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 جوانب قانونية ملنظومة التأمين املؤسساتي     

  قاش ي عاللالدكتور:                                                

 الحقوق والعلوم السياسية  كلية                                             

 2علي لونيس ي البليدة جامعة                                            

 

 امللخص:

في القديم كان اإلنسان يعتمد على ادخاره الخاص في مواجهة املخاطر لها في أي وقت، 

وقد تبين مع مرور الوقت أنه مهما كانت ثروته فإنه ال يستطيع في الكثير من الحاالت تغطية 

النتائج الضارة التي تصيبه في شخصه أو ماله أو ذويه أو تلك التي يسببها هو للغير، أو قد 

ر هذه املخاطر جسيمة للغاية سواء أكان ذلك بفعل اإلنسان كالحريق أو السرقة تكون أثا

ففكر اإلنسان في إيجاد وسيلة أكثر ضمانا ووقاية تقيه أو تؤمنه من هذه املخاطر وهي 

 املتمثلة في التأمين.

مفهوم التأمين، األنواع، األهمية، تقسيمات التأمين، وظائف التأمين،  الكلمات املفتاحية:

 مبادئ التأمين، آثار التأمين.

Summary : 

      In the past, man used to depend on his own saving to face the risks 

he might have at any time. And with passing time, it revealed that no 

matter what his wealth, in many cases it cannot cover the harmful 

consequences that affects him in himself, his money, his parents or 

those caused by him to others. In addition, the effects of these risks can 

be very serious, whether it is caused by human action such as fire or 

theft. So, man has thought to find a more secure and preventive way to 

protect and insure himself against these risks, which is the insurance. 

Key words: The concept of insurance, Types of insurance, The 

importance of insurance, Insurance divisions, Insurance functions, 

Insurance principles, The effects of insurance. 
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 مقدمة: 

ن مواجهتها  وال دفعها  ومن ثم البد من البحث على آلية تمكن إن املخاطر ال يمك 

األشخاص من االعتماد على رصيد مشترك أو مجموعة من األموال املوصودة التي تقف في 

 وجه العديد من املخاطر.

ومع تغلغل التأمين في مختلف مناحي الحياة ملواجهة األخطار التي تهدد اإلنسان في  

 .العديد من الجوانب

أخذت الدول الحديثة تفرضه في عدة مجاالت من أجل توفير حماية للغير من جراء 

األضرار املترتبة عن األنشطة التي يقوم بها بعض األفراد وتلحق ضررا بالغير، ومن ثم تدخل 

من القانون  643إلى  619املشرع الجزائري لتنظيم عمليات التأمين فنص عليه في املواد من 

املتعلق  1980أوت  19املؤرخ في  80/07ملغاة بالقانون رقم: 643إلى  626ن املدني) املواد م

 بالتأمين(.

املعدل واملتمم في ظل  1995جانفي  25املؤرخ في  95/07وبعدها صدر األمر رقم 

 إصالحات اقتصادية جديدة.

كما أن العديد من القوانين الخاصة تنص على إلزامية التأمين خاصة تأمين املهن 

وليات واألضرار املترتبة عن الكوارث  الطبيعية، ومع ذلك فهناك مخاطر متعددة  في واملسؤ 

 الحماية املترتبة عن التأمين نتيجة مستجدات املخاطر.

 هي مختلف الجوانب القانونية ملنظومة التأمين؟ واإلشكالية املطروحة هي: ما

 الجواب يتم في مبحثين:  

 وتطوره.األول يتضمن: مفهوم التأمين 

 والثاني يتضمن: التأمين من حيث األهمية والوظائف واملبادئ ومراحل إبرامه.    

 األول: املبحث

 1وتطوره التأمين مفهوم

إن فكرة التعاون تحمل نفس املعنى الذي يهدف إليه التأمين في وقتنا الحاضر وهي  

توزيع الخطر عند تحققه لشخص معين على مجموعة كبيرة من األشخاص معرضين لنفس 

الخطر، فقد اظهر لنا التاريخ أن قدماء املصريين كونوا جمعيات، تقوم على نفس الفكرة، 

تحمل عبء مراسم الوفاة والدفن من تحنيط للجثث  سميت جمعيات دفن املوتى، بغرض
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وبناء وتجهيز للقبور بكافة املستلزمات، وقد تطلب كل ذلك تكاليف باهظة عجز عن تحملها 

عامة األفراد، فهداهم تفكيرهم للتغلب على هذه املشكلة بإنشاء مثل هذه الجمعيات التي 

الكل في تحمل الخسائر التي تحدث  تقوم على نوع من التعاون بين األعضاء، يقتض ي بتعاون 

للبعض، نتيجة تحقق خطر الوفاة، وفكرة التعاون السابقة إلى حد ما مع وسيلة التأمين 

 بالصورة التي هي عليها في وقتنا الحاضر.

 املطلب األول: مفهوم التأمين وتطوره

ازدهر في عهود الحضارات القديمة كاإلغريقية والبابلية واألشورية والهندوسية     

التداول البحري فيما بينهم عن طريق البحر ولكن مخاطر القرصنة البحرية، وغرق السفن 

البحرية حالت إلى حد ما من ازدهار هذا التبادل فظهر ما يسمى بالقرض البحري على 

اقتراض صاحب السفينة أو الشحن البحري مبلغا من املال بضمان السفينة أو الشحنة، 

امرين، سموا باملقرضين البحريين ويتم هذا االتفاق فيما بينهم على من بعض األشخاص املق

أنه إذا وصلت السفينة أو الشحنة ساملة يحصل هذا القرض باإلضافة إلى قيمة القرض على 

قيمة إضافية في حدود فائدة القرض، تحسب على أساس سعر الفائدة السنوي بالنسبة 

سفينة أو الشحنة ساملة يفقد على املقرض للقروض العادية، لكن في حالة عدم وصول ال

 قيمة القرض وفوائده.

و استمر القرض البحري بنفس األسلوب في القرون الوسطى وانتشر بين سائر 

الدول األوروبية حتى أواخر القرن الخامس عشر، ظهر التأمين البحري في صورة مختلفة 

وصل للصورة التي يوجد عليها عن القرض البحري على أيدي األسبان والبرتغاليين أي أنه 

 م.1601حديثا بصدور قانون التأمين البحري في إنجلترا عام 

وبالنسبة للتأمين على الحياة فقد ظهر في نفس الوقت الذي ظهر فيه التأمين 

البحري، ذلك ألن عقود التأمين البحري املشار إليها، قد تضمنت أيضا التأمين على الحياة 

س أسعار تأمين البضاعة والسفينة ولكن ظهور الثورة الصناعية في والقبطان والبحارة بنف

كان له األثر الواضح في ظهور التأمين على الحياة ، وإبقاء التأمين على الحياة  18القرن 

 الجماعي.
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م الذي أتى على 1966وبالنسبة للتأمين على الحريق فكان لحريق لندن الشهير عام 

أثر كبير في زيادة االهتمام بهذا الفرع من فروع التأمين، لدرجة باملائة من مباني املدينة،  85

 أنه أنشئت شركات التأمين مساهمة متخصصة للقيام بالتأمين على هذا الخطر فقط.

وبظهور تقدم الصناعة ووسائل النقل وتطورها تتابع ظهور فروع مختلفة أخرى 

، ثم التأمين على السيارات ثم 1849للتأمين، كالتأمين على الحوادث الشخصية في إنجلترا 

 التأمين على أخطار الطيران.

 التأمين تعريف :الثاني املطلب      

وضع للتأمين عدة تعريفات حظي بعضها بالقبول ونعت األخر بالقصور، ولكي نتفهم  

جيدا العلة التي من أجلها نعتت بعض هذه التعريفات بالقصور فإنه يجب أن نبرز الجوانب 

 للتأمين واملتمثلة في جانبين أحدهما قانوني واألخر فني.املختلفة 

أما الجانب القانوني للتامين فيتمثل في العالقة بين املؤمن واملؤمن له منفردا، وهذه 

العالقة هي التي ينظمها عقد التأمين الذي يربط بينهما، وفي نطاق هذا الجانب للتأمين فإن 

توقي نتائج حدوثه يلجأ إلى املؤمن ليبرم عقد الشخص الذي يتهدده خطر معين ويرغب في 

 تأمين بمقتضاه يلتزم هذا األخير بتغطية هذا الخطر مقابل ما يتلقاه من األول من أقساط.

جانبا أخر أكثر اتساعا ينظر إلى التأمين في العالقة بين املؤمن ومجموع املؤمن لهم 

ين مع مؤمن له واحد وال مع عدد قليل وهو الجانب الفني للتأمين، فاملؤمن ال يبرم عقد التأم

من املؤمن لهم، ولكنه يبرم مع عدد كبير جدا منهم، ثم  يتولى ذلك عن طريق عمليات 

حسابية وإحصائية دقيقة وإضافة إلى عملية توزيع املخاطر التي تصيب عدد قليل من هؤالء 

قع الخطر، ويربح إذا لم املؤمن لهم اليبرمها على سبيل املضاربة أو الرهان بحيث يخسر إذا و 

يقع، ولكنه إذا لم يستند إلى أسس فنية وعملية وإحصائية مدروسة، هذه األسس هي التي 

تباعد بين التأمين وبين أن يكون مجرد رهان أو مضاربة على وقوع الخطر، كما ال تجعله 

 2.يتوقف على الحظ واملصادفة

 :وهناك عدة تعريفات للتأمين نذكر منها

ة عبد هللا التأمين على أنه نظام يقلل من ظاهرة عدم التأكد املوجودة "يعرف سالم

لدى املؤمن له، وبذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إلى املؤمن الذي يتعهد بتعويض له 

 3عن كل جزء من الخسائر املالية الذي يتكبدها."



 قاش ي عاللالدكتور:  املؤسساتيجوانب قانونية ملنظومة التأمين                 
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  5

من  "وعرف أيضا أنه عبارة عن أسلوب ينطوي على اتفاق مسبق بين طرفين يتم

خالله تحويل الخطر املعرض إليه للطرف الثاني>املؤمن له<إلى الطرف األول>املؤمن<مقابل 

مبلغ محسوب بطرق إحصائية ورياضية تمكن من تغطية الخسائر املحتملة والقابلة 

 4للقياس املادي كليا أو جزئيا."

أحد "وقد عرفه يمار الفقيه الفرنس ي على أنه عبارة عن عملية يحصل بمقتضاها 

الطرفين وهو املؤمن له نظير قسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف األول وهو 

املؤمن بمقتضاه يدفع هذا األخير أداء معين عند تحقق خطر معين وذلك عن طريق تجميع 

 5مجموعة من املخاطر وإجراء املقاصة بينهما وفقا لقوانين اإلحصاء."

هو وسيلة لتقليل من خسائر األخطار التي يتعرض التأمين  Evin gp effer" وحسب 

لها املؤمن عليه وذلك بتحمل املؤمن جزء من الخسائر فاملؤمن يقوم بتقديم للمؤمن عليه 

 6ما يعادل نسبيا الخسائر االقتصادية أو االجتماعية التي تعرض لها املؤمن له."

" عقد :الجزائري فعرفه أنهمن القانون املدني  619أما املشرع الجزائري وفي املادة 

يلتزم بمقتضاه املؤمن أن يؤدي إلى املؤمن له أو املستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه 

مبلغا من املال في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر املبين بالعقد ، مقابل أقساط أو أية 

 7دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن."

 تأمينال أنواع :الثالث املطلب

 :ويمكن تقسيم التأمين إلى نوعين رئيسين

التأمين الخاص ويشمل تأمين الحياة، التأمين الصحي وتأمين املمتلكات  :أوال

 واملسؤوليات.

 العام مثل الضمان االجتماعي وغيره من التأمينات االجتماعية. التامين:ثانيا

 التأمين الخاص  -1

وفاة أي شخص أي أن يغطي تأمين الحياة  :تأمين على الحَياة والتأمين الصحي -

شركة التأمين تقوم بدفع التأمين إلى املستفيدين لدى وفاة الشخص املؤمن عليه، ويغطي 

أيضا العجز أن شركة التأمين تقوم بدفع مبلغ من املال للمؤمن عليه عند وقوع إصابة 

ملؤمن له لدى إصابته الشخص بالعجز الجزئي أو الكلي، وأما التأمين الصحي فيغطي عالج ا
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بأي مرض كان أو تعرضه لحادث ما، حيث تقوم شركة التأمين بدفع تكاليف العالج التي 

 8يتكبدها املؤمن له.

يغطي تأمين املمتلكات الخسائر التي تتعرض  :تأمين املمتلكات واملسؤولية -

لدى تعرض ممتلكاتها ألخطار مثل الحريق و خطر السرقة و خطر الزلزال و  لها.الشخص

خطر الغرق، أما تأمين املسؤولية فيغطي مسؤولية الشخص عن األضرار و الخسائر التي 

يلحقها بالغير جراء خطأه أو فعلة سواء كان مقصودا أو غير مقصود، ويمكن تقسيم تأمين 

 :م التاليةاملمتلكات و املسؤولية إلى األقسا

و يغطي الخسائر و األضرار التي تتعرض لها املباني و املمتلكات  تأمين الحريق: -أ

الشخصية نتيجة الحريق و الصواعق، و يمكن إضافة تغطيات أخرى إلى تأمين الحريق، و 

يعرف ذلك باألخطار املتحالفة أي تلك األخطار التي تأتي تكمال لتغطية الحريق مثل: الزالزل، 

اكين، العواصف، كما أنه يمكن تغطية الخسائر غير املباشرة أو التبعية بما في ذلك البر 

خسارة الربح و اإليجارات و املصاريف اإلضافية التي يتكبدها ِممن له نتيجة التوقف عن 

 9العمل.

التي تتعرض لها البضائع أثناء نقلها من مكان  و يغطي األضرار التأمين البحري: -ب

كثيرا النقل بالبحر أو الجو أو البر، و نتيجة اإلخطار املتعلقة بعملية النقل، سواء تم  إلى أخر

ما يطلق على التأمين البحري اسم التأمين أخطار النقل، و هو يغطي باإلضافة إلى ما جاء 

سابقا التأمين على وسائط النقل، مثل السفينة أو الطائرة كما يغطي أخطار املسؤولية 

 مة عن استخدام تلك الوسائط.املدنية الناج

و يغطي هذا النوع من التأمين كل ما هو غير مغطى  التأمين ضد الحوادث: -ج

بتأمين الحريق و التأمين البحري و تأمين الحياة و يشمل األضرار الناتجة عن جميع 

مل و الحوادث الشخصية و السرقة الحوادث بما في ذلك حوادث املركبات و حوادث الع

 10خدام األمانة بما في ذلك األضرار الناجمة عن املسؤولية املدنية بجميع أشكالها.سوء استو 

ضمن ركات التأمين ألنواعه املختلفة و يمكن تقسيم التأمين الخاص حسب ممارسة شوهذا و 

هذا املفهوم ينص القانون على مراقبة أعمال التأمين املعمول بها في األردن على التقسيمات 

 التالية:
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 يشمل أعمال التأمين التي تتعلق بالحياة و األخطار التي تتعرض لها أو ن على الحياة: التأمي

 تطرأ عليه كالوفاة و العجز و الشيخوخة و املرض.

 :التي تقوم على إصدار الوثائق أو  يشمل أعمال التأمين تأمين االدخار و تكوين األموال

في تاريخ مقبل دفعه واحد أو على عدة  بموجبها املؤمن بأداء مبلغ يلتزم السندات أو شهادات

 دفعات مقابل قسط أو أقساط يدفعها املؤمن له.

 :يشمل التأمين على األضرار الناتجة عن الحريق و  التأمين ضد الحريق و األخطار الطارئة

لو كان الحريق ناتجا عن زلزال و الصواعق و األعاصير و الرياح، أما األضرار الناجمة عن 

املشار إليها و التي ال تكون مصحوبة بحريق فيمكن التأمين عليها ضمن عقد هذه األخطار 

 11تأمين الحريق.

  :يشمل تأمين البضائع و املنقوالت األخرى بما فيها ذلك أجور التأمين من أخطار النقل

الشحن ضد األخطار التي تتعرض لها أثناء وجودها باملستودعات قبل و صولها إلى مقصدها 

 يشملالنهائي، و 

  كذلك التأمين على أجسام السفن و الطائرات و آالتها ولواحقها، و األخطار التي تنشأ عن

صناعتها و استخداماتها أو رسومها، بما في ذلك األضرار التي تصب الغير جراء الحوادث 

 12الناجمة عنها.

  :في ذلك يشمل التأمين على األضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما التأمين ضد الحوادث

حوادث املركبات و حوادث العمال و حوادث شخصية و السرقة و سوء استعمال األمانة 

 بما في ذلك األضرار الناجمة عن املسؤولية املدنية بجميع أشكالها.

 و يشمل أنواع التأمين التي لم ذكرها أعاله.أنواع التأمين األخرى:  

 13التأمين العام. -2

 توفر الدولة أنواعا كثيرة من التأمينات العامة أهمها:

الضمان االجتماعي و هو نوع من أنواع التأمين الحكومي و لكنه يتميز عن غيره من 

التأمينات الحكومية بأنه ممول بالكامل و بموجب القانون من مساهمات أرباب العمل 

مستقلة بتجميع هذه املساهمات ة العمال و ليس من خالل اإلنفاق الحكومي، وتقوم دائر 

استثمارها و دفع ما يترتب بموجب القانون من مزايا و تعويضات كما أن حق االستفادة من و 

هذا املزايا و التعويضات مرتبطة بما دفعه الفرد املشترك بالضمان االجتماعي من مساهمات 
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ماعي إجبارية أي أن خالل مدة عمله و باإلضافة إلى ذالك فان معظم البرامج للضمان االجت

املشمولين في الضمان االجتماعي يتوجب عليهم بموجب القانون املساهمة و املشاركة في هذا 

البرامج كما أن الشروط التي تؤهل الفرد لالشتراك بالضمان االجتماعي و ما يتحقق له من 

ل مزايا فهي ناتجة عن شموله بالضمان االجتماعي و محددة بموجب القانون وال مجا

 لالجتهادات فيها.

 املطلب الرابع: تقسيمات التأمين

يمكن تقسيم التأمين إلى أنواع عديدة و مختلفة و ذلك بحسب الزاوية التي ننظر منها 

للتأمين، فيمكن تقسيم التأمين من حيث الغرض من التأمين أن من حيث موضوع التأمين و 

و التعويض الالزم، أو من حيث الخطر املؤمن منه أو من حيث إمكانية تحديد الخسائر 

 مدى الحكم الشرعي في التأمين أم من حيث عقد التأمين، وهناك التقسيم العملي للتأمين.

 من حيث طبيعة الغرض من التأمين  .1
 :ينقسم إلى ثالثة أنواع

ويقوم التأمين هنا على أساس تجاري أي بغرض تحقيق الربح،  التأمين الخاص أو التجاري: 

وعادة ما يقوم بهذا النوع من التأمين شركات التأمين املساهمة وهيئات التأمين باالكتتاب 

حيث يتم حساب قسط التأمين هنا بحيث يغطي الخطر املؤمن عنه بجانب نسبة إضافية 

 14يهدف إليه مثل هذه الهيئات.أخرى لتغطية املصروفات اإلدارية والربح الذي 

ويقوم التأمين هنا على أساس تعاوني بحت ومن ثم ال يكون الغرض منه  التأمين التعاوني: 

 تحقيق 

ما يقوم بهذا النوع  الربح، ولكن توفير التغطية التأمينية لألعضاء بأقل تكلفة ممكنة، وعادة

 15من التأمين هيئات التأمين التعاوني، والجمعيات التعاونية للـتأمين وصناديق الخاصة.

يشمل هذا التامين األنواع التي يكون فيها الشخص املعرض للخطر ملزما  التامين االجتماعي: 

لبا ما يفرضها بالتأمين ضد هذا الخطر إما بحكم القانون أو بأي حكم أخر، وهذه األنواع غا

القانون ألغراض اجتماعية لخدمة قطاعات واسعة من املواطنين كالعمال واملوظفين حماية 

لهم وضمانة ملستقبل عائالتهم، والتامين االجتماعي هو احد أوجه الضمان االجتماعي الذي 

تنظمه الدولة وشارك األفراد في أقساط هذا التامين كما يشارك أصحاب العمل إلزاما في 

 16هذا التأمين مثل تامين معاشات التقاعد والتامين الصحي، وتامين العجز وإصابات العمل.
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 :من حيث موضوع التامين والخطر املؤمن منه .2

مين تم تقسيمها لثالث أنواع: األخطار الشخصية، أخطار أوبما أن األخطار القابلة للت

تأمينات األشخاص، تأمين   أنواع املمتلكات وأخطار املسؤولية فيتم تقسيم التأمين إلى ثالث

 املمتلكات و تأمين املسؤولية املدنية.

 ويكون الشخص فيها موضوع التامين ومن أهم التأمينات: :تأمينات األشخاصأ. 

 .تأمين املرض 

 .تأمين البطالة 

 .تأمين الشيخوخة 

 .تأمين الوفاة 

 .17تأمين الحوادث الشخصية 

 :ويكون موضوع التأمين فيها ممتلكات الشخص ومن أهم أنواعها :تأمينات املمتلكاتب. 

 .التأمين على الحريق 

 .التأمين من تلف أو فقد السيارة 

 .التأمين البحري 

 .تأمين الطيران 

 .تأمين السرقة 

 .18تأمين الزالزل والبراكين 

ن أخطار وفي هذا النوع من التامين يكون الخطر املؤمن ضده م :تأمين املسؤولية املدنيةج. 

املسؤولية التي قد تترتب على املؤمن له اتجاه الغير مثل تامين إصابات العمل وأمراض املهنة 

 19وتامين املسؤولية املهنية.

 الالزم والتعويض الخسائر تحديد إمكانية حيث من .3

حسب هذا التقسيم يمكن تقسيم التأمين حسب التعويض املدفوع من قبل شركة 

التأمين إلى املؤمن له، وبهذه الحالة فإن التعويض املدفوع عن قيمة الخسائر التي تحققت 

ويتم التعويض إلعادة املؤمن له إلى الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الخطر املؤمن ضده 

ارها إما أن تعيد املمتلكات املتضررة إلى عهدها السابق عن وعلى شركة التأمين حسب اختي

طريق إصالحها وترميمها باستخدام مواد من نفس املواد التي يتكون منها الش يء املؤمن عليه، 



 قاش ي عاللالدكتور:  املؤسساتيجوانب قانونية ملنظومة التأمين                 
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  10

هذا في حال تأمينات املمتلكات أم إذا كان املؤمن عليه شخص كالتأمينات الحياة فإن شركة 

وإذا تبين أنه قد قام بعملية التأمين على حياته لدى أكثر من التأمين تلتزم بدفع مبلغ التأمين 

شركة التأمين فإنه يأخذ مبلغ التأمين هو أو املستفيد من جميع شركات التأمين هذه، أما في 

تأمينات املمتلكات فإن جميع الشركات تشترك بدفع التعويض للمؤمن له و بالتالي فهو ال 

 20لية .يأخذ إال مبلغ يوازي الخسارة الفع

  اإللزامية حيث من -4

 وينقسم التأمين من حيث إلزاميته إلى قسمين:    

: وهي العقود التي تلزم الفرد أو املؤسسة أن يقوم بعقدها بحكم القانون العقود اإللزامية 

 أو بحكم إلزامه التعاقدي.

دون أي إلزام : ويكون لدى املؤسسة أو الفرد الخيار في أن يقوم بعقدها العقود االختيارية 

 21من أي جهة.

 للتأمين العملي .التقسيم5

 إلى: التأمين لشركات العمل حسب التأمين وينقسم    

هذا النوع من التأمينات يتعهد املؤمن في مقابل  أقساط محددة ، بأن : الحياة تأمينات 

الحياة بعد يدفع للمؤمن له أو املستفيد مبلغا من املال عند الوفاة أو عند بقائه على قيد 

مدة معينة أو راتبا بشكل دوري وذلك بحسب ما يتفق عليه طرفا عقد التأمين مثل التأمين 

 22لحالة الوفاة.

: وتشمل أنواع التأمين التي يكون موضوع التأمين منها املمتلكات اململوكة املمتلكات تأمينات 

 لألشخاص أو ملنشآت وهي متعددة من أهمها:

 عمل وثائق هذا النوع من التأمين على تغطية الخسائر املادية وت :الحريق على التأمين

 الناشئة عن حوادث الحريق بممتلكات األفراد أو املنشآت املعرضة لهذا الخطر.

 ويهدف هذا النوع من التأمين إلى تعويض الخسائر املادية التي تلحق  :السرقة تأمين

 سطو أو سرقة.بممتلكات املؤمن له سواء أكان فردا أو منشأة بسبب 

 وتوفر وثائق هذا النوع من التأمين الحماية التأمينية من الخسائر املادية  :النقل تأمينات

 23التي تتعرض لها وسائل النقل والبضاعة والسلع املنقولة املختلفة.
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: وتشمل كافة أنواع التأمين التي يكون الخطر املؤمن منه فيما هي تأمينات املسؤولية املدنية 

ية املدنية للمؤمن له قبل الغير ويكون الهدف منها هو تعويض املؤمن له عن املسؤول

 24الخسائر املادية الناشئة عن املسؤولية املدنية.

 الثاني املبحث

 إبرامه ومراحل واملبادئ الوظائف حيث من التأمين

 للتأمين أهمية يؤديها في الحياة االقتصادية وتحقيق التنمية  ويقوم على عناصر

 عناصره و التأمين أهمية األول: املطلب      

يؤدي التأمين دورا التامين دورا هاما في املجتمعات الحديثة، فباإلضافة إلى الحماية 

االقتصادية التي يوفرها التأمين لكثير من املشروعات فهو يساهم أيضا في تجميع املدخرات 

ار في أوعية اقتصادية متعددة وتبرز الالزمة لتحويل خطط التنمية في املجتمعات أو االستثم

 أهمية التأمين في الجوانب التالية:

: يؤدي التأمين دورا حيويا وهاما في عجلة التنمية املساهمة في إجمالي الناتج املحلي .1

االقتصادية واالجتماعية في الدول وذلك من خالل أنشطته املختلفة ومساهمته بنسبة 

 معينة في إجمالي الناتج املحلي.

: ويظهر دور التأمين واضحا في تجميع املدخرات الوطنية لتمويل الخطط جميع املدخراتت .2

 االقتصادية و ال يختلف نوع من أنواع التأمين عن األخر في هذه الوظيفة.

: تقوم شركات التأمين بالعمل على حماية حماية أموال وحقوق املؤمن لهم واملستثمرين .3

الل أصول واستثمارات هذه الشركة، باإلضافة إلى حقوق املؤمن لهم واملستثمرين من خ

 مخصصات األخطار السارية ومخصص التعويضات والطوارئ وجوانب أخرى.

: يساهم التأمين في خلق وظائف لعدد جيد من الباحثين عن عمل توظيف العمالة الوطنية .4

 25سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

يساهم التأمين االجتماعي في محاربة الفقر  :تحقيق االستقرار االجتماعي للفرد ولألسرة .5

حيث أنه يجنب الفرد العوز والحاجة بما يضمنه له من تعويض مادي عن الخسارة التي 

 تحدث في دخله نتيجة ملرضه أو بلوغه سن الشيخوخة.

كما أن التأمين التجاري يحقق الغرض املشار إليه عند تعرض ممتلكات الفرد ألخطار  .6

باإلضافة إلى أن هناك بعض وثائق التأمين على الحياة يكون الغرض منها الحريق أو الغرق 
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ضمان مبلغ يصرف للمؤمن له، بما يضمن له اإلنفاق على نفسه عند بلوغه سنا معينا أو 

 بما يضمن ألسرته بعد وفاته اإلنفاق على أنفسهم لحين إتمام دراستهم مثال.

لغا معينا للولد أو للبنت عند بلوغ سنا كما أن هناك بعض وثائق التأمين التي تضمن مب

 26معينا، كل ما تقدم يعود بالتالي على املجتمع ككل باالستقرار والتماسك.

: التأمين عامل مهم في محاربة الفقر ومن هنا تنشأ األهمية االجتماعية، ففي محاربة الفقر .7

على أنفسهم إذا مات  التأمين على الحياة نجد عقودا غايتها منح ضمان كافي إلنفاق األبناء

 27عائلهم في سن الدراسة.

: فالشخص الذي لديه تأمينا يشعر بالطمأنينة سواء قبل وقوع تقليل الخوف والقلق .8

الخسارة أو بعد وقوعها والعكس صحيح فالشخص الذي ليس لديه تأمين سواء على مركبته 

من حدوث أي حادث  أو على ممتلكاته غالبا ما يشعر بالخوف وعدم الطمأنينة وذلك خوفا

 أو ضرر يلحق بممتلكاته وال يستطيع التعويض.

: تستخدم شركات التأمين العديد من البرامج التي تساهم بشكل التقليل من حجم الخسارة .9

فعال في التقليل من احتمالية الخطر أو من حجم الخسارة في حالة حدوثها وذلك عن طريق 

 28مثال مهندس األمان ومتخصص منع الحرائق.

: مما ال شك فيه إن اتساع  االئتمان زيادة الثقة التجارية تسهيل واتساع عمليات االئتمان .10

في دولة ما فيه تدعيم للحياة االقتصادية بها، ويؤدي التأمين في هذا املجال دورا بارزا 

وأساسيا فمن املعروف أنه ال يمكن لصاحب مال أن يقرض ماله ما لم يطمئن، ويقوم 

ر هذا الضمان في حالة تحقق الخطر، ومن هنا كانت أهمية دور التامين في التأمين بتوفي

تسهيل و اتساع االئتمان فنجد أن البنوك ال توافق على إقراض املشروعات إال بوجود تأمين 

على ممتلكاتهم .كما يؤدي التامين دورا آخر في تدعيم الثقة التجارية حيث نجد أن تاجر 

زئة إال إذا تأكد من أن هذا األخير قد أمن على بضاعته ومخازنه  الجملة ال يبيع لتاجر التج

 29من خطر الحريق والسرقة .

بما أن عقد التأمين عقد بين الطرفين، مؤمن ومؤمن له من خالله يتم اإلنفاق على مبلغ      

معين هو القسط املؤمن ملا يحتمل املؤمن إمكانية وقوع الخطر، حتى يتعرض املؤمن له في 

ة وقوعه بمبلغ التأمين املحدد في العقد وعلى ذلك فإن العناصر الجوهرية في التأمين هي: حال

 الخطر، القسط، مبلغ التأمين.
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 :الخطر .1

هو ظاهرة ذات طابع معنوي يبدو أثرها عند اتخاذ الفرد لقراراته اليومية مما يترتب معه     

رات التي يتخذها هذا الشخص حالة الشك أو الخوف أو عدم التأكد من نتائج لتلك القرا

 بالنسبة ملوضوع أو قرار معين.

والخطر في مجال التأمين، هو ضرر متوقع الحدوث مبني على االحتماالت التي تتفاوت فيما 

بينها، بين احتماالت متعلقة باألشخاص مثل وفاة، مرض، عجز، أو احتماالت التي تتفاوت 

باألشخاص مثل الحريق، السرقة إلى غير ذلك من األخطار فيما بينها، بين احتماالت متعلقة  

 ولكن يكون الخطر قابال للتأمين البد من توفر الشروط التالية:

 أن يكون الخطر حادث محتمل. 

 أن يكون الخطر حادثا مستقال. 

  30أن يكون مشروعا غير مخل بالنظام العام. 

 القسط: .2

بدفعه من أجل تغطية الخطر الذي يأخذه  يعتبر القسط املقابل الذي يلتزم املؤمن له    

 املؤمن على عاتقه والقسط عنصر جوهري في عقد التأمين وذلك ملاله من أهمية.

ويعتبر القسط في نظر املشرع بمثابة ثمن الخطر أو تعبير عن الخطر بقيمة مالية ويتكون 

 القسط مما يلي: 

قيمته على درجة احتمال وقوعه : هو مقابل الخطر الذي تغطيه ويتوقف القسط الصافي 

 ومدى جسامة ما يقع من خسارة.

: يسعى املؤمن دائما إلى تحقيق ربح، ولذلك فإن عالوات القسط تحتوي على عالوة القسط 

نفقات اكتتاب العقود ونفقات اإلدارة والضرائب باإلضافة إلى هامش الربح ألن املؤمن في حد 

 ذاته يعتبر تاجرا.

مبلغ التأمين الذي يدفعه املؤمن للمؤمن له عند وقوع الخطر وتحقيق وهو  مبلغ التأمين: 

الخسارة موضع العقد واألساس في التأمين هو التعويض أي دفع قيمة الخسارة املحققة 

 فعال دون أن ينبغي املؤمن له تحقيق الربح من عملية التأمين.
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 التأمين وظائف الثاني: املطلب

للتأمين وظائف تكون أسعاره محددة وأنه يعمل على االكتتاب واإلنتاج وتسوية 

 املطالبات.

 التسعير .1

وتعني وضع أسعار ألنواع التأمين املختلفة ،أن تسعير األنواع املختلفة من التأمين 

ويختلف اختالفا كليا عن تسعير األنواع األخرى من املنتوجات، فالشركة الصناعية تعرف 

تكلفة منتوجاتها وتعرف مقدار الربح في األسعار التي تضعها لهذه املنتوجات عكس شركات 

رف فيما إذا كانت األقساط التي تستوفيها في املؤمن لهم كافية لتغطية التأمين التي التع

 31مصاريفها ودفع التعويضات املترتبة عليها.

 :وظيفة االكتتاب .2

تهتم هذه الوظيفة باختيار وتبويب طالبي التأمين بموجب السياسة التي تحددها 

ميع محفظة فرعية من شركة التأمين بما يحقق أهدافها وغاياتها ويهدف االكتتاب إلى تج

وثائق التأمين املختلفة وبذلك تقوم الشركة من خالل هذه الوظيفة بقبول طلبات إصدار 

وثائق، واملتوقع أن ينتج عنها أرباحا وترفض الطلبات املتوقع عنها خسائر وتقوم اإلدارة العليا 

وم الشركة للشركة بوضع سياسة واضحة لالكتتاب تتماش ى مع غايات الشركة، وعادة ما تق

 32بإصدار دليل تبين فيه أنواع التأمينات التي تقبلها واملناطق الجغرافية التي تعمل بها.

 :وظيفة اإلنتاج .3

يقصد باإلنتاج في مجال التأمين املبيعات والنشاطات التسويقية التي تقوم بها 

املصدر شركات التأمين وعملية بيع الخدمة التأمينية التي تقوم بها شركة التأمين وهي 

الرئيس ي لتمويل الشركة، وكثيرا ما يطلق على الوكالء واملندوبين اسم املنتجين، وفي شركات 

التأمين املتخصصة في تأمينات الحياة، يطلق على الدائرة املختصة باإلنتاج اسم دائرة 

 33املبيعات.

 :وظيفة تسوية املطالبات .4

فع التعويضات املستحقة وهي تلك الوظيفة املتعلقة بدفع مبلغ التأمين أو الد

للمؤمن له عند تحقق الخطر املؤمن ضده، وفي شركات التأمين هناك جهة أو دائرة 

متخصصة بدراسة املطالبات املقدمة، وتحديد مدى التعويض املستحق من خالل تسوية 
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الخسائر والشخص املسؤول عن تسوية الخسائر هو "مسوي الخسائر" وهناك في أسس 

 ملطالبات هي:متبعة في تسوية ا

 التحقق من صحة املطالبات. 

 اإلنصاف والسرعة في تسديد املطالبات. 

 34تقديم املساعدة للمؤمن لهم. 

 التأمين: إعادة وظيفة .5

 هذا تحمل على أقدر أخرى  جهة إلى الخطر من جزء نقل التأمين بإعادة ويقصد 

 هو التأمين إعادة وعقد التأمين، إعادة شركات هي الجهة هذه تكون  ما وغالبا الخطر

 العقد طرفا يكون  التأمين عقد ففي مختلفة تكون  أطرافه أن إال التأمين عقد يشبه عقد

 فأطرافه التأمين إعادة عقد أما التأمين شركة واملؤمن مؤسسة أو شخص له املؤمن

 التأمين عقد عن مختلف التأمين إعادة عقد أن إال التأمين إعادة وشركة التأمين شركة

 حسبما وتعديلها العقد شروط مناقشة العقد لطرفي يمكن حيث اإلذعان، صفة في

 35مناسبا. يرونه

 :وظيفة االستثمار .6

كون أقساط التأمين يتم تجميعها في بداية العملية التأمينية فإنه سيتوافر لدى 

 شركة التأمين مبالغ ضخمة يمكن استثمارها.

مين التي تمارس التأمين على الحياة تقوم وحسب مبدأ املالئمة في االستثمار فإن شركات التأ 

باستثمار أموالها في أدوات استثمارية طويلة األجل وذلك كون االلتزامات املتوقعة تكون 

ألجال طويلة، أما االستثمار التي تقوم بها شركات التأمين التي تمارس أعمال تأمينات 

ل وبالتالي فإن التزاماتها كذلك املمتلكات فيما أن مدد هذه الوثائق غالبا ما تكون سنة فأق

 تكون قصيرة  األجل سنة فأقل.

فحسب مبدأ املالئمة تقوم باستثمار هذه األموال في أدوات استثمارية قصيرة األجل شديدة  

السيولة كاالستثمار في األسهم وأذونات الخزينة، وشهادات اإليداع وأي أدوات أخرى يمكن 

 36عة دون خسائر مهمة.تحويلها إلى نقدية بسهولة ويسر وسر 

 التأمينية العملية مراحل ومختلف التأمين مبادئ الثالث: املطلب       

 يقوم التأمين على مبادئ جوهرية ويتطلب عقد التأمين املرور بمراحل مختلفة
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 التأمين مبادئ األول: الفرع       

 التأمين يقوم على عدة مبادئ يجب توافرها حتى يكون العقد صحيحا وهي: إن

 :النية حسن منتهى مبدأ .1

 أو أشخاص تأمينات وثائق أكانت سواء التأمين وثائق كافة املبدأ لهذا ويخضع    

 .مدنية مسؤولية أو ممتلكات

ويقض ي هذا املبدأ بتوخي منتهى حسن النية لدى طرفي التعاقد تجاه بعضهما البعض،     

فحسب نية املؤمن له تجاه املؤمن تقتض ي من األول أن يدلي للثاني بكافة البيانات والحقائق 

املتعلقة بالتأمين املطلوب كما يجب أن تكون هذه البيانات صحيحة ومطابقة للواقع سواء 

 بموضوع التأمين ودرجة التعرض للخطر عند التعاقد، وأثناء سريان العقد.تعلق األمر 

وترجع أهمية هذا املبدأ في أنه بناء على إجابة املؤمن له على بيانات طلب التأمين وأية      

إخطارات الحقة لذلك، يقرر املؤمن قبول التأمين أو رفضه وبناء عليها أيضا يتحدد قيمة 

وباقي الشروط التي يتم التأمين على أساسها، وتتوقف النتائج املترتبة قسط التأمين املستحق 

على إدالء املؤمن له ببيانات غير صحيحة أو إغفاله لذكر بعض البيانات على أهمية هذه 

البيانات من ناحية وما إذا كان اإلغفال عنها بحسن نية أو سوء نية، فإذا أدلى املؤمن له 

 ش هنا يبطل العقد بطالنا مطلقا. ببيانات خاطئة بدون قصد الغ

 37يسري مبدأ حسن النية على املؤمن كما يسري على املؤمن له.

 التأمينية: املصلحة مبدأ .2

 بقاء من ومشروعة مادية مصلحة له للمؤمن يكون  أن أساس املبدأ هذا ويقوم    

 أو ءبالش ي لحق ما إذا حالة في له املؤمن ويتضرر  عليه هو ما على الشخص أو الش يء

 معين. حادث الشخص

فاألسرة لها مصلحة تأمينية في بقاء األسرة على قيد الحياة فباإلضافة إلى وجود الجانب 

املعنوي في هذه املصلحة إال أن هناك جانبا ماديا يتمثل في قدرته على اإلنفاق على أسرته، 

لديه مصلحة  وبالتالي فإن للشخص مصلحة تأمينية في حياته كما أن أي من الزوجين يكون 

 تأمينية في التأمين على حياة األخر. 

كما أن للبنك له مصلحة تأمينية في التأمين املمتلكات املرهونة لديه بمقدار القرض      

املمنوح، وحتى توجد املصلحة التأمينية يجب أن تكون املصلحة املادية وبذلك تعتبر 
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جوز لوالد أن يؤمن على حياة طفله املصلحة العاطفية غير كافية إلبرام عقد فمثال ال ي

بالرغم من أن حدوث الوفاة للطفل فإن والده سوف يضار عاطفيا وألن الضرر هنا عاطفي 

 وليس مادي فقط انتفت صفة املصلحة التأمينية.

باإلضافة للمصلحة املادية يجب أن تكون املصلحة مشروعة وبالتالي ال يجوز التأمين على      

 أو املهربة. البضائع املسروقة،

 وتعود ضرورة وجود املصلحة التأمينية في جميع عقود التأمين لألسباب التالية:

 منع املقامرة. 

 التقليل من الخطر األخالقي. 

 38قياس حجم الخسارة. 

 :مبدأ السبب القريب .3

يقصد بهذا املبدأ أن يكون الحادث املؤمن منه هو السبب األصلي القريب املباشر لحدوث     

الخسارة، بمعنى أن يكون هو السبب الفعال في الذي بدأت به سلسلة الحوادث التي أدت إلى 

وقوع الخسارة أي مؤشر خارجي بخالف السبب الرئيس ي وذلك حتى يلتزم املؤمن بدفع مبلغ 

 39قيمة التعويض.التأمين أو 

 التعويض: مبدأ .4

 أصابته التي الخسارة قيمة عن له املؤمن بتعويض إال ملزما املؤمن يكون  ال أن هو    

 التأمين يصبح ال حتى التأمين، مبلغ كان مهما ضده املؤمن الخطر تحقق نتيجة

 عدا التأمينات أنواع جميع على املبدأ هذا وينطبق املشروع، غير إلثراء وسيلة

 40األشخاص. ميناتتأ

 :املشاركة مبدأ .5

 مبدأ يتضمن إذ التعويض، ملبدأ حتمية نتيجة التأمين في املشاركة مبدأ يعتبر    

 مؤمن من أكثر لدى التأمين موضوع على ما الشخص أمن إذا أنه التأمين في املشاركة

 املتعاقد عليه يحصل الذي املبلغ يكون  الخسارة وقوع عند فإنه الوقت نفس واحد

 جميع لدى التأمينات جميع حسب له املستحق التعويض ملبلغ معادال مؤمن كل من

 مقدار على يزيد ال املؤمنين جميع من عليه يحصل ما مجموع يكون  وبذلك املؤمنين

 فعال. تحدث التي الخسارة
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ومبدأ املشاركة هو حق املؤمن مطالبة باقي املؤمنين باملشاركة بالتعويض تناسبيا بقدر 

 41في تأمين الش يء املؤمن عليه الذي تعرض للخسارة. حصصهم

 الحلول: مبدأ .6

 تعريف ويمكن التعويض، ملبدأ حتمية نتيجة التأمين في الحلول  مبدأ يعتبر    

 وفقا هيئة أو أخر شخص بتعويض قامت التي الهيئة أو الشخص حق بأنه الحلول 

 تم الذي له )املؤمن الثاني الشخص محل تحل أن محددة قانونية التفاقات

 ومن حريق خسارة عن ب() بتعويض )أ( يقوم كأن حقوق، من ماله بكافة تعويضه(

 ما واسترداد بيعها بإعادة عنها التعويض تم التي املمتلكات بكافة التصرف )ب( حق

 استرداده. يمكن

قد يحصل املؤمن )أ( على مبلغ أكبر من املبلغ الذي قد يكون دفعة للمؤمن )ب( في مثل هذه       

نصيب هذا الجزء من الحالة نجد أن املؤمن يعطي الفرق للمؤمن له وذلك بعد خصم 

 42املصروفات التي يتحملها املؤمن )أ(.

  التأمينية العملية مراحل الثاني: الفرع

 تمر عملية التأمين بأربع مراحل وهي:    

 تقديم الطلب: .1

يتقدم الشخص الراغب في التأمين على ش يء معين ضد خطر معين يكون له فيه مصلحة     

تأمينية بطلب إلى املؤمن إما مباشرة في مكتبه أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيله وتتوقف 

طريقة تقديم الطلب على التقاليد الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين وغالبا ما يأخذ الطلب 

تحتوي على عدد من األسئلة يجيب عليها طالب التأمين بوضوح وبدقة تامة،  بشكل استمارة

ويكون الهدف من طلب املؤمن للبيانات الضرورية عن الخطر موضوع التأمين هو تقرير ما 

إذا كان يقبل أو يرفض الطلب، وليقرر الشروط التي يراها ضرورية للبدء فيه ونختلف هذه 

 اإلجراءات تبعا لنوع التأمين.

 :التغطية إشعار إصدار .2

 بقبولها فيه تشعره له املؤمن إلى التأمين هيئة ترسله نموذج التغطية إشعار     

 إليها، بطلبه التأمين طالب يتقدم أن بعد مؤقتة بصفة املطلوب الخطر تغطية

 اتفاقا الطرفين اتفاق يضمن ولكنه التأمين طالب توقيع يحمل ال التغطية وإشعار
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 التغطية فإن وهكذا التأمين طلب عن النهائي رده املؤمن إعالن انتظار في مؤقتا

 وقد الطلب رفض من املؤمن قرر  إذا املؤقت االتفاق مدة انتهاء بعد تلقائيا تسقط

 نص ورد ما إذا التأمين لعملية املؤمن قبل من النهائي للقبول  إثباتا اإلشعار يعتبر

 مسألة له للمؤمن التأمين عقد سليمت يكون  وبذلك التغطية إشعار في ذلك على

43وقت.
  

 العقد: ومالحق العقد إبرام .3

 و املؤمن يصبح وبذلك التأمين، عملية إلتمام النهائية املرحلة التأمين عقد يعتبر    

 له املؤمن أو املتعاقد إقرارات وتعد شروط من فيه يرد ما بكل ملزمين له املؤمن

 أو يدفع أن وبعد عليه التوقيع بعد إال ونافذا ماقائ يكون  ال الذي العقد لهذا أساسا

 يلي: ما املختلط التأمين لعقد العامة الشروط من و قسط

 الطعن. جواز عدم 

 األخطار، األقساط، فسخ العقد. 

 استرداد التأمين، القروض، التنازل. 

 صرف املبالغ املؤمن بها. 

 سقوط العقد بانقضاء املدة وأخيرا التقاض ي. 

 .44جزء من الوثيقة األصلية ويسري عليه ما يسري عليها من أحكاميعتبر امللحق  

 الخطر: وقوع عند بالتعويض املطالبة .4

 يؤديها التي الوظيفة الخطر، وقوع عند التأمين على املترتب التعويض دفع يعتبر    

 ما التعويض بدفع بتعهده يفي أن يمكنه ال املؤمن أن الواضح من و للمجتمع التامين

 له. املؤمن قبل من باملطالبة إشعار يستلم لم

ارة خاصة معدة لهذا هيئات التأمين أن تتسلم الشعار بذلك على استم بعض ويشترط    

الغرض حتى تتمكن من معرفة البيانات الضرورية للبث في الطلب، حتى تتمكن من الرجوع 

إلى امللفات الستخراج عقد التأمين املطلوب الذي على أساسه سوف تجري املفاوضات بشأن 

تقدير الخسائر خاصة إذا كانت خسائر جزائية ويقسمها بين املؤمنين إذا كانت الخطر 

 45طية عدة عقود لدى هيئات مختلفة.تغ
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 للتأمين االقتصادية اآلثار الثالث: الفرع

 أثار له كان بها العمل انتشار و املختلفة التأمين برامج تطوير أن يثبت التاريخ إن    

 في تكونت التي وثروتها التجاري، بريطانيا نهوض كان فقد املجتمع تقدم في  إيجابية

 تطوير في براعتها إلى ريب وال منها كبير جزء وفي تعود الدولية التجارة من املاضية القرون

 العالم. غزو  من وليفربول  لندن التجار مكن الذي لبحري ا التأمين

 ويمكن تلخيص اآلثار االقتصادية النتشار التأمين في املجتمع في النقاط التالية:

من الثابت أن أقدم أنواع التأمين هو التأمين البحري، ولقد كان  للتأمين البحري بالغ األثر في  

 وسطى والذي كان للتجارة  الدولية فيه مهم.النمو االقتصادي في أوروبا بعد القرون ال

إن وجود برامج فعالة للتأمين على األصول و املمتلكات يزيد من إقدام أصحاب الثروات على  

االستثمار ألنها ستقلل املخاطر التي تواجهونه من تلك املتعلقة بالعمل التجاري فحسب، 

ى توليد فرص العمل وزيادة فيزداد مستوى تخصصهم وخبرتهم وجلي ما لهذا من أثار عل

 46الثروة القومية.

من الثابت أن التأمين ال يؤدي إلى التعويض عن الضرر فحسب بل يؤدي إلى تحسن مستوى  

السالمة وتقليل حجم األخطار ذلك ألن لشركات التأمين مصلحة دائمة في تقليل الحوادث 

ذلك لكي من أرباحها  بتقليل وسد الذرائع إلى وقوع املكروه وتفادي أسباب حدوث الخسائر و 

ما بدفعه من تعويضات ويقتض ي هذا تمويل األبحاث وتطوير البرامج و اإلجراءات التي تولد 

الحوافز لدى املستأمنين باالهتمام بالسالمة واشتراط إجراءات  يلتزم بها املستأمنون وما 

فع التعويض بطريقة هذا االنضباط الذي تراه في قيادة السيارة وارتباط رسوم التأمين ود

 الحرص على السالمة.

االستقرار في التعامل بالديون ومعلوم أن البيع اآلجل وأنواع املدنيات األخرى لها دور مهم في  

رفع مستوى رفاهية األفراد وتنشيط التجارة ألن املخاطرة التجارية فيها عالية بسبب مماطلة 

 دخل أو املوت. املدنيين أو إفالسهم أو تعرضهم للمرض وفقدان ال

االستقرار التجاري عن طريق التعويض عن املسؤولية تجاه اآلخرين بأنواعه  

املختلفة إلى شركات التأمين وتوجيهها عن طريق تلك املؤسسات نحو املشاريع االستثمارية 

وخاصة طويلة األجل أن شركات التأمين تعد أكثر املؤسسات قدرة على جمع املدخرات 

  47معلوم أساس نحو االقتصاد الوطني.واالدخار كما هو 
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 الخاتمة 

إن التأمين بكل أنواعه تامين على األشخاص، تأمين على املمتلكات، تأمين إجباري، 

تأمين اختياري يؤدي إلى توزيع الخسائر ويبنى على فكرة القدر، وقد لجأ إليه األفراد سابقا  

ال مفر منه على الرغم من وجود عدة وال يزالون يمارسونه، خاصة التأمين اإلجباري الذي 

 بدائل عنه  وعلى الرغم من املحاذير الشرعية للتأمين التجاري، إال أن األمر مستمر في ذلك.

كان من األجدر اللجوء إلى التأمين التكافلي وإلى فكرة إعادة التأمين التكافلي من أجل 

 حة بهذا الخصوص.تمويل العمليات التنموية  واللجوء إلى املشاركة أو املراب

إال أن قطاع التامين وعلى الرغم من أنه يهدف إلى تحقيق الربح وأنه من عقود 

اإلذعان ويقوم على عدة عمليات حسابية، فهو ال يحقق األمن واألمان  والثقة بخصوص 

.. ونأمل أن ينص مشرعنا في هذا الخصوص على وج أو املسؤولية أو األضرار أو.تأمين املنت

 لتكافلي )التعاوني(.     التأمين ا
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 العوامل الداخلية والخارجية املؤثرة على قطاع التأمين

  قاسيمي مالحة: ةالباحث                                               

 دكتوراه ةطالب                                            

 الحقوق كلية                                              

      1الجزائر جامعة                                            

                            kacimimalha@gmail.com  

 امللخص:

يدخل موضوع هذه املذكرة في إطار الدور الذي تلعبه شركات التأمين من أجل حماية 

ددها أثناء كامل فترة تهاملتطلبات املتزايدة، ملعالجة مختلف األخطار التي  املؤسسة و تلبية

 واختيار األنسب منها.املختلفة لتسيير الخطر  نشاطها، وهو متعلق باملفاضلة بين األدوات

لقد أتى تسير األخطار في املؤسسة كبرنامج يعمل على تحديد قابلية إصابة املؤسسة، 

املؤسسة بطريقة تضمن لها االستمرارية، من خالل االعتماد على  ومن ثم حماية قيمة

 مراحل التالية هي تحليل معالجة و تمويل الخطر.

هذا النظام سياسة التأمين التي تطبق على األخطار القابلة للتأمين إال أن  يقترح

املؤسسة هي النتائج املالية املترتبة عنه، نظرا لصعوبة االستمرار في  الخطر األكثر ثقال على

 النشاط إثر تحقق الحادث.

ير أن يبين واقع تطبيق تأمين أخطار املؤسسات في نظام التأمين الجزائري أن هذا األخ

املؤمن عليها من وضعية مالية، مطابقة لتلك التي كان من املفترض أن  تستفيد املؤسسة

تكون عليها لو لم يتحقق أي حادث، وذلك من خالل تعويضها عن قيمة التكاليف الثابتة 

 وصافي الربح.

كما يبين الواقع أن شركات التأمين تلعب كبيرا في تمويل االقتصاد، وترقية االستثمار 

املتجمعة لديها في حين أن هذا التأمين يحتاج إلى جهود كثيرة من أجل  من خالل األموال

 تطوره و انتشاره.

تأمين  –املؤسسة املؤمن عليها -تسيير األخطار  -شركات التأمين الكلمات املفتاحية:

 نظام التأمين الجزائري. -التعويض  -التكاليف الثابتة - صافي الربح -أخطار املؤسسات 

 

mailto:kacimimalha@gmail.com
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Résumé : 

Ce thème s’inscrit dans le cadre du rôle de l’assurance pour la 

protection de l’entreprise, et la satisfaction de ces nombreux, afin de 

faire face aux différents risques qui la menacent pendant toute sa 

période d’activité. Elle concerne la différenciation entre les outils de 

gestion de risque afin de faire un choix parmi ces autres. 

La gestion des risques est apparue comme un programme qui 

consiste à identifier les vulnérabilités de l’entreprise, donc protéger la 

valeur de l’entreprise de façon à garantir sa pérennité on adoptant une 

certaine phase principale: l’analyse, le traitement et le financement. 

Ce système propose ainsi la politique d’assurance qui se 

préoccupe des risques assurable. Mais le risque le plus important qui 

pèse sur les entreprises, c’est le dommage, mais la conséquence 

financière de celui-ci, à savoir la difficulté de continuer son 

exploitation du fait d'un sinistre.                                                                                                                                                              

La réalité de l’application de l’assurance dans le système 

d’assurance algérien a révélé que le but de ce dernier est de faire 

bénéficier l'entreprise assurée d'une situation financière identique à 

celle qui aurait existé si le sinistre n'avait pas eu lieu .par 

l’indemnisation des coûts fixe qui ne peuvent être absorbés par suite au 

bénéfice net  .  

La réalité a également montré que l’assurance joue un grand rôle 

dans le développement des investissements de l’entreprise.                                                                                                                        

Mots clés: 
Assurance de l’entreprise– gestion des risques –l’entreprise 

assurée –assurance risques de l’entreprise – perte du bénéfice net – 

coûts fixes –indemnisation – système d’assurance algérien.                                                                                               

 مقدمة

لم يكن التأمين نشاطا حديث العهدة بل نشأ قديما وتطور بتقدم حياة اإلنسان إلى 

أن وصل إلى الصورة التي هو عليه اليوم حيث كان اإلنسان في القديم يعتمد في هذا املجال 

ادخاره الخاص وتبّين مع مرور الزمن أن الفرد مهما كانت ثروته ال يستطيع في كثير من 

ائج الضارة التي تصيبه في شخصه أو ماله أو ذويه أو تلك التي يسببها هو الحاالت تغطية النت

للغير وقد تكون آثار هذه املخاطر جسمية سواء كانت بفعل اإلنسان أو نتيجة لكوارث 

طبيعية أو لدواعي وظروف أخرى وبالتالي فإن التأمين يستهدف تقديم الضمان واألمان 
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قعها وال معرفي درجة خطورتها زيادة على ذلك يؤثر لألشخاص ضد األخطار التي ال يمكن تو 

إيجابيا في العديد من التغيرات االقتصادية كما يعمل على تعبئة مدخرات في سبيل تمويل 

 .(1)االستثمارات املنتجة .التي تعتبر ركيزة التنمية االقتصادية و الشاملة

ة في االقتصادیات كبيرة في إنعاش حركة التنمی أهمية للتأمينومن جهة أخرى فإن 

ویتضح ذلك من خالل دوره في إعطاء الراحة والثقة للمؤسسات واملشاریع  الوطنیة،

بمختلف أنواعها وأحجامها في ممارسة نشاطها، حیث یقوم التأمين بتوفير غطاء حمایة 

املخاطر التي قد تتعرض لها، إلى مؤسسات  یعمل على نقل التبعات املالیة ملختلف أنواع

ى تحمل آثار مثل هذه املخاطر تسمى شركات التأمين التي تعد من بين أهم قادرة عل

املؤسسات املالیة باعتبارها تقوم بتجمیع األرصدة النقدیة املشكلة من أقساط التأمين ثم 

 تدفع إلى من یتعرض للخطر التعویض املستحق.

منها، ثم  ومن هنا عرف التأمين وشركاته أهمیة بالغة لدى الدول وخاصة األوروبیة

التأمين لیشمل معظم الدول ومن بینها الجزائر التي عرفت سوقها نشأة عدة  اتسع نطاق

شركات وطنیة و/ أو أجنبیة تعمل على تأمين مجمل األخطار املوجودة في الحیاة 

كان البد لها من إعادة تنظیم قطاع  االقتصاديةاالقتصادیة، وبدخول الجزائر لإلصالحات 

 ریره بإلغاء احتكار الدولة له والسماح بنشاط املؤسسات األجنبیة في سوقه.التأمين، فتم تح

لكن كل هذه اإلصالحات ال تكفي لجعل قطاع التأمين حيوي ن حيث أنه هناك 

 عوامل تؤثر على هذا القطاع.

فما هي العوامل املؤثرة على قطاع التأمين؟ فكيف يتأثر ويؤثر قطاع التأمين على 

 اإلقتصاد الوطني؟

يمكن تقسيم العوامل املؤثرة على قطاع التأمين إلى عوامل داخلية ويتمثل في 

ألي دولة، وعوامل خارجية وتتمثل في املتغيرات العاملية  واالجتماعية االقتصاديةاالوضاع 

 كون أن أي دولة ال يمكن أن تعيش عن معزل عن املجتمع الدولي املحيط بها .

 األول:املطلب 

 الداخلية على قطاع التأمينتأثير األوضاع 

، ألي دولة أثار على قطاع التأمين واالقتصادية االجتماعيةإن لألوضاع الداخلية 

التأمين في تقديم الخدمات  هيئات، وكذا على فعالية وكذا على فعالية هيئات التأمين
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عض النقاط التأمينية ن فمنها ما يؤثر باإليجاب ومنها ما يؤثر بالسلب ، وفيما يلي سنتناول ب

 الهامة في هذا املجال .

 والسياس ي  واالقتصادياملالي  االستقرارـ حالة  1

إن االستقرار املالي واالقتصادي والسياس ي في الدولة يعتبر من العوامل املساعدة 

على إزهار التامين بأنواعه ن وخاصة التأمين على الحياة ، ألنها تخلق نوعا من الثقة في 

بأنواعه يزيد  االستقراراألفراد بأن القوة الشرائية لنقودهم لن تتأثر بمرور الزمن ، كما أن 

االقتصادي كالتجارة سواء الداخلية أو الخارجية مما ينتج عنه آثار إيجابية على  في النشاط

 زيادة الطلب على خدمات التأمين .

 قتصادية وحالة الروود واألممات ـ التقلبات اال 2

تنتج عن هذه األوضاع آثار سلبية على الخدمات التأمينية بكافة أنواعها ونميز بين 

 لة التضخم .حالتين ، حالة الكساد وحا

 حالة الكساد: (1)

 حجم مبيعات شركات التأمين وذلك بسبب تعذر بعض املؤمن لهم عن سداد  انخفاض

 التأمين.أو تراجع بعض العمالء املحتملين عن خططهم في شأن شراء وثائق  األقساط،

 وهذا راجع للتوقف عن سداد فوائد السندات أو  لالستثماراتالقيمة السوقية  انخفاض

 النخفاضفي عائد األسهم * العادية نتيجة  االنخفاضربما قيمة السندات ذاتها ، كذلك 

أرباح الشركات يكون أمرا محتمال وفي مثل هذه الظروف تنخفض مستويات األسعار في 

لشركة  ستثماريةاال سوق رأس املال وتنخفض معها القيمة السوقية ملكونات املحفظة 

 التأمين .

  وذلك في محاولة املؤمن لهم الحصول على  االقتراضزيادة مخاطر تصفية الوثائق ومخاطر

القيمة الشرائية  انخفاضالدخل الذي نجم عن الكساد أو عن  انخفاضدخل يعوضهم عن 

 .(1)للنقود 

 التضخم:( حالة 2)

  لحدوث كارثة معينة أو حدوث  فقد يكون راجع متوقع،زيادة حجم التعويضات كما هو

كما قد يرجع إلى حدوث خطا في تقدير الحجم الحقيقي لألخطار  التضخم،ارتفاع في معدل 

 التعويضات.وقيمة 
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  انخفاض حجم مبيعات شركة التأمين وذلك بسبب إحجام األفراد عن شراء وثائق التأمين

من قيمة أقساط التأمين  ي االدخار ما يعادل الشق  االستثمارعلى الحياة ، على أساس أن 

،  لالستثمارمن خالل املؤسسات املالية األخرى كالبنوك مثال ، من شأنه أن يزيد من قيمة 

ففي فترات التضخم ترتفع معدالت الفوائد وتنخفض القيمة السوقية لألوراق املالية ذات 

ادية ، فإن العائد العائد ذات العائد الثابت مثل األسهم املمتازة والسندات وحتى األسهم الع

 املتولد عنها قد ينخفض مع موجات التضخم مما يترتب عليه انخفاض في قيمتها السوقية .

  تزداد خالل فترات التضخم مما ينجم عنه مخاطر  االقتراضإلغاء الوثائق وكذا معدالت

 .(2)تصفية الوثائق ومخاطر االقتراض 

 البطالة:حالة  (2)

يقتض ي على مؤسسات التأمين أو الدولة  االقتصاديةلحماية العمال من الخسائر 

القيام بعملية التامين ضد البطالة ، حيث يتم التوفير للعمال حماية أساسية للدخل عندما 

يتعطلون عن العمل مؤقتا نتيجة تسريحهم ، فبواسطة التأمين يتم الحفاظ للعمال 

 في أوقات الشدة . استهالكهماملسرحين على 

إذن أن أقساط التامين ضد البطالة تنخفض بزيادة عدد العمال  نستخلص

إذن هنا تزداد نسبة  لهم،العاطلين عن العمل مما يدفع بمؤسسات التأمين بالتعويض 

 لها.تقديم التعويضات وبالتالي تنخفض املوارد املالية 

 ( حالة الحروب :4)

تج عن الحروب لذلك تمتع شركات التأمين عن قبول التأمين ضد األخطار التي تن

تلجأ الحكومة إلى أن تقوم بدور املؤمن ضدها ألن التأمين ضدها أمر ضروري من الناحية 

وبالتالي تجعل التأمين إجباريا على جميع املوطنين فيتجمع لديها من أقساط  االجتماعية

 .(3)التامين ما يساعدها على تعويض كل من يتضرر وبالتالي تزيد مواردها املالية 

املبين سابقا هناك متغيرات أخرى لها  واالجتماعي االقتصادياإلضافة إلى التأثير ب

 يلي:تأثير بالغ على قطاع التأمين نذكر منها ما 
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 الثقافية:( املعوقات 5)

حيث أنه ليست هناك ثقافة سائدة في التأمين كثير من الدول خاصة البلدان 

التي تقف حجر عثر في سبيل اي توسع أو تطوير العربية والدول النامية وهي من املعوقات 

 للتامين .

  التنظيمية:( املعوقات 6)

ال يوجد نظام موحد للتأمين في أغلب الدول العربية والنامية ، االمر الذي يؤدي 

لتشتت الجهود وغموض مواقف الشركات الراغبة في الدخول إلى السوق واألفراد للمساهمة 

 في التأمين .

 التمويل:( مشكالت 7)

حيث أنه ال بد من توفر أشكال متعددة من التمويل الذي يمثل القوة الدافعة 

 وابتكارإلنشاء شركات ومؤسسات جديدة تتولى تنشيط السوق وزيادة حجم املبيعات 

 كثيرة . تأمينيةنماذج 

 والكفاءات:( ضعف الخبرات 8)

الجامعية ، عدم بتدريس علوم التأمين في املقررات  االهتمامأهم مظاهر ضعف 

وجود مراكز تأهيل وتدريب متخصصة في مجال التأمين ، ضعف التمويل املوجه إلعداد 

 (4) .اإلطارات اإلدارية املتخصصة في مجال التأهيل والتعليم والتدريب

 التمروز:( مشكلة 9)

حيث أنه يتركز سوق التأمين في املدن الكبرى ، أما بقية املناطق فيكاد سوق التأمين 

 لو من أي نشاط فيها .يخ

صعوبة الحصول على مؤشرات واضحة لنمو سوق التأمين وبالتالي من الصعب 

 التأميني.التوصل إلى مؤشرات النمو من خالل سوق األسهم أو تقييم النشاط 

 االقتصادفي ( عدم قدرة االقتصاد الوطني ملعظم الدول على االندماج 10)

 :العاملي

العاملية لذا يجب التوسع في النماذج  االقتصاديةحيث يعد التأمين جزءا من البنية 

خطار املحتملة وإعادة النظر في التأمين من املنظور نية املختلفة التي تغطي مختلف األ التأمي
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الوطني لبعض الدول على التعامل مع  االقتصادالذي يجعله أحد العوامل التي تساعد 

 .فيه واالندماج العالمي االقتصاد

قلة املداخيل وتسارع التنامي السكاني مما يتوجب على الدولة مواجهة مشكلة 

 البطالة .

من كل ما سبق يمكن تجاوز املعوقات من خالل مجموعة من اإلجراءات تعتمد على 

 .(5)توحيد الجهود ووجود اإلرادة الهادفة لتنشيط سوق التأمين 

 الثاني:املطلب 

 تأثير املتغيرات العاملية على سوق التأمين

بدأ قطاع التأمين يأخذ أبعادا دولية وتنظيمية ملواكبة متطلبات السوق الحرة 

اعة التأمين وإعادة تمركز والعمولة ، فعلى أكثر من صعيد وفي أكثر من إتجاه يحدث لصن

 .وتأهيل

المي ومن بين املتغيرات الع االقتصادوهذا في ظل االنفتاح والتغيرات املتسارعة في 

 :ما يليالعاملية التي تؤثر على سوق التأمين 

  املنافــســة:عــامـل ـ  1

 استفادةالذي تشهده الدول يفّعل الحركة التأمينية ويحقق  االقتصاديإن التطور 

، هذا ما التطوير املستمركبرى لشركات التأمين ويزيد من إمكانياتها املالية بما يمكنها من 

ره على إلى زيادة عدد شركات التامين وهذا بدوره أدى إلى نشوء عامل املنافسة تأثي أدى

، حيث تعتبر املنافسة من آليات السوق الحرة وهي ظاهرة صحية القطاع التأميني بشكل عام

طاملا تكون مبنية على أسس صحيحة وتنعكس بشكل إيجابي على الجمهور، لكن الخطر 

ة عن حدها يضر بمصالح شركات التامين التي هي في نهاية املطاف يكمن أّن املنافسة الزائد

 .الوطني االقتصادجزء من 

قانونية مما يجعل منها ال غيرالتأمين بفعل املنافسة الحادة و حيث تنخفض أسعار 

 العاملية.أسعارا متدنية مقارنة باألسعار 

بين الشركات التأمينية املحلية خصوصا الصغرى منها يمثل خطوة  االندماجإن 

، حيث ترتقي وللشركات املندمجة من ناحية أخرى صحيحة وهو أمر مفيد للزبون من ناحية 

، كما تتحدد ين على البرامج والخدمات املقدمةعادة الخدمات املقدمة للزبائن فيطرأ تحس
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املنافسة  ية يمكن من تكوين تكتالت تصمد في وجهمع شركات عامل االندماجإمكانيات وموارد 

 .الشديدة في ظل العوملة

 األجنبي  االستثمارـ تأثير  2

األجنبي في مجال التامين مما  االستثماربدأت العديد من الدول  بفتح أبوابها أمام 

يساعد الدول األجنبية الحصول على حصة كبيرة من القطاع الحكومي الذي يؤثر سلبا على 

الشركات الوطنية بإبعادها عن فرص ربحية ممتازة ، وبالتالي ال بد من العمل على صياغة 

يجب أن ينحصر قوانين تعطي األفضلية للشركات الوطنية بدال من الشركات األجنبية الذي 

عملها في عمليات إعادة التأمين التي عادة ما تكون مع شركات عاملية كبرى وليس في العمليات 

 داخل الدولة. التأمينية

إن خصوصية شركات التأمين أي تحولها من القطاع  :ـ تأثير عامل الخوصصة 3

قراراتها  اتخاذة في العام إلى القطاع الخاص يكون بهدف التخلص من األمور التي تقيد اإلدار 

وكذلك التخلص من العمالة الزائدة  االستثمارأو اساسيات  االكتتابسواء ما يتعلق بنظام 

 الفروع غير املنتجة. استمراروالغير املنتجة باإلضافة إلى إعادة النظر في جدوى 

حيث تنتشر مئات املكاتب والفروع لشركات التأمين وبها عمالة ال عمل لها وأن 

      هذه املكاتب اإلقليمية تعتبر عبئ على الفروع التي تتبعها. أغلبية

 أثير املنظمة العاملية للتجارة ّـ ت 4

تسعى هذه املنظمة إلى تحرير التجارة من كافة القيود ورفع مستوى الدخل القومي 

 وزيادة الطلب على املوارد واالستغالل األمثل لها .

وتهدف كذلك إلى توسيع نطاق قواعد تجارة السلع لتشمل تجارة الخدمات التي 

تغطي مجموعة واسعة من الخدمات مثل قطاعات الخدمات املالية حيث يعتبر قطاع 

التأمين جزءا منها لكن في ظل هذا العامل سوف تواجه الشركات الشركات الوطنية منافسة 

إذا أخذنا بعين االعتبار حجم هذه الشركات  غير متكافئة من الشركات األجنبية خاصة

وإمكانياتها املادية والبشرية والخبرات املتراكمة لديها ، وباملقابل فإن الجوانب اإليجابية 

تتضح في زيادة املنافسة مع الشركات األجنبية التي تؤدي إلى تحسين خدمات الشركات 

 .لى املستهلكمما يعود بالفائدة ع الوطنية والعمل على رفع كفاءتها

 وهي:باإلضافة إلى هذه املتغيرات يمكن أن نضيف متغيرات أخرى 
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 ـ عامل التقدم التقني : 5

من أهم عوامل نمو القطاع التأميني هو استخدام التقدم التقني للمساعدة على 

مما يجعل يجعل كثير من مؤسسات  املطلوبة،تقديم الخدمات بأسعار أقل وبالسرعة 

  وغيرها.ات عبر شبكات االنترنت التأمين تقدم خدم

 ـ  عامل التشريعات والقوانين : 6

إن التشريعات والقوانين في معظم البلدان النامية قديمة ال تتالءم مع التطور 

الحديث لصناعة التأمين ، لهذا يجب على هذه الدول تطوير أساليب إجراءات اإلشراف 

 واإلدارية . والرقابة وزيادة فعاليتها ودعم أجهزتها الفنية

في حالة حدوث كارثة سواء طبيعية أو بفعل اإلنسان مثل اإلرهاب يؤدي ذلك إلى 

العالمي  االنفتاحمزيد من التشدد أو شروط جديدة مقيدة لحرية شركات التأمين ، ففي ظل 

عمليات دمج لهذه  بتشجيعوذوبان الحدود اإلقليمية والدولية أمام املؤسسات تقوم الدول 

املؤسسات بما فيها مؤسسات قطاع التأمين لتسهيل سير عملياتها ومتابعة حيثياتها وتسويق 

منافعها لدى املواطنين على الرغم من نتائجها السلبية في مجال العمالة ، وكان من أهم 

التأمين نتائجها دخول رؤوس أموال أجنبية إلى األسواق املحلية واملشاركة في تأسيس شركات 

سياسات  انتهاجوإعادة التأمين وفتح األسواق الوطنية أمام صناعة التأمين العاملية ، وكذلك 

، الخدمات واندماجالشركات وإزالة القيود أدى إلى تدويل اإلنتاج  واندماج واالنفتاحالتحرير 

لى فأصبحت السلع ورؤوس األموال والخدمات تتدفق عبر الحدود وبدون حواجز باإلضافة إ

ير من الثقافات املحلية مما أضعف لحد كب واالتصاالتتحوالت ثقافية تدعمها تكنولوجية 

الوعي التأميني لدى االفراد  زيادة، وال بد من أن تتالزم هذه الخطوات مع والقومية

واملؤسسات كتعبير عن رقي وتقدم املجتمع وتطوره الفكري ويبقى التحدي هو جاهزية 

التام ملواكبة  واستعدادهعلى املستوى املحلي واإلقليمي والدولي  القطاع الكلي للتأمين

تحديات العوملة ومتطلبات السوق ومزيدا من القرارات الجريئة لتحسين األداء ورفع 

 .   (6)مستويات الخدمة والتنظيم لرفع مستوى الشفافية واملصداقية 
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 املطلب الثالث:

 الجزائر امل على قطاع التأمين فيتأثير هذه العو 

يواجه قطاع التأمين في الجزائر الكثير من العقبات التي لو أمكن التغلب عليها 

 االجتماعيةأن يؤدي رسالته على الوجه األكمل ، تستوفي في ذلك رسالته  الستطاع

، ويعترض قطاع التامين بعض املشاكل العامة ومثالها مشكلة تدهور القوة واالقتصادية

تعترضه الكثير من املشاكل نحاول أن نوردها إلى عوامل خارج مجال  الشرائية للنقود ، كما

 .تأمين عوامل أخرى داخلة في مجالهال

هناك عدة عوامل خارجية تؤثر على  العوامل الخارجة عن مجال التأمين : : أوال

 قطاع التأمين وهي كالتالي :

التي الف التعليمات الكثير من األفراد بأن التأمينات تخ يعتقد ـ العامل الديني : 1

قيمة  يستشعر، ويعزز هذا اإلتجاه أن الفرد في حاضره ال نادت بها الشريعة اإلسالمية

، ولهذا نجده دائم التذمر من عبء إنما تحمي مستقبله ومستقبل أسرتهالتأمينات ألنها 

التي تقتطع من أجره شهريا )التأمين اإللزامي ( بل وينظر إلى األمر كله على أنه  االشتراكات

 ضريبة تستقطع من دخله.

التأميني : ال يزال الشعب الجزائري يعاني من األمية ـ انخفاض مستوى الوعي  2

وال يقتصر  وينعكس أثر ذلك على مستواهم الفكري والثقافي وبالتالي على وعيهم التأميني

 .(7) يمتد ليشمل التأمينات االجتماعيةاالمر في هذا الخصوص على التأمينات التجارية بل 

املجتمع رغم أن هذه التأمينات خلقت أصال وأساسا لحماية الطبقات الضعيفة في 

أن الغالبية العظمى من تكلفه هذه التأمينات يتم تغطيتهم بواسطة الدولة وأرباب  ورغم

 األعمال.

بكافة  االجتماعيةغم كل هذا يحاول الكثير من العمال التهرب من نظم التأمينات ر 

 االعتمادبد ل أنفسهم، لعالج هذه املشكلة ال الوسائل بل يتعاونون في ذلك مع أرباب األعما

، أي ليس اإلعالن عن شركة معينة م التعليمي بكافة صورها ووسائلهاعلى وسائل اإلعال 

، كما يجب مفردات التربية الوطنية للمدارس فكرة لتامين وأهميتهزايا اولكن للتبصر بم

مبسطة للغاية عن اهمية التأمين ومزاياه أو عرضا للبعض من األفالم السينمائية القصيرة 

 االعتمادالتي تتمتع بقدر من الجاذبية يغري الناس ملشاهدتها خاصة في القرى ن كما يجب 
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والرياضية فضال عن املؤسسات الدينية في  االجتماعيةو على الجمعيات املهنية والثقافية 

بين ذوي الدخول  اجتماعينشر الوعي التأميني وبيان ما ينطوي عليه التأمين من تضامن 

املرتفعة وبين من تتحقق لديهم االخطار ومن ال تتحقق ، كما يجد إيضاح ما يهدف إليه 

 .واقتصاديه اجتماعيةالتأمين من أغراض 

الطرق املناسبة التي تتالءم مع كل طبقة من طبقات  اختيارأنه ينبغي  وخالصة القول 

 .  (8)الشعب

الوطني وبالتالي فهو  االقتصاديعتبر قطاع التأمين جزءا من  :ـ العامل السياس ي 3

سلبا ، فمثال  السياسية التي قد يكون تأثيرها إيجابا أو باألوضاعكغيره من القطاعات  يتأثر

حروب تكون األخطار مرتفعة والتعويضات قد تكون مرتفعة وبالتالي عندما تكون هناك 

يكون تأثير النتيجة الصافية للشركة التي قد تكون سالبة وهذا يؤدي إلى التأثير على مردودية 

 الشركة.

املعدل واملتمم املتعلق  95/07ر من الظروف التي تساعد على صدور األ ومن بي

نذاك فمعلوم للجميع أن سنوات التسعينات أطلق آالسائدة بالتأمينات تلك األجواء األمنية 

عليها سنوات الجمر نظرا لألعمال اإلرهابية والتخريبية التي عرفتها البالد وقتها ، حيث جاء 

األمر بما يعرف بالتأمين الكلي والجزئي عن االضرار املترتبة عن أعمال اإلرهاب والتخريب 

 .  (9)منه  40وفقا للمادة 

اآلن في بدايتها وتتطور ضمن بيئة ال  الجزائرية هيالسوق املالية  املالية:وق ـ الس 4

مما يسمح  تحولها،توجد فيها ثقافة البورصة بالقدر الكافي وضمن منظومة مالية في أوج 

 الزبائن. لالشتراكاتلشركات التأمين بالحصول على أرباح من توظيفها 

، ونموذج اإلنتاج املطبق سابقا االشتراكيإن النظام  واإليديولوجي:ـ العامل الثقافي  5

، والعمل واالجتماعية االقتصاديةحماية الدولة في كل األمور  يعتمد علىعود الفرد أن 

 السكن. الصحة،، التعليم االجتماعيالضمان 

تخضع حاليا عقود التأمين إلى الرسم على القيمة املضافة   :ـ العامل  الجبائي 6

(TVA  بنسبة )ويتحملها حامل  2016% قبل صدور قانون املالية  17% حيث أنها كانت  19

وثيقة التأمين )املؤمن له ( اي املستهلك ، في حين يخضع املؤمن )شركة التأمين ( إلى الضريبة 

( رسومات  TVA% ويتحمل املؤمن له إلى جانب القيمة املضافة ) 25( بنسبة IBSعلى األرباح ) 
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% في الصندوق 3، فبالنسبة لفرع السيارات يساهم بنسبة جبائية حسب الفروع أخرى شبه

إضافة إلى ذلك يتحمل املؤمن له في كل عقد تامين حقوق    (FSIالخاص بالتعويضات )

 .(10)الطوابع  

على كل حال يجب أن ننظر إلى فرض الضريبة كوسيلة تحفيزية للنشاط وخصوصا 

، وبالتالي من الواجب طويلة األجل ادخاريةيعتبر وسيلة في التامين على الحياة والذي 

 لهذا النوع من التأمين . امتيازاتتخفيض الرسوم املطبقة قدر اإلمكان ، وإعطاء 

تستدعي عملية إعادة التامين لجوء شركات التأمين   :مينأـ تحويل أرصدة إعادة الت 7

املباشر إلى شركات أخرى أجنبية أو وطنية تقتسم معها عبء االخطار الكبيرة التي تعجز عن 

تغطيتها ، فإذا تعلق األمر بإعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين األجنبية فثمة تخوف من 

املحلية إلى عملية قابلة للصرف تدني في  خطر الصرف فقد ينجم من وراء تحويل العملة

قيمة العملة فتكون عندها شركات التأمين املباشر عرضة لتحمل املزيد من األعباء 

 .لتكاليف املتمثلة في فارق العملةوا

، النقص في سعاريعني الزيادة في األ  ـ التضخم النقدي )تدني القدرة الشرائية ( : 8

ص في الحجم الحقيقي للسلع والخدمات التي يمكن الحصول القوة الشرائية للنقود أي النق

الدول وخاصة الدول املتخلفة  القتصادعليها مقابل وحدة النقد ويعد التضخم أكبر مشكل 

حيث نجد فيها معدالت مرتفعة وفي تزايد مستمر وما لهذا التضخم من آثار سواء على 

لى شركات التامين من خالل زيادة األسعار ونجد تأثير هذا العامل ع العملة املحلية أو

 التعويضات الراجع إلى زيادة األسعار.

والنتيجة التي يمكن أن نصل إليها في أن هيئات التامين تستطيع أن تمول الزيادة في 

أن تتوسع في  استطاعتاملبالغ النقدية للتأمينات ودون حاجة إلى الزيادة في االقساط ، إذا 

ا أمكن للدولة أو الهيئات املقترضة أن تعوض هيئات التأمين عن املدروسة أو إذ االستثمارات

يؤدي إلى تدعيم ثقة  اإلجراءاتالتدهور في قيمة النقود مما ال شك فيه أن إتباع مثل هذه 

 .  (11)االفراد في التأمين ومن ثم إقبالهم عليه 

العوامل الخارجة عن  كما ذكرنا سابقا التأمين:ثانيا ّ: العوامل الداخلة في مجال 

 يلي:مجال التأمين هناك أيضا عوامل تدخل في مجال التأمين يمكننا ذكرها فيما 
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للقوانين والتشريعات دورها في جلب أو تنفير املستثمرين  أ ـ اإلطار التنظيمي :

الخاص وكل هذا له تأثير على شركات التأمين سواء من  االستثماراألجانب وتحفيز أو تنشيط 

تكاليف )التعويضات( أو رقم األعمال املحقق ، ضف إلى ذلك التأخر الذي عرفته حيث ال

على نفسها واإلطار اإلداري الذي كانت تسبح فيه ألكثر من سنوات  انكماشاملهنة بسبب 

 فضال عن أزمة املوارد التي تميزت يها املرحلة .

رة له إيجابيات إن دخول شركات التأمين سوق املنافسة الح ب ـ املنافسة الحرة :

الجديدة في أنواع  االكتتاباتعديدة بحيث بعد عامال محفزا لكل شركة حتى تتسارع إلى 

، يمنع من احتمال دخول منافسين جددألخرى من التأمين وجلب زبائن محتملين لكن هذا ال 

ين معناه قدرة إنتاجية جديدة إضافية والنتيجة الحتمية من زيادة درجة املنافسة التجارية ب

املؤسسات وعليه الضغط على األسعار فينعكس ذلك على الرقم اإلجمالي لنشاط التأمين 

ونشير إلى أن إفراط شركات التأمين في التسهيالت واعتماد وكاالت عديدة قد يدخلها في 

دراسة بحتة مع اعتماد إطارات كفأه  اعتمادالتكاليف ، ومنه يجب  وارتفاعالسيولة الصعبة 

الشركات املنافسة وتحديد  استراتيجيةملهام حتى تستطيع هذه اإلطارات معرفة للقيام بهذه ا

 باستراتيجياتنقاط القوة والضعف فيها ، وذلك من أجل القدرة على املنافسة ومواجهتها 

 أكثر نجاعـة ودقة وبالتالي فرض مكانتها في السوق وتحسين نشاطها  . 

 التزاماتويض في عقد التأمين من أهم يعتبر التع ج ـ طول مدة تسوية املتضررين :

املؤمن تجاه املؤمن له ، فبالرغم من تطور حجم التعويضات ، إال أن الكثير من املتضررين 

يشتكون من طول إجراءات التسوية ، وخصوصا إذا أخذنا مثاال عن تامين السيارات عندما 

 تين مختلفتين .تكون الضحية واملتسبب في الضرر من شركتين مختلفتين أو من وكال

هناك عوامل تقنية تقف عائقا أمام التامين يمكننا ذكرها فيما  التقنية: ـ العواملد 

 يلي:

تتلخص هذه الفكرة في عدم كفاية الطاقة  ـ نقص الطاقة االستيعابية : 1

في تجميع أموال جديدة وكسب زبائن جدد والسبب يرجع إلى تهرب شركات  االستيعابية

التي لها خبرة في  باألنواع االحتفاظفي بعض أنواع التأمين ، مفضلة  االكتتابالتأمين من 

توقع األخطار املنبثقة عنها واملبرر تخوفها من عدم قدرتها على تغطية تلك األخطار الضخمة 

 التي يتعرض لها املتعاملون معها  .
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لعمال ل التأهيليتضمن هذا العامل نوعية ومستوى  ـ وفاءة موظفو الشروة : 2

بشتى أصنافهم ، منهم اإلطارات والعمال البسطاء ويعني هذا العامل بالنسبة لشركات 

التأمين مدى قدرة اإلطارات املسيرة للشركة والوكالء العاملين التابعين لها على تحقيق رقم 

أعمال ، وبشكل عام يقاس تأثير هذا العامل بإنتاجية العامل الواحد ولكي تكون هذه النسبة 

حصة العامل جيدة يجب أن تساوي على األقل أعلى نسبة في السوق بنسبة لشركات أو 

التامين األخرى ، حتى تستطيع القول أن للشركة مستوى تأهيل مقبول ، حيث أنه كلما كانت 

 النسبة عالية كلما كانت هناك إنتاجية عالية .

، مين والوسطاءأن تقوم شركات التأ من املفروض التجارية: الديناميكيةـ نقص  3

...إلخ ( وبعبارة أخرى املكتوبة البصرية،، واإلشعار )السمعية بحمالت الدعاية باستمرار

 مين .أت واملزايا التي يقدمها قطاع التيجب أن يكون املؤمن له على دراية كافية بكل الضمانا

، كذلك يجب أن تربط املؤمن واملؤمن له والذي عليه أن وأهم التغيرات التي ترفقه

 .(12)يقدم خدماته في أحسن مستوى وذلك للمحافظة على أكبر عدد ممكن من الزبائن 

 خاتمة

رأينا خالل هذا الفصل كيف أّن التأمين في شكله املعاصر لم يهدف فقط إلى حماية 

األفراد من املخاطر التي يتعرضون لها من خالل رد الخسائر ودفع التعويضات فحسب ،  بل 

 االقتصاديةأصبح قطاع التأمين هدف وطني كبير، حيث أصبح للتأمين وظائف في التنمية 

 واستثماراترات األفراد واشتراكاتهم وإعادة ضخها في مشاريع وذلك عن طريق تحصيل مدخ

اقتصادية للبالد العوامل التي تؤثر على قطاع التأمين على واقع الجزائر لنثبت قوة تأثيرها 

الفعلي على القطاع التأميني في أي دولة وبالتالي نجزم في هذه املداخلة أن لشركات التأمين 

ؤسسات من مختلف األخطار التي تهدد شخصهم أو ممتلكاتهم، في حمایة األفراد وامل فعالية

 ولها فعالیة أخرى في تمویل االقتصاد، وترقیة االستثمار من خالل األموال املتجمعة لديها.

تقدیم جملة من التوصیات، نذكرها  ارتأينابناء على مجموعة االستنتاجات أعاله، 

 في النقاط التالیة:

 تیارات لتغطیة مختلف األخطار التي یحتمل أن تهدد املؤسسات .البحث عن الحلول و االخ -
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 على املؤسسات تجاریة وصناعیة سواء كانت كبيرة الحجم أو صغيرة، تعمل على تحدید -

األخطار املحتمل التعرض لها، وذلك من أجل التنبؤ و اختیار أنجع الوسائل لتغطیتها بناء 

 خرى األنشطة التي تمارسها .على إمكانیات املؤسسة من جهة، ومن جهة أ

 .إنشاء مكاتب لتدقیق و تشخیص األخطار  -

 تكوین أجهزة تعمل ضمن إدارة الخطر تشمل:  -

 مكتب األمن؛ -

وحدة إطفاء تتولى مواجهة و اكتشاف األخطار خاصة خطر الحریق، و التعامل معه  -

و اإلرشادات الواجب  مباشرة و بأقص ى فعالیة ممكنة و القضاء علیه، و وضع التعلیمات

 .إتباعها عند حدوث الخطر

 مواجهةاملستمر لصیانة وسائل اإلنتاج، و وحدة الصیانة تعمل على إجراء الفحص الدوري  -

حاالت التلف و األعطال التي تصیب تلك الوسائل، األمر الذي یؤدي إلى ضمان استمرار 

 املالي .مما ینعكس إیجابا على متانة مركزها  العملیة اإلنتاجیة،

التأمين على مستوى اإلدارات العلیا في قمة الهیكل التنظیمي جعل إدارة الخطر و  -

اجئة قد تؤدي إلى للمؤسسة، وذلك ألهمیة دورها في حمایة املؤسسة من أي خسارة مالیة مف

 .ضیاعها بالكامل

محترفين في مجال التأمين من أجل سير عملیات التأمینیة ینبغي وضع متخصصين و  -

 .قانونیة وصحیحة طریقةب

 : الهوامش
(حدباوي أسماء ،الحاجة للنهوض بقطاع التأمينات وضرورة تجاوز املعوقات ـ دراسة السوق الجزائرية ـ 1)

والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة املسيلة ،  االقتصاديةمذكرة لنيل شهادة املاجستر ، كلية العلوم 

 . 46،  ص  2012الجزائر ، 

د/ عادل عبد الحميد عز ، دور التأمين في التنمية االقتصادية ،  دار األحد )البحيري خوان ( ، بيروت ، ( 2)

 . 51،  ص .  1971لبنان ، 

 . 47( حدباوي أسماء ،مرجع سابق ذكره ، ص ، 3)

لنيل شهادة ( حياة بن علي وفضيلة كشيدة ، تأثير العوملة على قطاع التامين ـ دراسة حالة الجزائر .مذكرة 4)
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 التأمين التكافلي في الشريعة اإلسالمية...        

 ()املفاهيم، الواقع، وتطبيق              

 1سعودي، جامعة الجزائر مناد الدكتور:                                                   

 الطاهر ياكر، جامعة خميس مليانةالدكتور:                                                   

 رئيس فرقة بمخبر النظام القانوني للعقود                                                  

 والتصرفات في القانون الخاص                                              

 ملخص

التأمين التكافلي  مفهومتأصيل يتمحور موضوع الورقة البحثية حول دراسة و 

أهدافه وأسسه  على أهماإلسالمي باعتباره نظاما وكذلك باعتباره عقدا، فضال عن الوقوف 

إلى الوقوف  إضافة ،الفروق األساسية بينه وبين التأمين التقليدي كذاالعامة والخاصة، و 

و حول  واإلسالمية،التأمين التكافلي االسالمي في بعض الدول العربية  واقع وتطبيقعلى 

، األمر الذي ديال للتأمين التجاري في العالممدى إمكانية أن يكون التأمين التكافلي اإلسالمي ب

يتطلب ضرورة بذل ومضاعفة الجهود لتنمية صناعة التأمين التكافلي من خالل االستفادة 

 لهذه الصناعة كالسودان، ماليزيا واململكة 
ً
 وازدهارا

ً
من تجارب الدول التي عرفت انتشارا

فراد ومؤسسات وشركات وغير ذلك في أيلبي حاجة املجتمع من  العربية السعودية. بحيث

 ملقاصد الشريعة  مر الذياأل التنمية االقتصادية،  دعم
ً
 مع الغراء يجعله محققا

ً
متفقا

 وأهدافها.غاياتها 

التأمين  التمويل اإلسالمي، ،شركات التامين ،التأمين التكافلي الكلمات املفتاحية:

 التقليدي.
Abstract  :  

The subject of this research revolves around studying and 

establishing the concept of Islamic solidarity insurance as a system as 

well as a contract, as well as standing on its most important objectives 

and general and private foundations, as well as the basic differences 

between it and traditional insurance, in addition to standing on the 

reality and application of Islamic Takaful insurance in some Arab and 

Islamic countries And about the extent to which Islamic Takaful 

insurance can be an alternative to commercial insurance in the world, 

which requires the necessity of exerting and doubling efforts to develop 
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the Takaful insurance, by benefiting from the experiences of countries 

that have known the spread and prosperity of this  type of insurance, 

such as Sudan, Malaysia and Saudi Arabia. So that it meets the needs of 

society, including individuals, institutions, companies, and so on, in 

support of economic development, which makes it fulfilling the 

purposes of the noble Sharia, consistent with its goals and objectives. 

Key Words : Takaful insurance , Insurance company, Islamic 

finance, Traditional insurance. 

 :مقدمــة

الحمد هلل رب العاملين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: 

الكون وما إن هللا تعالى خلق اإلنسان وأكرمه وفضله على كثير من خلقه وسخر له 

وأسبغ عليه من النعم ظاهرها وباطنها التي ال تعد وال تحص ى، وأعطى له الحرية  فيه

واالختيار في التقلب فيها والتنعم بها؛ ومن عظيم النعم نعمة املال والذي هو عصب الحياة؛ 

فعت أمم وتقدمت وتطورت بكل جوانبه، وبالتهاون في حقه وضعت أمم فباستغالله وإدارته ر 

في مؤخرة القوم؛ وألن املال يتقلب باإلنسان من الضعف إلى القوة ومن القوة إلى الضعف 

كونه قوته ومصدر عيشه، ولعظم خطره وجاللته أرسل هللا رسله وأنزل كتبه ألجل حفظه 

هو أحد ضروريات الحياة التي ال بد منها حتى من جملة ما يحفظ من الضروريات األخرى، ف

تبقى بها الضروريات األخرى، الدين والنفس والعقل والنسل. ولكل ضرورة من هذه 

الضروريات وسائل ال بد منها لحفظها ونمائها وازديادها، فكان ما يحفظ به هذه الضرورة هو 

شركات التأمينية األخرى التأمين التكافلي والذي رأى علماء املسلمين منه بديال عن ال

 (1) وثائقها.التقليدية التجارية والتي ال تخلوا من الغرر والجهالة في تعامالت حاملي 

تتكبد  والتيحياة اإلنسان مليئة باألخطار التي تحيط به من جميع الجوانب، و   

العديد من اما وضع فكان لز  واالجتماعية،خسائر كبيرة تؤثر على حياة اإلنسان االقتصادية 

نظام  ولعل ،حياتهالتي تسعى لحماية االنسان من املخاطر التي تهدد  واألساليب الوسائل

صيغ هذا  وتتنوع ذات الصلة بجميع املناحي االقتصادية، األساليبلتأمين من بين أهم هذه ا

أحد أنواع  التكافليالتأمين  ويعد نوع،التي يقوم عليها كل  واملبادئالنظام بتنوع األسس 

ـــ  التأمين، ــ نظام مستمد من  وهولذلك بدأ االهتمام نحو إنشاء شركات التأمين التكافلي 
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، واالقتصاديإحدى مقومات النظام االجتماعي  ـــــــ باعتبارهاأحكام الشريعة اإلسالمية 

تحقيق وخاصة بعد عجز النظم التأمينية املعاصرة في تحقيق هذا التكافل نظرا التجاهها إلى 

 (2) مصالحها وتعظيم أرباحها، واعتبارها وسيلة للتجارة والربح وليس للتعاون والتكافل.

 التالية:يجعلنا نطرح التساؤالت  وهذا 

ما حكم التأمين  ؟ _وأسسههي مبادئه  وما التكافلي؟_ ما املقصود بالتأمين 

  التكافلي؟

 النظام؟_ ما هي اآلثار التي تنجر على إعمال هذا 

 املوالية:على ما سبق طرحه اتبعت الخطة  ولإلجابة  

  كافليماهية التأمين الت األول:املبحث 

 التكافليمفهوم التأمين  األول:املطلب 

  وصيغه التكافليمبادئ التأمين  الثاني:املطلب 

 املترتبة عنه  واآلثار التكافلي التأصيل الشرعي للتأمين الثاني:املبحث 

 التكافلي: التأصيل الشرعي للتأمين املطلب األول 

 التكافلي: اآلثار املترتبة عن التأمين املطلب الثاني

 األول املبحث 

 التكافليماهية التأمين 

التأمين اإلسالمي أو التكافلي أو التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة  إن

التعاون على تفتيت األخطار، فاألقساط املقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ 

وعلى هذا يكون العضو  (3) هللا.صفة التبرع، وهو تبرع يلزم بالقول على رأي اإلمام مالك رحمه 

ملتزما بدفع القسط بمجرد توقيعه على العقد، وبالتالي يكون األعضاء متبرعين باألقساط 

التي يدفعونها وبعوائد استثمار هذه األقساط في حدود املبالغ الالزمة لدفع التعويضات عن 

 كذلك كما يتضمن ( 4)األضرار التي تصيب أحدهم.
 
بول العضو التوقيع على وثيقة التأمين ق

 ألحكام وثيقة 
ً
للتبرع من مجموع أموال التأمين، أي األقساط وعوائدها االستثمارية وفقا

التأمين والنظام األساس ي للشركة حسب أحكام الشريعة اإلسالمية، والعضو ال يتبرع 

قق يحوال مانع أن ، باألقساط وعوائدها جملة، بل يتبرع منها بما يكفي لدفع التعويضات
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،  التأمين
ً
 مشروعا

ً
 من خالل استثمار األرصدة املجتمعة لديه استثمارا

ً
التعاوني أرباحا

 (5) األرباح.واملمنوع هو أن تكون الغاية املعاوضة واالسترباح ال مجرد تحقيق 

ـــهرها " التأمين  التكافلييعرف التأمين و  ــــــاء، أشـــــ ــ ــ ـــط االقتصادي بعدة أسمـ في الوســ

خالل ما يلي  ومن ،من أهم بدائل التأمين التقليدي ويعدو " التأمين اإلسالمي"،     ي "مناضالت

ـــــفه ــــأمين، وذلك بالوقوف عند تعريــــ واإلشارة إلى تاريخه  سنتعرف على هذا النوع من التـ

خالل  العملية منتعداد صيغه، دون أن نتجاهل تقدير هذه  وكذاالتي يقوم عليها،  واملبادئ

 (6) عنها.فة اآلثار التي تنجر معر 

  التكافليمفهوم التأمين  :األول املطلب 

ـــل باحث أن يقدم في البداية مفهــــــُعرف البحث العلمي يفرض على ك      ــ ـــ ــ وما شامال ـ

" لذلك سنتطرق في  التكافلياألمر يطبق مع مصطلح " التأمين  ونفسعن موضوع دراسته، 

 املوليين:وهذا كله في الفرعين  وتاريخه،البداية إلى التعريف بهذا املصطلح 

 التكافليالتعريف بالتأمين  األول:الفرع 

هيئة "عرفه بعضهم: باعتباره نظاما هو تعاون مجموعة من األشخاص يسمون 

يتعرضون لخطر أو أخطار معينة على سبيل التبرع على تالفي آثار األخطار التي قد  "املشتركين

يتعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار وذلك بالتزام كل منهم 

،  "عقد االشتراك"تحدده وثيقة التأمين أو  "االشتراك"أو ” القسط“بدفع مبلغ معين يسمى 

مين اإلسالمية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة وتتولى شركات التأ

املشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه األموال باعتبارها مضاربا أو مبلغا 

.
ً
 أو هما معا

ً
 معلوما باعتبارها وكيال

في  قد ورد تعريف التأمين التكافلي في قرار املجلس األوربي لإلفتاء والبحوثلو 

والبديل الشرعي لذلك هو التأمين التكافلي القائم على تكوين "دورته بدبلن بما نصه: 

محفظة تأمينية لصالح حملة وثائق التأمين، بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم، ويقتصر 

دور الشركة على اإلدارة بأجر واستثمار موجودات التأمين بأجر أو بحصة على أساس 

ل فائض من األقساط وعوائدها بعد دفع التعويضات فهو حق خالص وإذا حص ،املضاربة

؛ ألن أساس هذا التأمين هو 
ً
لحملة الوثائق وما في التأمين التكافلي من غرر يعتبر مغتفرا

 (7) التبرعات".التعاون والتبرع املنظم، والغرر يتجاوز عنه في 
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ال بد من التطرق إلى  التكافليبغية الوصول إلى املفهوم الدقيق ملصطلح التأمين و 

وصفي تعريفه باعتبارين باعتباره مفردا، وباعتباره مركبا، لكون هذا األخير عبارة عن مركب 

 كله موضح فيما يلي: وهذاضرورة تميزه على املصطلحات املشابهة له  مع

  باعتباره مفردا التكافليتعريف التأمين  :أوال

ن " " يؤمن "، و هو يدل  :التأمينتعريف أ_  التأمين في اللغة مأخوذ من الفعل " أمَّ

كما يدل على الثقة و األمانة و عدم الخيانة ، فيقال : أمن فالن  في االطمئنان و عدم الخوف،

  (8)على كذا أي وثق فيه و اطمئن إليه و جعله أمينا عليه .

