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  أعوذ با� من الشیطان الرجیم
  بسم هللا الرحمان الرحیم

  
  ﴿ الحمد � رب العالمین، الرحمان الرحیم، ملك یوم الدین،

إیاك نعبد و إیاك نستعین، اھدنا الصراط المستقیم، صراط الذین 
  .أنعمت علیھم، غیر المغضوب علیھم و ال الضالین ﴾

  
  صدق هللا العظیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـانــــو عرفـ رـــــــكش 
  

لك الحمد والشكر ربنا یامن أمنت علینا بنعمة العلم، ویسرت لنا من یعیننا على تحصیله 
  .وعلمتنا ما لم نكن نعلم

  .ثم الصالة والسالم على الحبیب المصطفى خاتم األنبیاء والمرسلین، سید الخلق أجمعین 
ام أرفع أسمى عبارات الشكر إلى كل من بقلب مليء باإلمتنان والعرفان والتقدیر واإلحتر 

ساعدني من قریب أو بعید في إنجاز هذا العمل المتواضع ، لذا أتقدم بجزیل الشكر والعرفان 
والذي كان لتوجیهاته ومساعدته القیمة  باإلشراف على هذه المذكرة عوایل عبد الصمد :لألستاذ

، وكل أساتذتي في مختلف إخراجها، جزاه اهللا كل خیر وأطال في عمره  األثر الكبیر في
المراحل الدراسیة ، كما أتقدم بفائق اإلحترام والتقدیر إلى لجنة المناقشة وأشكرها على قبول 

  .مناقشة هذه المذكرة وٕاثرائها وتقدیم لنا التوجیهات والنصح 
    

ق والعلوم السیاسیة بجامعة عبد الحمید بن طلبة وأساتذة وموظفي كلیة الحقو وفي األخیر كل 
  .بادیس بمستغانم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  داءـــــــــــــــــــإه
  

  . بعد السجود � شكرا على حسن توفیقھ لنا في إتمام ھذا العمل المتواضع  
  

  : عملي المتواضعأھدي ثمرة 

زوجتي و جمیع  لوالدین العزیزین أطال اهللا عمرهما وٕالى إخوتي وأخواتي وٕالىإلى ا

  .أفراد األسرة الكریمة

وجمیع األصدقاء واألحباء وٕالى المشرف وطلبة قسم القانون الخاص تخصص 

تأمینات ومسؤولیة دون أن ننسى كل أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة 

  .عبد الحمید بن بادیس وٕالى كل من تصفح أوراق هذه المذكرة 

  

  



 ملخص
 

إن التأمین ضد الكوارث الطبیعیة هو تأمین  ذو طابع اقتصادي وٕالزامي حیث تم    
مدته ال تقل عن سنة  2003أوت 26المؤرخ في  03/12تحدید إلزامیته بموجب األمر رقم 

واحدة،فهو یخص الممتلكات ولیس األشخاص ویغطي كل األضرار المتسببة في الممتلكات 
والمرافق الصناعیة والتجاریة، ویضمن من أحداث الزالزل العقاریة المبنیة في الجزائر 

  .والفیضانات والعواصف والریاح القویة أو أي كارثة أخرى

حیث نجد أن هناك وسائل لمراقبة هذا االلتزام من خالل وثائق تطلب عند بیع         
لب عند كل وٕایجار ملك عقاري بالنسبة للعقارات، وبالنسبة للمرافق التجاریة والصناعیة تط

  .تصریح جبائي أو هیئة أخرى یهمها حمایة األمالك

لالشتراك في التامین ضد الكوارث الطبیعیة یجب تقدیم كل المعلومات الخاصة بالملك     
وهذا عن طریق ملء استبیان، حیث نجد أن وزارة المالیة هي التي تحدد تسعیرة هذا التامین 

  .زالیةب المنطقة الزلویختلف مبلغ التامین حس

یغطي التامین تكلفة الخسائر المادیة المباشرة التي تلحق باألمالك المؤمن علیها        
%  50بالنسبة لألمالك العقاریة المبنیة و % 80حسب القیمة المحددة في العقد وفي حدود 

للمنشات الصناعیة والتجاریة ، ویحتفظ  المؤمن له على حسابه بجزء من التعویض الواجب 
فیما یخص األمالك العقاریة و % 2على حصة الخطر الخاضعة لإلعفاء بنسبة دفعه 

  .للمنشات الصناعیة و التجاریة%  10

إن إجراءات التعویض في حالة الكوارث ال یمكن مباشرتها إال بعد نشر النص       
تامین التنظیمي المعلن لحالة الكارثة في الجریدة الرسمیة ، حیث تبدأ بالتصریح لدى شركة ال

،ثم تكلف خبیر یبدأ بتقییم األضرار ویقدم تقریر للشركة ، یتم احتساب مبلغ التعویض على 
 3أساس تكلفة األضرار المادیة ویجب على المؤمن تسدید التعویض المستحق في اجل 

أشهر ابتدءا من تاریخ تسلیم تقریر الخبرة عن األضرار ، وفي حالة االحتجاج عن نتائج 
یوما أن یطالب بخبرة مضادة بشرط أن  15للمؤمن له في اجل ال یتعدى التقریر یجوز 

  .تكون التكالیف على عاتقه ، ویمكن اللجوء أیضا إلى خبیر ثالث



 ملخص
 

في األخیر نجد أن هناك نقص في االكتتاب لهذا النوع من عقود التامین بالرغم من      
ومن جهة أخرى عدم قیام شركات الزامیته وهذا لغیاب الوعي لدى غالبیة األفراد من جهة ، 

  . التامین بعملیات تحسیسیة للترویج واإلشهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

أهم المخاطر الطبیعیة في الجزائر

 ملخص
 أهم المخاطر الطبیعیة في الجزائر

 

 



 ملخص
 

  إلزامیة التأمین ضد الكوارث الطبیعیة 

) 2003أوت  26المؤرخ في  12-03األمر (نظام الكوارث الطبیعیة مقنن من قبل نص له 
  ).إلى قرار وزاري ةباإلضافمراسیم تنفیذیة  5(الذي تم تكمیله بنصوص قانونیة 

كل مالك ، شخص طبیعي أو معنوي ، غیر الدولة، لملك عقاري مبني في : المادة األولى 
  .خسائر الناجمة على الكوارث الطبیعیةالجزائر ، ملزم بالتأمین ضد ال

  المبادئ العامة

 تعمیم التغطیة على الكوارث الطبیعیة ألكبر عدد ممكن من المؤمنین.  
 تغطیة خاصة للكوارث الطبیعیة.  
 مبدئ التضامن الوطني.  
  ضمان الدولة لمالءة المنظومة التأمینیة عن طریق استنفاذ الطاقات المتاحة لدى

  .التأمین سوق التأمین وٕاعادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

المنشآت الصناعیة والتجاریة                                المساكن

 

 

 

 الزالزلالفیضانات 

80%  

              المنشآت الصناعیة والتجاریة                                المساكن

         

العواصف والریاح 
 العنیفة

 الفیضانات 

 المخاطر المغطاة

التعویضحدود 50%  

 ملخص
 

 

 

 

 

 األمالك المؤمنة
 

              
 

 

التربة انزالق  

50 



 

یة                       المساكن  

 

 

 

 

 

 الخسارةمن مبلغ 

....)األثاث ، األجهزة

....

 اإلعفاءات

یة                       المساكن  المنشآت الصناعیة والتجار 

  

 موضوع التغطیة

   

من مبلغ % 2من مبلغ الخسارة  

األثاث ، األجهزة( المبنى دون المحتوى   

....األجهزةاألثاث ، : المحتوى  

 ملخص
  المنشآت الصناعیة والتجار 

 

:األمالك العقاریة  

 

من مبلغ الخسارة% 10  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع التغطیة

:األمالك التجاریة والصناعیة

 

 

 األضرار المستبعدة

 

 المباني 

 المعدات 

 البضائع 

 وسائل النقل البریة

 المواشي الخارجة عن المباني

 ملخص
 األمالك التجاریة والصناعیة

:الخسائر الملحقة   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 وسائل النقل البحریة

 المحاصیل

البریةوسائل النقل   

 الممتلكات في طور البناء

 ملخص
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التسعیرة

 إجراءات التعویض

 
أسعار موحدة التي تغطي كل 
 المخاطر، حسب عاملین فقط

حساسیة 
 المبنى

درجة 
 التعرض

 ملخص

 



 

ال یسري مفعول الضمان إال بعد نشر النص التنظیمي الذي یعلن حالة الكارثة 
  . الطبیعیة في الجریدة الرسمیة بقرار مشترك بین وزارتي المالیة والداخلیة

یوم من تاریخ وقوع  60

  .حین إیداع التصریحات الجبائیة للنشاطات الصناعیة والتجاریة

 سریان مفعول الضمان

ال یسري مفعول الضمان إال بعد نشر النص التنظیمي الذي یعلن حالة الكارثة 
الطبیعیة في الجریدة الرسمیة بقرار مشترك بین وزارتي المالیة والداخلیة

60هذا القرار ینشر في الجریدة الرسمیة في ظرف أقصاه 

 مراقبة إلزامیة التأمین

:الكوارث الطبیعیة ملزم في

  .كل عملیات التحویل للملكیة أو الكراء لملك عقاري
حین إیداع التصریحات الجبائیة للنشاطات الصناعیة والتجاریة

 ملخص
ال یسري مفعول الضمان إال بعد نشر النص التنظیمي الذي یعلن حالة الكارثة  -

الطبیعیة في الجریدة الرسمیة بقرار مشترك بین وزارتي المالیة والداخلیة
هذا القرار ینشر في الجریدة الرسمیة في ظرف أقصاه  -

  .الكارثة

الكوارث الطبیعیة ملزم في عقد التأمین ضد  

 كل عملیات التحویل للملكیة أو الكراء لملك عقاري
 حین إیداع التصریحات الجبائیة للنشاطات الصناعیة والتجاریة
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 مقدمة
 

1 
 

تى أصبح من الصناعات تطور التأمین وانتشر في السنوات األخیرة بشكل كبیر ح  
فالشركات والهیئات المختلفة تجد في التأمین الدرع الواقي والوسیلة الفعالة لحمایة  األكثر قوة ،

ویتمثل النشاط التأمیني   ،ممتلكاتها ورؤوس أموالها ضد المخاطر المتوقعة وضمان استمرارها
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها  ،ات التأمین األخرى شركبتلقي طلبات التأمین من العمالء أو 

یترتب عند إبرام العقود وٕاصدار وثائق التامین حقوقا لشركات التأمین في شكل أقساط التأمین ، 
من لهم والمستفیدین من عقود التامین والتزامات تتمثل في قیمة التعویضات المطالب بأدائها للمؤ 

، عند تحقق األخطار المؤمن علیها ، مما یجعل نشاط التامین یتمیز بطبیعة خاصة تختلف 
  .اختالفا جوهریا عن األنشطة األخرى 

، ونظرا ولقد أدركت الدول التي انتشر فیها الوعي التأمیني مكانة هذا النشاط وأهمیته          
.التامین في مجاالت عدیدة تختلف باختالف أنواع األخطار التي تهدد اإلنسانلفوائده فقد دخل   

ومن بین أهم األخطار التي تهدد اإلنسان هي األضرار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة         
، ونظرا وتتكرر هذه الكوارث على فترات غیر منتظمة   ،مثل الزالزل ، السیول، البراكین

الوسائل یحاول العلماء البحث في كیفیة مواجهتها باعتماد مختلف بعات هذه األخیرة تلجسامة 
إال أنها لم وبالرغم من التطور الكبیر التي شهدته هاته الوسائل  لكن دون نجاح إلى الیوم ،

.تستطع إال تقدیم بعض التحالیل السطحیة وبذلك تقییم وتقدیر جزافي لخطر الكوارث الطبیعیة  

ن هذا المنطلق ما كان على اإلنسان أمام الدمار الهائل الذي تخلفه الكوارث الطبیعیة م       
والتي غالبا ما یعجز عن دفعها والتنبؤ بها من ناحیة ، وحرصه من ناحیة أخرى على الحفاظ 

على أمواله ، سوى التفكیر في وسیلة تخفف من أثارها إذا ما إحتاط لها مسبقا ، من خالل 
التأمین كوسیلة ناجعة تكفل له األمان لمواجهة أخطار الكوارث الطبیعیة التي اللجوء إلى 

تعترض أمالكه ، وتعوضه عن الخسارة التي تكبدها إذا ما تحققت، وفي سبیل هذا الغرض 



 مقدمة
 

2 
 

إیجاد نظام قانوني یكفل التخفیف من أثار هذا النوع من المخاطر، إلى  لىإ سعت دول العالم
  .قانونیة تخص بالتحدید التأمین من أخطار الكوارث الطبیعیة درجة السعي إلیجاد نصوص

ولقد كانت الكوارث الطبیعیة التي ألمت بالجزائر دوما موضع هبة جماهیریة وحكومیة        
هول الفاجعة بفضل التضامن الوطني ، فبالرغم من أن الدولة كانت دائمة تمتص ثقل و 

دعم، مساعدة، (الكوارث الطبیعیة  الحضور بمختلف أنواع التدخل لتخفیف وطأة
وقبلها   2003ماي  21إال أن أخر هذه الكوارث الطبیعیة  زلزال بومرداس في ....) تعویضات

، دفع السلطات العمومیة إلى إعادة صیاغة وتنظیم 2001نوفمبر 27فیاضانات العاصمة في 
ل جزء من تبعات في تحم) أو معنویین /أشخاص طبیعیین و(هذا التضامن بإشراك المالك 

، من خالل سن نظام تأمین خاص یضبط مساهمة الضحایا وٕاظهار أضرار هذه األخیرة 
لجبر   انشغالهم بالوقایة ، عبر تامین إجباري لكل العقارات المبنیة ولتخفیف العبء على الدولة

.األضرار المسجلة    

وعلى الرغم من أن نظام التأمین من أخطار الكوارث الطبیعیة ظهر ألول مرة في شكله         
الذي حل  بالتأمیناتالمتعلق  09/08/1980المؤرخ في  80/07االختیاري  بموجب القانون 

المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم  25/01/1995المؤرخ في  95/07األمر رقم محله 
وهذا في إطار سعي المشرع إلى تنظیم  20/02/2006لمؤرخ في ا 06/04بمقتضى األمر رقم 

التأمین بوجه عام دون تخصیص ، لكن وبالرغم من ذلك فإن الجزائر لم تكتفي بهذه النصوص 
بل سعت إلى إیجاد نص قانوني یخص التامین من أخطار الكوارث الطبیعیة بالتحدید وعلى 

 2003أوت  26المؤرخ في  03/12تضى األمر وجه اإللزام وهو األمر الذي تجسد بالفعل بمق
.على الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایاالمتعلق بإلزامیة التأمین   

 

 



 مقدمة
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:نطرح اإلشكالیة التالیة  تأسیسا على  ما تقدم   

  ؟ما هو واقع التأمین ضد الكوارث الطبیعیة في الجزائر

: ولإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع یمكن طرح التساؤالت التالیة   

 ؟ما هو عقد التأمین عموما ، وعقد التأمین على الكوارث الطبیعیة خصوصا -
  ؟عقد التأمین على الكوارث الطبیعیةالمؤمن علیها في ما هي األمالك  -

:ومن خالل التساؤالت المطروحة  تم اقتراح الفرضیات التالیة   

  من أخطار راحة للمشتركین وتخلص من الخوف مما قد یصیبهم التأمین -
  .جمیع األخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة یمكن التأمین علیها -
  .التأمین له دور في الحفاظ على ممتلكات األفراد وحمایتها  -

:أهداف وأهمیة الدراسة  

الطبیعیة واألخطار تكمن أهمیة الدراسة في التعرف على موضوع التأمین على الكوارث 
المضمونة لهذا النوع من العقود وألیة التعویض عنها ن والدور الذي یلعبه التأمین في محافظتها 

.على الممتلكات   

:نسعى من خالل دراسة هذا الموضوع إلى تحقیق األهداف التالیة   

  .في المحافظة على الممتلكات  على الكوارث الطبیعیة  الدور الذي یلعبه التأمین -
  .إبراز مدى أهمیة وجود هذا النوع من التأمین في حیاة الفرد  -
 .محاولة التأكد ما إذا كان التأمین على الكوارث الطبیعیة قد حقق الهدف المنشود  -
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:أسباب اختیار الموضوع  

:من أهم األسباب التي جعلتني أهتم إلى حد بعید إلى اختیار هذا الموضوع: األسباب الموضوعیة  

  .حداثة الموضوع  -
  .التطور الذي یشهده قطاع التأمین  -
  .قلة الثقافة لهذا النوع من التأمین -

أما األسباب الذاتیة من وراء اختیار هذا الموضوع هي الرغبة الملحة في البحث : األسباب الذاتیة
 ، كما كانت الرغبة في التعرف على هذا النوع منفي موضوع التأمین على الكوارث الطبیعیة 

.التأمینات دافعا ذاتیا لخوض غمار هذه الدراسة  

:المنهج المتبع في الدراسة  

لدراسة الموضوع بشكل جید أتبعت المنهج الوصفي والتحلیلي حیث استخدمت المنهج الوصفي 
إلبراز خصائص وممیزات هذا النوع من التأمینات التي یتمیز بها  على سائر التأمینات األخرى 

).البحریة،الجویة،تأمین السیارات(  

أما المنهج التحلیلي فاستخدمته في تحلیل وفهم  بعض النصوص القانونیة لهذا النوع من 
.التأمینات وهو التأمین على الكوارث الطبیعیة في التشریع الجزائري   

:خطة البحث  

، وفي سبیل اإلحاطة  لإلجابة  على اإلشكال الرئیسي المطروح واألسئلة الفرعیة  المرتبطة به
:بموضوع الدراسة من كل جوانبه عمدت إلى تقسیمه إلى ثالث فصول   

تناولت فیه اإلطار العام لعقد التأمین والذي قسمته إلى مبحثین ، تطرقت في  :فصل تمهیدي
.األول إلى مفهوم عقد التأمین أما الثاني إلى شركات التأمین   
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تطرقت فیه إلى ماهیة التأمین على الكوارث الطبیعیة الذي قسمته بدوره إلى مبحثین  :فصل أول
، المبحث األول یتضمن مفهوم التأمین على الكوارث الطبیعیة ومبحث ثاٍن یبین كیفیة إبرام هذا 

.العقد   

یتضمن أثار التأمین على الكوارث الطبیعیة والذي قسمناه إلى مبحثین ، األول : فصل ثاني 
. تعرضنا فیه إلى التزامات المؤمن له وفي الثاني إلى التزامات المؤمن   

. وقد أنهیت الموضوع بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیها من خالل الدراسة  



 

 

ديــــــــــــتمهیل ـــــــــفص  
 اإلطار العام لعقد

التأمین   
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  تمهیديفصل 
  اإلطار العام لعقد التأمین

أن عقد التأمین ما هو إال تبدید للمال في حالة عدم حدوث  ، یعتبر العدید من األشخاص
اد األقساط دضرورة استر  ،و قد یرى البعض .و بالتالي عدم الحصول على تعویض ، خسارة

على الفرد أن یدرك أساسا لكن في الحقیقة أنه یجب   .في حالة عدم الخسارة في مدة  التأمین
ألن التأمین ما هو إال وسیلة لتوزیع الخسارة التي  .و هو المشاركة في الخسارة ،هاما للتأمین

وهذا ما یجعل األفراد یتحملون  ،تلحق بالبعض على جمیع المؤمن لهم المعرضین لنفس الخطر
 ،نظیم هذه العملیةو نسبة الربح للشركة مقابل ت ،عادة نسبة من مصاریف شركات التأمین

   .الخطرباإلضافة لقسط 
وبناء على ذلك، فإن عقد التامین بشتى صوره المختلفة، تتواله اآلن شركات التأمین، 
حیث ینحصر نشاطها في تلقي األقساط من المؤمن لهم، و استغالل هذه األموال في أوجه 

تلتزم هذه الشركات بأدائها استثماریة مضمونة، بهدف تدبیر األموال الالزمة للتعویضات التي 
  .إلى المؤمن لهم حال وقوع األخطار المؤمن ضدها

في إطار هذا الفصل  سنحاول إبراز أ هم المفاهیم التي تخص عقد التأمین  وذلك في 
  .التأمین شركاتفیما نتناول في المبحث الثاني  . المبحث األول  
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  المبحث األول
  مفهوم عقد التأمین

سلیم للتأمین یتطلب الوقوف على معناه ومبادئه ،وخصائصه ، وأركانه  مفهوم إن إعطاء
ما سنحاول اإلحاطة به في هذا المبحث من خالل تطرقنا إلى تعریف عقد التأمین ومبادئه  وهذا

المطلب (مرورا على أركانه وٕاجراءاته  )المطلب الثاني(، وخصائصه وعناصره  )المطلب األول(
  .  )الثالث

  المطلب األول
  القانونیة مبادئهمین و التأتعریف عقد 

و لكي  .بأن عقد التأمین هو أساس العالقة القائمة بین المؤمن و المؤمن له ،یمكن القول
، وعلیه سنتعرض یجب أن تتوفر فیه مجموعة من المبادئ القانونیة ،یكون لهذا العقد مشروعیة

  ).الفرع الثاني(دئه ، ثم إلى مبا)الفرع األول(أوال إلى تعریف عقد التأمین 
  الفرع األول 

  تعریف عقد التامین
تفاق بین الطرفین، وله نفس الصفة القانونیة ألي عقد في القانون اهو  ،فعقد التأمین 
بأن یدفع للطرف الثاني و الذي  ،یتعهد بمقتضاه الطرف األول و یسمى المؤمن ، 1 المدني

ة وقوع خطر معین خالل مدة معینة، وذلك ا من المال في حالینمبلغا  مع ،یسمى المؤمن له
مقابل أن یدفع المؤمن له مبلغا أو عدة مبالغ تكون قیمتها في مجموعها أقل نسبیا من المبلغ 

   .احتماليلیس أمرا مؤكدا و إنما هو حدث  ،وذلك ألن وقوع الخطر .لذي یتعهد المؤمن دفعها

                                  
دار النهضة العربیة،الطبعة الثانیة، بیروت، بدون سنة :الفنون التجاریة  أصول: فاطمة مروة یونس - 1

 .60نشر،ص 
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أو  ،أو شركة مساهمة ،تعاونیةكما یمكن أن یكون جماعة  ،یمكن للمؤمن أن یكون فردا
للقیام باألعمال  ،على تكوینها االتفاقالتي یمكن  ،الحكومة أو غیر ذلك من هیئات التأمین
أما  .و اإلشراف اإلداري و المحاسبي عل مزاولته ،المختلفة التي یتطلبها تنظیم العمل التأمیني

 لعقد على أناالذي ینص  الشخص ویسمى .و یكون فردا أو مؤسسة أو غیر ذلك ،المؤمن له
وغالبا ما یكون المؤمن له  هو نفسه المستفید، فیما عدا بعض  .یدفع  له مبلغ التأمین بالمستفید

  1التي ینص فیها على أن المستفید یختلف عن المؤمن له ،عقود التأمین على الحیاة
  

  الفرع الثاني 
  مبادئ عقد التامین

التي تشكل  ،خضع لعدد من المبادئ القانونیةو كما ذكرنا سابقا بأن عقد التأمین ی
 :األساس في شرعیته واستمراره و هذه المبادئ هي 

 .مبدأ المصلحة التأمینیة 

 .مبدأ حسن النیة     

 .مبدأ التعویض     

 .مبدأ الحلول     

  مبدأ المشاركة في التأمین     

   .مبدأ المصلحة التأمینیة :أوال
لقانوني للفرد في التأمین على الشيء موضع التأمین و ا المصلحة التأمینیة هي الحق

 .2یعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ الالزمة إلبرام عقد التأمین

                                  
 .27، ص Edito- EXEPS 2004/2005یم، مجموعة الهدیة الكاملة، موسوعة التجارة، التأمین والتخطیط و التنظ - 1
 .339ص  1996محاسبة المنشات المالیة بدون دار نشر، عمان،: عبد  اإلله نعمت جعفر  -2
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یقصد بها أن یكون للمؤمن له مصلحة في عدم وقوع الخطر  ،و المصلحة التأمینیة
  . 1طرو أن ال تكون له مصلحة في افتعال ما یؤدي إلى وقوع هذا الخ ،موضوع التأمین

یجب أن یكون  ،و لكي تكون هناك مصلحة تأمینیة للمؤمن له في الشيء المؤمن علیه
و بالتالي فملكیة الشيء و المصلحة  .في بقائه منفعة تعود علیه، وفي فنائه ضرر یلحق به

ألن مقیاس الملكیة للشيء  .االختالفأمرین مختلفین كل  امن هذه الملكیة، قد یكونالمستمد 
  .هي الفائدة أو المنفعة الناشئة عن هذا الشيء  ،بینما مقیاس المصلحة التأمینیةهي قیمته، 

ألن إصدار العقود بدون  .أمر ضروري ،و ضرورة توافر هذه المصلحة في هذا العقد
من أجل الحصول على قیمة  ،ینتج عنه الكثیر من جرائم القتل أو الحرق، مصلحة تأمینیة

  .امرة قلتأمین نوعا من المایحول دون أن یكون  ،المصلحة التأمین، وواضح أن اشتراط هذه
   .مبدأ حسن النیة  :ثانیا

 كفال یخفي بذل .خرآلعلى كل من طرفي العقد أن یفصح عن جمیع الحقائق للطرف ا
یصبح العقد باطال  ،وٕاذا أخل أحد الطرفین بهذا المبدأ .أي بیانات تكون جوهریة بالنسبة للتعاقد

  .لتبعا لسبب اإلخال ، نأو قابال للبطال
   .2مهما كان نوع الخطر المؤمن ضده ،و تخضع جمیع العقود لهذا المبدأ

إلى أن المؤمن ال بد أن یطلع على جمیع الحقائق الخاصة  ،و ترجع أهمیة هذا المبدأ
  .حتى یقرر الرفض أو القبول ،بالتعاقد
 لأما في حالة اإلخال .ینمؤمن تحدید الشروط و قسط التأمالفي حالة القبول یستطیع ف 

   و احتفاظ ،یمكن أن یكون سببا في بطالن العقد ،بقصد الغش و تضلیل المؤمن ،بهذا المبدأ
المؤمن له لم  لالمؤمن باألقساط التي دفعها المؤمن له، وذلك بشرط أن یثبت المؤمن أن إخال

  .بل كان عن قصد و تعمد ،یكن عفویا

                                  
 .31مرجع سابق، ص : مجموعة الهدیة الكاملة -1
 .30نفس المرجع أعاله، ص  -2
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حیث یمكن أن یضلل  .ن من جانب المؤمن نفسهو یكیمكن أن  ،لمبدأابهذا  لو اإلخال
یكون  ،لةاو في هذه الح .ة لتشجیعه على قبول التأمین لدیهالمؤمن له بمعلومات غیر صحیح

، بشرط أن یثبت سوء ما دفعه من أقساط أو عربون استردادو  ،للمؤمن له الحق في فسخ العقد
  .المؤمن في تزویده بمعلومات غیر صحیحة نیة

  .مبدأ التعویض  :ثالثا
 .یخضع تأمین الممتلكات و تأمین المسؤولیة المدنیة لمبدأ التعویض ،بمقتضى القانون  

د أكثر من الخسارة المالیة التي تترتب على وقوع الخطر داحیث ال یستطیع المؤمن له استر 
د عن أن یزی ال یمكنو لكن  ،كما قد یقل التعویض عن قیمة الخسارة المالیة .موضوع التأمین

