الأحكام الق�ضائية اإىل القول بوجود 

عقد ذي طبيعة خا�ضة بني ال�ضم�ضار و�ضركة التاأمني التي ل يربطه بها عقد وكالة، 

فهم يرون اأن هناك اتفاقاً �ضمنياً بينهما يجد اأ�ضا�ضه يف العادات املتبعة يف مهنة 

ال�ضم�ضرة، ومبقت�ضاه توجد التزامات متبادلة على كل منهما جتاه الآخر نظراً 

)))، لكننا ل ن�ضتطيع الت�ضليم  التاأمني  اإب��رام عقد  لوجود م�ضلحة لكل منهما يف 

اأكان  �ضواء  التاأمني  ال�ضم�ضار و�ضركة  اأي عقد بني  ال��راأي ونرى عدم وجود  بهذا 

�ضريحاً اأم �ضمنياً، فال�ضم�ضار وكيل للم�ضتاأمن يقوم بتمثيله يف عالقته مع �ضركة 

التزامات متبادلة  بوجود  الت�ضليم  كما ل ميكننا  ويدافع عن م�ضاحله،  التاأمني 

لهذا  �ضند  على  الوقوف  ميكننا  ل  لأن��ه  املهنة؛  ممار�ضة  ع��ادة  عن  نا�ضئة  بينهما 

الراأي كما مل جند �ضنداً لالآراء الأخرى، ولكن ميكننا تربير قيام �ضركة التاأمني 

بتقدمي عمولة لكل �ضم�ضار يجلب لها اأحد عقود التاأمني باأنه التزام من جانب 

األزمت نف�ضها بتقدمي مكافاأة لأي �ضم�ضار  اأن �ضركة التاأمني قد  واحد م�ضمونه 

ينجز العمل املطلوب وهو جلب اأحد عقود التاأمني، وهو ما ميكننا تكييفه على اأنه 

وعد بجائزة حيث ي�ضتحق كل من يوؤدي هذا العمل تلك اجلائزة املر�ضودة املتمثلة 

يف العمولة، وبالتايل ل يوجد التزام مقابل يقع على عاتق ال�ضم�ضار.

((( Versailles, (3Nov. (985, G.P. (986. Somm. 28(. 

(2( DEVESA, “L’opération de courtage» (993, no 390.

(3( Paris, 22 déc. (97( cité par J. BIGOT et D. LANGE, cité p. 3(5. 
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 المبحث الرابع 

التزامات شركة التأمين تجاه السمسار

 بعد اأن عر�ضنا العالقة القانونية القائمة بني ال�ضم�ضار و�ضركة التاأمني �ضواء 

اأكان بينهما عقد وكالة اأم وعد بجائزة، �ضنعر�ص يف هذا املبحث التزامات �ضركة 

التاأمني جتاه ال�ضم�ضار و�ضنعر�ص لها يف عدة مطالب كما يلي:

 المطلب األول
التزام شركة التأمين باألمانة

تلتزم �ضركة التاأمني باحلياد واملو�ضوعية عند تعاملها مع �ضما�ضرة التاأمني، 

وعند تقييمها ملقرتحات التاأمني التي يقدمونها لها، وهذا تطبيق لواجب ح�ضن 

النية والأمانة يف التعامل، ولذلك ل يجوز لها اأن تقبل اقرتاحاً �ضبق اأن رف�ضته 

عندما قدمه لها �ضم�ضار اآخر، ول �ضك اأن مثل هذا احلظر مل ين�ص عليه امل�ضرع 

امل�ضري اإل اأننا ندعو اإىل تطبيقه يف جمال التاأمني حتى ي�ضتقر وي�ضبح قاعدة 

يتفق  لأن م�ضمونه  نظراً  التاأمني  التعامل يف جمال  ا�ضتقرار  اإىل  ت��وؤدي  عرفية 

مع قواعد ح�ضن النية يف جمال التعاقد، وبالتايل فهو التزام يتفق مع القواعد 

العامة.

الوقت،  نف�ص  يف  الق��رتاح  بنف�ص  التاأمني  ل�ضركة  �ضم�ضاران  تقدم  لو  كذلك   

فعليها اأن تقبل اقرتاح ال�ضم�ضار الذي يحمل تعليمات مكتوبة من طالب التاأمني 

حتى تكون حمايدة يف عملية التف�ضيل بينهما؛ لأن من يحمل تعليمات مكتوبة 

وج��ود  ع��دم  بينما  �ضريحة،  بطريقة  موكله  طلبات  على  الدليل  معه  اأن  يعني 

وكالته،  ال�ضم�ضار وح��دود  �ضلطات  للمنازعة يف  املجال  يفتح  تعليمات مكتوبة قد 
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كذلك تلتزم �ضركة التاأمني باأن تقدم عمولة ثابتة لكل وثيقة يتم اإبرامها )1).

بينما لو عر�ص على ال�ضركة اقرتاح يقدم للمرة الأوىل، اأو اقرتاح مت اإدخال 

فال  قبل،  من  ال�ضركة  ورف�ضته  �ضبق  اأن  بعد  عليه  اجلوهرية  التعديالت  بع�ص 

جمال يف هذه احلالة للحديث عن تف�ضيل �ضم�ضار على و�ضيط اآخر))).

كذلك لو ن�ضاأت روابط مالية اأو م�ضالح خا�ضة بني �ضركة التاأمني وال�ضم�ضار، 

فاإن اللتزام باحلياد يلزم ال�ضركة باأن ل حتاول فر�ص هذا ال�ضم�ضار على طالب 

التاأمني؛ لأن هذا الأخري له حرية اختيار ال�ضم�ضار، كما اأن قيام ال�ضركة برت�ضيح 

هذا ال�ضم�ضار اأو حماولة فر�ضه على طالب التاأمني باأي و�ضيلة فيه اإخالل بواجبها 

بالتزام احلياد بني و�ضطاء التاأمني))).

امل�ضوؤولية املدنية لأي �ضركة تاأمني ل حترتم هذا  اإث��ارة  ال�ضم�ضار   وي�ضتطيع 

�ضرر  من  حلقه  عما  بتعوي�ضه  ملزمة  التاأمني  �ضركة  ت�ضبح  وبالتايل  الل��ت��زام، 

الو�ضطاء  م��ع  تعاملها  يف  ال�ضركة  اأم��ان��ة  ع��دم  نتيجة  العمولة  فقد  يف  متمثل 

وخلروجها على واجب ح�ضن النية.

 ولقد ت�ضدى امل�ضرع الإماراتي لتلك امل�ضاألة فن�ص على حقوق و�ضطاء التاأمني 

يف املادة 17 من القرار رقم 15 ل�ضنة 2013، ب�ضاأن نظام و�ضطاء التاأمني فقال: )ل 

يحق لل�ضركة اإجراء الت�ضالت املبا�ضرة مع العميل الذي فو�ص و�ضيط التاأمني 

اإل اإذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية، ول يحق لل�ضركة تقدمي �ضروط 

و�ضيط  كان  اإذا  اإل  التاأمينية  العملية  لذات  اآخر  تاأمني  لو�ضيط  اأ�ضعار مغايرة  اأو 

التاأمني الآخر قد قدم معلومات مغايرة توؤثر يف قرار ال�ضركة بالن�ضبة ل�ضروط 

التاأمني واأ�ضعاره(. 

 وبجوار اللتزام باحلياد فاإن واجب الأمانة يفر�ص على �ضركة التاأمني اأن ل 

((( T. Com. Seine, 20 Juill. (973, Rec. Per. Ass. (973. 454.

(2( LAMY, Distribution, no 922. 

(3( T. Com. Seine, 7 déc. (906, Journ. As., (907. 308. 
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ت�ضع عقبات مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة من �ضاأنها منع ال�ضم�ضار من تاأدية مهمته، 

148 مدين م�ضري التي ت�ضتلزم تنفيذ العقد  اأ�ضا�ضه يف املادة  ويجد هذا اللتزام 

التاأمني ي�ضتوجب  النية، فح�ضن تنفيذ عقد  بطريقة تتفق مع ما يوجبه ح�ضن 

با�ضتعمال حقه يف  املوؤمن  فاإن قيام  لذلك  الو�ضاطة، وتطبيقاً  تنفيذ عقد  ح�ضن 

ف�ضخ عقد التاأمني من �ضاأنه اأن ي�ضع حداً لعقد الو�ضاطة بني ال�ضم�ضار وامل�ضتاأمن، 

ولذلك لو ثبت اأن املوؤمن كان متع�ضفاً يف ا�ضتعمال هذا احلق فيجوز لل�ضم�ضار اأن 

يرجع عليه بالتعوي�ص عما حلقه من �ضرر نتيجة هذا التع�ضف )1).

ولو ف�ضخ املوؤمن جميع عقود التاأمني التي تو�ضط فيها اأحد ال�ضما�ضرة ب�ضبب 

رف�ص هذا الأخري تقليل مقدار العمولة عما هو معلن من املوؤمن، فيعترب هذا 

 ،((( �ضرر  من  حلقه  عما  ال�ضم�ضار  تعوي�ص  ي�ضتوجب  املوؤمن  من  تع�ضفاً  الف�ضخ 

كذلك يرتكب املوؤمن خطاأ يف حق ال�ضم�ضار متى وافق على ف�ضخ عقد التاأمني بناء 

على طلب امل�ضتاأمن من اأجل حرمان ال�ضم�ضار من عمولته عن هذا العقد الذي 

تو�ضط يف اإبرامه، ول �ضك اأن اإثبات خطاأ املوؤمن يف هذه احلالة ي�ضعب كثرياً ولكن 

ميكن ا�ضتنتاجه يف حالة قبول اإنهاء العقد يف الوقت الذي يعجز فيه املوؤمن عن 

اإيجاد مربر م�ضروع لهذا الإنهاء))).

ال�ضم�ضار  يتدخل يف عالقة  اأن ل  املوؤمن  الأم��ان��ة على  واج��ب   كذلك يفر�ص 

مبوكليه، فاإذا كان ال�ضم�ضار �ضبباً يف اإبرام عقد التاأمني ون�ضوء عالقة قانونية بني 

املوؤمن وامل�ضتاأمن، فالينبغي اأن ي�ضتفيد املوؤمن وحده من هذه الرابطة القانونية 

ويحرم ال�ضم�ضار من جني ثمار و�ضاطته، فاإذا قرر املوؤمن عدم التعامل مع هذا 

((( Cass. Civ. (, 20 janv. (993, R.G.A.T. (993. 336, note KULIMANN.

 Cass. Civ. (, 7 juill. (992, R.G.A.T. (992. 892, note KULIMANN.

 Cass. Civ. (, 5 juin (985, R.G.A.T. (985. 342, note CHAPUISAT.

 Cass. Civ. (, (7, mai (982, R.G.A.T. (983. 67, note BESSON. 

(2( TGI Paris, (( fév. (964, R.G.A.T. (964. 328. 

 Rouen, 4 nov. (960, R.G.A.T. (96(. 330.

(3( Cass. Civ. (, 25 mars (980, G.P. (980. 2. Som. 3(6. 
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التاأمني  اأق�ضاط  ال�ضم�ضار، وقام باإبالغ عمالء ال�ضم�ضار بذلك وطلب منهم دفع 

مب�ضالح  متعمد  اإ���ض��رار  ه��ذا  ففي  لل�ضم�ضار،  ولي�ص  ال�ضركة  مقر  يف  مبا�ضرة 

ال�ضم�ضار لأنه �ضيرتتب على هذا القرار قيام امل�ضتاأمنني بقطع عالقاتهم مع هذا 

ال�ضم�ضار وبالتايل حرمانه من عمالئه ومن العمولة )1).

 فلل�ضم�ضار احلق يف ال�ضتحواذ على عمالئه )))، ويجب على املوؤمن احرتام هذا 

احلق فيمتنع عن كل ما من �ضاأنه اإف�ضاد العالقة بني ال�ضم�ضار وعمالئه، وتطبيقاً 

اأو  التاأمني  العمالء على تعديل وثيقة  اأحد  اأن يحر�ص  للموؤمن  لذلك ل يجوز 

تغيريها اأو جتديدها دون ال�ضتعانة بال�ضم�ضار، واإل اعترب هذا اعتداًء منه على 

اإبرام  التاأمني على  اأن يحر�ص طالب  للموؤمن  كما ل يجوز   ،((( ال�ضم�ضار  حقوق 

الوثيقة بعد ا�ضتبعاد ال�ضم�ضار والتفاق على عدم ذكر ا�ضمه كو�ضيط يف الوثيقة 

رغم اأنه قد تو�ضط يف اإبرامها )))، كذلك ل يجوز للموؤمن اأن ي�ضتفيد من الدرا�ضة 

التي اأعدها ال�ضم�ضار، ثم يقوم با�ضتغاللها يف جتديد الوثيقة دون اإعطاء ال�ضم�ضار 

حقوقه املالية )))، كذلك ل يجوز للموؤمن اأن يتفق مع امل�ضتاأمن على اإلغاء الوثيقة 

القائمة واإبرام وثيقة اأخرى حملها دون اإعطاء ال�ضم�ضار عمولته عن تلك الوثيقة 

اجلديدة، لأنه �ضيرتتب على هذا الأمر اإ�ضافة اإىل ذلك، ف�ضخ عقد الو�ضاطة بني 

ال�ضم�ضار وامل�ضتاأمن))).

بع�ص  اأو  مندوبيها  عمولة  تخفي�ص  التاأمني  �ضركة  ق��ررت  لو  الأم��ر  كذلك   

الو�ضطاء فقد يوؤثر هذا يف عالقة ال�ضم�ضار بطالب التاأمني متى كان التخفي�ص 

((( Paris, 26 avr. (929, S. (93(. 2. 60. 

(2( CHIARESOLE,“Propriété de la clientèle du courtier» Rec. Jur. Ass. (935. 262. 

(3( BILLAUD Maurice, «La profession de courtier d’assurances terresters”LGDJ 

(937. no 93. 

(4( Paris, 29 oct. (929, Rec. Ass. (930. 49. 

(5( T. Com. Seine, (( avr. (932, Rec. Per. Ass. (932. (2(. 

(6( Paris, (0 avr. (935, R.G.A.T. (935. 765.
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بف�ضخ  ال��ت��اأم��ني  ط��ال��ب  لقيام  ي���وؤدي  فقد  ك��ب��رياً  التخفي�ص  ك��ان  فلو  ي�ضمله،  ل 

عمولة  ويتقا�ضي  التاأمني  �ضركة  يتبع  اآخر  لو�ضيط  واللجوء  معه  و�ضاطته  عقد 

منخف�ضة، فهذا ُيعد نوعاً من املناف�ضة غري امل�ضروعة من قبل املوؤمن، كما ميكن 

اعتبار هذا امل�ضلك من قبيل اإغراق �ضوق التاأمني بالب�ضائع على ح�ضاب املناف�ضني، 

ويحق لل�ضم�ضار امل�ضرور اأن يثبت اأن انخفا�ص العمولة ب�ضكل مبالغ فيه مل يكن 

له اأي مربرات اقت�ضادية �ضوى الإ�ضرار به، وبالتايل من حقه الرجوع على املوؤمن 

بالتعوي�ص نتيجة ف�ضخ عقد الو�ضاطة)1).

وبالتايل ميكننا القول اإن �ضركة التاأمني يجب اأن متتنع عن ارتكاب كل ما من 

اإح��داث �ضرر  الت�ضجيع على  اأو حتى  مبا�ضر  اأو غري  مبا�ضر  ب�ضكل  التاأثري  �ضاأنه 

بال�ضم�ضار عن طريق الإ�ضرار بعالقته مع عمالئه ))).

 المطلب الثاني
التزام شـركة التأمين باإلعالم

�ضاأنها  باأي معلومات من  املوؤمن  باإعالم  ال�ضم�ضار  التزام  اإىل  اأ�ضرنا  اأن  �ضب�ق   

التاأثري يف قرار قبول التاأمني اأو رف�ضه، ويف حالة جتديد الوثيقة يلتزم باإعالم 

املوؤمن باأي م�ضتجدات ت�ضتوجب تعديل بع�ص �ضروطها، وباملقابل يتحمل املوؤمن 

م�ضوؤولية اللتزام باإعالم ال�ضم�ضار بكل ما من �ضاأنه التاأثري يف عالقة ال�ضم�ضار 

بامل�ضتاأمن، وبكل ما يتعلق بعملية التاأمني التي تو�ضط فيها فاإذا كان من حق املوؤمن 

امل�ضتاأمن  باإخبار  اللتزام  فعليه  القانون،  يجيزه  �ضبب  لأي  التاأمني  وثيقة  اإلغاء 

وال�ضم�ضار معاً بهذا القرار واأل يكتفي باإخطار امل�ضتاأمن فقط، وال�ضبب يف �ضرورة 

((( T. Com. Paris, 24 Janv. (995, Jurisdata, no 040928. 

 Paris, 3( mai (983, Jurisdata, no 024438.

(2( Paris, (2 mars (998, R.G.D.A. (998. 36(, obs. LANGE. 
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الإبقاء  كاأن يحاول  الفر�ضة للمحافظة على حقوقه  ال�ضم�ضار هو منحه  اإخطار 

على عقد الو�ضاطة واحليلولة دون تعاقد امل�ضتاأمن مع و�ضيط غريه، ويتحقق ذلك 

باأن يحاول البحث عن موؤمن جديد يقبل تغطية املخاطر التي يرغب امل�ضتاأمن يف 

التاأمني �ضدها والتي كانت مو�ضوع الوثيقة امللغاة )1)، ويف حالة عدم تنفيذ املوؤمن 

لهذا اللتزام فيجوز لل�ضم�ضار املطالبة بتعوي�ص يعادل العمولة التي فقدها ))).

وتنفيذاً لاللتزام بالإعالم يجب على املوؤمن اأن ير�ضل لل�ضم�ضار �ضورة �ضوئية 

حالة  يف  اجلديدة  الوثيقة  �ضورة  وكذلك  اإبرامها،  يف  تو�ضط  التي  الوثيقة  من 

التجديد، وعليه اأي�ضاً اأن ير�ضل له اأي تعديل يتم اإدخاله على الوثيقة ))).

تو�ضط  التي  الوثيقة  اإلغاء  على  التفاق  وامل�ضتاأمن  املوؤمن  حق  من  كان  واإذا 

اإذا كان من حق  ب��دًل منها، وكذلك  اأخ��رى  اإبرامها، واإح��الل وثيقة  ال�ضم�ضار يف 

املوؤمن  الوثيقة، فيلتزم  اإج��راءات جتديد  ملبا�ضرة  �ضم�ضار جديد  امل�ضتاأمن تعيني 

باإبالغ ال�ضم�ضار بكل هذه املتغريات حتى يتمكن من احلفاظ على حقوقه املالية))).

ات�ضل  متى  ال�ضم�ضار  ب��اإع��الم  الل��ت��زام  تنفيذ  يف  امل��وؤم��ن  حمل  الوكيل  ويحل 

ال�ضم�ضار بهذا املندوب العام من اأجل اإبرام الوثيقة، وين�ضاأ هذا اللتزام عن عقد 

الوكالة املربم بني الوكيل واملوؤمن.

واإذا اأحال ال�ضم�ضار حقوقه لدى املوؤمن وامل�ضتاأمن اإىل �ضم�ضار جديد، فيظل 

التزام املوؤمن بالإعالم قائماً ل�ضالح هذا ال�ضم�ضار املحال اإليه.

((( GRZYBOWSKI et PESSARD,» Le guide du courtier d’assurance” éd, l’argus, p.77. 

(2( T. Com. Seine, 3 nov. (952, R.G.A.T. (953. 62.

(3( Paris, (8 oct. (935, R.G.A.T. (935. (060, note SUMIEN.

(4( Paris, 5 oct. (960, Bull. Du syndicat National de courtiers, avr. (96(. 23. 

 Paris, 29 nov. (947, Ass. Cons., avr. (947. (2. 
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 المطلب الثالث 
التزام شركة التأمين بتسليم العمولة للسمسار

من التكاليف التي ت�ضاف اإىل ق�ضط التاأمني عمولة الو�ضاطة، حيث يتحملها 

العميل فت�ضاف اإىل الق�ضط )1)، حيث يت�ضمن الق�ضط الذي يوؤديه للموؤمن قدراً 

لأن��ه مفهوم من خالل  الأم��ر  بهذا  املوؤمن  ي�ضرح  ولكن ل  العمولة،  يعادل هذه 

العادات التجارية، ويقوم املوؤمن بت�ضليم هذه العمولة لل�ضم�ضار.

فال�ضم�ضار يقدم خدماته للم�ضتاأمن، وبالتايل يجب اأن يح�ضل يف مقابل ذلك على 

اأجر، اإل اأن ال�ضم�ضار يقدم للم�ضتاأمن نوعني من اخلدمات، فهو يقوم اأوًل بالو�ضاطة 

لإبرام الوثيقة، ثم يقوم يف املرحلة التالية مب�ضاعدة امل�ضتاأمن على تنفيذ التزاماته 

انتهت  �ضواء  عمولته  وي�ضتحق  ووك��ي��ل،  و�ضيط  اإذاً  فهو  التاأمني،  عقد  عن  النا�ضئة 

مهمته باإمتام الو�ضاطة اأو اإذا ا�ضتمر يف م�ضاعدة امل�ضتاأمن على تنفيذ عقد التاأمني.

وال�ضم�ضار كوكيل فاإنه ي�ضتحق اأجره حتى ولو مل تتحقق املهمة املكلف باأدائها، 

كما يح�ضل على ما اأنفقه يف تنفيذ الوكالة التنفيذ املعتاد مع الفوائد من وقت 

الإنفاق وذلك مهما كان حظه يف النجاح يف تنفيذ الوكالة)))، لأنه يوؤجر على ما 

بذل من جهد، اإذ اإن التزامه هو التزام ببذل عناية ولي�ص بتحقيق نتيجة، ولكن ل 

يوجد ما مينع التفاق على اأن التزامه كوكيل التزام بتحقيق نتيجة حيث يتفق 

على عدم احل�ضول على اأجره اإل عند حتقق املهمة املطلوبة منه.

بينما يف حالة ممار�ضته لأعمال الو�ضاطة فاإنه ي�ضتحق اأجره عندما يتم تالقي 

وهي  بها  امل�ضتاأمن  حتمل  رغم  املوؤمن  من  عمولته  ويتلقى  التاأمني،  عقد  طريف 

م�ضاألة مل ترث اأية م�ضكلة.

))) د/ عبدالرزاق السنهوري – الوسيط يف رشح القانون املدين – الجزء السابع – املجلد الثاين – 2004– ص 098).

(2( Cass. Com., (7 mars (987, G.P. (987. 2. Pan. (56. 

 Cass. Com., (3 mai (974, G.P. (974. 2. Somm. 203. 
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فيذهب  امل��وؤم��ن؛  من  اأج��ره  حل�ضول  القانوين  الأ�ضا�ص  ح��ول  الت�ضاوؤل  ث��ار  ولكن 

ح�ضل  الذي  النفع  مقدار  عن  النظر  بغ�ص  للعمولة  ال�ضم�ضار  ا�ضتحقاق  اإىل  البع�ص 

عليه املوؤمن وبغ�ص النظر عن مدة عقد التاأمني تاأ�ضي�ضاً على ا�ضتحقاق العمولة مبجرد 

اإح�ضار امل�ضتاأمن اإىل �ضركة التاأمني )1)، بينما يذهب البع�ص اإىل اأن اأجر ال�ضم�ضار يقابل 

املزايا التي جلبها للموؤمن، وبالتايل لن يثبت حقه يف العمولة اإل اإذا ح�ضل املوؤمن على 

منفعة من و�ضاطته، ويح�ضب مقدار هذه العمولة على اأ�ضا�ص ن�ضبة من هذه املنفعة))).

ونتجه اإىل ترجيح الراأي الأول فرنى اأحقية ال�ضم�ضار للعمولة مبجرد حدوث 

تالقي بني طريف عقد التاأمني بغ�ص النظر عن مقدار النفع الذي �ضيح�ضل عليه 

املوؤمن، وذلك على الرغم من اأن ح�ضاب العمولة يعتمد بالفعل على مقدار النفع 

الذي يح�ضل عليه املوؤمن حيث حتت�ضب على اأ�ضا�ص ن�ضبة من الق�ضط.

وبفر�ص اأن ال�ضم�ضار ح�ضل على اأي مبلغ اآخر من امل�ضتاأمن فاإن هذا لن يوؤثر 

يف مقدار عمولته التي يح�ضل عليها من املوؤمن ب�ضبب اختالف اأ�ضا�ص احل�ضول 

على هذا املبلغ عن اأ�ضا�ص احل�ضول على العمولة ))).

وقت ثبوت حق السمسار في تقاضي العمولة من شركة التأمين:
اإن الراأي م�ضتقر منذ وقت طويل على ا�ضتحقاق ال�ضم�ضار ملبلغ العمولة مبجرد 

انعقاد عقد التاأمني، حيث ي�ضبح املوؤمن دائناً للم�ضتاأمن بالق�ضط فيلتزم يف هذا 

الوقت باأداء عمولة ال�ضم�ضار )))، ورغم اأن عمولة ال�ضم�ضار نا�ضئة عن عقد الو�ضاطة 

((( LYON, (8 déc. (992, RCA (993. 395. 

 BILLAUD, cité, no 67.

 PERRAUD CHARMENTIER, “DU droit aux commissions, notamment sur les renouvellements et les 

développements du contrat”. Rec. Jur. (935. (29. 

(2( GRZYBOWSKI et PESSARD, cité. P. 36. 

(3( Cass. Soc. 9 Oct. (990, BC. 5. no 42(.

 T. Civ. Seine, 26 déc. (922, Journ. Ass., (923. 89. 

)4) فهذا املبدأ مستقر منذ زمن طويل من تاريخ صدور الحكم اآليت:



أحكام الوساطة في إبرام عقد التأمين

101

اإل اأن حقه فيها يثبت من حلظة توقيع امل�ضتاأمن على  ولي�ص عن عقد التاأمني، 

وثيقة التاأمني، لأن واقعة التوقيع على الوثيقة تعطي املوؤمن احلق يف احل�ضول 

على الأق�ضاط وتعطي لل�ضم�ضار احلق يف احل�ضول على عمولته )1)، كما اأن مهمة 

ال�ضم�ضار تكون قد حتققت متى مت اإبرام عقد التاأمني.

ولكن هناك راأي يرى اأن احلق يف العمولة ل يثبت اإل من حلظة دفع الق�ضط 

)))، ويربر هذا ال��راأي وجهة نظره  الذي يفيد بداية اإح��داث عقد التاأمني لأث��ره 

ا�ضتناداً اإىل عدم اأحقية ال�ضم�ضار للعمولة متى امتنع امل�ضتاأمن عن �ضداد الق�ضط))).

ال��راأي حول وقت ثبوت احلق يف العمولة يبدو يف  اأث��ر هذا الختالف يف  واإن 

عقد  ف�ضخ  يف  احل��ق  للم�ضتاأمن  يجيز  �ضرطاً  التاأمني  عقد  ت�ضمن  اإذا  م��ا  حالة 

التاأمني يف اأي وقت، ووفقاً للراأي القائل باأن العربة يف ا�ضتحقاق العمولة مبجرد 

اإمتام ال�ضم�ضار ملهمته باإبرام عقد التاأمني فيرتتب على ذلك اأن هذا ال�ضرط الذي 

ال�ضم�ضرة له  ال�ضم�ضار يف عمولته؛ لأن عقد  يجيز الف�ضخ لي�ص له تاأثري يف حق 

اأن يح�ضل على عمولته  اأن ال�ضم�ضار ينبغي  كيان م�ضتقل عن عقد التاأمني، كما 

لأنه اأجنز مهمته، وبالتايل ل بد اأن يح�ضل على مقابل ملجهوده، بينما وفقاً للراأي 

القائل اإن العربة يف ا�ضتحقاق العمولة بدفع الأق�ضاط فيرتتب عليه اأن العمولة 

ت�ضديد  فيها  يتم  التي  امل��دة  وه��ي  فقط  التاأمني  عقد  تنفيذ  م��دة  عن  �ضت�ضتحق 

الأق�ضاط نظراً لأن العمولة فيمن ياأخذ بهذا الراأي ترتبط مبقدار النفع الذي 

ا�ضتفاد به املوؤمن فقط.

T. Civ. Seine, 25 mai (894, journ. Ass., (895.

DEVESA, cité, no 5(6.

((( SÉGUIN, “le courtier d› Ass. Terrestres», no 78. 

(2( T. Com. Seine, 20 janv. (937, Rec. Ass., (937. 338.

