
 

 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 –مستغامن –جامعة عبد احلميد بن ابديس 
 كلية احلقوق والعلوم السياسية                               

 قسم: القانون اخلاص                                  
 

            موسومة ب:
 
 
 
 

 
 
 
 

 مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق.
 ختصص: أتمينات ومسؤولية.

 
 : إشراف الدكتور حتت                       :                                           إعداد الطالبة

 عوايل عبد الصمد                              جوزي كرمية                                        
 أعضاء جلنة املناقشة:                                           

 ...رئيسا......................................................األستاذ: مشريف عبد القادر....
 ..مناقشا.......................األستاذ: بن عوايل علي ......................................

 ...مشرفا ومقررا..................................األستاذ: عوايل عبد الصمد ................
 

 

 التأمين ضد المخاطر في ظل الق انون الجزائري

.2017/2018املوسم اجلامعي:   

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الآية الكرمية



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 الشكر والتقدير



 

 
 

 
 

 
 أخفقنا إذا باليأس وال نجحنا إذا بالغرور نصاب تجعلنا ال اللهم

 . النجاح تسبق التي التجربة هو اإلخف اق  أن دائما وذكرنا
 تواضعا لنا وهبت وإذا تواضعنا تحرمنا ف ال نجاحا منحتنا إذا اللهم

 .اتزاننا تمنعنا ف ال
 على بفضله أعانني الذي جالله لعز هلل والحمد لكرمه هلل الحمد

 .القيم العمل  هذا إتمام
 لم الذي"عوايل عبد الصمد"   المشرف لألستاذ الجزيل بالشكر أدين

 في كبير حد إلى ساهمت التي ونصائحه بإرشاداته علي  يبخل
 .المتواضع  العمل هذا إنجاز

 لمالذين    والمسؤولية  تأميناتق انون الساتذة تخصص  أوإلى كل   
 .والنصائح بالمعلومات ناعلي وايبخل

 ولكل زميالتي وزمالئي طلبة ماستر تخصص تأمينات. 
 .العمل  هذا إنجاز في بعيد من أو قريب من سواء ساهم من ولكل

 . شكرا أقول هؤالء لكل
 

                                                                                                                 

 جوزي كريمة



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الإهداء



 

 
 

 
 

 الوفاء من بجزء ولو يعبر اإلهداء كان إذا
 فاإلهداء
 إلى....

 العزيز والدي ...األعلى األبوة مثل
 ....إلى

 الحنونة أمي...األولى قلبي حبيبة
 ....إلى

 الغالي زوجي والحنان العطف رمز
 ....إلى

 عبد الكريم ابني....الحب كل الحب
 ....إلى

 أخي وزوجة وأخواتي  إخوتي....أسرتي شموع
 ....إلى

 بالل، عبد الرؤوف، ليلى....أجمل براعم
 ....إلى

 كتاكيت.....أكرم، رنيم، إيمانأحلى 
 ....إلى

 أحلى نسمة......ميليسا
 ....إلى

 العلم ذروة إلى للوصول أمامي الطريق مهدوا من
 جهدي المتواضع ثمرة اهدي
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 :مقدمة
 عقيدات وصعوبات الحیاة اإلنسانیةاليومیة، في ظل ت يواجه الفرد في حیاته     

وتعددت موازاة مع تطور  تشعبتو مخاطر متعددة تمس نفسه وماله، 
يجادالمجتمع، آلیات تحقق له الحمایة واألمان  ولطالما عمل على مواجهتها وا 

خصوصا وانه ال یعرف وقتها وال حجم خسائرها، يجد نفسه في معظم األحیان 
 جهتها بنفسه.عاجزا عن موا

حيث وقف اإلنسان في موقف التحدي لألخطار التي يواجهها للمحافظة      
على حیاته ودخله فیستعين بكافة الوسائل التي تمكنه من تجنب وقوع أي خسارة، 

قد اعتمد في أول األمر على االدخار والتظارف الذي لم تكن كافیا لمواجهة الكم ف
يجتمعون  ذعندئالمحاربون  احد أفراد الجماعةالضرر الذي قد یصيب  الهائل من

للمساهمة بأقساط في صندوق یقوم بتعویض أسرة الجندي القتيل فتضمن له 
 األمن واألمان ومن هنا اشتقت كلمة التأمين. 

 فتفطن إلى نظام یقوم على أساس تضامن الجماعة يتعاون فیه على تغطیة     
إنه قد عرف بصیغته المعاصرة منذ فكرة التأمين قدیمة، ویدعي بعض الكتاب 

الفينیقيين عرفوا التأمين البحري بصیغة مشابهة لما سبق  أیام اإلغریق، إذ كان
وقد عاشوا قبل نحو ألفي سنة قبل المیالد. یعتبر التأمين البحري أول نوع ظهر 

الغرب، وكان يتعهد  من التأمين،وكان في القرن الرابع عشر المیالدي في بالد
)المقرض( بإقراض صاحب السفينة )المقترض( مبلغا من المال شخص فیه

السفينة وشحن البضاعة بحيث إذا غرقت السفينة ال یستوف الدائن دينه،  لتجهيز
البضاعة سالمة فإن المدين )المقترض( يرد المبلغ  وضاع قرضه أما إذا وصلت

عقد، وصدر باإلضافة إلى فوائد مرتفعة السعر مقابل مخاطرة الدائن في هذا ال
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 م، وحرمة اشتراط1334قرار من الكنیسة بتحریم عقد القرض على  السفينة 
الفائدة ثم ظهر التأمين البري في إنجلترا في القرن السابع عشر المیالدي في 

عقب حریق هائل نشب في لندن، وانتشر التأمين من  صورة التأمين من الحریق
انجلترا خاصة في ألمانیا  غير الحریق في خالل القرن الثامن عشر المیالدي

 وفرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة ثم انتشر التأمين، وتنوع حتى تطور للتأمين
على الحیاة وأسست لویدز ذات الشهرة الذائعة في التأمين حتى يوم الناس هذا في 

م. على شكل شركة متخصصة في التأمين 1688سنة  لیفربول بانجلترا في
أسسها بنیامين فرانكلين الذي  م1752المتحدة فكانت في سنة البحري لوالیات 

 صار بعدئٍذ رئیسیًا للوالیات المتحدة األمریكیة.

واثبت التاریخ أن تطویر برامج التأمين المختلفة وانتشار العمل بها كان له      
المجتمعات المعاصرة واستقرار المعامالت فيها وتحسين  آثار إيجابیة في تقدم

نهوض بریطانیا التجاري  للثروات والدخل في المجتمع. وال ریب أن التوزیع
 وثروتها التي تكونت في القرون الماضیة من التجارة الدولیة تعود في جزء كبيرة
منها إلى براعتها في تطویر التأمين البحري الذي مكن تجار لندن ولیفربول من 

 لدولیة فیه دور مهم.أجزاء منه( البحري لتجارة ا غزو العالم )ثم استعمار

ال شك أن للتأمين مزایا عديدة أهمها، يزید من إقدام أصحاب الثروات على      
المخاطر التي يواجهونها فیصير بإمكانهم حصر ما  االستثمار، ألنها ستقلل

فحسب، فيزداد مستوى  يواجهونه من مخاطر بتلك المتعلقة بالعمل التجاري 
 من آثار على توليد فرص العمل وزیادة الثروةتخصصهم وخبرتهم. وجلي ما لهذا 

القومیة. تحسن مستوى السالمة وتقلل حجم األخطار لتطویر البرامج واإلجراءات 
المستأمنين باالهتمام بالسالمة واشتراط إجراءات يلتزم بها  التي تولد الحوافز لدى

مينات بتعویض العمال في التأ المستأمنون، ویحقق االستقرار االجتماعي وذلك
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 االجتماعیة عن أضرار الحوادث وتوفير برامج التقاعد والضمان االجتماعي
والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة. أیضا االستقرار التجاري عن طریق 

 اآلخرین. التعویض عن المسؤولیة تجاه

ووفرت  ،لقد قطعت الدول المتقدمة شوطا كبيرا في مجال صناعة التأمينو      
لمالئم من خالل إرساء شبكة معلومات في الداخل و الخارج و له المناخ ا

وأبعد من هذا ، تخصیص كفاءات إداریة ذات خبرة عالیة ومؤسسات مالیة ناجحة
سواء  ،فلقد اتجهت شركات التأمين الكبرى في العالم إلى تعزیز مكانتها في السوق 

وهذا ما جعلها قادرة  ،كان ذلك بالرفع من رأسمالها أو عن طریق عملیة اإلدماج
على تقدیم خدمات تأمينیة ذات مستوى راق ورفیع وبأسعار منافسة فتساير بذلك 

 .االقتصادیةمتغيرات البيئة 

نموذجا  االستقاللغداة  اختارت ،والجزائر كغيرها من دول العالم الثالث     
ا قطاع بما فيه االقتصادیةتنمویا شائعا آنذاك وهو احتكار الدولة للمعامالت 

 االقتصاديالذي ال يختلف دوره كثيرا نظرا لمساهمته الفعلیة في النشاط و ، التأمين
مت الدولة اقأفي تنفيذ الخطط اإلنمائیة التي تسعى الدولة الجزائریة إلى تحقیقها. ف

له أهمیة بالغة بإنشاء عدة شركات وطنیة تعمل على تأمين مجمل األخطار 
 االقتصادیةوبدخول الجزائر اإلصالحات  الجزائري،لمواطن االموجودة في الحیاة 

والذي شهد هو كذلك ثورة  ،كان ال بد من إعادة التنظیم في قطاع التأمين
 07-95 إصالحیة كللت في األخير بفتح مجال التأمين عن طریق المرسوم

بذلك أعطى آفاقا جديدة لعملیة المنافسة التأمينیة و  1995جانفي 25المؤرخ في 
 لخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للزبون الجزائري. وتحسين ا
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وفي ظل ما سبق ذكره تتجلى معالم اإلشكالیة األساسیة للبحث  اإلشكالية:طرح 
حول الكیفیة التي إعتمدها المشرع الجزائري في نصوصه التشریعیة عند تنظیمه 

 ؟رلعملیة التأمين على المخاط

 التساؤالت التالیة:من خالل هذه اإلشكالیة تندرج و 

فیما تتجلى مبادئه التأمين و التطورات التاریخیة التي طرأت على  يما ه -
 ؟أركانهو 
 ؟فهوم الخطر وما هي الطرق التعامل معهم هو ما -
كيف يتم نقل الخطر إلى شركة التأمين وفیما تتمثل السیاسات المتاحة  -

 ؟لتغطيته في ظل القانون الجزائري 
 تتبلور الفرضیات التالیة:و من خالل هذه األسئلة 

 الفرضيات:

وسيلة لمواجهة األخطار التي يتعرض لها اإلنسان في كیانه أو  التأمينیعتبر -1
 .أمواله أثناء فترة حیاته في سبيل التخفيف من وطأتها

 )شركة المؤمن یقوم خاللها من تقنیة یعتبر التأمين نحو األخطار تحویلإن -2
 في الخطر، تحقق عن الناتجة المالیة األضرار عنالمؤمن له  التأمين( بتعویض

 .التأمين قسط بدفع یقوم له المؤمن أن حين
 المنهج المتبع:

لتحليل هذه اإلشكالیة والوصول إلى إجابات عنها فإنه يتم اإلعتماد على      
المنهجين الوصفي والتحليلي، بإعتبارهما المنهجين المناسبين لدراسة مثل هذا 

 الموضوع وهما اللذان تقتضيهما الدراسات القانونیة. 
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 الصعوبات: 

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الباحث بصدد دراسة موضوع      
التأمين ضد المخاطر في ظل القانون الجزائري، والمتمثلة في تشعب هذا 
الموضوع وعدم القدرة على اإللمام به، وقلة المراجع التي تتناول هذا الموضوع 

الفرد في المجتمع، بشكل عام، إال أن أهميته والدور الذي یأدیه في إطار حیاة 
 تجعل منه محال جديرا بالدراسة والبحث والتقصي.  

