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عقد التأمين

رض الما يهدد اإلنسان في شخصه كالموت ومنها ممعاصرة ظهور مجموعة من األخطار، تطور المجتمعات الرافق 

اإلنسان إلى  قد لجأوالمسؤولية المدنية. و لفيضاناتايهدده في ذمته المالية كالحريق والحوادث ومنها ما العجز وو

ضرار أقد تلحق بشخصه أو بماله، في حالة وقوعها،  التأمين كوسيلة حديثة لالحتماء ضد ما يحيط به من اخطار

 متعددة.

 ت.تأمين تجاري أو تأمين بقسط ثابتأمين تعاوني أو تعاضدي، و التأمين من حيث الشكل إلى نوعين،ينقسم و

اتفاق بين مجموعة من األشخاص )تجمعهم حرفة أو مهنة أو طائفة أو غير  فهو عبارة عنأما التأمين التعاوني  

صورة اشتراكات أو غيرها، فإذا تعرض أحدهم لخطر  فيك( على أن يلتزم كل شخص منهم بدفع مبلغ من المال ذل

ً، صرف له المبلغ المحدد من م موع االشتراكات وإذا لم تكن كافية جمعين من المحتمل أن يتعرضوا له جميعا

 .1تغطيته فيلتغطية هذا المبلغ التزم كل منهم بالمساهمة 

بقصد الحصول  أما التأمين التجاري أو التأمين بأقساط ثابتة فهو التأمين الذي يأخذ فيه المؤمن شكل شركة مساهمةو

 عن طريق إجراء مقاصة بين المخاطر المؤمن منها.  على الربح

ن المادة مامنة لمشرع في الفقرة الثامن األنشطة التجارية الجديدة التي نص عليها يعتبر التأمين بقسط ثابت و

 التجارة الجديدة. السادسة من مدونة

و تكاد تجمع أغلبية التشريعات المقارنة على أن عقود التامين في القانون التجاري البري تعتبر من االعمال 

بعقود التامين البحري، كما ان االجتهاد القضائي الفرنسي اعترف بالصفة التجارية لشركة التامين  أسوةالتجارية 

من القانون التجاري الفرنسي المطابقة للمادة الثالثة من القانون التجاري المغربي القديم،  633ى المادة قياسا عل

و نظرا ألن شركات التامين تتخذ كإطار قانوني مناسب لها شكل شركات المساهمة، و هي شركات شكلية تخضع 

. 2ني سليم، و ذلك بغض النظر عن غرضهالقواعد و أعراف التجارة بقوة القانون بمجرد تأسيسها على وجه قانو

مين مع زبنائها هي عقود تجارية على ضوء معايير تحديد العقد التجاري، فإن العقود التي تبرمها شركات التاو

عقد التامين. و هكذا، فإن المحكمة  عن بالتالي ينعقد االختصاص للمحاكم التجارية للبت في المنازعات الناجمةو

ر البيضاء على غرار المحاكم التجارية االخرى تنظر في المنازعات المتعلقة بعقد التامين، و خاصة التجارية بالدا

.    3بالنسبة لدعاوى أداء أقساط التأمين

 من مدونة التأمينات. 173الفقرة األولى من المادة   1
 .167عزالدين بنستي، م.س. ص.  2
لوثائق او الذي جاء في إحدى حيثياته : " وحيث يستفاد من  9207/99/6، في الملف رقم 23/02/2000صادر بتاريخ  200/1416م حكم تحت رق  3

 المدلى بها من طرف المدعية انها أبرمت عقد التامين مع المدعى عليه لضمان حوادث الشغل.
بته برسالة أن الطرف الذي يرغب في فسخه عليه أن يشعر الطرف األخر برغ و حيث إن العقد المذكور قد ابرم بين طرفي الدعوى لمدة محدودة، و

 مضمونة قبل انتهاء العقد.
لمدعى عليه قد كان او حيث إنه ال دليل بالملف على ان المدعى عليه قد فسخ عقد التأمين المذكور مع المدعية، مما يستنتج أن العقد ظل قائما و أن 

 المدة المطلوبة بالمقال.مضمونا من طرف المد عية طيلة 
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عقد التأمين األداة القانونية المنظمة لعالقة المؤمن بالمؤمن له، و يخضع إلى أحكام خاصة جاءت في يعتبر و 

. وأحكام عامة شأنه شأن جميع العقود المدنية التي تخضع ألحكام العقد 4تأمينات الجديدةالكتاب األول من مدونة ال

 والعقود. تالعامة المنصوص عليها في قانون االلتزاما

 خاصا اتنظيم التأمين عقد تنظيم بصدد وهو المغربي المشرع فقد عرف ، المقارنة التشريعات أغلبية خالف وعلى

 االتفاق هذا ويحدد. ما خطر تغطية اجل من المكتتب و المؤمن بين اتفاق:" بأنه، المسماة العقود أحد باعتباره

 ."المتبادلة التزاماتهما

 وفي. لتأمينا عليها يقوم التي الفنية األسس بيان أغفل أنه أساس على التعريف هذا ينتقد القانوني الفقه أن غير

 لعالقةا يمثل الذي التأمين عقد وتعريف التأمين تعريف بين فرق هناك ألن، محله في االنتقاد هذا أن تقديرنا

 للتأمين اكتمل نيةالف األسس إليه أضفنا فإذا التأمين جانبي أحد باعتبارها( له والمؤمن المؤمن) طرفيه بين القانونية

 التأمين عقد ملقيا الزمة ليست أنها إال، والرهان المقامرة من التأمين لخلو الزمة كانت وإن األسس، فهذه. جانبيه

ً ب والرياضية اإلحصائية بالعمليات يقوم المؤمن ألن. بالكلية فيه تذكر وال الجوهرية عناصره من وليست  عن عيدا

 .القانونية الدراسة في منها أكثر التجارية الدراسة في تدخل كونها عن فضالً ، العقد

 ليس فهذا، اقانون ينظمها التي للعالقة تعريف بوضع  قيامه هو المشرع إلى يوجه آخر نقد فهناك ذلك إلى باإلضافة

 همةم والتأصيل فالتعريف فيها صب التي للعبارة الضيق المعنى عند جامدا النص يجعل به والقيام، مهمته من

 الحداثة:  ماه ألمرين، التأمين لعقد تعريفه في، للمشرع العذر التماس يمكن فإنه ذلك ومع. القانوني للفقه أصيلة

 مشروعيته. مدى حول أثير الذي والجدل. للتأمين النسبية

ً  أكثرها ولعل للتأمين و قد أعطى الفقه مجموعة من التعريفات  الذي التعريف هو القانوني الفكر لدى وقبوالً  شيوعا

 دفع نظير له المؤمن وهو الطرفين أحد بمقتضاها يحصل عملية"  بأنه عرفه حيث، هيمار الفرنسي الفقيه به قال

 المؤمن وهو اآلخر الطرف من معين خطر تحقق حالة في للغير أو لصالحه تعهد على، القسط وهو معين مبلغ

 ". 5اإلحصاء لقوانين وفقا بينها المقاصة يجرى المخاطر من مجموعة عاتقه على يتحمل الذي

 الزمنية األخطار من الناتج الضرر لتوزيع األموال رجال ابتدعه تعاقدي نظام"  بأنه الخفيف علي الفقيه وعرفه

 بقسمته تهوتجزئ واألمراض بالنقص واألنفس األجسام تصيب أو، الضياع أو الفساد أو باإلتالف األموال تصيب التي

 خفيفه؛ت أو، ترميمه إلى بقيمته والتوصل، تقويمه طريق عن وذلك، منه قسطا منهم كل يتحمل عديدين أفراد بين

:  عليه واألشراف، ومباشرته تنظيمه على تقوم لتعاقد نتيجة ممكن عدد أكبر على ووضعها قيمته بحمل وذلك

 ." وتجريبية إحصائية وقواعد أسس على القائمة والتجربة الفنية الخبرة لها هيئات

  .الخاص ومعناه العام بمعناه التامين تعريف في بدلونا ندلي أن يمكن ذلك ضوء وفى

 لباط غيره إلى يلجأ معين خطر يهدده الذي الشخص ألن"  الخوف من األمن"  هو العام معناه في فالتأمين  -

 .األمن بتوفير الخوف زال فقد ذلك له توفر فإذا، للحماية

                                                
لرحيم بحار، القضاء او حيث إن المدعى عليه لم يستظهر بأية حجة تثبت أداء أقساط التأمين المطلوبة للمدعية، و هو الملزم باإلثبات...". أنظر عبد 

 .153و  152التجاري، م.س. ص.
 من مدونة التأمين.  114 المادة إلى 1 ةادمن الم  4

5 Hémard, Théorie et pratique de l’assurance, impr. Contant-Laguerre, 1924 T. 1, n° 42. 
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 إلى معين بأداء بموجبها المؤمن يلتزم، فنية أسس ضوء في تتم، تعاقدية عالقة"  هو الخاص معناه في والتأمين  -

 ."دوري قسـط بدفع له المؤمـن التزام نظـير، منه المؤمن الخطر تحقق عند المستفيد

 :هي عناصر عدة على يقوم التأمين أن يتبين التعريف هذا ضوء ففي

 المترتبة اآلثار على( له والمؤمن المؤمن)  األطراف تراضي على بناءً  يقوم أنه حيث :للتأمين التعاقدية الصفة -

 كالتأمين، للغير حماية بإجرائه له المؤمن ألزم الذي هو القانون يكون كأن، إجباريا التأمين كان لو حتى، عليها

 .السيارات حوادث من اإلجباري

 بناء يقوم أن يجب، المشروعية عدم وشبهة والرهان المقامرة عن منأى في، التأمين يكون لكي :الفنية األسس -

 في حصة منهم كل تحمل على لهم المؤمن بين االفتراضي التعاون فكرة وعلى ورياضية إحصائية دراسات على

 .ألحدهم منه المؤمن الخطر تحقق على المترتب المالي األثر

 : فروعوبعد هذه المقدمة في بيان المقصود بالتامين، سنتناول دراسة عقد التامين في ثالثة 

 خصائص عقد التأمينو  تكوين 

 أثار عقد التأمين 

 انقضاء عقد التأمين 

 .عقد التأمين  خصائصتكوين و  :األول    فرعال

يعرف عقد التأمين بأنه أتفاق، يتعهد بمقتضاه المؤمن بان يدفع للمؤمن له، أو للمستفيد الذي اشترط التامين 

المؤمن له قسط  يدفع لصالحه، مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معين في العقد خالل مدة محددة، مقابل ان

حكام الخاصة )المبحث حكام العامة و األالعقد لمجموعة من األالتامين دفعة واحدة أو عبر مراحل. ويخضع هذا 

 )المبحث الثاني(. تعكس ذاتيته الخاصة التيببعض الخصائص األول(، كما أنه يتميز 

 التأمين عقد خصائص : األول بحثالم
 و منها مامضمونه بهو مرتبط بانعقاده و منها ما هو مرتبط  يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص منها ما

 هو مرتبط بتنفيذه.

 تكوينمن حيث ال  عقد التأميناألولى :   خصائص    مطلبال  
ً ألنه ينعقد بمجرد توافق اإلراديتين على إحداث األثر  نانظرا إذ إلى عقد التأمين من زاوية انعقاده، نجده رضائيا

 عقد إذعان الختالف مراكز األطراف فيه. بأنه و ،الذي يرتبه القانون
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  6عقد التأمين من العقود الرضائية  :  الفقرة األولى
في القانون  الحديث، وهو رضائية العقود، حيث أن األحكام الخاصة به    ال يخرج عقد التأمين عن األصل العام

لم تقض بغير ذلك. وبناء عليه فإن عقد التأمين ينعقد بمجرد توافق وتبادل وتطابق اإليجاب  المدنيفي القانون 

بقيام عقد التأمين أن يثبت ذلك بإقامة الدليل على دعواه  يقبول بين طرفيه المؤمن والمؤمن له. وعلى المدعوال

 .7وفق قواعد اإلثبات

فهذا ال يخرج عن كون  من مدونة التامين، 11، كما نصت على ذلك المادة أما صياغته في شكل وثيقة للتأمين

نعقاد، وأن إلزامية اشتمالها على بيانات معينه والتوقيع عليها من طرفي الكتابة  في هذه الحالة لإلثبات وليس لال

. إنما استلزم ذلك بسبب خاصية اإلذعان وما يشتمل 9، ال يغير من رضائية هذا العقد8(المؤمن والمؤمن له)العقد 

 من بيانات. عليه من شروط متنوعة، لكى يتوافر العلم وتنتفي الجهالة لدى المؤمن له بما تتضمنه الوثيقة

ً. فيكون عن شكلياً أو غير أن الرضائية، باعتبارها أصالً، ال تحول دون أن يتفق طرفا عقد التأمين على أن يكو ينيا

لمؤمن عدم امتى اشترط صراحة عدم انعقاده إال إذا اتخذت إجراءات شكلية معينة. ويكون عينياً إذا اشـترط  شكليا

 .بدفع قسط التأمينقيام العقد إال إذا قام المؤمن له 

  10عقد التأمين من عقود اإلذعان:   ةثانيال  الفقرة
اذج من بمعنى أن المؤمن يعرض على المؤمن له عدة نم ،اإلذعان هو التسليم باألمر كله دون مناقشة لتفصيالته

لوثيقة أو فله قبول ا ،وثائق التأمين المطبوعة ويطلب منه اختيار إحداها دون أن يعطيه الحق في مناقشة بنودها

 .  رفضها جملة وتفصيالً

أن ي من شأنه ذي يوجد فيه، والذيتمتع به المؤمن يجد مصدره في موقع القوة االقتصادية ال ياالمتياز الذ اوهذ

المشرع إلى التدخل إلعادة التوازن بين بدفع . مما 11ؤدي إلى اختالل التوازن التعاقدي بين المؤمن و المؤمن لهي

ا المجال باعتباره طرفا ذللمؤمن له من كل تعسف قد يَلحقه في ه لك حمايةذانطالقا من تنظميه للتأمين و األطراف

 .12ضعيفا في عالقة التأمين

                                                
6Le contrat d’assurance est un contrat consensuel. 

