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  شرط النسبیة في وثائق التأمین
  .ساجدة سمیر محمد حوامدة

  .قسم القانون الخاص ،  كلیة الدراسات العلیا ، جامعة مؤتة ،  األردن 
  jordan1999199@gmail.com :روني البرید اإللكت

  :ُملخص
بی��ان أھمی��ة النس��بیة ف��ي وث��ائق الت��أمین،  اعتم��دت الباحث��ة  ھ��دفت الدراس��ة إل��ى   

أن ش��رط الت��أمین یختص��ر  الم��نھج الوص��في والتحلیل��ي ، وأظھ��رت الدراس��ة نت��ائج منھ��ا    
ت�أمین  ف�ي حال�ة ال  ( تطبیقھ على عقود الت�أمین م�ن األض�رار بش�قیھ الت�أمین عل�ى األش�یاء        

عل��ى أن یك��ون نط��اق ت��أمین المس��ؤولیة   (أو الت��أمین م��ن المس��ؤولیة  ) الجزئ��ي أو ال��بخس
وال یطبق ھذا الشرط في عقود التأمین على األشخاص بنوعیھ ) محددًا بمبلغ تأمیني معین

،وھناك العدی�د م�ن التطبیق�ات لھ�ذا المب�دأ وان ل�م       ) التأمین على الحیاة وتأمین اإلصابات(
مشرع صراحة حیث انھ أورد نصوص یس�تدل منھ�ا عل�ى األخ�ذ بمث�ل ھ�ذا       ینص علیھا ال

الشرط ونسبیتھ كما ھو الحال في قانون التجارة البحریة والقانون المدني األردن�ي ونظ�ام   
وأوص��ت الدراس��ة بأن��ھ م��ن الض��روري أن یق��وم  المش��رع     .الت��أمین اإللزام��ي للمركب��ات 

تنظیم��ھ ب��نص آم��ر وان یق��وم بوض��ع      األردن��ي بمرجع��ة مب��دأ النس��بیة، إذ یتطل��ب األم��ر   
  .شروطًا ُمحددة كي ال یبقى مثار جدل أمام القضاء، وذلك على غرار العدید من الدول

  :أھم النتائج 
ان مب�دأ النس��بیة مب��دأ مع��روف ف�ي عق��ود الت��أمین ول��ھ ع�دة تس��میات ف��بعض ال��دول    .١

تطل��ق علی��ھ الش��رط النس��بي وال��بعض االخ��ر قاع��دة التخف��یض النس��بي وال��بعض     
 .االخر یطلق علیھا قاعدة النسبیة او شرط المشاركة 

مھم�ا اختلف�ت التس�میات فمض�مونھ واح�د ھ�و ان الم�ؤمن یق�وم ب�دفع مبل�غ الت�أمین             .٢
 .یتناسب مع محل الشيء المؤمن علیھ 

ان ھذا المبدأ ال یتعلق بالنظام العام ویجوز اعمالھ في وثائق التأمین إحتراما لمب�دأ  .٣
قدین، ویجوز اعمال�ھ ف�ي وث�ائق الت�أمین م�ن مب�دأ ان العق�د        إن العقد شریعة المتعا

 .شریعة الُمتعاقدین
  .التوصیـــــــــــــــات

من الضروري ان یقوم  المشرع االردني بمرجعة مب�دأ النس�بیة، اذ یتطل�ب االم�ر      -١
 .تنظیمھ بنص آمر

ان یكون ھناك  شروطًا ُمحددة كي ال یبق�ى مث�ار ج�دل ام�ام القض�اء، وذل�ك عل�ى         -٢
 .غرار العدید من الدول 

ان یتم  لفت المؤمنین لھم بأھمیة شرط النسبیة وما یترتب علی�ھ م�ن نت�ائج ُمتعلق�ة      -٣
بالحصول على مبلغ تأمین یقل عن الضرر الحاصل فیما لو كان الھالك جزئی�ًا طالم�ا   

 . ان ھذا المبدأ ال یعارض النظام العام حتى ال یقعوا في استغالل شركات التأمین
  .الشروط ، النسبیة ، وثائق التأمین، التأمین ، عقد  :ات المفتاحیةالكلم
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Relatively requirement  in insurance policies 
Sajida Samir Muhammad Hawamdeh. 
Private Law Department, College of Graduate Studies, Mutah 
University, Jordan. 
E-mail : jordan1999199@gmail.com 
Abstract: 

The study aimed to show the importance of relatively  in 
insurance policies, the researcher adopted the descriptive 
and analytical approach, and the study showed results 
including that the insurance requirement shortens the 
application to insurance contracts of damage to the two parts 
of insurance for things (in the case of partial or under 
assurance insurance), or liability insurance (provided that the 
scope of liability insurance is limited to a certain insurance 
amount) and does not apply this requirement in insurance 
contracts for persons of both types (life insurance and injury 
insurance), and there are many applications for this principle, 
although not The study recommended that it be necessary for 
the Jordanian legislator to refer to the principle of relativity, as 
it requires that it be regulated by an ordered text and that it 
should set specific conditions so that it does not remain 
controversial before the judiciary, as many countries do. 

The most important results: 
1. The principle of relativity is a well-known principle in 

insurance contracts and has several names. Some countries 
call it the proportional condition, others the proportional 
reduction base, and others call it the proportional base or the 
participation condition. 

2. Whatever the names are different, its content is the 
same, which is that the insured pays the sum insured in 
proportion to the place of the insured thing. 

3. This principle is not related to public order and may 
be implemented in insurance policies out of respect for the 
principle that the contract is the law of the contracting parties, 
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and it may be implemented in insurance policies from the 
principle that the contract is the law of the contracting parties. 

Recommendations. 
1- It is necessary for the Jordanian legislator to refer to 

the principle of relativity, as the matter requires regulating it 
with a commanding text. 

2 - That there be specific conditions so that it does not 
remain a matter of controversy before the courts, as is the 
case in many countries. 

3- That the insured are drawn to the importance of the 
condition of relativity and its consequences related to 
obtaining an insurance amount less than the damage incurred 
if the loss was partial, as long as this principle does not 
contradict the public order so that they do not fall into the 
exploitation of insurance companies. 
Keywords: Conditions ,  Relativity,  Insurance Policies, 
Insurance ,  Contract . 
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  :ُمقدمة
التأمین ھو نظام یھدف إلى تخفیض الخط�ر ال�ذي یواج�ھ الف�رد أو المنش�أة         

وفیھ یحصل المؤمن لھ على تعھد لصالحھ أو لصالح الغی�ر م�ن الط�رف اآلخ�ر وھ�و      
المؤمن والذي ی�دفع بمقتض�اه مبل�غ مع�ین عن�د تحق�ق الخط�ر وذل�ك نظی�ر س�داد قس�ط            

ر المش��ابھة والتنب��ؤ بقیم��ة االلتزام��ات  الت��أمین عل��ى أن یق��وم الم��ؤمن بتجمی��ع األخط��ا 
  .المالیة الُمترتبة على تحققھًا

ویتأثر نشاط التأمین كغیره من األنشطة اإلقتصادیة األخرى مثل األسھم      
والبورص��ات بعوام��ل التض��خم وآلی��ة الس��وق ویظھ��ر ذل��ك جلی��ًا ف��ي الت��أمین عل��ى           

مؤمن علیھا، حی�ث یقض�ي   الممتلكات عند تطبیق شرط النسبیة حال تحقق األخطار ال
الشرط بتعویض المؤمن لھ على أساس نسبة المبلغ المؤمن بھ ف�ي وثیق�ة الت�أمین إل�ى     

  .القیمة السوقیة لموضوع التأمین لحظة تحقق الخطر
ان ُمعظم وثائق التأمین على الممتلكات تحتوي على شرط النس�بیة وب�الرغم    

ن ال یفھ�م ت�أثیر ش�رط النس�بیة     من ذلك فإن كثی�را م�ن العم�الء وبع�ض وس�طاء الت�أمی      
على قیمة التعویض الذي تدفعھ شركة التأمین عن الخسارة أو الضرر الذي یقع لھ�ذه  

  .الممتلكات
وان  أكثر البلدان  تأثرًا بموضوع الشرط النسبي في التعویضات تلك البلدان 
 ذات االقتص��اد اُلمتغی��ر وغی��ر الُمس��تقر والت��ي یرتف��ع فیھ��ا ُمع��دل التض��خم بص��ورة        

القیم السوقیة للُممتلكات ، كذلك تؤثر بعض السیاسات  مستمرة مما مما یقود إلي تغیر
بع��ض الس��لع مث��ل سیاس��ة حظ��ر االس��تیراد   االقتص��ادیة عل��ي الق��یم الس��وقیة وأس��عار 