حتى ال یحقق المؤمن له ربحا نتیجة وقوع خطر معین،  ،هذه القیمة في أي حالة من الحاالت
و یجب أن نشیر إلى أنه تنعدم الصفة التعویضیة . من المقامرةصبح التأمین نوعا و لكي ال ی

  . 1في التأمین على الحیاة
   . الحلولمبدأ   :رابعا

و لهذا ال ینطبق إال في حالة . ینا لمبدأ التعویضقر ، یعتبر هذا المبدأ كما سبق أن ذكرنا
أي أنه ال ینطبق في حالة الوثائق الخاصة .الوثائق التأمینیة القائمة على أساس التعویض

و هو  ،ویعتبر قرینا لمبدأ التعویض من حیث الهدف ،و الحوادث الشخصیة ،بتأمینات الحیاة
ق ربحا غیر قواحدة فقط، وبذلك ال یح أن ال یحصل المؤمن له إال على قیمة الخسارة مرة

   .2مشروع
یحق له طبقا لمبدأ  ،أن الشخص المؤمن له ضد أخطار معینة ،و یعني هذا المبدأ

التعویض، الحصول عما لحقه من خسائر نتیجة وقوع الخطر المؤمن ضده، على أن یحول 
بب في وقوع الخطر جمیع حقوقه التي ترتبت له على من تس ،و هو شركة التأمین ،إلى المؤمن

                                  
 584ص  2005القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت :محمد حسن قاسم -1
 .34مرجع سابق، ص : مجموعة الهدیة الكاملة -2
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أو بمقتضى  ،وحلول المؤمن محل المؤمن له یكون إما بمقتضى القانون .عن عمد أو إهمال
إما بعد دفع  ،و یكون حق الحلول .أو بمقتضى نص صریح في وثیقة التأمین ،العرف

  الطرفینو هذا وفقا لما ینص علیه العقد بین . أو قبل ذلك ،التعویض
  .التأمین ركة فيشامبدأ الم  :خامسا

لیس هناك ما یمنع المؤمن له من التأمین لدى عدة مؤمنین، إال أنه في حالة وقوع       
هذا ال  ،و بالتالي .اد خسارته أكثر من مرة واحدة فقطدال یستطیع استر  ،لخطر موضوع التأمینا

ضع و في الغالب تتضمن عقود التأمین الخا .یشجعه على افتعال وقوع الخطر موضوع التأمین
تشیر إلى أنه في حالة وجود وثیقتین أو  ،لمبدأ التعویض نصوصا صریحة تتعلق بالمشاركة

شرط أن تكون هذه الوثائق متوافقة، ال یكون المؤمن ملزما إال بدفع نصیبه النسبي من  ،أكثر
یشترك  ،وبذلك عند وقوع الخطر .الخسارة التي تترتب على وقوع الخطر موضوع التأمین

  و تكون  ،هللمؤمن له عن الخسارة التي أصابتیعا في دفع التعویض الذي یحق المؤمنین جم
 نصیب كل مؤمن الذي یلتزم بدفعه من قیمة الخسارة متوافق مع نسبة أن المشاركة على أساس

  .بها لدى جمیع المؤمنینین المؤمن إلى مجموع مبالغ التأم ،التأمین المؤمن به لدیهمبلغ 
دفع نصیبه بغض النظر عما إذا كان المؤمنین اآلخرین عاجزین عن ویلتزم كل مؤمن ب     

   .دفع أنصبتهم، أو غیر عاجزین
  

  المطلب الثاني
  خصائص و عناصر عقد التأمین

و یدفع على أقساط  ،رأینا أن التأمین نظام قانوني یلتزم فیه المؤمن له بنصیب مالي
تعهد المؤمن بأداء مالي في حالة وقوع ، وذلك مقابل إحصائیةیتحدد وفقا ألسس فنیة و ضوابط 

بمجموعة من  ،یجب أن یتمیز عقد التأمین ،باإلضافة إلى هذا .لحدث المتفق علیهاو أالخطر 
  .)األولالفرع (الخصائص تمیزه عن غیره من العقود
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كما یجب أن یقوم على مجموعة من العناصر أجمعت كافة التشریعات على وجوب  
و هي الخطر و القسط و مبلغ  .ال یوجد التأمین ،تخلف أي منها توافرها فیه، و في حالة

   .)الفرع الثاني(التأمین
  األولالفرع 

  خصائص عقد التأمین 
إن عقد التأمین كما سبق وأن ذكرنا هو عقد ینظم عالقة قانونیة بین طرفین وهما  

بلغ التأمین عند تحقق المؤمن والمؤمن له یتفقان على أن یؤدي األول مبلغا مالیا للثاني یسمى م
الخطر المؤمن منه نظیر مبلغ مالي یدفعه المؤمن له ویسمى القسط ، والمؤمن له قد یكون 
شخصا طبیعیا أو معنویا بینما المؤمن فهو دائما شخص معنوي ویكون عادة ما یعرف بشركات 

  .التأمین 
  :هذا العقد یتمیز بخصائص یمكن حصرها في 

  . ضائيعقد التأمین عقد ر   :أوال
وعلى ذلك  .لم یتطلب المشرع إلبرام عقد التأمین شكال خاصا یفرغ فیه رضاء المتعاقدین

ذلك في أي شكل، و نقصد  لینعقد العقد دون حاجة إلى إفراغ  ،یكفي تبادل اإلیجاب و القبول
ویجب أن  ،)المؤمن له ( هو أن اإلیجاب یأتي من جانب طالب التأمین  ،باإلیجاب و القبول

ویجب أن یكون  .ثم القبول الذي یكون من طرف المؤمن ،غ هذا اإلیجاب إلى المؤمنیبل
 .1، إتحاد إرادتي المتعاقدینو نعني بالمطابقة هنا .مطابقا لإلیجاب ،القبول

وذلك هو  العقد، النعقادشرط الكتابة  ىعل االتفاقفلیس هناك ما یمنع من  ،و مع ذلك
  .ما یجري به العمل

أن عقد التأمین، ال ینعقد إال بتوقیع وثیقة التأمین،  فیصبح  ؤمن عادةحیث یشترط الم 
 ،أمین ضروریة لالنعقادتو تصبح وثیقة ال ،شكلیا بموجب هذا الشرط العقد في هذه الحالة عقدا

                                  
 .60التامین في الشریعة والقانون، دار الشواف الطبعة الثالثة، المملكة العربیة السعودیة ص : شوكت محمد علیان -1
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إال بعد  ،یتم عقد التأمین أن ال ،هذا وقد یشترط المؤمن على المؤمن له .لمجرد اإلثباتو لیس 
   .1ةینیفیصبح العقد في هذه الحالة من العقود الع .دفع القسط األول

  .عقد التأمین عقد معاوضة  :ثانیا
ل الخطر مفالمؤمن یتح.2نى أن یتلقى بمقتضاه كل من المتعاقدین عوضا لما قدمهعبم 

مقابل األقساط التي یدفعها المؤمن له بینما هذا األخیر یحصل على مبلغ التأمین عند تحقق 
  .دفعهاه مقابل األقساط التي الخطر المؤمن من

فإذا لم یحصل  .ال تزول صفة المعاوضة عن عقد التأمین ،في حالة عدم تحقق الخطر
فإنه یتحصل على مقابل یتمثل في  ،المؤمن له على مبلغ التأمین بسبب عدم تحقق الخطر

  .العقدالذي یوفره المؤمن طوال مدة  ،و االطمئنان ،األمان
  . نبینعقد ملزم للجا  :ثالثا

بأن یؤدي  حیث یلتزم المؤمن  .كاهل الطرفین على التزامات متبادلة ،ینشئ عقد التأمین
 .و المبین في العقد ،مبلغا من المال في حالة وقوع الخطر المؤمن منه ،للمؤمن له أو المستفید
 ،تأمینلعقد ال اإللزامیةإن صفة  .بدفع القسط المتفق علیه بین الطرفین ،كما یلتزم المؤمن له

عدم دفع المؤمن لمبلغ  ،حیث یترتب على ذلك .یتحقق الخطر المؤمن منهلم موجودة حتى ولو 
  .لكنه یكفي تعهد المؤمن بتغطیة المخاطر عند حلولها ،التأمین

  .احتماليعقد التأمین عقد   :رابعا
ار المقد ،هو ذلك العقد الذي ال یستطیع فیه كل من المتعاقدین أن یحدد وقت التعاقد 

متوقف على وقوع الخطر  ،هذا األمرأن  بحكموهذا  .3و المقدار الذي أعطي ،الذي أخذ
وكذلك  .هذا العقد من د مقدار ما یحققه من كسبعاقال یعلم وقت الت ،فالمؤمن له .المؤمن منه

أمر  ،و ما یحصل علیه من أقساط مقابل ذلك ،بدفع مبلغ التأمین التزامهفإن مقدار  ،المؤمن
                                  

 .218 -217مرجع سابق، ص : محمد حسن قاسم -1
 .35، ص 2003الجامعیة،الجزائر،طبعة مدخل لدراسة القانون الجزائري، دیوان المطبوعات :جدیدي معراج -2
   .519مرجع سابق، : محمد حسن قاسم -3
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حدوث  احتمالهو  ،هنا االحتمالإذا  .و متوقف على تحقق الخطر أو عدم تحققه،لومغیر مع
 .كسب أو خسارة ألحد الطرفین

  .عقد التأمین عقد زمني مستمر  :خامسا
عبارة  ،الناشئة عنه االلتزاماتبحیث تكون  .هو العقد الذي یلعب فیه الزمن دورا هاما 
 االلتزاماتبحیث ال یتم دفع  .ات دوریة أو متعددةمتكررة یستمر الوفاء بها لفتر  ءاتعن أدا

قد تستمر من  ،المؤمن له بدفع القسط التزاماتبحیث أن  .و إنما مرتبط بفترات ،دفعه واحدة
فهو یلتزم  ،أما بالنسبة للمؤمن .أو إنهاء عقد التأمین ،إلى غایة وقوع الخطر ،بدایة سریان العقد

ل تبعة تغطیة الخطر المؤمن مفهو یتح .طوال مدة العقد المؤمن له األمان و الطمأنینةبمنح 
  .منه بصفة مستمرة

  . عقد التأمین عقد إذعان  :سادسا
دون ، رهو ذلك العقد الذي یقبل فیه أحد األطراف بالشروط التي یعرضها علیه الطرف األخ

تي تكون معدة الشروط ال ال یستطیع المؤمن له مناقشة  ،ففي عقود التأمین  .1إمكانیة مناقشتها
أمام  فلیس .د دون أي محاولة في التعدیلعاقو تعرض على من یرغب في الت ،سلفا و مطبوعة

إذا ما رغب في  ،إال قبول الشروط المعروضة من قبل المؤمن كما هي ،من یطلب التأمین
  .دعاقالت
  .عقد التأمین عقد تجاري أو مدني  :ابعسا
  .المؤمن و المؤمن له: دنیا یتوقف على صفة أطرافهعقد التأمین عقدا تجاریا أو م اعتبار 

  :فیكون عقد التأمین عقدا تجاریا
ذلك المؤمن  .تقوم بإبرام العقد بقسط ثابت) شركة التأمین(في حالة ما إذا كان المؤمن  

كما یسعى إلى تحقیق الربح من جهة  ،یقوم بدور الوساطة بین المؤمن لهم في توزیع المخاطر

                                  
 .37،مرجع سابق، ص 2003طبعة :  جدیدي معراج -1
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فیكون العقد تجاریا إذا كان المؤمن له تاجرا بغض النظر عن  ،ناحیة المؤمن لهأما من . أخرى
  .1طبیعة المؤمن

 ،و ذلك في عملیات التأمین التبادلي ،بالنسبة للمؤمن :و یكون عقد التأمین عقدا مدنیا
. كما أن فكرة تحقیق الربح منعدمة .هو المؤمن له ،حیث أن المؤمن في هذا النوع .أو التعاوني

و إنما  ،إذا كان هذا العقد ال یرمي إلى تحقیق ربح ،أما بالنسبة للمؤمن له، یكون العقد مدنیا
 .هدفه تغطیة خطر معین

  الفرع الثاني

  عناصر عقد التأمین

فإن عقد التأمین یجب أن یقوم على ثالث عناصر  ،باإلضافة إلى هذه الخصائص
  .2و مبلغ التأمین ،القسط ،هي الخطر :أساسیة

  .الخطر  :أوال
و أن یكون  .ال دخل إلدارة أحد الطرفین في حدوثه، هو حادث مستقبلي محتمل الوقوع  

  .3مشروعاه محل

 ،كالزواج و الوالدة و بقاء المؤمن علیه على قید الحیاة :هذا الخطر قد یكون حادث سعید
لیه في هذه یطلق ع ،و علیه .كالحریق و السرقة و المرض و الوفاة العكس،لبا ما یكون اوغ

  :هنعرض فیما یلي أهم شروط و."الكارثة" اسم الحالة
  أن یكون الخطر حادث مستقبلي. 
  أن یكون الخطر محتمل الوقوع. 
  الطرفینأن یكون الخطر مستقل عن إدارة. 

                                  
 .527مرجع سابق، ص : محمد حسن قاسم -1
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  أن یكون محل خطر مشروعا. 
 :مستقبليأن یكون الخطر حادث  .1

 .وقع وقت إبرام العقد أو قبل ذلك بحیث ال یكون وقت تحقق الخطر معروفا، وال یكون قد 
 .ففي هذه الحاالت یكون العقد باطال لعدم وجود المحل

 :أن یكون الخطر محتمل الوقوع .2
 .أو ال یقع خالل مدة العقد ،بمعنى أنه قد یقع .لوقوعان الخطر محتمل و ینبغي أن یك 

وقت الذي سیقع كن تحدید المو أن ال ی ،أن ال یكون الحدث محقق لوقوع ،یقتضي ذلك أوال
  . 1قد تكون نسبیة أو مطلقة االستحالةو هذه  ،وثانیا أن ال یكون مستحیل الوقوع، فیه
كالتأمین مثال  ،المطلقة تتعلق باستحالة وقوع الخطر بحكم القوانین الطبیعیة فاالستحالة  

  .باطالفهذا أمر مستحیل فهنا یكون العقد  ،كباضد سقوط أحد الكو 
ن لألطراف أن الخطر غیر مستحیل في ذاته، و یسبیة تكون عندما یتبالن االستحالةو   

ل من نز إنما إمكانیات تحققه تكون مستحیلة بسبب ظروف خارجیة، كالتأمین مثال على م
 .قبل التعاقد) صاعقة أو زلزال ( خر آفیتهدم بسبب  ،أخطار الحریق

 :ة الطرفینإرادأن یكون الخطر مستقل عن  .3
الخطر یصبح  ألن تحقق االحتمال،انتفى عنصر  ة أحدهمارادالخطر بإحیث إذا وقع       

فإنه یستطیع منع وقوعه حتى ال یدفع  ،ة المؤمنرادبإ فإذا تعلق .2رهنا بمشیئة هذا الطرف
، وقوعه من أجل الحصول على التعویضأما المؤمن له یبذل قصارى جهده ل .مبلغ التأمین

فیصبح عقد التأمین عقدا باطال  االحتمال،هو  و ،و هنا ینعدم عنصر من عناصر الخطر
  .محله  النعدامبطالنا مطلقا 
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 .570مرجع سابق، ص : محمد حسن قاسم -2



لتأمینلعقد ا اإلطار العام                                         ي   تمهید فصل  
 

18 
 

  :خطر مشروعاالأن یكون محل    .4
و  ،عمل معین ةممارس تحظریكون مخالفا للنظام العام و القوانین التي  ال بمعنى أن      

 ،ریباآلداب العامة، فال یجوز مثال أن ینصب التأمین على مخاطر یكون موضوعها الته
و ذلك حسب تقالید و  ،لنشطات المخالفة لآلداب العامةاأو جمیع  ،بالمخدرات االتجارأو 

  .أعراف كل مجتمع 
  .القسط   :ثانیا

و هو ذلك المبلغ من المال الذي یدفعه  ،هو ثاني  عنصر من عناصر التأمین    
و قد یكون متغیرا  ،لقسط ثابتااوقد یكون  .المؤمن له مقابل تعهد المؤمن بتغطیة المخاطر

فیتوقف بالدرجة األولى  .و یخضع تحدید القسط إلى عوامل مختلفة .في بعض الحاالت
      .1على عناصره المختلفة ،و بالدرجة الثانیة ،على ما یسمى بالقاعدة النسبیة

بحیث أن هذه القاعدة معمول  .و تتخلص في تناسب القسط مع الخطر ،القاعدة النسبیة
س درجة احتمال وقوع الخطر من یتم تقدیر القسط على أسا و .عملیات التأمینبها في جمیع 

 .من جهة أخرى جسامتهو درجة جهة، 
  : منتتكون  . عناصر القسط -

 : القسط الصافي  -أ 
و یكون مساویا على  .و یقصد به القسط الذي یتحدد في ضوء الدراسات اإلحصائیة

مبلغ الذي یكفي لتغطیة األضرار الناتجة عن فهو ال. التقریب لقیمة الخطر المؤمن منه وجه
  .الخط دون ربح أو خسارة تحقق
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 :القسطعالوة   - ب 
فالمؤمن یقوم بعدة عملیات تحتاج إلى  .و هي المبالغ التي تضاف إلى القسط الصافي 
 افتلك النفقات یقوم المؤمن له بدفعه .بغي تحقیق الربحیلى أن المؤمن إباإلضافة  .نفقات

و مصروفات  ،لى عناصر متعددة یمكن حصرها في مصروفات التعاقدالتي تحتوي ع
لضرائب و األرباح التي تسعى شركة التأمین اومصروفات إدارة الشركة و  ،تحصیل األقساط

  .لتحقیقها
  .مبلغ التأمین  :ثالثا

لذي یلتزم او هو الحد األقصى للمبلغ  .وهو العنصر الثالث من عناصر عقد التأمین 
فما یدفعه المؤمن  .إذا تحقق الضرر الناجم عن وقوع الخطر المؤمن ضده المؤمن بدفعه

 إذا ،و على ذلك .وٕانما بمبلغ التأمین المتفق علیه أیضا ،ال یتحدد بقدر الضرر فقط ،للمؤمن له
قیمة الضرر عن قیمة مبلغ التأمین المتفق علیه، فإن المؤمن له ال یستحق إال قیمة هذا  قّلت

فإن المؤمن ال یلتزم إال بدفع مبلغ  ،زادت قیمة الضرر عن قیمة مبلغ التأمینأما إذا  .الضرر
   .النقصانببالزیادة أو  ،كلیا بالقسط ارتباطاویرتبط هذا األخیر  .التأمین

ففي تأمین  .تهایختلف بإخالف نوع و طبیعة التأمین ذ ،إن تحدید مبلغ التأمین 
دون أیة عالقة  ،بین المؤمن له و المؤمن تفاقبایكون مبلغ التأمین محدد مسبقا  ،األشخاص

و تكوین رأس  االدخاركون الغایة من القسط تحیث  .بین مبلغ التأمین و ما سیلحق من ضرر
 : عوامل هي أربعفیتحدد المبلغ ب ،أما في تأمین األضرار .لمال عن دفع أقساط معینةا

  مبلغ التأمین المتفق علیه في العقد.  
  المستفیدضرر الذي یلتحق بالمؤمن له أو ال جسامةعلى أساس. 
  على أساس قیمة الشيء المؤمن علیه.  
  تحدید مقدار المبلغ بتدخل من المشرع.  
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  المطلب الثالث

  أركان و إجراءات عقد التأمین
هو الجانب القوي  ،و الركن لغة .یتطلب توافر مجموعة من أركان ،لقیام عقد التأمین

 :ألركان التأمین كما هي معروفة التقلیدي الصدد التقسیم هذا فيلذا سنتبع  .الذي یمیز الشيء
سنتطرق إلى مراحل إبرام عقد التأمین التي تبدأ بتقدیم طلب و   .السبب –المحل  -الرضا 

و قد یتفق الطرفان اتفاقا مؤقتا یتمثل في مذكرة التغطیة  إلى المؤمن، التأمین من المؤمن له
   .المتمثل في وثیقة التأمین ،النهائي تفاقاالمن  االنتهاءالمؤقتة لحین 

  الفرع األول

  عقد التأمینأركان 

عقد التأمین من العقود المسماة التي خصص لها المشرع أحكاما خاصة بالنظر  أنبما      
  إلى الطبیعة القانونیة والتقنیة لهذا العقد ، ومع ذلك فهو بقیة العقود ، ال یمكن إن یتم إال بتوافر

التراضي والمحل والسبب ، وسنحاول من : ن األركان ، وهي حسب التفسیر التقلیدي مجموعة م
  .  األركانخالل دراستنا التعرض كل ركن من هذه 

  . الرضا: أوال
وهو یفید تالقي إرادة المؤمن له من  .الركن األساسي للعقد ،یعد في نظر الفقهاء  

عقد التأمین على  إبراممن أجل  ،و القبول و إرادة المؤمن من جهة ثانیة بطریقة اإلیجاب ،جهة
یجب ، و لكي یكون العقد صحیحا  .1لمؤمن و المؤمن لها التزاماتیتحدد بموجبه  ،المخاطر

 .من عیوب الرضا بن تكون اإلرادة غیر مشوبة بعیأو  ،أن تتوافر فیه األهلیة القانونیة
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لغ سن الرشد و شركات ال یطرح بالنسبة للمتعاقد البا ،إن مشكل األهلیة: األهلیة .1
غیر أن اإلشكال یطرح بالنسبة ألهلیة المتعاقد  .ألنها تتمتع بالشخصیة القانونیة ،التأمین

 .تسمى أهلیة اإلدارة ،حیث أن األهلیة المطلوبة في هذا األخیر ،غیر البالغ سن الرشد
ما القاصر أ. یكون مأذونا بإدارة أموالهأن بشرط  ،حیث یجوز للقاصر إبرام عقد التأمین

قابال  یكون ،و إذا تم هذا اإلبرام .فهو لیس أهال إلبرام عقد التأمین ،غیر المأذون
( إال أنه یجوز لوكیله أو الولي أو الوصي عنه أن یبرم عقد التأمین لصالحه  .للبطالن

  .)المؤمن له 
ن إرادة كو تأن  ،یشترط لكي یكون الرضا صحیحا و منتجا ألثاره القانونیة :اإلرادةعیوب  .2

، التدلیس الغلط، ،هاإلكرا :المتمثلة فيالطرفین خالیة من جمیع عیوب الرضا 
   .االستغالل

  .المحل: ثانیا
 المستقبل،لذي یخشى المؤمن له من وقوعه في ا یتمثل محل عقد التأمین في الخطر   

شروط الني تم ذكرها عند تطرقنا یقتضي األمر توافر العدید من ال) الخطر ( و لوجود المحـل 
  .التأمینللخطر كعنصر من عناصر عقد 

  .السبب: ثالثا
و یقصد به الغرض المباشر الذي یدفع بالمتعاقد  إلى إبرام العقد، و هذا  ما یسمى    

 .1في بعض النظریات بالسبب القصدي
شرط فیها أن تكون السبب الحقیقي في عقد التأمین هو المصلحة المراد التـأمین علیها و الو 

  .معنویةأو  اقتصادیةمشروعة كما قد تكون ذات قیمة 
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  الثانيالفرع 

  إجراءات عقد التأمین

  :هو امن التفصیل ألبرز اإلجراءات المتخذة عند عقد التأمین و أوله يءسنتطرق بش 
  .طلب التأمین: أوال

ار التأمین سمس( ل عنه یكشخصیا أو عن طریق و ) المؤمن له(یسعى طالب التأمین    
هنا یبدأ التفاوض بأن یقدم  ،ه في أن یؤمن نفسه ضد خطر معینتیبدي رغبو  )في الغالب

وثیقة طلب التأمین تتضمن كل ما یتعلق  ىالمؤمن للراغب في التأمین، ورقة مطبوعة تسم
، و مقدار األقساط الخطربعملیة التأمین مثل مبلغ التأمین الذي یتعهد المؤمن بدفعه عند تحقق 

و كذا أسئلة تفصیلیة تهدف إلى التعرف على الخطر  ،و غیر ذلك من الشروط ،الواجب دفعها
و یقوم المؤمن له عادة بعد فحصها و  .1خرآلو تختلف هذه الوثیقة من خطر  .المراد تأمینه

، التأمین طالب بتوقیعها و إعادتها إلى المؤمن الذي یستغرق وقتا في الرد على ،اإلطالع علیها
قد  ،و بالتالي خالل هذه الفترةفي حالة القبول، فإن تحریر وثیقة التأمین قد یأخذ وقت،  أنهكما 

  .هذا ما أدى إلى وجود وثیقة أخرى تسمى بمذكرة التغطیة المؤقتة .عرض المؤمن له للخطرتی
  .مذكرة التغطیة المؤقتة: ثانیا

قوعه خالل الفترة التي ستخدم هذه الوثیقة في تغطیة الخطر المؤمن منه في حالة و ت   
بحیث یتفق طالب التأمین على تغطیة وقتیة للخطر  .یستغرقها المؤمن في إعداد وثیقة التأمین

  :في حالتین االتفاقو یتم هذا  .2خالل تلك الفترة
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 : الحالة األولى .1
لكن األمر یتطلب بعض الوقت لتحریر وثیقة  .عندما یقبل الطرفان بشروط التأمین  

ونظرا لخوف المؤمن له من وقوع الخطر  .و هي العقد األساسي و التوقیع علیها .التأمین
  .یتفق مع المؤمن على التغطیة المؤقتة لهذا الخطر ،الذي یهدده

  :الحالة الثانیة .2
و المعلومات  ،حالة عدم تمكن المؤمن من دراسة البیانات المقدمة له على الخطر 

بتأمین المخاطر المعلن علیها  ،مقتضى هذه المذكرةفیلتزم المؤمن ب .الخاصة بالمؤمن له
و تبقى هذه الوثیقة ساریة المفعول إلى الرد بقبول أو عدم  .طوال الوقت الضروري لذلك

یكفي أن یكون  و یشترط شكل خاص في هذه المذكرة . قبول التأمین على هذه المخاطر
، كنوع الخطر المؤمن منه، قدو أن تتضمن العناصر الجوهریة للع ،موقعا علیها من المؤمن

 ،هذه المدة انتهاءو بعد . 1، و تاریخ بدایتهو مدة التأمین ،و مبلغ التأمین ،و تحدید القسط
  .یقوم المؤمن بإصدار وثیقة التأمین

 وثیقة التأمین  -
هي وسیلة و  .نموذج النهائي المثبت لعقد التأمینالسمى ببولیصة التأمین فهي تكما  

 أكثر و هو عقد .تم معنى الكلمةو تعد عقد بأ .بین المؤمن و المؤمن له التفاقاإثبات و تنظیم 
جموعة من البیانات نوجزها على م،و یجب أن تتوفر وثیقة التأمین .استعماال في مجال التأمین

  :ليفي ما ی
    :أطراف العقد و محل إقامتهم

و كل   أیضا مهنة المؤمن له ال یكتفي بذكر أسماء المتعاقدین و محل إقامتهم، یضاف        
  .، وبصفة خاصة في التأمین على الحیاةعلى حالتهالتعرف  یتیسرما 
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   :األشخاص أو األشیاء المؤمن علیها
كما یجب أن  .الشخص المؤمن على حیاته في حالة التأمین على الحیاة اسمیجب أن یذكر   

  .تكالمنزل أو المصنع أو المزروعا ،المؤمن علیه يءیذكر الش
      :طبیعة الخطر المؤمن منها

