
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 مـــدى جـــواز رجــوع املـؤمن على الغـــير املســئول عـــن الضـــرر في عــــقد التــأمين

 



 الشكر والتقدًر

 

اللهــــــــــــــا لــــــــــــــك افيهــــــــــــــد لهــــــــــــــدا   يــــــــــــــرا    ــــــــــــــ  م  ر ــــــــــــــ    ــــــــــــــ   ملــــــــــــــ  الســــــــــــــهوا  وملــــــــــــــ   ر   وملــــــــــــــ  

مــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ ع مــــــــــــــــن هــــــــــــــــ      ــــــــــــــــد   لهــــــــــــــــد  ر ــــــــــــــــ  و  ــــــــــــــــكر  علــــــــــــــــى  ن ٌســــــــــــــــر   ــــــــــــــــي   هــــــــــــــــ    ــــــــــــــــ ا 

 ال هل على الوج  ال ي  رجو  ن  رض ى ب  عن .

هين   مـــــــــــــــــــــ  الغ ل ـــــــــــــــــــــ  ووالـــــــــــــــــــــدي امل لـــــــــــــــــــــا  ول واملر ـــــــــــــــــــــ    ول مـــــــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــــــكرع الوالـــــــــــــــــــــدًن الكـــــــــــــــــــــٍر

الـــــــــــــــــــــ ي   ركلـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــى   ـــــــــــــــــــــر   زوج ـــــــــــــــــــــ  و ـــــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــــو      ـــــــــــــــــــــكرا علـــــــــــــــــــــى  عهكـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــ ر ا 

 و قدًر ا لل لا و  ل  

 

ومشــــــــــــــرفي ال   ـــــــــــــــل ثــــــــــــــا   وجــــــــــــــ  ب لشــــــــــــــكر   ــــــــــــــى مــــــــــــــن رعــــــــــــــ      ل ــــــــــــــ  فــــــــــــــي الــــــــــــــد توراع    ــــــــــــــت  ي 

علــــــــــــــــــى  -  ــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــ  ى -  ــــــــــــــــــت   الــــــــــــــــــد تور  مل ــــــــــــــــــ  ي  ــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــدًن   الــــــــــــــــــ ي لــــــــــــــــــ  ال ضــــــــــــــــــل

ال حــــــــــــــا وال  لــــــــــــــا مــــــــــــــ   ــــــــــــــ ن املو ــــــــــــــوع علوا ــــــــــــــ  و كــــــــــــــر    ــــــــــــــى  ن  ــــــــــــــ ر   رولــــــــــــــ    لــــــــــــــ  منــــــــــــــ  

 الشكر  ل  والتقدًر وال ر  ن.

 

ـــــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــــى جه ـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــ      الكـــــــــــــــــــرا  فـــــــــــــــــــي  ل ـــــــــــــــــــ  القـــــــــــــــــــ  ون ج م ـــــــــــــــــــ   و  وجـــــــــــــــــــ  ب لشـــــــــــــــــــكر افلٍس

 ال ًن لها ال ضل في   ل ه  و كوٍن  في مختلف مرالل التدّرج.  1ئرافلسا

 

ن فــــــــــــــــي فللـــــــــــــــ  املل كشــــــــــــــــ   ــــــــــــــــل فـــــــــــــــي  ــــــــــــــــ ا ال ـــــــــــــــو    ـــــــــــــــى   ــــــــــــــــ      املـــــــــــــــوكٍر و  قـــــــــــــــد   شـــــــــــــــكري افلٍس

رئ  ـــــــــــــــــ  و عضـــــــــــــــــ   لت ضـــــــــــــــــلها علـــــــــــــــــي بق ـــــــــــــــــول مل كشـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ ع   رولـــــــــــــــــ    هـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــل لســـــــــــــــــد 

ا  ن  للهـــــــــــــــــ  و قــــــــــــــــــوٍا م وجهــــــــــــــــــ  و ب  ـــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــوا ن الق ـــــــــــــــــور    ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــ ئ     الكــــــــــــــــــٍر

ث ب ا عن   يرا. ًُ 

 

للتــــــــــــــــــأمين  GAMو ال   ســــــــــــــــــ ى الشــــــــــــــــــكر ل  ــــــــــــــــــت   لــــــــــــــــــ ج محهــــــــــــــــــد  لهــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــدًر ال ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــر   

 ال ي  تح  ي  بواب وزو    بخ ر   و وج     .  
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 ُمػػقػػػػػػػّدمػػػػة 
مجتمعات ومنذ وجودهػا تعػعإ إلػإ يمانػس ن عػ ا مػف االطػار التػا تي ػددها  ػا إف ال        

عػػتمت ا وشناػػ اا وسػػاف عػػ نل ا  ػػا ذلػػؾ تػػممنف اان ػػس والممتلسػػات مػػف اليػػوادث والسػػػوارث 

ف ساف هذا التػممنف قػد التل ػت هػورر ش ػر اازمنػسا و نظػرا للتطػورات  التا قد تتعرض ل اا وا 

تسنولوجنػػػػا والهػػػػناشاتا انتاػػػػرت االطػػػػار وااضػػػػرار وزاد الضػػػػلمس للمجتمعػػػػات و ػػػػدلوؿ ال

يجم ػػاا  هػػار للتػػممنف دور م ػػـا لاهػػس شنػػدما تتع وػػد اليػػوادثا ون نعػػرؼ المعػػؤوؿ شن ػػاا 

ف شيرؼ وجدنار  ا يالس إشعارا مما ع ب تيون  ا المعؤولنس المدننػس التػا  عػد أف سانػت  وا 

آلفا ضػػماف ج ػػر ااضػػرار ون ن م ػػا ت ػػدؼ إلػػإ التعػػونض ش ا ػػا للمعػػؤوؿا أهػػ   هػػد  ا ا

 1لطم المعؤوؿ. 

وللوقانػػػػػس مػػػػػف تلػػػػػؾ اليػػػػػوادث وت عات ػػػػػا أهػػػػػ   ش ػػػػػد التػػػػػممنف مػػػػػف ضػػػػػرورنات الينػػػػػاة        

المعاهرةا ون ـو التممنف شلإ آلنس م ادها ضماف ااضرار التا نييتمؿ أف تهنب المؤمف لػ  

ؿ أقعػػػاط تػػػممنف نت اضػػػاها مػػػف لػػػتؿ  تػػػرة معننػػػس نتيمػػػؿ  ن ػػػا المػػػؤمف ت عػػػات اللطػػػرا م ا ػػػ

المػػؤمف ل ػػـا  ػػ ف يػػدث الضػػرر وجػػب شلػػإ المػػؤمف التعػػونضا  ينػػث نػػتـ تهػػين  التػػوازف 

  شػػادة المضػػرور إلػػإ اليالػػس التػػا سػػاف م روضػػا  2الػػذا التػػؿ وأيهػػدر نتنجػػس وقػػوع الضػػررا

                                                 
1
ا المؤععػػػس الجامعنػػػس 1جن نػػػؼ  ننػػػاا المطػػػوؿ  ػػػا اػػػرح ال ػػػانوف المػػػدنا ال رنعػػػاا ترجمػػػس إ ػػػراهنـ اػػػمس الػػػدنفا ط - 

وقػػد تيػػدث المؤلػػؼ مطػػون شػػف  سػػرة أ ػػوؿ وانػػدمار المعػػؤولنس المدننػػس شلػػإ يعػػاب اانظمػػس  35اص 2011للناػػرال نافا 
  .الجدندة  التعونض

2
منس سلمس المعػؤولنس للدنلػس شلػإ المؤالػذة والمياعػ س ولسػن ـ اعػتعملوا أل اظػا ألػر  مػف لـ نعتعمؿ    اء الارنعس اإلعت - 

ذلػػؾ الضػػماف أو التضػػمنف والورامػػس والتوػػرنـا سمػػا أف نظرنػػس المعػػؤولنس  معناهػػا ال ػػانونا لػػـ تسػػف  معرو ػػس  اعػػم ا ولسن ػػا 



 
2 

وم ا ػؿ الضػرر الػذا أهػاب  يػؽا  ػالتعونض هػو عا أف نسوف شلن ا لو لػـ ن ػا الضػرروميتوق  

المضػػػػرورا ولمػػػػا سػػػػاف الضػػػػرر نتممػػػػؿ  ػػػػا انشتػػػػداء شلػػػػإ يػػػػؽ أو مهػػػػليس للمضػػػػرور  ػػػػ ف 

  .1التعونض نتممؿ  التالا  ا إزالس أمر انشتداء

ػػد المػػؤمف لػػ  إيػػداث اللطػػر للتػػر           و ظ ػػور التػػممنف ظ ػػر ماػػسؿ الم ػػامرةا وهػػو تعم 

  ال  ػػ  والتاػػرناا ولػػذلؾ  واعػطس التػػممنفا لاهػػس  ػػا تممننػات ااضػػرارا اامػػر الػػذا ت طػف لػػ

 رز م دأ اله س التعونضنس الذا ن دؼ إلإ شدـ العماح  للمؤمف ل  المضرور  ػمف نت اضػإ  

ن أشت ػر ذلػؾ إمػراء  ػت عػ با  نيمنػا شػف المػؤمف  تعونضا زائدا شف قنمػس الضػرر الياهػؿ وا 

مػػػس لػػػ  أف نيهػػػؿ شلػػػإ تعونضػػػنف لػػػن س الضػػػررا سمػػػا نن وػػػا أف ن نتجػػػاوز التعػػػونض ال ن

ال علنػػس للضػػرر الػػذا ليػػؽ  ػػالمؤمف لػػ ا و ػػا ن ػػس التوجػػ  إذا مػػا تعػػ ب الونػػر  ضػػرر مػػؤمف 

ل  دشو  أعاعػ ا ش ػد  األكلى شلن ا ساف للمؤمف ل  المضرور وعنلتاف  نعت اء التعونض : 

التػػػممنف و  ػػػا نرجػػػا شػػػؿ المػػػؤمفا ينػػػث نلتػػػـز المػػػؤمف  تعػػػونض المػػػؤمف لػػػ  شمػػػا لي ػػػ  مػػػف 

 أضرارا إن إذا ساف اللطر معت عد مف التوطنس أو ع ط يؽ المؤمف ل   ا التعونض.

                                                                                                                                                         

تػزاـ  تعػونض مػالا شػف ضػرر الونػرا ننظػر وه ػس معرو س  مضمون ا ون ا ل ا الضماف  ا ال  ػ  اإلعػتماا والضػماف هػو ال
 19ا ص 2008ادار ال سرا دماؽا اإلعتماالزينلاا نظرنس الضماف أو أيساـ المعؤولنس المدننس والجنائنس   ا ال    

-Yvonne lembert.faivre , .le droit du dommage corporel ,.systemes dindemnisation,.édition 

dalloz.1990 ,p5 

تيػػدث  ػػا مؤل ػػ   الت هػػنؿ شػػف ملتلػػؼ اانظمػػس ال انوننػػس ااورو نػػس التػػا تعنػػإ  ػػالتعونض شػػف ااضػػرار الجعػػدنسا  ينػػث
لاهػػس اليدنمػػس من ػػا ممػػؿ اامػػراض الط نػػس الناتجػػس شػػف انيتسػػاؾ  المجػػاؿ الهػػياا وسػػذا ااضػػرار التسنولوجنػػس ومعػػؤولنس 

 تجػػس شػػف يػػوادث الن ػػؿ ا سمػػا تعػػرض سػػذا ااضػػرار الجعػػدنس الناالمنتجػػنفا وسػػذا معػػؤولنس الهػػناشننف شػػف ألطػػار التلػػوث و 
 .شف أشماؿ العنؼ ال ردا واإلرهاب ضرار الجعدنس الناتجسلأل

إ راهنـ الدعوقا أ و اللنؿا تعونض الضرر  ا المعؤولنس المدننسادراعس تيلنلنس لت دنر التعونضا مط وشات جامعس  - 1
 13اص 1995السونتا 
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  ػػا دشػػو  ألػػر  نملس ػػا المػػؤمف لػػ  المضػػرورا ت ػػـو شلػػإ قواشػػد  الثانيػػةأمػػا الوعػػنلس       

 1ولنس المدننسا وشلإ أعاس هذر الدشو  نطالب المؤمف ل  ميع ب الضرر  التعونض.المعؤ 

المدننػسا   نػ  ن نيعػم  للونػر ميعػ ب  سو ذلؾ   ف المؤمف ل  إذا التػار الرجػوع   المعػؤولن    

الضػػرر التنهػػؿ مػػف واج ػػ   ػػا التعػػونض   عػػ ب وجػػود ش ػػد التػػممنفا اف المعػػؤولنس المدننػػس 

ا و التالا إف ايتناط المؤمف ل  ضينس الضرر  ع در للتممنف ن ني ػدـ يهػانس مف النظاـ العاـ

للمعػػػؤوؿ شػػػف الضػػػررا سمػػػا أنػػػ  لػػػنس للمػػػؤمف التػػػذرع  المعػػػؤولنس المدننػػػس لتمتنػػػاع شػػػف أداء 

إلتزام  الع دا المتممؿ  ا تعونض المؤمف لػ ا  معػؤولنس الونػر معػ ب الضػرر ن تػؤمر شلػإ 

لػ   ػالمؤمفا والتػا نيسم ػا ش ػد التػممنف الػذا نرتػب التزامػات شلػإ  العتقس التا تر ط المؤمف

سػػت طر نػػ ا لػػذلؾ  ػػالمؤمف معػػؤوؿ شػػف د ػػا التعػػونض للمػػؤمف لػػ ا ر ػػـ تي ػػؽ الضػػرر   عػػؿ 

 2الونر.

و ػػا الوالػػب شملنػػا  ػػ ف المػػؤمف لػػ   نعػػتو ا تعونضػػ  مػػف المػػؤمفا اف التعػػونض مضػػموف 

لػ  ش ػد التػممنف ل ػذا الوػرضا و ػا هػذا ال ػرض سػذلؾ والمؤمف ذو متئس مالنػسا واف المػؤمف 

عن  إ الونر المعؤوؿ متنهت شف معؤولنت  ولف نياعب شلإ لطئ  وهذا مناؼ لم تضػنات 

 3العدالس وال انوف.

                                                 
1

  - Pierre guiho . les recours contre lauteur dun dommage ouvrant droit aune indemnité dassurance. 

Edition domat,1935 . P 8 
2

 -  Constant Elishbberg, risqué et assurance de responsabbilité civile, 4 em edition, largus 

editions,2002 ,  p 81 
 

3
المػػؤمف ال ػػرا  ػػا الرجػػوع شلػػإ الونػػر المعػػؤوؿ شػػف اليػػادث المػػؤمف منػػ ا دار ش ػػد العزنػػز المرعػػا يمػػودا مػػد  يػػؽ - 

 5ا ص 1998الن ضس العر نسا ال اهرة 
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أمػاـ هػػذا الوضػػا وهػػو منػػا المػؤمف لػػ  مػػف ت اضػػا تعونضػػا أسمػر مػػف ضػػرررا وسػػذا منػػا      

لنسا اتجػ  ال  ػ  وال ضػاء ومػف  عػدر التاػرنا إلػإ الونر مع ب الضرر مف اإل تت مف المعؤو 

إيتؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل  للرجوع شؿ الونر ميعػ ب الضػررا   مجػرد ت اضػإ المػؤمف لػ  

تعونضػػػ  مػػػف المػػػؤمفا نملػػػذ هػػػػذا االنػػػر دشػػػاو  المػػػؤمف لػػػػ  تجػػػار الونػػػر ميعػػػ وب الضػػػػررا 

نضػنفا  اإلضػا س إلػإ ذلػؾ  نعتعمل ا لهالي ا    ذا عنيمنا المؤمف ل  مف اليهوؿ شؿ تعو 

منػػا إ ػػتت الونػػر ميعػػ وب الضػػرر و  ائػػ  دوف معػػاءلس ومياعػػ س شلػػإ مػػا ارتس ػػ  مػػف أضػػرارا 

ن ػػدو للوهلػػس ااولػػإ أف هػػذا اليػػؿ وهػػو نظػػاـ اليلػػوؿ  ػػا التػػممنف نيي ػػؽ تط نػػؽ العدالػػس   ػػنف 

ؤمف لػ  ماسلس ميعاءلس الونر معػ ب الضػرر شلػإ أعػاس المعػؤولنس المدننػسا وج ػر ضػرر المػ

مػػػا منعػػػ  مػػػف اإل ػػػادة واإلمػػػراء شلػػػإ يعػػػاب ضػػػررر  عػػػ ب الجمػػػا  ػػػنف تعػػػونض المعػػػؤولنس 

 1وتعونض التممنفا وهو ما ت نار أ لب مارشا التممنف يالنا  اللهوص تممنف ااضرار.

                                                                                                                                                         

ا مناػػورات اليل ػػا الي وقنػػسا 1مهػػط إ ميمػػد الجمػػاؿا أهػػوؿ التػػممنفا دراعػػس م ارنػػس للتاػػرنا وال  ػػ  وال ضػػاءا ط -ًينظررز 
ا وقػػػد  هػػػؿ المؤلػػػؼ  ػػػا قضػػػنس تضػػػارب مهػػػال  سػػػؿ مػػػف طر ػػػا العملنػػػس التممنننػػػسا وتعػػػدد مهػػػادر   460 اص1999

 .التعونض أماـ المؤمف ل  المضرور و ماسلس  تدالل ا
1

ؤوؿ شف الضررا مجلس سرنـ ساظـ ا ونارنماف جمنؿ نعمسا الجوانب ال انوننس والعملنس لرجوع المؤمف شلإ الونر المع - 
 276العراؽا ص   دوف عنس نارا انقتهادنس واندارنساـ الورا للعلو 

إاساؿ مد  اعتطاشس المعؤولنس ال ردنس  ا ت دنـ التعونض السا ا للمضرور لاهس ااضرار  وليد اآلف قد   ا مطرويا-
تطورات أدت الضلمس  سانن جار النوواا أو ااضرار الناتجس شف اا ذنس المعدلس جننناا أو أضرار يوادث المرورا هذر ال

إلإ ظ ور ما نعمإ  جماشنس التعونضا ينث نسوف الملتـز  ن ا  التعونض ذمس ألر  شامس أو جماشنس أو اشت ارنس  نر 
ال رد مييدث الضررا   ف وجد ذمة  إلإ جانبالقانكف أك العقد، ذمس مييدث الضررا تتيمؿ ضلامس التعونضات  يسـ 

شلإ الذمس الجماشنس التا يددها ال انوف أو انت اؽا إذ ترجا الذمس الجماشنس شلإ هذا االنر  ت نمسف ل  إل اء التعونض 
 لإلعت اضس  ا هذر الن ااات ال   نس ننظر : الذمس اللاهس

Constant Elishbberg, risqué et assurance de responsabbilité civile, 4 em edition, largus editions,2002 ,  p 81- 
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إن أنػػ  و ػػػالتعمؽ  ػػػا هػػػذا اليػػػؿ التاػػػرنعاا نجػػػد هنػػػاؾ ماػػػسلس قائمػػػسا  ينػػػث أف اػػػرسس      

عونض المؤمف ل ا   تؤدا إلتزام ا  موجب ش د تممنف أ رمػ  المػؤمف لػ  التممنف تتيمؿ ش ئ ت

 عػػعا وايتنػػاط معػػ ؽ منػػ ا إن أف اػػرسس التػػممنف وشلػػإ أعػػاس نظػػاـ اليلػػوؿ ت يػػؿ  ميلػػ   ػػا 

مواج ػػس الونػػر معػػ ب الضػػررا وم ااػػرة تعػػترد  الاػػرسس  ػػالنمنف مػػا عػػ ؽ أف د عتػػ   النعػػػارا 

ػػؿ أنػػ س لعػػارةا  ػػؿ وقػػد يهػػلت شلػػإ مزنػػس   ػػدوف مي ا ػػؿا  ػػا  تسػػوف قػػد يمػػت ن عػػ ا مػػف تيم 

يػػنف قػػد تل ػػت أقعػػاطا مػػف شػػدد س نػػر مػػف  المػػؤمف ل ػػـا إف هػػذا اليػػؿ لػػـ نعػػلـ مػػف انت ػػادات 

ينػث ن ػوؿ ال    الذا نر  معظم  أف هناؾ تعارضػا  ػنف م ػادئ نظػاـ اليلػوؿ ونظػاـ التممنفا

اعػترجاع أدائػ  الع ػدا شػف طرنػؽ  ( " إف إهرار المؤمف شؿL.Caronnierال  ن  سار ونا )

 1. "كالمقامر الخاسر الذم يطالب باسترداد ما خسرهاليلوؿ نسوف 

مػػػػف الهػػػػعب تهػػػػور مػػػػن   ائػػػػدة اليلػػػػوؿ لاػػػػلص عػػػػد د دننػػػػ  اللػػػػاص) اػػػػرسس  ينػػػػث      

التػػممنف(ا  ػػاليلوؿ ن تػػرض  نػػ  وجػػود دنػػف وايػػد مػػا وجػػود مػػدنف أهػػلا وهػػو الػػذا ن ػػا شلنػػ  

الن ائا للدنفا  ا يػنف نجػد  ػا التػممنف دننػاف ملتل ػا المهػدرا أيػدهما ناػم مػف ش ػد  الع ئ

التػػػممنفا واآللػػػر نػػػتؤ شػػػف المعػػػؤولنس المدننػػػسا والمػػػؤمف شنػػػد قنامػػػ    لتزامػػػ   عػػػداد التعػػػونض 

 2نعت ر هو المتيمؿ الن ائا لدنن .

 و  ذا نطرح  ا هذر الدراعس اإلاسالنس الرئنعنس التالنس: 
                                                 

 16ا ص 2007أارؼ جا ر العند ا ماستت اليلوؿ ال انونا للمؤمفا دار الن ضس العر نس للنارا مهرا - 1
2  -  Pierre guiho . les recours contre lauteur dun dommage ouvrant droit aune indemnité 

dassurance ,o p, p 26 

ا ص 2005ا 87الع ػادا اليلػوؿ ال ػانونا  ػا التػممنف ال يػراا مجلػس الرائػد العر ػا لأل يػاثا شػدد  وانظر سػذلؾ هػتح -
33 
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أحقية شركات التػمميف يػا الرعػكع  مػى الميػر ُمسػبب ال ػرر يػا  قػد التػمميف   ما مدل  

 كىؿ يمكف ا تبار ىذا الرعكع شرطا تعسفيا  

لن عػػ  معػ  ا وتمسػػف  ايتػاطشيػػووض  موجػب ش ػػد هػو الػػذا د ػا أقعػاط ا نعنػػا إف المػؤمف لػ  

 عػؿ ايتنػاط الونػر المعػؤوؿ سمنػ  تللػص مػف التزامػ   نجػد أف  ذلؾو ػ امف ج ر ضػررر  ن عػ 

 عػ ب تللػص مػف التزامػ   ػممواؿ ت اف المي للمؤمف ل   المؤمف التعونض د ا  ينث إذا اضينت 

 سنػػػؼ  )المػػػؤمف( ر ضػػرر المعػػػؤولنس المدننػػس  ػػػممواؿ الونػػرج  ػػػ)المػػؤمف(ا  ػػػ ذا لػػـ ن  ػػػؿ  ػػمف ني 

 .)المؤمف ل (؟ نت  ؿ أف نيج ر  ماؿ الضينس ن ع ا

إف الم هػػود  يلػػوؿ المػػػؤمفا هػػو عػػعا اػػػرسس التػػممنف إلػػإ اعػػػتن اء التعػػونض مػػف الونػػػر    

مع ب الضررا  اعتعماؿ دشو  المعؤولنس المدننس الم ررة للمؤمف ل  المضػرورا  نيػؿ ميلػ  

 ػػػػا هػػػػذر الػػػػدشو   مػػػػا  ن ػػػػا مػػػػف ضػػػػمانات و د ػػػػوعا ون نسػػػػوف هػػػػذا اليلػػػػوؿ إن  ػػػػا تممننػػػػات 

ا اػػػرسس التػػػممنف لتعونضػػػ ا أون للمػػػؤمف لػػػ  ق ػػػؿ اعػػػتعمال ا يػػػؽ ااضػػػرارا وناػػػترط أف تػػػؤد

 17اليلوؿا ونعود جذور اليلوؿ  ا مجاؿ التممنف إلػإ شػرؼ  ػا التػممنف ال يػرا منػذ ال ػرف 

م ػادر "منػا المػػؤمف لػ  الػػذا تػـ تعػػونض لعػارت  ال يرنػس  السامػػؿ مػف ق ػػؿ المػؤمفا أف نعػػتلـ 

 ػػػا اللعػػػارةا وانت ػػػاؿ هػػػذا اليػػػؽ منػػػ  إلػػػإ أا تعػػػونض آلػػػر مػػػف الاػػػلص المالػػػث المتعػػػ ب 

المؤمف وأه يت هذر ال اشدة جزء مػف ال ػانوف اننجلنػزا العػاـ م ػد التػممنف ال يػرا الهػادر 

 1748.1عنس 

                                                 
1
   -  Xavier Modor, La subrogation légale de l’assureur en vertu du Code civil Historique, 

développements et aspects procéduraux, mémoire du grade de maîtrise en droit , université de 

montréal, 2016 , p 2 
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 ممت شند ايف  ضاشس شلإ متف ع ننس متج س مػف  لػد إلػإ  لػد آلػر  ػ ف ال ضػاشس تسػوف   

ف ال ضػػاشس أو تضػػررهاا سػػاف شلػػإ مؤمنػس لػػد  اػػرسس تػػممنفا  ػ ذا يػػدث لطػػر أد  إلػػإ   ػدا

اػرسس التػامنف د ػا م لػت التعػونض إلػإ هػػايب ال ضػاشس )مػؤمف لػ (ا مػا تنػازؿ هػذا االنػػر 

للمػػؤمف شلػػإ ي ػػ  مػػف مطال ػػس الج ػػس التػػا تعػػ  ت  ػػا اليػػادثا وهسػػذا تيػػؿ اػػرسس التػػممنف 

ز العػ ننس ميؿ المؤمف ل   لمطال س الونر  التعونض وقد نسوف ال  طاف  ع ب إهمالػ  أو مج ػ

 ػػا مطولػػ  شػػف ش ػػد التػػممنف إلػػإ اليالػػس  boiter عػػ ب إهمػػاؿ الهػػنانسا وأاػػار ال  نػػ   واتنػػ  

التا تهاب  ن ا الع ننس  ا تهادـ  يرا نام شف لطػم ر ػاف عػ ننس ألػر  وقػاؿ إف المػؤمف 

 1ل  نجب أف نترؾ يننئذ دشاون  ضد الملطئ وضد مت وش  إلإ المؤمف.

ؤل ػػ  دشػػو  المعػػؤولنس  ػػا ن ػػؿ ال ضػػائا  ػػال ير أف اػػرسات الن ػػؿ وسػػذلؾ أ ورد جػػو نرا  ػػا م

ال يرا جرت شلإ وضا ارط  ا ومائؽ التممنف ن ضا  يلوؿ هػذر االنػرة ميػؿ المػؤمف لػ  

 ػػػا ي وقػػػ  ضػػػد الناقػػػؿ المعػػػؤوؿا  ػػػؿ نمسػػػف لل ضػػػاء أف نعػػػتللص اػػػرط اليلػػػوؿ مػػػف إرادة 

 ا الومن ػس شلػإ التػزاـ المػؤمف لػ   الطر نف الضمننسا ولذلؾ نعتنتج   عض الاراح مف النص

 2 ي ظ ي وق  ضد الونر مع ب الضرر.

                                                                                                                                                         

 311وقد  هلنا  ا ما نتعلؽ  الجذور التارنلنس ليلوؿ المؤمف أنظر ال هؿ المانا مف ال اب المانا لألطرويس ص  -
             

1
  2007انردف ا  ا1ا ط 2  اء   نؤ اسراا التممنف  ا التط نؽ وال انوف وال ضاءا نظاـ التممنفا دار الم ا س ا الجػزء  - 

 308ص 
ا أستػو ر 2ا شػدد 44شلػا جمػاؿ الػدنف شػوضا رجػوع المػؤمف شلػإ الونػر  اشػؿ الضػررا مجلػس الميمػاةا مهػر عػنس  - 2

   225ا ص 1960
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و عػػ ب اػػموؿ ومن ػػس التػػممنف ال يػػرا توطنػػس ال ضػػاشس إلػػإ  انػػس وهػػل ا إلػػإ المرعػػؿ        

إلنػػ  ولػػو سػػاف  عنػػدا شػػف مننػػاء الوهػػوؿ  المعػػا ات سل ػػا ماػػمولس  التػػممنف ال يػػراا و التػػالا 

اليػػوادث ال يرنػػس  ػػؿ يتػػإ المجػػاؿ ال ػػرا المػػتمـ للعػػ رنس   نطاقػػ  لػػـ نعػػد ن تهػػر شػػؿ توطنػػس

ال يرنػس ا لػذلؾ انت لػػت ال اشػدة العر نػػس التػا ت ػػر  ػاليلوؿ إلػػإ التػممنف ال ػػرا وأهػ يت تط ػػؽ 

 1شلإ جمنا تممننات ااضرار.

وق ؿ تنظنـ اليلوؿ تارنعنا سانت ارسات التممنف متعػودة شلػإ إنػراد اػرط اليلػوؿ  ػا        

نفا  تسونػػػت قناشػػػس لػػػد  المػػػؤمف ل ػػػـ  عػػػ ب مرسػػػزهـ الضػػػعنؼ  ػػػا الع ػػػد أف هػػػذا ش ػػػد التػػػمم

الارط ضرورا ومعتاد ومف م ادئ التممنفا ويدث ن اش قػانونا س نػر ننعػداـ أعػاس ي ن ػا 

لاػػرسات التػػممنف نعػػم  ل ػػا  ػػالرجوعا ينػػث ظ ػػرت مػػتث اتجاهػػات  ػػا انتجػػار ااوؿ اشتمػػد 

وذلػػؾ  انعػػتناد إلػػإ دشػػو  الهػػنس نرجػػا   ػػا المػػؤمف  المعػػؤولنس الت هػػنرنس سمعػػاس للرجػػوع

شلػػإ الونػػر المتعػػ ب  الضػػررا ذلػػؾ أف  عػػؿ الونػػر هػػو الػػذا أد  إلػػإ تي ػػؽ اللطػػر المػػؤمف 

 2من ا مما جعؿ التزاـ المؤمف يان  عد أف ساف التزاما ارطنا متوق ا شؿ تي ؽ اللطر.

ومن ػس التػممنف إن أنػ  و عػ ب شػدـ  وانتجار المانا اعتند إلإ ارط  اليلوؿ المضػمف  ػا     

تزامف د ا التعونض ما اليلوؿ اشت رر ال    يوالس يؽ ايتمالنس و ذلؾ تيع ب ضرار لمهػال  

المػػؤمف لػػ    ػػا تعػػم   ػػالرجوع شلػػإ الونػػر يتػػإ ق ػػؿ أف نعػػتو ا المػػؤمف لػػ  تعونضػػ ا مػػا 

                                                 
  ػػاء  76ميمػػد الهػػدنؽ المهػػراتاا م ػػدأ اليلػػوؿ  ػػا التػػممنف ال يػػراا مجلػػس الرائػػد العر ػػاا ن نوجػػد رقػػـ العػػددا ص  - 1

 311ا ؽا  ص   نؤ اسرا مرجا ع

أيمد ارؼ الدنفا ااعاس ال انونا لرجوع المؤمف شؿ الونر المعؤوؿ شف اليادثا تعلنؽ شؿ يسـ الميسمس السلنس  ا - 2
 222ا ص 1980ا م اؿ مناور  ا مجلس الي وؽ السونتنسا 21/04/1979الهادر  ا  79/1538ال ضنس رقـ 
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ذر الوضػػعنس العػػنئس رجػػوع اػػرسس التػػممنف  تعونضػػات ت ػػوؽ الم ػػالت التػػا د عت ػػا للمػػؤمف لػػ ا هػػ

للمػػػػؤمف لػػػػ  جعلػػػػت التاػػػػرنا نتيػػػػرؾ  ػػػػ قرار نظػػػػاـ اليلػػػػوؿ إذشانػػػػا لت ػػػػوؽ وعػػػػنطرت اػػػػرسات 

 1التممنف.

يلػػػوؿ المػػػؤمف ميػػػؿ المػػػؤمف لػػػ  اعػػػتنادا لنظرنػػػس الو ػػػاء مػػػا  وقػػػد نظػػػـ الماػػػرع الجزائػػػرا    

 ا2 مػػػف قػػػانوف تممننػػػات 118و مػػػادة  38 موجػػػب مػػػادة  قػػػانوف مػػػدنا و 261اليلػػػوؿ المػػػادة 

 ا والتا تمنا اليلوؿا  ػا تػممنف اااػلاص 61اليلوؿ  ا تممنف ااضرار ومادة  التا تيجنز

شلإ أعاس اله س التعونضػنس التػا تعػد م ػدأ سما ذسرنا عا  اا  نعتند منا  اليلوؿ مف جوازر 

مف النظاـ العاـ ن دؼ إلإ ت اد المضار س والم امرة  ا التممنفا ولػذلؾ نيع ػد تػممنف اااػلاص 

 ا3مننػػا ادلارنػػػا ون نيلاػػػإ  نػػػ  أف نضػػػارب المػػػؤمف لػػػ  شلػػػإ اللطػػػر لت ػػػا لتػػػامنف اااػػػناءتم

ولسف شند يدوث اللطر مف الونػر نتعػاءؿ شػف شتقػس هػذا االنػر  الهػ س التعونضػنس ؟ أن 

  ط شلإ العتقس  نف المؤمف والمؤمف ل   ؟ ألنس الونػر أجن نػا  اله س التعونضنس قاهرةتيعد 

 نمع  أمار ش د التممنف وم ادئ  ؟ شف الع د ون
                                                 

المعؤوؿ شف اليادث  ا نطاؽ التممنف ال را اللاصا دار الن ضس  انز أيمد ش د الريمافا الرجوع شؿ الونر  - 1
 73ا ص2001العر نسا مهرا 

الهادرة  ا  13ا المتعلؽ  التممنناتا والمناور  الجرندة الرعمنسا رقـ 1995جان ا  25الهادر  ا  07-95اامر   - 2
 . 2006 ن را  20الهادر  ا  04-06ا المعد ؿ  ال انوف 08/03/1995

3
مف نتائؤ اله س   لذا أنامر المارع ن نعد  ا رأنا اال انون ؿأا  انز أيمد ارؼ الدنف ا إذ نر  أف اليلو ر  - 

التعونضنسا اف اله س التعونضنس ت تهر   ط شلإ العتقس  نف المؤمف والمؤمف ل  الناائس شف ش د التممنف ون نمتد أمرها 
ذا اشت رنا رجوع  إلإ لارج نطاؽ هذا الع د و التالا   ن ا ن تؤمر  ا شتقس المؤمف ل   الونر المعؤوؿ شف اليادثا وا 

لإ ملال س أيساـ نهوص التا ت ر شالمؤمف شلإ الونر المعؤوؿ لنس مف نتائؤ اله س التعونضنس   ن  نجوز انت اؽ 
دار الن ضس ؽ التممنف ال را اللاصا المعؤوؿ   ا نطا اليلوؿ ا  انز أيمد ارؼ الدنفا الرجوع شلإ الونر

 27ص  2001مهرا االعر نس
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أهم ػػا منػػا  ت ػػدؼ ليمانػػس المػػؤمف لػػ  شلػػإ اليلػػوؿا اعػػتمناءاتو وضػػا اػػروط  لماػػرع قػػدإف ا

نتعاءؿ هؿ اعتو إ المػؤمف لػ  تعونضػ  السامػؿ  ولذلؾ يلوؿ المؤمف إن  عد عداد التعونضا

ج ػػػر ااضػػػرار ااد نػػػس وضػػػرر يتػػػإ نيرمػػػ  مػػػف دشػػػو  المعػػػؤولنس؟ وهػػػؿ تعػػػونض التػػػممنف ني 

  ت ونت ال رهس أو الر  ؟  

المؤمف ل  المضػرور طػرؼ ضػعنؼ  ػا التعاقػد أمػاـ اػرسات تػممنف والجدنر  ال وؿ أف       

قونس ميتوولس  ا المنداف انقتهاداا سما والع د الم ػـر نسػوف ميعػدا   اػروط مةعػ  س ن نعػتطنا 

ناا وقػد اشتػادت اػرسات التػممنف وضػا اػرط تنػازؿ المؤمف ل  مناقات ا ممػا نجعلػ  طر ػا ميػذش  

المؤمف ل  شػف دشػاوار لهػالي ا  ػا يالػس إيػداث الضػرر مػف طػرؼ مالػثا وتيلػـز المػؤمف لػ  

ن نعػػ ط ي ػػ   ػػا التعػػونض أو نػػتـ إن اهػػ ا  ػػؿ   1 الميا ظػػس شلػػإ ي وقػػ  تجػػار هػػذا الونػػر وا 

لنعػت اػرسات التػممنف ميلزمػس الونر ندلؿ  ا يعا ات اػرسات التػممنف شنػد وضػع ا للع ػدا؟ أ

 ػػػد ا التعػػػونض شنػػػد يػػػدوث اللطػػػر م مػػػا سػػػاف العػػػ ب ؟ وهػػػو اامػػػر الوالػػػب  ػػػا يعػػػا ات ا 

 .اإليهائنس

وجػود اػرط معػ ؽ  ػاليلوؿا  ػا نمػاذج ومػائؽ التػممنف الجزائرنػسا سما أف الماػسؿ نتع ػد       

الرجػوع شلػإ الونػر    ا يالس وجود هذا الارط   ف المؤمف نعتطنا اتضع  مؤععات التممنف

التػممنف مع ب الضرر يتإ ق ؿ عػداد التعػونض ونعػتطنا اعػترجاع م ػالت أسمػر مػف تعػونض 
                                                 

ا المرسز ال وما لإلهدارات 1طر ا التممنفا ط التزاماتالتوازف الع دا  نف  التتؿمديت ميمد ميمود ش د العاؿا  - 1
 8ا ص2010ال انوننسا

مجلس الي وؽ  االاروط التعع نس دراعس    نس قضائنس م ارنساليمانس ال انوننس لعدنـ الل رة مف المياقراا  إعماشنؿ -
 241ص  2006ا 4السونتنسا العدد 

 19ص  ا 2010ا الوربا  2للنارا ط اامننسا دار س ال انوننس وال ضائنس للمؤمف ل ا اليمان نناميمد ال -
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 ػػا يػػنف أف نظرنػػس الو ػػاء مػػا اليػػوؿ تيلػػـز ميعػػتعمل ا  الو ػػاء أون  الواجػػب ت دنمػػ  للمػػؤمف لػػ ا

ل  هػػذا اليلػػوؿ لهػػا مف ػػ ان تػػراض نعػػتطناق ػػؿ اعػػتعماؿ اليػػؽ  ػػا اليلػػوؿ   ػػا هػػذر اليالػػس 

ا ور ػػـ المػػؤمف هػػو إمػػراء  ػػت عػػ با انػػ  قػػد قػػ ض ااقعػػاط عػػا  ا مػػف مجمػػوع المػػؤمننف ل ػػـ

ت نند اليلػوؿ إن أف طرن ػس اعػتعمال  مػف ق ػؿ اػرسات التػممنف قػد ناػسؿ تععػ ا نيعػ ب الػتتؿ 

 1 ا التوازف الع دا.

نرت ػػػػاع  ف ميعظػػػػـ المػػػػؤمف ل ػػػػـ نؤمنػػػػوف  م ػػػػالت  عػػػػنطس ت ادنػػػػاإذ  ػػػػا الواقػػػػا العملػػػػا إ     

ااقعاطا مما نتع ب ل ـ  ا انل اض التعونض نتنجس ننل ػاض م لػت التػممنفا وسػذا هنػاؾ 

إجػراءات طونلػس ومتع ػس نعػتن اء التعػونض وتػملرا نزنػد مػف معانػاة المػؤمف ل ػـا ولػػذلؾ درج 

ال ضاء الجزائػرا شلػإ يمانػس المػؤمف ل ػـ وردع المػؤمننف  ػاليسـ  تعونضػات شالنػس لهػال  

ل ػػػـ لاهػػػس إف لػػػـ تعػػػعإ اػػػرسات التػػػممنف لعػػػرض التعػػػونض ودنػػػاا و نمػػػا نلػػػص المػػػؤمف 

المػػػؤمف ت ػػػدنـ ش ػػػد يلػػػوؿ معػػػػتجد  قضػػػاة الميسمػػػس العلنػػػا الجزائرنػػػسا شلػػػإ اليلػػػوؿ ناػػػترط

ومعت ؿ شف ش د التممنف نتضمف ق ض المؤمف ل  للتعونض وموا  تػ   ػ يتؿ المػؤمف ميلػ  

 :ا و ذلؾ نتعاءؿ 2للرجوع شؿ الونر

                                                 
1

 -  jacques mestre, la subrogation personnelle, paris, librairie générale de droit et de jurisprudence, 

1979, pages  761, [ISBN 2-275-01187-0].par Louise Poudrier-LeBel 

Les Cahiers de droit, vol. 21, n° 2, 1980, p. 497-499. 

- Pierre guiho . les recours contre lauteur dun dommage ouvrant droit aune indemnité 

dassurance,o p p 24 
 
ف، )) "ال ُيخػّكؿ  قػد التػمميف لمُمػؤم  ومف الم ادئ  انجت ادنس الهادرة شف الميسمس العلنا الجزائرنس م دأ  ننص شلإ   - 2

قػػرار  تػػارن   615023ملػػؼ رقػػـ ف محػػؿ المػػؤمف لػػو، بمكعػػب  قػػد الحمػػكؿ"    الحمػػكؿ محػػؿ المػػؤم ف لػػوم يحػػؿ المػػؤم  
ا مجلػس الميسمػس العلنػاا الور ػس   CAATقضػنس اػرسس تػممنف عػتمس ضػد الاػرسس الجزائرنػس للتممننػات الن ػؿ 23/12/2010

  115ا ص 2011المدننس ا العدد ااوؿ 
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لـ نعترؼ ال ضاة  ع د التممنف سمعاس ليلوؿ المؤمف؟ و التػالا هػؿ هػذا اليلػوؿ قػانونا لماذا 

أن ن عت ػػػر ال ضػػػاة  ػػػمف الضػػػمانات التػػػا وضػػػع ا الماػػػرع لليلػػػوؿ لػػػـ تعػػػد سا نػػػس  أـ ات ػػػاقا ؟

 ػا  مػرة ألػر أن نلضػا المػؤمف لػ  لإلذشػاف ليمانس المؤمف ل ـ مف تععؼ ارسات التػممنف؟

 ؟ ش د اليلوؿ الجدند

  سقضائن ات اجت اداضطتشنا شلإ  منف مال اشث لدراعس إاسالنس اليلوؿ  ا ش د الت إف     

عتػػػرؼ  هػػػ س اػػػرسات التػػػممنف  ػػػا ممارعػػػس يػػػؽ اليلػػػوؿ ر ػػػـ تلػػػـ  سجزائرنػػػللميسمػػػس العلنػػػا ال

هػذا اامػر أد  إلػإ ا ور ػـ تنظنمػ  مػف طػرؼ الماػرعا وجودر ساػرط معػ ؽ  ػا ش ػد التػممنف

مػػف التػػدلتت  ػػا مجػػاؿ اإلرادة  ػػا التعاقػػد مػػف ق ػػؿ الماػػرع وال ضػػاءا  استاػػاؼ يجػػـ م ػػوؿ

 .  والتممنف مجاؿ لهب ل ذر اإلاسالنس ان ت   اب الر  س  ا ال يث والتعمؽ

سذلؾ وجود المؤمف ل  سطرؼ ضعنؼ  ػا التعاقػد مي ػدودا  عػ وط ي ػ   ػا ومف ااع اب      

التػػممنف  اػػروط العػػ وط أو اإلن ػػاص مػػف التعػػونض  عػػ ب شػػدـ ت هػػرر وسػػذا تضػػمنف ش ػػود 

التعػػػونضا ن ػػػس اامػػػر موجػػػود  ػػػا اػػػرط اليلػػػوؿا  ػػػالمؤمف لػػػ  م ػػػتـ  ػػػالتعونض شػػػف طرنػػػؽ 

التممنف ن ن م   الونر مع ب الضررا إن أن  إف تع ب  ا ضػناع دشػوار تجػار الونػر عنعػ ط 

 ي    ا التعونض أو نن ص من .

 ولذلؾ ت دؼ هذر الدراعس إلإ: 
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  را شنػػػد يػػػدوث إنجػػػاد يػػػؿ شػػػادؿ لماػػػسلس يلػػػوؿ المػػػؤمف ميػػػؿ المػػػؤمف لػػػ   الميتضػػػر 

اللطػػر مػػف طػػرؼ مالػػثا إذ أف التط نػػؽ العملػػا ل ػػذا الاػػرط ومملػػ  اػػروط ألػػر  نن ػػئ شػػف 

 ارط اليلوؿ  ضمانات تارنعنس تعمؿ شلإ يمانس المؤمف ل . إياطتوجود تععؼ ر ـ 

  إلػػػإ منػػػا المػػػؤمف مػػػف إ ػػػراغ ش ػػػد  للوهػػػوؿ هػػػذا الطػػػرح  مػػػف لػػػتؿ نعػػػعإ ال ايػػػثو

منف مػػػف مييتػػوارا وتطػػػونر آلنػػات يمانػػػس المػػػؤمف لػػ  شنػػػد التعاقػػدا وشنػػػد تن نػػذ الع ػػػدا ممػػػا مالتػػ

عػػػدـ إعػػػ اط أو إن ػػػاص أو  تػػػملنر يػػػؽ لنجعػػػؿ الع ػػػد منتجػػػا آلمػػػارر المتوقعػػػسا و ذلػػػؾ ضػػػماف 

 المؤمف ل   ا التعونض.

 إلػإ منظومػس قانوننػس تياػعر المػؤمف لػ   اامػاف الي ن ػا الػذا تدوشنػ  اػرسات  الوهػوؿ

ج ار هذر االنرة  مف ت ػـو  الػدور الوقػائا والعتجػا الػذا ن ػا شلػإ شات  ػاا يتػإ  التممنفا وا 

 نتعنإ ت دنـ العنانس الساملس للمضرور المؤمف ل .

  ادر شػػف التػػممنف وهػػذا ت ػػدؼ الدراعػػس إلػػإ ر ػػا الوػػرر لاهػػس ال ػػايش منػػ  وا  عػػولػػذلؾ

لناػػػر م ا ػػػس تممنننػػػس تعػػػاهـ ي ن ػػػس  ػػػا التنمنػػػس انقتهػػػادنسا   اػػػراؾ المػػػؤمف والمػػػؤمف لػػػ   ػػػا 

 .الوقانس مما نعزز م س مت ادلس  نن ما

تنػػػاوؿ موضػػػوع رجػػػوع المػػػؤمف شلػػػإ الونػػػر المعػػػؤوؿ شػػػف الدراعػػػس مػػػف لػػػتؿ  عػػػنتـو        

ب األكؿ ألسػاس إمكانيػة ا تبػار الحمػكؿ البػاالضرر  ا ش د التممنف مػف لػتؿ التطػرؽ  ػا 

 ينػػث  اش ػػد نمطػا  توضػن  لهوهػنس الرضػػا  ػا ش ػد التػػممنفا وتيولػ  إلػإ شػرطا تعسػػفيا

نػػتـ  يػػث م ػػادئ التػػممنف المػػؤمرة شلػػإ إلتزامػػات طر ػػا ش ػػد التػػممنف لاهػػس المػػؤمف لػػ ا وسػػذا 
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التػدلؿ التاػرنعا دور اله س التعونضنس  ا إقرار ارط اليلػوؿا و نػتـ الت هػنؿ  ػا مظػاهر 

وال ضػائا  ػا ش ػػد التػممنف وأمػرر شلػػإ الم اوضػس  ػا ش ػػد التػممنفا سمػا ون ػػنف اآلمػار المترت ػػس 

معيار ا تبار حمكؿ المؤمف شػرطا  الباب الثانا يت مف،وأمػا  شف اإلذشاف  ا ش د التممنفا

ذا عػنييدود ال يػث شػف المعنػار ال ػانونا وال ضػائا الػ  تعسفيا يػا كثػا ؽ التػمميف العزا ريػة،

طرن ػػس   تيلنػػؿوهػػذا  مػػف لتلػػ  تععػػؼ يلػػوؿ المػػؤمف ومػػد  تػػممنرر شلػػإ تػػوازف ش ػػد التػػممنفا

تط نػػؽ  نػػتـمعالجػػس التاػػرنا وال ضػػاء الجزائػػرا لملتلػػؼ الاػػروط التععػػ نس  ػػا التػػممنف أون مػػـ 

ا ا ومػائؽ التػممنف الجزائرنػسوطرن ػس إنػرادر  ػ يلػوؿ المػؤمفا المعنار المتوهؿ إلنػ  شلػإ اػرط

معنػػإ اليلػػوؿ وجػػوهرر  ػػا ال واشػػد العامػػس و ػػا التػػممنف لاهػػسا واإلاػػسالنات التػػا  مػػا  نػػاف

نتجت شن   ا ش د التامنف وما إذا ساف التنظنـ التارنعا لليلوؿ نلدـ مهال  المػؤمف لػ  أـ 

 .جاء إل ادة المؤمف

 المضػػرورا لػػ  المػػؤمف ضػػعؼ إلم ػػات التيلنلػػاا المػػن ؤ شلػػإ الدراعػػس  ػػا نػػتـ انشتمػػاد    

 تيلنػػػػؿ مػػػػا المضػػػػرورا لػػػ  المػػػػؤمف يمانػػػػس  ػػػا شػػػػدم ا مػػػػف النهػػػوص قػػػػدرة مػػػػد  وتوضػػػن 

 .المت عس ال ضائنس العناعس لت ناف الهادرة ال ضائنس انجت ادات

 الوضػا تيلنػؿ  ػا تػدرجنا ينػث المػؤمفا يلوؿ ماسلس معالجس  ا اشتيمد المن ؤ ون س      

رجوع إلػػػإ نمػػػاذج مػػػف ومػػػائؽ التػػػممنف سلمػػػا  ػػػال التػػػممنف ش ػػػود ت اهػػػنؿ   ػػػا  ػػػالتعمؽ ال ػػػائـا

اقتضػػػػت الضػػػػرورة لتوضػػػػن  الواقػػػػا العملػػػػاا ر ػػػػـ هػػػػعو س اليهػػػػوؿ شلػػػػإ قضػػػػانا لاهػػػػس 

لػإ  انػس هػدور أيسػاـ قضػائنسا و ال ػا مػا   مالاص  عنن ـا ا تداء مػف التعاقػد إلػإ التن نػذ وا 
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التعاقػػػد شلن ػػػا  ػػػدوف  فد تػػػممنف  اػػػروط مويػػػدة  ال ػػػا مػػػا نسػػػو شلػػػإ نمػػػاذج ش ػػػو  نػػػتـ اليهػػػوؿ

 م اوضس ون تعدنؿ.

المػػن ؤ التػارنلا لتت ػػا المعػػار التػػارنلا لاػرط اليلػػوؿ  ػػا مجػػاؿ  هػػ س جزئنػػس  واشتيمػد      

 التممنف ما اعتعماؿ المن ؤ الم ارف لمواس س تطورات اليلوؿ اليدنمس وشدـ إ  ال ا. 
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  :ؿكاأل  الباب

        ياػػػػػػػػفػػػسػػػػػػػا تعػػػػػرطػػػػػمكؿ شػػػػار الحػػػػتبػػػية ا ػػػػػػػكانػػػػاس إمػػػػػػػػأس
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مته ا  لن نرالنس مرت طس   ردنس  19 ا ال رف  ساف  سر واضعا النهوص ال انوننس     
  اعتمناء النظاـ العاـ ننظـ مطل سا إذ ال انوف ن ع  لـ نجد قوت  إن  ا إرادة المتعاقدنفا 

اا راد التزامات ـ سما نااءوفا ونه ووف تلؾ التعاقدات   وة إلزاـ ن نمسف اللروج شن ا 
  ا ال انوف المدنا  1 مه يت قاشدة الع د ارنعس المتعاقدنفا ش ندة ل ا أمارها ليد اآلفا

الع د ارنعس المتعاقدنف  ت نجوز ن ض  ون تعدنل  إن  ات اؽ  2" 106الجزائرا تنيص المادة 
الطر نف..."ا ومعنإ ذلؾ أف يرنس اإلرادة مطل س مف سؿ قند ون وجود نلتزاـ إن إذا ارتضار 
ال رد وأرادرا و التالا  الع د هادر مف إرادة متعاقدن    و نممؿ مهال  أطرا  ا ون نمسف أف 

  ول  "أف   fouilleéااء ن مهليس ل   ن ا وهذا ما أسدر ال  ن   تنهرؼ أرادة أيدهـ إلإ
سؿ شدالس ها تعاقدنس وأف سؿ ما هو تعاقدا   و شادؿ" و التالا تل ائنا سؿ توا ؽ شلإ 

 3التزامات  نف أطراؼ الع د  ت ميالس   ف مهال  المتعاقدنف متوازنس
ولسف  ا الي ن س   ف الروا ط الع دنس يالنا تطورت وتونرت ولـ نعد الياؿ سما هو       

شلن  منذ وضا ال انوف المدنا الجزائراا  دلنؿ لضوش  لتعدنتت لاهس  ا مجاؿ التعاقدا 
ااناننس وانعتئمار   ف الع د لـ نعد ن تهر شلإ را طس  نف  إلإو ما أف ال ردنس تؤدا 

سسناف تعاقدا سامؿ نتملؼ مف مجموشس ي وؽ والتزامات قا لس  ولسن  نظ ر أ رمورا أالاص
أسمر  رس سلليوالس ومتداللس  ا نظاـ قانونا مرت ط   ا   د أه   الع د  ا هورة م

  4ومتيرسس.
س التا للؿ  ا التوازف الع داا  ع ب ال وة انقتهادن إلإولذلؾ أدت هذر الوضعنس       

نملا إرادت  واروط  مع  ا شلإ الرا  نف  ا  االنرا  مه   هذا ااطراؼنتمتا   ا أيد 

                                                 
المؤععس العلمنس للدراعاتا   -منهور ال اضا  - ترجمسامات (ا انلتز  –آنف  ننا نت ا ال انوف المدنا )الموج ات  - 1
  25ا ص 2004 نروت ل نافا  1ط
نتضمف ال انوف المدنا الجزائر معدؿ  عدة قواننف آلرها ال انونننف  1975ع تم ر عنس  26مؤرخ  ا  58-75اامر  - 2

  2007 ماا 13المؤرخ  ا  05-07نوف رقـ وال ا 2005نوننو  20المؤرخ  ا  10-05رقـ 
 7ا ص 2007ال اهرة ا 1مسا يس الاروط التعع نس  ا الع ود )دراعس م ارنس(ا دار ال جرا ط ا ودالا ميمد - 3
 19ا ص 2011 ا1ا  نروتا طالمؤع عس اليدنمس للستاب –دراعس م ارنس –تهين  الع د  مساارنما  رج  - 4
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ضا  انن جار الهناشا التسنولوجا وضرورة العرشس او التعاقد مع  دوف أف نملسوا يرنس الت 
 1اة الهارلس  نف ال و  التعاقدنس يولت ط نعس الع د ودورر.او  ا التعاقدا وشدـ المع

لإ  ماسلس و يل ما اا إلإا آلنا ماسلتاف نععإ ال انوف يدنما هذر الوضعنس أ رزت لن       
 ا التعاقد  ت الطرؼ ير  ا ينث و لو ا ترضنا أفاإلذشافو الماننس الاروط التعع نسا 

ميالس عنلضا للاروط التعع نسا وسذا  ا سمنر مف النوايا ن رض ال انوف شلإ طرؼ ما 
هذا  عد  الهورة  وضوح  ا ش د التممنفا  ني التعاقد  نه   مذشنا ن ميالسا وتتجلإ هذر 

ا إذ تدلؿ المارع الجزائرا  ا مجاؿ ارخ لللروج مف م دأ يرنس التعاقدمماؿ ه االنر
يد  إلإالتممنف واضعا قنودا تارنعنس نهؿ  ن ا التدرج  ا اإلج ار ال انونا شلإ التعاقدا 

نامة العتقس ال انوننس دوف تدلؿ إرادة الطر نفا  نملا المارع إرادت  شلإ ااطراؼ  ا إتماـ 
ممؿ التممنف اإللزاما شلإ المعؤولنس المدننس الناتجس شف يوادث  االع د ونج رهـ شلإ التعاقد

والذا تن رد    ارسس  876-98ا وتممنف الهادرات رقـ  878-98ـ قالمرور قانوف ر 
  2 رنس وايدة ها ارسس عاجنسس.جزائ
تممنف مف لدراعس ش ود الاعتلداـ ل راء  نننف وقانونننفا  إلإتععإ ارسات التممنف و       

لع دا وايتمانت وقوع اليوادث ط  ا لعلـ اإليهاءا إذ شلإ أعاع  ينث الاروط ال انوننس ل
ساف  عواءنتـ تيدند أقعاط التممنف وم لت التممنفا  ا ينف لو  يمنا شف المؤمف ل  المتعاقد 

ت  عنف انشت ار أمناء لذ  م ننا لوجدنار نج ؿ سؿ الت اهنؿ الت ننس التا أي  أومعت لسا  عنط 
مسن  مف   ـ لوس ومائؽ التممنف التا تتعـ   الت التع ند مما نسوف التعاقدا  ضت شف شدـ ت

 3ل  انعساعات لطنرة شلإ مهالي  انقتهادنس. 

                                                 
ععاد نونراا اليمانس اللاهس لرضا معت لؾ التممنفا  المؤتمر العنوا المانا والعاروف الجوانب ال انوننس للتامنف  - 1

  4ا  ص2014واتجاهات  المعاهرة ا 
 ااردفا  يجاج ه رننسا ش د التامنف  نف اليرنس التعاقدنس وال نود التارنعنسا رعالس ماجعتنرا جامعس النرموؾ ا - 2

  10 ص 2015

  19ص  ا 2010ا الوربا  2للنارا ط اامننسا دار س ال انوننس وال ضائنس للمؤمف ل ا اليمان نناميمد ال - 3
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ا   ف   اء المؤمف ل  أل رادتي نؽ ااماف والطممنننس ل إلإدؼ التممنف ن    ف ساف        
نزشزع م س اا راد والمؤععات  ا التممنف وجدوارا مما نعاهـ   دوف يمانس  عالس تجار المؤمف
الذا ننادر  ا دولتناا ينث أف الضعؼ التعاقدا ال نا   ا انيدار الوشا التممننا

دور  عاؿ مف المارعا انطتقا مف دورر اليمائاا الذا نن وا أف  إلإالمعر ا نيتاج و 
ا ويره ا شلإ ي وق ـا نظرنا نضطلا    سمظ ر مف مظاهر رشانس الدولس لمواطنن 

وتدلل   ا ملتلؼ  االمارع الجزائرا لـ نتردد  ا تنظنـ ش د التممنف فأوواقعناا ينث نجد 
 ضمانات نظرا للهوهنس الرضا  ا  ن يمانس المؤمف ل ا إذ أياط و امي التعاقدمرايؿ 

شلإ ش د  اإلذشافالمارع الجزائرا له س  إه اغوسذلؾ   األكؿ الفصؿ)ش د التممنف 
  ثانا   الفصؿ ) ا مما نتؤ شف ذلؾ أمار م مس جداالتممنف

 

 :ؿكاأل  الفصؿ
 خصكصية الر ا يا  قد التمميف 

ن إها أف التممنف نظاـ اقتهادا وقانوناا وما الع د  ن طس ال دانس  ا هذا ال هؿ     
النظاـ الع دا  ا ا وننتؤ شلإ ذلؾ أف مان ن عرر إشمال وعنلس الدلوؿ  ا هذا النظاـ و 

  1قانونا واقتهادا. لاص امف التممنف نجد ت عنرر  ا التممنف سنظاـ
ي نؽ مهال  وععا سؿ من ما لت 2اة  نف طر ا التممنفااو وناؾ أف انعداـ المع      

ر ـ مف وجود ال وا شلإ سؿ نوايا التعاقدا   العنطرة الطرؼ  اقتهادنسا قد أد  إلإ
                                                 

دار اليامد للنار  –دراعس  ا ش د التممنف  –ت دنر م لت التعونض وي وؽ المؤمف المترت س شلإ د ع   اللنؿ مهط إ - 1
أف التممنف هو نظاـ قانونا واجتماشاا ولذلؾ ازداد  ن  تدلؿ المارع ا ونر  المؤلؼ 4شم اف ااردف اص  2001ا 1ا ط

إل  اء التامنف ضمف أهدا   انجتماشنس وانقتهادنسا ووهؿ اامر  المارع  مف  رض  عض أنواع التامنف  هورة إج ارنسا 
  ؿ وتدلؿ  نهوص آمرة  ا سؿ ت اهنؿ التعاقد.

 ػػنف طر ػػا التعاقػػد لنعػػت  ظػػاهرة جدنػػدة ولسن ػػا اتلػػذت  ػػا الوقػػت الياضػػر  ونػػر  ال  نػػ  جػػاؾ  نعػػتاف أف التمعػػاواة - 2
ال رنػؽ الميتػاج لعػلعس   اإلجيػاؼمظاهر جدندةا ينث ساف مجتما النظاـ ال دنـ ن معاوتنا  اسؿ س نرا  ينث سػاف نعػانا 

ن معػػاواة  ػػنف الم ننػػنف  ااولػػإمعننػػسا  ػػا يػػنف أف ال ػػائا سػػاف  ػػا موقػػا أ ضػػؿا أمػػا يالنػػا  نوجػػد نػػوشنف مػػف التمعػػاواة 
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اسؿ جدند مف  إلإوجود تععؼ إذ تيوؿ ش د التممنف  إلإالرضائنسا إن أف الواقا نانر 
وايتناج  المؤمف ل ـ    انتنجس لعرشس المعامتت وهو الع ود "النموذجنس" أاساؿ التعاقد

ضاع إج ار الدولس اا راد شلإ إجراء ش ود و لع ود التممنفا  ؿ نجد هناؾ  ا سمنر مف اا
ا مما زاد مف ا نس ارسات التممنف  ا تيهنؿ  وائد شلإ م دأ النظاـ العاـ اعتنادا تممنف

الجزاءات اللاهسا وانعت عاد مف  "ممؿ للع دا أوت اؽ تومزانا م رطس و نر شادلس  النع س ل
 1."وهو موضوع دراعتنا ارط اليلوؿ التممنف و
الناتجس شف التممنف ما إذا و التالا مازاؿ هنالؾ لتؼ شند ال   اء يوؿ انلتزامات       

سانت ناتجس شف توا ؽ إرادتا الطر اا  ا ينف نجد تدلت شمن ا لل انوف مياهرا إرادة 
 إلإولسف  تعم نا  ا هذا النظاـ نانر تعاقدا التممنفا لم ررات ت دؼ ليمانس المؤمف ل ا مي 

 ا النظاـ  رعلتأف هناؾ أشرا ا تممنننس سمنرة تمن  المؤمف أ ضلنس ومزانا اقتهادنس 
ا نت   رض يمانس للمؤمف مف لتؿ معنار الاروط التعع نسو اال انونا للتممنفا ر ـ مي

الموالننف عنتعرؼ شلإ نظاـ التممنف و أهـ  وسذا اشت ار التممنف ش د إذشافا و ا الم يمنف
                                                                                                                                                         

 ػػػا التمعػػػاواة  ػػػنف المعػػػتلدمنف  ااوؿوالماننػػػس ن معػػػاواة  ػػػنف  نػػػر الم نػػػا "المعػػػت لؾ" والم نػػػاا وتتممػػػؿ مظػػػاهر ال عػػػـ 
التمعػػاواة  ااوؿشػف طرنػؽ الطػا ا الجمػاشا للت ػػاوضا وسػذلؾ ننػدرج تيػت ال عػـ  تهػػيني اوااجػراء والتػا جػر  مياولػس 

 اإلنتػاجووعػائؿ  اامػواؿوالموزشنف والتا سن  ػا ال  نػ   ػا ش ػود الت عنػس انقتهػادنس الناتجػس شػف ترسنػز رؤوس  نف المنتجنف 
مما ولد ش ود اندماج أمنت  موج  ا لن ع ا اليهرنس  وانمتناز التجػارا ل تػرة ميػددةا ومػف لػتؿ هػذر انت اقنػات نجػد  ن ػا 

ر و  ائػػ  للعتقػػس المنتظمػػس الممنػػزة أو الياهػػرة التػػا أقام ػػا مػػا اػػرنس   ػػا أيػػد ال ػػرن نف اللاضػػا ل ػػا ن عػػ  تا عػػا  ػػا وجػػود
التعاقدا الارنؾ المتمتا  امتنازا ونتنجس ذلؾ وضع   ا ت عنػس اقتهػادنس وتيػت عػنطرت ا وهػذر الع ػود شملنػا ل ػا تنػوع س نػر 

 contratsنػػػدماج  ػػػا الزراشػػػس نجعل ػػػا تتػػػدلؿ  ػػػا قطاشػػػات الينػػػاة انقتهػػػادنس سا ػػػس وتتممػػػؿ  ػػػا ش ػػػود التسامػػػؿ أو ان
dintégration en agriculture    les       ش ػود الم اولػس مػف ال ػاطفle contrat de sous traitance ا ش ػد

 leا ش ػود ت ػدنـ الم ػارة  léxclusivité et les contrats de concession commerciale انمتنػاز التجػارا
franchisage  ا المطػػوؿ  ػػا ال ػػانوف المػػدنا ا تسػػونف الع ػػد ا ترجمػػس منهػػور ال اضػػاا للت هػػنؿ أنظػػر جػػاؾ  نعػػتاف

      وما  عدها  65ا ص 2008ا ل ناف ا 2المؤععس الجامعنس للدراعات والنار والتوزناا ط 
شف الورض  ان تعادولذلؾ نر  العمند جوعراف "أف الع ود ش ارة شف وعنلس الورض من ا تي نؽ هدؼ معنفا  نر أف  - 1

ل دؼ المتولإ من ا نعت ر تعع ا  ا الي وؽ الع دنس" العمند لونس جوعراف مف أا ر ال   اء ال رنعننفا ولد شاـ أو ا
ـا عاهـ  ا تيرنر قانوف الع ود والموج ات الل نانا واوؿ منهب معتاار ميسمس الن ض  1941ـ وتو ا شاـ 1868

س ماجعتنر  ا  ا الع ودا رعال  وزار ا ننازا التععؼ  رنعاا للت هنؿ شف نظرنس التععؼ  ا الع ودا أنضر شنترا 
  5ا ص 2013ا عنس  1ال انوف اللاصا سلنس الي وؽ جامعس الجزائر 
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طر ا التامنف ويلوؿ التنظنـ  إرادةنيهار ن عنتطرؽ مـومف ا ؿكاأل  المبحثممنزات  
 مثاناال المبحث ال انونا ميل ا

 كمباد و مميزاتوأىـ التمميف ك  األكؿ: مبحثال             
نظمس مف أجؿ هذا الورضا تمارع  ماروشات مي  1التممنف نااط اقتهادا مينظـا إف       

هو ضماف الملاطرا لضماف االطار التا تيدث لأل رادا  الموضوع ااعاعا ل ذا النااط 
ولسا ت وـ الماروشات  م مت ا  ا تي نؽ تممنف االطار وضمان اا   ف هذر الماروشات 

ؿ ارط واجب تو رر للممارعس العملنس أو ن د أف تسوف م نمة وهاليس لل ناـ   ذا الورضا و 
  la sécurité financiér 2 اامف المالا نعمإ ما أوالتممنننس هو توا ر الضمانات المالنس 

سا نس لضماف يعف تن نذ   provisions techniques 3اوسذلؾ تسونف ايتناطات  ننس 
  4تع دات ا التعاقدنس.

                                                 
1

 -  Jean Bigot, traité de droit des assurances, tom3, contrat  d assurance, edition delta, paris,2002, op, p22 
لم ام ااوهذا ضمانا لمػتءة اػرسات التػممنف  مزاولت اوشند  إناائ اولذلؾ ت رض الدولس رقا ت ا شلإ هنئات التممنفا شند - 2

اامػر وقد  لهص المارع الجزائرا   هت سامت  تيت شنواف تنظنـ ومراق س نااط التممنف نيتوا شلإ لمعس أ واب  ا 
 2006  رانػػػر  20المتعلػػػؽ  التممننػػػات المػػػؤرخ  ػػػا  04-06ال ػػػانوف  والمعػػػدؿ  1995جػػػان ا  25الهػػػادر  ػػػا  95-07

شلػػإ أعػػاس ملػػؼ  نػػر ض انشتمػػاد.نمػػن  أو ..إناػػاء واشتمػػاد اػػرسات التػػممنف ".منػػ   ػػا ال هػػؿ  218اينػػث تػػنص المػػادة 
مساننس إنااء الارسس ونعارها نعنما الملطط الت دنرا للنااط والوعائؿ الت ننس و  المالنس التزمس لػذلؾ نعم   متئمس اروط وا 

 أشتر...." 217والمؤهتت الم ننس ما مراشاة أيساـ المادة 
شدة أنواع  يعػب نػوع التػممنف وط نعتػ ا   ػا التػممنف شلػإ الينػاة والع ػد  نػ  ش ػارة  إلإوتتنوع هذر انيتناطات ال ننس   - 3

شػػف وشػػد  م لػػت مػػف الن ػػودا نوجػػد انيتنػػاطا اليعػػا ا وايتنػػاطا تسػػونف رأس المػػاؿا وأمػػا  ػػا التػػممنف مػػف ااضػػرارا الػػذا 
ايتنػاطا اليػوادث التػا لػـ نػتـ تعػونت اا المد وشػس م ػدما و  ااقعػاطنسوف الع د  ن  ش ارة شف ش د تعونضا  نوجد ايتنػاطا 

ا 1987 ػدوف نااػر اال ػاهرةا  –دراعػس م ارنػس  -ارؼ الػدنف ا أيسػاـ التػممنف  ػا ال ػانوف وال ضػاء ا أيمد  للت هنؿ أنظر
ا ضمانات ي وؽ المؤم ف ل ـ لد  ارسات التػممنف ا دار الن ضػس سذلؾ ننظر  انز أيمد ش د الريمافوما  عدهاا و  67ص 
  16ص   2006 س اال اهرة االعر ن

 ت ا ومعت ند التممنف ومسمف قانوف التممنف ال رنعا "مف أجؿ مهال  المؤمف ل ـ و  1-310ينث نهت المادة  - 4
 الرعملس تنام هنئس مراق س أشماؿ التممنف تيت إاراؼ المدنرنس العامس للتممننات للت هنؿ ننظر :

Claude.j.berr et Hubert Groutel, droit des Assurances, edition dallloz, 1990, p 34 

 



 
22 

نف وآلر لدراعت  ن تضا  يث م  ـو ش د التممنف أف نضا شنهرا لاص  تعرنؼ التممو 
المؤمف ت ادلس  نف لهائه  وممنزات ا وهذا نعاشدنا شلإ   ـ ملتلؼ الإللتزامات الم

والمؤمف ل ا واإللماـ  ااعس الت ننس للتممنف نتن  لنا التعمؽ  ا مضموف  عض الاروط 
التا ععإ المارع لتنظنم ا لمنا تععؼ المؤمفا ومن ا الارط موضوع دراعتنا وهو اليلوؿ 

 ومد  معاهمت   ا التتؿ توازف ش د التممنف.
 تعريؼ التاميف كأسسو الفنية  األكؿ:مطمب ال

 األكؿ: تعريؼ التمميف الفرع
تعرنؼ  ياوؿلجزائرا إن أف ال انوف ا اوظن س التعرنؼ لاهس  ال    ف الر ـ مف أ      

تيت ال اب    ا ال هؿ المالث مدنا قانكف 619تعرنؼ التممنف  ا المادة  التممنف  ورد
 إلإالمادة " التممنف ش د نلتـز المؤمف  م تضار أف نؤدا  تينث نه 1العاار ش ود الوررا

أا  أوإنرادا  أوالمعت ند الذا ااترط التممنف لهالي  م لوا مف الماؿ  إلإ أوالمؤمف ل  
 أوتي ؽ اللطر الم نف  الع د وذلؾ م ا ؿ قعط  أوشوض مالا آلر  ا يالس وقوع اليادث 
 2مؤمف"أنس د عس مالنس ألر  نؤدن ا المؤمف ل  لل
وتـ توننر سلمس  2المادة  ،773-95قانكف التمميف ن س التعرنؼ ير نا مـ إدراج   ا 

 إلإما إضا س   رة ماننس تانر  وايدة وها وضا سلمس "أداء مالا"  دؿ "شوض مالا"ا

                                                 
 نتضمف ال انوف المدنا المعدؿ والمتمـ  1975ع تم ر عنس  26مؤرخ  ا  58-75اامر  - 1
ونانر إلإ أف ال انوف ال رنعا لـ نضا مادة لتعرنؼ ش د التممنف و رر ال    ال رنعا ذلؾ  مف ش د التممنف نتعلؽ - 2

تعرنؼ  مرف نعتوشب سؿ  إلإالذا نتمنز  تطور عرنا وضلـ و التالا ن نمسف الوهوؿ  وانجتماشا المجاؿ انقتهادا 
 التطورات للت هنؿ ننظر :

 Jean Bigot, op, p 25- 
الهادرة  ا  13ا المتعلؽ  التممنناتا والمناور  الجرندة الرعمنسا رقـ 1995جان ا  25الهادر  ا  07-95اامر - 3

 اامر-ا 2006 ن را  20الهادر  ا  04-06ال انوف -درت تعدنتت م مس شلإ اامر ها:ا وقد ه08/03/1995
الهادر قا  11-11نوف ا وال ا2010أوت  26الهادر  ا  01-10 اامر -ا 2008جونلنس  24الهادر  ا  08-02
 2011جونلنس  18
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ولص ذلؾ  تممننات المعاشدة والمرس ات ال رنس ت دنـ أداء شننا س هتح ضرر ما  إمساننس
 1ذات ميرؾ .

 النع س لسلمس أداء الواردة  ا قانوف التممنف لو ترس ا المارع شوض مالا سما ها  ا      
 م  وـ  ان أاناءا  أو أالاص عواءال انوف المدناا لنامؿ التعرنؼ سؿ أنواع التممننات 

ضنس اللاهس  تممننات اااناء ا إذ نلله س التعو  إاارةتعرنؼ قانوف التممنف   ننا ن نجد 
 2نتيهؿ المؤمف شلإ تعونض مناعب تماما للضرر الياهؿ. امف لتل 

                                                 
للتػممنفا نف المن ػت  ااولػإ نلطئ مف نعت د أف التعاوف  ػا د ػا االطػارا الػذا شر ػ  اإلنعػاف منػذ ال ػدنـ هػو ال ػذرة - 1

ااوؿ للتممنف هو الذا نتـ  ن   ػذؿ ن ػود م ا ػؿ ن ػود شلػإ أعػاس ايتمػالاا ممػؿ الرهػاف والم ػامرةا وتهػننؼ الت نػنف المػدنا 
 ػود الوػررا  جانػب الرهػاف والم ػامرة لنػر دلنػؿ شلػإ ذلػؾا وأمػا مػا نمسػف اشت ػارر النػواة الجزائرا للتممنف  ا ال اب العاار ش

للتػػممنف   ػػو مػػا نعػػمإ  ػػال رض ال يػػراا الػػذا وجػػد مػػا ن انػػس ال ػػرف المػػانا شاػػر مػػنتدا وهػػورت : ""أف ن ػػـو أيػػد  ااولػػإ
ينت اا وذلػؾ نظنػر  وائػد شالنػس جػدا ا  ػ ف وهػلت التيجار   قراض هايب ع ننس ماا نعـز اإل يار   اا  ما ني ا  ػؿ قنمت ػا وايػ

ف هلسػت دوف ذلػؾ ضػاع ال ػرض  الع ننس عالمس إلإ منناء الوهػوؿا رد هػايب العػ ننس ال ػرض مػا  وائػد شالنػس للتػاجرا وا 
 لنؿللتػممنف والػد ااولػإة  يتػسا إن أن ػا هػا ال ػذرة ر شلإ التاجرا وأهنب  لعارة شظنمػسا ونتيػظ أف هػذر اليالػس تعػد م ػام

 سؿ لهائص التامنف موجودة  ن  سما نلا:  نجد أف
ني ـر الطر ػاف ش ػدا ا نييػدد  نػ  مػا نجػرا  ػا ش ػود التػامنفا مػف  نػاف نػوع اللطػرا وتيدنػد ال نمػسا والاػروط  -1           

ق ػؿ المننػاء الميػدد  نتيمؿ التاجر قنمس الع ننس وما شلن ا إذا تل ػت -2 االواجب تو رهاا إلإ  نر ذلؾ مما نيدد انلتزامات
 ا الع دا   د تتلؼ الع ننس ومػا شلن ػا وقػد تعػلـا ومػف مػـ  لعػارة  انيتمالنس -3 فان تل  ا ن نضير  هاي  ا سما  ا التمم

ما ند ع  هايب الع ننس إلإ التاجر مف  وائد شالنس ها  مما س ال عط ا وما نلعرر التاجر شنػد تلػؼ  -4 اأيدهما ميتمؿ 
 ا ند ع   هورة قرض   نمس الع ننس ويمولت ا هو م لت التممنف. الع ننس وهو م

م ػػارد نعػػ س نعػػـ اػػماؿ انطالنػػاا وأ لػػب هػػذا النػػوع مػػف التجػػارة قػػد عػػنطر شلن ػػا  ػػا أورو ػػا  ػػػػئس تػػدشإ اللو  فسمػػا ونظنػػؼ أ 
روؼ التارنلنس ظنؿ أسمر  ا ال ـ وشادات ـ. للت هياملنف تجارت أورو اهؤونء التجار مف الن ودا الذنف انتاروا  عد ذلؾ  ا 

 ف مننػاف ا التػممنف وأيسامػ  ا دار العواهػـ المتيػدة  إ راهنـنينظر د علنماف  ف  .لنامت التممنف وسن نس دلول  للعالـ العر ا
  ا وما  عدها43ا ص 1993ا ل ناف ا1اط

النجا أن  مف انجا نات تعرنؼ المارع الجزائرا إ رازر أالاص التممنف وهـ المؤمف والمؤمف ل   أ و إ راهنـونر  الدستور - 2
الهػ س التعونضػنس  إلػإ اإلاارةلعناهر التممنف وها اللطر وال عط وم لت التممنفا سما نمتاز  من  تجنب  وا  رازروالمعت ند ا 

النس التا قد تليؽ  المؤمف ل ا ممػا نجعػؿ هػذا التعرنػؼ اػامت لع د التممنف سع د تعونضا ن هد    تعونض اللعارة انيتم
المػادة يهػرت سػوف التػممنف ش ػارة شػف تعاقػد   ن ػا  أفا و مػا واااػلاص ااضػرارننط ؽ شلػإ تػامنف  إذالتممنف  أنواعلسؿ 

منظـ شلإ نطاؽ واعا ا المظ ر الداللا ال نا الم ـ للتامنف والم نا شلإ التعاوف ال وأ  لت  ط الجانب ال انوناا  أظ رت
دنػػػواف المط وشػػػات  ا2العامػػػس ط  ػػػا ل ػػػانوف التػػػامنف اط اايسػػػاـا 1أ ػػػو النجػػػا ا التػػػامنف  ػػػا ال ػػػانوف الجزائػػػراا ج إ ػػػراهنـ

   44ا ص 1985الجامعنسا الجزائرا 
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العنناا ولسف  ااداءشلإ  ااطراؼات اؽ  إمساننس إلإويعنا  عؿ المارع شندما أاار      
ا وسذلؾ مرس ات ذات ميرؾ إذ قهرر المارع  تممنف المعاشدةاتعـ  الوموض  التلهنص

تممننات  ذات ميرؾا ي ذا لو لـ نلهص المارع ر ما قهد المارع "تممنف" مرس ات  رنس 
  ا مجاؿ تممنف ااضرار. لاهس   امعننس
نلتزاـ المؤمف  ضماف اللطر طوؿ  ترة التممنفا  إ  ال سما ونعاب شلإ التعرنؼ       
شدـ تي ؽ اللطر  ع ب ايتمالنس ش د التممنفا  ينث نتـ التعاؤؿ شف  إاساؿطرح ني  ان 

د ماهنس انلتزاـ الم ا ؿ لد ا ال عط  ا يالس شدـ تي ؽ اللطرا  نتج   عض ال   اء  مف تع 
 1الماسلس  نما  عد  الت هنؿ. هذر  عندرسو ا  ضماف اللطر نعد التزاما مف ج ت المؤمف 

ع اللطر ينث نوجد تممننات ن لطر و نعاب شلإ التعرنؼ ت نندر للتعونض شلإ وق سذلؾ و
  . ن اا ستممنف اليناة لد  ال  اء

التممنف مف ينث  ومف ممنزات التعرنؼ سذلؾ أن  أ رز العناهر ال انوننس لع د      
 مالااأداء  أو شوض  أووال عط سم ا ؿ لتوطنس اللطر شف طرنؽ م لت واللطر  الاصاا

 تاءااندوسذا لـ نيهر المارع التزاـ المؤمف  عوض نتعـ  اله س التعونضنس  ؿ ذسر سؿ 
ولسف نعاب شلإ التعرنؼ   أالاص أوضرار ااالتممنف  أنواعمما جعؿ التعرنؼ نامؿ سؿ 

 الر ـ مف أف تلؾ ااعس  إلن اينث أ  ؿ اإلاارة  اشدـ اإلاارة لألعس ال ننس للتممنف
إذ   ذا المعنإ نعد المؤمف مضار ا شلإ  2د التممنف شف ا  س الرهاف وال مار.ضرورنس إل عا
ف تي ؽ أه   لاعرا  د ع  تي ؽااللطر إف لـ ن نزند سمنرا شما  مان   ا  د ر   ال عطا وا 

                                                 
 وما  عدها  25انظر ما نلا اله يس   - 1
 –عن ورا االوعنط  ا ارح ال انوف المدنا الجدند ا ش د الرزاؽ أيمد ال14أيمد ارؼ الدنف ا مرجا عا ؽا ص  - 2

 وما  عدها  1084ا ص 2011( ا نروت 3( ط)7مناورات اليل ا الي وقنس ا الجزء ) –ش ود الورر وش د التػممنف 
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نر ب  ا توقا ا وممؿ هذا انت اؽ ن ني ؽ للالص الذا  1  عنن  ق ض  وهذا هو الرهاف
 2.المتعاقد مع    شعارنسوف دائماا م ددا  ان نتائؤ اللطر أمانا ي ن نا 

ذ نعت ر إقانوننس والماننس  ننسا  لإو اانتنفا و االتممنف مف ز  إلإنظر و التالا نجب أف ني       
ؿ ارؾ شددا س نرا مف المؤمف ل ـ  ا تيم  شلإ أعاس النضرة ال ننس أف شملنس التممنف تي 
  3.أعس  ننس إلإس  انعتناد نظم  االطارا ون ـو  توزنا اللعارة شلن ـ هنئس مي 

 الفرع الثانا: األسس الفنية لمتمميف
 la mutualité ف بيف المؤمف ليـكاالتع: أكال 

 نف المؤمف ل ـ شلإ توزنا أمار السوارث شلن ـ جمنعاا و التالا  فاو تعأننا  هدد  أا      
 إلإاامر ذلؾ  زاو نتج ؿ  اقس  ردنس  نف المؤمف والمؤمف ل ـشملنس التممنف لنعت  عت

وقد ورد هذا المهطل  ا را طس  علنس ننظم ا وندنرها المؤمف  نف أس ر شدد مف المؤمف ل ـ
ا وورد  ا قانوف يمو را ا سذلؾ التجارة ال يرنس إلإ ا قانوف ااعرة الروماناا مـ انت ؿ 

تممر لد  تاجرا ونتـ تعدنؿ عني  لهالي أن  نمسف معاشدة لادـ  وضا ماؿ  103المادة 
لترت اط و  ا لياجس اللادـا وسذلؾ نهت الممارعات ال ا لنس شلإ نظاـ  اروط إشادة الماؿ 

                                                 
( ش د نتع د  موج   سؿ مف المتراهننف أف ند ا إذا لـ نهدؽ  ا قول   ا واقعس  نر مي  سا للمتراهف  pariالرهاف ) - 1

الذا نهدؽ قول   ن ا م لوا مف الن ود أو أا ااء آلر مت ؽ شلن ا أيمد ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا 
 أا نيمنا . تنص "ُيحظر القمار كالرىاف ممم" 612ا ونانر إلإ أف ال انوف المدنا الجزائرا المادة  958عا ؽ ص 

مط وشات  –دراعس م ارنس  نف ال انوننف المهرا  وال رنعا  –جتؿ ميمد إ راهنـ ا التممنف و  ا لل انوف السونتا  - 2
  30ا ص 1989جامعس السونت ا

ينث نر  ال  ن  د العن ورا "أف التامنف ن ـو شلإ  سرة ت ادؿ المعػاهمس  ػا اللعػائرا اذ الاػرسس لنعػت إن وعػنطا  ػنف - 3
المػؤمف ل ػػـ جمنعػػاا ت ػـو  جمع ػػـ و ت اضػػا مػا ن دمػػ  سػػؿ مػن ـ مػػف المعػػاهمس  ػا اللعػػائر الميتملػػس و ػد ا التعػػونض لمػػف 

قػػانوف السمػػرة وط  ػػػا  أعػػػاسيتػػإ نسػػوف ت ػػدنر انيتمػػػانت ممسنػػا شلػػإ أهػػنب مػػن ـ  اللعػػارة مػػػف جػػراء تي ػػؽ اللطػػػر ا و 
(  ػػت نتجمػػػا  dispersé( أف نسػػػوف اللطػػر مت رقػػػا )1لإليهػػاءات ناػػترط  ػػػا اللطػػر المػػػؤمف منػػ  مػػػتث اػػروط هػػا: )

(  نتجػانس  ػا ط نعتػ  و  homogène( أف نسوف اللطػر متمػامت )2وقوش   ا وقت وايد  ؿ نت رؽ  ا أوقات مت اشدةا )
( أف 3وت عػا  ػا العملنػس التممنننػسا ) اإليهػائنس ا ميل  و ا قنمت  و ػا مدتػ  يتػإ نػتمسف المػؤمف مػف النجػاح  ػا نتائجػ  

( إلإ درجػس مملو ػس ا  ػت نسػوف وقوشػ  مػف النػدرة  ينػث نتعػذر  de fréquence régulièreنسوف اللطر منتظـ الوقوع ) 
مف السمرة  ينث نسلؼ التممنف من  ممنا  النا ون هد  انتظاـ الوقوع  النع س إلػإ مجمػوع المػؤمف ل ػـ شن ا ون  إيهاءشمؿ 

   عدها  وما 1093مرجا عا ؽا ص ش ود الوررا  اؿ أسمر ننظر ش د الرزاؽ العن وراسل ـ ولنس للمؤمف ل  ويدر " للت هن
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أف م دأ  Charlotte Broussyو ننت ااعتاذة والتعاوف  نف التجار  مناع س ريتت ال وا ؿا 
ا وقد تطور التعاوف لـ نمتا مف ات اقات اا راد  ؿ  رض  العرؼ والممارعات وال انوف

وسانت اعتعماؿ هذا الم  ـو مف ممارعات  يرنس نوناننسا تطورت شند الورماف وتـ ت ننن ا 
دؼ الإ ضماف عتمس ااشماؿ التجارنس ال يرنس الم مس جدا آنذاؾا وم دأها شندما نتـ ت 

إل اء  ضائا وقانس مف ألطار  يرنسا  ساف ال انونننف الروماف ل رض الم س  نف التجار نتـ 
تولإ هذر توزنا ملتلؼ اللعائر  نف الجمناا وتـ إنااء جمعنس المعاهمس  ا االطار ت

ا الن ا ات العمالنس ووجد تجمنا االطار الم ننس إلإؿ هذا التجمنا لأللطار الم مسا مـ انت 
 1هذر الوعائؿ تطورت إلإ ارسات تجارنس تتولإ م مس ضماف االطار.

 ا  ـا وونوجد يالنا لتؼ  نف ال   اء  ا قضنس وجود تعاوف ي ن ا  نف المؤمف ل        
ن توجد  ان  مف التممنف )تجارا( مي ترض النوعف  ا هذا و اي ن س اامر   ننا نجد أف التع

ات ؽ شلن ا المؤمف ل ـا  سؿ مؤمف ل  ش د التممنف لمهليت  اللاهسا  ننس  تعاوفرا طس 
 2توطنت االطار إف يدمت .

م هود  ان ا التعاونامي  ا   ه س واضيس  ا التامنف  التعاوف ا ينف نجد هذا      
ف  دور المؤمف والمؤمف ل  معاا  ينث نعت روف مؤمننف ومت ؽ  شلن   نف أشضائ  ن ومو 

ان ع ـ دوف وجود وعنط  نن ـا وسذا نظؿ الرهند المةتيهؿ مف ااتراسات ـ مملوسا ل ـ 
ف يدث التتؿ  ا التوازف  نف اللطر  اوشائد اعتممارر هو يؽ لالص ل ـ نوزع شلن ـ وا 

وسذا  تتؿ شلإ جمنا ااشضاءاالذا يدث ايدهـ وااقعاط الميجمعسا نوزع  ارؽ انل
 3شنهر الر  .  انعداـالتسا لا  أونتمنز التممنف الت ادلا 

                                                 
1

 -  Charlotte Broussy, Histoire du contrat d’assurance (XVI-XXe siècles, these doctorat  , Université 

Montpellier, 2016, tel.archives-ouvertes.fr , p 18 
2  -  Jean Bigot, op ,p 22  et - Claude.j.berr et Hubert Groutel,op, p 13 

 1986ا ػدوف نااػر الاػرشا(االيػالا ويسم ػا أيمد الععند ارؼ الدنفا ش ود التػممنف وش ػود ضػماف انعػتممار )واقع ػا  -
  26ص 

  ا135مهط إ ميمد الجماؿا مرجا عا ؽا ص  - 3
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ف نييهؿ ااقعاط لهالي  ون دؼ  عمل  ؤم   وجود مي  نتمنز و العسس نجد التممنف التجارا 
ساف اسؿ التممنف   ن  نظ ر  أناشلإ المضار س والر  ا و التالا لنس هينيا أف ني اؿ  من  

ن ن ـو المؤمف  ن  إن  دور  تعاونا إطارسع د جماشا  نف المؤمف ل ـ المجتمعنف  ا 
  1المدنر أوالوعنط 
 ا ش د التامنف التجارا ن نممؿ أمرا قانونناا  ؿ إن  أمر ن وـ     التعاوفو التالا       

التعاقد نلتلؼ  إلإا وهذا نتض  أف الع ب الدا ا المؤمف  دوف ات اؽ ما المؤمف ل ـ
التعاقد هو تي نؽ  إلإ التتؼ ط نعس هنئس التممنف   ذا ساف ارسس معاهمس   ف ال اشث 
  ف الع ب الدا ا  تعاوننساار اح نتنجس اعتممار ااقعاطا أما إذا ساف المؤمف ل ـ جمعنس 

لتضامف  نف الماترسنف المؤمف ل ـ دوف أف وا التعاوفتي نؽ  إلإالتعاقد هو ال هد  إلإل ا 
 2نهيب ذلؾ ر  س  ا تي نؽ المراء وجما الماؿ 

ن تهر شلإ إنااء شتقس  نف المؤمف مف التجارا و ناء شلإ ما ت دـ   ف ش د التممنف      
ئ و ؽ م دأ نع نس أمر الع د أا  ج س والمؤمف ل  مف ج س ألر ا ينث أف هذا الع د ن نينا 

ف المؤمف ومجموع المؤمف ل ـا سما أن  ن نينائ أا را طس قانوننس  نف المؤمف ل ـا شتقس  ن
 دوف شلـ المؤمف ل ا   ذر مف المجامتت والي وؽ االتقنس التا  تعاوفوأما ال وؿ  وجود 

م ترضا   ننا قد أج رنا المؤمف ل   التعاوفلـ نتعاقد مف أجل ا المؤمف ل ا وأما إف قنؿ  مف 
                                                 

التعاوف  ونر  الدستور إ راهنـ أ و النجا شسس هذا التوج  معت را  مف جمنا أنواع التممنف ت ـو شلإ أعاس وايد و هو - 1
 نف المؤمف ل ـ عواء ساف تممننا تعاوننا أو تجارناا واف التممنف انجتماشا ن نلتلؼ شف التامنف التجارا إن  ا أف الدولس 
ها التا ت ـو  ن   دور المؤمفا وأف التامنف شلإ اليناة ن نتضمف أنس مضار س أو متاجرة  يناة أو موت اإلنعاف ينث 

لو اة لتنظنـ  سرة التعاوف  نف المؤمف ل ـا ومف لتؿ ذلؾ نمسف ال وؿ  مف مف نيرموف التممنف ن ـو شلإ أعاس معدنت ا
ونروف شدـ ماروشنت  ن ن هروف مف التممنف إن مظ رر ال ردا اللارجاا وهو ش د التممنف  نف المؤمف مف ناينس 

عس ال ننس التا ن ـو شلن اا والواقا أف التممنف والمؤمف ل  مف ناينس ألر ا دوف التعمؽ  ا جوهر التممنف للتعرؼ شلإ اا
إذا اقتهر شلإ مؤمف ومؤمف ل  وايد ن نعت ر تممنناا  ؿ نعت ر م امرة أو رهانا والم امرة والرهاف ميظوراف ط  ا لل  رة 

وشلإ  سرة التعاوف  مف ال انوف المدنا "نيظر ال مار والرهاف" أما إذا قاـ التامنف شلإ أعع  ال ننس 612ااولإ مف المادة 
انت إ وهؼ ال مار أو الرهاف و التالا نسوف جائزا ارشا وقانوناا ون ميؿ للتاسنؾ  ا ماروشنت . إ راهنـ أ و النجاا مرجا 

   53عا ؽا ص 
   42ص   اليالا ويسم ا الارشا(ا مرجا عا ؽوش ود ضماف انعتممارا )وقع ا ا التامنفأيمد ارؼ الدنفا ش ود  - 2
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 ا ينف أف الت رع هو الع د الذا ن هد    أيد المتعاقدنف أف ني دـ للطرؼ اآللر   الت رع
 1منزة  دوف م ا ؿ.

التممنف التسا لاا واشترضوا  إ ايس إلإ اتج وا 2اأف معظـ    اء الارنعس إلإونانر       
 نر ماروشس سالر ا والوررا والاروط ال اعدةا شلإ التممنف التجاراا لما  ن  مف وعائؿ 

ن أعاس ل  مف التجارا  التممنف ا والتضامف الذا ندشن  المؤمف  التعاوفوات  وا شلإ أف 
الهيسا   و مجرد ا تراض اف ننس الت رع ن تظ ر  ا التعاقدا ون وجود نت اؽ  نف المؤمف 

 3والتضينس وال ذؿ التعاوفل ـ شلإ 
م ترض  نف المؤمف ل ـا  تعاوفال وؿ  مف ارسس التامنف ت ـو  دور الوعنط  ا سما و        

المياار إلن  قائـ أهت  سنؼ  التعاوناانت اؽ هو قوؿ ن نت ؽ ما الواقا وال انوفا   ذا ساف 
النائب  ا إقامت ؟. إف هذا ال وؿ نتجاهؿ  أونجوز ال وؿ  مف المؤمف ن وـ  دور الوعنط 

المرسز ال انونا للمؤمف  ا ش د التممنف   و طرؼ أهنؿ  ن ا وهذا المرسز ن نيعم   وه   
 من  مرسز النائب اف النائب ن وـ  التهر ات  اعـ وليعاب ااهنؿ)المؤمف ل ـ(ا  ا ينف 

                                                 
دار الم ا سا  - ا التط نؽ وال انوف وال ضاء ػ نظاـ التممنف فاسراا التممن  نؤ  التوج  وضدر   اءظر  ا هذا أن - 1

ا مرجا عا ؽ ص نف وش ود ضماف انعتممارارؼ الدنفا ش ود التام أحمد وسذلؾا 27ص  ا 2007 ااردف ا1ا ط2الجزء
55 

ا  تاو  م هلس  ا ميمد سامؿ مرعا  اااا مرجا عا ؽ ص قراش الان  ش د الريماف مف ال   اء المييرمنف للتممنف  - 2
ميمد أ و زهرة رأن   ا ردر شلإ ااعتاذ مهط إ الزرقاء""   اؿ إف التامنف التعاونا  ااعتاذا وسذلؾ 27و 26

يتؿا أما التممنف  نر التعاونا مسرور و نر جائز لما  ن  مف قمار و رر ور اا"" أنظر د ش د الرزاؽ  وانجتماشا
وسذلؾ وممف أجازوا التممنف التسا لا ما وضا اروط ويرموا التممنف  ا 1089العن وراا  ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص 

ناس  ال اطؿا ور   عرنا وع ؿ لارسات التممنف و نف ذلؾ التجارا لوجود الورر والر ا والتععؼ واشت رر أسؿ امواؿ ال
 معادلس رناضنس تنص شلإ ما نلا "" إف مجموع ما ند ع  المؤمف ل ـ = ما نعاد إلن ـ شند وقوع اليادث+جمنا مهارنؼ 

 أما مفو   244الارسس ال اذلس + اار اح ال اهظس."ا د علنماف  ف إ راهنـ  ف منناف ا التممنف وأيسام  مرجا عا ؽا ص 
ؿ ش د التامنف  ا ش ود ماا  س  ا الارنعس سع د مهط إ الزرقاء إذ أه   أعتاذالتممنف التجارا  اال   اء الذنف أجازو 

الارعا وسذلؾ نر   إلن م  المؤمف  وهذا ما ندشوا ظالعواقؿ ا وأقر  وجود تعاوف نين الموانة وضماف لطر الطرنؽ و نظاـ
عض اليانت ا للت هنؿ أنظر الان  مهط إ الزرقاء ا نظاـ التممنف ي ن ت  والرأا الارشا أف التممنف واجب ارشا  ا  

   175ا ص 60ا ص 58ا ص1984ا  نروت ل ناف ا  1 ن ا مؤععس الرعالسا ط
اة التممنف امناورات  -اإلنجار–الم انضس -رمضاف أ و الععود ا ارح أيساـ ال انوف المدنا: ال نا - 3 الع ود المعم 

  497 نروت ل نافا ص  2010 1قنس طل ا الي و الي
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ا أف ارسس التممنف ت وـ  دور أف المؤمف  ا الواقا نتهرؼ  ليعاب ن ع ا ولو ساف هيني
المزشـو ننا س شف أطرا  ا   ف مرسزها هذا  التعاوناالنائب  ا إدارة انت اؽ  أوالوعنط 

    1نلول ا اليؽ  ا ااجر شلإ قنام ا   ذا العمؿ دوف أف تت اضإ ر يا.
 

  Compensation des risquesالمقاصة بيف المخاطر  :ثانيا

الص آلرا ينث ساف  إلإوقد سانت  دانس التممنف ها ن ؿ لأللطار مف الص      
الدولس  إلإنرت ط ال رض ال يرا  مضارب شلإ ضماف ضناع الع ننسا مـ انت ؿ الضماف 

تيمؿ االطار ال يرنس لتاجنا التجارةا والروماف هـ مف ا تدع نظاـ تيمؿ  إلإالتا تععإ 
ا وأوؿ قانوف أقر يمانس ضماف العلطس لللطر ل يرنسالعلطس العناعنس الطار التجارة ا
نععإ مف لتل  إلإ  1223ماا  10 ا  Denis Ierال يرا هو قانوف الملؾ ال رتوالا 

ا و تطور العهور أه   ش د التممنف هو تاجنا التجارة ال يرنس  نف  لدر وانجلترا و  تندا
  2ش د  نا ملاطرا مـ تيوؿ إلإ ش د ضماف لللطر.

ن ـو المؤمف  ولذلؾ   ذر اآللنات اآلف ت ـو  نف متعاقدنف  ا ش ود لاهسا ينث     
 توزنا الملاطر التا ت ا ل عض المؤمف ل ـ شلإ سؿ المؤمف ل ـ اآللرنف المعرضوف 
لن س اللطر ونجب أف تسوف الملاطر متجانعس ونجب توا ر شدد س نر مف اليانت 
المعرضس لن س اللطرا وهذا لتو نر الموازنس  نف ااقعاط و التعونض الواجب د ع  ل عض 

 3.الذنف تي ؽ لطرهـ
 

                                                 
يسـ التممنف  ا الارنعسا ود يعاف يعنف ا  او زهرة ا و  د ش د الناهر العطارهذا رأا وتوج  سؿ مف د ميمد أ - 1

يسـ الارنعس اإلعتمنس  ا ش ود التممنف ا د  رنب الجماؿا التممنف التجارا وال دنؿ اإلعتماا أراء ومراجا ماار إلن  
  .110شند أيمد ارؼ الدنفا ش ود التامنف وش ود ضماف انعتممارا مرجا عا ؽا  ص

وشسس هذا التوج  نر  ال   اء ال رنعننف أف التممنف ل  دور المعاشدة والتعاوفا  اإلعتعداد شف طرنؽ التممنف لمواج س -
ملنس مف الن هاف او اننعداـ العجز والموت الملاطر والسوارثا سما ونعت روف أف التممنف ل  دور إدلارا لوقانس الذمس ال

 ال  ومف هؤونء :
 -Jean Bigot, op ,p 22                               

Claude.j.berr et Hubert Groutel,op,  p02 - 
2
  - Charlotte Broussy, op, p 22 

  116إ راهنـ أ و النجاا مرجا عا ؽا  - 3
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 قكانيف اإلحصاء ا تماد التمميف  مى :ثالثا
لمعر س ايتمانت وقوع اللطر مف  اإليهاءذسرنا عا  ا   واننف  نعتعنف المؤمف سما      

لتؿ تت ا ومتيظس أس ر شدد مف اليانت وسلما زاد شد اليانت وال ترة الزمننس التا تتـ 
 1لتل ا المتيظس سانت النتائؤ أسمر دقس. 

ذا يدث أف المؤمف      ساف متوقعا  الم ارنس ما  شلإ لطر قنمت  ت وؽ  سمنر ما أمف وا 
أجزاء وتممنف سؿ من ما  ع د  إلإ ت عنـ اللطر  تاو الت المماملسا شولؤ هذا  االطارقنمس 

  شادة التممنف  نما نزند شلإ ال نمس المملو س  أو( coassuranceمعت ؿ )
(réassurance ا وقد شرؼ قانوف التممنف )3 ا المادة  التاميف المشترؾ   04-06  "

سذلؾ  " و"ش د تممنف ويند... إطار من  معاهمس شدة مؤمننف  ا توطنس اللطر ن ع   ا 
المتنازؿ شلإ شاتؽ  أوات اقنس نضا  موج  ا المؤمف  من  "  إ ادة التمميف 4شر ت المادة 

         2شلإ جزء من ا. ....."" ومتنازؿ ل  جمنا االطار المؤمف شلن ا أ أوالص معند للتممنف 
تدشنـ المرسز المالا للمؤمف الم اار مما ن وا ضماف  إلإينث نؤدا إشادة التممنف       

التممنف ش د معت ؿ شف ش د التممنف ااهلا الم ـر  نف المؤمف  إشادةوات اقنس  المؤمف ل ا
التممنف شلإ العتقس  نف المؤمف والمؤمف ل ا ينث  إشادةات اؽ  أووالمؤمف ل ا ون أمر لع د 

نظؿ المؤمف ملتزما  ا مواج س المؤمف ل    توطنس اللطر تن نذا لع د التممنف ااهلا 
 مف قانوف التممنف " 4هرايس ال  رة الماننس مف المادة الم ـر  نن ماا وهو ما نهت شلن  

   3ون  إ المؤمف  ا جمنا اليانت التا نعند  ن ا التممنف المعؤوؿ الويند إزاء المؤمف ل "ا
                                                 

وسذلؾ للت هنؿ ننظر  30ا ص 2005ا اإلعسندرنسا منامة المعارؼا قانوف التممنفا أيساـ ميمد يعنف منهور - 1
  502ا ص مرجا عا ؽ  االع عود أ ورمضاف ميمد 

 والمتضمف قانوف التممنف  1995جان ا  25المؤرخ  ا  07-95ؿ لألمر الميعد   04 06قانوف  - 2
ساف سؿ مف المؤمف ل  ومعند التممنف  إذاا سما ونر  ن س المؤلؼ أن   131النجا ا مرجا عا ؽا ص  أ و إ راهنـ -3

معت لنف شف  عض ما  ينث ن تسوف اا من ما دشو  م اارة ق ؿ اآللر لعدـ وجود شتقس قانوننس  نن ما إن ان  نجوز 
ة اعتعمان لي وؽ مدنن ا  نجوز لمعند التممنف مطال س الدشو   نر الم اار  إلإو  ا لل واشد العامس أف نلجم سؿ من ما 

 أف أنضاالتممنفا سما نجوز للمؤمف ل  شف طرنؽ هذر الدشو   إشادةالمؤمف لا هف طرنؽ الدشو   نر الم اارة  مقعاط 
 132ص نطالب معند التممنف  الو اء  ما التـز    للمؤمف شند تي ؽ اللطر المؤمف من ا للت هنؿ انظر مرجا ن ع  ا 

 وما  عدها  
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التامنف تع     ا ر ا ال عط الذا ند ع  المؤمف ل  ااهلا ينث  إشادةنعاب نظاـ لسف و 
   1.ف لاهس  ا االطار ال يرنسا ونتجعد هذا التممناالنر العبءنتيمؿ 
وسذلؾ نجب أف نمارس المؤمف نااط   ا نطاؽ مسانا واعا نعطا ل  توزنعا واععا      

للملاطرا  ت ن ـو  ممارعس نوع معنف مف التممنف  ا مجاؿ ميدود مف الناينس المساننسا 
سذلؾ نسوف أسمر دقس سلما تمت متيظس الوقائا شلإ نطاؽ واعا مف ينث  واإليهاء

 ترة  إلن االزمافا  سلما طالت  ترة متيظس الوقائا سانت النتنجس أسمر دقس شن ا لو نظر 
  2قهنرة.

ونانر ألنرا  أف أ رز تعرنؼ للتممنف امؿ الجانب ال انونا وال نا هو تعرنؼ ال  ن         
التا ها هورة ضرورنس إل عاد  التعاوف سرة  إظ ارينث ساف ل  ال ضؿ  ا  هنمارال رنعا 

التممنف شف الرهاف والم امرةا  ط  ا لتعرن     ف التممنف شملنس  موج  ا نوشد طرؼ هو 
 نرر  ا يالس تي ؽ سارمس شلإ أداء مف  أوالمؤمف شلن  ل اء د ع  ال عطا  من  نيهؿ هو 

ذ شلإ شات   مجموشس مف االطار نجرا الم اهس  نن ا طرؼ آلر هو المؤمفا الذا نمل
 3ط  ا ل واننف اإليهاء

وانيتمانت  هورة دقن س و ننس تجعل ا  اإليهاءو التالا  اعتعماؿ المؤمف لطرؽ      
مف اللعارةا الر   ون لؿ  ه س س نرة  إلإنتمسد مف يعا ات  واعتمماررا مما نرسز اتجاه  

                                                 
ا ما انتاار التممنف الذا يدث نتنجس نزدهار  1370رو س  ا إشادة التممنف نرجا ش دها إلإ عنس أوؿ ومن س مع - 1

التجارة ال يرنس  ا يوض ال ير اا نض المتوعط ا ولسن ا لـ تسف ومن س قائمس شلإ أعس  ننس هينيس ا  ؿ سانت أقرب 
ولـ ت دأ إشادة التممنف ا  1864عنس  إجازت أف تـ  إلإ 1746ـ إشادة التممنف  ا انجلترا عنس إلإ الرهاف والم امرة وقد ير 

التممنفا سانت ارسس  إشادة عد اننتاار الواعا للتممنفا وأوؿ ارسس معت لس متلههس  ا  19ئؿ ال رف اإن أو  ن نس دانس ي 
وسذلؾ  1124ش د الرزاؽ العن وراا مرجا عا ؽ ص  نضرـ للت هنؿ أسمر أ 1853ألماننس أععت  ا سولوننا عنس 

 206ا ص2005ميمد سامؿ مرعا  اااا ارح ال انوف المدنا الع ود المعماةا ش د التممنف ا منامة المعارؼ ا مهر 

  122ا 120   النجاا مرجا عا ؽا ص أ و إ راهنـ - 2
  12ا ص  2008شهاـ أنور علنـ ا أهوؿ ش د التممنفا منامة المعارؼ ا مهر  - 3
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أف ال اهؿ  نف الرهاف  عب توج  معظـ    اء ال انوفي والي ن سالتا تسوف نادرة جداا 
    1.الذا نيعن رر المؤمف لهال  المؤمف ل ـ التعاوفوالتممنفا هو 

 أثر مبادئ التمميف كمميزاتو  مى التكازف العقدم الثانا: مطمبال
 ال انوننس التامنف التا تمنزر شف الع ود أهـ الميمنوزات إلإعنتطرؽ  ا هذا المطلب      

)ال رع التوازف انقتهادا لع د التممنف ا نتطرؽ إلا م ادئ مؤمرة ا مـ االر  )ال رع ااوؿ(
 (المانا

 مميزات التمميف   الفرع األكؿ: 
 ا أن  ش د رضائا وهو مف  إجمال ا لهائص متعددة نمسف نتمنز ش د التممنف       
زمنا وهو سذلؾ مف ش ود للجان نفا وسذلؾ هو ش د ايتمالا  وش د ملـز المعاوضسش ود 
نلا أهـ ممنزات  و ا ما الم  ؿا  هؿوانعت تؾ نترس ما لل اإلذشافا وأما شف منزتا الورر

 التممنف 
 المتبادلة يا التمميف   تااللتزاما)ممـز لطرييو  ك قد متبادلة معاك ة التمميف  قد: أكال

 عؿ  أومف ال انوف المدنا "نسوف الع د ت ادلنا متإ التـز أيد الطر نف  من   57المادة تنص 
 ن عؿ ل . أوااء نعت ر معدن لما نمن  

لعارة لسؿ وايد مف الطر نف شلإ يعب  أوإذا ساف الااء المعادؿ ميتونا شلإ يظ ر   
 ""2مي ؽ   ف الع د نعت ر ش د  رر. ريادث  ن

                                                 
إف الملاطر التا تؤمن ا ارسات التممنف قد ت دو م اجئس ولسن ا تيدث  انتظاـ ميعوس أا أن ا  الر ـ ت انف أع ا  ا  - 1

تلضا  ا تسرارها ل واننف نمسف ض ط ا  المتيظس الدقن س للوقائاا أما الملاطر  نر المنتظمس  ت تهل  أعاعا إليهاء 
ممنفا وهذا ما نؤدا  ارسات التممنف إلإ اعت عاد ملاطر اليروب والمورات الداللنس واإلضراب و التالا ن تهل  أعاعا للت

مف نطاؽ التممنف   ذر الملاطر  نر متع س  ا وقوش ا يتإ نمسف التس ف  انقتهادنس شف العمؿ والزنزؿا واازمات
  ن  نعتينؿ توطنت اا لجعامس نتائج ا  نتائج اا يتإ ما التعلنـ  اجتماع شدد س نر مف ااالاص للتممنف ضدها 

  504واعتيالس توطنس لعائرهاا أنظر رمضاف أ و الععود ا مرجا عا ؽا ص 
2
-Jean Bigot, op , p 55 

ش د المعاوضس هو الع د الذا نتل إ  ن  سؿ مف المتعاقدنف م ا ت أو شوضا لما أشطارا وذلؾ شلإ العسس مف ش د  -
 147أيد المتعاقدنف م ا ت لما أشطارا إ راهنـ أ و النجاا مرجا عا ؽ ص الت رع الذا ن نملذ  ن  
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ؽ. ـ سما نلا " نسوف الع د ملزما  55الملـز للجان نف  ا المادة وشرؼ المارع الع د 
الع د  أوعضا "  الع د الملـز للجان نفا للطر نف متإ ت ادؿ المتعاقداف انلتزاـ  عض ما  

نف التزامات مت ا لس ومرت طس  عض ا دالت ادلاا هو ذلؾ الع د الذا نرتب شلإ شاتؽ المتعاق
 و ا ن س الوقت دائنا ومدننا نيو المتعاقد اآللرا  ال ائا  عضا  ينث نسوف سؿ متعاقد 

الماتراا وهو  ا ن س الوقت دائنا ل  ) ع ب ما التـز     إلإنسوف مدننا  ن ؿ ملسنس الم نا 
(  ممف هذا الم ناا و ا الم ا ؿ نسوف الماترا مدننا لل ائا  ممف الم ناا ودائنا ل   ن ؿ 

  1ملسنس الم نا.
ننتؤ شف اشت ار الع د ت ادلنا وجود شتقس ع  نس  نف انلتزامات التا نتيمل ا سؿ  و التالا

 نلا:  متعاقد وناترط لتي ؽ ذلؾ ما
 نجب أف تسوف انلتزامات مف مهدر وايد - أ
 نجب أف تنام انلتزامات  ا وقت وايد  - أ

 نجب أف نسوف تن نذ التزاـ المتعاقد متهت وم ا ت لتن نذ انلتزاـ الم ا ؿ-ج
التزامات مت ا لس شلإ طر ا العتقس  نينائ ش د التممنفانطتقا مف المادة العا  س   ف      

نلتـز سؿ طرؼ  التزامات ت ا ؿ التزامات الطرؼ اآللرا  إذا ل  ؤمفمال انوننس الميؤمف وال
المت ؽ  مداء أقعاط التممنف نلتـز المؤمف ل  ردر ال انوف للع دا أو   مي تضإ التعرنؼ الذا 

ا  ينث ث اللطرمالا شند يدو ااداء ال أو ا ينف نلتـز المؤمف  د ا م لت التممنف  اشلن 
مف قانوف التممنف  2نيعت ر التزاـ سؿ طرؼ ع  ا نلتزاـ الطرؼ اآللر وهذا  هرن  المادة 

95-07.2 
هو ل عط التممنف ما م لت التممنفا  التممنف  اشت ارر م ادلس إلإإف مؤد  هذا النظر       

 أف نسوف التممنف التجارا  نعا للن د  الن دا  نسوف ماتمت سما ذهب ال    اإلعتما شلإ

                                                 
  58ا ص2010شلا  نتلاا انلتزامات النظرنس العامس للع دا مو ـ للنارا الجزائر ا  - 1

 140ميمد يعنف منهورا مرجا عا ؽاص  - 2
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ورمت   أوارسس التممنف إذا د عت للمعتممف   إذ أفر ا ال ضؿ والنعنئسا والر ا  نوشن   ا1الورر
المعت ند أسمر مما د ع  مف ن ود ل ا   و ر ا ال ضؿا والمؤمف ند ا ذلؾ للمعتممف  عد  أو

ذا د عت ارسس التممنف للمؤمف ل  ممؿ ما د ع  ل ا نسوف ر ا نعنئس  مدة  نسوف ر ا نعنئسا وا 
ا  الياهؿ أف التممنف مي ادلس ن ود  ن ود ميتملرة شن ا 2واإلجماع  طا وستهما ميـر  النص 

 نئس لتملر ق ض أيد العوضنف  ا م ادلس  ن  ر ا النع اجؿا زائدة شن ا  ا الم دارا ا ا
أن   إلإ إضا سالماؿ الر واا و ن  ر ا ال ضؿ لزنادة أيد العوضنف  ا الجنس الر وا الوايدا 

  3هرؼ تملر  ن  ق ض أيد شوضن ا   و  اعد.
نجد أف المؤمف  ا4لومن س التامنف الجزائرنس )الاروط العامس( متيظتناسما ومف لتؿ        

ل  ن نلتـز   ط  د ا ال عط  ؿ هناؾ التزامات ألر  واج س شلن  تنتؤ شن ا جزاءات تيرم  
   عض ا  المؤمف لف نيوطا اللطر إذا لـ نؼ المؤمف ل أومف ي    ا الم ا ؿ المالا سل  

إن اص التعونض(ا وأما  أوا  الجزاء هو ) طتف الع د  التزام   ا اإلشتف شف اللطر 
اإلشتف شف السارمس  الجزاء هو )الع وط( وأما  ا يالس شدـ الو اء  ال عط  الجزاء تملر 

إذ  16والمادة  15 ا مادة  07-75وهذا ما ننظم  قانوف التممنف  5هو )وقؼ الضماف( 

                                                 
 42ص   ا ني اا أوردنارأنضر الت هنؿ  اشت ار التممنف ش د  رر ما  - 1
ا سما ونيعرؼ الر ا لوس :الزنادة  ا أهؿ الااءا ون اؿ أرب الرجؿا  233مهط إ ميمد الجماؿا مرجا عا ؽا ص  - 2

أسمر مما أشطنتا والر ا ارشا هو ))ت اضؿ  ا أاناءا ونعاء  ا أاناءا ملتص  ماناءا ورد الارع  ألذتأر نت إذا 
اا والموزونات  جنع ا. )ونعاء  ا أاناء( : ها المسنتت ولو  تيرنم ا(( وقول  )ت اضؿ  ا أاناء( ها المسنتت  جنع 

مف  نر جنع اا وسذلؾ الموزونات إف لـ نسف أيدهما ن داا )ملتص  ماناء(: ها المسنتت والموزونات. ومف أدلس تيرنـ 
لـ ت علوا  مذنوا  يرب مف اهلل الر ا قول  تعالإ ))نا أن ا الذنف آمنوا ات وا اهلل وذروا ما   ا مف الر ا إف سنتـ مؤمننفا   ف 

ف تي تـ  لسـ رؤوس أموالسـ ن تظلموف ون تيظلموف((ا والر ا نوشاف ر ا ال ضؿ ور ا النعنئسا  هو  كربا الف ؿورعول ا وا 
الدنف أو نيور م ا ؿ زنادة ااجؿا وهو ر ا )) نا ر وا  جنع  ما زنادة  ا أيد العوضنف(( ور ا النعنئس هو ))هو زنادة 

ما أف تر ا(( علنماف  ف إ راهنـ مننافا مرجا عا ؽا ص الج اهلنس الما ور ينث ن وؿ الدائف للمدنف ))إما أف ت ضا وا 
 وما  ع ا 212

 217علنماف  ف إ راهنـ منناف ا مرجا عا ؽا ص - 3
  ا المليؽ وملتلؼ النماذج االر  GAMأنظر نموذج ش د التممنف شلإ العسف لارسس  - 4
 116علنـ ا أهوؿ ش د التممنفا مرجا عا ؽ ا صشهاـ أنور  - 5
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وجزاءات تع ا المؤمف مف التزام    آجاؿ م ترنس انلتزاماتورد هذر المواد و نرها شدند تي 
 1الويند والمتممؿ  ا ج ر الضرر.

 أونيعدـ التزاـ المؤمف  د ا التعونض  وث اللطر الميت ؽ شلن ا يدسما و إف شدـ        
عت ر التزاـ المؤمف التزاما معلؽ شلإ ارط وهو تي ؽ اللطر   ف ش د ني  ا ولذلؾ م لت التممنف
  ا  اموجود  ا جمنا أنواع التامنف را إن أف هذا ال رض  ن ااءـز المؤمف لالتممنف ن ني 

علؽ مي  ان ا نسوف التزاـ المؤمف مؤسد الملتلط اليناة منف شلإممؿ التم الاصاا منفتم
ال  اء يناا وأما  ا اليانت التا نسوف اللطر  ن ا  أو ي  س الوقوع وها الو اةشلإ يادمس مي 

  ف وجوب تي ؽ اللطر ن نيعت ر ارطا لناوء التزاـ المؤمف  ؿ ارطا ي ؽ الوقوعا  نر مي 
نما  ع ب ايتمالنس اللطر جعؿ تن نذ  لتن نذرا اف التزاـ المؤمف قد نام منذ انع اد التامنفا وا 

  2.عا  ا ـانلتزا نامتايتمالناا وتلؾ اله س لنس مف امن ا أف تين ا   المؤمف نلتزام
المؤمف ل  شند شدـ تي ؽ اللطر ن نيهؿ شلإ أف  إلإ  ا لب ال   ولذلؾ اتج           

تيهؿ شلإ ااء آلر أ ضؿ هو ذلؾ اامف والطممنننس نشوض التممنف الميت ؽ شلن ا ولسن  
ـ المدة ول ان ضتالتا ساف ن دؼ إلن ا مف وراء إ رام  لع د التامنفا وتلؾ قد تي  ت ينث 

م ا ؿ للاعور  ااماف الذا نو ر ل  جوا مناع ا هو و التالا  ال عط  3اللطرا نيدث

                                                 
 ا يالس شدـ الد ا نجب شلإ  3نجب شلإ المؤمف أف ند ا ال عط .....  2))... 16وممؿ ذلؾ ما تنص شلن  المادة  - 1

.. نمسف للمؤمف أف نوقؼ الضمانات تل ائنا... 30شند ان ضاء أجؿ  4المؤمف أف نيعذر المؤمف ل ... يؽ  للمؤمف 5نـو
أناـ مف إن اؼ الضمانات..(( مف المادة نجد ألطر يالس شلإ المؤمف ل  ها إن اؼ الضمانات مما  10 ع  الع د  عد 

ا وقد نيدث شدـ شلـ المؤمف ل   انشتذار أو 30نعنا يرمان  مف تعونض  إذا وجد  ا يالس شدـ د ا لل عط  عد اجؿ 
   يلوؿ اجؿ ال عط.

 102لتامنفا ص أيمد ارؼ الدنفا أيساـ ا- 2
ساف المعت ند مف الع د الها آلر أراد المؤمف ل  أف نت رع ل   انعت ادة  إذاسذلؾ نظؿ ش د التممنف ش د معاوضس  - 3

مف التممنفا اف الت رع هنا قاهر شلإ شتقس المؤمف ل   المعت ندا وها شتقس لارج ش د التممنفا والع رة  ا معر س 
رع أو ش د معاوضس تسوف  العتقس  نف طر ن  المؤمف مف ناينس والمؤمف ل  مف ناينس ألر ا ط نعس الع د وهؿ هو ش د ت 
تي نؽ من عس الهنس ل  مف الع د  يهول  شلإ ااداء الم ا ؿ. إ راهنـ أ و النجاا مرجا  إلإون اؾ أف ست من ما نععإ 

  148عا ؽا ص 
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وشلإ ذلؾ نظؿ ش د التممنف ت ادلناا ون نجوز  1شنش ينات    دوءا أولممارعس نااط  
ا م ا ؿ لتيمؿ المؤمف ان للمؤمف ل  شند شدـ تي ؽ اللطر المطال س  مقعاط  المد وشسا 

  2.انت اء مدت  إلإلللطر منذ نامت ش د التامنف 
ضس التممنف نسوناف  ا و ا ا مع ال دنفإذف انطتقا مما ع ؽ نر   عض ال    أف         

الي ن س مف جنعنف ملتل نفا  اشت ار أف أيدهما وهو ال عط نسوف م لوا مف الن ود واف 
التعونض شف  أو هتح الضرر   نسوف  )تيمؿ ش ئ اللطر ( و اآللر وهو الضماف

ؤمف ف التزاـ المؤمف  من  الم ا ولذلؾ  ا ت وـ شلإ اتياد الجنستقنمت   تنت ا ا  س الر ا ال
لسؿ  إذليظات اا نعتمر طواؿ مدة التممنف  نن ذر  ا سؿ ليظس مف  والطممنننسااماف  ل 

لمعتمرة  ت نسوف ونظرا اف ش د التممنف مف الع ود ا اليظس يظ ا مف الضماف وااماف
  3.ل عل  أمر رجعا

إف ما نجب متيظت  مما ع ؽ أف انلتزامات  نر متعادلسا  المؤمف ل  واجب شلن         
د ا ااقعاط  ورا و مجرد يلوؿ أجل اا مما ن ن  ؿ انيتماؿ ن  ا وقت ون  ا م دارا أما 
التزاـ المؤمف ايتمالا  ا وقت  و ا م دارر معاا وقد ن ن ا أهتا   د تؤمف شلإ عنارة 

                                                 
طار  ا اليناة المعاهرةا مما جعؿ الناس نلتمعوف  ا التممنف وقد ااتؽ ل ظ التممنف مف ااماف نظرا لسمرت اال - 1

متذا ن ن ـ ار االطار التا نتعرضوف ل ا مف جراء ذلؾا ون عط شلن ـ ظتؿ مف ااماف.ا سما ونتي ؽ ااماف عواء 
 شلإ المعتو  ال ردا أو شلإ معتو  المجتما:

د االطار التا ت ددر  ا ن ع  أو  ا أمول ا وقد أه   التممنف ػ شلإ المعتو  ال ردا: نؤمف التممنف ال رد ض1          
ضرورنا سـ ذسرنا لرجاؿ ااشماؿ والم ف ضد ألطار اليناة المعاهرة ساليرنؽ والعرقس والمعؤولنسا و ا تممنف ااالاص 

لإ اجؿ معنف ن  ض شند ن دـ التممنف وعنلس للمؤمف ل  نعتطنا   ا أف نواج  أش اء اليناة ا وذلؾ  اف نؤمف شلإ ينات  إ
يلول  م لت التممنفا وقد ن ـو ال رد  التممنف شلإ ينات  لمهليس أون در وزوجت  لنضمف ل ـ مورد رزؽ شند و ات ا وسذلؾ 

  ا التممنف مف المعؤولنس نعتطنا ال رد أف نواج  معؤولنات  لهوها إف ساف نمارس م نس أو نااطا لطرا. 
ػ وشلإ المعتو  انجتماشا  ث الم س  ا المؤمف ل ـ نعاهـ  ا ازدهار انقتهاد وزنادة اإلنتاجا و ا تممنف 2          

اليناةا وسذلؾ مف ااالاص ن نه   ال رد شالس شلإ المجتما شند تعطل  ان  نعت ند مف تممنف شلإ اسؿ مرتب مد  
للت هنؿ أيمد ارؼ الدنف ا أع اب الوقانس مف تي ؽ االطارا   اتلاذجانب آلر تيث ارسس التممنف المؤمف ل ـ شلإ 

 30أيساـ التممنف  ا ال انوف وال ضاء ص 
 510رمضاف أ و الععودا مرجا عا ؽ ا ص - 2
 428ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـوانظر جتؿ ميمد  373ايمد ارؼ الدنفا ش د التممنف ا مرجا عا ؽا ص  - 3
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امت  ت نيدث أا لطر إن تلؼ  ا المه اح ااماماا و النع س للجزاءات التا تممننا ا
ياهر المؤمف ل   جزاءات قد تعدـ رأنن ا  منف ااماف الذا تي    ارسس التامنفا  ا ينف ني 

 .ي    ا أا وقت
ن نضف أف الميؤمف ميطمئ ف  ؿ هو  ا قلؽ واضطراب إذ نين ص مف ذمت  المالنس إذف        

ف وقا نزداد لو   مف شدـ إون  إ  ا يالس ترقب ولوؼ مف اللطرا  امان لند ا ال عط
ا و ا هذا ت  ت واض   نف مرسز المؤمف ل ا والمؤمفا   ذا و اتيهل  شلإ التعونض التـز

نيهؿ شدد س نر مف ااقعاط ونعتممرها لمهليت  اللاهسا موهما المؤمف ل   االنر
 أوتملس  ارسس التممنف  هو اعور ن ن اع ون ناتر  ولنس مان   هذا ااماف ف اامافا إن أ

سما أف  ان عا ن ني نـ  ن د إيعاسهو  ااماف ؿ  ض شلن او ات وـ   ا يتإ تيع شمت  
تلت ا وراء المؤمف  التممنف ارسس  المؤمف ل  هو الذا نولد ااماف لن ع     راـ ش د التممنفا

نت ال يث شف و اإطالس التعونض والمماطلس  ن ا  عد مي إلإل  و عد تعرض  لللطر تععإ 
 1د وع ضد المؤمف ل  تيرم  مف التعونض .

الواجب د ع  تاترط ارسات التممنف  ا ال عط  إلإأن   اإلضا س  إلإونانر سذلؾ        
شدند مف ومائؽ التممنفا تنازؿ المؤمف ل  شف دشوار ق ؿ الونر المتع ب  ا الضرر وهو ما 

ينث أف ارسس التامنف ها التا ت اار  والذا هو ميور دراعتناا  ارط اليلوؿانعمإ 
ال عط الذا تيهلت شلن   إلإ إضا سوما تييهل  ندلؿ م اارة  ا ذمت ا  ادشو  المعؤولنس
ذامف المؤمف ا   ن رئ أوا الدشو  سمف نترس ا تع ط  الت ادـتع ب المؤمف ل    ضاشس هذر  وا 
 در الذا ضنع  المؤمف ل  المف عنةن ص مف التزام   التعونض    ف المؤ  اذمس الميتع ب

 .38وهذا ما نيزسن  قانوف التممنف وننظم   نص المادة 
التوازف  و التالا نعد هذا جزاء آلر نياهر المؤمف ل ا ونع ب  التتؿ س نر  ا       

ن هو نتل إ  الع دا  نف مرسزا المؤمف والمؤمف ل ا إذ المؤمف ل  نيعد ضينس للتععؼا 

                                                 
 91ا علنماف  ف إ راهنـ  ف مننافا ص 28ا عا ؽا ص   اء اسرا   نؤا مرج - 1
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تعونض   رايس وأماف ون هو نيترؾ نمارس ي   ال انونا  ا دشو  المعؤولنسا ني رر  عض 
ال    يرماف المؤمف ل  مف دشوار تجار الونر مع ب الضررا   عدـ ترؾ المؤمف ل  نيمر   ت 

 ال عض مف النظاـ العاـ التا نعت رهاع ب مف لتؿ التممنف شلإ أعاس اله س التعونضنس 
 ا  يمانس التممنف مف المضار س والم امرةا عنتطرؽ  الت هنؿ للموضوع إلإوت دؼ 
 1موضع .

ضس و اعأف التممنف التجارا لنس  ع د مي   ر توج  نر وانطتقا مف التيلنؿ العا ؽ ظ        
سما  ا و ااف ش ود المع  قد تعكيض ؿ هو  ضس المالنس تعتلـز ت ادؿ العوضنف ي ن س ويي

مجلس الع دا  الماترا  ا ش د ال نا ند ا الممف وال ائا نعلم  الم ناا والمعتمجر  ا ش د 
ضس المالنس و ا اننت اع  الممجورا  ممؿ هذر المع االنرند ا ااجرة للمؤجر  نيمسن   راإلنجا

ضس المالنس  لنعت ه س أهلنس ما تس و اتممنف  المعلألشناف والمنا ا  نر جارنس  ا ش د ال
ما ذسرناا لذلؾ نهؼ س نلتزام  المؤمف  ر اسلا   طا نيتمالنس شدـ أداء ن ا  ؿ مظ 
التممنف  من  ش د تعونض ويددوا التزاـ المؤمف  موج  ا لنس  د ا ماؿ  2 عض ال   اء

 إلإ عد تي ؽ اللطر المؤمف من   للمؤمف ل  م ا ؿ قعط التممنفا  ؿ   شادة المؤمف ل ا
ا ن أسمر ون واقؿ  ما نن    المؤمف مف ز المالا الذا ساف شلن  ق ؿ تي ؽ اللطرن س المرس

                                                 
 162أنظر ني ا  ص - 1
 إذونا ولػنس   ػط التجػارا انر    ذا التوج  دستور   اء اػسرا   ػنؤا ينػث نهػ ت هػذر الهػ س يتػإ شلػإ التػامنف التعػ- 2

""نػر   ػاف هػذر الع ػود جمنعػا لنعػت  ع ػود معاوضػس ون  ع ػػود ت ػرعا  ػؿ هػا جمنعػا ش ػود تعونضػنسا وأف هػ س الت ػرع التػػا 
مف ط نعس هذر الع ودا اف ش د الت ػرع سمػا شر ػ  ال   ػاء هػو ))  أعاسونا ن تعتند إلإ انع ت لع ود التممنف الت ادلا والتع
 ا ت لما أشطار ون نيعطا  ن  المتعاقد اآللر م ا ت لما ألذر(( أو سما شر ت  ال  ػرة الماننػس الع د الذا ن نملذ  ن  المتعاقد م

ن ػدـ للطػرؼ اآللػر مف قانوف الموج ػات والع ػود الل نػانا  منػ  )) الع ػد الػذا ن هػد   ػا أيػد المتعاقػدنف أف  169مف المادة 
تتي ؽ  ا الع د إن  ارطنف وجود ننس الت رع وأف ن دـ المػاؿ  ػدوف  الت رع ن ف((ا ونت نف مف هذا التعرنؼ أا ؿمنزة  دوف م 

الت ػرع  ػدوف م ا ػؿ  ػؿ  إلػإقهػدر لػـ ننهػرؼ  ف ػادلا شنػد د عػ  م لػت اناػتراؾ  ػ م ا ؿا  المؤمف ل   ا التامنف الت انتظار
ء اػػسرا   ػػنؤا مرجػػا عػػا ؽ ص  ػػا تػػرمنـ لعػػائر ميتملػػس   ػػو  مما ػػس الودنعػػس انشت ارنػػس لل نئػػس""   ػػا اإلعػػ اـد عػػ    هػػد 

  28و ص  27
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  زالس الضرر إف تي ؽا  ع د التممنف يعب هذا التوج   تممنفال سماؿ هو وعنلس لتي نؽ  ان
 1 ؿ ش د تعونض.  اضس ماؿ  ماؿو النس ش د هرؼ ون ش د مع

 12را شند معالجت  نلتزامات المؤمف  ا مادة ئون أدؿ مف ذلؾ نص المارع الجزاػ        
ت دنـ  -2تعونض اللعائر وااضرار....... –1شلإ " نلتـز المؤمف:  07-75مر مف اا

اللدمس الميددة  ا الع د يعب اليالس شند تي ؽ اللطر ....ون نيلـز المؤمف  ما ن وؽ ذلؾ 
 الم لت الميدد  ا الع د....""  أو"نيد ا التعونض  13"" وسذلؾ مادة 

ونتيظ مف لتؿ النهنف العا  نف وضوح الوانس مف التممنف وها يمانس الذمس         
النهاب الذا سانت شلن  ق ؿ وقوع السارمس ا وأما تممنف  إلإالمالنس للمؤمف ل    شادت ا 

 نراد مرتب لمف ساف نعنل ـ وسذا دشـ عنؿ  تعونض انعداـ المي للس و امي ا نجدرالاصاا
التل نؼ مف أنـ الموت  د ا م لت تـ  أوول  مدلي  ص  الذمس المالنس لمف  لت عف معنف ون ي 

ا إذ  ا واندلار الرعملست وـ شلإ  الاصانت اؽ شلن  مع  اا ون ننعإ أف تممننات اا
التزاـ المؤمف تعونضا  ؿ م لوا مالا مدلر شلإ اسؿ ايتناطا هذا النوع مف التممنف ن نعد 

 2.دورا إنرادشلإ اسؿ  أوند ا مرة وايدة  إمايعا اا 
المادة   نتج   وضوح هذا التوج  وهذا مف لتؿ نص  التارنا ال رنعا سما ونتيظ أف      

التممنف المتعلؽ  اااناء ش د تعونضاا  إف ))  ص شلإتني  التا مف قانوف التممنف 121/1
ز التعونض الذا نلتـز    المؤمف قنمس الااء المؤمف شلن  وقت و اون نمسف أف نتج

 3((السارمس
  قد التمميف  قد زمنا مستمر  ثانيا:

طنلس  اآلماروالع د المعتمر هو الذا ن نرتب آمارر  ا ليظس انع ادرا  ؿ تعتمر هذر        
 موج    للمعتمجرال ترة الميت ؽ شلن اا  ع د اإلنجار ممت هو مف الع ود الميعتمرة التا نسوف 

                                                 
 28  اء   نؤ اسرا االتممنف  ا التط نؽ وال انوف وال ضاءا ص  - 1

أعامس أ و اليعف مجاهدا أمر الطا ا اندلارا شلإ تسننؼ  عض ش ود التممنف اليدنمسا دار الستب ال انوننسا مهرا  - 2
 9ا ص 1999

3
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الميددة  ا الع د ا  ااجرةاننت اع  الممجور طنلس ال ترة المت ؽ شلن ا ما اعتمرارر  ا د ا 
ه س ا   ا ترت ط  الاالر انعتمرارنس  ا  التامنف تلتلؼ شن ا  ا الع ود  ف نر أ

الع د  إ راـ عند  انيتمالنس للع دا  التزاـ المؤمف ميعلؽ شلإ وقوع اليادث لتؿ  ترة الع د
  1.التزاـ مؤسد إلإنسوف التزاـ المؤمف ايتمالا وشند يدوث اللطر نن لب 

 اد عس ويدة و وراند ا ال عط  ان ا معتمر رالتزاـ المؤمف ل   نعد التزاما  ن وأما      
  زمنا أف تسوف التزامات الرئنعنس  ن  التزامات ن  ن  نلـز لتسننؼ ش د معنف  مو التالا 

معتمرةا أما ال وؿ  مف التزاـ المؤمف ل   انمتناع شف زنادة اللطر هو التزاـ معتمر  لنس 
 ن  ما نؤند أف ش د التامنف معتمرا ذلؾ أف التزاـ المؤمف ل  الرئنعا هو د ا ال عطا والذا 

 2زاـ المؤمف  الضماف.ن ا ل  الت
 ونترتب شلإ ما ع ؽ النتائؤ التالنس:

إذا  ع  ش د التامنف لعدـ قناـ أيد طر ن ا  تن نذ  الرععا لمفسخ:  دـ تطبيؽ األثر        
التزام  المل إ شلن ا   ف أمر هذا ال ع  نعرا  النع س للمعت  ؿ ون نيط ؽ  ممر رجعاا 
و ذلؾ نيت ظ المؤمف  ااقعاط التا ق ض ا  ا ال ترة العا  س شلإ ال ع   ا م ا ؿ تمتا 

 المؤمف  اليمانس وااماف لتؿ ال ترة المذسورة 
أيد  التزاـ تن نذإذ  ا يالس اعتيالس  أثر استحالة تنفيذ أحد المتعاقديف اللتزامو:     

المؤمف شلن  مف العرقس   عؿ  هلؾ الااء يادث  جائاا سما إذا أو قاهرةأطراؼ الع د    وة 
ا   ط انعتيالسأطرا   مف وقت  التزاماتوتع ط يرنؽا نن ضا ش د التممنف   وة ال انوف 

أيد أطرا    ع ب اعتيالس التن نذ  التزاـذلؾ أن   ا الع ود الميلزمس للجان نف إذا ان ضإ 
 3الم ا لس ونن ع  الع د مف تل اء ن ع . تانلتزاماان ضت مع  

                                                 

Jean Bigot, op ,p 56  -1  
  26ا   اء   نؤ اسرا االتممنف  ا التط نؽ وال انوف وال ضاءا ص 172شهاـ أنور علنـ ا مرجا عا ؽ ا ص -
 106ايمد ارؼ الدنفا ش د التممنف ا مرجا عا ؽا ص - 2

شا د  اند ش د  اوننظر  ا 431جا عا ؽا ص ا مر إ راهنـا جتؿ ميمد 142ميمد يعنف منهورا مرجا عا ؽا ص - 3
 94ص ا 2010 ار الستب ال انوننس للنارا مهراال تاح  اندا أيساـ ش د التامنفا د
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)تيمؿ اللطر(   اامافاشت رنا التممنف م ادلس لل عط ما التزاـ المؤمف  إذانتيظ أن         
ا ولسف  ا المنيإ الذا ونع ب التتن  ا التوازف الع دا ؿشاد نر نيعد هذا ال ع  

نعود التوازف الع داا  مف  نر  م لت التممنفا  ف اشت ار التامنف م ادلس لل عط اتلذنار م
ينث  1الاهس تامنف اليناة الاصتتجلإ العدالس والتوازف  ا تممنف اامنف ااضرار مت

 اض شلن  المؤمف  ؿ ادلارو انعتيؽ  ن  المؤمف ل  م لت التامنف سامت  ت نوجد ضرر نيع
 2.وم لت التامنف يؽ ما ت للمؤمف ل  نف ينات  ن نمسف ت دنرها  ماؿ

مسػػرر مػػف قػػانوف التػامنف للمػػؤمف لػػ  التراجػػا شػػف  90ينػث أشطػػإ الماػػرع  ػػا المػادة        
ؿا ونجػب  ػا هػذر اليالػس و نـو مف د ػا ال عػط اا 30لتؿ تـ الع د  رعالس مضمونس  انعت

للع ػػد  هػػ س  إن ػػاءهنػػا  وع  عػػد لهػػـ مهػػارنؼ الع ػػدا نجػػدشػػادة ال عػػط المػػد إشلػػإ المػػؤمف 
                         وضػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػذا سانػػػػػػػػػػػػا شلنػػػػػػػػػػػػ  ق ػػػػػػػػػػػػؿ الع ػػػػػػػػػػػػداال إلػػػػػػػػػػػػإالطػػػػػػػػػػػػر نف  إشػػػػػػػػػػػػادةمػػػػػػػػػػػػا  3امن ػػػػػػػػػػػػردة

                                                 
   عد و ات  ورينل  شف الدنناا نعرؼ التممنف شلإ اليناة أن  تممنف تجارا نطل   هاي   اطمئنانا  لما عنسوف شلن  أهل - 1

إذا تو ا لتؿ المدة الميددة  ا الع د ل اء أقعاط  أعرة المؤمف ل  إلإ ن  ج س التممنف  ت دنـ م لت مف الماؿ  تتع دينث 
و ا ضماف  اندلارميددة ند ع ا  ا تلؾ المدة ا رنا أو عنوناا   اإلضا س للدا ا الذاتا اللاص  المستتب والمتممؿ  ا  

إذ نععإ المستتب مف لتل  ليمانس  لتئتمافعتمس الذمس المالنس اهل   ا المعت  ؿا نيعد هذا التممنف يدنما أ ضؿ وعنلس 
ػس  نر المتوقعسا ينث تعمد المؤععات المالنس ليث ز ائن ا المعتممرنف ئاعتممارر مف اللعارة الناائس مف الظروؼ الطار 

منف سضماف مف ملاطر شدـ العداد  ا يالس موت ز ون اا ون تطا قعط التممنف مف شائد التمونؿ  ع د هذا النوع مف التا
ذاالذا ت دم  المؤععس المالنسا  تو ا المستتب ق ؿ عداد دنون    ف ج س التامنف عتتولإ تعونض المموؿ شف الم لت  وا 

لتممنف شلإ اليناة والج س المعت ندة من ا المجلس المعتيؽ  ا ذمس المتو إا ش اس أيمد ميمد ال ازا اليؽ التعونضا  ا ا
    41ا ص 2013ا عنس  4ااردننس للدراعات اإلعتمنسا المجلد التاعا ا شدد 

 11مديت ميمود ش د العاؿا مرجا عا ؽا ص- 2
قدنف أو ستهما أو المتعا ايدنلوؿ  ت اؽ ان" تهرؼ قانونا نم ت  النص أو الع د  اإلرادة المن ردة أن  " إن اءنيعرؼ  - 3

تهرؼ قانونا -1شدة شناهر ها:  إلإالع د  اإلرادة المن ردة  النع س للمعت  ؿ   ط"" وناتمؿ هذا التعرنؼ  إن اءللونر 
 -3ات اقنسا أوقانوننس  أع اب إلإنعتند -2قانوننا نلـز ل ا توا ر الاروط المطلو س قانوناا أمراتيدث  إرادةتع نر شف  ان 

) نلرج  ذلؾ االر   اانواعشف ال ع   اإلن اءالمن ردة هذا هو العنهر الرا ا الذا نمنز   اإلرادةالع د  ن اء  انعت تؿ 
شماد لضنر شتواا دور  (ا إن اش  ا  المتعاقد إلرادةوال انونا الذا ن دلؿ    رادتنفالواقا  نت اقاا ال ع  ال ضائا و

 8الع دا مجلس جامعس اان ار للعلـو ال انوننس والعناعنس ا شدد مالثا ص   إن اءالمن ردة  ا  اإلرادة
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ا الماػػػرع لػػػـ فا ومػػػف اا ضػػػؿ لػػػو أ1التػػػوازف الع ػػػداوهػػػذا لت ػػػا لل واشػػػد العامػػػس نشت ػػػارات 
نػػويا التراجػػا  ػػمف الع ػػد لػػـ ننع ػػد ولػػـ ننػػتؤ أمػػارا  ػػا يػػنف نػػر   إذنعػػتعمؿ مهػػطل  تراجػػاا 

إف تي ػؽ اللطػر لػتؿ اآلجػاؿ الػواردة  ػا نػص المػادة  مف المػؤمف ميلػـز  ت ػدنـ م لػت التػممنف 
عمػؿ   ػذا ا وني ؿ لل عػطو مػف الػد ا اا نػـو ت ػدأ 30ا وها ا رنف إلشماؿ يػؽ التراجػاا و 90

 .منف المعاشدةم اعتمناء ش ود ت الاصاامنف مت أنواعالتراجا  ا سؿ 
ال عط هو م ا ؿة  فأ نشت ارا  ا تممنف ااضرارا ن ائن نعدـة مي  التوازفهذا  مؿم إف        

للمؤمف و التالا ن نمسف  ال ع  والذا تيمل  المؤمفا إجراءاتطواؿ مدة  لألماف المي ترض
المؤمف  انـو 30التراجا مدة  إجراءاتل  اعترداد قعط ا والعسس  ا تممنف اليناة إذ أمناء 

 .ان ع  ش د التامنف ولـ نيدث لطر إذاال عط  د  لتـز  تيمؿ اللطرا ونري مي 
ا سما ون نمسف للمؤمف  ا تممنف اليناة ر ا دشو  ضد المؤمف ل  قهد  رض د           

لنر  ا د ا ال عط ون ننتؤ مما نعنا أف المؤمف ل  مي  اقانوف التممنف 84ااقعاط ا مادة 
المؤمف لت عس اللطر أمناء وقؼ  ما تيمؿ  ع اال أوشلإ التن نذ  إج ار أا تملررشف 

ضيا أف هذا اليسـ  نر شادؿ وني  إلإ عض ال     أتج التامنف ننعداـ د ا ال عطا 
ن نعتطنا المؤمف مطال س المؤمف ل   عداد ال عط الواجب ق ؿ د ا  مهليس المؤمفا ينث 

جنب شف هذا التوج   مف المؤمف نعتطنا أف نلهـ ال عط الميعتيؽ مف م لت التممنفا أي 
وهذا  إذا تي ؽ اللطر الميت ؽ شلن  وأه   التزام  واج اام لت التممنف شف طرنؽ الم اهسا

                                                 
نماالع د  اإلرادة المن ردة  إن اءلـ تنص جمنا التارنعات المدننس العر نس شلإ أمر  - 1 د العامس وط  ا ترست ذلؾ لل واش وا 

نسوفا ونلتلؼ ذلؾ  التتؼ نوع الع د ا   ذا ساف  نسوف ل  امر رجعا أو ن أفس إما نالرا طس الع د إن اء فلتلؾ ال واشدا   
الع د مف الع ود ال ورنس   ف هذا الع د نسوف  ممر رجعا أا ننعيب امر هذا الع د شلإ الماضا  نعود الياؿ سما ساف شلن  

ا أو أيدهما لنس ل  أمر هذر الع ود عواء تـ   رادة طر ن   إن اءود المعتمرة   ف ممؿ ش د ال ناا أما  النع س للع ق ؿ التعاقد 
مف الع ود المعتمرة  لو  رجعا ننعيب شلإ الماضا  ؿ نعرا شلإ المعت  ؿ   ط مف تارن  وقوش ا سع د الوسالسا  وه  

شزؿ ن ع  وساف قد ا ـر تهر ا معننا ق ؿ العزؿا   ف هذا التهرؼ نسوف هينيا نا ذا نزما منتجا  وسؿ وسنل  أو شزؿ الم
شلإ التهر ات التا ت ا  عد العزؿ  لنس ل ا أمرا للت هنؿ أنظر  اإلن اءنف المتعاقدنفا وت تهر أمر لجمنا آمارر  نما  

 9ص  شماد لضنر شتواا مرجا ن ع  ا 
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مف دلل  مما قد  أقعاط راا طونؿ المدة ن تطا هاي   نشت ار أف تامنف اليناة تامنف ادلا
  1.ن تيتن  ظرو   د ا ال عطا وي    ا م لت التممنف ما ت

 أولننف و  عد أف نسوف قعطا العنتنف اا ته نسالل  يؽ  من  المارع للمؤمف ولذلؾ        
مف  90تنص المادة  إذ ااب قد د االمنهوص شلن ا  ا انستت ااقعاط% مف 15نع س 

 .... ا. تل نس سؿ طل ات توطنس ش د التممنف شلإ اليناةنوف التامنف ".....نلتـز المؤمف قا
 ع ب اله س  ينث ن دـ  ا يدود قنمس التوطنس التع ن ات للمستتب...." أف نمسف المؤمف

نمسف  2ااندلارنس لع د التممنف شلإ اليناة نتسوف ايتناطا يعا ا تنام شن  أر عس ي وؽ
 للمؤمف ل  أف نطالب   ا :

اليعا ا قعطا ويندا مد وشا  ا ش د  انيتناطاتل نض التممنف ينث نعت ر           
ا الرأس الماؿ الميل ض الم لت المييهؿ و ا"" نع 85ص المادة تني  إذالتممنف الذا لي ضا 

شلن  شندما نيط ؽ س عط ويند للجرد..""ا وته نس التممنف ينث نت اضإ المؤمف ل  
تع نؽ د عس شلإ يعاب ومن س التممنف و ا 1-90انيتناطا اليعا ا  ورا شند طل  ا مادة 

ا   2- 90ينث نيهؿ المؤمف ل  شلإ د عس مع  س تيت يعاب انيتناطا اليعا ا مادة 
 3  ما تتضمن  مف ايتناطا يعا ا لدائف مرت ف. التممنف ونيؽ للمؤمف ل  سذلؾ رهف ومن س

مف م دأ شدـ تو ر اله س التعونضنس  ا التممنف  سؿ هذر الي وؽ نامت انطتقا        
ا  ينث أه   المتعاقد  ا هذا النوع مف التممنف  ا وضا قانونا متمنز الاصشلإ اا

يت ش د العاؿا أن  ن نمسف اشت ار  ا تممنف ااضرارا ونر  دستور مد المتعاقدسمنرا شف 
                                                 

  165مديت ميمود ش د العاؿا مرجا عا ؽ ص - 1
سػػذلؾ ونمسػػف للمػػؤمف لػػ  ن ػػؿ ومن ػػس التػػمنف شلػػإ الينػػاةا ممػػا نتػػاح لػػ  انعػػت ادة من ػػا ينػػث ن ػػوؿ الميػػاما اننجلنػػزا  - 2

عػػندنا  رعػػتوف "" أف ومػػائؽ التػػممنف شلػػإ الينػػاة قا لػػس للن ػػؿ  يرنػػسا عػػواء ورد الػػنص  ن ػػا أن ػػا قا لػػس للػػد ا لل ػػائمنف م ػػاـ 
ف شملنػػس الن ػػؿ نتر  الميػػاؿ لػػ  نملػػؾ و تػػب شلن ػػا ن ػػؿ الم ػػالت الميترت ػػس شلػػإ التػػممنف عػػواء أسػػاف المينػػؿ أالمػػؤمف لػػ  أـ نا وا 

الع ػد نا ػذا"" ونجػب متيظػس  ػمف ومػائؽ التػممنف شلػإ الينػاة  فو نسػ فنا  اػرط أ ومهػليس تممنننػس  ػا ينػاة المػؤمف شلنػ  أ
شلػإ الومن ػس ذات ػا  ػؿ نػس الن ػؿ  ن تنهػب  ا ول ػذا  عملشلإ التتؼ أنواش ا ها ومائؽ الهػنس تتعلػؽ  ينػاة المػؤمف شلنػ

  344تتعلؽ  الي وؽ النااػس شن ا. للت هنؿ أنظر   اء   نؤ اسراا مرجا عا ؽا ص 

 1498ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص  - 3
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ا الاص ينث نسوف تعونضنا  ا تامنف ااضرار وادلارنا  ا تامنف ااالتممنف ش د مزدوجا 
ونر   عيب اله س التعونضنس  ا تامنف ااضرار لنتمتا  ن  المؤمف ل   مزانا تامنف 

 1التتؿ واض   ا التوازف الع دا إلإدا اندلار اف انعداـ ذلؾ نؤ 
 ر ا ية  قد التمميف ثالثا: 

ش د التامنف  يعب ااهؿ و م تضإ ال واشد العامسا مف الع ود الرضائنسا التا نتـ        
انع ادها  ت ادؿ الطر نف التع نر شف إرادتنف متطا  تنف أا  مجرد ارت اط اإلنجاب  ال  وؿا 

 ا نهوص ال انوف  نتيظ  لاص ن تضا إت اش  ننع ادر هذا مادوف ااتراط اسؿ معنف 
 2.منظمس لع د التامنفالمواد الالمدنا 
ؽ.ـ التا ت ضا " نتـ الع د  59المادة  أيساـوسذلؾ  النع س لل واشد العامس و ا ضوء       

 النهوص ال انوننس"  اإللتؿالمتطا  تنف دوف  إرادتن ما مجرد ت ادؿ الطر اف التع نر شف 
 أون تلضا الع ود  ا تسونن ا انس اسلنس  إذنجد أف المارع قد ت نإ الرضائنس سم دأ شاـا 

ؽ.ـا ينث تعم  للمتعاقدنف  التع نر شف  60المادة  أيساـا ونتمسد ذلؾ مف لتؿ إجراء
ننس دوف أف ضم أو"و طرن س هرنيس  إاارة ملتلؼ الوعائؿ " ستا سا ستـا موقؼا  إرادتن ما

  3.لونس اا سن نس مف السن نات المذسورةأو  أونولا المارع أ ضلنس 
شلإ "نيرر ش د التممنف ستا ناا  07تنص المادة  04- 06 الرجوع ل انوف التامنف و         

ااتراؾ  أوشلإ توقنا الطر نف ....م لت قعط  إج ارناو يروؼ واضيس ونن وا أف نيتوا 
 التامنف.""
 ا الع ود ذات ااجؿ ال ات ن تعرا أمار الضماف إن شلإ " 17وتنص المادة        

 ساف هناؾ ات اؽ ملالؼ""  إذا إنل عطا العاشس اله ر مف النـو الموالا لد ا ا

                                                 
 166مديت ميمود ش د العاؿا مرجا عا ؽ ص - 1
  99أنور علنـا مرجا عا ؽا ص ا شهاـ 168مهط إ ميمد الجماؿا مرجا عا ؽا ص  - 2
وأنظر أنضا موقؼ المارع الجزائرا مف النظرنس اليدنمس والت لندنس  نما نلص  66شلا  نتلاا مرجا عا ؽا ص - 3

 91ال اطنس ص  و الظاهرة اإلرادةوسذلؾ قضنس  96ص  اإلرادةالتع نر شف 
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د ا ال عط  ا  عض ااينافا  سؿ ذلؾ  أو الر ـ مف ااتراط قانوف التممنف لتيرنر الع د 
تللؼ ومن س  أوشنناا  وجود  أوش د اسلا  إلإا لنس مف امن  تيونؿ الع د مف رضائ

 1ن نعنب رضائنس الع د قانونا. إهدارهاالنص شلإ  أوالتممنف 
 الستا س ت تضن  ط نعس الع دا  إم اتشف سون  وعنلس  نموذج الومن س ن نلرجإذ أف        

شند تللؼ   طتن لما توانإ مف النص شلإ  اولو ساف  ا ننس المارع اشت ار الع د اسلا
  2.الستا س

" يمكف إثبات التزامات طريا  قد التمميف و ا هذا الهدد يسمت الميسمس العلنا  ما نلا 
ما بمذكرة تمطية التمميف أك بمم مستند مكتكب كّقعو المؤمف  3"إما بكثيقة التمميف كا 

  إذ لـمف قانوف التممنفا لـ نجد  ن ا عمات النظاـ العاـا  07مف لتؿ نص المادة         
نمانهرح المارع  ال طتفا  ذلؾ اف ش د التممنف  ااإلم اتنص شلإ الستا س للتنظنـ و  وا 

ادند التع ند ناتمؿ شلإ سمنر مف الاروط المتنوشسا ون  إ مدة طونلس ا وقد نسوف  ن  
ونؤسد ما ا والمضرور  ا تامنف المعؤولنسا 4د  ا التامنف شلإ اليناةطرؼ مالثا سالمعت ن
المؤمف والمؤمف  التزاـإذ تنص شلإ " ن نترتب شلإ طلب التممنف  8نذهب إلن  نص المادة 

                                                 
1

 -  Jean Bigot, op ,p 54 
ند ش د ا شا د  ا 80ا ص2011 اعـ ميمد هتح ش د اهللا التامنف وأيسام  وأعع ا دار الستب ال انوننسا مهر ا  - 2

ونر  الدستور " أف رضائنس ش د التامنف لنعت متعل س  النظاـ العاـا ولذلؾ نجوز انت اؽ  47ا ص مرجا عا ؽال تاح  اندا 
المؤمف ل  شلإ ومن س التامنفا  نه   ش دا اسلناا أو أن  ن ننع د إن إذا تـ د ا  شلإ أن  ن ننع د إن  الستا سا أو  توقنا
 أوؿ قعط  نسوف التامنف ش دا شنننا""

ا ص 2008عدد الماناا لمدننسا مجلس الميسمس العلناا الا  الور س ا22/10/2008هادر  ا   435366قرار رقـ - 3
197 

"نجب أف تتضمف ومن س التممنف شلإ ااالاص زنادة نلا  شلإ ما 04-06 تامنفمف قانوف ال 70ينث نهت المادة - 4 
 مف هذا اامر ما نلا: 7شلإ ال نانات اإللزامنس المذسورة  ا المادة 

 اعـ المؤمف ل  وتارن  منتدر أو أعماء المؤمف ل ـ وأل ا  ـ و توارن  منتدهـ 1
 أعماء المعت ندنف وأل ا  ـ إذا سانوا معنننف 2
 دث أو ااجؿ الذا نتوقؼ شلن  اعتي اؽ الم الت المؤمف شلن ا اليا 3
 اإلجراءات المتعل س  التل نض والته نس ..." 4



 
46 

ما  مذسرة توطنس التممنف  ل  إن  عد ق ول ا ونمسف إم ات التزاـ الطر نف إما  ومن س التممنف وا 
 1قع  المؤمف. ما معتند مستوب و  أو

م  ون إذا قدـ  ا رعالس موهإ شلن ا نع ر  ن ا الطالب شف  قتراح التامنفونيعد ا       
تعدنؿ ش د  لهوص مد  الضماف  أوف م عول  اعرن إشادة أور  ت   ا تمدند ش د معلؽ 

 نوـ مف تارن  اعتتم ..." 20لـ نر ض المؤمف هذا الطلب لتؿ  و اوم لو 
نتيظ مف النص أف المارع اشتد  عسوت المؤمف س  وؿ لتجدند الع دا ولـ نطلب         

ة عتيتوا شلإ  نانات م مس جد االنر ن توقنا ون تيرنر ومن س جدندة ا  الر ـ مف أف هذر 
و م لت  مد  الضماف نعنا مدت  وعرنان ا ا7نانات المطلو س  ا المادة للطر نف وها ن س  

 إف االتزامات التممنف  سؿ الوعائؿ إم ات   مساننس المارع هرايس قد نص التامنفا وسذا
مذسرة التوطنسا ينث نمسف  اعتعماؿ أا معتند مستوبا وسذا  أوانعدمت ومن س التممنف 

لـ نر ض لتل ا المؤمف التعاقدا  انـو 20نمسف   رعالس موهإ شلن ا نؤسد تارنل ا مرور 
   نا ن ناترط توقنا الطر نف شلإ ومن س تممنف لننع د الع د .

نماش د شننا ا  إلإلـ نسف ن هد المارع تيونؿ ش د التامنف  17وأما المادة         من   وا 
ا الع د مف عاشس اله ر للنـو الموالا لد ا ال عط أمارللمتعاقدنف يرنس تيدند وقت  دانس 

يدد طر ا الع د   ف لـ ني  ولنس رسف لتنع ادا اوارط د ا ال عط لتيدند زمف انطتؽ الع د
زمف  دانس عرناف الع دا   ف  دانت  يددها المارع مف عاشس اله ر للنـو الموالا لد ا 

 لتؼ.ت ادنا لل وهذا ال عط 
                                                 

ونر  الدستور اسرا   اء ))" أن  نجب أف تتضمف مذسرة التوطنس ننس طر ا الع د  وضوح ونجب الت رنؽ  نف يالتنفا  - 1
طاؿ التممنفا ولسف تعذر شلن   إنجابيالس أولإا إذا ساف المؤمف قد أتـ دراعت  لللطر المعروض شلن ا وقرر ق وؿ 

س نعت ر مذسرة التوطنس دلنت نرت اط ن ائاا وقناـ ش د التامنف ا مف تارن  إهدار ومن س التممنف امور ت ننسا  ا هذر اليال
إهدار اإلاعار ا وأما اليالس الماننس لـ نعتسمؿ المؤمف دراعت  لللطر وقرر من  توطنس مؤقتس لينف اعتسماؿ دراعس 

هادر مف المؤمف    نجابم ـر ا ااجؿ ا هذر اليالس نعت ر  مما س ش د تامنف قهنر  اإلاعارالمؤمف ل ا   ف  إنجاب
وق وؿ هادر شف طالب التممنفا نوض   ن  المدة وال عط الواجب د ع  مف المؤمف ل ا   ذا وا ؽ المؤمف  عد ذلؾ شلإ 

جزء ن  اإلاعارا واف ناار للومن س الن ائنس  مف اإلاعارومن س تامنف ق ؿ ان ضاء مدة  إهدارش د التممنف  علن   إ راـشلإ 
 46ا "((ا   اء اسرا   نؤا مرجا عا ؽا ص نتجزأ من 



 
47 

 إذـ م اـ ال انوفا  الر ـ مما ع ؽ إن أفا الجانب العملا  ا هذر المعملس قد قا       
 إلإالتامنفا و  ذا ان لب التممنف  ومن س المؤمف ناترط شادة أف ش د التممنف ن نتـ إن  توقنا

ن لمجرد اإلم اتا  لتنع اده   ومن س التممنف ضرورنس تي إذ ش د اسلا  موجب هذا الارطا 
التامنفا  نتـ الع د   ذا توقنع  هو شلإ ومن س  والتوقنا الذا ناترط  المؤمف نسوف تارة 

وتعلنـ الومن س للمؤمف ل ا ونسوف تارة ألر   توقنا سؿ مف الطر نف شلإ الومن سا  التوقناا
ا مـ نعلـ الومن س للمؤمف ل   نوقع ا  دوررا  د  ا هذر اليالس أف نوقا المؤمف نجب لتماـ الع

 1 توقنا ست الطر نف. إنتـ الع د ون ن
مف ارسس  اآلنتاإلطتع شلإ نموذج ومن س تممنف شلإ تيطـ ينث مف لتؿ        
GAM  ن ننتؤ الع د أمارر  إن  توقنا الطر نف أف  "ا ننص شلإ2مف انت اقنس 7ا نجد ال ند

شلإ الع د.." وسذلؾ مف لتؿ اطتشنا شلإ ومن س التممنف الاامؿ للم انا  العسننس/ لارسس 
نتـ التعاقد  توقنا الطر نف شلإ   ننص شلإ " 5نجد ال ند  SAAالوطننس للتامنف 

 ا عاشس اله ر للنـو  أوالع دا...وننتؤ الع د أمارر مف التارن  المت ؽ شلن   نف الطر نفا 
 3 الموالا لد ا ال عط التممنف""

التامنف إذ نتيظ مما ع ؽ أف ارسات التممنف تاترط توقنا ست الطر نف شلإ ومن س         
لاهس ارط ومن س التعاقدا ونه    عدها التزامات ست الطر نف نا ذةا  إجراءاتإلتماـ 

                                                 
 ا 509رمضاف أ و الععودا مرجا عا ؽ ا ص  - 1

2
 Article 7 : Prise d’effet du contrat 

 

La signature du contrat par les parties consacre sa validité, l’assureur pourra dès lors en 

poursuivre l’exécution. 

 

Cependant, sa prise d’effet ne se produira qu’à compter du lendemain à zéro heure du 

paiement de la première prime et en tout cas ou plus tôt aux dates et heures indiquées aux 

conditions particulières, sous réserve des dispositions prévues à l’article 8 alinéa 2 de 

l’ordonnance N° 95/ 07 du 25 Janvier 1995. 

 

Ces dispositions s’appliquent à tout avenant intervenant au contrat- 
3
ARTICLE 5  )le contra test parfait des sa singnature  par les parties. La société pourra en 

poursuiver dés ce moment l execution . toutefois. Il ne produira ses effets qu a la date fixée 

qux condition particuliéres ou a défaut le lendemain à zéro heure du paiement de la première 

prime….( 
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الارسس الجزائرنس للتممنف جاء هرنيا و واضيا  مف التعاقد لف نستمؿ إن  تماـ التوقنا شلإ 
نعنا عرناف   validité نتعـ  نوع مف الوموض اف سلمس   GAMومن س التامنفا أما ارسس 

يدث اللطر المؤمف   إفالع د ا   د نعت ر الع د مينع دا ون نمسف عرنان  إن  التوقناا  ماذا 
إذ نجوز  ا ؟االنرا المؤمفا   ؿ نضمف هذا شلن  ق ؿ توقنا المؤمف ل ا  ا ينف قد وقو 

 ا هذر اليالس للمؤمف ل ا ق ؿ أف نوقا ومن س التممنف أف نرجا  ا التعاقد يتإ لو وقا 
منف   ن  ن نعود هناؾ ا المؤمف ل  ومن س التموقو  إذاا أما إنارالمؤمف ومن س التامنف وعلم ا 

 نزاع ن  ا وجود ش د التامنف ون  نما ناتمؿ شلن  مف الاروط . عد ذلؾ 
 ف شادة ا ال ند ونسو زمف  دانس الضمانات  ودرجت ارسات التممنف شلإ وضاسما      

ؿ سارط ل دانس أو يددر ست الطر نفا وشادة ما تاترط ارسات التامنف د ا قعط ني  زمنا  
اا وي ذا لو ش د اسلا وشنن إلإا مما نجعلنا نؤسد أف ش د التامنف شملنا تيوؿ 1الضمانات

ؿ سارط لتماـ و اا منفا قانونا وسذلؾ توضن  د ا ال عطأف المارع نظـ اسلنس ش د التا
واج ات المؤمفا ت ادنا لتعع   ضد المؤمف ل ا لاهس جانب التيلؿ وسذلؾ تنظنـ  االتعاقد

  2مف انلتزاـ  الضماف

                                                 
المؤمف ل  شلإ ا د ا أا  إج ارإذ  النا  ا ش ود التامنف شلإ اليناة  ا  رنعا ينث ن ضا قانوف التممنف  عدـ جواز - 1

ذا تي ؽ اللطر ولو ق ؿ أف قعط ا ولو ساف ال عط ااوؿا  نلجم المؤمف إلإ ااتراط د ا ال عط ااوؿ لتماـ ش د التامنفا وا 
نطالب المؤمف  د ا ال عطا أو نجرا م اهس  نف  فالمؤمف د ا م لت التممنفا ول  أ ند ا المؤمف ل  ال عط وجب شلإ

مف قانوف التممنف  79ممنف اليناة نجب شلن  د ا ال عط ااوؿ ا نص المادة الدنننفا ولسف  ا الجزائر   ف المؤمف ل   ا ت
أداءر د عس وايدة شند استتاب ش د التامنف..."  التممنفتنص " نممؿ ال عط الويندا الم لت الذا نجب شلإ مستتب  06-04

ذا د ا المؤمف ل   د ا قعطا ويندا  إفسما  ع د ما انعت ادة  تع ن ات ا العنتنف ااولنتنف  نعتطنا ته نس  ال إقعاطوا 
مسرر .أنظر  ا هذا التيلنؿ م ارنس ما ال انوف المهرا ا ش د الرزاؽ  90نعتطنا الرجوع شف الع د واعترداد ال عط مادة 

 ا  ميمد 471ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـاوانظر جتؿ ميمد  1203أيمد العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص 
   368سامؿ مرعا  اااا ش د التممنف مرجا عا ؽا ص 

جدا  ا هذا المجاؿ ينث قنف الواقا العملاا وألرج ش د  هرنيا ا هذا الهدد نجد سمماؿ التارنا السونتا ساف  - 2
نف ن نسوف طلب التمم -1مدنا سونتا شلإ"  779التممنف مف دائرة الع ود الرضائنس وجعل  ش د ا اسلنا ينث نهت مادة 

ذا تـ  ويدر ميلزما للمؤمف ل  ون نتـ الع د إن إذا وقا المؤمف شلإ ومن س التممنف وتـ تعلنـ هذر الومن س إلإ المؤمف ل ا وا 
قرارات جزءا مسمت للع د..." ينث ن  ـ مف النص أف المارع ااترط  الع د اشت ر طلب التممنف وما جاء    مف  نانات وا 
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ونانر ألنرا  نما نلص هذر الن طسا أننا شالجنا قضنس الرضائنس والاسلنس  ا ش د       
ش د التممنفا و ا مناقاس مضمون ا  إ راـ ا  اإلرادةالتممنفا أما ما نتعلؽ   اسالنس يرنس 

نظرا لتطور التامنف ما التطور انقتهاداا وتناما دورر  ا مجاؿ اإلئئتمافا مما أه   
و  2 ا المطلب  اإلاسالنسدا مج را شلإ ش د التامنف قانوناا نعالؤ المتعامؿ انقتها

   ا ش د التممنف. اإلرادةالمتعلؽ  انيهار م دأ علطاف 
                                                                                                         قد التاميفكالمرر يا  االحتمالية  رابعا:

ر   تيتنف اللطرا والتورنر يمؿ الن س شلإ الوررا ون اؿ  رر نعرؼ  الورر لوس: الو ر 
ظاهر ل    ن ع  ومال  تورنرا شرض ما لل لسس ا وقاؿ ال اضا شناض  أهؿ الورر لوس ما

 مي وب و اطف مسرور.
 ونعرؼ الورر  ا الارنعس:

نسوف   ا وجود الم نا" ا وأما العرلعا نر   من  " ماقاؿ ا ف شا دنف:" الورر هو الاؾ 
ما  اراءا وجاء  ا الموطم قاؿ مالؾ : واامر شندنا أف مف الملاطرة والورر معتور العاق س"

ن ندر  أنلرج أـ ن نلرجا   ف لرج لـ ندر  ان  ا  طوف اإلناث مف النعاء والدوابا 
أنسوف يعنا أـ ق نيا أـ تاما أـ ناقهاا أـ ذسرا أـ أنمإ وذلؾ سل  ت اضؿ إف ساف شلإ سذا 

ف ساف شلإ سذا   نمت  سذا"  الورر شند مالؾ هو ما ج لت  ما أوج ؿ وجودر    نمت  سذاا وا 
  1ه ت .

 مف ال انوف المدنا 57المادة    د نهت ائراالورر  ا ال انوف الجز و نما نلص معالجس  
دن لما ا عؿ ااء نعت ر مع أو"نسوف الع د ت ادلنا متإ التـز أيد الطر نف  من   نلا شلإ ما
 ن عؿ ل . أونمن  

                                                                                                                                                         

تللؼ أا مف الارطنف العا  نف نؤدا  إلإ المؤمف ل ا و تعلنم اس التممنف ا ما ضرورة ضرورة توقنا المؤمف شلإ ومن 
 473ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـإلإ شدـ انع اد الع دا للت هنؿ أنظر جتؿ ميمد 

ال اهرة  ا دراعس م ارنسا رعالس دستورار جامعساإلعتماالضرنرا الورر وأمرر  ا الع ود  ا ال     إ راهنـالهدنؽ ميمد  - 1
                                                                                                                                                                                                                                               28ا  دوف عنس نار ص 
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ب العارة لسؿ وايد مف الطر نف شلإ يع أوإذا ساف الااء المعادؿ ميتونا شلإ يظ ر   
  رر.""يادث  نر مي ؽ   ف الع د نعت ر ش د 

 ف ناترطاف ونتع داف  ا ش وداف المتعاقدمف النص نجد أ لإو اامف لتؿ ال  رة        
 إنااؤرمف الميتـ أن ا عتوجدا سما  ا  نا منزؿ مـ  أوضات  ممواؿ موجودة  عت و االمع

ا  التمسند نتضمف انت اؽ  عضا مف التوقا لهوها  النع س اإلنااء نا ا س تيت  أو عتا 
اننل اض  ا قنمس الماؿ الم ناا  نر أف هذا الماؿ  وه   ميت للع د الميدد  أوع لترت ا

 1قطعنس .المعت  ؿ مؤسدا  هورة  أونسوف وجودر اليالا 
الورر قانوف مدناا أن  ر ط  57مف المادة   2ونتيظ مف نص   رة        

ا ينث الذا نتضمف شنهر ايتماؿ انت اؽوهو يعب مدلوؿ النص ذلؾ   aléaا انيتماؿ
اف هذا  2م دار ما عنملذ ون م دار ما عنعطاا أون نعرؼ  ن  سؿ متعاقدا وقت انع ادرا 

الهد س هو ارط  أو انيتماؿالتيدند نعتمد شلإ يهوؿ يادث  نر مؤسد الوقوعا  وجود 
اليظ  أو انيتماؿضرورا لمن  اله س انيتمالنسا ونطلؽ شلإ الع ود التا تتضمف شنهر 

أطرا  ا تيدند الم ا ؿ المتناعب  ينث  ا هذر الع ود ن نعتطنا  الهد س ش ود الوررا أو

                                                 
ا وتظ ػػر أهمنػػس ت عػػنـ الع ػػود إلػػإ ش ػػود ميػػددة وش ػػود ايتمالنػػس  هػػ س 121شهػػاـ أنػػور عػػلنـ ا مرجػػا عػػا ؽا ص  - 1

لاهس  ا أف شنهر انيتماؿ نعت ػر شنهػرا أعاعػنا  ػا الع ػود انيتمالنػس  ينػث نترتػب شلػإ تلل ػ   طػتف الع ػدا ولػذلؾ 
لطػػرا سمػػا لػػو سػػاف  ػػ ف ش ػػد التػػممنف  وهػػ   ش ػػدا ايتمالنػػا نممػػؿ اللطػػر  نػػ  شنهػػر انيتمػػاؿا ونسػػوف  ػػاطت إذا تللػػؼ ال

ا أو سػػاف اللطػػر مي ػػؽ الوقػػوع وذلػػؾ ننت ػػاء شنهػػر انيتمػػاؿا و ػػا هػػذر  اللطػػر قػػد تي ػػؽ أو زاؿ ق ػػؿ إ ػػراـ ش ػػد التػػممنفو
    147اليالس نتيوؿ التممنف إلإ مضار س أو م امرة شلإ اللطرا انظر إ راهنـ أ و النجاا مرجا عا ؽا ص 

اف  نػػ  سػػؿ طػػرؼ نعلػػـ منػػذ إ رامػػ  أهمنػػس ااداءات المت ا لػػسا التػػا نعػػد سػػؿ من ػػا والعسػػس  النعػػ س للع ػػد الميػػدد الػػذا سػػ- 2
شوضا لآللرا شلإ أننا نتيظ   أف ش د ال نا إذا ساف نسمر أف نسوف ش دا ميددا   نما نمسف أف نه   ش دا ايتمالناا أا 

سما  ا  نا ش ػار نظنػر تع ػد الماػترا  ػمداء ش د  ررا إذا لعب انيتماؿ دورر  ا تيدند م دار أداء أيد المتعاقدنف ممتا 
ممر والممار التا لـ تلرج ولـ تي مرتب مد  اليناة لل ائا.ا وقد ن إ الرعوؿ ص شف  نا الورر سمف ن نا اليوت  ا ال يرا 

. ولعػارة طػرؼ م ا ػؿ ر ػ  آلػر لتلػتتؼس نا التمر  ا النلؿا اف عوؼ لف نيعلـ يجم ا ونوش ا وم دارهاا وهػذا مػدشاة 
  48الضرنرا مرجا عا ؽ ص  إ راهنـهدنؽ ميمد ال ارظان ا مرجا ن ع ا وعلنـ رنو ظر شهاـ أنللت هنؿ أ
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م دما وتتضمف  ضت شف ذلؾ شنهر المضار س أا تي ؽ لعارة لطرؼ مف أطرا   ور   
 1للطرؼ اآللر.