لبعض أنواع السلع  مما یؤدي إلي إرتفاع قیمة الموجود منھا داخل البلد المعني طبق�ا  
مما یقود شركات التأمین لتطبیق الشرط النسبي عن�د  اللیة السوق والعرض والطلب ،

وقوع الخسائر وتعویض المؤمن لھ ، فضال عن ضعف الوعي التأمیني وعدم معرفة 
ُمطابقة قیمھا  المؤمن لھم بضرورة تقییم ُممتلكاتھم على فترات دوریة للتأكد من مدى

  .مع القیمة السوقیة، وذلك لجھلھم بمبدأ الشرط النسبي 
  : لدراسة ُمشكلة ا

ش�رط  (إن عدم قیام شركات التأمین بدورھا في تنویر عمالئھا بھذا الشرط   
وما یؤدي إلیھ نتائج ادى الى ان تقوم شركات التأمین بالمغاالة في رفع ق�یم  ) النسبیة 

الممتلكات وقت وقوع الخسائر بصورة غیر مباشرة وذلك عن طریق مقیمي الخسائر 
تق�دیر الق��یم الس�وقیة ویظھ��ر ھ��ذا األم�ر بوض��وح ف��ي     ال�ذین تس��تعین بھ�م الش��ركة ف��ي  

النزاعات التي تنشأ بین المؤمن لھم وشركات الت�أمین ح�ول الق�یم الس�وقیة للُممتلك�ات      
عند المطالبة بالتعویض مما یولد إنطباعًا لدي المؤمن لھم بأن شركات التأمین تسعي 

غالل جھلھ���م وع���دم إل���ى االس���تیالء عل���ى أم���والھم ب���الغش والخ���داع واإلحتی���ال بإس���ت 
    .  تنویرھم، فضًال عن إستیفاء حقوقھا كاملة عند اداء اقساط التأمین لدیھا
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  : أھداف الدراسة 

  :تھدف الدراسة إلى تحقیق مایلي 

 .بیان أھمیة النسبیة في وثائق التأمین . أ
 .بیان أھمیة التأمین بالنسبة للمؤمن . ب
  .بیان النتائج الُمترتبة على المؤمن . ت

  :لدراسة أھمیة ا
إن أكثر البلدان تأثرًا بموضوع الشرط النس�بي ف�ي التعویض�ات تل�ك البل�دان       

ذات اإلقتص��اد الُمتغی��ر وغی��ر الُمس��تقر والت��ي یرتف��ع فیھ��ا ُمع��دل التض��خم بص��ورة         
ُمس�تمرة مم��ا یق��ود إل��ى تغی��ر الق��یم الس�وقیة للممتلك��ات، ك��ذلك ت��ؤثر بع��ض السیاس��ات   

عار بع��ض الس��لع مث��ل سیاس��ة حظ��ر اإلس��تیراد   اإلقتص��ادیة عل��ى الق��یم الس��وقیة وأس��  
مما یؤدي إلى إرتفاع قیمة الموجود منھا داخل البلد المعني طبق�ًا   .لبعض أنواع السلع

آللیة السوق والعرض والطلب مما یقود شركات التأمین لتطبی�ق الش�رط النس�بي عن�د     
م وقوع الخسائر وتعویض المؤمن لھ، أض�ف إل�ى ذل�ك ض�عف ال�وعي الت�أمیني وع�د       

معرف��ة الم��ؤمن لھ��م بض��رورة تقی��یم ُممتلك��اتھم عل��ى فت��رات دوری��ة للتأك��د م��ن م��دى    
  .مطابقة قیمھا مع القیمة السوقیة وذلك لجھلھم بمبدأ الشرط النسبي

وعند الرجوع إلى مبدأ منتھى حس�ن النی�ة المطب�ق ف�ي عق�ود الت�أمین بال�ذات        
ف�ت نظ�ر المس�تأمن إل�ى     فإنھ من واجبات طرفي التعاقد باألخص ش�ركة الت�أمین ان تل  

انھ لن یحصل على المبلغ الٌمتفق علیھ وأن الحد االقصى للتعویض ال یزید بأي ح�ال  
من االحوال عن قیمة الشيء موضوع التأمین إذا كان مبل�غ الت�أمین اكب�ر م�ن الش�يء      

  ) ٦١-٦٠:،ص ١٩٨٩الكاشف ،وعبدالرزاق،. (موضوع التأمین
  

 :منھج الدراسة 
نھج الوص����فيِّ والتحلیل����يِّ وذل����ك بجم����ع البیان����ات    الباحث����ة الم����  اس����تخدمت

والمعلوم��ات المتعلق��ة بمب��دأ النس��بیة م��ن مص��ادره وأس��تخالص المب��ادئ والنظری��ات     
  .العامَّة التي تحكم موضوع الدراسة
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  احملور االول

  .ماهية مبدأ النسبية

كر بھ�ا أي ش�رط   ھي الوث�ائق الت�ي ی�ذ   :ُتعتبر وثائق التأمین التي تخضع لشرط النسبیة    
من شروط النسبیة، ومتى ذكر ش�رط النس�بیة بالوثیق�ة ف�إن ھ�ذا الش�رط یج�ب تطبیق�ھ ف�ي          
حالة الخسارة الجزئیة، وثائق ت�أمین الُممتلك�ات تخض�ع لش�رط النس�بیة عن�دما ی�درج ھ�ذا         
الش��رط ض��من الش��روط العمومی��ة أو ف��ي ج��دول الوثیق��ة، والوث��ائق الت��ي ال ت��ؤمن عل��ى      

ین الحی��اة وت��أمین المس��ئولیة ال ی��درج بھ��ا ش��رط النس��بیة لع��دم وج��ود  الممتلك��ات مث��ل ت��أم
  )١٩٨٩الكاشف، وعبدالرزاق، . ( ُممتلكات بھا

ویتناول ھ�ذا المح�ور الح�دیث ع�ن ماھی�ة النس�بیة وذل�ك ب�التعریف بھ�ذا المب�دأ ،وم�ن ث�م              
النظ�ام  الحدیث عن مبدأ مبدأ التعویض وارتباطھ بمبدأ النسبیة ، وم�دى تعل�ق ھ�ذا المب�دأ ب    

  .العام

  .وموقف المشرع االردني منھ التعریف بمبدأ النسبیة:  اوًال 
  .التعریف بمبدأ النسبیة. أ 
یلجأ المؤمن لھ في بعض وثائق التأمین إلى عدم اإلفص�اح ع�ن القیم�ة الحقیق�ة        

لمحل التأمین في محاولة منھ لتخفیض قسط التأمین وھو م�ا جع�ل ش�ركات الت�أمین تض�ع      
، وقاع�دة  ( Average Clause) قة التأمین متعارف علیھ بقاع�دة النس�بیة  شرط في وثی

زادت قیم�ة الُممتلك�ات المؤمن�ة ف�ي مجموعھ�ا عن�د ح�دوث         النسبیة تطبق ف�ي حال�ة إذا م�ا   
المتفق علیھ�ا، فعن�د ذل�ك یعتب�ر     ) القیمة التأمینیة(الفقد والتلف أو الضرر عن مبلغ التأمین 

بالنس�بة للف�رق، وعلی�ھ أن یتحم�ل نس�بتھ وفق�ًا ل�ذلك        ) ن�ة الجھ�ة المؤم (المؤمن ل�ھ ھ�و نفس�ھ   
بالنسبة والتناسب، والفیصل في تطبی�ق ھ�ذا الش�رط م�ن عدم�ھ ھ�و تق�دیر الخبی�ر المع�این          
للحادث لقیمة محل التأمین وقت الحادث، فإن ثبت أن قیمة محل التأمین أعل�ى م�ن القیم�ة    

. ض�رر ب�ل ی�تم تطبی�ق قاع�دة النس�بیة      المؤمن علیھا فال یلت�زم الم�ؤمن ب�أداء كام�ل قیم�ة ال     
   ) ٢٠٠٦النوباني ،(

ویشترك في تحدی�د نط�اق االداء الم�الي للم�ؤمن ف�ي ت�أمین االض�رار بنوعی�ھ             
الض�رر ویع�د ش�رط اساس�ي     : التأمین على االشیاء وت�أمین المس�ؤولیة ثالث�ة عناص�ر ھ�ي     

أمین وھ�و یع�د عنص�ر    الستحقاق مبلغ التأمین، والمبل�غ الم�ذكور ف�ي الوثیق�ة ھ�و مبل�غ الت�       
مشتركًا بین تأمین االش�خاص والت�أمین م�ن االض�رار، واخی�رًا قیم�ة  ،وتع�د ھ�ذه القاع�دة          
قاعدة عرفیة متبعھ ف�ي الت�أمین، بص�ورة خاص�ة ف�ي الت�أمین م�ن االض�رار وف�ي الت�أمین           
البح�ري ، یع�ود أص�لھا ال��ى الق�انون الروم�اني، وق��د وج�د تطبیقھ�ا ف��ي ایطالی�ا ف�ي الق��رن          