أو  ،أو المسؤولیة عن حوادث السیارات ،كالحریق أو اإلتالف ،یجب تحدید نوع الخطر    
 .أو التأمین لحالة الحیاة أو لحالة الوفاة ،التأمین من العجز

   :القسط
 في الوثیقة مقدار القسط الذي یلتزم المؤمن له بدفعه، و تاریخ دیجب أن یحد       

 .و طریقة و كیفیة األداء  ، االستحقاق
  :مبلغ التأمین

ألنه لیس واجب الدفع  .ذكر مبلغ التأمین في التأمین من األضرار قد یكون ضروري       
  بالكامل في جمیع األحوال، إذ قد یؤدي المؤمن أقل منه عمال بمبدأ الصفة التعویضیة، أما في 

و یلزم المؤمن بالوفاء به  .یخضع للصفة التعویضیةفهو ال .فذكره أمر حتمي ،تأمین األشخاص
  .1دون زیادة أو نقصان عند تحقق الخطر المؤمن منه

   :تاریخ توقیع الوثیقة
  .و هو المعبر عن الوقت الذي قبل فیه المؤمن قبوال نهائیا إبرام العقد      

  :مبدأ سریان عقد التأمین

  .إلى التاریخ الذي ینتهي فیهو یقصد به تاریخ بدیة تنفیذ العقد          
و هي لیست على سبیل  ،في وثیقة التأمینأبرز البیانات التي یجب توافرها  هذه هي 
  .بل هي الحد األدنى الواجب توافره فیها ،الحصر

األصلي و هو وثیقة التأمین بین المؤمن و  االتفاقو نظرا لظهور مستجدات عن هذا 
 .تأمینطهر ما یسمى بملحق ال ،المؤمن له

                                  
 .64مرجع سابق، ص : فتحي عبد الرحیم عبد اهللا -1



لتأمینلعقد ا اإلطار العام                                         ي   تمهید فصل  
 

25 
 

 ملحق التأمین -
و هو اتفاق إضافي یبرم أطراف العقد األصلي، و یتضمن شروطا جدیدة تقضي تعدیل  

وهذا نظرا لظروف قد استجدت بعد إبرام العقد لم  .مضمون وثیقة التامین بالزیادة أو النقصان
   .نأو مبلغ التأمی ،تكن في الحسبان، كأن یتفق طرفي العقد على إجراء تعدیل في القسط

بحیث یخضع هذا  ،یحرر الطرفان ملحق یضاف إلى وثیقة التأمین ،و في هذه الحالة
  .1الملحق لنفس الشروط التي تخضع لها وثیقة التأمین
  

  المبحث الثاني
  شركات التأمین

و ) شركة التأمین(المؤمن  :كما سبق و أن عرفنا أن التأمین اتفاق بین طرفین هما
المخاطر عن الطرق الثاني في  ء، أو غرضها در )ي التأمینالشخص لذي یرغب ف(المستأمن 

فما تعریف شركات  ،فعال في العملیة التأمینیة فطر  ،و بما أن شركة التأمین .احالة وقوعه
  و ما هي أهم وظائفها ؟ ،التأمین
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  المطلب األول 

  تعریف شركات التأمین و أنواعها
یعتها و أهمیتها ووظیفتها في العمل تختلف  تعاریف و أنواع شركات التأمین بحسب طب

  .الذي تقوم به
  الفرع األول

  تعریف شركات التأمین 

 تعتبرفإلى جانب قیامها بتقدیم التأمین لمن یطلبه  .هي نوع من المؤسسات المالیة 
مقابل عائد یشاركون فیه إما بطریقة  استثمارهالتعید  ،مؤسسة تتلقى األموال من المؤمن لهم

  .1االستثمارجاریة و صنادیق تو هي بذلك تشبه البنوك ال .مباشرة مباشرة أو غیر

هي مؤسسة تقوم بتجمیع عدد كبیر و متنوع من  ،نستنتج أن شركة التأمین ،و مما سبق
سبب قدرتها على تحلیل البیانات المتاحة بو  .دث معیناعرضوا لحتاألفراد الذین یحتمل أن ی

  .دفعها للمؤمن لهم عة التعویضات التي یتوقیمكنها إجراء تقدیر دقیق لقیم ،لدیها
  

  الفرع الثاني
 شركات التأمین أنواع

  .یتم التمییز هنا بین األقسام الفنیة لشركات التأمین و األقسام القانونیة
نوع  باختالفتقسم شركات التأمین إلى عدة أشكال تختلف  ،من الناحیة القانونیةف
و المؤمن و  ، و مدى مسؤولیة المؤمن لهاالكتتابریقة و ط ،طرق اإلدارة ورأس المال ،التأمین

  : 2منها
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  .شركات التأمین المساهمة: أوال

أنها معمرة لضمها عدد كبیر  باعتبارهاتعتبر من أنسب األشكال لمزاولة نشاط التأمین      
ام، ، التأمین العین على الحیاةمن المساهمین و یمكنها القیام بمختلف أنواع التأمین مثل التأم

أو یقتصر نشاطها على نوع أو أكثر حسب قانونها األساسي، تقوم هذه الشركات بدور حمایة 
المؤمن لهم و دفع التعویضات الالزمة عند وقوع الخطر المؤمن منه و تخضع هذه الشركات 

  .إلشراف الدولة ورقابتها لحمایة وثائق التأمین ألن هدف هذه الشركات هو الربح 
 ةبین حمل انفصالمال الشركة مجلس إدارة حدد القانون أعضاءه و یوجد هناك و یقوم بإدارة أع

 .و بین حملة وثائق التأمین ،)مجلس إدارتها ( و هم أصحاب الشركة من المساهمین  ،األسهم
نجد أن تكلفة التأمین في مثل هذا الشكل  ،و بسبب نظامها اإلداري و هدفها المتمثل في الربح

  .1ا عنه في األشكال األخرىفع نسبیلشركات التأمین مرت
   .)صنادیق اإلعانات ( أمین الخاصة تصنادیق ال: ثانیا

أمین تفیكون فیها بینهم صندوق ، تتمثل في أن مجموعة المهنة الواحدة تنشأ رابطة بینهم  
أو  ،كاتار تشاخاص یتمثل في مساهمة األعضاء المشاركین في صورة رسوم عضویة أو 

 .لصنادیق ألهداف اجتماعیة بحتةاوتنشأ مثل هذه  .حسب قدرتهكل و أ ،مساعدات خارجیة
ستثمار تقوم باو . كما تقتصر خدمتها على أعضائها فقط .حیث أنها ال تهدف إلى تحقیق الربح

وهي التغطیة التأمینیة على الوفاة،  ،ها بجانب وظیفتها األساسیةهذه األموال لصالح  أعضاء
  .المرض، التقاعد، البطالة

  .الجمعیات التعاونیة للتأمین: لثاثا
و لكل عضو الحق في المساهمة في أكثر من  ،هي جمعیا ت رأسمالها غیر محدد    

و لكل عضو صوت واحد مهما كانت عدد ، و یمكن لغیر حملة األسهم التأمین لدیها .سهم
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 ،ألرباحتقوم بتوزیع ا ،أسهمه في الجمعیة هدفها تحقیق التعاون بین األعضاء من المساهمین
تتولى ، و حملة وثائق التأمینعلى رباح ألو توزع باقي ا ،فتحصل األسهم على نسبة من قیمتها

   .األسهمحملة إدارة الجمعیة األعضاء 
  :لحكومة كمؤمنا: رابعا

أو تسند  ،فقد تقوم الدولة بنفسها بهذا الدور ،تتدخل الحكومة في تغطیة مخاطر الطبیعة     
و تتدخل غالبا في تغطیة المخاطر ذات . رى من هیئات التأمینهذه المهمة إلى هیئة أخ

و توزیع المداخیل بعدالة و حمایة األفراد  ،هدفها اإلصالح االجتماعي ،التعویضات الباهظة
  . من الفقر و العوز

فیتم تقسیم شركات التامین وفقا لألنشطة التأمینیة التي تمارسها و  ،أما من الناحیة الفنیة
  : 1تتمثل في

  .شركات التأمین على الحیاة: خامسا
فهي بمثابة وسیط تقوم  .حد مكونات النظام المالي في أي دولةأتمثل هذه الشركات  

و إقراض هذه المبالغ إلى مؤسسات األعمال األخرى العاملة  ،جمیع األقساط من المؤمن لهمتب
 ).ضخها إلى سوق رأس المال ( في المجتمع 

ولیس من  .تمثل نشاطها في إصدار وثائق للتأمین ضد الوفاةی نها الشركات التيأكما 
 هن تمارسأإذ یمكن للشركات الشاملة  ،ن یباشر ذلك النشاط شركة متخصصةأالضروري 

  . 2ضمن أنشطة أخرى
  .شركات التأمین العام: سادسا

 تقوم هذه الشركات. التأمین على الحیاةعدا كافة أنواع التأمین  ،یقصد بالتأمین العام 
  فإضافة إلى قیامها بمهمة التأمین  .بالمهمة التي تقوم بها شركات االستثمار ذات النهایة المغلقة
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لیعاد ، )احتیاطات رأس المال،(  حملة األسهم یستثمرون أموالهم في رأس مال الشركةإن ف
استثمارها في شراء أسهم و سندات بهدف الحصول على مزید من الدخل في صورة توزیعات أو 

و تشمل  . و مواجهة أي خسائر متوقعة في مجال نشاطها التأمیني ،ائد أو أرباح رأس مالیةفو 
 :  1هذه الشركات
  و ضد المسؤولیة المدنیة) التامین الشامل و اإلجباري ( تأمینات السیارات.  
  البري ، الجوي، النقل البحري( تأمینات النقل(.   
 التأمین ضد الحریق.   
 السرقة ، یانة األمانةخ لتأمینات الهندسیة،ا(  تأمین الحوادث العامة(.... 

  
  المطلب الثاني

  وظائف شركات التأمین و شروط تأسیسها
و لكي تمارس  .تقوم شركات التأمین بمجموعة من الوظائف حسب طبیعة المؤسسة 
  .ال بد من توفر مجموعة من الشروط لقبولها ممارسة نشاط التأمین من قبل الدولة ،نشاطها

  
  فرع األولال

 وظائف شركات التأمین
دارة العملیات و تقوم بتحریك السوق وإ  دارةیعني إ ، الخاصة األمورتقوم بتنظیم كل 

لیها بشيء من نتعرض إسو ... النشاط التسویقي ، تحدید المال وتحدید قیمة قسط التامین 
   .التفصیل
  
  

                                  
 .346مرجع سابق، ص : عبد اإلله نعمة جعفر -1



لتأمینلعقد ا اإلطار العام                                         ي   تمهید فصل  
 

30 
 

  .إدارة العملیات:أوال
 لتكالیف أو المبلغ الذي تدفعه للمؤمن لهم فيو تقوم الشركة في هذه الحالة بخصم ا 
  .الذي یحصل علیه مالك الشركة حلیتبقى الرب ویضات و عوائد،عصورة ت

حیث تقوم الشركة بتقدیر دقیق لقیمة األقساط لتتمكن من تغطیة تكالیف الخطر عند 
ة ضد سوء و هي  التي توفر الحمایة للشرك،   عملیة االكتتاب . 1وقوعه و تشمل هذه الوظیفة

  .  اختیار عمالئها
ب هو الشخص تو المكت .إلى عملیة اختیار و تصنیف طالبي التأمین ،و یشیر االكتتاب 

هو إظهار األرباح في دفاتر  ،و الهدف األساسي لالكتتاب .الذي یقرر قبول أو رفض الطلبات
و رفض  ،مینو یسعى المكتتب دائما الختیار أنواع معینة من طالبي التأ .العمل التجاري

   .2و ذلك بغیة الحصول على محفظة مربحة من األخطار القابلة للتأمین ،األخرى
نتیجة  ،و اإلسراع في تحصیل األقساط ،على خفض التكالیف ،ما تشمل هذه الوظیفةك

عن طریق تأجیر  ،بما یتیح فرصة استثمار هذه األقساط ،كتواریینإللوجود الحاسوب و الخبراء ا
بعد االتفاق مع بنك تجاري معین  ،ة بها عدد كافي من المؤمن لهمطقفي كل منصندوق للبرید 
یعرف بنظام  و. و إعالمهم بإرسال األقساط بشیك عن طریق ذلك الصندوق  ،لفتح الصندوق

  .الصندوق المغلق
  .إدارة النشاط التسویقي:ثانیا

رمان بین عملیة حیث یمیز أبو . أي استعمال أهم القنوات للتسویق في میدان التأمین  
و ذلك باالتصال مباشرة مع الراغب في التأمین من قبل الشركة و تعریفه  ،التسویق المباشر

تمنح خصم لعمالئها عبر  ،و لتشجیع ذلك .بمختلف الوثائق و المزایا التي تتسم بها الشركة
یل على أو الوسطاء الذین یحثون العم ،و كذلك عن طریق الوكالء و المنتجون ، هذه القناة

                                  
 .377مرجع سابق، ص : منیر إبراهیم هندي -1
 .796، ص 2006مبادئ إدارة الخطر و التأمین، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، : جورج ریجدا -2



لتأمینلعقد ا اإلطار العام                                         ي   تمهید فصل  
 

31 
 

ویتلقون مقابل تنشیطهم  ،االكتتاب في وثیقة التأمین من خالل تعریفهم بأهمیة وحقیقة التأمین
ویختلف الوكیل عن المنتج  .للتأمین على عمولة مستحقة خاصة في حالة التأمین على الحیاة

عملیة كما قد یقوم ب ،فهو ال ینتمي لشركة معینة .في أن الوكیل یخدم شركة معینة عكس المنتج
 ،التأمین عن طریق شركات أخرى للتأمین عندما ترغب شركة التأمین في التنازل عن وثیقة ما

مقابل  ،أو جزء من الخطر الذي قبلته إلى شركة أخرى تلتزم بتحمل ذلك الجزء من التعویض
  .1إعادة التأمینوهذا ما یسمى ب .حصولها على جزء من القسط

  .تحدید األقساط:ثالثا
لوقوع  االحتماالتتقدیر ي الذي یتمثل ف .وثیقا بعمل الخبیر ارتباطالتأمین  قسط  یرتبط

  على و الذي یعتمد بنسبة كبیرة  ،األخطار التي یغطیها التأمین
و  .و ما إذا كان لها تأثیر في المستقبل أم ال ،الدراسة التاریخیة بمعدالت وقوع المخاطر

   .ف المحتملةیضع تقدیراته بشأن التكالی ،من ذلك انطالقا
   .إدارة األصول والخصوم:رابعا

 .تمثل الخصوم المخصصات الجانب األكبر من خصوم شركات التأمین بصفة عامة
تكون قیمة الشركة للمؤمن لهم في هذا الحساب، و حیث تسجل المبالغ التي تدفعها 

بب مین األخرى بسأكبر منها في شركات التأالمخصصات في شركات التأمین على الحیاة 
فهي تمثل خلیط من األوراق  ،أما األصول. مین على الحیاةأطول المدة التي تغطیها وثائق الت

حیث تقوم  .إلى جانب استثمارات أخرى ،المالیة واالستثمارات العقاریة والرهونات والقروض
بإدارة مثلى لمثل هذه األصول من أجل تغطیة مخاطر زیادة التعویضات عن قیمة األقساط 

غالبا ما تحتاج هذه و . متابعة تدفقاتها النقدیة الداخلة منها والخارجةبإذ تقوم  ،ةالمحصل
خاصة في حالة التأمین على  ،مما یدفع بالمؤمنین لهم بتصفیة وثائقهم ،الشركات إلى سیولة

أخرى تغطي فترات  حیث یتم استبدالها بوثائق .)بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق(الحیاة 
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إذ علیها أن توجه هذه األصول بما  ،التي تلقى عبئا إضافیا على متطلبات السیولةقصیرة، و 
   .1 )أصحاب الوثائق(یعود علیها بالفائدة وعلى عمالءها 

  .یفة المحاسبةظو :خامسا
وذلك من  ،عمال المتعلقة بالنواحي المالیة من إیرادات ومصروفاتتتمثل في القیام باأل   

  .سبة العامةخالل القیام بأعمال المحا
من خالل الحسابات الختامیة وأعمال التكالیف  ،وتهدف إلى تحدید نتیجة األعمال   

وتقوم كذلك بجمع  .وكل منطقة جغرافیة ،وكل فرع تأمین ،بغرض التعرف على تكلفة كل وثیقة
یر الفروع ذكوت ،حاسبة عن طریق حصر األقساط المستحقةمویشارك فیها قسم ال .األقساط
  . 2ت بهاوالتوكیال
   .الوظیفة القانونیة :سادسا
مین تتمثل في وضع أوهي وظیفة مهمة لشركات الت ،تختص بالشؤون القانونیة بوجه عام  

والمشاكل المتعلقة بعقود  ، وحل النزاعاتأمینوشروط الوثیقة في وثائق الت ،الصیاغة القانونیة
المتعلقة  ات القانونیة العامةرشادإلوٕاعطاء ا،أو رفع الدعاوي خاصة بین الشركة والغیر ،مینأالت

   .3ویقوم بها القسم القضائي للشركة .مینأوقوانین الت ،االستثمارات ،بالضرائب، التسویق
  
   الثانيالفرع 

  شروط تأسیس شركات التأمین
الشركات التي رأس مالها هو أسهم  هيلقد فرض القانون أن تكون شركات التأمین دائما 

ومن ثم نشره في  ،أن یتحصل على ترخیص بها من قبل وزیر االقتصادویجب  ،اسمیة متداولة
  .أشهر من تاریخ تقدیم الطلب ثالثیدة الرسمیة خالل ر الج
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 ،تسجل الشركة في السجل الخاص بشركات التأمین ،حیث بعد الحصول على الترخیص 
   .1وتدار من قبل مجلس إدارة على رأسه مدیر عام

  :اجب توفرها في الشركة كما یليویمكن تلخیص هذه الشروط الو 
  إذن قانوني من الدولة  على صة التأمین والتي تتمثل في الحصولرخإجازة أو

  .والحصول على الترخیص بمزاولة النشاط التأمیني 
 حیث یختلف من هیئة إلى أخرى حسب  .أو ما یحل محله ،الحد األدنى لرأس المال

  .فروع التأمین التي تزاولها
 وقوائم المراكز المالیة ،وعلى الخصوص الحسابات الختامیة ،مالهانشر نتائج أع ،

 .وتقیدها في السجالت والدفاتر
 وتقدمها للمستثمرین على شكل  ،والقیام بإنشاء مشاریع خاصة بها ،استثمار األقساط

 .قروض
 أي االلتزام بدفع المستحقات للمؤمن لهم عند وقوع الخطر .االلتزام اتجاه المؤمن لهم. 
 أي إیداع مبلغ لدى السلطات النقدیة لحمایة الحقوق المؤمن لهم في حالة  ،ودیعةال

 .أو عجز الشركة عن دفع التعویضات ،إفالس
 العمل على تطویر التأمین داخل المجتمع. 
 إدراج الشركة في السوق المالي. 
 2.  تشترط بعض الدول أن تكون شركة التأمین شركة مساهمة 
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ما سبق یتضح أن على الرغم من أن عقد التأمین یخضع  في األصل  من خالل           

للقواعد العامة للعقود إال أن السمات التي یتمیز بها استدعت إفراده ببعض القواعد الخاصة ، 
لطرفي العقد ، توجد اعتبارات فنیة  االقتصاديالمتمثل في تفاوت المركز  االعتبارفضال على 

اللصیقة بطبیعة الخطر المؤمن ضده ، كما توجد  االحتمالتقوم في مجموعها على فكرة 
ؤمن له ومن أهمها فكرة حسن النیة، هذا من اعتبارات شخصیة تتعلق بطرفي العقد خاصة الم

  .جهة
یتضح أن لعقد التأمین خصوصیات ممیزة عن غیره من العقود سواء في  من جهة أخرى

ع له والتي تعد في حقیقة األمر بمثابة حمایة كیفیة إبرامه والضوابط الشكلیة التي خصها المشر 
قانونیة خولها المشرع الجزائري لكال طرفي العقد ، فبالنسبة للمؤمن فهو الطرف القوي في هذا 
العقد وهو المحتكر للمرحلة الخاصة إلبرام العقد إذ بإمكانه أن یفرض العدید من القیود 

ذا نظرنا إلى هذه الحمایة من جانب المؤمن له والضوابط الشكلیة الخاصة بتوقیع العقد ، أما إ
فإن المشرع أحاطه بمجموعة من القواعد الخاصة بالحمایة ، ویتضح لنا ذلك جلیا من خالل 

حیث استحدث المشرع لجنة اإلشراف على التأمینات  2006التعدیالت الجدیدة الصادرة سنة 
ومراقبة مدى ین من عقود التأمین التي یهدف من خاللها حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفید

  . شرعیة العملیة التأمینیة التي تمارسها شركات التأمین
  

  
  



 
 

ل األولـــــــــالفص  
التأمین على الكوارث ماهیة  

الطبیعیة   
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  الفصل األول
  ماهیة التامین على الكوارث الطبیعیة

الحمایة ضد الكوارث الطبیعیة أو التأمین ضد الكوارث الطبیعیة ال یعني حمایة  النفس 
من حدوثه نظرا ألن الكوارث الطبیعیة ال یمكن التكهن بها، وال یمكن توقع األضرار التي قد 

ر وقدرة الشخص على مواصلة حیاته تحدث من جرائها، بل تأمین النفس بعد حدوث الضر 
بدون انقطاع عندما تقوم شركات التأمین بتعویضه الخسائر التي لحقت به وهذا هو الدور 

  .للتأمین الذي یتواصل فیه المسار اإلجتماعي للشخص بدون انقطاع االجتماعي
 وٕاذا كان مسلما بأن فعل التأمین والتوجه نحو شركات التأمین أمر إرادي إختیاري  

ماي  21وقصدي من أجل حمایة النفس واألموال ، فإن الحقیقة اإلجتماعیة للجزائریین ، وزلزال 
  .أثبتت أن أغلبیة مالك العقارات والسكنات غیر مؤمنین ضد الكوارث الطبیعیة  2003
فالقراءة السوسیولوجیة تجعلنا نتساءل عن سبب ذلك ، واإلجابة على هذا التساؤل مرتبط   
ئص الثقافیة للمواطن الجزائري الذي ال یتوجه لشركات التأمین لحمایة نفسه بالخصاأیضا 

وممتلكاته لألسباب المذكورة ، مما أجبر السلطات العمومیة على جعل التأمین ضد الكوارث 
  .  والخاص بالكوارث الطبیعیة  03/12الطبیعیة إجباري بعد وقوع الزلزال بموجب األمر رقم

م المفاهیم التي تخص هذا النوع من التأمین حاول إبراز أ هالفصل  سن في إطار هذا
كیفیة  نتناول في المبحث الثاني  فیما. لألموال وذلك في المبحث األول  ار الذي یلحق أضر 
  .إبرام عقد التأمین
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  المبحث األول

  على الكوارث الطبیعیةالتأمین  مفهوم
 األموال ولیس على على ترد التي اتالتأمین الطبیعیة ضمن الكوارث ضد التأمین یدخل  

 .التأمین على األشیاء صورة ضمن األضرار على التأمین إطار في یدخل األشخاص، فهو
 ولكن الكوارث الطبیعیة على التأمینالمقصود ب إبراز یعني األضرار على التأمین مفهوم فإظهار

  .راسة الالحقةالد في ستظهر والتي األخیر هذا خصوصیات االعتبار بعین خذاأل مع
  األول المطلب

  الطبیعیة الكوارث على التأمینالمقصود ب
 األضرار وذلك على التأمین ضمن یدخل الطبیعیة الكوارث على التأمین أن بینا وأن سبق

 لألشخاص معرضة مملوكة أموال في والمتمثل الخطر علیه یقع الذي المحل إلى بالنظر
 تتحكم عدمها، وٕانماأو في  تحققها في دور أي بشریةال لإلرادة لیس أفعال عن ناتجة ألضرار

 والتي األموال المالكین لهذه تلحق أضرار عنها تترتب أن یمكنت تحقق ما فإذا إلهیة إرادة فیها
تعریف  إلى التطرق سنبینه عند هذا كل .المنقولة األموال دون العقاریة األموال ضمن تدرج

  .)األول الفرع ( الطبیعیة الكوارث على التأمین
 التأمین من فوجود عامة، بصفة التأمین عقد في الجوهري العنصر هو الخطر أن بما

 ، والخطر وجوده تصور یمكن ال خطر عل تأمین هناك فلیس الخطر، بوجود مرتبط عدمه
 عوامل كونه ناتج لإلنسان فیها ید ال قوة تحدثه الذي الخطر هو الحالة هذه في بالتأمین المعني
 طریق عن االحتیاطات وذلك كل یأخذ أن إال اإلنسان على فما ، الخالق إرادة افیه تتحكم

  ).الثاني الفرع( األخطار هذه على التأمین باكتتاب یلزمه الذي مشرعه ألوامر اإلذعان
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  األول الفرع

  الطبیعیة الكوارث على التأمینتعریف 
 الفقه قد استقر لكن و تأمینال من كثیرة أنواع ولدت الحدیث العصر في اإلنسان حاجة إن

 من تقسیم التأمین :أساسیین نوعین إلى المختلفة التأمین أنواع و صور تقسیم على القانوني
 أقسام عدة أنه یتضمن نجد الموضوع حیث من التأمین و .الشكل حیث من أو الموضوع حیث
 على یترتب التي طركافة المخا لضمان له المؤمن إلیه یلجأ الذي األضرار، على التأمین منها

 حیث األشخاص على في التامین ما عكس للشخص، المالیة بالذمة ضرر إلحاق حدوثها
  1.سالمته و حیاته تهدد الشخص و تصیب التي األخطار على التأمین موضوع ینصب

 المالیة للشخص بالذمة أضرار تلحق و تسبب أن یمكن التي المخاطر كثرة و لتنوع نظرا
 هذا یهدف األشیاء، و على التأمین إلى یلجأ الضرر و الهالك من أمواله مایةح بغیة الفرد فإن

  2.بذمته تلحق التي المالیة الخسائر عن له المؤمن تعویض التأمین من النوع
 األخیرة هي هذه أن بما األشیاء على التأمین من نوع هو الطبیعیة الكوارث على التأمین

و  قوتها و لجسامتها هذا المالیة، ذممهم و خاصاألش ممتلكات تهدد التي العناصر أحد
  ،اوقوعه وقت له حیلة ال و اإلنسان نطاق عن خارجة فهي تخلفها، التي اآلثار ضخامة

 الغالب إلى في تؤدي التي و تحدثها التي الكارثیة اآلثار و العادیة غیر شدتها و لقوتها نتیجة
 في قصد التعویض علیها التأمین عقود إبرام إلى یسعون األشخاص، بممتلكات أضرار إلحاق
  .الخطر تحقق إذا ما حالة

                                  
 منشورات :األول الجزء العربي، العالم في الضمان و التأمین مجال في الجدید العربیة، بیروت لجامعة العلمیة المؤتمرات - 1

 264 ص ،)ن س د(، بیروت الحقوقیة، الحلبي
  ،2010  الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الخامسة، الطبعة الجزائري، التأمین قانون لدراسة مدخل معراج، جدیدي -  2

 .118 ص
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 أن الطبیعیة نجد الكوارث على التأمین بإلزامیة المتعلق 12-03األمر إلى الرجوع عند
 و المنقولة العقاریة دون ألمواله بالنسبة فقط النوع هذا على بالتامین الفرد مكن الجزائري المشرع