 دوافع إختيار الموضوع:

إن دوافع إختیار الموضوع تتمثل في إعتبارات موضوعیة من جهة وتتمثل      
 في:

كون موضوع التأمين ضد المخاطر من المواضیع المتجددة والمستحدثة، خاصة -
   شركات التأمين.المخاطر المعاصرة التي تواجه 

 هنالك أسباب ذاتیة تتمثل خاصة في:و 

 الميول إلى المواضیع الخاصة بتأمين المخاطر.-

 نقص الدراسات واألبحاث حول هذا الموضوع رغم أهميته.-

 الدور المهم والمحوري الذي یأدیه التأمين لمواجهة هذه األخطار. -

 أهداف الدراسة:
 التحقق من الفرضیات الموضوعة. -
تقدیم إطار معرفي نظري یمكن اإلعتماد علیه مستقبال إلعداد دراسات أوسع -

 وأكثر دقة.
 التعرف على مختلف المخاطر التي تقبل شركة التأمين تغطيتها.-
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 هيكل البحث:
اإللمام بأهم الجوانب الرئیسة للدراسة، وقصد اإلجابة على اإلشكالیة  قصد     

 المطروحة واختیار الفرضیات الموضوعة، ثم تقسیم البحث إلى فصلين كما يلي:
مدخل عام للتأمين والخطر، تناولنا في المبحث الفصل األول تحت عنوان      

 ة الخطر.األول اإلطار العام للتأمين، وفي المبحث الثاني ماهی
والفصل الثاني بعنوان فعالیة التأمين في مواجهة المخاطر في ظل القانون      

، أما في األخطار القابلة للتأمين الجزائري، حيث تطرقنا في المبحث األول إلى
 كیفیة نقل الخطر إلى شركة التأمين. المبحث الثاني فتطرقنا إلى
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 الفصل الأول

عام  مدخل

 للتأأمني واخلطر
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 الفصل األول

 لخطروا لتأمينمدخل عام ل 
 

 األخطار ضد لحمایةوا األمان عن بحث في وهو اإلنسان وجد أن منذ     
 داوأفر  نفسه بحمایة ابدء فحاول المعاصرة، الحیاة تقدم مع يدةاز لمتاو  به المحیطة
 أن إلى وممتلكاته، ماله حمایة إلى انتقل الوقت مرور إلیه،ومع لمقربينوا عائلته
 یمكن التي المخاطر لمواجهة كوسيلة غايته اإلنسان فیه وجد الذي التأمين ظهر
 لدفن جمعیات فمن فشيئا، شيئا يتطور النشاط هذا ظل حيث لها، يتعرض أن

 مطلع) اإلیطالیة بجنوة البحري  القرض عقد إلى ،القدامى المصریين لدى الموتى
 .اليوم التأمين علیه هو ما إلى وصوال ،(میالدي عشر الثالث القرن 
 مصادر إزدادت الصناعیة، تمعاتلمجا وقیام الحضاري  لالرتقاء نتيجةو      
 من خاصة كبيرة معضلة یشكل اآلمان عن البحث فبات ساحته، واتسعت الخطر
 التي تنتج األخطار لمواجهة الضروریة والمالیة المادیة المستلزمات توفير حيث
 من كثير في تحملها یصعب اقتصادیة أو مالیة خسارة هاتمسببا تحقق عن

 . األحیان
لتأمين المدخل العام لحول  البحث مذكرة تتمحور دراسة الفصل األول منف
المخاطر، وعلیه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: نخصص المبحث األول لإلطار و 

 العام للتأمين، أما المبحث الثاني فنخصصه لدراسة المخاطر.
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 المبحث األول

 للتأمين العام اإلطار 
 الخطر مواجهة أجل من األمان إعطاء البسیط مفهومه في التأمين یعتبر     

 أجل من للمستثمر الالزمة الثقة یعطي حتى وذلك المستقبل، في وقوعه المحتمل
إلى كل  الداحض مينأالت فیعد بيئة االستثمار، وهي المجهول، عالمه اختراق

 من وذلك األحیان، بعض في منها وحتى األمنیة واالقتصادیة االجتماعیةالعراقيل 
 ولذلك الضرر، وقوع حالة في المستثمر اإلنسان دعم في الخاصة ميزته خالل

 إلنتاج المناسبة الظروف له توفر التي التقنیة ابتكار سیسارع اإلنسان إلى
بأنواعه المختلطة من یعتبر نظام التأمين  إلى هذا مبحثنا في وسنتطرق  .والعمل

أهم وسائل مواجهة األخطار، لما له من مزایا عديدة فهو یعمل على توفير 
التغطیة التأمينیة والمنشآت على أخطار كثيرة، بحيث أصبحت الحاجة إلى إبرام 
مثل هذه العقود، أي عقود التأمين، ُملحة في حیاة اإلنسان، إذ ظهرت مجاالت 

، خصوصا بع أن أدرك اإلنسان بما یحیط به من عديدة لهذا النوع من العقود
 مخاطر جهله یشعر بحاجة إلى زیادة األمان.

إلى  يتمحور هذا المبحث في دراسة المبادئ األساسیة للتأمين، وعلیه قسمناه     
 )المطلب الثاني(. التأمين ركانمبادئ وأو )المطلب األول(،  مفهوم التأمين
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 المطلب األول

 مفهوم التأمين 

 الخطر مواجهة أجل من األمن إعطاء البسیط مفهومه في التأمين یعتبر     
 وذلك قيلار عال لكل الدحض العنصر هو فالتأمين المستقبل في الوقوع المحتمل

 الضرر، وقوع حالة في المستمر اإلنسان دعم في الخاصة ميزته خالل من
)الفرع األول(، ثم نعرف التأمين  تأمينلتطور التاریخي لنظام الإلى ا سنتطرق ف

 )الفرع الثاني(. 
 

 الفرع األول

 تأمينالتطور التاريخي لنظام ال 

 حيث ،العصور القدیمة وليد هو هذه أیامنا في نعرفه كما التأمين نظام إن     
 حصول بهدف وطویل بطيء تطور بعد المختلفة وأشكاله قواعده فیه اكتملت
 .حیاته جوانب مختلف في األمان على اإلنسان
 أن فاعتبار اإلنسانیة، الحضارة تاریخ في ضاربة هي األولیة تطبیقاته أن إال     
 له عديدة صورا هناك أن نجد والتضامن والتكافل التعاون  على قائمة التأمين فكرة
 یقیمون  كانوا الذين المصریين، لقدماء بالنسبة الحال هو كما القدیمة الشعوب لدى

 التكفل لقاء حیاتهم أثناء األعضاء اشتراكات من ممولة الموتى لدفن جمعیات
 رحلة أثناء الجاهلیة عرب كان كذلك الثمن، الباهضة والدفن التحنیط بنفقات
 المحققة األرباح من بعيره یفقد من لتعویض بينهم فیما يتعاونون  والصيف الشتاء

اآلن، التي سنتطرق  . حيث أنه عرف تطورات عديدة لیصبح ما علیهالرحلة من
 إليها كما يلي:
 الدولي: أوال_التطور
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 التجاریة العملیات نطاق في أوال ظهر وقد نسبیا، حديث نظام التأمين     
 .األخرى  أنواعه ذلك بعد تظهر بدأت ثم البحریة

 السابق بمعناه ظهرت صورة، أول كان البحري  التأمين أن به المسلم فمن     
نتشارها البحریة التجارة إزدهار إثر عشر الرابع القرن  في وذلك بیانه،  المدن بين وا 

 . ( 1)المتوسط  األبیض البحر حوض ودول اإلیطالیة

 :ب المسمى البحري  القرض عقد إلى البحري  التأمين انتشار ویرجع     

Le prêt à la grosse aventure من نوع وهو الجسیمة عقد المخاطرة أي 
 السفينة صاحب یقترض العقد هذا وبمقتضى وأثينا، روما في ائعاش كان العقود
 على الشحنة صاحب بمقتضاه یحصل أو وتجهيزها إلصالحها المال من مبلغا
 شحنتها أو السفينة وتكون  الشحنة، منها تتكون  التي البضاعة ثمن به يوفي مبلغ
 أیضا اإلتفاق هذا وفوائده،ویتضمن القرض مبلغ إلسترداد ضامنة الحالتين في

 المقرض یسترد ال تلف، شحنتها أصاب أو السفينة غرقت إذا بأنه یقضي شرطا
 في إضافیة قیمة مع القرض مبلغ برد المقترض إلتزم سالمة وصلت إذا أما شيئا،
 الفائدة سعر عن )2(مرتفع فائدة سعر أساس على تحسب القرض على فائدة صورة
  .(3)العادیة  للقروض بالنسبة السوق  في السائد

 فوائد من يتضمنه لما مشروع غير العقد هذا إعتبرت الكنیسة أن غير     
 وقد البحري، القرض ومنها القروض جمیع في الفائدة إشتراط فحرمت محرمة،

 بمعناه التأمين عقد من بعيد حد إلى یقترب جديد، نظام ظهور إلى ذلك أدى
 على معلق بیع عقد في النظام هذا تمثل البحریة، المخاطر لمواجهة الحالي،

                                                           
 .27ص ،2003 بيروت، الحقوقیة، الحلي منشورات التأمين، عقد الحكیم، تقي محمد السيد الهادي عبد -1
  .القرض قیمة من 30  %إلى 20  %بين ما يتراوح  :المرتفع الفائدة سعر -2
 .2ص  بيروت، الجامعیة، الدار التأمين، عقد في قاسم، محاضرات حسن محمد -3
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 البضاعة من عليها وما السفينة شراء على شخص يتفق بمقتضاه فاسخ شرط
العقد  وهذا سالمة، البضاعة تصل لم إذا ) المؤمن (المشتري  هذا يدفعه بثمن
 لميناء السفينة وصلت إذا مفسوخا البیع یكون  بمقتضاه فاسخا شرطا يتضمن كان

 بدفع له، والمؤمن البائع الوقت نفس في وهو السفينة، صاحب تعهد مع الوصول،
 .(1)المخاطرة  هذه تحمله مقابل للمشتري  معين مبلغ

 هذه تطور خالل وجدت قد األساسیة التأمين عقد عناصر أن نرى  سبق مما     
 القسط وهناك الكارثة، وقوع عند دفعه يجب الذي المالي العوض العملیة،فهناك

 یعالج قانون  أول منه، وصدر المؤمن الخطر وكذلك الخطر، تحمل مقابل وهو
 ،ثإليزابي الملكة عهد في وذلك إنجلترا، في الحديث بمعناه البحري  التأمين قواعد
 تجاریة حركة قیام في الكبير األثر له كان م1601 لعام ثإليزابي بقانون  سمي
 .(2)البحري  بالتأمين ُتعنى نشطة

 مقرا األموال، رؤوس وأصحاب األعمال رجال يجتمع حيث المقاهي تاتخذ     
 كانت بلندن، تاور شارع في) لویدز إدوار)یملكه  مقهى بينها من اشتهر لها،
 وهي أال الحاضر عصرنا في التأمين مؤسسات أشهر لتأسیس األول المقر

 .(3)لویدز مؤسسة

 السابع القرن  خالل ظهر فقد الحاضرة، وصوره بأشكاله البري  التأمين أما     
 هائل حریق عقب الحریق من التأمين صورة كانت منه ظهرت صورة وأول عشر،
 ونحو منزل ألف عشر ثالثة من أكثر إلتهم الذي م، 1666 سنة لندن في شب

                                                           
 .3قاسم، نفس المرجع، ص  حسن محمد -1
دارة التأمين عقل، جمعة وسعيد عریقات محمد حربي -2  ،2008 عمان، للنشر، وائل دار ،1 ط الخطر، وا 

 .33ص 
 .58 ص ،1986 مصر، اللبنانیة، المصریة الدار الدولي، التأمين حاتم، عفیفي سامي -3
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 المدينة مباني من 85% حوالي على خاللها أتى أیام أربعة في وذلك كنیسة، مئة
 أنفسهم حمایة بها یمكنهم التي بالطریقة یفكرون جدیا الناس جعل الكبيرة،

 ذلك على طویلة أعوام تمض ولم محتملة، متشابهة حوادث من وممتلكاتهم
 يفالحریق، من للتأمين األولى المكاتب لندن في أفتتحت حتى الرهيب الحریق
 عام الحریق أخطار ضد المباني على التأمين بأعمال تهتم جمعیات إقامة

 ولم األميركیة المتحدة والوالیات وألمانیا وبلجیكا فرنسا في إنتشرت ثم م،1667
 األوربیة البالد في إنتشر قد التأمين نظام كان حتى عشر الثامن القرن  ينته

 .(1)كلها واألمریكیة

فرازا التطور لطبیعة ونتيجة       وتداخل المصالح وتشابك الحضارة، لتعقيدات وا 
زدیاد ،الصناعیة الثورة بعد االرتباطات  التي اإلحتماالت وتنوع المخاطر، حجم وا 
 في للتأمين جديدة صور بدأت كله، لذلك المصاحب والقلق القدر یأتي بها
 .العمل حوادث من والتأمين المسؤولیة من التأمين :أهمها والتشكل الظهور

 صور من صورة ظهرت حتى للمیالد عشر التاسع القرن  إقترب إن وما     
 والنقد، الشديدة اإلعتراضات من عاصفة وسط بصعوبة طریقها شقت التأمين
بتدأ وغيرها المرض مكافحة وسائل وتطور الطب تقدم بفضل فثبتت  تصنيف وا 
حصاءات جداول  تحديد أتاحت مدروسة ریاضیة أسس على بالوفیات خاصة وا 
 على التأمين"صورة  وهي أال علمي یشكل التأمين وقسط الوفاة إحتمال درجة
   .(2) "الحیاة

 والحاالت، الحاجات إلختالف تبعا للتأمين أخرى  متنوعة صور ظهرت كما     
 المیكانیكیة اآلالت تلف من والتأمين الشخصیة الحوادث على التأمين منها

                                                           
 .14، ص 2009الفكر الجامعي، مصر،  دار ،1ط دراسة تطبیقیة، التأمين بدوي، محمود علي -1
 .60، ص مرجع سابق الحكیم، تقي محمد السيد الهادي عبد -2



 

 
14 

 من والتأمين والجوي  البري  النقل حوادث من والتأمين الزراعة آفات من والتأمين
 إستهالك من والتأمين المهنة مزاولة في المسؤولیة عن والتأمين الحروب أخطار
                                                                                                                                                                                  .كثير وغيرها السندات

 التي األخطار من العاملة الطبقة حمایة بهدف االجتماعي التأمين ثم ظهر     
 المصدر یعتبر الذي األجر انقطاع مالیة )خاصة خسارة لها تسبب لها حدثت إن

 الشيخوخة كأخطار ) اليومیة معیشته تدبير في العامل علیه یعتمد الذي الرئیسي
صابات والمرض والوفاة والعجز  والمبادئ العمالیة للحركات ویعزى  العمل وا 

 اإلهتمام بدایة 1878 عام ماركس بزعامة الغربیة ألمانیا التي سادت اإلشتراكیة
 المنظمة القوانين بعض شرعت حيث الحكومیة السلطات قبل من العمال بشؤون 

 التأمين قوانين بسمارك أصدر 1891 عام ففي العمل أثناء وشؤونهم ألحوالهم
 القانون  صدر 1898 وعام والمصانع المناجم عمال على المرض من اإللزامي
 التأمين فروع ظهور توالى ثم الدائم والعجز الشيخوخة بتأمينات الخاص

