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وتعتبر االخطار المھنیة من إحدى أنواع المسؤولیات حیث ت م تعریفھ ا   
بأنھا المسئولیة القانونیة التى تنش أ ع ن االھم ال أو الخط اء أو الس ھو      

.للشخص المھني أثناء مزاولتھ نشاطھ المھنى

وتختلف المسئولیة المھنیة وفقا لطبیع ة العم ل المھن ي فھن اك المق اول      
والمھن    دس واالستش    اري والمحاس    ب والطبی    ب ووس    طاء الت    أمین   
ومستشاري تقنیة المعلومات والمحامي ومستشاري االدارة واالداریین 
ودور الطباع   ة والنش   ر وش   ركات االتص   االت  ومستش   اري الزراع   ة   
وإدارة العقارت ومستشاري العالقات العامة ومطوري مواق ع االنترن ت    

.الخ ... 
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االخطار المھنیة  
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من ھو المھني

أي شخص حقیقي  أو معنوي   تقوم بنشاط أو مھارة او معرفة  
لتقدیم الخدمات المھنیة مقابل أتعاب بحكم صفتھ كخبیر

أي إنھ شخص یشھد لھ بالكفاءه فى عملھ لذلك الب د أن یك ون عمل ھ عل ى     
قدر كبیر من العنایة واالھتمام بخالف ما ینطبق عل ى االش خاص الع ادیین    

.
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االطار العام للمسئولبات المھنیة 

Øاالتجاه إلى االلتزام التام بالمسئولیات.
Øعدم امكانیة الدفاع عن المسئول.
Øمدى علم المستھلك بحقوقھ.
Øالتضخم.
Øالعوامل المؤثرة فى تدھور النشاط االقتصادي عالمیا.
Øاعداد وكتابة شروط العقود.

By: Mustafa Al Sayed



6

التشریع القانوني للمسؤلیة المھنیة 

الزامي فى بعض الدول1)

محل دراسة لجعلھ الزامي فى بعض الدول2)

لیس ھناك دارسة او تشریع في بعض الدول3)
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تأمین للمسئولیة المھنیة 

3- Error &Omissions (E&O)  

1-  Professional Indemnity Insurance (PII)

2- Professional liability Insurance (PLI) 
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التغطیات المشمولة بوثیقة التأمین

  أي بسبب لھ المؤمن على السداد واجبة مبالغ أي :االضرار
  بالواجبات االخالل عن ناجمة اقتصادیة أو مالیھ خسائر
  تأدیة عن االغفال أو الخطاء أو اإلھمال أو لھم المنوطة
.واجباتھم

االتعاب والتكالیف والنفقات المتكبدة في  : تكالیف الدفاع
.الدفاع والتحقیق عن أي مطالبة على المؤمن لھ
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التأمین من المسئولیة المھنیة یتخذ اشكاال وأسماء مختلفة تعتمد علي 
:طبیعة المھنة وعلى سبیل المثال 

qالتأمین من األخطاء المھنیة  للمھندس والمقاول.

qالتأمین من األخطاء المھنیة الخاصة بالمشاریع للمھندسین واالستشاریین.

qالتأمین من مسئولیة اإلداریین والمدراء.
qالتأمین من سوء الممارسة الطبیة في العیادات والمستشفیات.

qالتأمین من سوء الممارسة الطبیة بالنسبة لألطباء.

qالتأمین من أخطاء المھنة للصیادلة.
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التأمین من المسئولیة المھنیة یتخذ اشكاال وأسماء مختلفة تعتمد علي 
:طبیعة المھنة وعلى سبیل المثال 

qالتأمین من أخطاء المھنة لوسطاء التأمین.

qالتأمین من أخطاء المھنة للمؤسسات واألخصائیین العاملین في مجال النفط والغاز.