 وقد شرؼ الدستور العن ورا الع د انيتمالا  من : 
 أو ن  سؿ مف المتعاقدنف أف نيدد وقت تماـ الع دا ال در الذا ألذ  ""الع د الذا ن نعتطنا

 2ال در الذا أشطا""
و شنهر المهاد س الموجود  ا م ادلس اقتهادنس  من   ا اللوس التتنننس  انيتماؿونعرؼ 

لطر ن اا ووضا ال انوف المدنا ال رنعا ال دنـ معنارا يظ الر   أو اللعارة  إلإالذا نؤدا 
تيدد  مف الع د ايتمالا اف التعادؿ منعدـ للطر ا الع د التا  1104لإليتماؿ  نص المادة 

 3 ا يظ الر   أو اللعارة .
المرتب  اإلنرادالتممنف و و ة ر مالرهاف والم ا ا ا ال انوف الجزائرا ونجد ش ود الورر       

مد  اليناةا وقد نظـ المارع ش د التامنف  ا الجزء اللاص  ع ود الورر  جوار الع ود 
مد  ما نلتـز    طر ا الع د نتوقؼ شلإ  أف او نتجلإ الورر  ا ش د التامنفا العا  س

هو الم دار الذا  ف مانعرؼ وقت استتا   لع د التممن  المؤمف ن اتي ؽ اللطر المؤمف من 
عنملذر سعوضا اف ذلؾ متوقؼ شلإ تي ؽ اللطر المؤمف شلن ا والذا قد نتي ؽ وقد ن 

تي ؽ ت  إ نتائج   نر معرو سا ون نمسف ت دنرها مع  اا ونسوف اامر  إذانتي ؽا ويتإ 

                                                 
 85 اعـ ميمد هال  ش د اهللا مرجا عا ؽ ا ص  - 1

 1680وقد ساف ن س التنظنـ  ا ال انوف ال رنعا ال دنـ المادة 
   2011مناػػورات اليل ػػا الي وقنػػس للناػػرا  نػػروتاالع ػػدا ا نظرنػػس التػػزاـ ا مهػػادر انلتػػزاـش ػػد الػػرزاؽ أيمػػد العػػن وراا - 2

ا ونر  الدستور شلػا  نتلػاا أف المتعاقػد ن نعػرؼ  ػا الع ػد انيتمػالا أو ش ػد الوػرر وقػت انع ػاد الع ػد الم ػدار  140ص
نر مي ؽ الوقوعا الذا نعطن  م ا ؿ الم دار الذا نملذر أو العسسا اف هذا الم دار الم ا ؿ متوقؼ شلإ يادث معت  لا  

أو تػػػارن  وقوشػػػ   نػػػر مي ػػػؽا إف انيتمػػػاؿ أو الوػػػرر المتممػػػؿ  ػػػا يػػػظ الػػػر   أو اللعػػػارة هػػػو شنهػػػر مػػػف شناهػػػر الع ػػػد 
   62انيتمالا  ينث نعنا يتما ودائما ست المتعاقدنف. أنظر شلا  نتلاا مرجا عا ؽا ص 

3
 -  Jean Bigot, op ,p 61 



 
52 

  النع س للالص الذا نلتـز  د ا إنراد مرتب مد  اليناة مف ممف ش ار ناترن ا ينث ممامت
  1.نعلـ متإ نتو إ ال ائا ن ان ن نمسف ت دنر الم لت الذا عند ع ا 

إذ قد ن نتي ؽ اللطر  نلعر المؤمف ل  ااقعاط التا أداها لنر ي ا المؤمفا وقد       
الذا ن وؽ سمنرا ما أدار مف أقعاط  نر    ر  نعتلـ المؤمف ل  م لت التممنفنتي ؽ اللط

فا سما أف قانوف التممنف نن ا ش د التممنفا إذا ال ارؽ  نن اا وهو ال ارؽ الذا نلعرر المؤم
ذا تلؼ الااءا 2قانوف التامنف 42مادة  نساانيتمال  ينث تنعدـ المؤمف شلن زاؿ اللطر   وا 
الع د نعد الع د  اطؿ قانونا ونعود  نه    نر معرض لللطر شند استتاب أوالمؤمف شلن  
 ا يالس عوء ننس المؤمف ل  نيت ظ المؤمف  ال عط و مساف شلن   ا العا ؽا  إلإالمتعاقداف 

  3قانوف التممنف. 43المد وع مادة 
سما ونتض  مف المادة أف انيتماؿ ن  د أف نسوف متي  ا  النع س لسؿ مف طر ا       

 ا ينف نجد  عض  4الدستور العن وراا إلن الع د لنسوف الع د ايتمالناا هذا ما ذهب 
 وجود انيتماؿ يتإ لو تي ؽ  ا طرؼ وايد   طا ولسف نر  أن  ن نوجد ش د   را ن5ال   

                                                 
ا  ينػث نعت ػر  الػدستور أف الع ػد انيتمػالا هػو ش ػد  ػرر. ونػر   ػمف ش ػد التػممنف 62شلا  نتلاا مرجا عا ؽا ص - 1

 57شا د  اند ش د ال تاح  اند ا مرجا عا ؽ صا ا وانظر سذلؾ هو ش د  رر
 شلإ مانلا : ) ا يالس ال  داف السلا للااء المؤمف شلن   ع ب: 42ينث تنص المادة  - 2

يادث  نر منهوص شلن   ا ومن س التممنفا ننت ا التممنف  يسـ ال انوفا ونجب شلإ المؤمف أف نعند إلإ  -أ         
 المؤمف ل  يهس ال عط المد وشس مع  ا والمتعل س  المدة التا زاؿ  ن ا اللطر .

منهوص  ا ومن س التممنفا ننت ا التممنف  يسـ ال انوفا ون  إ ال عط المتعلؽ    يؽ مستع ا  يادث -ب             
 أشتر.((   30للمؤمف ما مراشاة أيساـ المادة 

شلإ ما نلا ) إذا تلؼ الااء المؤمف شلن  أو أه    نر معرض لأللطار شند استتاب  42ينث تنص المادة  -- 3
اامرا ونجب إشادة ااقعاط المد وشس للمؤمف ل  يعف الننسا و ا يالس عوء ننس نيت ظ  الع دا نعد هذا انستتاب شدنـ
 المؤمف  ااقعاط المد وشس.((

الدستور العن ورا" ولنس ش د التممنف ايتمالنا  النع س إلإ المؤمف ل ا  الع د انيتمالا هو الذا نتوقؼ  و ا ذلؾ قاؿ- 4
ف ل  ن هد  ع د التممنف شسس ذلؾ تماما   و نرند أف نتوقإ مو س اليظ شلإ اليظ والمهاد سا  ا ينف أف المؤم

 1140مرجا عا ؽا ص  ش د الوررا والمهاد س" ش د الرزاؽ العن وراا
الدستور ش د العتـ ذهناا  ينث نعرؼ ش د الورر  من  ))الع د الذا ن نعتطنا العاقداف وقت انع اد الع د ن  ممؿ- 5

  47الضرنرا مرجا عا ؽ ص  إ راهنـهدنؽ ميمد أو ااضرار التا تعود من ((ا ال ستهما ون أيدهما معر س م لت ال وائد
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ساف ايتمالنا ايد الطر نف  إذاا  الع د اآللر النع س لطرؼ دوف نسوف  ن  انيتماؿ 
 1 عنسوف ايتمالنا للطرؼ اآللر.

 ا جانب سؿ  الع د  إ راـالتامنف   ف ايتماؿ السعب واللعارة قائـ شند    ا ش د        
ونعتمد السعب واللعارة شلإ اليظ والمهاد سا و التالا الملاطرة  ا التممنف  امف طر ن 

ياضرةا   د نيدث أف ند ا المؤمف ل  جمنا ااقعاط  وننت ا الع د ون نتي ؽ اللطرا 
 تضنا سؿ أقعاط   دوف م ا ؿا وقد ند ا المؤمف ل  قعطا وايداا مـ نتي ؽ اللطر 

ت ا ش د التممنف إن  سعب طرؼ شلإ يعاب طرؼ ونيهؿ شلإ م لت س نرا وهسذا ن نن
 أوا وقد ت ا  عد عنسا وقد ن ت ا أ داا ولنس لوقوش ا إذ أف السارمس قد ت ا  عد نـو آلرا

 2شدم  ضا ط.
 االنرون لتؼ  نف    اء الارنعس أف التامنف نيتوا شلإ  رر  ايشا وهذا          

ينارا و ن   رر  ا ااجؿا م دار سما وضو ضاتا إذ نيتوا شلإ  رر  ا الو ان طؿ المع
التممنف إن أنناا ن نعرؼ متإ  أنواعم لت التممنف مي ؽ الوقوع  ا  عض  الر ـ مف أفو د ا 

 .  3عنسوف ذلؾ 
 

أف معظـ    اء ال انوفا ن نروف  وجود الورر  ا التامنفا  ع ب الدور  إلإونانر          
ا  ينث أف إدارت اف والتضينس التا نتولإ المؤمف و اال نا للتممنفا ون نموف دلنل ـ شلإ التع

                                                 
وانظر سذلؾ علنماف  ف إ راهنـ  ف مننافا مرجا عا ؽا ص  49ص الضرنرا مرجا عا ؽ ا  إ راهنـهدنؽ ميمد ال - 1

94  
  146النجاا مرجا عا ؽا ص  أ و إ راهنـ - 2

ينث نر  الدستور ميمد الضرنرا أف الورر السمنر هو" ما  لب شلإ الع د يتإ هار الع د نوهؼ   "ا وأف هذا  - 3
نف التا ن نوجد  دون ا "اللطر" واللطر هو يادمس ميتملس ن الضا ط ننط ؽ شلإ ش د التممنفا   ف مف أرساف ش د التمم

تتوقؼ شلإ إرادة أيد الطر نفا ولذا ن نجوز التممنف شلإ يادث معت  ؿ  نر مي ؽ الوقوعا  الورر شنهر متـز لع د 
ا عا ؽا ص التممنفا وه س متزمس ل   دلنؿ أف ال واننف تنظم  تيت شنواف ش ود الوررا الهدنؽ ميمد الضرنرا مرج

 انز أيمد ش د الريمافا أمر التممنف شلإ انلتزاـ  التعونضا دراعس  ا الارنعس وال انوفا  دوف دار نارا  دوف   655
  85عنس نارا ص 
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نمام ا ت للتممنف  ننتظرالمؤمف ل  مت رع ومتضامفا ن   1ف شلإ رد المهاد س واليظاو اتع وا 
   اء مف أف التممنف م ا ؿ لألماف الذا نرندر المؤمف ل  م ا ؿ ال عط وسذلؾ لتوج   عض ال
لـ نتي ؽ اللطر   د تنعـ  اامافا و التالا ن نوجد لعارة ون هد سا  إفالذا د ع ا ويتإ 

  2.ااماف  د ر   

 التكازف االقتصادم لعقد التمميف يا مؤثرةال المبادئ :الثانا الفرع

ونعد اللطر المؤمف شلن ا  التزامات طر ا الع داللتممنف لهوهنس تتيسـ  ا تيدند       
هو الميدد اداء المؤمف وت عا لذلؾ نيدد ال عط الذا نؤدن  المؤمف ل ا و ع ب اقتراب 

 معارر الهين ا إلإالرهاف والم امرة ظ ر م دأ التعونض لنعند التممنف التممنف سمنرا مف 
ا وسذلؾ تدلؿ الضرر إيداثون هؿ التممنف شف الم امرةا و التالا منا المؤمف ل  مف تعمد 

المؤمف ل   وعنلس لإلهماؿ والرشونسا ويثو  إلإلمنا تيوؿ التممنف  ام دأ التل نض النع ا
انعداـ اله س التعونضنس  ا نلا:  شماؿ وعائؿ الوقانس مف االطارا وعنعالؤ  ا ماإشلإ 

نا وم دأا اله س التعونضنس والتل نض النع ا  ا تممنف ااضرار أو  اصالتممنف اا
  3.ماننا

                                                 
 ػػا ش ػد التػممنف  ػا مػػف ستا ػ  الوعػنطا   ػدا وسمنػ  نعػػلـ  وجػود الوػرر ولسنػ  نجػػوزر  تعػرض الػدستور العػن وراا للوػرر - 1

 الضرورة ينػث قػاؿ " وأمػا الوػرر   ػد  ننػا  ػا ستا نػا مهػادر اليػؽ  ػا ال  ػ  اإلعػتماا أف هنػاؾ تطػورا مليوظػا  ػا ال  ػ  
س شنػد مالػؾ شػف الوػرر قػاؿ :"وااهػؿ اإلعتما  ا هذر المعملسا لاهس مذهب مالؾ ا وقد  نف ا ف راد  ا ش ارة واضي

 1089ش د الرزاؽ العن وراا مرجا عا ؽا ص شندر أف مف الورر ما نجوز لموضا الضرورة" 

ا شا ػػد  انػػد ش ػػد 87ا  اعػػـ ميمػػد هػػتح ش ػػد اهللا مرجػػا عػػا ؽا ص 125شهػػاـ أنػػور عػػلنـ ا مرجػػا عػػا ؽا ص   - 2
أف المؤمف ل  ن دؼ مف لتؿ "ينث نر    430ا ص جا عا ؽاا مر  إ راهنـا جتؿ ميمد  58ال تاحا مرجا عا ؽا ص 

التممنف إلإ ت ادا الهد س العنئس أو اليظ العاء ان  ينف ن ـر ش د التممنف إنما نسوف مد وشا إلإ ذلؾ لػنس  عامػؿ تي ػؽ 
هػػاف  ػػالمؤمف لػػ  الػػر   ولسػػف   هػػد ت ػػادا لعػػارة ميتملػػس وهػػذا مػػا نمنػػز التػػممنف شػػف  نػػرر مػػف ش ػػود الوػػرر سالم ػػامرة والر 

 1140مرجا عا ؽا ص ش د الوررا  ا ش د الرزاؽ العن وراا الدستورا ما ذهب إلن  نتعاوف ما  نرر مف المؤمف ل ـ" وهذ
م دأ التعونض م تضار أف م لت التممنف أو ااداء الذا نلتـز    المؤمف شنػد تي ػؽ اللطػر المػؤمف منػ  نجػب أف نسػوف  - 3

 ا يدود م دار الضرر الذا ليؽ  الااء المؤمف شلن   ارط أن نتجاوز م لت التػممنف المت ػؽ شلنػ ا وقػد نهػت شلػإ هػذا 
شػػف الضػػرر النػػاتؤ مػػف وقػػوع  إنرا" ن نلتػػـز المػػؤمف  ػػا تعػػونض المػػؤمف لػػ  مػػف ال ػػانوف المػػدنا الجزائػػ 623الم ػػدأ المػػادة 

اللطر المؤمف من   ارط أن نتجاوز ذلؾ قنمس التممنفا و التالا  ػ ف قنمػس الضػرر هػا التػا تيػدد م ػدار ااداء الػذا نلتػـز 
ؽ اللطر يتإ ولو ساف م لػت التػممنف    المؤمفا  ينث نجب أن نزند هذا ااداء أو الم لت شف قنمس الضرر الناتؤ شف تي 

ف شلػػإ ن ػس الاػػاء المػػؤمف شلنػػ ا المت ػؽ شلنػػ   ػػا الع ػد نتجػػاوز قنمػػس الضػرر أو سػػاف المػػؤمف لػػ  قػد ا ػػـر شػػدة ش ػود تػػممن
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  شخاصانعداـ الصفة التعكي ية يا تمميف األ أكال:
هو تامنف نسوف  ن  اللطر المؤمف من  أمرا نتعلؽ   الص  الاصإف تممنف اا       

المؤمف ل  ن  مال ا وذلؾ  لتؼ التممنف مف ااضرار   ف اللطر المؤمف من   ا هذا 
 الاصالتممنف هو أمر نتعلؽ  ماؿ المؤمف ن  اله ا واللطر المؤمف من   ا تممنف اا

رض ا وقد نسوف يادما ععندا سالزواج قد نسوف لطرا ي ن نا أا سارمس سالموت والعجز والم
  1و  اء المؤمف ل  ينا  عد وقت معنف واإلنجاب

ت نئس رأس ماؿ  إلإ  الاصاا ا تممنف  تنهرؼ الوانس مف ضماف اللطر ولذلؾ        
المعت ند  إلشالس أوالدائـا  أومرتب نس ا إلشالس المهاب  ا أمناء شجزر المؤقت  إنراد أو

ن دا  أداء عد و اة المعنؿا لذلؾ نجرا العرؼ  ا التممنف شلإ أف نملذ أداء المؤمف هورة 
نتمنز هذا التممنف  انعداـ تاـ للعتقس  نف قنمس التزاـ المؤمف و م دار الضرر  ا وسذلؾ  ط

  2 المعت ندا أوالذا نهنب المستتب 
تممنف " ا يالس و اة المؤمف ل ا تد ا قنمس قانوف ال 71  ا المادةولذلؾ نص المارع       

معنننف  ا الع د.." ينث ند ا  ا هذا النوع  أالاصشدة  أوالم الت المؤمنس ل ائدة الص 
نتـ تيدند م لت التممنف أمناء التعاقدا و ا التن نذ  إذمف التممنف الم لت المت ؽ شلن  سامتا 

 ن نمسف ت دنرها  ماؿ. اإلنعافنعلـ هذا الم لت سامتا ون ياجس لت دنر الضرر اف يناة 
ضرر ون تعننف م داررا    م اتوسذلؾ  ا التممنف ليالس اليناةا  ت ياجس للمؤمف ل        

نعد يدما ععندا ولنس  ضررا ولذلؾ ند ا المؤمف  ؿ العسس    اء المؤمف ل  شلإ اليناة 
شلإ : التممنف  ا  64تنص المادة  إذم لت التممنف الذا تـ انت اؽ شلن  مع  ا  نف الطر نف 

                                                                                                                                                         

النجػاا مرجػا  أ ػو إ ػراهنـا للت هنؿ انظر ااالاصذلؾ  نجد أف هذا الم دأ متو ر  ا تممنف ااضرار ومنعدـ  ا تممنف وس
للت هػػنؿ انظػػر سػامراف  يعػػف ميمػػد الهػػ اغا الهػ س التعونضػػنس  ػػا تػػممنف ااضػرارا دراعػػس  ػػا ش ػػد ا  275 عػا ؽا ص

     62ا ص 1983التممنف ال راا رعالس دستورةا ي وؽ ال اهرةا 
1   -  Jean Bigot, , op, p 95 et 112 
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يالس اليناة ا ش د نلتـز  موج   المؤمف  د ا م لت  ميدد للمؤمف ل ا شند تارن  معنف.." 
ن ص مدلول ا وسذلؾ  ا التممنف ليالس  المؤمف ل  ندلر م الت نيتاج ا شند س ر عن  و 

شلإ " التممنف  ا يالس الو اةا ش د نتع د  موج   المؤمف  د ا  ؽ ت 65الو اة نهت المادة 
م لت معنف للمعت ند.." و التالا نجد أف المؤمف ند ا م لوا تـ انت اؽ شلإ م دارر وقت 

ا و التالا  المعت ند  نر شدـ تضررر أوالتعاقدا  هرؼ النظر شف تضرر المعت ند مالنا 
إم ات تضررر  موت ا  ط نعس التزاـ  أو ا يناة المؤمف شلن ا  التممنننسملـز   م ات مهليت  

 1المؤمف  ا هذا النوع مف ش ود التامنف ت ت ر لله س التعونضنس.
أف اله س  إلإ 3وسذا التارنعات ال انوننس 2ال    معظـ و التالا مما ع ؽ اتج         

 أوا   ذا التممنف عواء ساف تممننا شلإ اليناة الاصاالتعونضنس منعدمس  ا تممننات ا
 إذ أفالمؤمف ل ا  أهابهد   لنس تعونض الضرر الذا  4واإلها اتاتممننا مف المرض 

                                                 
التمنمػػاا الومن ػس العراقنػػس للتػػممنف شلػإ الينػػاة ليالػػس الو ػػاةا  أمػػنفرشػػد هااػـ ا  293ا مرجػا عػػا ؽا ص ػػػ جػػتؿ إ ػػراهنـ  1

ا وانظػر سػذلؾ ا 196وانظر   اء   نؤ اػسراا مرجػا عػا ؽا ص  ا 243ا ص ـ  2000رعالس ماجعتنرا جامعس  ودادا 
  1373 ؽ ا ص ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا

وانظػػػر سػػػذلؾ مػػػف أنهػػػار هػػػذا انتجػػػارا للنػػػؿ مهػػػط إا مرجػػػا  ا100 ػػػانز ايمػػػد ش ػػػد الريمػػػافا مرجػػػا عػػػا ؽا ص  - 2
 33عا ؽاص 

سما وتتج  ملتلؼ تاػرنعات التػممنف إلػإ نػزع الهػ س التعونضػنس مػف تممننػات اااػلاص إمػا هػرايس أو ضػمنناا و ػا  - 3
مػف قػانوف الموج ػات والع ػود الل نػانا تػنص "" الم ػالت المضػمونس  ػا ش ػود يمانػس الينػاة تعػنف  957هذا الهدد نجد المادة 

مػػدنا  955" و م  ػـو الملال ػػس نعػتنتؤ مػػف مضػػموف نػص المػػادة شلػإ وجػػ  اللهػوص  ػػا نئيػػس الاػروط موضػػوع النػػزاع"
ل نػػػانا أف الماػػػرع يهػػػر الهػػػ س التعونضػػػنس   ػػػط  ػػػا تممننػػػات ااضػػػرار ممػػػا ن  ػػػـ أف هػػػذر الهػػػ س منعدمػػػس  ػػػا تممننػػػات 
ن اااػػلاص لػػورود المػػادة  ػػا اايسػػاـ العامػػس لع ػػد التػػممنف ينػػث نهػػت شلػػإ "" أف الضػػماف الملػػتص  ػػاامواؿ ن نسػػوف إ

ش د تعونض ون نجوز أف نجعؿ الالص المضموف  عد وقوع الطوارئ  ا يالس مالنس أيعف مف التا ساف شلن ا لو لـ ن ػا 
 الطارئ""

التممنف مف اإلها ات ش د  موج   نتع د المؤمفا  ػا م ا ػؿ أقعػاط تػممنفا  ػمف نػد ا للمػؤمف لػ  أو للمعػت ند  ػا يالػس  - 4
موت المؤمف ل  م لت التممنفا  ا يالس ما إذا لي ت المؤمف ل  إها س  دننسا و ػما نػرد لػ  مهػرو ات العػتج واادونػس سل ػا 

تػػممنف اإلهػػا ات ستػػممنف مػػف المػػرضا تػػممنف مػػف اااػػلاص  نمػػا نتعلػػؽ  ػػالم لت  فأو  عضػػ اا ونػػر  الػػدستور العػػن وراا أ
الذا ند ع  المؤمف للمؤمف ل ا وتممنف مف ااضرار  نما نتعلؽ  مهرو ات العػتج واادونػسا  تتػو ر الهػ س التعونضػنس  ػا 

ؤمف للمػػؤمف لػػ ا وتعت ػػر مهػػارنؼ هػػذر االنػػرةا إن أف العنهػػر الرئنعػػا  ػػا تػػممنف اإلهػػا ات هػػو الم لػػت الػػذا ند عػػ  المػػ
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إطتقاا ون ن ـ أف نسوف انيتماؿ  الاص سرة التعونض ن تدلؿ  ا ش ود التممنف شلإ اا
ضررا واف  أومؤلما ون ن ـ أف نسوف  الضرورة لعارة  أوالذا نولد الياجس ايتمان عارا 

لنس مف ش ود التعونضا  الم لت الذا نجب شلإ المؤمف د ع  ن  الاصالتممنف شلإ اا
شلإ أعاس الضرر  نتوقؼ شلإ ال نمس ال علنس ليناة المؤمف شلن ا ون نيعب هذا الم لت

المعت ندا أا أف هذا الم لت لنس م ا ت للضرر الذا عنليؽ  المعتممف لد   أهابالذا 
تي ؽ اللطر يتإ نتوقؼ شلإ وجودر ون اس  م داررا  ؿ نيدد  انت اؽ  نف طر ا الع د 

 1.إ رام مع  ا ينف 
ف انعداـ اله س التعونضنس  ا تممنف اا        نوردها هامس  ننتؤ شن  أمار الاصوا 

  ا ما نلا:  التهار
أف ن ـر التممنف  ما م لت نااءا ونسوف هذا  الاصنجوز للمؤمف ل   ا تممنف اا -1

 الم لت هو  عنن   ال نمس المعتي س للمؤمف ل ا شند يدوث اللطر المؤمف من .
 ونس اليهوؿ شلإ  الاصنجوز للمؤمف ل  الجما  نف شدند مف ش ود تممنف اا  -2

الم الت الم ررة  ن ا جمنعاا سما نمسف ل  الجما  نف م لت التممنف والتعونض شف المعؤولنس 
قانوف التممنف  61/2المدننسا  ا يالس يدوث الضرر مف طرؼ مالثا  هرن  نص المادة 
 لذوا ي وق  ما أو"نمسف جما التعونض الذا نتوجب شلإ الونر المعئوؿ د ع  للمؤمف ل  

 ""الاصالم الت المستت س  ا تممنف اا
و انعداـ اله س التعونضنس  ا هذا النوع مف التامنفا ن نيؽ للمؤمف ل  ال ناـ  دشو   -3

تنص " ن نيؽ  إذ 61/1رجوع ضد الونر المعئوؿ شف اليادثا  هرن  نص المادة 
 للمؤمف ل ا  ما ياؿ ال ناـ  دشو  رجوع ضد الونر المعئولنف شف اليادث "

                                                                                                                                                         

العتج و اادونس شنهرا مانونا والعسس  ػا تػممنف مػف المػرضا للت هػنؿ أنضػر ش ػد الػرزاؽ العػن وراا مرجػا ن عػ  ا ص 
1379  
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تعمدا   يداث الضرر شلإ جعم ا  أوينث ن نلاإ مف المؤمف ل  اإلمراء  ت ع با     
جعم   ماؿا  نجوز ل  أف نيهؿ سؿ الم الت  أويناة اإلنعاف  ال درة شلإ ت ننـولعدـ 

 1تعونض شف المعؤولنس المدننس. أوتممنف اجتماشا  أو الاصالم ررة ل   ا تممنف اا
 األ رارميف النسبا يا تم كالتخفيضمبدأم الصفة التعكي ية أثار  ثانيا: 

 تمميف األ رار التعكيض  مىمبدأ أثر  -1
نسوف و ن ما  وتممنف المعؤولنسا اااناءقعمنف :هما تممنف   إلإاأل رار  نن عـ تممنف      
المؤمف  د ا م لت شند تي ؽ اللطر المؤمف من   ا يدود الضرر ال علاا وااهؿ  التزاـ

أف نسوف ميؿ اللطر  ن  معنناا شلإ نيو نمسف ت دنر قنمت  عل اا  ضرار ا تممنف اا
اله س إذ أف  مضموف  واشتماد هذر ال نمس سم لت تممنف نيعب شلإ أعاع  م ا ؿ التممنفا

نف م لت التممنف والضرر ال علاا وشدـ جواز أمراء المؤمف ل  التعونضنس هو ضرورة تناعب  
  2.  عؿ التممنف

                                                 
ونضػػػنس  ػػػا تػػػامنف اااػػػلاص ؤ انعػػػداـ الهػػػ س التعئا وانظػػػر  ػػػا نتػػػا 90جػػػا عػػػا ؽ ا مهػػػط إ ميمػػػد الجمػػػاؿ ا مر  - 1

وناػنر إلػإ وجػود أراء تػر  أف التػممنف شلػإ  ا سما 105وص  104ميمد يعنف منهور ا مرجا عا ؽ ا ص  ا الت هنؿ
ضػرورنس  ػا تػممنف  ااالاص نلضا إلإ م دأ التعونض مملػ  ممػؿ تػممنف اااػناء أو ااضػرارا و التػالا  مػا أف المهػليس

لػنس ويػدر  اإلنعػافهػذا انتجػار إلػإ أف مػوت  أنهػارااضرار   ا سذلؾ ن د مف تو رها  ا تػممنف اااػلاصا  ونضػنؼ 
هو اللطر  ؿ أف انت اء وتوقؼ النااط اإلنعانا الجزئا أو السلاا لل رد نممػؿ لطػرا اقتهػادناا إذ أننػا ن ػـر  جانػب التػممنف 

لمعاش ينث نسوف الضرر هػو أف نعػنش اإلنعػاف متع ػاا  نػد ا لػ  التعػونضا ستعػونض شػف تنػاقص  ا يالس الو اة تممنف ا
 .درا جدندا نيؿ ميؿ ال و  الضائعسينونس ونااط اإلنعافا  ناسؿ هذا التعونض مه

أف التممنف شلػإ الينػاة سسػؿ تػممنف آلػر هػو ش ػد تعػونضا ون نجػوز   j . lefortو  labbéونر   ا هذا الهدد ال  ن اف  
إ رام  إن لهال  هذا الذا نهاب  لعارة مف و اة المؤمف شلن ا وان  مف اللطم إنااء ت رقس نع نس  نف التممنف شلإ اليناة 

ن ػدـ للطػرؼ اآللػر م لوػا نعػاوا واانواع االر  مف التممنناتا   ا سؿ أنواع التممننات نجد ه س المعاوضس  المؤمف ل   
أقعاطا  متعددة و نر مؤسدة  ه س شامسا وأما المؤمف  ن دـ م لوا مف الماؿ مؤسدا وميددا ولسف منعاد اعػتي اق   نػر مؤسػد 

ار و ن ػا و لن ػورت ا سػامراف سػؿ مػف ال  نػ  هنمػ أراءوشدـ المعاواة  نف المد وع والم ا ؿ ل  نيسم  اليػظا للت هػنؿ انظػر 
 10مرجا عا ؽا ص   اغااله

  32وانظر للنؿ مهط إ ا مرجا عا ؽا ص   ا78ػػ مهط إ الجماؿا مرجا عا ؽا ص  2
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معترؼ    م دأ اله س التعونضنس ف ا  و  1اش د تعونضاضرار ا ف ش د تممنفا هذا و       
لنس  ع د تعونض سما  ان لاهس تممنف اليناة  الاص)ااضرار( دوف اا    ط  ا تممنف

عا  اا أا ن نتهؼ  اله س التعونضنس وهذا ال ارؽ هو الع ب  ا قناـ التمننز  ا  رأننا
تسونف  االنرا اف هدؼ هذا الاصالتممننات  نف تممنف ااضرار وتممنف اا ؿمجا

 2اؿ هد   التعونضو ا  ا ينف أف ااادلار  أورأعماؿ 
العامس لل انوف المدناا  يساـم دأ التعونض  ا اا أقر المارع ما ع ؽ   د ناءا شلإ و       

وهو ا شلإ أف المؤمف ن نلتـز  التعونض إن شف الضرر الناتؤ مف وقوع اللطر المؤمف من 
المتعلؽ  التممنناتا  95/07 تت عنا لملتلؼ نهوص اامر  ا و تت عنا623مضموف المادة 

نما وجدنا  3اسما هو  ا  عض التارنعات الم ارنس لـ نجد نص هرن  ني ر  م دأ التعونض وا 
  .تممؿ أمارا ل ذا الم دأ إاارات

م دأ  إقراريسما نعتنتؤ من   ردتأو والتا  المتع لس  تممنف اامتؾ  30المادة  ممؿ        
ينث تنص "" نعطا التممنف شلإ اامتؾ للمؤمف ل ا  ا التعونض  ا تممننات ااضرار 

يالس وقوع يدث منهوص شلن   ا الع دا اليؽ  ا التعونض يعب اروط ش د التممنفا 
 ناء  إشادةقنمس  أوالمن وؿ المؤمفا ونن وا أف ن نتعد  التعونض م لت قنمس اعت داؿ الملؾ 

 4الملؾ الع ارا المؤمف شند وقوع اليادث .."" 

                                                 
1  -  Jean Bigot, op, p102 

 78ا مهط إ الجماؿا ص 74ػ سامراف اله اغا مرجا عا ؽا ص  2
يسما  ا  أوردلما  االنرتارنا شالؤ م دأ التعونض  وضوحا هو المارع الل نانا إذ يعنا  عؿ هذا  أ ضؿف إ  - 3

م دأ التعونض سما ونانر إلإ ان  متعلؽ   ط  إقرارالعامس للتممنف  ا قانوف الموج ات والع ود نتيدث شف  الم ادئ
ش د تعونض ون نجوز أف  إنن نسوف   اامواؿ""أف الضماف الملتص  955 تممننات ااضرار وهذا ما نتيظ   ا المادة 

 اايساـانظر   عد وقوع الطوارئا  ا يالس مالنس أيعف مف التا ساف شلن ا لو لـ ن ا الطارئ""  نجعؿ الالص المضموفا
 .قانوف الموج ات والع ود ال نانا العامس ل انوف التممنف  ا

منف ااضرار ال عـ ااوؿ أيساـ التا تنص شلإ المهليس تيت ال هؿ المانا تم 29 عد المادة  30ػػوقد وردت المادة  4
هجرا الموا ؽ  1415اع اف شاـ  23المؤرخ  ا  95/07س.ا انظر ت اهنؿ المواد  ا أيساـ قانوف التممنف الجزائرا ماش
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-1ف : ينث تنص " نلتـز المؤم 12لله س التعونضنس  ا المادة  إاارةوسذلؾ  ن        
ت دنـ اللدمس الميددة  ا الع دا يعب اليالسا شند  -2.اتعونض اللعائر وااضرار...

 الع دا ون ن لـز المؤمف  ما ن وؽ ذلؾ.""  ؿشند يلوؿ أجا أوتي ؽ اللطر المضموف 
لـ نهرح  م دأ اله س التعونضنسا ولسف أاار إلن  أف المارع الجزائرا   ذلؾ نجد        

وردت  ا تممننات ااضرار ا  نما  12نجد أف المادة  ا  ينث ا المادتنف ردنارأو يعب ما 
ن دنا  ت دنـ تعونضا و ا  أوشنننا س هتح ضررا  ا  د نسوف أداء انتعلؽ  مداء المؤمف

 ا و ال ا درجتالضرر الياهؿقنمس  إلزاـ المؤمف  ما ن وؽست اليالتنف قرر المارع  عدـ 
 أون تؤمف إن  ال نمس الي ن نس للااء المؤمف شلن ا ت ادنا للمضار س  مف ارسات التممنف 

ا ينث مف لتؿ نمودج ش د تممنف ال ناءات العسننس للارسس الوطننس الضرر إيداثتعمد 
ت التعونض  عد السارمس ننص ال ند " ن نمسف أف تيت شنواف ت دنرا 17ال ند  SAAللتممنف 

المتعل س إن شلإ التعونضات  االنرنسوف التامنف وعنلس إمراء للمؤمف ل ا ون نتيهؿ هذا 
  1التا تع ب  ن ا للونر "" أو مضرارر الي ن نسا 

 شدـ زنادة التعونض شف قنمس اااناءإج ارنا ال ناءات قرر المارع  تممنف ا  دولذلؾ نج
الملؾ الع ارا  أوس المؤمنس سانت المن ونت المتعلؽ  ال نان عواءا وقت وقوع اليادثا التال س
 2ن ع ا

                                                 
1

 -  Article 17 : Estimations après sinistre des biens assurés 

 

L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'Assuré ; elle ne lui garantit que la 

réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable, Police dassurance 

multirisques habitation, Société  nationale dassurance SAA assurance , 

Meme article contrat dassurance multirisque habitation . société prévi gam assurance 
 

مػػف قػػانوف التػػممنف العػػال س الػػذسر وسػػذلؾا درجػػت اػػرسات التػػممنف شلػػإ تضػػمنن   30هػػذا مػػا أقػػرر الماػػرع  ػػا المػػادة   - 2
ون ػس ال نػد نهػت شلنػ   3و 17/2للتػممنف ال نػد  GAMش ودهـ ا أنظر نموذج ش د تممنف ألطار ال ناءات العسننس لارسس 

 ػػا مجػػاؿ تػػامنف ال نػػاءات العػػسننسا ينػػث نؤسػػد ال نػػد شلػػإ طرن ػػس ت ػػدنر تعػػونض ااضػػرار  SAAالاػػرسس الوطننػػس للتػػممنف 
المن ػوؿ المتضػررا  أوعواءا ما تعلػؽ  الع ػار أو المن ػونت اللاهػس  المالػؾا وتتممػؿ طرن ػس الت ػدنر  ال نمػس الي ن نػس للع ػار 

  نائ  وقت يدوث السارمس  إشادةف ساف ضررا سلنا ن در ال ناء  تسل س وا   ئاوث السارمسا  النع س للضرر الجز وقت يد
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وهذا ت ادنا إلمراء المؤمف ل  شلإ يعاب التممنفا هذا ما انت ج  ال ضاء الجزائرا مف      
 ننص 06.10.2011 تارن   762970م دأ للميسمس العلنا رقـ   ا ممؿأيساملتؿ  عض 

الكاعب ديعو لشركة التمميف، حدكد التعكيض  ف األ رار الالحقة  المبمغ،ال يتعدل شلإ " 
 1بالب ا ة، المديكع لممرسؿ إليوممم"

 قضنس رقـ  ادر مف الميسمس العلنا قرار ه سذلؾ اله س التعونضنسونسرس مضموف        
))مف الم رر قانونا أف المؤمف ن نلتـز  ا تعونض   13/07/1988 تارن   54840

شف الضرر الناتؤ مف وقوع اللطر المؤمف من ا ومف مـ  اف ال ضاء  ما إن  ف ل  مالمؤ 
نلالؼ هذا الم دأ نعد لرقا لل انوفا ولما ساف الما ت  ا قضنس الياؿ أف قضاة الموضوع 

 د التممنف  من ـ سما  علوا  تعونض للمؤمف ل  شف ضرر  نر منهوص شلن   ا ش اقضو 
  2.لرقوا ال انوف((

هرنيس لله س التعونضنس  إاارة 105المادة التممننات ال يرنس وسذلؾ نجد  ا مجاؿ       
تنص شلإ " نجب أف تتطا ؽ ال نمس ال ا لس للتممنف ال نمس الي ن نس للااء المؤمف  إذ

 ....شلن ..
ن  اال نمس ال ا لس للتممنف سما ها معر س عا  ا لن  ن وؽشندما نتض  أف الم لت المؤمف ش-2

 إن  ا يدود هذر ال نمس"" ند ا المؤمف
النهوص المتعل س  اله س التعونضنسا ها نهوص مف النظاـ  فنتيظ مما ع ؽ أ و     

 إقرارون نجوز انت اؽ شلإ ملال ت اا ون عر ذلؾ  انات  إج ارنسهنا ات ا  جاءت إذالعاـا 
ن اعتتممؿ  ا ت ادا المضار س  التعونضنس والتام دأ اله س    3.مف ل  الضرر شمداالمؤ  وا 

                                                 
جلػػس الميسمػػس العلنػػاا ا الور ػػس التجارنػػس وال يرنػػسا م06/10/2011هػػادر  تػػارن   762970قػػرار الميسمػػس العلنػػا رقػػـ - 1

  2013ا العدد ااوؿ
 56ص  ا4شدد  1991المجلس ال ضائنس لعنس مناور  ا  1988/ 07/ 13قرار  - 2
3

م دأ التعونض إلإ ال ترة التا ا د  ن ا التممنف ال يرا التتطا س نرا ما المراهناتا ينث لـ تسف هناؾ  أهؿونعود  - 
ا  ؿ ساف ن ـو     اإليهاءاتارسات تعتمد شلإ قوة  من هلوف ن نملسوف عو  معطنات قائمس شلإ  أ رادممؿ النـو

التجر س والذساءا مما ع ب ذلؾ تعرض ـ لللطم ويدوث لعائر ل ـا  هاروا نعملوف  سؿ الوعائؿ للتيرر مف التزام ـ شف 
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إ ال نمس الي ن نس لذلؾ  م لت نزند شل أموال ف شلإ أف نؤمو  للمعتممف  م لو عي  إذ      
التواطؤ  أواللطر المؤمف من  شمداا عواء  الوش    ن اعف هذر الوضعنس عتورن   الماؿا  
 1ز قنمس الضرر.و االيهوؿ شلإ تعونض نتج اجؿ

                                                                                                                                                         

 انعداـ المهليسا ويمانس لمهالي ـ لجم المعتممنوف إلإ وضا ارط  ا ن انس  الع د   ؤمف ل ـالم طرنؽ انيتجاج ضد 
سانت تس ا  أناهليس أو  دوف مهليس( ا وساف هذا الارط ن دؼ إلإ التمعؾ  ال سرة التا ت ضا  اف المهليس ) م

لماروشنس التممنفا دوف أف نسوف مف الضرورا سوف تلؾ المهليس ناائس شف ملسنسا أو أف تسوف ها مهليس المالؾ 
ما تع ب  ا علب التممنف ط نعت  ااهلنس وتيول  إلإ أف اتعاع الارط اجا قناـ تممنف  دوف توا ر مهليسا م إنن ع ا 

الي ن نس لميدودنس التجارةا  االطارمراهناتا  ع ب لجوء اا راد إلإ الملاطر الوهمنس أو المهطنعسا  عد اعتن اد 
ونر التجار وال يارة  ا علب التممنف هورت  ااهلنسا  تلت إلإ مضار ات ومراهناتا  عاهـ  تاوهت التممننات وتيو 

ا  ان لب التممنف الم نا شلإ شملنس تيمؿ لطر شف طرنؽ د ا قعط إلإ تععؼ و ش ولداع إذ إدارت وطرؽ  أ راض 
انتار التممنف شلإ العلا ال دنمس ممؿ الجدندة دوف  رؽا والمملوءة ممؿ ال ار سا للتدلنس شلإ المؤمننف  التواطؤ ما ر اف 

 االطارال علنس وجمعت ما  االطارضرر  ال ضاشس المن ولسا  تعددت ال إيداثالع فا وهار طاقـ الع ننس نتعمد 
  .ملتلطا  المراهنس الوهمنس  هار التممنف

ان م ت ج ود س نرة جدا تارنعنس و   نسا ععت إلإ  هؿ التممنف شف الرهاف والم امرةا  اإلاسالناتميار س هذر لو        
 اـ1435 و قرار  رالونس رنؽ التممنف لتؿ ال رف اللامس شار وه هدر أوؿ تارنا مانا للمراهنس والمضار س شف ط

و النع س للج ود ال   نس  ظ رت مجموشس مف ال   اء ععت إلإ ر ط التممنف  التعونضا وال هؿ  نف الرهاف والم امرة 
ا ونر  ال  ن  مسف ل  أف نيهؿ شلإ ر   مف جراء الضرر الياهؿوالتممنفا  ظ رت  ا  رنعا قاشدة أف المعتممف ن ني 

Emergion   ن نوجد  للمعتممفأف تممنف الرهاف ممنوع ان  ناسؿ لطرا شلإ النظاـ العاـا   دوف لطر و دوف مهليس
تممنف و التهار أف ايتماؿ وقوع هتؾ أو لعارة هو موضوع ش د التممنفا ون نمسف أف نتيوؿ التممنف إلإ مهدر ر   
للمعتممف  الضامنوف نتيملوف شلإ شات  ـ ضماف اااناء المعرضس لأللطار ال يرا   ـ المعرضنف للطر ون نمسف 

هتحالتممنف وعنلس وقانس ا  أموال ـانيتناؿ شلن ـ وعل  ـ  للمعتممف ولنعت وعنلس ا تناءا ونر  سذلؾ ال  ن  ال رنطانا  وا 
de luca   أف هناؾ  رؽ  نف نوشا التممنفا وساف التممنف الي ن ا الذا نعتيؽ ويدر هذا انعـ هو تممنف التعونضا

 ا الع د ما نجب أف نتض  ذلؾ الذا ن ـو شلإ اللطرا وشلإ مهليس ي ن نس للمعتممفا واف قهدا المتعاقدنف المراهنس 
إذف  ع ب التتط الرهف ال يرا ما الرهاف والم امرة ظ ر م دأ التعونض لنعند التممنف إلإ معارر  االعلـ السامؿ  الع ب

عوؼ   من الضرر مف لتؿ التمسند شلن   إيداثالهين ا ون هؿ التممنف شف الم امرةا و التالا منا المؤمف ل  مف تعمد 
ون اقؿا  هار التممنف  رض   أسمرو  شلإ تعونض مناعب تماـ للضرر الياهؿ الذا ساف متوقعا ن نيهؿ ع لف

إهتح الضرر أو التل نؼ شن  ولنس أمراء وا تناء المعتممف شلإ يعاب المؤمننف مما قد ن ت  ال اب شلإ المضار س 
 63ا مرجا عا ؽا ص .  سامراف اله اغ إيداث ااضرار لوانس جنا اار احوالم امرة وتعمد 

 ا115ا ميمد سامؿ مرعا  اااا مرجا عا ؽا ص  1530مرجا عا ؽا مرجا عا ؽا ص  ش د الوررا  العن وراا - 1
 75سامراف اله اغا مرجا عا ؽا ص 
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تتؼ يتناؿلؾ ماجعا شلإ انه   التممنف  ذو التالا ني         اامواؿ  دن مف أف نسوف  وا 
لطورة شلإ النظاـ العاـا اامر مهدرا لتماف والميا ظس شلإ اامواؿا سما ونتضمف هذا 

اآللرنفا  إلإولسن  عنمتد  أرتس  اف عمدنس لف ن تهر أمرها   ط شلإ ماف تلؾ السوارث ال
ولذلؾ مف نتائؤ م دأ  1.وطننسإضعاؼ المروة ال إلإهس نؤدا المروات اللا إتتؼاف  ا 

إن أن   ا الواقا  2االضرر إيداثالتعونض ع وط يؽ المؤمف ل  المتع ب شمدا  ا 
المتعمدنف نيعنوف ي ؾ  هؤنءار لاهس تعمد يدوث ااضر  إم اتهع ا  العملا نيعد

   3 ت اهنؿ اليادث و ال ا ما نسوف هناؾ تواطؤ ما الونر. 
ش ود الرهاف  أ طؿف المارع س اشدة شامس قد   ما أ سذلؾ  النع س للانس الم امرةو          

م دأ ا و التالا  ن نمسف العماح   ا شلإ نطاؽ التممنف   ن ا لأللتؽوالم امرة لمنا ات ا 
تعونضنس ن طا ن ائنا أا يا ز للمؤمف ل  للمضار س شلإ وقوع اللطرا لهوها اله س ال

لف نيهؿ عو  شلإ م لت   نمس  االنرمـ  ا  اإذا شلـ ان  عند ا أقعاط تممنف شالنس
 4الضرر الذا ليؽ   .

معاسعس للتا رأنن ا  ا ااضرار شدة نتائؤ  تممنف ونترتب شلإ تو ر اله س التعونضنس  ا
 أهم ا: الاصتممنف اا

                                                 
نظر  انز ايمد ش د او ا 80هط إ الجماؿا مرجا عا ؽا ص  ا م299ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـػػ جتؿ  ميمد  1

 155عا ؽا ص الريمافا مرجا 
 07/95قانوف التممنف الجزائرا   36ػػ انظر مادة   2
ػػ وقد ظ رت  ا  رنعا قدنما ظاهرة ا تعاؿ اليرنؽا وساف الناس نؤمنوف  م الت اس ر مف قنمس الااء المؤمف شلن ا مـ  3

اليرائؽ  ا  رنعا ناعلوف النار  ا هذر اااناء  ونس اليهوؿ شلإ  تعونض س نرا و التالا ظ رت موجس س نرة مف 
و هورة متعمدةا ولمعالجس الظاهرة تـ إقرار ش و س اإلشداـ شلإ مف ن تعؿ اليرنؽا مـ نزلت إلإ اااواؿ الااقس المؤد س 
 ع ب تدلؿ ال    واشتراض ا إن أف ااوضاع لـ تعت ر إن   قرار م دأ التعونض  عدـ العماح للمؤمف ل  أف نت اضإ 

ه اغ ه س النظاـ شلإ هذا الم دأ تعونضا نزند شف قنمس ال ضرر الياهؿ  ال عؿا ون شف قنمس الااء المؤمف شلن ا وا 
ا وانظر  انز ايمد ش د  77مما نيـر المتعاقدنف مف انت اؽ شلإ ملال ت ا انظر سامراف ميمد اله اغا مرجا عا ؽاص 

 156أيساـ التممنف ا مرجا عا ؽا ص لريمافا
 300عا ؽا ص  جتؿ ميمد إ راهنـ ا مرجا -4
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ف تعددت ش ود  -1 ن نجوز للمؤمف ل  اليهوؿ شلإ أسمر مف قنمس الضررا يتإ وا 
 أمارؿ سؿ من ا جزءا مف و اتعددت ش ود التممنف وتن إفون ماسلس  التممنف شلإ لطر وايدا

الضررا هذا ما  ز قنمسو اما سانت الم الت المؤمف   ا تتج إذا اللطرا ولسف الماسلس تظ را 
ن نيؽ اا مؤمف ل  إن استتاب  مف قانوف التامنف " 33نص المادة  شالج  المارع   ا

 ا يالس يعف الننسا إذا تعددت ش ود التممنف  و تممنف وايد ومف ن س الط نعس لن س اللطر
ااء تناع ا ما الم لت الذا نط ؽ شلن   ا يدود ال نمس السلنس لل أماررننتؤ سؿ وايد من ا 

 المؤمف.
 طتف هذر الع ود"" وهذا لمنا  إلإنؤدا استتاب شدة ش ود تممنف لن س اللطر  ننس الوشا 

  1."والم امرة شلإ اللطر مف لتؿ التممنف اإلمراءالمؤمف ل  مف 
التممنف الميعتيؽ للمؤمف ل  شند وقوع السارمسا تتيدد   نمس الضرر الميترتب أف قنمس   -2

ون نس ا مجرد ز هذر ال نمسا و اساف م لت التامنف المت ؽ شلن ا نتجشلإ وقوش ا يتإ ولو 
م ات تي ؽ اللطر نعتي اؽ م لت التممنف  ؿ نلـز وجود ضرر  ا ونعتمد المؤمف ل راء وا 

مف الضرر المي درا وتمسندا لما ع ؽ  نهت المادة  أشلالت دنرر ون نتل إ المؤمف ل  تعونضا 
شف الضرر الناتؤ مف لتـز المؤمف  ا تعونض المؤمف ل  إن مف ال انوف المدنا  "ن ن 623

 2ز ذلؾ قنمس التامنف"و اوقوع اللطر المؤمف من   ارط أن نتج
أف نيؿ ميؿ المؤمف ل  للرجوع شلإ الونر  اؽ للمؤمفا  عد أداء م لت التممنفني  -3

المتع ب  ا الضرر شند وجودرا و ت عا لذلؾ نيمنا للمؤمف ل  الجما  نف أسمر مف تعونض 
منف " نيؿ المؤمف مف قانوف التم 38ما تؤسدر المادة ج ر ن س الضررا هذا  إلإن دؼ 

ر ال    أف وني    تجار الونر المعؤولنف..."و اميؿ المؤمف ل   ا الي وؽ والدش اليلوؿ  إقرار رو
المعؤوؿ شف الضرر مف المعائلسا ولسف  إ تتللمؤمف جاء لمنا إمراء المؤمف ل ا ومنا 

                                                 
  82مهط إ ميمد الجماؿا مرجا عا ؽا ص  - 1

  106ص  اميمد يعنف منهورا مرجا عا ؽ - 2
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ا ولذلؾ قنود اليلوؿ  اروط نر  أف المارع من  منزة للمؤمف شلإ يعاب مهليس المؤمف ل 
     اب المانا.وضمانات مياون يمانس المؤمف ل ا وهذا هو ميور دراعتنا الذا عن هل   ا ال

   مى تمميف األ رار النسباالتخفيض  قا دةأثر -2
المؤمف شلن ا   ننا نسوف  هدد ما نعمإ  ز الم لت المؤمف    قنمس الااءو اتج إذا      

تيدد   نمس الااء المؤمف شند وقوع اللطر ن أو تامنف الموانة و التالا  مداء التممنف الزائد 
شف الم لت المؤمف   ا  ت نجوز أف نزند م لت العوض  ا  وض النظروقت تي ؽ اللطر

 1شلإ قنمس الااء  عت وقت يدوث السارمس.
الا شند و التنا ل نمس الااء المؤمف شلن  و انسوف الم لت المؤمف    مع أفوااهؿ       

ل  شلإ الضماف السلاا ولسف درجت ارسات التممنف شلإ  يدوث اللطر نتيهؿ المؤمف
% ممت  ينث نتيمؿ المؤمف ل  ويدر هذر النع س 10مف اللطر  دوف تممنف  أف تترؾ نع س

قاشدة التل نض النع اا  ينث تتجعد  أووهذا هو التامنف الناقص  2شند يدوث اللطرا
عت ر المؤمف ل   ا هذر ني  ف شلن  أسمر مف قنمس التامنفا إذشندما تسوف قنمس الااء المؤم
  3 ا قنمس الااء المؤمف شلن . اليالس مؤمنا  ن ع  شلإ الزنادة

                                                 
  110ص  اميمد يعنف منهورا مرجا عا ؽ  - 1
 80 عا ؽامهط إ ميمد الجماؿا مرجا - 2
{ وتيضمف ومائؽ التممنف اننجلنزنػس هػذا الاػرط و ػؽ Average C lauseنعرؼ هذا الارط  ا انجلترا  ارط المعدؿ } - 3

الهػنوس التالنػػس " شنػدما نيهػػروح  لضػوع الم لػػت المػؤمف إلػػإ المعػدؿا   نػػ  إذا سانػت ال نمػػس السلنػس لألمػػواؿ الموطػاة  ػػ  ا  ػػا 
فا  ػػ ف وقػػت وقػػوع أا يرنػػؽا أو أا تلػػؼا أو ضػػرر ل ػػا  عػػ ب أا يػػادث مػػؤمف منػػ    ػػذر الومن ػػس أسمػػر مػػف م لػػت التػػممن

ونػر  الػدستور ميمػد شلػا   يهػس نعػ نس مػف اللعػارة ط  ػا لػذلؾ"المؤمف ل  نعت ػر مؤمنػا لن عػ   ن عػ  شلػإ ال ػرؽ ونتيمػؿ 
شر س أف قاشدة النع نس تاسؿ   نا ظاهرا للمؤمف ل ا   ا شتوة شلإ سون ا م اجمة  نػر عػارة للمػؤمف ل ػـ الػذنف لػـ ننت  ػوا 

 إذ تعتند شلإ أعاس قػانونا عػلنـ ون نعت ػر تط ن ػا لم ػدأ التناعػب  ػنف التعػونض وال عػطا إلإ لطرها وقت التعاقدا   ن ا ن
أف ال عػط   ني ػدر زمننػػا شلػإ أعػػاس م لػت التػممنف دوف اشت ػػار ل نمػس الاػػاء المػؤمف شلنػ ا  نسػػوف مػف الوػػ ف للمػؤمف لػػ  أف 

ا م دأ التعونض اف تط نػؽ هػذا الم ػدأ ن تضػا أف نت اضإ م لوا أقؿ مف الذا قدر ال عط شلإ أعاع ا سما أن ا ن تت ؽ م
نعػػوض المػػؤمف لػػ  شػػف الضػػرر الػػذا لي ػػ   عػػت ولسػػف  ػػا يػػدود م لػػت التػػممنف ن ال نمػػس الي ن نػػس للاػػاء المػػؤمف شلنػػ ا 

                                                                                                                                                                                                            230للت هنؿ انظر   اء اسرا   نؤا مرجا عا ؽ ص 



 
66 

 هتسا سلناا   ف المؤمف ل  نيهؿ   ط شلإ الم لت المؤمف   ا الااءهلؾ  إذا ينث       
المؤمف قد تيدد   ذا الم لت   طا   و اليد  التزاـر ـ أن  أقؿ مف الضرر)قنمس الااء(ا اف 

نض شف هتؾ الااء ااقهإ اداء المؤمفا وهو الم لت الذا ارتضار المؤمف ل  ستعو 
والذا د ا شلإ أعاع  ااقعاط ا   ذا أمف الالص شلإ منزل  ضد اليرنؽ  م لت لمس 
ملنوف دننار وسانت قنمت  وقت وقوع السارمس شارة ملنوف دننار   ن   ا يالس ال تؾ السلا 

  ف المؤمف ل  ن  اساف هناؾ هتسا جزئنا إذا ون س الااء ؿاو نيهؿ شلإ الم لت اا
 ؿ نل ض التعونض  يعب الم لت المؤمف    ونيعب  أضراررنيهؿ شلإ تعونض سؿ 

 :التعونض و ؽ ال اشدة التالنس 
 الم لت المؤمف    )ال نمس المعلنس(       ×التعونض= الضرر    

 )ال نمس ال ا لس للتممنف( أوال نمس ال علنس                                     

 الاصنعتنتؤ مد  وجود توازف نلتزامات طر ا التممنف  ا تممنف اا االنرو ا          
نلعب اندلار دور م ـ جداا  الاصوانعدام  تماما  ا تممنف ااضرارا إذ  ا تممنف اا

ارسس التامنفا ون ر  نائ نجعؿ المؤمف ل  نتملؾ ي وؽ  ا انيتناطا اليعا ا الذا تي 
تراجا شف الف ل   ا الته نسا وتعجنؿ د عس شلإ اليعابا وسذا يؽ ال انوف  يؽ المؤم

الع د واعترداد ااقعاطا سل ا منا ا ن ضا مف لتل ا المؤمف ل  شلإ اليظ وانيتماؿ 
ونضمف انعت ادة مف ااقعاط المد وشسا سؿ ما ع ؽ منعدـ تماما  ا تممنف ااضرارا ينث 

 لماذا نتوقؼ م دار  لمؤمف ل  شف ضررهو تعونض ا ااضرارإذا ساف هدؼ تممنف 
زت ااضرار م دار هذا و االتعونض المد وع مف المؤمف شند يد م لت التممنف   ط متإ تج

الم لتا ألـ نسف مف المنط ا أف نتـ توطنس جمنا ااضرار م ما  لت م دارها لاهس وأننا 
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اشت رنا أف م لت  نتيدث شف ه س تعونضنس ل ذا التممنف تعتوجب توطنس الضررا إن إذا
  1.التممنف هو تيدند ات اقا لم دار التعونض الذا نلتـز    المؤمف

 انحصار مبدأ سمطاف اإلرادة يا التمميف  الثانا: مبحثال
يرنس اإلرادة جعلت الع د سنانا قائما  ذات  نضـ ما ات ؽ شلن  ال رقاء  ن   إف نظرنس    

والتزموا    معتمدا قوت  اإللزامنس تجاه ـ انطتقا مف التوا ؽ وانلتزاـ الياهلنفا ولسف 
سمنرة ظ رت ما الزمف والتطور الياهؿ  ا التعامؿ التجارا والمالا وانقتهادا يدود 

واننس اء ضمن اا إذ إن  لـ نعد  اننضواءج را إلإ  وما رضاء أطر إلذلؾ العلطافا  اض
نوؿ  للمنظرنف  ا شزو انطتق ا ل د أظ رت التطورات اليدنمس أف المعاواة قلما مطل ا سما لي

تتي ؽا  نوجد دائما  رنؽ نتمتا  موقا اقتهادا أقو  مف ال رنؽ اآللر  نملا اروط  إلإ 
ما شدـ التعاقد  الر ـ مف ياجت  لذلؾا  إما شلإ التعاقد ما إلزام درجس  اإلذشاف السامؿ وا 

لم دأ علطاف  اللضوع وهذا ما ننط ؽ تماـ شلإ ش د التممنف  منواش  الملتل سا ل د أه  

                                                 
ا و التالا   د انت د  عػض ال   ػاء هػذر انزدواجنػس   ػا التػممنف ينػث 36ا مرجا عا ؽ ا ص  مديت ميمود ش د العاؿ- 1

نتيهػػؿ المػػؤمف لػػ   ػػا تػػممنف ااضػػرار شلػػإ تعػػونض معػػاوا تمامػػا للضػػرر ن أسمػػر ون اقػػؿا وأمػػا  ػػا تػػممنف  ن نع ػػؿ أف
ااالاص نتيهؿ شلإ سؿ الم لت المت ؽ شلن ا والع ب أف هذا الرأا نذهب إلإ أف ش د التممنف  سؿ أنواش  ن نتمتا  ما 

ف شلػإ اااػلاص انػ  نػر  انػ   ػا جمنػا اايػواؿ أف م لػت ه س تعونضنسا عواء  ا مجاؿ التممنف مف ااضرار أو التممن
نمػػا نممػػؿ اليهػػوؿ شلػػإ م ا ػػؿ ااقعػػاط التػػا د ع ػػا المعػػتممفا و التػػالا  ػػاف قنػػاـ  التػػممنف ن  نعػػت دؼ تعػػونض الضػػرر وا 

اللطػر المت ػؽ  المؤمف  د ا م لت التممنف نعت ر مف ق نؿ تن نذر نلتزام  الارطا ا المتممؿ  ػا د عػ  ذلػؾ الم لػت متػإ تي ػؽ
نمػا ن ػدؼ تجمنػا اامػواؿ وتيونػؿ ااقعػاط المت رقػس إلػإ  للمعػتممفشلنػ  ينػث ن نعػت دؼ التػممنف ت ػدنـ تعػونض   رأعػػماؿوا 

نمػػا ن ا ػػؿ قنمػػس  أهػػابإلػػإ أف م لػػت التػػممنف ن ن ا ػػؿ قنمػػس التلػػؼ الػػذا  الػػرأاو التػػالا ننت ػػا هػػذا  الاػػاء المػػؤمف شلنػػ  وا 
مػف قنمػس الضػرر الػذا  أسمػرشلػإ  المعػتممفااقعاطا مـ ن عر هذا الرأا الم دأ المعت ر الذا  موج   ن نجوز أف نيهؿ  

 مجػرد الينلولػس دوف إن ال وؿ أف هػذا الم ػدأ ن نعػت دؼ  رانس نع ر شف  التامنفأها   يتإ ولو سانت ال نمس اقؿ مف م لت 
ني ػػؽ ر يػا مػػف وراء ذلػػؾ شػف طرنػػؽ قػػ ض م لػت التػػممنف الػػذا نزنػد شػػف قنمػػس الضػػرر تي نػػؽ السارمػس يتػػإ  المعػػتممفتعمػد 

و التالا هذا الم دأ ن نونر و ن نؤمر  ا ط نعس ش د التممنف ن ع .ا انظػر جػتؿ ميمػد إ ػراهنـا مرجػا عػا ؽا ت مػنش ص 
 824وسذلؾ ال  رة  298
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التزاما ألتقنا وأد نا أسمر من  قانونناا  الع د  ا العهر اليدنث نعتمد قوت  التن نذنس رادة اإل
 1مف ال انوف ذات .

مـ ن يث  ؿأو  مطلب  ا التعاقدا اإلرادةعلطاف  م دألدور   يثؽ  ا هذا المنتطر وع   
 لؿ المارع لتنظنـ ش د التممنف مطلبا ويدود تدمد  تو ر يرنس التعاقد  ا ش د التممنف

 مانا 

 كالقيكد الكاردة  ميو ؿ: أثار مبدأ سمطاف اإلرادة  مى التعاقدكاأل  مطمبال

  اإلرادةأثار مبدأ سمطاف  :ؿكالفرع األ  

التهر ات ال انوننسا وها  ها أعاس اإلرادةمف المعلمات  ا ال    ال انوناا أف         
ألر ا وهذا    رادةم ترنس  أومن ردة ا  إرادةالناتجس شف  عواءالمهدر الرئنعا لتلتزاماتا 

أمر قانوناا وقد نسوف  إيداث إلإ اإلرادةميعتنتؤ مف تعرنؼ التهرؼ ال انونا أن  : اتجار 
 أو إرادتنفوسذلؾ مف تعرنؼ الع د  من  توا ؽ  إن ائ  أون ل  ا  أوتعدنل   أوالتزاـا  إنااءهذا 
الالص يرة ول ا علطس  إرادةأف  اإلرادةقانوناا ون هد  م دأ علطاف  امر إيداثشلإ  أسمر

  2ا مهال  الجماشس.ما ااءت مف الع ود  ارط أن تتعارض هذر اليرنس م إ راـمطل س  ا 
 ما ع ؽ نجد أف م دأ علطاف اإلرادة نعاهـ  ا متث مرايؿ  ا التعاقد ها:   

 

                                                 
ا ص 2016ا  مناورات اليل ا الي وقنس ا ل نافا 6انوف المدناا الجزء ااوؿ الع دا ط عس  مهط إ العوجاا ال  - 1

وانظر يامؽ ذه نسا النظرنس العامس للع د تهور جدندا مجلس يولناتا  شدد لاص  ملت إ ال انوف المدنا  عد  113
عؿ الم ادئ المورومس شف ال انوف وتر  ااعتاذة أف المارع الجزائرا لـ نج 77ا ص 2016ا 05أر عنف عنسا العدد 

ال رنعا ال اشدة الويندة لتنظنـ العتقات الع دنسا   د ورد شلن ا اعتمناءات م مسا تتممؿ  ا تسرنس نظرنس الظروؼ الطارئس 
التا تؤدا شلإ إشادة النظر  ا ال وة اإللزامنس للع د ونظرنس انعتوتؿ التا أدللت م  ـو التوازف الع دا وسذا نظاـ 

 التع نر شف اإلرادة الذا أض إ الطا ا الموضوشا للع د
ش د الرزاؽ العن وراا الوعنط  ا ارح ال انوف المدنا  الجدندا نظرنس انلتزاـ  وجا هاـا مناورات اليل ا الي وقنسا - 2

   153ا ص 2000ا ل نافا  3ا ط 1ج 
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   دـ التعاقد أكحرية التعاقد  : أكال
والعسس  دائناا أو ينث أف الالص ير  ا أن نتعاقد وهو ير  ا أن نسوف مدننا         
مف ال انوف المدنا " الع د ارنعس المتعاقدنف  ت نجوز ن ض   106تنص المادة  إذهين  

التا ن ررها ال انوف" و التالا متإ انع د الع د  لألع اب أوون تعدنل  إن  ات اؽ الطر نفا 
تط نؽ ف  تن نذرا ضمانا نعت رار المعامتتا سما أ أطرا  التـز سؿ  اإلرادةلالنا مف شنوب 

أف م دأ  إلإا سما ونانر اإللزامنسل ما ن س ال وة  ان الع د  مما س تط نؽ ال انوف ا  أيساـ
التا اقروها  تلتلتزاماالع د  أطراؼيعف الننس وم دأ اعت رار العتقات ن رض ايتراـ 

سدرجس  وأد نا ألتقنان  إ التزاما  اإلرادةر ـ م دأ علطاف  تانلتزاماتن نذ  أف من ع ـا إذ 
ذاا لإأو   1شلإ التن نذ. لإلج اروجد امتناع نتدلؿ ال انوف سدرجس ماننس  وا 

من ردة وهذا ما    رادةالع د ارنعس المتعاقدنف ن نجوز تعدنل   فو ا هذا الهدد و ما أ       
إذ قضت  ما نلا " نت نف  1999مارس  9ميسمس العلنا  ا يسـ هادر  تارن   إلن ذه ت 

مف اليسـ المطعوف  ن  وومائؽ الدشو  أف المطعوف ضدر رعـ  موجب قرار تم نت رقـ 
 ألر وراس  إلإوتـ تيونل   21/02/1990مف  ا تداء ا منهب عائؽ آلس اله ؿ  805

إف  وقضاءض ذلؾ ينث مف الما ت    ا ور  29/05/1995مف  ا تداءسعامؿ ندوا  عنط 
الماترسس للطر نفا ينث لـ نم ت  اإلرادة ناءا شلإ  إنالتوننر  ا وظن س العامؿ ن تتـ 

 2للمعتلدمس هتينس تعدنؿ اروط الع د  ردنا 

                                                 
 تعاقدا ا  رعالس ماجعتنر اال ا المجاؿ  اإلرادةو لجس ا دور ا وأنظر   37جاؾ  نعتناف ا مرجا عا ؽا ص  - 1

 36ص   ا 2007جامعس تلمعافا 
 ػا المرجػا ن عػ ا  إلنػ ا الور ػس انجتماشنػسا  نػر مناػورا  ماػار 1999مػارس  09ا هػادر  ػا 170077قرار رقـ  - 2

جلنػا  ػا قػانوف العمػؿ  وتظ ػرا  (  Lordre public social ػر يػدنما مػا نعػمإ   واشػد النظػاـ العػاـ انجتمػاشا)ظوقػد 
النػزوؿ شلن ػا  ػا نجد أف معظـ نهوه  ال انوننػس آمػرة ت ػدؼ ليمانػس ااجنػرا  نجػد  نػ  يػدودا أدنػإ ن نجػوز  إذ 90/11

ااجر والعطؿ ...ال ا   انوف العمؿ نطلؽ شلن  تعمنس ال انوف انجتماشا ان  ن دؼ إلإ تي نؽ اامف انجتمػاشا وتػو نر 
العمؿا وتيدند ي وؽ وموج ات سؿ من مػا  اػسؿ شػادؿ  أر اب شف طرنؽ تنظنـ العتقات  نف العماؿ  و العدالس انجتماشنس

الرقا س ال ضائنس  هاننس ميمد شلا   ن ا نضمف شدـ يدوث هراع ط  ا ونيما ال رنؽ الضعنؼ  ا الع دا للت هنؿ أنظر
ونػػػر   الػػػدستور شلػػػا  نتلػػػا أف النظػػػاـ العػػػاـ -ا 64ا ص  2014ا مناػػػورات اليل ػػػاا ل نػػػافا 1ا طاإلذشػػػافشلػػػإ ش ػػػود 
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 :حرية أشكاؿ التعاقد ثانيا:       
معظـ  إذمادامت اإلرادة موجودة  ت أهمنس تذسر للاسؿ الذا تع ر  ن  شن اا  ينث       

تسوف رضائنسا ومن ا ش د التامنفا إن أف  اإلرادةالع ود  ا ضؿ م دأ يرنس علطاف 
التطورات العرنعس  ا ملتلؼ نوايا اليناةا وتع د الناينس العملنسا يوؿ السمنر مف الع ود 

المارع  أوالطرؼ ال وا  ا التعاقدا  أماشنننسا و رض هذا التيوؿ  أوش ود اسلنسا  إلإ
ويمانس الطرؼ الضعنؼ وقد  هلنا  ا  انقتهادا و انجتماشا لضرورات النظاـ العاـ

   1.رضائنس واسلنس ش د التامنف
 
  حرية محتكل العقد: ثالثا:       

اف ال عؿ الويند الم  وؿ    مف ن  الموضوشاا از ن أهمنس تذسر نقتهاد الع د و تو        
ال رن نف نم ت أن  نتوا ؽ ما مهليتن ماا  الدولس ن تعتطنا أف تسوف  دنلس شف اا راد  ا 

 ا تضمنف ش ودهـ ما ااءوا مف الاروط  أيرار  ااطراؼا 2ت دنرهـ للهين   النع س إلن ـ
شلـ   ا واف أهو  تي نؽ مهالي  التا إلإإ نععسؿ طرؼ  فالتا تي ؽ مهالي ـا ينث أ

تي نؽ يرنس  أفالتوازف  نف المهال  الملتل س عنتو ر مف لتؿ الاروط التا اقروهاا أا 

                                                                                                                                                         

انجتمػػاشا هػػو الوجػػ  المػػانا  للنظػػاـ العػػاـ انقتهػػادا و وج ػػ  ااوؿ هػػو النظػػاـ العػػاـ انقتهػػادا التػػوجن ا ا ونػػتللص 
مينانػا مضموف النظػاـ العػاـ انقتهػادا  ػا  سػرتنف تعسعػاف العوامػؿ التػا تتػمرج   نن مػا الينػاة انقتهػادنس وانجتماشنػسا  

نسػػوف المجتمػػا  ػػا ياجػػس إلػػإ توجنػػ  وتعػػننر ال ػػردا  نج ػػر شلػػإ المعػػاهمس  ػػا  انػػس اقتهػػادنس واجتماشنػػس ن نر ػػب  ن ػػاا 
وأينانا ألر  نسوف ال رد  ا ياجس إلإ اليمانس مف اضط اد ااقوناءا  تو ر ل ا و نما نلص النظاـ العاـ انجتماشا الذا 

تهػادا اليمػائاا  ت ػدؼ أيسامػ  إلػإ يمانػس  عػض ال ئػات انجتماشنػس الضػعن س اقتهػادنا نعمن  الدستور  النظاـ العػاـ انق
واجتماشنػػاا  تيػػت ضػػوط هػػذر ال ئػػات  اػػتإ الطػػرؽ تتس ػػؿ الدولػػس  يمانػػس المهػػال  لجماشػػات ميػػددةامن ا مهػػال  العمػػاؿا 

ات الع دنػػس ليمانػػس المتعاقػػد الضػػعنؼ مػػف وال تيػػنفا والمعػػتمجرنفا والمعػػت لسنف..ال ا وتػػتـ هػػذر اليمانػػس إمػػا  تنظػػنـ العتقػػ
ما   ػرض  عػض الواج ػات أو  عػض اايسػاـ شلػإ المتعاقػدنف لمنػا الطػرؼ ال ػوا مػف التععػؼ. للت هػنؿ أنظػر  التععؼا وا 

ا وانظر  ا تدلؿ اايساـ اآلمرة  ا تنظػنـ الع ػود  ػا  رنعػاا 286ا ص 285ا ص 281شلا  نتلاا مرجا عا ؽا ص 
   27ا عا ؽا ص انف  ننا ننتا مرج

 37انظر ما أوردنار عا  ا  الت هنؿ شف الرضائنس  ا ش د التامنفا ص - 1
  26آنف  نا اننتا ال انوف المدنا الموج اتا مرجا عا ؽا ص - 2
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هالي  هو ما ني ؽ العدالس  نف طر ا المتعاقدنف وععا سؿ طرؼ لتي نؽ م التعاقد لد 
 1.اإلرادةالع د انطتقا مف م دأ علطاف 

العا  س جاءت نامة ش د التامنف  سانت يرنس ال رد أعاس للوجود  اآلمارشلإ أعاس         
ػدة لسؿ الصا و ا ئلنس العاو انجتماشا وال انوناا ولـ نسف م  وـ ال انوف عو  اليرنس اا

ظؿ هذا الم دأ لـ نسف هناؾ مف ماسلس لاهس نتعنف  يث يل ا  ا التهورات العلنا للعدالس 
ال ردنس  اإلرادةتع د ش دا ماروع وشادؿا أف  أولتزاـ سؿ ا وانشت ارات انجتماشنسا ذلؾ أف

 أماررتملؾ  ا مجاؿ ال انوف اللاص قدرة لتقس ي ن نس  ا تسونف التهرؼ ال انونا وتيدند 
 إلإوسؿ ش د أ ـر  يرنس هو ش د شادؿ أنا ساف نطاق  ون تهر دور ال اضا شند النزاع 

شنوب الرضا لست الطر نفا  اف تي ؽ ذلؾ ساف  الع دا أا شدـ وجود إ راـالتي ؽ مف يرنس 
 2الع د مطا  ا لل انوف.

ساف هذا  مما س  اإلرادتافأنضاا ها أعاس ال وة الملزمس للع د ومتإ توا  ت  واإلرادة       
النظاـ الذا نلضا ل  المراسز ال انوننسا ون تهر دور ال اضا شلإ تن نذ ما ات  ت شلن  

ال ردنس سؿ ااء و ا هذر  لإلرادةترؾ  االنرالمارعا وشلإ  س رادةوالتا ها  اا راد إرادة
ن نإ سؿ  أفنتعنف  اإلرادةأا  تعننف ي وؽ والتزامات المتعاقدنف وشلن ا اإلرادةاليدود تتولإ 
 أو  ذا سانت ش ارات الع د واضيس تعنف شلإ الطر نف تن نذ الع د دوف توننر  3اقرار قضائا

 111 المعنإ الظاهر ل ذر الع اراتا وهذا ما أسدت  المادة   االذ أنضاال اضا ونلـز  نؿمو ت
نل ا مو سانت ش ارة الع د واضيس  ت نجوز اننيراؼ شن ا شف طرنؽ ت إذامدنا جزائرا " 
الطر نف   ن  نعد  إرادةالمتعاقدنف.." ولذلؾ  متإ دؿ وضوح الع ارة شلإ  إرادةللتعرؼ شلإ 

                                                 
ش د التممنف  نف اليرنس التعاقدنس وال نود التارنعنسا رعالس  ه رننس يجاجا  46جاؾ  نعتافا مرجا عا ؽا ص  - 1

  17ص ااردفا جامعس النرموؾا ماجعتنر ا 

 26ا ص 1984ميمد الارشاف ا اللطر  ا ش د التامنفا  دوف دار نارا ال اهرةا - 2
لعاب ا  26ا أنف  ننا ننتا مرجا عا ؽا ص 48ا وأنضر جاؾ  نعتاف ا مرجا عا ؽا ص  27مرجا ن ع  ا ص - 3

  10ا ص9 ا ص1990الجزائر  مؤععس الوطننس للستابا ا ال انوف المدنا الجزائراا ال اإلذشافمي وظ  ف يامدا ش د 
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المؤرخ  ا  49174وهو ما قررت  الميسمس العلنا  ا قرار رقـ  اإلرادةتع نرا هادقا شف هذر 
نلا " مف الم رر قانونا أف الع د ارنعس المتعاقدنفا  ت نجوز  قضإ  ما إذ 17/06/1987

التا ن ررها ال انوفا ومف مـ   ن  ن نجوز  لألع اب أون ض  ون تعدنل  إن  ات اؽ الطر نف 
 1اة أف ن عروا إرادة ااطراؼ الهرنيس  ما نتنا إ مع ا"لل ض

الي ن نس للمتعاقدنف  نمسف العدوؿ  اإلرادةإن أن  إذا ساف هذا الوضوح ن نساؼ شف      
هودا ولسف المارع  ا هذا المجاؿ نلـز ال اضا المعنإ الم  إلإشف هذا المعنإ الظاهر 

موضوشنس سالعرؼا والعدالس والم سا ولف نتـ معطنات  إلإ ا ت دنرات  الملتل س  الرجوع 
أسمر لدمس وانعجاـ  تي نؽ هذر العدالس الع دنس الجدندة إن  وضا تهور جدند لإلرادة نسوف

 ت تسوف الع رة  اإلرادة ال اطنس سما نرندها هاي  اا ولسف  اإلرادة ال اطنس  2اما هذا ال دؼ
عتد   ا رادة التا ني سما ن  م ا الونرا وهذا نتطلب م س مت ادلس وننس يعنس  نف المتعاقدنفا  اإل

ال اطنس اللالنس مف سؿ  ش والتا تت ؽ ما العرؼا وظروؼ المعامتتا والم سا  اإلرادةها 
نما نملذ  ما  و التالا   ف المارع الجزائرا لـ نملذ ن  اإلرادة ال اطنس ون  اإلرادة الظاهرةا وا 

 3 نعمإ  اإلرادة التا نمسف التعرؼ شلن اا شند التع نر شن ا.

                                                 
ا ص 1992ا 01ا مجلس انجت اد ال ضائا الميسمس العلناا شدد رقـ 17/06/1987المؤرخ  ا  49174قرار رقـ  - 1

84  
  135 ا الت هنؿ ني ا ص  أوردنارا ما اإلذشافأنظر  نما نتعلؽ  ت عنر الع د وعلطس ال اضا  ا تعدنؿ ش د - 2
ومػا نلن ػا والمتعل ػس  1156وهذا ما أسدر ال ػانوف المػدنا ال رنعػا المػادة  96وص  95مرجا عا ؽا ص ا  شلا  تلا - 3

  واشػػد ت عػػنر الع ػػد لاهػػس ال اشػػدة ااولػػإ "نجػػب ال يػػث شػػف ننػػس ال ػػرن نف الماػػترسس  ػػدن مػػف التوقػػؼ شنػػد المعنػػإ الير ػػا 
لنػػاا لاهػػس انلتزامػػات المتنػػازع  ن ػػا والتػػا تتعلػػؽ  الذمػػس المالنػػس  اػػسؿ للتعػػا نر" إف هػػذر المػػادة م مػػس إلػػإ أقهػػإ يػػد شم

أعاعػاا ونتوقػؼ سػػؿ اػاء لػػارج اليالػس التػػا نسػوف  ن ػػا ال رن ػاف قػػد يػددا  عػػد ذلػؾ إرادت مػػا  مليػؽ ت عػػنراا  وشنػد  يػػث 
شػػف الع ػػد ن عػػ ا سميتػػو  قضػػاة ااعػػاس  ػػا الظػػروؼ المتعل ػػس  سػػؿ يالػػسا   مسػػان ـ انعػػتعانس  جمنػػا العناهػػر اللارجنػػس 

الميادمات والمعتندات اإلشتننس والوضا المادا  ا آونس الع دا يتإ الع ود ااجن نس  النع س لل رن نف اذا سانت تننػر الع ػدا 
وما أن  ن تضا ال يث  ػا آونػس إ ػراـ الع ػدا طالمػا أف أيػد ال ػرن نف ن نعػتطنا  عػد ذلػؾ تعػدنؿ تع داتػ   توننػر اإلرادة مػف 

ب وايدا  ت ااء نمنا ال اضا مف أف نملذ  ا انشت ار علوؾ ال رن نف التيؽا ذلؾ  مف الطرن س التا  ن ػذا  موج  ػا جان
الع ػػد توضػػ  إرادت مػػاا وهػػذا مػػا ذه ػػت إلنػػ  الور ػػس المدننػػس ااولػػإ  ػػا ميسمػػس الػػن ض ال رنعػػنس  ػػا قػػرار هػػادر  ػػا تاػػرنف 

اإلرادة التػػا نترجم ػػا الطػػر نف شملنػػاا أا نؤلػػذ  العػػلوؾ المتلػػذ أمنػػاء تن نػػذ ا و التػػالا نؤلػػذ  ػػ317ا رقػػـ 1993المػػانا عػػنس 
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  اإلرادةالقيكد الكاردة  مى مبدأ سمطاف  :الفرع الثانا 

هايب ن انس ال رف التاعا شار تونرات  ا الظروؼ انقتهادنس وانجتماشنسا  ينث       
نتائؤ شسعنس شلإ معظـ المتعاقدنفا نظرا لل وة  إلإ ا م دأ اليرنس التعاقدنس  اإل راطأد  

عاقد نتنجس علطت  انيتسارنس   ف ذلؾ عم  انقتهادنس الس ر  التا نتمتا   ا أيد أطراؼ الت
ضنس وأه   الع د نموذجا مويدا نعدر و االع ود التا  ن رم ا ش ودا  نر ت  مف ل   مف نجعؿ

أداة  إلإ تيوؿ الع د مف أداة شدالس  شلإ سؿ را ب للتعاقدا إرادت الميترؼ نملا  موج   
 1ضوط.
ينث أه   التيرنر اايادا الجانب للع ود النموذجنس النـو ضرورة  ا المعامتت        

اليدنمسا سما أن  قد نسوف لتهس ل رة  ننس وقانوننسا ور ما ل رة شملنس ذات عوا ؽا 
و التالا   ف وضا هذر الع ود ل  أهمنت  مف جانب تو نر الوقت  ا إشداد الع د  ا ظؿ 

التارنعا شف يؿ  تعـ  العرشس والو رةا وعد ال هورضيت تالتطورات اليدنمس التا أ
الماستت ال انوننس المتعل س  الع ودا سما ل  أنضا أهمنت  مف ينث تويند الاروط 

ؿ اشت ار هذا التعلط اايادا تعع ا  ا اعتعماؿ و اا إن أن  سمنر مف ال    يالموضوشنس
 2اشت ارر علطس واقا. إلإاليؽا واتج  قعـ آلر 

ا مما تع ب  ا انيدار وان نار م دأ اإلذشافانتاار ش ود  إلإوقادت هذر التيونت        
ن و ت  ال اب لتدلؿ الميسمس  ا أو   د تجعد اننيدار  ا انجت اد ال ضائا  اإلرادةعلطاف 

الي ن نس  اإلرادةمراق س ميتو  الع دا شف طرنؽ ت عنر ال اضا للع دا وال يث شف 

                                                                                                                                                         

الع دا و التالا نسوف الت عنر  ا ال انوف ال رنعا نتـ  الملموسا أا ال يث  ا الننس التا نمسػف أف تسػوف ولػنس  الننػس التػا 
 وما  عدها  205نمسف أف ن هدها المتعاقد. أنف  ننا ننتا مرجا عا ؽا ص 

أنف  ننا ننت ا مرجا عا ؽا ص   14ا لعاب مي وظ  ف يامد ا مرجا عا ؽاص8 ودالا ميمدا مرجا عا ؽا ص - 1
  65ا جاؾ  نعتافا مرجا عا ؽا ص 28

ر ايا أيمدا أمر الت وؽ انقتهادا للميترؼ  ا  رض الاروط التعع نس  ا ال انوف الجزائرا وال ػانوف الم ػارفا مجلػس - 2
   72ا وانظر شلا  نتلاا مرجا عا ؽا هامش ص  350ص  دوف عنس نارا ا 5اقتهادنات اماؿ إ رن ناا شدد
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المجاؿ لتعدنؿ اتجار ميتو   أ ع للمتعاقدنفا مـ ال يث شف وجود التوازف العادؿ للع د 
 ظ رت وت ا ال ضاء يرسس تارنعنس  1اتعدنل  ل رض التوازف أوارط تعع ا    لواءالع د 

ولـ نعد انلتزاـ التعاقدا نا ا مف ارادة  ليمانس الطرؼ الضعنؼ  ا التعاقد ال واننف اآلمرة
ذلؾ   ول  " شف  Carbonnier ؿ أه   للدولس دور م ـ  ا ذلؾ وش ر العمند  طر ن    ط

أف نه   يالناا شتقس قانوننس متمنس ااطراؼ وهـ الدائفا المدنف  أف اإللتزاـ نمنؿ إلإ
 2 والدولس.
  د يدد  قانوف العمؿ  وقانوف التممنف وقواننف انعت تؾا مف عنطرة م دأ  ولذلؾ    

  ا متث مظاهر وها : اإلرادةعلطاف 

ش ود م روضسا  يجس النظاـ العاـا  ظ رتينث  :حرية لمتعاقد  ؾلـ تعد ىناأكال: 
ن  أونعسف  أنالنظرنسا   و ير  ااموروأه   يرنس ال رد  ا التعاقد مف شدم  مف 

نتعاقد ونلضا  أففا  واقا متطل ات اليناة  رضت شلإ ال رد نؤمو  ن أونرت ط  اننترنت 
شلإ  اا رادلاروط ميتسرا هذر اللدمات الضرورنسا سما لل انوف تدلؿ س نر  ا ج ر 

ممؿ  رض التممنف شلإ المعؤولنس المدننس  ا شدة التعاقد مف شدم   ا شدة نوايا 

                                                 
مساننػسند التععػ ا مػف النظػاـ العػاـ وقد ايتدـ الن اش ال   ا  ا  رنعا  ا مد  اشت ار ال  - 1 مػف طػرؼ ال اضػا  إمارتػ  وا 

 ياوؿ ال    ال رنعا ال يث  ا  م اارةا ينث لـ نار المارع ال رنعا للطا ا النع ا أو المطلؽ ل طتف الاروط التعع نسا
لمطلػػؽ سمػػا أاػػار إلنػػػ  هػػذر المعػػملسا معت ػػرا أف ااشمػػاؿ التيضػػنرنس ل ػػػانوف يمانػػس المعػػت لؾ تمنػػؿ إلػػإ التنػػػار الػػ طتف ا

الماػروع التم نػدا ينػػث ورد  نػ " أف  طػػتف ال نػد التععػ ا هػػو  طػتف مطلػػؽ   ػو  طػتف نتعلػػؽ  النظػاـ العػػاـ الػذا نمسػػف 
مف سلا ذا مهليس و التالا نعتطنا ال اضا إمارت  ش وا " وقد أند جانب مف ال    ال رنعا هذا انتجار ينث اشت ر  إمارت 

ف ترؾ طل    ند المعت لؾ   ط نجعػؿ مػف هػذا الػ طتف جػزاء  نػر  عػاؿ  ػا المطلؽ سجزاء أسمر دقسا ا ل طتفأف االذ  ا
الي ن سا   ا  ال نس اليانت نعت د المعت لؾ  ارشنس ال ند المذسورا ولذلؾ   و ن نيػتؤ شلػإ تط ن ػ " وهنػاؾ رأا آلػر مػف 

ظػر نف المعػملس تتعلػؽ  مهػليس  ردنػس وهػا مهػليس المعػت لؾا أال    ال رنعػا مػاؿ  االػذ  ػال طتف النعػ ا شلػإ اشت ػار ا
شنػد رنمػا  ػرج مسػاا  إلنػ مراجػا ماػار  D.N.Bourgeais et j.calais auloy et v ,ch , giaumeؿ  اآلراء ػا هػذر 

  72ص  اتهين  الع دا مرجا عا ؽ
ملت إ   شدد لاص المعت لؾا مجلس يولناتاميمد  ودالاا أزمس ال انوف المدنا  ا ظؿو اتوعاع نطاؽ قانوف يمانس  - 2

 236ا ص 2016ا 05ال انوف المدنا  عد أر عنف عنسا العدد 
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المتعاملنف انقتهادننف والم نننف والناقلنف وممارعا الهيس  إج ارممؿ  1مجانتا
 إلإ 163تتاب تامنف شلإ معؤولنت ـ المدننس تجار الونر المواد مف والمنتجنف شلإ اس

هذا الع د ونلضا  إجراءميج ر شلإ  المتعاقد مف قانوف التامنفا   ا هذر اليالسا 183
 ن  لاروط المؤمف الذا نلتاررا وسذلؾ ت ؿ يدة التدلؿ ال انونا شندما نترؾ لهايب 

تعاقد ن رض شلن  ارنس   ا التعاقدا ممؿ  إذاما نالعتقس أف نلتار التعاقد مف شدم ا وا  
إلإ  794ي وؽ الا عسا التا ت رض شلإ ال ائا ن ؿ ملسنت  لالص نلتارر ال انوف مواد 

والذا ن رض  ن  المارع  2انف ال رض شند التهدنرش د تممقانوف مدنا ا وسذلؾ  807
 موجب  وضماف الهادرات لجزائرنس لتممنف الجزائرا شلإ أا ميهدور التعاقد ما الارسس ا

    1996.3جان ا  10المؤرخ  ا  96/06 اامرمف  1المادة 
 قيكد مفرك ة  مى حرية تحديد م مكف العقد ثانيا: 

والاروط التعع نس للطرؼ الميتسر أج ر المارع شلإ تمطنر  اإلذشافف انتاار إ       
هذر الع ود   واشد آمرة تي طؿ  عض الاروطا وتمن  لل اضا علطس توننر مضموف الع دا 

ما نف ال وا " la cordaireا و ا هذا الهدد ن وؿ ال  ن  المتعاقدنف إرادةر ما شف 

                                                 
ا ونر  ااعتاذ لعاب مي وظ أف شدـ المعاواة الهارلس  نف المتعاقدنف قد يولت 50 ننا ننتا مرجا عا ؽ ص  أنف - 1

ني ؽ مهليس المتعاقدنف أضيإ نظاما قانوننا تملن  إرادة ط نعس دور الع دا   دؿ أف نسوف وعنلس للت اوض والتااور الذا 
من ردة تر ب  ا تي نؽ مهال  أناننسا سما أه   وعنلس لتعننر المناآت انقتهادنس   نااء التزامات تعاقدنس متنوشسا 

 15ومف هنا ساف ش دا م روضا  عوامؿ اقتهادنس. لاعب مي وظ ا مرجا عا ؽا ص 
--Constant Elishbberg, risqué et assurance de responsabbilité civile , op, p 129 

Jane Bigot, op, p140 - 

شلإ ما نلا نضمف تممنف ال رض شند التهدنر و ؽ الاروط المنهوص  96/06 ينث تنص المادة وايد مف اامر - 2
شلن ا  ا هذا اامر و ا ش د التممنف تيهنؿ المعتي ات المرت طس  عملنات التهدنرا مف االطار التجارنس واالطار 

 العناعنس وألطار شدـ التيونؿ وألطار السوارث"
نر ننظر جدندا معراجا النظاـ ال انونا للتممنف  ا الجزائر  ا ضوء للت هنؿ يوؿ ش د تممنف ال رض شند التهد- 3

ا ونينضر ش د الرزاؽ  ف لروؼا 292ا ص 2006التيونت انقتهادنس الجدندةا رعالس دستورارا جامعس الجزائر ا 
قاا ش د تممنف ا لعوج أرز 113ا ص 1998التممننات ال رنسا مط عس ينردا  1التممننات اللاهس  ا التارنا الجزائرا ا ج

  17ا ص 2008ال رض شند التهدنرا ماجعتنرا جامعس الجزائرا 



 
76 

أف ع ب "  starkوالضعنؼ توجد اليرنس التا تعتع د وال انوف نيرر"ا وسذلؾ قوؿ ال  ن  
 1التععؼ  ا اليرنس التعاقدنس" إلإنرجا  اإلرادةأ وؿ م دأ علطاف 

ف ا   ارضا قنود متزاندةا و  اإلرادةو التالا اتعا التدلؿ التارنعا شلإ م دأ علطاف       
التطورات اليالنس تعنطر شلن ا ش ود  أف إلإلم دأا ا إن اؼساف هذا التدلؿ لـ نعتطا 

منظمسا تولد التزامات نيدد مضمون  التدلؿ التارنعاا وما شلإ المتعاقدنف عو  الموا  س 
  2.جلنا هذا التوج   ا ش ود التممنف ونظ ر   ا ـوانلتزاشلن اا 

وسذلؾ نجد مف لتؿ نهوص اللاهس س انوف التممنف وقانوف يمانس المعت لؾ       
تللنا واضيا شف الرضائنس واالذ  الاسلنس شلإ نطاؽ واعاا  ورض يمانس المعت لؾ 
الضعنؼ  ا التعاقدا  ارع انلتزاـ  العرض المع ؽا وم لس التروا والت سنر ق ؿ ا راـ 

ا وهو ماعاهـ  ا توعنا دائرة النظاـ العاـ اليمائاا دالع دا وسذلؾ يؽ الرجوع شف التعاق
  3سل ا ت ننات تعاهـ  ا تنونر المؤمف ل  الذا نعد شدنـ ل رة  ا ش د التممنف.

 ثانا: حدكد تدخؿ المشرع لتنظيـ  قد التاميف ال مطمبال

ظواهر  إلإ ا العهر اليالاا  ؿ تيولت  لـ تعد الع ود تممؿ ظواهر  ردنس       
اجتماشنس ل ا أمر س نر شلإ انقتهاد العاـ ا   د انت جت الدولس أعلوب توجن  هذا انقتهاد 

 اشت ار أف الع د هو توجن  الع دا أا وضا قواشد آمرة للتنظنـ الع داا  إلإأف وهلت  إلإ
لس شلإ ااداة التا نتـ   ا توزنا اامواؿا والعلا واللدمات  نف اا رادا و ذلؾ تعنطر الدو 

انقتهادنس  العناعسهذا التوزناا وتضا شلإ شاتؽ اا راد انلتزامات التا تعتدشن ا 
 إلإ رض التعاقد شلإ اا رادا مما أد   إلإوسمنرا ما نلجم المارع  ا هذا التوج   4للدولسا

                                                 
  11 ودالا ميمدا الاروط التعع نس  ا الع ود  ا ال انوف الجزائراا مرجا عا ؽا ص  - 1
 79يامؽ ذه نسا النظرنس العامس للع دا تهور جدندا مرجا عا ؽا ص - 2

3
 -

 236ا ص مرجا عا ؽظؿو اتوعاع نطاؽ قانوف يمانس المعت لؾا  ميمد  ودالاا أزمس ال انوف المدنا  ا - 3

يامؽ ذه نسا النظرنس ا 10ا ص 2012ا جامعس الجزائرا دستورارنعاخ  طنمسا الوظن س انجتماشنس للع دا رعالس  - 4
 80لع دا تهور جدندا مرجا عا ؽا ص العامس ل
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 مجرد تو ر اروط  إذ 90/11اتعاع الع ود اإلج ارنسا ممؿ ش ود العمؿ الجماشنس  ا قانوف 
انجتماشاا  تو ر تممنف ا وسذلؾ نظاـ ال1معنننفا نط ؽ شلن ـ الع د أالاص معننس  ا

اهداؼ  2ااروط وه ات معننس  ا أ رادا نعت رهـ المارع متعاقدنف  ا الضماف انجتماشا
مف  اإللزاماشلإ التعاقد  ا التممنف  اإلج ار ر ظوسذلؾ ت تضن ا مهليس المجتماا 

 3منف الهادراتاشلإ العناراتا وسذلؾ ش د تم اإلج ارالاهس التممنف  ولنس المدننساالمعؤ 
 نتطرؽ للعناهر التالنس:لتوضن  ما ع ؽ و 

                                                 
انتارت  ا  عض ال طاشات ظاهرة الت اوض الجماشا التا تؤدا إلإ ات اؽ جماشاا تلضا الم اوضس  ا امف هػذر  - 1

الجماشا قػوة  لتت اؽانت اقات وا  رام ا ل واشد الع ود ال ردنسا ولسف ما إف توقا ال نئات التممنلنس للمهال  الياضرةا نه   
ا تعد هذر انت اقات اعتمناءا شلإ ال واشد العامػس للع ػدا ان ػا ت ػود إلػإ  ػرض إلزامنس تجار أشضاء التجمعات الموقعس جمنعا

 ػـ لػـ نوا  ػوا  ردنػا شلن ػاا ولسػف قػد نيػدث أف تت نػإ العػلطس التنظنمنػس نميتو  انت اؽ شلإ  ئػات ساملػس مػف اا ػرادا ر ػـ أ
ا السػتـ شػػف ات اقنػس جماشنػػس ممتػدة   ػػرار )الدولػس( انت ػػاؽ الجمػاشا وتعلػػف أنػ  مط ػػؽ شلػإ  ػػروع ناػاط معػػنفا وهسػذا نجػػر 

وزاراا   نا تتيوؿ الط نعس ال انوننس ل ذا الع د ونتيوؿ إلإ قانوفا و التالا انلتزامات الناتجس شنػ  هػا سانلتزامػات الناتجػس 
نػس تعػت عد أا شف أا نص مف النظاـ العاـا ون علطس لنظاـ الع ود شلإ هذر انلتزامات و التالا أه يت ل ا ط نعس تنظنم

    47أنف  ننا ننتا انلتزامات ا مرجا عا ؽا ص "طا ا ش داا والونر نلضا ل ا اعتنادا نلتزاـ قانونا.
المػؤرخ  ػا  14-83المتعلػؽ  التممننػات انجتماشنػسا وسػذلؾ ال ػانوف  1983نلنو  2المؤرخ  ا  11-83أنظر ال انوف  - 2
منػػ  المنتعػػ نف إلػػإ الضػػماف انجتمػػاشا ) ننتعػػب وج ػػا إلػػإ الضػػماف انجتمػػاشا  8ينػػث يػػددت المػػادة   1983ننونػػو  2

ااالاص أنا سانت جنعنت ـ عواء أسانوا نمارعوف نااطا ممجورا أو ا ن ا     الجزائر أـ سانوا رهػف التسػونف  منػس هػ س مػف 
سػػاف م لػػت أو ط نعػػس أجػػرهـ واػػسؿ وط نعػػس او مػػدة  الهػػ ات وينممػػا سػػاف لهػػال   ػػرد أو جماشػػس مػػف أهػػياب العمػػؿ و أنػػا

تػػنص ) شلػػإ أهػػياب العمػػؿ أف نوج ػػوا طلػػب انتعػػاب المعػػت ندنف مػػف  10هػػتينس ش ػػدهـ أو شتقػػس شمل ػػـ ..( و مػػادة 
 الضماف انجتماشا وذلؾ  ا ظرؼ العارة أناـ التا تلا توظنؼ العامؿ(

 و ا  رنعا نراجا :
     Jean Jacques Dupeyroux, droit de la sécurité sociale, op, p 332    

نيعر ػػ )  منػػ  أداة تعػػم  للػػدائننف  BASTINل ػػد التل ػػت اآلراء يػػوؿ تيدنػػد تعرنػػؼ لنظػػاـ تػػممنف ال ػػرضا  نجػػد ال  نػػ   - 3
م ا ػػؿ د ػػا أقعػػاط لاػػرسس التػػممنف مػػف توطنػػس ملػػاطر شػػدـ تعػػدند الػػدنوف الناتجػػس شػػف إشعػػار أاػػلاص( مػػف هػػذا التعرنػػؼ 
نيعتللص  مف مجموع شناهر التممنف الستعنسا متوا رةا ونسمف ال رؽ  ا أف الااء المؤموف  ا تممنف ال ػرض هػو الػدنفا 

من ما نلتلؼ شف اآللر   دؼ تامنف ال رض هو تاػجنا التهػدنر تاػجنا التهػدنر والتطػور انقتهػادا سما أف هدؼ سؿ 
لل لدا ونعر   ااعتاذ هااـ لالد) أن  نوع مف التمونؿ ن ـو  تممنف ال ائعنف ضد إ تس أو إشعار الماترنفا ونػتـ  وجػ  شػاـ 

دا )أن  نظاـ  م تضار تلتـز ارسس تممنف لاهػس تجػار الػدائف شلإ أعاس رقـ اإلشماؿ اإلجمالا(ا ونعر   دستور معراج جدن
الميهػػدور  توطنػػس ملػػاطر شػػدـ و ػػاء مدننػػ  الماػػترا  ػػا اآلجػػاؿ الميت ػػؽ شلن ػػا  ػػا ش ػػد ال نػػا وذلػػؾ م ا ػػؿ يهػػوؿ اػػرسس 

دةا مرجػػا التػػممنف شلػػإ قعػػط(ا جدنػػدا معػػراجا النظػػاـ ال ػػانونا للتػػممنف  ػػا الجزائػػر  ػػا ضػػوء التيػػونت انقتهػػادنس الجدنػػ
المػؤرخ  96/06ا هذا ونعد تممنف ال رض شند التهدنر ش د تامنف شلإ ااضرار وهذا انطتقا مف اامر  232عا ؽا ص 



 
78 

 الصفة اآلمرة لمنصكص القانكنية المنظمة لعقد التاميف  ؿ:كاأل  الفرع

قانوف التممنف  أو ا ال انوف المدنا  عواءمف لتؿ النهوص المنظمس لع د التامنف     
نلتمس هدؼ المارع ليمانس المؤمف ل ـ والمعت ندنف والونرا ولني ؽ هذا التنظنـ  95/07

أهدا   ن د أف تسوف قواشدر قواشد آمرة ن نجوز انت اؽ شلإ ملال ت اا  ما نمس مف 
ا و التالا مف نيستتب التامنف لمهليت  أومهليس الطرؼ الضعنؼ  ا الع د وهو المؤمف ل  

جد ال نود التا تضع ا النهوص المنظمس للتممنف شلإ اليرنس التعاقدنسا أ ل  ا نتعلؽ ن
نعد  ملال ا لتلؾ النهوص االنر المؤموف ولنس المؤمف ل ا ولذلؾ سؿ ارط نضع  هذا 

 تب التامنف لمهليت المف استي  أوعد هينيا سلما سانت لهال  المؤمف ل  ا ولسن  ني  اطت
قانوف مدنا " نسوف  اطت سؿ ات اؽ نلالؼ النهوص الواردة  625ة وهذا  هرن  نص الماد

  1 ا هذا ال هؿ إن أف نسوف ذلؾ لمهليس المؤمف ل ا لمهليس المعت ند" 

  م ادئإن أن  مف المتيظ أن   الر ـ مف شدالس الم دأ العا ؽ إن أن  قد نهطدـ       
ألر  ممؿ م دأ النظاـ العاـ وسذلؾ يرنس التعاقدا  نجد ممت ارسات التممنف ت  ؿ التامنف 

معننسا  نجد المؤمف ل  ن  ؿ  اع ابشلإ  عض االطار  وضا اروط نعت عاد الضماف 
أقعاط التممنفا و التالا  المارع الجزائرا شند تنظنم  ل انوف التامنف لـ  ننل اضالتممنف 

نماشاما ن ضا   طتف سؿ ارط ضد المؤمف ل ا نص   رو ني  قرر ال طتف  ا يالس ميددة  وا 
مهليس المؤمفا ولسف لدمس للنظاـ العاـا  أوإما لمهليس المؤمف ل  تمس  النظاـ العاـا 

                                                                                                                                                         

شلإ ما نلا )نضمف تممنف ال ػرض شنػد  1المتعلؽ  تامنف ال رض شند التهدنرا ينث تنص المادة  1996جان ا  10 ا 
مر و ػا ش ػد التممنفاتيهػنؿ المعػتي ات الميرت طػس  عملنػات التهػدنرا التهدنر و ؽ الاروط المنهوص شلن ا  ا هذا اا

مف االطار التجارنسا واالطار العناعنسا وألطار شدـ التيونؿا وألطار السوارث( ونانر أف هػذا النػوع مػف التػممنف ش ػد 
عػوج أرزقػاا مرجػا عػا ؽا ال انوف  ممارعت  و ه س يهرنس للارسس الجزاػئرنس لتممنف وضػماف الهػادرات عػاجنسسا أنظػر ل

     15ص 
1  -  Jean Bigot, traité de droit des assurances, , p237 
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 ا يالس ارتساب جن   أوممؿ يرماف المؤمف ل  مف التعونض  ا يالس الوش وانيتناؿا 
  1.ملال س قواننف ميددة أومعننس 

التامنف مف  إ راغاترط أف نسوف انعتمناء ميددا وواضيا منعا للمؤمف مف ني  ذلؾول     
ف مممت  ا التممنف  ااعتمناءا  نر ميدد عدو التنهؿ مف التزام   التعونضا وني  أوميتوار 

 ه س  شف يوادث العنارات سؿ شمؿ نسوف ملال ا ل واننف المرور ونظم المدننس المعؤولنس 
 أوشند العناقس  دوف رلهس ا نلاا  تـ تيدندر سما إذاا ونعت ر انعتمناء هينيا شامس

  2.اعتعماؿ العنارة  ا  نر الورض الملهص ل ا  أوا العناقس  ا يالس عسر

 رض م ادئ النظاـ العاـ اليدنث  ا ش د التممنف أراد المارع أف نملذ  لتؿ  مف       
 ا اليع اف تعدد الملاطر مف ج سا وتعونض الضينس شف سؿ ااضرار التا تليؽ   ا 
ولاهس يمانس عتمت ا الجعدنس شف طرنؽ ت ننس التضامف مف ج س ألر ا والتا أه يت 

عات إلإ يمانت اا ومن  نجد أف ال دؼ الذا النـو مف الي وؽ ااعاعنس التا ت دؼ التارن
أشلإ مف م دأ يرنس التعاقدا  التضينس  جزء مف اليرنس الع دنس  ا  تععإ الدولس إؿ تي ن  

  3ش د التممنفا نسوف قد يمانس ي ن نس للضينس

ف تدلؿ الدولس لتنظنـ ش د التممنفا  اعتعماؿ النظاـ العاـ انقتهادا اليمائاا        4وا 
ورض يمانس المؤمف ل  الضعنؼ  ا الع دا و التالا جاء هذا التدلؿ ليمانس مهليس جاء ل

نما هو  لاهس ولذلؾ   ف جزاء ملال ت  لنعت ال طتف المطلؽ ممؿ النظاـ العاـ الت لنداا وا 
ال طتف النع اا ويؽ طلب هذا ال طتف ن تهر شلإ الطرؼ الذا ت رر ال طتف 

 ا تن نذ هذا النوع مف ال طتفا ان  قد نيـر المؤمف ل  لمهليت ا إن أن  توجد هعو س 
                                                 

  23ص مرجا عا ؽا  التممنفامهط إ ميمد الجماؿا أهوؿ  - 1
  1240ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص  - 2
3

 81يامؽ ذه نسا النظرنس العامس للع دا تهور جدندا مرجا عا ؽا ص  - 

النظاـ العاـ الذا تتدلؿ مف لتل ا الدولس انجا نا  إلإالعامسا  اآلدابوهو تطور للنظاـ العاـ الت لندا المست ا  يمانس  - 4
 218ص  ااطرويسمف اجؿ تي نؽ مهال  اجتماشنس واقتهادنس لاهس وشامسا وانظر ني ا 
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مف ش در ر ـ ايتناج  إلن  ا و التالا إف اليمانس الي ن نس للمؤمف ل  تتي ؽا إذا ساف الجزاء 
 ال طتف الجزئا للع د ممت نتئـ أسمر مهليس المؤمف ل    اء الع د واعتمرارر  إلإنؤدا 

لارط  نر الماروع وانيت اظ  الجزء الهين ا ولذلؾ ن ا الضعنؼا والذا نتممؿ  ا إزالس ا
ؽ  622 اطت سؿ ارط تعع ا نرد  ا ومن س التممنف ون  إ الع د قائما  موجب المادة 

مدناا وسذلؾ تدلؿ المارع لتيدند الجزاءات التزمس شلإ المؤمف ل  يدت مف تععؼ 
 1.مجرد  عؿ لـ ننت   ل المؤمف الذا نعا دائما إلإ يرماف المؤمف ل  مف تعونض   

و التالا إف التنظنـ المع ؽ لمضموف الع دا نعد مف أهـ آلنات تي نؽ التوازف الع دا     
 ا الع ود اليدنمس سالتممنفا ضنؽ مف لتل  ال انوف علطاف إرادة المتعاقدنف  ا تيدند 

ال علنس لتيدند المضموف التعاقداا مراشاة من  لعدـ قدرة الطرؼ الضعنؼ شلإ الماارسس 
مف الم رر عواء  النموذج إلإاننضماـ  هذا المضموفا  اإلرادة النـو ننيهر دورها  ا

  2ا أو الطرؼ ال وا  ا العتقس التعاقدنس.طرؼ المارع

  اإللزاما مف المسؤكلية المدنيةتنظيـ المشرع لعقد التاميف  :الثانا الفرع 

ا تط ن ات تارنعنس شدندة ومتنامرة  ا سمنر مف ال واننفا ال انونا اإللزاـإف ل سرة         
يد س نر  إلإ اإلرادةشلإ التعاقدا ينث نتناقص دور  اإلج ارولسن ا تجمع ا م دأ وايد وها 

رادت ا  ع د التممنف نعد   ا وضا اروط الع دا ونيؿ ميل ا التنظنـ الع دا  رشانس المارع وا 
الع ود المتعل س  مهال  تتجاوز المهال  ال ردنس وتمس  النظاـ العاـ انقتهادا أو  مف
يمانس لاهس للطرؼ الضعنؼ  ن اا   رادة الميارع  إنجاد تتطلب و الا أو انجتماشااالم

ال رد  تيهرها ضمف يدود معننس وتيلضع ا لضوا ط تتعلؽ  إرادةتطوإ شلإ علطاف 
 انونا نجعؿ الع د نؤدا وظن ت  انقتهادنسا سوعنلس تعامؿ  نف  النظاـ العاـا  النظاـ ال

                                                 
 85يامؽ ذه نسا النظرنس العامس للع دا تهور جدندا مرجا عا ؽا ص  - 1
ميمد شماد الدنف شناضا تيونت نظرنس الع د  ا ظؿ قانوف انعت تؾا  مجلس يولناتا ملت إ ال انوف المدنا  عد - 2

 246ا ص 2016ا 05أر عنف عنسا العدد 
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سعامؿ اعت رار م نا شلإ انعت امس واالتؽ والم س ويعف  انجتماشنساا رادا ووظن ت  
 1.الننس  نف اا راد

  قكد التمميف اإللزامية  كال:أ 
إذ نيعروؼ ال    تممنف المعؤولنس  من  "ش د  منف مف المعؤولنسامف أ رز اامملس ش د تم      

مف جانب الونر  ع ب ما  ؤمف ل ا ضد الرجوع الذا نتعرض ل ضماف الم إلإن دؼ 
أها  ـ مف ضرر نيعمؿ شن اا   و نعت دؼ تممنف المؤمف ل  ضد الدنوف التا قد تاوؿ 

ما لاها  ا قعل ذا النوع مف التممنف المارع  ا   د لهص2ذمت   ع ب تي ؽ معؤولنت "
قانوف التامنف تيت شنواف الستاب المانا التممننات اإللزامنسا وورد تيت ا متث أقعاـ وها 

 ن ا نيج ر العدند  173المادة  إلإ 163مف المادة  ؿا تممننات المعؤولنس المدننسو ال عـ اا
متنوشس شلإ التممنف مف معؤولنت ـ  اناطسوالمعنوننف الممارعنف  فالط نعنو  الاصاامف 
ا ممؿ الناقلنف العمومننف للمعا رنف ااناطسالناتجس شف ممارعت ـ لتلؾ  االطارمف 

مسانا ملهها نعت  اؿ الجم ورا ال نئات  أوقاشس  أووال ضائاا سؿ مف نعتوؿ ميت 
لمواد معدة  ا وسذلؾ سؿ منتؤمنناءا سؿ ممارعا الم ف الط نس والهيس أوالمعتولس لمطار 

 . 3الرناضنس  تويتإ الجمعنات ورا طات وانتيادا التعت تؾ
                                                 

 118مهط إ العوجاا مرجا عا ؽا ص  - 1
Yvonne lembert. faivre , op, p 303-2  

ا  1موعػػإ جمنػػؿ نعنمػػاتا النظرنػػس العامػػس للتػػممنف مػػف المعػػؤولنس المدننػػسا دراعػػس م ارنػػسا دار الم ا ػػس للناػػر والتوزنػػاا ط -
سمػػا وقػػد انت ػػد المؤلػػؼ التعرنػػؼ الػػوارد أشػػتر إل  الػػ   نػػاف ي ػػوؽ والتزامػػات أطػػراؼ الع ػػدا واقتػػرح تعرن ػػا  52ااردفا ص 
تػػممنف مػػف المعػػؤولنس المدننػػس هػػو ش ػػد  ػػنف اػػلص نعػػمإ المػػؤمف واػػلص آلػػر نعػػمإ المػػؤمف لػػ ا  م تضػػار اػػامت هػػو "ال

المالا المترتب شلإ اللطر الضار  نر الم هود والميدد  ػا الع ػدا  عػ ب رجػوع الونػر إلػإ المػؤمف  الع ئنتيمؿ المؤمف 
 53عرنؼ ا مرجا ن ع  ص ل   المعؤولنسا ل اء ما ند ع  هذا االنر مف أقعاط" أنظر ارح الت

ا نيػػدد اػػروط التػػممنف وسن ناتػػ   ػػا مجػػاؿ 1996ننػػانر  17مػػؤرخ  ػػا  48-96وقػػد هػػدر  ػػا هػػذا الهػػددا المرعػػـو  - 3
"نضػمف هػذا التػممنف المعػمإ المعػؤولنس المدننػس شػف المنتوجػات ط  ػا  2المعؤولنس المدننس شف المنتوجػاتا إذ نهػت المػادة 

سنف والمعػتعملنف و نػرهـ مػف اآلمػار المالنػس المترت ػس شلػإ معػؤولنس المػؤمف لػ  المدننػس الم ننػس للتارنا المعمػوؿ  ػ ا المعػت ل
إلػػإ أنػػ  ن نعػػرا م عػػوؿ  3 عػػ ب ااضػػرار الجعػػماننس المادنػػس والمالنػػس التػػا تتعػػ ب  ن ػػا المنتوجػػات" سمػػا وأاػػارت المػػادة 

ؿ أنظػػػر المرعػػػـو مناػػػور  ػػػا مؤلػػػؼا  للضػػػر دلؿ  ػػػا الضػػررا للت هػػػنتػػػضػػماف التػػػممنف إن يعػػػب نعػػػ س معػػػؤولنس سػػػؿ م
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ات العمومنس ئشف إج ارنس التممنف مف اليرنؽ  النع س لل نػال عـ المانا نتيدث وأما         
ا وقد هدر  ا هذا الهدد 174لل طاشات انقتهادنس المدننسا يعب المادة  التا عس

من  الم هود   ذر ال نئات  2المجاؿا ويددت المادة لتنظنـ هذا  415-95المرعـو 
 تلؾ التا تمارس نااطا هناشنا تجارنا وير نا. ا وها العمومنس المذسورة أشتر

التامنف مف المعؤولنس  ا مجاؿ ال ناء للم ندعنف  إلزامنسوتيدث ال عـ المالث شف         
ا سما 183المادة  إلإ 175ة مف الماد 1امعنوا أولنف وسؿ متدلؿ سالص ط نعا و اوالم 

المؤرخ  414 -95اهمنس مجاؿ ال ناء ودورر انعتراتنجا  ا انقتهادا هدر مرعـو رقـ 
من   2سن نات التممنف ومدت ا ويددت المادة  ميددا اروط و 1995دنعم ر  9 ا 
نلا " نجب  و المجانت الواجب تممنف مف المعؤولنس  ن اا ينث تنص شلإ ما الاصاا

معنوننف أف نستت وا تممننا مف  أوط نعنف  أالاصشلإ المتدللنف  ا ال ناء عواء سانوا 
 ف أف تنجر مما نمتا:ننس التا نمسمعؤولنت ـ المدننس الم 

 الدراعات والتهامنـ  ا ال ندعس المعمارنس-
 الدراعات والتهورات ال ندعنس-
 أاواؿ ال ناء شلإ التتؼ أنواش ا تانند-
 لمراق س المعتمرة لنوشنس مواد ال ناء وتن نذ اااواؿا -
 الرقا س الت ننس لتهمنـ المناآت -

                                                                                                                                                         

النهػػػوص ال انوننػػػس والتنظنمنػػس مػػػا انجت ػػػادات ال ضػػػائنسا دار ال ػػػد  التػػػممنف اإللزامػػػا شلػػػإ يػػوادث العػػػنارات مللػػوؼ ا 
 224ص  ا2004للنارا الجزائرا 

ال ناءا أج رت سؿ متػدلؿ  التامنف مف المعؤولنس  ا مجاؿ إج ارنسمف قانوف التممنف  ا قعـ  178ونانر إلإ أف المادة -1
قػػانوف مػػدنا ا وت ػػدأ  تػػرة هػػذا  554 ػػا ال نػػاء  التػػامنف شلػػإ معػػؤولنت  أمنػػاء  تػػرة الضػػماف العاػػرا الم ػػرر  موجػػب المػػادة 

دنف ميػددنف نعػنوات ونسػوف هػذا التػامنف لهػال  معػت  10الضماف والتممنف شلن  مف المعؤولنس مف تارن  تعلنـ ال ناء لمدة 
 انػس ن انػس مػدة الضػمافا ونعػد هػذا التػممنف م ػـ جػدا  إلػإوهػـ هػايب الماػروع و أو متسنػ  المتتػالننف  يعب نص المادة

لضػػماف عػػداد التعػػونض وت ػػادا إشعػػار المعػػؤوؿا ممػػا نعػػ ـ  ػػا الميا ظػػس شلػػإ المػػروة الع ارنػػس لػػدورر الم ػػـ  ػػا المجػػاؿ 
 انقتهادا .
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 1"تا عس وراات ال ناء وترمنـ الم انام -
 النع س للمجتما  من  مف المعؤولنس المدننس ومما ع ؽ ت رز أهمنس التممنف اإللزاما        
يمانسا وهنانس ي وؽ أ راد المجتماا وني ؽ العتـ انجتماشاا ونتن  آ اقا  إلإنؤدا 

 ما نعاشد شلإ ظ ور الملترشاتا وان تسارات الجدندة التا  اإلنعاناجدندة لل سرا والنااط 
ذا ت اتعاشد شلإ ت دـ المجتماا وازدهارر اقتهادنا واجتماشنا ون ـو  تاتنت الملاطر   وا 

طر ا التممنف ميددا  إرادةهذر الوانس انجتماشنس تدلؿ المارع  ا  ولتي نؽ 2ا الم اهس
ا معتعمت  ذلؾ قواشد آمرة مف النظاـ العاـ م ترنس اإللزامااروط ومضموف ش د التممنف 

 3. جزاءات
 التمميف اإللزاما  مى السيارات ثانيا:

 تعريفو -1
مف لتؿ التممنف  د ش تجعد التدلؿ التارنعا  ا  ردنار عا  ااأو ما  إلإ اإلضا س        

 ا5 31 -88المعدؿ والمتمـ  ال انوف  ا4 1974جان ا  30المؤرخ  ا  15-74اامر 
 وجاءت جؿ نهوه مف المعؤولنس المدننس شف يوادث العنارات  اإلج اراالمتعلؽ  التممنف 

                                                 
أف نسػوف هػؤونء المتػدللوف معتمػدنف أو مػرلص ل ػـ أو مػؤهلنف مف ن س المرعـو شلإ اػرط   3وسذلؾ نهت المادة  - 1

مػدة عػرناف م عػوؿ التػممنف ا تػداءا مػف تػارن   5 ا منداف ال ناء وتػرمنـ الم ػانا ط  ػا للتاػرنا المعمػوؿ  ػ  ا ويػددت المػادة 
مناػػػور  1995 ر دنعػػػم 9المػػػؤرخ  ػػػا  414-95ا للت هػػػنؿ أنضػػػر المرعػػػـو اااػػػواؿانطػػػتؽ الوراػػػس يتػػػإ تػػػارن  تعػػػلنـ 

 218اص 2004ا مرجا عا ؽ امؤلؼا  للضر مللوؼ

 1090ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا  ص  - 2
المتعلػؽ  التممننػات اذ تيػدد  07-95مػف اامػر  184نعاقب ال انوف شدـ انمتماؿ إللزامنس التػممنفا شػف طرنػؽ المػادة  - 3

قػررت سػذلؾ  رامػات مالنػس  النعػ س نلزامنػس التػامنف  ػا مجػاؿ  مف ن س اامر   د 185ش و ات  الورامس مالنسا وأما المادة 
 سعيب الرلهس مؤقتا أو اليرماف الن ائا مف ممارعس النااط .  ألر لع و ات   اإلضا سال ناءا 

المتعلػؽ   لزامنػس التػممنف شلػإ العػنارات و نظػاـ  1974ننػانر  30الموا ػؽ ؿ 1394ميػـر  6مؤرخ  ا  15-74 اامر - 4
 1974ا لعنس 15التعونض شف يوادث المرورا الجرندة الرعمنس شدد 

ا  15-74ا المعػػػدؿ والمػػػتمـ لألمػػػػر 1988جونلنػػػػس  19الموا ػػػؽ ؿ  1408ذو اليجػػػس  5مػػػؤرخ  ػػػػا  88031ال ػػػانوف - 5
  1988لعنس  29ة الرعمنس شدد الجرند
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 ا   انستتابالؾ مرس س ميلـز م" سؿ  أن  لإ شلإو  نهت المادة اا 1اآمرة ومف النظاـ العاـ
إذ  2نوطا ااضرار التا تع   ا تلؾ المرس س للونرا وذلؾ ق ؿ إطتق ا للعنر" ش د تممنف 

ش د تممنف نلتـز  م تضار المؤمف  من  " شلإ يوادث العنارات نعرؼ ال    تممنف المعؤولنس
يادث عنر  ا مواج س  توطنس ااضرار التي س  المؤمف ل  مف جراء انع اد معؤولنت  شف 

 اامرمف  1/1 هرن  نص المادة  إج ارناا ونعد هذا التممنف 3"الونر و ا يدود معننس 
المتعلؽ   لزامنس التامنف شلإ العنارات ينث تنص " سؿ مالؾ مرس س ملـز  74-14

  انستتاب  ا ش د تممنف نوطا ااضرار التا تع   ا تلؾ المرس س للونرا وذلؾ ق ؿ إطتق ا
   للعنر"
ونعتنا هذا التامنف  توطنس ااضرار المادنس و الجعماننس التا نتع ب  ن ا المؤمف ل         
إذ  أمناء ولارج المرور ان جار تسوف قد تع  ت  ن  مرس س أومف جراء يادثا يرنؽ  للونرا

شلإ " سؿ يادث عنر نع ب أضرار جعماننس نترتب شلن  مف اامر  8تنص المادة 
لـ تسف للضينس ه س الونر تجار المعؤوؿ مدننا  فذوا ي وق اا وا   أولسؿ ضينس  التعونض

شف اليادثا ونامؿ هذا التعونض سذلؾ مستتب التممنفا ومالؾ المرس س سما نمسف أف نامؿ 

                                                 
ذا سػاف الما ػت أف الػدشو  الراهنػس تتعلػؽ  ت ػدنر التعػونض النػاتؤ شػف  - 1   ا قرار هادر مف الميسمػس العلنػا جػاء  نػ  " وا 

ذسػر الػنص ال ػانونا المط ػؽ والعناهػر المرتسػز شلن ػا  ػا تيدنػد التعػونضا  انعػتئناؼيادث عػنرا   نػ  سػاف شلػإ قضػاة 
ا   نػػ  سػػاف مػػف المتعػػنف شلػػإ ال ضػػاة تط نػػؽ أيسػػاـ اامػػر  12/11/1980 ػػت أف اليػػادث سػػاف قػػد طػػرأ  ػػا م  ػػ ذا سػػاف مػػا

ال ػرار المطعػوف  نػ  تمعنعػا شلػإ هػذا الوجػ   وا  طػاؿوالذا هو مف النظاـ العاـا ومتإ ا  لوا ذلؾ اعتوجب ن ض  74-15
  263ا ص 1989عنس  3سا شدد المجلس ال ضائن 30/12/1986ا هادر  تارن  38154الممار" قرار رقـ 

المتعلؽ  التممننات اذ تيدد  07-95مف اامر  190نعاقب ال انوف شدـ انمتماؿ إللزامنس التممنفا شف طرنؽ المادة - 2
مف ن س اامر   د ألزمت المعؤولنف شف اليوادث  نر المؤمننف  د ا  191ش و ات  العجف و رامس مالنسا وأما المادة 

 اإلجمالا% مف الم لت 10قدرها  15-74 اامرمف  32لمادة معاهمس ليعاب الهندوؽ اللاص  التعونضات ط  ا ل
 للتعونضات المعتي س

ا ااردفا 1هنمـ المهاروةا ش د التممنف اإللزاما  ا المعؤولنس المدننس ليوادث المرس اتامناورات زنف الي وقنسا ط- 3
  14ا ص 2009



 
85 

ومع ب اليادث ضمف الاروط المنهوص شلن ا  ا  مف أذف ل   يراعت ا أو عائؽ المرس سا
 .1" 13المادة 

ترؾ اليرنس   عؿ المارع الجزائرا  توعع   ا  ئس المامولنف  التممنفا  لوويعنا        
 ا وأقار    طا ويرمت المتع ب المضرور شلإ الونر التممنفا ليهرت هذا التممنفلارسات 

مف التعونضا  ا ينف نا د نتائؤ سارمنس ل در اليوادث  ه س متزاندةا ياهدتا ضيانا 
 الجعماننس التا تع ب نتائؤ اجتماشنس لطنرة اإلها ات ا وسذلؾ  ااارواحس نرة جدا  ا 

سمهارنؼ العتج  اإلها اتالتممنف توطنس المهارنؼ الناجمس شف سما ونامؿ       
الم ننس لتؿ مدة العجزا مهارنؼ الن ؿ  واإلراداتت الرواتب و اواادونسا تعونض ت 

طنا  النع س الو  ااجر أعاسوسذلؾ تعونض نيتعب شلإ  ا17والجنازةا يعب المادة 
ا سما  2مسرر 17ف شدـ ت اضا دلؿ وقت اليادثا يعب المادة للضيانا الذنف نم تو 

  2التي س  المرس س المؤمنس.المادنس  اإلضرارنمسف تعونض  21ويعب المادة 
ما  ا مضموف ا وأ15-75 ا اامر  اعتعمؿ مهطل  عنارة المارعإن أن  نتيظ أف    

عا وأامؿ مف مجرد عنارةا ويعنا  عؿ المارع أو هطل  مرس س الذا هو م عتعمؿا ال انوف
 2/ 1 توضنين  الم هود  المرس س ولواي  ا الملـز التممنف شلن اا وهذا  ا مضموف المادة 

                                                 
يدد ال ند ااوؿ  ا الع د مضموف  SAAممننات شلإ العنارات للارسس الوطننس للت إلزامايعب نموذج ش د تممنف  - 1

نلا : "نوطا هذا الع د تعونض ااضرار الجعماننس والمادنس التا تليؽ  الونر مف جراء يادث يرنؽ أو  التممنف سما
العنارة الم ننس  ا الاروط اللاهسا اللوايؽ والمواد المعتلدمس  ا  -ان جار تسوف قد تع  ت  ا أمناء ولارج المرور: 

الم طورة الم ننس  ا الاروط –ااج زة ال رنس الم طورة. –شمل ا و نرها مف اااناء والمواد االر  التا ت ـو  ن ل ا. 
 المعؤولنس:  -1اللاهس. ا ويدد ال ند المانا الضمانات التا نمسف مني ا: 

الضمانات المسملس للمعؤولنس (ا 2( الارج المرور............... اللطر )أ1............اللطر )أرأمناء المرو  
 (ا 3المدننس................اللطر )أ

 ااضرار التي س  العنارة..............اللطر )ب( 
مف هو المؤمف ل  المعت ند مف التممنف مف المعؤولنس: هو مستتب الع دا مالؾ العنارة المؤمف شلن اا وسؿ  4ويدد ال ند 

 .الص ممذوف 
ا 15-74مف اامر  21نتضمف اروط تط نؽ المادة  1980أ رنؿ  16المؤرخ  ا  34-80وقد هدر المرعـو رقـ - 2

  19/02/1980المؤرلس  ا  8جرندة الرعمنس شدد 
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نهؼ  أو"وتعنا سلمس مرس س  ا هذا النص سؿ مرس س  رنس ذات ميرؾا وسذلؾ م طورات ا 
المرس ات ال رنس  -1نلا:   م طورات ونهؼ م طورات ما م طورات ا ويمولت ا. ون  ـ

المنامة   هد ر ط ا  مرس س  رنس ذات ميرؾا وتسوف تلؾ المرس ات ملههس لن ؿ 
 .اااناء أو الاصاا

 سؿ ج ز  را مرت ط  مرس س  رنس ذات ميرؾ -2
نهؼ م طورات ا  أوسؿ آلنس ألر  نمسف أف تسوف ماا  س للم طورات  -3

   1 موجب مرعـو "
 التاميف اإللزاما  مى حكادث السيارات حدكد تدخؿ المشرع يا -2

ا  ا أف االر شلإ يوادث المرس ات شف ش ود التممنف  اإللزامانلتلؼ تممنف       
المارع أج ر سؿ م تنا مرس س  استتاب هذا التممنفا سما لـ نترؾ المارع اليرنس للمتعاقدنف 

ؿ والمراعنـ الملي س   ا تيدد ج 15-74التزامات هذا الع دا  اامر  ا لب  ا تيدند
المامولنف   ا  م دار  الاصواا ونوش  التعونضم دار  التزامات الطر نفا لاهس 

مف اامر " تيدد  16ينث تنص المادة  ا اامرالتعونض نيدد يعب جدوؿ مليؽ 
يوادث المرور الجعماننس شلإ أعاس  إطارقضائنا  ا  أوالتعونضات الممنويس  التراضا 

  2الجدوؿ المليؽ  ال انوف.
                                                 

ولذلؾ نجد أف ال انوف ن نامؿ ال طارات و المنترو والتراموااا اف ل ا معار لاص   اا  ن س اامر ننط ؽ شلإ  - 1
ا  1985جونلنس  5نف شف يوادث المرور ال رنعا الذا لـ نامؿ شلإ هذا النوع مف اآللنات  ا قانوف قانوف التمم

 للت هنؿ ننظر :
Yvonne lembert.faivre , op , p 356 – 

 التارنلا  ل انوف التممنف اإللزاما شف يوادث المرور  ا  رنعا  ننظر : وللت هنؿ شف التطور
-M. eike von hippélIn. Le projet de réforme du droit des accidents de la circulation. Révue 

internationale de droit comparé. Vol. 21 N°1, Janvier-mars 1969. p. 151-

156.ttp://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_1_1677- 
اػػػرسس التػػػممنف لليهػػػوؿ شلػػػإ تعػػػونض مػػػف طػػػرؼ ال اضػػػاا ونجػػػب أف نسػػػوف  إلػػػإينػػػث ن نجػػػوز هػػػرؼ ااطػػػراؼ  - 2

 -قتػؿ  نػر شمػدا -الميسمػس العلنػا  ػا اجت ادات ػا " يػادث مػرور إلنػ ذه ػت  الجدوؿ المليؽا وهذا مػا إطارالتعونض  ا 
ن ػػض  -ماطػػر نف إلػػإ اػػرسس التػػممنف لتعونضػػ ر ػػض الػػدشو  المدننػػس وهػػرؼ ال –المطال ػػس  ػػالتعونض مػػف الطػػرؼ المػػدنا 

يػػػؿ للنػػػزاعا وهػػرؼ ااطػػػراؼ إلػػػإ اػػرسس التػػػامنف نعت ػػػر لػػػرؽ  إنجػػػادامتنػػػاع ال اضػػػا شػػف  فال ػػرار المطعػػػوف  نػػػ  لسػػوف أ
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للمليؽ نجدر نيتعب م دار التعونضات شف العجز المؤقت والعجز ينث  الرجوع      
 إم اتالدلؿ الم نا للمضرورا واف لـ نتـ  أو ااجرالسلا ا شلإ أعاس  أوا ئالدائـ الجز 

 مف ا ادة تمسن  أوم ننا  تمهنتف ن دـ الدلؿ نيتعب شلإ أعاس ااجر الوطناا ولسف م
ل ذا  ااعاعالألجر  اادنإمنهب معنف نيتعب التعونض شلإ أعاس اليد إم ات 
ا ضرر التملـ والضرر طرن س التعونض شف الضرر الجمالا ا سما وض  المليؽ1المنهب

المعنواا سما وض  المارع  دقس طرن س ايتعاب ضرر الو اة وسؿ مف ل  اليؽ  ا 
 2.مف هـ تيت الس الس أواليهوؿ شلن ا مف الورمس 

وم دار التعونض  ا يالس تع ب  سما يدد المارع ملتلؼ انعتمناءات مف الضماف       
وهذا ما درجت  ا3العائؽ  لطئ   ا اليادثا ما شدـ يرماف ذوا ي وق   ا يالس الو اة

نلا""  قررت ما 1999لعنس  196300 ا قرار رقـ  إذا ااجت ادات شلن  الميسمس العلنا  ا 
شلإ العائؽ الذا نيسـ شلن   ا وقت -1مف الم رر قانونا أن  نع ط اليؽ  ا الضماف: 

منومات  أوالملدرات  أوتيت تممنر السيوؿ  أواليادث   نادة مرس س وهو  ا يالس عسر 
ذوا ي وق ـ ومف مـ  أووما ذلؾ ن نيتؤ  ع وط هذر الي وؽ شلإ المها نف  -2ميظورة. 

                                                                                                                                                         

ذالل انوفا  قد يدد مع  ا نوشنس التعونضات وقدرها  ا الجدوؿ المليؽ  اامرا   ف هذا ن نعنا  مف  15-74 اامرساف  وا 
قػد أزاؿ هػتينس ال هػؿ  ػا المنازشػات وممارعػس يػؽ المراق ػس الملػوؿ لػ  قانونػا شلػإ تط نػؽ النهػوص" قػرار رقػـ  الماػرع
   29للظر مللوؼا مرجا عا ؽا ص   ا  إلن ماار  11/02/1986مؤرخ  ا  36647

ونضػػات نػػنص شلػػإ "إف ااهػػؿ  ػػا يعػػاب التع 03/1990/ 28مػػؤرخ  ػػا  66183و ػػا قػػرار للميسمػػس العلنػػا رقػػـ  - 1
المعتي س هو مرتب الضينس أو مدلول ا الم ناا   ف لـ نم ت للضينس أا نااط أو سػاف المجنػا شلنػ  قاهػرا اتلػذ ااجػر 

 39شند  للضر مللوؼ ا مرجا عا ؽ ا ص  إلن اادنإ الوطنا المضموف س اشدة ليعاب التعونض" ماار 
منـو  أوملدر  أوالعسر  تممنرنض سؿ عائؽ ساف تيت ا يـر المارع مف التعو 15-74مف اامر  14 موجب المادة  - 2

   15ور ا ما شدـ يرماف ذوا ي وق   ا يالس الي وؽا ون س الااء  ا يالس العائؽ العارؽ  وأشوان   موجب المادة ظمي
س  ا هذر يالس تع ب العائؽ  ا اليادث  تل نض التعونض الممنوح ل   نع س اليهس المعادل 13ينث قررت المادة  - 3

%  مسمرا   ا هذر اليالس نيمن  سامؿ  50للمعؤولنس التا وضعت شلإ شات  ا ان  ا يالس العجز الدائـ المعادؿ ؿ 
  ي وق ا ما اعتمناء ذوا ي وق  مف هذر التل نضات  ا يالس الو اة
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ف ال تيا   ع اط يؽ الضماف لتعونض و اشف الهندوؽ الج وا للتع   ف مطال س الطاشف
 .1قس  ا يالس عسر نعد لرقا لل انوف ومتإ ساف ذلؾ اعتوجب الر ض.""ناالضيانا  ع ب الع

 3مف لتؿ المادة  1986 ن را  16الهادر  34 -80سما و هؿ المرعـو          
انعداـ  أوالضررا  مافا ستعمد إيداثوع وط اليؽ  ا الض ملتلؼ انعتمناءات 5والمادة 

ا وسذلؾ ن نمسف للمؤمف التمعؾ ضد انعداـ العف ال انوننس للعناقس أوومائؽ عارنس الم عوؿا 
معاناضد المؤمف ل ا  اإمارت المضرور  الد وع التا نمسف   ا اليمانس  ا يالس ع وط  وا 

الضماف أقر المارع   يؽ المضرور  ا التعونض مف طرؼ  هندوؽ التعونض شف 
 2.يوادث المرور

ا سمعنار نيتعاب التعونضاتا ان  ن الوطنا شلإ ااجروننت د اشتماد المارع       
سا وسذا نعسس ن ائنا المعتو  المعناا اليالاا لاهس ما  تء المعناس وانل اض العمل

سمرة المها نف  يوادث المرورا و التالا ي ذا لو نيدد معنار أشلإ نيتعاب التعونضات 
     لج ر ضرر المها نف وذون ـ لاهس شند   د هؤونء للمعنؿ.

نما نتـ تيدندر مف طر ا الع د وما تجب متيظت  أف المارع لـ نيدد قع       ط التممنف وا 
ضمف الاروط اللاهسا ودرجت ارسس التممنف شلإ شرض تممننات ألر  ما تممنف 

 مضرار  االر  ااضرارا وتعمإ 15-74المعؤولنس المدننس المنهوص شلن   ا اامر 
                                                 

 199ا ص 1999جلس ال ضائنس لعنس م 16/02/1999ا مؤرخ  ا 196300قرار رقـ  1
 ن را  16ا المؤرخ  ا 37-80المرعـو  ولذلؾ هدر 15-74 اامرمف  34و 32المارع ذلؾ  موجب المادة  وأقر - 2

 المتعلؽ   واشد عنر الهندوؽ اللاص  التعونضات  1980
 7و تـ توعنا هتينات   موجب قانوف  1951الذا عنس   F .G.A هندوؽ ضماف التعونضات  ا  رنعا أنااء و

من  شلإ ضرورة توعنا  4-1نهت المادة  1983دنعم ر  30ا و هدور التوجن   ااورو ا الهادر  ا 1977جواف 
سؿ دولس شضو  ا انتياد ااورو ا مف هتينات التعونض لارج دول اا وشلإ هنادنؽ الضماف هذر انت اؽ شلإ طرؽ 

شف ااضرار المادنس والجعدنسا و التالا إف تع  ت عنارة  رنعنس  ا يادث لارج  رنعا ولـ نعرؼ مع ب التعونض 
اليادث أو لـ تسف مؤمنس   ف الهندوؽ نعوض الضينسا  تيونؿ الم الت إلإ هندوؽ الضماف  ا دولس الضينسا ونانر 

الضماف انجتماشا  ا انتياد ااورو اا للت هنؿ إلإ أن  تـ انت اؽ سذلؾ شلإ ت ادؿ التعونضات  ا مجاؿ التامنف و 
 أنظر: 

Yvonne  lembert .faivre , op, p 391- 
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 مد  يرنت  المؤمف ل   إشتـا و التالا مف الواجب التممنف الاامؿ وتلضا نت اؽ الطر نف
ض تامنف مف  نر  تممنف تممنف اامؿ مف شدم ا يتإ ن نعت د  ا ذهن  أف شر    ضا س

سما ونؤالذ المارع الجزائرا شلإ شدـ وضا نموذج لاص  1شلن . إج ارناعنسوف  المعؤولنس
 تممنف اإللزاما شلإ المرس اتا اهمنس هذا التممنفا وسذا ليمانس المؤمف ل  والضيانا مف 

رسات التامنفا وسذلؾ لـ نرتب أا جزاء تجار ارسات التممنف شند ر ض ا طلب تععؼ ا
 تممنف مف المعؤولنس شف يوادث المرس ات

 طبيعة  قد التاميف مف المسؤكلية  مى حكادث السيارات-3
ش د التممنف المعؤولنس المدننس المتعل س  العناراتا هو ش د إلزاما  موجب المادة        
سؿ م تنا عنارة  ردت جزاءات شلإأو المتعلؽ  التممنناتا  ينث  07-95 اامرمف  190

ما  رامس مالنسا وتـ  أا رمتث  إلإ أناـ 8منفا تتممؿ  ا الي س مف لـ نجرا هذا التم
ؿ المواد المنظمس ل ذا التممنف ها ج  واشد آمرةا و التالا  15-95تنظنـ هذا التممنف  اامر 

لال ت اا وهذا يمانس للمتضررنف مف هذر اليوادث وضماف مف النظاـ العاـ ن نجوز م
 ا  إرادت  ا التعاقد ن مف ينث  اإلرادةومف مـ  المؤمف ل  م ند  تعونض شادؿ وعرنا ل ـا

 .الع د مضموفمف شدم  ون مف ينث الع د  إجراء
  عنجد أمام  اروط مويدة ومتاا  سا ان وسذلؾ ن معنإ نلتنارر لارسس تممنفا        

علطس  أوضس و ا ت نملؾ الم  ما شلن  عو  التوقنا ود ا ال عطا مج را لت ادا الع و سا
 2ااإلذشافولذلؾ نر  ال عض  مف هذا التممنف هو تعاقد نتهؼ   تعدنؿ اروط الع دا
ل  الضعنؼ  ولذلؾ لـ نستؼ المارع  اليمانس اللاهس  ي وؽ المؤمف لألع اب المذسورةا

                                                 
ضمانات التممنف   رة ماننس  2ا نيدد ال ند رسس الجزائرنس للتممنفشلإ العنارات للا اإللزاماو ا نموذج ش د التممنف  - 1

 الد اع والمتا عسا رساب العنارة اراليرنؽ وانن جا الزجاجا العرقساا انسعار التهادـأضرار الاامؿ ونرد  ن  
 ا  19هنمـ المهاروةا مرجا عا ؽا  ص  - 2
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تعزنز هذر اليمانس  وضا  إلإ ذهب  1الواردة  ا ال انوف المدناا وتلؾ اللاهس  التممنفا
ولذلؾ نهعب  2لاهس  يمانس المؤمف ل  والمضرور المهاب مف هذر اليوادث أيساـ
مف وضا   شلإ المؤمف والمؤمف ل ا وجؿ اروط إج ارا ا ينف أف الع د  اإلذشاف  اإلقرار

 .والمراعنـ التا عس ل  15-74 اامرالمارع  موجب 
 ينث  بارسو  الع د المي  اإللزامامنف المعؤولنس وهؼ تم ال    مف نوجد مف و سما      

ؿ و نجما الع د  نف تممنف اامؿ شلإ العنارة وتممنف مف المعؤولنس الناجمس شن اا  ال عـ اا
المؤمف ل  لاروط المؤمف وال عـ المانا ننظم  ال انوف نلضا نت اؽ الطر نفا ونلضا  ن  

  3  واشد آمرة.
لتجنب اللعائر الناجمس سما وشر    عض ال    لاهس ال    اننجلنزا  من  نظاـ          

شف اليوادث  م تضار ن  ؿ طرؼ نعمإ المؤمف أف تنت ؿ إلن  ت عس اللعائر المترت س  ا 
ا   ذا التعرنؼ ننطلؽ مف وج س نظر أف هذا التممنف لـ 4ذمس الص آلر نعمإ المؤمف ل 

تي نؽ مهال  لاهس لأل راد و ؽ ما ن ررر المذهب ال ردا وم دأ لنعد مجرد وعنلس ت دؼ 
نما أه   وعنلس لتي نؽ أهداؼ وم اهد اجتماشنس ت ـ المجتاإلرادةعلطاف  اا و ناءا ما وا 
مف المعؤولنس قد تونرتا   عؿ تدلؿ  ع ؽ   ف الط نعس ال انوننس لع د التممنف شلإ ما

ا طر ا هذر العتقس إرادةالمارع  ا العتقس التعاقدنسا   نااء مراسز تعاقدنسا و التو نؽ  نف 
لو االمؤمف وتوقنا الع دا و ؽ اروط والتزامات  إلإ المؤمف ل  ميج ر شلإ الذهاب   جي

                                                 
اػػػرط  إلوػػػاء أوقػػػانوف مػػدنا والمتعل ػػػس  ت عػػػنر اػػػؾ لمهػػليس المػػػذشف وسػػػذا عػػػلطس ال اضػػا  تعػػػدنؿ  112أنظػػر المػػػادة - 1

قػػانوف مػػدنا التػػنف ت ػػراف  ػػ طتف سػػؿ ات ػػاؽ ضػػد مهػػليس المػػؤمف لػػ ا وسػػذا  طػػتف   622و 625تععػػ اا وسػػذا المػػادتنف 
  622 عض الاروط التعع نس  ا ش د التممنف التا شددت ا المادة 

  71و 70ردنار عا  ا شف انعتمناءات وضمانات يمانس المؤمف ل ا ص أنظر ما أ- 2
3

 82النظاـ ال انونا للتممنفا مرجا عا ؽا ص جدندا معراجا  - 

  51موعإ جمنؿ نعنماتا مرجا عا ؽ اص - 4
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المؤمف والمؤمف  إرادتالإ تولب  وتعنطر ش االنرارعا   رادة هذا الم وضس مف طرؼ ر م
 1ل .

 نف المؤمف والمؤمف ل ا  ش د تاما اإللزاماع ؽ ن نر   مف التممنف  و ناءا شلإ ما       
وملتلؼ انلتزامات المتولدة شن ا وسؿ  امراسزر ؿو  ؿ هو نظاـ للتعونض أقرر ال انوف وأنام سي 

التممنف مف    ج ارنسالمتعلؽ  15-74مف تتو ر  ن  الاروط المنهوص شلن ا  ا اامر 
امر الم ررة  ن ا ون  إ و   و ن ميالس ملتـز  ااالمعؤولنس الناجمس شف يوادث المرس اتا 

وتيدند نوشنس المرس س والمدةا ونعد هذا النظاـ  واإلم اتضرورة وضا ومن س لوانات التنظنـ 
موازنا ل ا  دلنؿ منا المارع  نص  أومسمت لنظاـ التممنف انجتماشا ولنس متعارضا مع  

أف نتيهؿ المضرور شلإ تعونضنفا أيدهما مف تامنف انجتماشا واآللر مف  10المادة 
 2.شلإ يوادث العنارات اإللزامانظاـ التامنف 

عمار  إذ ا التعمنس  المهطل وأقر الميارع  مف هذا التامنف نظاـا لورود هذا وسما     
شف يوادث المرورا  ميفكنظاـ التمالمتعلؽ   لزامنس التممنف شلإ العنارات  15-74  اامر

للع دا  ت نمسف  لؼ ال واشد العامسنظنـ هذا التامنف أن  نلرج شف ملتونتيظ مف لتؿ ت
وتيدند  رض  انجتماشا مف طرؼ  التممنفا إلج ارنسا واإلسرار التيدث شف الع ب

ورا و التالا هو التزاـ قانوناا وسذا هو م رر لمهليس طرؼ مالثا هو المضر  المارعا
نر ض  أفن نمسف إن اء التممنف لتونر هايب المرس س  ؿ ننت ؿ مع اا ون نمسف  ولذلؾ

ون نمسف تهننؼ هذا التممنف ضمف المؤمف ل ا سما  د وع ضد المؤمف التعونض  ع ب
تممننات ااضرارا ممؿ تممنف مف المعؤولنس انلتناراا ننعداـ اله س التعونضنس  ن ا 

                                                 
  83ا ص  ن ع  - 1

المػؤرخ  15-74 اامػرمػف  10..... شمػت  ميسػاـ المػادة ال ضاء مجلس قضػاء المعػنلس نػنص "  ا يسـ هادر شف  - 2
المتعلػؽ   لزامنػس التػممنف شلػإ العػنارات ونظػاـ التعػونض شػف يػوادث المػرورا   نػ  ن نجػوز اليهػػوؿ  30/01/1974 ػا 

 إلنػ ا ماػار 54ا ناػرة ال ضػاة شػدد 14/01/1997ا قػرار  تػارن  789شلإ تعونض مرتنف شف ضرر وايد"" ملػؼ رقػـ ا 
  23لللوؼ ا مرجا عا ؽا ص مللضر   ا مرجا 
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جمنا ا  ا الجدوؿ المليؽ  ال انوفا ول ينث المؤمف نلتـز  سؿ التعونضات الم ررة قانون
                                                                                                                                                                                        1المضرورنف و ذوا ي وق ـ الميددنف مف طرؼ المارع.

  :ثاناال فصؿال
 فػػػمميػػػػقد التػػػػيا   افػػػػاإلذ ترّتبة  مى ػػػار المُ ػػػػاآلث

ا  س مس النموذج الت لندا للع ودا ونعتطنا  ن  سؿ مف طر ن ا ق ؿ المو و اعد ش د المعني        
نعاهـ سؿ طرؼ  ا  إذض اروط الع د للتعدنؿ واليذؼ تعرو ت ناقاس اروط ا أاشلن ا مي 

ضات  ا سؿ و اوهذا ن نعنا أن  ن د مف م  2اإ رام  إلإوضا انت اؽ مما قد ن ضا 
اة أف نسوف و االع د دوف ألذ ورد  نف المتعاقدنفا  الم ـ  ا ش د المعشملنس ش دنسا   د نتـ 

 ت  اإلذشاف  ا يالس ت دنـ إنجاب جدندا أما أور ض   أوللمتعاقد اليؽ  ا ق وؿ اإلنجاب 
 3الر ض. أونملؾ المتعاقد إن ال  وؿ 

وشسس ما ع ؽ نجد شملنا أف المؤمف ل   نر ميلـ  ميتو  ش د التممنفا ولـ نتعاقد        
وهو شلإ  ننس تامس  مضمون  الذا ساف مف هنا إرادة المؤمف المن ردةا ولـ نيعاهـ  ا 
تيرنرر  مسمر مف مجرد توقناا ون نملؾ  ن  ممارعس يؽ اللنارا إن  الموا  س شلن   اروط ا 

                                                 
مف  اإللزاماشلإ التممنف  إه ا  لاعب مي وظ شف الع د النموذجا اإللزاماا ور ما نمسف  ااعتاذوقد تيدث  - 1

 اإللزاماا اف م  ـو الع د النموذجا اإلذشافشف ش د  اإللزاماالمعؤولنس ا إن أن  هرح  التتؼ م  ـو الع د النموذجا 
 اإلذشافنرت ط  ا الواقا  اروط ميددة  هورة نموذجنس لميتو  الع د الذا عنوجد  ا المعت  ؿا وشلإ العسس مف ش د 

 ا الع ود ال ردنس ونوازف ال و  انقتهادنس للمتعاقدنفا ولذلؾ  اإلرادات  ن  نملذ  عنف انشت ار الطرن س التا تلت ا    ا 
شلإ متعاقد  إرادت االمناآت انقتهادنس  إيد موذجنسا  ممت مف الممسف أف ت رض  لنعت سل ا ش ود ن اإلذشاف  ف ش ود 

ضعنؼ  مناع س ش د وايد معتولس ظرو   دوف أف ترجا إلإ أا نموذج معدا  سؿ ما نلضا المتعاقد مف قو  لت  ؿ 
ممنف ها ش ود إذشافا لاعب الاروط ناسؿ ش د إذشافا أما الع ود النموذجنس المعدة للتممنف ال را مف طرؼ هنئات الت

      63مي وظا مرجا عا ؽا ص 
                                                                                                                 176شهاـ أنور علنـ ا مرجا عا ؽا ص - 2
 72شلا  نتلاا  نظرنس الع دا مرجا عا ؽا ص - 3
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يتناج  الادند نا إما موا  سا و ا أ لب اليانت قد نسوف مج را شلإ الموا  سأو شدـ ال
 .ال انوف   جراء التممنف إج ارنسللتممنفا أو 

زف الع دا  نف طر ا التممنفا إذ انلتتؿ  ا التوا إلإهذر الوضعنس تؤدا ن ميالس       
المؤمف ل  الطرؼ  إذشاف ا مف طرؼ المؤمف نؤدا إلإدا الجانبأف التيرنر اايا

  طا اف  ا التممنف اروط شامس نموذجنس ن نطلا  ظاهراالضعنؼا  ينث أف رضار 
تع المؤمف ل  ومائؽ ومر  ات مف الم روض اط إلإوجود اروط تينؿ  إلإ إضا سشلن اا 

 عنف انشت ار طرن س وسن نس هنا س نهوص ش د التممنف  االذشلن ا ق ؿ التوقناا هذا ما 
وضا مف ق ؿ ملتهنف ول راء  ا المجاؿ  طرن س  امضس و هنا س هع سا مما والتا ت

   1نزند مف  رهس وجود اروط تعع نس  رض ا المؤمف لهالي .

ف انلتتؼ ال   ا  ا هذا  نو  ا ش د التامنفا وني  اإلذشافنتطرؽ امر  و ا هذا ال هؿ     
 ا ش د التممنفا  الضعنؼالموضوعا مـ ن نف اليمانس التارنعنس وال ضائنس الم ررة للطرؼ 

 ا العناهر الموالنس ولهائه   اإلذشافلتعرنؼ  نتطرؽ ن د أفوق ؿ ذلؾ 

 الناتعة  ف  قد التاميف  تيا االلتزاما اإلذ افمدل تكاير  األكؿ: مبحثال          

 ا الوقت الياضر  مهمنس  الوسا لما ل ا مف معاس  مهال   اإلذشافتتعـ ش ود        
أ راد المجتماا ينث أف هذر الع ود دللت مجانت اليناةا لسون ا شلإ درجس س نرة مف 

ونظرا لل وة انقتهادنس التا تتمتا   ا الارسات ا جعلت  2ااهمنس والضرورةا سع د التممنفا
 ه س  ر المييترؼ مع  اعدو الع د نموذجنا مويدا ني  وأه  ضنسا و االع ود التا ت رم ا  نر ت 

ميالس  ذشف نللع دا وهو عني  اإلذشاف أومن ردةا وما شلإ المؤمف ل  عو  ر ض التعاقد 
ارنس التا تتمتا   ا ارسات التممنفا والنتنجس أف لياجت  المليس للتممنفا وللعلطس انيتس

                                                 
 16ص  مرجا عا ؽا ميمد شلا   ن ا   هاننس - 1

2
 -  Jean Bigot, op, p 49 

ميمد ش د الرزاؽ ميمدا ت عنر الاؾ لمهليس الطرؼ المذشفا مجلس رعالس الي وؽا العنس المالمسا شدد مالث ا جامعس -
  153صا 2011سر تءا 
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و التالا  مف نتائج ا اإلذشافاليد مف اليرنس التعاقدنس  ساف  إلإأدت  انقتهادنساليرنس 
نتيظ تطور  ا التارنا الجزائرا  ا لهوص التعلنـ  اإلذشاف  عد أف ساف الم  وـ 

 1.   ا ال روع الموالنسالت لندا نتطلب شدة اروط لتشتراؼ   ا هذا ما عنعالج

 اإلذ افؿ: ماىية  قد كاأل  مطمبال
  اإلذ اف: تعريؼ  قد ؿكالفرع األ      

 من  ذلؾ الع د الذا نعلـ  ن  ال ا ؿ  اروط م ررة نضع ا الموجب ون  اإلذشافنعرؼ        
 أومر ؽ ضرورا تسوف ميؿ ايتسار قانونا  أون  ؿ المناقاس  ن اا وذلؾ  نما نتعلؽ  علعس 

  2 ا اان ا. النطاؽتسوف المنا عس ميدودة  أو علاا 
 من  ش د نملا  ن  المتعاقد اروط  شلإ  اإلذشافونعرؼ الدستور شلا  نتلاا ش د        

ر ض ا ونتمنز هذا النوع مف الع ود  عنطرة  أوالمتعاقد المانا الذا لنس ل  إن ق وؿ الع د 
اروط  ون ن  ؿ مناقات اا وترجا هذر العنطرة أيد المتعاقدنف شلإ اآللر  ن رض شلن  

اللدمات مف طرؼ المتعاقد ال وا ا هذر المنزة  أوللعلا  3قانوناا أو علا  ايتسار إلإشادة 
ا اإلذشافسانت وراء رأا  عض ال   اء الذنف أنسروا الط نعس الع دنس لعملنس  اإلذشافلع ود 

                                                 
لجزائػػراا  ػػا ال ػػانوف المػػدنا ا اإلذشػػافا وننظػػر لعاػػب مي ػػوظ  ػػف يامػػدا ش ػػد 10ا ؽا  ص عػػ ػػودالا ميمػػدا مرجػػا - 1

 23ا ص مرجا عا ؽ 
2
  -    Marc Lemieux , Les clauses abusives dans les contrats d'adhésion, Les Cahiers de droit, 

Volume 41, numéro 1, 2000,  p 84  

ينػث ن ػوؿ الػدستور " قػد نسػوف ال  ػوؿ مجػرد إذشػاف لمػا  245ص  مرجا عػا ؽا ادر انلتزاـا مهااؽ العن وراش د الرز  -
نملن  الموجبا  ال ا ؿ للع د لـ نيهدر ق ول ا  عد مناقاس ومي اوضسا  ؿ هو  ا موق ػ  مػف الموجػب ن نملػؾ إن أف نملػذ أو 

جػود ولسنػ  م ػروض أف ندعا ولما ساف  ا ياجس إلإ التعاقد شلإ ااء ن  نػاء شنػ    ػو مضػطر إلػإ ال  ػوؿا  رضػاؤر مو 
 "اإلذشافشلن  ومف مـ عمنت هذر الع ود  ع ود 

ونتممػػؿ انيتسػػار ال ػػانونا للتػػممنف سممػػاؿ  ػػا التاػػرنا الجزائػػرا ش ػػد تػػممنف الهػػادرات التػػا لههػػ ا الماػػرع للاػػرسس - 3
ل ػرض شنػد المتعلػؽ  تػامنف ا 1996جػان ا  10المػؤرخ  ػا  06-96 موجب اامر  نسسالجزائرنس  لضماف الهادرات عاج

 72التهدنرا وانظر ما أوردنار عا  اا هامش اله يسا 
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وضا الطرؼ المذشف ممامؿ تماما  فذلؾ أا ويجت ـ  ا واشت روها مرسزا قانوننا منظما
 1لمعتعمؿ المر ؽ العموما.

ينث نر  عالا  مف  اإلذشافؿ مف قان   سرة أو ونعد ال  ن اف عالا و عتارؾ        
"هو ميض تولنب إلرادة وايدة تتهرؼ  هورة من ردةا وتملا قانون ا لنس شلإ  اإلذشاف

 رد ميدد  ؿ شلإ مجموشس  نر ميددة وت رض ا مع  ا ومف جانب وايد ون نن ه ا عو  
 إذشاف مف ن  ؿ قانوف الع د"

المن ردة  اإلرادةنتيظ أف هذا التعرنؼ لـ نتطرؽ  ن  لمضموف الع د  ؿ رسز شلإ       
ونر  ال  ن  عتارؾ  ا هذا المجاؿ أف ع ب أ وؿ م دأ علطاف  2ارن س اننضماـ إلن اوط

التععؼ  ا اليرنس التعاقدنس الذا مورس  ا عناؽ عوعنو اقتهادا عم   إلإاإلرادة نرجا 
ن توجد  الضرورة   ط  نف  اإلذشافأف ماسلس  إلإ اعتوتؿ ااقوناء للضع اءا ونانر 

فا  ؿ أننا نهاد  ا  ا سؿ مرة نسوف  ن ا أيد المتعاقدنف شلإ قدر الميتر نف والمعت لسن
مف ال وة ل رض اروط  المتاا  س شلإ  ئس معننس مف المتعاقدنفا  نجد م نننف نذشنوف  ا 
ش ود لارجس شف مجاؿ تلهه ـا وقد ت ات هذر الظاهرة  ا الع ود الدولنسا والتا ها 

ونعرؼ ااعتاذ لاعب مي وظ   .3الدولا الم  ود قواشد تعند التوازف انقتهادا إلإأيوج 
ال علاا اروطا ميددة  أوال انونا  انيتسار ن  الموجب ذو  عدو " من  الع د الذا ني  اإلذشاف

ا إلن  اننضماـالجم ور  هورة دائمس   هد  إلإالمناقاس ونوج  ا  أو نر قا لس للتعدنؿ 
 4لدمس معننس" وهو ن س توج  الدستور ش د المنعـ  رج الهدة . أوونعرض  موج  ا علعس 

                                                 
وانظر   اء   نؤ اسراا التممنف  ا التط نؽ وال انوف وال ضاءا مرجا عا ؽا ص 73شلا  نتلاا مرجا عا ؽا ص  - 1

د الوررا ا ش د الرزاؽ العن وراا ش و 433ا التممنف و  ا لل انوف السونتاا مرجا عا ؽا ص إ راهنـا جتؿ ميمد 26
  21ميمد سامؿ مرعا  اااا الع ود المعماة " ش د التممنف"ا مرجا عا ؽا ص  1141مرجا عا ؽا ص 

أيمد شلا للنؼ العونداا اليمانس ال انوننس للطرؼ المذشف  ا ش د التممنفا ماجعتنر قانوف مدنا ا الجامعس  - 2
 27ا ص 2009ااردننسا 

 27مي وظ مرجا عا ؽا ا لاعب 12 ودالا ميمدا مرجا عا ؽا ص 3
  31لعاب مي وظا مرجا عا ؽا ص - 4



 
96 

مف ال انوف المدنا إذ تنص  70 ا المادة  اإلذشاف  المارع الجزائرا وقد وضو        
 مجرد التعلنـ لاروط م ررة نضع ا الموجب ون ن  ؿ  اإلذشاف"نيهؿ ال  وؿ  ا ش د 

ا وااترط اإلذشافو ؿ الط نعس الع دنس لع د المناقاس  ن ا " ونتيظ أف المارع الجزائرا لـ ني 
ل نام ا وجود طرؼ قوا ن رض اروط ن ت  ؿ المناقاس مف الطرؼ الم ا ؿا وهذا تطور 

ناترطوف ايتسار  1اا اف معظـ ال   اءميمود للمارع  ترسنزر شلإ هذا الارط دوف  نرر
وهذا م  وـ ت لندا ل ا  الطرؼ ال وا ل ذر العلا واللدمات وادة ايتناج الطرؼ الم ا ؿ

ن نوجد ايتسار شلن ا نتعاع لإلذشافا  نجد ش ودا سمنرة ن ضرورة نيتناج طال  ا ل اا و 
ن نجوز ل  المناقاسا و التالا ـ  الاروط جملس وايدة و علو نا عسا ولسف المتعاقد  ن ا ني الم

يترؼ أسمر اتعاشا وامونا اننا  ا الواقا  هدد متعاقد مي  عدو معنار المارع الجزائرا ني 
ومتلهص نتمتا  ل رة نتنجس قنام   ا العوؽ  عملنات متسررة ومتاا  سا مما نمسن  مف 

                                                                                                                                                         

 ا مؤل  ما المطوؿ  ا انلتزامات  "أف اإلذشاف نسوف اإلذشاف شندما    Bau.douin et Jobinوقد  نف ااعتاذاف   
 ن ع  أو وضعت  تسوف العناهر ااعاعنس للع د  نر مت اوض شلن ا والتا تـ تيرنرها مف الطرؼ ال وا  ا الع د عواءا

 لمهليت   " أنظر :
--    Marc Lemieux , op, p 86   

 من  الع د الذا نعلـ  ن  ال ا ؿ  اإلذشافا ش د المنعـ  رج الهدة ينث نعرؼ 74من ـ شلا  نتلاا مرجا عا ؽا ص  - 1
 أو اروط م ررة نضع ا الموجب ون ن  ؿ مناقاس  ن اا وذلؾ  نما نتعلؽ  علا أو مر ؽ ضرورا نسوف ميؿ ايتسار قانونا 

تسػػوف المنا عػػس ميػػدودة النطػػاؽ  ػػا اػػان ا" وقػػد اػػ   د  ػػرج الهػػدة المػػذشف   وضػػعنس معػػتعمؿ المر ػػؽ العمػػوماا  أو علػػاا 
اللدمػػػس   أووأمػػػا  د عػػػلنماف مػػػرقص ينػػػث ناػػػترط  ياجػػػس ال ا ػػػؿ للعػػػلعس   ا10ص   مرجػػػا عػػػا ؽا لا ميمػػػدا ػػػودا أنظػػػر 

وايتسارها مف الم نا ينث ن ػوؿ " ومػا ااهػؿ  ػا الع ػود يرنػس اإلرادة  ػا التنػار مػا ت رمػ  من ػا ويرنت ػا  ػا تنظػنـ أمػارر 
أو  إ رامػػ مػػف الع ػػود دوف أف نسػػوف ل ػػـ التنػػار  ػػا  ػػ ف  عػػض الظػػروؼ قػػد تضػػطر أالاهػػا معننػػنف إلػػإ إ ػػراـ نػػوع معػػنف 

 .شدم  أو ترتنب آمارر  اسؿ أو  آلر وممؿ ذلؾ التعاقد ما ارسات انيتسار عواءا ساف انيتسار  علنا أو قانوننا"
 ػػػـو الت لنػػػدا لتذشػػػافا وسػػػذلؾ د شهػػػاـ أنػػػور عػػػلنـ مػػػف لػػػتؿ ت ننػػػ  لموقػػػؼ انجت ػػػاد المهػػػرا الػػػذا ناػػػترط الم        

عػلنـ ا مرجػا عػا ؽا  أنػورشهػاـ وسػذلؾ  ا 26لاعب مي وظا مؤنػدا لػرأا  ػرج الهػدةا مرجػا عػا ؽا ص  ظرنلت هنؿ أل
هػو ذلػؾ الع ػد الػذا ن نتي ػؽ  نػ  التػوزاف  اإلذشػاف ػمف "ش ػد   وما  عػدها  وأمػا الػدستور رمضػاف أ ػو العػعود نػر  186ص 

ارح أيسػاـ ال ػانوف المػدناا الع ػود المعػماةا مرجػا عػا ؽا ص   المتعاقدنف "ا رمضاف أ و الععودا اانقتهادا  نف مرسز 
"أف اإلذشػاف هػو الع ػد الػذا نعػت ؿ أيػد أطرا ػ    شػداد اػروط ا ون ن  ػؿ مناقاػس ا ونر  الدستور ميمد يعف قاعػـا  514

إن ػػاء ش ػػد  عػػـا ن ػػاا أو تسػػوف المناقاػػس شلػػإ ااقػػؿ شدنمػػس الجػػدو  مػػف ناينػػس إمساننػػس توننػػر هػػذر الاػػروط" ميمػػد يعػػف قا
   20ا ص 2005التممنف  عد وقوع السارمس وضرورات يمانس المؤمف ل ا دار الجامعس الجدندة للنارا مهرا 
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وف  وعا وضا الاروط التا تت ؽ ومهليت  واقتهادنات المنا عس  ا العوؽا ون نس
   1.تلؾ الاروط دوف مناقات ا  المعت لؾ عو  ال  وؿ

ز الميارع  ر  تمنو و ا ن س النعؽ  اإلضا س لل واشد العامس  ا ال انوف المدنا ني        
الذا  04/02فا مف لتؿ ال انوف ذش  ونظـ يمانس المي  اإلذشافش د الجزائرا شندما شروؼ 

اللاهس  تعرنؼ  3نيدد ال واشد المط  س شلإ الممارعات التجارنسا ينث  ا معرض المادة 
ش د: سؿ  -4نلا : .... ني هد  ا م  وـ هذا ال انوف ما" :اإلذشافالمهطليات شرؼ 

مف أيد أطراؼ انت اؽ  "يرر مع  ا"تمدنس لدمس  أو نا علعس  إلإات اقنس ت دؼ  أوات اؽ 
  2إيداث توننر ي ن ا  ن . ..."ا االنرما إذشاف الطرؼ اآللر  ينث ن نيمسف هذا 

ةا  ينث قد نسوف هناؾ ش د نموذجا معد مع  ا ناعر المتعاقد أن  االنر نتيظ دقس الع ارة 
لواقا دة إن أن   ا امف لتؿ ملئ  نانات معننس وت دنـ معلومات هو  ا هدد اروط جدن

لانات ميعدة مع  ا لط ا ش د اروط  ااعاعنس ما تس ون نمسف توننر ميتواها  المؤمف نمأل
 أ داا مما ننتؤ شن  سما يدد الميارع انعداـ توننر ي ن ا  ا الع د.  

اػػرع رسػػز شلػػإ ش ػػد اإلذشػػاف أف المي  " يػػوؿ هػػذا التعرنػػؼ ونػػر  الػػدستور اػػوقا  ناعػػا       
ػػالمستػػوب  ػػدلنؿ  عػػ  ا مػػا أنػػ  مػػف الممسػػف تهػػور ش ػػود إذشػػاف اػػ ونس ر مي رو اعػػتعمال  ش ػػارة يي

هذا مف ناينسا ومف ناينس ألر  اقتهر شلإ ش د اإلذشاف الذا نسوف موضػوش   نػا عػلعسا 
ا ولسػػػف  ػػػدورنا ن نػػػر    ػػػذا التوجػػػ ا "اف تتعػػػدد  تعػػػدد ش ػػػود انعػػػت تؾ مػػػا أنػػػ  ش ػػػود اإلذشػػػ

نالمارع لـ نيهر ش د اإل أف ينث  ر ذشاف   ط  الع د الذا تـ ستا سا وا  ػرو مػا قهػد  ع ػارة "ي 
ش ػػود اإلذشػػاف المنتاػػرة والتػػا تػػـ ط اشت ػػا معػػ  ا  ػػا اػػسؿ نمػػاذج ش ػػودا  ينػػث نػػتـ  معػػ  ا" 

                                                 
 148ميمد يعنف منهورا أيساـ قانوف التامنفا مرجا عا ؽا ص  - 1
الميط  س شلإ ا نيدد ال واشد 2004نوننو عنس  23الموا ؽ  1425جماد  ااولإ شاـ  5مؤرخ  ا  02/04قانوف  - 2

  3ص  41الممارعات التجارنسا جرندة الرعمنس شدد 
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التعاقػػػػد شلن ػػػػا إمػػػػا اػػػػ ونا أو ستا نػػػػا ولسػػػػف شلػػػػإ الاػػػػروط الموجػػػػودة  ػػػػا النمػػػػاذج المط وشػػػػس 
    1.م اوضس  ا اروط اوالموزشس مع  اا  ينث ن نمسف للمتعاقد ال

 تعرن ات م ار س لتعرن ات  اإلذشافوقد شرؼ شلماء الارنعس المعاهروف ش ود      
هنوس مف هنت إ راـ الع ود تعتمد شلإ اعتلداـ أنموذج  اإلذشافال انونننف ومن اا أف 

نمطا للع دا نيعدر أيد طر ا العتقس التعاقدنس  هورة مين ردة ونعرض شلإ الطرؼ اآللر 
الذا لنس ل  إن الموا  س شلن  سما هوا ونعر  ا آلروف أن ا الع ود التا تي ـر  نف أ راد 

ر  قونس اقتهادناا و ن ا ن تعتطنا الط  س ط  تنف مف الناس ط  س ضعن س اقتهادنا وأل
 2ر ض   رمت . أوالضعن س أف تناقش اروط الع د  ؿ ها يرة  ا ق وؿ الع د  رمت  

نما تعرض ل     اء الارنعس  عد  روزر وت لورر  إلإونانر        أف منام هذا الع د قانونا وا 
ا آمارها ها معملس اقتهادنس افاإلذشنجد أف معملس ش ود  ولذلؾ س ضنس اقتهادنس وقانوننس.

الع ود تتضمف اروطا شامس ترد  ا قائمس تر ؽ  أه يتالتطور انقتهادا اليدنثا ينث 
ضمناا سما نتلذ هورة ش د نموذجا مستوب تتضمن   أوما الع د الذا نينؿ إلن ا هرايس 

مط وشات توضا  ا  أو إشتناتومائؽ مط وشس نوقا شلن ا المعت لؾا وقد نتلذ هورة 
و ال ا ما نسوف تيرنر الاروط أيادا الجانبا إذ نمسف أف تيرر الاروط  ؿ الجم وراو امتن

العامس للع ود مف ق ؿ أيد المتعاقدنفا سما نمسف أف نعتلدـ أيد المتعاقدنف الاروط العامس 
  3التا نضع ا تنظنم  الم نا.