 إنتقل والذي األخرى  األوربیة الدول في إنتشرت ثم بألمانیا، األخرى  اإلجتماعي
 تقریبا العالم دول معظم یسود النوع هذا أصبح حتى العالم دول باقي إلى منها

ن نامیة أو إشتراكیة أو رأسمالیة  فروع تطبيق تعمیم هو الحديث اإلتجاه كان وا 
 العاملة الطبقة على إقتصارها من بدال الشعب أفراد كافة على اإلجتماعي التأمين

ن فقط  التأمين، من النوع هذا مثل إلى األفراد حاجة على يتوقف ذلك كان وا 
 لمثل المالیة األعباء تحمل على واالقتصادیة المالیة وقدراتها البالد طاقة بجانب

 . (1)التأمين من النوع هذا

  :زائرالج في ثانيا_التطور

                                                           
 ص ،2009اإلسكندریة،  جامعة التجارة، كلیة التجاري، الّتأمين في مقدمة ربه، عبد إبراهیم علي إبراهیم -1

51-52. 
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 المعمول والتنظیمیة التشریعیة بالنصوص االستقالل غداة العمل استمر لقد     
 31 في الصادرة 1962 لسنة 157 للقانون  االستعمار، تطبیقا ظل في بها
 لتأمیمه تمهيدا التأمين قطاع على والرقابة السیطرة أحكام يتم وبينما 12/1962/

 .الوقت مرور مع فعال حدث ما وهو نصوصه وجزأرة

 في تمثل قانوني إلجراء اتخاذ إلى أولى كمرحلة الجزائري، المشرع لجأ فقد     
 في للتأمين القانوني لإلطار كمراجعة 1963 /08/06في  الصادر القانون 
 في المؤرخ القانون  بموجب للتأمين جزائریة عامة شركة أول إنشاء تاله الجزائر،

 التأمين، باإلضافة وا عادة للتأمين الجزائري  بالصندوق  سميت، و 08/06/1963
 من شركاتها بسحب بادرت إذ سریعا، األجنبیة الشركات فعل رد كان قد ذلك إلى

 العمل في واالستمرار رخصها تجديد قررت للتأمين باستثناء أربع شركات الجزائر
 .المفعول الساریة الجديدة لألنظمة امتثالها مع الجزائر في

 نشاط الجزائر دعمت الفراغ وسد التأمين قطاع تنظیم إلعادة وتمهيدا     
 كما المباشر التأمين عملیات ویشمل ( یمتدCAARللتأمين ) الجزائري  الصندوق 

 التأمين، بإعادة المتعلقة الدولیة واالتفاقیات المعاهدات إلى االنضمام على عملت
 الوطنیة السوق  عرفت االقتصادیة الحیاة في التأمين ومكانة لألهمیة ونظرا
 .(1)دروبه حركة القطاع لهذا احتكارها الدولة إقرار بعد للتأمين

رقم  جديدا هو األمر الجزائري تشریعا المشرع أصدر التأمين لقطاع وتدعیما     
الموافق ل  ه1415شعبان عام  23المؤرخ في  المتعلق بالتأمينات، 95-07

                                                           
 .35-34 ص الجزائر، األولى، الطبعة للنشر، كلیك المدنیة، والمسؤولیة التأمين مقدم، سعيد -1
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المؤرخ في  04-06حيث عدل هذا األمر بقانون رقم  م1995يناير سنة  25
 .(1)م 2006فبراير سنة  20ه الموافق ل 1427محرم عام  21

    

 الفرع الثاني

 تعريف التأمين 

 فروع أحد یعد بالتالي التطبیقي، االقتصاد علم فروع أحد التأمين یعتبر      
 المشاكل التي حلول من المزید وتسهيل إلى تقدیم تسعى التي االجتماعیة العلوم

 تهدف أنها نجد التأمين عملیة طبیعة إلى النظر خال ومن األفراد، حیاة تعترض
 یحتمل التي الجهة أو الشخص عن نیابة معينة أخطار بتحمل المؤمن قیام إلى

 هذه العملیة. عن محدد أجر تقاضي لمثل هذه األخطار نظير تعرضها

 :يلي كما سنوضحه ما وهذا مختلفة تعاریف عدة للتأمين     

 :اللغوي  التعريف _أوال

 في معان كثيرة وله "أمن" الماضي الفعل من "أمن" أصله مصدر التأمين     
  .( 2) الخوف ضد وهو واالطمئنان األمان، :منها اللغة

                                                           
م، 1995يناير  25ه الموافق ل 1415 شعبان 23لتأمينات، المؤرخ في المتعلق با 07-95األمر رقم  -1

مارس سنة  8ه الموافق ل 1415شوال  7، الصادرة في 13الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
 .م1995

 العلوم الدكتوراه في شهادة لنيل مقدمة رسالة التنمیة، تمویل في التعاوني التأمين دور عمران كریمة، -2
 .43، ص 2013-2012 محمد خیضر بسكرة، جامعة وتمویل، نقود االقتصادیة،تخصص
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 وزوال الطمأنينة وهو األمن من كلمة مشتق العربیة اللغة في والتأمين     
 ومنها المسلمين، بالد في نزل إذا الحربي التأمين مثل األمان، إعطاء أي الخوف
  .(1) استجيب أي أمين قول وهو الدعاء على التأمين

 أنه بعضها، إال عن الصلة بعيدة هذه المعاني أن وهلة أول القارئ  یظن قد     
 فالشعور واحد، معنى في جمیعها تصيب المعاني تلك أن نجد التأمل من وبشيء

 األمن مصدر من الحمایة وبسط ون كوالس الخوف عدم إلى يؤدي باالطمئنان
 اتفاقي نقدي مبلغ بتوفير طرف التزام فهو وبذلك منه، يخشى ما يؤمن الذي

 األیام ضد األمن تحقق معنى هذا في حيث األجل، حلول أو شرط بتحقيق
 وماله، وكأن نفس اإلنسان في وذلك عنها، التعویضأو  األضرار من والسالمة
هذا كله  ظاهر في أن الشخص رأى إذا ثم مثال هذا كل من أمن قد اإلنسان
 . (2)الخير

 ذلك "األمن إعطاء"هو المعاصر المالي المصطلح في التأمين معاني وأقرب     
 يخافون  ما بعض من األفراد والشركات تأمين أن یحصل غرضه تجاري  نشاط إنه
كلمة  من صحیحا إن كان اشتقاقا جديد معنى فهو مالي عرض المكره مقابل من
 .(3)أمن

 :االصطالحي التعريف_ثانيا

 الخسائر خطر ضد والتسلح للمستقبل االحتیاط في فكرة التأمين تنحصر     
 الممتلكات، على سواء المستقبل في إلنسان تقع التي الوارث تسببها التي المادیة
 یسمى ما نشأ نفسه، وهنا اإلنسان على تقع الممتلكات أو على التأمين نشأ وهنا

                                                           
 .6ص  ،2008 األردن، والتوزیع، النشر دار وأنواعه، مبادئه التأمين فالح، الدين عز -1
  .43 ص سابق، مرجع كریمة،عمران  -2
 .6ص  سابق، مرجع فالح، الدين عز -3
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 الحضارة عليها تقوم التي النظم أهم من نظام بشقیه وأصبح الحیاة، بتأمين
 .(1)الحديثة

 من المنشآت األفراد أو حمایة إلى يهدف نظام أو وسيلة أنه على یعرف كما     
 نقل طریق عن وذلك منها، المؤمن األخطار عن تحقق الناشئة المادیة الخسائر
 عن جزء له بتعویض المؤمن يتعهد الذي المؤمن إلى هذه األخطار مثل عبء
 وفقا محسوبة محددة أقساط مقابل في يتكبدها وذلك التي المالیة الخسارة من

 .(2)معرفة إحصائیة ریاضیة لمبادئ

 إلى أو له المؤمن إلى يؤدي أي المؤمن به يلتزم عقدكما یعرف على أنه      
 العقد في المحدد الخطر حالة وقوع في معين ترتيب وفق المال من مبلغا المستفيد

 .دوریة أقساط أو محددا مبلغا للمؤمن له المؤمن يدفع أن مقابل ذلك أو

 هذه األخطار تحویل طریق عن العرضیة للخسائر تجمیع هو التأمينوهو      
هذه  عن لهم المؤمن تعویض على مين(، والذين يوافقون أشركات الت(المؤمنين إلى

 متعلقة لتقدیم خدمات أو وقوعها، حالة في أخرى  مزایا مالیة لتوفير أو الخسائر،
 .(3)بالخطر

كما هو عقد تجاري بين طرفين یعرفان بالمؤمن والمؤمن له، بقصد مواجهة      
أخطار تحل بالمؤمن له، وفي حالة وقوع الخطر يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين 

 للمؤمن له، وهذا األخير يلتزم بدفع أقساط التأمين للمؤمن.

                                                           
 ،2005 الجامعیة، اإلسكندریة، دار المشروع، وتمویل المال أسواق قریاص، ورسمیة الحنفي الغفار عبد -1

 .95 ص
 .44ص  سابق، مرجع عمران كریمة ، -2
 محمد إبراهیم البلقيني، توفيق محمد ومراجعة، تعریب والتأمين، الخطر إدارة مبادئ ریجدا ، جورج -3

 .51، ص 2006السعودیة، مملكة  الریاض، للنشر، المریخ دار مهدي،
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 :للتأمين الفقه ثالثا_تعريف

 موضوع حول الرأي في اتحاد دون  التأمين تعریف الفقهاء بعض تناول لقد     
 : عرفه فقد

 تعهد على له المؤمن بمقتضاه يتحصل عقد أنه على Planiol : الفقیه بانيول -
اشتراك  أو قسط دفع مقابل معين خطر وقوع حالة في المال من مبلغا له بأن من

 .(1)مسبق

 مع بالتبادل المؤمن بمقتضاه شخص يلتزم عقد بأنه Sumien:سومیان  وعرفه-
 نتيجة المحتملة الخسارة األخير لهذا یقدم بأن المؤمن له، ویسمى أخر شخص
 المؤمن إلى المستأمن يدفعه المال من معين مبلغ مقابل معين خطر حدوث
 األخطار. لتعویض المخصص االشتراك رصيد إلى لیضیفه

 بمقتضاها یحصل عملیة بأنه Hemard:هیمار  الفقیه اإلطار عرفه هذا وفي-
 من معين خطر تحقق حالة في الغير لصالح لصالحه أو تعهد على الطرفين
 وفقا بينهما ویجري المقاصة المخاطر من مجموعة عاتقه على یأخذ الذي المؤمن
 .(2)اإلحصاء لقوانين

 :والفني القانوني التعريف_بعاار 

 :القانوني التعريف -1

                                                           
 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات ديوان ،3 ط الجزائري، التأمين قانون  في محاضرات جديدي معراج، -1

 .9، ص 2008
 ،4200 ،الجزائر الجامعیة، المطبوعات ديوان الجزائري، التأمين قانون  مدخل لدراسة جديدي معراج، -2

 .11-10 ص
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من  2نصت المادة  الصدد هذا وفي للتأمين تعریف إعطاء المشرع حاول لقد     
يناير  25ه الموافق ل  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95األمر رقم 

 ، المتعلق بالتأمينات على ما يلي: 04-06المتمم بقانون المعدل و  1995سنة 

، عقد (1)المدني الجزائري  القانون  من 619 إن التأمين، في مفهوم المادة"     
بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى الغير المستفيد الذي اشترط التأمين  يلتزم

لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي أخر في حالة تحقق  الخطر 
 .(2) "المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى 

ه الموافق ل  1427محرم عام  21المؤرخ في  04-06وأضاف القانون      
شعبان  23المؤرخ في  07-95م، یعدل ویتمم األمر رقم  2006فبراير سنة  20
م، والمتعلق بالتأمينات في نص 1995يناير سنة  25ه الموافق ل  1415عام 

إضافة إلى أحكام الفقرة األولى من هذه المادة، "فقرة جديدة كاألتي:  2المادة 
 . (3) "المركبات البریة ذات محركو المساعدة  یمكن تقدیم األداء عينیا في تأمينات

 يتقي التي الوسائل أو الضمانات تعني: للتأمينات العام القانون كما عرفه      
 التي إداري كالتأمينات سعي نتيجة التأمينات سواء كانت معينا خطرا الشخص بها
 قانوني، كالتأميناتتنظیم  نتيجة التجاریة، أو شركات التأمين مع عليها التعاقد يتم

                                                           
 58-75، المعدل والمتمم لألمر رقم 2005نوفمبر  20المؤرخ في  10-05القانون من  619المادة  -1

  .1029، ص 2005يونيو  02، المؤرخة في 44المتضمن القانون المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة العدد 
 .4ص  ،المعدل والمتمملتأمينات، ، المتعلق با07-95من األمر رقم  2المادة  -2
فبراير سنة  20الموافق ل  1427محرم عام  21تأمينات، المؤرخ في ، المتعلق بال04-06قانون رقم  -3

 12، الصادرة في 15العدد ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 07-95، یعدل ویتمم األمر رقم 2006
 .3م، ص  2006مارس  12ه  الموافق ل  1427 صفر
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 تهدد التي االجتماعیة األخطار من األفراد حمایة إلى تهدف التي االجتماعیة
 .( 1) وغيرها والبطالة والشيخوخة والعجز االقتصادي،كالمرض أمنهم

 أي "االلتزام تنفيذ ضمانات"تعني  : للتأمينات الخاص القانون  هعرفو      
 حقه استیفاء له وتتیح بالدين، الوفاء عدمخطر  من الدائن تؤمن التي الضمانات

على  األساس في تقوم والمدين الدائن بين قةالفالع،المضروب أجله حل ما إذا
 .(2)مدينه في الدائن یضعها التي الثقة