" االتفاق الذي بموجبه تتحمل شركات التأمين  بأنه:أما في االصطالح فيعرف و 

مسؤولية تغطية األخطار املتفق عليها في العقد مقابل دفعات يسددها املتعاقدون مع هذه 

أقساط التأمين التي تستثـــــمرها شركـــــــــــــــــات التأمين بأعمال تجارية لتنميتـــــــــــــها  وتمثلالشركات، 

  .(9)ت اتجاه املتضررين من جهة أخرى "اإليفاء بااللتزاما وإلمكانيةمن جهة 

بـ  619قنن قد عرفه في املادة إلى القانون املدني الجزائري فنجد أن امل وبالرجوع

أن يؤدي إلى املؤمن له أو إلى املستفيد الذي اشترط التأمين  املؤمن بمقتضاهعقد يلتزم "

مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق  لصالحه مبلغا من املال أو ايرادا أو أي عوض

 ".ية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمنمقابل قسط أو أي دفعة مال وذلكالخطر املبين في العقد 

ويعرف علماء القانون التأمين عامة بأنه: )نظام تعاقدي يقوم على أساس 

هيئات منظمة تزاول املعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار املخاطر الطارئة بواسطة 

ويعرف القانون املدني السوري .عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية

واملصري التامين بأنه: )عقد بين طرفين أحدهما يسمى املؤمن والثاني املؤمن له )أو 

أو أي املستأمن( يلتزم فيه املؤمن بأن يؤدي إلى املؤمن ملصلحته مبلغا من املال أو إيرادا مرتبا 

عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية 

 (10)دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن.

، فيقال ضمن التضامن في اللغة مأخوذ من الفعل " ضمن " :تعريف التضامنب_ 

كما يعرف  ،هذا الشخصفالن شخص آخر أي تكفل به و التزم بأداء ما قد يقصر في أدائه 

أما تعريفه في االصطالح  (11)التضامن بأنه التزام القوي أو الغني معاونة الضعيف أو الفقير .

 فال يختلف عن ما هو موجود في املعاجم اللغوية .
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 باعتباره لقبا التكافليالتأمين  تعريف ثانيا:

التأمين  في: واملتمثلة التكافلياإلشارة إلى أسماء التأمين  )تجدر :تعريفه أ_

بعدة تعاريف  التكافليالتأمين اإلسالمي ...( عرف التأمين  التعاوني،التأمين  التضامني،

 يلي:متقاربة نذكر منها ما 

" اتفاق مجموعة من املشتركين فيما بينهم على دعم بعضهم البعض متعاونين _ 1

اهمة كل واحد منهم بمبلغ من خالل مس وذلكفي تحمل الخسارة الناتجة من مخاطر معينة 

حصيلة الصندوق ملساعدة  وتستخدم بتبرع،من املال في صندوق مشترك باعتباره التزاما 

 (12)واألضرار ". األعضاء ضد أنواع معينة من الخسائر

ن مجموعة من األشخاص مما يتعرضون لنوع من املخاطر على تعويض _ " تعاو 2

عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية يتم بواسطتها تعويض  أحدهمالخسارة التي قد تصيب 

فالتكافل يأت بمعنى التعاون واملعاولة واإلنفاق  (13)،املكتتبين عند وقوع الخطر املؤمن له "

  .والضمان

وقد عرفت املعايير الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة التأمين التكافلي اإلسالمي 

"اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على تالفي األضرار الناشئة عن هذه األخطار،  :بأنه

وذلك بدفع اشتراكات على أساس االلتزام بالتبرع ، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم 

الشخصية االعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، وصندوق يتم منه التعويض عن األضرار التي 

 للوائح والوثائق ، ويتولى  تلحق أحد املشتركين
ً
من جراء وقوع األخطار املؤمن منها وذلك طبقا

إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق ، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم 

 (14)بإدارة أعمال . التأمين واستثمار موجودات الصندوق".

املشتركين متعاونين في  وقد عرف التأمين التكافلي اصطالًحا بأنه: اتفاق جماعة من

درء تحمل الخسائر الناتجة من مخاطر معينة، وذلك في دعم بعضهم بعًضا؛ بدفع مبلغ من 

-املال في صندوق مشترك باعتباره التزاًما بتبرع، وتستخدم حصيلة الصندوق ملساعدتهم 

 (15)؛ ضد أنواع معينة من الخسائر أو األضرار.-كونهم أعضاء فيها

يتضح لنا أنَّ  التكافلي،من خالل ما سبق ذكره في تعريف التأمين  :خصائصهب_ 

 (16) يلي: فيماهذا األخير يشتمل على مجموعة من الخصائص تتمثل 
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األمر الذي يجعل االستغالل منفيا  عضو،له لكل  واملؤمن_ اجتماع صفة املؤمن 1

 لدافعيها.ألن األموال املوضوعة كأقساط تعود 

 بينهم._ االشتراك فيه يكون مفتوحا لجميع الراغبين دون تمييز 2

 بالتبرع.عالقة املشتركين بالصندوق عند االشتراك هي عالقة التزام _ 3

إلى توفير الخدمات التأمينية لألعضاء على أفضل  التكافلي_ يهدف نظام التأمين 4

 ممكنة.تكلفة  وبأقلصورة 

من خالل توفير الحماية  وهذا واملجتمع،يئة _ يسعى هذا النظام إلى خدمة الب5

 إليها.التأمينية ملن هم في أمس الحاجة 

_ تتولى شركة متخصصة إدارة موجودات هيئة املشتركين وفق ضوابط الشريعة 6

 اإلسالمية.

: انطالقا من تعريف التأمين التكافلي يتبين لنا أن عناصر هذا النظام عناصرهج_ 

 هي:

 عنه.شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في دفع الخطر  املستأمن: وهو_ 1

 واستالمالجهة التي تقوم بإبرام عقد التأمين مع املستأمن  وهي التأمين:_ شركة 2

 التأمين.بدفع التعويض له نيابة عن حساب  وااللتزامالقسط 

 حدوثه.الحادث االحتمالي الذي يتوقع املستأمن  وهو منه:_ الخطر املؤمن 3

املبلغ الذي يدفعه للشركة مقابل  وهومحل التزام املستأمن  وهو مين:التأ_ قسط 4

 حدوثه.التزام الشركة بتعويضه عن التكاليف املالية للخطر في حالة 

الحد األقص ى  وهومحل التزام شركة التأمين  التعويض(: )حجم_ مبلغ التأمين 5

 حدوثه.الشركة بغض النظر عن حجم الخسائر الفعلية للخطر في حالة  ملسؤولية

 (17) تبرعا.هو تقيد قصد املشترك في التعاوني بأن يكون  الزائد:_ 6

  التكافليالتأمين  وتطور ظهور  الثاني:الفرع 

مورس نظام التكافل والتضامن بين األفراد منذ القدم في املجتمعات في شكل        

فقد ظهر في اآلونة  وماليكنظام اجتماعي اقتصادي لكن  واجتماعي،           نظام إنساني 

 الفرق تطور هذا النظام أوال، ثم  إلىال بد من اإلشارة  وبالتالي التجاري،األخيرة كبديل للتأمين 

 فيما يلي: والتجاري  التكافليبين التأمين 
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  .التكافلينظام التأمين  وتطور ظهور  :أوال

 يلي:مرتبط بعدة أحداث تتمثل فيما  التكافلينظام التأمين  وتطور إن ظهور    

انطالقا من قرار  التجاري، وهذالنظام التأمين  مرة كبديلأ_ ظهر هذا النظام أوال 

من خالله تم  والذي ، 1964الفقهي اإلسالمي بدمشق سنة  اجتماع املجمعالذي صدر بعد 

 تحريم التأمين التجاري. 

ب_ قيام العلماء املسلمين بجمهورية مصر العربية بمناقشة صيغ التأمين 

 .1972 ومؤتمر 1965من خالل مؤتمر  باإلجماع،وقرروا اجازتها  التكافلي،

 والتي السعودية،ج_ عرض هذا النظام على هيئة كبار العلماء باململكة العربية 

 .1977وهذا في سنة  ي،التكافلالتأمين  واباحةأفتت بتحريم التأمين التجاري 

 تضامني فيأول شركة تأمين  بتأسيس 1979قيام بنك فيصل اإلسالمي سنة  د_

نفس العام قام بنك دبي  وفيالسودان تحت تسمية " شركة التأمين اإلسالمية السودانية "، 

 اإلمارات. أخرى دولةبإنشاء شركة 

تأسيس  ماليزيا، وتمفي حيز التنفيذ  التكافليدخل قانون التأمين  1984في سنة  ه_

 لها.أول شركة 

تعد أول شركة  والتي ، 1985انشاء الشركة الوطنية للتأمين التعاوني سنة  و_

 السعودية.تأمين إسالمي في اململكة العربية 

راجع الرتفاع  نوعية، وهذاعرف نظام التأمين التكافلي طفرة  2004س_ في سنة 

مما جعل العديد من الدول تلجأ إلى إنشاء  ،واألقص ىأسعار النفط في الشرق األوسط 

 التكافلي.العديد من شركات التأمين 

شركة  173بحيث بلغ عددها  التكافليتوالت عملية تأسيس شركات التأمين ح_ 

 (18) .2012سنة شركة حسب احصائيات  195عددها  وبلغ ،2009سنة 

 .التجاري الفروقات الجوهرية بين التأمين التكافلي والتأمين ثانيا: 

إمعانا في إتقان التصور العملي لحقيقة نظام التأمين التكافلي اإلسالمي؛ واتساقا 

مع أهداف موضوع الورقة ومقاصدها؛ فالبد لنا من الكشف عن أبرز الفروقات الجوهرية 

بين نظامي التأمين التكافلي في مقابل التأمين التجاري )التقليدي(، إذ املقارنات تكشف عن 
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ويكمن الفرق بين  .ظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز األشياءيعاني، فالضد حقائق امل

 (19)التأمين التكافلي والتأمين التجاري من عدة أوجه تتلخص فيما يلي:

: في التأمين التجاري هناك انفصال في العالقة بين شركة أ_ من حيث األطراف

الواحد يجمع صفتي املؤمن التـأمين واملؤمن لهم، على عكس التأمين التكافلي فالعضو 

 واملؤمن له.

: تتحمل الشركة املسؤولية وحدها في مواجهة املؤمن له ب _ من حيث التنظيم

وتعد األقساط ملكا لها في التأمين التجاري، في حين تعد الشركة في التأمين التكافلي وكيال 

 عن املؤمن لهم وبالتالي ال تملك األقساط.

تأمين التجاري ضمن مسمى " عقود املعاوضات "، : يدخل الج_ من حيث العقود

في حين التأمين التكافلي يدخل ضمن عدة أنواع من العقود تتمثل في " عقود التبرع، عقود 

 املضاربة، عقود الوكالة ".

: شركات التأمين التجاري هدفها ربحي، فإذا كانت قيمة د_ من حيث الهدف

األقساط أكبر من قيمة التعويضات واملصاريف فهي تحتفظ بالفارق. في حين شركات 

 التأمين التكافلي هدفها هو تحقيق التعاون بين املشتركين.

: تستفيد الشركة وحدها من قيمة الربح في التأمين التجاري، ه _ من حيث الربح

الربح في التأمين التكافلي بالفائض التأمين وهو الفرق بين قيمة األقساط وعوائدها  ويسمى

 والتعويضات، ويقسم هذا األخير على املشتركين.

: شركة التأمين التجاري تمتلك حسابا واحدا وهو املسئول و_ من حيث الحسابات

خاص بهيئة املشتركين عن التزاماتها، وأما شركة التأمين التكافلي فتملك حسابين، االول 

 والثاني خاص بأموال املساهمين.

: شركات التأمين التجاري ال س_ من حيث االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية

تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية في اتمام عقودها واستثماراتها، أما شركات التأمين التكافلي 

 ها، وتخضع لهيئة شرعية.فهي تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية في إمضاء عقود

ولتفعيل وتأكيد هذا الفرق وتكريسه من الناحية العملية فقد استحدثت 

هيئة )املؤسسات اإلسالمية ضمن هياكل العمل التنظيمية تشكيل فريق شرعي باسم: 

بحيث يضم مجموعة من فقهاء الشريعة املتخصصين في فقه  (الفتوى والرقابة الشرعية
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وموا بدور الترشيد والتوجيه لعمليات الشركة التكافلية في مجاالت املعامالت املالية ليق

التأمين واالستثمار معا، كما يناط بهم ممارسة الرقابة الشرعية للتحقق من مدى جودة 

وسالمة التزام شركة التأمين التكافلي بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في أعمالها وعملياتها 

 (20)كافة.

 وصيغه التكافليمبادئ التأمين  الثاني:املطلب 

التي يستمدها من أحكام  واألسس،يقوم التأمين على مجموعة من املبادئ    

 أعمالها،باختالف طرق تنفيذ كما له العديد من الصيغ التي تختلف  اإلسالمية.الشريعة 

 يلي:موضح فيما  وهذا

  التكافليمين أمبادئ الت األول:الفرع 

هو مبدأ التكافل  التكافلينظام التأمين قوم عليه املبدأ األساس ي الذي ي إن   

باإلضافة إلى هذا ال بد من تحقق بعض الشروط لكي يكون هذا النظام االجتماعي،  والتعاون 

 (21)في: وتتمثل اإلسالمية،الشروط مستمدة من أحكام الشريعة  وهذه جائزا،

 .)الفوائد(أ_ تجنب التعامل بالربا 

 والغرر.ب_ تفادي الجهالة 

 وامليسر.ج_ تفادي املجازفة 

األنشطة  وكلتعتمد على املجازفة  والتيد_ تفادي االستثمارات املحرمة شرعا 

 التبغ.الكحولية أو  واملشروباتاملتعلقة بالخمور 

وبالرغم من قدم ظهور التأمين اإلسالمي في العالم وانتشاره في دول الخليج وبعض 

اإلسالمية، إال أنه لم يظهر إال حديثا في الجزائر نتيجة لتفرع إحدى الشركات الدول 

الخليجية "إياك" السعودية الرائدة في مجال التأمين التعاوني التي تمثلها حاليا شركة سالمة 

حيث امتصت بذلك مؤسسة  2006للتأمينات الجزائر، هذه األخيرة أنشأت مؤخرا سنة 

م، وهي الوحيدة من بين جميع شركات التأمين في  2000ئت سنة البركة واألمان التي أنش

 (22)السوق الجزائرية التي تتعامل في مجال التأمين التكافلي إلى جانب التأمين التقليدي.

 .وإسالميشركة تأمين تعاوني وتكافلي  (100)عدد شركات التأمين التكافلي تجاوز 

/ ماليزيا / ودول أوروبية /  )آسياي دول والباقي ف العربي،شركة في العالم  65 منها: -

 الالتينية(.ودول في أمريكا وأمريكا 
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وعلى الرغم من توالي حمالت التشكيك واإلرجاف التي احتفت بتطبيقات االقتصاد 

اإلسالمي ـ منذ نشأتها ـ عموما وبالتأمين التكافلي خصوصا إال أن هذه التطبيقات اإلسالمية 

مساحة الخيرية وااللتزام في األمة اإلسالمية املرحومة، إذ إن الحس املباركة أثبتت اتساع 

اإلسالمي لدى الشعوب اإلسالمية كان له أبلغ األثر في دعم وإنجاح مسيرة مؤسسات 

 (23)االقتصاد اإلسالمي بصفة عامة والتأمين التكافلي بصفة خاصة.

 :والتأمين اإلسالمي أو التكافلي أو التعاوني نوعان

تأمين على األشياء من املخاطر واألضرار، كالتأمين ضد حوادث السيارات : أولهما

: تأمين على األشخاص، وُيقصد به التأمين ضد ثانيهماوضد السرقة والحريق وغيرها. و 

األخطار التي تصيب الفرد أو الشخص أو تهدد حياته أو تهدد أمن أسرته أو عائلته، ومحل 

، ويهدف إلى عقد التأمين فيه هو الشخص أو العا
ً
ئلة، وهو من العقود طويلة األجل غالبا

مساعدة املشترك على الحصول على عائٍد كبيٍر في املستقبل، ويدخل في هذا النوع التأمينات 

 .االجتماعية والتأمين التكافلي العائلي

 عليها لصالح العاملين داخل 
ُ
 وتشرف

ً
والتأمينات االجتماعية تفرضها الدولة غالبا

أخطار معينة: كاملوت، والهرم، والعجز عن العمل التي يتعرض لها العاملون،  الدولة ضد

وليس هذا محل بحثه، وأما التأمين التكافلي العائلي فيقصد به تأمين الفرد أو العائلة من 

األخطار التي تهدد حياته في جميع ما يتعلق بشئون حياته أو سالمة جسمه أو صحته أو 

التأمين ال يقوم على التعويض عن الضرر الفعلي كما هو الحال شيخوخته، وهذا النوع من 

في التأمين على األشياء ألنه يغطي األضرار املعنوية املتوقعة وهي غير محددٍة ويحدث بعضها 

 24في املستقبل.

 التكافليصيغ التأمين  الثاني:الفرع 

الخاصة باملعامالت التي  والصور مجموعة النماذج  التكافلييقصد بصيغ التأمين   

 يلي:بين هذه الصيغ ما  ومن التكافلي،تقوم بها شركات التأمين 

أو مبدأ  الفقهية،وعقد الهبة محل اتفاق بين املذاهب  :املنظمةالتبرع أو الهبة أ_ 

 املالكي.التبرع عن طريق )التزام التبرع املقرر في املذهب 

 :املواليةموضح في الوثيقة  وهو :الوقفنموذج ب_ 
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ج_ نموذج الوكالة بأجر معلوم: ويجب أن يحدد مبلغ الوكالة سلفا في بداية كل سنة مالية، 

(25) املؤمن.ويدفع على شكل نسبة مئوية من اشتراكات املؤمن لهم لصالح 

 
يقدم املال  اثنين، أحدهمااملضاربة هي اتفاقية استثمار أموال بين  الضاربة:نموذج د_

 (26) محددة.يتم اقتسامه بين االثنين بنسبة  والربح املضارب،واآلخر يقدم الجهد وهو 

 املوالية تبين هذه العملية: والوثيقة
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هذا النموذج تستحق شركة التأمين نسبة معينة من االشتراكات  : فيالنموذج املختلطه_

)باألجر املعلوم( مقابل إدارتها ألعمال التأمين، مضافا إليها نسبة من عوائد االستثمار 

 (27) مضاربة.واالشتراكات بصفتها 

 

 
 الثانياملبحث 

 املترتبة عنه واآلثار التكافليلتأمين لالتأصيل الشرعي 

 اختصاصيا جديدا 
ً
وممارسة مستحدثة في املعامالت يعتبر التأمين التكافلي مجاال

العمل  يطرأ على طبيعة االقتصادية املعاصرة، حيث يتأثر بالتغيير والتجديد الذي

 ،تجديد يطرأغيير أو تفقهية لكل  االقتصادي مما يتطلب البحث عن تأصيل ومعالجة



 مناد سعودي /  الدكتور: الطاهر ياكرالدكتور:  التأمين التكافلي في الشريعة اإلسالمية... 
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  53

نص عليها  لى املبادئ التيع من التأمينويستند الفقهاء املعاصرون في الحكم على هذا النوع 

املشرع فيما يتعلق بفقه املعامالت، والتي على ضوئها يتوصل الفقهاء للتكييف الشرعي 

للقضية املستحدثة، وهذا يدلل على قوة وسعة الدين اإلسالمي خاصة فيما يتعلق بفقه 

 (28)املعامالت. 

مع ذكر اآلثار  التأمين،من خالل هذا املبحث سنفصل في حكم هذا النوع من    

 النظام.املترتبة عن العمل بهذا 

  التكافليالتأصيل الشرعي لنظام التأمين  األول:املطلب 

يكون بالوقوف عند حكم هذه الظاهرة  التكافليالتأصيل الشرعي لنظام التأمين    

 ذلك.األدلة الدالة على  وذكر االقتصادية،

 حكم التأمين التكافلي  األول:الفرع 

ه وضع  التكافليعلى إباحة التأمين أجمع جمهور العلماء املعاصرون    
ّ
وعلى أن

 والتي الفقهية،وفقا ملا جاء في قرارات املجامع  وهذا التقليدي،كبديل لنظام التأمين التجاري 

 يلي:سنذكر منها ما 

 من منظمة املؤتمر اإلسالمي اإلسالمي املنبثققرار املجمع الفقهي  أوال:

"، املنبثق من منظمة املؤتمر  9املجمع الفقهي اإلسالمي رقم "  القرار: القرارأ_رقم 

 م. 1985ه / ديسمبر  1406في دورته الثانية بجدة في ربيع الثاني سنة اإلسالمي 

 يلي:نص هذا القرار على ما  القرار:ب_ مضمون 

_ أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين 1

 شرعا.فهو حرام  ولذا للعقد،التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد 

_ أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمين التعاوني 2

لنسبة إلعادة التأمين القائم على أساس الحال با وكذلك والتعاون،القائم على أساس التبرع 

 التعاوني.التأمين 

 وكذلك_ دعوة الدول اإلسالمية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني 3

 ومخالفةحتى يتحرر االقتصاد االسالمي من االستغالل  التأمين،مؤسسات تعاونية إلعادة 

 (29) أعلم. وهللاالنظام الذي يرضاه هللا لهذه األمة 
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  قرار املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي ثانيا:

" في  5المي لرابطة العالم اإلسالمي رقم " املجمع الفقهي اإلس القرار: قرارأ_ رقم 

 األولى.دورته 

 يلي:هذا القرار ما  القرار: تضمنب _ مضمون 

قرر مجلس املجمع باإلجماع املوافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في اململكة 

من جواز التأمين التعاوني بدال عن  ه، 1397" املنعقد في سنة  51العربية السعودية رقم     " 

 (30) آنفا.عنه  واملنوهالتأمين التجاري املحرم 

 أدلة مشروعية التأمين التكافلي  الثاني:الفرع 

ويستند التكافل من خالل التأمين إلى قواعد شرعية معتبرة، منها: جلب املصالح 

ودرء املفاسد والضرر يدفع بقدر اإلمكان، والضرر يزال، وما ورد من نصوص في الحث على 

مثل الزكاة والنفقات وتحمل  التكافل،وقد جاءت الشريعة بأحكام كثيرة تحقق ، .التعاون 

 العاقلة للديات ...الخ

أدلة مشروعية التأمين التكافلي مستمدة في األساس من جميع األدلة الشرعية و   

باإلضافة إلى مجموعة من األدلة التي ساقها  والتضامن، والتآزر التي تحث على التعاون 

 (31) اإلسالمي.مجمع الفقه اإلسالمي لرابطة العالم 

 :التعاون األدلة الشرعية التي تحث على  أوال:

  :الكريمالقرآن  من_ أ

إن التأمين التكافلي له ثالثة أصول أحدها: ما عرف من تشوف الشارع الحكيم 

وال تعاونوا على اإلثم  على البر والتقوى  ﴿وتعاونواللتعاون والتضامن قال تعالى 

 (32).والعدوان﴾
 
 إخوة

ما املؤمنون  ﴿واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء  (33)﴾.﴿إنَّ

 (35)﴾.﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو(34)﴾.بعض

 :الشريفةمن السنة النبوية _ ب

 املجتمع،بين أفراد  والتآزر توجد العديد من األحاديث الدالة على ضرورة التعاون   

 بينها ما يلي: ومن

ـــ  ـــ إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم باملدينة “حديث األشعريين ـ

جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا 
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" املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  -صلى هللا عليه وسلم–كما حث الرسول ( 36)منهم.

 (37)البعض "

ـــــ  "من كان قال: -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي  -رض ى هللا عنه-وعن أبي سعيد ـ

معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد 

له، فذكر. من أصناف املال ما ذكر حتى رأينا أن الحق ألحد منا في فضل من كان له فضل 

 (38)زاد.

ساق املجمع  اإلسالمي:األدلة التي ساقها مجمع الفقه اإلسالمي لرابطة العالم  ثانيا:

 (39)في: واملتمثلةدفعته إلباحة التأمين التعاوني  األدلة التيالفقهي مجموعة من 

_ التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت 1

 الكوارث.املسؤولية عند نزول  في تحمل واالشتراكاألخطار 

 بنوعيه.مين التعاوني من الربا أ_ خلو الت2

_إنه ال يضر جهل املساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع 3

 غرر. والم متبرعون فال مخاطر ألنه

_ قيام جماعة من املساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما يجمع من األقساط 4

 التعاون.لذي من أجله أنش ئ هذا لغرض التحقيق ا

نبه العلماء كالعيني في عمدة القاري على أن هذا ليس من الهبة وإنما هو من  وقد

اإلباحة. كما نبه بعضهم كالباجي على أنه اعتبارا بهذا األصل يجوز لإلمام أن يفعل ذلك. 

 بقيوذكر ابن بطال أن للسلطان أن يأمر الناس باملواساة ويجبرهم على ذلك، ويشركهم فيما 

 .رماقهم وإبقاء لنفوسهممن أزوادهم أحياء أل 

وعلى هذا فإنه يمكننا القول بأن وجود الهيئات املعاصرة للفتوى والرقابة الشرعية 

قد بات من أركان املؤسسة املالية اإلسالمية ، إذ إن وجود هذه الهيئات لتمارس دورها في 

طابقة أعمال الرقابة واإلفتاء الشرعيين ليمثل الضمانة الشرعية الوقائية للتأكد من مدى م

املؤسسة املالية ألحكام الشريعة اإلسالمية قبل وأثناء وبعد تنفيذ املنتج أو املعاملة ، 

وليحصل االطمئنان والثقة ـ ولو بغلبة الظن ـ بموافقة هذه املعامالت املالية ملرضات هللا 

الية تقوم تعالى في الدنيا واآلخرة ، وذلك بواسطة جهة شرعية متخصصة في فقه املعامالت امل
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وذلك عمال بقول هللا  (40)، (حفظ أعمال املؤسسة املالية عن املخالفات الشرعية )بمهمة 

 (41).﴾فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ﴿تعالى : 

 :يليوبهذا تتلخص األهمية الشرعية لركيزة الهيئات الشرعية فيما      

وذلك بتحقيق  وعذابه،وسيلة لتحصيل مرضات هللا ورحمته واتقاء نقمته  إنها ـ1

 .الشرعيةحفظ أعمال املؤسسات املالية عن املخالفات 

لتواصل تحقيق  والفساد؛صون التجربة املالية اإلسالمية عن االنحراف  .2

 .الوضعيةنجاحاتها كبديل شرعي عن النظم املالية 

ل إحدى تطبيقات فريضة األمر باملعروف والنهي .إن وجود الهيئات الشرعية يمث3

 بمقتضاها،عن املنكر باعتبارها فريضة شرعية يتعين على املكلفين لزومها واألخذ بها والعمل 

 (42)املحظور.كما أنها تحقق معنى التعاون على البر والتقوى في لزوم املأمور وترك 

 التكافلياآلثار املترتبة عن التأمين  الثاني:املطلب 

وسلبيات هذا النظام بغية العمل على  إيجابياتسنتعرف في هذا املطلب على   

من مقومات  وجعلهتقوية جانب االيجابيات وتدارك السلبيات من أجل إنماء هذا النظام 

 اإلسالمي.النظام االقتصادي 

 االيجابيات  األول:الفرع 

تمكنه من إصدار  إن من بين النجاحات التي حققها االقتصاد اإلسالمي املعاصر

معيارين دوليين بشأن صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي، حيث صدر ابتداء املعيار املحاسبي 

( والخاص بالتأمين التكافلي، ثم تبعه بعد ذلك إصدار املعيار 12اإلسالمي الدولي رقم )

الكبير هيئة وقد تولى زمام هذا اإلنجاز  (،26الشرعي الدولي الخاص بالتأمين اإلسالمي رقم )

 .البحريناملحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واملجلس الشرعي بمملكة 

عن تفاصيل مهمة في  (26)ورقم  (12)وقد تحدث املعياران الدوليان رقم 

رت بتقديم ضاف شرح طبيعة نظام التأمين  الصناعة، ومما ورد في  التكافلي،حيث ُصّدِّ

مبررات عديدة تقض ي بضرورة وضع  )وثمة يلي:ما  (12)دولي رقم مقدمة املعيار املحاسبي ال

فمن ذلك االتجاه امللحوظ لدى املستثمرين في  التكافلية،معيار خاص لصناعة التأمين 

العالم اإلسالمي نحو التخلص من صيغ التأمين الغربية واستخدام صيغ التأمين اإلسالمية 

 الغربي.الذي بنى عليه التأمين التقليدي  )الغرر(املبينة على التكافل والخالية من االحتمال 
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واالنتشار وذلك الزدياد حاجة املجتمعات لذلك أخذت شركات التأمين اإلسالمية في التطور 

 (43) اإلسالمي.اإلسالمية لوظيفة التأمين 

التأمين باعتباره فكرة ونظاما يقوم على التعاون والتضامن، وذلك يجعله محققا و 

 مع غاياتها 
ً
غير أن الشريعة إذ جعلت التعاون غاية  وأهدافها،ملقاصد الشريعة متفقا

يتحقق بها هذا التعاون والتضامن ولم تترك ذلك لهوى  مطلوبة فقد بينت الطرق التي

ومن ثم يخطئ من يستدل بمشروعية الغاية والهدف على جواز الوصول إلى هذه  الناس،

فالشريعة اإلسالمية عندما بينت الغايات واملقاصد  طريق،الغاية أو تحقيق ذلك الهدف بأي 

في  التكافليتتمثل ايجابيات التأمين و  (44) حددت الوسائل املشروعة لهذه الغايات واملقاصد.

 التالية:النقاط 

 وهذه التأمين،مما يؤدي تدفق السيولة على شركات  األموال،أ_ تكوين رؤوس 

 واالزمات.في الكوارث  والدولةاألموال مفيدة للمجتمع 

بتعويض شركات التأمين أصحاب املصانع  وذلكب_ املحافظة على عناصر اإلنتاج 

 االولى.جراء الكوارث التي تحدث لهم بحيث تعيده إلى حالته 

تعتمد بعض الدول حال التضخم  االقتصادي، اذج_ التحكم في التوازن 

 الناس.االقتصادي إلى التوسيع في التأمينات االجبارية لتعم أكبر عدد ممكن من 

 ئتمان.اال  وزيادةد_ انتفاء األخطار 

 مصانعهمفأصحاب املصانع يطمئنون على سير  والطمأنينة،ه_ بث األمن 

 وسلعهم.األموال يطمئنون على أموالهم  وأصحاب

ما يجعل من هذا النظام أكثر  وهذا اإلسالمية،الشريعة  وأحكامو _ تطبيق تعاليم 

 (45) وأمانا.انضباطا 

 السلبيات  الثاني:الفرع 

ال يمنع من وجود  االيجابيات،على العديد من  التكافليإنَّ احتواء نظام التأمين   

 في: واملتمثلةالعديد من السلبيات التي تتخلل هذا النظام 

أ_ غياب الرقابة التشريعية على شركات التأمين التكافلي في أغلب الدول مما يؤدي 

 إلى عدم انضباطها.
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ألن بعض الدول  التأمينية،ب_ عجز بعض املشاريع عن القيام بسبب التكلفة 

 صاحبه.ترفض أي مشروع لم يؤمنه 

 التأمين،ج _ دفع أقساط التأمين قد يكون حائال دون حصول بعض الفقراء على 

  الفقراء.مما يجعله مخصصا لألغنياء دون 

نت تقوم على التناصر د_ حلول هذا النظام محل الروابط االجتماعية التي كا

 املحتاجين. واغاثة والتعاون 

الناس بالتأمين على كل ش يء تقريبا يعد من باب استنزاف أموالهم الذين  إلزامه _

 (46) إليها.هم في حاجة 

 :الخاتمة

إن األساس الديني الذي تنطلق منه صناعة التأمين التكافلي يفرض عليها أن تلتزم 

باالعتبارات األخالقية التي قررتها شريعتنا اإلسالمية الغراء ، وإذا كانت صناعة التأمين 

التجاري ) التقليدي ( تنحو منحى التجهيل والتسويف والتغرير وأكل املال بالباطل للعمالء 

لشرعي واألدبي على شركات التأمين التكافلي أن تتبرأ من هذه السلوكيات فإن الواجب ا

املنافية لألخالق اإلسالمية، بحيث يجب على الشركة التكافلية أن تعتني بتحقيق مبدأ ) 

الشفافية واإلفصاح ( ما أمكن ، فتفصح للعميل عن كل ما قد يفض ي إلى تجهيله أو التغرير 

لقيمة االستراتيجية لصناعة التكافل والتي تباين فيها صناعة به أو خداعه ، وبذلك تحقق ا

 (47)التأمين التجاري ) التقليدي ( .

وقد قامت في العديد من الدول العربية واإلسالمية بالفعل مؤسسات اقتصادية 

إسالمية للتأمين التكافلي والتعامل به، من ذلك شركات التأمين في الكويت والسعودية 

سنوات وبدأت نشاطها، واتجه الكثيرون من  5سيا التي قامت منذ حوالي وماليزيا وإندوني

املسلمين إلى التعامل معها، والتأمين لديها، سواء على سياراتهم أو أموالهم األخرى، ولم يمض 

زمن كاف بعد لتبين مدى نجاحها أو إخفاقها في عملها، ولكن األيام القادمة ال بد أن تكشف 

البدائل الشرعية املتاحة التي طبقتها بعض الشركات اإلسالمية للتأمين مثل  .عن ذلك

الشركة اإلسالمية العربية للتأمين بدبي )اياك( وشركة التأمين اإلسالمية املحدودة في 

 بتطبيق نظم املضاربة اإلسالمية للتكافل  وغيرها،السعودية 
ً
حيث بدأت هذه الشركات فعال

شملت استخدام مصطلح "التأمين التكافلي"، ألنه  خدمات التأميناالجتماعي وهي البديل ل
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األصدق في التعبير عن "التأمين اإلسالمي"، ألنه نابع من شريعتنا وهويتنا اإلسالمية.. كما أن 

تطبيقاته مستمدة من عاداتنا وتقاليدنا وأخالقنا، ومجاالت تطبيقه أعم وأشمل من أي 

 تأمين في عصرنا الحديث.

 :إلى النتائج التاليةما سبق ذكره في هذه املباحث السابقة نتوصل  من خاللو 

يستمد جميع احكامه من الشريعة  عالمي التأمين التكافلي هو نظام اقتصاديأن _ 

 لذلك يعرف أيضا بالتأمين اإلسالمي. اإلسالمية،

 الشرعية لآلمة عن طريق التأمين التكافلي. الح_ تحقيق املص

ويوجد  التجاري،التأمين التكافلي اإلسالمي عن التأمين التقليدي أو  _يختلف

 وعمق االختالف بينهما. منهما،بما يعكس حقيقة كل  بينهما،أوجه الفروق  العديد من

 التقليدي.للتأمين التجاري  وبديل_ التأمين التكافلي أحدث كحل 

رضون لنوع من _ التأمين التكافلي هو " عاون مجموعة من األشخاص مما يتع

عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية يتم  أحدهم،املخاطر على تعويض الخسارة التي قد تصيب 

 بواسطتها تعويض املكتتبين عند وقوع الخطر املؤمن له " .

 الفقهية،انطالقا من قرارات املجامع  التأمين،ماء هذا النوع من _ أجاز جمهور العل

باإلضافة إلى احتوائه على مبادئ املعامالت املالية  أصالة، لوالتكافلقيامه على مبدأ التعاون 

 اإلسالمية.

_ يشتمل التأمين التكافلي على العديد من االيجابيات التي أدت إلى انتشار العديد  

هذا  تعتري هذا ال يمنع من ضرورة تدراك السلبيات التي  ولكن التعاوني،من شركات التأمين 

 تواجهه.تعد من قبيل التحديات التي  والتيالنظام 

ــــ   واعتمادها.نشر الوعي بالتأمين التكافلي واإلشراف على مواده التدريبية ـــــ

 وختام دراستنا لهذا املوضوع نقترح النقاط االتية:

 إنشاء معهد متخصص في دراسات وأبحاث وبرامج التدريب في التكافل اإلسالمي العمل على 

 . بمفهومه الواسع

  رصد ومتابعة مستجدات الصناعة ودراسة مشكالتها بهدف تقييمها وتقديم الحلول

 . املناسبة لها
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  تقديم الدعم النوعي لجهود إصدار قوانين وتشريعات جديدة خاصة لصناعة التأمين

 . التكافلي اإلسالمي

  التكافلي ، من اإلعداد واإلصدار للمصادر العلمية املوثقة في نقل املعرفة املتعلقة بالتأمين

 النواحي الشرعية والفنية .
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 امللخص:

يتناول هذه الورقة البحثية بالدراسة والتحليل لواقع التأمين التكافلي اإلسالمي 

من تحديد مفهومه وكذا طبيعته  انطالقابديال عن التأمين التجاري التقليدي  باعتباره

القانونية وأهدافه واألسس التي يقوم عليها، فضال عن تشخيص العقبات التي تحول دون 

 .والتجارية االقتصاديةفي املعامالت  الستقرارهالحلول املناسبة  باقتراح وانتهاءتوسعه 

األخطار  الصندوق املشترك، ،التأمين التجاري ين التكافلي، الكلمات املفتاحية: التأم

 ، التأمين االسالمي.املتشابهة
Summary : 

This research paper deals with the study and analysis of the reality 

of Islamic takaful insurance as an alternative to traditional commercial 

insurance starting from defining its concept as well as its legal nature 

and its goals and the foundations on which it is based, as well as 

diagnosing obstacles that prevent its expansion and ending with 

proposing appropriate solutions for its stability in economic and 

commercial transactions.  

Key words: Takaful insurance, Commercial insurance, Common 

fund, Similar risks, Islamic insurance. 

 مقدمة: 

يشهد االقتصاد العالمي نموا متسارعا في عديد القطاعات الحيوية وخاصة قطاع 

ذات الربحية العالية، وتعتبر  األنشطة% من مجمل 60الخدمات الذي أصبح  بدوره يشكل 

خدمات التأمين إحدى أبرز مجاالت االستثمار لدى الشركات العاملية تماشيا مع حجم 
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املتغيرات االقتصادية والتجارية التي تفرز بدون شك مخاطر حقيقية على كل املتدخلين في 

 شركات أو رجال أعمال أو أفراد. االبيئة االقتصادية سواء كانو 

نطل  فر  التأمين كقطاع حيوي نفسه في عع  الثقة لدى املتعاملين ومن هذا امل

االقتصاديين واألفراد على حد سواء من حي  قدرته على حماية املمتلكات والثروات، كما 

يعمل على استمرارية املنشآت االقتصادية وممارسة أنشطتها واملحافظة على رؤوس أموالها، 

أمين لتغطي جميع القطاعات الحيوية على الصعيد عمليات الت فالواقع   يبين امتداد

، وهو ما أدركه االقتصادي والتجاري واالجتماعي كالصناعة والزراعة والنقل والسياحة

صانع القرار االقتصادي في الجزائر مؤخرا حي  تم وألول مرة تبني هذا النظام من خالل 

 .2020قانون املالية لسنة 

لنشاط التأمين خاصة التجاري منه فإنه أثار  الخاصة األهميةلكن وبالرغم من 

الكثير من الجدل الفقهي لدى أهل االختصاص في الفقه واالقتصاد اإلسالميين من جانب 

شرعيته، حي  ال تقر الشرعية اإلسالمية كل املعامالت التي تتنافى مع مقاصدها كعقود 

أشكال املعامالت التي  الغرر املشتملة على الغرر الفاحش وجميع أنواع القمار ومختلف

 تنطوي على الربا.

وأمام هذا املوقف الثابت كان البد من البح  عن بديل شرعي يلبي حاجة الفرد 

املسلم ويحق  مطالبه املتوافقة مع ما ينص عليه الشارع الحكيم، فلم يكن من خيار آخر 

يد يتواف  مع سوى تطوير التعامل بالتأمين التعاوني اإلسالمي، والوصول التي تصور جد

األسس واملبادئ الثابتة في الشريعة اإلسالمية الغراء ويسمح بتأسيس شركات تأمين إسالمية 

 يكون التأمين التكافلي هو منطلقها والشريعة أساس معاملتها.

وقد بدأ االهتمام على الصعيد العملي مؤخرا بإنشاء مؤسسات التأمين التكافلي 

نجد أحكامه في التشريعات الوضعية سواء في القواعد كبديل عن التأمين التجاري الذي 

العامة ومنها القانون املدني أو في النصوص الخاصة التي تهتم بالتأمين االجتماعي أو 

االقتصادي، وال شك أن هذا النوع من التأمين لم يحق  فكرة التكافل االجتماعي، وبحكم 

لتجارب التي انتهجتها عديد الدول أن التأمين اإلسالمي بدأ يفر  نفسه على االقل في ا

اإلسالمية من كونه أحد مقومات النظام االقتصادي واالجتماعي مما يفتح املجال واسعا 

 لدراسة مفهومه ومقوماته األساسية.
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لعل بروز هذا النوع من التأمين كبديل للتأمين التجاري التقليدي في عديد  و

هو مفهوم  ثية إلى طرح إشكالية مقتضاها مااملجتمعات اإلسالمية يدفع بهذه الورقة البح

التي يعتمد عليها؟ عالوة على ذلك بح   األسسهي  التأمين التكافلي وما طبيعته القانونية وما

طبيعة التحديات التي تواجهه ليستقر كنظام جديد ليتفاعل مع املتغيرات االقتصادية 

 واالجتماعية الحديثة.

 ألول املبحث ا

 التأمين التكافلي اإلسالمي وطبيعته القانونية مفهوم

انبثقت فكرة التأمين التكافلي الذي يجد مصدره في أحكام الشريعة اإلسالمية من 

التأمين التعاوني بمفهومه التقليدي، غير أن املالحظ بخصوص نطاقه أنه ال يقتصر على 

قتصادية واالجتماعية، أصحاب مهنة أو نشاط معين بل يمتد لكل املتدخلين في الحياة اال

، األعمالحي  يلبي الحاجيات املختلفة للمجتمع من أفراد ومؤسسات وشركات وحتى حياة 

 كما أنه ينسجم في قواعده وأسسه مع مبادئ الشريعة اإلسالمية الكلية.

 املطلب األول: مفهوم التأمين التكافلي

كافلي من منطل  ذهب ععض الفقهاء في محاولة تحديد مفهوم جامع للتأمين الت

أطرافه وموضوعه وأهدافه، ولعل من أهم التعاريف التي حظي بها هذا النوع من التأمين هو 

"اتفاق جماعة من املشتركين متعاونين في درء " تحمل الخسائر الناتجة عن مخاطر  اعتباره

معينة من خالل دعم ععضهم البعض عن طري  دفع املال في صندوق مشترك باعتباره 

ما بالتبرع، وتستخدم حصيلة هذا الصندوق أساسا ملساعدتهم كونهم أعضاء في هذا التزا

اتفاق »كما يمكن تعريفه أيضا بأنه «  اإلضرارالصندوق ضد أنواع معينة من الخسائر أو 

أشخاص يكونون معرضين ألخطار متشابهة على تجنب األضرار الناشئة عن تلك األخطار 

له ذمة مالية مستقلة بحي  يتم من خالله التعويض عن  بدفع اشتراكات في صندوق تأمين

جملة األضرار التي تلح  باملشتركين من جراء وقوع األخطار املؤمن عنها، ويتولى إدارة 

أجرا مقابل إدارتها ألعمال  اإلدارةالصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائ ، حي  تأخذ جهة 

لقاء استثمارها ألموال الصندوق بصفتها وكيال التأمين، عالوة على تلقيها حصة من األرباح 

 1«.عن املشتركين في هذا الصندوق 
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واعتبارا لحداثة التأمين التكافلي والتجارب القليلة التي أخذت بها ععض الدول 

لت تبرز من خالل ااإلسالمية، فإن محاولة تقديم تعريفات دقيقة وملمة عشأنه ماز 

امللتقيات واملؤتمرات العلمية وعلى سبيل املثال تورد هذه الدراسات البحثية املقدمة في 

 الورقة محاولتين إلثراء املفاهيم املتعددة التي سيقت في هذا املجال منها:

يقوم على عمل مجموعة من األفراد على تخفيف ما يقع على » أن التأمين التكافلي 

جمعها هدف معين، ععضهم من أضرار وكوارث من خالل تعاون منظم يضم كل مجموعة ي

بحي  يكون القصد األساس ي من هذا التعاون التخفيف من حدة الخطر الذي ينزل ببعض 

 2« .األفراد 

ومن خالل جملة االقتراحات التي شملتها ععض الدراسات الحديثة للتأمين التكافلي 

تزم ذلك الصندوق املؤسس من مجموعة أفراد يل» يمكن اعتبار هذا النوع من التأمين بأنه 

بموجبه كل مشترك فيه يدفع مبلغ من املال على سبيل التبرع لتعويض املتضررين منهم على 

أساس من التكافل والتضامن وقت تحق  الخطر املؤمن منه، وتدار العمليات التأمينية من 

قبل شركة متخصصة مقابل حصة معلومة من عوائد استثمار هذه األموال باعتبارها 

لوما باعتبارها وكيال عن املشتركين أو هما معا بما يتواف  مع أحكام مضاربا، أو مبلغا مع

 3«.الشريعة اإلسالمية

ونستنتج مما قدم من محاوالت لتحديد مفهوم دقي  للتأمين التكافلي اإلسالمي أنها 

تجمع في طياتها بين تكييف هذا النوع من التأمين بوصفه نظاما من جهة وهو ال يبتعد عن 

 جهة أخرى.وصفه عقدا من 

فمعالم اعتباره نظاما تكمن في خضوعه ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  بما 

يتجاوز فكرة العقد، ومن ثم فإن فكرة اعتبار التأمين التكافلي نظاما يتجسد في أن كل عضو 

من هيئة املشتركين يجمع بين صفتي املؤمن واملؤمن له، بحي  يطل  مصطلح )هيئة 

وثائ  التأمين( على مجموعة األشخاص الطبيعيين )أفراد( أو املعنويين  املشتركين أو حملة

)مؤسسات( من حاملي وثائ  التأمين الذين يتمتعون بالتغطية التأمينية وامللتزمون بموجبها 

 تأدية االشتراكات التكافلية لصالح صندوق املشتركين.

من خالل آلية إدارة عالوة على ذلك فإن وصف النظام ينطب  على التأمين التكافلي 

الصندوق الذي تودع فيه االشتراكات وكيفية استثمارها إضافة إلى أن هذا التكييف يتواف  
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مع اعتبار التأمين التكافلي "اإلسالمي" وذلك للداللة على ضرورة ربطه بأحكام الشريعة 

ي يدفعها ما يصطلح عليه بالنظام االقتصادي اإلسالمي طاملا أن األموال الت اإلسالمية أو

 4املشتركون يتم استثمارها وف  قواعد ومبادئ هذا النظام.

أما عن اعتبار التأمين التكافلي اإلسالمي بمثابة عقد فيرجع أساسا إلى طبيعة 

العالقة الناشئة بين املشتركين والصندوق الذي يتولى قبول االشتراكات والتعويض عن 

يف هذا النوع من التأمين بوصفه عقدا يرتب األضرار التي تلح  باملؤمنين ومن ثم فإن تكي

اتفاق » حقوقا والتزامات تجاه أطرافه، ومن ثم يعرف التأمين التكافلي اإلسالمي كعقد بأنه 

بين شركة التأمين اإلسالمي باعتبارها ممثلة لهيئة املشتركين، وشخص طبيعي أو قانوني على 

معلوم "قسط" على سبيل التبرع منه ومن  قبوله عضوا في هيئة املشتركين والتزامه بدفع مبلغ

عوائد استثماره ألعضاء هذه الهيئة على أن تدفع له الشركة نيابة عن هذه الهيئة من أموال 

التأمين التي تجمع منه ومن غيره من املشتركين التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من 

 5«.جراء وقوع خطر معين

 التكافلي وأسسه وخصائصه املطلب الثاني: شروط صحة التأمين

من خالل التعاريف التي حظي بها التأمين التكافلي اإلسالمي في الدراسات الحديثة 

يبين لنا تلك األهداف التي يراد تحقيقها من الدعوة إلى اعتماده كبديل عن التأمين التجاري 

التقليدي، هذه األهداف ال شك أنها تتواف  مع الغايات االقتصادية واالجتماعية 

تحقي  األمان للمشتركين والوقاية من املخاطر املستقبلية من خالل  والشرعية، ولعل أهمها

الضرر الذي يقع على أي منهم على  جبرإرساء التكافل والتعاون والتآزر بين املشتركين على 

 سبيل التبرع ودون قصد تحقي  الربح.

أوجه كما يناط بهذا التأمين املساهمة الفعالة في عمليات التنمية املختلفة من خالل 

استثمار أموال املشتركين بما يعود بالنفع على املشتركين ذاتهم وعلى باقي أفراد املجتمع، كما 

يعد هذا التأمين سبيال لدعم عمليات املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية التي تمثل 

حاجيتها للتمويل عنصرا أساسيا ملمارسة أنشطتها وتوظيف أموالها، عالوة دعم جموع 

ين في إيجاد بديل شرعي وحمايتهم من الوقوع في مخالفات جسيمة ألحكام الشرع من املسلم

 خالل التأمين التجاري.
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املوجبات والشروط  واتخاذغير أن هذه األهداف ال يمكن أن تتحق  إال باستقرار 

هذه  تتعر الشرعية التي تجد مصدرها في املبادئ الكلية للشرعية اإلسالمية ومن ثم 

 ى الشروط التي تجعل هذا العقد جائزا من وجهة نظر فقهاء الشريعة.الدراسة إل

 أوال: شروط صحة عقد التأمين التكافلي اإلسالمي

يكاد جمهور فقهاء اإلسالم يجمعون على ضرورة تواف  الشروط األساسية التي 

تجعل من هذا العقد أصيال ومختلفا في جوهره وأهدافه عن التأمين التجاري املعروف في 

لتشريعات الوضعية والذي مازال يعتبر أصال لدى الشركات واملؤسسات االقتصادية في ا

تغطية األخطار املختلفة ويمكن استعرا  أهم الشروط الشرعية التي يستند عليها التأمين 

 التكافلي اإلسالمي في ما يلي:

تزم : فإن كان التأمين التجاري يوصف بأنه من عقود املعارضة، حي  يلالربا تجنب -أ 

بمقتضاه املؤمن له بدفع أقساط التامين للمؤسسة وباملقابل تلتزم هذه األخيرة بدفع قيمة 

التعويض في حالة تحق  الخطر والضرر، بحي  ال يغطي مبلغ التعويض بالضرورة كل 

الضرر الحاصل للمؤمن له وهذا ينطوي على الربا املحرم بمقتض ى أحكام الشريعة 

ب  على حالة التأمين على الحياة عند ما يتوفى املؤمن له، حي  اإلسالمية ونفس الحكم ينط

يتحصل ورثته على مبلغ تعويض يفوق في قيمته مجمل األقساط املدفوعة من الهالك حال 

 حياته.

بينما يقوم التأمين التكافلي على أساس التبرع من األفراد املتكافلين وبنية رفع الضرر 

وحافزهم في ذلك معنوي أساسا وهو ابتغاء وجه هللا عز  ودفع الغبن وقت تسديد االشتراكات

 6وجل.

والغرر: من املتعارف عليه قانونا أن نظام التأمين التجاري التقليدي  الجهالة انتفاء -ب 

ينطوي على الجهالة والغرر )غياب عنصر العلم(، حي  عند إبرام العقد يكون املؤمن له في 

جهل بخصوص ما إذا كان سيحصل على مبلغ التأمين من عدمه كما أن كل من املؤمن 

ض عالوة على جهل كل منهما متى سيحصل الخطر، واملؤمن له يجهالن أساسا مقدار التعوي

 7أما عنصر الغرر فيتصل أساسا باألجل وهو ما يجعل هذا العقد محرم شرعا.
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التأمين التجاري التقليدي من  يكتنف عقد: وهو ما واملراهنة املقامرة تفادي ضرورة -ج 

وله على احتمال الكسب والخسارة في صورة قيام املؤمن له بدفع قسط معين أمال في حص

 قيمة أكبر من حي  التعويض وقت تحق  الخطر في املستقبل وبهذا تتحق  املراهنة.

وبخالف ذلك في النظام التكافلي فإن ما يدفعه املؤمن له من أقساط تظل ملكا له ما لم 

يتحق  الخطر ومن ثم حصول التعويض كما أن التعويضات ذاتها تعتبر من مصاف التبرع 

ا لروح التكافل والتضامن بين أفراد املجتمع ومن ثم تغيب شبهة عن طيب خاطر وتأكيد

 املقامرة واملراهنة في هذا النظام.

: من التعارف عليه اقتصاديا وتجاريا أن االستثمارات في التحريم شبهة غياب ضرورة -د 

الفائض من األموال املترتبة عن أقساط التأمين التجاري يتم استثمارها في األنشطة 

بأرباح عالية دون االعتداد باألحكام الشرعية ومن  تعوداالقتصادية املختلفة التي  واملعامالت

 أمثلة ذلك إيداع أقساط التأمين اإلضافية لدى البنوك مقابل فائدة محرمة شرعا.

أما النظام التكافلي اإلسالمي، ومراعاة لألحكام الشرعية الكلية التي تجد مصدرها في 

استثمار فائض اشتراكات املؤمنين لهم يتم أساسا في األنشطة التي ال القرآن والسنة، فإن 

تشوبها مخالفة للشارع الحكيم بحي  تكون ععيدة عن الربا بل تعود بالنفع والخير لكافة 

 مكونات املجتمع.

 ثانيا: أسس عقد التأمين التكافلي

شرعية وأيضا من  أسسيستمد عقد التأمين التكافلي أصالته من كونه يعتمد على 

كون أهدافه وغاياته نبيلة تعزز التماسك والتضامن االجتماعي ويب  الطمأنينة في نفوس 

أطرافه وهو ما يميزه عن عقد التأمين التجاري التقليدي الذي يرتكز على أسس مصدرها 

التشريعات الوضعية وتميزه بالبراغماتية وهي تحقي  الربح ككل أشكال األنشطة 

 والتجارية وتقسم أسس التأمين التكافلي إلى عامة وخاصة. االقتصادية

: ويقصد باألسس العامة تلك املرتكزات األساسية التي تميزه عقد التأمين العامة األسس - أ

التكافلي اإلسالمي والتي تجعله مختلفا من حي  املقومات واألحكام واألهداف، وعموما فإن 

 أسس هذا العقد منها:

 أن »يعد التكافل مبدأ إسالمي أصيل ويعني لدى جمهور الفقهاء  :التكافل فكرة تكريس

يكون أحد األفراد في كفالة جماعته وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيال في 
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مجتمعه يمده بالخير، وأن تكون القوى اإلنسانية في املجتمع مجتمعه على املحافظة 

عي من خالل دفع األضرار على مصالح الفرد ودفع األضرار وتكريس التماسك االجتما

 «واملحافظة على األسس السليمة

والقصد من هذا الطرح قيام التأمين التكافلي اإلسالمي على فكرة التعاون والتكافل من 

خالل اجتماع عدد كبير من أفراد املجتمع يتعرضون لنفس الخطر ملواجهته بتعويض 

عة تبرعا، ومن ثم يتم كل من يتعر  للضرر ععد تحققه من حصيلة األقساط املدفو 

 عمليا توزيع املخاطر بدال من تحميلها ملن تعر  للخطر وحده.

وفكرة التكافل في ععدها اإليجابي تجد مصدرها في ما نص عليه الشارع الحكيم وح  

 قوله أيضا ومن «نون واملؤمنات ععضهم أولياء ععضواملؤم» عليه كقوله تعالى: 

 8«.تعاونوا على اإلثم والعدوانوتعاونوا على البر والتقوى وال »

كما حثت السنة النبوية الشريفة في الكثير من املواضع على مبدأ التكافل والتآزر بين 

 أفراد املجتمع املسلم.

مثل املؤمنين في » فعن النعمان بن البشير قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

منه عضو تداعى له سائر الجسد توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 

 9«.بالسهر والحمى

املسلم أخو املسلم ال يظلمه » وعن سالم عن أبيه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال

 10«.وال يسلمه من كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته 

أو املخارجة ويقصد بها إخراج القوم النفقات في  النهدكما عرف املسلمون عمال يسمى 

السفر وخلطها ثم يأكل هذا ععضا منها واآلخر ععضا منها مجازفة، وقد أفرد اإلمام 

 «الشركة في الطعام والنهد والعرو »البخاري بابا ععنوان 

 التبرعات: سب  لهذه الورقة أن أشارت إلى شروط صحة عقد التأمين  في الغرر  تجنب

لي اإلسالمي وهي من املوجبات الشرعية ليتفادى الوقوع في الغرر والذي عرفه التكاف

عغض الفقهاء بأنه الش يء املجهول العاقبة، يلحقه التحريم يسبب ما يترتب عليه من 

غبن وتنازع واختالل فاحش للرضا، ومن ثم يأخذ حكم أكل أموال الناس بالباطل، غير 

شرعي بالتحريم من وجهة نظر غالبية الفقه يجب أن الغرر عموما حتى يلحقه الحكم ال

 أن تتواف  فيه الشروط التالية:
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 أن يكون الغرر في عقود املعاوضات املالية 

 أن يكون الغرر كثيرا 

 أن ال يكون في املعقود عليه أصالة 

 أن ال تدعوا إلى العقد حاجة 

حتفاظ برأي هذه الشروط مجتمعة يكون الغرر مؤثرا ومفسدا للعقد، مع اال  وبتوافر

 املالكية الذين قالوا بأن ال غرر في عقود التبرعات طاملا أنها مبنية على املكارمة.

: انطالقا مما تم عرضه من توصيف لعقد اإلسالمي التكافلي للتأمين الخاصة األسس-ب

غير  أنها يبدو والتيالتأمين التكافلي الذي يجد أحكامه في الشريعة اإلسالمية من أسس عامة 

كافية لجعل اإلقبال من األفراد على إعماله كبديل عن التأمين التجاري التقليدي، حي  

ساق الفقه الشرعي أسس خاصة يرتكز عليها حتى يصطبغ بالوصف الشرعي، هذه األسس 

 هي:

: يعد االلتزام بالتبرع هو التكييف السليم والشائع التبرع قبيل من فيه االلتزام  -1

مي وف  ما خلصت إليه معظم فتاوى العلماء املعاصرين وكذا للتأمين التكافلي اإلسال 

املجمعات الفقهية، ومن ثم فإن حامل الوثيقة يلزم نفسه بالتبرع وبإرادته املنفردة لصالح 

التأمين اإلسالمي » مجموعة املستأمنين، حي  أكدت املعايير الشرعية في هذا الشأن على أن

املشتركين ملصلحتهم، وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يقوم على أساس االلتزام بالتبرع من 

خصوصية هذا النوع من التأمين في كون أن ما  تزدادكما 11،«يتكون منها صندوق التأمين"

يحصل عليه املستأمن املتضرر يكون أيضا من قبل التبرع من محفظة التأمين وليس لقاء ما 

يقع على عات  صندوق التأمين معل   دفعه من أقساط االشتراك، ويكون هذا االلتزام الذي

 على شرط هو وقوع الضرر املؤمن منه، كما يكون امللتزم لصالحه هو املستأمن املتضرر.

، «من ألزم نفسه معروف لزمه» لدى فقهاء املالكية بقولهم التكييفوأسس هذا 

 عالوة على اعتباره وف  ما سب  أن الغرر ال يؤثر في عقود التبرع وال يفسدها مطلقا.

أساسا على أن التبرع  التكييفويقوم هذا في عقد التأمين التكافلي وقفا:  االلتزام  -2

عقود التبرع(، ويعتمد هذا التأسيس على )الذي يعد أصال من  في هذا العقد بإنشاء الوقف

 عدة أحكام يخضع لها الوقف منها:



 الدكتور: حميد فالح واقع التأمين التكافلي اإلسالمي قراءة في األسس واألهداف والتحديات
 

 
 13/02/2020التأمين املؤسساتي                           يوم:  امللتقى الوطني الرابع حول: 73

وقف النقود وف  ما استقر عليه رأي جمهور فقهاء الحنفية واملالكية وقليل من   

الحنابلة بجواز وقفها وأنها تدفع مضاربة كما أن الربح الحاصل منها يدفع إلى 

 .املوقوف عليهم حسب ما تفرضه شروط الوقف ذاته

انتفاع الواقف بوقفه متى كان الوقف عاما، أو اشترط لنفسه االنتفاع مع اآلخرين  

وف  ما خلص إليه رأي جمهور الحنفية والحنابلة، ومن الدليل العملي وقف سيدنا 

 12عثمان رض ي هللا عنه بئر رومة فكان دلوه كدالء باقي املسلمين.

قف يصرف للموقوف عليهم ما يتبرع به للوقف ال يكون وقفا بل هو مملوك للو  

 وملصالح الوقف وف  فتاوى الحنفية.

وعلى أساس نظام الوقف تنشأ شركة التأمين اإلسالمية صندوقا وقفيا بجزء مقتطع 

من رأسمالها يتم حبسه وصرف ربعه على املتضررين املشتركين في الصندوق، أما  األقساط 

التعويض من الوقف كاستحقاق وفقا  يتم التبرع بها للوقف وتكون موقوفة له، وبذلك يكون 

 لشرط الواقف.

 خصائص التأمين التكافلي اإلسالميثالثا: 

يتضح مما قدمته البحوث والدراسات اإلسالمية بخصوص مفهوم هذا النوع من 

التأمين وأسسه الشرعية من الكتاب والسنة وكذا اجتهاد فقهاء اإلسالم أنه يحتفظ 

بخصوصية في غاية األهمية تجعله منفردا في أععاده وأهدافه سواء كانت اجتماعية أو 

 ن تلخص هذه الخصائص في األوجه التالية:بهذه الورقة أ وحري اقتصادية أو شرعية، 

  أنه يقوم على مبدأ مقرر في الشريعة اإلسالمية وفي مبادئها الكلية تحديدا وفي

 السنة النبوية الشريفة من حي  قيامه على التبرع الشرعي.

   أن محل التكافل ذاته الذي يقبله املشترك كعضو في هيئة املشتركين الغر

التي يحددها عقد التأمين والتي تصيب املشترك منه تجنب آثار األخطار 

 عضو هيئة التأمين.

  يعتبر أعضاء هيئة املشتركين الذين يوقعون عقد التأمين مع الشركة التي

 تنوب عن هيئة املشتركين متبرعين من األقساط التي يدفعونها.
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 شركات التأمين التكافلي اإلسالمي تصنف كشركات خدمات بمعنى أنها  أن -د

تدير عمليات التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن هيئة املشتركين وفقا ألحكام 

 الشريعة اإلسالمية والنظام األساس ي الذي تقوم عليه الشركة.

 املبحث الثاني

 لتأمين التكافلي اإلسالمي وآفاقهصعوبات توسع ا

الخو  في جملة التحديات واآلفاق التي تحيط بهذا النوع من التأمين على قبل 

الصعيد العالمي، حري بهذه الدراسة أن تشير إلى إمكانية تطوره وتوسعه بالنظر إلى 

املقومات التي اكتسبها منذ تبني عديد الدول اإلسالمية لتجارب إدماجه في الحياة 

ة عن املؤسسات املتخصصة واملرافقة لتطور هذا االقتصادية، فقد خلصت التقارير الصادر 

النظام إلى نمو املصرفية اإلسالمية كعامل مساعد للتأمين التكافلي بمعدالت سريعة، حي  

بلغ النمو السنوي ألصولها  2017إلى2013تشير التقديرات أنه خالل الفترة املمتدة من 

 .13%17.6ملحوظا بنسبة أما عن ودائعها فشهدت نموا  %16.4وتمويلها نسبة  18.5%

عالوة على ذلك فإن املتغيرات االقتصادية في الكثير من الدول فرضت البح  عن 

بدائل جديدة لتنشيط الحياة االقتصادية والتجارية وتنويع الخدمات األساسية ومنها 

بأهم قطاع خدماتي مساير للتطور  الرتباطهالتأمين التكافلي الذي أصبح  مثار اهتمام 

 . دياالقتصا

كما أن الرغبة الكبيرة لدى جمهور املسلمين في عديد الدول أصبحت تشكل حافزا في 

تبني نظام التأمين التكافلي كبديل عن التأمين التجاري ملا يشوبه من مخالفات شرعية 

 واضحة.

 توسع التأمين التكافلي اإلسالمي املطلب األول: صعوبات

المي ضمن املتغيرات االقتصادية والتجارية لعل املتاعع لوضع التأمين التكافلي اإلس

على الصعيد الدولي عموما وفي ععض الدول التي حاولت ترسيخ اعتماد هذا النوع من التأمين 

 االقتصاديينيالحظ أنه وبالرغم من املقومات األساسية لهذا التأمين التي شجعت املتعاملين 

 أول  تجسيد تاريخمن خالله هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن  واالستثمار اعتمادهعلى 

ليست بالحديثة من خالل تأسيس أول شركة تأمين تعتمد هذا النظام وكان ذلك في  تجربة

، إال أنه لم يتطور بالشكل الذي يمكن إقراره كبديل للتأمين التجاري 1979السودان عام 
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وبشكل  اندمجتبنوك اإلسالمية التي التقليدي وخصوصا في الدول اإلسالمية، عكس ال

 االستثمارعموما وفي بيئة األعمال خصوصا من خالل قطاعي  االقتصاديةمتسارع في الحياة 

لعوائد  االستثماروالتمويل، في حين لم يندمج التأمين التكافلي بالشكل املطلوب سواء في 

ت تقليدية كالتأمين فقط على مجاال  واقتصراالشتراك أو توسيع التأمين لقطاعات جديدة 

الصحي والتأمين على السيارات والسلع دون غيرها، ومن ثم خلصت ععض الدراسات 

 والتقارير على تشخيص التحديات إلى تشكيل عائقا أمام نموه وتوسعه منها:

 تكافليأوال: مسألة مدى شرعية التأمين ال

لعل مسألة مشروعية التأمين التكافلي قد برزت وبشدة من خالل إستاد ععض 

 انسجامهاملؤسسات والدوائر املهتمة بالفقه اإلسالمي على كفاية أدلة إباحته وبالتالي عدم 

مع األحكام الشرعية وقد سب  لهذه الدراسة أن أكدت على إتجاه ععض املذاهب على القول 

رعات التي يبنى عليها التزام املشترك في التأمين التكافلي هذا من بوجود الغرر في عقود التب

 جهة.

ومن جهة أخرى فإن أصحاب شركات التأمين التجاري كان لهم دور في تغذية وتوسيع 

وتجاري أكثر  اقتصاديالجدل بخصوص هذا النوع من التأمين، ولعل هذه الدعاية ذات ععد 

أمين التجاري من فقدان حصصها ومكانتها في منها ذات ععد شرعي وهو تخوف شركات الت

 14املتعاملين من الجمهور عشرعيته. اقتناعاألسواق املحلية كانت أو دولية في حالة 

إن املتاعع لصور هذا الجدل يالحظ تركيزه على مسألة التكييف الشرعي لهذا النوع 

القة املؤمن له من التأمين خصوصا من زاوية االلتزام بالتبرع أو الوقف واملضاربة وع

 .استثماره التأمين وأوجهبمؤسسة التأمين وأيضا الفائض املترتب عن دفع أقساط 

 ثانيا: غياب تشريعات خاصة

إن الدارس لبعض التجارب التي نشأت في ععض الدول اإلسالمية لتكريس نظام  

 وافتقارهاالتأمين التكافلي اإلسالمي، يالحظ هشاشة البيئة التشريعية في عديد هذه الدول 

السياسات االقتصادية والتجارية بخصوص هذا القطاع  اختالف، عالوة على لالنسجام

)التأمين(، فالناظر لتجربة السودان مثال فقد أخضعت العديد من العامالت االقتصادية 

اإلسالمي ومن ثم لم تجد شركات التأمين التكافلي صعوبات كبيرة في  االقتصاديللنظام 

يف مع البيئة االقتصادية، في حين لم تفرق دول أخرى بين كل أنواع التأمين والتك االندماج
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وأخضعتها لقواعد موضوعية وشكلية واحدة كما هو الحال في مصر، عكس ذلك فإن دولة 

ماليزيا قد كشفت تجربتها عن نجاح كبير في إطالق صناعة التأمين التكافلي اإلسالمي من 

 بهذا النوع من التأمين يختلف عن التأمين التقليدي.خالل إقرار قواعد قانونية خاصة 

 شركات التأمين التكافلي نشطات ثالثا: غياب رقابة شرعية على

تعد مسألة الرقابة على الشركات املعتمدة على هذا النظام ضرورة حيوية للحفاظ 

غير على تطاب  معامالتها مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وإن وجدت في ععض مظاهرها فهي 

الفتاوى والقرارات الشرعية وعدم وجود هيئة موحدة تشرف  تضارب كافية خاصة في ظل

 على تنسي  هذه الفتاوى.

 رابعا: صعوبة التأقلم مع املنافسة

أن تأسيس أي مشروع أو خدمة تسبقه دراسة  االقتصادمن املتعارف عليه في علم 

لقطاع نتيجة تدخل عديد املتعاملين دقيقة ملدى قدرته على الصمود أمام املنافسة في نفس ا

في النشاط ذاته، ويبدو أن شركات التأمين التكافلي اإلسالمي تواجه هذا التحدي أمام 

أو في توسيع نشاطاتها ومن ثم نمو عائداتها  استقرارهاشركات التأمين التقليدي سواء في 

املنافس لها خبرات متراكمة في ممارسة النشاط وأيضا قدراتها  امتالكوهذا راجع أساسا إلى 

البشرية والتكنولوجية وآليات التسوي  الحديثة في حين تبقى شركات التأمين التكافلي 

للكادر البشري ذو الخبرة العالية وقنوات تسويقية فعالة  وافتقارهااإلسالمي حديثة النشأة 

 15افسة.تجعلها تتموقع في السوق وتتصدى للمن

 خامسا: ضعف الوعي االجتماعي بالتأمين التكافلي  

يواجه التأمين التكافلي اإلسالمي تحدي في غاية الخطورة، يتمثل أساسا في نقص 

الوعي به من قبل جمهور املسلمين، حي  صار الخلط بينه وبين التأمين التقليدي أمرا 

وص مدى شرعيته والشبهات واقعا، والسبب يعود أساسا إلى توسع الخالف الفقهي بخص

وعدم بلوغه للمعايير التي تجعل منه صناعة ذات  انحصاره التي تحيط به مما ساهم في

 املنافسة. واشتداد االقتصاديةأهمية في ظل املتغيرات 

 توسيع التأمين التكافلي اإلسالمياملطلب الثاني: آليات 

بمرور أربعة عقود على تأسيس أول شركة تأمين تخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية 

، وتالها إنشاء الشراكة اإلسالمية العربية للتأمين ومقرها دبي، 1979في السودان عام 
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، وتوسع ولو بصفة تدريجية 1984في عام  كواال ملبور وشركة التكافل املاليزية في مدينة 

 انطباعاإلسالمي من خالل الفروع الدولية املختلفة، مما أعطى  لصناعة التأمين التكافلي

بأنه سيكون النموذج األمثل في عديد البلدان اإلسالمية في املستقبل القريب، ويلقي على 

املزيد من املسؤولية على عات  أصحاب املشاريع واالستثمارات في هذا املجال سواء من خالل 

في األسواق الدولية أو املحلية  وتموقعهإمكانيات توسعه  عسياسة الكم من  بتوفير االهتمام

السريع في البيئة االقتصادية وعالم األعمال املتميز بالسرعة والتنوع، أو من  واالنخراط

عسياسة الكيف التي تعتمد أساسا على الحفاظ على املصداقية الشرعية  االهتمامخالل 

التي تشكل خاصيته املنفردة عن التأمين  لدى الجمهور املسلم بالخضوع للضوابط الشرعية

التجاري التقليدي وهو ما يعبر عنه بربط الكفاءة االقتصادية بالكفاءة االجتماعية، وهذا 

يتطلب بدون شك رؤية متكاملة املستقبلية في ظل املتغيرات االقتصادية والتجارية والتي 

 تعتمد أساسا على العناصر التالية:

 رعيةأوال: تثبيت خاصية الش

ويتحق  هذا العامل من خالل البح  عن آليات واضحة إلقناع أصحاب املصلحة 

على األوجه الشرعية ونزع صفة التحريم  واستنادهمن الجمهور املسلم عشرعية هذا النظام 

 وتنمية الوعي به عن طري  الدعاية واإلشهار ألسسه السليمة وأهدافه ومقوماته.

 قانونية خاصة بهثانيا: الدفع نحو صياغة نصوص 

تعد النظم القانونية التي يرتكز عليها النظام التكافلي والتي تختلف كليا عن النظام 

التقليدي في قطاع التأمين املشوب بالعديد من املخالفات الشرعية كالربا والغرر  أساسا 

ان جوهريا ، مما يفر  بذل الجهود الكافية خصوصا في املنظمات الدولية التي تجمع البلد

اإلسالمية كمنظمة التعاون اإلسالمي لتحقي  قدر من التكامل واالنسجام وخل  آفاق 

 واعدة لنمو وانتشار هذا النوع من التأمين.

 ثالثا: إنشاء هيئات رقابية وتدعيم وتفعيل دورها.

لعل إنشاء هيئات رقابية لضبط التعامل بنظام التأمين التكافلي اإلسالمي يعد 

عع املؤسساتي يزيد من الحصانة الشرعية ويبع  الثقة في نفوس ضرورة ملحة، فالطا

املهتمين واملتعاملين بهذا النظام ويتكرس دور الرقابة من خالل تأسيس هيئة شرعية في كل 

دولة تتعامل بهذا النوع من التأمين من مهامها اإلشراف واملتاععة لشركات التأمين التكافلي 
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قة لضبط املخالفات الشرعية وإقرار نظام املسؤولية من خالل الرقابة السابقة والالح

 والتفتيش الدوري وأيضا مراقبة أوجه استثمار أموال هذه املؤسسات.

 رابعا: تقوية التنافسية

ويتحق  ذلك من خالل ربط شركات التأمين التكافلي بهيئات متخصصة في مجال 

سواق الدولية من خالل تأسيس دراسة األسواق وفعاليتها لالستثمار وتشجيع االندماج في األ 

فروع لها واستعمال التقنيات الجديدة في مجال صناعة التأمين مما يمكنها من تقديم أحسن 

 الخدمات وبأسعار تنافسية وكسب ثقة املتعاملين االقتصاديين.

 خامسا: بعث التميز عن التأمين التقليدي

اعتباره صناعة ذات آليات إن انتقال التأمين التكافلي اإلسالمي إلى مرحلة 

واستراتيجيات مختلفة للتكيف مع املتغيرات االقتصادية الحديثة عامليا ومحليا، يتطلب 

أساسا الخروج من التبعية للتأمين التقليدي من حي  األسس الشرعية والفقهية، حي  أن 

ألفراد الشريعة اإلسالمية ووفقا لالجتهادات الفقهية ال تقف عائ  أمام جلب املنافع ل

واملجتمع طاملا كانت الوسائل واألهداف مشروعة واالبتعاد عن الشبهات التي تعتري التأمين 

التجاري من جهة واآلراء الضيقة في سندها التي تثبط الثقة في التأمين اإلسالمي 

وخصوصياته، كما أنه ال ضرر في االستفادة من استراتيجيات التأمين التجاري التقليدي إذا 

 متعارضة مع األحكام الشرعية.لم تكن 

 خاتمة:

اسة ما يكتنف التأمين التكافلي اإلسالمي من مفاهيم وأحكام تناولت هذه الدر 

والتجارية، كما بينت الطاعع املميز  االقتصادية االستراتيجياتوأسس كبديل مقترح ضمن 

لهذا النوع من التأمين عن التامين التجاري التقليدي كونه  خاضع للضوابط واألحكام 

الشرعية التي تشكل مرجعا يلبي طموحات ومصالح جمهور املسلمين، عالوة على التحديات 

والتجارية  االقتصاديةت التي يواجهها نظريا وعمليا والحلول التي تدفع به إلى واجهة املعامال 

 في عديد الدول، وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

 أوال: النتائج

أن الطبيعة القانونية للتأمين التكافلي تأخذ صورتان أساسيتان، فمن جهة هو  -1

نظام قائم بذاته يقوم على مبدأ التعاون والتآزر بين مجموعة من األشخاص من 
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ل الضرر الذي يصيب أحدهم أو أكثر، كما  يمكن أن يوصف بالعقد خالل تحم

من جهة أخرى نظرا للعالقة القائمة بين املشتركين وشركة التأمين اإلسالمية 

 على تؤسس هذه الرابطة على الضوابط واألحكام الشرعية.

أن أهداف التأمين التكافلي اإلسالمي تفوق أهداف التأمين التجاري، فهي ال  -2

لى الربح تصب أساسا في تحقي  فكرة األمان للمشتركين من مختلف تهدف إ

األخطار وتقوية رابطة التضامن وف  منطوق وروح الشريعة اإلسالمية عالوة 

والتنموية واإلسهام في توسع نشاطات  االقتصاديةعلى تحقي  األهداف 

ت املؤسسات املالية اإلسالمية وتحقي  غاية نبيلة تتمثل في خلو املعامال 

 التأمينية من الشبهات وتوفير بديل شرعي يطمأن جموع املسلمين.

أن التأمين التكافلي اإلسالمي يرتكز على أسس عامة مقتضاها التعاون  -3

والتضامن بين أفراد املجتمع الواحد في إيجاد آلية شرعية للتعويض عن األضرار 

 بالتبرع والوقف. االلتزاموأسس خاصة تتمثل في 

كافلي اإلسالمي يواجه عقبات ذات أهمية خاصة، منها ما هو فقهي أن التأمين الت -4

يتعل  أساسا بمسألة املشروعية على وجه التأكيد، إضافة إلى غياب املنظومة 

التشريعية املتخصصة تميزه عن التأمين التجاري، كما أن التجارب الدولية 

وتدفع عشأن إعماله أفصحت عن غياب جهات رقابية شرعية تراف  معامالته 

ملعايير  افتقارهبإتجاه رفع اللبس عن ما يكتنفه من مسائل خالفية، كما أن 

 املنافسة أصبحت واضحة.

أن رفع العقبات أمام هذا النوع من التأمين يتطلب وضع تصور متكامل يأهله   -5

وخصوصا في الدول التي  واالقتصاديةالسريع في املعامالت التجارية  لالندماج

القائمة  االجتماعيةمما يسمح له بالتوفي  بين الكفاءة  بالتنوع اقتصاداتهاتتميز 

على جلب أكبر عدد ممكن من الجمهور لطلب هذه الخدمة والكفاءة 

التي تجعله قادرا على املنافسة والتموقع في األسواق الدولية  االقتصادية

وتأسيس فروع جديدة تساعد على تنمية وتطوير خدمة التأمين اإلسالمي وف  

 سس الشرعية.األ 
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 ثانيا: التوصيات

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تصب في مجملها على التعريف بالتميز 

الذي يحظ به التأمين التكافلي اإلسالمي من حي  املفهوم واألهداف واألسس، فإنها توص ي 

 بما يلي:

واملالية  االقتصاديةضرورة تدخل الجهات الحكومية املختصة بالقضايا  -1

من الناحية الشرعية لدعم هذا النوع من التأمين  االختصاصوالجهات ذات 

وبع  الثقة املفترضة به طاملا أنه يرتكز  االقتصاديةفي الحياة  انخراطهوتسهيل 

 على أسس وضوابط شرعية.

إيجاد نظام متكامل للتأمين التكافلي اإلسالمي سواء من حي  النصوص  -2

أو من الجانب الهيكلي بتشجيع تأسيس شركات تأمين القانونية املتخصصة، 

فائض  استثمارتعمل وف  الضوابط الشرعية في مرحلتي  إبرام العقود أو في 

 األموال .

ضرورة قيام املؤسسات الشرعية والبحثية من دوائر الفقه واإلفتاء برفع ما  -3

يكتنف هذا النوع من التأمين من إشكاالت غامضة من الناحية الشرعية 

 استثماروتوضيح مكامن اللبس فيه كمسألة الغرر وقت التبرع أو الربا ععد 

 . االشتراكأموال فائض 

 واملراجع:الهوامش 
                                                           

، التكييف الشرعي للتأمين التكافلي، ورقة بحثية نشرت في الندوة الدولية حول شركة السعيد بوهراوة1

التأمين التقليدي ومؤسسات التأمين التقليدي ومؤسسات التأمين التكافلي بين األسس النظرية 

 .02ص  2011أفريل، جامعة سطيف،  26-25والتجربة التقليدية، 
ن النظرية والتطبي ، دراسة ععض التجارب الدولية، رسالة محمد حمدي، نظام التأمين التكافلي بي 2

 .48، ص2012ماجيستير في العلوم االقتصادية، جامعة الشلف 
العيد قريش ي، محاضرات في التأمين والتأمين التكافلي، كلية العوم االقتصادية والتجارية، جامعة محمد  3

 .48، ص2017-2016الصدي  بن يحيى جيجل، السنة الجامعية، 
ولعلى تغليب طاعع النظام على التأمين التكافلي الهدف منه تقيده بأحكام الشريعة االسالمية وتميزه عن  4

غيره من صيغ التأمين التكافلي االخرى غير االسالمية، حي  أن التكافل والتعاون من أهم أسس التأمين 

 التكافلي االسالمي.
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اسبة واملراجعة من أن التأمين التكافلي االسالمي هو عقد بين وهو ما أخذت به املعايير الشرعية لهيئة املح 5

أشخاص يتعرضون ألخطار معينة بدفع اشتراكات على أساس التبرع والصندوق الذي له شخصية 

اعتبارية يتولى التعويض لهم ععد تحق  الخطر.
 .48العيد قريش ي، محاضرات في التأمين والتأمين التكافلي، مرجع ساب  ص 6
رأي املالكية مع هذا االتجاه من أن حرمة الغرر تكون في املفاوضات دون التبرعات باعتبار أن مبنى  ويتف  7

عقود املفاوضات املوازنة  املعوضين، بينما عقود التبرعات مبناها املكارمة وبذلك يتم تجنب مقالب 

ها من هذا الطرح حي  الغرر املوجود في عقد التأمين التجاري بينما تختلف املذاهب الثالثة في رأي

 عندهم يؤثر الغرر في عقود التبرعات أيضا.
 .2سورة املائدة اآلية  8
، 42صحيح املسلم، تحقي  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث الغربي، بيروت بدون تاريخ النشر، ج 9

 .1999ص
 .1996صحيح املسلم، نفس املرجع، ص 10
 .364ص 2010واملراجعة للمؤسسات املالية السالمية بالبحرين،املعايير الشرعية، هيئة املحاسبة  11
أشرف محمد دوابه، رؤية استراتيجية ملواجهة تحديات التأمين التكافلي االسالمي، ملتقى االقتصاد 12

 .15ص  2016االسالمي، جامعة إسطنبول 
13

 Islamic Financial services inolustry, stability report,2017,kuala lampur, 

malaysia,p30 
عبد الباري مشعل، تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني، ملتقى التأمين التعاوني، الهيئة االسالمية العاملية  14

 .11، ص 2009جانفي  20-22لالقتصاد والتمويل، الريا  
 .17أشرف محمد دوابه، مرجع ساب  ص 15
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 قراءة في النظام القانوني الجديد الخاص     

 بتأمين قروض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة                      

 نوي  عبد النور الدكتور:                                                

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                              

 خميس مليانة جامعة الجياللي بونعامة                                           
        

 امللخص:

دور صندوق ضمان القروض قروض يكرس النظام الجديد الخاص بالتأمين على ال

الضمانات املشترطة من  إلىللمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في دعم املؤسسات التي تفتقر 

قبل البنوك للحصول على القروض، وذلك من خالل ضمان تغطية خطر عدم السداد، 

جانب التأمين على القروض القيام بمهمة املرافقة  إلىشمل وكذا توسيع مهام الصندوق  لت

مرحلة كانت عليها، مما يصنع  أيفي ي من خاللها يالزم مشاريع هذه املؤسسات والت

ام القانوني ظالذي جعل الن األمر خصوصيته مقارنة بشركات التأمين التجارية الربحية، وهو

التي تعمل على تجسيد  اآللياتآلية من  باعتبار الصندوق  بين الطابع العام جاو يز الخاص به 

خلق اقتصاد بديل عن املحروقات، والطابع  إلىسياسة الدولة وتوجهاتها االقتصادية الرامية 

 الخاص والذي تستدعيه املرونة التي توفرها قواعد القانون التجاري. 

صندوق ضمان القروض ، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الكلمات املفتاحية:

 تأمين القرض.، القروض البنكية، وسطةللمؤسسات الصغيرة واملت

Résumé : 

Le nouveau système d’assurance-crédit consacre le rôle du fonds 

de garantie des prêts aux petites et moyennes entreprises. Dans le but 

de soutenir les institutions qui ne disposent pas des garanties exigées 

par les banques pour obtenir des prêts. En garantissant la couverture du 

risque de non-paiement et élargissant les tâches du fonds pour inclure 

en plus de l’assurance prêt, l’accompagnement à n'importe quelle étape 

de l’opération. Ce qui donne une spécificité à cette institution 
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comparant aux compagnies d'assurance commerciales basées sur le 

profit. Ce fonds à un system juridique particulier, de nature générale car 

il est doté de mécanismes de fonctionnent pour incarner la politique de 

l’État et ses orientations économiques et les efforts visant à créer une 

économie diversifier en dehors des hydrocarbures ,et de nature privée 

prenant en considération la flexibilité des règles commerciales . 

 املختصرات:
 األساس ييتضمن القانون  04/134املرسوم الرئاس ي 

لصندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات 

 الصغيرة واملتوسطة.

 للصندوق  األساس يالقانون 

صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة 

 واملتوسطة
 الصندوق 

 مقدمة: 

دعم  إلىتأخذ  الدول على عاتقها مهمة تشجيع السياسات والبرامج التي تهدف 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة ملا تلعبه هذه االخيرة من دور كبير في دفع عجلة التنمية، وذلك 

 أولنشاطها  لتهااو مز لدى  أوعن طريق تذليل العراقيل التي قد تعترضها سواء عند انشائها 

حتى للمحافظة على بقائها،  ويعد التمويل التحدي الحقيقي الذي يواجه الدول في رهانها على 

انشاء ما يعرف بصناديق ضمان القروض،  إلىهذه املؤسسات، وفي سبيل ذلك عمدت 

ن البنوك غالبا ما تحجم غن تمويل مشاريع هذه أو وتمويل هذه االخيرة ودعمها خاصة 

 أوه من مخاطر مرتفعة تتعلق بارتفاع احتمال عدم نجاحها املؤسسات نظرا ملا تحتوي

استمراريتها، وبالتالي عدم القدرة على تسديد القروض البنكية، ويأتي هنا دور الصناديق 

 أي-تشجيعهاجزء منها قصد  أوبمشاركة البنوك في هذه املخاطر عن طريق تحمل كل 

 ة لهذه املؤسسات.على زيادة حجم التسهيالت التمويلية املوجه -البنوك

على تسهيل حصول قطاع محدد من  باألساسن كانت تعمل إوهذه الصناديق و 

زم لعملها من القطاع املنشآت غالبا ما يكون املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على التمويل الال 

مم املتحدة تفترض عدم توقف دور هذه الصناديق ن دراسات وتقارير منظمة األ إاملصرفي، ف
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)التمويل( وتوفير خدمات  فضل لهأإلى توفير شروط مان التمويل،  بل يتعداه عند حدود ض

 . (1)استشارية والتدريب وتنمية الرأس مال البشري للقطاع

بعث للنسيج الصناعي الذي يعتمد  إلعادةوالجزائر وفي اطار سياستها الرامية  

على  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، قامت باعتماد فكرة هذه الصناديق في صلب  باألساس

الذي يتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات  12/12/2001املؤرخ في  01/18القانون 

على تكفل الدولة بإنشاء صندوق لصالح  منه 14حيث نصت املادة  ،(2)الصغيرة واملتوسطة

 .(2)ملؤسساتضمان القروض املوجهة لهذه ا

املتضمن انشاء صندوق  02/373وتطبيقا لهذا النص صدر املرسوم التنفيذي 

منه على انشائه  1ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة والذي نصت املادة 

الذي يتضمن القانون  04/134س ي ليصدر املرسوم الرئا(4)واعتباره مؤسسة عمومية

 (6). 2004/ 14/03مارسة نشاطه في ويبدأ الصندوق في م (5) له األساس ي

املتضمن القانون التوجيهي لتطوير  17/02وبعد صدور القانون الجديد رقم 

منه التي تكرس لنفس  21واستجابة لنص املادة ، (7)املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 17/193من القانون القديم واملذكورة آنفا، صدر املرسوم التنفيذي  14مقتضيات املادة 

لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة  يتضمن تعديل القانون األساس ي الذي

 منه.  1باستثناء املادة  02/373لغى املرسوم أوالذي  (8)واملتوسطة

ومن هذا املنطلق نخصص هذه الورقة البحثية لدراسة الجديد الذي يطرحه 

وكذا تسليط النظام القانوني للصندوق بعيد ما ينيف عن ستة عشر سنة من انشائه، 

ة التي يتولها األساسين املهمة أخصوصية التي تميزه، خاصة والحال الضوء على مواطن ال

ة أيخرى، ولتحقيق هذه الغشركات التأمين األ  واملتعلقة بضمان القروض قد تزاحمه فيها

 نطرح االشكالية التالية: 

جهة في ماذا تبرز خصوصية الصندوق في مجال ضمان القروض البنكية املو *

 للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة؟ 

 شكالية وفقا للخطة التالية: دراسة هذه اإل  ل او ونح

  ل: ماهية صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطةو املبحث األ 
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 الصندوق ومهامه أهدافل: و املطلب األ 

 املطلب الثاني: الطبيعة القانونية للصندوق 

 الثالث: هيكلة وتسيير الصندوق  املطلب

 املبحث الثاني: دور الصندوق في مجال التأمين على قروض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 ل: مضمون مهام الصندوق الخاصة بالتأمين على القروضو املطلب األ 

 املطلب الثاني: آلية عمل الصندوق الخاصة بالتأمين على القروض

 ل و املبحث ال 

 ماهية صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة

ومهامه املحددة  هأهداف إلىال أو لتحديد ماهية الصندوق يتوجب علينا التطرق 

هيكلته  إلىبموجب القانون ثم تسليط الضوء على طبيعته القانونية، ومن ثم التطرق 

 وتسييره.

 ل و املطلب ال 

 الصندوق ومهامه أهداف

ال ثم نتطرق بعد ذلك أو الصندوق  أهدافالحديث عن  إلىسنتطرق في هذا املطلب 

 مهامه. إلى

 هأهدافل: و الفرع ال 

التي تدخل في  األجلتسهيل الحصول على القروض املتوسطة  إلىيهدف الصندوق 

التركيب املالي لالستثمارات املجدية، وذلك من خالل منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر 

  .( 9)للضمانات العينية الالزمة التي تشترطها البنوك لالستفادة من القروض

 لفرع الثاني: مهامها

املتضمن  17/193املرسوم التنفيذي  من 6و 5 حددت املوادوتنفيذا لهذا الهدف 

املتضمن  04/134من املرسوم الرئاس ي  20واملادة  للصندوق  األساس يتعديل القانون 

 للصندوق جملة من املهام يمكن تصنيفها كما يلي:  األساس يالقانون 

 باملهام التالية المرويتعلق طار تسيير موارده: إمهامه في -الأو 

 املعمول بهما.تسيير املوارد املوضوعة تحت تصرفه وفقا للتشريع والتنظيم -
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ممول آخر واملخصصة لضمان  أي أوتسيير املوارد املوضوعة تحت تصرفه من قبل الدولة -

 القروض املمنوحة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

 توظيف سيوالت الصندوق في نطاق القيم الصادرة عن الدولة.-

 ته مع البنوك واملؤسسات املاليةمهامه في اطار عالق-ثانيا

 باملهام التالية: األمرويتعلق 

 متابعة عمليات تحصيل الديون محل نزاع لدى البنوك واملؤسسات املالية.-

الصندوق، وفي هذا االطار  متابعة االلتزامات لدى البنوك واملؤسسات املالية والتي يغطيها-

 قرار يكون في مصلحة الصندوق. أيوثيقة يراها ضرورية ويتخذ  أين يطلب منها أيمكنه 

اتفاقيات تحدد كيفيات تنفيذ الضمان مع البنوك واملؤسسات املالية شركاء  برامإ -

 الصندوق.

 عداد اتفاقيات مع البنوك واملؤسسات املالية.إ -

 مع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مهامه في اطار عالقته-ثالثا

 باملهام التالية: األمرويتعلق 

 التمويل.تسليم شهادات الضمان لتغطية كل صيغ -

ضمان استمرارية البرامج املوضوعة من قبل الهيئات الوطنية والدولية لفائدة املؤسسات -

 الصغيرة واملتوسطة.

الخدمات املوجهة لتحسين آلية الضمان املوجهة للمؤسسات  أواقتراح وضع كل التدابير -

 الصغيرة واملتوسطة.

املصادقة على التدابير املتعلقة بترقية املؤسسات الصغيرة  إلىالقيام بكل عمل يهدف -

 واملتوسطة وتدعيمها في اطار ضمان االستثمارات.

 املطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للصندوق 

سيما تلك  (10)القانون الخاص املتمثل في القانون التجاري  ألحكاميخضع الصندوق 

املتضمن القانون  04/134املنظمة لشركة املساهمة، كما يخضع للمرسوم الرئاس ي 

 األساس يتعديل القانون املتضمن  17/193للصندوق، وللمرسوم التنفيذي  األساس ي
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هي مزيج بين ما هو ذو طابع تجاري وبين ما هو ذو طابع عمومي،  األحكاموهذه للصندوق، 

املكرسة للطابع التجاري تحرر الصندوق في معامالته من القيود التي  األحكاموتبرير ذلك ان 

في ضمان القروض  واملتمثلةيتميز بها القانون العام والتي ال تتماش ى مع املهام املوكلة له 

 في ظل الإبفاعلية  أداؤهاالبنكية املوجهة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، والتي ال يمكن 

 حكام القانون الخاص. أاملرونة التي تتميز بها 

حكامه فتمليه خصوصية الصندوق واملتمثلة في جعل أما الطابع العمومي لبعض أ

التي تعمل على تجسيد سياسة الدولة  اآللياتاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة آلية من 

خلق اقتصاد بديل عن املحروقات، وخلق ثروة بديلة  إلىوتوجهاتها االقتصادية الرامية 

با جايإقليص فاتورة االستيراد واملساهمة في رفع نسبة الصادرات، مما ينعكس تساهم في ت

 على استقرار ميزان املدفوعات.

 براز اهم مظاهر هذين الطابعين.إمن خالل هذا املطلب  ل او ونح

 ل: الطبيعة التجارية للصندوق و الفرع ال 

 النقاط التالية:  إلىيمكن ابراز الطبيعة التجارية للصندوق من خالل التطرق 

: تبدو تجارية الصندوق من حيث الشكل القانوني من حيث الشكل القانوني-الأو 

للصندوق  األساس يمن القانون  2املادة الذي يتخذه، حيث يعد شركة مساهمة بصريح 

هذا  وألحكامسهم تخضع للتشريع املعمول به أ''الصندوق شركة ذات  على ما يلي:والتي تنص 

 املرسوم''.

تعرف شركة املساهمة كما  من القانون التجاري نجدها 592 نص املادة إلىوبالرجوع 

ون من شركاء ال يتحملون الخسائر حصص وتتك إلىهي الشركة التي ينقسم رأسمالها يلي: ''

 يطبق الشرط املذكور في وال-ال بقدر حصتهم وال يمكن ان يقل عدد الشركاء عن سبعة.إ

 موال العمومية''.ذات رؤوس األ  عاله على الشركةأاملقطع 

موال أوباعتباره شركة مساهمة ذات رؤوس وبإسقاط هذا النص على الصندوق 

 الوارد في الفقرة الثانية من املادة.  ستثناءاال يد من نه يستفإعمومية ف

الصندوق من حيث التأسيس في وجوب تبدو تجارية من حيث التأسيس: -ثانيا

القانون  ألحكاممام املوثق طبقا أبموجب عقد يتم تحريره  إلنشائه األساس يعداد القانون إ
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شخاص األ أو، سيما تلك املتعلقة بشركات املساهمة، خالفا للهيئات العمومية (11)التجاري 

 العمومية العامة التي يتم تأسيسها بموجب قرارات تنظيمية.

من القانون التجاري نجدها تنص على ان املوثق يحرر  595املادة  إلىوبالرجوع 

لدى مصالح  األساس يللشركة، وتودع نسخة من العقد املتضمن القانون  األساس يالقانون 

من ذات القانون هذا القيد قرينة قاطعة على اكتساب  21السجل التجاري، وتعتبر املادة 

ا في تعامالته مع الغير سيما البنوك واملؤسسات صفة التاجر، وبالتالي فالصندوق يعد تاجر 

 القانون التجاري.  ألحكامهذه  معامالتهالصغيرة واملتوسطة، ويخضع في 

تبدو تجارية الصندوق من حيث  من حيث النمط املعتمد في الهيكلة االدارية:-ثالثا

عية العامة، تمثل في الجمهيكلته في اعتماد النمط الكالسيكي الخاص بشركة املساهمة وامل

الجانب  حاو ير واعتماد الصندوق لهذه الهيكلة االدارية ال  (12)واملدير العام  مجلس اإلدارة

 ألحكاماملوضوعية الخاصة بتنظيم هذه الهيئات فتبقى خاضعة  ما األحكامأالشكلي، 

الالزمة التخاذ  بالنصاب القانوني واألغلبية األمرللصندوق، ويتعلق  األساس يالقانون 

 القرارات وتحديد الصالحيات...

ن رأس مال الصندوق أبالرغم من من حيث االكتتاب في رأس مال الصندوق: -رابعا

حكام القانون التجاري في هذا أ إلىتحيلنا  األساس يمن القانون  7ن املادة أال إمملوك للدولة 

 ة.بأحكام االكتتاب في شركة املساهم األمراملجال، ويتعلق 

تبدو تجارية الصندوق من حيث  من حيث الخضوع للمحاسبة التجارية:-خامسا

 األساس يمن القانون  23خضوعه للمحاسبة التجارية وفق ما هو منصوص عليه في املادة 

للصندوق والتي تقض ي بما يلي: ''تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا 

 محافظونها تخضع لرقابة أهذه املحاسبة  عمول بهما'' وميزةللتشريع والتنظيم امل

بدال من املراقب املالي الذي نجده في املحاسبة العمومية التي تخضع لها (13)الحسابات

 الهيئات العمومية.