                                                 
 2المجلس الجزائرنس للعلـو ال انوننس وانقتهادنس والعناعنسا شدد امواج س الاروط التعع نس  ا الع ود اوقا  ناعاا - 1

 161ا  ص 2009لعنس 
التعرن اف شلإ التوالا لألعتاذنف ميمد شلا ال راا هال   ف ش د العزنز الولن سا ماار إلن ـ شند ضنؼ اهلل  ف  - 2

ا 2013س نا جامعس نانؼ العر نس للعلـو اامننسا عترساا المعؤولنس المدننس شف ملال س ش ود اإلذشافا رعالس ماجعتنر
 7ص 

لجاف تنظنـ وظن ت ا  اسؿ لاص" تيدند ال واشد التا ت رض شلإ  1940آب  16ممت  ا  رنعا أنام قانوف  - 3
إن أف الم ف ايت ظتا  1946هذا ال انوف عنس لوامن ا وقد أ 2لنااط ا" المادة  الم اونت  ا ما نلتص  الاروط العامس

ف الذا نسوف  منجإ مف هذر ال نئات الم ننس أينانا ضمانس للز و  شلإ أعاس التعاقدا هذر المرةا  تنظنم اا وناسؿ تدلؿ
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وزع ستن ات ونماذج مط وشس تتضمف وهذا ما نجدر لد  ارسات التممنف  ينث ت        
الاروط العامس للتعاقدا وما شلإ موظؼ الارسس عو  مأل لانات ميعدوة مع  ا ل نانات الز وف 

عاط ونط ا الع د  اروط تـ  رمجت ا هناؾ  رنامؤ ياعوب هو الذا نيدد ااق إذومعطنات ا 
نما ضسا مما يدا  عض ال     ال وؿ أف التعاقد منعدـو امع  ا دوف م   إلن نظاـ ننتما  وا 
    1ن ننتما. أوالمتعاقد سلنا 

تسوف شندما  اإلذشافت تؾ  مف ماسلس سما ونر  المارع ال رنعا  ا قانوف انع      
تسونف  آونسلاروط ش دنس لـ نسف شلإ شلـ   ا  علنا  ا   نر الم نا أونلضا المعت لؾ 

ما لوناب  أوالع دا إما  ع ب ت دنـ معتندات تعاقدنس يرو  ا  نر م روءة   نر م  ومس وا 
الهادرة شف لجنس  02-91تعونت اطتع المعت لؾ شلن اا هذا ما ورد مف لتؿ التوهنس 
سانوف المانا عنس  10 ا  ال نود التعع نسا وقد هدر  ا  رنعا قانوف يمانس المعت لؾ

نر   مف  1978وساف قانوف  ا1995عنس ؿ  ن را أو ساف  آلرهاعدنتت وتعرض لت 1978
هو  رض الم نا   عؿ قوت  انقتهادنس شلإ المعت لؾ علعلس ساملس مف النهوص  اإلذشاف

تسوف ميع دة ومتوج س نيو مهليس مييررهاا ون نسوف للمعت لؾ مناقات ا. ) نود(  ال ا ما
2 

 

                                                                                                                                                         

تععؼ أيساـ هذر الم نس او تلؾا ونر  ال  ن  جاؾ  نعتاف أف نماذج الع ود الم روضس  ا الواقا العملا إلإ إنااء قواشد 
 دنلس شف ال واننف المنظمسا  ينث أف الاروط الموضوشس عل ا  النع س إلإ الع ود النماذج تتولب شلإ ال واننف ال دنلسا 

ال عؿ أف تيع ور شف اإلرادة الي ن نس لل رن نف  اسؿ أ ضؿ  مف ال واننف ال دنلس واف ال واننف ال دنلس منذورة ون ترض  ن ا  
 دنلس ويعب ولنس اليلوؿ ميل اا وال واشد ال دنلس للع ودا  ا أاو مساف ت رن اا وت دؼ إلإ إسماؿ إرادة ال رن نفا شندما ن 

يناف  ا  نا الااء وممن  ممتا يلت ميل ا  ت قند أو ارط الع ود النماذج تيع ور إن شف ااعاعا أا  ا ا لب اا
الميررة عل اا وسذلؾ نؤدا التيرنر اايادا الجانب لع ود اإلذشاف إلإ إدلاؿ اروط موانرة لل انوفا جاؾ  نعتافا مرجا 

  93عا ؽا ص 
ا جاؾ  46ا شا د  اند ش د ال تاحا أيساـ ش د التامنفا مرجا عا ؽا ص 13ا مرجا عا ؽا ص ميمد  ودالا - 1

   80 نعتاف مرجا عا ؽا ص 
  132أنف  ننا ننتا مرجا عا ؽا ص  -2
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 اإلذ اف قد ك طبيعة خصا ص  :الفرع الثانا
 اإلذ افخصا ص  قد أكال: 
مف التهر ات التا نجرن ا  زها شف  نرهامنو اترؾ الع ود شامس  ا لهائص تي ت      

ما  نرهـا ممؿ قاشدة اإل ايس ااهلنس التا تعنا أف ااهؿ  ا اااناء  الاصاا
إن ش دا منا الميارع التعاقد شلن  نشت ارات  اإل ايسا وسذلؾ الع ود  ااهؿ  ن ا اإل ايس

النظاـ العاـا وقاشدة الرضائنس إذ الع د ارنعس المتعاقدنفا وسذلؾ م دأ يرنس التعاقد الناتجس 
 .1 اإلرادةشف يرنس م دأ علطاف 

شدة لهائص  اإلذشاف لع د لاهس سماشامس   ف ل ا قواشد و سما للع ود لهائص      
 أهم ا: ع وداتمنزها شف   نس ال

وضا اروط التعاقد مع  ا مف أيد ااطراؼ وشرض ا شلإ الجم ور  ا اسؿ مويد  -1
 اإلنجابا ونتمنز هذا   ول ا اروط م ررة مف طرؼ الموجب 70وهذا ما ش رت شن  المادة 

  2 من  شاـ ودائـ ومويد.
ا   ا ش د أف نسوف الموجب  ا مرسز اقتهادا قوا م ارنس ما الطرؼ المذشف -2

التممنف نعت ر المؤمف ل  طر ا ضعن ا م ارنس  ارسات التممنف ال ونس والتا تتمتا  ايتسار 
  3.تعدنل ا أو علا ت رض شلإ الالص المتعاقد مع ا اروطا ن نملؾ مناقات ا 

لعاب مي وظا أف ال وة انقتهادنس للطرؼ ال وا  ا  ااعتاذو ا هذا الهدد نر         
 ر مف الضرورناتا عتلدمات تي  أوال انوناا لعلا  أوتظ ر شند ايتسارر ال علا  اإلذشافش د 

يدر ااقهإ  إلإوهذر ال نمنس تزداد  اإلذشاف س انيتسار ها التا ت نمف شلإ  لاهن

                                                 
ميمود يمودة هال ا ش ود اإلذشاف والممارعات المعن س المهاي س ل اا مجلس الارنعس والدراعات اإلعتمنسا  - 1

  17ا ص 2004العودافا شدد مالث ا 

 73 ودالا ميمدا مرجا عا ؽا ص - 2
  18ا ص مرجا عا ؽ ميمد ال نناا  - 3
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يد أف  عض  إلإاللدمس التا نعرض شلن ا توزنع ا  أوشندما تتمتا المنامة  ايتسار العلعس 
   1.ال انونا أوسلما وجد انيتسار ال علا  اإلذشافص م  ـو ش د تلهن إلإال   اء نمنلوف 

 ا الوقت اليالا لـ نعد انيتسار مملما ساف  ان ولسف نيف ن تعد شف هذا الرأاا       
قدنما نامؿ معظـ المجانتا  ؿ أه يت يالنا المنا عس متععس ونجد  ا تلهص معنف 
شدند المؤععات والارسات تعرض لدمات اا مما نجعل ا ت دـ تنازنت لجذب المتعاقدنف 

نماناتداد المنا عسا   أومف لتؿ نمذجس  فاإلذشانا د  ا الوقت الياضر  تطورا  ا   وا 
د تعع  ا ر ـ سمرت الارسات و المؤععات ويو نمطنس الع ود التا تتاا    ا مجاؿ معنفا وتي 

المتلههس  ا مجاؿ معنفا ممؿ ارسات التممنفا و التالا انتيادات الم ننس والتجمعات 
     2 ا الوقت الياضر. اإلذشافها التا تتع ب  ا  منتوجات معننس المتعل س  لدمات و

ال  وؿ  إماأف الاروط التا نضع ا الموجب  نر قا لس للن اش  علإ الطرؼ الم ا ؿ  -3
ا سما أن ا تهدر اإلنجابا وجؿ الاروط تهب  ا مهليس هايب الر ض جملس وايدة أو
شامس الجم ور و اروط وايدة شلإ نيو دائـ  نر ميدد المدةا و ال ا ما تسوف  ا  إلإ

                                                 
 60لاعب مي وظ ا مرجا عا ؽا ص - 1
أو تيدنػدن ا " أن ػا مجموشػس قواشػد  معػاننر ا ونعػرؼ عػف ال نجد  ا  رنعا ممت أناػمت الرا طػس ال رنعػنس لعػف المعػاننر - 2

ت ننس ناجمس شف ات اؽ المنتجنف والمعتعملنف ت دؼ إلإ تلهنص مجانت النااط ال ارا جمنعا وتوينػدها والتهػارها" إف 
هػذر الرا طػس شػددا س نػرا  ضػ طتا )أا متعل ػس  طائ ػس معننػس مػف ااشمػاؿ( ا  ئػو  نظ ػرناػاط اليػالا لرا طػس عػف المعػاننر 

مف المعاننر التا تعمإ معاننر ت ننس وموضوش ا تيدند اللاهنات التا نجب ط نعنػا أف نممل ػا منتػوج معػنفا  نػر أنػ   ػا 
تػػا تػػـ عػػن اا الضػػوا ط الم ػػررة  ػػا اآلونػس االنػػرة توعػػا مجػػاؿ تػػدلؿ هػػذر ال نئػػس  نتػػاج الع ػػود ن عػ اا مػػف أمملػػس الضػػوا ط ال

ا والذا ن تػرح ش ػدا نموذجنػا ي ن نػا  ػا اػسؿ د تػر اػروط شامػس نط ػؽ شلػإ أاػواؿ  NF,P,03,001ال ناء النموذج رقـ : 
المتعلػؽ  "  ػالتج نز الهػناشا ونتضػمف  NF.X.60.100ال ناء الميددة  من ا ن ائنس ن تتونرا ون س الاػاء للنمػوذج رقػـ 

شامس نجب أف تتهدر جرد انطتؽ ش د هنانس أو ل رة  ا يالس اامواؿ المعتدنمس "ا ونينؿ هذا النموذج مجموشس م ادئ 
المتعلػػؽ " الاػػروط  NF.X60.103المتعلػػؽ " الاػػروط الت ننػػس لع ػػد الهػػنانس "ا والنمػػوذج  NF.X.60.120إلػػإ النمػػوذجنف 

نجد أننػا  عنػدوف شػف مجػرد معػاننر ت ننػس تيػدد منتوجػا أو لدمػسا ال انوننس والمالنس المط  س  ا الع ود اللاهس" و التالا هنا 
 وضا المعاننر والنماذج نتناوؿ الاروط " ال انوننس والمالنػس " ا وقػد تمقلمػت را طػس تيدنػد المعػاننر مػا منظمػات المعػت لسنف 

ؽ أهػػياب العتقػػس "موضػػوش  ت ػػدنـ الاػػروط المعتػػادة التػػا نت ػػ   NF.X50.002واعػػتجا ت لتوهػػنات ـ  هػػدر النمػػوذج 
الم ننػػػوف والمعػػػت لسوف شلػػػإ إنرادهػػػا  ػػػا ش ػػػد ضػػػماف ولدمػػػس مػػػا  عػػػد ال نػػػا"  ػػػا اػػػمف آنت التج نػػػز المنزلػػػا وانلسترونػػػا 

         80لجم ور س نر. و ا مناقاس هذر المعاننر والنماذج أنظرا جاؾ  نعتافا مرجا عا ؽا ص 
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 أو ات ون ائا ون نمسف لميتسر العلعس  اإلنجابأف هذا  إإلهورة ش ود مط وشسا ونانر 
ن وقعت شلن  معؤولنس شلإ   أعاساللدمس التيلؿ من  شف طرنؽ انمتناع شف التعاقدا وا 

لجذب الز ائفا ولسف  إا ارهانتـ التععؼ  ا اعتعماؿ اليؽا ونجد سمنر مف العروض 
دوف وج  يؽا ونظرا لج ؿ  اإلنجابملتل س نتـ ر ض التعاقد مف هايب  اع اب

ف نو شي  إذاؽ.ـ " 60المعت لؾ الضعنؼ نعت ر هذا الرجوع شر ا شادناا ولذلؾ تنص المادة 
ان ضاء هذا ااجؿا وقد نعتللص ااجؿ  إلإ إنجا  أجؿ لل  وؿ التـز الموجب  ال  اء شلإ 

   1مف ط نعس المعاملس" أومف ظروؼ الياؿا 
ا المنت عنف أوف الضرورنات  النع س للمعت لسنف تعلؽ الع د  علا ولدمات تعت ر م -4

ال  وؿا  رضاؤر  إلإالتعاقدا   و مضطر  إلإ ينث سوف الطرؼ ال ا ؿ للع د  ا ياجس 
ونعد التعلنـ  مما س  " مجرد التعلنـ "ا 70ردت  المادة أو موجود ولسن  م روضا وهو ما 

ا إاارة أوستا س  أوستما  اننجا ااةا ينث نسوف شف طرنؽ الرد و اال  وؿ  ا ش ود المع
ت و اون دو أف المارع أراد   ذا التع نر أا "التعلنـ" إ راز ضعؼ الطرؼ الميذشفا والت 

ا ون ند التعلنـا أف هايب ال  وؿ رضا اإلذشافوانجتماشا  نف طر ا ش د  انقتهادا
 2 التعاقد مر ما.

 سمرت ا وتع دهاا و ورودها دائما  ا ا اإلذشافسما وتتعـ الاروط المتعل س  ع ود  -5
اسؿ ستا س هونرة تتعـ  الوموض أينانا وهعو س ال  ـ مف شامس الجم ورا و ع ب عرشس 
المعامتت وضرورنات اا نجد معظـ المعت لسنف نعلموف  الع د دوف اطتع شلإ الت اهنؿا 

ل رهس نضطتع ول ناشت ـ أف اروط مويدة وداػئمسا ولذلؾ  ال ا ما ن نتن  الم نا ا
ا ول ذا اامر عنر  أف المارع يمانس للمؤمف ل ـ المذشننفا قد أج ر المعت لؾ شلن ا

                                                 
  60لعاب مي وظ ا مرجا عا ؽا ص  - 1
ا وانظػػػػر منػػػاؿ ج ػػػاد للػػػسا أيسػػػاـ ش ػػػػود اإلذشػػػاف  ػػػا ال  ػػػ  اإلعػػػتماا رعػػػػالس 74شلػػػا  نتلػػػاا مرجػػػا عػػػا ؽا ص - 2

وانظر سذلؾا أيمد شلا للنؼ العونداا مرجا عػا ؽا ص  50ا ص 2008 وزةا  لعطنفا  اإلعتمنسماجعتنرا الجامعس 
28 
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نالمؤموف  ستا س  عض الاروط اللطنرة شلإ المؤمف ل ـ  اسؿ  ارز وواض    لف نتـ  وا 
 . 1انشتداد   ا 

 طبيعة  قد اإلذ افثانيا: 
مف عرشس  ا المعامتت وتع ودا وانيهار  التطورات انقتهادنسا وما تتطل    ع ب      

 ر إجراء ش ود لضرورات النظاـ العاـا ظشلإ  الاصم دأ يرنس التعاقدا   ج ار الميارع اا
  ةاالنر والع ود ال رن س من  سالع ود المينظمس والع ود الم روضسا   ذر  اإلذشافللط  نف ش د 

(Contrat réglementé) مينظمس تنظنما دقن ا مف  ع دنسعتقس الهو الع د الذا تسوف  ن  ال
تمتنا  أوا والتا لنس ل ا إن أف تي دـ 2 ن ا اإلرادةق ؿ الميارع و ه س آمرةا ينث ننعدـ دور 

شلإ العملنسا وهسذا ن نجوز مناقاس مضموف الع د المينظوـ سما هو اامر  ا ش د 
 إلإالذا ان عـ  ا ا ال    إاسان اإلذشافول ذا الع ب أمارت ط نعس ش ود   3ااإلذشاف

 نظاـ قانونا ولنس  اإلذشاف رن نف أيدهـ نر   وجود التعاقدا واآللر ن ن ر  التعاقد ونعت ر 
 نلا :  نما اآلراءل  عمات الع د وعنتطرؽ لست 

رنس انلتنار والمناقاس ا   اف ي اتعاقدا اإلذشاف: ن نعت ر ش د ؿ كاأل  االتعاه -1
 ا ينف أف المعنإ الي نؽ للع د هو توا ؽ إرادتنف شف أيد طر ا التعاقدا  مس شندمنعد

ا ينث أف الموا  س  ن ا مجرد رضوخ وانضماـا اإلذشافيرنس والتنارا وهذا مينعدـ  ا ش ود 
و التالا هذر الع ود ن تي عر سما تي عور الع ود و  ا لم هود الميتعاقدنفا  ؿ تلضا  ا 

 .4المارع و  ا لم تضنات العدالس والهال  العاـ ت عنرها لضوا ط يدودها

                                                 
 -1" اإلذشػافللجنس ال نود التعع نسا  لهوص  91/02اينث  ا توهنس  رقـ  130أنف  ننا ننتا مرجا عا ؽا ص - 1

الم نػػا أو المعػػت لؾا ناػػتراطات تعاقدنػػس لػػـ نسػػف شلػػإ شلػػـ   ػػا  علنػػا  ػػا آونػػس تسػػونف الع ػػدا إمػػا  رالتي ػػؽ مػػف إذشػػاف  نػػ
مػػػا لونػػػاب تعػػػونت اطػػػتع   عػػػ ب الت ػػػدنـ المػػػادا للمعػػػتندات التعاقدنػػػس  لاهػػػس يرو  ػػػا  نػػػر الم ػػػروءة أو  نػػػر الم  ومػػػس وا 

 المعت لؾ الي ن ا شلن ا"
 73شلإ العناراتا ص  إلج اراأنظر ما أوردنار عا  ا يوؿ التممنف مف المعؤولنس - 2
  72شلا  نتلاا مرجا عا ؽا ص - 3

  189شهاـ أنور علنـ ا مرجا عا ؽا ص - 4
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لنعت  اإلذشافأف ش ود ونر  أهياب هذا التوج  و ال  ـ مف    اء ال انوف العاـ        
نيهدرها الموجبا   ع ود ي ن نسا و التالا ها مراسز قانوننس مينظمسا تنائ ا إرادة مين ردة 

 انجتماشنسنئيس مما ني عد وهؼ الع د شن ا ذلؾ أف الضرورات  أو تسوف  مما س قانوف 
ال انوف اللاص علطس التنظنـا  تيولت  أالاصتي رر أينانا تدلؿ ال انوف لنمن   عض 

 أومراسز قانوننس مينظمس تعتمد علطت ا مف انمتناز  إلإالع ود التا نهدرها هؤونء 
ع  انشت اد لد  المعت لؾ هو نتل إ هذر التلهنص الذا مني  ال انوف ل ؤونءا وقد تر 

الع ود النموذجنس المعدة عل اا أن  ن  رؽ  نن ا و نف النهوص التنظنمنس إذ ستهما م روض 
  1ونيد مف يرنس انلتنار.

سما ونر  أهياب هذا التوج  أف  سرة الع د الت لندنس  نر سا نس لتعننر الروا ط التا       
رادا  ؿ نروف أف سمنر مف انرت اطات نجب  ن ا تدلؿ الدولس شف ت ـو  نف الارسات واا 

 اإلج ارنسطرنؽ المارعا لمراشات النظاـ العاـ انقتهادا وانجتماشاا ممؿ ش ود التامنف "
المؤمف  أوا  العامؿ واامننسلاهس" وش ود العمؿ إذ نراشإ  ن ا مهليس الدولس انقتهادنس 

ل   ا وضا اروط  ون تيدند أماررا ون نيؽ ل  مناقاس الاروطا  إرادةنظاـ ن  إلإل  ننظـ 
إذ  لو س  ا الوقت الياضرام  و ميج ر شلإ التعاقد  دوف مناقاسا وهذر ظاهرة قانوننس م

 2.اإلرادتنفميؿ توا ؽ   اإلرادة إلن يلت ال انوف المعروض الذا تنظـ 
ش د  اإلذشافأف ش د  إلإدناا ونتج وف ونممؿ  ال نس    اء ال انوف الم االتعاه الثانا :-2

التعاقدنس  اإلرادةا إذ أف االر ي ن ا   و نلضا لن س قواشد التا تلضا ل ا الع ود 
ال ا ؿ شلن اا  إرادةالموجب ن  تنتؤ أمرا إن  عد موا  س  إرادةا  دلنؿ أف اإلذشاف ا موجودة 

ننف  ا ال وة انقتهادنس ا و االع دا ولو لـ نسف طر ار متع إنتاج ا  اإلرادتنفو ذلؾ تعاهـ 
 إسراهاالذا نيتـ شلإ الطرؼ الضعنؼ الموا  سا   ن  ن نعت ر  اإلج اروأن  م ما سانت قوة 

ق وؿ هين  ننع د  اقتران   اإلذشافن عدرا و التالا   ف ال  وؿ  ا ش د  أونيعدـ الرضا 
                                                 

 283مرجا عا ؽا  ا ش د الرزاؽ العن وراا مهادر انلتزاـ انظرنس الع دا14 ودالا ميمدا مرجا عا ؽا ص  - 1
 52مرجا عا ؽا ص  ا وانظر مناؿ ج اد للسا 24ميمود يمودة هال ا مرجا عا ؽا ص - 2
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ا إن أن  ني ترض  موجب هذا الم دأ أف نسوف الع د 1ادةاإلر اعتنادا لم دأ علطاف   اإلنجاب
وال اضا ل رض   ا ولذلؾ   ذا انعدـ ممؿ هذا التوازف ن ت  ال اب للمارعمتوازنا  ميجرد ق ول 
  2الطر نف. إرادةموف الع دا ر ما شف  تدلل ما  ا المض

ش د ي ن ا نتـ  توا ؽ إرادتنف ونلضا  اإلذشافينث نر  الدستور العن وراا أف ش د      
لل واشد التا تلضا ل ا عائر الع ودا وم ما قنؿ مف أيد المتعاقدنف ضعنؼ أماـ اآللر   ف 
هذر ظاهرة اقتهادنس ن ظاهرة قانوننسا وشتج اامر ن نسوف   نسار ه س الع د شلإ ش د 

  تضطربو  يمانس الضعنؼ ي ن ا ون  تمسنف ال اضا مف ت عنر هذا الع د سما نااء  دش
المعامتت وت  د اعت رارهاا  ؿ أف العتج الناجا هو ت ونس الجانب الضعنؼ يتإ ن نعتول  

مس التععؼا والماننس وعنلس و ام نوف شلإ و اتعنال واا  وعنلس اقتهادنس  نجتما المعت لسوف و 
 3.اإلذشافتارنعنس  تدلؿ المارع لتنظنـ ش د 

ال ا ؿ ا    إرادةولسف لو تعم نا قلنت  ا الموضوع مف الناينس العملنسا لوجدنا أف       
ؿ  إجرائ مينعدمس شند  ل عض الع ود الضرورنس  ا ملتلؼ نوايا اليناة الميعاهرةا  نجد تدلو

يت طائلس الجزاء ت الاصشلإ اا إج ارنس نف ش ود  نت اوتالمارع  ا العملنس الع دنس 
شلإ يوادث العناراتا و نف ش ود  نر  اإلج اراالتممنف  ممؿ اـ العاـانشت ارات النظ

  ن ـ نلضعوف لنظاـ ش دا نموذجا تعنطر شلن   الاصاا أرادها إذاولسف  إج ارنس
رادةالميارع  إرادةها  إرادتاف  إرادت  ا يانت تعد  االنرا  يتإ هذا اإلنجابهايب  وا 

الذا جاء  اإلنجارونموذج ش د  ا د تممنف الهادراتميدودة نشت ارات النظاـ العاـ ممؿ ش

                                                 
 إلإا ونر  الدستور  رج الهدة أف الضوط الذا نلضا ل  المذشف ن نرجا 15 ودالا ميمدا مرجا عا ؽا ص - 1

ماشنس أو اقتهادنس ن تي عد الرضاا و التالا أف الذا نعدـ الرضا  ؿ نرجا إلإ ظروؼ اجت اإلسرارشوامؿ ن عنس ون ن لت يد 
مجلس  ااإلذشافجاب ش د ي ن ا" ش د المنعـ  رج الهدةا ش د  ن   اقتران  هينيا ننع د نيعت ر ق ون اإلذشافال  وؿ  طرنؽ 

 29شند أيمد شلا للنؼ العونداا مرجا عا ؽا ص  إلن وال انوفا  يث ماار  اامف
  123ا مرجا عا ؽا أنف  ننا ننت- 2
  153تزاـ ا نظرنس الع دا مرجا عا ؽ ص لش د الرزاؽ العن وراا مهادر ان- 3
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وش ود تورند المواد وسذلؾ  ا1المتعلؽ  النااط الع ارا 39/03تن نذا للمرعـو التارنعا 
الطاقونسا واننترنت وال اتؼا  سل ا ش ود نتدلؿ  ن ا المارع مف ينث الاروط وااععارا 

اقتهادنس   ط  ؿ ظاهرة قانوننس سذلؾا  نجد م دأ  ظاهرة اإلذشافوالجزاءات و التالا لـ ن  إ 
ال واشد  ا مفر نيرنس التعاقد نتيسـ  ن  قواننف يمانس المعت لؾ وقانوف الممارعس التجارنسا وسم

   2 .اآلمرة اللاهس   عض الع ود ممؿ قانوف التممنف وقانوف العمؿ

  قد التاميف يا اإلذ افالفقيية حكؿ كعكد  اآلراءالثانا:  مطمبال
 ا الع ودا  اإلذشافانطتقا مف الدراعس العا  س لع د التامنف ومضمون ا وسذا م  وـ       

ا ومف ااهمنس االذ  الم  ـو الموعا شلإ التممنف اإلذشافنت نف لنا مد  انط اؽ مظاهر 
هذا الم  ـو ا ول د عاد التا قد تتعـ  التععؼ الاروط  النع س لع د التممنف لمواج سلإلذشاف 

يدنما  ا التارنا وال ضاء المي ارفا وذلؾ   دؼ تو نر اليمانس ال انوننس للمعت لؾ  ه س 
 .3شامس والمؤمف ل   ه س لاهس

 اإلذشافمف ال انوف المدنا "إذا تـ الع د  طرن س  110 المادة تو ا هذا الهدد نه     
أف نيع ا الطرؼ  أونيعدؿ هذر الاروط  وساف قد تضمف اروطا تعع نسا جاز لل اضا أف

 الميذشف من اا وذلؾ و  ا لما ت ضا    العدالسا ون ا  اطت سؿ ات اؽ شلإ لتؼ ذلؾ"
 " نؤوؿ الاؾ  ا مهليس المدنف. 112تنص المادة  سما و 
ضارا  مهليس  اإلذشافنؿ الع ارات الوامضس  ا ش ود مو  نر أن  ن نجوز أف نسوف ت 

 الطرؼ المذشف"
                                                 

  14 والمتعلؽ  النااط الع اراا جرندة رعمنس شدد 1993مارس  01ا المؤرخ  ا 39/03مرعـو تارنعا رقـ  - 1

ا وقد شارض هذا  8ا ص 2005ا 86دد ائد العر اا شمجلس الر  والتط نؽا اإلذشافشمر يامدا ش د التامنف  نف   - 2
  ول  "إذا انطل نا مف  سرة وجوب ت ادا الارو سل  والتععؼ سل ا لف نعطا  Prtalisالتدلؿ   ا الع ود ال  ن  ال رنعا 

وشارض   ا هذا  ا26عو  يمانس ميدمرة للمواطننف والعتج عنسوف أعوأ مف الار "ا أنف  ننا ننتا مرجا عا ؽا ص 
نس التا تعتع داينث قاؿ    LACordaireالتوج  ال  ن   أراء ماار  اوال انوف نييرر" " ما نف ال وا والضعنؼ توجد اليرو

 01يجاج ه رننس مرجا عا ؽا ص إلن ا شند 
- Jean Bigot,  op , p  59 

 149ميمد يعنف منهورا مرجا عا ؽا ص - 3
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شلإ ش د مف الع ود نعد م ما جدا  النع س للطرؼ  اإلذشافه س  إه اغو التالا   ف      
التوازف ال انونا وانقتهادا للع دا  إشادة إلإالضعنؼ لوانات اعت ادت  مف يمانس ت دؼ 

 ا ش د التممنفا   ف  ال نس  اإلذشافال   نس  لهوص مد  تي ؽ  اآلراءو نما نلص 
شسس ذلؾ  ا ش د التامنفا  ا ينف تتج  قلس مف ال   اء  اإلذشاف ال   اء ن روف  ه س

نلا نوض  أراء و راهنف سؿ  وتعت ر أف ش د التممنف ش د متوازف ومتعادؿ  نف طر ن ا و نما
 : طرؼ

 : التكعو القا ؿ بمف  قد التاميف  قد إذ اف ؿكالفرع األ   
 ه س ميعم سا وواضيس ون رروف ذلؾ  اإلذشافأف ش د التممنف نتجلإ  ن   1نر  أ لب ال   ا
   راهنف ها :

نيونر  أون نملؾ أف نيعدؿ  ينث أف المؤمف ل  ااإلذشافف مف أ رز هور التممننيعد ش د -1
أشدها المؤمفا وها اروط مط وشس موج س لسا س الرا  نف  ا التعاقدا مف الاروط التا 

 -ف التامنف ضرورنا ل لاهس شندما نسو  – ينث ن نعتطنا المؤمف ل  مناقات اا وما شلن  
 واللضوع لتلؾ الاروط.  انعتعتـعو  
ضرورة  إلإو ع ب متطل ات المعامتت اليدنمسا والتا تتعـ  العرشس وتيوؿ التممنف  -2

 ا و التالا   ف ما2اقتهادنس مطلو س  ا معظـ التعامتتا وسذا انتاار الع ود النمطنس  سمرة

                                                 
 ا433ا مرجػػػا عػػػا ؽا ص إ ػػػراهنـا جػػػتؿ ميمػػػد 1141ش ػػػد الػػػرزاؽ العػػػن وراا ش ػػػود الوػػػررا مرجػػػا عػػػا ؽا  ص  - 1

ا ميمػد يعػف قاعػـا مرجػا 46 اند ش د ال تاح  اندا مرجا عا ؽا ص  ا شا د514رمضاف أ و الععودا مرجا عا ؽا ص 
ا ميمػد 172ؿا مرجػا عػا ؽا ص ا مهػط إ ميمػد الجمػا31هاننس ميمد شلا   نػ ا مرجػا عػا ؽا ص  ا22 صعا ؽا 

ميمػد  97 أيساـ التممنفا مرجا عا ؽا ص  ا أيمد ارؼ الدنفا32الارشاف ا اللطر  ا ش د التامنفا مرجا عا ؽا ص
ا 152ا ص مرجػػا عػػا ؽ أ ػػو النجػػاا إ ػػراهنـا 8ا شمػػر يامػػدا مرجػػا عػػا ؽا ص148يعػػنف منهػػورا مرجػػا عػػا ؽا  ص 

    21ميمد سامؿ مرعا  اااا مرجا عا ؽا ص 
 ات  ا شملنات التعاقد الن  الع د النموذجا :" هو ش د معد عل ا نتـ التعاقد شلإ أعاع ا وذلؾ تو نرا للوقت والج د و - 2

مف ق ؿ الطرؼ اآللر المينضـ للع دا أو  عدـ قدرت  شلإ الت اوض  ا مجاؿ التعاقد إما لن ص  اإلذشافالتا تتمنز إما  
الع د النموذج إما أف نسوف ش دا  ردنا أشدر  ردا ميع  ا ليالس معننسا أو ش دا نموذجنا جماشنا ا وهذا س ائت ل رت  أو قلس 

  د النموذجا لنس أماـ الطرؼ أشدت  جماشس م ننس أو جماشات تعت دؼ يمانس الطرؼ  ااقؿ ل رة  ا الع دا و ا هذا الع
ل عض أف الع ود النموذجنس ما ها إن لتهس ل رة  ننس ال ا ؿ عو  ملئ ال را ات التا تعم    ظ ار الهنت ا ون عت ر ا
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شدـ انضطتع شلإ  إلإنزند اامر لطورة هو يالس الج ؿ التا تد ا  ال نس المؤمف ل ـ 
ش ود التممنفا ر ـ أن ا مناورة مع  اا وسذلؾ تع د لوت ا تجعؿ المؤمف ل   نر مدرؾ آلمارها 

ا ولذلؾ  مهدر الي ن نسا مما عم  لارسات التممنف  اعتوتل ا للمؤمف ل  و تعع  ا ضدر
  1اإلرادة المن ردة المضمونس  ا الع ود النموذجنس. هو اإلذشاف

العنطرة  إلإ الطرؼ ال وا  ا ش د التممنف هو المؤمف نععإ  سؿ وعائل  الميتر س -3
 واشد العامس لل انوفا ووضا  دل ا قواشد تي ؽ مهليت  الشلإ ملتلؼ جوانب الع دا وت نند 

د ا   التنهؿ مف التزام   إلإاللاهسا وتي لؿ مف أش ائ ا ولذلؾ نجد المؤمف ل  نععإ دائما 
التعونض  ملتلؼ الد وع الميتضمنس  ا الع د  طرن س ن نت طف ل ا المؤمف ل ا الذا تزند  ا 

 2هذا الع د. إلإميج ر شلإ اننضماـ الم ا ؿ أش اؤر ومعانات  سطرؼ ضعنؼ و 
انيتسار الذا تتمنز    ارسات التممنف مف الناينس ال علنس والواقعنسا لاهس وأف  -4

مجاؿ التنا س  نف تلؾ الارسات ميدود  يدود معننس ن نمسف انس ارسس أف تنزؿ شن ا 
 نف ما تلتـز  لللعارةا وتتممؿ تلؾ اليدود  ا ضرورة العمؿ شلإ الموازنس عرضيتإ ن تت

 3   الارسس وما نلتـز    المؤمف ل ـ.

                                                                                                                                                         

ععند ش د العتـا التوازف الع داا  وقانوننس ول رة شملنس ولنعت هذر الع ود  ا ميعظـ هورها ش ود إذشاف" تعرنؼ للدستور
  31 مرجا عا ؽا ص هاننس ميمد شلا   ن ا ا 27ا ص 1998 ا نطاؽ ش ود اإلذشافا دار الن ضس العر نسا مهرا 

ولسف تلتلؼ شن ا وها الع ود المينظومس والتا تسوف  ن  العتقس الع دنس مينظومس تنظنما  اإلذشافسما وتوجد ش ود قرن س مف 
دقن ا مف ق ؿ الميارع و ه س آمرةا ينث ننعدـ دور اإلرادة والتا لنس ل ا إن أف ت دـ أو تمتنا شلإ العملنسا وهسذا ن 

ا  نر أف مضموف الع د المينظـ هو مف وضا المارع ولنس اإلذشافالمينظوـ سما هو  ا ش د نجوز مناقاس مضموف الع د 
تيعلب مف المتعاقد يرنس التعاقد أو انمتناعا ينث نرت ط المتعاقد  العتقس  مف وضا المتعاقد ونسوف الع د م روضا شندما

ا  72 نتلاا مرجا عا ؽ هامش اله يس ر شلا شند الدستو  إلن ا تعرنؼ ماار إرادت الع دنس مف دوف إرادت  أو ضد 
ج اراا ص  73وأنضر ما أوردنار شف إج ارنس التممنف مف معؤولنس يوادث العناراتا   اشت ارر ش د مينظـ وا 

ال واشد العامس للت عنر وتط ن ات ا  ا منازشات  ام نا  ف شمار ا وانظر192شهاـ أنور علنـا مرجا عا ؽا ص  - 1
وانظر ععاد نونراا مرجا  254ص  ا2009 العمؿ والضماف انجتماشاا رعالس دستورار قانوف لاصا جامعس وهرافا

 51عا ؽا ص 
ف ا مجلس ال انو 08/31و 99/17راند ايورا يمانس المؤمف ل  مف الاروط التعع نس شلإ ضوء المدونس ال انوننس  - 2

  4ا ص2016وااشماؿ ا جامعس اليعف ااوؿا 
  172مهط إ الجماؿا مرجا عا ؽا ص  - 3



 
119 

 ا ن ا ولسنالتممنف إن اص تعرن ات إلإقد تؤدا المنا عس  نف ارسات التممنف و التالا      
ارسس  إلإط وشسا   ذا  نر المؤمف ل  ارسس التممنف وذهب تؤمر مطل ا شلإ الاروط الم

و التالا هناؾ لإا و ألر ا وجد  ا الومن س الجدندة سؿ الاروط التا جعلت  نترؾ الارسس اا
 1.ايتسار  علا

ع ؽا نجد أف ارسات التممنف ل ا اليرنس  ا ر ض التعاقدا  المؤمف  ما إلإو اإلضا س      
للعنطرة شلإ سؿ هو الذا نلتار االطار التا نمسن  توطنت اا ونعتعمؿ  سمرة يؽ اليلوؿ 

رجوع شلإ الونر  أوالت اضاا  إجراءاتعواءا يلوؿ  ا  مهادر المؤمف ل  التعونضنسا
التادند  ا د ا ااقعاطا وسمرت الجزاءات التا تتيؽ  إلإ  اإلضا س مع ب الضررا

 2المؤمف ل .
 إلإالميارع  ضعؼ المؤمف ل ا مف لتؿ تارنا نهوص قانوننس ت دؼ  إقرار -5

قانوف مدنا " نسوف  625يمانت ا وسذا اله س اآلمرة ل ذر النهوصا  نجد ممت المادة 
 اطت سؿ ات اؽ نلالؼ النهوص الواردة  ا هذا ال هؿ إن أف نسوف ذلؾ لمهليس المؤمف 

                                                 
 191شهاـ أنور علنـ ا مرجا عا ؽا ص  32ميمد الارشافا مرجا عا ؽا ص  -1

التا ناترط ا   ومف الجزاءاتينث ن وؿ )ا  19ا مرجا عا ؽ ص ال نناا ميمد 51نونرا ععادا مرجا عا ؽا  - 2
اليادث وت لنو  ا ولسف المارع قضإ   طتف هذا  إشتفالمؤمف ع وط اليؽ  ا التممنف  ع ب تملر المؤمف ل   ا 

ت نف مف الظروؼ أف التملر ساف لعذر م  وؿا وظاهر أف ع ب ال طتف هنا نرجا إلإ اشت ار موضوشا هو  إذاالارط 
اليادث المؤمف من  إلإ العلطات أو  ا ت دنـ الومائؽ ن نه  أف نؤدا  فإشتالتععؼا إذ أف التملر لعذر م  وؿ  ا 

   1243ا ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص (إلإ ع وط يؽ المؤمف ل 
 مف ع وط اليؽ  ا التامنف نلتلؼ شف ال طتفا   طتف ش د التممنف نعدـ الع د أهتا  " و نر  الدستور العن ورا  -

ذا د ا انئا من ا اعتردر ون نه   المؤمف مدننا  ت  ننتؤ أا أمرا ومف مـ ن نه   المؤمف ل  مدننا  ااقعاطا وا 
 الضمافا واذا ساف قد ضمف يادما  نما مضإ اعترد م لت التممنف الذا نسوف قد د ع ا أما ع وط اليؽ ن نعدـ ش د 

لمعت  ؿا ون نزوؿ إن يؽ الضماف  النع س إلإ يادث معنف وهو الماضا وا إلإالتممنفا  ؿ ن  إ الع د عارنا  النع س 
اليادث الذا ألؿ  ن  المؤمف ل   التزام ا وسذلؾ نلتلؼ اامر  ا اعت عاد اللطر مف التممنف  اعت عاد اللطر مف التممنف 

 أنضرلت هنؿ ا ل"هرايسلـ نذسر أو تـ اعتمناؤر نجعؿ هذا اللطر  نر مؤمف من  أهتا و التالا لنس موضوشا للتعاقد و 
  . 1330ا ص 1 ورا مرجا ن ع  اهامش العن
قانوننس  إجراءاتوجدنر  الذسر أن   ا يالس شدـ تن نذ أيد المتعاقدنف نلتزام  ممؿ شدـ د ا ال عط ممت  الع د  عد  -

لمتعاقد شف الو اء  التزام  مف تللؼ ا ا تداءاأا أف اامر نتعلؽ   ع  ن نزنؿ ش د التممنف إن للمعت  ؿنن ع   النع س 
   180و التالا ن نعرا ال ع   ممر رجعا ا أنظر شهاـ أنور علنـ ا مرجا عا ؽا ص 
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التا ت ر   طتف  عض الاروط التا  622مهليس المعت ند" اوسذلؾ نص المادة  أول  
 ا ال واشد العامس  اإلذشافالمارع   إقرارضد المؤمف ل ا وسذلؾ تعع نس  اشت رها المارع 

شطاء 110مادة  لاروط  تنظنم لل اضا  تعدنؿ التتؿ التوازف الناجـ شن اا وسذا  اإلذف وا 
 1.قانوف مدنا  70 ا المادة  اإلذشافش د 
الع ودا و ا ن س العناؽ نجد مد  تطور التارنا الجزائرا ومواس ت  لتطورات              

لاهس الع ود النموذجنس التا انتارت  سمرة ووجود واقا شملا نتعـ   وة طرؼ اقتهادا 
وليمانس النظاـ العاـ انقتهادا وانجتماشا أقر  ميترؼ شلإ يعب معت لؾ ضعنؼا

وسذا قانوف ا ليمانس المعت لؾ  09/03المارع منظومس قانوننس يمائنس تممل ا قانوف 
  2لمط  س شلإ الممارعات التجارنس. نيدد ال واشد ا 04/02
نجما  نف ارسات التممنف  ان اشت ار ش د التممنف مف ش ود انعت تؾ سمهؿ شاـ  -6

التا تتعاقد ا راض م ننسا و نف المؤمف ل   اشت ارر معت لؾ لدمس تممنف ا راض 
ف نظرنس تتممؿ  ا أ أهمنسالطا ا انعت تسا شلإ ش د التممنف  وإله اغا الهنس وشائلنس

مف نظاـ  لتعت ادةانعت تؾ تعد الارنعس العامس لجمنا ش ود انعت تؾا  ينث نيرجا إلن ا 
المعت لؾ وي    ا الرجوع وسذا نظاـ الاروط التعع نس لليد مف ماسلس التتؿ  إشتـواجب 

  .3ف الع دااز التو 
 ه س جلنس  ا ش د التممنفا  اشت ارر  اإلذشاف وجود   رو مف لتؿ اليجؤ العا  س ني        

 الاصش دا نموذجنا ضرورا لليناة المعاهرةا مما نجعل  ادند الطلب مف شامس اا
                                                 

 85ص ااإلذشافانظر ما أوردنار عا  ا يوؿ تعرنؼ  - 1
ا نتعلؽ  يمانس المعت لؾ وقما 2009 ن راا  25الموا ؽ ؿ  1430ه ر شاـ  29مؤرخ  ا  09/03قانوف رقـ - 2

 12ا ص 15ندة الرعمنس شدد الوشا جر 

Jean Bigot, op, p238-3  
ا وقد شرؼ المارع الجزائرا 23ا ميمد ال نناا مرجا عا ؽا ص 145ميمد يعنف منهورا مرجا عا ؽا  ص-

المتعلؽ  يمانس المعت لؾ وقما الوشا المعت لؾ : سؿ الص ط نعا أو معنوا  03/ 09المعت لؾ مف لتؿ ال انوف 
ل نس ياجت  الالهنس أو تل نس ياجس الص أو الن ائا مف أجؿ ت لتعتعماؿن تنا  م ا ؿ أو مجانا علعس أو لدمس موج س 

 ينواف متس ؿ    .
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اشت ارننفا و سذا تستؿ و تويد ارسات التممنف سطرؼ م نا ميترؼ  أو اط نعنف سانو 
لدمس المؤمف ل  وتي نؽ الوانس انقتهادنس التا  اهرهاظ وضع  لاروط نموذجنس مويدة 

الواقا العملا ن ر  تععؼ هؤونء الميتر نف ضد المؤمف ل ـ  أفالمارعا إن  إلن ان دؼ 
 اشت ارهـ طرؼ ضعنؼ معت لؾ للدمس التممنفا  ينث لـ نتواف المارع   رض يمانس 

ؿ  ا التوازف الع دا لع د شتجنس  عد وجود التت ارنس ل ـا من ا ماها وقائنس ومن ضرو 
 .التممنف

ون  موف  ولنهس التممنف وذلؾ  ا  سؿ المؤمننفو ااتلذ ايتناطات  سا نتع  المارع       
المعتعملس مف طرؼ المؤمف نجب أف ن اط هامسا  ال ولنهس وسؿ الومائؽ  إلإ  مارة اننت ار 

تسوف ميررة  هورة ظاهرةا وذلؾ ت ادنا لاروط تعع نس تستب  ميرؼ هونرة جداا و نما 
تيرر  ه س أسمر وضوياا و رضت  أفنلص اروط ال طتف والع وط ومدة الع د نجب 

لوس نرا سما أف  عض التارنعات تاترط تيرنر الع د  الوا عض التارنعات ستا ت ا  لوف مي 
نف  ا  لدنا تيرر  لوس نت د شلن  التارنا الجزائرا اف معظـ ش ود التممالوطننس ا وهذا ما ني 
 1  . نر اللوس الوطننس

ف ساف للمؤمف ل  انلتنار  نف شدة ارسات تممنف إن أن  ن نلتار الع د سوف        سما وا 
ومائؽ التممنف متماملس  ا أعاع اا ونجد أف التممنف  ع ب التطورات انقتهادنس قد أه   
مف الضرورناتا وما ذلؾ لـ نعد التممنف ش د ن ـو شلإ انشت ار الالها  الر ـ مف 

 ئات تلضا  إلإل   ا ش د التممنفا  ارسات التممنف ت عـ ز ائن ا أهمنس الهنس المؤمف 

                                                 
أف تدلؿ المارع  ا أ لب الدوؿ  ا تنظنـ ش د التممنف ليمانس المؤمف ل ـ ل ؼ سمنرا  )لاعب مي وظ  ااعتاذونر   - 1

يس نمنا أيد مف تععؼ المؤمف  المؤمف ل ا وهذا اف  عض ال   اء نروف أف قناـ التممنف شلإ ااعس ال ننس الهين
الطر نف مف أف نجور شلإ اآللرا ونجعؿ التممنف نؤدا م مت  الي ن نس وها تنظنـ التعاوف  نف المؤمف ل ـ المعرضنف 

نزؿ  ميد من ـ لطر ونجعؿ ال نئس ال ائمس  التممنف ت ـو  دورها الهين   إذاللطر ماترؾا ومعاهمس سؿ من ـ  نهن   
. (نظنـ تعاوف  نما  نن ـ ن دور المتعاقد ال وا الذا نعتوؿ ضعؼ المتعاقد اآللروهو دور الوعنط  نف المؤمف ل ـ لت

 19 ندنا عا  ا نظرنس التعاوف  نف المؤمف ل ـ  ا التممنف التجارا أنظر ص  وقد 127مرجا عا ؽا ص  مي وظالاعب 
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سؿ من ا لاروط معننس لتيدند  سرة اللطرا  ينث أهـ مهليس للمؤمف لنس تو نر معاشدة 
   .للمضرور  ؿ ها قعط التممنف

ملتلؼ وعائؿ اليمانس  ا المؤمف ل  واشت ارر طر ا ضعن ا  إذشافنتجلإ لنا مد        
  07-95المارع لجزء سامؿ مف قانوف التامنف  إ راد ف طرؼ المارعا ومن امس مالمنظ

تيت شنواف الستاب المالث تنظنـ ومراق س نااط التممنف  ينث أقر المارع   نااء لجنس 
يمانس مهال  المؤمف  إلإ 210و مادة  209شلإ التممننات ت دؼ يعب المادة  اإلاراؼ

ل ـ والمعت ندنف مف ش د التممنف  الع ر شلإ ارشنس شملنات التممنف وشلإ نعار ارسات 
  نااء هندوؽ  رمسر  213المادة  إقرارالتممنفا ومف ضمانات اليمانس الم ررة للمؤمف ل ـا 

نعمإ هندوؽ ضماف المؤمف ل ـا نسلؼ  ا يالس شجز ارسات التممنف  تيمؿ 
ومف أعالنب رقا س الدولس شلإ ومن س التممنف ما أقرر المارع مف لتؿ مضموف  االتعونضات

أنس ومن س ألر  ت ـو م ام ا  أو ينث تلضا الاروط العامس لومن س التممنف  227المادة 
 رض اروط نموذجنسا ويعنا  إمساننسة االنر المارع ل ذر  لموا  س إدارة الرقا سا سما وأشطإ

 التدلؿ  ا المضموف الع دا لع د التممنف مما نلدـ  لإلدارةهس  عؿ المارع  من  رل
      1مهال  المؤمف ل ـ.

 يا التمميف اإلذ اف: اتعاه ال يرل بكعكد الثانا الفرع   
شف ش د التممنف معلت وج س نظرر  اإلذشافر ما مما ع ؽ نوجد جانب مف ال    ننسر ه س  

  اآلتا:

                                                 
 45أشترا  ا أجؿ  ااولإال  رة  شلإ " تعلـ إدارة الرقا س التمانرة المنهوص شلن ا  ا 227/2تنص المادة  سما و - 1

تعرض مع  ا سؿ الومائؽ التجارنس الموج س للجم ور  مستع س.نـو مف تارن  انعتتـ و ان ضاء هذا ااجؿ تعت ر التمانرة 
 اإلدارا اإلجراءالرقا س التا نمسف ل ا أف تطلب تعدنل ا  ا أا وقت"  ونتيظ أف المدة ضرورنس لت ادا تملنر  إدارةشلإ 

نـو تعنا الموا  س وها مدة سا نس للرقا سا ور ـ وجود هذا  45لمدة  اإلدارةلنااط انقتهادا ا مما م ادر أف عسوت ل
ؼ أن  تعع ا لإلدارة  ف ال  رة المالمس أشطت اليؽ  اإلجراء   . التدلؿ  تعدنؿ أا ش د مطروح مع  ا للجم ور واستيا 
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ومن س التممنف ن نيرج  مرسز المؤمف شلإ مرسز المؤمف ل ا   ناـ أيد ااطراؼ  إشدادأف -1
  شداد الع د واروط ا ومف مـ شرض  شلإ الطرؼ اآللر  ورض إ رام  أمر اائا  ا 
الواقا ال انوناا   دؼ ومن س التممنف المييررة مف ق ؿ المؤمف هو التل نؼ شف ساهؿ المؤمف 

ت اهنؿ  ننس هع س انعتنعاب ولنس مف امن ا التممنر شلإ  إدلال   ا مناقاسل  وشدـ 
 1.االنرمهليس هذا 

أف الع ود النموذجنس الموجودة سانت ناتجس شف ايتسار عوؽ التممنف عا  ا مف  -1
  ف المؤمف والمؤمف ل  متسا ئاف انقتهاد الير  أعاسال طاع اليسوماا وأما يالنا وشلإ 
اروط ا  الر ـ مف أف ومن س التممنف مط وشس إن أف ونعتطنا سؿ مف الطر نف أف نملا 

 إلواء أوومن س التممنف مف امن ا تعدنؿ  إلإاروط لاهس تضاؼ  إضا سنمسف للمؤمف ل  
زنادة يدة اللطر  عض الاروط العامس ل اء م ا ؿ ذلؾ مف قعط تممنف إضا ا نتناعب ما 

  2الناائس شف هذا التعدنؿ
مرا ؽ ضرورنسا  التممنف لنس  مادة تمونننس ون هو مف  أوأف التممنف ن نتعلؽ  علا  -2

لإ سالس ر اء والماءا واف ساف ل  أهمنس إن أن  ن ن لت درجس الضرورنات و الضرورنات اا
  3المجتما. أولإ ليناة اا راد و اا
شتـاليدنمس   لزامنس تعلنـ المؤمف ومن س الاروط للمؤمف ل   التارنعاتتنص  -3 هذا  وا 

وت دنـ المؤمف ل  ل نانات  والتنارر الضمانات  سؿ ت اهنؿ الع دا و التالا  عد اإلجراء  االنر
التا تلدـ مسرر  ؿ نلتار ملتلؼ الضمانات  أوالم تريس ن نمسف ال وؿ أن  مذشف 

                                                 
  88ميمد هتح ش د اهللا مرجا عا ؽا ص   اعـ - 1
  27  اء اسرا   نؤا مرجا عا ؽا ص - 2
والاروط التعع نس  ا ال انوف السنداا شف ش ود  اإلذشاف ا دراعت   شف    Marc Lemieuxوتيدث ااعتاذ :  -

نموذجنس تعدها مؤععات  اعتاارنس ملتهس ا ش ود  ناء و انجار وتورند نموذجنس تيتوا اروط تضمف للطرؼ ال وا 
للع د نضعاف  عض تعدنتت الط ن س سالمدة   إجرائ مامنزات لاهس  ا التعونض والجزاءات ا ولسف ااطراؼ شند 

والد عات وال ائدة  ا ملي ات تيضـو ما الع د الرئنعا النموذجاا مف أجؿ ذلؾ ألرج ااعتاذ هذر الع ود مف دائرة ش ود 
 : واشت رها ش ود معاومس أنظر  اإلذشاف

-  Marc Lemieux, op ,p 88 
  36أيمد شلا للنؼ العونداا مرجا عا ؽا ص  - 3
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ف ساف التممنف لوانات  من ا والتا  اادنإالتار المؤمف ل  اليد  إجرائنس إدارنسمهالي ا وا 
 .1تنا عنس مععار نجدها 

نتعلؽ  منا ا ولدمات  اإلذشافنر  الدستور اسرا   نؤ أف  ا ن س العناؽ  و  -4
ايتسارنسا والتممنف لنس ميتسرا مف ج س ويندةا  ضت شف ذلؾ   ف اروط ش ود التممنف 

شملنس تيدند اللطر المؤمف من ا وما ن ا ل  مف قعط تممنفا  تتعلؽ  معائؿ  ننس ت تضن ا
وها معملس م ننس تلص المؤمف ا  مف الط نعا أف نتولإ هنا س هذر الاروط ور ـ 

ا وهذا الط ا معملس اإلذشافورودها  ا اسؿ مط وع ومعد عل ا  ا نماذج ن نض ا شلن ا 
ملذ مدة سا نس نرج   ن ا ما نلدـ ا وهذا  ا مهليس المؤمف ل  لنتداول التع نؿ  إدارنس

شلإ اروط اللاهس  انت اؽا  ينث أف الاروط العامس ن نمنا طر ا الع د مف مهليت 
لواء  عض الاروط العامس ل اء ما ن ا ؿ ذلؾ  إلإتيضاؼ  ومن س التممنف مف امن ا تعدنؿ وا 

  2ؿ. مف قعط تممنف إضا ا نتناعب ما زنادة يدة اللطر الناائس شف هذا التعدن
نظنـ ا ل لس تدلؿ المارع  ا تاإلذشافونر   عض ال   ا أف التممنف ال يرا ننعدـ  ن        

 : التامنف ال را وهذا راجا لألع اب التالنس  هذا النوع مف التممنف م ارنس
الدولا للتممنف ال يرا نجعل  أسمر مرونس مف  نرر مف التممننات االر   ينث  الطا ا-1

عوف  رض اروط تعع نس لعمتئ ـ لو ا مف منا عت ـ مف طرؼ نأف المؤمننف ن نعتط
 .المؤمننف ااجانب

                                                 
 ت دنـ  مف لتؿ توج ات قواننف يمانس المعت لؾ اعتطاع ال ضاء ال رنعا إنااء التزاـ شلإ شاتؽ وعطاء التممنف - 1

ش د التممنفا  الوعنط ملـز شند تيرنرر طلب التممنف الارح لطالب التممنف  إل راـالنه  للمؤمف ل   مناع س التيضنر 
  هد تمسنن  مف التنار الوطاء المناعبا وسذلؾ نجد أف قواشد يمانس  إ رام نهوص قانوف التامنف و نود الع د المزما 

تيلـز المؤمف  ا  132/5المعت لؾ  دأت تتجعد  ا تنظنـ ش د التممنف  نجد  ا  رنعا ممت ش د التممنف شلإ اليناة المادة 
م ا ؿ وهؿ اعتتـا تتضمف  نانات ميددة   إشتمنسا  تزوند م دـ طلب التممنف أو الموقا شلإ الومن س  نارة ااولإ  رت ا 

هورة  إلإما رأ  ميت لذلؾ  اإلضا س  إذاال رهس أمام  للعدوؿ شف الع د  إتايسوواضيس شف  نود الع د ااعاعنس   هد 
ما شف ماروع الع د والمعتندات الملي س   ا سما وتلوؿ المادة ن ع ا المؤف ل  اليؽ  ا العدوؿ شف الع د لتؿ متمنف نو 

ذاا ااوؿمف تارن  د ا ال عط  ا أنظر مهط إ ميمد الجماؿا مرجا  أقعاطما د ع  مف  ل تـ العدوؿ نعترد المؤمف  وا 
    147ا ميمد يعنف منهور ا مرجا عا ؽا ص 183عا ؽا ص 

  26  اء اسرا   نؤا مرجا عا ؽا ص  - 2
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نرادة عنطرة التنظنـ العر ا شلإ التممنف ال يراا  ينث أف المؤمف ل  ن نلضا  -2
ا للعرؼ المعموؿ   ا وهذا العرؼ عاهـ ست الطر نف  ا تسونن ا  ينث المؤمف ولسف نلض

أف المؤمف ل ـ  أهياب رؤوس أمواؿ ضلمس "مج زا ع فا وس ار التجار" نيوزوف قوة 
 اقتهادنس مسنت ـ مف  رض شرؼ نرشإ مهالي ـ.

 ع ب ال وة انقتهادنس للمؤمف ل ـ "مج زا الع ف وس ار التجار" أه   ل ـ درانس -3
   1واطتع شلإ الع ود ال يرنس شامس ومن ا التممنف  ه س لاهس.

 نجد تنظنـ معت نض مف  ا التامنف ال يراا  اإلذشافولسف ر ـ اليجؤ العا  سا ن ر       
المارع للتممنف ال يراا نظرا اهمنت  ولطورت ا و ع ب عنطرت الدوؿ ال ونس شلإ هذا 

نسوف لد  ارسات  أفال طاعا ألضا المارع الجزائرا التممنف ال يرا لإللزامنسا وااترط 
" سؿ ع ننس معجلس  ا  04-06مف قانوف التامنف   192تامنف جزائرنس ينث تنص المادة 

الجزائر نجب تممنن ا لد  ارسس تممنف معتمدة  الجزائر شف ااضرار التا نمسف أف تليؽ 
 مف هذا اامر "  132  ا وشف طعوف الونر أنضا يعب م  ـو المادة 

سما وقد أ رد المارع  اب سامت لتنظنـ ش د التممننات ال يرنس نيوا متث  هوؿ         
ال ضائا المايونس وتممنف شلإ هناسؿ الع ف وتممنف سؿ الملاطر ال يرنسا تممنف  تينظوـ

تي نؽ  إلإا ون دؼ اشتناء المارع  التممنف ال يرا  الطرن س الموضيس أشتر المعؤولنس
ؿ تو نر أع اب النجاح لمؤععات التممنف الجزائرنس يتإ نسوف ل ا دور اقتهادا و هد نفا اا

وهمود أماـ المنا عس الدولنسا والمانا تو نر ضمانات للمتعاقدنف مع ا  ع د التممنف نتعـ 
ل انونا والمالا أف التنظنـ ا إن وتدنرر ارسات متلههس ومعنطرة  ا مجال اا التع ند 

 س ا ويدر إلض اء توازف ش دا ويمانس للمؤمف ل  وهذا لع  نف:ن ن لمؤععات التممنف

                                                 
   125ا ؽا ص مللهس شند لاعب مي وظا مرجا ع "رن نر"أراء ال  ن  ال رنعا  - 1
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أف المؤمف ل  ن  إ دائما طر ا ضعن ا  ا مواج س قوة اقتهادنس ومالنسا هو  :ؿو الع ب اا
منف الوطننس مج رة شلإ التمارسات الا الضلـ لأللطار ال يرنس   ف وسذا  ع ب اليجـ الم

 1تسار  ا العالـ.لد  ارسات تامنف دولنس ل ا عنطرة واي ألطارهاتممنف  إشادة
مؤمف ل  شدنـ الل رة الالتا نتهؼ   ا التممنف ولضوع  اإلذشافوالع ب المانا: ه وس 

 لاروط مؤمف قوا ذو ل رة وعنطرة  ننس ومالنس.
ت اهنؿ ش د   ا سؿوهذر المعطنات جعلت المارع الجزائرا نارع تنظنما قانوننا نتدلؿ 

  2.منف ليمانس الطرؼ الضعنؼ مف تععؼ الطرؼ ال واالتم
شلإ ما نعتعمل    ناءا إذشافسما ونر  الدستور لاعب مي وظ أف التممنف ال يرا ش د      

مف ومائؽ نموذجنسا ونيهر هذا الوهؼ شلإ تممنف ال ضائا أسمر من  شلإ تممنف  
الع فا ينث نسوف المؤمف ل   ا تممنف ال ضائا  ا معتو  ضعنؼ م ارنس ما ارسات 

    3التممنف
 ممؤمف لو المذ فالقانكنية كالق ا ية ل لحمايةا :الثانا مبحثال        

  ببطالف بعض الشركطصراحة المشرع  إقرار األكؿ: لمطمبا
يمانس المؤمف ل ا ونظرا لسوف التممنف منذ ال دـ سانت الول س  ن  لارسات   ا إمعانا       

مجموشس  إلإالتامنفا مما تع ب ذلؾ  ا   اء سمنر مف الاروط تعع نسا   ف المارع شمد 
                                                 

 ااعػػطوؿمػػف  %0550% إلػػإ 0.30 ػػا العاػػرنس العػػا  سا نجػػد مػػا  ػػنف  إجراؤهػػاتػػـ  اإليهػػائنات التػػا ػػالرجوع إلػػإ  - 1
العالما ت لؾ  ع ب لطر  يراا و النظر إلإ ال نمس المالنس الضلمس للع ننسا  نمسف و ع ب تي ػؽ لطػر وايػدا أف نعجػز 

وم مػػا سانػػت قوتػػ  المالنػػس لػػذلؾ وجػػدت اػػرسات إشػػادة التػػامنفا وهػػا  إ تعػػ المػػؤمف شلػػإ توطنػػس نتػػائؤ السارمػػسا ومنػػ  نعلػػف 
لتػممنف تجننػب المػؤمف نتػائؤ لطػر تتجػاوز طاقتػ  المالنػسا لنتيمل ػا مػؤمف ا إشػادةارسات تػؤمف المػؤمف ن عػ ا وال ػدؼ مػف 

وضػػمانا  لمتءت ػػاقنمػػس العػػ ف وقنمػػس التػػممنف شلن ػػا  ػػ ف الاػػرسات الجزائرنػػس يمانػػس  إلػػإآلػػرا أسمػػر قػػوة وعػػعس مالنػػسا ونظػػرا 
التػممنف وشلػإ  إشػادة ػنمف شلػإ عػوؽ الس ػر  لػد  الاػرسات ال رنطاننػس التػا تيتسػر وت االطػارنلتزام ا ت ـو   شادة تػممنف 

رأعػػػ ا مؤععػػػس اللونػػػدز  لنػػػدف. للت هػػػنؿ  ػػػا هػػػذا الموضػػػوع ا أنظػػػر  م ػػػرا ميمػػػد أمػػػنفا التػػػممنف ال يػػػرا شلػػػإ العػػػ ننسا 
   143ا ص 2001ماجعتنر ا جامعس الجزائرا عنس 

ا 2006جامعػػس الجزائػػرا عػػنس  دأا يعػػف الننػػس والتعػػونض  ػػا التػػممنف ال يػػراا رعػػالس ماجعػػتنرا ػػإنمػػاف ش ػػد المالػػؾا م- 2
  120ص 

  127لاعب مي وظا مرجا عا ؽا ص  - 3



 
117 

والتا  ؽ ـ 622 ا المادة   طتن امف الاروط تتردد سمنرا  ا ومائؽ التممنف  نص شلإ 
 :مف الاروط اآلتنس  جاءت سما نلا " نسوف  اطت ما نرد  ا ومن س التممنف

النظـا إن إذا ساف  أوالارط الذا ن ضا  ع وط اليؽ  ا التعونض  ع ب لرؽ ال واننف -
 جنيس شمدنس  أوذلؾ اللرؽ جنانس 

 إلإالذا ن ضا  ع وط يؽ المؤمف ل   ع ب تملرر  ا إشتف اليادث المؤمف من   الارط-
 إذا ت نف مف الظروؼ أف التملر ساف لعذر م  وؿ المعتندت دنـ  أوالعلطات 

 أو طتف  إلإسؿ ارط مط وع لـ ن رز  اسؿ ظاهر وساف متعل ا  يالس مف اايواؿ التا  -
 الع وط

ومن س  نف اروط ا العامس المط وشس ن  ا هورة ات اؽ لاص ارط التيسنـا إذا ورد  ا ال -
 من هؿ شف الاروط العامس

 ط تعع ا آلر ت نف أن  لـ نسف لملال ت  أمر  ا وقوع اليادث المؤمف من " سؿ ار -

ذا        ا  ما أراد المؤمف ل  اعت عاد ارط من اإف الاروط العا  س الذسر تعت ر  اطلسا وا 
ا وسمننا  ا هدد   طتن اشلن  إن التمعؾ  النص الذا ن طل ا يتإ نتعنإ لل ضاء اليسـ 

 إم اتال انوف الطا ا التعع ا ا تراضا ن ن  ؿ  ا ترضقائمس عوداء  الاروط التعع نسا 
التئيا  ا ميار س الاروط التعع نس  ا  رنعاا ول   أوالتارنعا  ااعلوبالعسسا وقد  رز 

 1.تط ن ات  إيد ؽ ـ  622 عاؿا وتعت ر المادة دور  

 عض الاروط  إ طاؿشمؿ شلإ  ؽ ـ 622نا أف المارع  ا نص المادة وقد نيظ      
اع اب اسلنس تتعلؽ  سن نس ومساف ستا س الاروط  ا ومن س التامنفا   د ع ؽ أف رأننا ذلؾ 

                                                 
ا دار الن وت 1زسرناء ميمد لضرةا أيساـ و ضوا ط إش اء المؤمف مف تعونض المؤمف ل  وامرر شلإ ش د التممنفا ط - 1

عا ؽا ص امدا مرجا ا لعاب مي وظ  ف ي103 ودالا ميمد ا مرجا عاؽا ص ا 20ا ص 2015للنارا ااردفا 
ا 1243ا ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا  عا ؽ ا  ص69ذلؾ ععاد نونراا مرجا عا ؽا ص ا وانظر س128

أ و  إ راهنـا  248ا مرجا عا ؽا ص  إ راهنـا وانظر سذلؾ جتؿ ميمد  126  اء   نؤ اسراا مرجا عا ؽا  ص 
 ا1561النجاا مرجا عا ؽا ص 
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نعنننا هنا أمراف هما تيدند  الذا إنما نما نتعلؽ  ارط الع وط وال طتف وارط التيسنـا 
موقؼ المارع  نما نتعلؽ  تسننؼ ارط نتعلؽ  اعت عاد اللطرا ومانن ما نتجعد  ا تيدند 
 عض أ عاؿ تهدر مف المؤمف ل  ن نترتب شلن ا ع وط ي    ا التعونض  تعت عد هذر 

لطا ع ا نلا عنتطرؽ للاروط التا أ طل ا المارع  ام و ااا عاؿ مف نطاؽ ارط الع وطا 
 1التعع ا

الحادث  إ الفبطالف شرط يقض بسقكط حؽ المؤمف لو بسبب تمخره  ف : الفرع األكؿ
  ـ المستنديتقد أكالمؤمف منو 

المؤمف  د ا م لت التممنف لذا نسوف مف مهليت   نترتب شلإ وقوع اللطر إلتزاـ         
التعرؼ شلإ وج  العرشس شلإ تي ؽ اللطر لنت نف مدار ونتائج  وما نمسف أف نلتـز    مف 

التزمس لليد مف آمارر والتل نؼ من ا وتيدند  اإلجراءاتجانب اتلاذ  إلإتعونض هذا 
و أهمنس إلتزاـ المؤمف ل   اإللطار المعؤوؿ شن  إلمساف الرجوع شلن   نما  عدا منا هنا ت د

تتعلؽ    سالتزاـ  دؿ المؤمف ل   ألر  رشنس  التزاماتشدة  إلإشف وقوع اللطر  اإلضا س 
 أوا والتزام   ا تممنف المعؤولنس  عدـ انشتراؼ  معؤولنت   ما  ا وعع  لوقؼ ت اقـ اللطر

 إن  ا ون نعمؿ  تلؾ الاروط التهال  ما المضرورا و ا تامنف العرقس التزام   ت دنـ اسو 
 انلتزاماتنعد أهـ  ر اإللطاانلتزاـ  فسانت مذسورة  وضوح  ا الومن س ا ون اؾ أ إذا

 2  . اإللتؿالمتعل س  وقوع اللطرا لذا نعرض لمضمون  مـ الجزاء الذا نترتب شلإ 
 م مكف االلتزاـ بإ الف الحادث   أكال:
 مف قانوف التممنف شلإ ) نلتـز المؤمف ل  :......... 15تنص المادة 

 ت لنت المؤمف شف سؿ يادث ننجر شن  الضماف  مجرد اطتش  شلن  و ا أجؿ ن -5
ال وة ال اهرةا وشلن  أف نزودر  جمنا  أوأناـا إن  ا اليالس الطارئس  7 نتعد  ع عس

                                                 
1

-  Jean Bigot,op, p322  
  28ا زسرناء ميمد لضرةا مرجا عا ؽا 216ميمد يعنف منهورا مرجا عا ؽا  ص  - 2
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ر سما نزودر  سؿ الومائؽ الضرورنس التا اإلنضايات الهينيس التا تتهؿ  اليادث ومدا
 نتطل  ا من  المؤمف 

مف العرقس وال رد وهتؾ  التممنناتن تنط ؽ م لس التهرن   اليادث المذسور أشتر شلإ 
 الماانس

أناـ مف أناـ العمؿ إن يالس  3 ا مجاؿ التممنف مف العرقس تيدد م لس التهرن   اليادث 
 قوة قاهرة أوطارئس 

مف تارن  وقوع  ا تداء ا مجاؿ التممنف مف ال رد تيدد م لس التهرن   اليادث  مر عس أناـ 
 ال وة ال اهرة أواليادث إن  ا اليالس الطارئس 

مف  ا تداءعاشس  24 ا مجاؿ تممنف هتؾ الماانس تيدد الم لس ال هو   مر ا وشارنف 
 ...((رةال وة ال اه أو ا اليالس الطارئس  إنوقوع اليادثا 

إف الورض ااعاعا مف هذا انلتزاـ هو تولا المؤمف والمؤمف ل  ت اقـ اللطر         
وتتي ؽ هذر  ومنا اتعاش اا ااضراريهر  أو إن اذرما نمسف  إلن اذوالععا  عرشس 

 ن مـ للمؤمف ل  ن ع أو للعلطات  اإل تغالمهليس  هورة أس ر سلما أعرع المؤمف ل   ا 
ا ها و التالا ن نسوف هذا اامر إن    تغ العلطات الملتهس مـ  عد ذلؾ ن لت المؤمفا  م

المؤمف ل  قانونا  إلزاـ النع س للعرقسا دوف  أناـ 3 أو 7ال ائدة مف ت لنت المؤمف  ا يدود 
 .؟الضرورنس  اإلجراءات ال ناـ 

علطات ميددة شند وقوع اليادث ال إلطارو التالا  مضموف هذا انلتزاـ هو وجوب         
المؤمف من  ونجد هذا انلتزاـ أعاع  إما  ا نص ال انوف سما هو الياؿ  ا يوادث العمؿا 
إما  ا  نود الع د واروط  سما هو الياؿ  ا نموذج ومن س التامنف شلإ العرقس لارسس 

GAM    الدرؾ الوطنا وسؿ العلطات المعننس شف  أوالارطس  إ تغ)شلإ المؤمف ل
للمؤمفا وسدا ت دنـ ت رنر سامؿ للمؤمف ل  نيدد  أناـ 3ا ت دنـ ت لنت  ا يدود العرقس
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 إ تغ أو النع س للتممنف مف اليرنؽ   المطا ئ إ تغ أوا 1( الت هنؿ اللعائر الم  ودة
   2.اإلععاؼ  النع س للتامنف مف المعؤولنس شف يوادث العنارات

 اإل تغ شف وقوع السارمس للمؤمفا   انلتزاـونر  الدستور ش د ال تاح شاند أن  نرت ط        
العلطات الملتهسا  إ تغالتزامات ألر  ن تن هؿ شن  ونعت ر مف توا ع  وهو ضرورة 

 3يضر آمار السارمس والت لنؿ من ا قدر المعتطاع . ومياولس
سا س المعلومات وال نانات المتعل س  اللطر الذا وقا  اإللطارونجب أف نتضمف        

ون ا   الوقوع وظروؼ التا أياطت  ذلؾ وما نترتب شلن  مف نتائؤ وأع ابالتوقنت والمساف 
ملسنس  إلن اللاصا الذا انت لت  أولل   العاـ  ولطار شلإ شاتؽ المؤمف ل  أ اإل ـانلتزا

ا ون ا اإللطار هينيا مف سؿ مف ل  مهليس  ن ا سما لو هدر مف الااء المؤمف شلن 
شف شدـ ال ناـ  اإللطار  الناائالمعت ند مف التممنف ينث تظ ر مهليت   ا أف الع وط 

                                                 
1

 -  En cas de sinistre l’assuré doit : 

 

1)  Donner des qu’il en  a connaissance  et au plus  tard  dans  les trois jours  ouvrés, avis de sinistre 

par écrit à l’assureur. L’assuré qui ne respecte pas cette obligation est déchu du droit a indemnité, sauf 

s’il justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire 

sa déclaration dans le délai imparti. 

 

2)  Prévenir la police ou la gendarmerie nationale locale ou toute autre autorité habilitée. 

 

3)  User de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter les progrès, sauver les objets assurés et 

veiller à leur conservation. 

 

4)  Faire  parvenir  à  l’assureur   dans  les  meilleurs  délais,  une  déclaration  indiquant  les 

circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des 

dommages, les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs. 

 

5) Fournir dans un délai de trente jours  un état estimatif certifié et signé par lui des objets 

volés ou détériorés, accompagné, s’il y a lieu, de la liste exacte des séries et numéros des 

titres et valeurs disparus et du montant des espèces et billets de banques dérobés. 

6( Communiquer, sur simple demande de l’assureur et sans délai, tous documents nécessaires 

à l’expertise. 

 

7)  Transmettre à l’assureur,  dès réception,  tous avis, lettres,  convocations,  assignations, actes 

extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui même ou à ses 

préposés, concernant un sinistre susceptibles d’engager la responsabilité de l’assuré 
  770ا مرجا عا ؽا  ص  إ راهنـجتؿ ميمد  - 2
  258شا د ش د ال تاح  اندا مرجا عا ؽا ص  - 3
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عنييتؤو    شلن ا  ؿ إف اإللطار ن ا هينيا ولو هدر ممف لنس ل  مهليس  ن ا سما لو 
شف شدـ اإللطار ن  الناائالع وط  هدر مف المضرور  ا تممنف المعؤولنسا ينث أف

أف اإللطار  وقوع السارمس ولو هدر مف  إلإنيتؤو    شلن ا ونذهب ال     ا هذر اليالسا 
 نر الميلتـز      ن  نجب أف نعتت ع  شدـ إمساف توقنا الجزاء شلإ المؤمف ل  طالما أف 

ت  التا ها أعاس شلـ  وقوش ا شلإ جمنا اايواؿا و التالا تي  ت مهليالمؤمف قد 
 1انلتزاـ  اإللطارا و اشت ار أف مف قاـ  اإللطار هو  ضولا شف المؤمف ل .

ااترط المؤمف  ا نموذج ومن س التممنف شلإ اليرنؽ و النع س لاسؿ الت لنتا   د       
اسؿ الت لنت المياروع لـ نييدود  وأماأناـا  3نسوف الت لنت ل  مستو اا و ا يدود  فالعا  سا أ

 ا مدة مع ولس ن درها قاضا  إتمام وسذا توقنت  لذا نمسف ال وؿ  وجوب  العلطات إلإ
دت ا ومائؽ التممنف يعب الموضوع  ا سؿ يالس شلإ يدةا أما  النع س لمدد ت لنت المؤمف يدو 

 2.أشترؽ ت المذسورة  15نوع التامنف وسذلؾ نص المادة 
 إلإاإللطار الذا نلتـز المؤمف ل   توجن   و ا جمنا اايواؿ ن نن وا الللط  نف       

العلطات الملتهس  إيد  إلإات اقاا  توجن    أوالمؤمفا واإللطار الذا قد نلتـز قانونا 
 نجب انت اؽ شلن   ا اروط الع دا أما االنرا   ذا ..(إععاؼ)ارطسا يمانس مدننسا 

عنتعرؼ شلن   ا  منهوص شلن   ا ال انوف وهو ما وجوهرا جزاؤرؿ التزاـ أهلا و اا
   ال  رة الموالنس.

شف  إ تغؽ ت  يددت جزاء شف ملال س المؤمف ل  نلتزاـ  22أف المادة  ينث      
 و  4ن ا  ا إذا لالؼ المؤمف ل  انلتزامات المنهوص شل اللطر للمؤمف ينث نهت ))

 ا اتعاع مداهاا  أوشف هذر الملال س نتائؤ عاهمت  ا ااضرار  ا وترتب15مف المادة  5
  ا يدود الضرر ال علا الذا ليؽ   (( جاز للمؤمف تل نض التعونض 

                                                 
ا  38ص  عا ؽامرجا  1980ا دار ال سر العر اا مهرا 1ميمد اسرا عرورا ع وط اليؽ  ا الضمافا ط  - 1

  738ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـجتؿ ميمد وأنظرا 
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تع ب المؤمف ل   تماطل   ا  إذاهذا جزاء معتمد مف المعؤولنس المدننسا  ينث       
 تل نض م لت إضرار المؤمف وم تت هذر ااضرار  ه س جلنس وواضيس نعوض شن ا 

المارع ل ذا الجزاء نيما  إقرارالتعونض التـز د ع  للمؤمف ل  مف جراء تي ؽ اليادثا إف 
ا وهذا جزاء ميعتمد مف ال واشد العامس و التالا المؤمف ل  مف ع وط ي    ا التعونض ن ائنا

ذا لـ نليؽ المؤمف ضرر  شلإ المؤمف أف نيم ت أف ضرر أها   ونيدد م دار الضررا وا 
ناتؤ شف ملال س المؤمف ل  ارط اإل تغ شف اليادثا   ن  ن وج  لتعونض المؤمف 
و التالا   ن  ن نجوز تل نض م لت التامنف الذا نعتي   المؤمف ل ا أما إذا أم ت المؤمف 

شدـ اإللطار   هد منع  مف الوقوؼ شلإ أع اب تي ؽ اللطر د  ش المؤمف ل  وأن  تعمو 
ف يؽ المؤمف ل   ا التعونض نع ط سع و س مدننس للجزاء شلإ  ا الوقت المناعبا   

   1الوش.
 :إ مالوكشركط م مكف السقكط  ثانيا:

 م مكف السقكط -1
درجت ارسات التممنف شلإ تضمنف ش ودها  ندا ن ضا  ع وط يؽ المؤمف ل   ا        

ون تهر أمر الع وط شلإ يرماف العلطاتا  إ تغالتعونض شند تملرر  دوف شذر شف 
 مناع ت ا ون نؤمر  ا الع د  التزامات المؤمف ل  مف التعونض شف اللطر الذا قهر  ا 

المعت  ؿا  ينث أف الع وط هنا جزاء لاص نتمنز    ش د التامنف  أوعواء  النع س للماضا 
  2  و ش و س مدننس توقا شلإ المؤمف ل  ونجب أف ترد سارط  ا الع د.

وترتنب أمارر  نما تعلؽ ونلتلؼ شف ال طتف وال ع   ا أن  ن نؤمر  ا وجود الع د         
 يرماف المؤمف ل  مف ي    ا التعونض شف اللطرا ونتمنز شف الارط الجزائا  ا أف 

                                                 
يمانس المؤمف ل  إزاء ارط ع وط اليؽ  ا الضماف  ا التارنا ااردناا   ن نؿ  رياف اطناوا ا جمؿ النعنماا  - 1

وما  عدها ا  247ا  ص 2013ا أستو ر 56شدد  دراعس م ارنسا مجلس الارنعس وال انوفا سلنس ال انوف جامعس اإلماراتا
ا  وانظر  أيمد شلا للنؼ العونداا مرجا عا ؽا  ص 1328ش د الرزاؽ العن ورا ا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص 

75  
  1329مرجا عا ؽا ص ش ود الوررا ش د الرزاؽ العن وراا  - 2
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أما  ا انلتزاـ اإللتؿش ارة شف تعونض ات اقا عا ؽ شف الضرر الناجـ شف  االنرهذا 
ش اب المؤمف ل  الذا ألؿ  التزام  ولنس إلزام   التعونضا ومف مـ  إلإالع وط  نرما 

المؤمف  التزام   وض  إلتؿجرد توا ر اروط  ولاهس نتعنف إشماؿ الع وط  مجرد  مي 
المؤمف  إلتؿ إم ات االنرالمؤمف  ضررا وما شلإ  إها س أوالنظر شف يعف ننت  

ف ل   ي    ا التعونض  ع ب شدـ انلتزاـ و  طا و التالا  الع وط هنا نعنا   داف المؤم
 1وهو نوقا شلن  شلإ ع نؿ الع اب. المؤمف  دوف شذر م  وؿ.   لطار
لضماف  ؿ ا ن نعنا   داف االنر ا أف هذا  انعت عادوسذلؾ نلتلؼ الع وط شف         

عت عد لطر  نر دالؿ  ا نطاؽ التممنفا ا اف اللطر المي شدـ ناوء اليؽ  ن  أهت
شلإ شات   تيمل ا والمؤمف ل  لـ ند ا أقعاطا م ا ؿ هذاا ومف مـ   ذا ساف   المؤمف لـ نملذ

المؤمف ل  ن نيهؿ شلإ م لت تممنف شند تي ؽ اللطر   ف ذلؾ نسوف شلإ ع نؿ ااهؿ 
لطر  ات اؽ الطر نف  ان ولنس الع و سا   و لف نيهؿ شلن  يتإ ولو لـ نرتسب لطم 

 ا التممنف  وهنا أنضا ن نييتؤو  ع وط اليؽ شلإ المضرور 2لتممنفا  نر دالؿ  ا نطاؽ ا
مف المعؤولنسا  ا ينف أف اعت عاد اللطر مف التممنف نييتؤ    شلإ المضرورا وناترط 

اسؿ ظاهر ون ناترط ذلؾ  ا ارط اعت عاد اللطرا  ا ارط الع وط أف نسوف  ارزا  ا 
المؤمف ل  هو  أفا نترتب شلن ا الع وط  ا ينف و ا أف المؤمف هو الذا نم ت الواقعس الت

سما أف ال اضا ن نملؾ  3 اي ؽ لنس معت عدا مف التممنفالذا نم ت أف اللطر الذا ت
 هدد الع وط ممؿ العلطس الت دنرنس التا نملس ا  هدد الارط الجزائا مف ينث إمساننس 

   4تل نض ا إذا ساف نرهؽ المؤمف ل .
الت لنت ا و يعب  إلزامنستممنف اليناة مف  اعتمنتؽ ت  15أف المادة  إلإونانر       
انعدام ا شف وقوع  أو اإللطارف التامنف شلإ اليناة   ف تملنر الراج  مف ال    إذا سا الرأا

                                                 
 221ميمد يعنف منهور ا مرجا عا ؽا ص  1
  752ا مرجا عا ؽا ص  إ راهنـجتؿ ميمد - 2
  1330ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا هامش ص  - 3
  762ا مرجا عا ؽا ص  إ راهنـجتؿ ميمد  4



 
124 

يادمس الو اة ن نرتب جزاء الع وط الذا نادرا ما تضمن  ارسس التممنف  ا ومن س التممنف 
تع نؽا واف يادث  أوشلإ اليناة ا اف هذا التامنف ن نوجد  ن  ع وط  ؿ  ن  ته نس 

نلااها المؤمفا وسذا انت اء اله س التعونضنس  ا  أع اب أوالو اة متوقا ون نسوف  ن  ت اقـ 
   1ليناة.تامنف ا

و التالا نجد أف الع وط جزاء أهنؿ مف الجزاءات التا نتمنز   ا ش د التممنفا ومف       
و التالا  إلضاش  اا مف اانظمس ال انوننس المعرو س  ا ال واشد العامس مياولسالع ث 

ة تتمنز االنر   ذر  peine privé  قكبة الخاصةعال الع وط نمسف اشت ارر تط ن ا لما نعمإ 
تيتؿ مرسزا وعطا  نف الع و س العامس والتعونض  ا أن ا تجد  نجعتن ا ا الواقا  عنهرنف 

المعت ند من ا  ا الص المضرور مف اللطما وأن ا تت رر  ا مجاؿ ال انوف اللاصا ومف 
نما  ا س انس  ج س ألر  تلتلؼ شف التعونض  ا أن ا ن تجد يدودها  ا قدر الضررا وا 

 نـ الوزف لعنهر اللطم أسمر مف اهتمام ا  عنهر الضررا  ما نس ؿ   ن ا تي مـ  الردعا ومف
معاق س  إلإل ا أف تلعب دورا واقنا أ رز مف دورها  ا الترضنس والج را   و جزاء نرما 

  2المؤمف ل  أسمر مف تعونض ضرر أهاب المؤمف.
 السقكط  إ ماؿشركط  -2

 لسا ن ا انت اؽ شلإ الع وط هينيا نن وا أف تتوا ر ل  الاروط التالنس:
 نف المؤمف والمؤمف ل   يعب أف يكك ىناؾ اتفاؽ خاص ككا ح  مى السقكط -أ       

اف الع وط جزاء اعتمنائا  ن  لروج شلإ ال واشد العامس وسذا اشت ارر ش و سا ومف مـ هو ن 
  و ارط  précise وميدد   claireت اؽ اللاص واضيا ني ترض ونجب أف نسوف هذا ان

والم هود  التوضن ا  معنإ أف نسوف دان ا  3وز التوعا  ا ت عنررااعتمنائا ن نج
معنف مف   التزاـو وضوح شلإ ننس المؤمف  ا يرماف المؤمف ل  مف م لت التممنف إذا ألؿ 

                                                 
  248ن نؿ  رياف اطناوا ا جمؿ النعنماا مرجا عا ؽ ا  ص  - 1
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التا  انلتزامات العدند مف ال نود وانلتزاماتا ذلؾ أف ومن س التامنف تيتوا شادة شلإ 
 اإللتؿلـ ن ترف سؿ من ا  الع وط سجزاء نوقا شند  ن رض ا المؤمف شلإ المؤمف ل ا وما

التا إذا  انلتزامات    ت نمسف أف نيعتدو   ا وأما الم هود  التيدند ا  معنإ أف تيدد  دقس 
ومرد ذلؾ سما ذسرنا أف الع وط ألؿ   ا المؤمف ل  شوقب شلن ا  ع وط ي    ا التعونضا 

وجوب أف نسوف ميدداا  إلشمال ل واشد العامس ومف مـ لـز جزاء اعتمنائا  ن  لروج شلإ ا
 نسوف الت عنر ضن ا ولمهليس المؤمف ل . أفت عنرر نجب  إلإو ا يالس اللجوء 

لاروط   اإليالس إلن  اإلاارةنرد ارط الع وط  ا الومن س ذات ا ون نجوز  أفونجب       
شامس نموذجنس   د قضا  مف اروط الع وط الواردة  ومن س تامنف ن نييتؤ   ا شلإ المؤمف 

تعلم  هو مذسرة التوطنس المؤقتس تينؿ  نما تعلؽ  يانت  ل  الذا لـ نتعلم ا وساف سؿ ما
  1تلؾ الواردة  الومن س إلإالع وط 

 السقكط بارزا بشكؿ ظاىر متميز  ف بقية الشركط األخرل  يعب أف يككف شرط :-ب     
 نرد  ا ومن س التامنف مف الاروط اآلتنس: "نسوف  اطت ماؽ ـ  3 /622وقد نهت المادة   
 إلإسؿ ارط مط وع لـ ن رز  اسؿ ظاهر وساف متعل ا  يالس مف اايواؿ التا تؤدا  -

 "  الع وط  أوال طتف 
وال دؼ مف هذا الارط هو ل ت نظر المؤمف ل ا ل ذا الارط اللطنر يتإ ن ن  إ       

سارط م مؿ شدنـ ااهمنس ممؿ   نس الاروط االر  سما نت ادر لذهف المؤمف ل ا و التالا 
يتمنس اطتع المؤمف ل  شلإ هذا الارط ونملذ  عنف انشت ار  اإلمسافنضمف المارع قدر 
وسذلؾ ننص قانوف التامنف ال رنعا  تلؾ الع و س ال اعنسا    ا عنعاقبالملال س التا إذا ارتس

انعت عاد مف الضماف ن تسوف هينيس  أوالع وط  أوشلإ أف الاروط التا ت رر ال طتف 
  2. 4-112سانت مستو س  يروؼ ظاهرة جدا  ا الومن س مادة  إذاإن 
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 بسبب التعسؼبطالف شرط السقكط ثالثا: 
نت نف أف ارط الع وط ر ـ تو ر اروط ا نسوف  2 -622مضموف المادة يعب        

ا   د نلتـز ساف لعذر م  وؿ اإل تغ اطت إذا ت نف مف الظروؼ أف تملر المؤمف ل   ا 
العلطات الملتهس ساف  إلإاليادث    شتف م تضإ ال انوف  أوالمؤمف ل   م تضإ الع د 

وش اا ون دـ اسو  للننا س العامسا   ذا تملر المؤمف ن لت الارطس  ا تامنف العرقس  مجرد وق
العلطات وساف لتملرر شذر م  وؿ   ف ارط الع وط ن ا  اطتا ون نع ط ي    إ تغل  شف 

ا   ف إم ات ا ا تعونض التامنفا ولسف إف ع ب هذا التملر أضرارا  علنس واعتطاع المؤمف 
لجزاء المعؤولنس المدننس ينث ن اس التعونض نعتطنا المطال س  التعونض تط ن ا  االنرهذا 

الارطس  ورا شف العرقس مسوف سمف نم ت المؤمف أف تملر المؤمف ل  شف ت لنت    در الضررا
أما إذا تملر المؤمف ل  شف   عض المعروقات  تعذر اليهوؿ شلن ا  إل اءاللهوص مف 

ونع ط  إشمال أا العذر الم  وؿ   ف ارط الع وط نتـ  العلطات  دوف م رر ميعتهاغ إ تغ
    1ي   ن ائنا  ا التعونض

ظروؼ هع س تينط  اللطر  أوولعؿ أ رز تط نؽ للعذر الم  وؿ هو وجود قوة قاهرة        
 أوت دنـ المعتندات س ها س المؤمف ل   ون و س  أونؤلر اإللطار  أوالواقا شلإ نيو نمنا 
ومد  ق وؿ العذر  التملرا وت دنر ط نعس ن  در ال درة شلإ الو اء  التزام شجزر الادند الذا 

       2 .أمر متروؾ للعلطس الت دنرنس ل اضا الموضوع
العلطات ولذلؾ  النص ن  إلإاليادث  إشتف ا   تملرونتعلؽ هذا الارط ط عا        

 إشماؿا   ا هذر اليالس   ن  ن نمسف المؤمف ذات  إلإاليادث  إشتفنامؿ يالس التملر  ا 
جزاء ع وط مت ؽ شلن   ا الع دا اف ال انوف قد يدد الجزاء المناعبا والذا ت ادا  ن  

لالؼ  إذاينث قررت ان   ممنفامف ؽ ت 22الع وط يمانس للمؤمف ل ا  هرن  نص المادة 
الميددة جاز للمؤمف تل نض التعونض  ا يدود  اآلجاؿالمؤمف ل  التزاـ ت لنت المؤمف  ا 
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الضرر ال علا الذا ليؽ   ا و التالا هذا تدلؿ تارنعا نيد مف يرنس المتعاقدنف  ا 
 ا يمانس مف تععؼ المتوقا تيدند الجزاء المناعبا وهذا نهب  ا مهليس المؤمف ل

م ـ وهرن   ا قرار للمؤمفا وتط ن ا لذلؾ   د هدر شف الميسمس العلنا الجزائرنس اجت اد 
ال يترتب  ف  دـ تصريح المؤمف لو بالسرقة، يا اذ ننص ))  10/11/2010هادر  ا 

 ميمة ثالثة أياـ، سقكط الحؽ يا ال مافم
يا حالة  دـ التصريح  يعكز لممؤمف تخفيض التعكيض إلى حدكد ال رر الفعما، 

 1بالسرقة يا األعؿ المقررم  
ساف تملر المؤمف  إذاأف النص ال رنعا لـ ن طؿ ارط الع وط إن  إلإونانر  سما        

 إذال  لمدة  عنطسا أا التملر العادا الذا ت ررر الظروؼ ولو  دوف شذر م  وؿا و التالا 
ساف للمؤمف ل  شذر م  وؿا والمارع  تملر المؤمف ل  مدة طونلس   ف ي   نع ط يتإ ولو

 عنطا وهذا تععؼا ولذلؾ  عنمس ت ا شلإ لطمط الع وط ش و س جال رنعا نر   مف ار 
المس وؿ  موجب ال واشد العامسا ونتنجس لذلؾ أ طل  ما شدـ يرماف المؤمف مف التعونض 

للمؤمف اليهوؿ شلإ  أجاز  ف المارع ال رنعا لـ نن ا شف التملر ه س اللطم  دلنؿ أن  
دما قرر المارع العذر الناجمس شن ا وأما  ا ال انوف الجزائرا شن ااضرارتعونض شف 

وساف للتوملر شذر م  وؿ  التملرتملر المؤمف ل  م ما سانت مدة  إذاالم  وؿ مف شدم ا   ن  
نسوف  أفارط الع وط  ضرورة  إ طاؿ  د ن ننا ه س اللطم شن ا و التالا ماداـ قد قندنا 

ملطم شلإ  المؤمف ل   ا هذر اليالس ن نسوف أف اؿ ني  أفلإ و التملر لعذر م  وؿ  اا
اإلطتؽا و التالا ن نجوز الرجوع شلن   التعونض يتإ ولو ساف ذلؾ تط ن ا لل واشد العامس 

           2ف  نف طر ا التامنف.ل رض التواز 
 

   يا التعكيض لو تقييـ  قكبة سقكط حؽ المؤمف رابعا:
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نر  ال    أف للع وط دور منعا نيث المؤمف ل ـ شلإ عرشس تن نذ التزامات ـا ودور         
 التزامات ـ اف التممنف ذو ط نعس لاهس تعتوشب منت إ  اإللتؿقمعا نعاق  ـ شلإ 

قد نعرض المؤمف و  نس  اإلهماؿدرجات يعف الننس مف جانب المؤمف ل ـا وأقؿ قدر مف 
إن أن  نهعب ت رنر هذر الع و س اللاهس  هدد المؤمف ل   مهال  المؤمف ل ـ للطر  التا

ر ـ يعف ننت ا لاهس ينف تسوف انلتزامات التا أللو   ا مانونس و نر جوهرنسا ونتع د 
اامر ينف ن نؤدا اإللتؿ   ذر انلتزامات إلإ إها س المؤمف  ما ضررا قد ن اؿ أف 

) سما لو أد  تملرر  ا اإل تغ شف وقوع  المؤمف ل  ر ـ يعف ننت  قد نليؽ ضررا  المؤمف
جمنا اايواؿ السارمس إلإ ت ونت  رهس اليهوؿ شلإ ا ادة ا ود م منف( إن أن  وشلإ 

نسوف مف ال اعا سمنرا أف نوقا شلن  ش و س الع وط تل ائنا  وض النظر شف الضرر وأهمنس 
الذا تـ اإللتؿ    ا و التالا نسوف أماـ ش و س ن تتناعب ما اللطما وهذا تاون   ـانلتزا

    1 .لهورة التممنف
و انيتناط للمعت  ؿ وساف مف يؽ ذلؾ وساف التممنف مف شملنات الت هنر   ذا ساف    

ف نجنا أ امنفا  التم سارمس التا ايتاط من إ  جمنا التزامات  ليظس وقوع الأو المؤمف ل  وقد 
 إ راغ إلإممرة ايتناط  وت هرر ا و التالا شملنا   ف جزاء الع وط جزاء قاعا جدا نؤدا 

شادت التممنف مف ميتوار  عاقب يتإ  المؤمف ل  ني  ه ات ال مار وما اا    مف  ررا إلإ وا 
  و    ول  لجزاء الع وط ن  د ي    ؟المؤمف  ما ضررا  لماذا إذا تتـ معاق ت هب ولو لـ ني 

  دان   إلإ ا م لت التممنف ونتيمؿ ويدر ش ئ ما ليؽ    مف ضرر  ع ب السارمسا إضا س 
 ننما يهؿ  لع د التممنف إن اللعارة المي  س إ رام د ع  مف أقعاط وسمن  لـ ني ؽ مف  ما

ل  دوف وج  يؽا وهذا للمؤمف شلإ يعاب المؤمف  إمراءالمؤمف شلإ مساعب مي  سا وهذا 
 2. إذشافارط تعع ا لـ ن  ل  المؤمف ل  إن اف الع د 
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 إلإا عد يد  إلإت نند هذا الجزاء اللطنر  إلإ ارنس تمنؿ يالنا ولذلؾ  التارنعات المي      
ع الجزائرا  ا هذر ارو واعت دال   نظاـ المعؤولنس المدننسا وقد أهاب المي  إلوائ درجس 
مف ؽ تا  وسذا  15 ا المادة   آجال  و  السارمس للمؤمف اإلشتفـ شندما نظـ التزا االجزئنس

مف المعؤولنس المدننس ينف نص شلإ ضرورة  عتمدو مي   اإللطار اإللتؿالنص شف جزاء 
 22 ا المادة   اإللطارل س المؤمف ل  نلتزام  المؤمف جراء ملا أهابوجود ضرر  علا 
العلطات مف توا ا هذا  إلطارالمؤمف التزاـ ضروراا   ن  نعت ر  إلطارؽ ت ا و ما أف 

انلتزاـ ونعد مف ال دن نات التا نلتـز   ا المؤمف ل  لنس   ط  موجب التممنف  ؿ  موجب 
   1ال انوف. أالاصنلتـز    أا الص مف  أفاليس المدنا وال انونا الذا نجب 

ومن س التممنف الجزائرنس نموذج ش د تممنف مف و عد ت يهنا ل و النع س للواقا العملا      
المؤمف ل  شند يدوث  التزاماتتيت شنواف  11ينث  ا ال ند رقـ   GAMلارسس اليرنؽ 

أناـا وسذا ت لنت العلطات المعننس  3رؼ المؤمف  ا ظ إشتـالسارمسا إذ يدد ال ند ضرورة 
تهرن  الم هؿ شف اللعائر اللطرا وال أمارعاشسا وانلتزاـ  الت لنؿ مف  24 ا  ترة 
تزامات و ا ن انس ال ند لملتلؼ ان ا ولسف  عد إنرادإن اذهاالتا تـ  اااناءا وسذا واإلضرار

دة أشتر يدو مي : إذا لـ نراشا المؤمف ل  سؿ  انلتزامات النلا  يدد المؤمف الجزاء سما 11
ت اقم ا ا نيؽ لارسس  أوو  ااضرارو  ا يدوث  عضا من ا وأد  ذلؾ  أو( 11) ند 

 2.مف قانوف التممنف( 22)مادة  انمتناع شف د ع   أوالتامنف تل نض التعونض  
                                                 

1
  763، جالل محمد إبزاىيم، مزجع سابق،  ىامش ص 274محمد شكزي سزًر ، مزجع سابق،  ص  - 

2
 -   

: Obligations de l’assuré en cas de sinistre Article 11 

 

Aussitôt  qu’un sinistre se déclare, l’assurée doit user de tous les moyens en son pouvoir pour en 

arrêter les progrès, sauver les objets assurés et veiller a leur conservation. 

 

Il doit dès, qu’il à connaissance d’un sinistre susceptible d’engager la garantie du présent contrat et au 

plus tard dans les sept (07) jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, en donner avis par écrit ou 

verbalement contre récépissé au siège social de l’assureur ou à l’agence indiquée sur le contrat. 

 

Il doit, en outre, dans le plus bref délai : 

 

a)- Indiquer à l’assureur la date et l’heure et lieu du sinistre, ses circonstances et ses causes connues ou 

présumées, la nature et le montant approximatif des dommages.  
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ؽ  الجزاء أن  لـ نرد  ا اسؿ تعلو لاهس ال عـ المي  11شلإ ال ند  نتيظ ؿ ما أو         
 أونيتوا جزاء الع وط  ان ظاهر و ارز شف   نس ال نود االر  ر ـ أهمنت  ولطورت  

ن شدـ أو ا 3و 622/2وهذا نلالؼ المادة تناع المؤمف ل  شف د ا التعونض ن ائناا ام
شدـ مراشاة  أو اإل تغنتعلؽ  ع وط لتملر شف  ان  روزها  اسؿ ظاهر وماننا ن طؿ الارط 

 أفمف ؽ ت  عد  22ا ومانا متيظس اعتا اد ارسس التامنف  نص المادة اإل تغ أجاؿ
لـ تتيدث ن ائنا شف  22مسف انمتناع شف د ا التعونض سلناا إن أف المادة ن  ني يدد أ

انمتناع السلا شف الد ا الذا هو ش ارة شف ع وط ليؽ المؤمف ل ا وسذلؾ تيدد ارسس 
 أو يدوث اللطر و إلإشدـ مراشاة المؤمف ل  لتلتزامات  الت لنتا  أد  إذاالتامنف ان  

يددت الجزاء   ط  تل نض  22تل ض ا إن أف المادة  أوت اقم  تمتنا شف التعونض 
التعونض شلإ قدر الضرر ال علا الذا نهنب المؤمف جراء ملال س المؤمف ل  لتلتزامات 

  الت لنت.
 اطؿ  هو ارطارسس التممنف شف التعونض سلنا   امتناعو التالا   ف الارط المتعلؽ       

ذاا 622/3نع ط  موجب المادة وتعع اا  سانت ملال س ال ند م ررة  عذر م  وؿ مف ق ؿ  وا 
  .622/2المؤمف ل  نع ط الارط  موجب المادة 

                                                                                                                                                         
 

b)- Fournir à l’assureur un état estimatif certifié sincère et signé par lui des objets assurés détruits ou 

sauvés. 

 

En cas de vol ou de disparition d’objets assurés avant ou pendant un sinistre. 

 

a)- L’assuré doit immédiatement et au plus tard dans un délai de vingt quatre (24) heures aviser les 

autorités de police ou autre autorité compétente en la matière.  

 

b)- Informer l’assureur dans un délai de trois jours ouvrables, sauf cas fortuit ou de force majeure. 

 

c)- Déposer une plainte au parquet, le dépôt de plainte pourra éventuellement être exigé par l’assureur. 

 

Lorsque l’assuré n’a pas observé tout ou partie des obligations prévues ci-dessus et que les 

conséquences de cette inobservation ont contribué au dommage et ou a son étendue, l’assureur est en 

droit de réduire ou de refuser de payer l’indemnité (article 22 alinéa 1 de l’ordonnance N°95/07 du 25 

janvier 1995).   
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الارسس الوطننس للتممنف و ا  SAAأما  النع س لنموذج ومن س التممنف الجزائرنسا لارسس      
الاروط العامس لع د التممنف مف معؤولنس يوادث المرس اتا   ن  لـ نجد  ا مجاؿ ملال س 

نما ورد  ا الجزاء ال ند   عد اعتعراض ملتلؼ  110الت لنوات ارطا ننص شلإ الع وط وا 
 أكلو  ف القياـ كميا " إذا امتنع المؤمف نلا  التزامات الت لنت ولواي    ا ال نود العا  س ما

) 111، 179 إلى، 176، 172،173المنصكص  مييا يا الفقرات  بااللتزاماتعز يا 
القكة القاىرة  يحؽ لمشركة أف تطالب بتعكيض مطابؽ  أكما دا حالة الحادث الفعا ا 

 لنسبة ال رر الذم لحؽ بيا نتيعة االمتناع  ف التنفيذ " 
ا ر ـ ان  ن نتيدث شف االر وقد نيظنا ورود الارط  اسؿ  ارز شف   نس الاروط       

وهو  االع وطا ولسف  ما أن  نهب  ا مهليس المؤمف ل    ذا معتيعف لنطلا شلإ الجزاء
مف  قانوف التممنفا و الم ارنس ما  ند  22تعونض مطا ؽ تماما لما هو وراد  ا نص المادة 

أدؽ   SAA  ا ما نتعلؽ  التعونض ا نجد أف نموذج ارسس  GAMتامنف اليرنؽ لارسس 
               1تيدث شف ما نهنب ارسس التامنف مف ضرر  علا تم ت  الارسس. ان ون ناو   التععؼ 

 الج ات الملتهس إلإ ا اإلشتف شف وقوع اللطر  التملنرااهؿ و  ا لل واشد العامس أف و 
وت دنـ المعتندات أف الجزاء هو يؽ المؤمف ل   ا المطال س  التعونض شف الضرر الذا 

ا وي ذا لو وردت هنا س المادة لضرر الذا لي  ا ارنطس إم ات االتملنرأها   نتنجس ل ذا 
" يسقط باطال مممم كؿ شرط ينص  مى سقكط حؽ المؤمف لو لمعرد  سما نلا 2/ 622

يا تقديـ المستندات، دكف المساس بحؽ  أكث لمسمطات تمخره يا التصريح بالحاد
 أكالمطالبة بتعكيض يتناسب مع ال رر الذم يككف قد لحقو مف ىذا التمخير المؤمف يا 

 2تقديـ المستندات"

                                                 
 قانوف مدنا    124وهذا هو مضموف المادة  - 1
مف قانوف التممنف المور ا ا انظر ن نؿ  رياف اطناوا ا جمؿ النعنماا مرجا  35/2و ا الي ن س هذر نص المادة  - 2

  245عا ؽ ا  ص 
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المؤمف  وقوع  إشتـأن   ا يالس تللؼ سلا مف جانب المؤمف ل  شف  إلإونانر      
تهرن  ساذب شف معلومات المتعل س  اللطرا واعتطاع المؤمف  أواللطر  عوء ننس و شا 

 ا  االنرالتعمد والوش  ا جانب المؤمف ل ا  نترتب شلإ ذلؾ ع وط يؽ  إم ات
التعونضا سع و س مدننس لوا  وعوء ننت ا وقد وجدنا ممؿ هذا الجزاء  ا نموذج ومن س 

""  ا يالس  110/2تامنف مف معؤولنس شف يوادث العنارات ال ند  SAAالتممنف الجزائرنس  
تهرن  ساذب متعمد مف طرؼ المؤمف ل  يوؿ تارن ا ط نعس أع ابا ظروؼ ونتائؤ 

 1""ضماف هذا اليادث  ا االنراليادثا نع ط يؽ هذا 
  بطالف شرط السقكط بسبب  دـ تقديـ الُمستندات خامسا:

 م مكف تقديـ المستندات -1  
تاترط ارسات التممنف مف المؤمف ل  ت دنـ المعتندات والومائؽ الضرورنس المتعل س       

شف اليادثا وت رر ارسات التامنف   اإل تغ اللطرا ونسوف هذا انلتزاـ مرت طا ما انلتزاـ 
تل نض التعونضا وهذا ما  أووهو جزاء الع وط  أشترن س الجزاء الذا اطلعنا شلن  

ا نموذج تممنف مف العرقس ؿ ما اطلعنا شلن   ا ومائؽ التامنف الجزائرنس وجدنار مف لت
)شلإ المؤمف ل   7المؤمف ل    رة   التزاماتالمتعلؽ  15للتممننات ال ند   GAMلارسس 

إرعاؿ للارسس سؿ اإلاعارات الرعائؿ انعتدشاءات التسالنؼ  اليضورا العندات  نر 
تا عن  وتتعلؽ  اللطر الذا نيرؾ  أوال ضائنس وومائؽ اإلجراءات التا ترعؿ للمؤمف ل  

 6وسذلؾ ألزمت الارسس  ا هذا المجاؿ المؤمف ل   ا ال  رة  2. ارسس  الضماف(لالتزاـ ا
                                                 

 للتامنف ورد الجزاء المتعمد سمانلا   GAMو النع س لنموذج التامنف مف اليرنؽ ارسس  - 1
L’assuré qui de mauvaise foi, exagère le montant des dommages ; prétend détruits des objets 

n’existant pas lors de sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploi 

sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers ; l’assureur est 

en droit de réduire ou de refuser de payer le sinistre en cause 

ن نؿ  رياف ا وورد  ا  يث ا  1328وهذا الجزاء أوردر الدستور ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽ ا ص  
  246 اطناوا ا جمؿ النعنماا مرجا عا ؽ ا  ص

2
 -  Article 15 : OBLIGATIONS DE L’ASSURE 

7)  Transmettre à l’assureur,  dès réception,  tous avis, lettres,  convocations,  assignations, actes 

extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui même ou à ses 

préposés, concernant un sinistre susceptibles d’engager la responsabilité de l’assuré. 
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تاترط  الااء ساؼ ت دنرا موقا مف طر   نيدد سؿ اااناء المعروقسا ون س    رعاؿ
  1اليرنؽالارسس  ا تامنف 

للتممنف مف معؤولنس شف يوادث العناراتا  ينث  SAAنموذج ارسس  ا وسذلؾ          
تسوف للومائؽ أهمنس  ا متا عس التزاـ الارسس  التعونضا  ينث أا متا عس للمؤمف ل  نع ب 

ا اف المؤمف نتولإ إدارة الدشو  للد اع شف المؤمف ل   نجب ت عا التزاـ المؤمف  التعونض
دشو  ومياضر ال شرائضو  إنذاراتجمنا المعتندات المتعل س   ا  نف ندن  مف وضا 
) إرعاؿ للارسس سؿ اإلاعاراتا  105الارسس المؤمف ل  قا ال ند  ألزمتولذلؾ  تي نؽا 

الرعائؿا اإلعتدشاءات التسالنؼ  اليضور العندات  نر ال ضائنس وومائؽ اإلجراءات التا 
 (إ تتمسف الارسس مف الرد شلن ا  ا الوقت المناعب ترعؿ ل   ا أا دشو  سانتا يت

وما نتيظ أف ارسات التممنف ت رر جزاء الع وط شف تماطؿ المؤمف ل   ا ت دنـ          
 وأماتل نض  ا  أور ض التعونض  إماقررت الارسس  GAMالمعتنداتا   ا نموذج ارسس 

جراء تماطؿ  أضرار لـ ت رر عو  تعونض المؤمف  ا يالس م وت  SAAنموذج ارسس 
 المؤمف ل   ا ت دنـ المعتندات.

ؽ ت نهت شلإ التزاـ المؤمف ل   ت دنـ المعتندات   15أف المادة  إلإونانر        
الضماف  مجرد شلإ )ت لنت المؤمف شف سؿ يادث ننجر شن   5للمؤمف  ينث نهت ال  رة 

قوة قاهرةا وشلن  أف  أوأناـا إن  ا يالس طارئس  7أجؿ ن نتعد  ع عس اطتش  شلن  و ا 
كما يزكده بكؿ الكثا ؽ الهينيس التا تتهؿ   ذا اليادث و مدار  اإلنضاياتنزودر  جمنا 

 (ال ركرية التا يطمبيا منو المؤمف
ت دنـ المعتندات ن ن تهر شلإ مجرد قناـ أف التزاـ المؤمف ل    2ونر   عض ال   ا     

" ك ميو أف المؤمف ل   دور توهنؿ المعتندات لارسس التممنف  المارع اعتلدـ مهطل  
                                                                                                                                                         
 
1
Fournir dans un délai de trente jours  un état estimatif certifié et signé par lui des objets volés ou 

détériorés, accompagné, s’il y a lieu, de la liste exacte des séries et numéros des titres et valeurs 

disparus et du montant des espèces et billets de banques dérobés  -  
 123ميمد اسرا عرور ا مرجا عا ؽا ص - 2
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" وهذا التع نر ن نعنا ون نترادؼ ما تعلنـ المعتندات ون ل ا  ؿ النص يزكده بكؿ الكثا ؽ
ندات الضرورنس التا نويا   مف للمؤمف ل  دور انجا ا نوجب شلن  ال يث شف المعت
ا و ا تامنف اإلها اتتيتاج ا ارسس التامنفا وممؿ ذلؾ الت ارنر الط نس  ا تامنف 

شدـ معؤولنس المؤمف ل ا وشلإ ال اضا أف نراشا الوقت  إم اتالمعؤولنس سؿ ما ن ند  ا 
لارسس  إرعال االذا اعتورق  المؤمف ل   ا أمناء  يم  شف هذر المعتندات وتجمنع ا مـ 

 1لتممنف.ا
 بطالف سقكط تعكيض المؤمف لو بسبب التماطؿ يا تقديـ المستندات   -2
نجب أف نسوف هناؾ تملر م رر  622/2يتإ ن طؿ ارط الع وط يعب المادة        
ذر م  وؿ  ينث نسوف الارط  ا هذر اليالس تعع نا  الر ـ مف ورودر  ا ات اؽ لاص  عي 

وهذا لـ نجدر سما ذسرنا عا  ا  ا نماذج ش ود التامنف الجزائرنس  ا  اومستوب  اسؿ  ارز
الارط المتعلؽ  ت دنـ مما نعنا ع وط   ااإل تغلر  ا هدد معالجتنا ل طتف الع وط للتم

المعتندات  ع ب اسلا وهو شدـ ورودر  اسؿ  ارز ومل ت للمؤمف ل  ا وسذا إذا ساف 
دنـ المعتند ا   ا تممنف المعؤولنس ممت قد نهدر ضدر للمؤمف ل  شذرا م  ون لتملرر شف ت 

لـ نهل   أوتـ ت لنو  نالتزاـ المؤمف سذلؾ ا  ولـ  سـ قضائا نلزم   التعونض مما نيرؾي
الت لنت مما تع ب  ا  وات  رهس الطعف شلن  وت عا لذلؾ شلإ المؤمف  الذا نععإ دائما 

ن وسذا ق وؿ  أوساف  عنطا  إذاا وت دنر ط نعس التملر وما إ طال  أولتل نض التعونض 
  2العذر مف شدم  نترؾ للعلطس الت دنرنس ل اضا الموضوع.

تعلؽ اامر  مجرد التملر  إذا طؿ ارط الع وط إن أف ال انوف ال رنعا ن ني  إلإانر وني       
 إف ننما ال انوف الجزائرا ن طؿ هذا الارط لوجود شذر م  وؿ ا ون ن ـ  3االتملر ال عنط أو

 التملر شف تزوند المؤمف  الومائؽيالس  إنطونؿا والنص ن نامؿ  أو عنط  التملرساف 

                                                 
 779ا مرجا عا ؽا ص  إ راهنـجتؿ ميمد  - 1

  1336ا ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص 438أيمد ارؼ الدنف ا مرجا عا ؽا - 2
 مف قانوف التممنف ال رنعا  113/2/2المادة  - 3
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الضرورنسا ولذلؾ إذا لـ ن ـ المؤمف ل   ت دنـ المعتندات مطل ا  نسوف ارط الع وط هينيا 
نيف  ا ال انوف الجزائرا  ا ولسف1نرقإ العذر لمرت س ال وة ال اهرةولو ساف لعذر م  وؿ ما لـ 

قد يدد الجزاء المناعب والعادؿ  ا يالس ملال س المؤمف ل   ن نر    ذا التوج  اف مياروشنا
ـ تلؾ المعتندات  دو لـ ني  أـ نر م  وؿ ا  أوتملر لعذر م  وؿ  عواءلتلتزاـ  ت دنـ المعتند 

يؽ المؤمف  المطال س  التعونض شف الضرر    قرارانت واضيس ؽ ت س 22  ف المادة 
ل ذا الجزاء المناعب والمطا ؽ    نرادرال علا الذا أها  ا وقد أهاب المارع الجزائرا 

مرائ لل واشد العامسا منعا مف تععؼ المؤمف  دوف  سشلإ يعاب المؤمف ل ا وسذا الينلول وا 
 التممنف مف ميتوار وته نت  مف الم امرة والمضار س. إ راغ

إن أن   ا يالس عوء الننس والوش نع ط يؽ المؤمف ل   ا التعونضا للتعمد والوش      
ما ضرورة وجود النص شلإ دلؾ  ا الاروط و اسؿ  ارز هذا ما وجدنار  ا نموذج  ارسس 

GAM  ألنرة  رة  13د الجزاء  ا ال ند ور  إذالهناشنس  اآلنتالمتعلؽ  تامنف شلإ تيطـ  
ن ـو  تلرنب أاناء لـ تسف  أوإذا قاـ المؤمف ل   عوء ننس  الم الوس  ا م لت التعونضات ) 

المؤمف شلن اا اعتعماؿ  اااناءجزء مف  أونل ا و نن ص سؿ  أوالسارمسا  أمناءموجودة 
تل نض  أوت دنـ ومائؽ مزورة  للمؤمف اليؽ  ا انمتناع شف التعونضا  أووعائؿ ايتنالنس 

  2التعونض(
سبب خرؽ ض بيط الذم يق ا بسقكط الحؽ يا التعك بطالف الشر : الفرع الثانا

 عنحة  مدية  أكة يكاف ذلؾ الخرؽ عنا النظـ، إال إذا أكف يالقكان

                                                 
ونذهب  1336ا وسذلؾ ش د الرزاؽ العن وراا مرجا عا ؽا ص 779ا مرجا عا ؽا ص  إ راهنـرأا جتؿ ميمد - 1

الدستور جماؿ الدنف زسا أن  نجوز سذلؾ أف ناترط المؤمفا الإ جانب ارط ع وط اليؽ أف نسوف ل   ع  ش د التامنفا 
 1336هامش  ص  رجا عا ؽاالعن وراا م

2
 -  L’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets 

n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie 

sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, l’assureur est 

en droit de réduire ou de refuser de payer le sinistre en cause. 
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نلا )نسوف  اطت ما نرد  ا ومن س التممنف مف الاروط  ؽ ت شلإ ما 622/1تنص المادة 
النظـ إن إذا  أوالارط الذا ن ضا  ع وط اليؽ  ا التعونض  ع ب لرؽ ال واننف -اآلتنس: 

جنيس شمدنس.( وعنتطرؽ  نما نلا لمضموف ع وط اليؽ  ع ب  أوساف ذلؾ اللرؽ جنانس 
 ذا الارط يمانس للمؤمف ل النظـ والتسننؼ ال انونا الهين  ل  أولرؽ ال واننف 

الشرط الذم يق ا بحرماف المؤمف لو مف التعكيض بسبب  كمبررات م مكف  أكال:
 مخالفة القكانيف

وض  أف جمنا ومائؽ التامنف  ملتلؼ  روش  ني  622/1 ا  يمنا شف مضموف المادة       
 عت  أوإذا ارتسب لطم  توطا لطم المؤمف ل ا ولـ تيجب معؤولنس المؤمف  ا يالس ما

 نر م هودا ونسوف هو الع ب  ا تي ؽ اللطر المؤمف من ا  نر أن   ا  عض اايناف 
رتس   تيت طائلس الع و ات الم ررة قد ناسؿ هذا ال عؿ ملال س لل واننف واانظمس ونجعؿ مي 

هدر  إذانت ومائؽ التممنف ارطا ن ضا  ع وط يؽ المؤمف ل   ا التامنفا  ن اا  لو تضمو 
مهاؼ الجنانس  إلإشن  ممؿ هذا ال عؿ ا  ممؿ هذا الارط نعت ر  اطتا ما لـ نهؿ ال عؿ 

 التممنف لنس   ط لهرايس النهوص التا تعت عد ال عؿ والجن  العمدنس ن نجوز امول ا 
 1العمدا  ؿ لسوف امول ا  التممنف نتعارض ما النظاـ العاـ.

وضع  هسذا أا ) هذر اليالس ها أف هذا الارط   والعلس  ا  طتف ارط الع وط  ا      
يددا  ع ب ملال س ال واننف واانظمس ( نسوف شاما أا  نر مي  امنفع وط اليؽ  ا الت

 العمومنس وشدـ التيدند ها العلس ال انوننس ل طتف الع وط هناا  مداـ أف انعتمناء  نر 
اف ورود الارط  الهورة الونر  2اهر  ت نعتد    ونعت ر تعع ااظ يدد  الاسؿ دقنؽ ومي 

دائما أف عل ا شلإ ميض إرادة المؤمف الذا نعتطنا ميددة نجعؿ د ا م لت التممنف مي 
التممنف مف  إ راغنتمعؾ  مف ما وقا لطر نتؤ شف ملال س ال واننف واللوائ ا مما نعاهـ  ا 

                                                 
 33زسرناء ميمد لضرةا مرجا عا ؽا ص ،  127  اء   نؤ اسراا مرجا عا ؽا ص - 1

ا ش د 248ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـا جتؿ ميمد 236ا ص مرجا عا ؽ ن نؿ  رياف اطناوا ا جمؿ النعنماا- 2
  1243الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽاص 
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ا  سمنر مف ميتوار وجعل  ضد مهال  المؤمف ل ا اف ال واننف سمنرة واانظمس أسمر
  ا   النااطات اليدنمس تتطلب مطا  ات والتزامات ت رض ا ملتلؼ التارنعات واانظمسا

نسوف ذلؾ مرت طا  ملال س  فتامنف شلإ العنارات ممت  نادرا ما نجد وقوع سارمس دوف أ
   1المؤمف ل ـ مف التعونضات المعتي س. الارط هسذا  دوف تيدند عنيـر   طتؽ مرورنسا

سما هو واض   مف النص   ف المارع قد اشت ر الارط الميضور ارط ع وطا        
لالؼ  العنافا هؿ المؤمف ل  الذا ن  د ي    ا التعونض إذا ما إلإوالعؤاؿ الذا نت ادر 

ساف ع وطا  إذاال واننف واانظمس نواج  يالس اعت عاد مف التممنف سسؿ أـ نواج  يالس ع وط؟ 
ي    ا  فمما نعنا أ  ؟ألؿ    يتإ نع ط تعونض قدا الذا التعا ـانلتزا ما هو 

ن أنظمسف المؤمف ااترط شلن  شدـ ملال س أا قانوف و أا مـ ع ط االتعونض قائـ  ن  د  وا 
 و التالا هناؾ للط هنا  نف الع وط وانعت عاد نوضي   ا ما نلا  ي   ؟
 المؤمف لو مف التعكيض بسبب مخالفة القكانيف  التكييؼ القانكنا لشرط حرماف ثانيا:
نجد أف المارع قد للط  نف مهطل  ؽ ـ  622/1إن   التمعف  ا نها المادة        

 النص ال واننف سما جاء   ع ب ملال س التممنف تعونضا  ع وط اليؽ  ا الع وط وانعت عاد
ا شلإ المؤمف ل   ع ب ن نعد ع وطا لليؽ  ؿ اعت عادا لللطرا  الع وط هو جزاء نوق

 ا تعونض التممنف اليؽ  التزاـ مف انلتزامات المل اة شلإ شات  ا وهذا نتطلب ناوء  إلتل 
 622/1ا  ا ينف أف اليالس المنهوص شلن ا  ا المادة مف  عدن يتإ نرد شلن  الع وط أو 

ؽ ـ تعالؤ ملال س ال واننف الذا نعد اعت عادا لللطر الناتؤ شف ذلؾا و التدقنؽ  ا هنا س 
ا  معنإ ن ع وط التعونضارع نتطرؽ نعت عاد اللطر المي  أفنتيظ  اإلن النص الماار 

نلرج مف نطاؽ التممنف أهت   واانظمس  واننفارمس نتنجس  عؿ ناسؿ ملال س للوقوع س أف
المؤمف ل  الذا نلالؼ ال واننف نع ط ي    ا الضمافا  ؿ الهين   أفو التالا ن ن وؿ 

 إ راـا  الع وط ن ا شلإ لطر ضمن  المؤمف منذ اللطر  نر موطإ تممنننا أفن وؿ  أف

                                                 
  433أيمد ارؼ الدنفا مرجا عا ؽا  - 1
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 التزاـ مف انلتزامات  االنرهذا  إلتؿالع دا مـ نيـر المؤمف ل  مف التعونض  ع ب 
 1.المل اة شلن 

نتضمف  ان ن ا  اطت  او التالا  ارط انعت عاد هنا والذا عمار المارع ع وطا       
 نر ميدد لللطر مف نطاؽ التممنف وشلإ هذا ااعاس  ال طتف ن نليؽ إن  اعتمناءا

ساف  إذاالارط  الذا نرد  ه س شامس والذا ن رر اعت عاد  عؿ المؤمف ل  مف نطاؽ التممنف 
ن نس ا  إذدا يتإ ملال س ل واننف معننس دوف تيدن أولال س لل واننف واانظمس سل اا  ن  م

ون  إ  اـميددا ن  انعتمناء ؿ نجب أنضا تعننف النص يتإ نسوف  تعننف ال انوف  اعم 
اعتمنإ المؤمف ممت مف نطاؽ تممنف المعؤولنس مف يوادث  إذاا ومف مـ  ن   موض

 ان  اطت  انعتمناءملال س  الذات ا ساف هذا  تيدند أا العناراتا ملال ات المرور دوف أف
جمنا ملال ات المرور واف مف ل  أف نينط   نر ميددا إذا لنس مف الع ؿ شلإ المؤ 

ها   التالا  ا هذا المجاؿ نجد ال انوف وومن س التممنف تيدد  الذات ما 2نت اداها سل اا
 والتا تسوف شادة ما ملتلؼ الملال ات المرورنس ال اديس المعت عدة ن ائنا مف نطاؽ التممنف

 نلا:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ملدرة أوقنادة العنارة تيت تممنر مادة معسرة  -
 قنادة العنارة  دوف رلهس عناقس نا ذة الم عوؿ -
 تيمنؿ العنارة  مسمر مف يمولت ا الم ررة -

أف الللط  نف الع وط وانعت عاد لـ ن تهر   ط شلإ الاطر  إلإوسذلؾ نانر         
الذا نعتمنا  1الجزء المانا مف ال  رة  إلإا  ؿ إف هذا اامر امتد 622/1ؿ مف المادة و اا

نويا  مف  ءجنيس شمدنسا وهذا انعتمنا أومف هذا ال طتف اللطر الذا ن ا  ع ب جنانس 
ارط الع وط نه   هينيا  ا هذر اليالسا  ا ينف نجد أف اللطر المذسور معت عد 

                                                 
ل عض االطار مف نطاؽ التامنفا مجلس دراعات شلـو الارنعس  أنت اقا ازا أ و شرا اا مد  جواز انعت عاد - 1

 135ا ص 2008ا الجامعس ااردننسا 1ا شدد35وال انوفا مجلد 
ا ش د الرزاؽ العن ورا ا ش ود الوررا مرجا عا ؽا  238ا  ص طناوا ا جمؿ النعنما ا مرجا عا ؽن نؿ  رياف ا - 2

 435ا أيمد ارؼ الدنف ا مرجا عا ؽا ص 1244ص 
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وهو شدـ التممنف مف اللطم أهت مف نطاؽ التممنف لعدـ اعتن اء هذا اللطر ايد اروط  
ناة  يسـ ال انوف عتمالعمداا  يتإ لو لـ نعتمنا المؤمف الجنانات والجن  العمدنسا   ا مي 

 أوإذا ن نجوز التممنف شلإ اللطم العمداا   ذر الع ارة "إن إذا ساف ذلؾ اللرؽ جنانسا 
ا نؤدا وجودر جنيس شمدنس" ن مي  التوهـ لطم أن  لو  إلإ رر ل ا وها تردند زائد شف اللزـو

  1منف.ل ا التمو الجاز أف نتن لـ ناترط المؤمف شدـ تممنف الجنانات والجن  العمدنس
ونر   عض ال    أف المارع تعمد وهؼ الارط الميظور  الع وط اف وهؼ          

الع وط هو الوهؼ الذا نرد سمنرا  ا ومائؽ التامنف شند ذسرها ل ذا الارطا سما نمنا 
لس المؤمف انعت ادة مف هعو س الت رقس  نف ارط انعت عاد وارط الع وط ا إذ و اميالنص 

نضا ممؿ هذا ال طتف  تلؾ الهنوس لتعمد المؤمف وضا اروط اعت عاد المارع لو لـ ف أ
شامس تيت اعـ الع وطا و التالا  المارع ن طؿ اروط انعت عاد العامس يتإ واف وردت  ا 

 2هورة ع وط.
ع شند مجارات  ما درجت شلن  تع نرات المتعاقدنفا ن ارو المي ع ؽ  مف  شلإ ما ردو وني        

نتي ؽ ر ـ شدـ  أف ا الهنا س ال انوننسا إف ما نتولار المارع نمسف ن رر شدـ الدقس 
شلإ يظر الارط العاـ الم رر للع وط  انلت اؼالتزام   الدقس  ا التع نرا  نعتطنا المؤمف 

                                                 
 أ وا  ازا 434ا أيمد ارؼ الدنفا مرجا عا ؽا  ص 1245ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص - 1

  135شرا اا مرجا عا ؽا ص 
ا الع وط هو الجزاء الذا نوقا شلإ المؤمف ل  الذا نلؿ  التزاـ مف  435ا مرجا عا ؽا ص  أيمد ارؼ الدنف- 2

مسا   ذا ما ننجـ شف تعرنؼ الع وط ذات  اف هذا التعرنؼ ن ترض أف اليؽ  ا الضماف التزامات  التي س شلإ وقوع السار 
قد وجد  يلوؿ السارمس مـ ان ضإا ولف نسوف للع وط معنإ واض  وميدد إن إذا   منار  ا هذا اإلطار ا وما ذلؾ  نن وا 

اتعاشا لن هد    الجزاء الذا نوقا شلإ  اإلاارة إلإ أف مهطل   الع وط قد نعتعمؿ أيناناا و دوف دقسا و معنإ أسمر
المؤمف ل  نرتسا   لطم ما عواء ساف عا  ا شلإ وقوع السارمس أو يتإ معاهر ل اا وسمنرا ما نيدث هذا ينف تنص ومائؽ 

المؤمف  التزام    شتف ت اقـ اللطر أو ينف ترت   سجزاء لوقوع لطر معت عد مف  إللتؿالتامنف شلإ الع وط سجزاء 
نطاؽ التممنفا وها اعتعمانت للمهطل  سما هو واض   ا  نر موضع اا  ؿ إف المارشنف أن ع ـا لـ ننجوا مف 

  756امرجا عا ؽا ص  إ راهنـجتؿ ميمد  ا اعتعماؿ المهطل   ا  نر موضع



 
141 

ارط شاـ نعت عد مف نطاؽ التممنف  إنرادر ع ب ملال س ال واننفا واانظمسا شف طرنؽ 
  1. سا ر ـ أف انعت عاد العاـ  نر جائزاالطار الناجمس شف هذر الملال

  الثانا: تدخؿ القا ا لحماية المؤمف لو المطمب
نعتطنا ر ض الارط  إف التممنف منداف لهب لإلذشافا والمؤمف سطرؼ ميذشف ن      

الذا نتضمن  الع د يتإ ولو شلـ    وساف مدرسا لمد  اإلجياؼ الذا نتعرض ل ا 
 ط نعت  نعنا اللضوع وشدـ ال درة شلإ مناقاس الاروط الم روضسا وشلإ ذلؾ  اإلذشاف 

ا  النع س لاروط الع د جمنع ا اإلذشاف  ف اامر نعتوا  النع س للطرؼ المذشف  ا ش ود 
إلن ا والتا ن ذشف لجمنا اروط الع د  دوف تمننز  نف الاروط التا نعلـ   ا وننت     و ني 

 2نت   ل ا.ن
مجرد ت عنرها مف  إلإوو  ا لل واشد العامس   ف دور ال اضا ن تهر  النع س للع ود       
يسـ ال انوف شلن اا إن أن  ولروجا شلإ هذر ال اشدةا و يجس تو نر اليمانس  إشماؿاجؿ 

اشترؼ ال انوف  علطس اعتمنائنس لل اضا  موجب المادة  اإلذشافللطرؼ المذشف  ا ش ود 
وساف قد تضمف اروطا  اإلذشافتنص )إذا تـ الع د  طرن س  إذنا مف ال انوف المد 110
أف نع ا الطرؼ المذشف من اا وذلؾ و  ا لما  أوجاز لل اضا أف نعدؿ هذر الاروط  تعع نس

 ت ضا    العدالس ون ا  اطت سؿ ات اؽ شلإ لتؼ ذلؾ( 
 المدنف مف  ؽ ـ شلإ )نؤوؿ الاؾ  ا مهليس 112وسذلؾ  ا ن س المجاؿ نهت المادة 

ضارا  مهليس  اإلذشافنؿ الع ارات الوامضس  ا ش ود مو  نر أن  ن نجوز أف نسوف ت
 الطرؼ المذشف (

                                                 
"ونر  المؤلؼ أف   43ا زسرناء ميمد لضرةا مرجا عا ؽا ص 59نؼ العونداا مرجا عا ؽا ص أيمد شلا لل  - 1

الع د ارنعس المتعاقدنف و   تتيدد معؤولنس سؿ مف المؤمف والمؤمف ل ا وشلن    ذا ات ؽ أطراؼ التممنف شلإ شدـ معؤولنس 
يساـ ال انوف أو النظاـ العاـا   ف الارط المؤمف مف الضماف  ا يانت ميددة وواضيس ارنطس شدـ ملال س الارط ا

  ننتؤ أمرر وتع إ ارسس التممنف مف د ا التعونض"
  57ععاد نونراا مرجا عا ؽا  - 2
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لمهليس  اإلذشافومف لتؿ النهوص العا  س من  المارع لل ضاء علطس ت عنر ش د       
ال اضا تعدنؿ الارط التعع ا  المؤمف ل  ون س الااء  النع س إلمساننسالمذشفا وهو  ال ا 

يرص مف المارع شلإ مراق س عتمس تسونف الع د ويعف أدائ  لوظائ    اوهذ اإلوائ  أو
ت عنرر  ما نت ؽ ما ننس  رن  ا إذ لـ نعد الع د يرا  انقتضاءوشند  انقتهادنس وانجتماشنس

ؿ النهوص العا  س ومف لت طلن ا سما نيمسف تهورر نتنجس نشتماد م دأ علطاف اإلرادةا
ومد  س انت ا  عنتطرؽ لجملس مف الوعائؿ ال انوننس الس نلس  يمانس المؤمف ل  المذشف

   1:لليمانس
 لولمصمحة المؤمف   قد التمميفتفسير   :األكؿ الفرع

ن هد  الت عنر تلؾ العملنس الذهننس التا ن ـو   ا الم عر  ع ب ما اشتر  الع د مف         
شلإ اإلرادة الي ن س الماترسس للطر نف معتندا  ا ذلؾ لهلب الع د  موض للوقوؼ 

 "  من  شلا  نتلا ت عنر الع دونعرؼ الدستور  2اوالعناهر اللارجس شن  والمرت طس   

                                                 
1  -  Jean Bigot, op, p 383 

  75 ودالا ميمدا مرجا عا ؽا ص ا وانظر ا  95مهط إ العوجاا مرجا عا ؽا ص  -
ممػػػؿ ميمػػػد هػػػ را العػػػعدا ا "اعػػػتلداـ  عػػػض ت عػػػنر الع ػػػد  ػػػذهب  عػػػض الاػػػراح تعػػػددت التعرن ػػػات انهػػػطتينس ل - 2

مػػػف اجػػػؿ التعػػػرؼ شلػػػإ الننػػػس الي ن نػػػس للطػػػر نفا وأ ػػػرز  لتت ػػػاؽالوعػػػائؿ انعػػػتدنؿ مػػػف أجػػػؿ الساػػػؼ شػػػف المعنػػػإ الل ػػػا 
سعملنػس  ـو  م  ػـو الت عػنرالتعرن ات الااملس هو تعرنؼ الدستور ش د اليسنـ  ودةا الػذا نػر  أف التعرنػؼ العػلنـ هػو الػذا نلػ

الػػذا ن ػػـو شلنػػ  وال ػػدؼ مػػف ورائػػ ا وطػػرؽ  ااعػػاس أو ننػػسا دوف انقتهػػار شلػػإ تعرنػػؼ الل ػػظ  ػػا ذاتػػ ا أو الوػػرض منػػ  
تعرن   جامعا مانعاا ولذا نر  أن  قيهد  الت عػنر " )تلػؾ العملنػس الذهننػس التػا ن ػـو   ػا  متانهذا ال دؼ ولذلؾ  إلإالوهوؿ 

 إلػإر  ع ب ما اشتر  الع د مف  موضا للوقوؼ شلإ اإلرادة الي ن نس المياترسس للطر نف المتعاقدنف ميعتندا  ػا ذلػؾ المي عو 
هلب الع د والعناهر اللارجس شن  والمرت طس   ا و التالا الت عنر شملنس ذهننس ذات ا نف: اؽ مادا واؽ معنواا الاؽ 

 واامانػسس  ا الع د ما انعتعانس  معاننر سالعرؼ الجاراا وط نعس التعامػؿا المستو  التعا نرننيهر  ا ال يث شلإ  ااوؿ
التػا تعػت ر لػد  ال اضػا مػف  اا سػاروهػو مجموشػس  ااوؿنتنجػس للاػؽ  نػمتاالاػؽ المػانا   نػ   وأمػاوالم ػس  ػنف المتعاقػدنفا 

لنػػا  ػػا مراق ػػس ت عػػنر الع ػػدا مجلػػس يويػػو نمننػػسا  عػػلطس الميسمػػس الع يهػػنلس  يمػػ  المػػادا العػػا ؽا للت هػػنؿ أسمػػر أنظػػر
م نػػا  ػػف شمػػارا ال واشػػد العامػػس للت عػػنر وتط ن ات ػػا  ػػا منازشػػات  ا وانظػػر 61ا ص 2013الميسمػػس العلنػػاا العػػدد ااوؿ 

  21ا ص مرجا عا ؽا  انجتماشاالعمؿ والضماف 
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ما انهر ت إلن  إرادة المتعاقدنف  وض النظر شما إذا سانت  إلإ الوهوؿ ال اضا مياولس
 1 " اإلرادة ال اطنس أوالع رة  اإلرادة الظاهرة 

تـ التعاقد  امن   لف نتـ هذا التن نذ  سانت الوانس مف التعاقد هو تن نذ ما إذاو التالا        
ف لـ نتـ ر ا سؿ العراقنؿ التا تعترض ا ومف  نن ا  ؾ الوموض  ا ش ارات الع د التا إ

تع ر شف رضا الطر نفا  ال اضا ن رز دورر  ا شملنس الت عنر  يعف اعتعمال  للوعائؿ 
رادة ااطراؼ  اسؿ   إلرادةا اف ايتراـ ال اضا أعاعاال انوننس الميعلرة للدمس الع د وا 

وال انوف  ا امف  اإلرادة ا ال وة ال انوننس  نف  عاو ـ ال انوف الذا هو ايترا ااطراؼ
   2.انلتزاـ

ف الرضائنس التا تي            لإر العملنس التعاقدنس   ن ا سمنرا ما تعاء للمتعاقدنف  نعوا 
ل عض الت اهنؿ قد نسوف التع نر شف إرادت ما  نر دقنؽا  نه    إ  ال اجانب ايتماؿ 

  3مدلوؿ ات اق ما  امض مما نعتدشا تدلؿ ال اضا لتيدند مدلوؿ الع د شف طرنؽ ت عنرر.
ن نعامؿ معاملس الع ود االر ا وذلؾ لوناب اإلرادة الي ن نس  اإلذشافإن أف ش د       

 طر ا الع د ايد اد ن ر إ  اإلذشافولذلؾ نر  ال عض ان    ما أف  اإلذشافالماترسس  ا ش د 
إ  ن ا م ادئ العدالس راش ني  ر ال واننف عو   ن  نجب ت عنرها سما تي  ا وضا سؿ اروط التعاقد

ت عر ممؿ  اإلذشافعسا ونر  آلروف أف ش ود وعو ويعف الننس ونسوف علطس ال اضا  ن ا مي 
جانب الطرؼ  إلإواننيناز  إ رام امراشاة لظروؼ عا أو الع ود العادنس ولسف  اسؿ 

 4. ن ا الضعنؼ
ا ) إذا سانت ش ارة الع د لن شلإ ما 111تنص ال واشد العامس للت عنر المادة  و       

 المتعاقدنف  إرادةنل ا للتعرؼ شلإ مو اننيراؼ شن ا شف طرنؽ تواضيس  ت نجوز 
                                                 

  382 نتلاا مرجا عا ؽا هامش ه يس  اشل - 1
  275ميمد ال نناا مرجا عا ؽ ا ص - 2
  382شلا  نتلا ا مرجا عا ؽا ص  - 3
 ااردف ا اليمانس ال انونس للطرؼ المذشف  ا ش د التممنفا رعالس ماجعتنرا الجامعس ااردنساأيمد للنؼ العونداا - 4

  109ا ص 1999
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نؿ الع د  نجب ال يث شف الننس الماترسس للمتعاقدنف دوف مو ساف هناؾ ميؿ لت إذاأما 
الوقوؼ شند المعنإ الير ا لألل اظ ما انعت داء  ا ذلؾ  ط نعس التعامؿا و ننما نن وا أف 

   ا للعرؼ الجارا  ا المعامتت(ما أمانس وم س  نف المتعاقدنفا و نتوا ر 
 تنص ) نؤوؿ الاؾ  ا مهليس المدنف  112وأما المادة 

ضارا  مهليس  اإلذشافنؿ الع ارات الوامضس  ا ش ود مو  نر أن  ن نجوز أف نسوف ت
 الطرؼ المذشف (

يانت متث  ا ت عنر الع د   ذا سانت  إلإ ال انوف المدنا الجزائرا قد نظر  و التالا     
سانت ش ارات  إذاش ارات الع د واضيس  ت نجوز اننيراؼ شف المعنإ الظاهر ل اا وأما 

التا د عت  الماترسس اإلرادة أوالع د  نر واضيس  نجب ال يث شف الننس الماترسس 
 ونتطرؽ لسؿ اليانت 1اإلرادتنفاناؾ ال اضا  ا توج  ست  أوالتعاقدا  إلإالمتعاقدنف 

  :نلا  ا ما وتط ن ات ا شلإ ش د التممنف
 كطريقة تفسيرىا حالة ك كح  بارات العقد أكال: 
نجوز اننيراؼ شن ا شف طرنؽ  )شندما تسوف ش ارة الع د واضيس  ت 111المادة  تنص

 نل ا للتعرؼ شلإ إرادة المتعاقدنف( مو ت
ي ا وسذا التيدند التـز و تاترط ال واشد العامس شند التعاقد عتمس الرضا ووض      

لمضموف التعاقدا ونظرا لتع د العملنس التممنننس ااترط قانوف التامنف تيرنر ش د التامنف 
ا سما تطلب ال انوف سذلؾ  ا  عض الاروط اللطنرة ؽ ت  7ستا نا و يروؼ واضيس مادة 

 . لف نعتد   ا  إن شلإ المؤمف ل  ستا ت ا  اسؿ ظاهر و ارز وواض  و
 إرادةما  الاروط الواضيس ها التا تتضمف ش ارات  نر  امضس و نر متعارضس       

منر أنس مسن ا أف تي  س ون اؾ يوؿ ننس ااطراؼ يول ا ون ني المتعاقدنف  ينث ن تناقض ون لي 

                                                 
 144لعاب مي وظ  ف يامد ا مرجا عا ؽا ص  -1
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نعجمس ومتتئمس  تضنات مي نس لمي تضمو منازشس   ا ش ارات م  ومس مف الالص العادا والمي 
 1لتعاقدما ال دؼ العاـ مف ا

وضوح  أووقد نسوف الم هود  وضوح الع ارة وضوح الع ارة المعتعملس  ا يد ذات ا       
ا اف الع ارة الواضيس  ا يد  نود الع د سؿ  ند شلإ يدةا إن أف هذا التوج   نر هين 

ع ر  هدؽ شف إرادة المتعاقدنفا وقد تتناقض ما ش ارات ألر ا مما نجعؿ ذات ا قد ن تي 
  ؽ ـ هو وضوح توج   111لإ مف المادة و  امضاا  الوضوح الماار إلن   ا ال  رة ااالع د 

نسوف سسؿ  أفر  عض ا  عضاا ونجب  عو تساملس ني  الع د هو ويدة مي  ا ا  جمنا  نودرالع د سلو 
 2.واضيا
منا ال اضا ال يث شف اإلرادة والع رة شند وضوح الع ارة  اإلرادة الظاهرة ينث ني         

ن ال  ا  ذلؾ  تاون  الع دا وقد قضت الميسمس العلنا أو ا تيت طائلس تيرنؼ ن اطنسا وا 
نجوز لل اضا أف ني عور نوشنس الع د  ه س ملتل سا   ف قضاة  مف الم رر قانونا أن  ن أن  "

مف  203ش د اإلنجار  يجس أف م تضنات المادة  إالموضوعا  تيونؿ ش د التعننر الير إل
ا لرقوا ال انوفا ومتإ ساف سذلؾ اعتوجب ن ض ال رار المطعوف  ال انوف التجارا لـ تيتـر

 3" ن   

                                                 
  276ميمد ال نناا مرجا عا ؽا ص  -1
 384شلا  نتلاا مرجا عا ؽا  ص - 2
ا أاارت إلن  ااعتاذة يويو نمننسا م ننس أف المارع الجزائرا  1993ا 4ا العددمف المجلس ال ضائنس 80816قرار رقـ  - 3

مف ال انوف المدنا  2  رة  111و 68و 59وما ال ضاء قد ألذ  اإلرادتنف معاا  اشتمد ممت اإلرادة ال اطنس  ا نص المادة 
أن  " نتـ الع د  مجرد أف نت ادؿ الطر اف التع نر شف إرادت ما المتطا  تنف"  وأما اإلرادة  59نث ورد  ا نص المادة ي

الظاهرةا ت تضا أف ن ـو المتعاقداف  التع نر شن ا  الوعائؿ المنهوص شلن ا قانوناا سالستا س أو الل ظ أو اإلاارة أو اتلاذ 
مف ال انوف المدناا و ننت ااعتاذة أف قضاء  111/1و 60ع نؿ المماؿ  ا المادة أا موقؼ وقد ت ناها المارع شؿ 

الميسمس العلنا نتمرج   نف ست اإلرادتنفا ولـ نيرجو  نظرنس شلإ ألر ا  نعتد  اإلرادة الظاهرة ايتراما نعت رار المعامتت ا  
 شلا  نتلاا مرجا ا وانظرا 63نسا مرجا عا ؽا ص و نعتد  اإلرادة ال اطنس ايتراما لم دأ علطاف اإلرادةا يويو نمن

 386ا ص عا ؽ
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ونر  الدستور ش د ال تاح ش د ال اقا أف نسوف الوضوح  ا ش ارات الع د  ا يد         
قد تسوف الع ارة واضيس  ا ذات ا  إذ  اتسوف واضيس  النع س لدنلت فأذات ا وسذلؾ نجب 

 ي ن س مدلول ا. إلإولسف نعترن ا الوموض  النع س 
ضا  لهوص ش د تممنف تضمف ارطا ن ضا  ضماف المؤمف و ا مجاؿ التممنف قي        

لعنارة  أواضرار التهادـ اليادث مف العنارة المؤمف شلن ا عواء وقا اليادث ايد المااة 
لإ  اعتي اؽ المؤمف ل  للتعونض  ع ب و الدوابا قضت ميسمس الدرجس اا إيد  أوألر  

ااضرار اليادمس لعنارت  مف جراء ارتطام ا  الرهنؼ لت ادا شلإ يد قوؿ المؤمف ل  
وضوع أف سلمس تهادـا تامؿ سؿ يادث  عنارة ألر ا واشت رت ميسمس الم انهطداـ

لـ نيدث اتهاؿ مادا  نن ا و نف العنارة  أسمر مف المرس ات يتإ ولو أوتع ب  ن  وايدة 
ف شلن اا ولسف ميسمس الن ض ال رنعنس ن ضت اليسـ شلإ عند مف ال وؿ أف ميسمس مالمؤ 

مف  1134الموضوع لرقت اال اظ الواضيس والميددة للارط ملال س  ذلؾ يسـ المادة 
 ال انوف المدنا ال رنعا.

المؤرخ  ا  49174 ا قرار رقـ  ون س الم دأ نجدر  ا قرار للميسمس العلنا      
ن ض   ما نلا " مف الم رر قانونا أف الع د ارنعس المتعاقدنفا  ت نجوز   17/06/1987

ون تعدنل  إن  ات اؽ الطر نف أو لألع اب التا ن ررها ال انوفا ومف مـ   ن  ن نجوز لل ضاة 
 1دة ااطراؼ الهرنيس  ما نتنا إ مع ا"أف ن عروا إرا

 1950  رنؿأ 22و ا يسـ آلر لميسمس الن ض ال رنعنس  ا قرار هادر  تارن          
ن ضت يسما اشت ر الارط الوارد  ومن س التممنف والذا ن ند أف العنارة الملههس للنزهس 

يتإ يالس انعتعماؿ التجارا للعنارة  علس تيرنؼ الع دا نسوف ل ظ  وأشماؿ الم نسا نامؿ
 2.أشماؿ ن نلرج شف النطاؽ الوظن ا لتعتعماؿ المهرح    شند استتاب ومن س التممنف 

                                                 
ا ص 1992ا 01ا مجلس انجت اد ال ضائا الميسمس العلناا شدد رقـ 17/06/1987المؤرخ  ا  49174قرار رقـ  - 1

84  
2 - C CIV EN 16 MARS 1971  - -278يساـ ماار إلن ا شند ميمد ال نناا مرجا عا ؽا ص  أ 



 
146 

 ا يالس تعارض اروط الع د المستو س  لط الند ما الاروط المط وشسا ترج  و       
الاروط ااعاعنس التا تتوا ؽ ما الننس الماترسس  الاروط المستو س ندونا  اشت ار أن ا تممؿ

اللروجا  ا يدود ما  إلإللمتعاقدنفا ينث نتج  المتعاقدنف شند ستا س  عض الاروط ندونا 
ا شلإ أعاس أف الاروط المستو س تضمنت  هذر الاروطا شف م تضإ الاروط المط وشس

الاروط المط وشس تسوف مستو س نسوف المؤمف ل  شلإ اطتع شلن ا  ه س أسندةا  ا ينف 
 1 ه س هونرة جدا و نر واضيس.

معدة م دما  ا نماذج مـ أضن ت ل ا اروط ال أوولسف إذا سانت الاروط المط وشس     
ألر  ني ا  اسؿ نجعل ا تتعارض مع اا   ن  ن مجاؿ إلشماؿ التو نؽ  نف هذر وتلؾ شف 

 االر اروط المضا س ون در الاروط طرنؽ الت عنرا  ؿ نتعنف شلإ ال اضا االذ  ال
  2.المط وشس يتإ ولو سانت هذر الاروط لـ تياطوب

النزاع  ا الدشو  ننيهر  ا تيدند )و ا يسـ آلر لميسمس الن ض العورنس جاء  ن        
الوقت الذا ننت ا  ن  ش د التممنف المع ود  نف الطاشف المدشا والارسس المدشإ شلن ا وقد 

موشدا ننت اء الع د  1975تموز  26ميددا ظ ر نوـ  هؿ اليسـ المطعوف  ن  هذا النزاع 
إف هذا ال ضاء علنـ  ا  ش د التامنف نيظوـ لمدة عنسا أفم نما قضاؤر شلإ ما ت نف ل  مف 

العاقدنف مف أجؿ تيدند  إرادةال انوف اف ش ارة الع د ها الميعوؿ شلن ا  ا التعرؼ شلإ 
مد  التزامات ـ واف ما نتمعؾ    الطاشف مف أف  طاقس التممنف التا تعلم ا مف الارسس قد 

ال طاقس ها  سامل  موشدا ننت اء الع د لللوها مف سلمس ظ را واف هذر  26شننت نوـ 
 إلن االطر نف ن نعت نـ  ا ال انوف نف ال طاقس المياار  إرادةالمهدر  ا التعرؼ شلإ 

                                                                                                                                                         

Jean Bigot, op, p 384- 
   100أنظر ما ع ؽ  ا ااطرويس  يوؿ نمذجس الع ود هامش اله يس  - 1

ا 116ا  ميسمس مهر ان تدائنسا رقـ 4184رقـ  1992هرنس شلإ التوالا ها ن ض مدنا مهرا جلنس م أيساـ  - 2
شند م نا  ف شمارا مرجا  إلن اسل ا أيساـ ماار  1952نو م ر  22رقـ  اإلعسندرنسا ميسمس اعتئناؼ 1940 أ رنؿ

  277عا ؽ ا  ص 
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نمالنعت ش دا جدندا للتممنف  سلما  إلن شلإ وجود الع د الذا نجب الرجوع  إل ارها  وا 
   1يهؿ ت انف  نف ش ارة ال طاقس وش ارة الع د(

لع د واضيس ولسف الظروؼ تدؿ شلإ أف أن  قد تسوف ش ارة  ا ا إلإونانر       
المتعاقدنف أعاءا اعتعماؿ التع نر الواض    هدا معنإ وش را شن   ل ظ ن نعت نـ  ا هذا 

 إلإ  ا هذر اليالس ن نملذ ال اضا  المعنإ الواض  لل ظ ونجب أف نعدؿ شن   المعنإا
 2المعنإ الذا قهد إلن  المتعاقداف.

ال عؿ الضار  أوواضيس ممؿ الضرر نرد  ا ش ود التممنف ش ارات  اايناف ا  الب و      
 أوالمؤمف ل   أوالمستتب  أواللطر  أواليادث  أوالعرقس  أو انن جاراليرنؽ و  أوالنار  أو

 أوطالب التممنفا لسف ما ذلؾ تيمنر مدلونت ا معانا ملتل سا إما  يعب اعتعمانت اا 
الت عنر نعتجتء الم هود  إلإمما نييتـو اللجوء  من ا يعب ما قهدر ست مف المتعاقدنف 
  3.من ا يعب الننس الماترسس للمتعاقدنف

 ن اا أا ن تدع سانت  نود الع د واضيس ن ل س  إذاأن   إلإنللص  االنرإذف  ا       
مجان للاؾ يوؿ مضمون اا   ا م  ومس المعنإ والم نإا أا ن تيتمؿ عو  معنإ وايدا 
م  وما مف واضعن  ومف الونر وميت  ا ما الم  ـو اللووا للسلمس الميعتعملس  ينث تسوف 

إ معن إلشطائ اميع ورة شف ال سرة السامنس وراءها   ن  نمتنا شلإ ال اضا ت عنرها توهت 
ن اشتي ر مياوها للنصا مما نيعروض  ال ع  مف ق ؿ  أوقرارر للن ض ملال ا لهرايت اا وا 

الميسمس التا تعلور درجسا سما ان  ن نه  لل اضا تيت عتار الت عنر نعدؿ  ا مضموف 
ف  دا ل    إرادةميؿ  إرادت قد يؿو  أنضاالتعدنؿ عنسوف أسمر شدالسا  نسوف  أفانلتزامات وا 

   4.اامر الممنوع شلن الطر نفا 
                                                 

الم ادئ ال انوننس الم ررة  ا ميسمس الن ض مف ق ؿ الدائرة  مجموشس 1961/ 24/10هادر  ا  1078/701قرار رقـ - 1
 225ص  ا ميسمس الن ض العورنسا1963 إلإ 1959 أشواـالمدننس ااولإا 

  601ؽا  ص ا مرجا اع  انلتزاـش د الرزاؽ العن وراا مهادر - 2

 279ال ننا ا مرجا عا ؽا ص  ميمد- 3
  710مهط إ العوجاا مرجا عا ؽا ص - 4
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 تفسيرىا  كطرؽ العباراتحالة غمكض ثانيا: 
 نهعب انطتع شلإ إرادة المتعاقدنفا  الع ارة الم  مس ها الع ارة التا ن ت ند انئا     

رتب  موضا ألر  واضيسا تتتعارض ما ش ارات  قد والع ارة الواضيس  ا يد ذات ا والتا
  1 لهوص إرادة المتعاقدنف.

سانت مف  أونتت مو نيعت ر النص  امضا شندما نتضمف مف السلمات ما نيتمؿ شدة ت      
يوؿ ما أرادر  انلت اسجد أو  ور شن ا  نر واضيس المعالـا مما ما نجعؿ ال سرة المع اإل  اـ

شر ا ولسف ن معنإ قانونا ميدد  المتداوؿسانت السلمات مف  أوال رقاء مف اعتعمال اا 
 2.ل ا

تيهاغ أينانا  ع ارات  نر م  ومس و امضسا نعتلدم ا  اإلذشافو ما أف ش ود        
الطرؼ واضا الع دا وأينانا ن هد جعؿ هذر الع ارات م  مس وتتيمؿ أسمر مف معنإا 

ج س او ناو  ا الوموضا وشدـ الوضوح  تسوف  نود هذا الع د التا ه   مف الط نعا أف ني 
 ال رقاء مف ناينس ولتيدند مضموف الع د مف ناينس ماننس.الت عنرا وذلؾ إلظ ار إرادة 

ومف أمملس الوموض  ا ش ود التممنف شند تيدند المعت ند  ا ش د التممنف مف اليناة       
الذنف نعناوف ما الزوجس" ا و التالا هؿ عتامؿ هذر الع ارة الجننف  اايناءند و  النص " اا

 ه س المؤمف ل   ا الع د؟ الذا نولد  عد و اة أ ن  الذا نيوز
أن  و  ا ال رنعنس  هذر اليالس  اشت رت ميسمس الن ضتعنإ للمياسـ أف تواج         
العامس نيعت ر الجننف مولودا سلما ساف ذلؾ  ا مهليت ا مضن س أف التعونض وجد  للم ادئ

مس ال انوننس العا الم ادئندا والمتيظ هنا أف ميسمس الن ض اشتمدت و لتو نر العنانس  اا
لت عنر النص وسذلؾ الوانس التا وضا ش د التممنف شلإ اليناة مف أجل اا وها تو نر عي ؿ 

 3.اموؿ الع د للجننف الذا لـ نسف قد ولد شند الو اة إلإند توهت و العنش والعنانس  اا
                                                 

  387شلا  نتلا ا مرجا عا ؽا ص - 1
  706مهط إ العوجا ا مرجا عا ؽا  - 2

  707يسـ ماار إلن  شند مهط إ العوجا ا مرجا عا ؽا ص   - 3
-CAss civ 10 dés 1985 499 



 
149 

وجود ارط مناقض لاروط ألر ا سمف نرد  ا ش د  سذلؾ الوموض اامملسومف        
التامنف  ند لاصا م ادر أف توطنس االطار الناجمس شف اليربا شلإ ال ضائا الميتملس 

نوما تلا الت رنتا  ا ينفا أف  60المنط س اليرة  ا منناء آلر تمتد  ترة  إلإمف أا مر م 
نطاؽ ضماف ملاطر اليرب شلإ  ن ند  مف ندا آلر واردا ضمف الاروط العامس المط وشس 

لس شلإ ظ ر يمو ال ضائا المؤمف شلن ا ن تهر شلإ ال ترة التا تسوف  ن ا ال ضاشس مي 
 الع ننس
أنضا قد ننام الوموض  ا التممنف والتاا ؾ  ا المهطليات المدرجس  ا الع د          

لع د  معنننف مهطل   ا ا إنرادشند  أوا د ش ارات تيتمؿ أسمر مف معنإشند تضمف الع 
 االطارملتل نفا ممؿ سلمس "اضطرا ات" شندما ترد  ا التممنف تارة شلإ أن ا مف 

المعتمناة مف التامنفا هذا المهطل  ناو    االطارمف  أن اشلإ  ألر المضمونس وتارة 
ن  مف الم اهنـ الهع س التيدندا ومف المهطليات أ إلإ إضا س االوموض وشدـ الوضوح

 1 .وامضسال انوننس ال
   د المكعية لمقا ا يا تفسير  قكد المساكمة القكا  ثالثا:

نؿ الع د  نجب ال يث شف الننس الماترسس مو ساف هناؾ ميؿ لت إذا أما) 111/2تنص المادة 
 ا ذلؾ  ط نعس التعامؿ  ا ما انعت داءلألل اظللمتعاقدنف دوف الوقوؼ شند المعنإ الير ا 

ا   ا للعرؼ الجارا  ا المعامتت(و ما نن وا أف نتوا ر مف أمانس وم س  نف المتعاقدنفا و 
  ومف لتؿ المادة نوجد مجموشس معاننر وضعت ا المادة لل اضا تعاشدر شلإ الت عنر

 

 البحث  ف النية المشتركة لممتعاقديف :لىك القا دة األ 
نسوف  عت  أفارط   االوامض ت عا للمعنإ اللووا الذا نيتوا شلن ني عور النص       

هذا النص ن نع ور  أفإذا ت نف مف مضموف ما ورد  ا الع د  أماالطر نفا  إرادةمع ورا شف 
                                                                                                                                                         
- Jean Bigot, op, p 391 

  148ا وانظر لعاب مي وظا مرجا عا ؽا ص  214هاننس ميمد شلا   ن ا مرجا عا ؽا ص  - 1



 
151 

أف نرد ا  ت نت ند    ال اضاا إنما نعطن  المعنإ الذا قهدر  رقاء الع دا ممؿ إرادت ماشف 
إنجارا   ف ال اضا  نتناوؿر" ونت نف مف مضموف الع د أن   ا ش د ممت سلمس "المعتمم

ناب لتؼ يوؿ  إذا" أما  عتمجرمي هو "ال أرادورما  أفال رقاء  نعت ر  أرادرنعطا للنص ما 
نعطن  وه   ال انونا الهين   أفا  لل اضا إنجارط نعس الع د أهو ش د اعتممار أـ ش د 

 1التسننؼ ال انونا للع د. إطارت عنر لندلؿ ضمف ال إطار انعتناد لعناهررا هذا نلرج مف 
وال يث شف الننس الماترسس نعنا أف الع رة   رادة المتعاقدنف معا ولنس   رادة أيدهما       

دوف اآللرا ونر  ال  ن  عالا مف ج ت  ) أفو اإلرادة المياترسس ها اإلرادة ال انوننس التا 
اعتطاع ما  نف اإلرادتنف  ن ارب ما أفدنف ا  عد نجما ال اضا شندها إرادة سؿ مف المتعاق

و التالا   ف ال اضا نتنجس ل ذا التوج   ادوف أف نيضيا  ميدهما لمهليس اآللر(
ا اف الظاهرةالمتعاقدنف  إرادةالمتعاقدنف ون ترض اا مما قد ن تعد شف  إرادةنعتللص 
ا تراض إرادة المتعاقدنف  إلإال اطنس  يما شف الننس الماترسس قد ننت ا   اإلرادةانشتداد 

أف ال يث شف وذلؾ نظرا لوموض الع ارات واال اظ المعتعملسا ونر  الدستور شلا  نتلا 
اف النص   ااإلرادة ال اطنس إلإ عاد لإلرادة الظاهرة ورجوع تالمتعاقدنف الماترسس هو اع إرادة
يث شف الننس الماترسس للمتعاقدنف دوف الوقوؼ شند المعنإ الير ا ن وؿ " ال  111/2

لألل اظ"  وهذا عنسوف هع ا  ع ب  موض الع اراتا ولذلؾ أراد النص المذسور ال اضا 
   2نتنجس. إلإشناهر نعت دا   ا للوهوؿ  إلإال اطنس  اإلرادة ا  يم  شف 

العناهر  عت داء  ا ت عنرهـ  جمناوقد أجاز انجت اد ال ضائا  ا  رنعا لل ضاة ان     
والوضا المادا أمناء التعاقد  سميتو  الميادماتا والمعتندات اإلشتننسا اللارجنس للع د

سانت تننر الع دا وسذلؾ مراق س علوؾ ال رن نف  إذاال رن نف  إلإالع ود ااجن نس  النع س  يتإ
ؿ توض  إرادت ماا  علوؾ أو التيؽا ذلؾ اف الطرن س التا ن ذا  موج  ا الع د  ا زمف 

أف  إلإو التالا نجد أف هذر العناهر تانر  الي ن نسا إرادت ماالمتعاقدنف التيؽ نساؼ شف 
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ا أا ال يث شف الننس التا ساف مف الت عنر  ا ال انوف ال رنعا نجب أف نتـ  الملموس
تسوف لل رن نفا ولنس  المجرد  ال يث شف ننس ما ساف نمسف أف ن هدر أا  أفالممسف 

  1الص شادا موجود  ا ن س الوضا.

 االستيداء بطبيعة التعامؿ :القا دة الثانية
ننس  أف ينث إذا وجدت ش ارة  ا الع د تيمؿ أسمر مف معنإ   ناؾ ايتماؿ س نر      

  ذا ااترط المعنر  ا الدنلس التا تت ؽ ما ط نعس التعامؿ  إلإالمتعاقدنف قد انهر ت 
 أرادالمتعاقدنف  أفممل   ت ن عر ذلؾ شلإ  أونرد المعتعنر الااء  أفشارنس انعتعماؿ 

نلـز المعتعنر  ا يالس هتؾ الااء  رد ممل  ن  مف  أفشارنس انعت تؾ  ؿ قهد المعنر 
 2عونض.ند ا ت
 ننس المتعاقدنف من ا: إلإوقد ورد  ا ال انوف الل نانا وال رنعا قواشد ألر  للوهوؿ       

توا  ا ما روح الع د و رض ا  ااسمر المعنإ  االذإف وجدت ش ارة ذات معنننف وجب -
   المعنإ المنتؤ لألمر جو ساف هناؾ معنإ نرتب أمرا وآلر ن نرتب أمراا ري  إفوسذلؾ 

ممؿ أف نرد  ا ش د تممنف شلإ ن ؿ  امجمؿ الع د إلإنجب ت عنر ارط الع د  النظر  -
الناتجس شف لطم  نر شمدا مف الناقؿا ومف مـ نمتا هذا الع د نامؿ ااضرار  أف ا ضاشس

 أفااضرار الناتجس شف الونرا  ت اؾ  فوننص شلإ أف الناقؿ ن نعمؿ إن ش ند آلر 
الناتجس شف لطم  نر قهدا مف  ااضرارت ار ش ارة "نامؿ " ت عنر ال ندنف نملا اش

ومف ضمن ا تلؾ الناتجس شف  االياهلس لل ضاشس  المطلؽ ااضرارتعنا  أن ا اأاالناقؿ
 .لطم الناقؿ  نر ال هدا

الواردة  ا ال انوف المدنا مادة  االر ونر  ال    ال رنعاا أف شناهر انعت داء     
الننس الي ن س للمتعاقدنفا ن  إلإوالتا تعنف ال اضا للتوهؿ  ؽ ـ ؼ 1159 إلإ 1157
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ولسن ا ن تي رض شلن ا  اتعمؿ سمراد لل اضا أف"وه ات " نمسف  أوعت ر عو  أمملسا تي 
ال اضا الذا ن تعد شن ا ن و ال نانات  طا ا آلرا اف انجت اد نر ض انشتراؼ ل ذر 

 1نتعرض للن ض.
 كالثقة باألمانةاالستيداء  :لقا دة الثالثةا

 الونر  ا معرض اعتعماؿ يؽ  اإلضرارشلإ المتعاقدنف انعت امس  ا التعامؿ وشدـ      
ما نمني  اليؽ مف علطس واعتئمار  ينث تسوف عتمس التعامؿ  تجاوزمف الي وؽا وشدـ 

د شلإ أعاس ف ال اضا ن عر الع و التالا    2والم س المت ادلس ها الرائد  نف المتعاقدنفا
الم س واامانس الم ترض وجودها  نف لمتعاقدنفا و ا جمنا اليانت ن نعتد  اإلرادة التا 

ا ون وؿ ال  نس ها ننس المتعاقد الي ن نس اإلرادةت ـو شلإ الوش واللداع وقد تسوف هذر 
demogue 3"" أن  نجب النظر إلإ الع د سمساف تتيد  ا مهال  المتعاقدنف 

 االستيداء بالعرؼ :الخامسة القا دة
ا ولو أمام شلإ ال اضا انعت داء  العرؼ الجارا  ا المعاملس التا تسوف موضوع ش د     

ومعرو س  متداولسنذسرور  ا ش دهـا  العرؼ  مما س قواشد شامس  أو إلن لـ نينؿ المتعاقدنف 
ممؿ العدالس  ا التعامؿ شلإ مف الجمنا نلتزموف   ا  اشت ارها المع ور شف إرادة جماشنس تي 

سانت معرو س من ا وشملنا  إذاال اضا  أماـ إلم ات ا رار النهوص التارنعنسا ون ياجس 
انلتزامات مضمون ا المتعارؼ  إلشطاء أولت عنرر  أونلجم ال اضا للعرؼ نعتسماؿ الع د 

 إذانر واضيسا لاهس   أولتيدند انلتزامات ال رشنس شندما تسوف  ائ س  ا التعاقد  أوشلن  
   4ساف الع د  نف ممت ننف.

 يؤكؿ الشؾ لمصمحة المديف :القا دة السادسة
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الطرؼ الضعنؼ  ا الع دا وقد تضمف  ان المدنف إف هذر ال اشدة تراشا جانب       
نظرة "م لس للو اء  دنن ا  إشطاءرال انوف المدنا شدة توجن ات نيو مراشاة جان  ا ممؿ 

ن عرر  أفمنر الاؾ لادة  موض اا شلن  ش ارة تي  أماـا ولذلؾ شندما نسوف ال اضا "المنعرة
ف الم هود  المدنف الماار  هو المدنف  112ادة  ا الم إلن لمهليس المدنف يمانس ل ا وا 

قد ننهرؼ لهال  أا ميؿ الاؾا و التالا  الت عنر  أوت عنر الميؿ  لتزاـالذا نتيمؿ ان
مف قانوف  1162لتزاـ ميؿ الت عنر ومف نتيمل ا وقد نهت المادة مف المتعاقدنف يعب ان
 ا يالس الاؾ ضد مف ااترط ولهال  مف تعاقد شلإ  انت اقنسالمدنا ال رنعا ) تي عور 

مف  L 2-133وتنص المادة  والم هود "مف ااترط" هو الدائف ولنس مينظـ الع د 1انلتزاـ.(
قانوف انعت تؾ ال رنعا )نجب أف ت دـ  نود الع ود التا ن تري ا الم ننوف شلإ المعت لسنف 

 متئمس نر الم نننف  طرن س واضيس وقا لس لل  ـا وها ت عر شند الاؾ  المعنإ ااسمر  أو
مف قانوف المدنا ال رنعا شلإ  1602ل ا المادة  نر الم نا...( وسذلؾ تي  أوللمعت لؾ 

 2ئا معؤولنس أا الت اس.ال ا
 " قد التمميف" اإلذ افالقكا د المكعية لمقا ا يا تفسير  قد  رابعا:

 اإلذشافنؿ الع ارات الوامضس  ا ش ود مو ت أف نسوف ) نر أن  ن نجوز 112/2تنص المادة 
 ضارا  مهليس الطرؼ الميذشف(

ـ مف طرؼ إف لناينس طرن س تنظنم  وشرض  التا تت اإلذشافإف لهوهنس ش د        
ف لناينس ق وؿ الطرؼ الميذشف  الم اوضس أوا وارتسازر شلإ شدـ المناقاس وايد يوؿ  نودرا وا 

اللدمس الم دمسا  رضاؤر موجود  أوالعلعس  إلإال  وؿ  ع ب ياجت   إلإالذا نسوف مضطرا 
سما تي عور ش ود التراضا  اسؿ شاـا  ولسن  م روض شلن ا ت رض شدـ ت عنر هذا الع دا

ش ر ال يث شف ال هد الماترؾ للمتعاقدنفا اف هذا ال هد الماترؾ  نر موجود  ا ش ود 
                                                 

1
 - Art 1162 code civil fr Dans la doute laconvention sinterpréte contre celui qui asti,ulé et en favur de 

celui qui q contracté lobligation , 
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 اإلرادة  ف  اإلذشافر شن  ال  ن   رنلوز   ول  )إذا ساف الع د مف ش ود ش و  وهو ما اإلذشاف
ا سما هو (اـ لـ نناقا الماترسس تساد تلت ا تماما ينث نتوار  الطرؼ المذشف تيت نظ

طرؽ ت عنر  إلإا ولذلؾ ن  د شلإ ال اضا اللجوء الياؿ  النع س للتوقنا شلإ ش د التامنف
ملتل س شف تلؾ التا تنص شلن ا ال واشد العامس والمط  س  ا الع ود االر ا معتن طا قواشد 

عنتعرؼ إلإ نلا  و ا ماا ت عنر تهب  ا مهليس الطرؼ المذشف دائنا ساف أـ مدننا
  .1طرؽ يمانس الطرؼ المذشف المؤمف ل  شند تط نؽ الت عنر

 يا العقد "المؤمف لو" ذ فالشؾ لمصمحة الطرؼ المُ تفسير  -1
 تيرنر  ها التا تن رد إذمنف ها الطرؼ ال وا  ا التعاقدا إف ارسس التم      

ا وها  ما تملؾ مف وعائؿ ساف نمسف ل ا أف ت رض شلإ المؤمف ل  الميذشفا اروطا الع د
 إلن االتا اتج ت  اإلرادة ا  أوواضيس و ننسا ن مجاؿ للاؾ  ا ما تتضمن  مف التزاماتا 

اف  2شند تيرنر الع دا لذلؾ   ف ت عس هذا الوموض ت ا شلإ ارسس التممنف واضعس الع دا
 ما أف ارسس  إذ ا3تيمؿ شواق   مف ان رد  هنا ت نالع د نجب أف أا ت هنر  ا هنا س 

التزاـ مراشاة الدقس والوضوح  ا هنا س التممنف هو طرؼ م نا ملتص   ن  ن ا شلن  
معؤولنس الوموض وت عنر الاؾ ضدرا  ش ارات الع ود التا نضع اا تيت طائلس تيمنل 

  تملن  قواشد العدالسا ويعف الننس ومف مـ ساف هناؾ وج  آلر لت عنر هذر الع ودا وج
 4. ينث نس ؿ الت عنر يمانس الطرؼ الضعنؼ وتي نؽ التوازف  نف المتعاقدنف
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Jean Bigot, op, p 416- 
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)الاروط  21/1/2003هذا ما يسمت    ميسمس الن ض ال رنعنس ل رار هادر  ا      
ت عنر معانن ا  للمهليس اا ضؿ  سانت  امضسا نجب إذا اإلها اتالميددة للطر 

روضس تؾ تنص شلإ أن  اروط الع ود الم مف قانوف انعت  2-132ل ا المادة لمؤمف ل
 نر الم نننف ت عر  ا يالس الاؾ للمهليس  أومف طرؼ الم نننف لهال  المعت لسنف 

   1. نر الم نننف( أوللمعت لسنف  اا ضؿ
المؤمف  رضت شلإ ميسمس اعتئناؼ ل ناف  ا وقائع ا أف المدشإ شلن و ا قضنس شي      

المعتا إ للعتجا  عرضت ارسس التممنف شلإ المعتا إ د ا ن  ات  إلإل ا ساف قد دلؿ 
ش د التممنف الهيا الم ـر  نن ماا    ؿ المعتا إ العرضا اشت رت  إلإ  انعتنادشتج ا 

الميسمس أف هناؾ ش د جدند نام م اارة  نف المعتا إ والارسس المؤمنسا أه يت  موج   
س نؿا وأف تع د المدشإ شلن   أو د ا الن  اتا ن مجرد ضامف  أهلناة مدننا ر االنهذر 

شلإ العتقس  ا ظؿ موا  س المعتا إ  التممنرالهادر للمعتا إ  د ا الن  ات لنس مف امن  
شلإ لروج  من ا  عد د ا  روقات لـ تسف الارسس المؤمنس ملتزمس   اا   ف ذلؾ ن نع ر شف 

لي ن س  إ  اننس الماترسس لل رقاء يعب قواشد الت عنرا  ؿ ان  ناسؿ ي ن س التعامؿ والن
لوانس الضماف الهيا انجتماشا وللهت  وا   انالعتقس  نف ارسس التامنف والمعتا إ 

  2الارسس المؤمنس  د ا الدنف الموجود  ا ذمت  للمعتا إ.   لزاـالميسمس 
ت عنر الاؾ لمهليس الطرؼ المذشف ضرورة انت اء عوء  إلشماؿأن  نجب  إلإونانر       

الذا قامت شلن   ااعاس أا من ما نتنا إ ما مف جانب الميذشفا  وجود اإلهماؿ والننس 
اللطرا  إيداثالذا ن ـو  الوش وتعمد  أون يمانس للمؤمف ل  عاء الننس  إذال اشدةا 

سؿ وعائؿ الت عنر المتعل س  ال يث  ال اشدة ضرورة اعتن اذ إشماؿوسذلؾ شلإ ال اضا ق ؿ 
 3الي ن نس الماترسس للطر نفا واعتمرار قناـ الاؾ.  اإلرادةشف 
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المعروؼ   رار  2015 رنؿ  أ 23رو نس هادر  ا و اا و ا يسـ يدنث لميسمس العدؿ     
سوف الاروط الميددة لللطر المؤمف شلن  نجب ت أفالذا  رض  1ا(van hove اف هوؼ )

نرة تيرنرا وضيا وم  وما ما ايتراـ متطلب الا ا نس يرو تسوف مي  أف الوموض تعع ا  دو شي  وا 
تسوف  أفضد المؤمف ل  و التالا نتـ ت عنرر  ما نلدـ مهليت ا ومتطلب الا ا نس ن رض 

المهطليات التا نتضمن ا الع د معروضس  هورة م  ومس ودقن س للعماح للمؤمف ل   مف 
ا والمنازشات المتميورة يوؿ الاروط الت عات انقتهادنس لتع ودر در ت دنرا هينيا ني 

التعع نس و موض ا ها  ال ا ما تسوف  رهس لميسمس العدؿ سا ت دـ توضنيات ل عض 
والذا  رو نسو لمجلس المجموشس انقتهادنس اا 13/93رقـ  1993أ رنؿ  5توجن   أيساـ

 2011/18.2أضن ت ل  تعدنتت  توجن  
 معت لؾ أ ـر ش ود قروض ش ارنسا واستتب أنضا   ذر وتتللص وقائا ال ضنس      

% مف انعتي اقات 75يد  إلإالمناع س "تممنف مجموشس" مف أجؿ ضماف التس ؿ  ال روض 
(  وت عا ليادث incapacité totale de travail ITT ا ياؿ العجز السلا شف العمؿ )

لت ذلؾ وسو %ا شند 72جزئنا دائما شف العمؿ  نع س وجد المعت لؾ ن ع  شاجزا شجزا  اشمؿ
س التامنف ط ن ا لت ننـ يالس المعت لؾ الهينس  اشت ر الط نب أف يالت  الجعماننس ن سر ا

ا تعم   مف نعتمنؼ نااط م نت  العا  س ولسن  نمسن  ممارعس نااط م نا مسنوؼ  دواـ جزئا
ض  ع ب شدـ شجز المعت لؾ المؤمف ومف مـ ر ضت ارسس التامنف التس ؿ  معتي ات ال ر 

 3ل  السلا.

                                                 

1
 - Mathieu Combet, Protection des consomateus contre les clauses abusive dans les contrats 

dassurance . revue lamy droit des affaires 2015, 106, P1 

2
_-directive no 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993,journal officiel des communauté européennes. 

n L95./29 délivré 21.4.1993 .   

_et directive 2011/83/ue du parlement européen et du consei du 25 octobre 2011 relative aux droits des 

consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE 
3

 - _Mathieu Combet. Protection des consomateus contre les clauses abusive dans les contrats 

dassurance . op, P2 



 
157 

طال ا انشتراؼ  مف نهوص الع د سانت  ؤمف ل  دشو  قضائنسشند ذلؾ ر ا المي       
والاروط التا نتيمؿ  ن ا   "االععز الكما  ف العمؿ" امضس وتعع نس  نما نتعلؽ  تعرنؼ 

ا  يعب المؤمف ل  الارط التعاقدا المتعلؽ  العجز السلا شف تانعتي اقاد ا  مؤموفال
ر  هورة يرو ن  مي أ إلإ  اإلضا سشلإ يعا   شدـ توازف واض ا  ننائالعمؿ ساف تعع نا 

فا ل ذا الع ب لجمت الميسمس الوطننس  اعم   ن  المؤمو ا وهو الموقؼ الذا ن ني  نر م  ومس
 . الموضوعرو نس لل هؿ  ا و لميسمس العدؿ اا

رو نس لموضوع وضوح الارط مف شدم  ذسرت  مف و شند تيلنؿ ميسمس العدؿ اا     
 Laللم نننف وهسذا   ف متطلوب الا ا نس " النع س  ضعن سالمعت لسنف نوجدوف  ا وضعنس 

transparans اإلنضاحنيهر   ط  ا ر  اسؿ واعا  ينث أن   نر مي  عو " نجب أف ني 
أف الوضعنس   انتظاـذسور ميسمس العدؿ تي  أفلعنما  الاسلا واللووا للاروط الع دنسا و

 1.شلإ معر س الت اهنؿ أو الت اوضال درة شلإ  شدـ الدوننس للمؤمف ل  نجدها  ا
ول د  2ب الا ا نساتطلو أجرت الميسمس تيلنت دقن ا للارط المتنازع شلن   الم ا لس ما مي       

المعلومس المعطاة ق ؿ إ راـ الع د جوهرنس  النع س للمعت لؾ ممل ا ممؿ شرض ذسرت  مف 

                                                 

1
  - CJUE 4 juin 2012 aff c618/10 banco espanol de crédi, Protection des consomateus contre les 

clauses abusive dans les contrats dassurance . revue lamy droit des affaires 2015, 106, P2 
الػذا هػو اػرط ضػرورا  ػا  التعاقػدانر   مف الم هود  متطلب الا ا نس الوارد  ا نص اليسـ هو م دأ يعف الننس  ػا - 2

 مف ؽ ـ الجزائرا شلإ  107الع ودا ولاهس  ا ش د التامنفا   ا ملتلؼ الع ود نهت المادة 
 لما ااتمؿ شلن  و يعف ننس ." نجب تن نذ الع د ط  ا )
ون ن تهػػر الع ػػد شلػػإ إلػػزاـ المتعاقػػد  مػػا ورد  نػػ   يعػػبا  ػػؿ نتنػػاوؿ أنضػػا مػػا هػػو مػػف ميعػػتلزمات  و  ػػا لل ػػانوف والعػػرؼ  

و لهوص ش د التممنف نجد قانوف التامنف الجزائرا  رض يعف الننس  ا ملتلؼ مرايؿ  (والعدالسا  يعب ط نعس انلتزاـ."
 ػاللطر المطلػوب  عػواء نعػنس للتػممنف نتوقػؼ شلػإ يعػف الننػس  ػا التهػرن  ئاف تيدند ملتلػؼ انلتزامػات الر  التعاقد نظرا

ضمان   ا  دانس التعاقػد أو التهػرن   السارمػس ووقائع ػا شنػد يػدوم اا و التػالا نجػد مػواد سمنػرة تعاقػب شلػإ الوػش وانيتنػاؿ 
ن ػػا مناعػػ س للي ػػاظ شلػػإ الػػدور الم ػػـ للتػػامنف وا  عػػادر شػػف ال مػػار  ػػا التهػػرنيات وتضػػا جػػزاءات التارهػػا الماػػرع ورأ  أ

 إذمػػف ؽ ت ج   21هػػذر المػػواد المػػادة  أمملػػسوالمضػػار س وتعمػػد إيػػداث ااضػػرار ممػػا ناػػسؿ إهػػدارا لألمػػتؾ والمػػروات ومػػف 
نػ  إ طػاؿ الع ػد تنص )سؿ ستماف أو تهرن  ساذب ميتعمود مف المؤمف لػ ا قهػد تضػلنؿ المػؤمف  ػا ت ػدنر اللطػرا ننجػر ش

إن أف مػػا نتيظػػػ  أف ميتطلوػػػب يعػػػف الننػػس  ػػػا قػػػانوف التػػػممنف إج ػػارا شلػػػإ المػػػؤمف لػػػ ا ولػػـ نجػػػد مملػػػ   ػػػا جانػػػب  .....(
هػػا التػػا ت ػػرض يعػػف الننػػس شلػػإ سػػت الطػػر نف لاهػػس المػػؤمفا وقػػد وجػػدنا ميهػػطل   107المػػؤمفا و التػػالا نجػػد المػػادة 
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إن أف الع ارة التا تطرح إاسانت  ا رضلتس ؿ  المعتي ات الواج س للمي لهوهنات آلنس ا
  نر ممجور أوها تلؾ المتعل س يوؿ مهطليات ))اعتئناؼ نااط ماا ممجور 

reprendre une quelconque activité rémunérée ou non إذ أن  و  ا لميسمس ))
ف ؿ المؤمو ذ أن  نيدد تس   مسنسا ل د ساف هذا العنهر م ما إالعدؿا هناؾ شدة ت عنرات م

 نر ممجورا  ر ـ ملتلؼ  أو النع س لعجز المؤمف ل  الميطلؽ شف اعتئناؼ نااط ممجور 
ف ساف ر  هورة يرو ذا الارط مي ه الت عنرات الممسنسا   ف الميسمس تر  ما ذلؾ أن ا يتإ وا 

مف ق ؿ المعت لؾا    ف مد  هذا الارط لـ نسف م  وماهينيس مف ينث قواشد اللوسا 
مف اجؿ  إ رام المعت لؾا  اشت رت أف ش د التممنف تـ ينث أف الميسمس ت مهت الهنس 

يمانس المعت لؾ مف اآلمار التا قد تنجـ شف اعتيالس مواج س انعتي اقات الا رنس 
 الممجورل روض ا وهسذا   ف المعت لؾ نمسن  أف نممؿ  ماروشنس أف نوا ؽ م  ـو )النااط 

   1نعم  ل   الو اء  اعتي اقات أا ر قروض .سا نا (( نااطا م ننا الممجور نر  أو
 النع س للميسمسا أف هذا الارط نطرح إاسانت وضوح مادامت هناؾ  نوفإن        

 ضت شف ذلؾ  النع س للميسمس  نر ممجور((  أوالتت ات  ا ت عنر ش ارة ))نااط ممجور 
شمؿ  ارا مينجز قهد تي نؽ  انس ميددةا  أومهطل  نااط نمسن  أف نامؿ سؿ شملنس 

الع د أف ظرؼ  سرة  إ راـ ا ينف أف اليسومس ال رنعنس تر  أف المعت لؾ لـ ن  ـ شند 
ن نوا ؽ ظرؼ  سرة ))العجز الجزئا الدائـ((  م  وـ قانوف  ))العجز السلا شف العمؿ((
 الضماف انجتماشا ال رنعا.