 ،)له المؤمن(يدعى المكتتب طرف یقوم خاله من الذي العقد التأمين ویعرف     
 تحقق حالة في) تعویض (خدمة یقدم الذي بالمؤمن یعرف آخر طرف إلى بتعمد
 .بالقسط یعرف سعر تسديد مقابل ذلك خطر

 :التعريف الفني -2

 لوقوع نتيجة به تحل التي خسارة عن الفرد لتعویض وسيلة هو التأمين     
 .الخطر

 بل فحسب، له والمؤمن المؤمن بين قانونیة عالقة للتأمين لیس أیضا أنه یعرفو 
 من لهم المؤمن بين التعاون  تنظیم وهي فنیة أسس على تقوم عملیة أیضا هو

األعداد  اإلحتماالت وقانون  حساب على ذلك في یعتمد الذي المؤمن طرف
 تتولد التي العالقات إلى األخطار، باإلضافة بين المقاصة إجراء وعلى الكبيرة

                                                           
 .21 ص ،2007 بيروت، الحقوقیة، الحلي  منشورات العينیة، التأمينات حمدان، اللطيف عبد حسين -1
 جامعة دولیة وأوراق ندوة بحوث بالجزائر، التقليدي للتأمين والتطبیقیة النظریة األسس خطيب، خالد-2

 .5 ،ص2011 سطيف،
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 التنظیم هذا في يلجأ بينهما، وقد المبرم العقد طریق عن له والمؤمن المؤمن بين
  .(1)المتحرك التأمين إعادة وهي أخرى  فنیات إلى

 بأنه للتأمين شامل مفهوم استخالص یمكن السابقة التعاریف ومن خالل     
 أو لصالحه تعهد على قسط دفع نظير له المؤمن بمقتضاها يتحصل عملیة
 تحقق عند معينا أداء األخير هذا يدفع حيث المؤمن طرف من الغير لصالح
 المتشابهة، األخطار من عدد أكبر تجمیع طریق عن وذلك بالعقد، المبين الخطر
جراء  في اآلمان بعث على یعمل والتأمين اإلحصاء، لقوانين وفقا بينها المقاصة وا 
 المؤمن یحث حيث وتجنبها، األخطار من الوقایة وكیفیة النفوس

  .له المؤمن طرف من الالزمة اإلحتیاطات وأخذ األضرار من التخفيف على

 

 المطلب الثاني

 التأمين وأركان عقدمبادئ  

 بمقتضاها والتي له والمؤمن المؤمن بين الشراكة یقوم عقد التأمين على     
 وبذلك الخطر بتحقق یكون  التعویض دفع أن حدوثها، كما عند الخسارة يتقاسمان

لمجموعة من وهذا راجع  ،والرهان المقامرة عقود نطاق من التأمين عقد يخرج
 مختلفا عن غيره من العقود األخرى  هتجعل والتيالمبادئ القانونیة الخاصة به 

وهو كسائر العقود  يتكون من ثالثة أركان وهذا ما سنتطرق له في الفرع األول، 
 سنذكرها في الفرع الثاني.

 
                                                           

 .32 صمرجع سابق،  عقل، جمعة سعيد عریقات، محمد حربي -1
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 الفرع األول

 لتأمينة لعقد ااألساسي المبادئ 

 المؤمن تعين وسائل وضع على تعمل أساسیة مبادئ على التأمين يرتكز     
 له المؤمن على يجب التي والوضوح األمانة خالل من وذلك الخطر تقدير على
 ومن ،ذلك على المؤمن تساعد أسئلة على اإلجابة خالل من بهما يتصف أن

 :يلي مامين أالت مبادئ

 :التأمينية المصلحة أوال_مبدأ

 یحصل أن شخص ألي يجوز ال أنه في التأمينیة المصلحة مبدأ یقضي     
 مصلحة التأمين موضوع الشيء أو إذا كان له في الشخص إال تأمين عقد على

 مشروعة ومادیة مصلحة التأمين موضوع أن یكون له في ، بمعنى(1)تأمينیة
 أساس علیه والمتعارف مادیة، منفعة الشيء بحيث یكون لقاء هذا الشخص أو

 تعریف يتم مالیا، لذا لم یكن قابل القیاس ما قابل للتأمين لیس كل خطر أنه
 مالیة عالقة الناشئ عن التأمين في القانوني الحق أنها في التأمينیة المصلحة

                                                           
 .25مرجع سابق، ص  حمدان، اللطيف عبد حسين -1
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 وعقود التأمين موضوع شخص أو والشيء له المؤمن بين قانونیا وجودها يتحقق
  .(1)التأمين

 :النية حسن مبدأ _ثانيا

 اتجاه بعضهما التعاقد طرفي لدى النیة حسن بتوخي المبدأ هذا ویقضي     
للثاني  يدلي أي األول من المؤمن له اتجاه المؤمن تقتضي نیة فحسن البعض،

المطلوب، كما يجب أن تكون هذه  بالتأمين المتعلقة والحقائق البیانات بكافة
البیانات صحیحة ومطابقة للواقع، سواء تعلق األمر بموضوع التأمين ودرجة 

 التعرض للخطر عند التعاقد وأثناء سریان العقد.

 على له المؤمن إجابة على بناء انه في للمؤمن المبدأ هذا أهمیة وترجع     
 أو التأمين قبول المؤمن یقرر لذلك إخطارات الحقة وأیة التأمين طلب بیانات
 تيال الشروط وباقي المستحق التأمين قسط قیمة يتحدد أیضا عليها وبناء رفضه،

 . (2)أساسها على التأمين على يتم

  :التعويض ثالثا_مبدأ

 مبدأ التأمين، یقر في القانونیة المبادئ أهم من واحد هو التعویض مبدأ     
للخسارة،  الفعلي المبلغ يتعدى ال دفع مبلغ على يوافق المؤمن أن التعویض

 تأمينعقود  مختلف ال يجب أن یحقق المؤمن له ربحا من الخسارة، معظم
ذاتلكات والمسؤولیة هي عقود تعویض،المم  أن يجبف المغطاة، الخسارة حدثت وا 
 أن التعویض عقد یعني ال ذلك مع للخسارة، الفعلي المبلغ أكثر من المؤمن يدفع
 المبلغ وحدود التحمالت فبسببداد كل الخسائر المغطاة بالكامل،س دائما يتم

                                                           
 .72ص  مرجع سابق، عقل، جمعة سعيد عریقات، محمد حربي -1
 .98-97، ص 2006إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه، مبادئ التأمين، الدار الجامعیة، مصر،  -2
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 الخسارة من أقل المسدد المبلغ یكون  قد األخرى، التعاقدیة والشروط المسدد،
 .الفعلیة

 على یحصل أن له للمؤمن يجوز ال انه أساس على المبدأ هذا یقوم كما     
نما الفعلیة التي حدثت الخسارة قیمة عن يزید تعویض  له المؤمن وضع يجب وا 

 :(1)إلى المبدأ هذا يهدف الخطر، تحقق قبل علیه الذي كان الوضع نفس إلى

                       .التأمين حساب اإلثراء على من الكسب أو له المؤمن منع-1

 والحصول الخطر تحقق له المؤمن یعتمد ال حتى األخالقي الخطر من الحد-2
 الفعلیة. الخسارة على أساس أن التعویض یساوي  ویتم التعویض التعویض على

 :الحلول بعا_مبدأار 

 في له المؤمن محل الحلول في الحق المؤمن بإعطاء المبدأ هذا یقضي     
 لیحل المبدأ هذا یمتد له،كما للمؤمن بتعویض كما بدفعه ثالث طرف مطالبة
 صلة ولهم أطراف أو طرف من بالحقوق  والمطالبة الدعاوى  رفع محله في المؤمن
 مقتضى حسب ذلك قبل أو تسویة المطالبات إتمام بعد وذلك بالحادث بالتسبب
 المتسبب القانونیة من مطالبتها خال من شركة التأمين حصلت حال وفي الحال،
 للمؤمن یعود الفرق  فإن له للمؤمن المدفوع التعویض یفوق  مبلغ على بالضرر

 .(2)له

 :خامسا_مبدأ المشاركة

                                                           
 .40عبد العزیز فهمي هیكل، مبادئ في التأمين، بدون طبعة، ص -1
 .80ص  مرجع سابق، عقل، جمعة سعيد عریقات، محمد حربي -2
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يتضمن هذا المبدأ انه  مبدأ المشاركة یعد نتيجة حتمیة لمبدأ التعویض، إذ     
 نفس لدى أكثر من مؤمن واحد في التأمين موضوع على ما شخص إذا أمن
الخسارة یكون المبلغ الذي یحصل علیه المتعاقد من كل  وقوع عند فإنه الوقت

مؤمن معادال لمبلغ التعویض المستحق له حسب جمیع التأمينات لدى جمیع 
المؤمنين ولذا یكون مجموع ما حصل علیه من جمیع المؤمنين ال يزید عن مقدار 

 حدثت فعال.الخسارة التي 

 بالمشاركة بالتعویض المؤمنين باقي بمطالبة المؤمن حق ویعتبر هذا المبدأ     
 .(1)للخسارة تعرض الذي علیه المؤمن الشيء من تأمين حصصهم بقدر تناسبیا

 

 الفرع الثاني

 أركان عقد التأمين 

 ادإلنعق الالزمة والشروط األركان القانونیة الناحیة من التأمين عقد إلبرام يلزم 
 العقود وصحة
 . السبب المحل، ،الرضا : عامة بصفة

 :الرضا أوال_ركن

 أن بمجرد العقد ينعقد فقد ئري الجزا المدني القانون  من 59 للمادة طبقا     
 التي تلك بها یعتد التي دةار واإل متطابقتين، دتيناإر  عن التعبير طرفاه يتبادل
 تلك تكون  أن بشرط لالنعقاد الالزمة باألهلیة يتمتع العقد في طرف من تصدر
 .الرضا عيوب من خالیة دةااإلر 

                                                           
، ص 2007النظم المحاسبیة في البنوك وشركات التأمين، دار الناهج، األردن، عبد اإلله نعمة جعفر،  -1

318. 
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 اإليجاب بين التوافق يتحقق أن التأمين عقد النعقاد یكفي أنه واألصل     
 حلابمر  یمر ضيافالتر  له والمؤمن المؤمن العقد فاأطر  عنهما عبر الذي والقبول
 .فهاأطر  توضیح بعد إليها نتطرق  سوف عديدة

 اإلرادتين:توافق -1

 عقد امر بإجل أ نمه لن المؤمو  نالمؤم دةاإر  يأ رادتيناإل قيتال بالرضا نعني     
 .(1)هل نالمؤمو  نالمؤم ماتاالتز  بمقتضاه یتحددو  المخاطر ىلع نالتأمي
 مؤسسة أو شركة بين عادة التأمين عقود في الرضا يتم العملي الواقع في     

 یكون  أن أو ماله أو لنفسه یأمن سواء ثانیة، جهة من والمؤمن جهة من للتأمين
 أن له للمؤمن ویجوز بالمستفيد الحالة هذهف ویسمى أخر، شخص لصالح التأمين
 أن ينبغي الحالة هذه وفي الشركة، مع التأمين عقد مابإبر  للقیام أخر شخصا یكفل

 .الوطنیة القوانين ألحكام وفقا الوكالة لنظام العملیة هذه تخضع
 العقود ماإلبر  مؤهلين أشخاصا عنها تنيب أن التأمين لشركة كذلك ویجوز     
 العام االختصاص ذوي  بالوكالء یسمى ما یكون  ما وعادة القبيل، هذا من

 حدود وفي مباشرة لهم المؤمن مع التعاقد صالحیة هؤالء فتحول والمندوبين،
 التي الخاصة بالشروط ماااللتز  دون  التأمين عقود في المألوفة العامة الشروط

 . (2)الشركة اختصاص من تبقى
 :الرضا صحة-2

 راف )المؤمن، والمؤمن له(طألل افرو يت نأ صحیحا الرضا ون یك لكي ينبغي     
 . الرضا بو عي جمیع نم خالیة ماهدتاإر  ون كت نأو  ةهج نم التعاقد یةهلأ 
 :يةهلاأل-أ

 ،هل نالمؤم ناحیة نم إال یةلالعم الناحیة نم رثو ي ال یةهلاأل عو ضو م نإ     
 یةو المعن بالشخصیة يتمتع إذ تبادلیة، نتأمي ةهج وأ شركة ون یك قدن المؤم ذلك
 اإلدارة دو عق نم نالتأمي عقد نأ إلى هالفق بهفيذ هل نمؤملل بالنسبة أما ة،لمستق

                                                           
 .12 ص، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني الجزائري  58 10-05القانون من  59المادة  -1
، 2004 األردن، والتوزیع، للنشر الثقافة دار مقارنة، سةادر  التشریع، في البري  التأمين العطير، القادر عبد-2

 .105ص 



 

 
28 

 عقد ميبر  نأ شداالر  بالغلل زو فيج اإلدارة، یةهلأ ه ل فرو تت نأ فیكفي ،هل بالنسبة
 ،هالو أم إدارة في هل ناو مأذ نكاعلیه إذا  رو المحج وأ قاصرلل زو يج كما ،نالتأمي
 لحساب نالتأمي عقد ميبر ن أ عامة كالةالوكيل بو  وأ صيو ال وأ ليلو ل زو يج كما
  .(1)هعن بو ين نم
 :دةااإلر  عيوب-ب

 في رةو المذكو  ردةااإل بو عي في العامة اعدو الق نالتأمي عقد ىلع ي تسر      
 ذهه حققتت ماوقل ،غاللاإلستو  التدلیسو  طلالغو  ها اإلكر  يوه المدني ون القان