 T. Com. Lyon, 29 nov. (936, R.G.A.T. (937. 42. 

(3( Cass. Civ. (, 25 mars (980, R.G.A.T. (980. 500.
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واق��ف،  �ضرط  على  نفاذه  تعليق  ولكن مت  التاأمني  عقد  اإب��رام  كذلك يف حالة 

فهذا ال�ضرط لن يوؤثر يف حق ال�ضم�ضار يف العمولة؛ لأنه �ضي�ضتحقها مبجرد اإبرام 

عقد التاأمني دون انتظار لتحقق ال�ضرط الواقف وفقاً ملا يراه الراأي الأول، بينما 

وفقاً للراأي الثاين فريى عدم ا�ضتحقاق ال�ضم�ضار للعمولة نظراً لرتباطها بدفع 

الق�ضط، ونظراً لأن دفع الق�ضط لن يبداأ اإل عند حتقق ال�ضرط الواقف في�ضتحق 

ال�ضم�ضار عمولته يف هذا الوقت فقط.

ونحن نن�ضم للراأي الأول الذي يرى ثبوت حق ال�ضم�ضار يف العمولة مبجرد 

التوقيع على عقد التاأمني؛ لأنه بذلك اأجنز مهمته، وبالتايل ي�ضتحق مبلغ 

العمولة حتى ولو تاأخر امل�ضتاأمن يف �ضداد الق�ضط، بل وحتى لو وجدت عقبات 

املوافقة  الإدارة  لرف�ص جهة  اأو  قاهرة  كقوة  التاأمني  تنفيذ عقد  دون  حتول 

على هذا التاأمني لأ�ضباب خا�ضة ل يد لل�ضم�ضار فيها، وهو الأمر الذي اأكدته 

اأن ال�ضم�ضار مل يرتكب خطاأ، وبالتايل  بع�ص الأحكام الق�ضائية حيث قررت 

لي�ص له اأي ذنب يف عدم تنفيذ عقد التاأمني في�ضبح له احلق يف احل�ضول على 

العمولة )1).

ف�ضيفقد  امل�ضتاأمن  خطاأ  ب�ضبب  ينعقد  مل  التاأمني  عقد  اأن  ات�ضح  لو  بينما   

ال�ضم�ضار حقه يف العمولة ول يكون اأمامه �ضوى الرجوع على امل�ضتاأمن بالتعوي�ص، 

وبالتايل فالعربة بانعقاد عقد التاأمني ل�ضتحقاق العمولة؛ لأنه لو ات�ضح اأن عقد 

التاأمني قد انعقد قبل اإبرام عقد الو�ضاطة ل�ضقط احلق يف احل�ضول يف العمولة)))، 

كذلك لن ي�ضتحق عمولته عن عقد تاأمني ثاٍن اأبرمه عميله مع نف�ص املوؤمن دون 

وهي  الأول  العقد  يف  التو�ضط  كانت  ال�ضم�ضار  مهمة  لأن  ال�ضم�ضار؛  هذا  و�ضاطة 

((( Cass. Civ. (, 22 juill. (987, D. (988. (72, note MASSIP. 

 Paris, 3( mai (939, G.P. (939. (. 2(5.

T. Com. Seine, (5 avr. (937, D.P. (938. 4. 57, note LEROY-JAY.

T. Com. Poitiers, 25 juin (934, G.P. (934. 2. 597. 

(2( Paris, (7 Nov. (978, Jurisdata, no 08(8.
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التاأمني  اأم��ا عدا ذلك فال حق له يف العمولة عن عقد  اإجن��ازه��ا،  املهمة التي مت 

الثاين؛ لأن حقوقه تن�ضب على العقد الذي تو�ضط فيه فقط دون غريه )1).

طريقة الحصول على العمولة:
اإن عقد التاأمني من عقود املدة حيث ي�ضتغرق تنفيذه، وخا�ضة ما يتعلق ب�ضداد 

يح�ضل  اأن  ال�ضم�ضار  ي�ضتطيع  ولكن  العقد،  مدة  ت�ضتغرق  زمنية  مدة  الأق�ضاط، 

على عمولته مبجرد اإبرام عقد التاأمني.

اأما عن طريقة احل�ضول على العمولة فيمكن التفاق على حت�ضيلها باأكملها 

يتم  ق�ضط  كل  كما ميكن جتزئتها بحيث حت�ضل من  التاأمني  ق�ضط يف  اأول  من 

�ضداده، كما ميكن التفاق على دفع كامل العمولة مرة واحدة عند اإبرام العقد، اأو 

تقا�ضيها كل عام طوال مدة العقد، اأو بح�ضب العرف ال�ضائد يف جمال التاأمني؛ 

لأن مثل هذا التفاق اأمر م�ضروع ول يخالف النظام العام.

التاأمني  ق�ضط  زي��ادة  �ضاأنها  وك��ان من  اأن هناك ظروفاً حدثت  افرت�ضنا  واإذا 

ال��زي��ادة  تلك  ع��ن  عمولة  على  احل�ضول  ال�ضم�ضار  ح��ق  فمن  العقد  تنفيذ  اأث��ن��اء 

مادامت هذه الزيادة نا�ضئة عن ظروف مت الإعالن عنها �ضراحة وقت اإبرام عقد 

اإبرام عقد التاأمني  التاأمني، اأي اأن هذه الزيادة ارتبطت بالظروف القائمة وقت 

والتي اأعلنها ال�ضم�ضار للموؤمن، ولذلك اأ�ضبح له احلق يف احل�ضول على عمولة 

عن تلك الزيادة.

وزي��ادة  ال�ضم�ضار  بني  عالقة  وج��ود  ا���ض��رتاط  ع��دم  اإىل  البع�ص  يذهب  ولكن 

الق�ضط حتى يحق له احل�ضول على العمولة حتى ولو مل تكن الظروف الداعية 

لهذه الزيادة قائمة وقت اإبرام العقد، وبالتايل مل يعلن ال�ضم�ضار وجودها للموؤمن 

الظروف  جمرد  ت�ضمل  ل  املفاو�ضات  هذه  لأن  ال�ضم�ضار  مفاو�ضات  ت�ضملها  ومل 

((( T. Civ. Seine, 26 fév. (957, R.G.A.T. (958. (52, note A. BESSON.
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القائمة فقط وقت التعاقد ولكن ت�ضمل احتمالت زيادة الق�ضط لأ�ضباب اأخرى؛ 

للموؤمن  التاأمني  عقد  جلب  عن  م�ضتحقة  العمولة  ب��اأن  نظرهم  يف  العربة  لأن 

بالفائدة  العمولة  اأي ربط  املوؤمن من وراء ذلك  التي ح�ضل عليها  النتائج  وعن 

التي عادت على املوؤمن، وبالتايل فاإن الزيادة يف مقدار املخاطر جتيز زيادة ق�ضط 

التاأمني، وبالتايل زيادة العمولة )1).

ولكننا نرى اأن مثل هذا الراأي ل ميكن الت�ضليم به، وذلك لأننا لو افرت�ضنا اأن 

زيادة الق�ضط ن�ضاأت عن مفاو�ضات مبا�ضرة بني املوؤمن وامل�ضتاأمن دون تدخل من 

ال�ضم�ضار، اأو ن�ضاأت عن تدخل و�ضيط جديد، فكيف مننح ال�ضم�ضار الأول احلق يف 

العمولة عن تلك الزيادة، فينبغي اإذاً اأن نح�ضر الأمر فيما اإذا كانت الزيادة تعود 

اإىل ال�ضروط الواردة بالوثيقة والنا�ضئة عن مفاو�ضات ال�ضم�ضار اأم ل، فاإن مل تكن 

كذلك فال يحق له احل�ضول على العمولة عن تلك الزيادة )))، بينما لو افرت�ضنا 

الوثيقة  اإلغاء هذه  ثم مت  الوثيقة،  اإب��رام  عند  املخاطر  زي��ادة  اأعلن  ال�ضم�ضار  اأن 

الوثيقة اجلديدة  اأخ��رى عن طريق و�ضيط جديد وت�ضمنت  وحل حملها وثيقة 

ما يفيد زيادة املخاطر التي �ضبق واأعلنها ال�ضم�ضار الأول عند اإبرام الوثيقة لأول 

مرة، فاإذا ترتب على هذه الزيادة ارتفاع مقدار الق�ضط يف الوثيقة اجلديدة فيحق 

يف  وال�ضبب  الق�ضط،  يف  ال��زي��ادة  تلك  عن  عمولة  على  احل�ضول  الأول  لل�ضم�ضار 

ذلك اأن الوثيقة اجلديدة قد قامت على نف�ص الأ�ض�ص واملعايري الواردة بالوثيقة 

القدمية التي تفاو�ص ال�ضم�ضار الأول ب�ضددها فيحق له ال�ضتفادة من نتائج هذه 

اإب��رام وثيقة جديدة، لأن هذه الوثيقة اجلديدة  املفاو�ضات حتى ولو جاءت بعد 

ا�ضتفادت من و�ضاطته ومفاو�ضاته لإبرام الوثيقة الأوىل ))).

((( GRZYBOWSKI et PESSARD, cité, p. 38.

(2( Paris, (8 oct. (935 R.G.A.T. (935. (060, note SUMIEN.

 T. Com. Lyon, 3( mai (933, Rev. Per. Ass. (934. 86.

(3( Paris, (3 juill. (927. Ass. Cons., (932. 93.
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ت�ضملها مفاو�ضات  الق�ضط مل  لزيادة  دعت  التي  الظروف  اأن  ات�ضح  لو  بينما 

ال�ضم�ضار الأول بل �ضملتها مفاو�ضات الو�ضيط الثاين، فال ي�ضتحق ال�ضم�ضار الأول 

ال�ضتفادة منها وبالتايل لن يتقا�ضي عنها اأية عمولة.

واإذا كان من املمكن زيادة العمولة كما اأو�ضحنا، فباملقابل لذلك ميكن تخفي�ص 

العمولة لو حدث اأمر ي�ضتوجب تقليل ق�ضط التاأمني، وبالتايل لو تقدم امل�ضتاأمن 

بطلب اإىل املوؤمن لتخفي�ص الق�ضط لأي �ضبب من الأ�ضباب فيجب اأن يبادر املوؤمن 

والأمانة يف  النية  بالإعالم وحل�ضن  للتزامه  تنفيذاً  بذلك  ال�ضم�ضار  اإع��الم  اإىل 

ال�ضم�ضار،  عمولة  تخفي�ص  يف  اأث��ره  له  الطلب  هذا  مثل  لأن  نظراً  العقد  تنفيذ 

التاأمني  باإنقا�ص ق�ضط  املوؤمن  اإل��زام  ت�ضتوجب  اأخ��رى  لو حدثت ظ��روف  كذلك 

فيجب اأن يتحمل ال�ضم�ضار نتيجة هذا ال�ضبب الأجنبي باإنقا�ص عمولته.

اأما لو ات�ضح اأن املوؤمن قد قام بتخفي�ص الق�ضط باإرادته املنفردة اأي اأنه اأدخل 

تعدياًل على العقد مبح�ص اإرادته لتحقيق م�ضلحة للم�ضتاأمنني، فال يجوز له يف 

هذه احلالة اإنقا�ص عمولة ال�ضم�ضار بل هو ملتزم باحلفاظ على مقدار العمولة 

املحددة وقت اإبرام الوثيقة ووفقاً ملبلغ الق�ضط الأ�ضلي املن�ضو�ص عليه )1).

ويف حالة التجديد ال�ضمني لوثيقة التاأمني فمعنى هذا اأن الوثيقة الأ�ضلية 

قد امتد العمل بها ملدة جديدة وبنف�ص ال�ضروط التي اأبرمت على اأ�ضا�ضها، اأي اأن 

اإبرام الوثيقة الأ�ضلية،  ال�ضم�ضار عند  الوثيقة اجلديدة تعترب نتيجة ملفاو�ضات 

وبالتايل يحق لل�ضم�ضار تقا�ضي عمولة عن تلك الوثيقة اجلديدة )))، ونف�ص احلكم 

ينطبق يف حالة جتديد الوثيقة بناء على طلب امل�ضتاأمن حيث ي�ضتحق ال�ضم�ضار 

احل�ضول على عمولته عن هذا التجديد رغم اأنه مل يكن طرفاً فيه، وال�ضبب يف 

((( Cass. Civ. 3, 4 mai (983. BC. 3. (03. 

(2( Cass.Com., (3 mars (990, R.G.A.T. (99(. (86, note J. BIGOT 

Cass. Civ. (, (7 juill. (980, R.G.A.T. (98(. 366. 

Cass. Civ. (, 6 oct. (969, R.G.A.T. (970. 35.
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ذلك اأن جتديد الوثيقة يجد اأ�ضا�ضه يف الوثيقة التي تو�ضط فيها ال�ضم�ضار.

ولكن لو انتهت الوثيقة دون اأن يتم جتديد �ضمني لها، ومل يطلب امل�ضتاأمن 

فيحق  التجديد  مندوبيه  اأحد  بوا�ضطة  اأو  بنف�ضه  املوؤمن  طلب  ولكن  جتديدها، 

نف�ص  اأ�ضا�ص  على  مت  لأن��ه  التجديد؛  ه��ذا  ع��ن  عمولة  على  احل�ضول  لل�ضم�ضار 

مثل  ه��ذا  يف  مثله  اإبرامها،  يف  تو�ضط  التي  الأوىل  الوثيقة  يف  ال���واردة  ال�ضروط 

التجديد الذي يتم بناء على طلب امل�ضتاأمن.

ولكن اإذا انتهت الوثيقة ثم جاء �ضم�ضار جديد وبا�ضر اإجراءات حترير وثيقة 

املطالبة بعمولته عن تلك  الأول  ال�ضم�ضار  جديدة ففي هذه احلالة ل ي�ضتطيع 

الوثيقة اجلديدة؛ لأنه مل يكن طرفاً فيها واأن اأق�ضاط الوثيقة اجلديدة مل تكن 

ال�ضم�ضار  ي�ضتحق  ولذلك  املنتهية،  الأوىل  الوثيقة  يف  ال���واردة  ال�ضروط  نتيجة 

الثاين وحده العمولة عن هذه الوثيقة اجلديدة.

المسؤولية عن دفع العمولة للسمسار:
يلتزم املوؤمن باأن يدفع العمولة لأنه امل�ضتفيد من خدمات ال�ضم�ضار، حيث قدم 

ال�ضم�ضار له خدمة اإبرام عقد التاأمني.

ولكن يذهب البع�ص اإىل اأن وكيل املوؤمن يلتزم وحده باأداء هذه العمولة متى 

الوكيل، ويوؤ�ض�ص هذا الجتاه  امل�ضتاأمن وهذا  باإقامة الت�ضال بني  ال�ضم�ضار  قام 

راأيه باأن ال�ضم�ضار لن تربطه اأية عالقة باملوؤمن يف هذه احلالة )1).

ه��ذه احلالة  اأ�ضا�ص غري �ضحيح، حيث متت يف  اإىل  ي�ضتند  ال��راأي  ه��ذا  ولكن 

عالقة مبا�ضرة بني ال�ضم�ضار واملوؤمن؛ لأن وكيل املوؤمن ميثل موكله واأن العالقة 

التي تن�ضاأ بينه وبني امل�ضتاأمن هي يف الأ�ضل عالقة بني املوؤمن وامل�ضتاأمن، حيث 

يوقع املوؤمن على وثيقة التاأمني ب�ضفته املتعاقد يف عقد التاأمني ولي�ص الوكيل 

((( Maurice PICARD, note R.G.A.T. (933. (07.

 BILLAUD, cité, no (28. 
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عقد  يف  و�ضاطته  با�ضر  ال�ضم�ضار  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  مل�ضلحته،  يعمل  و�ضيط  ���ض��وى 

التاأمني الذي ا�ضتفاد منه املوؤمن، وبالتايل ي�ضبح املوؤمن وحده هو امل�ضئول عن 

اأداء العمولة يف جميع الأحوال.

وي�ضتمر التزام املوؤمن يف اأداء العمولة قائماً اإىل اأن تنتهي وثيقة التاأمني التي 

تو�ضط فيها ال�ضم�ضار)1).

 المبحث الخامس

نطاق المسؤولية المدنية للسمسار

التاأمني  طالب  جتاه  م�ضوؤوليته  �ضنبحث  ال�ضم�ضار  التزامات  ا�ضتعرا�ص  بعد 

وجتاه �ضركة التاأمني، ثم م�ضوؤوليته جتاه غريه من و�ضطاء التاأمني كما يلي:

المطلب األول
مسؤولية السمسار في عالقته بطالب التأمين

يلتزم ال�ضم�ضار باأداء واجباته جتاه طالب التاأمني �ضواء يف املرحلة ال�ضابقة على 

اإبرام عقد التاأمني اأو يف مرحلة تنفيذ العقد، واإن تق�ضريه يف اأداء هذه الواجبات يثري 

م�ضوؤوليته املدنية جتاه عميله، ولكن الق�ضاء و�ضع حدوداً لهذه امل�ضوؤولية م�ضتمدة 

التاأمني،  بعملية  ومهنية  فنية  خ��ربة  من  التاأمني  طالب  به  يتمتع  ما  مقدار  من 

متعلقة  معلومات  على  احل�ضول  من  متكنه  و�ضائل  من  يحوزه  ما  مبقدار  وكذلك 

مبجال التاأمني، وكذلك مبقدار وفائه بالتزاماته جتاه ال�ضم�ضار وجتاه املوؤمن. 

((( Lyon, (8 déc. (992, R.C.A. (994, no 395.

 Cass. Civ. (, 27 mai (986, C. (, no (35. 

 Cass. Civ. (, 3 juin (980, BC. (, no (66.
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فاللتزام الأ�ضا�ضي لل�ضم�ضار يتمثل يف تقدمي الن�ضح لطالب التاأمني)1)، واأن 

تق�ضريه يف اأداء هذا اللتزام يثري م�ضئوليته التعاقدية اأمام طالب التاأمني وفقاً 

2/927 من قانون املعامالت املدنية الإماراتي  3/702 مدين م�ضري واملادة  للمادة 

التي تن�ص على اأن )الوكالة اخلا�ضة ل جتع�ل لل�وكيل �ضفة اإل يف مبا�ضرة الأمور 

املحددة فيها وما تقت�ضيه ه�ذه الأمور من توابع �ضرورية وفقاً لطبيعة كل اأمر 

التاأمني من  اإب��رام عقد  الن�ضح يف جم��ال  اأن تقدمي  وللعرف اجل���اري(، ول �ضك 

التوابع ال�ضرورية واملهمة التي من اأجلها يلجاأ طالب التاأمني لل�ضم�ضار، واإذا كان 

لأن  العامة؛  الوكالة  اإىل  ميتد  حكمه  ف��اإن  اخلا�ضة،  بالوكالة  يتعلق  الن�ص  هذا 

الوكيل ملزم بالقيام بكل ما هو من توابعها ال�ضرورية؛ كاإبداء الن�ضح، وخا�ضة 

املعتاد  باأن يبذل يف تنفيذها دائماً عناية الرجل  اأننا ب�ضدد وكيل ماأجور فيلتزم 

الإماراتي(،  املدنية  املعامالت  932 من قانون  وامل��ادة  2/704 مدين م�ضري  )امل��ادة 

اأم  باأجر  اأكانوا  �ضواء  الوكالء  التزام عام يقع على م�ضوؤولية جميع  كذلك هناك 

اإليه  و�ضل  عما  ال�ضرورية  باملعلومات  املوكل  مب��واف��اة  الل��ت��زام  وه��و  اأج��ر  ب��دون 

الوكيل يف تنفيذ الوكالة )املادة 705 مدين م�ضري واملادة 933 من قانون املعامالت 

يتعلق  ما  بكل  التاأمني  باإعالم طالب  ال�ضريح  الل��ت��زام  وه��و  الإم��ارات��ي(  املدنية 

بعملية التاأمني وما ي�ضتتبعه هذا الإعالم من واجب توجيه الن�ضح والإر�ضاد)))، 

وهو ما عربت عنه املادة 9/19 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني 

بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014 بقولها )يجب على 

الو�ضيط اأن ير�ضد العميل اإىل التغطية التاأمينية التي تالئم احتياجاته واإمكاناته 

املادية(، كذلك ن�ضت هذه املادة على اللتزام الأ�ضا�ضي الواقع على عاتق الو�ضيط 

((( Cass. Civ., (0 nov. (964, J.C.P. (965. 2. no (398(. 

(2( Aix-en-Provence, (0 mars (988, L’assurance – conseil, mars (989, p. 45.

 Cass. Civ., (3 mai (985, R.G.A.T. (985. 578.

 Cass. Civ., 6 nov. (984, R.G.A.T. (985. 3(3.
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واملتمثل يف اأن )يلتزم الو�ضيط باأن يقدم للعميل اخلدمة التاأمينية املنا�ضبة �ضواء 

قبل اإ�ضدار وثيقة التاأمني اأو بعد اإ�ضدارها، وعليه معاونته يف حل اأي م�ضكلة قد 

يواجهها، وذلك مبا ل يتعار�ص مع �ضروط عقد التاأمني(، وهي اللتزامات التي 

عربت عنها املادة 16من قرار هيئة التاأمني الإماراتية رقم 15 ل�ضنة 2013م، بقولها 

واإط��الع  الفنية،  وامل�ضورة  الن�ضح  بتقدمي  عمالئه  جتاه  التاأمني  و�ضيط  )يلتزم 

اأف�ضل ال�ضروط والأ�ضعار اخلا�ضة بال�ضركات، والحتفاظ بالوثائق  العميل على 

التي تثبت قيامه بذلك وتدوينها يف �ضجالت منظمة ح�ضب الأ�ضول، والتفاو�ص 

التفاو�ص،  اأعمال  عن  عمولة  اأي  قب�ص  وع��دم  ال�ضركة،  اأم��ام  ومتثيله  مل�ضلحته، 

واإخطار العميل بكافة تفا�ضيل وثيقة التاأمني من حيث نطاق التغطية التاأمينية، 

ون�ضبة حتمل العميل اإن وجدت، وقيمة الت�ضفية قبل حلول موعد ال�ضتحقاق اأو 

حتقق اخلطر املوؤمن منه، واأي �ضروط اأو ا�ضتثناءات اأو قيود على وثيقة التاأمني(.

الإخ��الل  نتيجة  عقدية  م�ضوؤولية  التاأمني  طالب  جتاه  ال�ضم�ضار  فم�ضوؤولية 

بالتزاماته النا�ضئة عن عقد الو�ضاطة، ومبنية على خطاأ واجب الإثبات )1).

فيجب اإثبات اأن ال�ضم�ضار مل يقم باأداء التزاماته، وميكن اإثبات هذا التق�ضري 

بكافة طرق الإثبات ويتحقق هذا بتحديد املهمة املكلف بها وكذلك بال�ضتناد اإىل 

التاأمني، ثم  ال�ضم�ضرة يف جمال  اأ�ضول ممار�ضة مهنة  التي تلزمه بها  الواجبات 

ناق�ص  بتنفيذ  اأن��ه قام  اأو  ب��اأداء هذه اللتزامات  ال�ضم�ضار مل يقم  اأن  اإثبات  يلزم 

اأو غري دقيق، اأو مت التنفيذ يف موعد متاأخر عن املوعد املحدد يف عقد الو�ضاطة، 

ويجب كذلك اإثبات اأن ال�ضرر قد اأ�ضاب طالب التاأمني نتيجة تق�ضري ال�ضم�ضار، 

وغالباً ما يكون ال�ضرر متمثاًل يف عدم اإبرام العقد، اأو اأن العقد املربم ل يغطي 

كل املخاطر التي رغب طالب التاأمني يف تغطيتها، ويف هذه احلالة �ضيتمثل مقدار 

التعوي�ص الذي يلتزم به ال�ضم�ضار يف املبلغ املايل الذي كان ينبغي على املوؤمن اأن 

((( Cass. Civ. (, 9 juill. (974, R.G.A.T. (975. 365. 
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يدفعه للم�ضتاأمن لو كان ال�ضم�ضار قد اأدى التزاماته بنجاح )1)، ولكن يرى البع�ص 

لو قام  ال�ضم�ضار  اأن  التاأمني  للفر�ضة عندما يثبت طالب  ل�ضنا ب�ضدد فوات  اأننا 

بعمله كماينبغي لتمت تغطية املخاطر اأو لتمت التغطية اأف�ضل من تلك التي مت 

اأمام فوات  بالفعل  ال��راأي؛ لأننا  الت�ضليم بهذا  اإليها)))، ولكننا ل ميكننا  التو�ضل 

ال�ضم�ضار بتعوي�ص طالب  التعوي�ص، وبالتايل يلتزم  فر�ضة احل�ضول على مبلغ 

التاأمني عن هذه الفر�ضة الفائتة متى ثبت خطوؤه.

ول بد من اإثبات عالقة ال�ضببية بني خطاأ ال�ضم�ضار وما حلق طالب التاأمني 

من �ضرر؛ لأن هذه العالقة قد تنقطع متى ثبت حدوث خطاأ من طالب التاأمني، 

الذي  التاأمني  طلب  نقل  جم��رد  يف  انح�ضرت  قد  ال�ضم�ضار  مهمة  اأن  ثبت  اإذا  اأو 

يت�ضمن خطاأ من طالب التاأمني يف تقدير قيمة املال مو�ضوع التاأمني )))، بينما 

ب�ضكل  امل��ال  قيمة  بتحديد  ب��ادر  ال��ذي  ال�ضم�ضار هو  اأن  ثبت  لو  الو�ضع  �ضيختلف 

خاطئ، كذلك �ضتنقطع عالقة ال�ضببية لو ثبت اأن �ضبب عدم اإبرام عقد التاأمني 

اإذا  اأو  التاأمني ومل يعلن عنها)))،  �ضبق وحدثت لطالب  التي  اإىل احل��وادث  راجع 

ثبت وجود وثيقة تاأمني �ضابقة مت ف�ضخها ل�ضبب راجع لطالب التاأمني ومل يعلن 

عنه لل�ضم�ضار عند و�ضاطته لإبرام وثيقة جديدة )))، ففي هذه الأحوال ل يتحمل 

ال�ضم�ضار م�ضوؤولية عدم اإبرام عقد التاأمني.

كذلك تنقطع عالقة ال�ضببية متى ات�ضح اأن ال�ضم�ضار قد اأدى مهمة التفاو�ص 

بنجاح اإل اأن عقد التاأمني مل ينعقد ب�ضبب الختالف بني طالب التاأمني واملوؤمن 

((( Cass. Civ. 3, (4 janv. (998, Argus, 27 mars (998, p.2. 

 Cass. Civ. (, 26 fév. (99(, R.G.A.T. (99(. 43(, note LANGE. 

 Cass. Civ. (, 27 nov. (990, R.G.A.T. (99(. (8(, note KULLMANN.

(2( J. BIGOT et D. LANGÈ, cité, p. 258. 

(3( Paris, (3 mars (99(, Jurisdata, no 020920.

(4(Cass. Civ. (, 2( fév.(989, R.G.A.T.(989. 427, note PAUFFIN DE St-MOREL.

(5(T.G.I. Paris, (4 mai (986, R.G.A.T.(986. 6(8, note PAUFFIN DE St-MOREL.



أحكام الوساطة في إبرام عقد التأمين

111

�ضتظل  ذل��ك  من  العك�ص  على  بينما   ،(1( التاأمني  ق�ضط  اأو  التعوي�ص  مبلغ  ح��ول 

عالقة ال�ضببية قائمة متى ثبت خطاأ ال�ضم�ضار يف نقل وجهة نظر كل من املوؤمن 

وطالب التاأمني.

ويتحمل طالب التاأمني عبء اإثبات تق�ضري ال�ضم�ضار يف اأدائه ملهمته نظراً لأننا 

اأمام التزام من ال�ضم�ضار ببذل عناية ولي�ص بتحقيق نتيجة ))).

حدود مسؤولية السمسار:
لتحديد  ال��الزم��ة  املعلومات  بكل  ال�ضم�ضار  باإخبار  يلتزم  التاأمني  طالب  اإن   

اإب��رام  اأج��ل  من  مهمته  اأداء  يف  لل�ضم�ضار  العون  ولتقدمي  التاأمينية  احتياجاته 

عقد التاأمني، وذلك لأن ال�ضم�ضار ل ي�ضتطيع اأن ي�ضبح خبرياً يف جميع املجالت 

التاأمينية، وي�ضتمد معلوماته عن مو�ضوع  الو�ضاطة  بل تتمثل خربته يف جمال 

يف  نتحقق  اأن  ال�ضم�ضار  م�ضوؤولية  بحث  عند  ينبغي  ولذلك  عميله،  من  التاأمني 

ب��الأداءات التي يدعيها طالب التاأمني اأم ل، وما اإذا  كل حالة مما اإذا كان ملزماً 

كان قد اأجنز هذه اللتزامات اأم ق�ضر يف اأدائها، وبالتايل يجب اأوًل حتديد مدى 

اأن نبحث  تالية  ال�ضم�ضار، ثم ينبغي يف مرحلة  امللقاة على م�ضوؤولية  اللتزامات 

العتبار موقف  يف  دائماً  الأخ��ذ  اللتزامات، مع  اأداء هذه  تق�ضريه يف  عن مدى 

له من معلومات، مع  ال�ضم�ضار ومدى ما قدمه  التعاون مع  التاأمني من  طالب 

و�ضع خربة طالب التاأمني بعمليات التاأمني يف العتبار؛ لأن هذه اخلربة �ضتقلل 

من نطاق م�ضوؤولية ال�ضم�ضار متى ات�ضع نطاقها وزاد علم طالب التاأمني باأ�ض�ص 

عمليات التاأمني.