 ا اليع اف  تملذ أفينلس لميسمس أن  نعود للج س المي للهت ا االنرو التالا  ا         
ذات الدنلس  النع س  انقتهادنساآلمار  أنضار  دو تي  أف إلن اهذر العناهرا وأن  نعود  سؿو 

                                                                                                                                                         

منػػ  )ن ػػدؼ هػػذا  1إذ نهػػت المػػادة  2004جػػواف  23مػػؤرخ  ػػا  02-04ال ػػانوف  اػػ ا نس ونزاهػػس الممارعػػات التجارنػػس  ػػا
ال ػػػانوف إلػػػإ تيدنػػػد قواشػػػد وم ػػػادئ اػػػ ا نس ونزاهػػػس الممارعػػػات التجارنػػػس التػػػا ت ػػػـو  ػػػنف ااشػػػواف انقتهػػػادننف و ػػػنف هػػػؤنء 

شتم ( سما وقد أ رد هذا ال انوف  هت سػامت نمنػ ا  نػ  ونوضػ  الممارعػات التععػ نس والمعت لسنفا وسذا يمانس المعت لؾ وا 
 ضد المعت لؾ وسن نس مواج ت ا والع و ات الم روضس شلإ مف نمارع ا ونيضمون ا ش ودر.

 
1

 - Mathieu Combet. Op. P3 



 
159 

 أف ينلس ا ترضتواعتنتجت أف الج س المي  للمعت لؾ  الم ا لس ما اجت اد ميسمس العدؿا
رو ا و مف التوجن  اا 4/2الارط المذسور ن ننتما لتعتمناء المذسور  ا نص مادة 

نما ننتما للمادة  1ا13/93 من  التا تنص شلإ أن  ) ا يالس تيرنر ارط تعاقدا  نر  5وا 
و التالا شلإ الميسمس المينلس   واض    ف الت عنر ااسمر هتيا للمعت لؾ هو الراج (

نسوف  أفجمؿ الع دا سما ونن وا د شنهرا أعاعنا  ا مي يدو نازع شلن  ني أف الارط المت إم ات
واضيسا أا  هورة م  ومس  النع س للمعت لؾا  ضت شف ذلؾ ساف يررا  هورة م  ومس و مي 

نجب شلإ الع د ايتراـ متطلب الا ا نس قهد تمسنف المعت لؾ مف الت دنر الهين  لآلمار 
 2وأف الع د مرت ط  ع د قرض ش ارا. انقتهادنس التا تترتب شلن ا لاهس

أف ال ند   13/93رو ا و مف التوجن  اا 4/2 موجب المادة مما ع ؽ نجد أن         
وهو اللطر الذا ني ؽ تعونض المؤمف شلن ا  ا الع د  أعاعاالمذسور نتعلؽ  عنهر 

العجز السلا شف العمؿا و هنا س  نر   انسوف واضيا ويددت  الارسس أفو التالا نجب 
المؤمف  عجز جزئا دائـ ن ني ؽ ل  مردود سا ا لد ا قروض ا ولذلؾ  أهنبواضيس ولسف 

إذشاف وضا ش د  أماـ أننااسؿ الارط يالس اؾ  ا الت عنر لما قهدر المتعاقدنفا و ما 
ل ا اعتنادا لنص    ن  وجب ت عنر الاؾ ت عنرا نلدـ مهليس المؤمفاروط  المؤمف ميت ردا 

مف توجن  المذسورا و التالا شلإ الارسس د ا التعونضات المعتي س وها د عات  5المادة 
   %.   75ال روض  نعس 

 تمميب الشرط الخاص  مى الشرط العاـ -2     
                                                 

)إف ت دنر الطا ا التعع ا للاروطا ن نتميور ن يوؿ تعرنؼ  13/93 ااورو امف توجن   4/2تنص مادة  - 1
الموضوع الرئنعا للع دا ون يوؿ التتـؤ  نف الممف وااجر واللدمات أو اااناء المو ورة  الم ا ؿا إن أف تسوف هذر ال نود 

 ميررة  هورة واضيس وم  ومس(
)L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du 

contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une  part, et les services ou les biens à 

fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et 

compréhensible( 

Art 4 /2 directive no 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, journal officiel des communauté 

européennes. n L95./29 délivré 21.4.1993 P 3 
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مف  ع  اا يدث سمنرة المط وشس مي  أو ع ب اننتاار الواعا للع ود النموذجنسا         
 ا قانوف  عواءوضا قنود  ا هذا المجاؿا  إلإجار المؤمف ل ـ مما يدا المارع ؼ تي التععو 

 إلإ ا  عض الاروط  اإليالسف منا شلإ المؤمو قانوف يمانس المعت لؾا  ينث ني  أوالتممنف 
ضرورة وجود  و 1 اسؿ واض ا االر  عض الاروط  إ رازالع د المط وعا وسذا ضرورة 

ن س الماسؿ   2ا تاسؿ لطرا شلإ  التزاـ المؤمف ل اات اؽ لاص  ا  عض الاروط الت
طرح  ا ال ضاء  ا يالس وجود ارط لاص نتعارض ما ارط شاـ مط وع  ما هو ني 

  ؟الميرجو 
تلتلؼ قاشدة تولنب الارط اللاص شلإ الارط العاـ المط وع شف قاشدة ت عنر         

ما ن تيع ور دائما  دو اروط المط وشس مي الع د  ال يث شف الننس الي ن نس للمتعاقدنفا  ع ب أف ال
شف ننس ااطراؼ المياترسسا لاهس وأف وضع ا نتـ  هورة من ردة مف ق ؿ الطرؼ ال واا 

ما مهالي  ومنا ع  اللاهسا  ت نمسف التعرؼ شلإ ننس الطرؼ  نتتءـوشلإ نيو 
اللدمسا وشلإ الوالب ن  أورند اليهوؿ شلإ العلعس الع دا  المعت لؾ ني  إ راـالضعنؼ شند 

ل ت   ط نعس الياؿ ن ني  3اشلإ اارج  لـ ن رأر ان نعلـ ما هو مضموف نموذج الع دا 
تمنز  ااءا و ال ا ما ترد طونلس ومع دةا نن  ان  الضعنؼالارط المط وع انت ار الطرؼ 
                                                 

ياتـا أنمف طارؽ مساا ال وة الملزمس للاروط ااييادنس التيرنر  ا الع دا مجلس الي وؽ والعلـو ال انوننسا  منهور - 1
 397ص  ا 2009 عنس ا1جامعس  ا ؿا العراؽا شدد

ض ومن س التوطنس المؤقتس ما ش د التممنف ر اتتع أفن س الماسؿ نطرح  ا يالس تعارض ومائؽ التامنفا   د نيدث - 2
ا و ا هذا المجاؿ وضا ال ضاء ال رنعا قواشد نمسف انهتداء   ا شند ت عنر الومائؽ المتعارضسا  ا ياؿ   اء الن ائا

 الاؾ وشدـ الوهوؿ لننس الي ن نس للمتعاقدنف: 
 لنعلس الع د المعلمس للمؤمف ل  شلإ يعاب تلؾ التا نيت ظ   ا المؤمف ااولونس -
 الاروط الوامضس إشطاء ااولونس للاروط الواضيس شلإ -
 إشطاء ااولونس للاروط المستو س  لط الند شلإ الاروط المط وشس-
 س شلإ الاروط العامس شند التعارضإشطاء ااولونس للاروط اللاه-
  اء الضماف لاروط   ااولونس -

 293أنظر ميمد ال نناا مرجا عا ؽا ص 

 1ا شدد16مواج س اروط المجي س  ن اا مجلس الي وؽ السونتنس عنس أيمد ش د الريماف المليـا نماذج الع ود ووعائؿ  - 3
 274صا 1992مارسا 
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 لط الند  ستب  ستا س هونرة لاهس  ا التممنفا و ا الم ا ؿ   ف الارط المستوبوسذا تي 
ااطراؼ  إلن ل ت نتمنز شف الارط المط وع  نظ ر  وضوح وسمن  دلنؿ شلإ الع دا وآلنا ني 

ا وهذا  ن  شند توقنا الع دا ولذلؾ نط ؽ ال ضاء الارط اللاص المستوب شلإ الارط العاـ
 1 . ائدة أسمر  النع س ل  أوي ؽ مهليس ساف الارط اللاص ني  إذايمانس للمؤمف ل  ط عا 

اف هذر  وقد ن ضت ميسمس الن ض ال رنعنس قرار هادر شف ميسمس انعتئناؼ         
 إلإـ ؼ التا توجب ت عنر اروط الع د  النظر  1161المادة  إلإة ألطمت  انعتناد االنر 

لإ عض ا  عضا و  الع د سويدة متساملس  ع ب شدـ تط نؽ الارط الملطوط الذا ن ضا  ا 
 2الضماف ااعاعا. ش د توعنا نطاؽ الملاطرا التا نوطن ا 

 التفسير المكسع لمعقد التمميف -3 
يمانس الطرؼ الميذشفا  إلإالت عنر الواعا لع د التممنف هو الت عنر الذا ن دؼ        

شف الطرن س الير نس   ان تعادون وـ هذا الت عنر  ا أعاع  شلإ العدالس ويعف الننسا وذلؾ 
إع اط اليؽ  ا التعونض اقؿ ااع ابا ونسوف الت عنر الواعا  إلإ ا الت عنر والتا تؤدا 

  ع اط اليؽ  لع د التامنف نجرا شلإ يعب ننس الطر نفا إذ ن نت ؽ وهذر الننس اليسـ
 لمجرد التمعؾ  الاسؿا إذا ساف ال دؼ قد تي ؽ  ال عؿ ولـ نليؽ الارسس أا ضرر.

مف  نر الم  وؿ العماح للمؤمف  التمعؾ  ع وط اليؽ  ا التعونض مماؿ ذلؾ 
للتللؼ شف عداد ال عط  ا المنعادا ما المطال س  ااقعاط التا يلت ولـ تيعددا  نع ط شف 

ونر   عض ال   اء أف  نعطا ل   ا مواج س المؤمف ل  سؿ الي وؽاالمؤمف سؿ التزاـ و 
 3الت عنر الموعا لع د التممنف لـ نعد ل  دور  ا ضؿ التنظنـ التارنعا الدقنؽ لع د التممنف.

 التفسير ال يؽ لم مكف الشركط التا كرسيا القانكف -4 

                                                 
  230هاننس ميمد شلا   ن ا مرجا عا ؽا ص- 1
2 -Cass civ 10/1/1958   231شند مرجا ن ع ا ص  إلن ماار 
 113أيمد شلا للنؼ العونداا مرجا عا ؽا ص  - 3
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شانت  وذلؾ  ا  اإلذشافشمؿ ال ضاء شلإ يمانس الطرؼ الضعنؼ  ا ش ود          وا 
العامس التا اعت ر انجت اد شلن ا  اعتلدـ  والم ادئت ضا    ال واشد ال انوننس  يدود ما

جد سا نمنا قاشدة الت عنر الضنؽ لاروط الع د المنظمس قانوناا اف التنظنـ ال انونا وي 
 1ال وا مف أف نيعلور قدرات  ل عؿ ما نااء.

ت عنرا ضن ا  لإ ت عنر اروط الع وط وانعداـ الضمافولذلؾ درج ال ضاء ال رنعا ش      
لمهليس المؤمف ل ا اف ال انوف أياط ا   نود شلإ المؤمف ايترام اا و التالا أا  موض 

 امضس  نر مستو س  يروؼ  أو نر ميددة  أو  ا هذر الاروط  ع ب سون ا جاءت شامس
  2.لسوف  موض ا مانا مف الت عنر    طال اجد  ارزةا نيتـ اليسـ 

أن  "" إذا ساف  1989مارس  30وجاء  ا قرار لميسمس الن ض ال رنعنس  تارن        
 أفالتممنف شلإ سؿ الملاطر نضمف ااضرار التا تليؽ  العنارة   ف الع د سذلؾ نجب 

 إلإيسمس و ذلؾ للهت المشلإ معؤولنس العائؽ تجار الونر  اإلج ارانامؿ سذلؾ التممنف 
 إلإمف لتؿ الهنا س المعن س للع د   اإلاارةا لـ ت ـ ان المعؤولنسا  ااع ارتيمنؿ وسالس 

 إلإمر انت ار الز وف لـ تي  وأن االمن ولنفا  الاصاعتمناء  ااف اا آلاأا تيدند للضماف ون 
 3ش د تامنف تسمنلا"" إ راـضرورة 

  ذا ورد  ا ش د وشلإ ع نؿ المماؿ و ا ما نلص ال ند المع ا مف المعؤولنس        
ن ضا   ش اء ارسس التممنف مف معؤولنت ا شند ارتساب المؤمف ل  لطم   ف  التممنف ارط

مف  اإلش اءال اضا ن ـو  ت عنر هذا الارط ت عنرا ضن ا  نعت ر أف ما قهد من  هو 
تنص المادة  إذمف المعؤولنس شف اللطم الجعنـ  اإلش اءالمعؤولنس شف اللطم العمدا ولنس 

شلإ "نلتـز المؤمف تعونض اللعائر وااضرار ...الناتجس شف لطم  الجزائرا ؽ تامنف 12
 نر متعمد مف المؤمف ل " ا نجد أف النص لـ نيدد نوع اللطم مما نعنا سذلؾ  م  وـ 

                                                 
 272أيمد ش د الريماف المليـا مرجا عا ؽ  ا ص  - 1
 285ميمد ال نناا مرجا عا ؽا ص  - 2
 285ن ع ا ص   - 3
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يالس  ش وايتناؿ ن  أماـعنه    الملال س ان  ن نجوز تعونض شف اللطم المتعمد اننا
مما  درجت ورشونس  ت نيدد النص  إهماؿدرجس اللطم الناتؤ شف  و أمانجوز التامنف شلن اا 

 إنو التالا يهر المارع ااتراط المؤمف شدـ الضماف نجوز التعونض شف اللطم الجعنـا 
   1مانس واععس للمؤمف ل .العمدا دوف اللطم الجعنـ ن دـ ي  ا اللطر

ف لميسمس الموضوع سامؿ العلطس الت دنرنس  ا ساؼ مدلوؿ اإلرادة  ارط أف تيع ب       وا 
يسم ا  مع اب واضيس وم نعسا ونعد تع نب اليسـ واننيراؼ شف ننس المتعاقدنف مف 
معائؿ ال انوفا نلضا لرقا س الميسمس العلنا وقد أقرت هذر االنرة سمنر مف الم ادئ 

هم ا "إف تسننؼ الع د مف ق ؿ ال ضاة ملال ا إلرادة المتعاقدنف هو  لهوص هذا الموضوع أ
" وأنضا "ضرورة إقامس قضاء ميسمس الموضوع شلإ أع اب عائوس  مما س تجاوز  ا العلطس

  2ن تتنا إ ما نهوص الع د ون تلرج شما تيمؿ ش ارت ".
ا   د   ص  ن ا يالس وجود ني  اعتسماؿ الع د أن  نمسف لل اضا االنرونانر  ا      

 يساـلج ل ـ  اا أوستمؿ الجوانب إما لع و وقا  ن  المتعاقدوف نيدث أف نمتا ش د  نر مي 
لص أف نتوقا سؿ  ت نعتطنا أا ا لعدـ ل رة لدن ـا أوال انوننس التا ترشإ ممؿ هذا الع د 

شندها لل اضا المعروض شلن  النزاع أف نعتسمؿ الع د   3تعاقداف والمارعاااء ن عنما المي 
 إلإم   نلجم ال اضا نظو ال واشد التا تيسم    ف لـ نسف للع د نهوص قانوننس تي  إلإ اللجوء 

ولممؿ هذا التدلؿ الواجب مف طرؼ ال اضا عند قانونا  العرؼ الجارا وم ادئ العدالسا
 لع د ط  ا لما ااتمؿ شلن  و يعف ننس ." نجب تن نذ ا ج ؽ ـ 107نتممؿ  ا نص المادة 

أنضا ما هو مف  نتناوؿون ن تهر الع د شلإ إلزاـ المتعاقد  ما ورد  ن   يعبا  ؿ  
 4."انلتزاـعتلزمات  و  ا لل انوف والعرؼ والعدالسا  يعب ط نعس مي 

                                                 
  91ا وانظر مهط إ ميمد الجماؿا مرجا عا ؽا ص 259هاننس ميمد شلا ال  ن ا مرجا عا ؽا ص  - 1
  79يويو نمننسا مرجا عا ؽا ص  - 2
 209آنف  ننا ننتا مرجا عا ؽا  ص  - 3
 61يويو نمننسا مرجا عا ؽا هامش ص - 4
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)أف الع د ن نيلـز  ما جر  التع نر شن  ويعب   رنعا شلإؽ ـ  1135ونهت المادة     
نما أنضا  النتائؤ التا نعطن ا   ال انوف للمطلوب يعب ط نعت ( أوالعرؼ  أو اإلنهاؼوا 

" أف مهدر  17/1/1995وقد ورد  ا يسـ لميسمس الن ض ال رنعنس هادر  ا       
والعرؼ وال انوف ل ذر انلتزامات لنس   ط الع د  ؿ سا س النتائؤ التا ن رها اإلنهاؼ 

 1."انلتزامات ت عا لط نعت ا
ع ود لإ ها اعتسمانت  دنلسا وتلص الو قعمنف اا إلإال اضا  إضا اتوتن عـ        
ا التا وضا ال انوف نظاما ل اا وهذر ال واشد ال دنلس  ا أ لب اايناف ها لنعت المعماة

 دنلس شف عسوت ش دهماا ونمسف  الط ا يس  تسوف رجو عو  التع نر شف إرادة ال رن نف المي 
ون د لل اضا  ااعت عادها  ارط معاسسا  نر أن ا  ا يالس عسوت الع د تط ؽ  الضرورة

مف إشطاء الع د تسنن ا هينيا للتعرؼ شلإ النهوص المينظومس ل  يعب نتنجس التسننؼا 
  2.وسذلؾ تيعت ر ااشراؼ مف اإلضا ات  ال دنلس

آمرة هذر يدنمس الع د وتتعلؽ  يمانس الطرؼ  إضا اتلمانا ها ما ال عـ اأو         
عمس  التععؼ وانعداـ التوازف انقتهادا والع داا وهذر تو الضعنؼ  ا التعاقدات اليدنمس المي 

هدر مي  أومف النظاـ العاـ ون نجوز ملال ت ا وتسوف ملزمس للطرؼ واضا الع د  اإلضا ات
  اامف ـانلتزا -اواإللطارتـ شإل ا ـانلتزا-:مؿ هذر اإلضا ات  ا ا وتتماإلنجاب
ا هذا ما نظم  3النهنيسا يعف الننس والم س  ا المعامتت.   عداء ـانلتزا -والعتمسا

المتعلؽ  يمانس المعت لؾ وقما الوش من ا  03-09المياروع الجزائرا  ا  هوؿ قانوف 
مف  16إلإ المادة  13ا تداء مف المادة   هؿ ننضـ إلزامنس الضماف واللدمس ما  عد ال ناا

                                                 
 ا ورد سما نلا 717قرارا مذسور شند مهط إ العوجاا مرجا عا ؽا ص  - 1

-Css Civil 17janv 1995 JCP.)) Les obligation des parties ne trouvent pas leur seule source dans le 

contract conclu mais comprennent  également  toutes les suites que léquité, l usage ou la loi donnent a 

l obligation d aprés sa nature (( 
)همت أيد ال رن نف ن   127رقـ  1998اذار  24وقد يسمت الور س المدننس ااولإ لميسمس الن ض ال رنعنس  ا يسـ - 2

  210تا مرجا عا ؽا هامش ه يس  ننا نن أنفنمسف أف نعاوا شدون شف نص  دنؿ ( امذسور شند 
 وما نلن ا  212أنف  ننا ننتا مرجا عا ؽا ص  - 3
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وما نلن اا و هؿ لاص  17ن س ال انوفا  و هؿ لاص   لزامنس إشتـ المعت لؾا المادة 
وما نلن اا  4مف المادة  ا تداء  لزامنس أمف المنتوجات ومطا  ت ا لاروط العتمس والهيسا 

امات الس نلس  يمانس هذر انلتز  تن نذوقد نص المارع شلإ ش و ات هامس تس ؿ ضماف 
ا وهذا تط نؽ شملا لم دأ النظاـ العاـ انقتهادا و الطرؼ الضعنؼ  ا التعاقد

انجتماشاا و التالا  نهوص ملتلؼ قواننف يمانس المعت لؾ تتدلؿ إج ارنا  ا الع ود 
   1وتعت ر مف النظاـ العاـ ن نجوز ملال ت ا.

الذا نيدد ال واشد  02-04انوف  ا نهوص ق اون س المتيظات تماما نجده      
المط  س شلإ الممارعات التجارنسا ينث نهت  هول  شلإ انلتزامات الواج س تجار 

 اإلشتـتي نؽ ا ا نس الممارعات التجارنسا لاهس  إلإوالتا ت دؼ  فالميتر ن أوالم نننف 
الممارعات التجارنس ـ ال اب المالث نزاهس اللدمسا ونظو  أو المنتوجوالاروط المتعل س   ااععار

وأيهإ العدند مف الممارعات التا اشت رها ال انوف  نر نزن س وسذلؾ  نر ارشنس لاهس 
ا ما انقتهادننفا واهـ  هؿ هو ال هؿ الميدد للممارعات التعاقدنس التعع نس ااشواف نف 

 تضمنف ال انوف ل اب سامؿ نيدد ش و ات هارمس جدا تس ؿ تو نر  نئس اقتهادنس نزن س
  2وشادلس تس ؿ يمانس متمنزة للمتعاقد الضعنؼ.

  اإلذ افيا حالة  تدخؿ القا ا لتعديؿ العقد: الفرع الثانا  
 ت تدخؿ القا اار مبرّ  أكال: 

                                                 
منػ   1ا  ونهػت المػادة نتعلػؽ  يمانػس المعػت لؾ وقمػا الوػش 2009 ن ػرا  25مػؤرخ  ػا  03-09أنظر ال ػانوف رقػـ  - 1

 شلإ "ن دؼ هذا ال انوف إلإ تيدند ال واشد المط  س شلإ يمانس المعت لؾ وقما الوش" 
ا ينث نهت المادة ارعات التجارنسمنيدد ال واشد المط  س شلإ الم 2004نوننو  23مؤرخ  ا  02-04أنظر ال انوف  - 2
منػػ  شلػػإ " ن ػػدؼ هػػذا ال ػػانوف إلػػإ تيدنػػد قواشػػد و م ػػادئ اػػ ا نس ونزاهػػس الممارعػػات التجارنػػس التػػا ت ػػـو  ػػنف ااشػػواف  1

 "انس المعت لؾ و إشتم  انقتهادننف و نف هؤنء والمعت لسنفا وسذا يم
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وها ش ود نضع ا ال رنؽ  1اإف أ لب الع ود  ا العهر اليدنث ش ود إذشاف        
 أووؿ شلإ اللدمس إذا أراد اليهالمعنطر شلإ العوؽ ون نعا المعت لؾ عو  ال  وؿ   ا 

نعاب شلإ هذر الع ود  التممنفا والن ؿا وما أوا سمعت لؾ لدمس اننترنتا العلعس الم دمس
تتممؿ  ا إنراد اروط ترشإ مهليس ال رنؽ الذا أملإ الع د  االم روضس شلإ المعت لؾ

وذلؾ الذا نع ا  الذا نيدو من ا أوولنس مهليس ال رنؽ اآللرا سال ند النا ا للمعؤولنس 
الذا نضا المعت لؾ  ا موضا  اامر المؤمف مف التزام  لمجرد لطم ارتس   المؤمف ل 

  2.ال رنؽ الضعنؼ الميتاج لليمانس تجار المعنطر شلإ الع د
و التالا إف ممارعس التععؼ لتوظنؼ م درات الع د  ما نلدـ مهليس طرؼ شلإ       

نتطلب ضرورة إشادة النظر  ا أداءات الع د نتنجس ممارعس هذا التععؼ  ايعاب آلر
إف اعتوتؿ ايد الطر نف ما ل  مف قدرة اقتهادنس ت وؽ ما لد  ولذلؾ لؿا ولنس لوجود الل

تيت وطمة  إ رام ف الع د تـ  رض اروط مجي س نجعلنا ن وؿ  م ن  مفالطرؼ اآللر وتمس  
 ا ش د  و ممرة التععؼ مف ق ؿ المؤمف هايب ال نمنسالتععؼا  عدـ التوازف الع دا ه

 3.التامنف
 السند القانكنا لتدخؿ القا ا ثانيا:

                                                 
 في دراسة منشورة بعنوان نظرة على الجوانب العديدة لتدخل القاضي في العقود ،     Pierre-Gabriel Jobinوقد شارض ااعتاذ  - 1

ايتؤ شلإ من  علطات لل اضا  التدلؿ  ا المضموف الع دا  يجس أضرار تهنب أيد المتعاقدنف  طرح إاسالنس ميورنس 
انعػػػت رار التعاقػػػدا والتوقعػػػات الماػػػروشس  نمسػػػف للميػػػاسـ الػػػد اع شػػػف اإلنهػػػاؼ شلػػػإ يعػػػاب إلػػػإ أا مػػػد سمػػػا نلػػػا : 
؟ و ػػنف أف الهػتينات الواعػػعس الممنويػػس لل ضػاة  التػػدلؿ  ػػا مضػموف الع ػػد ل ػا ممػػف  ػػاهض   ػا تضػػعؼ ال ػػوة لألطػراؼ

 ػا التعاقػد نتعػرض للتععػؼ  ػا اعػتلداـ العػلطس  عػ ب الملزمس للع د وتمنا انعت رار المعامتتا واآلف أن نجد أف الدائف 
 مدنف  اؿ  ا تن نذ التزام   لجم إلإ اندشاء  من  تعع ا. أنظر :

-  Pierre-Gabriel Jobin  , Coup d’oeil sur les multiples facettes de l’intervention du juge dans le 

contrat, Les Cahiers de droit, Volume 47, numéro 1, 2006, p 10 
  752مهط إ العوجاا مرجا عا ؽا ص  - 2
مهػػػر  ميمػػد مينػػا الػػدنف إ ػػراهنـ عػػلنـا التعػػلط انقتهػػػادا وأمػػرر شلػػإ التػػوازف الع ػػداا دار المط وشػػات الجامعنػػسا - 3

 163ا ص 2007
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جراء إنام م  وـ الارط التعع ا ووجوب  للطرؼ الضعنؼ  ا التعاقد لتو نر اليمانس     
مف ق ؿ ال اضا ميا ظس شلإ ي وؽ طر ا الع د ومنعا  أـرقا س شلن  عواء مف ق ؿ المارع 
وساف قد تضمف اروطا  اإلذشاف))إوذا تـ الع د  طرن س  110للتععؼا  ينث نهت المادة 

نع ا الطرؼ الميذشف من اا وذلؾ و  ا لما  أف أوأف نعدؿ هذر الاروط  تعع نس جاز لل اضا
  ت ضا    العدالس ون ا  اطت سؿ ات اؽ شلإ لتؼ ذلؾ((

ضا س       يمانس المعت لؾ  إلإالذا ن دؼ  02-04ؽ ـ هدر قانوف  110للمادة  وا 
 طتف  من  شلإ  29 دند  ال واشد المط  س شلإ الممارعات التجارنس  ينث نهت المادةوتي

)  دؼ يمانس مهال  المعت لؾ  التا نهت  من  30الاروط التعع نس وسذلؾ  مجموشس مف
للع ود شف طرنؽ التنظنـ وسذا منا العمؿ  ا  ااعاعنسوي وق  نمسف تيدند العناهر 

ملتلؼ أنواع الع ود   عض الاروط التا تعت ر تعع نس( ومف أجؿ ذلؾ هدر المرعوـ 
للع ود ما الاروط  ااعاعنس دا العناهريدو مي  2006المؤرخ  ا ع تم ر  306-06التن نذا 

 .التا تعت ر تعع نس
 أف اطلس  طتنا مطل ا شلإ  عد  الاروط التعع نس  ا ياؿ توا رها  ا الع د تي  رإف هذ        

ع نؿ المماؿ ن اليهر مما نعطا  م اشنل ا سا سا وها ورادة شلإ االر الع د  أيساـنتؤ تي 
يهرها  هورة مطل س   هذر الاروطا التا نهعب إ طاؿا ال اضا  لطس مرنس للتدلؿ  

 نف  التوازف  اإللتؿشلإ الهعند العملاا وذلؾ  عد تسن ن  لل نود التا نسوف مف امن ا 
 1.ي وؽ وموج ات طر ا الع د

ولذلؾ عنجد ال اضا الجزائرا ن ع  أماـ متمس أهناؼ مف الاروط التعع نس وها        
مف  5والمادة  02 -04مف قانوف  29  ا أن ا تعع نس ط  ا للمادة ن الاروط المهرح أو 

رة  دو وماننا الاروط التا عتنارها لجنس الاروط التعع نس ومالما اروط مي  306ا-06مرعـو 
الاروط  اطلس  يسـ ال انوف  ااولإ  ا اليالس  ا3/5يعب المعنار المادا لنص المادة 
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نمسف لل اضا ت دنر الطا ا  االنرتنفوأما اليالتنف  ا  طتن اوشلإ ال اضا تل ائنا اليسـ 
   1مف  ؽ ـ.  110ط  ا للمادة  إلوائ  أو تعدنل   إماالتعع ا للارط وال ناـ 

أعاس قانوننا  عان لل اضا للتدلؿ تل ائنا  ا ش د  ؽ ـ جزائرا  110و التالا تيعدو    
اإلذشافا والتهدا للاروط التعع نس أو اليد من اا يعب سؿ ش د وظرو   وم  وم  
اللاصا وال دؼ انقتهادا الذا نععإ إلن  المتعاقدا   دؼ هذا التدلؿ هو رد التوازف 

زالس هذا الللؿ ال س نر  نف المراسز التعاقدنس لطر ا الع دا إلإ منزاف العدالس التعاقدنسا وا 
الع د و التالا إش اء المؤمف ل  سطرؼ ضعنؼ مف إم ات اله س التعع نس للارطا ذلؾ أف 
ت دنر التععؼ ها معالس واقا تعت ؿ ت دنرن ا مياسـ ااعاس ون تلضا لرقا س ميسمس 

      2الن ض.
 مدل ا تبار تدخؿ القا ا مف النظاـ العاـ الحديثثالثا : 

تعد قواشد يمانس المعت لؾ ها قواشد مف النظاـ العاـ انقتهادا الياما للمهليس       
 طتف الاروط الملال س ل ذر المهليس لنس   ط    مارةنعم   االنرالجماشنس   ذا الم  وـ 

آلرنف ل ـ مهليس  ا  أالاصمف ق ؿ  أنضامف ق ؿ ال رنؽ الميما م اارة   ا ولسف 
نعود لل اضا إذا ما توا رت  أف أولإنس المعت لؾ ا و التالا مف  اب مايا سجمعنات إمارت 

الطا ا التعع ا لل ند مف تل اء ن ع ا ولسف ما  إمارة الم امسالمهليس الجماشنس  ا الدشو  
ش وا مف ال ضاء  اعتمناء  إمارت مراشاة م دأ وجاهنس المياسمس  النظاـ العاـ الياما ن نمسف 

   3قواشد اليمانس الجماشنس  ينث ن ترض أف نمرها ال اضا تل ائنا.
ضرورة انشتراؼ لل ضاء  إلإ  ناد شسس ما ع ؽ و إلإإن أن  اتج   عض ال           

 ا  اإلش اء مف الاروط التعع نس مف تل اء ن ع ا  مناع س نظرر أوالتعدنؿ  إمارة علطس 
اروط التعع نس ااورو نسا  الدشو   ع  الع د شلإ  رار  عض التارنعات  أودشو  تن نذ 

                                                 
  181اوقا  ناعاا مرجا عا ؽ ا ص  - 1

 266ص  عا ؽاا  اننس ميمد شلا ل  ن ا مرجا 155مي وظا مرجا عا ؽا ص  لعاب - 2
  264هاننس ميمد شلا   ن ا مرجا عا ؽا ص - 3
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 إلإا ااولإيعب ما ت دـ تتعلؽ  النظاـ شاـ ذا ط نعس ملتل س   و يمائا ن دؼ  الدرجس 
 إلإيمانس المعت لؾ الطرؼ الضعنؼ  ا الع دا ولسن   ا الوقت شنن  توجن ا ن دؼ 

ال اضا نملؾ سامؿ اليؽ لت رنر  أفا ونر  الدستور العن ورا ا عستوجن  وض ط عناعس المن
ساف الارط تعع ا ون مع ب لميسمس الن ض شلإ ت دنررا وهو  ا ذلؾ  نر م ند  يد  إذاما 

 1لس.ت تضن  العدا معنف عو  ما
 إشتفقرارات ميسمس الن ض ال رنعنس والتا  دأت  ا  أهـو ا هذا المجاؿ ومف      

ينث قضت الميسمس  مف ) العمؿ ال انونا  1989 ن را  25 طتف ال نود التعع نس قرار 
مف مرعوـ  2المادة  أيساـاراء  نلـ تهونر مـ تظ نرر ندلؿ ضمف نطاؽ  إلإالذا ن دؼ 

ا  تسوف الميسمس م اولسنظ ر  ا جزء من  ش د  نا و ا جزئ  اآللر ش د  ان  1978 آذار
شت ار ال ند المدرج  ن   ندا تعع نا  يعب المرعـو العا ؽ ذسررا ول د ن أشادت تهننؼ الع د

اشت ر ال اضا ااعاس شف يؽ  مف  ندا مع نا مف معؤولنس ضناع  نلـ عيلوـ لميلت ر تظ نرا 
نو ر من عس م الوا  ن ا لملتـز التظ نر نظرا لموقع  انقتهادا الذا  ان نيعت ر تعع ناا 

 شلإ شمتئ ..(( مف  رض إرادت  نيمسون 
ال نود التعع نسا     طاؿيا  ا انجت ادات  ال رنعنس   نما نتعلؽ تمرجي ولسف ساف هناؾ        

 إلإ 2اوا  طال لعدـ وجود نص قانونا هرن  نعطا لل اضا هتينس ت دنر الارط التعع ا 
                                                 

ا ون وؿ الدستور ش د ال تاح ش د ال اقا ) شلإ أف أهـ اايساـ التا نعت دؼ  76ميمد  ودالاا مرجا عا ؽا  ص - 1
وهذا يسـ لطنر لص المارع    ش ود ؽ ـ مهرا  149لمادة ال انوف   ا يمانس الطرؼ المذشف هو ما جاء  ا ا

اإلذشافا ولوؿ  م تضار لل اضا علطس إجراء تعدنؿ  ا اروط ا التعع نسا  ؿ إهدارها إذا اقتضت مهليس الطرؼ 
 ونس المذشف هذا اامر وذلؾ  ا ينف أن  و  ا لل اشدة العامس ن تهر دور ال اضا  النع س إلإ الع ود شلإ مجرد ت عنرها 

إشماؿ يسـ ال انوف  ن ا (( ا وهو ن س رأا ش د المنعـ  رج الهدة و ش د المنعـ ال دراواا أراء ماار إلن ا شند لعاب 
  250ا ش د الرزاؽ العن وراا مهادر انلتزاـا مرجا عا ؽا ص  154مي وظ ا مرجا عا ؽا ص 

لػػـ نتلػػػذ موق ػػا واضػػػيا مػػػف عػػلطس ال اضػػػا تجػػػار  ػػػا  رنعػػػا   1995)) قػػػانوف  ن ػػرا  اػػوقا  ناعػػػا أف ااعػػػتاذونػػر  - 2
علػف الطػا ا التععػ ا لاػرط مػا  ػا  نػاب ني  أفالاروط التعع نسا ر ـ أف ميسمس الن ض ال رنعنس قضت  من  نمسف لل اضا 

ا ينث نس ا انعتناد شلإ أيساـ المادة  وهذا ال ضاء لػـ نػمتا د عػس وايػدة  ػؿ مػر  مرايػؿ  1978مف قانوف  35أا مرعـو
التػا قضػت  1-132نمسػف اعػتلتص ذلػؾ مػف ال  ػرة الماننػس مػف المػادة  إذ عس   د جػاء تلمنيػا مػـ ضػمننا مػـ هػرايسا متتا

 ػمف  هػرويت االت 1-132 مف العلطس الممنويس لليسومس لتعننف الاروط التعع نس ها التنارنس ميضسا وسذلؾ مف المادة 
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 أنار 14الهادر  ا  Lothior ا قرار أف يعمت ميسمس الن ض ال رنعنس الموقؼ 
أف  ندا مع نا مف   ا سانت شلإ يؽ ااعاسينف اشت رت  موج    ميسمس  "" 1ا1991

نو ر مهليس م الوا  ن ا لميلتـز  ان لوـ لملت ر للتظ نر نيعت ر تعع نا معؤولنس ضناع  نلـ عي 
نت نف مف  اشلإ ز ائن "" إرادت موقع  انقتهادا الذا نيمسون  مف  رض  إلإالتظ نر  النظر 

رار أف المن عس الم الت  ن ا لمهليس ايد طر ا الع د تمتا مف موقع  انقتهادا هذا ال 
 2شلإ الطرؼ اآللر  ا الع د.  إرادت ال وا الذا نمسن  مف  رض 

جد أو ال انوف العاـ   د  إلإون  1978قانوف  إلإال رار العا ؽ لـ نعتند ن  إفو ما         
هتينس  ال ضاء للنظر  ا الاروط   م دأاعور لد  ال   اء  مف الميسمس العلنا هريت 

ا وقد  إ طال ا التعع نس و شند انقتضاء يتإ ولو لـ تسف ممنوشس عا  ا  موجب مرعـو
التنظنمنس  نما نتعلؽ   ذر المعالسا إذ وعا  ا مضموف هي  هذا ال رار ت هنر العلطس 

                                                                                                                                                         

ال ائمػس الملي ػػس   ػػانوف انعػػت تؾ هػػا قائمػس  ناننػػس  نػػر يهػػرنسا وهػػذا مػػا نم ػد لل ضػػاء  التػػدلؿ (( اػػوقا  ناعػػاا مرجػػا 
 755وانظر مهط إ العوجاا مرجا عا ؽا ص  178عا ؽا ص 

 أا نػػص شػػاـ مػػف آومػػا نؤلػػذ شلػػإ ال ػػرار أنػػ  لػػـ نملػػذ سمعػػاس قػػانونا أا نػػص لػػاص سنهػػوص يمانػػس المعػػت لؾ  - 1
ؽ ـ ؼ ولسنػػػ   ػػػا الوقػػػت ن عػػػ  نعتاػػػ د  اػػػروط ال نػػػد التععػػػ ا  1134سػػػنص المػػػادة  ال رنعػػػانهػػػوص ال ػػػانوف المػػػدنا 

اقتهػادنا وتػو نر من عػس م الوػا  ن ػا لػ  مػـ نعت ػر  ااقػو لج س  ػرض الاػرط مػف ال رنػؽ  1978المنهوص شلن ا  ا قانوف 
 44ال ند  نر مستوب .رنما  رج مساا مرجا عا ؽا ص 

 د النص ال رنعا لمللص ال رار ساآلتا ور - 2
Cest a bon droit qu un tribunal dinstance décide que revet un caractére abusif , et doit etre réputée non 

écrite, la clause figurant sur un bulletin de dépôt de diapositives exonérant le labortoire de toute 

responsabilité en cas de perte des diqpositives, une telle clause procurant un avantage excessif a 

lentrepreneur déapositaire, celui-ci, du fait de saposition économique, se trouvant en mesure de 

limposer asa clieutéle 

ونػػر  أف الواقػػػا  352ايا ايمػػػدا مرجػػا عػػػا ؽا ص ا وانظػػػر ر ػػ757مػػذسور شنػػد مهػػػط إ العػػوجاا مرجػػػا عػػا ؽا ص 
ال وة تتممؿ  ال ا  ا قوة العنطرة ال ننس والت ننػسا التػا تيمسوػف الميتػرؼ مػف  ػرض اػروط  التععػ نسا وانػ   أفالعملا نساؼ 

ير تػػ ا ودارس لمػػد   إطػارميتػرؼ   ػػو نعػرؼ الي ػػوؽ وانلتزامػػات المترت ػس شػػف الع ػػدا ونعػرؼ مػػا نجػػرا شلنػ  العمػػؿ  ػػا 
ياجس المتعاقد وقدرات  ولدن  مف الوعائؿ ما نمسن   سؿ دقس تيدند انلتزامػات التػا  اعػتطاشت  تن نػذها  ضػت شػف قدرتػ   ػا 
تيدند الاروط التا نعتطنا  رض ا شلإ مف نتعاقدوف مع ا ولذلؾ  الع رة  ا الت وؽ لنعت ال درة انقتهػادنس  يعػبا وقػد 

مػػارس  24طال ػت   لوػاء المػادة ااولػػإ مػف المرعػـو التن نػػذا الهػادر  ػا  إذس اػرسات تػامنف  رنعػػنس سػاف هػذا يجػس للمػػ
اروط ش ود التممنف لـ تسف م روضس شف طرنؽ تععػؼ الت ػوؽ انقتهػاداا وقػد اشت ػر مجلػس الدولػس  أفا معت رنف 1978

نقتهػػاداا ون نمػن   الضػػرورة منػػزة  اياػػس أف الاػػرط ن نظ ػر  ػػا سػػؿ أيػػواؿ التععػؼ  ػػا الت ػػوؽ ا 1980 ػا قػػرارر عػػنس 
 مجلس الدولس ق ؿ ضمننا طرح ارسات التامنف.  أفانشت اد  إلإللميترؼا وهذا نؤدا 
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قهد من   اشلنس أس ر لمسا يس ال نود  ان  1978 ف ا  ا قانو ال اشدة المنهوص شلن
الميدود الذا وضع   ن  المارع ال رنعاا ما أسد شلإ  اإلطارالتعع نس   لراج ا مف 

 ا تعدنؿ الع ود المتضمنس  نودا  تدلؿ تارنعا   دؼ تسرنس اعت تلنس ال ضاء إلإالياجس 
   1.تعع نس
ؽ ـ نص آمر وملـز نتعلؽ  النظاـ  110نص المادة نهؿ إلإ أف  االنرو ا         

س ئلالعاـ انقتهادا وانجتماشاا ن نجوز للمتعاقدنف انت اؽ شلإ ملال ت  تيت طا
م ـ جدا ؽ ـ تعد تطور   110 المادة أف وا المادة آلرالمطلؽ مملما نهت شلن   ال طتف

رنس عرنا التطور  دورر مما نتع ب  ا سمرت ف منداف المعامتت التجا ا ال انوف المدنا ا
العلطس   تسرنس إنالذا ن نمسف مواج ت  شملنا  اامر االاروط التا نتضمن ا الع د
ممؿ التممنف نظرا اهمنس هذر الع ود  النع س  اإلذشافشلإ ش ود  الم اارة لل ضاء  ا رقا ت 

لتقتهاد وانعتممار ولتو نر اليمانس المطلو س للطرؼ الضعنؼ هذا ما ش ر شن  العمند 
اعتعماؿ  إعاءةالياهؿ دوف ت سنر ونوقؼ  اإلذشاف)) شندما نمنا المارع رن نر   ول  

ن لر نعتسمال  شمؿ ال انوف  فأ سرة العلطس التعاقدنس ونمسن   أعاساليؽ  ان  ندا ا شف 
 2.المدنا((
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 :الثاناالباب 

ا ؽ ػػػسفيا يا كثػػػا تعػػرطػػػف شػػػؤمػػػمكؿ المػػػبار حػػػيار ا تػػػمع 
 ريةػػزا ػػيف العػػممتػػال

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتما اعت تسا شلإ  إلإل د أد  تيوؿ المجتما المعاهر مف مجتما إنتاجا        
ا ومف  نف هذر ر شف تيسـ  ئس الميتر نف شلإ  ئس المعت لسنفع و انتاار ظواهر سمنرة تي 

الظواهر ظاهرة انتاار إدراج الاروط التعع نس  ا الع ودا عواء مف لتؿ ش ود اإلذشاف أو 
لم اوضس الل رة  ع ب ج ل ـ  دروب التعاقد و ف ا ا ينث أه   شدنمو  1الع ود النموذجنسا

                                                 
 9ا ص 2011العر نس ا مهرا  الن ضسأنمف ععد علنـ ا الاروط التعع نس  ا الع ود ا دار  - 1
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وأعرار اإلنتاجا و ع ب ما هـ شلن  مف الدوننس والضعؼ ضينس اعتوتؿ ااقوناء مف لتؿ 
التععؼ  ا اعتلداـ الاروطا ينث نيدللوف اروطا تيل ؼ مف التزامات ـ اللاهس وتزند 

 1 دوف م ا ؿ مف التزامات المتعاقدنف مع ـ.

ععإ  ما أوتا مف عنطرة إلإ تيدند  ا ش د التممنف وهو المؤمف نإف الطرؼ ال وا ك      
ال واشد العامس لل انوفا ون رض ال واشد  التا تي ؽ مهالي  وتن ص مف أش ائ ا ون لؿ أو 
نلوا ي وؽ الطرؼ الضعنؼا أو نزند مف أش ائ  مف لتؿ الع د النموذجا الذا نضع ا 

 2وما شلإ هذا االنر إن أف ن  ؿ ونوقا  ا المساف الميدد ل .

ت ضنلنس  تومف الاروط التا اشتاد المؤمف تضمنن ا ش ودر ما نيمؿ  ا طنات  منزا       
للمؤمف ن ن ا ل ا  ا جانب المؤمف ل  ما نوازن اا وتؤدا  النتنجس إلإ التتؿ واض   ا 
توازف الع د لهال  المؤمفا ومف أ رز هذر المنز التا نيهر المؤمف شلإ انيت اظ   ا مما 

اليانت التا ناترط المؤمف لن ع  الرجوع شلإ الونر ميع ب للضررا ما  نلؿ  توازف الع دا
ما عنتطرؽ ا هذا إمساننس اإلن اص مف التعونض إف أضاع المؤمف ل  دشوار تجار هذا الونر

التعع نس ا  ينث ن نف التتؿ توازف ش د التممنف  ع ب الاروط إلن  مف لتؿ هذا ال اب
وؿا ومف مـ ن نف أف إقرار اا  ا ال هؿ المعتمدة  ا ذلؾوالمعاننر  وأهـ آلنات معالجت 

  3.التتؿ التوازف الع دا ال هؿ المانااليلوؿ لهال  المؤمفا نعد تعع ا نعاهـ  ا 

 

 :األكؿ الفصؿ

 الختالؿ تكازف  قد التمميف بسبب الشركط التعسفية المعالعة القانكنية

                                                 
  240ميمد المياقراا مرجا عا ؽا  ص  إعماشنؿ - 1
  189ميمد ال نناا مرجا عا ؽا ص  - 2
 585ص  ا2009دستورارا جامعس شنف امسا ادراعس م ارنسد الذنن اتا اليمانس ال انوننس للمؤمف ل ا نأع - 3
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مف  70المارع الجزائرا التوج  اليدنث لإلذشاف مف لتؿ المادة   ننا عا  ا أف      
المتعلؽ  ال واشد المط  س شلإ الممارعات  02-04مف قانوف  3/4والمادة  اال انوف المدنا

 ينث اشت ر أف اإلذشاف ن ـو شلإ اروط م ررة مع  ا مف ق ؿ الموجب ن ت  ؿ  1التجارنسا
هو  04-02لذا أيدم  المارع  نف ال انوف المدنا وقانوف المناقاس والتعدنؿا إن أف ال رؽ ا

مف الموجب موضوش   نا « ميرر مع  ا»ؼ  ا هذا االنر اإلذشاف  من  ات اؽ أن  شرو 
علعس أو تمدنس لدمس ن نمسف للموجب ل  مناقات ا و التالا المارع رسز شلإ اإلذشاف 

ر مع  ا» المستوب  دلنؿ اعتعمال  ش ارة  مف الممسف تهور ش ود إذشاف ا ونس  ما أن « يير 
ونوشز هذا اامر ننتاار « اروط م ررة مع  ا»مملما اتج  إلن  ال انوف المدنا شندما قاؿ 

الع ود النموذجنس وسمرت ا  ا ملتلؼ نوايا اليناة م ارنس  ال ترة الماضنس التا هدر  ن ا 
  2ال انوف المدنا.

ع ود النماذج و ناب الم اوضس  امن ا  ع ب العتقات  الواقا اليالا نم ت اعتلداـ ال       
الع دنس السمن س وشدد الع ود وتسراراها والعرشس الضرورنس إل رام ا  اإلضا س إلإ مف نتولوف 
إ راـ سمنر مف الع ود هـ وستء ووعطاء تجارنوف  ا الوالب ن نملسوف علطس الت اوض 

ممنف يالنا  لنس مجرد اإلذشاف نع ب يوؿ مضموف الع ود وهذا ما ننط ؽ شلإ ش د الت
نز ت ضنلنس اروطا تعع نسا  ؿ تيول  إلإ ش د نمطا نموذجا مط وع مع  ا نيوا شلإ م  

    3.لهال  المؤمف

و التالا   ف ش د التممنف لـ نيطلا المؤمف ل   ميتوارا ولـ نتعاقد وهو شلإ  ننس        
 مضمون  الذا هينا مف إرادة من ردةا ولـ نعاهـ  ا تيرنررا ون نملؾ  ن  إن ممارعس لنار 

                                                 
ش د : سؿ ات اؽ أو ات اقنس ت دؼ إلإ  نا علعس أو  »»نلا  شلإ ما 04-02وف مف ال ان 3/4  ينث تنص المادة - 1

تمدنس لدمسا يرر مع  ا مف أيد أطراؼ انت اؽ ما إذشاف الطرؼ اآللر  ينث ن نمسف هذا االنر إيداث توننر ي ن ا 
 » ن . 

  امرجا عا ؽوانظر أنمف ععد علنـ ا ا  161ا ص مرجا عا ؽاوقا  ناعاا مواج س الاروط التعع نس  ا الع ودا  - 2
 28وانظر ا ععند ش د العتـا التوازف الع داا  ا نطاؽ ش ود اإلذشافا مرجا عا ؽا ص  14ص 

مجلس الي وؽ  االيمانس ال انوننس لعدنـ الل رة مف الاروط التعع نس دراعس    نس قضائنس م ارنسالمياقراا  إعماشنؿ- 3
  241ص  2006ا 4السونتنسا العدد 
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 الموا  س أو شدـ الموا  سا وسمنرا ما نسوف مر ما شلإ الموا  س لياجت  العرنعس للتممنفا هذر
الوضعنس تؤدا إلإ إاسالنات يتمنس تتعلؽ  انلتتؿ  ا التوازف الع دا لاهس انعداـ 
التسا ؤ والمعاواة  نف المتعاقدنف  ارسس التممنف تتمتا  موقا اقتهادا أقو  مف ال رنؽ 
اآللرا  نملا اروط  المعدة مع  ا شلإ المؤمف ل  الذا لنس  وعع   شملنا انطتع شلإ 

ا و  التالا عنتعرؼ مف لتؿ المط وشات واإليانت المتضمنس  ا الع دملتلؼ النماذج و 
الم يمنف الموالننف شلإ مضموف الارط التعع اا وهؿ اعتطاع المارع  رض يمانس نوشنس 

  1للمؤمف ل  الضعنؼ مف لتؿ تدلل   ا مضموف ش د التممنف؟. 

 عيؼأثر الشركط التعسفية  مى مصمحة المؤمف لو ال  األكؿ: مبحثال

 كؿ: المقصكد بالمؤمف لو ال عيؼ األ  مطمبال
 ماىية الطرؼ  ديـ الخبرة يا العقد  :الفرع األكؿ        

الم هود  الطرؼ الضعنؼا الطرؼ الذا تن ه  إما ال وة الجعمنس أو ال وة         
التلوؼ   مف الضعؼ نتض  مف لتؿ   Frediric leclerالمعنونس وقد اشت ر ااعتاذ 

 وذلؾ اع اب متعددة :  تعاقدنسالعتقس ال  يسـ ضعؼ أيد طر ا 
الجعمنس والن عنس سعدنـ ااهلنس أو ناقه اا أو إها س الالص  ن ص ال درات -1

  ا أو ن عا مرض  ش ل
أو الس اءة ما ياجس هذا الطرؼ  الل رة أو التجر س الت ننس سن ص انعداـ ال درات -2

 لللدمس أو العلعس مما نعرض المعت لؾ لو ف الم نا.
توازف  نف أطراؼ العتقس التعاقدنس  يسـ الظروؼ انقتهادنس وانجتماشنس  انعداـ  -3

  2ايدهما.
تسار والطرؼ الضعنؼ  ا ش د اإلذشاف ن نسوف ل  ال درة شلإ الت اوضا إما  ع ب اي-

ا وعواء ساف الضعؼ متممت  ا الياجس أـ الطنش أـ شدـ دمات الم دمسالعلاا أو الل
الل رةا  وجود أيد المتعاقدنف  ا مرسز أقؿ مف اآللرا نؤدا إلإ اعتوتؿ الضعنؼ مف 

                                                 
  16 ن  ا مرجا عا ؽا ص هاننس ميمد شلا  - 1

  11يمد ال ننا ا مرجا عا ؽا ص م  - 2
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إف ممؿ هذر الوضعنس تؤدا إلإ التتؿ توازف معر ا  نف طر ا الع د نت ع   اجانب ال وا
د ر إلإ:  1للطرؼ الضعنؼا«  ناالميترؼ أو الم»اعتوتؿ الطرؼ ال وا   وهذا مر 

 ج ؿ المتعاقد الضعنؼ  موضوع الع د أو  ال انوف نتنجس تعاقدر لارج التهاه . -
تاا   العلا واللدمات وتاا ؾ العروض والتع نتت الوهمنسا نتؤ شن  هعو س الوهوؿ  -

المتعاقد الوقت السا ا إلإ المعلومات الي ن نس يوؿ المنتؤ أو اللدمسا وسذا شدـ ألذ 
 للم ارنس  نف ملتلؼ العروض واروط المعروضس.

انتاار اإلشتنات المضللس والدشانس الم الت  ن ا  سمرة نياسؿ تووؿ وعنطرة شلإ  نر -
 2الم نا أو المعت لؾ.

إ أعاس اعتلداـ الع ود النموذجنس وان راد المنتؤ  تيرنرهاا ممؿ الع ود الم رمس شل انتاار -
الع دنس االر  التا تعد  مما س اروطا شامس دات ش دنس مويدة النماذج أو الاروط معتن

للع ود تط ؽ شلإ جمنا الع ود اللاهس التا نع دها الم نا ني اا  ينث تاسؿ هذر 
لطورة  ا أن  ننظر إلن ا س انوف شاقدن اا  تتولب شلإ « الع د اإلطار»الاروط العامس أو 

ل انوف المدنا سوف ال ضاء ن ترض أن ا تع ر شف اإلرادة الي ن نس ال واشد التسمنلنس  ا ا
  3للمتعاقدنف  اسؿ أ ضؿ مف ال واشد التسمنلنس.

ذا ساف اإلنتاج الضلـ والتوزنا السمنؼ ن رضاف اعتعماؿ ش ود نماذجا   ف تنظنم ا  وا 
والهناشس اايادا الجانب مهدر إعاءات اعتعماؿ لطنرةا وسما نيظ ت رنر لور س التجارة 

 ا  ارنسا)نمسف أف نعت ند مييرر ش د مط ؽ  اسؿ مويد شلإ شدد س نر مف المتعاقدنف 
مف ذلؾ لسا ندلؿ اروطا تل ؼ مف التزامات  اللاهس وتم ؿ  دوف م ا ؿ التزامات 

 4المتعاقدنف مع  (
عا و التالا الطرؼ الضعنؼ  ا الع د هو شدنـ ل رة ونعر   ااعتاذ ش د ال اعط جمن      

سما نمسف  5«الذا ن تتو ر لدن  المعلومات التزمس  النع س إلإ الع د الذا تـ إ رام  »أن 
                                                 

  18ا مرجا عا ؽا ص ميمد ميا الدنف علنـ ا وانظر 20أنمف ععد علنـا مرجا عا ؽا ص  - 1
  205 اننس ميمد شلا   ن ا مرجا عا ؽا ص  - 2
  92ا تسونف الع دا مرجا عا ؽا ص ؾ  نعتافجاا وانظر 242إعماشنؿ المياقراا مرجا عا ؽا ص  - 3
 98جاؾ  نعتافا مرجا عا ؽا   ص  - 4

 ا 1996ن ضس العر نسا ال اهرةا شلإ اروط الع دا دار الا ؤ  نف المتعاقدنف ا أمر شدـ التسيعف ش د ال اعط جمنعا- 5
 93ص 
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تيدند شدنـ الل رة الذا نيضإ  اليمانسا  من  الجاهؿ الذا ن ترض أن   نر مطلا شلإ 
أعرار التهننا ون شلإ م ارة التج نز  ا ال نا والت دنـا ون ترض ا ت ارر إلإ الم ارة  ا 

اوضس وا  راـ الع ودا ون نعرؼ الي وؽ وانلتزامات التا تترتب شلإ الع دا ومف الع ؿ الم 
اعتوتل  و  ن ا وهذا ما ا ترضت ال واننف اليدنمس وال    وال ضاء توا رها النـو  ا المعت لؾ 

 1أو  نر الم نا  ا مواج س المنتؤ أو الميترؼ.
سما نمسف اشت ار الم نا الذا نتعاقد  ا  نر مجاؿ التهاه  شدنـ ل رة وطرؼ        

ضعنؼا سهايب مؤععس اقتهادنس ملتص  ا مجاؿ الزجاج نرند أف نتعاقد ما ميترؼ 
 ا مجاؿ سامنرات المراق سا أو نرند ش د تممنف اامؿ شلإ مهنع ا   الر ـ مف أف هذا 

لؾ إن أف الت وؽ ال علا للمتعاقد النظنر ول رت ا وسذا المتعاقد م نا ميترؼ ولنس  معت 
يالس الضرورة وما ت تضن  عرشس المعامتتا يولت هذا الم نا الميترؼ إلإ م نا 
ضعنؼ أو  عنط  الم ارنس ما قرنن   ا التعاقدا وقوة هذا االنر ها قوة العنطرة ال ننس 

ط الملتص  ا مجاؿ الزجاج قد نطلا  الم نا ال عن والت ننس أسمر مف أف تسوف اقتهادنسا
شلإ ملتلؼ اروط التممنفا إن أن  معتينؿ اعتنعا   لت اهنؿ الاروط وملتلؼ اآلمار التا 

  2قد تنتؤ شف تعاقدرا وأيواؿ الع وط والتعونض واللطر وت اقم .
 تمميف: ماىية الطرؼ ال عيؼ يا  قد الالثانا الفرع      

نجد انط اقا س نرا لما أوردنار عا  ا شلإ  المؤمف ل   ا ش د التممنفا  نجد أف سؿ          
 اا  اروط جد مجي س وتعلطنسشملنات التممنف نيسم ا ش ود نموذجنس نمطنس معدة مع  

 ع ب سمرة انتاارها وتداول ا  اسؿ واعا و اسؿ مويد  ا العوؽا سما ونتيظ شدـ قراءة 
                                                 

 251المياقراا مرجا عا ؽا ص  إعماشنؿ- 1

الع ود  إطارا وقد  رقت ااعتاذة  نف الم نننف  ا 43ا التععؼ  ا الع ودا مرجا عا ؽا ص شنترا  وزار ا نناز - 2
أما الطرؼ  »م نا  عنط  » عمت الطرؼ الواقا ضينس ارط تعع ا  مهطل   «ش ود المعاومس» أو ااطراؼالمتعادلس 

تاذة مف م  ـو الم نا وطال ت وقد وععت ااع «الم نا الميترؼ »ال وا الذا ن رض تلؾ الاروط المجي س  عمت  
 الم نا ال عنط المذشف الذا  االنر يمانت  ولو ساف م ننا ملتها  ا ن س المجاؿ الذا نرند التعاقد  ن   عمت هذا 

نتواجد  ا ن س انيتراؼ والل رة  نر أن  مج ر شلإ التعلنـ  اروط المتعاقد اآللر   عؿ الضرورة للتعاقد ا أو لتعتعجاؿ 
 ا  ومتءت  ت اءس نظرا لما تملن  عرشس المعامتتا ولسف نر  أف هذا توعا زائد شف اللزـو اف هذا الملتص للتعاقد 

ت ننس معر نس واقتهادنسا وسما نعتطنا الم نا الل نر  إلمساننات ارف  المعت لؾ الضعنؼ المنعدـ ن ائنا تن نذ انلتزاـ ن تي 
انتداب ل راء لتعت ادة مف الع د  ااعتعماؿ ل راء وت ننات لتيرنر الع د وتضمنن  اروطا  للم نا الل نر المتعاقد مع 

   254ميمد المياقراا مرجا عا ؽا ص  إعماشنؿا وانظر  ند ملاطرر واروط  التعع نسوتين
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رودها  اللوس  نر لملتلؼ اروط الع د نظرا لسمرت ا وهعو س اعتنعا  اا وو  جؿ المؤمف ل ـ
ور المؤمف ل  أن  ميج ر قانونا شلإ التعاقد  عرشس لتعونس وضعنات وسذا اع اللوس الوطننسا

ف ملتلؼ أ ا سما أن  اائا  ا اشت اد المؤمف ل ـ رض ا ال انوف وااترط  ن ا التممنف
 ت دنر آمار هذر ال نود شلإ  ـال انوننس ن تعم  ل  ـوشدـ ل  رت ا الاروط الموجودة قانوننس

 المالا.  ـال انونا وشلإ مرسزه ـمرسزه
ف هناشس التممنف جد مع دة نشتمادها شلإ اإليهاءا ومما نزند هعو س          سما وا 

سات   م اا  اإلضا س إلإ الاروط ال انوننس وال ننس التا ن ـو شلن ا التممنفا سما أف ار 
التممنف ر ـ سمرت ا إن أن ا تيتسر ت دنـ اللدمس التممنننس وتويد لدمات ا ون نمسف اا ارسس 
تممنف التنازؿ شند تلؾ اليدود وذلؾ لتي نؽ شائد أشلإ مف الر  ا و التالا ن نعت ند المؤمف 

 1ل ـ مف التنا س المزشـو  نف ارسات التممنف.
ا س الظاهرا  نف ارسات التممنفا إن أف ضعؼ ولسف ر ـ وجود نوع مف التن        

مرسز المتعاقدنفا لـ ننام هنا مف ايتسار الطرؼ ؤمف ل  سمعت لؾ وشدـ التوازف  نف الم
ال وا اقتهادنا للعلا واللدمات الضرورنس ايتسارا قانوننا أو  علنا سما ذهب إلن  ال    

نما مف شدـ قدرة المؤمف ل  شلإ مناقاس ار  وط الع د الم روضس مف ق ؿ الطرؼ  الت لنداا وا 
 2اآللر وقلس ل رات  إزاء ت وؽ المؤمف  ا مجاؿ التعاقد.

 ونانر إلإ أف المؤمف ل   ا ملتلؼ أنواع التممنف قد نملذ اله ات التالنس: 
  المكتتب أك المتعاقد :أكال: 

ار المؤمف هو سؿ الص ن ـر ش د التممنف ليعا   أو ليعاب الونرا ونلتـز  موج   تج     
 تعدند قعط التممنف و تن نذ انلتزامات الم ا لس نلتزامات المؤمف ل ا و التالا إذا ا ـر المؤمف 
تممننا لهالي   نسوف هو المؤمف ل  والمعت ند والمستتبا وقد ناترط التممنف لمهليس 

                                                 
ا وانظػر ميمػد ال ننػاا مرجػا عػا ؽا 5الريمافا الاروط التعع نس  ا ومائؽ التممنفا مرجػا عػا ؽ ا ص   انز أيمد ش د 1

 13ص 

  416ا ص دنس التيرنر  ا الع دا مرجا عا ؽطارؽ مساا ال وة الملزمس للاروط اايا إنمافياتـا  أنمفمنهور - 2
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معت ند آلر نعنن ا  تن هؿ ه س المستتب شف ه س المعت ندا سمماؿ شندما نؤمف الص 
شلإ ينات  لمهليس ورمت ا  تجتما  ا هذا الالص ه تا  مستتب التممنف والمؤمف ل ا 

  1ان  هو مف ند ا ااقعاط وينات  ها المؤمف شلن اا أما المعت ند هـ الورمس.
 المؤمف لوثانيا: 

هو سؿ الص نرتسز التممنف شلن  أو شلإ مهالي ا   و الالص المي دد  اللطر       
المؤمف من ا و ال ا ما نجما المؤمف ل  اله ات المتث  ا تممنف ااضرار شندما نؤمف 

 2شلإ ممتلسات  أو تممنف ن ع  ضد اإلها اتا  نسوف هو مستتب ومؤمف ل  ومعت ند. 
   المستفيدثالثا: 

ترط المؤمف ل  التممنف لمهليت ا وهو لنس طر ا  ا ش د التممنف ولسن  هو الذا نا    
وهذا االنر نعنن  المؤمف ل  ويدرا   ذا لـ نعنف  3نستعب مف الع د ي ا م اارا ق ؿ المؤمفا

ذا لـ ن  ؿ المعت ند التعننفا تد ا الم الت الم تريس  معت ندا   ف ذلؾ نعنا أن  هو المعت ندا وا 
  4ي وؽ المؤمف ل  وت عـ سترسس. ا الع د لذوا 

 تحديدىا كمعايير ثانا: ماىية الشركط التعسفيةال المطمب

 الفرع األكؿ: تعريؼ الشركط التعسفية 

 يا القانكف المدنا العزا رم الشرط التعسفا أكال:  

                                                 
اوانظر ميمد سامؿ مرعا  اااا ارح ال انوف المدناا 220أهوؿ ش د التممنفا مرجا عا ؽا ص  شهاـ أنور علنـ ا- 1

 24ش د التممنفا مرجا عا ؽ ص 
ا وانظر ميمد سامؿ مرعا  اااا مرجا عا ؽا  151التممنفا مرجا عا ؽ ا ص  أهوؿمهط إ ميمد الجماؿا  - 2

  25ص 
 ا يالس و ػاة المػؤمف لػ ا  »شلإ  2006المتعلؽ  التممننات والهادر  06/04مف قانوف التممنف 71تنص المادة  ينث- 3

تيد ا قنمس الم الت المؤمنس ل ائدة الص أو شدة أالاص معنننف  ا الع دا ونستعب المعػت ند ي ػا سػامت وم ااػرا شلػإ هػذر 
 «الم الت.

أ ػػو النجػػاا مرجػػا عػػا ؽا التػػممنف  ػػا ال ػػانوف  إ ػػراهنـمتعلػػؽ  التممننػػاتا وانظػػر ال 04/06مػػف ال ػػانوف  76أنظػػر المػػادة - 4
 14ا وانظر ميمد ال نناا مرجا عا ؽا ص  164الجزائراا مرجا عا ؽا 
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إف ال انوف المدنا الجزائرا ساف الع اؽ لذسر مهطل  الاروط التعع نسا هرايس  ا        
والموضا  110موضعنف ن مالث ل ما ا الموضا ااوؿ شند تنظنم  لع د اإلذشاف مادة 

متعل س   طتف  عض اروط التعع نس  ا التممنفا شلإ شسس ال انوف  622المانا  ا مادة 
لـ نعالؤ اإلذشاف والاروط التعع نسا إن  ا قواننف يمانس المعت لؾا  المدنا ال رنعا الذا

إذا تـ »مف ال انوف المدنا الجزائرا  110إذ جاء النص شلإ الاروط التعع نس  ا المادة 
 «الع د  طرن س اإلذشاف وساف قد تضمف اروطا تعع نا...

نجوز للمعت لؾ اللجوء إلإ ال ضاء للمطال س  تعدنؿ  110و التالا  موجب المادة       
الاروط التعع نس الواردة  ا ش د مف الع ودا أو   ش ائ  من ا سلنسا شلإ نيو ما ت ضا    
العدالس وهذا معنار واعا ولهال  المعت لؾا وو  ا للنص العا ؽ   ف تعدنؿ الاروط 

من ا ش د اإلذشاف أو اإلش اء من اا ن نجوز أف نتهد  ل ا ال اضا مف التعع نس التا نتض
نما ن نتمتإ ل  ذلؾ إن  ناءا شلإ طلب الطرؼ المذشف أو المعت لؾ شمت  تل اء ن ع ا وا 

شلإ شسس قانوف يمانس المعت لؾ وقانوف الممارعات التجارنس  ا م دأ يناد ال اضا المدنا
 1.ف مف لتل ا لل اضا التدلؿ مف تل اء ن ع  ينث تعد مف النظاـ العاـ نمس

ؽ ـ  622وأما الموضا المانا الذا ذسر  ن  المارع الاروط التعع نس وهو المادة      
وشدو   « نسوف  اطت ما نرد  ا ومن س التممنف مف الاروط اآلتنس...»المتعل س  التممنف 

ا وقد أوردنا عا  ا سؿ تلؾ ل  ا تعع نس و اطلس يمانس للمؤمفالمارع مجموشس اروط اشت ره
ؽ ـ نعت ر قائمس عوداء  622إن أن  نر   ا هذا الموضا أف النص  2الاروط وت اهنل اا

مف الاروط التعع نس التا يددها المارعا و التالا ن نوجد علطس ت دنرنس لل اضا   ا 
الميدد  06/306وهذر قائمس تا   ن س الاروط الواردة  ا المرعـو  3 اطلس  يسـ ال انوفا

ي ذا لو ندرج ا  622لل نود التعع نسا  تعت ر قائمس عوداءا إن أننا و لهوص المادة 
والذا نجما سؿ النهوص المتعل س  1995الهادر  07-95المارع  ا قانوف التممنفا رقـ 

 التممنفا  عدما ساف هذا الع د منضما  نهوص توجد  ا ال انوف المدناا يذؼ أ ل  ا من  

                                                 
 76 ودالا ميمدا مسا يس الاروط التعع نس  ا الع ودا مرجا عا ؽا ص ا 107أنمف ععد علنـ ا مرجا عا ؽا  ص - 1

 108 ا  ا  ا ااطرويسا صأوردنار ع أنظر ما- 2
 109أنمف ععد علنـا مرجا عا ؽا ص - 3
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ا و التالا نرجو مف المارع تيونؿ هذر 625إلإ المادة  619مواد مف المادة  7إ إن ولـ ن  
 1المواد إلإ قانوف التممنف لت ادا تاتنت اايساـ.

انعتلداـ ال ايش لمنزة قانوننسا  »» من   الشركط التعسفية عض ال   اء  ك رؼ       
قتهادا ال واا والذا نلول  منزة و من  الارط الميرر مع  ا مف جانب الطرؼ ذو الن وذ ان

وهو الارط المدرج  ا ش د  نف الم نا والمعت لؾ أا  نف »»ا « اياس شف الطرؼ اآللر
الماترط والمذشفا ميرر مع  ا مف جانب ااوؿ ونعطا منزة  اياس ل ذا االنر  ما نلؿ 

 2 «التوازف الع دا 
ر  Marc Lemieux ااعتاذوشر         من  الارط الذا نمن  منزة م رطس أو  نر مع ولس لمييرو

 Bau.douin et Jobinااعتاذاف   ولوضا تيدند ميعتجد شف الارط التعع ا  نوف ش د اإلذشاف ا

ف المارع نععإ يالنا إلإ مسا يس الممارعات التعاقدنس الهادمسا ودشـ الماارطات التا أ  
  3نتعرض لاجب ور ض هذا المجتما . تعد م  ولس مف المجتما ون ذ سؿ ارط

ذلؾ الارط الذا ن رض  الطرؼ ااقو   ا  »»وشر   ااعتاذ أنمف ععد علنـ  من         
الع د شلإ الطرؼ ااضعؼ اقتهادناا  ينث ن نتيؤ شن  شدـ توازف  نف ي وؽ والتزامات 

 4.«الطر نف لمهليس الطرؼ ااقو ا أو نمن  الطرؼ ااقو  منزة م رطس

                                                 
وال رار الهادر  6/12/1989ن  الهادر شف ميسمس التمننز ال رنعنس  تار   نف جاؾ  نعتاف  ا تعلن   شلإ ال رار»» - 1

وتط نػػؽ  ال رنعػػااالمتعل تنف  ت عػػنرمػػف ال ػػانوف المػػدنا  1135و  1134المػػادتنف  إلػػإ  اإلعػػتادأنػػ   1991 أنػػار 14  ػػا 
الع ود و  ا لم ادئ يعف الننس واإلنهاؼ ولم  ـو عوء اعتعماؿ اليؽ نمسف إ طاؿ ال نػود التععػ نس مػف ق ػؿ ال اضػا شنػدما 
تسػػوف مناهضػػس لتلػػؾ الم ػػادئ ا سمػػا أف هػػذر ال نػػود ت طػػؿ شنػػد ملال ت ػػا للنظػػاـ العػػاـ واآلداب العامػػسا   ػػد اشت ػػرت ميسمػػس 

 ػػػاطت ودوف م عػػػوؿ الاػػػرط الػػػذا نليػػػظ زنػػػادة التزامػػػات المػػػدنف  ػػػا يػػػاؿ  19/4/1985ننػػػز  ػػػا قػػػرار ل ػػػا هػػػادر  ػػػا التم
يهػػوؿ التهػػ نس ال ضػػائنس )اإل ػػتس( انػػ  نمػػس  النظػػاـ العػػاـ الػػذا ن ػػرض المعػػاواة  ػػنف الػػدائننفا  ػػ ذا سػػاف اامػػر سػػذلؾ 

ل ػػس  النظػػاـ العػػاـ انقتهػػادا و التػػالا ت طػػؿ دوف أف نػػرد  اػػمن ا أمسػػف اشت ػػار ال نػػود الماعػػس  يمانػػس ي ػػوؽ المعػػت لسنف متع
نص قانونا لاصا نف النظاـ العاـ  نر م ند  نص معنف  ؿ نعػتنتؤ مػف الم ػادئ ال انوننػس العامػسا سمػا نػر   نعػتاف أنػ  

نهػاؼ والوػ ف والعػ ب و نزاهػس   مساف ال اضا انعتناد إلإ الم ادئ الت لندنػس التػا ن ػـو شلن ػا النظػاـ ال ػانونا للع ػودا ساإل
ا أنظر مهط إ العوجاا ال انوف المػدناا الع ػد ا مرجػا عػا ؽا «المعامتت التجارنس  ن طؿ الاروط الملال س ل ذر الم ادئ

 760ص 
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 -  Marc Lemieux, op ,p 90 
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الارط التعع ا هو الذا نػوردر الميتػرؼ  ػا تعاقػدر مػا  »ونعر   ااعتاذ  ودالا ميمد      
المعت لؾا والػذا نػؤدا إشمالػ  إلػإ شػدـ التػوازف ال ػايش  ػنف ي ػوؽ والتزامػات الطػر نف وهػو 
ن دور وقت إ راـ الع د  الرجوع إلإ ظروؼ التعاقد وموضوش  ويالس طر ن  و  ػا لمػا ت ضػا  ػ  

  1.«العدالس
الاػرط التععػ ا أنػ  )الاػرط الػذا نػمتا متناقضػا مػا النظػاـ العػاـ   ghestinوشػرؼ ال  نػ   

 2المتعلؽ  يمانس المعت لؾا وملت  الم س التا وضع ا أيد أطراؼ الع د  الطرؼ اآللر(
 من  ال نػد الػذا نيػدرج  ػا الع ػد مػف ق ػؿ أيػد أطرا ػ  وقػد »ونعر   ااعتاذ مهط إ العوجا ا 

رادتػػ  شلػػإ ال رنػػؽ اآللػػر تي ن ػػا لمن عػػس ذاتنػػس  نػػر مملو ػػس ومي رطػػس منت هػػا مػػف ي ػػوؽ أملػػإ إ
 . 3«الطرؼ اآللر الذا أذشف ل  لتعلط مف  رض  شلإ الع د

 72/74ؼ الشرط التعسفا يا قانكف الممارسات التعارية يتعر  ثانيا:
سؿ  ند أو ارط »سما نلا  3/5الارط التعع ا  ا نها المادة  04/02ال انوف ؼ شرو       

 م ردر أو ماترسا ما  ند وايد أو شدة  نوط أو اروط ألر  مف امن  اإللتؿ الظاهر 
  « التوازف  نف ي وؽ وواج ات أطراؼ الع د

مف التعرنؼ العا ؽ نعتللص  من  لوهؼ ارط أن  تعع ا نن وا أف تتو ر  ن  العناهر 
 التالنس:

 تمدنس لدمسأف نوجد ش د نسوف ميل   نا علعس أو -1   
 أف نسوف الع د مستو ا مع  ا-2
 أف نسوف أيد طر ا الع د معت لسا أو شونا اقتهادنا-3
أف نؤدا الارط  ا ش د اإلذشاف إلإ إلتؿ ظاهر  التوازف  نف ي وؽ ووج ات -4

  4أطراؼ الع د.

                                                 
 77 و دالا ميمد ا مرجا عا ؽا  ص  - 1
ا وأوردت 186شلا   ن ا الرقا س ال ضائنس شلإ ش ود اإلذشافا مرجا عا ؽا ص  تعرنؼ ماار إلن   شند هاننس ميمد - 2

الػػذا نسػػوف مػػف وضػػا أيػػد المتعاقػػدنف   ػػطا والػػذا نسػػوف زائػػدا شلػػإ  ػػدورها تعرن ػػا م مػػا للاػػرط التععػػ ا م ػػادر : الاػػرط 
 م تضإ الع د وناسؿ ش ئا شلإ الطرؼ اآللر دوف ع با ونؤدا إلإ انلتتؿ  ا التوازف الع دا ونيعت ر مف آمار الع د. 

 764مهط إ العوجاا مرجا عا ؽا ص  - 3

 56 جا عا ؽا صععاد نونراا اليمانس اللاهس لرضا معت لؾ التممنفا مر  - 4
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نت نف لنا مف لتؿ التعرنؼ أف المارع اشت ر أا ارط وارد  ا أا ش د م ما ساف        
نوش  نع ب إلتؿ ظاهر  نف التزامات الطر نف نمسف أف نعد ارطا تعع ناا عواء ساف 
المضرور مف هذا الارط م ننا ميتر ا أو معت لسا شادناا و النع س إلمساننس تط نؽ هذا 

أو ااشواف انقتهادننف سما عماهـ ال انوفا   الرجوع إلإ المادة  التعرنؼ  نف الم نننف
ااولإ الميددة اهداؼ ال انوف نجدها تنص )ن دؼ هذا ال انوف إلإ تيدند قواشد وم ادئ 

و نف هؤونء  بيف األ كاف االقتصادييفا ا نس ونزاهس الممارعات التجارنس التا ت وـ 
شتم ( و التالا ما هو نطاؽ تط نؽ الاروط التعع نس والمعت لسنفا وسذا يمانس المعت لؾ  وا 

 1مف ينث ااالاص والع ود؟
 نطاؽ تطبيؽ الحماية مف الشركط التعسفية مف حيث األشخاص كالعقكد -1
 ينث يعب هذا التيدند نجد أن  نمسف أف نعاهـ هذا ال انوف  ا يمانس ااشواف       

انقتهادننف الذنف نتعرضوف إلإ  نود تعع نس ر ـ أن ـ م نننف وميتر نف نتعاقدوف مف اجؿ 
إا اع ياجات ـ الم ننس انطتقا مف تعرنؼ الارط التعع ا وسذا مف المادة ااولإ الميددة 

وف الذا نرند  رض النزاهس والا ا نس ومنا التععؼا  نف الم نننف أن ع ـا اهداؼ ال ان
شندما  3/1و نن ـ و نف المعت لسنفا ونؤسد هذا التوج  تعرنؼ العوف انقتهادا  ا المادة 

سؿ مينتؤ أو تاجر أو ير ا أو م دـ لدمات أنا سانت ه ت  ال انوننسا نمارس  »نهت 
إذا نجد  «ا أو   هد تي نؽ  الوانس التا تمعس مف أجل انااط   ا اإلطار الم نا العاد

أف المارع وعا  ا نطاؽ اليمانس مف ينث ااالاصا وشدو العوف انقتهادا الذا هو 
م نا ل نرا طر ا قد نتعرض للتععؼ مف شوف اقتهادا ممل ا ومف  اب أولإ   ف 

ة يعب المادة ااولإ المعت لؾ الذا نتعاقد إلا اع ياجات  الالهنس   و ميما  الضرور 
 مف ال انوف.

                                                 
 ا لتاـ  يم  شف الاروط التعع نس  مف المارع أراد من  وعائؿ للمياسـ    Marc Lemieux وتوهؿ ااعتاذ  - 1

. ولسف  ذلؾ تع ب  ا وجود مناخ معادا امف المعامتت التجارنس  التعاقدنساقوة الع ود والعدالس  جدند  نفلتي نؽ توازف 
 أنظر :

- Marc Lemieux, op ,p 92 



 
184 

إذ تنص )سؿ ات اؽ أو ات اقنس ت دؼ  3/4ولسف  رجوشنا إلإ تعرنؼ الع د  ا المادة        
ر ميع  ا مف أيد أطراؼ انت اؽ ما إذشاف الطرؼ اآللر  إلإ  نا علعس أو تمدنس لدمسا ييرو

  ينث ن نمسف هذا االنر إيداث توننر ي ن ا  ن ( 
 ر لنا نوع مف تضننؽ مجاؿ تط نؽ الاروط التعع نس مف ينث الع ود   هر نظ        

تط ن  ا   ط شلإ ش ود اإلذشاف و ارط أف تسوف ميررة مع  اا سما ويهر نوع الع ود  ا 
ش ود  نا العلا آو ش ود تمدنس اللدماتا  ا ينف أف التعاقدات أوعا  سمنر  منف نضا 

واإلنجارا واقتناء ال طاقس ال نسنس وش د اإلا ار و التالا  ش ود التممنف والودنعسا والم اونت
ش د  نا العلا لنس  الع د الويند الذا ن رم  ااالاص  ا ينات ـ النومنسا و التالا ن 
معنإ نقتهار المارع ش د  نا العلا   ط دوف  نرر مف الع ود لاهس وأف الاروط 

 « نا»ا ي ذا لو نلوا المارع مهطل  التعع نس ن ت تهر   ط شلإ ش د ال ناا و التال
  1لتوعنا موضوع اليمانس  اسؿ س نر. «اقتناء»واعت دال   مهطل  

وسذلؾ يهر المارع الجزائرا ال نا  ا العلا اسؿ شدند ان  امات والتناقضاتا إذ ن      
نما نجد مهطل  المنتوجا الذا شر   المرعـو  04/02نوجد تعرن ا  ا قانوف  للعلعسا وا 

المنتوج هو سؿ ما ن تنن  » 2المتعلؽ  ضماف المنتوجات واللدمات مادة  266-90لتن نذا ا
ولسف  ا ال انوف المدنا وشلإ امر تطور تارنعا   «المعت لؾ مف منتوج مادا أو لدمس

سؿ ماؿ من وؿ  »مسرر شلإ ان  نعت ر منتوجا 140متعلؽ  معؤولنس المنتؤ قضت المادة 
عنما المنتوج الزراشا و المنتوج الهناشا وتر نس الينوانات ولو ساف متهت  ع ارا ن

  «والهناشس الوذائنس والهند ال يرا والطاقس الس ر ائنس
إف مهطل  المنتوج أوعا مف العلعس ولسف وجدنا أن عنا أماـ م اهنـ ملتل س للمنتوج        

ن وؿ مادا  يعبا  ا التارنا الجزائرا  تارة هو من وؿ مادا ولدمسا وتارة ألر  هو م
وتارة هو من وؿ مادا ومعنوا و إلنجاد اليؿ نت نإ توج  ااعتاذ اوقا  ناعا الذا اعتنتؤ 
أف للمنتوج  ا التارنا الجزائرا م  ومنف: أول ما  ا إطار تارنعات يمانس المعت لؾا 
و ون هد    المن وؿ المادا دوف اللدمسا  دلنؿ أف المارع اهتـ  وضا تعرنؼ لللدمسا  ل

سانت هذر االنرة مجرد منتوج لما ايتاج إلإ ذلؾا ومانن ما  ا إطار معؤولنس المنتؤ  ا 
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ال انوف المدنا ون هد    الماؿ المن وؿ مادنا ساف أو معنوناا  نر أننا قد نتعاءؿ شف 
 1موضا الع ارات هؿ ندلل ا  ا اليمانس أـ ن؟.

نتوج والعلعس  ا قانوف يمانس ولسف تونر الوضا  هدور تعرن ات دقن س للم        
المنتوج  من  سؿ علعس أو  »إذ شرؼ  3/10المادة  2009المعت لؾ وقما الوش الهادر قا 

و التالا نندرج ضمف المنتوج العلا  «لدمس نمسف أف نسوف موضوع تنازؿ  م ا ؿ أو مجانا
مادة واللدمات و لهوص ماسلس دلوؿ الع ار  ا يمانس المعت لؾ  عرؼ ن س ال انوف 

 اااناء المادنس قد  «سؿ ااء مادا قا ؿ للتنازؿ شن   م ا ؿ أو مجانا »العلعس  10/17
  2تسوف ش ارات أو من ونت.

للع دا نعتنتؤ أف المارع قد و ااتراط النص ضرورة وجود إذشاف وتيرنر ميع ؽ         
ش ود المعاومس التا قد نرد  ن ا اروط تعع نس ن ميالسا لاهس وأف سمنر مف الع ود  أقهإ

الضرورنس  ا شهرنا هذاا تيع د  عرشس و دوف تيرنر مع ؽ سع ود الن ؿ ممت التا نرد  ن ا 
ا وش ود التممنف ضد PROMOTION التععؼ   وة لاهس المهاي س لعروض التل نض 

مف  4  رة  1-132نسا إذ  ا هذا الم اـ نانر إلإ المادة االطار أو تممننات المعؤول
ال انوف يمانس المعت لؾ ال رنعا التا أقرت أف نهوص هذا ال انوف قا لس للتط نؽ شلإ 
الع ود م ما ساف اسل ا عواء تـ الم اوضس  امن ا  يرنس أـ   ذشاف أو ايتوت  نود تممؿ 

موضوع تط نؽ ال انوف وأاارت يتإ  اروطا شامس مويدة ا نجد أف المادة لـ تضنؽ مف
إلإ ش ود المعاومس واإلذشاف والع ود النموذجنس الادندة اننتاار وها مجاؿ لهب 

و التالا   ف المارع ال رنعا  3للتععؼ  ا شهرنا اليالاا والتا نعد التممنف جزء من اا
ذشاف ت نإ انتجار الموعا  ا تط نؽ اليمانس مف ينث الع ود  املت اليمانس اإل
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تط ػؽ أيسػاـ هػذا ال ػانوف شلػإ سػؿ عػلعس  » 2مجاؿ تط ن    ا المػادة  09/03وقد يدد قانوف يمانس المعت لؾ الجدند - 2

انظػػر  «أو لدمػػس معروضػػس لتعػػت تؾ  م ا ػػؿ أو مجانػػا وشلػػإ سػػؿ متػػدلؿ و ػػا جمنػػا مرايػػؿ شملنػػس العػػرض لتعػػت تؾ
 2009مػارس  08المتعلؽ  يمانس المعت لؾ وقما الوشا هادر  تػارن   2009 ن را  25المؤرخ  ا  09/03ال انوف رقـ 

 . 12ص  15الجرندة الرعمنس شدد 
3

 - Art L132¨1 alinéa 4 du code de la consomation .)) ces disposition sont applicables quels 

que soient la forme ou le support du contrat , im en est ainsi notamment des bons de 

commndes, factures,bons de garantie, borderaux ou bons de livraison, billet ou tickets, 

contenant des stipulation négociées librement ou non ou des référeces a des condition 

générales préétablies(( 
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والتا تيهر  1993والمعاومسا شسس انتجار الضنؽ الذا ت نت  التعلنمس ااورو نس لعنس 
نطاؽ اليمانس  ا ش ود اإلذشاف   ط سما أن ا تيهرها مف ينث ااطراؼ  نف الميتر نف 

 1والمعت لسنف   ط .
أن  واسب الجزائرا    نر   مف المارع «التيرنر الميع ؽ»إن أن   النع س لمهطل         

تطور الع ود وعرشت اا  الوقت اليالا هو شهر اإلنتاج الضلـ والتوزنا السمنؼا  ينث 
 رض  ن  اعتعماؿ نماذج الع ود الميررة مع  ا  ع ب شدد الع ود الم رمس  سمرة وعرشت ا 
وتدلؿ التا عنف والوعطاء والوستء الذنف لنعت ل ـ أا علطس قرارا تمنا  ا الواقا  ا 

رها ميع  ا التوزنا  العهرا لألمواؿ واللدماتا أا م اوضس نمسف أف تيعدوؿ النماذج التا تيرو
المهال  الملتهسا سما لتدلؿ اإلشتـ اآللا دورر  ا العتقات الع دنس التا نتطلب 
تجرندها وتعمنـ اروط ا و ؽ نماذج لتع نؿ معالجس المعطنات  ا  رامؤ الياعوب مما 

  2والتوننر  ا الاروط.نمنا  ت  المجاؿ للم اوضس 
ا إذا نعت اد مف لتؿ النهنف «التيرنر المع ؽ»و التالا ن ماسلس  ا مهطل        

نعت ند مف يمانس  3/4العا  نف أف سؿ مف ساف طر ا  ا ش د إذشاف يعب توج  المادة 
المارع  ا مواج س الاروط التعع نسا عواء سانت الع ود يعب المادة ااولإ مي رمس  نف 

لم نننف أن ع ـا أو  نف هؤونء والمعت لسنفا  الم دأ هو اإلذشاف والتعلنـ دوف م اوضسا ا
ا  المارع  وض النظر شف المتعاقد عواء ساف تعاقد ا راض الهنس أـ ا راض م ننس

                                                 
 أ رنػػؿ 5 تػػارن   ااشضػػاءالػػدوؿ  إلػػإدولػػس   ػػد أهػػدر مػػذسر توجن نػػس  15الػػذا نضػػـ  ااورو ػػاإف مجلػػس انتيػػاد   - 1

مراعػنـ  إهػدارعف قػواننف أو  إلإتتعلؽ  ال نود التعع نس الواردة  ا الع ود المجراة ما المعت لسنفا ندشوها  موج  ا  1993
وقػػد يػػددت المػػذسرة الع ػػود التػػا نمسػػف النظػػر  ػػا  نودهػػا التععػػ نس  من ػػا تلػػؾ التػػا لػػـ تسػػف أو قػػرارات تتوا ػػؽ  مػػا مضػػمون ا 

س معػػ  ا مػػف ق ػػؿ أيػػد أطرا  ػػاا سمػػا يػػددت م  ػػـو ال نػػد التععػػ ا  منػػ  ال نػػد موضػػا م اوضػػات الهػػنسا أا تلػػؾ الموضػػوش
الػذا نيػدث لت ػػا ليعػف الننػس وضػػعا  نػر متػوازف  هػػورة  ننػس  ػا الي ػػوؽ وانلتزامػات الناتجػس شػػف الع ػد لتقػا لمهػػليس 

اننر ألر  ها معنار التعػلط  عدما سانت تت نإ مع 1995المعت لؾ وقد سرعت  رنعا هذا الم  ـو  ا قانون ا الهادر عنس 
ا  وانظػر اػوقا  ناعػاا مرجػا عػا ؽا   756مهط إ العوجا ا مرجػا عػا ؽا  ص ا  «انقتهادا ومعنار المنزة ال اياس

  162ص 
 97جاؾ  نعتافا مرجا عا ؽا ص - 2
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نر  أن  ن دؼ إلإ إشادة التوازف الع د لسؿ مف ساف ضينس تععؼ  ا ش د إذشافا عواء 
  1ا أو م نا.ساف طر ا ضعن ا معت لس

يمانس ضد الأف المارع الجزائرا أقهإ الم نننف مف  2وقد اشت ر  عض ال   ا       
الاروط التعع نسا وظ ر  ا موقؼ متذ ذب تجار الم نننفا و نر هرن   إذ نر  هذا الرأاا 

الميددة ل دؼ ال انوف والتا املت يتإ  02/04أن  و ر ـ وضوح المادة ااولإ مف قانوف 
الميددة للممارعات التعاقدنس التعع نسا سرعت الاؾا إذ  29الم نننف أن ع ـا إن أف المادة 

إذا أف هذر  «.....مستيمؾ كالبا عتعت ر  نودا واروطا تعع نس  ا الع ود  نف  »تنص 
المادة ت هر  هرن  الع ارة اليمانس ال انوننس  ا مواج س الاروط التعع نس شلإ الع ود 

ولـ تار مطل ا للع ود الم رمس  نف  الميتر نف  « ائا»الم رمس  نف معت لؾ وميترؼ 
قهاء الم نننف من اا سما واف المارع شرؼ أن ع ـا وهذا تمسند ش لإ تضننؽ اليمانس وا 

المعت لؾ  ا ن س ال انوف ون إ شن  ه س الم ناا ونعتنتؤ هذا التوج ا أف موقؼ المارع 
الجزائرا جاء مضطر ا  لـ نيعف انعت ادة مف التارنعات اليدنمسا ينث جما  نف 

ااقؿ أن  الذ  انتجار الواعا  ا المادة  شلإ وانتجاهنف الواعا والضنؽا  ا ت ننف وايد أ
ااولإ لسف ألذر هذا لـ نسف  اسؿ دقنؽ إذ   ا متممرا  انتجار الضنؽ لاهس الت نننات 

 3التتنننس سمنرا ما سانت مهدرا مف مهادر التارنا  ا الجزائر.
 ا مسا يس إذ المارع الجزائرا ت نإ توج ا موععا  ولسف  دورنا ن نر    ذا التوج        

الميدد  02-04الاروط التعع نس مف ينث ااالاص  هرن  المادة ااولإ مف قانوف 
لل واشد المط  س شلإ الممارعات التجارنس التا ت ـو  نف ااشواف انقتهادننف و نف هؤونء 

أسد  26والمعت لسنفا و ا ال هؿ الرا ا المتعلؽ  الممارعات التجارنس  نر النزن س المادة 
                                                 

المتعلػؽ  الاػروط العامػس للع ػدا اذ هػو الػذا ن ػرر يمانػس سػؿ  1976نممؿ هذا انتجار الواعا ال انوف االمانا الهػادر - 1
معػػت لسا سػػاف أـ ميتػػرؼا انػػ  لػػـ نسػػف  ػػا م ػػدورر مناقاػػس اػػروط الع ػػد  هػػورة يػػرةا   ػػذا  إذشػػافمػػف سػػاف طر ػػا  ػػا ش ػػد 
ا هػػؿ هػو ش ػػد إذشػاف أـ ش ػد معػػاومس ا ون ن ػتـ  ػػااطراؼا  نتوجػب شندئػػذ ط نعػس الع ػد إلػػإ ااولػإانتجػار ننظػر  الدرجػػس 

م ننػػاا وشسػػس هػػذا التوجػػ  هػػو  أـيمانػػس أا طػػرؼ لػػـ نعػػتطا مناقاػػس مضػػموف الع ػػد ون ن ػػـ مرسػػزر ال ػػانونا معػػت لسا سػػاف 
مواج ػػػس الاػػػروط انػػػس  ػػػا ت هػػػر اليم 1993التوجػػػ  الضػػػنؽ الػػػذا ت نتػػػ  التاػػػرنعات التتنننػػػس ا  التعلنمػػػس ااورو نػػػس لعػػػنس 

التععػػ نس شلػػإ الع ػػود الم رمػػس  ػػنف المعػػت لسنف والميتػػر نف   ػػط ا و ػػا ن ػػس انتجػػار عػػار الماػػرع ال رنعػػا  موجػػب قػػانوف 
   753وانظر مهط إ العوجاا مرجا عا ؽا ص  154. أنظر اوقا  ناعاا مرجا عا ؽا ص 1995 ن را 

 155اوقا  ف ناعاا مرجا عا ؽا ص - 2
 ا 156اوقا  ناعاا مرجا عا ؽا ص   اا التوج  انظر الت هنؿ ا هذ - 3
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تمنا سؿ الممارعات التجارنس  نر النزن س الملال س لألشراؼ  »ج  الموعا إذ نهت التو 
التجارنس النظن س والنزن س والتا مف لتل ا نتعد  شوف اقتهادا شلإ مهال  أشواف 

 1«اقتهادننف آلرنف
نجد أن   ما أف الممارعات التعاقدنس  02-04و التالا مف لتؿ ترتنب وتنظنـ قانوف 

اءت تيت شنوانا لل هؿ اللامس المندرج تيت ال اب المالث المعنوف  نزاهس التعع نس ج
الممارعات التجارنسا   ف الممارعات الع دنس التعع نس تعت ر جزء مف الممارعات  نر النزن س 

 26.2التا وعا المارع مجاؿ تط ن  ا مف ينث ااالاص  ا المادة ااولإ والمادة 
ف نتععؼ شوف اقتهادا ضد آلر  ا مجاؿ التعاقدا إذف مف  نر الم  وؿ أ        

 الت عنس  نف ااشواف انقتهادننف واردة  سمرة  ا الع ود اليدنمسا  الم نا ال عنط نذشف 
لم نا آلر ميتسر  مف  نر الم  وؿ إلضاع الم نا ال عنط لاروط تعع نس مجي س و نر 

تعع نا إن ر  ت  لوضا أمملس شادلسا وما ذسر المارع ل عض الممارعات التا تعد اروطا 
شف الاروط التا تمن  مزانا للمتععؼ ون ن ا ل ا التزاـ مف طر  ا وتؤدا إلإ التتؿ  ا 

سنموذج أمملس شف الاروط التا ترد  نف معت لؾ  29التوازف الع داا  ينث ذسرت المادة 
 ال سيماوال ائا  تعت ر  نود واروطا تعع نس  ا الع ود  نف المعت لؾ»و ائاا  نهت المادة 

هنوس ن عنما تدؿ شلإ أف المارع نرند وضا أمملس إلرااد ال اضاا واعت إ  «ال نود .....
اامملس مف ش د ما ور وهو ال ناا   مف  نر المع وؿ أف نعت د أف المارع نيهر اليمانس 

نما المادة  الاروط  اضا للتعرؼ شلإ ها قائمس رمادنس تراد ال 29  ط  ا ش د ال ناا وا 
 التعع نس  ا جمنا الع ود.

                                                 
ا إنمػػا موجػػود معػػ  ا  ػػا  02-04و ػػا الي ن ػػس إف مهػػطل  الممارعػػات النزن ػػس لػػنس ولنػػد النػػـو أو مػػف التػػراع قػػانوف - 1

المتعاقػػد  ػػا تن نػػذ ال ػػانوف المػػدنا وهػػو جػػزء ن نتجػػزأ مػػف م ػػدأ يعػػف الننػػس  ػػا التعاقػػد ا  ينػػث ت تضػػا الننػػس اليعػػنس نزاهػػس 
ينت ول ػػد التزامػػ  و ػػ لتص ون هػػد  النزاهػػس أف نمتنػػا المتعاقػػد شػػف سػػؿ  ػػش أو تػػدلنس نجعػػؿ تن نػػذ انلتػػزاـ شعػػنرا أو معػػت

نلتـز ال ائا أف ن ـو  ما هو نـز لن ؿ اليؽ  »ؽ ـ التا تنص  361 ا شدة مواد من ا المادة  انلتزاـهذا  إلإأاار المارع 
والتػػزاـ النزاهػػس هػػو الػػذا  «اػػترا وأف نمتنػػا شػػف سػػؿ شمػػؿ مػػف اػػمن  أف نجعػػؿ ن ػػؿ اليػػؽ شعػػنرا أو معػػتينتالم إلػػإالم نػػا 

ؽ ـا وسػػذا  طػػتف  178ن ػػرر  طػػتف اػػرط اإلش ػػاء مػػف المعػػؤولنس الناتجػػس شػػف  ػػش المتعاقػػد أو لطئػػ   الجعػػنـا المػػادة 
ؽ ـ.ا للمزنػد أنظػر شلػا  نتلػاا  377الونػر مػادة  الارط المع ط للضماف أو الذا نػن ص منػ  إذا تعمػد ال ػائا إل ػاء يػؽ

 369مرجا عا ؽا ص 
أنظػػر  ػػا ن ػػد هػػذا التوجػػ   ر ػػايا أيمػػد ا أمػػر الت ػػوؽ انقتهػػادا للميتػػرؼ  ػػا  ػػرض الاػػروط التععػػ نس  ػػا ال ػػانوف  - 2

 ا 61جا عا ؽا ص ا شنترا  وزار ا ننازا مر 395ص   الجزائرا والم ارفا مرجا عا ؽا
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الذا  03-09ونؤسد توج نا ما جاء    قانوف يمانس المعت لؾ وقما الوش اليدنث         
تط ؽ أيساـ هذا ال انوف شلإ سؿ علعس أو لدمس  »من  شلإ ما نلا:  2نص  ا المادة 

العرض معروضس لتعت تؾ  م ا ؿ أو مجانا وشلإ سؿ متدلؿ و ا جمنا مرايؿ شملنس 
سؿ الص ط نعا أو معنوا نتدلؿ  ا  »المتدلؿ أن   3/7ا وشر ت المادة  «لتعت تؾ

وال  رة الموالنس يددت شملنس شرض المنتوج لتعت تؾ  من ا  «شرض المنتوجات لتعت تؾ
و التالا هذر  «مجموع مرايؿ اإلنتاج وانعتنراد والتلزنف والن ؿ والتوزنا  الجملس و التجزئس »

وص وضيت توج  المارع الجزائرا إلإ ت نا التوج  الموعا لليمانس مف ينث النه
 1ااالاص.

 مدل انطباؽ ظاىرة الشركط التعسفية  مى  قكد التمميف   -2
إف ش د التممنف مجاؿ لهب للاروط التعع نسا   و ش د نموذجا و نمطا معد         

ذشاف ميضا والميؤموف   ن  هو  ا الطرؼ ال وا نعمؿ  ما أوتا مف ل رة وتعلط  مع  اا وا 
اقتهادا شلإ  رض قواشد تي ؽ مهالي  وتين ص مف أش ائ ا ون لؿ أو نلوا ي وؽ 

                                                 
مف الناينس ال انوننس هؿ اا ضؿ هو قهر  أ ضؿاوقا  ناعا  ا جدلنس أا انتجاهنف  ااعتاذ اإلاساؿطرح هذا   - 1

شف هذا  اإلجا س؟ا إف إذشافاليمانس شلإ المعت لسنف أـ مدها لسؿ الص معت لسا ساف أـ ميتر اا نسوف طر ا  ا ش د 
الم هود مف ت رنر اليمانس ال انوننس ضد الاروط  هؿهو  م ـ لر آشلإ تعاؤن  اإلجا س إنن نسوف  التعاؤؿ الم ـ

وأجاب   ؟اإلذشافالتوازف الع دا  ا ش ود  إشادةالتعع نس نسمف  ا يمانس المعت لؾ سطرؼ ضعنؼا أـ أن  نسمف  ا 
رنا  ا ضرو  أمرا ات  اإلذشافالماننس معلت  مف معالجس التتؿ التوازف  ا ش ود  اإلاسالنسشلإ  نعـ   الموا  س  ااعتاذ 

 نف المعت لسنف والميتر نفا و نف الميتر نف أن ع ـ شلإ يد عواء ا  سما وقتنا اليالا نظرا نعت ياؿ الظاهرة وانتاارها 
نجد المعت لؾ ن ع  ضعن ا أما ميترؼ قواا نملا شلن  اروط  نجد الميترؼ ال عنط ن ع  ضعن ا أماـ ميترؼ قوا ا 

ف يمانس ال انوف ضد الاروط التعع نس  ا ممؿ هذر اايواؿ وأس ر دلنؿ ن وا هذا ومف مـ  ت معنإ ليرماف الميتر نف م
التوج  هو المعنار الذا اشتمدر المارع الجزائرا وهو اإللتؿ الظاهر  التوازفا   ذر الظاهرة نمسف أف توجد  نف معت لؾ 

وشرض اليجؤ االر  أنظر اوقا  ناعاا للت هنؿ » وميترؼ  الضرورة قد توجد  نف الميتر نف أن ع ـ  درجات مت اوتس 
 .157مرجا عا ؽ ص 

ن نمسف  تاتا أف نممؿ إدلاؿ المياروع الجزائرا  ئس )» ونعسس هذا الرأا ااعتاذة شنترا  وزار ا نناز   ول ا        
اءت هرنيس الم نا الطرؼ الضعنؼ  ا  ئس المعت لسنفا اف إرادة المارع  ا يرماف  ئس الم نننف  نر الميتر نف ج

سؿ الص ط نعا أو معنوا ن تنا علعا »  02-04مف قانوف الممارعات التجارنس  2/2ينف تعرن   للمعت لؾ  ا المادة 
 ع ارة التجرند مف سؿ طا ا م نا ت دا  هرايس « قدمت لل نا أو نعت ند مف لدمات شرضت ومجردة مف سؿ طا ا م نا

ا للت هنؿ أسمرا أنظر  وزار ا نناز ا مرجا عا ؽا «( ـ  ا زمرة المعت لسنفأف  ئس الم نننف المتعرضنف للتععؼ ن نيدلل
  62ص 
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مف لتؿ الع د النموذجا الذا نضع ا وما شلإ هذا الطرؼ الضعنؼا أو نزند  أش ائ  
  1االنر إن أف ن  ؿ و نوقا  ا المساف الميدد ل . 

  ا ش د التممنف نلتؿ   وة م دأ المعاملس  الممؿ  ا ملتلؼ مرايؿ التعاقدا وسذا         
نوجد شدـ تناعب واض   نف أداءات الطر نفا وهذا  ع ب التعلط انقتهادا للمؤمف 

نطرت  شلإ الع دا   ا مريلس التسونف نلـز المؤمف ل   التزامات هارمس أهم ا التهرن  وع
ن   ف هناؾ جزاءات توقا شلإ المؤمف ل  ولو ساف  الهين   سؿ معلومس نطل  ا المؤمف وا 

ناؾ سمنر  ا  وط ت ا ؿ ما  رض  شلإ المؤمف ل يعف ننس ا  ا ينف المؤمف ن توجد ار 
نمتنا  ن ا المؤمف مف تن ن  المؤمف ل ا و ا مريلس تن نذ الع د نتيمؿ الاروط الم مس التا 

المؤمف ل  ويدر معؤولنس أا إلتؿ  التزاـ مف انلتزامات السمنر الم روضس شلن ا  مدنإ 
لطم  نر متوقا عنجد المؤمف ل  ن ع  ميروما مف التعونض أو نعاقب  تل نض 

 2التعونض.
نت نف المؤمف  ا تع ند أعلوب هنا س نماذج  الع ود ينث نهعب  سما و  ا الوالب       

شلإ المؤمف ل ـ   م اا أو نتعمد إلإ ستا س الاروط ال امس  ميرؼ هونرة نهعب قراءت اا 
ون دـ نماذج ش ود  نر واضيس الط اشسا ون نمن  للمؤمف ل   رهس ل راءة الع د ل ناشس هذا 

الهنا ات الم  مس والوامضس لاروط الع د ن نمسف  االنر مف شدـ جدو  ذلؾا وأماـ هذر
ا تراض شلـ المتعاقد المؤمف ل    اا ون نمسف أف نعد توقنا المؤمف ل  رضاء  ما تضمن  

                                                 
تعت ر  نودا واروطا تعع نس  ا الع ود »رعات التجارنس شلإ ماالميدد للم 02-04مف قانوف  29وقد نهت المادة  - 1

 د والاروط التا تمن  هذا االنر: نف المعت لؾ وال ائا ن عنما ال نو 
                  املس ااطراؼ معترؼ   ا للمعت مم امتنازاتأو /ألذ ي وؽ أو امتنازات ن ت ا ل ا ي وؽا و -1    
         دنتعاقد هو  اروط ني   ا متإ أرا رض التزامات  ورنس ون ائنس شلإ المعت لؾ  ا الع ودا  ا ينف أن  -2    

            ؾدمس الم دمس دوف موا  س المعت لنس أ5 ممنزات المنتوج المعلـ أ5 اللامتتؾ يؽ تعدنؿ شناهر الع د ااعاع-3    
اروط مف الع د أو الت رد  اتلاذ قرار ال ث  ا مطا  س العملنس التجارنس للاروط الت رد  يؽ ت عنر ارط أو شدة -4   

 التعاقدنس
 إلزاـ المعت لؾ  تن نذ التزام  دوف أف نلـز ن ع    ا- 5
 ؽ المعت لؾ  ا  ع  الع د إذا ألؿ هو  انلتزاـ أو شدة التزامات  ا ذمت ر ض ي-6
 الت رد  توننر أجاؿ تعلنـ منتوج أو أجاؿ تن نذ لدمس -7
 ت دند المعت لؾ   طا العتقس التعاقدنس لمجرد ر ض المعت لؾ اللضوع لاروط تجارنس  نر متسا ئس.-8
 160 ا مرجا عا ؽاقتهادا و أمرر شلإ التوازف الع داميمد ميا الدنف إ راهنـ علنـا التعلط ان - 2
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مف اروط هنوت  طرن س ن نعتطنا   م ا ون تيع ور شف ي ن س ما اتج ت إلن  إرادت  شند 
  1إ راـ الع د .

ع مف لتؿ تنظنم  لع د التممنف للوقانس مف هذر الاروط ومف هنا وجب تدلؿ المار         
وسذا معالجس التععؼ الياهؿا ول انوف يمانس المعت لؾ وسذا قانوف الميدد لل واشد المط  س 
شلإ الممارعات التجارنس دور م ـ  ا مجاؿ تيدند معاننر يذؼ الارط التعع اا والوقوؼ 

ميتوار مف لتؿ اإلسمار مف اروط ترت ط ضد المؤمف الذا نععإ إلإ إ راغ التممنف مف 
 جزاء إع اط التعونض أو إن اه ا أو الاروط التا تعت عد اللطر مف التممنفا والتا تلرج 
المؤمف ل  مف الع د ه ر الندنف ن هو يهؿ شلإ ااماف الذا ا توار مف التعاقد ون هو 

لتؿ ما نلا عنتعرؼ شلإ  ومف 2اعت اد مف ااقعاط الذا دأب شلإ د ع ا وانلتزاـ   ا.
 للارط التعع ا.  ةالمعاننر ال انوننس الميدد

 التعسفا تقدير الشرط: معايير الثانا الفرع

 :  تطكر معايير الشرط التعسفا يا التشريع المقارف أكال
 ا تيدند معنار التعرؼ شلإ الاروط التعع نسا وظ رت شدة التل ت التارنعات        

ا اهدر  تارن  3 التتؼ نوشنس الارنعس ال انوننس المت عسا  المارع االمانامعاننر تلتلؼ 
التارنا اللاص  الاروط العامس للع د متضمنا  ا   رت  التاععس  1976سانوف ااوؿ  9

أف النهوص العامس اللاهس  المعامتت تسوف دوف م عوؿ إذا »ال اشدة العامس التالنس : 
لننس وتعاء لوضا الطرؼ اآللر  ا الع د  هورة  نر جاءت ملال س لم تضنات يعف ا

                                                 
  251ا ص مرجا عا ؽ د الريماف المليـا أيمد ش - 1
 404ال وة الملزمس للاروط اايادنس التيرنر  ا الع دا مرجا عا ؽا ص  طارؽ مساا إنمافمنهور ياتـ ميعفا  - 2
يمانس المعت لؾ مف لتؿ تو نر ال نانات والمعلومات السا نس ما العمؿ شلإ اعػت عاد  إلإتوج ت دوؿ العوؽ ااورو نس - 3

ال رنػامؤ ااوؿ للتجمػا  »أطلػؽ شلنػ   1975أ رنؿ  14الاروط التعع نس و ا هذا الامف هدر مف المجلس ااورو ا قرار 
شتـ المعت لسنف  انقتهادا أطلػؽ شلنػ   1981مػاا  19مجلػس  ػا سما هدر قرار آلر شػف ال »ااورو ا نيو يمانس وا 

شػػػتـ المعػػػت لسنف »  ػػػا ضػػػوء هػػػذر العناعػػػنات العامػػػس التػػػا  «ال رنػػػامؤ المػػػانا للتجمػػػا ااورو ػػػا مػػػف أجػػػؿ تنظػػػنـ يمانػػػس وا 
إهػػػدار تاػػػرنعات  إلػػػإالياجػػػس  ااورو نػػػسرعػػػمت ا ال ػػػرارات الهػػػادرة شػػػف المجلػػػس ااورو ػػػا   ػػػد اعتاػػػعرت  لػػػداف العػػػوؽ 

الوقانػػس مػػف  إلػػإت ػػدؼ  ااورو ػػاالاػػروط التععػػ نسا و التػػالا يملػػس التوينػػد التػػا قادهػػا انتيػػاد متلههػػس   ػػدؼ م اومػػس 
المنا عػػس  نػػر الماػػروشس  ػػنف المنتجػػنف  ػػا انتيػػاد وسػػذلؾ لت ػػادا الػػتتؿ التاػػرنعات المضػػر  الت ػػادؿ التجػػارا  ػػنف الػػدوؿ 

  259ص مرجا العا ؽا ش د ال اعط جمنعا ا  والذا نضر  المعت لؾ. أنظر  يعف ااورو نس
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مع ولس ومجي س وم الت  ن اا سما تضمف هذا التارنا تعداد نيو أر عنف  ندا اشت رها دوف 
    1م عوؿ ان ا تاسؿ  نودا تعع نس قعم ا  نف قائمس رمادنس وألر  عوداء.

دور أوؿ قانوف ليمانس أما  رنعا   د اشتمدت شدة معاننرا   ا ال دانس شند ه       
من  التا يددت أف معنار اشت ار الارط  35ا المادة 1978جان ا  10المعت لؾ  ا 

ما اعتئمار هذا االنر  من عس م الت  التعسؼ يا  التسمط االقتصادمتعع نا هو معنار 
الاروط تعع نس أول ما معنار أف هناؾ معانرنف نشت ار  35ونعت اد مف المادة   2 ن اا
 L abus de puissanceا وهو التععؼ  ع ب الن وذ انقتهاداا االه

économique التا نتيهؿ شلن ا  الميزة الفاحشةومانن ما معنار موضوشا وهو  3ا
وقد انت د ال      Lavantage excessif donné au professionnel a leffetالميترؼ

ال رنعا معنار التعلط انقتهادا  ادة لع  نف أون لوموض  وشدـ دقت ا وماننا ان  لنس 
مف الضرورا أف نسوف الميترؼ قوناا مف الناينس انقتهادنسا يتإ ن رض إرادت  شلإ 
المعت لؾا   د نجد مف الناينس العملنس ميتر ا  عنطا ن رض اروط  معتلدما ن وذرا  ا 

ف قد نجد ماروشا س نرا ن ن عؿ ذلؾ ي اظا شلإ عمعت  المالنسا سما نمسف للسمنر مف ين
الاروط التعع نس أف توجد دوف اعتعماؿ التعلط انقتهاداا  ال وة لنعت  ا ضلامس 
الماروع وت وق  اقتهادنا  ؿ ال وة تسوف  ال ا قوة العنطرة ال ننس والت ننسا   ذا االنر هو 

عائؿ  ما نمسون  مف تيدند انلتزامات التا نعتطنا تن نذها  اإلضا س إلإ مف نمتلؾ مف الو 
   4الاروط التا نعتطنا  رض ا شلإ مف نتعاقدوف مع . 

                                                 
 754ا وانظر مهط إ العوجاا مرجا عا ؽا ص 18 ودالا ميمدا مرجا نعا ؽا  ص - 1
 مف النص ال رنعا ورد سمانلا  35ونص المادة - 2

)Les clause abusives seraient celles aui relatives au caractére déteminé ou déterminable du prix, ainsi 

qu a son versement, a la charge des risques, a létendue des responsabilités et garanties, qux condition d 

exécution, résiliation, résolution, ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses 

apparaissent imposées aux non professionnels, ou consommateurs par un abus de la puissance 

économique de l autre partie et confére a cette derniérebun avantage excessif( 
الذا نعم  ايد ااطراؼ   رض  انقتهادا ا التتؿ التوازف الع دا هو ذلؾ التععؼ  انقتهادان هد  الن وذ - 3

للمذشفا  انقتهادااعتوتؿ الضعؼ  إلإاروط  شلإ الطرؼ اآللر  ينث نعتلدـ المتععؼ وعائؿ  نر أمننس تؤدا 
  56ا مرجا عا ؽا ص ععند ش د العتـ  أنظر ا

علنـ ا  ا أنمف ععد192ا ميمد ال ننا ا مرجا عا ؽا ص  270يعف ش د ال اعط جمنعاا مرجا عا ؽا  ص  - 4
 54مرجا عا ؽا ص 
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معنار  1995وتيت تممنر هذر اننت ادات ألوإ المارع ال رنعا  موجب قانوف  ن را        
واعت دل   م  ـو جدند هو :  اإعاءة اعتعماؿ المرسز انقتهادا ال وا ل رض ال ند التعع ا

 يهوؿ شدـ توازف هاـ  نف ي وؽ وموج ات ال رقاء 
Déséquilibre significatif entre les droit et obligation des parties 

 ا الع ود الم رمس  نف الم نننف »مف مدونس انعت تؾ  1-132وهسذا نهت المادة        
تعع نس الاروط التا نسوف موضوش ا وآمارها شلإ و نر الم نننف أو المعت لسنف تعت ر 

يعاب  نر الم نننف أو المعت لسنف إيداث توازف واض  و نف  نف ي وؽ والتزامات أطراؼ 
التا أقرت هذا  1993وجاء هذا التعدنؿ  عد هدور التعلنمس ااورو نس لعنس  1«الع د

  2.المعنار
 دنر شدـ التوازف الع دا هؿ نجب أف و  هدور هذا المعنار طيرح إاساؿ طرن س ت       

 الرجوع إلإ  ظر إلإ مجموع اروط و نود الع د ؟نتـ  النظر إلإ الارط  يد ذات  أـ  الن
مف قانوف المعت لؾ ال رنعا نجدها ت رر جوا ا هرنيا مضمون  أف الطا ا  5-132المادة 

ينطس    رام ا وسذا التعع ا للارط ن در  الرجوع وقت إ راـ الع د إلإ جمنا الظروؼ الم
 النظر إلإ اروط ألر   ا ش د مانا مرت ط سذلؾ   النع س لسؿ الاروط االر  للع دا و

  الع د ااوؿ.
و التالا مف لتؿ النص   ف المارع التار اليؿ المانا وهو وجوب النظر إلإ          

ن  نعطا منزة ا اط ظاهرر اإللتؿ  التوازف الع دامجموع الع دا   د نسوف أيد الارو 
لطرؼ ماا لسف  الرجوع إلإ اروط الع د االر  نجد مف  نن ا ارطا نعند التوازف إلإ 

   3الع دا ونتـ إشماؿ هذا الياؿ يتإ ولو سانت الاروط مف ط نعس ملتل س.
                                                 

1  - Loi no 95¨96 du 1 février 1995 JCP 1995 III 67286  
الت لنؿ مف أهمنس هذا التعدنؿ الػذا جػاء  ػ  الماػرع ال رنعػاا  ينػث اشت ػروا أف  إلإوقد ذهب شمـو الاراح  ا  رنعا  - 2

 اإللػتؿيالس ااء سانت موجودة مف ق ؿا  معنار  إم ات إلإإلواء المعنار ااوؿ )تععؼ الن وذ انقتهادا( ن نؤدا  إن 
سػف  ػا يػنف رأ   عػض ال  ػ  أنػ  ن نم إن تع نػر  ع ػارة ملتل ػس شػف معنػار المنػزة ال اياػسا الظػاهر  ػالتوازف الع ػدا مػا هػو

هػػريوا  ػػمف  1978ذلػػؾ أف واضػػعا قػػانوف جػػان ا  1995الت لنػػؿ مػػف أهمنػػس التعػػدنؿ انهػػطتيا الػػذا جػػاء  ػػ  قػػانوف 
نمػا إقهػاء الاػروط التػا ل ػا مع نار المنزة ال اياس لـ نسوف موضوش  تهين  شنب  ا التػوازف  ػنف انلتزامػات والي ػوؽا وا 

 146اوقا  ناعاا مرجا عا ؽا ص    .قا لنس إلنجاد يادث م ـ شلإ تن نذ الع د
 147ا  ص ن ع  - 3
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ونر  الدستور ش د ال اعط جمنعا هعو س ت دنر التوازف مف الناينس العملنس  ع ب      
 نف ااطراؼ  نعتورب  ا سن نس اشت ار ش دا متوازف ورد  ن   تتزاماالتتؼ ط نعس انل

ت نند معؤولنس الميترؼ ان  نعطا المعت لؾ اليؽ  ا ال ع    رادت  المن ردةا ونر  أف 
الارط الم ند مف معؤولنس الضماف لف نعد تعع نا إذا ساف الممف الذا ند ع  الماترا  ا 

ونر  ال عض ال    أف معنار انعداـ  ا1ن   ا العوؽالع د أقؿ مف ممف الممؿ المعلف ش
  2التوازف الع دا هو ن ع  معنار المنزة ال اياس.

اعتمنت  ا الت دنر الارط التعع ا أف ن ن ا شلإ  1/7-132ونانر إلإ المادة       
تعرنؼ الميؿ الرئنعا للع د ون شلإ تعادؿ الممف ما الماؿ الم نا أو اللدمس الم دمسا ونر  
ال    ال رنعا أف هذا انعتمناء نمنا إشادة إشماؿ قاشدة الو ف التا ها  ا ااهؿ  نر 

 انوف ال رنعاا وسذا لتمسند أف ال دؼ مف نظاـ الاروط التعع نس هو معاقب شلن ا  ا ال
ف  نف ي وؽ والتزامات أطراؼ الع دا ولنس هو تي نؽ التناعب السلا مواج س اإللتؿ ال ن  

 نف ااداءات انقتهادنسا وهذا معتينؿ  ا ضؿ تنوع انلتزامات وتاا ؾ الع ودا  ع د 
  3مرت ط  ع د تممنف. ال رض مرت ط  ال نا ممتا أو قرض

الع دا ميعو ا  إ راـوالو ف هو شدـ التعادؿ  نف ما نعطن  المتعاقد وما نملذر وقت      
أعاس قنمس الااء المادنسا وهذا انلتتؿ  ا التعادؿ  نف ال نمس المادنس للااء وما  إشل

ساللميس أو د ا  ن  مف م ا ؿ ن نؤمر  ا الع د إن إذا وهؿ درجس معننس مف الجعامسا 
ن  ت نعتد     إمساننسويدد المارع الجزائر  لضماف اعت رار المعامتتا الر ا أو النهؼا وا 

 دشو  تسملس الممف  مر ا ألماس ممف الممؿا المادة  مراجعس  نا ش ار لو ف نزند شف اللمس
ولسف ما تجدر متيظت   لهوص تط نؽ الو ف شلإ ش د التممنفا أن  ن ؽ مدناا  358

عاوضس انيتمالنسا وذلؾ اف ش ود الت رع نمسف تهور الو ف  ا ش ود الت رعا أو ش ود المي 
نعطا  ن ا أيد المتعاقدنف ون نملذ م ا ت لما نعطن ا ون نمسف  التالا التيدث شف شدـ 

اليناةا   عاوضس انيتمالنسا سع د التممنف وش د ال نا م ا ؿ مرتب مدتعادؿا وأما ش ود المي 

                                                 
  269جا عا ؽا  ص يعف ش د ل اعط جمنعا ا مر  1
2 -Jean calais auloy et frank steinmetz   192ص  شند ميمد ال ننا مرجا عا ؽا إلن ـ   اء ماار  
  148اوقا  ناعاا مرجا عا ؽا ص  - 3
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إمساف وقوع   ف  ن ا شؿ أيد المتعاقدنفا  ت نجوز ل  أف  الضرورة  ط نعت ا ت ضا  ف 
 1.نطعف  ا هيت ا شؿ أعاس الو ف

وقضنس انلتتؿ  ا التوازف الع دا لضعؼ أيد طر ا الع د ن ترب  ادة مف انعتوتؿ     
 ينث نسوف شدـ ولنس الو فا اف انعتوتؿ أوعا من ا   ذا االنر ن ـو شؿ تعنب اإلرادة 

التعادؿ مظ را مادنا ننت از الطرؼ ال وا لليالس الن عنس للطرؼ الضعنؼا لليهوؿ شلإ 
   2مزانا ن ت ا ل ا من عس ل ذا االنرا وهذا ما ننط ؽ شلإ التممنف  ادة.

   72-74معيار اإلخالؿ الظاىر بالتكازف العقدم يا القانكف العزا رم   :ثانيا 
 ا معرض التعرنؼ  الارط  02-04مف ال انوف  2/5الجزائرا  ا المادة المارع تناوؿ 

التعع ا المعنار الذا ن رر مف لتل ا ارطا ما أن  تعع اا  ينث إذا ساف هذا الارط 
لويدر أو مجتمعا ما  ند أو شدة  نود ألر  نؤدا إلإ اإللتؿ الظاهر  التوازف  نف ي وؽ 

  3وواج ات أطراؼ الع د.
مادة نت نف وضوح المارع الجزائراا  االذ  معنار انلتتؿ  نف ي وؽ وواج ات مف لتؿ ال

ا ولسف العؤاؿ 1995الطر نفا وهو ن س معنار الماروع ال رنعا الذا ت نار  ا قانوف  ن را 
طرح سنؼ يدد المارع طرن س ت دنر هذا المعنار ؟ وهؿ نمسف ت دنر الارط  م ردر  الذا ي

  ا التوازف الع دا؟شندما نؤدا إلإ إلتؿ 
                                                 

 الن ضػسميمود ش د الريماف ميمدا انعتوتؿ والو ف  ا الع ود ودورهما  ػا إقامػس التػوازف  ػنف ااداءات الع دنػسا دار - 1
 12ا ص  1995العر نسا مهرا 

ونر  الدستور  ا مؤل   أف  الارنعس اإلعتمنس جاءت  نظرنس متساملس  ا الو ف وو  ت  نف ايتػراـ اإلرادة الي ن نػس للمتعاقػد 
واعت رار التعامؿا  ملذت  النظرنس المادنس والالهنس  ا الو فا  مف جانب أوؿ اشتدت الارنعس  الو ف ويدرا وجعلت منػ  

ناءا دوف اشت ػػار إلرادة المو ػػوف ومػػد رضػػار  الع ػػد ومػػف جانػػب مػػانا يرمػػت الاػػرنعس   عػػ  ا لل عػػ   ػػا  عػػض اليػػانت اعػػتم
الو ف ال ايش  ا سؿ الع ػودا إذا هػاي   تػدلنسا أو سػاف نااػئا مػف اعػتوتؿ ضػعؼ  ػا ن ػس الطػرؼ المو ػوفا وتوعػعت 

  177 ا أيواؿ الضعؼ التا نمسف أف نوجد  ن ا المتعاقدا للت هنؿ أنظرا مرجا ن ع ا ص 
يددر ال انوف  م دار هو اللمس  االنرونانر إلإ أف ال رؽ  نف الو ف والتتؿ التوازف الع داا نسمف  ا أف هذا  - 2

وأما قضنس التتؿ التوازف الع دا لـ نر ط  المارع   نمس معننس و ا هذا الهدد يسمت الميسمس العلنا  ما نلا "  نجب 
هادر  تارن   24195ن ـو الع ار  يعب قنمت  وقت ال نا" قرار رقـ  أفلت دنر ما إذا ساف الو ف نزند شف اللمس 

 137ا ص 2001ا المجلس ال ضائنس للميسمس العلناا العدد الماناا 12/09/2000
 م ردر أو ماترسا ما  ند وايد أو شدة  نود أو اروط ألر  مف امن   ارطأو سؿ  ند »ارط تعع ا  3/5نص المادة- 3

 «وازف  نف ي وؽ وواج ات أطراؼ الع داإللتؿ الظاهر  الت
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 ماىية اإلخالؿ الظاىر بالتكازف العقدم -1
نما نجب أف نسوف هذا  3/5لـ ت هد المادة            مجرد ورود اإللتؿ ناسؿا تعع ا وا 

اإللتؿ  نفو أا موجود  درجس تجعؿ أيد المتعاقدنف معت ندا  منزة  اياس م ارنس  المتعاقد 
الضعنؼا إما  اإل راط  ا تعداد انلتزامات تجار الطرؼ الضعنؼا أو شف طرنؽ التل نؼ 

الميترؼا و التالا  الللؿ  ا التوازف الذا نعطا ال اضا علطس ال يث شف  مف التزامات
الارط التعع ا ن تضا أف نسوف شلإ درجس مف ااهمنس  معنإ أف وجود للؿ  عنط 

"minime ن ن رر تدلؿ ال اضا  ا المضموف الع دا مف أجؿ ضماف اعت رار "
 .المعامتت

ل  قعمافا ااوؿ قعـ نممؿ شتقس التوازف  ومهطل  انلتتؿ  ا التوازف الع دا      
 المضموف الع داا والمانا نممؿ شتقس التوازف  اقتهاد الع دا ونجب توضن  ست ال عمنف 

 للوهوؿ إلإ م  ـو اإللتؿ الظاهر  التوازف الع دا

  القة التكازف بالم مكف العقدم:-أ
 التسونف المتناعؽ لمضموف الع دا  ا هذا الجزء أف التوازف الع دا نتممؿ  ا ني هد        

اف مضموف الع د نيمموؿ مجموشس الي وؽ وانلتزامات التا تعم   تي نؽ العملنس 
انقتهادنسا و التالا نمسف التمننز  نف نوشنف مف التوازف الع داا ااوؿ ذو ط نعس قانوننس 

ا والمانا ذو ط نعس الي وؽ وانلتزامات المنامة  ا الع د»ننط ؽ شلإ مجموع اروط الع دا 
اقتهادنس نتناعب ما العملنس انقتهادنس التا نيي و  ا الع د والتا ن تتعلؽ إن  ااداءات 

التوزنا العادؿ والمتناعؽ لمجمؿ مييدودات »المت ادلسا و  ذا المعنإ   ف التوازف هو 
  ف التوازف  «التع نر ال انونا لعملنس اقتهادنس»ا و ما أف الع د هو «المضموف الع دا

ال انونا والتوازف انقتهادا ل ما تممنر مت ادؿ  نن ماا  ممت نجد  عض اروط الع د ل ا 
ظاهر قانونا سارط إشماؿ التيسنـ  دؿ النزاع ال ضائاا ل  وج  اقتهادا ومالا ان  
د نمسف أف ن دـ من عس أو نمنا لعارة للمعت ند من ا و التالا مجموع الاروط سل ا تد ا الع 

  1لتي نؽ هد    اسؿ إجمالا. 
 

                                                 
1

 -Phililp Stoffel Munck ,l’abus dans le contrat   ، 213مرجا ماار إلن  شند ا رنما  رج مساا  مرجا عا ؽا ص   
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  القة التكازف باقتصاد العقد -ب
ا مريلس تن نذر إلإإف انقتهاد الع دا ذو م  ـو إجمالا نمتد مف مريلس تسونف الع د      

و التالا   ف  «التناعؽ اإلجمالا للعمؿ ال انونا»وال عد انقتهادا للمضموف الع دا معنار 
اقتهاد الع د نرا ؽ تطور الع د وتيول   ا إطار ال انوفا  ما ارط ساف وجودر  نر 
متناعؽ ون نتوا ؽ ما مجمؿ الع دا نجب اعت عادرا إذ التنظنـ الداللا للع د نتي ؽ مف 
لتؿ التوازف  نف ااداءات المت ادلسا  اقتهاد الع د هو نعنا توزنا متناعؽ لعناهر 

 1الع د.مضموف 
نعنا التسونف  نر المتناعؽ  ا مضموف  الخمؿ يا التكازف العقدمو ا االنر   ف        

و   ا الع دا الع دا وقد ننتؤ هذا الللؿ إما شف ارط  نر متوازف  رض  المتعاقد ااق
ما نهنب الع د  سامل ا  تظ ر المجموشس التعاقدنس  ن ا شنب  نهنب جزء مف الع دا وا 

ااداءاتا ون نس ا نستااؼ الللؿ مراق س انلتزامات والي وؽ المت ادلسا  ؿ نجب تعادؿ  نف 
النظر إلإ تناع  ا وتعادل ا وت ا ل ا وقنمت اا  عدـ التعادؿ  نف ااداءات ن نؤدا  الضرورة 
إلإ للؿ  ا التوازف الع داا   نالؾ يانت نمسف أف ن  ؿ  ن ا أيد المتعاقدنف أف تسوف 

 مف ي وؽ الطرؼ اآللر.     ي وق  أقؿ 

وجود تطا ؽ  نف  شدـ وتر  ااعتاذة يامؽ ذه نس أف اإللتؿ  التوازف الع دا هو     
الي وؽ وانلتزامات و نف اروط الع دا و معنإ آلر أف تسوف هناؾ معادلس  نف ما نعطن  

ن ا شلإ  متسا ئس ما ماالالمتعاقد وما نيهؿ شلن ا وأف ن نسوف لاضعا نلتزامات  نر 
للع دا و التالا تتج  ااعتاذة إلإ أف قانوف  اإلجمالا انقتهادشاتؽ المتعاقد مع   ا إطار 

ف ساف توازنا نع ناا   ذا  الع ود ن دؼ النوـ إلإ مسا يس سؿ التتؿ  ا التوازف الع داا وا 
وازف وجد شدـ تسا ؤ  ارز  ا الع دا   ف م دأ التوازف الع دا نعم  لل اضا   رجاع الت

الع دا أو اشادة التوازف الملتؿ وذلؾ شلإ أعاس العدالس الت ادلنس المؤععس شؿ المعاواة 
 2 الم ترضس  نف المتعاقدنفا ولسف ن نسوف ذلؾ إن  طلب أيد المتعاقدنف.

                                                 
 216ا  ص رنما  رج مساا  مرجا عا ؽا ص  - 1

2
 95يامؽ ذه نسا النظرنس العامس للع دا تهور جدندا مرجا عا ؽا ص  - 



 
198 

و ا ما نلص م ناس ال نمس ذهب جانب مف ال    ال رنعا إلإ تا ن  التتؿ التوازف        
أعاس أف ستهما نؤدا إلإ التتؿ  ا قنمس الع د  درجس س نرة  الع دا  الو ف شلإ

و رر ذلؾ شلإ أعاس أف معنار اإللتؿ الظاهر ما هو إن تردند ل سرة المنزة  اومجي س
معنار  ؤ  نف ااداءات المت ا لسا  نر أفالم رطسا و التالا هو   ف نؤدا إلإ شدـ التسا 

شدة جور من اا أف انعداـ التسا ؤ ن  نر ميدود  لتلؼ شف الو ف مفشدـ التوازف الظاهر ن
ا ممؿ الو ف  ا ممف الع ارا وسذا شدـ اقتهارر   ط شلإ شدـ التعادؿ  ا   نمس معننس

 1الممفا وامتدادر لملتلؼ الاروط التا نتضمن ا الع د.

 74-72 مى  كء قانكف  طريقة تقدير اإلخالؿ الظاىر بالتكازف العقدم – 2
معظـ ال    الجزائرا إلإ انت اد المارع لعدـ وضع  ميددات واضيس تراد  اتج         

المارع الجزائرا  ع اا  نر  ااعتاذ اوقا  ناعاا أفال اضا إلإ طرن س ت دنر الارط التع
معملس ت دنر الطا ا التعع ا للارط  هورة ميتامسا واست إ  ع ارات  امضس جداا  تناوؿ

ينث ن  ـ من ا أف هذا الت دنر ن نتـ  هورة  3/5ا المادة أمناء تعرن   للارط التعع ا  
نما  ا إطار مجموع الاروط وال نود التا نتضمن ا الع د.  2منعزلسا وا 

وننت د ااعتاذ ر وايا أيمد شدـ ألذ المارع الجزائرا  ما ذسرر المارع ال رنعا مف         
لإ   اإ راـ الع دناد شلإ وقت لتعع ا للارط سانعتم اننس نمسف أف ن در   ا الطا ا ا وا 

-132وشتقت  ر ما  ع د آلر مرت ط     ينث نهت المادة  االظروؼ التا تينط  تسونن 
لإ جمنا الظروؼ التا » 1/5 ن در الطا ا التعع ا للارط  انعتناد إلإ وقت إ راـ الع دا وا 

تينط  تسونن ا وسذا جمنا اروط الع د االر ا وسذلؾ ن در  النظر إلإ الاروط التا 
   3أيدهما  اآللر. نتضمن ا ش د آلر لما نسوف تسونف أو تن نذ هذنف الع دنف متوق ا قانوننا 

ردا شلإ اآلراء العا  س نمسف ال وؿ  مف المارع الجزائرا أيعف  ملذر أ ضؿ ولسف         
معنار يدنث لت دنر الارط التعع ا وهو معنار اإللتؿ الظاهر  التوازف الع داا ون نوا ؽ 

أن  لـ نن ؿ ير نا طرن س ت دنر الارط التعع ا مملما ورد  ع ب شلإ انت اد المارع الجزائرا 
                                                 

  134ميمد  ودالا ا مرجا عا ؽ ا ص  - 1
ا وانظر أنمف ععد علنـ 133و ا ن س التوج  ميمد  ودالاا مرجا عا ؽ ص  148اوقا  ناعا مرجا نعا ؽا ص  - 2

  96ا مرجا عا ؽا ص 

 361ا عا ؽا  ص ر ايا أيمد ا مرج - 3
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مف ال انوف ال رنعاا اف هذا االنر جاء  ا ظروؼ وشوامؿ تلتلؼ  1ا1/5-132 المادة 
شف ما هو موجود  ا ال نئس الجزائرنس عواء ال انوننس أو انقتهادنس ونوض  ما ع ؽ  ا ما 

 نلا:
 تا سان 2 من  35مادة  1978أف قانوف انعت تؾ ال رنعا ال دنـ هادر  ا  ن را  - أ

التعع نس مرت ط  العلطس التن نذنس   د لوؿ مجلس  ت ند أف يمانس المعت لؾ مف الاروط
الدولس ال رنعا  عد ألذ رأا لجنس الاروط التعع نس  منا أو تعدنؿ أو تيدند ال نود التعع نس 

وما شلإ ال اضا  ا ضؿ ذلؾ ال انوف عو  أف ن يث  ا  35 م  وم ا الوارد  ا المادة 
س الواردة  ا ال انوف) قوائـ رمادنسا عوداء( قوائـ لجنس الاروط التعع نس و ا الاروط التعع ن

ولنعت ل  أا علطس ت دنرنسا و النتنجس   ف دور ال اضا ال رنعا  النيسـ  تععؼ ارط ما
 3ساف نعت ر مانونا  ا هذر المعملسا  العلطس التنظنمنس سانت ت رر وال اضا ساف نط ؽا

 ا ي را شلإ ورؽ ولـ نسف موضوع ونر  ال  ن  أنف  ننا ننت أف قانوف انعت تؾ ال رنعا  
شند ذلؾ سعرت ميسمس الن ض الياجز وقررت  ا  اعنوات 10أا تدلؿ اجت ادا لتؿ 

الم اـ ااوؿ ضمننا مـ هرايس أف الطا ا التعع ا لل ند نمسف أف نيعووغ  يطتن   تط نؽ 

                                                 
 مف قانوف انعت تؾ ال رنعا الجدند : 1-132النص ال رنعا للمادة  - 1

)Pour objet ou pour effet de créer au detriment du non proffessionnel ou du consommateur un 

déséqulibre signficatif entre les droits et les obligation des parties au contrat( 
سػؿ  نػد نتعلوػؽ  الهػ س »ال ند التعع ا هػو  نلا: مف قانوف انعت تؾ ال رنعا شلإ ما 35تنص ترجمس نص المادة  و - 2

الميدودة أو ال ا لس للتيدند للممف ولد ع  وضماف الملاطر ومد  المعؤولنس وضمان ااظروؼ التن نػذ أو ال عػ  أو اإللوػاء أو 
المتعػػلوط  انقتهػػادامعػػت لؾ نتنجػػس لعػػوء اعػػتعماؿ المرسػػز  أوشنػػدما ن ػػدو أنػػ   ػػرض شلػػإ  نػػر ميتػػرؼ  انلتزامػػاتتمدنػػد 

 .«متعاقد اآللرا ما نو ور ل  من عس م الوا  ن االذا نتمتا    ال
الم ااػرة  مػف إشطػاء ال اضػا العػلطس 1978المارع ال رنعا ساف  متلوؼ  ػا قػانوف  أف   Mazeaudنر  ال  ن     - 3

دور سما رأ  ال عض يره  شلإ م ادئ العدالس واله س اآلمرة للنظاـ انقتهاداا   ما أف  ا ال ت  معملس ال نود التعع نس مرو
وضا قانوف يمانس المعت لؾ موضا التط نؽ نترتب شلن  شدة نتائؤ اقتهادنس هامسا  ساف مف المنط ا  يعب هذا الت رنػر 
أف تتيمػػؿ معػػؤولنس تط ن ػػ  العػػلطس ذات ػػا التػػا مػػف اػػمن ا تيدنػػد العناعػػس انقتهػػادنس وهػػا العػػلطس التن نذنػػسا و التػػالا ر ػػـ 

متي ظػا  ػا مػا  1978نؿ الع ػد  يػذؼ الاػرط التععػ ا إن أنػ  ظ ػر  ػا قػانوف  ن ػرا وشا المارع ال رنعا إلإ من عس تعد
نتعلػػؽ  تيدنػػد الطػػا ا التععػػ ا لل نػػد مػػف ال ضػػاء وأشطػػإ الم ػػادرة للعػػلطس التنظنمنػػسا  ممػػا اػػسؿ قنػػدا شلػػإ عػػلطس ال اضػػا 

  39اا مرجا عا ؽا ص رنما  رج مس . أراء ماار إلن ا شند1978الت دنرنس  ع ب هعو س تط نؽ قانوف  ن را 
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وما ذلؾ ساف انجت اد متذ ذ ا ومتمرجيا  1المعاننر  دوف ضرورة ذسرر  ا ال وائـ اإلدارنس.
  1995.2إلإ  انس هدور قانوف انعت تؾ 

 تعدنتت  التا  عطت ند  1995عنس ال رنعا الجدند إف هدور قانوف انعت تؾ  - ب
الذا  اال اضا شلإ الارط التعع ا ساف نتنجس لتنعداد العا ؽ وتضارب اايساـ واآلراء

وهذر اليالس لـ تيدث  ا التارنا الجزائرا  3التعاقدنساع ب انتاار التععؼ  ا الاروط 
عنس ومن   40اف ال انوف المدنا الجزائرا قد نظـ اإلذشاف والتععؼ  ا الاروط منذ 

ا لل اضا علطس ت دنرنس إللواء الارط التعع اا وهذا  نر موجود  ا ال انوف المدنا ال رنعا
 4إن يدنما.

لمعنار انلتتؿ الظاهر اعتونإ شف  عض الميددات إف المارع الجزائرا  ا توضني  -ج
وقت إ راـ الع دا الظروؼ المينطس  تسونن ا »ال رنعنسا  1/5-132التا جاءت   ا المادة 

وهذا اف ال ضاء الجزائرا نيوز ل رة قدنمس جدا  ا  «  نس الاروط االر ا إلإالنظر 

                                                 
  135آنف  ننا ننتا اال انوف المدناا مرجا عا ؽا ص - 1
ومف ال رارات الهادرة شف انجت اد ال ضػائا ال رنعػا والتػا أظ ػرت شجػز ال ػانوف المػذسور شػف يمانػس المعػت لؾ مػف  - 2

 ػػا وقػػائا ال ػػرار أنػػ  تػػـ إ ػػراـ ش ػػد  1990 جونلنػػس 17قػػرار هػػدر شػػف ميسمػػس التمننػػز ال رنعػػنس تػػارن  -ال نػػود التععػػ نس ا
تظ نػر  ػػنلـ تهػػونر امعػاا وقػػد أدرج  ػػا الع ػد  نػػدا تضػػمف أنػ   ػػا يػػاؿ ضػناع ال ػػنلـا نعػػووض الميتػرؼ شلػػإ المعػػت لؾ 

ؽ ـ ؼ المتعل ػس  تيدنػد التعػونض  1150  نلـ تهونر امعا جدندا قررت ميسمػس التمننػز ال رنعػنس  اعػتنادها إلػإ المػادة 
أف الارط الميدد للتعػونض هػين  اف الممػت ف لػـ ن رضػ  شلػإ المعػت لؾ ولسنػ   ػالعسس » شف العطؿ والضرر  ال انونا

لول  انلتنار  نف ال نػد المػذسور و نػد آلػر نعػوض شلنػ   نػ   م لػت ن ػداا لػذلؾ نيعت ػر ال نػد المػذسور هػينيا ومنتجػا آمػارر 
    41مذسور شند رنما  رج مساا مرجا عا ؽ ص قرار « ل رن نفال انوننس  عد أف ساف موضعا لم اوضات يرة تمت  نف ا

نعػتنتؤ مػػف أف ورود  16/7/1997هػدر شػف ميسمػس التمننػػز ال رنعػنس قػرار يػدنث  تػارن   1995و ال عػؿ  عػد تعػدنؿ - 3
 ندا تعاقدنا  النظر  ن  مف ق ؿ ال اضا ولنس إلشادة ند تعونض م طوع  ا ش د  ا ياؿ   داف  نلـ ناسؿ  ندا جزائنا قا ت 

مػػف هػػذا  ػػمف أ طلػػت ش ػػدا يػػدد مػػدة  النظػػرا وذه ػػت ميسمػػس اعػػتئناؼ  رنعػػنس إلػػإ أ عػػد إلشػػادةميػػدودا للتعػػونض  نػػر قا ػػؿ 
إنجار آلس تهونر معػتندات  تعػعنف اػ را دوف إمساننػس الرجػوع شن ػا  اشت ػار أف المػدة طونلػس  نػر مملو ػس  ػالنظر لموضػوع 

 ا هػذنف ال ػرارنف » عنف انشت ار ما نمسف أف نطرأ مف تطور ت نا نجعؿ اآللس دوف  ائدة الع دا  ننما ساف نجب أف نؤلذ  
لـ نرد ذسر لل ند التعع اا ولسف مف الواض  أن ما نسرعاف هتينس ال اضا   شػادة النظػر  ػا ال نػود الع دنػس اللارجػس شػف 

 759عوجاا مرجا عا ؽا ص المملوؼ التا تهنب الع د  التتؿ  ا التوازف الع دا. أنظر مهط إ ال
إذا تـ الع د  طرن س اإلذشاف وساف قد تضمف اروطا تعع نسا جاز » ال انوف المدنا شلإ :مف  110نهت المادة  - 4

لل اضا أف نعدؿ هذر الاروط أو أف نع ا الطرؼ الميذشف من اا وذلؾ و  ا لما ت تضا    العدالس ون ا  اطت سؿ ات اؽ 
 «شلإ لتؼ ذلؾ.
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ا  110ال انوف المدنا المادة  ا  اإلذشافطرؽ ت دنر الارط التعع اا مف لتؿ نظرنس 
وهذر مرونس متمنزة  ا التارنا الجزائرا  «العدالس» ينث تـ وضا مؤار جد واعا وهو 

مما نتن  لل اضا ت دنر   روط التعاقد السمنرة التطور والمع دةام مس جدا للنظر  ا ا
وا  س ما جد مت 02-04مف تارنا  3/5الاروط التعع نس يالس  يالسا و التالا   ف المادة 

مدنا وستهما نسمؿ ال عضا سما نمسف يتإ انعتعانس  معاننر ت عنر الع د و  110المادة 
ا و التالا مف 112ها ط نعس التعامؿا ضرورة تو ر اامانس والم س والعرؼ الجارا المادة 

يعنات اشتماد المعنار المرف أن  نترؾ لل اضا إمساننس نعالؤ سؿ يالس تععؼ شلإ يدةا 
     1نتناعب ما الط نعس المرس س للتوازف الع دا. وأن  

يعنا  عؿ المارع الجزائرا شندما لـ ن هر انشتراؼ  ارط ما ان  تعع ا  ضرورة ر ط  -د
نما نعتطنا ال اضا استااؼ تععؼ الارط لويدر ولو مف  نر  ما الاروط االر ا وا 

ان  مف الهعب إنجاد م ارنس نظرا لعدـ التجانس  نف ي وؽ  2تجمنع  ما الاروط االر ا
والتزامات الع دا وت ننـ انلتتؿ  نف ارطنف أو شدة اروط ن ترض وجود قاعـ ماترؾ 
 نن اا شلإ ااقؿ ن يث شف ويدة قناس ماترسسا ممت اروط متعل س  اامور الجزائنسا 

الا ال اضا الجزائرا  نر ميطالب اروط متعل س  اآلجاؿا ألر  متعل س  ال ع ا و الت
وهذا هعب شملناا ولذلؾ هو أمر جوازاا والم ناس هو وجود  ا تجمنا الاروط وم ارنت 

التتؿ  نوف ولو ع و   ارط وايدا أعاع  العدالس  نف المتعاقدنفا ون  إ ال دؼ المناود هو 
ؿ وتاـ  نف معالجس انلتتؿ ويمانس الطرؼ الضعنؼا ولنس ضرورة تي نؽ توازف سام

     3المتعاقدنف.
وألنرا لنس آلرا  عد  النظر إلإ ملتلؼ الاروط التعع نس الواردة  ا ال انوف نجد  -ك

تعت ر  نودا واروطا  » ما نلا  29 ا المادة  04-02قائمتافا ااولإ: نص شلن ا ال انوف 
                                                 

ت دنر   إطارنمسف ال وؿ  ا  ن »»إذ نر  أن   148ر شسس هذا التوج  اوقا  ناعاا مرجا عا ؽا ص أنظ - 1
وذلؾ اف موضوع  112و 111الارط التعع ا أف  المارع است إ   واشد ت عنر الع ود المذسورة  ا المادتاف  ال اضا

وسذلؾ أيمد ر ايا ا  «»تزنؿ سؿ  موض نستن  .الاروط التعع نس لهوهنات  الممنزة التا تتطلب إ رادر   واشد لاهس 
  361مرجا عا ؽا ص 

سؿ  ند أو ارط  م ردر أ5 ماترسا ما  »الميدد للمارعات النزن سا  02-04مف ال انوف  3/5هذا ما نهت شلن  المادة - 2
 «الع د الظاهر  التوازف  نف ي وؽ وواج ات أطراؼ اإللتؿ ند وايد أو شدة  نود أ5 اروط ألر  مف امن  

  31انظر شسس هذا الرأا شنترا  وزارا مرجا عا ؽا ص - 3
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إف هذر  «تمن ....تعع نس  ا الع ود الم رمس  نف المعت لؾ وال ائا نعنما ال نود التا 
ا  ينث أن ا واردة شلإ ع نؿ المماؿ 29الاروط تممؿ قائمس رمادنس يعب هنا س المادة 

ولنس اليهر يعب ش ارة ن عنماا وسذا ذسر ش د ال نا سمماؿا ان  ش د اائا انعتعماؿا 
وسذا أمملس شف التععؼ الوارد  ا ش د ال نا سؿ هذا جاء لمعاشدة ال اضا شلإ تيدند 

ن   ف قوؿ العسس الا روط التعع نس لاهس  ا الع ود اليدنمس المتمنزة  التاا ؾ والتع دا وا 
التا أطل ت ند ال اضا  ا  3/5عناسؿ تناقضا  نف تعرنؼ الارط التعع ا  ا المادة 

 1ت دنر الارط التعع ا يالس  يالس مـ ت نندر   ائمس  نود عوداء لو اشت رناها سذلؾ.
تعت ر تعع نس » 306-06مف المرعـو  5الماننس نهت شلن ا المادة وأما ال ائمس        

ويددت يهرا مجموشس مف الاروط شدها  «ال نود التا ن ـو لتل ا العوف انقتهادا..
ال انوف تعع نسا و التالا تعت ر هذر ال ائمس عوداءا شلإ ال اضا اليسـ  تعع  اا  ارط أف 

نما  تؤدا  اإللتؿ الظاهر  التوازف الع داا اف المعنار ااعاعا هو اإللتؿ الظاهرا وا 
تلؾ ال وائـ تدشـ ال اضا وتعاشدر شلإ يمانس الطرؼ الضعنؼا وسذا ورود ممؿ تلؾ ال وائـ 
موج  لنس   ط لل اضا  ؿ لسؿ متعامؿ اقتهادا ناتوؿ  ا العوؽا مما ناسؿ نوع مف 

تا قررت  رامس مالنس ال 38الوقانس للطرؼ الضعنؼا وسؿ مف نلالؼ نعاقب  المادة 
ضلمس لسؿ شوف اقتهادا نلالؼ ال انوف ونضا ارط تعع نا مف اروط الواردة  ا 

   2ال انوف.
وانطتقا مما ع ؽ نت نف لنا أف ش د التممنف الذا هو ميور دراعتناا مجاؿ لهب       

مجاؿ للتععؼا   د وجدنا أن  ش د إذشافا وأسمر مف ذلؾ هار ش دا نموذجناا مط وشا ون 
                                                 

قائمس عوداء  نر يهرنس وانت د  اػدة ورود هػا  ػا قػانوف  29اوقا  ناعا ال ائمس الواردة  ا المادة  ااعتاذوقد اشت ر - 1
اػرع لتعرنػػؼ واعػا للاػروط التععػػ نس التػا نػتـ ت ػػدنر طا ع ػا يالػػس   اػسلت تعارضػا  ػػنف ت نػا المان ػا يعػب رأننػػ 02-04

 يالس و نف ال ائمس الميددة للاروط التعع نس  هػورة جامػدةا و التػالا  ػ ف ال ائمػس الرمادنػس هػا ويػدها التػا تتمااػإ  هػورة 
مجمػوع  نػود الع ػد التػا  إلػإجندة ما تعرنػؼ الاػرط التععػ اا اف ا تػراض اػرطا مػا أنػ  تععػ اا نعػم   اعػت عادر  ػالنظر 

ل ائمػس المػذسورة ل ااعػتاذ   ػا ال ائمػس الرمادنػس ون ػس المتيظػس وج اعػلوبورد مستو ا  ن اا وساف مف ااجدر ت نا المارع 
  نػػاؾ شنػػب  ػػا المػػن ؤ الػػذا عػار  نػػ  الماػػرع الجزائػػراا اػػوقا  ناعػػا ا مرجػػا عػػا ؽا   306-06 ػا المرعػػـو التن نػػذا 

   176ا 172ص 
تعت ر ممارعات تجارنس  نر نزن س وممارعات تعاقدنس تعع نس ملال س ايساـ  » 04-02ال انوف  مف 38هت المادة ن- 2

لمعس متننف دننار  إلإ( 50000مف هذا ال انوف ونعاقب شلن ا  ورامس مف لمعنف ألؼ دننار ) 29و28و27و 26المواد 
(5.000.000) 
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 ن  اا م اوضس أو تعدنؿا ونظرا لضرورة التممنف و رض   ا العدندا مف المجانتا   ف 
الميدد لل واشد المط  س شلإ الممارعات التجارنس وسذا قانوف يمانس  02-04نهوص قانوف 

سل ا نهوص م مس لمعالجس أمار التععؼا لاهس معاشدة ال اضا  03-09المعت لؾ 
لتوازف الع داا نظرا للاروط العدندة التا تمن  منزا م رطس لارسات لت رنر وجود للؿ  ا  ا

 1التممنفا ومن ا ارط اليلوؿ الذا عنتعمؽ  ا معالجت   ا الميور ال ادـ.
سما ن نو ؿ الدور الوقائا لمارع قانوف التممنف الذا نعد م ما ان  نعد أسمر شم ا       

 عد تمادا ارسات التممنف  ا اعتوتؿ وتلهها  ا المعالجسا  تدلل  التارنعا جاء 
وتععؼ ضد المؤمف ل ـا إن أن   ع ب ت ننات التممنفا ومنزات  ال انوننسا وسذا تع در 
وارت اط   ع ود ألر  يدنمس جداا مازالت هناؾ ن ائص و را ات وجب ت طف المارع ل ا 

ؤمف ل  مف لتؿ لتدارس اا و ا ما نلا عنتعرؼ شلإ ملتلؼ مظاهر اليمانس ال  لنس  للم
 الذا نعاهـ  ا معالجس التععؼ شند يدوم . 02-04وسذا دور قانوف  07-95قانوف 

  ركرة تدخؿ المشرع يا م مكف  قد التمميف لمكايحة التعسؼ ثانا: ال بحثمال

نعالؤ  ا هذا الم يث ملتلؼ مظاهر التدلؿ التارنعا  ا مضموف ش د التممنفا       
سنموذج لهب لتيوؿ الع د مف اليرنس الت اوضنسا إلإ اإلذشاف مـ النمذجسا مـ ضرورة 
التدلؿ التارنعا  ا ملتلؼ مرايؿ الع د مف أجؿ يمانس الطرؼ الضعنؼ المؤمف ل ا وسذا 

ـ انقتهادا وانجتماشاا نظرا للدور الم ـ الذا نلع   مياونت المارع ي ظ النظاـ العا
التممنف اقتهادنا ) تي نؽ التنمنس والتطور( واجتماشنا) الج ر العرنا وال عواؿ لملتلؼ 

                                                 
1

ا وقد تيدمت ااعتاذة  ا  يم ا شف م دأ جدند 85يامؽ ذه نسا النظرنس العامس للع دا تهور جدندا مرجا عا ؽا ص  - 
وهو انلتزاـ  التعاوف  نف المتعاقدنفا وت هد    "" أف نتوؿ سؿ متعاقد  المعاشدة واليوار والنهنيس والمعاملس  الممؿ ما 

قؼ انجا ا دوف الموقؼ العل ا ر ـ التتؼ المهال ا وتر أف انلتزاـ  التعاوف المتعاقد مع ا أا أف نسوف للمتعاقدنف مو 
هو ن ع  التضامف الع داا الذا ن ترض  ن  أف نضيا المتعاقد   عض مهال  اإلنعاننس مف أجؿ الوهوؿ إلإ المهليس 

نما أه   التزاما ش دنا ن ا شلإ الماترسسا ونجب أف ن ن  إ انلتزاـ  التعاوف مجرد قاشدة ألتقنس وقاشدة علوؾ يعف و  ا 
 شاتؽ المتعاقدنف  موجب م دأ يعف الننس ".

ؽ ـ التا تؤسد "شلإ تن نذ  107وأاارت ااعتاذة إلإ أف اعتنتاج م دأ انلتزاـ  التعاوف مف طرؼ ال اضا  موجب المادة   
ن  نلتـز المتعاقداف شلإ التعاوف مف أجؿ الع د  يعف ننس" ن ؽ نادرا  نن وا شلإ المارع الجزائرا اإلاارة هرايس إلإ أ

 تي نؽ ال دؼ الذا قاـ الع د مف أجل .  
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مطلب  07-95وعن نف نوايا التدلؿ التارنعا  موجب قانوف التممنف اليوادث وااضرار(ا 
د الميد 04-02ف ل  مف لتؿ قانوف أوؿا وسذلؾ نوض  مظاهر اليمانس الم ررة للمؤم

 للممارعات التعع نس مطلب مانا 

     77-95 تمميفاألكؿ: التدخؿ التشريعا لحماية المؤمف لو بمكعب قانكف  المطمب

إف م دأ اليرنس التعاقدنسا الناجـ شف مذهب علطاف اإلرادةا نتن  تيسـ أطراؼ التعاقد       
اإلرادتنف أسندا ولاؿ مف العنوبا سما ونجب أف ن   ا اسؿ الع دا ارنطس أف نسوف ات اؽ

طر ار دوف رقا س ون تدلؿ مف  رنلضا التع نر شف اإلرادة اا تيدندا وموضوع الع د نيدد
 اإلذشاف إلإ نر أف تيوؿ الع د مف الت اوض العادؿ  ا«المارع »أا طرؼ لارجا 

  رض  لاسلنس معننس تظ ر  والتععؼا أشطإ ال رهس للمارع  مف نتدلؿ  ا ملتلؼ الع ودا
 1  أيساـ آمرة.يامنس لل رنؽ ااضعؼا وأه   ميتو  الع د  ن ع  أسمر  مسمر توج و 

رادة تارسا المجاؿ للتدلؿ مجان له ا ننيدار م دأ علطاف اإل تممنفونممؿ ش د ال       
مارع ا ون دؼ التممنفالطرؼ ال وا  ا هنا س ونمذجس ش د ال لليد مف عنطرة نعاالتار 

تنظنـ الع د وتيدند ميتوار تنظنما قانوننا م اارا شلإ معتو   تممنف تدلل   ا ش د ال
مضموف التزامات وي وؽ أطراؼ الع د  ينث ن نترؾ مجاؿ س نر للمتعاقدنف  ا  رض 

   2ا وهذا وقانس مف الاروط التعع نسا وسذا لدمس لمهال  اقتهادنس ضرورنس. اروط ـ
  اإلضا س لل واشد العامس لل انوف المدنا التا ارشت لنظرنس يمانس الطرؼ المذشفا       

 تممنفأ طل ا المارع س جراء وقائاا جاءت منظومس ال تممنفوسذا وروود اروط لاهس  ع د ال
والتعدنتت المهاي س ل ا ونجد مف لتؿ هذا التدلؿ التارنعا  07-95المتمملس  اامر 

ما تطورات الع ود والعل نات المهاي س ل ا لاهس  الجزائرا تمقلـ المارع مد  االمتنوع
ا و التالا ضرورة تو ر يمانس زائدة للمؤمف ل  تممنفالتتؿ التوازف الع دا  نف أطراؼ ال

                                                 
  79أنف  ننا ننتا مرجا عا ؽا ص  - 1

  28ميمد ال نناا اليمانس ال انوننس وال ضائنس للمؤمف ل ا مرجا عا ؽا  ص  - 2
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ا التنظنـ المع ؽ لع د ذا الموضوع ت عا للعناهر التالنسا وعنتطرؽ ل تممنفوالمعت ند مف ال
 ا مـ إقرار المارع   طتف  عض الاروط التعع نس .تممنفاآلمرة ل انوف الا مـ الط نعس تممنفال

 تمميف: التنظيـ المسبؽ لعقد الالفرع األكؿ

  شدادها وط اشت اا  ننما  تممنفمف الع ود التا تن رد ارسات ال تممنفإف ش د ال      
ننيهر دور المؤمف ل ـ شلإ ق وؿ التعاقدا والتوقنا شلإ النماذج والع ود التا ن دم ا 
المؤمفا وقد ععإ المارع للوقوؼ ضد مياونت المؤمف اعتوتؿ انعداـ ل رة معت لؾ 

 ا وج ل   معالنب الهنا س ال انوننسا ينث نتعمد المؤمف وضا اروط تعع نساتممنفال
وألر   امضس تعطا ل  هامش للمناورة والتنهؿ مف التزامات   ا يالس يدوث اللطرا أو 
العنطرة شلإ المؤمف ل   ترؾ معائؿ دوف تنظنـا مما نضر  مهال  المؤمف ل ـ أو 

المعؤولنس انلتنارا أو اإللزاماا لاهس وأف  تممنفالمعت ندنف أو الونر المضرور  ا 
ا  ع ب اشت ارها سع د نموذجا ممؿ ملتلؼ تممنفراءة ومن س الالمؤمف ل  معتاد شلإ شدـ ق

الع ود النموذجنس المنتارة  ا اليناة المعاهرةا وسذا رعوخ قاشدة شدـ المناقاس تمنا المؤمف 
 1ل  شف قراءة الع دا سما وسمرة الاروط وتع دها وطرن س ط ع ا تعاهـ  ا اامر.

اروط الا نجد تيدند المارع لملتلؼ مرايؿ الع دا لجزائراا تممنفومف لتؿ قانوف ال       
الاسلنس لتنع ادا ويدد مضموف التزامات وي وؽ الطر نفا و ن ا  نود شامس وألر  تضاؼ 

ا ويدد إجراءات التجدندا ويدد مجموشس تممنفوسذا اروط متعل س  مدة ال اتممنفيعب نوع ال
و نما نلا أهـ تيدندات المارع التا  مف الاروط الجزائنسا ويدد سذلؾ انلتهاص والت ادـا

 تاسؿ يمانس للمؤمف ل 
 
 

                                                 
  68ععاد نونراا مرجا عا ؽا ص  - 1
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 : شركط شكمية ير يا المشرع يا العقدأكال: 
ستا ناا و يروؼ واضيسا وضرورة وجود توقنا  تممنفااترط المارع تيرنر ش د ال      

ست ا وها اعـ تممنفمف قانوف ال 7الطر نفا ما وجوب تو ر  نانات ضرورنس يددت ا المادة 
الطر نف وشنوان ماا الااء أو الالص المؤمف شلن ا ط نعس الملاطر المضمونسا تارن  

  تممنفانستتابا وتارن  عرناف الع د ومدت ا م لت الضمافا م لت قعط أو ااتراؾ ال
إن إذا م ت ق ول ا مف ست المتعاقدنفا  تممنف عدـ انشتداد  ومن س طلب ال 8ونهت المادة  -

شلإ وضا ارط شدـ عرناف  تممنفنسوف ال  وؿ  التوقناا ودرجت ارسات ال 7 ويعب المادة
ـو وسذا ن تدئ وقت عرناف الع د مف العاشس ه ر مف الن الع د إن  عد توقنع  مف الطر نفا

   1.الموالا لنـو د ا ال عط ااوؿ
 تمميف:شركط متعمقة بتعديؿ  قد ال ثانيا:

مف  2  رة  8اعتمناء المادة  إلإالجزائرنس ن تانر  تممنفنجد  عض نماذج ش ود ال      
 ينث اشت ر المارع  انقتراح  مما س ق وؿ ن وـ م اـ التوقنا والذا موضوش   2اتممنفقانوف ال

أو تعدنل  أو إشادة عرنان ا  ارط أف نسوف انقتراح  رعالس موهإ شلن اا  تممنفتمدند ش د ال
مف اعتتم  لتقتراحا  المؤمف ل  الذا نر ب  ا  نوما 20وم وت شدـ ر ض المؤمف لتؿ 

ن إذا وا ؽ المؤمف شلإ إإيداث تعدنؿ ما شلإ الع د ولسن  ن نعتطنا أف نتوهؿ شلإ ذلؾ 

                                                 
  ا نماذج لع ود تامنف جزائرنس تضا  ا اروط الع د شنوافا عرناف م عوؿ الع دا وتضا تيت هذا العنواف  مف الع د  - 1

 : ن نسوف عارنا الم عوؿ إن  عد م وت توقنا الطر نف شلن ا ممؿ  مانلا
2

 -  II - FORMATION ET DUREE DU CONTRAT 

 

Article 7 : Prise d’effet du contrat 

 

La signature du contrat par les parties consacre sa validité, l’assureur pourra dès lors en 

poursuivre l’exécution. 

 

Cependant, sa prise d’effet ne se produira qu’à compter du lendemain à zéro heure du 

paiement de la première prime et en tout cas ou plus tôt aux dates et heures indiquées aux 

conditions particulières, sous réserve des dispositions prévues à l’article 8 alinéa 2 de 

l’ordonnance N° 95/ 07 du 25 Janvier 1995. 

 

Ces dispositions s’appliquent à tout avenant intervenant au contrat. 
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التعدنؿا وذلؾ ينف نلتـز هذا االنر الهمت شف الرد شلإ اقتراح التعدنؿ الموج  إلن ا 
ؤمف  مما س ال  وؿ لت ا لل واشد العامس وتتجلإ اليمانس مف ناينتنف أولإ: اشت ار عسوت الم

 8التا تعت ر أف العسوت ن نعد تع نرا شف اإلرادة ون نعتد    ق ونا وماننا أف نص المادة 
تعت ر أف التعدنؿ قد تـ   وة ال انوف   وات الم لس وشدـ هدور الر ض لتل ا دوف  2  رة 

   1.التعدنؿ ستيرنر مليؽ أو د ا قعط ياجس نتلاذ أا إجراء آلر
تعدنؿ الع د  ه س من ردةا و رض شف طرنؽ  تممنفوسذلؾ منا المارع  ارسات ال      
أف نسوف التعدنؿ  تدلؿ ست طر ا الع د ونجب م وت   مليؽ نوقع  الطر افا إن  9المادة 

 ا   ذر االنرة أشطت إمساننس للتعدنؿ 2  رة  8أن  نتيظ  تناقضا  نف هذر المادة والمادة 
 9 رعالس موهإ شلن ا و التالا انعداـ توقنا أو مليؽ نيرر  ن  التعدنؿا  ا ينف مادة 

نهت شلإ ان  نمنا أا تعدنؿ إن  مليؽ نوقع  الطر افا ر ما أراد المارع يمانس المؤمف ل  
التا تعطا  2  رة  8للع د  ه س من ردة ولسن  تناقض ما مادة  تممنفمف تعدنؿ ارسس 
   2 التعدنؿ دوف توقنا .  رهس للمؤمف ل 

نضف أن  إذا ساف التعدنؿ ن ن تضا ق وؿ المؤمف ون نسوف يرا  ا ق ول  أو  و       
ر ض ا  ؿ نتـ  يسـ ال انوف أو نتـ   رادة المؤمف ل  المن ردةا لـ نعت ر هذا التعدنؿ ملي ا 
للومن س ااهلنسا  ؿ هو تعدنؿ نليؽ الومن س ااهلنس دوف أف نعت ر ملي ا ل اا هذا ما 

موقو س   تممنفممؿ التعدنؿ الذا نتـ  يسـ ال انوف أف تسوف ومن س ال 2  رة 8قهدت  مادة 
العرناف  د ا ال عط المتملرا ونتـ ذلؾ  إلإلعدـ د ا ال عط  ا منعادرا مـ تعود الومن س 

 يسـ ال انوف دوف ياجس شلإ ق وؿ  المؤمف  ت نعت ر هذا التعدنؿ ملي ا للومن سا وممؿ 
مؤمف ل  المن ردة أف نسوف المؤمف ل  قد أمف شلإ عنارت  وشلإ أنس التعدنؿ الذا نتـ   رادة ال

                                                 
  74ا وانظر ععاد نونراا مرجا عا ؽا  ص  438ا مرجا عا ؽا ص هنـإ راجتؿ ميمد  - 1
ن »: سما نلا  9التا ق ل ا  ينث ته   المادة  8يتإ تسوف متوا  س ما المادة  9المادة  ش ارة لنص إضا سن ترح  - 2

اإلاعار  الوهوؿ ن ا أا تعدنؿ  ا ش د التممنف إن  مليؽ نوقع  الطر افا ونجوز أف نتـ  رعالس موهإ شلن ا ما 
 «نت ادل ا الطر افا وتعرا شلإ التعدنؿ أو اإلضا س أيساـ ش د التممنف ااهلا
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عنارة ألر  تيؿ ميل ا  عد إشتف المؤمف   توننر العنارةا   ذا يلت عنارة جدندة ميؿ 
العنارة ال دنمس   ن  نس ا أف نعلف المؤمف ل  المؤمف  ذلؾا  رعالس موهإ شلن اا  ن ا 

ا  الر ـ مف أن  قد نتونر تممنفون نعت ر هذا ملي ا لومن س ال التعدنؿ   رادة المؤمف ل  المن ردة
مد  الضماف وم لو   توننر نوع العنارة ط عاا وهذا ما أاارت إلن  المادةا وسذلؾ ن س 

ق وؿ المؤمف  إلإا   ف هذا التجدند نتـ دوف ياجس  تممنفالااء إذا جددت مدة ومن س ال
   1.الهرن  ومف مـ ن نعت ر ملي ا للومن س

  مدل كفاية التكقيع كالكتابة بمحرؼ كا حة لحماية المؤمف لو  ثالثا:

يحرر  قد  » 7المادة  نتيظ أف المارع ااترط ستا س الع د  يروؼ واضيسا       
نموذجنس درجت  تممنفوهذا يمانس للمؤمف ل  مف ش ود  «كتابيا كبحركؼ كا حةممم تمميفال

شلإ ط اشت ا  يروؼ هونرة  نر واضيسا ينث تلت ا سمنر مف أير  ا  تممنفارسات ال
الهونرة  سمرة نعل ا وتداول اا وي ذا لو أضاؼ المارع ستا س الع د وهنا ت   ع ارات 
واضيسا و اللوس العر نسا ونيف نعتورب انعداـ هذا الارطا الذا هو أ ضؿ طرن س ليمانس 

 أيرؼنجدا ن عا ااتراط  وق  والتزامات ا   ؿ المؤمف ل ا وتاجنع  شلإ انطتع شلإ ي
 .2واضيس و ارزة  ا ينف ترد  لوس  نر اللوس الوطننس

ون ال انوف المدنا شلإ اللوس التا نجب أف نيرر  تممنفلـ نتعرض قانوف ال ينث        
الهادرة  ا وطننا  تممنفا ونظرا لواقا شملا م روض نجد سؿ ش ود التممنف  ا ومن س ال

                                                 
  1213ش د الرزاؽ العن وراا مرجا عا ؽا ص - 1

2  -  Jean Bigot, op, p322 

نجػػرا  ػالر ـ مػػف شػػدـ توهػػلنا لػنص تاػػرنعا مهػػرا نػػنص شلػإ إج ارنػػس تيرنػػر ش ػػد التػممنف  اللوػػس العر نػػسا إن أف مػػا  -
ذا هيب الومن س ترجمس  لوػس  رنعػنس أو  شلن  العمؿ هو تيرنر ومائؽ التممنف  اللوس العر نسا وسذلؾ ملي ات هذر الومائؽا وا 
انجلنزنس وهما لوتاف أجن نتاف اائعتاف  ا مهرا  النص العر ا هو الذا نعتػد  ػ  إذا التلػؼ مػا الترجمػسا انػ  هػو الػنص 

اإلقرارات و نرهػا مػف المعػتندات التػا تتلػذ أعاعػا إلتمػاـ الع ػدا  ػالمؤمف لػ  ملنػر  ػا ذلػؾ5 ااهلاا وأما طل ات التممنف و 
   1194ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽ ا ص 
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الذا ن ا  ن  المتعاقد  اإل  اـ  لوس  نر اللوس الوطننسا وهذا نزند  ا الوموض و تسوف
 لوت ا الوطننسا ون  تممنفالضعنؼا  ا ينف نجد قواننف دوؿ ألر  ت رض تيرنر ش د ال

 تممنفمف قانوف ال 1-112 تيرنر الع د  ونر لوت ا الوطننس إن اعتمناءاا ممؿ المادة تعم  
وسؿ المعلومات الهادرة شف  تممنفش د الشلإ أف  ال رنعا التا تنص  ا   رت ا ااولإا 

ف تككف مكتكبة بالممة يعب أوالتا تـ تنظنم ا   ذا ال انوف   تممنفأو طالب الالمؤمف 
 1.الفرنسية كبمحرؼ بارزة

ااترط اسلنا لن اذ الع د توقنا  تممنفوقد تطرقنا  ا شنهر عا ؽ  نان  أف قانوف ال     -
 جشلإ العمؿ    مف أجؿ انيتجا تممنفؽ ت( وهذا ما درجت ارسات ال 7)مادة  طر ن ا

ضد المؤمف ل  شند إدشائ   عدـ شلم   اروط التعاقد أو التيجؤ  عوء هنا ت ا أو ق ول  
 لطورة الاروط    ا دوف إدراؾ لمضمون اا وسذلؾ أراد المارع مف التوقناا تن ن  المؤمف ل 

 .2التا نوقا شلن ا 
ولسف ر ـ ذلؾ   ف الواقا العملا نم ت شدـ وهوؿ هذا اإلجراء اهدا   الم مس مف         

شلإ  ن نـ قرننس تممنفإم ات شلـ المؤمف ل   مضموف الع دا   ؿ مجرد التوقنا شلإ ش د ال
لؼ  ال راءة المتمننس شلإ اشت ار أف الالص العادا مسشلـ المؤمف ل    ذر الاروط؟ا 

ا شلن ا أـ أف هذا العلـ الم ترض  نر ساؼ  ؿ أف الم هود    هو لاروط الع د الذا نوقو 
 3العلـ الي ن ا لمضموف هذر الاروط أا إدراؾ ي ن ت ا وماهنت ا؟.