 یقع قد نمؤملل بالنسبة نلك ،هل نمؤملل بالنسبة خاصةن و التأمي دو عق في الحاالت
 نالمؤمن ع يخفي عندماوذلك  ،هل نالمؤم اهیقدم التي البیانات نتيجة تدلیس في

 بالخطر، قةلالمتع ریةوهالج ماتلو المعو  البیانات بعض هعن یحجب نأ هشخصيت
 .(2)نالتأمي بعقد خاصة أحكاما ردو أ بل العامة اعدو بالق یكتفي مل ناه فالمشرع

 :الرضا حلامر -3
 يتعلق بعضها العملیة الناحیة من متعددة حلابمر  یمر التأمين عقد مار إب إن     

 بترتيب يتعلق األخر وبعضها التأمين طلب مرحلة في الحال هو بانعقاده،كما
 ما وهذا التأمين وثیقة تعديل تم قد راوأخي النهائیة، التأمين وثیقة توقیع بعد آثاره

 خاص األول هما أمرین في تفيد حلار مال وهذه التأمين، وثیقة بملحق یعرف
 .(3)بإثباته يتعلق والثاني العقد، بانعقاد

 :التأمين طلب-أ
 عليها، يجيب أن له المؤمن على أسئلة صورة في یكون  التأمين طلب إن     
 والشخص به المؤمن والمبلغ منه التأمين داالمر  بالخطر عادة تتعلق أسئلة وهي

 المؤمن، ممثل توقیع له المؤمن توقیع مع المعطیات هذه اقترنت فإذا له المؤمن

                                                           
 .60مرجع سابق، ص  الجزائري، التأمين قانون  في محاضرات معراج،جديدي  -1

ليتم حسين، النظام القانوني لعقد التأمين، مذكرة لنيل شهادة لیسانس أكادیمي في الحقوق، جامعة  -2
 . 28، ص 2014-2013قاصدي ورقلة، 

 ، ص2002 مصر، والنشر، للطباعة الفتح التأمين، عقد أحكام الموجز في عمران، السيد محمد السيد -3
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 صدور بتاریخ ولیس التأمين شركة ممثل توقیع تاریخ من منعقدا یعتبر العقد فإن
 .(1)ينشئه وال يؤكده كمستند العقد انعقاد على الحقا یعتبر الذي التأمين شهادة
 من إيجابا یعتبر فإنه للعقد األساسیة الشروط على التأمين طلب احتوى  فإذا     
 بتنظیم بدورها فقامت التأمين لشركة وأرسله الطلب وقع فإذا التأمين، طالب جانب
 المؤمن إلى هاالرسا  و  التأمين طلب في والتفاصيل الشروط متضمنة التأمين وثیقة
 .التأمين عقد به ينعقد منها قبوال ذلك یعتبر له

 المعلومات لجمیع استبیانا كونه یعدو ال التأمين طلب استبیان كان إذا أما     
 فإنه له، والمؤمن المؤمن بين فیما عليها االتفاق رد ا الم التأمين بعملیات المتعلقة

 بیانات حسب الخطر على التأمين المؤمن یقبل لم ما التأمين، عقد یشكل ال
 القسط للمؤمن یحدد الشكل بهذا الخطر على التأمين بقبوله والمؤمن الطلب،
 للمؤمن ملزما إيجابا یعتبر ال التأمين طلب أن ذلك على ویترتب دفعه، الواجب

 .له
 علیه يترتب مما له، للمؤمن من إيجابا یشكل ال التأمين طلب فإن وعلیه     
 مقترنا كان إذا إال له المؤمن مواجهة في ماالتز  أي دون  التعاقد رفض في حقه

 التأمين اقترب إذا المؤمن مواجهة في مابالتز  المؤمن رغبة عن تفصح بشروط
 الذي التأمين طالب لصالح األمریكي القضاء حكم ذلك وعلى له، المؤمن بتوقیع
 أن ذلك بالحصبة اإلصابة ضد تأمينه في للمؤمن سلهأر و  ووقعه الطلب عبأ

 تغطي يوم أول من الفوریة التغطیة بأن یفيد المؤمن من بشرط مقترنا كان الطلب
 .(2)أوتوماتیكیا كلها العائلة

  :المؤقتة التغطية مذكرة-ب
 طلب تقدیم بمجرد مباشر ضمان على الحصول إلى التأمين طالب سعى لقد     

 المؤمن بأن المؤمن فيها يتعهد مؤقتة تغطیة مذكرة طریق عن ذلك ویتم التأمين
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 .118نفس المرجع، ص  العطير، القادر عبد -2
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 تبعه التأمين عقد ماإبر  يتم وحتى مؤقتة بصفة األقل على مباشرة يتحمل بأن
       .(1)التأمين الطلب عن المقدم الخطر
 وكيل عن تصدر مؤقت التأمين عقد هي المؤقتة التغطیة فمذكرة ومنه     

 بقبول والمسؤولیة الممتلكات تأمين في الشركة من مفوضا یكون  الذي التأمين
 .التأمين طالب من دفعة أي یستسلم لم ولو حتى الطلب مقدم إيجاب
 الفترة إثناء تأمينیة تغطیة إعطاء هو التغطیة مذكرة إصدار من الغرض إن     
 إصدار على الرفض أو الموافقة وحتى سةاالدر  تحت التأمين طلب فيها یكون  التي
 الذي المؤمن عن مفوض) رسمسا( وكيل التغطیة مذكرة بمنح ویقوم لیصةالبو 
 البولیصة إصدار علیه الموافقة تمت فإذا يدرسه الذي المؤمن إلى الطلب یقدم

 یقوم الوكيل فإن وبالطبع التأمين، لطالب بدوره یسلمها الذي للوكيل وأعطاها
 .(2)المؤمن القسط بتحصيل

 مذكرة تصدر بينما المؤمن عن یصدر األساسي التأمين عقد فإن وهكذا     
 العقد وقع فإذا عرضي أو ثانوي  أمر فهي وبالتالي للتأمين الوكيل عن التغطیة

 إما له المؤمن إلى وصولها أي التغطیة مذكرة إصدار تاریخ إلى ينصرف أثره فإن
 وحتى إنشائها تاریخ من ابتداء المفعول ساریة المذكرة تبقى الطلب رفض إذا

 هذه وفي كتابة تصدر وقد شفویا تصدر قد التغطیة فمذكرة ومنه انقضائها، تاریخ
 ولكن خاص شكل فيها یشترط وال التأمين وكيل من موقعة تكون  أن يجب الحالة
 أسلفنا الذي النحو على التأمين لعقد األساسیة العناصر على تحتوي  أن یشترط
 .(3)سابقا
 :التأمين وثيقة-ج
 والتي المؤمن یحررها التي النهائیة الوثیقة هي التأمين، لعقد المثبت المحرر هي
 وتعتبر تعهد، معناها police وتسمي ذاته العقد هي بل التأمين، عقد وجود تثبت
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 الشركات بين بمقتضاها التعامل جرى  فقد ،(1)العقد بها يبرم التي األشكال أهم من
 هي وما معين، بشكل الوثیقة هذه غا إفر  وجوب مدى ما ومنه والمؤمنين للتأمين
 :يلي ماك تحتویها، أن يجب التي البیانات
 التأمين وثيقة شكل:  
 الوثیقة تلك تكون  أن فیمكن التأمين فیه لتفرغ معينا شكال القانون  يتطلب لم إذا

 إذا العربیة، غير أخرى  بلغة مكتوبة تكون  أن من مانع وال رسمیا أو عرفیا امحرر 
 یعادل النسخ من عددا التأمين وثیقة من یحرر أن ذلك،واألصل الحال اقتضى ما

 صورة صور، ثالث من عادة التأمين وثیقة تحرر ذلك ومع التعاقد، فاأطر  عدد
 اسمیة وثیقة شكل في الوثیقة وتصدر للوسیط، والثالثة للمؤمن وأخرى  له، للمؤمن

 .(2)لحاملها أو إذنیه أو
 التأمين وثيقة بيانات: 
 عامة شروط منها البعض یعد بیانات، عدة على التأمين وثیقة تشتمل     

 وثیقة تكون  أن يجب الخاصة، الشروط ضمن یعد األخر والبعض مطبوعة
الجزائري   المدني القانون  من 622 فالمادة واضحة، بحروف محررة التأمين
 متعلقا وكان التأمين وثیقة في ظاهر بشكل يبرز لم مطبوع شرط كل" :(3)أبطلت
 07 المادة أكدته ما وهذا "،السقوط أو البطالن إلى تؤدي التي األحوال من بحالة
 وبحروف كتابیا التأمين عقد یحرر أن أوجبت التي بالتأمينات المتعلق األمر من

 في یحرر أن المفروض الشكل أورد قد األمر بذات المتعلق فالقانون  واضحة،
 :(4)وهي الوثیقة هذه تحتویها أن أوجب التي البیانات خالل من التأمين عقد
  .وعنوانهما المتعاقدين الطرفين من كل اسم-
 .علیه المؤمن الشخص أو الشيء-
 .المضمونة المخاطر طبیعة-

                                                           
1- www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=120034 23/01/2018، آخر زیارة للموقع ،

 .16:49بتوقيت 
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 .102المعدل والمتمم، المتعلق بالقانون المدني، ص  ،58-75األمر من  622 المادة -3
 .5، ص المتعلق بالتأمينات 04-06المعدل والمتمم بقانون  ،07-95األمر من  07المادة  -4
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 .االكتتاب تاریخ-
 .ومدته العقد سریان تاریخ-
 .الضمان مبلغ-
 .التأميناشتراك  أو القسط-
 .الطرفين توقیع-

 التأمين وثيقة ملحق: 
 محرر في التأمين وثیقة في إضافة أو تعديل أي یفرغ أن على جرى  لقد     
 لحكم الملحق هذا ویخضع الوثیقة، بملحق یسمى ما وهو ف،ااألطر  علیه يوقع

 توافر یشترط كما مه،اإبر  سبق الذي التأمين عقد وجود یشترط العامة، القواعد
 .العقد طرفي اتفاق التعديل يتطلب أن ویجب المتعاقدين، إدارة
 تأمينا یعتبر ال فهو وبالتالي األصلیة، للوثیقة مكمل جزءا یعتبر فالملحق     

 ملحق ءاإجر  وقت من إثره یسري  فالتعديل ومنه االتفاق إثبات على جديدا،فیقتصر
ذا األصلیة، التأمين وثیقة تحریر تاریخ إلى يرتد وال التأمين وثیقة  تعارض حدث وا 
 .(1)بالملحق وارد هو بما كانت األصلیة، والوثیقة الملحق بين
 :المحل_ثانيا
 في وقوعه منن له المؤم يخشى الذي الخطري ف التأمين عقد محل يتمثل     

 عناصر إن" :السنهوري  قاز ر ال عبد األستاذ یقول الصدد هذا وفي المستقبل
 هذه أهم وهو الخطر المؤمن، أما ماالتز  محل هو القسط یعتبر الثالثة التأمين

بدفع  يلتزم له فالمؤمن والمؤمن، له المؤمن من كل ماالتز  محل فهو العناصر
 التأمين مبلغ بدفع يلتزم والمؤمن المخاطر من نفسه على ليؤمن التأمين بأقساط
 هو التأمين ومبلغ القسط ءار و  من هو إذن فالخطر الخطر، من له المؤمن لتأمين
 .(2)"منهما كل به یقاس الذي القیاس

                                                           
 .107-106مرجع سابق، ص  عمران، السيد محمد السيد -1
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 مصلحة هناك أن أساس على التأمين عقد في المحل عناصر تحددت فقد      
 لذا التأمين عقد مار إب إلى تدفعه معين خطر تحقق عدم في له للمؤمن مشروعة

 خطر تغطیة وهو تحقیقها داالمر  القانونیة العملیة في يتمثل التأمين عقد محل فإن
 .(1)التأمين مبلغ بدفع المؤمن ألتزم الخطر تحقق فإذا قسط، مقابل معين

 هنا ومن منه، المؤمن الخطر ضمان العادة في التأمين بمحل فیقصد وعلیه     
 عاتق على العقد ينشئها التي ماتاااللتز  عن عبارة هو التأمين عقد محل فإن

 قد ما تجنب في مصلحة من بماله القسط دفع هي له المؤمن ماتافالتز  طرفیه،
 أو العوض ودفع الخطر ضمان هو المؤمن ومحل معين، خطر من له یحدث
 منه التأمين داالمر  الخطر یكون  أن ویشترط الخطر، تحقق إذا التأمين مبلغ

 أو ومعينا الطرفين دةاإر  عن مستقال یكون  وأن مستحيل، غير أو الوقوع محتمل
، وهذا ما العامة اآلداب أو العام للنظام مخالف غير ومشروعا للتعيين، قابال

 الفصل الثاني.سنتطرق له في 
 :السبب_ثالثا
 الطرفين أحد ماالتز  سبب فيها یكون  التي التبادلیة العقود من التأمين عقد إن     
 المؤمن إلى قسطا يؤدي بأن يلتزم له فالمؤمن األخر، الطرف ماالتز  سبب هو

 ،(2)العامة قواعد تنطبق ذلك كل وفي الخطر بتغطیة األخير هذا تحمل مقابل
 هو كما العمة اآلداب أو العام للنظام مخالف غي یكون  أن السبب في ویشترط

 المتعاقد التزم إذا ":(3)ي ر ئاالجز  المدني قانون  من 97 المادة في علیه منصوص
 ."باطال العقد كان لآلداب أو العام للنظام مخالف لسبب أو مشروع غير لسبب
 مشروعیة لعدم باطال كان مشروع غير لغرض التأمين عقد كان إذا وعلیه     