وميكن   ،((( ال��ت��اأم��ني  ط��ال��ب  ع��ل��ى  ال�ضم�ضار  مهمة  ح���دود  اإث��ب��ات  ع���بء  فيقع 

((( Cass. Civ. (, (3 juin (995, R.G.A.T. (995. 7(7, note LANGE.

(2( Cass. Com., (9 déc. (992. (992, R.C.A. (993. (06. 

(3( Cass. Civ. (, (8 janv. (965, R.G.A.T. (965. 42. 
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ط��ريف عقد  ب��ني  دارت  التي  املناق�ضات  خ��الل  م��ن  املهمة  ه��ذه  ح��دود  ا�ضتخال�ص 

الو�ضاطة عند اإبرامه، واأي�ضاً من خالل حتديد الهدف الذي يرمي طالب التاأمني 

اإىل حتقيقه وما كان ينتظر من ال�ضم�ضار القيام به بو�ضفه حمرتفاً ملهنة التاأمني 

اإليه ب�ضبب خربته العري�ضة يف هذا الأداء، ورغم عدم وجود منوذج  ومت اللجوء 

معني لعمل ال�ضم�ضار وملدى مهمته اإل اأن هناك حداً اأدنى من الأداء يجب اأن يقوم 

به اأي �ضم�ضار يت�ضدى لعمل الو�ضاطة يف جمال التاأمني.

ويف حالة ف�ضل طالب التاأمني يف اإثبات حدود املهمة التي كلف ال�ضم�ضار باأدائها 

باأداء احلد الأدنى للوفاء بدوره يف الو�ضاطة، ول ميكن  في�ضبح ال�ضم�ضار مكلفاً 

حتميله م�ضوؤولية عدم القيام بواجبات اأخرى.

ولذلك لو ف�ضل طالب التاأمني يف اإثبات تكليفه لل�ضم�ضار باإقامة دعوى لقطع 

التقادم فال ميكن حتميل ال�ضم�ضار م�ضوؤولية ما نتج عن عدم رفع الدعوى خا�ضة 

اأن طالب التاأمني كانت له خربة كبرية يف جمال التاأمني ومل يحاول  متى ثبت 

بنف�ضه اإقامة هذه الدعوى )1)، ونف�ص احلكم يف حالة عدم متكن طالب التاأمني من 

اإثبات تكليفه لل�ضم�ضار بقيا�ص م�ضاحة الأر�ص مو�ضوع التاأمني فال ميكن حتميل 

ال�ضم�ضار م�ضوؤولية اإبالغ املوؤمن مب�ضاحة غري �ضحيحة ترتب عليها تقليل مبلغ 

اأنه يعلم  اأن طالب التاأمني ميتلك هذه الأر���ص ويفرت�ص فيه  التعوي�ص خا�ضة 

م�ضاحتها بدقة دون حاجة اإىل ا�ضت�ضارة الغري لقيا�ص م�ضاحتها ))).

كذلك لو ف�ضل طالب التاأمني يف اإثبات تكليفه لل�ضم�ضار بالتو�ضط لإبرام عقد 

تاأمني تكميلي، فال ميكن م�ضاءلة ال�ضم�ضار عن النتائج النا�ضئة عن عدم اإبرامه 

متى ثبت اأنه اأدى واجب ن�ضح طالب التاأمني بكل جوانب ال�ضمان التي يغطيها 

اأنه ن�ضحه ب�ضرورة  به  اإبرامه ومن �ضمن ما قام  الذي تو�ضط يف  التاأمني  عقد 

((( Paris, (9 sept. (984. Jurisdata, no 024549. 

(2( Paris, (2 juin (986, Jurisdata, no 024720. 
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اإبرام عقد تاأمني تكميلي )1).

واأي�ضاً ل ميكن حتميل ال�ضم�ضار م�ضوؤولية تقدير القيمة املالية للعقار مو�ضوع 

التاأمني متى اأثبت اأنه اأبلغ طالب التاأمني بعدم خربته يف هذا املجال)))، كذلك لو 

ثبت اأن طالب التاأمني قد اأنهى عقد توكيل ال�ضم�ضار فال ميكن م�ضاءلة ال�ضم�ضار 

اأو  التاأمني  بعقد  اخلا�ضة  التقادم  مب��دد  التاأمني  طالب  اإع��الم  يف  التق�ضري  عن 

باإعالمه باأي اأمور اأخرى تتعلق بعقد التاأمني )))، كذلك ل ميكن حتميل ال�ضم�ضار 

م�ضوؤولية عدم جتديد وثيقة التاأمني متى ثبت اأن امل�ضتاأمن قد كلف و�ضيطاً اآخر 

للقيام باإجراءات التجديد ))).

ولو ا�ضتطاع ال�ضم�ضار اإثبات اأنه قد بذل جهده وعنايته اأثناء اأدائه للتزاماته 

دخل  ل  خارجية  ظ��روف  عن  نا�ضئ  تق�ضري  اأي  عن  م�ضوؤوليته  اإث���ارة  ميكن  فال 

له فيها)))، كذلك لن تثور م�ضوؤوليته متى اأثبت اأنه كان اأميناً يف اإبالغ امل�ضتاأمن 

واملوؤمن بكل املعلومات اخلا�ضة بعملية التاأمني وقام باإعالم كلٍّ منهما باملعلومات 

اأحدطريف  اإ�ضابة  ذلك  على  ترتب  ولو  بها، حتى  الإخبار  القانون  له  يجيز  التي 

اإليها عن طالب التاأمني  التاأمني ب�ضرر كاأن يبلغ املوؤمن باملعلومات التي تو�ضل 

األزمه  )))، وذلك لأنه اتبع ما  والتي كان من �ضاأنها تقليل املوؤمن ملبلغ التعوي�ص 

به امل�ضرع الإماراتي يف املادة 15 /3 من القرار رقم 15 ل�ضنة 2013 ال�ضادر عن هيئة 

التاأمني الإماراتية التي األزمته ب�ضرورة اإبالغ املوؤمن باملعلومات والبيانات التي 

ت�ضل لعلمه عن طالب التاأمني ويهم �ضركة التاأمني الوقوف عليها لتخاذ قرارها 

((( Cass. Civ. (, 4 mars (986. R.G.A.T. (986. 250.

 Cass. Civ. (, (7 mai (982, R.G.A.T. (983. (89. 

(2( Cass. Civ., (9 janv. (994, R.G.A.T. (994. 906, note D. LAN

(3( Cass. Civ. (, 24 mars (992, R.G.A.T. (992. 409, note D. LANGÈ. 

(4( Cass. Civ. (, 20 déc. (994, R.G.A.T. (995. (88, obs. D. LANGÈ.

 Paris, 30 janv. (960, R.G.A.T. (960. 332.

(5( Paris, 29 avr. (982, Jurisdata, no 024977. 

(6( Cass. Civ. (, (0 déc. (99(, R.G.A.T. (992. (88. Note D. LANGÈ.
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ب�ضاأن قبول التاأمني اأو رف�ضه.

اأخرب  اأن��ه  ثبت  التاأمني متى  اإب���رام عقد  ع��دم  م�ضوؤولية  كذلك  يتحمل  ول��ن   

التي  املعلومات  على  متوقف  املخاطر  لتغطية  املوؤمن  قبول  ب��اأن  التاأمني  طالب 

ال�ضم�ضار عن  ي�ضاأل  وبالتايل لن  لها،  تقييمه اخلا�ص  �ضيجمعها مندوبوه وعلى 

اإىل رف�ص وكيل املوؤمن  اإبرامه راجعاً  اإب��رام العقد متى كان ال�ضبب يف عدم  عدم 

لعملية التاأمني، كذلك ل ي�ضتطيع طالب التاأمني الدعاء بتق�ضري ال�ضم�ضار يف 

اإب��رام  ب�ضدد  املوؤمن  اأعمال  لكل  متابعاً  كان  اأن��ه  ال�ضم�ضار  اأثبت  متى  مهمته  اأداء 

العقد، واأن عدم الإبرام راجع لأ�ضباب خا�ضة باملوؤمن )1)، ومثال ذلك اأنه ل ميكن 

م�ضاءلته عن التق�ضري يف اإبرام عقد تاأمني �ضد ال�ضرقة متى كانت �ضركة التاأمني 

قد اأعلنت اأنها �ضتقبل التعاقد ثم تراجعت عن هذا الوعد لأ�ضباب خا�ضة بها ))).

متى  والإع����الم  الن�ضح  يف  التق�ضري  ع��ن  ال�ضم�ضار  م�ضاءلة  ميكن  ل  ك��ذل��ك 

اأنه  اأو هند�ضية ل ميكن افرتا�ص علمه بها وثبت  ثبت عدم علمه بنواحي طبية 

)))، لأنه يف هذه  التاأمني  باأحد خرباء  ال�ضتعانة  اإىل �ضرورة  التاأمني  نبه طالب 

احلالة اأوفى بالتزامه واتبع ما اأمره به امل�ضرع يف املادة 8/19 من القواعد احلاكمة 

ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 

23 ل�ضنة 2014 التي األزمت الو�ضيط باأن يوجه طالب التاأمني اإىل وجوب ال�ضتعانة 

با�ضت�ضاري متخ�ض�ص يف التاأمني متى كانت ال�ضتف�ضارات التي يطلبها العميل ل 

ي�ضتطيع اإي�ضاحها .

عليه  يعر�ضها  مل  م�ضتندات  هناك  اأن  اأثبت  متى  م�ضوؤوليته  تثور  لن  واأي�ضاً 

ما  على  بناء  الن�ضح  لتوجيه  درا�ضتها  من  يتمكن  مل  وبالتايل  التاأمني،  طالب 

((( Paris, (0 janv. (99(, Jurisdata, no 020007. 

(2( Cass. Civ. (, 9 déc. (992, R.G.A.T. (993. 398.

(3( Cass. Civ. (, (9 janv. (994, R.G.A.T. (994. 906, note D. LANGÈ.
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حتتويه من معلومات )1)، اأو اإذا اأثبت اأن طالب التاأمني قد اأخفى عنه عمداً بع�ص 

الوقائع ذات التاأثري يف قبول املوؤمن لإبرام عقد التاأمني )))، كاأن يخفي عنه �ضبق 

اإبرامه لوثيقة تاأمني مت ف�ضخها ب�ضبب اإخالله بدفع اأق�ضاطها)))، كذلك لو اأخفى 

اأن تت�ضبب يف زيادة ق�ضط التاأمني،  طالب التاأمني عن عمد معلومات من �ضاأنها 

فال ي�ضتطيع املوؤمن حتميل ال�ضم�ضار م�ضوؤولية هذا الإخفاء متى اأثبت ال�ضم�ضار 

عدم علمه بها ))).

ول يوجد التزام يوجب على ال�ضم�ضار معاينة املكان اأو حماولة الوقوف على 

لأن  بذلك؛  القيام  عليه  يحظر  امل�ضرع  اإن  بل  التاأمني،  مو�ضوع  املخاطر  حقيقة 

هذه اأمور يبا�ضرها خبري التاأمني وفقاً لن�ص املادة 9 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة 

ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 

2014،كما يلتزم طالب التاأمني باإخبار ال�ضم�ضار بكل ما يتعلق بها ))).

اأثبت  متى  نية  ب�ضوء  وكالته  ح��دود  جت��اوز  م�ضوؤولية  ال�ضم�ضار  يتحمل  ولكن 

طالب التاأمني حدود هذه الوكالة واأنه قد نبه على ال�ضم�ضار بعدم جتاوزها ))).

((( Cass. Civ. (, (7 nov. (998, R.G.D.A. (999. (. 

(2( Paris, (9 janv. (983, Jurisdata, no 02(090. 

(3( Paris, 28 oct. (992, Jurisdata, no 024253.

 Paris, 4 nov. (983, Jurisdata, no 029268.

 Paris, 20 janv. (983, Jurisdata no 028587. 

(4( Paris, (5 ajnv. (986, Jurisdata, no 020357.

(5( Paris, 28 oct. (983, Jurisdata, no 028589.

(6( Cass. Civ. (, (0 déc. (99(, R.G.A.T. mars (992.



116

 المطلب الثاني
مسؤولية السمسار في عالقته بالمؤمن

�ضبق اأن عر�ضنا للعالقة القانونية بني ال�ضم�ضار واملوؤمن ورف�ضنا القول بوجود 

املوؤمن م�ضمونه  التزام من جانب  بوجود  القول  اإىل  وانتهينا  بينهما،  وكالة  عقد 

التاأمني وهو ما يكيف  اأي عقد من عقود  اإليه  تقدمي مكافاأة لأي �ضم�ضار يح�ضر 

على اأنه وعد بجائزة، ول يوجد التزام مقابل يتحمل ال�ضم�ضار م�ضوؤولية القيام به.

وراأينا اأن ال�ضم�ضار ميثل طالب التاأمني فقط ويت�ضرف با�ضمه وحل�ضابه متى 

كان وكياًل عنه، وبالتايل يتحمل م�ضوؤولية تنفيذ التزامات طالب التاأمني جتاه 

املوؤمن، وهو ينفذها بو�ضفه رجاًل خبرياً مبهنة التاأمني، وعلى علم مب�ضلحة كل 

من طريف عقد التاأمني، لذلك ينفذ هذه اللتزامات بعناية ال�ضخ�ص احلري�ص 

على م�ضلحة الطرفني، وبالتايل يجب اأن يكون اأميناً يف نقل رغبات طالب التاأمني 

اإىل املوؤمن، وكذلك ل بد اأن يلتزم بالأمانة عند تنبيه املوؤمن اإىل كل ما يلزم اأن 

التاأمني م�ضوؤولية  يتحمل طالب  الذي  اللتزام  التاأمني، وهو  يعرفه عن طالب 

القيام به ولكن حل حمله يف القيام به ال�ضم�ضار.

م�ضوؤولية  لأن  التاأمني؛  عقد  باإبرام  الأ�ضل  حيث  من  ملتزم  غري  فال�ضم�ضار 

هذا الإبرام يتحملها كل من املوؤمن وطالب التاأمني، وبالتايل ل يتحمل ال�ضم�ضار 

م�ضوؤولية عدم اإبرام عقد التاأمني اإل اإذا ثبت خطاأ ميكن ن�ضبته اإليه، اإل اأن امل�ضرع 

الفرن�ضي اأجاز ح�ضول ال�ضم�ضار على توكيل من طالب التاأمني يجيز له فيه اإبرام 

العقد نيابة عنه، ففي هذه احلالة �ضي�ضبح ال�ضم�ضار م�ضوؤوًل عن عدم اإبرام عقد 

التاأمني م�ضوؤوًل خاللها، ولكن يتحمل  كان طالب  التي  بنف�ص احلدود  التاأمني 

الأمر  هذا  ب�ضمان  يلتزم  ل  لأنه  التاأمني؛  ي�ضار طالب  عدم  م�ضوؤولية  ال�ضم�ضار 

اأمام املوؤمن، وذلك لأنه غري ملتزم بالتحري عن طالب التاأمني ل�ضالح املوؤمن اإل 
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اإذا وجد اتفاق خا�ص بينه وبني املوؤمن على تنفيذ هذا اللتزام )1)، بينما يختلف 

الو�ضع عندما يبحث ال�ضم�ضار عن �ضركة تاأمني بناء على تعليمات طالب التاأمني، 

حيث يلتزم يف هذه احلالة بال�ضتعالم حول القدرة املالية ل�ضركة التاأمني، وعليه 

املايل  املوقف  اإليه من معلومات حول  بكل ما ي�ضل  التاأمني  اإخبار طالب  واجب 

للموؤمن؛ لأنه لو اأخفى اأي معلومات تفيد عدم ي�ضار املوؤمن فيعد مرتكباً لغ�ص يف 

تنفيذه لعقد الو�ضاطة املربم مع طالب التاأمني ))).

 ولكن رغم اأن ال�ضم�ضار غري ملتزم بالتحري وال�ضتعالم عن طالب التاأمني 

اإل اأنه يف حالة ثبوت علمه بعدم ي�ضار طالب التاأمني فاإن واجب الأمانة يلزمه يف 

هذه احلالة ب�ضرورة اإعالم املوؤمن بذلك؛ لأن تق�ضريه يف اأداء هذا اللتزام من 

املمكن اأن يحمله م�ضوؤولية عدم قيام امل�ضتاأمن ب�ضداد اأق�ضاط التاأمني، ول ميكن 

اعتبار اإعالم املوؤمن خروجاً عن واجبه جتاه طالب التاأمني باملحافظة على �ضرية 

اأو علم بها من خالل الأوراق  اأبلغه بها طالب التاأمني  املعلومات والبيانات التي 

وامل�ضتندات امل�ضلمة له من عميله.

ونف�ص احلكم ينطبق يف حالة ما اإذا ثبت عدم ي�ضار امل�ضتاأمن قبل انتهاء مدة 

وثيقة التاأمني فيجب على ال�ضم�ضار اأن يخرب املوؤمن بهذا الأمر؛ لأن من �ضاأنه 

التاأثري يف قرار املوؤمن بقبول طلب جتديد الوثيقة اأو رف�ضه.

ويتحمل ال�ضم�ضار م�ضوؤولية تقدمي طلب التاأمني وا�ضحاً ومدعماً بامل�ضتندات 

الكافية لالإجابة عن ت�ضاوؤلت املوؤمن حول املخاطر املطلوب التاأمني �ضدها، وعليه 

اأن يدافع عن حقوق طالب التاأمني متى كانت م�ضروعة وعادلة، اأما اإن راأى فيها 

ال�ضم�ضار كما  املوؤمن؛ لأن  اأن ل يقف للدفاع عنه يف مواجهة  عك�ص ذلك فيجب 

�ضبق اأن ذكرنا اأنه ميثل طالب التاأمني وينوب عنه يف عملية التاأمني ولكن لي�ص 

(((Cass. Com., 28 mai (99(, Unisabi C. Sopegros, et Cass. Com., 28 mai (99(,

Marie France C. Sopegros, inedit, cité Par J. BIGOT et D. LANGÈ, cité, p. 26(.

(2( T. Com. Poitiers, 25 juin (934, G.P. (934. 2. 597.
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بعملية  �ضريف خبري  هو خ�ضم  بل  دائماً،  امل�ضتاأمن  الدفاع عن  هو  نيابته  معنى 

اإىل  يهدف  اأن  دون  امل�ضتاأمن  ل�ضالح  واأمانة  بحيدة  مهمته  ب��اأداء  يلتزم  التاأمني 

اإحلاق ال�ضرر باملوؤمن؛ لأنه يجب اأن ينفذ وكالته بح�ضن نية.

 المطلب الثالث 
مسؤولية السمسار تجاه غيره من وسطاء التأمين

اللتزامات  من  العديد  بها  القائم  على  تفر�ص  ال�ضم�ضرة  مهنة  ممار�ضة  اإن 

جتاه غريه من و�ضطاء التاأمني، ولقد عربت املادة 9 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة 

ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 

2014 عن هذه اللتزامات بقولها ) يحظر على الو�ضيط القيام باأي عمل يت�ضمن 

الإ�ضاءة اإىل غريه من الو�ضطاء اأو من مهنة الو�ضاطة عموماً(. 

ف��ال ي��ج��وز لل�ضم�ضار الع��ت��داء على ح��ق��وق غ��ريه م��ن ال��و���ض��ط��اء، وم��ن ذلك 

فيها  تو�ضط  التي  الوثائق  على  ي�ضعه  �ضعار  و�ضيط  فلكل  الغري  ملكية  اح��رتام 

ويجب احرتامه من قبل الو�ضطاء الآخرين لأنه يتمتع على �ضعاره بقواعد حماية 

ال�ضم�ضار  لأن  التاأمني؛  عقد  اإىل  احلماية  هذه  متتد  ل  ولكن   ،(1( الأدبية  امللكية 

لي�ضت له حقوق ملكية على العقد لأنه ل ميكن لقواعد امللكية الفكرية والأدبية 

اأن تقدم حماية كافية مل�ضمون وثيقة التاأمني حتى ولو كانت مبتكرة؛ لأن الأفكار 

التي تت�ضمنها الوثيقة ل تتمتع باحلماية القانونية، ولكن ميكننا القول بوجود 

�ضرقة اأدبية ل�ضكل الوثيقة التي اأ�ضهم الو�ضيط يف اإعدادها، وبالتايل يلزم احرتام 

ال�ضم�ضار ل�ضكل الوثيقة املبتكر الذي يحرره و�ضيط اآخر.

 كذلك لو ا�ضتلم ال�ضم�ضار من و�ضيط �ضركة التاأمني اأوراقاً حتمل ا�ضم ال�ضركة 

((( J. BIGOT, “La protection juridique des contrats d›assurance, Ètudes offertes à 

A. BESSON” L.G.D.J, (976, Quvre collectif, p. 43. 
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لها،  الدع��اء مبلكيته  ي�ضتطيع  التاأمينية فال  الو�ضاطة  اأعمال  ي�ضتعملها يف  لكي 

كما ل ميكنه ا�ضتخدامها يف مرا�ضالته اخلا�ضة )املادة 5/16 من القواعد احلاكمة 

ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 

23 ل�ضنة 2014، واملادة 15 /8 من قرار هيئة التاأمني الإماراتية رقم 15 ل�ضنة 2013 ( 

بل عليه اأن يرد للو�ضيط ول�ضركة التاأمني العهد وامل�ضتندات امل�ضلمة له وذلك فور 

انتهاء املهلة املقررة لتواجدها حتت يده )املادة 17/ج من القواعد احلاكمة ملمار�ضة 

ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 

2014 ( ويجب اأن يتجنب ال�ضم�ضار توجيه النقد للو�ضطاء الآخرين اإل يف حدود 

عن  التاأمني  طالب  يف  التاأثري  عن  يبتعد  اأن  وعليه   ،(1( والبناء  املو�ضوعي  النقد 

طريق اإنقا�ص مبلغ عمولته �ضواء بطريق مبا�ضر اأو غري مبا�ضر حتى يدفعه اإىل 

ف�ضخ عقده مع الو�ضيط الذي �ضبق وتعاقد معه مل�ضاعدته على اإبرام عقد التاأمني 

وهو الأمر الذي ن�ص امل�ضرع الفرن�ضي على �ضرورة جتنبه يف املادة )R. 511-3( من 

اأي و�ضيط اآخر  اأن يحرتم التعهدات التي ت�ضدر من  تقنني التاأمينات، كما عليه 

ي�ضرتك معه يف الو�ضاطة ب�ضدد عقد تاأمني، ووفقاً للقواعد الأخالقية املنظمة 

ملهنة الو�ضاطة يف فرن�ضا عليه اأن ميتنع عن التعامل مع اأي �ضركة تاأمني ترف�ص 

اخل�ضوع لعادات وتقاليد مهنة الو�ضاطة التاأمينية.

امل�ضوؤولية متى ارتكب عماًل من  ال�ضم�ضار وفقاً لأحكام   وميكن الرجوع على 

اأعمال املناف�ضة غري امل�ضروعة، ومن هذه الأعمال ما ن�ص عليه امل�ضرع امل�ضري من 

حظر �ضعي الو�ضيط ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة لإلغاء وثيقة تاأمني �ضادرة 

اإب��رام نف�ص الوثيقة عن طريقه، ويف  اإع��ادة  بناء على و�ضاطة و�ضيط اآخر بغر�ص 

م�ضتحقاته  ح�ضاب  عند  اجلديدة  بالوثيقة  يعتد  فال  احلظر  هذا  خمالفة  حالة 

لدى �ضركة التاأمني، كذلك عليه اللتزام بعدم عقد مقارنات اأو اإجراء نقد غري 

((( Cass. Com., 5 juin (972, BC. 4. no (70.
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عادل لأي من �ضركات التاأمني اأو للوثائق اأو للتغطيات ال�ضادرة منها، ما مل يكن 

16/ز من  )امل��ادة  اأوالتغطيات  الوثائق  لهذه  املختلفة  ال�ضمات  اإب��راز  بغر�ص  ذلك 

للرقابة  العامة  الهيئة  بقرار  التاأمني  و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد 

املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014، واملادة 8/15 من قرار هيئة التاأمني الإماراتية 

رقم 15 ل�ضنة 2013(، كما يلتزم بعدم تقدمي عرو�ص اأ�ضعار اأو تعهدات بخ�ضومات 

العرو�ص  هذه  تكون  اأن  وعلى  التاأمني،  ب�ضركة  املخت�ضة  الأجهزة  خالل  من  اإل 

من  ومعتمدة  ال�ضركة  ا�ضم  حتمل  اأوراق  على  حم��ررة  واخل�ضومات  والتعهدات 

امل�ضوؤولني فيه لعدم اإتاحة الفر�ضة لتحايل الو�ضطاء لكي ي�ضتويل كل منهم على 

عمالء الو�ضيط الآخر.

واإذا كان ال�ضم�ضار يلتزم باأن يقدم لطالب التاأمني اخلدمة التاأمينية املنا�ضبة 

�ضواء قبل اإ�ضدار وثيقة التاأمني اأو بعد اإ�ضدارها، كما يلتزم مبعاونته يف حل اأي 

م�ضكلة قد يواجهها، فقد يجد ال�ضم�ضار ت�ضارباً بني م�ضلحة عميلني من عمالئه 

كاأن يكون اأحدهما هو الطرف امل�ضرور والآخر هو الطرف املت�ضبب يف ال�ضرر فعليه 

اللتزام بتمثيل م�ضالح كل منهما متثياًل عادًل )املادة 3/10 من القواعد احلاكمة 

ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 

ل�ضنة 2014 (، واإذا وجد �ضعوبة يف حتقيق هذا التمثيل العادل لهما فيجوز له اأن 

يحيل حقوقه والتزاماته النا�ضئة عن عقد وكالته عن اأحد العميلني اإىل �ضم�ضار 

اآخر فيتنازل له عن حافظة م�ضتنداته املتعلقة بهذا العميل، ويف هذه احلالة يلتزم 

ال�ضم�ضار املحال اإليه مببا�ضرة عمله بنف�ص الكفاءة واجلدية التي كان املحيل يدير 

اأمام  باملحيل  الت�ضهري  عن  بالمتناع  اإليه  املحال  ويلتزم  م�ضتنداته،  حافظة  بها 

العميل اأو اأمام �ضركة التاأمني واإل كان م�ضوؤوًل عما ي�ضيبه من �ضرر)1).

(((Cass. Com., 5 juin (972, R.G.A.T. (973. 346.
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 المبحث السادس 

أسباب استبعاد مسؤولية السمسار

قد ت�ضدر اأخطاء من املوؤمن اأو من امل�ضتاأمن يرتتب عليها ا�ضتبعاد م�ضوؤولية 

ال�ضم�ضار متاماً، وقد ت�ضرتك هذه الأخطاء مع اأخطاء ال�ضم�ضار فيرتتب عليها 

توزيع للم�ضوؤولية كما �ضيت�ضح فيما يلي:

خطأ المؤمن كسبب الستبعاد مسؤولية السمسار:
يف  وارد  ب�ضرط  وال�ضم�ضار  امل�ضتاأمن  من  كل  علم  اإثبات  ع��بء  املوؤمن  يتحمل 

الوثيقة ي�ضتبعد نوعاً من املخاطر من نطاق التاأمني، واإذا ف�ضل يف هذا الإثبات 

فال ميكن اأن يحتج بهذا ال�ضرط يف مواجهتهما، كذلك ل ميكن حتميل ال�ضم�ضار 

لذلك  وتطبيقاً  م�ضروعة،  اأ�ضباب  له  ك��ان  متى  العلم  ع��دم  على  املرتتبة  النتائج 

ليجوز قبول ادعاء املوؤمن باأنه ا�ضتبعد من نطاق التغطية التاأمينية خطر �ضرقة 

املجوهرات اأثناء نقلها يف حقائب متى ف�ضل يف اإثبات علم ال�ضم�ضار بهذا ال�ضتبعاد.

لو�ضاطة  دخ��ل  ل  لأ�ضباب  التاأمني  عقد  اإب���رام  قبول  امل��وؤم��ن  رف�ص  اإذا  كذلك 

ال�ضم�ضار فيها يرتتب عليها ا�ضتبعاد م�ضوؤولية ال�ضم�ضار عن عدم اإبرام الوثيقة.