عشر في نطاق التأمین البحري وقد امتدت تطبیقاتھا الى التأمینات البریة ، وتعتبر  الرابع
بریطانیا من اولى الدول التي اخذت بھا بعد ایطالیا ،ثم تلتھا فرنسا في مجال التأمین ضد 

  ) ٢٠١٠مصطفى،. (الحریق ثم انتشرت في باقي الدول
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ا من الواقع العملي، حیث حیث یتم النص علیھا في وثائق التامین وتستمد وجودھ
درجت شركات التأمین في وثائقھا على العمل بھا،  كما وجدت مع التامین البحري، 
وتطبق في تأمین االضرار بنوعیھ تامین االشیاء وتأمین المسؤولیة اذا كان محددًا وال 
تطبق على عقود التأمین على االشخاص النھا ال تتصف بالصفة التعویضیة فحیاة 

  .ال تقدر بثمن ولھ الحق بان یؤمن على حیاتھ بأي مبلغ یریده االنسان
وینقسم الفقھ بین مؤید ومعارض لقاعدة النسبیة حیث یذھب االتجاه المؤید لھا    

باعتبار أنھا مستندة الى ان عقد التأمین من االضرار ھو عقد تعویض وان االصل ان 
من لھ بمبلغ اقل من قیمة الشيء یكون التعویض بنسبة الضرر الواقع ، فاذا أمن المؤ

المؤمن علیھ فإنھ بذلك یكون قد أظھر رغبتھ في عدم الحصول على تعویض إال بالقدر 
الذي ُیعادل النسبة بین قیمة الشيء والمبلغ المؤمن بھ أما ما یزید فیعتبر نفسھ مؤمنا 

  .بالنسبة لھ
ت العدالة اما السبب االخر الذي اخذ بھ اصحاب ھذا االتجاه ھو اعتبارا

وضرورة المساواة بین المؤمن لھم ذلك ان كما كان التعویض یرفع من الرصید المشترك 
لالقساط فال یجوز للمؤمن لھ في التأمین الناقص والذي یدفع قسطًا یتم تقدیره على اساس 
مبلغ یقل عن القیمة الكلیة للشيء ان یتساوى مع من یدفع قسطًا قدره على اساس مبلغ 

  ) ١٩٩١شرف الدین ، . ( یمة الكلیة للشيء المؤمن علیھمساوي للق
وخلص اصحاب ھذا االتجاه الى انھا تطبیق لمبدأ تناسب القسط مع الخطر 
وبالتالي التعویض مع القسط المدفوع فكان من الطبیعي ان ال یعوض عن الخسارة إال 

دأ ومجافیا للعدالة، بالقدر الذي دفع مقابلھ قسطًا، واال ان ذلك سیكون مخالفا لذلك المب
( حیث یتم محاباتھم على حساب اصحاب التأمینات الكافیة ولیس اصحاب التأمینات

  * ١).البخس
كما إن ھذا االتجاه بررھا من ناحیة أخالقیة حیث ان ھذا االمر سیجعل المؤمن 
لھ یحافظ على الشيء المؤمن علیھ النھ یكون عالمًا بأنھ اذا اھلك الشيء فلن یعوض عنھ 
بالكامل وفي ذلك حث لھ على اتخاذ ما یلزم لمنع وقوع الخطر المؤمن ضده والمحافظة 

  .على الشيء المؤمن علیھ
شرف : ( اما االتجاه المعارض لمبدأ النسبیة فقد برر ذلك باالسباب التالیة

  )١٩٩١الدین،

انھا غیر عادلة للمؤمن لھ، ذلك الن العدالة تقضي ان یعوض عن كامل الضرر -١
م لم یتجاوز مبلغ التأمین، ومن ثم فإنھ غیر صحیح ما قیل من ان ھذه ما دا

القاعدة تستند إلى مبدأ تناسب القسط مع الخطر الن القسط یقدر بناء على مبلغ 

                                      
ھو التأمین على الشيء باقل من قیمتھ ویسمى ایضا التأمین الجزئي :  التأمین البخس*   ١

  .لتأمینات الكافیة یقصد بھا التأمین على الشيء بما یساوي قیمتھ الكلیةأو الناقص،اما ا
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التأمین ولیس قیمة الشيء المؤمن علیھ وبالتالي یجب ان یعوض عن كامل 
مؤمن لھ ال ، فال) ٢٠٠١مصطفى ،. (الضرر ما دام في حدود مبلغ التأمین

 .یقبض اال مبلغا یقل عن ذلك المبلغ المقدر على اساسھ القسط من الناحیة الفنیة
ھذه القاعدة ال تستند إلى مبدأ التعویض في التأمین على االشیاء الن ھذا المبدأ -٢

یقضي بان یعوض المؤمن لھ عن الضرر الذي اصاب ذمتھ المالیة فعًال وذلك 
 . یمة الشيءفي حدود مبلغ التأمین ولیس ق

وق��د ذھ��ب أنص��ار ھ��ذا االتج��اه إل��ى أن ھ��ذه القاع��دة ال تطب��ق إال اذا وج��د ن��ص      
صریح بھا في الشروط الخاصة بوثیقة التأمین، فاذا وجدت ضمن الش�روط العام�ة وج�ب    
ان تك��ون ب��ارزة بش��كل ظ��اھر وھ��ذا عك��س المق��رر ف��ي فرنس��ا حی��ث ان االص��ل ان تل��ك    

كما وصفھا األستاذ سعد واصف بأنھا وإن . مخالفتھا القاعدة تطبق ما لم یوجد اتفاق على
تمث�ل حال�ة حس�ابیة ، وت�ؤدي     ( لكنھ�ا ) تستند في أساسھا إلى فك�رة عدالی�ة محض�ة   ( كانت 

ورغ�م ھ�ذا الخ�الف الفقھ��ي فق�د اس�تقر االخ�ذ بھ��ذه       ). إل�ى نتیج�ة ألیم�ة بالنس�بة للمض��رور    
عل��ى ھ��ذه القاع��دة  كالق��انون القاع��دة ف��ي ال��دول المختلف��ة كم��ا نص��ت العدی��د م��ن الق��وانین  

  .الفرنسي
وترى الباحثة ان  االتجاه االول والمؤید لھذه القاعدة حی�ث ان ل�یس ھن�اك م�ا         

یمنع من تطبیق ھذه القاعدة العتبارات العدالة والنص�اف ش�ركات الت�امین الت�ي تتقاض�ى      
مخالفة  قسط اقل في حال رغب المؤمن لھ ان یؤمن على الشي بنصف قیمتھ وال یعد ذلك

تلحق ضررا بھ طالما ان�ھ ت�م االتف�اق علی�ھ فیم�ا ب�ین الم�ؤمن ل�ھ والم�ؤمن فالعق�د ش�ریعة            
المتعاقدین وعلینا احترام ارادتھ طالما انھ ال یلحق بھ ضررا تعسفیا وین�تقص م�ن حق�وق    

  .ثبتت لھ بموجب القانون او العقد  
قاع�دة النس�بیة   اما المشرع االردني فقد اتب�ع المش�رع المص�ري ول�م ی�نص عل�ى        

بالرغم من ان جمیع وثائق الت�أمین م�ن الحری�ق ف�ي االردن تقریب�ا  تتض�من ھ�ذه القاع�دة         
كما لم تنص علیھا قوانین كل من سوریا والعراق والكویت، اما المشرع اللبناني فقد نص 

اذا ك��ان عق��د "والت��ي نص��ت عل��ى ان��ھ  )  ٩٥٩(ص��راحة عل��ى قاع��دة النس��بیة ف��ي الم��ادة   
ثل سوى قسم م�ن قیم�ة الش�يء المض�مون ع�ّد الش�خص المض�مون كأن�ھ م�ا          الضمان ال یم

زال ضامنًا لنفسھ في القس�م الب�اقي فیتحم�ل م�ن ث�م قس�مًا یناس�بھ م�ن الض�رر إال اذا وج�د            
ان یتن�اول  ) ض�من ح�دود مبل�غ الض�مان    (نص صریح على انھ یح�ق للش�خص المض�مون    

  )٢٠١٠مصطفي ، .( ةتعویضًا كامًال اذا لم یتجاوز الضرر القیمة المضمون
  

  .موقف الُمشرع االردني من مبدأ النسبیة. ب
اما موقف المشرع االردني فلم ینص على قاعدة النسبیة بالرغم م�ن ان جمی�ع      