 أو مشروعة غير جنسیة عالقات إقامة بقصد التأمين باطل یكون  لذا السبب،
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 المؤمن من الصادرة العمدیة واألعمال ضد التأمين يجوز ال كما فيها، رااالستمر 
 .الكوارث تحقيق تعمد على تشجیعا ذلك في یكون  ال حتى له

 :الشكليةرابعا_ركن 
 القانونیة، آثاره العقد ينتج لكني شكلیة شروط ئري االجز  المشرع اشترط لقد     
 ومهمة صیغتها تحديد یكون  وقد خاص، سجل في كتسجيلها الكتابة وأهمها
 شكل في تكون  وقد العرفي، بالمحرر یسمى ما وهذا فااألطر  التفاق تحریرها
راف لألط وترك الكتابة اشترط فقد المشرع أما عمومي، موظف قبل من رسمي
 من وغيرها المتعاقدة فااألطر  توقیع الكتابة إلى باإلضافة صیغتها ومجال أمر

 ولیست المثال سبيل على جاءت التي التأمين وثیقة في الذكر السالفة البیانات
  .الحصر سبيل على
 بمجرد تنعقد ةیلالشك دو العق نم لیسو  الرضائیة دو العق نم نالتأمي عقدو      

 نأ بل نعقاد،لإل معينا شكال المشرع بليتط ملو  ،بولالقو  اإليجاب نالطرفيبادل ت
 . فقط ثباتلإل یةلشك طاو شر  اشترط المشرع
ن تتضم نماذج في طبعی نالتأمي عقد أصبح إذ الكتابة فيتتمثل  یةلالشكو      
 نالتأمي غلمبو  الكتابة تاریخ نهمیو عناو  المتعاقدة رافاألط اءمكأس البیانات بعض

 .     (1)رالمخاط طبیعةو  القسطو 
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 المبحث الثاني

 ماهية الخطر 
یقف اإلنسان من األخطار التي يواجهها موقف التحدي للمحافظة على      

وفي حیاته ودخله فیستعين بكافة الوسائل التي تمكنه من تجنب وقوع أي خسائرة، 
بل إنه  واقع األمر ال یمكن اعتبار الخطر مشكلة إال إذا فشل اإلنسان في توقعه،

یصبح في هذه الحالة من أهم المشكالت التي یمكن أن تهدد استقراره النفسي 
)المطلب  رخطاألساسیة للوفي هذا الصدد سنتطرق إلى المفاهیم  والمالي،

 )المطلب الثاني(.  المخاطراألول(، وأنواع 

 

 المطلب األول

 للخطرالمفاهيم األساسية  

 وأصحاب اإلحصائيون و   االقتصاديون  عیستط لم الحاضر وقتنا حتى     
 كل في استخدامه یمكند للخطر واح تعریف على االتفاق القرار نظریات

 عدیم یكون  قد اإلحصائي أو االقتصادي يناسب الذي الخطر فتعریف,ت،مجاالال
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 مصطلح یستخدمون م جمیعه أن ورغم التأمين لمنظر بالنسبة تحليل كأداة القیمة
 و اللبس هذا ولتفادي منهم لكل بالنسبة تماما مختلفا شيئا یعني قد إنه إال الخطر

 استخدامه نتحاشى وسوف الخطر لمصطلح دقيق مفهوم تحديد في الغموض
 وفقا یعني مجرد منظور من ذلك من بدال نستخدمه وسوف سابقا المذكورة بالطرق 

 .(1) " لخسارة تعرض فیه يوجد وضع أو موقف "له
 

 الفرع األول

 مفهوم الخطر عامة 

ال يوجد للخطر معنى أو تعریف واحد، مما يوحي أن هنالك ظالل للمعنى تزید 
من صعوبة إدراك مفهوم الخطر، فسنحاول حصر مختلف هذه التعریفات كما 

 يلي:

  :واصطالحا تعريف الخطر لغةوال_أ

 لغة:    -1

قبل التعرض لمختلف التعاریف لمصطلح الخطر، تجدر بنا اإلشارة بأن      
الخطر يدعى أحیانا المخاطر، رغم االختالف الموجود بينها في اللغة الفرنسیة 

Danger, Risque كلمة الخطر لغة مستوحاة من المصطلح الالتيني 

                                                           
 الدار شمس، عين، التجارة كلیة ،(بنوك، شركاتت، إدارا، أفراد) المخاطر إدارة ،حماد العال عبد طارق  -1

 .15، ص 2007، الجامعیة،اإلسكندریة
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Rescass  أيRisque ما  والذي يدل على االرتفاع في التوازن، وحدوث تغيير
 .(1)مقارنة مع ما كان منتظرا، واالنحراف المتوقع

 اصطالحا: -2

هو ذلك االلتزام الذي یحمل في جوانبه الریبة، وعدم التأكد المرفقين باحتمال     
 .(2)وقوع النفع أو الضرر، حيث یكون هذا األخير إما تدهور أو خسارة

 :القانوني المنظور من الخطر_تعريف نياثا
 إرادة خارج محدد غير اجل حلول أو مستقبال حادث وقوع احتمالیة "هو     

 .(3) "منه ضرر یحدث أو بسببه الشيء يهلك قد المتعاقدين
 : التأمين نظر وجهة من الخطر_ثالثا

 تم اللذين الطرفين من أي إرادة على يتوقف ال محتمل مستقبل حادث" هو      
  .(4) "العقد بينهما
 :للخطر ريف الفقهتعرابعا_

 یمكن ال مستقبل أو لحالة موافقة عشوائیة على أنه ظاهرة الخطریمكن تعریف -
، بالتنبؤ یسمح الذي قينیولل للشكوك المعاكسة باالحتماالت إال، مرتقبا یكون  أن

 .(5)باحتمال مقيد توقع الخطر أن یعني

                                                           
صوار يوسف، مذكرة تخرج إلتمام متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة، تخصص تسيير،  -1

محاولة تقدير خطر عدم تسديد القرض التنقیطي والتقنیة العصبیة االصطناعیة بالبنوك الجزائریة، دراسة 
 .23، ص 2008تلمسان،  بلقايد، أبو بكر ،BADRحالة بنك 

2- Alain Gauvin, la nouvelle gestion du risque financier, édition intégrale, paris, 
février 2000,p 10-11.  

 .363، ص "اللغة رباعي القانوني الفتاح، المعجم عبد مراد -3
 المطبوعات ، الطبعة الثانیة، ديواناألول،الجزء "الجزائري  القانون  في التامين "النجا،  أبو إبراهیم -4

 .57-56، ص 1992 الجامعیة، الجزائر،
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادیة، عبدلي لطیفة،  -5

 .4،صتلمسان
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 التأكد عدم حالة أن إذ ،"قیاسها یمكن التي التأكد عدم حالة" أنه على یعرف كما-
 ألن ذلك یمكن الحاالت جمیع في لیس ولكن قیاسها ضرورة تشترط هذه

 معنویة أمور األحیان من كثير في تحكمها التأكد عدم لحالة المحددة المتغيرات
 ذلك أن لو، الكمیة باألساليب قیاسها یصعب بحتة شخصیة تصرفات على مبنیة

 .(1)قیاسها یمكن رقمیة صورة إلى ترجمتها یمنع ال
 لم أنه مع "معينة خسارة وقوع من التأكد عدم" أنه على الخطر البعض عرفو -

 في التعریف هذا على وبناءا، التأكد عدم لحالة المضافة الخسارة هذه نوعیة یحدد
 وهو الخطر وجود ذلك مع انعدم عدمها من الخسارة لوقوع التأكيد ظروف ظل
 .(2)احتمالیة أجواء في الخطر وقوع یضع بذلك
 محدودة فترة خالل تحدث أن یمكن التي النتائج في االنحراف"هو الخطروعرف -
 أو فیه مرغوب الغير باالنحراف النتائج في باالنحراف ویقصد ،(3)"معين وقت في

 االنحراف بينما تحقیقها، في یأمل التي أو المتوقعة النتائج عن العكسي االنحراف
 .)4(خطرا یمثل ال فیه المرغوب

یعرف على أنه توقع اختالفات في العائد، بين ومن الناحیة االقتصادیة -
، یعرف كذلك على أنه: "احتمالیة أن تكون (5)المخطط والمطلوب والمتوقع حدوثه
لتنبؤات خاطئة، ااحتمالیة عالیة في أن تكون  كالتوقعات خاطئة، فإذا كانت هنا

االحتمالیة منخفضة فإن  أما إذاستكون درجة المخاطر عالیة أیضا، فعند ذلك
 .(6)درجة المخاطر ستكون منخفضة

                                                           
 .13-12، ص 1990الجامعیة، طبعة  المطبوعات التامين، ديوان مبادئ في الهاشمي، مقدمة محمد -1

2 - Jean –Paul louisot, gestion des risques, édition Afnor, paris, 2005, p 25. 
 .16ص  سابق، حماد، مرجع العال عبد طارق  -3
 والتوزیع، للنشر العلمیة الیازوري  دار مين،أوالت الخطر إدارة، السیفو إسماعيل بكر، وليد أبو أحمد عيد -4

 .26ص  ،م2009عمان، األردن
 .109، ص 1985سيد الهواري، اإلدارة المالیة لالستثمار والتمویل طویل األجل، عمان،  -5
سمير عبد الحميد رضوان، المشتقات المالیة ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالیة في صناعة  -6

 .314، ص 2005الشریعة اإلسالمیة، الطبعة األولى، أدواتها، دراسة مقارنة بين النظم الوضعیة وأحكام 
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وعلى العموم فإن الخطر یمثل موضوع عمل مؤسسات التأمين، وهو      
موضوع حديث بالنسبة للمؤسسات القتصادیة األخرى، كما تختلف وضعیة 

  .المخاطر عن وصیغة عدم التأكد

 الفرع الثاني

 مسببات الخطر 

مسبب أو العامل المساعد على حدوث الخطر یعتبر الظاهرة المسببة      
للخسارة، وهي مجموعة الظواهر الطبیعیة أو العامة التي تؤدي على تحقق 
 الخطر أو الخسارة المترتبة على تحقيق واحد منهما أو كالهما، وهي تنقسم إلى: 

  :)ماديةال(موضوعية الخطر المسببات أوال_

بمسببات خطر موضوعیة مادیة، ما ينتج عن وجودها زیادة وجود یقصد      
الخطر أو االرتفاع في درجته، فبالنسبة لوجود ظاهرة انتشار المجاعات واألوبئة 
والحروب إلى جانب ظاهرة الوفاة، يزید من درجة الخطورة بالنسبة لحیاة األفراد 

يزید من درجة ووجود ظاهرة البراكين والصواعق إلى جانب ظاهرة الحریق 
الخطورة بالنسبة للحریق المعرض له األصول والممتلكات وبناء المساكن 

يزید من درجة تواجد فيها مواد قابلة لالشتعال،الخشبیة، أو بناؤها بجوار أماكن ت
 .(1)خطورة الحریق ومدى الخسارة التي تنجم من جراء الحریق

 شخصية: الخطر المسببات ثانيا_

ل الناجمة عن التدخل البشري في مجریات الظواهر الطبیعیة، تلك العوامهي      
سواء كان التأثير فيها بقصد أو ال، فمن المالحظ أن ما یحیط باإلنسان من 

                                                           
 .16-15، ص 1980سالمة عبد هللا، الخطر والتأمين، األصول العلمیة والعملیة، الطبعة السادسة،  -1
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ظواهر طبیعیة وظواهر عامة تسير وفق نظام ثابت، ما دام اإلنسان لم يتدخل في 
الظواهر  تغيير مجراها، وعادة ما یكون اإلنسان هو السبب الرئیسي في تحقق

، ولذلك یمكن تقسیم هته المسببات إلى نوعين مختلفين نذكرهما (1)الطبیعیة
 كالتالي:

 مسببات خطر إضافية شخصية غير إرادية:-1

عادة ما تكون في صورة عوامل مساعدة تؤدي إلى تكرار تحقق الظواهر     
األشخاص الطبیعیة مما يزید من درجة الخطورة، فظاهرة الالمباالة لدى بعض 

یعتادون التدخين في أي مكان وأي زمان، وهذا ما یكون ناتجه مساعدة لظاهرة 
 .(2)الحریق وتزید من درجة خطورتها

وظاهرة ضعف نظر بعض السائقين، تساعد على ظاهرة حوادث المرور، وتزید 
من درجة خطورتها، كلتا هاتين الظاهرتين تتسببان في ظاهرة الوفاة وتزید من 

 تها أیضا.درجة خطور 

سببا في  األشخاص من بعض الصادرة اإلرادیةالمسببات الشخصیة تعتبر      
ذلك أن القانون ال یعاقب وتترتب عنها خسائر وأحداث رغم  درجة الخطورة، زیادة

ألنه ببساطة لم یكن سببا في اختراق القانون، ولكنه كان سببا في الشخص، 
هذه المسببات لما لها من درجة ظاهرة الفساد، ولذلك یستوجب ضرورة مثل 

 .(3)خطورة بالغة

 مسببات خطر إضافة شخصية إرادية:-2
                                                           

 .82ص  سابق، مرجع، السیفو إسماعيل بكر، وليد أبو أحمد عيد -1
، دار جامعة الملك العلمیة والعملیة للخطر والتأمين األصولشریف محمد العمري، محمد محمد عطا،  -2

 .16، ص 2012، الریاض، 1سعود،السعودیة،ط

 .71، ص مرجع سابقسالمة عبد هللا،   -3
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إلى زیادة وافتعال وتكرار تحقق ظاهرة في صورة خلق عوامل تؤدي  تكون     
تحار تزید فظاهرة االن ّرائها الزیادة في درجة خطورتها،والتي تنجم عن ج طبیعیة،

النيران تزید من ظاهرة الحریق، وبهذا  إشعالوظاهرة من درجة ظاهرة الوفاة،
خطورة، على الدرجة  زیادة الذي يؤدي إلىالسبب الجانب یكون تدخل األشخاص 

مخالفا للقانون، ویعاقب مرتكبه بتحمل الخسارة المترتبة على یكون  الصورةهذه 
تحقيق الظاهرة الطبیعیة، ویترتب على ذلك الشخص الذي يرید أن يتخذ قرارا 

 يلتزم علیه دراسة مسببات الخطر اإلضافة الشخصیة إلرادة وال الخسائر معينا، ال
المترتبة عليها، حيث أن عبئ تحقق الخطر سوف يتحمله الشخص المتسبب فیه 

 .(1)ولیس الشخص الذي يتخذ القرار

 

  الثانيالمطلب 

 وتقنيات التعامل معه طرخلا تقسيمات

 يتعرض التي المخاطر وكثرة لتعدد ونظًرا بالمخاطر، مليئة اإلنسان حیاة إن     
 إلى تستند تكن لم ما لها محددة تقسیمات وضع الصعب من فإنه اإلنسان، لها

 للفرد بالنسبة المتوقعة الخسائر حجم تقدير أسلوب يختلف كما معين علمي أساس
 سنتناول ذلك وعلى منهما، لكل بالنسبة الخطر مفهوم الختالف وذلك والمنشأة

) وتقنیات التعامل معه )الفرع األول(الخطر تقسیمات: المطلب هذا خالل من
 الفرع الثاني(.