فاإن  بذلك،  املوؤمن  واأبلغ  التاأمني  طالب  ي�ضار  بعدم  ال�ضم�ضار  علم  لو  كذلك 

�ضداد  توقف عن  التاأمني متى  ي�ضار طالب  م�ضوؤولية عدم  يتحمل وحده  املوؤمن 

الأق�ضاط؛ لأنه اأقبل على اإبرام العقد معه رغم ما اأخربه به ال�ضم�ضار، ويف نف�ص 

الوقت ل ميلك املوؤمن الرجوع على ال�ضم�ضار بدعوى الغ�ص؛ لأنه ر�ضح له �ضخ�ضاً 

كان وا�ضحاً من معامالته عدم قدرته املالية على الوفاء بالأق�ضاط.
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خطأ المستأمن كسبب الستبعاد مسؤولية السمسار:
املنتظر منه من  يتعار�ص مع  �ضلبياً  امل�ضتاأمن عندما يقف موقفاً  قد يخطئ 

الأمانة وال�ضدق فيرتتب على هذا اإعاقة ال�ضم�ضار عن اإجناز مهمته، فلو ق�ضر 

امل�ضتاأمن يف التزامه بالإعالم فلم يخرب ال�ضم�ضار بكل املعلومات والبيانات الالزمة 

لإبرام العقد ف�ضيتحمل وحده دون ال�ضم�ضار م�ضوؤولية هذا التق�ضري، كذلك لو 

اأجنز ال�ضم�ضار كل الأعمال املطلوبة منه اإل اأن امل�ضتاأمن تراخى يف اإبرام العقد اإىل 

ل وحدة نتائج عدم اإبرام عقد التاأمني، وكذلك قد يت�ضف  اأن وقع اخلطر فيتحمَّ

امل�ضتاأمن بالرعونة كاأن يوقع على عقد التاأمني دون اأن يقراأه، ففي هذه احلالة 

بالعقد)1)،  مقبولة  غري  �ضروط  وج��ود  م�ضوؤولية  ال�ضم�ضار  حتميل  ي�ضتطيع  ل 

اأن  ا�ضرتاط  على  تن�ص  ك��اأن  يقراأها  من  لكل  وا�ضحة  ال�ضروط  ه��ذه  كانت  متى 

اأما   ،((( التاأمني  ال�ضيارة مو�ضوع  تتفق مع طبيعة  قيادة  امل�ضتاأمن رخ�ضة  يحمل 

لو كان هناك غمو�ص يف تلك ال�ضروط فيمكن يف هذه احلالة اأن يتحمل ال�ضم�ضار 

م�ضوؤولية عدم التنبيه اإىل هذه ال�ضروط و�ضرحها للم�ضتاأمن.

ول �ضك اأن مقدار خربة امل�ضتاأمن يف جمال التاأمني �ضتوؤثر يف التزام ال�ضم�ضار 

اأو  قليلة  امل�ضتاأمن  خ��ربة  كانت  متى  الل��ت��زام  ه��ذا  م��دى  يت�ضع  حيث  ب��الإع��الم، 

منعدمة، بينما يقل مدى هذا اللتزام كلما زادت هذه اخلربة، بل اإن هناك حالت 

باأنه  امل�ضتاأمن جهله لرف�ص منه هذا الدع��اء كما يف حالة ادعائه  لو ادعى فيها 

املال مو�ضوع  اإخفاء معلومات عن احل��وادث التي �ضبق واأ�ضابت  اأن  مل يكن يعلم 

التاأمني لها تاأثري يف قبول اأو رف�ص التاأمني اأو قد توؤثر يف مقدار الق�ضط، فهذا 

ادعاء غري مقبول لأنه مبني اإىل غ�ص وهو تعمد اإخفاء احلقيقة اإ�ضافة اإىل اأنها 

((( CA Paris, 3 janv. (985, Argus, 2 aôut (985.

(2( Cass. Civ. (, 4 fév. (997, R.G.D.A. (997. 562, obs. LAN . 

 Cass. Civ. (, 4 janv. (997, R.G.D.A. (997. 754, obs. LANGE. 

 Cass. Civ. (, (0 déc. (99(, R.G.A.T. (992. 270.
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معلومات وا�ضح فيها اأنها �ضتوؤثر يف عملية التاأمني )1).

رغبته  عن  التاأمني  طالب  اأعلن  متى  امل�ضوؤولية  ال�ضم�ضار  يتحمل  لن  كذلك 

اأويف حالة قيام طالب التاأمني مبمار�ضة  �ضراحة يف عدم تغطية بع�ص املخاطر، 

دور رئي�ٍص يف مناق�ضة بنود الوثيقة وحترير العقد)))، كما �ضيقل نطاق م�ضوؤولية 

مبوجبها  للعمل  حم��ددة  تعليمات  التاأمني  طالب  من  له  �ضدرت  متى  ال�ضم�ضار 

ل  ك��ذل��ك   ،((( الو�ضاطة  عملية  يف  ب��ه  ي��ق��وم  ب�ضيط  دور  ���ض��وى  ل��ه  يعد  مل  بحيث 

ي�ضتطيع امل�ضتاأمن الدعاء باأن ال�ضم�ضار قد ق�ضر يف اأداء واجبه بالن�ضح والإعالم 

التاأمني  عملية  وارتبطت  ال�ضدود  بناء  هند�ضة  يف  متخ�ض�ضاً  امل�ضتاأمن  كان  متى 

ولذلك  ال�ضم�ضار،  معلومات  تفوق  احلالة  هذه  يف  خربته  لأن  التخ�ض�ص؛  بهذا 

يكون ال�ضم�ضار معذوراً يف عدم قدرته على تقدمي ما كان يحتاج اإليه من ن�ضح.

كذلك يعترب و�ضوح �ضروط عقد التاأمني �ضبباً خمففاً للتزام ال�ضم�ضار بالن�ضح 

والإعالم؛ لأن �ضرحه اأو تو�ضيحه لهذه ال�ضروط لن ي�ضيف جديداً لأنها وا�ضحة 

بذاتها كا�ضتبعاد نوع معني من املخاطر بالن�ص على ذلك �ضراحة ))).

فال  ال��ع��ام  ال��ط��ري��ق  يف  متعلقاته  �ضرقة  حل���ادث  امل�ضتاأمن  تعر�ص  ل��و  اأي�����ض��اً 

ي�ضتطيع اأن يحمل ال�ضم�ضار م�ضوؤولية هذه ال�ضرقة متى ثبت اأن ال�ضم�ضار قد �ضبق 

اأن  اإل  التاأمني �ضد هذا النوع من املخاطر  اق��رتاح تاأمني ي�ضمل  اأن عر�ص عليه 

امل�ضتاأمن قرر التاأمني �ضد خطر �ضرقة املتعلقات من منزله فقط، ومل يطلب من 

اآخر ليوؤمن لديه �ضد حوادث �ضرقة الطريق)))،  ال�ضم�ضار البحث له عن موؤمن 

الكافية  املعلومات  له  يقدم  ال�ضم�ضار مل  اأن  الدع��اء  امل�ضتاأمن  ي�ضتطيع  كذلك ل 

((( Paris, 7 déc. (993, Jurisdata, no 024327. 

(2( Paris, (5 déc. (983, Jurisdata, no 030085.

(3( Cass. Civ. (, 8 nov. (994, Argus, 30 déc. (994.

(4( Montpellier, (2 janv. (984, Jurisdata, no 0000(4. 

(5( Paris, (3 fév. (986, Jurisdata, no 02(254.
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اأو  اإىل  بحاجة  تكن  ومل  وا�ضحة  ال�ضروط  ه��ذه  كانت  متى  ال�ضمان  �ضروط  عن 

بحاجة اإىل متخ�ض�ص كي يفهمها كال�ضرط الذي ي�ضتلزم توافر نظام اإنذار �ضد 

ال�ضرقة)1)، اأو توافر نظام اإنذار �ضد احلريق كذلك ل ي�ضتطيع امل�ضتاأمن حتميل 

كانت  حيث  قدمية  وثيقة  حم��ل  حت��ل  ج��دي��دة  وثيقة  اإب���رام  م�ضوؤولية  ال�ضم�ضار 

ت�ضمله  كانت  القدمية  الوثيقة  اأن  رغم  املخاطر  اأح��د  ت�ضتبعد  اجلديدة  الوثيقة 

�ضد  التاأمني  يقبل  موؤمن  على  العثور  �ضعوبة  هو  ذل��ك  يف  ال�ضبب  اأن  ثبت  متى 

للموؤمن  امل�ضتاأمن  �ضببها  التي  العديدة  للم�ضكالت  املخاطر نظراً  النوع من  هذا 

القدمي، بالإ�ضافة اإىل اأن ال�ضم�ضار قد اأحاط هذا امل�ضتاأمن علماً بتفا�ضيل الوثيقة 

اجلديدة ووافق عليها.

كذلك ل ميكن اإثارة م�ضوؤولية ال�ضم�ضار لعدم علمه بالقيمة احلقيقية للعقار 

مو�ضوع التاأمني نظراً لعدم تخ�ض�ضه يف ذلك، اإ�ضافة اإىل اأن امل�ضتاأمن يعلم يقيناً 

قيمة هذا العقار ب�ضفته مالكاً له، وبالتايل ل ي�ضتطيع امل�ضتاأمن اإثارة م�ضوؤولية 

احلقيقية  قيمته  من  اأق��ل  للعقار  تقديراً  و�ضع  قد  املوؤمن  اأن  بدعوى  ال�ضم�ضار 

ال�ضم�ضار  اأن  ثبت  متى  خا�ضة  التعوي�ص،  مبلغ  قيمة  تخفي�ص  هذا  على  وترتب 

وبالتايل ل يتحمل  العقار،  تقييم  يتوىل  لكي  للم�ضتاأمن  اأحد اخل��رباء  ر�ضح  قد 

ال�ضم�ضار م�ضوؤولية انخفا�ص قيمة مبلغ التعوي�ص ))).

توزيع المسؤولية بين السمسار وطالب التأمين:
ميكن توزيع امل�ضوؤولية بني ال�ضم�ضاروطالب التاأمني لو ثبت ارتكاب كل منهما 

خلطاأ، ومن اأمثلة ذلك عدم تنبه طالب التاأمني ويقظته عند قراءة �ضروط وثيقة 

�ضروط  وج��ود  اإىل  التنبيه  ب��واج��ب  ال�ضم�ضار  يقم  مل  ال��وق��ت  نف�ص  ويف  التاأمني 

((( Paris, 27 avr. (990, Jurisdata, no 02(778.

 Paris, (5 avr. (988, Jurisdata, no 02(9(0.

(2( Cass. Civ. (, (9 janv. (994, R.G.A.T. (994. 906, note D. LANGÈ. 
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اإبرام العقد  حتد من نطاق ال�ضمان، فلقد اأخطاأ طالب التاأمني عند رعونته يف 

11/19 من  امل��ادة  اأخطاأ ال�ضم�ضار عندما خالف ن�ص  دون ق��راءة، ويف نف�ص الوقت 

للرقابة  العامة  الهيئة  بقرار  التاأمني  و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد 

املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014 ، واملادة 6/16 من قرار هيئة التاأمني الإماراتية 

رقم 15 ل�ضنة 2013 التي ن�ضت على التزام الو�ضيط باأن يطلع العميل على النقاط 

الأ�ضا�ضية للوثيقة وما يتعلق منها على وجه اخل�ضو�ص مبا يلي:

y  التي تخ�ضع فيها باملدة  ال�ضروط اجلوهرية للوثيقة خا�ضة ما يتعلق منها 

وثائق التاأمني على احلياة لالإلغاء دون رد اأي مبلغ للعميل.

y  واأثر خمالفة ذلك يف للممتلكات  بالقيمة احلقيقة  التاأمني  اأن يكون  وجوب 

حالة حتقق اخلطر املوؤمن منه.

y .ن�ضبة التحمل التي قد تفر�ضها ال�ضركة على العميل

y .نطاق التغطية والقيود وال�ضتثناءات التي قد تت�ضمنها الوثيقة

y .وجوب �ضداد ق�ضط التاأمني يف موعده واإل تعر�ضت الوثيقة لالإلغاء

y .قيمة الت�ضفية قبل حلول موعد ال�ضتحقاق اأو حتقق اخلطر املوؤمن منه

ولذلك فلقد ارتكب كل من ال�ضم�ضار وطالب التاأمني خطاأ م�ضرتكاً ي�ضتوجب 

معيناً من  نوعاً  ت�ضتبعد  تاأمني  اأمثلة ذلك وثيقة  بينهما، ومن  امل�ضوؤولية  توزيع 

لالأ�ضباب  التاأمني  طالب  بتنبيه  ال�ضم�ضار  يقوم  فال  ال�ضمان  نطاق  من  الآلت 

الفنية التي دعت اإىل هذا ال�ضتبعاد، اإ�ضافة اإىل تراخي طالب التاأمني يف قراءة 

يوجد  واأي�ضاً  ال�ضمان)1)،  من  ا�ضتبعادها  �ضبب  عن  ي�ضتف�ضر  ومل  ال�ضروط  هذه 

خطاأ م�ضرتك عندما ق�ضر ال�ضم�ضار يف اأداء التزامه بتنبيه طالب التاأمني اإىل اأن 

الوثيقة ت�ضتبعد ال�ضمان �ضد خطر �ضرقة اجللود املدبوغة مو�ضوع جتارة طالب 

((( CA Chambéry, 3 avr. (990, Jurisdata, no 043486. 
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التاأمني، ويف نف�ص الوقت اأخطاأ طالب التاأمني عندما منح الثقة الكاملة لل�ضم�ضار 

على  واف��ق  لو  ال�ضم�ضار  يخطئ  كذلك  يقراأها)1)،  اأن  دون  الوثيقة  بتوقيع  فقام 

مفاو�ضة املوؤمن لتعديل الوثيقة با�ضتبعاد بع�ص املخاطر منها اأو لتخفي�ص مبلغ 

عندما  امل�ضتاأمن  اأخطاأ  الوقت  نف�ص  ويف  لذلك،  امل�ضتاأمن  ينبه  اأن  دون  التاأمني 

بالتفاق  ومقارنته  التعديل  ق��راءة  عناء  نف�ضه  يكلف  اأن  دون  التعديل  على  وقع 

الأ�ضلي)))، ويف كل هذه الأحوال تتوزع امل�ضوؤولية بني ال�ضم�ضار وطالب التاأمني، 

ول ميكن م�ضاءلة املوؤمن عن خطاأ ال�ضم�ضار لأنه غري م�ضوؤول مدنياً عن اأخطائه 

على عك�ص الو�ضع بالن�ضبة للمندوب))).

 المبحث السابع 

الضمانات التي تكفل حسن أداء السمسار لمهمته

التاأمني  طالب  من  ك��اًل  فت�ضيب  الأخ��ط��اء  من  العديد  ال�ضم�ضار  يرتكب  قد 

كالتاأخري يف تو�ضيل ق�ضط  اأداء مهمته  الغري ب�ضرر، فقد يخطئ يف  اأو  واملوؤمن 

طالب  بها  اأبلغه  التي  باملعلومات  املوؤمن  اإخبار  بعدم  اأويخطئ  للموؤمن،  التاأمني 

لهذه  امل��وؤم��ن  اكت�ضاف  عند  التاأمني  طالب  معاقبة  ذل��ك  على  فيرتتب  التاأمني 

املوؤمن فيرتتب على هذا �ضرر كبري للم�ضتاأمن، وقد  املعلومات بوا�ضطة و�ضيط 

ل ت�ضعف الدعوى املدنية امل�ضتاأمن يف احل�ضول على حقوقه يف مواجهة ال�ضم�ضار، 

ال�ضم�ضار ملهمته وتكفل  اأداء  تكفل ح�ضن  البحث عن �ضمانات  ن�ضاأت فكرة  لذلك 

للم�ضرور �ضرعة احل�ضول على ما يجرب ال�ضرر الذي اأ�ضابه.

وهو الأمر الذي نظمه امل�ضرع الإماراتي باملادة رقم 11 من قرار هيئة التاأمني 

((( Paris, (2 avr. (983, Jurisdata, no 022807.

(2( Paris, 28 sept. (983, Jurisdata, no 028087. 

(3( Patrice FIL, cité, p. ((5. 
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رقم 15 ل�ضنة 2013 التي خ�ض�ضت لتقدمي الو�ضيط خطاب �ضمان حيث ن�ضت املادة 

11 على اأن) ي�ضرتط يف خطاب ال�ضمان اأن يكون �ضادراً من اأحد امل�ضارف العاملة 

يف الدولة ل�ضالح رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة التاأمني ب�ضفته ووفقاً للنموذج املعد 

من قبل الهيئة، واأن يكون غري م�ضروط وغري مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب 

من قبل الهيئة يف اأي وقت، ول يتم اإلغاوؤه اإل مبوافقة الهيئة الكتابية، واأن يكون 

�ضادراً لأغرا�ص �ضمان ت�ضوية تعامالت و�ضيط التاأمني، ووفائه بالتزاماته النا�ضئة 

عن ممار�ضته لن�ضاطه جتاه ال�ضركة اأو العمالء اأو امل�ضتفيدين اأو تنفيذاً لقرارات 

الهيئة، واأن ل تقل قيمته عن 3 ماليني درهم اإماراتي بالن�ضبة لل�ضركة املوؤ�ض�ضة 

يف الدولة، ومليون درهم لكل فرع تابع لها، وبالن�ضبة لفرع ال�ضركة الأجنبية اأو 

5 مليون درهم  املوؤ�ض�ضة يف منطقة حرة مالية فال تقل قيمته عن  ال�ضركة  فرع 

اإماراتي للفرع، و3 مليون درهم لأي فرع اإ�ضايف اآخر داخل الدولة، وللهيئة احلق يف 

ت�ضييل خطاب ال�ضمان املقدم من و�ضيط التاأمني كلياً اأو جزئياً يف اأي وقت ل�ضمان 

وفائه بالتزاماته امل�ضتحقة عليه والنا�ضئة عن ممار�ضته لن�ضاطه جتاه ال�ضركة اأو 

العمالء اأو امل�ضتفيدين اأو تنفيذاً لقرارات الهيئة(، وكذلك اأ�ضاف امل�ضرع الإماراتي 

�ضمانة اإ�ضافية ن�ص عليها يف املادة 12 من القرار رقم 15 ل�ضنة 2013 ال�ضادر من 

املهنية  امل�ضوؤولية  تاأمني  وثيقة  اإ���ض��دار  �ضروط  فيه  ح��ددت  ال��ذي  التاأمني  هيئة 

اأن تكون �ضادرة عن  امل�ضوؤولية املهنية  اأن )ي�ضرتط يف وثيقة تاأمني  فن�ضت على 

�ضركة مرخ�ضة ومقيدة لدى الهيئة، وبعد موافقة الهيئة على �ضروطها، واأن تكون 

�ضادرة با�ضم و�ضيط التاأمني، ول�ضالح رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة ب�ضفته، واأن تكون 

�ضادرة ل�ضمان امل�ضوؤولية املدنية املرتتبة عن الأ�ضرار النا�ضئة عن مزاولة ن�ضاط 

و�ضاطة التاأمني واخلطاأ غري املق�ضود، وال�ضهو والإهمال غري املتعمد، واأن تكون 

�ضارية املفعول طوال مدة الرتخي�ص، وي�ضري ذلك على جتديد الرتخي�ص �ضنوياً، 

ول يجوز ممار�ضة ن�ضاط و�ضاطة التاأمني اإل بوجود هذه الوثيقة و�ضريانها، واأن 
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ل يقل مبلغ التاأمني يف الوثيقة عن 2 مليون درهم اإماراتي لل�ضركة املوؤ�ض�ضة يف 

اإماراتي لكل حادث،  األف درهم   30 اأن ل يتجاوز مبلغ التحمل فيها  الدولة، على 

وبالن�ضبة لفرع ال�ضركة الأجنبية اأو فرع ال�ضركة املوؤ�ض�ضة يف منطقة حرة مالية 

فال يقل مبلغ التاأمني عن 3 ماليني درهم اإماراتي، على األ يتجاوز مبلغ التحمل 

اأو تغيري يف  اأي تعديل  اإج���راء  اإم��ارات��ي لكل ح��ادث، ول يجوز  األ��ف دره��م   50 عن 

الوثيقة اإل مبوافقة الهيئة الكتابية( .

املهنية  امل�ضوؤولية  �ضد  تاأمني  وثيقة  اإب���رام  فكرة  امل�ضري  امل�ضرع  تبنى  ولقد 

و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد  12 من  امل��ادة  عليها يف  ون�ص  للو�ضطاء 

والتي   2014 ل�ضنة   23 رقم  امل�ضرية  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  بقرار  التاأمني 

يتم  م�ضوؤولية مهنية  تاأمني  وثيقة  بتقدمي  الطبيعي  الو�ضيط  يلتزم  مبقت�ضاها 

حتديد قيمتها على النحو التايل:

عند القيد لأول مرة:

اإح��دى  ل��دى  جنيه  األ��ف  خم�ضون  قدرها  م�ضوؤولية  بحدود  ثابتة  قيمة  حت��دد 

�ضركات التاأمني امل�ضرية.

عند جتديد القيد اأو اإعادة القيد بعد ال�شطب: 

الأخ��رية  الثالث  ال�ضنوات  اأعماله خالل  %50 من حجم  بن�ضبة  القيمة  حتدد 

وبحد اأدنى 50 األف جنيه وفقاً ملا يلي: يتم حتديد حجم عمليات الو�ضيط لغر�ص 

حتديد قيمة وثيقة تاأمني امل�ضوؤولية املهنية للو�ضيط مبتو�ضط حجم اأعماله عن 

الثالث �ضنوات ال�ضابقة على طلب التجديد اأو اإعادة القيد، ويعرف حجم عمليات 

التاأمني من  �ضركة  الو�ضيط من  اإجمايل ما يح�ضل عليه  باأنه  الو�ضيط  ون�ضاط 

يرفق  اأن  عليه  كما  ال�ضداد،  تبكري  وحافز  وت�ضجيعية  واإ�ضافية  اأ�ضلية  عمولة 
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اآخر  خالل  اأعماله  بحجم  التاأمني  �ضركات  جميع  من  معتمدة  اإف��ادات  بالوثيقة 

ثالث �ضنوات.

بينما تلتزم �ضركة الو�ضاطة بتقدمي وثيقة تاأمني مهنية يتم حتديد قيمتها 

على النحو التايل:

عند القيد لأول مرة:

 حتدد قيمة ثابتة لكل ال�ضركات كما يلي:

�شركة الو�شاطة يف التاأمني:

ثالث  ومل��دة  ال��واح��دة  لل�ضنة  جنيه  مليون   2 قدرها  م�ضوؤولية  بحدود  وثيقة   

�ضنوات خالل مدة الرتخي�ص .

�شركة الو�شاطة يف اإعادة التاأمني:

وثيقة بحدود 10 ماليني جنيه لل�ضنة الواحدة وملدة ثالث �ضنوات خالل مدة 

الرتخي�ص.

عند جتديد القيد اأو اإعادة القيد بعد ال�شطب:

يتم جتديد الوثيقة بحدود م�ضوؤولية قدرها %25 من متو�ضط حجم اأعمالها 

الو�ضاطة  ل�ضركة  مليون جنيه   2.5 اأدن��ى  وبحد  الأخ��رية  الثالث  ال�ضنوات  خالل 

وفقاً  وذل��ك  التاأمني  اإع���ادة  يف  الو�ضاطة  ل�ضركة  جنيه  ماليني   10 و  التاأمني  يف 

للمحددات التالية:

يتم حتديد حجم العمليات على اأ�ضا�ص متو�ضط اأعمال الو�ضيط عن ال�ضنوات 

الثالث ال�ضابقة على طلب التجديد اأواإعادة القيد، ويعرف حجم عمليات ون�ضاط 

الو�ضيط  اإجمايل ما يح�ضل عليه  باأنه  املهنية  امل�ضوؤولية  تاأمني  الو�ضيط لغر�ص 

من �ضركة التاأمني من عمولة اأ�ضلية واإ�ضافية وت�ضجيعية وحت�ضيل حافز تبكري 

ال�ضداد وم�ضروفات النتقال وال�ضيافة. 
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 )L 512 - 6( ولقد نظم امل�ضرع الفرن�ضي على هذه ال�ضمانات حيث ن�ص يف املادة

عن  النا�ضئة  املدنية  م�ضوؤوليته  تغطي  تاأمني  وثيقة  باإبرام  الو�ضيط  التزام  على 

الو�ضيط بتقدمي خطاب  التزام  L512-7( على   ( امل��ادة  اأعمال مهنته، كما ن�ص يف 

�ضمان لكفالة م�ضوؤوليته املدنية، ول �ضك اأن تلك الوثيقة بجوار خطاب ال�ضمان 

فيهما �ضمانة كبرية لتغطية التعوي�ضات التي قد يحكم بها على ال�ضم�ضار، وهي 

الإقبال  وت�ضجع اجلمهور على  الو�ضطاء،  باأعمال  الثقة  زي��ادة  اإىل  ت��وؤدي  �ضمانة 

على التعامل معهم. 



الفصل الثاني

المسؤولية المدنية 
لوكيل التأمين 
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ميكن تعريف وكيل التاأمني باأنه �ضخ�ص ميار�ص عمله كوكيل باأجر عن �ضركة 

تاأمني اأو اأكرث وي�ضع خربته اأمام اجلمهور بهدف الكتتاب يف عقود تاأمني ل�ضالح 

ال�ضركات التي ميثلها.

كل  بتعريف  مكتفياً  التاأمني  لوكيل  خا�ضاً  تعريفاً  امل�ضري  امل�ضرع  ي��ورد  ومل 

من يعمل كو�ضيط تاأمني باأنه كل �ضخ�ص طبيعي اأو اعتباري يتو�ضط باأي �ضورة 

اأع�ضاء اجلهاز الإنتاجي  اأك��ان من  اإع��ادة تاأمني )�ضواء  اأو  يف عقد عمليات تاأمني 

اإعادة  اأو  اأم �ضركة و�ضاطة( حل�ضاب �ضركة تاأمني  اأم �ضم�ضاراً حراً  ب�ضركة التاأمني 

1 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة  اأو عمولة )امل��ادة  اأو مكافاأة  تاأمني مقابل مرتب 

ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 

2014(، بينما قام امل�ضرع الإماراتي بتعريف وكيل التاأمني باأنه كل من يتو�ضط اأو 

يعر�ص اأو يربم عقد تاأمني حل�ضاب �ضركة تاأمني مقيدة يف �ضجل �ضركات التاأمني 

بالدولة، وذلك نظري مرتب اأو مكافاأة اأو عمولة، ول يعترب وكياًل يف تطبيق هذا 

القانون مروجو اأو بائعو التاأمني العاملون لدى �ضركات ووكالء التاأمني ) املادة 30 

من قانون �ضركات ووكالء التاأمني الإماراتي رقم 9 ل�ضنة 1984 (، بينما قام امل�ضرع 

 الفرن�ضي بتعريفه مبقت�ضى القرار رقم 49-317 ال�ضادر يف 5 مار�ص 1949 يف املادة

الثانية )1)، وكان يجيز ممار�ضة هذه املهنة لل�ضخ�ص الطبيعي فقط، اإل اأن القرار 

رقم 96-902 ال�ضادر يف 15 من اأكتوبر 1996 ))) اأجاز ممار�ضة هذه املهنة لل�ضخ�ص 

الطبيعي واملعنوي على ال�ضواء.

(((Décret no 49-3(7 du 5 mars (949, Statut des agents generaux d›assurances 

(IARD( incendie, Accidents, Risques divers, Art. 2. 

(2( Décret no 96-902 du (5 oct. (996, J.O. (6 oct. (996, Art. (.
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 المبحث األول

التكييف القانوني لوكيل التأمين 

اإن جوهر عمل وكيل للموؤمن ينح�ضر يف متثيل املوؤمن ملبا�ضرة ت�ضرف قانوين 

وهو اإبرام وثيقة التاأمني، ول يكون الهدف حتقيق عمل مادي وفقاً لتعريف املادة 

699 مدين م�ضري واملادة 924 معامالت مدنية اإماراتي التي عرفت الوكالة باأنها 

عقد “مبقت�ضاه يلتزم الوكيل باأن يقوم بعمل قانوين حل�ضاب املوكل”، وهذا الأمر 

بعمل  القيام  يتمثل مو�ضوعها يف  التي  التاأمني  ال�ضم�ضرة يف جمال  يختلف عن 

مادي هو التو�ضط بني �ضخ�ضني.

فالوكيل ميثل املوكل يف الت�ضرف القانوين حيث يتعاقد با�ضم املوكل وحل�ضابه، 

بحيث تنتج ت�ضرفات الوكيل اأثرها يف الذمة املالية للموكل )1)، بينما يتمثل دور 

بينهما، وبالتايل ل  اأي عقد  اإب��رام  اأجل  التقريب بني �ضخ�ضني من  ال�ضم�ضار يف 

اإذا اتفق على خالف ذل��ك، كما يفرت�ص  اإل  اأي��اً من طريف العقد  ال�ضم�ضار  ميثل 

اأن ينتهي دور ال�ضم�ضار كو�ضيط مبجرد تعاقد الطرفني ما مل يتفق على تقدمي 

اأجره متى جنح فقط  ال�ضم�ضار  )))، وبالتايل ي�ضتحق  العقد  امل�ضاعدة على تنفيذ 

الوكيل  بينما  بينهما،  تو�ضط  اللذين  الطرفني  تعاقد  يف  املتمثلة  مهمته  اأداء  يف 

ي�ضتحق اأجره نتيجة ما بذله من جهد بغ�ص النظر عن جناح املهمة التي كلف بها.