 الفرع الثاني: الطابع العمومي للصندوق 

 النقاط التالية:  إلىبراز الطبيعة التجارية للصندوق من خالل التطرق إيمكن 
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يبدو الطابع العمومي للصندوق من الوزارية:  ةايللوصمن حيث خضوعه -الأو 

الوزير املكلف باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وفق ما هو مقرر في  ةايلوصحيث خضوعه  

وجوب  ةايالوصومن بين مظاهر هذه  ،17/193من املرسوم التنفيذي  2ة نص املاد

دارة الصندوق بخصوص إخير حال انفاذ قرارات مجلس الحصول على موافقة هذا األ 

 عضائه.أمهام  أداءاملكافأة التي يحددها نظير 

كل سنة مالية الحصيلة  ةاينهضا وجوب ارسال أي ةايالوصومن مظاهر هذه 

 .  (14)الوزير الوص ي إلىوحسابات آخر سنة والتقرير السنوي للنشاط 

مي للصندوق من خالل طريقة تبرز مظاهر الطابع العمو  من حيث التعيين:-ثانيا

 عضاء الهياكل االدارية املسيرة له والتي ترتكز على صفاتهم)تولي مناصب عليا( بدالأتعيين 

العامة لشركة املساهمة في القانون  طار األحكامإمن انتخابهم حسب ما هو مقرر في 

(، 15اء القطاعات ذات الصلة)وزر  التجاري، حيث تضم تشكيلة الجمعية العامة للصندوق 

يتم بموجب قرار من الوزير املكلف باملؤسسات  عضاء مجلس اإلدارةأن تعيين أ كما

قل رتبة مدير لدى شخاص الذين يشغلون على األلصغيرة واملتوسطة وذلك من بين األا

 .(16)حدى الوزارات املعنيةإ

للصندوق من حيث تكوين  يبدو الطابع العمومي من حيث تكوين رأس املال:-ثالثا

رأس املال في ارتكازه على مساهمات الخزينة العامة والبنوك العمومية حسب ما هو مقرر في 

ن رأس مال الصندوق املسموح به يتكون من أوالتي تنص على  األساس يمن القانون  6املادة 

على الخزينة، % 60مليار دينار منها نسبة  20مليار دينار ويقدر الرأس املال املكتتب ب 30

على البنوك، ويتكون الفرق بين الرأس املال املسموح به والرأسمال املكتتب من % 40ونسبة 

 سندات مكافئة يحوزها الصندوق على ذمة الخزينة.

 املطلب الثالث

 هيكلة وتسيير الصندوق 

خذ من الناحية القانونية شكل شركة أن الصندوق أ إلىسبق لنا االشارة في ما سبق 

ما بخصوص أكل التسيير من الناحية الشكلية، مساهمة، وقد استوحى من هذه الشركة هيا
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املوضوعية املتعلقة بتسيير هذه الهياكل فتم تكييفها بما يتماش ى وخصوصية  األحكام

 الصندوق التي يمليها طابعه العمومي، ونخصص هذا املطلب لدراسة هذه الهياكل.  

 ل: الجمعية العامة و الفرع ال 

تنفرد الجمعية العامة للصندوق عن الجمعية العامة لشركة املساهمة في تشكيلتها 

 لهما تباعا:و اواختصاصها الذين نتن

 تتشكل الجمعية العامة للصندوق من:تشكيلها: -أ

 ممثله. أوالوزير املكلف باملالية  -

 ممثله. أوالوزير املكلف باملؤسسات الصغيرة املتوسطة  -

 مؤسسة مالية مساهمة في الصندوق. أوممثل عن كل بنك -

رئيس املجلس الوطني االستشاري للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الذي يحضر -

 .(17)كمالحظ

بشأن صالحيات  األساس يمن القانون  21/5: اكتفى نص املادة صالحياتها-ب

الذي يتم اعداده امام  األساس ينها تحدد بموجب القانون أ إلىاالشارة  إلىالجمعية العامة 

القانون التجاري، حيث ان القوانين املنظمة لسير الصندوق لم تتطرق  ألحكامموثق طبقا 

ال بصورة مقتضبة مقارنة بباقي الهيئات، من قبيل اختصاصها بتحديد إمهام هذه الهيئة  إلى

ل الشروط التي يجب توافرها لقبول مساهمات البنوك واملؤسسات املالية في رأسما

 .(18)الصندوق 

املتعلقة بالجمعية العامة  األحكامالقانون التجاري تتضمن تطبيق  إلىواالحالة 

لشركة املساهمة فيما يخص الصالحيات املخولة لها دون املسائل املتعلقة بالنصاب 

ن يتم تكييفها مع أزمة التخاذ القرارات والتي يجب الال  األغلبيةالقانوني لصحة االجتماعات و 

عيار تحديد ن مألدولة وكذا تشكيلة الجمعية، حيث خصوصية الصندوق اململوك ل

األعضاء املشكلين لها، كما حضور نسبة معينة من عدد  إلىن يرتكز أالنصاب القانوني يجب 

ن ترتكز على نفس املعيار، خالفا للمعيار املعتمد في أالالزمة التخاذ القرار يجب  األغلبيةن أ

، وهذا االستثناء لألعضاءاململوكة  األسهمنسبة تمثيل  إلىالذي يرتكز شركة املساهمة و 
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 باألساسيمليه ضرورات الطابع العمومي للصندوق والتي تتعلق بتشكيل رأس املال اململوك 

 للدولة. 

 اإلدارةالفرع الثاني: مجلس 

  الهيئة التنفيذية للصندوق بالتشكيلة واالختصاص التاليين: اإلدارةيعتبر مجلس 

تعديل تشكيلة  إلى 17/193من املرسوم التنفيذي  10عمدت املادة تشكيله: -الأو 

املجلس وذلك بإشراك قطاعات جديدة لم تكن تحظى بالتمثيل على مستواه، وعلى وجه 

ملتوسطة، وذلك على النحو الخصوص تلك الفاعلة في تأطير نشاط املؤسسات الصغيرة وا

 التالي:

 األساس ين كانت تشكيلته بمقتض ى القانون أفبعد توسعة التمثيل الوزاري: -أ

ممثله والوزير املكلف  أوتقتصر على وزارتين فقط تتمثالن في الوزير املكلف باملالية 

 الوزارات إلىالتشكيلة  17/193ممثله، وسع املرسوم  أوباملؤسسات الصغيرة املتوسطة 

 التالية:

 لف بالفالحة.ممثل عن الوزير املك-

 ممثل عن الوزير املكلف بالصيد البحري.-

 ممثل عن الوزير املكلف بالسياحة والصناعات التقليدية.-

 ممثل عن الوزير املكلف بتكنولوجيات االعالم واالتصال.-

 ممثل عن الوزير املكلف بالطاقة.-

وحقيقة هذه التوسعة تفرضها مجاالت نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مما 

يحتم اشراك املعنيين بالقطاعات ذات الصلة بهذه النشاطات في صناعة القرارات املتخذة 

 على مستوى الصندوق. 

صبح بعضوين بدال من أزارة املالية على مستوى الصندوق ن تمثيل و أوجدير بالذكر 

 ر عن املديرية العامة للميزانية.هما ممثل عن املديرية العامة للخزينة وآخحدأعضو واحد، 

خيرة بالتعبير عن انشغاالت حيث تقوم هذه األ اشراك الهيئات املهنية: -ب

القطاعات التي تمثلها لدى الصندوق بصفته هيئة ضامنة للقروض، وحلقة الوصل بين 
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املؤسسات  أوة للقروض من جانب بالهيئات املانح األمرهذه القطاعات سواء تعلق 

 ب: األمراملستفيدة منها من جانب آخر، ويتعلق 

: بالتالي تم توسعة تمثيل هذا املفوض العام لجمعية البنوك واملؤسسات املالية-1

لك ن كان التمثيل يقتصر فقط على تأمل حتى البنوك غير املساهمة بعد القطاع ليش

 املساهمة في رأس مال الصندوق.

: وذلك باعتبارها الفضاء املنهي ل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعةممث-2

ها املؤسسات الذي يهتم وينقل انشغاالت جميع الناشطين في مجال التجارة والصناعة بما في

 الصغيرة واملتوسطة. 

وهي هيئات تم انشاؤها من طرف الدولة اشراك الوكاالت الوطنية املتخصصة: -ج

بهدف ترقية وتطوير االستثمار بما فيه ذلك املتعلق بتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، 

 :األمرويتعلق 

 ممثله. أواملدير العام للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -

 املدير العام للوكالة املكلفة بتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.-

ت دارة الصندوق والذي يرأسه الوزير املكلف باملؤسساإا عن تشكيلة مجلس هذ

ن يساعده أأنه شخص من ش أين  يستعين هذا املجلس بأالصغيرة واملتوسطة، كما ويمكن 

 بحكم كفاءته في اشغاله.

مجال صالحيات   17/193من املرسوم التنفيذي  13تحدد املادة صالحياته: -ثانيا

 بكل املسائل التي تهم الصندوق وال سيما فيما يخص: اإلدارةمجلس 

 مشروع التنظيم الداخلي للصندوق والنظام الداخلي واالتفاقية الجماعية.-

 امليزانية التقديرية للصندوق.-

 الكشوف املالية.-

 التقرير السنوي للنشاط.-

 الوطنية والدولية. اايوالوصقبول الهبات -

 من البنوك واملؤسسات املالية.القروض الواجب الحصول عليها -
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الصفقات والعقود واالتفاقيات وكل املعامالت االخرى امللزمة  إلبرامالشروط العامة -

 للصندوق.

 فتح فروع جهوية ومحلية.-

 حسابات.محافظي  أوتعيين محافظ -

 تخصيص النتائج.-

 الشروط العامة للضمان وقواعد تنفيذه.-

 عقود النجاعة للمدير العام وإطارات التسيير. -

تدعاء من رئيسه مرة واحدة على هذا ويجتمع املجلس في دورة عادية بناء على اس

بطلب من  أوقل كل ثالثة اشهر،  ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه األ

عمال الذي يحدده الرئيس بناء على ستدعاء جدول األ عضائه، ويتضمن هذا اال أثلثي من 

قل من ام على  األأيبذلك قبل عشرة  األعضاءاقتراح املدير العام للصندوق، ويتم تبليغ 

 .(19)التاريخ املقرر لعقد االجتماع 

 اإلدارةمجلس  التاو مدوبخصوص النصاب القانوني لصحة االجتماعات فال تصح 

من  اإلدارةيكتمل النصاب يستدعى مجلس  قل، وإذا لمال بحضور ثلثي اعضائه على األإ

 األعضاءحينئذ مهما كان عدد  التهاو مدام املوالية، وتصح أيجديد خالل الثمانية 

 األعضاءالالزمة التخاذ القرارات فتتخذ بأغلبية االصوات  األغلبيةما بشأن أالحاضرين، 

ما املدير العام أصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، عدد األ  ي او تسالحاضرين، وفي حالة 

 مانة املجلس.أدي صوتا استشاريا فضال عن توليه للصندوق فيب

خاص يؤشر عداد محاضر ترقم وتدون في سجل إ اإلدارةمجلس  التاو مدويترتب على 

سبوع الوزير الوص ي خالل األ  إلىمين املجلس معا، ومن ثم ترسل أعليها ويوقعها الرئيس و 

 . (20)الذي يلي التوقيع عليها

فيما يلي كيفية تعيينه  ل او نتنيتولى ادارة الصندوق مديرا عاما املدير العام: -ثاثال

 واختصاصاته:
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يتم تعيين املدير العام للصندوق وانهاء مهامه بموجب مرسوم من الوزير  تعيينه:-أ

واملدير العام  اإلدارةالوص ي، بعد موافقة هذا االخير على عقد النجاعة املبرم بين مجلس 

 والذي يتضمن االتفاق على االجرة وشروط االستخدام.

ويساعده في تأدية مهامه مديرا عاما مساعدا يعين بموجب قرار من الوزير الوص ي 

يتم ل، وتنهى مهامه حسب االشكال نفسها، ويخضع لعقد نجاعة و بناء على اقتراح من األ 

 .(21)امضاؤه مع املدير العام

املدير العام  إلى 17/193من املرسوم التنفيذي  22ند املادة تس صالحياته:-ب

 سلطات التسيير، ويتولى بهذه الصفة ما يلي: 

 تمثيل الصندوق في جميع ميادين نشاطه.-

 توقيع العقود واالتفاقيات التي تربط الصندوق بشركائه.-

 .اإلدارةالسهر على تنفيذ قرارات مجلس -

الصندوق طبقا للبرنامج الذي يوافق عليه مجلس  إلىاملوكلة  هدافالسهر على تحقيق األ -

 .اإلدارة

والسهر على احترام  اإلدارةاعداد مشروع النظام الداخلي للصندوق وعرضه على مجلس -

 تطبيقه.

 .اإلدارةاعداد جدول االعمال واقتراحه على رئيس مجلس -

 للموافقة عليها. اإلدارةلس اعداد برنامج العمل وامليزانية التقديرية وعرضها على مج-

 ضمان سيير املصالح وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الصندوق.-

 اتفاق في اطار التنظيم املعمول به. أواتفاقية  أوعقد  أوابرام كل صفقة -

 للدراسة. اإلدارةاعداد الحسابات املالية وكذا تقرير النشاط السنوي وعرضهما على مجلس -

 املستخدمين الخاضعين لسلطته.توظيف -

 تفويض امضاءه لإلطارات الخاضعين لسلطته في حدود صالحياته وتحت مسؤوليته. -

القضائية، وجدير بالذكر في هذا املجال ان االختصاص  ى او الدعتمثيل الصندوق في كل -

بالفصل في املنازعات التي تثور بين الصندوق في عالقاته مع الغير سيما البنوك واملؤسسات 

 حكام هذا القانون.  أي ظل فة بفصل فيها امام القسم التجاري املالي
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 املبحث الثاني

 ت الصغيرة واملتوسطةدور الصندوق في مجال التأمين على قروض املؤسسا

تعد مهمة التأمين على قروض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عين مهام الصندوق، 

وهو يقوم بهذه املهمة ضمن آلية عمل يحددها القانون، ونخصص هذه املبحث لتسليط 

 الضوء على مضمون هذه املهمة واآللية التي تتم بها. 

 ل و املطلب ال 

 بالتأمين على القروضمضمون مهام الصندوق الخاصة 

حتى نستبين اآللية التي يتم بها التأمين على قروض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، 

 إلىال بد من الوقوف على مضمون مهمة الصندوق في هذا املجال، وذلك بالتطرق ابتداء 

 مهمة هذا االخير.     إلىمفهوم التأمين على القروض، ثم التطرق 

 تأمين على القروضل: مفهوم الو الفرع ال 

يقصد بالضمان على القروض التأمين على القروض وهو نشاط تجاري غرضه ان 

يحصل تأمين االفراد والشركات من بعض ما يخافون من املكاره مقابل عوض مالي، وتأمين 

القرض هو ضمان للقروض البنكية وهو يعد من اهم الضمانات التي تساعد على منح 

املتعاقدة، ويعرف بأنه عقد يتم بين الدائن  لألطرافالسيولة املالية  االئتمان والثقة وتحقيق

وهيئة التأمين بموجبه تتعهد هذه االخيرة مقابل اقساط يتسلمها على تعويض الدائن عن 

 . (22)اعسار مدينه أوالخسارة التي يمكن ان تصيبه من جراء عدم تحصيل ديونه 

 الثاني: مهام الصندوق الخاصة بتأمين القروض الفرع

لصندوق ضمان القروض  األساس ياملتضمن تعديل القانون  17/193املرسوم  ينص

ة للصندوق األساسيمنه صراحة على املهمة  3في املادة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

ضمان  لىإواملتمثلة في ضمان قروض االستثمار، حيث تقض ي بما يلي: ''يهدف الصندوق 

قروض االستثمار املتحصل عليها من قبل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كما هي معرفة في 

واملتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات  10/01/2017املؤرخ في  17/02القانون 

 الصغيرة واملتوسطة''.
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من ذات املرسوم على ذلك، حيث تنص على ما يلي:  '' يتولى  1/ 5 املادة وتؤكد

 الصندوق املهام التالية:

تقديم الضمان على القروض املمنوحة من قبل البنوك واملؤسسات املالية لفائدة -

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مجال:

 *انشاء املؤسسات.

 *تجديد التجهيزات.

 *توسعة نشاطات املؤسسات.

 املساهمات. *اخذ

 *املرافقة والسيما في عملية التصدير....''.

املؤرخ في  04/134املرسوم الرئاس ي  من 4وعلى صعيد آخر تنص املادة 

لصندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات  األساس ييتضمن القانون  19/04/2004

ن تسديد ضما إلى: ''يهدف الصندوق الصغيرة واملتوسطة على نفس املهمة، حيث جاء فيها

القروض البنكية التي تستفيد منها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بعنوان تمويل 

االستثمارات املنتجة للسلع والخدمات املتعلقة بإنشاء تجهيزات املؤسسة وتوسيعها 

 مليون دينار''. 50وتجديدها، ويكون املستوى االقص ى للقروض القابلة للضمان 

املواد والنصوص ان هناك ضابطين يحددان ما يمكن استنتاجه من كل هذه 

 صالحية الصندوق لضمان القروض يتمثالن في ما يلي:

يعتمد هذا الضابط على طبيعة املؤسسة  املستفيدة من  الضابط العضوي:-الأو 

 17/02متوسطة، ويحدد القانون  أوالضمان، حيث يشترط ان تكون مؤسسة صغيرة 

 10، 9، 8، 5ؤسسات الصغيرة و املتوسطة في املواد املتضمن القانون التوجيهي لتطوير امل

 التي يجب توافرها مجتمعة لتحديد املفهوم القانوني للمؤسسة، وهي:   يراياملع

معا  إلنتاجهما أوالخدمات  أوالسلع  إلنتاجبأن تكون مؤسسة معيار نوع النشاط: -أ

الصغيرة  املؤسساتوال يهم بعد ذلك شكلها القانوني، ونالحظ بالتالي ان املشرع جعل مفهوم 

الثروة)السلع والخدمات(، وانما يرتكز على طبيعة النشاط الذي  ل او تدواملتوسطة ال مجرد 
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الخدمات كما اكد على ذلك  أوخلق الثروة وتحقيق االستثمار عبر انتاج السلع  إلىيهدف 

 للصندوق. األساس يون القان

وذلك باالعتماد على نسبة املشاركة في رأسمالها حيث تعتبر  معيار االستقاللية:-ب

 أومن قبل مؤسسة %25املؤسسة مستقلة اذا كان رأسمالها غير مملوك بنسبة اكثر من 

 مجموعة مؤسسات ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

 هي: يراياملعوهذه بتصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:  املتعلقة يراياملع-ج

 شخص. 250 إلى 1وذلك بأن تشغل من  معيار عدد العمال:-1

ال  أومليار دينار جزائري  4رقم اعمالها السنوي  ز او يتج: وذلك بأن ال معيار رقم االعمال-2

مجموع حصيلتها السنوية مليار دينار جزائري، واملالحظ ان املشرع قد رفع من مقدار  ز او يتج

مليار د ج  ورفع مجموع الحصيلة السنوية بعد ان كان  2 ز او يتجرقم االعمال بعد ان كان  ال 

نا النخفاض قيمة الدينار خالل الفترة أي(، وهذا راجع في ر 23مليون د ج)   500 ز او يتجال 

 تاريخ تعديل القانون.  2017 إلى 2002 املمتدة من

ن املعيارين االخيرين فضال عن دورهما في تحديد مفهوم املؤسسات أوجدير بالذكر 

ما  إلىالصغيرة واملتوسطة، يرتكز عليهما كذلك في تصنيف ذات املؤسسات، حيث تصنف 

 يلي:  

اعمالها  اشخاص ورقم 9 إلى 1بين  وهي التي تشغل ما  املؤسسات الصغيرة جدا:

 مليون د ج. 20ع حصيلتها السنوية مجمو  ز او يتجال  أومليون د ج،  40السنوي اقل من 

رقم  ز او يتجشخص  وال  49 إلى 10بين  : وهي التي تشغل مااملؤسسات الصغيرة

 مليون د ج . 200 ز او تتجمليون د ج ومجموع حصيلتها السنوية ال  400اعمالها السنوي 

شخص ورقم اعمالها  250 إلى 50وهي التي تشغل ما بين املؤسسة املتوسطة:  

يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين   أومليار د ج  4 إلىمليون د ج   400السنوي ما بين 

 مليار د ج. إلىمليون د ج  200

يعتمد هذا الضابط على تحديد مجال القروض املشمولة  الضابط املوضوعي:-ثانيا

 م الصندوق وسقف هذه االخيرة، وفي ما يلي بيان ذلك:بالضمان الذي يدخل في مها
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حيث يكون املستوى االقص ى للقروض التي فيما يتعلق بتسقيف قيمة القرض: -أ

 مليون دينار. 50صندوق ضمانها هو يقبل ال

يشترط في منح الضمان ان يكون القرض املمنوح فيما يتعلق بمجال القرض: -ب

توسعتها، على ان ال يتعلق  أوتجديدها  أوسسات مجال انشاء املؤ  إلىللمؤسسة موجه 

، ويمكن ان يشمل (24)بالقروض املنجزة في قطاع الفالحة والخاصة بالنشاطات التجارية

الضمان القروض املوجهة كذلك ملجال اخذ املساهمات، واملقصود هنا هو اقتناء اصول في 

 السابقة.  يراياملعرأسمال مؤسسات اخرى تتوافر على نفس 

من املرسوم  6/2ضا مجال املرافقة، وتوضح املادة أيكما يمكن ان يشمل الضمان 

، حيث تتم عن طريق ابرام اتفاقيات ة قيام الصندوق بهذه املرافقةيكيف 17/193التنفيذي

شراكة مع الهيئات املكلفة بدعم انشاء وتطوير وعصرنة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من 

 سطة املستفيدة من هذه الترتيبات.سات الصغيرة واملتو خالل الضمان املقدم للمؤس

من ذات املرسوم على مهمة املرافقة في عملية التصدير، ويأتي هذا في  5وتؤكد املادة 

تنويع االقتصاد الوطني عبر تشجيع املنتوج املحلي خارج نطاق  إلىاطار جهود الدولة الرامية 

 01/18من القانون  27اقية كرست لها املادة املحروقات، وهذه الجهود تخللتها مرحلة استب

املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات امللغى، والتي كانت تستثني من شركات االستيراد غير 

الوطني عندما يكون رقم  لإلنتاجشركات االستيراد والتصدير املوجهة   اهايمز املستفيدة من 

 أومن رقم االعمال االجمالي  2/3عمالها السنوي املحقق في عملية االستيراد يقل عن أ

 .يهاو يس

املتضمن القانون  17/02من القانون رقم  32وهذه الجهود كللها نص املادة 

التوجيهي للمؤسسات الجديد، والتي تشجع الدولة فيها وفي اطار ترقية ذات املؤسسات على 

الوطني، وتفصيل ذلك يقدمه موقع  باإلنتاجاستبدال الواردات من السلع والخدمات 

 األمرالصندوق في اطاره ذكره للمؤسسات املؤهلة لالستفادة من الضمان، ويتعلق 

 باملؤسسات التالية:

 التي تقدم خدمات غير موجودة في الجزائر أو باإلنتاجاملؤسسات التي تساهم -

 املؤسسات التي تعطي قيمة مضافة معتبرة للمنتوجات املصنعة.-
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 سسات التي تساهم في رفع الصادرات.املؤ -

 لية املوجودة في الجزائر.و املشاريع التي تسمح باستخدام املواد األ -

وفضال عن ذلك يضيف موقع الصندوق في قائمة املؤسسات املؤهلة للضمان املؤسسات 

 التي تنشط فيما يلي:

 تي سوف تخلقها.تمويل قليل باملقارنة بعدد مناصب الشغل ال إلىاملشاريع التي تحتاج -

 املشاريع التي توظف يد عاملة مؤهلة.-

 املشاريع التي تنشأ في مناطق بها نسبة بطالة كبيرة.-

 املشاريع التي تسمح بتطوير التكنولوجيا الحديثة.-

 األمرفيها، ويتعلق  يراياملعكما ويستثني املوقع جملة من املشاريع بغض النظر عن توافر 

 باملؤسسات التالية:

املؤسسات التي ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب القانون -

 التوجيهي .

 املؤسسات التي استفادت من دعم مالي من الدولة.-

 املؤسسات املسعرة في البورصة.-

 شركات التأمين.-

 الوكاالت العقارية.-

 الشركات التي تنشط في مجال التجارة فقط.-

 اعادة تمويل قروض قديمة. إلىالقروض التي تهدف -

 .  (25)املشاريع التي تحدث تلوثا كبير في البيئة-

 املطلب الثاني

 آلية عمل الصندوق الخاصة بالتأمين على القروض

نسلط الضوء في هذا املطلب على املراحل واالجراءات املتبعة قصد االستفادة من 

 الحصول على الضمان. ةايغ إلىخدمات الصندوق بدء من تقديم امللف 

 ل: اجراءات الحصول على الضمانو الفرع ال 

 بهدف الحصول على الضمان تتبع املؤسسة االجراءات التالية:
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البنك  إلىبغية انجاز املشروع تتوجه املؤسسة داع ملف طلب القرض: أي-الأو 

كانت ملف طلب التمويل الذي يرفق بضمانات لتغطية مخاطر القرض البنكي، واذا  داعيإل 

ال اذا صاحبه ضمان مناسب إطلب التمويل الضمانات غير كافية ال يمكن للبنك ان يقبل 

للمؤسسات الصغيرة  من قبل هيئة معتمدة على  غرار صندوق ضمان القروض

 . (26)واملتوسطة

وطلب ضمان القرض توقيفي على تقدير البنك دون سواه، وال يكتس ي اخضاع 

 ةايكف، بمعنى ان البنك اذا قدر (27)الطابع االلزاميملفات ضمان القروض للصندوق 

الضمانات املمنوحة من قبل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة للحصول على القرض يكتفي 

 تغطية الصندوق بغية ضمان القرض. بذلك وال يلزمها بالحصول على

 إلىعندما يفتقد املشروع داع ملف طلب الضمان لدى الصندوق: أي-ثانيا

الصندوق  إلىغير الكافية. للحصول على قرض بنكي تلجأ املؤسسة  أوالالزمة  الضمانات

، وذلك اما بتحويل امللف بصفة آلية من قبل البنك املتعامل مع (28)للحصول على الضمان 

 .(29)عن طريق املؤسسة  أوالصندوق، 

الوثائق داع امللف على مستوى الصندوق يسلم للمودع وصل استالم  مقابل أيولدى 

 التالية:

 ل للمؤسسة.و طلب تغطية الضمان موقع من طرف املسؤول األ -

 ، شهادة الوجود.ةايالجبنسخ متعلقة بالسجل التجاري، الشكل القانوني، بطاقة ترقيم -

 مختلف الترخيصات املتعلقة بالنشاط واملسلمة من قبل الهيئات املعنية.-

 عقود امللكية وتقييم املمتلكات.-

بتقديم عام للمؤسسة واملشروع والشركاء  ةايالبداقتصادية مرفقة في -تقنية دراسة -

 املسيرين.

 الكشف التقديري والكمي للمدخالت املستعملة مع التبرير.-

 فاتورة نموذجية متعلقة باملبالغ الخاصة بكل عنصر متضمن في االستثمار.- 

 .التكلفة الكلية للمشروع وكذا الهيكلة املالية املقترحة-

 دراسة السوق) العرض والطلب، املنافسة، الوضعية في السوق(.-
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 الخدمة(. أودراسة املردودية)تحديد تكلفة العائد للمنتج -

 مختلف املعلومات املتعلقة باالستغالل)املوردون، زبائن، اجال التسديد، شبكة التوزيع.-

 لنتائج(.مخطط االستغالل لثالث سنوات سابقة) ميزانيات، جدول حسابات، ا -

 التوسيع(. أوسنوات قادمة من عمر املشروع)اإلنشاء  5مخطط تقديري يتضمن -

 مخطط التمويل للمشروع املعروض عند االنشاء.-

 احتمال طلب نسخة امتياز مقدمة من الوكالة الوطنية لدعم االستثمار. -

وفي حال اعترضت املؤسسة عراقيل بخصوص استيفاء املعلومات املطلوبة يمكن 

للصندوق التدخل في توجيهها من خالل توفير االمكانيات التي تمكنها من وضع مخطط العمل 

وذلك عن طريق تقديم االستشارة واملساعدة التقنية لفائدة (30)املناسب للمشروع

وهنا يبرز  ،(31)املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي تسعى لالستفادة من ضمان الصندوق 

مجال املرافقة والذي يميزه عن شركات التأمين التي تكتفي فقط  الدور املنوط بالصندوق في

 بمهام الضمان.

يتم دراسة امللف دراسة تحليلية وتقييمية خاصة باملشروع من دراسة امللف: -ثالثا

قبل املكلفين بالدراسة، والذين يقومون بإعداد دراسة معمقة ومستفيضة تتضمن تقييم 

فع  لرئيس دائرة االلتزامات الذي يسجل مالحظاته، املخاطر، ومن ثم  اعداد تقرير ير 

لجنة االلتزامات واملتابعة، وفي حال كان املشروع يتماش ى مع التوجهات والبرنامج  إلىويرفعها 

( يتم تبليغ املؤسسة بالعرض الخاص بمنح الضمان والذي يعد بمثابة 32العام للصندوق)

ئذ يقوم املسؤول عنها بالتأكيد على طلبه ول، وعندار القرار النهائي بالقبقبوال مبدئيا في انتظ

( ، ومقدارها 33دراسة امللف) ةو عال عن طريق رسالة فتح امللف موقعة ومشفوعة بدفع 

 د ج على ان يتم استرجاعها اذا تم رفض الطلب.  20000

وبالتزامن مع الدراسة يقدم البنك للمؤسسة وعدا بمنح القرض بشرط الضمان، 

 سة بتسليم نسخة من هذا الوعد للصندوق. حيث تقوم املؤس

: تقوم لجنة املتابعة وااللتزامات بدراسة امللف قرار لجنة املتابعة وااللتزامات-رابعا

 بشأنه مرفقا بالوثائق التالية: ل او والتد

 مخطط التحليل املعد من طرف االطار املكلف بامللف متضمنا لورقة التنقيط.-
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ضا ورقة أيالتقييم والتسعير للمخاطر املعد من قبل رئيس دائرة االلتزامات والذي يتضمن -

 التنقيط.

 .(34)وبعد الدراسة وفي حالة رفض الطلب يتم اعالم املؤسسة بالقرار

تتخذ اللجنة القرار بمنح القرض على ضوء منح رسالة عرض الضمان: -خامسا

، وعندها تمنح (35)من قبل مجلس ادارة الصندوق الشروط العامة ملنح القروض واملحددة 

املؤسسة رسالة الضمان التي تتضمن كل الشروط والعناصر التي اتفقت عليها اللجنة 

واملتمثلة في نسبة الضمان، قيمته، مدته، وطريقة التسديد، وتمنح املؤسسة نسختين من 

 اشهر فقط. 6هذه الوثيقة التي تبقى سارية املفعول ملدة 

احدى نسخ رسالة  داعإيب: تقوم املؤسسة ابرام االتفاقية مع البنك -سادسا

اتفاقية القرض معها، وبعد التوقيع عليها من قبل  بإبرامالضمان لدى البنك، والذي يقوم  

االطر العامة التي  إلىوتستجيب هذه االتفاقية (36) الصندوق. إلىالطرفين يتم ارسال نسخة 

برمة استباقيا بين البنوك والصندوق والتي تحدد كيفيات تحددها اتفاقيات الشراكة امل

 .(37)تنفيذ الضمان ومجموع النمط العملي والقواعد املنظمة ملنحه

: يقوم الصندوق على اثر استالم نسخة من اتفاقية اعداد شهادة الضمان-سابعا

 العناصر التالية:التي تتضمن ( 38)شهادة الضمان بإعدادالقرض املبرمة بين البنك واملؤسسة 

 قيمة ونسبة الضمان ومدته.-

 طريقة التسديد.-

 العموالت)عمولة دراسة امللف، عمولة االلتزام( -

 الضمانات املقدمة من املستفيد.-

البنك املعني تكون كل الشروط مستوفاة ملنح  إلىوبتسليم املؤسسة لشهادة الضمان             

من %0,5ة بنسبة اقصاها و (، ولقاء االستفادة منه تلتزم املؤسسة بدفع عأل 39القرض )

من قبل البنك لفائدة ة و القرض املضمون املتبقى وتسددها سنويا، ويتم تحصيل هذه العأل 

 .(40الصندوق)
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 الثاني: تغطية الخطر وتحصيل قيمة الضمان الفرع

يقوم الصندوق بمتابعة املؤسسة التي تحصلت على خدماته في مجال الضمان، 

حيث يبقى يتابع املشروع من خالل ما تعده هذه االخيرة من الوضعيات املالية السنوية 

ات املتعلقة جانب  البنك بكل املستجد إلى وتزويدهوالتقرير الشامل بخصوص تقدم االنجاز 

 بسير املشروع .

اختالالت طبقا للبرنامج  أوالصندوق التدخل في حالة وجود خروقات  وبإمكان

املسطر، بغية التأكد بصفة آلية من ان اموال القرض التي ضمنها قد وجهت لوجهتها 

املحددة واملتفق عليها مسبقا، بمعنى ان الصندوق يقوم برقابة خارجية على املؤسسة في 

دور البنك هذه املجال وفي حدود الصالحيات املحددة في  إلىاملشروع، هذا اضافة حدود 

ن هذه الرقابة هي رقابة بعدية تتضمن كذلك مهمة أ، ونالحظ بهذا الشأن (41)تفاقيةبنود اال

 املرافقة التي تدخل ضمن املهام املوكلة له.

وفي اطار اداء الصندوق ملهمة التأمين على القروض فان دوره الحيوي يظهر حال 

تحقق الخطر املضمون واملتمثل في عجز املؤسسة عن تسديد قيمة القرض، وهذا الدور 

 يتجسد من خالل تغطية الخطر ومن ثم تحصيل قيمة الضمان، وفيما يلي بيان ذلك:  

سنوات   7ن الصندوق وملدة اقصاها يضم كيفية تغطية الخطر املضمون:-الأو 

تسديد جزء من الخسارة التي يتحملها البنك في حالة تحقق الخطر واملتمثل في عدم تسديد 

وعند االقتضاء يغطي الفوائد عند تاريخ التصريح بعدم استيفاء الدين، في حدود  (42)القرض

رض، وتنصب تغطية التصفية القضائية للمقت أوالتسوية  أو(43)نسبة الضمان املمنوحة

املخاطر على آجال االستحقاق بالرأسمال وكذا الفوائد املستحقة طبقا للنسب املغطاة، 

بقروض ممنوحة عند انشاء  األمرعندما يتعلق %80ويحدد مستوى تغطية الخسارة بنسبة 

 .(44)في الحاالت االخرى  %60متوسطة، و أومؤسسة صغيرة 

النسبة املتعلقة بكل ملف حسب تكلفة القروض ودرجة املخاطرة وتحديد  وتحدد

نما يأخذ بعين إ، و (45)هذا السقف ال عالقة له بتحديد مبلغ القروض وال كلفة املشروع

 . (46)االعتبار في ذلك الحفاظ على مستوى توازن استغالل الصندوق 
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حل البنك في اطار يحل الصندوق مكيفية تحصيل الصندوق قيمة الضمان: -ثانيا

وفي هذا االطار يتولى تحصيل قيمة الضمانات العينية التي تقدمها  (47)تنفيذ الضمان

داعها طلب التمويل واملصاريف املتعلقة بها، وكذا العناصر املكونة أياملؤسسة لدى 

 للمشروع، ويتم توزيع ناتجها حسب نسبة املخاطر واملصاريف التي يتحملها كل منهما

ى البنك عملية التحصيل لفائدة الصندوق يعاد دفع عوائدها اليه وذلك فاذا تول

 .(48)بمراعاة نسبة الضمان واملبالغ التي تم تعويضها

 خاتمة:

في االخير نقول ان خصوصية الصندوق  تكمن في ان دوره املتعلق بتأمين قروض 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة يتعدى مهمة الضمان التي نجدها ضمن مهام شركات 

مهمة مرافقة املؤسسات املستفيدة من القروض سواء في مرحلة  طلب  إلىالتأمين عموما، 

نه، وذلك من اجل مساعدة هذه املؤسسات في بعد االستفادة م أوالتأمين على القرض 

انجاح مشاريعها، والهدف من وراء ذلك هو انجاح سياسة الدولة في بعث النسيج الصناعي 

وتشجيع االستثمار املحلي وترقية املنتوج الوطني، وبالتالي تهيئة اقتصاد بديل  خارج مجال 

من منطلق تجاري ربحي املحروقات، عكس شركات التأمين التي تكتفي بضمان القروض 

يرتكز على املردودية البحتة دون االهتمام باملرافقة، ولعل خصوصية الصندوق تلك تترجم 

ازدواجية نظامه القانوني الذي يجمع بين الطابعين التجاري والعمومي، وان كان هذا النظام 

ملرسوم اللصندوق نجده موزع بين  األساس ييتميز كذلك بعدم التوحيد، ذلك ان القانون 

الصادر  17/193للصندوق واملرسوم التنفيذي  األساس ياملتضمن القانون  04/134الرئاس ي 

 الغاء املرسوم التنفيذي   إلى باإلشارةمن رئيس الحكومة  خاصة وان هذا االخير اكتفى فقط 

املتضمن انشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتحديد  02/373

بالرغم من انه تضمن  04/134ئاس ي الغاء املرسوم الر  إلى، دون االشارة ياألساس قانون 

ن السبب في ذلك أخير، ونعتقد ال التنظيمي الذي تطرق له هذا األ نفس املج لتاو تنحكاما أ

 أواحترام مبدأ توازي االشكال والذي يقض ي بأن القاعدة القانونية يجب ان تعدل  إلىيعود 

 لى.و تلغى بواسطة قاعدة قانونية صادرة بنفس الطريقة التي صدرت بها القاعدة األ 
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يكون قد الغى ضمنيا احكام املرسوم الرئاس ي  17/193ونرى بأن املرسوم التنفيذي 

الواردة فيه، اما املسائل التي لم  األحكامعدل بعض  أوبدليل انه اعاد صياغة  04/134

ئاس ي فتبقى سارية أحكامها الواردة في ذات املرسوم الر يتصدى لتنظيمها ولم يحتفظ ب

منه  2خير على غرار املادة افق والسياق العام ألحكام هذا األ ذا كانت تتو إاملفعول خصوصا 

بعد  17/193والتي تضفي على الصندوق شكل شركة مساهمة، ليكرس املرسوم التنفيذي 

 يح بذلك.ساس بالرغم من عدم التصر ذلك معاملتها على نفس اال 

ن معظم أعلى اساس  04/134وعلى ذلك نقترح على املشرع الغاء املرسوم الرئاس ي 

، وكذا تعديل هذا االخير بإدماج 17/193حكامه تم اعادة صياغتها في املرسوم التنفيذي أ

حين صدور مرسوم رئاس ي آخر يلغي  إلىاملسائل التي لم يتصدى لتنظيمها ضمن احكامه، و 

العمل به في اضيق نطاق ال يتعدى املسائل التي لم يتصدى لتنظيمها  هذا املرسوم يبقى

 . 17/193املرسوم التنفيذي 

 الهوامش:

ي تعزيز قاعدة االئتمان املصرفي للمشاريع الصغيرة ف(انظر: اسامة النجار، دور مؤسسات ضمان االئتمان 1)

 24-21، ص ص 2008ي فلسطين، جامعة برزيت، فلسطين،  فواملتوسطة 

يتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة  12/12/2001املؤرخ في  01/18(القانون 2)

 77واملتوسطة ج ر العدد 

املتضمن القانون التوجيهي  10/01/2017املؤرخ في  17/02من القانون  21كدت على ذلك املادة أ(3)

 .2للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ج ر العدد

واملتضمن انشاء صندوق ضمان القروض  11/11/2002املؤرخ في  373/ 02 (املرسوم التنفيذي4)

 .74للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ج ر العدد 

لصندوق ضمان قروض  األساس ييتضمن القانون  19/04/2004املؤرخ في  04/134املرسوم الرئاس ي  (5)

 .27استثمارات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. ج ر العدد 

 وق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة: ( موقع صند6)

 www.fgar.dz 09/02/2020يوم 

املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة  10/01/2017املؤرخ في  17/02القانون ( 7)

 .2ج ر العدد  واملتوسطة،

لصندوق ضمان  األساس ييتضمن تعديل القانون  11/06/2017املؤرخ في  17/193املرسوم التنفيذي (8)

 .36ج ر العدد  واملتوسطة،القروض للمؤسسات الصغيرة 
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 ( موقع الصندوق.9)

 .101املتضمن القانون التجاري ج ر العدد  1975/ 12/ 19املؤرخ في  75/59 األمر- (10)

 .األساس يمن القانون  21/5( املادة 11)

 ما يليها من القانون التجاري.و  592( انظر تشكيلة شركة املساهمة في احكام املواد 12)

 .17/193من املرسوم  13(املادة 13)

 .ذ17/193من املرسوم  26،  20( املواد 14)

 .األساس يمن القانون  21( املادة 15)

 .17/193من املرسوم التنفيذي  12( املادة 16)

 .األساس يمن القانون  21(املادة 17)

 .األساس يمن القانون  8(املادة 18)

 .17/193املرسوم التنفيذي  من 15، 14(املواد19)

 .17/193من املرسوم التنفيذي  18 ،17، 16، 11( املواد 20)

 .17/193من املرسوم التنفيذي  21( املادة 21)

( انظر: كمال شامي، التأمينات املمنوحة للمصارف واملؤسسات املالية العينية والخاصة، ماجستير في 22)

 .134، ص 2008/2009، 1ائر الحقوق، جامعة الجز 

 املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 01/18من القانون  4( املادة 23)

 . األساس يمن القانون  5( املادة 24)

 (موقع الصندوق.25)

، آليات دعم وتشجيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، مداخلة في امللتقى الوطني (انظر: الربيع بوعريوة26)

حول اشكالية استدامة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر املنظم من قبل كلية العلوم االقتصادية 

-8، ص ص 2017ديسمبر  7-6ام أيوالعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 

12. 

 للصندوق. األساس يمن القانون  5( املادة 27)

 .17/193من املرسوم  8( املادة 28)

 ( موقع الصندوق.29)

 .12-8( انظر: الربيع بوعريوة، املرجع السابق، ص ص 30)

 .17/193من املرسوم التنفيذي رقم  8/5( املادة 31)

 .12-8( انظر: الربيع بوعريوة، املرجع السابق، ص ص 32)

 موقع الصندوق. (33)

 .12-8( انظر: الربيع بوعريوة، املرجع السابق، ص ص 34)
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 للصندوق. األساس يمن القانون  17(املادة 35)

 .12-8( انظر: الربيع بوعريوة، املرجع السابق، ص ص 36)

 للصندوق. األساس يمن القانون  25،  12، واملواد 17/193من املرسوم  6/1( انظر املادة 37)

 للصندوق. األساس يمن القانون  4/5(املادة 38)

 .12-8( انظر: الربيع بوعريوة، املرجع السابق، ص ص 39)

 للصندوق. األساس يمن القانون  15(املادة 40)

 .12-8( انظر: الربيع بوعريوة، املرجع السابق، ص ص 41)

 ( موقع الصندوق.42)

 .17/193من املرسوم التنفيذي  7/2( املادة 43)

 للصندوق. األساس يمن القانون  13( املادة 44)

 ( موقع الصندوق.45)

 للصندوق. األساس يمن القانون  14( املادة 46)

الداعمة لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر،  اآلليات( انظر: د. محمد زيدان، الهياكل و 47)

 .127، ص7مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد 

 للصندوق. األساس يمن القانون  18، واملادة 17/193من املرسوم التنفيذي رقم  7/2،  5/5، 7(املواد 48)
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 آليات تأمين كبرى األخطار املادية في التشريع الجزائري 

  العامري خالدالدكتور:                                                

 كلية الحقوق                                              

 1الجزائر جامعة                                            
       k.lamri@univ-alger.dz 

 

 امللخص:

ـدد املؤسسات الصــــناعية ــفي سبــــيل تغطــــية كبــرى األخطار املاديــــة التي ته

والتــــجارية، وضع املشــــرع الجزائــــري آليتين قانونيــــتين لتـــوزيع أعباء األخطار املؤمن منـــها، 

 هما: التأميـــن املشترك، وإعادة التأمين.

التأمين املشترك هو مشاركة عدة شركات التأمين في تغطية نفس املخاطر، بموجب عقد 

تأمين واحد، أين يتولى إدارة وتنفيذ عقد التأمين أحد املؤمنين املساهمين في تغطية الخطر 

يتم تكليفه حسب األصول من قبل شركات ويطلق عليه اسم املؤمن الرئيس ي و املؤمن منه، 

 شاركة في تغطية املخاطر.التأمين األخرى امل

اتفاقية يضع بموجبها املؤمن أو املتنازل على عاتق شخص  أما إعادة التأمين فهي

معيد للتأمين أو املتنازل له جميع األخطار املؤمن عليها أو على جزء منها، قصد توزيع أعباءها 

 فيما بينهم.

 األخطار املادية.: التأمين املشترك، كبرى األخطار، الكلمات املفتاحية

Abstract: 

In order to cover the major material threats to industrial and 

commercial enterprises; The Algerian legislator has established two 

legal mechanisms to distribute the burden of insured risks: co-insurance 

and reinsurance. 

Co-insurance is the participation of several insurers in the 

coverage of the same risk, under a single insurance contract. The 

management and the execution of the insurance contract are entrusted 

mailto:k.lamri@univ-alger.dz
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to one of the insurers, called apériteur and duly mandated by the other 

insurers participating in the risk cover. 

The reinsurance is a convention whereby the insured or the assignee 

assigns a reinsurer or the assignee has all or all of the insured dangers 

in order to distribute its burdens among them. 

Key words: Co-insurance, Major risks, Material risks, 

 مقدمة: 

التأمين هو وسيلة ملواجهة مختلف الحوادث واألخطار التي تهدد اإلنسان في ذاته، 

أو تهدد أمواله وممتلكاته طيلة فترة حياته قصد التخفيف من وطئت آثارها، تناوله املشرع 

ل أكثر في أحكامه بمقتض ى  625إلى  619الجزائري في املواد من  من القانون املدني، وفصَّ

املتعلق بالتأمينات، تمارسه شركات  04-06املعدل واملتمم بالقانون رقم  07-95األمر رقم 

معتمدة قانونا، تقوم بتوزيع أعباء هذه األخطار على مجموع املؤمن لهم، وذلك بتعويض كل 

من تحققت أخطاره أثناء فترة التغطية من الرصيد املشترك املتكون من مساهمة الجميع في 

 ول على الحماية والضمان. شكل أقساط تدفع كمقابل للحص

ومع التطور االقتصادي والصناعي الذي شمل مختلف نواحي الحياة، ظهرت 

املصانع العمالقة التي تستعمل فيها اآلالت واملعدات الضخمة باهظة الثمن، وَصاَحبها 

عمليات تجارية ومالية ذات رؤوس األموال الكبيرة، وظهرت معها األخطار الكبرى العالية 

)الصناعية والبحرية والجوية( التي تسعى شركات التأمين غالبا إلى تغطيتها، وقبول  القيمة

تحمل تبعاتها وآثارها في حال وقوعها مقابل مبالغ أقساط محددة، ولكن في ظل عدم 

استطاعت شركات التأمين ضمان هذه األخطار لوحدها رغم رؤوس األموال التي تمتلكها، 

لية التي فرض املشرع الجزائري على هذه األخيرة تخصيصا واحتياطاتها، وأرصدتها املا

، (1)كضمان لتسديد التعويضات امللقاة على عاتقها في حال تحقق هذه األخطار املؤمن منها

كان لزاما على هذه الشركات البحث عن سبل ووسائل أكثر فعالية لتغطية آثار هذه 

لضمان واآلمان من هذه األخطار األخطار، فظهرت بذلك آليات قانونية كفيلة بتحقيق ا

املتعلق  07-95الكبرى حتى في حال وقوعها، نظمها املشرع الجزائري في أحكام األمر 

 بالتأمينات سالف الذكر.

تتمثل اآلليات القانونية التي حددها املشرع الجزائري لضمان كبرى األخطار املادية 

(، حيث La réassuranceة التأمين )(، وإعادLa coassuranceفي كل من: التأمين املشترك )
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أفرد لكل منهما نص مادة قانونية واحدة فقط، يعرف بُمقتضاهما هذين اآلليتين، وذلك 

-95بموجب نص كل من املادة الثالثة بالنسبة للتأمين املشترك، واملادة الرابعة من األمر رقم 

لألحكام والقواعد التي  املتعلق بالتأمينات، بالنسبة إلعادة التأمين، دون أي تفصيل 07

 تنظمهما، وتبين كيفية القيام بهما، ما جعل هذين اآلليتين يكتنفهما الكثير من الغموض.

من ذلك، تتمحور إشكالية هذا البحث حول الطبيعة القانونية لكل من  انطالقا

ار التأمين املشترك وإعادة التأمين؟ وما مدى فعالية كل آلية منهما في مواجهة كبرى األخط

 املادية التي تهدد املؤسسات والشركات الصناعية والتجارية؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية، وتوضيح الطبيعة القانونية لكل آلية منهما، وبيان 

مدى أهمية وفعالية كل منهما سواء بالنسبة للمؤمنين، أو العمالء املؤمن لهم، سنقسم هذا 

للتأمين املشترك، في حين نتطرق في الفرع املوضوع إلى فرعين، أخصص الفرع األول منه 

الثاني إلعادة التأمين، معتمدا في سبيل تحقيق ذلك على املنهج التحليلي الوصفي لنص 

 املادتين سالفتي الذكر.

 الفرع األول 

 التأمين املشترك كآلية لتغطية كبرى األخطار

قد يبدو للوهلة األولى أن التأمين املشترك هو تحمل العميل املؤمن له لجزء من 

تبعات تحقق الخطر املؤمن منه كما هو معمول به في بعض فروع التأمين كالتعويض عن 

وتحديدا التأمين من املرض، أين يتحمل املؤمن  االجتماعيةمصاريف األدوية في التأمينات 

ة من مبلغ التعويض، في حين يتحمل الجزء الباقي املؤمن له، جزء يحدد عادة بنسبة مئوي

والحقيقة خالف ذلك في نطاق التأمين املشترك، ما يعني عدم صحة هذا التصور، وذلك 

 يستدعي بيان مفهوم التأمين املشترك. 

 أوال: مفهوم التأمين املشترك

واملتمم، على أن: املتعلق بالتأمينات، املعدل  07-95من األمر رقم  03نصت املادة 

ــن  ــين في تغطية الخـــطر نفسه في إطار عقد تأميـ "التأمين املشترك هو مساهـــمة عدة مؤمنـ

وحيد. يوكــل تسيـــير وتنفيذ عقد التأمين إلى مؤمن رئيس ي يفوضـــه، قانونا، املؤمنون 

 .(2)اآلخـــرون املساهمون معه في تغطية الخطر"
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ول أن التأمين املشترك ما هو إال اقتسام عدة مؤمنين من هذا املنطلق يمكن الق

تغطية خطر أو أخطار نفسها، بنسب محددة، بموجب عقد تأمين وحيد، أين يتعهد كل 

مؤمن مشارك في التغطية بأداء جزء من مبلغ التعويض للعميل املؤمن له في حال تحقق 

 .(3)ن في العقدالخطر أو األخطار املؤمن منها مساويا ملقدار التزامه املبي

فعوضا عن قيام العميل املؤمن له أو ممثله القانوني بإبرام عدة عقود تأمين لدى 

شركتي تأمين أو أكثر، تتولى كل واحدة ضمان خطر ما مثال، أو جزء معين من املمتلكات التي 

يريد تأمينها، يتم إبرام عقد تأمين وحيد تغطى بموجبه كل املمتلكات من كل األخطار املراد 

من طرف عدة مؤمنين، على أن يتحمل كل مؤمن مشارك في تغطية هذه األخطار  التأمين منها

جزء معين ومحدد املقدار، وبمعنى آخر هو توزيع التغطية بين مجموع املشاركين في ضمان 

ممتلكات املؤمن له من مختلف األخطار املادية )الصناعية، البحرية، الجوية،...( التي تكون 

بيرة باهظة القيمة كاملنشئات الصناعية التي تعجز شركة تأمين في كل األحوال ممتلكات ك

 واحدة عن تغطيتها.

يتضح جليا أن املؤمن له في هذا اإلطار يقوم بتوزيع الخطر املؤمن منه منذ البداية 

بين عدة مؤمنين، يتحمل كل واحد منهم جزء منه، فرغم أن العميل املؤمن له قد يفضل 

يتولى تغطيته من الخطر املؤمن منه كامال، لكن هذا األخير قد التعاقد مع مؤمن واحد فقط 

ال يقبل ذلك خوفا من فداحة حجم اإلخالل بتوازنه املالي الذي قد يترتب عن حدوث الخطر 

املضمون بموجب عقد التأمين، فيقترح في هذه الحالة البحث عن مؤمنين آخرين يساهمون 

 .(4)اق االختالل املالي املحتملمعه في تغطية هذا الخطر، وذلك قصد حصر نط

 ثانيا: عدم وجود تضامن بين املؤمنين املساهمين في تغطية الخطر

قد يعتقد البعض من خالل سرد مفهوم التأمين املشترك وجود تضامن بين 

من القانون املدني  222املؤمنين املساهمين في تغطية الخطر املؤمن منه وفقا لنص املادة 

فال وجود ألي تضامن بينهم، ما يعني أنه في حال وقوع أو تحقق  والحقيقة خالف ذلك،

الخطر املؤمن منه التزم كل مؤمن بتحمل جزء من مقدار مبلغ التعويض الواجب الدفع 

للمؤمن له في حدود حصته من التغطية التأمينية التي التزم بها عند إبرام العقد، سواء كان 

 كليا أو جزئيا. الضرر الالحق باملمتلكات املؤمن عليها



 العامري خالدالدكتور:  ئري آليات تأمين كبرى األخطار املادية في التشريع الجزا
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  112

( أن التأمين املشترك يقتض ي Marcel Fontaineفي هذا السياق يرى األستاذ )

التدخل الجماعي للمؤمنين في حال وقوع الخطر املؤمن منه، أين يتحمل كل مؤمن جزء من 

مبلغ التعويض الواجب الدفع للمؤمن له مساويا ملقدار التزامه عند إبرام العقد، فهو بذلك 

يف عبئ جسامة الضرر بتجزئته على عدة مؤمنين، وهذا يرتب بالضرورة يعني تخف

 .(5)املسؤولية املحدودة لكل مؤمن مساهم في تغطية هذا الخطر

بناء على ما سبق ذكره، إذا تحقق الخطر املؤمن منه التزم كل مؤمن بتحمل جزء 

أحد املؤمنين عن دفع  منه مساويا ملقدار التزامه عند إبرام العقد، وفي حال امتناع أو تأخر

الجزء الواجب عليه دفعه من مبلغ التعويض الكلي املستحق للمؤمن له في اآلجال املحددة 

في الشروط العامة لعقد التأمين، وذلك بعد استيفاء إجراءات املعاينة امليدانية للخسائر 

هذا الخطر  واألضرار، وإعداد ثم إيداع تقرير الخبرة، ُعد هذا املؤمن املساهم في تغطية

أو التأخر مسؤولية شخصية، ما يعني بالضرورة استحقاق املؤمن  االمتناعمسؤوال عن هذا 

 14له هذا الجزء من مبلغ التعويض إضافة إلى الفوائد عن كل يوم تأخير وفقا لنص املادة 

ي "إذا لم يدفع التعويض املذكور فاملتعلق بالتأمينات، والتي جاء فيها:  04-06من القانون 

أعاله، في اآلجال املحددة في الشروط العامة لعقد التأمين، يحق للمستفيد  13املادة 

 .طلب هذا التعويض بإضافة الفوائد عن كل يوم تأخير، على نسبة إعادة الخصم."

في ذات السياق، إذا أفلس أحد املؤمنين املساهمين في تغطية الخطر املؤمن منه 

أثناء سريان عقد التأمين املشترك أو تم سحب اعتماده لسبب من األسباب التي حددتها 

املتعلق  07-95الذي يعدل ويتمم أحكام األمر رقم  04-06من القانون رقم  220املادة 

ر العقد في حدود نسب تغطية الخطر املؤمن منه الذي تولى بالتأمينات سالف الذكر، استم

باقي املؤمنين ضمانه، وبخصوص النسبة التي كان ملتزما بضمانها املؤمن املفلس أو الذي 

مع العميل املؤمن له على إسناد تغطيتها إلى أحدهم، أو  االتفاقُسحب اعتماده يمكن 

إفالسه بعد تحقق الخطر املؤمن منه استحق  اقتسامها فيما بين باقي املؤمنين، لكن إذا كان

املؤمن له مبلغ التعويض في حدود نسبة التغطية التي تعهد بها املؤمن املفلس وذلك من 

 أموال التفليسة.

سالفة الذكر، والتي  03وما يعاب على املشرع الجزائري عند صياغته لنص املادة 

يعرف بمقتضاها التأمين املشترك، هو عدم إشارته إلى عدم وجود هذا التضامن بين 
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املؤمنين خصوصا في حال عجز أحدهم عن الوفاء بالجزء الواجب عليه دفعه من مبلغ 

له عند تحقق الخطر املؤمن منه لسبب خارج عن التعويض الكلي املستحق الدفع للمؤمن 

نطاق إرادته كإفالسه مثال، فهذا قد يجعل العميل املؤمن له يسعى خلف باقي املؤمنين 

 للحصول على حقه، سواء كانت مطالبته هذه بطريق ودي أو تسوية قضائية.

 ثالثا: أنواع التأمين املشترك

كل منهما باالتفاق الذي يتم بين تأخذ عملية التأمين املشترك صورتين، تتعلق 

شركات التأمين املساهمة في تغطية الخطر املؤمن منه فيما بينهم، ومدى تدخل العميل 

هذه الشركات التي ستتولى ضمان الخطر  اختيارفي  (6)املؤمن له أو وكيله سمسار التأمين

 املؤمن منه.

 التأمين املشترك بالتراض ي - أ

رك، بعد عرض العميل املؤمن له خطره على مؤمن في هذا النوع من التأمين املشت

معين، وفي ظل عدم قدرته على تغطيته كامال، يلجأ املؤمن عادة إلي قبول ضمان هذا الخطر 

في حدود طاقته ال غير، كالنصف أو الربع أو بنسبة مئوية مثال، ليتولى بعدها إما: هو في حال 

و سمسار التأمين، أو معا جميعا البحث عن تفويضه من العميل املؤمن له، أو هذا األخير، أ

مؤمنين آخرين يساهمون معه في تغطية الجزء املتبقي من الخطر املراد تغطيته، فإذا تم 

فيما بينهم مع العميل املؤمن له عن محتوى العقد، وشروط  واالتفاقالعثور عن املساهمين 

ة يوقعون عليها جميعا، الضمان، ونسبة مساهمة كل مؤمن، تم إبرام وثيقة تأمين واحد

 .(7)تحدد التزامات كل طرف

لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا املقام يتعلق بمدى إمكانية مسائلة العميل 

املؤمن له للمؤمن الرئيس ي أو سمسار التأمين إذا قام بتوجيهه ونصحه بضرورة قبول 

تقرار لكثرة مطالبات مساهمة مؤمن ما غير أن مركزه املالي يتميز باالضطراب وعدم االس

عمالئه بالتعويض نتيجة تحقق أخطارهم التي التزم بضمانها، خصوصا إذا أفلس هذا األخير 

 أو تم سحب اعتماده وترتب عن ذلك أضرار لحقت هذا املؤمن له؟

سبقت اإلشارة إلى أن التأمين املشترك ال يخرج في جل األحوال إن لم يكن كلها عن 

اعية، البحرية، والجوية التي يعجز مؤمن واحد عن تغطيتها، ما نطاق ضمان األخطار الصن

يعني أن املؤمن له في هذه الحالة ليس إال شركة لها مكانة اقتصادية، هذا يفترض أن يكون 
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لهذه الشركة قدر كبير من الخبرة والعلم بأبجديات وعموميات نظام التأمين، ولها من 

وف املالية الخاصة بكل مؤمن سيساهم في املستشارين املؤهلين لالستعالم عن الظر 

التغطية، وعن كل ما من شأنه تحقيق مصالح الشركة التي يمثلونها أو يعملون لحسابها، 

لهذا فإن القول بإمكانية قيام مسؤولية من تم تفويضه من طرف املؤمن له، سواء كان 

لحدود الذاتية املؤمن الرئيس ي أو سمسار التأمين عن إخالله بواجب النصيحة له من ا

واملوضوعية التي تتعلق إما: باملؤمن له وخبرته في هذا املجال، أو بحسن أو سوء نية املؤمن 

 الرئيس ي أو سمسار التأمين، أو بناء على محتوى عقد التأمين املشترك وما تضمنه من بنود.

 التأمين املشترك عن طريق مجمع للمؤمنين: - ب

أغلب األحيان وفق الصنف سالف الذكر، أي يتم إبرام عقد التأمين املشترك في 

بالتراض ي كل حالة على حدة، غير أنه في بعض األحيان يتم تشكيل هيئات أو مجمعات تتولى 

عمليات التأمين املشترك، يحدد أعضاؤها مسبقا حصصهم في التغطية عن كل العقود التي 

 .(8)سيتم اكتتابها مستقبال

بين مجموعة من شركات التأمين بشأن  في هذا النوع يكون هناك اتفاق مسبق

يفوض املؤمنون أعضاء املجمع واحدا منهم يسمى  االتفاقالتأمين املشترك، وبمقتض ى هذا 

" سلطة إبرام عقود التأمين املشترك مع العمالء املؤمن لهم، وتنفيذ آثارها املؤمن الرئيس ي"

مة كل مؤمن في تغطية األخطار طيلة مدة سريانها نيابة عنهم، كما يتم فيه توزيع نسبة مساه

املؤمن منها، وأهم الهيئات التي تمارس هذا النوع من التأمين على الصعيد العالمي هيئة 

 .(9)( في لندنLloyd’sاللويدز )

الحاصل مسبقا  االتفاقوالجدير بالذكر في هذا النوع من التأمين املشترك، هو أن 

بين مجموع املؤمنين املساهمين في تغطية الخطر املؤمن منه، ال يتيح للعميل طالب التأمين 

أو وكيله السمسار اقتراح أي مؤمن ليساهم في هذه التغطية خصوصا إذا لم يكن عضوا في 

 هذا املجمع، ما يعني أنه سيتعاقد مع مجموعة من األطراف التي ستساهم في تغطية الخطر

أي منها، بل عليه قبول كل من  اختياراملؤمن منه دون أن يكون إلرادته حق الحرية في 

سيساهم في التغطية، ألنه في نهاية املطاف يسعى إلى الحصول على التغطية التأمينية 

 املناسبة ملمتلكاته.
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 التأمين املشتركرابعا: سلطات املؤمن الرئيس ي في نطاق 

مؤمن في تغطية ذات الخطر املؤمن منه، بنفس شروط بداية عند اشتراك أكثر من 

عقد التأمين املتفق عليها بين املؤمن له وباقي املؤمنين، وفي نفس الفترة الزمنية ملصلحة مؤمن 

له واحد، يتم عادة تعيين إحدى شركات التأمين لتكون هي املؤمن الرئيس ي، والتي غالبا ما 

تمتع بسمعة جيدة وخبرة طويلة في مجال تكون أول شركة قبلت تغطية هذا الخطر، ت

 في تسيير وتنفيذ آثار هذا العقد. (10)التأمين تؤهلها لتكون وكيال عن باقي املؤمنين

في هذا اإلطار قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر عن الغرفة 

يقيد باقي بأن املؤمن الرئيس ي له تفويض تمثيل عام طاملا لم  2009ماي  28الثانية بتاريخ 

 .(11)املؤمنين املساهمين معه في تغطية الخطر املؤمن منه نطاق سلطاته وصالحياته

نطاق السلطات والصالحيات املحددة بموجب التفويض الصادر عن  اتساعإن 

املؤمنين املساهمين في تغطية الخطر املؤمن منه للمؤمن الرئيس ي بموجب العقد الذي 

 يربطهم به والذي يحدد أيضا نسبة مساهمة كل مؤمن، تندرج ضمن فرعين أساسيين هما:

شترك في إطار عقد تأمين وحيد يبين تفويض املؤمن الرئيس ي سلطة إبرام عقد التأمين امل 

 اسم ونسبة كل مؤمن مساهم في التغطية.

 بتلقي تصريحات  
ً
القيام بتسيير عقد التأمين املشترك وتنفيذ آثاره طيلة مدة سريانه، بدأ

العميل املؤمن له، تحصيل مبالغ األقساط الواجبة الدفع، تلقي التصريحات بتغير احتمال 

ها، تلقي التصريح بوقوع الحوادث وتسويتها بدفع مبلغ التعويض تحقق األخطار املؤمن من

 الواجب األداء.

 الفرع الثاني

 إعادة التأمين كآلية لتغطية كبرى األخطار

إعادة التأمين من بين أهم اآلليات القانونية التي من خاللها تستطيع شركات 

نتيجة تحقق األخطار املؤمن التأمين توزيع أعباء كبرى األضرار املادية التي يمكن أن تحدث 

منها، والتي تكون في كل األحوال أخطار صناعية، هذه اآللية ظهرت ألول مرة في أوروبا بعد 

م، لتعرف 1821إبرام اتفاقية متبادلة إلعادة التأمين بين شركة بلجيكية وأخرى فرنسية 

 ن.بعدها عدة تطورات حتى صارت هناك شركات متخصصة في عمليات إعادة التأمي
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 أوال: مفهوم إعادة التأمين

املتعلق بالتأمينات  07-95من األمر رقم  4كتعريف قانوني لهذه اآللية، نصت املادة 

"عقد أو معاهــدة إعادة التأميـــن اتفاقية يضــع بموجبـــها املؤمن أو املتـــنازل على على أن 

األخطار املؤمن عليها أو على جزء منها. عاتـــق شخـــص معـــيد للتأمين أو املتنازل له جميع 

ويبقى املؤمن في جميع الحاالت التي يعيد فيها التأمين املسؤول الوحيد إزاء املؤمن له. 

"(12). 

في حين يعرفه األستاذ عبد الودود يحي بأنه العقد الذي ينقل بموجبه املؤمن 

وتعهد بضمانها، وذلك بقصد  املباشر إلى مؤمن معيد آخر جزءا من األخطار التي تعاقد عليها

 .(13)"تحقيق أكبر قدر ممكن من التناسق بين هذه األخطار

من هذا املنطلق يمكن القول أن إعادة التأمين تعتبر آلية مهمة تمكن شركات 

التأمين من تغطية كبرى األخطار التي تعجز لوحدها عند ضمان األضرار املادية التي قد 

ه توسيع نطاق قبولها لكل العمليات التأمينية، وتحقيق تترتب عن حدوثها، وهذا من شأن

التوازن بين ما ستتولى دفعه كتعويضات للعمالء املؤمن لهم، وبين قدرتها وطاقتها املالية على 

 قبول هذه املخاطر.

ذلك أن التزام شركة تأمين ما بضمان خطر من األخطار املادية الكبرى التي تتجاوز 

ا املالية يعرضها هي األخرى للخطر، ففي حال وقوع الحادث وتحقق حدود احتياطاتها وقدراته

الخطر املؤمن منه، وأدى ذلك إلى أضرار مادية كبيرة جدا، واستحقاق العميل ملبلغ 

التعويض كامال، قد تعجز هذه األخيرة عن الوفاء به ما يعرضها لخطر اإلفالس أو سحب 

 . االعتماد

 األخطار املاديةعادة تأمين كبرى ثانيا: صور إ

إعادة التأمين بعدة طرق، غير أنها تندرج كلها في  اتفاقياتعمليا تتم معاهدات أو 

نوعين رئيسيين، معيار التصنيف فيها هو مدى حرية املؤمن املتنازل )شركة التأمين التي 

ة معيد التأمين ونسب اختيارتعهدت تجاه العميل املؤمن له بضمان أخطاره عالية القيمة( في 

وأخرى  اختياريةالتنازل، وعلى العموم يمكن القول أن إعادة التأمين تتم إما بطريقة 

 إجبارية:
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 االختياريةالطريقة  - أ

من أقدم الطرق، كما أنها تتم بحرية أكبر من  االختياريةتعد طريقة إعادة التأمين 

غيرها، فللمؤمن الذي قبل ضمان أخطار العميل املؤمن له مطلق الحرية في إعادة تأمين 

جزء من هذا الخطر أو ال، ألن ذلك متوقف على مدى قدرته على تحمل تبعات وقوع الخطر 

متلكات املؤمن عليها كلية املؤمن منه، خصوصا إذا كانت األضرار املادية التي لحقت امل

وليست جزئية، فإذا كانت احتياطاته املالية كبيرة تمكنه من دفع كل التعويضات الواجبة 

الدفع للمؤمن له امتنع عن إعادة تأمين جزء من هذه املمتلكات، أما إذا كانت قيمتها املالية 

قق الخطر املؤمن كبيرة بحيث يعجز لوحده عن ضمانها ودفع التعويضات للمؤمن له إذا تح

منه ففي هذا الحالة يقوم بالتنازل عن جزء من الخطر املؤمن منه إلى معيد تأمين متنازل له 

يختاره هو مع تحديد نسبة من الخطر املتنازل عنه وتحويل جزء من مبلغ القسط إلى هذا 

 األخير.

ارات، أولها: من خالل تسمية هذه الطريقة يتجلى لنا أنها تتيح للمؤمن املتنازل عدة خي

حريته في التنازل عن جزء من الخطر املؤمن منه من عدم التنازل، وثاني هذه الخيارات: 

تحديده لنسبة احتفاظه بالخطر املؤمن منه والتي قد تكون إما نسبة مئوية أو عشرية 

كالنصف والربع وغيرها، وكل هذا مرتبط بقدراته واحتياطاته املالية، وثالث الخيارات هو 

اره ملعيد التأمين املتنازل له، أين يقوم بعرض تفاصيل عملية إعادة التأمين على شركات اختي

إعادة التأمين التي يحبذ التعامل معها مع بيان نسبة احتفاظه فإذا قبلت عملية إعادة 

، أما إذا قبلت ضمان جزء منه فقط لجأت شركة التأمين االتفاقيةالتأمين كاملة تم إبرام 

ى البحث عن معيد تأمين آخر، وتعاد العملية إلى أن يتم توزيع أعباء الخطر املؤمن املتنازلة إل

 منه على عدة شركات إعادة تأمين إضافة إلى املؤمن  املتنازل.

إعادة التأمين وخصوصا شركة التأمين األولى  اتفاقيةومع ذلك تتيح هذه العملية لطرفي 

 )املتنازلة( عدة مزايا منها:

)شركة التأمين األولى املتنازلة( إمكانية قبول تغطية كبرى األخطار املادية التي تتيح للمؤمن  

 تعجز عن تحمل تبعات وقوعها لوحدها.

تمكن الطرفين أو األطراف في حال تعددهم من قبول تأمين عديد األخطار املادية الصناعية  

 ستحقة الدفع.والتجارية وذلك يدر عليهم أرباحا كبيرة تتمثل في مبالغ األقساط امل
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 االحتفاظبالعمليات املربحة، أو  االحتفاظالحرية التي يتمتع بها املؤمن )الشركة األولى( في  

 بالجزء األكبر منها فقط.

غير أن هذه الطريقة تتميز ببعض العيوب أبرزها على اإلطالق استغراقها لوقت طويل 

ن املتنازل له الذي يقبل كونها تتميز ببعض التعقيد خصوصا في البحث عن معيد التأمي

ها مثل هذه العلميات هذا قد يؤدي يتغطية جزء من هذه األخطار، أمام السرعة التي تقتض

إلى ضياع عملية التأمين إذا لجأ العميل املؤمن له إلى البحث عن شركة تأمين تقبل تغطية 

 
ً
 .(14)أخطاره كلية

 الطريقة اإلجبارية - ب

 اتفاقيةألخطار املادية يقوم املؤمن املتنازل بإبرام في هذا النوع من إعادة تأمين كبرى ا

مسبقا مع شركة أو عدة شركات إعادة تأمين، وبموجبها يتنازل املؤمن املباشر عن جزء من 

محدد بنسبة مئوية أو عشرية أو جزء من مبلغ  باالتفاقيةكل عمليات التأمين املحددة 

قبول هذا الجزء أو النسبة متى كانت هذه  التأمين ملعيد التأمين الذي يكون بدوره مجبر على

 .االتفاقيةاألخطار وعملية إعادة التأمين ككل في نطاق 

يتميز هذا النوع من عمليات إعادة تأمين كبرى أخطار املؤسسات بطابعه اإللزامي، فكل 

عقد تأمين يبرمه املؤمن مع املؤمن له ويتجاوز حدود قدرته على تحمل تبعاته ونتائجه ُيحال 

 االتفاقيةجزء منه بصفة تلقائية على عاتق معيد التأمين، متى كان كل ذلك في نطاق وحدود 

 برامها بين املؤمن املباشر ومعيد التأمين.التي تم إ

ناهيك عن ذلك، يرتب مجرد قبول املؤمن املباشر إبرام عقد التأمين وتغطية العميل 

املؤمن له من جملة األخطار التي تهدد أمواله وممتلكاته مسؤوليته تجاهه كاملة، كما أن 

س الوقت الذي تنشأ فيها مسؤولية معيد التأمين عن الجزء امللقى على عاتقه تنشأ في نف

 .االتفاقيةمسؤولية املؤمن املباشر متى كان كل ذلك في نطاق 

من جهة أخرى، تتيح هذه الطريقة للمؤمن املتنازل إمكانية قبول إتمام إبرام عقد 

من التفاوض مع العميل املؤمن له أو ممثله القانوني  االنتهاءالتأمين من البداية وبمجرد 

وتوافق اإليجاب مع القبول، دون حاجة إلى عرض األمر على معيد حول مضمون العقد، 

 التأمين، ألن ذلك قد تم من قبل بموجب اتفاقية موقع بين الطرفين.
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التي يتم إبرامها بين  االتفاقيةوفي ذات السياق، يتم تحديد وتعيين بدقة، وبموجب 

تنازل مستقبال بنوعها، املؤمن املتنازل ومعيد التأمين، جملة األخطار التي ستكون محل 

كاألخطار الصناعية الكبرى التي تهدد ممتلكات املؤسسات والشركات، مثل خطر الحريق 

وانكسار اآلالت، وتلف البضائع واملنتجات، وتحطم وسائل النقل بفعل الحوادث املختلف 

 من بواخر وطائرات، وغيرها.

أهمها على اإلطالق أنها تمكنه من بدورها هذه الطريقة  تتيح للمؤمن املتنازل عدة مزايا، 

مهما كانت درجة جسامة األضرار  االتفاقيةتغطية كل األخطار التي تندرج ضمن نطاق 

املادية التي قد تترتب عن وقوع األخطار املؤمن منها التي تعهد بضمانها، وهذا يمنح املؤمن 

ن معيد تأمين يقبل تحمل املباشر نوع من االستقرار املالي، دون أن يكلفه ذلك عناء البحث ع

 مبرمة مسبقا. اتفاقيةجزء من هذه األخطار ألن ذلك تم بموجب 

 ثالثا: عدم وجود عالقة عقدية بين العميل املؤمن له ومعيد التأمين

املتعلق بالتأمينات سالفة الذكر، يتبين  07-95من األمر رقم  4باستقراء نص املادة 

ة عقدية باملؤمن املباشر فقط، أما معيد التأمين فال جليا أن العميل املؤمن له تربطه عالق

تربطه به أية عالقة، بل العالقة التعاقدية التي تربط هذا األخير أي معيد التأمين املتنازل له 

 هي تجاه املؤمن املباشر املتنازل عن جزء من الخطر أو األخطار املؤمن منها.

ى ذلك إلى وقوع أضرار مادية كبيرة من هذا املنطلق إذا حصل الحادث املؤمن منه وأد

جاز للعميل املؤمن له مطالبة املؤمن املباشر بالتعويض عن كل الخسائر املالية التي لحقت 

 به، متى كانت أسباب وقوع الحادث ال ترجع إلى حاالت يترتب عنها سقوط الحق في الضمان.

للعميل املؤمن له، وله  في هذه الحالة يلتزم املؤمن املباشر بدفع مبلغ التعويض كامال

بعد ذلك حق الرجوع على معيد التأمين املتنازل له، الستيفاء حقه من مبلغ التعويض منه في 

 حدود نسبة الضمان التي تعهد بها تجاهه.

يدفع مبلغ التعويض للعميل املؤمن له في اآلجال التي تنص عليها الشروط العامة لعقد 

ر في أدائه َحقَّ للمستفيد طلب هذا التعويض بإضافة فوائد التأمين، وإذا تأخر املؤمن املباش

عن كل يوم تأخير، دون أن يكون معيد التأمين في هذه الحالة ُملزم بتحمل أي تعويض عن 

 هذا التأخير.
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في الحاالت التي يقوم فيها نزاع بين العميل املؤمن له واملؤمن املباشر حول مقدار مبلغ 

وديا وبالتراض ي، أو باللجوء إلى القضاء أين يتم تعيين أكثر من التعويض يتم تسويته إما 

خبير لتقدير قيمة الخسائر واألضرار التي لحقت بممتلكاته، وفي هذه الحالة مهما كانت 

طريقة تسوية هذا النزاع يعد معيد التأمين طرف أجنبي عنه، ما يعني أنه ليست له أية صفة 

 فيه.

ثير بدورها 
ُ
هذه الطريقة في تأمين كبرى األخطار بعض اإلشكاالت لكن في الحقيقة ت

العملية التي لم يتطرق إليها املشرع الجزائري ال من قريب وال من بعيد، وتتعلق بالتحديد في 

الحاالت التي قد تؤدي فيها الظروف واملستجدات إما إلى إفالس املؤمن املباشر املتنازل أو 

 ماد أحدهما.معيد التأمين املتنازل له، أو سحب اعت

 خاتمة

نخلص في نهاية هذا البحث إلى أن التطور الذي شهدته البشرية خصوصا في املجال  

الصناعي أدى إلى ظهور عدة أخطار كبيرة تتعرض لها املؤسسات أثناء مزاولة نشاطها، قد 

تكون سببا في عرقلة نشاطها، ذلك اقتض ى البحث عن الوسائل الكفيلة بضمان هذه 

املادية، تجلى ذلك في التأمين الذي من خالله تضمن شركات تأمين معتمدة األضرار األخطار 

 التي قد تترتب عن وقوعها.

أمام عجز شركات التأمين عن ضمان بعض هذه األخطار لوحدها كونها تمس  

ممتلكات باهظة القيمة، ذلك جعل املشرع الجزائري يبين وسيلتين لضمان هذه األخطار 

 ملشترك، وإعادة التأمين.هما: التأمين ا

تختلف عملية إعادة التأمين عن التأمين املشترك في نواحي عدة، كما أن األولى تتم 

بين شركتي تأمين، وال وجود ألية عالقة عقدية بين العميل املؤمن له ومعيد التأمين، في حين 

بعات ونتائج أن التأمين املشترك يضم مجموعة من الشركات تتعهد تجاه املؤمن له بتحمل ت

 األخطار التي تهدد ممتلكاته بموجب عقد تأمين وحيد يبين مقدار التزام كل طرف.

تتيح هذين اآلليتين لشركات التأمين توزيع أعباء األخطار املؤمن منها فيما بينهم، ما 

يتيح لها إمكانية تغطيتها من جهة، وتفادي اآلثار الفادحة التي قد تترتب عنها سواء في حق 

سسات والشركات الصناعية والتجارية من جهة، أو في جانب شركة التأمين التي قد تلتزم املؤ 
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بضمانها لوحدها رغم قلة احتياطاتها املالية املخصصة للتعويض عن الحوادث واألخطار 

 التي تهدد هذه املؤسسات.

ومع ذلك، ال يزال الغموض يكتنف بعض جوانب هذين اآلليتين، رغم أهميتهما 

في ضمان كبرى أخطار املؤسسات، لهذا ينبغي على املشرع تفصيل أحكامهما  العملية

بنصوص قانونية تزيل اللبس، خصوصا ما يتعلق بحقوق العمالء املؤمن لهم في الحاالت التي 

 تطرأ على شركات التأمين مختلف األحكام الخاصة بها.

 الهوامش:
                                                           

( عرفت الجزائر بعض الحوادث الصناعية في السنوات املاضية، منها حادث فرع شركة سوناطراك بوالية 1)

 مليون دوالر عجزت شركة تأمين عن تحمل تبعاته. 4سكيكدة والذي ترتبت عنه خسائر قدرت بـ 

املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم،  1995جانفي  25الصادر في  07-95من األمر  03( املادة 2)

 .1995مارس  08، املؤرخة في 13الجريدة الرسمية العدد 

(3) Marcel Fontaine: Droit des assurances,  2ème éd, Larcier, Belgique, 1996, p351. 

( مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين )عقد الضمان(، الطبعة األولى، منشورات الحلبي 4)

 .115، ص1999الحقوقية، لبنان، 

(5) Marcel Fontaine: Op. Cit, p353. 

بالتأمينات املعدل واملتمم،  املتعلق 1995جانفي  25الصادر في  07-95من األمر  258( املادة 6)

 "....، ويعد سمسار التأمين وكيال للمؤمن له ومسؤوال تجاهه.سالف الذكر، والتي جاء فيها: "

 .115( مصطفى محمد الجمال، املرجع السابق، ص7)

(8) Marcel Fontaine: Op. Cit, p352. 

 .115( مصطفى محمد الجمال، املرجع السابق، ص9)

 .221، ص2005م العنكبي، املبادئ العامة للتأمين، دار الفكر العربي، مصر، شهاب أحمد جاس  (10)

(11) Cassation civil, 2ème chambre, 28 mai 2009, n° 08-12, p135. 

املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم،  1995جانفي  25الصادر في  07-95من األمر  04( املادة 12)

 .1995مارس  08في ، املؤرخة 13الجريدة الرسمية العدد 

 .14، ص1963( عبد الودود يحي، إعادة التأمين، مكتبة القاهرة الحديثة للطبع والنشر، مصر، 13)

( محمد ناصر، إدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيق، دار املجدالوي للنشر، عمان، األردن، 14)

 .305، ص1998
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 اإلطار املفاهيمي لتأمين املسؤولية املدنية

 في القانون الجزائري 

  لعشاش محمدالدكتور:                              

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                               

 أكلي محند أولحاج البويرةجامعة                                
            lachachemoh@gmail.com 

 امللخص:

ألزم املشرع الجزائري بموجب قانون التأمينات كل شخص طبيعي أو 

املسؤولية املدنية السيما في املجاالت املحددة بموجب واملؤسسات بالتأمين من  معنوي 

القانون، وهذا لحماية كل من املؤمن له والغير بضمان التعويض، فهو تأمين على األخطار 

املحدقة باملؤمن له، حيث يمكن الحصول على التعويض وديا كما يمكن تحصيله قضائيا، 

تحقق التنمية االقتصادية بضمان وبتعميم ثقافة التأمين املؤسساتي اإللزامي خاصة ت

 السير الحسن للمؤسسة.

Résumé 
    En vertu de la loi sur les assurances, le législateur algérien a obligé 

toute personne physique ou morale et toute institution à assurer sa 

responsabilité civil, en particulier dans les domaines spécifiés par la loi. 

En promouvant une culture d’assurance institutionnelle obligatoire, le 

développement économique passe par le bon fonctionnement de 

l’institution.                                     

 مقدمة

طبيق عقود التأمين في وقتنا هذا يعد نظام التأمين من املسؤولية من أهم مجاالت ت

نظرا للتطور امللحوظ الذي عرفته مختلف املجاالت جعلت املشرع الجزائري يكرس على غرار 

تشريعات أخرى مبدأ إلزامية تأمين املسؤولية املدنية لجبر الضرر الحاصل للغير 

ا فهو يعتبر بالتعويض، لذلك فإن التأمين من املسؤولية املدنية رغم أنه نظام حديث نسبي

بمثابة تقنية ال مثيل لها تكفل الحماية االجتماعية للمؤمن له والضحية، حيث يتحمل 

املؤمن التبعات املالية التي ترتبها مسؤولية املؤمن له لتعويض األضرار الالحقة بالغير فهو 
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يندرج ضمن التأمين على األضرار، رغم أن املؤمن)شركات التأمين( ليست هو من أحدث 

رر للغير وال توجد عالقة مباشرة مع املؤمن بموجب العقد الذي هو مبرم بين املؤمن الض

وبين املؤمن له وال عالقة للغير، وعليه فإن هذا الغير املتضرر ليس طرفا في العقد وهو 

( لوجود عالقة عقدية 1أجنبي عنه ومع ذلك يتحمل املؤمن املسؤولية عن تعويض الضرر)

مصدر الضرر بالغير)الضحية(، فيكون بذلك ضامنا حقيقيا للضحية بينه وبين املؤمن له 

عن األضرار الالحقة به بسبب مسؤولية املؤمن له، وأما العالقة بالغير)املضرور( فهي عالقة 

 غير مباشرة.

وعليه فإنه تكريسا ملبدأ الحماية للمؤمن له وحرصا على حقوق الضحايا نص املشرع 

امي السيما في املجاالت املحددة بموجب القانون املنصوص عليها الجزائري على التأمين اإللز 

( تحت عنوان: " التأمينات اإللزامية"، 2املعدل واملتمم) 07-95في الكتاب الثاني من األمر 

( كإلزامية 3حيث خصص الفصل األول للتأمينات اإللزامية في مجال النشاطات البرية)

 من املجاالت األخرى نذكرها الحقا.  التأمين من املسؤولية املدنية وغيرها 

وأما الفصل الثاني فقد خصصه املشرع الجزائري للتأمينات في املجال البحري 

 (.4والجوي)

 لذلك نطرح اإلشكالية اآلتية:

 ما مفهوم تأمين املسؤولية املدنية، وما مدى إلزاميتها والنتائج املترتبة عنها ؟.

 تيين:نعالج هذه اإلشكالية في املحورين اآل

 املحور األول 

 مفهوم التأمين على املسؤولية املدنية

 أوال: تعريف التأمين

التأمين على املسؤولية عقد يلتزم بمقتضاه املؤمن بضمان املؤمن له األضرار الناتجة 

 (.5عن رجوع الغير عليه باملسؤولية مقابل قسط يدفعه املؤمن له)

فيه تأمين املؤمن له من األضرار  فالتامين من املسؤولية هو عقد يتولى املؤمن

 (.6الناشئة عن رجوع الغير عليه باملسؤولية سواء أكان الغير محقا في دعواه أو غير محق)

كما يعرف التأمين من املسؤولية بأنه: تأمين على األضرار، يهدف إلى تامين املؤمن له 

 من الرجوع عليه بالتعويض على إثر قيام مسؤوليته عن الفعل الضار.
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فهي تعني التزام شخص املسؤول بتعويض األضرار التي أحدثها للغير بسبب إخالله 

 (.7بواجب قانوني)

لذلك يتضح أن التأمين على املسؤولية املدنية هو صورة من صور املسؤولية 

القانونية طاملا لها أثر قانوني، يكون الهدف منها هو تأمين املؤمن له من رجوع الغير أو 

باملسؤولية في تحمل الضرر، كما أن الضرر املؤمن منه في التأمين على الضحية عليه 

املسؤولية ال يصيب املال مباشرة كما هو الحال بالنسبة للتأمين على األشياء كالتأمين على 

السيارة مثال في حالة حادث أو سرقة أو حريق أو غيرها، وإنما يقصد به ضمان املؤمن 

حقه بالغير من أضرار، وبالتالي فإن الضرر املؤمن منه ينشأ عن ملسؤولية املؤمن له على ما يل

قيام دين في ذمة املؤمن له بسبب تحقق مسؤوليته العقدية بمقتض ى عقد التأمين وما 

يفرضه من التزامات متقابلة أو التقصيرية طبقا للقواعد العامة املنصوص عليها في القانون 

وادث السيارات، وهي تنشأ عن اإلخالل بواجب املدني كما هو الحال في املسؤولية عن ح

 قانوني عام يتمثل في عدم اإلضرار باآلخرين.

ويتمثل هذا الدين الذي هو في ذمة املؤمن له في التعويض املرتبط أساسا بمدى 

والذي يحكم به القاض ي املختص لصالح  (8ثبوت املسؤولية املدنية من عدمها)

له أو بسبب أحد تابعيه أو خطأ من يوجد تحت رقابته املتضرر)الدائن( بسبب خطأ املؤمن 

فيدفع له، وبما أن مال املؤمن له ضامن لهذا الدين فإن الضرر الذي يقع على املال بصفة 

 غير مباشرة يوصف بأنه" تأمين دين" وهذا لتمييزه عن التأمين على األشياء.

املؤمن له لتمييزه عن لذلك فإذا كان التأمين من املسؤولية هو تأمين دين في ذمة 

التأمين على األشياء، فإن التأمين على األشياء يتضمن تعويض الضرر أو الخسارة التي تلحق 

باملال سواء كان حق ملكية أو أي حق عيني آخر خالل مدة عقد التأمين املبرم بين املؤمن 

 واملؤمن له.

للضحية، وإنما فنظام التأمين من املسؤولية إذن ال يهدف فقط لتوفير الضمان 

يجنب املؤمن له رجوع الضحية عليه بدعوى املسؤولية عن الضرر الذي أصابه ألن املؤمن 

بمقتض ى عقد التأمين يتحمل من املؤمن له الضرر الذي قد يلحقه نتيجة رجوع الضحية 

عليه، فضال على تحمله املصاريف القضائية الناجمة عن خطأ املؤمن له إثر وقوع حادث 

ن في املقابل ال يتحمل املؤمن األضرار الناجمة عن خطأ املؤمن له العمدي وآثار مضمون، لك
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(، كما ال 9املسؤولية الجنائية كما ال يتحمل في هذه الحالة الغرامات املالية بوصفها عقوبة)

 يتحمل املؤمن األضرار التي تصيب املؤمن له أو ممتلكاته أو أفراد أسرته وال تابعيه. 

التامين على املسؤولية واسع ومتنوع بتنوع الفعل املرتب لهذه  لذلك فإن مجال

املسؤولية سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية بفعل املؤمن له الشخص ي غير العمدي، 

وأيا كانت نوعية الخطأ املرتكب وجسامته، وإذا كان بفعل تابعيه ففي هذه الحاالت يمكن 

ر عن قيام مسؤوليتهم، إال أنه تزداد صعوبة للمؤمن التكفل بتعويض األضرار التي تنج

معرفة مسؤولية املؤمن له تجاه الغير طاملا ان محل التامين غير معين وقت التعاقد مما 

 يصعب معه تحديد مبلغ التأمين.

 ثانيا: خصائص عقد التأمين من املسؤولية املدنية

 يتميز التأمين من املسؤولية بالخصائص اآلتية:

: فهو عبارة عالقة عقدية بين طرفين معينين يسمى أحدهما هو عقد تأمين -1

املؤمن، واآلخر املؤمن له، لكن هناك طرف ثالث أجنبي عن العقد وهو الغير )املضرور(، 

لذلك فإن لعقد التأمين من املسؤولية ثالثة أشخاص، املؤمن واملؤمن له واملضرور الذي 

غم عدم وجود عالقة مباشرة معه يكتسب حقا مباشرا تجاه املؤمن لطلب التعويض ر 

 بموجب عقد التأمين.

: وذلك على كل من املؤمن واملؤمن له، فيدفع هذا هو عقد يرتب التزامات متقابلة -2

 األخير قسطا من املال لقاء أن يتحمل الطرف اآلخر تبعة تحقق مسؤوليته.

 ارا قانونية. : بمعنى أنه يقوم على رضا الطرفين من شأنه ترتيب آثهو عقد رضائي -3

: بمعنى أنه يقوم على أساس ضمان تعويض األضرار الالحقة هو عقد ضمان -4

 بالغير جراء فعل املؤمن له، فهو بهذه الخصوصية عقد ضامن للخطر.      

 ثالثا: مجاالت إلزامية التامين من املسؤولية املدنية

التأمين اإللزامي  نص املشرع الجزائري على غرار التشريعات املعاصرة على مجاالت

املعدل واملتمم بالقانون  07-95من املسؤولية املدنية وخص لها الكتاب الثاني من األمر رقم 

املتعلق بالتأمينات تحت طائلة ترتيب عقوبة في حال عدم االمتثال لهذه  04-06رقم 

ات التأمين اإللزامية على املؤمن واملؤمن له في عقد التأمين، فاملؤمن املعتمد ملباشرة عملي

( وأن يمنح ضمانات على األقل معادلة 10ملزم بتغطية أي خطر يخضع للتامين اإللزامي)
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لتلك التي يفرضها التشريع ويلتزم كذلك بالعمل بالشروط النموذجية املعدة في هذا الشأن، 

وأما املؤمن له فه ملزم باكتتاب تامين يغطي األخطار التي حددها التشريع، لذلك فإن كل 

ما ملزم باحترام الشروط والقيود املفروضة، وتتمثل هذه املجاالت في التأمين من الكوارث منه

الطبيعية، ومن حوادث املرور، واستغالل املؤسسة وبعض املجاالت األخرى كاملهن الحرة 

وغيرها، وهذا نظرا ملا يحظى به هذا نظام التأمين من املسؤولية في توفير الحماية للمؤمن له 

ر ولتفادي إعسار املدين عن طريق تدخل املؤمن)شركات التأمين( لتغطية وتحمل وللمتضر 

األضرار الناجمة عن املسؤولية املدنية للمؤمن له من جهة، ومن جهة أخرى من أجل تمكين 

املؤمن له من إعادة تكوين رؤوس أمواله دون أن يتحمل  تعويض األضرار التي ترتبها 

 مسؤوليته.

 الكوارث الطبيعيةالتأمين من  -1

املعدل واملتمم يجيز التأمين كليا أو جزئيا على هذا النوع  07-95لقد كان األمر رقم 

(، لكن املشرع الجزائري غير رأيه بعد فيضانات باب الواد 11من األخطار مقابل قسط إضافي)

طبيعية وزلزال بومرداس بتكريس مبدأ إلزامية التامين على األضرار التي تخلفها الكوارث ال

املتعلق بإلزامية التأمين من الكوارث الطبيعية وتعويض  12- 03وذلك بموجب األمر رقم 

منه  15ضمنيا بموجب املادة  07-95من األمر رقم  41( الذي ألغى أحكام املادة 12الضحايا)

 04-06، وقد أكد القانون رقم 12-03التي تقض ي بإلغاء كل األحكام املخالفة لهذا األمر رقم 

املذكورة لكنه اقتصر فقط على الفقرة الثانية منها دون األولى  41ى إلغاء أحكام املادة عل

 .12-03التي بقيت سارية املفعول رغم مخالفتها ألحكام األمر رقم 

وعليه فإن مفهوم الكارثة في التأمين من املسؤولية ال يتحدد في خطأ املؤمن له لقيام 

 2طالبته بالتعويض، لذلك فإنه تطبيقا ألحكام املادة مسؤوليته عن ذلك وإنما في الخطر مل

فإن التأمين من الكوارث الطبيعية يشمل األضرار التي تلحق باألمالك  12-03من األمر رقم

براكين...(، علما أن تعداد  -زالزل  -من جراء حادث طبيعي ذي شدة غير عادية)عواصف قوية

ة املذكورة على سبيل املثال ال الحصر، لكن الكوارث الطبيعية قد وردت طبقا ألحكام املاد

تم تحديد طبيعة الكوارث املقصودة بالتامين ويحدد  268-04بصدور املرسوم التنفيذي رقم 

( ويستثنى من هذا الضمان األضرار التي تلحقها 13كيفيات إعالن حالة الكوارث الطبيعية)

واألراض ي والقطيع الحي خارج هذه الكوارث باملحاصيل الزراعية غير املخزنة واملزروعات 
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املباني وكذلك السلع املنقولة، على أن تحدد تسعيرة التأمين اإللزامي بقرار من الوزير 

 املكلف باملالية تطبيقا ملعايير محددة قانونا.

والتأمين على املسؤولية في مجال الكوارث يكون بتحقق الخطر الذي يرتب مسؤولية 

ليس بفعل خطئه الشخص ي أو مسؤوليته عن فعل الغير، املؤمن له بمطالبته بالتعويض 

 (.   14على أن يتم إخطار املؤمن بحدوث الخطر في األجل املحدد)

غير أن شركات التأمين ال يمكنها التعويض عن األضرار في هذه الحاالت إال بعد إعالن 

، وهو تأمين (15حالة الكارثة الطبيعية املعوض عنها من السلطات املعنية في األجل املحدد)

إجباري تحت طائلة العقوبات تتمثل في حرمانه من التعويض على ما لحق بممتلكاته من 

 الكارثة فضال على تغريمه مبلغا ماليا.

 التأمين في مجال حوادث املرور -2

املتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وعلى نظام التعويض  15-74أقر األمر رقم 

منه التأمين على  4مية في هذا التأمين ال تعني طبقا ألحكام املادة (، واإللزا16عن األضرار)

السيارة باعتبارها شيئا بل تأمين من املسؤولية كذلك، حيث نصت على إلزامية التعويض 

 بحيث يجب أن تغطي املسؤولية املدنية للمكتتب بالعقد ومالك املركبة...".

ية املدنية عن األضرار املعنوية لذا يجب على املؤمن له أن يكتتب تأمين املسؤول

 (.   17واملادية التي يمكن أن تسببها املركبة للغير في حالة تحركها أو أثناء توقفها)

 التأمين من املسؤولية في املجال املؤسساتي وعن بعض املنتوجات -3

ويتعلق األمر بمجال استغالل املؤسسات واألشخاص واملهن التي يكون التأمين فيها 

ؤولية املدنية أمرا إجباريا وليس اختياريا، ونفس الحكم ينطبق على الشركات من املس

واملؤسسات االقتصادية املدنية فهي ملزمة بالتأمين على اآلثار التي تترتب عن مسؤوليتها 

املدنية، كيفما كانت هذه األضرار جسمانية أو مادية أو معنوية التي تلحق بالغير جراء 

لنشاطها، وعلى استغالل قاعة أو محل، وآليات املصاعد، وتشغيل استغالل هذه املؤسسات 

مطار أم ميناء، كما يلتزم بالتأمين من املسؤولية الناقل العمومي مهما كانت طبيعة ووسيلة 

 (.18النقل املستعملة تجاه الركاب وأصحاب البضائع والغير، وكذا تنظيم الرحالت والنقل)

م قانون التأمينات كذلك القطاع الصحي يشمل التأمين اإللزامي طبقا ألحكا

عامة كانت أو خاصة بما في ذلك املؤسسات التي تقوم  واالستشفائيةكاملؤسسات الصحية 
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بنزع أو تغيير الدم البشري لألغراض الطبية، وعلى أعضاء السلك الطبي والصيادلة وعلى 

 األشخاص الذين يمارسون نشاطات مماثلة.

املسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط وإنتاج كما يلتزم بالتأمين على 

وصناعة املواد الغذائية والصيدالنية ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف ومواد 

التغذية بشكل عام سواء كانت لإلنسان أو للحيوان، وبصفة عامة كل املواد التي قد تسبب 

 ضررا للمستهلك.

 في املجال الرياض ي -4

بالتأمين على املسؤولية املدنية الجمعيات والرابطات واالتحادات تلتزم أيضا 

الرياضية لتغطية التبعات املالية على األضرار التي قد تحدث لالعبين واملدربين واملسيرين 

وأعضاء الطاقم التقني في فترات التدريب أو في فترة املنافسات وكذا أثناء التنقالت ذات 

 العالقة باألنشطة الرياضية.

وما بعدها  171ينطبق كذلك نظام التأمين على املسؤولية املدنية طبقا ألحكام املادة 

من قانون التأمينات على مسؤولي مراكز العطل واملخيمات والرحالت واألسفار في داخل 

 اإلقليم أو خارجه.