 

 األول الفرع

                                                           
 .29 ص سابق، السیفو، مرجع إسماعيل بكر، وليد أبو أحمد عيد -1
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 طرخلا تقسيمات

هناك عدة تقسیمات للخطر وسوف نحاول التطرق إليها بالترتيب على ضوء      
 ما تقد تحليله لمفهوم الخطر، ولعل من أبرز التقسیمات للخطر هي:

 أوال_األخطار المعنوية:

وهي التي تعكس النواحي االجتماعیة المعنویة لألشخاص وال تأثر بالتالي      
 .(1)على المراكز االقتصادیة والمالیة لهم

وهي أخطار ال تسبب ربحا أو خسارة بصورة مباشرة ولكن تسبب خسارة      
معنویة فقط،وعادة هذه األخطار ال تخضع لمبدأ القیاس والتقسیم، وبالتالي فإن 

التأمين ال تقوم بالتأمين ضدها كاألخطار النفسیة والناتجة عن الصدمة  شركات
أو األلم أو االنفعال أو الخوف،لذلك فهي لیست موضوع دراستنا وقد يهتم 

 بدراستها علم النفس أو االجتماع.

واالستثناء الوحيد هو خطر الوفاة، بشرط أن یكون للمستفيد مصلحة تأمينیة      
 .(2)لیه على قيد الحیاةفي بقاء المؤمن ع

 ثانيا_األخطار االقتصادية:

األخطار التي تؤثر على النواحي االقتصادیة والمالیة لألشخاص، وهي      
 وبالتالي تؤثر تأثيرا مباشرا على المراكز االقتصادیة له.

                                                           
 .36-35ص  مرجع سابق،سامي عفیفي حاتم، ا -1
، ص 2007، عمان، 1موسى، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد، ط أسامة عزمي سالم، شقيري نوري  -2
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یقع وهي تلك األخطار التي ينتج عن تحقق مسبباتها خسارة مالیة واقتصادیة، 
الشخص الذي یقوم بإتخاذ القرار وتظهر األخطار االقتصادیة  عبؤها عادة على

واضحة بالنسبة لخطر الوفاة المرتبط یفقدان الدخل وبالنسبة لخطر الحرق 
المرتبط بفقدان األصل، وبالنسبة لخطر الغرق المرتبط بفقدان سفينة أو شحنة أو 

يترتب على  أجر الشحن وبالنسبة لخطر الكساد المرتبط بإنخفاض المبیعات وما
ذلك من تحقق خسارة في التجارة، وما إلى ذلك من أخطار متعلقة بفقد نواحي 
مالیة أو اقتصادیة، وهذه األخطار االقتصادیة هي التي تهم دائمًا المشتغلين 

 .(1) بالنواحي المالیة والتجاریة

ولیس معنى هذه التفرقة بين األخطار االقتصادیة وغير االقتصادیة أن      
وعين متباعدان أو متنافران، بل بالعكس فإنه في معظم األحیان یقعان الن

مختلطين ببعضهما البعض لدرجة یصعب معها فصلها وتحديد عبء كل منهما 
على حدة فخطر وفاة اإلبن بالنسبة للوالدين خلیط من خطر معنوي وآخر 

تربیة اقتصادي إذ أن عاطفة الوالدين من ناحیة وما أنفقاه من جهد ومال في 
من ناحیة أخرى  لاإلبن وما يتوقعا به نتيجة ذلك من نفع مادي في المستقب

یكونان لدى الوالدين خطرًا خلیطًا نتيجة الخسارات المعنویة والمادیة معًا مما 
 . (2)يترتب علیه عدم إمكان وصف هذا الخطر بصفة دون أخرى 

المؤكد أن  وعادة ما یكون ألحد الخطرین تأثير على الخطر اآلخر، فمن
خوف األسرة على وفاة العائل، هو خطر اقتصادي، يزید بزیادة درجة قرابة العائل 
بالنسبة ألفراد األسرة فإذا كان العائل هو مصدر عمل محل تجاري أو شركة أو 
حكومة تصرف معاشًا ألفراد األسرة مثاًل، فإن الخطر االقتصادي أن يزید حجمه 

                                                           
 .26أسامة عزمي سالم، شقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص  -1
 .18، ص مرجع سابقسالمة عبد هللا،  -2
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حالة وفاة العائل أو زواله، أما إذا كان العائل عن قیمة الدخل الذي ينقطع في 
رب األسرة فإن الخطر االقتصادي يزید حجمه وقیمته في نظر أفراد األسرة نتيجة 
تأثير الخطر المعنوي على نفوس كل منهم فالخوف على وفاة األب یعتبر خطرًا 

من وفاة معنویًا يؤثر بالزیادة على الخطر االقتصادي الذي یعانیه أفراد األسرة 
عائلهم، كذلك الحال بالنسبة لتأثير الخطر االقتصادي على خلق الخطر المعنوي 

 . (1)الذي ربما یكون لیس له وجود أصاًل لدى اإلنسان

نه وبالرغم من هذا التداخل بين األخطار المعنویة واألخطار االقتصادیة إال إ     
يتحتم فصل النتائج بعضها عن البعض حتى یمكن قیاس وقع األخطار 

إلى  االقتصادیة قیاسًا موضوعیًا ال يتأثر باأللم النفسي الذي كثيرًا ما یسير جنباً 
 قتصادیة إلى قسمين هما:وتنقسم األخطار اال جنب مع الخسارات االقتصادیة.

 أخطار المضاربة:-1

تعرف أخطار المضاربة على أنها: "الموقف الذي یكون فیه الربح أو      
سهم من األسهم العامة، فإنك  100الخسارة ممكنا"،على سبيل المثال إذا اشتریت 

سوف تربح إذا ارتفع سعر األسهم، ولكن سوف تخسر إذا انخفض السعر، ومن 
ألخرى ألخطار المضاربة المراهنة على سباق الخيل، االستثمار في األمثلة ا

 .(2)العقار، ودخولك في مشروع اقتصادي

وتعرف كذلك على أنها: "تلك األخطار التي تنشأ بفعل اإلنسان نفسه ولنفسه      
ویهدف إلى تحقيق منافع مالیة أو اقتصادیة مع األخذ في االعتبار أن نتائج 

                                                           
 .27أسامة عزمي سالم، شقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص  -1
 .29مرجع سابق، ص  ریجدا، جورج  -2



 

 
45 

عروفة لدیه مقدما، وذلك نتيجة لسیادة ظاهرة عدم التأكد في أعماله ال تكون م
 . (1)أسواق المضاربة

وهي األخطار التي یصنعها الشخص لنفسه بنفسه من أجل تحقيق مكاسب      
شخصیة )مالیة أو اقتصادیة(، إال أن نتائجها ال تكون معروفة مقدما، فقد تكون 

اق المالیة، أي المضاربة في األسهم ربحا أو خسارة، مثال ذلك المتاجرة في األسو 
والسندات، فهو معرض للربح إذا ارتفعت أسعار األسهم والسندات، ومعرض 
للخسارة إذا انخفضت أسعارها، أو يلجأ الشخص إلى إحتكار مادة معينة أو شراء 
سلعة معينة وخزنها لفترة بقصد المضاربة بأسعارها، فإذا ارتفع سعرها بعد فترة من 

ون قد حقق هدفه وهو الربح، أما إذا انخفض سعرها فيتكبد الخسارة، خزنها یك
 .  )2(وهذه تسمى بالمضاربة، وهذه األخطار يتسبب بها الشخص بإرادته

نما       واألصل في هذا النوع من األخطار ال تكون متواجدة في حیاة اإلنسان وا 
الذي يخلقها اإلنسان بنفسه بحثا عن تحقيق الربح. ولكنه في نفس الوقت یعاني 
من وجوده في صورة عدم تأكده من الحصيلة النهائیة لعملیة المضاربة، لهذا 

رباح المتوقعة أو أخطار المكاسب یعرف هذا النوع من األخطار أیضا بأخطار األ
 .   (4). وتجدر اإلشارة بأن أخطار المضاربة تسمى باألخطار التجاریة(3)المقدرة

 ) الصافية (: البحتة المخاطر-2
یعرف الخطر البحث على أنه الموقف الذي يتضمن فقط احتماالت للخسارة أو 

سارة أو عدم وقوع عدم وقوع الخسارة فالنواتج الوحيدة الممكنة هي وقوع الخ

                                                           
 .82مرجع سابق، ص ریجدا،  جورج -1
2- http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=9&lcid=41942  أخر ،
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الخسارة، وتتضمن أمثلة األخطار البحتة: الوفاة المبكر، الحوادث المرتبطة 
بالعمل، النفقات الطبیة الكبيرة، وتلف الممتلكات بسبب حریق، صاعقة، 

 .       (1)فیضان...الخ
 كما يتضمن تعریف الخطر البحث ما يلي:

وال یمكن تجنبها أو تفادي إنتاجه من ظواهر طبیعیة لیس إلنسان دخل فيها، 
حدوثها، ومما ال شك فیه أن المحصلة النهائیة لتلك األخطار هي حدوث خسارة 
مالیة مؤكدة لإلنسان، وال يتوقع أحد حدوثها أي ربح، واألصل في األخطار 
االقتصادیة البحتة أنها تكون متواجدة أصال في حیاة اإلنسان وال دخل له في 

ا إال من خالل إتباع إجراءات وسیاسات معينة. ومن حدوثها وال یمكن تفاديه
األمثلة البارزة على تواجد تلك األخطار هي: خطر الوفاة والذي يترتب علیه 

 . (2)فقدان األصل أو نقصان قیمته
 یعني ال المادیة، الخسارة وقوع عدم أن في سابقه عن النوع هذا يختلف      
 یسعى وهو الشخص إرادة عن خارجا یكون  ما غالبا انه مادي،كما ربح تحقق
 في التحكم ومحاولة المستطاع قدر وقوعه أسباب من بالتقليل وذلك منه، لحمایة
 . له المسببة الظواهر
 لها تبدو نشاطات في بدئها منذ المضاربة لخطر معرضة مؤسسة كل إن     

 مبرر هو المضاربة خطر نإف وبالتالي لخسائر تتعرض أن یمكن ولكنه مربحة،
 خطر وهو المؤسسة، وجود
 تحقق إمكانیة بمقابل معقولة تبدو ربح على الحصول حظوظ كانت إذا مقبول
 إال ورائها من ينتظر أن یمكن ال البحتة المخاطرة فان ذلك عكس ،وعلىرالخسائ

 يتحدد هنا ومن ،عشوائیة كتكلفة البحتة المخاطر اعتبار یمكن هنا ومن الخسائر
 الخطر مواجهة في المؤسسة سلوك

 مخاطر أن باعتبار ،البحتة المخاطر أو المضاربة بمخاطر يتعلق كان ما إذا
 هو المضاربة
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 .تخفیضها األقل على أو تفاديها يتعين تكلفة البحتة المخاطر وان للربح مصدر
 البحتة المخاطر ألن هام ةالمضارب ومخاطر البحتة المخاطر بين والتمييز     
 بحمایة مينأالت یعني وال العادة، في ضدها مينأالت باإلمكان یكون  التي هي فقط

 قبولها يتم المضاربة فمخاطر المضاربة، مخاطر من الناشئة الخسائر من األفراد
 المكسب، تحقيق عملیة تتضمن التي األبعاد الثنائیة طبیعتها بسبب طواعیة
 مينأالت یمكن ال التي وتلك ضدها مينأللت قابلة البحتة المخاطر كل ولیست
 .(1)ضدها

  :الشخصية المخاطر-أ
 على القدرة لفقدان نتيجة األصول أو الدخل خسارة أو فقد من هذه وتتكون      
 أو مباشرة، بصفة ذاته أو نفسه اإلنسان تصيب التي األخطار هي، و الدخل كسب
 األشخاص على أثرها یقع مالیة خسارة تحققها عن ينتج التي األخطار تلك هي

 على األخطار هذه تؤثر الخ،...اإلصابة المرض، المبكرة، الوفاة :(2)مثل أنفسهم
 فقدان أو انقطاع في تتمثل خسارة تحققها على ویترتب شخصه في اإلنسان
 هي ولذلك بها والتنبؤ قیاسها یمكن األخطار وهذه .الدخل في نقصان أو الدخل
 .مينأللت قابلة أخطار

  أخطار الممتلكات:-ب
هي تلك األخطار التي إذا تحقق مسبباتها في صورة حادث كان موضوع      

التأثير هو الممتلكات سواء في صورتها الثابتة أو المنقولة، منها الحریق، السرقة، 
والضیاع وغيرها،والتي إذا تحققت في صورة حادث فإنه يترتب عليها خسائر كلیة 

 .(3)أو جزئیة في تلك الممتلكات
 هذه مثل نأل ببساطة الملكیة مخاطر يواجه ملكا یمتلك خصش أيو      

 الملكیة مخاطر في الخسارة من نوعان وهناك.تسرق  أو تتلف أن یمكن المقتنیات
 استخدام وخسارة الملكیة خسارة في تتمثل المباشرة غير والخسارة المباشرة الخسارة
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فمالكي ، إضافیة نفقات تكبد أو الدخل في خسارة حدوث وبالتالي .الملك
أیضا عرضة للخسارة مباشرة نتيجة لتعرض ممتلكاتهم للخطر، فإذا  تالممتلكا

تحطمت سیارة مثال في تصادم فإن الخسارة المباشرة هي عبارة عن مصاریف 
 اإلصالح وما ينتج عنها من عطل.