إف مد  معر س شلـ المتعاقد  الاروط الميررة مف جانب وايد أو ما نعمإ  الع ود        
ا نتوقؼ شلإ طرن س هنا ت ا  نما إذا سانت واضيس أـ نا تممنفؿ ش د الالنموذجنس مم

                                                 
1

 -  Jean Bigot, op, p334 

- Article L112-3 Cod dassurance francai  

Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans 

leprésent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparent. 

/www.legifrance.gouv.fr/download_code_pdf.do?cidTexte...dlType=pdf 

 37اا ص  أنظر عا  - 2
   398ص  مرجا عا ؽا طارؽ مساا ال وة الملزمس للاروط اايادنس التيرنر  ا الع دا إنماف امنهور ياتـ ميعف - 3
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 ه س من ردةا    »المؤمف  «و التالا   ف إلزاـ المتعاقد  الاروط الميررة مف طرؼ الميترؼ
نتطلب أف تسوف ميها س  طرن س واضيسا  ينث نسوف مف الممسف   ـ و إدراؾ مضمون اا 

ا  العتقس «شلما ي ن نا»رض شلـ ورضا المتعاقد   ا ومتإ ما سانت الهنا س سذلؾ ني ت
واضيس ن تل إ  نف الهنا س الواضيس والجندة للاروط الميررة  ا الع ود النموذجنس 

 ينث  تممنفهذا ما نجدر مجعدا  ا ش د ال 1وا تراض شلـ المتعاقد   ا ومف مـ إلزام    اا
ادد المارع مف ينث هنا س  عض الاروط   اسؿ ظاهر والتا نمسف أف تسوف ضد 

 مهال  المؤمف ل  الطرؼ الضعنؼ  ا التعاقد وهذر الاروط ها :
 شكمية مطمكبة يا بند السقكط كالبطالف-1
 شكمية مطمكبة يا شرط التحكيـ-2
 قانوف مدنا : 622إذ نهت المادة  
 مف الاروط اآلتنس: تممنفلنسوف  اطت ما نرد  ا ومن س ا»

 إلإسؿ ارط مط وع لـ ن رز  اسؿ ظاهر وساف متعل ا  يالس مف اايواؿ التا تؤدا  -
 ال طتف أو الع وط . 

ارط التيسنـ إذا ورد  ا الومن س  نف اروط ا العامس المط وشس ن  ا هورة ات اؽ لاص  -
 2.«من هؿ شف الاروط العامس

مف لتؿ النص نجد أن  نعد ارطا  اطتا الارط  المتعلؽ  الع وط أو ال طتف ما        
لـ ن رزا  اسؿ ظاهرا وارط التيسنـ إذا لـ نوضا  ا الاروط اللاهس من هت شف 
الاروط العامسا والم هود  الاسؿ الظاهر هو تيرنر الارط  لط نوانر اللط ااهلا الذا 

                                                 
المتعلػػػؽ  الاػػػروط التععػػػ نس  1993  رنػػػؿ 5الهػػػادر  ػػػا  93/13مػػػف التوجنػػػ  ااورو ػػػاا  4/2يددتػػػ  المػػػادة  هػػػذا مػػػا- 1

أف ت ػػػدنر الطػػػا ا التععػػػ ا لل نػػػود ن نتميػػػور ن يػػػوؿ تعرنػػػؼ الموضػػػوع  إلػػػإالمتعاقػػػد   ػػػا مػػػا المعػػػت لسنف ا والتػػػا تاػػػنر 
المػػو رة  الم ا ػػؿ اإن أف تسػػوف هػػذر ال نػػود ميػػررة  اااػػناءللع ػػدا ون يػػوؿ الػػتتـؤ  ػػنف الػػممف وااجػػر واللػػدمات أو  الرئنعػػا

  هورة واضيس وم  ومس.
قػػانوف  750وسػػذلؾ  ػػا التاػػرنا المهػػرا مػػادة  مػػدنااف قػػانو  985ممػػؿ هػػذا الػػنص نجػػدر  ػػا التاػػرنا العراقػػا مػػادة  - 2

   437مرجا عا ؽا ص  اإ راهنـمدنا سونتاا جتؿ ميمد  772مدناا وسذلؾ المارع السونتا 
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سوف الارط المعنا ميررا  يروؼ  ارزة أسمر و يجـ أس را أو يررت      نس الاروطا ون
 1نمسف ستا س هذر الاروط  اللط ااهلا للع د  ارط وضا لطوط تيت ا.

هذر الاروط وتي ؽ  إلإوال دؼ مف الستا س  اسؿ ظاهر هو ل ت انت ار المؤمف ل         
ا  هورة تممنفنانا ومن س الشلم    اا شلما ي ن ناا ومنا المؤمف مف إل اء هذا الارط  ا م

أف الوانس تسوف مي  س إذا ما  إلإنورؽ مع ا  ا  اقا اروط ا العامسا وقد انت إ الرأا 
وهذا ما نص شلن  قانوف   2شنف ال ارئا إلإتجعل  ن  ز  الارطا  طرن س واضيسا ييرر هذا

 4-112ال رنعا سذلؾا مادة  تممنفال
ط وال طتف أو انعتمناء مف الضماف ن نعتد   ا إن الميددة للع و  تممنف..اروط ومن س ال»

  3«إذا تـ تيرنرها  اسؿ  ارز .
إننا مكايؽ  »  Deningل اضا  دنننؤ ل وورد  ا ال ضاء اإلنجلنزا ش ارة ما ورة      

نك ا مف اإلشيار يبعض الشركط التا رأيتيا   مى أف الشرط المعقكؿ، يعب أف نعطيو
 4«يعب أف تككف مكتكبة بحبر أحمر كبيد حمراء ينعنييما حتى يعتبر اإلشيار بيا كاييا

وتيدند المارشاف الجزائرا وال رنعا لمهطل   اسؿ  ارزا نعطا انلتنار لارسات        
ا  مف تستب الارط  لوف ملتلؼا أو أف نوضا لط تيت  و نوجد ارسات ت رض تممنفال

                                                 
وعػػنلس أو د ػػاا نعػػم  للمػػؤمف ولػػو أف اللطػػر المنهػػوص  الع ػػد  »وشػػرؼ الػػدستور ميمػػد اػػسرا عػػرورا العػػ وط أنػػ  - 1

التػػا ن رضػػ ا شلنػػ   انلتزامػػاتلػػذا تي ػػؽا أف نػػر ض تن نػػذ تع ػػدر  الضػػمافا  عػػ ب شػػدـ تن نػػذ المػػؤمف لػػ  ايػػد ا نسػػوف هػػو
وعنلس د اع تتن  للمؤمف أف نجازا  اليرماف مف الضمافا المػؤمف  »الع د أو ال انوف  ا يالس وقوع السارمسا ونعرؼ سذلؾ 

 وجػ  شػاـ هػو   ػد اليػؽ ا و التػالا إذا سػاف العػ وط  «لن   الع دل  الذا نرتسب لطم ش دنا  عد تي ؽ اللطر المنهوص ش
شلإ ع نؿ الع و س أو الجزاءا   ف الع وط  ػا مجػاؿ التػامنف نتمنػز  ضػت شػف ذلػؾا  عػدـ التناعػبا شلػإ اإلطػتؽ  ػنف مػا 

الجػزاء لػد   عػض  نعود من  شلإ المؤمف وما نلي   مف ضرر جراء إلتؿ المعػتممف  التزامػ ا اامػر الػذا نللػا شلػإ هػذا
الاػػراحا وهػػؼ الع و ػػس اللاهػػسا وشندئػػذ نجػػدر التعػػاؤؿ شلػػإ ال ػػور شػػف م ػػرر ذلػػؾ الجػػزاء ال ػػالت ال عػػوة ا ميمػػد اػػسرا 

  22عرورا مرجا عا ؽا ص 
   764ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـجتؿ ميمد  - 2

3
- Jean Bigot, op, p323 et 332 

-Article L112-4  -  Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne 

sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 
  127لعاب مي وظا مرجا عا ؽا ص  - 4
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ن س اننت اد  إلإتوقنا  جانب الارط المعناا ون نوا ؽ  شلإ هذر االنرةا ان ا  ت ودنا 
العا ؽ وها توقنا المؤمف ل  دوف اطتع أو شلـ ي ن اا وسذا شدـ تط نؽ نص المارع 

 1إذا لـ تظ ر الاروط المعننس  اسؿ  ارز.اآلمر والمنت ا  جزاء ال طتف 
الميررة  يروؼ دقن س نهعب  تممنف امف ومائؽ ال وقد درج ال ضاء  ا  رنعا        

قراءت اا  يظر اعتلداـ اليروؼ الدقن س  ا هنا س الاروط ال امس التا تمس مهال  
ط الومن سا المعتممننف ينث اعتلـز أف تسوف مدونس  يروؼ واضيس متمنزة شف  اقا ارو 

وسذلؾ ن نعت ر واضيا سؿ الوضوح الارط الذا ن نتمنز شف عائر اروط الع دا يتإ ولو 
 2ساف مستو ا  يروؼ س نرة إذا سانت الاروط االر  مستو س  ن س اليروؼ.

ون س ال دؼ تولار المارع  النع س لارط التيسنـا وهذا لما نيترتب شلإ الارط مف         
ال هؿ  ا النزاشات المتعل س  الع د مف علطس ال ضاءا و التالا يرماف إلراج انلتهاص  

ج ارر شلإ الدلوؿ  ا تيسنـ نسوف  ن  المؤمف  المؤمف ل  مف ي    ا المتا عس ال ضائنس وا 
هو الطرؼ ااقو  ا و التالا شيد  ارط التيسنـ ارطا م ددا للتوازف الع داا و التالا إياطس 

طتع  ا الاروط العامسا  ونمنر إلن  انت ار المؤمف ل  الضعنؼا المارع  اسؿ نجعل  ميؿ ا
ون نمنا ال طتف أف نسوف المؤمف ل  شلإ شلـ   ند التيسنـ  نف الاروط العامس ا أو  اروط 

 3 ال طتف و الع وط التا لـ ت رز  اسؿ ظاهرا إذ أف هذر اسلنس ليمانس المؤمف ل 
الجزائرنس ا ال ند المتعلؽ  يؿ  تممنفو لهوص هذا الارط االنر نجد ومن س ال       

التيسنـ أو ال ضاءا ولسف نيظنا وجود هذا ال ند  إلإالنزاشات تنص شلإ إمساننس اللجوء 
 ا الاروط العامسا ون يدنث شف ما نمامل  ضمف الاروط اللاهس ا ممؿ ش د ارسس 

                                                 
Jean Bigot,. op. p 331    

طػػارؽ مسػػاا مرجػػا عػػا ؽا ص  إنمػػافوانظػػر  منهػػور يػػاتـ ميعػػفا ا 1195العػػن وراا مرجػػا عػػا ؽا هػػامش ص  - 2
401  

وانظػر العػػن وراا  181و ص155أ ػو النجػػاا مرجػا عػػا ؽا ص إ ػػراهنـا وانظػر  72عػعاد نػػونراا مرجػا عػػا ؽا ص  - 3
  1197ش ود الوررا مرجا عا ؽا  هامش ص 
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gam أف النزاشات   نف المؤمف  »شلإ  21ت إذ ننص ال ند المتعلؽ  ضماف تيطـ اآلن
 1والمؤمف ل  تيؿ شف طرنؽ التيسنـ أو ال ضاء 

شلإ ملتلؼ اإللطار  تممنفوسذلؾ ن س اامر نجدر  ا مضموف نموذج ش د ال        
سؿ اللت ات  نف  » 26ال ند    SAAات تممننالعسننس والمعد مف طرؼ الارسس الوطننس لل

وال  رة  «المؤمف والمؤمف ل ا وسؿ لتؼ  نن ما و نف الونر وذوا الي وؽ نتـ يل ا ودنا
الماننس مف ال ند  ا يالس المتا عس ال ضائنسا يددت الارسس الميسمس الملتهسا  ميسمس 

يسمس موطف المؤمف ل ا وسذا تط نؽ ال انوف الجزائرا شلإ ال ضنسا و النع س لي وؽ الونر م
  2.مساف وقوقا السارمس

شلإ االطار العسننس لاص  ارسس  تممنفسما وقد وجدنا  ندا  ا نموذج ش د ال       
gam assurance  شنوان  الل رة واإلن اذا نانر  من   ا يالس شدـ  18وهو ال ند رقـ

ت دنر تعننف ل نر نممؿ سؿ من ما ل إلإانت اؽ ودنا يوؿ ت دنر ااضرار  نلجم الطر اف 
إمساننس  إلإااضرارا ونمسف تعننف ل نر مالثا ونسوف ال رار  م ل نس ااهواتا وأاار ال ند 

 3تعننف سؿ طرؼ لل نرر شف طرنؽ رئنس الميسمس الملتهس.
                                                 

1
 -  Article 21 : Arbitrage des tribunaux 

 

Les litiges entre assuré et assureur seront tranchés par voie d’arbitrage ou judiciaire conformément à la 

législation en vigueur. 
 
2

 - AERTICLE 26 ARBITRAGE DES TRIBUNAUX 

Les litiges entre assuré et assureur ainsi que ceux entre ce dernier et le tiers seront tranchés par voie 

amiable 

 
3

 -  Article 18 : Expertise – Sauvetage ASSURANCE MULRISQUE HABITATION /GAM 

ASSURANCE  

 

Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire sous 

réserve des droits respectifs des parties. 

 

Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord ils s'adjoignent 

un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. 

 

Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du 

troisième, la désignation est effectuée par le président du tribunal compétent dans le ressort duquel le 

sinistre s'est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au 

plus tôt quinze jours après l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée de mise en demeure avec 

avis de réception. 
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 إلإتياوؿ  اتإ الطرؽ أ عاد المؤمف ل  مف اللجوء  تممنفونتيظ أف ارسس ال       
ءات الودنس أو التيسنـا وما شرضنار مف أمملس ا شف طرنؽ اإلجرا ال ضاء لتيهنؿ ي وق 

 ا الاروط العامسا  ا ينف أف المارع قد  تممنفنجد ممؿ هذر اإلجراءات تضع ا ارسات ال
ارع  نص آمر ل ذر الن طسا ت ادنا ليرماف المؤمف ل  مف ي   ال ضائاا ونانر أف الواقا 

 ا تعونس معتي ات المؤمف  تممنفالعملا  ا الجزائر نم ت تماطؿ س نر ل عض ارسات ال
 انس ع وط  إلإل ـ شف طرنؽ جذب المؤمف ل  ودنا ووشدر  تعونس المعتي ات  ا سؿ مرةا 

 عنوات.  3ي    الت ادـ الذا يددر ال انوف 
 يةتممينإشكالية االستثناء مف التمطية ال رابعا:

الرئنعنسا  نجب تيدندر تيدندا دقن اا ويتإ نسوف هذا  تممنفنيعد اللطر مف أرساف ال        
تسوف  فاالنر ميددا تيدندا دقن ا نجب إذا ات ؽ الطر اف شلإ اعتمناء  عض اليانتا أ

ها االر  ميددة تيدندا دقن اا وذلؾ لسا نتمسف المؤمف ل  مف معر س اليانت التا ن 
ؽ لليانت المعتمناة ن تضا ذسرها  وضوح نعتطنا  ن ا الرجوع شلإ المؤمفا والتيدند الدقن

شلإ اسؿ ارط لاص نظ ر  اسؿ  ارز وهذا ارط اسلاا وأما وجوب  تممنف ا ومن س ال
وقناسا وأف  أف نسوف ميددا هو ارط موضوشاا والم ـ أن نسوف انعتمناء ميؿ اعتنتاج

أضرار الم انا  شلإ  تممنفن نرد  ا ش ارات شامس  نر دقن سا ممؿ أف نعتمنا المؤمف  ا 
 1العسننس سؿ ضرر ع     نر ط نعا.

                                                                                                                                                         
 

ونعت ر »ا  و ا هذا الهدد ني دـ المؤلؼ أمملس إذ ن وؿ 1239ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص  - 1
ل  لمجموع عتد   ا الارط الذا نيلر ج    المؤيمف مف مطاؽ التممنف الملال ات التا نرتس  ا المؤمف شاما  نر ميددا  ت ني 

تعننف النص يتإ نسوف ئيس معننسا إذ ن نس ا تعننف ال انوف أو التئيس  ؿ نجب أنضا  نهوص قانوف معنف أو ن
ف نطاؽ تممنف المعؤولنس مف يوادث العنارات سؿ ملال ات انعتمناء مييددا ن إ  اـ  ن ا ومف مـ إذا اعتمنإ المؤمف ممت م

المرور دوف أف نيدد الملال ات  الذاتا ساف هذا انعتمناء  اطت ان   نر مييددا  ت نمسف أف نينط المؤمف ل   سؿ 
  ااشماؿ والملال ات التا تلرج مف نطاؽ التامنف. 
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ما تجدر متيظت  أف المارع الجزائرا لـ ننص شلإ اسلنس لاهس  النع س لاروط         
ث  ينالمتعل س  االطار المعتمناة مف الضماف ر ـ  أهمنس هذا الارط  النع س للمؤمف ل ا 

ل ـا أف ألطارا معننس مضمونس التعونضا  سمنرا ما نعت د  ا الواقا العملا سمنرا مف المؤمف
ونهطدموف  ر ض التعونض نعتمناء هذر االطارا ووجود هذا انعتمناء  ا الع د الذا 

  ظ ار  تممنفارسس ال التزاـ وقعوا شلن  ولـ ننت  وا ل ا  ي ذا لو أضاؼ المارع ضرورة
لعادا الذا نيدد االطار المعتمناة مف التوطنس  لط  ارزا  ينث نلتلؼ شف اللط ا

مادة االطار المامولسا وقد ت طف المارع ال رنعا ل ذا اامر ووضا ممؿ هذا الارط  ا 
الميددة للع وط وال طتف أو انعتمناء مف الضماف ن  تممنف..اروط ومن س ال » 112-4
  «. ا إن إذا تـ تيرنرها  اسؿ  ارزنعتد  

جزائرنس وجدنا  عض  تممنفور ـ ذلؾ إن أن  مف لتؿ متيظتنا لنماذج ومائؽ          
ومنا  النماذج تي رز انعتمناءات مف التوطنس  اسؿ أسمر وضوح إلمارة انت ار المؤمف ل ا

شلإ آنت أاواؿ  تممنفممؿ نموذج ش د الارسس للمؤمف ل   مطال ت ا  تلؾ انعتمناءاتا  
ا تيت شنواف االطار المعتمناةا ونتـ 4ال ند  GAM  ASSURANCEال ناء لارسس 

يهر االطار  لط أسمر  روزا مف لط ال ند الذا ق ل  الميدد لأللطار المامولس 
 3المتعلؽ  االطار العسننس ال ند  SAA ا وسذلؾ ن س اامر لنموذج ش د ارسس 1 الضماف

ل  أو تواطم  ا إيدام اا ون ااضرار التا أيدم ا المؤمف - ينث نعتمنا مف الضماف ا 
االطار الموالنس إن إذا ات ؽ الطر اف شلإ لتؼ ذلؾ  ا الاروط  تممنفتضمف ارسس ال

وايتجاجات  مظاهرات-يرب أهلنسا  -ااضرار التا تيدم ا يرب أجن نسا -اللاهس 

                                                 
1

 - CONTRAT D’ASSURANCE ENGINS DE CHANTIER 

: Risques exclus Article 4 

 

Sont exclus des garanties de la présente police, les pertes ou dommages dus à, causés par, ou provenant de 

: 

 

1) Usure, défaut d’emploi, vétusté,  fatigue, oxydation,  corrosion, incrustation de rouille, entartrement, 

envahissement, fentes dans les pistons et culasses de moteurs, explosion dans les moteurs à combustion 

interne. 
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االطار  -متر المينطس مف ال ناء المؤمف شلن  30التر س  ا يدود  تقاانزن–اع نس 
 النوونس.

 شركط متعمقة بمدة العقد خامسا:  
 يروؼ جد  تممنفستا س مدة ال تممنفلـ ناترط المارع الجزائرا شلإ ارسات ال        

نما است إ المارع الج 1 ارزةا شلإ شسس التارنعات الم ارنس التا تنص شلإ ذلؾا زائرا وا 
 ضرورة ستا س مدة الع د وتارن   دانس عرنان ا سجزء مف ال نانات الجوهرنس الواردة  ا المادة  

 10ا مما نعنا أف مدة الع د تلضا إلرادة الطر نف ا وهذا ما أسدر المارع  نص المادة 7
ا وتسمف أهمنس إ راز الارط الميدد لمدة التعاقد  ا  «نيدد الطر اف المتعاقداف مدة الع د..»

مف إلزاـ المؤمف ل ـ  ع ود طونلس ااجؿ ن نمسن ـ  تممنفتجنب ما ت دؼ إلن  ارسات ال
 عل ا ما   ائ ـ ملزمنف  آمارهاا لاهس وقد جرت العادة  عدـ قراءة المؤمف ل ـ للع دا 

 2لل نود ال امس ممؿ مدة التعاقد.و التالا نرند المارع إمارة انت ار المؤمف ل ـ 
ولسف هؿ ن  إ المؤمف ل  ملزما  ع ود أراد المؤمف أف تسوف طونلس المدةا ون نعتطنا     

 طلب ال ع  دوف تعونض؟ 
ا  مف أشطإ 10مف نص المادة  2وضا المارع يت ل ذر اإلاسالنس مف لتؿ   رة       

عنوات  طلب  3نلس المدة التا ت وؽ مدت ا المارع اليؽ  لست الطر نف  النع س لع ود طو 
و اإلطتع شلإ نموذج  3عنوات شف طرنؽ إاعار مع ؽ ق ؿ متث أا را 3ال ع  سؿ 

                                                 
الع د  ا قانوف التمنف ال رنعا مرة سػؿ مػتث عػنواتا نعطػإ اليػؽ لسػت المتعاقػدنف مػرتنفا و ػدءا مػف العػاـ  إن اءساف  - 1

 ػػمف قػػرر  اامػػرسػػؿ عػػنس مػػا مراشػػاة م لػػس اإللطػػار مػػتث أاػػ راولسف  عػػد التطػػور التاػػرنعا انت ػػإ  اإلن ػػاءالعػػا ا نجػػوز 
-113مدت ا ا رنف شلإ ااقؿ  نص المػادة  إلطارعنس ما مراشاة م لس   ان ضاءالع د  إن اءالميارع لست المتعاقدنف يؽ 

التوازف  نف طر ػا ش ػد التػامنفا ميمػد يعػف قاعػـ ا  ا   ذا النص نيع ر المارع ال رنعا مرة ألر  شف ر  ت   ا إقامس12
 12مرجا عا ؽا ص 

 1197ا وانظر العن ورا ا ش ود الورر ا مرجا عا ؽ ا ص 72ننورا ععادا مرجا عا ؽا ص  - 2
مػا مراشػاة اايسػاـ المتعل ػس  التػممنف شلػإ اااػلاص نجػوز للمػؤمف وللمػؤمف لػ   ػا الع ػود التػا  » 2  ػرة 10 المادة  - 3

 ""مع ؽ  متث أا ر  إاعارت وؽ مدت ا متث عنواتا أف نطلب  ع  الع د سؿ متث عنوات شف طرنؽ 
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 ند رقـ  GAMشلإ اآلنت الهناشنس لارسس  تممنفالجزائرنس نجد سمماؿ ش د  تممنفومائؽ ال
ددها طر ا التعاقد  ا مدة الع د   ا ال  رة ااولإ تنص شلإ أف مدة الع د ني وافتيت شن 8

ف سانت مدة الع د ت وؽ   3عنوات جاز لست الطر اف طلب ال ع  سؿ  3الاروط اللاهسا وا 
مف ال ند  2ولسف  انطتع شلإ   رة   1ا07-95مف اامر  10عنوات تط ن ا لنص المادة 

اف المذسور نجد ارطا ن دـ يمانس أ ضؿ للمؤمف ل ا  ينث ننص شلإ أن  ما لـ نت ؽ الطر 
مف ست الطر نف عنس وايدة قا لس للتجدند ضمننا  تممنفشلإ لتؼ ذلؾا تعد مدة ش د ال

  رعالس موهإ شلن ا ترعؿ ا ر ق ؿ ن انس مدة عنس.
ونعد هذا ال ند إمعانا  ا يمانس المؤمف ل ا أسمر مف نص المارعا وقد جر         

عنونا ونتجدد تل ائناا ما لـ ن ـ المؤمف  تممنفانجت اد ال ضائا ال رنعا شلإ اشت ار ش د ال
ل    لطار المؤمف  ال ع  وسذلؾ جر  اليسـ قضائنا شلإ شدـ انيتجاج ضد المؤمف ل  

  2 مدة  نر واضيس  ميرؼ  ارزة. 
 تحديد المشرع لبعض العزاءات سادسا:   

ملتلؼ التزامات المؤمف المارع ليمانس المؤمف ل ا تيدند ومف الطرؽ التا ا تسرها        
والمؤمف ل ا ونضرا لسمرت التزامات هذا االنر وتع دهاا وت ادنا لتعلط المؤمف شلن   وضع  
جزاءات قاعنس ممؿ   داف اليؽ  ا الضمافا تدلؿ المارع  ا سمنر مف النوايا ميددا 

 ومف أمملس ذلؾ : تممنفلجزاءات آمرة م  ولس وت رض توازنا ش دنا  نف طر ا ال

                                                 
1

 -  Article 8 : Durée du contrat 

 

Le contrat est souscrit pour la durée fixée par les parties contractantes. Chacune d’elle peut, dans les 

contrats à durée supérieure à trois ans, en demander la résiliation, tous les trois ans moyennant un 

préavis de trois mois (article 10 de l’ordonnance N° 95/07 du 25 Janvier 1995.) 

 

Sauf convention contraire, le contrat dont la durée est d’une année, peut être renouvelé par tacite 

reconduction, avec faculté pour les parties de résilier tous les ans en se prévenant un mois à l’avance 

par lettre recommandée. 

  73نونرا ععادا مرجا عا ؽا  ص  - 2
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المتعل تنف  جزاء عوء التهرن  المؤمف ل   21والمادة  19ما قررت  المادة        
 المعلومات المتعل س  اللطرا  وهذا االنر التزاـ هاـ جدا م نا شلإ يعف الننس أقرت  المادة 

 التهرن  شند استتاب الع د  جمنا ال نانات والظروؼ المعرو س لدن  –نلـز المؤمف ل   » 15
وجزاءا لأللطاء   «رة أعئلس تعم  للمؤمف  ت دنر االطار التا نتس ؿ   ا....ضمف اعتما

التا نرتس  ا المؤمف ل   ا تن نذ هذا انلتزاـ الم ـ جدا  ا تيدند اقتهاد الع دا  رؽ المارع 
  نف يعف ننس المؤمف ل   ا التهرن  وعوء ننت .

 عزاء المؤمف لو ساء النية -1
سؿ ستماف أو تهرن  ساذب  »جزاء ذلؾ  نه ا  21ت المادة   ا هذر اليالس يدد       

. إبطاؿ العقدمميتعمد مف المؤمف ل  قهد تضلنؿ المؤمف  ا ت دنر اللطرا ننجر شن  
ون هد  الستماف اإل  اؿ المتعمد مف المؤمف ل  للتهرن   ما  عؿ مف امن  أف نونر رأا 

قعاط المد وشس ي ا مستع ا للمؤمف المؤمف  ا اللطر... تعونضا إلهتح الضررا ت  إ اا
ات تممننالذا نسوف ل  اليؽ أنضا  ا ااقعاط التا ياف أجل ا ما مراشاة اايساـ المتعل س  

ا و ا هذا العناؽ نيؽ ل  أف نطالب المؤمف ل    شادة الم الت التا د ع ا  ا ااالاص
 «اسؿ تعونض.

اسالنس التالنس :   تممنفانطتقا مف هذا الجزاء الذا أقرع ميارع ال  نطرح اإلو
مجاؿ م ـ جداا ونرت ط  مجانت شدندة ألر ا  ينث نجدر ملته ا  تممنف ما أف ال       

 رلص معننس ونيعد إج ارنا أينانا ألر ا ألنس أهل  للمؤمف ل  إ  اء الع د ما زنادة الجزء 
 ت رة ؟المت  ا مف ال عط الجدندا لاهس إذا مر شلإ التعاقد  ترة زمننس مع

متعمد شف لإلجا س ن وؿ  مف التدلنس  ا نظر ال انوفا هو ستماف المؤمف ل  ال      
نجوز إ طاؿ  »»مف ال انوف المدنا إذ تنص  86يعب المادة  التهرن  السامؿ  اللطرا

الع د للتدلنس .... ونيعت ر تدلنعا العسوت شمدا شف واقعس أو مت عس إذا م ت أف المدلس 
ا إذا نتيظ أف  عؿ  »»ن ـر الع د لو شلـ  تلؾ الواقعس أو هذر المت عس شلن  ما ساف ل

المؤمف ل  هو تدلنسا و التالا اإل طاؿ نع ا يعب ال واشد العامسا أا للمؤمف اللنار  نف 
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يسمت  ال طتف المطلؽ ما  تممنفمف قانوف ال 21إن أف المادة  1إشمال  أو شدـ إشمال ا
و التالا ن وؿ أن  ن نمسف إجازة الع د ر ـ أهمنس ذلؾ  النع س  تعونض يددت  ن س المادةا
هو نص آمر مف النظاـ العاـا وورد  ا قانوف لاصا   21للمؤمف ل ا اف نص المادة 

 إلإ تممنف  و أولإ  التط نؽ مف ال واشد العامسا والمارع أراد معاق س سؿ مف نرند تيونؿ ال
وعنلس لجنا اار اح  إلإ تممنفا م ـ لمنا تيونؿ الم امرة ورهاف شلإ يعاب االطارا وهذ

ونر  الدستور إ راهنـ أ و النجا أف هذا الجزاء الرادع ني ررر أف  2شف طرنؽ التدلنس وانيتناؿا
 ن تضا أف نسوف المؤمف ل  يعف الننس  ا اإلدنء  ال نانات المتعل س  اللطرا تممنفش د ال

                                                 
أو ت ػدنـ ال نػاف السػاذب شػف  ػش إنمػا هػو تػدلنس نجعػؿ ش ػد التػممنف قػا ت لإل طػاؿا ال وؿ مف ج س إف الستمػاف نمسف  - 1

ونمسػػف ال ػػوؿ مػػف ج ػػس ألػػر  أف المػػؤمف لػػ ا   ػػذا الستمػػافا أو   ػػذا ال نػػاف السػػاذب الػػذا قدمػػ ا نسػػوف قػػد ألػػؿ  التزامػػ  مػػف 
 ػد أو  عػد إ رامػ ا ونسػوف جػزاء اإللػتؿ  ػانلتزاـ هػو  عػ  الع ػدا وقػد ت دنـ ما نعلـ مف  نانات هينيس عواء وقػت إ ػراـ الع

نسوف ال ػوؿ  ال عػ  أولػإ مػف ال ػوؿ  اإل طػاؿا اف اإل طػاؿ ن ننط ػؽ  ػا ال ػرض المػانا إذا قامػت ظػروؼ جدنػدة تزنػد مػف 
ا هػذا ال ػرض ن نمسػف ال ػوؿ اللطر وامتنا المػؤمف لػ  شػف اإللطػار   ػا أو سػتـ أمػرا أو قػدـ  نانػا ساذ ػا  ػا اإللطػار ا   ػ

 ػػمف الع ػػد الػػذا نػػش أهػػينيا ان لػػب قػػا ت لإل طػػاؿ  التػػدلنسا ولسػػف نجػػوز ال ػػوؿ   عػػ  الع ػػد إللػػتؿ المػػؤمف لػػ   التزامػػ ا 
ا ش ػد الػرزاؽ «  ال ع  إذف ننط ؽ شلإ ال رضنف ااوؿ والمانا معاا  ا ينف أف اإل طاؿ ن ننط ؽ إن شلػإ ال ػرض ااوؿ

  1277د الوررا مرجا عا ؽا ص العن وراا ش 
ف المطلؽ أن  وضا يمانس لمهال   عض اا راد  ا يانت معننسا  نعػود ل ػـ طل ػ  نتمنز ال طتف النع ا شف ال طت - 2

الػ طتف قا لػس  إلػإشف ذلؾا يعب مهػليت ـا ولػذلؾ تيعت ػر الع ػود التػا نموػس   ػا شنػب مػف العنػوب المي ضػنس  انمتناعأو 
ػا الػ طتف لمهػليت ا ون نيػؽ لونػرر إمػارة هػذا الػ طتفا  لإل طاؿ ولنعت  اطلس أهتا مما ن ند أف اللنار متروؾ لمف ويض 

النعػ اا وشلػإ سػؿ اايػواؿ إذا  اإل طػاؿ سلما ذسػر الػنص ال ػانونا ش ػارة قا ػؿ لإل طػاؿ  أو نجػوز طلػب اإل طػاؿ  نعنػإ  ػ  
مرجػا  ألذ  التػدلنس أو اإلسػرار أو  ن ػض أهلنػسا سػاف عػ  ا للػ طتف النعػ اا مهػط إ العػوجاا شطا الرضا شف  لط أوأي 

 وما  عدها    475ا ص عا ؽ
سػػاف التمننػػز  ػػنف الػػ طتف المطلػػؽ والػػ طتف النعػػ اا ن ػػـو ت لنػػدنا شلػػإ ط نعػػس الاػػرط الميلػػؿ  ػػ ا   نػػاؾ اػػروط لوجػػود  -

وط الوجػود نسػوف الع ػد  ػاطت  طتنػا مطل ااوأمػا إذا ألػؿ  اػرط مػف اػروط الع دا واروط لهيت ا   ذا ألؿو  ارط مف اػر 
الهيس  نسوف الع د قا ت لإل طاؿ   طا وقد تلؿ ال  ػ  اليػدنث شػف هػذا التهػننؼ إلػإ تهػننؼ أعاعػ  المهػليس اللاهػس 

تا من ا مػا نتعلػؽ  ااهلنػسا ومن ػا والمهليس العامسا و التالا إف ت نند الع د  ا تسونن   اروط ملتل س وميت اوتس ااهمنسا وال
مػػػا نتعلػػػؽ  وجػػػود العػػػ ب وماػػػروشنت ا ومن ػػػا مػػػا نتعلػػػؽ  تعنػػػنف الميػػػؿ ومن ػػػا مػػػا نتعلػػػؽ  ػػػايتراـ اػػػسلنس معننػػػسا نعػػػتند إلػػػإ 
اشت ارات ميلتل سا من ا المهليس العامس ويمانس المتعاقد ن ع ا ينث ترما ماػروشنس العػ ب أو الميػؿ إلػإ يمانػس المجتمػا 

س العامسا  ننما نيتولإ مف هػيس التراضػا يمانػس مهػليس المتعاقػدا  ػت اػؾ النػـو أف الاػروط الم روضػس ليمانػس والمهلي
المهليس العامس تترتب شلإ ملال ت ا ال طتف المطلؽ للع دا  ننما نترتب شلإ ملال س تلؾ التا تعػعإ إلػإ يمانػس مهػليس 

 وما  عدها  321 نتلا ا مرجا عا ؽا ص  لاهس قا لنس الع د لإل طاؿ. للتيلنؿ أسمر أنظر شلا
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ا  مي تضاها ن ـو المؤمف  ت دنر ش ئ اللطر الذا ال نانات ها الوعنلس التذلؾ أف هذر 
   1نتيمل ا و التالا ت دنر قنمس ااقعاط التزمس لتوطنس هذا اللطر.

ونر  دستور رمضاف أ و الععود أف الجزاء نلالؼ هنا ال طتف المعروؼ مف ينث          
ظ  ااقعاط التا و نت أن  ن نترتب شلن  ع وط وزواؿ سؿ أمر للع دا  المؤمف سما رأننا نيت 

ون نلتـز  ردها  ا ينف نع ط يؽ المؤمف  ا الضمافا  سمنما الع د قد أي طؿ لمهليس 
المؤمف   طا ولسف نمسف ت رنر هذا اليسـ  مف اعتن اء المؤمف لألقعاط المد وشس إنما هو 
ف شلإ ع نؿ التعونضا و ذلؾ ننعجـ الجزاء ما ال واشد العامس والتا ت ضا  مف مف سا

ضينس تدلنس نجوز ل  أف نطالب الطرؼ الميدلوس  تعونض الضرر الذا أها  ا ونمسف 
 ت دنر هذا التعونض م دما  ا الع د.

ولسف هذا ت عنر  نر واقعاا  مف الهعب أف نتهور أف الضرر الذا أهاب           
اضاا المؤمف نعادؿ  الضرورة و ا جمنا اايواؿ مجموع ااقعاط التا اقتضاها  ا الم

ولو تي ؽ اللطر؟ و التالا  تممنف منف الضرر الذا أهاب المؤمف طالما أن  لـ ند ا م لت ال
نعد هذا الجزاءا جزاءا ااذا  ا يالس ساؼ ال ناف اللاطئ أو الستماف  عد وقوع اليادث 
وهذا هو الوالب شمتا   ا هذر اليالس عنترتب شلإ ال طتف إلزاـ المؤمف ل   ااقعاط 

وايت اظ المؤمف   ا جمنعاا  ا الوقت الذا ن نلتـز  ن   تعونض المؤمف ل  شف هذر ساملسا 
اليادمسا ذلؾ العوض ن وؽ سمنرا ااقعاط المد وشسا ومعنإ ذلؾ أف  طتف الع د نتملض 

 2شف  ائدة مي  س للمؤمف.
وهذا الجزاء ننطوا شلإ ما هو أسمر مف ال طتف اننا  ا هذر اليالس نسوف  هدد        

هدـ للع د  ا جانب وايدا وهو جانب المؤمف ل  وهو نلرج سمنرا شما ت ضا    ال واشد 
رهاف  إلإ تممنفلتيونؿ ال »العامس وهذا ش و س للمؤمف ل  سما  ننا عال اا  ع ب مياولت  
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 طتف ن نسوف إن جزاءا لتللؼ رسف مف أرساف الع د أو انعداـ ااهلنسا أما ا وال»وم امرة 
ما ناوب إرادة أيد المتعاقدنف مف شنوب  ت نسوف جزاؤر ال طتف  ؿ ال ا لنس لإل طاؿا 

 إلإ  شتف المؤمف ل  ل نانات اللطر  طرن س  نر هينيس أو  نر عونس ن نؤدا إن 
اف نن وا أف نسوف جزاؤر هو ال طتف النع ا ولنس ال طتف تعنب إرادة المؤمفا وهو ما س

 1المطلؽ.
 عزاء المؤمف لو حسف النية  -2

أما  نما نلص اليالس ااولإ وها لطا المؤمف ل   نر المتعمد  ا تيدند اللطرا      
  ذا نعد  لطا جوهرنا نمس موضوع الع د مما نعطا ال رهس للمؤمف  اعتعماؿ ي    ا 

نجوز للمتعاقد الذا وقا  ا  لط جوهرا وقنا  »قانوف مدنا  81طلب إ طاؿ الع دا مادة 
تدلؿ ميددا الجزاء المناعب والذا  تممنفا إن أف مارع ال«ال  راـ الع دا أف نطلب إ ط

نهب  ا مهليس المؤمف ل  لاهس أذا استاؼ المؤمف اامر  عد وقوع اليادثا مما نجعؿ 
إذا تي ؽ المؤمف  عد وقوع  » 2  رة 19المؤمف ل  شرضس ل  در ضمان ا  ينث تنص المادة 
نيا  نر هين ا نل ض التعونض  ا اليادثا أف المؤمف ل  أ  ؿ انئا أو هرح تهر 

يدود ااقعاط المد وشس منعو س لألقعاط المعتي س  عت م ا ت لأللطار المعننس ما تعدنؿ 
نعنا أف المؤمف نلهـ مف التعونض المعتيؽ للمؤمف ل  الم لت  «الع د  النع س للمعت  ؿ

لتو نؽ  نف مهليس سؿ الجدند الهادر شف الت ننـ الي ن ا لللطرا و التالا نياوؿ المارع ا
مف المؤمف والمؤمف ل   ينث ن نضار أيدهما أو نيو فا وهذا نتـ شلإ أعاس أف المؤمف قد 
تعرض للطر إلتـز  توطنت  ولـ نت اض شن  قعطا مناع اا سما أف المؤف ل  لـ ند ا قعطا 

 سا نا إن أن  لـ نتعمد تضلنؿ المؤمف أو لداش .
ؿ ال روض التا توازف  نف الطر نفا   ا  رض استااؼ و التالا قدـ المارع س       

ن ائنا طلب ال ع ا  ل د  تممنفالي ن س  عد وقوع السارمس يمإ المارع المؤمف ل   منا ارسس ال
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تي ؽ اللطر والع د نزاؿ قائما منتجا آلمارر ون نعتطنا المؤمف أف نتيلؿ مف التزام  
لتعونض إن ما نتناعب ما هذر ااقعاط سما  التعونض ون طلب اإل طاؿ   و ن ن ا مف ا

                                1أوردنار عا  اا وهذا تط ن ا لم دأ تناعب ال عط ما اللطر.
إذا  »ا إذ نهت 19/1أما  ا  رض استااؼ الي ن س ق ؿ وقوع السارمس   ف المادة        

ا أو هرح تهرنيا  نر هين ا تي ؽ المؤمف ق ؿ وقوع اليادث أف المؤمف ل  أ  ؿ انئ
نمسف اإل  اء شلإ الع د م ا ؿ قعط أشلإ ن  ل  المؤمف ل  أو  ع  الع د إذا ر ض هذا 

نوما مف تارن  ت لنو ا و ا يالس ال ع ا نيعاد  15االنر د ا تلؾ الزنادةا ونتـ ذلؾ  عد 
  «.تممنفللمؤمف ل  جزء مف ال عط شف المدة التا ن نعرا  ن ا ش د ال

نتيظ أف المادة قدمت شدة يلوؿا أوؿ ااء نمسف للمؤمف إجازة الع د وا   ائ  سما        
هو دوف زنادة  ا قنمس ال عطا ماننا نسوف مف يؽ المؤمف ما إ  اء الع د شلإ أف نعرض 
شلإ المؤمف ل  زنادة  ا ال عط تتناعب ما اللطر الي ن اا   ذا ر ض المؤمف ل   د ا تلؾ 

نـو مف ت لنت هذر الزنادة للمؤمف ل ا و ا هذر  15للمؤمف  ع  الع د  عد الزنادة  جاز 
اليالس أمرت المادة المؤمف   رجاع جزء مف ال عط  للمؤمف ل  شف المدة التا ن نعرا  ن ا 

ا و التالا اشت ر المارع هذر الوضعنس  علا ولنس إ طان للع دا اف المؤمف ل  تممنفش د ال
نما هو ألؿ  التزام   د ا ا ل عط المطلوبا وسذلؾ شدـ عرناف امر ال ع   ممر رجعاا وا 

سما ونتيظ مف  يو  المادة أن ا أشطت إمساننس للمؤمف ل   الت اوض   2 ع  للمعت  ؿا
     «...م ا ؿ قعط أشلإ ن  ل  المؤمف ل ....»شلإ ال عط الجدندا ق ؿ ر ض  م اارة إذ نهت 

ات تممننلاص  اللطم  ا عف المؤمف شلن   ا وجود جزاء  إلإونانر سذلؾ        
ا و ا هذر اليالس ونظرا اهمنس عف  تممنفمف قانوف ال 88و 85أقرت  المادتاف  ااالاص

المؤمف شلن   ا التعاقد لـ ني رؽ الميارع الجزائرا  نف الميؤمف ل  يعف الننس وعاء الننسا  ؿ 
 تممنفالتا رعم ا المؤمف إل راـ ش د وضا معنارا آلر وهو مجاوزة العف الي ن نس لليدود 
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  طتف الع د  طتنا مطل ا  ا يالس وجود  88  ا هذر اليالس ت ضا المادة  ااالاص
متعلؽ   يالس شدـ مجاوزة  75لطم  ا عف المؤمف شلن ا وأما الجزاء الم رر  ا المادة 

 »:    ما نلاارع قرر ا   ف المتممنفالعف الي ن نس للمؤمف شلن  العف الميددة  ا تعرن س ال
أدنارا تترتب  88 طتف الع د ط  ا للمادة  إلإإذا وقا لطم  ا عف المؤمف ل ا ن نؤدا 

 شلإ هذا اللطم إيد  اليالتنف التالنتنف:
إذا ساف ال عط المد وع أسمر مف ال عط الميعتيؽا تعنف شلإ المؤمف إرجاع ما زاد  -1

 شلن   دوف  ائدة.
قؿ مف الميعتيؽا ل ضت الم الت المؤمف شلن ا  نع س ال عط إذا ساف ال عط المد وع أ -2

        1«ما نطا ؽ العف الي ن نس للمؤمف ل . إلإالم  وض 

مف انع اد  تممنفو ا االنر ن وؿ أف التنظنـ المع ؽ والمييسـ لملتلؼ نوايا ش د ال       
تارنعا وقائا ذو شتج ا نيعت ر إجراء تممنفوتن نذ وان ضاءا وسذا تنظنـ ومراق س قطاع ال

 عواؿ نيما الطرؼ الضعنؼ  ا الع دا وسذا يمانس للنظاـ العاـ انقتهادا وانجتماشاا 
ا وسذلؾ إنااء المارع لمؤععات ومنضمات تممنفو رضا للتوازف الع دا  نف أطراؼ ال

مف ج س ومنضمات يمانس المعت لؾ مف ج س عاهـ  ا إنجاد ن اش ويوار نتؤ مف  تممنفال
نسا نتمنز  رضا أطرا   ان  نا ا تممننلتل  تعدنؿ وتطونر معتمر للتارنا المؤطر للعملنس ال

مف تااورهـ وت اشل ـا وسذا تمنز التدلؿ التارنعا  الطا ا اإللزاما والياعـ عاهـ  ا يؿ 
      2المطرويس. ملتلؼ اإلاسالنات

 كاالعتما ا ك القتو بالنظاـ العاـ االقتصادم تمميفالطبيعة اآلمرة لقانكف ال ثانا:الفرع ال 

 ا الوقت الياضر لتنظنـ قانونا دقنؽ نتناوؿ لنس   ط ش د  تممنفنلضا  ال         
نما قطاع التممنفال نظنـ  ه س شامس وع ؿ مراق س الدولس ل ا و نما نلص الت تممنفا وا 
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ال يراا و ا ظؿ  تممنفالتا تـ تنظنم ا هو ش د ال تممنفالتارنعا   ف أوؿ أنواع  ش ود ال
ال راا عاد م دأ اليرنس التعاقدنس  ا امن  زمنا طونتا شلإ  تممنف ناب تنظنـ ممامؿ لع د ال

ا  ه ت ا الطرؼ ال وا والل نر  ا التعاقدا مف هنا س الع د شلإ تممنفنيو مسوف ارسات ال
نيو نضمف مهالي ا شلإ يعاب المؤمف ل ـ والمعت ندنف والونرا ومف هنا نامت الياجس 

ال راا نس ؿ يمانس مناع س ل ـا وقد ا د  تممنفوضا تنظنـ تارنعا لع د ال إلإالماعس 
 1.تممنفالال رف اليالا علعلس تنظنمات تارنعنس لع د 

يمانت ا  نجد أيساـ  إلإإف المؤمف ل   ا الوقت الياضر مياط  عدة أيساـ ت دؼ         
 ينث تدلؿ المارع  تممنفونهوص آمرة  ا ال انوف المدناا وألر  نجدها  ا قانوف ال

ا ونجد تممنف موجب منزة النظاـ العاـ انقتهادا وانجتماشا لتيدند ملتلؼ نوايا ش د ال
وقانوف  2009الهادر عنس  03-09لر  مضمونس  ا قانوف يمانس المعت لؾ يمانس أ

ا و التالا ما ها  2004هادر عنس   02-04ال واشد المط  س شلإ الممارعات التجارنس 
والنظاـ العاـ انقتهادا وانجتماشا ؟ا  تممنفالعتقس  نف الط نعس اآلمرة لل واشد المينظومس لل

 ترف  يمانس المؤمف ل  مف اروط تيعد تعع نس ؟ وما ها ط نعس الجزاء الم 
 
 تمميفالطبيعة اآلمرة لقكا د ال  أكال:   

ط نعس آمرة  ينث ن نمسف  تممنفأض إ الميارع شلإ النهوص المينظمس لع د ال
وضا  نود تيلال  ا وذلؾ لس   جماح اليرنس التعاقدنس التا سانت  ا هال  المؤمف ا وهذا 

 مف ال انوف المدنا 625لضماف ع ؼ يمانس ما ت للمؤمف ل  وهذا ما أقرت  ممت المادة 
 اطت سؿ ات اؽ نلالؼ النهوص الواردة  ا هذا ال هؿ إن أف نسوف ذلؾ لمهليس  نسوف »

 «المؤف ل  أو لمهليس المعت ند
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الاروط التا نت  اف  تممنفو التالا   ن  إذا ساف نجوز للطر نف أف نيضمنا ش د ال      
مارعا  ت شلن اا   ن  نجب أف تسوف هذر الاروط  ا يدود التنظنـ ال انونا الذا أقرر ال

ن سانت هذر  تتعارض ما نص آمرا ون نجب تيممؿ اروطا تعع نس  يؽ المؤمف ل ا وا 
الاروط  اطلسا ون نيمسف اإلدشاء  مف موا  س المؤمف ل  شلإ هذر الاروط ندلؿ  ا إطار 
الع د ارنعس المتعاقدنفا ذلؾ أف اهطداـ هذر الاروط  النهوص اآلمرة تلون ا وتعدم اا ون 

 1ا  سا المؤمف ل   مما س تنازؿ من ا اف النص ايروع ليمانت  لدمس للنظاـ العاـ.تيعد مو 
أف انت اؽ الملالؼ نسوف هينيا  ا يالس ما إذا قدـ  ائدة أو يمانس  إلإونانر        

أس ر للمؤمف ل  أو المعت ند أو الونر المضرورا ونر  الدستور مهط إ ميمد الجماؿ أف  
  س دوف قند  قد نضر  م ادئ ألر  ن ت ؿ اتهان  النظاـ العاـا إطتؽ الم ادئ العا

 ونعلؿ شلإ ما ع ؽ  اليجؤ التالنس:
مف ناينس أولإا إف إشماؿ م دأ ال طتف شلإ إطتق ا مف امن  أف نلوا علطس        

المتعاقدنف  ا تطونا شناهر الع د لظروؼ المؤمف والمؤمف ل  شلإ العواءا لذلؾ ساف مف 
ـ  ا هذا الامف رعـ اليد ال اهؿ  نف مجاؿ إشماؿ م دأ  طتف انت اؽ الميلالؼ الذا التز 

ر لمهليس المؤمف ل  و نف مجاؿ إشماؿ م دأ اليرنس التعاقدنس.     قيرو
ومف ناينس ماننس إف إقرار م دأ هيس انت اؽ الملالؼ الذا نسوف  ا مهليس        

ف المؤمف ل  عاء الننس مف الوش والتدلنس شلإ المؤمف ل   دوف يدودا مف امن  أف نيمسو 
المؤمف والتيانؿ شلإ أيساـ ال انوف ذات ا شند التعاقد شلإ نيو نتعارض ما النظاـ العاـا 
 ال انوف ممت نيلـز المؤمف ل   ت رنر ما نعر   مف معلومات تتعلؽ  اللطر المؤمف من ا 

سمنرا ما تتضمف  تممنفسا ولسف ومائؽ الونضا جزاءا هارما إللتل    ذا انلتزاـ  عوء نن
ارطا ن ضا  يرماف المؤمف مف التمعؾ   ذا اإللتؿ  عد  ترة معننسا نعرؼ  ارط شدـ 
المنازشس  ا الومن سا   ذا قلنا   شماؿ هذا الارط تط ن ا لم دأ هيس الاروط التا تسوف  ا 

                                                 
  65ععاد نونراا مرجا عا ؽا ص  1



 
226 

 تممنفلهالي  وتيونؿ المهليس المؤمف ل ا هار  ا م دور هذا االنر اعتوتؿ اليمانس 
مضار س مف اجؿ االطارا ولذلؾ نر   ضرورة شدـ إطتؽ هذا الم دأ درءا للتيانؿ  إلإ

   1.تممنفشلإ يعاب ال
ش ارة شف قواشد مسملس نمسف لطر ا الع د انت اؽ  تممنفل د سانت معظـ نهوص ال        

ا وتضا لن ع ا تممنفوص الالت رب مف أيساـ نه تممنفشلإ ملال ت ا مما يذا  ارسات ال
اروطا شلإ م اع ا توضا  ا الع ود النموذجنس نتـ شرض ا شلإ الجم ورا ولـ نسف شلإ 
هذا االنر عو  اللضوع ل ا لعدـ وجود يمانس قانوننسا نتنجس لذلؾ أه ت المارع اله س 

نيعت ر سؿ ات اؽ  اعتمناءا مف م دأ اليرنس التعاقدنس  ينث تممنفاآلمرة للتنظنـ ال انونا لع د ال
  2 اطت مداـ ناسؿ تعع ا ضد المؤمف ل . تممنفنونر م تضنات قانوف ال

مف ال انوف المدنا ا  عدـ جواز انت اؽ شلإ شدـ  625وهذا ما أقرت   المادة         
 ا ال انوف المدناا إن  تممنفعرناف أيساـ النهوص الواردة  ا ال هؿ الملهص لع د ال

ليس المؤمف ل  أو المعت ندا  يعب اايواؿا مما نعنا  وضوح أف أف نسوف ذلؾ لمه
ما نعمإ  ا ال    اليدنثا النظاـ  إلإتنتما  ا ميعظم ا  تممنفال واشد المنظمس لع د ال

 L’ordre public économique etانقتهادا وانجتماشا الياما للطرؼ الضعنؼ 
social de protection .3 

وأيسام ا تـ إلواؤر مف ال انوف  تممنفولسف نعلـ أف ال عـ المانا المتعلؽ  ت اهنؿ أنواع ال   
وأيسام ا  تممنفس انوف لاص نضـ سؿ ت اهنؿ ال 95/07المدنا   ع ب هدور اامر 

 625هؿ نمسف تط نؽ نص مادة  تممنفو التالا  ما أف هناؾ قانوف لاص معت ؿ ننظـ ال
                                                 

أف ال انوف الل نانا التلؼ شف  اقا التارنعات  إلإا ونانر المؤلؼ  23ميمد مهط إ الجماؿا مرجا عا ؽا ص - 1
    طاؿاليدنمس  ا امف اشت ار ال واشد المينظمس للتممنف  رمت ا مف النظاـ العاـ  ينث ن نجوز انت اؽ شلإ لت  اا مست نا 

ل نانا المدنا جزائراا  ينث اشت ر المارع  625 عض الاروط التعع نس  المؤمف ل  ا ولـ نورد نها ماا  ا لنص المادة 
تتعرض لل طتف  أن انص المارع هرايس  هدد قاشدة معننس  إذاقواشد التامنف قواشد مسملس نجوز انت اؽ شلإ لت  ا إن 

 تـ ملال ت ا . إذا
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ا  الر ـ مف أن ا قاشدة شامسا وسذا نص المادة لإ اايساـ اللاهس انوف المدنا شمف ال
 النصكص الكاردة يا ىذا الفصؿ نسوف  اطت سؿ ات اؽ نلالؼ »هرايس شلإ أن   625
 ؟    «....

الوارد  ا ال انوف المدنا  تممنفقهد المارع   ذا ال هؿا ال هؿ المتعلؽ  ميساـ ال      
مف ال انوف المدنا إن أف  تممنفأن  ر ـ إلواء معظـ أيساـ الوالذا تـ إلواؤر ني اا إن 

وما  95/7الهادر  اامر  تممنفتنط ؽ شلإ اايساـ اللاهس المنظمس ل انوف ال 625المادة 
مف قانوف  1مف ال انوف المدنا و نص المادة  620نؤسد هذا التوج ا هما نها المادتنف 

اايساـ  إلإا  اإلضا س تممنفاننف اللاهس ش د التينظـ ال و »إذ تنص ااولإ شلإ  تممنفال
 تممنفمف قانوف ال 1هذا النص جاءا متوا  ا ما النص مادة   «التا نتضمن ا هذا ال انوف

مف ال انوف المدناا نينظـ هذا  625 إلإ 619ما مراشاة أيساـ المواد  »التا تنص شلإ 
ات. تممننمف ال انوف المدناا نظاـ ال 620اامر الذا نيعد قانونا لاها  ا م  وـ المادة 

و التالا نيمنا شلإ الميارع الجزائرا يعف هنا س ست المادتنفا مما نعتنتؤ مف  «..... .
 تممنفف ننوا تنظنـ ش د اللتل ما ننس المارع ينف وضع  ايساـ ال انوف المدنا أن  سا

 تممنف  انوف لاص إلض اء الدقس واليمانس التزمس للطرؼ الضعنؼا وسذا ينونس وأهمنس ال
الذا يرص  تممنفس طاع اقتهادا واجتماشا م ـ  ا الدولسا وهذا ما جعدر قانوف ال
 عواء ورد  ا تممنفالمارع مف لتل  النص هرايس شلإ توا ؽ وتط نؽ سؿ نص نتعلؽ  ال

 . تممنفال انوف المدنا أـ  ا قانوف ال
نعتمد إلزامنت  مف إرادة الميارع ن مف إرادة ااطراؼا  تممنفو التالا أه   ش د ال     

 ينث إذا ساف اللواص ن د وف لتي نؽ مهال  الهنسا ونتمعسوف  اليرنس التعاقدنسا   ف 
ننتزاع ما شلؽ  المجاؿ تدلؿ الدولس  إلإالمتطل ات انقتهادنس وانجتماشنسا تدشو 
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التعاقدا مف تععؼا  تدلؿ المارع  نهوص آمرة  لوب المهليس العامس شلإ ااناننات 
      1طا عا اجتماشنا واقتهادنا. تممنفال ردنسا وأه   لع د ال

 دكر النظاـ العاـ االقتصادم كاالعتما ا يا حماية المؤمف لو ثانيا:
نا د التطور ال انوناا منزة هامس وها سمرت النهوص اآلمرةا وهذر المنزة نعتنتؤ         

من ا ترجن  المهال  العامس شلإ المهال  ال ردنسا و التالا   ف تدلؿ الميارع  ا سمنر مف 
ظ ور نوع جدند مف التعاقدات المنيظومسا أو التعاقدات  إلإأد   تممنفالع ود سع د ال

ا  ا د التطور انت ان مف التدلؿ  ا  عض  نود الع د  les contrats forcés 2الج رنسا
شلإ التعاقد  ااالاصتنظنـ لميتو  الع د   جمال ا  لـ نعد المارع نست ا   ج ار  إلإ
وضا النظاـ ال انونا لع ود  إلإا  ؿ تجاوز ذلؾ أو  رض متعاقد معنفالمعؤولنس(  تممنف)

ننع اد و نود انت اؽ أا ميتو  الع د ونضا الجزاءات وطرؽ معننس  نضا المارع طرن س ا
انت اء التعاقد والت ادـ واإلم اتا و ا هذا نلرج المارع  ا سمنر مف اايناف شف ال واشد 
العامس لدمس للنظاـ العاـ انقتهادا وسذا إشطاء مرونس قانوننس مواس س للمعتجدات 

ا نت ادر  ا هذر الجزئنسا هو أن  إذا ساف جزاء و التالا العؤاؿ الذ 3والتطورات الياهلسا

                                                 
نمسػف توظن ػ  شلػإ أعػاس أنػ  ت ننػس أو  نمار   ط شنػد شػدـ المعػاواة  ػنف أ ػراد المجتمػاا مػف هنػا انجتماشنسإف م  ـو  - 1

الياهػػؿ  ػػا وعػػنلس تهػػينينس لعػػدـ المعػػاواة الياهػػلس  ػػنف أ ػػراد المجتمػػا  ػػا الواقػػاا وت ننػػس سػػذلؾ لتهػػين  شػػدـ التػػوازف 
العتقػػس الع دنػػسا و التػػالا أهػػ   مػػف الميعػػلوـ  ػػ  أنػػ  ن نجػػوز أف نضػػيا  الوانػػس انقتهػػادنس وانجتماشنػػس للع ػػد مػػف أجػػؿ 
إرضػاء أناننػػس اا ػرادا ممػػا عػػم  للع ػد أف نهػػ   وشػػاء نعػتوشب سػػؿ ال ػػنـ انجتماشنػس وانقتهػػادنس التػػا نعػعإ مػػف لتل ػػا 

نوننس إلإ تي نؽ المهػليس العامػس والعدالػس انجتماشنػسا وسلمػا تعلػؽ اامػر  المهػليس العامػس المارع  ا إطار المنظومس ال ا
وجدنا المارع نتػدلؿ  طرن ػس م ااػرة ميػددا مضػموف الع ػد  ال نئػات التػا نلول ػا الماػرع عػلطس تيرنػر الع ػد تممػؿ ملتلػؼ 

ذ وضػػا م ػػدأ يرنػػس التعاقػػد  ػػا س ػػس وم ػػدأ موازنػػس أطػػراؼ الع ػػد  نسػػوف الماػػرع قػػد نهػػب منزانػػا تولنػػا منػػ  إقامػػس العدالػػس إ
ا 11مهال  ااطراؼ المتنازشس أو المهليس العامس  ػا الس ػس االػر 5 أنظػر ميمػد ميػا الػدنف عػلنـ امرجػا عػا ؽا  ص 

 وما  عدها  7وانظر سذلؾ ا نعاخ  اطمسا مرجا عا ؽا ص 
2
مين اإلجباري من مسؤًلية عرن حرٌادا السرياراص، ص ًالتأسابقا عن التأمين اإلجباري من المسؤًلية  أنظز ما أًردناه - 

77 
3
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229 

ل اشدة مف النظاـ العاـ هو ال طتفا  ما ها ط نعس  تممنفملال س ارط ميت ؽ شلن   ا ش د ال
 هذا ال طتف؟ ما ها أمارر شلإ اعت رار المعامتت ؟  وما هو التوج  اليدنث للنظاـ العاـ ؟

 يا تشريعات التمميفالنظاـ العاـ االقتصادم كاالعتما ا  مظاىر -1

عنتطرؽ  ا هذا العنهر لم  ـو يدنث للنظاـ العاـا نلتلؼ شف النظاـ العاـ        
العناعا أو الت لندا العل اا الذا نمنا   ط ون نتدلؿا  ا ينف النظاـ العاـ اليدنث ل  

التدلؿ وض ط ملتلؼ المجانت  لإإدور انجا ا  ا الع ود ن دؼ مف لتل  المارع 
انقتهادنس انجتماشنس لتي نؽ مهال  م مس  ا الدولس يعب توج ات ا وأهدا  ا 

 تممنفانقتهادنسا و عنستاؼ مف لتؿ ال يث مظاهر هذا النظاـ العاـ اليدنث  ا ش د ال
قتهادا سمجاؿ اقتهادا م ـ جدا  ا العهر اليدنثا و التالا مالم هود  النظاـ العاـ ان

 الجزائرنس؟ تممنفوانجتماشا؟ا وما ها تجلنات   ا منظومس ال

 مفاىيـ النظاـ العاـ االقتصادم كاالعتما ا  -  )أ
مف الميت ؽ شلن     ا وقضاءا أف النظاـ العاـ هو التع نر شف عنادة الدولسا وهو         

أعاس ليعف تنظنـ المجتما الذا نيسم ا ودورر نسمف  ا اإل  اء الضرورا شلإ المهليس 
العامس  ا المجتما مادنا ومعنوناا وهو ما اشتمدت  النهوص ال انوننس وأسدت  أنضا ال رارات 

النظاـ العاـ س سرة  إلإا نسوف ال يث  ا المعملس مف لتؿ النظرة ال ضائنسا ومف هن
تي نؽ  انس معننسا ومف لتؿ لهائص ودور النظاـ العاـ  ا النظاـ  إلإوظن نسا ت دؼ 

يمانس تلؾ المهليس  إلإال انوناا  النظاـ العاـ نعتل ـ اشت ارات المهليس العامس ون دؼ 
يمانس مؤععات الدولس ومرا   ا وأنظمت ا  إلإونا ن دؼ  موج  ا الملتل س تدرنجناا   و  نن

لإو  يمانس ااعس التا ن ـو شلن ا المجتما  إلإيعف عنر شمل اا وهو موضوشناا ن دؼ  ا 
اليد مف م دأ  إلإوااعرة  الميا ظس شلإ ال واشد الجوهرنس التا تيسم ا وهو ت نناا ن دؼ 

 1علطاف اإلرادة.
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إن أف ال    تناوؿ  ظاـ العاـ  ع ب اتعاش  وتطورر العرناالـ نيعرؼ المارع الن        
 »  Eismanالموضوع  عر   أنعمف  تناولواالتعرنؼ وتعددت التعرن ات  تعدد ال   اء الذنف 

قواشد النظاـ العاـ ها تلؾ الموضوشس ليمانس المهال  يتإ ال ردنس المن نس والتا تيعت ر 
  «أعاعنس للميا ظس شلإ عتـ وازدهار المجموشس انجتماشنس موضوع انهتماـ

ن نمسف اف نسوف النظاـ العاـ عو  المهليس انجتماشنس »:  Duguitوشر   ال  ن  دو ا 
  «م ما ساف م  وم ا

النظاـ العاـ هو مجموشس ال واشد الموضوشس مف ق ؿ المارع ليمانس »: Heimardار هنم
 »المهال  الينونس  ا المجتما 

ال انوف المتهؼ  النظاـ العاـ هو الميتعلؽ  المهال  ااعاعنس  »:   De pageدو اج 
اعنس التا للدولس أو المجموشس والذا نيدد ضمف إطار ال انوف المدناا ااعس ال انوننس ااع

 «ن ـو شلن ا النظاـ انقتهادا واالتقا  ا مجتما معنف
  ن  نعطا م  وما مرنا  1أما ال  ن  مالورا  ا ستا   اليدنث النظاـ العاـ والع دا        

للنظاـ العاـ يعب وج س النظر الت لندنس أو اليدنمسا  مف وج س نظر ت لندنس نيعت ر النظاـ 
جتما وتنظنم  تجار التهر ات ال ردنسا  نييا ظ شلإ ال نـ ااعاعنس العاـ يامنا ارساف الم

 ا المجتما و ا زمف معنفا ونعنما يرنس التعاقدا أما مف وج س نظر يدنمسا  نتوزع النظاـ 
العاـ  نف نظاـ شاـ اقتهادا واجتماشا وم ناا ونسوف مهدرر تارنعنا إذ نعود للمارع 

اـ العاـ الت لندا نعود لل اضا تيدندر  الميارع اليدنث تيدند هذا النظاـا  ننما  ا النظ
أه   نييدد  دنت اإلنجار والرواتب واروط العمؿ ومنا ال نود التعع نس  ا الع ود سع د 

 .تممنفال
  و نيمؿ  سرتنف تعسعاف  النظاـ العاـ االقتصادموأما  نما نلص موضوشنا         

 إلإشوامؿ تتمرج   نن ما اليناة انقتهادنس وانجتماشنسا  مينانا نسوف المجتما  ا ياجس 
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توجن  وتعننر ال ردا  نج ر شلإ المعاهمس  ا  انس اقتهادنس واجتماشنس ن نر ب  ن ا و 
ر ل  تلؾ اليمانسا اليمانس مف اضط اد ااقوناءا  تو  إلإأينانا ألر  نسوف ال رد  ا ياجس 

   1وهسذا نسوف النظاـ العاـ انقتهادا إما توجن ا أو نظاـ شاـ يمائا.
نتعلؽ  ااعس التا ن ـو شلن ا النظاـ العاـ  األكؿ النظاـ العاـ التكعييا مما        

ال طتف المطلؽا  النظاـ  إلإانجتماشا والعناعا وانقتهادا واالتقاا  تؤدا ملال ت  
التوجن ا نوج  المواطف نيو ايتراـ هذر اانظمس وشدـ ملال ت اا   و ياـ للمهليس العاـ 

ونياوؿ المارع مف لتل  توجن  انقتهاد الوطنا  2العامس التا تعلو شلإ مهليس اا رادا
 ا اتجار معنفا سما هو الياؿ  ا ال واننف الن دنس وها قواننف ميلزمس  رضت ا الدولس ي اظا 

 3العامسا وعتمس الن د وقانوف المنا عس.شلإ المهليس 
و لهوص النظاـ العاـ التوجن ا انقتهادا   و نتعلؽ  سؿ ال واشد ال انوننس التا         

تنظـ وتدنر انقتهاد الوطناا   ا ال واشد التا تيما لم ادئ ااعاعنس والمهال  العلنا 
نظاـ العاـ انقتهادا ن ـو شلإ لل تد  ا المنداف انقتهادا وانجتماشاا   ذا ساف ال

تنظنـ التنمنس انقتهادنس  إلإقانوف العوؽا   ف النظاـ العاـ انقتهادا التوجن ا نععإ 
وانجتماشنس تنظنما دقن اا ونتـ ذلؾ شف طرنؽ تنظنـ التجارة اللارجنسا وتدلؿ الدولس  ا 

تعاملنف وانعتممار اللاص والم 4وضا المضموف الع دا  ا ملتلؼ المجانتا
انقتهادننفا و اإلنتاج والتعونؽا أا سؿ المنادنف التا ل ا شتقس  التنمنس انقتهادنس 

مف الدعتور ))نلتار الاعب لن ع  مؤععات  انت ا ما  9وانجتماشنس لل تدا  نهت المادة 
 -ا تاجنا  ناء اقتهاد متنوع نيممف قدرات ال لد سل اا الط نعنس وال ارنس والعلمنس-نلا ....
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Ripert   نظ ر الع د العهرا شند ذلؾ سلضوع  رن نف لمجموشس قواشد إلزامنسا وندنرر المارع  »طس قائت يوؿ هذر الن
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يمانس انقتهاد الوطنا مف أا اسؿ مف أاساؿ التتشب أو انلتتس أو الراوة أو التجارة 
مف 10 نر الماروشس أو التععؼ أو انعتيواذا أو المهادرة  نر الماروشس(( وأما المادة 

إقامس شتقات  -الدعتور  نهت شلإ ما نلا ))ن نجوز للمؤععات ال ناـ  ما نمتا: ....
  1والت عنس((.انعتوتؿ 

وقد هدرت  ا الجزائر شدند ال واننف التا تلدـ هذا المجاؿ من ا قانوف الن د        
مرعـو التارنعا المتعلؽ  ترقنس انعتممار  -ا1990الهادر  ا أ رنؿ  10-90وال رض 

قانوف الجمارؾ الذا هو مجاؿ يعاس ليمانس -ا1993الهادر  ا أستو ر 12-93رقـ 
وسذلؾ مف ال واننف الم مس التا  تمنا التععؼ وانعتوتؿ والت عنس وتنظـ المنتوج الوطناا 

 المنا عس هما:
نيدد ال واشد المط  س شلإ الممارعات  2004الهادر  ا نوننو  02-04قانوف رقـ        

ن دؼ هذا ال انوف  »من  :  1ا( إذ تنص المادة 3ص  41التجارنس ا )الجرندة الرعمنس شدد 
اشد وم ادئ ا ا نس ونزاهس الممارعات التجارنس التا ت ـو  نف ااشواف تيدند قو  إلإ

شتم     «انقتهادننف و نف هؤنء والمعت لسنفا وسذا يمانس المعت لؾ وا 
، نتعلؽ  يمانس المعت لؾ وقما الوش 2009الهادر  ا  ن را  03-09قانوف رقـ -

تيدند  إلإن دؼ هذا ال انوف  »من :  1( إذ تنص المادة  12ا ص15الرعمنس شدد ة)العريد
  «ال واشد الميط  س  ا مجؿ يمانس المعت لؾ وقما الوش

  د أوجدر الميارع ليمانس  عض اا راد  الثانا النظاـ العاـ االقتصادم الحما اوأما         
مف تهرؼ الونر نيوهـ أو يتإ مف تهر  ـ نيو أن ع ـا سوضا المجنوف وال اهر  نر 
الممنزا وقد اشت رت  عض ال واننف ال رنعنس ممت موا  س المعت لؾ شلإ  عض الع ود  اطلسا 

أع وع أو شارة أناـ  سع د الدراعس  المراعلسا أو ال رض الع ارا إذا يهلت ق ؿ ان ضاء
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شلإ اعتتـ العرضا وذلؾ يمانس للمعت لؾ مف تعرش   ا الموا  س شلإ ش ود دوف ت سنر 
 1ساؼ  نتائج ا واروط ا.

يمانس  عض ال ئات انجتماشنس  إلإو  التالا هذا النوع مف النظاـ العاـ ن دؼ        
نف...ا ونتدلؿ المارع لليمانس الضعن س اقتهادنا واجتماشناا المعت لسنفا العماؿ المعتمجر 

شف طرنؽ تنظنـ العتقس الع دنس يتإ نيجنوب الطرؼ الضعنؼ سؿ تععؼ مف ق ؿ المتعاقد 
مع ا  نضا الميارع قانونا أعاعنا ندنر العتقس الع دنس المعننسا ينث نتناوؿ  الت هنؿ والدقس 

مف الي وؽ التا نجب أف سؿ الاروط التا تيسـ هذر العتقسا ونييدود المارع اليد اادنإ 
 نتمتا   ا الطرؼ الضعنؼ والتا ن نمسف إن اه اا  ا ينف نعم   الزنادة  ن ا.

ومف ال   اء مف اشت ر ممؿ هذر العتقس مرسزا قانوننا منظما ون إ شن ا هورة الع د          
ال انوف  الذا تناول  2 ملتلؼ أنواش ا ش د اإلنجارا ش د العمؿا تممنفوأ رز مماؿ ش د ال

أ رز  ن  المارع ي وؽ العامؿ التا ن نمسف المعاسا  1990الهادر  ا ا رنؿ  90-11
 ترة  اسا العاشات اإلضا نسا العطؿمن ا مدة العمؿا وتوقنت العمؿ اللنلاا الرايس ااع وشن

  3شمؿ المرأة وت عات ا مف يمؿ وأمومس ...ال  . اا وال هؿ التعع االتجر س
نونب شف أذهاننا أن  إذا وضعت قاشدة تدلؿ ضمف إطار النظاـ العاـ  وسذلؾ ن        

اليمائا تييا ظ شلإ مهليس شلنا لد  مف تيمن ا يتإ تجار ن ع   ينث ن نعتطنا 
ف أرادر لمهليس الميمنس  منم  شف التنازؿالتنازؿ شف هذر اليمانسا شندها تسوف ا ا وا 
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يمانس العامؿ الذا نعمؿ  دواـ جزئا أو مؤقتا الذا أه   مناط تععؼ واعتوتؿ مف  إاسالنس ا  رنعا  ظ رتوقد  - 2

ا أتاح مف ناينت ا ضمف يدود ضن سا  1982 ن را  131-82أهياب العمؿ ا ولذلؾ أهدر المارع ال رنعا ال انوف 
نسوف ش د العمؿ لطنا وأف نيوا  العمؿ المؤقتا ونجب لتيعنف يمانس ااجنر المعنف شلإ هذا النيوا أف إلإاللجوء 

ا أا أااءشددا معننا مف ال نانات اإلشتمنسا وساف نيعاقب شلإ  ناب المعتند اللطا  لعارة النظاـ اللاص الذا 
  «1-3-122المادة »ش د لمدة  نر ميددة  إلإ تيونؿ ش د العمؿ لمدة ميددة 

   480الع دا أنظر جاؾ  نعتاف ا مرجا عا ؽا ص   ع التعونضات والمعامتت  ا يالس نعتدشن  ذلؾ مف د ا  ما ما
 79ا وانظر عا  ا شند يدنمنا شف ط نعس  ش د تامنف  مف االمعؤولنسا ص 285شلا  نتلا ا مرجا عا ؽا ص  - 3
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عننس ل عض الع ود تيت طائلس ال طتف هايب المهليسا سما لو  رض ال انوف اسلنات م
 ت نعتطنا  رن ا الع د تجاوزهاا ونسوف  اطت سؿ ات اؽ شلإ إهمال ا أو شدـ الت ند   ا 

  1 المارع نيما أينانا ال رد تجار ضع   أو نزوات  العا رة.

وقد نظـ المارع قواشد آمرة وملزمس تتعلؽ  هيس الع د وتتهؿ  النظاـ العاـ          
يمانس ملتلؼ المهال   ا المجتما ومف هذر ال واشد ما نهت  إلإانقتهادا وت دؼ 

... ونسوف  اطت سؿ ارط نيع ط الضماف أو نن ه  إذا تعمد  »ؽ ـ  377شلن  المادة 
.. نر أف سؿ ارط نيع ط الضماف أو ن ه   »ؽ ـ  384ادة والم «ال ائا إل اء يؽ الونر

نسوف  »ؽ ـ  396والمادة  «ن ا  اطت إذا تعمد ال ائا إل اء العنب  ا الم نا  اا من .
ا و ا »ال نا  اطت إذا ايت ظ ال ائا نـو ال نا  يؽ اعترداد الااء الم نا  ا أجؿ معنف 

ل ا قوة ملزمس سال انوف  »  les tarifs»نر  ال عض أف تعر س ال نا  اإلذشافمجؿ ش ود 
مف قانوف  4وت عد مف النظاـ العاـا ون نمسف ايد أف نييتؤ  ج ل اا  ينث نهت المادة 

نتولإ ال ائا وجو ا إشتـ الز ائف  مععار »الميدد للممارعات التجارنس شلإ  04-02
...نجب أف تي نف »سذلؾ  5ونهت المادة  « ناوتعرن ات العلا واللدماتا و اروط ال

  2 «ااععار والتعرن ات  ه س مرئنس و م روءة...

 تمميفتطبيقات النظاـ العاـ االقتصادم كاالعتما ا  مى  قد ال -   ب) 
ا وذلؾ إف المارع قد تدلوؿ  ا  عض ش د التممنف  هورة م اارة يمانس المؤمف ل        

ا سما  رض أف نانات إلزامنسإجراء الع د لطنا وامول  شلإ  شلإ هعند الاسؿ إذ  رض 
ا ونظـ تيستب  عض الاروط  اسؿ واض  و  ميرؼ ظاهرة سارط المتعلؽ  الع وط والمدة

 3 ننا ذلؾ  الت هنؿ  ا  دانس هذا المطلب .  شدند الجزاءات لت ادا تععؼ المؤمفا وقد
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ونهت  «إلزامنس اإلشتـ »ارع لليمانس وسذلؾ مف  نف انلتزامات التا  رض ا الم        
نجب شلإ سؿ متدلؿ أف نيعلـ المعت لؾ  » 03-09مف قانوف يمانس المعت لؾ  17المادة 

 سؿ المعلومات المتعل س  المنتوج الذا نضع  لتعت تؾ  واعطس الوعـ ووضا العتمات أو 
    1« منس وعنلس ألر  مناع س

أف المارع يمانس للنظاـ العاـ انقتهادا وانجتماشا  رض ق ؿ الدلوؿ  إلإونانر        
 ا ش ود معننس  ا مجاؿ معنفا أف نتـ اليهوؿ شلإ أراء ومهادقات وأذوناتا وأف تتـ 

 ينث أ رد اامر  تممنفوهذا ما هو مجعد  ا ال انوف المنظـ لنااط ال 2 ت ات معننسا
ن  » 204ونهت المادة  تممنفمراق س نااط القعما سامت تيت شنواف تنظنـ و  95-07

أف تمارس نااط ا إن  عد اليهوؿ شلإ اشتماد الوزنر المسلؼ  تممنفنمسف لارسات ال
ات تممننتنام لجنس اإلاراؼ شلإ ال » 209وسذلؾ ما نهت شلن  المادة  « المالنس ...
و نما نلص  » فتممنيمانس مهال  المؤمف ل ـ والمعت ندنف مف ش د ال -إلإ...وت دؼ 

 227و رض الرقا س شلن   نهت المادة  تممنفتجعند النظاـ العاـ انقتهادا شلإ ش د ال
                                                                                                                                                         

اامر شلإ هػذا النيػو  ػا العتقػات الم ننػس الونػر متعادلػس ااطػراؼا وت تػرض هػذر  إلإ شدد معنف مف اإلشتماتا سما أف
ال نانات اإلشتمنس تيرنر معتند لطا نعتلدـ سدشـ ماداا والهعو س ها  ا معر س ما إذا ساف هذا المعتند اللطا الذا 

مػف قػانوف ال نػاء العػسنا  3-231ادة نملذر المارع دائما  ا شنف انشت ار م روضا تيت طائلس الػ طتف. وقػد  رضػت المػ
 ػػا  رنعػػاا شلػػإ ال ػػانا الت نػػد تيػػت طائلػػس  طػػتف انت اقنػػس  الهػػنوس النموذجنػػس المهػػادؽ شلن ػػا   ػػرار وزارا لوضػػا ال نػػاف 
الوه ا وقد هدر  ا هذا المجاؿ يسػـ لميسمػس الػن ض ال رنعػنس   منػ  ن نمسػف أف نؤلػذ شلػإ ميسمػس انعػتئناؼ إ طال ػا 

أا ش د نتولإ  ن  أيد ااالاص  ناء منزؿ  ػردا و  ػا لتهػمنـ «»  نر متوا ؽ ما المتطل ات ال انوننسا ماداـ أف ش د  ناء
اقتريػػ  أو نتعمػػد إلػػإ اقترايػػ  شلػػإ هػػايب شمػػؿا نجػػب شػػدا انعػػتمناء الػػوارد  ػػا الػػنصا أف نسػػوف مراشنػػا أوامػػر اننتظػػاـ 

ال نػػاءا  ػػ ف ميسمػػس انعػػتئناؼ التػػا  ننػػت أف اػػرطا مػػف انت اقنػػس مػػف قػػانوف اإلعػػساف و  3-231إلػػإ  1-231العػػاـ للمػػادة 
وزوجتػ  سػاف نتػن ا  نػاء شلػإ اقتػراح الم ػاوؿا تيدنػد سل ػس اااػواؿ ال ا لػس اف ت ػدو  Bui Anh Tuanالمع ػودة  ػنف العػند 

والمػادة »» مػذسورة آن ػا ال 1-231ضرورنسا اعتنتجتا  هواب أف الع د ساف ماو ا  ال طتف سون  ملال ا لمتطل ات المادة 
المذسورة توجب تيت طائلس ال طتف ذسر  نانات هامس  ا ات اقنس ال ناء النموذجنس المهادؽ شلن ا وزارنا وأهـ ال نانات م لس 
شتـ هايب العمؿ  سػؿ ت اهػنؿ ال نػود شػف طرنػؽ معػتند لطػاا للت هػنؿ وانطػتع شلػإ نمػاذج  ال ناء وتسل س اننجازا وا 

    460اؾ  نعتافا مرجا عا ؽا ص أسمر أنظرا ج
  287شلا  نتلاا مرجا عا ؽا ص  - 1
 483جاؾ  نعتافا مرجا عا ؽا ص  - 2
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أو أنس ومن س ألر ا ت وـ م ام اا  تممنفتلضا الاروط العامس لومن س ال »شلإ ما نلا 
 1«لتمانرة إدارة الرقا س التا تعتطنا أف ت رض العمؿ  اروط نموذجنس .

 La هؿ سامت للرقا س شلإ تعر س االطار  07-95وسذلؾ أ رد انمر       
tarification des risques    ات اإللزامنسا تممنن ا مجاؿ ال » 233وقد نهت المادة

تيدد إدارة الرقا س التعرن س أو الم اننس اللاهس   ا  اقتراح مف الج از المتلهص  ا 
وقد نص ال انوف شلإ ج از   «اتتممننمجلس الوطنا للمنداف التعرن س  عد إ داء رأا ال

وهذا أمر م ـ جدا نضرا لضرورة  »نييدث لد  وزنر المالنس  تممنفمتلهص  ا تعرن ات ال
ا وسذا دورر الم ـ  ا ضماف ااالاصالمعؤولنسا و إلزامنت  الم روضس شلإ  تممنف

 2سنولوجنس اليدنمس.التعونضات شف اليوادث واالطار التا أ رزت ا التطورات الت
مف المعلـ    أن  يتإ نضمف نجاشس اإلجراء الرقا ا المتعلؽ  النظاـ العاـ و           

انقتهادا وانجتماشا ن د مف إقران   جزاء مناعبا  نر أف المتيظ  ا ملتلؼ هذر 
 د اإلجراءات وما نمامل ا  ا ال طاشات االر  أف معظم ا  نر ذات أمر  النع س لهيس الع

يتإ  النع س امارر ال انوننسا وشدـ مراشات ا ت ع  المجاؿ   ط لع و ات جزائنس سالورامس و 
ا ولسف  عد تدقنؽ  ا الجزاءات نيظنا قوة  1ا أو إدارنس ساإلنذار والتو ن  والولؽ ..3الي س

                                                 
الرقا ػسا وسػذلؾ نهػ ا  إدارةالتػا لػـ ت ػرر  طػتف الع ػود التػا لػـ نػتـ شرضػ ا شلػإ  277  نػس المػادة   إلإولسف  النظر - 1

مستعػ سا  التماػنرةنـو تعت ػر  45 ا اجؿ  تمانرةمن س التامنف شلإ لـ تتيهؿ و  إذا ينث  التمانرةشف طرن س اليهوؿ شلإ 
تػػدقنؽ  ػػا اػػروط  أو مما ػػس موا  ػػسا و التػػالا  ػػ ف هػػذا الجػػراء نعطػػؿ يرنػػس التعاقػػد  ػػدوف جػػدو   اإلدارةممػا نعنػػا أف عػػسوت 

 التعاقد .

والمالنػس شلػإ  قتهػادانمػف قػانوف التػممنف ال رنعػا شلػإ اػرسات التػامنف إطػتع وزارة  L 6 -310وسذلؾ تػنص المػادة - 2
و التالا هذر الرقا ػس  الاروط العامس لومائؽ التامنف الهادرة مما نتن  التم ت مف مطا  ت ا لل انوف و رض أا تعدنؿ ميتمؿا

 رنعػا  منػ  نجػب توجنػ  ش ػد التػدرب للتعػجنؿ إلػإ م تهرة شلإ التم ت مف نظامنس الع د   طا وسذلؾ ننص قانوف العمػؿ ال
م تش العمؿ الذا شلن  أف نتم تا  ا م لس اػ را ممػا إذا سػاف الع ػد راشػإ الاػروط ال انوننػسا وناػسؿ شػدـ التعػجنؿ ش  ػس 

  485جاؾ  نعتاف ا مرجا عا ؽا ص   1971تارن  تموز  576-71مف قانوف رقـ  22أماـ تن نذ الع دا المادة 
 3 إلػػإمػػف هػػذا اامػػر  ػػالي س مػػف عػػنس وايػػدة  207نعاقػػب شػػف سػػؿ ملال ػػس ايسػػاـ المػػادة  246 ينػػث نهػػت المػػادة - 3

 ضػػػرورة أف تػػػامنف شلػػػإ  207وتتعلػػػؽ المػػػادة  «  ػػػط   يػػػداهمادج أو  100000 إلػػػإ 5000مػػػتث عػػػنوات و ورامػػػس مػػػف 
 دة قانونا  شف طرنؽ ارسات تامنف معتم إن ا الجزائر ن نسوف  أاناء أو أالاص
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اة مف النظاـ العاـ انقت هادا و نجاشس  عض من ا ومد  تممنرها م اارة شلإ النتائؤ المتولو
المعؤولنس م ـ جدا والذا   تممنفوانجتماشا اليمائاا  نجد ممت الجزاء المتعلؽ  تععنرة 

التا تلالؼ تععنرة  تممنفو روع ارسات ال تممنفتتعرض ارسس  »مسرر  245قررت   المادة 
% 1أشتر لورامس ن نمسف أف تتعد   233ات اإلج ارنس المنهوص شلن ا  ا المادة تممننال

 2«مف رقـ ااشماؿ الااملس لل رع المعنا ...  

مساننس تيول ا  تممنفوسذلؾ نضرا للطورة ال        مضار س شلإ يناة  إلإشلإ اليناة وا 
نتعرض المؤمف »: مسرر 248ر وناقها ااهلنس   د نهت المادة هو الص ما لاهس ال ي 

 5.000.000قدرها أشترا لورامس  1مسرر 69 النع س لسؿ ش د مي ـر ميلال س ايساـ المادة 
ا تيعت ر هذر المادة مف همنـ النظاـ «دج ما انعترجاع السلا لم لت ااقعاط المد وشس.

 تممنفتمنا شلإ سؿ الص استتاب  1مسرر 69العاـ انجتماشا اليمائاا اف نص المادة 
عنس أو رااد تيت الوهانس  13شلإ اليناة  ا يالس الو اة شلإ الص قاهر لـ ن لت عف 

لـ ن ر   طتف الع د هرايس  وننجد أف المارعأو الص موجود  مهيس ش لنس لتعتا اءا 
نما يسـ  اعترجاع ااقعاط المد وشس ساملس وهذا دلنؿ شلإ أف مهنر هذا الع د هو  وا 

ف نتيهؿ شلإ ااقعاط المعترجعس هؿ المستتب أـ تضاؼ ال طتفا ولسف لـ نعرؼ م
 ؟ للورامس المد وشس

                                                                                                                                                         
التػػممنف و ػػروع اػػرسات  إشػػادةالع و ػػات المط  ػػس شلػػإ اػػرسات التػػامنف أو  » 7-95 اامػػرمػػف  241 ينػث نهػػت المػػادة  1

 التامنف ااجن نس :
 شلإ التممننات: اإلاراؼش و ات ت ررها لجنس  -1

 مؤقت لوايد أو أسمر مف المعنرنف إن اؼ –التو ن   – اإلنذار –ش و س مالنس -
 شلإ التممننات  اإلاراؼن ررها الوزنر المسلؼ  المالنس  ناء شلإ اقتراح مف لجنس  ش و ات -2
 العيب الجزئا أو السلا لتشتماد -
  «التيونؿ التل ائا لسؿ أو جزء مف مي ظس ش ود التامنف -

اا تعاقب  وض النظر شف الع و ات التا نمسف أف تتعرض ل  1مسرر 248و سذلؾ  ا مجاؿ المنا عس نهت المادة - 2
 «% مف اله  س...10..التا تلالؼ اايساـ ال انوننس الميتعل س  المنا عسا  ورامس ن نتجاوز م لو ا التممنف.ارسات 
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جا س نر   من ا تيضاؼ للورامس ون نتيهؿ شلن ا الميستتب الذا د ع ا ان  هو          وا 
التا ها مف النظاـ  1مسرر 69أنضا نامل  المنا ا و التالا ماداـ قد لالؼ يسـ المادة 

العاـ  نجب أف نيـر مف اعترجاع أقعاط ا وتد ا سورامسا ولسف نجد أف الع و س  النع س 
الؼ قاهرة و نر سا نسا ان  قد ند ا قعطا وايدا ون طؿ الع دا و التالا لو للمستتب الميل

  ا ش و س  تممنفأضاؼ الميارع ش و س لاهس  الميستتب الميلالؼا وأما  النع س لارسس ال
 1مسرر 69ميجدنس ورادشس اف الورامس تتعلؽ  سؿ ش د أ ـر ملال س لنص المادة 

 13 ا يالس الو اة شلإ قاهر  لت عف  تممنفتتاب مسرر اس 69وقد منعت المادة       
  طتف ممؿ هذا الع د إذا لـ نتيهؿ المستتب  87دوف ترلنص مف ولن  وقد يسمت المادة 

  2شلإ إذف ولا ال اهر وموا  س ال اهر ن ع .
نانر  ا االنر أف النظاـ العاـ انقتهادا وانجتماشا  لتؼ النظاـ العاـ    

وضا  إلإتيدند مضموف الع ود أسمر مف منع اا والعلطس العامس ن تععإ الت لنداا نععإ ل
أف نتـ الع د يعب وج س نضرهاا ومف  إلإش  ات أماـ الم ادنت انقتهادنسا إن ا ت دؼ 

                                                 
 واإلجػػراءاتالتهػػدنؽ ال ضػػائا شلػػإ  عػػض الع ػػود  ووسػػذلؾ مػػف معػػتجدات النظػػاـ العػػاـ اليمػػائاا الرقا ػػس ال ضػػائنس أ - 1

ال ضائنسا ممؿ رقا س الميسمس لإل تس والتهػ نسا وسػذا التهػدنؽ ال ضػائا شلػإ عػجتت الع ػودا وسػذا عػجتت المياعػ سا 
 ػػا نزاشػػات الطػػتؽ لنضػػمف يمانػػس الطػػرؼ الضػػعنؼ  ػػا النػػزاع  إلزامػػاو النعػػ س لألعػػرة أهػػ   يضػػور وسنػػؿ الجم ورنػػس 

ال ضائا المع ؽ شلإ ش د معنف ا   د أوجب قانوف ااعػرة ضػرورة   الميتاجنف لعسف ون  سا و النع س لإلذف اا ناءلاهس 
عػتمس رضػا ال اهػر ونضػمف يمانػس ل ػا  مرور ش د زواج ال نت ال اهر   ذف نيهػدر مػف قاضػا ااعػرةا لنتمسػد مػف لتلػ 

ق لنػس ت ػرض  وأ  نات ػا أو تلضػا لعػلطس شر نػس  تيتػاجر ا ياؿ تعرض ا لزواج إج ارا أو تجارا اف هناؾ مف ااعر مف 
 زواجا لمهال  مف هذا ال  نؿ.

ػتػممنف شلػإ الينػاة ليػاؿ الو ػاة شلػإ ال ي  إ ػراـون س الاػاء موجػود  ػا ال ػانوف ال رنعػا  ينػث نيظػر  - 2 ر دوف الماننػس هو
شاػػرة وشلػػإ الميجػػور شلػػن ـ والمػػودشنف  ػػا معتاػػ إ لألمػػراض الع لنػػسا سمػػا ت ضػػا ذات المػػادة  ػػ طتف الع ػػد الملػػالؼ 
لذلؾا ونجما ال    ال رنعا شلإ أف هذا اليظر نتعلؽ  النظاـ العاـ لما لويظ مف أف التامنف شلإ اليناة ليػاؿ الو ػاة الػذا 

اار إلن ـ نورا شلإ وضا يد لينات ـ ل  ض م لت التامنف ول ذا يظرر الميارعا جتؿ ميمػد ن ـر شلإ يناة ااالاص المي 
ا وانظػػر سػػذلؾ ن ػػس الموضػػوع  ػػا ال ػػانوف الل نػػانا شنػػد هاننػػس ميمػػد شلػػا   نػػ ا مرجػػا  229ا مرجػػا عػػا ؽا ص  إ ػػراهنـ

  .ع ب ال طتف هو اآلداب العامس  أفواشت رت  84عا ؽا ص 
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أجؿ تي نؽ ذلؾ   د نجد ش ود ممنوشسا وش ود مينظومسا
سما  وألر  مراق سا وش ود م روضس 1

لتوجن ا واليمائا ن نعنا قناـ ان هاؿ  نن ماا إذ  ا يانت أف التمننز  نف النظاـ العاـ ا
سمنرة نسوف ايدهما ذا م عوؿ توجن ا وياـ  ا آف وايدا  متإ تـ يمانس المهليس العامس 
ييمنت أينانا مع ا مهليس اا راد إف يهؿ ذلؾ  هورة  نر م اارةا والعسس هين  

  2أنضا.

 طبيعة العزاء المترتب  ف مخالفة النظاـ العاـ االقتصادم كاالعتما ا – 2
ن ت وؿ الدولس ما نجب انمتناع شن   يعبا  ؿ ت وؿ سذلؾ ما )ن وؿ ال  ن  رن ر         

إن ا تملا الواج ات التا نجب تيمل ا مف أجؿ الي اظ شلإ المنظومس  (نجب ال ناـ   ا
قن س وت رض علوسا معننا واجب اإلت اع  ا إطار انقتهادنسا   ا تتدلؿ  نهوص د

شتقات الت ادؿ انقتهادنسا   ذا سانت أيساـ النظاـ العاـ الت لندا) العناعا( ت تهر شلإ 
ممنوشات أا هو عل ا   ف النظاـ العاـ انقتهادا ن رض وج ات وعلوؾ وننظـ ش ود 

رنا التطور وذو م  ـو نع ا متيرؾ سما نتمنز هذا النوع مف النظاـ العاـ  من  ع 3ونراق  اا
ميتونر ما الزمف واانظمس العناعنس وانقتهادنس وانجتماشنس التا ن وـ شلن ا مجتما معنف 
 ا زمف معنفا   ف يمانت  تتسنؼ ما تونر هذر اانظمسا ونر  ال عض أف النظاـ العاـ 

أا العاـ وهذا االنر نتملؼ نتونر  تونر الم اهنـ العامس لآلداب واالتؽ التا تعود لد  الر 
                                                 

اؾ  نعتاف أف تيدند العلطس للمضموف الع دا  ا  رنعا نتجعدا  ا ت لنص اليرنس التعاقدنس  ا ش د ونر  الدستور ج - 1
  QUILLIOTالرن نػػس وقػػد يػػدد قػػانوف  اإلنجػػارات واإلنجػػارا عػػواء تعلػػؽ اامػػر  اإلنجػػارات لتعػػتعماؿ العػػسنا والم نػػا أ

واسؿ الع دا وقد تـ تعزنز الطػا ا  اإلنجارومسا مة الوعطاء ومدة  اإلنجار دن ت  إلإيرنس ال رن نف نعنما  النع س  1982
يػػد س نػػر ونعػػتدؿ  ػػذلؾ شلػػإ  إلػػإاآلمػػر ل ػػذا ال ػػانوف  ع و ػػات جزائنػػسا وسػػذلؾ اشت ػػر المؤلػػؼ أف ش ػػد التػػممنف مػػنظـ أنضػػا 

نػػات ال رنعػػاا شلػػإ قػػانوف التممن 1976تمػػوز  16وقػػرار  667-75و  666-76التعػػدنتت التػػا أجراهػػا المرعػػوماف رقػػـ 
   154وت ترح اإلدارة أينانا لتع نؿ لضوع الع د ايساـ آمرة شلإ ال رن نف ش دا نموذجناا جاؾ  نعتافا مرجا عا ؽا ص 

  إف اإلسرار ال انونا  ا تسونف العتقس الع دنسا هو م  وؿ النـو سنتنجس ط نعنس لتػدلؿ العػلطسا وقػد تمسػف أيػد المػؤل نف- 2
durand  نااء  «إلتزاـ قانونا  ا التعاقد» نف  مف الت رنؽ  و اإلرادة ااولإ  ا اليالس  «شتقس تعاقدنس مهدرها قانونا»وا 

نمػػا  الرضػػا همػػا مهػػدر الع ػػدا و ػػا اليالػػس الماننػػس نناػػئ ال ػػانوف م ااػػرة أو ال اضػػا  هػػورة  نػػر م ااػػرة العتقػػس ال انوننػػس وا 
  159ا جاؾ  نعتافا مرجا ن ع ا ص ال رن نف إرادة دوف 

 288شلا  نتلا مرجا عا ؽا ص  - 3
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مف مجموشس م اهنـ أو معاننر تسوف ما الوقت متممرة  التراث الم ا ا واالتقا والدننا 
 1و اانظمس ال ائمس  ا مجتما معنف وتؤمر  ا العلوؾ العاـ لأل راد.

إف هذر ال واشد التا قد تيما  هورة م اارة مهليس طرؼ ضعنؼ لسون ا تمس        
جتما  هورة  نر م اارةا قد تيض إ هذر اليمانس شلإ الطرؼ الضعنؼ إض اء مهليس الم

يد منا سؿ ات اؽ ملالؼ ل اا ولسف هؿ نسوف جزاء هذا المنا هو  طتف انت اؽ  إلإنهؿ 
الملالؼ  طتنا مطل ا أـ نسوف مف اانعب قهر اليؽ  ا إمارة هذا ال طتف والتمعؾ    

تنا نع نا ؟ إف للتعاؤؿ أهمنس س ر  مف ينث تيدند شلإ الطرؼ الضعنؼ مما نجعل   ط
مف نيؽ ل  التمعؾ  ال طتف؟ ومف ل  إمارة هذا ال طتف؟ هؿ المؤمف ل  أو المعت ند ويدر 

 ؟ وهؿ نيؽ لل اضا إمارة هذا ال طتف مف تل اء ن ع  ؟
ضموف إف المارع الجزائرا  ا ي ن س اامر قد عست شف  ناف ط نعس ال طتف  ا م       

ؽ ـ وهذر الماسلس  ا الي ن س تمنر جدن    نا يدنما  ا  رنعاا شندما قنؿ  625نص المادة 
يمانس الطرؼ الضعنؼ نسوف  إلإ ا ال    هناؾ أف النظاـ العاـ انقتهادا  ا ا   الراما 

ان  نتعا مجال  سا ندلؿ  ا يانت  وم  وم ا  2جزاؤر المنط ا هو ال طتف النع اا
اايواؿ التا ن نسوف  ن ا ضرورنا للمهليس العامس أف نتـ إ طاؿ الع د أو التهرؼ 
الميلالؼ للنظاـ العاـ  عتا  ؿ نس ا أن  نسوف إ طال  معتطاشا  ا دائرة الممسفا وهذا هو 

   طرؼ ضعنؼ سالمعنب رضار ما ن عر ي ن س أف الالص الذا نيمن  النظاـ العاـ  وه
ذلؾ  إلإ  سرار ممت نيؽ ل  أف نتنازؿ شف ي    ا إ طاؿ التهرؼ شندما تدشور المهليس 

 3.الموقؼا  ال طتف شند إذ هو ال طتف النع ا الذا ن درر هاي   يعب مهليت  اللاهس
  وجوا ا شلإ هذر اإلاسالنس جاء  ا قرار لميسمس الن ض ال رنعنس  تارن        

ف تعلؽ  النظاـ العاـ ن نمسف إمارت ا » 15/02/2000 أف لرؽ النهوص الماار إلن ا وا 
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إن مف طرؼ الالص موضوع اليمانس  ينث ن نمسف لل اضا أف نمنر شدـ ماروشنس هذر 
ات مف تل اء ن ع  التزاما من   م دأ اليناد طالما أف شدـ اإلمارة ن ند تنازل  شف اإلت اقن
  1.«اليمانس
نجب أف نيمنوز  نف نوشنف مف الجزاء شلإ ملال س  تممنفو التالا   ن   ا مجاؿ ش د ال      

ارط  ن  لروج شف النظاـ العاـا ت عا لما إذا سنا  هدد ارط ملالؼ للنظاـ العاـ 
انقتهادا وانجتماشاا الياما للمؤمف ل   وه   طر ا ضعن ا اقتهادناا أو إذا سنا  هدد 

 دة مف النظاـ العاـ ميي  س لمهليس شامس م اارةا   ا اليالس ااولإ نسوفارط ملالؼ ل اش
و ا اليالس الماننس ن رنب أف نوع الجزاء هو ال طتف نوع الجزاء هو ال طتف النع اا 

  2المطلؽ.
ونوجد مف ال    مف نر   مف الجزاء شلإ ملال س التنظنـ اآلمر لمضموف الع دا نسوف        

تنا نع ناا ان  ن نجوز أف نتمعؾ    إن الطرؼ الذا ت رر ال طتف  ا الوالب  ط
نس سما ن تهر ال طتف تممننليمانت ا أا المؤمف ل   اشت ارر الطرؼ الضعنؼ  ا العتقس ال

ولسف نضرا لسمرت ال نود المع دة والوامضس  3شلإ ارط  عنن  والذا  ن  ملال س للنظاـ العاـا
سنؼ نعرؼ المؤمف ل ا مهليت  مف وجود هذا الارط مف ا تممنفلاهس  ا مجاؿ ال

شدم ؟ا  مما ن وت شلن  اليمانس التا تدلؿ المارع شلإ أعاع ا  و رض نظاـ شاما 
توجن ناا وسذا  ا ا لب اايناف نجد أف نوشا النظاـ العاـ نسوف أيدهما ذا م عوؿ توجن ا 

ت مع ا أينانا مهليس اا راد وياـ  ا ن س الوقتا  متإ تـ يمانس المهليس العامس يمن
 4والعسس هين .

ن د للمؤمف ل  مف يمانس تل ائنس مف طرؼ ال اضاا وال وؿ  لتؼ ذلؾ  و التالا          
نعنا ت ونض اليمانس وانلت اؼ شلإ النص التارنعا ومناهرة التععؼ ويرماف ال اضا 
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لؿ مف تل اء ن ع  نجعؿ من  مف اليؽ الط نعا  ا إي اؽ العدالسا ومن  ال اضا علطس التد
إزالس  إلإمعاونا للطرؼ الضعنؼا لسف إذا ساف النظاـ العاـ انقتهادا وانجتماشا نععإ 

  ف ن س الم ادئ تعتلـز أف نسوف هذا  تممنفالتععؼ  وتي نؽ التوازف انقتهادا  ا ش د ال
ئا التل ائا نمسف أف التدلؿ إج ارا متعلؽ  النظاـ العاـ  ا م  وم  المطلؽا  التدلؿ ال ضا

نعاهـ  ا ت ونس اإلرادة الواشنس  الهينيس للطرؼ ااقؿ قدرة أو س اءة شف طرنؽ عد للؿ 
شدـ العلـ أو شدـ العلـ السا ا  ال انوفا وقد هدر لميسمس العدؿ ااورو نس  تارن  

لـ  معت رة أن  نيؽ لل اضا إمارة  طتف الاروط التعع نس مف تل اء ن ع  ولو 27/6/2000
 1«نطلب ااطراؼ ذلؾ هرايس

و ا هذر اإلاسالنس نر  ال  ن اف شلا  نتلا ومهط إ العوجاا أن  نترتب شلإ      
ملال س النظاـ العاـ انقتهادا التوجن ا  طتف الع د  طتنا مطل ا سما هو الياؿ  النع س 

أياط ا الميارع  لملال س قواشد النظاـ العاـ العناعاا ان  ناسؿ تعدنا شلإ مهليس شلنا
الللؿ الذا نمسف أف نييدم  ممؿ هذا  إلإ عناج يمانس هارمس ن نجوز لرق ا  النظر 

اللرؽ  ا اليناة العامسا و التالا نيؽ لسؿ  رد ل  ه س أو مهليس وسذلؾ نيؽ لل اضا 
أما  النع س لملال س   2إمارة هذا ال طتف مف تل اء ن ع  و ا أا مريلس وجدت  ن ا الدشو ا

أيساـ النظاـ العاـ انجتماشاا   ف  طتف التهرؼ ال انونا الذا نلدـ مهال  المتعاقد 
ال واا و التالا تنت ا الوانس مف وجود أيساـ النظاـ العاـ انجتماشا لذلؾ   ف يمانس 
المتعاقد الضعنؼ ت تضا إ  اء الع د ن إ طال ا و التالا نترتب شلإ ملال س أيساـ النظاـ 

 3تماشا إ  اء الع د ما إ طاؿ الارط التعع ا.العاـ انج
شلإ اليناة لياؿ الو اة الما ت  تممنفف ل  ممت شف ي    ا ته نس الم  ذا تنازؿ المؤ        

ؽ ت ا   ف هذا الارط ننت ص مف اليد اادنإ مف الي وؽ التا  90ل   نص ال انوف مادة 
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المؤمف ل  أو المعت ندا  نيؽ ل  المطال س س ل ا ال انوف للمؤمف ل ا وهذا ارط ضد مهليس 

ؽ ـ شلإ ان  ن ا  اطت سؿ ات اؽ نلالؼ النهوص  625  ع اط  سما و تنص المادة 

  ني تر من تممنفإن أف نسوف ذلؾ لمهليس المؤمف ل ا وهسذا   ف ش د ال تممنفالمنظمس لع د ال

مف ل   ؿ ننت ص مف ي وق ا الارط الملالؼ للنظاـ العاـا ان  ن نيي ؽ منزة أ ضؿ للمؤ 

 نلوإ هذا الارط ما   اء الع دا ونعد ارطا منعدما   وة ال انوف  ناء شلإ طلب المؤمف ل ا 

قد انع د م تورا مف هذا الارط شدنـ اامرا لندع ال انوف علطان   تممنف ينث نعت ر ش د ال

لاهس للطرؼ ا ينث تيؿ ال واشد اليامنس للمهليس التممنفاآلمر  ا تنظنـ ش د ال

ا و ما أن ا قاشدة مف النظاـ العاـ   ف لل اضا التدلؿ الضعنؼ ميؿ هذا الارط التعع ا

مف تل اء ن ع  اف المعت ند أو المؤمف ل  المستتبا مف النادر الت طف لممؿ هذر الاروط 

   1.التا تعد مف التهاص الل راء 

  74-72خالؿ القانكف مظاىر الحماية المقررة لممؤمف لو مف   :الثانا لمطمبا
 ا العناهر العا  س لدور التارنا  ا يمانس المؤمف ل ا مف الاروط  عد التطرؽ       

التعع نسا عواء  ا قانوف التممنف مف لتؿ تدلؿ المارع  ا مضموف ش د التممنفا  ينث 

 يظر مجموشس مف الاروط التعع نسا ووضا يد أدنإ لي وؽ المؤمف ل  ن نمسف تلطن ا

علطس ت دنرنس شلإ  التا منيت لل اضا سما رأننا دور نظرنس اإلذشاف  ا قانوف المدنا أو 

 ا يمانس المؤمف ل   02-04الارط التعع اا إف ما ع ؽ ند عنا للتعاؤؿ شف دور قانوف 

 سمعت لؾ مف الاروط التعع نس وما ها اآللنات الجدندة المتلذة  ا ذلؾ ؟
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 تمميفقكا ـ لمكايحة لمشركط التعسفية  مى كثا ؽ ال: مدل انطباؽ أسمكب الالفرع األكؿ
 العزا رية

  ركرة حماية المؤمف لو المستيمؾ كالمينا أكال: 

إف المؤمف ل  شندما ني ـر ش د تممنف إنما نجرا شملنس اعت تسنسا نستعب   ا وهؼ        
ةا   ف لـ المعت لؾا وللدمس التممنف  ا شهرنا ضرورة س نرة جدا  ا اتإ مجانت الينا

نيؤموف الص ما ميلنوراا   د نج رر ال انوف تيت طائلس الع و س   جراء تممنفا وندلؿ التممنف 
 ا سمنر مف اايناف سارط لممارعس م نس أو شمؿ تجارا أو هناشاا و التالا قد نجد 
مؤمف ل  نؤمف لياجات  اللاهس وقد نجد مؤمف ل  نؤمف ا راض م ننس أو تجارنس وهو 

 والمنتار.الوالب 

و التالا مف الضرورا تط نؽ الم  ـو الموعا للمعت لؾ مف أجؿ يمانس هذر ال ئس        
االنرةا اف ش د التممنف مف أسمر الع ود اليدنمس تع ندا وتاا سا وهو مف الع ود النموذجنس 
أو النمطنسا التا نذشف ل ا سؿ الص م ما سانت ل رت  وم ننت ا وهو مجاؿ لهب 

التعع نسا سما أف التتؿ التوازف المعر ا جلاة  ا مجاؿ التممنف  لـ ن  إ مجرد للاروط 
شدـ تسا ؤ اقتهاداا  ينث ولو شدو المتعاقد م ننا إن أف ن ص ل رت  ومعر ت  وادة 
ايتناج  للتممنف إما التنارا أو ج را تجعؿ هذا االنر  ا موقا ضعؼا أماـ ارسات تممنف 

ومنظمس  ا مجاؿ التوزنا والتعونؽا ول ا مف اإلا ار الجاذب قونس تمتلؾ ا سات ضلمس 
لتعت تؾا ما تجعؿ هذا االنر  نر واشا لت اهنؿا الاروط وانلتزامات الم روضس شلن  

  1 عد التعاقد.

اتج   عض ال    إلإ ن ا ه س التعاقد شلإ التممنف  ع ب إج ارنس التعاقد شلن         
معظـ اليانت )تممنف مف المعؤولنس لأللطار الهناشنسا تممنف لضرورات النظاـ العاـ  ا 
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شلإ عنارات..( ا و ر ـ وجود ش ود تممنف التنارنسا إن أف مجاؿ تدلؿ المارع  ن  واعا 
النمذجس واإلذشاف معاهمس  ا ال ضاء شلإ إرادة المتعاقد  سجدا وجؿ قواشدر آمرةا سما وله 

ملا وجدنا هذر الظاهرة منتارة  ا ملتلؼ الع ودا إذشاف ويرنت ا ولسف إذا نيظنا الواقا الع
سانت أـ معاومسا  ت  رؽ  نف ش د اقتناء الس ر اء أو ال اتؼ الذا توزش  مؤععس شمومنس 
تجارنس  اروط ميددةا وش د اراء عنارة مف وسنؿ ن رض الممفا واروط ال ناا ونيعدوؿ  ا 

ممف معنف ن ن  ؿ  ن  م اوضس )ت رض المدة سما نااءا أو  ائا  عنط ن رض  ضاشت   
المراسز التجارنس أععار مله س شلإ المنتوجات ن نمسف مناقات ا(ا  ملتلؼ ش ود العهر 
اليالا ن مجاؿ  ن ا لم اوضس أو معاومسا  ؿ نعود لسؿ طرؼ  ن ا أف نييدود اروط   ت 

 اروط نضع ا هوا  ن نا  ائا إن  الععر الميدد واروط وضع ا هوا ون ناترا اارا إن
  1  ذا يهؿ توا ؽ انع د الع د ر ـ ال رض المع ؽ للاروط.

  ف مهطل  المعت لؾ نعتوشب  ا ش د  09-03و يعب م  ـو المعت لؾ  ا قانوف      
ا إذ ت دـ ل  اللدمس التممنننس واف لـ ن ـر عت ند الذا ااترط التممنف لهالي التممنف م  ـو الم

جرا الص آلر أي  3/1 الاروط التعع نس إذ نعد  م  ـو المادة الع دا  نجب يمانت  مف
   2انقتناء لهالي .

نعت ر معت لسا  04-02و التالا  ت نننا للم  ـو الواعا للمعت لؾ يعب م اهنـ قانوف       
العوف انقتهادا الذا نتعاقد لارج مجال  الم ناا شلإ أعاس أن   نر ملتص نظ ر  ا 

معت لؾ شاداا سما ذسرنا وو  ا للم  ـو الواعا نعت ر المؤمف ل  الذا  الواقا ضعن ا ممؿ أا
ن ـر ش د تممنف شلإ ينات  أو متجرر أو عنارت  الملههس لتعتعماؿ الالها أو الم نا 
معت لسا ونعت ند مف اليمانس  ا مواج س ال نود التعع نسا  ت نمسف أف ن ها أعتاذا أو 

ليمانس ان   ا ج ؿ أا معت لؾ آلرا ورأننا أف المارع مدنر ارسس نؤمف شلإ عنارت  مف ا
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الجزائرا وعا نطاؽ اليمانسا مداـ أف الميترؼ نظ ر أينانا  نر ملتص شند إ رام  لع د 
معنف ووجد  ا يالس إذشاف وقت إ راـ الع دا ما  ناب علطس ت اوضنس نتنجس شتقات ال و  

 1 نر المتسا ئس  نن  و نف المتعاقد اآللر. 

 طرؽ مكايحة الشرط التعسفا يا كثيقة التمميف العزا رية ثانيا:     

 74-72نظاـ القكا ـ يا قانكف  -1

التا أ طل ا المارع لمجموشس الاروط التعع نس التا ترد  سمرة  ا ش ود التممنفا و  اإلضا س 
سما ذسرنا عا  اا أورد  02-04مف ال انوف المدناا   ف قانوف  622المادة  م اارة  ا نص

)) تعت ر  29 ا ال هؿ اللامس  قائمس  نموذجنس لاروط تعت ر تعع نس  ينث نهت المادة 
 نودا واروطا  تعع نس  ا الع ود  نف المعت لؾ وال ائا ن عنما ال نود والاروط التا تمن  

 هذا االنر: 

مماملػػػػػس معتػػػػػرؼ   ػػػػػا امتنػػػػػازات ألػػػػػذ ي ػػػػػوؽ  و/أو امتنػػػػػازات ن ت ا ل ػػػػػا ي ػػػػػوؽ و/أو  -1
 للمعت لؾ.

 ػػػرض التزامػػػات  ورنػػػس ون ائنػػػس شلػػػإ المعػػػت لؾ  ػػػا الع ػػػودا  ػػػا يػػػنف أنػػػ  نتعاقػػػد هػػػو  -2
  اروط ني   ا متإ أراد

امػػػتتؾ يػػػؽ تعػػػدنؿ شناهػػػر الع ػػػد ااعاعػػػنس أو ممنػػػزات المنتػػػوج المعػػػلـ أو اللدمػػػس  -3
 وف موا  س المعت لؾالم دمس د

الت رد  يػؽ ت عػنر اػرط أو شػدة اػروط مػف الع ػد أو الت ػرد  ػا اتلػاذ قػرار ال ػت  ػا   -4
 مطا  س العملنس التجارنس للاروط التعاقدنس

 إلزاـ المعت لؾ  تن نذ التزامات  دوف نلـز ن ع    ا -5
 ت ر ض يؽ المعت لؾ  ا  ع  الع د إذا ألؿ هو  انلتزاـ أو شدة التزامات  ا ذم -6
 الت رد  توننر آجاؿ تعلنـ منتوج أو أجاؿ تن نذ لدمس -7
ت دنػػػد المعػػػت لؾ   طػػػا العتقػػػس التعاقدنػػػس لمجػػػرد ر ػػػض المعػػػت لؾ اللضػػػوع لاػػػروط  -8

   تجارنس جدندة  نر متسا ئس.((
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ور ـ يهر المارع نطاؽ تط نؽ هذر النماذج مف الاروط شلإ ال نا إن أننا  ننوا      
نما ورد ال نا سمماؿ   ط  عا  اا أف هذر ال ائمس نم وذجنسا ن هد   ا جمنا ش ود اإلذشاف وا 

ان  مف الع ود المنتارة  سمرةا ونظ ر  ضؿ ورود هذر ال ائمس شلإ ع نؿ المماؿ ن اليهر 
 ا تو نرها يمانس  عالس للمعت لؾ إذ ال ضاء ل  سامؿ العلطس الت دنرنس شلإ أا ارط لـ نرد 

شطاء ال اضا علطس ما روح تعرنؼ المارع للارط التعع ا و  ا هذر ال ائمسا وهذا ننعجـ  ا 
ولذلؾ نعت ر هذر ال ائمس رمادنسا اف دورها إراادنس  النع س لل اضاا إذ تدل   ت دنرنس شلن ا

إلإ ما نمسف اشت ارر  نودا تعع نسا وتيعت ر قائمس  نر يهرنس نظرا إلمساننس إشطاء اله س 
ضمف ال نود الواردة  ا تلؾ ال ائمسا إن أف قرننس التععؼ  التعع نس اا  ند يتإ ولو لـ نرد

 1. لؾ مف ش ئ اله س التعع نس لل ند عنطس ن تع ا المعت 

ضا س ل ذر ال ائمس النموذجنسا هدر مرعـو         2006خ  ا ع تم ر المؤر  306-06وا 
لسنف وال نود التا ااعاعنس للع ود الم رمس  نف ااشواف انقتهادننف والمعت الميدد للعناهر 

تلؾ  ))مف المرعـو م  وم ا  2تعت ر تعع نسا  مف ينث العناهر ااعاعنس  ننت المادة 
المع ؽ للمعت لؾ  لؾ والتا تتعلؽ  اإلشتـ العناهر المرت طس  الي وؽ الجوهرنس للمعت 

لدمس ونزاهس وا ا نس العملنات التجارنس وأمف ومطا  س العلا و/أو اللدمات وسذا الضماف و 
 ما  عد ال نا((

)  سما نلا ) 5س   د يددت ا المادة وأما مف ينث ال نود التا اشت رها المرعـو تعع ن     
 تعت ر   نودا تعع نس ال نود التا ن ـو مف لتل ا العوف انقتهادا  ما نلا :

 أشتر 3ا2ت لنص العناهر ااعاعنس للع ود المذسورة  ا المادة -

                                                 
ا 171اػػوقا  ناعػػاا مرجػػا عػػا ؽا ص  ااعػػتاذ ا ا وقػػد اشت رهػػا قائمػػس عػػودا136ا ص جػػا عػػا ؽميمػػد  ػػودالاا مر  - 1

نمػػػا قػػػوائـ مػػػف نػػػوع لػػػاص ا   ػػػا قائمػػػس إلزامنػػػس  نػػػر ااعػػػتاذواشت ػػرت  ة منػػػإ يمػػػود أف ممػػػؿ هػػػذر ال ػػػوائـ لنعػػػت رمادنػػػسا وا 
 ػػػال نود الػػػواردة  ن ػػػا تعت ػػػر  اطلػػػس يسمػػػا  مجػػػرد ورودهػػػا  الع ػػػدا إن أف ذلػػػؾ ن نن ػػػا إمساننػػػس ال اضػػػا أف نيسػػػـ  يهػػػرنسا 
 اػػرط ضػػرورة التعػػ ب  ػػا الػػتتؿ  ػػا التػػوازف  ػػنف المتعاقػػدنفا أنظػػر  منػػإ  ا نػػود ألػػر   نػػر مػػذسورة  ػػا التئيػػس تععػػؼ 
   47ا ص 2012التعع نسا ماجعتنر جامعس  نروت العر نسا ا اليمانس ال انوننس للمؤمف ل   ا مواج س ال نود يمود
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 انيت اظ  يؽ تعدنؿ الع د أو  عل   ه س من ردة  دوف تعونض المعت لؾ-

 شدـ العماح للمعت لؾ  ا يالس ال وة ال اهرة   ع  الع د إن  م ا ؿ د ا تعونض-

التللا شف معؤولنت   ه س من ردة  دوف تعونض المعت لؾ  ا يالس شدـ التن نذ السلا أو -
 لواج ات الجزئا أو التن نذ  نر الهين  

النص  ا يالس اللتؼ ما المعت لؾ شلإ تللا االنر شف اللجوء إلإ أنس وعنلس طعف -
 ضدر.

  رض  نود لـ نسف المعت لؾ شلإ شلـ   ا ق ؿ إ راـ الع د   -

انيت اظ  م الت المد وشس مف طرؼ المعت لؾ  ا يالس ما إذا امتنا هذا االنر شف تن نذ -
 الع د أو قاـ   عل .

ند م لت التعونض الواجب د ع  مف طرؼ المعت لؾ الذا ن ن وـ  تن نذ واج ات  دوف تيد -
 أف نيدد م ا ؿ ذلؾ تعونضا ند ع  العوف انقتهادا الذا ن ن وـ  تن نذ واج ات 

انيت اظ  يؽ إج ار المعت لؾ شلإ تعونض المهارنؼ وااتعاب المعتي س  ورض  - 
 ني  ن س اليؽ.اإلج ارا للع د دوف أف نم ذالتن ن

نع ا ن ع  مف الواج ات المترت س شف ممارعس نااطات  نيمؿ المعت لؾ ش ئ الواج ات  -
 1التا تعت ر مف معؤولنت .((.

يهر نطاؽ  أف المارعمف لتل   2 الر ـ مف شنواف المرعـو الذا نر   عض ال   ا      
نفا   ط ا إن أننا نتج  شسس الاروط التعع نس  ا الع ود الم رمس  نف الميتر نف والمعت لس

ذلؾ اف العنواف نيدد العناهر ااعاعنس للع ود الم رمس  نف ااشواف انقتهادننف 
ا  ينث هذر الع ارة االنرة وردة  دوف تيدند مف كالبنكد التا تعتبر تعسفيةوالمعت لسنفا 

                                                 
الميدد للعناهر ااعاعنس للع ود الم رمس  2006ع تم ر  10المؤرخ  ا  306-06التن نذا مف المرعـو  5المادة  - 1

    16ا ص 56 نف ااشواف انقتهادننف والمعت لسنف وال نود التا تعت ر تعع نسا الجرندة الرعمنسا شدد 
 176اوقا  ناعاا مرجا عا ؽا ص  - 2
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ينث ااالاص المط  س شلن ـا  ينث قهد المارع ملتلؼ ال نود التعع نس المنتارة  ا 
اللاهس  5ملتلؼ الع ود ولـ نيدد نطاؽ ااالاص التا تجرن اا والدلنؿ أف المادة 

 «تعت ر تعع نس ال نود التا ن ـو مف لتل ا العوف انقتهادا...» الاروط التعع نس قالت 
ؿ   د نسوف معت لسا شادنا وقد نسوف شونا اقتهادنا نتعاقد لارج ولـ تذسر الطرؼ الم ا 

 1نطاؽ تلهه .

سما وتعت ر هذر ال ائمس تيوا اروطا اشت رها ال انوف تعع نس وردت شلإ ع نؿ          
اليهرا و التالا   ا اروط  اطلس   وة ال انوف و التالا نعتطنا اشت ارها ذات لوف أعود 

نما   ط نم ت شلإ المدشا إم ات طا ع ا التعع ات دنرنس ولنس لنس لل اضا  ن ا علطس  ا وا 
أف هذا ال ند ذسر  ا قائمس عوداء يتإ نيسـ    طال ا ون نمسف للم نا إم ات العسس ون 
علطس ت دنرنس لل اضا شلن ا   و  اطؿ لوجودر  ا ال ائمس العوداءا ومف انجا نات ا أف ل ا 

ر التعامتت الع دنسا  العوف انقتهادا إج ارا نمتنا هدؼ وقائا نرجإ من   رض اعت را
ونعد هذا ااعلوب التنظنما قاهرا ان  جامد  ف إنراد ممؿ تلؾ الاروط  ا ش دراش

 الم ارنس ما ااعلوب ال ضائا الذا نمن  ال اضا علطس ت دنرنسا وننت د هذا ااعلوب ان  
أن ا تعع نس  ع ب شدـ وجودها  ا ن ند ال اضا ونمنع  مف إلواء اروط معتجدة نستاؼ 

                                                 
الماػػمولنف   ػػواننف يمانػػس المعػػت لؾ ايتػػدـ  اػػدة  ػػا ال  ػػ  ال رنعػػاا وظ ػػر التاػػرنا  اااػػلاصإف اللػػتؼ  ػػا نطػػاؽ - 1

نما  ا قطاع أجن ػا شنػ  )ممػؿ تػاجر ناػترا ج ػز  ال رنعا متردد : هؿ نتوجب شلإ الم نا الذا نتعاقد لياجات نااط  وا 
ولسػػف ذلػػؾ لػػـ نسػػف يػػؿ واشت ػػرر انجت ػػاد ال رنعػػا  ػػا أوؿ اامػػر معػػت لساا  عت ػػر م ننػػا أو معػػت لسا ؟لملزنػػ ( أف ن إنػػذار

ا إن «»أا الص ط نعا نعمؿ لوانػات ن تػدلؿ  ػا نطػاؽ ناػاط  الم نػا»»التوجن  ااورو ا الذا شروؼ المعت لؾ  من  
التمنػػز شنػػ   منػػ  لػػـ  و تػػولإا  ػػؿ ااورو ػػالػػـ نت ػػا  ػػا هػػذر الن طػػس التوجنػػ   1995انجت ػػاد ال رنعػػا مػػا قػػانوف  ن ػػرا  فأ

نمػػا أنضػػا  ا ولسػػف انظػػـ الماػػرع الػػذا هػػو  الضػػ ط م نػػا  ػػا التهػػاص آلػػر  « نػػر الم نػػا»ن هػػد المعػػت لؾ ويعػػب وا 
 نن اننػتا  أنف.  ػا نطػاؽ الناػاط الم نػا مػف ي ػؿ تط نػؽ اليمانػس ال رنعا إلإ الم  ـو ااورو ا  اعت عاد الع ود الم رمس 

   134مرجا عا ؽا ص 
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تواسب دورنا تطورات  أفقائمس أشدها التارنا أو التنظنـا ومعتينؿ شلإ العلطس التن نذنس 
     1الع ود وتع ندات ا التمتناهنسا  الع د سائف يا عرنا التطور.

ؿ ونانر إلإ أن  مف الضرورا أف نتع ب ال ند المذسور  ا ست ال ائمتنف إلإ التت     
واض   نف ي وؽ والتزامات المتعاقدنفا  لنس مجرد تواجدها  ا الع د نعنا أن  نلوإ  ت  د 

 الميدد لمعنار إع اط الارط التعع ا.  02-04مف قانوف  3/5أف نتي ؽ  ن  ارط المادة 

 مدل نعا ة نظاـ القكا ـ يا حماية المؤمف لو مف التعسؼ -2

نظم ا المارع واشت رها تعع نسا تتجعد  سمرة  ا ومائؽ ال نود المذسورة أشتر التا إف       
التممنف الجزائرنسا ور ـ هذا التنظنـ إن أف سمنر مف تلؾ الاروط ليد اآلف ترد  ا ومائؽ 

 التممنف.

 ونعرض  ا ما نلا شملنا ل عض هذر الاروط التعع نس :
أو شدة اروط مف    النع س لل ند التعع ا الذا موضوش  الت رد  يؽ ت عنر ارط -      

الع د نجد ارسات التممنف ها التا تيدد المهطليات وتسنن  ا شلإ يعب مهليت ا 
اللاهس  طرن س نجعل ا تت رب مف د ا التعونض  سؿ ع ولسا   ا ش د التممنف شلإ اليرنؽ 

مف الع د تيت شنواف  2ا نجد  ا الارط رقـ   gam assuranceالنموذجا لارسس 
د  مف التممنف نلص أضرار اليرنؽ أو انن جارا   ا ال  رة دو د أف يي موضوع التممنفا   ع

الماننس مف ن س المادة نجد المؤمف ن عر مت ردا ما ن هدر هو مف اليرنؽ أو انن جار ونورد 
ت عنرر ورؤنت  اللاهس  ا الاروط دوف مناقاس أو اقتراح مف المؤمف ل   نعرؼ اليرنؽ  من  

الل ب أو هاش س  نر شادنس ننتؤ شن ا ايتراؽ أو ارارة نت ع ا اليرنؽ ننتؤ شف ااتعاؿ  »

                                                 
وسػذلؾ اػوقا  133ا أنف  ننا ننتا مرجا عػا ؽا ص   137أنظر  ا هذا الرأا ا وميمد  ودالاا مرجا عا ؽا ص - 1

 176 ناعاا مرجا عا ؽا ص 
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أضرار تيدث  »لمؤمف لرؤنت  اللاهس لتن جار  عر    من  اوال  رة المالمس أورد  ن ا  «ايتراؽ
        1.«م اارة شف ضوط الوازات أو اا لرة

المؤمف  ومف الاروط التا تعد تعع نس ضمف ش د التممنفا ارط مضمون  ألذ -       
لي وؽ أو امتنازات ن ت ا ل ا ي وؽ أو امتنازات مماملس معترؼ   ا للمعت لؾا سما ون س 
الارط نتضمف ت دندا للمعت لؾ   طا العتقس التعاقدنسا لمجرد ر ض المعت لؾ اللضوع 
لاروط تجارنس  نر متسا ئسا إف ممؿ هذا التععؼ نممل  ارط نموذجا موجود  ا ملتلؼ 

 تممنفالمؤمف ل  لزنادة قعط الشلإ اليرنؽ الجزائرنسا م ادر ضرورة تيمؿ   فومائؽ التممن
 ا يالس ر ض  د ا الزنادةا  ا  تممنفنتنجس ت اقـ اللطرا ما ت دند المؤمف ل    ع  ش د ال

ينف ن نجد ما ن ا ؿ  هذا انلتزاـ  يؽ المؤمف ل   ا تل نض ال عط  ا يالس انل اض 
ا نجد هذا الارط  ا تممنفش د ال إ راـدرجس اللطر  هورة اقؿ مف التا سانت موجودة شند 

تونر اللطرا ال ند العاار تيت شنواف ت اقـ و  GAMمف اليرنؽ نموذج ارسس  تممنفش د ال
تيت شنواف ال ع    6 ع  المدرجس  ا ال ند الون ع  نجدر ميدرجا  سع ب مف أع اب 

(Résiliation .)2  

                                                 
1

 -  I. Objet et Etendue de l’Assurance 

Objet de la garantie:  Article 2 

La garantie s’étend aux dommages matériels consécutifs :  

L’incendie c’est à dire d’une combustion causée par une flamme ou un foyer anormal suivi 

d’embrasement ou susceptible d’être suivi d’embrasement. 

L’explosion - de convention expresse, une action directe subite et violente de la pression ou de la 

décompression de gaz ou de vapeurs. 

 

 2
-- Article 10 : Aggravations et modifications affectant le risque 

  L’assuré est tenu d’informer l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 

sept jours, après en avoir pris connaissance de toutes les modifications ou aggravations qui pourraient 

intervenir dans le risque (article 15 alinéa 3  de l’ordonnance N°95/07 du 25 janvier 1995).   

 En cas d’aggravation du risque, l’assureur peut dans un délai de 30 jours à partir de la connaissance de 

l’aggravation, proposer un nouveau taux de prime. 

 L’assuré est tenu ; dans un délai de trente jours, à partir de la réception de la proposition du nouveau taux de 

prime, de s’acquitter de la différence de prime réclamée par l’assureur (article 18 de l’ordonnance N°95/07 

du 25 janvier 1995).   

 En cas de non paiement, l’assureur a le droit de résilier le contrat. 

 -  
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شلإ ملتلؼ االطار العسننس لارسس  تممنفوقد وجدنا ن س الارط  ا نموذج ش د ال        
SAA   (contrat dassurance multi risque habitation  ا ال ند  )المتعلؽ  7/3
ا ال عط شف ت اقـ اللطرا   ا يالس ر ض المؤمف ل  د ا  ارؽ الزنادة  تممنفش د ال  ع  

إن أف  هذا الارط المتممؿ  ت دند المعت لؾ   ع  العتقس التعاقدنس وسذا الذ ي وؽ ن توجد 
ا للمؤمف ل  يؽ   نوجد ارط  ا ن س الع د نعطانممل ا لهال  المؤمف ل ا نزوؿ تعع   

 ا يالس انل اض درجس اللطر المت ؽ شلن   ا الع دا ولسف  تممنفالمطال س  تل نض قعط ال
شلإ الارط  إناننل اض شلإ شاتؽ المؤمف ل ا والتل نض ن نسوف  إم اتن ا ش ئ 

الرجعا  ا يالس العسس لهال   اامرالموالا أا ن نعرا  ممر رجعا  ا ينف نوجد 
 عنواف انل اض درجس  13والارط موجود  ا ال ند  اامتناز لهالي  ط عا وهذاالمؤمفا 
   1.اللطر

عد تعع نسا إج ار الللؼ اللاص والعاـ للمؤمف ل   د ا ومف الاروط التا تي   -       
عنوا  تممنفورم ـ ويدد الارط م لت التعونض   عط مي  تممنفلع د  إلوائ ـتعونض  ا يالس 

هذا  نر   مفالمتهرؼ  ا الااء المؤمف شلن ا  أونعاوا ال عط المت ؽ شلن  ما المورث 
والمتممؿ  ا:  06/306مف المرعـو التن نذا  5المادة   3ندرج ضمف ال ند نالارط تعع ا 

شدـ العماح للمعت لؾ  ا يالس ال وة ال اهرة   ع  الع دا إن  م ا ؿ د ا تعونضا  نعد هذا -
 أو ت ع با أو ألذ  نر معتيؽ   ذر قوة قاهرة نعتطنا الللؼ العاـ  إمراءنض التعو 

 شلإ هؤونء إج ارإن أف ر ط ذلؾ  تعونض نممؿ  ا ع  الع د أواللاص مواهلس التعاقد 
التعاقد وتيمؿ ت عات ن تلزم ـ  ا يالس ر ض ـ د ا التعونضا وجدنا ممؿ هذا ارط  ا 

عنواف التونرات المتعل س   9 ا ال ند    gamنموذج ارسس شلإ اليرنؽ  تممنفن س ومن س 

                                                 
1
Article 13 : Diminution du risque  

Les primes peuvent être réduites si le Souscripteur justifie d'une diminution des risques garantis. La réduction ne 

porte que sur les primes à échoir. 
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شند ن انس الارط  المادة  تممنف اللطر  ا يالس تونر الص المؤمف ل  واعتا دت ارسس ال
 1ات.تممننالمتعلؽ  ال 07-95 اامرمف  24

 التـزات لـ نجد ممؿ هذا التعونض تممننمف قانوف ال 24لسف   رجوشنا لنص المادة         
نما نظـ المارع  تيوؿ الص المؤمف ل   طرن س شادلس ومتسا ئس  نف  إاسالنسل ع  الع دا وا 

 جاء نص  اتهرؼ أو و اة إماع ب  ااالمؤمف والمؤمف ل  الجدند الذا يؿ ميؿ ال دنـ 
 سما نلا :  24المادة 

ل ائدة  تممنف)) إذا انت لت ملسنس الااء المؤمف شلن  امر و اة أو تهرؼا نعتمر أمر ال
عنف مات المنهوص شلن ا  ا الع دا ونتالوارث أو الماترا ارنطس أف نعتو ا جمنا انلتزا

 نهرح للمؤمف  ن ؿ الملسنس. فالماترا أ والوارث أ وشلإ المتهرؼ أ

 ا يالس التهرؼ  ا الملؾ المؤمف شلن ا ن  إ المتهرؼ ملزما  د ا ااقعاط المعتي س   
ر أن   مجرد إشتـ المؤمف  التهرؼ ن ن  إ ملزما إن  د ا لـ نعلـ المؤمف  ذلؾ  نا م

 ال عط المتعلؽ  ال ترة العا  س للتهرن 

ذا تعدد الورمس   مجتمعنف ومتضامننف((  ااقعاطالماتروفا نجب شلن ـ د ا  أووا 

راشا ني  تممنفت اؿ النلتؿ المادة مد  شدالس المارع و رض  لنظاـ ا ونتيظ مف       
وي ظ  ااضراروها ضماف  تممنفالعامنس لل ااهداؼجمنا ي وؽ ااطراؼا سما ونلدـ 

مرائ مهليس الطرؼ الضعنؼا ولنس لدمس مهال  المؤمف   .تممنفشلإ يعاب ال وا 

ا مف لتؿ عنطرت تقميص العناصر األساسية لمعقدونجد مف أاد الاروط تعع ا  -      
شلن ا  تممنفالتا نرند ال االطارشلن ا إذ نيدد المؤمف شلإ مضموف اللطر المؤمف 

                                                 
1

 -  Article 9 : Modifications affectant le risque en cas de changement concernant la personne de l’assuré 

En cas de décès de l’assuré ou l’aliénation de la chose assurée, l’héritier ou l’acquéreur qui opte pour la 

résiliation du contrat doit à la société assureur une indemnité de résiliation égale au montant d’une prime 

annuelle déduction faite du prorata de prime afférent à la période pendant laquelle les risques ont cessé d’être 

garantis (article 24 de l’ordonnance N°95/07 du 25 janvier 1995).   
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 مهطليات م  مسا سما ونعتطنا المؤمف التنهؿ مف التزام   التعونض مف لتؿ تيدندر 
ؤمف ل  سما المعت عدة شف التعونضا والتا ن نت طف ل ا الم االطارلمجموشس واععس مف 

مف  تممنفلل إ راغا وممؿ هذا التهرؼ الذا ن ـو    المؤمف هو ونهعب شلن  اعتنعا  ا
الجزائرنسا االطار المعت عدة  ا ومن س  تممنفما هو موجود  ا ومائؽ ال أمملسومف  ايتوارم
اليرنؽ  نجد أف المؤمف اعت عد مف اللطر  3ال ند  GAMشلإ اليرنؽ لارسس  تممنفال

يتمؿ وقوش   سمرةا ولسف نعت ر هذا انعت عاد مي  يجس أن  لطر  المتمتا مف يوادث التدلنف
 أج زة ا  نر مهليس المؤمف ل ا وسذلؾ نمتنا المؤمف تعونض اليرنؽ المتمتا مف ع وط 

تهننع ا  وأج زةمعننسا  إهتياتا اليرنؽ المتمتا مف شنب  ا منزلنس  ا النارالستروننس 
    1ل   ا التعونض.مف يضوض المؤمف  إن اصمعنب  ذات ا   ا هذا انعت عاد 

نعت ر تعع نا الارط الذا  306-06المتعل س  المرعـو  5مف المادة  7و ا ال ند  -   
 أوف العوف انقتهادا مف انيت اظ  الم الت المد وشس مف المعت لؾ  ا ياؿ  ع  مسو ني 

 إذااليؽ  ا التعونض  ا يالس  إشطائ امتناش  شف التن نذ الع د مف ق ؿ هذا االنر دوف 
عت ر تعع نا الارط تللإ العوف انقتهادا  ن ع  شف تن نذ الع د أو قاـ   عل ا و التالا ني 

المد وشس يتإ شف   ااقعاطوالذا نعطا اليؽ للمؤمف  انيت اظ  تممنفالوارد  ا ومائؽ ال
 المدة التا لـ نعد الضماف عارنا  ن اا وذلؾ  يجس اشت ارر تعونضا شف  ع  الع د.

                                                 
1

 -  Article 3 : Risques exclus  
Les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d’un incendie 

tels : 
a)- Les accidents de fumeurs. 
b)- Les objets tombés dans un foyer et autres accidents de cet ordre (dits 
« accidents ménagers » etc.). 
c)- Les dommages résultant d’un défaut d’entretien, de fabrication, d’un vice 
propre, de la fermentation ou l’oxydation lente, les pertes dues à la 
combustion vive étant seules assurées. 
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مف ن س المرعـو شلإ التوالا الارط  4و 9تعع نا ما ورد  ا ال ند  ذلؾ نعت روس-      
الذا ن رض مف لتل  المؤمف واج ات إضا نس  نر م ررة شلإ المعت لؾ وسذا تللا العوف 

 أوجزئنا  أوانقتهادا شف معؤولنت   ه س من ردة شند شدـ تن نذ المعت لؾ لواج ات  سلنا 
 "اليلوؿ"  ميؿ دراعتناارط الاف ال نداف التعع ناف ننط  اف  ادة شلإ ن ذها تن نذا معن ا ا هذ

ج ر المؤمف ل  شلإ ضرورة مف لتل  ني  االجزائرنس  دوف اعتمناء تممنفنرد  ا سؿ ومائؽ الو 
 ا يالس وجودر ط عاا  رالي اظ شلإ دشوار المدننس ضد الونر الطرؼ المالث المع ب للضر 

ف تع ب   عل   اعتيالس رجوع المؤمف شلإ الونر المعؤوؿ شف الضررا   ن  نسوف للمؤمف  وا 
 سلنا أو جزئنا شف ت دنـ التعونض. انمتناع

العسننس نموذج  االطارشلإ ملتلؼ  تممنفنجد ممؿ هذا الارط التعع ا  ا ش د ال        
 Subrogation _(الرجوع  عد السارمس – اليلوؿ 24 ا ال ند   SAAش د ارسس 

Recours après sinistre    ا يالس تع ب المؤمف ل   ا اعتيالس رجوع المؤمف 
 أو ت دنـ التعونض سلنا  معؤولنت   شف  نمتناعاشلإ الونر مع ب الضرر ا نيؽ للمؤمف 

 1جزئنا .

 ا   GAMون س الارط ننص شلن  نموذج ش د تممنف شلإ آنت الوراات لارسس         
الرجوع  عد السارمسا ونمسف متيظس ورود الارط  ن س الهنوسا – عنواف اليلوؿ  20ال ند 

ونتسرر الارط  ا ش د تممنف شلإ اليرنؽا وش د تممنف شلإ العرقس ودائما  ن س الهنوس  
مف قانوف التممنف التا تورد ن س الارط  ن س الهنوس إذ  38/1ما انعتا اد  نص المادة 

اعتيالس  قناـ المؤمف  ر ا دشو  رجوع ضد   ا يالس ما إذا تع ب المؤمف ل   ا »تنص 
  «الونر المعؤوؿ نمسف إش اء المؤمف أو جزء من  تجار المؤمف ل .

                                                 
1
 Article 17 : Subrogation - recours après sinistre 

- 

 Dans le cas ou l’assuré à, par son fait, rendu impossible à l’assureur le recours contre le tiers responsable ; 

l’assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré  
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 38الذا  رضت  المادة موضوع دراعتنا نانر إلإ أف هذا الارط مرت ط  ارط اليلوؿ       
ات جرت ارس ا ا تممنف ااضرارا وق ؿ تنظنـ المارع لليلوؿ   د ساف مجرد شرؼ تممنن

التممنف شلإ تضمنن  ش ودهاا وننعداـ عند قانونا قوا ن ن  اليلوؿ اعتطاشت هذر 
الارسات  رض   ا قانوف التممنف ما مرور الزمفا إن أف ال وؿ   ش اء المؤمف مف أداء 

مف المؤمف ل  أو لعوء تن نذر نلتزام  وهو الميا ظس شلإ ي وق  تجار   عؿالتعونض  ع ب 
ا  ن  سمنر مف التععؼا وا  راغ للتممنف مف ميتوارا   ؿ نع ؿ أف نج ر الونر طرؼ المالث

ف والعتمس والت ند  ملتلؼ انلتزامات التا االمؤمف ل   د ا ااقعاط والتزاـ اروط اآلم
 رض ا المؤمفا  ا االنر لع ب  عنط نتعلؽ  ونر لنعت ل  شتقس  ع د التممنفا نيـر 

ا  ا الع د وهو التعونضا ماذا قدـ المؤمف إذا  ا هذا المؤمف ل  الضعنؼ مف ي   الرئنع
الع د؟ ا وهذا مف انمتنازات ال اياس والتعع نس التا نيهؿ شلن ا المؤمفا إف الونر طرؼ 

ا هذا ما عن هل  المالث ن ندلؿ أ دا  ا يعا ات المؤمف شند ت دنرر لألقعاط الواجب د ع ا
    1 ا ال هؿ المانا.

ال ند الذا نلـز المعت لؾ   نود الع د التا لـ نسف ل  ود التا تيعت ر تعع نس مف ال ن -        
  ذا  306-06مف المرعـو  6/ 5المادة  رهس ي ن نس لإلطتع شلن ا ق ؿ إ راـ الع دا 

قرننس نجعؿ شلـ المعت لؾ  اروط إذشاف ن ن  ؿ إم ات العسس  مجرد انع اد  ا ترض المارع
ا  ينث نجد أف التممنف ش د إذشاف و سمنر الاروط ونوجد  ن  اروط شامس وألر   2الع دا

ف شدـ ل ت انت ار المؤمف ل  لممؿ هذر الاروط أو إشتم    ا   ن  نمسف اشت ار  لاهسا وا 
ذلؾ تعع ا   لزام    ند لـ نتعنإ للمؤمف ل  انطتع شلن ا لاهس إذا ساف نمس ي ا جوهرنا 

الارط المؤدا إلإ وقؼ التممنف أو تعلن   الوارد  ا الاروط العامس دوف  ل ا ومف أمملس ذلؾ
  GAMإ رازر أو ل ت انت ار المؤمف ل    ا  نجد  ا ش د تممنف ضد العرقس نموذج ارسس

شندما ن تيعسف لنت الم انا التا تيتوا شلإ المواد المؤمف  »م ادر ا  22ارط  ا ال ند 
                                                 

 273 أنظر ني ا ص - 1
 78أنمف ععد علنـ ا مرجا عا ؽا ص - 2
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 ( نوما شند91تععنف )ايد مف أوؿ و  ا تداء ماف هذا الع د نتـ تعلنؽ ض ،شلن  مف العرقس
  1«ظ ر وطالما   نت الم انا  نر ممهولس  العساف. 12

إف هذا الارط وممل  سمنرا ما تدرج  ا ش د التممنف و ال ا ن ننت   إلن ا المؤمف ل ا         
ونض  يجس أا ر ويدث لطر العرقسا  نهدـ  ر ض الارسس للتع 3 لو  اب شف معسن  

هذا الارطا مما نن وا لذلؾا ضرورة إنراد هذا الارط وممل   ا الاروط اللاهس و ميرؼ 
جد  ارزةا شف   نس الاروط االر ا ان  نتعلؽ  انلتزاـ الرئنعا لع د التممنفا ما إج ار 
المؤمف شلإ إشتـ المؤمف ل     واري  ل ا  ر ما لو شلـ مع  ا لما أقدـ شلإ التعاقد 

مف ال انوف المدنا  622و ا هذا اللهوص نمسف  موجب المادة  2ورة هذا الارطاللط

                                                 
1
--CONTRAT D’ASSURANCE VOL  GAM ASSURANCE  

 -  Article 22 : SUSPENSION DE LA GARANTIE   

 

Lorsque les locaux renfermant les objets assurés cessent d’être habités la nuit plus de quatre-vingt-dix (90) jours 

au total dans une même année d’assurance, la garantie du présent contrat est suspendue à compter du quatre-

vingt-onzième  (91ème) jour à midi et tant que les locaux restent inhabités. 

 

ومف هذا المنطلؽ    د اعتطاع ال ضاء ال رنعاا  ا إطار ال واشد العامس ا أف نوجد التزاما شلإ شاتؽ وعطاء التممنفا - 2
 مناعػػ س التيضػػنر إل ػػراـ ش ػػد التػػممنفا  الوعػػنط شلنػػ  شنػػد تيرنػػر طلػػب التػػممنف أف ناػػرح لطالػػب   ت ػػدنـ النهػػ  للمػػؤمف لػػ 

التػػممنف نهػػوص قػػانوف التػػممنف ونهػػوص الع ػػد المزمػػا إ رامػػ    هػػد تمسننػػ  مػػف التنػػار الوطػػاء المناعػػب لػػ ا وأف نعلمػػ  
 شلن ف ينث تعت ر مف ومائؽ التممنف:  عواقب ت دنـ  نانات  نر هينيس أو  نر ساملس شف اللطر المراد التممنف

 la fiche dinformation et la notice d informatio 

__ Jean Bigot,op, p358 

  
و  ا ال دانس ساف واجب اإلشتـ اجت ادا قضػائناا إن أنػ  هػار يالنػا منظمػا قانوننػا  نجػد قػانوف التػممنف ال رنعػا  المػادة  -

ننص شلإ ضرورة تعلنـ المؤمف لػ  ومن ػس تعرن نػس لسػؿ الضػمانات الممنويػس وااعػعار المط  ػس  ق ػؿ إ ػراـ الع ػد ا  112-2
ؾ نظمػت التػػزاـ ن ػػا شلػإ شػػاتؽ الميتػرؼ  ػػ شتـ المعػػت لؾ  سػؿ المعطنػػات ال امػػس سمػا وأف نهػػوص قػواننف يمانػػس المعػػت ل

مسػرر  70 ا تممننات اليناة المادة  07-95 النع س للعلعس أو اللدمس الم دمس ا ونص المارع الجزائرا  ا قانوف التممنف 
لػػؽ ب طػػرؽ تيدنػػد قػػنـ توطنػػس شلػػإ إج ارنػػس تعػػلنـ المػػؤمف للمػػؤمف لػػ  ساػػوؼ معلومػػات تيتػػوا توضػػنيات إضػػا نس تتع»»

إلزامنػػس إشطػػاء معلومػػات –المػػردود اادنػػإ المضػػموف للمعػػاهمس  ػػا ال وائػػد الممنويػػس  موجػػب هػػذر الع ػػود للمستت ػػنف -الع ػػدا 
مسرر شلإ إمساننس وآجاؿ شدوؿ المػؤمف لػ   90وسما ونهت المادة «» عنونا شف وضعنس الع د يوؿ الي وؽ المستع س....
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الجزائرا اشت را ممؿ هذا الارط تعع ا و اطؿ  اشت ارر ارطا مط وشا لـ ن رز  اسؿ ظاهر 
متعلؽ  اايواؿ التا تؤدا إلإ ال طتف أو الع وطا  توقنؼ الع د هو  مما س ع وط لليؽ 

الارط ت تضا المادة شند وجودر  ا الاروط العامس إ رازر  لط   ا التعونض اف ممؿ هذا 
ضا لط أيمر تيت ا اف و أملف مف اللط العادا الذا ست ت    الاروط االر  أو 
 1يدوث لطر أمناء وقؼ التممنف نيـر المؤمف ل  مف التعونض.

ا مف قانوف تممنف ال رنعا يالس وقؼ التممنف 4-112المادة  وه توقد  -        
 مهطل  أسمر دقس وهو " انعداـ التممنف " ونهت شلإ أن   )) ت طؿ اروط ال طتف أو 
الع وط أو انعداـ التممنف  نر الواردة  ا ومن س التممنف  يروؼ جد  ارزة(( إن أن  نانر إلإ 
أف المارع ال رنعا أن ص مف يمانس المؤمف ل  مف الاروط التعع نس شندما وضا اعتمناء 

  1993 اقتداء  التوجن  ااورو ا الهادرشدـ اشت ار اروطا معننس تعع نسا قانونا مف 
أف ت دنر الطا ا  »مف قانوف انعت تؾ ال رنعا شلإ  1-132وشلإ امر ذلؾ نهت المادة 

التعع ا للع د ن نمسف أف نمس الاروط المتعل س  تعرنؼ أو  ناف الميؿ الرئنعا للع د أو 
 2. «متئمس مع ولنس الممف أو م ا ؿ الااء الم نا أو اللدمس

                                                                                                                                                         

مننات ااالاصا إن أن  ن تهر هذا اإلشتـ شلإ تممننات اليناةا  ي ذا لو نط    المارع الجزائرا شلػإ شف التعاقد  ا تم
 سؿ أنواع التممنف.

  102ميمد  ودالاا مرجا عا ؽا ص  - 1
الرئنعنس  ا الع د ساف  انلتزاماتأف مهطل    ا م اؿ مناور Charllotte Deslauriers Gouletوقد  نونت ال ايمس   - 22

نلا "   إف اااناء التا تعد الجوهر الرئنعا للع د  ها  نف  عر   ال  ن   واتن   مانميؿ جدؿ س نر  نف    اء ال    ال رنع
 اااناء التا ن نمسف  ع   ا للع د أف ن ؼا  إذا ن ص وايد من اا أو نن ص الع د  ع ب انعدام  أو نتيوؿ الإ ش د آلر " 

أف اإللتزاـ الرئنعا  ا الع د نتسوف مف متث ميددات ها ط نعس مضموف  Nélia Cardoso Roulotو ننت ال ايمس 
الع دا والطا ا المجرد ا والط نعس المتعددة  ينث شر ت انلتزاـ الرئنعا أن  " هو ذلؾ انلتزاـ الذا ن  نإ شن  لوجود 

ف نوجد ش د  معنإ آلر  دوف انلتزاـ انعاعا عنلرج شف تيدند ذلؾ الع د الع د المذسورا أا إذا لرجنا شن   ت نمسف أ
 أو  أو وه   أو تهنن ن ا عنجد أن عنا أما ش د آلر.

أف تعرنؼ انلتزاـ الرئنعا للع د هعب جدا و  ا موضوع ن اش    ا ياد لـ نهؿ   Charllotteولتاما  ننت ال ايمس 
م هود  اإللتزاـ الرئنعا هو هو الميدد الذا مف لتل  نهؿ الإ اعتلتص إلإ ميددات مت ؽ شلن ا ا و ننت أف ال

مضموف الع د وط نعت  والوهوؿ الإ ت عنر ي ن ا لما قهدر المتعاقداف  ا الاروط التا وضعوهاا ونتعلؽ م  ـو انلتزاـ 
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عت ر ارطا تعع نا اروط الضماف أو الع وط أو اعت عاد و ؽ هذا المنظور ن ني          
نطاؽ تيدند اللطر المؤمف أونا وماننا لسوف المارع اشت رها سمهؿ  اللطر ان ا تدلؿ  ا

ماروشس  ا نطاؽ التممنفا و نوشز ال    ع ب هذر انعتمناءات إلإ ر  س المارع ال رنعا 
 ا ضماف يمانس متوازنس ومع ولس لمهال  ال انوننس وانقتهادنس لطر ا ش د التممنفا وسذا 

 1يمانس النظاـ العاـ انقتهادا.

إف الاروط التعع نس يعب ما ت دـ تتعلؽ  نظاـ شاـ ذو ط نعس ملتل س   و يمائا        
ن دؼ  الدرجس ااولإ إلإ يمانس المعت لؾ الطرؼ الضعنؼ  ا الع د ولسن   ا الوقت شنن  

 تيدند المارع لمعنار الارط التعع ا مف لتؿ  توجن ا ن دؼ إلإ توجن  عناعس المنا عسا
نعطا علطس ت دنرنس لل اضا  ا يالس وجود نزاع يوؿ هذا الارطا و التالا  04-02قانوف 

تج ر ال اضا شلإ ضرورة التدلؿ إل طاؿ ملتلؼ  306-06ال ائمس العوداء للمرعـو 
الاروط  التعع نس الواردة  ن ا  ارط أف تؤدا إلإ إلتؿ واض   نف انلتزامات وي وؽ 

  2المتعاقدنف.

نا سااؼ   ا  اطلس قانوناا و التالا ال ائمس الواردة  ا المادة نعنا يسـ ال اضا ه      
ها قائمس  نر يهرنس إراادنس لل اضا شلن  ايتراـ م دأ الوجاهنس  امن ا ا ولسف  ما  29

مف قانوف تعطا لل اضا علطس جوازنس للتدلؿ  110أف التممنف ش د إذشاف   ف المادة 
تممننا تعع ا جاز لل اضا  ارطت لؾ  ا ويسم  هنا منائا  نعنا إف لـ ننازع المع

الذا ور ـ تيدندر لمعنار الارط التعع اا لـ  02-04التدلؿا   ف لـ نتدلؿ نعود لل انوف 

                                                                                                                                                         

ع ب انلتتؼ شف تعونض الرئنعا   ضنس ت عنؿ الع د شند توق    ع ب شدـ التن نذ او  ع ب وجود ارط تعع ا او  
انضرار الناتجس  شف ذلؾ ا و التالا   ف انلتزاـ الرئنعا هو موضوع التتؼ  نف طر ا الع د  نما هو نلدـ مهليس سؿ 

 طرؼ من ما . للت هنؿ أنظر : 
-Charllotte Deslauriers Goulet, L’obligation essentielle dans le contrat, revue Les Cahiers de droit, Volume 

55, numéro 4, décembre 2014,p  928  et 949 
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نهدر يسما مدننا ني نف مد  وجود النظاـ العاـ وضرورة يمانس الطرؼ الضعنؼ  وجوب 
نما است إ    نراد جزاء  رامس شلإ  طتف الارط التعع اا إذ لـ نهرح المارع  اإل طاؿ وا 

 العوف انقتهادا الميتع ب  ا التععؼ ا واست إ   نجاد معنار للتععؼ.  

والتلؼ ااعتاذاف ميمد  ودالاا واوقا  ناعا  ا هذا اامرا   ذا االنر  عد أف         
 نف أف موقؼ المارع الجزائرا  امض  ااف التدلؿ التل ائا لل اضا  ااف ال نود التعع نس 

ر واردة  ا ال وائـ لعدـ ورود ش ارة تارنعنس ت نف شتقس هذر الاروط  النظاـ العاـا شاد الون
نمسف إدلال ما ضمف  306-06والمرعـو  04-02 ا االنر واشت ر أف نهوص قانوف 

ما نعرؼ  النظاـ العاـ التوجن ا إذ ها ن تتعلؽ  مهليس  ردنس للطرؼ الضعنؼ   ط  ؿ 
طا اليؽ التا تع 65مجموع العتقات الع دنس واعتدؿ  المادة   ها ت دؼ أنضا إلإ ت ذنب
  1ولسؿ ذا مهليس  ر ا دشو .لجمعنات يمانس المعت لؾ 

و التالا لل اضا وجوب التدلؿ ليمانس النظاـ العاـ وأما ااعتاذ  ودالا اشت ر  ا ال دانس    
علطت  شلإ أا ارط لـ  م اارة أف إنراد المارع تعرن ا للارط التعع ا نعم  لل ضاء   عط

ا ولسف عرشاف ما ناقض هذا التوج  واشت ر أف 2نرد  ا ال وائـ تيت رقا س الميسمس العلنا 
قاهر لعدـ النص هرايس شلإ  طتف الارط التعع ا يتإ نعم   02-04ال انوف 

ؽ ـ ان ا  110لل اضا وجو ا  التدلؿ لل طتفا سما وانت د الرأا ال ائؿ  نجاشس المادة 
رت علطس جوازنس لل اضا ولنعت وجو نسا  مف نت طف ليمانس المؤمف ل   ا يالس شدـ أق

-04اعتعماؿ ال اضا لعطت ؟ ودشإ إلإ ضرورة تدارؾ الع و الس نر الموجود  ا قانوف 
    3 النص شلإ  طتف الاروط التعع نس هرايس و  اء الع د هينيا. 02

                                                 
1
 180شٌقي بناسي، مزجع سابق، ص - 
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عا ت اد  هذا اللتؼ   د أوضيت المادة ونانر إلإ أف قانوف انعت تؾ ال رن       
الاروط التعع نس تعت ر »نتائؤ توا ر اله س التعع نس  ا الارطا ونهت  مف  132-1/4

وتضنؼ ال  رة المامنس مف المادة أف الع د ن  إ قا ت للتط نؽ  ا سؿ اروط   « نر مستو س
االر  ما شدا تلؾ التا قضإ  اشت ارها تعع نس إذا أمسف   اء الع د دوف هذا الارطا ونعد 

و ما أف المادة اشت رت  منعدما أا  نر منتؤ اا امر نعد ذلؾ  1هذا  طتف جزئا للع دا
ا أما ف الارط أنتؤ أمرا مـ نتـ إ طال أو تعدنؿا اف ال طتف ندؿ شلإ أ مما س تهين  للع د 

اشت ار الارط  نر مستوب نعنا انعداـ ن ائا ويذؼ مف الع د واشت ارر  نر منتؤ اا امرا 
و التالا أشطت ن س المادة لل اضا العلطس الم اارة والهرنيس  ا إمارة الطا ا التعع ا 

ف ساف الارط المعنا لـ ندلؿ ضمف للارط أمناء نضرر  ا نزاع  معروض أمام ا يتإ وا 
 2اروط ال ائمس الميددة لل نود التعع نس المذسورة  ا ن س ال انوف . 

 :الحماية اإلدارية مف  الشركط التعسفية  الفرع الثانا
تعت ر طرؽ اليمانس اإلدارنس   نااء أج زة تساؼ وتنظـ الاروط التعع نس وعنلس وقائنس 

ا  يذؼ ومنا إنراد الاروط وع أهت  ا التععؼق لنس للطرؼ الضعنؼ مف الوقويمانس 
( مـ دور نلا إلإ لجنس الاروط التعع نس )أون التعع نس  ا ملتلؼ الع ودا نتطرؽ  ا ما

 (تممننات  ا مراق س ش ود التممنف)ماننالجنس اإلاراؼ شلإ ال

 الدكر الكقا ا لمعنة الشركط التعسفية   :أكال

                                                 
 144التممنف  عد وقوع السارمس وضرورات يمانس المؤمف ل ا مرجا عا ؽا ص  ش د إن اءميمد يعف قاعـا  - 1

 وتر   التهار أن  : 385رنما  رج مساا تهين  الع دا مرجا عا ؽا ص  الع داأنظر  ا نظرنس تهين   - 2
نجػػب أف ناػػسؿ التػػوازف الع ػػدا هػػد ا نعػػعإ ال ضػػاء للوهػػوؿ إلنػػ    شمالػػ  آلنػػس التهػػين ا    ضػػؿ هػػذر اآللنػػس نعػػتطنا  -

أف وعػنلس  ااعػتاذةال اضا ال يث شف تسونف متناعؽ للع د  ا اليالس التا ن نسػوف  ن ػا التناعػؽ المػذسور موجػوداا و ننػت 
نسػوف إن  م  ػـو التعػادؿ ن إشمػاؿاعب المؤمر  نف ااداءات الم ا لػس ا ولسػف التهين ا ها إشماؿ م دأ التعادؿ  معنإ التن

م  ـو يدنث للع با ونجب الت سنر  ا تط نؽ جدند لع ب انلتزاـ وهو ال  ػداف الجزئػا لعػ ب انلتػزاـا  إشطاء ارط إشادة 
تناعػب والمنتظػر مػف الع ػد و ت ادنػ  التط نػؽ الذا نتتئـ ما م دأ يرنس التعاقدا وذلؾ  تممنن  الطػا ا الموضػوشا والمػالا الم

 المتادد لل وة الملزمس للع د.
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التا نهت شلإ  306-06المرعـو التن نذا   06 موجب المادة أناػت هذر ال نئس       
تنام لد  الوزنر المسلؼ  التجارة لجنس ال نود التعع نس ذات طا ا اعتاارا وتدشإ  ا »

نرأس اللجنس مممؿ الوزنر المسلؼ  التجارةا تعد اللجنس نظام ا  «اللجنس»هلب النص 
  «ر مف الوزنر المسلؼ  التجارة..الداللا الذا نهادؽ شلن    را

و النع س لم ام ا التا نتطلا مف لتل ا إلإ يمانس المؤمف ل  وميار س الاروط التعع نس 
 وها: 7المادة  نهت شلن ا 

ت يث  ا سؿ الع ود المط  س مف طرؼ ااشواف انقتهادننف شلإ المعت لسنف وال نود  -
إلإ الوزنر المسلؼ  التجارة والمؤععات  ذات الطا ا التعع ا سما تهنت توهنات ت لت

 المعننس.

 نمسف أف ت وـ  سؿ دراعس أ5 ل رة متعل س  سن نس تط نؽ الع ود تجار المعت لسنف -

 نمسف نمسن ا م اارة سؿ شمؿ آلر ندلؿ  ا مجاؿ التهاه ا  . -

نيتيظ أف الم مس الرئنعنس للجنس هو مراق س ملتلؼ الع ود المتعامؿ   ا  نف ااشواف        
وقد جانب انقتهادننف والمعت لسنف واعتسااؼ ال نود التعع نس المضمنس  ا هذر الع ودا 

الع ود المطلوب مراق ت ا  نف المعت لسنف وااشواف  المارع الهواب شندما يهر
لـ نيدد ااالاص  04-02مف قانوف 3/4أف تعرنؼ الع د  ا المادة انقتهادننف ر ـ 

ر مع  ا ن دؼ إلإ  نا علعس أو تمدنس  نما ذيسر موضوع الع د  من  سؿ ات اؽ ييرو المتعاقدة وا 
ذشاف  نف ااشواف انقتهادننفا و التالا تيدند  لدمسا مما نتن  إمساننس وجود تععؼ وا 

ط  نف المعت لسنف وااشواف انقتهادننف ن ها الم نا م مس اللجنس  ا استااؼ التععؼ   
 مف اليمانسا ونوض  موقؼ المارع هرايس   قهائ  مف اليمانس. «شدنـ ل رة»ال عنط 

وردت  هنا س مرنسا نجعؿ للجنس معايس  6المادة سما وأف الم مس االنرة الميددة  ا    
شت جاؿ يمانس المعت لؾا منس  ا مواععس  ا التدلؿ  نمسف ل ا تنظنـ يمتت تيعنعنس وا 
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ش ود نموذجنس توها  تداول ا  ا العوؽا إلطار جمعنات المعت لسنف  ر ا  ور ما هنا س
 ا التوهنس  اعتعماؿ نموذج ش دا معنف لالا مف الاروط التعع نس.شاو د

ا إضا س ار توهنات ا  سؿ الوعائؿ المتايسشلإ اللجنس م مس ن 12وأضا ت المادة          
إ ت لنت وزنر التجارة  ت رنر تعدر عنونا ما إمساننس نار مللص شن ا إف هذر الواج ات إل

االنرة ن هد المارع مف لتل ا إنجاد ن اش وت اشؿ  ا العوؽ انقتهادنس  لهوص 
ملتلؼ الع ود وما نرد  ن ا مف تععؼا وهذا نؤدا إلإ الضوط شلإ ااشواف انقتهادننف 

يراج ـ مما ند ع ـ شلإ الي اظ شلإ عمعت ـ  يذؼ الاروط التعع نس وشدـ إنرادها  ا  وا 
الع ودا سما وهذا ااعلوب نزند  ا وشا المعت لؾا واستااؼ ملتلؼ التعع ات التا اشت د 
لمدة طونلس أن ا اروط شادنس جرت العادة شلإ التعاقد شلن اا سما وللدور انعتاارا يؿ 

جود لتؼ  نف المعت لسنف وأيد المتعاملنف وقائا مف اللجوء إلإ العدالسا  ا يالس و 
قد نرقإ إلإ الدور التيسنماا   ذا نسوف للجنس ن وذ معنوا ناسؿ إيراج  فانقتهادنن

وياجز ضد ااشواف انقتهادننف المتعع نفا وقد ردو أيد ال   اء ال رنعننف شلإ انت اد شدـ 
لؾ   عالنس م ام ا وتوهنات ا إذ وجود قوة إلزامنس لد  لجنس الاروط التعع نس ماندا ر ـ ذ

  1.«إف هذر التوهنات إذا ن تعت ر قانونا ملزما   ن ا تعت ر قانونا واقعنا»قاؿ 

وسذلؾ إف ممؿ هذر الم اـ تعاهـ  ا تيعنف وتعدنؿ المنظومس التارنعنسا وترقنس         
الرأا يوؿ ملتلؼ قواننف يمانس المعت لؾا  ي ذا لو أضاؼ المارع هرايس م مس إ داء 

ماارنا النهوص ال انوننس المتعل س  الاروط التعع نسا أعوة  التارنا ال رنعا الذا أشت ر 
ا سما وأف 2 1/2-132ممؿ هذا العمؿ مف الم اـ الرئنعنس للجنس الاروط التعع نس المادة 

التوهنات الهادرة شف اللجنس  لهوص اروط تعع نسا تعت ر س وائـ رمادنس م ندة لل ضاة 
تيعنف علطت ـ الت دنرنس شلإ الاروط التعع نس  ا الع ودا وي ذا لو أف المارع أضاؼ   ا

                                                 
1

 - L.Leveneur. la commission des clause abusiveset le renovelle,ent des sources du droit des obligation 
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مادة ت ن  لل ضاة طلب اعتاارة اللجنس يوؿ وجود اروط تعع نس  ا ش د ما مطروح للنزاع 
  1أماـ ال ضاء .

نس وي ذا لو تت رغ هذر اللجنس لدراعس ملتلؼ ش ود التممنف واعتلراج سؿ الاروط التعع     
الواردة  ن اا  نه   لدننا قوائـ رمادنس متلههس  ا شدة مجانتا اإلنجارا ال رضا 
الم اولسا الن ؿ ...ال ا  وهذا ما ي  ت  لجنس ال نود التعع نس ال رنعنس  ينث أهدرت 
توهنات يدنمس تتعلؽ  الاروط التعع نس  ا ش ود ت دنـ اننترنت أو ال اتؼا وش ود اراء 

لع د االنر الذا ناسؿ مجاؿ لهب للتععؼا والتتشب  مهال  المعت لؾ العناراتا هذا ا
 الضعنؼ.

وما نمسف متيظت  يوؿ أشضاء اللجنس  إف جؿ أشضائ ا هـ أهياب وظائؼ إدارنس       
 وهـ:  7ميضس ويتإ الرئنسا يددت ـ المادة 

 مممؿ شف وزنر المسلؼ  التجارةا ملتص  ا مجاؿ الممارعات التجارنس -

 مممؿ شف وزنر العدؿا ملتص  ا قانوف الع ود-

                                                 
 ينػػث نعػػود لل اضػػا النػػاظر  ػػا النػػزاع أف  1993عػػنس  93-314 ػػا  رنعػػا  موجػػب المرعػػـو  اإلجػػراءاعػػتيدمت هػػذا  - 1

شت ػار أف تلػؾ  ا  6-132نطلب مف اللجنس إشطاء رأن ا  نما إذا ساف الع د المتنازع يولػ  نيتػوا أنػس  نػود تععػ نسا  المػادة 
ا سمػا ونجػوز  نمػا ن نتجػاوز مػتث أاػ ر رأن ػاعع نسا ول  أف نتػرؾ للجنػس مػدة سا نػس إل ػداء الاروط الت ساللجنس ل نرة  معمل

مػػػف قػػػانوف انعػػػت تؾ  1-132للجنػػػس أف توهػػػا  يػػػذؼ أو تعػػػدنؿ ال نػػػود التػػػا نمسػػػف أف تسػػػوف تععػػػ نس   م  ػػػـو المػػػادة 
  ػػا  يػػص نمػػاذج الع ػػود وهػػذر التوهػػنات وت ػػـو  ػػمداء هػػذر الم مػػس نتنجػػس دورهػػا الرقػػا ا المنػػاط  4-132ال رنعػػاا المػػادة 
ا سما نمسن ا أف تعد ماارنا ل رارات إدارنس موضوش ا تنظنـ وت ننػد الاػروط التععػ نس  ػا نمػاذج الع ػود إلزامنسلنعت ل ا قوة 

 عػػد توهػنس مػػف لجنػػس الاػػروط  إنمرعػػـو  إهػػدارن نمسػػف لليسومػس    اإلجػػراءاتالمعروضػس شلػػإ المعػػت لسنفا  مػف ينػػث 
 انػس النػـو   إلػإع نس ا وما ذلؾ نتيظ أف اليسومات المتتا عس  ػا  رنعػا لػـ تعػتعمؿ هػذا اإلجػراء  ػدلنؿ أنػ  لػـ نهػدر التع

ترند ترؾ المجاؿ للعلطس ال ضائنس التا مف م ام ا مراق ػس ماػروشنس الع ػودا  العناعنس ةداإلراعو  مرعومافا ومرد ذلؾ أف 
ا  وانظػر ميمػد يعػف قاعػـا مرجػا 173ا وأنظر اوقا  ناعاا مرجػا عػا ؽا 331ا مرجا عا ؽا ص إعماشنؿ المياقرا

  148عا ؽا ص 
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 شضو مف مجلس المنا عس-

متعاملنف اقتهادننف شضونف  ا الور س الجزائرنس للتجارة والهناشس مؤهلنف  ا قانوف -
 ااشماؿ والع ود

ممملنف شف جمعنات يمانس المعت لسنف ذات الطا ا وطناا مؤهلنف  ا مجاؿ قانوف  -
 «ااشماؿ والع ود .

أيعفا  ينث نجد ممؿ ذلؾ  ي ذا لو تضـ للجنس قضاة مؤهلنفا عنضن وف ل ا  عالنس       
ا إذ أف تاسنؿ لجنس ال نود التعع نس متوازف  نف قضاة وقانونننف ومتعاملنف  ا  رنعا

اقتهادننف ومعت لسنفا  نتهؼ أشضاؤها  التلهص والل رةا ون نجد ذلؾ  ا تاسنلس لجنس 
نسا إذ يتإ رئاعس اللجنس  ا  رنعا أشطنت ل اضا مف المياسـ الاروط التعع نس الجزائر 

مف مجلس الدولس نعنف  أوالعادنسا ناتوؿ مع  قاضننف آلرنف مف مياسـ شادنس آو إدارنس 
ايدهما نائ ا للرئنسا سما ونضاؼ لل ضاة ل نرنف  ا المجاؿ ال انوناا ما ممملنف شف 

ننن ـ   رار هادر مف وزنر انعت تؾ مادة المعت لسنف والمتعاملنف انقتهادننف ونتـ تع
132-1 .1  

ونانر إلإ أن  ر ـ التارنا والتنظنـ الجند للجنس الاروط التعع نس إن أن  نتمعؼ لعدـ       
ت عنل ا ليد اآلف وشلإ جمعنات يمانس المعت لؾ والل راء الضوط مف أجؿ ت عنلن ا 

 وممارعس م ام ا.