 التامين من املسؤولية في مجال البناء والدراسات والتصاميم -5

ن على املسؤولية إلزاميا املهندس املعماري واملقاول يخضع أيضا لنظام التأمي

واملراقب التقني وكل املتدخلين في عمليات البناء سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ويغطي 

(، وقد نصت على 19هذا التأمين األضرار التي قد تحصل للغير من بداية األشغال إلى نهايته)

يتعلق بالتأمينات إال ما تم استثناؤه بموجب   07-95من األمر رقم  175هذه األحكام املادة

نص قانوني كالدولة والجماعات املحلية واألشخاص أصحاب املساكن الخاصة باالستعمال 

 (.20العائلي)

وهم ملزمون كذلك بالتأمين على العيوب الخفية التي قد تظهر خالل عشر سنوات 

 178التزام نصت عليه أيضا املادة  (، وهو21من تسليم املباني أو ما يسمى بالضمان العشري)

 املعدل واملتمم. 07-95من األمر رقم 

كما يشتمل التأمين في هذه الحالة ضمان املسؤولية الناشئة عن الدراسات 

والتصاميم في الهندسة وتنفيذ أشغال البناء بمختلف أنواعها من حيث صالبتها ورسوخها 
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من قانون التأمينات،  176طبقا ألحكام املادة ونوعية املواد املستعملة، وهو تأمين إلزامي 

 07-95من األمر رقم  183على أن يتم التعويض طبقا إلجراءات نصت عليها املادة

 التأمين على املسؤولية في مجال النقل الجوي والبحري  -6

يشمل أيضا التأمين اإللزامي طبقا ألحكام قانون التأمينات املجال الجوي والبحري 

مر باألضرار التي تصيبها أو تلك التي تتسبب في السفينة أو املركبة الجوية في سواء تعلق األ 

 حدوثها بالتصادم مع جسم آخر في البحر، وعلى األضرار التي تلحقها بالغير.

وعليه فإنه نظرا لخطورة الوضع يلزم كل ناقل جوي أو بحري بإبرام عقد تأمين لدى 

املدنية تجاه األشخاص)الركاب( وأصحاب  شركة معتمدة بالجزائر لتغطية مسؤوليته

البضائع وتجاه الغير، على أن يكون مبلغ التعويض كافيا لتغطية األضرار في حال وقوعها 

وقت وقوع الحادث املؤمن منه تحت طائلة العقوبات تتمثل في الغرامة املالية لصالح الخزينة 

 العامة.

ما حدد مجاالت التأمين اإللزامي وتجدر اإلشارة في هذه الحالة إلى أن املشرع عند

بموجب نصوص قانونية فهذا لتحقيق أغراض ومقاصد لحماية النظام العام واملصلحة 

العامة للمجتمع، وهذا على خالف التأمين االختياري الذي تركه املشرع إلرادة األطراف 

تطبيقا ألحكام املتعاقدة على أن يرتب آثاره القانونية طبقا ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين 

(، إال أن هناك من الفقه من اعتبر أن املشرع الجزائري قد 22القانون املدني كقاعدة عامة)

 (. 23بالغ في األخذ بمبدأ االتجاه االجتماعي لحماية ضحايا الحوادث)

 رابعا: أقسام عقد التأمين على املسؤولية املدنية من حيث تحديد قيمة األخطار

سؤولية تأمين على أخطار ذات قيمة محددة، كما قد يكون قد يكون التأمين على امل

 التأمين من أخطار غير محددة القيمة:

بالنسبة للتأمين املتعلق باألخطار محددة القيمة فإن املؤمن ملزم في هذه الحالة 

(، كمسؤولية الناقل 24بتحمل التعويض في حدود قيمة األشياء املحددة كما وقابلة للتقدير)

ن البضائع املنقولة، وكذلك صاحب املخزن، وتأمين املستأجر من مسؤوليته فهو مسؤول ع

 عن حريق العين املؤجرة، فهي مسؤولية محصورة في قيمة الش يء.

بالنسبة للتأمين على األخطار غير محددة القيمة، فيقصد بها التأمين على األخطار 

ة في احاق األضرار بالغير، ففي املمتدة للغير كالتأمين على حوادث املرور والحرائق املتسبب
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هذه الحالة يلزم املؤمن بالتعويض مهما كان مقدار التعويض عن املسؤولية، لذلك فإنه 

سواء كان التامين من املسؤولية تأمينا إلزاميا أو غير إلزامي فيكون إما تأمينا من خطر معين 

زامي في مختلف املجاالت أو أو خطر غير معين، كما قد يكون إما تأمينا أصيال كالتأمين اإلل

تكميليا إذا كان مكمال لتأمين على األشياء كالتأمين على منزل من الحريق، يكون التأمين 

أصيال على األشياء فيما يخص املنزل ومحتوياته، ويكون تكميليا إذا كان يغطي األضرار التي 

 تصيب الغير بسبب الحريق.

وتجدر اإلشارة إلى أن التأمين من املسؤولية املدنية ملزم على كل شخص طبيعي أو 

معنوي لتغطية األضرار الالحقة بالغير بدنية كانت أو مادية، فهو بمثابة ضمان لتعويض 

الضرر، لذلك فإن تحديد األضرار املضمونة في إطار التأمين اإلجباري مقيد من ناحيتين: 

 لخطر، وأما الثانية فتتعلق بنتيجة الخطر. األولى تتعلق بمصدر ا

 املحور الثاني

 اآلثار القانونية املترتبة عن نظام التأمين من املسؤولية املدنية

 أوال: من حيث االلتزامات املترتبة على املؤمن له، وحقوق املؤمن

 من حيث التزامات املؤمن له -1

ن له، يتعين تنفيذها بحسن نية يشكل التأمين من املسؤولية املدنية عبئا على املؤم

(، 25وأما إذا أخل بذلك كان جزاؤه الفسخ طبقا للقواعد العامة أو بحسب جسامة اإلخالل)

لكن غالبا ما ال يرض ى املؤمن)شركات التأمين( بالجزاءات التي تضعها القواعد العامة لعدم 

ضمن جزاءات معينة على توفيرها الحماية الالزمة لذلك يسعى إلدراج بنود في عقد التأمين تت

 املؤمن له املخل بالتزامه ليكون املؤمن في موقع أقوى. 

وهذه الجزاءات هي ليست على درجة واحدة فهي تختلف من تشريع آلخر في شكل 

عقوبات مالية قد تكون معتبرة على املؤمن له لثنيه على اإلخالل وعدم االلتزام بالقانون كما 

 لجزائري.هو الحال في قانون التأمين ا

وعليه فإنه طاملا أن عقد التأمين عموما من عقود حسن النية التي يتمتع بها كل 

طرف في العالقة التعاقدية لذلك ال يجب على كل طرف إخفاء عن الطرف اآلخر أي ش يء 

محل اعتبار في هذه العالقة التعاقدية، ومن هذه االلتزامات املتقابلة يلتزم املؤمن له 
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عن كافة البيانات املتعلقة بتحديد الخطر املؤمن منه في تأمين املسؤولية  باإلفصاح للمؤمن

 (، كما يلتزم بأن يدفع للمؤمن قسطا من الثمن.26املدنية وعن جسامته وأخطاره)

 من حيث حقوق املؤمن على املؤمن له -2

تترتب للمؤمن على املؤمن له حقوق بموجب التأمين من املسؤولية املدنية يجب 

االلتزام بها طاملا أن املؤمن هو من يتحمل في نهاية املطاف مسؤولية التعويض عن اإلضرار 

املتسبب فيها املؤمن له، ومن هذه الحقوق للمؤمن حقه في منع املؤمن له من االعتراف 

باملسؤولية لذلك ذهب جانب من الفقه إلى أن اعتراف املؤمن له باملسؤولية يجعل املؤمن 

 االعتراف وليس نتيجة املسؤولية كما هو مفترض.يتحمل نتيجة 

كما يحق كذلك للمؤمن على املؤمن له منعه من التصالح مع الغير )املضرور( وإال لم 

يعد لدعوى املسؤولية أية قيمة، والهدف من هذا املنع هو تجنب املؤمن مصاريف ونفقات 

ة من تعويض أرفع مما يثقل إضافية وتوخي إمكانية تواطؤ املؤمن له مع املضرور لالستفاد

كاهل املؤمن، لكن يمكن للمؤمن على خالف املؤمن له التصالح مع املضرور، كما يتمتع 

املؤمن بحق إدارة دعوى املسؤولية وهي تتغير طبعا بحسب طبيعة الدعوى مدنية كانت أو 

من له جنائية، حيث إذا كانت الدعوى مدنية فإن املؤمن من يديرها بمفرده وال دخل للمؤ 

تحت طائلة تعرضه للجزاء، وأما إذا كانت الدعوى جنائية فإنه ال يمنع املؤمن له من التدخل 

للدفاع عن نفسه أمام القضاء الجنائي وهو حق مكفول للمتهم، وأما املؤمن فيكتفي في هذه 

 الحالة بتقديم البيانات واملعلومات املطلوبة.        

 عن نظام تأمين املسؤولية املدنيةثانيا: من حيث النتائج املترتبة 

يترتب على التأمين من املسؤولية املدنية تطبيقا ألحكام قانون التأمينات النتائج 

 التالية السيما فيما يتعلق بعالقة الشخص الثالث املضرور باملؤمن منه:

 حق الغير )املتضرر( في ممارسة دعوى الرجوع

له طبقا للقواعد العامة لطلب الحصول  يمكن للغير املتضرر من الرجوع على املؤمن

على التعويض يغطي الضرر الحاصل سواء كانت املسؤولية العقدية أو تقصيرية شرط توفر 

أركان الضرر، وذلك بإحدى الطريقتين إما مطالبته وديا شفاهة أو كتابة برسالة موص ى 

دعوى عليها أو بعقد غير قضائي عن طريق محضر قضائي. أو قضائيا وذلك برفع 

املسؤولية، وهذا هو الخطر املؤمن منه وليس تحقق مسؤولية املؤمن له فقد تتحقق 
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مسؤولية هذا األخير ولكن ال يتحقق الخطر، ويحدث هذا عندما يعترف املؤمن له 

 (.  27بمسؤوليته عن الضرر، أو عندما يتنازل املضرور عن املطالبة بالتعويض)

 ؤمن بالدعوى املباشرةحق الغير )املتضرر( بالرجوع على امل

األصل أنه ال توجد عالقة عقدية مباشرة بين املؤمن والغير املضرور بفعل املؤمن له، 

وأن هذه العالقة موجودة فقط بين املؤمن واملؤمن له، لذلك ليس من املنطق على الغير 

ن له مساءلة املؤمن مباشرة عن تعويض الضرر النتفاء العالقة بينهما وإنما مساءلة املؤم

مصدر الضرر، إال أنه نتيجة تحقق املسؤولية املدنية في ذمة املؤمن كحق يثبت للمؤمن له 

 فإنه يحق للمتضرر الرجوع على املؤمن مباشرة الستيفاء حقه في التعويض.

ال تربطه به أية عالقة مباشرة  -كما أسلفنا-وهذه الدعوى مصدرها القانون رغم أنه

ي عن العقد الذي هو مبرم بين املؤمن )شركة التأمين( واملؤمن بموجب عقد التأمين فهو أجنب

له، إال أن املؤمن يتحمل التعويض نظرا لعالقة املؤمن له بالغير ناشئة عن مسؤولية املؤمن 

 املدنية، وعليه فإن شروط الدعوى املباشرة تتلخص فيما يلي:

 ارج العالقة العقديةوجود مدعي في الدعوى املباشرة وهو الغير )املضرور( وهو خ -أ

 أن تتحقق مسؤولية املؤمن له عن الضرر الحاصل الذي أصاب الغير -ب

 عدم حصول الغير على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه -ج

كما يمكن املضرور الرجوع على املؤمن بالدعوى غير املباشرة باعتبار هذا األخير  

في صالح املضرور ألنها قد ال تحقق له مدين مدينه، إال أن هذه الدعوى غير املباشرة ليست 

الغرض املطلوب وهو الحصول على التعويض كامال نظرا ملزاحمة الدائنين اآلخرين له )أي 

دائني املؤمن له( مما قد يكون املبلغ املتحصل عليه غير كاف لتقاسمه بين الدائنين قسمة 

التعويض طبقا  غرماء، لذلك فإن الدعوى التي تضمن حق املتضرر من الحصول على

 ألحكام قانون التأمينات هي الدعوى املباشرة التي يرفعها على املؤمن مباشرة.

 عدم جواز الجمع بين تعويضين -3

ال يجوز للمتضرر الحصول على تعويضين على نفس الضرر وإال كان ذلك عبارة عن 

األضرار وفي فترات ثراء غير مشروع، فاألصل أن لكل ضرر تعويضه الخاص به ما لم تتعدد 

مختلفة، لذلك فإنه ال يجوز للمتضرر الحصول على تعويض على إثر رفع دعوى املسؤولية 

 على املؤمن له وعلى تعويض آخر على إثر الدعوى املباشرة التي يرفعها على املؤمن.
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صحيح أن للمتضرر مدينان املؤمن له واملؤمن لكن يجب أن يختار أحدهم ال أن 

لى تعويضين من كل منهما على ضرر واحد أصابه، ومعنى ذلك فإنه إذا يسعى للحصول ع

استوفى حقه من أحدهما برئت ذمة الطرف اآلخر، غير أنه إذا اختار املتضرر دعوى 

املسؤولية ولم يستوف حقه في التعويض كامال فال يمكنه الرجوع على املؤمن بالدعوى 

قى ما زاد عن هذا املبلغ دينا في ذمة املدين وهو املباشرة إال في حدود مبلغ التأمين على أن يب

 في هذه الحالة املؤمن له.

وعليه فإنه يتضح أن طرق تحصيل التعويض من تأمين املسؤولية املدنية تتحدد في 

 طريقتين: 

: وتعني املصالحة أو التسوية الودية الستيفاء التعويض املناسب * املطالبة الودية

(، 28تسوية بين املؤمن له مصدر الفعل الضار وبين الغير املتضرر)فهي األصل والقاعدة في ال

وذلك بتحديد مبلغ مالي يتساوى مع الخسارة في جميع الحاالت البسيطة، ويستعان بالخبير 

لتقدير الضرر وتحديد أسبابه في حالة النزاع، غير أن التسوية الودية هي إلزامية بالنسبة 

 (.    29للضحية وذوي حقوقه) لشركة التامين واختيارية بالنسبة

وفي هذه الحالة قد يقوم املؤمن له بتعويض الضحية في غياب املؤمن رغم أن هذا 

نادرا ما يحدث في الواقع العملي على اعتبار أن املؤمن له يدفع دائما بالرجوع إلى شركة 

ن الفعل التامين)املؤمن( لتحل محله في دفع التعويض، لكن إذا اعترف للغير بمسؤوليته ع

الضار كان له أن يتحمل التعويض دون الرجوع على املؤمن تطبيقا للقانون النتفاء الخطر 

وال يمكنه الرجوع على املؤمن السترجاع ما دفعه للمضرور عدا مصاريف الدعوى 

 (.       30القضائية)

: وذلك عن طريق رفع دعوى قضائية أمام القضاء املختص *املطالبة القضائية

وإلزام  املؤمن له على إصالح الضرر الذي سببه للغير، سواء بدعوى املسؤولية التي ملتابعة 

ترفع ضد املؤمن له الستيفاء التعويض غير أن الشائع دائما هو دخول املؤمن خصما في 

القضية التي يتحمل نتائجها بموجب عقد التأمين وال يتحمل التعويض إال في حدود 

 مسؤولية املؤمن له.

يق رفع دعوى الرجوع على املؤمن مباشرة وتسمى في هذه الحالة بالدعوى أو عن طر 

 املباشرة 
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(، وهي دعوى تحمي املضرور من مزاحمة دائني 31تطبيقا ألحكام قانون التأمينات)

 املؤمن له تباشرها الضحية أو ذوي حقوقها.

 خاتمة

دنية هو نظام نخلص في نهاية هذه املداخلة إلى القول أن التأمين من املسؤولية امل

حديث ناجع رغم حداثته نسبيا ألنه يكفل حماية اجتماعية للمؤمن له وللغير املضرور من 

طرف املؤمن الذي يحل محل املؤمن له في تعويض الضحية رغم عدم وجود عالقة مباشرة 

معه بموجب عقد التأمين الذي هو مبرم أساسا بين املؤمن واملؤمن له إال أن أثره يمتد للغير 

 مين.سؤولية املدنية في حدود مبلغ التأنتيجة التأمين على امل

يتميز نظام تأمين املسؤولية باإللزامية السيما في بعض املجاالت كالتأمين من الكوارث 

الطبيعية بشروط وقيود نص عليها قانون التأمينات، وفي مجاالت أخرى ال تقل أهمية عن 

لخامس من الفصل الثاني من الباب األول هذا املجال تم النص عليها بموجب القسم ا

من قانون التأمينات، وهذه املجاالت  59-58-57-56بعنوان: "تأمين األضرار" السيما املواد 

تتعلق بالتأمينات البرية، والتأمينات في مجال البناء، وكذا التأمينات البحرية والجوية تحت 

املتعلق بإلزامية  12-03األمر رقم  طائلة العقوبات املنصوص عليها قانونا السيما بموجب

التأمين من الكوارث الطبيعية لعدم االمتثال لهذه اإللزامية تتمثل في حرمان املخالف من 

االستفادة من اي تعويض لألضرار التي تلحق بممتلكاته جراء كارثة طبيعية فضال على توقيع 

 ة قدرها عشرون باملائة.غرامات مالية تساوي القسط أو االشتراك الواجب دفعه مع زياد

املعدل واملتمم جاء بتدابير جد هامة من  07-95لذلك يمكن القول أن األمر رقم 

شأنها من جهة تعميم إلزامية التأمين، ومن جهة أخرى تساهم في توسيع وترسيخ ثقافة 

 التأمين لدى املواطنين لحمايتهم من األخطار وتعويضهم عن األضرار والحلول محل املؤمن له

في التكفل بتعويض الغير حماية للمؤمن له، كما أن للتأمين مكانة اقتصادية هامة في توفير 

 حصيلة مالية تساعد في تمويل خطط التنمية االقتصادية.  

 وعليه يمكن أن نقترح ما يلي:

تبسيط إجراءات الحصول على التعويض ألن الواقع العملي أثبت صعوبة حصول  -

عن الفعل الضار إال بعد مرور وقت طويل وهذا ليس في صالح ال الضحية على التعويضات 

 املؤمن وال املؤمن له وال الضحية.
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الحرص على التقييم املنطقي الكفيل بتعويض األضرار حماية لحقوق الضحية  -

 وذوي الحقوق.

تشديد العقوبات املالية عن عدم االمتثال للتأمينات اإللزامية لردع املتهاونين  -

واملخالفين للقانون، وتفعيل الدور الرقابي على شركات التأمين، حيث اثبت الواقع أيضا 

تغليب شركات التامين املصلحة الضيقة لتحقيق أهدافها على حساب أهداف ومصالح 

 ة عن طريق تجسيد مبدأ الثقة واالئتمان.   املؤمنين لهم وتوفير الحماي

 املراجع  

 أوال: الكتب

محمد إبراهيم الدسوقي، التأمين من املسؤولية، األحكام العامة،  بدون طبعة، القاهرة  -1

1995.                 

 .2014مريم عمارة، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، دار بلقيس، الجزائر -2

م أنور سليم، عقد التأمين في القانون املصري واللبناني، الجزء األول، الطبعة عصا-3        

 .1997األولى، مكتبة الدار الجامعية، مصر

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدنين عقود الغرر الجزء -4        

 ع،  دار النهضة العربية، القاهرة.الساب

للصاصمة، نظرية االلتزامات في ضوء القانون املدني املقارن، املسؤولية عبد العزيز ا-5        

املدنية التقصيرية، الفعل الضار، الطبعة األولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، 

 .2002عمان 

 .1992نزيه محمد الصادق املهدي، عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة  -6        

 سائل واملذكرات الجامعيةثانيا: الر 

رشيدة هيفاء تكاري، النظام القانوني لعقد التأمين في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه  -1

 .2012في العلوم، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو 

خليل محمد مصطفى عبد هللا، التزام املؤمن بدفع مبلغ التعويض وحاالت اإلعفاء منه في  -2

القانون املدني األردني، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة األردنية، 

 .1988عمان 
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وليد برغوتي، تقييم جودة خدمات شركات التأمين وأثرها على الطلب في سوق التأمينات  -3

( مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم SAAالجزائرية)دراسة تطبيقية لشركة 

        .2014، جامعة باتنة االقتصادية

 ثالثا: املقاالت

محمد بوزيدي، املصالحة في مجال ضحايا حوادث املرور، املجلة القضائية للمحكمة  -1

 .1992، الجزائر 2العليا، العدد

عبد العزيز بوذراع، تعويض ضحايا حوادث املرور في الجزائر، مجلة الفكر القانوني،  -2  

 .1985، الجزائر 2العدد

 بعا: النصوص القانونيةرا

 النصوص التشريعية -1

املتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن األضرار، ج ر  15-74أمر رقم  -

 .معدل ومتمم 19/02/1974، الصادر في 15عدد 

، الصادر 78، يتضمن القانون املدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  -

 .معدل ومتمم 30/09/1975في 

الصادر في  52،  املتعلق بإلزامية التأمين من الكوارث الطبيعية، ج ر عدد12-03أمر رقم  - 

  .2003أوت 27

 8، الصادر في 13، املتعلق بالتأمينات، ج ر عدد 1995يناير  25مؤرخ في  07-95رقم  أمر - 

، ج ر ج ر 2006فبراير  27مؤرخ في  04-06معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1995مارس 

   .2006مارس  12، الصادر في 15عدد 

 املراسيم التنظيمية -2

املتعلق بإلزامية التأمين من  ،1996-01-17مؤرخ في 49-96مرسوم التنفيذي رقم  -

 .1996-01-21، الصادر في 5املسؤولية املدنية واملهنية في مجال البناء، ج ر عدد

، يتضمن تشخيص الحوادث 2004-08-02مؤرخ في  268-04مرسوم تنفيذي رقم  -

 .2004سبتمبر1، الصادر في55ج ر عددالطبيعية، 
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 الهوامش:
                                                           

بالتزام قانوني أو اتفاقي مفروض عليه على نحو تنشأ املسؤولية املدنية عادة نتيجة إخالل طرف ما  - 11

ألحق ضررا بشخص آخر يستوجب التعويض الذي هو حق يثبت للدائن نتيجة إخالل مدينه بالتزام قانوني 
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 1995مارس  8، الصادر في 13، املتعلق بالتأمينات، ج ر عدد 1995يناير  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  - 2
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خليل محمد مصطفى عبد هللا، التزام املؤمن بدفع مبلغ التعويض وحاالت اإلعفاء منه في القانون املدني  - 8
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 1/9/2004، الصادر في55الطبيعية، ج ر عدد
 املعدل واملتمم، املرجع السابق 07-95من األمر رقم  5فقرة  15دة انظر املا - 14
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وليد برغوتي، تقييم جودة خدمات شركات التأمين وأثرها على الطلب في سوق التأمينات  - 17

( مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة باتنة SAAالجزائرية)دراسة تطبيقية لشركة 

  110، ص2014
 ، املرجع السابق 07-95من األمر رقم  172و  171و  167و  166و 165و 164و 163انظر املواد  - 18
ن ، املتعلق بإلزامية التأمين م1996-01-17مؤرخ في 49-96من املرسوم التنفيذي رقم  2انظر املادة  - 19

 1996-01-21، الصادر في 5املسؤولية املدنية واملهنية في مجال البناء، ج ر عدد
 املعدل واملتمم، املرجع السابق 07-95من األمر رقم  180انظر املادة   - 20
، يتضمن القانون املدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75من األمر رقم  554انظر املادة   - 21

 معدل ومتمم 30/09/1975، الصادر في 78
 من القانون املدني، املرجع السابق 106انظر املادة   - 22
رشيدة هيفاء تكاري، النظام القانوني لعقد التأمين، دراسة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه في   - 23

 311، ص2015العلوم، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو 
  42، ص 1995التأمين من املسؤولية، األحكام العامة،  بدون طبعة، القاهرة  محمد إبراهيم الدسوقي، - 24
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدنين عقود الغرر الجزء السابع،  دار النهضة  - 25

 654العربية، القاهرة، ص 
 161، ص 1992محمد الصادق املهدي، عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة  نزيه  - 26
 145مريم عمارة، املرجع السابق، ص   - 27
تجدر اإلشارة إلى أن الحصول على التعويض يكفي فيه إثبات الضرر بسبب سيارة وال يشترط أن يكون  - 28

، عبد العزيز ألكثر تفاصيل راجعلتعويض، السائق على خطأ، بل إن خطأ الضحية يفتح باب الحق في ا

   92، ص1985، الجزائر2بوذراع، تعويض ضحايا حوادث املرور، مجلة الفكر القانوني، العدد
محمد بوزيدي، املصالحة في مجال تعويض ضحايا حوادث املرور، املجلة القضائية للمحكمة العليا،   - 29

  246، ص1992، الجزائر2العدد
" يتحمل املؤمن املصاريف القضائية املعدل واملتمم جاء نصها:  07-95من األمر رقم  57 انظر املادة  - 30

 الناجمة عن أية دعوى تعود مسؤوليتها إلى املؤمن له إثر وقوع حادث مضمون". 
" ال ينتفع باملبلغ الواجب على املؤمن املعدل واملتمم جاء نصها:  07-95من األمر رقم  59انظر املادة   - 31

بجزء منه، إال الغير املتضرر أو ذوو حقوقه ما دام هذا الغير لم يستوف حقه في حدود املبلغ املذكور  أو

 من النتائج املالية املترتبة عن الفعل الضار بسبب مسؤولية املؤمن له".
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 للتأمين من املسؤولية املدنية في املهن القانونية التأصيل النظري 

  العكلي الجيالليالدكتور:                                                

 الحقوق والعلوم السياسية  كلية                                             

 الدكتور موالي الطاهر سعيدةجامعة                                            
 

 امللخص:

االجتماعية والقانونية، الوطنية والدولية، تبنى ، تماشيا مع التطورات االقتصادية 

القانونية الحرة ضمن املشرع الجزائري الطابع اإللزامي للتأمين على مسؤولية أصحاب املهن 

القواعد الخاصة املنظمة لها، قناعة منه بأهميته سواء على املهنة أو ممتهنيها أو املستفيدين 

من خدماتها، هادفا إلى حماية املهنيين من مختلف أخطار وأثار ممارسة املهنة، وكذا حماية 

ملهنية، خاصة من املستفيدين منها من مختلف األضرار التي قد تلحق بهم جراء أخطائهم ا

 وال آثارها. تفاصيلها منظور أنهم مستهلكون لخدمات قانونية ال يدركون 

 التأمين، املسؤولية املدنية، املسؤولية املهنية.الكلمات املفتاحية: 
Résumé: 
      Le législateur algérien, répondant aux développements 

économiques, sociaux et juridiques, nationaux et internationaux, a 

adopté le caractère obligatoire de l’assurance de responsabilité des 

personnes exerçant une profession libérale juridique, dans le respect de 

ses règles organisationnelles.     

     L'adoption de cette procédure est émanant de son importance tant 

pour la profession que pour les professionnels ou les bénéficiaires de 

ses services, visant à protéger les professionnels de divers dangers et 

conséquences dans l’exercice de leurs fonctions; ainsi que la protection 

des bénéficiaires contre les divers préjudices qui pourraient leur être 

causés en raison de leurs fautes professionnelles commises, notamment 

du point de vue qu'ils sont consommateurs de services juridiques non-

conscients de ses détails et ses conséquences. 

Mots clés: assurance, responsabilité civile, responsabilité 

professionnelle. 
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 مقدمة: 

ارتبط ظهور التأمين تاريخيا برغبة األشخاص امللحة بالحصول على األمن واألمان، 

اود الكل منذ وقت بعيد، بل وأصبحت محل بحث وتفكير كبيرين من فقهاء وهي فكرة ظلت تر 

العصر، فربطوها بكل امليادين، فراح بعضهم يبحث عن األمن القانوني والبعض األخر عن 

 .1األمن االقتصادي كغاية أريد تحقيقها في كل مجاالت الحياة

بالفعل، فقد ظهر أن مستهلكي الخدمات القانونية من لدن أصحاب املهن القانونية 

الحرة، طرف ضعيف يحتاج إلى تدخل املشرع لحمايته في كل تعامالته مع املهنيين القانونيين 

الذين يفترض فيهم العلم، الدراية الفنية والقانونية، ناهيك عن احتكارهم للخدمة املقدمة، 

املتعاملين في عالقة غير متوازنة، تعمل كل التشريعات على إعادة ذلك  مما يجعلهم مع

التوازن املفقود إلى طبيعته من خالل التدخل بقواعد قانونية آمرة، ليتجلى بذلك ذلك 

اإلطار املفاهيمي التأثير املتبادل بين قواعد املسؤولية وقواعد التأمين، مما يستدعي بيان 

نية في املطلب األول، لنعرج في الثاني إلى تأثير التأمين على قواعد للتأمين من املسؤولية امله

 املسؤولية، ثم نختم ببيان مدى استجابة قواعد املسؤولية املدنية لتعويض األضرار املهنية.

 املطلب األول 

 اإلطار املفاهيمي للتأمين من املسؤولية املهنية

أو األمن الذي ينشأ كفكرة لن نجد أدلَّ من لفظ التأمين للحصول على األمان 

تعاونية بين مجموعة من األشخاص، يتحملون فيما بينهم الضرر الالحق بأحدهم، نظير 

اشتراكهم بحصص نقدية تكون في مجموعها رأس املال املخصص لجبر الضرر كأحد 

األساليب التي تطورت على نطاق واسع، سعيا إلدارة املخاطر، بهدف تعويض الخسائر 

، مما أدى إلى ظهور أنواع كثيرة من التأمينات، ومنها التأمين من املسؤولية 2املستقبلية

؛ والذي سنعمل على بيان ماهيته )الفرع األول(، طبيعته )الفرع الثاني(، وخصائصه 3املهنية

 )الفرع الثالث(.

 الفرع األول: ماهية التأمين من املسؤولية املهنية

، والتي 4ن خالل مجموعة النصوص املتالحقةتغيرت نظرة املشرع الجزائري للتأمين م

حاول من خاللها تأطير هذه الفكرة، متجاوزا للكثير من االنتقادات والنقائص التي عرفتها 

 نصوصه األولى، تماشيا مع تطور البالد، ِاجتماعيا، قانونيا وِاقتصاديا. 
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مين عامة، وإلدراك التأمين من مسؤولية املهنيين املدنية، وجب معرفة مفهوم التأ

من القانون املدني، حيث جاء في  643إلى  619بداية من النصوص العامة، ال سيما املواد 

:" التأمين عقد يلتزم املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى املؤمن له، أو إلى ما يلي 619املادة 

املستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من املال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في 

الحادث  أو تحقق الخطر املبين بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أي دفعة أخرى   حالة وقوع

 يؤديها املؤمن له للمؤمن".

بأنه عقد بموجبه يؤمن املؤمن له من األضرار  5أما عن الفقه، فقد ِاعتبره البعض

 فحسب األضرار 
ّ
التي تلحق التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه باملسؤولية، كونه ال ُيغط

املؤمن له من جراء تحقق مسؤوليته نحو الغير، بل يغطي أيضا تلك األضرار التي تلحق من 

 مطالبة الغير له.

أن التأمين هو عقد يحوي جوانب فنية،  6في حين ِاعتبر جانب من الفقه في الجزائر

وذلك بإجراء  خاصة وأنه ينظم التعاون بين املستأمنين، ويجمع بين األخطار القابلة للتأمين،

 املقاصة بين األخطار.

ا في فرنسا، فقد أقر بعض الفقه بأنه عملية بموجبها تحصل أحد الطرفين، وهو  أمَّ

املؤمن له نظير مقابل يدفعه هو القسط، على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير إذا تحقق خطر 

اطر ويجري معين، والطرف اآلخر وهو املؤمن الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من املخ

 .7املقاصة فيها وفقا لقواعد اإلحصاء

 عند الفقه، 
ً
فما هو املقصود بالتأمين من وإذا كان هذا مفهوم التأمين عامة

 املسؤولية املهنية؟

لم يختلف كثيرا ما تبناه الفقه في هذه املسألة عما تناوله بصددها بصفة عامة، 

ة، سواء من طرف املهنيين أو غيرهم، أن التأمين من املسؤولية املدني 8حيث اعتبر البعض

هو عقد مدني بين شركة التأمين بصفتها املؤمن، وبين املنهي بصفته املؤمن له، حيث تلتزم 

الشركة بمقتضاه بأن تدفع املبالغ املالية التي قد يحكم بها على املنهي عند تثبت مسؤوليته 

 عن األخطاء املهنية الضارة بالغير.

اصة تنظم أو تؤطر التأمين من املسؤولية املدنية للمهنيين وفي غياب أي قاعدة خ

القانونيين، وجب أن ُيراعى تلك القواعد العامة املقررة بالقانون املدني أو قواعد قانون 
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التأمين، ليصبح بذلك التأمين من مسؤولية املهنيين املدنية يؤدي وظيفتين أساسيتين، 

املستحقات التي ُيحكم بها عليه جراء أخطائه املهنية  األولى ترتبط باملنهي الذي ُيعفي من دفع

الضارة بالغير، أين تتكفل الذمة املالية لشركة التأمين بذلك، أما الثانية فترتبط بهذه 

 األخيرة، التي تقوم بهذه الوظيفة سعيا منها إلى تحقيق الربح.

ة للمهنيين ومن املفيد التفرقة في هذا الشأن بين التأمين من املسؤولية املدني

وغيرهم، إذ الجدير بالتذكير في هذه املسألة هو الطابع اإللزامي للتأمين بالنسبة للمهنيين 

 لوزارة الدولة باشرتها التي اإلصالحات إطار في اإللزام هذا جاء حيث ،9على عكس غيرهم

 جهة منو  جهة، من املجال هذا في املقارنة للتشريعات مسايرة لها، التابعة والقطاعات العدل

 القضائيين. واملحضرين املوثقين وخاصة املهنيين ضد القضائية املتابعات لعدد بالنظر أخرى 

 للمهنيين املدنية املسؤولية من التأمين عقد طبيعة الثاني: الفرع

 عامة بصفة املدنية املسؤولية عن للتأمين القانونية الطبيعة تحديد في الفقه  انقسم

 مواجهة في )املنهي( املسؤول لدين تأمين املسؤولية من التأمين اعتبر ِاتجاه بين خاصة واملهنية

 أغلبية حاز ثان   اتجاه وبين ؛10به وأضرت ارتكبها التي املهنية األخطاء عن )الزبون( املضرور

 على الحصول  حق للمضرور يضمن أن وجب املسؤولية من التأمين أن اعتبر الحديث، الفقه

 املسؤولية  فكرة على املبني موقفه تبرير تم حيث ،11)املنهي( املسؤول خطأ عن عادل تعويض

 بين وفرق  التعويض، في املضرور لحق تأمين هو املدنية املسؤولية تأمين بِاعتبار املوضوعية

 وااللزامي. االختياري  التأمين نوعي

 مصلحة تحقيق إلى منها يهدف املشرع يد في وسيلة العقود من النوع هذا ويعد

 هذا على الحصول  وضمان به، املاسة الغير أخطاء جراء املضرور تعويض تقتض ي اجتماعية،

 الناتجة اإلضرار فإن أهميتها، إلى بالنظر الحرة القانونية املهن أن افتراض على ،12التعويض

 لقواعدها وفقا املدنية املسؤولية بالنتيجة فأصبحت وخيمة، غالبا تكون  ممتهنيها أخطاء عن

 .13املهنيين ألخطاء مناسب   غير جزاءً  التقليدية

 عن يختلف تجعله املدنية املسؤولية عن التأمين بعقد الخاصة الطبيعة هذه إن

 من الحرة القانونية املهن تقتضيه وما للمهنيين بالنسبة خاصة له، املشابهة النظم من الكثير

 صفة عن كناهي ،14للغير أضرار من مخالفتها عن ينجز وما املهنية، لاِللتزامات تحديد

 مهنية. مدنية شركات شكل في أو كانوا فرادى ممارسيها
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 للمهنيين املدنية املسؤولية تأمين عقد خصائص الثالث: الفرع

 لحجم خاصة بالنظر املهنية، املسؤولية بشأن املتزايد الوعي ذاك إنكار يمكن ال

 املشرع جعل مما ر،الغي أو عمالئهم على أضرار من تكلفه وما املهنيين من الصادرة األخطاء

 وطأة من تخفيفا ملسؤوليتهم، اإللزامي التأمين يتبنى التشريعات من بغيره اقتداء الجزائري 

 األمر أخرى، جهة من عمالؤهم عنه يبحث الذي لألمن وتحقيقا جهة، من عليهم التعويض

 العقود مع املشتركة الخصائص عن زيادة ـــ املهنية املسؤولية من التأمين عقد يجعل الذي

 كونه ظل في اإلذعان، االحتمالية، كالرضائية، املهنية، املسؤولية من التأمين لعقد املشابهة

 يلي: فيما نوجزها الخصائص من بجملة يتفرد ـــ للجانبين امللزمة النية حسن عقود من

 من التأمين عقد يبرم للمهنيين: املدنية املسؤولية من التأمين عقد مهنية أوال:

 مباشرة، املمارسة باملهنة منه املؤمن الخطر يرتبط بحيث املهنيين، أحد مع املهنية ةاملسؤولي

 مع التعامل يتم طاملا تقصيرية( أو )عقدية املسؤولية ونوع الخطأ طبيعة عن النظر بغض

 تفضيلية بصفات   املؤمنين من غيره عن ينفرد اآلخر هو تجعله خاصة، صفات ذي شخص

 املهن أصحاب في املفترضة امليزات من وغيرها والخبرة الثقة املهنية، ،الدراية كالكفاءة، عدة،

 الحرة. القانونية

 لشركات العقود أهم من أصبح التأمين، من النوع هذا يغطيها التي لألخطار وتبعا

 تجعلهم والتي ،15حسابهم في املهنيون  يضخها التي الكبيرة األموال لرؤوس بالنظر التأمين،

 )شركات يجعلها مما املهنية، األخطاء من املتضررين األشخاص ضتعوي عن مسؤولين

 دقيقا تحديدا عنها املؤمن األخطاء تحديد إلى فتعمد املسألة، هذه في تشددا أكثر التأمين(

  لألشخاص التغطية شمول  في العقود من النوع هذا مهنية وتتأكد ؛لبس أي يدع ال وواضحا

 جانب إلى مهنة لكل الخاصة القواعد إطار في واملعينون  ه،مهام أداء في املنهي يساعدون  الذين

 .16منه 136 إلى 134 املواد سيما ال املدني، القانون  نصوص

 أن يبدو للمهنيين: املدنية املسؤولية من التأمين عقد في التعويضية الصفة ثانيا:

 التأمين دلعق التعويضية الصفة اعتبار في واحد نسق على سارت املقارنة التشريعات أغلب

 هذه تقتض ي حيث األضرار؛ من التأمين عقد مع فيها تشترك املهنية املدنية املسؤولية من

 .17التأمين مبلغ التعويض يتجاوز  أن دون  املؤمن، الضرر  مع التعويض يتناسب أن الصفة
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 الكبير الهامش خالف على للمهنيين: املدنية املسؤولية من التأمين إلزامية ثالثا:

 "العقد التشريعاِت  أغلِب  في السائِد  املبدإِ  إطارِ  في لألشخاص املمنوح التعاقد في للحرية

 التأمين مجال في القاعدة هذه عن خرج قد يكون  الجزائري  املشرع فإن املتعاقدين"، شريعة

 االلتزام هذا ألداء التأمين شركات إحدى شروط بقبول  ملزما نفسه املنهي يجد أين ،18اإللزامي

 من نوع عن املشرع بحث هو ذلك في السبب ولعل املهنة؛ بقواعد عليه فروضامل القانوني

 .19أخطار من القانونية املهن ممارسة أفرزته ما جراء معهم املتعاملين وكذا للمهنيين األمان

 الثاني املطلب

 املدنية املسؤولية قواعد على التأمين تأثير

 والقضاء الفقه محاوالت  بسبب  واحد حال على املدنية املسؤولية قواعد تثبت لم 

 القرن  في شهدها التي تلك خاصة العالم، عرفها التي  املتتالية التطورات ملجابهة الرامية

 والكفيل للنقاش( قابل )الغير الوحيد القانوني األساس الخطأ فكرة باتت أين عشر، التاسع

 الغير. أخطاء من املتضررين بتعويض

 املهن، وأصحاب العمل أرباب بفئات مقارنة وضعفها املتضررين فئات هشاشة أن غير

 أخرى، جهة من املتراكمة الحوادث عن الناتجة دعاويهم وكثرة جهة، من منها الصناعة السيما

 املضرورين إلسعاف القانونية الحلول  إيجاد ضرورة على يصر القضاء بمعية الفقه جعلت

  القانونية البدائل إيجاد في التفكير دأب ولذلك الخطأ؛ عن املسؤول فعل إثبات ِاستحالة عند

 قابل الغير األساس هذا نم املدنية املسؤولية وتخليص املعضلة، هذه حل شأنها من التي

 تعويض ذروة إلى الوصول  تطبيقها شأن من جانبه، إلى أخرى  أسس بطرح نذاك،آ للنقاش

 وغيرها. التضامن ونظرية الضمان ونظرية التبعية تحمل نظرية ذلك قبيل ومن ،20املضرورين

 جانب إلى الجماعية املسؤولية إقرار إلى امتد بل الحد، هذا عند األمر يتوقف ولم

 القانونية، أحكامها مختلف بيان خالل من قانونا، تأطيرها على والعمل الفردية، املسؤولية

 عهبطاب سواء املتضررين، بتعويض الكفيلة اآلليات كأحد التأمين تشريع إلى ووصوال

 بحاالت الدولة وإلزام الخاصة، التعويض صناديق ِاعتماد جانب إلى اإللزامي، أو االختياري 

 .21الضرر  محدث فيها يجهل  التي التعويض

 الفقه جعلت لهم، املؤمنين كاهل أثقلت مشارطات من التأمين شهده ما أن غير

 والثغرات علميةال املشاكل لكل الحل هو أنداك بواقعه التأمين كون  في يشكك الحديث
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 الحوافز وتذليل عقباته تطويع في التفكير مواصلة إلى دعاهم مما الذكر، سالفة القانونية

 جهة، من املحقق للخطر واملناسب العادل التعويض على املضرور حصول  دون  تقف التي

 أخرى. جهة من له املؤمن يدفعها التي األقساط وملقدار

عتبر املدنية، املسؤولية قواعد على أمينللت الكبير للدور  البعض تقدير ففي
ُ
 في أنه أ

 وعدد لجسامة بالنظر بالكامل سينهار املدنية املسؤولية نظام فإن للمسؤولية تأمين غياب

 التشريعات تتبني أن إلى الفقه ذات وخلص ؛22بالتعويض الوفاء عن املسؤولين وعجز األضرار

 من املدنية املسؤولية إفراغ إلى أدى قد (،ةاالختياري )اإللزامية، التأمينية النظم ملختلف

 وفاء أي عن بعيدا النظام، هذا وراء الضرر  في املتسبيين تحصين ظل في الحقيقي معناها

 ال املدنية املسؤولية شروط بالنتيجة فتالشت محلهم، التأمين شركات حلت أن بعد الحق،

 جانبا يشكل ذلك أن نرى  نحنف القراءة، هذه خالف وعلى  السببية؛ والعالقة الخطأ سيما

 املنشغلين يهم ما ألن الحرة، القانونية املهن أصحاب أعمال من للمتضريين بالنسبة إيجابيا

 املسهلة  القانونية القواعد وجود مع املناسب، التعويض على حصولهم هو تضررهم بعد

 الغرض. لذات الكافية املالية الذمة وتوفر لذلك،

 املسؤولية عليه تقوم الذي األساس من غير قد التأمين نظام أن جوهرها في فاملسألة

 تركيز يعد فلم الغير، ضرر  في بأخطائهم املتسببين املسؤولين من غيرهم أو للمهنيين املدنية

 من نوجز أن  رأينا لذلك عليه؛ التعويض وكيفية الضرر  على بل الخطأ، على املساءلة أنظمة

 املسؤولية قواعد على العام، بمفهومها التأمين فكرة تأثير كيفية التالية العناصر خالل

 هيمنة و األول( للمسؤولية)الفرع وحيد كأساس الخطأ فكرة قصور  ثبوت بعد عامة، املدنية

 النظم من العديد ظهور  إلى أدى مما الثاني( )الفرع املدنية املسؤولية على التعويضية الوظيفة

 عن باملسؤول هذا حقهم تربط أن بدون  يناملضرور  تعويض بهدف الجماعية التعويضية

 يجعلها الذي بالشكل املدنية، املسؤولية قواعد في النظر إعادة في بالفقه أدى مما الخطأ،

 الثالث(. )الفرع الجماعية التعويضية النظم مع تتماش ى

 املهنية للمسؤولية وحيد كأساس الخطأ فكرة قصور  مواطن األول: الفرع

 قانوني كأساس ،بالوجيز ليس لوقت الخطأ فكرة لعبته الذي الدور  إنكار يمكن ال

 عديد بروز بعد القانون، فقهاء بين للجدل مثارا تصبح أن قبل املدنية، املسؤولية إلثارة

 عما وبعيدا منه؛ التعويض أو أصابهم الذي للضرر  إصالح دون  أصحابها بقي التي الحاالت
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 مواطن من الكثير وجود املقابل في ننكر أن كنيم ال ،23القانوني األساس هذا عن دفاعا سبق

 فيما إيجازها يمكنننا مدنيا للمساءلة وحيدا أساسا تكون  حتى الخطأ، لفكرة والقصور  العجز

 يلي:

 املرتكب الفرد مسؤولية ثبتت إذا للمساءلة كأساس   الخطأ بفكرةِ  يعتد أن بالفعل يمكن -أ

 لحوادث والفردية الجماعية التعويضات حاجات تلبية على قدرتها عدم أن غير ،24للخطأ

 املضرور. حماية في قصورها حول  تحول  الشكوك أول  جعل العمل،

 على للحصول  املضرور أمام كعقبة يقف الشخِص  خطأ إثباِت  على القدرة عدم إن-ب

 )املهن املعقدة املهن بعض وظهور  والتكنولوجي العلمي التقدم لفترة بالنظر خاصة التعويض،

 والتخصص. والعلم الدراية من كبير حد وجود تقتض ي التي ة(القانوني

 ال التي تلك أو الخطأ مرتكب فيها يجهل التي الحاالت في الردع مبدأ مع الخطأ فكرة تعارض-ج

 أصابه عما عادل تعويض على الحصول  من املتضرر  بالنتيجة ُيحرم حيث فيها، إثباته ُيستطاع

 ضرر. من

 الق الخطأ لفكرةِ  يعد لم-د
 
 التي العرضية أو املرتدة أو املستقبلية األضرار تلك مجابهة على درة

 في الناس أصابت هائلة أضرار من عنه نجم وما الحالي، العصر في الهائل التطور  أفرزها

 .25حقوقهم وسائر وأجسامهم أموالهم

 املهنية املسؤولية على التعويض قواعد هيمنة الثاني: الفرع

 والتعويض اإلصالح في دورها تركز الجزائية، عن املدنية املسؤولية ِاستقالل بعد

 قواعد ضمن بالغير اإلضرار عدم على النص بمجرد قبليا وقائيا دورا أيضا تؤدي فهي والردع،

 الذمة استهداف خالل من أحكامها احترام على يعمل تضمنته الذي فالجزاء ،26املدني القانون 

ركيز الفقه والقضاء هو في كيفية إنصاف املتضرر فأصبح جل ت الضرر، في للمتسبب املالية

 وحصوله على التعويض حتى في الحاالت التي ينعدم فيها الفاعل أو يجهل أو يتعذر إثباته.

هم الفقه والقضاء أن يكون املتسبب في يوبتطور قواعد املسؤولية املدنية لم يعد 

كفل ذلك، مع ما أفرزته من الضرر هو املسؤول عن التعويض، بعد أن ظهرت أنظمة بديلة ت

تأثير  على قواعد اإلثبات، بحيث لم يعد مهما إثبات خطأ املتسبب في الضرر بقدر إثبات 

كأحد  27حدوده ومقداره، فأصبح هذا األخير )الضرر( األساس الصحيح للمسؤولية املدنية

 .28الحلول القانونية ملسألة العجز أو القصور عن التعويض
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 التعويضية الجماعية الفرع الثالث: النظم

بالتشريعاِت املقارنة التي تبنت نظام التأمينات عامة والتأمين على املسؤولية  اقتداء

، وكذا 30، وبالنظر للصعوبات التي واجهت املضرورين على مستوى اإلثبات29املدنية خاصة

، فقد تبنت غالب التشريعات مبدأ 31تلك املتعلقة بمباشرة الدعوى للحصول على حقوقهم

، وكذا إنشاء ما يسمى بصناديق التعويض 32التأمين اإللزامي على مسؤولية املهنيين املدنية

وغيرها من النظم؛ ولقد كان الهدف من ذلك هو السعي وراء إيجاد أكبر 33الخاصة

الضمانات لحصول املضرورين على التعويض املناسب من خالل ذمم مالية متعددة وكافية 

لة التأمين اإللزامي املكلف به أصحاب املهن القانونية الحرة، لجبر الضرر، ال سيما في حا

وعلى االقتصاد الوطني  35، املنهي34كغيرهم من املهنيين، ملا له من فوائد عملية على املضرور

 أيضا.

رت قواعد التأمين على املسؤولية املدنية، وال سيما العقدية منها، حيث 
َّ
ومنه، فقد أث

للمضرور رفع دعواه مباشرة على شركة التأمين للحصول على يجوز وفقا للقواعد العامة 

التعويض بصفتها مدين مدينه املؤمن لديها، خروجا عن األحكام العامة التي تقتض ي أن 

يرتب العقد آثاره على طرفيه دون غيرهم، وذلك في ظل هذه السياسة الحمائية املوجهة 

أهم  كأحد، 36عدد من أفراد مهنتهلصالح املضرور املجسدة في آلية توزيع املخاطر عن 

مظاهر املسؤولية الجماعية بعد توفر شروطها طبعا، ال سيما تلك املرتبطة بعقد التأمين 

وبوليصة التأمين، حيث يكون مبلغ التعويض من الناحية العملية قد أقتطع من مجموع 

هم، شريطة مبالغ األقساط املقدمة من طرف باقي املهنين، كتغطية للضرر الذي سببه أحد

أن يكون قد سبق وأن أّمن عن مسؤوليته املدنية، مما يمنح للقضاء مجاال واسعا ومريحا في 

تقدير التعويض للمضرور، فلم يعد ينظر للشخص املتسبب في الضرر بنظرة املدين الفعلي 

بالتعويض لوجود من ينوب عنه )شركة التأمين( دون تخوف عن حالة العسر التي كانت 

 ض ي واملتقاض ي.تؤرق القا

تاح اآلن تفادي تلك املشاكل املرتبطة  وبالنتيجة
ُ
 بانعداملذلك، فقد أصبح من امل

، ألن نظام التأمين على 37املسؤول عن الخطأ وعدم القدرة على إثبات ذلك أو جهله

 :38املسؤولية املدنية قد خفف من وطأة هذه العقبات لعدة أسباب
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ول محل املسؤول عن الضرر، وفي ذلك مالءة :حلول شركة التأمين على املسؤ  األول 

 أكيدة للتعويض.

أن شركة التأمين ستضاعف من قيمة األقساط التي يدفعها املؤمن عند  الثاني:

تكرار نفس الخطأ، األمر الذي يفرض عليه الحرص أكثر وبذل عناية أكبر لتفادي الوقوع في 

 األخطاء.

للمؤمن حتى يفعل ما يشاء في ممارسة  ال يعد التأمين صكا على بياض ُيمنح الثالث:

مهنته دون أن يكترث بحجم األضرار التي يسببها، ألن عقد التأمين على املسؤولية املدنية 

يضمن األخطار املؤمن عليها خالل فترة تنفيذ العقد أو عند وقوع الضرر، وألن األضرار قد ال 

 .39للضرر  بباملس الفعل وقوع بوقت فالعبرة تظهر إال بعد مدة معينة،

 وليس40الربح لتحقيق تسعى فهي تجارية، شركة هي التأمين شركة لكون  نظرا الرابع:

 بعين تأخذ وإحصائيات معايير بإتباع وذلك  محدودة، غير بصفة التعويضات كل لتغطية

 بالضرورة يكون  والذي عليه، املتفق السقف حدود في لكن له، واملؤمن التأمين محل االعتبار

 تقديم عن مسؤولة غير التأمين شركة يجعل الذي األمر املقدمة، األقساط قيمة مع متناسبا

 حلين: أمام تكون  وعندها ، مسبقا املحدد املالي للسقف املتجاوزة املبالغ

ل:  اإلجمالي، التعويض بتغطية تقوم فإنها له، املؤمن مع ذلك على االتفاق حالة في األوَّ

 عليه. املتفق والسقف املقدم املبلغ بين الفارق  حدود في عليه بالرجوع تقوم ثم

 تلك تفوق  التي القيمة دفع عن مسؤولة غير فهي االتفاق عدم حالة في الثاني:

 املحددة.

 قبل من املثارة للتعويض ةالجديد األنظمة مسألة فإن بيانه، سلف ما نلخص وحتى

41قرن  نصف من أكثر منذ فرنسا في والقانون  الفقه
 لكن التعويض، في التوسع هدفها كان 

 تعويض لتحقيق سعيا التأمين قواعد بفعل تأثرت التي املدنية، املسؤولية سياج ضمن

 للمضرورين. منصف

 يجب أنه أم الغرض؟ هذا ألداء املدنية املسؤولية قواعد فعال تصلح فهل

 قواعدها؟ خارج للتعويض بديلة أنظمة على واالعتماد عنها االستغناء
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 الثالث املطلب

 املهنية األضرار لتعويض املدنية املسؤولية قواعد ِاستجابة مدى

 حفظ في املدني القانون  إليها يستند التي الدعامات أهم أحد املدنية املسؤولية تعد

 عبر لقواعدها املستمر التطور  ذاك مالحظة تمت وقد األشخاص، وحقوق  الذمم بين التوازن 

 تحسين في أمال القضاء، أو الفقه من سواء  األفكار ملختلف استجابة العصور، مختلف

 أحكامها.

 أو الشخص ي الخطأ عن سواء الحالي، بوجهها للمهنيين املدنية املسؤولية كانت وإذا

 يرتكبها التي األضرار تلك تعويض أو الحإص أو جبر أو لتغطية كافية يتبعه، الذي الغير خطأ

 األضرار، من للكثير بالنسبة الهدف ذات تحقيق على قادرة غير فإنها تابعوهم، أو املهنيون 

 تلك أو املهنية املسؤولية بقواعد املرتبطة التعويضية األنظمة من الكثير ظهور  بعد خاصة

 االجتماعي. التضامن فكرة على املؤسسة

ا
َّ
42البعض نظر في األخيرة هذه كانت ومل

 جانب إلى تقف  احتياطية مسؤولية تعد 

 لجبر لها، أساس ي كواجب الدولة تدخل بضرورة ينادي الكثير أصبح ،43الشخصية املسؤولية

 على أخذنا فلو مثال؛ كالتأمينات الوسائل شتى التشريعية منظومتها عبر متخذة ضرر  أي

 وتخصص قانون  رجل باعتباره املحامي، وليكن الدراسة، موضوع املهنيين أحد املثال سبيل

 أنه غير القضاء، أمام قضاياه إحدى في عليه بالدفاع عمالئه أحد من تكليفه تم وقد وكفاءة،

له حُق  بذلك فراح اآلجال، خارج كانت أو مذكراته يقدم لم أو للمرافعة، يحضر لم ِ
ّ
 هباءً  ُموك

45البعض رأى لذلك ،44منثورا
 إحدى طريق عن الحاالت هذه مثل يف الدولة تدخل ضرورة 

 جانب شكك ذلك ضوء وعلى املدنية؛ املسؤولية وقواعد أحكام كفاية لعدم التأمينات، صيغ

 األخر البعض مقابل في األول( كاملة)الفرع التعويضية للوظيفة األخيرة هذه أداء في الفقه من

 أنظمة مع اجتمعت ما إذا الثاني() التعويض في الهام دورها ألداء مؤهلة تزال ال أنها يرى  الذي

 الثالث(. الجماعية)الفرع التعويض

ي عن قواعد املسؤولية املدنية ِ
 
 الفرع األول: االتجاه املتخل

لقد أدى التطور املستمر لقواعد القانون نحو إصباغها بالطابع االجتماعي باملوازاة 

والخدماتي إلى التقليل من  مع إضفاء هذه الصفة على املخاطر الناتجة عن النشاط اإلنتاجي

شأن قواعد املسؤولية املدنية والتشكيك في قدرتها على أداء وظيفتها التعويضية لجمهور 
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؛ ولعل 46املتضررين، الذين أصبح ينظر إليهم كمستهلكين ضعفاء، في حاجة ماسة للحماية

االجتماعي، أبانت عن ما شجع هذا االتجاه هو بروز عدة نظم تعويضية، ال سيما في املجال 

قدرتها في تعويض املتضررين دون اللجوء إلى قواعد املسؤولية املدنية، كتلك املتعلقة 

باإلثبات، بالنظر للطابع التكافلي لهذه األنظمة في مقابل فشل قواعد املسؤولية املدنية عن 

حقوقهم  أداء وظيفتها في عديد الحاالت، والتي أضحى متضرروها غير قادرين على تحصيل

 .47جراء ما أصابهم من أخطاء الغير

ل جانب من الفقه ترك تعليل ذلك، وبيان خلفيات هذا الهجوم الشرس 48وقد فضَّ

على قواعد املسؤولية املدنية، بهدف التشكيك في قدراتها، والذي كان مدعوما في حقيقته 

 .49لضمانمن طرف الهيئات الضامنة تشجيعا، الستبدال قواعد املسؤولية املدنية با

ك بقواعد املسؤولية املدنية ِ
 الفرع الثاني: االتجاه املتمس 

ال أحد ينكر املسارات التي سلكتها قواعد املسؤولية املدنية للوصول إلى تعويض 

املضرور بمساعدة أراء الفقهاء واجتهادات القضاة، بداية من تبني املسؤولية الفردية، 

فتراضه، وصوال إلى نظرية الغرم بالغنم والثروة تلزم واالنتقال بعدها من واجب اإلثبات إلى اِ 

واملسؤولية املوضوعية، وقد تجلى ذلك في الكثير من األحكام القضائية التي قضت أحداها 

بأنه يعد من صميم نظام املسؤولية املدنية، إرجاع التوازن إلى االختالل الناتج بفعل الضرر، 

 .50حقق الفعل الضاروإرجاع املتضرر إلى حالته األولى قبل ت

ويبدو أن هذه النتائج كانت وراء تمسك جانب كبير من الفقه بقواعد املسؤولية 

املدنية وعدم وصول إلجماع كامل لرفضها، باعتبار أن أنظمة التعويض ال تحقق العدالة 

املطلوبة، بل باإلمكان جدا أن تزيد في الضحايا واألضرار لوجود عامل نفس ي يجعل 

بون وراء هذه األنظمة من جهة، أما من جهة تقدير التعويضات فهي، تعود األشخاص يتهر 

للهيئة الضامنة، بما يتيح لها نوعا من الربح، على عكس نظام املسؤولية املدنية الذي يمنحه 

خاصة أمام وعي وحرص األشخاص على  51للسلطة التقديرية للقاض ي الباحث عن العدالة

 .52حفظ حقوقهم

 "التأمين، املسؤولية" في كفالة حق التعويض عة ثنائيةالفرع الثالث: نجا

وكذا التشريع الوطني، يتبدى ذلك التمسك  53بعد تفحص بعض التشريعات املقارنة

بقواعد املسؤولية املدنية، مع تليينها ببعض القواعد التأمينية، نظرا للدور الذي لعبته، وال 
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الذي أدى ببعض الفقه إلى عدم القول زالت، في مجال تعويض وإسعاف املضرورين، األمر 

، بل منهم من نادى بضرورة التعايش بين قواعد املسؤولية 54بفشل قواعد املسؤولية في ذلك

، 56، خاصة وأن قواعد هذه األخيرة مستوحاة من األولى55املدنية ونظام التضامن االجتماعي

 دون أن يسبب ذلك ضررا ألحد أطراف العالقة القانونية.

ت ثنائية "التأمين، املسؤولية املدنية" دورا متكامال ومتجانسا في إحداث وبذلك حقق

التوازن بين مصالح مختلف األطراف، فاملتضرر يضمن الحصول على التعويض املناسب 

والعادل، واملنهي مثال يركز جهده في أداء مهنته دون ذلك الهاجس الذي كان يشغله واملتعلق 

 .57ت التأمين تنمو بمداخيلها وتحقق أرباحابأخطائه املاسة بالغير، وشركا

ورغم ما قيل عن إيجابية التعايش بين النظامين، فقد أثار جانب من الفقه املقارن 

إشكاليات  عملية تتعلق بحاالت اللجوء إلى نظام املسؤولية املدنية للحصول على التعويض، 

تي يحدد فيها مسبقا سقف ، خاصة في الحاالت ال58وتلك التي ُيلجأ فيها لصناديق التعويض

 التعويضات ويكون في مقابلها ضرر أكبر قيمة.

جوابا عن ذلك، فإن هذه األخيرة تكون أمام حالتين عندما تفوق قيمة الضرر 

السقف املتفق عليه، أين تقوم عند االتفاق بدفع الفارق للمتضرر وتعود على املؤمن له 

تقيد باملبلغ األقص ى وما على املتضرر إال العودة فإنها ت االتفاقفيما بعد، أما في حالة غياب 

على الفاعل، ضمن قواعد املسؤولية املدنية على أساس املسؤولية عن العمل الشخص ي أو 

 عن عمل الغير التابع له.

 خاتمة

 التأسيس النظري للتأمين من 
ً
يبدو جليا ِاقتناع املشرع الجزائري بمسألة  تفوُق أهمية

 الضمانات املرتبطة بالوفاء بذلك  املسؤولية املدنية في
ُ
املهن القانونية، أال وهي مسألة

التعويض املحكوم به للمضرور جراء أخطاء املنهي بسبب ممارسة املهنة، أين أبان عن تأثره 

بما سارت عليه التشريعات املقارنة بخصوص تقوية الذمة املالية املخصصة للوفاء، من 

ملسؤولية املدنية، التي أثبتت نجاعتها على الصعيد العملي، خالل آلية التأمين اإللزامي من ا

 ناهيك عن تلك املزايا التي تحققها للمنهي املؤمن وشركات التأمين والخزينة العامة معا.
كما أن الحاجة تستدعي تحديد السياق الذي وجدت فيه املسؤولية القانونية 

للمهنيين، كون املنازعات املتعلقة باملسؤولية املهنية عرفت تضخما وتزايدا متسارعا، مقترنا 
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بدعوات التعويض العادل لعمالئهم، وحينها ُوِجد التأمين حليفا لهذا املسعى، لتنبري قواعد 

 للتطور الالفت، خاصة مع بروز مقاربة مختلفة لدور املهنيين املسؤولية املهني
ً
ة عاضدة

 النتظارات مستهلكي الخدمات القانونية، حتى مع 
ً
للتوافق مع ااِللتزامات الجديدة، تلبية

امتعاض وتذمر أصحاب املهن الحرة، جراء التشدد والصرامة الفائقة في املساءلة، فاضطلع 

لبية مطالب الفئتين، تحقيقا لألمن القانوني الذي يبحث عنه التأمين عندئذ بمهمة كفالة ت

 املهنيون وعمالؤهم على حد سواء.

 الهوامش:
                                                           

1
ROUBIER PAUL, théorie générale du droit, histoire des doctrines juridiques et 

philosophiques des valeurs sociales, 2e édition, Dalloz, imp, Paris, 2005, p.269.     
العامة للتأمين من املسؤولية املدنية، دار الثقافة للنشر، عمان، األردن،  ، النظريةموس ى جميل النعيمات2

 .8، ص 2006الطبعة األولى، 
3
  LAMBERT-FAIVRE YVONNE, Droit des assurances, éditions Dalloz, paris, 

2001, p.50.                             

 ويمكن مراجعة أيضا :

في القانون الجزائري، الجزء األول، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ، التأمين إبراهيم أبو النجا

 .13، ص 1992الطبعة الثانية، 
املتعلق بااِللتزامات املترتبة على شركات التأمين التي  08/06/1963املؤرخ في 63/201القانون  وال سيما:4

 تمارس نشاطها في الجزائر.

املؤرخ  42الدولة لعمليات التأمين ج،ر عدد  احتكاراملتضمن إنشاء  27/5/1966املؤرخ في  127/ 66األمر-

 .31/05/1966في 

املتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن األضرار،  30/01/1974املؤرخ في  74/15األمر-

 .1974، لسنة 15ج،ر عدد 

 يليها منه. وما 619انون املدني، ال سيما املواد املتضمن الق 75/58األمر -

. ملغى 1980، لسنة 08املتعلق بالتأمينات، ج،ر، عدد  16/02/1980املؤرخ في  80/34املرسوم  -

، املعدل 1995، لسنة 13املتضمن قانون التأمينات، ج،ر، عدد  25/01/1995املؤرخ في  95/07باألمر

 .2006، لسنة 15، ج. ر، عدد 2006/ 20/2املؤرخ في  06/04واملتمم بالقانون 
، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، عقود الضرر، عقود املقامرة والرهان عبد الرزاق السنهوري5

واملرتب مدى الحياة وعقد التأمين، الجزء السابع، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الثانية، 

 .1641، ص 2000

 وقد سار على نهجه:
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 وما بعدها، وأيضا: 35، املرجع السابق، ص موس ى جميل النعيماتـــ

، أحكام التأمين، الجزء األول، القواعد العامة، للتأمين، عقد التأمين، مؤسسة الثقافة ـــ توفيق حسن فرج 

 .49،ص 1996، 2الجامعية اإلسكندرية، الطبعة 
تشريع الجزائري الجديد للتأمينات، دار ، الوجيز في عقد التأمين، دراسة على ضوء الحميدة جميلة6

 ،كما يمكن مراجعة: 12و 11، ص 2012الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة 

، مقال منشور بمجلة 95/07، التأمينات البرية اإللزامية وجزاء اإلخالل بها على ضوء األمرحمليل صالح

م القانونية، املركز الجامعي غليزان، القانون، مجلة فصلية محكمة تصدر عن معهد الحقوق والعلو 

 .33، ص2010جويلية  02العدد
7
« l’assurance, est une opération par laquelle une partie l’assuré, se fait promettre 

moyennant une rémunération, la prime (ou cotisation pour les mutuelles), pour lui ou 

un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation pour une autre partie 

l’assureur qui prenant en change les compense conformément aux lois de la 

statistique ». voir                                                                                                    

JOSEPH HEMARD, Théorie et pratique des assurances terrestres ; la notion, 

l’évolution, la science de l’assurance terrestre, Tome 1, sirey, paris,1924, p.73.                                                                                     
، شروط ممارسة الدعوى املدنية أمام املحاكم الجزائية، طبعة ثالثة منقحة ومزيدة، دار عبد العزيز سعد8

 .224، ص 2005هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
 من قانون مهنة املحاماة. 21من قانون املحضر القضائي  38من قانون املوثق  43يمكن مراجعة املواد:9

اسة مقارنة بين القانون املصري والقانونيين الكويتي والفرنس ي، دار ، التأمين، در جالل محمد ابراهيم10

 .112و 111، ص 1994النهضة العربية القاهرة، طبعة 
، التوجه املوضوعي للمسؤولية املدنية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، فرع عمر بن الزوبير11

 وما بعدها. 109، ص 2017/ 2016، 1 القانون الخاص، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر

حيث أردف وهو يجيب عن تساؤله املشار بصدد تكييف طبيعة تأمين املسؤولية من الناحية القانونية، من 

حيث هل هو تأمين لدين املسؤول أم تأمين لحق املضرور في التعويض؟! أن تحديد الطبيعة مرتبط 

 وظيفة التي تقوم بها.باألساس الذي تقوم عليه املسؤولية املدنية وال

املؤمن )شركة  التزامحيث أنه باعتبار تأمين املسؤولية هو تأمين لحق املضرور في التعويض، فإن      

التأمين( بتعويض املضرور ينشأ حتما بنشوء حق املضرور في التعويض بصرف النظر عن إثبات مسؤولية 

 ة.املؤمن له، وهو حل يتماش ى مع فكرة املسؤولية املوضوعي
وبقول اتجاه األول أن تأمين املسؤولية هو تأمين دين، فإنهم في نظرنا جانبوا الصواب، ألن تطبيق ذلك  12

يعني أن التأمين يضمن الجانب السلبي للذمة املالية للمؤمن له، أي تغطية ماال تستطيع ذمته املالية الوفاء 

 فل بالتعويض كله دون الذهاب لذمة املؤمن له.به، وهذا غير موافق للواقع واملنطق، ألن شركة التأمين تتك
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من انعكاسات ذلك أن قيمة الخطأ وصورته قد ضعفت أو تهمشت بفعل التأمين، لكن في املقابل أعتبر  13

ذلك من طرف الفقه نقله نوعية من حيث التعويض املقرر للمتضرر، دون الحاجة إلى الرجوع ملسبب 

 :الضرر، ألكثر تفصيل يمكن الرجوع لـــ

، اآلثار القانونية الناجمة عن التشدد في نظام التعويض عن املسؤولية ياسر عبد الحميد اإلفتيحات

املدنية في القانون الفرنس ي، دور الحوادث الطبية في تسريع إجراءات التعويض على أساس التضامن الوطني 

ولية محكمة تصدر كل  نموذجا، مقال منشور بمجلة جيل لألبحاث القانونية العمقة، مجلة علمية د

 .18، ص 2016، أكتوبر 07شهرين عن مركز جيل البحث العلمي بلبنان، العدد 
وفي ذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى إبطال أي شرط قد يقض ي باستبعاد ضمان األخطاء  14

 املهنة ومن هذه األحكام نذكر: أو قواعدالناتجة عن عدم احترام مبادئ 

-Civ 17/2/1971 .R.G.A.T, 1972 

-Civ 21/5/1975 .R.G.A.T, 1976 
وقد أكدت ذلك إحدى شركات التأمين األجنبية في الوثيقة املنشورة عبر صفحتها بأن عقود التأمين على 15

 املسؤولية املدنية املهنية أصبحت أهم عوامل نمو رأسمالها.
« L’assurance de la responsabilité civile professionnelle est devenue la branche la 

plus novatrice de notre industrie et le principal moteur de croissance du chiffre 

d’affaires cas dix dernières années… » 

www.suminsurance.ca 
ادة يدخل هذا النوع من التأمين في تأمين املسؤولية املدنية عن خطأ الغير، وأكدت ذلك الفقرة ج من امل 16

من قانون التأمينات، والتي أكدت بصريح العبارة أن التأمين يشمل أخطاءهم بغض النظر عن  12

 خطورتها.
من قانون التأمين الجزائري على:".... تقديم الخدمة املحددة في العقد،  2فقرة  12وفي ذلك نصت املادة  17

 يلزم املؤمن بما يفوق ذلك".وذلك حسب الحالة، عند تحقق الخطر املضمون أو عند حلول أجل العقد وال

 ( من قانون التأمين الفرنس ي بنصها على:121L-1هو مضمون املادة )
ART L 121-1 du C.A.F « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; 

l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur 

de la chose assurée au moment du sinistre.». 
 وألكثر تفصيل عن التأمين اإللزامي أنظر: 18

، التأمين اإللزامي تعدي على مبدأ الحرية التعاقدية، مقال منشور بمجلة الدراسات حليس لخضر

والعوملة، جامعة يحي القانونية، مجلة علمية دولية أكاديمية سداسية محكمة تصدر عن مخبر السيادة 

 وما يليها. 80، ص 02، العدد 03فارس باملدينة، الجزائر، مجلد 
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، مكانة اإلرادة في ظل تطور العقد، دراسة البعض العقود الخاصة، رسالة لنيل شهادة حليس لخضر

 2015الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ،

 وما بعدها. 177، ص  2016/
ذلك أن هذا النوع من التأمين يقوم على فكرة أساسية تقتض ي تعاون وتكافل بين مجموعة من املؤمن لهم  19

املهددين بخطر واحد ويرغبون في تجنب نتائجه الضارة عن طريق تنظيم العالقة التعاونية بينهم وتوزيع 

 من التفصيل يمكن مراجعة:األخطار كل بقسطه املحدد قانونا. للمزيد 

، الطبيعة القانونية لتأمين املسؤولية املدنية، مقال منشور بمجلة دراسات وأبحاث، ميسوم فضيلةـــ     

، الجزء  27مجلة دورية علمية عاملية محكمة ربع سنوية، تصدر عن جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، العدد 

 .82، ص  2007األول ، جوان 

، أكلي نعيمة، التأمين من املسؤولية املدنية الطبية كضمان لحماية املستهلك ظل قانون ضيلةميسوم فـــ     

للدراسات القانونية واالقتصادية، مجلة دولية علمية  االجتهاد، مقال منشور بمجلة 04-06التأمينات 

ن العقال، أكاديمية سداسية محكمة، تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية باملركز الجامعي أمي

 .378و377، ص  2018، 06،العدد 07الحاج موس ى أق أخموك لتامنغست، املجلد

، التحوالت القانونية لنظام التأمين الطبي، مقال منشور بمجلة الدراسات عبد الحميد خطوي ـــ     

انون عن مخبر الدراسات والبحوث في الق والبحوث القانونية، مجلة دورية دولية أكاديمية محكمة، تصدر

، 10واألسرة والتنمية اإلدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، العدد 

 .136، ص 2018سبتمبر 
20

JONAS KNETSCH, le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation, 

Analyse en droit français et allemand, Thèse de Doctorat, université Panthéon –Assas, 

Paris, Ecole Doctorale de droit privé , setenue le 21.06 2018, p.2. 
21

JONAS KNETSCH, op.cit, p.3. 
22

 LAMBERT-FAIVRE YVONNE, l’évolution de la responsabilité d’une dette de 

responsabilité à une créance d’indemnisation, Revue trimestriel de Droit civil, 1987, 

p.19. 
من الفقهاء في الدفاع عن أفكارهم التي جسدت نوعا من التعصب من خالل تبني الخطأ  لم يتوانى الكثير 23

قاعدة معيارية للسلوك االجتماعي تسمح بتحقيق التوازن بين  باعتبارهكأصل وأساس للمسؤولية املدنية، 

خالقية الخطأ تعبيرا عن قيمة أ باعتبارهحرية اإلنسان وواجباته االجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى، 

 إخالل بواجب قانوني أو أخالقي. اعتبارهتنهى عن الضرر بالغير، فذهبوا في تعريفه إلى 

أن مساءلة الشخص دون خطأ يعتبر نوعا من أنواع التعدي املتنافي مع العدالة،  اعتباركما ذهبوا إلى     

ريات واألفكار التي ؛ وللتوسع في مختلف النظبريءفذلك يعد في نظر القانون الجنائي معاقبة لشخص 

 تبناها املذهب الشخص ي في هذا السياق يمكن مراجعة:
VERNON PALMER, trois principes de la responsabilité sans faute, Article, Revue 

internationale de droit comparé, vol 39, N4, Octobre –Décembre 1987, p.825 et s. 
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-JEAN DE CESSEAU, le risque : Nouveau fondement de la responsabilité civile, 

quelles conséquences sur les rapports sociaux ? 

 مالحظة: يمكن تحميل هذا املقال كامال من املوقع الرسمي ملنظمة محامين تولوز، فرنسا 
www.avocats-Travaux.com 

-RAMON DOMINGUEZ, le Fondement de la responsabilité délictuelle dans 

certaines législation de l’Amérique latin, Revue internationale de droit comparé, vol 

19, N°04 Octobre–Décembre 1967, P.917 et s. 

-HENRI LALOU, Traité pratique  de la responsabilité civile, 6éme édition, Dalloz, 

paris, 1962, p.78 et s. 

 كن مراجعة أيضا:كما يم

، املسؤولية املدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، طبعة قادة شهيدة-

 وما بعدها. 150، ص 2007
 من القانون املدني. 1382حيث بدى تأثر املشرع الفرنس ي بها ضمن نص املادة 24
للمزيد من االيضاح حول نظرية الخطأ وما بررها من أسانيد وما تعرضت إليه من نقد،ويمكن مراجعة إلى  25

 جانب املراجع املذكورة أعاله:      

املطّول في القانون املدني، مدخل إلى املسؤولية، املؤسسة الجامعية  عبد األمير ابراهيم شمس الدين،

وما بعدها، مع اإلشارة إلى أن هذا  41، ص 2013لبنان، الطبعة األولى، للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

 ترجمة حرفية لــ : الكتاب هو
-GENEVIEVE VENEY, traité de droit civil, introduction de la responsabilité 

L.G.D.J,2007. 

حيث قدم صاحب املؤلف تطورا زمنيا للمسؤولية الخطيئة مع اإلشارة إلى دور القضاء في ذلك في سلسلة    

التشريعات املتوالية التي أفلت معها هذه النظرية مع غيرها من النظريات التي حاولت سد الثغرات 

 ملدنية عامة .، ومركزا أيضا على دور فكرة التأمين في تحول قواعد املسؤولية اواالنتقادات
 من القانون املدني الفرنس ي. 1982من القانون املدني الجزائري، و 124املادة 26
 سواء في القانون الجزائري أو الفرنس ي 27
وقد أشار الفقه أن ذلك كان سبب ظهور العديد من األنظمة التعويضية الخاصة، على أن ذلك ال يعني  28

ة املدنية لدورها القائم في عديد الحاالت، أين يكون سلوك االستبعاد التام للخطأ من نظرية املسؤولي

 .الفاعل ظاهر االنحراف عن السلوك املعتاد، خاصة أمام حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم
وما يليها، حيث تناول أولى النصوص التشريعية  57، املرجع السابق، ص عبد األمير ابراهيم شمس الدين29

 املنظمة للتأمين بفرنسا.
من قانون التأمينات الجزائري:" يضمن املؤمن التبعات املالية  95/07من األمر  65فقد قررت املادة  30

املترتبة عن مسؤولية املؤمن له املدينة بسبب األضرار الالحقة بالغير"، وهذا نص صريح على مسؤولية 

 املؤمن على تعويض األضرار املؤمنة ببولصة التأمين.
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ارة إال ما اعتبره بعض الفقه املقارن عدم تكافؤ بين محامي الشركات املؤمنة والقضاة، أمرا وهنا رأينا اإلش    

وتأثرا  اقتناعامردودا في كون تخصص هيئة الدفاع عن املؤمن في مجال التأمين يجعل القضاة أكثر 

ث املتضررون بدفوعاتهم وطلباتهم، ذلك أن املضرور له من يمثله أيضا، خاصة في الوقت الحالي أين يبح

وما  381، املرجع السابق، ص قادة شهيدة يمكن مراجعة:  دائما عن التخصص. ألكثر تفصيل عن ذلك

 بعدها.
شركات التأمينات املؤمنة كوكيل عن املؤمن له،  اعتباريمكن  95/07من األمر  13و12بالنظر إلى املواد  31

تباشر ضدها كل دعاوى املطالبة بالتعويض دون أي عقبات، عدا تلك املرتبطة باملصاريف املطلوب دفعها 

كأتعاب املحامي ومصاريف التبليغ للمحضر القضائي، ومقابل الخبرات التي يطلبها القضاء لتحديد وتعيين 

 ويض .وتقييم نسبة الضرر والتع

جل التشريعات )الوطنية  احتوتهاه البعض في ظل اإلجراءات الحالية التي آوال نرى أن هذا معوقا كما ر     

واألجنبية(، خاصة مع وجود شرط الكتابة لبوليصة التأمين، حيث تعتبر مرجعا في تعويض املضرور في حالة 

رجوع مباشرة على املنهي الذي ال يمكن أن تحديد الخطر املؤمن منه ضمنها، أما في حالة العكس، فيمكن ال

 توصف ذمته املالية باإلعسار بالنظر لطبيعة مهنته.
للمهن القانونية الحرة كأحد ااِللتزامات القانونية امللقاة على عاتقهم،  ويتجسد ذلك في القوانين املؤطرة 32

كهدف ُسّوق على أنه حماية لهم من مخاطر املهنة، إال أن ذلك كان الرغبة في تحصيل ما وصل إليه الفقه 

ة والقضاء والقانون املقارن في ضمان حصول املضرورين على التعويض الالزم واملناسب واألكيد،  كمصلح

 سامية. اجتماعية
يظهر جليا تأثير قواعد التأمين على قواعد املسؤولية املدنية في إنشاء هذه الصناديق الخاصة، والتي  33

تسير نحو التعدد، سواء هنا في الجزائر، أو في التشريعات املقارنة، والتي ال ترى أنه من املفيد التوسع فيها، 

 عليها ضمن:  لالطالعقلها، لذلك سنكتفي بإحالة القارئ ألنها ال تخدم موضوع الدراسة بقدر ما تث

 وما يليها. 59، املرجع السابق، ص عبد األمير ابراهيم شمس الدين -   

 وما يليها. 358، املرجع السابق، ص قادة شهيدة -   

حامين، االجتماعي للمحامين، مقال منشور بمجلة امل االحتياطي، النظام األساس ي للصندوق أحمد ساعي -   

 وما يليها. 10، ص 2018، جوان 30مجلة دورية تصدر عن منظمة املحامين بسطيف، العدد 
فاملضرور في حاالت التأمين اإللزامي يكون بأمان تام عن حاالت اإلعسار ومزاحمة باقي الدائنين في مبلغ  34

 التعويض ملالءة الذمة املالية لشركات التأمين.
وحتى املنهي سيحسن باألمان ذاته ألن الشركة املؤمن لديها تنوب عنه في دفع التعويض، بغض النظر عن  35

نوع األخطاء التي يرتكبها، وفي ذلك آثار إيجابية على املهنة ونوعية الخدمة املؤداة، كون املنهي ال ُيشغل باله 

ركة التأمين، فيلزم حينئذ املنهي بداء بمختلف قضايا التعويض، عدا حاالت الخطأ العمدي التي تعفي ش

 التعويض.
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، اإلتجاه  املوضوعي في املسؤولية املدنية عن حوادث السيارات ودور التأمين، رسالة لنيل كيحل كمال36

، ص 2006/2007شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 وما يليها، منقول عن:197

 ، كما يمكن مراجعة أيضا:107و 106، املرجع السابق، ص مر بن الزوبيرعـــ
37

 « le droit de la responsabilité  civile exige en effet , comme son nom l’indique, 

l’identification d’un responsable à qui importer la charge de la réparation .Lorsque 

cette condition s’avérer impossible à remplir les règles protectrices de la matières sont 

donc inefficaces car paralysées ».LYDIA MORLET, l’influence de l’assurance 

accidents corporels sur le droit privé de l’indemnisation, thèse pour le Doctorat en 

Droit privé, Faculté de Droit et des sciences Economiques du Mars, université Du 

MAINE, présentée et soutenue le 15/12/2003, p.34.   
 .16إلى  14، املرجع السابق، ص ياسر عبد الحميد اإلفتيحات38

39
HELENE LAROCHE, les concours de responsabilités civiles, thèse de doctorat en 

droit privé, centre de recherche en droit privé, université Français –RABALAIS de 

tours, retenue le 19 mars 2014, p.446. 
من  02قد اعتبر املشرع الجزائري كل عقود التامين من قبيل األعمال التجارية بحسب موضوعها في املادة 40

 القانون التجاري الجزائري.
41

HELENE LAROCHE ,op.cit,p.457 et s 
، مسؤولية املحامي املدنية من أخطائه املهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر عبد الباقي محمود سوادي42

 .321، ص  1999والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية، 
 خاصة في الحاالت التي ال يمكن فيها اإلثبات أو يجهل فيها الفاعل، ألكثر تفصيل يمكن مراجعة: 43

LYDIA MORLET, op.cit, p.33 et s. 
ألن عليه إقامة الدليل بأن لم يبذل العناية املطلوبة خاصة وأن املحامي ال يلزم قانونا بتحقيق النتيجة،  44

 وهذا عبء تمثيل ال يمكن لشخص ال يملك هذه الكفاءة حمله.
 .324و 323، املرجع السابق، ص عبد الباقي محمود سوادي45
الفقهاء، مؤثرا في نهج بعض التشريعات املقارنة، وألكثر تفصيل يمكن  وقد تبنى هذا الفكر العديد من 46

 مراجعة:

 كما يمكن مراجعة: 401و 400، املرجع السابق، ص قادة شهيدة
-NEKLI-KACEL NOUARA, l’assurance et l’indemnisation du dommage corporel, 

Mémoire de magister, faculté de Droit D’Alger, université D’Alger,2012/2013, 

p.12ets. 
فقد قام الفقه بمقارنة قدرة املسؤولية املدنية، من خالل قواعدها على تعويض املضرورين مقارنة  47

النظم الجماعية، مسجال عجز األول في الكثير من الحاالت عن تعويض ضحايا  بقواعد التأمينات أو

قادة أوسع ألسانيد الفقه في ذلك وما تبنته بعد التشريعات املقارنة، يمكن مراجعة:  وإليضاحالنشاط املنهي؛ 

 .405إلى 401، املرجع السابق، شهيدة
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 .45ص  ، املرجع السابق،عبد األمير إبراهيم شمس الدين48
يلة وإلى ولقد استندوا في ذلك على مشاكل اإلثبات التي تفرضها قواعد املسؤولية املدنية وإجراءاتها الطو  49

مركز املتضرر الضعيف على خالف قواعد الضمان املنصفة في نظرهم للطرف املتضرر، كما قدموا حججا 

 .100واجتماعي يمكن االطالع عليها بذات املصدر، ص  أخرى لها طابع اقتصادي
50

-Cass. civ, 2éme, 20 Décembre 1966, Dalloz 1967, p.1. 
 وما بعدها. 101املرجع السابق، ص ، األمير ابراهيم شمس الدين عبد51

52
GUILLAUME ZAMBRANO, l’inefficacité de l’action civile en réparation des 

infractions au droit de la concurrence, Thèse de Doctorat, école Doctorale Droit et 

sciences politique, Setenue le 29 novembre 2012, P.5. 

 مراجعة أيضا: كما يمكن

الفقهية في هذا املجال، مع  اآلراءوما بعدها، حيث أورد كما هائال من  407، املرجع السابق، ص قادة شهيدة

بعض التشريعات التي تبنتها، باعتبار تقنية املسؤولية حاملة للقيم اإلنسانية، الوعي، السببية، السلطة 

 والتكفل بالتعويض.

د على آليات التعويض الجماعية لم يبلغ دور املسؤولية املدنية ولم يفرغها من وأورد أن االعتماد املتزاي   

محتواها، الستمرارها في أداء الكثير من التعويضات، مما يجعل إنكار دورها أمر مردود، وتخلي التشريعات 

خاص )الوظيفة أو املقارنة( عنها مشكوك فيه، بالنظر ملردودها في التعويض وفي تهذيب سلوكات األش

 وتقويمها بعدما أثبتت قدرتها على التجاوب مع مختلف التطورات والتغيرات الحاصلة في املجتمعات.
 يليها من القانون املدني الجزائري. وما 124يليها من القانون املدني الفرنس ي وكذا املادة  وما 1382املادة  53

54
 « A cette occasion on ne peut parler d’échec de la responsabilité civile, Il faut 

seulement admettre que la matière n’est pas destinée a prendre en charge les 

différentes situation… » LYDIA MORLET, op.cit, p.34. 
55

MELODIE LELOUP-VELAY, l’assurance face aux droits fondamentaux de la 

personne humaine, Thèse de Doctorat, école Doctorale de Dauphine, spécialité Droit, 

université Paris-Dauphine, soutenue le 30 Mars 2017, p.20. voir aussi: 

JONAS KNETSCH, op.cit, p.430 et 431. 

 أيضا : كما يمكن مراجعة

، والذي أبان أن تقاطع النظامين من شأنه أن يحقق أفضل 414و413، املرجع السابق، ص قادة شهيدة

الضمانات للمضرورين في التعويض، دون أن يلغي في األساس قواعد املساءلة التي تتكفل بااِللتزامات 

 .الفردية، أما االجتماعية منها فتتكفل بها أنظمة التضامن الجماعية
56

MELODIE LELOUP-VELAY, op.cit, p.53 et s. 
أردنا في هذا السياق االسترشاد ببعض اإلحصائيات املقدمة من طرف شركة التأمين في الجزائر، لبيان  57

مدى نجاعة التأمين على املسؤولية املدنية للمهنيين، فخلصنا أن قيمة التعويضات التي قدمتها الشركة 

كانت في تزايد مستمر، خاصة في الثالث سنوات األخيرة،  2015ين حتى سنة الجزائرية للتأمين وإعادة التأم

 مما يعكس دورها اإليجابي على املتضررين.
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 « L’institution d’un régime spécial d’indemnisation aux cotés du droit de la 

responsabilité soulève tout d’abord la question de la délimitation de son domaine 

d’application. Dans quels une victime peut –elle recourir à un fonds d’indemnisation ? 

Dans quels autres cas doit-elle se contenter des autres voies d’indemnisation 

existantes, au risque pour elle de ne pas remplir les conditions requises et de devoir 

supporter, seule, les effets du dommage ?... » JONAS KNETSCH, op.cit, p.431. 
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 التأمين على مخاطر القروض املصرفية

 املوجهة لتمويل السكن في الجزائر

  محمد يوسفيالدكتور:                                                

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                              

 مستغانمجامعة                                            
   yousfimohamed2014y@outlook.fr 

امللخص:

باعتباره من قبيل األعمال املصرفية ، فإنه ال  مخاطر القرض العقاري  نظرا لتعدد

يخلو من هذه املخاطر نظرا لطبيعته و تنوع املتعاملين فيه، وعليه وجب إحاطته بمجموعة 

و إلى طول مدة استيفائها مما يجعل من  ،ملبالغ التي تمنح فيهمن الضمانات بسبب حجم ا

ال املقرض من جهة ،و تحفيزه طلب الضمانات أمرا حتميا و ضروريين من أجل حماية أمو 

على منح القروض العقارية للمقترضين من جهة آخر، ولعل أهم هذه الضمانات املستحدثة 

هي التأمين على القرض العقاري  باعتباره ضمانة أساسية تجعل املقرض يوافق على منح 

ضمن ي القروض العقارية وهو مطمئنا من استفاء أمواله ألن التأمين له أهمية كبيرة إذ

الفوائد، ويرجع هذا إلى تنوع صور التأمين على القرض للمقرض استرجاع مبلغ القرض و 

 العقاري.

 : التأمين ، القرض العقاري ، البنوك ، الجزائر . يةفتاحاملكلمات ال

Résumé: 

 En raison de la multiplicité des risques de l'hypothèque en tant que 

transaction bancaire, il n'est pas sans ces risques en raison de la nature 

et la diversité de ses clients, et donc il doit être entouré par un ensemble 

de garanties en raison de la quantité d'argent qui y est accordée, et la 

durée du temps de son accomplissement, ce qui rend la demande de 

garanties inévitable et nécessaire. Afin de protéger les fonds du prêteur 

d'une part, et de le motiver à accorder des prêts hypothécaires aux 

emprunteurs de l'autre, peut-être la plus importante de ces nouvelles 

garanties est l'assurance de l'hypothèque comme une garantie de base 

que le prêteur accepte d'accorder des prêts hypothécaires et est assuré 

mailto:yousfimohamed2014y@outlook.fr
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de la récupération de son argent parce que l'assurance est d'une grande 

importance que  Le prêteur est garanti un remboursement du montant 

du prêt et des intérêts, en raison de la diversité de la forme d'assurance 

hypothécaire. 

Mots clés: assurance, hypothèque, banque, Algérie. 

 مقدمة 

يعتبر العمل املصرفي من أكثر األعمال عرضة للمخاطر ،كون أن عنصر الخطر هو 

املؤسسة املالية ،وباعتبار أن القرض العقاري من عنصر مالزم ألي عملية يقوم بها البنك أو 

بين العملية التي تدخل ضمن طائفة األعمال املصرفية فهي محفوف بالعديد من املخاطر 

و يرجع هذا لطول مدة استرجاع قيمة القرض و الفوائد من  التي تهدد إنجاح هذه العملية،

ملقترض من جهة أخرى، مما يجعل جهة ، و إلى حجم القروض املمنوحة فيه و مالءة الطرف ا

، و بالتالي حدوث أزمة مصرفية ملؤسسات املاليةهذه املخاطر  تتسبب في إفالس البنوك و ا

تنجم عنها أزمة مالية قد تعصف باقتصاد الدولة أو حتى باالقتصاد العالمي كما حدث في 

ر أقوي اقتصاد في بما يعرف بأزمة الرهون العقارية ،التي كادت تتسبب في انهيا 2008سنة 

 العالم وهو االقتصاد األمريكي بسبب أزمة الرهون العقارية .

و لتفادي هذه املخاطر املرتبطة بعملية تنفيذ عقد القرض العقاري فقد تم اتخاذ 

عدة إجراءات بهدف وقاية البنوك و املؤسسات املالية من هذه املخاطر ،عن طرق اعتماد 

 من أجل إدارة هذه املخاطر و الحد منها. مجموعة من التدابير االحترازية

وبالرجوع إلى أهم املخاطر التي يمكن أن تعيق نجاح عملية التمويل بالقرض العقاري 

في الجزائر هي خطر عدم الوفاء و خطر نقص السيولة ،و هما بمثابة أكبر هاجس لهذه 

الهيئات املالية على املدى الطويل ، لهذا نجد أن املشرع قد تدخل في هذا الشأن من خالل 

ملواجهة هذه املخاطر من خالل مجموعة من الضمانات ولعل أهم  اعتماد آليات قانونية

هذه الضمانات التأمين على القرض العقاري  باعتباره ضمانة مستحدثة أساسية تجعل 

املقرض يوافق على منح القروض العقارية وهو مطمئن من استفاء أمواله ألن التأمين له 

على القرض العقاري ، وعليه مما تقدم ذكره أهمية كبيرة ، ويرجع هذا إلى تنوع صور التأمين 
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الى اي مدي يمكن لتامين املخاطر املرتبطة بالقروض اعاله نطرح االشكالية التالية : 

 املصرفية من ان يساهم في تفعيل القرض العقاري املوجه لتمويل السكن في الجزائر؟. 

 كما يلي:  و عليه سنحاول اإلجابة على االشكالية املطروحة من خالل محورين

 ماهية التأمين على القرض. ول:األ املحور 

 العقاري.التأمين على مخاطر القرض  الثاني: مظاهراملحور 

 ول املحور ال 

 ماهية التأمين على القرض

 إن ظهور مفهوم تأمين (:L'assurance-créditتعريف التأمين على القرض)-(1

 أن دون  ، 1995 سنة وهذا الجزائر في التأمينعمليات  مدونة القرض للمرة األولى يرجع إلى

 األخرى، به لتنظمه كغيره من التأمينات  خاصة أحكام يتم إعطاء أي تعريف له أو وضع

 هذا بممارسة الناشطة في مجال التأمين لشركات تسمح التي ولقد تم إصدار عدة قرارات

 .(1)التأمينات من النوع

دائن و مؤمن، بموجبه يتعهد املؤمن مقابل و يعرف على أنه هو:" عقد يتم بين -*

أقساط يتسلمها على تعويض الدائن من الخسارة التي يمكن أن تصيبه من جراء عدم 

 .(2)تحصيل ديونه أو إعسار أحد مدينيه "

( على أنه :" هو عقد الذي بواسطته Christian Larroumetويعرفه الفقه ) -*

أي تبعا  –ألقساط على ضمان أخطار القرض يتحصل الدائن من املؤمن في مقابل دفعه 

 .(3)ضد خطر إعسار مدينه ، أو بكل بساطة ضد عدم الدفع عند االستحقاق " –لكل حالة 

 تأمين ومكتتب مؤمن بين اتفاق على أنه هو :" عبد الرزاق بن خروفعرفه األستاذ -*

 الناتجة الديون  دفع ضمان على الحصول  في ترغب تجارية ، أو صناعية مؤسسة غالبا يكون 

 يعوض بالتزاماتهم هؤالء إخالل حالة في بها ، بالوفاء امللتزمين طرف من خدمات أو بيوع عن

 أجل من معينة مدة مرور بعد وإما الدين ، استحقاق أجل حلول  بمجرد إما له املؤمن

 .(4)مالءتهم" عدم تثبت أن بعد وإما الوفاء،

من خالل كل هذه التعريف التي تناولت تعريف التأمين على القرض فإننا نخلص إلى 

أن التأمين على القرض هو :" نوع من عقود التأمين ، الذي يبرمه املقرض )بنك( ، و مؤمن 
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متمثل في شركة تعمل في مجال التأمين و تخضع في إنشائها و نشاطها للتشريع املعمول به ، 

خيرة بالتعويض للمقرض )بنك( إذا وقع الخطر املتمثلة في إعسار املقترض حيث تلتزم هذه األ 

 أو عدم وفائه للدين بحلول تاريخ االستحقاق مقابل قسط يتسلمها من الدائن".

 التعريف قانوني:-(2

من )ق.م.ج( على أنه هو :" التأمين  619عرف املشرع الجزائري التأمين في املادة -*

بمقتضاه أن يؤدي إلى املؤمن له  أو إلى املستفيد الذي اشترط التأمين عقد يلتزم املؤمن 

لصالحه مبلغا من املال أو إيرادا أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق 

 الخطر املبين بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤديها املؤمن له للمؤمن".

و املتعلق بالتأمينات فإنه لم يستبعد بأي مادة  07-95وبالرجوع إلى األمر رقم -

قانونية واردة في هذا األمر تطبيق أحكامه على تأمين القرض ولم يقوم في نفس الوقت 

بتنظيم هذا النوع من التأمين بنص خاص به، ومنه فإن تأمين القرض يخضع لألحكام العام 

 لهذا األمر.