وثائق التأمین من الحریق في االردن تتضمن ھذه القاعدة ، ولم یأخ�ذ بقاع�دة النس�بیة م�ن     
بإتف�اق الط�رفین، وھ�ذا م�ا نص�ت علی�ھ        حیث االصل بینما اإلستثناء فھو جواز االخ�ذ بھ�ا  

جمیع وثائق التأمین على الحریق تقریب�ًا ف�ي االردن حی�ث ت�ورد ش�ركات الت�أمین العامل�ة        
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في االردن شرطًا یقضي باعمال القاعدة النسبیة وی�أتي ذل�ك ض�من الش�روط العام�ة عل�ى       
  )٢٠١٧ابوھاللھ والشقیرات ،: ( الشكل التالي

عند حدوث الحریق ما )  المؤمن علیھ(ة للملك المؤمن اذا كانت القیمة االجمالی"
المؤمن ( فعندھا یعد المؤمن ) المؤمن بھ او مبلغ التأمین(تزید على المبلغ المؤمن علیھ 

بمثابة المؤمن الشخصي على الفرق بین القیمیتین ویتحمل حصتھ النسبیة من ) لھ
  ".الخسارة

د الحری�ق ف�ي االردن وص�یغتھ    ویتكرر ھذا  الشرط في جمیع وثائق الت�أمین ض�   
تكاد تكون حرفیة، وھذا فیما یتعلق بالتأمین من الحری�ق ولك�ن ال یمن�ع م�ن االخ�ذ بھ�ا او       
العم��ل بھ��ا ف��ي عق��ود الت��أمین م��ن االض��رار االخ��رى حت��ى وان اجازھ��ا ف��ي الت��أمین م��ن    

ن الحریق بشكل صریح اال انھ ال یوجد ما یمنع من تعمیم حكمھا على جمی�ع عق�ود الت�أمی   
من االضرار شریطة االتفاق علیھ�ا وعلی�ھ فھ�ذه القاع�دة ال تعتب�ر م�ن النظ�ام الع�ام حی�ث          
یجوز لالطراف االتفاق على مخالفتھا وتطبق على جمیع انواع التأمین م�ن االض�رار م�ا    
ع�دا الت�أمین عل�ى االش��خاص بجمی�ع انواع�ھ الن ش�روط انطب��اق ھ�ذه القاع�دة ال یتص��ور         

رار وال تطبق  في حالة التأمین حیث ال یتح�دد مبل�غ التع�ویض    تحققھا إال في تأمین االض
  )١٩٩١شرف الدین ،.( وتعویض المسؤولیة عند العقد ولكن عند وقوع الحادث

أما في القانون المصري فلم یرد ذكر لھذه القاعده رغم انھا كان�ت موج�ودة ض�من الم�ادة     
نھ�ا تع�دد أحك�ام تفص�لیھ     من القانون المدني المصري ولكنھا حذفت بحج�ة ا ) ١٠٠١(رقم 

ال تعلقھا بالنظام العام ولما كان ذلك فإن النص في وثیقة  یحسن ان تنظم في قانون خاص
التأمین على إعمال قاعدة النسبیة یكون جائز وھذا ما وجدناه بالرجوع الى قرار لمحكم�ة  

. ( ال��نقض المص��ریة حی��ث أنھ��ا اعترف��ت بھ��ذه القاع��دة واق��رت اتف��اق االط��راف علیھ��ا        
 )١٩١:، ص ٢٠١٩الذنیبات ،

وقد ب�ین ق�رار محكم�ة ال�نقض المص�ریة المش�ار الی�ھ اع�اله ان االتف�اق عل�ى                
قاعدة نسبیھ في عقد التامین على األشیاء مقتضاه ان یتحدد اداء المؤمن عند تحقق الخطر 

: ھالمومن منھ بعوض یعادل النسبھ بین مبلغ المؤمن بھ والقمیة الكلیة للش�يء الم�ؤمن علی�   
فالمقرر في قضاء محكمة النقض ان ھذا االتفاق یعد اتفاقا صحیحأ ویجوز اعمالھ متى ما 

 .تم النص علیھ صراحة في عقد التأمین
وال یوجد ما یمنع ان نأخ�ذ ب�ھ ف�ي الق�انون األردن�ي احترام�ًا إلرادة المتعاق�دین و        

  )٢٠١٠مصطفي ، ( . عملیةتماشیًا مع القواعد التقلیدیة المستقرة في التامین ولمبرراتھا ال
  .مبدأ النسبیة وعالقتھ بمبدأ التعویض: ثانیُا 

سیتم بیان ماھیھ مبد أالتعویض وھل ھو متعلق بالنظام العام واوجھ الشبھ 
واالختالف فیما بینھ وبین مبدا النسبیة ، كما سیتم بیان االستثناء المتعلق بنوع التأمین 

  .ومبدأ التعویض المستثنى من نطاق تطبیق مبدأ النسبیة
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  :أوجھ الشبة واالختالف بین مبدأي النسبیة والتعویض .  ا
وُیعد مبدأ التعویض من المبادئ الواج�ب اعمالھ�ا لتق�دیر التع�ویض ف�ي الت�أمین         

من االضرار حیث انھ وبعد ابرام العقد ووقع الخطر المؤمن ضده وتحقق الت�زام الم�ؤمن   
تخضع لمب�دأ ھ�ام ھ�و مب�دأ التع�ویض ال�ذي یعن�ي ان        فإن عملیة تعویض المؤمن للُمستفید 

یعوض االخیر عن الخسارة التي لحقت ب�ھ فع�ال ول�یس اكث�ر م�ن ذل�ك، لك�ن ال یج�وز ان         
یزید مبلغ التعویض في اي حال من االح�وال عل�ى مبل�غ الت�أمین او قیم�ة الش�يء الم�ؤمن        

عل�ى الت��أمین م��ن  علی�ھ عن��د وق�وع الخط��ر ویك��اد یجم�ع الفق��ھ عل��ى ان ھ�ذا المب��دأ ینطب��ق     
  . االضرار بجمیع صوره

ویتف��رع ع��ن خض��وع الت��أمین م��ن االض��رار مب��ادئ اخ��رى كمب��دأ الحل��ول ومب��دأ  
المشاركة ومبدأ النسبیة ویعد مبدأ التعویض م�ن النظ�ام الع�ام ، ویقص�د بالنظ�ام الع�ام ان�ھ        

ت مجموعة القواعد واالسس التي یقوم علیھا مصالح المجتمع من ع�دة ن�واحي س�واء كان�    
)  الزبی��دي، ( اجتماعی��ة او اقتص��ادیة او اخالقی��ة وتتعل��ق بالمص��لحة العام��ة للمجتم��ع ،       

ویترتب على ذلك انھ  فال یجوز االتفاق على عدم العمل بھ او على مخالفة مضمونھ فھو 
یھدف الى منع اثراء المؤمن لھ من جراء الخسارة التي اصابتھ واال فإن التأمین سیص�بح  

الكسب غیر المبرر وھذا غیر جائز ألن في ذلك ابعاد للتأمین عن غایتھ  وسیلة لالثراء او
االساسیة ومبرر وجوده ال�ذي یتمث�ل ف�ي التعام�ل لتع�ویض المتض�رر ع�ن الخس�ارة الت�ي          
تص��یبھ ول��یس المض��اربھ لتحقی��ق ال��ربح واالث��راء كم��ا ان مب��دأ التع��ویض یمن��ع ض��عاف     

ؤمن من�ھ اس�تعجاال ف�ي الحص�ول عل�ى      النفوس من المؤمن لھم من تعمد ایقاع الخط�ر الم�  
مبلغ التویض او طمعا ف�ي رب�ح م�ادي عل�ى حس�اب الم�ؤمن لھ�م االخ�رین، وب�الرغم م�ن           
االھمی��ة الكبی��رة لھ��ذا المب��دأ اال ان الق��انون االردن��ي ل��م یعالج��ھ ص��راحة رغ��م ان غالبی��ة    
التش��ریعات المنظم��ة للت��أمین ف��ي ال��دول المختلف��ة اوردت نصوص��ا خاص��ة مق��ررة مبل��غ      
التعویض في التأمین من االضرار  وموقف المشرع االردني بشأن مب�دأ التع�ویض ی�دعو    
لالستغراب خصوصا ان جمیع النصوص الخاصة بالتأمین في الق�انوھن الم�دني االردن�ي    
مأخوذة عن التقنین المدني المصري والذي نص على مبدأ الت�ویعض ص�راحة ف�ي الم�ادة     