 .51و ص.  50ص.  1989محمد أوغريس، عقد التأمين في التشريع المغربي، دار قرطبة للطباعة و النشر، الدارالبيضاء، ط. األولى   7
 المادة الثانية من مدونة التامين.  8
 .39ص. 1979غريب الجمال، التأمين التجاري و البديل اإلسالمي، مطبعة دار اإلعتصام   9

10 Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion. 
11 J. BIGOT, Traité de droit des assurances, T.3 LGDJ, 2003, n° 93 p. 59. 

 .104ص.  2013لزوجال، المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات  عقد التأمين نموذجا، دار األمان، أنظر : يوسف ا  12
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 عقد التأمين من حيث المضمون:  خصائص    الثاني  مطلبال
 ومن حيث ياحتماليختص عقد التأمين من حيث المضمون بعدة خصائص فمن حيث األداءات المتقابلة فهو عقد 

 .العطاءات المتبادلة فهو عقد معاوضة ومن حيث اآلثار فهو عقد ملزم للجانبين

   13عقد التأمين من العقود االحتمالية :الفقرة االولى  
ً للعقود االحتمالية أو الغرر، فاألداءات المترتبة عليه ال تكون معلومة المقدار فال يعلم  عقد التأمين يعد نموذجا

انعقاد العقد مقدار ما يأخذه وال مقدار ما يعطيه للمؤمن له الن ذلك متوقف على تحقق أو عدم المؤمن في وقت 

 .14تحقق الخطر المؤمن منه

غطية غير أنه يجب مالحظة أن محل التزام كل طرف في العقد معلوم للطرف اآلخر. فالمؤمن يعلم أنه ملتزم بت

دد األقساط عقسط التأمين. إال أن مقدار تغطية المؤمن وكذلك  الخطر المؤمن منه والمؤمن له يعلم أنه ملتزم بدفع

يارة قيمتها لو أن شخص قام بالتأمين على س لهما في وقت إبرام العقد. فمثال سيدفعها المؤمن له غير معلومة التي

من ضد الحريق وبعد إبرام العقد احترقت السيارة فيلتزم المؤ سنويا درهم 3000في مقابل قسط  درهم 50000

 أن الخطر المؤمن . وفي الصورة المقابلة قد يدفع المؤمن له األقساط كاملة إالء بمبلغ التأمين للمؤمن له كامالبالوفا

لة تحقق الخطر منه لم يتحقق لعدم احتراق السيارة. ففي هذا المثال نالحظ أن المؤمن قد يوفي بمبلغ التأمين، في حا

من ر المؤن المؤمن له قد يدفع األقساط كاملة، عند عدم تحقق الخط، وأءشيالمؤمن منه، دون أن يحصل على 

 تعد أهم خاصية مميزة لعقد التأمين. التياالحتمالية  هي. فهذه ءشيعلى  - أيضا –منه، دون أن يحصل

  15عقد التأمين من عقود المعاوضة:   يةثانالفقرة ال
ه من لمقابالً لما يعطى. فالمؤمن يؤمن المؤمن ألن كل طرف فيه يأخذ ، يعد عقد التأمين من عقود المعاوضة 

للمؤمن له.  الخطر الذي يهدده في مقابل دفع األقساط، فإذا تحقق هذا الخطر التزم المؤمن بالوفاء بمبلغ التأمين

بلغ مخالل مدة التأمين وحصوله على  واألمانقسط التأمين للمؤمن نظير شعوره بالطمأنينة  ويدفع المؤمن له

 التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن منه.

غ التأمين وال يغير من معاوضة عقد التأمين كون الخطر المؤمن منه لم يتحقق ومن ثم فال يلتزم المؤمن بدفع مبل

الذي يوفره  ناألماي مقابل األخير ليست في مقابل هذا المبلغ، إنما ف اذه ي يوفي بهاتللمؤمن له، ألن األقساط ال

 .التأمين وتحمل األول لتبعة ذاك الخطـر

                                                
13 Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire. 

 .83، ص.2011، الوسيط في قانون التأمين، دار األفاق المغربية، ط األولى فؤاد معالل  14
15 Le contrat d’assurance est un contrat à titre onéreux. 
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  16عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين :ثة  ثالالفقرة ال
التزم المؤمن  . فسببالثانيعقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين ألن سبب التزام أحدهما هو محل التزام يعتبر 

ند تحقق هذا عللمؤمن له أم كان بالوفاء بمبلغ التأمين  األمانه، سواء أكان بتوفير الخطر المؤمن من أعباءبتحمل 

 ل هذه التبعة.التزام المؤمن له بدفع األقساط  وسبب التزام المؤمن له بذلك هو التزام المؤمن بتحمسبب الخطر، هو 

ط واقف هو بلغ التأمين معلق على شرفي إلزامية عقد التأمين لجانبيه القول بأن التزام المؤمن بدفع م يعيبوال 

لتزامات أو تحقق الخطر المؤمن منه، أو أنه ال يلتزم بدفع هذا المبلغ عند عدم تحقق هذا الخطر. ألن تبادلية اال

 .تقابلها ال ينظر إليها عند تنفيذ العقود إنما يبحث عنها في وقت انعقادها

 عقد التأمين من حيث تنفيذهخصائص    :  الثالث  مطلبال
 يتميز عقد التأمين من حيث تنفيذه بأنه من العقود الزمنية، وبأنه من عقود حسن النية. 

   17عقد التأمين عقد زمنى مستمر:   اللفقرة األولى
للمؤمن  ماناألفالمؤمن يلتزم بتوفير  .فيه جوهرييعد عقد التأمين من العقود الزمنية المستمرة، ألن الزمن عنصر 

 .له من الخطر الذي يهدده في مقابل التزام األخير بدفع أقساط دورية خالل مدة التأمين

 الفوريألثر ابل يتم إعمال قاعدة  .يترتب على زمنية عقد التأمين عدم إمكانية إعمال قاعدة األثر الرجعى للفسخ و

ضى من ملفسخ ال يكون له أثر رجعى ألن ما وبناء على ذلك إن هذا ا .له إذا تم فسخ عقد التأمين لتوافر سببه

 .الزمن ال يمكن إرجاعه، بل له أثر فورى ومباشر من تاريخ الفسخ

  18عقد التأمين من عقود حسن النية :  الفقرة الثانية
كثر أل التأمين فإن مجا ،األصل أنه يجب توافر حسن النية في سائر المعامالت وال سيما في العقودا كان ذا

تمد إلى حد لذلك من غيرها. فيجب أن تتوافر الثقة المتبادلة بين أطراف العقد. ألن المؤمن يع اقتضاءالمعامالت 

كبير على ما يدلى به طالب التأمين من بيانات عن شخصه والظروف المحيطة بالخطر المراد التأمين ضده 

ترة ى إلى تفاقم الخطر خالل فالمؤمن له عن كل ما يؤد ي يبقى على عاتق ذال إلخطارواجب ا وباإلضافة إلى

 لخطر. ا. كما أن على المؤمن بدوره أن يتحلى بحسن النية في تنفيذه التزامه بالتعويض في حالة تحقق التأمين

                                                
16 Le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique. 
17 Le contrat d’assurance est un contrat successif. 
18 Le contrat d’assurance est un contrat  de bonne foi.  
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 التأمين عقد تكوين : الثاني بحثالم
ن الناحية العملية مينعقد عقد التامين من الناحية القانونية بتوفر سائر أركانه مثله مثل كافة العقود. إال أن إبرامه 

ام عقد األول كيفية إبر مطلبلك فإننا سندرس في الذيقتضي المرور بمجموعة من المراحل علينا اإللمام بها. ل

 الثاني مراحل تكوينه من الناحية العملية. لمطلبالتأمين من الناحية القانونية على أن ندرس في ا

    ق انونيةاألول : إبرام عقد التأمين من الناحية ال  مطلبال
والمحل  ضيكالتراالقانون في العقد  يتطلبها التيفر فيه الشروط العامة أن تتو البدعقد التأمين كسائر العقود 

دراسة  تتطلبورغم أن هذه الشروط تخضع لألحكام العامة في نظرية العقد، إال أن ذاتية عقد التأمين  .والسبب

  التالية : ، و التي سنتناولها من خالل النقطبعض األمور

 التأمين  عقد  أطراف:    ىاألول  فقرةال
يجمع بين  نعلم أن العقد، بصفة عامة، هو الجمع بين طرفين لم يكن بينهما جامع من قبل، وكذلك عقد التأمين فهو

 .طرفيه وهما المؤمن ومؤمن له

 ن        ؤمالم    :  أوال
لمساهمة، ا هذه لتنظيم يتدخل المؤمن أن و األشخاص من عدد بين الخسائر في المساهمة فكرة على يقوم التأمين إن

 يكون أن يمكن ال المؤمن فإن هنا من و .طبيعي شخص بها يقوم أن يمكن ال خاصة تقنيات التنظيم هذا يتطلب و

، لهم تكون لها الشخصية القانونية المستقلة عن المساهمين وعن المؤمنو  شكل شركة المساهمة تتخذ شركة إال

 صفتيال تستهدف الربح من عملها ويجمع أعضاؤها بين  التعاضديقد يتخذ المؤمن شكل جمعية للتأمين كما 

 قابةر تحت يكونا . و يفترض في كل من الشكلين أنذات الوقت، حيث يؤمن بعضهم بعضا المؤمن والمؤمن لهم في

 الدولة. 

قد حصر تأمين األخطار الموجودة في المغرب و المشرع المنظمة لقطاع التامين، نجد أن برجوعنا إلى القوانين و

المرتبطة بتلك األخطار و األشخاص بواسطة عقود تكتتبها وتديرها  تك المسؤوليالذاألشخاص المقيمين به وك

 .19والت التأمين المعتمدة بالمغربامق

 .المؤمن لهم إبرام العقود معويجوز إبرام عقد التأمين مع وسطاء مرخص لهم من طرف المؤمن لتمثيله في 

و من هؤالء األشخاص نجد وكيل التأمين الذي يتوفر على توكيل خاص من شركة التأمين، ليعرض على العموم، 

. وال يجوز لوكالء التأمين تمثيل أكثر من شركتي تأمين، على 20ه األخيرةذمقابل عمولة، عمليات التأمين لحساب ه

                                                
 .من مدونة التأمين 162المادة   19
 من م. التأمين 309و  292و  291 و المنظم بمقتضى المواد   20
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، ويحدد عقد التوكيل طبيعة العمليات 21هم في تمثيل شركة ثانيةشرط الحصول على موافقة الشركة األولى عند رغبت

 .22التي يقومون بها لحساب الشركة

يخوله المؤمن سلطة إبرام عقد  يالشخص الذكما يجوز إبرام عقد التأمين مع المندوب ذي التوكيل العام و هو 

تكون مدرجة في وثائق التأمين المختلفة.  يلتالتأمين مع المؤمن له، شريطة التقييد بشروط التأمين العامة المألوفة وا

تعديل هذه الشروط بالحذف أو اإلضافة سواء أكان ذلك لمصلحة المؤمن أم كان  الحق في فهذا المندوب ليس له

على خالف الوكيل المفوض الذي يخوله  لمصلحة المؤمن له. ألن سلطته مقصورة على إبرام عقد التأمين فقط 

 .23مع الزبناء، و يعطي له صالحية تعديل شروط عقد التأمين و مد مدته و إنهائهالمؤمن سلطة التفاوض 

 .24و في نفس السياق يمكن للمؤمن أن يسند مهمة البحث عن مكتتبين إلى شركات السمسرة

ا على األصل أن تقتصر مهمته ذوتملك شركة السمسرة في التأمين أضيق السلطات التي يملكها وسطاء التأمين، ا

ما يتعلق بإسناد ين تعتبر وكيلة عنهم لدى مقاوالت التأمين فيذفي ابرام العقد. فتقوم بالبحث عن العمالء، ال التوسط

لتي اي يناسبهم وفق الشروط التي تكون قد حددتها شركة التأمين ذتغطية األخطار، و تعرض عليهم التأمين ال

 تعاقدون مباشرة مع شركة التأمين.ين يذانتصبت للوساطة  لديها مقابل عمولة، و العمالء هم ال

غير أنه قد تتمتع شركة السمسرة في التأمين ببعض الصالحيات تتعلق بتنفيذ العقد مثل تسليم وثيقة التأمين إلى 

ه األخيرة فإنها ذالمؤمن له بعد الحصول عليها من شركة التأمين. لكن متى كان لها سلطة قبض القسط لفائدة ه

 . 25لكذتعتبر ممثلة لها ك

أما بشأن تسلم شركات السمسرة لتعويضات الحوادث من شركة التأمين ألجل دفعها إلى أصحابها )المؤمن لهم( 

. ولعل الهدف من هذا اإلجراء هو 26فقد استوجب فيهم المشرع الحصول على توكيل خاص من شركة التأمين

يث كان العديد منهم يتسلم التعويضات تحصين شركة السمسرة من التالعبات التي سقط فيها السماسرة فيما سبق ح

لك تحميل شركات التأمين ذا اشترط التوكيل الخاص فقد قصد بذ. من هنا فالمشرع إو يماطل في دفعها إلى أصحابها

  .      27المسؤولية عن تلك التعويضات تجاه المستفيدين

 : المؤم     ن ل    ه  ثانيا 
هو الطرف الذي يتهدده الخطر المؤمن منه سواء في ماله، كحالة التامين من االضرار، او في شخصه، كحالة 

 .28التامين على االشخاص و يقع على عاتقه اداء قسط التأمين في مقابل نقل أثر الخطر إلى شخص أخر )المؤمن( 

                                                
 من م التأمين.  292المادة الفقرة الثانية من    21
 من م. التأمين. 293المادة   22
 .88فؤاد معالل، الوسيط في قانون التأمين، م.س. ص  23
لك في ذالتأمين الجديدة حصرت  اتي أو اعتباري فان مدونةذي كان يفتح باب السمسرة في التأمين أمام كل شخص ذعلى خالف النص القديم ال  24

 299ات مسؤولية محدودة )المادة ذ(، على أن تتخذ شكل شركة المساهمة أو شركة 291"شركات السمسرة في التأمين" المعتمدة من قبل اإلدارة )المادة 

السلطات المختصة إلى تعليق منح الترخيص فيه ي كان يعرف تجاوزات كثيرة دفعت ذا التدبير قصد به المشرع تطهير قطاع السمسرة الذ(. وه2الفقرة 

 مند عدة سنوات.
 من م. التأمين. 297الفقرة األولى من المادة   25
 من م. التامين. 298المادة    26
 .87فؤاد معالل، الوسيط في قانون التامين، م.س. ص   27
 معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه" تنص المادة الثانية من م. التامين على أن المؤمن له هو : " شخص طبيعي أو  28
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إلضافة إلى المؤمن له. فقد يساهم في العقد و تجدر االشارة إلى أن عقد التأمين قد يمتد إلى أشخاص اخرين با

بين المكتتب ) أو طالب  نبين الفرق و لذا فإنه من الضروري أنأشخاص لهم مصلحة في إبرام العقد و تنفيذه. 