 القرض تأمين تنظيم عن زائري  قد سكتالج املشرع إال أنه يجب اإلشارة إلى أن

-95رقم  التنفيذي املرسوم إال أن بالتأمينات ، املتعلق07 - 95 األمر خالل من خاص بنص

منها :"  02/5 املادة في ،و قد صنف(5)وحصرها التأمين عمليات قائمة بإعداد املتعلق 338

 ."الكفالة وتأمين القرض تأمين

 :للتأمين على القرض ثالثة عناصر أساسية يقوم عليها و هي: عناصر التأمين على القرض-(3

و يعني الحادث الذي يحتمل وقوعه ، فقد يتحقق الخطر أو ال يتحقق (:Risqueالخطر)-*

 (.Sinistreوهنا إذا تحقق يسمي بالكارثة)

و هو املبلغ الذي يتم دفعه من طرف املؤمن له إلى  املؤمن )شركة (:Prime) القسط-*

 في مقابل الخطر املؤمن منه.تأمين( 

و هو املبلغ الذي يقوم بدفعه املؤمن للمؤمن له أو للمستفيد ( : Indemnitéالتعويض ) -*

 .(6)من التأمين في حالة تحقق الخطر املؤمن منه و يسمى بالتعويض

 :يمكن أن نعدد صور تأمين القرض في ثالث أشكال رئيسية كما يلي:صور تأمين القرض-(4

 (.Assurance Insolvabilitéاإلعسار)تأمين -*
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 (.Assurance Cautionتأمين الكفالة)-*

 (.Assurance Avalتأمين الضمان االحتياطي)-*

لقد حاول بعض الباحثين تعريف  تعريف التأمين على القرض العقاري:-ثانيا

 التأمين على القرض العقاري و هذه بعض التعاريف ونذكر منها :

التأمين على القرض العقاري على أنه :" يتمثل في  أمال الباحثة حفيظتعرف -*

سار املؤقت و النهائي( للمقترض ضمان املؤمن للمخاطر التي يتعرض لها البنك )خطر اإلع

ذلك في إطار القروض التي يمنحها ، وهذه القروض كي تكون مضمونة من طرق شركة و 

سكن ذاتي من طرف الخواص التأمين يجب أن تكون مخصصة الكتساب أو تجديد أو بناء 

 .(7)ألمالك عقارية وهذا وفقا لتسمية الشركة من خالل مجال تخصصها "

عقد " :التأمين على القرض العقاري على أنه الباحث زغيدي سفيانويعرف -*

يكتتب من قبل شخص طبيعي )األفراد( أو شخص معنوي )مرقي عقاري( أمام شركة 

التأمين، يكون لصالح البنوك و املؤسسات املالية، حيث تقوم جهات التأمين بتعويض 

البنوك عن ضياع أو عدم إمكانية استرجاع قيمة القرض و فوائده، إما عند استحقاق 

 .(8)"اآلجلذا الدين أو بعد مرور مدة معينة من ه

أنه نوع خاص من " :ه يمكن أن نستخلص التعريف التاليمن خالل ما تم دراست-

التأمينات يتم إبرامه في شكل عقد يضم طرفين أحدهما املؤمن له وهو املقترض  ،و األخر 

املؤمن وهو شركة التأمين ، بغرض التزام هذا األخير بتغطية خطر اإلعسار املؤقت أو النهائي 

ملستحقات في التاريخ املحدد لصالح الطرف املستفيد وهو )املقرض( في حالة تحقق لدفع ا

، وهذا من أجل تعزيز فرصة املقترض في الحصول على ، وهذا بدفع التعويض لهالخطر 

القرض العقاري املطلوب لتمويل مشروع عقاري ما، و ضمان استفاء املقرض ملبلغ القرض 

يقع فيها املقترض ، مقابل أن يدفع املؤمن له )املقترض(  و فوائده في حالة اإلعسار التي

 ".أقساط محددة لفائدة املؤمن دفعة واحد أو دورية 

يوجد ثالث أطراف رئيسية في تأمين  العقاري:أطراف التأمين على القرض -ثالثا

 القرض العقاري وهم:
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وهو الطرف امللتزم بدفع التعويضات في حالة تحقق الخطر  (:L’assureurاملؤمن)-*

،ومقابل تنفيذ هذا (9)أو الحادث املؤمن عليه و يكون في أغلب الحاالت عبارة عن شركة تأمين

االلتزام تتلقى شركة التأمين أموال في شكل أقساط التأمين يدفعها املؤمن له، وهنا في إطار 

له ملتزما بدفع أقساط التأمين طيلة مدة العقد املبرم تأمين القرض العقاري يبقى املؤمن 

 .(10)حتى ولو لم يقع الخطر الذي تم التأمين عليه، و بالتالي فال يوجد التزام اتجاه املؤمن

و يكون الطرف الثاني في عقد التأمين وهو املقترض أي (:L’assuréاملؤمن له )-*

املستفيد من القرض العقاري الذي يمنحه إياه املقرض من أجل تمويل مشروع ذو طابع 

 .(11)عقاري كبناء أو تجديد أو توسيع سكن

و يكون هو الطرف الثالث لكن يعتبر أجنبي عن عقد (: bénéficiaireاملستفيد)-*

ملؤمن و املؤمن له و يعد مستفيد من هذا التأمين ،و يكون هو املقرض أي التأمين املبرم بين ا

البنك أو املؤسسة املالية مانحة القرض العقاري ،و الذي يتم اشتراط التأمين لصالحه من 

 .(12)خالل ذكر اسمه أثناء تحرير وثيقة التأمين

فين املقرض هميته على كال الطر تبرز أ العقاري:أهمية التأمين على القرض -رابعا

 :(13)املقترض فيما يليو 

: تتمثل في  ضمان و تغطية خطر عدم الوفاء من طرف بالنسبة للمقرض  -(1

املقترض من خالل إلزامه باكتتاب تأمين لصالحه في حالة إعساره أو عجزه عن الوفاء لدي 

 شركة تأمين عادية أو متخصصة في ميدان التأمين العقاري.

تتمثل في تمكينه من الحصول على مصداقية أكبر وتعزيز  :بالنسبة للمقترض -(2

ضماناته عند تقديمه طلب الحصول على قرض عقاري  لدي البنك املقرض من أجل تمويل 

 مشروعه العقاري .

 الثانياملحور 

 مظاهر التأمين على مخاطر القرض العقاري 

لها إلى تشجيع إن مظاهر التأمين التي أحيطت بعملية القرض العقاري تهدف في مجم 

البنوك و املؤسسات املالية على خوض مجال تمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع 

السكني بالقروض العقارية من جهة ، و من جهة أخرى عدم التخوف من املخاطر التي يمكن 
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ن أن تحدث مستقبال و املتعلقة باستيفاء مبلغ القرض و الفوائد املترتبة عنه، وعليه يمكن أ

 نميز بين نوعين من التأمين على القرض العقاري:

يمكن أن ندرس نوعين من التأمين املتعلق باملقترض  :التأمين املتعلقة باملقترض-(1

املؤسسات املالية لتغطية خطر عدم الوفاء من ا األكثر اشتراط من طرف البنوك و وهم

 طرف املقترضين.

التأمين على وفاة املقترض من بين أهم أنواع يعتبر : (14)التأمين على وفاة املقترض-أ

 ،ملقرض بهدف تغطية خطر عدم الوفاءالتأمينات األشخاص التي يتم اشتراطها من طرف ا

من األمر رقم  63نجد أساس القانوني لهذا النوع من التأمينات الشخصية في نص املادة و 

ة ما يلي:" األخطار التي يمكن املتعلق بالتأمينات املعدل و املتمم حيث جاء في املاد 95-07

 تغطيتها في التأمينات األشخاص هي على الخصوص.....

املعدل و املتمم لألمر رقم  04-06و بالعودة  إلى القانون رقم  .."،ثر حادث.الوفاة أ-

الذي يتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين  338-95، وكذلك املرسوم التنفيذي رقم  95-07

منه و التي نصت على أنه :" تصنف عمليات  2ر من خالل نص املادة و حصرها سالف الذك

 التأمين في أصناف ،وفروع و فروع فرعية التأمين كما هي مبينة أدناه....

 تأمينات األشخاص. -4

 و التأمين املزدوج...". التأمين في حالة الحياة و في حالة الوفاة -4-1

سالف الذكر مفهوم  07-95األمر رقم من  65وقد حدد املشرع من خالل املادة 

التأمين على الوفاة بأنه :" عقد يتعهد بموجبه املؤمن له بدفع مبلغ معين للمستفيد أو 

ونستخلص من هذه املادة  مقابل قسط وحيد أو دوري"،عند وفاة املؤمن له  املستفيدين

 :(15)بعض األحكام الخاص بالتأمين على الوفاة كما يلي

فاة حتى يتم دفع التعويض و يتم ذلك  بشاهدة طبية و يجب أن تحقق حالة الو -*

، ألنه مثال في حالة االنتحار ال يتم دفع التعويض نظرا ملخالفة (16)تكون خارج إرادة املؤمن له

 بنود العقد.

يجب أن يدفع املؤمن له للمؤمن أقساط متفق عليها في العقد سواء كانت دفع -*

فع التعويض في حالة حدوث وفاة املؤمن له وهنا يصبح ، حتى يتم د(17)واحدة أو دورية
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املقرض أمام خطر عدم الوفاء  و بالتالي تحقق الخطر املؤمن عليه مما يدفع باملقرض إلى 

 مطالبة املؤمن باعتباره املستفيد باملبلغ املستحق حسب وثيقة التأمين املبرمة مع املؤمن له. 

د و هو املقرض وهذا بذكر اسمه و يكون أن يكون هذا التأمين لصالح املستفي -*

 املؤمن.طرفا أجنبي عن عقد التأمين املبرم بين كل من املؤمن له و 

ولهذا نجد أن البنوك و املؤسسات املالية تلجأ إلى هذا النوع من التأمين لتعزيز 

ضمانات القرض املمنوح من خطر عدم التسديد املستحقات و من أمثلة تبني هذا النوع من 

تأمينات هو قيام الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط بتوقيع اتفاق مع الشركة الجزائرية ال

( محل املقترض في حالة الوفاة SAAتقض ي بحلول الشركة ) 22/10/2003للتأمينات في 

لتغطية خطر عدم الوفاء وهو ما تم اإلشارة إليه في الفرع املتعلق ببعض شركات التأمين 

 القرض العقاري. املساهمة في تأمين

التي كانت تنص على  07-95من األمر رقم  71وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تعديل املادة -

" في حالة وفاة املؤمن له، يصب مبلغ األموال املؤمن عليها و املنصوص عليها في العقاد في  أنه:

ذمة التركة و يوزع طبقا ألحكام قانون األسرة "، وهذا كان يخلق نوع من املشاكل و التأخر في 

في  استفاء املقرض ألمواله املستحقة الدفع في ذمة املقترض املتوفى ، بينما التعديل الذي جاء

-06من القانون رقم  18بموجب املادة  71و الذي تم فيه تعديل املادة  04-06القانون رقم 

و التي أصبحت تنص على أنه :" في حالة وفاة املؤمن له تدفع قيمة املبالغ املؤمنة لفائدة  04

شخص أو عدة أشخاص معينين في العقد و يكتسب املستفيد حقا كامال و مباشرا على هذا 

عليه و  ،كان يوجه املقرض في استفاء حقوقهو بالتالي فإن هذه املادة قد حلة مشكل  "، املبلغ

يفتح املجال للعمل بضمانة التأمين لتغطية خطر القرض العقاري وهذا ما يحفز الهيئات 

املالية املانحة للقروض العقارية على مضاعفة حجم القروض املمنوحة بوجود ضمانات 

 اطر القرض العقاري.قانونية تضمن تغطية مخ

مين أخر ال يضاف إلى التأمين على وفاة املقترض كذلك تأ التأمين على العجز:-ب

هو التأمين على العجز الذي يمكن أن يلحق باملقترض مما يعيق الوفاء بالتزاماته يقل أهمية و 

على حالة  و متمثلة في الوفاء باملستحقات في التاريخ املحدد لها، وعليه يمكن اعتبار التأمين

العجز هي:" تعرض املقترض إلى حادث أو مرض يسبب له أو يلحق به عجز مؤقت أو دائم 
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يضطره لتوقف عن العمل، وهنا يلتزم املؤمن و هو شركة التأمين بالتعويض للمؤمن له أو 

لشخص املستفيد من هذا التأمين )املقرض( وهذا بإتباع نفس القواعد الخاصة بـ )التأمين 

 .(18)ة("على الوفا

: يمكن أن  يصاب املقترض بعجز كلي دائم  العجز نتيجة الحوادث الجسمانية-(1

يجعله قاصرا عن مزاولة وظيفته أو عمله بصفة عادية نتيجة حوادث التي يمكن أن تلحق 

، (19)ضرر بجسم املؤمن له شرط أن تكون بسبب خارجي و مفاجئ غير متوقعة الحدوث

: هي تلك التي تصيب املؤمن له كحوادث املرور أو حوادث الحوادث الجسمانية يقصد بهاو 

العمل أو الحوادث املنزلية، مما تتسبب له إما في الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي عن العمل 

( ،نتيجة سبب خارجي مفاجئ مما  événement accidentelو يكون هذا الحادث طارئ )

باملستحقات القرض للمقرض في التاريخ يجعل املؤمن له )املقترض( عاجز عن الوفاء 

 ، و حتى يتم اعتباره حادث يجب أن تتوفر ثالثة شروط فيه و هي:   (20)املحدد

 -.ارتباط اإلصابة بالعمل 

 -.وقوع اإلصابة أثناء العمل 

 -.أال يتعمد املؤمن له إيقاع اإلصابة و أال تنجم عن سلوكه الفاحش و املقصود 

تجدر اإلشارة هنا إلى أن شركة التأمين ال  تقوم باكتتاب  العجز نتيجة مرض: -(2

التأمين لبعض األمراض املزمنة و الخطيرة )السرطان و السيد و....(و التي تؤدي حتما إلى 

، و املقصود هنا باملرض املؤمن عليه هو ذلك الذي يؤدي إلى عجز املؤمن له نتيجة  (21)الوفاة

ه بشكل كلي أو جزئي و يتم إثبات هذا املرض عن تدهور صحته مما يمنعه من أداء عمل

 .(22)طريق تقرير طبي يعده  طبيب عام و ال يكون ناتجا عن حادث ما

وبالتالي فإن التأمين على العجز الناتج عن حادث هو عقد يلتزم بمقتضاه املؤمن -

)شركة التأمين( مقابل قسط يؤده املؤمن له، أن يدفع مبلغ التأمين إليه أو إلى 

ستفيد)املقرض( الذي تم إقرار التأمين لصالحه عند إبرام العقد في حالة تعرضه إلصابة امل

، وهنا تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض املؤمن عليه (23)في جسمه بسبب حادث ما

 :(24)يكون على النحو التالي

 -.فورا و بعد االستقرار حالته إذا كان سبب العجز حادث 
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 -( بعد اإل 02سنتين ).صابة بالعجز إذا كان سببه مرض 

حتى يتم تسوية مبلغ املضمون والواجب الدفع من طرف شركة التأمين عند إثبات حالة -

العجز الكلي الدائم للمؤمن له البد من تقديم بعض الوثائق للمؤمن حتى يباشر إجراءات 

 :(25)التسوية و هذه الوثائق املطلوب تتمثل في ما يلي

 - املبرم بين الطرفين.عقد التأمين 

 -.شهادة الحالة املدنية للمؤمن له املصاب 

 -.االستمارة الطبية 

 - تقديم تصريح للمؤمن محرر من طرف الطبيب املعالج يشخص فيه حالة املؤمن له و نسبة

 العجز املسجلة لده في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث أو اإلصابة باملرض.

 العقاري:رهون( محل عملية التمويل بالقرض املتعلق بالعقار)امل مينالتأ-(2

يمكن أن ندرس نوعين األكثر شيوعا في مجال تأمين العقار ممول وهما التأمين ضد الحريق 

 و على الكوارث الطبيعية.

لقد ظهر التأمين ضد الحريق ألول (:assurance incendieالتأمين ضد الحريق)-أ

ألف منزل  13ألحقت أضرار كبيرة باملباني ) و التي 1666مرة عقب حريق مدينة لندن عام 

يصنف التأمين ضد الحريق  ، ومن هنا انتشر هذا النوع من التأمين إذ(26)كنيسة( 100و

ضمن التأمينات على األشياء و التي تتعلق بمخاطر مختلف تصيب املالك في أمواله املنقولة 

تسري بوجه عام على جميع أنواع وبالتالي فإن أحكام عقد التأمين على الحريق  و العقارية،

، ويعد التأمين ضد الحريق من أبرز صوره و نظرا لشيوع هذا النوع (27)التأمين على األشياء

من التأمينات على األشياء و جسامة األضرار التي تنتج عنه على املمتلكات و السيما العقارية 

حريق بموجب قانون منها ، فقد أدرج املشرع الجزائري قسم خاص يتعلق بـ تنظيم ال

منه إذ أصبح هذا النوع من التأمين إجباري يفرضه  48إلى  44التأمينات  في املواد من 

و السيما بالنسبة للمؤسسات االقتصادية و الصناعية التي  (28)القانون على بعض األنشطة

التي تم  ، و(29)تقوم باكتتاب هذا النوع من التأمين لحماية مصالحها التجارية و كذا ممتلكاتها

  .(30)املعدل و املتمم 07-95من األمر رقم  174تحديدها في نص املادة 
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"هو  على أنه: يائيةالكيمالحريق من الناحية  عبد الرزاق بن خروفيعرف  -*

اشتعال ينتج عن تأليف بين وقد مثل الكربون أو الهيدروجين ومن أكسجين الهواء و من 

 .(31)طاقة اإلشعال فاجتماع هذه العناصر الثالثة يكون الحريق " 

من قانون  44لم يعرف املشرع التأمين على الحريق بل اكتفي بقوله في نص املادة *-

الحريق جميع األضرار التي تتسبب فيها النيران، غير يضمن املؤمن من " التأمينات على ما يلي:

، ال يضمن األضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو  أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مخالف

االتصال املباشر الفوري للنار أو إلحدى املواد املتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة 

 للتحول إلى حريق حققي".

من التأمين تكون األضرار املضمون هي فقط األضرار املباشرة التي تم  ففي هذا النوع-

من قانون التأمينات  أي األضرار املادية ،و التي يكون الحريق سببا  45النص عليها في املادة 

مباشرا في حدوثها ، وبالتالي تكون األضرار غير املباشر مستبعد من الضمان إال إذا تم اتفاق 

ذا الخصوص بإدراجها في وثيقة التأمين بحيث تكون مكملة للضمان بين الطرفين في ه

 األساس ي.

و بالرجوع إلى التأمين الذي يطلبه املقرض هو الذي ينصب على العقار املمول وهذا 

بتغطية خطر الحريق الذي يجب أن يشتمل على ضمان املبني بذاته بكل مكوناته من أساس 

، ويتم طلب هذا (32)سلم و أجهزة توصيل و غيرهاو أعمدة و أبواب و نوافذ و جدران و 

التأمين كضمان للحصول على أمواله في حالة تعرض العقار )املرهون( محل عملية التمويل 

 .(34)يحمي مصلحة املقرض من خطر عدم الوفاء (33)لخطر الحريق فهذا التأمين

خالل رغم ما يحققه هذا النوع من التأمين من ضمان ملصلحة الطرف املقرض من 

زيادة الضمانات لتغطية مخاطر القرض مما يحفز املقرض )البنوك و املؤسسات املالية( 

على  توسيع من حجم نشاطها في تمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني بمنح 

املزيد من القروض العقارية ،إال أن هذه التأمينات املختلفة ترتب أعباء إضافية ) دفع 

ين( على عاتق املقترض ،و بالتالي الرفع من التكلف اإلجمالي للمقترض بالنسبة أقساط التأم

 له وهو ما يطرح مشكل نقص املالءة املالية لهذا األخير.
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إن ظهور هذا النوع من التأمينات كان في  التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية:-ب

عرفتها الجزائر و الخسائر املادية السيما البداية غير إلزامي إال أنه مع الكوارث الطبيعي التي 

في األمالك العقارية املبنية التي خلفتها هذه الكوارث و التي نذكر أبرزها زلزال األصنام في 

،و أخيرها زلزال بومرداس في  10/11/2001و فيضانات باب الواد في  10/10/1980

هارت بفعل هذا الهزة و الذي كان كارثة حقيقة في عدد السكنات التي ان 21/05/2003

، فكل هذه الكوارث كانت السبب في إقرار إلزامية التأمين على العقارات و السيما (35)املدمر

 ،واعتبارها ثروت بالنسبة للمجتمع املبينة منها نظرا لقيمتها االقتصادية بالنسبة لألفراد

صدر وامل أوهذا استوجب تأمينها من األخطار الكوارث الطبيعية  ونتيجة كل هذه الع

بتعويض مين على الكوارث الطبيعية و املتضمن إلزامية التأو  12-03املشرع األمر رقم 

، ومن هنا برزة أهمية هذا النوع من التأمين في ضمان العقار املرهون محل (36)الضحايا

)مبلغ القرض  عملية التمويل بالنسبة للمقرض بهدف حماية مصالحه في ضمان أمواله

نجد أن البنوك و املؤسسات املالية تشترط هذا النوع من التأمينات على  الفوائد(، ولهذاو 

 املقترض.

يعتبر التأمين على الكوارث الطبيعية  :تعريف التأمين على الكوارث الطبيعية-(1

الصورة الثانية لتأمين على األشياء و يأخذ بعين االعتبار العقارات املبنية ، و سواء كانت 

هذه العقارات أمالكا عقارية مبنية مخصصة لالستعمال السكني أو املنهي أو املنشاة ذات 

ومن خالل استقراء نصوص ، (37)االستعمال الصناعي أو التجاري و ملحقاتها دون األشخاص

سالف الذكر، لم  12-03املعدل و املتمم ،و كذلك األمر رقم  07-95القانونية لألمر رقم 

نجد أي تعريف لهذا النوع من التأمين مما يعني أن املشرع قد اكتفي بذكر األحكام العامة له 

ثال تعريف للباحثة تارك التعريف لجمهور الفقهاء ، و من بين التعارف نذكر على سبيل امل

 بصفته له املؤمن يحصل بمقتضاه عقد الطبيعية الكوارث أخطار من :"التأمين توبة علجي

 نظير في الجزائر، في صناعي أو / و تجاري  لنشاط ممارسا أو الجزائر ، في يقع مبني لعقار مالكا

 من للغير أو له يدفع مالي بمبلغ تعهد على املفعول ، ساري  التنظيم يحدده اشتراك أو قسط

 وزاري  قرار بموجب عنها اإلعالن و منها املؤمن الطبيعية الكارثة وقوع حال املؤمن، قبل

 .(38)"الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في مشترك
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برجوع إلى القانون نجد أن املشرع قد حدد األخطار أنواع الخطار محل التأمين : -(2

املتضمن تشخيص  268-04من املرسوم رقم  2املتعلقة بالكوارث الطبيعية في نص املادة 

الحوادث الطبيعية املغطاة بإلزامية التأمين على أثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفيات 

 إعالن حالة الكارثة 

 كما يلي:، وهذه الكوارث هي (39)الطبيعية

 -( الزالزلLes Tremblements de Terre.) 

 -( الفيضانات و سوائل الوحلLes inondations et les Coulées de boue.) 

 -( العواصف و الرياح الشديدةLes Tempêtes et les vents violents.) 

 -( تحرك قطع األرضLes mouvements de Terrain)(40). 

توسيع عملية منح  بكل أشكاله يمثل وسيلة فعالة في ن التأمين على القرض العقاري إ -

إذ يعتبر التأمين من  لتمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني ،القروض العقارية 

أهم الضمانات املستحدثة وهذا يرجع إلى التنوع مظاهره التي تكفل للمقرض استفاء أمواله 

ظوظهم للحصول على قروض عقارية لتلبية ،و في نفس الوقت تسهل للمقترضين  وترفع ح

احتياجاتهم بتعزيز قدراتهم املالية ، و هذا ما يجعل للتأمين دور في تفعيل آلية القروض 

 العقارية بالجزائر. 

 الخاتمة

فقد تناولت الدراسة إبراز أهم املخاطر املرتبطة بعقد القرض و إجراءات الحد  -

منها، أين اتضح لنا جليا بأن املجال املصرفي بصفة عامة ملئ باملخاطر املصرفية املختلفة 

،والتي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على نشاط البنوك و املؤسسات املالية سواء 

توازنها املالي أو من حيث فقدان ثقة عمالئها ، وهي نفس املخاطر التي  من حيث اختالل

تحيط بعقد القرض العقاري ، فهو األخر ال يخلوا من تلك املخاطر التي من شأنها أن تحول 

دون تحقيق نجاعة التمويل بالقرض بحيث يعد خطر عدم الوفاء و نقص السيولة من 

 ؤسسات املقرضة .أخطرها و أكثرها تأثيرا على نشاط امل

ال أدل على ذلك فهو أزمة الرهون العقارية التي انفجرت بالواليات املتحدة و  

تداعيات سلبية كبرى شمل نطاقها كل ، وما انجر عنها من انعكاسات و  2008االمريكية سنة 
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، و لهذا نجد أن البنوك و املؤسسات املالية وليس القطاع املصرفي فقطاالقتصاد العالمي 

ئرية في تعاملها مع هذه املخاطر تلجا إلى اعتماد مجموعة من التدابير االحترازية و كذا الجزا

الضمانات و التي بعد التامين من ابرزها و اكثرها فعالية  كاشتراطبعض االجراءات القانونية 

 في الواقع العملي ، من أجل تفادي التعرض لخطر عدم الوفاء الذي يعد أمرا وارد .

و هي  مهمة،ضوء الدراسة التي قمنا بها فإننا نقدم بعض التوصيات التي نراها  على

 كاآلتي:

  ضرورة  تفعيل نشاط مركزية املخاطر و جعلها تحت وصاية بنك الجزائر من أجل تسيير

أفضل لها ، وهذا كون سبب تردد البنوك في منح القروض العقارية يعود إلى تأخر تفعيل 

ملشرع الجزائري باعتبارها ضمانة تحمي البنوك من الوقوع في هذه املصلحة من طرف ا

 مخاطر عدم التسديد و كذا األفراد من الوقوع في حالة التدين .

  العمل على إدراج مواد جديدة ضمن قانون التأمينات تتعلق بتنظيم وضبط التأمين على

كضمانة في عقد القرض العقاري نظرا ألهميته بالنسبة للطرف املقرض و الطرف املقترض 

القرض العقاري ،كون أن املشرع الجزائري لم يحطها باالهتمام الكافي في التشريع ساري 

 املفعول .

 و اإلشراف تعمل  ضرورة استحداث هيئة مصرفية متخصصة في التمويل العقاري للمراقبة

ي تحت وصاية بنك الجزائر تضم جميع البنوك و املؤسسات املالية و شركات التأمين الت

تنشط في مجال القروض العقارية ، وهذا بهدف وضع قاعدة معلومات تخص القروض 

املمنوحة  و املحصلة و كذا املتعثرة ، و السعي لتوحيد طريقة العمل ومناقشة املسائل 

املتعلقة بهذه القروض ، مع ترك حيز للمنافسة يرتكز على معدل الفائدة و الضمانات 

 بارها أهم ما يشغل تفكير املقترضين و جذبهم لالقتراض .املطلوبة و مدة التسديد باعت
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 على األنشطة املنجميةالتأمين 

 

  سردو محمودالدكتور:                                                

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                              

 خميس مليانة جامعة الجياللي بونعامة                                           
 

 

 امللخص:

لقد فرض املشرع الجزائري على صاحب الترخيص املنجمي تأمينا على األخطار  

التي يمنكن أن تحدث أضرارا للغير، وهذا باإلضافة على التأمين على املسؤولية  املنجمية

املدنية، وقد جعل آثار األخطار تمتد إلى خارج املحيط املنجمي ومرحلة ما بعد املنجم وهو ما 

يثير إشكاليات حول مدة عقدة التأمين ال سيما بالنسبة لشركة التأمين وذلك بعد انتهاء 

 ي.الترخيص املنجم

 األخطار املنجمية، الترخيص املنجمي، املنجمالكلمات املفتاحية: 
Abstact : 

The Algerian legislator imposed on the owner of the mining 

permit insurance against mining risks which could harm others, and this 

in addition to civil liability insurance, and he extended the effects of 

dangers outside the perimeter of the mine and to the - beyond the mine, 

which poses problems over the duration of the insurance complex, in 

particular for the insurance company, after the expiry of the mining 

permit. 

Keyword : Mining risks, mining license, mine 

 

 مقدمة: 

يعرف التأمين بأنه التزام طرف آلخر بتعويض نقدي يدفعه له أو ملن يعينه ، عند 

تحقق حادث احتمالي مبين في العقد، مقابل ما يدفعه هذا األخير من مبلغ نقدي في قسط أو 

من القانون املدني بأنه " عقد يلتزم  619، وقد عرفه املشرع الجزائري بموجب املادة 1نحوه

                                                           
 .40، ص 1ط ،1993سليمان بن إبراهيم ثنيان، التأمين وأحكامه، دار العواصم املتحدة، بيروت  -1

 

Free Hand
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املؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى املؤمن له أو إلى املستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا 

من املال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر املبين بالعقد 

بل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن للمؤمن له "، فالتأمين يعتبر من وذلك مقا

 العقود االحتمالية ويقوم على ثالثة أركان وهي الخطر، قسط التأمين ومبلغ التأمين.

لقد فرض املشرع الجزائري على صاحب الترخيص املنجمي إلزامية التأمين، 

 فاإلشكالية املطروحة هي:

ذي فرض املشرع الجزائري على األنشطة املنجمية كفيل بتوفير هل التأمين ال

 الحماية من األخطار املنجمية؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية قسمت هذه املداخلة إلى محورين أتناول في املحور األول 

األشخاص امللزمون بالتأمين، وأخصص الثاني ألنواع التأمينات املفروضة على األنشطة 

 املنجمية.

 األول ر املحو 

 األشخاص امللزمون بالتأمين

إن إلزامية التأمين التي فرضها املشرع على ممارس ي النشاط املنجمي ال تشمل جميع  

التراخيص املنجمية، إذ أن البحث املنجمي الذي ال يتطلب استعمال ورشات صناعية 

ضخمة وإنما هو مجرد بحث عن مواد معدنية أو متحجرة من خالل دراسات علمية 

صفات الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية لسطح األرض أو عمقها، وبالتالي فإن هذا األمر لل

ال يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة، عكس نشاطات االستغالل املنجمي التي يستعمل فيها 

تقنيات صناعية ومواد متفجرة ، وتفتح فيها ورشات وخنادق وممرات باطنية، وغيرها من 

ن أن تضر باألشخاص لعاملين في هذا القطاع أو حتى األشخاص الذين األمور التي يمك

يستعملون املمرات املجاورة ملكامن االستغالل املنجمي، غير أن ليست كل نشاطات 

االستغالل املنجمي بنفس درجة الخطورة، إذ أن االستغالل املنجمي الحرفي الذي تستعمل 

للمواد املعدنية واملتحجرة من نظام املقالع  فيه وسائل يدوية بسيطة، وعملية الجمع واللم

التي ال تستعمل فيها نفس وسائل االستغالل املنجمي األخرى كاملتفجرات والحفر الباطني، وال 

تصل فيها درجة الخطورة إلى حد كبير، ولذلك لم يلزم املشرع ممارس ي هذين النوعين من 
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ب الترخيص باستغالل منجم وصاحب االستغالل املنجمي بإبرام عقود التأمين، ويبقى صاح

 الترخيص باستغالل مقلع هما امللزمان بهذا التأمين.

 أوال: االستغالل املنجمي

في أشغال التطوير أو التوسيع ، واألشغال  يتمثل نشاط االستغالل املنجمي

التحضيرية، وأشغال االستخراج وتثمين املواد املعدنية أو املتحجرة، ونشاطات عملية اللم و 

األشغال ، ف2الجمع أو الجني للمواد املعدنية املتواجدة على حلتها فوق سطح األرض

الواجب القيام بها في إطار إنجاز التحضيرية للتهيئة أو التوسيع تعني كل األشغال التحضيرية 

الهياكل الضرورية لفتح االستغالل املنجمي الباطني السيما اآلبار والسطوح املائلة واألروقة 

املوصلة للمكمن أو عند توسيع االستغالل إلى منطقة محايدة، وكذاك األشغال الواجب 

لطرق املوصلة ونزع القيام بها في إطار التحضير الستغالل منجم سطحي للمكمن، خاصة ا

التربة للوصول إلى املادة املعدنية املستهدفة وإنجاز املدرجات األولية لالستخراج، وأما تثمين 

الخامات املعدنية فيتمثل في عمليات التعدين التي تقو م بدءا من خام املواد املعدنية أو 

ات التركيزات املتحجرة  كما  هو مستخرج، للحصول على منتوج يلبي على الخصوص متطلب

 .3وحجم العناصر والشوائب التي تحتويه،واالستفادة من هذه املكونات بطرق اقتصادية

من جملة من االحتياطات الجيولوجية املستخرجة  ويتشكل االستغالل املنجمي

واملحضرة واملواد املعدنية أو املتحجرة املهدمة، والبنية التحتية املتواجدة على سطح األرض 

وباطنها واألشغال على سطح األرض وباطنها والبنايات والتجهيزات واملعدات ومستودعات 

 . 4والعناصر غير املادية املرتبطة بها

ون املناجم الجديد االستغالل املنجمي إلى نظام املناجم ونظام املقالع، ويقسم قان

حيث عدل املشرع عن التقسيم الذي تبناه القانون القديم، الذي قسم فيه االستغالل 

املنجمي إلى خمسة أقسام وهي: االستغالل املنجمي الصناعي، االستغالل املنجمي الصغير 

في، استغالل املحاجر واملقالع، أنشطة جمع املواد واملتوسط، االستغالل املنجمي الحر

املعدنية، وحسنا فعل املشرع الجزائري في القانون الجديد ألن التقسيم السابق هو تقسيم 

                                                           
 املتضمن قانون املناجم. 14/05من القانون  21أنظر املادة  -2
 املتضمن قانون املناجم. 14/05من القانون  24و 4/23أنظر املادة -3
 .املتضمن قانون املناجم14/05من القانون  4أنظر املادة  -4
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السندات املنجمية وليس تقسيم لالستغالل املنجمي منجهة، ومن جهة أخرى فإن معيار 

نجمي الصغير واملتوسط هو طاقة التفرقة بين االستغالل املنجمي الصناعي واالستغالل امل

اإلنتاج، وليس نوع املادة املعدنية واملستخرجة وأهميتها الصناعية، فكل استغالل منجمي 

طن متري في اليوم يعتبر استغالال منجميا صناعيا،  300تساوي طاقته اإلنتاجية أو تفوق 

ملنجمي الصناعي أن وما دونه يعتبر استغالل صغير أو متوسط، وبالتالي يمكن لالستغالل ا

يتحول إلى استغالل منجمي صغير أو متوسط، إذا نقصت الطاقة اإلنتاجية ، والعكس 

صحيح، غير أن اإلشكال املطروح هو كيف يمكن للسند املنجمي أن يتماش ى مع هذا التغير، 

وبالتالي فالتقسيم الذي تبناه القانون الجديد هو التقسيم الصحيح وهو الذي تتبناه معظم 

لتشريعات املقارنة، والتي تفرق بين املناجم واملقالع ، واملعيار املعتمد في هذا التقسيم هو ا

نوع املادة املعدنية موضوع النشاط وأهميتها االقتصادية ، فاملواد املعدنية املستغلة في نظام 

 املقالع تعتبر أقل أهمية من املواد املعدنية املستغلة في إطار نظام املناجم.

ضمن نظام املناجم االستغالل املنجمي املتعلق بمواقع املواد املعدنية أو  يندرج

 5املتحجرة التالية:

 املواد املشعة. 

 املواد الوقودية الصلبة. 

 املواد الفلزية وغير الفلزية. 

 الفلزات الثمينة واألحجار النفيسة وشبه النفيسة.  

ة غير الفلزية املوجهة خاصة ويندرج ضمن نظام املقالع مواقع ومكامن املواد املعدني

 . 6للبناء ورصف الطرقات وتهيئة وتصفيف األراض ي

 

 

 

 ثانيا : الترخيص املنجمي

                                                           
 املتضمن قانون املناجم. 14/05من القانون  08أنظر املادة  -5
 املتضمن قانون املناجم.14/05من القانون  9املادة  أنظر -6
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لقد عرف املشرع الجزائري الترخيص املنجمي بأنه "عبارة عن وثيقة تسلم من طرف 

 السلطة اإلدارية املختصة، تخول حقوق ممارسة نشاطات البحث أو االستغالل املنجميين

 .7("UTMعلى محيط مساحة يحدد بنظام إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي )

التي  8وهذا تعريف شكلي، فاملشرع الجزائري اعتبر الترخيص املنجمي تلك الوثيقة

تسلم إلى املستثمر في قطاع املناجم، والتي بموجبها يمكنه ممارسة النشاط املنجمي 

املشرع الجزائري استعمل في النص العربي واالحتجاج على الغير،ومن جهة أخرى فإن 

" والذي يعني permisمصطلح الترخيص غير أنه استعمل في النص الفرنس ي مصطلح "

الرخصة،وال شك أن هناك اختالف بين الرخصة والترخيص، حيث يرى مجلس الدولة 

املصري أن مصطلح الترخيص يطلق على الترخيص اإلداري بصفة عامة، في حين كلمة 

ة ذات طبيعة خاصة ومفهوم مختلف عن الترخيص ، ولذا ال يمكن خضوعها ألحكام الرخص

 .9الترخيص من حيث منحها وإلغائها من جانب السلطة اإلدارية

غير أن التعريف املوضوعي الذي يمكن إعطائه للترخيص املنجمي هو أنه عبارة عن 

ممارسة نشاط  ترخيص إداري يصدر عن سلطة إدارية مختصة ويمكن املخاطب به من

 منجمي معين وهو قابل للتحويل والتنازل.

 وينقسم الترخيص املنجمي املتعلق باالستغالل املنجمي إلى ثالثة أنواع وهي:

 الترخيص الستغالل منجم  -1

يعرف املنجم على أنه ظاهرة اكتشاف واستكشاف ثروات سطحية وباطنية في نطاق 

ة، فهو النطاق الجغرافي والجزء من التكوين جغرافي معين قصد الحصول على ثروات معدني

الجيولوجي الذي يحتويه سطح األرض وباطنه، وكذا املجال البحري من مواد معدنية أو 

 متحجرة، تختلف باختالف طبيعتها وتركيبتها الكيميائية.

                                                           
 ، املتضمن قانون املناجم.05/14من القانون  04من املادة  13أنظر الفقرة  -7
ال يعتبر تعريف الترخيص املنجمي بالوثيقة سابقة في التشريع الجزائري فقد عرف املشرع الجزائري في  -8

 ة.قانون املحروقات السند املنجمي بأنه وثيق

املتعلق باملحروقات املعدل  28/04/2005املؤرخ في  05/07من القانون  05من املادة  62أنظر الفقرة 

 واملتمم.
محمد األمين كمال، الترخيص واإلداري ودوره في املحافظة على النظام العام البيئي، مجلة الفقه  -9

 .79، ص2012والقانون، العدد الثاني ، ديسمبر 
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 .10وأما التعريف القانوني للمنجم فهو كتلة من املواد املعدنية أو املتحجرة

الجزائري املنجم ال في القانون القديم وال في القانون الجديد، غير  ولم يعرف املشرع

أنه يقسم املواقع واملكامن التي تستخرج منها املواد املعدنية إلى نظامين هما نظام املناجم 

ونظام املقالع، فالترخيص باستغالل منجم هو الترخيص املنجمي الذي يمكن صاحبه من 

 املناجم قابلة لالستغالل التجاري.استغالل مواد معدنية من نظام 

ومعلوم أن االستغالل املنجمي هو مرحلة تلي آخر مرحلة من مراحل البحث املنجمي، 

وهي مرحلة االستكشاف املنجمي، وقد رأينا أن صاحب الترخيص املنجمي الذي اكتشف 

من  مواد معدنية أو متحجرة من نظام املناجم، قرر له املشرع حق املخترع الذي يمكنه

الحصول على ترخيص باستغالل منجم، إذا قام بجميع التزاماته ووافقت و و ن م على 

الدراسة التقنية واالقتصادية التي قدمها، غير أن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي يمنح بها 

 بهذا الترخيص، إذ يمكن أن يمنح عن طريق املزايدة بالنسبة للمناطق املفتوحة.

( سنة قابلة للتجديد 20جزائري مدة هذا الترخيص بعشرين )ولقد حدد املشرع ال

( سنوات، مادام هذا املوقع قابل 10عدة مرات طول كل مدة منها ال يتجاوز عشر )

لالستغالل، شريطة موافقة و و م م على الدراسة املالية والتقنية للمرحلة السابقة ومدى 

، أي أن الوكالة تمارس 11ل املرحلة األولىتنفيذ املستثمر لاللتزامات التي تعهد بتنفيذها خال

عملية الرقابة البعدية للمرحلة السابقة والرقابة القبلية للمرحلة املقبلة، من خالل تجديد 

 الترخيص املنجمي.

وما تجدر اإلشارة إليه أن املشرع الجزائري في قانون املنجم القديم كان يفرق بين 

الل املنجمي، وهما االمتياز املنجمي والترخيص نوعين من السند النجمي املتعلق باالستغ

باالستغالل الستغالل منجم صغير أو متوسط، حيث يمنح السند األول من أجل االستغالل 

املنجمي الصناعي، في حين يمنح السند الثاني من أجل ممارسة االستغالل املنجمي الصغير 

ستغالل املنجمي في الفصل األول أو املتوسط، وقد بينت أوجه التفرقة بين هذين النوعين لال 

من هذا الباب فال داعي للتكرار، غير أن الفرق بين السندين هو أن االمتياز املنجمي يمنح 

                                                           
، مذكرة مقدمة من أجل 03/07/2001املؤرخ في  01/10دراسة تحليلية لقانون املناجم  بوخديمي ليلى، - 10

 . 9و 8، ص 2009الحصول على شهادة املاجستير في الحقوق، جامعة الجزائر 
 ، املتضمن قانون املناجم. 14/05من القانون  107أنظر املادة  -11
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بموجب مرسوم تنفيذي، وأما الترخيص باالستغالل الستغالل منجمي صغير أو متوسط 

حيد الذي فيمنح من طرف و و م م، وأما في ظل هذا القانون فإن الترخيص املنجمي الو 

يمارس بواسطته استغالل املواد املعدية أو املتحجرة من نظام املناجم فهو الترخيص 

 الستغالل منجم.

 الترخيص الستغالل مقلع -2

إذا كان الترخيص الستغالل منجم يخص استغالل املواد املعدنية من نظام املناجم ، 

فإن استغالل املواد املعدنية من نظام املقالع يتم بموجب ترخيص باستغالل مقلع، ويندرج 

ضمن نظام املقالع كما أسلفنا الحديث في الفصل األول مواقع ومكامن املواد املعدنية غير 

خاصة للبناء أو رصف الطرقات وتهيئة وتصفيف األراض ي، ويمنح هذا  الفلزية املوجهة

الترخيص إما من طرف و و ن م بعد أخذ رأي الوالي املختص إقليميا، أو من طرف الوالي 

، ويتم هذا املنح عن طريق املزايدة 12املختص إقليميا بعد أخذ رأي و و ن م، حسب الحالة

باالستكشاف الذي قام بتقدير املكمن ويرغب في  غير أنه تعطى األولوية لصاحب الترخيص

( سنة كحد 20، وتحدد مدة الترخيص باستغالل مقلع بعشرون )13مباشرة عملية االستغالل

 .14( سنوات على األكثر10أقص ى قابلة للتجديد عدة مرات مدة كل واحدة منها عشر )

ل املواد املعدنية من وما تجدر اإلشارة إليه أنه في ظل القانون القديم كان يتم استغال

هذا الصنف يتم عن طريق رخصة استغالل مقالع الحجارة واملرامل التي كانت تسلم من 

، ثم أصبحت تسلم من طرف الوالي املختص 2007طرف و و م م قبل تعديل القانون سنة 

إقليميا بعد هذا التعديل، كما أن املشرع الجزائري نفى عن هذه الرخصة صفة السند 

 التي كانت تتصف بها تراخيص ورخص األخرى.املنجمي 

 الترخيص الستغالل منجمي حرفي  -3

إذا كان االستغالل املنجمي الحرفي هو استرجاع املنتوجات القابلة للتسويق الخاصة 

باملواد املعدنية سواء كانت من نظام املناجم أو من نظام املقالع، وذلك بطرق يدوية 

                                                           
 املناجم.، املتضمن قانون 14/05من القانون  63أنظر املادة  - 12
 ، املتضمن قانون املناجم.14/05من القانون  106أنظر املادة  - 13
 ، املتضمن قانون املناجم.14/05من القانون  107أنظر املادة  - 14
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الذي يمكن صاحبه من ممارسة هذا النشاط هو الترخيص  وتقليدية، فالترخيص املنجمي

 لالستغالل املنجمي الحرفي، شريطة أن تكون عملية االستغالل هذه بطرق يدوية وتقليدية.

ويمنح الترخيص الستغالل منجمي حرفي من طرف و و ن م، وملدة ال تتجاوز خمس 

 . 15تينسنوات قابلة للتجديد عدة مرات، ال تتجاوز كل واحدة منها سن

الترخيص ملمارسة نشاط اللم والجمع أو الجني للمواد املعدينة من نظام  -4

 املقالع 

تنحصر عملية اللم والجمع أو الجني للمواد املعدنية من نظام املقالع، وتمارس هذه 

العملية عن طريق ترخيص منجمي وهو ترخيص عملية اللم أو الجمع للمواد املعدنية، 

، دون 16ن طرف و و ن م ملدة ال تتجاوز سنتين، مع إمكانية تجديدهاويمنح هذا الترخيص م

أن يذكر املشرع عدد التجديدات وال مدة التجديد، غير أن سكوت املشرع الجزائري يوحي 

بأن مدة التجديد ينبغي أن ال تتجاوز مدة الترخيص األصلي، وعدم ذكر عدد املرات يوحي 

 بأنه يمكن تجديده عدة مرات. 

 يص املنجمي يخص مادة معدنية أو متحجرة معينة في مساحة محددةالترخ -5

إن الترخيص املنجمي سواء تعلق بالبحث أو باالستغالل فإنه يجب يحدد املادة أو 

، إذ ال يمكن أن يخص الترخيص كل املواد 17املواد املعدنية أو املتحجرة محل النشاط

الي فصاحب الترخيص املنجمي ال يجوز له املعدنية أو املتحجرة املوجودة في املنطقة، وبالت

استغالل موادغير منصوص عليها في الترخيص، فإذا قام بذلك مخالفا لشروط الترخيص 

 اعتبر هذا النشاط غير مشروع.

كما أن الترخيص املنجمي يمنح على مساحة محددة، وتمثل بمربعات متجاورة 

ات مربع أو مستطيل أو متعدد مساحة كل واحد منها هكتار واحد، ويشكل مجموع املربع

أضالع مغلق املساحة اإلجمالية ملمارسة النشاط املنجمي، وتنقل رؤوس املضلع بإحداثيات 

(، وأما محيط املساحة فيرسم بمخططات شاقولية غير UTMمستعرض مركاتور العالمي)

                                                           
 ، املتضمن قانون املناجم.14/05من القانون  108أنظر املادة  - 15
 ، املتضمن قانون املناجم.14/05من القانون  109أنظر املادة  - 16
 ، املتضمن قانون املناجم.14/05من القانون  1فقر 79أنظر املادة  - 17



 سردو محمودالدكتور:  على األنشطة املنجميةالتأمين                                
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  186

، وينبغي على صاحب الترخيص املنجمي فور حصوله على هذا 18محدودة االمتداد والعمق

 .19الترخيص الشروع في تنصيب معامله

 املحور الثاني

 التأمين الذي يلتزم به صاحب الترخيص املنجمي

لقد فرض املشرع الجزائري على صاحب الترخيص املنجمي نوعان من التأمين هما  

 (الفرع الثاني.( والتأمين من األخطار املنجمية )الفرع األول التأمين من املسؤولية املدنية)

 التأمين من املسؤولية املدنيةأوال: 

إن التأمين من املسؤولية املدنية الذي فرضه املشرع الجزائري على صاحب الترخيص 

 (.ثانيا( ونطاقه )أوالاملنجمي يقودنا إلى الحديث عن مضمونه )

 تعريف تأمين املسؤولية املدنية: -1

ي، إذ أن التأمين يعتبر التأمين من املسؤولية املدنية أحد أنواع التأمين التجار 

التأجير ينقسم بالنظر إلى الخطر املؤمن ضده إلى ثالثة أنواع وهي: تأمين األشخاص، تأمين 

 املمتلكات وتأمين املسؤولية املدنية.

فالتأمين من املسؤولية املدنية يتم اللجوء إليه لتخفيف األضرار التي يمكن أن 

طرف الغير بالتعويض الناتج عن تصيب الذمة املالية للشخص جراء الرجوع عليه من 

املسؤولية املدنية بسبب األضرار التي أصابت الغير جراء أفعال هذا الشخص أو أفعال الغير 

أو أفعال األشياء املسؤول عنها، ولقد اختلف الفقه في إعطاء تعريف لتامين املسؤولية 

ادث، بمقتضاه املدنية حيث عرفه البعض بأنه "نظام لتجنب الخسائر الناجمة عن الحو 

يقبل طرف يسمى املؤمن بأن تنتقل إليه تبعة الخسائر املترتبة في ذمة شخص آخر يسمى 

، وهذا التعريف محل نقد من وجهتين األولى أنه نظر إلى التأمين من املسؤولية 20املؤمن له"

أنه املدنية من جانب واحد وهو الجانب التنظيمي دون النظر إلى الجانب القانوني، والثانية 

                                                           
 ، املتضمن قانون املناجم.14/05من القانون  79من املادة  3و 2أنظر الفقرتين  - 18
 ، املتضمن قانون املناجم.14/05من القانون  81أنظر املادة  - 19
املسؤولية املدنية، دار العواصم العربية، بيروت موس ى جميل النعمان، النظرية العامة للتأمين من  -20

 .51، ص 2009
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لم يتطرق إلى أداء كل طرف ، وال إلى طبيعة الخطر املؤمن منه، فلم يحدد املقصود 

 بالحوادث وال األساس القانوني الالزم للحصول على التعويض.

ولذلك عرفه اتجاه آخر بأنه "عقد يتولى املؤمن فيه تأمين املؤمن له من األضرار 

، 21كان الغير محقا في دعواه أو غير محق"الناشئة عن رجوع الغير عليه باملسؤولية، سواء أ

ولم يسلم هذا االتجاه كذلك من النقد خاصة في شقه األخير، ذلك أن هذا النوع من التأمين 

يستند أساسا إلى املسؤولية املدنية ذاتها، فهي مجاله الحقيقي، وهذه املسؤولية يجب أن 

نما يكون نتيجة قانونية تنشأ عن تستند بدورها إلى أساس قانوني، على اعتبار أن التعويض إ

أساس قانوني، ويستوي أن يكون هذا األساس مرتبط باملسؤولية العقدية أو التقصيرية، 

أضف إلى ذلك أن مدى شرعية الحصول على التعويض مرتبط أساسا بمدى ثبوت 

املسؤولية املدنية من عدمه، بل إن الفقه اإلنجليزي يؤكد على ضرورة ثبوت مسؤولية 

من له حتى يحرك التزام شركة التأمين بالضمان، إضافة إلى أن تكون هذه املسؤولية املؤ 

 .22متفقة مع نصوص عقد التأمين املبرم

ولعل سبب اختالف الفقه في تعريف تأمين املسؤولية املدنية يرجع إلى غياب التحديد 

في البداية لحماية  الدقيق ملفهوم الخطر في نطاق تأمين املسؤولية، علما أن هذا التأمين ظهر

املؤمن له من الخسائر التي قد تلحق بذمته املالية بسبب قيام مسؤوليته في مواجهة 

الشخص الثالث املضرور، ثم تطور بعد ذلك ليتضمن عناصر الحماية ملصلحة جميع 

األطراف، حيث وفر الحماية التأمينية للمؤمن له في مواجهة األخطار الناجمة عن انعقاد 

ة ، كما وفر للمضرور ما يعوضه عما لحق به من ضرر ، وأخيرا ساهم هذا النوع من املسؤولي

التأمين بشكل كبير في تخفيف الخسارة املادية لسائقي املركبات عندما أصبح إجباريا، وعلى 

هذا األساس يرى جانبا من الفقه أنه من األفضل تجنب تقديم التعريفات املثيرة للجدل 

موعة من الخصائص املميزة التي تتوافر عادة في التعويض عن الضرر واالستعاضة عنها بمج

 .23باعتباره تأمينا دون اللجوء في الوقت ذاته إلى وضع قائمة نهائية لتلك الخصائص

 

                                                           
 .52و 51املرجع السابق، ص  -21
 .52املرجع السابق ص  -22
 .53و 52نفس املرجع ص  -23
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 نطاق تأمين املسؤولية املدنية -1

لقد ألزم املشرع الجزائري صاحب الترخيص املنجمي بتأمين املسؤولية املدنية، غير 

دد األشخاص واألخطار التي يمكن أن يشملهم هذا التأمين، وعليه سوف نحاول أنه لم يح

( 1)نية من خالل تحديد كل من األشخاصهنا تحديد نطاق تأمين املسؤولية املد

 (.2واألخطار)

 األشخاص -أ

إن املتفق عليه في قواعد املسؤولية املدنية أن كل ضرر يصيب الغير يلزم من كان 

سببا بالتعويض، فالغير هنا هو كل شخص مهما كان، وبالتالي فالتأمين من املسؤولية 

املدنية يهدف إلى تحويل عبء التعويض من املؤمن له إلى املؤمن بنقل عالقة الدائنية 

ضرور إلى املؤمن واملضرور، وبالرجوع إلى العالقات القائمة بين الناتجة بين املؤمن له وامل

الشخص املؤمن له والغير يمكن تصور هذا الغير في حالتين وهما: إما أن يكون الغير شخص 

 تربطه باملؤمن له عالقة، وإما أي أن يكون شخص ال تربطه باملؤمن له أي عالقة.

 )املسؤولية العقدية(:*حالة وجود عالقة بين املؤمن له واملضرور 

إن العالقة التي يمكن أن تربط صاحب الترخيص املنجمي بالغير الذي يمكن أن 

تصيبه األضرار الناتجة عن ممارسة النشاط املنجمي هم املتعاقدون مع هذا الغير، وال شك 

أن أهم متعاقد مع صاحب الترخيص املنجمي هو العامل، غير أن املعروف في قانون عالقات 

مل أن رب العمل ملزم بالتأمين االجتماعي على العمال، وبالتالي فالتساؤل املطروح هل الع

هذا التأمين الذي ألزم به املشرع الجزائري صاحب الترخيص املنجمي يندرج ضمن التأمين 

االجتماعي الذي يلتزم به رب العمل؟، ال شك أن اإلجابة هنا تكون بالنفي ذلك أن املشرع 

صاحب الترخيص املنجمي بهذا التأمين بنص خاص وارد في قانون املناجم، إذ الجزائري ألزم 

لو كان يقصد به التأمين االجتماعي فما الداعي إلى النص عليه في قانون املناجم ما دام 

منظما في قوانين الضمان االجتماعي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذا التأمين ال يلتزم 

املنجمية كما أوضحت أعاله، واملعروف أن التأمين االجتماعي به كل أصحاب التراخيص 

يلتزم به كل أصحاب التراخيص املنجمية بل كل أرباب العمل، وبالتالي يمكن القول أن هذا 

 .24التأمين ال يخص العمال في املناجم أو املقالع

                                                           
 لم يضع املشرع الجزائري تأمينا خاصا لعمال املناجم كما هو الحال في بعض التشريعات املقارنة، أنظر -24
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ل، وال تتوقف العالقة التعاقدية بين صاحب الترخيص املنجمي والغير عند عقد العم

بل نجد عالقات تعاقدية أخرى مثل املسيرين وزبائن صاحب الترخيص املنجمي، وال شك أن 

هؤالء األشخاص عند دخولهم إلى املنجم أو املقلع يمكن أن يتضرروا من النشاط املنجمي، 

وبالتالي فإنه يبدو أن املشرع يريد هؤالء األشخاص، غير أن املشرع الجزائري استعمل عبارة 

من املسؤولية ملسؤول املؤسسة"، وهنا يطرح التساؤل هل يريد املشرع من عبارة  "التأمين

"مسؤول املؤسسة" املسير، أم أنه يريد صاحب الترخيص، ال شك أنه من العبارة املستعملة 

نميل إلى القول بأنه يريد املسير وليس صاحب الترخيص، أي أن هذه العبارة توحي بأن هذا 

رار التي تصيب مسير املؤسسة، غير أنه إذا افترضنا صحة هذا التأمين يكون عن األض

التفسير، فإن املعروف أن مسير املؤسسة تربطه إحدى العالقتين التعاقديتين مع صاحب 

الترخيص املنجمي، وهي إما عقد عمل وبالتالي يخضع للضمان االجتماعي ، وإما عقد تسيير، 

ر ضمن الباب املتعلق بالعقود الواردة على ومعروف أن املشرع الجزائري نظم عقد التسيي

، أي أن املسير يعتبر عامال ويخضع للضمان االجتماعي مثله مثل باقي العمال، 25العمل

وبالتالي نقول أن املضرور هنا الذي يمكنه االستفادة من هذا التأمين ليس مسير املؤسسة 

ي تربطه عالقة مع وإن كان املشرع قد استعمل عبارة تفيد ذلك، ويبقى الشخص الذ

 صاحب الترخيص املنجمي الذي يكون مشموال بهذا التأمين هو زبائنه.

 

                                                                                                                                           
- Norbert Wantz, le régime de la securieé sociale miniere : organisation financement 

et effet, thèse pour le doctorat en sciences économique, université de Paris 1952. 

- Henri Martel, les assurances sociales dans l’industrie minière en France, thèse pour 

le doctorat en droit, université de Paris 1932. 
أنظر الفصل األول مكرر من الباب التاسع من القانون املدني واملعنون بعقد التسيير، وهو عبارة عن -25

الذي أدرج ضمن القانون املدني، حيث عرفت املادة األولى منه عقد  07/02/1989مؤرخ في  89/01قانون 

ع بشهرة معترف بها ويسمى مسيرا، إزاء م ع إ أو ش م إ التسيير بأنه "العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمت

بتسيير كل أمالكها أو بعضها، باسمها ولحسابها مقابل أجر فيضفي عليها عالمته حسب مقاييسه ومعاييره 

 ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع".

لتجسيد مبدأ االستقاللية الذي فهذا التعريف قاصر على مسير م ع إ و ش م إ حيث جاء هذا القانون 

نظمه القانون التوجيهي للم ع إ ، وبعد االنفتاح االقتصادي كان على املشرع الجزائري أن يعيد النظر في هذا 

 التعريف ليكون هذا العقد شامال لتسيير  كل املؤسسات العمومية أو الخاصة.
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 حالة عدم وجود عالقة بين املؤمن له واملضرور )املسؤولية التقصيرية(:*

يمكن أن تقوم املسؤولية املدنية دون أن توجد أي عالقة قانونية بين الشخص 

الترخيص املنجمي مسؤول عن األضرار املضرور والشخص املتسبب في الضرر، فصاحب 

التي تصيب كل شخص جراء ممارسة النشاط املنجمي، وبالتالي يمكن القول أن كل شخص 

يتضرر من ممارسة النشاط املنجمي يمكنه الرجوع بالتعويض على شركة التأمين املؤمنة 

 لصاحب الترخيص املنجمي من املسؤولية املدنية.

 املنجميةثانيا: التأمين من األخطار 

رأينا أن الخطر هو ركن من أركان عقد التأمين وقلنا أن الخطر"هو احتمال وقوع 

الخسارة في الوسائل واألهداف، أو هو كل حادث احتمالي يعقد من أجله التأمين، سواء كان 

نشاد خطير بطبيعته، ولذلك ألزم  ذلك الحادث ضارا أو نافعا"، ومعلوم أن النشاط املنجمي

املشرع الجزائري صاحب الترخيص املنجمي بهذا التأمين تحقيقا لألعباء التي يمكن أن تعود 

على صاحب الترخيص املنجمي جراء إصابة أحد األشخاص بضرر ناتج عن خطر منجمي من 

جهة، وحماية للشخص املضرور الذي قد يجد صاحب الترخيص املنجمي شخص غير 

يسور وبالتالي ال يتمكن من االستفادة من التعويض عن األضرار التي أصابته، بعكس م

شركات التأمين التي تعتبر قادرة على التعويض ، وكما ذكرت عند الحديث عن التأمين من 

املسؤولية املدنية فإن األشخاص الذين يمكن أن يتضرروا جراء ممارسة النشاط املنجمي 

ربطهم عالقة تعاقدية أو قانونية بصاحب الترخيص املنجمي ، هم األشخاص الذين ال ت

ومعلوم أن املسؤولية عن األشياء تقوم على أساس الخطأ املفترض وليس على أساس الخطأ 

 الواجب اإلثبات ، أي أنه يكفي إثبات الخطأ لتقوم املسؤولية.

بفعل  ولقد عرف املشرع الجزائري الخطر املنجمي بأنه "كل حدث يمكن أن يطرأ

النشاطات املنجمية والذي من شأنه إحداث مخاطر تمس األمن العمومي والصناعي، حيث 

، فمن 26ال يقتصر على املحيط املنجمي املرخص به، وال على صالحية الترخيص املنجمي"

 خالل هذا التعريف يمكن استنتاج ثالث خصائص للخطر املنجمي وهي:

 جمية.الخطر املنجمي يحدث بسبب النشاطات املن 

 الخطر املنجمي يمتد إلى خارج املحيط املنجمي. 
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 الخطر املنجمي يمتد إلى مرحلة ما بعد املنجم. 

 حدوث الخطر املنجمي بسبب النشاطات املنجمية -1

لقد ربط املشرع الجزائري الخطر املنجمي بممارسة النشاطات املنجمية، وحتى يمكن 

ن حدث بسبب النشاط املنجمي ، سواء القول أن هذا الحدث هو خطر منجمي يجب أن يكو 

بسبب الحفر أو رمي النفايات أو استخدام اآلالت أو استعمال املتفجرات أو غيرها من 

األفعال املرتبطة بالنشاط املنجمي، وأما األحداث التي ال تندرج ضمن النشاطات املنجمية 

خيص املنجمي ، فال يمكن القول عنها أنها أخطار منجمية حتى لو صدرت من صاحب التر 

وبالتالي ال يشملها التأمين عن األخطار املنجمية، إذ أن هذا التأمين محصور في األضرار 

 الناتجة عن األخطار املنجمية.

ولم يعدد املشرع الجزائري األخطار املنجمية ال على سبيل الحصر وال على سبيل 

 املثال، ويمكن إعطاء بعض األمثلة عن األخطار املنجمية:

 برة الناتجة عن الصخور والحفر وإطالق النار.األغ 

 الضجيج واالهتزازات الناتجة عن اآلالت. 

 اإلشعاع وخاصة في مناجم اليورانيوم والثوريوم. 

 املواد الكيميائية التي نبعث في شكل غازات وأدخنة وأغبرة ومحلولة في مياه املنجم. 

 املتفجرات. 

سقوط الصخور، انهيار الجدران واملخاطر املخاطر الفيزيائية كانزالقات األرضية،  

 املرتبطة بالنقل وغيرها.

 .27املخاطر املرتبة باالستغالل الباطني في األنفاق واملغارات 

 امتداد الخطر املنجمي إلى خارج املحيط املنجمي -2

إن األخطار املنجمية ال تنحصر في األحداث التي تطرأ داخل املحيط املنجمي، وإن 

اث تعتبر قرينة قاطعة على أنها أخطار منجمية، فاألخطار التي تحدث خارج كانت هذه األحد

، متى حدثت بفعل النشاطات املنجميةاملحيط املنجمي تعتبر كذلك أخطار منجمية 

فاستعمال املتفجرات قد يحدث أثارا على السكان املجاورين ، فاألضرار التي تحدث في هذه 
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ها حدثت بفعل النشاط املنجمي وبالتالي تعتبر أضرار الحالة خارج املحيط املنجمي، غير أن

ناتجة عن أخطار منجمية، وكذلك انبعاث الغازات وتسرب األغبرة في الهواء وتسرب 

النفايات في املياه سواء كانت سطحية أو جوفية فهي تندرج  ضمن مسؤولية صاحب 

 الترخيص املنجمي باعتبار هذه األفعال ناتجة عن النشاط املنجمي.

 امتداد الخطر املنجمي إلى مرحلة ما بعد املنجم -3

إذا كانت األخطار املنجمية تحدث بسبب النشاطات املنجمية ، فإن آثار النشاطات 

فحسب، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد  املنجمية ال تنحصر في فترة صالحيىة الترخيص املنجمي

انتهاء صالحية هذا الترخيص وهي مرحلة ما بعد املنجم، إذ أن جميع األضرار الناتجة عن 

اآلثار التي خلفها النشاط املنجمي تندرج ضمن مسؤولية صاحب الترخيص، ولم يحدد 

إلى مرحلتين وهما املشرع فترة هذا االمتداد، غير أن املعلوم أن فترة ما بعد املنجم تنقسم 

مرحلة إغالق املنجم وإعادة األماكن إلى حالتها، مرحلة ما بعد اإلغالق وهي مرحلة غير 

محددة بمدة معينة، وقد ال تكتشف األضرار الناتجة عن نشاط منجمي معين إال بعد مدة 

طويلة، قد يكون فيها صاحب الترخيص املنجمي قد انتهت شخصيته القانونية، وبالتالي من 

يتحمل املسؤولية، ثم إن املشرع الجزائري ألزم صاحب الترخيص املنجمي بالتأمين من 

األخطار املنجمي، ومعلوم أن التأمين هو تحويل لعالقة الدائنية من صاحب الترخيص 

املنجمي إلى شركة التأمين من جهة، ومن جهة أخرى أن عقد التأمين مرتبط بمدة زمنية 

ية الترخيص املنجمي، أي ال يمكن لصاحب الترخيص املنجمي محددة ال شك أنها مدة صالح

تمديد عقد التأمين إلى ما النهاية، كما ال يمكن لشركات التأمين أن تعوض عن األضرار 

 الناتجة بعد انقضاء عقد التأمين.

 خــــــاتــمة

ة إن املشرع الجزائري ملا ألزم صاحب الترخيص املنجمي بالتأمين على األخطار املنجمي

لم يحدد مدة التأمين، وال شك أنها مرتبطة بصالحية الترخيص املنجمي، غير أنه مدد 

مسؤولية صاحب الترخيص املنجمي إلى فترة ما بعد انتهاء صالحية الترخيص دون أن يحدد 

مدة هذه الفترة أو أجل سقوط املسؤولية عن األضرار املنجمية، وفي رأيي أن املسؤولية 

ست مسؤولية األشخاص وذلك ألربعة أسباب وهي: السبب األول أن مسؤولية الدولة ولي

التأمين الذي هو في الحقيقة ضمانة للمتضرر لالستفادة من التعويض، ال يمكن أن يتم في 
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هذه املرحلة كما أسلفت، والسبب الثاني، أن تمديد املسؤولية إلى مدة غير محددة قد يحول 

خصية صاحب الترخيص املنجمي أو بسبب عدم دون تعويض املضرور، إما بسبب نهاية ش

قدرته على الدفع، والسبب الثالث، هو أن صاحب الترخيص املنجمي دفع الرسوم 

اإليكولوجية كتعويض عن األضرار التي سببها نشاطه املنجمي على البيئة وال شك  أن هذه 

لم تكن معروفة وقت جزء منها، والسبب الرابع هو أن اآلثار الناتجة يمكن أن تكون إما أثار 

ممارسة النشاط املنجمي، وإما سبب عدم تهيئة األماكن وإعادتها إلى حالتها األصلية بصورة 

الذي تعتبر الدولة مسؤولة  28صحيحة، وال شك أن األولى تندرج ضمن مبدأ الحيطة

إلى بموجبه، والثاني أن الدولة لم تقم بالرقابة الالزمة عند القيام بأشغال إعادة األماكن 

 حالتها وبالتالي تقوم مسؤوليتها بسبب إهمال الرقابة. 
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 خلص::امل

واألخطار املناخية في إطار تتطرق هذه الدراسة ملوضوع التأمين من هالك الحيوانات 

قانون التأمين الجزائري، حيث تثار مسألة قدرة النصوص القانونية الجزائرية على ضبط 

مجاالت التأمين بالجزائر، خاصة في ظل الدور الذي يلعبه التأمين في العملية االقتصادية 

األمر بتأمين بشكل عام، وعلى العموم تبقى مسألة التأمين بالجزائر اختيارية إذا تعلق 

األموال كأصل عام واالستثناء تكون إجبارية، وخلصت الدراسة إلى جملة نتائج نذكر أهمها 

:أن التأمين من هالك الحيوانات واألخطار املناخية بالجزائر مضمون وهو غير إجباري 

 كأصل عام إال ما خصه املشرع باإللزامية.

 املناخ.الحوادث، األخطار، التأمين، كلمات مفتاحية: 

Summary: 

This study deals with the issue of insurance against animal 

destruction and climate hazards within the framework of the Algerian 

Insurance Law. The study concluded to a number of results, the most 

important of which are: Insurance on the destruction of animals and the 

climate hazards in Algeria is guaranteed and is not compulsory as a 

general asset except what the legislator mandated. 

Key words: hazards, insurance, accidents, climate. 
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  مقدمة:

انتشار بالجزائر، حيث أدى ذلك عرفت  التأمينية املنتجات وتطوير التأمين صناعة

 زيادة إلى أدى مماالعامة  الجزائري  التأمين شركات تنافس خاصة شركات جزائرية لظهور 

 لزاما كان لذا الناشطة بالقطاع العام أو الخاص، التأمين الجزائرية لشركات املنافسة حدة

 قدرتها وتحسين التأمين قطاع في املنافسين في مواجهة تساعدها طريقة على تبحث أن عليها

 التعاون  إيجاد خالل من الصناعة التأمينية، تطوير وبالتالي التأمينية ومنتجاتها التنافسية

، ومن بين أهم مجالت وغيرها والتنافسية التسويقية رأس املال وتفعيل القدرات  من والرفع

تاح الجزائر على في ظل انفمن هالك الحيوانات واألخطار املناخية التأمين نجد التأمين 

االستثمار الفالحي خصوصا وتشابك العالقات االقتصادية على املستوى الدولي، وتكريس 

 .1الجزائر لحرية التجارة وضمان حد أدنى على األقل للمنافسة

ومسألة نجاح شركات التأمين في سياستها التسويقية ملنتجاتها التأمينية وجب عليها 

وجملة العوامل املؤثرة عليه، كما يجب معرفة أن جميع  اإلملام ومعرفة سلوك املستهلك

، 2عناصر املزيج التسويقي ملنتجات التأمين تساعد على تطوير صناعة منتجات تأمين جديدة

ظروف قد  وتصادفهم من األخطار، الكثير إلى أموالهم وممتلكاتهم في األشخاص ويتعرض

لذا توجب تحول دون استمرارهم في مزاولة نشاطهم، في ظل إمكانياتهم املحدودة القدرة  

التي تحد من خسائرهم في حالة الظروف  واألساليب الوسائل البحث عن نحو عليهم التوجه 

التأمين من هالك الحيوانات غير مستقرة، وبذلك ظهرت فكرة التأمين على املخاطر وخاصة 

، وجوهر نظام التأمين ابتداء يقوم على املناخية وذاك مجال هذه الورقة البحثية واألخطار

اعتماد املؤمن له على رصيد مشترك أو مجموعة أموال مشتركة ساهم بإيجادها مجموعة 

                                                           
األعمـال، تعـمل الدولة على تحسين مناخ . ،وتماَرس في إطار القانون ة االستثمار والتجارة معترف بهاحّريّ " 1

...يمنع القانون االحتكار على ازدهار املـؤسسات دون تميـيز خدمة للـتنمية االقتصادية الوطنية وتشجع

 2016مارس سنة6لـ املوافق 1437جمادى األولى عام 26في  املؤرخ 01_16القانون  واملنافسة غير نزيهة."

  1437جمادى األولى عام 14املؤرخة  14الرسمية الجزائرية العدد  الدستور، الجريدةاملتضمن تعديل 

 .2016مارس سنة  7املوافق لـ 
فاتح، تسويق منتجات التأمين ودوره في تطوير الصناعة التأمينية، مجلة دراسات في االقتصاد  بورغدة 2

 .1217، ص 2017، سنة 3، العدد 6والتجارة واملالية، مخبر الصناعات التقليدية لجامعة الجزائر، املجلد 



 سامي كباهمط. د.  التأمين من هالك الحيوانات واألخطار املناخية
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  196

مؤمنين لهم )دفع أقساط التأمين( مع حق مساندتهم أثناء املخاطر التي قد تطرأ على 

 نشاطهم.

الجزائري بادر   املشرع فإن للتأمين، واالقتصادية جتماعيةاال  األهمية إلى ونظرا

لجملة  التأمين دور  ازدياد مع خاصة عنها غنى ال ضرورة باعتباره لتنظيم عقود التأمين

الفاعلين في الفالحة خصوصا إذا تعلق األمر بتربية الحيوانات واملحاصيل الزراعية وجملة 

وسائل اإلنتاج وأداء الخدمات التي يتضمن حيث تتنوع  املخاطر التي قد تسبب مشكل،

 استعمالها مخاطر  قد تطرأ، ودوافع التأمين في هذه الحال هو جلب قدر من الضمان.

ضوابط التأمين من هالك الحيوانات واألخطار املناخية في القانون لذلك نثير مسألة 

التأمين من هالك الحيوانات واملحور الثاني  :الجزائري وذلك بالتطرق في املحور األول إلى 

 تفصيل املوالي:  نتطرق للتأمين من األخطار املناخية ، وذلك وفقا لل

 املحور األول:

 التأمين من هالك الحيوانات

ابتداء يدخل هذا النوع من التأمينات في خانة التأمين على األموال، 

واملحاصيل الزراعية من أي تغيير طبيعي حيث يندرج تحته التأمين على هالك املاشية 

أو وباء وحتى املوت الطبيعي للحيوان، ويلتزم املؤمن فيه بالتعويض عن الخسائر  3مفاجئ

بمال  یتعلق أمرا همن الخطر املؤمن هفی یكون  الذي التأمين به ذلك ویقصد، 4واألضرار 

منه  املؤمن الخطر هفی یكون  إذ األشخاص على التأمين في يعرف ملا وذلك خالفا هل املؤمن

التأمين أولهما التأمين على  هذا نوعي بين التمیيز ینبغي املؤمن، وهنا بشخص یتعلق أمرا

                                                           
 .1221صبورغدة فاتح، مرجع نفسه،  3
يتعلق بالتأمينات،  1995يناير سنة 25املوافق لـ  1415شعبان عام  23مؤرخ في  07_95من أمر  12 املادة 4

 ، املعدل واملتمم.1415شوال عام  7املؤرخة  13الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
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، ويعتبر التأمين وعد بالتعويض تقدمه شركة التأمين 5األشياء والثاني التأمين على املسؤولية

 التأمين. ، ونتطرق في هذه الورقة البحثية للنوع األول من6عادة للمؤمن له

 أوال: مضمون التأمين من هالك الحيوانات:

 التحكم يمكن ال التي الطبيعية بالعوامل املتعلقة األخطار تلك هي الطبيعية األخطار

 مؤثرة أخطار هي الطبيعية واألخطار آثارها، من التخفيض ولكن باإلمكان مصدرها في

 قسمين إلى األخطار هذه تقسيم يمكن حيث حيواني، نباتي أو كان سواءفالحي ال باإلنتاج

 .ض التي قد تصيب املنتج الفالحياواألمر  املناخية املخاطر: هما أساسين

 والحيوانات، النباتات صحة تهدد األمراض التي مختلف في الصحية املخاطر وتتمثل

 بها أمراض تصرح أو معروفة، أمراض معدية أو األمراض عادية، هذه تكون  أن يمكن حيث

،  ويقصد بهالك الحيوان نفوقه بسبب استثنائي أو فالحي مرض أنها على قانوني بنص الدولة

 تقلبات مناخية أو مرض.          

 حسب تختلف من األمراض العديد تمييز يمكن فإنه الحيوانات تربية أما بخصوص

 العوامل بين عالقة نجد أن يمكن)ماشية _ دواجن...(، كما   التربية الحيوانية ونوع طبيعة

املناخية في األوبئة بشكل غير  تؤثر العوامل أن واألمراض الحيوانية حيث يمكن املناخية

 املناخية مباشر أو مباشر مما يسهل عملية انتشارها على نطاق أقاليم مجاورة، فالعوامل

 يعرضها أو نموها النباتات يعرقل أو ارتفاع الحرارة على لألمطار املفرط الهطول  :مثل

 ومن، الطفيليات هجوم إلى إمكانية  باألمراض إضافة إصابتها تسريع أو لالنجراف والجفاف،

 إحداث اختالالت في الحرارة سببا لدرجة املفرط لالرتفاع يكون  أن يمكن أخرى  جهة

أو  واملساهمة بالوباء، لإلصابة قابليتها درجة وزيادة القلق، :مثل للحيوانات فيزيولوجية

 شاره.انت في التسريع

 الفطرية العفونة شكل في تكون  قد أمراض مختلفة إلى معرض النباتي كذلك اإلنتاج

أمراض  إلى إضافة البطاطا والطماطم وغيرها من املحاصيل، وغيرها مثل ما يحصل مع إنتاج

                                                           
نة_، مسعود عزالدين، التأمين من األضرار في قانون التأمينات الجزائري والفقه اإلسالمي_ دراسة مقار  5

 .248ص ، 2010، جويلية 2، العدد3، جامعة زيان عاشور الجلفة،املجلد الحقوق والعلوم اإلنسانية مجلة

بوفولة نبيلة، حماية حقوق مستهلكي خدمة التأمين في الجزائر، مجلة البحوث االقتصادية واملالية، 6 

 .182 ، ص2019، جوان 1، العدد 6جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، املجلد 
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 وكتهديد قشريات...إلخ، فيروسية، فطرية(، )حشرية، اإلنتاج حسب نوع تختلف أخرى 

 جد آثار من الجراد وما يخلفه واجتياح الجزائر وخاصة الساحلية للدول  بالنسبة جديد

 .املحاصيل على سلبية

 ورؤوس اإلنتاج، ووسائل املمتلكات، لحماية املثلى الوسيلة هو وحده ويعد التأمين

 .وأموالهم7ا األشخاص يتعرض له قد التي األخطار كافة من  للحماية وضامنا األموال

وجاء بالقانون الجزائري بهذا الخصوص إمكانية التأمين من هالك الحيوان باملوت 

الطبيعية أو الحوادث أو األمراض، ولم نالحظ مسألة التأمين على مرض وتلف املحاصيل 

املعدل واملتمم( بشكل صريح  07_95الزراعية في قانون التأمين الجزائري محل الدراسة)أمر 

من األمر  29ى مسألة التأمين عموما جوازية حيث أشارت املادة وإنما جاء ضمنيا، وتبق

السالف ذكره إلى أنه:"يمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو 

في عدم وقوع خطر، أن يؤمنه."، إال أن املسألة ليست على هذا النحو إذا تعلق األمر 

( Ansej   _cnacلدعم الشباب مثل ) بمشاريع الشباب املدعمة من قبل أجهزة الدولة

فالتأمين بها إجباري باالتفاق مع هذه الهيئات من جهة والبنوك املدعمة للمشاريع من جهة 

 ثانية.

متضمن تشخيص الحوادث الطبيعية 8 268_ 04كما أن املرسوم التنفيذي رقم 

الة الكارثة املغطاة بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية ومحدد لكيفيات إعالن ح

الطبيعية، أشار إلى إلزامية التأمين على الفيضانات وسوائل الوحل كما تضمن التأمين 

 منه. 2إجباري على العواصف والرياح الشديدة استناد لنص املادة 

                                                           
الطيف عبد الكريم وكوراد فاطيمة، دور التأمين الفالحي في تغطية أخطار اإلنتاج النباتي والحيواني  7

والية بومرداس، مجلة املنهل االقتصادي، جامعة  cama دراسة حالة الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي

 .50،  ص 2018، ديسمبر 1، العدد1الوادي بالجزائر، املجلد 
، يتضمن 2004غشت سنة  29املوافق لـ  1425رجب عام  13مؤرخ في  286_04تنفيذي رقم مرسوم  8

تشخيص الحوادث الطبيعية املغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعالن 

 1فق لـ املوا 1425رجب عام  16املؤرخة  55حالة الكارثة الطبيعية، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

 .2004سبتمبر 
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 تحقق عند هل باملؤمن تلحق التي األضرار عن التعویض إلى يهدف التأمين وعقد

 ومن ه،ل واملؤمن املؤمن بين  )عقد التأمين(املبرمة التأمين وثیقة بموجب همن املؤمن الضرر 

 هو ما منها عدة، العتبارات التأمين عقد في الضعیف الطرف یمثل هل املؤمن أن الواضح

 الفهم وصعبة معقدة بنودا تتضمن وقانونیة فنیة أنه وثیقة أساس على هذات بالعقد متعلق

 القوة مركز تمثل التأمين شركات أن إذ العقد، بطرفي هو متعلق ما ومنها له، املؤمن لدى

  .9التخصص بحكم اقتصادیا وتقنیا

، من التأمين من هالك الحيواناتوبناء على ما سبق يتضح جليا التأسيس القانوني 

 املرض أو املوت أو  الحوادث حتى املناخية منها.

 ثانيا: ضوابط التأمين من هالك الحيوانات:

املعدل واملتمم إلى أنه:" يضمن املؤمن فقدان  07_95من أمر  49املادة  أشارت

الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض. يسري الضمان في حالة 

قتل الحيوانات بغرض الوقاية أو تحديدا لألضرار إذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية 

 أو من املؤمن."

من  2_622من نفس األمر على أنه: " مع مراعاة أحكام املادة  50 كما جاء باملادة

القانون املدني، وفي حالة وباء حيواني أو أمراض معدية، يفقد املؤمن له حقوقه في 

التعويض ما لم يتقيد بالقوانين والتنظيمات املتعلقة بصحة الحيوانات ما عدا في حاالت 

 القوة القاهرة.

التعويض عن طريق القضاء. ال يمكن تأمين أي حيوان  يصدر قرار فقدان الحق في

يتواجد باملنطقة مادام الوباء الحيواني باق فيها."، ومن خالل املادتين يتضح أن الضمان 

يشمل حالة املوت الطبيعية للحيوان املؤمن أو عن حوادث أو أمراض ولم يشر النص لنوع 

في حالة قتل الحيوانات بغرض  الحوادث بما يفيد جميع الحوادث، كما يسري الضمان

ساعة ابتداء  24الوقاية الصادر من السلطة العامة، ويشترط أن يصرح املؤمن له في حدود 

، كما يضيف املشرع 10من تاريخ وقوع الحادث إال في الحاالت الطارئة أو القوة القاهرة 

                                                           
بوعراب أرزقي، الرقابة على عقود التأمين، شهادة ماجستير، فرع قانون العقود ،جامعة مولود معمري  9

 .21، ص 13/07/2015_تيزي وزو، مناقشة بتاريخ 
 ، السالف ذكره.07_95من أمر  15املادة  10
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مفعول التأمين من على أنه:" ال يعود سريان  07_95من األمر  51الجزائري استنادا للمادة  

من هذا األمر، إال بعد  16هالك الحيوان املوقوف بسبب عدم دفع القسط، طبقا للمادة 

(  أيام من دفع جميع األقساط املستحقة.يستبعد من الضمان كل حادث يقع 5خمسة )

 خالل مدة اإليقاف أو قد يكون هذا اإليقاف مرتبطا به."

 املحور الثاني:

 املناخيةالتأمين من األخطار 

نتطرق في هذا املحور إلى فكرتين أساسيتين، مضمون التأمين من األخطار املناخية 

 أوال ثم إلى ضوابط التأمين من األخطار املناخية ثانيا.

 أوال: مضمون التأمين من األخطار املناخية

يتعرض العديد من سكان العالم للتقلبات املناخية، سواء كان ذلك بسبب الجفاف 

البرد أو الفيضانات أو عدم انتظام هطول األمطار أو الشمس وحتى التصحر كما العواصف 

)رياح ساخنة تأتي من جنوب الجزائر(، ويعتبر التأمين املستند إلى هذه األخطار  11والسيريكو

التقلبات إن يستمروا في الحصول على التمويل وبناء قدراتهم من  مجاال يتيح لضحيا هذه

جديد على مواجهة املخاطر مستقبال ناهيك عن االستمرار في أداء مشاريعهم ونشاطاتهم 

 الفالحية على الخصوص.

 وعدم الجفاف في املخاطر هذه وتتمثل طبيعية واملخاطر املناخية ابتداء هي مخاطر

 الزوابع العواصف، الحرارة، درجات ارتفاع الفياضان، العالية، الرطوبة األمطار، انتظام

، ومسألة التأمين على هذه األخطار 12 الطبيعية األخطار وكافة العشوائية الحرائق الرملية،

جوازية إال ما جاء النص الصريح على إلزامية التأمين بصددها مثل ما جاء باملرسوم 

متضمن تشخيص الحوادث الطبيعية املغطاة بإلزامية  268_ 04التنفيذي رقم التنفيذي 

                                                           
ية الخسائر الفالحية بالجزائر، مجلة قريش ي العيد، مساهمة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي في تغط 11

، 2017، مارس 1، العدد 10الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الشهيد حمة لخضر _ الوادي، املجلد

 .277ص 
غردي محمد وآخرون، التأمين الفالحي كألية لتغطية املخاطر الفالحية دراسة حالة الصندوق الجهوي  12

،ص 2017، ديسمبر 8، العدد7، املجلد2" ، مجلة اإلبداع، جامعة البليدة بوفاريك crmaللتعاون الفالحي " 

140. 
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التأمين على الكوارث الطبيعية ومحدد لكيفيات إعالن حالة الكارثة الطبيعية، السابق ذكره 

حيث خص املشرع الجزائري الفيضانات وسوائل الوحل والعواصف والرياح الشديدة 

كالبرد والتصحر والحريق ال يجبر بالتأمين اإلجباري على هذا الخطر، وتبقى األخطار األخرى 

 صاحب املال على تأمينه منها.

 ثانيا: ضوابط التأمين من األخطار املناخية

"مع مراعاة األحكام التشريعية  املعدل واملتمم إلى أنه: 07_95من أمر  52جاء باملادة 

لبرد والتنظيمية السارية على اآلفات الزراعية والكوارث الطبيعية، يمكن ضمان أخطار ا

 والعاصفة والجليد وثقل الثلج والفيضانات وفق الشروط املنصوص عليها في عقد التأمين.

تحدد شروط وكيفيات ضمان هذه األخطار عن طريق التنظيم."، ومن نص املادة يتضح 

جليا أن العقد بخصوص هذه األخطار وفقا لبنود املتعاقدين والعقد شريعة املتعاقدين 

متضمن تشخيص الحوادث  268_ 04أن املرسوم التنفيذي رقم  واملسألة جوازية، إال

الطبيعية املغطاة بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية ومحدد لكيفيات إعالن حالة 

 الكارثة الطبيعية، خص بعض األخطار املناخية بإلزامية التأمين.

لتأمين من البرد، املعدل واملتمم إلى أنه:" في مجال ا 07_95من أمر  53وتشير املادة 

يضمن املؤمن األضرار الناجمة عن الفعل اآللي لحبات البرد على األموال املنقولة و/أو 

العقارية. إذا كان موضوع التأمين محاصيل غير مخزنة، ينطبق الضمان على الخسائر في 

 الكمية، ويمكن أن تدرج الخسارة في النوعية في اتفاق صريح مقابل قسك إضافي".

من نفس األمر أنه:" يستمر مفعول التأمين، في حالة نقل ملكية  54باملادة  كما جاء

أعاله، غير أن املؤمن يستطيع  24العقارات أو اإليرادات، بالشروط نفسها املحددة في املادة 

نقض العقد وتبليغ املشتري بذلك، وفي هذه الحالة يبدأ سريان النقض عند اقتضاء فترة 

منه أيضا تشير إلى: " إذا انتقلت ملكية الش يء املؤمن عليه إثر  24املادة التامين الجارية."، و 

وفاة أو تصرف، يستمر أثر التأمين لفائدة الوارث أو املشتري شريطة أن يستوفي جميع 

االلتزامات املنصوص عليها في العقد، ويتعين على املتصرف أو الوارث أو املشتري أن يصرح 

 للمؤمن بنقل امللكية. 
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حالة التصرف في امللك املؤمن عليه، يبقى املتصرف ملزما بدفع األقساط في 

املستحقة ما لم يعلم املؤمن بذلك، غير أنه بمجرد إعالم املؤمن بالتصرف، ال يبقى ملزما إال 

 بدفع القسط املتعلق بالفترة السابقة للتصريح.

 ومتضامنين." وإذا تعدد الورثة أو املشترون، يجب عليهم دفع األقساط مجتمعين

 خاتمة:

االستثمار في الفالحة حتى وإن كان من أجل الفالحة املعيشية في األرياف الجزائرية 

يعد من أهم االستثمارات التي تدفع بعجلة االقتصاد الوطني الجزائري، حيث يعد حجر 

األساس ومحور العملية التنموية خاصة على مستوى األفراد والجماعات املحلية ويدفع 

باالستقرار االجتماعي واالقتصادي ألصحابه على وجه التحديد على األقل، ويرتكز في 

الحقيقة على التنمية املستدامة وال سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة 

الجزائرية، إال أن مسألة تجنب الخسائر التي يتعرض لها القطاع الفالحي بشقه الحيواني 

ل املربين واملزارعين مما دفع بالعديد منهم إال توقف مشاريعهم أو والزراعي أثقلت كاه

عزوفهم عن مباشرة النشاطات الفالحية ذات الصلة، لذلك يلعب التأمين على أخطار هالك 

 الحيوانات والتقلبات الجوية وأخطارها محور التأسيس من قبل املشرع الجزائري.

فع بقدرات املؤسسات الفتية كما أن التأسيس لهذا النوع من التأمينات يد

واملستثمرات الشبابية في إطار املساعدة على خلق مناصب عمل محلية ومكافحة البطالة، 

ومن خالل التأمين تتكامل العملية القانونية واالقتصادية في إطار استراتيجي مبني على 

الفالحة  خطط علمية تسمح بتقوية االقتصاد الوطني الجزائري، وإذا رافق التأمين قطاع

بشكل عام يحفظ نجاعة االستثمارات في القطاع ألصحابها بما يعود عليهم وعلى االقتصاد 

 الجزائري باملنفعة،  ونخلص من خالل هذه الورقة البحثية إلى النتائج التالية:

 _ التأمين بالجزائر مؤسس له قانونا؛

 ر بإلزامية التأمين؛_ التأمين في األصل جوازي إال أن املشرع خص بعض أنواع األخطا

_ ضمان تعدد الخيارات أمام مستهلك خدمة التأمين بالجزائر بفتح نشاط التأمين أمام 

 الخواص واالستثمار األجنبي؛

 ؛التأمين عقد في الجوهري  العنصر _ يعد خطر هالك الحيوان أو خطر التقلبات الجوية هو
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صف والرياح الشديدة في القانون الفيضانات وسوائل الوحل والعوا_ إلزامية التأمين على 

 الجزائري؛

_ يستمر مفعول التأمين، في حالة نقل ملكية العقارات أو اإليرادات، بالشروط نفسها، يبقى 

املتصرف ملزما بدفع األقساط املستحقة ما لم يعلم املؤمن بذلك، غير أنه بمجرد إعالم 

بالفترة السابقة للتصريح، وإذا  املؤمن بالتصرف، ال يبقى ملزما إال بدفع القسط املتعلق

 تعدد الورثة أو املشترون، يجب عليهم دفع األقساط مجتمعين ومتضامنين.

بما أن التأمين يستند إلى الثقافة التأمينية والتي تعتبر هي  توصيات الورقة البحثية:

، ندعو شركات التأمين الجزائرية  13إدراك األشخاص بأهمية التأمين في حياتهم اليومية

الخاصة والعامة وكذا الفروع األجنبية للتقرب أكثر من مستهلك خدمة التأمين وتأطير أيام 

 .مفتوحة على التأمين لتعزيز هذه الثقافة

 قائمة املصادر واملراجع:

 أوال: املصادر: 

 :_ التشريع1

املتضمن  2016مارس سنة6لـ املوافق 1437جمادى األولى عام 26في  املؤرخ 01_16_القانون 

 1437جمادى األولى عام 14املؤرخة  14الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  الدستور،تعديل 

 .2016مارس سنة  7لـ  املوافق

يتعلق  1995يناير سنة 25املوافق لـ  1415شعبان عام  23مؤرخ في  07_95 _ أمر

، املعدل 1415شوال عام  7املؤرخة  13بالتأمينات، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

 واملتمم.

 _ التنظيم: 2

غشت سنة  29املوافق لـ  1425رجب عام  13مؤرخ في  286_04_ مرسوم تنفيذي رقم 

، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية املغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث 2004

                                                           

لبوزي ريم وكريم بيشاري، نجاح اصالحات قطاع التأمين الجزائري رهينة معالجة إشكالية ضعف ثقافة 13 

، املدرسة العليا مجلة االصالحات االقتصادية واالندماج فى االقتصاد العالمى(، 2007_2006التأمين )

 .4،ص  2019، أكتوبر 2، العدد13، املجلد للتجارة
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الطبيعية ويحدد كيفيات إعالن حالة الكارثة الطبيعية، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 

 .2004سبتمبر  1املوافق لـ  1425رجب عام  16املؤرخة  55

 ثانيا: املراجع:

 _الرسائل األكاديمية:1

_ بوعراب أرزقي، الرقابة على عقود التأمين، شهادة ماجستير، فرع قانون العقود ،جامعة 

 .13/07/2015مولود معمري _تيزي وزو، مناقشة بتاريخ 

 _ املقالت:2

وير الصناعة التأمينية، مجلة دراسات _ بورغدة فاتح، تسويق منتجات التأمين ودوره في تط

، العدد 6في االقتصاد والتجارة واملالية، مخبر الصناعات التقليدية لجامعة الجزائر، املجلد 

 .2017، سنة 3

_ مسعود عزالدين، التأمين من األضرار في قانون التأمينات الجزائري والفقه اإلسالمي_ 

، 3، جامعة زيان عاشور الجلفة،املجلد انيةالحقوق والعلوم اإلنس دراسة مقارنة_، مجلة

 .2010، جويلية 2العدد

_ بوفولة نبيلة، حماية حقوق مستهلكي خدمة التأمين في الجزائر، مجلة البحوث  

 .2019، جوان 1، العدد 6االقتصادية واملالية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، املجلد 

التأمين الفالحي في تغطية أخطار اإلنتاج النباتي  _ الطيف عبد الكريم وكوراد فاطيمة، دور 

والية بومرداس، مجلة  cama والحيواني دراسة حالة الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي

 .2018، ديسمبر 1، العدد1املنهل االقتصادي، جامعة الوادي بالجزائر، املجلد 

ية الخسائر الفالحية _ قريش ي العيد، مساهمة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي في تغط

بالجزائر، مجلة الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الشهيد حمة لخضر _ الوادي، 

 .2017، مارس 1، العدد 10املجلد

_ غردي محمد وآخرون، التأمين الفالحي كألية لتغطية املخاطر الفالحية دراسة حالة 

، 2ة اإلبداع، جامعة البليدة بوفاريك" ، مجل crmaالصندوق الجهوي للتعاون الفالحي " 

 .2017، ديسمبر 8، العدد7املجلد
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لبوزي ريم وكريم بيشاري، نجاح اصالحات قطاع التأمين الجزائري رهينة معالجة إشكالية  

مجلة االصالحات االقتصادية واالندماج فى االقتصاد (، 2007_2006ضعف ثقافة التأمين )

 .2019، أكتوبر 2، العدد13املجلد ، ، املدرسة العليا للتجارةالعالمى
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 مواكبة قانون التأمين للتحوالت االقتصادية في الجزائر

 )الواقع واآلفاق(                                   

 بوزهار عالوةالدكتور:                                                

  التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية                                               

 3الجزائر جامعة                                            
       allaouabouzehhar@gmail.com 

 

 امللخص:

قطاع التأمين كغيره من القطاعات االقتصادية شهد إعادة تنظيم وثورة إصالحية 

كللت في األخير بفتح مجال التأمين ورفع االحتكار، إذ فتح املجال أمام الخواص واألجانب 

ملمارسته وأمام حيوية وخطورة هدا النشاط ملا يوفره من رؤوس أموال ضخمة تنشط 

ق أغراض التنمية من خالل تمويل املشاريع وتشجيع السوق املالية وتساهم في تحقي

 االستثمار وتجنب تجميد رؤوس األموال. 

مين، تولدت لدى املشرع الحاجة إلى التدخل أنظرا للمميزات التي يتمتع بها قطاع الت

 لتنظيم مختلف عمليات التأمين وبسط الرقابة واإلشراف عليها. 

طور االقتصادي، التحوالت االقتصادية، قانون التأمين، الت الكلمات املفتاحية:

 مين، مواكبة التطور. أ، قطاع الت04-06، قانون 07-95قانون 

Résumé : 

Le secteur des assurances, à l'instar d'autres secteurs économiques, 

a connu une révolution en matière de réorganisation et de réformes qui 

ont abouti à l'ouverture du secteur des assurances et à la montée du 

monopole, car il a ouvert la voie aux particuliers et aux étrangers à 

exercer, compte tenu de la vitalité et du sérieux de cette activité, en 

raison de l'énorme capital qui active le marché financier et contribue à 

la réalisation des objectifs de développement du marché. Par le 

financement de projets, la promotion des investissements et le gel des   

capitaux. 

mailto:allaouabouzehhar@gmail.com
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    En raison des avantages dont bénéficie le secteur des assurances, le 

législateur a créé le besoin d'intervenir pour réglementer, superviser et 

superviser diverses opérations d'assurance. 

Mots clés: Droit des assurances, Développement économique, 

Transformation économique, Loi 95-07, Loi 06-04, Secteur des 

assurances, Suivre le rythme du développement. 

 مقدمة

التأمين مظهر من مظاهر التأمين االجتماعي املنظم، و التأمين فكرة حديثة العهد 

نسبيا، بحيث ظهر لضمان املخاطر، في بداية األمر عرف في املخاطر البحرية نظرا لتطور 

التجارة في البحر األبيض املتوسط و خاصة إيطاليا؛ أما التأمين البري فهو أحدث عهدا من 

أمين البحري، و يعود )ويرجع(حسب ظهوره إلى نشوب حريق مهول في انجلترا و سبب الت

 (1)خسارة كبيرة، و هذا ما عجل في نشأة عقد التأمين و شركات التأمين .

إذن التأمين بالرغم من انه حديث العهد لكنه سجل تطور هام فرض نفسه بنفسه 

بث الطمأنينة في النفوس ويعد كما تضمن وظائف فنية واقتصادية واجتماعية، بحيث 

وسيلة من وسائل االئتمان، كما يعد وسيلة من وسائل تكوين رؤوس األموال، بهذه الوظائف 

العملية فرض نفسه على املشرعين لتنظيمه والنص عليه بل إجبار األشخاص على اإلقبال 

ني والفرنس ي عليه ونذكر على سبيل املثال ال الحصر، التشريع السويسري، التشريع األملا

 واملصري والجزائري.

ففي الجزائر عرف التأمين تطورا ملحوظا على مستويين مستوى تشريعي ومستوى 

اقتصادي في فترة يمكن وصفها بأنها قصيرة ونستعرض هذا التطور في مبحثين، نخصص 

 ادي.القانوني( واملبحث الثاني نتعرض فيه إلى اإلطار االقتص) املبحث األول لإلطار التشريعي

 

 

 

                                                           
 –عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني عقود الغرر  وعقد التأمين، الجزء السابع – (1)

 ط جديدة. – IIاملجلد
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 املبحث األول 

 اإلطار القانوني

عرفت الجزائر التامين كنظام في فترة االستعمار، وهو نفس النظام الذي سارت 

بعد استقاللها ونظرا لتعقده وضعفه، عمل املشرع على تجديده بحيث أصدر عدة نصوص 

وحاول تشريعية قصد تحرير قطاع التامين، من سيطرة الشركات األجنبية عليه آنذاك، 

 التحكم فيه من طرف شركات جزائرية.

وفي مرحلة موالية سن املشرع عدة قوانين يغير بها النظم السابقة بنظم جديدة 

تتماش ى مع التحوالت االقتصادية الجديدة بشكل عام وهدا تمهيدا لالنتقال إلى اقتصاد 

 07-95 تحت رقم 1995جانفي  2السوق، ليكرس بدالك بقانون التأمينات الصادر في 

 املتضمن قانون التامين وسنتطرق لهدا التطور التشريعي في املطالب التالية:  

 املطلب األول: مرحلة مراقبة التأمين 

هي محاولة الدولة ملراقبة التأمين، فبعد االستقالل مباشرة فرضت الدولة 

 1963جوان  08الجزائرية رسوم على الشركات املعتمدة في الجزائر بحيث قرر املشرع في 

على شركات التأمين األجنبية التي كانت تنشط آنذاك كما فرض املشرع تأمين  (2)رسوم. 

و لفائدة مؤسسة عمومية جزائرية بمقتض ى قانون رقم قانوني إجباري على هذه الشركات 

كما أنشأ  رقابة الدولة على مؤسسات التامين كما فرض أيضا شروط الضمان   201/  63

التي يجب أن تراعيها هذه املؤسسات، لكن هذه الطريقة لم تنجح لكون الرسوم كانت 

دون مراعاة إجراءات التصفية مرتفعة على الشركات املوجودة مما أدى إلى انسحابها   و لكن 

 (1)املنصوص عليها في نفس القانون. 