q    بم   ن ف   یھم المس   احون وم   دراء   ( الت   أمین م   ن أخط   اء المھن   ة لل   وكالء العق   اریین
)العقارات

qالتأمین من أخطاء المھنة للمحاسبین والمدققین.

q   التأمین من أخطاء المھنة للمھنیین العاملین في مجال اإلعالم والتكنولوجی ا وم زودي
.الخدمة
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  المقـــدمة المطالبات أســـــاس على المھنیة االخطاء تأمین وثیقة وتعتمد
) Claim made( واالدعاءات المطالبات فقط تغطي الوثیقة أن أي  

 الوثیقة  فإن تحدیدا أكثر وبشكل الوثیقة، سریان فترة أثناء تحدث التى
 أو إھمال أو خطاء أي بسبب تنشئ التي واالدعاءات المطالبات تغطى
 فترة أثناء لھ المؤمن بھا یقوم التى المھنیة االعمال عن ناتج إغفال

 نقاش محل تكون التي المطالبات أو االدعاءات أما  الوثیقة، سریان
 بینما التأمینیة، التغطیة فالتشملھا الوثیقة تغطیة فترة قبل  وحدثت

 وكانت الوثیقة وسریان أثناء ظھرت لحوادث المطالبات أو االدعاءات
.تغطیتھا یتم الوثیقة سریان بدء تاریخ على سابقة لالعمال
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:من ھم المؤمن لھم

Øالمؤسسة أو الشركة  أو المنشأة التي تقوم بشراء وثیقة التأمین وسداد االشتراكات.

Ø  أي ش   خص تك   ون المؤسس   ة أو الش   ركة أو المنش   أة مس   ئولة قانونی   ا ع   ن أعمال   ھ
.وبالتحدید

الموظفین السابقین أو الحالیین                          –الشركاء –المسئولین –المدراء 
.أثناء تأدیتھم خدمات مھنیة

.مقاولوا  الباطن أثناء تنفیذ وتقدیم أعمال وخدمات للمنشأة المؤمن علیھا

Ø  الورثة أو الممثلین الشرعیین في حالة وفاة أو عجز األشخاص المذكورین أعاله
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q      مصروفات إعادة التصمیم، اإلحالل، اإلص الح، التع دیالت الت ي ت دخل عل ى
.العمل عقب اكتشاف خطأ أو سھو في التصمیم أو المواصفات

q  مصروفات كسب قضیة الستبدال اإلصالح والتعدیل في العمل أو جزء من ھ
عق   ب اكتش   اف خط   أ أو س   ھو ف   ي التص   میم أو المواص   فات ع   الوة عل   ى       

.المصروفات الخاصة بما یتبع في إعادة البناء
q        مص  روفات إع  ادة العم  ل إل  ى م  ا ك  ان علی  ھ نتیج  ة الخط  أ أو الس  ھو ف  ي

.اإلشراف بمواقع العمل
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q  مص  روفات إع  ادة العم  ل إل  ى م  ا ك  ان علی  ھ نتیج  ة الخط  أ أو الس  ھو ف  ي
اإلش  راف أثن  اء التص  نیع ف  ي مص  انع الم  ؤمن ل  ھ أو من  اطق أخ  رى خ  ارج   

.موقع العمل

q      مصروفات إعادة التصمیم واإلح الل واإلص الح أو التع دیالت الت ي تط رأ
على العمل أو جزء من العمل كنتیجة لخطأ أو سھو في اإلدارة أو التخطیط 
أو أس  لوب تس  ویة التعویض  ات وإص  دار تق  اریر المعاین  ة وت  دبیر الم  واد        

.والمعدات
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q      األخطاء التبعیة التي یعانى منھا الم ؤمن ل ھ والت ي تلح ق بالمص روفات
التي یتحملھا المؤمن لھ طبقا لما ورد في البنود الس ابقة س واء كان ت ھ ذه     