ولكن كما اأو�ضحنا �ضابقاً ل يوجد ما مينع اأن ي�ضبح ال�ضم�ضار وكياًل عن اأحد 

هو  التزامه اجلوهري  �ضيظل  ولكن   ،((( ذل��ك  على  التفاق  متى مت  العقد  ط��ريف 

الو�ضاطة.

ويعترب وكيل التاأمني و�ضيطاً لإبرام عقد التاأمني �ضاأنه يف هذا �ضاأن ال�ضم�ضار 

))) د/ عىل حسني نجيده –مصادر االلتزام – دارالثقافة العربية )200-2002 ص09).

(2( Philippe LE TOURNEAU et Loic CADIET, “Droit de la responsabilité” (998, no (695.

(3( Reims, (2 juin (985, G.P. (985. 2. 764, obs. ROZIER. 
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ولكن ل ميكن و�ضفه باأنه عامل لدى املوؤمن)1)، وذلك لأنه يبا�ضر عمله بطريقة 

ا�ضتقاللية عن املوؤمن ولكن يف حدود التعليمات ال�ضادرة له مبقت�ضى عقد الوكالة 

التاأمني  م��ن  معني  ن��وع  حتديد  اأو  و�ضاطته،  ملبا�ضرة  ل��ه  مكاين  نطاق  كتحديد 

للتو�ضط فيه دون غريه، وذلك نظري عمولة.

فوكيل التاأمني ي�ضارك يف عملية التاأمني عن طريق و�ضع خربته اأمام اجلمهور 

�ضركة  كانت  ول��و  حتى  التاجر  �ضفة  يكت�ضب  ل  ولكنه  امل��وؤم��ن،  ول�ضالح  حل�ضاب 

التاأمني التي ميثلها تكت�ضب �ضفة التاجر، وال�ضبب يف هذا اأن املندوب العام لي�ص 

طرفاً يف عقد التاأمني بل هو وكيل عن املوؤمن فقط، بينما على العك�ص من ذلك 

التاأمني لأن  التاجر رغم قيامه بعمل مياثل عمل وكيل  ال�ضم�ضار �ضفة  يكت�ضب 

جوهر مهمته هو ال�ضم�ضرة والو�ضاطة ولذلك تعترب اأعماله اأعماًل جتارية، كما 

اأن �ضفة العمل التجاري يك�ضب ال�ضم�ضار حقوقاً على عمالئه يطلق عليها حقوق 

بحقوق  املطالبة  التاأمني  لوكيل  يحق  ل  بينما  التجارية،  لالأعراف  وفقاً  ملكية 

مماثلة على العمالء، لأن املوؤمن يتمتع بهذه احلقوق))).

اإليه،  املعهودة  الوكالة  لإجن��از  امل�ضاعدين  ببع�ص  التاأمني  وكيل  ي�ضتعني  وقد 

ويطلق على هوؤلء ا�ضم الوكالء امل�ضاعدين Sous–agents، ويعترب الوكيل امل�ضاعد 

يلزم  امل�ضري  امل�ضرع  ولكن  التاأمني،  ل�ضركة  وكياًل  ولي�ص  التاأمني  لوكيل  وكياًل 

وكيل التاأمني بعدم تكليف و�ضطاء تاأمني اأو اإعادة تاأمني اآخرين اأو فرعيني بالقيام 

باأعمال و�ضاطة التاأمني اأو اإعادة التاأمني اخلا�ضة بهم اأو ال�ضركة امل�ضندة نيابة عنه 

اأو ال�ضركة دون احل�ضول على موافقة كتابية من العميل اأو ال�ضركة امل�ضندة ح�ضب 

الأحوال، )املادة 3/11 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار 

الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014(. 

((( Jacques DESCHAMPS, «L›agent général d›assurance» (975, P. 6(.

(2(Jean BIGOT et Daniel LANGÈ,” Traité de droit des assurances, Tome 2, La 

distribution de l’assurance” (999, p. 486. 
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 ولكن اإذا ظهر الوكيل امل�ضاعد مبظهر الوكيل عن �ضركة التاأمني وجعل طالب 

هذا  على  لرتتب  املوؤمن  وكيل  مع  يتعامل  اأن��ه  م�ضروعة  لأ�ضباب  يعتقد  التاأمني 

اأخطاء  املوؤمن م�ضوؤوًل عما يرتكبه من  الظاهرة، وبالتايل ي�ضبح  الوكالة  نتائج 

وكاأنه قد منحه ترخي�ضاً للنيابة عنه)1)، لأنه وفقاً لن�ص املادة 708مدين م�ضري 

اأن  اأناب الوكيل عنه غريه يف تنفيذ الوكالة دون  اإذا  934 معامالت مدنية  وامل��ادة 

العمل  كان هذا  لو  كما  النائب  م�ضوؤوًل عن عمل  كان  ذلك  له يف  يكون مرخ�ضاً 

قد �ضدر منه، ويكون الوكيل ونائبه يف هذه احلالة مت�ضامنني يف امل�ضوؤولية، اأما 

الوكيل  فاإن  النائب،  اأن يعني �ضخ�ص  نائب عنه دون  اإقامة  للوكيل يف  اإذا رخ�ص 

له  اأ���ض��دره  فيما  خطئه  عن  اأو  نائبه،  اختيار  يف  خطئه  عن  اإل  م�ضئوًل  يكون  ل 

من تعليمات، ويجوز يف احلالتني ال�ضابقتني للموكل ولنائب الوكيل اأن يرجع كل 

منهما مبا�ضرة على الآخر.

التاأمني، وقد يتفقا على  املوؤمن ووكيل  العالقة بني  الوكالة يحكم  واإن عقد 

الخت�ضا�ص  دائ���رة  كتعديل  بينهما  امل��ربم  العقد  على  ي��رون��ه  تعديل  اأي  اإدخ���ال 

التي يعمل بها وكيل التاأمني، ولكن قد يرغب املوؤمن يف اإدخال بع�ص التعديالت 

التعديالت  التاأمني هذه  اأ�ضباب م�ضروعة، فاإذا رف�ص وكيل  اإىل  وي�ضتند يف ذلك 

واأ�ضر على التم�ضك بالعقد الأ�ضلي فيمكن اعتبار هذا املوقف متعار�ضاً مع مبداأ 

ح�ضن النية الواجب احرتامه عند تنفيذ اأي عقد من العقود وفقاً ملا ن�ضت عليه 

اإذا وافق على التعديل  اأما  246 معامالت مدنية،  148 مدين م�ضري وامل��ادة  امل��ادة 

فيجب عليه اللتزام به ))).

((( Cass. Civ. (, (0 déc. (996, R.G.D.A. (997. 600, note D. LANGÈ. 

 Cass. Civ. (, 7 fév. (990, R.C.A. (990. (78. 

 Cass. Civ. (, (9 avril (988, R.G.A.T. (988. (64. 

Cass. Civ. (, 7 juill. (960, R.G.A.T. (96(. 320 

(2( Cass. Civ. (, 3 oct. (995, R.G.D.A. (996. 50(, note D. LANGÈ.
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ولكن قد ياأتي التعديل بطريقة غري معتادة كاأن يقوم املوؤمن باإلغاء اأحد فروع 

احلالة  ه��ذه  يف  فيمكن  الوكيل،  ن�ضاط  م��دى  تقليل  ه��ذا  على  ويرتتب  التاأمني 

احلكم باإلزام املوؤمن بتعوي�ضه عما حلقه من �ضرر ب�ضبب هذا الإجراء)1)، لأن يف 

هذا الإجراء تعديل لنطاق عقد الوكالة بالإرادة املنفردة دون موافقة الوكيل ))) 

التي كان �ضيح�ضل عليها من  العمولة  التاأمني من  فيرتتب عليه حرمان وكيل 

خالل ن�ضاطه يف نطاق هذا الفرع امللغي من التاأمني))).

التي  التاأمني  عقود  بع�ص  بف�ضخ  املوؤمن  قيام  حالة  يف  ينطبق  احلكم  ونف�ص 

تو�ضط يف اإبرامها الوكيل، فهذا الت�ضرف يعترب تعدياًل لخت�ضا�ص الوكيل دون 

موافقته، 

وبالتايل يجوز له مطالبة املوؤمن بتعوي�ص ما اأ�ضابه من �ضرر ب�ضبب فقدانه 

عمولة هذه العقود.)))

دور الوكيل في إبرام عقد التأمين:
اإن وكيل التاأمني يتعامل مع طالبي التاأمني كوكيل ل�ضركة التاأمني، وبالتايل 

فكل ما ي�ضدر عنه من تعهدات يلزم ال�ضركة املوكلة، ويتمثل عمله يف البحث عن 

فيما  املوكلة  ال�ضركة  بتعليمات  يلتزم  اأن  بد  ل  البحث  هذا  ويف  التاأمني،  طالبي 

يتعلق باأ�ضعار اخلدمة التاأمينية و�ضروط حتققها، ولذلك عليه اأن يقدم لعمالئه 

طلب التاأمني لكي ميالأ كل منهم بيانات هذا الطلب ويحدد احتياجاته التاأمينية 

بدقة، ويف هذه املرحلة يلتزم الوكيل باأن يقدم لطالب التاأمني الن�ضح، ثم عليه 

((( Cass. Civ. (, 2( mars (995, BC. (. no (3(, J.C.P. (995. 2. 22534, note Drancey.

 Cass. Civ. (, 27 noc. (990, Resp. Civ. Et assur. (99(. 84.

(2( Cass. Civ. (, 25 avr. (990, Resp. Civ. et assur. (99(. no 268. 

(3( Cass. Civ. (, (5 déc. (993, R.G.A.T. (994. 888, note D. LANGÈ.

(4( Cass. Civ. (, 27 mai (997, R.G.D.A. (997. 895, note D. LANGÈ.

 Cass. Civ. (, 2( mars (995, R.G.A.T. (995. 46(, note D. LANGÈ.
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اأ�ضرع وقت ل�ضركة  اأمانة ودقة ويف  اأن ينقل رغبات طالب التاأمني بكل  بعد ذلك 

التاأمني)1).

و�ضنعر�ص يف املبحث الثاين لعالقة املندوب العام بطالب التاأمني، ثم �ضنبحث 

يف املبحث الثالث لعالقته باملوؤمن، ثم نتناول يف املبحث الرابع مل�ضوؤوليته، وذلك 

كما يلي:

 المبحث الثاني 

العالقة القانونية بين وكيل التأمين وطالب التأمين

ل�ضركة  كوكيل  التاأمينية  الو�ضاطة  جمال  يف  عمله  ميار�ص  التاأمني  وكيل  اإن 

التاأمني، فهو يحمل طلب التاأمني لكل من يحتاج احل�ضول على تغطية تاأمينية 

لحتياجاته، و�ضنعر�ص فيما يلي للتزامات طالب التاأمني.

 المطلب األول 
االلتزام بواجب النصح واإلعالم نيابة عن المؤمن

أساس االلتزام:
والإع��الم  الن�ضح  تقدمي  يتوىل   – اأو�ضحنا  اأن  �ضبق  كما   – ال�ضم�ضار  ك��ان  اإذا 

لطالب التاأمني، فاإن وكيل التاأمني يقدم كذلك الن�ضح والإعالم لطالب التاأمني 

وهو اللتزام الذي ن�ص عليه امل�ضرع امل�ضري يف املادة 5/19 من القواعد احلاكمة 

ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 

23 ل�ضنة 2014، كما ن�ص عليه امل�ضرع الإماراتي يف املادة 17 من قرار هيئة التاأمني 

((( Cass. Civ. (, (4 nov. (978, BC. (. 342. 

 Cass. Civ. (, 25 oct. (977, BC. (. 387, R.G.A.T. (978. 364. 
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رقم 8 ل�ضنة 2011 ب�ضاأن تنظيم اأعمال وكالء التاأمني )على الوكيل اللتزام بقواعد 

لطالب  والإر�ضاد  الن�ضح  بتقدمي  واملتمثلة  واآدابها  التاأمني  وكيل  مهنة  ممار�ضة 

التاأمني فيما يخ�ص الربامج التاأمينية التي تعر�ضها ال�ضركة التي يقوم مبمار�ضة 

اأعمال التاأمني نيابة عنها يف حدود ال�ضالحيات املمنوحة له، مع مراعاة اأن يكون 

الربنامج التاأميني املعرو�ص متفقاً مع متطلبات واإمكانات طالب التاأمني(، ولكن 

هذا اللتزام يقع على عاتق �ضركة التاأمني الوفاء به ب�ضفة اأ�ضلية، وميثلها يف اأداء 

هذا اللتزام وكيل التاأمني، وبالتايل فاإن اأ�ضا�ص قيام الوكيل بالن�ضح والإعالم هو 

عقد وكالته عن املوؤمن ب�ضفته امللتزم الأ�ضلي بهذا الواجب )1)، وبالتايل تتحمل 

�ضركة التاأمني م�ضوؤولية الن�ضح اأوالإعالم اخلاطئ الذي يقوم به الوكيل وينقله 

لطالب التاأمني عن عملية التاأمني املزمع اإبرامها، كما تتحمل كذلك ما قد ينتج 

عنه من معلومات غري �ضحيحة يذكرها طالب التاأمني للوكيل فيقوم بنقلها اإىل 

�ضركة التاأمني)))، وبالتايل ت�ضبح ال�ضركة م�ضوؤولة عن جرب اأ�ضرار طالب التاأمني 

النا�ضئة عن اأخطاء الوكيل)))، وحتى على فر�ص ح�ضول وكيل التاأمني على وكالة 

من طالب التاأمني فاإن التزامه بالن�ضح والإعالم يظل يجد اأ�ضا�ضه من وكالته عن 

�ضركة التاأمني ولي�ص من وكالته عن طالب التاأمني ))).

عقد  من  ي�ضتمد  التاأمني  طالب  واإع���الم  بن�ضح  ال�ضم�ضار  قيام  اأ�ضا�ص  بينما 

الوكالة املربم بينهما، وبالتايل ل تتحمل �ضركة التاأمني م�ضوؤولية اأخطاء ال�ضم�ضار 

يف الإعالم اأو الن�ضح، وهذا هو الختالف الرئي�ص واجلوهري بني ال�ضم�ضار ووكيل 

التاأمني كو�ضيطني لعملية التاأمني.

واإن واجب الن�ضح والإعالم يلزم الوكيل باأن يعرف اآراء طالب التاأمني بالن�ضبة 

((( Cass. Civ. (, (0 nov. (964, J.C.P. (965. 2. (398(,note p.p.

(2(( Cass.Civ.(,(3janv.(987,R.G.A.T.(987.(55,note PAUFFIN DE SAINT MOREL.

(3( Cass. Civ. (, 23 juin (992, R.G.A.T. (992. (82,note D. LANGÈ. 

(4( TGI Dunkerque 7 déc. (983, J.C.P. (985. 2. 20336, note PAUFFIN DU SAINT   MOREL. 

 Cass. Civ. (, 28 oct. (980, J.C.P. (98(. 5. (9.
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املقررة  التاأمينية  املطلوبة وكذلك م�ضتوى اخلدمة  اأو  املعرو�ضة  التاأمني  لأنواع 

وعليه اإبالغ ال�ضركة بكل ما ي�ضل اإىل علمه يف ذلك ال�ضاأن والعمل على اإزالة اأ�ضباب 

�ضكوى العميل )املادة 16/ب من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني 

بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014 ( ، ولتحقيق ذلك 

احل�ضول  يف  يرغب  ال��ذي  ال�ضمان  وم�ضمون  �ضروط  عن  منه  ي�ضتعلم  اأن  عليه 

احتياجاته  التي تالئم  التاأمينية  التغطية  اإىل  اإر�ضاده  )1)، حتى يتمكن من  عليه 

واإمكاناته املادية )املادة 9/19 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني 

بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014 (، وبالتايل �ضيعترب 

وكيل التاأمني مق�ضراً يف اأداء واجبه متى مل ي�ضتعلم ب�ضكل كاف من طالب التاأمني 

عن كل ما يحتاجه ))).

حدود االلتزام بالنصح واإلعالم:
واإن مدى التزام وكيل التاأمني بالن�ضح اأو الإعالم يتنوع بح�ضب احتياج طالب 

التاأمني له )))، حيث ي�ضل هذا اللتزام اإىل اأكرب مدى عندما يكون طالب التاأمني 

قليل اخلربة بالعملية التاأمينية، بينما يقل هذا املدى اإذا كان لدى طالب التاأمني 

خربة مبجال التاأمني، وهذا الأمر قد يوؤدي اإىل اختالف بع�ص الأحكام الق�ضائية 

وخربة  علم  درج��ة  بح�ضب  التاأمني  وكيل  م�ضوؤولية  من  التخفيف  اأو  الت�ضدد  يف 

طالب التاأمني))).

ففيما يتعلق بطالب التاأمني قليل اأو عدمي اخلربة فيجب على وكيل التاأمني 

اأن يخربه مبحتوى و�ضروط عقد التاأمني وبجميع املخاطر التي قد يتعر�ص لها 

(((Cass. Crim., 23 oct. (986, R.G.A.T. (987. (59, note PAUFFIN DE SAINT   MOREL. 

(2(Cass. Civ. (, 20 janv. (987, R.G.A.T. (987. (59, note PAUFFIND DE SAINT   MOREL. 

(3( Cass. Civ. (, (0 déc (99(, R.G.A.T. (992. (82, 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, (996. P. (0(. 
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البيانات  بكل  املوؤمن  اإخبار  يف  اأهمل  اإذا  اأو  موعده  يف  الق�ضط  ب�ضداد  يقم  مل  لو 

املطلوبة والتي يتوقف عليها قبول املوؤمن اأو رف�ضه لإبرام عقد التاأمني)1) ) املادة 

11/19 فقرة 5 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة 

اللتزام  ي�ضبح  لن  بينما   ،)  2014 ل�ضنة   23 رق��م  امل�ضرية  املالية  للرقابة  العامة 

بالإعالم مفرو�ضاً على وكيل التاأمني كما �ضي�ضبح بال قيمة متى ثبت اأن طالب 

للعديد  اإبرامه  �ضبق  ب�ضبب  ال�ضمان  بالتاأمني وجوانب  تامة  دراية  التاأمني على 

اإب��رام العقد اإل بعد درا�ضته من جميع  اأنه مل يقبل على  من عقود التاأمني، كما 

وكيل  من  خربة  اأو�ضع  يجعله  املهني  تخ�ض�ضه  اأن  ثبت  اإذا  اأو   ،((( الفنية  جوانبه 

التاأمني مبو�ضوع عقد التاأمني الذي يربمه بطريقة ل ميكن اأن ت�ضمح له الدعاء 

اأنه يعلم يقيناً  اإذا ثبت  اأو   ،((( بجهل املعلومات التي يدعي العلم بها عن التاأمني 

يف  داخلة  تكن  مل  وقعت  التي  احلادثة  اأن  التاأمني  لعقد  ودرا�ضته  خربته  ب�ضبب 

 ،((( �ضروطها  بكل  التاأمني مل يخربه  وكيل  اأن  يدعي  التي  التاأمني  وثيقة  نطاق 

ثم  متزايدة  اأ���ض��راراً  ي�ضبب  ال�ضناعي  ن�ضاطه  ب��اأن  علم  ك��ان على  اأن��ه  ثبت  اإذا  اأو 

ادعى اأنه مل يكن يعلم بهذا الأمر ومل يخطر به املوؤمن لكي يدفع ق�ضطاً تاأمينياً 

منخف�ضاً)))، اأو يقوم باإبرام وثيقة تاأمني ل تغطي كل خماطر منتجاته ال�ضناعية 

بكل  اأخ��ربه  قد  التاأمني  وكيل  اأن  ثبت  اإذا  اأو  الأمر)))،  بهذا  اليقيني  علمه  برغم 

اأن حقوقه التاأمينية  املخاطر املتعلقة مبواعيد التقادم وبالرغم من ذلك يدعي 

�ضقطت بالتقادم لعدم معرفته باملواعيد )))، اأو اإذا ثبت اأن طالب التاأمني بو�ضفه 

((( PAUFFIN DU SAINT MOREL, note, precité, R.G.A.T. (987. (59. 

(2( Cass. Civ. (, (0 déc. (99(, precité. 

(3( Cass. Civ. (, 28 oct. (99(, R.G.A.T. (992. (82, obs. LANGÈ. 

(4( Cass. Civ. 3, 20 fév. (99(, R.C.A. (99(. (9(.

(5( Cass. Civ. (, 2 juill. (996, AF, déc. (996. 

(6( Cass. Civ. (, (2 mai (987, R.G.A.T. (987. 455.

(7( Cass. Civ. (, (3 juin (995, R.C.A. (995. 3((.
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خبرياً مالياً كان يعلم اأن التطور القت�ضادي ق�ديوؤدي اإىل فقدان النقود جلزء من 

قيمتها، فقام حتت تاأثري هذا العلم بتغيري وثيقة التاأمني مما ترتب عليه فقدانه 

اأن  اأن يزعم  للمزايا التي كانت حتققها له الوثيقة الأوىل، وبالتايل ل ي�ضتطيع 

وكيل التاأمني مل يقدم له الن�ضح بعدم تغيري الوثيقة )1)، كذلك ل ي�ضتطيع طالب 

التاأمني اأن يدعي جهله ب�ضروط وثيقة تاأمني على اأحد من�ضاآته ال�ضناعية متى 

ثبت اأنه قد �ضبق له القيام باإبرام عقد تاأمني على اأحد من�ضاآته ال�ضناعية الأخرى 

بنف�ص ال�ضروط )))، واأي�ضاً ل ميكن اأن تثور م�ضوؤولية وكيل التاأمني؛ لأن طالب 

التاأمني قد تعمد ذكر بيانات غري حقيقية عن �ضائق �ضيارته مو�ضوع التاأمني))).

وبالتايل ميكننا القول اإن التزام وكيل التاأمني بتقدمي الن�ضح والإعالم لطالب 

التاأمني يختلف مداه بح�ضب درجة خربة وعلم طالب التاأمني، بحيث يقل هذا 

املدى كلما زادت هذه اخلربة، بينما يزداد هذا املدى كلما قلت اأو انعدمت خربة 

طالب التاأمني بعملية التاأمني.

طلب  ت��ق��دمي  حلظة  م��ن  والإع����الم  بالن�ضح  الل��ت��زام  تنفيذ  مبا�ضرة  وت��ب��داأ 

اختيار  على  م�ضاعدته  يف  التاأمني  وكيل  فيبداأ  ذل��ك،  يف  يرغب  من  اإىل  التاأمني 

اخلدمة التاأمينية املنا�ضبة له والتي تتفق مع احتياجاته واإمكاناته املادية، فيتوىل 

هذه  وتتمثل  التاأمني،  طلب  يت�ضمنها  التي  الأ�ضئلة  عن  الإجابة  على  م�ضاعدته 

موؤكداً  الأ�ضئلة،  هذه  عن  الإجابة  لكيفية  التف�ضيلي  بال�ضرح  قيامه  يف  امل�ضاعدة 

اأن ميتنع  اإجابته عن هذه الأ�ضئلة هي حتت م�ضوؤوليته ال�ضخ�ضية، وعليه  اأن  له 

عن مبا�ضرة اأي تاأثري على طالب التاأمني عند ا�ضتيفاء طلب التاأمني، واأن ينبهه 

التاأمني  �ضركة  ق��رار  يف  توؤثر  قد  التي  ال�ضحيحة  بالبيانات  الإدلء  وج��وب  اإىل 

بقبول طلب التاأمني اأو رف�ضه، واأثر خمالفة ذلك يف حالة حتقق اخلطر املوؤمن 

((( Cass. Civ. (, 28 oct. (99(, R.C.A. (992. 39. 

(2( Cass. Civ. (, (0 déc. (99(, R.G.A.T. (992. (82, note LANGÈ. 

(3( Cass. Civ. (, 4 juin (996, R.C.A. (996. 36(. 
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منه )املادة 20 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة 

ق��رار هيئة  4/17 من  وامل��ادة   ،  2014 ل�ضنة   23 رقم  امل�ضرية  املالية  للرقابة  العامة 

بيان مهم يجب  وج��ود  ذل��ك  اأمثلة  وم��ن   ،)2011 ل�ضنة   8 رق��م  الإماراتية  التاأمني 

اأن يعرفه املوؤمن لكي يتمكن من تقدير اخلطر تقديراً دقيقاً، ولكن ل تت�ضمن 

الأ�ضئلة الواردة بطلب التاأمني بياناً عن هذا اخلطر، فيلزم اأن يبادر وكيل التاأمني 

اإىل تنبيه طالب التاأمني اإىل �ضرورة ذكر بيانات هذا اخلطر متى كان عاملاً بها، 

وعليه اأن ينبهه اإىل اأن المتناع عن ذكر هذا اخلطر قد يعر�ضه للجزاء؛ لأن هذا 

المتناع يتم حتت م�ضوؤوليته ال�ضخ�ضية، حيث ينتهي دور الوكيل عند حد تنبيهه 

لذلك، كذلك على وكيل التاأمني توجيهه لعدم ذكر اأي بيانات خاطئة اأو الإجابة 

بطريقة غام�ضة، اأو يرد باإجابات ناق�ضة؛ لأن يف هذا التق�ضري قرينة قوية على 

رغبة الغ�ص من قبل طالب التاأمني )1).

بع�ص  ا�ضتيفاء  اأغفل  قد  التاأمني  طالب  اأن  التاأمني  لوكيل  تبني  اإذا  كذلك 

البيانات املطلوبة منه، فاإن امل�ضرع يلزمه باأن يوجه طالب التاأمني كتابة اإىل �ضرورة 

ا�ضتكمالها )املادة 20 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار 

الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014 ( اأي�ضاً يلتزم بتنبيه طالب 

الق�ضط  وقيمة  التجديد،  ومتطلبات  الوثيقة  جتديد  موعد  حلول  اإىل  التاأمني 

اأية متغريات تكون قد  املطلوب، واآخر موعد لل�ضداد، واإىل �ضرورة الإف�ضاح عن 

حدثت قبل موعد التجديد، كما عليه اأن يطلعه على النقاط الأ�ضا�ضية للوثيقة 

كال�ضروط اجلوهرية اخلا�ضة باملدة التي تخ�ضع فيها وثائق التاأمني على احلياة 

لالإلغاء دون رد اأي مبلغ له، واأن ين�ضحه بوجوب �ضداد ق�ضط التاأمني يف موعده 

اأو  واإل تعر�ضت الوثيقة لالإلغاء، وقيمة الت�ضفية قبل حلول موعد ال�ضتحقاق 

اإىل وجوب ال�ضتعانة با�ضت�ضاري  اأن يوجهه  حتقق اخلطر املوؤمن منه، كما عليه 

))) د/ عبدالرزاق السنهوري – الوسيط – الجزء السابع – املجلد الثاين – الطبعة الثانية 990) – ص589).
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التاأمني هي  التي يطلبها طالب  ال�ضتف�ضارات  كانت  التاأمني متى  متخ�ض�ص يف 

مما يجاوز معلومات وكيل التاأمني، وبالتايل فاإن واجبه بالن�ضح والإعالم يلزمه 

باأن يقدم لطالب التاأمني خدمة تاأمينية منا�ضبة �ضواء قبل اإ�ضدار وثيقة التاأمني 

اأو بعد اإ�ضدارها، كما عليه اأن يعاونه يف حل اأية م�ضكلة قد يواجهها)1)، وبالتايل 

التاأمني  وثيقة  بف�ضخ  التاأمني  طالب  اأخرب  متى  بالن�ضح  بالتزامه  موفياً  يعترب 

واقرتح عليه م�ضروع وثيقة جديدة))).

اتجاه القضاء إلى التشدد مع وكيل التأمين عند وفائه بهذا االلتزام:
ويتجه الق�ضاء اإىل الت�ضدد مع وكيل التاأمني اأثناء تنفيذه لاللتزام بالإعالم 

والن�ضح حيث يحمله م�ضوؤولية تنبيه امل�ضتاأمن اإىل اأحكام التقادم على الرغم من 

 ،((( اللتزام  هذا  تنفيذ  عبء  التاأمني  طالب  عن  وكياًل  ب�ضفته  ال�ضم�ضار  حتمل 

كذلك يجعل الق�ضاء وكيل التاأمني م�ضوؤوًل عن تنبيه طالب التاأمني اإىل النتائج 

املرتتبة على عدم �ضحة البيانات املقدمة منه اأو التي قد ترتتب على عدم احرتام 

لأنها  يحوزها  التي  القيادة  رخ�ضة  �ضالحية  عدم  اإىل  كتنبيهه  التاأمني  �ضروط 

الق�ضائية  الأحكام  ذهبت  وكذلك  التاأمني)))،  وثيقة  تتطلبه  الدرجة مما  اأقل يف 

اأداء واجبه بالن�ضح متى ترتب  اإىل حتميل وكيل التاأمني م�ضوؤولية التق�ضري يف 

عليه اإبرام وثيقة ل تغطي امل�ضوؤولية الع�ضرية لطالب التاأمني الذي يعمل مقاوًل 

كذلك  ملهنته)))،  ممار�ضته  يف  التاأمينية  التغطية  هذه  اإىل  بحاجة  وك��ان  معمارياً 

تثور م�ضوؤولية وكيل التاأمني متى اأخربه امل�ضتاأمن كتابة برغبته يف اإنهاء وثيقة 

((( Patrice FIL, Cité, p. 72.