                                                           
، ديوان  5،  4ص  1980راشد راشد ، التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات الجزائرية لسنة   - (2)

 .1992املطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر سنة 
التأمينات البرية لسنة  –األول  ءعبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجز - (1)

 .33،  32، ص  IIط  – 2000



 بوزهار عالوةالدكتور:  )الواقع واآلفاق( مواكبة قانون التأمين للتحوالت االقتصادية في الجزائر
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  209

أمام هذه الوضعية أو الفراغ الناتج عن االنسحاب لجأت الدولة إلى تعزيز نشاط 

املؤسسات العامة القائمة والتي كانت تعتمد فقط على إعادة التأمين ، بحيث أصبح لها 

 (2). 1964ء من  الحق في املشاركة في كل عمليات التأمين ابتدا

 املطلب الثاني: مرحلة احتكار الدولة لقطاع التأمين

عرفت هذه املرحلة  بمرحلة احتكار الدولة لقطاع التأمين، بدأت هذه املرحلة  

الذي وضع حدا االستغالل  التأمين في  1966ماي  27املؤرخ في   127 – 66بصدور األمر رقم 

نشاء احتكار الدولة مليدان التأمين و في هذا الجزائر من طرف شركات أجنبية و ذلك بإ

املذكور آنفا إلى أنه: ) من اآلن فصاعدا يرجع  127 – 66األمر  األولى من اإلطار أشارت املادة

و هذا ما أكده املشرع الجزائري في الفقرة األولى  (3) استغالل كل عمليات التأمين إلى الدولة (

التي جاء فيها  ) تمارس شركات  1980أوت  09من املادة األولى من قانون التأمينات املؤرخ في 

 التأمين احتكار الدولة لعمليات التأمين(. 

إن تدخل الدولة بطريقة مباشرة في تأميم الشركات حيث أصبح قطاع التأمين 

لسنا  ف الدولة ، لكن سرعان ما عرف هذا القطاع خموال ألسباب عدةمحتكرا من طر 

 بصددها، و هذا ما أدى إلى إصالحات جديدة في ميدان التأمين.

 املطلب الثالث: مرحلة التحوالت االقتصادية ) االستقاللية(

، كما تعرف بمرحلة 1988تبدأ هده املرحلة من صدور قانون املؤسسات لسنة 

في هذه املرحلة تمتعت مؤسسات التأمين  1988عرفتها الجزائر آنذاك اإلصالحات التي 

  04 - 88و   01 -88باستقالليته أكثر وأخذت اسم مؤسسات عمومية اقتصادية قانون 

  (1)1 .1989من سنة  ابتداءفتح املجال ملمارسة نشاط  التامين ليشمل جميع فروع التأمين و 

                                                           
 .20ص .  2007د .م . ج   –جديدي معراج ، محاضرات  في قانون التأمين  الجزائري  - (2)

 املتعلق باحتكار الدولة  لقطاع التأمين. 1966املادة األولى من قانون  - (3)

 املتعلق بالتأمينات.1980املادة األولى من قانون  - 

 كما أشار الى هذا الدكتور بن خروف في املرجع السابق ذكره. - 
 .35املرجع السابق ص عبد الرزاق بن خروف،  (1) 

 .2004جامعة قاملة ، سنة  - القانونيةلنيل شهادة الليسانس في العلوم  و في هذا الشأن : مذكرة تخرج     
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الذي يتعلق بالتأمينات  07 -95الجديد أمر التي تميزت بقانون التأمين  1995وفي 

بحيث عرف قطاع التأمين نظام جديد، لقد ألغى هذا األمر جميع األحكام املخالفة له سيما 

املتعلق بااللتزامات والضمانات املطلوبة من  1963جوان  08املؤرخ في  201-63القانون 

ماي  27املؤرخ في  127-66قم مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها في الجزائر، و األمر ر 

املؤرخ في  07-80املتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين، وكذلك قانون رقم  1966

املتعلق بالتأمينات و اإلصالح الذي جاء به هذا األمر يتميز بالقضاء على  1980أوت  09

اص فيه موقع احتكار الدولة لقطاع التأمين وفتح املجال لنظام جديد يكون للقطاع الخ

لعقد التأمين و الثاني  07-95وقد خصص التشريع الجديد الكتاب األول من األمر  (2)مرموق 

 للتأمينات اإللزامية و الثالث للتنظيم و املراقبة.

ويالحظ على هذا األمر أنه يتسم بالشمولية ومواكبة العصر، بحيث ساير 

ملدرسة الالتينية التي أخذت بها الجزائر اتجاهات املدارس الحديثة مثل املدرسة الجرمانية وا

إال أن القول الصحيح أن كل األثر قائم على التشريع املصري املتأثر بالتشريع الفرنس ي 

 والجرماني.

كما أن هذا التشريع يعطي عناية للمؤمن له وذلك من خالل القيود التي فرضها 

الذي تمنحه وزارة املالية و كذلك املشرع على شركات التأمين، كالحصول مثال على االعتماد 

تقديم الضمانات املالية بغية الحصول على االعتماد، كما يظهر أيضا من خالل القواعد 

القانونية التي تعد من القواعد القانونية اآلمرة ) أي من النظام العام ( ال يجوز مخالفتها إال 

 07-95بخصوص التأمين عند األم  لم يقف املشرع (3)إذا كانت لصالح املؤمن له أو املستفيد.

املتعلق بالتأمينات بل سرعان ما عزز هذا القانون بتأمين آخر هو التأمين على املخاطر 

 الطبيعية أو الكوارث الطبيعية و هي تدخل ضمن التأمينات اإلجبارية.

ويالحظ أن املشرع التأميني يتطور بشكل واسع في مجال التأمين اإلجباري بداية من 

ين السيارات و املركبات إلى املؤسسات العمومية االقتصادية إلى الشؤون االجتماعية التأم

 ثم إلى املالحة البحرية و الجوية ثم إلى الكوارث الطبيعية.

                                                           
 يتعلق بالتأمينات . 25/01/1995املؤرخ  -07-95أمر  - (2)

 ذات األحكام الختامية والتي لخصها لنا مراحل تشريع التأمين. 278أنظر املادة  -   
 مارس . 08. املوافق لـ 1995لسنة  13جريدة رسمية رقم  بالتأمينات،املتعلق  07-95من األمر  06املادة  – (3)
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-95الذي يعدل قانون  042-06صدر املشرع الجزائري  قانون  2006فبراير  20و في 

وهدا من اجل مواكبة اإلصالحات و التطورات االقتصادية و االجتماعية التي عرفتها  07

الجزائر، فعمليات التأمين أصبحت تتعدى دورها التقليدي املتمثل في الضمان و األمن في 

ساسية مواجهة األخطار التي يتعرض لها اإلنسان في شخصه وماله، إلى مجال يعد الركيزة األ 

لالقتصاد، كما أنه يوفر رؤوس أموال ضخمة تخدم السوق املالية و يساهم ويشجع على 

االستثمار في مجاالت متنوعة، عالوة على التقارب بين الدول من خالل تشابه في أحكام 

وقواعد قانون التأمين وهدا ما يترتب عنه ارتباط شركات التأمين الوطنية بشركات التأمين 

األمر الذي دفع باملشرع إلى التدخل قصد تنظيم عمليات التأمين بواسطة  الدولية وهو

 .3وسطا التأمين

 املبحث الثاني

 اإلطار االقتصادي

إن ضرورة تحسين نوعية  خدمات التأمين بشكل خاص ونمو قطاع التأمين بشكل 

ع عام أستدعى تدخل الدولة إلجراء إصالحات رئيسة منها، مثل فتح املجال أمام القطا

وهده  خاصة، استراتيجيةإعادة الهيكلة و وضع والخوصصة و  و االستثمار األجنبيالخاص 

 اإلجراءات سنتناولها في املطالب التالية:

 املطلب األول: فتح املجال أمام القطاع الخاص و االستثمار األجنبي

في إطار االصالحات االقتصادية التي تبنتها الجزائر، تم إلغاء احتكار بموجب األمر 

املتعلق بالتأمينات املعدل و املتمم بالقانون رقم   25/01/1995لصادر بتاريخ   07-95رقم 

بإلغاء جميع القوانين التي  278حيث قض ى في مادته  20/02/2006الصادر بتاريخ  -06-04

 ار.  لها صلة باالحتك

كما نصت هده اإلصالحات على بدل جهود كبيرة لجلب االستثمار األجنبي املباشر، 

ومن بين املتطلبات اإلصالحات تخفيض حقوق الجمارك ، منح إعفاءات ضريبية ، باإلضافة 

                                                           
بالتامين جريدة الرسمية رقم  املتعلق 07-95و املتمم لألمر  املعدل 20/02/2006املؤرخ في  04-06قانون  - 2

 .2006مارس  06الصادرة بتاريخ 15
لقانون التأمينات، مجلة دور وسطاء التأمين في عمليات التأمين حسب آخر تعديل  خضراوي الهادي: - 3

 .30/31جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد  –العلوم اإلنسانية 
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إلى وضع إجراءات  قانونية تضمن حماية حقوق املستثمرين، وهدا يهدف إلى زيادة رقم 

ن خالل إقبالهم على تامين وحداتهم  االقتصادية  من شتى أعمال شركات التأمين م

 .4األخطار

 .إعادة الهيكلةاملطلب الثاني: الخوصصة و 

من شأن خوصصة املؤسسات العمومية تعزيز مكانة مفهوم الخطر و خاصة في 

ظل وجود املنافسة إذ يخش ى املسير من أي خطأ أثنا اتخاذ قرار ألنه يكلف الكثير و بالتالي  

؛ و تم تحويل 5ية التأمين تسهل اتخاذ القرار بخصوص ممتلكات املؤسسة أو نشاطها عمل

شركات التأمين العامة إلى شركات ذات أسهم في املرحلة األولى بهدف خوصصتها بموجب 

وهي أول خطوة لفتح املجال أمام الشركات الخاصة الوطنية و األجنبية ملمارسة  07-95األمر 

   كافة عمليات التامين.

وإن إعادة هيكلة قطاع التامين في فرعه الخاص بتأمين السيارات في إطار برنامج 

الذي أعده وموله االتحاد األوروبي في الجزائر، الذي تضمن جزءا متعلقا بالتأمين  6ميدا 

 يقض ي بإعادة تنظيم فرع  تأمين السيارات من خالل القيام بإجراءات عديدة أهمها:

 ترقيم فروع التأمين. -

  7خلق جهاز للمفتشين القانونيين يتولى تقييم األضرار. -

 تسجيل ملف خاص بالسائقين من طرف االتحاد الوطني للتامين.  -

 مين. ألتشمل كافة فروع الت امتدتو تجدر اإلشارة أن هده اإلصالحات        

 

 

                                                           
و بدري عبد املجيد: دور قطاع التامين في تنمية االقتصاد الوطني، مقال في ملتقى دولي   إبراهيمزروقي   - 4

 .04/12/2012، 03الشلف، بتاريخ  -جامعة حسيبة بن بوعلي حول الصناعة التأمينية، الواقع و األفاق.
 زروقي إبراهيم و بدري عبد الحميد: نفس املرجع. - 5
ميدا : هو برنامج ممول من قبل االتحاد األوروبي يقد إعانات مالية لشركائه املتوسطين ومن بينهم  - 6

الجزائر، ويستكمل بقروض ممنوحة من قبل البنك األوروبي لالستثمار  وفق شروط ميسرة  بهدف 

 قيق التنمية االقتصادية و االجتماعية .املساعدة لتح
7
- Brahim Kassali Communication portant sur larestauration de sectrur des assurances 

en Algérie Consiel       National des Assurances (CNA) , 2008,P 04. 
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 .املطلب الثالث: مخطط استراتيجي يحدد بمدة زمنية

الهدف األساس ي للمخطط االستراتيجي رفع القدرة التنافسية للشركات العامة بما 

فيها شركات التامين من أجل مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها اتفاقية الشراكة 

املوقعة مع االتحاد األوروبي واملحاولة النضمام الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة وما 

 الخدمات الجزائرية للشركات العاملية وتتمثل هده املخططات فيما يلي:  يرافقه من فتح سوق 

اعتماد أنظمة معلوماتية تعتمد أساسا على أنظمة األعالم اآللي، وتتكيف مع  -

 معطيات املحيط العالمي وتكون قادرة على توفير املعلومات الضرورية لعملية اتخاذ القرار.

  ALFAى أساليب علمية. تحديد وحساب التكاليف اإلدارة عل -

 محاربة الغش من خالل إنشاء فرع لشركات التامين    -

 .8تسيير املوارد البشرية بطريقة عقالنية رشيدة بخصوص التوظيف والتكوين -

 الخاتمة 

مرت الجزائر والزالت تمر بسلسلة من املتغيرات واإلصالحات الهيكلية العميقة 

والتنظيمي وهي ضرورة حتمية فرضتها التحوالت املطبقة من خالل التطور التشريعي 

 السياسية واالقتصادية وتغير في دور الدولة واالنسحاب من الدور االقتصادي.

وقطاع التأمين يعتبر من القطاعات الحساسة والحيوية في اقتصاديات الدول 

ر بالنظر إلى األموال الضخمة التي تدار من قبل الشركات املختصة وإلى كونه من أكث

النشاطات املوجهة لخدمة األشخاص وهي املسألة التي جعلت الدولة تتدخل من حين آلخر 

للحفاظ على سالمة واستقرار سوق التأمين وهدا من خالل مواكبة تطور التأمين في اإلطار 

 القانوني واالقتصادي. 

 قائمة املراجع

 .املراجع باللغة العربيةأوال:  

 املراجع العامة   –أ 

( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني املصري الجزء السابع 1)

 عقود الغرر و عقد التأمين. – IIاملجلد  –
                                                           

ات االقتصادية و املتغيرات الدولية، بناي مصطفى: واقع و أفاق شركات التأمين الجزائرية في ظل اإلصالح - 8

 .2014-203لسنة  03أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية ، جامعة الجزائر 
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 تخصصةاملراجع امل –ب 

، التأمينات البرية الخاصة في ضوء قانون التأمينات الجزائرية لسنة راشد راشد( 2)

 .1992الجزائر سنة ، ديوان املطبوعات الجامعية بن عكنون  1980

( عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء األول 3)

 .IIط  – 2002التأمينات البرية لسنة  –

 .2007د .م.ج  – التأمين الجزائري قانون  محاضرات في معراج، جديدي( 4)

 .مصر – 2006ام عقد التأمين لسنة أحك زهرة،( محمد مرس ي 5)

 طروحاتاأل -ج 

مين الجزائرية في ظل اإلصالحات أالت بناي مصطفى: واقع وآفاق شركات -6

 03، جامعة الجزائرحة دكتوراه في العلوم االقتصاديةأطرو  االقتصادية و املتغيرات الدولية.

 .203/2014سنة 

 النصوص القانونية -ح

 املتعلق بتمديد القوانين الفرنسية في الجزائر.  1962 31/12أمر           

  املتضمن الرسوم و الرقابة على قطاع التأمين 201 – 63قانون 

  املتعلق باحتكار الدولة لقطاع التأمين 127 – 66قانون 

  66/127املتعلق بالتأمينات يعدل ويتمم قانون  07 -80قانون. 

  للمؤسسات العمومية.املتعلق بالقانون التوجيهي  01-88قانون 

  املتعلق فتح املجال في قطاع التأمين في جميع فروعه. 04-88قانون 

  يتعلق بالتأمينات . 25/01/1995املؤرخ  -07-95أمر 

  املتعلق بالتامين. 27/02/2006املؤرخ في  04-06قانون 

 املذكرات -خ

 .2004سنة  جامعة قاملة ، -مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم القانوية 

 املجالت. -د

خضراوي الهادي: دور وسطاء التامين في عمليات التامين حسب آخر تعديل  -7

 .  30/31عدد املجلة  –لقانون التأمينات، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة 
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زروقي إبراهيم وبدري عبد الحميد: دور قطاع التامين في تنمية االقتصاد   -8

حول صناعة التامين الواقع و اآلفاق، جامعة حسيبة بن  قى دولي،الوطني، مقال في ملت

 .2012 الشلف. –بوعلي 

 ثانيا:املراجع باللغة الفرنسية
- Brahim Kassali Communication portant sur la restauration de 

secteur des assurances en Algérie Conseil National des Assurances 

(CNA) , 2008,P 04. 
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 امللخص:

القانوني لهيئات نهدف من خالل هذه املداخلة إلى الوقوف على موضوع مهم هو التنظيم     

اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في الجزائر، من خالل دراسة مهام وأهداف لجنة 

اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في الجزائر، والتعرف على الرقابة القبلية والبعدية التي 

 تمارسها لجنة اإلشراف على التأمينات.

ة على نشاط التأمين في الجزائر تمارس من قبل من خالل دراستنا لهذا املوضوع الرقاب    

الدولة، وبواسطة الوزير املكلف باملالية الذي يتصرف ويعمل من خالل الهيكل املكلف 

بالتأمينات، كما تم تعزيز نشاط هيئة الرقابة بإنشاء جهاز استشاري هو املجلس الوطني 

لي وحماية مصالح املؤمن لهم ، لتحقيق مصداقية النظام املا95/07موجب األمر للتأمينات ب

  إضافة إلى توفير بيئة عمل جيدة وسليمة. 

قطاع التأمين، لجنة اإلشراف والرقابة، املجلس الوطني للتأمينات،  الكلمات املفتاحية:

 . 06/04، القانون 95/07املؤمن لهم، املؤمن، املستفيد، شركات التأمين، األمر 

Abstract:  

    The objective of this intervention is to examine the important issue 

of the legal regulation of the supervisory and supervisory bodies of the 

insurance sector in Algeria, through studying the functions and 

objectives of the supervisory and control committee in the insurance 

sector in Algeria and identifying the tribal and remote control exercised 

by the Insurance Supervisory Committee. 

    The supervision of the insurance activity in Algeria is exercised by 

the State and by the Minister in charge of finance who acts and works 
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through the structure entrusted with insurance. The activity of the 

Supervisory Board was also strengthened by the establishment of an 

advisory body, the National Insurance Council under Order 95/07, The 

financial system and protect the interests of the insured in addition to 

providing a good working environment and sound. 

Key words: Insurance Sector, Supervisory and Oversight Committee, 

National Insurance Council, Insured, Insurer, Beneficiary, Insurance 

Companies, Order 95/07, Law 06/04.  

 مقدمة: 

يعد قطاع التأمين مكوًنا أساسًيا في القطاع املالي لكل اقتصاد وقد ازدادت أهميته مع 

تنوع انتشار نشاط شركاته في مختلف دول العالم، مما أدى إلى التوسع في أعمال التأمين و 

الحياة الخدمات التأمينية املقدمة من قبل شركات التأمين، وملا للتأمين من أهمية في 

االقتصادية فقد اهتمت مختلف دول العالم بتنظيم إجراءات إبرام عقد التأمين من خالل 

وتفعيل دور هيئات اإلشراف  إصدار قوانين تنظم العالقة التعاقدية بين املؤمن واملؤمن لهم،

تفعيل نشاط التأمين في والرقابة على قطاع التأمين، والجزائر كغيرها من الدول عملت على 

بهدف تنظيم  06/04والقانون  95/07جزائر فقامت بعدة إصالحات أهمها إصدار األمر ال

نشاط التأمين وشركاته وتفعيل دور هيئات اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين من أجل 

  ترقية نشاط التأمين.

 مما سبق نطرح السؤال الرئيس ي التالي:
ً
 انطالقا

 والرقابة على قطاع التأمين في الجزائر؟ماهي مهام وصالحيات هيئات اإلشراف 

 بناء على السؤال الرئيس ي نطرح األسئلة الفرعية التالية:

 بهيئات اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين؟ ما املقصود  -

 ؟ اإلشراف والرقابة على قطاع التأمينماهي أجهزة  -

 ع التأمين ؟كيف نظم املشرع الجزائري سير عمل هيئات اإلشراف والرقابة على قطا  -

لإلملام بمختلف جوانب املوضوع تم تقسيم هذه الدراسة إلى األقسام أقسام الدراسة:  -

 التالية:

: ماهية أو -
ً
 اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في الجزائر؛ال

: أجهزة اإلشراف والرقابة على التأمين في الجزائر؛ -
ً
 ثــــــانيا
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: التنظيم التشريعي لسير -
ً
 .عملية االشراف والرقابة على نشاط التأمين ثــــــالثا

 
ً
 ماهية اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في الجزائر -أوال

من أجل تفعيل دور قطاع التأمين في التنمية االقتصادية حرصت السلطات الجزائرية على     

وضع لجنة لإلشراف والرقابة على القطاع من أجل ضمان السير الجيد لنشاطه، وفيما يلي 

 :عرض لتعريفها وتكوينها

 شراف والرقابة على قطاع التأمينمفهوم اإل  -1

التأمين عن غيره من الرقابة على األنشطة  ال يختلف مفهوم الرقابة في ميدان

االقتصادية األخرى، حيث تعرف الرقابة على أنها: اإلشراف واملراجعة من جانب سلطة أعلى 

 ملا هو 
ً
للتعرف على سير العمل داخل املشروع، والتأكد من ان املوارد تستخدم وفقا

جهة الرقابية للتأكد من أن مخصص لها، كما أنها عملية متابعة دائمة ومستمرة تقوم بها ال

 للخطط والسياسات 
ً
ما يجري عليه العمل داخل الوحدة الخدمية أو االقتصادية يتم وفقا

 . 1املوضوعة

كما تعرف الرقابة واإلشراف على التأمين بأنها: مجموعة القوانين واللوائح التنظيمية 

ية مصالح املؤمن لهم واألنظمة التي تضعها الدولة، بغرض تنظيم السوق التأمينية وحما

واملساهمين في شركات التأمين إلى جانب حماية ثروات الدولة وضمان العمل في بيئة صحية 

 .2وسليمة

خالل التعريفان السابقين يتضح لها بأن الرقابة واإلشراف على قطاع التأمين هي:  من

مجموعة من األنشطة التي تقوم بها سلطة مختصة في الدولة من أجل حماية مصالح املؤمن 

 لهم واملستفيدين من التأمين وتوفير بيئة عمل سليمة. 

 :أسباب اإلشراف والرقابة على التأمين -2

ة على اإلشراف والرقابة على التأمين ألسباب ومبررات عديدة نذكر تحرص الدول    

 :3أهمها فيما يلي

 : الحفاظ على املالءة املالية لشركات التأمين - أ

يتميز نشاط التأمين عن غيره من األنشطة االقتصادية األخرى بانعكاس دورة     

اإلنتاج، أي أن سعر البيع يحدد قبل معرفة التكلفة، كما أن التكلفة الحقيقية لخدمة 

، لذا وللتأكد من أن التعويضات ستسدد مستقبال، فال بد من 
ً
التأمين ال تعرف إال الحقا
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شركة. إضافة إلى أن شركة التأمين عندما تكون معسرة ماليا، فإن مراقبة قوة املركز املالي لل

ذلك يسبب تكاليف اجتماعية واقتصادية كفقدان املوظفين لوظائفهم، تراجع الضرائب 

 املدفوعة عن األقساط املسددة. 

 :تواجد كتلة مالية معتبرة تؤثر على االقتصاد الوطني  - ب

 الن شركات التأمين من املؤسسات املا
ً
لية التي تسعى الستثمار وتوظيف األموال نظرا

 
ً
لتحقيق عائد، فإن غياب قواعد وأسس تضبط التسيير املالي على مستواها يشكل عامال

 للفوض ى واالختالل على مستوى االقتصاد ككل.
ً
 خطيرا

 :عقد التأمين يتميز بصعوبة الفهم وعدم الوضوح - ت

 بالنظر لقلة املعلومات ا 
ً
 هاما

ً
لتي يحوزها الفرد حول عقد تلعب الرقابة دورا

 معقدة وصعبة 
ً
 وبنودا

ً
التأمين، والذي يوصف بكونه وثيقة فنية قانونية تتضمن شروطا

الفهم، وقد تنتهز شركات التأمين الفرصة الستغالل جهل املؤمن له والقيام بالتحايل عليه، 

 األمر الذي يتطلب تدخل الدولة لحمايته من تحايل بعض هذه الشركات.

 من مالءمة األسعار:  التأكد - ث

مهمة الرقابة ضرورية لحماية املؤمن لهم من ارتفاع األسعار الذي قد تلجأ إليه 

 خاصة بعد حدوث كوارث جسيمة لتعويض
ً
هذه الحالة  الخسائر. في شركات التأمين أحيانا

 بالنسبة للمؤمن لهم، وال مجحفة بالنسبة لشركة 
ً
ال يجب أن تكون األسعار مرتفعة جدا

 التأمين بالشكل الذي يهدد مالءتها.

كما أن شركات التأمين قد تميل إلى املنافسة الغير مشروعة من خالل تعديل 

ئج سلبية على قطاع معدالت األقساط، وهو ما يؤدي إلى مضاربات غير اقتصادية تعود بنتا

 التأمين.      

 اإلشراف والرقابة على التأمين: أهداف -3

يهدف نشاط الرقابة على قطاع التأمين إلى حماية جميع العناصر الفاعلة في هذا القطاع       

وعلى رأسها املؤمن لهم وكذا تحقيق التأمين لدوره على مستوى االقتصاد الوطني وذلك على 

 :4النحو التالي
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م سوق التأمين وذلك بالعمل على القضاء على حاالت املنافسة غير املشروعة، وتجنب تنظي - أ

االحتكار، باإلضافة إلى التقييم املستمر للوضع املالي ملختلف الهيئات التأمينية بما يقض ي 

 على الغش وكثرة حاالت اإلفالس؛

نوني وفني سليم لتنمية تنمية أسواق التأمين ورفع كفاءتها وفعاليتها من خالل إنشاء إطار قا - ب

صناعة التأمين أين تحرص جهات الرقابة على كفالة احترامه وضمان تنفيذه من قبل كل 

 الناشطين في سوق التأمين؛

التحقق من كفاية االحتياطات التي تقابل التزامات املؤمنين وتعهداتهم، مع التأكد من  - ت

 للضمان والعائد املناسب؛وجودها وسالمة السياسة االستثمارية من حيث تحقيقها 

مراقبة عمليات إبرام عقود وذلك من خالل مراقبة أسس حساب األقساط وشروط وثائق  - ث

التأمين، بما ال يؤدي إلى املغاالة في تحديد األقساط أو التعسف في تحديد الشروط وهو ما 

 دون املنافسة الضارة بين املؤمنين؛
ً
 يحول أساسا

ون ذلك غال بإرساء ثقة الجمهور باملؤسسات التي تشكل إقامة نظام مالي سليم، وال يك - ج

القطاع املالي إلى جانب االستقرار السياس ي واالقتصادي، وهذا ما ينطبق على سوق التأمين 

فال يمكن أن تكون هناك ثقة مالم تقم الجهات املكلفة بالرقابة بالتدخل في رسم السياسة 

إصالح قطاع التأمين، وخلق الضمانات الكافية االستثمارية في مجال التأمين وتوجيهها نحو 

 لحماية حقوق املؤمن لهم ومختلف العناصر الناشطة في سوق التأمين؛

يقوم التأمين على مبادئ رياضية وإحصائية وقواعد قانونية خاصة، يتعذر على العامة  - ح

فهمها بوضوح، مما يتطلب ضرورة وجود نظام إشراف ورقابة لضمان ثقة املؤمن لهم، 

 تحقيق استقرار نظام التأمين؛و 

ضمان استخدام أموال التأمين ألغراض التنمية، فمن خالل الرقابة يتم توجيه أموال  - خ

 التأمين نحو مجاالت التنمية االقتصادية. 

 
ً
 أجهزة اإلشراف والرقابة على التأمين في الجزائر -ثــــــانيا

ئر من قبل هيئات متخصصة في تتم عملية اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في الجزا

مجال التأمين وهي تابعة لوزارة املالية، باإلضافة إلى وجود هيئة استشارية تتمثل في املجلس 

الوطني للتأمينات، حيث يهدف هذا التنظيم لحماية املؤمن لهم واملستفيدين من التأمين، 

 وفيما يلي توضيح ملهامهما: 
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 : 5لجنة اإلشراف على التأمينات -1

املعدل  2006فيفري  20املؤرخ في  06/04من القانون  209في نص املادة  ما جاءحسب          

واملتعلق بالتأمينات فإن لجنة اإلشراف  1995جانفي  25املؤرخ في  95/07واملتمم لألمر 

والرقابة على التأمين هي هيئة تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل املكلف بالتأمينات لدى 

لية، فهي تمارس الرقابة على نشاط التأمين وإعادة التأمين بفرض حماية مصالح وزارة املا

 
ً
املؤمن لهم واملستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات التأمين وتهدف أيضا

ي النشاط االقتصادي إلى ترقية السوق الوطنية للتأمينات وتطهيرها قصد إدماجها ف

 واالجتماعي. 

مكرر من نفس القانون فإن لجنة اإلشراف والرقابة على  209ادة وبمقتض ى نص امل

( من بينهم الرئيس، يختارون لكفاءتهم، ال سيما في 5التأمينات تتكون من خمسة أعضاء )

 مجال التأمين والقانون واملالية.

فرئيس لجنة اإلشراف والرقابة على التأمينات يعين بموجب مرسوم رئاس ي بناء على 

وزير املكلف باملالية، مع العلم أن وظيفة رئيس اللجنة تتنافى مع كل العهد اقتراح من ال

 لنص املادة 
ً
من نفس القانون  1مكرر  209االنتخابية أو الوظائف الحكومية وذلك وفقا

من نفس القانون لتبين أن القائمة اإلسمية  2مكرر  209السابق الذكر.   كما جاءت املادة 

لرقابة على التأمين ال تحدد إال بموجب مرسوم رئاس ي لناء على ألعضاء  لجنة اإلشراف وا

 اقتراح من الوزير املكلف باملالية وتتكون اللجنة من:  

 قاضيين تقترحهما املحكمة العليا؛ -

 ممثل عن الوزير املكلف باملالية؛ -

 خبير في ميدان التأمين يقترحه الوزير املكلف باملالية؛ -

قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد مع العلم ان اللجنة تتخذ 

؛
ً
 األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا

تزود اللجنة بأمانة عامة تحدد صالحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها بموجب قرار من  -

 الوزير املكلف باملالية. 

رع الفرنس ي من من خالل ماسبق ذكره يتبين لنا بأن املشرع الجزائري حذا حذو املش  

حيث الشكل، حيث أسند مهمة الرقابة إلى إدارة الرقابة "لجنة اإلشراف على التأمينات" 



 فالق صليحة: ةالدكتور  التنظيم القانوني لهيئات اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في الجزائر
 

 
 13/02/2020الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم: امللتقى الوطني  222

، حيث تعمل هذه الهيئة كإدارة للرقابة بواسطة الهيكل  06/04وذلك بموجب القانون 

 :6املكلف بالتأمينات لدى وزارة املالية، وتتمثل مهام لجنة اإلشراف على التأمينات فيما يلي

مراقبة مدى احترام الشركات ووسطاء التأمين للتشريع والتنظيم املتعلق بالتأمين وإعادة   - أ

 التأمين؛

 التأكد من جاهزية وقدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها اتجاه املؤمن لهم؛ - ب

 التحقق من املعلومات حول مصدر األموال املستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال الشركة.  - ت

 :7املجلس الوطني للتأمينات -2

املتعلق بالتأمينات، وهو تابع لوزارة  95/07بمقتض ى األمر  1995جانفي  25تأسس في   

 من تاريخ 
ً
 ابتداءا

ً
، حيث يسعى إلى 24/10/1997املالية، والذي دخل حيز العمل به رسميا

 ألنه ي
ً
عد وسيلة هامة ترقية وتطوير نشاط التأمين ليصبح ركيزة االقتصاد الوطني مستقبال

لتوجيه السياسة العامة للدولة في نشاط التأمين إذ يجمع املجلس الوطني للتأمينات 

مختلف األطراف التي تتعلق بالتأمين بمافيهم ممثلين من: وزارة املالية، شركات تأمين، 

ن لهم ومديرية التأمينات كما أن للمجلس أمانة دائمة لدعم أعماله  وسطاء التأمين واملؤمَّ

املجلس   على أن 95/07 من األمر 274ملادة من الناحية التقنية واإلدارية، وقد نصت ا

يستشار في املسائل املتعلقة بوضعية نشاط التأمين وإعادة التأمين وتنظيمه وتطويره 

يمكن أن يعد املجلس مشاريع تمهيدية  وينعقد بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه. كما

لنصوص تشريعية داخلة في مجال اختصاصه بتكليف من الوزير املكلف باملالية أو بمبادرة 

 منه.

 لنص املادة    
ً
 من األطراف التالية: 276يتشكل املجلس الوطني للتأمينات وفقا

 ممثلي الدولة؛ 

  ممثلي املؤمنين والوسطاء؛ 

  ممثلي املؤمن لهم؛ 

  ثلي مستخدمي القطاع؛مم 

  .ممثلي الخبراء في التأمين واالكتواريين 

وتتمثل صالحيات املجلس الوطني للتأمينات في كونه يتداول في جميع املسائل املتعلقة بجميع 

أوجه نشاط التأمين وإعادة التأمين وفي املسائل الخاصة باملتعاملين الذين يدخلون في هذا 
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املجال. ويمكن للمجلس أن يقدم للوزير املكلف باملالية جميع االقتراحات الرامية إلى وضع 

 للتشريع املعمول 
ً
اإلجراءات الكفيلة بترشيد نشاط التأمين وترقيته. كما يمكن أن يقترح طبقا

 :8به كل اإلجراءات املتعلقة بــــمايلي

القواعد التقنية واملالية الرامية إلى تحسين الظروف العامة لعمل شركات التأمين وإعادة  

 التأمين وظروف الوسطاء؛

 الشروط العامة لعقود التامين والتعريفات؛ 

 تنظيم الوقاية من األخطار. 

إضافة إلى املجلس الوطني للتأمينات استحدث املشرع الجزائري صراحة بموجب القانون      

جمعية مهنية للمؤمنين تضم شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات  06/04

التأمين األجنبية، واعتبرها هيئة استشارية بالنظر لطبيعة العالقة التي تربطها بوزارة املالية 

وإدارة الرقابة فهي تقدم املشورة للوزير املكلف باملالية في كل املسائل املتعلقة بمهنة 

 ولكن غير إلزامي، وتهدف هذه الجمعية إلى تمثيل وتسيير  التأمين،
ً
ورأيها يعتبر ضروريا

 .  9مصالح املؤمنين وإعالم وتحسيس منخرطيها والجمهور 

 
ً
 التنظيم التشريعي لسير عملية االشراف والرقابة على نشاط التأمين -ثالثا

 209في كل من املادة  95/07فيما يتعلق برقابة الدولة لنشاط التأمين فقد نص األمر       

على أن إدارة الرقابة على نشاط التأمين تمارس من قبل الدولة، وبواسطة الوزير  210و

املكلف باملالية الذي يتصرف ويعمل من خالل الهيكل املكلف بالتأمينات، حيث تهدف إلى 

 :ما يليتحقيق 

 مصالح املؤمن لهم واملستفيدين من عقد التأمين من خالل الحرص على قانونية  حماية

 عمليات التأمين؛

 .ترقية وتطوير سوق التأمين الجزائري 

على إدارة الرقابة أن تسهر على احترام شركات التأمين والوسطاء املعتمدين للقانون  ويجب   

والتنظيمات التشريعية املتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين، كما يجب عليها التأكد من أن 

 شركات التأمين و/أو إعادة التأمين تلتزم بالوفاء بتعويضاتها ومازالت قادرة على تحقيق ذلك.
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يمارس الرقابة على شركات التأمين  95/07من األمر  212إلى كون املادة اإلشارة  وتجدر   

و/أو إعادة التأمين وعلى الوسطاء املعتمدين التأمين محافظون مراقبون محلفون، تحدد 

 القوانين األساسية الخاصة بهم عن طريق التنظيم.

التأمين وإعادة التأمين  يتحقق املحافظون املراقبون في أي وقت من صحة جميع عمليات  

 إلى وثائق و/أو في عين املكان.
ً
 استنادا

( على األقل، املخالفات التي 2تثبت وتسجل في محضر يوقع من قبل محافظين مراقبين )

تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وكذا وسطاء التأمين ويمكن 

الء بأي ة مالحظات ، غير أنه يجب على املخالف أو املخالف الذي يحضر إعداد املحضر اإلد

 ممثله أن يوقع املحضر الذي يعتبر بمثابة الدليل حتى يثبت العكس.

ترسل إدارة الرقابة املحاضر إلى وكيل الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر   

 املتابعة الجزائية.

لتأمين في الجزائر يتم وفق ممارسة اختصاصات إذن فنشاط لجنة االشراف والرقابة على ا  

 :10الرقابة القبلية والرقابة البعدية لنشاط القطاع والتي نوضحها فيما يلي

 : الرقابة القبلية على نشاط التأمين -1

اشتراط عدم ممارسة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين لنشاطها تتمثل الرقابة القبلية في    

اعتماد من طرف الوزير املكلف باملالية، وكذلك األمر بالنسبة ملمارسة إال بعد حصولها على 

 وسطاء التأمين لنشاطهم، وفيما يلي توضيح لنشاط الرقابة القبلية:

 : منح االعتماد لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين - أ

تصاديين خول املشرع الجزائري الوزير املكلف باملالية سلطة منح االعتماد للمتعاملين االق   

قصد الدخول لسوق التأمين ومزاولة النشاط. فال يمكن لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين 

أن تمارس نشاطها إال بعد حصولها على اعتماد من طرف الوزير املكلف باملالية كما ان فتح 

فروع لشركات تأمين أجنبية يخضع للحصول املسبق على رخصة يمنحها الوزير املكلف 

. وال يمكن لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين ممارسة إال العمليات التي اعتمدت 11باملالية

 لنص املادة 
ً
  95/07من األمر  217وتنص املادة . 95/07من األمر  203من أجلها، وهذا وفقا

 أن يؤسس شركات تأمين و/أو إعادة التأمين األشخاص الثابتة 
ً
على أنه ال يستطيع إطالقا

كاب جنحة يعاقب عليها القانون العام أو عن سرقة أو عن خيانة األمانة أو أدانتهم  بارت
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االحتيال أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين الخاصة بعقوبات االحتيال أو عن نهب 

أموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون رصيد أو عن أي تصرف غير مشرف إبان الحرب 

اب الجرائم املذكورة أو تواطؤ على ارتكابها تترتب عنها التحريرية. كل إدانة عن محاولة ارتك

 سقوط نفس األهلية.

 204االعتماد املتعلق بتأسيس شركة التأمين و/أو إعادة التأمين بموجب املادة  يسلم    

وبقرار من قبل الوزير املكلف باملالية بعد أخذ رأي املجلس الوطني للتأمينات، ويتوقف منح 

 لنص املادة 
ً
على أساس ملف يسمح بمالءمة شروط وإمكانية  218االعتماد أو رفضه وفقا

 .إنشاء الشركة

% من رأسمال الشركة تخضع ملوافقة لجنة  20تجدر اإلشارة ألن كل مساهمة تتعدى و     

كما يلي: تخضع كل مساهمة في رأس مال شركة  228املادة  اإلشراف على التأمينات وفق نص

% من رأسمال الشركة إلى املوافقة  20التأمين و/أو إعادة التأمين، التي تتعدى نسبة 

 على التأمينات.املسبقة من لجنة اإلشراف 

 : منح االعتماد لوسطاء التأمين - ب

على أنهم الوكيل العام للتأمين  95/07من األمر  252سطاء التأمين في نص املادة يعرف و     

، وال يمكن للوكيل العام للتأمين أن يمارس مهامه كممثل لشركات التأمين وسمسار التأمين

 بهذه الصفة، وقد 
ً
على :" شخص  95/07من األمر  253نصت املادة إال إذا كان معتمدا

طبيعي يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين املتضمن اعتماده بهذه 

من  258الصفة". ونفس األمر بالنسبة ملمارسة نشاط سمسار التأمين الذي تعرفه املادة 

مهنة التوسط بين على أنه:" شخص طبيعي أو معنوي يمارس لحسابه الخاص  95/07األمر 

 
ً
طالبي التأمين وشركات التأمين بغرض اكتتاب عقد التأمين، ويعد سمسار التأمين وكيال

  اتجاهه". وبالتالي فإن مهمة سمسار التأمين هي التوسط بين طالبي 
ً
ن له ومسؤوال للمؤمَّ

التأمين وشركات التأمين، وال يمكن لوسيط التأمين أن يمارس نشاطه دون الحصول على 

 للمادة 
ً
 من قانون التأمينات. 260اعتماد من قبل إدارة الرقابة طبقا

 :  الرقابة البعدية على نشاط التأمين -2

تمارس الرقابة البعدية على نشاط التأمين بواسطة محافظون مراقبون محلفون وكذا    

 :ما يليمحافظو حسابات ومفتش ي التأمين  وتتم وفق 
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: تتأكد لجنة اإلشراف على التأمين من دقة التأمينيةالتحقق من صحة العمليات  - أ

وصحة العمليات التأمينية عليهم من خالل التقرير الذي تسلمه شركات التأمين إليها،  حيث 

يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع : على 95/07من األمر  226تنص املادة 

جويلية من كل  30شراف على التأمينات، في شركات التأمين األجنبية أن ترسل إلى لجنة اإل 

سنة، كآخر أجل، امليزانية والتقرير الخاص بالنشاط وجداول الحسابات واإلحصائيات وكل 

  الوثائق املرتبطة بها، التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير املكلف باملالية.

املؤمن لهم واملستفيدين من وإذا تبين بأن التسيير الخاص بشركة التأمين يهدد مصالح 

عقود التأمين يجوز إلدارة الرقابة تعيين متصرف مؤقت يحل محل مسيري شركات التأمين 

 لنص
ً
إذا تبين أن التسيير الخاص بشركة التأمين ما يعرض مصالح : 213املادة  وذلك وفقا

 إلى املؤمن لهم واملستفيدين من عقود التأمين للخطر، جاز إلدارة الرقابة ان تقد
ً
م طلبا

الجهة القضائية املختصة لتعيين متصرف مؤقت يحل محل الهيئات املسيرة للشركة قصد 

يؤهل املتصرف املؤقت من أجل ذلك، كما و  الحفاظ على ذمة الشركة وتصحيح وضعيتها.

 تخول له الصالحيات الضرورية لتسيير وإدارة الشركة حتى يتم هذا التصحيح.

الشركة في أجل محدد، جاز للمتصرف املؤقت التصريح  إذا لم يتم تصحيح وضعية  

 بالتوقف عن الدفع.

 : الرقابة على املمارسة املقيدة للمنافسة - ب

املتعلق بالتأمينات، شركات التأمين بالتبليغ  95/07ألزم املشرع الجزائري بموجب األمر     

يز التنفيذ وإال كان املسبق إلدارة الرقابة على أي اتفاق بينها يخص املنافسة قبل وضعه ح

 ، حيث تنص املادة 
ً
منه على مايلي:"عندما تقوم شركات التأمين  228هذا االتفاق باطال

بإبرام أي اتفاق يخص التعريفات أو الشروط العامة أو الخاصة للعقود أو التنظيم املنهي أو 

رقابة قبل وضعه حيز املنافسة أو التسيير املالي، يتعين على موقعي االتفاق تبليغه إلى إدارة ال

 . 12التنفيذ تحت طائلة البطالن"

فيما يتعلق بسحب االعتماد السحب الكلي أو الجزئي لالعتماد من شركة التأمين:  - ت

 أو 
ً
 من شركة التأمين فيكون لسبب من األسباب التالية التي وضحها نص املادة جزئيا

ً
كليا

 : 95/07من األمر  220

 للتشريع املعمول به؛ إذا 
ً
 كانت الشركة ال تسير طبقا
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 اذا اتضح بأن الوضعية املالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها؛ 

   إذا كانت الشركة تطبق بصفة متعمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في

 التعريفات املبلغة إلى إدارة الرقابة؛

  من تاريخ منحها  ابتداءفي حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها ملدة سنة واحدة

االعتماد أو في حالة توقفها عن اكتتاب عقود التأمين ملدة سنة واحدة  ويتم ذلك بعد إعذار 

 مسبق للشركة.

 إال إذا تم إعذار الشر  221وتنص  املادة    
ً
 أو كليا

ً
كة على: أنه ال يجوز سحب االعتماد جزئيا

 بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل االستالم توضح فيها أوجه التقصير 
ً
مسبقا

من تسلم  ابتداءالثابتة ضدها، ويطلب فيها منها تقديم مالحظاتها في أجل أقصاه شهر واحد 

 االعذار.

 بموجب قرار من الوزير املكلف باملالية بعد إبداء رأي  يتم سحب
ً
 أو جزئيا

ً
االعتماد كليا

 لس الوطني للتأمينات.    املج

 العقوبات املطبقة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين: - ث

كل تصريح أو كتمان للمعلومات بغرض الغش في حسابات آخر  على أن 247تنص املادة      

السنة املالية أو في وثائق أخرى مقدمة للوزير املكلف باملالية أو تم نشرها أو أعلم الجمهور 

ب عليه بعقوبة االحتيال. وكل محاولة الكتتاب عقد من عقود التأمين على أساس بها، يعاق

 تصريحات كاذبة يعاقب عليها بنفس العقوبات.

هناك نوعين من العقوبات املطبقة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات    

 : هي 95/07ملتمم لألمر املعدل وا 06/04التأمين األجنبية وذلك وفق ما نص عليه القانون 

 وهي:عقوبات تقررها لجنة اإلشراف على التأمينات:   

 عقوبة مالية؛ -

 عقوبة اإلنذار؛ -

 عقوبة التوبيخ ؛ -

 إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من املسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت.  -

لجنة اإلشراف على التأمينات،  من بناًء على اقتراح عقوبات يقررها الوزير املكلف باملالية -

 وبعد أخذ رأي املجلس الوطني للتأمينات وهي:
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 السحب الجزئي أو الكلي لالعتماد؛ -

 التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين. -

 الخــــــاتمة:

على ضوء ما سبق نخلص إلى القول أن قطاع التأمين في الجزائر عرف إصالحات هيكلية   

 06/04والقانون  95/07، على غرار القطاعات األخرى أهمها صدور األمر 1995نة منذ س

، من أجل تنشيط القطاع وتفعيله من خالل تحريره وانفتاحه  95/07املعدل واملتمم لألمر 

على االستثمار الخاص، حيث تم فتح الباب أمام املستثمرين الخواص جزائريين كانوا أم 

كل شركة ذات أسهم أو شركة ذات شكل تعاضدي وممارسة أجانب إلنشاء شركات على ش

عمليات التأمين بعد الحصول على اعتماد من طرف وزارة املالية، كما سمح هذا التشريع 

بتفعيل دور هيئة اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين من خالل بإنشاء جهاز استشاري 

والقيام  95/07بموجب األمر  1995جانفي  25في  ( CNAيدعى باملجلس الوطني للتأمينات ) 

بتعديل في هيكل مراقبة نشاط التأمين على مستوى وزارة املالية وذلك بغرض تعزيز دور 

هيئات اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين باعتبارها أداة هامة لتحقيق مصداقية النظام 

مة. األمر الذي املالي ويساهم في حماية مصالح املؤمن لهم وتوفير بيئة عمل جيدة وسلي

يتطلب ضرورة قيام الدولة بتطوير نشاط هيئات اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين من 

خالل تكوين العاملين في مجال الرقابة بغية معرفة األخطاء وتصحيحها في الوقت املناسب  

وكشف مختلف أشكال االحتيال املالي، فنشاط الرقابة هو عملية مستمرة يجب أن تتكيف 

مختلف التطورات في السوق، وتنمية دور الرقابة على نشاط التأمين يساهم في تفعيل مع 

 دور التأمين في التنمية االقتصادية.
                                                           

 هوامش:ال
، مداخلة مقدمة ضمن ندوة دور الرقابة واإلشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائرصبرينة شراقة، 1

حول: مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة 

 .03ص: 2011أفريل  26و 25سطيف، يومي 
 .03، مرجع سبق ذكره، ص:دور الرقابة واإلشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائرصبرينة شراقة،   2
 .04، مرجع سبق ذكره، ص:دور الرقابة واإلشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائرقة، صبرينة شرا  3
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، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائري سعد هللا أمال،   4
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 .586ص: ، مرجع سبق ذكره، الرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائري سعد هللا أمال،   6
الرسمية للجمهورية الجزائرية م ، الجريدة 1995جانفي  25املتعلق بالتأمينات الصادر في  95/07ألمر ا 7
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 .588، مرجع سبق ذكره، ص: الرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائري سعد هللا أمال،   9
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 :امللخص

يعتبر التأمين التكافلي من األنظمة التأمينية الحديثة، حيث انطلق العمل به في 

سبعينيات القرن املاض ي كآلية بديلة عن التأمين التجاري في بعض جوانبه، كما أنه أعطى 

الصناعية والتجارية، وهذا بسبب األحكام دفعا قويا في مجال التأمين على مختلف املخاطر 

لة لشركة التأمين والراغبين في  ِّ
 
التي نشأت منها طبيعة العقد القائم بين هيئة املشتركين املمث

التأمين بصفتهم أشخاصا طبيعيين أو معنويين. واتضحت في هذه الورقة أهمية اللجوء إلى 

ن من الفارق بين حصيلة األقساط التأمين التكافلي من خالل الفائض التأميني الذي يت كو 

ن لهم، يضاف إليها أرباح االستثمارات الشرعية لهذه األقساط،  املدفوعة من املؤمَّ

والتعويضات املدفوعة واالحتياطات التي ُيحتفظ بها، وكذا باقي املصاريف اإلدارية. وعليه 

لي، وإنما هو زيادة في فإن الناتج من هذه العملية ال يعتبر ربحا في نظام التأمين التكاف

التحصيل يوزع على املشتركين بحسب نسبة االشتراك بعد خصم التعويضات املدفوعة، 

على أن ما ُدفع لهم كتعويض يفوق نصيبهم في الفائض التأميني، ففي هذه الحالة ال 

يستحقون شيئا. من هنا أثبت هذا النظام فعاليته في استقطاب األوعية املالية من مختلف 

 ؤسسات واألفراد، وأكد نجاعته في تغطية مختلف املخاطر الذي يعرفها سوق التأمين.امل

 التأمين التكافلي، التأمين التجاري، الفائض التأميني. الكلمات املفتاحية:

Abstract  :  

Tontine is considered among the modern systems of insurance. 

It became widespread in 1970's as a partial alternative mechanism for 

commercial insurance. Moreover, it gives a powerful impetus to 

insurance against industrial and commercial hazards, due to the 
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provisions arising from the type of contract between the contributors, 

representing the modern insurance company, and those willing to be 

insured as individuals or corporate bodies. This paper however, sheds 

light on the importance of tontine as it leads to a surplus created from 

the differences in payments made by those insured , added to the gains 

of investments, compensations, reserves and the rest from 

administrative expenses. Therefore, the result of this operation is not 

considered as profit, but rather an increase in attainment shared among 

the contributors in reference to the contribution rate, after deducing 

compensations paid. If what was paid for them is higher than their 

share in the surplus, in this case they don't deserve anything. As a result 

of all these, the tontine system has proved its effectiveness in attracting 

investments and covering different hazards in the insurance market. 

Key Words : Tontine, Commercial insurance, Insurance 

surplus. 

 مقدمة 

اإلنسان بطبعه يبحث عن األمان دائما في مراحل حياته، سواء على مستواه 

الشخص ي أو االجتماعي أو االقتصادي، يدفعه في كل ذلك تحقيق الطمأنينة واالستقرار 

له لها بالنظر إلى نسبة  النفس ي. وملا كانت املخاطر التي تحدق بالفرد دائما تفوق طاقة تحم 

اجهة مصائب الدهر، وهو نفس األمر الذي يتسبب فيه الفرد االدخار الذي يوفره ألجل مو 

تجاه الغير بإحداث الضرر مما يجعله مسؤوال مدنيا عن الغير، األمر الذي يبعث على إيجاد 

آلية كفيلة لتحقيق االستقرار النفس ي، غالبا ما تكون عن طريق تضامن أو تعاون مجموعة 

عون حدوث نفس املخا
 
 طر واألضرار بتقديم اشتراكات متساوية. من األفراد الذين يتوق

إال أن فكرة التضامن أو التعاون ال تحقق دائما إرضاء جميع أطراف العملية في 

حال وقوع األضرار، مما يتطلب األمر إفراغه في قالب مؤسساتي حتى يتم التحكم في مختلف 

تعويض عن التوقعات والنزاعات، والواقع أثبت ضرورة إيجاد مؤسسة تقوم بمهمة ال

 األضرار في حال وقوعها ممثلة في شركٍة تأمينيٍة.

وفي جانب آخر ُيطرح إشكال عملي في النشاط التجاري بصفة خاصة والنشاط 

االقتصادي بصفة عامة، وهو عزوف غالبية املزاولين لألنشطة التجارية عن تأمين نشاطهم 

ين اإلجباري ـ، ألسباب متعددة أهمها، التجاري وممتلكاتهم التجارية ـ إال ما كان من قبيل التأم
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مصير الفائض التأميني في حال عدم وقوع الخطر. ففي طبيعة نشاط شركات التأمين 

التجاري فإن هذا األخير يعود إلى املساهمين في الشركة كأرباح. وهنا يأتي البديل الذي يكون 

تجارية وممتلكاتهم محفزا على إقبال مختلف الشركات واملؤسسات على تأمين أنشطتهم ال

 التجارية من مختلف املخاطر عن طريق التأمين التكافلي.

وعليه يمكن طرح اإلشكالية اآلتية: ما مدى فعالية التأمين التكافلي من تغطية 

 مخاطر الشركات واملؤسسات التجارية؟

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية، جاءت هذه الورقة البحثية لتعالج اإلشكالية 

 املحاور التالية: املطروحة في

 ل املحور األو 

 للتأمين التجاري والتأمين التكافلي اإلطار املفاهيمي

يعتمد التقدم البشري بشكل أساس ي على اإلنتاج الذي يمثل حصيلة الجهد 

البشري في استغالل املوارد االقتصادية وتحويلها إلى سلع وخدمات، وهنا يبرز دور التأمين في 

املال واستمراره، والحفاظ عليه من التلف الكلي أو الجزئي في أداء توفير الضمانات لرأس 

 دوره في العملية اإلنتاجية.

فما هو التأمين الذي حظي باهتمام كبير في اقتصاديات دول العالم، والذي يمثل 

 املعيار األساس ي ملدى تقدم األمم اقتصاديا وحضاريا؟

 أوال: اإلطار املفاهيمي للتأمين التجاري 

كن مصطلح التأمين معروفا في القديم بل كان يعبر عنه بأفكار أخرى كالتعاون لم ي

والتبادل والتضامن والتخطيط للمخاطر املحتملة ومساهمة األسرة واملجتمعات في التكفل 

بإصالح الضرر، باإلضافة إلى أنه يعمل على تعبئة املدخرات في سبيل تمويل املشاريع 

 االستثمارية املنتجة.

فه الفقيهعريف الفقهي للتأمين: الت -1  لقد اختلف الفقهاء في تعريف التأمين، فقد عر 

Planiol:عقد يتحصل بمقتضاه املؤمن له على تعهد من املؤمن بأن يقدم له مبلغا من » بأنه

 «.املال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع قسط أو اشتراك مسبق

التأمين عملية بموجبها » يف التالي:( بالتعر J.Hemardكما تقدم املفكر الفرنس ي )

يحصل طرف وهو املؤمن له على تعهد مقابل دفع القسط لطرف آخر هو املؤمن الذي يلتزم 



 عشير جيالليالدكتور:  فّعالية شركات التأمين التكافلي في تغطية املخاطر                
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  233

أن يدفع للغير مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر، وهذا املؤمن الذي يتحمل مجموعة من 

 .(1)«األخطار يقوم بإجراء املقاصة عليها طبقا لقوانين اإلحصاء

من  619 إن التأمين في مفهوم املادةلتعريف القانوني للتأمين في التشريع الجزائري: ا -2

عقد يلتزم املؤمن له أو الغير)املستفيد( الذي » القانون املدني الجزائري ُيعر ف على أنه:

اشترط التأمين لصالحه مبلغا من املال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر 

 .(2)«في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى املبين 

 ثانيا: اإلطار املفاهيمي للتأمين التكافلي

يعد مصطلح التأمين التكافلي أو التعاوني من قبل العلماء املعاصرين حديثا نسبيا، 

ث عنه العلماء منذ اإلمام ابن عابدين الحنفي في القرن الثالث عشر مياللدي وحتى  فقد تحد 

أول الستينات من القرن املاض ي عن حكم التأمين بالنظر إلى الخطر املؤمن منه، دون النظر 

إلى الهيئات املمارسة، فلم ترد في الفتاوى إشارة إلى أن األحكام التي أصدروها تخص التأمين 

التجاري أو التأمين التعاوني أو هما معا، بل كل ما ورد هو بيان حكم التأمين من الحريق 

، أو حكم التأمين البحري، أو حكم التأمين من املسؤولية املدنية، أو حكم التأمين على مثال

 الحياة.

وقد ظهر التأمين التكافلي أو التعاوني في اصطالح العلماء ألول مرة على لسان 

الشيخ محمد أبو زهرة رحمه هللا في بحثه املقدم إلى أسبوع الفقه الثاني بدمشق سنة 

الحديث عن هذا النوع من التأمين، وتم طرحه ليكون بديال شرعيا وعمليا  م، ثم توالى1961

للتأمين التجاري والذي ذهب كثير من الباحثين إلى تحريم كافة عقوده ولم يضع هؤالء 

العلماء تصورا واحدا متفقا عليه للتأمين التكافلي أو التعاوني، حيث يمكن استنباط أكثر 

 من تصور أو أكثر من نموذج له.

لذلك تباينت آراؤهم حول اإلطار املفاهيمي لهذا النوع من التأمين، انطالقا من 

 القاعدة التي أسسوا عليها توجهاتهم وقناعاتهم حوله.

ف التأمين التكافلي باعتباره نظاما بأنه قيام مجموعة من  تعريف التأمين التكافلي:-1 ُيعر 

يصيب أحدهم أو أكثر، بدفع تعويض  األشخاص بالتكافل فيما بينهم في تحمل الضرر الذي

 مناسب للمتضرر من خالل ما يتبرعون به من أقساط.
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أو هو نظام يقوم على التعاون بين مجموعات أو أفراد يتعهدون على وجه التقابل 

بتعويض األضرار التي تلحق بأي منهم عند تحقق املخاطر املتشابهة، وهؤالء املساهمون في 

 .(3)صالح ما للمؤمن له الذي أصابه الضرر تحمل املخاطر لهم من امل

وعليه فهو اشتراك مجموعة من الناس في إنشاء صندوق لهم يمولونه بقسط 

محدد يدفعه كل واحد منهم، ويأخذ كل منهم من هذا الصندوق نصيبا معينا إذا أصابه 

 .(4)حادث معين

ون هيئة  املشتركين، ففيه يتم تكافل أو تعاون مجموعة من األشخاص، يسم 

يتعرضون لخطر أو أخطار معينة، على تالفي آثار األخطار التي قد يتعرض لها أحدهم، 

بتعويضه عن الضرر الناتج  من وقوع هذه األخطار، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين 

على سبيل التبرع، يسمى القسط أو االشتراك، والذي تحدده وثيقة التأمين أو عقد 

تولى شركة التأمين إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة االشتراك، وت

املشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه األموال باعتبارها مضاربا، أو مبلغا 

 .(5)معلوما باعتبارها وكيال أو هما معا

ف التأمين التكافلي باعتباره عقدا بأنه: اتفاق بين شركة التأ مين اإلسالمي وُيعر 

باعتبارها ممثلة لهيئة املشتركين )حساب التأمين، أو صندوق التأمين( وبين الراغبين في 

التأمين )شخص طبيعي أو قانوني( على قبوله عضوا في هيئة املشتركين، والتزامه بدفع مبلغ 

 معلوم)القسط( على سبيل التعاون، والتبرع به وبعوائده لصالح حساب التأمين، وعلى أن

يدفع له عند وقوع الخطر ما يقر  له طبقا لوثيقة التأمين واألسس الفنية والنظام األساس ي 

 .(6)للشركة

وعليه، فإن عقد التأمين التكافلي هو تعاون مجموعة من األشخاص على تحمل 

مخاطر محتملة من خالل إنشاء صندوق )حساب( غير هادف للربح، تكون له ذمة مالية 

صب فيه ا
ُ
الشتراكات واإليرادات، على أن تتولى شركة التأمين التكافلي بإدارة تلك مستقلة، ت

االشتراكات وتصرف منه االستحقاقات واملصروفات، ويبقى الفائض التأميني قابال للتوزيع 

 أو اإلبقاء أو لكليهما، وفقا لنظام الصندوق )الحساب(.

عقد تعاوني قائم  وخالصة ما سبق من التعاريف نستنتج أن التأمين التكافلي هو

على مبدأ املواساة واملسامحة بين املشتركين ال على مبدأ املعاوضة واملماكسة، والغرض من 
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م إدارة مجموع 
هذا العقد هو تفادي األخطار التي تحيط بمجموع املشتركين، إال أنه يتحت 

املالي  االشتركات من طرف شركة أو هيئة تعاونية ال تكون طرفا رئيسا في تعاوض التعاون 

والقيمي، وإنما توكل من قبل املشتركين في تعاوضهم مقابل أجر، فهو تكفل عقد التأمين 

 التكافلي العوض ي واالستثماري بأجر معين.

 نشأة وتطور عقد التأمين التكافلي -2

كان أول تطبيق لعقود التأمين التكافلي من خالل بنك فيصل اإلسالمي بالسودان 

أن بدء التطبيق الفعلي بعد صدور فتوى مجمع الفقه اإلسالمي ، ولكنه اعتبر 1979عام 

التابع لرابطة العالم اإلسالمي وتوالي إنشاء ثالثة مجموعات مالية )بنك فيصل اإلسالمي، 

مجموعة دلة البركة، دار املال اإلسالمي( ثم انتقلت الفكرة إلى دولة ماليزيا التي أعادت 

 وى العالمي.صياغتها ونشرتها وصدرتها على املست

وعرف التأمين التكافلي عدة تطورات عبر التاريخ، ويمكن تحديد أهمها وفق 

 :(7)التسلسل التارخي التالي

: عقد في دمشق اجتماع للمجمع الفقهي اإلسالمي نوقش فيه موضوع 1964سنة 

بديال التأمين حيث اتفق معظم الفقهاء على حرمة التأمين التجاري وأقروا التأمين التعاوني 

 عنه.

: قم بنك فيصل اإلسالمي في السودان بتأسيس أول شركة تأمين تكافلي 1979سنة 

تحت اسم شركة التأمين اإلسالمية السودانية، وفي نهاية نفس السنة قام بنك دبي اإلسالمي 

 في اإلمارات العربية املتحدة بتأسيس الشركة العربية اإلسالمية للتأمين في إمارة دبي.

دخل قانون التأمين التكافلي حيز التنفيذ في ماليزيا وتأسست أول  :1984سنة 

 شركة تأمين تكافلي في سنة السنة.

: تأسست في اململكة العربية السعودية أول شركة تأمين إسالمية 1985سنة 

 مملكوة بالكامل للحكومة السعودية تحت اسم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني.

شركة معظمها شركات  173لشركات اإلسالمية التكافلية بلغ عدد ا 2009حتى سنة 

 تأمين مباشر وبعضها شركات إعادة التأمين، من بينها شركة سالمة للتأمينات الجزائرية.

 الفروق الجوهرية بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي -3
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ن توجد اختالفات جوهرية كثيرة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، يمك

 :(8)اختصارها على النحو التالي

فإن الشركة في التأمين التجاري طرف أصيل تعق  من حيث تكييف الشركة:

باسمها، وتتملك األقساط بالكامل، وتتحمل املسؤولية بالكامل في مواجهة املستأمنين أما 

الشركة في التأمين التكافلي فهي وكيلة عن حساب التأمين أو هيئة التأمين فال تعقد العقد 

 الها شيئا إال على سبيل القرض الحسن.باسمها أصالة، وال تتملك األقساط، وال تدفع من م

الشركة في التأمين التجاري هي املؤمنة، واملشتركون هم  من حيث الشكل:

املستأمنون. أما الشركة في التأمين التكافلي فليست هي املؤمنة، واملشتركون هم املستأمنون 

 واملؤمنون أيضا.

اإلسالمي ثالثة: عقد العقود التي تنظم العالقات في التأمين  من حيث العقود:

وكالة بين الشركة واملستأمنين، وعقد املضاربة الستثمار أموال املستأمنين، وعقد الهبة 

بعوض أو اإللتزام بالتبرع بين املستأمنين. أما في التأمين التجاري فالعقد املنظم عقد واحد 

 .بين الشركة واملستأمنين يقوم على املعاوضة بين األقساط ومبالغ التأمين

األقساط وعوائدها ملك للشركة في التأمين  من حيث ملكية األقساط وعوائدها:

التجاري، بينما هي ملك للمستأمنين في التأمين اإلسالمي، إال أن الشركة تأخذ نسبتها من 

 الربح عن طريق املضاربة.

يوجد حساب واحد في التأمين التجاري يشمل جميع  من حيث حسابات املالية:

شركة والتأمين. أما في التأمين اإلسالمي فالبد من من حسابين: حساب للشركة موجودات ال

وأموالها )حساب املساهمين( وحساب للمستأمنين فيه جميع أقساطهم وأرباحهم وعليه 

 التزمات التأمين.

الشركة في التأمين اإلسالمي ملزمة  من حيث االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية:

سالمية ولها هيئة شرعية، أما الشركة في التأمين التجاري فهي غير بأحكام الشريعة اإل 

 ملتزمة.

وهو الفرق املتبقي من األقساط وعوائدها بعد  من حيث الفائض التأميني:

التعويضات واملصاريف واملخصصات، حيث يعد حقا خاصا باملستأمنين في التأمين 

الوثائق، وهو ليس ربحا وإنما  اإلسالمي، حيث يصرف كله أو بعضه على املشتركين حملة
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زيادة في التحصيل. أما في التأمين التجاري فيسمى ربحا تأمينيا وإيرادا، ويعتبر ملكا خاصا 

للشركة، حيث إنها تملك األقساط بمجرد التعاقد وتستلمها ويدخل ضمن أرباحها، لذلك 

 ها.يعتبر مصطلح الفائض التأميني خاصا بشركات التأمين اإلسالمي دون غير 

 املحور الثاني

 طرق تكوين عقد التأمين التكافلي ومدى فعاليته في تغطية املخاطر

بالنظر إلى طبيعة عقد التأمين التكافلي الذي استقر عليه الفقه املعاصر، فإنه 

يوجد ثالث استخدامات من قبل شركات التأمين اإلسالمية التكافلية كنماذج شرعية في 

وإدارة صناديق التكافل، على الوجه الذي يحقق تغطية تأمينية سليمة تنفيذ أعمالها املالية 

 :(9)ملختلف املخاطر التي تغطيها شركات التأمين التكافلي، وهي

ويعني إدارة العمليات التأمينية واستثمار أقساط التأمين على  نموذج املضاربة:

م رأس أساس عقد املضاربة. واملضاربة هي اتفاقية استثمار أموال بين اث
نين أحدهما يقد 

املال واآلخر يقدم الجهد )املضارب( وناتج املضاربة )الربح( يتم اقتسامه بين االثنين نسبة 

 محددة.

وبموجب هذه الصيغة تقوم الشركة بدور املضارب، بينما يقوم املستأمنون )حملة 

ات املشروعة الوثائق( بدور صاحب املال، ويقتسم الطرفان األرباح املتحققة من االستثمار 

لألقساط، والفائض الناتج من عمليات التأمين حسب النسبة املحددة بينهما. وفي حالة 

الخسارة يتحمل املستأمنون الخسائر مقابل أن تقدم الشركة قروضا حسنة لصندوق 

 التأمين التعاوني في حالة وجود عجز مالي فيه.

أمينية واستثمار أقساط وتعني إدارة العمليات الت نموذج الوكالة بأجر معلوم:

التأمين على أساس الوكالة بأجر معلوم، حيث تقوم الشركة بدور الوكيل عن املستأمنين 

 )حملة الوثائق( في إدارة عمليات التأمين، واستثمار األقساط مقابل أجر معلوم.

ويعني إدارة العمليات التأمينية من قبل الشركة على أساس  النموذج املختلط:

 جر معلوم، واستثمار املتوفر من أقساط التأمين على أساس عقد املضاربة.الوكالة بأ

أما بخصوص إدارة العمليات التأمينية فإن الشركة تقوم بذلك نيابة عن 

 املشتركين مقابل نسبة مئوية من األقساط املكتتبة يتم تحديدها قبيل بداية كل سنة مالية.
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املتوفر منها على أساس عقد  وأما أقساط التأمين فتقوم الشركة باستثمار

املضاربة بحيث تقوم الشركة بدور املضارب بينما يقوم املستأمنون بدور صاحب املال مقابل 

حصة شائعة من أرباح تلك االستثمارات تكون بصورة نسبة مئوية من إجمالي األرباح 

 املتحقة يتم تحديدها قبيل بدياة السنة املالية.

وكالة، التي تدار على أساسها العمليات التأمينية، أخذ وال يشمل األجر املعلوم لل

ش يء من الفائض التأميني املتحصل في صندوق حملة التأمين التعاوني الخاص باملستأمنين، 

 ألن الفائض التأميني حق خاص بهم.

ومن خالل كل ما سبق، فإن التأمين التكافلي بالصيغة التي تجريها شركات التأمين 

كسبه 
ُ
مميزات عن غيره من أنواع التأمين التقليدي التجاري من حيث فعاليته في اإلسالمي ت

تغطية املخاطر التجارية، على أساس أن غالبية املؤمنين لهم، وعلى وجه التحديد ذوي 

الشخصية املعنوية، يرغبون في تأمين أنشطتهم التجارية من املخاطر التقليدية التي ترتبط 

الشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، إذ أن نشاط بطبيعة نشاطهم، السيما أصحاب 

أصحاب هذه الشركات واملؤسسات مقارنة برقم أعمالهم ال يسمح لهم باللجوء إلى زيادة 

األعباء املالية والنفقات اإلضافية، والتأمين من ضمن األعباء املالية التي تزيد من نفقات 

التأمين في حال عدم وقوع الخطر فإن  نشاط الشركة أو املؤسسة، وذلك لعلمهم أن نفقات

 قسط التأمين ال يعود إليهم.

من هنا، فإن البديل في التأمين التكافلي يجعل من املؤمنين لهم يرغبون بشكل كبير 

في تأمين أنشطتهم من مختلف املخاطر التجارية، وذلك لعلمهم أن الفائض التأميني في 

 التأمين التكافلي يتميز بخاصيتين:

: أنه حق خالص للمؤمنين لهم ) حملة الوثائق( وليس لشركة التأمين التكافلي األولى

الحق في التصرف فيه. ومنه فإن عبء التكلفة اإلضافية غير مطروح بشكل كبير مادام أنه 

 يعود إليهم، كل بحسب نسبة اشتراكه واالقتطاعات الناجمة عن األضرار.

مختلف صيغ االستثمار املشروعة على  ثانيا: إمكانية توجيه الفائض التأميني نحو

حسب االتفاق الذي يبرم في بداية العقد بينهم وبين شركة التأمين التكافلي. ومنه فإنه يؤدي 

إلى زيادة النشاط التجاري للشركة أو املؤسسة إما برفع رقم أعمالها، أو خلق فرص إنتاجية 

 جديدة وغيرها من املجاالت االستثمارية األخرى.
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طرح مشكلة التأمين على املخاطر التجارية لدى الشركات ونتيجة 
ُ
لكل ذلك، ال ت

كل 
 
ش

ُ
واملؤسسات، السيما املخاطر املالية التي تعاني منها غالبية الشركات التجارية، بحيث ت

التوليفة الثنائية بين شركة التأمين التكافلي والشركات واملؤسسات التجارية نوع من املرونة 

ادي، وعليه تتحقق فعالية التأمين التكافلي في تغطية مختلف املخاطر على الصعيد االقتص

 التجارية.

لذلك بات من الضروري اللجوء إلى هذا النوع من التأمينات التكافلية، لكونه دافع 

قوي نحو تأمين مختلف املخاطر املتعلقة بالنشاط التجاري وغيره، لوجود تلك العالقة 

فهي عالقة وكالة بأجر  املؤمن لهم( وشركة التأمين )املؤمن(،التعاقدية بين حملة الوثائق )

 من حيث اإلدارة، أما من حيث االستثمار فهي عالقة مضاربة، أو وكالة باالستثمار.

ن من  حيث تظهر أهمية اللجوء إلى التأمين التكافلي في الفائض التأميني الذي يتكو 

ن لهم، يضاف إ ليها أرباح االستثمارات الشرعية لهذه حصيلة األقساط املدفوعة من املؤمَّ

ن لهم ـ وكذلك يضاف إلى ذلك استثمار  األقساط ـ وهي التي تمثل الحصة املخصصة للمؤمَّ

االحتياطات، وتخصم منها التعويضات املدفوعة واالحتياطات التي ُيحتفظ بها، ـ وهي التي 

ط االتفاقي، وكذا باقي تعرف باالحتياط القانوني ـ واحتياط األخطار السارية واالحتيا

املصاريف اإلدارية. والناتج من هذه العملية ال يعتبر ربحا، إنما هو زيادة في التحصيل، وعليه 

يوزع الفائض التأميني على املشتركين، كلٌّ بنسبة اشتراكه بعد خصم التعويضات املدفوعة 

ئض التأميني، ففي هذه له خالل السنة، فإذا كان ما ُدفع له كتعويض أكبر من نصيبه في الفا

 .(10)الحالة ال يستحق شيئا

 املحور الثالث

 وظيفة التأمين التكافلي في الشركات واملؤسسات

بعد التطرق إلى طرق تكوين عقد التأمين التكافلي وفعاليته في تغطية مختلف 

ألجل  املخاطر التجارية، فإن هذا املحور يأتي تتمة للدور الذي يلعبه هذا النوع من التأمينات

تحقيق الراحة النفسية واالستقرار املالي للنشاطات التجارية التي تزاولها تلك الشركات 

 واملؤسسات ذات النشاط املتوسط.

في الدراسات االقتصادية وظيفة التأمين في الشركات  (11)وقد أرجع املختصون 

واملؤسسات بشكل عام إلى النقاط األساسية اآلتية، إال أنها تؤدي نفس الوظيفة في جانب 
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التأمين التكافلي، لوجود قاسم مشترك وهو تغطية املخاطر التجارية، وتتمثل هذه الوظائف 

 فيما يلي:

املخاطر من سنة إلى أخرى، كما أن التشريعات تختلف تكلفة عالج تكلفة املخاطرة:  (1

سنوات،  03الضريبية ال تسمح للمؤسسة بتشكيل احتياطات لخسائر غير مؤكدة ألكثر من 

لذا فالتأمين هو الحل الوحيد الذي أمام املؤسسة، فهو يتحكم في الخسارة املمكن تحققها، 

 إن تكلفة املخاطرة تصبح مستقرة.ويقوم على التقليل من نتائج حالة عدم التأكد، وبالتالي ف

فالتأمين يوفر االستقرار املالي الالزم الذي يسمح  ضمان تعامالت املؤسسة مع السوق: (2

للمؤسسة بتحقيق التزاماتها تجاه املتعاقدين املشاركين فيها، فهو يضمن قدرة املؤسسة في 

يضا فإن إصالح الضرر الذي قد يسبب أو يتسبب فيه أطراف أخرى عن غير قصد، وأ

 التأمين يمنح الضمان لكل من الدائنين والزبائن ضد مخاطر عدم السداد أو عدم التنفيذ.

فالكثير من األخطار بطبيعتها قد تؤدي إلى نشوء حماية العالقات التجارية للمؤسسة:  (3

العديد من النزاعات بين املؤسسة وعالقاتها التجارية، فنجدها في وضع طلب أو التماس 

تعويضات، ففي كلتا الحالتين نجد أن التأمين يستطيع تحويل النزاع بين  الحصول على

املوردين والعمالء أو النزاعات الناشئة بين املؤمن واملورد من جهة وبين املؤمن والعميل من 

 جهة أخرى.

على املؤمن له أن يقوم بإخطار شركة التأمين بجميع مواصفات االمتثال لبعض اإلجراءات:  (4

ن عليه بدقة ومن جميع النواحي، وتدرج جميعها في العقد في حالة الخسارة، فإن الش يء املؤم

الشركة يمكنها أن تستفيد في حالة عدم الدقة أو نقص في املعلومات، وذلك بالحد من نطاق 

 الضمان أو رفض التعويض.

 املحور الرابع

 أثر تأمين الشركات واملؤسسات على الحياة االقتصادية

سة إال ولها أهداف تتطلع إلى تحقيقها على املدى القريب أو كل شركة أو مؤس

املتوسط، وكذا مواكبة التوجهات الحديثة في مختلف املجاالت التجارية منها والصناعية، 

ويتوقف هذا على وجود حماية شاملة وكافية في حياة الشركات واملؤسسات من خالل فكرة 

من اإلجراءات واالستراتيجيات التأمينية  التأمين من جهة، ومن جهة أخرى من خالل جملة

واملتمثلة أساسا في كل من عملية إدارة وتسيير املخاطر والعمل على التخفيض من مخلفاتها 
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املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وعملها ر مما يجعل التأمين أساس عملية دعم وتطوي

 بمختلف جوانبه.

الوقائية والعالجية املانعة فرغم حرص املؤسسة على التطبيق الجيد لألساليب 

للخطر واملقللة من حدته قد تتفاجأ بتحقق بعضها مما يؤثر في نشاط واستمرارية املؤسسة 

) التوقف املؤقت أو النهائي في بعض األحيان( ولذلك فقد تلجأ إلى وسائل أخرى ملواجهة 

التي تعتبر من األخطار كنقل الخطر وتمويله إلى جهات أخرى باستعمال أساليب التأمين، و 

أهم وسائل إدارة الخطر باإلضافة إلى عملية تمويل الخطر من خالل التأمين، أي التحكم في 

 الخسارة املمكن تحققها والتقليل من نتائج عدم التأكد.

كما أن التأمين يؤدي إلى تخفيض درجة عدم التأكد والقلق الناتجين عن عدم 

حداث، حيث أن شركات التأمين يكون لديها القدرة القدرة على توقع الخسارة املستقبلية لأل 

على التنبؤ وتوقع الخسارة بصورة أكثر دقة نتيجة استخدامها وتجميعها ألخطار متجانسة 

والتي يمكن للمؤسسات أن تتأثر بتحققها من خالل تطبيق واستخدام بعض اآلليات 

إلى زيادة دقة توقع واألساليب اإلحصائية والرياضية، وتخفيض درجة عدم التأكد يؤدي 

الخسارة وتوزيعها على املؤمن لهم)املؤسسات( في شكل أقساط التي يدفعها طالبوا التأمين أو 

املؤمن لهم، ومن هنا يمكن إجمال فوائد التأمين التي تساعد على تطوير املؤسسات من جهة 

 :(12)وتطوير االقتصاد من جهة أخرى ذلك خالل الجوانب التالية

م الفوائد املساعدة على زيادة ودعم نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التأمين من أه (1

وقدرتها التنافسية، ويتجلى ذلك من خالل تغطيتها ملعظم املخاطر التي تتعرض لها، والتي من 

 شأنها التحفيز على االستثمار والعمل في هذا املجال.

دي إلى زيادة مخزون املجتمع صناعة التأمين مصدر مهم لتجميع األموال واستثمارها مما يؤ  (2

 من السلع الرأسمالية وتحفيز نمو وتنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتنميتها.

التأمين يسهل إعادة بناء املؤسسات عند تعرضها لألخطار) حرائق غيرها( وتعتبر هذه امليزة  (3

سة بتوجيه من أهم املميزات سواء قبل أو بعد تحقق الخطر أو الخسارة مما يسمح للمؤس

طاقاتها نحو النمو، كما أنه يساعد على عودة العملية اإلنتاجية ملستواها في وقت قياس ي مما  

يحفز على التوسعات واالبتكارات واستخدام وسائل إنتاجية أحدث من التالفة نتيجة 

 الحادث، باإلضافة إلى االستقرار النفس ي واالجتماعي للعاملين نتيجة توفير تأمين خاص بهم.
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التأمين يمنح املؤسسة فرصا استثمارية قيمة وآمنة ضمن بيئة استثمارية مثالية ومستقرة،  (4

 والتي هي من نتائج الدعم الذي تقدمه شركات التأمين بمختلف خدماتها التأمينية.

التأمين يمكن أن يساهم في األداء اإلجمالي للمؤسسة بخفض التباينات في الدخل الناتج عن  (5

ة باملخاطر البحتة إلى أقل مستوى ممكن) التأمين من مخاطر نقص الدخل الخسائر املرتبط

الناتج عن توقف العمل بسبب تحقق خطر مؤمن عليه( وهو ما يساهم في استمرارية النمو 

فعندما يكون النمو أحد أهداف التأمين الهامة واالستراتيجية في حال حدوث خسارة من 

 املمكن أن تهدده.

ثمرين على استثماراتهم من املخاطر التي تتعرض لها املؤسسات وبالتالي توفير ضمانات للمست (6

تنخفض تكلفة التمويل، ويزداد حجم االستثمارات نتيجة عدم الحاجة إلى التأمين الذاتي 

الذي يقوم به بعض املستثمرين ملواجهة الظروف الطارئة واألخطار املختلفة بدون خبرة 

ر لديها الكوادر املؤهلة إلدارة املخاطر املختلفة كافية، كشركات التأمين التي يتوف

 للمؤسسات مقابل أخطار محددة.

 الخاتمة

كلما اتسعت مجاالت النشاط االقتصادي كلما زادت أهمية التأمين على املخاطر، 

ليدخل هذا األخير في إدارة وتسيير العمل التجاري والصناعي في ظل املنافسة واقتصاد 

تلعبه شركات التأمين في إدارة املخاطر يشكل محور العملية  السوق، فإن الدور الذي

االقتصادية في إيجاد السبل الكفيلة للتقليل من حدة مختلف املشكالت التي تعاني منها 

 الشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل التحوالت االقتصادية الدولية الراهنة.

املتزايد عن تأمين املخاطر التجارية إن هذا الطرح ال يمكن تحقيقه في ظل العزوف 

وكذا الصناعية إال من خالل عملية تأمينية سليمة وفعالة، والتأمين التكافلي يمكنه تحقيق 

هذا الهدف ألجل استمرار نشاط الشركات واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقدرتها على 

 التنافس الحقيقي.

صت إليها املداخلة
ُ
 أهم التوصيات التي خل

 إصدار نصوص قانونية تنظم التأمين التكافلي من الجانب التقني. ضرورة (1

 االهتمام بتطوير منتجات التكافل بما يحقق مزايا تنافسية لشركات التأمين التكافلي. (2
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املجال أمام شركات التأمين التجاري التقليدية ملمارسة منتجات التأمين التكافلي لخلق  فتح (3

 املنافسة بينها وبين شركات التأمين التكافلي املتخصصة.
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(1/11.) 

 الجزائري.من القانون املدني  619املادة ( 2)
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 تأمين منقوالت املؤسسة من خطر الحريق

  حمدوني عليالدكتور:                                                

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                              

 اإلخوة منتوري قسنطينةجامعة                                            
      3allihamdouni@Gmail.com 

 

 امللخص:

غالبا ما تتعرض املؤسسة الى خطر الحريق، وهذا ما يؤدي الى تضرر ممتلكاتها املنقولة، 

ومقابل هذا الضرر يجوز لصاحب املؤسسة التأمين عليها من خطر الحريق ضمن وثيقة 

الحريق، وتدخل ضمن هذه الوثيقة جميع املنقوالت سواء كانت منقوالت شخصية أو مهنية 

. ومن خالل هذه الورقة البحثية نحاول دراسة كيفية ضمان أو حتى السلع والتحزيمات

املنقوالت الشخصية واملهنية في املطلب األول، وكيفية ضمان السلع والتحزيمات في املطلب 

 الثاني.

 .التأمين، املنقوالت، خطر الحريق، املؤسسة الكلمات املفتاحية:

Résumé : 
La Société est souvent exposée au risque d’incendie, qui entraîne à 

endommagé ses biens meubles.En échange ce dommage, le propriétaire 

de l’institution peut s’assurer contre le risque d’incendie dans la police 

d’incendie. Dans cette police sont inclustous les biens meubles, qu’ils 

soient personnels ou professionnels, ou même les marchandises et les 

emballages. Et à travers le papier de recherche, Nous essayons d'étudier 

comment assurer les biens meubles personnels et professionnels dans la 

première partie et d’assurer les marchandises et les emballages dans la 

deuxième. 

   Mots-clés: assurance, biens meubles, risque incendie, institution. 
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 مقدمة: 

إن خطر الحريق هو من أهم األخطار التي يتعرض لها اإلنسان في حياته العملية 

واليومية، يصيب ممتلكاته ويؤدي بهالكها كليا أو جزئيا. وهذا الحريق في األصل هو نار 

متوهجة، وأن هذه النار هي العنصر األول والعامل األساس ي لحدوث الحريق، تكون نتيجة 

مع توفر طاقة حرارية كافية  (combustible)القابلة لالحتراق  تفاعل األكسجين مع املواد

لالشتعال، وهذا األخير البد أن يكون ظاهر وحقيقي ال يترتب عن إرادة املؤمن له، وال يكون 

نتيجة أشياء معدة أصال لالشتعال، وإنما يكون نتيجة قوة قاهرة أو حدث مفاجأ، أو بفعل 

أحد تابعه. وليست كل النيران هي داخلة في الضمان الخطأ الغير العمدي للمؤمن له أو 

والتغطية التأمينية، ذلك أنه تستبعد النار التي تكون في حيز معين ويمكن السيطرة عليها. 

وإنما تغطى فقط النيران التي تخرج عن املكان املخصص لها وال يمكن التحكم فيها، كما أن 

قي إلى درجة الحريق، كاألضرار الناتجة عن هناك أضرار تستثنى من التغطية لكونها ال ترت

تأثير الحرارة أو املتصلة بصفة مباشرة بالنار أو بإحدى املواد املتأججة إال بوجود اتفاق 

 مخالف.

وتنجر عن خطر الحريق بهذا املفهوم أضرار مادية، وهي تلك األضرار التي تصيب الش يء 

ة، وتخرج من نطاقها األضرار الجسمانية في هيكله وكيانه، حيث يمكن تقييمها ماليا وبسهول

وبالتالي فهذه األضرار تلحق بصفة مباشرة املباني واملنقوالت، وتغطية  واألضرار الغير املادية،

 هذه األشياء يدخل في مجال الضمان األساس ي لوثيقة الحريق.

ومنه، فاملنقوالت املشمولة بالضمان يمكن أن تتعلق بمنقول واحد وأحيانا بعدة 

نقوالت مختلفة، سواء كانت منقوالت شخصية أو سلع أو عتاد. وعليه فان تامين املنقوالت م

 يشمل املنقوالت الشخصية والعتاد والسلع )البضائع( والتحزيمات.

كيف يتم تأمين املنقوالت الخاصة وانطالقا من هذا املفهوم يكون تساؤلنا كالتالي: 

 باملؤسسة من خطر الحريق؟

 اإلشكالية نقسم بحثنا الى مطلبين:ومن خالل هذه 

 ضمان املنقوالت الشخصية واملهنية )العتاد( املطلب األول:

 ضمان البضائع والتحزيمات )مواد التلفيف(املطلب الثاني: 
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 املطلب األول 

 ضمان املنقوالت الشخصية واملهنية )العتاد(

)الفرع األول(، ثم ومن خالل هذا املطلب نعالج أوال املنقوالت الشخصية للمؤمن له 

 نتطرق الى املنقوالت املهنية التي يطلق عليها أيضا بالعتاد )الفرع الثاني(.

 les mobiliers personnelles الفرع األول: املنقوالت الشخصية

مع تحديد كيفية  أوال سندرس في هذا الفرع نطاق التأمين على املنقوالت الشخصية

 .ثانيا التعويض

 على املنقوالت الشخصية أوال: نطاق التأمين

اململوكة للمؤمن له واملتعلقة بالسكن العادي،  ويشمل هذا الضمان كل األثاث واألشياء

. كما تدخل في نطاق (les besoins de la professions)والتي ال تستخدم في األغراض املهنية

ي املباني املؤمن هذا الضمان أيضا الحيوانات األليفة، وحتى تلك األشياء التي توجد مؤقتا ف

عليها وال تستعمل ألغراض مهنية. إضافة إلى ذلك، تدخل في التغطية كل املنقوالت التي تكون 

كما تدخل في إطار 1مملوكة ملوظفي املؤمن له وعماله، أو كل شخص آخر ُيقيم معه.

املطبخ  املنقوالت الشخصية املؤمن عليها املالبس واملواد الغذائية واألواني املنزلية وأدوات

 2...الخ.

، أجهزة الراديو الكهرو منزليةأما بالنسبة لألجهزة الكهربائية بصفة عامة كاألجهزة 

والتلفاز، ومختلف الروبوتات، األدوات الكهربائية الصغيرة، فإنها تضمن فقط في حالة 

نفسها الحريق الذي يمتد إليها من أشياء مجاورة، أما الحريق الذي يتولد من هذه األجهزة 

فهو ليس مضمون، غير أن هذا التقييد يجوز إلغاؤه عن طريق تمديد الضمان إلى تغطية 

 األضرار الكهربائية.

إضافة إلى ذلك، تدخل أيضا في إطار ضمان املنقوالت الشخصية األشياء الثمينة 

 ، اللوحات(perles fines)، املجوهرات واألحجار الكريمة والآللئ الجميلة(bijoux)كالحلي

الثمينة، التماثيل، األشياء النادرة والنفيسة واآلثار الفنية. والتعويض على هذه األشياء في 

من مبلغ التأمين بالنسبة لجميع  %30حالة تعرضها للحادث ال يمكن أن يتجاوز 

 la valeur)وهذه األشياء تكون مضمونة بالقيمة املتفق عليها )القيمة املعتمدة( 3املنقوالت.



 حمدوني عليالدكتور:  تأمين منقوالت املؤسسة من خطر الحريق                     
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  247

agrée)ني بناء على القيمة التي تم تقديرها من قبل خبير معتمد من طرف شركة التأمين ، يع

 4أثناء االكتتاب، ودفعت من قبل املؤمن له.

وزيادة على ذلك، يمتد ضمان املنقوالت الشخصية مقابل بند أو اتفاق خاص إلى 

أجرون أو والتحسينات وكل تكاليفها التي ُيدخلها املست (les aménagements)  التهيئات

الشاغلون على العقارات )كل ما يتعلق بأشغال الصباغة واألوراق امللونة والتزيين(، وأيضا 

أجهزة التدفئة والكهرباء التي وضعها املستأجرون أو الشاغلون، أما التهيئات املتعلقة باملالك 

 5فهي مغطاة في إطار ضمان املباني.

أنواعها  النقدية بكلوالقيم  (les fonds) ضف الى ذلك، تستثنى من حيث املبدأ األموال

، املخطوطات، األوراق املصرفية واملالية (philatéliques) )مثل العمالت النقدية(، الطوابع

والنقدية، ولكن هذه االستثناءات يمكن شراء تغطيتها خاصة القطع النقدية والقيم املالية 

ركبات ذات محرك ومقطوراتها كما تستثنى أيضا امل6واألوراق التي تمثل قيم نقدية،

 الخاضعة إللزامية التأمين.

 ثانيا: التعويض

 قيمتها املستبدلةكقاعدة عامة فالتعويض على املنقوالت الشخصية يقدر على أساس 

(valeur de remplacement)،غير أنه يجوز التأمين على  أثناء الحادث مع خصم قيمة الِقدم

هذه املنقوالت بقيمتها الجديدة مع احتساب قيمة الِقدم. ومنه ال تدخل في إطار هذا 

 7الضمان ما يلي:

  .تكاليف النقل والترحيل 

 .)تكاليف الهدم ورفع الركام )األنقاض 

 8أما فيما يخص األجهزة الكهربائية فالتعويض يكون بطريقتين مختلفتين:

: التعويض يعادل قيمة االستبدال الجديدة للجهاز لهالك الكلي لهذه األجهزةفي حالة ا-1

 ، مع إنقاص قيمة الِقدم املحسوبة جزافيا(matériel équivalent)املماثل

(forfaitairement) خالل سنة منذ تاريخ خروج الجهاز املدمر من املصنع أو من تاريخ تركيب

 )الرجوع الكلي للجهاز مع إنقاص نسبة القدم(.  9ذهتم إنقا خصمااألنابيب والقنوات، زائد 

ضف إلى ذلك، فمبلغ األضرار الذي يتم تقييمه ُيضاف إليه مصاريف النقل والتركيب في 

 من مقدار الضرر، إال في حالة اتفاق مخالف. %15حدود مبلغ ال يزيد عن 
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 prix de la) يقدر التعويض على أساس ثمن التصليح في حالة الهالك الجزئي للجهاز: -2

réparation) قطع الغيار واليد العاملة( منقوص منه قيمة الِقدم وما تم إنقاذه، ومع ذلك(

 10فالتعويض الفعلي ال يمكن أن يتجاوز ذلك الناتج عن الهالك الكلي للجهاز.

حالة هالك هذه األجهزة الكهربائية بسبب الحريق أو االنفجار املتولدين من أشياء  وفي

مجاورة، فالتعويض يحسب وفق القاعدة العامة )قيمة االستبدال منقوص منها قيمة الِقدم 

 أو على أساس القيمة الجديدة(.

ألشياء أما فيما يخص املجوهرات واألحجار الكريمة، واللوحات الثمينة والتماثيل وا

النادرة والنفيسة، فالتعويض املستحق لهذه األشياء في حالة تعرضها للحادث، يكون على 

أساس القيمة املتفق عليها )القيمة املعتمدة( التي يمكن تقديرها بعد الخبرة عند اكتتاب 

من املبلغ املؤمن عليه  %30العقد، وال يمكن أن يتجاوز التعويض في هذه الحالة نسبة 

 11لجميع املنقوالت. بالنسبة

  le matérielالفرع الثاني: العتاد )املنقوالت املهنية(

واآلالت واملاكينات اململوكة  (outillages)ُيعّرف العتاد بأنه كل األشياء املنقولة واألدوات

ومنه ندرس في هذا الفرع نطاق التأمين على 12للمؤمن له، واملستعملة لالحتياجات املهنية.

، ثم كيفية التعويض على هذه املنقوالت أوال تثناءات املترتبة عن هذا الضمانالعتاد واالس

 .ثانيا املهنية عند تضررها

 أوال: نطاق التأمين على العتاد

إن التأمين على العتاد يشمل جميع املعدات الصناعية والتجارية، وجميع التجهيزات 

 13ناء أو تحفظ.املؤمن عليها دون حاجة إلى تحديد أو جرد، ودون أي استث

 14وعليه تدخل في إطار ضمان العتاد ما يلي:

  .املنقوالت املهنية التي تخص األشياء واللوازم الخاصة باملكتب وأيضا أجهزة التخزين 

 .األدوات أو اآلالت التي تستعمل يدويا أو عن طريق املاكينات 

 تغطيتها تحت ضمان "كسر املاكينات". املاكينات واألجهزة التي على األرجح يتم 

 كل التجهيزات(équipements)  واملعدات ذات االستعمال املنهي: األجهزة املعلوماتية )اإلعالم

اآللي( وااللكترونية، أو أجهزة املعالجة، واالتصاالت، والتجارب، واألمن، وأيضا املحوالت 

 .(courant force) واملنشآت الكهربائية الخاصة بتوليد التيار القوي 
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 كل ما يتعلق بحامالت املعلومات الخاصة باإلعالم اآللي كاألقراص (disques) واألشرطة

 والخراطيش واألشرطة املغناطيسية واألقراص املضغوطة (disquettes)واألقراص املرنة

(CD-Rom). 

  كل حامالت املعلومات )وسائط التخزين( غير املتعلقة باإلعالم اآللي كالنماذج

 واألرشيفات وامللفات اليدوية ...الخ.  (dessins) والرسومات (moules)قوالبوال

  ،الخ إذا تم تنفيذها على حساب السجاد.مرافق املقر املنهي مثل ورق الجدران املرسوم..

 15املؤمن له املستأجر.

 16وال تدخل في إطار ضمان العتاد ما يلي:

 املركبات واملعدات ذات محرك ولواحقها الخاضعة(soumis)  .لإللزامية التأمين 

  األضرار التي تلحق الضواغط، املحركات، التوربينات، وأجهزة أو أنظمة النفخ، الناجمة عن

 انفجار هذه األجهزة نفسها.

  املكنات الكهربائية، املحوالت، األجهزة الكهربائية أو االلكترونية، القنوات الكهربائية

أتي من هذه األجهزة نفسها، ولكن يجوز التأمين على هذه ولواحقها، إذا الحريق أو االنفجار ي

 .(prime additionnel)األجهزة في إطار "تأمين األضرار الكهربائية" مقابل قسط زائد

 التشوهات(les déformations) دون كسر التي تلحق الحاويات أو الخزانات نتيجة االنفجار

 بداخلها. الذي ينشأ

 األجزاء الهشة(les parties fragiles)  ،كالعوازل، مقاومات التسخين، املصابيح بكل أنواعها

 واألنابيب االلكترونية. 

 .القنوات الكهربائية املدفونة 

  كيلو فولت أمبير.  1000مولدات الكهرباء واملحوالت ألكثر من 

  كيلو وات. 1000املحركات ألكثر من 

 ثانيا: التعويض

املستبدلة أثناء وقوع الحادث، بمعدات مطابقة التعويض عن العتاد يقدر وفقا لقيمته 

، وهذه القيمة تشمل (un matériel d’état et de rendement identiques)للحالة واإلنتاج

 17أيضا تكاليف النقل والتركيب.
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ويمكن أيضا التأمين على العتاد بقيمته الجديدة باستثناء األجهزة الكهربائية أو 

ن مصاريف االنتقال أو الترحيل وإعادة التوطين، ومصاريف كما يمكن ضما18االلكترونية.

الهدم واألنقاض بشرط أن تكون في بند منفصل تحت ضمان املصاريف والخسائر )األضرار 

 الالمادية(.

 أما بما يتعلق باألجهزة الكهربائية ذات االستعمال املنهي فتعوض بطريقتين: 

ة االستبدال الجديدة للجهاز املماثل مع : فالتعويض يعادل قيمفي حالة الهالك الكلي-1

إنقاص قيمة ما تم إنقاذه، وقيمة الِقدم السنوي املحددة جزافيا منذ تاريخ خروج الجهاز 

زيادة مصاريف النقل والتركيب في  املدمر من املصنع أو من تاريخ وضع خطوط األنابيب، مع

 19من مقدار الضرر. %15حدود مبلغ ال يزيد عن 

: يقدر التعويض على أساس ثمن التصليح )قطع الغيار واليد لهالك الجزئيفي حالة ا-2

العاملة( منقوص منه قيمة الِقدم وما تم إنقاذه. ومنه فالتعويض املستحق ال يمكن أن 

 يتجاوز مبلغ الضرر الناتج عن الهالك الكلي للجهاز. 

ار املتولدين من أشياء أما في حالة هالك هذه األجهزة الكهربائية بسبب الحريق أو االنفج

مجاورة، فالتعويض يحسب وفق القاعدة العامة )قيمة االستبدال منقوص منها قيمة الِقدم 

املقدرة من طرف الخبير بدون إعفاء وبدون استثناء األجزاء الهشة، أو على أساس التسوية 

 20بالقيمة الجديدة عند االقتضاء(.

األرشيفات، الكليشيهات، امللفات، األشرطة بكل أما فيما يخص النماذج والرسومات، 

أنواعها، األقراص بكل أنواعها والذاكرات فيقدر تعويضها على أساس قيمة إعادة تأسيس 

 21)إنشاء( هذه األشياء.

 الثاني املطلب

 ضمان البضائع والتحزيمات )مواد التلفيف(

السلع والبضائع الخاصة باملؤمن له أو  الفرع األول ومن خالل هذا املطلب نعالج في 

نتطرق الى التحزيمات ومواد التلفيف التي توضع فيها هذه  الفرع الثانياملودعة لديه، وفي 

 البضائع.
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 الفرع األول: السلع )البضائع(

من  من الناحية القانونية يمكن تعريف البضائع بأنها كل منقول موضوعه التجارة. وهي

عّرف البضائع بأنها  ناحية املحاسبة " كل األشياء املشترية بغرض البيع ". أما بلغة
ُ
التأمين ت

 (emballages)كل األشياء املخصصة للتحويل أو البيع، وأيضا كل املؤون والتحزيمات"

 22".املتعلقة بمهنة املؤمن له

معرفة البضائع التي ومنه نعالج موضوع البضائع من خالل دراستنا لنطاق التأمين، و 

 تدخل في الضمان مع تحديد كيفية التعويض، وأخيرا ندرس حالة خاصة عند تغير املخزون.