للجنس الاروط التعع نس  ا  رنعا دور ع اؽ  ا مسا يس  و نما نلص ش د التممنف   ف -
اروط التعع نس  ا ملتلؼ ش ود التممنف ومف التوهنات الهادرة  ا اآلونس االنرة 

                                                 
ػؤلرا اعػت تلنت ا   اإلاارةا وتجدر  87ععد علنـا مرجا عا ؽا ص  أنمف- 1 أف اللجنس ال رنعػنس للاػروط التععػ نس   ػدت م 

 1المػػؤرخ  ػػا  2010/737لتعػػت تؾا  موجػػب قػػانوف رقػػـ  ػػا التاػػرنا ال رنعػػاا ذلػػؾ أن ػػا أدمجػػت  ػػا المع ػػد الػػوطنا 
ون نعلػػـ ننػس الماػػرع ال رنعػػا جػراء هػػذا التعػػدنؿ ر ػـ الػػدور ال عػػاؿ والمنػتؤ ل ػػذر اللجنػػسا أنظػر شنتػػرا  ػػوزار  2010جونلنػس 

 67ا ننازا مرجا عا ؽا ص 
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المتعل س  ع ود التممنف شلإ ملتلؼ ملاطر العسفا ينث أوهت  2004/85التوهنس رقـ 
 اللجنس  ما نلا:

 نسوف ش د التممنف  ا متناوؿ المؤمف ل  و مف نسوف متضمنا سا س الضمانات  أف
 الممنويس ل   موجب الع د

  أف تيهر الملاطر المعت عدة مف التممنف  ا قائمس ويندةا ونجب أف تسوف م  ومس
 وواضيس

 لمؤمف ل   م اضاة ارسس نجب إلواء سا س الاروط التا مف امن ا أف تيد مف يؽ ا
 ارط نن ص ي    ا الد اع قضائناوضا  التممنف أو

  لطم المؤمف ل  يعف الننس  ا تن نذ واج ات  ن نع ا المؤمف مف أداء التعونض  عد
وقوع السارمسا سما نمنا أف نرتوب شلإ المؤمف ل  أا تعونض نتنجس انت اء الع د إذا لـ نم ت 

 ارتسا   اا لطم.
 عد وقوع السارمس ضرورة يرماف المؤمف مف إمساننس إن اء التممنف  
 .1نجب أف نسوف الع د مستو ا  لوس ع لس وم عطس  

                                                 
 66ا مرجا عا ؽا ص منإ يمود - 1
ولسف م مس جدا عاهمت   عالنس  ا إقهاء شدند الاروط  85-04سما وللجنس الاروط التعع نس توهنس قدنمس نوشا ما    -

التعع نس  ا ش ود التممنفا سما وسانت للتوهنس دور  ا اعتل اـ المارع لتعدنتت م مس  ا قانوف التممنف ال رنعاا مما 
عاـ مما زاد  ا يمانس المؤمف ل ـا وسما ل ذر التوهنس دور  ا إرااد أه ت شلإ التوهنات ه وس اإلج ار والنظاـ ال

 ال ضاة شلإ   ـ وت دنر الاروط التعع نس  ا التممنف ولذلؾ عنعرض ل عض شناهر هذر التوهنس :
 نجب أف تييذؼ مف ش ود التممنف الاروط التالنس التا تؤدا إلإ: -
  عدـ تجدند الع د  رض إنذار ن وؽ الا رنف شند م ادرة المؤمف ل  -
 من  المؤمف يؽ تعونضا دوف لطم المؤمف ل ا  ع ب ممارعت  ليؽ قانونا أو ات اقا سال ع  . -
المؤمف ل  مف وضا يد للع د سؿ عنسا ماشدا  ا اليالس التا نطلب  ن ا ذلؾ االنر  اسؿ هرن ا ون  ؿ  منا -

  سوف المدة ااهلنس تمتد لمتث عنوات و التالا ن نمسن  مف إشماؿ ي   هذا إن  عد ان ضاء المدة
« مدة الارسس»  امضس ومضللس ممؿ  إل اء يؽ المؤمف ل   ا إن اء الع دا وذلؾ  ما تعرنؼ لمدة الع د  ع ارات -
 «مدة انت اؽ»أو 
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 لعنة اإلشراؼ  مى التممينات الكقاية مف التعسؼ يا  قكد التمميف دكر ثانيا:   

ا و ع ب قوة ارسات التممنف وتع د مجال ا  اع ال نمس المالنس لعوؽ التممنفنرتنظرا       
الدوؿ اهمنس شملنات التممنف  ا مجاؿ التنمنس سنااط اقتهادا ضلـا ت طنت ملتلؼ 

انقتهادنسا  عززت مف تواجد ارسات ا الوطننس  ا العوؽ ما  ت  لل اب لتعتممار 
ااجن اا  اروط تيسنو  ا سؿ دولس يعب مهليت ا الوطننسا وللتممنف سذلؾ دور ن ن ؿ 

لتعتممارا   ناؾ تسامؿ أهمنس شف دور ال نوؾ  ا التمونؿ المالا ولدمس ال روض الموج س 
 نن ماا اف ارسس التممنف مج رة شلإ اعتممار شوائدها ما ال نوؾ لتو نر أهوؿ تضمف 

دارنس  1و ائ ا  التزامات اا إف هذا المجاؿ  رض شلإ الدوؿ إنااء علطات رقا نس قانوننس وا 
مانات شلإ سؿ ما نتعلؽ  النااط التممنف وأالاه  وهذا يتإ تتمسد الدولس مف وجود ض

                                                                                                                                                         

أف ندرج  ا تيدند الاروط الرئنعنس للع د ما مف امن  أف ن ضا إلإ يد أو اقهاء  نر م اار لللطر أو يدود  -
  نر م اارة للضماف.

 إشطاء المؤمف اليؽ  ا إن اء الع د ق ؿ يلوؿ اجؿ ان ضائ  أو موشد تجدندر  -
س من ردةا يؽ ر ا ااقعاط اع اب ذات ط نعس ت ننس أو انس أع اب ألر ا  نر ت اقـ اللطرا من  المؤمف  ه  -

 إن  ا يالس تجدند الع د و ارط إ تغ المؤمف ل   ذلؾ ا ر ق ؿ انت اء مدة الع د
  رض أجاؿ ضن س جدا لإلشتف شف يدوث اللطر -
 اإليالس لاروط موجودة  ا مليؽ أو تعلنمس .  -
ألذ جمنا التدا نر »ط شامس  نر ميددة شلإ المؤمف ل  ما الت دند  يرمان  مف التعونض ممؿ  رض ارو  -

 «الوقائنس التزمس لضماف عتمس ممتلسات 
 ينث نجد هذا انلتزاـ شاـ وواعا  دوف تيدندا  لو قند ممت   رض وضا سامنرات مراق سا أو وضا ا ا نؾ أو  -

 ج از إنذار لساف ارطا جائزا
 الضماف ضد العرقس لمدة معننسا لمجرد شدـ اعتعماؿ ااماسف المؤمنس.  وقؼ -

  220ميمد ال نناا مرجا عا ؽا ص هذر ال ائمس أوردها م هلس  شند ااعتاذ 
 

1
 - Claude j.berr  et Hubert groutel. OP . P4 
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جدنس تضمف مف لتل ا ارسات التممنف تعونض المتضررنفا ممؿ انيتناطات ال ننس 
 1الملتل س. 

وسذلؾ مف ضرورات  رض الرقا س هو قناـ شمؿ ارسات التممنف شلإ تجمنا            
ااقعاط مف المؤمف ل ـ ود ا التعونضات شند تي ؽ اللطر المؤمف من  والذا قد نتي ؽ 

س مف انع اد الع د وسذا اشت ار التممنف مجاؿ م ـ جدا  ا يناة المواطننفا و ما  عد مدة طونل
أف هؤونء هـ ز ائف ولنعوا معاهمنف   ف الر  س الجاميس لتي نؽ الر   مف طرؼ الارسات 
التممنف مما نتطلب تدلؿ الدولس ليمانس معت لسا التممنف ضمانا ل ـ مف تععؼ وعوء 

ـ شف طرنؽ مراق س شملنات ش ود التممنف مف لتؿ التدقنؽ  ا اعتوتؿ ارسات التممنف ل 
أعس يعاب ااقعاطا واروط ومائؽ التممنفا  ما ن نؤدا إلإ الموانة  ا تيدند ااقعاط 
أو التععؼ  ا تيدند الاروط مما ن ضا شلإ المنا عس اليرة والنزن س  نف المتعاملنفا 

 2ت لسنف. ونعطا هورة عنئس شف مجاؿ التممنف لد  المع

أعند قانوف التممنف الجزائرا دور مراق س الاروط التعع نس  ا ش ود التممنف للجنس        
اإلاراؼ شلإ التممننات التا تتهرؼ س دارة رقا س  واعطس مدنرنس التممنف لد  وزارة المالنسا 

وتـ إنااء  وتعد الرقا س شلإ ش ود التممنف مف ضمف م اـ رقا نس شدندة مني ا ال انوف للجنسا
مف قانوف التممنف وأعندت إلن ا م مس الرقا س الدولس شلإ  209هذر االنرة  موجب المادة 

شادة التممنف وت دؼ إلإ:  نااط التممنف وا 

  يمانس مهال  المؤمف ل ـ والمعت ندنف مف ش د التممنف  الع ر شلإ ارشنس شملنس
 التممنف وشلإ نعار ارسات التممنف أنضاا

                                                 
عػػعد اهلل أمػػاؿا الرقا ػػس شلػػإ قطػػاع التػػممنف  ػػا التاػػرنا الجزائػػراا مجلػػس د ػػاتر العناعػػس وال ػػانوفا مجلػػس جامعػػس ورقلػػسا  - 1

 585ا ص  2016اجواف  15شدد
مهػػػر ا   ػػانز أيمػػد ش ػػد الريمػػافا ضػػػمانات ي ػػوؽ المػػؤمف ل ػػـ لػػد  اػػػرسات التػػممنفا دار الن ضػػس العر نػػس للناػػرا - 2

 142ا ص 2006
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 العوؽ الوطننس للتممنف قهد إدماج ا  ا النااط انقتهادا  ترقنس وتط نر
 وانجتماشا

نتيظ مد  يرص المارع الجزائرا  ا ال دؼ ااوؿ إلإ الععا شلإ ضماف المهال  
اللاهس للمؤمف ل ـ لوشن   ضعؼ هؤونء أماـ قوة ارسات التممنف وتعع  اا وسذا ايتناج ـ 

لن هد    العدالس والتوازف  نف مهال   «رشنسالا»الادند للتممنفا ولذلؾ يدد مهطل  
 طر ا ش د التممنف 

أشضاء مف  نن ـ الرئنس  5إلإ أف اللجنس تتسوف مف  1مسرر ومسرر 209وتانر المادة 
نلتاروف لس اءت ـ  ا مجاؿ التممنف وال انوف والمالنسا ونعنف رئنس اللجنس  مرعـو رئاعا 

  اقتراح مف وزنر المالنس.

 الم اـ الرئنعنس للجنس  ا ما نلا : 210 ووضيت المادة

  الع ر شلإ ايتراـ ارسات ووعطاء التممنف المعتمدنفا ايساـ التارنعنس والتنظنمنس
شادة التممنف   المتعل س  التممنف وا 

  التمسد مف أف هذر الارسات ت ا  التزامات التا تعاقدت شلن ا تجار المؤمف ل ـ
 ونزالت قادرة شلإ الو اء

  التي ؽ مف المعلومات يوؿ مهدر اامواؿ المعتلدمس  ا إنااء أو زنادة رأعماؿ
 ارسس التممنف

أقر  07-95و نما نلص مجاؿ دراعتنا وهو الرقا س شلإ اروط ومن س التممنف   ف قانوف  
إجراءات رقا نس م مس جدا ق لنس و عدنسا ت دؼ إلإ إج ار ارسات التممنف شلإ ايتراـ النزاهس 

هال  المؤمف ل ا وشدـ التععؼ   نراد اروط مجي س تين ص مف ي وؽ المؤمف ل ـا وي ظ م
 للجنس اإلاراؼ شلإ التممنف م متاف: 227ينث أشطت المادة 
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 أا ومن س ت ـو م ام اا لتمانرة ق ؿ طري ا  وأ تممنفإلضاع الاروط العامس لومائؽ ال
 .للتداوؿ  ا العوؽ الوطننس

  العمؿ  اروط نموذجنسهتينس هنئس الرقا س   رض 
  االمراق س المعتمرة لملتلؼ الومائؽ المطرويس  ا العوؽ وطلب تعدنل ا  ا أا وقت

 إف ارتمت ضرورة لذلؾ

نـو مف تارن  اعتتـ الومائؽ  45من  تمانرة شلإ ومائؽ التممنف  مدة  227وقندت المادة 
 للتمانرا و مرور ااجؿ تعد التمانرة مستع س.

جاؿ قد ن لت مف لتل  السمنر مف الاروط التعع نس إن أف الرقا س المعتمرة إف هذا اآل      
 1للجنس قد ن ند  ا استااؼ التععؼ.

وسذلؾ يمإ المارع مهال  المؤمف ل ـ ضد تستتت وات اقات التممنف الجماشنسا إذ        
ـ التتؼ نتيظ أف النمذجس  ا التممنف سل ا مويدة  اروط ن تلتلؼ سمنرا شف  عض ا ر 

أنواع التممنف ما إنراد اروط تعع نس سمنرة ع ؽ واف اارنا إلن اا وللتل نؼ مف وطمت ا أقرت 
 أوؽ تممنف إج ارنس ت لنت إدارة الرقا س اا ات اؽ جماشا نلص التعرن ات  288المادة 

الاروط العامس واللاهس للع ود أو التنظنـ الم ناا أو التعننر المالا ت وـ    ارسات 
 2لتممنفا ق ؿ وضع  ينز التن نذ تيت طائلس ال طتف.ا

ونتيظ ر ط المارع ل ذا اإلجراء  النظاـ العاـ انقتهادا التوجن ا واليمائاا         
و التالا أا اروط نموذجنس شامس أو لاهس  لـ ت لت للجنس اإلاراؼ تعت ر  اطلس إلإ  انس 

 الت لنت واليهوؿ شلإ التمانرة.

                                                 
نػـو  45انرة المنهػوص شلن ػا  ػا ال  ػرة ااولػإ أشػتر  ػا أجػؿ تعلـ إدارة الرقا س التم »» شلإ : 227/2المادة تنص - 1

 «مف تارن  انعتتـ و ان ضاء  هذا ااجؿ تعت ر التمانرة مستع س.
الاػػروط  أوشنػػدما ت ػػـو اػػرسات التػػممنف  ػػ  راـ أا ات ػػاؽ نلػػص التعرن ػػات »»شلػػإ مػػانلا   228المػػادة نهػػت   ينػػث  - 2

نتعػنف شلػإ مػوقعا انت ػاؽ ت لنوػ  معػ  ا إلػإ إدارة  المػالا رالتعػنن أولمنا عػس  وأالتنظنـ الم نػا  أوالعامس واللاهس للع ود 
 «الرقا س ق ؿ وضع  ينز التن نذ تيت طائلس ال طتف
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الذا نوض  م اـ لجنس  113-08هدر  ا هذا المجاؿ مرعـو تن نذا رقـ وقد         
من   5و 4أقرت المادتيف  تممنفاتا و ا مجاؿ الرقا س شلإ ش ود التممنناإلاراؼ شلإ ال

شادة التممنف وارشنت اا  ضرورة قناـ اللجنس  المراق س المعتمرة لمطا  س شملنات التممنف وا 
شادة التممنف سؿ العملنات الناتجس شف شلإ أن  ن هد  ع 5ونهت المادة  ملنات التممنف وا 

 1استتاب وتعننر ش د التممنف ومعاهدة إشادة التممنف.

 ا  ينثتممنفنتيظ مد  يرص المارع شلإ مهطل  الارشنس  ا مجاؿ ش د ال      
نس ن هد    مد  مطا  ت  لإلجراءات ال انوننس والتنظنمنسا من ا التمانر شلإ الاروط النموذج

 لع د التممنف والعمؿ شلإ يذؼ أا تععؼ نضر  مهليس المؤمف ل ـ .

سما ونانر إلإ وجود ج از آلر نعنإ  مجاؿ التممننات ول  دور  ا يمانس المؤمف ل       
نرأع ا  2وها هنئس اعتاارنس للتممنناتاالمعمس الكطنا لمتممينات سطرؼ ضعنؼ وهو 

يضسا  ينث ن دـ اعتاارات  ا المعائؿ المتعل س وزنر المالنسا وم اـ المجلس اعتاارنس م
 التممنف وتنظنم  وتطونررا وسما ون دـ المجلس ماارنا تم ندنس لنهوص تارنعنس أو 

ونعت ر المجلس هو اإلطار الذا نضمف تااور  3تنظنمنس داللس  ا مجاؿ التهاه ا
وتواهؿ ملتلؼ أطراؼ العملنس التممنننسا المؤمننف ووعطاء التممنفا المؤمف شلن ـا 
العلطات العمومنسا موظ ا قطاع التممنفا و ا مجاؿ  يمنا وهو الاروط التعع نسا وضا 

ت طر ا ش د التممنف العمؿ شلإ ضماف توازف  نف ي وؽ والتزاما 4المجلس مف  نف م ام ا
                                                 

ا الجرندة التممنناتشلإ  اإلاراؼونوض  م اـ لجنس  2008عنس  أ رنؿ 9مؤرخ  113-08مرعـو التن نذا رقـ - 1
  4ا ص  20الرعمنس شدد 

نيدث ج از اعتاارا ندشإ المجلس الوطنا للتممننات ونرأس هذا المجلس الوزنر المسلؼ » »   274المادة - 2
 «» المالنس.

المتعلؽ  م اـ وتنظنـ المجلس  1995أستو ر  30الهادر  ا  339-95ننضـ م اـ المجلس المرعـو التن نذا - 3
  تممنناتالوطنا لل

4
 -  Objectifs du  Conseil National des Assurances 

Partant de ses missions, les objectifs du CNA peuvent être résumés comme suit : 

1. Améliorer les conditions de fonctionnement des sociétés d'assurances et de réassurance pour 

garantir la solvabilité des compagnies d'assurance et ce, pour préserver les intérêts des assurés et 
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 اشت ار أف المؤمف ل  طرؼ ضعنؼ ندلؿ  ا ش ود تممنف  دوف م اوضس م ا ؿ مؤمف قوا 
 ارست  الضلمسا ول ذا  المجلس مف واج   النظر أو اقتراح أا تدا نر تتعلؽ  الاروط 

   1العامس للع ود.

مف قانوف  1-310و ا  رنعا تـ إنااء لجنس مراق س التممننات شلإ أعاس المادة         
أنامت هذر اللجنس التا تضـ  1989دنعم ر  31التممنف ال رنعا و ال عؿ هدر ال انوف 

قضاة  رت س معتاارنف منيت ل ـ هتينات واععس  ا التي نؽ ما إقرار ش و ات ردشنسا  
 وتتاا   هذر الهتينات ما العلطات الممنويس للجنس مراق س ال نوؾ.

                                                                                                                                                         
bénéficiaires de contrat. Pour cela, le Conseil National des Assurances doit prendre en charge le 

contrôle de l'application de la réglementation par ces compagnies et réfléchir à son amélioration, dans 

une complémentarité parfaite avec la Direction des Assurances. A cette dernière, il peut apporter un 

travail qualitatif sur la base d'un contrôle en profondeur faisant appel à des experts en la matière ; 

2. Assurer la promotion et le développement du marché des assurances afin de faciliter son intégration 

dans le processus économique et social du pays. A ce titre, le Conseil National des Assurances doit 

réfléchir aux meilleures voies et moyens permettant de promouvoir : 

 La protection de l'outil de production et des entreprises ; 

 Une participation plus grande et plus efficace des compagnies d'assurances à la prévention des 

risques ; 

 La création d'emplois et l'orientation plus avantageuse de l'épargne donnée par les assureurs ; 

 Une participation plus importante des compagnies d'assurances à l'investissement, que ce soit 

de manière directe (placement dans l'immobilier) ou indirecte (prise de participation dans des 

sociétés, achat de titres en bourse, etc.) 

3. Amener les entreprises d'assurances à plus de professionnalisme dans la gestion de la sécurité par le 

développement de politiques de prévention à même d'éviter la réalisation des sinistres. 

Pour cela, le Conseil National des Assurances doit œuvrer à une plus grande participation des 

assureurs au financement de politiques de prévention rigoureuses et efficaces par l'application 

d'incitations tarifaires et de participations bénéficiaires étudiées. Le Conseil National des Assurances, 

doit encourager à la généralisation des mesures de prévention et de protection à tous types de risques 

assurés (incendie, construction, vol, accidents, etc...). 

4. Participer avec les autres institutions du pays à élaborer des textes instituant les normes 

réglementaires devant régir tous les moyens et procédés utilisés pour la prévention et la protection des 

risques et encourager à l'investissement dans celles qui donnent les meilleurs résultats. 

5. Prendre en charge l'équilibre des droits et obligations des parties au contrat d'assurance où l'assuré et 

les bénéficiaires de contrats sont en situation de faiblesse par rapport à l'assureur et à son organisation. 

A ce titre, le Conseil National des Assurances doit réfléchir et proposer toutes mesures relatives aux 

conditions générales des contrats  . .http://www.cna.dz/Acteurs/CNA/Objectifs-du-CNA ,1/11 2017 /  
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مف قانوف التممنف ال رنعا شلإ من  اللجنس هتينات مراق س  8-310ونهت المادة       
سؿ ومائؽ التممنف الموج س للجم ور م ما سانت وعنلس شرض اا  ينث نجب ت لنو ا لمدنرنس 

  1التممنف مف اجؿ المراق س عواء ساف ل ذر الومائؽ اسؿ ش داا أو إا ارا.

ارسات التممنف  ت لنت هنئس المراق س  سؿ الاروط  6-310وسذلؾ أج رت المادة         
 العامس لع ودها التممنننس أو شروض التممنفا أو نارنس انستتاب وهذا ق ؿ طري ا  ا العوؽا

ولإلدارة يؽ  رض تعدنتت وتيونرات يعب ال واننف المعموؿ   اا وتؤار تلؾ الومائؽ شلإ 
لتدارة علطس  رض اروط  7-310ة ضوء التارنا الوطنا ال رنعاا وسذلؾ منيت الماد

دنعم ر  31نموذجنس للتعاقد  ا مجاؿ التممنفا و لهوص مراق س ااععار يذؼ ال انوف 
هتينات اإلدارة  ا وضا يد ادنا وأقهإ اععار التممنفا وترؾ ل ا   ط وضا  1989

 2آلنات اليعاب انستوارا المعموؿ    لتممننات اليناة أو التممننات اندلارنس.

ونانر  ا هذا الم اـ إلإ اإلجراء اليعف الذا وضع  المارع المهرا  ا اشتماد           
ارسات التممنفا  ينث أدلؿ  ا ملؼ انشتماد ضرورة تعلنـ الارسس الطال س لتشتماد 

وذلؾ شف سؿ  رع مف  روع التممنف المطلوب الترلنص  انماذج ومائؽ التممنف التا تهدرها
ا التممنف التا نيهؿ شلن ا المؤمف ل ـ و ناف ااععار واروط د ا ل ا ما  ناف مزان

اإلقعاط ومواشندها والجزاءات المترت س شف الع دا وذلؾ لسا تتي ؽ هنئس المراق س مف ضماف 
ي وؽ المؤمف ل ـ وشدـ اعتوتؿ ارسات التممنف ل ـا سما ومف يؽ هنئس المراق س  رض 

ؼ اروط تعع نس عواء شند من  الترلنص أو شند تعدنتت شلإ ش ود التممنف شند استاا
    3استاا  ا لذاؾ أمناء عرناف ش د التممنف.

مما ع ؽ نت نف أف المارع الجزائرا قد تمنز  ا تنظنـ ملتلؼ أج زة مسا يس        
التععؼ  ا الع ود إن أف الواقا العملاا نا د هعو ات  ا التط نؽا وأداء هذر ااج زة 

                                                 
1

 -  Claude j.berr  et Hubert groutel.op.p 36  
2

 -  Claude j.berr  et Hubert groutel. op .p 37  
 156 انز أيمد ش د الريمافا ضمانات ي وؽ المؤمف ل ـ لد  ارسات التممنفا مرجا عا ؽا ص  - 3



 
274 

الاروط التعع نس لـ نتـ    النع س للجنس ج زةاتملر س نر  ا تنهنب هذر ااوسذا  لم ام اا
ا وأما لدور لجنس اإلاراؼ شلإ التممنف    ا دورها ت ننا ميضا م تمس أسمر شلإ تجعندها

مراق س متءة ارسات التممنف وطرؽ تعرنا التعونضا وأما  النع س للع ود لـ نر  تعم ا  ا 
موضوع التععؼ والاروط التعع نس وقضنس التوازف الع داا    ا دور اللجنس إجرائا نتـ 

 اشت ارها اروط مويدة ومملو س وجرت العادة أف تط   ا ملتلؼ  اشتماد الع ود م اارة
ارسات التممنفا ولـ نهؿ ليد اآلف إلإ ضرورة التدقنؽ  ا سمنر مف الاروط التعع نس 
المتضمنس  ا جؿ ش ود التممنف هذا ننعداـ تط ن ات قضائنس وسذا ضعؼ هنئات يمانس 

ذشاف المؤمف ل  دوف م اوضس أو ن اش ؿ شلإ و يههو الا  مه   هد   المعت لؾا وا 
 تعونض  ا وقت مع وؿ نظرا لتع د إجراءات التعونض وطول ا. 

 

 الفصؿ الثانا

 مكؿػػػحػػرط الػػػبب شػػػػتمميف بسػػػكازف  قد الػػػػػتالؿ تػػػدل اخػػػم

أف المؤمف ل  المضرور طرؼ ضعنؼ  ا التعاقد أماـ ارسات  ت نف لنا  ا ما ع ؽ        
قونس ميتوولس  ا المنداف انقتهاداا سما والع د الم ـر نسوف ميعدا   اروط مةع  س ن  تممنف

وضا  تممنفنعتطنا المؤمف ل  مناقات ا مما نجعل  طر ا ميذش ناا وقد اشتادت ارسات ال
ارط تنازؿ المؤمف ل  شف دشاوار لهالي ا  ا يالس إيداث الضرر مف طرؼ مالثا وتيلـز 

ن نع ط ي    ا التعونض أو نتـ المؤمف ل   الميا  ظس شلإ ي وق  تجار هذا الونر وا 
؟ ت ارسات التممنف شند وضع ا للع دو التالا نتعاءؿ هؿ الونر ندلؿ  ا يعا ا 1إن اه ا

ميلزمس  د ا التعونض شند يدوث اللطر م ما ساف الع ب ؟ وهو  تممنفألنعت ارسات ال
 اامر الوالب  ا يعا ات ا اإليهائنس؟

                                                 
 8ص مرجا عا ؽ ا طر ا التممنفا تزاماتالالتوازف الع دا  نف  التتؿمديت ميمد ميمود ش د العاؿا - 1



 
275 

نجد هناؾ ارط مع ؽ  اليلوؿا  اجزائرنس تممنفلتؿ انطتع شلإ ومائؽ ومف        
و  ا يالس وجود هذا الارط   ف المؤمف نعتطنا الرجوع شلإ  تممنفتضع  مؤععات ال

الونر مع ب الضرر يتإ ق ؿ عداد التعونض ونعتطنا اعترجاع م الت أسمر مف تعونض 
 ا ينف أف نظرنس الو اء ما اليوؿ تيلـز ميعتعمل ا  الو اء  التممنف الواجب ت دنم  للمؤمف ل ا

مف هذا اليلوؿ   ان تراض ا هذر اليالس نعتطنا   اأون ق ؿ اعتعماؿ اليؽ  ا اليلوؿ
 ت ع با ان  قد ق ض ااقعاط عا  ا مف مجموع المؤمننف ل ـ  إمراءلهال  المؤمف هو 

و التالا نمسف لنا اشت ار ارط اليلوؿ   وأضاؼ لن ع  منزة الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ
 ارطا تعع نا نزند  ا التتؿ التوازف الع دا  نف المؤمف و المؤمف ل .

ل د أقر المارع الجزائرا ممل  ممؿ  اقا التارنعات  يلوؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل   ا       
ا وقد قدـ 62مادة  ااالاص تممنفا ومنع   ا 118ال يرا  تممنفوال 38ااضرار  تممنف

مف المعؤولنسا  اإل تتونر ميدث الضرر مف ت رنرات شدة من ا منا ال اإلقرارال    ل ذا 
 قد الذا نمنا المؤمف ل  مف اعتن اء تعونضنف مما ام دأ التعونض إشماؿوسذا ضرورة 

ا  وسذا أف الم الت المعتردة مف الونر لهال  ارسس تممنفشلإ يعاب ال مراءاإل إلإنؤدا    
 اإلقرارإف هذا   ا العنوات التي سا تممنفتعاهـ  هورة س نرة  ا تل نض أقعاط ال تممنفال

التارنعا لليلوؿ لمهليس المؤمف لـ نعلـ مف الن د مف جانب ال   ا الذا نر  معظم  أف 
ئدة اليلوؿ ا إذ مف الهعب تهور من   اتممنفهناؾ تعارضا  نف م ادئ اليلوؿ ونظاـ ال

ما وجود مدنف أهلا هو  وجود دنف وايدا  ن  ن ترض  اليلوؿا لاصلالص عدد دنن  ال
دنناف ملتل افا أيدهما  تممنف ا ينف أن  نوجد  ا ال الذا ن ا شلن  الع ئ الن ائا للدنفا

ا والمؤمف شند عدادر للتعونض نعت ر هو نام مف الع دا واآللر نتؤ شف المعؤولنس المدننس
  1المتيمؿ الن ائا لدنن .

                                                 
مرجا ؤوؿ شف الضررا إ الونر المعسرنـ ساظـ ا ونارنماف جمنؿ نعمسا الجوانب ال انوننس والعملنس لرجوع المؤمف شل- 1
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الم ادئ العامس لليلوؿ ن تنط ؽ تماما شلإ يلوؿ المؤمف ميؿ المؤمف  إفو التالا         
وتمسف لن ع  مع  ا  ايتاطل ا   ذا االنر شيووض  موجب ش د هو الذا د ا أقعاط ا نعنا 

الونر المعؤوؿ سمن  تللص مف التزام    عؿ ايتناط نجد أف  ذلؾو  امف ج ر ضررر  ن ع 
 اف المتع ب تللص مف التزام   ممواؿ للمؤمف ل   التعونض المؤمف د ا إذا ينث  اضينت 

ر ضرر المعؤولنس المدننس  ممواؿ الونر  سنؼ نت  ؿ أف ج   الونر )المؤمف(ا   ذا لـ ن  ؿ  مف ني 
 ا ال واشد التعرؼ شلإ م دأ اليلوؿ هذر الجدلنس نعالج ا   نيج ر  ماؿ الضينس ن ع اا

قانوننا نعطا منزة  أوساف ات اقنا  عواءا مـ ن نف أف هذا اليلوؿ األكؿ بحثالم العامس
  1 مثاناالمبحث ال تممنف توازف ش د ال إلتؿت ضنلنس للمؤمف وتع ب 

 نظرة  امة لمحمكؿ  :األكؿ بحثالم      

 ه س ط نعنس إذا تـ الو اء    مف طرؼ المدنف ااهلاا ونؤدا الو اء  انلتزاـنن ضا    
إلإ ان ضاء انلتزاـ أا ان طاع الرا طس الي وقنس ال ائمس  نف الدائف والمدنفا سما ولنس 
لالص المدنف  ا أ لب انلتزامات اشت ار لاص نعتلـز قنام   تن نذ انلتزاـ دوف عوار 

تعلنـ م لت مف الن ودا ولسف قد نيدث أف نتطلب ميؿ لهوها إذا ساف ميؿ انلتزاـ 
 2انلتزاـ مؤهتت وه ات لاهس  الص المدنف  ينث ن نمسف قناـ  نرر  الو اء مسان .

العا  س نجوز و اء الدنف مف نائب المدنف سالوسنؿ والوها و ال نـ  اايواؿو ا  نر       
ونجوز سذلؾ الو اء  الدنف مف أا الص  نر المدنف إذا سانت ل  مهليس  ا الو اء 
 الدنف سالمدنف المتضامف والس نؿ واليائز للع ار المرهوفا سما ونجوز الو اء ألنرا مف أا 

سمف نسوف قرن ا للمدنف أو هدن ا ل  ونه   الص ولو لـ تسف ل  مهليس  ا الو اءا
نجوز  ؽ مدناا و ا سؿ اايواؿ ن 258الو اء ولو  دوف شلـ المدنف أو ر ـ إرادت ا مادة 

                                                 
1

 - , Pierre guiho . les recours contre lauteur dun dommage ouvrant droit aune indemnité 

dassurance,o p p 26  
  654  ا صنظرنس انلتزاـ ش د الرزاؽ أيمد العن وراا الوعنط  ا ارح ال انوف المدناا - 2
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الي وؽ  د مف يؿ قانونا إلشادة توازفللمدنف أف نمر   ت ع ب ون  إ المو ا م ت را  ت 
ا نعمإ  الدشوة الالهنس مادة وضع ا الي ن اا لذلؾ ظ ر  ا ال انوف م إلإوانلتزامات 

 ا جدند نسوف المو ا دائنا  ن  تجارؽ مدناا وها دشو  ت وـ شلإ أعاس يؽ اله 259
 1.فالمدن

ولسف ظ رت للدشو  الهنس شنوب أهم ا مزايمس المو ا مف ق ؿ  اقا الدائننفا      
ا وها دشو  يلوؿمؤععس قانوننس أسمر نجاشس و عالنس وها الو اء ما ال إلإولذلؾ تـ اللجوء 

شلإ سؿ الضمانات وامتنازات عطإ للمو ا  نيؿ ميل   ن ا متيهت الدائف ن ع ا  ينث تي 
د المهدر وال دؼا إن أف يلوؿ المؤمف سعر هذر  الدنفا ونتـ اليلوؿ دائما  ا دنف مويو

وا دت هذر النظرنس تطورات سمنرةا و ا هذا الم يث نتعرؼ شلإ اليلوؿ  ه س ال اشدةا 
اليلوؿ  أنواعالمطلب ااوؿا مـ نتطرؽ للتطورات اليدنمس لليلوؿ شند يدنمنا شف  شامس

  وط نعت  ال انوننس المطلب المانا.

 الحمكؿ كيكا ده الحديثة   األكؿ: مطمبال

ا وجػػػب التعػػػرؼ شلػػػإ اليلػػػوؿ   ػػػا اهنػػػس يلػػػوؿ المػػػؤمف  ػػػا ش ػػػد التػػػممنفللوهػػػوؿ إلػػػإ م    
وم ارنت  ما  عض اانظمس الماا  س ل ا وسذا التعرؼ شلػإ ال واشد العامس وتطورات  اليدنمسا 

نوشا اليلػوؿ و مظػاهر إشمال مػا  ػا ملتلػؼ المعػامتت ال انوننػسا وسػذا للتعػرؼ شلػإ مػد  
 . وؿ وأماررر  س ارسات التممنف  ا إقرار اليلوؿ لهالي ا وجب  ناف  وائد اليل

نظرنػػس الو ػػاء مػػا اليلػػوؿ تطػػورات م مػػس جػػداا واس ػػت التوعػػعات اليدنمػػػس  اػػ دت وقػػد      
لهػػال  هػػذا الونػػرا  أولمػػف و ػػإ دننػػا شػػف  نػػرر  إنلملتلػػؼ الع ػػودا  سػػاف اليلػػوؿ ن نسػػوف 

 ا ن س الوقت الص مف الونػر ن ػا  لمف و إ دنن  اللاص م رئ مه   يالنا نمسف مني  

                                                 
  376ا ص 2009اإلعسندرنسا  اال انوننس ا دار الو اء1ا طواإلم اتتنا وا أيساـ انلتزاـ عمنر ش د العند - 1
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لم  ػػـو ا ولضػػرورة اعػػتنعاب الػػوؿ الػػذا ميػػن  للمػػؤمفهػػذا هػػو اليا شلنػػ  الع ػػئ الن ػػائا للػػدنف
      .أجل ا  ع مفرو شلإ ماهنس اليلوؿ وال وائد التا اي  اليدنث لليلوؿ وجب التعرؼ

 ماىية الحمكؿ الفرع األكؿ: 

 الحمكؿ بمفيكمو العاـ أكال:

ن هد  اليلوؿ شموما أف نيؿ الص أو ااء مساف الص أو ااء آلر واليلوؿ       
ما أف نسوف يون شننناا ون هد  ااوؿ أف نيؿ الص مساف  إما أف نسوف يلون الهنا وا 
الص آلر وهذا هو النموذج ال انونا للو اء ما اليلوؿ وأما المانا  نيؿ ااء ميؿ ااء 

      1.ايترؽ إذامف اليرنؽ ميؿ الع ار المرهوف  تممنفض الآلرا سميؿ اليؽ ممؿ يلوؿ تعون

( أا substitutionاللوس التتنننس )إلإ  (subrogationأهؿ سلمس اليلوؿ )ونعود     
ا ( ونعنا التنار الص مساف الص آلرsurogoاعت داؿ انطتقا مف سلمس ن يؿ  )

ونتممؿ مضموف اليلوؿ  ا ال انوف الرومانا  من  شملنس تيونؿ لي وؽ ودشاو  الدائف 
   2لهال  طرؼ مالث أ رأ إلتزاـ المدنف.

الذا ل     subrogation personnelleونيف ن هد  ا دراعتنا اليلوؿ الالها  
شلإ سؿ يالس نعت دؿ  ن ا الص  آلر  ا شتقس قانوننس أنا  إطتق م  وـ اامؿ نمسف 

سانت ط نعس هذر العتقس وأنا ساف مهدر هذا الت دنؿ أو التوننرا  ممت  ا مجاؿ الرهف 
 ايت اظ ؿ الدائف المرت ف رهن  ما يوو نعتلدـ اليلوؿ للتع نر شف انت اؽ الذا  م تضار ني 

 .الهنا دائن  إلإدائف آلر لن س المدنف أو  إلإ ي   

                                                 
1 -   Antoine-Auguste Gauthier, Traité de la subrogation des personnes ou du paiement avec 

subrogation (C. Nap. 1249, 1250, 1251  1252), Paris, Cotillon Éditeur, 1853, p. 2 , en ligne: https:// 

goo.gl/btTKOG  

  283ا ص 2000واإلم اتا  دوف دار نارا ال اهرةا عنس  انلتزاـععند ععد ش د العتـا أيساـ  -
2

 - Xavier Modor, La subrogation légale de l’assureur en vertu du Code civil Historique, 

développements et aspects procéduraux, mémoire du grade de maîtrise en droit , université de 

montréal, 2016 , p 2  
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 إمساننسالمدنفا نعتعمؿ اليلوؿ للدنلس شلإ  أمواؿاليجز شلإ  إجراءاتو ا        
آلر شند  ال   ا ال ناـ  ف دائ ااوؿالياجز  أو ااولإاعت داؿ الدائف هايب المرت س 

ا و ا الدشو  اإلهماؿ أو م مت  وذلؾ  ا  عض اليانت التا نيددها ال انوف سالتواطؤ 
م اارة نيؿ الدائف   وة ال انوف ميؿ مدنن   ا الرجوع شلإ الونر ط  ا لنص ال انوف  نر ال
سدنا جزائراا و نما ع ؽ ن نرت ط اليلوؿ الالها  ما و اء ن دم  المعت ند  261مادة 

مف يؿ ميل  أو اعت دؿ    ومف مـ   ن  ن نعت ر هنا طرن ا نن ضاء التزاـ  إلإمف اليلوؿ 
 1الو اء   .  وعا ؽ  نف الطر نفا أ

 الحمكؿ بمفيكمو الخاص  ثانيا:

ن هد  اليلوؿ  م  وم  اللاص هو الذا نيؿ  ن  الص قاـ  و اء الدنف شف       
تت ع  مف دشاو  وضماناتا  عندما نع المدنفا ميؿ الدائف  ا ي   تجار ذلؾ المدنف ما ما

  ف الدنف نعت ر من ضنا  النع س للدائف وقائما  أو مع  ن ـو الص مالث  الو اء شف المدنف
 النع س لن س المدنف )مف  نر الت رع( الذا ن  إ ملزما  الدنف تجار دائف جدند وهو المو ا 

ميؿ الدائف  إيتل مف  ن د اظا لي وؽ المو االذلؾ ي و الذا نرند اعترداد ما أن   ا 
ااهلا  ا ذات اليؽ وتوا ع  مف دشاو  وضماناتا وعما هذا انعتمرار  ا اليؽ 

 رض   و)ا تراض ي وقا أقرر ال انوف أ  aubri et rau وشر   ال  ن اف   «يلون الهنا»
 أونتنجس و اء قاـ    الونر  ااهلا نص من  شلإ انلتزاـ الذا ان ضإ  النع س للدائف 

المدنف ن ع   ممواؿ اقترض ا مف الونر ل ذر الوانس  ينث نعت ر انلتزاـ معتمرا لمهليس ذلؾ 
  2(.ااوؿممارعس الي وؽ والدشاو  العائدة للدائف  أن   الونر الذا نملؾ  ا يدود ما 

                                                 
ميمود ش د الريماف ميمدا اليلوؿ الالهاا دراعػس م ارنػس  ػا ال ػانوف المهػرا وال رنعػاا  ػدوف دار ناػرا مهػرا  - 1

  12دوف عنسا ص 
 6ا ص 1954جاؾ اليسنـ ا الو اء ما اليلوؿ وآماررا رعالس ي وقنسا  نار سلنس الي وؽ عورناا - 2
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اليلوؿ نوجد شندما ننتؤ شف الو اء  دنف  أفوشر   الدستور ميمود ش د الريماف )      
 نر ملـز    ونسوف معنار شندئذ يلوؿ الونر  أو واعطس الونر عواء ساف ملزما   ذا الو اء 

 1 المو ا  الدنف ميؿ الدائف المو إ ل   ا الرجوع شلإ المدنف    أهت(

ج  ػػا متللنػػا شػػف اليلػػوؿ )  رضػػنس ي وقنػػس نعت ػػر الػػدائف  مو    bothierونعػػرؼ ال  نػػ       
 وانمتنازات المتعل س  ي  ا لمهليس مف قاـ  و ائ  ( اتتممننوالعائر الي وؽ والدشاو  

شلػإ أن ػـ اشت ػروا يلػوؿ المػو ا ميػؿ الػدائف   rauو  aubri و bothierونت ؽ سؿ مػف     
اعػػتمرارر رهـ قػػد ان ضػػإ  وقػػوع الو ػػاء  ػػت نمسػػف ضػػقػػانوناا وهػػذا اف انلتػػزاـ  ػػا ن ا تػػراض

 لمهليس المو ا إن ا تراضا.

مػف أف اليلػوؿ )شملنػس ي وقنػس  blaniol et ripert وشسػس هػذا التوجػ  نػر  ال  ن ػاف    
ملي اتػػ  ر ػػـ  رمػػا عػػائ إلنػػ نعػػتمر  م تضػػاها اليػػؽ الػػذا قػػاـ الونػػر  و ائػػ  لمهػػليت  وننت ػػؿ 

 2اشت ارر من ضنا  النع س للدائف ااهلا( 

 إلػػػإالو ػػػاء نػػػؤدا  أنػػػواعاليلػػػوؿ ) هػػػو نػػػوع مػػػف  أفالمػػػنعـ ال ػػػدراوا  ونػػػر  الػػػدستور ش ػػػد    
اعػػتن اء الػػدائف ي ػػ  ولسػػف مػػا يلػػوؿ المػػو ا ميلػػ   ػػا رجوشػػ  شلػػإ المػػدنفا   ػػو نمسػػف هػػذا 

نو ا شن  الص آلػر لدائنػ  ونيػؿ ميلػ   نمػا لػ  مػف  أفالذا نعجز شف الو اء مف  االنر
   3دوف أف نلاإ مزايمس عائر الدائننف ل (شلإ الو اء  ااجن ارهف ممتا  ن دـ هذا 

المنجػػا اليلػػوؿ )نظػػاـ قػػانونا نعػػتمر  م تضػػار الػػدنف قائمػػا  ػػا  إ ػػراهنـونعػػرؼ الػػدستور      
شتقس الونر المو ا  المدنفا  الر ـ مػف ان ضػائ   ػا شتقػس هػذا االنػر  الػدائفا وهػو يلػوؿ 

                                                 
  13ميمود ش د الريماف ميمدا مرجا عا ؽا ص   - 1

- Gabriel boroi et bogdan nazat, a theoretical analysis of the subrogation, as per the amendments 

brought by the civil code of 2009, challenges of the knowledge society. 2013,n3, p 192  
 7جاؾ اليسنـا مرجا عا ؽا ص  - 2
انلتػزاـا مست ػس عػند ش ػد اهلل  أيسػاـ ا2 ا ال انوف المدنا المهرا ا ج لتلتزاماتواا النظرنس العامس اش د المنعـ ال در  - 3

 345للنارا  دوف عنس نارا ص 

https://doaj.org/toc/2068-7796
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و معنػػإ أدؽ اليلػػوؿ ميػػؿ  اػػلص أجن ػػا شػػف العتقػػس الملزمػػس ااهػػلنس ميػػؿ اػػلص آلػػرا
 subrogation personnelle  )1نعمإ  اليلوؿ الالها  الدائف  ع ب الو اء وهو ما

 ينػث يولػ  مػف  1609وأوؿ قانوف نظوـ م  ـو اليلػوؿا هػو ال ػانوف ال رنعػا ال ػدنـ الهػادر 
تتػن  لػدائنا ال    الرومانا إلػإ التنظػنـ ال ػانوناا   سػرة مػف الملػؾ هننػرا الرا ػاا هػذر ال سػرة  

يػػتؿ الػػدائننف الجػػدد ميػػؿ الػػدائننف   ػػروض  اليهػػوؿ شلػػإ قػػروض ألػػر    وائػػد أ ضػػؿا وا 
 2ااهلننف.

نتعنف أن نؤلذ     ا  نر اليػانت  واف الو اء ما اليلوؿ لروج شلإ ال واشد العامسا      
التػػػػا نػػػػص شلن ػػػػا الماػػػػرعا  ػػػػت نجػػػػوز ال نػػػػاس شلػػػػإ هػػػػذر اليػػػػانت ون التوعػػػػا  ػػػػا ت عػػػػنر 
النهػوص التػػا وردت  اػػمن اا ونجػػب  نػ  ق ػػؿ سػػؿ اػػاء أف نسػوف  هػػدد و ػػاء هػػين ا اف 
لػػ  الو ػػاء ال اطػػؿ اا عػػ ب مػػف أعػػ اب الػػ طتف ن نترتػػب شلنػػ  يلػػوؿ المػػو ا ميػػؿ المػػو إ 

 3الدنف. اتتممنن ا 

مػػف لػػتؿ والمهػػرا   4نرنػػ  ال رنعػػاظار ن ػػر  اليلػػوؿ شلػػإوقػػد نظػػـ الماػػرع الجزائػػرا      
: ) إذا قػػاـ  الو ػػاء اػػلص  نػػر المػػدنفا يػػؿ المػػو ا مػػا نلػػاالتػػا تػػنص شلػػإ  261المػػادة 

 :اآلتنس اايواؿميؿ الدائف الذا اعتو إ ي    ا 

 ملزما  و ائ  شن  أوساف المو ا ملزما  الدنف ما المدنف  إذا-

                                                 
ا ص 2001ا مناػػاة المعػػارؼا مهػػرا 1إ ػػراهنـ المنجػػاا دشػػو  الرجػػوع التنظػػنـ ال ػػانونا والعملػػا لػػدشو  الرجػػوعا ط - 1

32 
2

 -  Xavier Modor, op ,p 3, 

- Antoine-Auguste Gauthier, op, p. 11 
  310ا ص 2002ا دار مو ـ للنارا  2شلا  نتلاا انلتزامات ا ال عؿ المعتيؽ للتعونض  ج - 3
وقد ا د ال انوف ال رنعا تطورا م ما جدا   ا مجاؿ الع ود وانلتزامات ومن ا نظرنس اليلوؿ إذ تـ تعدنؿ نظرنس الو اء  - 4

وتـ النص  2016 ن را  10الهادر  ا  2016-131ما اليلوؿ جذرنا وهدر تعدنؿ ال انوف المدنا ال رنعا  اامر 
 ال دنمس. 1151 دن مف المادة  1346شلإ اليلوؿ  م  وم  الجدند  ا المادة 
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شننػػا ولػػو لػػـ نسػػف  تػػممنفآلػػر م ػػدما شلنػػ   مػػا لػػ  مػػف  لمػػو ا دائنػػا وو ػػإ دائنػػا سػػاف ا إذا-
 تممنفللمو ا أا 

 ساف المو ا قد ااتر  ش ارا ود ا ممن  للدائننف لهص الع ار لضماف ي وق ـ إذا-

 1 ا يؽ اليلوؿ( ساف هناؾ نص لاص ن رر للمو  إذا-

اليلػػوؿ  وأمػػات اليلػػوؿ ال ػػانونا شلػػإ عػػ نؿ اليهػػر الماػػرع الجزائػػرا أورد يػػان فونتيػػظ أ
)) نت ػػػػؽ الػػػػدائف الػػػػذا  مػػػػا نلػػػػامػػػػف ال ػػػػانوف المػػػػدنا س   262نهػػػػت شلنػػػػ  المػػػػادة   اإلت ػػػػاقا

نف ذلػؾ ون مػدشلػإ أف نيػؿ ميلػ  ولػو لػـ ن  ػؿ ال اعتو إ ي   مف  نر المدنف مػا هػذا الونػر
 نه  أف نتملر هذا انت اؽ شف وقت الو اء ((

 
                                                 

   ػاء المالسنػس ا  معػملس  اهػتـالاػرنعسا ونمػا وجػد أنظمػس ماػا  س   ػا ال  ػ  المػالسا  لـ نرد نظاـ الو اء ما اليلوؿ  ػا - 1
دننػػ  ق ػػؿ يلػػوؿ ااجػػؿا  ن نعػػ    مػػا  إلػػإرهػػف دنػػف مؤجػػؿا ونيتػػاج  وف  نػػد الاػػلصوم ادهػػا أف نسػػ »قلػػب الػػرهف  »تعػػمإ 

ن اع   ا ونيؿ الماترا للدنف ميؿ الدائف ال ائا  ا ي وقػ   ػا الػرهفا ونجػرا تعػجنؿ هػذر العملنػس  ػا ظ ػر ومن ػس الػدنفا 
شلػإ المػدنف م ااػرةا أنظػر  ليػاج العر ػا ا    ذر المعملس سما نر  الاراح ت ا ؿ  سرة الو اء ما اليلوؿ  انت اؽ ما المدنفا

 .  124ا ص 2015ا 2أيساـ انلتزاـ  ا ال انوف المدنا الجزائرا ا دار هومس للنارا ط 
  م تضػػإ اايسػػاـ الاػػرشنس ن نعت ػػر الو ػػاء الهػػادر مػػف  نػػر المػػدنف إن وسالػػس تجنػػز رجػػوع المػػو ا شلػػإ المػػدنف يعػػب  -

ن نجعؿ للمو ا يػؽ  ػا الرجػوع شلػإ المػدنفا و التػالا طػرح ال   ػاء إاػساؿ هػؿ أف للػدائف اايساـ العامس للوسالس أو ت رشا 
الذا نن ؿ ي   إلإ الص آلر  م تضإ اليووالس أف نيل   نما ل  مف رهف شلإ أمواؿ مدنن ؟  ا المذهب الين ا ن ته  

ا  ات ػاؽ المينػؿ والميػاؿ لػ   اػرط سػوف ااوؿ اليووالس إن  موا  س المدنف الميػاؿ شلنػ ا أمػا المػذهب الاػا عا  نهػ  وقوش ػ
مػػدننا للمػػاناا   ػػؿ للمينػػؿ  م تضػػإ هػػذا المػػذهب أف نن ػػؿ إلػػإ الميػػاؿ لػػ  ت عػػا لي ػػ  الرهػػوف الضػػامنس لػػ ؟ ن ضػػا ظػػاهر 

نػر ال ناس  عدـ جواز ذلؾ اف  ا الرهف لروج للعنف المرهونس مف ينازة مالس ا وت ننػد لمسنتػ  شلن ػا  ػت نجػوز ن ل ػا إلػإ  
المرت ف  دوف موا  س المدنفا وطرح عؤاؿ ألنر هؿ للمدنف المتضامف أو الس نؿ الذا و إ الدنف شف المػدنف اف نعػت ند  ػا 
رجوش  شلن  مف الرهوف الم ررة لمهليس الدائف المو اا تذهب اايساـ الارشنس إلإ لتؼ ذلػؾ نف المػدنف المتضػامف آو 

النظػر شمػا قدمػ  المػدنف ااهػلا مػف ضػمانات  ػت نعػت ند شلػإ اإلطػتؽ مػف الس نؿ تع ػد الهػنا  ضػماف الػدنف  هػرؼ 
     18الرهوف المترت س لمهليس الدائف لعدـ شتقت    اا أنظر جاؾ اليسنـا مرجا عا ؽا ص 
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 مة المشابيةظنمقارنة الحكؿ ببعض األ  :ثاناال الفرع

 الحمكؿ كالد كل الشخصيةأكال:   

)إذا قػاـ الونػر  و ػاء الػدنف  ما نلامف ال انوف المدنا الجزائرا شلإ  259تنص المادة       
 ..(د ع . ساف ل  يؽ الرجوع شلإ المدنف   در ما

الػػدشو  الالهػػنس هػػا رجػػوع الونػػر المػػو ا شلػػإ المػػدنف نعػػترداد مػػا د عػػ  و ػػاءا للػػدنف ون 
 لـ تسف ل  مهليس. أوساف ل ذا المو ا مهليس  ا الو اء  إف رؽ 
ولنعت  ااهلاوالدشو  الالهنس ها دشو  جدندة لاهس  المو ا تجار المدنف       

ضماناتا وقد تسوف هذر الدشو  قائمس  أنساعتمرار لدشو  الدائف و التالا   ا لالنس مف 
ش د ال رض ا  مف ن رض الونر للمدنف م لوا مف الماؿ نس ا لو اء دنن ا ون وـ  أعاسشلإ 

 الونر شلإ المدنف  موجب ش د ال رض.المدنف ن ع   و اء الدنف مف هذا ال رض  نرجا 
لس نرجا شلإ المدنف ا   ا هذر الياالوالب الونر نو ا  ن ع  دوف قرضولسف  ا        

 ت ع با وعواء رجا المو ا شلإ المدنف  مراءاإل أو دشو  الهنسا قوام ا إما ال ضالس 
ساف الو اء  إذا إن ت ع ب  ان  ن نعتطنا الرجوع  ااء  مراء دشو  اإل أو دشو  ال ضالس 

 1نا عا.
ساف المو ا  أمررساف للمدنف د وعا وساف الو اء  ونر  أو  ذا ساف الدنف قد ان ضإ        

ساف الونر قد و إ الدنف ق ؿ و اء المدنف ل ا ولسف لـ نلطر  إذامعؤون شف ذلؾا  ممت 
ا  ت رجوع للمو ا شلإ المدنف اف هذا ألر المدنف   ذا الو اء  و إ المدنف الدنف مرة 
نما نر    2جا المو ا الدائف لنعترد من  ما ألذ دوف يؽااالنر لـ ن د انئا مف هذا الو اءا وا 

                                                 
ا اليل ا الي وقنس للنارا اليووالسو  ااوهاؼ أيساـش د الرزاؽ أيمد العن وراا نظرنوة انلتزاـ أيساـ انلتزاـ  وج  شاـا - 1
 659ا ص 2011ا ل نافا  3ط
 376عمنر ش د العند تنا وا مرجا عا ؽا ص -
......  نر أن  نجػوز للمػدنف الػذا يهػؿ الو ػاء  ونػر إرادتػ  منػ  رجػوع )  اامرهذا  شلإ 259/2وقد نهت المادة   - 2

 المو ا  ما و ار شن  ست او  عضا إذا م ت أف ل  أنس مهليس  ا انشتراض شلإ الو اء.
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لـ  مدة قلنلس لتماـ الت ادـ  ينث لووسذلؾ لو أف الدنف لـ نع ط  عد  الت ادـا ولسف   نت 
نوؼ الونر  الدنف نن ضت هذر المدة ولع ط الدنف  الت ادـا   ف المدنف نعتطنا أف نتمعؾ 

 اء الونر للدنف لع ط  الت ادـ  سمف المدنف لـ ن د   ذا الد ا إذا رجا المو ا شلن ا ان  لون و 
ات اليؽ تممننو ر ـ وجود ممنزات لليلوؿ  مف تسوف للمو ا  ن  جمنا  1اانئا مف الو اء 

وف يؽ الهنسا ول  جمنا م ومات هذا اليؽ ولهائه  ساف نس أوالذا و ار شنننس سانت 
 منزات شلإ دشو  اليلوؿ ها: 2إن أف للدشو  الالهنسا اتجارنا م ترنا  عند تن نذا

إذا ساف المو ا قد و إ اليؽ و اء جزئناا أراد الرجوع  ػاليلوؿ   نػ  نتػملر شػف الػدائف يتػإ -
نعتو ا الدائف مف المدنف ال اقا مف ي  ا أما إذا رجا المو ا  دشو  الهػنسا   نػ  نتعػادؿ 

 ماء.ما الدائف ون نت دـ الدائف شلن ا ونت اعماف ماؿ المدنف قعمس  ر 
إذا رجا المو ا  دشو  الهنسا   ف مهدرها هو واقعس الو اء و التالا ننام ي   منذ ذلػؾ -

 ػػت  مػػراءالوقػت  ػػت نت ػػادـ إن  لمػػس شاػػرة عػػنس  ػػا الوسالػس و ػػمتث عػػنوات  ػػا ال ضػػالس واإل
ع با وتعػرا الت ػادـ مػف وقػت الو ػاءا أمػا إذا رجػا المػو ا  ػدشو  اليلػوؿ   نػ  نرجػا  ػن س 

 أفمف الدائفا وقد نسوف ت ادـ هذا اليؽ عػارنا منػذ مػدة طونلػس ونواػؾ  إلن اليؽ الذا انت ؿ 
ا إذ أف الت ػػادـ 3نػػتـا  ػػت نسػػاد المػػو ا ن ػػـ  ر ػػا دشػػو  اليلػػوؿ يتػػإ نسػػوف اليػػؽ قػػد ان ضػػإ

    4الدشو  تيعب مف النـو الذا نه    ن  يؽ الدائف معتيؽ ااداء. ل ذر
                                                 

  661ا مرجا عا ؽا هامش ه يس  ـانلتزا أيساـش د الرزاؽ أيمد العن واا  - 1
 ػدار مػا أو ػإ  نػاء شلػإ دنػف جدنػد ناػم للمػو ا  ػا ذمػس المػدنفا  لػ  مهػدر نسوف رجوع الونر المو ا شلإ المػدنف  م - 2

ؽ ـ ج ومف مـ نسوف المو ا مجرد  دائف شادا للمدنفا مهدرر دننػ   258معت ؿ شف الدنف ال دنـ الذا تـ الو اء    مادة 
 ا س ػنت للمػدنف أا ملزمػا  الو ػاء شنػ ( قد نسوف الوسالس )إذا ساف مممورا مف المدنف   ذا الو اء(ا أو الس الس ) إذا سػاف المػو 

المػػػو ا الػػػدنف تي ن ػػػا  و ػػػإ ػػػت عػػػ ب )إذا  اإلمػػػراء أوال ضػػػالس  أوأو التضػػػامف )أذا سػػػاف المػػػو ا ملزمػػػا  الػػػدنف مػػػا المػػػدنف( 
شلػإ المػدنف م ااػرةا أنظػر  ليػاج العر ػا ا  لمهليس شاجلس للمدنف( وها مف الدشاوا الالهنس التا نر ع ا الونػر  اعػم 

     120ص  مرجا عا ؽ 
  707ش د الرزاؽ أيمد العن واا أيساـ انلتزاـ ا مرجا عا ؽا  ص  - 3
ا وانتظر سذلؾ  لياج العر ا ا مرجا عا ؽا  291ععند ععد ش د العتـا  أيساـ انلتزاـ واإلم اتا مرجا عا ؽا ص - 4

  122ص 
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وسذلؾ قد ن نسوف دنف الدائف منتجا  وائد  ن ضؿ المو ا الرجوع  الدشو  الالهنس التا  -
ؿ ل  الرجوع شلإ المدنف   وائد شف الدنف الذا و ار شن  مف نوـ الو اءا وذلؾ عواء  تيلوو

 1ال ضالس. وأالوسالس  أعاسرجا شلن  شلإ 
 

 الحمكؿ كالد كة غير المباشرة ثانيا: 
اف  ن ا نيؿ  «اليلوؿ ال ضائا»ل د أطلؽ  عض ال   اء شلإ الدشو   نر الم اارة       

 أقرت االص مالث ميؿ الدائف  ا ممارعس ي وق  تجار مدنن ا والدشو   نر الم اارة سما 
ال واننف اليدنمس ها ممارعس الدائف الي وؽ العائدة لمدنن  إذا امتنا المدنف شف ممارعت ا 
تجار الونر ضمف الاروط المعننس قانوناا وها تلتلؼ شف اليلوؿ سؿ انلتتؼ إذ أف 
الدائف ن نـ الدشو   نر الم اارة  اعـ مدنن  هايب اليؽ وليعا  ا وأما اليلوؿ   و نن ؿ 

المو ا الذا نمارع   اعم  الالها وليعا   اللاص وهسذا  إلإ ااهلاائف اليؽ مف الد
  ف الو اء الذا نعت ر رسف اليلوؿ وأعاع  لنس عو  هد ا للدشو   نر الم اارة والنتنجس 

   2الم هودة مف ممارعت ا.

 الحمكؿ كتعديد الديف : ثالثا: 

 287التزاـ جدند نيؿ ميل  المادة  إنااءالتزاـ ما نتنجس انق اء  ون هد  تجدند الدنف      
 التزاـ  ااهلا تونر الدنف إذا ات ؽ الطر اف شلإ اعت داؿ انلتزاـ  –ؽ ـ ج )نتجدد انلتزاـ 

 جدند نلتلؼ شن   ا ميل  أو  ا مهدرر ..5(

                                                 
  347ش د المنعـ ال دراواا مرجا عا ؽ ا  - 1
  4مرجا عا ؽا ص جاؾ اليسنـ - 2
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و التالا  التجدند نن ضا اليؽ ال دنـ  الو اء لنيؿ ميل  يؽ جدند نلتلؼ شن  سؿ 
اليلوؿ   و اعتمرار لليؽ ال دنـ لمهليس المو ا  سامؿ لهائه  وممنزات  انلتتؼا أما 

   1وضمانت .

 يكا د الحمكؿ الفرع الثالث: 

 بالنسبة لممير الدايع:أكال: 
إذا لـ ن هد الونر الدا ا للدنف الت رع  ما و ار   ن  نرجا شلإ المدنف نعترداد ما          

 إشعارد ا واف الرجوع  الدشو  الالهنس نعرض الونر الدا ا  اشت ارر دائنا شادنا للطر 
المدنف  ومزايمس   نس الدائننف العادننف ل  ا ولتت ا هذا اللطر   ن  نن وا أف نتمسف مف 

مساف الدائف الذا و ار دنن ا إذ نسوف أسمر ن عا ل   ع ب الضمانات التا نيهؿ ألذ ن س 
المدنف وهذا  أوا لدنن ا دوف أا لطر ن دد مهال  الدائف تممننشلن ا مف المدنف أو  نرر 

 2ناجع  شلإ الت دـ للو اء  دنف الونر.

 : بالنسبة لمدا ف ثانيا:  

نعترداد ما د ع  الونر للدائفا شف طرنؽ  إف توا ر ضمانات ي ن نس ومؤسدة         
اليلوؿا نع ؿ عداد الدنوف  ه س شامسا و ا ذلؾ  ائدة للدائف والمدنف شلإ العواءا  الدائف 

اتلاذ  إلإعنتمسف شف طرنؽ الونر مف اليهوؿ شلإ ي    ع ولس ونعرا دوف انضطرار 
قانوننس قد ت دو ضرورنس أيناناا يعب وضعنس المدنف وهعو ات  المالنسا  وسذلؾ  إجراءات

 ا الوقت المناعب عنمسون  مف انعت ادة من   أوإف يهوؿ الدائف شلإ ي    ا وقت م سر 
مف الوضعنس  أ ضؿقد تدر شلن  شائدا  ألر اعتممارر  ا نواح  أو ا قضاء مهالي  

 ديس عنتس دها.ت ن  مف لعائر  ا أوالعا  سا 
 

                                                 
  5جاؾ اليسنـ ن ع  ا  ص - 1
  34ميمود ش د الريماف ميمدا مرجا عا ؽا ص  - 2
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 :يمما المديف ثالثا: 
دائف جدند أسمر تنعنرا  ن عد  إنجادنتن  ل  اليلوؿ م لس للو اء  ينث نمسن  ذلؾ مف        

ا و ا ذلؾ ن وؿ  اهظسونتللص مف دنف قد تسوف  وائدر  أموال شف ن ع  لطر اليجز شلإ 
لو ا ترضنا أف الدائف  ظا نزشؤ المدنف  مطال ات ا ونيمل   »  Renussonال  ن  

مف عداد دنن    ن  مف   مهارنؼ و وائداا وساف ل  ماؿا ولسن  ن نملؾ عنولس ن دنس تيمسون 
الم ند أف نتمسف مف انقتراض لل ناـ  الو اءا وهو نعتطنا ذلؾ  ع ولس شف طرنؽ 

  1.«اليلوؿ

 :ال ي ر الحمكؿ بالمير رابعا:

ا والمدننوف المتضامنوف مع ا ويائز الع ار فوهـ الدائننف اآللرنف لن س المدن      
المرهوف ضمانا للدنف المو إ   ا  ينث أف سؿ هؤونء ن نضاروف  اليلوؿ ون تتونر 

المدنف و نع  دوف م انت  أمواؿمراسزهـا  تعرع الدائف المت دـ  ا المرت س شلإ اليجز شلإ 
و المدنف ن ع ا و التالا آلنس اليلوؿ  المتملرنفعنليؽ ضررا  الدائننف  ننل اض ااععار

 ا المرت س دنف الدائف المت دـ ونيؿ ميل  ت ادنا لليجز ي اظا  المتملرند ا الدائف  أفتجنز 
 2شلإ قنمس المرهوف إلإ وقت نعترجا قنمت   ا العوؽ.

مف ذلؾ الذا و إ   اقو يؽ وسذلؾ الدا ا  ا ضؿ اليلوؿ ن نمسن  اليهوؿ شلإ       
مف الدائننف اآللرنفا و ا يالس الو اء  جزء مف  أ ضؿ  ا أا ن نمسن  اليهوؿ شلإ مزانا 

الدنف   ف الدائف ن ضؿ شلإ الونر الدا ا  ا اعتن اء ما   ا ل  مف أمواؿ المدنف وهسذا 
   3 اليلوؿ ن نع ب ضررا ايد  ضت شف أن  ن ند الجمنا.

                                                 
  35ميمود ش د الريماف ميمدا مرجا عا ؽا ص  - 1
  7جاؾ اليسنـا مرجا عا ؽا ص - 2
  ف ل   وائد شلإ اليناة العامس لاهس انقتهػادنسا ظ ػرت نتنجػس   وائدر اللاهس  م راد ومراسز قانوننس  لليلوؿ ما أف  - 3

الػػذا  1673ت عػػات تارنلنػػس   تػػدلؿ الػػدوؿ  ػػا انقتهػػاد وقانػػس مػػف أزمػػات مالنػػس هػػع سا ممػػؿ مرعػػـو التجػػارة الهػػادر  ػػا 
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  أنكاع الحمكؿ كطبيعتو القانكنية الثانا: مطمبال

 : أنكاع الحمكؿ كؿالفرع األ 

نيؿ المو ا ميؿ الدائف  ا ي وق  نجب أف نتـ هذا اليلوؿ إما   رادة المدنف أو يتإ   
ما أف نسوف المو ا قد أو إ  ا يالس مف  «اإلت اقاوهذا هو اليلوؿ  «  رادة الدائف وا 

 وهذا هو اليلوؿ ال انونا»اليانت التا نص شلن ا ال انوف 

 الحمكؿ القانكناأكال: 

 إلإ ا يانت متعددة ن رر ال انوف يلوؿ المو ا يسما ميؿ الدائف دونما ياجس       
لزما  الدنف ما المدنف المدنفا ون ا ذلؾ  ال ا شندما نسوف المو ا م أوات اؽ ما الدائف 

نسوف ل  مهليس س نرة  ا و اء الدنف مف مال  اللاص مما  أوشن    و ائ ملزما  أوااهلا 
يتل نعتوجب رشانت   ما ر ض الموا  س شلإ اليلوؿ  إذايسما  ا ي وؽ الدائف المو ا  وا 

                                                                                                                                                         

التػالا رواج التجػارةا نص شلإ اليلوؿ   وة ال انوف لهال  مف نو ا   نمس السم نالس معيو س شلإ الونػر تعػ نت لتئتمػاف و 
التػا نهػت شلػإ الو ػاء المعػ ؽ للػدنوف   ػدؼ تي نػؽ تل ػنض شػاـ لمعػدؿ  1953وسذلؾ ال رارات   واننف هػادرة  ػا عػنس 

ال ائدةا وهو ما نؤدا إلإ مهليس مزدوجس:  مف جانب أوؿ نؤدا ذلؾ إلإ تل نض ععر تسل س اإلنتاج و التالا الت لنػؿ مػف 
ينػاة  هػ س شامػسا ومػف جانػب مػانا نػؤدا هػذا التل ػنض إلػإ ايت ػاظ الدولػس   روضػ ا اللارجنػس ن  ات المعناس وتسػالنؼ ال

وجلب اامواؿ ل ا  ا المعت  ؿ  اروط منعرةا وقد اعتوجب تعمنـ ال ائدة  مف هذر ال رارات   واننفا إتايس ال رهس للمدنننف 
 ؿ يلوؿ ااجػؿ الو ػاءا ولسػف  عػ ب أف هػؤونء ن نملسػوف الذنف يهلوا شلإ دنون ـ  معدنت  ائدة مرت عس لتعدند دنون ـ ق

اامواؿ الضرورنس لعداد دنون ـا جاء اليلوؿ لنسوف أداة قانوننس لتي نؽ ال دؼ وذلؾ  من  الم رضنف الجدد ضمانات الدنف 
ف اليلػوؿ الػذا نػتـ مف قانوف المذسور أشترا ومف جانػب آلػر  ػ  6المو إ    للدائننف ال دامإا وهو ما نهت شلن  المادة 

 موا  س المدنننف قد نسوف وعنلس ضػوط شلػإ الػدائننف لتل ػنض  وائػد دنػون ـ  هػورة تل ائنػس ممػا نعػاهـ  ػا إاػ اع المهػليس 
العامػػس  ػػا ن انػػس اامػػر ومػػف أمملػػس ذلػػؾ مػػا يهػػؿ  ػػا  لجنسػػا إ ػػاف أزمػػس مالنػػس اقتهػػادنس لػػتؿ المتمنننػػات أرادت اليسومػػس 

نض ععر  ائدة الدنوفا وساف هؤونء قد ق لوا  وائد ش ارنس  اياس  ا وقت الرلاء ول ػذا أناػمت مست ػا معاشدة المدنننف  تل 
% وسانػت دنػون ـ   5مرسزنا للرهوف الع ارنس وزودت   منزاننس ضلمس مف اجؿ إقراض المدنننف الع ػارننف   ائػدة ن تزنػد شػف 

ااهػػلننف  ػػػا ضػػمانات ـ الع ارنػػسا وترتػػػب شلػػإ ذلػػؾ إق ػػػاؿ  %  اػػرط يلػػػوؿ هػػذا المستػػب ميػػػؿ الػػدائننف8ااهػػلنس   ائػػدة 
% تت نػػا ليلػػوؿ مستػػب الرهػػوف ميل ػػـ  واعػػطس المػػدنننفا  6الػػدائننف ال ػػدامإ مػػف تل ػػاء أن عػػ ـ شلػػإ تل ػػنض دنػػون ـ  واقػػا 

  40ميمود ش د الريماف ميمدا مرجا عا ؽا ص  وهو ما ا رز  ائدة شامس مف اليلوؿا 
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يانت اليلوؿ  أهـات اقاا وقد وضا ال انوف المدنا الجزائرا قاشدة شامس لليلوؿ تامؿ 
  1تناولت ا نهوص لاهس ألر جانب يانت  إلإال انونا 

مف  261وقد أورد المارع الجزائرا يانت اليلوؿ  ا ال اشدة العامس يهرا  موجب المادة 
  ها:ؽ ـ ج وقد يددت ا  مر ا يانت 

 :ممزما بكيا و  نو أككاف المكيا ممزما بالديف مع المديف  إذا-

والػػذنف نلزمػػوف  الػػدنف مػػا المػػدنف هػػـ : المػػدننوف  التضػػامفا المػػدننوف  ػػدنف ن ن  ػػؿ        
ال عػػمسا س ػػتء الػػدنف الوايػػد  ػػا شتقػػت ـ مػػا  عضػػ ـا والموقػػا شلػػإ ورقػػس تجارنػػس مػػا  نػػرر  
 سؿ وايد مف هؤنء شنػدما ن ػـو  و ػاء الػدنف نػؤدا  ػا الوقػت ذاتػ  دننػا مترت ػا  ػا ذمتػ  وأمػا 

 الو ػػاء شػػف المػػدنف هػػـ: الس نػػؿ الالهػػا   ػػا شتقتػػ  مػػا المػػدنف ااهػػلاا  الػػذنف نلزمػػوف
 الس نؿ العنناا الضامف نيتناطا او يائز الع ار المرهوف 

 ينا كلك لػـ يكػف لممػكيا  تمميفكاف المكيا دا نا ككيى دا نا مقدما  ميو بما لو مف  إذا-
 :تمميفأم 

نسػػوف المػػو ا دائنػػا وقػػاـ  و ػػاء دنػػف دائػػف آلػػر مت ػػدـ شلنػػ   أفاليالػػس  وناػػترط  ػػا هػػذر      
 أو ػا المرت ػس  متػملرشننا عواء  ا ذلؾ ساف المو ا دائنا ل  ضماف شننػا  تممنف مال  مف 
التن نػذ شلػإ المػدنف  ػا  إجػراءاتلوقػؼ  -أول مػا  عػ  نفشادناا وهذر اليالػس م مػس ل ساف دائنا
 إلػػػإتػػػملرنف  نت ػػػدـ مدئػػػذ نعػػػعإ ايػػػد الػػػدائننف الا شنااعػػػعار نػػػر مواتنػػػس سانل ػػػاض  ظػػػروؼ

الػػدائف الػػذا نر ػػب  ػػا التن نػػذ ونػػو ا لػػ   دننػػ ا ونيػػؿ ميلػػ    ػػذا الو ػػاء  ػػا ي ػػ  المضػػموف 
الػػدائف المػػو ا دائنػػا شادنػػا نػػو ا دائنػػا هػػايب  نسػػو ف أفا ونجػػوز ااولػػإ ػػالرهف ذا المرت ػػس 

أف الع ػػػار المرهػػػوف ن نس ػػػا لو ػػػاء  أنػػػ  قػػػد نػػػر  الػػػدائف المتػػػملر –مانن مػػػا   2اشننػػػا تػػػممنف

                                                 
1
  _  gabriel boroi et  bogdan nazat, op , p 193  
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وف سػػا الع ػػار و ػػا أا وقػػت  نػػاا ولسػػف نممف هػػذالػػالػػدنننف المت ػػدـ والمتػػملر معػػاا م مػػا  لػػت 
لس نػػػؿ شننػػػاا  نػػػو ا يػػػؽ الػػػدائف  وشلػػػإ ش ػػػار آلػػػر مملػػػوؾ للمػػػدنف أ تػػػممنفللػػػدائف المت ػػػدـ 

نعػػػتو ا  أف  اآللػػػرا و ػػػذلؾ نعػػػتطنا تممننػػػالمت ػػػدـ يتػػػإ نيػػػؿ ميلػػػ   ػػػا رهنػػػ  المت ػػػدـ و ػػػا 
   1لع ار المرهوف ومف الدائف المتملر.االدنننف معا مف 

 كاف المكيا قد اشترل  قارا كديع ثمنو لمدا نيف خصص العقار ل ماف حقكقيـ إذا-

امتناز  أوملسنس ش ار مم ؿ  رهف أو التهاص  إلن ن هد  يائز الع ار مف انت لت       
 للدائف المرت ف  ما ل  مف يؽ   2نسوف ملتزما الهنا  الدنف المضموف  الرهفا أفدوف 

اليائزا وقد  إلإالتن نذ شلإ الع ار ر ـ انت اؿ ملسنت  مف المدنف   إجراءاتالتت ا أف ن اار 
نر  اليائز  ا هذر اليالس أف نو ا للدائف المرت ف  دنن  لسا نتجنب التن نذ شلإ ش اررا 

ف الذا و إ    مضمونا ئ ف  ا سا س ي وق ا   ذا ساف الداؿ الدائف المرت نيؿ  ذلؾ مي
ذانرجا شلإ الس نؿا  أفالرهف  س الس ساف لليائز  إلإ  اإلضا س ساف هناؾ رهف شلإ  وا 

ش ار آلر ضمف هذا الرهف يؽ اليائز ق ؿ المدنفا  ؿ أف اليلوؿ نامؿ سذلؾ الرهف شلإ 
المرت فا و التالا نه   ل  رهف شلإ ش اررا تظ ر  ش ار اليائزا  نيؿ  ن  ميؿ الدائف

ساف الع ار مم ت  رهف نلن   ا المرت س   ذا  اار الدائف المرت ف المانا  إذامهليت   ا ذلؾ 

                                                 
 94إ راهنـ المنجا ا مرجا عا ؽ ا ص  - 1
الملسنػس هػو هػايب  إلنػ ونر  ال     أف اليائز هو مف ن اار الػدائف المػرت ف  ػا مواج تػ  ي ػ   ػا التت ػا  مػف انت لػت - 2

يؽ شننا شلإ الع ارا ولذلؾ ن نعت ر يائزا  ا يسـ ال واشد العامسا والم هود  اهطتح اليائز هنا الدنلس شلػإ أف هػذا 
الالص أجن ا شف الدنفا ند ا اليائز للدائف المرت ف سؿ مػا نجػب د عػ  لػ   موجػب ش ػد الػرهف و الػد ا نسػوف شنػد يلػوؿ 

إ نـو رعو المزادا ومتإ أو إ اليائز للدائف المرت ف دنن ا يؿ ميؿ هذا الدائف  ػا جمنػا ي وقػ  الدنف المضموف  الرهف إل
ق ؿ المدنفا و موجب اليلوؿ نيؿ اليائز ميؿ الدائف  ا الرهف الذا ل  شلإ الع ارا  نه   اليائز مرت نا لملس ا ومف مـ 

نرجػا شلػإ مػف تل ػإ الملسنػس منػ  سمػا لػو سػاف مػف  أف أنضػا شلإ المدنفا ول  أوننعتطنا اليائز الذا د ا الدنف أف نرجا 
م انضػػاا  يػػائز الع ػػار المرهػػوف   ػػذا الوهػػؼ نلتلػػؼ شػػف الس نػػؿ الالهػػا والضػػامف  أوتل ػػإ اليػػائز الملسنػػس منػػ   ائعػػا 

ا ومػا انيتناطا  ا سون   نر معؤوؿ الهنا شف الدنف  ا مواج س الدائفا إذ هو لـ نتع ػد نيػورا شلػإ لت  مػاا  د عػ 
ذلؾ   و ميلـز  و اء الدنف للدائف المػرت ف  عػ ب الع ػار الػذا تل ػارا  هػ ت  سيػائز للع ػار هػا عػ ب التزامػ   الو ػاء للػدائف. 
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نت دـ شلن   ا انعتن اء مف ممف الع ار  ما  أفلإ هذا الع ارا ساف لليائز شالتن نذ  إجراءات
ذاأدار للدائف المرت ف ااوؿا  انت قنمس الع ار ن تس ا لعداد الدنف عنسوف ذلؾ ع  ا س وا 

نمتناع الدائف المرت ف المانا شف التن نذا اف الممف الناتؤ شف ال نا عنلتص    اليائز 
 1.ااوؿ وه   قد يؿ ميؿ الدائف المرت ف 

ليالس وايدة مف يانت يائز  إنمدنا لـ تتعرض  261/3ونتيظ أف المادة           
ساف اليائز قد تل إ الملسنس شف طرنؽ الاراء ولـ نسف قد د ا الممف  إذار وها يالس ما الع ا
هذر اليالس اائعس الوقوعا ولسف  أفال ائا   اـ  الو اء  دنف الدائف مف ذلؾ الممف والع ب  إلإ

 ع ب  آولنس ذلؾ  ارط  ال اشدة تنط ؽ شلإ سؿ يائز عواء ساف تل إ الملسنس  الاراء 
نا و ضت شف ذلؾ   ف يائز الع ار المرهوف ندلؿ  أـء ساف المد وع مف الممف آلر وعوا

    261/12مف المادة  ااولإ ا طائ س الملزمنف شف الونر المذسورنف  ا اليالس 

التط نر لنتللص مف  إجراءات   ت اعولسف هنا نتعائؿ لماذا ماترا الع ار المرهوف  ن ن وـ 
 الرهف ون نيتاج لليلوؿ ميؿ الدائف المرت ف؟ 

ا مهليس  ا اليلوؿ أ ضؿ مف التط نرن  قد تسوف للماترا الع ار المرهوف أنجنب        
الطونلس المع دةا وذلؾ  مف نسوف ممف الع ار المرهوف معادن ل نمت ا  ينث   ائتاجر لنت اد  

علنا لف ن لت ممن   ا المزاد أسمر مف الممف الذا التـز    إذا  نا الع ار  ا المزاد ال
الماتراا   ذا  رض أف الع ار مرهوف اسمر مف دائفا وساف الممف الذا التـز    الماترا 
ن نس ا إن لو اء الدائف المرت ف ااوؿا ساف للماترا أف ند ا الممف ل ذا الدائف  نو ن  ي  ا 

ته   هناؾ مهليس للدائننف المرت ننف المتملرنف  ا  نا  ونيؿ ميل   ا رهن  ااوؿا ون
الع ارا  لف نهؿ ممن  أسمر مف الممف الذا د ع  الماترا ويؿ    ميؿ الدائف المرت ف 

نعتولا الماترا شلإ الممف الذا د ع ا   سذا  أفااوؿا  لف نهن  ـ ااء مف التوزنا  عد 
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ف المتملرنف شف م اارة التن نذ شلإ الع ار الذا الماترا شملنا الدائننف المرت نننوقؼ 
 أو لإل طاؿااترارا وسذلؾ ل ذا اليلوؿ  ائدة شلإ التط نر إذا ساف ال نا الهادر ل  معرض 

 إ طاؿ السا شنننا شند رجوش   الممف  ا يتممننال ع   يلول  ميؿ الدائف المرت ف ني ؽ ل  
 1ال ع . أوال نا 

 :لممكيا حؽ الحمكؿ كاف ىناؾ نص خاص يقرر إذا-

وتطور أرادها المارع لنظرنس  ؽ ـ شف مرونس 261مف المادة  االنرةتع ر هذر ال  رة       
اليلوؿ ر ـ شدـ تو ر  إلنراداليلوؿا  ظ رت معتجدات سمنرة  تيت ال اب أماـ المارع 

شملنسا أ رز مجاؿ ساف  التسننؼ ال انونا ل ا  اشت رت يلون مف نوع لاص وجد لضرورات
ا النص  ن  شلإ اليلوؿ هو مجاؿ الو اء  التعونضاتا   د تطورت منظومس مف الضرور 

ا  ظ رت واإلها اتالتعونض   عؿ التطور العرنا لليناة وما نتؤ شن  مف سمرة اليوادث 
مما س ضامننف اجتماشننف للمدنف  التعونضا ينث أف دورهـ  هنئات وأالاص اشت روا 

المعؤوؿ يتإ  تيجاررنف شلإ ما نعتي ون  مف تعونض عا هو ضماف يهوؿ المضرو ااعا
ولو شجزت المعؤولنس المدننس شف ذلؾا لسف ضرورات النظاـ العاـ ت تضا مياع س مع ب 

 .الضرر

و التالا ما  تئت تظ ر المعؤولنس المدننس مف جدند سا نتيمؿ الملطئ نتائؤ         
دشو  ضد تضمف ال نئات الجدندة التعونض   عالنس وعرشسا ترجا   أفلطئ ا   عد 

 ر دور آلنس اليلوؿ  ساف وعنلس المارع لمواس س هذر ظالمعؤوؿ شف الضررا وهنا 
ات المادة تممننولذلؾ أهـ منداف أقر  ن  اليلوؿ  نهوص لاهس هو منداف ال 2التطوراتا

را شلإ التوالاا وسذلؾ من  يؽ اليلوؿ ال ي تممنفوال ااضرار تممنفمف  112والمادة  38
ا وسذا ل نئات الضماف انجتماشا  نص وؽ ضماف التعونض شف يوادث المرورلهند
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 ا  خالمؤر  08/08المعدؿ  ال انوف   38/15مف ال انوف  51والمادة  47/3المادة 
 من  نمسف ل نئات الضماف انجتماشا أف تيؿ ميؿ المهاب أو ذوا  2008/ 23/02

  1 ناء شلإ طل  ـ  ا ر ا دشو  ضد المتع ب  ا اليادث أماـ الج ات الملتهس .ي وق  

  اإلتفاقاالحمكؿ ثانيا:  
و   262نهػػت شلنػػ  المػػادتنف "   Lasubrogation convontionelle"اإلت ػػاقااليلػػوؿ 
الهػورتنف   مػا يلػوؿ  انت ػاؽ مػا الػدائفا ولػو لػـ  أيػدامف ؽ ـ ج  ينث نملذ   263المادة 

ما يلوؿ  انت اؽ ما المدنف ولو لـ نرضإ    الدائف الذا اعتو إ ي     نرضإ    المدنف  وا 

  مع الدا ف باالتفاؽالحمكؿ -1

المػػدنف مػػا  ) نت ػػؽ الػػدائف الػػذا اعػػتو إ ي ػػ  مػػف  نػػر مػػا نلػػاؽ ـ شلػػإ  262تػػنص المػػادة 
هذا الونر شلإ أف نيػؿ ميلػ  ولػو لػـ ن  ػؿ المػدنف ذلػؾ ون نهػ  أف نتػملر هػذا انت ػاؽ شػف 

 (وقت الو اء 
مد  هيس هذا انت اؽ ونن وا لتماـ هذا اليلوؿ  262نتض  مف لتؿ المادة          

ضا  اليلوؿ   رادة الدائف أف نتـ انت اؽ شلإ اليلوؿ وقت الو اء   ذا لـ نهدر مف الدائف ر 
نطالب    اف الو اء ن ضا شلإ الدنفا ومف مـ  ت  أفوقت الو اءا  لف نجدا ن عا للمو ا 

 2ا اليلوؿ شلإ الونر أف نسوف  ومن س رعمنس يتجاجلتا وناترط ألر نعود مرة  أفنمسف 
ملالهس ما تس التارن  م وتا رعمناا واليسمس مف م وت التارن  ها ت ادا التواطؤ  نف  أو

                                                 
1- Jean Jacques Dupeyroux, droit de la sécurité sociale, op, p 122  

جونلنس  5أقر قانوف الضماف انجتماشا ال رنعاا يلوؿ هنئات الضماف شلإ الونر مع ب الضررا  موجب قانوف 
ا وقد اعتمنإ ال انوف  عدـ المعاس  ي وؽ المؤمف ل  اجتماشنا المتعل س  تعونضات تامؿ الضرر المعنوا و 1985

جتماشنا.الرجوع شلإ  عض التا عنف للمؤمف ل  ا اعتمنإالجمالا ا وسذلؾ   
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شلإ دائننف آلرنف ون  أع  نسالمو ا والدائف المو إ ل  مف ت دنـ تارن    هد استعاب 
 1ناترط رضا المدنف  اليلوؿ.

اليلوؿ وهو الذا نملؾ  منائو التالا نجد  ا هذا النوع مف اليلوؿ أف الدائف هو        
ة ات اؽ الدائف اعتو إ ي   مف الونر ونتي ؽ  ا هور  إذاا ؿالموا  س دوف  نرر شلإ اليلو 

نيؿ ميل ا   ذا لـ نسف المو ا  ا يالس مف يانت اليلوؿ ال انوناا  أفما المو ا شلإ 
ذلؾ أف نت ؽ ما الدائف شلإ  إلإوأراد الو اء  دنف  نرر شلإ أف نيؿ ميؿ الدائفا  ع نل  

 اليلوؿ إن أمام  نر م توح للمو ا  لنس  اهذا اليلوؿا ذلؾ اف  اب اليلوؿ ال انون
ا  ؿ نعت ند مف عداد ي    ا منعاد يلول  اإليتؿا والدائف لف نلعر انئا مف هذا اإلت اقا

 .ات ؽ ما المو ا شلإ ذلؾ إذاأو يتإ ق ؿ هذا المنعاد 
 إرادت المدنف طر ا  ا هذا انت اؽ  رضاؤر  نر ضرورا واليلوؿ نتـ  ونر  سما أف       

 ضإ ونتللص مف مطال س الو اء  دنن  ني  هذان ند  ائدة مي  س مف  أف ؿ ر ما شن ا شلإ 
نشلن   وأنعرتعاهت  أسمردائف جدند   نظ رالدائفا  نفا وهذا لما تطوع ملتارا لو اء الد وا 
المو ا  مف ج س نعدا لدمس للمدنف   م ال  يتإ نتمسف مف الو اء ومف ج س  هو دور
 ملس ذلؾ أف نو ا  نر يلول  ميؿ الدائفا ومف أم ؿ المدنف   نعتومؽ لضماف ي   ق   ألر 

 ا ي وق  ق ؿ الماتراا ونجب أف  االنرنيؿ ميؿ هذا  أفالماترا  الممف لل ائا شلإ 
شف الدنفا  مف ند ا دنن  اللاص ن نمسن   أجن نانسوف الذا ندشا اليلوؿ مف الونر أا 

   2نيتؤ  اليلوؿ.  أف
 الحمكؿ باالتفاؽ مع المديف: -2

ن ا اليلوؿ  انت اؽ ما المدنف ينث نت ؽ المدنف ما الونر شلإ أف ن رض  م لوا مف       
الماؿ لنو ا    دنف الدائفا ونيؿ ميؿ هذا  ا ي وق ا وهسذا نع ؿ شلإ المدنف أف نجد 

نعت دؿ  الدنف  أفالعنولس التزمس للو اءا وشف طرنؽ اليلوؿ   رادة المدنف نعتطنا هذا 
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ؤجتا أو دننا   وائد أقؿ مف الدنف ااهلا و اروط أ ضؿ شلإ وج  العموـ الياؿ دننا م
نيؿ  أفاقترض مان و إ    الدنف  إذا) ونجوز أنضا للمدنف  263ونهت شلإ ذلؾ المادة 

نذسر  ا ش د  أفشلإ  نراالعتو إ ي  ا ولو دوف رضا هذا المي رض ميؿ الدائف الذا ا
الو اء ساف مف هذا الماؿ الذا  أف ا الملالهس الماؿ قد لهص للو اءا و  أفال رض 

 اقرض  الدائف الجدند(
 ذا النوع مف انت اؽ ملاطر التواطؤ والوش ضد  اقا الدائننفا  ينمما نسوف للمدنف ول      

معروؼ  تارن  قند رهون ـ وقد  ش ار وايد نسوف التزايـ  نن ـ شدة دائننف مرت ننف شلإ 
آلرهـ ميل   نع ؽ ال اقنف جمنعا لذلؾ تادد    يتؿ  ـا مـ ن وـ و اء اع  إلإنلجم المدنف 

نجب أف نسوف لع د ال رض ولعند الملالهس  -1ال انوف  ا اروط هذا اليلوؿ وها : 
 تارن  ما ت  إنذلؾ  إلم اتتارن  ما ت ا ان  نجب أف نسوف ال رض عا  ا للو اء ون ع نؿ 

المدنف قد نو ا الدائف المت دـ مف مال   فطؤا السؿ من ماا  واليسمس مف ذلؾ منا التوا
العنولس  نت ؽ ما الم رض شلإ ت دنـ تارن  ال رض يتإ  إلإاللاصا مـ نيتاج  عد ذلؾ 

 الدائف المرت ف  إضرارا ااوؿنع ؽ تارن  الو اء لنيؿ  ذلؾ الم رض ميؿ الدائف المرت ف 
 ممؿ هذا التيانؿ نمنا  م وت تارن  ال رض وتارن  الملالهس. أفالماناا  ا ينف 

نذسر  ا ش د ال رض اف الماؿ ملهص لو اء دنف نرند الم رض اليلوؿ ميؿ  أفنجب -2
 المدنف  ن 

الو اء ساف مف هذا الماؿ الذا اقرض  الدائف الجدند  أفأف نذسر  ا الملالهس   -1
    1للمدنف.
ـ نرضإ   ف يلوؿ الم رض ميل   ا ي   نتـ  مجرد ل أوأن  رضا الدائف  إلإونانر 

انت اؽ شلإ ذلؾ ما المدنف سما ع ؽ ال وؿا ولما سانت شملنس اليلوؿ ت تضا تدلؿ 
الدائفا   و ن د أف ن  ؿ الو اء وأف نذسر  ا الملالهس أف  الو اء تـ  ماؿ ال رضا   ن  إذا 
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شلإ ذلؾ  إلج اررف الوعنلس ال انوننس ذاؾا ساف لسؿ مف الم رض والمدن أوا ذن عؿ ه أف أ إ
ا  نتـ  ذلؾ ما ساف الدائف نم ار   ف ق ؿ الدائف العرض واإلنداعشف طرنؽ العرض الي ن ا 

ف أ ار أودع الماؿ شلإ ذمت  ويسـ شلإ ذلؾ  هيس   نتـ اليلوؿ سذلؾ  اإلنداعتـ اليلوؿا وا 
 1 ا هذا الموضا.
 الطبيعة القانكنية لمحمكؿ : ثاناالفرع ال

آلنس اليلوؿ هعو س اف يلوؿ المو ا ميؿ الدائف معنار سما رأننا انت اؿ إف لتسننؼ       
المو اا مـ  إلإات  ود وش  مف الدائف تممننيؽ الدائف ن ع   م ومات  ولهائه  وتوا ع  و 

ان ضاء اليؽ  أع ابإف هذا اليلوؿ ن نسوف إن  و اء المو ا   ذا اليؽا والو اء ع ب مف 
ا   ذا ساف المو ا قد و إ للدائف ي     د ان ضإ هذا اليؽا  سنؼ أع ا   ؿ هو أهـ 

 سنؼ نن ضا اليؽ ون  إ  االمو ا  ن  إ  انت ال  إلإنن ضا اليؽ  الو اء وما ذلؾ ننت ؿ 
 آف وايد؟  ا
اعتن اء الدائف  إلإاليلوؿ هو نوع مف الو اء نؤدا  عض ال    أف الو اء ما ونر        

ي   ويلوؿ الونر المو ا ميل   ا رجوش  شلإ المدنفا  الو اء ما اليلوؿ نظاـ قانونا 

س المدنف ق ؿ مان ضاء الدنفا و التالا  راءة ذ مرسبا   و  النع س للدائف و اء نترتب شلن 

ميل   االنرالمو ا ولذلؾ نيؿ هذا  إلإائفا وهو  النع س للمدنف ن ؿ اليؽ مف الدائف دال

وما نتهؿ     وما نلي   مف توا ا اتتممنن ا اليؽ الذا ساف ل  ق ؿ المدنفا  ما نس ل  مف 

 2ه ات وما نرد شلن  مف د وع. مف

نجد هناؾ و اء لليؽا  لنسستور ش د الرزاؽ العن ورا ان   التدقنؽ  ا العمدونر  ال     

مف  إلإا   ما ان  نوجد و اء لليؽ   ن  نن ضا  النع س ااهلاولسف لـ ن ـ    المدنف 
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اعتو ار وهو الدائفا و ما أف المدنف لنس هو الذا قاـ  الو اء ن  إ اليؽ  ا ذمت  ولسف 

اعترداد لدائف آلر يؿ ميؿ الدائف ااهلا وهو ذلؾ المو ا الذا و إ اليؽ ولسف نرند 

 ن ودر  اليلوؿ لنسعب امتنازا ونت اد  مزايمس الدائننف اآللرنف .

 تشابو الحمكؿ مع حكالة الحؽ أكال: 
 إلإأف الو اء ما اليلوؿ  ما ان  نن ؿ اليؽ ن ع  مف الدائف  العن ورا ونر  الدستور       

ما هناؾ التتؼ  نن ما نوضي   ا  أف إن االمو اا   ن  ن ترب سمنرا مف يوالس اليؽ
      1:نلا
يوالس اليؽ ن هد   ا المضار س  أفاقتهادنس ذلؾ  اع ابنتمنز اليلوؿ شف اليووالس  - 

وانعت ادة مف ال ارؽ  نف قنمس الدنف الي ن نس وما نؤد  إلإ الدائف ممنا ل ا ولذلؾ ترد 
نعت ر الو اء ما اليلوؿ لدمس ومعاشدة اليولس  ال ا شلإ دنوف لـ نعتيؽ أداؤها  عدا  ننما 

 النع س للمدنف الذا نيهؿ شلإ م لس مف اجؿ  آوعواء  النع س للدائف الذا اعتو إ ي   
 عد ذلؾا ولسف مف الورنب  وأالو اء ا ون نتهور وقوع اليلوؿ إن شند اعتي اؽ الدنف 

 مع ؟ وألـ نسف ملزما    شن   إفوجود مف نعدد دنف  نرر  دوف م ا ؿ لاهس 
نتعلؽ  ع د أهلا موجود مع  ا  أف يوالس اليؽ  نا ي ن ا Gauthierونر  ال  ن        

الطر اف م دئنا إلإ  ان دؼ مف لتل  سا  و ش ارة شف وعنلأما اليلوؿ   نف الدائف والمدنفا
  2هذا المدنف. تجار التعاقد إن اءتيرنر الدائف تجار مدنن  ال دنـا  اامر الرئنعا هو 

 تيلنؿ الواقا   ف اليلوؿ ن نللو مف  أف اإلاساؿنر  ال  ن نف رن ار و تننوؿ  ا هذا      
 ما ن دم   اامواؿالمضار س والر   إذا ساف ات اقنا  الو اء ما اليلوؿ نعاشد شلإ توظنؼ 

                                                 
وهؼ لليلوؿ هو ان  يوالس يؽ ذات ط نعس لاهػسا ذلػؾ نف اليلػوؿ  أ ضؿأف   ripert et blaniolونر  ال  ن اف  - 1

ت تضػا تللػا الػدائف للمػو ا الػذا و ػار ي ػ  دشػوار  إج ارنسول د أقر ال    الرومانا  وه   يوالس  اليووالسمف  أهتمنيدر 
ا أوهػػا  ا  موضػػ  اليووالػػسونتجلػػإ  التػػالا معنػػإ المػػو ا ذات اليػػؽ مػػا عػػائر توا عػػ   إلػػإتجػػار المػػدنفا  سػػاف اليلػػوؿ نن ػػؿ 
  11جاؾ اليسنـا مرجا عا ؽا ص 

2
 -  Antoine-Auguste Gauthier, op, p 21 
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لـ  إذاللمو ا مف  وائد وضمانات ما تس وقلما ني دـ الص  رنب شف الدنف شلإ و ائ  
 إلإالداشا  أفللتطور التارنلا نظ ر   اعتنادانضمف  عمل  هذا مهليس م مسا ول ذا 

المو ا ر ـ معارضس  إلإن ؿ يؽ الدائف  إلإهو الياجس  اليووالسوجود اليلوؿ وتمنزر شف 
سآلنس  اليووالسو  نص ال انوفا   رز اليلوؿ شلإ يعاب أما المدنف  لدائفا  مجرد انت اؽا

 1مرنس لتي نؽ هذر الوانس.
اليلوؿ ن تعد سمنرا شف  ؼد مف ه ا هذر الن طس نرد ال  ن  ش د الرزاؽ العن ورا  -     

ال دؼ الر يا لليوالسا  المو ا  ا اليلوؿ هو شادة هدنؽ نت دـ لو اء دنف هدن   لنن ذر 
المو ا  أرادشند نعاررا لو  إنمف مطال س الدائف المليسا مـ نتر ؽ     ت نرجا شلن  

ؽا  ناترا ذلؾ لنس الو اء ما اليلوؿا  ؿ يوالس الي إلإالمضار س والر  ا لساف ع نل  
اليؽ مف الدائف ونرجا    م اارة شلإ المدنفا ولسف المو ا  ا اليلوؿ  ن ن وا سع ا  ؿ 

ذان دـ معونس نعدن ا الهدنؽ للهدنؽا  ن نرند سع ا ور    مف المؤسد أن  ن نرند تعرنض  وا 
 يتإ اتتممننن ع  للعارةا ومف مـ   و نيؿ ميؿ الدائف   ا ي    ما ل ذا اليؽ مف 

ومؽ جدو  الرجوع شلإ المدنفا شلإ ان  ن نطالب  ا الرجوع شلإ المدنف إن  م دار ما نعت
العملا مف  الورضقنمس الدنف وهذا هو  مف لو ساف هذا الم دار اقؿ يتإلو اء الدنف  أد 

نزاؿ  نلتـز  الدنف   و ن أفيتإ لو ساف المو ا ملزما  الو اء   د ق ؿ مف ال دانس  االيلوؿ
نعت ر  نعاا  اليووالسالن ؿ  طرنؽ »  Demolombeا ما قال  ال  ن  ذالهدنؽا وه ا موقؼ 

  و ش د ت ادلا ن هد طر ار المضار سا وأما اليلوؿ ن هد    العطؼ والمعاميسا  ينث أف 
 2«تجنب اللعارة إلإالسعبا إنما ن دؼ   ط  إلإالذا ند ا دنف هدن   ن نععإ 

نف اليؽ لـ  إما مف ناترا ي ا ناترن  شادة  مقؿ قنمت   الحّكالة هذا شلإ لتؼ       
ما ،نيؿ اجؿ الو اء    نف اعتن اء اليؽ تينط    هعو ات قو لت  الملاطرة  ا  وا 

مواج ت ا  ل ض قنمس اليؽا ونرجا المياؿ ل   عد ذلؾ شلإ المدنف  سؿ قنمس اليؽا 
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 أو المياؿ ل  هنا مضارب  ع در ه  س ن توا   ا سع ا  ا م ا ؿ ما نتر ص    مف وقت 
    1ما نواج   مف ملاطرة نعتن اء اليؽ.

نجب تي ؽ رضاء الدائف وتوا ر أهلنس التهرؼا سما ن نن ضا انلتزاـ  اليووالس ا  -     
مدنف أو ق  ؿ الونر إن إذا ق ل ا نا ذة ق  ؿ ال اليووالس نما  نف المدنف والمينؿا ون تسوف 

أما اليلوؿ ا اؤرالمدنف أو أشلف   اا سما أف يوالس اليؽ  ال ا ما تتناوؿ ي ا لـ نعتيؽ أد
  مهلنسال انوناا ما انست اء  أو نمسف أف نتي ؽ  ونر رضا الدائفا سما  ا اليلوؿ اإلت اقا 

ش  إن شلإ يؽ اعتيؽ و ن نتهور وقتل ا الو اءا ون نعتلـز اليلوؿ ق وؿ المدنف   ا سما 
   2.أداؤر
ؿ إن إذا ساف قد و إ المو ا شلإ المدنف  ا اليلو  ن نمسف رجوع اآلمارمف ينث  -     

 المينؿ. إلإ اليووالسنرجا شلإ المدنف ق ؿ تمدنس ممف  أف للمياؿ ل   اليووالسا أما الدنف  عت
قد ان ضإا  آواليؽ  نر موجود وقت الو اء سمف ساف  اطت  أفت نف  إذا ا اليلوؿ  -     

  ف الدائف ن نجب شلن  الضمافا والمو ا ن نرجا إن  دشو   نر المعتردا والعسس 
ف ت نف انعداـ اليؽ المياؿ    اليووالسنضمف المينؿ وجود اليؽ للمياؿ ل  وقت   أمناءا وا 

ال وائد مف نـو الد ا  الععر  فالمياؿ ل  ي   م إلإا التزاـ المينؿ  مف نرد اليووالسانع اد 
  3متعلؽ   ذا اليؽ. إجراءال انوناا ما المهارنؼ التا أن   ا شلإ أا 

  ذا ااتر   اليووالس ا اليلوؿ ن نرجا المو ا إن  م دار ما د ع   عت للمدنفا أما  -    
 مف قنمت  ساف ل  الرجوع شلإ المدنف  سامؿ ي  .  مقؿالمياؿ ل  اليؽ 

الجزئنس  اليووالس ا اليلوؿ الدائف م دـ شلإ المو ا  ا يالس الو اء الجزئاا وأما  ا  -   
 4 نعتوا المينؿ والمياؿ ل   ا الرجوع شلإ المدنف .

                                                 
 705ا مرجا عا ؽ ص  ـانلتزا أيساـايمد ش د الرزاؽ العن وراا - 1
 43إ راهنـ المنجاا مرجا عا ؽا ص - 2
   32 ظر إ راهنـ المنجا ا مرجا عا ؽا صناو   359ش د المنعـ ال دراواا مرجا عا ؽا ص  - 3
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نا أف ا ون نعتطإلن المياؿ ل  لنس ل  إن دشو  وايدةا ها دشو  اليؽ الذا انت ؿ -   
ا إلن نرجا شلإ المدنف  ونرهاا أما المو ا ما اليلوؿ  ل  دشونافا دشو  اليؽ الذا انت ؿ 

  1 ت ع ب. مراءاإل أومـ الدشو  الالهنس الناائس شف الو اء ومهدرها الوسالس أو ال ضالس 
الدائف  ا الو اء ما اليلوؿ نعتو ا ي   مف ينث ااهؿا ون ن هد  ا ااعاس ن ل  -    
نما قاـ     إلإ  نررا ولسف هذا اننت اؿ نتـ  ا مواج س المدنف الذا لـ ن ـ  الو اء  ن ع ا وا 

 نررا عواء  م ا ؿ أو  دوف  إلإالونر  دن من ا وأما الدائف  ا يوالس اليؽ هو نن ؿ اليؽ 
 2م ا ؿا ون نعتو ن .

 التطكر الفقيا كالقانكنا لمحمكؿ  ثانيا: 

 ا  دانس تيلنؿ الط نعس ال انوننس لليلوؿا شند ظ وررا اشت رر ال   اء و اء لليؽ  -    
ف وجد  نر مو ا  3اانعتمناءوان ضاء ل  مف ينث ااهؿا وانت ان ل  شلإ ع نؿ  وا 
ضمانات للدنف ال دنـ  اشت ارر   ااهؿ نرجا  دشو  الهنس لاهس   ا  ت توا ا ون

اءا نشت ارات واقعنس وقانوننس ظ ر الو اء ما اليلوؿ  ا ا واعتمنؽ ـ ج  259ا من ضنا
ا وذلؾ ؽ ـ ج 261يانت يددها ال انوف يهرا وان  اعتمناء ن نجوز التوعا  ن  مادة 

                                                 
 705ا مرجا عا ؽ ص  ـانلتزا أيساـايمد ش د الرزاؽ العن وراا  - 1
  707المنجاا مرجا عا ؽا ص  إ راهنـ - 1
وقد ت نت  عض التارنعات الم ارنس  ا مريلس مف مرايؿ تطورها نظرنس  يوالس اليؽ  دؿ اليلوؿ الممنوح للمؤمفا  - 2

قد ت نإ توج ات ال انوف و  2584نظرا ننعداـ أعاس قانونا لرجوع المؤمفا ومف هذر التارنعات ال انوف السندا المادة 
 Jean-Marie ر ـ أف    اء آلرنف ممؿ،  Balthazard-Marie Émérigonال رنعاا ومف رواد هذا التوج  آنذاؾ ال  نس 

Pardessus     ًHyppolyte Alphonse Quénaul  لعر ااء شندما تـ عداد ناالنر الذا قاؿ :  ما أف المدنف لـ  ىذا
  ا أنظر :من  يلوؿ للونر المو ا اإلنهاؼدنن   مف 

    - - Xavier Mondor , op , p 16 , b.-m. Emérigon, ., Traite des assurances et des contrats a la grosse 

https://goo.gl/ZIq4 note 12, p. 416, en ligne : archive.org ,nouvelle éditio, 1886   

ش ػد المػنعـ ال ػدراوا مػف أف الو ػاء مػا اليلػوؿ ا  نػ  و ػاء لسػف لػـ ن ػـ  ػ  المػدنفا  ػ ذا وجػد  ااعػتاذ إلنػ هذا مػا ذهػب  - 3
و اء نن ضا الدنف  النع س للدائفاػ ومف ينث إف المدنف  لـ ن ـ   ذا الو اء  ػؿ قػاـ  ػ  المػو ا ن  ػإ ملزمػا  الػدنف ولسػف  ػا 

سػذلؾ  ػا هػذا التوجػ  أنظػر  واااػا نوعػؼا يوالػس اليػؽ و  352مواج س المو ا.ا ش د المنعـ ال دراواا مرجا عا ؽا ص 
  66ا ص 1984 ا ال انوف المدنا الجزائراا ماجعتنر  ا الع ود والمعؤولنسا جامعس الجزائرا 

https://goo.gl/ZIq4
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مت هذا انعتمناء  ا  اب ان ضاء انلتزاـا وسذلؾ  عؿ المارع ظاف جؿ ال واننف ن
المو ا  الر ـ مف  إلإالجزائراا و رر ال    ال رنعا  ا  دانس اامر أف انت اؿ اليؽ 

ن أعاس ل  مف الواقاا ان  مف  ايتراض قانكناالدائف هو ميض  إلإان ضائ   النع س 
 2وا ؽ ال عض اآللران ا ينف لـ   1آف وايداالهعب التو نؽ  نف ان ضاء اليؽ و  اؤر  ا 

شملنس تتيدد  ا ضماف اعترداد ما د ع   تاشت ارا إلإشلإ هذا الرأا و رر هذا اننت اؿ 
الدائف دوف مزايمس دائنا المدنفا وورد هذا التوج   ا ال    المهرا ينث  إلإالونر 

 دت نظرنس ان تراض تي نلل انوف المدنا المهرا   ينث  ا اإلنضاينسوضيت المذسرة 
اليلوؿ هو و اء ترتب شلن   راءة ذمس  ا هلس الدائف  المدنفا  » أفال انوناا  اشت رت 

ا  اليووالسوها تتممؿ  ا هورة اعتلتؼ شلإ اليؽ  ا هلس المدنف  المو ا نتاا   ما 
هذا  ولسف الدنف  ا اليلوؿ ن  إ قائما  عد الو اء دوف أف نعت دؿ    دنف جدند ون نعت ر

 3.«مجرد ا تراض  ؿ هو ي ن س واقعس

 تونػػػرات الينػػػاة وتطػػػور الع ػػػود وتاػػػا س اا ناػػػ د تيػػػوؿ لجػػػوهر اليلػػػوؿ سعمػػػؿ مػػػف  -       
شمػؿ ن توػا  ػ  المػو ا لدمػس لمهػليت  اللاهػس ن مهػليس  إلػإأشماؿ الهداقس والمجاملسا 

 إلػإالمدنفا  عنف المو ا ت ا شلإ ضػمانات الػدنف وتوا عػ  وشلػإ مرت ػس هػذا الػدائف للوهػوؿ 
هنػاؾ قػػرض  أويمانػس ش ػػار مرهػوف مػػف التن نػذ شلنػػ ا  أومرت ػس مت دمػػس  أمػػاتي ػػؽ لػ   أهػداؼ

الػػػػذا تػػػػـ عػػػػدادر ونػػػػورد هػػػػذر اليػػػػانت عػػػػني ؽ  وائػػػػد ولػػػػو اشت ػػػػرت منل ضػػػػس  النعػػػػ س للػػػػدنف 
 :ما نلا التهار  ا 

                                                 
 279ا مرجا عا ؽ ص واإلم اتشند ععند ععد ش د العتـ ا أيساـ انلتزاـ  إلن ـسونف وسا تاف ا ماار - 1
ر الػػػدستور ش ػػػد اليػػػا ت ػػػر واف انشت ػػػارات العملنػػػس تول ػػػت شلػػػإ الهػػػناشس ال انوننػػػس ا واشت ػػػ تننػػػوؿ ورن ػػػارا  ينػػػث اش- 2

هناؾ ا  ا  نف مف نو ا  دنف الونر و نف مف ن ـو  عمؿ لمهليس الونرا  ت نجوز أف ننسػر شلػإ المػو ا  فيجازاا إلإ أ
نسوف المو ا ضينس ي    ا التمعؾ  ما أدار لهال  المدنفا و ذلؾ ساف اليلوؿ وعنلس نمنا   ا المارع ج د المعتطاع أف 

   703ا مرجا عا ؽ  هامش ص ـانلتزا أيساـظر أيمد شند الرزاؽ العن وراا  نأ  ععن   ا اللنر.
  704ا مرجا عا ؽ ا هامش  ص ـانلتزا أيساـايمد ش د الرزاؽ العن وراا  - 3
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نمػػا نعػػعإ  إلػػإإف الػدائف المتػػملر  ػػا المرت ػس ن نعػػعإ  -       و ػاء الػػدنف لدمػػس للمػدنفا وا 
تي نؽ مهليت  اللاهس  يمانس ي   مف الزواؿا إذا ن ػذ الػدائف المت ػدـ شلنػ ا شلػإ مػاؿ  إلإ

داد الػدنف لػنس التل نػؼ شلػإ المػدنف مػف دائػف عػ إلإالمدنف  ا وقت  نر مناعبا  ال اشث 
نما  يتػإ نعػتو ا هػذا الػدائف المػو ا ي ػ   ااعػعاروقػت ترت ػا  نػ   انتظارمتادد وميضنؽا وا 

 هو سذلؾ.

 إلػإاعػت  اء الع ػار تد عػ   إلػإون س الااء لماترا ش ار مم ػؿ  ػالرهوفا  ر  ػس الماػترا  -
ا  ت ن هػد   ػذا الو ػاء تي نػؽ مهػليس    ا المرت سالتالننف ل الدائننف الراهننف إلإو اء ممن  

نمػػا تم نػػت ملسنتػػ  للع ػػار وتهػػ نت  مػػف الرهػػوف  م ػػدار مػػا د عػػ  مػػف دنػػوفا  المػػدنف ال ػػائاا وا 
ي ػوق ـ ويػؿ ميل ػـ ننعػداـ واعت عاد التن نذ شلن  مف الدائننف التالننف  ا المرت س لمػف و ػاهـ 

ا ننل ػػاض قنمػػس ( «ائننف الػػذنف لػػـ نعػػتو وا دنػػون ـأا   نػػس الػػد»)  ػػا التن نػػذ س أونئػػؾمهػػلي
الدائننف اليهوؿ شلػإ جػزء  وأرادارت عت قنمس الع ار  إفالع ار وشدـ اعتوراق  لي  ـا ويتإ 

د عػػ    ضػػؿ مرت تػػ  المت دمػػس شلػػإ   نػػس  سلػػ ا  ػػ ف هػػذا المػػو ا عنعػػترد سػػؿ مػػا أومػػف ي  ػػـ 
 الدائننف.

لػػػوؿ شػػػف طرنػػػؽ ال ػػػرض إن وعػػػنلس قانوننػػػس أم تػػػت و نػػػر  مػػػف أف  الو ػػػاء مػػػا الي-        
مػػالا واقتهػػادا واػػنؾ يػػدث  ػػا  عػػض  ان نػػارالتطػػورات التارنلنػػس أن ػػا جػػاءت للوقانػػس مػػف 

الدوؿا  ع ب ال روض الر ونس المرت عسا وشدـ قدرت المدنننف   ػا شلػإ العػدادا  جػاء المػو ا 
شف طرنؽ ال رض لنعتممر مال    وائد ر ونس أقؿ  سمنر مف عا  ت اا  ورض المػو ا المي ػرض 

نمػػا لػػنس التل نػػؼ شػػف المػػدنف المععػػر والوػػارؽ  ػػا دنػػوف متراسمػػس  عػػ ب ا ل وائػػد الر ونػػسا وا 
مالنػػػس  أزمػػػسمػػػف   ائػػػ  راسػػػدا ومعرضػػػا للتضػػػلـ   عػػػؿ  أ ضػػػؿاعػػػتممار مػػػاؿ نػػػدر شلنػػػ   وائػػػد 

مساتػػب  أوالدولػػس شػػف طرنػػؽ  نػػوؾ  أولػػواص  إ ػػراد أمػػامرت  ػػسا وقػػد سػػاف ن ػػـو   ػػذا ال ػػرض 
  1.مف أجؿ عداد الدنف انقتراضأنامت ل ذا الورضا  المن ا ااوؿ لليلوؿ هو 

                                                 
1
 - Xavier Modor,  op ; p 2 
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الونر الدا ا   دؼ  إلإوا نظاـ النزوؿ شف الدشاو  شإذ  الر ـ مف أف الروماف ا تد       
ت ونس الضماف الضرورا لت دـ التجارة ورواج ا ا وقد  إلإ  ن ـ هد وا  1تو نر الضماف ل ا

ساف ععر ال ائدة  ا  أفعد  وؿا  ساف  ا تيسـ الدوؿ  ا ععر ال ائدة تممنر شلإ تطور اليل
ا 1601% عنس 6 إلإقاـ هنرا الرا ا  تل نض ا  1575% عنس 8ش د اارؿ التاعا 

 إلإ ا ورض ت عنؿ انقتهاد وتنمنت ا  ينث نتؤ شف هذا التل نض تممر المدنننف الذنف ععو 
دنوف جدندة لتعت ادة مف التل نضا ولـ  إلإتيونؿ دنون ـ ال دنمس ذات ال ائدة المرت عس 

جدوا مف ن رض ـ  دوف ضمانات التا سانت منعدمس  ع ب م ل ـ  دنوف قدنمسا ولـ توجد ن
 الم رضنف  طرنؽ اليلوؿا إلإوعنلس لللروج مف الماسؿ إن تيونؿ ضمانات الدنوف ال دنمس 

                                                 
مف ال ػانوف العر ػا لتولػوز نظػاـ النػزوؿ شػف الػدشاو  الم نػدة للونػر ا المعػروؼ  ػا ال ػانوف الرومػاناا  18أقرت المادة - 1

ينث ألزمت الدائف الػذا اعػتو إ ي ػ  مػف الس نػؿ  التنػازؿ لػ  شػف ي وقػ  ودشاونػ   ػا مواج ػس المػدنف  م تضػإ ات ػاؽ ن ػـر 
 ا ال انوف اليدنثا سمػا نهػت المػادة  اإلت اقانممؿ يجر ااعاس لليلوؿ  وهو ما نن ما )الدائف والس نؿ( وقت د ا الدنفا 

مػػف يهػػت   ػػا الػػدنف نيػػؿ ميػػؿ الػػدائف   ػػوة ال ػػانوف  ػػا  أسمػػر رنتػػانا شلػػإ اف الس نػػؿ الػػذا د ػػا  إلقلػػنـمػػف العر ػػا  194
  سػػرة اليلػػوؿ  ػػا سػػؿ  االػػذلليلػػوؿ ال ػػانونا مػػف هنػػا  ػػدأ  ااعػػاسالرجػػوع شلػػإ اػػرسائ   ػػا الضػػماف وهػػو مػػا نممػػؿ يجػػر 
مػػف العدالػػسا هػػذا الم ػػدأ الػػذا ت نػػار    ػػاء وماػػرشا ال ػػانوف  أعػػاسال ػػروض التػػا تضػػاش ت   عػػؿ التطػػور انقتهػػادا شلػػإ 

 .ال رنعا اليدنث 
الػذا قػاؿ شنػد   Bigot de prémenueuتػـ تجعػند م ػدأ اليلػوؿ وسػاف مػف رواد هػؤونء  1804و هػدور قػانوف نػا لنوف 

شنػ  سالس نػؿ والمتضػامف  أوأف المدنف الملػـز  الػدنف مػا المػدنف »س اللاص  اليلوؿ ال انوف نعاروع اللجنس التارنم  إشدادر
لـ نطل وا اليلوؿ شنػد الو ػاء  الػدنفا إن ػـ أهػياب يػؽ  نػ ا  ػت نمسػف للػدائف   من ـإف العدالس تم إ انيتجاج شلإ هؤونء 

اليلػوؿ لػنس  »اذ ن ػوؿ  Demolobeوسػذلؾ مػن ـ ال  نػ   «»الذا ق ض دنن ا و المدنف الذا وجد العند ر ػض هػذا اليػوؿ
ومػف أيسػاـ الميػاسـ ألػذت ميسمػس  ال انوف ال يػت إنػ  العدالػسا تلػؾ العدالػس النا عػس التػا ت نػد الػ عض  ون تضػر  ػاآللرنفا

المػدنف المتضػامفا  أومف ؽ ـ ؼ التا نهت شلإ اليلوؿ   وة ال ػانوف لهػال  الس نػؿ  1251/3لنوف  ت عنر واعا للمادة 
هػذا الت عػنر لل ػانوف المطػا ؽ للمنطػؽ والعدالػس نت ػؽ أنضػا مػا ااشػراؼ الراعػلس وروح تاػرنعنا اليػدنث الػذا نرنػد »  ول ا )
شنػدما نعػتو ا الونػر اػروط  »( ومف قرارات ميسمػس الػن ض ال رنعػنس )«الير نس وانقتراب مف ي ن س اااناء  ساراا إهماؿ

المنجػػاا  إ ػػراهنـ(ا «شلنػػ   يجػس أف المػػدنف م لػػس وأف اليلػػوؿ  ػػا م نػػد لػػ  إنسػػارراليلػوؿ الم ػػررة   ػػوة ال ػػانوف ا  ػػت نمسػػف 
 ا وانظر : 30رجا عا ؽ ا ص ا ميمود ش د الريماف ميمدا م58مرجا عا ؽا ص 

- Antoine-Auguste Gauthier, op, p 7 
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 دنون ـ  ونس انيت اظ  اتو  ن إن  موا  س الدائفا الذنف تانارع يلو ولـ نسف ال انوف ال رنعا 
يلوؿ  موا  س المدنف ولنس    نجاد 1609 ائدة المرت عسا  مهدر هنرا الرا ا مرعـو  ععر ال

 الدائفا وم ت هذا المرعـو  رلماف  ارنس آنذاؾ وعمار قرار اليلوؿ. 

لتل نض  ا«الر ونس» ال ائدة ععر للدوؿ شندما ترند تل نض ااممؿاليؿ  هووساف      
اس وتسالنؼ اليناةا ما عف قواننف لعداد الدنوف ق ؿ والت لنؿ مف ن  ات المعن اإلنتاجتسل س 

وضمانات تتن  ل ـ العداد  جاء اليلوؿ  امواؿيلوؿ اجل ا مما نتؤ شن  انعداـ المدنننف 
 من  الم رضنف الجدد ن س ضمانات الدنف المو إ    للدائننف ال دامإ وهو  اامرلمعالجس 

 1ا  ا  رنعا. 1935 أستو ر 30مف قانوف  6ما نهت شلن  المادة 

تطورات قانوننس  لـ نعد مرت طا  دنف ذو أهؿ وايد   ا هذا العهر وقد ا د اليلوؿ      
وهدؼ وايدا  ؿ يتإ مف عدد دنن  اللاص و ا ن س الوقت وجد مف ن ا شلن  الع ئ 

ممؿ يلوؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل   ا الرجوع   الن ائا للدنفا   د تـ اإلقرار  اليلوؿ لهالي
وهو موضوع دراعتنا الذا عن هل   ا الم يث ال ادـا ونانر  اشلإ الونر مع ب ااضرار

إلإ أف نظرنس الو اء ما اليلوؿ  ا  رنعا قد ا دت تعدنت جذرنا شند هدور آلر تعدنؿ 
ويذ ت  2016 ن را  10المؤرخ  ا  2016-131لل انوف المدنا ال رنعا الهادر  اامر 

ا   عد أف ساف اليلوؿ ال انونا ن 1346ال دنمس ن ائنا ويلت ميل ا المادة  1151المادة 
نسوف إن االاص يددت ـ المادة العا  س يهراا نسوف و اؤهـ  ا دنف مويد المهدر 

ن ـ ويدة الدنف  وال دؼا أه   اليلوؿ نمسف أف نسوف اا الص ل  مهليس ماروشس ون

                                                 
  37ا ص ميمود ش د الريماف ميمدا مرجا عا ؽ  - 1
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ما وجود مدنف ن ا شلن  الع ئ الن ائا للدنفا ممؿ يالس المؤمف  امهدر وال دؼ ا ال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1الدا ا لتعونض ع    الونر الطرؼ المالث.

 بسبب شرط الحمكؿ تمميفاختالؿ تكازف  قد ال :الثانا المبحث       
نيهر   ط ل د ا د اليلوؿ تطورات م مس    نس وقضائنسا   عد أف ساف اليلوؿ مي         

 ا دنف  مف مهدر وايد  التزاـ    شدة أالاص نيو الدائفا وقاـ ايدهـ  و ائ  مـ نرجا 
شلإ اآللرنف  اليلوؿا أ رزت التطورات انقتهادنس معامتت ن نوجد  ن ا دنف وايد نلتـز 

ا ممؿ قانوننس ملتل سا ولسف هد  ا وايد   شدة أالاصا  ؿ شدة دنوف ناتجس مف مهادر 
عؿ الونرا   ن  ننتؤ لدننا ف شلإ ااضرارا   ذا أهنب المؤمف ل   ضرر ناتؤ شف  التممن
ملتل نف  ا مهدرهما وط نعت ماا  ااوؿ دنف المؤمف وهو تعونض التممنف ومهدرر  دنناف

ش د التممنفا وأما دنف المعؤوؿ هو تعونض المعؤولنس المدننس ومهدرر ال انوفا ولسف هدؼ 
  2الضرر الذا ليؽ  المؤمف ل  المضرور. الدنننف وايد وهو ج ر

                                                 
1

وقد هدرت أيساـ مف ميسمس الن ض ال رنعنس تنص هرايس شلإ إمساننس يلوؿ المو ا الذا د ا دنن  الالها  ا -- 
أينانا  ق ؿ تعدنؿ ال انوف المدنا ال رنعاا ميسمس الن ض ايسماها وأععتيالس وجود مدنف نتيمؿ الع ئ الن ائا للدنف 

 :نلا  اشت ارر يلون ات اقنا ومف أيسام ا ما 1-1250 اشت ارر يلون قانونناا وأينانا شلإ المادة  3-1251شلإ المادة 

-)) il resulted larticle 1250  du code civil que celui qui s acquitte d une dette qui lui est personnelle peut 

néanmoins prétendre bénéficier d une subrogation conventionnelle sil a par son paiement et du fait de 

cette subrogation , libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de 

la dette (( bull civ , 257 RTD civ 1
er
 22 juillet 1987 ,dalloz.fr, 20/04/2013   

 
تػاجر معػيو س  نعػتطا ػد ا سم نػانت لػـ  أقعػاطمف المعتجدات  تممنف انئتمافا وهو قناـ المؤمف م ا ػؿ   ظ رتوقد  - 2

نتيمػػؿ ش ئػػ  الن ػػائا تػػـ  أفالػػذا و ػػإ الػػدنف ن نجػػب  أفقاشػدة  أعػػاسد ػػا قػػرض لػػـ نػػردر هػػاي  ا وشلػػإ  أوشلنػ  د ع ػػاا 
 ػػػا انلتػػػزاـ  إقػػػراررالم تػػػرضا ون ػػػس الاػػػاء تػػػـ  أوللمػػػؤمف  ػػػاليلوؿ ميػػػؿ المػػػدنف للرجػػػوع شلػػػإ المعػػػيوب شلنػػػ   اإلقػػػرار

 ا ػا هػذ إناػائناالتضامما ممؿ انلتزاـ  د ا الن  س  ػا  رنعػاا وسػذلؾ   ػا مجػاؿ المعػؤولنس الم ننػسا وقػد سػاف لل ضػاء دور 
 نػؽ النظرنػس العامػس لليلػوؿ  ػا ال ػانوف المػدناا لمعػاننر ملتل ػس ووعػا مػف نطػاؽ اليلػوؿ ال ػانونا الهددا ينث ألضا تط

 .شنهرنف ضرورننف للعماح  اليلوؿ لنامؿ  روضا ملتل سا  لـ تعد ويدة الدنف وتعدد الملزمنف   
ن أسمرا واعت دؿ ال ضاء العنهػرنف  نوجد  ن ا ملتـز ويند  الدنف أووقد ق ؿ ال ضاء  اليلوؿ  ا  روض تتعدد  ن ا الدنوف 

المدنف الن ائا ا وأف نسوف هذا الو ػاء م رئػا ل ػذا المػدنفا   نر الماضننف  عنهرنف آلرنف هماا أف نسوف الو اء هادرا مف
رجػػوع التػػاجر الػػذا عػػدد الضػػرن س  نػػر الم ااػػرة شلػػإ المػػدنف الن ػػائا   ػػاا وسػػذا رجػػوع الوسنػػؿ  العمولػػس  إقػػرارو التػػالا تػػـ 
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وشلإ شسس العتقس  نف الس نؿ والمدنف  الدنف مهدرر وايد وهد   وايدا إف ال ضاء       
ومف  عدر التارنا تجاوز انلتزاـ الير ا   اشدة الو اء ما اليلوؿا وياوؿ مواس س هذر 

ا المعؤوؿا  عد تردد طونؿرجوع شلإ المعتجدات  مقر يلوؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل   ا ال
نوف ومف  عد ذلؾ تـ إقرار هذا اليلوؿ اللاص  نهوص مضمنس  ا التارنا ومن ا قا

 ضمنا  ا ومائؽ تممنف جزائرنس.ا إن أن  سذلؾ نجد ارط يلوؿ المؤمف مي 07-95التممنف 

  دو ما أف اليلوؿ ن ترف  الو اء  ما هو تسننؼ ارط اليلوؿ شند ورودر مع  ا  ا ش       
هؿ نيعدور يلون قانوننا أـ ات اقنا؟ا سما إف آلنس اليلوؿ التممنف؟ا و التالا  ا يالس إشمال ا 

تلدـ   وة مهليس ارسس التممنفا   ذر االنرة شند د ا التعونضا قد و ت دننا الهنا 
و التالا نطرح إاساؿ  ا مد  ال  وؿ قانونا  اعترجاع المؤمف للتعونض المد وع  لاص   اا

 .مؤمف ل  مف الونر ميع وب الضررلل

ب الضرر التنهؿ مف ع و شدـ العماح للونر مي  ن  ؿ  نتنجس م ادها ا تيلنؿ أولا        
 اف المعؤولنس المدننس مف النظاـ العاـا واج    تعونض الضرر  ع ب وجود ش د التممنفا

يهانس للمعؤوؿ الطرؼ إف ايتناط المؤمف ل  ضينس الضرر  ع در للتممنف ن ن دـ و التالا 
ا هؿ المؤمف أـ المؤمف ل ؟ أن ياع س المعؤوؿ شف الضررأولإ  م ا ولذلؾ مف هوالمالث

نجد  ا إشطاء هذا اليؽ للمؤمف يهول  شلإ مزنس م رطس شلإ يعاب مهليس المؤمف ل  

                                                                                                                                                         

المعدد للرعـو الجمرسنس شلإ مالؾ ال ضاشس المدنف الي ن ا   اا و ا هذا الهدد ش ر ال  ن   ورتالا شف الػدور الضػرورا 
ا وأف ت نننػا مسػتمت وقػت هػدورر ن نمسػف إنجػازرا  إلنػ نعتينؿ الوهوؿ  هدؼإف النوص شلإ سؿ ااء  »نلا  لل ضاء  ما

عػػػرض لل ضػػػاءا وطائ ػػس ألػػػر  مػػف اااػػػناء تورسػػت  الضػػػرورة لعػػػلطاف  ػػملؼ معػػػملس  نػػر متوقعػػػس و نػػر منهػػػوص شلن ػػا ت
أعاعػنس  م ػادئالعرؼا ول يػث ال   ػاءا ولت ػدنر ال ضػاةا إف شمػؿ الماػرع ننيهػر  ػا وضػا قواشػد شامػس لل ػانوف تتضػمف 

 نػؽ هػػذر ت هػنؿ المعػائؿ التػا نمسػف أف تناػػم  ػا سػؿ موضػوع ون ػا شلػػإ ال اضػا وال  نػ  تط إلػػإولػنس النػزوؿ  نػؤمف   ػاا
     88ا ص ا ميمود ش د الريماف ميمدا مرجا عا ؽ  «الروح العامس لل واننف إلإال واشد ما ضرورة الن اذ 
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 وهذا هو 1؟ مما نرج  لدننا إمساننس اشت ار ممؿ هذا اناتراط تعع ا نع ب التتؿ ش دنا؟
 ميور دراعتناا الذا عن هل   ا ما نلا:     

 حمكؿ المؤمف كتكييفو القانكنا   :كؿاأل  مطمبال
 اإلشكاليات الناتعة  ف اإلقرار بحمكؿ المؤمف محؿ المؤمف لو :الفرع األكؿ

 أكال: مفيكـ حمكؿ المؤمف
يلوؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل   »جانب مف ال    اليلوؿ  ا التممنف أن   ل د شرؼ         

 ا ي وؽ االنر ودشاوار التا ل  ق ؿ الونر المتع ب  الضررا وشر   جانب آلر  من  
يؽ المؤمف  ا أف نيؿ ميؿ المؤمف ل   ا سا س ي وق  ق ؿ الونرا  عد قنام   عداد قنمس »

اوؿ  ا أن  نتيظ  ا التعرن نف العا  نف نوع مف ال هورا إذ ننت د التعرنؼ ا «التعونض 
أ  ؿ ااتراط د ا المؤمف للتعونض ق ؿ إشمال  لليلوؿا أما التعرنؼ المانا لـ ن نف أعاس 

  2د ا المؤمف للتعونض وهو ش د التممنف .
معنار إيتؿ المؤمف الذا و إ  م لت  »اليلوؿ  عالؿ محمد إبراىيـوشرؼ الدستور         

 3.«وؿ شف اليادثالتممنف ميؿ المؤمف ل   ا الرجوع شلإ المعؤ 
أف اليلوؿ ن ا   رضنس تي ؽ اللطر  أحمد  بد الرزاؽ السنيكرمونر  الدستور          

الميدد  ا ش د التممنف  لطم الونر متعمدا أو  نر متعمدا ممؿ اليرنؽ شند يدوم    هماؿ 
 أجن ا و ا تممنف المزروشات  تعمد لهـ المؤمف ل  إتت  اا و التالا نلتار المؤمف ل 
شادة الرجوع شلإ المؤمف  موجب ش د تممنف ا رم  ل ذا الورض ومف مـ  عد د ا المؤمف 

 4للتعونضا نيؿ ميؿ المضرور المؤمف ل   ا الرجوع شلإ الونر مع ب الضرر.

                                                 
1

 - Jean Bigot, traité de droit des assurances, ,op, p1136 

 -Pierre ghiho, op, p26 
 ااضرار يمزة نيا لمشا أمر التامنف  شندال   اء هـ جماؿ اليسنـا زناد رمضافا عتمس ش د اهللا ماار إلن ـ  - 2

  117ص  ا2006 اماجعتنرا  جامعس مؤتسا ااردف شلإ المعؤولنس المدننسا 

  829ا التممنف و ؽ ال انوف السونتاا مرجا عا ؽا ص إ راهنـجتؿ ميمد  - 3
  1622أيمد ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا ش د التامنفا مرجا عا ؽا ص  - 4
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أن   م تضإ نظاـ اليلوؿ   ن  إذا ما تع ب الونر  ا خميؿ مصطفى ونر  الدستور        
مؤمف  تعونض المؤمف ل  تط ن ا لاروط ش د التممنف يؿ وقوع اللطر المؤمف من  وقاـ ال

ميل   ا مواج س هذا الونرا نطال    ما د ع  مف تعونضا  اليلوؿ هو يؽ للمؤمف الدا ا 
للتعونض  ا اليلوؿ ميؿ قا ض التعونض عواء ساف معت ند أو مؤمف ل  واعتعماؿ ما ل ذا 

اللطر   دؼ اعترداد ما نسوف قد االنر مف ي وؽ ودشاو  تجار الونر المتع ب  وقوع 
  1د ع  ا وسذا ضماف شدـ إ تت الونر مع ب الضرر مف المياع س. 

أف سما تنت ؿ »وقد ا   ااعتاذ اسرا   نؤ يلوؿ المؤمف  الترؾ أو التللا  نر         
ملسنس الااء المؤمف شلن  أو يطام  إلإ المؤمفا  عد د ع  التعونض  شف اللعارة السلنسا 

جر  العمؿ شلإ أف نرجا المؤمف أنضا شلإ المتع ب  وقوع اليادث أو المعؤوؿ شف    د
 2.«نتائج  قانوناا نعترداد ما د ع  مف تعونض عواء سانت اللعارة جزئنس أو سلنس 

 اهو أف نيؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل   ا يالس تي ؽ لعارة »ومف تعرن ات اليلوؿ      
وساف هناؾ طرؼ مالث تع ب  المؤمف ل   واعطس المؤمفترتب  موجب الع د د ا تعونض ل

 ا وقوع تلؾ اللعارةا  نيؽ  موجب هذا الم دأ أف نيؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل   ا مطال س 
 3«الطرؼ المالث المتع ب  ا اللعارة  نما د ع  مف لعائر للمؤمف ل 

                                                 
شند ا ن س رأا  205للنؿ مهط إا ت دنر م لت التعونض وي وؽ المؤمف المترت س شلإ د ع ا مرجا عا ؽا ص  -1

أف ))» ينث نر   383ا  ص 1998 تيا ش د الرينـ ش د اهللا التامنف )قواشدر وأعع  ال ننس(ا مست س الجتءا مهرا 
«(( نس ونت اد  جما المؤمف ل  لم لوا التعونض والتممنفإقرار يلوؿ المؤمف طرنؽ ميمود  ذلؾ ن ن لت المعؤوؿ مف ناي

أف معارضا اليلوؿ  ع ب انعداـ أعاس )»  ينث نر   193 ا صميمود ش د الريماف ميمدا مرجا عا ؽ ا ون س رأا 
لليلوؿ   د تللص هذا االنر مف الت عنر الير ا لل انوفا واعتويإ الروح  قانونا ل ا قد تجاهلوا التطور ال ضائا

الي ن نس والعمن س لليلوؿ ومف مـ مد نطاق  لارج نطاؽ الع ارات الضن س لل انوفا   ناء شلإ نظرنس الو اء ما اليلوؿ  ا 
  رة ألنرة أقر ال ضاء نظاما معت ت لليلوؿ ال انونا نمسف تط ن    ا سؿ مرة نجب  ن ا شلإ  1251ال انوف المدنا مادة 

يالحمكؿ القانكنا لممؤمف ال مؤمف ااضرار ....الن ائا من ا وهذر ها  التمسند يالس  الص قاـ   الو اء  دنف ن رئ المدنف
نيف المدنا بؿ بالعكس ىك تناسؽ تاـ كمال مة مع فيا لنظاـ الحمكؿ المقرر يا التقيعتبر إطالقا تكسيعا أك مدا تعس

  104المنجاا مرجا عا ؽا ص  إ راهنـ( وانظر سذلؾ «متطمبات العصر الحديث
    271  اء   نؤ  اسراا التممنف  ا التط نؽ و ال انوف و ال ضاءوا مرجا عا ؽ ا ص  - 2
 20مؤتمر ومائؽ التممنف التسا لاا منع د  ا السونت  إلإدشنؤ المطنراا م دأ يؽ اليلوؿ دراعس م ارنسا  يث م دـ  - 3

   3ا ص 2006 ن را 
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منف انطتقا مف التممنف ال يراا ارح قانوف التموقد أقر ال  ن   واتن ا  ا مؤل             
لل ضائا  ع ب الماارسس  ا اللعائرا   ف المؤمف نيؿ ميؿ  أضرار ينث شند يدوث 

 1المؤمف ل  للرجوع شؿ مف ت ررت معؤولنت   ا ااضرار.
اليلوؿ أف  José Fernanndezو ا مؤل   التممنف الجماشا شف اليوادث  نف ااعتاذ 

 الرجوع شلإ الطرؼ المالث أو أا الص معنا  تعونضات ش ارة شف آلنس تعم  للمؤمف 
 2ميددة و ؽ طرؽ قانوننس  ارط أف تسوف ل ا اله س التعونضنس.

 عد إنراد ملتلؼ التعرن ات ال   نس ياولنا إجماؿ سؿ ما نتعلؽ  يلوؿ المؤمف  ا التعرنؼ  

 التالا:

ععا ارسس التممنف  عد د ع ا التعونض  موجب ش د  ُيقصد برعكع المؤمف ))       
رة للمؤمف ل  ضد الونر الطرؼ المالث إلى ا التممنف م اارة دشو  المعؤولنس المدننس المي رو

ا وهذا نعترداد التعونضات المد وشس للمؤمف ل   اشت ار الونر المعؤوؿ لطرالميع وب لل
 ا تممننات ااضرار  ع ب منزة اله س  مدنف ن ائا  التعونضا ون نسوف هذا الرجوع إن

 التعونضنس ((
 المصدر التاريخا لحمكؿ المؤمفثانيا:  
 دكر عما ية التعكيض كالق اء اإلدارم-1

للمؤمف انطتقا مف تطور أنظمس  ال د سانت  دانات ظ ور اليلوؿ ال انون          
ترتب  امف أضرار ضلمسالهناشاا وما أنتؤ التعونض  رموت اا  جراء التطور اليضارا و 

شن ا هعو س يهوؿ المها نف شلإ تعونضا نظرا إما لهعو س إم ات االطاء لتع د نوشنس 
اليوادث أو إشعار المعؤوؿ شن اا  هذا التطور أمر شلإ م  وـ المعؤولنس المدننس  مه   

نما الوهوؿ إلإ تعونض شادؿ وسامؿ للمضرورا هذا  3هد  ا لنس معاق س المعؤوؿ وا 

                                                 
1
-Xavier Modor, op, p 15   

2
  - José Fernanndez, l assurance collective accidents de droit commun, edition wolters kluwer, Belgium, 2013, p 

205 , https://books.google.com.tr/books 
3

 -  Pierre ghiho, op, p 2  et p 19 
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 ـو نتؤ شن  ظ ور هنئات وأالاص تتس ؿ  تعونض المضرورنفا  ينث أه   هناؾ الم 
الضماف انجتماشاا وهنادنؽ التعونض اللاهسا والتممنف  ملتلؼ أنواش  وهذا ما نعمإ 

الذا ساف ل  توععا  ا socialisation des risque جماشنس التعونض أو م دأ التضامف 
  1شلإ يعاب المعؤولنس المدننس.

إف التطورات االنرة أدت   عض ال    إلإ ال وؿ  م وؿ المعؤولنس المدننسا ولسف    -   
عرشاف ما  رز دورها مف لتؿ مياع س مع ب ااضرار شف لطئ ا   ا ال دانس تاتوؿ 
مؤععات الضماف الجماشا  تعونض المضرور م اارةا ومف مـ تعتعمؿ ي  ا اليلولا 

 .2للرجوع شلإ مع ب ااضرار
                                                                                                                                                         

و نف المؤلؼ أف اإلدارة ن ترت ط  ع د ايتمالا ما الموظؼا وهذا االنر نعت ند مف نظاـ تعونض ميدد قانوناا لنس  -
ممؿ التممنف الموجود  نف المؤمف والمؤمف ل ا واإلدارة  ا تعونض ا للموظؼ المهاب لنعت م مس رئنعنس  ؿ مانونس 

ا أما المؤمف نضارب شلإ شدد  نر ميدود مف انلطارا ولذلؾ ق ؿ مرت طس  عدد ميدود مف الموظ نف و ؽ اروط معننس
 ال    رجوع اإلدارة شلإ الونر المع ب  للضرر  دشو  الهنسا ولـ نتـ ق وؿ ذلؾ للمؤمف . 

1
توجنػ  اا سػار نيػو اشت ػار أف  عػض الملػاطر ن نن وػا  »جن نؼ   نناا ون هد  ػ    ااعتاذمهطل  ماار ل  شند   - 

لإ شاتؽ اا راد وأنػ  مػف الضػرورا أف نجعل ػا  الماػارسس  ونػس التل نػؼ مػف انعساعػات ا سػذلؾ أد  تػدلؿ الدولػس أف ت  إ ش
نتعلػؽ  يمانػس المػواطننف ضػد الجماشػس الوطننػس  نمػا  إلإالدور العائد  إ راز إلإالمتناما  ا اليناة انقتهادنس وانجتماشنس 

هسػذا ظ ػر م  ػـو اللطػر انجتمػاشا الػذا  ػدأ نتنػامإ  ػا التاػرنا المعاهػرا  ااعاعنساطر التا ت ددهـ  ا منا ع ـ المل
  55ا ص  ا مرجا عا ؽالمعؤولنس المدننس  إلإأنظر جن نؼ  ننا ا المطوؿ  ا ال انوف المدنا  مدلؿ 

العند ميمػد العػند شمػرافا تػممنر نظػـ التػممنف شلػإ  سرتػا المعػؤوؿ والمضػرورا مؤععػس الم ا ػس الجامعنػس للناػرا وانظر  -
إف تػدلؿ ال نئػات أو المؤععػات الجماشنػس الملتل ػس ن عػنما هػنادنؽ »ينث قاؿ  ا هذا الهدد :   7ا ص 1990مهر 

أنػػ  نعػػد أمػػرا مع ػػدا مػػف الناينػػس ال انوننػػسا ينػػث قػػاد هػػذا  الضػماف انجتمػػاشا واػػرسات التػػممنفا نممػػؿ ضػػرورة اجتماشنػػس إن
التػػدلؿ إلػػػإ تاػػػون  منيػػػرؼ ل سػػرة المعػػػؤوؿ والمضػػػرورا ولػػػـ نعػػود نظػػػاـ المعػػػؤولنس ال ردنػػػس هػػو الوعػػػنلس الوينػػػدة لتعػػػونض 

 التػالا ااضرار ا  ؿ أه   لمهطل  الضماف الجماشا دور أهـ وأ ضؿ و ن ا نتوزع ش ئ التعونض شلإ جمنا اا ػرادا و 
 «  المعؤولنس أه يت معملس جماشنس ون ن تهر أمرها شلإ المعؤوؿ ويدر

 33إ راهنـ الدعوقا أ و اللنؿا تعونض الضرر  ا المعؤولنس المدننسا  مرجا عا ؽا ص وانظر سذلؾ ا  -
التعػونض شػف طرنػؽ  التيلنؿ انقتهادا للمعؤولنس المدننس نادوا  ضرورة  تل نض تسالنؼ اجتماشنس سإف أنهار نظرن - 2

 ػػا الملػػاطر ا و التػػالا  منهػػار المتمعػػسنف  الضػػماف الم ااػػر لػػـ نطػػال وا   لوػػاء  اتيمنػػؿ ش ػػئ الضػػماف شلػػإ الػػذنف تعػػ  و 
 وأهنئػػػات الضػػػماف انجتمػػػاشاا  مػػػاإالت اضػػػا الم ػػػدـ مػػػف الضػػػامف ضػػػد المعػػػؤوؿ شػػػف االطػػػارا ون هػػػد  الضػػػامف هنػػػا 

 102عا ؽا ص . جن نؼ  نناا مرجا التنارنس أو إلزامنسلتل س عواء سانت مأنظمس التممنف ال أودنؽ التعونض هنا
و ػػػا هػػػذا الهػػػدد ن ػػػوؿ ااعػػػتاذ العػػػند ميمػػػد شمػػػرافا إف أاػػػلاص المعػػػؤوؿ والمضػػػرور قػػػد تتاػػػت للػػػؼ ال نػػػػئات أو  -

المؤععػػػػات الجماشنػػػػسا  الضػػػػماف انجتمػػػػاشا أهػػػػ   مضػػػػرورا والمػػػػؤمف أهػػػػ   معػػػػؤونا وال ػػػػانوف نلػػػػـز هنئػػػػات الضػػػػماف 
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سما ولعب ال      1إف ال ضاء اإلدارا ال رنعا ساف الع اؽ لتط نؽ نظاـ اليلوؿا-     
دورا س نرا ان  أطلؽ أعس نظرنس شامس لمعؤولنس العلطات العامس شف ااضرار  اإلدارا

الناجمس شف شمؿ اإلدارات والمؤععات العامسا وسذا  سرة معاواة المواطننف أماـ ااش اء 
ألضا ال ضاء اإلدارا الو اء  التعونض المل إ شلإ شاتؽ اإلدارة ليلوؿ العامسا و التالا 

لتعترد من  ما ع ؽ أف د عت  مف  اتلؾ االنرة  ا ي وؽ المضرور ضد الموظؼ العاـ
    2تعونضا 

                                                                                                                                                         

نعػػتطنا أف نعوضػػ ا و عػػد ذلػػؾ نمسػػف ل نئػػس  انجتمػػاشا  الو ػػاء  التزام ػػا ق ػػؿ المضػػرور ر ػػـ وجػػود معػػؤوؿ شػػف الضػػرر
الضػماف انجتمػػاشا الرجػػوع شلػػإ الونػػر المعػػؤوؿ وسػػذا للمضػػرور سػػذلؾ مطال تػػ   تعػػونض تسمنلػػا و التػػالا  المعػػؤوؿ دا ػػا 

    13للتعونض السامؿ ن ميالسا العند ميمد العند شمرافا مرجا عا ؽا ص 
والػذا قضػإ  نػ   1918جونلنػس  26الهػادر  Lemonnier رنعػا يسػـ التا ااػت رت  ػا   اإلدارنسومف أ رز اايساـ - 1

ماروط  يلول ا  ا ي وق ما  ا مواج س العمدة المعؤوؿ شمػا  Lemonnier  مف قناـ ال لدنس  التعونض المعتيؽ للزوجنف 
  179أها  ما مف ضررا وذلؾ  ا يدود ما تد ع  مف تعونض ا ميمود ش د الريماف ا مرجا عا ؽا  ص 

 ف هػػذا انتجػػار قػػد اػػ د تطػػورا  ػػا  رنعػػا   النعػػ س لمعػػؤولنس العػػلطس العامػػس  علنػػا ويالنػػا ا المعمػػوؿ  ػػ  هػػو أف شمػػاؿولسػػ -
 ػاإلدارة  الوػدارة هػا الضػامنس تجػار المتضػررا ون « ألطػاء وظن نػس» وموظ ا العلطس العامػس  نػر معػؤولنف الهػنا شػف 

أف اللطػػػم المرتسػػػب »ائ  ـا والم هػػػود  اللطػػػم الالهػػػا هػػػو : نسونػػػوف متي ػػػنف إدارنػػػا إن شػػػف ألطػػػاء الهػػػنس  ػػػا وظػػػ
وسػػذلؾ ن ػػس اآلمػػر  النعػػ س »  مناعػػ س وظن ػػس ن ناػػسؿ لطػػم الهػػنا إن إذا سػػاف نتضػػمف ننػػس لإلضػػرار أو نسػػوف جعػػنما 

جن ػا شػف للمعتلدمنف وتا عن ـ ن نتـ الرجوع شلن ـ إن  ا يالس ألطاء متعمدة أو جعنمس ا ولسف الونر مع ب الضرر اا
مػػػػف قػػػػانوف الضػػػػماف   1-454مجػػػػاؿ العمػػػػؿ نػػػػتـ الرجػػػػوع شلنػػػػ  مػػػػف طػػػػرؼ هنئػػػػات الضػػػػماف وهػػػػنادنؽ التعػػػػونض المػػػػادة 

 .   82انجتماشا ال رنعاا للت هنؿ أنظر جن ن ا  نناا مرجا عا ؽا  ص 
قػػدر التعػػونض و  ػػا  وشسػػس التوج ػػات العػػا  س  نػػر  الػػدستور الدعػػوقا أ ػػو اللنػػؿا أف انتجػػار ال ضػػائا الػػذا سػػاف نيػػدد - 

لجعػػامس لطػػم المعػػؤوؿا لػػـ نهػػمد ور ضػػ  ال ضػػاء ا اعػػتنادا إلػػإ أف التعػػونض المػػدنا وظن تػػ  ج ػػر الضػػرر ولػػنس ش ػػاب 
المعػػؤوؿا و التػػالا  ػػ ف قػػدرر ن نتوقػػؼ شلػػإ قػػدر جعػػامس لطػػم هػػذا االنػػرا وهػػذا مػػا أسدتػػ  ميسمػػس الػػن ض ال رنعػػنس  ػػا 

ناػػػمؿ سػػػؿ الضػػػرر الػػػذا ليػػػؽ المضػػػرور أنػػػا سانػػػت جعػػػامس اللطػػػم الػػػذا ارتس ػػػ   أيسام ػػػا  ت رنرهػػػا أف التعػػػونض نجػػػب أف
   146المعؤوؿا واللطم الجعنـ لنس مف امن  أف نزند مف م لت التعونضا إ راهنـ الدعوقا أ و اللنؿ ا مرجا عا ؽا ص 

2
 ننػا أف ال  ػ  ال ضػائا  ا وهػذا مػا ش ػر شنػ  ااعػتاذ جن نػؼ 178 ا صميمود ش د الريماف ميمدا مرجا عػا ؽ رأا  - 

لػػػـ ن ػػػر  معػػػؤولنس الاػػػلص المعنػػػوا  ػػػدوف اعػػػتدشاء دلنػػػؿ المعػػػؤولنس ال ردنػػػس ل اشػػػؿ ميػػػدد ااوهػػػاؼا وقهػػػد هنػػػا جمنػػػا 
اااػػػلاص المعنونػػػس عػػػواء سانػػػت مػػػف ال ػػػانوف اللػػػاص أـ مػػػف ال ػػػانوف العػػػاـ انػػػ  يعػػػب رأا ااعػػػتاذ  ػػػ ف قضػػػنس جماشنػػػس 

مػر ق ػؿ المعػػؤولنس اإلدارنػسا للاػرسات والجمعنػات و الن ا ػات  النعػ س اضػرار التػػا عنف التعػونض أقرهػا ال ضػاء  ػا  دانػس اا
ل ـ ا ونانر إلإ أف أهـ مجاؿ  رز   وة  ا التعونض واليلوؿ هو  التممننات انجتماشنػس الضػماف انجتمػاشاا  ولتطػورات 

-64ضماف النس ات الزراشنسا المنام   انوف ألر   رز إلإ جان  ا دور هنادنؽ الضماف ممؿ الهندوؽ الوطنا ال رنعا ل
ا وسػػذلؾ هػػندوؽ ضػػماف ضػػد يػػوادث العػػنر والهػػند المعػػدؿ والمؤعػػس  ػػا دنعػػم ر 1964جونلنػػس  10المػػؤرخ  ػػا  706
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نتدالؿ ما التممنف  "هنادنؽ الضماف"إف دور ضماف اإلدارة للتعونض لاهس   -     
تطور االطار  ينث أه   م روضا  ا مجمؿ ال طاشات الذا تطور دورر  الموازات ما 

التممنف  تعونض شاجؿ وشادؿ للمضرورنف ند ع ـ إلإ الو اء ارسات والمجانتا  اهتماـ 
 ا وجودر ولسف ن ن هدوف تيمؿ ش ئ  الن ائاا و التالا طال ت هذر  ا دنف لـ نتع  و 

نس يتإ هار ي ا معتر ا     ا الارسات  اليلوؿ و رضت   ا ش ودها و ا نزاشات ا ال ضائ
 2و انجت ادات ال ضائنس. 1تارنعات التممنفا

وأهـ أنواع التممنف التا شي د شلن ا الرهاف لضماف تعونض عرنا وم اار للمضرور          
هو تممنف المعؤولنسا إذ نعد هذا االنر  مما س س نؿ للمتع ب  ا الضررا  ؿ ونلـز ال انوف 

                                                                                                                                                         

ا وسػذلؾ هػػندوؽ ضػماف المتضػػررنف مػف ااشمػػاؿ اإلرها نػس و نرهػا مػػف الجػرائـ المؤعػػس  ػا عػػ تم ر  2003عػنس  1951
عػػاءة انئتمػػافا وسػػذلؾ هػػندوؽ تعػػونض يػػػاملا وقػػد أضػػن ت للهػػندوؽ  1986 م ػػاـ تعػػونض شػػف العػػػرقات وانيتنػػاؿ وا 

 نروس العنداا هندوؽ تعونض ضػيانا اامنانػت ا وسػذا المستػب الػوطنا لتعػونض المتضػررنف مػف اليػوادث الط نػس5555  . 
 145 وما  عدها ا إ راهنـ الدعوقا أ و اللنؿا مرجا عا ؽا ص 57جن نؼ  ننا مرجا عا ؽ ا ص 

 مف قانوف التامنف ال رنعا  12-121مف قانوف التامنف الجزائرا ا والمادة   118و 38المادة - 1
 30و 24و ا مجاؿ هنادنؽ التعونض تػـ تنظػنـ هػندوؽ تعػونض ضػيانا يػوادث المػرور  ػا الجزائػر انطتقػا مػف المػواد 

الػػذا نيػػدد إجػػراءات شمػػؿ  37-80 المرعػػـو  المتعلػػؽ  التػػممنف اإللزامػػا شلػػإ يػػوادث المػػرورا وسػػذا 15-74مػػف اامػػر 
 الهندوؽ ا ومف  الم ادئ انجت ادنس للميسمس العلنا الهادرة  ا هذا المجاؿ ما نلا:

))ناترط نعت ادة ضػيانا يػوادث المػرور الجعػماننس أو ذوا ي ػوق ـ مػف التعونضػاتا الم ػررة  يسػـ ن ػائا مػف هػندوؽ  -
ونتـ  التالا تدلؿ  18/03/2010 تارن   540961ع ب  ا اليادث(( قرار رقـ ضماف العناراتا م وت شعر المدنف المت

 هندوؽ التعونض شند إشعار المدنف أو شدـ وجود تممنف للمتع ب  ا اليادث.
وهػػػػػذا م ػػػػػدأ آلػػػػػر ن ػػػػػوا )ن نعػػػػػت ند ضػػػػػيانا يػػػػػوادث المػػػػػرور الجعػػػػػماننس أو ذوو ي ػػػػػوق ـا مػػػػػف تػػػػػدلؿ الهػػػػػندوؽ اللػػػػػاص 

 04/05/2005 تػػػارن   299825وا إشعػػػار معػػػ ب يػػػادث المػػػرور  نػػػر المػػػؤمف لػػػ ( قػػػرار رقػػػـ  التعونضػػػاتا إن إذا أم تػػػ
و التالا شندما نسوف معػ ب اليػادث مععػرا ومؤمنػا  آلنػا نعػود التعػونض شلػإ اػرسس التػممنفا واف سػاف تعونضػا جزئنػا نعػود 

ا والمجلػػس 142ا ص 1ا شػػدد 2010الضػػيانا  ال ػػاقا شلػػإ هػػندوؽ التعػػونض  عػػد إشمػػاؿ التػػممنف. مجلػػس الميسمػػس العلنػػا 
 535ا ص 2شدد  2006عنس 

مػف الم ػرر  »والػذا نػنص  25/10/1992الهػادر  تػارن   82381ال ضائنس الجزائرنسا ال رار رقـ  انجت اداتومف   - 2
ال ضػاءا  ارسس التممنف أف تيؿو ميؿ المػؤمف لػ  متػإ د عػت هػذر االنػرة م لػت التػممنف ولػو  عػد ر ػا الػدشو  أمػاـ أفقانونا 

ومػػف مػػـ  ػػ ف النعػػا شلػػإ ال ػػرار المطعػػوف  ملال ػػس ال ػػانوف  نػػر مؤعػػسا ولمػػا سػػاف مػػف الما ػػت  ػػا قضػػنس اليػػاؿ أف اػػرسس 
ا المجلػػػس  «التػػػامنف قػػػدمت لل ضػػػاء ش ػػػد اليلػػػوؿا  ػػػ ف قضػػػاة الموضػػػوع    ػػػول ـ ل ػػػذر الهػػػ س ط  ػػػوا ال ػػػانوف تط ن ػػػا عػػػلنما

  170ا ص 1993العلناا العدد المالثا ال ضائنسا قعـ المعتندات والنار الميسمس 
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ع ط تممنن  تجار  أوا التعونض يتإ ولو لـ تم ت معؤولنس المؤمف ل  مؤمف المعؤولنس  د 
مؤمف المعؤولنسا وهذا هو جوهر تممنف المعؤولنس وروي ا المتممؿ  ا ضماف تعونض عرنا 
وم اار ر ـ إشعار المؤمف ل  المتع با  ت نعتطنا المؤمف  ا تممنف المعؤولنس أف نيتؤ 

التا ننام ل ذا االنر يؽ م اار  ا ذمس المؤمفا يانت ال الع وط شلإ المضرورا  ا 
ومف وقت وقوع اليادثا ونظاـ تممنف المعؤولنس جد دقنؽ ومض وط ولـ نمس  متانس 
المعؤولنس المدننسا إذ يدد المارع ملتلؼ يانت رجوع مؤمف المعؤولنس شلإ المؤمف ل  إذا 

ورا و التالا روح المعؤولنس ارتسب ألطاء وضي ا ال انوفا ولسف  عد عداد التعونض للمضر 
المدننس المتممؿ  ا معاق س المتع  نف  ا ااضرار موجود يتإ ن نتيوؿ تممنف المعؤولنس 

نما وعنلس لمواج س إاسالنس إ شعار المؤمف ل  المتع ب  ا إلإ وعنلس إهماؿ ورشونسا وا 
  1.الضرر

 يا يرض الحمكؿ البحرم دكر أ راؼ التمميف -2 
ليلوؿ  ا التممننات ال رنس هو شرؼ تممننا نام  ا التممنف ال يراا تـ إف أهؿ ا        

و التالا  2اعتعارت  وت ننن   ا التممنف ال راا  موؿ تممنف ظ ر  ا العالـ هو التممنف ال يراا
ممارعس هذا النوع مف التممنف لتؿ شدد مف ال روف قد أوجد  عض ال واشد التا اعت ر 

ذر ال واشد العر نس المعت رة  منزلس النهوص ال انوننس مف ينث شلن ا التعامؿا  مه يت ه
 3قوت ا اإللزامنس  ا تنظنـ العتقس  نف جمنا ااطراؼ الماارسس  ا شملنس التممنف ال يراا

ها  »و ناف ي وؽ والتزامات سؿ طرؼ من اا ومف جملس ال واشد التا اعت ر التعامؿ شلن اا 
ارت   السامؿ مف ق ؿ المؤمفا أف نعتلـ أا تعونض منا المؤمف ل  الذا تـ تعونض لع

آلر مف الالص المالث المتع ب  ا اللعارةا وانت اؿ هذا اليؽ من  إلإ المؤمفا وقد 
أه يت هذر ال اشدة جزء مف ال انوف اننجلنزا العاـ م د التممنف ال يراا ومف اايساـ 

ؤمف ل  أا تعونض شف لعارت ا إذا اعتلـ الم »أن  ) 1748الهادرة  ا هذا الموضوع عنس 
                                                 

  57العند ميمد العند شمرافا مرجا عا ؽا ص  - 1
2

 -  Balthazard-Marie Émérigon, op, p 3 
3

 -  Pierre ghiho, op, p 2  et p 149 ,  Jean Bigot, op, p 1137  
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 عد أف نسوف قد شوض شن ا مف ق ؿ المؤمفا   ف الم لت الذا اعتلم  نعت ر أمانس لدن  
  1(.«لهال  المؤمف

 ا مطول  شف ش د التممنف إلإ اليالس التا تهاب  و ا هذا الهدد أاار ال  ن   واتن       
 ن ا الع ننس  ا تهادـ  يرا نام شف لطم ر اف ع ننس ألر ا وقاؿ إف المؤمف ل  نجب أف 
نترؾ يننئذ دشاون  ضد الملطئ وضد مت وش  إلإ المؤمفا وشند دراعت  ال رض الذا نملذ 

ا تيدث  لطم الر اف وال يارةا ذسر المؤمف شلإ شات    ا ال ولنهس التل نات و ااضرار الت
ضد  وأف المؤمف نيؿ   وة ال انوف  ا دشاو  المؤمف ل ا عواء ضد ر اف الع ننسا أ
 2مج زهاا وهو ما ط    ال ضاء وأندر ال   ا وتـ ت ننن   ا ملتلؼ التممننات ال يرنس.

ا  ال ير  مف وسذلؾ أورد ال  ن  جو نرا  ا مؤل   دشو  المعؤولنس  ا ن ؿ ال ضائ      
ارسات الن ؿ ال يرا جرت شلإ وضا ارط  ا ومائؽ التممنف ن ضا  يلول ا ميؿ المؤمف 
ل   ا ي وق  ضد الناقؿ المعؤوؿا  ؿ نمسف لل ضاء أف نعتللص هذا الارط مف إرادة 
الطر نف الضمننسا ولذلؾ نعتنتج   عض الارواح مف النص  ا الومن س شلإ التزاـ المؤمف ل  

 3  ضد الناقؿ المعؤوؿ. ي ظ ي وق

                                                 
   284  اء   نؤ اسراا مرجا عا ؽا ص  - 1
  7ا ص مرجا عا ؽ جا ر العندا ماستت اليلوؿ ال انونا للمؤمفا أارؼوانظر سذلؾ  -
 34ا ص مرجا عا ؽال انونا  ا التممنف ال يراا وانظر سذلؾ هتح الع ادا اليلوؿ  - 
وانظر سذلؾ ا ميمد الهدنؽ المهراتاا م دأ اليلوؿ  ا التػممنف ال يػراا مجلػس الرائػد العر ػاا ن نوجػد رقػـ العػددا ص  -
76  
وانظر شمار سرنـ ساظـا نرنماف نعمسا الجوانب ال انوننػس لرجػوع المػؤمف شلػإ الونػر المعػؤوؿ شػف الضػررا مرجػا عػا ؽا -

   285ص 
2

  ينث ن وؿ A  vitu t  ومف أنهار هذا انتجار ااعتاذ  - 

)Qund les assurances terrestres commencérent a se dévlopper au début du XIX éme siécle , les 

companies songérent tout naturellement a invoquer les solutions du droit maritime et 

fondérent leurs recours sur la subrogation de larticle 1251-3  c ci( 

  7مرجا ماار إلن  شند أارؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا  ص 
3

ا أستػػو ر 2شػػدد  ا44ونػػر  اشػػؿ الضػػررا مجلػػس الميمػػاةا مهػػر عػػنس شلػػا جمػػاؿ الػػدنف شػػوضا رجػػوع المػػؤمف شلػػإ ال - 
   225ا ص 1960
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ععت ارسات التممنف إلإ تط نؽ  1ا19و التالا شند ناوء التممنف  ا  دانس ال رف        
م دأ اليلوؿ وساف تمعنس اليلوؿ شلإ أشراؼ التممنف ال يرا و ا هذا الهدد وجد مف 

أف  »ننص شلإ  1923أيساـ ميسمس الن ض ال رنعنسا يسـ ا نر هادر  ا جان ا 
معت ر  ا معائؿ التممنف ال يرا هو ا تراض أف المؤمف ل ا شندما ن  ض م لت العرؼ ال

نر التعونضا نيؿ المؤمف ميل  ضد الونر  اشؿ الضررا ون أهمنس لسوف هذا اليلوؿ  
ا وقد ش رت ميسمس  2«مف ال انوف المدنا ال رنعا 1251هرن  سما ت ضا    المادة 

شف أف انجت اد ال ضائا ن  ؿ اليلوؿ » 1969الن ض  ا يسـ هادر ل ا  ا جواف 
المؤمف  ا الرجوع شلإ الونر المتع ب  ا الضررا يتإ مف دوف وجد ارط  ذلؾ  ا 

 3«الع دا تيت ضؿ انعتلداـ المتعارؼ شلن  لم دأ اليلوؿ
أف الطاشف  الن ض ياوؿ اعت عاد  1923ومف ينمنات اليسـ الهادر عنس          

 1250الذا نطالب    المؤمف ن ندلؿ ضمف يانت نص المادة اليلوؿا م ننا أف اليلوؿ 
الواردة  اليهر  المؤمف لنس ملزما  الدنف الذا نو ن  ما  اشؿ الضرر  ؿ  ارنعا  دنام

سؿ من ما شلن  التزاـ معت ؿ شف اآللرا وأضاؼ أف العادة التجارنس التا اعتندت إلن ا 
ـ ؼا  ساف  1250الاسلنس الواردة  المادة  الميسمس ن تس ا لإلش اء مف إت اع اإلجراءات

ـ ؼ وما إذا سانت العادة  1250شلإ ميسمس الن ض أف ت هؿ  ا مد  قوة المادة 
التجارنس تعتطنا اعت عادهاا  مجا ت  اإلنجاب وأقرت أف المؤمف نيؿ ميؿ المؤمف ل  دوف 

                                                 
وقد ساف منام ش د التممنف  ال يرا قدنما ل  شتقس  ال رض ال يراا   د ساف ذو  وائد ضلمسا و ن  ت دند لي وؽ - 1

قرض معاسس  ينث هايب الع ننس هو الذا ن دـ م لوا  إلإالموامرنف ال يرننف   تدللت السننعس لمنع ا مـ تيوؿ 
لضامف   ف يدمت االطار نتـ تعونض اا مـ لـ نيضإ سذلؾ  ال  وؿ  المعنوا  نامت شتقس  نف التممنف وش د ال نا وتـ 

س للمؤمفا إف تل ت ال ضاشس ن دـ المؤمف التعونض للمؤمف ل  ونتنازؿ هذا االنر شف   نس ال ضاشاشت ارر س نا لأللطار 
   المؤمف ل   مما س  ائا للت هنؿ  ا المرايؿ التارنلنس ننت اؿ التممنف مف ال ير إلإ ال ر أنظر:

- Charlotte Broussy , op, p52  et  p303 
 183ص  عا ؽاميمود ش د الريماف ميمدا مرجا  - 2
  8شند أارؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا  هامش ه يس  إلن يسـ ماار  - 3
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لإ تراض مي   ترض  نف المؤمف اعتناد إلإ النص المذسور  ؿ إلإ مجرد العادة التجارنس وا 
          1الذا ند ا التعونض والمؤمف ل  الذا نتل إ الو اء   . 

هو الذا  »و ا هذا الهدد نعرؼ ااعتاذ جماؿ اليسنـ ارط اليلوؿ ال يرا  من          
نظ ر  ا ومن س التممنف ال يرا  نعطا اليؽ لارسس التممنف للرجوع شلإ الونر المتع ب  ا 

ولضرورة إشماؿ اليلوؿا نجب شلإ المؤمف  «الضرر الذا ليؽ  ال ضاشس المؤمف شلن ا 
أف نت دموا  ورا و  ل  ووستئ  أف نطال وا  ورا الناقؿ وعلطات المنناء  ما طرود م  ودةا

ب الن ؿ  طلب إجراء معاننس  ا المر م إذا ساف ال  د أو اللعارة ظاهرة ومطال ت  لمندو 
ومف أيساـ  نس مف التي ظات  اعتتـ ال ضائاا التعونضا واف ن ن دموا إنهانت لال

 ما نلا ))أف  1957ال ضاء المهراا  امف اليلوؿ يسمت ميسمس اإلعسندرنس  ا نو م ر 
منف د عت للمرعؿ إلن ا تعونضا شف الضرر الذا أها  ا الارسس المدشنس وها ارسس تم

ووا  ت هذر االنرة شلإ أف تيؿ ميل ا  ا سا س دشاون ا وي وق ا ق ؿ الونر المعؤوؿا سما 
أف العرؼ قد جر  مف قدنـ شلإ يلوؿ المؤمف   وة ال انوف  ا الي وؽ والدشاو  التا تسوف 

سس المدشإ شلن ا الناقلس  مف تد ا للارسس المدشنس للمؤمف ل  ق ؿ الونر   ن  نتعنف إلزاـ الار 
     2م لت ...((.

ونضرا لتطور التممنف ال يرا وامول  يتإ المجاؿ ال راا  ينث نعد التممنف  يرنا        
انطتقا مف ن ؿ العلا و إرعال ا إلإ  انس وهول ا إلإ المرعؿ إلن  ولو ساف  عندا شف 

                                                 
ا وانظػػػر عػػػعند ج ػػػر ا رجػػػوع المػػػؤمف شلػػػإ الونػػػر المعػػػؤوؿ شػػػف  221شلػػػا جمػػػاؿ الػػػدنف شػػػوضا مرجػػػا عػػػا ؽ ص - 1

  13ا ص1993اليادثا دار الن ضس العر نسا مهر 
ا  237ا ص 1965ا ش ػود التػامنف مػف الناينػس التممنننػس وال انوننػسا دار المعػارؼ  مهػرا مهػرا أنظػر جمػاؿ اليسػنـ - 2

وتػدا نر التزمػس للميا ظػس شلػإ يػؽ المػؤمف  ػػا  اإلجػراءاتإف المػؤمف لػ   ػا التػممنف ال يػرا مطالػب  اتلػاذ »ينػث ن ػوؿ 
الرجوع شلإ الونر المعؤوؿا ولسف ن نطالب   قامػس الػدشو  شلػإ الونػر لمعػؤوؿا إذا أف هػذا مػف التهػاص المػؤمف اػرط 

ن ننت ت الوانس الم مس مف التممنف وها تو نر الما ات شلإ الدشو   إلقامسأف ن دـ ل  المؤمف ل  سؿ المعتندات التزمس  وا 
 المؤمف ل  للتيهنؿ التعونض ا 

ا اإلعػسندرنسا مست ػس الو ػاء ال انوننػسا 1ال يػراا  ط التػممنف ا وائػؿ أنػور  نػدؽا امهػط إ سمػاؿ طػ سػذلؾ أنظػر  للت هنؿ 
 220 ا ص2012
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سل ا مامولس  التممنف ال يراا و التالا  نطاق  لـ نعد  منناء الوهوؿ  المعا ات ال رنس
ن تهر شلإ توطنس اليوادث ال يرنس  ؿ يتإ المجاؿ ال را المتمـ للع رنس ال يرنسا و التالا 
تيوؿ إلإ تممنف ن ؿ  اسؿ شاـا ولذلؾ  ال اشدة العر نس التا ت ر  يلوؿ المؤمف  ا التممنف 

 1تممننات ااضرار. ال يرا نجب أف تنط ؽ أنضا شلإ جمنا
 ينث ل ذا االنر  2سما ونط ؽ اليلوؿ  ا التممنف ال يرا قناعا شلإ نظاـ التللاا    

أن   قانوف التممنفا 115/3مف لتؿ  المادة  الجزائرا ن س أمار اليلوؿ  ينث أقر المارع
 ا يالس ق وؿ التللاا نيوز المؤمف ي وؽ المؤمف ل   ا اامواؿ المؤمف شلن ا ا تداء مف 
وقت الت لنت الذا ن دم  المؤمف ل  للمؤمفا وهذا نعنا يلوؿا إن أف اليلوؿ نتمنز شف 
التللاا  ا أف المؤمف ن نجوز أف نعترد مف الونر المتع ب  ا الضرر عو  قنمس الم الت 

س التا د ع ا للمؤمف ل ا أما  ا التللا نسوف للمؤمف يؽ ملسنس شلإ ما ت  إ مف التعونضن
الااء المؤمف شلن ا   ذا المرسز ال انونا الجدند نلول  انيت اظ  الممف المتيهؿ شلن  مف 
ال نا  هرؼ النظر شما إذا ساف أقؿ أو أسمر مف م لت التعونض المد وعا و التالا التللا 

للع ننس وهو يؽ شننا أهلا ا أما اليلوؿ هو يؽ الها لاص  هو ملسنس المؤمف
 المؤمف ل  اعتعارر ال انوف من  وأشطار إلإ المؤمفا  ن  إ ي ا معتمرا مف المؤمف ل  إلإ 

    3المؤمف.

                                                 
دا مرجػا عػا ؽا اوانظر هتح الع  285ء   نؤا مرجا عا ؽا ص اسرا   ا وااعتاذشلا رضا جع را  ااعتاذرأا  - 1

 40ص 
للمػؤمف لػ  أف نلتػار التللػا شػف العػ ننس  ػا اليػانت  أنػ  )نيػؽمف قانوف التامنف الجزائرا  134 ينث تنص المادة  - 2

 التالنس :
 ال  داف السلا للع ننس -1
 إهتي اشدـ أهلنس الع ننس للمتيس واعتيالس -2
 ال نمس المت ؽ شلن ا 3/4الضرورا إهتي اتجاوز قنمس  -3
 الع ننس .....( أل ارانعدما -4

3
  83ميمد الهدنؽ المهراتاا مرجا عا ؽا ص  - 
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ن  إ  : ) ما نلا اإلاسالنس هدر اجت اد قضائا جزائرا ننص م دؤر شلإ رو ا هذ   
يلوؿ للمؤمفا ميت ظا  ه س الت اضاا للمطال س  سؿ المؤمف ل ا يتإ  عد تعلنم  ش د 

تعونض لـ نيهؿ شلن  مف المؤمف( ونتيظ مف ال رار أف دشو  المعؤولنس المدننس ضد 
اعتمناءا أينؿ هذا اليؽ للمؤمفا و ما أن  يؽ الهاا و  ا الونر ها يؽ أهنؿ للمؤمف ل 

ما وأف الم دأ نرسز قاشدة ضرورة   ن  ن  إ دائما تا ا ومتعلؽ  هاي   ااهلا المؤمف ل ا س
المؤمف ل  ن نس ؿ توطنس ساملس  تممنفشدـ إضرار اليلوؿ  مهال  المؤمف ل ا  ينث لو أف 

دة لألضرار   ن  مف ي   أف نعت ند مف ااولونس  ا الرجوع شلإ مع ب الضرر  موجب الما
   1ؽ تممنف ج .  38أو  118

قننت الرجوع  ا المجاؿ التممنف ال يراا ومف ويالنا نجد أف معظـ التارنعات         

 »إذ تنص  07-95مف قانوف التممنف  118ضمن ا التارنا الجزائرا انطتقا مف المادة 

نيؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل   ا ي وق  ودشاوار ضد الونر المعؤوؿ  ا يدود التعونض 

أا طعف يتإ اعتن ائ  الذا ند ع  للمؤمف ل ا نجب أف نعت ند المؤمف ل  أولونا مف ت دنـ 

 «التعونض السلا يعب المعؤولنات المترت س

و الر ـ مف أف قاشدة اليلوؿ قاشدة شر نس  ا الارنعس اننجلنزنس إن أن  تـ ت ننف      
 8-151مف ال انوف ال يرا اننجلنزاا والمادة  79ال اشدة  ا تط ن ات قضائنس من ا المادة 

زا لمنا جما المؤمف ل  لتعونضنفا والذا نع ر شن   ا مف قانوف الطرؽ والمرور اننجلن
ا وأما  ا ومن س التممنف شلإ  Coverage not doubledال    اننجلنزا  مهطل  
دة شر نس ما تس ا ور ـ التط ن ات ال انوننس الم اارة  ا ال انوف شاليرنؽ اشت ر اليلوؿ قا

يلوؿ المؤمف هو قاشدة شر نس راعلس  ا الارنعس  أفا إن أف ال    اننجلنزا نر  ااننجلنز 

                                                 
1

 224ا ص 2009/ مجلس الميسمس العلناا العدد المانا ا 08/10/2009ا قرار  تارن  594449قضنس رقـ  - 
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اننجلنزنس التا اشت رت يلوؿ المؤمف ارط ضمنا مف اروط ش د التممنف  اشت ارر ش دا 
 Cntract of indemnity  .1تعونضنا 
  المؤمف اإلشكاليات الناتعة  ف حمكؿ: ثالثا       
انونا نزاؿ ميتدماا ونمسف يهر إف يلوؿ المؤمف أمار إاسالنات شدندة ون اش ق -       

 :هذر اإلاسالنات  ا ميورنف
 ر  اليلوؿ لهال  ارسات التممنفا شلإ يعاب وجود اعت رار تارنعا ني  - أكليما      

مهليس المؤمف ل  الطرؼ الضعنؼ  ا ش د التممنفا ويهر المارع اليلوؿ   ط  ا 
لطا ا اتممننات ااضرارا نظرا لطا ع ا التعونضا شلإ شسس تممننات ااالاص ذات 
تممنف اندلاراا وت عا لذلؾ  رزت ماسلس منا المؤمف ل  مف الجما  نف تعونضنف  ا 

 .ااضرار )تعونض التممنف و تعونض المعؤولنس المدننس(
نتعلؽ   ضنس شدـ تطا ؽ يلوؿ المؤمف ما نظرنس الو اء ما  - الثانا:وأما الميور    

اليلوؿا إذ أف المؤمف شند تعونض  للمؤمف ل ا لـ نو ا  دنف ن ا شلإ شاتؽ الونر المعؤوؿ 
ليلوؿا  ؿ و إ  دنف الها لاص    ناػائ شف ان  لنس ملزما مع  أو اجل ا لنطالب  ا

نما   ذا الو اء ن وؿ ال    أن  تـ ج ر ضرر المؤمف ل  مما قد نعم    »ش د التممنف وا 
الونر مع ب الضررا وت ادنا لذلؾ نتـ من  اليلوؿ للمؤمف لمتا عس مع ب الضرر  «   تت 

 2لنمنا   در اإلمساف يانت اإلهماؿ والرشونس.
 التالا نمسف إ راز ملتلؼ اإلاسالنات ما  عض ا نظرا لوجود تممنر مت ادؿ  نف و  -        

اله س التعونضنس والجما واليلوؿا  ن وؿ  مف اليسـ نلتلؼ  ا تممنف ااضرار شن   ا 
تممنف ااالاصا وسذا سوف الجما واليلوؿ وج اف متضاداف  مننما قي ؿ الجما مينا اليلوؿ 

                                                 
 وما  عدها  598عا ؽا ص  اأعند الذنن اتا مرج- 1

2
 -  Pierre ghiho, op, p 34  et p 149 ,  Jean Bigot, op, p 1139 



 
321 

والعسس  ا تممنف ااضرار أنف تـ منا الجما شلإ المؤمف ل  وهذا  ا تممنف ااالاصا 
      1 ادا إ تت الونر  المعؤوؿ شف الضرر.اإلمراء ومن  اليلوؿ للمؤمف لتالمضرور  يجس 

إف يلوؿ المؤمف هو يؽ معتعار مف يلوؿ هنئات الضماف الجماشا المعتيدمس  -       
والتا ت دؼ لضماف تعونض م اار  « مؤععس الضماف انجتماشاا وهنادنؽ التعونض »

يوادث المعاهرة والتا تتمنز  تع دها وسذا ضلامس سل ت اا الشف ااضرار الناتجس شف 
 السوارثا أو يوادث المرور أو ؿ  ن ا االطاء والعدو  المتن لسساليوادث الط نس ممت ندل

  يدوث تنا س  نن ا النوونسا ولذلؾ تـ تطونر هذر الطرن س للتعونض الم اار مما نتؤ شن
و نف المعؤولنس المدننسا التا تراجا دورها إن أن ا لـ تل ت ن ائنا نعتيداث م دأ يلوؿ هدر 
ال نئاتا للرجوع شلإ ميع  ا هذر ااضرار   وهذا مياولس مف التارنا لتو نر دلؿ مالا 

                                                 
1

 -  jacques mestre, la subrogation personnelle, paris, librairie générale de droit et de jurisprudence, 

1979, pages  761, [ISBN 2-275-01187-0].par Louise Poudrier-LeBel 

Les Cahiers de droit, vol. 21, n° 2, 1980, p. 497-499. 