 استثنى قد أنه یفهم منها ،"عقاري لملك مالك" عبارة ذكر حیث همن األولى المادة نص في ذلك
  .الكوارث الطبیعیة من األخیرة هذه على التأمین إذن یمكن فال المنقولة، األموال

 السالف الذكر األمر من الثانیة المادة من األولى الفقرة في الجزائري المشرع عرف لقد
 به أضراراً  تلحق و الشخص ممتلكات تصیب يالت اآلثار تلك فإعتبرها الطبیعیة الكوارث
 الطبیعیة كباقي الظواهر لیست عادیة غیر شدة ذي و متوقع غیر مفاجئ حدث نتیجة مباشرة،
  1.األخرى

 الطبیعیة التي الكوارث ذكرت قد 268- 04التنفیذي المرسوم من الثانیة المادة نجد كما
 ال یخضع آخر طبیعي حادث فأي ر،الحص سبیل على ذلك و التأمین إلزامیة إطار في تدخل

 تحركات سواحل البحر، و الفیضانات الزالزل، هي و الطبیعیة، الكوارث من التأمین ألحكام
  2.الشدیدة الریاح و العواصف األرض، قطع

  
  الثاني الفرع  

  الطبیعیة الكوارث على التأمین وجوب
 أو في شخصه واءس ضرراً  به تلحق األخطار لبعض الیومیة حیاته في الشخص یتعرض

 تكون فأحیاناً  بمفرده، الفرد یتحملها آخر، إلى خطر من تتفاوت األضرار هذه نسبة و ماله، في
 إلى الفرد یلجأ لذلك على تحملها، الفرد یعجز كبیر هالك إلى تؤدي أحیاناً  و بسیطة أضرار

                                  
 آثار":التي تنص لضحایاا بتعویض و الطبیعیة الكوارث على التأمین بإلزامیة یتعلق 12- 03رقم األمر من الثانیة المادة - 1

 ذي طبیعیة وقوع حادث جراء باألمالك تلحق التي المباشرة األضرار هي أعاله، األولى المادة في المذكورة الطبیعیة الكوارث
 ".أخرى كارثة أي أو العواصف أو الفیضانات أو الزلزال مثل عادیة غیر شدة

 التأمین المغطاة بإلزامیة الطبیعیة الحوادث تشخیص ن، یتضم2004- 08-29في ، مؤرخ268-04رقم تنفیذي مرسوم -  2
 .2004-09-01في مؤرخ 55 عدد ر ج ، الطبیعیة الكارثة إعالن كیفیات ویحدد الطبیعیة الكوارث أثار على
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 المشرع هل منح قد و في الضمان، منه رغبة حدوثها یخشى التي المخاطر بعض من التامین
 یمكن ":التي تنص 07-95من األمر  29المادة نص في ذلك یظهر إذ الخیار هذا الجزائري

 أن خطر وقوع عدم في أو حفظ مال في مباشرة غیر أو مباشرة مصلحة له شخص لكل
  1".یؤمنه

 رغبة إلى یرجع اختیاري، للتأمین بالنسبة العامة القاعدة أن المادة هذه نص من یفهم
رغبته  عدم حالة وفي عقد، اكتتب و التأمین شركة إلى اتجه التأمین أراد افإذ الشخص،
  .بذلك یلزمه لنص وجود فال بالتأمین
 نذكر بینها ومن ، األفرادعلى   المشرع ألزمها التأمینات بعض هناك ذلك على استثناءاً   
 التأمین ، فأصبح31- 88بالقانون المعدل 15-74لألمر وفقا ذلك و السیارات، على التأمین

 نص في اإللزامیة هذه تظهر و للسائق، المسؤولیة المدنیة یغطي كونه إلزامي السیارات على
 تسببها التي األضرار یغطي تأمین عقد في ملزم باإلكتتاب مركبة مالك كل ": األولى المادة
  "...للسیر قبل إطالقها ذلك و للغیر المركبة تلك
 و علیها ملزم بالتأمین هو مركبة یملك فرد كل فإن الذكر، السالفة المادة نص في جاء لما طبقاً 
  2.جزاءلل یتعرض إال

السابق  12- 03األمر بمقتضى إلزامي أصبح الطبیعیة الكوارث على التأمین أن كما      
 ألزمت  كل حیث إلزامیة بصیغة أتت التي منه األولى المادة نص في ذلك لنا یتضح إذ الذكر،
 نشاطا صناعیا یمارس أو الجزائر، في مبني عقاري لملك مالك نويمع أو كان طبیعي شخص

 نتیجة تعرض الكارثة، وقوع جراء الناجمة األضرار على تأمین عقد اكتتاب تجاریا أو /و
 بومرداس وزلزال 2001في الوادي باب فیضانات من بدایة متتالیة طبیعیة لكوارث الجزائر

                                  
- 03-08في  مؤرخ 13 عدد ر ج بالتأمینات، المتعلق 1995-01- 25في  المؤرخ 07-95رقم األمر من 29 المادة- 1

 .2006-03- 12مؤرخ في  15،ج، ر عدد  2006-02-20في  المؤرخ 04-06رقم  بالقانون مممت و ، معدل1995
 عن بنظام التعویض و السیارات على التأمین بإلزامیة ، یتعلق1974-01-30 في مؤرخ 15-74األمر  من األولى المادة - 2

 .29ن ج،ر عدد1988-07- 19في  مؤرخ 31- 88رقم  بالقانون متمم و معدل 15 عدد ر المرور،ج حوادث
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 فأصبح علیها؛ األشخاص التأمین یلزم انونق إصدار إلى المشرع دفع ما ، هذا2003في
  1.إجباري الطبیعیة الكوارث على التأمین
 و اختیاریا كان الطبیعیة الكوارث على التأمین أن نجد العامة القواعد إلى الرجوع عند  

 إبرام عقود من األطراف مكنت التي 07-95من المر  41المادة  به جاءت لما وفقا هذا
 من هذا النوع إبرام أن إذ علیهم، اإللزامیة الصبغة إضفاء دون الطبیعیة الكوارث على التأمین
 المذكور في األمر الجزائري فالمشرع .له المؤمن به یتوجب إضافي قسط مقابل یكون التأمین

  2.تأمین األضرار عقود إطار في الطبیعیة الكوارث على التامین أدمج آنفا
  :التعرض إلى م علینا وعلیه وجوبیة هذا التامین تحتّ 

  .بهذا التامین  تزاملباإل  األشخاص المعنیین: أوال
 .لملك عقاري مبني یقع في الجزائر ) شخص طبیعي أو معنوي من غیر الدولة (كل مالك  -
 .كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بنشاط صناعي أو تجاري  -
ین اإلجباري شركات التامین المعتمدة المطلوبة بتقدیم ضمانات لألشخاص الخاضعین للتام -

 .یةضد الكوارث الطبیع
  .وسائل مراقبة الوفاء بهذا اإللتزام: ثانیا 

  :بالنسبة ألصحاب العقارات ذات الطابع السكني -1

تطلب في كل عملیة تنازل على ملك عقاري أو إیجاره أو بیعه وثیقة تثبت الوفاء 
  . 03/12ن األمر م 1الفقرة  4طبقا للمادة  بإلزامیة التأمین ضد الكوارث الطبیعیة

                                  
 الجزائر، شخصا في یقع مبني عقاري لملك مالك كل على یتعین ": السابق المرجع 12-03األمر  من األولى المادة- 1

  .الكوارث الطبیعیة آثار من الملك هذا یضمن األضرار على تأمین عقد یكتتب أن الدولة، عاد ما معنویا أو كان طبیعیا
 یضمن المنشآت األضرار على تأمین عقد یكتتب أن أو /و صناعیا نشاطا یمارس يمعنو  أو طبیعي شخص كل على یتعین

 ".الطبیعیة الكوارث آثار من محتواها و التجاریة أو /و الصناعیة
 واألضرار الخسائر على جزئیا أو كلیا التأمین یمكن ":تنص التي بالتأمینات یتعلق الذي 07- 95 رقم األمر من 41 المادة- 2

 أخرى كارثة أو أیة البحر، هیجان الفیضان، األرضیة، الهزات مثل الطبیعیة بالكوارث الخاصة الحوادث من حادث عن الناجمة
 ".إضافي قسط مقابل األضرار تأمین عقود إطار في
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  :بالنسبة ألصحاب الممتلكات التجاریة أو الصناعیة  -2

تطلب شهادة التأمین ضد الكوارث الطبیعیة عند كل تصریح جبائي من طرف إدارة 
  .03/12األمر  2الفقرة  4طبقا للمادة ، الضرائب أو أي إدارة أخرى أو هیئة

لكوارث الطبیعیة من طرف كل في كل الحاالت یمكن المطالبة بشهادة التأمین ضد ا 
  .حمایة األمالك وخاصة البنوك ، الشركاء االقتصادیین ، المساهمین  ه من یهمّ 

 .العقوبات المطبقة في حالة غیاب التأمین : ثالثا
 2003أوت 26المعرف في  03/12من األمر رقم  14و  13تطبق أحكام المواد 

  :ة ، على المخالفین وهيالمتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعی
ال یمكن ألي شخص طبیعي أو معنوي خاضع ألحكام هذا األمر ولم یمتثل لاللتزامات : 13المادة 

  .المتضمنة فیه أن یستفید من أي تعویض لألضرار التي تلحق بممتلكاته جراء كارثة طبیعیة
المادة األولى أعاله ، في  یعاقب على كل مخالفة إللزامیة التأمین المنصوص علیها  :14المادة 

  .بالمائة  20الواجب دفعه مع زیادة قدرها  االشتراكعاینتها سلطة مؤهلة بغرامة القسط أو 
  
  الثاني المطلب

  الطبیعیة الكوارث على لتأمینالمؤسس ل الخطر
 المؤمن یبرم مواجهته أجل فمن الطبیعیة، الكوارث على التأمین عناصر أهم الخطر یعد

 على أنه یتوقف كما له، المؤمن به یلتزم الذي القسط یتحدد أساسه على و التامین، عقد له
 من له ضمان المؤمن هو فالتأمین علیه؛ المتفق التأمین مبلغ بأداء المؤمن التزام قیام حدوثه
 بل وجوده، متوقفا على التأمین قیام یجعل ما هذا و الخطر تحقق ما إذا تنتج قد التي النتائج

 وثیقا ارتباطا ترتبط -التعویض القسط، -األخرى الطبیعیة الكوارث على ینالتأم عناصر أن
 أنه على الخطر یعرف و عدما و وجودا علیه تتوقف و منه، المؤمن الخطر احتمالیة بمدى
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 على و الطرفین أحد محض إرادة على تحققه یتوقف ال الوقوع محتمل مستقبلي حادث
  1.له المؤمن إرادة الخصوص

توفر  من البد التأمین بعقد مضمونا الخطر یكون حتى انه لنا یتضح التعریف اهذ باستقراء
  .سنبینه ما هذا تحدیده، كذا و أنواع و شروط

  
  األول الفرع

  الخطر وأنواع شروط
وان  قابال للتعیین ، وأن یكون موجودا أعمال بالقواعد العامة ، یشترط في محل العقد    

یكون الخطر  أنعقد التامین على الكوارث الطبیعیة یجب  قا لذلك علىیكون مشروعا ، وتطبی
شروط (  حدث مستقبلي، محتمل الوقوع، ویخضع للصدفة ، وهذا ما سنتعرض إلیه أوال

وحسب نتیجتها  متغیرة ، أوثابتة  إماتختلف حسب استقرارها فهي  أنواع، وللخطر )الخطر
 ، وهو ما سنتعرض إلیه ثانیامعین  خطر معین وغیر إلىومداها  إلىوتحدید مسؤولیة المؤمن 

  .)الخطر أنواع( 
  .الخطر شروط :أوال

 و شروط التأمین الطبیعیة الكوارث على التأمین في للخطر السابق التعریف تضمن لقد 
أن یكون  و متوقع، غیر احتمالیا یكون أن یجب منه المؤمن الخطر أن في تتمثل التي

 2.حدوثه في ید أي العقد طرفي من ألي یكون ال وأن انتهى، و وقع حدثا ولیس مستقبلیا
 .مستقبلي حدث الخطر یكون أن .1

 الخطر المؤمن شروط فمن لذلك بالفعل، تحقق قد كان إذا االحتمال وصف الخطر یفقد 
 التأمین ألن أساس انتهى، و وقع قد حدث من التأمین یمكن فال مستقبال، حادث یكون أن منه

                                  
 .151 ص ، 2011 األردن، للنشر، وائل دار التأمین، أحكام عرابي، أبو خالد غازي-  1
 في الحقوق، الماجتسیر شهادة لنیل مذكرة ، البحري التأمین في للخطر القانونیة الطبیعة ، یعقوب حسن عبد شیرین- 2

 .21 ص ، 2010 ، األوسط الشرق جامعة الخاص، قانون تخصص
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 و احتمالیاً  ال حادثًا مؤكداً  یعد الماضي في تم قد تحققه أمر كونی الذي فالحادث.االحتمال هو
  1.محله النعدام ینعقد ال التأمین عقد فإن بالتالي

 وقوعه، أو عدم أو وقوعه یجهل له المؤمن كان إذ معلوم غیر و مستقبلیاً  الحدث یكون
 ال یمكن الذي حدثفال التأمین، قیام بزمان تكون العبرة و وقوعه، تاریخ حیث من األقل على

  2.التأمین إبرام قبل الواقع ذلك هو خطراً  اعتباره
 . الوقوع محتمل حدث الخطر یكون أن .2

 االحتمال ، هو العنصر هذا قوام فإن التأمین، في الرئیسي العنصر هو الخطر كان إذا
  .االستحالة و التأكید بین وسطى مرتبة االحتمال أن علماً 

 وقوعه یجب ضد المؤمن الحادث فإن ذلك على و االحتمالرة فالتأمین یقوم أساسا على فك
 الفترة التي خالل یقع ال وقد یقع قد أنه بمعنى مستقبًال، الوقوع محتمل بل مؤكداً  یكون أال

 كانت إذا ،أما3مستحیًال  الحادث وقوع یكون أال یجب ذلك مع لكن التأمین، عقد یغطیها
 العقد، إلى بطالن ذلك یؤدي إذ للتأمین، محالً  تكون نأ تصلح ال فإنها الوقوع مؤكدة الحادثة

 أن تقدم ما على ویبنى .تحققه وقت المعروف من لیس ولكن مؤكداً  الخطر وقوع یكون وقد
 ألن العقد، بطالنویتبعه  مستحیالً  التأمین محل كان الوقوع، مستحیل كان إذا الخطر

 التامین یبطل و مستحیلة، ألحداث النسبةب التأمین یقوم فال االحتمال، مع تتنافى االستحالة
  4.المحل النعدام المستحیل الخطر على

                                  
 167 .ص ، 2010 ، األردن ، والتوزیع للنشر إثراء دار ، التأمین عقد شرح في المنتقى ، المصاروة حامد هیثم-  1
 .23 ص ، 1999 لبنان، الحقوقیة، الحلبي منشورات ، الخاص ین،التأم الجمال محمد مصطفى-  2
 .159 ص السابق، المرجع ، المصاروة حامد هیثم-  3
 ، لبنان الحقوقیة ، الحلبي منشورات ، الثالثة الطبعة ، الجدید المدني القانون شرح في الوسیط ، نهوريالس أحمد الرزاق عبد-  4

 .1218- 1218 ص ، 2000
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 غیر ممكن الخطر كان إذا مطلقة فتكون مطلقة، أو نسبیة تكون أن إما الخطر استحالة
 من الشمس، كوكب سقوط ذلك ومثال ذاتها الطبیعة قوانین بحكم األحوال جمیع في الوقوع

  .الكواكب
 طبیعیة، ولكن ظواهر وفق الوقوع ممكن األخیر هذا كان إذا نسبیة الخطر استحالة تكون
   تحقق الخطر، دون یحول مادي عائق وجود ذلك مثال و الحاالت بعض في وقوعه یستحیل 

 خاصة یصطدم بظروف تحققه لكن و ذاته في مستحیل غیر الحادث یكون الحالة هذه ففي
  1.مستحیالً  الخطر تحقق تجعل

 التأمین، فیعد عقد إبرام قبل الشيء كهالك نسبیة الخطر استحالة كانت إذا ما حالة ففي
 في المشرع الجزائري علیه نص ما وهذا "الخطر" وهو محله النعدام مطلقا بطالناً  باطال العقد
 غیر أو أصبح علیه المؤمن الشيء تلف إذا " :تنص التي و التأمین قانون من 43 المادة

 األقساط یجب إعادة األثر،و عدیم االكتتاب هذا یعد عقد،ال اكتتاب عند لألخطار معرض
  2."باألقساط المؤمن یحتفظ النیة سوء حالة وفي النیة، حسن للمؤمن المدفوعة

عالقة  لها التعویضیة الصفة أن الطبیعیة الكوارث على التأمین في یالحظ أنه غیر
التأمین  من النوع هذا في أن كما الضرر، شدة ودرجة الخطر تحقق احتمال بدرجة وطیدة
 ال من المخاطر األنواع هذه أن إلى راجع وهذا منخفض احتمال ذات الخطر وقوع تحقق فرص
 و والسرقة كالحریق األخرى التقلیدیة المخاطر عكس دوریة، و منتظمة بصفة تتحقق أن یمكن

  .یوم كل وقوعها نالحظ حیث غیرها، و المرور حوادث

                                  
 حوادث المصاعد، عن المسؤولیة من اإلجباري التامین :التأمین وأركان مبادئ التأمین أحكام ، صورمن حسین محمد- 1

 .49 ،ص 1999 ، اإلسكندریة ، للنشر الجدیدة الجامعة دار ، السیارات ، المباني
 .قبالسا المرجع ، بالتأمینات یتعلق 07- 95 رقم األمر - 2
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 من الكوارث غیرها، و عواصف و فیضانات و زالزل من یةالطبیع الكوارث وقوع بینما  
  1.الخطر تقدیر في إیجابیاً  جانباً  یمثل هذا و نادرًا، إال تقع ال التي األخرى

 .للصدفة وقوعه یخضع حدث الخطر یكون أن .3
 االحتمال، فالخطر عنصر انتفاء إلى یؤدي الطرفین أحد إرادة بمحض الخطر تعلق إذا 
 فلتحقق أو المستفید، له المؤمن أو المؤمن إلرادة متروكاً  تحققه كان إذا مالياالحت بالطبع یتسم
 بطالناً  العقد تخلفه یبطل حالة في ألن ، الصدفة لعامل الخطر یخضع أن البد الشرط هذا

  2.مطلقاً 
تهربًا   ذلك و تحققه، عدم على یعمل فإنه وحده، المؤمن بمشیئة متعلقاً  الخطر كان إذا

الحیاة  في بكثرة نصادفه ما هذا و له المؤمن بإرادة الخطر تعلق إذا أما أمین،الت مبلغ من
 الحالتین ینتفي كلتا وفي التأمین، عوض على للحصول وقوعه یجهد األخیر هذا فإن الیومیة،
  3.العقد إبطال إلى یؤدي ما هذا و االحتمال وصف

عن  أصال وقوعها یستقل أحداث فهي الطبیعیة الكوارث على بالتأمین یتعلق فیما أما
 الخطر، نتیجة شروط فیها توافرت إذا الدقیق بالمعنى خطراً  األخیرة هذه تعتبر و اإلنسان، إرادة
 أحد یخضع إلرادة ال فوقوعه االحتمالیة، و الصدفة أساسه التأمین من النوع هذا فإن ذلك عن

 أن كون ذلك المستطاع، من فلیس إحداثه أراد وٕان حتى له، المؤمن أو المؤمن سواء الطرفین
  4.یخضع للصدفة فوقوعه بالتالي و اإلنسان بفعل إحداثها الطبیعیة الكوارث

  
  

                                  
 ، 2010 الجامعیة، الجزائر، المطبوعات دیوان الخامسة، الطبعة الجزائري، ینالتأم قانون في محاضرات جدیدي، معراج- 1

 .126 ص
 .1222 ص ، السابق المرجع ، وريھالسن أحمد الرزاق عبد-  2
 .159 ، السابق المرجع ، عرابي أبو خالد غازي -3
 .133 ص السابق المرجع ، المصاروة حامد یثمھ-  4
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  . الخطر أنواع :ثانیا
 دراسة وضعه یجب بل شروطه، ذكر و به التعریف عند الخطر دراسة في التوقف یمكن ال

 و حیث نتیجته نم لتقسیمه تمتد كما متغیر، أو ثابت خطر هو هل و تحققه إمكان حیث من
  .معین غیر خطر و معین خطر إلى مداها و المؤمن مسؤولیة تحدید

 .المتغیر الخطر و الثابت الخطر .1
 سریان العقد مدة طیلة تتغیر ال ثابتة تظل تحققه ظروف كانت إذا ثابتاً  الخطر یكون

 فلیسنسبي  أمر یعد الخطر ثبات و مثال، كسنة معینة زمنیة بفترة محددة تكون قد والتي
 على احتمالیة تؤثر ال لكن عارضة و وقتیة لتغیرات تخضع فكلها مطلقًا، ثابت خطر هناك
  .1وقوعه

 أثناء مدة آخر إلى وقت من تختلف تحققه فرص تكون الذي ذلك هو المتغیر الخطر أما  
 فیوصف بمرور الزمن الخطر تحقق فرص تتزاید فقد تنازلیًا، أو تصاعدیا إما وذلك ،2التأمین

  .3خطر متناقص بأنه فیوصف حدوثه فرص تتناقص و تقل وقد متزاید، خطر نهبأ
 ثابت و خطر هو الطبیعیة الكوارث على التأمین عقد في الخطر أن سبق مما یتضح  

 إلى هذا راجع و التأمین، من النوع هذا في الخطر وقوع احتمال درجة انخفاض إلى یعود ذلك
 المخاطر الحال في هو كما متواترة و دوریة بصفة ققتتح ال إذ فیه، المغطاة المخاطر نوع

  4.التقلیدیة
  
 

                                  
 .1231 ، السابق جعالمر  ،سنهوريال أحمد الرزاق عبد-  1
 .171 ص ، السابق المرجع ، المصاروة یثمھ -2
، 2010 ، األردن ، والتوزیع للنشر الثقافة دار ، الخامسة الطبعة ، التشریع في البري التامین ، العطیر القادر عبد- 3

 .155ص
 .126 ص ، السابق المرجع ، الجزائري التأمین قانون في محاضرات ، معراج جدیدي-  4
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 .المعین غیر الخطر و المعین الخطر .2
 معین و خطر إلى محله حیث من ینقسم الخطر أن نجد العامة القواعد إلى الرجوع عند

 وقت التأمین معین محل على فیه االحتمال ینصب الذي هو المعین فالخطر معین، غیر خطر
 یكون الذي ال الخطر ذلك فهو المعین غیر الخطر أما.شخصاً  أم شیئاً  المحل هذا انك سواء
  .1حدوث الخطر عند أي بعد فیما للتعیین قابال یكون إنما و التعاقد عند معیناً  محله

 العقد وقت محل أن بما معین، خطر فهو الطبیعیة الكوارث على التامین في الخطر أما  
 المشرع الجزائري علیها نص التي الكوارث أدق بصفة و الطبیعیة رثةالكا هي و معلوم التأمین

  268.2-04األمر  من 2 المادة نص في
  

  نيالثا الفرع
  الخطر تحدید

الكوارث  على التأمین عقد في الخطر بهما یتمیز اللذان الشیئان هما التحدید و الدقة  
أو الممتلكات .منه المستثناة تلك أو التأمین بإلزامیة المعنیة لألخطار إما ذلك و الطبیعیة،

  .المغطاة من طرف هذا التأمین
  
  
  

                                  
 .157 ص ، السابق المرجع ، العطیر القادر عبد-  1
 آثار التأمین على إلزامیة تغطي ":یلي ما على السابق، ،المرجع268- 04رقم التنفیذي المرسوم من الثانیة المادة تنص- 2

  :اآلتیة الطبیعیة الحوادث الطبیعیة، الكوارث
  الزالزل، -
  الوحل، سوائل و الفیضانات -
 ".األرض قطع تحركات -



ماهیــــة التأمیـــن على الكوارث الطبیعیة                              الفصل األول  
 

49 
 

    في عقد التأمین على الكوارث الطبیعیة األحداث المضمونة :أوال
الطبیعیة  الكوارث على التأمین بإلزامیة المتعلق 12-03األمر  من 2 المادة تنص

 المباشرة التي األضرار هي ،أعاله األولى المادة في المذكورة الطبیعیة الكوارث آثار ":على
 أو أو الفیضانات الزالزل مثل عادیة غیر شدة ذي طبیعي حادث وقوع جراء باألمالك تلحق

  "1 أخرى كارثة أي أو العواصف
الحوادث  تشخیص یتضمن الذي 268-04رقم  المرسوم من 2 المادة تنص كما

 حالة إعالن كیفیات یحدد و یةالطبیع الكوارث آثار على التأمین بإلزامیة المغطاة الطبیعیة
  :یلي ما على الطبیعیة الكارثة

  :اآلتیة الطبیعیة الحوادث الطبیعیة الكوارث آثار على التامین إلزامیة تغطي"
 الزالزل   
 الوحل سواحل و الفیضانات  
 الشدیدة الریاح و العواصف 
 2األرض قطع تحركات  

 عقد التأمین اكتتاب له المؤمن زمأل الجزائري المشرع أن الذكر السالفة المواد من یفهم
 من المادة الثانیة في المشرع أن إلیه اإلشارة تجدر ما لكن و أعاله، المذكورة األخطار على

  .المثال على سبیل علیها التأمین الالزم األخطار على نص سابقا المذكور 12- 03األمر 
 تأمین أي من له للمؤمن جالالم فتح أنه إذ ."أخرى كارثة أي أو" عبارة من یستنتج ما هذا و

  .المادة في علیه ینص لم إن و حتى طبیعیة كارثة اعتبره خطر
 المشرع ، حیث أن268- 04التنفیذي  التنفیذي المرسوم من الثانیة المادة في جاء لما خالفا هذا
 األخطار كافة على تأمین عقد اكتتاب له المؤمن ألزم كما حصرها، و األخطار هذه نظم قد

                                  
 .السابق المرجع ، الضحایا وتعویض الطبیعیة الكوارث على التأمین إلزامیة یتضمن 12-03رقم  األمر -1
 الطبیعیة ویحدد الكوارث أثار على التأمین بإلزامیة المغطاة الطبیعیة الحوادث تشخیص ، یتضمن268- 04رقم  مرسوم -2

 .السابق المرجع ، الطبیعیة الكارثة إعالن كیفیات



ماهیــــة التأمیـــن على الكوارث الطبیعیة                              الفصل األول  
 

50 
 

 الذكر، السالف في األمر الثانیة المادة في علها المنصوص تلك على إنما و األخرى یةالطبیع
 قطع تحركات أخیرا و ریاح شدیدة و عواصف الوحل، سوائل و فیضانات زالزل، في المتمثلة و

  .األرض
    .األضرار المستبعدة : ثانیا 

أحكام  طبیقت مجال من تستثنى " :یلي ما على 12-03 األمر من 10 المادة تنص
و  المخزونة غیر الزراعیة بالمحاصیل تلحق التي األضرار أعاله، 6 إلى1 من المواد

   وتستثنى خاصة ألحكام تخضع التي المباني خارج الحي القطیع و األراضي و المزروعات
 بأجسام التي تلحق األضرار السابقة، الفقرة في المذكورة المواد أحكام تطبیق مجال من أیضاً 
  1."المنقولة سلع كذا و البحریة و الجویة باتالمرك