ن مصطلح السلع )البضائع( في لغة التأمين يشمل إذن أ أوال: نطاق التأمين على البضائع:

 وعليه فالتأمين على السلع يشمل:23كل ما هو غير املباني أو املنقوالت أو العتاد.

  البضائع نفسها التي يتم شراؤها من قبل املؤسسة بغرض بيعها على حالتها، أي التي ال

 تخضع للتحول.

  جميع األشياء املخصصة للتحول كاملواد األولية بكل أنواعها، املنتجات التي تكون تحت

 التصنيع، املنتجات النصف املصنعة أو التامة الصنع أو املنتجات املخزنة.

 كل املؤونات (les approvisionnements) الضرورية والتحزيمات )مواد التلفيف( املرتبطة

 بالنشاط املنهي للمؤمن له، وكل تجهيزات الورشات واملخازن واملكاتب.

  ،كل املواد املستهلكة كالوقود والزيوت والشحوم، غاز البوتان، خشب التدفئة، البذور

 ..الخ..األسمدة، منتجات الصيانة 

وهي كل املواد أو البضائع املختلفة التي تكون في  ،الضمان الخردواتومنه تستبعد من 

 24حالة النفايات الغير القابلة لالستعمال وتكون عديمة القيمة.

 ثانيا: البضائع املضمونة

 وتدخل في إطار هذا الضمان ما يلي:

 البضائع الخاصة-1

ماكن املحددة في عقد وهي تتعلق بكل البضائع اململوكة للمؤمن له، والتي توجد في األ 

التأمين كالبنايات والساحات أو تكون عند الغير، كما تشمل البضائع أيضا املركبات اململوكة 

 25 للمؤمن له بغرض بيعها.
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 البضائع املوكلة للمؤمن له )املودعة إليه(-2

 وهذه البضائع إما تكون مملوكة للغير أو تكون مملوكة للدولة.

 هذه البضائع تكون تحت مسؤولية املؤمن له باعتباره الوديع، حيث يجوز : 26اململوكة للغير

ضمانها لحساب املودع عن طريق صيغة التأمين لحساب ذي املصلحة. وعموما يجب إدراج 

في الشروط الخاصة مبلغ خاص ومميز بالنسبة لهذه البضائع، ومن خالل هذا العرض 

عدة النسبية لرأس املال. وهذا يضع مسؤولية يستفيد هذا املبلغ الخاص من اإلعفاء من القا

املؤمن له بعيدة عن هذه القاعدة على األقل لجزء من املمتلكات، ألنه إذا كان املبلغ غير كافي 

فإن رصيد التعويض املستحق للمودع سُيؤخذ من األشياء اململوكة للمؤمن له، وفي هذه 

ود بند وارد في الشروط الخاصة بين الحالة فان القاعدة النسبية هي مطبقة. وفي حالة وج

الطرفين يتعلق بالتنازل)هجر( عن رجوع املودع نحو الوديع، فهذا األخير يمكنه االستغناء 

 عن التأمين لحساب املودع.  

 اململوكة للدولة (appartenant à l’état27: عندما الدولة تودع بضائع لدى مؤسسة فهي

والتأمين على هذه السلع يجب إذن أن يكون تفرض شروط كحد أدنى)دنيا( للضمان. 

موضوع بند خاص، ينص على أن هذا التأمين لحساب الدولة. وفي حالة التلف الناتج عن 

الحريق تفرض الدولة تسديد كامل لقيمة املمتلكات املودعة قبل تحويلها، وهذه القيمة في 

 األصل تكون ثابتة ومحددة بواسطة اإلدارة التابعة للدولة.

 28لبضائع املودعة لدى الغيرا-3

وهذه البضائع أيا كان سبب إيداعها لدى الغير )للبيع، التصليح، للعبور...( يجوز للمالك 

تغطيتها، وذلك للحفاظ عليها من التلف بسبب الحريق، بشرط أن ُيبلغ املؤمن بأماكن 

الوديع مع قبول  وجودها. كما يجب على املالك إعالم املؤمن بتنازله املحتمل عن الرجوع على

القسط الزائد. ويجب أيضا إدراج بند خاص في عقد الوديعة يقض ي بإلزام الوديع اكتتاب 

 تأمين ملصلحة املودع، ليتمكن هذا األخير من دمج هذا التمديد في وثيقة التأمين الخاصة به.

  29البضائع املباعة مع شرط االحتفاظ بملكيتها-4

ي عقد البيع يسمح بتأجيل نقل امللكية حتى يتم سداد إن بند االحتفاظ بحق امللكية ف

الثمن بالكامل. ومنه، فالبائع بموجب هذا البند ال يزال مالك لهذه السلع، حيث يمكنه 

استردادها من املشتري ما دام أن هذا األخير لم يدفع ثمنها عند االستحقاق. وعليه، فالقانون 
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ملطالبة باملمتلكات املباعة في حالة توقف املشتري ا األجر إمكانيةُيوفر للبائع الغير مدفوع 

 عن الدفع.

وبالتالي، ففي حالة حدوث الحريق، يحق للبائع مباشرة التعويض املقابل للسلع املباعة 

، فقد يكون هناك تأمينين لضمان املشتري. ومنهواملتضررة والغير مدفوعة الثمن من طرف 

 30احتفاظ بحق امللكية: األضرار التي تمس البضائع املباعة ببنود

 تأمين البائعl’assurance du vendeur)  :) ففي هذه الحالة يغطي هذا التأمين األضرار

املادية بمبلغ يعادل على األقل القيمة الكلية للبضائع املحسوبة على أساس سعر بيعها، مع 

الغير املادية تطبيق القاعدة النسبية في حالة التأمين الناقص، كما يمكن ضمان األضرار 

 كالخسائر واملصاريف، وضمان أيضا املسؤولية املدنية للبائع.

  تأمين املشتريl’assurance de l’acheteur)  :) يمكن للمشتري ضمان البضائع التي هي

تحت بند االحتفاظ بامللكية لحساب البائع، ذلك أن هذا الضمان يمكن منحه في شكل 

لبائع، وهو يعادل على األقل القيمة الكلية للبضائع التأمين لحساب ذي املصلحة لفائدة ا

-sous) املحسوبة بسعر شرائها، مع تطبيق القاعدة النسبية في حالة التأمين البخس

assurance). 

 البضائع على طول الطريق  -5

في الحقيقة أن اتفاقية األخطار الصناعية ال توفر إمكانية التأمين على البضائع في حالة 

ألن ضمان " البضائع املنقولة " هو في الواقع الذي يتم إصداره لتغطية هذه االنتقال، 

البضائع. ومع ذلك ال مانع من تقديم بند خاص لضمان البضائع املنقولة على طول الطريق 

 31ضمن وثيقة الحريق.

 marchandises en flottantالبضائع العائمة-6

بدون أن يحدد مبلغ تأمين لكل مكان  وهي تلك البضائع املودعة في عدة أماكن للتخزين

على حدة، لذلك يستحيل التأمين عليها بواسطة وثيقة التأمين الشاملة. لذا يجوز تغطيتها 

عن طريق اللجوء إلى إدراج بند خاص في الوثيقة يسمى "العائم"، يسمح بضمان قيمة هذه 

ان للمؤمن لكل البضائع بغض النظر عن موقعها، كما يسمح للمؤمن له بعدم تقديم بي

 حركة مخزون، مع العلم أن هذا البيان غير خاضع للقاعدة النسبية. 
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 les marchandises périssablesالبضائع السريعة التلف-7

عّرف
ُ
هذه البضائع بأنها " تلك البضائع املخزنة والتي صيانتها تتطلب الحفاظ على  وت

، الهواء درجة الرطوبةظروف مختلفة عن تلك املوجودة في الهواء املحيط بها )الحرارة، 

 32النظيف...(، وتستثنى األضرار الناجمة عن وقف أو ضعف منشآت الصيانة.

 طبيعة السلع:يقدر التعويض هنا حسب ثالثا: التعويض: 

 coût)وهذه تقدر على أساس سعر الشراء املواد األولية، التحزيمات، املؤونات:-1

d’achat).33الذي تم تقييمه على أساس آخر سعر سابق للحادث، زائد تكاليف النقل 

تقدر على أساس سعر  املواد التامة أو النصف تامة أو التي تكون أثناء التصنيع:-2

تكلفة اإلنتاج املقابلة لسعر شراء املواد واملنتجات  يعني34 ،(prix de revient) التكلفة

املستعملة، زائد تكاليف التصنيع املعرضة سابقا وحصة نسبية من التكاليف العامة 

 الضرورية للتصنيع، باستثناء تلك املتعلقة بالتوزيع.

طرف اإلدارة  تعوض على أساس قيمة البضائع املعينة من البضائع اململوكة للدولة:-3

 35املختصة قبل تحويلها.

تقدر على أساس سعر البيع  البضائع املصنوعة املباعة للمزرعة واملجهزة للتسليم:-4

املتفق عليه، منقوص منه تكاليف التسليم املحفوظة، وهذا التعويض األساس ي يمنح فقط 

 للبضائع الغير املؤمن عليها من قبل املشتري.

ص البضائع، يجوز التنازل عن تطبيق القاعدة النسبية عندما يخ ذلك فيماوزيادة على 

من املبالغ املؤمن عليها، شريطة أن عدم الكفاية يأتي من  %10عدم الكفاية لم يتجاوز 

 ارتفاع األسعار التي تحدث في الشهر السابق للحادث.

 :مثال

 دج. 870000...الخبير.القيمة املقدرة من طرف    

 دج.800000التأمين ...........................   

 دج.70000.............الكفاية.عدم    

إذن ال قاعدة نسبية، وإذا كان عدم الكفاية يفوق  %10عدم الكفاية هنا هي أقل من 

 36فالقاعدة النسبية تطبق بالكامل. 10%
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 رابعا: حالة خاصة عند تغير املخزون )املبلغ املتغير(

بعض الحاالت تتسم السلع بعدم استقرار قيمتها، أي تكون ذو قيمة متغيرة على مدار  في

السنة تارة في تصاعد وتارة أخرى في انخفاض، ويحصل هذا أحيانا بشكل مفاجئ، وهذا 

 37التغير في القيمة هو مسألة طبيعية متصلة مباشرة بنشاط املؤسسة.

ن غير كافي في بعض األحيان، وبالتالي فهذا والتأمين بمبلغ ثابت في هذه الحالة قد يكو 

 الضمان هو تحت تأثير القاعدة النسبية الناتجة عن عدم االستقرار. 

ولكي يحمي املؤمن له ماله من تأثير هذه القاعدة، فهو ملزم بأن ُيؤمن على مبلغ يعادل 

تم لو  العقد حتىمقدار الحد األقص ى للمخزون، يمكن أن يوجد في أي لحظة من مدة 

التوصل إلى هذا الحد األقص ى خالل بضعة أيام فقط، والقسط في هذه الحالة يحسب على 

 38أساس الضمان السنوي املوافق لهذا الحد األعلى.

 أشكال التأمين عند تغير املخزون-1

 والتـأمين بهذه الصيغة ينقسم إلى ثالثة أشكال هي:

 l’assurance révisableالتأمين القابل للمراجعة-1-1

أثناء إبرام العقد يختار املؤمن له مبلغ أعلى )سقف( يجب أال يتجاوز دائما تغيرات قيمة 

املخزون، هذا املبلغ يمثل القيمة األقص ى املؤمن عليها التي يلتزم بها املؤمن واملحددة في 

الشروط الخاصة. وعلى أساس هذه القيمة يتم احتساب القسط االحتياطي)قسط مؤقت 

، وهذا القسط يدفع كامال ومقدما في بداية %10زائد (la prime provisionnelle) ومسبق(

 39كل سنة تأمينية.

من كل شهر، يلتزم املؤمن له بالتصريح للمؤمن  وخالل العام كله، وفي التاريخ املتفق عليه

بالقيمة الحقيقية للمخزون، وفي حالة النسيان تعتبر القيمة املؤمن عليها في الشهر السابق 

 القيمة األعلى)قيمة السقف(.هي 

وخالل نهاية كل سنة تأمينية، يحتسب القسط الفعلي أو النهائي عن طريق تطبيق معدل 

املحصل عليه بعد جمع القيم الشهرية  ،(le capital moyen)القسط على متوسط رأس املال

لقسط على هذا القسط، مع العلم أن ا %10مع إضافة  12املصرح بها وقسمة املجموع على 

من القسط %50الفعلي الذي يستحقه املؤمن ال يمكن في أي حال من األحوال أن يتجاوز 

 40املسبق املدفوع في بداية كل سنة.
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ومنه يخول الضمان في حدود املبلغ األقص ى)السقف( مع تطبيق القاعدة النسبية لرأس 

 قف.املال في حالة القيمة اإلجمالية للموجودات أثناء الحادث تجاوزت الس

 l’assurance en compte-courantالتأمين للحساب الجاري -1-2

إن هذا التأمين يخول بالنسبة للسلع التي هي تحت مراقبة الجمارك أو إدارة جباية 

..الخ(، أو التي تكون في املرافئ واملستودعات واملخازن والشاي.الضرائب )التبغ والسكر 

 41العمومية.

ديد قسط مسبق للضمان، ويحتفظ املؤمن له بسجل وفي إطار هذا التأمين يجب تح

 les) خاص مرقم وموقع من قبل وكيل املؤمن، يقيد فيه يوميا كمية املوجودات

existences) التي تقع في املخزون. ويتم تحديد هذه الكمية يوميا مع زيادة قيمة املداخيل

 اليومية دون تخفيض ما يمكن إخراجه في نفس اليوم.

من كل شهر، بإرسال البيانات التي  ذلك، يلتزم املؤمن في التاريخ املتفق عليهوزيادة على 

والتي يتم 42التي تم التوصل إليها في الشهر السابق، تمثل أكبر قيمة يومية للمخزونات

 تحديثها في اليوم األخير من هذا الشهر.

املال ومنه، فالقسط الفعلي املستحق يحدد بتطبيق معدل القسط على متوسط رأس 

 . 12املتحصل عليه عن طريق قسمة مجموع التصريحات على 

من القسط املسبق  %75وفي األخير يخول الضمان اعتمادا على مبلغ السقف في حدود 

 43مع تطبيق القاعدة النسبية في حالة عدم كفاية هذا السقف.

 l’assurance ajustable 44التأمين القابل للمالئمة)قابل للتعديل(-1-3

في إطار هذه الصيغة فان مبلغ الضمان يمكن تغييره تلقائيا في أي وقت وفقا لتغير قيمة 

املخزون املحسوبة كل شهر، ويتم ِاخطار املؤمن له بذلك بناء على إشعار من طرف املؤمن. 

من طرف املؤمن له بواسطة رسالة مضمونة  (les déclarations)كما يتم إرسال التصريحات

قت أراد املؤمن له ذلك، وهو حر أيضا في إرسال العدد من التصريحات التي الوصول في أي و 

 يراها كافيا لذلك.

ويخول الضمان اعتمادا على املبلغ املبين في آخر تصريح توصلت إليه شركة التـأمين، 

وتطبق القاعدة النسبية عندما 45واملسبق. من القسط املؤقت %50والتعويض ال يزيد عن 

تكون كمية املوجودات يوم الحادث أكبر من املبلغ األخير املصرح به وليس السقف املحدد في 
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الوثيقة، أو آخر ملحق لعقد التأمين، كما أنه في نهاية كل سنة يقوم املؤمن بحساب القسط 

 النهائي.

 ومن ميزات هذا التأمين:مميزاتتأمين تغير املخزون: -2

 46حديد سقف يوافق القيمة القصوى املرجح تحقيقها خالل مدة التأمين.ت 

  ،إن املؤمن له ملزم بالتصريح املستمر لقيمة املخزون في املواعيد املحددة مسبقا في العقد

وهذه التصريحات هي اختيارية في التأمين القابل للمالئمة، وإلزامية في التأمين القابل 

 الجاري.للمراجعة والتأمين للحساب 

  عند اكتتاب العقد يمنح قسط مسبق)احتياطي( يحسب على أساس املبلغ الذي يمثل

 47القيمة القصوى املرجح تحقيقها خالل مدة التأمين.

  القسط املستحق يتم تحديده في آخر سنة اعتمادا على تصريحات املؤمن له، وتتم الزيادة في

من القسط املدفوع  % 25ل يعادل ، حيث يجب أن يكون على األق%10هذا القسط بنسبة 

مسبقا)االحتياطي(، وفي التأمين القابل للمراجعة فان القسط املستحق يعادل على األقل 

 .من القسط املدفوع مسبقا 50%

 emballageالفرع الثاني: التحزيم )مواد التلفيف( 

البضائع هي كل التحزيمات املستعملة في النشاط املنهي للمؤمن له، وهي تعتبر جزء من 

من مثل هذه البضائع.
ّ
ؤ
ُ
ومنه فمصطلح "التحزيم" ينبغي أن يفهم 48الخاصة به لذا يجب أن ت

بمعناه الواسع، فيشمل كل األشياء التي تهدف إلى تغطية وحماية املنتجات مما يساعد في 

 نقلها وعرضها للبيع.

يضمن في املقام فالتحزيم إذن هو كل ما يسمح بنقل أو تخزين أو توزيع املنتوج، يحمي و 

 األول كل ما يحتويه، ويشمل على وجه الخصوص الصناديق بكل أنواعها، املنصات املربعة

(palettes-caisses) ،بكل أنواعها، والخزائن واألدراج، العلب بكل أنواعها )الكرتونية

الخشبية، البالستكية(، الحقائب، األكياس، الحافظات، الِجراب)وعاء من الجلد يحفظ 

 (، الِقرب)وعاء من جلد يجعل فيه املاء(، األنابيب، صفائح(étuis)الطعام(، األغمادفيه 

(jerricans) ،ِدالء لنقل السوائل بكل أنواعها(، األقفاص، البراميل، القارورات بكل أنواعها

 (jales)الِقصاع  ،، الِدالء، الِسالل )وعاء يصنع من القصب(، اآلنيةbouteillesالِقنان

)وعاء من فخار يطبخ فيه(، البراميل (pots) لتر( ، القدور  400و  250ت قدرة بين )حاويات ذا
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لتر، التحزيمات الكبيرة للنقل )الحاويات  3000والحاويات الصغيرة ذات قدرة تصل إلى 

 الكبيرة ذات قدرة قياس عشرات املتر مكعب، والخزانات(.

ماية امليكانيكية لألحمال )االوتاد وتعتبر أيضا من التحزيمات كل ِحزم التغليف، مواد الح

الداعمة، كابح الصدمات، مواد التنجيد والتبطين والحشو...(، وغيرها من ملحقات التحزيم 

املواد الالصقة، وسائل اإلغالق )األغطية، املقابس،  49،(sandows)مثل الساندو

 الكبسوالت(، اللفائف، البكرات.

اس سعر الشراء بما في ذلك تكاليف النقل، وزيادة على ذلك، تقدر التحزيمات على أس

وهذا التقدير يتم على أساس آخر سعر سابق للحادث، وذلك لتجنب ندرة محتملة للبضائع 

 50من النوع التي دمرت بسبب الحادث.

 الخاتمة

نخلص الى أنه قد تنجر عن خطر الحريق أضرار مادية تصيب ممتلكات املؤسسة بما 

، وهذه املنقوالت هي تلك األشياء من غير العقارات كاملنقوالت فيها املنقوالت الخاصة بها

 الشخصية واملهنية والبضائع ومواد التلفيف التي تمتلكها هذه املؤسسة. 

اململوكة للمؤمن له واملتعلقة  من جهة، فاملنقوالت الشخصية هي كل األثاث واألشياء

كاملالبس واملواد الغذائية واألواني  بالسكن العادي، والتي ال تستخدم في األغراض املهنية

املنزلية وأدوات املطبخ واملجوهرات والآللئ الجميلة...الخ، وتعوض هذه املنقوالت الشخصية 

أثناء الحادث مع خصم قيمة الِقدم، غير أنه يجوز التأمين على  املستبدلة على أساس قيمتها

أما العتاد فهو كل األشياء املنقولة  هذه املنقوالت بقيمتها الجديدة مع احتساب قيمة الِقدم.

واآلالت واملاكينات اململوكة للمؤمن له، واملستعملة لالحتياجات املهنية،  واألدوات

والتعويض عن هذه األشياء يقدر وفقا لقيمته املستبدلة أثناء وقوع الحادث، بمعدات 

كيب، ويمكن أيضا مطابقة للحالة واإلنتاج، وهذه القيمة تشمل أيضا تكاليف النقل والتر 

 التأمين على العتاد بقيمته الجديدة باستثناء األجهزة الكهربائية أو االلكترونية.

هي كل األشياء املخصصة للتحويل أو البيع، وكل املؤون  ومن جهة أخرى، فالبضائع

املتعلقة بمهنة املؤمن له، بمعنى أنها تشمل كل ما هو غير املباني أو املنقوالت أو العتاد. 

وتعوض هذه البضائع حسب طبيعة كل بضاعة، فاملواد األولية واملؤونات تقدر على أساس 

عر سابق للحادث، أما املواد التامة أو تم تقييمه على أساس آخر س الشراء الذيسعر 
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النصف التامة فتقدر على أساس سعر التكلفة. أما التحزيمات )مواد التلفيف( فهيكل ما 

يسمح بنقل أو تخزين أو توزيع املنتوج، تهدف إلى تغطية وحماية املنتجات مما يساعد في 

بما في ذلك تكاليف  نقلها وعرضها للبيع، وتقدر هذه التحزيمات على أساس سعر الشراء

 النقل، وهذا التقدير يتم على أساس آخر سعر سابق للحادث.

 وعليه، فإننا ننادي ب:

 .ادراج ضمان املنقوالت ضمن التأمين االلزامي الخاص باملؤسسة 
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Résumé. 

Le commerce extérieur est un élément essentiel dans le 

développement d’une économie, mais toute opération 

commerciale est confrontée à de nombreux risques qui diffèrent 

selon leur nature. Pour faire face à ces risques, le recours à 

l’assurance est primordiale afin d’assurer la sécurité des 

entreprises et d’indemniser les dommages survenus. 

L’objet de notre travail est de faire ressortir l’importance 

que joue l’assurance dans la gestion des risques commerciaux. En 

Algérie ce rôle est attribué à la CAGEX qui met à la disposition 

de ses assurés différents types de polices telle que l’assurance-

crédit afin de sécuriser et de rembourser les sinistres auxquels font 

face les entreprises. 

Mots clés : Commerce international ; Risques commerciaux ; 

Assurance-crédit ;Couverture 

 ملخص:

التجارة الخارجية عنصر أساس ي في تنمية االقتصاد، لكن أي عملية تجارية تواجه 

الى  فإن اللجوءالعديد من املخاطر التي تختلف وفًقا لطبيعتها. ملواجهة هذه املخاطر، 

التأمين ضروري لضمان سالمة املؤسسات والتعويض عن االضرار التي تلحق بها. الغرض من 

عملنا هو تسليط الضوء على أهمية التأمين في إدارة املخاطر التجارية. في الجزائر تم اسناد 

هذا الدور الى الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات التي تعرض على املؤسسات 

موعة من املنتجات التأمينية مثل عقد التأمين على القروض. هاته املنتجات املعنية مج

 املعروضة تمنح للمؤسسات فرصا لتغطية الخسائر التي قد تواجهها.

mailto:r-meriem@hotmail.fr
mailto:atmane.akhenak@cu-relizane.dz
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1. Introduction. 

Le commerce international occupe une place importante 

dans les débats de la politique économique. L’accélération qu’a 

connue le commerce extérieur conduit finalement à un 

accroissement des risques, pour les importateurs et les 

exportateurs. Afin de minimiser ces derniers et s’adapter à 

l’évolution des échanges, il est indispensable de faire appel à 

l’assurance et autres moyens de couverture tel que les banques, 

visant à assurer et sécuriser les opérations du commerce extérieur, 

et de proposer des techniques et des différentes garanties pour se 

prémunir contre ses risques. Ainsi, le système des assurances 

constitue une partie importante du système financier, et cela se 

concrétise dans les pays à économie de marché, par le rôle capital 

que jouent les compagnies d’assurances sur le marché financier. 

L’intensification de la concurrence et la banalisation des 

produits d’assurance qui en résulte font que l’assurance tend 

maintenant à prendre en charge tous les aspects de la vie 

quotidienne à travers la prise en charge des risques qui lui sont 

associés. 

L’Algérie n’échappe pas à la règle malgré un commerce 

extérieur prédominé par des exportations des hydrocarbures ; elle 

doit offrir aux entreprises des garanties pour leur activité afin 

d’assurer leur pérennité.  

A cet effet ; la CAGEX vient offrir une panoplie de produit 

visant à accompagne l’exportateur tout au long du processus que 

nécessite cette opération. 

L’objet de cet article est de mettre en relief la place de 

l’assurance dans la gestion des risques des opérations du 

commerce extérieur afin d’offrir des garanties aux entreprises. 

Dans ce contexte, notre question principale se formalise 

comme suit :  
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Quelle est l’importance de l’assurance dans la 

couverture des différents risques liés au développement du 

commerce extérieur en Algérie ?  
A cet effet notre travail sera scindé en trois parties : 

Dans un premier lieu on va parler de la politique du 

commerce extérieur en Algérie ; suivi par l’exposition des divers 

risques commerciaux. Ensuite on passera à l’explication des 

différentes garanties offertes par la CAGEX et enfin on fera un 

brève état des lieux sur l’assurance à l’exportation. 

2. La politique du commerce extérieur en Algérie 

La stratégie de développement choisie par l’Algérie se 

structure essentiellement autour d’une organisation économique et 

sociale fondée sur le monopole de l’état. Un monopole qui 

fonctionne de plus en plus grâce à un revenu unique « la rente 

pétrolière ». 

Cette stratégie n’est pas réellement un centre d’accumulation 

et de développement, sûr vu des difficultés économiques que 

l’Algérie continue de rencontrer. Afin de mieux comprendre cette 

stratégie, il est important de connaître les grands moments qui ont 

marqué ce secteur. 

Le tableau ci- après résume les principaux changements de 

la politique du commerce extérieur du pays. 

Tableau 1 : Etapes de l’évolution du commerce extérieur en 

Algérie 

1965-1980 

 

 Prise en charge par l’Etat ; 

 La protection du potentiel de 

production du pays et du marché 

de l’emploi ; 

 La recherche d’une allocation 

optimale des ressources du pays 

(en devises) ; 
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1980-2000 

 

 Dominance de l’Etat sur toute 

l’économie du pays. 

 

 

2000-2010 

 

 Abandon du monopole sur les 

échanges sur les opérations des 

échanges avec l’extérieur.  

 

Source : Elaboré par nos soins sur la base de l’article de 

MIMOUNE Lynda et KHELADI Mokhtar, « La politique de l’Etat 

dans le secteur du commerce extérieur », Université A. Mira de 

Bejaïa, p 09 

2.1 Évolution du commerce extérieur en Algérie 
Dans ce qui suit, on va essayer d’étudier l’évolution du 

commerce extérieur de2005 à 2016. 

Graphe 1 : Évolution du commerce extérieur de l’Algérie  

 
Comme l’indique le graphe ci-dessous, durant la période 

allant de 2005 à 2014, les importations de l’Algérie ont enregistré 

un fort accroissement passant de 20 357millionsde dollars en 

2005 à 58 580 millions de dollars en 2014, grâce à la hausse des 

prix des hydrocarbures. De 2014 à 2015, on constate une forte 
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diminution des importations, cette baisse est liée au recul des prix 

des hydrocarbures. 

Pour les exportations, durant la période de 2005 à 2007, on 

note des fluctuations à cause de la variation des prix 

d’hydrocarbure. De 2007 à 2009, on constate une diminution qui 

est en relation avec la crise économique de 2008 qui a touché le 

monde. De2009 à 2014, on constate une fluctuation liée 

notamment aux hydrocarbures, qui constituent la part capitale des 

recettes des exportations Algériennes. Vers la fin de 2014jusqu'à 

2015, les exportations ont enregistré un décroissement allant 

jusqu'à 28 860 millions de dollar, liées à la chute des prix du 

pétrole. 

A cet effet, la balance commerciale réalise un excédent 

couvrant l’importation de2005 à 2011. Elle devient déficitaire de 

de 2011 à 2014 de l’ordre de10 332 millions de dollars, ce qui 

démontre une fois de plus la dépendance de l’économie 

algérienne aux hydrocarbures. 

Dans ce qui va suivre ; on va traiter de l’évolution du 

commerce extérieur de l’Algérie par régions économiques entre 

2015 et 2016 (Nos ressources s’arrêtent pour ces deux années) ; 

ce qui est expliqué par le graphique suivant :  

Graphe 2 : Evolution du commerce extérieur de l’Algérie 

par régions économiques. 
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A partir du graphique précédent on constate que la région 

européenne reste la plus dominante en matière d’exportation de 

biens et services vers l’Algérie en raison du rapprochement 

géographique, suivait par l’Asie comme partenaire commercial, 

liée par les accords commerciaux singés entre les deux parties. 

Enfin, en troisième position viennent les autres pays d’Europe 

comme partenaires commerciaux. 

2.2. Structure des échanges extérieurs en 2015 et 2016 

On va essayer dans ce point de présenter et d’analyser la 

structure des échanges extérieurs entre 2015 et2016 : 

2.2.1. Structure des importations. 
Les importations Algériennes ont diminué de 9,62% en 2016 

par rapport à l’année2015, passant de 51,7 milliards de dollars US 

à 46,72 milliards de dollars US. Leur répartition par groupe de 

produits au cours de l’année 2016 fait ressortir à travers le 

graphique ci- après, des baisses pour les groupes «Biens 

alimentaires» de 11,72%, les «Biens destinés  à la  production» 

avec une proportion de 10,25%, les «Biens d’équipements» de 

10,4% et enfin, les «Biens de consommation non alimentaires» 
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de 4,62%, cette baisse est liée à la stagnation des grands projets et 

à la limitations des importations. 

Graphe 3 : La structure des échanges à l’importation 

Source : Direction générale des Douanes 

2.2.2. Structure des exportations. 

Selon la Direction générale des douanes, les hydrocarbures 

représentent l’essentiel des exportations en Algérie à l’étranger 

durant l’année 2016 avec une part de 93,84% du volume global 

des exportations, mais avec tout de même une diminution de 

17,12% par rapport à l’année2015. Les exportations « hors 

hydrocarbures », qui restent toujours marginales, ne représentent 

que6, 16% du volume global des exportations. Les groupes de 

produits exportés en dehors des hydrocarbures sont constitués 

essentiellement de : 

 Des demi-produits qui représentent une part de 4,5% du volume 

global des exportations soit l’équivalent de 1,3 milliard de Dollars 

US ; 

 Des biens alimentaires avec une part de 1,13%, soit 327 millions 

de Dollars US ; 

 Des produits bruts avec une part de 0,29%, soit une valeur de 

l’ordre de 84 millions de Dollars US ; 
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  Des biens d’équipements industriels et des biens de 

consommation non alimentaires avec les parts respectives de 

0,18% et 0,06%, qui sont toujours en rapport avec la stagnation 

des grands projets. 

A travers ce qu’on a exposé précédemment on peut dire que 

les échanges commerciaux de l'Algérie sont intersectoriels, 

cependant, ils restent dominés par les hydrocarbures.  

Mais tout échange commercial engendre sauvant différents 

risques, c’est pour cela que les entreprises font appel à l’assurance 

pour la couverture décès derniers, C’est ce que nous allons voir 

dans la seconde partie de cet article. Car depuis la libéralisation 

du secteur des assurances en Algérie, le marché n’a cessé 

d’évoluer. Notre travail va mettre en exergue la notion de gestion 

des risques des opérations liées au commerce extérieur,  

3. Les principaux risques liés au commerce extérieur. 

Les types des risques auxquels l’entreprise est généralement 

confrontée dans le cadre de son activité liée au commerce 

extérieur, sont comme suit: 

 Le risque commercial : C’est l’incapacité temporaire ou 

définitive de l’acheteur à payer le montant de la transaction qu’il 

s’était engagé à régler dans les délais convenus. Ce peut 

également un litige portant sur la qualité des marchandises ou la 

non-exécution d’une des clauses du contrat ; 

 Le risque politique :Il s’agit d’un risque lié au pays de l’acheteur 

et qui résulte soit : 

1) D’une décision unilatérale d’un gouvernement de suspendre tout 

transfert à destination d’un pays tiers, pour diverses raisons : 

rupture des relations diplomatiques, guerre, révolution, 

catastrophes naturelles ….etc. 

2) De la détérioration des réserves de changes du pays débiteur 

compromettant ainsi sa capacité de transfert, d’où le risque de non 

transfert. Devant l’ampleur de la crise d’endettement des pays en 

développement, le risque pays devient une réalité omniprésente ; 
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 Le risque de non transfert : Il Provient des événements 

politiques ou économiques dans le pays ou hors le pays de 

l'acheteur, qui empêche ou retardent le transfert des fonds, versé 

par le débiteur ; 

 Le risque de catastrophe naturelle : C’est un Evènement 

catastrophique d'origine naturelle. On y distingue principalement : 

les avalanches, les feux de forêt, les inondations, les mouvements 

de terrain, les cyclones, les tempêtes, les séismes et éruptions 

volcaniques mais aussi les razde marée, qui empêche ou entrave 

le bon fonctionnement des activités d'une entreprise et les 

engagements pris avec ses partenaires ; 

 Le risque de change : Lié à l'incertitude du taux de change d'une 

monnaie par rapport à une autre à court ou moyen terme. Ces 

fluctuations des monnaies peuvent affecter l'entreprise sur deux 

plans : 

1) Les opérations d'exportation et d'importation comportent 

généralement des délais de paiement ou de règlement. Pendant ces 

délais, les fluctuations de change peuvent affecter de façon 

sensible le montant des factures converties en monnaie nationale. 

Ce risque porte le nom de risque de transaction ; 

2) Une variation des taux de change d'une monnaie par rapport à une 

monnaie étrangère peut affecter la compétitivité des produits, les 

rendant plus ou moins chers pour les acheteurs étrangers selon le 

pays qui dévalue ou réévalue sa monnaie. Ce nome le risque de 

perte de compétitivité ; 

 Le risque juridique : Ce risque est parfois ignoré ou sous-évalué. 

Il est malheureusement souvent détecté lors de contentieux ou de 

conflits liés à des contrats de vente, de représentation, de cession 

de transfert de savoir-faire. En fait, l’entreprise qui agit à 

l’international ne bénéficie pas d’un droit international unifié, en 

raison de la souveraineté des États et d’autre part, il n’existe pas 

de juridiction supranationale qui lui permette d’évoluer dans un 

contexte juridique unique. C’est bien là que réside le risque 

juridique ; 
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 Le risque technologique : Il est propre aux activités industrielles. 

Un procédé de fabrication ou une technologie adoptée par une 

entreprise peuvent se trouver opposés à d’autres options 

industrielles et mettre l’industriel en dehors du marché
1
. 

Face à tous ces risques les entreprises doivent se prémunir 

pour assurer leur pérennité mais surtout leur activité dans un 

environnement concurrentiel une panoplie de garanties est mise à 

leur service à l’importation comme à l’exportation. 

En Algérie la Compagnie Algérienne d’Assurance et de 

Garantie des Exportations (CAGEX) est régie, entre autres, par 

l’article 4 de l’ordonnance 96/06 du 10/01/1996 qui dispose que 

l’assurance-crédit à l’exportation est confiée à une société chargée 

d’assurer pour : 

 Son propre compte et sous le contrôle de l’état, les risques 

commerciaux ; 

 Le compte de l’Etat et sous son contrôle, les risques politiques, les 

risques de non transfert et les risques de catastrophes naturelles 

Elle a pour mission d'encourager et de promouvoir les 

exportations Algériennes en dehors des hydrocarbures et de 

garantir les ventes à crédit au profit des opérateurs économiques 

activant sur le marché national. C’est une société par actions au 

capital social de 2.000.000.000 DA. Elle pour mission d`assurer 

les risques commerciaux, politiques, de non transfert et les risques 

de catastrophes naturelles lors des transactions à l`export. 

3.1. Les garanties du commerce extérieur. 

Les garanties sont utilisées comme instrument de sécurité, et 

ont pour objet de rassurer les partenaires commerciaux le plus 

souvent l’acheteur. Mais, elles peuvent être également délivrées 

en faveur du vendeur, ainsi que les banques et les établissements 

de crédit. En effet, un certain nombre de garanties ont été mises 

en place afin de gérer les risques. 

                                                           
1
LEGRAND Ghislaine, MARTINI Hubert « Gestion des opérations import-export 

», DUNOD, Paris, 2008 
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3.1.1. Assurance-crédit à l’exportation : Police globale 

La police globale est destinée aux exportateurs de biens et 

de services, entretenant des contrats d'affaires ou ventes 

répétitives à l’étranger assortis ou non durées de crédit. Cette 

police garantie globalement les ventes réalisées à l'exportation. De 

ce fait l'assuré confie à la Compagnie Algérien de Garantie des 

Exportations l'ensemble de son chiffre d'affaires à l'exportation. 

3.1.1.1.Les Risques couverts. 

La police globale couvre le risque de crédit, soit le non-

paiement de la créance résultant de :  

 L'insolvabilité ou carence d'un acheteur privé au titre du risque 

commercial ; 

 La survenance d'un risque politique, catastrophe naturelle, et non 

transfert ou de la carence d'un acheteur public, au titre du risque 

politique. 

L’assureur propose des garanties complémentaires à ses 

assurés. Elles feront l’objet d'un avenant au contrat d'assurance, à 

la demande de l'assuré et permettent de couvrir : 

1) Le risque de fabrication ; 

2) Le risque d'interruption de marché. 

Le taux de couverture, appelé quotité, est fixé à : 

1) 80% du montant de l'impayé au titre risque commercial. 

2) 90% du montant de l'impayé au titre du risque politique. 

3.1.1.2. Fonctionnement de la garantie. 

Selon les étapes suivantes : 

A) Agrément des acheteurs. 

Avant de traiter avec un acheteur étranger, l’assuré formule 

une demande d’agrément préalable sur la base d’un imprimé 

fourni par la Compagnie, appelé «Demande d’agrément à 

l’Export ».La demande d’agrément est suivie d’une enquête 

auprès des bases de données disponibles. Lorsque l’enquête est 

positive, la Compagnie délivre à l’Assuré une décision 

d’agrément qui indique le montant du découvert garanti sur 
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l’acheteur étranger, la durée de la validité et les conditions de 

paiement requises. 

Tout impayé doit être signalé à la Compagnie le plus tôt 

possible et dans la limite de soixante (60) jours de la date 

d’échéance initiale ou prorogée sur la base de l’imprimé 

intitulé « Déclaration de Menace de Sinistre » appelé aussi « 

DMS». La DMS peut être accompagnée d’une demande 

d’intervention qui constitue le point de départ du délai constitutif 

du sinistre. Cette demande d’intervention peut être différée, mais, 

elle doit être impérativement transmise à la Compagnie dans un 

délai de Trente (30) jours, au plus tard, de l’expiration du délai 

de 60 jours. 

B) Indemnisation.  

A partir de la demande d'intervention et après vérification 

que l'assuré ait accompli convenablement ses obligations vis-à-vis 

de l'acheteur, L'indemnisation intervient comme suit :  

Pour le risque commercial : 

1) Deux (02) mois, au plus tard, pour les créances d'un montant 

inférieur à trois cent mille dinars (300.000 DA). 

2) Cinq (05) mois au plus tard, pour les autres créances.  

Pour le risque politique : Au plus tard six (06) mois. 

C) Coût de la garantie. 

Le coût de la garantie est calculé au prorata du chiffre 

d'affaires assuré. La détermination des taux de prime est fonction 

des paramètres suivants : 

 Le volume du chiffre d'affaires à réaliser 

 Qualité de l'acheteur 

 Garantie de paiement retenu. 

 Durée du crédit. 

 Qualité du pays de l'acheteur. 

S'agissant d'un chiffre d'affaires prévisionnel, l'assuré est 

tenu à payer à la signature de la police, un minimum de prime 

trimestrielle avec réajustement de la prime dur régulièrement et au 

plus tard en fin d'exercice, s'y ajoute une commission trimestrielle 

https://www.cagex.dz/files/DECLARATION%20DE%20MENACE%20DE%20SINISTRE%20EXPORT.pdf
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au titre de la surveillance du risque et une participation forfaitaire 

au frais d'ouverture, d'étude et de gestion du dossier. 

3.1.2. Assurance-crédit à l’exportation : Police Individuelle. 

La police individuelle couvre les opérations ponctuelles 

d'exportation de biens et services, assortie ou non d'une durée de 

crédit. 

3.1.2.1 Les risques couverts. 

La police individuelle garantit les exportateurs contre le 

risque de non-paiement des créances détenues sur l'acheteur 

étranger et résultant d'événements tels que : 

 Insolvabilité ou carence d'un acheteur privé au titre du risque 

commercial ; 

 La survenance d'un risque politique, catastrophe naturelle, de non 

transfert ou de la carence d'un acheteur public, au titre du risque 

politique ; 

 La survenance d'un risque politique, catastrophe naturelle, et non 

transfert ou de la carence d'un acheteur public, au titre du risque 

politique. 

En sus de police individuelle, l'exportation peut se couvrir 

également, dans le cadre d'une police complémentaire de 

l'événement ci-après : 

 Le risque de fabrication ; 

 Le risque d'interruption de marché. 

Pour ce qui est du taux de couverture, il est fixé à : 

1) 80% du montant de l'impayé au titre risque commercial ;  

2) 90% du montant de l'impayé au titre du risque politique. 

Durant la négociation du contrat commercial, l’entreprise 

doit déposer auprès de la Compagnie une demande de garantie en 

indiquant, outre le pays de destination, les coordonnées de 

l'acheteur concerné, la durée du crédit éventuelle, le mode de 

paiement prévu et le montant du découvert demandé. Lorsque la 

négociation commerciale aboutit, le contrat d’assurance est signé, 

après accord sur les conditions d’assurance. 
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La prime d’assurance est payable au comptant, à la signature 

du contrat d’assurance. Seul le payement de la prime entraine la 

mise en œuvre des garanties d’assurance du contrat. 

3.1.2.2. Fonctionnement de la garantie. 

Selon les étapes suivantes : 

A) Indemnisation. 

Après que l'assuré ait remplit convenablement ses 

obligations vis-à-vis de l'acheteur et suite à la survenance d'un 

impayé, l'indemnisation intervient six (06) mois après la réception 

de la demande d'intervention. L'indemnité est calculée par 

application de la garantie. 

C) Coût de la garantie. 

Le coût de la garantie ou le taux de prime dû par l'assuré est 

calculé, en fonction de la nature du risque et des paramètres 

suivants : 

 Le montant du chiffre d'affaires assuré ; 

 La qualité de l'acheteur ; 

 La durée de crédit ; 

 Qualité du pays de destination. 

La prime est due à la signature d'assurance ; s'y ajoute une 

commission trimestrielle au titre de la surveillance du risque et 

une participation forfaitaire aux frais d'ouverture d'étude et de 

gestion du dossier. 

3.1.2.3. Avantages de la Police Individuelle : 

A la demande de l‘assuré, le droit aux indemnités peut être 

transféré à une banque. L’assurance de la Compagnie constitue 

une garantie de premier choix pour l’accès au financement 

bancaire. 

Elle peut être utilisée dans les ventes adossées à des marchés 

réalisables à moyen terme et payables par tranche. 
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4. Etat des lieux sur l’assurance à l’exportation en Algérie. 

Selon les chiffres la CAGEX ne couvre ainsi que 10% à 

15% du volume global des exportations algériennes hors 

hydrocarbures, selon les chiffres avancés sachant que le prix de la 

police de l'assurance à l'export varie entre 0,15 et 1% du montant 

des produits exportés. 

Près de 25% des quelque 700 entreprises exportatrices 

algériennes que compte le pays sont assurés à la CAGEX. 
De ce fait ; il doit y avoir nécessairement une mise à niveau 

de notre législation et de nos réglementations relatives au 

commerce international. Beaucoup d'exportateurs rencontrent des 

difficultés dans la réalisation de leurs exportations.  

A ce propos, il s'agit surtout de mettre en valeur l'assurance-

crédit pour l'exportation et de revoir les sanctions prévues par la 

loi actuelle à l'encontre des exportateurs qui ne rapatrient pas les 

recettes en devises provenant de leurs exportations, qui sont 

passibles de 2 à 7 ans de prison. 

D’où l’importance de maîtriser les créances algériennes à 

l'étranger, du fait que le recours à la CAGEX permet de recadrer 

les opérations d'exportations et de donner aux opérateurs les 

instruments nécessaires pour activer dans ce domaine en toute 

transparence
2
. 

Outre les dispositifs juridiques, le décollage de l'activité 

d'exportation en Algérie était également tributaire de 

l'amélioration du règlement de change, des infrastructures 

(stockage, chaîne de conditionnement...), de l'organisation de 

contrôle des frontières, de la promotion des services aux 

exportateurs, de l'enrichissement de la flotte algérienne en 

transport maritime et aérien, et du "toilettage" au niveau des 

banques pour leur donner la possibilité de mieux accompagner les 

exportateurs. 

 

                                                           
2
http://www.aps.dz/economie/69795-assurance-a-l-export-25-seulement-des-

exportateurs-assures-a-la-cagex consulté le 19/11/2019 à 17H00 

http://www.cagex.dz/index.php
http://www.aps.dz/economie/69795-assurance-a-l-export-25-seulement-des-exportateurs-assures-a-la-cagex%20consulté%20le%2019/11/2019%20à%2017H00
http://www.aps.dz/economie/69795-assurance-a-l-export-25-seulement-des-exportateurs-assures-a-la-cagex%20consulté%20le%2019/11/2019%20à%2017H00
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5. Conclusion. 

Tout au long de ce travail, nous avons essayé de démontrer 

l’importance de l’assurance dans la couverture des risques lors 

des opérations commerciales. 

Le commerce international permet à l’entreprise de produire 

plus efficacement en exploitant ses ressources dans le but 

d’augmenter et d’améliorer la richesse nationale. 

En Algérie, la structure globale des échanges extérieurs reste 

la même depuis l’exercice du monopole de l’état sur le commerce 

extérieur. La démonopolisation de ce dernier a vraiment multiplié 

ces échanges, et a permet d’augmenter le degré d’ouverture. 

Mais on sait que l'importateur ainsi que l'exportateur sont 

confrontés à de nombreux risques lors de la gestion de leurs 

opérations du commerce international. Afin de se protéger contre 

ces risques, il est nécessaire de trouver une meilleure couverture 

offertes par les compagnies d’assurance ; du moment où les 

garanties jouent un rôle important dans le développement du 

commerce international. 

Malgré, le rôle important qu’elle joue l’assurance dans la 

couverture des différents risques à travers les garanties offertes 

lors des opérations commerciales, cela reste insuffisant, vu que 

moins de 25% des exportateurs souscrivent à une assurance-

crédit. 

A cet effet ; les compagnies d’assurance sont appelées à 

offrir une gamme plus diversifiée de produits tout en élaborant 

une politique de communication qui pourra influencer la décision 

de souscription. 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. RIAD Meriem,  

Mr.AKHENAK Atmane 
Risques liés au commerce extérieur: L’assurance 

comme outil de couverture 
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  278

6. Bibliographie. 

Ouvrages. 

1) BABA-AHMED.M, « Introduction à l’assurance-crédit à 

l’exportation », office des publications universitaires, Alger, 

1990 ; 

2) BENILLES Billel, « L’évolution du secteur Algérien des 

assurances », Algérie, édition 2011 ; 

3) LANDEL.J, « Lexique des termes d’assurance», 5éditions 

l’argus de l’assurance, paris, 2005. 

4) LEGRAND.G, MARTINI.H, « Management des opérations de 

commerce international », Ed. DUNOD, France 2001. 

 

Revues, apports et Articles 
1) ABDELBARI.T, « Le marché Algérien des assurances », 

Conseil National des Assurances, 2017. 

2) MIMOUNE Lynda et KHELADI Mokhtar, « La politique de 

l’Etat dans le secteur du commerce extérieur », Université A. 

Mira de Bejaïa. 

3) Ministère des finances et direction générale des Douanes, « 

Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie », 2016. 

4) Office national des statistiques, « Notes statistiques du secteur 

Algérien des assurances 2014». 

 

Sites. 

1) http://www.aps.dz/economie/69795-assurance-a-l-export-25-

seulement-des-exportateurs-assures-a-la-cagex consulté le 

19/11/2019 à 17H00 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/69795-assurance-a-l-export-25-seulement-des-exportateurs-assures-a-la-cagex%20consulté%20le%2019/11/2019%20à%2017H00
http://www.aps.dz/economie/69795-assurance-a-l-export-25-seulement-des-exportateurs-assures-a-la-cagex%20consulté%20le%2019/11/2019%20à%2017H00
http://www.aps.dz/economie/69795-assurance-a-l-export-25-seulement-des-exportateurs-assures-a-la-cagex%20consulté%20le%2019/11/2019%20à%2017H00


279294

295304

2305317

318340

 : ورشةالجلسة الثالثة

 



 ط. د. اسعيد تباني -التأمين على املرض–نظام التأمين االجتماعي                 
 

 
 13/02/2020الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  امللتقى الوطني 279

 -التأمين على املرض-نظام التأمين االجتماعي 

  تباني اسعيد: الباحث                                               

 طالب دكتوراه                                            

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                              

      محمد بوضياف املسيلةجامعة                                            

                            Said.tebani@uni-msila.dz  
 امللخص:

كرستها الدولة للحماية تعد هيئة الضمان االجتماعي من اآلليات التي  

االجتماعية ،وقصد التكفل الحسن للمؤمن له اجتماعيا من جهة، والحفاظ على 

التوازنات املالية لصناديق الضمان االجتماعي التي تؤدي في األخير للحفاظ على صناديق 

 التقاعد كتحصيل حاصل.

الحفاظ جاء نظام التأمين على املرض للحفاظ على حقوق املؤمن له من أجل  

املتعلق بالتأمينات  11-83على صحته وسالمته، وهذا ما كرسه املشرع في القانون 

وذلك قصد أداء املؤمن الدور املنوط به في  08-11االجتماعية واملعدل واملتمم بالقانون 

الحياة االقتصادية على أحسن وجه بغية النهوض باالقتصادي من جهة، وكنتيجة لذلك 

الضمان االجتماعي وديمومتها قصد الحفاظ على التمويل املستمر الحفاظ على منظومة 

 والدائم واملنظم لصناديق التقاعد التي تعاني من أزمة طال أمدها.

التعويضات  -املؤمن له -التأمين على املرض -التأمين االجتماعي الكلمات املفتاحية:

 العينية.
Résume:  

L’Autorité de la sécurité sociale est l’un des mécanismes mis en 

place par l’État pour la protection sociale et le bien-être des assurés 

sociaux, d’une part, et pour le maintien des équilibres financiers des 

fonds de la sécurité sociale, ce qui aboutit finalement au maintien des 

fonds de pension à percevoir. 

Le système d'assurance maladie est venu préserver les droits de 

l'assuré afin de préserver sa santé et sa sécurité, et c'est ce que le 

législateur a établi dans la loi n ° 83-11 sur les assurances sociales, 

modifiée et complétée par la loi n °11-08. 
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Afin de remplir le rôle des assurés dans la vie économique de la 

meilleure façon possible de promouvoir l’économie et, partant, de 

maintenir la sécurité sociale et la durabilité de la finalité, afin de 

maintenir le financement continu et permanent et la gouvernance des 

fonds de pension en période de crise prolongée. 

Mots clés: Assurance sociale - Assurance maladie - Assuré - 

Indemnisation en nature. 

 مقدمة

تكتس ي الحماية االجتماعية أهمية كبيرة كنهج انتهجته الجزائر منذ االستقالل،  

جتماي  سع  لى  تحقي  لل،، بتويير لليا  ووسائل صدد ولعل منظومة الضمان اال 

 تحقي  الحماية االجتماعية للعمال سواء ف  القطاع العام أو القطاع الخاص.

أو  ،ا يتعل  بتأمينا  املرض واألمومةييم االجتماعية، سواءينطاق تطبي  نظام التأمينا  

للحماية االجتماعية للعمال ، كنمولج كرسته الدولة والوياة، والشيخوخةتأمين العجز 

 أثناء ممارستهم ملهامهم.

يالح  ف  التأمين االجتماي  ح  مكفوال صانونا ويعتبر هذا الح  من النظام العام،  

ولل، لسبب وجيه كون العامل هو الطرف الضعيف ف  العالصة التعاصدية بين العامل 

 وصاحب أو رب العمل.

ورة األكثر وضوحا التي يستفيد منه جميع وعل  هذا يعد التأمين عل  املرض الد 

 أهداف منظومة الضمان االجتماي . العمال، يرعاية العامل من الناحية الطبية من أهم

ال لدنادي  يلتحقي  حماية يعالة للمؤمن من جهة والحفاظ عل  تمويل يع

 ا ليرادن أل، لكون ول النهاية.جل تمويل صنادي  التقاعد ف  أالضمان االجتماي  من 

مين أيدين من نظام التصنادي  التقاعد ف  الجزائر تعتمد عل  اشتراكا  املؤمنين املستف

ة يعالية نظام التقاعد ن ديمومة الضمان االجتماي  تعني بالضرور أخر أاالجتماي  بمعنى 

من نظام  نصل مؤمنين مستفديا  املتقاعدين الذين كانوا ف  األ داء معاشأواستمرار 

 حالتهم عل  التقاعد.لالتعويض عن املرض صبل 

ما أهداف التأمين على  ما هو مفهوم التأمين على املرض؟هنا تبرز لنا اإلشكالية التالية: 

 املرض؟



 ط. د. اسعيد تباني -التأمين على املرض–نظام التأمين االجتماعي                 
 

 
 13/02/2020الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  امللتقى الوطني 281

العينية املستحقة للمستفيد من التأمين على املرض؟ ماهي شروط  هي أنواع األداءات ما

 االستفادة من األداء العيني على املرض؟

 هذا ما سنتطرق له وي  الخطة التالية:

 الفرع األول: مفهوم وأهداف التأمين عل  املرض

 الفرع الثاني: أنواع األداءا  العينية املستحقة للمستفيد من التأمين عل  املرض

 .شروط االستفادة من األداءا  العينية    

 الفرع األول: 

 مفهوم وأهداف التأمين على املرض

يقتض ي دراسة مفهوم التأمين عن املرض التمييز بين نوعين من التأمين، التأمين  

عل  املرض العادي والتأمين عل  املرض املنهي حيث وضع املشرع الجزائري لكل نوع أحكاما 

 خاصة به.

عل  املرض املنهي هو الذي يغطي املخاطر اى  تنتج عن املرض املتدل باملمارسة يالتأمين 

 العادية للنشاط املنهي.

أما التأمين عل  املرض العادي يهو الذي يعطي املخاطر التي تنتج عن املرض الذي ال يتدل 

 (1) بالعمل وال بظرويه.

 أوال: مفهوم التأمين عن املرض

ملرض يقتض ي لنا األمر تعريف املرض، ياملرض والداء اللتطرق ملفهوم التامين عن 

كما يدطلح عليه علميا بأنه حالة غير طبيعية تديب الجسم أو العقل البشري محدثة تأثير 

 أو ضعف الوظائف. ييه

هذا ياملؤمن له املستفيد معرض لحماية من األخطار من بينها املرض حيث  وعل 

أصبح من الضروري ليجاد نوع من أنواع التأمين لتغطية هذا الخطر والذي يطل  عليه 

 (2) التأمين عل  املرض ف  لطار التأمين االجتماي .

ف  أنظمة  من أجل الحماية الفعالة للمؤمن يلعب التأمين عل  املرض دورا أساسيا

الضمان االجتماي  وهذا بأن يؤمن عملية التعويض عن العامل املريض لذي صعده املرض 

.. تعويضا  مالية بدال عن أجرة، باإلضاية لى  حماية بتقديم املعونة النقدية له. عن العمل

 (3)الصحة العامة التي تنعكس عل  املحايظة عل  االصتداد الوطني. 
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ن عل  املرض هو التأمين الذي يعطي املخاطر التي تنتج عن وعليه يإن مفهوم التأمي

مراض الناتجة عن اإلصابة واملرض اللذان ال يتدالن بالعمل بحيث يستثنى من لل، األ 

 (4) مراض املهنية.حوادث لعمل واأل 

 ف  املادة الثانية منه التي جاء ييها:( 05) 11-83وبالرجوع لى  القانون 

 ية املخاطر التالية:تغطي التأمينا  االجتماع

 املرض-

 الوالدة -

 العجز -

 (6)الوياة.  -

تطرق ألول خطر من املخاطر أل وهو  11-83من القانون  02ياملشرع طبقا للمادة 

 املرض محل دراستنا هذه.

خطر املرض يؤدي لى  توصف العامل عن أداء عمله مما يؤدي لى  انقطاع كما أن 

مرضه من نفقا  العالج، وعل  هذا األساس يخطر املرض من  أجره باإلضاية لى  ما يتطلبه

أهم املخاطر التي تغطيها التأمينا  االجتماعية، نظرا لتأثير خطر املرض عل  صدرة العامل 

عل  العمل، وبالتاى  عل  العملية االنتاجية ككل، أي التأثير عل  املدلحة العامة للمجتمع، 

  لال  ومعدا  حديثة، يإنها بالضرورة تحتاج لى  يد لى احتاج يالتنمية االصتدادية ولن 

عاملة نشيطة وسليمة ومؤهلة صادرة عل  اإلنتاج والعطاء، يكلما كان العامل بصحة جيدة 

 (7).كلما كان صادرا عل  العطاء أكثر ف  مجال عمله

وللا أدى املرض لى  يقد القدرة عل  العمل يذل، يؤدي لى  يقد العامل ملددر 

 " ال أجر بدون عمل " مما يعرض العامل ومن يعولهم لى  الحاجة والعوز.أجرته رزصه أي 

لذل، تسع  كل الدول لى  الحفاظ عل  الثروة البشرية أي اليد العاملة، ولل،  

بمحاربة لثار املرض وليس مقاومة املرض ف  حد لاته، ولل، بتويير الحماية القانونية الالزمة 

للعامل املداب بخطر املرض، حيث توير الح  ف  العالج والرعاية الصحية أي األداءا  

درة عن العمل بسبب املرض الذي أصاب العامل، باإلضاية لى  الح  العينية عند يقد الق

ف  األداءا  النقدية أي التعويض عل  األجر املفقود بسبب املرض مما يوير الطمأنينة 

 (8)واألمن االجتماي  للعامل. 
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لإلشارة يإنه يمكن التفرصة بين املرض العادي باعتباره املضموم=ن بقانون  

 13-83السالفة الذكر واملرض املنهي الذي يغطيه صانون  11-83ية التأمينا  االجتماع

 (9)املتعل  بحوادث العمل واألمراض املهنية. 

 .ياملرض العادي هو كل مرض غير ناتج عن طارئ عمل، وال يمكن اعتباره مرضا مهنيا

أما الدكتور أحمد حسن البري  يقد عريه بأنه عارض من العوارض املألوية التي صد 

 (10) .دد أمنه االصتداديتهلفرد يتسبب له العديد من املشاكل و اب تدي

 ولعل  التعريف التاى  لن لم يكن كاييا يهو يوضح معنى املرض عل  األصل:

املرض عبارة عن وهن يديب اإلنسان نتيجة لعارض طرأ عليه دون أن يكون لذل، 

عالصة بعمله. ييؤدي لى  يقدان صدرته عن العمل ومن ثم يقد دخله لفترة صد تطول أو 

تقدر يحتاج خاللها لى  لجازة مرضية ورعاية طبية تستلزم نفقا  لضايية صد ال يقدر عل  

 (11)ضه للحاجة والحرمان. التددي لها بمفرده مما صد يعر 

 (12). أما املرض املنهي هو لل، املرض الذي يديب العامل كنتيجة مباشرة لعمله

تعتبر كأمراض مهنية كل أعراض :'' التي جاء ييها 63وهذا ما ند  عليه املادة 

 (13) ." التسمم والتعفن واالعتالل التي تعزى لى  مددر أو تأهيل منهي خاص

ح أنه املرض يجب أن يكون نتيجة مباشرة للعمل بمعنى أن املرض من نص املادة يتض

 م.تهوليس بذوا تهماملنهي يديب األيراد بدفا

املشرع األمراض لا  املددر املنهي املحتمل وصائمة األشغال التي صد تتسبب  كما حدد

 ييها لى  لجنة مكلفة بذل،، تتكون من لوي االختداص تح  لشراف وزارة الصحة.

القرار الوزاري املشترك بين وزير العمل والحماية االجتماعية ووزير الصحة  كما حدد

( حيث صض  املادة األوى  منه عل  1996لسنة  21، ج ر 1995أيريل  10والسكان )املؤرخ ف  

السالف  83/13من القانون  66أن تتشكل لجنة األمراض املهنية املندوص عليها ف  املادة 

 ـ :ثل الوزير املكلف بالضمان االجتماي  منالذكر، والتي يرأسها مم

 ( عن الوزير املكلف بالعمل 1ممثل واحد ) -

 ( عن الوزير املكلف بالصحة1ممثل واحد ) -

 ( ممثلين عن الدندوق الوطني للتأمينا  االجتماعية4أربعة ) -

 ( عن التنظيما  النقابية للعمال األجراء، األكثر تمثيال عل  املستوى الوطني2) ممثلين -
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 ( عن املنظما  النقابية ألصحاب العمل، األكثر تمثيال عل  املستوى الوطني2ممثلين ) -

 ( عن املعهد الوطني لحفظ الصحة واألمن1ممثل واحد ) -

 زير املكلف بالصحة.( أطباء متخددين ف  طب العمل يعينهم الو 3ثالثة ) -

* يمكن لهذه اللجنة أن تستعين بأي شخص أو مؤسسة متخددة ف  مجال األمراض 

 املهنية 

* تحدد صفة املرض املنهي من صبل الطبيب املختص ومنه يال يمكن ال للعامل وال لداحب 

العمل اعتبار املرض الذي أصاب العامل مرضا مهنيا بل يجب أن يحدد لل، من صبل 

 (14) .املعالجالطبيب 

 ثانيا: أهداف التأمين

يهدف التأمين عل  املرض لى  تمكين املؤمن لهم ولذوي حقوصهم من مواجهة 

املداريف العالجية التي تتطلبها حالتهم الصحية، كما يهدف لى  ضمان نوع من الدخل والذي 

 يعوض من خالله املؤمن له عما ياته من أجر نتيجة توصف عن ممارسة نشطه.

ارة أخرى يمنح التأمين عل  املرض للمستفيد الح  ف  االستفادة من العالج وبعب

والرعاية الصحية، يضل عل  أنه يعطيه الح  الكامل ف  تعويض محل األجر الذي تفقده 

 (15)نتيجة توصفه عن العمل بسبب املرض. 

كما أن خطر املرض ينجم عنه مداريف باهضة من عالج وأدوية وجراحة وغيرها 

طال  يترة املرض وأد  لى  توصف العامل عن عمله يإنه يؤدي لى  حرمانه من األجر ولن 

الذي يعيش ويقتا  به، يالتأمين عل  املرض يقدم الحماية للمريض من وسائل العالج 

ويقدم له التعويضا  النقدية ف  حالة توصفه عن العمل بسبب املرض، يالتأمين يكفل 

تفادة من العالج والرعاية الطبية والصحية باإلضاية لى  للمريض املؤمن له الح  ف  االس

الح  الكامل ف  تعويض نقدي محل األجر الذي يقده نتيجة توصفه عن العمل بسبب 

 املرض.

ياملشرع مد هذا لتأمين )التأمين عل  املرض( لكاية يئا  العمال وأسرهم ولوي 

 (16)الحقوق الخاصة بهم. 
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عل  العرض يقدم منفع وخدما  العناية الصحية  يالتأمين الدح  عامة والتأمين

وما يتعل  بها من نفقا  ولل، سواء داخل املستشفى )العمليا  الجراحية مثال( أو األدوية 

 خارج املستشفى، باإلضاية لى  تغطية تكاليف عدة خدما  صحية سنتطرق لها الحقا.

 الفرع الثاني: 

 املستحقة للمستفيدين من التأمين على املرض شروط االستفادة منها أنواع األداءات

تقتض ي دراسة هذه النقطة التعريج أوال عل  أنوع األداءا  املستحقة للمستفيد  

 من التأمين عل  املرض وثانيا شروط االستفادة من األداءا .

 أوال: أنواع األداءات املستحقة للمستفيدين من التأمين على املرض

من أداءا  التأمين عل  املرض التكفل بمداريف العناية الطبیة والوصائية تتض

 80والعالجية لفائدة املؤمن له ولوي حقوصه من طرف هيئة الضمان االجتماي  عل  أساس 

من التعويضا  املحددة بخدوص الندوص التنظيمية ویكون التكفل أحيانا بدورة %

ل الذي يضطره املرض لى  التوصف املؤص  عن كاملة كما تشمل أداءا  نقدية تمنح للعام

% من أجر املندب الداف  ف  األسبوعين األولیين ونسبة  50عمله لى  غایة شفائه بنسبة 

% ابتداء من األسبوع الثالث لى  غایة شفاء العامل عل  أن ال تتجاوز املدة ثالث سنوا  100

 (17) .كما ھو محدد صانونا

منه  08املتعل  بالتأمينا  االجتماعية وال سيما املادة  11-83وبالرجوع لى  القانون 

 (18). 08-11من القانون  04واملعدلة باملادة 

. وتحرر كما ..11-83من القانون رصم  08والتي جاء ييها عل  ما يل : تعدل أحكام املادة 

 يل :

 خدوص لتغطية املداريف اآلتية:تشمل األداءا  العينية للتأمين عل  املرض عل  ال

 الطبية  -

 الجراحية  -

 االستشفاء  -

 األعمال الطبية للتشخيص والعالج بما ييها الفحوص البيولوجية

 الديدالنية  -

 األجهزة واألعضاء االصطناعية  -
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 لعادة التدريب الوظيفي لألعضاء ولعادة التأهيل املنهي -

 عالج األسنان واستحاليها والجبارة الفكية والوجهية  -

 النظارا  الطبية  -

 العالجا  باملياه املعدنية واملتخددة املرتبطة باألمراض واإلصابا  التي تعتري املريض -

 النقل الدح  أو أي وسيلة نقل أخرى عندما تستلزم حالة املريض لل، -

 األداءا  املرتبطة بالتخطيط العائل  -

يمكين النص عل  أداءا  عينية أخرى تدخل ف  لطار تغطية التأمينا  االجتماعية عن  -

ويقا للمادة السالفة الذكر يإن التأمين عل  املرض يشمل نوعين من  (19)طري  التنظيم. 

 األمراض: أوال األداءا  العينية للعمال األجراء وثانيهما األداءا  النقدية للعمال األجراء.

 :العينيةاألداءات 

 والتي جاء ييها ما يل : 11-83من القانون  67/01وه  تل، التي ند  عليها املادة 

/ األداءا  العينية وه  تل، املداريف الطبية العناية الطبية والوصائية والعالجية 1

 (20)لدالح املؤمن ولوي الحقوق له. 

الجتماعية ما يل : تشمل املتعل  بالتأمينا  ا 83/11من القانون  08كما جاء ف  املادة 

األداءا  العينية للتأمين عل  املرض عل  الخدوص تغطية املداريف اآلتية: الطبية، 

الجراحية، االستشفاء، األعمال الطبية للتشخيص والعالج بما ييها الفحوص 

 ( 21).البيولوجية

ؤرخ ف  امل 27-84واملرسوم  83/11أما أنواع األداءا  العينية التي جاء بها القانون 

املتعل   11-83، الذي يحدد كيفيا  تطبي  العنوان الثاني من القانون 11/02/1984

 يهي باختدار: بالتأمينا  االجتماعية

واملعدلة  27-84من املرسوم  04تغطية املداريف الطبية والعالج طبقا للمادة -

 (22). 20-88من األمر  01باملادة 

-83القانون من  02يقرة  08ند  عليه املادة تغطية املداريف الجراحية وهذا ما  -

املتعل  بالتأمينا  االجتماعية )يشمل األداءا  العينية التأمين عل  املرض عل   11

 (23)الجراحة(. -الخدوص تغطية املداريف اآلتية
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يقرة السابقة الذكر  08مداريف االستشفاء وهذا ما ند  عليه املادة  تغطية -

 22/10/1988أيضا أي مداريف اإلصامة باملستشفى حيث هناك صرار واري مشترك مؤرخ ف  

 (24) الذي يحدد لل،.

مداريف األعمال الطبية للتشخيص والعالج بما ييها الفحوص الطبية وتشمل  -

املمرض يضال عن  -أعباء الطبيب -ستلزما  العالجية املختلفةالرعاية الطبية الخدما  امل

 Les Analyse. (25 )الفحوص البيولوجية 

دائما، حيث يتم تعويض املنتجا  الديدالنية بنسبة  08تعويض األدوية املادة  -

املتعل   11-83من القانون  59% ما عدا األمراض املزمنة طبقا لنص املادة 80أصداها 

 ( 26). 08-11الجتماعية املعدل واملتمم بالقانون بالتأمينا  ا

''...األجهزة 04السالفة الذكر الفقر  08األجهزة واألعضاء االصطناعية طبقا للمادة  -

السالف الذكر عل  انه  27-84من املرسوم  08واألعضاء االصطناعية... كما ند  املادة 

والحيازية وتركيبها ولصالحها يشمل تغطية مداريف األجهزة ومداريف األجهزة التبديل 

 (27).وتجديدها حسب الشروط املطبقة املندوص عليها

ولرد هذه املداريف يجب أن يكون هناك موايقة صبلية صريحة أولية من طرف 

أي ال ترد أي  27-84من املرسوم  07صندوق الضمان االجتماي  وهذا ما أكته املادة 

لضمان االجتماي  التكفل بها مقدما بناء عل  مداريف خاصة باألجهزة ما لم تقبل هيئة ا

 (28) بيان تقديري للمبلغ.

ياألداءا  العينية تمثل أيضا مداريف  08باإلضاية لى  لل، وبالرجوع لى  نص املادة 

-84لعادة التدريب الوظيفي لألعضاء وتعويض مداريف النظارا  الطبية طبقا للمرسوم 

 (29)منه.  13و 12والسيما املادة  27

وتعويض مداريف عالج األسنان واستحاليها والجبارة الفكية والوجهية وتعويض 

مداريف العالجا  باملياه املعدنية أو املتخددة أو املرتبطة باألمراض أو اإلصابا  التي 

 ( 30)تعتري املريض. 

وباإلضاية لى  تعويض مداريف النقل الدح  أو أي وسيلة تنقل أخرى عندما 

ولل، للعالج أو للا  11-83من القانون  11يقرة  08تستلزم حالة املريض لل، طبقا للمادة 

تم استدعاؤه إلجراء مراصبة طبية أو من طرف لجنة العجز الوالئية املؤهلة أو لالستفادة من 
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من  09تقديم العالج ف  لصامته وهذا ما ند  عليه املادة نشاط صح  عندما يستحيل 

 (31). 08-11من القانون  05املعدلة باملادة  11-83القانون 

يتضمن تحديد التسعيرة التي  11/02/1997ف  هذا اإلطار هناك صرار مؤرخ ف  

 تتخذها صنادي  الضمان االجتماي  أساسا لتسديد مداريف النقل بسيارة اإلسعاف. 

 دج 12التسعيرة  100كلم لى   1ساير من امل -

 دج 9وأكثر  101ابتداء من  -

 دج 36انتظار السائ  من االنطالق والوصول كل ربع ساعة  -

من  02دينار، وهذا ما أكدته املادة  12وال يمكن تسديد املبلغ للا كان الحد ألدنى يقل عن 

 (32)هذا القرار. 

 لعينيةثانيا: شروط االستفادة من األداءات ا

 هذه الشروط في في إجمالها هي:

 ه العالجات من طبيب أو شخص مؤهل/ شروط وجوب أن توصف هذ1

من القانون  06املعدل باملادة  83/11من القانون  10ند  عل  هذا الشرط املادة 

  (33) والتي جاء ييها: 11/08

كل جا  من طرف طبيب أو من طرف ال يمكن منح األداءا  للا تم وصف العال 

  .شخص مؤهل لهذا الغرض طبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما

يالطبيب يكون طبيا عاما أو مختدا بمرض محدد او عدة أمراض معينة، أما 

الشخص املؤهل هو كل من خول له القانون القيام بوصف العالجا  ف  شكل وصفة طبية 

كالشخص املؤهل بمنح األجهزة واألعضاء البديلة أو الشخص املؤهل بإعادة التدريب 

لتحاليل الطبية أو القابلة التي مهمتها تسهيل الوظيفي لألعضاء أو الشخص املؤهل بإجراء ا

  (34)الوالدة للمرأة الحامل... 

 ية من طرف هيئة الضمان االجتماعي/ شروط قيام ممارسة الرقابة الطب2

تلعب املراصبة دورا أساسيا يهي تتمثل ف  لبداء رأي لو طبيعة طبية من طرف 

 02تنظيمين ف  هذا اإلطار جاء  املادة الطبيب املستشار لهيئة الضمان االجتماي  ف  لطار 

تتمثل املراصبة الطبية ف  تقديم لراء حول الوصفا   171-05من املرسوم التنفيذي رصم 

 (35)واألعمال الطبية املتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين. 
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كما يجب ان تتم الرصابة عل  الطبيب املستشار التابع للدندوق أو املمارس يعال 

-83من القانون  64بي يعينه الدندوق الوطني للضمان االجتماي  طبقا للمادة للعمل الط

والتي جاء ييها:'' يمكن لدنادي  الضمان االجتماي  أن تقرر لخضاع املؤمن له اجتماعيا  11

ملراصبة طبية من طرف طبيب مستشار لدى هيئة الضمان االجتماي  أو أي ممارس طبي أخر 

الحالة تكون املداريف املتعلقة بالفحص الطبي عل  عات  الهيئة تعينه هذه الهيئة ف  هذه 

 املعنية''. 

من  04كما تمارس املراصبة عل  مستوى صنادي  الضمان االجتماي  طبقا للمادة 

 (36) .السالفة الذكر 05/171املرسوم 

ولإلشارة يإنه صبل أن تقوم هيئة الضمان االجتماي  يجب أن يرسل امللف لطبي لى  

الضمان االجتماي  خالل األشهر الثالثة التالية للعمل الطبي األول ما لم يتعل  بعالج  هيئة

 (37). أشهر التالية لنهاء العالج 03مستمر، وف  هذه الحالة يجب تقديم امللف خالل 

وأثناء لجراء الرصابة يددر الطبيب املستشار رأي يقد يحظى هذا الرأي بالقبول لدى 

املؤمن له بنتائج املراصبة الطبية حيث تنشأ منازعة غالبا بين الضمان املؤمن وصد ال يرض ى 

      ( 38). االجتماي  واملؤمن له، يإنه تبلغ نتائج الرصابة الطبية عن طري  مدلحة التعويضا 

تثور بعض الخاليا  بين املؤمن له وهيئة الضمان االجتماي  حول نتائج الخبرة  اف  حالة م

الطبية األمر الذي يستدي  اللجوء لى  الخبرة الطبية وتباشر هذه الخبرة بموجب طلب 

يتقدم به املؤمن له اجتماعيا لى  هيئة الضمان االجتماي  بعد عملية لشعاره بقرار الطبيب 

 (39) املستشار.

يوم أما  15أيام وأن تنتهي ف   7توجب أن تباشر لجراءا  الخبرة ف  مدة حيث يس

تعيين الخبير يهو أمر رضائي بين الضمان االجتماي  واملؤمن له، وف  حالة عدم تمكن 

االتفاق عل  خبير معين تتكفل مديرية لصحة بذل،، بعد تعيين الخبير يقوم باستدعاء 

 (40) أيام. 08املؤمن له ف  أجل ال يتعدى 

ساعة على األقل أثناء الفصل الثالثي الذي  100يوم أو  15شرط العمل ملدة / 3

منه والتي  52وال سيما املادة  11-83هذا الشرط جاء ف  القانون العالج:  يسبقه تاريخ تقديم

جاء ييها:'' يجب عل  املؤمن له كي يستفيد من األداءا  لعينية والتعويضا  اليومية للتأمين 

 رض خالل الستة أشهر األوى  أن يكون صد عمل:عل  امل
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ساعة عل  األصل أثناء الفدل الثالثي الذي سب  تقديم  100يوما أو مائة  15لما   -

 (41) العالجا  املطلوب تعويضها ''.

بحسب هذه الفقرة أن املؤمن له اجتماعيا ال يمكن االستفادة من أداءا  التأمينا  

( يوما 15وط لسالفة الذكر للا لم يكن صد عمل خمسة عشر )العينية ولو توير  ييه الشر 

 (42) ( ساعة أثناء الفدل الثالثي الذي يسب  تقديم العالجا  املطلوب تعيضها.100أو مائة )

 ءا اهناك اد يستفيد منها املؤمن له اجتماعيا،  التيداءا  العينية اى  األ  باإلضاية

الضمان  هيئةنقدية مقابل العطل املرضية التي  يتحدل عليها املؤمن املستفيد بموايقة 

نتيجة لعجز بدني وعقل  يمنع املؤمن من مواصلة عمله، يالعامل يتقاض ى اجر   االجتماي ،

الذي كان يتقاضاه ف  ما كان عامال .وتكون هذه  لألجرف   شكل تعويض يتقاضاه  عن يقده 

مجازة من طرف ا  لطبيب املستشار لدى هيئة الضمان االجتماي    .وهذا ما العطل مبررة و 

 بالتأمينا املتعل   11-83من القانون  16واملادة  14.واملادة 07نص عليه املشرع ف  

 (43).االجتماعية

 الخاتمة

مما ال ش، ييه ان نظام التأمين االجتماي  له دور اصتدادي بح  ولل، ف  الحفاظ 

 ملؤمن له اجتماعيا، الذي يعد محور الدورة االصتدادية.عل  سالمة ا
ينظام التأمين عل  املرض له أبعاد اجتماعية ولل، من ألجل القضاء عل  البطالة 

 واألداءا  الجتماعية التي صد تنجر عنه.
وله أبعاد اصتدادية تهدف لى  خل  الثروة والقيمة املضاية مل ما كان املؤمن له 

 عيا كان داؤه ف  املجال االصتدادي يعاال.العامل محمي اجتما
ولعل  هذا من األسباب التي أد  لى  ضرورة الحفاظ عل  ديمومة الضمان االجتماي  

التي تعتبر أساسا نظام التقاعد ف  الجزائر، حيث أن نظام التقاعد ما هو لال أثر أو نتيجة 

الحسن ملنظومة الضمان لنظام التأمينا  االجتماعية ييتأثر بكل ما يؤثر عل  السير 

 االجتماي ، وعل  هذا األساس نقترح التوصيا  التالية:
العمل عل  لرساء أسس صحيحة تقوم عليها املنظومة االجتماعية السيما منظومة الضمان  -

 االجتماي .
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بها ومحاربة التدريحا  الكالبة وتدريحا  املجاملة ف  مجال  محاربة العمالة غير املدرح -

 الضمان االجتماي .

العمل عل  وضع أسس وخطة للنهوض بمنظومة الضمان االجتماي  ولل، بخل  بدائل  -

التمويل ملاى  لهذه الدنادي ، ولل، باإلسراع ف  اإلصالحا  االصتدادية وتشجيع االستثمار 

وعاء الضريبي ووعاء االشتراكا  الخاصة بالضمان االجتماي  الذي يساهم ف  ريع حجم ال

التي تعد العمود الفقري للتمويل املاى  لدنادي  الضمان االجتماي ، ولل، بخل  مناصب 

 شغل ف  القطاع الخاص.

 تخديص مبالغ مالية من الجباية البترولية لدعم هذه الدنادي  وهيكلتها. -

 للمستثمرين سواء أجانب أو محليين.التروي ف  منح االمتيازا   -

 تعديل صانون الضمان االجتماي  وما يتماش ى مع معطيا  املرحلة الحرجة الحالية. -

لعادة النظر ف  بعض القوانين الخاصة بمنح امتيازا  الضمان االجتماي  وال سيما صانون  -

 وليس كل القطاعا .املتعل  بالتدابير التشجيعية وحدره ف  القطاع املنتج للثروة  06/21

املتعل  باملنازعا  وال سيما الباب الثاني إلجراء التحديل  08-08لعادة النظر ف  القانون  -

وخاصة أن  باألعذارالجبري التي تضع أمام السير الحسن لعملية التحديل عائ  ما يعرف 

ينص عل  كل أو جل امللتزمين مع هيئة الضمان االجتماي  يخضعون للقانون التجاري الذي 

لجراءا  بسيطة وسريعة صدد استفاء ديون الضمان االجتماي  التي تعد كتلة ضخمة من 

 املواد املالية لو استرد  يحايظ الضمان عل  ثرواته.

العمل عل  نشر الوي  لدى املؤمنين املستفدين من نظام التعويضا  االجتماعية عل  -

الضمان االجتماي  من عجز  هيئة العموم ونظام التعويض عل  املرض ،خدوص بما يلح 

للحدول عليها بعض املؤمنين بطرق احتيالية ،هذه  ي يسع جراء التعويضا  الجزايية الت

تقدمها مدالح التعويضا  لدى شبابيكها  التيالتدريا  تؤدي اى  الزيادة ف  النفقا  

بية املتقاعدين تجعل من تمويل صنادي  التقاعد ف  االخير عاجزة عل  تل بمبالغ كبيرة جدا،

وا ف  الساب  تقتطع من رواتبهم الذين كان ،ف  منح التقاعد واجور املتقاعديناملتمثلة اساسا 

طع كان  تقت التييعرف باالشتراكا   بما جورهم مبالغ لتمويل صنادي  التقاعد نفسها،أو 

 .جورهمأنسبة تقارب التسعة باملئة من 
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مدرح بها لدى هيئة الضمان االجتماي  والتي تقارب  محاربة العمالة الغير-

الديناميكية  بإضفاءل، ول مليون واكثر حسب التدريحا  االخيرة لوزارة العمل.1000.000

 بإعطاءالفعالة لعمليا  الرصابة التي تقوم بها مدالح الرصابة لدى الضمان االجتماي  

القضائية  الضبطيةصفة  عطاءكإ صالحيا  اوسع للمراصبين املعتمدين لدى الدندوق.

 يحررها املراصبون املعتمدون اثناء اداء مهامهم. التيللمحاضر 

ل، بخل  مناصب دائمة ويعالة تساهم ل بما يخل  التنمية املستدامة ولاصالح سوق العم-

ف  ريع وعاء االشتراكا  لدندوق الضمان االجتماي  من اجل التمويل الفعال لدنادي  

 التقاعد.

واالبتعاد عن القرارا  املتسرعة التي دائما تكلل بالفشل ف   عن الحلول الفعالة. البحث-

رياب أ نقابا ، ،لين ف  سوق العمل سواء من جمعيا ولل، باشراك جميع الفاع النهاية.

 وحلول يعالة. وحتى علماء االجتماع واالصتداد من اجل الخروج باصتراحا   العمل،

 التجربة املاليزية مثال. ،املشابهة لحالة الجزائر لألنظمةاالستفادة من التجارب الخارجية -

 دون الخروج طبعا عن خدوصية املجتمع الجزائري.

العمل عل  تطوير االصتداد الجزائري خارج صطاع املحروصا  .والتركيز عل  االستثمارا  -

ولل، بخل   ،املالية لدنادي  التقاعد ملوا ردتمتص البطالة صدد  ر يع  مستوى  ا التي

 يرص العمل امام الشباب الطموح الذي يجد الدعوبا  الجمة  حتى ف  بداية املشروع.

تخل  القيمة املضاية وبالتاى   التيتفعيل دور الجهاز املدرف  سواء ف  تمويل القروض -

  لدنادي  ومن جهة اخرى تقديم الدعم املاى تساهم ف  خل  مناصب العمل من جهة.

 االجتماعية والتقاعد. التأمينا 

ال الخواص  املتعاملينن أكون  تنظيم صضية سلم اجور العمال كما ه  لدى القطاع العام،-

هذا السلم كون ان عملية التعاصد  بين املتعامل الخاص والعامل تخضع ملبدا  يحترمون 

ماي  مما يسبب عجزا لدنادي  الضمان االجت ليرادا هذا يؤثر سلبا عل   الحرية التعاصدية.

 التقاعد.

 الهوامش:
 -دار الهدى -التأمينا  االجتماعية ف  مجال الضمان االجتماي  وي  القانون الجديد -سماتي الطيب( 1)

 .74ص-2018 -الجزائر

  .75ص -املرجع نفسه -سماتي الطيب (2)
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بحث مقدم لنيل  -الضمان االجتماي املخاطر املضمونة ولليا  يض النزاعا  ف  مجال  -باديس كشدة( 3)

 -باتنة -جامعة الحاج لخضر -تخدص صانون أعمال -شهادة املاجستير ف  العلوم القانونية

 .29ص -م2009/20010

 .75ص -املرجع الساب  -سماتي الطيب( 4)

ج  -يتعل  بالتأمينا  االجتماعية -02/07/1983ه املواي  لـ 1403رمضان  21املؤرخ ف   11-83القانون ( 5)

 17-96املعدل واملتمم باألمر  05/07/1983املواي  لـ  1403رمضان  24الدادرة ف  يوم الثالثاء  -28ر عدد 

 .2011لسنة  32ج ر  -08-11وبالقانون  رصم  -1996لسنة  42ج ر  عدد  -1996يوليو  06املؤرخ ف  

 .02ص -املرجع نفسه -11-83من القانون  02املادة ( 6)

املخاطر املضمونة ف  صانون التأمينا  االجتماعية دراسة مقارنة بين القانون  -زرارة صالح  الواسعة (7) 

عة منتوري جام -رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة ف  القانون الخاص -الجزائري والقانون املدري 

 168ص -2006/2007 -كلية الحقوق  -صسنطينة

 .169ص -املرجع نفسه -زرارة صالح  الواسعة (8)

ج ر عدد  -يتعل  بحوادث العمل -02/07/1983هـ املواي  لـ 1403رمضا  21املؤرخ ف   13-83صانون ( 9)

 وما يليها 19ص  -املعدل واملتمم 05/07/1983الدادرة ف   -28

  .172ص -املرجع الساب  -صالح  الواسعةزرارة ( 10) 

 .173ص -املرجع نفسه -زرارة صالح  الواسعة (11)

 .174ص -املرجع نفسه -زرارة صالح  الواسعة( 12)

  .62ص -املرجع الساب  -83/11من القانون  63املادة ( 13)

 .175ص -املرجع الساب  -زرارة صالح  الواسعة( 14)

 .75ص -املرجع الساب  -الطيب سماتي 15)

 .76ص -املرجع نفسه -سماتي الطيب( 16)

التأمين عل  املرض مع دراسة حالة الدندوق الوطني للضمان االجتماي  وكالة أم  -صاحبي أسماء (17)

كلية العلوم االصتدادية والعلوم التجارية  -جامعة العربي بن مهيدي أم البواق  -مذكرة ماستر -البواق 

 .50ص -2012/2013 -تخدص تأمينا  -التسيير وعلوم

املتعل  بالتأمينا   11-83املعدل واملتمم للقانون  2011يونيو  05املؤرخ ف   08-11رصم  القانون ( 18) 

 .2011يونيو  08الدادر بتاريخ  -32ج ر عدد  -االجتماعية

 .6ص -املرجع الساب  -08-11من القانون  04املادة ( 19)

 .3ص -املرجع ساب  -11-83من القانون  01يقرة  07املادة ( 20)

 .79ص -املرجع الساب  -سماتي الطيب (21)
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-18/10/1988املؤرخ ف  209-88واملعدل باملرسوم رصم  11/02/1984املؤرخ ف   27-84املرسوم رصم ( 22)

لسنة  07دد ج ر ع -املتعل  بالتأمينا  االجتماعية 11-83الذي يحدد تطبي  العنوان الثاني من لقانون 

 .. 31ص -1984

 .80ص -املرجع الساب  -سماتي الطيب( 23)

 81ص -نفسهرجع امل -سماتي الطيب( 24)

 .83ص -نفسهاملرجع  -سماتي الطيب( 25)

 .84ص -نفسهاملرجع  -سماتي الطيب( 26)

 .33ص -املرجع الساب  -27-84من املرسوم  08املادة ( 27)

 .86ص -املرجع الساب  -سماتي الطيب( 28) 

 .89 -88ص -املرجع نفسه -سماتي الطيب( 29)

 90ص -املرجع نفسه -سماتي الطيب( 30)

 .93ص -املرجع نفسه -سماتي الطيب( 31)

 .94ص -املرجع نفسه -سماتي الطيب (32)

املرجع  -بالتأمينا  االجتماعية املتعل  11-83املعدل واملتمم للقانون  08-11من القانون  06املادة  (33)

 .6ص -الساب 

 .86ص -املرجع الساب  -سماتي الطيب (34)
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                 البحري في التشريع الجزائري  التأمينالخطر في                             

  عيساوي سارة: ةالباحث                                               

 دكتوراه ةطالب                                            

 بحث حول فعلية القاعدة القانونيةعضوة في مخبر                                          

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                              

      عبد الرحمان ميرة بجايةجامعة                                            

                                 lilianeaissaoui90@gmail.com       
                                                                                                      

 امللخص:

البحري،  التأمينترجع أهمية هذه الدراسة كونها تتعلق بموضوع مهم من مواضيع  

البحري ،فالنشاط البحري ينطوي على العديد من  التأمينوهو موضوع الخطر في  عقد 

البحري وسيلة أمان و حماية للمؤمن له في مواجهة اإلخطار  التأمينو يعد  املخاطر البحرية،

فعالة لتخفيف اآلثار املترتبة  على اإلحداث و الخسائر التي قد ووسيلة  التي قد تلحق به،

وتعود أيضا أهميته إلى ضخامة املبالغ املالية التي تمثلها العمليات  تتعرض لها تجارته،

خطار التي ال البحرية بدء من السفينة إلى البضائع املنقولة على متن السفينة و بسبب 

 تواجهها الرحلة.

 .املؤمن -البحري  التأمين  - الخطر البحري : الكلمات املفتاحية

Résume:  

The importance of this study is that it is related to an important 

topic of marine insurance, which is the subject of risk in the marine 

insurance contract. Maritime activity involves many marine risks. To 

mitigate the effects of the events and losses that may be exposed to his 

trade, it is also important because of the large amounts of money 

represented by the maritime operations from the ship to the goods 

transported on board the ship and because of the risks faced by the 

voyage. 

 

Mots clés : Risque maritime - Assurance maritime - Assuré. 
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 مقدمة

السيما  البحري من أهمية في مجال التجارة الدولية، تأمينال يخفى على احد أن ما لل

تكتنف الرحلة البحرية سفنا وذلك  نظرا لكثرة املخاطر التي  تلك التي تتم عن طريق البحر،

والذي  البحري، التأمينم بضائع مما يقتض ي التحصين ضد هذه املخاطر بحصن أكانت 

فلقد أضحى من النادر أن تبحر سفينة أو  أصبح عماد التجارة الدولية في العصر الحديث،

ة تنقل بضاعة أو يقوم مصرف بتمويل عملية من عمليات التجارة الدولية دون وجود وثيق

 .تأمين

البحري، فهو الركن الجوهري لهذا  التأمينويعتبر الخطر البحري أهم عنصر في عقد 

ويمكن تعريف الخطر بوجه عام انه الحادث الذي  العقد، ويترتب على انتفائه بطالن العقد.

يحتمل وقوعه للش يء املؤمن عليه و الخطر الذي يأخذه املؤمن على عاتقه يعرف من جهة 

كالهالك الكلي او الجزئي او التلف أو التأخير أو إنفاق مصروفات كما يعرف  بطبيعة الضرر 

و ليسال املؤمن عن الخطر إال إذا  و التصادم،أكالغرق  من جهة أخرى بسبب هذا الضرر 

 تحقق في الزمان و املكان املتفق عليهما في العقد.

خطار غير بحرية البحري يمتد إلى أ التأمينويثور التساؤل هنا حول ما إذا كان 

كالخطر الذي تتعرض له البضائع؟ وهل هناك أخطار يشملها القانون البحري الجزائري و 

 أخطار أخرى يستبعدها هذا القانون؟

 وهل أن الخطر البحري يحدث دائما و السفينة في عرض البحر؟

قمنا بتقسيم دراستنا الى  البحري، التأمينولغرض اإلملام بموضوع الخطر في عقد 

 حورين.م

 مفهوم الخطر البحري. املحور الول:

 املحور الثاني: نطاق ضمان املؤمن لنتائج الخطر البحري 

 املحور األول:

 مفهوم الخطر البحري 

 ،التأمينالبحري، يترتب على انتفائه بطالن عقد  التأمينالخطر ركن جوهري في عقد 

لذا سنقوم  التأمينو هو بمثابة الركيزة الساسية لباقي العناصر التي يقوم عليها عقد 
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إما في الفقرة الثانية سنخصصه لدراسة نطاق ضمان  بتعريف الخطر في الفقرة الولى،

 الخطر البحري. 

 البحري  الفقرة األولى: تعريف الخطر

القضاء إلى أن فكرة اإلخطار و انتهى  حاول الفقه و القضاء  تعريف الخطر البحري،

 البحرية تنفو من كل تعريف قانوني لها.

 ن،اآل أما الفقه فاكتفى بعضهم بالقول بأنه لم يظهر تعريف واف لهذه الفكرة حتى 

 وقد عرف بأنه  الحادث الذي يكون في البحر و الناتج إما بفعل الطبيعة أو عن فعل إنسان،

يكفي بصفة عامة أن يكون البحر هو مكان  فال يشترط أن يكون البحر هو سببه، و

 .1الحادث

ات والتي تنص التأميناملتعلق ب 07-95مرمن ال  92يفهم من خالل نص املادة  هذا ماو 

يهدف إلى ضمان اإلخطار املتعلقة  تأمين"تطبق أحكام هذا الباب على أي عقد  يلي: على ما

السابقة الذكر والتعريف السابق أن  92.و يفهم من نص املادة 2بأية عملية نقل بحري"

البحري ال يشمل فقط الخطر الذي يحدث بسبس البحر بل كل ما  التأمينالخطر محل 

و أن يكون البحر مكان الحادث، باستثناء تلك املنصوص عليها في  يتعلق بعملية بحرية،

ث حددها في ثالثة فئات الفئة الولى  ات. حيالتأميناملتعلق ب 07-95من االمر 101املادة 

تتعلق باإلضرار املادية التي تلحق بالسفينة أو البضاعة املشحونة ،و الفئة الثانية تتعلق 

بالخسائر العامة و التكاليف التي يقدمها املؤمن الستبعاد خطر وشيك أو التقليل من أثاره، 

ا املؤمن له خالل الرحلة البحرية نظير  إما الفئة الثالثة فتتعلق بجملة املصاريف التي ينفقه

 .3حماية الموال املؤمن عليها من وقوع املخاطر أو التقليل منها

 نطاق الخطر املؤمن منه الفقرة الثانية:

لها طابع بحري  البحري أخطار التأمينيمكن أن ندرج في الخطار املضمونة في عقد 

 عقد.أخرى خارج نطاق البحري إال أنها مضمونة في الو 

 أوال:  الطابع البحري للخطر

البحري إذ هو عنصر جوهري في العقد يترتب على  التأمينالخطر هو محل عقد 

البحري و هو  التأمينفالخطر البحري هو أهم عناصر  انتفائه بطالن العقد لتخلف املحل،
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الذي يخلع عليه طابعه املميز و ذاتيته املستقلة و القواعد القانونية الخاصة التي ينفرد بها 

 الخرى. التأمينعن غيره من أنواع 

 غير البحرية البحري إلى األخطار التأمينثانيا: امتداد 

البحري ال يشمل إال الخطار التي تحل في البحر أثناء املالحة  التأمينالصل أن 

 التأمينلكن كاستثناء يجوز أن يرد في وثيقة  ة دون الخطار البرية التي تقع على املوانئ،البحري

البحري إلى أخطار برية يشترط أن تكون تابعة للرحلة البحرية طبقا للنظرية  التأمينأن يمتد 

 التبعية التي تقض ي أن الفرع يتبع الصل.

ؤمن اإلخطار التي تصيب السفينة على السفينة أن يضمن امل التأمينفيجوز في وثيقة 

أثناء وجودها في حوض جاف بقصد إصالحها أو أثناء وجودها في امليناء أو خالل اجتيازها 

 .4نهرا أو قناة

كما  ات،التأمينمن قانون  136و  124وهذا ما اخذ به املشرع الجزائري في املادة 

البحري على بضاعة على أن يضمن املؤمن البحري الخطار  التأمينيجوز االتفاق في وثيقة 

التي تلحق البضاعة أثناء نقل بري أو نهري أو جوي تابع للنقل البحري وذلك تطبيقا ملبدأ 

 .5وحدة عقد النقل البحري 

من خالل تعريف عنصر الخطر بأنه محقق الوقوع و ال يتوقف في حدوث على 

عليه من طرف  التأمينومن الجائز قانونا  املؤمن له،محض إرادة احد املتعاقدين السيما 

فمن هذا التعريف يتضح لنا انه حتى يصح أن  املؤمن له  لدى املؤمن الذي يضمن نتائجه،

يجب أن يتصف ببعض الخصائص  و تتوفر فيه بعض  التأمينيكون الخطر مضمونا لعقد 

تتصف  بخصية الغرر و الشروط وهي : أن يكون الخطر محتمل الوقوع أي أنها وقائع 

 االحتمال و يكون الخطر غير محقق الوقوع على احدي الصورتين:

على السرقة  التأمينفهو قد يقع أو ال يقع ف يكون وقوعه غير محتم، الصورة الولى:

 على خطر ال يدري احد على وجه اليقين بأنه يقع أو ال يقع و هذا أمر واضح. تأمينهو من 

يكون وقوع الخطر أمر محتم لكن االحتمال يرد علة وقت وقوعه  الصورة الثانية:

 .6اتالتأمينمن قانون 43الذي يبقى غير معروف و هذا ما نصت عليه املادة 
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 البحري  التأمينمجال ضمان الخطر محل  ثالثا:

يلي:"تطبق أحكام هذا الباب على أي  ات على ماالتأمينمن  قانون 92نصت املادة 

فهذه املادة عرفت  يهدف إلى ضمان الخطار املتعلقة بأية عملية نقل بحري". تأمينعقد 

البحري باعتمادها على الخطار البحرية و ليست تلك الناتجة فقط من املالحة  التأمين

وهي أكثر مرونة و أوسع نطاق من فكرة  البحرية بل على كل خطر ناتج عن عملية بحرية ما،

 البحري. التأمينحديد الخطار محل الرسالة البحرية كمعيار لت

وال يقتصر الخطر على ما لحق املؤمن له من أضرار ناتجة عن الرسالة البحرية بل 

و أيمتد ليشمل ما أصابه من أضرار سواء كان ذلك بمناسبة املالحة البحرية او الشحن 

لعملية التفريغ او البناء او القطر و اإلسعاف اذ كل هذه الحاالت تدخل ضمن مفهوم ا

 .5البحرية

:" :" يغطي املؤمن اإلضرار يلي ات تنص بماالتأمينمن قانون  101جاءت املادة 

املادية ،التي تلحق على سبيل الحالة األموال و البضائع املشحونة و هياكل السفن 

املؤمن عليها الناتجة عن الحوادث املباغتة او القوة القاهرة او األخطار البحرية طبقا 

 حددة للعقد .للشروط امل

 كما يغطي:

ال إة و انقاد االموال املؤمن عليها اإلسهام في الخسائر العامة و تكاليف مساعد - أ

 . التأميناذا نجم عنه خطر مستبعد في 

املصاريف الضرورية و املنفقة قصد حماية االموال املؤمن عليها من خطر  - ب

 .6وشيك الوقوع او التخفيف من آثاره"

لهذه املادة يمكن تقسيم الخطار املضمونة آو التي تدخل في مجال الضمان  فوفقا

 أضرار مادية تلحق بالسفينة آو البضاعة املنقولة.-من حيث طبيعتها إلى: 

 و مساهمة في الخسائر املشتركة املتعلقة بالموال املؤمن عليها.أ-     

 ار أو التخفيف منها.و مصروفات اتفقت لحماية الموال وتفادي اإلخطأ -     

فلقد  املضمونة باعتبارها السبب املؤدى إلى الضرار، لتحديد الخطارأما بالنسبة 

الجنوح  ،نصت عليها املادة السالفة الذكر على سبيل املثال في: خطر العاصفة، الغرق 

الحريق  التغيير الجبري للطريق أو االنحراف عن خط السير، اإلرساء الجبري،والتصادم و 
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دخل الخطأ  ضمن الخطار أاملشرع  ومن جهة أخرى نرى أن ، السرقة من جهة.واالنفجار

البحرية املضمونة فالقاعدة العامة أن املؤمن ال يكون مسئوال عن أي هالك آو ضرر يقع عن 

فعل املؤمن له وال يمكن التعويض له في حالة ارتكاب الخطأ من طرف املؤمن له فهذا المر 

من خطا املؤمن له  التأمينلكن كاستثناء لهذه القاعدة يجوز  ،التأمينعقد  منافي  لطبيعة

 ات.التأمينفي فقرتها الولى من قانون  102غير املتعمد و هذا حسب نص املادة 

 املحور الثاني: نطاق ضمان املؤمن لنتائج الخطر البحري 

املؤمن له عن حتى يكتمل االلتزام الذي يقع على عاتق املؤمن املتمثل في تعويض 

،لذا فان  التأميناملكان الذي يشملهما قع الخطر املؤمن منه في الزمان و الخطر، البد ان ي

 التزام املؤمن  بدفع التعويض ال يكون إال في زمان و مكان الذي وقع فيه الخطر.