- Pierre guiho . les recours contre lauteur dun dommage ouvrant droit aune indemnité 

dassurance,o p p 24 

س السلنس أيمد ارؼ الدنفا ااعاس ال انونا لرجوع المؤمف شلإ الونر المعؤوؿ شف اليادثا تعلنؽ شلإ يسـ الميسم -
   230ا ص  1980امجلس الي وؽ السونتنسا ن نوجد شددا  21/04/1979الهادر  ا  79/1538 ا ال ضنس رقـ 

شمار سرنـ ساظـا نرنماف جمنؿ نعمسا الجوانب ال انوننس لرجوع المؤمف شلإ الونر المعؤوؿ شف الضررا مرجا عا ؽا  -
  266ص 
 5مرجا عا ؽا ص  ال انونا للمؤمفا اليلوؿماستت أارؼ جا ر العندا  -
  37هتح الع ادا اليلوؿ ال انونا  ا التممنف ال يراا مرجا عا ؽا ص  -
  339 انز أيمد ش د الريمافا أمر التممنف شلإ انلتزاـ  التعونضا مرجا عا ؽا ص -
رجوع  ا شلا جماؿ الدنف شوضا31ععند ج ر ا رجوع المؤمف شلإ الونر المعؤوؿ شف اليادثا مرجا عا ؽا ص  -

 219 المؤمف شلإ الونر  اشؿ الضررا  مرجا عا ؽ ص
دراعس »ش د العزنز المرعا يمودا مد  يؽ المؤمف ال را  ا الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ شف اليادث المؤمف من ا -

   4ا ص 1998الن ضس العر نسا ا دار «م ارنس
 انز أيمد ش د الريماف ا الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ شف اليادث  ا نطاؽ التممنف ال را اللاصا دار الن ضس العر نس -

  5ا ص 2001امهرا 
ا للنؿ  75ا مديت ميمد ميمود ش د العاؿا مرجا عا ؽا ص  460مهط إ مميمد الجماؿا مرجا عا ؽا ص  -

 814ا جتؿ ميمد إ راهنـ ا مرجا عا ؽا ص 209عا ؽا ص مهط إا مرجا 
 285سامراف يعف ميمد اله اغا مرجا عا ؽا ص  -
  123 انز أيمد ش د الريمافا الاروط التعع نس  ا ومائؽ التممنفا مرجا عا ؽا ص -
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ر الع ا ا ل ذر ال نئاتا   دؼ تل نض سل س التعونض الجماشا لألضرار وسذا إ  اء للدو 
 1للمعؤولنس المدننس س اشدة مف النظاـ العاـ.

تطور التممنف وانتاارر التنارا  ع ب ايتناط ااالاص شلإ ينات ـ  إف و التالا  -         
وممتلسات ـ أو ج را   لزامنس التارنا  تممنف ملتلؼ ااناطس التا تتولد شن ا ألطارا عم  

ما أنظمس التعونض الجماشا الم اارا مما عم   دلوؿ نظاـ التممنف اللاص  التوازا 
 تط نؽ ن س م دأ اليلوؿ إل  اء دور المعؤولنس المدننسا وسذا ادشاء  عض ال    أف ارسات 

إن أننا ن نوا ؽ شلإ  2التممنف  مني ا اليلوؿ عتل ض مف تسل س ااقعاط شلإ المؤمف ل ـا
الم اار ونظاـ التممنفا   ذا االنر هذا الم رر نظرا لل رؽ الااعا  نف أنظمس التعونض 

ن دؼ  سؿ الوعائؿ إلإ تي نؽ أر اح س نرة جدا ا وأما أنظمس التعونض الجماشا ناتجس شف 
تدلؿ الدولس لضماف يمانس وتعونض لمواطنن ا مف أناطس ضرورنس وم مس للدولس ولسن ا 

المعاواة أماـ  تيدث أضرارا شلإ  عض المواطننف الذنف نجب تعونض ـ انطتقا مف م دأ
 3ااش اء العامس.

                                                 
 115 نناا مرجا عا ؽا ص  الجماشنس للتعونضا جن نؼ واانظمسأنظر  ا التنا س  نف المعؤولنس المدننس  - 1
ال  وؿ  التنازؿ شف دشاون ـ تجار الونر لهال   اأف المؤمف ل ـ اشتادو  ghiuoو ا هذا الهدد  نف ااعتاذ      - 2

 ينث قاؿ :   المؤمف   دؼ اليهوؿ شلإ أقعاط مل ضس
))L assuré a pu accepter cest meme lhabitude dans les assurances de dommages de transmettre ses 

droits a lassureur pour obtonir en conpensation une diminution de la prime  ((Pierre guiho . les recours 

contre lauteur dun dommage ouvrant droit aune indemnité dassurance,o p p 33 

  221رأا جماؿ الدنف شوض ا مرجا عا ؽا ص  -
وهػػنادنؽ التعػونض اللاهػػس( لنعػػت  انجتمػاشاش ػػد الريمػاف أف الدولػػسا ومؤععػات ا )الضػػماف  ميمػود ااعػػتاذونػر   - 3

 ياجسا إلقرار نهوص تارنعنس ت رر مف لتل ا الرجوع اليلولاا إذ نونػا شػف ذلػؾ النظرنػس العامػس للو ػاء مػا اليلػوؿ  ػا 
ا ؽ ـ جزائػػػر  261ومػػػادة ا  رنعػػػا  عػػػد التعػػػدنؿ  ؽ ـ 1346ق ػػػؿ التعػػػدنؿا والمػػػادة  ؽ ـ  رنعػػػا 1251ال ػػػواننف المدننػػػس 

لاهػػس مػػا ت نػػا الم  ػػـو الموعػػا للمػػادتنفا   ػػا سػػؿ اليػػانت التػػا تملػػذ الدولػػس شلػػإ شات  ػػا التعػػونضا   ن ػػا جمنعػػا نوجػػد 
دننػػاف من هػػػتف ومتمنػػزاف مػػػف ينػػث مهػػػدرهماا ولسن مػػا متيػػػداف  ػػا الوانػػػسا و التػػالا  ػػػ ف الو ػػاء  ميػػػدهما ن ضػػا شلػػػإ 

ا ومداـ المعؤوؿ شف الضرر هو المدنف الي ن ا والن ػائا  ػالتعونض ون نهػ  أف ن لػت مػف التزامػ  امػر لػارج شػف اآللر
التط نػػؽ المعتػػاد ل واشػػد المعػػؤولنس المدننػػسا  ػػ ف الضػػامف المػػو ا ) ن هػػد  ػػ  التػػامنف أو الدولػػس   يػػد  مؤععػػات ا( أنػػا سػػاف 

جوع شلن ا شلإ أعاس اليلوؿ. للت هػنؿ أنظػر ميمػود ش ػد الريمػاف ميمػدا مهدر التزام  ش دا ساف أو قانوناا نعتطنا الر 
  261مرجا عا ؽا ص 
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إن   ا  ااهؿ أف للمؤمف ل  شند يدوث اللطر مف الونر الطرؼ المالثا نستعب  -     
 : كالثانيةا تتممؿ  ا دشو  المعؤولنس المدننسوها يؽ الها ل   :األكلى  دشونافا

نطالب المؤمف م اارة  التعونض  موجب ش د التممنف الم ـر  نن ماا و التالا سمهؿ نتي ؽ 
جما المؤمف ل  المضرور  نف تعونضنفا إن أف الن اش ال   ا والتط نؽ ال ضائا الذا 
تول ت  ن  قوة ارسات التممنفا أ ضإ إلإ نتنجس تعد اعتمناءا مف ااهؿا  م ادها أف جما 

يوؿ التممنف إلإ وعنلس للم امرة ني  ئ   ت ع با مما قدتعونضنف نؤدا إلإ إمرا المؤمف ل   نف
وتعمد إيداث اللطر   دؼ تي نؽ ااالاص إلمراءا وهذا  ا تممنف ااضرار دوف 
ااالاص ولذلؾ انت إ اامر إلإ إقرار منا جما المؤمف ل  المضرور للتعونضات انطتقا 

ت ر ياجزا وقائنا ضد لانس تعمد إيداث االطار مف م دأ اله س التعونضنس الذا نع
  1والم امرة شلإ يعاب التممنف.

ب الضرر   ا وجود الص مالث ع و  م ادها إف الوضعنس العا  س أدت إلإ نتنجس -     
دوف متا عس ومياع س نضرا لج ر ضرر المؤمف ل  المضرور شف طرنؽ التممنفا وليؿ هذر 

 يلوؿ المؤمف ميؿ  2عؼ ااعاس ال انوناات ر ـ ضي اإلاسالنس أقرت ملتلؼ التارنعا
المؤمف ل  للرجوع شلإ الونر المعؤوؿا وهذا اليؿ ل  مزانار مف أف المؤمف ل  ن نجما وأف 
شطائ   المعؤوؿ ن ن لتا لسف نجد  ا هذا التوج  ت ضنت للمؤمف شلإ يعاب المؤمف ل  وا 

مارع و نف اروط  وآمارر   دؼ مياولس منزة ت ضنلنسا  الر ـ مف أف اليلوؿ رعـ يدودر ال
ؿ ضمانات ن نراها م ندة  ا التط نؽ العملا نظرا لج ؿ من  يمانس للمؤمف ل ـ  اس

                                                 
  580أعند الذنن ات ا مرجا عا ؽا ص  - 1
هذا التوج  شندما طرح تعاؤن م ادر هؿ نمسف للمؤمف انعت ادة مف الرجوع شلإ   José Fernandezوقد أ رز ااعتاذ  - 2

مف ال انوف المدنا ما أف المؤمف قد  د ا دنن  الالهاا  ا   2251/3الونر انطتقا مف جوهر اليلوؿ  ا المادة  شلإ
 أنظر : ينف أف اليلوؿ م نا شلإ د ا دنف الونر 

-  José Fernandez  , op, p 206 
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 ارط الرجوع  ا ش د التممنفا رعولت إنرادا وسذا تعود ارسات التممنف شلإ المؤمف ل  ل ا
  1. قناشس لد  المؤمف ل ـ أف هذا الارط ضرورا ومعتاد ومف أعس التممنف

ونانر إلإ أف اليؿ االنر جاء للت لنؿ مف تععؼ أس ر ساف نتعرض ل  المؤمف ل ا -      

إذ  ا  ترة مف ال ترات تـ ر ض يلوؿ المؤمفا وهدرت أيساـ قضائنس ت ر  جما المؤمف 

ل ـ  التعونض ومنا المؤمننف مف اليلوؿا ولسف لـ تتوقؼ  مياونت ارسات التممنف ل رض 

قاا ينث تـ إذشاف المؤمف ل ـ لارط  ا ش د التممنف نعم   يلوؿ اليلوؿ  اامر الوا

المؤمف ميل ـ للرجوع شلإ الونر مع ب اللطر شند تواجدرا وعما هذا الارط  ارط 

 ا  2اليلوؿا هذا االنر ع ب إضرارا س نرا  مهال  المؤمف ل ـ إذ اشت ر ال    وال ضاءا

                                                 
1
-Pierre guiho . les recours contre lauteur dun dommage ouvrant droit aune indemnité 

dassurance,o p p 51  
- gabriel boroi et bogdan nazat, op ,p  193  

ايمػػد ش ػػد الػػرزاؽ العػػن وراا ش ػػود الوػػررا مرجػػا عػػا ؽا  -ا828ا مرجػػا عػػا ؽا ص إ ػػراهنـجػػتؿ ميمػػد وانظػػر سػػذلؾ   
1622 

 ينػث  نػدا ا المؤلػؼ شػف  سػرة جمػا المػؤمف لػ   ػا تػممنف  463ن س رأا مهط إ ميمد الجمػاؿا مرجػا عػا ؽا ص   -
وف قػد ت اضػإ مػا نزنػد شلػإ مػا يػاؽ  ػ  سػنف  ونر  أنػ  ي ػا أف المػؤمف لػ  نوتعونض التمم  نف تعونض المعؤولنس ااضرار

عػػ  اوؿ وهلػس مناقضػػا لم ػػدأ التعػونضا ولسػػف الواقػػا أف م اامػػرمػف ضػػرر مػػف جػراء تي ػػؽ اللطػػر المػؤمف منػػ ا ممػػا ن ػدو 
شتقس المؤمف ل   المعؤوؿا و ع ػارة ألػر   إلإن ـو  ا العتقس  نف المؤمف ل  والمؤمف دوف أف نتعداها  إنماالم دأ المذسور 

 ػػا  أمػػتم ػامرة نعػم  للمػػؤمف لػػ   ال  وظن ػس هػػذا الم ػدأ هػػا مجػػرد وضػا يػػد لي ػػوؽ المػؤمف لػػ  ق ػػؿ المػؤمفا شلػػإ نيػػو ن
ا ومف مـ   و نعمؿ  ا العتقس  نف المؤمف والمؤمف ل ا اإلمراءا تعاؿ اللطر المؤمف من  تي ن ا ل ذا  أو نر ماروعا  إمراء

ون أمػػر لػػ   ػػا العتقػػس  ػػػنف المػػؤمف لػػ  والونػػر المعػػػؤوؿا تلػػؾ العتقػػس التػػا تيسم ػػا قواشػػػد المعػػؤولنسا اعػػت تن شػػف ش ػػػد 
المضػػرور وهػػو  إلرادةلطػػم الونػػر المعػػؤوؿا ون دلػػؿ  إلػػإالتعػػونض نعػػتند  أف االنػػرةالتػػممنفا والجػػوهرا  ػػا هػػذر العتقػػس 

   .المؤمف ل   ا ترتن  
ولػػذلؾ نظػػرا للطػػورة اليلػػوؿ شلػػإ المػػؤمف لػػ  أياطػػ  الماػػرع  ضػػمانات وقنػػودا تيػػوؿ دوف اإلضػػرار  ػػالمؤمف لػػ ا  ػػت  - 2

يلوؿ إن  عػد عػداد التعػونض للمػؤمف لػ   الػذاتا ون رجػوع  ػمسمر ممػا عػددر المػؤمفا  والمػؤمف لػ  أولػإ  ػدشوار شنػد تسملػس 
ؽ تممنف  رنعاا ولل ضاء سذلؾ دور  ػا تن نػذ هػذر الاػروط ويمانػس  12-121ؽ تممنف جزاػئراا والمادة  38مادة الضرر 

 المؤمف ل :
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ا   ا سلوؿ أو  اادؽ يوالس يؽ ايتمالنتسنن   الهين  أن  لنس ارط يلوؿ  ؿ وشد  الي

تعم  للمؤمف  الرجوع شلإ الونر يتإ ق ؿ أف نو ا  م لت التعونض ما يهول  مف الونر 

 مسمر مما د ع  للمؤمف ل ا مما ن نتن  ل ذا االنر المطال س  التعونض التسمنلاا هذر 

وؿ إذشانا لر  س ارسات لالوضعنس العنئس للمؤمف ل  جعلت التارنا نتيرؾ   قرار نظاـ الي

وت نندر  اروط وضماناتا أهم ا منا يلوؿ المؤمف إن  عد عداد التعونض المت ؽ التممنفا 

نا  ا ملتلؼ ش ود التممنفا ومن ا ضم  شلن   ا الع دا ولسف   ا ارط اليلوؿ ليد اآلف مي 

                                                                                                                                                         

  ذا يسـ لميسمس الن ض ال رنعنس ر ضت يلوؿ المؤمفا ان  لـ ند ا التعونض للمعت ند المهاب  الضرر والذا يػدد  - 
نمػػا د عتػػ  للمستتػػب  نهػػت )مػػا د اـ الػػد ا الػػذا أدار المػػؤموف  ػػنف نػػدا مستتػػب ش ػػد التػػممنفا ولػػنس  ػػنف نػػدا  ػػا الع ػػدا وا 

 المؤمف ليعا   الذا لي   الضررا   ف المؤموف ن نمسن  التيجؤ  انعت ادة مف اليلوؿ ال انونا(
 و ا يسـ ماا   نهت ميسمس الن ض شلػإ )يتػإ ت  ػؿ دشػو  المػؤمف ضػد الونػرا شلػإ المػؤمف ت ػدنـ الػدلنؿ شلػإ د عػ -

 1985 ن را  5م لت العونض( ا الور س المدننس المالمس ا 
-Revue generale du droit des assurances R .G.D.A, l a libraire génnérale de droit et de 

jurisprudennce  lgdj  n 2, ,mars 2012 p 348 

ومف أيساـ الميسمس العلنا الجزائرنس  ا يلوؿ المؤمف قرار نػنص شلػإ )) ش ػد اليلػوؿ نمػن  اػرسس التػممنف الهػ س لتيػؿ  -
ميؿ المرعؿ إلن   ا ي وق  ودشاوار  عد تعونض ا و ا يدود الم دار الممنوح ل ا تر ا دشو  الرجوع شلػإ الناقػؿ معػؤولنس 

ا   06/12/2006هػػادر  ػػا 371786 ص معػػؤولنس ت هػػنرنس(( قػػرار رقػػـ م ترضػػسا أو شلػػإ المتعػػ ب  ػػا الضػػرر أو الػػن
  339ا ص 2006العدد المانا 

وللميسمس العلنا الجزائرنػس عناعػس قضػائنس متمنػزة  ػا يمانػس المػؤمف لػ ا وهػذا م ػدأ نهػت  نػ  )ن  ػإ المػؤمف لػ  يتػإ  عػد -
نض لػػـ نيهػػؿ شلنػػ   مػػف المػػؤمف( قػػرار هػػادر تعػػلنم  ش ػػد اليلػػوؿ للمػػؤمفا ميت ظػػا  هػػ س الت اضػػاا للمطال ػػس  سػػؿ تعػػو 

 08/10/2009 تارن  
أف يلوؿ المؤمف ميؿ المػؤمف لػ  نجػب أف ن نضػر  groutelو berrو Bessonو ا هذا الهدد نر  سؿ مف ال   اء   -

 مهليس المؤمف لػ ا انػ   ػا ااهػؿ ايػروع اليلػوؿ ت ادنػا ليوالػس يػؽ تععػ نس ت ػدد مهػال  المػؤمف لػ ا ينػث سػاف المػؤمف 
  20/04/2013ا dalloz.frناترط ا  ا ش د التامنف ق ؿ وقوع الضررا أنظر ومائؽ مجلس دالوزا 
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اقا أـ ال انوناا ش ود التممنف الجزائرنسا مما نمنر إاسالنس  من ما نملذ هؿ  اليلوؿ اإلت 

    1ونطرح  سذلؾ ماسؿ التتؿ توازف ش د التممنف.

  77-95يا قانكف  القانكنية لمحكؿ  مى  كء التنظيـ التشريعا : الطبيعةالثانا الفرع 
 77-95تنظيـ الحمكؿ يا قانكف التمميف  أكال:             

نجد يالنا اعت رار تارنعا  ا سؿ قواننف التممنف ومن ا الجزائرا إقرار المارع  يلوؿ       
ميؿ المؤمف ل    عد يهول  شلإ التعونض المت ؽ شلن  مف ق ؿ  «ارسس التممنف»المؤمف 

ؽ ت ج وتتعلؽ  118وسذا   ممنفؽ ت 38المؤمف الياؿا وهذا  ا تممنف ااضرار مادة 
ما اإلقرار  61ال يراا ومنا هذا اليلوؿ  ا تممنف ااالاص مادة  اليلوؿ  ا تممنف 

  جواز جما المؤمف ل   نف م الت تممنف ااالاص وتعونض المعؤولنس.
 ا الي وؽ  شلإ ما نلا : )) نيؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل ا 38و تنص المادة      

جب أف نعت ند أولونا والدشاو  تجار الونر المعؤولنفا  ا يدود التعونض المد وع ل ا ون
 المؤمف ل  مف أنس دشو  رجوع يتإ اعتن اء التعونض السلا يعب المعؤولنات المترت س.

و ا يالس ما إذا تع ب المؤمف ل   ا اعتيالس قناـ المؤمف  ر ا دشو  رجوع ضد الونر   
 المعؤوؿا نمسف إش اء المؤمف مف الضماف أو جزء من  تجار المؤمف ل 

أف نمارس دشو  رجوع ضد ااقارب وااه ار الم اارنف والعماؿ التا عنف  ون نجوز للمؤمف
للمؤمف ل  و ه س شامس جمنا ااالاص الذنف نعاوف شادة مع  إن إذا هدر شن ـ  عؿ 

 قهد اإلضرار((
)) ن نيؽ للمؤمفا  ما ياؿا ال ناـ  دشو  رجوع ضد الونر  61و تنص المادة      

 المعؤولنف شف اليادث.

                                                 
ذلؾ جتؿ ميمد وانظر س ا196ف ميمدا مرجا عا ؽ لتارنلا ليلوؿ المؤمفا ميمود ش د الريماانظر  ا التطور ا - 1

   828مرجا عا ؽا ص  اإ راهنـ
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نمسف جما التعونض الذا نتوجب شلإ الونر المعؤوؿ د ع  للمؤمف ل  أو لذوا ي وق  ما 
 ((ااالاص الم الت المستت س  ا تممنف

مف النهنف نجد تضاد  نف اليلوؿ والجماا  ع ب اله س التعونضنسا إذ أف هذر          
 1ار ش د تعونضااااضر  تممنفا  نعت ر التتؼ الط نعس  ا ش د وايداالنرة تع  ت  ا 

هذا االنر ن نمسف للمؤمف ل  اإلضرار  ن ع  لاراا اف  ا ااالاص ش د إدو  تممنفوأما 
ااضرارا  تممنفف اليناة ن ت اس  تعونض مالاا  ننما العسس  ا وتعمد إيداث اللطر وأ

 2. إذ أف هذر انزدواجنس  ا ش د وايد تع ب ماسلس
شلإ اشت ارر ش د ضرار اا تممنفاله س المزدوجس ل فإ ا3نر   عض ال   و التالا        

مر  نر م  وؿا ولنس ل  أتعونضا  نف طر ن ا  ننما ن  د هذر اله س  ا مواج س الونر 
نللوا  تممنفعندا  الع د نجب أف نسوف ل  ط نعس وايدةا وهذا نتي ؽ شندما نعت ر أف ش د ال

                                                 
اله س التعونضنس والتتؼ ط نعس ش د التامنفا ونعت ػر أف  م دأأيمد ارؼ الدنف شلإ  ااعتاذو ا هذر الن طس نوا ؽ  - 1

ذا  اليلوؿ وعنلس مناع س إلشماؿ هذر اله س  ا منا المؤمف ل  مػف اليهػوؿ شلػإ تعػونض نزنػد شمػا أهػا   مػف ضػررا وا 
ا الػذا ساف المارع قد اشترؼ   ذر اله س  ا أسمر مف موضا  نن وا االذ  وايدة مف نتائج ا ال امػس وهػا يلػوؿ المػؤمف

يلون قانونناا   در ما أدارا  ػا الرجػوع شلػإ الونػر المعػؤوؿ..أنظرا أيمػد  االنرأو إ  م لت التممنف للمؤمف ل ا ميؿ هذا 
  499مرجا عا ؽا أيساـ التممنفا ارؼ الدنفا 

2
  ف م ررات التا   ا لارج العتقس  نف المؤمف والمؤمف ل  أن  إ راهنـميمد جتؿ  ااعتاذنر   اإلاسالنسو ا هذر  - 

ن ـو شلن ا م دأ اله س التعونضنس تلت ا ينث ن نوجد لوؼ مف تي نؽ المؤمف ل  شمدا اللطر المؤمف من  وينث تزوؿ 
ذا ما الت ت هذر الم ررات وجب أف نعتت ع ا الت اء الم دأ ذات   ت نسوف لع د  اللانس مف اعتعماؿ اللطر  ا المضار س وا 

ر المعؤوؿ أنس ه س تعونضنس ومف هنا   ف رجوع المؤمف ل  شلإ الونر المعؤوؿ جائز  اشت ار أن  التممنف  ا مواج س الون
ن نجما  نف تعونضنف  ؿ  نف م لت التامنف الناائ شف ش د التممنفا والذا هو  ا مواج س الونر لنس  تعونض و نف 

وجس   و  نف طر ن  ش د تعونضا و ا مواج س التعونض المعتيؽ ق ؿ الونر المعؤوؿا و التالا لع د التامنف ه س مزد
 826الونر لنس سذلؾا جتؿ ميمد إ راهنـا مرجا عا ؽا ص 

ينث نر  أف سؿ أنواع التممنف م ما سانت  ط نعت ا تعد ش د   Labiومف أنهار هذا التوج   ا ال   ال رنعاا ال  ن  . - 3
شند ت رنرر لجواز جما المضرور المؤمف ل   نف تعونض المعؤولنس    Capitantإدلارا إيتمالاا ون س التوج  شند 

 إلإالمدننس وتعونض التممنف  ينث نر  أف م دأ التعونض م تهر   ط  ا العتقس  نف المؤمف والمؤمف ل ا ون نتعد  أمارر 
نس التممنف وايدة  ا سؿ ونر  أف ت ن  M.Weensالونر الطرؼ المالث المع ب للضررا وسذلؾ ننضـ ل ذا التوج  ال  ن  

اايواؿ : مجا  س االطار شف طرنؽ الم اضلس  نن ا و ؽ ايتمانت ايهائنس ونتـ الم ادلس  نف مجموع ااقعاط و عض 
 االطار التا قد تيدثا للت هنؿ أسمر أنظر 

- Pierre guiho , op, p 29  
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نللوا  أفنجب  ااالاص تممنفمف ااضرار ممل  ممؿ  تممنفمف اله س التعونضنسا  ع د ال
مف شما أها   متعونضا للمعت ف م لت التممنف ن نعت ر مف اله س التعونضنس و ا اليالتنف  

أف  سنؼ نمسف إذ اـمف ضرر ولسن  م ا ؿ لألقعاط التا ع ؽ ويهؿ شلن ا مف المؤمف ل 
ا ممل  ممؿ داث اللطرا والمضار سشدـ تعمد إي  ااالاص تممنفنن ا شف المؤمف ل   ا 

 1 .تممنف ااضرار؟
شندما ساف مف  تممنفقدنمس قدـ نظاـ ال تممنفماسلس الم امرة  ال إجا س لذلؾ ن وؿ أف         

 مما  ا يناة المعاهرة و تطور الوعائؿ  ت نلاإ تعمد  2االهعب إم ات التعمد مف شدم 
المضار س أو الم امرةا وسذا تطور التنظنـ ال انونا المييسـ مف طرؼ المارع نعتطنا مف 

                                                 
نلػػا ) أف ش ػػد التػػممنف نعت ػػر ش ػػدا ايتمالنػػا هد ػػ  تجمنػػا اامػػواؿ  إذ أف  وقػػد ش ػػر ااعػػتاذ مػػازو شػػف هػػذا التوجػػ    مػػا - 1

شنػػد تي ػػؽ الاػػرط المتممػػؿ  ػػا وقػػوع اللطػػرا  يػػنف نلتػػـز  ااداءم لػػت التػػممنف نممػػؿ تن نػػذ لتلتػػزاـ الاػػرطا ونهػػ   معػػتيؽ 
ا ت ل نمػس المنػزؿ الميتػرؽا ولسنػ  المؤمف  ػد ا م لػت التػممنف للمػؤمف لػ ا يػنف نيتػرؽ منزلػ  مػمت  ػاف هػذا الم لػت ن نعػد م ػ

شلػػػإ م لػػػت  ػػػا يػػػدود الضػػػرر  إنمعػػػالس أف المػػػؤمف لػػػ  ن نمسنػػػ  اليهػػػوؿ  أمػػػاقعػػػاط التػػػا قػػػد تيهػػػؿ شلن ػػػاا م ا ػػػؿ لأل
منا قناـ المػؤمف لػ  مػف تعمػد وقػوع اللطػر لنجنػا  ائػدة مػف وراء ذلػؾ وهػذا ملػالؼ للنظػاـ  إلإالياهؿا  ألف اامر نعود 

ذا ال اشدة ن نجب أف تونر مف ط نعس ش د التممنف ا  ع د التامنف هو دائما ش د ايتمالا لتجمنػا اامػواؿ((ا أف ه إنالعاـا 
 827ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـ أنظر جتؿ ميمد

ل د سانت  دانات التممنف قدنما ش ارة شف مراهناتا مـ  ا ما ا عد أاتؽ التممنف من اا ولذلؾ تعاهر وجود التػامنف مػا  - 2
 ن  و اشت ارر ملال ا  الإالمولرهاف الذنف التلطا معا يتإ منا تامنف الرهاف مف ق ؿ المارع  ا سؿ ال تدا  ع ب التععؼ ا

المراهنػات شلػإ ريلػس  إلػإوف ؤ قات التجارنسا إذ ساف التجار نلجالتا ي ت  ضماف المعامتت والعت ولأللطارللنظاـ العاـ 
تجنب لعارة ما ولسف مف أجؿ المضار س شلإ ع رنس الع ننسا  ينث تاػوهت التممننػات  الع ننس أو يمولس الونر ن مف أجؿ

 ػػػا مجػػاؿ التػػػممنف مسػػاف نيػػػدث  ػػا مجػػػاؿ المراهنػػات  ااجػػػؿ شلػػإ الومػػػائؽ  المضػػار ات والمراهنػػػات ويػػدث إلػػػإوتيولػػت 
ؼ وتنت ػػا  مجػػرد د ػػا ال ػػرؽا والمعػػتندات الهػػورنس التػػا تتيػػوؿ  ن ػػا ااشمػػاؿ الي ن نػػس إلػػإ أشمػػاؿ ت اضػػلنس شلػػإ المساػػو 

واستعػػػ  جنػػػوف المضػػػار ات والمراهنػػػات العػػػوؽ وال ورهػػػس ينػػػث سػػػاف نجتمػػػا  ن ػػػا التجػػػار وال يػػػارة ا وأد  ذلػػػؾ إلػػػإ توننػػػر 
الهورة ااهلنس للتممنف  توننر أ راض  وطرؽ إدارت   التععؼ والوش واللداع  نر مف شملنس تيمؿ ش ئ شػف طرنػؽ د ػا 

شلإ ال دنـ ممؿ الجدند  دوف أا  رؽ والمملوء ممؿ ال ارغ للتػدلنس شلػإ المػؤمننف  ػالتواطؤ مػا ر ػاف ال عط   د ساف المؤمف 
العػ فا   نػاـ طػػاقـ العػ ننس   يػػداث الضػرر  ال ضػػاشس المن ولػسا وسػػاف ذلػؾ نمامػػؿ  ػش المػػؤمننف الػذنف نتيػػانلوف لعػدـ د ػػا 

يالتػػاميف كالمراىنػػة قػػد وجمعػػت مػػا االطػػار الوهمنػػس التعػػونض  عػػد اليهػػوؿ شلػػإ ااقعػػاطا وتعػػددت االطػػار ال علنػػس 
ا وورمػػت التاػػرنعات   ػػا ال ػػواننف المدننػػس وجػػود ش ػػد يعاممكنيمػػا نفػػس المعاممػػةا سػػؿ من مػػا  ػػاآللر وسػػاف ال   ػػاء اختمطػػا

التعونضػػنس  التػممنف  ػػا  ػػاب الوػػرر ال مػػار والرهػػاف ممػػؿ ال ػػانوف المػػدنا الجزائػػراا للت هػػنؿ  ػػا تػػارن  التػػممنف وم ػػدأ الهػػ س
 وما  عدها .  60ننظر سامراف يعف ميمد اله اغ ا مرجا عا ؽا ص 
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ا تممنفشلإ يعاب ال لتل  انعتوناء شف ه س التعونضنس  وعائؿ أ ضؿ لمنا الم امرة
مف  وا  عادرشلن ا  المؤمفالااء ليرص شلإ ا شلإ ليث المؤمف 1االتوطنس ضسارط تل ن

ا وهذا ما تنص شلن  تممنف رط شلإ الالمي  انشتمادؤ  ع ب و التم انة التا تنتي  اإلهماؿ
التا تنص  االجزائرا اتتممننالمف قانوف  (2/ 30)ممؿ المادة  تممنفملتلؼ ت نننات ال

أف ننص الع د شلإ تيمؿ المؤمف ل  تل نضا مف التعونض  ا اسؿ يؽ ن تطا  ...نمسف»
المارع الجزائرا  نه  شلإ هذا الارطا  وميمود توج ا «من  شلإ أف نيدد ذلؾ مع  ا..

س ر قدر ممسف شلإ مشلإ أف تيا ظ   تممنفوهو ما نجرا شلن  الواقا يرها مف ارسات ال
 2اامواؿ التا  يوزت ا.

ش و س يرماف المؤمف ل  مف التعونض  ا  تممنفوردت ملتلؼ تارنعات الأذلؾ وس        

 ( مف47/3)نهت شلن  المادة  ما أو إهمال  وهذا تعمدر إيداث الضررا استااؼيالس 

                                                 
 68ظر ما أوردنار عا  ا شف م دأ التل نض النع ا للتممنفا ص نأ- 1
هذا ما نجدر سارط دأ ت ارسات التممنف شلإ تضمنن   عض ومائ  اا   ا نماذج ومائؽ التممنف الجزائرنس نجد ممت  - 2

 ينث  ا يالس يدوث » التل نض  17اال ند  GAMنموذج ش د التممنف مف االطار المتعددة لل نوت ال تعتنسنس لارسس 
ار الواقعس   عؿ الجلند والعواهؼ. وسذلؾ  ا نموذج ش د % مف م لت التعونض شلإ ااضر 15اللطرا نتـ تل نض 

سما ومف لتؿ متيظتنا لنماذج ش ود التامنف الجزائرنس   ف    GAMالتممنف شلإ اليرنؽ واالطار ال تينس لارسس 
شف التل نض التل نض نتـ انت اؽ شلن    ال ا  ا الاروط اللاهسا ولـ نجد إلإ النموذجنف الماار إلن ـ أشتر نتيدماف 

  ا الاروط العامسا وقد ورد الارط  ال رنعنس سما نلا:
CONTRAT D’ASSURANCEMULTIRISQUES SERRES 

: Franchise Article 17 

 
En cas de sinistre, une franchise de 15% sera déduite du montant de l’indemnité sur les 

dommages causés par le gel, l’inondation, la tempête. 

Si le montant des dommages est égal ou inférieur à quinze (15%) pour cent de la valeur assurée, 

aucune indemnité ne sera due.  
 35نػص المػادة  أوردوقد أضاؼ المارع الجزائرا مف ضرورة يث المؤمف ل  شلإ أف نسوف أسمػر يرهػا وشنانػس شنػدما  -

 نلا:  ن نتيمؿ المؤمف اامواؿ التال س أو الم  ودة أو ال السس نتنجس ما »نلا ) التا تنص شلإ ما
 تيزنـ  نر ساؼ أو رداء مف المؤمف ل               
  ((«إذا ساف هناؾ ات اؽ ملالؼ. إنشنب ذاتا  ا الااء المؤمف شلن ا              
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نجب شلإ المؤمف أف نضمف اااناء المؤمف شلن ا مف سؿ  .»اليرنؽ  تممنف ا  تقانوف 

 الضماف ن نامؿ اااناء التا ت  د  ع ب لطم اضناع أو   داف أمناء اليرنؽا  نر أف هذ

  1«.مف المؤمف ل  

شلإ أاناء منعدمس أو إلطار ن نمسف يدوم ا ونعد  تممنفوسذلؾ إنراد مواد نمنا  ن ا ال     

 ا ما  50ؽ ت ا ونجد  ا المادة  43الع د  اطؿ وهذا إجراء م ـ لت ادا الم امرة المادة 

مف هتؾ الماانس أف المؤمف ل  ن  د ي    ا التعونض  ا يالس شدـ ت ندر  تممنفنتعلؽ 

شلإ  تممنفمف سذلؾ مف انراد أسمر  ال واننف والتنظنمات المتعل س  هيس الينوانات ا و 

  2تممنف.ؽ  33ضرر وايد المادة 

 إلإااضرار نؤدا  أف توا ر اله س التعونضنس  ا تممنفو التالا  ا االنر ن وؿ          

وننعداـ  ااالاص ـ ضرر ن نوجد تعونضا  ننما  ا تممنفنتنجس م ادها أن   ا يالس انعدا

 ا تممنف  عواء يدث ضرر أـ لـ نيدثا وهذر الوضعنس  تممنفهذر اله سا  نيعتيؽو م لت ال

د ع  مف أقعاط دوف أف نيهؿ إن  ننتؤ شن ا إمساننس   داف المؤمف ل  لسؿ ماااضرار 

سما نر   شلإ مجرد وشد وهما  ااماف واليمانس وهذا نعت ر و اء  انلتزاـ مف ج س المؤمف

 تممنفال وؿ  مف ال إلإؾ اتج   عض ال    ا ولذلااالاص تممنفشلإ لتؼ  3ا عض ال   

                                                 
 ن س اامر وارد  ا تارنعات التممنف وال واننف المدننس لمهر و رنعا والجزائر والعراؽ والسونت  - 1
ن ػس الط نعػس لػن س اللطػر ا و ػا يالػس يعػف الننػس  فومػ ))ن نيؽ أا مؤمف ل  استتاب تامنف وايػد 33تنص المادة  - 2
تناع ا ما الم لت الذا نط ؽ شلن   ا يدود ال نمػس السلنػس للاػاء المػؤمفا  أماررتعددت ش ود التممنف ننتؤ سؿ وايد من ا  إذا

  طتف هذر الع ود((   إلإنؤدا استتاب شدة ش ود تممنف لن س اللطر  ننس الوش 
المػؤمف لػػ    ممػافالتػزاـ اػػرسس التػممنف  أاهػو م ادلػػس ل عػط  اامػاف  التػممنفأف « أيمػد اػػرؼ الػدنف»ونػر   عػض ال  ػ  - 3

  شف طرنؽ ال ناـ   هتح الضرر و التالا  ػاف  التػممنف هػو م ادلػس لل عػط  اامػاف الػذا نتجعػد شػف طرنػؽ الوشػد و ضمان
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نما نممؿ م ا ؿ  تممنفعملس وادلارا وم لت الر  سؿ أنواش  هو  ن نعت دؼ تعونض الضرر وا 

 إلإلنس التعونض  ؿ تجمنا ااقعاط المت رقس وتيونل ا  تممنفلألقعاط  ينث أف هدؼ ال

وقا الضرر آو لـ رأس ماؿا نجب أف نتيهؿ شلن  المؤمف ل  آو شلإ جزء من  عواء 

      1ن ا.

                                                                                                                                                         

الت ادؿ  ا هذر العتقس نتممؿ  ا أف المعتممف نػد ا ال عػط  ػا م ا ػؿ تيمػؿ المػؤمف ت عػس اللطػر يتػإ ولػو  إف الضماف ا 
اللطر  ا مدة التممنف م ا ؿ مػا يهػؿ شلنػ  مػف أقعػاطا و التػالا  ػاف لـ نتي ؽ اللطر  ال عؿا ان  نتيمؿ معؤولنس ت عس 

طػر شنػد تي  ػ ا أا  تع ػد المػؤمف  تيمػؿ ت عػس الل la sécuritéالمعػتممف ن نيهػؿ  ػا م ا ػؿ ااقعػاط إن شلػإ اامػاف 
رأا »  س الر ػػػا ا و التػػػالا  ال ػػػدنف  ػػػا معاوضػػػس التػػػممنف همػػػا مػػػف جنعػػػنف ملتل ػػػنف و التػػػالا تنت ػػػا اػػػضػػػماف هػػػذا اللطػػػر
تالا ن نعػتطنا المعػتممف ونظرا اف ش د التممنف مف الع ود المعتمرة  ت نسوف ل عل  أمر رجعاا و الا « مهط إ الجماؿ

 .اعترداد ما أدار مف أقعاط ان ا سانت م ا ؿ تيمؿ المؤمف لت عس اللطر لتؿ هذر المدة
ال ائػػؿ  ػػاف التػػممنف هػػو م ادلػػس لل عػػط  اامػػافا هػػو قػػوؿ ن ت ػػد الهػػيس إذ أف  الػػرأاوشسػػس هػػذا التوجػػ  نػػر   ػػمف  -      

لنػاؿ ولػػنس  واقػا  اف اػػرسات التػػممنف  شػػف ا وهػػذا  ػا الواقػػا ش ػارة اامػػاف المػػؤمف ل ػـإ ػراء  إلػػإاػرسات التػػممنف تعػعإ 
ي ػس ور مػا لػـ نطلػا شلن ػا اػروط مج أمػاـ ت ؼ للؼ المؤمف ل   عد أف نهطدـ اللطر  ػ ا ونضػرر لنجػد المضػرور ن عػ  

 ػد ا  إن التدقنؽ ان   نر ملتص  ا ينف العسس لارسات التممنفا تعت ر الطرؼ الملتص  ا الع دا  ااماف ن نيهػؿ 
يمانػس الاػاء  إلػإاللطر أهتا ووجود اامف نعنا انت اء اللوؼ وانت اء اللطرا  ننما ارسس التػممنف سمػا ذسرنػا ن ت ػدؼ 

نمػاالمؤمف شلن  ون  شلػإ أمػار اللطػرا  ينػث إذا ضػار س الم هػود هػو الم درء اللطر شن ا ولنس هذا هو م هود الع دا وا 
و ػنف تعػونض  ا تػداءإذ أف ال ػرؽ  ػنف درء اللطػر  ا  يعػب مػا ات ػؽ شلنػ  ؤمف لػ تعػونض المػيهؿ ال تؾ تتولإ الارسس 

اللطػػر ش ػػد  أمػػارا  ننمػػا الع ػػد شلػػإ تعػػونض مانػػسأنلتػػ س شلػػإ سمنػػرنف  ػػدرء اللطػػر شمػػؿا والع ػػد شلػػإ العمػػؿ ش ػػد  أمػػارر
ولػػنس للعمػػؿ مسػػاف  ػػا هػػذر  ىػػك  قػػد التػػمميف ألنػػو معاك ػػة بػػيف قسػػط التػػمميف كمبمػػغ التعػػكيض االنػػروهػػذا  اضػػماف

وانظر  ا هػذا التوجػ  مػديت ميمػود ش ػدا العػاؿا مرجػا عػا ؽا .درء اللطر إلإالمعاوضس سع د اليراعس ممت الذا ن دؼ 
  260ص 

 
شند مديت ميمود ش د العاؿا مرجا عا ؽا ص  إلن ـماار   GUITTARD و GROUTELيعاـ ااهواناا  رأا -  1

مف نتائؤ اله س   لذا أنامر المارع ن نعد  ا رأنا اال انون ؿا إذ نر  أف اليلو  ش د الريمافا وسذلؾ رأا  انز أيمد  34
التعونضنسا اف اله س التعونضنس ت تهر   ط شلإ العتقس  نف المؤمف والمؤمف ل  الناائس شف ش د التممنف ون نمتد أمرها 

ذا اشت رنا رجوع  إلإ لارج نطاؽ هذا الع د و التالا   ن ا ن تؤمر  ا شتقس المؤمف ل   الونر المعؤوؿ شف اليادثا وا 
ت ر لإ ملال س أيساـ نهوص التا شالمعؤوؿ لنس مف نتائؤ اله س التعونضنس   ن  نجوز انت اؽ المؤمف شلإ الونر 
 27ا الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ   ا نطاؽ التممنف ال را اللاصا مرجا عا ؽا ص ش د الريمافاليلوؿ ا  انز أيمد 

الضػػرر المناػػئ لتعػػونض تػػممنناا   ولػػ   ػػا مؤل ػػ  الػػدشاو  ضػػد معػػ ب   Pierre guihoوهػذا مػػا أاػػار إلنػػ  ااعػػتاذ  -
لنعت آمرة و التالا لنعت مف النظاـ العاـ  ينث نعػتطنا أف نيهػؿ المػؤمف لػ  شلػإ تنػازؿ  36نجب متيظس أف المادة »
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 ثانيا: التكييؼ القانكنا لمحمكؿ 

 ؽ ـ 261حمكؿ المؤمف عاء  مى أساس القكا د العامة لمكياء مع الحمكؿ المادة  -1

شت ر  عض ال    أف رجوع المؤمف هو يلوؿ لاص انطتقا مف النظرنس العامس ا       

ؽ ـ ؼ المعدلس  1251/3والمادة  261/4لمادة للو اء ما اليلوؿ  ا ال انوف المدنا ا

وسؿ ما  عل  المارع  ا هذا  1اوجد هنا تاون  ل سرة اليلوؿ أهتا  ت ن1346 المادة 

اللهوص أن  أقر العمؿ ال ضائا اللتؽ الذا أشطإ لنظرنس الو اء ما اليلوؿ وج ا 

ا أو مدا ال انونا للمؤمف ن نيعت ر إطتقا توعع ؿجدندا منعجما سلنس ما أعاع ا  اليلو 

ا تاـتعع نا لنظاـ اليلوؿ الم رر  ا ال انوف المدناا  ؿ  العسس نع ر شف التناعؽ ال

 38والمتئمس الساملس للنظاـ ما متطل ات العهر اليدنثا ولذلؾ نمسف اشت ار أف المادة 

 2.ؽ ـ 261/4لمنهوص شلن   ا المادة مف  ؽ ت تط نؽ م اار لليلوؿ ا

التارنلا ايساـ ال ضاء ال رنعا   د ت نإ ال    هذا التوج   نجد وانطتقا مف التطور       

وأسدت  3ا«لنس إن يلوؿ ال انوف العاـ  36يلوؿ المادة  »يسـ لميسمس رواف ت وؿ  ن  

نعت ر يلون ي ن نا  ا  36اليلوؿ الذا أنامت  المادة  »ميسمس مون ولنن  هذا التوج    ول ا 

                                                                                                                                                         

نمنػػا  1930مػػف المػػؤمف  ػػا ي ػػ   ػػا اليلػػوؿا قػػد نسػػوف هػػذا نػػاذرا ولسػػف ميتمػػؿ اليػػدوث سمػػا ن نمسػػف أف نؤسػػد أف قػػانوف 
 »انوف لاص  التممنف ال را   طا واعتمنإ تامنف انئتماف والتممنف الجوا مف التط نؽ الجما ا ان  ق

- Pierre guiho . o p , p 25 
1

 - Mondor Xavier , op, p 19 
 277وانظر   اء   نؤ اسراا مرجا عا ؽا ص  ا195ميمود ش د الريماف ميمدا مرجا عا ؽا ص  - 2

-  Jean Bigot, op, p 1137 
 12-121 يالنػا المػادةا والتػا ت ا ل ػا ااضػراراليلػوؿ  ػا تػامنف  أقػرتالتػا  1930مف قانوف  36  ذر المادة  ن هد - 3

 مف قانوف التممنف ال رنعا
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مف  1/ 36المادة  »العنف أف  وأسدت ذلؾ ميسمس  «ا قانوف مدن 1251/3معنإ المادة 

مدنا التا نهت  1251/3أنامت لهال  المؤمف رجوشا نعت ر تط ن ا للمادة  1930قانوف 

شلإ اليلوؿ   وة ال انوفا  المؤمف د ا  اشت ارر س نت متضامنا دننا ن ا  ا الن انس شلإ 

 1«ميدث الضرر

ل ضاء ساف ل  ال ضؿ  ا هذا التنظنـ التارنعا ليلوؿ ونانر  ا هذا التوج  إلإ أف ا      

المؤمف  عد تيرنـ ميسمس الن ض لارط تنازؿ شف الدشاو  لهال  ارسات التممنف التا 

سانت تضمن  ش ودها وما ل ذا الارط مف لطر شلإ مهليس المؤمف ل  ممؿ رجوع المؤمف 

اعتن اء التعونض التسمنلاا يتإ ق ؿ الو اء  التعونضا وشدـ وجود أولونس للمؤمف ل   ا 

ولذلؾ ساف ارطا م ضت لذا ارسات التممنف التا اعتمرت  ا  رض  يتإ  عد هدور 

تارنا ننظـ يلوؿ المؤمف إن أف ميسمس الن ض ال رنعنس انضمت إلإ  ال نس ال    التا 

يرمت  1943 دنعم ر 14ر ضت الارط وأهدرت يسما هاما  ا هذا اللهوص  تارن  

   ارط التنازؿ شف الدشاو   ا  والص التممنف وقالت أف اليلوؿ ال انونا هو ااعاس 

 2الويند لرجوع المؤمف ضد الونر.

                                                 
1

 -  José Fernanndez, op, p 208 
 اإلت ػاقا ا الو اء  دنف الها   نص اليسػـ شلػإ )نجػوز اليلػوؿ  اإلت اقاوأجازت ميسمس الن ض ال رنعنس اليلوؿ   - 2

تعػػدند المػػؤمف لمعػػؤولنس الساتػػب  العػػدؿ شػػف التعػػونض المعػػتيؽ إن ػػاذا لع ػػد »يتػػإ ولػػو أو ػػإ الػػدائف ال ػػدنؿ دننػػا الهػػنا 
الػػػػدنف -ا و ػػػا يسػػػػـ آلػػػر نهػػػػ  ) 1979ا مجلػػػس دالػػػػوز 1ا ميسمػػػس الػػػػن ض الور ػػػس المدننػػػػس  1978جػػػػواف  7 «(التػػػامنف

نمسنػػ  مػػا ذلػػؾ أف نطلػػب انعػػت ادة مػػف اليلػػوؿ إذا سػػاف   ن ائػػ   إف مػػف نػػو ا دننػػا الهػػنا لػػ  3-1251الالهػػا المػػادة 
لميسمػػػس  1الػػدنفا قػػد أ ػػرأ ذمػػس أولئػػؾ الػػذنف ن ػػا شلػػن ـ الع ػػئ الن ػػائا ل ػػذا الػػدنف تجػػار دائػػن ـ الماػػترؾ ( الور ػػس المدننػػس 

 اعػساؿ  نومػارا ا  ا   جػورج  نػدنسرا ألػنسس مارتػافا سعػا ن  هنػراا 90رقـ  1ا نارة المدننس 2001مارس  27الن ضا 
 1221ا ص 2009ا دار دالوز للنارا 180ال انوف المدنا ال رنعا  العر نسا  ط   ترجمس ادوارد شندا  انر  نتناا
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سما وا د هذا التوج  تراجا  ا ال ضاء ال رنعاا وطرح إاساؿ أف المؤمف د ا           

شف المعؤولنس المدننسا  دنن  الالها الناتؤ شف الع دا ن دنف الونر المعؤوؿ الناائ

أن  إذا ساف الواقا  ا الدشو  أف الارسس المؤمنس  »وقضت ميسمس الن ض ال رنعنس آنذاؾ 

قد د عت للمؤمف ل  م لت التممنف الذا اعتيؽ شلن ا الو اء     وقوع اللطر المؤمف من ا 

مجاؿ لتمعنس يؽ   ف هذا الو اء مف جان  ا لنس إن تن نذا نلتزام ا تجار المؤمف ل ا  ت 

رجوع المؤمف شلإ دشو  اليلوؿا ذلؾ أف رجوع المو ا شلإ المدنف  دشو  يلوؿ ن تضا 

    1أف نسوف هذا االنر و إ للدائف  الدنف المترتب شلإ المدنف ن  دنف مترتب  ا ذمت  هو.

 ولذلؾ قد اتعمت نظرة ال    إلإ اليلوؿ  ا نطاؽ ش د التممنف  يذر ادندا اف        

التممنف لنس  رشا مف س الس أو ما نا   ا ان  ننائ التزاما قائما  ذات   المؤمف لنس ضامنا 

للونر اف مضموف الو اء ما اليلوؿ  ا ال واشد العامس ن تضا أف نسوف مهدر التزاـ سؿ 

 2مف الدا ا والمدنف متيدا.

ؽ ـ ج   38ولسف  هدور نهوص تارع ليلوؿ المؤمف  ا مجاؿ التممنف مادة        
ؽ ـ ؼا أه   هناؾ تونر  ا موقؼ ال ضاء تجار النظرنس العامس للو اء  12-121والمادة 

ما اليلوؿ  ا ال انوف المدنا ا وتـ إقرار اليلوؿ  موج  ا لمف نو ا  دنف الها ن رئ مف 
 ا و  3التل  دننا لمدنف ن ا شلن  الع ئ الن ائا للدنفا عواء ساف اليلوؿ ات اقنا أو قانوننا

                                                                                                                                                         

- Pierre guiho . o p , p 42 

 
 822 إ راهنـجتؿ ميمد ا ونظر 195ميمود ش د الريماف ميمد ا مرجا عا ؽا ص وانظر  
 ا 14ذلؾ ععند ج را رجا عا ؽا ص ا وانظر س1626مرجا عا ؽا ص  ورااش د الرزاؽ أيمد العن  - 1
  21رؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا ص أا - 2
 :مف  قانوف التممنف لم اطعس السن ؾ للت هنؿ أنظر 2576ت ا ل ا المادة  - 3
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ذلؾ هدرت قرارات شدندة لميسمس الن ض ال رنعنس تجنز اليلوؿ  نوشن  لمف أو إ دننا 
)يسـ  1984الهنا مف يسـ ميسمس الن ض ال رنعنس الور س المدننس ااولإ هادر عنس 

إف ساتب العدؿ المعؤوؿ  »لمهليس مف ن ا دننا الهنا  3-1251اليلوؿ ال انونا  ا ـ 
الذا نملذ الم ادرة ورة المترتب شلن ا إف اهل  لواجب الماشف شدـ إن اء قرض  ع ب تج

  1(  ن اء ما نتوجب للم رض نعت ند مف اليلوؿ ال انونا
ننص  2009نو م ر  25يسـ ميسمس الن ض ال رنعنس هادر  ومف اايساـ اليدنمس       

ف ا ن ن تضا  الضرورة أ1251/3شلإ أف ) اليلوؿ ال انونا المنهوص شلن   المادة 

مجتماا   و نعمؿ أنضا  ا  التزاـنسوف الدا ا ملزما  التزاـ  نر قا ؿ لل عمس أو تضامنا أو 

 2ياؿ انلتزامات ذات الع ب الملتلؼ(.

و التالا يتإ  عد إقرار يلوؿ المؤمف  نص لاص  ا قانوف التممنفا   ف ميسمس       

إ الونر المعؤوؿ شف الضررا الن ض تعتطنا انعتناد ل ذا الم دأ لتمعنس رجوع المؤمف شل

وتتللص وقائا هذا ال رار  الذات  ا  3 اشت ارر تطورا وتوعنعا شف النظرة الت لندنس لليلوؿا

  ا«معلنس» اعتوتؿ  «ارسس دنعترا االور»سل ت  «لور ند »أف مؤععس مدننس ش ارنس 

                                                                                                                                                         

-3
 - Mondor Xavier , op, p 22 

ا ون ػس اليسػـ  لميسمػس الػن ض الور ػس المدننػس  131ا رقػـ 1ا ناػرة المدننػس  1984  رنؿأ 4 1ن ض الور س المدننس ا - 1
ا المجلػػس ال هػػلنس  110رقػػـ  IVا ناػػرة المدننػػس  12003جػػواف  24ا وسػػذلؾ ن ػػض الور ػػس التجارنػػس 1987جونلنػػس  20ا 2

 1222مرجا عا ؽا ص ا  ا جورج  ندنسرا ألنسس مارتاف  ا إلن اا سل ا أيساـ  ماار 2004ا 150لل ضاء التجاراا 
2

 )- La subrogation légale prévue a larticle 1251/ 3 du code civil ne suppose pas nécesairement que le 

solvens ait été tenu d une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum , elle opére également dans 

le cas dobligation dont la cause est distincte( , cour de cassation, 1 er civ 25/11/2009 , recueil dalloz, 

2010, n3 p 802 
هذا ما تجعود  ا التعدنؿ اليدنث لل انوف المدنا ال رنعا  ينث ت نإ توج ا موععا لنظرنس الو اء ما اليلوؿ  موجب - 3

 ينث نمسف اليلوؿ اا الص ل  مهليس نو ا دننا  ن ا ش ؤر الن ائا شلإ المدنف ااهلاا وقد هدر  1346المادة 
     2016 ن را  10الهادر  ا  2016-131هذا التعدنؿ  موجب اامر رقـ 
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 امت الارسس  ؿ الارسس اا للؿ نهنب المعلنسا وقا يادثا الع د نتضمف تيمو ينث أف 

المعتولس  تهلني  ط  ا نلتزامات ا التعاقدنسا  رأت أن ا تيؿ قانونا  ا ي وؽ تممنف أضرار 

المنار المستتب مف ق ؿ المؤععس الع ارنس لور ندا ومف مـ نازشت المؤمف نعترجاع م لت 

نا اااواؿا ميسمس انعتئناؼ ر ضت طل ات الارسس المعتولس للمعلنس  يجس أن ا د عت دن

وقد ت اضت أجرا شلإ لدمات اا ولسف ميسمس  التعاقدنس الهنا هو مف ضمف التزامات ا

واج س التط نؽ  3-1252الن ض ن ضت ال رار لهال  الارسس المعتولسا م ررة أف المادة 

   1أنضا  ا ياؿ انلتزامات المتعددة ذات الع ب الوايدا أا ويدة ع ب انلتزاـ التعددا.

ولذلؾ   ف ميسمس الن ض منيت اليلوؿ للارسس المعتولسا  ع ب أف المؤمف هو الذا       

عت ر المؤمف هو لماذا ني  ن ا شلن  الع ئ الن ائا للدنفا ونر   دورنا أف هناؾ ماسؿا 

الن ائا  الع ئ نعت الارسس المعتولس ها سذلؾ ن ا شلن الالمعؤوؿ الن ائا لد ا الدنفا أ

الارسس  أفالمؤععس الع ارنس لور ندا و التالا نر   للدنف  موجب الع د الم ـر  نن ا و نف

والتزام ا   هتح  امرنت  دوف ع ب ان ا قد تل ت م ا ؿ اداء هذر اللدماتالمعتولس أي 

ف ساف هناؾ تعونض مف المؤمف   ن   نسوف المعلنس ندلؿ ضمف التزامات الع د الرئنعنسا وا 

ولسف لو يدث أف المؤمف  ان ا ها التا د عت أقعاط ا ف يؽ المؤععس الع ارنس لور ندام

هو مف أهل  ااضرار امسف ال وؿ  موجب قانوف التممنف ال رنعا  من  نيؿ ميؿ المؤمف 

                                                 
1

 - Antoine Hontebeyrle ,sous la subrogation légale :lunicité de cause de lobligation plurale, recueil 

dalloz, 2010 , n 13, P 804 
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ل  المؤععس الع ارنس للرجوع شلإ الارسس المعتولس للمعلنسا ر ـ أننا ن نوا ؽ شلإ هذا 

 ف هو سذلؾ عنمر   ت ع ب. التوج  اف المؤم

ينث انت د  ا تعلن   شلإ   Antoine Hontebeyrleوهذا ما توجو  إلن  ااعتاذ        

 ويدة ع ب انلتزامات المتعددةا ينث  3-1252ال رارا ت رنر ميسمس الن ض توعنا المادة 

دنثا  مما ر ض لجوئ ا إلإ  سرة الع ب لهعو س اامرا م ننا أف الع ب م  ـو ت لندا وي

الت لندا نعنا أف الع ب هو م ا ؿ انلتزاـا وأما اليدنث  الع ب هو العمؿ الذا ننائ 

انلتزاـا وطرح ااعتاذ تعاؤؿ سنؼ نن وا   ـ ويدة الع ب  ا ال رار المعلؽ شلن ؟ا إذا 

ألذت  الم  ـو العهرا لف نسوف ل ا قط معنإا ااع اب التا د عت إلإ التزاـ شدة 

 . أف تسوف ويندةا قد تسوف متماملس  نمسفمدنننفا ن

و التالا نجب إ عاد  سرة الع ب المنائ ماداـ إنااء التزاـ تعددا ن نعتند  الضرورة         

شلإ شمؿ ويندا  ويدة الع ب نن وا   م ا شلإ ضوء الم  ـو الت لندا وها تعنا أف 

 ر ـ سون ـ متعددنف ظاهرنا   ف  انلتزاـ التعددا قد شمؿ سامت  ا سؿ وايد مف المدنننفا

الماترسنف  ا الدنف نتدللوف  ا المعار الماسؿ لتلتزاـ المتعدد س اشؿ ويند  ذات ا 

و التالا   ف انلتزاـ التعددا هو أهت التزاـ ماترؾا إن   ا ال انوف ال رنعا هذا الت ارب 

رؾ نن عـ شلإ شدد مف  ن  ااء مضاد للط نعسا  نيف نعلـ  ا الواقا أف انلتزاـ المات

السعور   در ما نوجد مف ال اشلنفا   و متعارض ما التزاـ   السؿا ونعود ت عنر اامر إلإ 

نعؽ تارنلا ناائ شف تيلنؿ مهن ات جوعتننناف  ا الع د الروماناا  ساف ن نـ م دأ 
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 هذا الم دأ 1804تجزئس انلتزاـ الماترؾ إن  ا ياؿ وجود ارط ملالؼا وورث قانوف 

نما نجب ف نسوف ماترطا هرايس أو  1202المادة   نه ا شلإ أف التضامف ن ن ترض وا 

 1 نص ال انوف.

 عد ذلؾ أع ط ااعتاذ اري  العا ؽ شلإ وقائا ال رارا   نف أف الارسس المسل س     

 الهنانس ساف شلن ا التزاـ توطنس ميذور تلؼ المعلنسا ومف مـ إذا وقا اليادثا   ف م ا ؿ 

ااجر المد وع مف ق ؿ المؤععس الع ارنس لور ندا ساف الع ب  ا التزام اا أما المؤمف   ن  

اـ توطنس ميذورا   ذا وقا اليادث ا   ن  ند ا التعونض م ا ؿ أقعاط ق ض ا ساف شلن  التز 

مف المؤمف ل  ن س المؤععس الع ارنسا هذر ااقعاط تاسؿ ع ب التزام ا و التالا نيف أماـ 

التزامنف مت ار نف ولسف سؿ وايد من ما ع ب لاصا و التالا ن نعتطنا ت  ؿ و اء مدنف 

دائن ا ن  نمسف أف ن رئ مدننا آلر ملـز تجار الدائف ذات ا   دنف ذا ع ب لاص  نف ندا

   2 دنف ملتلؼ الع ب يتإ ولو ساف موضوع انلتزامنف متاا  ا لسن  لنس وايد. 

و التالا   د سانت الن ااات ال   نس مييتدمس  ا  رنعا وعادت  ترة زمننس طونلس مينا       

مدناا اف المؤمف عدد دنن  الالها  1251 ن ا المؤمف مف اليلوؿ شلإ أعاس المادة 

مف قانوف التممنف التا  121ون يلوؿ ل  إن  نص قانونا لاصا ور ـ هدور نص المادة 

قانوف  1251ا إن أف  ميسمس الن ض ال رنعنس قد وععت مف م  ـو المادة 3ت ر  اليلوؿ

 موجب التعدنؿ   ينث تـ تجعند التوعا مدناا نضرا للتطورات انقتهادنس وال انوننسا
                                                 

1
 - Antoine Hontebeyrle , op, p 805 

2-Antoine Hontebeyrle , op, p 806 
3

 - article 41  de la loi du 25 juinn 1992 sur le contract terrestre a balgique ,vu : 

- José Fernanndez, op, p 207 
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 2016 ن را  10ا  ا 2016-131الهادر  اامر رقـ  اليدنث لل انوف المدنا ال رنعا

شلإ أعاس وجود دنف وايد  ا  اا سانت تنظـ اليلوؿ ال انوناالت 1251ينث ألونت المادة 

نهؼ  ن ا النص مهليس المو ا ونيددها المهدر وال دؼا وتضا يانت ميددة يهرا 

 1346.2المادة   وشوضت  1ايانت لمس الدقس  ا 

اا الص ل  مهليس  التا جعدت التطورات اليدنمس لليلوؿا   ررت اليلوؿو       

وال دؼا  يتإ مف و إ   " المنام" الع ب ملتل ا  ا أوماروشس يتإ لو ساف الدنف متعددا 

الن ائا ن رئ مف لتل  دننا لمدنف ن ا شلن  الع ئ  زام  الالها وساف هذا الو اء الت

للدنفا   ف المو ا نيؿ   وة ال انوف للرجوع شلن ا ممؿ يالس المؤمفا   و و إ  دنف 

الها وهو التزاـ ن ا شلن ا ولسف و اؤر أ رأ الونر المعؤوؿ شف التعونض  ه س مؤقتس 

ا   ذا قضت ميسمس الن ض ال رنعنس سمانلا : "إف ان  ن ا شلن  الع ئ الن ائا للتعونض

                                                 
 الملوات سما نلا : 1251ينث تنص المادة  - 1

 )نتـ اليلوؿ  يسـ ال انوف :
لمهليس مف نسوف هو ن ع  دائنا ونو ا ي وؽ دائف آلر ل  يؽ اا ضلنس شلن   ع ب امتنازات  أو رهونات   -1

 الع ارنس.
 لمهليس اارا ش ار نعتعمؿ ممف الاراء إلن اء الدائننف الذنف ساف هذا الع ار مرهونا لمهليت ـ -2
 لمهليس مف نسوف ملزما   ن اء الدنف ما آلرنف أ5 شف آلرنفا وتتوا ر ل  مهليس   ن ائ  -3

 الترسس لمهليس الوارث الذا ن  ؿ الترسس  ا يدود ااهوؿ الها نس والذا  أو إ مف مال  اللاص دنوف -4
 لمهليس مف أو إ مف مال  اللاص ن  ات الممتـ ليعاب الترسس -5

 مف أيساـ ميسمس الن ض التا عاهمت  ا تطونر نظرنس اليلوؿ : " نيؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل    ا ي وؽ هذا  - 2
ؿ قانوف " الور س المدننس ا إذ نتعلؽ اامر  يلو ميما كانت األسس القانكنية المبنية  مييا ىذه الد اكل االنر ودشاون ا 

 1222ا ا جورج  ندنسرا ألنسس مارتافا مرجا عا ؽا ص 2003 ن را  26ا 3
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  ن ائ   الهنا ل  نمسن  ما ذلؾا أف نطلب انعت ادة مف اليلوؿا إذا سافا مف نو ا دننا

 1  تجار دائن ـ الماترؾ"الدنفا قد أ رأ ذمس أونئؾ الذنف ن ا شلن ـ الع ئ الن ائا ل ذا الدنف 

ال دنمس  هو الذا ساف وراء تطونر مادة اليلوؿال رنعا  ال ضائا  انجت ادو التالا     

المؤمف شلإ النظرنس العامس  يلوؿؤعس م ندة  يتإ ق ؿ التعدنؿ ساف ن انتوتيرنرها مف ي

ا ومف أيساـ ميسمس الن ض ال رنعنس الذا ل تت انت اهنا  ا ال انوف المدنا ال رنعا لليلوؿ

 نص شلإ ما نلا: 2012 ا هذا اامر قرار هادر  ا مارس 

ُغبنية بإرعا و لمؤمف )  لكا تحكـ محكمة است ناؼ  مى زكج مستفيد مف قسمة 
مسؤكلية المكّثؽ الذم قاـ بالقسمة المبمغ المديكع لمزكج اآلخر الممبكف يا القسمة، لـ 
تؤسس قرارىا كىا تفصؿ كما يعمت  ندما يصمت يا الصمح الكاقع بيف الزكج الممبكف 

نما أسستو  مى المادة  ٌف مف القانكف المدنا بعد أف ا تّدت بمنو بيّ  3-1251كالمؤمف، كا 
يا النياية  أف يقع  مى  اتقو مف ُحكـ آخر أف الزكج المد ا  ميو كاف ىك مف يعب

 2 (  بئ الديف
وتتللص وقائا ال ضنس أف الزوجس "ص"  ي نت شند اقتعام ا أمواؿ تاارسنس ما        

زوج ا "س" والملطئ  ا ذلؾ هو المومؽا الزوجس "ص" شادت شلإ مؤمف المومؽا و عد 
                                                 

ا 1223ا جورج  ندنسرا ألنسس مارتافا مرجا عا ؽا ص 2001مارسا  27ا هادر  ا 1قرار الور س المدننس - 1
لهنا" وسذلؾ " إف مؤمف معؤولنس مياـ لمف ن ا دننا ا 1251/3ويسمت أنضا  من  نمسف اليلوؿ ال انونا  موجب المادة 

 27ا 1ا الذا شوض الدائف الذا وقا ضينس لطم المياماا نيؿ  ا ي وؽ الدائف تجار المدنف" قرار الور س المدننس 
  1223ا مريا ن ع ا ص 2004جان ا 

 نلا : ورد اليسـ  ال رنعنس سما- 2
-une cour d’appel, pour condamner un époux bénéficiaire d un partage lésionnaire a 

rembourser a l assureur de responsabilité du notaire ayant  procédé au partage, une somme 

versée a l autre époux lésé par le partage, ne est pas fondée pour statuer comme elle a fait sur 

la transaction intervenue entre l époux lésé et l assureur, mais sur la subrogation  légale 

prévue a l’article 1251_3 du code civil après avoir retenu qu’il ressort d une autre décision 

que lépux défendeur était celui sur lequel la dette devait en définitive peser. Cour de cassation 

1
er

 ch ,civi, 14 mars 2012 pourvoir n 11-10096 , R . G. D. A, 2012 , n 3 , p 683 
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يلت هذر االنرة ميل ا يلون ات اقنا  ا  اسملس الممف مف ارسس التممنفتيهل ا شلإ ت
الرجوع شلإ الزوج الذا اعت اد مف ال عمسا ولسف ميسمس الن ض ر ضت اليلوؿ اإلت اقاا 

 Lا وتعلن ا شلإ ال رار انت د ااعتاذ 3-1251وأععت الرجوع شلإ اليلوؿ ال انونا مادة 
mayaux  ف أف الدنف الذا ن ا شلإ الزوج المعت ند أهت لـ تمعنس ميسمس الن ضا   نو

نوجد شند إشماؿ اليلوؿا اف الزوجس ساف شلن ا ر ا دشو  تسملس اليهس التا تيمسف 
المو وف مف اعتسماؿ يهت  أونا يتإ ن وـ ي  ا ضد الزوجا ان  مف م ادئ ميسمس 

لؾ دنف(ا  ا ينف أف الن ض أن  ) يتإ ن وـ الع ئ الن ائا للدنف نجب أف نوجد ق ؿ ذ
ت رنر ال ضاة ساف شلإ أعاس اقتهادا وألتقا  ينث أف الع ئ الن ائا لضماف تعاوا 

 1إنها ا شلن  أف نعند التوازف. ا و ذلؾال عمس نتيمل  مف اعت اد مف الو ف
 رعكع المؤمف  مى أساس د كل شخصية -2
 ن ا  اليلوؿ لهال  المؤمف  أشتيرؼ ق ؿ التنظنـ التارنعا لليلوؿ عادة  ترة زمننس      

 اشت ار أف هذا المعؤوؿ شف   دشو  الهنس أا تط ن ا لل واشد العامس للمعؤولنس المدننس
ينف جعل   يان وم اارا الضرر ينف أوقا  لطئ  اللطر المؤمف من  نسوف قد أليؽ ضررا

 ذلؾ مف  ويرم  تممنف د ا م لت التعونض للمؤمف ل ا أو ينف شجؿ   نام   د ا م لت ال
ال  اء  يوزت ا إف هذا اليؿ سانت  رأا  عض ال    تملن  اشت ارات العدالس أسمر مف ايتراـ 

 ال ضاء قد من  المؤمف دشو  الهنس ق ؿ الونر المعؤوؿ شف الضررا  2الم ادئ ال انوننسا
ا المؤمف ل  الجما  نف تعونضنف ا  هد ت ادا إ تت هذا الونر مف المياع سا و  هد من

 3ذا اعتعارة مف تط نؽ اليلوؿ سعرؼ تجارا  ا التممنف ال يرا.وس

                                                 
1

- L .Mayaux - R . G. D. A, 2012 , n 3 , p 685  -  
ا أيمػػػػد ش ػػػػد الػػػػرزاؽ 23ا وانظػػػػر سػػػػذلؾ أاػػػػرؼ جػػػػا ر العػػػػندا ص 818ا  مرجػػػػا عػػػػا ؽا ص  إ ػػػػراهنـجػػػػتؿ ميمػػػػد  - 2

  1624العن وراا مرجا عا ؽا ص 

3 Pierre guiho . ,o p p 8  et P 34, -Mondor Xavier , op, p 17 
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  ذا يسـ قدنـ لميسمس الن ض ال رنعنس ننص شلإ" إف المؤمف الذا لـ نيؿو قانوننا أو      
 1م اارة ضد مع ب اليرائؽ "  ات اقناا نعتطنا ر ا دشو 

ياهلس  ا مجاؿ إف هذا التوج  تونر ما مطلا ال رف العارنف ت عا للتطورات ال      
ااضرار انت ت  ر ض ال ضاء من  دشو  الهنس للمؤمف للرجوع شلإ المعؤوؿ واعتند 

 يجؤ من ا: إلإالتوج   اهذ أنهار
الذا أهاب المؤمف واللطم المعند إلإ الونر  شدـ وجود را طس الع  نس  نف الضرر -

المعؤوؿا   ذا الضررا   رض وجودرا ن تر ط   لطم الونر را طس ع  نس م اارة تجنز 
نما نجد هذا الضرر أعاع  الم اار  ا ش د التممنف.   2معؤولنس االنر  ا مواج س ااوؿا وا 

المعؤوؿ لنس هو الع ب   مف لطم الونر »وقضت ميسمس الن ض ال رنعنس آنذاؾ       
نما ع ب  الم اار نلتزاـ المؤمف  د ا قنمس التممنف للمؤمف ل  المضرور مف هذا اليادثا وا 
هذا انلتزاـ هو ش د التممنف ذات ا  لون قناـ ذلؾ الع د لما التـز المؤمف  د ا م لت التممنف 

 تن نذ نلتزام  التعاقدا تجار ر ـ وقور اليادثا و التالا الو اء الذا قاـ    المؤمف ما هو إن
 المؤمف ل  م ا ؿ ااقعاط التا نؤدن ا ل  االنر.

وأما اليجس االر  التا سانت ضد المؤمفا ها انعداـ الضرر  النع س ل ـا  مف  نر  -
الممسف مطال س المؤمف للونر المعؤوؿ  ااء ان  أهت لـ نهب  ما ضرر نمسف 

نما هو تن نذ نلتزام  تعونض ا وقنام   د ا م لت التمم نف للمؤمف ل  لنس ضررا أها   وا 
الناائ شف ش د التممنفا ذلؾ الع د الذا ع ؽ أف  م تضار مف المؤمف شلإ ااقعاطا 
 المؤمف ن تتو ر  ن  ننس المعاشدة لهال  المؤمف يتإ نجاز   اليلوؿ لوانس اعترداد ما تـ 

نف المد وعا وما تـ د ع  هنا دنف ناتؤ مف د ع ا سما أف جوهر اليلوؿ هو تو ر ضمانات للد
التممنف معت ؿ شف الدنف الجدند الناائ  نف المؤمف ل  والونر والذا ن نيوز شلإ أنس 

                                                 
1

 - Cass, 22 désembre 1852 , Louis Pouget, dictioaire des assurances terrestres, adurand libraires éditeur, 

1855 ,p927 , https://books.google.com.tr/books 
أارؼ  228ال انونا لرجوع المؤمف شلإ الونر المعؤوؿ شف اليادثا مرجا عا ؽا ص  ااعاسأيمد ارؼ الدنفا  - 2
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ضمانس ون نعلـ أهت مد  نعار المعؤوؿ مف إشعاررا سما واف ش د التممنف ش د ايتمالا 
وقوش  ون دلؿ ن ائنا نيدد مف لتل  المؤمف ال عط شلإ أعاس نوع اللطر وايتمانت 

نما هذا الونر طارئ نرند المؤمف اعتوتل  لهالي .  1لونر مالث  ا يعا ات المؤمفا وا 
وهذا ما يسمت    ميسمس الن ض ال رنعنس   ول ا )) أن  إذا ساف م لت التممنف قد       

أه   معتيؽ ااداء  ا ذمس المؤمفا  ع ب وقوع اليادثا  لنس ذلؾ عو  تي ؽ اللطر 

المت ؽ شلن ا والذا تـ ت دنرر وتيدندر  واعطس طر ا ومن س التممنفا والمؤمف لـ نه   ضرر 

  2 ع ب  عؿ المعؤوؿ أو أيد تا عن  ((

و ا يسـ آلر لميسمس الن ض ال رنعنس ))إذا ساف اليادث الذا تع ب الونر  ا        

ـ شلإ أعاس ايتماؿ تي ؽ وقوش  هو الذا نجعؿ م لت التممنف معتي اا   ف ش د التممنف ن و 

اللطر المؤمف من   ا أا وقت وقد ساف هذا انيتماؿ ميؿ اشت ار المؤمف شند التعاقدا 

اليسـ المطعوف ضدر هذا النظر مؤععا يؽ ارسس التممنف  الرجوع شلإ الونر  دشو  

 3المعؤولنس الت هنرنس نسوف قد لالؼ ال انوف  ما نعتوجب ن ض (( 

النر   ف التطورات ال انوننس والن ااات ال   نس أدت إلإ تنظنـ اليلوؿ   ذا و ا ا         
لهال  المؤمف سما رأنناا  ا قانوف التممنف ا وما هذا التنظنـ عو  نتنجس لتدلؿ المارع  ا 
مضموف ش د التممنف لعدة اشت اراتا من ا الدور الس نر الذا نلع   التممنف اقتهادنا وتنموناا 

إن أن  و يؽ   ننا نر  وجود نوع مف  4رع للمؤمف ل ـ مف تععؼ المؤموننفاوسذا يمانس الما

                                                 
  821ا مرجا عا ؽا  ص إ راهنـجتؿ ميمد  - 1
  26شند أارؼ جا ر العند امرجا عا ؽا ص  إلن يسـ ماار  - 2

 1626شند أيمد ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الورر ا مرجا عا ؽا ص  إلن يسـ ماار  - 3
 69ش د التامنف ا  ص  أنظر ما أوردنار عا  ا  ا مجاؿ تدلؿ المارع  ا مضموف- 4
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ال هور تجار المؤمف ل ـ  ع ب قوة الطرؼ اآللر وعنطرت  شلإ ملتلؼ تنظنمات التا 
توالت شلإ ش د التممنفا   ا قضنس اليلوؿ ور ـ تارنع  لهال  المؤمف  عد د ا التعونضا  

ارطا  اليلوؿ ر ـ ذلؾا مما نمنر إاسالنس  ا تسننؼ   ف ارسات التممنف ضمنت ش ودها 
هذا اليلوؿ  تواجدر  ا الع د ق ؿ يهوؿ اللطر ووجود د ا للتعونض؟ هذا ما عنرار  ا 

 العنهر الموالا

 الطبيعة القانكنية لمحمكؿ يا كثا ؽ التمميف العزا ريةثالثا:       
ليلوؿ  ا ش د التممنف ع ب إاسالنات قانوننسا أهم ا أف لارط ا إف إنراد هنا س       

إهرار المؤمننف شلإ إنراد ارط يلوؿ أمناء انع اد التممنفا نؤدا إلإ اإللتؿ  م ادئ 
اليلوؿ واروط  الضرورنسا إذ نجب أف نيعاهر اليلوؿ الو اءا  ت يلوؿ إن  عد الو اء 

ا نجعؿ ارط اليلوؿ الوارد أمناء النسش د التممنف  انيتم التعونضا و التالا اتهاؼ 
اننع اد نجب أف نعطإ تسننؼ آلر ننعداـ الو اء ينف ذاؾا  مف ال    مف اشت رر يوالس 

ومن ـ مف اشت رر تنازن شف الدشو   2إت اقا ايلون ومن ـ مف اشت رر   1يؽ ايتمالنسا
  1.لهال  المؤمف

                                                                                                                                                         

معػػملس الػػدشو  الالهػػنس للمػػؤمفا يتػػإ  عػػد تػػدلؿ التاػػرنعا ن زالػػت ل ػػا أهمنت ػػا  أفوأنػػ  مػػزاؿ هنػػاؾ  عػػض ال  ػػ  نػػر   -
اف ال ػانوف نمنعػ  )سمػا هػو  عتطنا  ن ا المؤمف اليلوؿا عػواءالعظنمس جدا مف الناينس العملنس وذلؾ  ا اليانت التا ن ن

( اف الدشو  الالهنس قد تسػوف أسمػر  38/2سذلؾ مادة  ااضراردة  ا تامنف ا وال نود الموجو ااالاصالياؿ  ا تممنف 
د عػ  للمػؤمف لػ  المضػرور يتػإ ولػو سػاف   ائدة مف اليلوؿ للمؤمفا  تعم  لػ  شلػإ شسػس اليلػوؿ  اليهػوؿ شلػإ سػؿ مػا

 822ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـ . أنظر جتؿ ميمداالنرأس ر مف التعونض الم دـ ل ذا 
 ا مجاؿ الت رنؽ  نف الدشو  الالهنس واليلوؿ :وانظر   -

-  Pierre guiho . ,o p   P 35 
ا شلا جماؿ الدنف شوضا مرجا عا ؽا ص  1625رأا أيمد ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص - 1

222 
- Pierre guiho . o p , p 37 

 
 انز أيمد ارؼ الدنفا الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ شف اليادث  ا نطاؽ التممنف ال را اللاصا مرجا عا ؽا ص   - 2

 71ص
- Jean Bigot, op, p  1142 
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نماذج ش ود  فأ  ا مؤل   قاموس التممننات ال رنسا   Pouget  د اشت ر ال  ن        
التامنف تهرح  مف المؤمف ل  شند ق ض  للتعونض هو مج ر شلإ إيتؿ المؤمف ميل   ا 

يلون  ف هذا اليلوؿ نعدو نف المؤلؼ أجمنا ي وق  ودشوار ضد الونر مع ب الضررا 
ل انونا للمؤمف  موجب المادة ات اقناا اف معظـ ال   اء آنذاؾ تر   عدـ انط اؽ اليلوؿ ا

مف قانوف نا لنوفا وهذا اف اليلوؿ ال انونا نيمن  لمف عدد دنف الونر والمؤمف  1251/3
ا وقد ورد هذا التسننؼ ط عا ق ؿ التنظنـ ال انونا  ا هذر اليالس قد عدد دنن  الالها

اليلوؿ تطورات  لليلوؿ المؤمف  ا قواننف التممنفا وسذلؾ ق ؿ أف تا د نظرنس الو اء ما
واععس جدا لـ تعد ترت ط  ويدة الدنف  ا الع ب وال دؼا ر ـ ذلؾ  مزاؿ التسننؼ نطرح 
تعاؤنت وااسالنات تن ا مف ماسلس شدـ تطا ؽ جوهر اليلوؿ ما ضماف االطار 

      2والتعونض شن ا.
س ما و ا ما نلا شرض ل عض النماذج ارط الرجوع  ا ومائؽ التممنف الجزائرن       

 مناقاس التسننؼ ال انونا المناعب .
 

 -  نمكذج شركةsaa   ورود اليلوؿ  ا  ا مى مختمؼ األخطار السكنية تمميفلم
 لإ سما نلا:  رة أو  24ال ند 

)) نيؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل   ا الي وؽ والدشاو  تجار الونر المعؤولنف ا  ا يدود  -
أولونا المؤمف ل  مف أنس دشو  رجوع يتإ اعتن اء التعونض المد وع ل  ونجب أف نعت ند 

 التعونض السلا يعب المعؤولنات المترت س
 ا يالس ما إذا تع ب المؤمف ل   ا ضناع دشو  المعؤولنس المدننس ضد الونر نعتطنا -

 المؤمف التيلؿ مف سؿ او جزء مف التزام .(( 

                                                                                                                                                         

 
 196ميمود ش د الريماف ميمدا مرجا عا ؽا ص - 1

2
 -  Louis Pouget, op, p 918 
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 - نمكذج شركة CAAR اليلوؿ : 17ورد الارط  ا ال ند  البحرم تمميفال 
المؤمف الدا ا للتعونض نيؿ  ا جمنا ي وؽ ودشاو  المؤمف ل  تجار سؿ ااالاص  -))

المعؤولنف شف اليادثا وشلإ المؤمف ل  إشادة الموا  س شلإ هذا اليلوؿ  ا ملالهس د ا 
التعونض أو  ا ش د يلوؿ معت ؿا ما أف هذا اليلوؿ نسوف  ا يدود التعونض المد وع 

 للمؤمف ل  
 سؿ رجوع موجود نعت ند من  المؤمف ل  أولنا يتإ يهول  شلإ التعونض السامؿ للضرر-
نتيلؿ المؤمف مف التزام   د ا  16/41وما ذلؾ إذا لالؼ المؤمف انلتزامات الواردة المادة -

التعونض  ا يدود الم الت التا ساف  اإلمساف اليهوؿ شلن ا مف الونر شند ممارعس دشو  
 الرجوع.((

 دأت ارسات التممنف  تضمنف ارط لليلوؿ  ا ش ودهاا  عد أف تهاشدت انت ادات  -     
انعداـ ااعاس ال انونا لليلوؿا   عد مناقاات ر ض انشتراؼ  معاس المعؤولنس الت هنرنس 
لهال  المؤمفا و ا  ترة زمننس طونلس امتنا ال ضاء شف اليسـ  اليلوؿ ال انونا لهال  

الضن س لليلوؿا ولذلؾ أهرت ارسات التممنف شلإ اليلوؿ ووجدت المؤمف  ع ب النضرة 
أف أ ضؿ وعنلس لذلؾ تتممؿ  ا ااتراط ا ل ذا اليؽ  ا وماػؽ التممنفا و التالا أه   إقرار 
هذا النص ضمف الاروط العامس لومائؽ التممنف شادة تممنننس معت رة ر ـ وجود نص تارنعا 

 2عد د ا التعونض ون مجاؿ لذسر اليلوؿ ق ؿ ذلؾ.ن ر  اليلوؿ ال انونا للمؤمف لسف  
ذا ساف           هذا اامر أد  إلإ تناقض هؿ نملذ  اليلوؿ ال انونا أـ اإلت اقا؟ وا 

نما يوالس يؽ أو تنازؿ  من ما نط ؽ و ا أا وقت ؟  التسننؼ المعطإ للارط لنس  يلوؿ وا 
ذ ا ساف المارع قد أقر  اليلوؿ لما  ا ذلؾ مف ألطار س نرة شلإ مهليس المؤمف ل ؟ وا 

 اروط معننسا لماذا ارسات التممنف مازالت تاترط اليلوؿ  ا ش ودها التممنننس ق ؿ يدوث 
                                                 

 ن ـو   ا المؤمف ل   ا أجاؿ مع ولسا وها ملتلؼ الدشاو  وا نجب أف التزاماتشلإ مجموشس  16/4تنص المادة  و - 1
 ا يالس وجود تلؼ   التي ظاتا ممؿ ااضرارنجرن ا ضد الناقؿ أو أا طرؼ مالث متع ب  ا  أفالتا ن د  التي ظات

 الناقؿ ال    إ راء ا ال ضاشسا شدـ 
  828ا مرجا عا ؽا ص  إ راهنـجتؿ ميمد  - 2
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ا مـ اللطر وقنام ا  د ا التعونض؟ و ا هذا تعددت أراء ال    التا نعرض ا  ا ما نلا
 نوض  موقؼ ال ضاء الجزائرا.

 فو  كحّكالة حؽكال اتفاقيا كتكيي دـ ا تبار الشرط حم  -1
ا نظرا لموا  س المؤمف ل  اشت ار الارط يلون ات اقنا إلإال     ا  دانس اامر   تجا       

التنازؿ شف ي وق  و دشاون  تجار الونر مع ب الضرر لهال  المؤمفا وقد أرادت ارسات 
ال انوناا إن أن  التممنف   ذا الارط إقرار ي  ا  اليلوؿ اإلت اقاا  عد ر ض ذلؾ  اليلوؿ 

 عرشاف ما وج ت انت ادات ضد هذا التوج  أهم ا:
المؤمف شندما ند ا م لت التممنف للمؤمف ل  أو المعت ند ن ن ا  دنف  نرر إنما ن ا  دنن   -

الهناا  المؤمف ميلتـز  د ا م لت التممنف شند تي ؽ اللطر م ا ؿ يهول  شلإ أقعاط 
لنس وسنت أو  ضولنا أو س نت شف الونرا إنما ند ا دنن  التممنف مف المؤمف ل ا  المؤمف 

 1المترتب  ا ذمت   موجب ش د التممنفا ونعتطنا المؤمف ل  ج ر المؤمف شلإ تن نذ التزام .
وسذا أف اليلوؿ عواء ساف قانوننا أو ات اقنا نجب  ن  ع ؽ الو اء شلإ اليلوؿا أو تعاهرر - 

ليلوؿ شند أ راـ ش د التممنفا أا ق ؿ تي ؽ السارمسا مع ا  ننما نجد انت اؽ شلإ ارط ا
ؽ تممنف والمادة  38وهذا ملالؼ لم دأ اليلوؿ مادة  2و التالا ق ؿ أا و اء  التعونضا

ؽ مدناا واف اليلوؿ ارط مط وع  ا نماذج ش ود التممنف نوا ؽ المؤمف ل  شلن   261
وال ضاء  ا وقت  3 عض ال   اشند التعاقد دوف انت ار لذلؾ أو ت هرا ولذلؾ أشت ر 

ماضاا أف ممؿ هذا انت اؽ تنازؿ مف المؤمف إلإ المؤمف ل  شف سؿ ي وق  و دشاون  تجار 
 الونر ميع وب الضرر.

                                                 
1- Jean Bigot, op, p1137 

   29وانظر أارؼ جا ر العند ا مرجا عا ؽا  ا75د ش د الريمافا مرجا عا ؽا ص   انز أيم - 
 472أيمد ارؼ الدنفا أيساـ التممنفا مرجا عا ؽا ص   - 2
ا  ػػؿ شلػػإ أنػػ  تنػػازؿ مػػف جانػػب اليووالػػسرأا ميمػػد شلػػا شر ػػس ينػػث نػػر  أف هػػذا الاػػرط ن نيمػػؿ ميمػػؿ اليلػػوؿ أو  - 3

دشاونػػ  ق ػػؿ الونػػر المعػػؤوؿا  ػػا يػػدود مػػا نتيملػػ   ػػ  المػػؤمف مػػف تعػػونض  لهػػال  المػػؤمف شػػف سا ػػس ي وقػػ  والمعػػتممفا 
 30رأا ماار إلن  شند أارؼ جا ر العند ا مرجا عا ؽا ص  « ع ب وقوع اليادث
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هرار ارسات التممنف شلن  مف          ولسف ونضرا للطورة هذا التنازؿ شلإ المؤمف ل  وا 
ا الارط وأهدرت أيساما يرمت أجؿ مهليت ـ اللاهس ر ضت ميسمس الن ض ال رنعنس هذ

مف لتل ا ارط التنازؿ شف الدشاو   ا  والص التممنفا وأقرت  اليوؿ ال انونا الذا هو 
أعاس الويند لرجوع المؤمف ضد الونر المعؤوؿا وهذا التيوؿ ساف ال دؼ ااعاعا من  

سارط وقانس المؤمف ل  نضرا لتععؼ ارسات التممنف ضدهـ   ذشان ـ شلإ اروط تعع نس 
 1التنازؿ.
و التالا مما ع ؽ ونظرا ننعداـ م دأا اليلوؿ المي مونف وهما معاهرة الو اء نت اؽ          

اتج  اليلوؿا وسذا سوف المدنف نيعدو مف الونر الذا ن ند ا دننا الهنا ممؿ يالس المؤمف ا 
يتمالا مف لتل  اليلوؿ الوارد  ا ش د التممنف يوالس يؽ ا إلإ اشت ار الارط ال     عض

نيينؿ المؤمف ل  ي   الميتمؿ لد  الونر المعؤوؿ إلإ المؤمف ق ؿ وجودرا  ينث ينف 
   2يدوث اللطرا نمسف للمؤمف الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ.

إن أف انت اؽ شلإ اليووالس وقت إ راـ ش د التممنف أا ق ؿ وقوع السارمس وناوء          
شلإ ي وؽ  نر مؤسدة أا  تنهبعي وؽ للمؤمف ل  تجار الونرا   ف هذر اليووالس 

ا ومف ال    مف وه  ا  من ا يوالس ي وؽ ميتملس معل س شلإ ارط واقؼ وهو ايتمالنس
 3يدوث لطر  لطم الونر.

يوالس يؽ ايتمالنس نؤدا إلإ نتائؤ  ا  نر هال   او ا الي ن س إف اشت ار الارط       
المؤمف ل ا الذا نظ ر وسمن  مر ـ شلإ إجراء هذر اليووالس  ع ب الموا  س سمذشف شلإ ش د 

 التممنفا وااضرار التا نتعرض ل ا المؤف ل  ها :

                                                 
 196ميمود ش د اليرماف ميمدا مرجا عا ؽا ص  - 1

2  - Mondor Xavier, op, p18 
ا الرجػوع شلػإ الونػر المعػؤوؿ شػف اليػادث  ػا نطػاؽ التػممنف ال ػرا اللػاصا مرجػا عػا ؽا ص ش د الريمافأيمد   انز -

  74ص 
راا مرجا ا أيمد ش د الرزاؽ العن و  30ا ص ا أارؼ جا ر العند ا مرجا عا ؽ23ععند ج را مرجا عا ؽا ص - 3

  1625ا ص عا ؽ
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  ؿ أف ند ا م لت التممنف المنهوص  ا اليووالس نعتطنا المؤمف م اارة الرجوع يتإ ق

 1.شلن   ا ومن س التممنفا وهذا أمر مر وض  ا اليلوؿا  ت يلوؿ إن  عد الو اء

 ا  ا الرجوع و ا المزايمس   ف المؤمف المياؿ ل  نمسف مزايمس المؤمف ل  المينؿ
شلإ المعؤوؿ  ا يالس اعتسماؿ التعونض ا ون تعماف الدنف قعمس  رماءا وهذا تععؼ 
س نر ضد المؤمف ل ا إذ سمنرا ما ن نيهؿ شلإ تعونضع  السامؿ إما اف تممنن  منل ض 
ما ن نتيهؿ شلإ  و ال ا ما نلجم إلن  المؤمف ل ـ لوانات اليهوؿ شلإ أقعاط ميل ضسا وا 

لتعرض  لجزاء مف جزاءات ع وط التعونض السمنرة  ا ش د التممنفا وشندما أا تعونض 
 نعود شلإ المتع ب  ا الضرر نيزايم  المؤمف الذا يهؿ شلإ يوالس  ا ي  .

  نسوف رجوع المؤمف شلإ الونر شند تي ؽ السارمس  سؿ التعونض المعتيؽ ضد الونر
وع للمؤمف ل ا شسس اليلوؿا و ا المتع ب  ا الضررا دوف الت ند   نمس التعونض المد 

هذا إمراء  ايش للمؤمف   اإلضا س إلإ اإلقعاط التا جمع ا نعترد م الت أسمر مف التا د ا 

                                                 
والمياؿ ل  شلإ تيونؿ يؽ المينؿ الذا  ا ذمس المياؿ شلن  إلإ  س اليؽ ا  من ا ات اؽ  نف المينؿيووالتعرؼ  - 1

المياؿ ل ا و التالا نتطلب ننع ادها ن س أرساف الع د تراضا وميؿ وع با ومف أمارها انت اؿ اليؽ  جمنا م ومات  
للمياؿ ل  الدائف ولهائه ا ه ات  وضمانات   و د وش ا و ليوالس اليؽ أ راض متنوشسا   د ن هد الدائف أف ن نا ي   

الجدندا وقد ن هد أف ن    إنارا أو نرهن  شندرا أو نو ا    دننا شلن  ل ذا الدائف الجدند  تسوف اليوالس و اء  م ا ؿ ل ذا 
الدنفا والع رة  اإلرادة الي ن نس للمينؿ والمياؿ ل ا أيمد ش د الرزاؽ العن وراا نظرنس انلتزاـ ااوهاؼ اليولس انن ضاءا 

 413عا ؽا ص  مرجا
مدنا جزائرا تنص )نجوز للدائف أف نيوؿ ي   إلإ الص آلرا إن إذا منا ذلؾ نص ال انوف أو  239وتنص المادة 

 ات اؽ المتعاقدنف أو ط نعس انلتزاـا وتتـ اليوالس دوف ياجس إلإ رضا المدنف(  
ممنزات جوهرنس تعمؿ شلإ ظ ورر س ناء ونر  ااعتاذ  واااا نوعؼ أف نظاـ يوالس اليؽ ل  سناف قانونا معت ؿا و 

قانونا متماعؾ نتمنز شف اانظمس ال انوننس االر  التا تا    سمنراا وسما ونولب شلإ يوالس اليؽ روح  المضار س التا 
منزت ا شلإ أنظمس ألر  ن نمسف  ن ا لمف نيؿ ميؿ  نرر أف نعترد إن ما د ع ا و اليوالس تهرؼ قانونا نتـ  نف 

 266للت هنؿ انظر  واااا نوعؼ مرجا عا ؽا ص » والمياؿ ل  دوف تدلؿ المياؿ شلن   المينؿ
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للمؤمف ل ـ شف طرنؽ يوالس اليؽا وهذا تععؼ واض  ضد مهال  المؤمف ل  الذا قد 
   1ن  إ  دوف أا تعونض أو  تعونض ضئنؿ جدا .

أف اليووالس  ا ش د التممنف نجب أف  2نرة اشت ر  عض ال   او ا هذر الن طس اال       
تسوف يوالس مف نوع لاص إذ نجب ت نند يؽ المؤمف  الرجوع إن  ال در الذا د ع  للمؤمف 
ذا يهؿ شلإ زنادة مف الونر المعؤوؿ شلإ م لت التعونض الذا  ل  لضرورات التممنفا وا 

هذا تلتلؼ شف يوالس اليؽ  ا ال واشد العامسا   د ع    ن  نلتـز   شادت  إلإ المؤمف ل  و ا
إذ أف هذر االنرة تعتمد شلإ المضار س وتي نؽ الر  ا  لتؼ المؤمف الذا نجب أف نسوف 

دات التا نيهؿ شلن ا والتا تعاهـ  ا ت لنؿ نع س أقعاط ارجوش  شلإ الونر هد   انعترد
رة الضماف ت ـو شلإ م دأ اعتن اء التممنف التا نعتو ن ا مف المتعاقدنف   طا إذ أف  س

 3المؤمف ل  شلإ تعونض  سامت.
وهذا ما أسدت شلن   ميسمس الن ض ال رنعنس  ا قررا ل ا قضت  ن   مف ) الرجوع          

الذا نعت ند من  المؤمف ن نجب أف نضر  مهال  المؤمف ل ا و التالا   ف ت نند اليلوؿ 
نس ليووالس يؽ ايتمالنس تع ب إضرار  الوس للمؤمف ل  وتنظنم  وضا لت ادا الاروط التعع 

   4المينؿ(.
و ا يسـ آلر يسمت ميسمس الن ض ال رنعنس  مف ) انت اؽ شلإ يوالس اليؽا ميظور إذا 

 5تضمف تعع ا وعوء معاملس( 

                                                 
ش د العزنز المرعا يمودا مد  يؽ المؤمف ال را  ا الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ شف اليادث المؤمف من ا مرجا  - 1

ا مرجا إ راهنـتؿ ميمد ا وانظر ج474ا وانظر أيمد ارؼ الدنف ا أيساـ التممنفا مرجا عا ؽا ص  25عا ؽا ص 
 34ا أارؼ جا ر العند ا مرجا عا ؽا ص 828عا ؽا ص 

ا وأيمد ارؼ الدنفا أيساـ التممنفا مرجا  25التوج  نت ؽ ش د العزنز المرعا يمود ا مرجا عا ؽا ص  ا ا هذ- 2
  475عا ؽا ص 

  285شمار سرنـ ساظـا نارنماف جمنؿ نعمسا مرجا عا ؽا ص  - 3
4

 - civ.( mars .1945 d 1946.1 not besson. Jcp 1945 II 2798 .dalloz .fr 20 ,04,2013 
5
 Civ 1

er
 8juili 1968 :D 1968 21.note h m .dalloz. fr. 20/04/2013  
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سما وتمنر اليووالس  ا ش د التممنف إاسالنس الم ا ؿ ل ذر اليووالسا اف هذر االنرة  نا ليؽ 
م ا ؿ ممفا و التالا ما هو الممف الذا يهؿ شلن  المؤمف ل  م ا ؿ تيونل  ي    ا الرجوع 

 لهال  المؤمف؟
أجاب  عض ال    إلإ أف اليووالس تسوف م ا ؿ تل نض ااقعاطا وهذا مف ينث الواقا       
معتاد ش ود التممنفا  ينث نيعد ارط اليووالس ارط  لـ نلمع  مف لتؿ دراعتنا لنماذجأمر 

 ا جمنا ا لب ش ود التممنفا و التالا ال عط نتيسـ  ن  نوع اللطر ومد  ايتماؿ وقوش  
وقنمس التممنفا سما نهعب اعتنتاج وجود تل نض م ا ؿ اليووالسا وقنؿ أنضا أف اليووالس ها 

 ينث نمسف شند اعتعمال  للدشو  المدننس أف نجد  1ضماف المؤمف ل  لتعونض  مف المؤمفا
للضرر مععرا وسذا طوؿ إجراءات الدشو ا وأجاب ال    ال رنعا ان   الر ـ مف أف  معئون

اليووالس  نا إن ان  لنس سؿ يوالس سذلؾ  نمسف أف تسوف ت رشنس.
2 

لسف ال ضاء تعمؽ  ا قضنس الم ا ؿا  ينث أقر  عدـ وجود م ا ؿ ملموس للمؤمف ل         
ساف  ا  نر مهليس المؤمف ولاهس وأف  م ا ؿ إيالس ي   تجار المؤمفا  ؿ  العسس

اليووالس ارت طت  ضرورة ضماف المؤمف ل  لوجود دشو  المعؤولنس تجار الونر و إن نع ط 
ي    ا التعونض أو نن ص من ا سما واف أعاس اليووالس مف الم روض أف تسوف تهر ا 

ف نجدها م روضس إرادنا مف طرؼ المؤمف ل  مينؿ إلإ المؤمف مياؿ ل  ا  ننما  ا التممن
شلإ المؤمف ل   واعطس المؤمف مما نعتطنا اشت ار هذا اامر تنازؿ إج ارا مف المؤمف ل  

                                                 
ا ن ػػـو  نػػا وأف الػػدائف الجدنػػد  ن ػػا ماػػتر  اليووالػػسا شلػػإ أف اليووالػػس ال رنعػػا  ػػا ال ػػرؽ  ػػنف يلػػوؿ و ات ػػؽ    ػػاء ال ػػانوف- 1

ا انعػمنسذر الهػ س مضػارب  ال ػا ناػترا الػدنف  ػممف أقػؿ مػف قنمتػ   ػم   ن ا مف الر  ا   ػو  وعشلإ إتماـ اله  س لما نت
رجاء اليهوؿ شلإ سامؿ الدنف مف المػدنفا أمػا  ػا الو ػاء مػا اليلػوؿ  ػ ف شمػؿ المػو ا للػدنف هػو  ػا الي ن ػس تػدلؿ مػف 

يسػػـ اعػػتئناؼ مهػػرا «»ء والت ػػرنؤ شنػػ    ن ػػاذر مػػف دائػػف نضػػنؽ شلنػػ  ونتي ػػ هػدنؽ ر ػػب  ػػا معاونػػس المػػدنف شلػػإ الو ػػا
   32شند أارؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا ص  إلن ماار  1941هدر عنس 

 25ععند ج را مرجا عا ؽا ص  - 2
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لدشاون  وي وق  تجار المؤمف ا مما نمسف مع  الد ا  تععؼ هذا الارط ان  نتع ب  ا 
 1التتؿ واض   ا التزامات طر ا ش د التممنف قانوننا واقتهادنا.

التممنف الجزائرنس  اد  يظتنا لطرن س ااتراط الرجوع  ا ومائؽومف لتؿ مت         

  ينث تـ اإلقرار أمناء ااتراط اليلوؿ 2اCAARنموذج ش د التممنف ال يرا لارسس  انت اهنا

 مف هذا الرجوع  نسوف  ا يدود التعونض المد وع للمؤمف ل ا وسذا شند يدوث السارمس 

ا وهذا إجراء االتفاؽ  مى الرعكع يا  قد مستقؿ وق ض المؤمف ل  للتعونضا  سما و نيعاد

 ا  انس ااهمنس ليمانس مهليس المؤمف ل  مف ضمان  للتعونض ق ؿ رجوع المؤمف شلإ 

 4وسذا  نص هذا النموذج أف المؤمف ل  نعت ند مف ااولونس  ا الرجوع. 3الونرا

وأما ااتراط إشادة انت اؽ شلإ الرجوع  ا ش د معت ؿ  عد وقوع السارمس ور ـ         

التا اطلعنا شلن اا ر ـ أف التدلؿ  االر  أهمنت  لـ نجدر  ا ملتلؼ نماذج الع ود

مف ؽ تممنفا واض   ا هذر المعملس  ينث قند هذا الرجوع  118و  38التارنعا مادة 

                                                 
ل ا لهائص ذاتنسا نجب اشت ارها ات اقا ذا ط نعس  اليووالسهذر  أفا ونر  المؤلؼ 26ععند ج را مرجا عا ؽا ص  - 1

 وأمار اليلوؿ انت اقا  ا آف وايد.  اليووالسلاهسا نجما  نف آمار 
 ورد الارط  ال رنعنس سما نلا :  - 2

-) L assureure qui a payé l indemnité d assurance est subrogé dans tous les droits et recours de 

lassuré contre toutes persones responsables l assuré sengage si lassureur le lui demande, a 

réitére cette subrogation dans la dispache ou la quittance d indemnité d assurance ou par acte 

séparé, cette subrogation vaut jusqu a concurrence de lindemnité d assurance payée . 

Tout recoure intenté doit profiter en priorité a lassuré jusqu a l indemnisation intégrale, co,pte 

tenu des responsabilités encourues …….(  
 العنهر الموالاأنظر  أيساـ  ةالجزائرا  ا شد ءهذا ما ألذ    ال ضا - 3
وهذا  4للتممنفا  GAMلـ ننص شلن  ارط الرجوع  ا نموذج ومن س التممنف شلإ العرقس لارسس  إف ارط اانولونس  - 4

لونس و أ إظ ارض التسمنلا  ينث ورد الارط  دوف تععؼ شلإ مهليس المؤمف ل  الذا نمسف مزايمت  شند رجوش   التعون
 نلا : المؤمف ل   ا الرجوع  وجاء الارط سما
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 ا يدودرا وااولنس  ا التعونض التسمنلا تسوف للمؤمف ل  إن  ع ؽ التعونض للمؤمف ل  و 

 ؿ  عد وقوع السارمس ود ا التعونض.أف المادتنف لـ توضيا ضرورة إشادة انت اؽ شلإ اليلو 

إلإ اشت ار ارط اليلوؿ الوارد  ا ومائؽ التممنف الجزائرنس  امما ند عنا اامر م دأنن       

ولسف شملنا ااترط  2ط  تي ؽ السارمس ود ا المؤمف للتعونضامارو  1وشد  اليلوؿ اإلت اقاا

انجت اد ال ضائا الجزائرا إجراء آلر نلتلؼ شما ورد  ا ش د التممنف مما عنونر مف 

 تسننؼ اليلوؿ ا هذا ما عنعالج   ا العنهر التالا

  تقديـ  قد لمحمكؿ  دـ ا تراؼ الق اء العزا رم بشرط الرعكع كمطالبة المؤمف ب -2

إلإ مد  لطورة تسننؼ ارط رجوع المؤمف شلإ أن  يوالس يؽ لما توهلنا مما ع ؽ       

 ا هذر االنرة مف أضرار س نرة شلإ المؤمف ل ا وسذا نجد أف تسننؼ الارط يلون إت اقنا 

ؽ ت ونتردد  ا اشت ار  118و 38نجعلنا نتعاءؿ شف موضا اليلوؿ ال انونا  ا المادتنف 

 ن ات اقنا أـ قانوننا؟يلوؿ المؤمف يلو 

                                                 
وقد أقرت ميسمس الن ض ال رنعنس  جواز الوشد  اليلوؿ  ا شػدة أيسػاـ من ػا ) نمسػف أف نيعػتو إ اػرط التػزامف الػذا    - 1

شندما نعرب الالص الذا ن ـو  اليلوؿ هرايسا ولو  ا ومن ػس عػا  س شػف إرادتػ   ػا إيػتؿ  1-1250تنص شلن  المادة 
ميعاقدر ليظس اإلن اء  الذات(

 29ن ض الور س التجارنس  هيس الوشد المع ؽ   جراء اليلوؿ(ت ) امف ا و ا يسـ آلر قض1
ا أيسػاـ  355رة مدننػس رقػـ اػن 1997دنعػم ر  9ا 1ا ون س الم دأ ن ض الور س المدننس 48نارة مدننس رقـ  1991جان ا 
   1220ال انوف المدنا  العر نسا مرجا عا ؽ ا ص   ا إلن اماار 

2
شلػإ شػدـ  تمعنعػامػت ميسمػس الػن ض ال رنعػنس )  ػر ض دشػو  المػؤمف  وجػود وشػد  ػاليلوؿ ولسف شند تن نذ اليلوؿ يس - 

وجود أا ميرر نيمؿ توقنا المؤمف ل ا ن ر  ن  يهول  شلإ تعونض ااضرارا ومف مـ ن نعتطنا المؤمف ادشاء اليلوؿ 
اعػػـ المعػػت ندا ن نعػػد سا نػػا  إلػػإ إاػػارةنتضػػمف  أفميػػؿ المػػؤمف لػػ   مجػػرد ت ػػدنـ ساػػؼ يعػػاب  نسػػا ايػػد العمػػتء دوف 

ماػار  1997 أستػو رذلػؾ( يسػـ لميسمػس رواف ا الور ػس الماننػسا  إم ػاتوجود يؽ اليلوؿ للمؤمفا ؿ ن ا شلن  ش ػئ  إلم ات
 32شند أارؼ جا ر العند ا مرجا عا ؽا هامش ص  إلن 
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لمجموشس اجت ادات قضائنسا وجدنا نظرة ألر  لتجت اد ال ضائا مف لتؿ تت عنا       

الجزائرا لارط يلوؿ المؤمفا إذ  الر ـ مف وجود ارط يلوؿ المؤمف شادة  ا ش ود التممنف 

 متعاقدنفاوهذا لروج شف قاشدة الع د ارنعس ال اإن أف ال ضاة لـ نجنزوا ممؿ هذا الارط

ذشان  لتععؼ المؤمف واروط  المجي سا إقراروهذا  إذ نعت ر   ضعؼ إرادة المؤمف ل ا وا 

ال ضاة أف مجرد ت دنـ ش د التممنف سمعاس إلشماؿ اليلوؿ أمر  نر م  وؿا   ذا م دأ 

 ننص شلإ ما نلا : 23/12/2010هادر  تارن   615023يدنث للميسمس العلنا رقـ 

لممؤّمف، الحمكؿ محؿ المؤمف لو، يحؿ المؤمف لو، بمكعب  قد  تمميفؿ  قد الخكّ ال يُ ")

ينث مف ينمنات ال رار  روؽ ال ضاة  نف دشو  الضماف التا نيطلب  ن ا إم ات    "الحمكؿ

 وؿالنجب  ن ا إم ات ش د الي ش د التممنف أو أا ومن س ت ـو م ام ا ودشو  اليلوؿ الذا

   07.1 -95مف قانوف التممنف  38وأعس ال ضاة يسم ـ شلإ نص المادة 

وسذلؾ لـ ن  ؿ ال ضاة مجرد ت دنـ ملالهس  و اء التعونض أو أا إم ات آلر  و اء       

التعونض ستظ نر ومن س الايف ممت أو ساؼ يعا ا  اعـ المؤمف شلن . وسروعت العناعس 

ضرورة ت دنـ ش د اليلوؿ ا   ذا قرار آلر ن نعتد  تظ نر ال ضائنس الجزائرنس ل اشدة م ادها 

سند كثيقة الشحف يربط  ») 03/06/2010ومن س الايف لمن  يؽ اليلوؿ هادر  تارن  

وجاء  ا ينمنات   «المرسؿ إليو إلىالشاحف بالناقؿ، ال ينصرؼ أثر سند كثيقة الشحف 

شلإ ارسس التممنف ت دنـ تظ نر مف ال انوف ال يرا ت رض  784ال رار  دشو  أف المادة 

                                                 
 CAATقضنس ارسس تممنف عتمس ضد الارسس الجزائرنس للتممننات  23/12/2010قرار  تارن   615023ملؼ رقـ - 1

 115ا ص 2011ا ااوؿعدد الاالور س المدننسا مجلس الميسمس العلناا 
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ن انعدمت ه س الت اضا لدن ا )للرجوع شلإ مع وب ااضرار(ا ولسف ينث  ومن س الايف وا 

 عد تعونض المرعؿ  لعقد الحمكؿلد  ارسس التممنف تنجـ شف ت دنم ا  صفة التقا اأف 

    1إلن  شف اللعائر التا تليؽ ال ضاشسا ون مجاؿ لتط نؽ النص المتمعؾ   .

و ا قرار آلر للميسمس العلنا  ا ن س ماسلس مد  جواز اإلقرار  عند الايف          

قرارا لمجلس قضاء معتوانـ هادر  ا  ا ن ض  06/12/2006سمعاس لليلوؿ هادر  ا 

المطال س  اليلوؿا  CAATا إذ أف هذا االنر قرر ر ض دشو  ارسس  2003أستو ر  25

طئ ن ضت  الميسمس العلناا ينث ع ب ال ضاة وع  وا يسم ـ شلإ أعاس قانونا لا

المجلس ر ض ـا شلإ أعاس أف للمؤمف اليؽ  ا اليلوؿ لطلب التعونض شما د ع  

للمؤمف ل ا لسف ن نمسف ل  طل   مف الناقؿ  موجب دشو  اليلوؿ  ؿ  ع د الايف الذا 

س تي ظات للناقؿ نر ط   المؤمف ل  ا ون نوجد  ا الملؼ ما ن ند أف المرعؿ إلن  قدـ رعال

 م ادها أف ال ضاشس وهلت  ا يالس شطب أو ناقهس.

وردو قضاة الميسمس العلنا شلإ هذا التع نب اللاطئا  تع نب دقنؽ جداا  روؽ  نف        

عند الايف وش د اليلوؿ ا   الوا  مف ش د اليلوؿ نمن  اله س لارسس التممنف لتيؿ ميؿ 

تعونض ا ل  و ا يدود الم دار الممنوح ل   موجب المادة المرعؿ إلن   ا ي وق  ودشاوار  عد 

مف ال انوف  744ا  ت نـ دشو  الرجوع الم ررة  المادة  7/95مف قانوف التممننات رقـ  118

                                                 
ا CAATقضنس ارسس علوماف ن توف ضد الارسس الجزائرنس للتممننات  03/06/2010قرار  تارن    661705ملؼ  رقـ  1

 173ا ص 2012جلس الميسمس العلنا ا العدد الماناا موال يرنسا ا  التجارنسالور س 
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مف ال انوف ال يراا أو  802ال يرا ضد الناقؿ شلإ أعاس المعؤولنس الم ترضس  المادة 

 .ولنس الت هنرنس أعاس المعؤ  شلإ مف تع ب  ا يدوث ااضرار أو الن ائص شلإ

ينث نيؿ المؤمف ميؿ مؤمن  المرعؿ إلن  لطلب التعونض الذا د ع  ل   موجب       

ش د اليلوؿا ولنس ش د الايف الذا نر ط الناقؿ  المؤمف ل  سما جاء  ا قرار مجلس قضاء 

 معتوانـ لطما و التالا لتاما هدر شف الميسمس العلنا الم دأ التالا :

ليو يا حقكقو كد اكاه إالصفة لتحؿ محؿ المرسؿ  تمميف قد الحمكؿ يمنح شركة ال -) 

 بعد تعكي و، كيا حدكد المقدار الممنكح لوم

رر أك ريع د كل الرعكع  مى الناقؿ )مسؤكلية مفتر ة  أك  مى المتسبب يا ال تُ   -

 1م النقص )مسؤكلية تقصيرية   

شف الميسمس العلنا ما  04/03/2010ونوجد م دأ ماا    ا ن س المجاؿ هدر قا      

 نلا: 

عيا المرسؿ إليو  مى المتسبب يا األ رار يز بيف الد كل المباشرة التا يرييعب التمي »)

الالحقة بالحمكلة كبيف د كل الرعكع التا يريعيا مف حؿ محؿ المرسؿ أليو، بعد 

 2 «تعكي و

                                                 
ضػػػد الاػػػرسس الوطننػػػس  CAATقضػػػنس الاػػػرسس الوطننػػػس للتممننػػػات  06/12/2006هػػػادر  تػػػارخ  371786قرقػػػر رقػػػـ  - 1

 ا ص 2006للمتيس ال يرنس سنافا الور س التجارنس وال يرنسا مجلس الميسمس العلناا العدد المانا 
ا قضػػنس الهػػندوؽ الج ػػوا للتعػػاوف ال تيػػاا ضػػد اػػرسس  رنعػػنوز 04/03/2010هػػادر  تػػارن   617117قػػرار رقػػـ  - 2

  192ا ص 2010نااالعدد الماناا  انت االور س التجارنس وال يرنسا مجلس الميسمس العل
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هذا الم دأ نعتنتؤ أف مف يؽ المرعؿ إلن  اعتعماؿ دشوار ااهلنس وها مف        

يتل  ميل  للرجوع  والمعؤولنس المدننس للمطال س  التعونضا أ تل ا التعونض مف مؤمن  وا 

ا  موجب ش د يلوؿ وط عا نيوز المؤمف ل  شلإ ااولونس  ا اعتسماؿ تع بشلإ المي 

الرجوعا ان  نجب أف ن نضار المؤمف ل  مف  التعونضا شندما نتزايـ مع  المؤمف  ا

ؽ  265اليلوؿ وهذا مف نتائؤ اليلوؿ عواء ساف ات اقنا أو قانونناا ينث نهت شلن  المادة 

إذا و إ الونر الدائف جزء مف ي   ويؿ ميل   ن ا  ت نضار الدائف   ذا الو اء »مدنا 

ما لـ نوجد ات اؽ ن ضا  ونر  ونسوف  ا اعتن اء ما   ا ل  مف يؽ م دما شلإ مف و ارا

 «ذلؾ

و ا يالس وجود ممؿ هذا انت اؽ االنر)التنازؿ شف ااولونس(  نف المؤمف والمؤمف ل        

  ن  عنع ط ان  لنس  ا مهليس المؤمف ل ا وسذا تعد قاشدة ااولونس مف النظاـ العاـ مادة 

 ؽ تممنف. 38

ر وا  ت دنـ ش د التممنف إلشطاء ه س الياؿ وما تجدر متيظت  أف ال ضاة لـ نعت       

للمؤمفا  ؿ ااترطوا لمن  ه س اليلوؿ  ت دنـ ش د يلوؿ مستوبا نوض   ن  أف المؤمف 

د ا التعونض ويهؿ شلإ يلوؿ ميؿ المؤمف ل ا مما نت نف ظاهرنا أف اليلوؿ  ا التممنف 
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تسننؼ  نر م ـ جدا اف تيوؿ مف يلوؿ قانونا إلإ يلوؿ ات اقاا إن أن  نر   مف هذا ال

 1ؽ مدنا ت ر  ذلؾ هرايس. 264أمار اليلوؿ وايدة عواء ساف ات اقنا أو قانونناا المادة 

ا   و نيدث ري ما شف المؤمف يلوؿ قانونا سروع  المارعور ـ ذلؾ نر   مف يلوؿ        

دائف ولنس مف المؤمف ل  الدائفا ان  لو ساف يلون ات اقنا لساف  م ادرة مف المؤمف ل  ال

اليلوؿ  ارطاة الميسمس العلنا لـ نعتر وا  إن أف قض 2ا262الونر المؤمف الدا اا المادة 

ا أمناء انع اد التممنفا اف هذا االنر قد تيونور ارسات التممنف الذا تضع  ارسات التممنف 

 118ا 38مف هنوت  وت رض  ن  مهالي ا ر ـ وضوح اروط اليلوؿ ال انونا  ا المادة 

تممنف ضد اليرنؽا أنف تـ   GAMؽ تممنفا وهذا ما وجدنار  ا نموذج ش د التممنف لارسس 

ا  و ا هذا تععؼ والتتؿ  ا توازف 3يذؼ أولونس المؤمف ل   ا اعتن اء تعونض تسمنلا

التزامات ش د التممنفا و التالا نجب أف ن نيضار المؤمف ل   اليلوؿا مداـ مينا مف اننت اع 

                                                 
مػػف يػػؿ ميػػؿ الػػدائف قانونػػا أو ات اقػػا سػػاف لػػ  ي ػػ   مػػا ل ػػذا اليػػؽ مػػف » نلػػا  ؽ مػػدنا نهػػت شلػػإ مػػا 264دة مػػاال - 1

لهائص وما نلي   مف توا ا وما نس ل  مف تممننات وما نرد شلن  مف د وع  ونسوف هػذا اليلػوؿ  ال ػدر الػذا أدار مػف مالػ  
 «فمف يؿ ميؿ الدائ

نت ػؽ الػدائف الػذا اعػتو إ ي ػ  مػف  نػر المػدنف مػا هػذا الونػر شلػإ أف نيػؿ ميلػ   »نلػا  شلإ ما 262تنص المادة  - 2
 «ولو لـ ن  ؿ المدنف ذلؾا ون نه  أف نتملر هذا انت اؽ شف وقت الو اء

نيػؿ المػؤمف  ػا يػدود التعػونض -نلػا :  ش ػد التػامنف شػف العػرقس سمػا  GAMوجاء ارط اليلوؿ  ا نموذج اػرسس   - 3
معػؤولنس المػؤمفا ومػا  إلػإالذا ند عػ ا  ػا ي ػوؽ ودشػاو  المػؤمف لػ  ضػد الونػر الػذا   علػ  عػ ب ااضػرار ا التػا أدت 

الم ااػػرنف للمػػؤمف لػػ ا والعمػػاؿ التػػا عنف للمػػؤمف لػػ   وااهػػ ار ااقػػاربذلػػؾ ن نعػػت ند المػػؤمف مػػف أا دشػػو  رجػػوع ضػػد 
 نا ااالاص الذنف نعناوف مع  شادة إن إذا هدر شن ـ اإلضرار شمدا.و ه س شامس جم

ونجوز لارسس التامنف  انت اؽ  ا الاروط اللاهس انعت ادة  زنادة  ا قعػط التػممنف م ا ػؿ التنػازؿ شػف دشػو  الرجػوع  -  
نػػر مػػؤمف شلن ػػاا ور ػػـ التنػػازؿ ا ومػػا وجػػود هػػذا انت ػػاؽ إذا سانػػت معػػؤولنس الوأشػػترضػػد الونػػرا  نػػر الػػذنف تػػـ اعػػتمناؤهـ 

 نعتطنا المؤمف الرجوع شلإ مؤمف المعؤولنس  ا يدود قنمس التممنف المت ؽ شلن .
المؤمف مف سؿ أو جزء مف الضماف  ػا يالػس مػا إذا تعػ ب المػؤمف لػ   ػا اعػتيالس قنػاـ المػؤمف  ر ػا دشػو   إش اءنمسف -

  ا المطلب الموالاوعنتطرؽ لتيلنؿ الارط  الت هنؿ  »الرجوع ضد الونر. 
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لذلؾ ط وؽ قيضاة الميسمس العلنا اليلوؿ ال انونا للمؤمف تط ن ا هينيا  اروط  التا   ا 

ها ش ارة شف ضمانات للمؤمف ل ا وها تعونض المؤمف ل  واعتن اء ارط ااولونسا ون 

 نسوف الرجوع إن   در ما قدمت  ارسس التممنف مف تعونض.

د  ن  ق ض المؤمف ل  لتعونض ونضاؼ إلإ ذلؾ ت دنـ ش د يلوؿ مستوب نييدو         

وموا  س هذا االنر شلإ إيتؿ المؤمف ميل   ا الرجوع شلإ الونر المتع ب  ا الضرر 

نما ااتراط ش د اليلوؿا  وقد هدر قرار مف اليسمس العلنا ني ر هرايس  مف اليلوؿ قانوناا وا 

ذلؾ نص هو ارط أضا   ال ضاة ليمانس مهال  المؤمف ل  وت ادا تععؼ المؤمفا و 

محؿ المؤمف لو متى ديعت ليذا األخير  تحؿ تمميفالأف شركة  المقرر قانكنامف  »)الم دأ 

كلك بعد ريع الد كل أماـ الق اء، كمف ثـ يإف النعا  مى القرار المطعكف  تمميفمبمغ ال

 ييو بمخالفة القانكف غير مؤسسم

قدمت لمق اء  قد الحمكؿ، يإف  تمميفالثابت يا ق ية الحاؿ أف شركة ال كلما كاف مف
       1  «ق اة المك كع بقبكليـ ليذه الصفة طبقكا القانكف تطبيقا سميما

طرح عؤاؿ سنؼ نعم  ال ضاة    وؿ ف اليلوؿ قانوناا وقد ني و ا هذا اليسـ إقرار  م     

ر أفا ودوف ت دنـ ش د اليلوؿدشو  المؤمف الياؿ ق ؿ د ع  للتعونض  ؟ا و ا هذا ني رو

اشتراؼ ال ضاة  ه س ارسس التممنف  ا الت اضا  الرجوع شلإ ميع ب ااضرار يتإ ق ؿ 

د ا التعونض للمؤمف ل ا جاء  ع ب ر  س ارسس التممنف  ا الميا ظس شلإ ي وق ا تجار 

الونر مف الضناعا ولسف لف تعت ند ارسس التممنف  اليلوؿ ن ائنا إن  عد عداد التعونض 
                                                 

ا العدد المالثا ص 1993ا عنس المجلس ال ضائنسا الور س المدننسا 10/1992/ 25ا هدر  تارن  82381قرار رقـ - 1
170  
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نتـ ق وؿ الدشو    س الت اضا ن ائناا و التالاد اليلوؿا يتإ تم ت هللمؤمف ل  وت دنـ ش 

ت دنـ ش د اليلوؿا ونضف مف الناينس اإلجرائنس أف ال ضاة ق لوا الدشو  است   ا انتظار

شلإ أعاس وجود ش د التممنف مف ناينس اإلم اتا وأما ه س اليلوؿ  نمني ا نص المادة 

 ف.التا ت ر  اليلوؿ  ا قانوف التممن

هذا قرار نادر اشتر ت  ن  الميسمس العلنا  ه س الت اضا دوف ت دنـ ش د اليلوؿ      

م دأناا اف ملتلؼ ال رارات التي س ر ضت ه س الت اضا للمؤمف دوف ت دنم  ش د اليلوؿا 

  1مما نويا  وجود نوع مف التناقض  ا تط نؽ اإلجراءات.

هذا اإلجراء   ول : إن  أمر مع ؽ لنتائؤ تيونؿ الي وؽ  Francis Kernaleguenتاذ و رر ااع

شف طرنؽ اليلوؿا  ععا المؤمف للميا ظس شلإ ي وق  تجار الونر ن ناسؿ لطر  نر 

شادا شلإ المؤمف ل ا اف هذا االنر ل  دائما يؽ ااولونس وااع  نس  ا تيهنؿ 

  2.ي وق 

لوؿ المطال س  تعونض إضا ا شف التملر سما ونانر إلإ أن  ن نجوز للمؤمف شند الي     

واضيس  118و مادة  38شف د ا التعونض مف طرؼ الونر مع ب الضررا إذ أف مادة 

 جواز اليلوؿ   در التعونض الذا قدمت  ارسس التممنف للمؤمف ل  هذا ما أقرت  الميسمس 

                                                 
ن س اامر قضت    ميسمس الن ض ال رنعنس  ا قرار جاء ساآلتا : " جواز ق وؿ دشو  ارسس التممنفا ق ؿ ان ضاء   - 1

لـ تسف ل  ه س الدائف ال دنؿ شف المؤمف ل  ا  المعؤولنف شف ااضرار التا نضمن اا ولوم لس الع وط العارنسا ضد 
 تارن  ت دنـ الدشو ا طالما أن  د ا التعونض المعتيؽ ل ذا االنر ق ؿ أف نهدر قاضا الموضوع يسم " ن ض الور س 

    1222جورج  ندنسرا ألنسس مارتافا مرجا عا ؽا ص ا 2000مارس  29  3المدننس 
2

 -  Francis Kernaleguen, Le recours en contribution fondé sur la subrogation en matière de 

responsabilité civile, Revue Judiciaire de l'Ouest, 1983-2. P 54 
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ال يتعدل المبمغ الكاعب ديعو لشركة - »)العلنا  ا اجت اد ل ا نص م دؤر شلإ ما نلا 

 ، حدكد التعكيض  ف األ رار الالحقة بالب ا ة، المديكع لممرسؿ إليومتمميفال

ال حؽ يا أم تعكيض إ ايا  ف التمخر يا ديع التعكيض، نتيعة ممارسة الحؽ يا  -

  1 م«التقا ا، المكرس قانكنا

مجلس قضاء الجزائر يسـ  رجوع  لن ض جزء مف قرار هادر مف وجاء هذا ال رار       

دج  وهو  3.7485096ارسس الجزائرنس للتممنف شلإ مجما سناف للن ؿ وتعونض ا  م لت 

دج ستعونض ل اا ون ض  300.000الم لت الذا  د عت  للمرعؿ إلن  المؤمف ل ا ما د ا 

ء  ع ب قرار الميسمس العلنا هذا التعونض االنر مع  ا أف تملر مجما سناف شف الد ا جا

ممارعت  ليؽ الت اضا المسرس قانونا مف ج سا ومف ج س ألر  ن نمسف من  مف يؿ 

ميؿ المرعؿ إلن  تعونضا شف ااضرار التا لي ت المرعؿ إلن  جراء التملنر  ؿ ن 

نت اضإ المؤمف الياؿو إنو م ا ؿ ما د ع  مف م الت لتعونض هذا االنر شف ااضرار 

ؽ  38د التممنفا وهذا الارط نعت ر مف الضمانات التا أقرت ا المادة مت ؽ شلن ا تن نذا لع ال

 ت ليمانس المؤمف ل   ا تسملس الضرر ومنا المؤمف مف اإلمراء ال ايش. 

ااتراط ال ضاء لضرورة التعاقد شلإ اليلوؿ  عد وقوع السارمس ود ا   مف ونضنؼ      
يلوؿ إذ  ا ال دانس انطلؽ يلون التعونضا قد نؤدا  نا إلإ التعاؤؿ شف تسننؼ هذا ال

قانونناا و ا تن نذر تيوؿ إلإ يلوؿ ات اقا؟ا إن أننا نر  أف إج ار المؤمف  ت دنـ ش د 
اليلوؿا ن دؼ مف لتل  ال ضاة إلإ تي نؽ شدة أهداؼ أهم اا ضماف ق ض المؤمف ل  

                                                 
شادةا قضنس مجما سنناف ضد الارسس الجزائرنس للتممنف 06/10/2011ا هادر  تارن  762970قرار رقـ - 1 التممنفا  وا 

 197ا ص 2013 ااوؿالور س التجارنس وال يرنسا مجلس الميسمس العلناا العدد 
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ميعتجد؟ا و ا هذا ا  لماذا ش د يلوؿ ن وؿ أن  نس ا لذلؾ ت دنـ ملالهسلتعونض ا قد 
نجنب  مف ال ضاة ن د وف  ذلؾ إلإ ضرورة تن ن  المؤمف ل   من  قد تنازؿ شف دشاون  
لهال  المؤمفا و التالا  ما تسملس للضرر شلن  أف نعتعجؿ   اا يتإ نزايـ المؤمف 

  1.ق ل  ونعتو ا ي  
  ط هو اعتن اء  أف ال ضاة لنس  رض ـ ونت نف لنا مف لتؿ هذا اإلجراء المعتيدثا     

المؤمف ل  لتعونض  ق ؿ إشماؿ المؤمف لي    ا اليلوؿا اف هذا االنر قانونا نعتطنا 
ممارعس ي    ا اليلوؿ  مجرد إم ات قنام   التعونض المع ؽ للمؤمف ل ا وهو نعتطنا 
ف ت دنـ هذا اإلم ات و  ا لل واشد العامسا وهو ما نتـ شادة  ت دنـ ملالهس هادرة مف المؤم

ا سما ل ا وقد ن دـ إم اتا ن ند أف المؤمف ل  قد ق ض انسا أو يوالس أو تـ التيونؿ إلإ يعا  
 ااتراط ـ ت دنـ ش د  ال ضاة  ؿ نرند 2نجوز اإلم ات  ال ننس وال رائف  ا المعائؿ التجارنسا

 ا ش د  يمانس المؤمف ل  أسمر لت ادا الضوط واإلذشاف الذا نمارع  المؤمف اليلوؿا
 و ن نف  ن  ق ض  للتعونض ا  ذا لـ نوقا المؤمف ل  شلإ ش د لليلوؿ معت ؿا تامنفال

 إرجاع  ف المؤمف لف نعتطنا الرجوعا سمف ال ضاة نرندوف  اموا  ت  شلإ يلوؿ المؤمف
 أهدا  المؤمف ل   عضا مف يرنت  التعاقدنس المعلو سا لنيا ظ شلإ ي وق  ساملس ولني ؽ 

  اا وسذا منا  أهنبالمرجوة مف ش د التممنف وهو ضماف عرنا وسامؿ لألضرار التا 
 .واإل ادة شلإ يعا  المؤمف مف تلطا ي وؽ المؤمف ل  

 ع د التامنف سعند نعطا ومف ج س ألر  قد نر  ال عض أف شدـ اشتراؼ ال ضاة       
اقدنفا اف المؤمف ل  أجر  ه س ليلوؿ المؤمفا لروج هارخ شف قاشدة الع د ارنعس المتع

                                                 
1

نلػا : )  نػنص م ػدؤر شلػإ مػا 08/10/2009 تػارن   594449هدر اجت ػاد قضػائا جزائػرا رقػـ  اإلاسالنسو ا هذر   - 
لبػة بكػؿ تعػكيض لػـ يحصػؿ  ميػو يبقى المؤمف لو، حتى بعد تسميمو  قد حمكؿ لممؤمف، محتفظا بصفة التقا ػا، لممطا

( ونتيػظ مػف ال ػرار أف دشػو  المعػؤولنس المدننػس ضػد الونػر هػا يػؽ أهػنؿ للمػؤمف لػ ا  واعػتمناءا أينػؿ هػذا مف المؤمف
المؤمف ل ا سما وأف الم دأ نرسز قاشدة  ااهلااليؽ للمؤمفا و ما أن  يؽ الهاا   ن  ن  إ دائما تا ا ومتعلؽ  هاي   

ر اليلوؿ  مهال  المؤمف ل ا  ينث لو أف تممنف المؤمف ل  ن نس ؿ توطنس ساملس لألضرار   ن  مف ي   ضرورة شدـ إضرا
 ؽ تممنف ج .     38أو  118 ا الرجوع شلإ مع ب الضرر  موجب المادة  ااولونسأف نعت ند مف 
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ا وال ضاة إذشافالع د ورضا   ا ولسف ننت د هذا التوج    ولنا أف ش د التممنف ش د 
لع د التممنفا  ؿ أرادوا ت ادا ارط اليلوؿ  إقهاء ااتراط ـ لع د يلوؿ جدندا لنس  ن  

تعاقد شلن  ا ان  ني يوالس يؽ إلإالذا اشتادت ارسات التممنف تضمنن  ش ودهاا مما يولت  
 إلإأرجعوا اليلوؿ  اإلجراءق ؿ يدوث الو اء  التعونضا و التالا ال ضاة  اعتيدام ـ ل ذا 

   سمياولس ليمانس المؤمف ل . ااهلنسط نعت  
 ا هذا اإلجراء يثو لارسات التممنف شلإ المعارشس  ا ت دنـ التعونض  و التالا      

التـز للمؤمف ل  يتإ نتعنإ ل ا ممارعس يؽ الرجوعا و التالا نعت ر ش د اليلوؿا هنا ش ارة 
مف ؽ التممنفا ني هإ مف لتل  ارط  118و 38شف ارط اسلا نيضاؼ لاروط المادتنف 

سذا نيعاد اليلوؿ إلإ جوهرر الي ن اا وهو تزامف الو اء ما اليلوؿ الوارد  ا ش د التممنفا و 
    1اليلوؿا وشدـ إضرارر  المؤمف ل .

إف شدـ اشتراؼ قضاة الميسمس العلنا  ارط اليلوؿ الذا تضع  ارسات التممنفا دلنؿ      

مف شدم  هو أمر جوازا  لهال  المؤمفا و التالا لنس   اشدة آمرةا ون  إشمال شلإ أف 

ج ارنتعلؽ  النظاـ العاـا  توج   االمؤمف  ت دنـ ش د يلوؿ معت ؿ شند ر  ت   ا الرجوع وا 

مف هذا اليلوؿ لنس  ارط معتاد   اتن ن  المؤمف و المؤمف ل  إلإنر ب ال ضاة مف لتل  

                                                 
نس ػا  اليلوؿا ولسف لـ ناترط ال ضاء ال رنعاا ت دنـ ش د يلوؿا  ؿ  إم اتومار لتؼ ماا    ا  رنعا يوؿ قضنس  - 1

لو ػاءا وقػد قلػؿ الػ عض مػف أا ومن س نم ت  ن ا د ا المؤمف للتعونض وم ػوت ات ػاؽ شلػإ اليلػوؿ متػزامف التػارن  مػا ات دنـ 
واليلػوؿا  يعػ اف أف اامػر الجػوهراا  ػا اليلػوؿ هػو أف نسػوف هػرنياا إذ  ػ  ارط التزامف  نف د ػا م لػت التػممنف  أهمنس 

دشاونػ   نساؼ المؤمف ل ا هرايس ينف ت دنـ الملالهس ما اليلوؿا شف إرادت   ا يلوؿ المؤمف ميل ا  ا سا س ي وق  و
ا مرنا لاروط اليلػوؿا عػواء  عض أيساـ ال ضاء اليدنمسا ينث ت نت ت عنر  عارت انتجاروالرجوع شلإ المعؤوؿا ز ا هذا 

سػػاف قانوننػػا أو ات اقنػػاا  لػػـ تعػػتلـز تػػوا ر اػػروط معننػػسا و هػػ س لاهػػس اػػرط وجػػود ومن ػػس تػػممنفا و ػػا ذلػػؾ قضػػا  ػػمف " 
المػػؤمف نتمتػػا  يلػػوؿ قػػانونا معػػنفا متػػإ سػػاف قػػد شػػوض المػػؤمف لػػ ا معػػ  اا  وعػػنلس مػػاا أنػػا سانػػت هػػورة أو ط نعػػس هػػذر 

هػس م ػػرأة لذمػس المػػؤمفا أو أنػس وعػػنلس إم ػات ألػر  م  ولػػس" ا يسػـ ماػػار إلنػ  شنػػد أاػرؼ جػػا ر الوعػنلسا عػواء سانػػت ملال
 106العندا ماستت اليلوؿ ال انونا للمؤمفا مرجا عا ؽا ص 
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لموا  س المؤمف ل   عد تل ن  لتعونض ا و التالا  إشمال ا ومملوؼ لهال  المؤمفا ونلض

دور قنود واعتمناءات المادة  ن  إ التعاؤؿ شف ا ولسف نجب أف ن نضر  مهليس المؤمف ل 

     ؟ا شند إشماؿ اليلوؿ   ذر الطرن س 38

ن تعد مف معاومس المؤمف للمؤمف ل ا  ينث  ا مازلنا لـ و لسف ري ـ الت رنرات العا  س        
أسند ق ؿ ق ض التعونض عنعمؿ الميؤموف شلإ إج ار المؤموف ل   توقنا ش د اليلوؿا سارط 
نعتن اء التعونضا و التالا نجد أن عنا أماـ ن س ظروؼ وينمنات اإلذشافا عواء سنا  ا 

ر  ا موقؼ ضعنؼ   و جد  المؤمف ل  شند يدوث اللطر نجد ش د تممنف أو ش د اليلوؿا
و ذلؾ ننت ا  ميتاج إلإ تعونض لج ر أضراررا ون ميالس لاضا لمعاومس ارسس التممنفا

الاؾ  تسننؼ هذا اليلوؿ شلإ أن  ات اقاا ان  عننع د ري ـ شف إرادة المؤمف ل ا الذا مف 
 الم روض أف نسوف هو الم ادر إف أردنا تسننؼ اليلوؿ ان  ات اقا.

 المؤمف  بسبب حمكؿاختالؿ التكازف العقدم نا: ثاال مطمبال

الفرع األكؿ: قصكر ال مانات الممنكحة لممؤمف لو بسب طريقة اشتراط الحمكؿ يا كثيقة 
 التمميف العزا رية

رأننا  نما ع ؽ أف ارسات التممنف جرت شلإ تضمنف ش ودها ارط لليلوؿ لهال         
المؤمفا نت ع  ت دند جزائا   ن اص التعونض أو شدـ د ع ا إف تع وب المؤمف ل   ا ضناع 
دشوار ضد الونر الميدث للضررا هذا ما وجدنار  ا نماذج دراعتنا لع ود التممنف الجزائرنس 

مف قانوف  38ا وت رن ا نرد ارط اليلوؿ  ن س الهنوس ما نص المادة  ملتلؼ أنواش ا
 النع س لاؽ رجوع المؤمف وال نود الواردة شلإ الونر الذنف نرجا شلن ـا و  07-95التممنف 

أما ما نلص جانب المؤمف ل  وجدنا مف الع ود ن تورد يؽ المؤمف ل   ا أولونت   ا 
  ا ما نلا إيد  هذر النماذج :الرجوع  النع س للتعونض التسمنلا و 
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 ا ورود اليلوؿ  ا ال ند مى مختمؼ األخطار السكنية تمميفلم   saaنمكذج شركة  -أ
 لإ سما نلا:  رة أو  24

)) نيؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل   ا الي وؽ والدشاو  تجار الونر المعؤولنف ا  ا يدود  -
المؤمف ل  مف أنس دشو  رجوع يتإ اعتن اء  التعونض المد وع ل  ونجب أف نعت ند أولونا
 التعونض السلا يعب المعؤولنات المترت س

 ا يالس ما إذا تع ب المؤمف ل   ا ضناع دشو  المعؤولنس المدننس ضد الونر نعتطنا -

 المؤمف التيلؿ مف سؿ أو جزء مف التزام 

نف للمؤمف ل ا ن نعت ند المؤمف مف أا دشو  رجوع ضد ااقارب وااه ار الم اار  -

والعماؿ التا عنف للمؤمف ل  و ه س شامس جمنا ااالاص الذنف نعناوف مع  شادة إن إذا 

 .(( هدر شن ـ اإلضرار شمدا

ا ورد ارط يلوؿ المؤمف  تمميفلم  GAM مى السرقة لشركة  تمميفنمكذج  قد ال -ب

 الدشاو   عد السارمس - عنواف اليلوؿ 21 ا ال ند 

 ا يدود التعونض الذا ند ع ا  ا ي وؽ ودشاو  المؤمف ل  ضد الونر نيؿ المؤمف  -)

الذا   عل  ع ب ااضرار ا التا أدت إلإ معؤولنس المؤمفا وما ذلؾ ن نعت ند المؤمف مف 

أا دشو  رجوع ضد ااقارب وااه ار الم اارنف للمؤمف ل ا والعماؿ التا عنف للمؤمف ل  

 عناوف مع  شادة إن إذا هدر شن ـ اإلضرار شمدا.و ه س شامس جمنا ااالاص الذنف ن

ونجوز لارسس التممنف  انت اؽ  ا الاروط اللاهس انعت ادة  زنادة  ا قعط التممنف -  

م ا ؿ التنازؿ شف دشو  الرجوع ضد الونرا  نر الذنف تـ اعتمناؤهـ أشترا وما وجود هذا 
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التنازؿ نعتطنا المؤمف الرجوع شلإ  انت اؽ إذا سانت معؤولنس الونر مؤمف شلن اا ور ـ

 مؤمف المعؤولنس  ا يدود قنمس التممنف المت ؽ شلن .

نمسف إش اء المؤمف مف سؿ أو جزء مف الضماف  ا يالس ما إذا تع ب المؤمف ل   ا -

  ( 1اعتيالس قناـ المؤمف  ر ا دشو  الرجوع ضد الونر.

 SAA ك  GAMيا  قكد شركتا  وكالعزاء المقترف ب إيراد شرط الحمكؿ مشكالت :أكال

  يا التشريع كالق اء العزا رمشركط كقيكد الحمكؿ  -1

مف قانوف التممنفا ما االذ  عنف  38وشلإ أعاس المادة  انطتقا مف النماذج العا  س    

 اليلوؿ انشت ار اجت ادات الميسمس العلناا نياترط شلإ المؤمف الذا نرند اعتعماؿ ي    ا

وأف  -2 ا2ف قد د ا التعونض  عت للمؤمف ل أف نسوف المؤم -1توا ر أر ا اروطا  ضرورة

                                                 
 وس ال رنعنس  الهنوس التالنس:وورد الارط  الل- 1

CONTRAT D’ASSURANCE VOL 
- Article 21 : SUBROGATION – RECOURS APRES SINISTRE 

 

L’assureur est subrogé jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et 

actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à 

la responsabilité de l’assureur. Toutefois, l’assureur n’a aucun recours contre les descendants, 

alliées en ligne directe, préposés, ouvrés ou domestiques, et généralement toute personne 

vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de dommage intentionnel commis par 

l’une de ces personnes. 

L’assureur peut, moyennant majoration de prime et stipulation expresse aux conditions 

particulières, renoncer à l’exercice d’un recours contre des personnes autres que celles 

mentionnées ci-dessus. Même dans ce cas, si la responsabilité du tiers est assurée, l’assureur 

peut malgré sa renonciation, exercer son recours dans la limite de cette assurance. 

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie de sa responsabilité envers l’assuré, quand 

la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. 

 
2

 - Jean Bigot, op, p 1137 

وطرح المؤلؼ ماسلس ما إذا ساف المؤمف ملـز  الد ا أو ن؟ ا وقد طرح ن اش  ا هذا المجاؿ واتج  أ لب ال    ال رنعاا 
شلإ أن  إذا ساف المؤمف  نر ملـز  الد ا    ن  ن نعتطنا المطال س  اليلوؿا و التالا شد هذا اامر ارط ضروراا   ذا 

نر ملـز  الد ا   ن  ن نعت ند مف اليلوؿ ال انوناا ممؿ ما إذا ساف ش د التممنف قد ساف المؤمف قد د ا التعونض ر ـ أن   
(ا أو  ا تممنف المعؤولنس إذا د ا المؤمف التعونض للمضرورا 1993لميسمس الن ض ال رنعنس  1تـ  عل  )ن ض للور س 
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أف نسوف  -3نسوف ل ذا االنر دشو  معؤولنس قائمس ق ؿ الونر المعؤوؿا ومالما نن وا 

وشماؿ  وأه ار أقارب) 38مف المادة  3الونر المراد الرجوع شلن   نر معتمنإ  موجب   رة 

  1.......المؤمف ل (

ليلوؿ  د لضرورة ت دنـ المؤمف ش -4وأما الارط الرا ا وهو ارط اسلا نتممؿ  ا       

المؤمف ميل   ا  إيتؿنم ت  ن  توقنا المؤمف ل  شلإ ق ض  للتعونض وموا  ت  شلإ 

ن نيوز المؤمف ه س  ذلؾ ا و رض  التط نؽ ال ضائا وهذا ارط  الرجوع شلإ الونرا

تممنف  ؿ نجب اعتن اء جمنا الاروط العا  س الموضوشنس اليلوؿ  مجرد ت دنم  لع د ال

نسوف  أفوالاسلنسا هسذا نسوف لدننا ش دا لليلوؿ تارنل  معاهر لتارن  الو اءا ون نمسف 

أو نيترؾ المجاؿ للمؤمف لوضا ارط يلوؿ شلإ  يوالس يؽا إلإق ل  يتإ ن نتيوؿ اليلوؿ 

    .م اع 

"...ون  262نجب أف نتزامف الو اء ما اليلوؿ وهذا مف ال واشد العامس المادة  و التالا      

" وشلس ذلؾ مف الناينس ال ننسا أن  إذا تـ الو اء نه  أف نتملر هذا انت اؽ شف وقت الو اء

دوف ات اؽ شلإ اليلوؿا   ف الدنف نن ضا   ذا الو اءا اامر الذا نتعذر مع  أف نرد يلوؿ 

  2.ا الدنفا إذ  ان ضاء هذا االنرا ن نسوف هناؾ ميؿ نرد شلن  اليلوؿما ا  هدد هذ

                                                                                                                                                         

( ا أ5 إذا قدـ المؤمف 1989ماا  10ا لميسمس الن ض ال رنعنس هدر   1مـ ت نف شدـ معؤولنس المؤمف ل  )يسـ للور س 
 إذا(ا أو 1967جواف  5ميسمس الن ض ال رنعنس  1التعونض مجاملس للمؤمف ل  أو مجانا ا راض تجارنس )ن ض للور س 

ساف المؤمف قد شوض المؤمف ل  للطر لـ ند ا قعط ا أو سانت ومن س التممنف ملواة ا أو شوض شف لطر معتمنإ مف 
 الضماف..ال   

  838ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـجتؿ ميمد  - 1
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أف المؤمف ن  - ا وهاتممنف قنود آمرةؽ  38سما وليمانس المؤمف ل  وضعت المادة      

إن  م دار ما د ع ا وهذا ال ند متعلؽ  النظاـ العاـ لذلؾ ن ا  اطت انت اؽ الذا نلوؿ نرجا 

   الميسمس العلنا  ا م دأ ل ا هادر  ا  وهذا ما يسمت 1امما د ا المؤمف الرجوع  مسمر

)ش د اليلوؿ نمن  ارسس التممنف اله س لتيؿ ميؿ المرعؿ إلن   ا ي وق   06/12/2006

أما ال ند المانا   ذا ساف م دار    -  2(اكيا حدكد المقدار الممنكح لو بعد تعكي وودشوار 

نطالب  أفن نعتطنا  االنرتعونض الونر اقؿ مف م لت تعونض المؤمفا   ف هذا 

ن ألزم   مسمر مما هو ملـز   ا  نماالمعؤوؿ  سؿ م لت التممنفا وا  ن تهر ي     ط شلإ  وا 

شلإ وع يؽ المؤمف  ا الرج أف مطال ت   الم لت الملتـز     ا مواج س المضرورا أا

لمؤمف ل ا أو م دار ما نلتـز المعؤوؿ  د ع  لم دار ما د ع   المعؤوؿ نتيدد  مقؿ ال نمتنف 

  3.للمؤمف ل  المضرور

وأما ال ند االنر   و يؽ المؤمف ل   ا ااولنس  ا الرجوع شلإ الونر نعتن اء  -    

شند تعدد المؤمننف وسذلؾ  االتعونض التسمنلا أا شدـ جواز اإلضرار  مهال  المؤمف ل 

وها ماسلس التزايـ التا  الذنف نتنا عوف  ا الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ شف الضرر

  4عن هل ا  عد قلنؿ.

                                                 
1-Jean Bigot, op, p 1158 

 339ا ص  2006العلناا العدد الماناا  ا مجلس الميسمس2006/ 06/12ا هادر  تارن  371786قرار رقـ - 2
  513عا ؽا  ص  أيمد ارؼ الدنفا مرجا - 3

4
 -  Jean Bigot, op, p 1178   et Louis Pouget, op, p 921 " L assureur ne peut donc gagner par leffet de la 

subrogation "  

- gabriel boroi et  bogdan nazat, op, p 194  
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يرنؼ وتعدنؿ  ورض اإلن اص تعرض لتنإف تط نؽ هذر ال نود مف ق ؿ ارسات التممنف      

ا ووضا المؤمف  ا موقا أقو  ومعنطرا ر ـ التنظنـ التارنعا مف ل المؤ مف ي وؽ 

   ردة أشتر التؿ دراعتنا للنماذج الو  نلا مفما عن نن   ا ما  لليلوؿ هذاالم هؿ 

 يا كثيقة التمميف العزا ريةالحمكؿ  شرط إيراد مشكالت -2

ؽ  38المادة  الم ارنس ما و ا GAMالوارد  ا ش د ارسس   متيظتنا لارط اليلوؿ     

ش ارة هامس جدا وضع ا المارع  ا يمانس  ارسس التممنف أن هت مف الارطنجد أف  تمميف

يستفيد أكلكيا المؤمف لو مف أية د كل رعكع حتى استيفا و ي وؽ المؤمف ل  وها )...

  ندلـ نضا هذا ال "GAM"نموذج إف  ا(...التعكيض الكما حسب المسؤكليات المترتبة

 التعونض السامؿ المؤمف ل  ءشدـ اعت االم ـ جدا والذا هو مف نتائؤ اليلوؿا   ا يالس 

 وال ا ما ند ا المؤمف للمؤمف ل  م لت تممنف ن ؿ شف قنمس  اجزئانسوف  ا يالس و اء 

شدـ س انس  أوا إج اراشند وجود ارط شدـ توطنس  الضرر الذا لي   نتنجس وقوع السارمس )

المعؤوؿ جزئناا  إشعار ا يالس وسذا تط نؽ قاشدة النع نس(ا  أولمت ؽ شلن ا م لت التممنف ا

ساف الم لت الذا عنلتـز    المعؤوؿ أقؿ مف مجموع التعونض التسمنلا وم لت التممنف  إذاأو 

تزايما  نف المؤمف والمؤمف ل   ا الرجوع شلإ المعؤوؿا   ا هذر الوضعنسا عنيدث معا

 1سنؼ نتـ يؿ التزايـ؟ 

                                                 
جماؿا مهط إ ميمد الا 513ا أيمد ارؼ الدنفا مرجا عا ؽا ص 850ميمد إ راهنـ ا مرجا عا ؽا ص جتؿ - 1

ا ععند ج را 397ا  انز أيمد ش د لريمافا أمر التممنف شلإ انلتزاـ  التعونضا مرجا عا ؽا ص 466مرجا عا ؽ ص 
   58مرجا عا ؽا ص 
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أف المؤمف ل  ن نملؾ  ا رجوش  شلإ المعؤوؿ  إلإ ا ال دانس  اآلراءذه ت  عض       

أا ع ب ندشو لت ضنل  شلإ المؤمفا  ستهما دائناف شادناف نعتي اف ن س المعاملس 

  GAMارسس  إلن لن تعما أمواؿ مدنن ـ شند شدـ س انت اا قعمس  رماءا وهذ  ما تععإ 

نت د هذا التوج  لتعارض  ما  سرة الضماف التزايـا ولسف ني  ونسأوللارط  إنرادهاشند شدـ 

  1التا ن وـ شلن ا التممنف.

 إذت ضنؿ المؤمف ل  شلإ المؤمفا  إلإا نتج  قضاءالرأا الراج     ا و   ينث أف        

ضار انطتقا مف ال واشد العامس واشتمادا شلإ جوهر اليلوؿ   ف الدائف نن وا أف ن ني 

يال )إذا و إ الونر الدائف جزء مف ي   ويؿ ميل   ن ا ؽ ـ   265 اليلوؿ إذ تنص المادة 

لـ  ونسوف  ا اعتن اء ما   ا ل  مف يؽ م دما شلإ مف و ارا ما ي ار الدا ف بيذا الكياء

 2.(نوجد ات اؽ ن ضا  ونر ذلؾ 

ف وجود ات اؽ نتنازؿ  ن  المؤمف ل  شف ااولونس  ا و        الرجوع ن ا  اطتا اف الميارع ا 

عد ضمانس ا وهذا ني ؽ تممنف 38قد أقر أولونس الرجوع  ا التممنف  لهال  المؤمف ل  مادة 

ذلؾ   ف هذا اليؿ الذا  إلإمهليس المؤمف ل  سطرؼ ضعنؼ  ا التعاقدا إضا س  ليمانس

مؤمف لهال  المؤمف نت ؽ ما الضماف الذا نلتـز    ال سما نر  ال عضا أرادر مياروع التممنف

                                                 
 515أيمد ارؼ الدنفا مرجا عا ؽا ص - 1

2  -  Pierre Guiho, op, p 97 
 2016 ن را  10الهادر  تارن   2016-131مف ال انوف المدنا ال رنعا المعدؿ  اامر  3-1346 ينث تنص المادة  

 نلا : شلإ ما
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu il na été payé qu en partit ; en ce cas, il peut exercer ses droit, 

pour ce qui lui rest du,par préférence a celui dontil na recu qu un paiement partiel. 

- Antoine-Auguste Gauthier ,op , p 56 , Louis Pouget, op, p 921  
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ن ن دؼ   ط لمنا إ تت المعؤوؿا  ؿ لمنا المؤمف ل  مف اإلمراء شند جمع    ينث أن ل ا 

 نف تعونض التممنف وتعونض المعؤولنسا ولسف نمور الاؾ    ادة المؤمف   ذا اليلوؿا مف 

اإلضرار  ا ب نظاـ اليلوؿ  ا هذر الظروؼ أف نسوف مف الااذ تع    نتض  أجؿ ذلؾ

منا  إلإ اليلوؿ نؤدا أف المؤمف ل ا   ذا ق لنا شدـ إمرائ  المزشوـا   ننا نر ض تماما 

يهول  شلإ التعونض الجا ر لسؿ الضرر الذا لي  ا  اليلوؿ الذا ن ند المؤمف ن نن وا 

 1.أف نيليؽ الضرر  المؤمف ل 

نجدر ننص هرايس   saaلنموذج ااتراط اليلوؿ لارسس  متيظتنا و ا الم ا ؿ شند    

لتعونض نعتسماؿ ا االمؤمف ل   يؽ ااولونس  ا الرجوع شلإ الونر الطرؼ المالث  اعت ادة

نعد  gam ا نموذج ش د  إف شدـ ورود هذا الارط ق ؿ مزايمس ارسس التممنفا ولذلؾ

ـ تعع ا مف طرؼ المؤمفا اف هذر ال اشدة مف النظاـ العاـ ن نجوز للمؤمف ملال ت اا  الر 

مف أف إشماؿ ارط اليلوؿ مف شدم  ن نعد مف النظاـ العاـ أا ان  لنس   اشدة آمرة إذ 

 GAMا وهذا ما اقتريت  ارسس نمسف التنازؿ شف اليلوؿ مف ق ؿ المؤمف لهال  المؤمف ل 

  2.  مف الارط 2 ا ال  رة

                                                 
وهذا ما أقرت  الميسمس العلنا  اجت ادات ا ومن ا الم دأ التالا )" ش د ا 851جتؿ ميمد إ راهنـا مرجا عا ؽا ص  - 1

 التممنف اله س لتيؿ ميؿ المرعؿ إلن   ا ي وق  ودشاوار  عد تعونض ا و ا يدود الم دار الممنوح ل "اليلوؿ نمن  ارسس 
 339ا ص 2006ا مناور  ا مجلس الميسمس العلناا العدد المانا 6/12/2006قرار هادر  ا 

لضػوع للاػروط الم ػررة  ػا اليلوؿ مف شدم  لنس مف النظاـ العاـا ولسف لو أراد المػؤمف اليلػوؿ  نجػب شلنػ  ال إشماؿ- 2
الرجػوع م ػررة للمػؤمف لػ  ا هػذا مػا قضػت  ػ  ميسمػس   ػا ااولونػس  عػد عػداد التعػونض و إنا وهػا انػ  ن يلػوؿ 38المادة 

نلا ) هػذر ال اشػدة مػف النظػاـ العػاـ  ػت نجػوز انت ػاؽ شلػإ مػا نلال  ػاا ومػف مػـ ن نجػوز لػ  أنضػا أف  الن ض ال رنعنس  ما
ممػا د عػ  للمػؤمف لػ ا وسػذلؾ ن نجػوز لػ  أنضػا أف ناػترط الرجػوع شلػإ المعػؤوؿ  لإ المعؤوؿ  م لػت أس ػرالرجوع ش ناترط

ق ؿ الو اء  م لت التممنف للمؤمف ل  سما ع ؽ ال وؿا و التالا نعتللص مف ذلؾ شدـ جواز تيونؿ المؤمف ي ػ  للمػؤمف شػف 
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ؤمف ل ا نيضنؼ أف شدـ إنراد هذا الارط الضرورا الذا هو  ا مهليس المو سما         

ا ان  مف 1نعتطنا اشت ارر مف ق نؿ شدـ قناـ المؤمف  واجب إشتـ المؤمف ل   لهوه 

ا سما ونر  مف الناينس العملنس أف إنراد اليلوؿ  ا الاروط الميارعاروط اليلوؿ التا أقروها 

                                                                                                                                                         

نرجػا شلػإ المعػؤوؿ ق ػؿ الو ػاء للمػؤمف لػ  ا و م لػت اس ػر (  أف اليووالػسا نف هػذا اللنػر نعػتطنا شػف طرنػؽ اليووالسطرنؽ 
 1628شند العن وراا هامش ص  إلن يسـ ماار 

1  - Jean Bigot, op, p358 

ننص شلإ ضرورة تعلنـ المؤمف ل  ومن س تعرن نس لسؿ الضمانات الممنويػس  2-112 نجد قانوف التممنف ال رنعا  المادة  -
وااععار المط  س  ق ؿ إ راـ الع د والمادة تاػمؿ سػؿ أنػواع التػممنفا سمػا وأف نهػوص قػواننف يمانػس المعػت لؾ نظمػت التػزاـ 

ؾ  سػػػؿ المعطنػػػات ال امػػػس  النعػػػ س للعػػػلعس أو اللدمػػػس الم دمػػػس ا ونػػػص الماػػػرع ن ػػػا شلػػػإ شػػػاتؽ الميتػػػرؼ  ػػػ شتـ المعػػػت ل
شلػإ إج ارنػس تعػلنـ المػؤمف للمػؤمف لػ  ساػوؼ »»مسػرر  70 ا تممننات اليناة المادة  07-95الجزائرا  ا قانوف التممنف 

لمضػػموف للمعػػاهمس  ػػا المػػردود اادنػػإ ا-معلومػػات تيتػػوا توضػػنيات إضػػا نس تتعلػػؽ ب طػػرؽ تيدنػػد قػػنـ توطنػػس الع ػػدا 
إلزامنػػػػػس إشطػػػػاء معلومػػػػػات عػػػػػنونا شػػػػػف وضػػػػػعنس الع ػػػػػد يػػػػػوؿ الي ػػػػػوؽ –ال وائػػػػد الممنويػػػػػس  موجػػػػػب هػػػػػذر الع ػػػػػود للمستت ػػػػػنف 

مسرر شلإ إمساننػس وآجػاؿ شػدوؿ المػؤمف لػ  شػف التعاقػد  ػا تممننػات اااػلاصا  90وسما ونهت المادة «» المستع س....
 نات اليناةا  ي ذا لو نط    المارع الجزائرا شلإ سؿ أنواع التممنف.إن أن  ن تهر هذا اإلشتـ شلإ تممن

المتعلػؽ  يمانػس  03-09مػف قػانوف  17وقد أقاـ المارع الجزائرا انلتزاـ  اإلشتـ شلإ شاتؽ سػؿ م نػا  موجػب المػادة  -
ؽ الطػػرؼ المت ػػوؽ المعػػت لؾ وقمػػا الوػػشا  ينػػث نجػػد أف الماػػرع أقػػاـ هػػذا الم  ػػـو شلػػإ معنػػار الهػػا  وضػػا شلػػإ شػػات

"المػػؤمف " التزامػػا ش ػػػدنا ولسػػف م ػػروض قانونػػػا وذلػػؾ  ػػ شتـ المعػػػت لؾ  سػػؿ ال نانػػات والمعلومػػػات التػػا تيػػددها النهػػػوص 
ال انوننػػس والتنظنمنػػس ا وجعػػؿ شلمػػ    ػػذر المعلومػػات وال نانػػات قاشػػدة موضػػوشنس ن نمسػػف إم ػػات شسعػػ اا  ن تػػرض شلمػػ    ػػا 

ن تػرض ال اضػا أنػ  سػاف نجػب أف نعلػـ   ػا  وضػا شلػإ شات ػ  قرننػس العلػـ وهػا قاطعػسا   ع ب التهاه  الم ناا  ينث
قامػػس قرننػػس العلػػـ شلػػإ شػػاتؽ الم نػػا وقرننػػس الج ػػؿ  والعسػػس  النعػػ س للمعػػت لؾ   ػػو نتمتػػا   رننػػس الج ػػؿ  سػػؿ المعلومػػاتا وا 

تمنػػػز  نػػػ  الم نػػػا  ت ػػػوؽ مػػػف الناينػػػس لهػػػال  المعػػػت لؾ هػػػو دلنػػػؿ شلػػػإ مياولػػػس الماػػػرع إقامػػػس نػػػوع مػػػف التػػػوازف  ػػػا ش ػػػد ن
انقتهادنس وذلؾ   شطاء المعت لؾ الضعنؼ "المؤمف ل " إمساننس إهدار رضا واض  وعلنـ ا وااترط المارع شلإ الم نا 
أف نسػوف اإلشػتـ مستػػوب  اللوػس العر نػس ) ننػػا ماػسلس تيرنػر ش ػػد التػامنف  لوػس  نػػر اللوػس الوطننػس( واف تسػػوف مرئنػس وعػػ لس 

راؾ ومستو س  لط واض  ) ننا الاروط الاسلنس للع وط ال   ا ش د التممنف(ا سما وقد يدد المارع جزاءات ردشنػس ضػد اإلد
 الم نننف الملال نف لواجب اإلشتـ.

ولسف  الر ـ مما ع ؽ نجد أف هذا انلتزاـ أمارر  نر ناجعس  ا المندافا  ع ب شدـ دقس  عض اايساـ وتذ ذ  ا مف ج س  -
ر هدور النهوص التط ن نس مف ج س ألر ا سما ونرجوا النص شلإ انلتزاـ  اإلشتـ شامس   ا قانوف التممنف نظرا ا وتمل

للهوهنس هذا الع د وتع ندات ا  التممنف لدمس تعتمر ل ترة زمننس طونلس نهي  ا التزامات سمنرة ت ا شلػإ المػؤمف لػ  نجػب 
لا ومتعػػدد نجػػب سػػذلؾ تن نػػ  المػػؤمف لػػ   نوشنتػػ  ومجالػػ  واعػػتمنائ ا و ػػا اطتشػػ  شلن ػػا  الت هػػنؿا و مػػا أف اللطػػر ايتمػػا

االنر من   رهس للمؤمف ل  للعدوؿ إذا ت نف اف التعاقد لف ني ؽ مهليت  وم توار. للت هنؿ أنظرا يػامؽ ذه نػسا انلتػزاـ 
  80ا ص 2011 اإلشتـ  ا الع ودا  مجلس الميسمس العلناا العدد الماناا 
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ممؿ ماسلس للمؤمف ل ـا اف  ال نت ـ معت لسنف ضع اء ن نطلعوف شلإ الاروط العامس قد ني 

د اروط  وتع  دهاا  مف الم روض ن ل  إلإ الاروط العامسا نظرا لسمرة أوراؽ الع د وتعد  

يتإ نطلا شلن  المؤمف ل ا لاهس اؽ الجزاء المتعلؽ     ا وتوضنين   لط  ارزااللاهس

 .  1والذا ني ددر  ع وط ي  

يبقى ) : ما نلا اإلاسالنس هدر اجت اد قضائا جزائرا ننص م دؤر شلإ رو ا هذ    

المؤمف لو، حتى بعد تسميمو  قد حمكؿ لممؤمف، محتفظا بصفة التقا ا، لممطالبة بكؿ 

أف دشو  المعؤولنس المدننس  نؤسد لنا ال رار  نجد أف تعكيض لـ يحصؿ  ميو مف المؤمف 

أينؿ هذا اليؽ للمؤمفا و ما أن  يؽ  اعتمناءاو  اضد الونر ها يؽ أهنؿ للمؤمف ل 

الهاا   ن  ن  إ دائما تا ا ومتعلؽ  هاي   ااهلا المؤمف ل ا سما وأف الم دأ نرسز 

المؤمف ل  ن  تممنفقاشدة ضرورة شدـ إضرار اليلوؿ  مهال  المؤمف ل ا  ينث لو أف 

جوع شلإ مع ب الر نس ؿ توطنس ساملس لألضرار   ن  مف ي   أف نعت ند مف ااولونس  ا 

الضررا  ر ـ يهوؿ المؤمف شلإ يؽ اليلوؿ  ا دشو  المعؤولنسا   ف المؤمف ل  ن  إ 

 2ميت ظا دائما   ذر االنرة يتإ نعتو ا التعونض السامؿ والجا ر لسؿ أضرارر.

نيدث التزايـ  نف شدة مؤمننف ساف المؤمف قد أمف لدن ـ "تعدد ش ود  وسذلؾ قد      

وف و يدوث السارمس ن ـو المؤمنوف  تعونض المؤمف ل ا ونيلو  3"انقتراناأو "التممنف  التممنف"

                                                 
  220صؽ ـا ااطرويس  622  ا ما أوردنار يوؿ  طتف  عض اروط الع وط ط  ا للمادة أنظر عا - 1
2

 224ا ص 2009/ مجلس الميسمس العلناا العدد المانا ا 08/10/2009ا قرار  تارن  594449قضنس رقـ  - 

أو التػػػممنف الماػػػترؾا ونعت ػػػر تممننػػػا متعػػػدداا ينػػػث نتعػػػدد  نػػػ  ش ػػػود   انستتػػػابونهػػطل   التػػػممنف المجػػػزأا أو التػػػممنف  - 3
ونرجا المؤمف ل  شلإ سؿ من ـ  ا يدود يهت ا ونسوف ذلؾ  ا التممنف مف الملاطر ذات التممنف  نف مؤمننف متعددنفا 
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 ا يالس إذا يت  Picard et Bessonقدـ ال  ن اف ميل  للرجوع شلإ الونر المعؤوؿا 

وهو ت ضنؿ المؤمف الذا د ا المعؤوؿ ن نس ا للو اء  ي وق ـا ت نف أف ماؿ الونر 

 1اليلوؿا شلإ المؤمف التيؽ والذا د ا  ا المرت س الماننس. تعونض  ااوؿ واعت اد مف

هجر هذا الرأا إلإ اتجار أسمر منط ا وشادؿ وهو أف رجوع المؤمننف نسوف ولسف        

قعمس  رماءا ون نسوف اا من ـ أولونس شلإ   التعاوا ون عـ  نن ـ ما يهلور مف الونر

اعتن اء ي   اف مراسزهـ  ا مواج س الونر متعاونسا ونط ؽ هذا اليؿ  وض   نرر قا

نمن   فأالنظر شف تارن  و اء سؿ من ـ  م لت التممنفا ون نعتطنا المؤمف ل   ات اؽ لاص 

وهو لـ نمنز  ع ب نت دـ    شلإ اآللرنفا نف أعاس رجوش ـ هو نص ال انوفأا من ـ 

ذهننا تعاؤؿ م ادر ماذا لو ساف ممؿ هذا التزايـ  نف  إلإر ولسف نت اد 2أيدهـ شلإ اآللرا

    ا شلإ قعمس الورماء ؟وارسس تممنفا هؿ ني  انجتماشاهنئس الضماف 

  س س هنئس الضمافا نضرا لدورها انجتماشا  ا ضماف رجو   ننا ني  لإلاسالنس إجا س      

ا   مني ا ااولونس نمن  مهدر مالا م ـ لهندوؽ هنئات تعونض مناعب للمضرور وأقار  

مف  تيمناالضمافا و ما أف ارسس التممنف اللاهس تي ؽ إر ايا مف لتؿ أشمال اا نجب أف 

مزايمس هنئات الضمافا وسذا اف الونر الطرؼ المالث ن ندلؿ  ا يعا ات ا التممنننسا 

                                                                                                                                                         

المجمعػس نوقػا شلن ػا جمنػا  ال نمس الس نرة )أعطوؿ جػوا أو عػ ننس س نػرة(ا ونػتـ هػذا التػممنف  ػا ومن ػس وايػدة تعػمإ  الومن ػس
 129ااطراؼ وتيدد نهنب سؿ مؤمف مف اللطرا أارؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا ص 

1
 -  Pierre Guiho, op, p 103 

ا مهطؼ ميمد الجماؿا مرجا 515مرجا عا ؽا ص   اأيمد ارؼ الدنف  ا59ععند ج را مرجا عا ؽا ص - 2
 130ا أارؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا ص 476عا ؽا ص 

Pierre Guiho, op, p 104 
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ونض شف يوادث العنارات وهنئس يدمت مزايمس  ا الرجوع  نف هندوؽ التع إفولسف 

  دورهما الضماف انجتماشاا   ننا ن عـ الم لت المعترجا  نن ما قعمس  رماء  ع ب تاا 

وأهدا  ما انجتماشنسا ون رجوع شلإ هنادنؽ التعونض مف طرؼ التممنف التجاراا  ا 

 ن ا ش ؤر الن ائا شلإ هذر الهنادنؽ.يالس د ع ا لتعونض 

المتعلؽ  المنازشات  ا مجاؿ  2008 ن را  23المؤرخ  ا  08-08وقد نظـ ال انوف      

الضماف انجتماشاا رجوع هنئات الضماف انجتماشا شلإ الونر مع ب الضرر  نص 

ا ينث نهت هذر االنرة شلإ ما نلا " نجب شلإ هنئات الضماف 70والمادة  69المادة 

الرعكع  ؿ المير المتسبب بخط و يا ال رر الذم ا ط  ا ايساـ ال انوف العاـ انجتماشا

ا لتعونض الم الت التا د عت ا أو التا شلن ا أف تد ع ا ل ذا لحؽ بالمؤمف لو اعتما يا

نتيظ أف نص المادة أ اح ل نئس الضماف انجتماشا الرجوع يتإ ق ؿ عدادها  االنر"

ل   ا الج ر السامؿ للضررا  ؿ ما ها ي وؽ المؤمفءلتعونض للمؤمف ل ا و التالا نتعاا

مف ن س ال انوف  من  نمسف للمؤمف ل  اجتماشنا التدلؿ  ا  73والمادة  72تجن نا المادتنف 

دشاو  هنئات الضماف ضد الونر ا وسذلؾ نمسف ل  مطال س الونر أو المعتلدـ الملطئ 

 1 .ء التعونضات اإلضا نسا و التالا  جما المؤمف ل  هنا لتعونضنف ن نعد إمرا

يسمت الميسمس العلنا  ما نلا " مف الم رر قانونا أن  شندما نسوف و ا هذا الهدد     

مف  انجتماشنساليادث مرور ويادث شمؿ  ا آف وايد   ف الهندوؽ الوطنا للتممننات 
                                                 

م نا  ف شمارا  سرة الجما  نف التعونضات  ا مجاؿ المعؤولنس المدننس شف إها ات العمؿا مجلس منازشات   - 1
 6/02/2018ااشماؿا سلنس الي وؽ والعلـو العناعنس جامعس تنارتا مناور  ا الموقا التالا  تارن  

http://frssiwa.blogspot.com.tr/2016/04/blog-post_22.html#.WniGTdLibDc 
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الم الت التا لهه ا للضينس ونرجا شلإ المتع ب  ا اليادث ط  ا للمادة  اعترجاعي   

 1" 66/183مف اامر  124/3

  ركرة بطالف عزاء السقكط المقترف بالحمكؿ -3

 ا إنراد  ارط جزائا نتممؿ  ا إش اء    SAAو   . GAMنت ؽ نموذجا  -        

المؤمف مف جزء أو سؿ التزام   التعونضا إذا تع وب المؤمف ل   ا ضناع دشو  الرجوع 

 الميا ظس شلإ  انلتزاـ المارع أل إ شلإ شاتؽ المؤمف ل  شلإ الونر الطرؼ المالثا 

وشلإ المؤمف ل  لرجوعا    ا ايتإ نعتطنا المؤمف اعتعماؿ ي    ا ؿ الونر المعؤوؿي وق  ق  

عواء  ا وجودر أو  2التهرؼ  طرن س تي ظ يؽ المؤمفا اعواء ق ؿ يدوث السارمس أو  عدها

 ا مدارا وهو معؤوؿ شف ذلؾ  ينث إذا ألؿ   ذا انلتزاـ ونتؤ شن  ضناع يؽ المؤمف 

ا ا و ا الوالب ن ا هذ  ف المؤمف ل  نيـر مف ي    ا التعونض أو نن ص من  جزء اسلنا

 3.    ا ومن س التممنف انلتزاـ شلإ شاتؽ المؤمف ل ا دوف ياجس إلإ ارط لاص

لـ تاترط ضرورة وجود لطم مف المؤمف ل  لنط ؽ شلن  الجزاءا  38/2المادة نجد أف و      

كيا حالة ما إذا تسبب المؤمف لو يا استحالة قياـ المؤمف بريع  ينث نهت " 

أا شمؿ مف المؤمف ل  ولو لـ نسف لاطئ  أف  ينث ..." و التالا نجد ال عؿ شاـ ا د كل
                                                 

ا ص 2003المجلس ال ضائنس للميسمس العلناا العدد ااوؿا   10/01/2001قرار هادر  تارن   239815ملؼ رقـ  - 1
171 

2
 -  Jean Bigot, op, p 1168 

  ا تممنف المعؤولنس دائما نورد ارط نلـز المؤمف ل   عدـ انشتراؼ  المعؤولنسا وأف اشترا    لطئ  أو  تع     ا  - 3
ـ المؤمف ل  الضرر ن نيتؤ    ضد ارسس التممنفا وهذا الارط منا ا للنظاـ العاـا   ذا ساف سذلؾ ما هو الورض مف إلزا

 اؿ ننظر  ا هذا المج  تممنف شلإ معؤولنت 
- Constant Elishbberg, risqué et assurance de responsabbilité civile , op, p101 
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) نعنا تط نؽ الجزاء شلن  " إلإعنؤدا  اتع ب     ا ضناع يؽ المؤمف  ا ر ا الدشو 

المعؤولنسا أو تهالي  ما ستنازؿ المؤمف ل  شف دشو   1شمؿ إرادا أو  نر إرادا(ا

   ضد المؤمف ان  و إ  يتؤلمعؤوؿا  ينث ان  ني المعؤوؿا أو ق ض  التعونض مف ا

  يعف ننس.