 في المنصوص علیها و التأمین إلزامیة من األخطار بعض الجزائري المشرع استثنى لقد  
 طائفة الحوادث ضمن تلك تدخل لم أنها إذ صریحة، و واضحة جاءت التي أعاله المادة

  .الطبیعیة الكوارث من علیها المؤمن األخطار
  .المغطاة من طرف هذا التأمین الممتلكات : ثالثا

ل األضرار المباشرة المتسببة كونه تأمین یخص الممتلكات ولیس األشخاص فإنه یغطي ك
  :من
 .الممتلكات العقاریة المبنیة في الجزائر وال یؤخذ بعین االعتبار محتوى ذلك -
قاریة المرافق الصناعیة والتجاریة بما في ذلك محتویاتها وهذا یعني أن الممتلكات الع -

 .والمعدات والمواد والسلع وغیرها من المحتویات 
  

  
  

                                  
 .السابق المرجع الضحایا، وتعویض الطبیعیة، الكوارث على التأمین إلزامیة یتضمن 12-03رقم األمر-  1
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  الثاني المبحث

  الطبیعیة الكوارث على التأمین عقد إبرام
 و هما المتعاقدان و التأمین أشخاص توافر الطبیعیة، الكوارث على التأمین عقد إلبرام یستلزم

 ببعض اإلجراءات افاألطر  هذه تمر ذلك بعد و ،)1 مطلب (التأمین عملیة في المتدخلون
  ) .2 مطلب (لتنفیذه 

  
  األول المطلب

  الطبیعیة الكوارث على التأمین عقد أطراف
الطرفان  هما و له، والمؤمن المؤمن هما شخصین بین یتم عادة التأمین عقد إن  

 أن ، إال1عنه الناشئة االلتزامات و الحقوق إلیهما ینصرف الذین و العقد، هذا في األساسیان
 المؤمن من جهة أو المؤمن جهة من سواء العقد بإبرام آخرون أشخاص فیها یقوم التحا هناك

  2.له
  األول الفرع

  المؤمن
 ما یفهم هذا و اآلخر، الطرف بتغطیة القانون بموجب له المخول الطرف هو المؤمن  

 عقد بضرورة إبرام یقضي الجزائري المشرع أن ، أي12-03األمر  من 5 المادة نص من
  .الجزائر في المعتمدة التأمین شركات أحد مع الطبیعیة الكوارث على التأمین

                                  
 .132 ص ، السابق المرجع ، المصاورة حامد هیثم-  1
 .258 ص ، السابق المرجع عرابي، أبو خالد غازي-  2
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في  األول الطرف باعتباره منه المؤمن الخطر تبعة یتحمل الذي الطرف هو المؤمن
  1.التأمین شركات شكل الغالب في یتخذ إذ التأمین عملیات یباشر الذي فهو العقد،

 شركة تأمین أو أسهم، ذات تأمین شركة شكل یخذ أن یمكن المؤمن أن سبق مما یتضح
  .تعاضدي شكل ذات
  .أسهم ذات شكل في تأمین شركة :أوال

 فتخضع بذالك تجاري، لهدف التامین بعملیة تقوم عندما الشكل هذا التأمین هیئات تتخذ 
  .التجاري القانون في علیها المنصوص العامة ألحكام
على  التامین عقود ممارسة قح الجزائري المشرع لها منح فقد ذلك من بالرغم لكن  
  . الطبیعیة الكوارث

  . تعاضدي شكل ذات تأمین شركة :ثانیا
تضمن  أن یجب و الربح، عن البحث دون ألعضائها اآلمان تمنح محضة مدنیة هي
  2.الخطر وقوع حالة في اللتزاماتهم الكاملة التسویة اشتراك مقابل لمنخرطیها

  
  الثاني الفرع

  له المؤمن
 الحصول على إلى یهدف العقد هذا فإبرام التأمین، عقد في ثاني كطرف له المؤمن یعد  
 تم سواء بغیره، و أم به متعلقة المخاطر هذه كانت سواء مخاطر، من له یتعرض قد لما ضمان

  3.آخر شخص لمصلحة العقد إبرام

                                  
 .259 ص نفسه، المرجع عرابي، أبو خالد غازي-  1
 الحقوق، تخصص في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ، الحریق ضد األشیاء على التامین دلعق القانوني النظام ، حسن قرباس -2

 29 ص ، 2012 ، وزو تیزي ، معمري مولود ،جامعة األعمال قانون
 في شهادة الماستر لنیل مذكرة/التأمین الجزائري قانون في دراسة :األشخاص على التأمین فاروق، شردوح مراد، بوزیدي- 3

 .3 ،ص 2013 بجایة، -میرة الرحمان عبد ،جامعة الحقوق كلیة الخاص، قانون صتخص الحقوق،
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طالب  أوال یكون فقد ثالث، صفات له المؤمن في تجتمع أن یمكن أنه یتضح بذلك  
یكون  كما. التأمین عقد عن الناشئة االلتزامات یتحمل الذي الشخص هو و )مكتتب( تأمین
 یكون ثالثاً  وكما .له بالمؤمن الحالة هذه في یسمى و منه، المؤمن بالخطر المقید الطرف ثانیاً 

 و المؤمن منه، الضرر تحقق عند مبلغاً  التأمین شركة من یتقاضى الذي الشخص أخیراً  و
  1.المستفید لحالةا هذه في یسمى

أین  أخرى حاالت فهناك واحد، شخص في تجتمع الذكر السالفة الصفات كانت إذا  
  :ثالث أو شخصین على تتوزع
 آخرا شخصاً  المستفید و واحداً  شخصاً  التأمین طالب و له المؤمن یكون:  
 د والمتعاق وصفا الشخص في یجتمع هنا أوالده، لمصلحة حیاته على تأمیناً  الشخص كإبرام

  .التأمین مبلغ یتلقون كونهم المستفید وصف األوالد في یتحقق و علیه، المؤمن
 شخصا علیه المؤمن یكون بینما واحداً  شخصاً  المستفید و )له المؤمن(المتعاقد یكون 

 :آخراً 
 هو المستفید المتعاقد یكون حیث مدینه، حیاة على نفسه لصالح الشخص یؤمن أن ذلك مثال
  .حیاته على المؤمن هو المدین یكون ابینم التأمین، من

 آخراً  شخصاً  التأمین طالب یكون بینما واحدًا، شخصاً  المستفید و له المؤمن یكون:  
 حوادث السیارات عن المسؤولیة ضد كالتأمین الغیر، لمصلحة اشتراطا الصورة تلك یمثل و

 وقت الحق فیها له یثبت من لمصلحة البضاعة على التأمین و السائق، لمصلحة أو لحساب
  .الخطر حدوث
 ثالث أشخاص على الثالث الصفات تتفرق قد كما:  

                                  
 .1101 ص ، السابق المرجع ، السنهوري أحمد الرزاق عبد -1
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 الزوجة مؤمن و التأمین طالب الزوج یكون هنا أوالده، لصالح زوجته حیاة على الزوج كتأمین
    1.المستفید صفة لهم األوالد و له

تفرقت  أو واحد شخص في الثالث الصفات اجتمعت سواء سبق، لما القول كخالصة
شركة  مع المتعاقد و التأمین طالب الشخص هو یبقى له المؤمن فإن المتقدم، النحو لىع

  2.التامین عقد عن تنشأ التي بااللتزامات االلتزام إلى یدفعه ما هذا و التأمین،
-03األمر  من األولى المادة نصت فلقد الطبیعیة الكوارث على التأمین یخص فیما أما

 شخصًا طبیعیاً  الجزائر، في یقع مبني عقاري لملك مالك كل على یتعین ":یلي ما على 12
 آثار من هذا الملك یضمن األضرار على التأمین عقد یكتتب أن الدولة، عادا ما معنویاً  أو كان

  .الطبیعیة الكوارث
 أن یكتتب تجاریاً  أو /و صناعیاً  نشاطاً  یمارس معنوي أو طبیعي شخص كل على یتعین  

 من آثار محتواها و التجاریة أو /و الصناعیة المنشآت یضمن اراألضر  على تأمین عقد
  3."الطبیعیة الكوارث
 أحد األشخاص یكون أن یمكن الطبیعیة الكوارث على التأمین عقد في له المؤمن فإن  
   :التالیة
 عقاري لملك مالك  
 معنوي أو طبیعي شخص  
 تجاریاً  أو صناعیاً  نشاطاً  یمارس معنوي أو طبیعي شخص  

 التأمین على إلزامیة من الدولة استثنى الجزائري المشرع أن إلیه اإلشارة تجدر ما لكن
  ."الدولة عادا ما" بعبارة ذلك ،و الطبیعیة الكوارث

                                  
 .123 ص السابق، المرجع منصور، حسین محمد-  1
 .136 ص ، السابق المرجع ، المصاروة حامد هیثم-  2
 .السابق المرجع الضحایا، تعویض و الطبیعیة، الكوارث لىع التأمین إلزامیة ،یتضمن 12-03رقم  األمر-  3
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 واجبات اتخاذ علیها یتعین بالمقابل و أعاله، المذكور التأمین إلزامیة من معفاة فالدولة
  .لها التابعة لألمالك بالنسبة المؤمن

  
  ثالثال الفرع
  التأمین وسطاء

 هو طالب و له المؤمن بین و التأمین شركة هو و المؤمن بین األصل في یتم التعاقد إن
 ،1الكوارث الطبیعیة على التأمین عقد في األصلیان و الرئیسیان الطرفان أنهما بحیث التأمین،

 عن كوذل التعاقد معهم، في منه رغبة عمالئه إلى یسعى الذي هو المؤمن الغالب في لكن
  2.السلطات بعض لهم یمنح و یستأجرهم وسطاء طریق

  .المفوض الوكیل :أوال
 التامین، شركة عن نیابة الطبیعیة الكوارث على التأمین عقود یبرم الذي الشخص هو

  .الشركة إلى الرجوع دون مباشرة العمیل مع یتعاقد أن فله له، تفویضها بعد وذلك
 األقساط قبض یمكنه و عنه، العدول ، فسخه العقد، تعدیل أیضاً  سلطاته بین من  
  3.منه المؤمن الخطر تحقق حالة في منها المؤمن المبالغ أو التعویضات وتسویة

  . للتامین العام الوكیل :ثانیا
سلطة  المؤمن له یمنح تأمین، شركات عدة أو شركة تمثیل یتولى طبیعي شخص هو

 محددة من بتعلیمات التقید علیه یجب عنه،لكن نیابة الطبیعیة الكوارث على التأمین عقد إبرام
 عن الضرر مسؤولة التأمین شركة تبقى و العقد، في اإلضافة و التعدیل حق له فلیس المؤمن،

  4.إهمال أو إغفال أو خطأ عن الناتج له للمؤمن العام الوكیل یرتكبه الذي

                                  
 .259 ص السابق، المرجع عرابي، أبو خالد غازي -1
 .89ص,1995القاهرة،  التوزیع، و للنشر العربیة النهضة دار إنهاؤه، -آثاره -مشروعیته :التأمین عقد ر،ھالظا عبد محمد -2
 .121 ص ، السابق المرجع ، منصور حسین محمد-  3
 .206 ص ، السابق المرجع ، المصاروة حامد یثمھ-  4
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  .التأمین سمسار:ثالثا
التأمین  سمسار فإن طبیعیا، شخصا دائما یكون الذي للتأمین العام الوكیل خالف على 

  .التاجر صفة یأخذ الحالتین كلتا في و معنویا أو طبیعیا شخصا یكون قد
 هذا لكن التأمین، و طالبي بین النظر وجهات لتقریب بمحاولته الوسیط دور یلعب فالسمسار

 لیس د، فهوالتعاق في إقناعهم محاولة و المتعاقدین عن البحث بمجرد مهمته تمتاز األخیر
  1.الشخصیة تصرفاته یتحمل بالتالي ،و العقد إبرام یمكنه وال المؤمن عن وكیال

  
  الثاني المطلب

  الطبیعیة الكوارث على التأمین عقد إبرام إجراءات
 القبول بین و اإلیجاب عن التعبیر بتبادل الطبیعیة الكوارث على التأمین عقد إبرام یتم  
  2.هامة مراحل عدة عبر العملیة الناحیة من تحققی التبادل هذا أن غیر طرفیه،

  
  األول الفرع

  ومذكرة التغطیة التأمین طلب
  . التأمین طلب:أوال

 طلب التامین المؤمن بتقدیم عادة الطبیعیة الكوارث على التامین عقد إبرام مرحلة تبدأ
 أو مباشرة بمخاطبة المؤمن یقوم معین خطر ضد نفسه تأمین یرید شخص فكل له، المؤمن إلى
 لهذا مسبقاً  المؤمن مطبوعة یعدها ورقة عن عبارة التأمین وطلب3 .له وكیل طریق عن

 أجل من عنها اإلجابة المؤمن ضرورة یرى التي البیانات من مجموعة على تحتوي الغرض،

                                  
 .260 ص ، السابق المرجع ، عرابي أبو خالد غازي -1
 .19 ص ، 1999 لبنان، الحقوقیة، الحلبي منشورات )الضمان عقد(التأمین أصول ، الجمال محمد مصطفى-  2
 .87،ص2002) ن د د (، البریة التأمینات:األول الجزء الجزائري، التشریع في الخاصة التأمینات ، خروف بن الرزاق عبد -3
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 على یكون و األقساط، دفع وكیفیة التأمین المطلوب، مبلغ و الخطر، وقوع احتمال مدى دراسة
  .األسئلة هذه على یجیب أن له المؤمن

 أن الوسیط، وبعد إلى أو للمؤمن یسلمه و یوقعه ثم المطبوع، الطلب التامین طالب فیمأل
 منه القسط المطلوب مقدار متضمن التأمین على بالموافقة المؤمن من الرد التأمین طالب یتلقى
  1.العقد إبرام فیه یطالب بإیجاب یتقدم دفعه،

 هذا تطبیقاً  و العقد، تمام بعد إال له للمؤمن وال للمؤمن إلزامیة قوة ةأی الطلب لهذا لیس  
 إعالم مجرد وسیلة هو بل المؤمن، من قبوال ال و له المؤمن من إیجاباً  یعد فال العامة، للقواعد
 یلتزم التامین الذي مبلغ و له، المؤمن بدفعه یلتزم الذي القسط لتقدیر المؤمن بها یسترشد
 و بالتأمینات المتعلق 07-95األمر  من 08 المادة من یتضح الخطر تحقق عند بدفعه المؤمن

 فقرتها في نصت حیث عاتق الطرفین على التزام ألي التامین طلب خضوع عدم إلى تشیر التي
 إثبات یمكن و قبوله، بعد إال والمؤمن له المؤمن التزام التأمین طلب على یترتب ال ":األولى
 وقعه مكتوب مستند بأي أو التأمین بمذكرة تغطیة إما و التأمین بوثیقة إما الطرفین التزام

  2" .المؤمن
 إال مجموعة هو ما وكیله من أو المؤمن من التأمین لطالب یعطى الذي التامین فطلب  

 عالقة في قبوله بالدخول إما لتقریر عنها إجابات على الحصول المؤمن یهم التي األسئلة من
 للمؤمن المؤمن من یعد إیجاباً  ال التامین طلب فإن علیه و رفضه، إما و هل المؤمن مع عقدیة

 مقترناً  كان إذا له، المؤمن في مواجهة التزام أي دون التعاقد رفض في حقه علیه یترتب مما له،
 المؤمن بتوقیع التأمین طلب اقترن إذا الفوري بالتأمین بالتزامه المؤمن رغبة عن تفصح بشروط

  3.له

                                  
 .1107- 1106 ، السابق المرجع ، السنهوري أحمد الرزاق عبد -1
 .السابق المرجع بالتأمینات، ، یتعلق07-95رقم  األمر -2
 .121 ص ، السابق المرجع ، العطیر القادر عبد -3
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كتتاب التأمین ضد الكوارث الطبیعیة عن طریق تقدیم المؤمن له لطلب التأمین ویتم ا
أمام الوكالة أو شركة التأمین التي قام باختیارها یتضمن كل المعلومات المتعلقة بممتلكاته 

  .و تجاري/ الخاصة سواء كانت تستخدم للسكن أو لغرض صناعي أو
  : ویتم تحدید مبالغ التأمین على النحو التالي  

  .بالنسبة لألمالك العقاریة. 1
یجب أال تقل رؤوس األموال المؤمن علیها فیما یخص األمالك العقاریة عن حاصل ضرب 

من القرار المؤرخ  6المساحة المبنیة بسعر معیاري في المتر المربع المطابق الذي تحدده المادة 
التعریفات واإلعفاءات  ، تحدد معاییر التسعیرة وتوضح كیفیات تحدید 2004أكتوبر  31في 

من المرسوم التنفیذي رقم  1الفقرة  6المادة ( التأمین على الكوارث الطبیعیة المطبقة على أثار 
  ).55الجریدة الرسمیة رقم  269/ 04
  .بالنسبة للمنشآت الصناعیة والتجاریة . 2

  : یتم تحدید مبالغ التأمین على النحو التالي 
  ) .نشاط اإلسكان(ء في قیمة إعادة اإلعمار للبنا -
  قیمة استبدال المعدات  -
      القیمة السوقیة للسلع  -
 المؤمن قبوال إلیجاب تعتبر المؤمن وضعها التي الشروط لتلك للخضوع له المؤمن موافقة إن
 تسمى مؤقتة تحریر وثیقة یمكن عندها إرادتهما، تتطابق بذلك و العقد شروط كل حدد أن بعد

  1.التأمین تغطیة بمذكرة
  . المؤقتة التغطیةمذكرة   :انیاث

                                  
 كلیة قانون الخاص، تخصص الحقوق، في الماستر شهادة نیلل مذكرة ، البحري التأمین عقد ، صونیة جرود ، لیدیة جرود -1

 .22 ص ، 2012 ، بجایة میرة الرحمان عبد جامعة الحقوق،
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 الكتابة قد فهذه إثبات، كوسیلة التأمین عقد في الكتابة اعتبر الجزائري المشرع أن بما
 له، المؤمن للمؤمن یرسله مؤقت تأمین عقد عن عبارة ،فهي1المؤقتة التغطیة مذكرة شكل تتخذ
 بصفة وذلك طلب التأمین، في ةالوارد بالشروط الخطر بتغطیة االلتزام الشركة قبول بمثابة وهي
  2.النهائیة الوثیقة إجراءات إتمام حین إلى مؤقتة

لتغطیة  كوسیلة المؤقتة المذكرة إلى اللجوء یتم فإنه التأمین، وثیقة تحریر لطیلة نظراً 
اتفاق  كتابة تعتبر المؤقتة فالوثیقة ، النهائیة الوثیقة إعداد أثناء وقوعه من تخوفاً  الخطر،
 حالة الرفض في و المؤمن، طرف من بالقبول النهائي اإلعالن انتظار في الطرفین بین مؤقت
  3.المؤقتة التغطیة معه تسقط
تتضمن  و له، المؤمن دون المؤمن من موقعة تكون أن البد المؤقتة المذكرة لصحة      

  :في المتمثلة و للتأمین أساسیة عناصر
 األطراف.  
 التأمین مبلغ. 
 القسط قیمة.  
 نهایته و بدایته تاریخ كذا و تغطیةال مدة.  

ملزما  لیس التأمین طلب أن كون المؤقتة، المذكرة و التأمین طلب بین التمییز فیجب  
  4.علیها التوقیع بمجرد األطراف تلزم المؤقتة التغطیة مذكرة أن حین في الطرفین لكال

  
  

  الثاني الفرع
                                  

 . السابق المرجع ، بالتأمینات ،یتعلق 07-95رقم  األمر -1
 .12 ص السابق، المرجع منصور، حسین محمد-  2
 .73 ص ، السابق المرجع ، حسین الظاهر عبد محمد-  3
 .12 ص السابق، المرجع منصور، حسین محمد-  4
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  وملحق التأمین التأمین وثیقة
  .وثیقة التأمین :أوال

 بصفة نهائیة، إبرامه على یدل و التأمین، لعقد المثبت النهائي النموذج هي التأمین وثیقة  
  .ذاته التأمین عقد هي التأمین وثیقة بأن القول الصواب فمن

 تشترط إلثباته أنه إال الرضائیة العقود من الطبیعیة الكوارث على التأمین عقد أن رغم  
 والبیانات الشروط تتضمن أن یجب قانوني اثر التأمین لوثیقة فإن ذلك عن زیادة الكتابة،
 و محل التأمین وقوعه، ضد التأمین المراد الخطر على تحتوي أن فیجب بالتعاقد، الخاصة
 حال في قیمة التأمین العقد، سریان مدة ، صفاتهم و التأمین عقد في المنخرطة األطراف أسماء
  .الضمان مبلغ التأمین، قسط الخطر، حدوث
 عقد یحرر ":تنص التي و 07-95األمر  من 07 المادة نص في جاء ما هذا و  

الطرفین  توقیع على زیادةً  إجباریًا، یحتوي أن ینبغي و واضحة، بحروف و التأمین كتابیاً 
  :التالیة البیانات على المكتتبین،

 عنوانهما و المتعاقدین الطرفین من كل اسم.  
 علیه المؤمن الشخص أو الشيء.  
 المضمونة المخاطر طبیعة.  
 االكتتاب تاریخ.  
 مدته و العقد سریان تاریخ.  
 1."التأمین اشتراك أو قسط مبلغ 
 الكوارث الطبیعیة على التأمین بإلزامیة المتعلق 12-03األمر  من 04 المادة نص تقابله و

ي جار تأو  عقاري ملك على تنازل عملیة كل في تطلب ":تنص التي و األولى فقرتها في

                                  
 .السابق المرجع بالتأمینات، ،یتعلق 07-95رقم  األمر -1
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 المادة من الفقرة األولى في المذكورة التأمین بإلزامیة الوفاء تثبت وثیقة اإللزامیة، ذهه موضوع
  1."أعاله األولى
 طبیعیة بنود إجباریة یجب إدراجهاوثیقة التأمین أو عقد التأمین على الكوارث الوتتضمن  
  :هي 

  .موضع الضمان : البند األول
ي للخسائر المادیة المباشرة التي تلحق یضمن هذا التأمین للمؤمن له التعویض المال

  .بمجموع األمالك موضوع ضمان عقد التأمین الناتج عن كارثة طبیعیة 
  .امتداد الضمان : البند الثاني 

یغطي الضمان تكلفة الخسائر المادیة المباشرة التي تلحق باألمالك المؤمن علیها حسب 
  :القیمة المحددة في العقد وفي حدود 

 1الفقرة  7المادة(وال المؤمن علیها ، فیما یخص األمالك العقاریة المبنیة من األم% 80 -
 .55الجریدة الرسمیة رقم  04/269من المرسوم التنفیذي 

نفس المادة (من األموال المؤمن علیها فیما یخص المنشآت الصناعیة أو التجاریة % 50 -
 ).السابقة

  .صم الجبایة والقیم المتبقیة عالوة على ذلك یحدد الخبیر تكالیف التعویض بعد خ
  .سریان مفعول الضمان : البند الثالث

ال یسري مفعول الضمان إال بعد نشر النص التنظیمي الذي یعلن حالة الكارثة الطبیعیة في 
  .الجریدة الرسمیة 

  .اإلعفاء: البند الرابع
لخاضعة یحتفظ المؤمن له على حسابه بجزء من التعویض الواجب دفعه على حصة الخطر ا

  .لإلعفاء 

                                  
 . السابق المرجع الضحایا، وتعویض الطبیعیة الكوارث على إلزامیة ،یتضمن 12-03رقم  األمر -1
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من  07المادة . دج فیما یخص األمالك العقاریة  30.000.00مع حد أدنى یساوي % 2 -
یضبط كیفیات تحدید التعریفات واإلعفاءات  2004أكتوبر  31مؤرخ في  المالیةأمر وزارة 

 .وحدود تغطیة أثار الكوارث الطبیعیة
 31ار وزارة المالیة مؤرخ في من قر  07المادة . للمنشآت الصناعیة أو التجاریة % 10 -

یضبط  كیفیات تحدید التعریفات ، التعریفة ، اإلعفاءات وحدود تغطیة أثار  2004أكتوبر 
 .الكوارث الطبیعیة

 أساس التأمین على وثیقة توقیع و إبرام لحظة من السریان في التأمین عقد یبدأ عامة، كقاعدة
  .العقد عقادالن الالزمة الشروط و العامة للبیانات تضمنها

  .ملحق وثیقة التأمین :ثانیا
اتفاق  به یقصد و التأمین، لوثیقة ملحق إصدار على االتفاق إلى العقد طرفا یعمد قد 

وثیقة  إصدار دون هذا و الوثیقة، في تعدیالت أو تغییرات إجراء على التأمین عقد طرفا
  1.جدیدة

 أخطار جدیدة إضافة في له نالمؤم رغبة هو التأمین وثیقة ملحق إصدار من الهدف إن
  2. العقد مدة خالل استبداله أو المستفید تعیین في تعدیل حتى أو مدته، مد في أو

 المؤمن على توقیع و األصلیة الوثیقة هامش على بالتأشیر یتم قد الالحق، التعدیل هذا ومثل
 من و ضافیة،وثیقة إ طریق عن أو الطرفین بین متبادلة خطابات طریق عن أو التأشیر، هذا
   .التعدیالت هذه على للداللة الوثیقة ملحق تعبیر استعمال كان هنا

 الشكل و حیث من التأمین وثیقة على تسري التي األحكام الملحق هذا على تسري كما  
 فرضت بالنسبة التي الشكلیة و الموضوعیة الشروط ذات التعدیل على یسري بحیث المضمون،

 وقت من الطرفین إال حق في ینفذ ال لكنه و منها، جزءاً  التعدیل یصبح حیث األصلیة، للوثیقة
                                  

 .135 ص ، السابق المرجع ، العطیر القادر عبد-  1
في  المؤرخ 15 ر عدد ج ، بالتأمینات یتعلق 07-95األمر  یعدل ، الذي 2006- 02في  المؤرخ 04-06رقم  األمر -  2

12-03-2006. 
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 األصلیة الوثیقة مع شروط الملحق شروط تعارض حالة في و رجعي، أثر له یكون فال تمامه،
 الوثیقة شروط على في الخروج األطراف نیة عن یعبر ألنه الملحق بشروط األخذ وجب

  1.األصلیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                  
 .241-2013ص  ، السابق المرجع التأمین، أصول ، الجمال محمد مصطفى -  1
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خلص إلى أن إجباریة التأمین على الكوارث الطبیعیة في الجزائر من خالل ما سبق ن
ألنه یحقق المزاوجة العقالنیة بین ضمان التضامن الوطني والحفاظ  بامتیاز اقتصادیاتبقى فعال 

على القدرات الوطنیة من خالل إحالة مسؤولیة جبر أضرارها إلى مالك العقارات وشركات 
اتها المالیة على الدولة ، وبالتالي تحریر أیادي هذه األخیرة التأمین ، بدل إبقاء تعویض تابع

  .للتكفل بمستحقات أخرى
ینفي التكریس التام  مین التأهذا النظام الجدید الذي یسمح بتأمین أخطار لم تكن قابلة للـ  

لى للتضامن الوطني وال یلغي الدور المركزي للدولة ، الذي یبدأ بتجسید الوقایة الناجعة القادرة ع
تقلیص أضرار الكارثة الطبیعیة أمام استحالة تجنبها ، وال ینتهي عند المساهمة المالیة في 

  .تعویض المتضررین ،ألن الوقایة هي من مسؤولیة الدولة ولیس من مهام الخواص 
هذا التأمین وٕان كان یصب في خانة التضامن الوطني ولیس في خانة التقنیات التأمینیة   