 المستأمن(و المستفيد.المؤمن عليه أو التأمين( و المؤمن له ) أو 

 ت المؤمن.عقد التأمين مع المؤمن ويتعهد بتنفيذ االلتزامات المقابلة اللتزاما يوقع يهو الشخص الذ المكتتب :

 .في ماله أو في شخصه وهو الشخص الذي يهدده الخطر المؤمن منه : المؤمن له

تحقق  اإذيستحق مبلغ التأمين أو قيمة التعويض  ي تؤول إليه حقوق التأمين أي أنهوهو الشخص الذ المستفيد :

 ن منه.  الخطر المؤم

 و قد تجتمع هذه الصفات الثالثة في شخص واحد، كما قد تتفرق تلك الصفات على أشخاص مختلفين.

ن يؤمن مثل شخص على منزله من خطر الحريق. فهو أوال طالب كأأما الحالة التي تجتمع فيها هذه الصفات : 

ؤمن، و يعتبر أيضا مؤمن له ألن الخطر يهدد الم تاللتزاماالتأمين ألنه يبرم العقد و يتحمل االلتزامات المقابلة 

 منزله، و هو من جهة اخرى المستفيد من التأمين اذا تحقق الخطر المؤمن منه.

)طالب التأمين( مع المؤمن على التأمين على حياة الصفات : كأن يتعاقد شخص هذه فيها  تتفرق أما الحالة التي

. أو يؤمن الشخص على حياته )طالب التأمين والمؤمن له( لمصلحة ( لمصلحة أبنه )المستفيد(ازوجته )المؤمن عليه

 صفةطالب التأمين والمؤمن له، أما  هما : صفتين واحد وارثه )المستفيد(. ففي هذه الحالة األخير يجتمع لشخص

ً وطالب التأمين ت االمستفيد فإنه ً واحدا شخص طلق على وارثه. كما يجوز أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصا

ً شامال -الذي اشتراه  ءالشيبثمن مؤجل على  يآخر، فمثالً لو آمن المشتر لمصلحة البائع،  -لكل األخطار  تأمينا

من التأمين يستحق مبلغ التأمين  له ومستفيدا البا للتأمين والبائع يكون مؤمنهذه الحالة يكون طاي فإن المشترى ف

 متى تحقق الخطر المؤمن منه.

 الشروط الق انونية الالزمة إلبرام عقد التأمين:  الفقرة الثانية  
 فر لعقد التأمين ذلك أصبح موجودافإذا توال يتم ابرام عقد التأمين ما لم يكن هناك تراضي و محل للعقد و سبب له. 

 .من الناحية القانونية

 عقد التأمين  يف  التراضي:    أوال
 اإلرادة، عن تعبيرا باعتباره والتراضي. األول وجد إذا إال لهذا األخير وجود فال العقد قوام هو التراضي أن نعلم

 .العيوب من سليما أي وصحيحا موجودا يكون أن فالبد

 :التالية النقاط خالل من الموضوع هذا دراسة ونتناول

   التراضي  وجود .1
 وإذا القانون، يرتبه أثر إحداث على إرادتين توافق بمجرد تنعقد التي الرضائية العقود من التأمين عقد أن عرفنا

 فإنه ذلك على وبناء. لالنعقاد وليس لإلثبات األخيرة هذه فإن (11 المدة) الكتابة ماستلز قد المغربي المشرع كان

 من الصادر التعبير مع يتوافق نحو على إرادته عن( المؤمن) القابل يعبر بأن موجودا التراضي يكون أن يجب
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 إجراء أي إلى الحاجة دون ينعقد التأمين عقد فإن اإليجاب مع القبول تطابق ومتى. معه ويتطابق التأمين طالب

 .المدني التقنين أحكام به تقضى لما وفقا آخر

 على لتوقيعا على تمامه يعلقان األحيان، أغلب في طرفيه، تجعل وبياناته عقده شروط وتنوع التأمين ذاتية أن غير

 األول القسط هل المؤمن دفع إذا إال العقد انعقاد عدم يشترطان وقد ،(له والمؤمن المؤمن) كليهما من التأمين وثيقة

 .القسط ذاه ودفع الوثيقة تلك على التوقيع تم إذا إال ينعقد ال  العقد فإن ذلك على وبناء التأمين، أقساط من

  التراضي  صحة .2 
 إال الوجود، ذاك تحقق فقد التعبير هذا تم فإذا وقبوال إيجابا  اإلرادة عن بالتعبير إال للتراضي وجود ال أنه نعلم 

 التي رادةباإل لحق  قد يكون أو العقد إلبرام أهلية ذي غير عن صدر قد التعبير يكون بأن صحيح غير يأتي قد أنه

 كراه.اإل أو تدليسال أو غلطالك عيبا عنها التعبير تم

 األهلية في عقد التأمين:    اثاني
. وتشترط األهلية 29استعمال الحق وصالحية ذلك الشخص لثبوت الحق له أو عليه االهلية هي قدرة الشخص على

شركة تجارية ذات  -في التأمين بالنسبة للطرفين و بما أن  المشرع يفترض في المؤمن ان يكون شخص معنوي 

 .30فإن ال مجال للكالم عن األهلية بالنسبة للمؤمن - أسهم أو تعاضدية

 عقود االدارة.  أما األهلية الالزمة للمؤمن له هي أهلية االدارة على اعتبار أن التامين بالنسبة للمؤمن له عقد من

 اكتسب قد كان متى تبادلية، تأمين جمعية أو مساهمة شركة باعتباره بالنسبة للمؤمن، األهلية عن للكالم محل ال

 للشخص القانوني الممثل هو له المؤمن مع التأمين عقد إبرامب قام الذي الشخص أن وطالما القانونية الشخصية

 .المعنوي

 يجوز ن ثم فإنهمفيكفي إلبرامه أن تتوفر في المؤمن له أهلية اإلدارة. و  اإلدارة، أعمال من يعد التأمين عقد وبمأن

 إبرام موالهأ إدارة في له مأذون كان إذا سنة من العمر 15للقاصر الذي يبلغ  يجوز كما يبرمه، أن الرشيد للبالغ

 قابال انك أبرمه وإذا إبرامه له فليس اإلدارة، في له المأذون غير عليه المحجور أو القاصر التأمين. أما عقد

  مواله.أ إدارة في له اإلذن بعد أو الرشد سن بلوغه عند هو أجازه أو وليه أجازه إذا إال لمصلحته، لإلبطال

 عن نيابة اإلدارة أعمال مباشرة لهم هؤالء ألن العقد، هذا يبرم أن عامة وكالة والوكيل والوصي للولي ويجوز

 .31األصيل

                                                
 و مابعدها.  219أنظر عبد الرزاق السنهوري، مصادر اإللتزام، الجزء األول، ص   29
المتعلق بشركة المساهمة فإن شركة المساهمة تعتبر شركة تجارية بحسب الشكل أيا كان موضوعها. و تكتسب  17.95حسب المادة األولى من قانون   30

 لتأمين، كباقي المقاوالت، الشخصية القانونية بمجرد قيدها بالسجل التجاري أي تصبح قادرة على إنشاء التصرفات في الحياة القانونية.مقاولة ا
 
 من قانون االلتزامات و العقود. 13إلى المادة  3راجع  في هذا الباب من المواد   31
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 المراحل العملية إلبرام عقد التأمين  :    الثاني  مطلبال
ال أن ذاتية إ .في المعقود عليه قبول باإليجاب على نحو يحدث أثرا قانونيااألصل أن العقد ينعقد بمجرد اقتران ال

انات تقتضى إجراء حسابات دقيقة حول الخطر المؤمن منه واشتمال وثيقة التأمين على شروط وبي يالتأمين الت

 .بمراحل متتالية يعقد التأمين في الواقع العمل مرور بت، استوجمتنوع

لب من قبل من هنا فإن  تكوين عقد التأمين من الناحية العملية، يبدأ بتقديم طلب التأمين، و عند قبول هذا الط

بما ان  ومؤمن يصدر مذكرة تغطية مؤقتة في انتظار تحرير بوليصة التأمين وتسليم المؤمن له شهادة التأمين. ال

هذه  عقد التأمين قد يطله بعض التعديالت، كنتيجة لتغر درجة وقوع الخطر المؤمن منه مثال، فإن المؤمن في

 الحالة يسلم المؤمن له ملحق التأمين. 

 ح التأميناقترا   :  ىاألول  فقرةال
سبقا من قبل تبدأ أول مراحل عقد التأمين بإدالء المؤمن له بالبيانات التعاقدية، و ذلك بتعبئة استمارة معدة م 

ليها المؤمن، تتضمن بيانات مختلفة يتخذ بعضها صيغة أسئلة موجهة لطالب التامين الذي يجب عليه االجابة ع

 بصراحة ووضوح.

 ضمنها الطلب إلى :و يمكن تحليل البيانات التي يت

 بيانات شخصية خاصة بطالب التامين 

 بيانات تتعلق بالخطر المطلوب التامين ضده 

 بينات تتعلق بشروط التامين 

 كل بيان قد يرى المؤمن انه من الضروري إضافته إلى تلك البيانات 

المطلوب دفعها عن مدة التامين. و يرد المؤمن على الطلب، فإذا كان الرد إيجابيا، فإن هذا االخير يحدد األقساط 

، إما بتقديم طلب كتابي إلى المؤمن أو بواسطة 32و بعد ذلك يتقدم المؤمن له بإيجاب بات يطلب فيه إبرام العقد

 .33طلب شفوي

وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة  .و تجدر اإلشارة هنا إلى أن طلب التأمين غير ملزم ال للمؤمن و ال للمؤمن له

على أنه : "ال يلزم اقتراح التأمين ال المؤمن له و ال  ، و التي جاء فيهاا الثانية من مدونة التأميناتفي فقرته

المتبادلة إال بواسطة عقد التأمين". و بالتالي، فإنه ال يمكن اعتبار اقتراح التامين  االمؤمن، وال تثبت التزاماتهم

منه اإليجاب الالزم، أي الرغبة في التعاقد. و للمؤمن بعد  قبوال بالنسبة للمؤمن طالما أن هذا االخير لم يصدر

التأمين أن يبث في عرض المؤمن له سواء بالقبول او الرفض.  اقتراح استمارةدراسة ما ورد من معلومات في 

ار أما بالنسبة للمؤمن له فإن اقتراح التامين ال يلزمه في شيء، ألنه ال يعدو أكثر من مجرد استعالم منه حول مقد

                                                
 .1180ص.  1964الجزء السابع، مجلد الثاني، ط.  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  32
 .156محمد أوغريس، عقد التامين في التشريع المغربي، م. س. ص.   33
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األقساط التي يقدرها المؤمن كمقابل للضمان. و تبقى له كامل الحرية في حالة رد المؤمن باإليجاب، بالمضي في 

 .34التعاقد أو العدول عنه، و إذا عدل لم يكن ملزما بشيء إتجاه المؤمن

 مذكرة التغطية المؤقتة :   ةالثاني  فقرةال
ة بقولها : " ثة على إجازة التأمين بواسطة مذكرة التغطية المؤقتمن م. التأمينات في فقرتها الثال 11نصت المادة 

لتزام ادون  –تحرير عقد التامين بحروف بارزة و إثبات كل إضافة أو تغيير في العقد  -ال تحول هذه األحكام 

 ملحق".لاو لو قبل تسليم عقد التامين أو  ،مؤمن و المؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطيةال

و ال يعقل  35و يعتبر هذا اإلجراء عمليا، على اعتبار ان إعداد عقد التأمين و التوقيع عليه قد يحتاج لبعض الوقت

ان يبقى المؤمن له بدون تغطية من الخطر الذي يهدده خالل هذه الفترة. لذلك أجاز المشرع المغربي، على غرار 

باقي التشريعات المعاصرة، إمكانية االتفاق بين طالب التأمين والمؤمن على توفير التغطية في الفترة التي تسبق 

 .رة التغطية المؤقتةإبرام عقد التأمين بشكل نهائي عن طريق مذك

ؤمن منه وتعتبر مذكرة التغطية المؤقتة حجة على إبرام عقد التأمين ومن ثم فهي تثبت تغطية المؤمن للخطر الم

المتعاقدين  إلى حين تسليم بوليصة أو شهادة التأمين إلى المؤمن له، وتقوم مقام العقد النهائي في مطالبة كل من

 ألخر بتنفيذ التزاماته.