ص��در الت��اریخي االول ال��ذي اخ��ذت من��ھ معظ��م      من��ھ ول��م یأخ��ذ ب��ھ، كم��ا ان الم    ) ٧٥١(
نص�وص الق��انون الم��دني االردن��ي ھ��و الفق��ة االس��المي والش��ریعة االس��المیة الت��ي ج��اءت  
محاربة لالغراق في الغ�رر ومعارض�تھ لالث�راء غی�ر المش�روع خصوص�ا ف�ي الت�أمین ،         
 فك��ان یتوج��ب عل��ى المش��رع ان ی��نص ص��راحة عل��ى ھ��ذا المب��دأ لیك��ون متماش��یًا م��ع تل��ك 

السیاسة التشریعیة حیث یجب العمل بھ في االردن حتى لو یتم النص علیھ صراحة س�ندا  
للقواعد العامة التي تحكم تقدیر التعویض في المسؤولیة المدنیة كمان ان القواعد المستقرة 

  ) ٢٠١٠مصطفى،.( في التأمین تؤید االخذ بھذا المبدأ
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فمبدأ التعویض لیس المبدأ الوحید الذي یھدف إلى منع المؤمن لھ او المستفید من 
االث�راء عل��ى حس�اب الت��أمین م�ن االض��رار وذل��ك بمنع�ھ م��ن ان یتقاض�ى تعویض��ًا یف��وق      

  .الضرر الذي لحق بھ، بل ھناك قواعد قانونیة اخرى تھدف إلى تحقیق تلك الغایة ایضًا
ق بالنظام العام كما ذكرنا سابقا وھ�و ب�ذلك یختل�ف    ویعد مبدأ النسبیة غیر متعل   

عن مبدأ التعویض الذي یعد من النظام العام وبالتالي یجوز االتف�اق عل�ى مخالفت�ھ، وذل�ك     
بأن یتفق المؤمن لھ والمؤمن على ان یقوم الثاني بتعویض كامل الخسارة الحاصلة ما دام 

  .حالة یتقاضى المؤمن قسطًا أعلىھذا التعویض ال یزید على مبلغ التأمین وفي ھذه ال
ویشیر اخیرًا إلى إن إتجاه اخ�ر ف�ي الفق�ھ المص�ري وال�ذي ذھ�ب إل�ى ابع�د م�ن            

ذلك حیث اعتبر ان االخذ بقاعدة النس�بیة مخ�الف للق�انون والنظ�ام الع�ام وال یج�وز االخ�ذ        
ن بھ��ذه القاع��دة كونھ��ا ال تاخ��ذ بمص��لحة الم��ؤمن ل��ھ حی��ث ان ابط��ل اي اتف��اق ب��ین الم��ؤم  

والمؤمن لھ اذا جاءت بحكم لمصلحة االخیر وبما ان تطبیق قاعدة النسبیة ھو اتفاق ضار 
  .لمصلحة المؤمن لھ والمستفید ومن ثم یعتبر باطًال سندًا لھذا النص

  .التأمین المستثنى من مبدأي النسبیة والتعویض . ب
  ) ٢٠١٧الشقیرات ، وابو ھاللھ ،( : للنسبیة شروط عدة تتمثل فیما یلي

یتطلب تطبیق قاعدة النسبیة ان یكون نوع التأمین تأمین ُممتلكات ،أوتأمین : اوًال 
مسوؤلیة ُمحدد یقع على قیمة ُمقدره او قابلة للتقدیر ،فض�ًال ع�ن ان یك�ون الت�أمین بقس�مة      
أق��ل م��ن قیم��ة الش��يء الم��ؤمن علی��ھ ،اض��افة  ال��ى أن یك��ون الھ��الك جزئ��ي ول��یس كل��ي ،  

الن�ھ فیم�ا   ) عق�ود الت�أمین عل�ى االش�خاص    (ط قاع�دة النس�بیة عل�ى    وعلیھ  فال تطبق ش�رو 
یتعلق بالش�رط االول ال�ذي یتطل�ب ان یق�ع الت�أمین عل�ى قیم�ة مق�دره أو قابل�ة للتق�دیر أم�ا            

  .االنسان فلیس محًال للمساومة او التقدیر
أن یكون مبلغ التأمین اقل من قیمة الشيء المؤمن علی�ھ وھ�ذا ال یمك�ن    :  ثانیًا    

حقق��ھ ف��ي الت��أمین عل��ى االش��خاص الن الم��ؤمن علی��ھ ف��ي ھ��ذا الت��أمین انس��ان وال مج��ال   ت
  .للمقارنة بین مقدار مبلغ التأمین وقیمة االنسان المؤمن علیھ في التأمین على االشخاص

ایضًا لیس لقاعدة النسبیة دور فیما لو كان الشيء المؤمن علیھ في التأمین البخس 
لھ سیحقق كامل مبلغ التأمین المتفق علیھ فف�ي ك�ل تل�ك الش�روط     قد ھلك كلیًا الن المؤمن 

المجال لتطبیقھا أما فیما یتعلق بمبدأ التعویض فال یطبق على ھذا النوع من العقود ایض�ا  
  .الن مبلغ التأمین ال یتسم  كما ھو معروف بالصفة التعویضیة 

  :قاعدة التخفیض النسبي والصفة التعویضیة . ث

قھ حول ھ�ذه القاع�دة وم�دى إعتبارھ�ا نتیج�ة م�ن نت�ائج الص�فة         ھناك خالفًا في الف
  ) ١٩٨٣الصباغ ، (  :التعویضیة ام ال، حیث ھناك رأیین في ھذا الشأن

تبنى ما ذھب الیھ الفقھ الفرنسي واتجھ إلى إعتبار االساس القانوني لھ�ذه  : األول 
ؤمن ل�ھ ل�م ی�ؤمن عل�ى     القاعدة ُمستمد م�ن الص�فة التعویض�یة لعق�د الت�امین فم�ا دام ان الم�       
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ل��ذلك یج��ب ان ال یحص��ل اال عل��ى م��ا یع��ادل ھ��ذه ) أي نس��بة ُمعین��ھ(الش��يء إال مبل��غ اق��ل 
  .النسبة وما یزید یتحملھ ھو

  

إعتبر ان ھذه القاعدة ال تعتبر نتیجة من نتائج الصفة التعویضیة بل ھ�ي  :  الثاني
  .ُمستقلة تماما عنھا

لقاعدة لیست تطبیق لمب�دأ ان الت�امین م�ن    اما الفقھ المصري فیذھب إلى ان ھذه ا 
انم�ا ھ�ي مس�تمدة م�ن مب�دأ العدال�ة وقواع�د األنص�اف حی�ث ال یقب�ل ان           .  عقود التعویض

یحصل شخص على تعویض كامل لشيء أمن علیھ بنصف قیمتھ حیث ان القسط ُمختل�ف  
علیھ  في ھذه الحالة ، وعلیھ یجب ان یكون ھناك تناسب بین قیمة القسط والخطر المؤمن

  . ألن االقساط المدفوعة تمثل الخطر المغطى

  الثاني احملور

  .نطاق تطبيق مبدأ النسبية

في ھذا المحور سیتم تناول نطاق تطبیق مبدأ النسبیة في حالة التأمین الناقص او 
  .الجزئي او البخس ومن ثم في حالة إعادة التأمین ، واخیرا في حالة تعدد المسؤولین

  .أو البخس قھ النسبیة في حالة التأمین الناقصنطاق تطبی: اوًال 
یسري ھذا النوع من التأمین في حالة اذا كان المبلغ المؤمن بھ أقل من القیمة     

الحقیقة للشيء المؤمن علیھ، إذ ال یمكن للمؤمن لھ أن یحصل على تعویض ع�ن الض�رر   
قیم�ة الض�رر ال�ذي    الناجم عن تحقق الخطر بما یزی�د ع�ن المبل�غ الم�ؤمن ب�ھ مھم�ا كان�ت        

أي مبل��غ ) ت��أمین مغ��االة( أص��اب الم��ؤمن ل��ھ، أم��ا ف��ي الف��رض اآلخ��ر وھ��و ك��ون الت��امین 
التامین یكون اكبر من قیم�ة الش�يء الم�ؤمن علی�ھ ف�ال یعم�ل بھ�ذه القاع�دة ب�ل یطب�ق مب�دأ            

 .التعویض
وینبغي التفریق بین حالة الھالك الكلي للشيء المؤمن علیھ كما لو كانت قیمة     

 ٦٠٠دین�ار و كان�ت قیم�ة الت�أمین الم�ذكورة ف�ي الوثیق�ة ھ�ي          ١٠٠٠شيء المؤمن علیھ ال
دینار، ثم ھلك الشيء المؤمن علیھ كلی�ًا، ف�إن الم�ؤمن ل�ھ ال یس�تطیع المطالب�ة ب�التعویض        