لاهس  ط تجار المعؤوؿا ق ؿ رجوش  شلإ المؤمفاوسذلؾ ترؾ المؤمف ل  لدشوار تع       

 إ راـمعؤولنت   عد  إلتءوقد نت ؽ المؤمف ل  ما المعتمجر شلإ  اإذا سانت اآلجاؿ قهنرة

ونانر إلإ أن  قد ن تتوا ر دشو   ش د التممنفا ذلؾ شلإ أن  قد أمف ن ع  مف هذا اللطرا

المعؤولنس أهت لعدـ توا ر الاروط التزمس ل ناـ معؤولنس الونر وهذا هو الوج  الوالب الذا 

 2ت نـ شلن  ارسات التممنف يعا ات ا.

و ا مجاؿ التممنف ال يراا نضرا لسمرة اليوادث  ن  وسذا ضرورة قناـ المؤمف ل         

ننص المارع  نجد ا وال يث شف المعؤوؿ شن ااالمايونس دورر إلم ات التلؼ  ا ال ضاشس 

أف نتلذ جمنا التدا نر  -نترتب شلإ المؤمف ل : شلإ أن  )ؽ تممنفا  108/6 ا المادة 

ي وؽ المؤمف للطعف ضد الونر المعؤولنف شف ااضرار  الضرورنس الرامنس إلإ ي ظ

ا  ينث نهت 38/2ونتنجس ل ذا اإللتزاـ أورد المارع جزاءا ماا  ا لجزاء المادة  (الياهلس"

أشترا  108/6" إذا ألؿ المؤمف ل   انلتزامات الواردة  ا المادة )شلإ أن   119المادة 

ت الذا ساف مف ي   أف نعترجع  مف الونر نتيرر المؤمف مف التزامات ا  ا يدود الم ل
                                                 

1
 Jean Bigot, op, p 1171 

مرجا عا ؽا   أيساـ التممنف اا أيمد ارؼ الدنف1632جا عا ؽا ص أيمد ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مر  - 2
  506ص 
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ا وهذا ما درجت ارسات التممنف شلإ تضمنن  (المعؤوؿ لو أد  المؤمف ل  التزامات "

 1ش ودها.

ونضنؼ  من  نن وا شدـ التوعا  ا تيدند مضموف هذا انلتزاـا  ت ننهرؼ إلإ شدـ      

السارمسا ق ؿ ت ادـ هذر لمؤمف  وقوع ف ل ؿ المعؤوؿا متإ ساف قد أشلر ا المؤمف ل  دشوار ق  

الدشو ا واستماؿ مدة هذا الت ادـ ق ؿ أف نو ا المؤمف  م لت التممنفا إذا  ا هذر اليالس ن 

ننعب إلإ المؤمف ل  ويدر إلتؿ  يؽ المؤمف  ا الرجوعا إذ نسوف المؤمف ماترسا مع  

لمؤمف ل  لر ا الدشو   ا هذا اإلهماؿا ينث ساف نتعنف شلن  اليهوؿ شلإ توسنؿ مف ا

ق ؿ ع وط اا ونر   عض ال    أف ال دؼ مف إلزاـ المؤمف ل    شتف السارمس لتؿ وقت 

قهنر إلتزاما معاق ا شلن   الع وطا هو تمسنف المؤمف مف اتلاذ سؿ اإلجراءات التا تي ظ 

  2ي وق  تجار الونر للميا ظس شلإ ي وق .

هذر الع و سا  متج  ال عض إلإ اشت ار هذر الع و س وقد التلؼ ال     ا ط نعس         

ع وطا لليؽا نط ؽ آلنا  موجب ش د التممنفا وأما آلروف اشت روا الع و س ش ارة شف 

 3معؤولنس مدننس ش دنس ت نإ شلإ أعاس لطم نرتس   المؤمف ل  عواء عل ا أو انجا اا

م   نف  ا أيسا ضار اوقد ساف انجت اد ال ضائا ال رنعا متنع ب أضرار للمؤمفا 

                                                 
1
Jean Bigot, op, p 1172 -  

  108الم ارنس ما قانوف التامنف ال رنعاا ماستت اليلوؿ ال انونا للمؤمفا أارؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا ص  أنظر-
 842ا مرجا عا ؽا  هامشا ص إ راهنـأنظر جتؿ ميمد  - 2

3
   - Jean Bigot, op, p 1173  

الع دنسواشت ر المؤلؼ أف هذر الع و س لنعت ع وطا لليؽ  ؿ جزاء للمعؤولنس المدننس   
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إن أف التوج ات االنرة اشت رت  ع وطا آلنا لليؽ نتناعب ما قدر ما أضاش   1الرأننفا

ا ونيف نوا ؽ شلإ هذا التوج ا اف المعؤولنس المؤمف ل  مف يؽ تجار الونر الطرؼ المالث

وجود اللطما لـ تاترط  38ف المادة المدننس الع دنس تتطلب توا ر لطم المؤمف ل ا  ا ينف أ

 ول ذا التوج  يمانس أشمؽ للمؤمف ل .

المؤمف قد د ا التعونض أو لـ ساف    ن  نلتلؼ  التتؼ ما إذا  هذا الجزاءو ا تن نذ       

 ذا ساف المؤمف لـ ند ا التعونضا  عوؼ نر ض د ع ا وتنام م اهس  نف قنمس  ند ع ا 

شلإ المؤمفا   ف ساف المؤمف ل  تعونض المؤمف ل ا وال در الذا أضاش  هذا االنر 

ف قد د ا مأضاع سؿ ي وق  تجار الونرا   ف المؤمف لف ند ا أا تعونضا وأما إذا ساف المؤ 

اعترداد  نر المعتيؽا ون ضؿ  عض ال    أف نر ا ا   ن  نر ا دشو  التعونض للمؤمف ل 

ما د ع  وسذا التعونض شف المهارنؼ التا ضنع اا  نعتردادالمؤمف دشو  معؤولنس مدننس 

   2.ونعت ر هذا الوضا االنر إ ادة للمؤمف مف اليلوؿ شلإ يعاب المؤمف ل 

أن  جزاء منط ا وهو  إلإ ا3و النع س لت ننـ مد  شدالس هذا الجزاءا ذهب  عض ال         

 التزاـالعدالسا ان  لنس مف العدؿ أف نظؿ  اشت ارات أنضاملن  ال واشد العامس وتدشم  الذا تي 

المؤمف تجار المؤمف ل  قائما  ننما االنر قد أضاع شلن  سلنا أو جزئنا  رهس الرجوع شلإ 

اللطر  إيداثا المؤمف ل  شلإ تيرنض الونر شلإ اجو وال وؿ  ونر ذلؾ قد ني  االونر

 .المؤمف من  م ا ؿ أف نمنا رجوع المؤمف شلن 

                                                 
1

 - Cass, civ,2 ,mars 1986 ,note besson, la loi relative a lassurure du dommage cause  
2

 -  Jean Bigot, op, p 1174 
 ومن ـ ععند ج را جتؿ ميمد إ راهنـا أيمد ارؼ الدنف - 3



 
379 

الرزاؽ العن وراا أف ذمس المؤمف ت رأ تجار المؤمف ل    در  ش د أيمدالدستور نر  و        

ما أضاش  شلن  مف الرجوع  دشو  اليلوؿ شلإ المعؤوؿا   ذا ساف المؤمف لـ ند ا انئا 

ذا ساف قد د ا اعترد مما  للمؤمف ل  لهـ مما ل ذا  ا ذمت  مف م دار ما أضاش  شلن ا وا 

قناعا شلإ أف الس نؿ ت رأ ذمت    در ما أضاش  الدائف مف د ا م دار ما ضاعا وهذا 

  1الضمانات.

نعت ر هذا الجزاء قاعنا جداا إذ نمسف مف لتل  العا  س و  اآلراءن نوا ؽ شلإ إن أننا      

أف ن نتيهؿ المؤمف ل  شلإ أا ااء مف التممنف الذا ععإ إلإ ش در وقانس ل  مف 

نيلرج قد    يعف ننس  عنط د  عؿسؿ التزامات ا  ا ينف مجر   االطارا ود ا أقعاط  ون وذ

 شند تعاقدر. ارغ الندنفا  ارط لـ ننت   ل   المؤمف ل 

أف هذا الجزاء ميجيؼ ونضر  ي وؽ المؤمف ونر  الدستور  انز أيمد ش د الريماف        

را اف المؤمف مي  لتـز و  ا لع د التممنف  د ا م لت التممنف شند تي ؽ اللطر ل   دوف مي رو

                                                 
إ ػراهنـ أف دشػو  اعػترداد ا ونضػنؼ جػتؿ ميمػد 1633ش د الرزاؽ أيمد العن وراا ش ود الوررا مرجػا عػا ؽا ص  - 1

وف التػممنف الجزائػراا انقػ 27تلضا للت ادـ المتمػا مػادة  المؤمف لما ضاع مف ي    ا اليلوؿ إذا ساف قد د ا التعونض ا
مػػف نػػـو شلػػـ المػػؤمف   عػػؿ المػػؤمف لػػ  الػػذا جعػػؿ رجوشػػ  شلػػإ الونػػر متعػػذرا ولػػنس مػػف نػػـو و ػػاء المػػؤمف إلػػإ المػػؤمف لػػ  

مػػف  36أنػػ  إذا سانػػت الػػدشو  تلػػص تػػممنف  يػػرا  ػػ ف الت ػػادـ م ػػرر  عػػامنف شلػػإ أعػػاس المػػادة   ػػالتعونض. ونضػػنؼ إلػػإ
 844قانوف التممنفا انظر جتؿ ميمد إ راهنـا مرجا عا ؽا ص 

ا عػعند 506ا أيمػد اػرؼ الػدنفا مرجػا عػا ؽا ص 466و ا هذر اآلراء أنظر مهط إ ميمد لجماؿا مرجا عػا ؽا ص 
؟؟؟ا أاػػرؼ جػػا ر 761ميمػود ش ػػد الريمػػاف ميمػدا اليلػػوؿ الالهػػاا مرجػا عػػا ؽا ص ا  55ج ػرا مرجػػا عػػا ؽا ص 
ا إذ العػ وط ن ن تػرض ا ـا ونر  هذا االنر أن  ن نترتػب العػ وط شلػإ اإللػتؿ   ػذا انلتػزا111العندا مرجا عا ؽا ص

نمػا إف أم ػت المػؤمف تعمػد إضػاشس ي وقػ  ق ػؿ المعػؤوؿا  سما ن نجوز انت ػاؽ  ػنف المػؤمف والمػؤمف لػ  شلػإ هػذا الجػزاءا وا 
   هد منع  مف الرجوع   ف الجزاء نمسف أف نسوف ع وط التعونض . 
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والمؤمف قد يهؿ شلإ  االمؤمف من  عواء تي ؽ هذا اللطر  لطم الونر أو   وة قاهرة

 1.انلتزاـأقعاط التممنف مف المؤمف ل  م ا ؿ ل ذا 

 ينث نر  أفو ا هذا التوج  نوا ؽ شلإ رأا ااعتاذ مديت ميمود ش د العاؿا       

ا اف هذا انلتزاـ ن ا ؿ ما تل وار مف أقعاط ا مداء م لت التممنف المؤمف نجب أف نظؿ ملتزما

دلؿ  ا يعا   ما عنيهؿ شلن  المؤمف مف الونر المعؤوؿ إف أما إذا ساف هذا الم لت ني 

شدـ وجود طرؼ مالثا   ف المؤمف  أووجدا  نسوف معنإ ذلؾ أن   ا يانت المنا ال انونا 

 ا وعنطر شلإ مهال  المؤمف أقعاط رشا  م لت التممنفا وهذا معتينؿ ان  قد تل إ نسوف مت

لهالي  شلإ يعاب المؤمف ل  وهذا التتؿ  إمراءل  واج رر شلإ اليلوؿ مما نتؤ شن  

واض   ا التوازف الع دا  نف التزامات طر ا التممنفا شلإ لتؼ الوضا  ا تممنف 

   2.ااالاص

مف الم روض اشت ار هذا الجزاء ارطا تعع نا نع ط   وة ال انوف لعدـ  و التالا         

مف قانوف مدناا   و ارط ع وط م روض لضوش  إلإ  622/1ورودر  اسؿ  ارزا المادة 

اإلجراء الاسلا الذا ااترط  ال انوفا سما ي ذا لو نضا المارع يدودا ل ذا الارط الجزائا 

                                                 
ا ونانر إلإ أف ال انوف المدنا 394 انز أيمد ش د الريمافا أمر التممنف شلإ انلتزاـ  التعونضا مرجا العا ؽا ص  - 1

مػػف   771مػػف التػػممنف وهػػو تػػممنف شلػػإ اليرنػػؽ ـ  المهػػراا يهػػر يسػػـ اليلػػوؿ  ػػا مجػػاؿ التػػممنف شلػػإ نػػوع وايػػد   ػػط
تػممنف  أوردتاشت ػار أف المػادة  إلػإال انوف المدنا المهػراا ولػذلؾ مػار لػتؼ  ػنف    ػاء ال ػانوف المهػرا  اتجػ  الػ عض 

نمااليرنؽ سمماؿ  ارؼ ا ومن ـ ش د الرزاؽ العن وراا وايمد ااضرارتممنف  أنواعقهد المارع تط نؽ اليلوؿ  ا جمنا  وا 
الػػدنفا ومػػف ال   ػػاء مػػف أسػػد أف الماػػرع ن نضػػرب أمملػػس  ػػؿ  عػػ ب تيػػوؿ اليلػػوؿ  ػػا مجػػاؿ التػػممنف شػػف معػػارر ااهػػلاا 

التتؿ واض   ا التزامػات طر ػا ش ػد التػممنف   نػ  ن نجػب تعمنمػ  شلػإ  ػاقا تممننػات ااضػرار  بوسوف هذا اليلوؿ نع 
 .  ريمافلد ش د العاؿا أيمد  انز ش د اومن ـ مديت ميمو 

  128مديت ميمد ميمود ش د العاؿا مرجا عا ؽا ص  - 2
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ؼ لتممنف و ني مؿ دشوار و إجراءات  ضد الونر الطر اف المؤمف ل  قد نعتمد سلنس شلإ ا

 المعؤولنس المدننسا م ارنس  عرشس التممنف  ا التعونض. المالث نضرا لطوؿ إجراءات دشو 

وهذا ما قضت    الميسمس العلنا الجزائرنس  ا اجت اد ل اا اشت رت ارط ع وط يؽ المؤمف 

ارسات التممنف شؿ أداء التزام ا ينث ل   ا التعونض  دوف تعمد من  تعع اا واج رت 

ال يمكف لشركة التمميف إدراج شركط تعسفية يا العقد، قصد التممص مف يسمت ))"

 اإللتزاـ بال مافم

يمتـز المؤمف بتعكيض الخسا ر كاأل رار الناتعة  ف خطم غير متعمد مف المؤمف لو،    

 أم الخسا ر كاأل رار التا لـ يحدثيا  مدا أك غشام

 ؿ شركة التمميف، قصد التخمص مف اإللتزاـ بال ماف، إثبات تسبب المؤمف لو، يعب 

 1."(( مدا يا ال رر

 "استثناء الحمكؿ"  مى المير  ند منع المؤمف مف الحمكؿيا الرعكع المؤمف لو حؽ : ثانيا

  د نتنازؿ المؤمف شف اليلوؿ لهال  المؤمف ل  اف افا تن عـ موانا اليلوؿ إلإ قعم    

منا شلإ المؤمف اليلوؿ قانونا شلإ لنس مف النظاـ العاـا وقد ني  إشمال  اليلوؿ التنارا و

 ال عمنف.نلا لست ا ونتطرؽ  ا م 38/3 عض ااالاص الذنف اعتمنت ـ المادة 

 تنازؿ المؤمف  ف الحمكؿ يا كثيقة التمميف العزا رية -1

                                                 
ا قضنس الارسس ذ ـ ـ تانف لا ضد الارسس الجزائرنس للتممنف 19/03/2014ا هادر  تارن  0966913قرار رقـ  - 1

 161ا ص 2015ا مجلس الميسمس العلناا العدد ااوؿ  CAARواشادة التممنف 
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أف المؤمف نملؾ أف نتنازؿ شف اليلوؿ ميؿ المؤمف ل   قضاءا شلن     ا و مف المت ؽ -

شلإ المؤمف  "يفر و" ا الرجوع شلإ المعؤوؿا إذ أف المارع  تنظنم  لليلوؿ لـ ن هد أف 

وهو لذلؾ نعتطنا أف نتنازؿ شن ا ولنس  ا هذا ما  "مزية"إنما هو   ط أراد أف نمني  

 1.نتعارض ما النظاـ العاـ

أورد المؤمف إمساننس  اGAMمف ارط اليلوؿ نموذج ارسس ال  رة الماننس  نجد  ا  -     

ورود ممؿ هذا  ذلؾ ر ا قنمس ااقعاط ما ضرورة م ا ؿااترط  تنازل  شف اليلوؿا ولسف

ونجوز لارسس التممنف  انت اؽ  ا وورد الارط هسذا )...  انت اؽ  ا الاروط اللاهسا

قعط التممنف م ا ؿ التنازؿ شف دشو  الرجوع ضد  الاروط اللاهس انعت ادة  زنادة  ا

الونرا  نر الذنف تـ اعتمناؤهـ أشترا وما وجود هذا انت اؽ إذا سانت معؤولنس الونر مؤمف 

شلن اا ور ـ التنازؿ نعتطنا المؤمف الرجوع شلإ مؤمف المعؤولنس  ا يدود قنمس التممنف 

 المت ؽ شلن ....(

ر و ا هذا الموضا ن وؿ         أف تي  ؽ ممؿ هذا انت اؽ نعت رر مزنس م رطس لنس ل ا مي رو

ن ندلؿ  ا يعا ات التممنفا   ذا  أف الونر الطرؼ المالث هؿاالارسس التممنفا ان  مف 

اعت ادة المؤمف ل  ا أو ساف وجود ارط اليلوؿ لهال  المؤمف ن نؤدا إلإ تل نض ال عط

مراجعات مجاننس لنظـ  أو)ممؿ اعت ادة المؤمف ل  مف هنانس مجاننس  2اامتنازات ألر مف 
                                                 

 882مرجا عا ؽا ص  إ راهنـاجتؿ ميمد  - 1
إف انلتتؿ  ا توازف التزامات أطراؼ التممنف نطرح  ادة شندما تنت ا مدة الع د ون نيدث أا ضرر للمؤمف ل ا   د  - 2

ا وجػػود التزامػػات سمنػػرة شلػػإ شػػاتؽ المػػؤمف لػػ   إلػػإ إضػا سقػ ض المػػؤمف ااقعػػاط ولػػـ نتيهػػؿ المػػؤمف لػػ  شلػػإ أا اػػاءا 
توقنػػؼ  ن ػػاذ  إمساننػػسعػػ وط  وسػػذا  أوالتعػػونض  إن ػػاص أهم ػػان نػػذها نط ػػؽ شلنػػ  جػػزاءات أا ت هػػنر منػػ   ػػا ت  ينػػث أف
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ن  إ تعاؤن قائما ماذا اعت اد المؤمف ل  م ا ؿ د ع  اقعاط دوف    ن االطار(ا الوقانس مف 

 ينف نتنازؿ المؤمف شف رجوش ؟ سنؼ ن  ؿ  ر ا ال عط ا و التالا ؟يدوث أا لطر

هؿ ها ملؾ الها للمؤمف ل  ويؽ لالص ل ا  ا ينف أف دشو  الرجوع  ا اا       

نما عناقات تارنلنس تولو ت  ن ا قوة ارسات التممنف  ايروع اليلوؿ لهالي ا ر ـ سون  نمس  وا 

 توازف التزامات طر ا ش د التممنفا وسذا جاء إقرار اليلوؿ تارنعنا   دؼ توقا النتائؤ 

وجاء ت نند هذا  از آمارر آمار اليلوؿشف الدشاو  الذا تتجاو  المؤمف ل ـالتعع نس للتنازؿ 

عاـ ن نمسف ملال ت اا وسذا ت رنر ذلؾ  عدـ جواز إ تت االنر  ضمانات ها مف النظاـ ال

 .  1المعؤوؿ شف الضرر ا ومنا المؤمف ل  مف إمراء مزشـو

 من  ور ـ وجود تنازؿ إذا  ا"GAMارسس " و ا هذا العناؽ سذلؾ ااترط المؤمف -        

وجد للطرؼ المالث مؤمونا شلإ معؤولنت ا  نجوز لارسس التممنف الرجوع شلإ مؤمف 

المت ؽ شلن ا سذلؾ نعدو هذا الارط مف ق نؿ التععؼا  تمميفقيمة الالمعؤولنسا  ا يدود 
                                                                                                                                                         

ا  مػػف الم ػػروض شنػػد شػػدـ يػػدوث أضػػرار نعػػت ند المػػؤمف لػػ  مػػف امتنػػازات واضػػيسا تاػػجا المػػؤمف ل ػػـ شلػػإ التػػممنف الع ػػد
مف شلػإ تعػ ن ات وسػذا يهػول  شلػإ وتعند للع د توازن ا    ا تممنف ااالاص نجد أف اقرار ته نس التممنف ويهوؿ المػؤ 

م لػػت التػػممنف يتػػإ ولػػو لػػـ نيػػدث ضػػررا ناػػسؿ توازنػػا ش ػػدنا ميمػػوداا ناػػجا م ا ػػس التػػممنف ونجعػػؿ للتػػممنف دور م ػػـ  ػػا 
  اندلار والوقانس مف االطارا  سؿ مؤمف نععإ إلإ وقانس ن ع  مف ااضرار وانعت ادة مف الم الت المدلرة.

عا  ا أف تنػازؿ المػؤمف لػ  شػف الػدشاو  نسعػب   ػ  المػؤمف يػؽ المػؤمف لػ  منػذ يػدوث السارمػسا  وػض النظػر شػف  ا نن- 1
قنامػ   الو ػػاء  عػػتا وسمػػا أنػػ  نتػػن  للمػؤمف اليهػػوؿ شلػػإ أسمػػر ممػػا د عػػ ا والتنػػازؿ ن ػن  تػػزايـ المػػؤمف مػػا المػػؤمف لػػ   ػػا 

شػدـ يهػوؿ المػؤمف لػ  شلػإ التعػونض السػا ا لمػا  إلػإنػؤدا ذلػؾ الرجوع  نع س ما نعتيؽ سؿ من ما  ا ذمػس الونػرا وقػد 
أها   مف ضرر  ع ب شدـ س انس أمواؿ الونػر لعػداد جمنػا مػا شلنػ   ا وانظػر ميمػود ش ػد الريمػاف ميمػدا مرجػا عػا ؽا 

ؤمف المػ إلػإوانظر رأا ش د اليا يجازاا  مف ارط اليلوؿ هو تنازؿ مف المؤمف ل  شف دشوار تجػار المتضػرر  197ص 
و التالا نص اليلوؿ نتضمف تنازن شف الدشو  ولنس نزون شف الي وؽا رأا ماار ألن  شند للنؿ مهط إا مرجا عا ؽا 

 241ص 
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ا  تممنف المعؤولنس وجد لهال  المضرور لنت اد  إشعار المؤمف ل  المتع ب  ا الضرر

جنز وارسس التممنف أهت ميضار س وميي  س ار اح طائلس مف لتؿ تجمنا ااقعاطا سنؼ تي 

ا  ا ينف هو يؽ لاص  المؤمف ل  المضرورا ووجد ؟رجوع شلإ مؤمف المعؤولنساللن ع ا 

ا  ت نمسف الرجوع شلإ الونر المعؤوؿالتممنف شف  لمهليس المضرور   ذا تنازلت ارسس

 1؟معؤولنس هذا الونر فشلإ مؤم  رجوش ا تهور ق وؿ 

 تممنف المعؤولنس نت ا المعؤولنس المدننس للطرؼ المالثا  ا ينف أف المؤمف ل           

د ا أقعاط مرت عس م ا ؿ تنازؿ المؤمف شف الرجوعا  ني ترض أن  المضرور  ا هذر اليالسا

تع ب  ا الضرر أو الذا نر ب المؤمف ل  المضرور اعتوتل  لهالي ا   و نرجا شلإ الم

الوالب إذا وجد ل  تممنف معؤولنسا و التالا  ال رع نت ا ااهؿا إذ أف شلإ مؤمن  وهو 

ضرورة تنازل  شلإ مؤمف المعؤولنسا ون  إ هذا تنازؿ المؤمف شف دشو  الرجوع نت ع   ال

 2االنر يؽ لالها للمؤمف ل  إلشادة التوازف الع دا.

                                                 
نسوف اليلوؿ  ا تممنف المعؤولنس  ا ال رض الذا نتي ؽ ااتراؾ الص أمف شلإ معؤولنت  ما آلر  ا ضرر ي ؽ  - 1

شلإ المؤمف ل   سؿ التعونض ا ونرجا المؤمف ل  شلإ المػؤمف  مػا د عػ ا مػـ معؤولنس انمننف  التضامفا  نرجا المضرور 
نرجا مؤمف المعؤولنس شلإ  أفما المؤمف ل   يهت   ا التعونض ا ونمسف  المتضامفنرجا المؤمف شلإ الالص اآللر 

ؤمف المعػؤولنس تجػػار ارتس ػ ا  ينػث ن نيػػتؤ مػ  لطػػمتجػار المػؤمف  االنػػرالمػؤمف لػ   ػا ال ػػرض الػذا نعػ ط  نػػ  يػؽ هػذا 
المضرور ا ينن ا نجب شلإ المؤمف د ا التعونض مـ الرجوع  ما د ع  شلإ المؤمف ل ا أنظر أيمد ش د الرزاؽ العن وراا 

   191مرجا عا ؽا ص ا وسذلؾ ا ميمود ش د الريماف ميمدا 1622مرجا عا ؽا ص 
2

 -  Jean Bigot, op, p 1177 et Pierre Guiho, op, p 124 

وأاار الساتب إلإ تنازؿ الذا نجرن  المؤمف ل  شف أا دشو  رجوع شلإ الونر ممؿ المؤجر الذا نضا ارط  عدـ الرجوع .
شلإ المعتمجرا أو مؤععس تجارنس تتنازؿ شف الرجوع شلإ ممونن ا التجارننفا  ا هذع اليالس نر  الساتب أف المؤمف شند 

معؤوؿا وأما إذا تنازؿ المؤمف شف اليلوؿ   ن  عنيـر مف أا دشو  رجوع تن نذر لليلوؿ نجب شلن  الرجوع شلإ مؤمف ال
 شلإ الونر أو مؤمن 
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إلإ نتنجس ااذةا وها تزايـ سؿ مف المؤمف والمؤمف ل ا وال وؿ  ونر ذلؾ عنؤدا       

ا ولنس ينث نسوف لسؿ من ما دشو  م اارةا  ا مواج س مؤمف معؤولنس الونر المعؤوؿ

ا إذ  دون  عن لت المعؤوؿ مف هناؾ ما نمنا مف ال وؿ  رجوع المؤمف ل  شلإ المعؤوؿ

ؿ المؤمف ل  ال انوف نعتوجب هذا الرجوعا  تيمؿ نتائؤ أ عال ا و التالا الرجوع  ويننئذ ني ضو

شلإ المؤمفا مراشاة ل سرة الضماف التا نلتـز   ا هذا االنرا وهو اامر الذا نعد تع ندا 

ف مف أف نرجا شلإ مؤمف الونر منا المؤم إلإلإلجراءاتا وننت ا شمت  ا ن انس المطاؼ 

   1المعؤوؿ.

ا  1988جونلنس  5س الن ض ال رنعنس ومف ذلؾ ما قضت     تارن  وهذا رأا ميسم      

) من  إذا نزؿ المؤمف  ا الع د شف الرجوع شلإ الونر المعؤوؿا  ت نعتطنا الرجوع شلإ 

قضت  من  )ارط العدوؿ  1993هادر  ا ماا  مناقض و ا يسـ آلر مؤمف معؤولنت (

ما لـ نسف هناؾ ات اؽ ملالؼ شف الرجوع ضد المعؤوؿ شف إيداث الضررا ن نتضمف 

 2نزون شف الرجوع ضد مؤمن (

شلإ مؤمف المعؤولنس  عأف قنمس الرجو  GAMونتيظ  ا ات اؽ النزوؿ لارسس سما          

ولنس   نمس التعونض المد وع للمؤمف ل  المضرورا وهذا ن ت   اب  بقيمة التمميفميددة 

                                                 
ا ونر  الدستور أيمد ش د 875ا مرجا عا ؽا ص إ راهنـا جتؿ ميمد 159أارؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا ص - 1

ؿا   و م هور شلإ اليادث الم نف وشلإ الرزاؽ العن وراا شسس اآلراء العا  س إذ ن وؿ )ن نجوز التوعا  ا ت عنر النزو 
ااالاص الذنف نزؿ المؤمف شف اليلوؿ لهالي ـا  نجوز  الر ـ مف هذا النزوؿ رجوع المؤمف شلإ مؤمف آلر للالص 

 1632الذا وقا من  اليادث إذا ساف قد أموف مف معؤولنت ( ش د الرزاؽ أيمد العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص 

  160لن  شند أارؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا ص إ أيساـ ماار- 2
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م لوا أشلإ مما  الونر المعؤوؿ ميؤم ف مف المؤمف لإلمراء ال ايش  ت ع با   د نعترجا

د ع  ستعونضا وهذا لروج شف قنود اليلوؿ  ا التممنف التا أقرها المارعا   ذا نجد أف 

 ارسس التممنف وضيت  الدلنؿ تعع  ا واعتوتل ا لمهال  المؤمف ل .

 منع المؤمف مف الرعكع  مى بعض األشخاص -2

شلإ إنراد مجموشس  SAAو  GAMنموذجا التممنف ميؿ الدراعس لارسس  نت ؽ      

وما ذلؾ ن نعت ند المؤمف مف )....  نلا:ميعتمنوف مف اليلوؿا وورد المنا سما أالاص 

أا دشو  رجوع ضد ااقارب وااه ار الم اارنف للمؤمف ل ا والعماؿ التا عنف للمؤمف ل  

وف مع  شادة إن إذا هدر شن ـ اإلضرار شمدا.( و ه س شامس جمنا ااالاص الذنف نعنا

و التالا  المارع من   عض قانوف التممنفا  38/3وهذا ما أقرر التنظنـ التارنعا  ا المادة 

ينف نتع  وا دوف قهد  ا  االمؤمف شلن ـ ااالاص نوع مف اليهانس تيمن ـ  مف رجوع 

ف ل  مف ال دؼ الرئنعا للتممنفا ا وال وؿ  ونر ذلؾ نيـر المؤمإلياؽ الضرر  المؤمف ل 

  ف المؤمف  اهؤونء وهو الوالب إشعارإذا ساف معؤون مدننا شف ميدث الضررا   ا يالس 

و  ذا نسوف قد اعترد  النعار ما  لمياع ت  اعنرجا شلإ المؤمف ل   عد أف أد  ل  التعونض

نجوز انت اؽ شلإ ما نلال   ا وهذا اليسـ نعت ر مف النظاـ العاـ  ت أدار  النمنف للمؤمف ل 

للمؤمف أف نمارس دشو   يعكز ينف قالت "ن 38/3وهذا ميعتنتؤ مف هنوس نص المادة 

 1رجوع ضد ااقارب...."
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المؤمف ل ا انطتقا مف العتقس  وأه ارون رر ال    شدـ الرجوع شلإ أقارب            

أو أم  لنياع   شف  عؿ ع ب  أ ن نرجا ا ف شلإ  أف ونر م  وؿ ااد نس التا تجمع    ـا 

تعم دا ومف  اب أولإ ن نعتطنا المؤمف الرجوع شلن ـا  ت نوجد  أوضرر  ونر قهد 

إضا س إلإ ذلؾ   ف ال دؼ الرئنعا ليلوؿ المؤمف هو منا لنيؿ المؤمف  ن اا  أهتدشو  

  نر ااقارب المؤمف ل  مف الجما  نف م لوا التعونض والتممنفا   ف هذا ال دؼ  ا يالس

ونعنا مف  الم اارنف وااه ار  ااقاربيددت الدرجس  38المادة  أفميي ؽ الوقوعا ونجد 

   1ساف قرنب  نر م اار  لف ن ا انعتمناء. إفا  مما ااولإالدرجس 

الذنف نعناوف  ااالاصوسؿ  للمؤمف ل وأما  النع س لل ئس الماننس وهـ العماؿ التا عوف      

لعماؿ تا عنف ما ن رر اشت ارات قانوننس  ا إلإمع ا أا نن ؽ شلن ـا  ت رنر المنا هنا نعتند 

مس ون  أومف نعناوف مع  قد نسوف الص ميت نإ  وأماتا ع ا  أشماؿلمت وع شف معؤولنس ا

وهذا ا مدننا شن ا  ما رجوع شلن ـ نعنا رجوع شلإ المؤمف ل  معئونلد  المؤمف ل  أا 

 2.إ راغ للتممنف مف ميتوار

جنز  ا يالس اعتمناء منا المؤمف مف اليلوؿ شلإ أقارب أف  عض ال    ني  إلإونانر        

الرجوع شلإ مؤمف معؤولنت ـا  يجس أف الع ئ الن ائا  اوأه ار المؤمف ل  أو معتلدمن 

                                                 
  864مرجا عا ؽا ص  إ راهنـاجتؿ ميمد  - 1
الذنف نعناوف شادة ما المؤمف ل  وقضت ميسمس الن ض  ااالاص ئس  إلإ وقد ت نإ ال ضاء ال رنعا م  وما موععا - 2
ن نماف إقامس للنسا شلإ أعاس أن ما ااهرنف نتل ناف تعلنم ما  مدرعس دالمدرعسا  ا الرجوع شلإ ق" ر ض دشو   مؤمف )

يسـ ( ا وهـ ن نماف إقامس معتادة  ا داللنس المدرعسا ور ـ أن ما معؤونف شف يرنؽ المدرعسة  معسف المؤمف ل معتاد
 مناور  ا مجلس دالوز :

Civ .1
er
. 2juill. 1991 .bull. civ.n 224 RCA.91 DALLOZ . FR  
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التوج   متإ ساف المعؤوؿ  منم   للدنف ن ا شلإ مؤمف المعؤولنسا ولسف ن نوا ؽ شلإ هذا

شف مطال س المضرورا   ف مؤمف معؤولنت  ن نسوف ضامنا تعونض الضررا و م  وـ 

موانر متإ ساف هناؾ يظر لليلوؿا  ت نوجد ي وؽ للمؤمف ل  تنت ؿ للمؤمفا ن  النع س 

 1.للونر المعؤوؿ ون  النع س لمؤمف معؤولنت 

أن  إذا ييظر رجوع مؤمف المضرور شلإ ا إ راهنـتؿ ميمد ج ااعتاذوت عا لذلؾ نر        

  ف الياهؿ المنط ا ل  هو أف المؤمف ل  " المضرور" نعتطنا أف نرجا  امؤمف المعؤوؿ

 التعونض عواء شلإ المعؤوؿ أو شلإ مؤمن ا ون نن وا أف نيوؿ دوف ذلؾ أن  عنجما  نف 

م لوا التعونض والتممنفا وهذا ما نؤندرا اف لو أجزنا رجوع مؤمف المضرور شلإ مؤمف 

يـ  نن  و نف المؤمف ل  وعتسوف ااولونس قانونا   ن  عنيدث تزاالمتع ب  ا الضررا 

   2للمؤمف ل  المضرور.

ونر  شسس هذا التوج  ااعتاذ أارؼ جا ر العندا إذ نر   مف شدـ الرجوع شلإ       

المعؤوؿ ن وـ شلإ شلس أف المؤمف ل  ن ع  ن نرجا شلن ا أما  النع س لمؤمف المعؤوؿا 

شادة  ا الرجوع شلن ا ومف هنا نسوف التتؼ اليسـ  افمر نلتلؼ ينث ن نتردد المؤم اا

م  ونا  نمتنا شلإ المؤمف الرجوع شلإ المعؤوؿ دوف مؤمون .
3 

                                                 
  1631ش د الرزاؽ أيمد العن وراا مرجا عا ؽا ص - 1
 871جتؿ ميمد إ راهنـا مرجا عا ؽا ص - 2
 152أارؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا ص - 3
 12/3-121وقد أقرت ميسمس الن ض ال رنعنس رجوع المؤمف شلإ مؤمف الونر المعؤوؿ شف الضررا  يجس أف المادة  -

منعت الرجوع   ط شلإ ااالاص الذنف يددت ـا ولـ تمنا الرجوع شلإ مؤمف معؤولنت ـا و التالا نمسف للمؤمف  عد 
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قانوناا   ن  ن  أوات اقا  عواء ساف هذا انعتمناء و التالا شند انعتمناء مف اليلوؿ      

أو  نجب منا المؤمف ل  مف ممارعس دشوار  ا الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ شف الضررا

ون نوجد إمراء  ا جان  ا اف  تعت ر هذر الدشو  يؽ أهلا للمؤمف ل ا وسذا اميؤمون 

 مهدر تعونض التممنف هو ش د التممنفا ومهدر تعونض الونر هو المعؤولنس المدننسا

ولـ ننص المارع شلإ منا ممارعس المؤمف ل  لدشوار شند   ؿ شف اآللراستهما معت

لاإ مف لتل  الذا ني  عونضنستم دأ اله س ال ا وسذلؾ ننعدـاعتمناء المؤمف مف الرجوع

ا  جما المؤمف ل  هنا م  وؿ  ع ب وجود لطم الونر وم وت تعمد إيداث المؤمف ل  لللطرا 

ف شف مد عواء سنا  ا منا قانونا أو ات اقا  تنازؿ المؤ ون ناسؿ إمراءا وهذا التوج  موجو 

     1اليلوؿ.

و ا االنر نللص إلإ أن  ور ـ تنظنـ اليلوؿ مف ق ؿ المارع ومياولس يمانس       
لـ نمنا المؤمننف شملنا مف  رض عنطرة شلإ المؤمف ل   ضمانات وقنودا إن أف ذلؾ 

وهذا لضعؼ المؤمف ل ـا  ع ب شدـ ل رت ـا وسذا شدـ  مهال  المؤمف ل ـا وت دندها
ف ن رضوف زنادة  ا ااقعاط شند ط واعتمناءات اليلوؿا  نجد مؤمنناننت ار لت اهنؿ ارو 

وجود تنازؿ شف اليلوؿا وسذا  رض الرجوع شلإ مؤمف معؤولنس الونر شند وجود منا 
ف مف انت ص مف قنود الرجوع التا قانونا مف الرجوع شلإ هؤونء الونرا ووجدنا مف المؤمنن

 لـ نورد قند ااولونسا ومن ـ مف ااترط الرجوع  سامؿ  وضع ا المارع ليمانس المؤمف ل ـ
م لت التممنف ولنس   در الضررا ولذلؾ نجد أف إنراد ارط اليلوؿ   ذر الطرن س ناسؿ 

                                                                                                                                                         

الور س المدننس  ( يسـ 12-121ف الذنف اعتمنت ـ المادة تعونض المؤمف ل  الرجوع شلإ مؤمف أا مف الونر المعؤولن
 . 1994ا 357ا النارنس المدننس رقـ 1993دنعم ر  08ااولإا هادر  ا 

  
1

 -  Pierre Guiho, op, p 120 
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لمؤمف ن نوجد ما تععؼ نع ب إلتؿ واض   التوازف الع داا   و ارط  نمن  مزانا س نرة ل
 شند المؤمف ل ـ.ن ا ل  

 ا انلتزامات الم روضسا  ي ذا لو  تسا ؤنسوف هناؾ  أفو التالا إلرجاع التوازف نجب      
ويمانس  االطارالوقانس مف  إلإنتـ  رض التزامات م مس شلإ شاتؽ ارسات التممنف ت دؼ 

 وشلإ الدولسا ااالاصشلإ  وااضرارالمؤمف ل ا   ذا هو أعمإ هدؼ لتوقا اللعائر 
ت دنـ للدمات تلتص   ا   ارسات التممنف  مجانا شلإ و التالا شلإ المارع  رض التزاـ

التا عنف و ت دنـ  رامؤ ويهص لتوشنس المؤمف ل  و ا االطارمف  واامف ا مجاؿ الوقانس 
جب تل نض ن مف المؤمف ل  الوقانس   جراءاتالجند  أوانلتزاـ الهاـر  ل ا و ا يالس

مجاننسا و ا مجاؿ التممنف شلإ و مراق س شند تجدند الع دا ومني  لدمات هنانس   ااقعاط
ا سمف ت دـ مراق س ت ننس مجاننس تؤدا ن س الدور أفارسات التممنف شلإ العنارات نجب 

اراس تي نز المؤمف ل  ل ت دنـ  رنامؤ مراجعس ل واننف المرور والوقانس مف  وسذا  ا الوقانسا وا 
  .ق  ارسات التممنف  ا منتجات اتعو   ذا ااماف الي ن ا ال المؤمف ل  يتإ ناعراليوادثا 

 كا ح يا التكازف العقدمشكؿ اختالؿ يُ  الحمكؿ لصالح المؤمف تعسؼ :الفرع الثانا

 المؤمف ب ماف الخطر أكال : تعارض نظاـ الحمكؿ مع إلتزاـ 

إف إقرار اليلوؿ لهال  المؤمف جاء ر ما شف إرادة المؤمف ل  المضرورا ويمؿ  -       

 مع  التتؿ واض   ا توازف التزامات ش د التممنف قانوننا واقتهادناا  مف  نر الم  وؿ من 

داد دنف علوانس يلوؿ لالص أو إ دنن  الالهاا والو اء ما اليلوؿ تـ تنظنم  ال  ائدة

تنعنر شلإ المدنف مما ناسؿ  1ن ا ش ؤر الن ائا شلإ مدنف أهلاا مويد المهدر وال دؼا

و التالا  اليلوؿ ن ترض  ن  د ا دنف الونرا وهذا  اني ؽ مف لتل  المو ا أ راض معننس

                                                 
1

 -  Pierre Guiho, op, p 36 
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  و  نر متضامف ما   د ع  للتعونض نعدد دنن  اللاصا نر مي ؽ  النع س للمؤمف الذا 

 . المعؤوؿ شف الضررا ون س نؿ شن  ودنن ما معت تف

ؽ ـ ن تنط ؽ شلإ المؤمفا و ما أف اليلوؿ يؽ  261المادة لذلؾ نجد أف  و      

 الرجوع شلإ  النصا ومف مـ   ف التعلنـ للمؤمف ت عنر نجب شدـ التوعا  ائا   ن  اعتمنا

الونر نعترداد ما أدارا نتعارض تماما ما التزام  الرئنعا والجوهرا  ا الع د وهو ضماف 

 نجد م الت طائلس نيسـ   ا لهال  ارسات التممنف تعترد    ا تعونضات منيت ا   اللطرا

ل ـا  ا  أقعاط ند ع ا المؤمف  موجب التزاـ قائـ  ا شات  اا هذا اإللتزاـ ن ا ل للمؤمف ل ـ 

ن نؤمف  توطنس ساملسا   دؼ اليهوؿ شلإ قعط ميل وض  ينف أف هذا االنر  ال ا ما

 ا سضرورة  رضت ا ت ننات التممنفا وهذا نزند  ا التتؿ وسذا إشماؿ م دأ التل نض النع

 1التوازف.

ند ا الها ما ف جوهر  سرة اليلوؿا هو م دأ قانونا نعتمد شلإ أف أ وللت هنؿ ن وؿ      

نما نتيمؿ هذا الع ئ ن ا دننا ن ا وأف هو المدنف ااهلا مدنف آلر ش ؤر الن ائا شلن ا وا 

لـ نو ا إن لنيؿ  وهذا االنر االدائف ال ا ض لدنن  قد تنازؿ ضمننا شف دشاون  للمو ا

                                                 
1  - Pierre Guiho, op, p 37 –  et  44 

أف  ارط يلوؿ المؤمف نعد يلون  إلإ اتج الذا   Lyon Caen  ونوجد مف ال    ال رنعاا مف شارض هذا التوج  ومن ـ
ي ن نا ن نتعارض ما توج ات التممنف اف المؤمف ل  ن نمسن  تيمؿ ت عات يوالس اليؽا و التالا شد ذلؾ الارط يوالس 

أف يلوؿ المؤمف نتطا ؽ ما  إلإوالذنف إتج ا   Danjon et marret اء سلؾ  يؽ تنتؤ أمار اليلوؿ ال انوناا ومف ال 
مف ال انوف المدنا ال رنعا وأف المارع لـ ناترط  هونس  وايدة لست   3-1251نص اليلوؿ  ا ال واشد العامس المادة 

نما ااترط ويدت ما  ا ال دؼ يلوؿ ال انونا للمؤمف  ان تراض ال انوناا  Aubbry et Rauا و رر ال  ن اف الدنننفا وا 
       رر يلوؿ المؤمف   نط اؽ نظرنس التضامـ. m vituوأما ال  ن  
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ا و التالا إف العماح للمؤمف  اليلوؿ ميؿ الدائف مف أجؿ انعت ادة مف ضمانات الدنف

  ا سؿ  رضنات التعونض. شلإ مد   تيمل  للع ئ الن ائا للدنفنعتمد 

ف يالس وقوع الضرر مف الص مالث ضعنؼ ايتماؿ   ا الواقا العملا نجد أ      

ا و التالا  المؤمف ا ولذلؾ المؤمف نجرا يعا ات  شلإ أن  هو المتيمؿ الن ائا للدنفيدوم 

والذا ن ا ش ؤر الن ائا شلن ا و التالا  اشند د ع  للدنف   ن  قد عدد دنن  اللاص   

 ؿ دنف  اليلوؿ مر وض لمف عدد دنن  الن ائاا  المؤمف لـ نعدد دنف الونر الطرؼ المالثا 

أف  سرة اليلوؿ ن تتطا ؽ ما  إلإالتممنفا  ذلؾ نهؿ  أقعاطيعا ات  م ا ؿ  تيمل  وتوقوا

  1 .مضموف ش د التممنف

نعتيؽ المؤمف ل  إ  اء دشوار للرجوع شلإ الونر المتع ب  ا الضررا    ذاو       

ماف هناؾ تعارض واض   نف جوهر التممنف وهو الض افلليهوؿ شلإ التعونضا 

أدائ  الع دا شف طرنؽ اليلوؿ عترجاع   هرار المؤمف شلإ ا االيلوؿ جوهروانيتماؿا و 

 2.خسرهكالمقامر الخاسر الذم يطالب باسترداد ما نسوف 

وتتيجؤ ارسات التممنف  مف دور اليلوؿ م ـ لتل نض ااقعاط  ومياع س الونر       

و التالا إف ااتراط اليلوؿ مف  نر  أمرا لذلؾ  ا الواقا العملا مع وب الضررا  ا ينف لـ

طرؼ المؤمف و إقرارر مف طرؼ المارع نرار  ا  نر مهليس المؤمف ل  ونع وب يهوؿ 

                                                 
1

 -  Pierre Guiho, op, p   44 

2
 ينث قاؿ :  L Carbonnier  م ولس لل  ن  - 

«L assureur qui invoque la subrogation se trouve en quelque mesure , dans la situation du 

jouer qui, ayant perdu, prétendre ses pertes» 
  16  مرجا عا ؽا ص  العندارأا ماار إلن  شند أارؼ جا ر 
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ع  ت  ل اممنف( شلإ منزة م رطس ن نوجد ما ن ا ل ا  ا هال  المؤمف المؤمف )ارسس الت

ري هذا التوجو   ما نلا: تالتتن وضايا  نف التزاما  طر ا ش د التممنف وني  رو

  رجوع المضرور   رو ق ؿ ت ننف اليلوؿ لهال  المؤمف ساف موقؼ ال    وال ضاء ني 

ا سيؽ لالص شلإ تعونض مف المؤمفر ر ـ يهول  المؤمف ل  شلإ الونر ميع وب الضر 

تالا  المؤمف نعداـ أعاس هين  لرجوع المؤمف شلإ الونرا و ال ع ب اوأهلا للمؤمف ل ا 

ل  المضرور هو ااولإ   ذا اليؽ نشت ارات العدالس ومراشاة لجانب الطرؼ الضعنؼ  ا 

 تممنفوة ارسات الوالذا هو أولإ  الرشانس واليمانس مف طرؼ المارعا إن أف ق تممنفش د ال

    1و عالنت ا  ا الواقا أرجعت اليلوؿ لهالي ا.

  ا  ت ع ب إمراءعت ر  ا ي ن ت  إف رجوع المؤمف شلإ الونر المعؤوؿ شف الضرر ني

اف مؤد  رجوع المؤمف شلإ الونرا اعترجاش  لم الت د ع ا  موجب التزاـ مل إ شلإ 

تـ تيهنل ا مف جمنا المؤمف  تممنفيهول  شلإ أقعاط  إلإ(ا إضا س تممنفشات  ) ش د ال

ا اف ااهؿ هو د ا المؤمف للتعونض تممنفل ـ والتا تيعت ر الع ب الويند لد ع  م لت ال

 2عواء وقعت السارمس  لطر ع    الونر أو لـ نع   ا سال وة ال اهرة أو اليادث العرضا.

                                                 

 135ا  ص مرجا عا ؽلاروط التعع نس  ا ومائؽ التممنفا  انز أيمد ش د الريماف ا ا- 1 
م ا ػؿ ااقعػاط  هػو م لػت التػامنف عػواء  أف )   سمػا ونػر  الػدستور 101رجػا عػا ؽا ص مديت ميمود ش ػد العػاؿا م - 2

 ػػا تػػممنف اااػػلاص أو تػػامنف مػػف ااضػػرارا وهػػو اامػػر الػػذا نزنػػؿ الت رقػػس  ػػنف نػػوشا التػػامنف لمياولػػس الت رنػػب   نن مػػا 
لضػاش ما ايسػػاـ مويػػدة يتػإ ني ػػؽ توازنػػا ش ػدنا مويػػدا  ػػا سػت الع ػػدنف ا سمػػا ونػر  ااعػػتاذ أنػػ   لػنس هػػينيا الػػرأا  وا 

 مف التزاـ المؤمف ل   ت دنـ ال عط ن ا ل  ااماف الذا اعت اد من  إذا لـ نيدث اللطرا ونر   مف المؤمف ل  شند د ع   ال ائؿ
لل عط  ويدوث اللطر   ف ذمت  المالنس  تنت ص مرتنف  ننما نهاب المؤمف  ضرر وايد وهو عداد م لت التممنف ولسنػ  مػا 

أول ما هو ما يهؿ شلن  مف أقعاط مجمعس مف شدد س نر مف المؤمف ل ػـا  ذلؾ نعتطنا تعونض هذا الضرر شف طرن نف
ومانن ما هو الرجوع شلإ المعؤوؿ نعترجاع ما د ع ا و التالا ن نوجد أا تعادؿ  نف ما نهنب سؿ مف طر ا التممنف مف 
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   من  نمر   ت ع با  تممنفعؤولنس والمف لتؿ جمع  لتعونض الم " المؤمف ل "  ـ ات 

ولسف ن ني ر   ذا التوج  اف المؤمف ل ا انت هت ذمت  مرتنف مرة شند عدادر لألقعاط وقانس 

ات ن تممننلن ع  ومهالي  مف االطارا ومرة ماننس شند يدوث اللطرا سما وأف أ لب ال

تيعووض تعونضا سامت اع اب شملنس وت ننسا
اليدنمس  للتعونض تتج  لعدـ وسذا التطورات  1

ا والتممنف هو ج ر الضرر الواقا إلإاالذ  عنف انشت ار وجود لطم للمعؤوؿا  ؿ ت دؼ 

 نتنجس ل ذر التطورات.

 ؿ  اشت ار أن   ادر المؤمف ال عط شلإ أعاس أن  ن نرجا شلإ أي د  و التالا ني         

  جراءات إيهائنس نتـ مف لتل ا  سوفنا وهذا تممنفالن ائا لم لت ال عنتيمؿ هو الع ئ

ضات عت ؿ  سمنر شف المؤمف أف ما عند ع  مف تعون  ذلؾنتمسد  االمضار س شلإ االطار

ا ولذلؾ تسمر جزاءات الع وط ضد المؤمف ل   ادة مف جمنا المؤمف ل ـ قعاط المجمعوساا

لساف  الو رجا المؤمف شلإ المعؤوؿ نعترداد ما أدار للمؤمف ل  و التالاا تممنف ا ش د ال

                                                                                                                                                         

نػدما نظػؿ ميػدث ال عػؿ الضػار لعارةا وتت نف أف مهليس المػؤمف لػ  ر مػا تتي ػؽ وتتػوازف التزاماتػ  مػا التزامػات المػؤمف ش
نما التزام  ن ا ل  ااقعاط التا د ع ا المؤمف ل ـا  مج ون  نت اضإ المؤمف ل  م لت التممنف ون رجوع للمؤمف شلإ أا ايد وا 
و التػالا نظ ػػر لنػػا وضػػيا شػػدـ التعػػادؿ  ػنف ي ػػوؽ والتزامػػات طر ػػا ش ػػد التػػممنف شلػإ اااػػناءا  لػػتؼ الوضػػا  ػػا تػػامنف 

ينث نلعر المؤمف ل  م دار ااقعاط  ننما نلعر المؤمف م لت التػممنف.(  للت هػنؿ  اينث تتعادؿ  ن  التزامات مااالاص 
 102  و 82ص أسمر أنظر سذلؾ رأن   ا انعداـ اله س التعونضنس   

 اشت ارر اليد  ومماؿ ذلؾ سما إذا أمف الالص شلإ ااء  مقؿ مف قنمت  وهلؾ الااء سلنا  واعتيؽ   ط م لت التممنف - 1
ااقهإ لم ا ؿ التممنفا أو هلػؾ الاػاء جزئنػا وانط  ػت قاشػدة النعػ نسا أو  ػا يالػس شػدـ التوطنػس  اإلج ػاراا أو  ػا يالػس 
إن ػاص جػػزء مػػف التعػػونض للمػػؤمف لػػ  سجػػزاء إللػػتؿ هػػذا االنػػر  التزامػػ   ػػ شتف  نانػػات اللطػػر  يعػػف ننػػس يػػنف تنساػػؼ 

نػػػ  ممػػػا ن لػػػتؼ شلنػػػ  أف نجػػػوز للمػػػؤمف لػػػ  الرجػػػوع شلػػػإ المعػػػؤوؿ شػػػف اليػػػادث لنطال ػػػ  الي ن ػػػس  عػػػد وقػػػوع السارمػػػسا   
 818هامش ص  إ راهنـيمد م جتؿ التعونض التسمنلا  
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د دنن  مـ عدو معنإ هذا يهول  شلإ ماؿ  نر معتيؽ ل ا إذ سنؼ نجنز للمدنف أف ني 

 1نيهؿ شلإ م ا ؿ ل ذا العداد.

و ا هذا الهدد نتوج  الدستور العن وراا  ينث ن إ اله س انيتمالنس لع د التممنف      

سس التممنفا  الر ـ مف سون  نيمؿ هذر اله س  النع س للمؤمف ل ا   اؿ "" أن  إذا  النع س لار 

  و قد نت اضإ م لوا أس ر مف مجموع  -ساف ش د التممنف ش د ايتمالنا  النع س للمؤمف ل ا 

 -ااقعاط التا د ع ا إذا وقا اليادث المؤمف من ا وقد ن نت اضإ انئا أهت إذا لـ ن ا

نع س إلإ الارسس لنس  ع د ايتمالا اف الارسس تعوض لعارت ا شند  عض   ف الع د  ال

المؤمف ل ـ  مسع  ا شند ال عض اآللرا وها  مجموع ه  ات ا  نر لاعرةا وقد أقامت 

شمل ا شلإ هذا ااعاسا أما اليادث المؤمف من   لنس يادما تعوض شن  ارسس التممنفا 

 2تد ا للمؤمف م لت التممنف."" تي    أف د ؿ هو ارط نجب شلإ الارسس شن

  ااضرارا التا تمنا  تممنفر يلوؿ المؤمف  عب اله س التعونضنس لنوجد مف  رو

ا أها   مف ضرر وهذا لت ادا تعمد إيداث االطار المؤمف ل  مف اليهوؿ شلإ أسمر ممو 

و ع ب هذا الورض نجب تيدند ويهر نطاؽ اله س  3امراءأو المضار س شلن ا لورض اإل

                                                 
ا وسػػذلؾ أيمػػد 829ا مرجػػا عػػا ؽا ص إ ػػراهنـجػػتؿ ميمػػد  ا 107مػػديت ميمػػود ش ػػد العػػاؿا مرجػػا عػػا ؽا ص  - 1

من   ػا أا وقػتا  ي ؽ اللطر المؤمفش د التامنف ن ـو شلإ ايتماؿ تف ينث قاؿ ) إ 468ارؼ الدنفا مرجا عا ؽ ص 
هػذا انيتمػاؿ الػذا  أعػاسيتمػاؿ ميػؿ اشت ػار المػؤمف شنػد التعاقػد ومػف الم ػروض أنػ  أقػاـ يعػا ات  شلػإ وقد ساف هذا ان

  دون  ويدد  ذلؾ قنمس ال عط( أونتي ؽ   عؿ الونر  أفنمسف 

 1116مرجا عا ؽا ص لعن وراا ش د الرزاؽ أيمد ا - 2
تسننػؼ ش ػد التػممنف  منػ  ش ػد تعونضػاا ن نيضػر  إف)   Antoine Hontebeyrleو ػا هػذا الهػدد ن ػوؿ ااعػتاذ   - 3

التعونض الواجب شلإ المؤمف للمؤمف لػ    مفسؿ إمراء للمؤمف ل ا  نص ال انوف الذا ن ر  اله س التعونضنسا ن ضا   ط 
 ػا يػدود التػممنفا وننػتؤ شػف ذلػؾ أف المػؤمف  اامػرن نمسف أف نتجاوز الااء المؤمف شلن  شند اليادثا و ذلؾ ننيهر 
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ف ند ا  ا  ينث ن نيلـز هذا ااوؿ إن  متعونضنس   ط  ا العتقس  نف المؤمف والمؤمف لال

للمانا م دار الضرر الناجـ   ط شف تي ؽ اللطر دوف زنادة شلن ا أما  ا لارج العتقس 

 نف المؤمف والمؤمف ل    ف م ررات التا ن وـ شلن ا هذا الم دأ تلت ا ينث ن نتوا ر 

ا وينث تزوؿ اللانس مف المضار سا من ؽ المؤمف ل  شمدا لللطر المؤمف اللوؼ مف تي ن

ذا الت ت هذر الم ررات وجب الت اء الم دأ سل   ت نسوف لع د ال  ا مواج س الونر  تممنفوا 

أنس ه س تعونضنس ومف هنا   ف رجوع  تممنفالمعؤوؿ أنس ه س تعونضنسا ون نسوف لم لت ال

ؿ جائز  اشت ار أن  ن نجما  نف تعونضنف  ؿ  نف م لت المؤمف ل  شلإ الونر المعؤو 

ا والذا هو  ا مواج س الونر لنس  تعونضا و نف التعونض تممنفالناائ شف ش د ال تممنفال

   1المعتيؽ ق ؿ الونر المعؤوؿ.

                                                                                                                                                         

ن نمسنػػ  الػػد ا  انعػػداـ تملػػؾ  المػػؤمف لػػ  للاػػاء المػػؤمف شلنػػ  للػػد ا  عػػدـ التعػػونض ا ولػػذلؾ  ػػ ف دنػػف المػػؤمف ذو عػػ ب 
آلػر ذا عػ ب ملتلػؼ ممػؿ انلتػزاـ الػذا شلػإ شػاتؽ المعػؤوؿ   ػالتزاـالنتنجس   ف د ع  ن نمسف أف ن رئ المدنف لاصا و 

هػػػادر  ػػػا دنعػػػم ر   ػػػا تعلن ػػػ  شلػػػإ قػػرار ن ػػػض لميسمػػػس الػػػن ض ال رنعػػنس ااعػػتاذ متيظػػػاتشػػف اليػػػادث .(  وجػػػاء ت 
ا  من  للارسس اليلوؿ  متؾ لهال  ن ا س  اشطا أ أهليت رضت  ن  يلوؿ ارسس تاونؿ  مد ئس مرسزنس  عد اف   2009

قػانوف مػدنا  رنعػاا وانت ػد ااعػتاذ  1251/3ا  موجب المػادة إهتياتللرجوع شلإ مؤمف الن ا س نعترجاع ما د عت  مف 
هػتح المد ئػسا ون ا ػس المػتؾ هػا ااولػإ   يهػول ا هذا ال رار اف الارسس أهت قد تل ت أجرا مف ن ا س المتؾ  لتعننر وا 

 شلإ تعونض التممنف الذا د عت أقعاط   مف اجؿ هذا اللطر.  للت هنؿ أنظر 
-Antoine Hontebeyrle ,sous la subrogation légale :l’unicité de cause de l’obligation plurale, recueil 

dalloz, 2010 , n 13, 803 
د الريمافا الاروط التععػ نس  ػا ومػائؽ التػامنفا مرجػا  انز ايمد ش ا461مهط إ ميمد الجماؿا مرجا عا ؽا ص  - 1

أيمػػد ش ػد الػػرزاؽ العػػن وراا ش ػد الوػػررا مرجػػا عػػا ؽا ص   307سػػامراف الهػػ اغا مرجػا عػػا ؽا ص  ا136عػا ؽا ص 
لػػ   عػػد اعػػتن ائ  م لػػت التػػممنف مػػف المػػؤمف أف نرجػػا قػػاؿ  ػػا هػػذا الهػػدد ) ن نوجػػد عػػ ب قػػانونا نمنػػا المػػؤمف  إذ 1625

 التعونض شلػإ الونػر المعػؤوؿا وم ػدأ التعػونض الػذا نعػود ش ػد التػممنف مػف ااضػرار إنمػا نمنػا المػؤمف لػ  مػف أف نرجػا 
لػإ شلإ المؤمف  م لت أس ر مف الضرر الذا ليػؽ  ػ ا   ػو م هػور شلػإ العتقػس مػا  ػنف المػؤمف لػ  والمػؤمفا ون نتعػد  إ

  36المعؤوؿ(ا وانظر ععد ج ر ا مرجا عا ؽا هامش ه يسا ص  العتقس  نف المؤمف ل  و
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و ا هذا الهدد ن وؿ الدستور العن وراا "م دأ التعونض الذا نعود ش د التممنف مف    

ااضرار إنما نمنا المؤمف ل  مف أف نرجا شلإ المؤموف  م لت أس ر مف الضرر الذا ليؽ 

  ا   و م هور شلإ العتقس ما نف المؤمف ل  والمؤمفا ون نتعد  إلإ العتقس ما  نف 

 1المؤمف ل  و المعؤوؿ"

مف قنمس  وسذلؾ نعتورب إشماؿ اله س التعونضنس   ط شندما نسوف التعونض أقؿ    

التممنف المت ؽ شلن ا   ذا تجاوزت ااضرار م دار قنمس التممنف ن نعمؿ  م دأ اله س 

ا   ا هذر سل ا التعونضنسا  ا ينف ت تضا هذر االنرة أف نت اضإ المؤمف ل  قنمس أضرارر

  المعؤولنس للمؤمف ل  لج ر أضرارر ج را سامتا ان  مف التوازف اليالس نجب ترؾ دشو 

س جمنا ااضرار م ما ساف م دارهاا وسذلؾ قواشد ت دنر التعونض  ا المعؤولنس توطن

تنعدـ  ا العتقس  نف  ا وماسلس ت اقـ الضرراالمدننس ممؿ الضرر المعنوا و وات ال رهس

 2هذر التعونضات  ا  التممنف. المؤمف والمؤمف ل ا ننعداـ اروط تط نؽ

                                                                                                                                                         

ونتجػػػ  إلػػػإ ن ػػػس التوجػػػ  ال  ن ػػػاف ال رنعػػػناف مػػػازو وتونػػػؾ إذ نػػػر  سػػػؿ من مػػػا إلػػػإ جػػػواز الجمػػػا  ػػػنف تعونضػػػنف التػػػممنف  -
ا ون ػػس التوجػػ   227عػػا ؽا ص  والمعػػؤولنس عػػواء سنػػا  هػػدد تػػممنف أاػػناء أو أاػػلاص ا انظػػر ا يعػػف الػػذنوفا مرجػػا

 378لل  ن اف  نسار و نعوف ا انظر ايمد ارؼ الدنف مرجا عا ؽا ص 
ايمػػد اػػرؼ الػػدنفا انت ػػاؿ اليػػؽ  ػػا التعػػونض شػػف ااضػػرار الجعػػدنس إلػػإ مػػدنف المضػػرورا جامعػػس شػػنف اػػمسا  يػػث  -

 218  رة  21مناور  ا قاشدة  نانات مست س جامعس النرموؾ. ص 
ميمػػد ميمػػود ش ػػد   ااعػػتاذالػػرأا نتوجػػ   اوشسػػس هػػذ 1625العػػن وراا ش ػػد الوػػررا مرجػػا عػػا ؽا ص  ش ػػد الػػرزاؽ - 1

الريمافا ون وؿ "  من  متإ ق ض المؤمف ل  م لت التممنف وساف سا نا لج ر ما أها   مف ضررا ان ضت مهليت  اللاهس 
 ا متي س الونػر  اشػؿ الضػررا ووجػب شلنػ  أف نيػؿ المػؤمف ميلػ   ػا م ااػرة المعػؤولنس ضػد هػذا الونػر"ا أنظػر ميمػود 

  209ش د الريماف ميمدا مرجا عا ؽا ص 
ا و ا مجاؿ تطور تعونض المعؤولنس المدننس شف أضرار االـ وااضرار  185للنؿ مهط إا مرجا عا ؽا ص - 2

 ظر :المعنونس والجمالنس نن
- Yvonne lembert.faivre , op, p 132 
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  إف لطم الونر المعؤوؿ شف وقوع اليادث لنس هو الع ب الم اار إللتزاـ المؤمف

نما ع ب هذا انلتزاـ هو ش د الللمؤمف ل  المضرور تممنف د ا م لت ال ذات   لون  تممنفا وا 

ر ـ وقوع اليادثا وأما تعونض الونر  تممنفقناـ ذلؾ الع د ما التـز المؤمف  د ا م لت ال

مع ب الضرر ن ـو شلإ أعاس المعؤولنس المدننسا  ست المهدراف ملتل اف ومعت تف شف 

مف ال واشد العامس  ا ال انوف  "" لياج العر ا  أن   ذااعتانر   عض ماا و ا هذا الهدد 

اف م لت  اتممنفش د ال المعتيؽ  م تضإ تممنفان  نجوز الجما  نف التعونض و نف م لت ال

 ا هذر اليالس نسوف م ا ت لألقعاط المد وشسا  ينث تسوف هذر ااقعاط ع  ا ل ا  تممنفال

 تممنفونسوف الضرر مجرد ارط نعتي اق ا و التالا وجود التتؼ المعار  نف م لت ال

هو ااقعاط سما ذسرنا  ا ينف ع ب د ا  تممنفوم لت التعونضا  ع ب د ا م لت ال

لمضرور ل مانا  نا ولذلؾ التعونض هو ال عؿ الضار الذا ارتس   المعؤوؿ ومهدرر ال انوف

  هو دلنؿ شلإ تممننمف مطال س الونر المعؤوؿ دوف اشت ار لما قد تيهؿ شلن  مع  اا إذ 

    1. ""أو رشونس إهمانايتناط  ويره ا ولنس 

 

                                                 
ا 182ـ ا ص 2008سلنػػؾ للناػرا الجزائػػرا  ا دار1التػممنف والمعػػؤولنس المدننػسا طا هػذا مػػا نػرار سػػذلؾ ا عػعند م ػػدـ  - 1

علنمافا دراعات  ا المعؤولنس المدننس  ا ال انوف المػدنا الجزائػراا دنػواف المط وشػاتا الجزائػرا  ذ شلا شلااوسذلؾ ااعت
 280ا  لياج العر اا مرجا عا ؽا ص254ا  ص 1994

المضػرور شلػإ يعػاب اػلص آلػرا  لإلمػراءان ان نن وا أف تسوف اإلها س وعنلس  إلإالعن ورا  ال  ن  أيمدوقد ذهب  -
م ػا ت للضػررا التعػونض والتػممنفا اف م لػت التعػونض نسػوف  فونضنف لضػرر وايػدا ونجػوز الجمػا  ػنعوان  ن جما  نف ت

مرجػا عػا ؽا ا انظػر العػن وراا مهػادر انلتػزاـأما م لت التممنف نسوف م ا ت لألقعاط التا د ع ا المضرور لارسس تممنفا 
 660  رة 
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  حمكؿ المؤمف ليس مف النظاـ العاـثانيا : 

اليلوؿ  منزة  ا   ط تمن   ايلوؿ مف شدم  لنعت مف النظاـإف قاشدة إشماؿ ال       

ا ولسف الذا نازؿ شن  ون ا هذا التنازؿ هينياللمؤمف ون ت رض  شلن ا ومف مـ نجوز الت

ن إ  ف المارع لـ نت  ل   انتعلؽ  النظاـ العاـ هو أن  إذا قرر المؤمف الرجوع شلإ المعؤوؿ

طرنؽ آلر س رض طرن ا وايدا للرجوع هو طرنؽ اليلوؿ ال انوناا  ينث نمنا شلن  اتلاذ 

ا أو  رض رجوع ق ؿ اعتسماؿ التعونضا أو  رض رجوع شلإ أقارب ارط أمناء التعاقد

ؽ  38وأه ار المؤمف ل ا أو الرجوع  مسمر مما د ع  المؤمفا سل ا ضوا ط وضعت ا المادة 

 ا المارع ليمانس المؤمف ل  مف تععؼ المؤمفا وها مف النظاـ ا ن دؼ مف لتلتممنف

ا وقد رأننا طرؽ إنراد هذر الاروط مف ق ؿ المؤمف شند دراعتنا لومن س التممنف العاـ

 1.الجزائرنس

وف نعتطنا ذلؾ   ف اليلوؿ لنس  رضا شلإ المؤمف  ؿ هو يؽ لول  ل  ال انول       

 نمسف ل  ملال س اليدود ال انوننس التا وضع ا المارع ا إن أن  نت نندر أو النزوؿ شلن 

يوالس يؽ  إلإؤمف ل ا وقد رأننا قهور ذلؾ عا  اا اف اليلوؿ تيوؿ وقررها لمهليس الم

ااتراط ش د  إلإ  ضاة الميسمس العلنا  يدا ع ب ااتراط  مع  ا  ا ش د التممنفا مما 

ن  مجرد وجود ش د تممنفا ونجد أف ش د  اليلوؿ الم روض شلإ المؤمف ت دنم ا ولف ن  ؿ م
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ان  طرؼ  مف المعاومس شلن  م ا ؿ التعونض المؤمف ل  ن   ن نعلـ  اليلوؿ هو أنضا

 1ضعنؼ ومضرور جد ميتاج لتعونض شاجؿ نج ر    ضررر.

ف  نو ل اا  الواج س تي  أمرا ش ارة شف واج س توطا اإلجراءاتأف هذر  و التالا نر          

أف اامر الل ا هو أف المارع  تارنع  لليلوؿ  إنف المارع نينط المؤمف ل   اليمانسا موس

سانت ق ؿ ت ننف اليلوؿ تضا ارطا  االنرةارسات التممنفا   ذر   إرادةت د وم و   د جعو 

نعم  ل ا  الرجوع شلإ الونر الطرؼ المالثا  لـ نسف أماـ المؤمف ل  الضعنؼ عو  

شلإ  تممنررارشنف ناقاوا مد  شدالس هذا الارط ومد   ي ذا لو أف المي اإلذشاف والموا  سا 

لهال  المؤمف  أن امف لتل ا  روفن  ضوا طالطر نف ق ؿ أف ن ننور ونينطور  التزاماتتوازف 

 2ل ا  ا ينف أف هذا اليلوؿ  رمت  هو ضد المؤمف ل  و ا  نر هالي .

دور رئنعا  ا تم نت نظاـ اليلوؿ  ا نطاؽ سما ذسرنا عا  ا وقد ساف للعرؼا  -     

التممنفا  تولب  ذلؾ شلإ انشت ارات ال انوننسا مما دشإ المارع مدشوما  ال ضاء إلإ إقرار 

ما جر  شلن  العرؼا ولضا  ذلؾ لتشت ارات العملنسا وقد تممر نظاـ اليلوؿ  ا ال واشد 

ضرورة لالص عدد دننا للونر العامس  ع ب يلوؿ التممنفا  مه   اليلوؿ ن نسوف  ال

 مويدا  ا الع ب وال دؼا  ؿ يتإ مف عدد دنن  الالها وأد  ذلؾ العداد إلإ إ راء

                                                 
وقد ورد  لهوص قضنس يلوؿ المؤمف  ا مناقاات تعدنؿ ال انوف المدنا لم اطعس السن ؾ  سنداا  ينث ت رر أف  - 1

المتعل س  يلوؿ المؤمف لنعت مف النظاـ العاـ  ؿ ها قاشدة تسمنلنس ني عول ا المؤمف  ا يالس تللا المؤمف   2576المادة 
 للت هنؿ أنظر :ا ل ـ شف مطال ت ـ الونر مع ب الضرر  التعونض

- M ondor Xavier, op, p 24 
2

 -  Pierre guiho . ,o p p 26 
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المو ا نيؿ ميؿ الونر للرجوع شلإ ذا ه  ا شلن  الع ئ الن ائا للدنف   فلالص ن مؤقت

 .المدنف الن ائا  الدنف

ا ولسف  دورنا ن 2016النر عنس وهذا ما جعدر ال انوف المدنا ال رنعا  ا تعدنل  ا      

نوا ؽ شلإ تعمنـ هذا التطور هسذا  ا سؿ الع ود اف اليلوؿ هو أهت اعتمناء شف الو اء 

و الر ـ مف انعداـ ويدة الدنننف  ا التممنف والمعؤولنس   الدنوفا نجب ت نندر  يانت ميددةا

 نا ن ا شلن  ش ؤر الن ائاا المدننسا إن أف المؤمف شند عدادر للتعونض قد عدد دننا اله

و شف ااضرار  انجتماشنسن نوا ؽ شلن  إن  ا التممننات  ا اليلوؿ  هذا التطور ولذلؾ

  1ومتئس ل ا.المتنوشس لضماف دلؿ 

 ا يالس تنازؿ المؤمف شف ونتنجس لعدـ اشت ار اليلوؿ مف النظاـ العاـا   ن             

اعتمناء "شند منا رجوع المؤمف قانونا  الرجوع ا أو ي    ا اليلوؿ لهال  المؤمف ل 

ون نعت ر  أو مؤمن ا شلإ هذا المعؤوؿ   ف المؤمف ل  عنرجا ا"38/2ااقارب وااه ار 

ا اف دشو  المؤمف ل   ا الرجوع شلإ هذا االنر مازالت  اقنس  لـ نيؿ المؤمف هنا ميمر 

                                                 
ونر   عض ال    أف يلوؿ المؤمف ن نن وا ت نندر  النظاـ العاـا  اتينف المجاؿ أسمر للمؤمف  الرجوع شلإ الونر   - 1

متإ أراد عواء  يلوؿ قانونا أو يلوؿ ات اقا ونر  هذا انتجار أف ت نند المؤمف  اروط وقنود نيرم    ا سمنر مف 
ا ومف "  JF TANTIN" و " E SAVAUX"  ال    ال رنعا اليدنث مفجزء وهذا هو منيإ  اليلوؿا إشماؿاايناف مف 

أيساـ ميسمس الن ض ال رنعنس الهادرة ما نلا ) اليلوؿ ال انونا للمؤمف  ا مواج س الونر المعؤوؿا والذا تنظم  المادة 
مف رواد هذا    اقا(ا والذا ن نتمتا  اله س اآلمرةا لنس مف امن  اعت عاد وجود يلوؿ اتمف قانوف التممنف 121/12

مف قانوف التممنف ال رنعاا  121/12 ينث نر  أن  ن د مف اليد مف اله س اآلمرة للمادة  أارؼ جا ر العندسذلؾ التوج  
وهو ما ت تضن  انشت ارات النظرنس والعملنس التا تؤسد أف اليلوؿ ال انونا لنس سا ناا  ا ذات ا و التالا ن د مف وجود 

مدناا أو اليلوؿ انت اقاا والذا  1251/3جوعا عواء ساف ذلؾ شف طرنؽ اليلوؿ الذا تنظم  المادة وعائؿ ألر  للر 
تسوف مهال  المؤمف ل   ن  ميؿ اشت ارا ونر  ااعتاذ أف المؤمف عنتوقإ هعو ات تواج   نتنجس إض اء اله س اآلمرة 

     68 د الريماف ميمدا مرجا عا ؽا ص ا وأنظر سذلؾ ميمود ش45لليلوؿ. أارؼ جا ر العندا مرجا عا ؽا ص 
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ان   ا ااهؿ إف هذر الدشو  مف يؽ  ميل   ن اا وال ايث نوا ؽ  يؽ شلإ هذا التوج ا

دشو  رجوع  تالمؤمف ل  ونا عس مف الضرر الياهؿ    والذا تع ب  ن  الونرا وها لنع

ولـ ن ر المارع   مراء  أو انت اؿ  ؿ دشو   عؿ ضار أهلنسا ومف يؽ المؤمف ل  ا تداءا

إن   التعونضنفاجمع  لست جواز المضرور المؤمف ل   ا هذر انعتمناءات ولـ نمنا  نصا

المؤمف ل  الطرؼ  أف الم ررات التارنلنس  الوش وانلتتس ضد التممنف رجيت الس س ضد

   1.تممنفالضعنؼ أماـ قوة ارسات ال

 اء التعونض نانتظار إجراءات اعت   لو ا ترضنا أف المؤمف ل  لضرورة قهو  ن نمسن    

طنا هذا الم اوؿ أف نيؿ ميؿ المؤمف مف المؤمفا د ا لم اوؿ أهل  ل  ااضرارا هؿ نعت

ل  المضرور للرجوع شلإ ارسس التممنف  ع ب أن   تن نذر للع د قد أ رأ هذا االنر؟ إف هذا 

 المؤمف ل  هو  اف الم اوؿ ن ذ التزاما الهنا ن ا شلن  ش ؤر الن ائاااامر  نر م  وؿا 

أقعاط ا وهو الويند نرجا الذا ل  اليؽ  ا ق ض تعونض  مف المؤمف ان  د ا الويند 

 ؽ مدنا. 124 المعؤولنس المدننس شلإ مع ب ااضرار إف وجد  ناءا شلإ نص ال انوف 

أف المارشنف  ا مجاؿ يل ـ إلاسالنس وقوع اللطر مف الونر الطرؼ  و  ذا نجد        

المالثا التاروا إيتؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل ا  عد الو اء  التعونضا و  در ما د ع  

هذا اليؿ أقؿ اليلوؿ انت ادا  ا نظر ال   ا ان  نمنا إ تت المعؤوؿا  عد  للمؤمف ل ا وني 

.ر س وتعمد إيداونمنا المؤمف ل  مف ألطار المضا  ث اللطر مف اجؿ اإلمراء المزشـو

                                                 
 882ا مرجا عا ؽا ص  إ راهنـوسذلؾ جتؿ ميمد  84ش د العزنز مرعا يمودا مرجا عا ؽا ص  - 1
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ضد المؤمف ل   انيناز س نر للمارع تجار المؤمفاإن أننا ننت د هذا اليؿ ونجد  ن        

 ت م ا ؿا  امتنازاتعاب شلن  ان  نعطا المؤمننف أف هذا اليؿ ني ا  ينث الضعنؼ  ا الع د

جوش ـ شلإ الونر المعؤوؿ لليهوؿ من   ت ع ب ان  نؤدا ر  مراءاإلونمني ـ نوشا مف 

ا التا تممنفأقعاط ال إلإ إضا سم الت شلإ شلإ الم الت التا د عوها لنيهلوا  ذلؾ 

ا ومؤسد أف المؤمف قد قدر تممنفيهلوهاا والتا تعت ر الع ب الويند  ا د ع ـ لم لت ال

الن ائا  مف عنتيمؿ الع ئ وشلإ أعاس ان  لف نرجا شلإ ايد وان  ه تممنفقعط ال

 1.للتعونض

مف  3/5لمادة ا قانونا دقنؽ للتععؼا   ننا نجد أف ومف أجؿ الوهوؿ إلإ تيدند     

تنط ؽ  اسؿ واض   مط  س شلإ الممارعات التجارنس الميدد لل واشد ال 04-02ال انوف 

 إلإارط تعع ا نؤدا  اأف إشماؿ اليلوؿ  الجزاء المهايب ل  نعت ر سمعنارا  ينث

ر ت هو لظاهر  نف ي وؽ وواج ات أطراؼ الع دا  المؤمف ل  طرؼ ضعنؼ  نر مي اإللتؿ ا

للاروط وما تيتون ا مف ملاطرا  عدـ انت اه  لذلؾ قد نلرج  مف الع د ه ر الندنفا 

مف اللطر واليهوؿ وهر   مف أقعاط لوقانس ن ع   اونضنا سؿ ما اتلذر مف ايتناطات

      شلإ تعونض عرنا.

                                                 
 التممنف ضد اليوادث أو  ا ال اضا انشتدادناللنؿا   ول  ) ن نعتط أ والدعوقا  إ راهنـونر    ذا الرأا الدستور  - 1

التممنف شلإ اليناة الذا ن رم  المضرورا والذا ن دـ ل  تعونضا شف الضرر الذا نليؽ   ا ذلؾ أف الم لت الذا نلتـز 
 ا  د ع  المؤمف نسوف م ا ت لألقعاط التا د ع ا المضرورا لذلؾ ن نسوف ل ذا الم لت أدنإ تممنر شلإ يؽ المضرور 

الدعوقا أ و اللنؿا مرجا  إ راهنـؤوؿ الذا ن نمسن  انعت ادة  ا هذر اليالس مف وجود ش د التممنف.( التعونض تجار المع
  174عا ؽا ص 
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نجد أف إشماؿ اليلوؿ لهال   04-02مف ال انوف  1/ 29 موجب المادة ذلؾ لو         

 ا  ( و امتنازأيؽ ) ن ن ا ل   ( و امتنازألليؽ ) مف ق نؿ الذ  االمؤمف ارط تعع ا

اليلوؿ نتيهؿ شلإ أشماؿ  ا لو ا ترضنا أف المؤمف ل  م ا ؿ هذ 1هال  المؤمف ل ا

 أو إرجاع تممنفلن  مجانا شلإ يعاب ارسس الهنانس مجانا ومراق س دورنس للااء المؤمف ش

ل لنا  وجود توازفا وسذلؾ  أو تل نض ي ن ا لألقعاطا اقعاط شند تن نذ اليلوؿال عض ا

اف المؤمف  رض شلإ المؤمف ل  الميا ظس شلإ  ا سؿ وضوح 29/2تنط ؽ نص المادة 

ارسس ل ا ينف  اضن ع ط ي   سل  أو جزؤر  ا التعونإ وتجار الونر المعؤوؿ  دشاون  

تعع نا  نص ن س المادة  رض  عدو ني  ينث ازؿ شلن ا ناليلوؿ أو التاليرنس مف إشماؿ التممنف 

ن  نتعاقد  اروط ني   ا متإ شلإ المعت لؾ  ا الع ود  ا ينف أالتزامات  ورنس ون ائنس 

 2أراد.

ال ائمس  ما ورد  ا ا  موجبتعع  اليلوؿ  الجزاء المهايب ل  إقرار سذلؾ عت رنو      

 مف 4و 9ال ند  ا306-06العوداء للاروط التعع نس التا اقرها المارع  ا المرعـو 

المرعـو شلإ التوالا الارط الذا ن رض مف لتل  المؤمف واج ات إضا نس  نر م ررة شلإ 

وسذا تللا العوف انقتهادا شف معؤولنت   ه س من ردة شند شدـ تن نذ  االمعت لؾ

نداف التعع ناف ننط  اف ا هذاف ال ن ذها تن نذا معن ا أوجزئنا  أولواج ات  سلنا  المعت لؾ

                                                 
واردة تيت ال هؿ اللامس الممارعات التعاقدنس التعع نسا تنص شلػإ )تعت ػر  نػودا واػروطا تععػ نس  ػا  1/ 29المادة - 1

 أوألػػػذ ي ػػػوؽ وامتنػػػازات ن ت ا ل ػػػا ي ػػػوؽ  -1 االنػػػرود والاػػػروط التػػػا تمػػػن  الع ػػػود  ػػػنف المعػػػت لؾ وال ػػػائا ن عػػػنما ال نػػػ
 وامتنازات مماملس معترؼ   ا لمعت لؾ 

  45  ا التممنفا ص نس التعع الاروط  عا  ا يلوؿ التتؿ التوازف الع د و أوردنارانظر ما  - 2
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ج ر المؤمف ل  شلإ ضرورة الي اظ شلإ ني  شلإ اليلوؿ والجزاء الم ترف   ا ينث ا ادة

ف تع ب  ردشوار المدننس ضد الونر الطرؼ المالث المع ب للضر   ا يالس وجودر ط عاا وا 

 الونر المعؤوؿ شف الضررا   ن  نسوف للمؤمف انمتناع مؤمف شلإ  عل   اعتيالس رجوع ال

 سلنا أو جزئنا شف ت دنـ التعونض.

لهاي  ا  معؤولنس المدننسترؾ دشو  الهو أف تي   ضؿمف اا   ن   ا االنر و التالا      

لمؤمف ل   لنعوض شما لي   مف ضرر تع ب  ن  المعؤوؿا اف م لت اوهو  ااهلا

ا وسذا التزام   سؿ د ع ا شمؿ شلإالتا  ااقعاطلـ نسف عو  ستعونض شف  تممنفال

ا مما نسل   تممنف ا ش د ال ؾإجراءات العتمس والوقانس الم روضس والواج ات السمنرة سذل

  نر معاو لم دار الضررا تممنفمهارنؼ ون  ات ألر ا وسذا ان  سمنرا ما نسوف م لت ال

ا عواء وقا اللطر   وة تانيتمانلدن ا سؿ  تممنفارسات ال فوسذلؾ االذ  عنف انشت ار أ

   و التالا لـ نسف المؤمف مت رشا  ؿ هو نجنا إلإ هامش ر  إضا سقاهرة أو مف الونرا 

ا   ذر النتنجس نمسف أف نعند لع د التممنف التوازف المطلوبا ونمنا إ راغ ش د أر ايا مف الع د

  1ي نؽ ضماف سا ا لألضرار التا تهنب المؤمف ل . التممنف مف ميتوارا المتممؿ  ا ت

                                                 
شلا شلا علنماف إذ ن ررر  انلتتؼ  ذااعتاالتوج   ا ونر    ذا 117ػػ مديت ميمود ش د العاؿامرجا عا ؽ ص  1

الواض   نف م لت التممنف وم لت التعونضا  ع ب د ا م لت التممنف هو ااقعاط التا ن ـو المؤمف ل   د ع اا واف لـ ند ع ا 
 لف نيهؿ شلإ م لت التممنفا ومهدر د ع ا هو ش د التممنفا  ننما ع ب التعونض هو ال عؿ الضار الذا ارتس   

ان  سمنرا ما نسوف م لت التممنف  نر  ذااعتاونض شف ال عؿ الضارا ونضنؼ المعؤوؿا ومهدرر ال انوف الذا اوجب التع
معاو لم دار الضررا وذلؾ اف ش د التممنف نيدد م لوا معننا ند ا شند يدوث الضرر المؤمف من   هرؼ النظر شما إذا 

التعونض الذا نجب شلإ المعؤوؿ د ع  نن وا أف نسوف معاونا لم دار ساف الضرر الذا نيدث جعنما أو تا  اا  ننما 
 257ص  ا مرجا عا ؽا انظر ػػ شلا شلا علنمافااعتاذ رأاالضرر و التالا  الرجوع يؽ لالص للمؤمف ل  يعب 
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 الحمكؿ المؤمف مف تمميف األشخاص بمنع قد ثالثا: تكازف 

هو تممنف نتعلؽ  الص المؤمف ل   نؤمف ن ع  مف إف التممنف شلإ ااالاص      

االطار التا ت دد ينات  أو عتمس جعم  أو هيت  أو قدرت  شلإ العمؿا وهذا التممنف 

ل  ه س تعونضنسا  ت نلضا لم دأ التعونض ونعتولا المؤمف ل  شلإ م لت التممنف لنعت 

المت ؽ شلن   مسمل ا إذا تي ؽ اللطرا دوف نظر إلإ قنمس الضرر الذا أها  ا  ؿ يتإ إذ 

 1.لـ نهب  ما ضرر

مف ال انوف  10وشر ت المادة  اهو التممنف شلإ اليناة ااالاصوأا ر تممننات         

ستتب  نف المستتب والمؤمفا ونلتـز ان  ش د ايتناطا ني  ااالاصتممنف  قانوف التممنفا

 واعطت  المؤمف  د ا م لت ميدد  ا اسؿ رأعماؿ أو رنا  ا يالس وقوع يادث أو شند 

ومف التارنعات ما نعر   ان  ات اقنس  الميدد  ا الع د للمؤمف ل  أو للمعت ندا ااجؿيلوؿ 

 .  2 ايتناط

                                                 
 1158ػػ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص  1
مف  12ػػ ونوجد  ا تممنف ااالاص ما نعمإ  تممنف الزواج وتممنف ااون د وتممنف الجماشس منهوص شلن   ا المادة  2

وهو ش د نستتب مف ق ؿ الص معنوا أو رئنس مؤععس  ونس انلراط مجموشس مف  06/04قانوف التممننات الجزائرا 

متعل س  التممنف شلإ ااالاصا ارنطس  ألطارر أو شدة ااالاص تعتجنب لاروط ميددة  ا الع د مف اجؿ توطنس لط

أف نسوف للمنلرطنف ن س العتقس ما المستتب ا لمزند مف الت هنؿ يوؿ أنواع التممنف شلإ ااالاص هنو  وش ودر  ا 

وانظر سذلؾ  25وانظر للنؿ مهط إ ا مرجا عا ؽاص   54و53ؽ اص ال انوف الجزائرا انظر ععند م دـا مرجا عا 

  24د ارؼ الدنفا مرجا عا ؽاص ايم
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و التالا مف لهائص الم الت الم دمس  ا تممنف ااالاص أن ا ن ت دؼ إلإ           

ا اف م دأ اله س التعونضنس  عند سؿ ال عد  ا هذا النوع مف التممنفا ااضرارتعونض 

ا   ذا التممنف عواء ساف تممننا شلإ اليناة  1 ملت معنف  ننم ن نمسف ت اإلنعافيناة وجعـ  

المؤمف ل ا أو  أهابهد   لنس تعونض الضرر الذا   واإلها اتمرض أو تممننا مف ال

نما المؤمف ل  أو المعت ند نيهؿ شلإ م لت  المعت ند  ع ب تي ؽ اللطر المؤمف من  وا 

الضرر الذا أها     و نيهؿ شلإ م لت    م اتالتممنف الميدد  ا الع د دوف أف نسلؼ 

سانت قنمت  و وض النظر شف الضرر الذا أها   اف م لت  أناالتممنف الميدد  الع د 

 أنواعشلإ أعاس ااقعاط التا نعتطنا المؤمف ل  د ع ا سما أف هناؾ  عض  التممنف قدر

أا ضرر ستممنف الزواج   ن ان نترتب شلإ يدوث اللطر المؤمف  ااالاصالتممننات 

    2والتممنف شلإ اليناة ليالس ال  اء.

ينث نر  أف  سرة التعونض ن   Jean-François carlot الدستور إلن  نذهب ا ماهذ          

ا واف التممنف شلإ ااالاص لنس مف ش ود  ود التممنف شلإ ااالاص إطتقاتدلؿ  ا ش

التعونضا  الم لت الذا نجب شلإ المؤمف د ع  ن نتوقؼ شلإ ال نمس ال علنس ليناة المؤمف 

المعت ندا أا أف هذا الم لت  أهابشلن ا ون نيعب هذا الم لت شلإ أعاس الضرر الذا 

نتوقؼ شلإ وجودر لنس م ا ت للضرر الذا عنليؽ  المعتممف لد  تي ؽ اللطر يتإ 

                                                 
1

ـــ   cl j berr  et h groutel . droi des assur .op.cit p26  

هذا انتجارا للنؿ مهط إا مرجا  أنهاروانظر سذلؾ مف  100ػػ  انز ايمد ش د الريمافا مرجا عا ؽا ص  2

 33عا ؽاص 
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عتج سال اإلها اتإن أن  وضا اعتمناءا  ا يالس  عض التعونضات شف ون اس  م داررا 

وسذا الراتب وتوا ع ا ا والتا تتهؼ  التعونض اعتمناءا واادونس التا نمسف ت دنرها

تعونضات الضماف انجتماشاا وهذر يددها ال انوف ال رنعا ستعونضات نمسف ممارعس يؽ 

 1. ن ا   دؼ ضماف مهدر مالا ل ذر المؤععات وال نئات التعونضنساليلوؿ 

أقرت   2711نكيمبر  24وهذا يسـ يدنث مف ميسمس الن ض ال رنعنس هدر  ا       

 ن   وجود اله س التعونضنس شلإ  عض تعونضات الناتجس شف تممنف أالاصا أجازت 

 ا1985جونلنس  5مف قانوف   5-29سما نلا )المادة  الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ شن ا 

الرجوع ممسف ضد الونر  االطا ا التعونضا الميدد قانونا اأداء العجز الميعوب جزا ا

تلوؿ اليؽ   ا الرجوع اليلولاا وها ذات طا ا تعونضا  تيدند ال انوفا ا )نعػـ(

اتؤ شف إها ات   ا تعونضات المرض النومنس و أداءات العجز المد وشس لضينس ضرر ن

اله ا للمجموشات التعاوننس الميسومس   انوف التعاوفا هنئات انيتناط الميسومس   انوف 

 2.(يسومس   انوف التممنناتالضماف انجتماشا أو ال انوف الرن ا و ارسات التممنف الم

                                                 
1 ــ   Jean-François carlot .support de cours de droit des assurances - 

http://www.jurilis.fr/cass5.htm#forfaitaire 

-- En revanche, la Première Chambre Civile considère qu'est forfaitaire, et non indemnitaire, 

l'assurance qui a pour objet de servir des prestations calculées en fonction d'éléments prédéterminé par 

les parties, indépendamment du préjudice subi. 

Il n'y a donc pas de recours possible dans ce cas, notamment dans le cas d'une garantie de ressources. 

Cass. Civ. I, 16 mai 1995, 93-17193 

_José Fernanndez , op,p 208 

 1415عن وراا ش د التممنف والورا مرجا عا ؽا ص الا وانظر 105سامراف اله اغا مرجا عا ؽا ص 
2
 - , Notes , L . Andel, R .G.D.A,  lgdj  n 2, , mars 2012op , p 358 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007034295&fastReqId=121798652&fastPos=6
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 موا  ت  شلإ قرار ميسمس الن ض و نوف أن ا رجيوت  نف   L . Andelوشلؽ ااعتاذ        

ا النص 1985جونلنس  05المؤرخ  ػ  677-85مف ال انوف رقـ  30و  5-29المادتنف 

ا L.131.2اللاص واجب التط نؽ شلإ ااضرار الجعماننس أنا سانت ط نعت اا شلإ المادة 

  l. mayaux    ااعتاذ النص العاـ واجب التط نؽ شلإ تممننات ااالاصا وشارض توج

 اله س   من ا ن تؤعس ل رننس قاطعس 29/5الذا اسؾ  دورر  ا مضموف نص المادة 

أف   L . Andel  ااعتاذا ونر  جزا نسداءاتة آ مف هذر ااداءات ا ها و  التعونضنس

تسننؼ أداء  من   تعونض نوما شف المرض  إمساننسي ا   رننس قاطعسا   مجرد  اامر نتعلؽ

 تيدند ال انوفا ر ـ أف طرن س يعا   جزا نس  موجب معاننر  ا   و تعونضاأو أداء شجز

 1.ميددة

اله س الجزا نس إن للتعونض اللاص  الو اة وهو رأس   L . Andelولـ نعطا ااعتاذ  

س ان ا تعونضات تعاهـ  ا ج ر ا الذا ن نجوز  ن  اليلوؿا أما ال اقا  العسماؿ الو اة

 2ااضرار.

                                                                                                                                                         

شلإ ال رار قول   عد سمنر مف الترددا انت إ اامر  ميسمس الن ض إلإ ال  وؿا  ا قرار  j .landel ااعتاذ  مف تعلن ات و 
مناور  ا الت رنر العنواا  مف  التعونضات النومنس شف المرض و أداءات العجزا يتإ و لو سانت ميددة  هورة معت لس 

 30و  5-29ميددة عل اا تلوؿ اليؽ  ا الرجوع اليلولػػػػػا   التيدند ال انونا ا أا   المواد شف الضررا ت عا لعناهر 
شف دشاو  رجوع اا نار الدا عنف )ن ضا الور س المدننس  الماننس ا  1985جونلنس  05المؤرخ  ػ  677-85مف ال انوف رقـ 

ا 830ا ص 2007لمجلس العامس ل انوف التممننات ا ا213ا رقـ 2ا النارة المدننس 06.16084ا رقـ 2007جونلنس  12
ا 2ا النارة المدننس 06.19744ا رقـ 2007نو م ر  8(  ؛ ن ض الور س المدننس الماننسا   l. mayauxمذسرة ؿ. مانػػػػػػػػػػو )

 (.245رقـ 
1

 -- Revue generale du droit des assurances R .G.D.A , op, p 359 
2

 - cass , 2 em civ, 12 juill, 2007 , n 06-16084 , bull, civ , n213 , RGDA , 2012 ,op ,  p359  
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 منا المارع المؤمف مف اليلوؿ  ا ال انوف الجزائرا ولذلؾ  ا مجاؿ ماسلس اليلوؿ       

ا و ا ن س الوقت أشطإ للمؤمف ل  هرايس يؽ الجما  نف  ا تممنف ااالاص  ن ائنا

المتعل س  تممننات  61المادة  تعونض التممنف وتعونض الونر المع ب للضرر  نهت

  :  شلإ ما نلا ااالاص

 ياؿا ال ناـ  دشو  رجوع ضد الونر المعؤولنف شف اليادث.  ما))" ن نيؽ للمؤمفا 

نمسف جما التعونض الذا نتوجب شلإ الونر المعؤوؿ د ع  للمؤمف ل  أو لذوا ي وق     

 تممنف ااالاص"(( ما الم الت المستت س  ا

نترؾ أا مجاؿ ا إذ لـ  تمهطليانتيظ مف النص هرايس المارع الجزائرا ودقس       

ا المتعل س  تممنف 38للاؾ  ا مد  اشت ار النص مف النظاـ العاـ شسس نص المادة 

  ول   المهطل   وضو    ناا ااضرار والتا تدؿ هنوت ا شلإ أن ا لنعت مف النظاـ العاـ

لو لـ ندقؽ اامر ا ان  منا ن ائا مف أا رجوع ا أا بمم حاؿ" الرعكعن نيؽ للمؤمف "

لترؾ المجاؿ للمؤمف  اليلوؿ  طرؽ ألر  إما  ارط ميضموف  ا ش د التممنف ونعت ر هنا 

 إن أو تنازؿ شف الدشاو ا ايوالس يؽ ت در ي وؽ المؤمف ل ا أو شف طرنؽ يلوؿ ات اقا

انونا أو ات اقاا ويعنا  عؿ المارع أف الهين  هو منا الرجوع ن ائنا ولنس   ط اليلوؿ ق

  نسوف  اطت.  61ا و التالا أا ات اؽ ن ا لتؼ المادة الجزائرا شندما دقؽ الع ارة

                                                                                                                                                         

ونر  ااعتاذ ننداؿا أن  ر ـ ذلؾ   ن  شند تعونض ضينس ما مف ق ؿ هندوؽ ضماف ضيانا ااشماؿ اإلرها نس  ت 
نعتطنا المؤمف الرجوعا يتإ  ا  رجوع شلن   ع ب دورر اإليتناطاا و ا اليالس العادنس   ا ممؿ هذا النوع مف اآلداءات

 . ناب  ند  ا ش د تممنن ـ ني ظ ل ـ يؽ اليلوؿا اف ممؿ هذا الرجوع قانونا  ال انوف نعطن ـ ه س الونر الدا ا
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جما اللمؤمف ل  المضرور  ا تممنف ااالاص ل أجازت 61و ا ال  رة الماننس مف المادة    

شف  عؿ ضار عواء أسانت معؤولنس  نف م لت التممنف وتعونض المعؤولنس المدننس 

 نف التعونض والتممنفا  دوف ع ؼ ميدود  معؤولنس ش دنسا ونسوف هذا الجما ت هنرنس( أو)

 إلتنتزاـ  التعونضا ون نتضمف الجما لن تؤمر شلإ ان ااالاصاف ط نعس تممننات 

 الم دأ الذا ن ضا  يظر أف نجما الالص  نف م الت ت وؽ تعونض ما لي   مف ضرر ا 

 ار الذا ن وـ شلن  هذا اليظر هو أف تسوف لسؿ الم الت جمنعا ه س التعونض اف انشت

 .وهذا ن ننط ؽ  ا يالس اجتماع م لت التممنف ما التعونض

تامنف ااالاص هو تممنف جزا ا ولنس  مر  افولذلؾ ن نعد المؤمف ل  مي        

إف ااء اعتعمؿ المؤمف   ينث تعونضاا ولسف نتيظ ال  رة الماننس جاءت  هنوس جوازنسا

ي    ا مطال س الونر مع ب الضرر واف ااء امتنا شف ذلؾا وهذا قد نؤدا إلإ  رضنس ل  

منا شلن  الرجوع سذلؾا  ي ذا لو  رض المارع شلإ إ تت الونر مف المياع سا  المؤمف ني 

 المؤمف ل  أو ذوا ي وق  مياع س الونر يتإ ن ن لت مف المتا عس وهذا نلدـ مهليس

 ع ب انطتقا مف م دأ ي ظ مهال  المؤمف ل  و  المؤمف ل  ونلدـ مهليس النظاـ العاـا أو

ضع   أماـ المؤمف ن ترح  رض هذا اامر شؿ المؤمف وهو متا عس الونر مع ب الضرر 

 وتيهنؿ تلؾ التعونضات لمهليس المؤمف ل  أو ذوا ي وق .

مف وجود اله س الجزا نس لسمنر مف  ـ ا  ال رو انجتماشاولسف  ا ما نلص الضماف      

التعونضات إن أننا نوا ؽ شلإ يلوؿ هندوؽ الضماف انجتماشا  ا سمنر مف التعونضات 
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المتعلؽ  المنازشات الضماف انجتماشاا وهذا لضماف متئس  08-08شلإ ضوء ال انوف 

اشنس التا ل ذا الهندوؽ وممل  هنادنؽ التعونض انيتناطنس االر  نظرا للم مس انجتم

 1ت ـو   اا وهذا هو توج  سمنر مف ال واننف الم ارنس.

مما ع ؽ نتجلإ لنا مد  وجود توازف ش دا  ا تممنف ااالاص لاهس  ا           

ؿ تعع ا ضد مهليس المؤمف ل ا  لف نعتطنا المؤمف اإل ادة شلإ قضنس اليلوؿ التا تاسو 

  ا الع د متوازنا ميمنا مف أا التتؿا ني  مما ايعاب المؤمف ل   انلت اؼ يوؿ يؽ الرجوع

نجد  ا تممنف ااالاص أف اندلار نلعب دور م ـ جداا نجعؿ المؤمف إضا س إلإ ذلؾ  

ن ر ال انوف  يؽ ارسس التامنفا إذ ل  نتملؾ ي وؽ  ا انيتناطا اليعا ا الذا تينائ  

ا وسذلؾ تل نض التممنف 90المؤمف ل   ا الته نسا وتعجنؿ د عس شلإ اليعابا المادة 

ا ونيؽ للمؤمف ل  سذلؾ رهف ومن س التممنف  ما تتضمن  مف ايتناطا يعا ا 85المادة 

 2لدائف مرت ف. 

والتا أقرها   ا تممنف ااالاصا ل ليمانس رضا المؤمف سذلؾ ومف ااعالنب اليدنمس       

تراجا شف الع د واعترداد ااقعاطا ينث أشطإ المارع ال يؽ المارع   ا تعدنتت  االنرةا

مسرر مف قانوف التامنف للمؤمف ل  التراجا شف الع د  رعالس مضمونس  90 ا المادة 

نوـ مف د ا ال عط ااوؿا ونجب  ا هذر اليالس شلإ المؤمف إشادة  30 انعتتـ لتؿ 
                                                 

 وهذا هو توج  الدوؿ ااورو نس ممؿ  رنعا و لجنسا   ا هذر االنرة هدر يسـ ميسمس الن ض التالا : - 1
- )l assurance collective contre les accidente, couverture suivant le engagement effective contracté par 

l assureur, soit ue assurance de sommes nne donnant pas lieu en cas de paiement dela somme assurée, 

a un recours subrogatoire de l assureur contre le tiers responsabble, soit ue assuranse indemnitaire 

donnant lieu a semblable recours(, José Fernanndez, op, p 207 
 36ا وقد  ننا ذلؾ عا  ا انظر ااطرويس ص 1498ش د الرزاؽ العن وراا ش ود الوررا مرجا عا ؽا ص  - 2
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لمد وع  عد لهـ مهارنؼ الع دا ما إلزامنس تيمؿ المؤمف ادائ  لتؿ تلؾ ال عط ا

 اآلجاؿ.

منا ا ن ضا مف لتل ا المؤمف ل  شلإ اليظ  ها الي وؽ العا  س و ا االنر نجد أف     

وانيتماؿ ونضمف انعت ادة مف ااقعاط المد وشسا وهذا وضا قانونا متمنز سمنرا شف 

 1 الذا نظ ر  ن  انعداـ للتوازف الع دا.ضرار المتعاقد  ا تممنف اا

 
 
 
 

  الخػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػمػػػػػة
أه   التيرنر اايادا الجانب للع ود النموذجنس النـو ضرورة  ا المعامتت اليدنمسا  -

سما أن  قد نسوف لتهس ل رة  ننس وقانوننسا ور ما ل رة شملنس ذات عوا ؽا و التالا   ف 
وضا هذر الع ود ل  أهمنت  مف جانب تو نر الوقت  ا إشداد الع د  ا ظؿ التطورات 

تتعـ  العرشس والو رةا وعد ال هور التارنعا شف يؿ الماستت  اليدنمس التا أضيت
ال انوننس المتعل س  الع ودا سما ل  أنضا أهمنت  مف ينث تويند الاروط الموضوشنسا إن أن  
سمنر مف ال    ياوؿ اشت ار هذا التعلط اايادا تعع ا  ا اعتعماؿ اليؽا واتج  قعـ آلر 

تعا التدلؿ التارنعا شلإ م دأ علطاف اإلرادة  ارضا قنود اإلإ اشت ارر علطس واقاا ولذلؾ 
أف التطورات اليالنس تعنطر شلن ا  إلإف ساف هذا التدلؿ لـ نعتطا إن اؼ الم دأا ا  متزاندةا و 

التدلؿ التارنعاا وما شلإ المتعاقدنف عو   اد التزامات نيدد مضمون ولو ش ود منظمسا تي 
 .  ا ـالموا  س شلن اا وانلتزا
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ارخ لللروج مف مماؿ ه االنرعد هذا ا  ني ا ونظ ر جلنا هذا التوج   ا ش ود التممنف - 
ا إذ تدلؿ المارع الجزائرا  ا مجاؿ التممنف واضعا قنودا تارنعنس نهؿ م دأ يرنس التعاقد

يد نامة العتقس ال انوننس دوف تدلؿ إرادة  إلإ ن ا التدرج  ا اإلج ار ال انونا شلإ التعاقدا 
ممؿ  ا نفا  نملا المارع إرادت  شلإ ااطراؼ  ا إتماـ الع د ونج رهـ شلإ التعاقدالطر 

ا 878-98ـ قالتممنف اإللزاما شلإ المعؤولنس المدننس الناتجس شف يوادث المرور قانوف ر 
 سس جزائرنس وايدة ها ارسس عاجنسس.والذا تن رد    ار  876-98وتممنف الهادرات رقـ 

 شف الاروط التعع نس و التوازف  ا ش د التممنف   دؼ  ومف لتؿ  يمنا المعمؽ
الوهوؿ إلإ مد  جواز ااتراط المؤمف اليلوؿ ضد الونر المعؤوؿ شف الضرر توهلنا إلإ 

 النتائؤ التالنس:
 
ـو  ميتو  ش د التممنفا ولـ نتعاقد وهو شلإ  ننس تامس  وجدنا شملنا - أف المؤمف ل   نر ميل

نا إرادة المؤمف المن ردةا ولـ نيعاهـ  ا تيرنرر  مسمر مف مجرد   مضمون  الذا ساف مف هي
ا إن  الموا  س شلن   اروط ا أو شدـ الموا  سا اا ون نملؾ  ن  ممارعس يؽ الت اوضتوقن

و ا أ لب اليانت قد نسوف مج را شلإ الموا  سا إما  ع ب ايتناج  الادند للتممنفا أو 
ذر الوضعنس تؤدا ن ميالس إلإ انلتتؿ  ا التوازف إج ارنس ال انوف   جراء التممنفا ه

الع دا  نف طر ا التممنفا إذ أف التيرنر اايادا الجانبا مف طرؼ المؤمف نؤدا إلإ 
إذشاف المؤمف ل  الطرؼ الضعنؼا  ينث أف رضار ظاهرا   طا اف  ا التممنف اروط 

نؿ  إلإ ومائؽ ومير  ات مف شامس نموذجنس ن نطلا شلن اا إضا س إلإ وجود اروط تيي 
الم روض اطتع المؤمف ل  شلن ا ق ؿ التوقناا هذا ما االذ  عنف انشت ار طرن س وسن نس 
هنا س نهوص ش د التممنف والتا توضا مف ق ؿ ملتهنف ول راء  ا المجاؿ  طرن س 

وجود اروط تعع نس  رض ا المؤمف  سنض امضس و هنا س هع سا مما نزند مف  ر 
 .لهالي 

 
إلإ ش د نمطا نموذجا   ؿ تيوؿ ا ع د التممنف يالنا ن نتهؼ   ط  اإلذشاف ولذلؾ -

ن ص مف ا تيي وؽ مهالي  وتي ت ضنلنس لهال  المؤمف اتمط وع مع  ا نيوا شلإ م نز 
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الوضعنس أش ائ ا و ا ن س الوقت تيلوا ي وؽ المؤمف ل ا أو تزند  ا أش ائ ا و التالا   ف 
 . ا شدـ ال درة شلإ الت اوض أو شلإ معر س الت اهنؿ الدوننس للمؤمف ل  نجدها

 
مف لتؿ المادة ت نإ المارع الجزائرا التوج  اليدنث لإلذشاف لمعالجس أمار اإلذشافا  -
المتعلؽ  ال واشد المط  س شلإ  02-04مف قانوف  3/4مف ال انوف المدناا والمادة  70

ـ شلإ اروط م ررة مع  ا مف ق ؿ الممارعات التجارنسا  ينث اشت ر أف اإلذشاف ن و 
الموجب ن ت  ؿ المناقاس والتعدنؿا إن أف ال رؽ الذا أيدم  المارع  نف ال انوف المدنا 

مف « ميرر مع  ا»هو أن  شروؼ  ا هذا االنر اإلذشاف  من  ات اؽ  04-02وقانوف 
تالا المارع الموجب موضوش   نا علعس أو تمدنس لدمس ن نمسف للموجب ل  مناقات ا و ال

ر مع  ا» رسز شلإ اإلذشاف المستوب  دلنؿ اعتعمال  ش ارة  ما أن  مف الممسف تهور « يير 
ونوشز « اروط م ررة مع  ا»ش ود إذشاف ا ونس مملما اتج  إلن  ال انوف المدنا شندما قاؿ 

س  ال ترة هذا اامر ننتاار الع ود النموذجنس المستو س وسمرت ا  ا ملتلؼ نوايا اليناة م ارن
الماضنس التا هدر  ن ا ال انوف المدناا وأما ذسر المارع ل نا العلا دوف التطرؽ للع ود 

نما ذسر المارع ش د ال نا سمماؿ لانوع هذا الع د وانتاارر.  االر ا ن نعدور ع وا وا 
 
قانوف مدناا  622و نما نلص مسا يس الاروط التعع نس  ا ش د التممنف نر  أف النص  -
ت ر قائمس عوداء مف الاروط التعع نس التا يددها المارعا و التالا ن نوجد علطس ت دنرنس نيع

لل اضا شلن ا   ا  اطلس  يسـ ال انوفا وهذر قائمس تا   ن س قائمس الاروط الواردة  ا 
ال اضا شلإ الميدد لل نود التعع نسا  تيعت ر قائمس عوداء سذلؾا تيج ر  06/306المرعـو 

التعع نس الواردة  ن ا  ارط أف تؤدا إلإ إلتؿ دلؿ إل طاؿ ملتلؼ الاروط ورة التضر 
 واض   نف انلتزامات وي وؽ المتعاقدنفا نعنا يسـ ال اضا هنا سااؼ   ا  اطلس قانوناا

 نعت رها قائمس رمادنسا  ع ب  04-02مف ال انوف  29وأما اروط النموذجنس  ا المادة 
ها قائمس  نر يهرنس  الا هذر ال ائـ االنرةو التعداد الاروطا ش ارة "نعنما" الواردة ق ؿ ت

 .إراادنس لل اضا شلن  ايتراـ م دأ الوجاهنس  امن ا
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 07-95ي ذا لو ندرج ا المارع  ا قانوف التممنفا رقـ  622إن أننا و لهوص المادة  -
والذا نجما سؿ النهوص المتعل س  التممنفا  عدما ساف هذا الع د منضما  1995الهادر 

موادا و التالا نرجو  7 نهوص توجد  ا ال انوف المدناا يذؼ أ ل  ا من  ولـ ن  إ إن 
 المواد إلإ قانوف التممنف لت ادا تاتنت اايساـ.مف المارع تيونؿ هذر 

 
ت نإ مارع التممنف اروط اسلنس شدندة تيع ور شف تدلؿ المارع  ا مضموف التممنف  -

ااترط   واشد آمرة مف النظاـ العاـ اليدنثا ن دؼ مف لتل ا ليمانس المؤمف ل ا ولذلؾ 
 تممنفوهذا يمانس للمؤمف ل  مف ش ود ؽ تمميف،  7المادة  ستا س الع د  يروؼ واضيسا
رة  نر واضيسا ينث تلت ا شلإ ط اشت ا  يروؼ هون تممنفنموذجنس درجت ارسات ال

أير  ا الهونرة  سمرة نعل ا وتداول اا وي ذا لو أضاؼ المارع ستا س الع د سمنر مف 
لذا هو وهنا ت   ع ارات واضيسا و اللوس العر نسا ونيف نعتورب انعداـ هذا الارطا ا
نجدا  تأ ضؿ طرن س ليمانس المؤمف ل ا وتاجنع  شلإ انطتع شلإ ي وق  والتزامات ا  

 .واضيس و ارزة  ا ينف ترد  لوس  نر اللوس الوطننس أيرؼن عا ااتراط 
 
توهلنا مف لتؿ دراعس م  وـ انلتتؿ  ا التوازف الع دا إلإ أن  نعنا التسونف  نر  - 

المتناعؽ  ا مضموف الع دا وقد ننتؤ هذا الللؿ إما شف ارط  نر متوازف  رض  المتعاقد 
ما نهنب الع د  سامل ا  تظ ر المجموشس  ااقو   ا الع دا نهنب جزء مف الع دا وا 

عادؿ  نف ااداءاتا ون نس ا نستااؼ الللؿ مراق س انلتزامات التعاقدنس  ن ا شنب ت
و معنإ آلر أف  والي وؽ المت ادلسا  ؿ نجب النظر إلإ تناع  ا وتعادل ا وت ا ل ا وقنمت اا

ف ن نسوف لاضعا نلتزامات تسوف هناؾ معادلس  نف ما نعطن  المتعاقد وما نيهؿ شلن ا وأ
   ا إطار انقتهاد اإلجمالا للع د.ؽ المتعاقد مع  متسا ئس ما ما ن ا شلإ شات نر 

منا شلإ المارع الجزائرا شندما لـ ن  هر انشتراؼ  ارط ما ان  تعع ا  ضرورة ني لذلؾ و  -
نما نعتطنا ال اضا استااؼ تععؼ الارط لويدر ولو مف  نر  ر ط  ما الاروط االر ا وا 

 ارنس نظرا لعدـ التجانس  نف ي وؽ تجمنع  ما الاروط االر ا ان  مف الهعب إنجاد م
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والتزامات الع دا وت  ننـ انلتتؿ  نف ارطنف أو شدة اروط ن ترض وجود قاعـ ماترؾ 
  نن ا.

 
دات يد  إف المارع الجزائرا  ا توضني  لمعنار انلتتؿ الظاهر اعتونإ شف  عض المي  -

ال ضاء الجزائرا نيوز ل رة قدنمس ل رنعاا وهذا   رض أف ا التا أوردها  قانوف انعت تؾ
اإلذشاف  ا ال انوف المدنا المادة جدا  ا طرؽ ت دنر الارط التعع اا مف لتؿ نظرنس 

وهذر مرونس متمنزة  ا التارنا  «العدالس»ا  ينث تـ وضا مؤار جد واعا وهو 110
  لل اضا روط التعاقد السمنرة التطور والمع دةا مما نتنالجزائرا م مس جدا للنظر  ا ا

جد متوا  س  02-04مف تارنا  3/5  ف المادة  لذلؾالاروط التعع نس يالس  يالسا و  ت دنر
مدنا وستهما نسمؿ ال عضا سما نمسف يتإ انعتعانس  معاننر ت عنر الع د  110ما المادة 

ادة والعرؼ الجارا الم "انلتزاـ  التعاوف" ضرورة تو ر اامانس والم سو و ها ط نعس التعامؿا 
112. 
مف يعنات اشتماد المعنار المرف أن  نترؾ لل اضا إمساننس شتج سؿ نجد و التالا  -  

يالس تععؼ شلإ يدةا وأن  نتناعب ما الط نعس الميرس  س للتوازف الع داا إن أف ماسلس 
نعنا إف لـ ننازع  س جوازنس للتدلؿ ويسم  هنا منائاتعطا لل اضا علطا 110المادة 

-04ا ارط تممننا تعع ا جاز لل اضا التدلؿا   ف لـ نتدلؿ نعود لل انوف المعت لؾ  
هدر يسما مدننا ني نف مد  وجود النظاـ الذا ور ـ تيدندر لمعنار الارط التعع اا لـ ني  02

العاـ وضرورة يمانس الطرؼ الضعنؼ  وجوب  طتف الارط التعع اا إذ لـ نهرح المارع 
نما است إ   نراد  ا وف انقتهادا الميتع ب  ا التععؼجزاء  رامس شلإ الع اإل طاؿ وا 
 واست إ   نجاد معنار للتععؼ.

و نما نلص يمانس المؤمف ل  مف لتؿ ملتلؼ قواننف يمانس المعت لؾ   ننا نر  أن   - 
عا للمعت لؾ مف أجؿ يمانس هذر  ئس الم نننف الونر مف الضرورا تط نؽ الم  وـ المو 

ا اف ش د التممنف مف أسمر الع ود اليدنمس تع ندا وتاا سا وهو فملتهنف  ا مجاؿ التممن
مف الع ود النموذجنس أو النمطنسا التا نذشف ل ا سؿ الص م ما سانت ل رت  وم ننت ا 
وهو مجاؿ لهب للاروط التعع نسا سما أف التتؿ التوازف المعر ا جلاة  ا مجاؿ التممنف 
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ث ولو شدو المتعاقد م نناا إن أف ن ص ل رت   لـ ن  إ مجرد شدـ تسا ؤ اقتهاداا  ين
ومعر ت  وادة ايتناج  للتممنف إما التنارا أو ج را تجعؿ هذا االنر  ا موقا ضعؼا أماـ 
ارسات تممنف قونس تمتلؾ ا سات ضلمس ومنظمس  ا مجاؿ التوزنا والتعونؽا ول ا مف 

ت اهنؿا الاروط وانلتزامات اإلا ار الجاذب لتعت تؾا ما تجعؿ هذا االنر  نر واشا ل
 الم روضس شلن   عد التعاقد.

 
ولذلؾ نيعت ر المؤمف ل  الذا ني ـر ش د تممنف شلإ ينات  أو متجرر أو عنارت  الملههس  - 

معت لسا ونعت ند مف اليمانس  ا مواج س ال نود التعع نسا  الشخصا أك المينالتعتعماؿ 
نؤمف شلإ عنارت  أو ارست  مف اليمانس ان   ا  ت نمسف أف ن ها ط ن ا أو مدنر ارسس 

ج ؿ أا معت لؾ آلرا ورأننا أف المارع الجزائرا وع ا نطاؽ اليمانسا مداـ أف الميترؼ 
نظ ر أينانا  نر ملتص شند إ رام  لع د معنف ووجد  ا يالس إذشاف وقت إ راـ الع دا ما 

  نن  و نف المتعاقد اآللر.  ناب علطس ت اوضنس نتنجس شتقات ال و   نر المتسا ئس
 
ت نونا لنا مف لتؿ الدراعس أف المارع الجزائرا قد تمن ز  ا تنظنـ ملتلؼ أج زة مسا يس  -

الاروط التعع نس  ا الع ود إن أف الواقا العملاا نا د هعو ات  ا التط نؽا وأداء هذر 
 النع س للجنس الاروط ااج زة لم ام اا وسذا نوجد تملر س نر  ا تنهنب هذر ااج زةا  

التعع نس لـ نتـ تجعندهاا وأما لدور لجنس اإلاراؼ شلإ التممنف    ا دورها ت ننا ميضا 
م تمس أسمر شلإ مراق س متءة ارسات التممنفا وطرؽ تعرنا التعونضا وأما  النع س للع ود 

 ا دور لـ نر  تعم ا  ا موضوع التععؼ والاروط التعع نس وقضنس التوازف الع داا   
اللجنس إجرائا نتـ اشتماد الع ود م اارة  اشت ارها اروط مويدة ومملو س وجرت العادة أف 

 ا سمنر مف    ا ملتلؼ ارسات التممنفا ولـ نهؿ ليد اآلف إلإ ضرورة التدقنؽط   تي 
هذا ننعداـ تط ن ات قضائنس وسذا ضعؼ  اؿ ش ود التممنفنس  ا جي ضم  الاروط التعع نس المي 

ذشاف المؤمف ل  دوف م اوضس أو ن اشا  مه   هد   هو  هنئات يمانس المعت لؾا وا 
 اليهوؿ شلإ تعونض  ا وقت مع وؿ نظرا لتع د إجراءات التعونض وطول ا.
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  و تط نؽ المعاننر والميدودات العا  س شلإ اإلاسالنس الرئنعنس و هو يلوؿ المؤمف
 توهلنا إلإ ما نلا:  

ادها وتطور أر  شف مرونس دنا تيع ورم انوفق 261مف المادة  االنرةال  رة  وجدنا أف   -
 إلنرادال اب أماـ المارع   ت   ارز دعتج  مي س يلوؿ المؤمف المارع لنظرنس اليلوؿا  ظ ر

 جد لضروراتيلون مف نوع لاص وي   را  اشتي العلنـال انونا  ااعاس اليلوؿ ر ـ شدـ تو ر
ا النص  ن  شلإ اليلوؿ هو مجاؿ الو اء الضرور أ رز مجاؿ ساف مف و شملنسا 

 التعونضاتا   د تطورت منظومس التعونض   عؿ التطور العرنا لليناة وما نتؤ شن  مف 
مما س ضامننف اجتماشننف  ا  ظ رت هنئات وأالاص اشت روا واإلها اتسمرة اليوادث 

شلإ ما  للمدنف  التعونضا ينث أف دورهـ ااعاعا هو ضماف يهوؿ المضرورنف
المعؤوؿ يتإ ولو شجزت المعؤولنس المدننس شف ذلؾا لسف  تجارنعتي ون  مف تعونض 

ا   قرار يلوؿ هذر ال نئات "التممنف" ب الضررع   ضرورات النظاـ العاـ ت تضا مياع س مي 
 ميؿ المؤمف ل  المضرور للرجوع شلن .

 
أف الم هود  رجوع المؤمف "يلوؿ" هو: ععا ارسس التممنف  عد د ع ا  إلإوتوهلنا  -

رة للمؤمف ل  ضد  ش د التممنفا إلإ م اارةالتعونض  موجب  دشو  المعؤولنس المدننس المي رو
الونر الطرؼ المالث الميع وب لللطرا وهذا نعتردادر التعونضات المد وشس للمؤمف ل  

ئا  التعونضا ون نسوف هذا الرجوع إن  ا تممننات  اشت ار الونر المعؤوؿ مدنف ن ا
 ضرار  ع ب منزة اله س التعونضنساا
 
 ا مجاؿ يل ـ إلاسالنس وقوع اللطر مف الونر  شنفارو ومف لتؿ الدراعس نجد أف المي  -

الطرؼ المالثا التاروا إيتؿ المؤمف ميؿ المؤمف ل ا  عد الو اء  التعونضا و  در ما 
ا ونيعد  هذا اليؿ أقؿ اليلوؿ انت ادا  ا نظر ال   ا ان  نمنا إ تت د ع  للمؤمف ل 

المعؤوؿا ونمنا المؤمف ل  مف ألطار المضار س وتعم د إيداث اللطر مف اجؿ إمراء ات   ـ 
ضد  انيناز س نر للمارع تجار المؤمفا   المؤمف ل ا إن أننا ننت د هذا اليؿ ونجد  ن  

 امتنازاتن  نعطا المؤمننف أعاب شلن  أف هذا اليؿ ني ا  ينث ع دالمؤمف ل  الضعنؼ  ا ال
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 ت ع ب ان  نؤدا رجوش ـ شلإ الونر المعؤوؿ  مراءاإل ت م ا ؿا ونمني ـ نوشا مف 
أقعاط  إلإ إضا سم الت شلإ التا د عوها لنيهلوا  ذلؾ  التعونضاتلليهوؿ من  شلإ 

ا ومؤسد أف المؤمف تممنفالويند  ا د ع ـ لم لت العت ر الع ب والتا تي  ق ضوهاا التا تممنفال
مف عنتيمؿ الع ئ الن ائا  وشلإ أعاس ان  لف نرجا شلإ ايد وان  ه تممنفر قعط القد قدو 

 .للتعونض
 
اليلوؿ لهال  المؤمف جاء ر ما شف إرادة المؤمف ل   إقرار و التالا نعتنتؤ أف -

امات ش د التممنف قانوننا واقتهادناا  مف المضرورا ويمؿ مع  التتؿ واض   ا توازف التز 
 نر الم  وؿ من   ائدة اليلوؿ لالص أو إ دنن  الالهاا والو اء ما اليلوؿ تـ تنظنم  
لوانس عداد دنف مويد المهدر وال دؼا مما ناسؿ تنعنر شلإ المدنف ني ؽ مف لتل  

الونرا وهذا  نر مي ؽ   ترض  ن  د ا دنفالونر المو ا أ راض معننسا و التالا  اليلوؿ ني 
 النع س للمؤمف الذا  د ع  للتعونض نعدد دنن  اللاصا ومف مـ   ف التعلنـ ل   الرجوع 

لجوهرا  ا الع د وهو شلإ الونر نعترداد ما أدارا نتعارض تماما ما التزام  الرئنعا وا
عونضات  نجد م الت طائلس نيسـ   ا لهال  ارسات التممنف تعترد    ا ت ضماف اللطرا

ن ا ل  أقعاط ند ع ا المؤمف  انلتزاـمنيت ا للمؤمف ل ـ  موجب التزاـ قائـ  ا شات  اا هذا 
ل ـا  ا ينف أف هذا االنر  ال ا ما ن نؤمف  توطنس ساملسا   دؼ اليهوؿ شلإ قعط 
ميل وض وسذا إشماؿ م دأ التل نض النع ا سضرورة  رضت ا ت ننات التممنفا وهذا نزند  ا 

 ؿ التوازف.التت

أن   إتوهلنا إل جزائرنس مف لتؿ دراعتنا لطرن س إنراد اليلوؿ  ا نماذج ش ود تممنف -
ور ـ تنظنـ اليلوؿ مف ق ؿ المارع ومياولس يمانس المؤمف ل   ضمانات وقنودا إن أف ذلؾ 
لـ نمنا المؤمننف شملنا مف  رض عنطرة شلإ مهال  المؤمف ل ـا وت دندها وهذا لضعؼ 

مف ل ـا  ع ب شدـ ل رت ـا وسذا شدـ اننت ار لت اهنؿ اروط واعتمناءات اليلوؿا المؤ 
 نجد مؤمننف ن رضوف زنادة  ا ااقعاط شند وجود تنازؿ شف اليلوؿا وسذا  رض الرجوع 
شلإ مؤمف معؤولنس الونر شند وجود منا قانونا مف الرجوع شلإ هؤونء الونرا ووجدنا مف 

نود الرجوع التا وضع ا المارع ليمانس المؤمف ل ـ  لـ نورد قند المؤمننف مف انت ص مف ق
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ا ومن ـ مف ااترط الرجوع  سامؿ م لت التممنف ولنس   در أولونس المؤمف ل   ا الرجوع
ب إلتؿ واض  ع و ني  اسؿ تعع ا  الضررا ولذلؾ نجد أف إنراد ارط اليلوؿ   ذر الطرن س ني 

 ا س نرة للمؤمف ن نوجد ما ن ا ل  شند المؤمف ل ـ. التوازف الع داا   و ارط  نمن  مزان

ونتجلإ تععؼ ارط اليلوؿ  ا التممنف مف لتؿ الارط الجزائا الم ترف   ا والذا نلـز  -
ن  نعتطنا المؤمف انمتناع شف التعونض   ن  المؤمف  الميا ظس شلإ ي وق  تجار الونر وا 

لو لـ ناسؿ هذا ال عؿ لطما ونرد هذا سل  أو  عض    در ما أضاش  المؤمف ل    عل ا و 
ف الم روض اشت ار هذا ولذلؾ مالع وط  ا اروط ش د التممنف دوف تن ن  المؤمف ل  شلن  

مف قانوف مدناا  622/1نع ط   وة ال انوف لعدـ ورودر  اسؿ  ارزا المادة  الجزاء تعع ا
اف المؤمف ا نوف  و ارط ع وط م روض لضوش  إلإ اإلجراء الاسلا الذا ااترط  ال ا

ل  قد نعتمد سلنس شلإ التممنف و ني مؿ دشوار و إجراءات  ضد الونر الطرؼ المالث نضرا 
 لطوؿ إجراءات دشو  المعؤولنس المدننسا م ارنس  عرشس التممنف  ا التعونض.

الميدد للعناهر  06-306مف المرعـو  5و  ا ن س ال ضنس نجد أف مف  نود المادة  - 
المؤمف مف أداء التعونض  ال وؿ   ش اءااعاعنس للع ود تنط ؽ تماما شلإ الارط الجزائاا  

ا  ن  سمنر مف التععؼا وا  راغ عوء تن نذر نلتزام  عنط مف المؤمف ل  أو ل  ع ب  عؿ
 أيد المتعاقدنف تللا" 5 مف نماذج ال نود التعع نس ال اطلس  موجب مادة  للتممنف مف ميتوارا

شف معؤولنت   ه س من ردة  دوف تعونض المعت لؾ  ا يالس شدـ التن نذ السلا أو الجزئا 
ج ر المؤمف ل   د ا ااقعاط أف ني  "ا  مف  نر الم  وؿأو التن نذ  نر الهين  لواج ات 

س والت ند  ملتلؼ انلتزامات التا  رض ا المؤمفا  ا االنر والتزاـ اروط اآلماف والعتم
لع ب  عنط نتعلؽ  ونر لنعت ل  شتقس  ع د التممنفا نيـر المؤمف ل  الضعنؼ مف ي   

طرؼ المالث ن ندلؿ أ دا  ا الالونر   ا ينف أف الرئنعا  ا الع د وهو التعونضا
 .يعا ات المؤمف شند ت دنرر لألقعاط الواجب د ع ا

الميسمس  قضاةومف لتؿ تت عنا لتجت ادات ال ضائنس الهادرة  ا هذر اإلاسالنس نجد أف  -
لـ نعتر وا  ت دنـ ش د التممنف إلشطاء ه س الياؿ للمؤمفا  ؿ ااترطوا لمن  ه س  العلنا

اليلوؿ ت دنـ المؤمف ش د يلوؿ مستوبا نوض   ن  أن  د ا التعونض ويهؿ شلإ اليلوؿ 
ف  ا ش د ضمو ا و  ذا   ف ال ضاة لـ نعتر وا  ارط اليلوؿ المع ؽ المي ميؿ المؤمف ل 
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التممنفا مما نت نف ظاهرنا أف اليلوؿ  ا التممنف تيوؿ مف يلوؿ قانونا إلإ يلوؿ ات اقاا 
 امدن انوفق 264المادة  المتاا  س لست النوشنف اآلمارر ـ 

ن دؼ مف لتل  ال ضاة إلإ تي نؽ إج ار المؤمف  ت دنـ ش د اليلوؿا ولذلؾ نر  أف  -  
ا   د نتعاءؿ ال عض  ا أقرب اآلجاؿ شدة أهداؼ أهم اا ضماف ق ض المؤمف ل  لتعونض 

عتجدا و ا هذا نجنب  مف ال ضاة ن د وف  ذلؾ إلإ شف الورض مف ااتراط ش د يلوؿ مي 
تسملس  ضرورة تن ن  المؤمف ل   من  قد تنازؿ شف دشاون  لهال  المؤمفا و التالا  ما

 زايـ المؤمف ونعتو ا ي   ق ل .للضرر شلن  أف نعتعجؿ   اا يتإ ني 

ال ضاة لنس  رض ـ   ط هو اعتن اء المؤمف ل  لتعونض  ق ؿ إشماؿ المؤمف  نجد أفو   - 
لي    ا اليلوؿا اف هذا االنر قانونا نعتطنا ممارعس ي    ا اليلوؿ  مجرد إم ات قنام  
 التعونض المع ؽ للمؤمف ل ا وهو نعتطنا ت دنـ هذا اإلم ات و  ا لل واشد العامسا وهو ما 

هس هادرة مف المؤمف ل ا وقد ن دـ إم اتا ن ند أف المؤمف ل  قد ق ض نتـ شادة  ت دنـ ملال
انسا أو يوالس أو تـ التيونؿ إلإ يعا  ا سما نجوز اإلم ات  ال ننس وال رائف  ا المعائؿ 
التجارنسا  ؿ نرند ال ضاة  ااتراط ـ ت دنـ ش د اليلوؿا يمانس المؤمف ل  أسمر لت ادا 

المؤمف  ا ش د التامنفا   ذا لـ نوقا المؤمف ل  شلإ ش د الضوط واإلذشاف الذا نمارع  
لليلوؿ معت ؿا ن نف  ن  ق ض  للتعونض و موا  ت  شلإ يلوؿ المؤمفا   ف المؤمف لف 
نعتطنا الرجوعا سمف ال ضاة نرندوف إرجاع المؤمف ل   عضا مف يرنت  التعاقدنس المعلو سا 

وة مف ش د التممنف وهو ضماف عرنا وسامؿ لنيا ظ شلإ ي وق  ساملس ولني ؽ أهدا   المرج
لألضرار التا أهنب   اا وسذا منا المؤمف مف تلطا ي وؽ المؤمف ل  واإل ادة شلإ 

 يعا  .

و النع س لعتقس يلوؿ المؤمف  النظاـ العاـ اليدنث وجدنا أف اليلوؿ لنس  رضا شلإ  -
شلن ا إن أن  ن نمسف ل  المؤمف  ؿ هو يؽ لول  ل  ال انوف نعتطنا ت نندر أو النزوؿ 

ملال س اليدود ال انوننس التا وضع ا المارع وقررها لمهليس المؤمف ل ا وقد رأننا قهور 
ذلؾ شند دراعتنا لنماذج ش ود تممنفا اف اليلوؿ تيوؿ إلإ يوالس يؽ  ع ب ااتراط  

لـ  ن  المؤمف مع  ا  ا ش د التممنفا ور ـ ااتراط ال ضاة لع د يلوؿ جدند إن أن  قد ن نع
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ل ا مف المعاومس م ا ؿ التعونض ان  طرؼ ضعنؼ ومضرور جد ميتاج لتعونض شاجؿ 
 نج ر    ضررر.

ف  نو ل اا  الواج س تي  أمرا ش ارة شف واج س توطا اروط وقنود اليلوؿأف  ولذلؾ نر -
ليلوؿ أف اامر الل ا هو أف المارع  تارنع  ل إنف المارع نينط المؤمف ل   اليمانسا موس

سانت ق ؿ ت ننف اليلوؿ تضا ارطا  االنرةارسات التممنفا   ذر   إرادةت د وم و   د جعو 
نعم  ل ا  الرجوع شلإ الونر الطرؼ المالثا  لـ نسف أماـ المؤمف ل  الضعنؼ عو  

شلإ  تممنررارشنف ناقاوا مد  شدالس هذا الارط ومد  اإلذشاف والموا  سا  ي ذا لو أف المي 
لهال   أن امف لتل ا  روفن  ضوا طالطر نف ق ؿ أف ن ننور ونينطور  اماتالتز توازف 

 .المؤمف ل ا  ا ينف أف هذا اليلوؿ  رمت  هو ضد المؤمف ل  و ا  نر هالي 

تنازؿ المؤمف شف ي    ا ولذلؾ  ما أف اليلوؿ لنس مف النظاـ العاـ   ن   ا يالس  -
المؤمف قانونا  الرجوع "اعتمناء ااقارب ا أو شند منا رجوع اليلوؿ لهال  المؤمف ل 

ا أو مؤمن ا ون نعت ر هنا ميمر  شلإ هذا المعؤوؿ   ف المؤمف ل  عنرجا "ا38/2وااه ار 
اف دشو  المؤمف ل   ا الرجوع شلإ هذا االنر مازالت  اقنس  لـ نيؿ المؤمف ميل   ن اا 

هذر الدشو  مف يؽ المؤمف ل  وال ايث نوا ؽ  يؽ شلإ هذا التوج ا ان   ا ااهؿ إف 
دشو  رجوع أو انت اؿ  تونا عس مف الضرر الياهؿ    والذا تع ب  ن  الونرا وها لنع

ولـ ن ر المارع   مراء المضرور   ؿ دشو   عؿ ضار أهلنسا ومف يؽ المؤمف ل  ا تداءا
 .المؤمف ل   ا هذر انعتمناءات ولـ نمنا  نصا جواز جمع  لست التعونضنف

لهاي  ا  معؤولنس المدننسترؾ دشو  الهو أف تي   ضؿمف اا أن  عتنتؤ  ا االنرون  -
اف قواشد ت دنر  لمؤمف ل   لنعوض شما لي   مف ضرر تع ب  ن  المعؤوؿااوهو  ااهلا

 والضرر الجمالاا ت اقـ الضرراماسلس التعونض مف المعؤولنس ممؿ الضرر المعنوا و 
لـ نسف عو  ستعونض شف  تممنفاف م لت الو  لمؤمف ل اتنعدـ  ا العتقس  نف المؤمف وا

ا وسذا التزام   سؿ إجراءات العتمس والوقانس الم روضس د ع ا شمؿ شلإالتا  ااقعاط
   مهارنؼ ون  ات ألر ا وسذا ان  سمنرا سلو ا مما ني تممنف ا ش د ال ؾوالواج ات السمنرة سذل

ارسات  وسذلؾ االذ  عنف انشت ار أف  نر معاو لم دار الضررا تممنفما نسوف م لت ال
إلإ هامش  إضا سا عواء وقا اللطر   وة قاهرة أو مف الونرا تانيتمانلدن ا سؿ  تممنفال
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ا   ذر النتنجس نمسف أف ت رشا  ؿ هو نجنا أر ايا مف الع د   و التالا لـ نسف المؤمف مي ر 
لوبا ونمنا إ راغ ش د التممنف مف ميتوارا المتممؿ  ا تي نؽ نعند لع د التممنف التوازف المط

 ضماف سا ا لألضرار التا تهنب المؤمف ل .

ا  نف طر ا التممنف ا انلتزامات  تسا ؤمف المارع  رض  نلتمسومف أجؿ هذا التوازفا  -
الوقانس مف  إلإ ي ذا لو نتـ  رض التزامات م مس شلإ شاتؽ ارسات التممنف ت دؼ 

 ااالاصشلإ  وااضرارويمانس المؤمف ل ا   ذا هو أعمإ هدؼ لتوقا اللعائر  االطار
  ـت دنم  ارسات التممنف مجانا شلإوشلإ الدولسا و التالا شلإ المارع  رض التزاـ 

ت دنـ  رامؤ ويهص لتوشنس و ا االطارمف  واامفللدمات تلتص   ا  ا مجاؿ الوقانس 
مف المؤمف  الوقانس   جراءاتالجند  أوو ا يالس  انلتزاـ الهاـر  التا عنف ل او المؤمف ل  

نجب تاجنا المؤمف ل ـ ا و ولوتـ توننر الارسس شند تجدند الع د ااقعاطنجب تل نض  ل 
شلإ مجاننسا و ا مجاؿ التممنف شلإ العنارات نجب و مراق س لدمات هنانس  ـمني  

تي نز المؤمف ل  لـ مراق س ت ننس مجاننس ا سمف ت دتؤدا ن س الدور أفارسات التممنف 
اراس  يتإ ت دنـ  رنامؤ مراجعس ل واننف المرور والوقانس مف اليوادثا  وسذا  ا الوقانسا وا 
ا و  ذا ني ضإ ق  ارسات التممنف  ا منتجات اتعو   ذا ااماف الي ن ا ال المؤمف ل  ناعر

 شلإ الورر ال ايش  ا ش د التممنف.

مف قانوف  61وتوهلنا  لهوص اليلوؿ  ا تممننات ااالاص مف لتؿ المادة  -
التممنف التا تمنا المؤمف مف اليلوؿ ن ائنا  ا هذا النوع مف التممنف وتجنز الجما  نف 

 مد  وجود توازف نلتزامات طر ا التممنف  ا تممنف ااالاص إلإالتعونضات للمؤمف ل ا 
 ـ جداا نجعؿ المؤمف ل  نتملؾ ي وؽ  ا انيتناطا اليعا ا نلعب اندلار دور م إذ  ن 
تينائ  ارسس التامنفا ون ر ال انوف  يؽ المؤمف ل   ا الته نسا وتعجنؿ د عس شلإ الذا 

اليعابا وسذا يؽ تراجا شف الع د واعترداد ااقعاطا سل ا منا ا ن ضا مف لتل ا المؤمف 
 مف ااقعاط المد وشس.ف انعت ادة ل  شلإ اليظ وانيتماؿ ونضم

 لف نعتطنا المؤمف اإل ادة ورد  ه س آمرة   منا يلوؿ المؤمف سما ونجد أف النص -  
ل  إلإ يلوؿ ات اقاا اشلإ يعاب المؤمف ل   انلت اؼ يوؿ يؽ الرجوع   ا مما ني  سمف نيوو

لمؤمف ل  التا تعم  ل ال  رة الماننسنا أف نيظا ولسف الع د متوازنا ميمنا مف أا التتؿ
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إف ااء   ينث جاءت  هنوس جوازنسا  الجما  نف تعونض التممنف والمعؤولنس المدننسا
ي    ا مطال س الونر مع ب الضرر واف ااء امتنا شف ذلؾا وهذا قد ل  اعتعمؿ المؤمف 

منا شلن  الرجوع سذلؾا  ي ذا لو نؤدا إلإ  رضنس إ تت الونر مف المياع سا  المؤمف ني 
الونر يتإ ن ن لت مف المتا عس إ المؤمف ل  أو ذوا ي وق  الرجوع شؿ ل رض المارع ش

ننا نع د أمان س نرة شلإ تممنف وهذا نلدـ مهليس المؤمف ل  ونلدـ مهليس النظاـ العاـ ا وا 
المناودة  ا دولتنا يتإ نضمف اعت تلنس  اإلقتهادنس ااالاص  ا إطار التونرات

  المؤععات انقتهادنس  ا تو نر تعونض سامؿ اضرار شمال ا ولت اشدهـ يتإ نت اد
 شجز هندوؽ الضماف انجتماشا.

 
                                                                    

 
 
 

 الحمد هلل ربا العالميف                                                                  
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 ع: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعػػػػػػػػػػػػػالمالمصادر ك مة ػػػػػػػػػػػػػػقا 
 أكال: المؤلفات بالممة العربية

 :المؤلفات العامة   أ

منهور ال اضا انلتزامات (ا ترجمس  –ال انوف المدنا )الموج ات  ،آالف بينابنت -

 .2004 نروت ل نافا  1للدراعاتا ط المؤععس العلمنس

دراعس تيلنلنس لت دنر  ا تعونض الضرر  ا المعؤولنس المدننساإبراىيـ الدسكقا أبك الميؿ -

 . 1995التعونضا مط وشات جامعس السونتا 

 مؤععس والمضرورا المعؤوؿ  سرتا شلإ التممنف نظـ تممنر  مراف، السيد محمد السيد -

 .1990 مهر للنارا الجامعنس الم ا س

ال انوف المدنا ال رنعاا   كساييو ىنرم، باسكاؿ غيكمار، ،عكرج ييديكر أليكس مارتاف، -

 .2009دالوز للنارا  ا دار1ادوارد شندا  انر  نتناا ط  ترجمس

ا 2أيساـ انلتزاـ  ا ال انوف المدنا الجزائرا ا دار هومس للنارا ط  بمحاج العربا، -

2015 

التممنف اإللزاما شلإ يوادث العنارات النهوص ال انوننس والتنظنمنس  بمخ ر مخمكؼ، -

 .2004ما انجت ادات ال ضائنسا دار ال د  للنارا الجزائرا 

المطوؿ  ا ال انوف المدنا ا تسونف الع د ا ترجمس منهور ال اضاا  عاؾ غيستاف، -

 .2008ل ناف ا ا 2المؤععس الجامعنس للدراعات والنار والتوزناا ط 
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المطوؿ  ا ارح ال انوف المدنا ال رنعاا ترجمس إ راهنـ امس الدنفا  عنفيؼ يينا، -

 .2011ل نافا  ا المؤععس الجامعنس للنارا1ط

الع ود  -إلنجارا–الم انضس -ارح أيساـ ال انوف المدنا: ال نا رم اف أبك السعكد، -

اة التممنف  . 2010 ا نروت ل ناف ا1ط امناورات اليل ا الي وقنس االمعم 

ا دار الو اء ال انوننسا اإلعسندرنسا 1أيساـ انلتزاـ واإلم اتا طسمير  بد السيد تناغك،  -

2009. 

 2008ا دار سلنؾ للنارا الجزائرا 1التممنف والمعؤولنس المدننسا طسعيد مقدـ ،  -

 2000ال اهرةا عنس أيساـ انلتزاـ واإلم اتا  دوف دار نارا سعيد سعد  بد السالـ،   -

الوعنط  ا ارح ال انوف المدنا  الجدندا نظرنس انلتزاـ  وجا   بد الرزاؽ السنيكرم، -

  .2000ا ل نافا  3ا ط 1ا ج هاـا مناورات اليل ا الي وقنس

مهادر انلتزاـ االع دا مناورات اليل ا نظرنس التزاـ ا  بد الرزاؽ أحمد السنيكرم، -

    2011الي وقنس للنارا  نروتا

س انلتزاـ أيساـ انلتزاـ  وج  شاـا أيساـ ااوهاؼ نظرن بد الرزاؽ أحمد السنيكرم، -

 2011ا ل نافا  3واليووالسا اليل ا الي وقنس للنارا ط

ا أيساـ 2ال انوف المدنا المهرا ا جالنظرنس العامس لتلتزامات  ا كم، ا بد المنعـ البدر  -

 .انلتزاـا مست س عند ش د اهلل للنارا  دوف عنس نار

 .2010ا الجزائر نظرنس العامس للع دا مو ـ للناراانلتزامات ال ما يياللا،  -
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 2010ا دار مو ـ للنارا  2ال عؿ المعتيؽ للتعونض  ج ما يياللا، االلتزامات ،  -

دراعات  ا المعؤولنس المدننس  ا ال انوف المدنا الجزائراا دنواف  ما  ما سميماف،  -

 1994المط وشاتا الجزائرا 

ضمانات ي وؽ المؤمف ل ـ لد  ارسات التممنفا دار الن ضس  يايز أحمد  بد الرحماف، -

 .2006العر نس للنارا مهر ا 

ش د اإلذشاف  ا ال انوف المدنا الجزائراا المؤععس الوطننس  لعشب محفكظ بف حامد، -

 .1990ا للستابا الجزائر

ا  مناورات اليل ا 6ال انوف المدناا الجزء ااوؿ الع دا ط عس   مصطفى العكعا، -

 2016الي وقنس ا ل نافا 

 دوف  مؤععس الم ا س للنارا ت دنر التعونض  نف اللطم والضررا محمد إبراىيـ الدسكقا، -

 عنس نارا

 ا نظرنس الضماف أو أيساـ المعؤولنس المدننس والجنائنس   ا ال    اإلعتمااكىبة الزحيما -

 2008دار ال سرا دماؽا 

ا مناورات اليل اا 1الرقا س ال ضائنس شلإ ش ود اإلذشافا ط ىانية محمد  ما يقيو، -

 .2014ل نافا 

 ب  المؤلفات المتخص صة:
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 منااة ا1ط الرجوعا لدشو  والعملا ال انونا التنظنـ الرجوع دشو  المنعا، إبراىيـ -

 . 2001 مهرا المعارؼا

 مهرا للنارا العر نس الن ضس دار للمؤمفا ال انونا اليلوؿ ماستت السيد، عابر أشرؼ -

 2007  

 دوف  –دراعس م ارنس  -ضاءاأيساـ التممنف  ا ال انوف وال  شرؼ الديف، أحمد -

 .1987 اال اهرةاناار

 2011 مهرا ا العر نس الن ضس دار ا الع ود  ا التعع نس الاروط ، سميـ سعد أيمف -

يساـ العامس ط  ا ل انوف ا اا1التامنف  ا ال انوف الجزائراا ج، إبراىيـ أبك النعا -

 1985ا دنواف المط وشات الجامعنسا الجزائرا 2اطالتامنف

اليالا ويسم ا ش ود التممنف وش ود ضماف انعتممار )واقع ا  أحمد السعيد شرؼ الديف، -

 1986ا دوف ناار الارشا(ا

 اليدنمسا التممنف ش ود  عض تسننؼ شلإ اندلارا الطا ا أمر معاىد، الحسف أبك أسامة

 .1999 مهرا ال انوننسا الستب دار

دار الم ا سا  -نظاـ التممنف االتممنف  ا التط نؽ وال انوف وال ضاء بياء بييج شكرم، -

 2007ا ااردف 1ا ط2الجزء

 1ط ال جرا دار ا(م ارنس دراعس) الع ود  ا التعع نس الاروط مسا يس محمد، بكدالا -

 .2007ا ال اهرة
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 ا مهر ال انوننسا الستب دار وأعع ا وأيسام  التامنف اهلل،  بد صالح محمد باسـ -

2011 

دراعس م ارنس  نف ال انوننف المهرا   –التممنف و  ا لل انوف السونتا  عالؿ محمد إبراىيـ، -

 1989مط وشات جامعس السونت ا –وال رنعا 

 مهرا  مهرا المعارؼ دار وال انوننسا التممنننس الناينس مف التامنف ش ود الحكيـ، عماؿ -

1965. 

 دار الع دا اروط شلإ المتعاقدنف  نف التسا ؤ شدـ أمر عميعا، الباسط  بد حسف -

 .1996 ال اهرةا العر نسا الن ضس

 ش د  ا دراعس – د ع  شلإ المترت س المؤمف وي وؽ التعونض م لت ت دنر مصطفى، خميؿ -

 .2001ا 1ط ا للنار اليامد دار ا التممنف

 ا1ط  نروتا للستابا اليدنمس المؤع عس – م ارنس دراعس– الع د تهين  مكا، يرج ريما -

2011 

 شلإ وامرر ل  المؤمف تعونض مف المؤمف إش اء ضوا ط و أيساـ خ رة، محمد زكرياء -

 .  2015 ااردفا للنارا الن وت دار ا1ط التممنفا ش د

 مهر العر نسا الن ضس دار اليادثا شف المعؤوؿ الونر شلإ المؤمف رجوع عبر، سعيد -

1993 
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 ا1دار العواهـ المتيدة اط االتممنف وأيسام  سميماف بف إبراىيـ بف ثنياف، -

 .1993ال ناف

التوازف الع داا  ا نطاؽ ش ود اإلذشافا دار الن ضس العر نسا  سعيد  بد السالـ، -

 .1998مهرا 

 شف المعؤوؿ الونر شلإ الرجوع  ا ال را المؤمف يؽ مد  حمكد، المرسا العزيز  بد-

 .1998 العر نسا الن ضس دار ا«م ارنس دراعس» من ا المؤمف اليادث

 .2008 اأهوؿ ش د التممنفا منامة المعارؼ ا مهر  صاـ أنكر سميـ، -

ش ود الورر وش د  –ند الوعنط  ا ارح ال انوف المدنا الجد  بد الرزاؽ أحمد السنيكرم، -

 .2011 ا( ا نروت3( ط)7مناورات اليل ا الي وقنس ا الجزء )ا التػممنف

أيساـ ش د التامنفا دار الستب ال انوننس للنارا مهر ا   ابد يايد  بد الفتاح يايد، -

2010. 

 ال رنسا التممننات 1ج ا الجزائرا التارنا  ا اللاهس التممننات خركؼ، بف الرزاؽ  بد -

 1998 ينردا مط عس

الرجوع شلإ الونر المعؤوؿ شف اليادث  ا نطاؽ التممنف ال را  يايز أحمد  بد الرحماف،-

 2001مهرا  اللاصا دار الن ضس العر نس ا

 الن ضس دار ا التممنف ارسات لد  ل ـ المؤم ف ي وؽ ضمانات الرحماف،  بد أحمد يايز -

  . 2006 اال اهرةا العر نس
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 الارنعس  ا دراعس  التعونضا انلتزاـ شلإ التممنف أمر الرحماف،  بد أحمد يايز -

 نار عنس  دوف نارا دار  دوف وال انوفا

 1998 مهرا الجتءا مست س ا(ال ننس وأعع  قواشدر) التامنف اهلل،  بد الرحيـ  بد يتحا -

 المهرا ال انوف  ا م ارنس دراعس الالهاا اليلوؿ محمد، الرحماف  بد محمكد -

 عنس دوف مهرا نارا دار  دوف وال رنعاا

ا 1أهوؿ التممنفا دراعس م ارنس للتارنا وال    وال ضاءا ط مصطفى محمد العماؿ، -

 .1999مناورات اليل ا الي وقنسا 

 1984 ال اهرةا نارا دار  دوف التامنفا ش د  ا اللطر ، الشر اف محمد -

 الوربا ا 2ط للنارا اامننس دار ل ا للمؤمف وال ضائنس ال انوننس اليمانس اليينا، محمد -

2010. 

التتؿ التوازف الع دا  نف التزامات طر ا التممنفا  مدحت محمد محمكد  بد العاؿ، -

 .2010 ا المرسز ال وما لإلهدارات ال انوننسا1ط

ا  نروت  1نظاـ التممنف ي ن ت  والرأا الارشا  ن ا مؤععس الرعالسا ط ،مصطفى الزرقاء -

 1984ل ناف ا 

 ال انوننسا الو اء مست س ا1ط ا ال يرا التممنفا  أنكر بندؽ كا ؿ ،طو كماؿ مصطفى -

 2012 اإلعسندرنسا

 2005أيساـ قانوف التممنفا منامة المعارؼا اإلعسندرنسا محمد حسيف منصكر،  -
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ا منامة دنا الع ود المعماةا ش د التممنفارح ال انوف الم محمد كامؿ مرسا باشا، -

 .2005المعارؼ ا مهر 

 1980 مهرا العر اا ال سر دار ا1ط الضمافا  ا اليؽ ع وط سركر، شكرم محمد -

 دار م ارنسا دراعس المدننسا المعؤولنس مف للتممنف العامس النظرنس نعيمات، عميؿ مكسى -

 اااردف ا 1ط والتوزناا للنار الم ا س

 دار ل ا المؤمف يمانس وضرورات السارمس وقوع  عد التممنف ش د إن اء قاسـ، حسف محمد -

 .2005 مهرا للنارا الجدندة الجامعس

 دار الع داا التوازف شلإ وأمرر انقتهادا التعلط سميـ، إبراىيـ الديف محيا محمد-

 .2007 مهر الجامعنسا المط وشات

مناورات  ش د التممنف اإللزاما  ا المعؤولنس المدننس ليوادث المرس اتاىيثـ المصاركة،  - 

 .2009 ا ااردفا 1زنف الي وقنسا ط

 :العامعيةج  الرسا ؿ 

اليمانس ال انوننس للطرؼ المذشف  ا ش د التممنفا ماجعتنر  ما خميؼ العكيدم، أحمد  -

 .2009قانوف مدنا ا الجامعس ااردننسا 

 شنف جامعس دستورارا م ارنسا دراعس ل ا للمؤمف ال انوننس اليمانس الذنيبات، أسيد -

 .  2009امسا
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الورر وأمرر  ا الع ود  ا ال    اإلعتماا دراعس م ارنسا  إبراىيـ ال رير،الصديؽ محمد  -

 .رعالس دستورار جامعس ال اهرة ا  دوف عنس نار

 ماجعتنرا رعالس ال يراا التممنف  ا والتعونض الننس يعف م دأا المالؾ،  بد إيماف-

 . 2006 عنس الجزائرا جامعس

 الع ود  ا ماجعتنر الجزائراا المدنا ال انوف  ا اليؽ يوالس ايكسؼ بكشاشا -

 . 1984 الجزائرا جامعس والمعؤولنسا

 2007 تلمعافا جامعس ا ماجعتنر رعالس  ا التعاقدا المجاؿ  ا اإلرادة دور بكيمعة، -

ش د التامنف  نف اليرنس التعاقدنس وال نود التارنعنسا رعالس ماجعتنرا حعاج صبرينة،  -

 .2015 ااردفا  اجامعس النرموؾ

ماجعتنرا  جامعس مؤتسا  أمر التامنف شلإ المعؤولنس المدننسا  حمزة يحا خمش، -

 .2006 اااردف

 انقتهادنس التيونت ضوء  ا الجزائر  ا للتممنف ال انونا النظاـ معراج، عديدم -

 .2006 ا الجزائر جامعس دستورارا أطرويس الجدندةا

 1954 عورناا الي وؽ سلنس نار  ي وقنسا رعالس وآماررا اليلوؿ ما الو اء ، الحكيـ عاؾ -

 رعالس الو اةا ليالس اليناة شلإ للتممنف العراقنس الومن س التميما، اميف ىاشـ ر د -

 ـ 2000  ودادا جامعس ماجعتنرا
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المعؤولنس المدننس شف ملال س ش ود اإلذشافا رعالس ماجعتنرا  يؼ اهلل بف تركا،  -

 .2013س نللعلـو اامننسا ع جامعس نانؼ العر نس

 سلنس اللاصا ال انوف  ا ماجعتنر رعالس الع ودا  ا التععؼ شييناز، بكزار  نترم -

 .2013 عنس ا1 الجزائر جامعس الي وؽ

 ش د  ا دراعس ااضرارا تممنف  ا التعونضنس اله س الصباغ، محمد حسف  كامراف -

 1983 ال اهرةا ي وؽ دستورةا رعالس ال راا التممنف

 2008 الجزائرا جامعس ماجعتنرامذسرة   التهدنرا شند ال رض تممنف ش د أرزقا، لعكج -

 الجامعس ماجعتنرا رعالس اإلعتماا ال     ا اإلذشاف ش ود أيساـ خمة، عياد مناؿ -

 2008  لعطنفا  وزةا اإلعتمنس

 والضماف العمؿ منازشات  ا وتط ن ات ا للت عنر العامس ال واشد  مار، بف مقنا -

 .2009ا وهراف جامعس لاصا قانوف دستورار رعالس ا انجتماشاا

 .2001 عنس الجزائرا جامعس ماجعتنرا الع ننسا شلإ ال يرا التممنف أميف، محمد ميرم -

 جامعس ماجعتنر التعع نسا ال نود مواج س  ا ل  للمؤمف ال انوننس اليمانس حمكد، منى  -

 .2012 العر نسا  نروت

 .2012 الجزائرا جامعس دستورارا أطرويس للع دا انجتماشنس الوظن س يطيمة، نساخ -

 :  المقاالتد
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 مجلس  ن اا المجي س اروط مواج س ووعائؿ الع ود نماذج الممحـ، الرحماف  بد أحمد -

 .1992 مارسا 1شدد ا16 عنس السونتنس الي وؽ

 المضرورا مدنف إلإ الجعدنس ااضرار شف التعونض  ا اليؽ انت اؿ الديف، شرؼ احمد -

 .النرموؾ جامعس مست س  نانات قاشدة  ا مناور  يث امسا شنف جامعس

 اليادثا شف المعؤوؿ الونر شلإ المؤمف لرجوع ال انونا ااعاس الديف، شرؼ أحمد -

  ا الهادر 79/1538 رقـ ال ضنس  ا السلنس الميسمس يسـ شلإ تعلنؽ

 .1980 شددا نوجد ن السونتنسا الي وؽ امجلس21/04/1979

    نس دراعس التعع نس الاروط مف الل رة لعدنـ ال انوننس اليمانس المحاقرم، إسما يؿ -

 2006 ا4 العدد السونتنسا الي وؽ مجلس م ارنسا قضائنس

 العدد العلناا الميسمس مجلس الع دا ت عنر مراق س  ا العلنا الميسمس علطس  يمينة، حكحك -

 .2013 ااوؿ

 شدد لاص  ملت إ يولناتا مجلس جدندا تهور للع د العامس النظرنس ذىبية، حامؽ -

 .2016 ا05 العدد عنسا أر عنف  عد المدنا ال انوف

 2011 الماناا العدد العلناا الميسمس مجلس  الع ودا  ا  اإلشتـ انلتزاـ اذىبية حامؽ -

 التممنف ومائؽ مؤتمر إلإ م دـ  يث م ارنسا دراعس اليلوؿ يؽ م دأ المطيرم، د يج -

 .2006  ن را 20 السونت  ا منع د التسا لاا
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 ال انوف  ا التعع نس الاروط  رض  ا للميترؼ انقتهادا الت وؽ أمر أحمد، رباحا -

 نار عنس دوف ا 5شدد إ رن ناا اماؿ اقتهادنات مجلس الم ارفا وال انوف الجزائرا

 99/17 ال انوننس المدونس ضوء شلإ التعع نس الاروط مف ل  المؤمف يمانس شحكر، رشيد-

 . 2016 ااوؿا اليعف جامعس ا وااشماؿ ال انوف مجلس ا08/31و

 سلنس  الضمافا انلتزاـ شلإ وأمرر اإللطار  ا ل  المؤمف تملر  ما، العبار  بد راقية -

 25 شدد  ودادا جامعس ا ال انوف

 والعاروف المانا العنوا المؤتمر  التممنفا معت لؾ لرضا اللاهس اليمانس نكيرم، سعاد -

 .2014 المعاهرةا واتجاهات  للتامنف ال انوننس الجوانب

 العناعس د اتر مجلس الجزائراا التارنا  ا التممنف قطاع شلإ الرقا س أماؿ، اهلل سعد -

 2016 جواف ا15شدد ورقلسا جامعس مجلس وال انوفا

التعع نس  ا الع ودا المجلس الجزائرنس للعلـو ال انوننس مواج س الاروط شكقا بناسا،  -

 2009لعنس  2وانقتهادنس والعناعنسا شدد

 الع دنسا العتقس تسونف شند ااطراؼ  نف المعر س  ا التوازف التتؿ  ريفا، صادؽ-

 2012 دنعم ر 13 شدد عا عسا عنس ال ونرةا جامعس ا معارؼ مجلس  ا مناور  يث

 شدد لأل ياثا العر ا الرائد مجلس ال يراا التممنف  ا ال انونا اليلوؿ العقاد، صالح -

  2005 ا87

 2005 ا86 شدد العر اا الرائد مجلس والتط نؽا اإلذشاف  نف التامنف ش د حامد،  مر -
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 للعلوـ اان ار جامعس مجلس الع دا إن اء  ا المن ردة اإلرادة دور  الكم، خ ير  ماد -

 مالثا ن نوجد عنس نار شدد ا والعناعنس ال انوننس

 مهر الميماةا مجلس الضررا  اشؿ الونر شلإ المؤمف رجوع  كض، الديف عماؿ  ما -

 .1960 أستو ر ا2 شدد ا44 عنس

اليؽ التعونضا  ا التممنف شلإ اليناة والج س المعت ندة من ا  باس أحمد محمد الباز،  -

 .2013ا عنس  4اإلعتمنسا المجلد التاعا ا شدد المجلس ااردننس للدراعات 

 مجلس التامنفا نطاؽ مف االطار ل عض أنت اقا انعت عاد جواز مد   رابا، أبك غازم-

 .2008 ااردننسا الجامعس ا1شدد ا35 مجلد وال انوفا الارنعس شلـو دراعات

 الونر شلإ المؤمف لرجوع والعملنس ال انوننس الجوانب نعمة، عميؿ كناريماف ، كاظـ كريـ-

 ا  دوف عنس نار واندارنس انقتهادنس للعلـو الورا مجلس الضررا شف المعؤوؿ

 مجلس  انعت تؾا قانوف ظؿ  ا الع د نظرنس تيونت  ياض، الديف  ماد محمد -

 .2016 ا05 العدد عنسا أر عنف  عد المدنا ال انوف ملت إ يولناتا

 مجلس المعت لؾا يمانس قانوف نطاؽ اتوعاع ظؿو   ا المدنا ال انوف أزمس بكدالا، محمد -

 .2016 ا05 العدد عنسا أر عنف  عد المدنا ال انوف ملت إشدد لاص   يولناتا

 نوجد ن العر اا الرائد مجلس ال يراا التممنف  ا اليلوؿ م دأ المصراتا، الصديؽ محمد -

 العدد رقـ
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 الي وؽا رعالس مجلس المذشفا الطرؼ لمهليس الاؾ ت عنر محمد، الرزاؽ  بد محمد -

 .2011  سر تءا جامعس ا مالث شدد المالمسا العنس

 الارنعس مجلس ل اا المهاي س المعن س والممارعات اإلذشاف ش ود اصالح حمكدة محمكد-

 .2004 ا مالث شدد العودافا اإلعتمنسا والدراعات

 مجلس الع دا  ا التيرنر ااييادنس للاروط الملزمس ال وة مكا، طارؽ أيمف حاتـ، منصكر -

 2009 عنس ا1شدد العراؽا  ا ؿا جامعس ال انوننسا والعلـو الي وؽ

  ا اليؽ ع وط ارط إزاء ل  المؤمف يمانس النعيما، عمؿ شطناكم، يرحاف نبيؿ -

 جامعس ال انوف سلنس وال انوفا الارنعس مجلس م ارنسا دراعس ااردناا التارنا  ا الضماف

 . 2013 أستو ر ا56 شدد اإلماراتا

 ق  المعالت:

  ااوؿ. العددا 2013 العلناا الميسمس مجلس -

  .العدد المانا ا2012 جلس الميسمس العلنا ام -

  ااوؿ. العدد ا2011 العلناا الميسمس مجلس -

ا العدد ااوؿ.2010مجلس الميسمس العلناا  -  

  .المانا العدد 2010 العلناا الميسمس مجلس -

ا العدد المانا.2009مجلس الميسمس العلناا -  

المانا. عددال 2008 العلناا الميسمس مجلس -  
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.ا العدد المانا2006مجلس الميسمس العلناا  -  

ا العدد ااوؿ.2003مجلس الميسمس العلناا -  

 ا العدد المانا .1999 اال ضائنس مجلس -

 ااوؿ. عددال ا1992اال ضائنس المجلس -

 ا العدد الرا ا.1991اال ضائنس المجلس -

 ا العدد المالث. 1993ا المجلس ال ضائنس -

 ا العدد المالث.1989 ال ضائنسا المجلس -

 

   المصادر:

 األكامر:

ا المتعلؽ  التممنناتا والمناور  الجرندة 1995جان ا  25الهادر  ا  07-95اامر  -

 20الهادر  ا  04-06ال انوف المعد ؿ  ا 08/03/1995الهادرة  ا  13الرعمنسا رقـ 

 . 2006 ن را 

 والمتمـ المعدؿ المدنا ال انوف نتضمف 1975 عنس ع تم ر 26  ا مؤرخ 58-75 اامر -

   لزامنس المتعلؽ 1974 ننانر 30ؿ الموا ؽ 1394 ميـر 6  ا مؤرخ 15-74 اامر -

  لعنس ا15 شدد الرعمنس الجرندة المرورا يوادث شف التعونض و نظاـ العنارات شلإ التممنف

1974. 
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 القكانيف:

 المعدؿ ا1988 جونلنس 19 ؿ الموا ؽ 1408 اليجس ذو 5  ا مؤرخ 88031 ال انوف -

 .1988 لعنس 29 شدد الرعمنس الجرندة ا 15-74 لألمر والمتمـ

ا 2009 ن راا  25الموا ؽ ؿ  1430ه ر شاـ  29مؤرخ  ا  09/03رقـ  قانوف--

 .15نتعلؽ  يمانس المعت لؾ وقما الوشا جرندة الرعمنس شدد

 ا2004 عنس نوننو 23 الموا ؽ 1425 شاـ ااولإ جماد  5  ا مؤرخ 02/04 قانوف -

 .41 شدد الرعمنس جرندة التجارنسا الممارعات شلإ الميط  س ال واشد نيدد

المتعلؽ  المنازشات  ا مجاؿ الضماف  2008 ن را  23المؤرخ  ا  08-08ال انوف  -

 7ا ص 11ا الجرندة الرعمنسا شدد انجتماشا

 المراسيـ:

 ااعاعنس للعناهر الميدد 2006 ع تم ر 10  ا المؤرخ 306-06 التن نذا المرعـو -

 الجرندة تعع نسا تعت ر التا وال نود والمعت لسنف انقتهادننف ااشواف  نف الم رمس للع ود

 . 56 شدد الرعمنسا

 اإلاراؼ لجنس م اـ ونوض  2008 عنس أ رنؿ 9 مؤرخ 113-08 رقـ التن نذا مرعـو-

 20 شدد الرعمنس الجرندة التممنناتا شلإ

والمتعلؽ  النااط الع اراا  1993مارس  01 ا المؤرخ  ا39/03مرعـو تارنعا رقـ  -

 14جرندة رعمنس شدد 
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 ثانيا  : المؤلفات بالممة الفرنسية

 

1-les ouvrages 
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https://goo.gl/ZIq4 

 

- José Fernanndez, l assurance collective accidents de droit commun, 

edition wolters kluwer, Belgium, 2013 

 

- Louis Pouget, dictioaire des assurances terrestres, adurand libraires 
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 141 ثانيا: طرق مكافحة الشرط التعسفي في وثيقة التأمين الجزائري

 141 24-22نظام القوائم في قانون  -1

 123 مدى نجاعة نظام القوائم في حماية المؤمن لو من التعسف -2 

 111 الفرع الثاني: الحماية اإلدارية من  الشروط التعسفية

 111 أوال:  الدور الوقائي لمجنة الشروط التعسفية

 التعسف في عقودثانيا: دور لجنة اإلشراف عمى التأمينات الوقاية من 

 التأمين 
117 

 174 الفصل الثاني:  مـــدى اخـــتالل تـــــوازن عقد الـــتأمين بســــبب شـــرط الــحـــمول

 171 نظرة عامة لمحمول  المبحث األول:

 177 الحمول وفوائده الحديثة  األول: المطمب

 178 ماىية الحمولالفرع األول: 

 178 الحمول بمفيومو العام أوال:
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 179 الحمول بمفيومو الخاص ثانيا:

 180 مة المشابيةظنمقارنة الحول ببعض األ الفرع الثاني: 

 180 الحمول والدعوى الشخصيةأوال:  

 182 الحمول والدعوة غير المباشرةثانيا: 

 182 الحمول وتجديد الدين ثالثا:

 181 فوائد الحمول :ثلثاالفرع ال

 188 الثاني:  أنواع الحمول وطبيعتو القانونية مطمبال

 188 ول: أنواع الحمولالفرع األ 

 188 الحمول القانونيأوال: 

 190 الحمول اإلتفاقيثانيا: 

 191 الطبيعة القانونية لمحمول :ثانيالفرع ال

 197 تشابو الحمول مع حوالة الحقأوال: 

 033 التطور الفقيي والقانوني لمحمولثانيا: 

 032 المبحث الثاني: اختالل توازن عقد التأمين بسبب شرط الحمول

 037 المطمب األول:  حمول المؤمن وتكييفو القانوني

 037 الفرع األول: اإلشكاليات الناتجة عن اإلقرار بحمول المؤمن محل المؤمن لو

 037 أوال: مفيوم حمول المؤمن

 039 ثانيا: المصدر التاريخي لحمول المؤمن

      039 دور جماعية التعويض والقضاء اإلداري -1

 010 دور أعراف التأمين البحري في فرض الحمول -2

 019 ثالثا: اإلشكاليات الناتجة عن حمول المؤمن

 27-55الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لمحول عمى ضوء التنظيم التشريعي في قانون 
012 
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 012 27-55التامين أوال: تنظيم الحمول في قانون 

 001 ثانيا: التكييف القانوني لمحمول

 ق م 261المادة  حمول المؤمن جاء عمى أساس القواعد العامة لموفاء مع الحمول -1
001 

 رجوع المؤمن عمى أساس دعوى شخصية -2
043 

 340 ثالثا: الطبيعة القانونية لمحمول في وثائق التأمين الجزائرية

 341 عدم اعتبار الشرط حموال اتفاقيا وتكييفو  كحّوالة حق -1

 321 عدم اعتراف القضاء الجزائري بشرط الرجوع ومطالبة المؤمن بتقديم عقد لمحمول -2

 310   المطمب الثاني: اختالل التوازن العقدي بسبب حمول المؤمن

اشــتراط الحمـول فــي وثيقــة الفـرع األول: قصــور الضــمانات الممنوحـة لممــؤمن لــو بسـب طريقــة 

 التأمين الجزائرية

310 

 SAA 312 و  GAMمشكالت إيراد شرط الحمول والجزاء المقترن بو في عقود شركتي  أوال:

 362 شروط وقيود الحمول في التشريع والقضاء الجزائري -1

 368 مشكالت إيراد شرط الحمول في وثيقة التأمين الجزائرية -2

 372 جزاء السقوط المقترن بالحمولضرورة بطالن  -3

 381 "استثناء الحمول" ثانيا: حق المؤمن لو في الرجوع عمى الغير عند منع المؤمن من الحمول

 381  تنازل المؤمن عن الحمول في وثيقة التأمين الجزائرية -1

 381 منع المؤمن من الرجوع عمى بعض األشخاص -2

 093 المؤمن تعسف ي شكل اختالل واضح في التوازن العقدي: الحمول لصالح الفرع الثاني

 093 أوال : تعارض نظام الحمول مع إلتزام المؤمن بضمان الخطر

 099 ثانيا : حمول المؤمن ليس من النظام العام

 431 ثالثا: توازن عقد تأمين األشخاص بمنع المؤمن من الحمول

 414 الخـــــــــاتــــــــــمـــــة
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 411 قـائـــــــــــــمة المصادر و المـــــــــــــراجـــع 

 442 الفــــــــــــيــــرس