ودها رط المشرع المغربي شكال معينا ترد عليه مذكرة التغطية المؤقتة، واكتفى بالنص على ضرورة ورولم يشت

 .دد بها لسريانهفي وثيقة مكتوبة. ويبدأ سريان هذه التغطية من التاريخ المدون على هذه المذكرة أو من التاريخ المح

 مين إلى المستفيد.ة التغطية يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأوإذا تحقق الخطر المؤمن منه بعد هذا التاريخ وقبل نهاية مد

 بوليصة التأمين   :  ةالثالث  فقرةال
بعد استقرار رغبة األطراف النهائية حول إبرام العقد، فإن المؤمن يعمد إلى تحرير وثيقة يصطلح عليها ببوليصة 

، ألن 36لتأمين كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهالتأمين. و تعتبر هذه الوثيقة سندا إلثبات عقد التامين، و ليس عقد ا

هذا األخير هو االتفاق القائم بين المؤمن و المكتتب من أجل تغطية خطر ما و الذي يحدد التزاماتِهما المتبادلة كما 

، و الذي لم يفترض المشرع لصحته شكال معينا. أما بوليصة التامين فقد عرفها  30عرفته المادة األولى في الفقرة 

 بأنها وثيقة تجسد عالقة التأمين و تبين شروطه العامة و الخاصة.  11شرع من خالل نفس المادة في الفقرة الم

و هكذا فإن الفرق "واضحة من حيث أن العقد هو األساس لكونه يعني االتفاق الرضائي بين المكتتب و المؤمن و 

الكتابة لكن البد من اإلدالء بدليل كتابي إلثباته. في  هالمتبادلة، و الذي ال يشترط النعقاد االذي يحدد التزاماتِهم

حين أن البوليصة هي الوثيقة التي تجسد ذلك العقد بشكل مكتوب فتتضمن من تم الشروط التي ثم التعاقد عليها، 

                                                
 .1181م.س. ص.  عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  34
 ن التدقيق في دراسة طلب المؤمن له. إما ألن األمر يتطلب بعض الوقت لتحرير العقد النهائي، أو ان المؤمن يحتاج لمزيد م  35
 .44ص. 2009بناصر حجي، النظرية العامة في قانون التأمين، مكتبة طه حسين، ".   36
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ذا وجد وهي ال تعتبر شرطا لقيام العقد باعتباره من العقود الرضائية، لذلك فعند غيابها يعتبر العقد مع ذلك قائما إ

 .37أي دليل كتابي أخر يثبت ذلك"

أي لغة كتبت بها أن ان المشرع المغربي لو يتطرق إلى لغة التعاقد، بمعنى  إلىو تجدر اإلشارة في هذا الصدد 

، على خال ف التشريع الفرنسي 38بوليصة التأمين فهي مقبولة من الناحية القانونية و لو كان أحد االطراف ال يفهمها

  حة على إلزامية كتابة عقد التامين باللغة الفرنسية.الذي ينص صرا

 بوليصة التأمين  مضمونأوال: 
 تشتمل بوليصة التأمين على نوعين من الشروط : 

 شروط عامة مطبوعة، عادة يضعها المؤمن وفق نموذج معد لذلك، و ترد في كل صنف من أصناف التأمين.

ن منه، الكاتبة أو باليد، وتتعلق على الخصوص بتحديد الخطر المؤم باآللةكتب تشروط خاصة، تتعلق بكل عقد و 

 ومدة العقد و المبلغ المؤمن عليه و أقساط التأمين، و المكتتب و المستفيد عند االقتضاء.

، وأن يؤرخ 40مكتوبة بحروف بارزة 39ولقد فرض المشرع المغربي أن يكون عقد التأمين )بوليصة التأمين إذن(

 : 41تم فيه االكتتاب وأن يتضمن الشروط العامة و الخاصة، ويتضمن على الخصوصفي اليوم الذي 

 اسم و موطن األطراف المتعاقدة 

 األشياء المؤمن عليها و األشخاص المؤمن عليهم 

 طبيعة األخطار المضمونة 

 التاريخ الذي يبتدئ ضمان الخطر ومدة صالحية هذا الضمان 

 مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن 

 أو اشتراك التأمين قسط 

 شرط االمتداد الضمني إذا تم االتفاق عليه 

 حالت وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء اثاره 

 فس التزامات المؤمن له عند االكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر و بالتأمينات االخرى التي تغطي ن

 الخطر

 شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث 

 اآلجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو اإليراد 

 ير تأمينات المسطرة و القواعد المتعلقة بتقييم األضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غ

 المسؤولية.

                                                
 .99فؤاد معالل، الوسيط في قانون التامين، م.س. ص.   37
على " أن كل عقد  206هلك ينص صراحة في المادة المتعلق بحماية المست 31.08أغلب عقود التامين تتم  باللغة الفرنسية بالرغم من ان القانون رقم   38

 حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية". باإلضافة إلى أن الدستور المغربي على ان العربية هي اللغة الرمية للمملكة.
 idemنفس المرجع.   39
 من م. التأمينات. 11الفقرة األولى من المادة  40
 من م. التامينات. 12المادة   41
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ات الخالف و هذه البيانات ليست واردة على سبيل الحصر، بل يمكن أن تضاف إليها بيانات أخرى، كطريقة حل

 المثارة بين الطرفين و كيفية أداء األقساط...

 ثانيا : دور بوليصة التأمين
نه ينعقد أرأينا من قبل بأن بوليصة التأمين هي لإلثبات فقط ، و بما ان عقد التأمين من العقود الرضائية، أي 

لبرقية الصادرة امراسالت المتبادلة أو بمجرد توافق اإليجاب مع القبول، فال مانع من إثباته بأي دليل كتابي أخر كال

 من المؤمن إلى المؤمن له بقبول طلب التامين.

إال أنه عمليا، فإن وثيقة التأمين تعتبر أفضل وسيلة لإلثبات، من حيث أن مدة التأمين قد تطول لعشرات السنين، 

ن او ذي المتياز، و المتضرر في التامين كالتأمين على الحياة مثال، و قد تمتد أثره للغير كالمستفيد و الدائن المرته

 42على المسؤولية...

 ثالثا : تفسير بوليصة التأمين
 الرجوع يمكن الصدد هذا وفي العقود، كافة شأن شأنه العقود تفسير في العامة للقواعد التأمين عقد تفسير يخضع

 أمام نفسه يجد الذي القاضي مهمة لتسهيل والعقود االلتزامات قانون من 473إلى  461 منالمواد  في ما ورد إلى

 بوليصة تفسير إلـى خاللها من يعمد التي الحالة هذه في االختصاص صاحب هو الموضوع فقاضي. 43غامضة عقود

 عقود من التأمين عقد أن بحجة الواضحة العقد عبارة دون أن يحيد عن  المتعاقدين إرادة عن والبحث التأمين

قضاة الموضوع هي تطبيق اتفاقات األطراف و هم ال يملكون حق تعريف البنود الواضحة ، ألن " مهمة 44اإلذعان

 . 45و الدقيقة و ذلك تحت ستار التفسير"

 أما إذا كانت تلك الشروط غامضة أو متضاربة، فيختلف الحكم بحسب الحاالت التالية :

 فإذا كان أحدها واضحا و االخر غامضا، رجح الشرط الواضح،

لملحقات، هناك تعارض بين الشروط العامة وبين مضمنات الوثائق االخرى الملحقة بها: الشروط الخاصة، اإذا كان 

 مذكرة التغطية...فإن هذه األخيرة هي التي ترجح،

ها تعتبر الكاتبة، في حالة تعارضها مع الشروط المطبوعة. ألن باآللةترجح كذلك الشروط المكتوبة بخط اليد أو 

 جيب لطلب خاص للمكتتب.شروطا خاصة تست

، ذلك أن عند تعارض نسخة العقد المسلمة إلى المكتتب مع تلك التي احتفظ بها المؤمن فإن األولى هي التي ترجح

 ر، أعتبالمؤمن هو الذي يعد العقد، فإذا لم يستطع أن يثبت وجود سبب للتعارض بين الوثيقتين يبرر وجهة نظره

 تب،بالنسخة المدلى بها من قبل المكت

                                                
 . 47م. س. ص.  بناصر حجي،  42
 .79، ص. 2005فاتح كمال و محمد الهيني، دور القاضي في تفسير العقد، مجلة اإلشعاع   43
 242ص. ، م.س. يوسف الزوجال، المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات  عقد التأمين نموذجا  44
 .380ص.  48، منشور بمجلة القضاء و القانون ع. 1962فبراير  13قرار المجلس األعلى الصادر بتاريخ   45
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ن العقد إذا لم تسعف شروط التعاقد في تبيان اتفاق األطراف فإن التعارض أو الغموض يفسر لمصلحة المؤمن له أل

نا هنا عقد إذعان، و القاعدة في هذه العقود أن تفسير شروط العقد يكون لمصلحة الطرف الضعيف الذي هو ه

 من ثم باعتباره مهني متخصص تبعات تقصيره.المؤمن له، ناهيك عن العقد هنا هو من وضع المؤمن فيتحمل 

 ملحق التأمين :  ةالرابع  فقرةال
إذا  ،أمينملحق وثيقة الت اتفاق يطلق عليهال مانع في إدخال بعض التعديالت على عقد التأمين األصلي، بواسطة  

تحويل مبلغ  المؤمن له اكتشف المؤمن أو المؤمن له أثناء فترة سريان العقد، ظهور أخطار جديدة مثال، أو إذا قرر

 الضمان لحساب مستفيد جديد أو غيرها من التعديالت التي قد يفرزها الواقع العملي. 

له يتمم أو  اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمنو قد عرفة المادة األولى من مدونة التأمينات ملحق التأمين بأنه " 

 ."مينيعدل عقد التأمين ويصبح جزءا ال يتجزأ من بوليصة التأ

ويعتبر ملحق بوليصة التأمين جزءا ال يتجزأ من العقد األصلي ويتبعه في األحكام سواء من حيث الشكل أو من 

حيث المضمون، كما أنه يخضع لنفس الشروط التي يخضع لها العقد األصلي. و إذا كان المشرع قد فرض في 

 .47عقادهذا الملحق الكتابة فإنها لإلثبات فقط و ليس لالن 1146المادة 

ليس هناك ما  و األصل أن التعديالت الواردة في ملحق التأمين ال تبدأ في السريان إال من تاريخ إجرائها، إال أنه

ح يمنع من أن يتفق المتعاقدان على تطبيقها بأثر رجعي، وهو ما يحصل عادة عندما ينصب الملحق على توضي

اة منه، أو تغيير المستفيد في عقد التأمين على الحيشروط وردت غامضة في العقد أو تدارك شرط سقط سهوا 

 مثال.

التي  وفي حالة وجود تعارض بين الشروط الواردة في البوليصة وتلك الواردة في الملحق، فإن هذه األخيرة هي

 ترجح ألنها تعتبر ناسخة لها.

 أثار عقد التأمين  :  نيالثا  رعالف
وري االلتزام نية بالنسبة ألطرافه. فينشئ التزامات متقابلة من الضريرتب عقد التأمين من لحظة ابرامه أثارا قانو

ة هذا باإلضاف بها و تنفيذها و إال تحمل الطرف المخل بهذه االلتزامات الجزاءات المقررة قانونا على هذا االخالل.

 إلى أن أثار العقد قد تمتد إلى الغير و نعني بذلك المستفيد من التامين.

 .الباب معالجة االلتزامات التي يلقيها عقد التأمين على كل من المؤمن له و المؤمن و سنتناول في هذا

 له المؤمن التزامات : األول مبحثال
 من مدونة التأمينات كالتالي: 20حددتها المادة  ينشئ عقد التأمين في ذمة المؤمن له عدة التزامات

                                                
  ."يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين األصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من األطراف"   46

47 J. BIGOT, traité de droit des assurances, op. cit. p.381. n° 505. 
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 ااو االشتراك في المواعيد المتفق عليه دفع قسط التأمين 

 ن أن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن م

 تقدير األخطار التي يتحملها

  حديد تأن يوجه للمؤمن في اآلجال المحددة في العقد، التصريحات التي قد تكون ضرورية للمؤمن من أجل

 رامبلغ قسط التأمين، إذا كان مبلغ هذا القسط متغي

  ا ، بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين و التي ينتج عنه24أن يصرح للمؤمن، طبقا للمادة

 تفاقم الخطر

 بعد أن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به وعلى أ

 تقدير خالل الخمسة أيام الموالية لوقوعه.

 ام بدفع قسط التأمينااللتز :  األول    المطلب
. فالقسط طرف المذعنيلقى بها عقد التأمين على عاتق ال يأهم االلتزامات الت منااللتزام بدفع قسط التأمين يعد 

و المدين المباشر بدفع مبلغ قسط التأمين، عموما،  .48المؤمن منه المساهمة المقدرة ماليا لغرض تغطية الخطر هو

هو المؤمن له، و يجوز مع ذلك أن يقوم أشخاص اخرون بتنفيذ هذا االلتزام بدال من المؤمن له كالمستفيد من 

ويتم احتساب القسط باالستناد إلى مبدأ تناسب القسط مع الخطر، لذلك فكل تغيير يطرأ على الخطر  التأمين مثال.

 .49دة أو بالنقصان يتبعه تغيير مبلغ القسط في نفس االتجاهبالزيا

ع هذه و ما يليها من مدونة التأمينات. و يمكن جم 20و قد فصل المشرع أحكام هذا االلتزام من خالل المادة 

ذا خالل  بهاألحكام حول نقطتين أساسيتين : األحكام الخاصة  بأداء قسط التأمين، و المسطرة المتبعة في حالة اإل

 االلتزام.