و یتحم�ل ھ�و تبع�ة الھ�الك     ، دین�ار فق�ط   ٦٠٠من المؤمن إال بمقدار المبلغ المؤمن ب�ھ أي  
على اعتبار إن المؤمن لھ ھ�و م�ؤمن لنفس�ھ ف�ي المبل�غ ال�ذي        فیما زاد عن ذلك من ضرر

یمثل الفرق بین القیمة الحقیقیة للشيء و بین مبل�غ الت�أمین، وب�ین الھ�الك الجزئ�ي للش�يء       
المؤمن علیھ، أي أن الضرر الذي یلحق الشيء المؤمن علیھ یكون أقل من القیمة الحقیقة 

بیة بحی�ث ی�دفع الم�ؤمن نس�بة م�ن الض�رر       للشيء وفي مثل ھ�ذه الحال�ة تطب�ق قاع�دة النس�     
  )٢٠٠١العطیر ،.( تتناسب و مبلغ التأمین

إن المؤمن لھ یستحق عند تحقق الخطر المؤمن منھ إما مبلغ الت�أمین ، أو قیم�ة     
الضرر أیھما أقل  ولكن عندما یكون تقدیر المؤمن علیھ وقت التعاقد أقل من تقدیره وقت 

تحقیق العدالة ، فم�ثًال ل�و أن شخص�ًا أم�ن عل�ى عق�اره عل�ى        الھالك تتدخل قاعدة النسبیة ل
أساس أن قیمتھ عشرون ألف دینار م�ثًال م�ع أن قیمت�ھ ف�ي الحقیق�ة ھ�ي خمس�ة وعش�رون         

ثم احترق نصف المنزل، فعلى ضوء مبدأ التعویض العام في التأمین یس�تحق  ، ألف دینار
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ین، وانھ قیمة نص�ف منزل�ھ، وھن�ا    اثني عشر ألفًا وخمسمائة دینار ألنھ أقل من مبلغ التأم
تتدخل قاعدة النسبیة لتقضي بأن المؤمن لھ ال یستحق كل قیمة الضرر، وإنما یستحق من 
مبلغ التأمین وھو عشرون ألف دینار، نسبة تعادل نسبة ما احترق من المنزل إلى المنزل 

دین�ار   كلھ، وھذه النسبة ھي النصف، إذن یستحق نص�ف مبل�غ الت�أمین وھ�و عش�رة آالف     
  ) ٢٠٠٤لیتم ،.( فقط، ھذه العملیة تسمى أیضًا بقاعدة التخفیض النسبي

  :  ویكمن مجال تطبیق قاعدة النسبیة فیما یلي  
ال تطب��ق ھ��ذه القاع��دة إّال عن��دما یك��ون مبل��غ الت��أمین أق��ل م��ن قیم��ة الش��يء  :أوًال 

، أم�ا ف�ي الت�أمین    المؤمن علیھ، أي في التأمین البخس، أما ف�ي الت�أمین الع�ادل فغی�ر وارد    
المغالى فیھ، أي عندما یكون الشيء المؤمن علیھ قد قدر وقوم بأكثر م�ن قیمت�ھ، وبالت�الي    
یكون مبلغ التأمین أكبر م�ن قیم�ة الش�يء الم�ؤمن علی�ھ حی�ث یطب�ق ف�ي ھ�ذه الحال�ة مب�دأ            
التعویض الع�ام القاض�ي ب�ان الم�ؤمن ل�ھ یس�تحق أق�ل م�ن مبل�غ الت�أمین، أو قیم�ة الض�رر             

ا أقل، أي في ھذه الحالة یستحق قیمة الضرر سواء كان الضرر یشمل الم�ؤمن علی�ھ   أیھم
كلھ كما في الھالك الكلي، أم ال، إذا كان الض�رر ق�د أص�اب نص�ف المن�زل، وك�ان تق�ویم        

معتب��ر فیق��ارن بقیم��ة الض��رر   ) وھ��و الخمس��ون (المن��زل بمائ��ة أل��ف دین��ار، ف��إن نص��فھ     
قاق ألربع�ین ألف�ًا باعتب�اره األق�ل م�ن القیم�ة، ومبل�غ        فیكون االستح) فلنفرض أربعین ألفًا(

  .التأمین
ال تطبق ھذه القاعدة إّال عندما یكون التلف جزئیًا ال كلیًا وقد سبق ان فرقنا  :ثانیًا

بین ھالك الشي كلیا حیث ال یحصل المؤمن لھ اال على تعویض یعادل المبلغ الم�ؤمن ب�ھ   
النس�بیة وتح�ول دون حص�ولھ عل�ى التع�ویض      وبین الھالك الجزئ�ي ال�ذي یخض�ع لقاع�دة     

الكامل حتى لو كان ھذا الملغ اكبر من قیمة الضرر اي النسبة بین المبلغ الم�ؤمن ب�ھ إل�ى    
  .قیمة المؤمن علیھ كاملة 

ال تطبق ھذه القاعدة في التأمین على األشخاص، وإنم�ا تطب�ق ف�ي می�دان       :ثالثًا 
ت��أمین م��ن الحری��ق، والت��أمین م��ن تل��ف      الت��أمین عل��ى األش��یاء بص��ورة ب��ارزة، مث��ل ال     

المزروعات، أو موت المواشي، ونحو ذلك مما یمكن تقویم�ھ وتق�دیره، وك�ذلك تعم�ل ف�ي      
نطاق التأمین من المسؤولیة إذا كان الخطر معین�ًا، كم�ا إذا أم�ن المس�تأجر م�ن مس�ؤولیتھ       

ل من مسؤولیتھ عن حریق العین المؤجرة بمبلغ أقل من قیمة ھذه العین، أو أمن أمین النق
عن البضاعة التي ینقلھا بمبلغ أقل من قیمة ھذه البضاعة ونحو ذل�ك مم�ا یمك�ن أن توج�د     

  ) ٢٠٠٤لیتم ،.( فیھ قیمة مؤمن علیھا مقدرة أو قابلة للتقدیر
  .تطبیق قاعدة النسبیة في حالة إعادة التأمین:  ثانیًا

ویقصد بھ اتفاقیة الحصة  ھناك تطبیق آخر لمبدأ النسبیة فیما تعلق بإعادة التأمین
النسبیة،حیث تعتب�ر ابس�ط ان�واع اتفاقی�ات إع�ادة  الت�أمین ومھم�ا ت�م االتف�اق ب�ین الم�ؤمن            
المباش�ر ومعی��د الت��أمین عل��ى ان یش��ترك ھ��ذا اآلخی��ر م��ع األول بنس��بة مئوی��ة مح��ددة م��ن  
 جمیع االخطار المؤمن علیھا لدى المؤمن المباشر او االخط�ار الخاص�ة بف�رع مع�ین م�ن     

مثال ویستحق المؤمن المعید اقساط تتناسب ونسبة % ٥٠أو % ٢٠فروع التأمین كبنسبة 
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الخطر المؤمن علیھ لدیھ وعادة یكون ھناك سقف للخطر المعاد التأمین علیھ ف�اذا تج�اوز   
. ھذه القیمة فانھ على المؤمن المباشر ان یعید التأمین لدى معید اخر  فیما یزید على ذلك 

  )٢٠٠٦العطیر ،(
وتعتبر إعادة التأمین وسیلة لتفتیت الخطر وتوزیعھ على عدد كبیر من ش�ركات   

التأمین داخل الدولة او خارجھا وبذلك یكون الخطر قابًال للتأمین، فأفض�ل طریق�ة لتقس�یم    
الخطر بین شركة الت�أمین االص�لیة وش�ركة إع�ادة الت�أمین ھ�ي حال�ة اإلش�تراك بالت�أمین،          

في الت�أمین عل�ى عملی�ة واح�دة ،فتص�بح مس�ؤولیة ك�ل م�نھم         وفیھ یشترك اكثر من مؤمن 
عبدرب��ھ (، ام��ام الم��ؤمن ل��ھ ف��ي ح��دود النس��بة الت��ي اش��ترك بھ��ا ف��ي تغطی��ة ھ��ذا الخط��ر      

،٢٠٠٦ (  
وًیعد مبلغ التأمین في عقود إعادة التأمین النقدیة ھو اساس توزی�ع العملی�ة ب�ین      

مین على اساس نسبة  ثابتھ من مبلغ المؤمن المباشر ومعید التأمین ومن صوره إعادة التأ
التأمین تنص علیھا االتفاقی�ة، فم�ثال اذا نص�ت االتفاقی�ة عل�ى ان یتن�ازل الم�ؤمن المباش�ر         

من كل عملیة تأمین من الحریق فإذا قبل المؤمن المباشر عملیة من ھذا % ٣٠عن نسبة 
عی�د ت�أمین   ال�ف وی  ٧٠٠٠٠الف دین�ار فإن�ھ یح�تفظ لنفس�ھ منھ�ا ب      ١٠٠٠٠٠النوع بمبلغ 