لتأمین القدرة على موازنة التعویضات المدفوعة مع األقساط المستلمة فهو یعطي شركات ا
    .اعتمادا على مبدأي التسعیرة ونوعیة البناء والتشارك في مواجهة األخطار قبلیا وبعدیا 



 

 

انيــــل الثـــالفص    
التأمین على الكوارث  أثار          

 الطبیعیة
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  الفصل الثاني
  مین على الكوارث الطبیعیةأثار التأ

یرتب عقد التأمین على الكوارث الطبیعیة كسائر عقود التأمین األخرى ، من لحظة 
إبرامه أثارا قانونیة بالنسبة ألطرافه فینشئ التزامات متقابلة من الضروري اإلیفاء بها وتنفیذها 

  .ءات المقررة قانونا على هذا اإلخالل وٕاال تحمل الطرف المخل بهذه اإللتزامات الجزا
فیقع على عاتق المؤمن له في هذا النوع من التأمین جملة من اإللتزامات یمكن تقسیمها   

إلى التزامات عامة یحددها المشرع في إیطار القواعد العامة لعقد التأمین كاإللتزام بتقدیم 
زام باألخطار بوقوع الخطر المؤمن منه وٕالى البیانات المتعلقة بالخطر واإللتزام بدفع القسط واإللت

والتي ألزم المشرع طرفي التزامات خاصة ترجع إلى طبیعة عقد التأمین على الكوارث الطبیعیة 
، وهي إخطار العقد على إدراجها في وثائق هذا العقد والتي أصبحت من األحكام المرتبطة به 

ن ألجل ال یتعدى ثالثین یوما من تاریخ المؤسسة أوشركة التأمین بكل حادث ینجر عنه الضما
  .نشر النص التنظیمي الذي یعلن حالة الكارثة الطبیعیة 

كما یقع على عاتق المؤمن إلتزام رئیسي بدفع مبلغ التعویض للمؤمن له في حالة تحقق   
  .الخطر وفق إجراءات خاصة لعقد التأمین على الكوارث الطبیعیة 

التعرض  تقتضي الطبیعیة الكوارث على التأمین قدع على المترتبة اآلثار فدراسة  
  .مستقال مبحثا منهما لكل فنخصص فیه، طرف كل اللتزامات
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  األول المبحث
  له المؤمن التزامات

 على الكوارث تأمین اكتتاب قصد التأمین شركة إلى االتجاه بعد له المؤمن على یترتب  
   تلك خالل منه،ومن التأمین المراد بالخطر علقةالمت البیانات بجمیع یصرح أو یدلي أن الطبیعیة
  .دفعه علیه یتوجب الذي القسط بتقدیر التأمین شركة تقوم البیانات
 المؤمن له على یبقى الطبیعیة الكوارث على التأمین عقد اكتتاب إجراءات كل إتمام بعد  

  .تحققه حالة في منه المؤمن الحادث أو الكارثة بوقوع بإخطار یقوم أن
  

  األول مطلبال
  بالخطر المتعلقة البیانات بتقدیم االلتزام

 المتعلقة بالشيء بالبیانات بالتصریح المتمثل و له المؤمن عاتق على المترتب االلتزام إن  
 فیه المحل الرئیسي أن كون ، الطبیعیة الكوارث على التأمین في بالغة أهمیة له التأمین محل
 المراد الخطر بیانات بجمیع التامة اإلحاطة المؤمن على لذلك الخطر، هو سلفا قدمنا كما

  1.التأمین قبول من مسألة موقعه تحدید من یتمكن حتى الخطر جسامة تقدیر كذا و منه التأمین
  

  األول الفرع
  التعاقد عند بالخطر المتعلقة بالبیانات التصریح

 إلى اعتبار یعود اقد،التع عند بالخطر العالقة ذات بالبیانات بالتصریح االلتزام أصل إن  
 تقتضي طبیعتها التي و النیة، حسن منتهى عقود من الطبیعیة الكوارث على التامین عقد

                                  
 .41 السابق،ص المرجع فاروق، شردوح مراد، بوزیدي -1
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 على مما یلقي له، المؤمن بها یقضي التي البیانات و المعلومات على كلیا االعتماد بضرورة
  1.المعلومات بتلك باإلدالء االلتزام عاتقه

 تولى المشرع العقد، طبیعة تفرضه الذي االلتزام هذا بها یضطلع التي لألهمیة نظراً  و
   یلتزم ":ما یلي على تنص التي و التأمین قانون من 15/1المادة  نص في االلتزامات هذه ذكر

 استمارة ضمن المعروفة لدیه الظروف و البیانات بجمیع العقد اكتتاب عند بالتصریح له المؤمن
   2"... بها، یتكفل يالت األخطار بتقدیر للمؤمن تسمح أسئلة

 و التصریح بأمانة هو و عاتقه على یقع التزام له للمؤمن أن یتبین النص هذا خالل من  
 بإعطاء له ملزما المؤمن یكون و تغطیته، المراد الخطر بتحدید المتعلقة البیانات بكافة دقة

 محددة ئلةأس تتضمناستمارة  مأل خالل من هذا یكون و التأمین، محل للشيء حقیقیة صورة
   .علیها اإلجابة له المؤمن على مكتوبة، یتوجب

 المؤمن الخطر تقدیر من المؤمن تمكن التي هي له المؤمن یقدمها البیانات التي هذه و
 تقدیر من ینقص أن ال و الخطر، محل من یغیر أن شأنه من لیس كان البیان فإذا منه،

  .المؤمن طلبه لو و بتقدیمه ماً ملز  یكون ال له المؤمن فإن لجسامة الخطر، المؤمن
 من تقدیر المؤمن تمكین شأنه االستمارة في مدون بیان كل أن إلیه اإلشارة تجدر ما و  
  3.منه المؤمن الخطر

یجب على المؤمن له في  04/270من المرسوم  2وحسب البند الخامس من المادة 
رثة الطبیعیة المراد التأمین حالة إبرام عدة تأمینات تسمح بتعویض األضرار الناجمة عن الكا

  .علیها بإبالغ المؤمن بوجود هاته التأمینات 
  

                                  
 ص2010 مصر، البرمجیات، و للنشر شتات دار قانونیة،ال الكتب دار التأمین، عقد أحكام فاید، الفتاح عبد فاید عابد - 1

221. 
 .السابق المرجع بالتأمینات، یتعلق 07- 95رقم  األمر -  2
 .1249- 1248 السابق،ص المرجع السنهوري، أحمد الرزاق عبد -  3
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  الثاني الفرع
   هتفاقمتغیر الخطر أو  عن اإلخطار

 حالة الخطر أساس على معین قسط نظیر بالضمان التأمین عقد بموجب المؤمن یلتزم  
 بصدد العمل بها واترت التي المبادئ أحد الخطر مع القسط تناسب مبدأ یعد إذ التعاقد، وقت

 بین من التكافؤ قدر توافر ضرورة على یقضي المبدأ هذا أن كما المختلفة، التأمین عملیات
 القسط من كل الصلة بین و .1جسامته أو الخطر وقوع احتمال درجة مع یدفع الذي القسط قیمة

  .إبرامه فترة طوال تستمر بل العقد، إبرام عند فقط توجد ال الخطر و
 والظروف بالبیانات التأمین شركة بإعالن له المؤمن إلزام في البالغة األهمیة كمنت هنا  
 تؤثر ظروف یطرأ من ما كل عن باإلفصاح له المؤمن یلتزم ذلك من أكثر بل للخطر، المبدئیة

  2.تفاقمه و الخطر احتمال درجة في

  . وتفاقمه الخطر م تغیرو فهم :أوال
 تحدث بعد جسامته درجة أو الخطر احتمال رجةد في زیادة كل الخطر بتفاقم یقصد

 تؤثر الخطر قد تفاقم شأنها من یكون التي فالظروف الطبیعیة، الكوارث على التأمین عقد إبرام
 ظروف لو وجدت كما .القسط سعر زیادة إلى یدفع ما هذا و بزیادتها، وقوعه احتمال نسبة في
 القسط قیمة في النظر لیس إعادة إلى ديیؤ  ما هذا و جسامته، و الخطر وقوع فرصة من تزید

 تفاقم عن باإلعالن الملزم والطرف .ذاته الخطر تغطیة التأمین شركة قبول في إنما و المطلوب
 و جوهریة، بیانات من به المتعلقة باإلدالء بالبیانات الملزم فهو نفسه، له المؤمن هو الخطر

 فوفقاً  التعاقد، عند بالخطر المتعلقة معلوماتباإلدالء بال لاللتزام امتدادا یعد االلتزام هذا
  .التفاقم أو التغییر بهذا التصریح له على المؤمن یجب الذكر، السالفة 15/3للمادة

                                  
 .254 ص السابق، المرجع المصاروة، حامد هیثم -  1
 .144 ص السابق، المرجع منصور، حسین محمد -  2
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 أي قوة أجنبي فعل عن ناتج التفاقم هذا یكون الطبیعیة الكوارث على التأمین حالة في
  .به یصرح أن األخیر هذا على یجب و له، المؤمن إرادة عن خارجة قاهرة
  .آجال التصریح بتغیر الخطر أو تفاقمه: ثانیا

فإنه یجب على  04/270من المرسوم التنفیذي رقم  2وحسب البند الخامس من المادة 
  :المؤمن له
 یوما بعد نشر 30في أجل ال یتعدى تبلیغ المؤسسة بكل حادث ینجر عنه الضمان   -

  .القوة القاهرة ال في الحالة الطارئة أوالنص التنظیمي الذي یعلن حالة الكارثة الطبیعیة إ
  . الخطر تفاقمب اإلخطار على المترتب األثر :لثاثا

 تفاقم الخطر عن التأمین شركة بإخطار التزام له المؤمن على یترتب الخطر تفاقم ما إذا
 قیمة دون زیادة أي حاله، على العقد إبقاء إما الخیار األخیرة هذه یعطي ذلك و منه، المؤمن

  .العقد فسخ طلب أو القسط، قیمة زیادة مع العقد إبقاء أو قسط،ال
 ملزماً  فإنه یظل الخیارات هذه من موقفه المؤمن یحدد أن حین إلى أنه إلیه اإلشارة تجدر ما و

 التأمین مبلغ ملزمًا بدفع المؤمن یكون الفترة تلك خالل الخطر تحقق حالة ففي الخطر، بتغطیة
  .له للمؤمن
 تعد ظروف بها المؤمن بإخطار له المؤمن یلتزم التي الظروف تلك أن ذلك من یتبین و  
  .إبرامه بعد طرأت بل العقد، إبرام عند أصالً  موجودة تكن لم جدیدة

 و أي حال على و ،1العقد إبرام بعد مستجدة الظروف بكون هي الصدد هذا في العبرة و  
 یمنحه تفاقم الخطر، إلى أدت التي ظروفبال المؤمن له المؤمن إخطار فیعد آنفًا، ذكرنا كما

  :التالیة الخیارات
 

                                  
 بیروت العربیة، و اإلسكندریة جامعتي الحقوقیة الحلبي منشورات المسماة، العقود :المدني القانون قاسم، حسن محمد -  1

 .616 ص ، 2007
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 .  القسط في زیادة دون العقد استبقاء .1
 نهایة إلى غایة تغییر أي إجراء دون حاله على العقد إبقاء قبول إلى التأمین شركة ترتئي قد
 اراآلث إما ألن و التجاریة، لسمعته تدعیما هام، عمیل كسب على إما حرصاً  هذا و مدته،

   الناتجة
 بحالته العقد قبوله استمرار عن المؤمن یعبر قد و تقدیره، في بسیطة تعتبر الخطر تفاقم عن
   1.ضمنا أو راحةص
 . القسط مقدار زیادة .2

 له مصلحة أن رأى إذا القسط مقدار زیادة دون حاله على العقد إبقاء له المؤمن یستطیع 
 حتى یصبح له المؤمن یدفعه الذي القسط ادةزی مع استبقاءه إلى یدفعه ما هذا و ذلك، في

  .الخطر وقوع درجة مع متناسباً 
 له زیادة المؤمن قبل ما فإذا المؤمن، اقتراح رفض أو قبول في حر له المؤمن أن غیر
 نصت علیه لما وفق هذا و التأمین لوثیقة ملحق شكل في القسط تعدیل علیه فوجب القسط
 ترك أو بشروط جدیدة، العقد إستمرار له المؤمن رفض إذا ماأ .2التأمین قانون من   9 المادة
 مطالبة مع إمكانیته العقد، فسخ للمؤمن جاز موقفه یبین أن دون تمر له الممنوحة المهلة

  .التعویض
 . طلب فسخ العقد .3

 قبل لما إبرام العقد وقت موجودة كانت أنها لو الخطر تفاقم إلى أدت التي الجدیدة الظروف 
 تغطیة من العقد للتخلص فسخ طلب التأمین شركة فتستطیع ذلك عن نتیجة و رامه،إب المؤمن
 المؤمن التزام انقضاء یؤدي إلى ما هذا و بالضمان، التزامها من التخلص و تفاقم الذي الخطر

                                  
 .1267 ص السابق، المرجع السنهوري، أحمد الرزاق عبد -  1
یوقعه  بملحق إال التأمین عقد في تعدیل أي یقع ال "تنص بالتأمینات، یتعلق 07- 95رقم  األمر من التاسعة المادة -  2

 "الطرفان
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 هذا أن كون التأمین، شركة له و المؤمن بین العالقة انقضت العقد فسخ تم ما فإذا ،القسط بدفع
  1.أثر رجعي فیها للفسخ یكون ال التي المدة عقود من یعد العقد

أحد  اختیار یتم أن إلى ذاتها بالشروط ساریاً  یبقى التأمین عقد أن بالذكر الجدیر و
 تحقق الخطر، حالة في التأمین مبلغ استحقاق له بالمؤمن یدفع ما هذا و آنفًا، المذكورة المواقف

  2.حقوقه هدر من حمایة هذا و
  

  لثالثا الفرع
  بالخطر المتعلقة بالبیانات بالتصریح اإلخالل جزاء

 ألزم المؤمن الجزائري المشرع أن نجد 07-95 األمر من 108 المادة إلى الرجوع عند
 االلتزام أداءه لهذا عن تخلفه حال في و التأمین، محل بالشيء المتعلقة البیانات كل بتقدیم له

 بین التفرقة یجب هذا الجزاء إلى اللجوء قبل لكن و3 إبطاله أو العقد تعدیل إما الخیار فللمؤمن
  .النیة حسن أو النیة سيء له المؤمن یكون التي الحالة

  . النیة سيء حالة :أوال
 اإلدالء ببیان أو المهمة، البیانات إحدى كتمان تعمده هو له المؤمن نیة بسوء المقصود 

 قیام المؤمن مجال في البیان هذا ةبأهمی علمه مع سریانه أثناء أو العقد إبرام عند كاذب
 غیر أو البیان الكتمان شأنه من الذي الغرض إذ .منه المؤمن الخطر لحجم المالئم بالتقدیر
  4.منه المؤمن الخطر أهمیة من التقلیل هو الصحیح

                                  
 .237 ص السابق، المرجع المصاروة، حامد هیثم -  1
 .149 ص السابق، المرجع منصور، حسین محمد -  2
 .السابق المرجع بالتأمینات، یتعلق 07- 95رقم  األمر -  3
 .151 ص السابق، المرجع منصور، حسین محمد -  4



أثار التأمین على الكوارث الطبیعیة                         الفصل الثاني           
 

73 
 

 كتمان أو كل ": بالتأمینات المتعلق األمر من 21/1المادة  الحالة هذه على نصت لقد و
 إبطال ینجز عنه الخطر، تقدیر في المؤمن تضلیل قصد له المؤمن من عمدمت كاذب تصریح

  ".األمر هذا من 75 المادة في علیها المنصوص األحكام مراعاة مع العقد
  :ویعرف الكتمان بأنه   

اإلغفال المتعمد من المؤمن له للتصریح بأي فعل من شأنه أن یغیر رأي المؤمن في الخطر ، 
ء نیة المؤمن له، إلثباته إغفاله المتعمد لبیان ، أو تقدیمه لتصریح وعلى المؤمن إثبات سو 

والجزاء كاذب أو معلومات خاطئة یكون من شأنها التأثیر على تقدیر المخاطر المؤمن منها 
  .المترتب عن هذا الكتمان أو التصریح الكاذب هو بطالن عقد التأمین 

 إخفاء البیانات له المؤمن تعمد نتیجة بالمترت الجزاء إن الذكر السالفة المادة خالل من
 نیة سوء المؤمن إثبات عاتق على یقع و العقد، بطالن هو به أدلى الذي الكاذب التصریح أو

  .النیة حسن هو األصل ألن له، المؤمن
 حقا مكتسباً  المدفوعة األقساط تبقى الضرر، إلصالح تعویضاً  "21/3المادة  نصت كما  
 األحكام المتعلقة مراعاة مع أجلها حان التي األقساط في أیضا حقال له یكون الذي للمؤمن

 دفعها المبالغ التي بإعادة له المؤمن یطالب أن له یحق السیاق هذا في و األشخاص، بتأمینات
  ."تعویض شكل في

 من نوع بطالن یعتبر العقد، إبطال طلب من له المؤمن نیة سوء على المترتب الحكم إن
 العقد، قبل إبرام علیه كان ما إلى الطرفین إرجاع تقرر العامة القواعد في البطالن ألن خاص،

 الضرر عن وتعویض ذلك، خالف هو الذكر السالفة  21/3المادة  قررته الذي البطالن بینما
 استحقاقها أجل حان تدفع التي لم التي األقساط و المدفوعة األقساط تبقى المؤمن أصاب الذي
  .البطالن تقریر یوم غایة ىإل للمؤمن مكتسبا حق
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 التزامسقوط  على فقط یقتصر له المؤمن نیة لسوء العقد إنهاء على المترتب فاألثر إذن
  1.األقساط رد أو التأمین بمبلغ سواء له، المؤمن قبل المؤمن

  .النیة حسن حالة :ثانیا
ولم  عمدي، غیر بالبیانات باإلدالء بااللتزام إخالله كان إذا النیة حسن له المؤمن یكون 

 تقدیر الخطر على تأثیره و البیان أهمیة بمدى منه جهال ذلك كان إنما و المؤمن تظلیل یقصد
  2.منه المؤمن
 التأمین و قانون من 19 المادة علیه نصت النیة حسن له المؤمن على المترتب الجزاء  

  .بعده أو الخطر تفاقم قبل الحقیقة كشف تم إذا فیما فرقت التي
  .  كتشاف المؤمن للحقیقة قبل تحقق الخطر ا: أوال

إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث (السالفة الذكر في فقرتها األولى على أنه  19تنص المادة 
أن المؤمن له أغفل شیئا أو صرح تصریحا غیر صحیح یمكن اإلبقاء على العقد مقابل قسط 

  ).دفع تلك الزیادة  أعلى یقبله المؤمن له أو فسخ العقد إذا رفض هذا األخیر
وما یستشف من نص هذه المادة أن للمؤمن  إذا اكتشف أن البیانات التي قدمها المؤمن 
له ناقصة أو غیر صحیحة ، له أن یطلب زیادة القسط إلى الحد الذي یتناسب مع الخطر مقدرا 

  .حسب البیانات الحقیقیة 
مه بالحقیقة والمؤمن له حر یوم تسري من یوم عل 15ویجب أن یتم هذا االقتراح خالل 

  .في قبول أو رفض االستمرار في التأمین بالشروط الجدیدة 
ففي حالة رفضه كان للمؤمن طلب فسخ العقد ویتعین علیه حینها أن یرد للمؤمن له 

، وفسخ األقساط التي دفعها والتي تغطي المدة الباقیة من التأمین التي ال یسري فیها العقد 
  .ثر رجعي العقد ال یسري بأ

                                  
 .السابق المرجع ت،بالتأمینا ، یتعلق 07- 95 رقم األمر -  1
 .242 ص السابق، المرجع المصاروة، حامد هیثم -  2
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  .ونتیجة ذلك أن المؤمن یحتفظ باألقساط التي تغطي الفترة السابقة للفسخ
  .اكتشاف المؤمن للحقیقة بعد تحقق الخطر:ثانیا

  :تقضي نفس المادة السابقة في فقرتها الرابعة أنه 
إذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث أن المؤمن له أغفل شیئا أو صرح تصریحا غیر صحیح  "

لتعویض في حدود األقساط المدفوعة منسوبة لألقساط المستحقة فعال مقابل األخطار یخفض ا
  ."المعینة مع تعدیل العقد بالنسبة للمستقبل 

ومفاد ذلك أنه إذا لم یكشف المؤمن الحقیقة إال بعد تحقق الخطر فال یستطیع التمسك   
  .یته بفسخ العقد ألن الخطر تحقق ووجب علیه بذلك تنفیذ التزامه بتغط

لكن یمكن اللجوء إلى حل أخر بأن یخفض مبلغ التأمین بحیث یتناسب مع األقساط   
التي دفعت فعال وال یدخل في الحساب تفاقم الخطر ما دامت األقساط المستحقة عن هذا التفاقم 

  .لم تدفع مع تعدیل العقد للمدة الباقیة لسریانه 
لى علم بها قبل تحقق الخطر ولیس فیغطي المؤمن الخطر وفقا للبیانات التي كان ع  

  .البیانات الصحیحة والجدیدة 
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  الثاني المطلب
   القسط بدفع االلتزام

 بأداء القسط التزاماً  له المؤمن عاتق على یرتب الطبیعیة الكوارث على التامین عقد إن  
 االلتزامات یتحمل من هو و التأمین شركة مع العقد أبرم الذي المتعاقد فهو محدد، وقت في

  1.عنه الناشئة
 من 6/1المادة  في نص في الجزائري المشرع إلیه أشار فقد االلتزام هذا ألهمیة نظرا  
 المادة أعاله، من األولى الفقرة في المذكورة التأمین تغطیة تمنح ":اآلتي على 12- 03األمر 
  2".من علیهاالمؤ  األموال و الخطر إلى التعرض درجة حسب یحدد اشتراك أو قسط مقابل

 الحصول على بغرض للمؤمن بدفعه له المؤمن یتعهد الذي المالي المقابل هو القسطو 
 في أن السبب كما للخطر، المؤمن ضمان في السبب هو فالقسط .منه المؤمن الخطر تغطیة

 أو تعاونیة بصدد جمعیة كنا إذا "اشتراكا" یسمى قد و للقسط، المؤمن حصول هو الضمان هذا
    3.تبادلیة

 تغیر معه الخطر تغیر فإذا الخطر، درجة أساس على یحسب التأمین قسط أن قدمنا قد و
  4.الخطر إلى القسط نسبیة لمبدأ وفقاً  ذلك و القسط

واألصل أن المدین بدفع القسط هو المؤمن له الذي وقعت وثیقة التأمین باسمه حتى ولو 
تزام ینتقل إلى الخلف العام أو الخلف كان عقد التأمین قد أبرم بواسطة وكیل عنه وهذا االل

الخاص للمؤمن له إذا توفر سبب لهذا االنتقال ، فإذا توفي المؤمن له فإن ورثته ، وهم الخلف 
ال تركة  "والعام یلتزمون بالوفاء باألقساط التي حلت وقت الوفاة ولم تكن قد دفعت طبقا لمبدأ 

                                  
 .229 ص السابق، المرجع فاید، الفتاح عبد فاید عابد -  1
  .السابق المرجع الضحایا، تعویض و الطبیعیة الكوارث على التأمین إلزامیة یتضمن ،12- 03رقم  األمر -  2
 .505، ص2000 مصر، الجامعیة، المطبوعات دار الثانیة، الطبعة التأمین، أصول السعود، أبو رمضان -  3
 والتوزیع،األردن، للنشر وائل دار ،(التطبیق و النظریة )الخطر إدارة و التأمین عقل، جمعة سعید عریقات، محمد حربي - 4

 .64،ص2008
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المترتبة عن عقد  وااللتزاماتن انتقلت إلیهم الحقوق ، كما یلتزم الورثة الذی"إال بعد سداد الدیون 
يء المؤمن علیه بالبیع مثال التأمین بدفع األقساط المستقبلیة ، وٕاذا تصرف المؤمن له في الش

فإن عقد التأمین ینتقل فیما ینشئه من حقوق والتزامات خاصة بالشيء المؤمن علیه إلى الخلف 
  .سط من تاریخ التصرف الخاص الذي یصبح هو المدین لدفع الق

  
  األول الفرع
   القسط تحدید

 العامة المألوفة القواعد أساس على ال الطبیعیة، الكوارث على التأمین في القسط یقدر
 شركة الذي تحدده التعویض قیمة أساس على تقاس التي األخرى، التأمین عقود أنواع في

 من العقار وقیمة جهة، من جغرافیةال المنطقة تواجد مكان أساس على یقدر إنما و التأمین،
  .أخرى جهة

تحدید التعریفات واإلعفاءات  یضبط كیفیات  2004أكتوبر  31ي في ویحدد القرار الوزار 
وحدود تغطیة الكوارث الطبیعیة حیث یتم حساب القسط المستحق حسب معدل قسط التأمین 

غ التأمین تختلف على على رأس المال المؤمن علیه، معدل قسط التأمین المطبق على مبل
  :  حسب

  . الجغرافیة المنطقة :أوال
 منطقة بالكوارث كل تأثر درجة حسب جغرافیة مناطق إلى الجزائري الوطني اإلقلیم قسم
 المعنیة بالتأمین مرتفعة الطبیعیة الكارثة وقوع احتمال درجة كانت كلما أنه یالحظ إذ الطبیعیة،

 إذ ، مبلغ القسط معها انخفض منخفضة االحتمال درجة كانت كلما و القسط، مقدار معها زاد
   1.لألخطار التعرض قیاس معاییر حسب تحدد القسط ةنسب أن

                                  
 واإلعفاءات التعریفات تحدید كیفیات ، یضبط2004- 08-29في  ، مؤرخ269-04رقم  تنفیذي مرسوم من الثانیة المادة -  1
 =المطبقة تتكون التعریفات ":تنص ،،التي2004-09-01في  مؤرخ 55 عدد ج،ر الطبیعیة الكوارث آثار تغطیة حدود و
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  :وتتجلى أهم المعاییر المنصوص علیها في المادة المذكورة أعاله في 
المناطق الزلزالیة محددة حسب القواعد الجزائریة ) 1،0أ،2ب،3،2: (المنطقة الزلزالیة  -

  .زالزل المقاومة لل
  .مطابقة البناء لقواعد مقاومة الزالزل  -
  التعرض لخطر الفیضانات وسوائل الوحل  -
  .التعرض لخطر العواصف والریاح الشدیدة -
  .التعرض لخطر تحركات األرض  -
  .العقار قیمة :ثانیا

 له، إضافة المؤمن بها یصرح التي العقار قیمة أساس على تحدد التامین قسط قیمة إن 
   یختلف أن القسط حیث .القسط بموجبها یتحدد التي األسس من العقار مساحة رتعتب ذلك إلى

 البیانات من بین نوعین التمییز من البد العقار قیمة تحدید قبل لكن و العقار، مساحة باختالف
األمر  من من المادة األولى الثانیة الفقرة في علیها المنصوص و اإللزامي التأمین یشملها التي
 أو /و الصناعیة المنشآتنجد  أخرى جهة من و المبنیة العقارات توجد جهة نفم. 03-12

  1.التجاریة
 للعقار، الحقیقیة القیمة أساس على یتم القسط تحدید فإن المبنیة، للعقارات فالبنسبة  
من  06 المادة لنص وفقا هذا و الواحد، المربع سعر في المساحة بضرب القیمة هذه وتحدد

 التجاریة، فالقسط أو /و الصناعیة المنشآت یخص فیما ، أما269-04رقم  يالتنفیذ المرسوم