 األحكام الخاصة  بأداء قسط التأمين  الفقرة األولى :
تقضي المبادئ العامة في االلتزامات، بأن الدين يطلب و ال يحمل. و قد كانت هذه القاعدة نفسها هي المطبقة في 

 .50قانون التأمين القديم، باستثناء القسط األول، و الذي استوجب فيه المشرع أن يكون محموال

في مدونة التأمينات الجديدة، فإن المشرع قد تخلى عن هذه الطريقة التقليدية الستخالص األقساط، و نص في أما 

يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض ،  في الفقرة األولى على انه : " 21المادة 

و الذي عليه أن يسعى ألداء القسط في موطن المؤمن و بالتالي فإن المؤمن له ه ."ما لم ينص العقد على خالف ذلك

                                                
س الوقت، لدى تأخذ األقساط شكل مبلغ االشتراك في المؤسسات ذات الطابع التعاوني أو التعاضدي، حيث يكون المشترك مؤمنا و مؤمن له في نف  48

 التعاونية التي ينخرط فيها.
 .107 الوسيط في قانون التامين، م.س. ص.فؤاد معالل،   49
المنظمة لقطاع  ( المنظم لعقد التأمين البري. أنظر في هذا الباب تطور القوانين1353شعبان  20) 1934نوفمبر  28القرار الوزاري المؤرخ في   50

 .22و  21التامين في المغرب، فؤاد معالل، م.س. ص. 
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عند حلول األجل المحدد لذلك باتفاق الطرفين أو على أبعد تقدير خالل العشرة أيام الموالية  51أو موطن وكيله

 .52لتاريخ استحقاقه

ً أو بموجب شيك هذا القسط إما يدفعو   أو من  مؤمنم ال، على أن يسلأو بواسطة الكمبيالة أو الحولة البنكية نقدا

أما إثبات الوفاء بالقسط فيتبع فيه القواعد العامة  .أو نائبه مخالصة دالة على الوفاء بهذه القيمة لمؤمن لهيمثله إلى ا

لألثبات، وغالبا ما يتم بواسطة اإليصال الذي يسلمه المؤمن للمؤمن له، إال أنه يمكن أن يتم بالنسبة للقسط الذي ال 

 .53أالف درهما عن طريق البينة و القرائنيتجاوز مبلغه عشرة 

أما في الحالة التي يدفع فيها المؤمن له قسط التأمين في بداية السنة دفعة واحدة ثم انتهى عقد التأمين ألي سبب 

من األسباب قبل انقضاء مدة التأمين، يبقى من حق المؤمن له مطالبة المؤمن بإعادة الجزء من القسط الذي يقابل 

 .54تي لم يعد فيها التامين قائما، ذلك أن المشرع المغربي قد أخد بمبدأ قابلية القسط للتجزئةالفترة ال

 اإلخالل بالتزام الوف اء بالقسط  : جزاء    الفقرة الثانية
 تختلف تبعات اإلخالل بالتزام الوفاء بالقسط في التأمين على غير الحياة عن التأمين على الحياة.

 المسطرة المتبعة في حالة عدم أداء األقساط في التأمين على غير الحياة  أوال :  
المؤمن  عرفنا أن خصوصية التأمين تقتضي في قسط التأمين أن يكون محموال و ليس مطلوبا، و بالتالي فإن تقاعس

ية لتاريخ حلول الموالله عن الوفاء بالقسط أو التأخر فيه، يدفع المؤمن إلى المطالبة بالوفاء بعد مرور عشرة أيام 

مغربي و بناء على ذلك فإن المشرع ال .ذاتية التأمين أجل االستحقاق، و فق شكليات و شروط خاصة تتناسب مع

لذي نص على مجموعة من اإلجراءات الخاصة بعقد التأمين كان الهدف منها وضع جزاء أكثر مرونة من الجزاء ا

نطوي عليه يمطالبة بالتنفيذ الجبري، أو طلب الفسخ مع التعويض، لما تقضي به القواعد العامة، و المتمثلة في ال

ما بتغطية هذا الجزاء من حماية غير كافية للمؤمن الذي يكون عليه أن يسلك طريق الدعوى القضائية مع بقائه ملز

 الخطر إلى حين الفصل في الدعوى.

 هيفعة من المراحل يسلكها المؤمن قبل توقمجمو على من م. التأمينات نصت 21و في ضوء ما سبق فإن المادة 

 لضمان:ل

 توجيه إنذار باألداء. 1
أخد هذا باألداء  للمؤمن له، و ي نذارإبعد مرور عشرة أيام من أجال حلول قسط التأمين، يقوم المؤمن بتوجيه 

 في أداء شكل رسالة مضمونة الوصول موجهة إلى أخر مسكن معروف للمؤمن له أو إلى من ينوب عنه نذاراإل

 البيانات التالية : تتضمن  هذه الرسالةقسط التأمين، ويجب أن 

                                                
لسماسرة كذلك اقصود بوكيل المؤمن وكالء التأمين فقط بل ليس المقصود بموطن المؤمن مقره االجتماعي فقط بل فروعه و مكاتبه. كذلك ليس الم  51

 (297عندما ترخص لهم شركة التأمين تحصيل األقساط لفائدتها، حيث أن ذلك يبرئ ذمة الزبون الذي تمتله )المادة 
 من م. التأمينات. 21الفقرة الثانية من المادة   52
 راجع ما قد سبق في باب اإلثبات.  53
 .107س. ص. فؤاد معالل، م.   54
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 كإنذار، ةموجه اصراحة على أنه االتنصيص فيه 

 ،التذكير بمبلغ قسط التأمين المستحق وتاريخ أجل استحقاقه 

 55من مدونة  التأمينات 21نص المادة  اتضمينه 

 توقيف الضمان   .2
و تحسب المدة من اليوم التالي يبقى من حق المؤمن توقيف الضمان بعد مرور عشرين يوما على توجيه اإلندار، 

المؤمن  ير إذا صادف عطلة، فإن المدة تمدد ألول يوم عمل يليها. أما إذا كانإلرسال اإلنذار، على ان اليوم االخ

و تعتبر هذه األجال من ف ليصل إلى أربعين يوما. العشرين يوما يضاع فإن أجليقطن خارج التراب الوطني له 

 .56مدة أو يعفي المؤمن من توجيه اإلنذارالنظام العام و بالتالي يلغى كل شرط من شانه ان يقصر هذه ال

و أثاره  بعض ، بل يستمر العقد في إنتاجو تجدر اإلشارة هنا إلى ان مرحلة توقيف الضمان ال تلغي عقد التامين

ذا االخير هيتوقف إن اختار الذي يقع على المؤمن بالضمان  االلتزامأما  المؤمن له بدفع األقساط، التزامخصوصا 

يحق على أنه "... 2فقرة  21المشرع ترك أمر توقيف الضمان الختيار المؤمن عندما نص في المادة  ذلك، ألن

 .للمؤمن توقيف الضمان..."

اليوم الموالي ألداء األقساط، على الساعة الثانية عشرة زواال، و ذلك و يمكن ان يسترجع العقد أثاره، ابتداء من 

في الحالة التي يرغب فيها المؤمن له االستمرار في التأمين، و أداء ما عليه من أقساط، و إن اقتضى الحال، 

 .57مصاريف المتابعة و التحصيل

 بتنفيذه  أو المطالبة القضائيةالعقد  فسخ    مرحلة. 3
لمؤمن خيارين بقى أمام اي -اإلنذارأي ثالثين يوما من تاريخ  -عشرة أيام من تاريخ توقيف الضمان  مدة عد انتهاءب

 : 

                                                
 خالف على لعقدا ينص لم ما ، الغرض لهذا عينه الذي الوكيل أو المؤمن بموطن التأمين قسط ؤدىمن م. التأمينات على أن : " ي 21تنص المادة   55

 .ذلك
 المطالبة في ؤمنالم حق عن النظر وبصرف استحقاقه أجل حلول لتاريخ الموالية أيام( 10) العشرة داخل منه جزء أو التأمين قسط أداء عدم حالة في 

 السنوي القسط فيها يكون التي الحالة وفي ، له المؤمن إلى اإلنذار توجيه بعد يوما( 20) عشرين الضمان توقيف للمؤمن يحق ، العقد بتنفيذ القضائية

 كل وفي. التأمين نةس من المتبقية الفترة انصرام غاية إلى سارية آثاره تبقى التأمين قسط أجزاء أحد أداء عدم عن الناتج الضمان توقيف فإن ، مجزأ
 .له المؤمن إنذار بعد المؤمن بموطن جزؤه أو القسط يؤدى ، الحاالت

 .أعاله إليه المشار يوما( 20) العشرين أجل انصرام بعد أيام( 10) عشرة العقد فسخ للمؤمن يحق 
 للوكيل أو للمؤمن المتأخر القسط دفع فيه تم الذي لليوم الموالي اليوم من زواال عشرة الثانية الساعة على المستقبل في آثاره المفسوخ غير العقد يستأنف 

 إن ، وكذا لتوقيفا مدة خالل أدائها أجل حل التي وتلك اإلنذار موضوع كانت التي القسط أجزاء ، السنوي القسط تجزئة حالة في أو ، طرفه من المعين
 .والتحصيل المتابعة مصاريف ، الحال اقتضى

 .الثانية الفقرة في إليه المشار يوما( 20) العشرين أجل يضاعف ، المغرب خارج موجها اإلنذار يكون عندما 
 .اإلنذار توجيه من المؤمن إعفاء أو السابقة باألحكام المحددة اآلجال تخفيض شأنه من شرط كل يكن لم كأن يعتبر 

 من م. التأمينات. 21الفقرة السادسة من المادة   56
 من م. التأمينات 21من المادة  رابعةالفقرة ال  57
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يخطره فيها بفسخ العقد، و ينتج  إلى المؤمن له رسالة مضمونةو ذلك بتوجيه  المطالبة بفسخ العقد:  الخيار األول 

لي لتاريخ توجيه اإلنذار. أي عند نهاية مهلة العشرة أيام الفسخ آثاره في هذه الحالة في نهاية اليوم الثالثين الموا

 .58من توقيف الضمان و التي يصبح بعدها من حق المؤمن مباشرة حق الفسخ

مؤمن له بتنفيذ المحكمة لمطالبة العقد التأمين، حيث يلجأ المؤمن إلى  تنفيذالقضائية بالمطالبة  :  الخيار الثاني

 مع المصاريف ويمكنه أن يطالبه بالتعويض كذلك إذا كان هناك ما يوجبه.التزامه بدفع القسط المستحق 

 أن ، فإن الضمان يظل موقوفا إلىخيارينهذين الأما في الحالة التي يفضل فيها المؤمن عدم مباشرة أي من 

 ينتهي العقد بانتهاء مدته.القسط المستحق أو  بدفع المؤمن له يستجيب

 القسط في التأمين على الحياةخصوصية الجزاء المترتب عن عدم أداء    ثانيا :
تضاه تعويضات عقد يضمن المؤمن بمقبأنه : "التأمين على الحياة الجديدة عقد عرفت المادة األولى من م. التأمينات 

ة أو بصفة ة واحديتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مر

 ."دورية

حيث يتم تجميع االخرى، على فكرة الرسملة و االدخار،  التأمينات، على خالف باقي النوع من التأمينو يقوم هذا 

 نطوال عمر الشخص المؤمأو  59متفق عليها طوال مدة  بصفة منتظمة إلى المؤمن األقساط التي يدفعها المؤمن له

مبلغ من المال يتكون أساسا من األقساط المدفوعة باإلضافة ، على أن يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد 60عليه

. و يعتبر ، في األجل المتفق عليه في العقد أو عند وقوع الحادث المؤمن منهاألرباح المحققة من استثمارهاإلى 

خطر مواجهة ل احتياطيايستهدف به توفير مبلغ من المال  توقعي إرادي حركتدبير  الفقه هذا النوع من التأمينات،

  .61في المستقبل عوزالفقر و ال

عتمدة في فال يمكن مواجهته بنفس المسطرة المو على هذا األساس، عندما يتخلف المؤمن له عن أداء قسط التأمين 

حتفاظ فسخ العقد و االن من لك من شانه أن يمكن المؤم، ألن ذفي التأمين على غير الحياةعدم أداء األقساط 

اس التأمين التي تعتبر أسأمر غير مقبول و يتنافى مع فكرة االدخار بالرأسمال الذي جمعه لحساب المؤمن له، وهو 

  .على الحياة

من م.  86المادة ، حيث نص في التأمين على الحياةمع طبيعة  خاص يتالءم جزاءالمشرع أفرد من هنا فقد 

( أيام من استحقاقه ، يوجه المؤمن إلى المكتتب 10ذا لم يؤد قسط أو جزء منه داخل العشرة )إ على انه :" التأمينات

                                                
ال مصلحة األغيار.  يوما بعده، ليس لها أي مبرر، ألنها ال تخدم، ال مصلحة المتعاقدين و 20أيام، بعد اإلنذار و مرور  10يالحظ ان إضافة مدة   58

لمدة و كثرة اإلجراءات ذه اهفهذه المدة تأتي بعد توقيف الضمان و بعد استنفاذ المؤمن لكل الشروط التي يستوجبها اإلنذار و فقا لمدونة التامينات. و لعل 
تأمين اإلجباري عن التي يستوجبها المشرع لضمان حقوق المؤمن له هي التي دفعت شركات التأمين إلى تشجيع دفع أقساط التأمين مرة واحدة و يعتبر ال

 حوادث السير أحسن مثال في هذا اإلتجاه.
المؤمن بموجبه بدفع مبلغ من المال إلى المؤمن له إذا ظل المؤمن له على قيد الحياة يلتزم  الذيالتأمين لحال الحياة : وهو و هذا ما يصطلح عليه ب  59

يبرم عقد تأمين لحال حياته حتى بلوغ سن الستين فإذا بلغ المؤمن له هذه السن فإنه يقبض مبلغ التأمين ليواجه  الذيإلى حلول هذا األجل  كالشخص 
 صحته ويتعذر عليه ممارسة عمل يسترزق منهتضعف فيه  الذيالسن  امتطلبات الحياة بعد هذ

يلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ  التأمين عند تحقق الموت باعتباره الخطر المؤمن منه، إلى  الذيالتأمين لحال الوفاة : وهو و هذا ما يصطلح عليه ب  60

دفع األقساط خالل المستفيد المعين في العقد أو إلى الورثة الشرعيين، سواء أكان  دفعة واحدة أم كان على دفعات دورية، وذلك في مقابل قيام المؤمن له ب
  .ة المؤمن لهاة حيمدة التأمين وغالباً ما تكون طيل

61  J. BIGOT, traité de droit des assurances, op. cit. p. 112.  
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( يوما من تاريخ توجيه هذه الرسالة 20رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يخبره بأنه بعد انتهاء أجل عشرين )

قاقها قد حل خالل األجل المذكور ، يؤدي إما فإن عدم أداء هذا القسط أو الجزء وكذا األقساط التي يكون استح

لفسخ العقد في حالة انعدام أو عدم كفاية قيمة استرداد رأس المال أو اإليراد المضمون وإما لتخفيض رأس المال 