الف دینار وفقا للنسبة الت�ي نص�ت علیھ�ا االتفاقی�ة ،وتك�ون نف�س النس�بة المتف�ق          ٣٠٠٠٠
علیھ��ا ھ��ي االس��اس لتوزی��ع قس��ط الت��أمین بع��د خص��م العمول��ة وایض��ا أس��اس لتوزی��ع            

  .المطالبات بین المؤمن المباشر ومعید التأمین عند تحقق الخطر المؤمن منھ

  .سبیة  في حالة تعدد التأمیناتنطاق تطبیق قاعدة الن: ثالثًا 
  .نطاق النسبیة في حالة تعدد التأمینات على الشيء المؤمن علیھ . أ

م��ن التطبیق��ات االخ��رى لقاع��دة النس��بیة تس��ویة التعویض��ات ف��ي حال��ة تع��دد            
التأمینات ویقصد بھ ابرام عقود تأمین عدة یتجاوز مبالغ التأمین فیھا قیمة الشيء الم�ؤمن  

ون التأمین فیھا على نفس الشيء ولضمان ذات الخطر ونفس المص�لحة  علیھ، على أن یك
وھو محظور كونھ یتعارض مع الصفة التعویضیة لعقد التأمین من االض�رار الن�ھ ی�ؤدي    
إلى حصول المؤمن لھ على تعویض بتجاوز قیمة الشيء الم�ؤمن علی�ھ وھ�ذا  ی�ؤدي إل�ى      

  .االثراء بال سبب
عل�ى االش�یاء ی�تم تطبی�ق التقس�یم النس�بي أي ان        فعند تع�دد التأمین�ات ف�ي الت�أمین    

المؤمن لھ سیحصل من ك�ل م�ؤمن عل�ى ج�زء م�ن مبل�غ الت�أمین الخ�اص ب�ھ یتناس�ب م�ع            
 .مجموع المبالغ المؤمن بھا
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 ٢٠٠٠و ٣٠٠٠ل��و اب��رم ش��خص ثالث��ة عق��ود ت��أمین بالمب��الغ التالی��ة  : مث��ال ذل��ك
فیك�ون الت�زام ك�ل م�ؤمن      ٣٦٠٠ وكانت قیمة الشيء المؤمن علیھ وقت الح�ادث  ١٠٠٠و

  :والتعویض الذي یحصل علیھ من كل منھم وفقا للمعادلة التالیة
  
  
  
  
  

  
  .حالة تعدد المسؤولین عن احداث الضرر - :الفرع الثاني

یختل�ف ت��أمین المس�ؤولیة ع��ن تأ�ـمین االش��یاء فیم��ا یتعل�ق ب��المؤمن علی�ھ فھ��و ھن��ا       
فل�و ابرم�ت ع�دة    . ی�ر علی�ھ ب�دین المس�ؤولیة    ضمان الذمة المالی�ة للم�ؤمن ل�ھ م�ن رج�وع الغ     

عقود لتأمین مسؤولیة المستأجر تجاه المؤجر بحدود  قیمة العقار المؤجر وابرم المالك عقد 
تأمین لمصلحة المستأجر لضمان مسؤولیتة فان قاعدة النسبیة تدخل وتطبق بما یناسب قیمة 

  ) ٢٧٠:،ص١٩٨٣الصباغ،. (كل عقد من العقود
م في الحاق الضرر بالمؤمن اكثر من سبب ف�إن ك�ل م�نھم یتحم�ل     ففي حال ان ساھ

) ٣(مقدار من التعویض یتناسب مع مقدار مساھمتھ في احداث الضرر حیث نص�ت الم�ادة   
تلت��زم ش��ركة الت��امین  " -:عل��ى م��ا یل��ي  ٢٠١٠لس��نة  ١٣م��ن نظ��ام الت��امین االلزام��ي رق��م   

مؤمنة لدیھا تامینًا الزامی�ًا وفق�ا   بتعویض المتضرر عن االضرار التي تتسبب بھا المركبة ال
  ".الحكام ھذا النظام وبنسبة مساھمة المركبة المؤمنة لدیھا في احداث الضرر

فمثًال اذا كان ھناك حادث سیر بین سیارتین كالھما مؤمنة تأمین�ًا الزامی�ًا فان�ھ وحس�ب          
داث الض��رر م��ن النظ��ام المش��ار الی��ھ اع��اله ف��اذا س��اھمت ك��ل س��یارة بإح��   ) ٣(ن��ص الم��ادة 

ف��ان ك��ل منھ��ا % ٨٠واالخ��رى س��اھمت باح��داث ض��رر بم��ا نس��بتھ  % ٢٠اح��داھما بنس��بة 
  ) ٤٠٧٨/٢٠١٠قرار محكمة التمییز االردنیة  رقم . (  مسؤولة عن تغطیة ھذه النسب

ولقد ذكرنا ان عقد التأمین ھو عقد تعویض فال یج�وز للم�ؤمن ل�ھ ان یحص�ل عل�ى      
یزید على مق�دار م�ا أص�ابھ م�ن ض�رر وھ�ذا المب�دأ        تعویض من وقوع الحادث المؤمن منھ 

من القانون الم�دني الت�ي ج�اء ف�ي البن�د      ) ٩٣٧(وھذا ما نصت علیھ المادة . من النظام العام
منھ��ا  فیھ��ا ان��ھ یج��ب ان ال یتج��اوز قیم��ة الت��أمین اذا تع��دد المؤمن��ون قیم��ة الش��يء أو     ) ٢(

  ) ٢٠٠٦العطیر،. (المصلحة المؤمنھ علیھا
ل��ى ان ھن��اك حال��ة تجتم��ع فیھ��ا ح��التي تع��دد المس��وؤلین ع��ن إح��داث     ونش��یر ھن��ا ا

الض��رر ویك��ون ك��ل م��نھم م��ؤمن ت��أمین مس��وؤلیة فھن��ا یتح��دد مبل��غ التع��ویض بم��ا یس��اوي    
الضرر الواقع فعال وكل اتفاق مخالف قھو باطال وھ�ذا مانص�ت علی�ھ وص�رحت ب�ھ الم�ادة       

أن یك��ون الت��أمین البح��ري عق��د یح��تم " م��ن ق��انون التج��ارة البحری��ة االردن��ي م��ن ان��ھ  ٣٢٥

  مبلغ التأمین       

  مجموع مبالغ التأمین   
  =مقدار الضرر الواقع × 
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تعویض على الرغم من كل اتفاق مخالف وال یج�وز أن یحص�ل الش�خص الم�ؤمن ل�ھ، بع�د       
  ".وقوع الطوارئ في حالة مالیة أحسن من التي كان علیھا لو لم یقع الطارئ

حیث تفرق ھذه الحالة بین ما اذا ك�ان الت�أمین عل�ى الش�ي مس�اوي لقیمت�ھ ،وھن�ا نك�ون         
  )٢٠٠٦المختار،: ( أمام فرضیتین

اذا كان ھناك عقد تأمین بحري واح�د ف�إن اآلم�ر ال یثی�ر أي ص�عوبة ویل�زم الم�ؤمن         -١
بدفع كامل المبلغ في حالة فق�دان أو ھ�الك الت�ي الم�ؤمن واذا ك�ان جزئ�ي ال�زم الم�ؤمن         

 . باصالح ذلك الضرر
ض�مانة  اذا تعدد المؤمنون على الشيء ف�إنھم یقوم�ون بالتع�اون فیم�ا ی�تمم م�ن اج�ل ال        -٢

وھن�ا ت�دخل قاع�دة النس�بة فیتحم�ل ك�ل م�نھم م�ن الض�رر نس�بة           ). ضمانة قیم�ة الش�يء  (
مس��اھمتھ ف��ي الض��مان اي ی��دفع ج��زءا یع��ادل النس��بة ب��ین المبل��غ الم��ؤمن علی��ھ وقیم��ة     
التأمینات مجتمعھ دون ان یجاوز مجموع ما یدفع للمؤمن ل�ھ قیم�ة م�ا أص�اب ممتلكات�ھ      

 ) المدني االردني، القانون ٩٣٨المادة . ( من ضر

كما ھو واضح من النص الوارد في قانون التجارة البحري ان�ھ یج�وز ال�نص عل�ى     
أعمال قاعدة النسبیة في وثیق�ة الت�أمین نظ�را  لع�دم تعلقھ�ا بالنظ�ام الع�ام  كم�ا س�بق ان قلن�ا           
 واحتراما لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین فیجوز ان یتفق االطراف على ایراد ھذه القاعدة في