(2( Cass. Civ. (, 26 mai (994, R.G.A.T. (994. 898, note D. LANGÈ.

(3( Cass. Civ. (, (2 déc. (995, R.G.A.T. (996. 498, note LANGE. 

 Cass. Civ. (, (7 déc. (99(, R.C.A. (992. (5(. 

(4( Cass. Crim., 23 oct. (986, R.G.A.T. (987. (59. 

(5( Cass. Civ. (, 6 mai (95(, G.P. (98(. 2. Pan. 346. 
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التاأمني اإل اإن الوكيل مل يبذل اأي جهد للتاأكد مما اإذا كان امل�ضتاأمن يعلم النتائج 

املرتتبة على ف�ضخ الوثيقة، كما مل يحاول التحقق مما اإذا كان امل�ضتاأمن ا�ضتطاع 

اأن  الف�ضخ)1)، ول �ضك  التالية لهذا  املرحلة  املوؤمن عن  املالية مع  ت�ضوية عالقته 

التاأمني لأن طالب  يزيد من م�ضوؤولية وكيل  ثقياًل  مثل هذا احلكم ي�ضع عبئاً 

التاأمني مل يطلب منه اأي ن�ضح اأو م�ضورة، ومل يخربه بنتيجة الف�ضخ، اأو ما اإذا 

الوكيل مبجرد  باإخبار  امل�ضتاأمن  اكتفى  باملوؤمن، بل  بت�ضوية عالقته  كان قد قام 

رغبته يف الف�ضخ، وبناء على هذا الأمر ثارت م�ضوؤولية وكيل التاأمني لأنه مل يقم 

بالف�ضخ والنتائج  التاأمني بكل ما يتعلق  اإعالم ون�ضح طالب  اإيجابي يف  باأي دور 

املرتتبة عليه، واعتربت املحكمة اأن واجب الن�ضح ميتد اإىل مرحلة ف�ضخ العقد.

نية  بح�ضن  ق��دم  قد  التاأمني  وكيل  اأن  اإث��ب��ات  اأن جم��رد  الق�ضاء  ق��رر  وكذلك 

هو  املدنية  م�ضوؤوليته  لإقامة  كافياً  التاأمني  طالب  اأ�ضئلة  على  خاطئة  اإج��اب��ات 

اأمر كاف لإثبات عدم  اأن جمرد تقدمي معلومات خاطئة  واملوؤمن معاً)))، مبعنى 

القيام بواجب الن�ضح بغ�ص النظر عن نية الوكيل وما اإذا كان ح�ضن اأو �ضيِّئ النية، 

لأنه بذلك يكون قد ارتكب خطاأ عندما اأجاب بدون علم عن الأ�ضئلة مما ترتب 

عليه اإ�ضابة طالب التاأمني ب�ضرر نتيجة هذه املعلومات اخلاطئة.

اأداء واجبه بالن�ضح عندما  كذلك يعترب وكيل التاأمني خمطئاً متى ق�ضر يف 

الوثيقة  اأن  الرغم من  بتغطية اخلطر على  قاطعاً  التاأمني وعداً  اأعطى لطالب 

ل ت�ضمله، وبالتايل فقد اأخطاأ عندما ق�ضر يف ال�ضتعالم عن مدى اخلطر الذي 

يقبل املوؤمن تغطيته وترتب عليه اأن اأخطاأ يف توجيه الن�ضح لطالب التاأمني))).

كذلك ذهب الق�ضاء اإىل اعتبار الوكيل مق�ضراً متى مل يبلغ امل�ضتاأمن باأن �ضداد 

الأق�ضاط املتاأخرة بعد ف�ضخ عقد التاأمني لن تعيد العقد مرة اأخرى، وبالتايل كان 

(((Cass. Civ. (, 23 juin (987, R.G.A.T. (988. 378.

(2( Cass. Civ. (, (3 janv. (987, R.G.A.T. (987. (56.

(3( Cass. Civ. (, (3 janv. (987, cité.
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ينبغي اأن ين�ضحه بعدم دفع الأق�ضاط)1)، على الرغم من اأن م�ضلحة املوؤمن الذي 

املوؤمن  تلقي  اأن  اإىل  اإ�ضافة  املتاأخرة،  الأق�ضاط  هذه  دفع  هي  الوكيل  هذا  ميثله 

لهذه الأق�ضاط بعد ف�ضخ العقد لن يثري م�ضئوليته ))).

كذلك يعترب وكيل التاأمني م�ضوؤوًل عن التق�ضري يف اإبالغ امل�ضتاأمن الذي يعمل 

بالزراعة باأن التاأمني ل يغطي بع�ص املخاطر النا�ضئة عن �ضوء الأحوال اجلوية، 

وذلك يف الوقت الذي اعتقد فيه امل�ضتاأمن خالف ذلك )))، واأي�ضاً يعترب مق�ضراً 

متى مل ين�ضح امل�ضتاأمن باأن يقرر كتابة حدوث ال�ضرر املوؤمن منه وذلك بعد اأن 

على  امل�ضتاأمن  ح�ضول  تاأخري  عليه  ترتب  مما  بحدوثه  �ضفاهة  امل�ضتاأمن  اأخ��ربه 

اأثبت  التاأخري حتى ولو  التاأمني م�ضوؤولية هذا  )))، فيتحمل وكيل  التاأمني  مبلغ 

ح�ضن نيته واأنه كان لديه اعتقاد خاطئ باأن ما قد يحدث من �ضرر هو اأمر ي�ضري 

واأنه يكفي الإبالغ ال�ضفهي حلدوث اخلطر))).

كذلك يعترب وكيل التاأمني م�ضوؤوًل عن عدم اإخبار امل�ضتاأمن بال�ضروط اجلديدة 

يف  التق�ضري  اأو  ال�ضرقة)))،  �ضد  القائم  التاأمني  حمل  يحل  جديد  تاأمني  لو�ضع 

اإخطار اأحد امل�ضتاأمنني يف تاأمني جماعي بنتائج التاأخري يف دفع ق�ضط التاأمني)))، 

كما يعترب خمطئاً كذلك اإذا ترك طالب التاأمني يقدم على اإبرام وثيقة تاأمني ل 

((( Cass. Civ. (, (8 juin (996, AF, déc. (996.

(2( Cass. Civ. (, 2( janv. (997, R.G.A.T. (997. 592, obs. LANGE.

(3( Cass. Civ. (, 2( janv. (997, Bull. Lamy, mars (997. 

(4( Cass. Civ. (, (7 déc. (99(, R.C.A. (992. (5(.

)5) «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 مثاًل 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 996) – ص)6).

(6( Cass. Civ. (, 20 janv. (987, R.G.A.T. (987. 278.

 Cass. Civ. (, (8 déc. (967, R.G.A.T. (968. 34(.

(7( Cass. Civ. (, (9 juin (996, R.G.A.T. (996. 768, obs. LANGE. 
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تغطي م�ضوؤوليته عن العيوب اخلفية ملنتجاته)1).

ويبدو لنا اأن ال�ضبب يف ت�ضدد الق�ضاء مع وكيل التاأمني عند تنفيذه للتزامه 

بن�ضح واإعالم طالب التاأمني، يتمثل يف اأن املدين الأ�ضلي بهذا اللتزام هو املوؤمن، 

وبالتايل يفرت�ص اأنه ملتزم بتنبيه طالب التاأمني اإىل جميع اجلوانب التي ت�ضر 

اأن  يفرت�ص  وبالتايل  يقيناً  يعلمها  املوؤمن  اأن  يفرت�ص  والتي  القانوين  مبركزه 

وكيل التاأمني يعلمها ب�ضفته وكياًل عنه، اإ�ضافة اإىل ذلك اأن اأي تق�ضري يف الن�ضح 

اأو الإعالم �ضيفرت�ص اأن الهدف منه هو حتقيق م�ضلحة املوؤمن التي ميثلها هذا 

التاأمني،  و�ضطاء  من  غريه  من  اأك��رث  معه  الت�ضدد  ينبغي  كان  وبالتايل  الوكيل، 

لأنه من الطبيعي اأن يحاول الدفاع عن م�ضلحة موكله وبالتايل يوجد افرتا�ص 

اأ�ضا�ضه اأن تق�ضريه يف اأداء الن�ضح والإعالم يهدف اإىل حتقيق م�ضلحة موكله على 

ح�ضاب م�ضلحة طالب التاأمني مما دعا الأحكام الق�ضائية اإىل الت�ضدد معه عند 

بتنفيذ  قام  اأن��ه  اإثبات  عبء  التاأمني  وكيل  يتحمل  وبالتايل  اللتزام،  هذا  تنفيذ 

التزامه))) ول ميكن حتميل طالب التاأمني �ضوى عبء اإثبات اأنه قد اأ�ضابه �ضرر 

وعلى وكيل التاأمني اإثبات اأنه قد اأوفى بالتزامه.

 المطلب الثاني 
االلتزام بواجب األمانة

اأن  التاأمني، وعليه  املوؤمن وطالب  التقريب بني  اإىل  التاأمني يهدف  اإن وكيل 

يلتزم بواجب الأمانة ومراعاة النزاهة وال�ضتقامة وح�ضن الت�ضرف عند قيامه 

و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد  من   1/19 )امل��ادة  الهدف  هذا  بتحقيق 

املادة  و   2014 ل�ضنة   23 رقم  امل�ضرية  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  بقرار  التاأمني 

((( Cass. Civ. (, 30 juin (987, R.G.A.T. (987. 600. 

(2( Cass. Civ., 9 déc. (997, R.G.D.A. (998. ((3, note L. MAYAUX.
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1/17 من قرار هيئة التاأمني الإماراتية رقم 8 ل�ضنة 2011 (، فعليه األ يتجاوز حدود 

مهمته كاأن يقوم بالتوقيع نيابة عن املوؤمن، اأو يعلن قبوله لطلب التاأمني دون اأن 

يكون من �ضلطته القيام بهذا، فيعد م�ضئوًل عن هذا التجاوز وعن كل ما يرتتب 

عليه من �ضرر ي�ضيب طالب التاأمني )1)، وبالتايل ينبغي اأن يقت�ضر على اأداء مهمته 

املكلف بها، ولذلك يجب اأن ينقل طلب التاأمني اإىل املوؤمن يف الوقت املنا�ضب، واإل 

التاأخري يف نقل هذا الطلب حتى تزايدت  النتائج املرتتبة على  حتمل م�ضوؤولية 

املخاطر فرف�ص املوؤمن قبول تغطيتها )))، كذلك لو تلقى وكيل التاأمني اإخطاراً 

من امل�ضتاأمن باإعالن حدوث اخلطر املوؤمن منه فيقع على عاتقه عبء التحقق 

مما اإذا كانت املعلومات الواردة بطلب التعوي�ص م�ضكوك فيها اأم �ضحيحة اأو اأن 

امل�ضتندات املرفقة بها غري �ضليمة اأو غري م�ضتوفاة، فاإذا وجد �ضيئاً من ذلك فعليه 

اإبالغ املوؤمن فوراً لوقف اإجراءات �ضرف التعوي�ص )املادة 18 من القواعد احلاكمة 

ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 

ل�ضنة 2014 (، ويجد هذا اللتزام اأ�ضا�ضه يف ن�ص املادة 705مدين م�ضري واملادة 948 

معامالت مدنية التي تن�ص على �ضرورة قيام الوكيل مبوافاة املوكل باملعلومات 

ال�ضرورية عما و�ضل اإليه يف تنفيذ الوكالة، وتنفيذاً لذلك يلتزم باأن يبلغ املوؤمن 

بكل ما يعرفه عن املخاطر �ضواء اأكان هذا الأمر قد منى اإىل علمه ب�ضكل مبا�ضر 

من امل�ضتاأمن)))، اأم ب�ضكل غري مبا�ضر نتيجة حترياته اخلا�ضة))).

واإذا ق�ضر وكيل التاأمني يف تبليغ املوؤمن باإخطار امل�ضتاأمن له بحدوث اخلطر 

املوؤمن �ضده وترتب على هذا التق�ضري اأ�ضرار اأ�ضابت امل�ضتاأمن، فيحق للم�ضتاأمن 

(((Cass. Civ. (, 20 juill. (988, R.G.A.T. (989. (44, note PAUFFIN DE SAINT   MOREL. 

(2( Cass. Civ. (, 22 avr. (992, R.G.A.T. (992. 625, note D. LANGÈ.

(3( Cass. Crim., 2( déc. (987, J.C.P. (988. 4. 83.

 Cass. Civ. (, (3 janv. (987, BC. (. 9.

 Cass. Civ. (, 3( mars (98(, D. (982. IR. 97, obs. BERR et GROUTEL. 

(4( Cass. Civ. (, (( oct. (983, BC. (. 220.
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يف هذه احلالة احل�ضول على كامل مبلغ التعوي�ص؛ لأن علم وكيل التاأمني يغني 

تلقي هذه  اإىل  الوكيل متتد  ه��ذا  �ضلطة  اأن  ثبت  )1) متى  املوكل  امل��وؤم��ن  علم  عن 

الإخطارات نيابة عن املوكل، وبالتايل يقوم علمه بحدوث اخلطر مقام علم املوؤمن، 

ليتجنب  املوؤمن  مواجهة  يف  العلم  بهذا  يتم�ضك  اأن  امل�ضتاأمن  ي�ضتطيع  وبالتايل 

املوؤمن م�ضوؤول عن دفع مبلغ التعوي�ص  )))، وبالتايل فاإن  توقيع اجل��زاءات عليه 

امل�ضتاأمن،  باإخطار  اإب��الغ��ه  ع��دم  يف  وكيله  خطاأ  يتحمل  لأن��ه  للم�ضتاأمن  كاماًل 

وبالتايل يكون اأ�ضا�ص ت�ضديد املوؤمن لكامل مبلغ التعوي�ص هو امل�ضوؤولية املدنية 

للموؤمن النا�ضئة عن خطاأ وكيله، ولي�ص على اأ�ضا�ص تنفيذ عقد التاأمني))).

واإن واجب الأمانة يلزم وكيل التاأمني يف حالة حتقق اخلطر املوؤمن منه اأن ينبه 

اأثر  امل�ضتاأمن اإىل �ضرورة ذكر البيانات احلقيقية اخلا�ضة بذلك، واأن ينبهه اإىل 

خمالفة هذا الأمر )املادة 20 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني 

بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014 واملادة 4/17 من قرار 

هيئة التاأمني الإماراتية رقم 8 ل�ضنة 2011 (، كذلك يف حالة جتديد الوثيقةينبغي 

عليه اأن يخرب امل�ضتاأمن بكل تعديل طراأ على �ضروط الوثيقة املجددة )))، وعليه اأن 

يجيب امل�ضتاأمن عن اأي ا�ضتف�ضار متعلق بهذا التجديد، واأن ينقل للموؤمن وجهة 

نظر امل�ضتاأمن ب�ضاأن التجديد ))).

ب��اأن  التاأمني  وكيل  يلزم  الإع���الم  اأو  الن�ضح  تقدمي  عند  الأم��ان��ة  واج��ب  واإن 

يف  مق�ضراً  يعترب  ولذلك  التاأمني،  طلب  مع  التاأمني  وثيقة  تطابق  من  يتحقق 

اأداء هذا اللتزام متى مل ي�ضتطع اكت�ضاف الختالف بني طلب التاأمني والوثيقة 

))) د/ محمد شكري رسور – رشح أحكام عقد التأمني – الجزء األول األحكام العامة – دار النهضة العربية )200 – ص248.

)2) د/ نزيه املهدي – املرجع السابق – ص25).

(3( Cass. Civ. (, 6 janv. (994, R.G.A.T. (994. 903, note LANGÈ. 

 Cass. Civ. (, 7 oct. (992, R.G.A.T. (993. 334, note LANGÈ. 

(4(Cass. Civ. (, 20 janv. (987, R.G.A.T. (987. 278, note PAUFFIN DE SAINT MOREL. 

(5( Cass. Civ. (, (3 janv. (987, R.G.A.T. (987. (56, note PAUFFIN DE SAINT MOREL. 
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املر�ضلة لطالب التاأمني للتوقيع عليها، وذلك على الرغم من اأن اللتزام بتحقق 

مطابقة الوثيقة لطلب التاأمني يقع على م�ضوؤولية �ضركة التاأمني اإل اأن الق�ضاء 

ذهب اإىل اأن عدم اكت�ضافه وتنبيه طالب التاأمني اإىل ذلك يتحمل م�ضوؤوليته وكيل 

التاأمني)1).

للمادة  وفقاً  نية  بح�ضن  العقود  تنفيذ  واج��ب  ي�ضتمد من  الأمانة  واج��ب  واإن 

148مدين م�ضري واملادة 246 معامالت مدنية، حيث يلتزم املوؤمن ووكيله كخبريين 

بعملية التاأمني بواجب الأمانة يف تعاملهما مع امل�ضتاأمن ويف تنبيهه لكل ما من 

�ضاأنه التاأثري يف قراره باإبرام عقد التاأمني من عدمه، وتنبيهه اإىل كل ما من �ضاأنه 

اإلغاء الوثيقة اأو توقيع اأي عقاب عليه.

ول �ضك اأن املوؤمن يعد م�ضوؤوًل عن اأخطاء وكيله، ولكن يف بع�ص الأحيان قد 

تكون م�ضرتكة بينهما، ويف اأحوال اأخرى قد يكون املوؤمن م�ضوؤوًل وحده دون وكيله، 

ثم  اإبرامه،  املزمع  التاأمني  عقد  عن  خاطئة  معلومات  للوكيل  املوؤمن  يقدم  ك��اأن 

يقوم هذا الأخري بنقلها كما هي لطالب التاأمني بح�ضن نية، فهنا تثور م�ضوؤولية 

املوؤمن وحده عن هذا اخلطاأ ول ي�ضتطيع اأن يرجع على وكيل التاأمني بالتعوي�ص 

الذي اأداه لطالب التاأمني.

 المبحث الثالث 

العالقة القانونية بين وكيل التأمين والمؤمن

التي  التاأمني  ل�ضركة  خدماته  تقدمي  على  بالقت�ضار  التاأمني  وكيل  يلتزم   

تقبله وكياًل لها ما مل يتفق على خالف ذلك )املادة 4/3 من قرار هيئة التاأمني 

الإماراتية رقم 8 ل�ضنة 2011(، وباملقابل لذلك تلتزم �ضركة التاأمني بواجب احلياد 

((( Cass. Civ. (, 2 avr. (993, R.G.A.T. (994. 27(, note D. LANGÈ. 
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واملو�ضوعية يف تعاملها مع و�ضطاء التاأمني ويتحقق ذلك بو�ضع قواعد موحدة 

للتعامل معهم وحتديد نف�ص العمولة لكل منهم )1).

تقدمي  على  بالقت�ضار  التاأمني  وكيل  اإل���زام  على  امل�ضري  امل�ضرع  ين�ص  ومل 

خدماته ل�ضركة واحدة، اإل اأن امل�ضرع الفرن�ضي ن�ص عليه يف املادتني 3، 4 من القرار 

ال�ضادر يف 5 من مار�ص 1949 حيث ن�ص على هذا اللتزام اإل اأنه اأجاز له حق متثيل 

الثانية تعمل يف  ال�ضركة  األ تكون  لقواعد حم��ددة وه��ي:  اأخ��رى وفقاً  اأي �ضركة 

جمال �ضمان املخاطر التي ت�ضمنها ال�ضركة الأوىل، اأو اإذا كانت املخاطر مو�ضوع 

عقد ف�ضخته ال�ضركة الأوىل، اأو خماطراً رف�ضت ال�ضركة الأوىل تغطيتها، اأو اإذا 

التاأمني، ففي  تلق قبوًل من طالب  للتاأمني مل  �ضروطاً  الأوىل  ال�ضركة  عر�ضت 

اأن يحق  اأخ��رى دون  العام تقدمي خدماته ل�ضركة  هذه الأح��وال يجوز للمندوب 

لل�ضركة الأوىل العرتا�ص على ذلك ب�ضبب عدم حتقق اأية مناف�ضة غري م�ضروعة 

يف ذلك العمل، ويبدو اأن ال�ضبب يف عدم ن�ص امل�ضرع امل�ضري على مثل ذلك اللتزام 

هو رغبته يف ترك تنظيمه لإرادة املتعاقدين.

وعندما يتوجه وكيل التاأمني ليقدم خدماته ل�ضركة تاأمني اأخرى فقد يتقدم 

اإليها ليعمل معها كوكيل لها اأو ك�ضم�ضار يعمل كوكيل ل�ضالح طالب التاأمني.

 واإن وكيل للموؤمن قد يتم تكليفه بتح�ضيل اأق�ضاط التاأمني من امل�ضتاأمنني، 

املوؤمن بقيمة  اإي�ضالت معتمدة من  اأن يقدم للم�ضتاأمنني  ويف هذه احلالة عليه 

املبالغ اأو ال�ضيكات التي قام بتح�ضيلها وعليه اأن ي�ضدد للموؤمن على الفور جميع 

املبالغ اأو ال�ضيكات التي ت�ضلمها )املادة 15/19 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط 

 ،2014 23 ل�ضنة  و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 

واملادة 5/16 من قرار هيئة التاأمني الإماراتية رقم 8 ل�ضنة 2011(، ويف حالة ح�ضول 

وكيل التاأمني على عمولة عن املبالغ التي يقوم بتح�ضيلها فعليه اأن يرد ل�ضركة 

((( Paris, 28 nov. (984, G.P. (985. 2. 307, note JGM.

 Paris, (8 mai (974, G.P. (974. (. somm. 290. 
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�ضداد   – الأ�ضباب  �ضبب من  –لأي  البنوك  رف�ص  العمولت يف حالة  التاأمني هذه 

التي �ضرفت  التاأمني  وثائق  اأق�ضاط  لقيمة  وفاء  امل�ضحوبة عليها  ال�ضيكات  قيمة 

عنها هذه العمولت.

وكوكيل للموؤمن يتلقى وكيل التاأمني اإخطار امل�ضتاأمن بحدوث اخلطر املوؤمن 

ا�ضتالمه حفظاً حلقوق  املوؤمن مبجرد  اإىل  اأن ينقله  منه، وعليه يف هذه احلالة 

املوؤمن  باإخبار  التزامه  اأدى  قد  امل�ضتاأمن  يعترب  قبل  من  ذكرنا  وكما  امل�ضتاأمن، 

بحدوث اخلطر مبجرد قيامه باإبالغ وكيل املوؤمن بذلك، وبالتايل يتحمل الوكيل 

م�ضوؤولية النتائج املرتتبة على تاأخره يف اإعالم املوؤمن بذلك)1).

مراقبة المؤمن ألداء وكيله:
يلتزم وكيل التاأمني باأن يقدم للموؤمن قائمة بالأعمال التي اأجنزها، وللموؤمن 

احلق يف توجيهه يف عمله كما له احلق يف رقابته والتاأكد من ح�ضن تنفيذه لوكالته 

وعدم خروجه عن نطاق املهمة املكلف بها �ضواء من حيث ال�ضلطات املمنوحة له، اأو 

من حيث النطاق اجلغرايف ملبا�ضرة اإجراءات الو�ضاطة اأو بالتو�ضط يف اإبرام بع�ص 

العقود التي مل ي�ضمح له املوؤمن بالو�ضاطة فيها، وال�ضبب يف هذه الرقابة هو اأن 

م�ضوؤولية املوكل �ضتثور يف حالة �ضدور خطاأ من الوكيل عند مبا�ضرته للوكالة)))، 

اأ�ضا�ص  على  الوكالة  عقد  ف�ضخ  يف  احل��ق  للموؤمن  جتيز  الوكيل  اأخ��ط��اء  اأن  كما 

م�ضروع.

(((Cass.Civ. (, (( juill. (977, D. (978. IR. 234, obs. BERR et GROUTEL.

(2( Cass. Civ. (, 28 nov. (995, R.G.D.A. (996. 487, note D. LANGÈ.

 Cass. Civ. (, 2( mars (995, R.G.A.T. (995. 46(, note D.LANGÈ. 
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انتهاء عقد الوكالة بين المؤمن ووكيل التأمين:
 غالباً ما يربم عقد الوكالة بني املوؤمن ووكيل التاأمني ملدة غري حمددة، اإل 

اأنه ل يوجد ما مينع من التفاق على حتديد مدة معينة ل�ضريان العقد، ولكن يف 

حالة العقد غري حمدد املدة ميكن للطرفني التفاق على و�ضع نهاية للعقد، وهذا 

الأمر ل يثري اأية م�ضكلة.

ولكن قد يرغب اأحد الطرفني يف و�ضع نهاية للعقد، فجاء امل�ضرع الفرن�ضي يف 

املادة )L. 540-1( من تقنني التاأمينات)1) واأجاز اإمكانية اإنهاء العقد املربم بني املوؤمن 

واملندوب العام بالإرادة املنفردة لكل منهما يف اأي وقت مادام العقد غري حمدد املدة، 

ومل ياأت امل�ضرع امل�ضري بن�ص مماثل عند تنظيمه للعالقة بني الو�ضيط و�ضركة 

التاأمني، وذلك اكتفاء منه باأحكام الوكالة الواردة يف املادة 715 من القانون املدين 

الإم��ارات��ي حيث تن�ص على حق  املدنية  املعامالت  955 من قانون  وامل��ادة  امل�ضري 

املوكل يف اإنهاء الوكالة يف اأي وقت ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فاإذا كانت الوكالة 

باأجر فاإن املوكل يكون ملزماً بتعوي�ص الوكيل عن ال�ضرر الذي حلقه من جراء 

عزله يف وقت غري منا�ضب اأو بغري عذر مقبول، غري اأنه اإذا كانت الوكالة �ضادرة 

اأو يقيدها  اأن ينهي الوكالة  اأو ل�ضالح اأجنبي، فال يجوز للموكل  ل�ضالح الوكيل 

دون ر�ضاء من �ضدرت الوكالة ل�ضاحله، كذلك نظمت املادة 716 من القانون املدين 

امل�ضري واملادة 957 من قانون املعامالت املدنية الإماراتي اإمكانية نزول الوكيل يف 

اأي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنازل باإعالنه للموكل، 

فاإذا كانت الوكالة باأجر فاإن الوكيل يكون ملزماً بتعوي�ص املوكل عن ال�ضرر الذي 

حلقه من جراء التنازل يف وقت غري منا�ضب وبغري عذر مقبول، وعلى اأي وجه 

كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل اأن ي�ضل بالأعمال التي بداأها اإىل حالة ل 

تتعر�ص معها للتلف.

))) وفقاً للتعديل الذي أدخله املرشع عليها بالقانون رقم 54) الصادر يف 5) ديسمرب 2005 .



أحكام الوساطة في إبرام عقد التأمين

153

التاأمني  وبتطبيق هذه الن�ضو�ص على عقد الوكالة املربم بني املوؤمن ووكيل 

اإنهاء الوكالة يف اأي وقت، ويرتتب على هذا  فيمكننا القول اإنه يحق لكل منهما 

العقد مدة لإخطار الطرف  واإذا حدد  بالن�ضبة للم�ضتقبل)1)،  العقد  الإنهاء ف�ضخ 

الآخر خاللها بقرار الف�ضخ، فيجب احرتام هذه املدة.

التي تو�ضط فيها  التاأمني  باإنهاء وثائق  املوؤمن  الف�ضخ على قيام  وقد يرتتب 

الوكيل، اأو بقيامه باإلغاء التعامل يف اأحد اأفرع التاأمني التي تخ�ض�ص الوكيل يف 

ول  الوكالة  عقد  �ضينف�ضخ  الأح��وال  هذه  ففي  الفرع،  هذا  ب�ضدد  عمله  مبا�ضرة 

املوؤمن  على  الرجوع  كذلك  بتعوي�ص، وميكنه  املطالبة  �ضوى  الوكيل  اأم��ام  يكون 

بدعوى التع�ضف يف ا�ضتعمال حقه يف ف�ضخ العقد متى ا�ضتطاع اإثبات عدم وجود 

�ضبب م�ضروع لهذا الف�ضخ، اأو اإذا اأثبت حدوث خطاأ من جانب املوؤمن عند اتخاذه 

اأّن َهذا العقد وكالة ذات نفع عام وبالتايل ل بد من  )))، وخا�ضة  لإج��راء الف�ضخ 

وجود �ضبب م�ضروع للف�ضخ))).