 ."أو اإليراد المذكورين

 البيانات التعاقديةتقديم  االلتزام ب:    الثاني  طلبالم
ه بكل لمن طرف المؤمن منها ملئ اقتراح التامين  ،جموعة من المراحلتطرقنا فيما سبق إلى أن التامين يمر بم

سليم  على أساس تحديد قسط التامين ة قابلية الخطر للتامين من عدمه ثمدراس المؤمن من تمكنالبيانات التي 

د اإلدالء يترتب على مجر فإنهالتأمين من عقود حسن النية، و بما ان عقد  .يتناسب ودرجة احتمال الخطر وجسامته

 .ببيانات غير صحيحة او مغلوطة أو غير كافية أو مسكوت عنها، أثار قانونية مهمة

 الفقرة األولى : مضمون االلتزام بتقديم البيانات التعاقدية
إبرام ان المؤمن له يلتزم بالتزامين : األول يكون وقت  من م. التأمينات 20المادة  لنص يظهر من خالل استقرائنا 

 .62العقد، و الثاني أثناء سريانه

 الواجب التصريح بها وقت إبرام العقد  البياناتأوال :  
ذلك بإخباره بكافة البيانات التي من ير إرادة الطرف األخر )المؤمن( ويلتزم المؤمن له في مرحلة التعاقد بتنو

على فالمؤمن رغم توفره  التأمين عليه.إعطاء المؤمن فكرة كاملة وصادقة عن ظروف الخطر المزمع شأنها 

، فهو ال يعرف بالذات الظروف الخاصة، الخسائر المتعلقة بكل نوع من التأمينمعلومات إجمالية حول حوادث و

  .63تحيط كل خطر على حدة. و هذه المعلومات الخاصة ال يعرفها إال طالب التامينالتي 

بها وقت إبرام العقد هي تلك التي تكون ضرورية لتمكين المؤمن والبيانات التي يكون على المؤمن له أن يصرح 

المعيار في تحديد البيانات  و قد ذهب القضاء الفرنسي إلى ان .64من تقدير الخطر شريطة أن تكون معلومة لديه

 التي يكون على المؤمن له أن يصرح بها يكون لمدى تأثيرها على قرار المؤمن، بحيث إذا لم يصرح بها كان من

 .65شأن ذلك أن يعدل فكرة المؤمن عن الخطر

 :شخصية بياناتنوعين بيانات موضوعية و وعموما يمكن تقسيم هذه البيانات إلى

                                                
 المؤمن تمكن أن شأنها من والتي لديه المعروفة الظروف بكل العقد إبرام عند يصرح"....  أنب له المؤمن الجديدة التأمينات مدونة من 20 المادة تلزم  62

 تحديد أجل من للمؤمن ضرورية تكون قد التي التصريحات العقد، في المحددة اآلجال في المؤمن إلى يوجه".... أنبو" يتحملها التي األخطار تقدير من
 ".األخطار تفاقم عنها ينتج والتي التأمين بوليصة في عليها المنصوص بالظروف للمؤمن يصرح" ...  وأن" متغيرا القسط هذا كان إذا التأمين قسط مبلغ

ي فطالب التأمين على الحياة هو من يعرف إن كان مصاب بمرض مزمن أم ال، و طالب التامين على سيارته يعلم إن كانت هذه السيارة ستستعمل ف  63

 أغراض مهنية أم شخصية، و طالب التأمين ضد الغرق يعلم كم من مرة تعرض الشيء المؤمن عليه )منزل، شركة، مزرعة...( إلى الغرق...
 .115معالل، م.س. ص. فؤاد   64

65 Cass. Civ. 18 oct. 1978. Gaz. Pal. 1979. P. 94. 
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 نات الموضوعية  االبي  .1
ي فالقسط أو  معلومات المرتبطة بالخطر المؤمن منه و ما يحيط به من مالبسات و ظروف في تقديرهي كل ال 

 : ختالف نوع التاميناتقدير قبول تغطية الخطر من عدمه. و تختلف هذه البيانات ب

قوة و و سن صنعها، عربةيجب على المؤمن له أن يدلي بنوع الففي التأمين من المسؤولية عن حوادث السير : 

 ...و الغرض الذي ستستعمل ألجله محركها و تاريخ شرئها

ائر يصرح بسنه الحقيقي و سألشخاص : يجب على المؤمن له في التأمين على الحياة ان أما في التامين على ا

 ... المهنية ية و البيانات المتعلقة بحالته الصح

و المواد  كشكله و وزنهالشيء المؤمن عليه،  د طبيعةيحدبتو في التأمين على األشياء : يكون المؤمن له مطالبا 

التالي بكل ما من شانه أن يأثر في مدى احتمال تحقق الخطر و  ، وأعد له ذيالض و الغر التي صنع منه و قيمته

 في تحديد قسط التامين.

 البيانات الشخصية  .2
كم من  و، أبإلغاء التأمين انتهتو  معلومات شخصية عن المؤمن عليه، او الحوادث التي سبق له أن ارتكبها هي 

 ...مدى حرصه وعنايته بالشيء المؤمن عليه و معلومات عن مرة سحبت منه رخصة السياقة

التي كان  او و على هذا األساس، فإن المؤمن له يكون مطالبا بالتصريح بجميع المعلومات التي تكون معروفة لديه

عند مرحلة ف و هذا االلتزام ال يقمقصرا و تحمل نتائج تقصيره.  اعتبرو إال لتنوير إرادة المؤمن،  عليه معرفتها

 فقط بل يسري طيلة مدة التعاقد.التعاقد 

 البيانات الواجب التصريح بها أثناء سريان العقدثانيا :  
التغيرات التي قط فقط بل هو مطالب طيلة مدة العقد باإلدالء ب ال يلتزم المؤمن له باإلدالء بالبيانات أثناء التعاقد

تزام ال تجعلروف الجديدة من شانها ان هو ان الظ زامتلهذا اال والسبب وراء   .تطرأ على الخطر المؤمن من

الظروف  تغطية ذلك الخطر لو كانت تلك ، عدم قبولتبعا لذلك يحتمل مما كان عليه، و المؤمن بالضمان أشد عبئا

 .موجودة أثناء التعاقد، أو على األقل ما كان ليقبل التأمين بنفس القسط أو بنفس الشروط

، و حصلت بفعل المؤمن له نفسهقد و على هذا األساس فقد ميز المشرع بين ما إذا كانت هذه الظروف المستجدة 

و بين ما إذا كانت هذه الظروف  66مسبقا للمؤمن بواسطة رسالة مضمونةبأن يصرح بها في هذه الحالة  ألزمه 

في يصرح بها للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة  و ألزمه في هذه الحالة بأن المستجدة خارجة عن إرادة المؤمن له،

 .67أجل ثمانية أيام من علمه بها

من   24لمادة ا من المنصوص عليها في الفقرة الثالثة  التأمين ساريا إلى أن يتخذ المؤمن أحد مواقف ثالثةو يبقى 

 سخ العقد.فالقسط، وإما  وهي اإلبقاء على العقد بنفس الشروط، أو اإلبقاء عليه مع الزيادة في تأميناتالمدونة 

                                                
 من م. التأمينات. 24الفقرة األولى من المادة   66
 من م. التأمينات.  24الفقرة الثانية من المادة   67
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 الفقرة الثانية : اإلخالل بااللتزام بتقديم البيانات التعاقدية
 هذا ، حسبما يكونبالتصريح بتقديم البيانات المتعلقة بالخطر االلتزاملقانونية المترتبة عن اإلخالل بثار اتختلف اال

 أو عن سوء نية.اإلخالل وارد عن حسن نية 

 بااللتزام بالبيانات عن حسن نية: اإلخالل  أوال  
ن طرف مال يؤدي اإلغفال أو التصريح الخاطئ على انه : " من م. التأمينات  31فقرة األولى من المادة تنص ال

  ."المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطالن التأمين

و غير بصورة غير صحيحة، أ هافإن إغفال اإلدالء ببعض البيانات التعاقدية، أو اإلدالء ب و على هذا األساس

ذه البيانات، المترتب عن اإلخالل بهلجزاء ا . و يختلفكافية، ولم يثبت سوء نية المؤمن له، فإن العقد يبقى صحيحا

 حسب وقت اكتشاف اإلخالل :

التأمين مع إذا تم اكتشاف الكتمان أو التصريح الخاطئ قبل تحقق الخطر، كان للمؤمن الخيار بين اإلبقاء على عقد 

الزيادة في القسط عمال بمبدأ تناسب القسط مع الخطر، وبين فسخ العقد عشرة أيام بعد تبليغ المؤمن له بواسطة 

 .68رسالة مضمونة مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن المدة التي لم يعد التأمين ساريا فيها

يخفض بنسبة الفرق مبلغ التعويض سب، أي ان أما إذا لم يكتشف اإلخالل إال بعد وقوع الحادث، فيطبق مبدأ التنا

. وحفاظا 69بين االقساط المؤداة وتلك التي كان يجب على المؤمن له أن يدفعها لو صرح باألخطار كاملة وبدقة

على حقوق األغيار، فإن القضاء يميل في بعض دعاوى المسؤولية نحو إلزام شركة التامين بدفع كامل التعويض 

 .70الحادث المؤمن منه، ثم الرجوع بعدها على الشخص أو الجهة الملزمة بدفع الجزء الزائد المستحق للمصابين من

 اإلخالل بااللتزام بالبيانات عن سوء نية  ثانيا :  
 عقدء أثناء التعاقد أو خالل سريان إن إخفاء البينات أو اإلدالء ببيانات غير صحيحة او مغلوطة بسوء نية، سوا

مع احتفاظ المؤمن بأقساط التأمين التي يكون قد قبضها وحقه في المطالبة عقد التامين  بطالنالتأمين يترتب عليه 

أن يكون  علىوقد اشترط المشرع العتبار العقد باطال  ه. بجميع األقساط المستحقة كتعويض عن الضرر الذي لحق

للخطر الذي حتى ولو لم يكن  قد غيرا موضوع الخطر أو أنقصا من أهميته في نظر المؤمن، وذلكهذا اإلخالل 

 .71أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث

                                                
 من م. التأمينات. 31الفقرة الثانية من المادة   68
 من م. ت.  31نفس الفقرة من المادة   69
 .63ص.  15، قضاء المجلس األعلى عدد 1978مارس  5ار صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ قر  70
 من م. التأمينات. 30الفقرة األولى من المادة   71
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 تحقق الخطرعند  إشعار المؤمن  ب  االلتزام:    الثالث  طلبالم
مان الذي يؤدي إلى إثارة ضيفرض هذا االلتزام على المؤمن له أن يخبر المؤمن في أسرع وقت بوقوع الحادث 

في  من المؤ يبقى من حقبهذا االلتزام له و في حالة إخالل المؤمن  الحادث، بوقوع هبمجرد علمالمؤمن و ذلك 

 المؤمن له.في تعويض  المسؤوليةنفسه من  إعفاء

 مضمون االلتزام باإلشعار عن تحقق الخطر الفقرة األولى :
ذلك  وعليه  خطر المؤمنإن وقوع الخطر المؤمن عليه، يضع المؤمن له أمام االلتزام بإعالم المؤمن بوقوع ال

 محيطةالظروف الكل ما من شانه أن يوضح للمؤمن  و بإخباره بتاريخ وقوعه و مكانه و من تسبب بوقوعه إن وجد

 ماية مصالحه.ألنها تمكنه من اتخاذ التدابير الضرورية لح. و تعتبر هذه المعلومات جوهرية بالنسبة للمؤمن بوقوعه

ما لم ينص القانون أو العقد على اجال مخالفة او تتوافر قوة ايام  خمسة داخل أجالويجب أن يحصل هذا اإلعالم 

ساعة( لإلعالم بوفاة  48المنصوص عليها خالفا لهذا المبدأ، مدة اليومين ) اآلجالو من قاهرة أو حادث فجائي...

يوم عطلة،  يومها األخير على ان هذه اآلجال إن صادف...72ساعة( 24يوم واحد للتصريح بالسرقة )و  الماشية

بمقتضى وقد أجاز المشرع تمديد أجل الخمسة أيام المحددة قانونا للتصريح  فإنها تمدد ليوم العمل الموالي له.

 .73، غير أنه منع تخفيضها ألن ذلك ليس في مصلحة المؤمن لهبوليصة التامين

ي به كتابة أو شفويا مقابل وصل يدل بواسطة تصريح ،74لمؤمن أو ممثليهإما بالمقر االجتماعي ل خبارهذا اإلو يتم 

 خبار.للتمكن من إثبات واقعة اإل

 جزاءات اإلخالل بااللتزام باإلشعار عن تحقق الخطر  الفقرة الثانية :
 المستندات وتقديم الخطر بوقوع باإلخطار له المؤمن على إخالل المترتب باألثر يتعلقنص  مدونة التأمين في يرد لم

و التي يحق ، العقدية المسؤولية في العامة القواعد بأحكام ذلك في يسترشدان والقضاء الفقه أن إال ذلك، على الدالة

 بالتزامه، هذا االخير إخالل جراء من أصابه الذي الضرر عن بالتعويض له المؤمن مطالبة من خاللها للمؤمن

 خالل من ذلك ويتم ،75ضرر من أصابه ما بقدر له للمؤمن المستحق التعويض مبلغ تخفيض للمؤمن يحق وبالتالي

  .عليه المستحق التعويض ومبلغ له للمؤمن المستحق التعويض مبلغ بين المقاصة إجراء

                                                
 من م. التأمينات 57الفقرة الثانية من المادة  72

 ضمان إثارة إلى دييؤ أن شأنه من حادث بكل المؤمن يشعر بأن : " يلزم المؤمن لهمن م. التأمينات. و الذي جاء فيه بأن  20من المادة  5البند   73

 .لوقوعه الموالية أيام( 5) الخمسة خالل تقدير أبعد وعلى به علمه بمجرد وذلك ، المؤمن
 .المتعاقدة" األطراف بين باتفاق تمديدها ويمكن ؛ مخالف باتفاق أعاله المذكورة التصريح آجال تخفيض يمكن ال 

شعار الذي يقوم ، و الذي جاء فيه :" بان اال05.326، ملف عدد 2005دجنبر  08الصادر بتاريخ  1492قرار محكمة اإلستئناف التجارية بفاس رقم   74

ام العقد و بشان غبر به المؤمن له من خالل مكاتبة وسيط المؤمنة يعتبر ناجزا إذا تبث من عقد التأمين نفسه أن الوسيط هو الذي تفاوض مع المؤمن له
 .125أنه نفسه الوكيل المعين من قبل الشركة". قرار غير منشور جاء في : فؤاد معالل، م.س. ص. 