.المصروفات مغطاه بالتأمین أو غیر مغطاه

q        توفیر غطاء تأمیني للمس ئولیة القانونی ة تج اه الغی ر ف ي حال ة اإلص ابة
البدنی  ة للغی  ر أو تع  رض ممتلك  اتھم للض  رر الن  اجم ع  ن اإلھم  ال المھن  ي       

.للمؤمن لھ
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ü   المھندسین االستشاریین الذین یتولون إدارة المشروع وھم مس ئولین ع ن
.عقود المقاوالت وكذلك التصمیم ومواصفات المشروع

ü       الش  ركات الھندس  یة الت  ي تص  نع آالت المص  نع ث  م تت  ولى اإلش  راف عل  ى
.تركیبھا
üالخ... المعماري / المنشئ/ المصمم/ المقاول.

ü   المق  اولین ال  ذین یطلب  ون التعام  ل عل  ى أس  اس العق  ود الكبی  رة حی  ث یس  ند
.التصمیم إلى مقاول من الباطن

من ھم المشمولین بالتغطیة التأمینیة

By: Mustafa Al Sayed



17

: بعض الحاالت التي تم التعویض فیھا

q     مھن  دس ع  ام ق  ام بتص  میم وتركی  ب أجھ  زة تكی  ف ف  ي ماكین  ة طباع  ة
اتضح عدم كفایة ماكین ات الض خ نتیج ة ل نقص الوقای ة وع دم مناس بة        
النظ  ام ج  اء ذل  ك  نتیج  ة لض  عف ال  تحكم ف  ي الح  رارة والرطوب  ة وق  در  

.جنیھ إسترلیني 300,000التعویض بمبلغ 

q       مھندس تصمیمات في ألمانیا ص مم وح دة تخ زین ف ي الش رق األوس ط
اتضح عدم صالحیة نفس التصمیم في مش روع آخ ر بأمریك ا الجنوبی ة     
وتسبب عن ھ مطالب ة نتیج ة إلحب اط المش روع ق درت المطالب ة بخمس ة         

.مالین مارك
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: بعض الحاالت التي تم التعویض فیھا

q    مص  لحة مدنی  ة رئیس  یة طلب  ت بن  اء المراك  ز الرئیس  یة ف  ي
قل   ب لن   دن متض   منة تركی   ب أن   واع م   ن الجرانی   ت عل   ى      
المباني، تصدعت األلواح وأدت إل ى ح دوث أض رار خطی رة     

.جنیھ إسترلیني 4,000,000في المرور قدرت بمبلغ 

q  خط    أ ف    ي تص    میم ح    ائط البن    اء ق    در التع    ویض بمبل    غ
.جنیھ إسترلیني 200,000

By: Mustafa Al Sayed



19

: بعض الحاالت التي تم التعویض فیھا

q       انھیار في حائط بناء لخط أ ف ي التص میم ق در التع ویض بمبل غ
.جنیھ إسترلیني 75,000

q   ھب   وط االرض ف   ى منطق   ة ب   اب الش   عریة بجمھوری   ة مص   ر
.العربیة نتیجة تنفیذ احدي مراحل مترو االنفاق

q المطالبات المستحقة على الشركة الفرنسیةPIP
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مراحل التعویضات التي تمر بھا الوثیقة

üاإلنشاءات بدء قبل وھى اإلعداد.
üاإلنشاءات مرحلة.
üواالختبار التشغیل مرحلة.
üأو العشري الضمان تأمین علیھا ویطلق  التسلم بعد ما مرحلة  