ومن الأ�ضباب امل�ضروعة لف�ضخ عقد الوكالة عدم قدرة الوكيل على التو�ضل لعدد 

من امل�ضتاأمنني يتنا�ضب مع املزايا التي متنحه اإياها �ضركة التاأمني)))، وميكن اإثبات 

ذلك عن طريق اإجراء مقارنة بني هذا الوكيل وغريه من الوكالء يف نف�ص ظروفه 

واإمكاناته ويعملوا يف نف�ص جمال التاأمني الذي يبا�ضر فيه هذا الوكيل و�ضاطته)))، 

الأق�ضاط،  الوكيل يف حت�ضيل  اإىل تق�ضري  التاأمني  اأن ت�ضتند �ضركة  كذلك ميكن 

اأو يف التاأخري يف اإبالغها باإخطارات امل�ضتاأمنني ب�ضدد حدوث اخلطر املوؤمن �ضده 

((( Cass. Civ. (, 7 fév. (995, R.G.A.T. (995. 456, note D.LANGÈ.

(2( Cass. Civ. (, (4. Mars (984, BC. (. no 92.

 Cass. Com., (0 juin (969, BC. 4. no 2(8. 

(3( Cass. Civ. (, (7 oct. (995, BC. (. no 362.

Cass. Civ. (, ( juill. (986, BC. (. no (86, R.G.A.T. (986. 6(2, note PAUFFIN DE SAINT MOREL.

(4( Cass. Civ. (, 2( oct. (963, R.G.A.T. (964. 3(4. 

(5( Cass. Civ. (, (7 mars (987, BC. (. no 94.
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وذلك كمربر م�ضروع للف�ضخ )1)، اأو اإثبات عدم الكفاءة ال�ضخ�ضية للوكيل يف القيام 

بالأعمال املكلف بها )))، اأو اإثبات ارتكابه خلطاأ ج�ضيم اأ�ضاب �ضركة التاأمني باأ�ضرار 

اإثبات  اأو   ،((( امل�ضتاأمنني  اإليه من  امل�ضلمة  اأموال الأق�ضاط  كبرية)))، وذلك كتبديد 

تكرار ارتكابه خلطاأ معني رغم تنبيه �ضركة التاأمني له)))، اأو اإثبات �ضوء نيته عند 

اإبالغه ل�ضركة التاأمني مبعلومات خاطئة عن اخلطر املوؤمن �ضده ))).

رف�ضه  عند  التاأمني  وكيل  خطاأ  اإث��ب��ات  اإىل  الق�ضائية  الأح��ك��ام  ذهبت  كذلك 

التعاون مع من ير�ضلهم له املوؤمن للتحقق من �ضحة اأدائه لعمله، خا�ضة اإذا رف�ص 

اأن يعر�ص عليهم ح�ضاباته البنكية التي ي�ضتقبل عليها �ضيكات امل�ضتاأمنني املتعلقة 

بالق�ضط متى ثبت اأنه قد قام باخللط بني ح�ضابه ال�ضخ�ضي وح�ضابه املهني مما 

اإذا  الف�ضخ  الوكيل مرتكباً خلطاأ يربر  يعترب  كذلك  ب�ضرر)))،  املوؤمن  ي�ضيب  قد 

خالف �ضروط الوكالة ومل يقت�ضر على اأداء خدماته ل�ضالح موكله، فبا�ضر اأعمال 

ال�ضم�ضرة ل�ضالح �ضركة تاأمني اأخرى دون اإذن من موكله ))).

الوكالة ففي هذه  لف�ضخ عقد  امل�ضرع،  ال�ضبب  اإث��ب��ات  امل��وؤم��ن يف  ف�ضل  اإن  اإم��ا   

اإنهائه  يف  متع�ضفاً  ك��ان  املوؤمن  اأن  م��وؤداه��ا  الوكيل  ل�ضالح  قرينة  �ضتن�ضاأ  احلالة 

ب�ضبب  حلقه  ال��ذي  ال�ضرر  عن  الوكيل  بتعوي�ص  ملزماً  �ضيكون  وبالتايل  للعقد 

عزله يف وقت غري منا�ضب اأو بغري عذر مقبول وفقاً لن�ص املادة 2/715 مدين التي 

((( Cass. Soc., (3 juin (963, R.G.A.T. (964. 323.

(2( Cass. Soc., 8 avr. (992, BC. 5. No 258.

 Cass. Cos, 25 fév. (992, BC. 4. no (22. 

(3( Cass. Civ. (, 20 juill. (988, BC. (. no 252. 

(4( Cass. Civ. (, (9 mai (976, BC. (. no (80.

(5(Cass. Civ. (, 20 juill. (988, R.G.A.T. (989. (44, note PAUFFIN DE SAINT MOREL.

(6( Cass. Civ. (, 3( mars (993. 9(6, note D. LANGÈ.

(7( Cass. Civ. (, 28 nov. (995, R.G.D.A. (996. 487, note D. LANGÈ. 

 Cass. Civ. (, 2( mars (995, R.G.A.T. (995. 46(, note D. LANGÈ. 

(8( Cass. Civ. (, (6 déc. (980, BC. (. no 327.
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ل  القا�ضي  ف��اإن  ولذلك  م��دين فرن�ضي،   1780 امل��ادة  عليه  تن�ص  ما  يقابل حكمها 

التاأمني ولكنه ميلك احلكم للوكيل  باأنهاء وكالة وكيل  املوؤمن  اإلغاء قرار  ميلك 

بتعوي�ص فقط)1)، وال�ضبب يف ذلك اأن اإلغاء قرار املوؤمن باإنهاء الوكالةيعني اإجباره 

على التعامل مع الوكيل وهو اأمر ل ميكن احلكم به، وهو الأمر الذي ن�ضت عليه 

القواعد املنظمة ملهمة املندوب العام يف القانون الفرن�ضي يف املادة 3/29 من قرار 

نظراً  مماثاًل  ن�ضاً  والإم��ارات��ي  امل�ضري  امل�ضرعان  ي�ضع  مل  ولكن   ،1949 مار�ص   5

واكتفى  له  ن�ص  لتخ�ضي�ص  بحاجة  ولي�ص  العامة  القواعد  مع  يتفق  حكمه  لأن 

امل�ضرعان بالن�ص على حق اأي وكيل يف احل�ضول على تعوي�ص يف مثل هذه احلالة.

 ول �ضك اأن حدوث القوة القاهرة �ضبب م�ضروع لإنهاء عقد الوكالة ومن اأمثلة 

الكوارث،  اأو  احل��روب  اإح��دى  نتيجة  فادحة  بخ�ضائر  التاأمني  �ضركة  اإ�ضابة  ذلك 

�ضبباً  اأخ���رى  �ضركة  يف  ال��ت��اأم��ني  �ضركة  ان��دم��اج  اعتبار  م��دى  ع��ن  نت�ضاءل  ول��ك��ن 

اإرادي مت مبوافقة  م�ضروعاً لإنهاء عقد الوكالة، وذلك نظراً لأن الندماج عمل 

�ضركة التاأمني وبالتايل ل ميكننا م�ضاواته بالقوة القاهرة.

ولكن نظراً ملا يرتتب على الندماج من انق�ضاء ال�ضخ�ضية القانونية لل�ضركة 

املندجمة فمعنى هذا اأن اأحد طريف عقد الوكالة قد انتهى وجوده القانوين، وهو 

هذه  يف  الوكالة  تخ�ضع  وبالتايل  الطبيعي،  ال�ضخ�ص  حالة  يف  ال��وف��اة  ي�ضبه  ما 

احلالة حلكم املادة 714مدين م�ضري التي تن�ص على انتهاء الوكالة مبوت املوكل 

اأو الوكيل، بينما تخ�ضع لأحكام الباب ال�ضابع من قانون �ضركات ووكالء التاأمني 

الإماراتي رقم 9 ل�ضنة 1984 الذي نظم اأحكام الندماج، ولكن انق�ضاء ال�ضخ�ضية 

القانونية للموؤمن ل توؤد اإىل انق�ضاء وثائق التاأمني التي تو�ضط وكيل التاأمني 

حتولت  الوثائق  وه��ذه  املوؤمن،  قبل  من  مبتابعتها  مكلفاً  كان  والتي  اإبرامها،  يف 

ميكننا  ثم  ومن  اجلديدة،  الداجمة  ال�ضركة  اإىل  املندجمة  ال�ضركة  من  ملكيتها 

((( Cass. Civ. (, (4 fév. (984, Bc. (. no 58.
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املعامالت  قانون  957 من  وامل��ادة  مدين م�ضري   717 امل��ادة  اإنَّ تطبيق ن�ص  القول 

ب��اأن ي�ضل  الوكيل  التزام  تن�ص على  امل�ضاألة، حيث  الإم��ارات��ي يح�ضم هذه  املدنية 

انتهاء  �ضبب  ك��ان  ما  اأي��اً  للتلف  معها  تتعر�ص  ل  اإىل حالة  بداأها  التي  بالأعمال 

الوكالة، وبالتايل ي�ضتطيع الوكيل اأن ميار�ص عمله يف اإدارة هذه الوثائق مبتابعة 

تنفيذ عقود التاأمني التي تو�ضط فيها اإىل اأن تنتهي املدة املحددة لها، حتى ولو مل 

ين�ص يف عقد الوكالة على هذه امل�ضاألة.

 اأما يف حالة تنازل املوؤمن عن وثائق التاأمني ل�ضالح �ضركة اأخرى، ففي هذه 

احلالة نحن اأمام حتويل للحقوق والواجبات املرتتبة على هذه الوثائق وهو الأمر 

الذي اأجازه امل�ضرع امل�ضري يف املادة 60 من القانون رقم 10 ل�ضنة 1981 كما اأجازه 

امل�ضرع الإماراتي يف املادة 66 من قانون �ضركات ووكالء التاأمني رقم 9 ل�ضنة 1984، 

ولكن هذا التنازل ل يت�ضمن عقد توكيل وكيل التاأمني، لأن احلقوق والواجبات 

املحالة للغري تتعلق بامل�ضتاأمنني وبالعقود املربمة معهم، واإن وكيل التاأمني لي�ص 

طرفاً يف هذه العقود وبالتايل ل ميكنه الدعاء بوجود حقوق له عليها، لأنه يرتبط 

فقط مع املوؤمن مبوجب عقد الوكالة املربم بينهما فقط ولي�ص طرفاً يف عقود 

التنازل، بل ميلك هذا  التاأمني، وبالتايل لي�ص له احلق يف العرتا�ص على هذا 

ا�ضتكمال عمله ل�ضالح  الوكيل  امل�ضتاأمن وحده، وبالتايل ل ي�ضتطيع  العرتا�ص 

املتنازل اإليه ما مل يوجد اتفاق على ذلك)1).

النتائج المترتبة على انتهاء عقد الوكالة: 
لوثائق  مالكاً  املوؤمن  فيظل  التاأمني،  ووكيل  املوؤمن  بني  الوكالة  انتهاء  عند   

التاأمني وكذلك امل�ضتندات اخلا�ضة بهذه الوثائق حتى ولو كانت يف حيازة الوكيل، 

منها  له  امل�ضلمة  وامل�ضتندات  العهد  التاأمني  ل�ضركة  يرد  اأن  الوكيل  على  ولذلك 

((( J. BIGOT et D. LANGÈ, cité, p. 555.
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ن�ضاط  القواعد احلاكمة ملمار�ضة  17/ج من  )امل��ادة  بها  انتهاء عالقته  وذلك فور 

و�ضطاء التاأمني بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014 (

وقد ت�ضمل هذه العهد وامل�ضتندات اأوراقاً حتمل ا�ضم �ضركة التاأمني والتي ا�ضتلمها 

الوكيل لي�ضتعملها يف مرا�ضالته مع طالبي التاأمني، كما ت�ضمل اأي مبالغ اأو �ضيكات 

ت�ضلمها من امل�ضتاأمنني حتت ح�ضاب ر�ضوم الوثائق اأو اأق�ضاطها، وكذلك الإي�ضالت 

املعتمدة من ال�ضركة، واأي�ضاً البطاقة التي متنحه اإياها �ضركة التاأمني ليظهر بها 

اأمام الغري مبظهر الوكيل.

وهنا يثور الت�ضاوؤل عن مدى التزام الوكيل بت�ضليم �ضركة التاأمني ن�ضخة عقد 

من  يحرر  الوكالة  عقد  اأن  هو  الت�ضاوؤل  ه��ذا  يف  وال�ضبب  يحوزها،  التي  الوكالة 

ن�ضختني اإحداهما مع �ضركة التاأمني والأخرى يت�ضلمها الوكيل، ويعترب الوكيل 

مالكاً لهذه الن�ضخة، ولكن بقاء هذه الن�ضخة يف يده قد يوهم الغري باأنه مازال 

وكياًل للموؤمن، وقد يرتتب على هذا الوهم قيامه بتح�ضيل اأق�ضاط الوثائق لأنه 

يتعامل يف هذه احلالة كوكيل ظاهر.

بني  للعالقة  تنظيمه  عند  امل�ضاألة  لهذه  تنظيماً  امل�ضري  امل�ضرع  ي�ضع  ومل 

اأن الفقه  اإل  الو�ضيط و�ضركة التاأمني كذلك الأمر بالن�ضبة للت�ضريع الإماراتي، 

يذهب اإىل اأنه اإذا كان من حق الوكيل اأن يحب�ص بع�ص الأ�ضياء يف يده حتى ي�ضتويف 

يرده  اأن  عليه  يجب  بل  حب�ضه،  يجوز  ل  الوكالة  �ضند  اأن  اإل  املوكل،  من  حقوقه 

للموكل عند انتهاء الوكالة حتى ولو كانت له حقوق يف ذمة املوكل مل ي�ضتوفها، 

وذلك لأن بقاء هذا ال�ضند يف يد الوكيل بعد انتهاء الوكالة ل مربر له، ويخ�ضى اأن 

ي�ضتعمله الوكيل بعد اأن زالت وكالته، وهو الأمر الذي ن�ص عليه م�ضروع القانون 

املدين امل�ضري احلايل يف املادة 997 ولكن حذف يف جلنة املراجعة ب�ضبب اتفاقه مع 

القواعد العامة )1).

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

نطاق المسؤولية المدنية لوكيل التأمين
التاأمني يعترب وكياًل  وامل�ضتاأمن، لأن وكيل  التاأمني  ل يوجد عقد بني وكيل 

وبالتايل  امل��وؤم��ن،  متثيل  اإل  لي�ضت  بامل�ضتاأمن  عالقته  ف��اإن  وبالتايل  للموؤمن، 

وكما �ضبق اأن اأو�ضحنا فاإن التزامه بتوجيه الن�ضح والإعالم يجد اأ�ضا�ضه يف عقد 

باأنه  اللتزام  اللتزام، ويكيف هذا  تنفيذ هذا  املوؤمن يف  الوكالة حيث ينوب عن 

بذل عناية)1)، وبالتايل فاإن م�ضوؤوليته عند التق�ضري يف اأداء هذا اللتزام تقوم على 

اأ�ضا�ص خطاأ واجب الإثبات.

امل�ضتندات  نتيجة كنقل  بتحقيق  اأنها  تكّيف على  التزامات  بع�ص  ولكن يوجد 

اإىل  التاأمني يف مدة زمنية حم��دودة، ويتجه الق�ضاء  واملعلومات بني طريف عقد 

هذه  اأداء  يف  يق�ضر  عندما  الوكالة  اأح��ك��ام  اأ�ضا�ص  على  الوكيل  م�ضوؤولية  اإث���ارة 

امل��ادة  الأ�ضا�ص يف ن�ص  ه��ذا  اإىل وج��ود  تتجه  الأح��ك��ام  بع�ص  اأن  اإل  اللتزامات)))، 

282 معامالت مدنية  163مدين م�ضري واملادة  املقابلة للمادة  1382مدين فرن�ضي 

التي تقرر امل�ضوؤولية ال�ضخ�ضية عن العمل غري امل�ضروع))).

ولكن الراجح هو الراأي الذي يبني هذه امل�ضوؤولية على اأحكام الوكالة لأنه ل 

املوؤمن يف  الوكيل بتمثيل  التاأمني وامل�ضتاأمن �ضوى قيام  توجد عالقة بني وكيل 

عالقته بامل�ضتاأمن، ولذلك لو انقطعت العالقة القانونية بني امل�ضتاأمن واملوؤمن، 

فينقطع يف نف�ص الوقت دور الوكيل يف قيامه بتمثيل املوؤمن يف عالقته بامل�ضتاأمن، 

وبالتايل لن تثور م�ضوؤولية الوكيل متى ا�ضتند اإىل انقطاع هذه العالقة فتوقف 

عن تقدمي الن�ضح للم�ضتاأمن فلم يوجهه اإىل �ضرورة اإبرام وثيقة جديدة، كذلك 

((( Cass. Civ. (, 7 mars (989, R.G.A.T. (989. 649. 

(2( Cass. Civ. (, (2 déc. (995, R.G.A.T. (996. 498, obs. LANGE.

 Cass. Civ. (, (re mars (988, R.G.A.T. (988. 383. 

 Paris, 8 mai (98(, R.G.A.T. (982. (66. 

(3( Cass. Civ., 6 mai (98(, G.P. (98(. 2. 346. 
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لو انتهى عقد التاأمني املربم نتيجة و�ضاطة الوكيل فتنتهي العالقة بني امل�ضتاأمن 

وهذا الوكيل، وبالتايل لو اأبرم امل�ضتاأمن عقد تاأمني جديد مع نف�ص املوؤمن فال 

ي�ضتطيع امل�ضتاأمن اإثارة م�ضوؤولية وكيل التاأمني عن عدم تقدمي الن�ضح له متى 

مل ي�ضتطع اإثبات وجود وكالة خا�ضة لهذا الوكيل ب�ضاأن متثيل املوؤمن عند تنفيذ 

عقد التاأمني اجلديد)1).

ين�ضرها  التي  ال�ضحيحة  غري  الإع��الن��ات  عن  التاأمني  وكيل  م�ضاءلة  وميكن 

التي  التاأمني  عمليات  عن  خاطئة  معلومات  وتت�ضمن  اجلمهور  على  ويعر�ضها 

ت�ضدر  مل  م��زورة  تاأمني  وثيقة  امل�ضتاأمن  بت�ضليم  قيامه  عن  اأو  فيها)))،  يتو�ضط 

�ضركات  على موافقة عدة  م�ضوؤولية عدم احل�ضول  يتحمل  املوؤمن)))، كذلك  من 

)))، كذلك يعترب  للتاأمني لتغطية املخاطر التي تعهد لطالب التاأمني بتغطيتها 

م�ضوؤوًل عن اإخفاء بيان احلوادث التي �ضبق اأن اأ�ضابت امل�ضتاأمن ومل يخطر بها 

ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد  16/ح من  للمادة  تنفيذاً  لأنه  وذلك   ،((( املوؤمن 

 2014 ل�ضنة   23 امل�ضرية رقم  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  التاأمني بقرار  و�ضطاء 

كان ينبغي عليه اأن يخرب املوؤمن بهذه املعلومات لأنها من الأهمية بحيث يتوقف 

اأو رف�ضه، ولكن ميكن نفي م�ضوؤوليته متى  التاأمني  عليها قرار املوؤمن يف قبول 

اأثبت عدم علمه بهذه احلوادث )))، كذلك يعد م�ضوؤوًل عن ال�ضهو يف اإن�ضاء الوثيقة 

((( Cass. Civ. (, 26 mai (994, RCA. (994. no 3(7

Cass. Civ. (, 28 oct. (980, R.G.A.T. (982. 43. 

(2( T.G.I. Béthune, 23 fév. (979, R.G.A.T. (980. (87.

(3( Cass. Civ. (, (4 mars (984, R.G.A.T. (984. 366.

(4( Cass. Civ. (, 6 oct. (97(, R.G.A.T. (972. 376.

(5( Cass. Civ. (, (( oct. (983, BC. (. 220.

 Cass. Civ. (, 3( mars (98(, R.G.A.T. (98(. 495. 

(6( Cass. Civ. (, 9 juin (993, RCA (993. 35(. 

 Cass. Crim, (5 mars (990, RCA (990. 267. 
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يف الوقت املالئم رغم اأنه قب�ص الق�ضط الأول من امل�ضتاأمن )1)، اأو ال�ضهو عن اإعالم 

املوؤمن باأي حادث �ضبق للم�ضتاأمن ب�ضبب تقييمه للحادث باأنه اأمر ب�ضيط رغم اأن 

له يف احلقيقة تاأثرياً كبرياً يف قرار املوؤمن يف قبول اأو رف�ص التاأمني)))، اأو ال�ضهو 

اأن ينقل للموؤمن ب�ضكل اأمني ودقيق كل ما طلبه منه امل�ضتاأمن ب�ضدد نوعية  يف 

اخلدمة التاأمينية املطلوبة)))، اأو التاأخري يف اأن ينقل للموؤمن م�ضتندات التاأمني 

اجلماعي اخلا�ص ببع�ص العاملني يف اأحد امل�ضروعات )))، اأو قيامه بت�ضليم امل�ضتاأمن 

وثيقة تغطي بع�ص الأخطار على الرغم من اأن ال�ضمان الذي ت�ضمله الوثيقة ل 

بوجود  �ضبيل اخلطاأ  على  يعتقد  امل�ضتاأمن  اأن يرتك  اأو   ،((( الأخطار  يغطي هذه 

اأو اخلطاأ يف اإعالنه   ،((( تاأمني يغ�طي املخاط�ر التي اأعلن عنها يف طلبه للتاأمني 

انخفا�ص  عليه  يرتتب  مما  للموؤمن  نقله  عند  املتوقع  ولل�ضرر  املخاطر  حلجم 

اأو اخلطاأ يف ت�ضليم امل�ضتاأمن وثيقة  مبلغ التاأمني الذي ح�ضل عليه امل�ضتاأمن)))، 

تاأمني مغايرة لتلك التي اأ�ضدرها املوؤمن)))، اأو قيامه بال�ضعي اإىل ا�ضت�ضدار وثيقة 

تاأمني خارج النطاق املتفق عليه يف عقد الوكالة وباملخالفة لتعليمات املوؤمن)9)، كما 

((( Cass. Crim., 7 oct. (992, RCA (992. 68.

 Cass. Civ. (, 2 juill. (99(, R.G.A.T. (99(. 93(, obs. LANGE. 

(2( Cass. Civ. (, 26 nov. (996, Lamy Ass. 3696. 

(3( Cass. Civ. (, 25 oct. (977, R.G.A.T. (978. 364. 

(4( Cass. Civ. 2, (9 juin (996, RCA (996. 40(.

 Cass. Civ. (, (5 nov. (965, R.G.A.T. (976. (75.

(5( Cass. Civ. (, (( déc. (990, R.G.A.T. (99(. 425.

(6( Cass. Civ., 5 juill. (988, R.G.A.T. (989. (42.

 Cass. Civ., 7 juin (979, D. (980. IR. (78, obs. BERR et GROUTEL. 

 Cass. Civ. (, 7 nov. (972, R.G.A.T. (973. 5(4.

(7( Cass. Civ. (, (6 juill. (987, R.G.A.T. (988. 6(4. 

 Cass. Civ. (, (( oct. (983, D. (985, somm. (87, obs. BERR et GROUTEL. 

(8( Cass. Civ. (, (6 juin (987, R.G.A.T. (987. 487.

(9( Cass. Civ. (, 28 avr. (993, RCA (993. 253.

 T.G.I. Bordeaux, 23 janv. (967, R.G.A.T. (967. 489. 
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يتحمل م�ضوؤولية اختال�ص اأموال الأق�ضاط التي ت�ضلمها من امل�ضتاأمنني باملخالفة 

لاللتزام الوارد يف املادة 17 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني 

16/و من  2014، واملادة  23 ل�ضنة  بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 

باأن ي�ضدد للموؤمن  2011 الذي يلزمه  8 ل�ضنة  التاأمني الإماراتية رقم  قرار هيئة 

والتي  تخ�ضه  التي  وال�ضيكات  املبالغ  جميع  الوكالة  بعقد  امل��ح��ددة  امل��دة  خ��الل 

حتري�ضه  م�ضوؤولية  الوكيل  يتحمل  كذلك   ،(1( امل�ضتاأمنني  من  ت�ضلمها  قد  يكون 

ي�ضاعده على  الوقت مل  نف�ص  ال�ضارية ويف  التاأمني  وثيقة  اإنهاء  للم�ضتاأمن على 

اإبرام وثيقة جديدة كما تعهد له بحيث فقد امل�ضتاأمن ما كان يتمتع به من تغطية 

تاأمينية دون احل�ضول على بديل لها))).

كذلك يتحمل وكيل التاأمني م�ضوؤولية التاأخري يف اأن ينقل للموؤمن رغبة طالب 

التاأمني يف اإبرام عقد التاأمني)))، اأو التعمد يف اأن ل ينقل للموؤمن اإخطار امل�ضتاأمن 

له بتفاقم اخلطر املوؤمن منه وذلك ب�ضبب اعتقاده اخلاطئ باأن املوؤمن لن يقبل 

تغطية هذا التفاقم يف اخلطر مما ترتب عليه فقدان امل�ضتاأمن لفر�ضة احل�ضول 

على تغطية تاأمينية كاملة)))، حيث خرج وكيل التاأمني يف هذه احلالة على اللتزام 

الوارد يف املادة 13/19 من القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء التاأمني بقرار 

الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014، التي تلزم الو�ضيط باأن 

ينبه امل�ضتاأمن اإىل �ضرورة الإف�ضاح عن اأي تغيريات تكون قد حدثت مما قد يوؤثر 

يف قرار �ضركة التاأمني بقبول طلب التجديد اأو رف�ضه، كما عليه وفقاً للمادة 16/ح 

((( Cass. Civ. (, 28 oct. (997, R.G.A.T. (997. (((9. 

 Cass. Crim., 23 janv. (995, R.G.A.T. (995. 459, obs. LANGE. 

(2( Cass. Civ. (, 7 mars (989, RCA (989. 2(0.

 Cass. Civ. (, (4 nov. (978, BC. (. 342.

(3( Cass. Civ. (, (5 nov. (965, R.G.A.T. (966. (74. 

(4( Cass. Civ. (, 22 avril (992, R.G.A.T. (992. 624, obs. LANGE.

Cass. Civ. (, 28 oct. (986, R.G.A.T. (986. 6(0. 
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من نف�ص القرار واملادة 16/ي من قرار هيئة التاأمني الإماراتية رقم 8 ل�ضنة 2011 

باأن يخطر املوؤمن بكل هذه املتغريات.

كذلك �ضتثور م�ضوؤولية وكيل التاأمني عندما يتعمد اأن ينقل ل�ضركة التاأمني 

تف�ضريات غري �ضحيحة عن عقد التاأمني املزمع اإبرامه )1)، اأو عدم قيامه بتحرير 

اإخطار للموؤمن يبلغه فيه باملعلومات التي اأخربه بها امل�ضتاأمن تليفونياً لكي يتوىل 

نقلها للموؤمن )))، اأو عدم اإبالغه للموؤمن برغبة امل�ضتاأمن يف زيادة ال�ضمان )))، اأو 

الوقت  املخاطر يف  لتغطية بع�ص  املوؤمن  امل�ضتاأمن ما يفيد قبول  بت�ضليم  قيامه 

الذي ثبت فيه عدم علم املوؤمن بهذا الأمر )))، اأو يخطئ يف عدم تنبيه املوؤمن باأن 

اأخ��رى مملوكة لنف�ص  �ضيارة  اأن يرد  �ضيارة كان ينبغي  ال��وارد على  التاأمني  عقد 

امل�ضتاأمن))).

التاأمني  لطالب  ي�ضرح  ب��اأن  يلتزم  للتاأمني  كو�ضيط  التاأمني  وكيل  ك��ان  واإذا 

اأن  له  تف�ضيلياً كيفية الإجابة على الأ�ضئلة التي يت�ضمنها طلب التاأمني موؤكداً 

من   20 للمادة  وفقاً  له  ال�ضخ�ضية  امل�ضوؤولية  حتت  هي  الأ�ضئلة  هذه  عن  اإجابته 

للرقابة  العامة  الهيئة  بقرار  التاأمني  و�ضطاء  ن�ضاط  ملمار�ضة  احلاكمة  القواعد 

املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014، واملادة 4/17 من قرار هيئة التاأمني الإماراتية 

البيانات  بالتحقق من �ضحة  التزامه  نت�ضاءل عن مدى  2011. فهنا  ل�ضنة   8 رقم 

التي قد يديل بها طالب التاأمني رغم اأن امل�ضرع قد اأو�ضح اأن الإجابة عن طلب 

التاأمني تكون حتت امل�ضوؤولية ال�ضخ�ضية لطالب التاأمني، ويبدو من خالل قراءة 

هذا اللتزام اأن وكيل التاأمني غري ملتزم بالتحقق من �ضحة ما يديل به طالب 

((( Cass. Civ. (, 7 oct. (963, R.G.A.T. (964. 453. 

(2( Cass. Civ. (, 30 mars (993, R.G.A.T. (994. 905, obs. LANGE. 

(3( Cass. Civ. (, 3 mai (979, R.G.A.T. (980. (85. 

(4( Cass. Civ. (, (3 janv. (987, R.G.A.T. (987. (60. 

(5( Cass. Civ. (, 4 juin (996, RCA (996. 530.