                                                                                                           
 أساس على المحددة التعرض لألخطار قیاس معاییر حسب محددة إشتراك أو قسط نسب من الطبیعیة الكوارث آثار لتغطیة=

  :بها المعمول المرجعیة التقنیة المقاییس و القواعد
  التعرض، منطقة
 ".للخطر للتعرض البنایة قابلیة

 .السابق المرجع الضحایا، تعویض و الطبیعیة الكوارث على التأمین بإلزامیة ، یتعلق12- 03رقم  األمر -  1
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 البضائع الموجودة أو المنتوجات و المعدات و والتجهیزات هیكلها، قیمة أساس على یحدد
  1.بداخلها

 یخضع للقواعد ال الطبیعیة الكوارث على التأمین في القسط تحدید آنفًا، إلیه أشرنا فكما
 یكون و تحدیده بالخصوصیة یمتاز وٕانما األخرى، التأمین أنواع كافة في هاب المعمول العامة

  .12- 03األمر  رتبها خاصة لقواعد وفقاً 
هو  الوفاء مكان التأمین، وثیقة موقع هو بالقسط المدین أن إلیه اإلشارة تجدر ما و  
  .العامة القواعد حسب هذا و ذلك، غیر على اتفاق یوجد لم ما له المؤمن موطن

  :مالحظة 
من مجموع األقساط واالشتراكات ، إذا كانت األمالك العقاریة % 20یتم تطبیق عقوبة 

 03/12والنشاطات الممارسة دون سجل تجاري قبل نشر األمر / مبنیة دون رخصة بناء أو
 04/269من المرسوم التنفیذي رقم  5وهذا حسب نص المادة  2003أوت  26المؤرخ في 

  .المذكور سابقا
  

   الثاني رعالف
   القسط بدفع اإلخالل جزاء

 واحدًا في لیس القسط بدفع المتمثل بالتزامه له المؤمن إخالل على المترتب الجزاء إن  
 .عقد التأمین شروط الختالف تبعاً  ذلك و أخرى، إلى حالة من مختلف هو بل كلها، األحوال
 إیقاف یحق للمؤمن یوم 30 لخال القسط دفع عن له المؤمن امتناع فإن العامة القواعد فحسب

 لوقف أیام الموالیة 10 خالل األقساط دفع بعد مفعولها سریان یعود و تلقائیًا، الضمانات
  .من جانبه العقد فسخ إلى المؤمن یلجأ المدة هذه تجاوز حالة في و الضمان،

                                  
 .المرجع السابق الطبیعیة، الكوارث آثار تغطیة حدود و التعریفات تحدید كیفیات ، یضبط269- 04 مرق تنفیذي مرسوم -  1
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 له منإقترح المؤ  إن و حتى السریان إلى یعود ال و ینقضي العقد فإن الجزاء هذا باختیار  
 إلى اللجوء المتبقیة، و األقساط دفع من یعفیه ال الفسخ أن من بالرغم المتأخرة، األقساط دفع

 مع اإلشعار الوصول مضمونة برسالة له المؤمن إبالغ المؤمن یلزم العقد فسخ طلب
  1.باالستالم

  . وقف الضمان: أوال 
بدفع القسط، فإذا تحقق ویعتبر أول جزاء یطبق على المؤمن له بسبب إخالله بإلتزامه 

بدفع مبلغ التأمین الخطر في فترة التوقف فال یستفید المؤمن له من الضمان وال یلتزم المؤمن 
  .ویسري توقف الضمان ابتداءا من انقضاء أجل ثالثین یوما التي یتم فیها اإلخطار بالوفاء

وهو جزاء  ووقف الضمان ال یتطلب من المؤمن القیام بأي إخطار أو إشعار أخر ،   
ینتهي بدفع القسط المطلوب والمتأخر ، والذي إذا دفعه المؤمن له عاد الضمان إلى السریان 

ء تلقائیا ودون حاجة إلى تحریر ملحق بذلك تعدیال للعقد ، ولكن ال یعود الضمان من وقت الوفا
لدفع القسط  بتداءا من الساعة الثانیة عشر من الیوم المواليبالقسط، بل تستأنف أثار العقد ا

  .  6من قانون التأمینات الفقرة  16المتأخر حسب المادة 
وقد تقرر هذا تجنبا فإذا تحقق الخطر قبل هذه الساعة لم یكن المؤمن ملزما بالضمان   

  .إللتباس األمر حول الوقت الذي وقع فیه الوفاء بالقسط والوقت الذي تحقق فیه الخطر 
  .فسخ العقد:ثانیا

من قانون التأمینات فإن للمؤمن الحق في فسخ عقد التأمین  5الفقرة  16حسب المادة   
أیام من وقف الضمان ویحق للمؤمن أیضا أن یبقي العقد على حاله إن أراد  10بعد انقضاء 

قرر  ذلك ، لكن الضمان یبقى موقوفا طالما لم یدفع المؤمن له األقساط المتأخرة،  لكن إذا

                                  
 انقضاء أجل عند ":یلي ما على السابق، المرجع بالتأمینات، ، المتعلق07- 95األمر  من الرابعة فقرة 16 المادة تنص -  1

 تلقائیا دون الضمانات یوقف أن المؤمن یمكن األشخاص، بتأمینات المتعلقة األحكام مراعاة مع و یوما، ( 30 ) الثالثین
 ".المطلوب القسط دفع بعد إال مفعولها سریان یعود وال آخر، إشعار
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تامین ینقضي بهذا الفسخ وال یعود إلى السریان إال بعد اقتراح المؤمن فسخ العقد فإن عقد الـ
المؤمن له  دفع األقساط المتأخرة، ویجب على المؤمن أن یبلغ الفسخ إلى المؤمن له بواسطة 

  .إرسال هذه الرسالة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم، ویسري الفسخ من وقت 
ال یعفي المؤمن له من دفع األقساط المتبقیة والمطابقة  والفسخ إذا لجأ إلیه المؤمن فإنه  

للفترة التي سرى فیها الضمان ، إذ تبقى هذه األقساط دینا في ذمة المؤمن له، وللمؤمن زیادة 
  .على المطالبة بها أن یطالب بالتعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب فسخ العقد 

  
  الثالث المطلب

  منه الخطر المؤمن بوقوع اإلخطار
قیام  وقوعها على یترتب التي الكارثة هي هذه كانت منه، المؤمن الخطر تحقق إذا   
 المنصوص علیه الخطر ذلك هو منه المؤمن الخطر و التأمین، مبلغ بدفع بالتزامه له المؤمن

 بصورة مبلغ التامین بدفع المؤمن یلزم ال منه المؤمن الخطر وقوع أن إال1 ، التأمین وثیقة في
 یدفع ما هذا منها، و المؤمن الكارثة وقوع عن اإلخطار له المؤمن على یجب بل تلقائیة،
 االلتزام لذلك فإن2 .منه المؤمن ذاته هو وقع الذي الخطر أن من التحقق إلى بالمؤمن

  سواء حد على للمؤمن و له للمؤمن بالنسبة بالغة أهمیة یكتسب الكارثة وقوع عن باإلخطار
  :اآلتي التقسیم خالل من یتم أن یمكن اللتزاما هذا دراسة فإن علیه و

 بالتزام اإلخالل جزاء )الثاني الفرع( الكارثة، بوقوع اإلخطار التزام مضمون) األول الفرع(
  .منه المؤمن الحادث اإلخطار بوقوع

  
  

                                  
 .1319 ص السابق، المرجع السنهوري، أحمد الرزاق عبد -  1
 .177 ص السابق، المرجع حسین، الظاهر عبد محمد -  2
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  األول الفرع

  منه المؤمن الخطر بوقوع إلخطاربا اللتزاماالمقصود ب
ظروف  من بها أحاط ما و بوقوعها، المؤمن عالمإ یعني الكارثة بوقوع اإلخطار  
 إذن یقضي فاإلخطار .عنها الناجمة اآلثار و أسبابها، و مكانها، و وقوعها، كتاریخ جوهریة،

 التأمین هو شركة االلتزام بهذا الدائن و بالكارثة، یتعلق مهم بیان أو معلومة بكل المؤمن بتبلیغ
  .التأمین عقد فیه أبرم الذي فرعها أو مركزها في اإلخطار إلیها وجه التي
  .شكل اإلخطار ومحتواه : أوال

 منه، فیمكن المؤمن الخطر وقوع عن لإلعالن معین شكل یشترط لم الجزائري المشرع  
  .1كتابیا أو شخصیا اإلعالن یكون أن

یرد علیه  أنمن األمر المتعلق بالتأمینات لم تبین الشكل الذي یجب  5/15فالمادة         
یكون برسالة مضمونة  أنخطار ، ومعنى ذلك انه ال یشترط في اإلخطار شكل معین،فیمكن اإل

یتم برسالة  أنقوي لحصول التبلیغ ، كما یمكن  إثباتباالستالم كدلیل  اإلشعارالوصول مع 
 إثباتیتفق علیه الطرفان ، وفي كل الحاالت یقع عبء  آخرطریق  بأي أوة شفاه أوعادیة 

یقع على عاتق  األخطارعام، ومع هذا فان  كأصللى عاتق المؤمن له ، هذا حصول التبلیغ ع
ملكیة الشيء المؤمن علیه ،  إلیهخلفه الخاص الذي انتقلت  أوالخلف العم للمؤمن له بعد وفاته 

توقیا  باإلخطارن یبادر ألصالحه ،الن له مصلحة ظاهرة في  وللمستفید الذي اشترط التامین
  .به المؤمن له ذاته وعلى المستفید  یحتج يفي التامین الذ الحق لتمسك المؤمن بسقوط

مین ألى مندوب التإ وأ  أعمالهالمؤمن في مركز  إلى األحوالخطار في كل ویوجه اإل        
  .لكل ذي صفة في تمثیل المؤمن  أوالذي ابرم العقد مع المؤمن له 

  

                                  
 .256 ص السابق، المرجع المصاروة، حامد هیثم -  1
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   .اإلخطارمیعاد :ثانیا 
 المشرع علیها نص فلقد منه المؤمن بوقوع الحادث المؤمن تبلیغ مدة یخص فیما أما          
 ":تنص التي و 270-04رقم  التنفیذي من المرسوم 2 المادة من الخامس البند في الجزائري

 النص نشر بعد یوم 30 یتعدى ال أجل في عن الضمان ینجر حادث بكل المؤمن تبلیغ یجب
  ."القاهرة القوة أو الطارئة الحالة في إال ة،الكارثة الطبیعی حالة یعلن الذي التنظیمي
 عن وقوع باإلخطار له المؤمن أوجب المشرع أن الذكر السالفة المادة من یستخلص  
  1 .یوما 30 یتجاوز ال أجل في منه المؤمن الحادث

 التعجیل مقتضى فیه یوجد ال الذي األشخاص على نطاق التأمین في نجده ال ما هذا و
 المدة إلى یشیر نص الجزائري التقنین في یرد لم و منه، الخطر المؤمن حققبت المؤمن بإخطار

  2.معقولة مدة في المؤمن إخطار له للمؤمن المجال یفسح ما و هو اإلخطار فیها یتم التي
  

  الثاني الفرع
  منه المؤمن الخطر بوقوع اإلخطاربااللتزام ب اإلخالل جزاء

 خالل الموعد منه المؤمن الخطر بوقوع اراإلخط عن له المؤمن امتناع و تراخي إن  
  3.التزامات علیه یرتب ما هذا و العقد عن الناشئة بالتزاماته مخال یعد المحدد،
 له باإلخطار، المؤمن التزام عدم عن خاص جزاء تقریر عن سكت الجزائري المشرع لكن  

 یقضي شرطاً  ما تتضمن ةعاد التأمین وثیقة أن نجد إلیها بالرجوع و العامة، للقواعد ذلك ترك و

                                  
 على عقود التأمین في إدراجها الواجب جیةالنموذ البنود ، یحدد2004- 08-29في  ، مؤرخ270- 04رقم  تنفیذي مرسوم -  1

 .2004- 09-01في  المؤرخ 55 عدد ج،ر الطبیعیة، الكوارث آثار
 أعاله 5،3،2األحكام  تطبق ال ":تنص التي السابق، المرجع بالتأمینات، المتعلق 07-95األمر  من 6 فقرة 15 المادة - 2

 بوقوع آجال التصریح و بإجراءات الخامسة و الثالثة فقراتها في ت.ق من 15المادة  استثنت فلقد ".الحیاة على التامین على
 میعاد و شكل تحدید للمؤمن في الحریة ترك المشرع أن یتضح خاللها من و الحیاة، على التأمین على أحكامها تطبیق الخطر

 .اإلخطار
 .258 ص السابق، المرجع المصاروة، حامد هیثم -  3
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 المتفق المدة في الحادث المؤمن بوقوع إخطار أهمل ما إذا التعویض في له المؤمن حق سقوط
  .النیة سيء أو النیة حسن كان سواء علیها

خالف المؤمن له  إذا ": على انه  بالتأمیناتالمتعلق  األمرمن  22وعلیه تنص المادة   
وتربت عن هذه المخالفة نتائج  أعاله 15من المادة  5و 4ن االلتزام المنصوص علیه في الفقرتی

في اتساع مداها جاز للمؤمن تخفیض التعویض في حدود الضرر  أو األضرارساهمت في وقع 
  ."الفعلي الذي لحق به 

  
  الثاني المبحث
  المؤمن التزامات

 من تي تنبثقال االلتزامات عن اإللزامیة، التأمین عقود عن تنجر التي االلتزامات تختلف  
 من خاصة منوط بمجموعة یكون اإللزامیة التأمین عقود في فالمؤمن االختیاریة، التأمین عقود

  .األداء واجبة وتكون عاتقه على تقع االلتزامات
 فعقود التأمین الطبیعیة، الكوارث عن الناجمة اآلثار تغطیة بقبول المؤمن المشرع ألزم  
 و إلى اكتتابها بهما یدفع ما هذا و له، المؤمن أو المؤمن ءسوا الطرفین لكال ملزمة اإللزامیة
  :یلي فیما سنبینه ما هذا و بمحلها االلتزام

  
  األول المطلب

  الطبیعیة الكوارث على التأمین بقبول تزاملاال 
 التي تدخل العقود أنواع من نوعا یعد الطبیعیة الكوارث على التأمین أن القول لنا سبق  
 ملزما أو معنویا طبیعیا شخصا له المؤمن فیها یكون حیث اإللزامیة، اتالتأمین طائفة ضمن

  .المختلفة العقاریة ألمواله بالنسبة التأمین عقد باكتتاب
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 الكارثة، وقوع جراء التغطیة األشخاص بمنح ملزما یكون المؤمن أن نجد آخر جانب من
 منح رفض یحق له الحاالت بعض في أن إال المؤمن بها یمتاز التي اإللزامیة من بالرغم لكن و

 یكون حیث العامة للتأمین للقواعد وفقا ذلك و التأمین من النوع هذا اكتتاب عدم و التغطیة هذه
 استمارة إطار في و ذلك التأمین محل بالشيء المتعلقة بالبیانات بالتصریح ملزما له المؤمن

 المتعلقة البیانات على كل اإلطالع من األخیرة هذه یمكن حتى التأمین شركة من له تقدم
 التأمین، عقد في التزامات األطراف تحدد البیانات هذه خالل من و.منه التأمین المراد بالشيء

 الذي الضمان مقابل الذي سیدفعه القسط مقدار في المتمثل و له المؤمن التزام تحدید فیتم
  . الشركة تمنحه

 لشركة الرئیسیة االلتزامات بین من الذي یعتبر الضمان مقدار تحدید یتم أخرى جهة من
  1.التأمین

 الرجل العادي، لمعیار وفقا ذلك و بها یعلم التي بالبیانات بالتصریح ملزم له فالمؤمن
 في و .التي یجهلها بالبیانات مطالبته دون فقط بها یعلم التي البیانات بتقدیم ملزم أنه بمعنى
 أو العقد في إعادة النظر في التأمین شركات قح یترتب االلتزام بهذا له المؤمن إخالل حالة

  2.إبطاله
  
  
  
  

                                  
مصر،  البرمجیات، و للنشر شتات دار القانونیة، الكتب دار أسسه، و أحكامه التأمین اهللا، عبد صالح محمد باسم -  1

  .292،293 ص ،2011
 صرح تصریحا أو شیئا أغفل له المؤمن أن الحادث وقوع قبل المؤمن تحقق إذا ":نصت 07- 95 األمر من 19 المادة - 2

   ."الزیادة دفع تلك األخیر هذا رفض إذا العقد فسخ أو له منالمؤ  یقبله أعلى قسط مقابل العقد على اإلبقاء یمكن صحیح، غیر
 قصد تظلیل له، المؤمن من معتمد كاذب تصریح أو كتمان كل ":على الموضوع نفس في نصت نفسه األمر من 21 المادة 

 ."األمرهذا  من 75 المادة في علیها المنصوص األحكام مراعاة مع العقد إبطال عنه ینجر الخطر، تقدیر في المؤمن
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  األول الفرع
  التغطیة بمنح االلتزام

عقود  إبرام صالحیة لها الجزائر في المعتمدة التأمین إعادة و التأمین شركات جمیع  
أو  /و الصناعة المنشآت أو العقار مالك أن بمعنى الطبیعیة، الكوارث أخطار عن التأمین
ضد المخاطر  تأمین عقد إبرام لها تابعة وكالة أو شركة كل من یطلب أن حقه من ةالتجاری

 من 05المادة  لنص تطبیقا ذلك و التغطیة بمنحه ملزمة األخیرة هذه تكون و وقوعها، المحتمل
   في التامین المعتمدة لشركات بالنسبة اآلمرة و اإللزامیة بالصیغة أتت التي 12- 03األمر 

 في المذكورین تمنح األشخاص أن المعتمدة التأمین شركات على یتعین "تنص، تيال و الجزائر،
  1."المادة نفس في علیها الطبیعیة المنصوص الكوارث آثار من التغطیة أعاله، األولى المادة

 تأمینات المسؤولیة من اإللزامیة التأمینات كل أن نجد العامة القواعد إلى الرجوع عند
 المدنیة المتعلقة المسؤولیة تأمین الجویة، التأمینات الحریق، من التأمین و المدنیة،

 تكون شركات التأمین بالمقابل و .علیها تأمین عقود اكتتاب األشخاص تلزم إلخ...بالسیارات
 هذه على الصبغة اإللزامیة أضفى الجزائري فالمشرع التأمین، محل الشيء من بتغطیتها ملزمة

   .التأمینات من األنواع
 المادة األولى استقراء بعد حیث السیارات، على التأمین نجد اإللزامیة التأمینات بین نفم  

 على عقد تأمین باكتتاب ملزم )سائق( مركبة مالك كل على أنه لنا یتضح  15- 74األمر  من
    .للغیر المركبة تلك تسببها التي األضرار من له تغطیة مركبته

عقد  اكتتاب على )السائق ( له المؤمن ألزمت حیث وواضحة صریحة جاءت المادة
 ضمنیا من یفهم ما هذا و التغطیة بمنحه التأمین شركات تلتزم بالمقابل و مركبته على تأمین
  .الذكر السالف األمر من األولى المادة نص

                                  
 الضحایا، المرجع تعویض و الطبیعیة الكوارث على التأمین بإلزامیة ، یتعلق12- 03 رقم األمر من الخامسة المادة -  1

 .السابق
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  الثاني الفرع

  بالتغطیة االلتزام بمنح سقوط
الكوارث  على تأمین عقد اكتتاب قصد التأمین شركات إلى له المؤمن لجوء عند  

 من بین و تأمینه، المراد بالمال المتعلقة البیانات ببعض باإلدالء ملزما یكون فإنه الطبیعیة،
 المال محل قانونیة من و ملكیته من للتحقق العقار ذلك ملكیة عقد منه، تطلب التي الوثاق
 استصدار رخصة بعد بناءه تم العقار هذا هل علیه، تطرح التي األسئلة بین من كذا و العقد،
 العقار خضوع هذا مدى ما معرفة هو ذكرنا أن و سبق كما اإلجراءات هذه مفاد إن البناء؟
  . التنظیم و للتشریع

 للقانون خرقا مبني عقاري ملك كل ، فإن12- 03األمر  من السابعة للمادة فطبقا
 األولى من المادة في رةالمذكو  التغطیة بمنح ملزمة المعتمدة التأمین شركات تكون ال والتشریع

 بها المشرع ألزمها أن و سبق التي التغطیة منح رفض التأمین لشركات إذن یحق .األمر نفس
  1.خرقا للتنظیم مبني تأمینه المراد العقار أن لها تبین إذا ذلك و أعاله 05 المادة في
  

  الثاني المطلب
  التأمین مبلغ بأداء االلتزام

 ما مستحقه إذا إلى التأمین مبلغ بدفع الطبیعیة، الكوارث لىع التأمین في المؤمن یلتزم  
 تعویضا وهذا التأمین، وثیقة في علیها المتفق الكیفیات حسب ذلك و منه المؤمن الخطر تحقق

 إحترام ما إذا بدفع التعویض له المؤمن التزام یتحقق و2 .به لحق الذي الضرر عن له للمؤمن

                                  
 .السابق المرجع الضحایا، تعویض و الطبیعیة الكوارث على التأمین بإلزامیة ، یتعلق12- 03األمر  من07 المادة  -  1
 دار ، إستعمال المركبات عن الناجمة المدنیة المسؤولیة من اإللزامي التأمین لعقد القانوني نظامال عساف، القادر عبد سمر - 2

 .95،ص2008 عمان، التوزیع، و للنشر الرایة
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 شركة بإخطار المتعلقة خاصة تلك التأمین، قانون في لیهاع المنصوص اإلجراءات األخیر هذا
 لما وفقا الخطر تحقق یوم أیام من 07 أجل في ذلك یكون منه، المؤمن الخطر بتحقق التأمین
  .07-95األمر  من 15 المادة علیه نصت

 بدفع التعویض، التأمین شركة التزام یتحقق )اإلخطار ( اإلجراء بهذا له المؤمن قیام بعد
 معینة، آجال التعویض في بدفع التأمین شركة یقید لم -لألسف و – المشرع أن اإلشارة مع اهذ
 بشركة أدى ما هذا التعویض، و دفع فیها یتم التي اآلجال عن االتفاق لألطراف ذلك خول قد و

 ذلك خالف األمر التعویض،إال أن في یتمثل الذي و التزامها تنفیذ في التعسف إلى التأمین
  .الطبیعیة الكوارث على للتأمین بةبالنس

 رسمي عن إعالن یسبقه أن یجب التأمین مبلغ دفع التزام المؤمن على یقع أن قبل لكن
 بالمالیة الوزیر المكلف و المحلیة بالجماعات المكلف الوزیر یصدره الذي الطبیعیة الكارثة حالة
 هذا و .لحادث الطبیعيا وقوع بعد ( 02 ) شهران أقصاه أجل في ذلك و قرار، شكل على

  268.1-04رقم  التنفیذي المرسوم من 4 و 3/1المادتین في جاء لما تطبیقا
 الذكر،  السالفتي المادتین في جاء لما طبقا الكارثة حالة إعالن إجراءات استكمال بعد

   و 12-03األمر  من 01 فقرة 05 المادة أقرته الذي له للمؤمن التامین مبلغ بأداء المؤمن یلزم
 المذكورین تمنح األشخاص أن المعتمدة التأمین شركات على یتعین " :یلي ما على تنص التي
  ."المادة نفس في علیها الطبیعیة المنصوص الكوارث آثار من التغطیة أعاله، األولى المادة في

لشركات  الرئیسي االلتزام أن على نصت و صریحة، و واضحة جاءت 05 المادة  
  یكون  الصفة بهذه و .منه المؤمن الخطر وقوع بمجرد له للمؤمن یضتعو  منح هو التأمین

                                  
 المغطاة بإلزامیة الطبیعیة الحوادث تشخیص ، یتضمن268- 04 رقم التنفیذي المرسوم من أولى فقرة الثالثة المادة تنص - 1

 إعالن یتم ":مایلي على السابق، المرجع ، الطبیعیة الكارثة حالة إعالن كیفیات یحدد و الطبیعیة الكوارث ارآث على التأمین
  ".المكلف بالمالیة الوزیر و المحلیة بالجماعات المكلف الوزیر بین مشترك قرار بموجب الطبیعیة، الكارثة حالة
 أجل أقصاه في أعاله 3 المادة في المذكور المشترك الوزاري رارالق یتخذ ":على المرسوم نفس من الرابعة المادة تنص كما

 "....الطبیعي الحادث وقوع بعد (2 )شهران
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 على التأمین في ، فالتعویض1للتعاقد له للمؤمن األساسي الدافع هو التأمین التعویض في
إلى  الثاني المطلب سنقسم المنطلق هذا من و الخصوصیات، ببعض یتمیز الكوارث الطبیعیة

  ).فرع ثاني (إجراءات التعویض  ،)أول فرع(ؤمنالم التزام مقدار :التالیین الفرعین
  

  األول الفرع
  مقدار التعویض

عقد  في التعویض مقدار عن یختلف األخرى التأمین عقود في التعویض مقدار إن  
له  المؤمن حق مقدار أن نجد األضرار، من التأمین ففي ، الطبیعیة الكوارث على التأمین
 الضرر الذي عن )له المؤمن( المضرور تعویض يف یتمثل الذي و التعویض، لمبدأ یخضع

 و بقدر الضرر تقدیره یقع التعویض یجعل ما هذا و منه، المؤمن الخطر وقوع جراء به لحق
  2.ربح من علیه ضاع وما خسارة من بالمضرور لحق ما یشمل

 شكل رأسمال في المستحق التأمین مبلغ بدفع یلتزم فالمؤمن األشخاص، على التأمین في أما
 لما هذا وفقا و التأمین، وثیقة في المحدد األجل حلول أو منه المؤمن الحادث وقوع بمجرد
  04.3-06قانون  من 60 المادة علیه نصت
 أنواع عن التعویض تختلف احتساب كیفیات الطبیعیة الكوارث على التأمین في نالحظ أننا غیر

 269-04المرسوم التنفیذي  من عةالساب المادة استقراء خالل فمن الذكر، السالفة التأمین
 یغطي ال الطبیعیة على الكوارث التأمین أن نجد التعریفات، تحدید و الكیفیات بضبط المتعلق

                                  
 .السابق المرجع الضحایا، تعویض و الطبیعیة الكوارث على التأمین بإلزامیة یتعلق 12- 03رقم أمر -  1
 .65 ص السابق، المرجع عقل، جمعة سعید عریقات، محمد حربي -  2
على  التأمین ":عل نصت التي و التأمین قانون یتضمن الذي 04- 06 األمر من 60 المادة من یستخلص ما هذا - 3

 أو ریع رأسمال شكل في محدد مبلغ بدفع المؤمن بواسطته یلتزم المؤمن، و المكتتب بین یكتتب احتیاطي عقد هو األشخاص
 حسب بدفع األقساط المكتتب یلتزم المعین المستفید أو له مؤمنلل العقد، في المحدد األجل حلول عند أو الحدث وقوع حالة في

 ".علیه متفق استحقاق جدول
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 لألمالك بالنسبة علیها المؤمن األموال %80 حدود في هذا و المباشرة األضرار و الخسائر إال
  .العقاریة
 األضرار المباشرة و الخسائر فإن التجاریة أو/و الصناعیة المنشآت یخص فیما أما  
   و بناء البنایات إعادة تمثل القیمة هذه و علیها، المؤمن األموال من % 50 حدود في تغطى