 زمان الخطر الفقرة األولى:

مان الخطر من خالل ن القوانين املقارنة تحديد ز أنه شألقد ميز املشرع الجزائري ش

، و إما على أساس زمن الرحلة ات إما على أساسالتأميناملتعلق ب 07-95من االمر 122املادة 

 .7معين 

بالرحلة، الضمان من املخاطر التي  التأمينيقع على املؤمن في  :بالرحلة التأمين أوال:

يتعرض لها الش يء املؤمن عليه خالل الرحلة املؤمنة عليها و يفرق القانون في تحديد الرحلة 

 على البضائع. التأمينعلى السفينة و  التأميناملؤمنة عليها بين 

بالرحلة سواء البضائع أو  التأمينتحدد عادة في وثيقة  على السفينة، تأمينبالنسبة لل

مثل هذا التحديد يجب  التأمينفإذا لم تتضمن وثيقة  السفينة وقت بداية و نهاية الرحلة،

 . 8الرجوع إلى التحديد القانوني الذي تحيل إليه النصوص القانونية 

وهنا يجب التمييز ما إذا كانت السفينة فارغة من البضائع أو مشحونة بها، فإذا 

فانه يسري ضمان املؤمن من وقت اإلقالع للسفر حتى رسوها في املكان كانت فارغة 

.أما إذا كانت السفينة في حالة حمل للبضائع فان ضمان املؤمن لألخطار منذ بداية 9املقصود

يوم على الكثر من  15يتجاوز الضمان مهلة  على أن ال شحن البضائع إلى نهاية التفريغ،

املتعلق  07-95من االمر 123املقصود، وقد نصت املادة وصول السفينة إلى امليناء 

يضمن  على رحلة آو عدة رحالت، التأمينات في الفقرة الولى على انه:" فيما يخص التأمينب
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املؤمن الخطار املؤمن عليها من بداية الشحن إلى نهاية التفريغ الخاص برحلة أو رحالت 

 .10صول السفينة إلى امليناء املقصوديوما على الكثر من و  15مؤمن عليها و خالل 

 في وثيقة أو ينعقدالبضائع فينعقد دائما في وثيقة منعزلة  بالنسبة للتأمين علىأما 

أقص ى نقطة  املخزن فيوتستمر هذه الرحلة من نقطة الخروج من  .11عائمة لرحلة واحدة 

 تأميناملعين في أمر من اإلرسال إلى لحظة دخولها في مخزن املرسل إليه في ما كان الوصول 

 .12الرحلة لها 

الجدير بالذكر انه إذا وصلت البضاعة املؤمن عليها إلى مكان وصول الرحلة و 

لكنها مازالت لم تدخل مخازن املرسل إليها لنها وضعت في املستودعات، أو  املضمونة،

املؤمن  املخازن العامة أو الخاصة أو مخازن انتظار الجمركة أو على الرصيف، فان ضمان

يتوقف تلقائيا بانقضاء شهر واحد ابتداء من تفريغ البضاعة من السفينة الناقلة أو عتاد 

يوم عندما يكون 15و بمرور أ أخر للنقل وذلك عندما يكون امليناء هو أخر نقطة الوصول،

مكان الوصول النهائي هو نقطة في الداخل و باتفاق مشترك للمتعاقدين يمكن لهما تمديد 

 .13جالهذا اال 

 ملدة معينة التأمينثانيا: 

تأمين في نه:" فيما يخص للأعلى  اتالتأميناملتعلق ب 07-95مرمن ال  124صت املادة ن

جل معين يضمن املؤمن السفينة أثناء سفرها أو تركيبها أو رسوها في إحدى املوانئ أو في أ

اليوم الول و الخير من   التأمينويغطي  مكان مائي او جاف، و في اآلجال املحدد في العقد،

 .14اآلجال املذكور 

على السفينة ملدة محددة أو زمن معين أن املؤمن يضمن الخطار  التأمينفيالحظ في 

التي تقع في اليوم الول من املدة و الخطار التي تقع في اليوم الخير منها،،ولكن إذا انقطعت 

فيفترض أن الهالك قد حصل في الوقت  أخبار السفينة بعد ثالثة أشهر بعد أخر نبا وصول،

 .15ساريا فيه التأمينالذي كان 

 الشحنات تتمو كانت  على البضائع بوثيقة االشتراك، التأمينأما في حالة ما إذا كان 

عليها بشرط أن تكون للمستأمن مصلحة في  التأمينلحساب الغير عهد إلى املؤمن له بإجراء 

 الشحنة بوصفه أمينا على البضائع.
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 مكان األخطار الثانية:الفقرة 

كان للرحلة معينة فمكان  ، فانالتأمينيعين املدة التي يشملها ضمان  التأمينإن عقد 

 الخطار يتحدد بالطريق العادي للسفر بين نقطة االنطالق والوصول.

ملدة معينة فانه يحدد غالبا طبيعة الرحالت املراد القيام بها  التأمينفي حين إذا كان 

 . 16يحدد على القل املياه و املناطق التي يجوز فيها للسفينة أن تقوم باملالحة أو

لكن اإلشكال  كما أن املؤمن ال يضمن إال اإلخطار التي تقع في املكان املحدد في العقد،

املطروح يكون في حالة تغيير الرحلة أو الطريق أو السفينة، بالتالي سنتعرض للحاالت 

 التالية:

 السفينةحالة تغيير أوال: في 

 و بالتالي بطالن العقد، التأمينالبحري تغيير ملحل  التأمينيعتبر تغيير السفينة في 

على البضائع فان السفينة هي املحل الذي يحصل فيها هالك  تأمينكذلك بالنسبة لل

ملكان بالتالي فان تغيير السفينة الناقلة لهذه البضائع اختياريا يعتبر تعديال و  البضائع،

 .16الخطار و يترتب عنه بطالن العقد ما لم يتفق على خالف ذلك

أما إذا كان تغيير السفينة جبريا بسبب عدم صالحيتها للمالحة آو كان بناء على شرط 

يخول للمؤمن له سلطة التغيير فيبقى املؤمن مسئوال عن الخطار التي  التأمينفي وثيقة 

 .17الك قد يلحقها ويضمن كل ضرر أو ه التأمينيشملها 

 حالة تغيير الرحلة. ثانيا: في

إن الرحلة البحرية تحدد من ميناء اإلقالع لتنتهي بميناء الوصول وذلك تطبيقا 

عتبار للمؤمن في إذ أن نوع الرحلة املقررة تأخذ بعين اال "لقاعدة  "العقد شريعة املتعاقدين 

أو تغيير ميناء الوصول لظرف   فقد تتغير بداية الرحلة ،التأمينقسط حساب املخاطر و 

ويكون هذا خارج عن نطاق إرادة  قهري يمنع السفينة من تفريغ البضائع في ميناء الوصول،

املجهز أو الشاحن فيقع على عاتق املؤمن تعويض الخطار الالحقة خالل هذه املالحة مقابل 

ون خارج إرادة قسط إضافي أو بدون مقابل حسبما كان التغيير ناتج عن خطر مضمون فيك

 .18املؤمن له إذا ازداد من احتمال حدوث الخطار فيكون مقابل قسط إضافي 
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 حالة تغيير الطريق ثالثا: في

على الرحلة فانه يتم تحديد مسار تلك الرحلة و يكون ذلك بتعيين  التأمينحينما يتم 

،لذا ينبغي على  مينالتأمنائي االنطالق إلى ميناء الوصول. وهذا يؤخذ بعين االعتبار عند 

السفينة عند رحلتها السير في الطريق املحدد لذلك بين هذين املنائين، و إذا لم يتم تعيين 

املسار الذي ينبغي على السفينة سلوكه، فإنها تلزم سلوك املسار املعتاد لرحلتها و إال اعتبر 

االنحراف اختياريا، .وينتج عن هذا إعفاء املؤمن من الضمان إذا كان 19تصرفها هذا انحراف

أما إذا كان اضطراريا كسوء الحوال الجوية أو رغبة في إنقاذ الشخاص فال يعفى املؤمن من 

التزامه بضمان املخاطر تجاه املؤمن له.وإذا كان تغيير الطريق اختياريا يبقى املؤمن مسئوال 

طريق املعتاد في حالة عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق املتفق عليه أو ال

-95في الفقرة الثانية من االمر 137عدم وجود اتفاق .و قد تناول املشرع ذلك في نص املادة 

 ات.التأميناملتعلق ب 07

 خاتمة:

فبدونه ال  البحري، التأميننشير إن الخطر هو الركن الجوهري لعقد  في الختام،

كما أن الخطر هو الذي يضفي على  ية باطلة،التأمينوجود لهذا العقد وتعتبر العملية 

كما نخلص مما تقدم إلى أن املؤمن وهو  صفته االحتمالية كعقد من عقود الغرر، التأمين

املدين بالتعويض يلتزم بالوفاء املتفق عليه عند تحقق الخطر ويجب على املؤمن الوفاء به 

 .ينالتأمإلى صاحب الحق الذي قد يكون املؤمن له وقد يكون املستفيد من 

 :الهوامش
الدار الجامعية للطباعة و النشر  الضمان البحري،-البحري  التأمينمصطفى كمال طه،  -1

 .97،ص1982،

 ات.التأمينب املتعلق 1995جانفي  25املؤرخ في  07-95من االمر رقم  92املادة -2

 .اتالتأمينباملتعلق  07-95من االمر رقم  101املادة   -3

 .99املرجع السابق،ص مصطفى كمال طه، -4

 .446املرجع نفسه،ص مصطفى كمال طه، -5

 .اتالتأمينباملتعلق  07-95من االمر رقم  43املادة -6

 .اتالتأمينباملتعلق  07-95من االمر رقم  123املادة  -7

 .اتالتأمينباملتعلق  07-95من االمر رقم  123املادة  -8

 .اتالتأمينباملتعلق  07-95من االمر رقم  123من املادة  2الفقرة  -9
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 .اتالتأمينباملتعلق  07-95ن االمر رقم م 123املادة  -10

 .اتالتأمينباملتعلق  07-95من االمر املتعلق رقم  139املادة  -11

ديوان املطبوعات  البحري ذاتية نظامه القانوني، التأمينعلي بن غام،  -12

 .277،ص2000الجامعية،الجزائر،

 .278علي بن غام، املرجع نفسه،ص -13

 .اتالتأمينباملتعلق  07-95من االمر رقم  124املادة  -14

 .424،ص2005محمد بهجت عبد اله امين قايد، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية،مصر، -15

 .446املرجع السابق،ص مصطفى كمال طه، -16

 139املرجع السابق،ص مصطفى كمال طه، -17

 427محمد بهجت عبد اله امين قايد، املرجع السابق،ص -18

 .298م، املرجع السابق ،صعلي بن غا -19
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 كوسيلة لدعم االستثمار والحماية من املخاطرالتأمين                        

  محمد ملين أقناروس: الباحث                                               

 طالب دكتوراه                                            

 والعلوم السياسيةالحقوق كلية                                           

         2علي لونيس ي البليدة جامعة                                        

                           algerialamine@gmail.com 

 خلص::امل

إن االستثمار يلعب دورا هاما في عملية التنمية االقتصادية، وقد ازدادت الحاجة 

إليه حاليا عن ذي قبل، وال سيما االستثمار األجنبي في املجاالت التي ال تستطيع فيها البلدان 

النامية تحمل عبء القيام باالستثمار بمفردها من الناحية املالية أو الفنية، غير أن جذب 

االستثمارات األجنبية ليس باملهمة السهلة، إذ يتطلب وجود بيئة مالئمة و داعمة لالستثمار، 

 .وهو ما تفتقده بعض البلدان

وغالبا ما تؤدي املخاوف املتعلقة بالبيئة السياسية إلى إعاقة االستثمار، ولذا تعد 

أنجح الطرق فكرة تقديم ضمان مالي للمستثمر ضد املخاطر غير التجارية، واحدة من 

 .لجذب و دعم االستثمار

بمقتض ى هذا الضمان تبرم هيئة التأمين عقدا مع املستثمر، تلتزم بموجبه و 

بتعويضه عن الخسائر التي قد تلحق باستثماره نتيجة تحقق خطر أو عدة مخاطر يشملها 

 التأمين.

 .تأمين االستثمار –التأمين  -املخاطر الكلمات املفتاحية : 
Résumé :          

L’investissement joue un rôle important dans le développement 

économique, cette tendance evolue d’annee en année, notamment 

l’investissement étranger dans les domaines où les pays en 

développement n’ont pas les capacities financières et techniques 

necessaries pour les prendre en charge seuls. Toutefois attirer  les 

investissements etrangers n’est pas une tache facile, il faut d’abord 

mettre en place un environnement favorable à l'investissement. Ce qui 

n’est pas le cas de beaucoups de pays. 
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Les préoccupations concernant l'environnement politique 

entravent l'investissement, l'idée de fournir une sécurité financière à un 

investisseur contre les risques non commerciaux constitue l’un des 

moyens les plus efficaces pour attirer et soutenir l'investissement. 

La compagnie d'assurance conclut un contrat avec l'investisseur, 

en vertu duquel elle s'engage à le dédommager des pertes qu'il pourrait 

subir, du fait de la réalisation d'un ou plusieurs risques couverts par 

l'assurance. 

Mots clés : Risque - Assurance - Assurance d'investissement. 

 مقدمة 

إن للمشاريع االستثمارية دورا مهما في عملية النمو االقتصادي سواء بالنسبة للدول 

املضيفة للمشاريع االستثمارية أو الدول املصدرة لرؤوس األموال املستثمرة، و أن إقامة 

سبة، كون املستثمر قد يتردد في املشاريع االستثمارية يتطلب توافر البيئة االستثمارية املنا

 استثمار أمواله خشية التعرض للمخاطر املختلفة ومنها املخاطر غير التجارية.

املستثمرين من خالل توفير الضمانات الالزمة لهم، ومن  لذا تسعى الدول لطمأنة

أهم هذه الضمانات نجد التأمين على املشاريع االستثمارية من املخاطر غير التجارية، وتتولى 

تحقيق هذه الضمانة شركات متخصصة أنشأت لغرض حماية املشاريع االستثمارية من 

 على املشروع االستثماري.  املخاطر غير التجارية من خالل إبرام عقد التأمين

و تغطي أنظمة تأمين االستثمارات املخاطر غير التجارية و ال تشمل املخاطر 

التجارية، بما فيها اإلفالس والخسائر الناجمة عن إقامة املشروع االستثماري، ألن هذه 

ت املخاطر ليست حكرا على االستثمار األجنبي دون غيره، و إنما تتعلق بجميع االستثمارا

 .سواء كانت وطنية أم أجنبية

 :ومن هنا يمكن صياغة إشكالية بحثنا كالتالي

 الدعم لالستثمارات ؟هل يمكن اعتبار التأمين كأداة من أدوات 

 : أولية على هذه اإلشكالية قمنا بطرح الفرضية التالية وكإجابة

 املخاطر. من لحماية االستثمار وسيلة التأمين

نقسم البحث إلى  إن ارتأيناجابة على إشكالية املوضوع اإل والختبار صحة الفرضية و 

 :محورين و هما
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 املخاطر. حول  أساسية مفاهيم  :املحور األول 

 القانونية. االستثمار وطبيعته تأمين عقد  :املحور الثاني

 املحور األول 

 املخاطر حول  أساسية مفاهيم

نتائج القرارات عدم معرفة ما قد يحدث في املستقبل وعدم التمكن من معرفة 

املستقبلية، يترتب عنه اتخاذ قرار معين يكون غير متأكد من النتيجة النهائية لذلك القرار 

مما يخلق حالة معنوية معينة توصف بالخطر الذي يالزم متخذ القرار، وفيما يلي سنقوم 

 بتعريف الخطر ومسبباته كما سنبين طرق مواجهته.

 فة:مختلالصطر من وجهات نظر  / مفهوم1

قبل التعرض ملختلف التعاريف ملصطلح الخطر يجدر بنا اإلشارة ألن الخطر يدعى 

 Danger, risqué. أحيانا املخاطرة رغم االختالف املوجود بينهما في اللغة الفرنسية 

اللغوي للمخاطرة يعني التعرض للخطر واإلشراف على الهالك بسببه، أي هي  فاملعنى

 تكراره.النتيجة املحتملة الناتجة من الخطر واحتماالت 

هو" احتمالية وقوع حادث مستقبال أو حلول اجل  :* الصطر من املنظور القانوني

 1."نهمغير محدد خارج إرادة املتعاقدين قد يهلك الش يء بسببه أو يحدث ضرر 

هو "حادث مستقبل محتمل ال يتوقف على إرادة  :التأمين* الصطر من وجهة نظر 

 2.»العقد أي من الطرفين اللذين تم بينهما 

تعرف املخاطرة من املنظور املالي بأنها " إمكانية حدوث  :* الصطر من املنظور املالي

انحراف في املستقبل بحيث تختلف النواتج املرغوب في تحقيقها عما هو متوقع ، أو عدم 

التأكد من الناتج املالي في املستقبل لقرار يتخذه الفرد االقتصادي في الحاضر على أساس 

 3.  "اض ينتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية في امل

 / التصنيفات املختلفة للمخاطر 2

یمكن تصنیف املخاطر التي تتعرض لها املنشأة من حیث تأثيرها على القطاعات 

 4 :االقتصادیة إلى مخاطر نظامیة ویطلق عليها ) مخاطر السوق ( ومخاطر غير نظامیة

وهي املخاطر التي تتعرض لها كافة  :) املخاطر النظامیة )مخاطر السوق  - أ

القطاعات االقتصادیة نتیجة لتغير الظروف االقتصادية والسیاسیة العامة وهذه 
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املخاطر تسمى بمخاطر السوق وهذه املخاطر ال یمكن تجنبها بالتنویع، فالتنوع 

 ملواجهتها، حیث ال یمكن 
ً
 جذریا

ً
االستثماري یمكن أن یخفف منها لكنه ال یمثل حال

ا زادت درجة تنوع االستثمارات، تخلص من هذه املخاطر أو تجنبها بالكامل مهمال

 .مخاطر التضخم والكساد - :هيو 

 .مخاطر تغير أسعار الفائدة -

 .مخاطر أسعار الصرف - 

 املخاطر السیاسیة واملالیة واالقتصادیة. -

ين أو قطاع ونعني بها املخاطر التي تتعرض لها منشأة مع املخاطر غير النظامیة :  - ب

معين دون اآلخر دون أن ینعكس تأثيرها على باقي املنشآت أو القطاعات، وهذه 

 املخاطر یمكن تقلیلها بالتنویع، ومنها على سبیل املثال:

 .مخاطر التمویل -

 .مخاطر االئتمان-

 .مخاطر السیولة-

 مخاطر التشغیل.-

 ومسببات الصطر / مصادر 3

الظواهر التي تؤدي إلى زيادة أو خفض احتماالت مسببات الخطر هي مجموعة من 

تحقق الخطر أو زيادة أو خفض شدة الخسارة املترتبة على تحققه أو كالهما معا، أما مصدر 

الخطر فنقصد به املسبب األساس في وقوع الخسارة املادية، وعادة ما نربط الخطر 

الخطر( إلى مسببات  بمسبباته، وتنقسم مسببات الخطر )العوامل املساعدة على ظهور 

 5خطر موضوعية، أخالقية، طبيعية، شخصية.

ويقصد بها خصائص الش يء املعرض للخطر والتي  مسببات الصطر املوضوعية : - أ

تزيد من احتمال وقوع الخطر أو تزيد من شدة الخسارة املالية الناتجة عن تحقق 

الخطر أو االثنين معا، وهي تلك املسببات اإلضافية التي تزيد من درجة الخطر أو 

 .تزيد من فرص وقوع الخسارة وعادة ما تكون هذه املسببات موضوع التأمين
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هي املسببات املتمثلة أساسا في الصفات األخالقية  مسببات الصطر األخالقية : - ب

التي يتحلى بها الشخص نفسه مثل :التهاون واإلهمال أو التالعب مما سوف يؤدي 

 . إلى وقوع خطر املسؤولية املدنية اتجاه اآلخرين

وع هي العوامل التي تساعد على زيادة احتمال وق :مسببات الصطر الطبيعية - ت

 .والزالزل الخطر، وبالتالي الخسارة املادية نتيجة لظواهر طبيعية كالفيضانات 

يكون للعنصر البشري تأثير فيها أو تنتج بسبب  مسببات الصطر الشصصية : - ث

تدخله في مجريات األمور أو تأثيره أو مشاركته سواء كانت هذه املشاركة أو ذلك 

نوعين من مسببات الخطر الشخصية  التأثير سلبا أم إيجابا ويمكن التفرقة بين

 : وهما

* مسببات الخطر الشخصية اإلرادية : هي مسببات الخطر التي تكون في صورة 

عوامل مساعدة تؤدي إلى زيادة درجة الخطورة أو زيادة حجم الخسارة املترتبة على 

تحقق الخطر نتيجة فعل إرادي متعمد واملقصود منه إحداث الضرر أو زيادة 

 .ال الغش واالحتيال للحصول من شركات التأمين اكبر تعويضحجمه، مث

* مسببات الخطر الشخصية الالإرادية : ويقصد بها مجموعة من العوامل 

املساعدة التي تؤدي بشكل عفوي وبدون قصد إلى زيادة تحقيق الخطر أو زيادة 

 . شدة الخسائر الناتجة عن تحقق الخطر

 / تقنيات التعامل مع املخاطرة 4

نظرا لطبيعة املخاطر التي تتميز بالتغيير الدائم، نحاول التعامل معها من خالل 

 6الطرق التالية :

يتم تحاش ي املخاطرة عندما يرفض الفرد أو املنظمة  تحاش ي أو تفادي املخاطرة : - أ

قبولها حتى ولو للحظة ،إن التعرض للمخاطرة غير مسموح له بان يدخل حيز 

ق مجرد عدم القيام بالعمل املنش ئ للمخاطرة ، ويعد الوجود ويتحقق ذلك عن طري

تفادي املخاطرة احد أساليب التعامل مع املخاطرة ولكنه تقنية سالبة وليست 

ايجابية ولهذا السبب يكون أحيانا مدخال غير مرض ي للتعامل مع املخاطر كثيرة 

فلو استخدم تفادي املخاطرة بشكل مكثف ،لحرمت املنشاة من فرص كثيرة 

 حقيق الربح و ربما عجزت عن تحقيق أهدافها.لت
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من خالل منع املخاطرة والتحكم فيها باستخدام برامج السالمة  تقليل املخاطرة : - ب

وتدابير منع الخسارة ملحاوالت التعامل مع املخاطرة عن طريق تقليل فرصة حدوثها 

خر وبعض التقنيات يكون الهدف منها منع حدوث الخسارة في حين أن البعض اآل 

يكون هدفها التحكم في شدة الخسارة إذا وقعت .وتقول وجهة نظر أن منع 

الخسارة هو الوسيلة األفضل للتعامل مع املخاطرة فإذا أمكن القضاء تماما على 

احتمال الخسارة فسيتم القضاء على املخاطرة ومع ذلك فان منع حدوث الخسارة 

مع املخاطرة ،فمهما حاولت يمكن أن ينظر له على انه مدخل غير كاف للتعامل 

واجتهدت في املحاولة لن تستطيع أبدا أن تمنع جميع الخسائر باإلضافة إلى ذلك 

 فانه بعض األحيان قد يكلف منع الخسائر أكثر من لخسائر نفسها.

ربما يكون االحتفاظ باملخاطرة األسلوب األكثر شيوعا  :االحتفاظ باملخاطرة  - ت

للتعامل مع املخاطرة فاملنظمات مثل األفراد تواجه عددا غير محدود تقريبا من 

املخاطر، وفي معظم األحوال ال يتم القيام بش يء حيالها ،وعندما ال يتم اتخاذ 

ك االحتفاظ باحتمال إجراء ايجابي لتفادي املخاطرة أو تقليلها أو تحويلها ،يتم بذل

الخسارة الذي تنطوي عليه تلك املخاطرة، وكقاعدة عامة ،فان املخاطر التي ينبغي 

 .االحتفاظ بها هي تلك التي تؤدي إلى خسائر معينة صغيرة نسبيا

نقل أو تحويل املخاطرة من شخص إلى شخص آخر أكثر  تحويل املخاطرة : - ث

ة الخطر بنقله إلي طرف آخر نظير استعدادا لتحمل املخاطرة، بمعنى يتم مواجه

دفع أجر أو تكلفة الخطر لهذا الطرف اآلخر، ويتم النقل بموجب عقد بين 

، يستخدم أسلوب )الطرفين )صاحب الخطر األصلي، والطرف املنقول إليه الخطر

تحويل املخاطرة من خالل شراء التامين أي نقل املخاطرة من شخص ال يرغب في 

شركة التامين( يبدي استعداده لتحملها مقابل ثمن، و هذا تحملها إلى طرف آخر )

 ما سوف نتطرق إليه في هذه املداخلة بالتفصيل.

يعد اقتسام املخاطرة حالة خاصة للتحويل ،وهو أيضا صورة  :اقتسام املخاطرة - ج

من صور االحتفاظ باملخاطرة وعندما يتم اقتسام املخاطرة ،يتم تحويل احتمال 

لى املجموعة ،ومع ذلك فاالقتسام احد صور االحتفاظ الذي الخسارة من الفرد إ

يتم في ظله االحتفاظ باملخاطرة املحولة إلى املجموعة إلى جانب مخاطر أفراد 
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املجموعة اآلخرين، ويعد التامين أداة تهدف للتعامل مع املخاطرة من خالل 

واسطة االقتسام، حيث أن إحدى خصائص وسيلة التامين هي اقتسام املخاطرة ب

 . أفراد املجموعة

 املحور الثاني

 القانونية وطبيعته االستثمار تأمين عقد

ينبغي التطرق مفهوم االستثمار اوال قبل التوجه الى صلب املداخلة و املتمثل في تامين 

 حيث عرفه املشرع الجزائري في قانون االستثمار : االستثمار،

 ما يأتي : األمر هذا مفهوم في باالستثمار يقصد"

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات  -

 اإلنتاج، أو إعادة التأهيل، أو اعادة الهيكلة.

 عينية. أو نقدية مساهمات شكل في مؤسسة رأسمال في املساهمة -

 7كلية ".  أو جزئية خوصصة إطار في النشاطات استعادة -

يكون االستثمار داخليا )وطنيا( وذلك عند تكوين رأس املال داخل الدولة أو  قد

خارجيا )أجنبيا( وهو استثمار خارج الحدود الوطنية للمستثمرين وبذلك يعد استثمارا 

 أجنبيا للبلد املستثمر فيه.

  االستثمار تأمين عقد / تعريف1

 قسط، دفع نظير له املؤمن هو الطرفين، أحد بمقتضاها يحصل التأمين عملية "

 هذا يدفع بمقتضاه تعهدا املؤمن هو و اآلخر الطرف من الغير لصالح أو لصالحه تعهد على

 و املخاطر من مجموعة تجميع طريق عن وذلك معين خطر تحقق عند معينا أداء األخير

 8اإلحصاء ". لقوانين وفقا بينها املقاصة إجراء

 يلتزم عقد " بأنه الجزائري  املدني القانون  من 619 املادة فيعرفه  الجزائري  املشرعأما 

 مبلغا لصالحه التأمين اشترط الذي املستفيد إلى أو له املؤمن إلى يؤدي أن بمقتضاه املؤمن

املبين  الخطر تحقيق أو الحادث وقوع حالة في أخر مالي عوض أي أو دااير  أي أو املال من

 9للمؤمن" .  له املؤمن يؤديها أخرى  مالية دفعة أية أو قسط مقابل وذلك بالعقد،

بأنه "عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى املؤمن بالتبادل  Soumienوعرفه سوميان 

مع شخص آخر يسمى املؤمن له بأن يقدم لهذا األخير تعويض الخسارة املحتملة نتيجة 
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يفه إلى رصيد حدوث خطر معين مقابل مبلغ معين من املال يدفعه املؤمن له إلى املؤمن ليض

 10االشتراك املخصص لتعويض األخطار".

     االستثمار تأمين عقد / خصائ:2

و  إن عقد التامين هو عقد ينظم عالقة قانونية بين طرفين و هما املؤمن واملؤمن له

 خصائصه تتمثل في النقاط التالية:

ينش ئ عقد التأمين التزامات متقابلة على كاهل  : لخلجانبين ملزم التأمين عقد - أ

من القانون املدني، فااللتزام الرئيس ي الذي  619املادة الطرفين، وهذا ما تؤكده 

يلتزم به املؤمن له هو دفع أقساط التأمين في آجال معينة سداسيا أو سنويا، 

للمؤمن له، وباملقابل، يلتزم املؤمن أساسا بتغطية الخطر عند تحققه بدفع املبلغ 

 .07-95األمر رقم: وما يليها من  12املادة من  يستشف وهذا ما

األصل في عقد التأمين أنه ينعقد بمجرد توافق إرادتي  :رضائي عقد التأمين عقد - ب

املؤمن واملؤمن له وتطابق اإليجاب والقبول، لكن املشرع اشترط أن يدون في وثيقة 

ول كونها لإلثبات فقط أو لالنعقاد مما تسمى"وثيقة التأمين"، وقد اختلف الفقه ح

 شكليا.يجعل العقد 

من املؤمن واملؤمن له يعطي مقابال ملا يأخذ،  كالألن : املعاوضة  عقود من عقد - ت

 وفيفاملؤمن يأخذ األقساط التي يدفعها واملؤمن له يدفع مقابل ذلك مبلغ التأمين، 

صورة عدم وقوع الخطر املؤمن منه تصبح األقساط التي دفعها املؤمن له مقابال 

ملـا يوفره املؤمن من ضمانات وحماية للمؤمن له، كما يحصل كل من الطرفين على 

فائدة أو مصلحة، ففائدة املؤمن له هي ما يوفره له العقد من أمان من الخطر، أما 

 أقساط.فائدة املؤمن فهي ما يتحصل عليه من 

: بمعنى أنه ينصب على موضوع أو محل ما لم يكن موجودا وقت  عقد احتمالي - ث

إبرام العقد، بحيث ال يكون بإمكان املتعاقدين معرفة مقدار ما سيؤديه كل منهما 

ومقدار ما سيأخذه  من هذه العملية، ألن ذلك متوقف على وقوع املخاطر املؤمن 

أحكام التأمين صنفه ضمن عقود الغرر منها، لذا عندما وضع القانون املدني 

من القانون املدني، وتظهر هذه الخاصية في املادة  57االحتمالية والتي عرفتها املادة 
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، فإذا هلك الش يء أو أصبح غير معرض للخطر انتفى عنصر 07-95من األمر  43

 االحتمال ولم يعد يصلح محال للتأمين.

زمن عنصر جوهري فيه، إذ يلتزم املؤمن ألن ال :الزمنية العقود من التأمين عقد - ج

ملدة معينة، فيتحمل تبعة الخطر املؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى تاريخ معين، 

كما أن املؤمن له يلتزم باملدة التي يلتزم املؤمن لها ويوفي أقساطه على مداها، ومن 

ى قائما، كما نتائج ذلك أن العقد ال يفسخ بأثر رجعي فما تم تنفيذه قبل ذلك يبق

 للمدة التي انقضت قبل حل العقد. األقساط املقابلةال يسترد املؤمن له من املؤمن 

وعقود اإلذعان هي التي يكون قبول أحد الطرفين  :اإلذعان عقود من التأمين عقد - ح

فيها مجرد خضوع للشروط التي يمليها عليه الطرف اآلخر، فالقابل ال يصدر قبوله 

مضطرا للقبول ألنه ال يمكنه االستغناء عن التعاقد، فيكون بعد مفاوضة بل يكون 

املؤمن في مركز القوي و املؤمن له  في مركز الضعيف، وما عليه إن أراد التعاقد 

سوى الخضوع للشروط التي يمليها عليه املؤمن وهي شروط مطبوعة عادة ومؤشر 

 .ومصادق عليها من السلطات املختصة

ألن املؤمن له يلتزم أساسا أن يدلي بجميع  :النية حسنة عقود من التأمين عقد - خ

البيانات املتعلقة بالخطر املؤمن منه لذا يجب أن يجيب إجابة صحيحة عن كل 

األسئلة الكتابية أو الشفوية التي يطرحها عليه املؤمن، وأن يقدم له تصريحا دقيقا 

 تقدير الخطر.في حالة تغير الخطر املؤمن منه أو تفاقمه حتى يتمكن املؤمن من 

 االستثمار لعقد القانونية / الطبيعة3

بين املستثمر وهيئة التأمين، معينة للعقد املبرم لم يتفق الفقه على طبيعة قانونية 

ن هذا العقد وان كان يدخل عموما في نطاق عقود الضمان التي تعد في حقيقتها تطبيقا أإذ 

ومتنوعة، فبعضها عقود مسماة كالكفالة لفكرة املسؤولية املطلقة، فهي عقود مختلفة 

والتأمين وبعضها االخر تطبيقات غير مسماة متفرقة في نطاق القانون املدني والتجاري وهذا 

 11ما سنتولى تبيينه.

يذهب جانب من الفقه الى تكييف عقد ضمان  كفالة: عقد التأمين عقد - أ

لواقع بكفالة التزام االستثمار على انه عقد كفالة، اذ ان هيئة الضمان تقوم في ا

الدولة املستقطبة لالستثمار في مواجهة املستثمر، ويظهر ذلك بشكل خاص إذا 
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كان العقد ينصب على ضمان العقود التي يقدمها املستثمر الى الدولة او أحد 

هيئتها العامة او املشروعات الخاصة فيها، اذ يكون العقد املبرم في هذا الفرض من 

 لمقترض في الوفاء بالتزامه تجاه املستثمر.قبيل كفالة الهيئة ل

وصف العقد املبرم بين املستثمر :  مسماة الغير العقود من استثمار تأمين عقد - ب

وهيئة الضمان بانه عقد ضمان غير مسمى، ومقتض ى هذا العقد ان يتعهد شخص 

ألخر بان يحميه من ضرر معين قد يتعرض له او بان يعوضه عندما يتعرض فعال 

للضرر، وينش ئ هذا العقد عموما نوعا من االلتزام التضامني بين هيئة التأمين 

لالستثمار، بحيث كال منهما يلتزم بتعويض املستثمر اذا تحقق والدولة املستقطبة 

الخطر محل العقد، وهذا االلتزام محله واحد وهو التعويض وان اختلف في 

هيئات الضمان الدولية بالتعويض مصدره العقد املبرم بينها وبين  فالتزاممصدره، 

التعويض قد يكون املستثمر، في حين ان مصدر التزام الدولة املضيفة لالستثمار ب

 مصدره اتفاقية دولية او نص في قوانينها الوطنية.

 :االقتصاديالنشاط أهمية التأمين في  /4

يصبح الوطني و  االقتصادفهو يقوي  ،االقتصادأساس ي أال وهو حماية  للتأمين دور 

 االقتصاديةعامل إنتاج باملحافظة على وسائل اإلنتاج األخرى, و بالتالي الرفع من املر دودية 

 12وهذا من خـالل:بدعم االستثمار 

بالتأمين يمكن تجميع كتلة معتبرة من تكوين رؤوس أموال و تمويل املشاريع :  - أ

بمختلف أنواعها, ألن تحصيل القسط يكون قبل أداء  االحتياطاتاألموال بواسطة 

 موال بل توظفها في صور متعددةالخدمة, ومنه شركات التأمين ال تكتنز هذه األ 

من  االقتصاديةو بالتالي املساهمة في تمويل املشاريع  ،)أسهم, سندات و عقارات...(

 خالل اإلقبال على إقامة مشاريع جديدة.

في بعض البلدان يعتبر التأمين مصدرا  :لصعبةالتأمين مصدر للعملة ا - ب

الستقطاب العملة الصعبة, وذلك يخلق مجاال للمعامالت التجارية و املالية مع 

 الخارج ) دفع األقساط, حركة رؤوس األموال و تعويض املتضررين...(.
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يسهل عملية اكتساب القرض بفضل الضمانات التي  فهوالتأمين وسيلة ائتمان :  - ت

يمدها للمقرضين و بالتالي يساهم في تكوين الدخل الوطني بتوليد قيمة مضافة 

 .االستثمارلالقتصاد بفضل تشجيع 

بندا من بنود ميزان املدفوعات  يمثل التأمين: عاتالتأمين وميزان املدفو  - ث

بالتحديد في ميزان حركة رؤوس األموال حيث تسجل فيها أقساط إعادة التأمين و 

املبرمة مع شركات التأمين في  االتفاقياتالتي تحولها الشركات الوطنية بموجب 

، فالتأمين الخارج و كذلك تسيير محفظة األصول املالية لشركات التأمين في الخارج

 له تأثير في ميزان املدفوعات باإليجاب أو بالسلب.

: حيث أن اإلقبال على طلب  الضغوط التضصمية من دور التأمين في الحد - ج

التأمين يؤدي حتما إلى تخفيض الكتلة النقدية املتداولة، و كذلك توفير حصيلة 

معتبرة من املوارد املالية ليعاد استثمارها في مشاريع منتجة, مما يزيد من حجم 

 السلع و الخدمات املعروضة.

  خاتمة

مصدرا اساسيا لألموال والتكنولوجيا للبلدان التي تواجه مشاكل  االستثماراتتعتبر 

تحتاج إلى ألية تقض ي بها على املخاوف التي تنتابها  االستثماراتعديدة ومتنوعة، إال أن هذه 

 .وكذلك العقبات التي تعترض طريقها

من املعوقات املختلفة  االستثمارفتم ابتكار وسائل قانونية لحماية هذا النمط من 

 ان، حيث االستثمارالتي قد تواجهه، ويمكن القول إنه من أهم تلك الوسائل هو التأمين على 

 إنجازه بمناسبة املستثمر يواجهها التي املخاطر خالل من منطقه يفرض االستثمار واقع

 عن ئمادا يبحث فاملستثمر للخسارة، وبالتالي مشروعه يعرض مما االستثماري، ملشروعه

 هو الضمانات هاته بين ومن املختلفة، املخاطر هذه من لحمايته كافية إضافية ضمانات

 تعويض على حصوله ضرورة ملكيته على التعدي حالة وفي على مشروعه التأمين ضرورة

 . عادل

 النتائج:

، ان الدول تسعى دائما الى توفير االليات والوسائل نستنتج من خالل ما تم دراسته

القانونية لحماية أموال مواطنيها في االستثمار، خاصة في الدول النامية التي تتميز بعدم 
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االستقرار السياس ي، ونقص التجربة في التعامل مع املستثمر الفتقارها لسياسة 

ها على جملة من الضمانات من اجل واستراتيجية اقتصادية فعالة بالرغم من نصها في قوانين

خلق أوضاع مالئمة الستثمار والشعور باألمن، غير ان املخاطر التي يواجهها املستثمر 

بمناسبة إنجازه ملشروعه االستثماري حتمية و ممكنة الوقوع بنسبة عالية لوجود عنصر 

عن ضمانات املخاطرة، مما قد يعرض مشروعه للخسارة، وبالتالي فاملستثمر يبحث دائما 

إضافية كافية لحمايته من هذه املخاطر غير التجارية بوصفها، ومن بين هاته الضمانات هو 

 ضرورة التأمين.

 التوصيات:

يمكن طرح بعض التوصيات املهمة لتامين االستثمار ألجل تنمية االقتصاد و دعم 

 االستثمار :

 .خبرات* االرتقاء باملهن التأمينية واإلسهام الفعال في توفير ال

 .* املشاركة في تنمية الوعي التأميني للمستثمرين

شركات التأمين األخذ بعين االعتبار املخاطر املتعلقة بتقلبات قيمة  على يجب *

العملة والتضخم الحاصل في البلد املضيف للمشاريع االستثمارية وإمكانية شمولها بالتأمين 

 للمستثمرين.
ً
 ليكون ذلك حافزا

في مواجهة  ذلك أهميةضرورة اهتمام املستثمر بعملیة تأمين استثماراته، و معرفة * 

متعددة وكبيرة إلى درجة اإلفالس  مختلف املخاطر املحیطة بأنشطتها وأعمالها والتي أصبحت

الحكومي في مواجهة وتحمل الخسائر  في الوقت الحاضر، ولیس فقط االعتماد على الدعم

 .في حال حدوثها

ش:الهوام
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 التأمين على املسؤولية املدنية للمرقي العقاري 

 قبل تسليم املشروع الترقوي                 

  الدين طاهر شاوش صالح: الباحث                                               

 طالب دكتوراه                                            

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                              

      مولود معمري تيزي وزوجامعة                                            

                            salaheddine.taharchaouch@ummto.dz  

 امللخص:

املرقي العقاري لدى بداية إنشائه ملشروعه حتى االنتهاء منه معرض ألخطار، تتمثل 

امه هذه األخيرة في قيام مسؤوليته املدنية بسبب األضرار املحتملة الوقوع للغير بمناسبة قي

بأشغال البناء، لذا اوجب املشرع الجزائري اكتتاب تأمين لدى املؤسسات املؤهلة لذلك 

 قصد تأمين املسؤولية املدنية للمرقي العقاري أثناء إنجاز املشروع الترقوي.

، سؤولية املدنية، املرقي العقاري، املشروعاملعقود التأمين،  اكتتاب الكلمات املفتاحية:

 .أشغال البناء

Résumé :  

Le promoteur immobilier est exposé au début de la construction 

de son projet à des risques représentés par sa responsabilité civile  

engendré  en  raison de dommages éventuels causé a des tiers a 

l’occasion de ses travaux de construction.  

Le législateur algérien s’est donc obligé à souscrire une 

assurance auprès des institutions qualifiées afin de garantir la 

responsabilité civile de promoteur immobilier pendant la réalisation du 

projet de promotion 

Mots clés : Souscription de contrat d’assurance، Responsabilité 

civile، Promoteur immobilier، Projet،  Travaux de constructions. 
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 مقدمة

والتي جعل األمر رقم  ،يعتبر البناء والتعمير الهدف الرئيس ي لنشاط املرقي العقاري 

منه ' على كل مهندس معماري ومقاول  157حيث تنص املادة  ،التأمين فيها إلزاميا 95-07

ومراقب تقني وأي متدخل شخصا طبيعيا كان أو معنويا أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته 

 املدنية املهنية التي قد يتعرض لها بسبب أشغال البناء وتجديد البنايات وترميمها ".

أن هذه املادة لم تشر إلى إلزام املرقي العقاري باكتتاب التأمين على مسؤوليته املدنية          

املهنية، إال أن املشرع تدارك األمر وغطى الفراغ من خالل تحميل املرقي العقاري التزام 

يتعين على التي تنص " (1) 85-12من املرسوم التنفيذي  6بتأمين، وذلك من خالل نص املادة 

"، الية ملسؤوليته املدنية واملهنيةي العقاري اكتتاب تأمين أو عدة تأمينات على اآلثار املاملرق

من نفس املرسوم " يتعين على املرقي العقاري االكتتاب في  30إلى جانب ذلك تنص املادة 

 جميع التأمينات أو الضمانات القانونية املطلوبة ".

ي العقاري إلي جانب شركاءه في عملية اإلنجاز، وعلى هذا األساس يتوجب على املرق         

القيام باكتتاب جميع التأمينات سواء على املشاريع املنجزة باعتباره صاحب ومسئول هذه 

مدى فعالية مما سبق فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول  .الزبائناملشاريع، أو اتجاه 

 مه للمشروع؟التأمين على املسؤولية املدنية للمرقي العقاري قبل إتما

 املحور األول 

 نطاق ضمان املسؤولية املدنية املهنية للمرقي العقاري   

بما أن املرقيين العقاريين واملتدخلين في عملية البناء، ملزمون بتأمين على 

مسؤولياتهم املهنية، فانه يثور التساؤل حول مدى تغطية عقد التامين لكافة األضرار التي 

خالل مدة االنجاز حتى يتسنى من هؤالء استحقاق التعويض، لذا تصيب املكتتبين والغير 

سنتعرض في هذا املطلب لدور التأمين من املسؤولية املدنية للمرقي العقاري، ومدى كفاية 

 التأمين في تغطية كافة األضرار التي تلحق باألشخاص.

                                                           
 2012فيفري  20املوافق لـ  1403شعبان عام  8مؤرخ في  85-12رسوم تنفيذي رقم من امل 06أنظر املادة  1

الجريدة الرسمية  ،يحدد دفتر شروط نموذجي الذي يحدد التزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري 

 2012فيفري  26الصادرة في  11العدد 
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 أوال : دور التأمين من املسؤولية املدنية للمرقي العقار

 طية عقد التامين لكافة األضرارمدي تغ ثانيا:

 ملسؤولية املدنية للمرقي العقاري أوال : دور التأمين من ا

انتشر التأمين من املسؤولية املدنية املهنية في معظم الدول العربية، وهو عبارة عن 

عقد كسائر عقود التأمين ضد األخطاء واألخطار، يضمن بواسطته املؤمن للمؤمن له أو 

األضرار الناجمة عن رجوع الدائن عليه باملسؤولية، إذ يتعهد املؤمن  املستفيد، تعويض

( للمرقي العقاري، عن األضرار الناجمة عن خطأ 2بتغطية شاملة ملسؤولية املدنية املهنية )

هذا األخير، سواء عند اإلخالل بالتزام تعاقدي، أو بسبب اإلهمال أو عدم الرغبة في تحقيق 

ؤولية في جانب املرقي العقاري أو شركاءه، تكون شركات التأمين النتيجة، فإذا قامت املس

ملزمة بحسب العقود التي أبرمتها مع املسئولين مدنيا بدفع تعويض للمتضرر، وهذا 

-95التعويض يكون بحسب النسب املعتمدة في عقد التأمين، ومن هذا املنطلق يكون األمر 

فال حماية للمتدخلين في البناء، واملكتتبين ، السابق إشارة إليهما قد ك04-11والقانون  07

 على حد سواء.

وتحقيقا لغرض كفالة حصول املضرورين على تعويض مناسب، وحماية للمرقي 

منه على  49السيما املادة  04-11العقاري أثناء ممارسة املهنة، ألزم قانون الترقية العقارية 

الزمة واملطلوبة لفائدة زبائنه في املجال املرقي تقديم كل الضمانات والتأمينات القانونية ال

 العقاري.

(، التي تنص 3) 07-95من األمر  185أما الجزاء املترتب عن عدم التأمين وفقا للمادة 

يعاقب في حالة عدم  178-175كل شخص خاضع إللزامية التأمين املشار إليها في املادتين "

 (   4دج '. )100.000دج و 5000امتثاله لهذه اإللزامية بغرامة مالية تتراوح بين 

                                                           
امللتقى الدولي ، التأمين من املسؤولية املدنية للمرقي العقاري في التشريع الجزائري ، قديري محمد توفيق 2

علي  -2، جامعة البليدة2017مارس  2و 1يومي رهانات وتحديات، حول الترقية العقارية وسياسة السكن: 

 06، ص لونيس ي
 1995جانفي سنة  25املوافق لـ 1395رمضان عام  20املؤرخ في  07-95األمر رقم من  185أنظر املادة  3

 1995ماي  08الصادرة في 13الجريدة الرسمية العدد  ،املتعلق بالتأمينات
 ما يالحظ على هذا الجزاء أنه رمزي وليس حقيقي، لذا وجب على املشرع إعادة النظر فيه. 4
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 ثانيا  : ضمان األضرار واألخطار املنشئة ملسئولية املرقي العقاري 

نتعرض من خالل هذا الفرع، أوال إلى ضمان كل من األضرار الناتجة عن أشغال البناء،          

ن في حالة واملخاطر املتعددة واملوازية لعملية انجاز املشروع، لنصل إلى كيفية توزيع الضما

 وقوع الخطأ من متدخلين في البناء.

 : ضمان األضرار الناتجة عن أشغال البناء1

على أنه " يتولى املرقي العقاري مسؤولية تنسيق  (5)04-11من القانون  17تنص املادة           

 ذا تنفيذجميع العمليات التي تدخل في أيطار الدراسات واألبحاث والتعبئة والتمويل، وك

 .ال انجاز املشروع العقاري "أشغ

يتضح لنا من خالل هذه املادة أن املرقي العقاري هو املسئول األول عن ورشة البناء،          

واملشرف واملراقب لكل األشغال املنجزة من طرفي املقاولين واملهندسين املتعاقدين معه 

باعتباره صاحب املشروع، ونظرا لكثرة وتعدد املخاطر داخل مكان تنفيذ األعمال ألزم 

 نون ضمان هذه املخاطر، سواء التي تقع أثناء االنجاز أو محتملة الوقوع. املشرع في ذات القا

إن من بين االلتزامات التعاقدية األصلية التي تقع على عاتق املرقي العقاري والتي تم         

اإلشارة إليها سابقا، هو التزام بالبناء واالنجاز الفعلي للمشاريع، فما يميز هذا االلتزام هو أنه 

حفظ الحق، باعتبارهما بيوع لش يء غير وكذا عقد V.S.Pط بعقد البيع على التصاميم يرتب

ي يكون العقار فيه منجز قبل إبرام عقد البيع، فهذا ذموجود، على عكس البيع العادي ال

إذ يكون املرقي العقاري ملزم  ،ذ االلتزامات األخرى االلتزام يتم على أساسه النظر في تنفي

، إلى جانب املقاول واملهندس املعماري، سواء كان مالك املشروع نفسه يحمل باإلنجاز والبناء

هذه الصفة أو كان شخصا أخر يتعاقد مع مقاولين ومهندسين معماريين، لتنفيذ أعمال 

                                                           
سنة  فبراير 17لـ  املوافق 1432عام  األول  ربيع 14في  ، مؤرخ مؤرخ04-11من القانون  17أنظر املادة  5

 06في  الصادرة 2011 لسنة 14العدد  الرسمية جريدة ،العقارية الترقية نشاط تنظيم قواعد يحدد 2011

 .2011مارس
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( فيسأل املرقي العقاري 6البناء بصفته رب العمل مع بقاء املشتري أجنبيا عن هذه العالقة )

 املهندس للعقود التي أبرمها معهم.  عن أي إخالل من املقاول أو

يسأل املرقي العقاري عن عدم تحققها  ،إن االلتزام بالبناء هو التزام بتحقيق نتيجة          

مهما كان سبب عدم التنفيذ وال يمكنه التذرع ببذل العناية الالزمة، فال يستطيع التخلص 

ن عد التنفيذ راجع إلى القوة من املسؤولية إال إذا أثبت السبب األجنبي، بأن يصرح أ

كأن تغمر املياه األرض املخصصة إلقامة البناء عليها، فعلى املرقي أن ينفذ أعمال  ،القاهرة

البناء في املدة املتفق عليها في العقد، سواء كان االتفاق على املدة صريحا أو أمكن 

على املبنى في  استخالصه ضمنيا من ظروف التعاقد، كما لو كان املشتري يريد الحصول 

فعلى املرقي العقاري انجاز البناء خالل مدة معقولة  ،أقرب وقت، أما إذا لم تحدد املدة أصال

 (7املباني)  ،يراعى فيها طبيعة أعمال البناء و إمكانياته

-95من األمر رقم  177و 175أما فيما يخص ضمان أشغال البناء وبالرجوع إلى املادتين           

من املرسوم  06ذا املادة السابق دراستهما، الخاصة باملقاولين واملهندسين املعماريين وك 07

الخاصة باملرقي العقاري، يتبين لنا إلزامية هؤالء األشخاص التأمين  85-12التنفيذي رقم 

بسبب انجاز املشاريع أو ترميم البنايات القائمة في مكان  ،لياتهم املدنية املهنيةعلى مسؤو 

وهذا التأمين ال  ،تنفيذ عملية اإلنجاز، إلى غاية االنتهاء من األشغال اتجاه الغير والعمال

 49طبقا للمادة  ،يشمل مسؤولية املرقي العقاري اتجاه زبائنه التي يؤمن عليها بصفته بائعا

وبالتالي هي ال تتضمن ضمان للمرقي مسؤوليته العقدية والتقصيرية والتي  04-11 من رقم

غير أنه يشترط  ،يؤمن عليها بصفته صاحب مهنة كما يؤمن عليها كل من املقاول واملهندس

، ن على مسؤوليته املدنية املهنيةملنح االعتماد للمرقي العقاري أن يقدم هذا األخير عقد تأمي

تأمين دفع التعويضات املالية املحكوم بها لفائدة املضرور، لذا يعتبر هذا لتتحمل شركة ال

                                                           
، 2011مكتبة زين الحقوقية واألدبية، العراق  عالء حسين علي، عقد بيع تحت اإلنشاء، الطبعة األولى،6

 108ص
 110حسين علي، املرجع السابق، ص  عالء7



التأمين على املسؤولية املدنية للمرقي العقاري قبل تسليم املشروع 

 الترقوي 

 طاهر شاوش ط. د. 

 صالح الدين
 

 
 13/02/2020امللتقى الوطني الرابع حول: التأمين املؤسساتي                           يوم:  323

التأمين ضروري وله أهمية، ويخضع له املرقي العقاري لزوما بصفته تاجر أو بائع وصاحب 

 (8املشروع واملسئول عن إنجازه.  )

ونظرا لألهمية البالغة التي يكتسيها موضوع التأمين على مسؤولية مدنية مهنية إال أن              

ذه املسؤولية، وعليه يلتزم املرقي العقاري املواد السابقة مازالت مقصرة في تحديد مجال ه

لك من يوم وذ ،بتأمين مسؤوليته املدنية املترتبة عن ممارسة املهنة لدى شركات التأمين

االعتماد، مع تجديد عقد التأمين في كل مرة ليضمن املسؤولية املدنية املهنية حصوله على 

ذا اكتتاب عقد تأمين أخر هدفه تأمين املسؤولية املدنية املترتبة على عملية البناء، وك،

وتختلف مبالغ التأمين باختالف قيمة املشروع في طور اإلنجاز، وعليه إذا قام املرقي بأكثر 

 (9ذلك يلتزم بتحرير عقد تأمين لكل مشروع على حد.)من مشروع فانه ك

أما فيما يخص مدة التأمين على املسؤولية املدنية على تنفيذ أشغال البناء فإنها 

وال تسري هذه  ،تمتد ابتداء من فتح ورشة البناء إلى غاية تحرير محضر االستالم النهائي

الشروع في األشغال الثانوية فعال، فهذا داء من تاريخ تإال اب ،املدة اذا كانت أشغال ثانوية

التأمين من النظام العام ال يجوز لألطراف االتفاق على مخالفته، وعليه فأن هذا التأمين 

يشمل كل األضرار املادية واملعنوية الناجمة عن الحوادث التي تنجر أثناء انجاز األشغال 

وسائل املستعملة في البناء في الحدود بسبب العمال أو املقاولين والعتاد والسلع واملحالت وال

 سقف التأمين الذي تحدده شركة التأمين.

 نجاي املشروعإاخاطر املتعدد  املوايةة لعملية : ضمان امل2

على خالف الضمان على أشغال البناء الذي يعتبر التزام وجوبي يقع على عاتق املرقي 

ملشروع، فهو أمر اختياري بالنسبة فإن التزام بضمان املخاطر املتعددة إلنجاز ا ،العقاري 

للمرقي العقاري حيث إذا اختار املرقي العقاري طريق التأمين على هذه املخاطر فان شركة 

التأمين تضمن في حالة وقوع الخطر املؤمن عليه ودفع تكاليف املستحقة للمقاولين ومكاتب 

                                                           
سهام مسكر، التزامات املرقي العقاري املترتبة على بيع السكنات الترقوية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، 8

 389، ص 2016-2015تخصص قانون عقاري وزراعي، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 
 390، ص نفس املرجع سهام مسكر، 9
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ك أخرى صالحة الدراسات واملكلفين بإصالح الضرر، وتعويض األمالك الهالكة بأمال

 لالستعمال التي نجمت عن وقوع الحادث سواء في أوقات العمل أو في األوقات اإلضافية.

كما تضمن شركة التامين إصالح العيوب الخفية في البناء وكذلك املواد املستعملة  

في عملية االنجاز وذلك دون أن تضمن هذه الشركة العيوب الناتجة عن أخطاء املرقي 

البناء  وسائلاملتدخلين في عملية البناء فهي تشترط على املؤمن املحافظة على  العقاري، أو

 والبضائع واألمالك موضوع عقد التأمين. 

شركة التأمين ال تكون مسئولة عن األضرار الناتجة عن التوقف الكلي أو املؤقت  إذن

عن تنفيذ األشغال، وعن عدم الحيازة الدائمة أو املؤقتة للبناء بسبب الحجز أو السحب من 

 السلطة املختصة. 

أما إذا حدثت األضرار املؤمن عليها نتيجة كوارث طبيعية، أو قوة قاهرة كالزالزل 

انات فان شركة التأمين تغطيها وتضمنها على خالف أنواع التأمينات األخرى، ومع والفيض

تطور الوسائل املستعملة في البناء وزيادة األضرار فان التأمين على هذه األخطار يعتبر أكثر 

من ضروري لكل مشروع عقاري، ولذا البد على املرقي العقاري التأمين على أشغال البناء 

 (10هدد البناء وذلك بصفة وجوبيه. )واملخاطر التي ت

من  185إلى  175إن التأمين في مجال البناء تبناه املشرع الجزائري من خالل املزاد من 

على أنه  02فقرة  178ملادة الذي تنص ا ( املتعلق بالتأمينات11)،07-95رقم القانون 

انقضاء أجل  يةويستفيد من هذا الضمان صاحب املشروع أو مالكه املتتاليين إال غا..".

ومالك متتاليين له  ،، ويفهم من ذلك أن املرقي العقاري باعتباره صاحب املشروع"الضمان

 مستفيدون من الضمان. ،من خلف عام و خاص

من  01فقرة  242مين على البناء نصت عليه املادة أن التإأما في القانون الفرنس ي ف

حيث يتضح من هذا النص أن املستفيد من هدا التأمين  (12)قانون التأمينات الفرنس ي 

                                                           
 391مسكر، نفس املرجع، ص سهام  10
 ، املرجع السابق07-95من األمر  185إلى  175أنظر املواد من  11

12
L’article 242/1. Code des d’assurances français. ‘ Toute personne physique ou 

morale qui agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage de vendeur ou le 

mandataire du propriétaire de l’ouvrage. Fait réaliser des travaux de construction doit 

souscrire avant l’ouverture du chantier pour son compte ou pour celui des 
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املالك وكل من انتقلت إليه ملكية البناء بغض النظر عن طريقة انتقالها سواء باإلرث أو بأي 

طريقة تنقل امللكية، ويالحظ أيضا انه ال يشترط أن يكون املرقي العقاري قد أبرم عقد 

 ،ولحسابه الخاص بواسطة وكيل عنهمقاولة بنفسه، أد يكفي أن يكون العقد باسمه 

إذ يكفي أن  ،وكدلك ال يشترط أن يكون املرقي العقاري مالك لألرض التي يشيد عليها البناء

 يكون له عليها حق البناء لحسابه الخاص.  

 ن بين املتدخلين في عملية البناءثالثا: توييع الضما

 املشروع أن:أنه " يتعين على صاحب  07-95من األمر  179تنص املادة 

يشترط عند إبرام عقد على متدخلين في نفس املشروع اكتتاب عقد التأمين  -

 ملسؤولياتهم، لدى نفس املؤمن.

 يتحقق من تنفيذ هذا الشرط ". -

إذا كان كل من املرقي العقاري واملتدخلين في البناء قد ابرما تأمينا من نفس املسؤولية 

شكال، فإذا رجع املتضرر على هذا األخير فال تثور إي املدنية لدى نفس املؤمن فليس هناك إ

صعوبة ألنه يضمن مسؤولية أعضاء جميعا، ألكن اإلشكال يثور في حالة إبرام كل طرف 

عقد تأمين من املسؤولية لدي مؤمن مختلف باعتباره أيضا شركة تامين، حيث يرجع 

 ان بينهم.املتضرر على أكثر من مؤمن ويكون بين هؤالء مشكلة توزيع الضم

والجدير بذكر أنه رغم إلزام املسئولين مدنيا بالتأمين على جميع األضرار التي قد 

تلحق سواء باملكتتبين أو الغير، فانه يثور تساءل حول مدي تغطية هذا التأمين لكافة 

األضرار واألخطار، التي تمس هؤالء، ففي بعض األحوال يلحق هؤالء أضرار دون وجود خطأ 

أو شركاءه في البناء مثال في حالة استخدام اآلالت الضخمة ذات الضجيج العالي، من املرقي 

فاملالك املجاورين للورشة املصابون بصداع حاد بسبب هذه األخيرة، ال تؤدي إلى قيام 

 مسؤولية املرقي ألنها من مستلزمات النشاط.    

 

 

                                                                                                                                           
propriétaires successifs une assurance garantissant en dehors de tout recherche des 

responsabilités. Le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de 

la nature de ceux dans son responsable le constricteur ou sens de l’article 1792-1…  
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 الثاني املحور 

 الزبائنتأمين املسؤولية املدنية املهنية اتجاه 

على انه " يجب على املرقي العقاري أن يلتزم  04 11من القانون  49تنص املادة 

في املجال العقاري لفائدة زبائنه ويتعين عليه بهذه الصفة مطالبه مكاتب  املدنية بمسؤوليته

والتأمينات القانونية املطلوبة ويستفيد  آلخرين بكل الضمانات الدراسات واملقاولين وشركاها

 هذه الضمانات املالكون املتواليون على البناية ".   من 

إن املشرع الجزائري من خالل هذه املادة وسع من نطاق املسئولين عن هذا 

إذ ركز على الزبائن بهدف إعطائهم كل  04-11التأمينات، والقانون  يوافق قانون  التامين، بما

إلى غاية االستالم النهائي  واملعنوية،الضمانات القانونية من الناحية املادية والجسدية 

تعويضات على املتدخلين في البناء تؤديها شركات الـتأمين، متى ثبت إخالل  لألشغال مع فرض

 ( كل هذا سنحاول دراسته في هذا املطلب من خالل فرعين.13)،بالتزاماتهم

 أوال : األشخاص امللزمون بتأمين علي املسؤولية املدنية املهنية.

 مجال التعويض في إطار تأمين املسؤولية املدنية املهنية.ثانيا: 

أوال: األشخاص امللزمون بتأمين على املسؤولية املدنية املهنية               

إن املرقي العقاري له عالقة عقدية تربطه مع املتدخلين في عملية البناء، كل بحسب 

طراف العالقة العقدية، القيام كل طرف من أ مؤهالته الفنية والعلمية حيث يلتزم بموجبه

ونظرا لظهور العديد من التقنيين واملهنيين الذين يتدخلون في  ،بما يترتب عليه من التزامات

أعمال البناء فان مهامهم تختلف، منها ما يقتصر على األشراف والرقابة، ومنهم ما يتعدى 

 ذلك إلى االشتراك املباشر في تنفيذ أشغال البناء.

يس ي من تأمين هؤالء على املسؤولية املدنية املهنية هو استحقاق فالهدف الرئ

التعويض عن ضرر أو خطأ وقع فعال، أو يخش ى وقوعه، إلى جانب ُبغية من املؤمن له تأمينه 

                                                           
، مجلة البحوث 04-11التزام املرقي العقاري بتأمين املسؤولية املدنية في ظل أحكام القانون سهام مسكر،  13

  90، ص 2013، 2-جامعة البليدة ،العدد الرابعوالدراسات، 
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منه، فيلتزم هؤالء املتدخلين بدفع مقابل التأمين لشركة التأمين، في حالة تحقق هذا الخطر 

 (، وعليه فان عقد التأمين متعدد األطراف : 14املضرور )أو الضرر تلتزم الشركة بتعويض 

 : املؤمن لهم 1

 من املتفق عليه أن، يتبين لنا 04-11بالرجوع إلى قانون التأمينات، والقانون 

املسئولين مدنيا عن أشغال البناء متعددين بتعدد مراحل انجاز املشروع العقاري، بداية 

إلى مرحلة التجسيد على أرض الواقع، وعليه املؤمن بإعداد دراسة الهندسة املدنية، مرور 

 ويتمثلون في:  04-11لهم منهم من تبناهم قانون التأمينات، ومنهم ما ذكرهم القانون   

إن املهندس املعماري هو الذي يعهد إليه في وضع التصاميم أ : املهندس املعماري: 

جازه، حيث أنه قد يعهد إليه إدارة والرسومات والنماذج الخاصة باملشروع العقاري املراد إن

العمل واإلشراف علي تنفيذه ومراجعة حسابات املقاول والتصديق عليها إلى غير ذلك من 

املهام التي يمكن أن يكلفه بها صاحب املشروع، لذلك يعتبر طرف أساس ي في عملية البناء، 

ناء، فيتعين علي وهذا ما جعل املشرع يدخله في نطاق األشخاص املسئولة في عملية الب

من قانون التأمينات اكتتاب عقد تأمين على جميع  175املهندس املعماري وطبقا للمادة 

التي له عالقة بالبناء واملوجهة له حسب اختصاصه، والتي حددتها على سبيل  األعمال

 ( وهم:15، )414-95من املرسوم التنفيذي  02الحصر املادة 

 املعمارية. الدراسات والتصاميم في الهندسة -

 الدراسات والتصورات الهندسية. -

تنفيذ أشغال البناء على اختالف أنواعها فينا يخص صالبتها ورسوخها، أو فيما  -

 يخص أي ش يء من شأنه أن يعرض أمن املنشأة للخطر.

 الرقابة املستمرة لنوعية مواد البناء وتنفيذ األشغال. -

                                                           
مهدي شعوة، تطور املركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل 14

درجة دكتوراه في قانون الخاص، فرع قانون التهيئة والتعمير، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، السنة 

 266، ص 2015-2014الجامعية 
يتعلق بإلزامية التأمين في  1995ديسمبر سنة  9املؤرخ في  414-95من املرسوم التنفيذي  02نظر املادة أ 15

 1995لسنة  76البناء من مسؤولية املتدخلين املدنية املهنية الجريدة الرسمية العدد 
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 الرقابة التقنية لتصميم املنشأة. -

 بعة ورشات البناء وترميم املباني.   متا -

( 16) 338-95من املرسوم التنفيذي  02إلى جانب هناك تأمينات أخرى ذكرتها املادة 

 األولي وهي:في فقرتها 

 تأمين املتدخلين خالل البناء من املسؤولية املدنية. -

 تأمين املنشأة الجاري بناءها من األضرار. -

 املدنية العشرية.التأمين من املسؤولية  -

األصل أن املقاول هو عبارة عن شخص تنفيذي يقوم بعملية أو مهام  ب : املقاول:

التنفيذ، طبقا لتصميم املهندس املعماري وتحت إشرافه، وهذا ال يمنع من استقالله في 

تنفيذ ذلك، حيث يقوم بالتنفيذ العملي للرسومات والتصاميم بما يمليه عليه العمل من 

راسة املواد املستخدمة في البناء واكتشاف األخطار التي يمكن تصور وجودها في إدارة وح

 الرسومات. 

وبالتالي كل خطأ أثناء تأدية املهام يؤدي إلى قيام املسؤولية املدنية سواء للمهندس 

لذا يتوجب عليهم تأمين على مسؤولياتهم املدنية املهنية لدى شركات  ،املعماري أو املقاول 

 (17بعقود تأمين مستقلة عن بعضها البعض.) ،التأمين

إن املرقي العقاري في أيطار ممارسة مهامه لنشاطات الترقية ج : املرقي العقاري: 

فإما يظهر في ثوب صاحب املشروع بالنسبة  ،العقارية، قد يظهر في صورتين مختلفتين

للمشاريع التي ينجزها، أو أن يظهر في شكل منفذ لعملية معينة لصالح أشخاص أخري، فهو 

يعتبر طرفا أصيال في انجاز البناء، لذلك عمل املشرع على إلزام املرقي العقاري بتأمين على 

 .04-11ن من القانو  49جميع املهام التي يقوم بها بموجب املادة 

أو ما يعرف باملراقبين التقنيين وهم من بين : CTCتب الرقابة التقنية للبناء ا: مك د

املشاركين األساسيين في مراقبة انجاز البنايات واملشاريع العقارية من خالل السهر على 

                                                           
يتعلق  1995أكتوبر سنة  30املؤرخ في  338-95من املرسوم التنفيذي  01/3الفقرة  02أنظر املادة  16

     1995لسنة  65بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، الجريدة الرسمية العدد 
 271مهدي شعوة، املرجع السابق، ص  17
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لذلك عمل  ،مراقبة حسن تنفيذها ومطابقتها للمواصفات و املعايير املنصوص عليها قانونا

املشرع الجزائري على جعل هؤالء األشخاص من بين املهن التي تتطلب التأمين عليها 

 (18).مدنيا

فجميع هؤالء األشخاص في حالة إخالل بالتزاماتهم املهنية يقع على عاتقهم التزام 

 .الذي سندرسه الحقاوهو التزام بالتعويض  ،ثاني

 : املؤمن2

أمين، وقد ُعرف بأنه الطرف األول الذي يلتزم بتقديم غالبا ما يكون املؤمن شركة الت

قيمة مبلغ التعويض عن األضرار الحاصلة، مقابل أقساط التأمين التي تدفع له بصورة 

منتظمة، أو هي املؤسسة التي تتولى إدارة عمليات التامين بتجميع اإلخطار املؤمن ضدها من 

عند وقوع الضرر أو الحادث محل عقد  طرف املتدخلين في عمليات البناء، ويدفع التعويض

(، فهذا التامين يكون بين شركات التامين واملسئولون مدنيا 19التامين، واملتفق عليه مسبقا )

 في عمليات البناء، بموجب عقود مستقلة عن بعضها.

إن املشرع الجزائري نص في قانون التأمينات على ان شركات التامين وإعادة التامين، 

 وتنفيذ عقود التأمين مثلما هو محدد قانونا، وهذه الشركات تتخذ شكلين :تقوم بإبرام 

من قانون التأمينات، فهذا النوع  215إما شركة مساهمة وذلك حسب نص املادة 

من الشركات يكون خاضعا للقانون التجاري الجزائري في كل ما يخص إنشاءها، إدارتها 

عن شركة مدنية على خالف شركة ذات وتسييرها، وإما تأخذ شكل تعاضدي وهي عبارة 

 (20أسهم، ألنها ال تهدف لتحقيق إرباح بل توفير األمان ألعضائها.)

فكل هذه الشركات التأمينية، لها غرض واحد أال وهو ضمان إصالح اإلضرار 

والخسائر التي يحدثها املرقي العقاري وشركاءه بصورة مباشرة، ومن أهم مقوماته التعويض 

                                                           
 278مهدي شعوة، نفس املرجع، ص  18
هيفاء رشيدة تيكاري، النظام القانوني لعقد التأمين في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل درجة  19

قشت في  -تيزي وزو-جامعة مولود معمري علوم، تخصص القانون دكتوراه في ال
ُ
، ص 2012ديسمبر  19ن

108 
 113نفس املرجع، ص  20
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، التي يتفرع عنه التامين على املعدات املستعملة في البناء، والتامين على في جميع فروعه

املسؤولية، فاألول هدفه تعويض املرقي العقاري عن اإلضرار التي تصيب ممتلكاته املنقولة، 

أما الثاني فهو يعفي املرقي العقاري من تعويض الضحية من ضرر اصلبه بسبب خطا املرقي، 

ان هذا األخير في تعويض املتضرر مقابل أقساط يدفعها لهذه فتحل شركة التامين مك

 الشركة.  

 : املستفيد3

هو الشخص الذي يحصل على مبلغ التعويض من شركة التامين عند وقوع الضرر 

آو الحادث املؤمن عليه، دون أن يكون ملزما بدفع أقساط التامين، فهو ليس طرفا في عقد 

القواعد الخاصة باالشتراط ملصلحة الغير، وهذا طبقا التامين لكنه يكتسب حقه بموجب 

قانون مدني جزائري، واملستفيد في اغلب األحيان يكون غير املؤمن لهم، مثال في  619للمادة 

حالة التامين على املسؤولية املدنية املهنية للمرقي العقاري، فاملستفيد من هذا التامين هو 

 11اء خطا عقدي أو تقصيري، وكذلك وفقا للمادة الطرف املتضرر من خطا هذا األخير، سو 

من قانون التأمينات يكون املستفيد معينا عند إبرام عقد التامين، لكن يكفي أن يكون قابال 

 (21لتعيين عند استحقاق التعويض، وفي حالة وفاته ينتقل هذا التعويض إلى ذوي حقوقه. )

 دنية املهنيةتأمين املسؤولية املمجال التعوةض في إطار :  ثانيا

إن األشخاص امللزمون بتأمين على مسؤوليتهم املدنية املهنية، الدين تم اإلشارة إليهم 

في حالة حدوث أضرار املؤمن عليها لدى شركات التأمين،  ،سابقا من بينهم املرقي العقاري 

 ذه األخيرة تتحمل عبئ التعويض عن ذلك.فإن ه

 : نطاق التعوةض من حيث املد   1

نطاق التأمين من حيث املدة فإنها تمتد ابتداء من تاريخ فتح الورشة واالنطالق إن 

إلى غاية االستالم النهائي بالنسبة للمسؤولية التقصيرية للمرقي، وال يسري  الفعلي لإلشغال

مفعول التأمين إذا كان يغطي املسؤولية املدنية املهنية للمتدخلين في األشغال الثانوية إال 

                                                           
 192هيفاء رشيدة تيكاري، املرجع السابق، ص  21
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ة األشغال فعال ويتعين على املرقي العقاري التأكد من اكتتاب املتدخلين في أعمال بعد مباشر 

 (22البناء في نفس املشروع عقد تامين يحملهم هذه املسؤولية لدي نفس شركة التامين. )

أما التعويض عن املستولية العقدية للمرقي العقاري فهي تمتد من تاريخ إبرام العقد 

 التصاميم وحفظ الحق، إلى غاية استالم النهائي للعقار املنجز وذلك في البيع بناء على

 نطاق التعوةض من حيث الضمانات املقدمة: 2

بعد أن يتم عقد التامين على األضرار والحوادث املشار إليها سابقا من طرف 

األشخاص امللزمون بالتامين لدى املؤمن، على النحو الذي بياناه فيما مض ى، فان عقد 

حل بطريقة ودية بين التامين م
ُ
ثله مثل باقي العقود قد يترتب عنه نزاعات وخالفات غالبا ما ت

أطرافه، ألكن هذا ال يدل على أنه كل النزاعات تحل بطريقة ودية، فقد ال يصل األطراف إلى 

اتفاق مما يدفعهم للقضاء من أجل الفصل في النزاع القائم، ولإلحاطة بهذه النقطة ندرس 

 ة ثم القضائية لنطاق التعويض. التسوية الودي

حل بطريقة ودية دون اللجوء ألروقة أ: التسوةة الودية: 
ُ
األصل في النزاعات أنها ت

املحاكم، حيث تدفع شركة التامين لزبائنها مبلغ من املال كتعويض عن وقوع األضرار 

رور والتي والخسائر املؤمن منها، ويكون هذا التعويض مساوي للخسائر التي تعرض لها املض

أدت إلى قيام املسؤولية املدنية املهنية للمرقي العقاري، مع توقيع األطراف على إيصال 

 باملخالصة.

يستعان في تقدير الضرر املوجب للتعويض، بخبراء مختصين مؤهلين قانونا 

شروط اعتماد خبراء  220-07ومعتمدين كل حسب مجاله،  وقد حدد املرسوم التنفيذي 

أمين، فلخبير هو كل شخص مؤهل لتقديم خدمة في مجال البحث عن لدى شركات الت

األسباب وطبيعة األضرار والخسائر وتقييمها، وكذا التحقق من ضمان التعويض، حيث جاء 

                                                           
 91سهام مسكر، مجلة البحوث والدراسات، املرجع السابق، ص  22
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( " تمثل املهام العامة لكل من الخبير ومحافظ العواريات 23من هذا املرسوم، ) 05في املادة 

 فيما يأتي :

 واثبات وقوعه املادي. البحث عن أسباب الحادث -

 تحديد طبيعة األضرار وحجمها. -

 تقدير و/أو تقييم األضرار. -

 تدوين جميع املعاينات في تقرير. -

(، يتضح لنا أنه في حالة وقوع أضرار 24من قانون التأمينات ) 183وبالرجوع إلى املادة 

البناء، وذلك في أجل وخسائر مؤمن عليها فعليا، يقوم املؤمن بتعيين خبير مختص في مجال 

( أيام ابتداء من تاريخ تصريح املضرور بالحادث، فيقوم هذا الخبير باالنتقال إلى 07سبعة )

ورشة املشروع ملعاينة األضرار والخسائر معدا بذلك تقريرا مفصال عن الوقائع مؤرخ 

 وموقع، والذي ينتج تقدير مبلغ التعويض.

لغ فيجب أن ُيدفع التعويض املستحق خالل فإذا اتفق املؤمن مع املضرور على املب

( أشهر ابتداء من تاريخ معاينة األضرار من قبل الخبير املفوض لهذا الغرض، وهنا 03ثالثة )

 ترفع املسؤولية عن املرقي العقاري املؤمن عليها.

وفي حالة عدم االتفاق على املبلغ، كأن يكون رمزيا مقارنة بالخسائر الواقعة بالبناية 

( 4/3هنا يتعين على املؤمن مهما كان األمر أن يدفع خالل املدة السابقة، ثالث أرباع ) مثال،

هذا املبلغ، مع فتح الطريق للمضرور اللجوء إلى التسوية القضائية عن طريق رفع دعوي على 

 املرقي العقاري.   

فعندما ال تجدي الطريقة الودية نفعا لتعويض الضرر،  ب: التسوةة القضائية:

ضطر الطرف املستفيد من عقد التأمين إلى أن يقيم دعوى، إذ تعد األخيرة هي الوسيلة في

                                                           
، يحدد شروط اعتماد خبراء 2007يو سنة يول 14املؤرخ في  20-07من املرسوم التنفيذي  05أنظر املادة  23

ومحافظي العواريات وخبراء التامين لدى شركات التأمين وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، الجريدة 

 2007لسنة  46الرسمية العدد 
 ، املرجع السابق07-95من األمر  183أنظر املادة  24
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( القتضائه في جبر الضرر 25القانونية املشروعة للتعبير عن الرغبة في الدفاع عن الحق )

الالحق باملضرور أو خلفهما العام، جراء خطأ املرقي العقاري، فهنا وجب علينا تحديد 

 (26والجهة القضائية املختصة للنظر فيها. )أطراف هذه الدعوى، 

كأصل عام أطراف دعوى  : أطراف دعوى املسؤولية املدنية للمرقي العقاري:1

املسؤولية املدنية للمرقي العقاري هو املدعى، واملدعى عليه هو املرقي العقاري أو املتدخل في 

 عملية البناء مع إمكانية إدخال شركات التامين كطرف في الخصام.

فاملدعي هو كل من أصابه ضرر مباشر نتيجة خطأ املرقي العقاري، سواء عقدي أو 

تقصيري، وبالتالي فإن مدعى في مسؤولية مدنية للمرقي هو املكتتب أو الغير، أو خلفهما 

العام والخاص، وال تقبل دعوي املدعى إال إذا توافرت فيه كافة شروط قبول الدعوى، أما 

دعوى هو املسئول عن الضرر الالحق باملدعى، وقد يكون املدعى عليه املدعى عليه في نفس ال

شرف األول على 
ُ
في هذا النمط من املسؤولية إما املرقي العقاري، بصفته رب العمل وامل

الورشة، أو أحد األطراف املتدخلة في عملية البناء، مع إمكانية إدخال شركات التأمين في 

-12من املرسوم التنفيذي   06واملادة  ،07-95ن األمر م175الخصام وذلك إعماال للمادتين

85. 

وبالتالي طبقا ملقتضيات املادتين السابقتين، فكل مرقي عقاري، مهندس أو مقاول 

عد كضمان للمكتتبين في 
ُ
قائم على مشاريع عقارية فعلية، ملزمون بدفع مبلغ التأمين التي ت

إذ يبقى للمضرور من عمل الترقية حالة إصابتهم بضرر من جراء أخطاء مهنية منهم، 

 العقارية عند رفع دعوى قضائية إدخال شركات التأمين باعتبارها ضامنة لتعويض.

قبل رفع دعوى  : اختصاص النظر في دعوى مسؤولية مدنية للمرقي العقاري:2

املسؤولية على املرقي العقاري، البد من معرفة الجهة املختصة بالنظر في الدعوى، واملدة 

حددة لتقادم هذه الدعوى، حيث تخضع دعوى التعويض في إطار مسؤولية املرقي امل

 العقاري، شأنها شأن دعوى التعويض وفقا للقواعد العامة، إلى اختصاص نوعي وإقليمي.

                                                           
عبد الرحمان بربارة، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، منشورات  25

 32، ص 2009البغدادي، الجزائر 
 197هيفاء رشيدة تيكاري، املرجع السابق، ص 26
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فاالختصاص النوعي يقصد به والية الجهة القضائية بالنظر في نوع معين من 

االختصاص النوعي هو توزيع القضايا بين الجهات الدعاوى املرفوعة إليها، بمعنى أخر أن 

القضائية املختصة على أساس نوع الدعوى، فقد نظم قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

الجديد، االختصاص النوعي سواء بالنسبة للقضاء العادي أو اإلداري، وكرس املشرع في 

نية خاصة، وملا كانت دعوي نفس القانون اختصاص املحاكم واملجالس فحدد لها مواد قانو 

قانون إجراءات  32املضرور من خطأ املرقي العقاري، يتعلق بجبر الضرر، فبالرجوع إلى املادة 

( فان القسم املختص بالدرجة األولى هو القسم املدني، سواء كانت دعوي 27مدنية وإدارية )

بنفسه إذا كان متمتعا  مدنية بحتة أو مدنية تبعية، فيسعى املكتتب املضرور، أو الغير سواء

بأهلية التقاض ي، أو نائبه في حالة ما إذا كان قاصرا، أو ورثته في حالة وفاته، إلى رفع دعوى 

ة تهدم قضائية أمام الجهة املختصة، إلى جانب اختصاص كل من القسم العقاري في حال

العقاري تاجر  لك القسم التجاري في بعض الحاالت باعتبار املرقيالبناية قبل تسليمها، وكذ

 ومسجل لدى صندوق وطني للسجل التجاري.

أما فيما يخص االختصاص اإلقليمي لرفع دعوى التعويض عن مسؤولية املرقي 

من قانون اإلجراءات املدنية  40إلى  37العقاري، فان هذا االختصاص حددته املواد من 

لنظر والفصل في (، ويقصد به الحيز الجغرافي التي تختص كل محكمة با28واإلدارية )

 (29املنازعات التي تثور فيه والتي يتم تحديده عن طريق التنظيم. )

إن االختصاص اإلقليمي ال يعد من النظام العام، وبالتالي يجوز لألطراف املتنازعة 

من نفس  40االتفاق خالفا لذلك، إال في حاالت استثنائية وردت على سبيل الحصر في املادة 

املرقي العقاري مع املكتتب أثناء إبرام عقد بيع على التصاميم على الجهة القانون، فإذا اتفق 

القضائية التي ترفع أمامها الدعوى في حالة إخالل بالتزامات تعاقدية، يجوز ذلك وعليه ال 

                                                           
دنية ، يتضمن قانون االجراءات امل2008فبراير سنة  25املؤرخ في  09-08من القانون  32أنظر املادة  27

 2008ابريل سنة  23الصادرة في  2008لسنة  21واالدارية، الجريدة الرسمية العدد 
 من نفس القانون.  40إلى  37أنظر املواد من  28
 84عبد الرحمان بربارة، املرجع السابق، ص  29
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يجوز للقاض ي إثارة عدم االختصاص اإلقليمي من تلقاء نفسه، إذ يتعين على الخصوم وفقا 

 دفاع في املوضوع. إثارته قبل أي 47للمادة 

وعليه ما يالحظ أنه إذا طبقنا قواعد االختصاص اإلقليمي على منازعات مترتبة عن 

سالفة  37قيام مسؤولية املرقي العقاري، نجد أنفسنا أمام عدة مواد، إما إعمال املادة 

  .الذكر إذ يؤول االختصاص للجهة القضائية

ه وهو املرقي العقاري، وفي حالة تعدد التي يقع في دائرة اختصاصها موطن املدعى علي

من نفس القانون، للمحكمة التي يقع  38املدعى عليهم يؤول االختصاص طبقا للمادة 

من هذا القانون التي حاء في فحواها،  39اختصاصها دائرة موطن أحدهم. وإما إعمال املادة 

قصيري، ترفع أنه في مواد تعويض الضرر عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل ت

الدعوى أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار، كما يمكن تطبيق 

، والتي نصت أنه '.. في املواد العقارية، أو األشغال املتعلقة بالعقار أمام 01فقرة  40املادة 

رة اختصاصها املحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، أو في املحكمة التي يقع في دائ

 .. '. األشغال.مكان تنفيذ 

أما إذا حدث ضررا ملمتلكات او بنايات تابعة للدولة ومنجزة لفائدتها، وأنجر عن 

 قانون إجراءات، ويؤول االختصاص للقاض ي اإلداري. 800ذلك نزاع هنا نطبق أحكام املادة 

ري قد عادل أما فيما يخص مدة تقادم دعوى مسؤولية املدنية، فإن املشرع الجزائ

من  308و  133بين املسؤولية العقدية والتقصيرية، في مدة التقادم وذلك من خالل املادتين 

تنص ' تسقط دعوى  133سنة في كلتا املسؤوليتين، فاملادة  15القانون املدني وجعلها 

(، فاألصل في حساب 30التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار' )

دم يكون من يوم وقوع الفعل الضار الناتج عن خطأ املرقي العقاري، حتى يتسنى مدة التقا

للمضرور الحصول على التعويض فال فرق بين تقادم مسؤولية املرقي العقاري سواء عقدية 

أو تقصيرية، تطبيقا للقواعد العامة في القانون املدني، على خالف املشرع الفرنس ي الذي ميز 

ية مدنية، حيث جعل التقادم التقصيري يخضع دعواه ألحكام املادة في تقادم دعوى مسؤول

                                                           
ل السالف الذكر، وما يالحظ أن التعديل مس فقط كلمة العم 10-05عدلت هذه املادة بموجب القانون  30

 وتم تغييرها بكلمة الفعل.
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(،التي تنص انه تتقادم دعوى املسؤولية 31من التشريع املدني الفرنس ي ) 1فقرة  2270-1

سنوات ابتداء من وقوع الضرر أو من تفاقمه، أما إذا كانت  10املدنية الالعقدية بمض ي 

تشريع  2262أي التقادم الطويل، إعماال للمادة سنة  30مسؤولية عقدية يكون التقادم بـ 

 (32مدني فرنس ي. )

فمتى تبين لقاض ي املوضوع قيام شروط املسؤولية املدنية للمرقي العقاري حكم 

بالتعويض، وللقاض ي سلطة مطلقة في تحديد الطريقة التي يتم بها التعويض من جهة، وفي 

وى للمطالبة بالتعويض، وجب عليه تقديره من جهة أخرى، فعندما ترفع أمام القاض ي دع

في مرحلة أولى أن يفهم الوقائع املطروحة أمامه، وفي مرحلة ثانية يقوم بتكييفها وذلك 

بتطبيق النصوص القانونية املالئمة عليها، من خالل التأكد بأنها كافية لتشكيل أركان 

تبار أنه ال تعويض بدون املسؤولية املدنية، ليأتي له في مرحلة ثالثة تقدير التعويض  على اع

 مسؤولية.

ويختار القاض ي طريقة التعويض من خالل ما هو األنسب إلصالح الضرر معتمدا في 

(، التي يتضح من خاللها أن طريقة إصالح 33من القانون املدني ) 132ذلك على نص املادة 

لف في الضرر تختلف حسب ما تكون ظروف املالبسة لحالة النزاع املطروح، كما أنها تخت

نطاق املسؤولية العقدية عنها في املسؤولية التقصيرية، فإذا كان الحكم على املرقي العقاري 

بالتنفيذ العيني، فهو األصل العام في املسؤولية العقدية، أما في املسؤولية التقصيرية 

 فيحكم القاض ي بالتعويض الذي له نمطين 

في حق املرقي العقاري والذي ما التعويض العيني، ويقصد به الحكم الذي يصدر أ

يلزمه بإصالح األضرار الواقعة على البناية واملنشئة للمسؤولية املدنية، وهو مختلف عن 

التنفيذ العيني، باعتبار أن التنفيذ بطريق التعويض في املسؤولية العقدية ال يأتي إال إذا 

                                                           
31

 Article 2270-1 code civil français. « les actions en responsabilité civile 

extracontractuelle se prescrivent pour six ans a compter de les manifestation du 

dommage ou de son aggravation »   
32

Article 2270-1 code civil français. « toutes les actions tant réelles que personnelle 

Sant prescrites par trente ans sons que celui allègue cette prescription soit obligé d’en 

rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mouvais foi.»   
 من القانون املدني . 132أنظر املادة  33
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رقي العقاري كأن استحال التنفيذ العيني، واالستحالة هذه تكون إما مطلقة بسبب امل

استدعى األمر تدخله شخصيا إلصالح الضرر ألكنه امتنع عن ذلك، وإما نسبية إذا تم من 

قانون مدني، فهذا التعويض العيني  176شانه أن يكلف خسارة للمرقي، تطبيقا للمادة 

 يتجسد في املسؤولية التقصيرية من خالل إصالح املرقي العقاري الضرر عينا وليس بمقابل.

ا التعويض بمقابل فهو الذي يصلح في املسؤولية العقدية للمرقي، متى استحال أم

، وهذا التعويض قد يكون نقديا أو غير باإلنجازعلى هذا األخير تنفيذ التزاماته عينا كالتزام 

نقديا، فيكون للقاض ي سلطة كاملة في اختيار نوع التعويض األنسب إلصالح األضرار، إذ له 

ة مبلغ إجمالي يدفع مرة واحدة أو مقسطا حسب الظروف، وإما في صورة أن يأخذ إما صور 

 مرتب ملدة معينة أو مدى الحياة.    

 خاتمة 

 خالقية،األ و  املهنية بالتزاماته املرقي العقاري  إخالل املسؤولية املدنية عند تترتب

 العالقة تخص التي التعاقدية والتزاماته العقاري، مشروعه انجاز مرحلة في السيما

 ،سواء لفائدتهم املشروع أنجز والذين نجازاإل  عملية في املتدخلين سواء الغير مع لتعاقديةا

 عدم نتائج العقاري  املرقي يتحمل األحوال كل وفي الحق، حفظ عقد صاحب أو املقتنيين

 وتقصيره. إهماله أو التأخر آو بالتنفيذ التزامه

 وجود حالة في باإلصالح يلتزم فهو لكلذ وتبعا نتيجة، بتحقيق املرقي العقاري ملزم

 أو كليا البناء تهدم حالة في التعويض وكذا نجاز،اإل  حسن ضمان بموجب ظاهرة عيوب

 باكتتاب ملزم هو ولهذا املطابقة، عدم عقوبة يستنفذ أو العشري، الضمان بموجب جزئية

 في باإلصالحات القيام أو التعويضات معه التضامن ب التامين شركات لتتحمل تامين عقود

 طبقا مسؤوليته ينفي  لم ما نجاز،اإل  عملية في املتدخلين مع بالتضامن مسؤوليته قيام حالة

 على نصت التقنيين. واملراقبين املقاولين واملدنيين، املعماريين كاملهندسين العامة، للقواعد

 التأمينات على ،زيادة العقارية الترقية بنشاط املتعلق 04-11القانون  من 54املادة  ذلك

 طبقا العقاري  املرقي ملهنة النشاط ممارسة إطار وفي به املعمول  التشريع في املطلوبة

 قبل بيعه أجل من العقاري  املشروع انجاز في يشرع الذي العقاري  املرقي على يتعين اللتزاماته

 الدفعات تسديد الخصوص، على يأتي ما ضمان قصد العقارية الترقية ضمان اكتتاب إنهائه
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 املهنية لاللتزامات أوسع لتغطية األشغال، وإتمام تسبيقات شكل في املكتتبين بها قام التي

 يتعرضون  التي واملهنية ة املدني مسؤوليتهم لتغطية التأمين باكتتاب مطالبون  وهم والتقنية،

 وترميمها وعلى هذا األساس يتوجب: البناءات وتجديد البناء أشغال بسبب لها

 وقانون  املدني، القانون  أحكام بين البناء مجال في املدنية املسؤولية نظام توحيد

 مخالفة عن املترتبة الجزاءات يخص فيما السيما 04-11رقم  القانون  وأحكام التأمينات

  .مينأالت إلزامية

 وعدم املهنية، العقاري  املرقي مسؤولية قيام حاالت خاصة أحكام بموجب توضيح

 العامة. بالقواعد االكتفاء

 بحجم وتحسيسهم التزاماتهم، تنفيذ يخص فيما العقاريين املرقين تكوين

 في علمية وملتقيات تكوينية، برامج خالل من البناء مجال في التامين وبأهمية مسؤولياتهم

 تطورها.  متابعة و القوانين تمعن يخص فيما السيما اإلطار هذا

 الترقية نشاط في الفاعلين بين والخبرات األفكار تبادل في وجسور  تعاون  عالقات خلق

 مين.أالت وشركات املتبادلة، والكفالة للضمان الوطني والصندوق  العقارية،

 مسؤولية مع بالتضامن البناء، مجال في التقنية بالرقابة املكلفين مسؤولية تفعيل

 .العقاري  املرقي

 قائمة املراجع    

 الكتب

 مزيدة الثانية ،الطبعة واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون    ،شرح بربارة .عبدا لرحمان1

 2009،الجزائر  البغدادي ،منشورات ومنقحة

 الحقوقية زين مكتبة األولى، الطبعة اإلنشاء، تحت املباني بيع عقد علي، حسين .عالء2

 .2011العراق  واألدبية،

 العلميةالرسائل 

 رسالة ،الجزائري  التشريع في الخاص العقاري  للمرقي القانوني املركز تطور  ،شعوة .مهدي1

 اإلخوة جامعة ،والتعمير التهيئة قانون  فرع ،الخاص قانون  في دكتوراه درجة لنيل مقدمة

 .2015-2014الجامعية  السنة ،قسنطينة   منتوري



التأمين على املسؤولية املدنية للمرقي العقاري قبل تسليم املشروع 

 الترقوي 

 طاهر شاوش ط. د. 

 صالح الدين
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 مقدمة ،رسالة الجزائري  التشريع في التأمين لعقد القانوني ،النظام تيكاري  رشيدة .هيفاء2

قشت -وزو تيزي -معمري  مولود جامعة القانون  تخصص العلوم، في دكتوراه درجة لنيل
ُ
في  ن

 .2012ديسمبر  19

 املقاالت العلمية 

-11القانون  أحكام ظل في ملدنية ا املسؤولية بتأمين العقاري  املرقي التزام ،مسكر .سهام1

 .2013 ،2-البليدة جامعة ،الرابع العدد ،والدراسات البحوث مجلة ،04

 الجزائري، التشريع في العقاري  للمرقي املدنية املسؤولية من التأمين قديري، توفيق .محمد2

مارس  2و 1يومي  وتحديات، السكن: رهانات وسياسة العقارية الترقية حول  الدولي امللتقى

 لونيس ي. علي -2البليدة ،جامعة2017

  النصوص القانونية

 املتعلق 1995سنة  جانفي 25املوافق  1395رمضان عام  20املؤرخ في  07-95رقم  األمر 

 . 1995ماي  08الصادرةفي 13العدد  الرسمية الجريدة ،بالتأمينات

 يحدد 2011سنة  فبراير 17لـ  املوافق 1432عام  األول  ربيع 14في  مؤرخ 04-11رقم  قانون  

 06في  الصادرة 2011 لسنة 14العدد  لرسميةا جريدة ،العقارية الترقية نشاط تنظيم قواعد

 .2011مارس 

 البناء في التأمين بإلزامية يتعلق 1995ديسمبر سنة  9املؤرخ في  414-95التنفيذي  املرسوم  

 1995لسنة  6 7العدد  الرسمية الجريدة املهنية املدنية املتدخلين مسؤولية من

 عمليات قائمة بإعداد يتعلق 1995سنة  أكتوبر 30في  املؤرخ 338-95التنفيذي  املرسوم 

     1995لسنة  65العدد  الرسمية الجريدة وحصرها، التأمين

 خبراء اعتماد شروط ، يحدد2007سنة  يوليو 14في  املؤرخ 20-07التنفيذي  املرسوم 

 الجريدة وشطبهم، مهامهم ممارسة وشروط التأمين شركات لدى التامين وخبراء  ومحافظي

 .2007لسنة  46 العدد الرسمية

 املتضمن 2008سنة  فبراير 25لـ  املوافق 1429عام  صفر 18في  املؤرخ 09-08رقم  القانون  

 .2008لسنة  21العدد  الرسمية اإلدارية. الجريدة و املدنية اإلجراءات قانون 



التأمين على املسؤولية املدنية للمرقي العقاري قبل تسليم املشروع 

 الترقوي 

 طاهر شاوش ط. د. 

 صالح الدين
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 املراجع باللغة األجنبية :

 Code d’assurance français. N’2008-735 du 28 juillet 200 

 Code de construction et habitat français 
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 د. قاش ي عالل /جوانب قانونية ملنظومة التأمين املؤسساتي 

  تطبيق(الالتأمين التكافلي في الشريعة اإلسالمية )املفاهيم، الواقع، و 

 د. سعودي مناد / د. الطاهر ياكر

 د .حميد فالح /واقع التأمين التكافلي اإلسالمي، قراءة في األسس واألهداف والتحديات 

  /د. نوي عبد النور قراءة في النظام القانوني الجديد الخاص بتأمين قروض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

 د. العامري خالد /التأمين على األضرار املادية 

 اإلطار املفاهيمي لتأمين املسؤولية املدنية في القانون الجزائري/ د. لعشاش محمد 

 اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في الجزائر/ د. فالق صليحة 

 

 

 د. العكلي الجياللي /التأصيل النظري للتأمين من املسؤولية املدنية في املهن القانونية 

 د. محمد يوسفي /التأمين على مخاطر القروض املصرفية املوجهة لتمويل السكن في الجزائر 

 التأمين على األنشطة املنجمية/ د. سردو محمود 

 د. عشير جياللي /فعالية شركات التأمين التكافلي في نقطة املخاطر 

 د. حمدوني علي /تأمين منقوالت املؤسسة من خطر الحريق 

 Risques liés au commerce extérieur : L’assurance comme outil de couverture 

Dr : Riad Meriem/ Mr : Akhenak Atmane 

 مخبر النظام القانوني للعقود                               / د. بوزهار عالوةمواكبة قانون التأمين للتحوالت االقتصادية في الجزائر 

 والتصرفات في القانون الخاص                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