  1328. ص .السنهوري، م.س. الرزاق عبد  75



24 
 

 إخالل على مترتب كأثر التعويض بمبلغ له المؤمن حق بسقوط يقتضي شرطا عقد التأمين تضمينيتم  هذا ما لم

 .76وقوعه على الدالة المستندات وتقديم الخطر بوقوع باإلخطار بالتزامه األخير هذا

 تحققه رغم منه المؤمن الخطر بضمان التزامه من بالتحلل للمؤمن يسمح اتفاقيالسقوط هنا هو جزاء شرط و 

 حقوق من يتضمنه لما امرتب المفعول ساري التأمين عقد يظل بحيث ،77التزاماته بأحد له المؤمن يقم لم إذا وذلك

 لها بالنسبة تحقق التي الحادثة عن المستحق التعويض بمبلغ المطالبة في له المؤمن حق سقوط مع والتزامات

عليه صراحة  يصنصتالمشرع المغربي ال، فقد اشترط سقوط الحق في التأمين هو عقوبة مدنية . وبما أناإلخالل

عندما ربي و هذا ما اكده القضاء المغ .78و إال كان هذا الشرط باطالفي بوليصة التأمين وكتابته بأحرف جد بارزة 

صراف نية المؤمن إلى حرمان أشار في أحد قراراته إلى ضرورة ان يكون شرط السقوط واضحا و محددا في ان

المؤمن له من حقه في التأمين إذا أخل بالتزامه، و انه شرط استثنائي يجب التضييق في تفسيره و عند الشك يجب 

 .79استبعاده

المغربي بعض القيود على شرط سقوط المشرع  وضع ، فقد80من الشروط التعسفية لمؤمن لهمو في إطار حماية ا

 كونيسقوط الحق في التعويض  شرط  نو هكذا فإ من مدونة التامينات، 35الحق في التعويض بموجب المادة 

 :باطال عندما

ا الخرق جناية أو خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذ في حالةبسقوط حق المؤمن له  يقضي

 .81جنحة مرتكبة عمدا

 .82اإلدالء بوثائقتأخره في التصريح بالحادث للسلطات أو في  لمجرد يقضي بسقوط حق المؤمن له

التصريح، بأما في الحالة التي يكون فيها عدم التصريح بالحادث ناتج عن إهمال أو سهو أو جهل بأحكام االلتزام 

لبة بالتعويض فإن عقد التأمين يبقى قائما و الضمان واردا مع تمكين المؤمن بالمطاو لم يثبت أي تعمد أو سوء نية 

 يتناسب و مقدار الضرر الذي لحق به بسبب عدم إعالمه بالحادث خالل األجل المحدد.

                                                
76 J. BIGOT, traité de droit des assurances, op. cit. p. 1005. 

 من المادة األولى من م. التأمينات.  27الفقرة   77
 من م. التأمينات. 14ة الماد  78
قرار غير منشور، جاء في فؤاد معالل، م.س.  05-326، ملف عدد 2005دجنبر  08، بتاريخ 1492قرار صادر عن محكمة االستئناف بفاس رقم   79

 .127ص. 
 .242لى ص إ 227م.س. من ص. يوسف الزوجال، المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات  عقد التأمين نموذجا،أنظر:   80
ن له لبعض فمثل هذا الشرط يعتبر باطال ألن من شأنه إفراغ عقد التأمين من كل محتوى، ذلك أنه غالبا ما يكون تحقق الخطر راجعا إلى مخالفة المؤم 81

لسقوط صحيحا بالنسبة لها ألنه ال القوانين مثل قانون السير، غير أنه إذا كانت المخالفة متعمدة فإنها ستشكل حينئذ جناية أو جنحة متعمدة فيكون شرط ا
 يجوز للمؤمن له أن يستفيد من فعله المتعمد وفقا للقواعد العامة.

ق األمر فمثل هذا الشرط يعتبر باطال كذلك متى كان يتعلق بمجرد التأخير العادي الذي تبرره الظروف أو الذي يستند إلى عذر مقبول، أما إذا تعل  82

ق عن التصريح أو اإلدالء بالوثائق، فإن شرط السقوط يقع صحيحا إذا ورد بالشكل الذي يقتضيه القانون، ألنه يعني أن بتأخر متعمد أو بامتناع مطل
 المؤمن له قد أخل بالتزامه
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 المؤمن التزامات : الثاني مبحثال
 الوجه لىع للمستفيد أو له لمؤمنل التعويض مبلغ بدفع رئيسي التزامبمقتضى عقد التأمين  المؤمن عاتق على يقع

ر المؤمن دفع قيمة النفقات التي اضطب التزام . و يضاف إلى هذا االلتزام، منه المؤمن الخطر تحقق عند المتفق

 له إلى إنفاقها من أجل التخفيف أو منع الضرر الناتج عن تحقق الخطر. 

 بدفع مبلغ التأمين  االلتزام  الفقرة األولى :
ل المتفق الخطر المؤمن منه يصبح مبلغ التأمين حال األداء فيكون على المؤمن أن يفي به داخل األجبمجرد تحقق 

 عليه، ألنه يشكل مقابل التزام المؤمن له بدفع األقساط.

و بصفته أوغالبا ما يكون مبلغ التأمين قدرا من المال يدفع للمؤمن له أو لشخص آخر معين في العقد إما بذاته 

 ثال في التأمين من المسؤولية(. )المضرور م

غير أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتفق طرفا عقد التأمين على أن يتولى المؤمن إصالح األضرار الحاصلة، أو 

تقديم تعويض عيني للمؤمن له في حالة تحقق الضرر مثل إعادة بناء العقار المتهدم، أو تعويض الشيء المسروق 

 بما يماثله.

ع المغربي لم يحدد أجال لتنفيذ المؤمن اللتزامه بدفع مبلغ التأمين فإنه غالبا ما تنص عقود التأمين وإذا كان المشر

على أن يقع ذلك داخل شهر من تاريخ المصالحة أو من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع ما لم يكن الحكم 

 مشموال بالنفاذ المعجل.

مبلغ التأمين فإنه يكون على المؤمن أن ينفذ التزامه داخل أجل معقول  غير أنه إذا لم يتم االتفاق على أي أجل لدفع

 حتى ال يتضرر المؤمن له وإال كان لهذا األخير أن يطالبه به قضاء مع التعويض عن التأخير إذا كان له ما يبرره.

 التزام المؤمن بأداء نفق ات توقي الضررالفقرة الثانية :  
 تكون أن بشرط الحادث آثارمن  تخفيف سبيل في له المؤمنتحملها  التي نفقاتال جميعيلتزم المؤمن كذلك بأداء 

األشياء الثمينة من المنزل الذي شب فيه الخطر المؤمن منه مثل نفقات إنقاذ ب ومرتبطة ضرورية النفقات هذه

تحملها المؤمن له إلنقاذ المحاصيل الزراعية أو النفقات التي  حريق إذا كان الخطر المؤمن عليه هو حريق المنزل،

 التأمين من الفيضان. من الغرق في 

جاء فيها على من م. التامينات التي  63و قد حدد المشرع المغربي هذا اإللتزام بالنفقات و المصاريف في المادة 

 ه، عدا اتفاق مخالف".انه " يتحمل المؤمن المصاريف المرتبة عن كل متابعة بالمسؤولية موجهة ضد المؤمن ل

وفي حالة النزاع حول استحقاق هذه النفقات، أو النزاع حول قيمتها فإن أمر تقدير ذلك يرجع لقضاء الموضوع 

عن التأخير في التنفيذ طبقا ألحكام يمكنه باإلضافة إلى ذلك أن يقرر تعويضا للمؤمن له، بناء على طلبه  يالذ

 المسؤولية العقدية.
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 انقضاء عقد التأمين:  فرع الثالث  ال
لى ثالثين ألن التزامات االطراف المتعاقدة تمتد في إطار زمني قد يصل إيعد عقد التامين من العقود المستمرة، 

، هذا هإال ان هذا ال يمنع أي طرف من اطراف العقد من المطالبة بإنهائه قبل حلول التاريخ المتفق عليسنة. 

متفق عليها في التزاماته العقدية قبل انتهاء المدة اليسمح لكل طرف في إنهاء باإلضافة إلى ان القانون قد يتدخل ل

 بوليصة التامين.

عات التالية طرق إنقضا عقد التأمين و ذلك من خالل التفري بدراسة الفصل هذا في سنقوم فإننا تقدم ما على وبناء 

: 

 انقضاء عقد التأمين بانتهاء مدته -

 بالفسخانقضاء عقد التامين  -

 مدته بانتهاء التأمين عقد انقضاء : األول مبحثال
 هذه المدة تذكرو  .كما هو الحال بالنسبة لسائر العقود الزمنية بانقضائهاينقضي يبرم عقد التامين لمدة محددة 

ة يغلب العمل في التامين من األضرار ان يحدد المتعاقدان مدة العقد بسن و إن كان عموما في بوليصة التأمين

شخاص وبالذات في التأمين على الحياة فإن هذه ا في التامين على األأم ،83العقد إبرامواحدة يبدأ سريانها من وقت 

 .عن السنة الواحدة عموما تزيدالمدة 

في إطار  فإن المشرع المغربي ة،تعاقدمال األطراف مدة التعاقد يرجع إلى حريةفي تحديد  عموما كان األصل إذاو

 .كل ارتباط طويل في عقود التأمين قد أورد عدة قيود على هذه الحرية حماية االطراف من

النقط التالية يمكن استخالص  استنادا لهذه المادةو  .84التأمين دونةو قد جاءت هذه القيود في المادة السادسة من م

: 

على  التأميناتماعدا في من تاريخ االكتتاب  يوما 365عند انصرام  التأمين عقدانسحاب األطراف من إمكانية 

إلى الطرف اآلخر خالل المدة  طالب الفسخعن طريق إخطار بالفسخ يوجهه هذه الحالة  فيالفسخ ويتم . الحياة

وقد أوجب المشرع التنصيص على  .( يوما90ين )( وتسع30والتي يجب أن تتراوح بين ثالثين ) محددة في العقدال

عقد تأمين تفوق مدته سنة. كما أوجب تحديد مهلة اإلخطار بالفسخ في هذه الحالة في العقد على هذا الحق في كل 

                                                
على الساعة الثانية جرت العادة في شركات التامين أن بوليصة التأمين تبدأ في السريان ابتداء من ظهر اليوم الموالي لليوم الذي أبرم فيه العقد او   83

 عشر من منتصف ليلة التعاقد و الهدف من وراء ذلك هو الحد من تالعب المؤمن لهم.
 العقد من ينسحب أن ، الحياة على بالتأمين والمتعلقة بعده الواردة األحكام مراعاة مع ، له للمؤمن يمكن أنه غير. التأمين بوليصة في العقد مدة تحدد "  84

 في عليها المنصوص الشروط وفق بذلك المؤمن يخبر أن شريطة ، العقد سريان تاريخ من ابتداء يوما( 365) وستين وخمسة ثالثمائة مدة انصرام عند

 عليه التنصيص يجب الذي ، الحق هذا كذلك المؤمن ويملك ، العقد في المحدد األدنى األجل األقل على مدته تعادل بالفسخ إخطار بواسطة ، بعده 8 المادة

 لهذا األدنى الحد مدة تقل أن يمكن أنه غير. يوما( 90) وتسعين( 30) ثالثين بين ما اإلخطار لهذا األدنى الحد مدة تتراوح أن ويجب ، تأمين عقد كل في

 .يوما( 30) ثالثين عن الكتاب هذا من 45 المادة في إليها المشار األخطار ضمان بفسخ المتعلق اإلشعار
 .المكتتب توقيع أعلى بارزة جد بحروف كذلك بها والتذكير بارزة جد بحروف كتابتها يجب ،( 1) سنة تفوق العقد مدة كانت إذا

 مفعوله سريان تاريخ يصادف الذي التاريخ في سنة كل تعويض دون العقد يفسخ أن ، مخالف شرط كل رغم ، للمكتتب يمكن ، اإلشارة هذه انعدام عند
 يوما".( 30) ثالثون مدة بالفسخ إخطار بواسطة
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األقل عن ثالثين يوما وال تزيد عن تسعين يوما، وفي حالة عدم اإلشارة إلى ذلك أعطى للمكتتب، رغم كل شرط 

بالفسخ  ن مفعوله بواسطة إخطارمخالف، أن يفسخ العقد دون تعويض كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريا

وزيادة في حماية المؤمن له، أوجب المشرع كذلك كتابة مدة العقد بحروف جد بارزة أعلى  .مدته ثالثون يوما

انعدام اإلشارة لمدة العقد أو عدم  مدته سنة واحدة. ونص على أنه عندتوقيع المكتتب في كل عقد تأمين تفوق 

 .لعقد مكتتبا لمدة سنة واحدةكتابتها بحروف جد بارزة، يعد ا

أن ينهي العقد متى شاء أيا كانت مدة العقد إذ ال يجوز إجبار المؤمن له في التامين على الحياة يجوز للمؤمن له 

حق استرداد رأس المال  ؤمن لهالفسخ إعطاء المهذا وينتج عن  لألسباب التي أشرنا إليها سالفا. على دفع األقساط

فهذا األخير له حق طلب إنهاء عقد التأمين على الحياة قبل حلول أجله ومن تم استرداد ما تم أو اإليراد المضمون 