العقد المبرم یتم فیم�ا یتعل�ق بعق�ود الت�أمین عل�ى الممتلك�ات والت�أمین م�ن المس�ؤولیة فش�رط           
النس��بیة ھ��و م��ن الش��روط المتفرق��ة المھم��ة الت��ي یمك��ن ان ت��رد ف��ي تل��ك الوث��ائق حی��ث ی��تم    
تطبیقھ��ا عن��دما تك��ون االم��وال م��ؤمن علیھ��ا مغط��اة ب��أكثر م��ن وثیق��ة ت��أمین ومقتض��ى ھ��ذه  

بأي حال من االحوال ان یكون التأمین مصدر رب�ح للم�ؤمن ل�ھ وھ�ذا     الشروط انھ ال یجوز 
ما یھدف الیھ شرط النسبیة ، حیث یتم توزیع قیم�ة الخس�ائر واالض�رار الم�ؤمن علیھ�ا ف�ي       

  .تلك الوثائق بالتناسب مع المبالغ المؤمن علیھا بموجب تلك الوثائق
الن�ھ ال یتس�م بالص�فة    اما تأمین االش�خاص ف�ال یمك�ن ان ی�ورد فی�ھ ھ�ذه القاع�دة           

التعویضیة وفي التأمین البحري فان التزام�ات الم�ؤمن بتع�ویض الض�رر او الخس�ارة الت�ي       
تلحق المؤمن لھ یمكن ان یرد علیھا قیود اتفاقیة وقیود قانونیة، حیث ان بع�ض التش�ریعات   
لم تس�مح ف�ي وض�ع قی�ود تح�د م�ن التزام�ات الم�ؤمن بتغطی�ة الخس�ائر البحری�ة، وال ض�یر             

الت��الي م��ن ان ی��ورد االط��راف مث��ل تل��ك القاع��دة ف��ي عق��ودھم م��ا دام المتعاق��دین الم��ؤمن      ب
فیج�وز لھم�ا   . والمؤمن لھ اتفقا على تحدید نطاق ضمان المؤمن على غیر ما اراده الق�انون 

ان یوسعا من دائرة االتزامات المؤمن فیضیفا إلیھا ما یجوز اضافتھ مما استبعده القانون او 
وذل�ك بتقری�ر إعف�اءات    . استبعاد خسارات مضمونة بمقتضى نصوص القانونیضیقا منھا ب

. ( تحد من التزامات المؤمن بتغطیة الخسارة سواء كانت نسبیة أو غیر نسبیة) مسموحات(
  ) ٢٠١٣العزام،
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  .اإلستنتاجات والتوصیات  
  .اإلستنتاجات : اوًال 

إل�ى إس�تنتاجات ع�دة    بعد ان تم إستعراض ش�روط النس�بیة فق�د توص�لت الدراس�ة      
  :تمثلت فیما یلي 

ان مبدأ النسبیة مب�دأ مع�روف ف�ي عق�ود الت�أمین ول�ھ ع�دة تس�میات ف�بعض ال�دول            .٤
تطل��ق علی��ھ الش��رط النس��بي وال��بعض االخ��ر قاع��دة التخف��یض النس��بي وال��بعض     

 .االخر یطلق علیھا قاعدة النسبیة او شرط المشاركة 
ان الم�ؤمن یق�وم ب�دفع مبل�غ الت�أمین      مھم�ا اختلف�ت التس�میات فمض�مونھ واح�د ھ�و        .٥

 .یتناسب مع محل الشيء المؤمن علیھ 
ان ھذا المبدأ ال یتعلق بالنظام العام ویجوز اعمالھ في وثائق التأمین إحتراما لمب�دأ  .٦

إن العقد شریعة المتعاقدین، ویجوز اعمال�ھ ف�ي وث�ائق الت�أمین م�ن مب�دأ ان العق�د        
 .شریعة الُمتعاقدین

یختصر تطبیق�ة عل�ى عق�ود الت�أمین م�ن االض�رار بش�قیھ الت�أمین         ان شرط التأمین .٧
او الت��أمین م��ن المس��ؤولیة ) ف��ي حال��ة الت��أمین الجزئ��ي او ال��بخس( عل��ى االش��یاء 

وال یطب�ق ھ�ذا   ) على ان یكون نطاق تأمین المسؤولیة محددا بمبلغ تأمیني معین(
ة وت��أمین الت��أمین عل��ى الحی��ا(الش��رط ف��ي عق��ود الت��أمین عل��ى االش��خاص بنوعی��ھ 

 .حیث ان مبلغ التأمین فیھا ال یتسم بالصفة التعویضیة) االصابات
ھناك العدید من التطبیقات لھذا المبدأ وان لم ینص علیھ�ا المش�رع ص�راحة  حی�ث     .٨

انھ اورد نصوص یستدل منھا على االخذ بمثل ھذا الشرط ونسبیتھ كما ھو الحال 
ردن��ي ،ونظ��ام الت��أمین االلزام��ي ف��ي ق��انون التج��ارة البحری��ة والق��انون الم��دني اال

  .للمركبات

  .التوصیـــــــــــــــات: ثانیًا 
  :بعد ان إستعرضت الباحثة نتائج الدراسة فانھا توصي بمایلي 

من الضروري ان یقوم  المشرع االردني بمرجعة مبدأ النسبیة، اذ یتطلب االمر تنظیمھ -٤
 .بنص آمر

ى مثار جدل امام القضاء، وذل�ك عل�ى غ�رار    ان یكون ھناك  شروطًا ُمحددة كي ال یبق -٥
 .العدید من الدول 

ان ی��تم  لف��ت الم��ؤمنین لھ��م بأھمی��ة ش��رط النس��بیة وم��ا یترت��ب علی��ھ م��ن نت��ائج ُمتعلق��ة     -٦
بالحصول على مبلغ تأمین یقل عن الضرر الحاصل فیما لو كان الھالك جزئی�ًا طالم�ا   

 . في استغالل شركات التأمینان ھذا المبدأ ال یعارض النظام العام حتى ال یقعوا 
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 :المراجع

 ب�التعویض  الُم�ؤمن  الت�زام ، )٢٠١٧(أبو ھاللة ،ابراھیم مضحي ، والشقیرات ،فیص�ل، -
 الم�دني  الق�انون  ف�ي  تأص�یلیة  تحلیلی�ة  دراس�ة   ، ،المدنی�ة  المسؤولیة من التأمین في

  .ردن اال –، معان )٢(العدد) ٣(األردني، مجلة جامعة الحسین بن طالل، المجلد
،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  النظام القانوني لعقد التأمین، )٢٠١٤(حسین، لیتیم ،-

 .الجزائر -جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة
، س��لطة القاض��ي التقدیری��ة ازاء الش��رط التعس��في ف��ي   ٢٠١٩(ال��ذنبیات ، اس��ید حس��ن ،  -

ون والعل���وم الت���أمین ، ماھیتھ���ا ونطاقھ���ا دراس���ة مقارنة،المجل���ة االردنی���ة ف���ي الق���ان   
 .االردن   -، عمان) ٤(،العدد) ٤(السیاسیة، مجلد 

، دراس���ة مقارن���ة ف���ي القض���اء أحك���ام الت���أمین). ١٩٩١(ش���رف ال���دین، احم���د الس���عید، -
 .مصر  -دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، عین شمسوالقانون، 

ي عقد دراسة ف.  الصفة التعویضیة في تأمین االضرار).١٩٨٣( الصباغ، كارمان حسن-
 .مصر  –التأمین البري، جامعة القاھرة، القاھرة 

، مطبعة الوراقة الوطنیة،  الوسیط في التأمین البحري، )٢٠٠٠(عطار، المختار، -
 .المغرب -مراكش

 -، دار الثقافة، عمانالتأمین البري في التشریع االردني). ٢٠٠١(العطیر،عبد القادر-
 .االردن

 –، جامع��ة ن��ایف العربی��ة  .ت ف��ي م��ادة الت��أمین دراس��ا). ٢٠١٣(الع��زام، س��ھیل محم��د -
 .المملكة العربیة السعودیة  -الریاض

االص��ول العلمی��ة  "ت��أمین الس��یارات ).١٩٨٩(الكاش��ف، محم��د ، وعب��د ال��رازق، س��عد،    -
 .سوریا -، دار القلم للنشر والتوزیع، دمشق"والتطبیقات العملیة

، من المترتبةعلى دفعھتقدیر مبلغ التعویض وحقوق المؤ، )٢٠١٠(مصطفى، خلیل، -
 .االردن  -دراسة في عقد التأمین، الحامد للنشر والتوزیع، عمان

  .مصر  –،الدار الجامعیة، االسكندریة  مبادئ التأمین، )  ٢٠٠٦( عبد ربھ،إبراھیم،-

  