أحكام الوساطة في إبرام عقد التأمين

163

التاأمني، ورغم عدم وجود ن�ص مماثل يف تقنني التاأمينات الفرن�ضي اإل اأن الق�ضاء 

مل يقم بتحميل وكيل التاأمني م�ضوؤولية هذا التحقق حيث ذهبت حمكمة النق�ص 

بالتحقق  الوكيل  التزام  اإليه من عدم  ذهبت  فيما  ال�ضتئناف  تاأييد حمكمة  اإىل 

مما اإذا كانت رخ�ضة القيادة التي يحملها طالب التاأمني تتفق مع نوعية ال�ضيارة 

املوؤمن عليها، وذلك لأن وثيقة التاأمني ت�ضمنت �ضرطاً وا�ضحاً مل يكن من املمكن 

للم�ضتاأمن اأن يدعي عدم العلم به وهو املتمثل يف فقدان احلق يف مبلغ التاأمني لو 

ات�ضح اأن رخ�ضة القيادة ل تتفق مع نوعية ال�ضيارة املوؤمن عليها )1)، كما ذهب حكم 

اآخر اإىل عدم التزام الوكيل من التحقق من �ضحة البيانات التي يديل بها طالب 

التاأمني نظراً لأن عقد التاأمني من العقود املبنية على ح�ضن النية والثقة)))، بل اإن 

تعمد طالب التاأمني لالإدلء ببع�ص البيانات غري ال�ضحيحة مينعه من حماولة 

التم�ضك بوجود التزام يتحمله وكيل التاأمني يفر�ص عليه التحقق من �ضحة هذه 

البيانات)))، كذلك ذهبت الأحكام الق�ضائية اإىل عدم م�ضوؤولية الوكيل عن التحقق 

من مقدار اخلطر ومداه))).

طالب  واأن  والثقة،  النية  ح�ضن  على  التاأمني  عقد  قيام  رغ��م  اأن��ه  لنا  ويبدو   

التاأمني يتحمل م�ضوؤولية الإدلء ببيانات خاطئة، اإل اأن هناك قدراً من التحقق 

التحقق  التاأمني، ومن ذلك �ضرورة  به وكيل  يقوم  اأن  البيانات يجب  من �ضحة 

على الأقل من �ضخ�ضية القائم بتوقيع طلب التاأمني، حيث ثبت من خالل معاينة 

خبري اخلطوط يف اإحدى الدعاوى اأن من قام بالتوقيع مل يكن هو نف�ضه طالب 

�ضخ�ضيته  التحقق من  التاأمني من  وكيل  يقم  �ضخ�ضاً غريه ومل  ولكن  التاأمني 

((( Cass. Civ. (, 3 mai (979, R.G.A.T. (980. (85. 

(2( Cass. Civ. (, (3 janv. (987, R.G.A.T. (987. (60. 

(3( Cass. Civ. (, 4 juin (996, RCA (996. 530. 

(4( Cass. Crim., 8 août (989, RCA (989. 358, R.G.A.T. (989. 907, obs. PAUFFIN DE SAINT MOREL. 

 Cass. Civ. (, 25 nov. (980, D. (98(. IR. 459, obs. BERR et GROUTEL.
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وبالتايل اأ�ضبح هذا الوكيل م�ضوؤوًل عن هذا التق�ضري يف التحقق)1)، كذلك يجب 

اأن يتحقق من �ضحة الأخطار الي�ضرية التي يبلغه بها طالب التاأمني �ضفاهة دون 

اأن يقدم له ما يثبتها خا�ضة اإذا ثبت اأنه كان من الي�ضري على الوكيل اأن يتحقق 

من �ضحة هذا البيان وما اإذا كان لها تاأثري يف عقد التاأمني اأم ل )))، ففي هذين 

املثالني كان هناك قدر من اللتزام ب�ضرورة قيامه بالتحقق من البيانات، ففي 

املثال الأول مل يتحقق من �ضخ�ضية القائم بالتوقيع على عقد التاأمني وهي م�ضاألة 

ي�ضرية قد حتدث يف اأي عقد من العقود الأخرى حيث يطالب كل متعاقد الآخر 

ف��اإذا مل يقم الوكيل بهذا  اإب��رام العقد،  باإثبات �ضخ�ضيته متى كان لها اعتبار يف 

اطلع  الثاين عندما  املثال  فاإنه يتحمل م�ضوؤولية هذا اخلطاأ، كذلك يف  التحقق 

على بع�ص املعلومات التي تخ�ص بع�ص الأخطار، فكان ينبغي عليه اأن يخطر بها 

املوؤمن بعد اأن يتحقق من �ضحتها متى كان ذلك متاحاً له متى كان من �ضاأنها اأن 

توؤثر يف قرار املوؤمن بقبول التاأمني اأو رف�ضه بغ�ص النظر عن تقييم الوكيل لها.

كذلك ميكن م�ضاءلة وكيل التاأمني عن الأ�ضرار التي ي�ضببها لو�ضيط اآخر �ضواء 

اأكان مندوباً اأو �ضم�ضاراً )))، وهو الأمر الذي حظر امل�ضرع على املندوب العام القيام 

التاأمني  القواعد احلاكمة ملمار�ضة ن�ضاط و�ضطاء  16/و من  امل��ادة  به حيث تن�ص 

بقرار الهيئة العامة للرقابة املالية امل�ضرية رقم 23 ل�ضنة 2014،واملادة 12/17 من 

اأن ل ي�ضعى الو�ضيط �ضواء  2011 على  8 ل�ضنة  قرار هيئة التاأمني الإماراتية رقم 

يعمل  التي  ال�ضركة  من  ���ض��ادرة  وثيقة  لإل��غ��اء  مبا�ضرة  غري  اأو  مبا�ضرة  ب�ضورة 

حل�ضابها وتكون من اإنتاج و�ضيط اآخر بغر�ص اإعادة اإبرام الوثيقة عن طريقه، ويف 

حالة خمالفة ذلك ل يعتد بالوثيقة اجلديدة عند ح�ضاب م�ضتحقاته، ول �ضك اأن 

هذا اجلزاء ل مينع الو�ضيط امل�ضرور من الرجوع على امل�ضوؤول بدعوى التعوي�ص.

((( Cass. Civ. (, 3 mai (984, R.G.A.T. (985. 308.

(2( Cass. Civ. (, (7 déc. (99(, R.G.A.T. (992. (82. 

(3( Cass. Civ. (, (8 fév. (997, RCA (997. (70. 
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واإذا ا�ضتعان وكيل التاأمني يف اأدائه لعمله ببع�ص امل�ضاعدين، فاإنه يعد م�ضوؤوًل 

من   313 وامل���ادة  م�ضري  174مدين  )امل���ادة   (1( لهم  متبوعاً  بو�ضفة  اأخطائهم  عن 

قانون املعامالت املدنية الإماراتي(، ولن يتحمل املوؤمن م�ضوؤولية هوؤلء العاملني 

نظراً لأنهم ل يعملون لديه ولي�ضوا تابعني له )))، كذلك قد مينح الوكيل بع�ص 

ويف  املوؤمن  بها  كلفه  التي  الو�ضاطة  اأعمال  ملبا�ضرة  عنه  الوكالة  �ضفة  م�ضاعديه 

هذه احلالة يطلق عليهم ت�ضميه Sous-agents وهم اأ�ضخا�ص ل �ضلة لهم باملوؤمن 

قام  اإذا  اإل   ،((( اأخطائهم  عن  م�ضاءلته  ميكن  ل  وبالتايل  ل��ه،  تابعني  غري  لأنهم 

املوؤمن نف�ضه بالتعاقد مع هوؤلء امل�ضاعدين واعتربهم وكالء له ))).

ومتى ن�ضاأت م�ضوؤولية وكيل التاأمني �ضواء يف مواجهة امل�ضتاأمن اأو يف مواجهة 

وي�ضبح  له  موكاًل  بو�ضفه  امل��وؤم��ن  م�ضوؤولية  تثور  اأن  ذل��ك  على  فيرتتب  الغري 

الإثنان م�ضوؤولني بالت�ضامن معاً يف دفع التعوي�ص امل�ضتحق للم�ضرور ))).

((( Cass. Crim., 23 juin (988, R.G.A.T. (989. (48.

(2( Poitiers, 20 déc. (978, R.G.A.T. (980. 35.

(3(Cass. Civ. (, (0déc.(996, Argus, 28mars (997, obs. G. DEFRANCE, R.G.A.T. 

(997. 60(, obs. LANGE. 

(4( Cass. Civ. (, 24 fév. (976, G.P. (976. (. Pan. 67. 

(5( Cass. Civ. (, (6 mars (983, R.G.A.T. (984. (6.
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خــــــــــاتـمــــــــــة
لقد عر�ضنا يف هذا البحث تو�ضيح املفهوم القانوين لو�ضيط التاأمني حيث راأينا 

الو�ضطاء ومل يقم  للتفرقة بني  امل�ضري مل يقم بو�ضع حدود فا�ضلة  امل�ضرع  اأن 

كذلك بتحديد الو�ضع القانوين اخلا�ص بكل منهم على الرغم من ورود بع�ص 

املدين  للقانون  التمهيدي  امل�ضروع  يف  امل�ضائل  هذه  مبعاجلة  اخلا�ضة  الن�ضو�ص 

امل�ضرع يف معاجلتها بن�ضو�ص خا�ضة، ولكن  ب�ضبب رغبة  احلايل، ولكنها حذفت 

الو�ضاطة  بتنظيم مهنة  امل�ضرع  قيام  الرغم من  على  الأم��ر  هذا  يتم  لالأ�ضف مل 

التاأمينية بينما اأقام امل�ضرع الإماراتي هذه التفرقة بتخ�ضي�ضه اأحكاماً ت�ضريعية 

منظمة لعمل كل و�ضيط.

راأينا  حيث  التاأمني  جم��ال  يف  ال�ضم�ضرة  ملهنة  الأول  الف�ضل  يف  تعر�ضنا  ث��م 

هذا  تنفيذ  ي�ضتلزمه  وم��ا  التاأمني  طالب  تعليمات  بتنفيذ  ال�ضم�ضار  ال��ت��زام��ات 

اللتزام من القيام بال�ضتعالم من طالب التاأمني عن كل ما يتعلق بعملية التاأمني 

واأي�ضاً بال�ضتعالم من �ضركة التاأمني عن مدى قدرتها على تلبية حاجات طالب 

وعند  التاأمني،  طالب  تعليمات  تنفيذ  جمال  يف  مل�ضوؤوليته  عر�ضنا  ثم  التاأمني، 

اختياره ل�ضركة التاأمني، وعن اختياره نوع التاأمني، ثم عر�ضنا للتزامه بالإعالم 

فعر�ضنا  التاأمني  طالب  يتحملها  التي  اللتزامات  راأينا  ثم  وبالأمانة،  والن�ضح 

عر�ضنا  ثم  ال�ضم�ضار،  له  ر�ضحها  التي  الوثيقة  عر�ص  اأو  قبول  يف  �ضلطته  مدى 

وبعدم  نية،  بح�ضن  الو�ضاطة  عقد  وبتنفيذ  ال�ضم�ضار  مع  بالتعاون  للتزاماته 

ب�ضركة  ال�ضم�ضار  لعالقة  تعر�ضنا  ثم  ال�ضم�ضار بطريقة غري م�ضروعة،  مناف�ضة 

التاأمني رغم عدم توافر عقد بينهما وانتهينا اإىل القول بوجود وعد بجائزة �ضادر 

من املوؤمن ل�ضالح كل من يجلب له اأحد العقود، ثم اأو�ضحنا التزامات املوؤمن جتاه 

ال�ضم�ضار، ثم اأو�ضحنا حدود م�ضوؤولية ال�ضم�ضار واأ�ضباب ا�ضتبعاد هذه امل�ضوؤولية، 

ال�ضم�ضار  التي تكفل للم�ضرور احل�ضول على حقوقه من  ال�ضمانات  تناولنا  ثم 
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املت�ضبب يف ال�ضرر فراأينا اأن امل�ضرع الإماراتي األزم ال�ضم�ضار بتقدمي خطاب �ضمان 

من  تعهداً  هذا اخلطاب  ويت�ضمن  لذلك،  املعد  ال�ضجل  يف  ت�ضجيله  اأوراق  �ضمن 

م�ضدره بت�ضديد قيمته لكل من يتقدم له بحكم نهائي يثبت م�ضوؤولية ال�ضم�ضار، 

األزم ال�ضم�ضار باإبرام وثيقة تاأمني �ضد م�ضوؤوليته بحيث تزداد قيمتها كلما  كما 

ل�ضمان ح�ضن  امل�ضري  امل�ضرع  به  اأخذ  الذي  ال�ضمان  وهو  قيمة معامالته  زادت 

اأداء ال�ضم�ضار ملهمته، ثم تناولنا يف الف�ضل الثاين م�ضوؤولية وكيل التاأمني حيث 

اأو�ضحنا الفارق بينه وبني ال�ضم�ضار وراأينا اأنه يلتزم بن�ضح واإعالم طالب التاأمني 

اأ�ضا�ضه من عقد وكالته عن املوؤمن،  نيابة عن املوؤمن، حيث ي�ضتمد هذا اللتزام 

بينما يلتزم ال�ضم�ضار بهذه اللتزامات نتيجة وكالته لطالب التاأمني، ثم اأو�ضحنا 

العالقة القانونية القائمة بني وكيل التاأمني وكل من املوؤمن وطالب التاأمني ثم 

عر�ضنا لنطاق م�ضوؤوليته وقارنا يف هذا بينه وبني ال�ضم�ضار. 

ومن خالل هذه الدرا�ضة قمنا بتو�ضيح معامل مهمة و�ضيط التاأمني وحدود 

امل�ضرعني  من  نرجو  التي  امل�ضائل  اإىل  واأ�ضرنا  وحقوقه،  والتزاماته  م�ضوؤوليته 

امل�ضري والإماراتي التدخل لتنظيمها حتى ي�ضمحا ل�ضوق التاأمني من ال�ضتفادة 

من خدمات و�ضطاء التاأمني.

مت بحمد اهلل.
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اأهداف املن�ضورات يف املعهد 

y  اإثراء العمل الق�ضائي بالبحوث والدرا�ضات واملعلومات القانونية مما يعني القا�ضي يف

اأداء عمله، وتو�ضيع مداركه، وزيادة ح�ضيلته املعلوماتية.

y  الدرا�ضات ن�ضر  خ��الل  من  والق�ضاء،  الفقه  جم��ال  يف  الجتهاد  تن�ضيط  على  العمل   

والبحوث واملقالت املعمقة يف جمال الفقه والق�ضاء والت�ضريع.

y  ،العدل كتابات  تاأ�ضيل  وك��ذا  املحاكم،  يف  والتوثيقات  الأح��ك��ام  �ضيغ  بتطوير  العناية 

وتطوير قوالبها الكتابية مبا يتفق وال�ضوابط القانونية وال�ضرعية.

y  الق�ضاء تطوير  يف  ت�ضهم  التي  وال��درا���ض��ات  بالبحوث  العامة  والنيابة  املحاكم  اإم���داد 

واأ�ضاليبه واإجراءاته.

y  توثيق اأن�ضطة املعهد وما يقام فيه من دورات، ون�ضر ما يلقى فيه من حما�ضرات بغية

الإ�ضهام يف التقييم الفني لأعمال الق�ضاء.

y  املعاهد م��ن  ونظرائه  الق�ضائي  دب��ي  معهد  ب��ني  والفكرية  العلمية  ال�ضالت  توطيد 

اخلليجية والعربية والعاملية.

y  اإطار القانون، ل�ضيما ما يخت�ص منها بدولة معاجلة الق�ضايا الإن�ضانية املعا�ضرة يف 

الإمارات العربية املتحدة والعامل.

y  الإماراتي، من خالل املجتمع  اأو�ضاط  والق�ضائي يف  الفقهي  امل�ضتوى  رفع  الإ�ضهام يف 

اإمداده باأحدث الأبحاث القانونية، والدرا�ضات الق�ضائية، و�ضروح القانون.
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قواعد الن�ضر

y  اأن تكون البحوث والدرا�ضات يف اإطار ما يعنى به املعهد من درا�ضات قانونية وق�ضائية 

ذات الطابع العملي، وكذا التعليق على الأحكام القانونية، على اأن تت�ضم بالعمق والرثاء 

املعريف.

y .اللتزام باأ�ضول البحث العلمي وقواعده العامة، ومراعاة التوثيق العلمي الدقيق

y  به ويرفق  الطباعية،  الأخطاء  من  مراجعته  بعد  ن�ضختني،  يف  مطبوعاً  البحث  يقدم 

ن�ضخة من الوعاء الإلكرتوين املطبوع من خالله.

y  الرتقيم م��راع��اة  م��ع  والنحوية،  اللغوية  الأخ��ط��اء  م��ن  خالياً  البحث  يكون  اأن  يجب 

املتعارف عليه يف الأ�ضلوب العربي، و�ضبط الكلمات التي حتتاج اإىل �ضبط، وتقوم هيئة 

التحرير باملراجعة اللغوية والتعديل مبا ل يخل مبحتوى البحث اأو م�ضمونه.

y  ،اأن ل يكون البحث قد �ضبق ن�ضره على اأي نحو كان، اأو مت اإر�ضاله للن�ضر يف غري املعهد

ويثبت ذلك باإقرار بخط الباحث وتوقيعه.

y  يلتزم الباحث بعدم اإر�ضال بحثه لأي جهة اأخرى للن�ضر حتى ي�ضله رد املعهد ب�ضالحية

بحثه للن�ضر من عدمه.

y  ،الهاتف ورق��م  بالتف�ضيل  وعنوانه  العلمية،  �ضريته  ع��ن  بنبذة  بحثه  الباحث  يرفق 

والفاك�ص )اإن وجد( والربيد الإلكرتوين.

y :يراعى عندكتابة الهوام�ص ما يلي

الكتب: املوؤلف، عنوان الكتاب )دار الن�ضر، مكان الن�ضر، �ضنة الن�ضر(، ال�ضفحة.- 

الدوريات: املوؤلف، عنوان البحث، ا�ضم الدورية، العدد )مكان الن�ضر، �ضنة الن�ضر(، - 

ال�ضفحة.
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y  تخ�ضع البحوث التي ترد اإىل املعهد للتقومي والتحكيم من قبل املخت�ضني للحكم على

من  للن�ضر  �ضالحيتها  ثم  ومن  عر�ضها،  طريقة  و�ضالمة  وقيمتها  وجدتها  اأ�ضالتها 

عدمه.

y  يلتزم الباحث باإجراء تعديالت املحكمني على بحثه وفق التقارير املر�ضلة اإليه، وموافاة

املعهد بالن�ضخة املعدلة.

y  لدولة والق�ضائية  القانونية  بالتحليالت  املرتبطة  للبحوث  الن�ضر  اأول��وي��ة  ت��ك��ون   

الإمارات العربية املتحدة، وكذا تاريخ و�ضول البحث اإىل هيئة التحرير.

y .مينح كل باحث خم�ص ع�ضرة ن�ضخة من ال�ضل�ضلة املحتوية مل�ضمون بحثه

y .مينح املعهد مكافاأة مالية لالأبحاث التي تتقرر �ضالحيتها للن�ضر ويقوم املعهد بن�ضرها

y  ت�ضبح البحوث والدرا�ضات املن�ضورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي، ول يحق للباحث اإعادة

ن�ضرها يف مكان اآخر دون احل�ضول على موافقة كتابية من املعهد.

y  للمعهد احلق يف ترجمة البحث اأو اأجزاء منه ومبا ل يخل مبحتوى البحث اأو م�ضمونه

متى اقت�ضت الظروف ذلك ومبا ل يخل بفحوى املادة العلمية.
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اإجراءات الن�ضر

y . تر�ضل البحوث والدرا�ضات با�ضم رئي�ص التحرير

y .يتم اإخطار الباحث مبا يفيد ت�ضلم بحثه خالل اأ�ضبوعني من تاريخ الت�ضلم

y  ير�ضل البحث اإىل ثالثة حمكمني من ذوي الخت�ضا�ص يف جمال البحث بعد اإجازته

تاريخ  من  اأ�ضابيع  اأربعة  تتجاوز  ل  م��دة  يف  التحكيم  يتم  اأن  على  التحرير،  هيئة  من 

اإر�ضال البحث للتحكيم.

y  يخطر الباحث بقرار �ضالحية البحث للن�ضر من عدمه خالل �ضهرين على الأكرث من

تاريخ ت�ضلم البحث.

y  يف حالة ورود مالحظات من املحكمني، تر�ضل املالحظات اإىل الباحث لإجراء التعديالت

الالزمة، على اأن تعاد خالل مدة اأق�ضاها �ضهر.

y  ،اأو عدمه للن�ضر،  بالقرار حول �ضالحيتها  البحوث  اأ�ضحاب  الأح��وال يخطر  كل  ويف 

اإىل هيئة  البحث  تاريخ و�ضول  اأ�ضهر من  اأربعة  تتجاوز  الن�ضر يف مدة ل  وك��ذا ميعاد 

التحرير.

y .اأ�ضول البحوث التي ت�ضل اإىل املعهد ل ترد �ضواء ن�ضرت اأو مل تن�ضر
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قائمة اإ�شدارات دار ن�شر معهد دبي الق�شائي

 منظومة الت�ضريعات العقارية يف اإمارة دبي.. 1

 قانون الأحوال ال�ضخ�ضية لدولة الإمارات العربية املتحدة.. 2

 قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية.. 3

 قانون الإجراءات اجلزائية لدولة الإمارات العربية املتحدة.. 4

 قانون الإجراءات املدنية.. 5

 قانون املعامالت املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة.. 6

 قانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية.. 7

 قانون ال�ضري واملرور لدولة الإمارات العربية املتحدة.. 8

 قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية املتحدة.. 9

 قانون املعامالت التجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة.. 10

 تنظيم عالقات العمل وتعديالته والت�ضريعات الفرعية ال�ضادرة لتنفيذ اأحكامه.. 11

العربية . 12 الإم����ارات  دول��ة  ق��وان��ني  يف  القت�ضادية  الأن�ضطة  ب�ضاأن  اجلنائية  املنظومة   

املتحدة)اأكرث من 75 قانون احتادي وحملي(.

 قانون ال�ضركات التجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة.. 13

 قانون الإفال�ص.. 14

�شل�شلة كتيب اجليب لت�شريعات وقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة

 قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة. 1

 قانون الإجراءات املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة. 2

 قانون الإجراءات اجلزائية لدولة الإمارات العربية املتحدة. 3

 قانون الأحوال ال�ضخ�ضية لدولة الإمارات العربية املتحدة. 4

 قانون ال�ضري واملرور لدولة الإمارات العربية املتحدة. 5

 قانون املعامالت املدنية لدولة الإمارات العربية املتحدة. 6

�شل�شلة الت�شريعات والقوانني لدولة الإمارات العربية املتحدة
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 قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية املتحدة. 7

 قانون الإفال�ص لدولة الإمارات العربية املتحدة. 8

 قانون تنظيم عالقات العمل . 9

١١(قانون املعامالت التجارية
�شل�شلة الدرا�شات والبحوث القانونية والق�شائية 

 قانون ال�ضركات التجارية يف �ضوء اأحكام حمكمة متييز دبي واملبادئ القانونية ال�ضادرة عنها . 1

- القا�ضي د. جمال ال�ضميطي.

 اأعمال النيابة املدنية :تطورها واخت�ضا�ضاتها - امل�ضت�ضار / عبداهلل كليب.. 2

التمييز . 3 حمكمة  باأحكام  معززاً  الإماراتي  ال�ضخ�ضية  الأح��وال  لقانون  وفقاً  احل�ضانة  اأحكام   

بدبي - الأ�ضتاذ الدكتور حممد ال�ضويني.

 اأبحاث موؤمتر قانون املعامالت املدنية )14بحثاً حمكماً يف قانون املعامالت املدنية الإماراتي( . 4

- نخبة من الأ�ضاتذة وخرباء القانون.

 العملي يف ال�ضيك - الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف غنام.. 5

 النظام القانوين للوكيل الإلكرتوين- الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف غنام.. 6

 اتفاق التحكيم يف �ضوء اأحكام الق�ضاء الإماراتي وم�ضروع القانون الحتادي يف �ضاأن التحكيم . 7

يف املنازعات التجارية - اأ.د. ال�ضهابي ال�ضرقاوي.

 اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل- الأ�ضتاذ الدكتور حممد اأبوزيد.. 8

 ال�ضروط املقرتنة بعقد النكاح وتطبيقاتها : درا�ضة تاأ�ضيلية وحتليلية يف �ضوء اأحكام قانون . 9

الأحوال ال�ضخ�ضية الإماراتي - الأ�ضتاذ الدكتور حممد ال�ضويني.

 برامج املعلومات طبيعتها القانونية والعقود الواردة عليها - اأ.د. مدحت عبدالعال.. 10

 الدليل العملي يف اإدارة وتنفيذ العمليات التدريبية - اأ. في�ضل القرعان.. 11

 مدى اخت�ضا�ص الق�ضاء مبنازعات عقد الحرتاف الريا�ضي - املحامي عبدالرزاق �ضفلو.. 12

 �ضرح قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة الإمارات العربية املتحدة املر�ضوم بالقانون . 13

الحتادي رقم 5 / 2012 - الكتاب الأول - الدكتور عبدالرازق املوايف.

 الخت�ضا�ص اجلنائي للمحاكم القت�ضادية واأثره يف حماية اقت�ضاد ال�ضوق : درا�ضة مقارنة - . 14

الدكتور حازم اجلمل.
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 �ضرح قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات لدولة الإمارات العربية املتحدة املر�ضوم بالقانون . 15

الحتادي رقم 5 / 2012 :الكتاب الثاين - الدكتور عبدالرازق املوايف.

الإم��ارات��ي . 16 ال�ضخ�ضية  الأح���وال  قانون  م��واد  يف  عملية  وت�ضاوؤلت  لإ�ضكاليات  قانونية  حلول   

)تفاعل ت�ضريعي- ق�ضائي- فقهي( - الأ�ضتاذ الدكتور حممد اأبو زيد.

 النظام القانوين لتحول ال�ضركات: درا�ضة مقارنة بني القانون الإماراتي وامل�ضري والفرن�ضي . 17

- اأ.حم�ضن �ضيف قائد.

100 �ض��وؤال و100 ج��واب ح���ول التحكيم التج����اري مع ملحق يف بع�ص الفتاوى والقرارات املجمعية . 18

والتفاقيات الدولية والإقليمية ال�ضادرة يف جمال التحكيم - د. عبدال�ضتار اخلويلدي.

والإماراتية . 19 امل�ضرية  الت�ضريعات  بني  مقارنة  التاأمني:درا�ضة  عقد  اإب��رام  يف  الو�ضاطة  اأحكام   

والفرن�ضية - اأ.د. مدحت عبدالعال.

�شل�شلة الر�شائل العلمية لأبناء دولة الإمارات

 النظام القانوين للتحكيم الإلكرتوين يف التجارة الإلكرتونية - اأ. رفعت ف�ضل الراعي.. 1

طبيعة الرقابة على د�ضتورية القوانني واإطارها املو�ضوعي يف د�ضتور دولة الإم��ارات العربية . 2  

املتحدة - اأ. علي جمعة الكتبي.

 امل�ضوؤولية اجلنائية عن جرائم تلويث البيئة )درا�ضة مقارنة( - املحامية حوراء مو�ضى.. 3

 احِليل الفقهية وبيع التوّرق بني الفقه الإ�ضالمي والقانون - القا�ضي الدكتورجا�ضم احلو�ضني.. 4

 النظام القانوين لعقد اقت�ضام الوقت »درا�ضة مقارنة« - القا�ضي د. خ�ول�ة عل�ي العب�دويل.. 5

�شل�شلة موؤلفات رجال الق�شاء والعدالة

 دليل الدعوى يف قانون ر�ضوم املحاكم - القا�ضي �ضمري فايزي.. 1

 الب�ضيط يف التحكيم - القا�ضي عبداللطيف العلماء.. 2

 التمييز واإع��ادة النظر يف قانون الإج��راءات اجلزائية لدولة الإم��ارات وق�ضاء حمكمة متييز . 3

دبي - امل�ضت�ضار حممد نبيل ريا�ص.

 �ضرح قانون الإجراءات اجلزائية لدولة الإمارات العربية املتحدة معززاً باأحكام املحاكم العليا . 4

- امل�ضت�ضار د.ح�ضن عرب.
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ال�ضريعة الإ�ضالمية والقوانني متالزمة داون وم�ضوؤولية . 5 اأ�ضحاب الحتياجات اخلا�ضة بني   

متويل الرقابة عليهم - القا�ضي ماهر �ضالمة.

 اأحكام جرائم التزوير التقليدي والإلكرتوين - القا�ضي ماهر �ضالمة.. 6

 �ضوؤال وجواب يف التحكيم التجاري - القا�ضي خليل م�ضطفى.. 7

 �ضرح قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة معلقاً عليه . 8

باأحكام املحاكم العليا يف الدولة - القا�ضي م�ضطفى ال�ضرقاوي.
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