 .85من نفس المدونة 89في إطار الشروط المنصوص عليها في المادة  توفيره لفائدته إلى حين إنهاء العقد

في عقد التأمين )بوليصة  مكانية التجديد الضمني لعقود التامين، بشرط اإلشارة إلى ذلكإو نص المشرع على 

و يستفاد من هذا، أن عقد التامين المراد تجديده هو عقد  .86ة واحدةسنالتجديد مدة ز التأمين( على ان ال تتجاو

و ال يرد التجديد إال إذا تمسك به  –مما يستوجب انتهاء المدة المحددة في العقد الصلي بأكملها  – محدد المدة

اما في الحالة التي ال يقبل فيها المؤمن له تجديد العقد فإنه ال يتجدد بالرغم من وجود ، المؤمن له قبل إنتهاء العقد

التأمين من حوادث و نظرا للمشاكل التي يثيرها شرط التجديد في عقود التامين و باألخص في . 87أي شرط مخالف

 .88تتجنب إدراج هذا الشرط في عقودهاالسير، فإن شركات التامين أصبحت 

 بفسخه التامين عقد انتهاء : الثاني مبحثال
 يفسخ عقد التأمين إما بقوة القانون او بإرادة أطرافه :

 : الفسخ بقوة الق انون    ولالمطلب األ
  ، ومنها الحاالت التالية :خاصالمنصوص عليها بنص حاالت الينفسخ عقد التأمين بقوة القانون في 

                                                
 ، المعنية التأمين ةوإعاد التأمين مقاولة خصوم لتمثيل المكونة األصول كفاية عدم حالة وفي أدناه 108 المادة في عليها المنصوص الحالة في عدا"  85

 هذا من الثالث ابالكت من والسابع السادس القسمين في عليها المنصوص الشروط وفق اإلدارة طرف من الحالة هذه معاينة وبعد أدناه 238 للمادة طبقا

 . إجباريا يكون المتعاقد من بطلب المضمون واإليراد المال رأس استرداد فإن ، القانون
 . االسترداد قيمة حدود في للمتعاقد تسبيقات تقديم للمؤمن ويمكن
 طرف نم عليه موافق ، للمؤمن عام بنظام التسبيقات أو باالسترداد المطالبة إمكانية قبل ، أداؤها الواجب األقساط وعدد االسترداد قيمة تحدد أن يجب

 .خاص باتفاق النظام هذا مقتضيات تغيير يمكن وال. اإلدارة
 ينهي الكامل سترداداال قيمة أداء إن. حقه من هو الذي المبلغ معرفة حين كل في للمتعاقد يتسنى حتى ، العقد في مبينة االسترداد شروط تكون أن يجب

 .العقد"
 المادة السابعة من م. التأمينات.  86
 الفقرة الولى من المادة التاسعة من م. التامينات.  87
 287أوغريس، عقد التأمين في التشريع المغربي، دراسة مقارنة، م.س. ص.  88
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 التصفية القضائية للمؤمن    أوال :
عالن إ علىمضي ثالثين يوما العقد بعد  انتهاء، حيث أقرت من م. التأمينات على هذه الحالة 27نصت المادة 

م يعد خاللها لويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي  . التصفية القضائية للمؤمن

 .التأمين ساري

الجارية مثل عقود التأمين على الحياة والرسملة وما يدخل في حكمها يحصر يوم صدور حكم  أما بخصوص العقود

التصريح بالتصفية القضائية دين كل واحد من المستفيدين في مبلغ يعادل االحتياطي الحسابي لكل عقد يتم احتسابه 

 .89إبرام العقد دون أية زيادة بناء على القواعد التقنية لتعريفة األقساط المعمول بها عند

   سحب رخصة ممارسة التامين ثانيا :
و تمارس نشاط التأمين بموجب  سبقت اإلشارة إلى أن المؤمن هو عبارة عن شركة تتخذ شكل شركة المساهمة

ها المؤمن مالعقود التي أبرل أثر كفإن  سحب منها هذا الترخيص، اما في الحالة التي يترخيص من اإلدارة الوصية

القانون ابتداء من الساعة الثانية عشرة زواال من اليوم العشرين الموالي لتاريخ نشر القرار اإلداري تتوقف بقوة 

ممتدة األقساط المتعلقة بالمدة ال جميع ا ايضا يسترجع المؤمن له هنو القاضي بسحب االعتماد في الجريدة الرسمية.

  .90ي العقدالفسخ إلى غاية تاريخ حلول األجل المنصوص عليه ف تاريخمن 

استثنى من هذا المبدأ عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات  المشرع المغربي المشرع إال أن

الزواجية أو المهرية وتأمينات الرسملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة، 

يصدر قرار إداري يحدد تاريخ توقف أثرها أو يرخص بتحويلها كليا أو والتي نص على أنها تظل سارية إلى أن 

جزئيا لمقاولة أو عدة مقاوالت تأمين أو يقضي بتمديد أجالها او بتخفيض المبالغ المؤداة في حالة الحياة أو الوفاة 

تسمح وضعيتها  وكذا األرباح الممنوحة وقيم االسترداد بحيث تقلص قيمة التزامات المقاولة إلى المبلغ الذي

 . 91بتغطيته

 هالك الشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غير مؤمن عليها. ثالثا :
دخل ضمن تالشيء المؤمن عليه هالكا كليا نتيجة واقعة ال  هالكمن م. التأمين على ان  46نص المشرع في المادة 

لة أن يرجع وعلى المؤمن في هذه الحاالخطر المؤمن منه فإن عقد التأمين ينفسخ بقوة القانون الستحالة التنفيذ، 

 .تي لم يعد ضمان الخطر قائما فيهاللمؤمن له الجزء من القسط المدفوع عن المدة ال

   خير الناق ل الشيء المؤمن عليهسالت  رابعا :
فإن ، الشيء المؤمن عليه الناقل لملكية تسخيرالمن م. التامين في فقرتها األولى على أنه في حالة  33نصت المادة 

التسخير الشيء كله، ويقع تقليص نطاق العقد إذا انصب التسخير على  طال هذاعقد التأمين ينفسخ بقوة القانون إذا 

                                                
 من م. التأمينات. 96المادة   89
 من م. التأمينات. 267المادة  من الفقرة األولى  90
 نفس المادة اعاله. من الثانية والثالثةالفقرة   91
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أن يرجع للمؤمن له جزء القسط و هنا أيضا يبقى على المؤمن  .جزء منه فقط، كل ذلك ابتداء من يوم انتقال ملكيته

 .ان الخطر ساريا فيهاالمؤدى مسبقا والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضم

 ملكية الناق لة المؤمن عليها    تفويت خامسا :
 عربة برية ذات محرك خاضعةمن م. التأمينات على انه في حالة تفويت  29نصت الفقرة األولى من المادة 

لقانون قوة ابيفسخ  إلجبارية التأمين على السيارات فإن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية للمالك القديم

فيعمل  جيلتعلق األمر بعربة ال تخضع للتسأما في حالة ما إذا وذلك من وقت تسجيل العربة باسم المالك الجديد، 

 .تاريخ التفويت منثمانية أيام بعد مرور فسخ بال

 الفسخ بإرادة المؤمن  المطلب الثاني :
 هو :، و لعل أهمها المؤمن من الحاالت التي يتم من خاللها فسخ عقد التامين بإرادةتوجد مجموعة 

 المؤمن له  قسط التأمين من طرف  عدم أداء   أوال :
المؤمن بضمان تبعات الخطر  التزام يقابله من طرف المؤمن له تطرقنا في ما سبق إلى أن أداء قسط التامين

مؤمن، بعد استنفاذ تفق عليه فإنه يبقى من حق الإال انه في حالة عدم أداء هذا القسط في الوقت الم المؤمن عليه،

فسخ عقد التأمين. و تجدر اإلشارة هنا إلى ان هذا  من م. التامينات، 21جميع الوسائل المنصوص عليها في المادة 

انتهاء حيث يمكن للمؤمن ان يختار االستمرار في توقيف الضمان إلى حين للمؤمن، بالنسبة  اختياريالفسخ هو 

  .92مدة العقد

 ةله بالتزامه باإلدالء بالبيانات التعاقديإخالل المؤمن    ثانيا :
لخطر سواء عند ، باإلدالء بكافة البيانات الضرورية المتعلقة بااإلشارة إلى ذلكيلزم القانون المؤمن له، كما سبق 

ال وأصبح من حق إبرام العقد أو أثناء سريانه، فإذا أخفى تلك البيانات أو أدلى ببيانات كاذبة كان عقد التأمين باط

ن الخسائر المؤمن االحتفاظ بأقساط التأمين المدفوعة والمطالبة باألقساط المستحقة التي لم تدفع بعد كتعويض ع

 سوء نية المؤمن له.عن  جزاء كالتي لحقته 

 التأمين طقسن المؤمن يكون امام خيارين ، االول هو الزيادة في إفعدم ثبوت سوء نية المؤمن له اما في الحالة 

واسطة ب المؤمن لهفسخ العقد بعد عشرة أيام من توجيه إشعار إلى  الثاني هو شريطة قبول المؤمن له بذلك، و

 مونة.رسالة مض

 المؤمن عليها أثناء سريان العقد  المخاطر  تف اقم ثالثا :
زيادة ما ن، إهنا أيضا، يبقى امام خيارين المؤمن إلة اشتداد الخطر المؤمن عليه ألي سبب من األسباب، فافي ح

شتداد الخطر القسط شريطة قبول المؤمن له بذلك أو فسخ العقد مع االحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض إذا كان ا

 راجعا للمؤمن له.

                                                
 أنظر ما سبق.  92
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 انتق ال ملكية الشيء المؤمن عليه  رابعا :
الشيء المؤمن عليه، في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه أعطى المشرع المغربي للمؤمن ولمن انتقلت إليه ملكية 

 . 93حق فسخ عقد التأمين الواقع على ذلك الشيء

 تحقق الخطر المؤمن عليه خامسا :
أجاز المشرع المغربي في كافة عقود التأمين باستثناء التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال عربة 

د بعد وقوع الخطر  المؤمن منه وتسويته، ذات محرك تضمين عقد التأمين شرطا يعطي للمؤمن الحق في فسخ العق

وفي هذه الحالة فإنه يجب على المؤمن أن يوجه إلى المؤمن له إشعار بذلك بواسطة البريد المضمون، وعندئذ فإن 

  .94الفسخ ال ينتج أثره القانوني إال بمرور ثالثين يوما من توصل المؤمن له باإلشعار

 لهالفسخ بإرادة المؤمن  :    المطلب الثالث
 اهمها : ،يجوز للمؤمن له أن يفسخ العقد لعدة أسباب

 وف اة المؤمن له   أوال :
إما اإلستمرار  ، و في هذه الحالة يبقى من حق هؤالءوفاة المؤمن له فإن األشياء المؤمن عليها تؤول إلى ورثته عند

طلب فسخ  بأداء أقساط التامين، و إما ضمانتفي تنفيذ العقد و في هذه الحالة يلتزمن اتجاه المؤمن على وجه ال

ال يعتبر و في هذه الحالة االخيرة . ان شروط العقد ال تناسبهم او زهم عن دفع أقساط التامينعجبسبب عقد التأمين 

 الة من التعبير عن رغبة و ،بخبر تفويت الشيء المؤمن عليهتوصل المؤمن مفسوخا إال من تاريخ  التأمين عقد

  .95بواسطة رسالة مضمونة و يتم ذلك ،في فسخ العقد المؤمن عليهإليهم الشيء 

 زوال الظروف المشددة لوقوع الخطر ثانيا :
ثم زالت هذه الظروف هذه الظروف بعقد التامين  وذكرتقساط استنادا لظروف خاصة بالخطر، إذا تم تحديد األ

، فإذا لم مع حجم الخطرن من حق المؤمن له ان يطالب بتخفيض األقساط بشكل يتناسب إاثناء سريان العقد، ف

طلب المؤمن له و الذي تم بواسطة رسالة مضمونة  بتداء من تاريخايوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين يوما 

لرغم من كا شرط بوصل، فيحق للمؤمن له أن يعمد إلى فسخ العقد با الوصول او بواسطة إشعار مشهود عليه

 .96مخالف

 حجز الشيء المؤمن عليه  ثالثا :
لمؤمن اإعالم في حالة حجز الشيء المؤمن عليه، يحق أيضا للمؤمن له ان يطالب بفسخ عقد التأمين، و ذلك بعد 

 بالبريد المضمون بوقوع الحجز.

                                                
 من م. التأمينات. 28المادة   93
 الفقرة األولى و الثانية من م. التامينات.  94
 من م. التأمينات. 28المادة   95
 من م. التأمينات. 25المادة   96
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 عليهتحقق الخطر المؤمن   رابعا :
حالة  في التأمين عقد فسخ في الحق للمؤمن المشرع أعطىفكما  .لهقد تتعدد العقود التي تربط المؤمن و المؤمن 

التي ابرمها مع و ذلك بفسخ جميع العقود  له للمؤمن الحق هذا نفس أعطى قد فإنه ،تحقق الخطر المؤمن عليه

الخطر التي تربطه بالمؤمن له، بسبب تحقق د والعق احد فسخ ىالمؤمن، في الحالة التي يعمد فيها هذا االخير إل

 المؤمن منه.

أوجب عند وجود شرط من م. التأمينات حيث  26في الفقرة الثالثة من المادة و قد أشار المشرع إلى هذه المسألة 

في العقد يعطي الحق للمؤمن في فسخه عقب تحقق الخطر أن ينص في ذات العقد على حق المؤمن له في فسخ 

 المؤمن. التي قد تكون تجمعه بنفسعقود التأمين األخرى 

وعلى المؤمن له أن يمارس هذا الحق داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ الفسخ الممارس من قبل المؤمن، وذلك إما 

بتصريح يتم بالمقر االجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة ما لم يكن العقد 

ره بعد انصرام ثالثين يوما من توصل المؤمن بالتبليغ عن الفسخ يشير إلى وسيلة تبليغ أخرى. وينتج ذلك الفسخ أث

 الموجه له من قبل المؤمن له.

 