.العشریة المسئولیة
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یعتب   ر نظ   ام ت   أمین الض   مان العش   ري ظ   اھرة حدیث   ة أفرزتھ   ا  
حضارة القرن العشرین نتیجة عوامل المضاربة واألسالیب التى 
یتم بھ ا تش ید المب اني، حی ث إن م ن المتع املین ف ى ھ ذا القط اع          
من یسعون إلى تحقیق أكبر قدر ممكنمن ال ربح ف ى فت رة زمنی ة     
وجی  زة، مم  ا یترت  ب عل  ى ذل  ك م  ن رداءة ف  ى العم  ران وع  دم        
قابلیت ھ للتحم ل وال ذي أص  بح مص درا خط را عل ى ارواح الن  اس       
وممتلكاتھم، االم ر ال ذي جع ل الكثی ر م ن التش ریعات المعاص رة        

.تشیر نحو التشدد فى ھذا النوع من المسئولیة
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ف  ى اعق  اب الح  رب العالمی  ة االول  ى  نتیج  ة انش  غال الجمی  ع ف  ى   
إعادة تشید المب انى، وك ان التش ید حماس یا أكث ر من ھ علمی ا، أدي        
ذلك  الى ظھ ور انھی ار ل بعض المب انى ف دفع الحكوم ة الفرنس یة        

أن المعم   اري والمھن   دس والمق   اول  " إل   ى س   ن تش   ریع مف   اده  
واالطراف االخرى المرتبطین مع المال ك بعق د مقاول ة یعتب رون     
مس  ئولین بالتض  امن ع  ن أی  ة عی  وب ف  ى المبن  ي ق  د تنش  أ خ  الل    

.” السنوات العشر االولى من حیاة المنشأة
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الدول العربیة لیس ل دیھا نظ ام لت وفیر الحمای ة     
الفعال  ة لالبنی  ة  لص  الح للمس  تھلكین، وف  رض    
القی   یم االخالقی   ة للقط   اع لرف   ع كف   اءة عملی   ة  

.التنفیذ المنشأة
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:لتحدید نظام البد أن یتوفر فیھ العناصر التالیة

.اصدار قانون یحدد المسؤولیة ویكون الزامي1.

.وضع نظام لضمان سالمة االبنیة2.

.التدقیق الفني والعلمي على االبنیة3.
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:االنظمة االساسیة فى الدول الغربیة

üالنظام الفرنسي.

üالنظام االلماني.
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qالزامي معقد ضمان نظام على یعتمد.
qالعشریة المسؤولیة حول النابولیونیة القوانین مبادئ على یعتمد 

.للبنائین المطلقة
qصاحب على تقع التى االضرار لتغطي االلزامي التامین على یعتمد  

  العمل فى المتداخلین كل مسؤولیة یغطى الذي العشري والضمان العمل
 لمالحقة الحاجة دون االضرار اصالح قیمة التأمین شركة تسدد أن على

.العمل فى المتداخلین من اي
qالمالحظات لوضع محددة لمعاییر وفقا فنیة مكاتب خالل من لتدقیقا  

 خطر عنھا تحدث قد التى العیوب حول وللمصممین العمل لصاحب
.لالبنبة

الفرنسي النظام
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Øوسالمة المناخیة للعوامل ومقاومتھ البناء ھیكل متانة حول العشریة المسؤولیة 
.اجلھ من انشئ الذي للھدف المنشأة استعمال یمنع عیب وأي االشخاص

Øللمنشأة والتجمیلیة الدیكوریة االعمال مالءمة حول عامین لمدة المسؤولیة.

  النظام مزایا

.منخفضة تامینیة كلفة1.

.عیوب ظھور حالة فى العمل اصحاب لدي والخوف القلق رفع2.

.االستثنائیة الحاالت فى اال للمحاكم واللجوء القضائیة المنازعات قلة3.
:النظام عیوب

.الدولة من قوي تدخل یتطلب معقد ضمان نظام

:الى تنقسم للنظام وفقا المسؤولیة
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 لجمیع معاییر ووضع البناء لمشاریع متشدد فني تدقیق على یعتمد
البناء فى المتداخلین

:مجموعتان الى النظام ینقسم

.VOB البناء نظام1.

.VOL  الموردیین نظام2.

االلماني النظام
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