  المقدر الخسائر و من الباقي للمبلغ لنفسه ضامنا یبقى له فالمؤمن .البضائع و التجهیزات
 الكارثة جراء وقوع ناتجةال الخسائر من ضئیلة نسبة إال تؤمن ال التأمین فشركة % 50 ب 

  1.الطبیعیة
  

  الثاني الفرع
  إجراءات التعویض

إجراءات التعویض في حالة الكوارث ال یمكن مباشرتها  إال بعد النشر عنها في          
    . الجریدة الرسمیة للنص التنظیمي المعلن عن حالة الكارثة الطبیعیة 

عملیة التعویض على  ارثة الطبیعیة تتمبعد إصدار المرسوم المعلن عن حالة الك        
  : مراحل

 مؤهلین خبراء تعیین یتمو .التصریح لدى شركة التامین التي تكلف بدورها خبیرا لتقییم األضرار
 الخبرة تقریر بتسلیم هؤالء یلزم و ، شركة التأمین قبل من إما و األطراف، بین بالتراضي إما
 البند جسده المفهوم هذا و التعیین، تاریخ نأشهر م 03 یتجاوز ال أجل في األضرار عن

   المتضمنة 270-04المرسوم التنفیذي  من األولى المادة من السادس
 (3 ) ثالثة أجل في بعنوان الضمان المستحق التعویض تسدید المؤمن على یجب ":یلي ما

  ".األضرار عن الخبرة تقریر تسلیم تاریخ من إبتداءا أشهر

                                  
 المرجع الكوارث الطبیعیة، آثار تغطیة حدود و اإلعفاءات و التعریفات تحدید كیفیات یضبط 269-04رقم تنفیذي مرسوم - 1

 .السابق
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أشهر بعد تاریخ  6أشهر بعد صدور تقریر الخبیر أي  3له في ظرف  یتم تعویض المؤمن     
    . نشر النص المتضمن إعالن حالة الكارثة الطبیعیة

تتجاوز  الخالف على نتائج التقریر یجوز للمؤمن علیه في غضون فترة ال حالة في      
كان تقریر  وٕاذا ، الخبرة هذه بتكالیف ملزم له المؤمن و ، یطالب بخبرة مضادة  أنیوما 15

 ثالث تعیین خبیر إلى اللجوء فبإمكانهما ،كالهما  أوالخبرة المضادة ال یرضي احد الطرفین 
  .1ن طریق العدالة ع أو بالتراضي سواء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 في عقود إدراجها الواجب النموذجیة البنود یحدد ،الذي 270- 04رقم  التنفیذي المرسوم من السابع و السادس البندین - 1

 . السابق المرجع الطبیعیة، الكوارث آثار على التأمین
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ونخلص مما سبق أن عقد التأمین عن الكوارث الطبیعیة یرتب أثار قانونیة بالنسبة 

یتحمل مجموعة من االلتزامات كدفع  األخر  ، فالمؤمن له ألطرافه كغیره من عقود التأمین 
أقساط التأمین والضوابط القانونیة الواقعیة التي فرضها علیه المشرع من خالل النص عن كیفیة 

وطرق دفع أقساط التأمین واألثار المترتبة عن اإلخالل بهذا اإللتزام األساسي الذي تصل فیه 
طرف المؤمن ، الذي یظهر في هذه الحالة أیضا باعتباره العقوبة إلى درجة فسخ العقد من 

، بمكنه اإلحتفاظ بأقساط الطرف القوي في عقد التأمین ، إذ أنه فضال عن حقه في فسخ العقد 
  .التأمین المدفوعة من طرف المؤمن له كعقوبة تبعیة للفسخ

التعویض في  أما من جانب المؤمن فأهم التزام یقع على عاتقه هو اإللتزام بدفع مبلغ
حالة وقوع خطر الكارثة الطبیعیة المؤمن علیها بعد اتباع إجراءات خاصة من قبل طرفي العقد 

  .الجریدة الرسمیةوع الكارثة في بعد اإلعالن عن وق
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إجراءات  ةنظرا ألهمیة هذا القطاع الحساس أال وهو التامین، اتخذت الدولة الجزائریة عد       
لتقنینه وتطویره، والذي یعتبر الضمان أو الطریق الوحید في إعطاء الثقة واألمان لإلنسان إذ 
ل یشعره بالراحة كما یخفف علیه نسبة من الخوف على األخطار المحتمل وقوعها، إذ ال یتحم

یساعده في ) شركات التأمین(أعباء هذه األخطار بمفرده حیث أن هذه القوانین أوجدت كافل 
التعویض عن هذه األضرار أو الخروج منها بأقل الخسائر في مختلف أنواع التامین على غرار 

  . التامین على الكوارث الطبیعیة
المساعدة المالیة التي تسمح  ن التأمین ضد أخطار الكوارث الطبیعیة یعني ضمان تقدیمإ      

للمؤسسة أو العائلة باإلستمرار بالرغم من الخسائر الجسیمة التي لحقت بها من جراء الكارثة 
المتعلق  03/12الطبیعیة وهذا ما سعى إلیه المشرع الجزائري بالفعل من خالل األمر رقم 

ى الرغم من أهمیة هذا بإلزامیة التامین ضد الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایا ، لكن عل
األمر في تجسید فكرة إلزامیة التأمین ضد الكوارث الطبیعیة فإنه كان قاصرا في بلوغ األهداف 

ألن أغلب المنشآت الصناعیة والتجاریة والسكنات في الجزائر غیر مؤمنة ضد المرجوة منه 
لى هذا اإلحجام له ما الكوارث الطبیعیة رغم إجباریة االكتتاب في هذا النوع من التأمین ، ولع

وتحدیدا في ما یخص ردع المخالفین إللزامیة التأمین ضد  03/12یبرره بالرجوع إلى األمر رقم 
التي تنص على ما یلي یعاقب على  14بمادة واحدة فقط وهي المادة  الكوارث الطبیعیة نتفاجئ

اینتها سلطة مؤهلة في المادة األولى أعاله ع المنصوص علیها كل مخالفة إللزامیة التامین
یحصل ناتج هذه % 20الواجب دفعه مع زیادة قدرها  االشتراكبغرامة تساوي مبلغ القسط أم 

لفائدة الخزینة العمومیة ، هذا من الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة ویدفع 
  .جهة
عیة في الجزائر من جهة أخرى یعود النقص في اكتتاب عقود التامین ضد الكوارث الطبی     

بالرغم من إلزامیته إلى غیاب الوعي لدى غالبیة األفراد فیما یخص الدور واألهمیة التي یلعبها 
هذا التامین على جمیع المستویات باإلضافة إلى عدم قیام شركات التامین بعملیات تحسیسیة 
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عالة لهذا التسویق ف سیاسة انعدامللترویج واإلشهار وعدم الثقة في هذه الشركات وهذا یرجع إلى 
  .المنتوج التأمیني

وما یمكن مالحظته أن نمو قطاع التامین على الكوارث الطبیعیة یسیر بوتائر ضعیفة       
مقارنة بنمو قطاع التأمینات في مجموعه ، وقراءة الوضع غیر الطبیعي لتردي عدد المؤمن له 

  :على الكوارث الطبیعیة یقودنا إلى أسباب كثیرة منها 
  لدى الجزائریین  التأمینیةضعف الثقافة  -
  الترویج لهذا التامین والتوعیة بأفضاله سوء  -
  اهتزاز الثقة في قطاع التامین -
تدني االستعدادات والمعارف لدى أفراد المجتمع فیما یتعلق بالوقایة واالحتیاطات من  -

 .خطر الكوارث الطبیعیة
لمؤمن له وعدم التصرف كمنتج تحول وكالة التامین إلى مجرد شبابیك الستقبال ا -

        .متفاعل 
ونخلص في األخیر إلى أن إجباریة التامین على الكوارث الطبیعیة هي أكثر نجاعة       

وفاعلیة في تجسید التضامن الوطني عند تحقق هذه األخطار، من النواحي االقتصادیة ، 
روح التكاتفیة والتآزریة عند وقوع االجتماعیة والثقافیة وتكریس السلوك التمدني والمواطنة وال

  .الكارثة 
نظما بإجراءات وقائیة فعالة قبل وبعد التوجه بصفة جلیة إذا كان م هذا إیجابیةوتتجلى      

الكارثة ، وهكذا تتحرر أیادي الدولة في تحمل التبعات اإلقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة لوقوع 
  . كارثة طبیعیة 

وفي إطار موضوع هذا البحث قمت بتقدیم نظرة شاملة حول التامین  وأخیرا ولیس آخرا     
على الكوارث الطبیعیة وذلك من خالل مفاهیم حول التامین على الكوارث الطبیعیة واألثار 

  .المترتبة عن هذا التامین وآلیة التعویض عنه
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  :توصلت للنتائج التالیة   وعلیه  
  .توقع حدوثها في المستقبل التامین ضرورة ملحة لمواجهة األخطار الم -
 .التامین على الكوارث الطبیعیة له دور في المحافظة على ممتلكات األفراد وحمایتها  -
 .جمیع األخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة یمكن التامین عنها  -

  : توصیات
من خالل دراسة ینبغي تقدیم توصیات نأمل تجسیدها على أرض الواقع لهذا نوصي بما 

  :یلي
رورة نشر قرارات وأحكام خاصة بهذا الموضوع في كل مجلة قضائیة ،وهذا من باب ض -

  .تمكین طالب القانون من اإلطالع على هذه القرارات 
  .تبیان مكانة هذا النوع من التأمین بالنسبة للمواطنین ومتى یمكنه اللجوء إلیه  -
  . الجامعیة   توفیر المراجع القانونیة الكافیة حول هذا الموضوع في المكتبات -
  .إرساء النظام القانوني الكافي لهذا النوع من التأمین لتحقیق أهدافه -



 

 

صـــــــــادرة المــــــقائم  

راجــــــعوالم   
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  راجـــــــــــــــعوالم صـــــــــــــادرة المــــــــقائم
  ادرــــــــــــــــالمص :أوال

  النصوص التشریعیة
  رـــــــــــــاألوام/ أ
بنظام  و السیارات على بإلزامیة یتعلق ،1974- 01-30المؤرخ في  15-74أمر رقم . 1

مؤرخ في  31-88رقم  لقانونبا متمم و معدل 15 عدد ر ج، المرور، حوادث عن التعویض
  .29،ج،ر عدد 19-07-1988
 ،78عدد  ر ج، المدني، القانون ، یتضمن7975- 09-26المؤرخ في  58-75أمر رقم . 2

  .، معدل ومتمم1975-09-30المؤرخ في 
، المؤرخ 15، المتعلق بالتأمینات ،ج،ر عدد 1995-01-25المؤرخ في  07- 95رقم  أمر. 3

 ، یتضمن2006-02-20في  ، المؤرخ04-06باألمر  متمم و ، معدل1995-01- 25في 
  .2006- 03-12في  المؤرخ ، 15 عدد ر ج، التأمینات، قانون

الكوارث  على التأمین بإلزامیة ، یتعلق2003- 08-26في  ، المؤرخ12-03رقم  أمر. 4
  .2003- 08-27في  المؤرخ ، 52 عدد ج،ر الضحایا، بتعویض و الطبیعیة

  ـــمالمراسیـــــــــ/ ب
الحوادث  تشخیص ، یتضمن2004-08-29في  ،مؤرخ268-04رقم  تنفیذي مرسوم. 1

 إعالن الكارثة كیفیات یحدد و الطبیعیة الكوارث آثار على التأمین بإلزامیة المغطاة الطبیعیة
  .2004-09-01، المؤرخ في 55عدد ر ج، الطبیعیة،

 تحدید التعریفات كیفیات ، یضبط2004-08-29، مؤرخ في 269-04رقم  تنفیذي مرسوم. 2
-09-01المؤرخ في  ، 55 عدد ر ج، الطبیعیة، الكوارث آثار تغطیة حدود و اإلعفاءات و

2004.  
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 النموذجیة الواجب البنود ، یحدد2004-08-29، مؤرخ في 270-04رقم  تنفیذي مرسوم. 3
-09-01في  المؤرخ ، 55 عدد ر ج، الطبیعیة، الكوارث آثار على التأمین عقود في إدراجها
2004.  

  عــــــــــــــالمراج:ا ــــــــــثانی
  بـــــــــــــالكت /أ
التامین وریاضیاته ، الدار الجامعیة ، االسكندریة :إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه. 1

  .32، ص 2002/2003
شتات  دار القانونیة، الكتب دار أسسه، و أحكامه التأمین اهللا، عبد صالح محمد باسم. 2 
  201 1البرمجیات،مصر، و لنشرل
 األول التأمینات الجزء الجزائري، التشریع في الخاصة التأمینات الرزاق، عبد خروف بن . 3

  .2002، )د ب ن(،)د د ن(البریة، 
محاسبة شركات التامین ایتراك للنشر والتوزیع ، القاهرة، بدون سنة : ثناء محمد طعیمة. 4

  .21نشر، ص 
لدراسة القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،طبعة مدخل :جدیدي معراج. 5

 .35، ص 2003
 دیوان المطبوعات الخامسة، الطبعة الجزائري، التأمین قانون في محاضرات معراج، جدیدي .6

  .2010 الجزائر، الجامعیة،
 ، األردنللنشر وائل دار الخطر، إدارة و التأمین عقل، جمعة سعید عریقات، محمد حربي. 7

2008 .  
، ص 1999أسواق المال، الدار الجامعیة، مطبعة اإلشعاع، اإلسكندریة، : رسمیة قریقاص. 8

168 -183. 
 الجامعیة، المطبوعات دار الثانیة، الطبعة التأمین، أصول السعود، أبو رمضان. 9 

  .2000مصر،
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المدنیة  المسؤولیة من اإللزامي التأمین لعقد القانوني النظام عساف، القادر عبد سمر .10
  .2008 عمان، التوزیع، و للنشر الرایة دار المركبات، استعمال عن الناجمة

التامین في الشریعة والقانون، دار الشواف الطبعة الثالثة، المملكة : شوكت محمد علیان. 11
 .60العربیة السعودیة ص 

 للنشر شتات دار القانونیة، الكتب دار التأمین، عقد أحكام فاید، الفتاح عبد فاید عابد .12
  .2010 مصر، والبرمجیات،

ص  1996محاسبة المنشات المالیة بدون دار نشر، عمان،: عبد  اإلله نعمت جعفر. 13
339. 
 الطبعة الجدید، المدني القانون شرح في الوسیط السنهوري، أحمد الرزاق عبد.14

  .2000 لبنان، الحقوقیة، الحلبي الثالثة،منشورات
التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري، جیرة، بدون بلد نشر : عبد الرزاق بن خروف. 15

  .86، ص 1998
 للنشر الثقافة دار الخامسة، الطبعة التشریع، في البري التأمین العطیر، القادر عبد.16

  .2010األردن، والتوزیع،
  .2011األردن،  للنشر، ائلو  دار األولى، الطبعة التأمین، أحكام عرابي، أبو خالد غازي .17
دار النهضة العربیة،الطبعة الثانیة، بیروت، :أصول الفنون التجاریة : فاطمة مروة یونس. 18

 .60بدون سنة نشر،ص 
التأمین، مكتبة دار القلم بالمنشورة، الطبعة الثانیة، اإلسكندریة، : فتحي عبد الرحیم عبد اهللا. 19

 .215، ص 2001
 -Editoكاملة، موسوعة التجارة، التأمین والتخطیط و التنظیم، مجموعة الهدیة ال. 20

EXEPS 2004/2005 27، ص. 
 584ص  2005القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت :محمد حسن قاسم. 21

 الحقوقیة، جامعتي الحلبي منشورات المسماة، العقود المدني، القانون قاسم، حسن محمد.22 
  .2007،)ن ب د(العربیة،  وتبیر  و اإلسكندریة
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  .     2حوادث  عن المسؤولیة من اإلجباري التأمین : التأمین أحكام منصور، حسین محمد.23
  .1999اإلسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار السیارات، المباني، المصاعد،. 24

 و العربیة للنشر النهضة دار إنهاؤه، آثاره، مشروعیته، :التأمین عقد الظاهر، عبد محمد. 25 
  .1995القاهرة،  التوزیع،

الحقوقیة،  الحلبي منشورات ،)الضمان عقد( التأمین أصول الجمال، محمد مصطفى .26
  .1999لبنان،

إدارة المنشآت المالیة و أسواق المال، منشأ المعارف، مصر، ص : منیر إبراهیم هندي. 27
367.  

 التوزیع، األردن، و للنشر إثراء دار التأمین، دعق شرح في المنتقى المصاروة، حامد هیثم. 28 
2010.  

  راتــــــــــالمذك /ب
 التأمین الجزائري، قانون في دراسة :األشخاص على التأمین فاروق، شردوح مراد، بوزیدي .1

 جامعة كلیة الحقوق، شامل، خاص قانون تخصص الحقوق، في الماستر شهادة لنیل مذكرة
  .2013، بجایة میرة، الرحمان عبد
 في الحقوق، الماستر شهادة لنیل مذكرة البحري، التأمین عقد صونیة، جیرود لیدیة، جیرود .2

  .2012الرحمان میرة،بجایة،  عبد جامعة الحقوق، كلیة شامل، خاص قانون تخصص
 لنیل شهادة مذكرة البحري، التأمین في للخطر القانونیة الطبیعة یعقوب، حسن عبد شیرین .3

  .2010األوسط، الشرق جامعة الخاص، قانون فرع الحقوق، في الماجستیر
 لنیل شهادة مذكرة الحریق، ضد األشیاء على التأمین لعقد القانوني النظام حسن، قرباس .4

  .2012وزو،  تیزي معمري، مولود جامعة األعمال، قانون :فرع الحقوق، في الماجستیر
  
  



102 
 

  
  
  
  



 

 

رسـفه  
اتــــویــــــالمحت  

 

 

 



 الفهرس
 

104 
 

  الفهرس    
  شكر وعرفان     
  إهداء    
  ملخص    

  1............................................................................مقدمة 
  7............................................اإلطار العام لعقد التأمین: فصل تمهیدي
  8...................................................مفهوم عقد التأمین:المبحث األول
  8.................................تعریف عقد التأمین و مبادئه القانونیة:المطلب األول
  8....................................................تعریف عقد التامین:الفرع األول 
  9....................................................مبادئ عقد التامین: الفرع الثاني

  9 .......................................................مبدأ المصلحة التأمینیة :أوال
  10............................................................مبدأ حسن النیة  :ثانیا
  11.............................................................مبدأ التعویض  :ثالثا
  11...............................................................مبدأ الحلول  :رابعا

  12................................................مبدأ المشاركة في التأمین  :خامسا
                                                                                                 12 ..................................خصائص و عناصر عقد التأمین:المطلب الثاني

 13................................................خصائص عقد التأمین: الفرع األول
  13 ...................................................عقد التأمین عقد رضائي  :أوال
  14..................................................عقد التأمین عقد معاوضة  :ثانیا
   14..........................................................عقد ملزم للجانبین  :ثالثا
  14..................................................عقد التأمین عقد احتمالي  :رابعا



 الفهرس
 

105 
 

  15...........................................عقد التأمین عقد زمني مستمر  :خامسا
  15 .................................................عقد التأمین عقد إذعان  :سادسا
  15..........................................عقد التأمین عقد تجاري أو مدني  :سابعا

  16..................................................عناصر عقد التأمین:الفرع الثاني
  16.....................................................................الخطر  :أوال
  18....................................................................القسط   :ثانیا

  19..............................................................مبلغ التأمین  :ثالثا     
  20......................................أركان و إجراءات عقد التأمین:المطلب الثالث

 20.....................................................أركان عقد التأمین:الفرع األول
  20 ......................................................................الرضا: أوال
  21......................................................................المحل: ثانیا
  21......................................................................السبب: ثالثا

  22.................................................إجراءات عقد التأمین:الفرع الثاني
  22................................................................طلب التأمین: أوال
  22.......................................................مذكرة التغطیة المؤقتة: ثانیا

  25....................................................شركات التأمین:المبحث الثاني
  26..................................تعریف شركات التأمین و أنواعها:المطلب األول 

  26................................................تعریف شركات التأمین:الفرع األول
  26.................................................أنواع شركات التأمین:فرع الثانيال

  27....................................................شركات التأمین المساهمة: أوال
  27 ...........................).صنادیق اإلعانات ( صنادیق التأمین الخاصة : ثانیا
  27..................................................عیات التعاونیة للتأمینالجم: ثالثا



 الفهرس
 

106 
 

  28............................................................الحكومة كمؤمن: رابعا
  28................................................شركات التأمین على الحیاة: خامسا
  28......................................................أمین العامشركات الت: سادسا

  29...........................وظائف شركات التأمین و شروط تأسیسها:المطلب الثاني
  29...............................................وظائف شركات التأمین:الفرع األول 

  30................................................................إدارة العملیات:أوال
  30........................................................إدارة النشاط التسویقي:ثانیا
  31 ..............................................................تحدید األقساط:ثالثا
  31......................................................إدارة األصول والخصوم:رابعا

  32...........................................................وظیفة المحاسبة:خامسا
  32..........................................................الوظیفة القانونیة :سادسا

  32........................................أمینشروط تأسیس شركات الت:الفرع الثاني 
  36................................الكوارث الطبیعیة على التأمین ماهیة :األول الفصل
  37...............................الكوارث الطبیعیة على التأمین فهومم :األول المبحث
  37............................بیعیةالكوارث الط على التأمین المقصود :األول المطلب

  38................................الكوارث الطبیعیة على بالتأمینتعریف  :األول الفرع
  39.................................الكوارث الطبیعیة على التأمین وجوب :الثاني الفرع
  41.....................................تزام بهذا التامین لاألشخاص المعنیین باإل: أوال

  41............................................وسائل مراقبة الوفاء بهذا اإللتزام: ثانیا 
  42.....................................العقوبات المطبقة في حالة غیاب التأمین: ثالثا

  42...............الكوارث الطبیعیة على التأمین وجودالمؤسس  الخطر :الثاني المطلب
  43.................................................الخطر شروط وأنواع :األول الفرع



 الفهرس
 

107 
 

  43..............................................................الخطر شروط :أوال    
  47................................................................الخطر أنواع :ثانیا

  48.........................................................تحدید الخطر :نيالثا الفرع   
  49 ....................األحداث المضمونة في عقد التأمین على الكوارث الطبیعیة:أوال

  50........................................................األضرار المستبعدة : ثانیا 
  50....................................الممتلكات المغطاة من طرف هذا التأمین : ثالثا

  51 ...........................الكوارث الطبیعیة على التأمین عقد إبرام :الثاني المبحث
  51......................... الكوارث الطبیعیة على التأمین عقد أطراف :األول المطلب

  51..............................................................المؤمن :األول الفرع
  52............................................. ذات أسهم شكل في تأمین شركة :أوال
  52............................................ تعاضدي شكل ذات تأمین شركة :ثانیا
   52.......................................................... المؤمن له :الثاني الفرع
  55..................................................... وسطاء التأمین :الثالث الفرع
  55............................................................ الوكیل المفوض :أوال
  55........................................................ العام للتأمین الوكیل :ثانیا
  56............................................................. التأمین سمسار :ثالثا

  56.................. الكوارث الطبیعیة على التأمین عقد إبرام إجراءات :الثاني المطلب
  56.........................................ومذكرة التغطیة طلب التأمین :األول الفرع
  56.................................................................التأمین طلب:أوال
  59......................................................المؤقتة مذكرة التغطیة :ثانیا
  60..........................................التأمین وملحق التأمین وثیقة:الثاني الفرع
  60................................................................وثیقة التأمین :أوال



 الفهرس
 

108 
 

  62.........................................................ملحق وثیقة التأمین :ثانیا
  66.....................................أثار التأمین على الكوارث الطبیعیة: الفصل الثاني

  67.....................................................له المؤمن التزامات:األول المبحث
  67..................................بالخطر المتعلقة البیانات بتقدیم االلتزام:األول المطلب

  67.............................التعاقد عند بالخطر المتعلقة بالبیانات التصریح:األول الفرع
  69...................................... تغیر الخطر أو تفاقمه عن اإلخطار:الثاني الفرع
  69......................................................الخطر وتفاقمه مفهوم تغیر :أوال
  70..........................................آجال التصریح بتغیر الخطر أو تفاقمه: ثانیا
  70. ....................................الخطر بتفاقم اإلخطار على المترتب األثر :ثالثا
  72.......................بالخطر المتعلقة بالبیانات بالتصریح اإلخالل جزاء :الثالث الفرع
  72................................................................النیة  سيء حالة :أوال
  74................................................................النیة حسن حالة :ثانیا
  74........................................ف المؤمن للحقیقة قبل تحقق الخطراكتشا: أوال
  75........................................اكتشاف المؤمن للحقیقة بعد تحقق الخطر:ثانیا

  76...................................................القسط  بدفع االلتزام:الثاني المطلب
  77...........................................................القسط  تحدید :الفرع األول

  77...............................................................الجغرافیة المنطقة :أوال
  78....................................................................العقار قیمة :ثانیا
  79...............................................القسط بدفع اإلخالل جزاء:الثاني  الفرع
  80.................................................................وقف الضمان : أوال 
  80.......................................................................فسخ العقد:ثانیا

  81.....................................منه الخطر المؤمن بوقوع اإلخطار:الثالث المطلب



 الفهرس
 

109 
 

  82......................منه المؤمن الخطر بوقوع باإلخطار المقصود بااللتزام:األول الفرع
  82.........................................................شكل اإلخطار ومحتواه : أوال

  83.................................................................میعاد اإلخطار:ثانیا 
  83.................منه المؤمن الخطر بوقوع بااللتزام باإلخطار اإلخالل جزاء:الثاني الفرع

  84.......................................................المؤمن التزامات:الثاني المبحث
  84............................الطبیعیة الكوارث على التأمین بقبول االلتزام:األول المطلب

  86.....................................................التغطیة بمنح االلتزام:األول الفرع
  87.............................................بالتغطیة سقوط االلتزام بمنح:الثاني الفرع

  87.............................................التأمین لغمب بأداء االلتزام:الثاني المطلب
  88.........................................................مقدار التعویض:األول الفرع
  90......................................................إجراءات التعویض:الثاني الفرع

  94...........................................................................الخاتمة 
    97............................................................قائمة المصادر والمراجع

  


	المبحث الأول
	مفهوم عقد التأمين
	المطلب الأول
	تعريف عقد التأمين و مبادئه القانونية
	المطلب الثاني
	خصائص و عناصر عقد التأمين
	الفرع الأول
	 خصائص عقد التأمين
	الفرع الثاني
	عناصر عقد التأمين
	المطلب الثالث
	أركان و إجراءات عقد التأمين
	الفرع الأول
	أركان عقد التأمين
	الفرع الثاني
	إجراءات عقد التأمين
	المطلب الأول 
	تعريف شركات التأمين و أنواعها
	المطلب الثاني
	وظائف شركات التأمين و شروط تأسيسها
	المبحث الأول:مفهوم عقد التأمين...................................................8
	المطلب الأول:تعريف عقد التأمين و مبادئه القانونية.................................8
	المطلب الثاني:خصائص و عناصر عقد التأمين.................................. 12                                                                                                 
	الفرع الأول: خصائص عقد التأمين................................................13
	الفرع الثاني:عناصر عقد التأمين..................................................16
	المطلب الثالث:أركان و إجراءات عقد التأمين......................................20
	الفرع الأول:أركان عقد التأمين.....................................................20
	الفرع الثاني:إجراءات عقد التأمين.................................................22
	المطلب الأول :تعريف شركات التأمين و أنواعها..................................26
	المطلب الثاني:وظائف شركات التأمين و شروط تأسيسها...........................29