من هذا یمكن القول أن أخطار الممتلكات تصيب الفرد نفسه بخسارة مادیة      
 نتيجة الهالك لألصل أو نقص القدرة على استخدام األصل بكفاءة عالیة. 

 أخطار المسؤولية المدنية:-ت
وتتمثل أخطار المسؤولیة المدنیة في األخطار التي يتسبب في تحقیقها      

التحقيق إصابة الغير بضرر مادي في شخصه أو  شخصا معينا وینتج عن هذا
في ممتلكاته أو فيهما معا، ویكون الشخص المتسبب مسؤوال عنها أمام القانون 
ویطلق عليها البعض " أخطار الثروات " ذلك ألن الخسارة التي تترتب على 
نما تقع على ثروته بصفة  حدوثها ال تصيب بصفة مباشرة الشخص نفسه وا 

ن هناك بعض األخطار تؤثر على الشخص نفسه وعلى ثروته عامة، علما بأ
نذكر منها األخطار المهنیة لألطباء والصیادلة والمحامين والمهندسين وما تسببه 
هذه األخطار من خسائر تجاه الغير، وهنالك أخطار أخرى تؤثر على ثروة 

ات الشخص، ومن األمثلة عليها مسؤولیة صاحب السیارة أو السفينة عن اإلصاب
 . (1)والخسائر التي الغير في تصادم أو غرق نتيجة لخطئه هو أو خطأ أحد تابعیه

 ثالثا_األخطار العامة واألخطار الخاصة:
 ویمكن أن نعرف األخطار العامة واألخطار الخاصة كما يلي:

 األخطار العامة:-1
یقصد بها تلك األخطار التي تترتب عليها خسائر لیس السبب فيها اإلنسان      

وتصرفاته،هذه األخطار تلحق عادة بجماعات كبيرة من األفراد، ومن الصعب أن 
 .(2)ترجع نشأتها أو أثرها لفرد معين
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أي أنها تلك األخطار التي تؤثر على اقتصاد بلد ما وعلى مجموعة كبيرة      
اص، فمعدالت التضخم ومعدالت البطالة العالمیة تؤثر على اقتصاد من األشخ

المجتمع بأكمله مثل: حریق منزل أو السرقة، مع مالحظة أن هذه األخطار یمكن 
أن تؤثر على المجتمع بصورة غير مباشرة، فاحتراق مصنع سيؤثر على صاحب 

سيؤدي إلى هذا المصنع كما أنه سيؤثر على المجتمع واقتصاد البلد ألن ذلك 
 خروج هذا المصنع من الدورة االقتصادیة للمجتمع. 

 في دور لألشخاص ولیس طبیعیة ظروف بسبب تقع التي المخاطر هي     
 معين شخص تخص ال عنها المرتبة الخسائر أن كما زمنیا محددة غير وقوعها،

 محددة غير وبخسارة عامة بصفة والممتلكات األشخاص تمس لكنها معينة فئة أو
 السیاسیة الظروف ببعض مرتبط هو ما أیضا العامة األخطار بين ومن

 خسائر تخلف التي واالضطرابات مثال كالتضخم للبالد واالجتماعیة واالقتصادیة
 عاتق على المخاطر هذه وقع من التقليل مسؤولیة وتقع. ككل المجتمع تمس
 نظرا المخاطر هذه مثل مع التعامل عن تحجم التامين شركات أن كما .(1)الدولة
 .التعویضات حجم لكبر
 األخطار الخاصة:-2

وهي تلك األخطار التي تؤثر على الفرد ولیس على الفرد ولیس على      
المجتمع بأكمله مثل: حریق منزل أو سرقة، مع مالحظة أن هذه األخطار یمكن 
أن تؤثر على المجتمع بصورة غير مباشرة، فاحتراق مصنع سيؤثر على صاحب 

ذا المصنع كما أنه سيؤثر على المجتمع واقتصاد البلد ألن ذلك سِيؤدي إلى ه
 .(2)خروج هذا المصنع من الدورة االقتصادیة للمجتمع

 بها یشعرو  فردیة أحداث عن ناشئة خسائر تتضمن كونها في السابقة عن تختلف
 ممتلكاتهم وفي ذاتهم في األفراد تصيب وهي ككل، المجموعة ولیس األفراد

                                                           
1- www.alta2meen.com  15:14، بتوقيت 21/03/2018. أخر زیارة للموقع. 
، مطبعة 1، ط واالستثماروریاضیات المال  األخطار إلدارة كمي مدخل هلل، عبد أحمد قمحاوي أباضة -2
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 التعامل التأمين شركات عادة وتقبل .الفردیة المسؤولیة حدود في تقع وخسائرها
 .(1)لمحدوديتها نظرا خسائرها عن والتعویض المخاطر هذه مع

 المجتمع یعالجها نأل تصلح وال الفرد مسؤولیة الخاصة المخاطر وتعتبر     
 .أخرى  تقنیة أو الخسارة منعو  مينأالت باستخدام معها الفرد ویتعامل .ككل

 رابعا_أخطار السكون وأخطار الحركة:
 أخطار السكون:-1

بها تلك األخطار التي تنشأ نتيجة الخوف من التغيير الغير منتظم  یقصد     
المتوقع من قوى الطبیعة: كالزلزال والبراكين والفیضانات، والتي تترتب عن حدوث 
تغيرات في البنیان االجتماعي واالقتصادي، وهذا النوع من األخطار یحقق العديد 

خاص معينين، أو لمجموعة منهم من الخسائر واألضرار المادیة والمعنویة إما ألش
 .(2)أو للمجتمع ككل

وتعرف أیضا بأنها األخطار التي تشمل الخسائر التي تحدث عندما یكون      
اقتصاد دعائمه ثابتة وظواهره مستقرة  ااالقتصاد مستقرا تماما، فإذا ما افترضن

تنتج  ، هذه الخسائر(3)وساكنة فإن ذلك ال یمنع من حدوث خسائر تلحق باألفراد
عن أسباب أخرى ال عالقة لها باالستقرار في االقتصاد من عدمه مثل الحوادث 
الطبیعیة، وحوادث انحرافات األفراد وقد یمتد تأثيرها إلى المجتمع ككل، وهذه 

 األخطار یمكن التنبؤ بها وقیاسها كمیا، ولذا فإنها قابلة للتأمين.
 أخطار الحركة:-2

ن التغيرات التي تصاحب التقلبات أو عدم هي األخطار التي تنتج ع     
االستقرار االقتصادي مثل التغيرات في مستویات األسعار، التغيرات في أنماط 

. وهذه األخطار (4)االستهالك وأذواق المستهلكين، وتحديث طریق ووسائل اإلنتاج
عادة ما يؤثر تحققها على فرد أو مجموعة كبيرة من األفراد سواء بالسلب أو 
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جاب، ولكن ال تصل في مجال تأثيرها إلى حد إلحاق الخسائر على مستوى اإلي
المجتمع ككل ویالحظ أن هذه األخطار یصعب التنبؤ بها أو قیاسها كمیا ألنها 

 .    (1)في مجال أخطار المضاربة
 
 

 الفرع الثاني
 الخطر مع التعامل تقنيات 

 من معها التعامل نحاول الدائم، بالتغيير تتميز التي المخاطر لطبیعة نظرا   
 : التالیة الطرق  خالل

 أوال_تحاشي أو تفادي الخطر:

يتم تحاشي المخاطر عندما يرفض الفرد أو المنظمة قبولها حتى ولو      
ن يدخل حيز الوجود ویتحقق أالتعرض للمخاطرة غير مسموح له ب للحظة، إن

فإذا أردت عدم  ،(2)عدم القیام بالعمل المنشئ للمخاطرة ذلك عن طریق مجرد
بفقد مدخراتك في مشروع فیه مجازفة،علیك أن تختار مشروعا ينطوي  المخاطرة

ذا أردت تحاشي المخاطر المرتبطة بحیازة ملكیةأ على مخاطرة ال  ،(3)قل وا 
ذا كان من المحتمل أن  ،ذلك أو أجرها بدال من تشتري األمالك بل استأجرها وا 

 .فال تصنعه وال تبیعه یكون استخدام منتج ما محفوفا بالمخاطر

ولكنه تقنیة سالبة  المخاطرحد أساليب التعامل مع أویعد تفادي المخاطرة      
ايجابیة ولهذا السبب یكون أحیانا مدخال غير مرضي للتعامل مع  ولیست

                                                           
1-/https://m.bayt.com/ar/specialties/q/289186 آخر زیارة للموقع /الخطر-أقسام-هي-ما ،

 . 18:56، بتوقيت 01/03/2018
 الدار والتطبيق، النظریة بين التأمين مبادئ في مقدمة حمودة، النبى عبد إبراهیم الهانسى، محمود مختار -2

 .  23 ص ، 2000 اإلسكندریة، الجامعیة،
 .51، ص مرجع سابق هلل، عبد أحمد أباضةقمحاوي  -3
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لحرمت المنشاة من ، رة بشكل مكثفاستخدم تفادي المخاط المخاطر كثيرة فلو
ویمكن أن نلجأ  .(1)وربما عجزت عن تحقيق أهدافها فرص كثيرة لتحقيق الربح

 إلى هذه الطریقة في األحوال التالیة:

 .عندما يتعذر إيجاد طریقة عملیة لمواجهة الخطر-1

 إذا كان من الممكن توقع الخطر قبل تحققه.-2

الخطر علي أنها طریقة سلبیة ولیست إيجابیة وینظر البعض إلي طریقة تجنب 
مع األخطار، فهي ال تعدو عن كونها اتخاذ القرار بعدم اتخاذ القرار  للتعامل

 وجود الخطر وذلك لالبتعاد عنه كلیًا. الذي يؤدي إلي

 :تقليل المخاطرثانيا_

  بطریقتين:یمكن تقليل المخاطر      

السالمة وتدابير منع  وما برامج من خالل منع المخاطرة والتحكم فيها، -1
فرصة  الخسارة سوى أمثلة لمحاوالت التعامل مع المخاطرة عن طریق تقليل

حدوثها وبعض التقنیات یكون الهدف منها منع حدوث الخسارة في حين أن 
وتقول وجهة نظر  .(2)اآلخر یكون منه التحكم في شدة الخسارة إذا وقعت البعض

ة األفضل للتعامل مع المخاطرة فإذا أمكن القضاء الوسيل أن منع الخسارة هو
ن منع إالقضاء على المخاطرة ومع ذلك ف تماما على احتمال الخسارة فسيتم

غير كاف للتعامل مع  حدوث الخسارة یمكن أن ينظر له على انه مدخل

                                                           
 .32ص  ،مرج سابق ،(بنوك شركات، إدارات، أفراد،) المخاطر إدارة طارق حماد عبد العال، -1
، أهمیة بناء أنظمة إلدارة المخاطر لمواجهة األزمات في المؤسسات المالیة، عصماني عبد القادر - 2

ات عباس قتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحاال الملتقى العلمي الدولي حول األزمـة الماليـة
 .4 ،ص2009،أكتوبر 21-20 سطيف،
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الخسائر  فمهما حاولت واجتهدت في المحاولة لن تستطیع أبدا أن المخاطرة،
جمیع الخسائر باإلضافة إلى ذلك فانه بعض األحیان قد یكلف  . تمنع(1)نفسها

 الخسائر نفسها. منع الخسائر أكثر من

والمخاطرة یمكن تقليلها بشكل إجمالي من خالل استخدام قانون األعداد  -2
یمكن التوصل لتقديرات  طریق دمج عدد كبير من وحدات التعرض، الكبيرة عن

 وبناء على هذه التقديرات ،(2)المستقبلیة لمجموعة ماللخسائر  دقیقة بشكل معقول
أن تفترض إمكانیة حدوث خسارة نتيجة لمثل  مينأیمكن لمنظمة مثل شركة الت

 الخسارة. هذا التعرض وال تواجه بعد نفس احتمال

 :االحتفاظ والتحويلثالثا_

 االحتفاظ بالمخاطرة:-1

األكثر شيوعا للتعامل مع المخاطرة ربما یكون االحتفاظ بالمخاطرة األسلوب      
وفي معظم  المخاطر،األفراد تواجه عددا غير محدود تقریبا من  فالمنظمات مثل

وعندما ال يتم اتخاذ إجراء ايجابي لتفادي  حیالها، األحوال ال يتم القیام بشيء
االحتفاظ باحتمال الخسارة الذي تنطوي  يتم بذلك المخاطرة أو تقليلها أو تحویلها،

 .(3)علیه تلك المخاطرة

بالمخاطرة قد یكون شعوریا أو ال شعوریا ویتم االحتفاظ الشعوري  حتفاظواال     
عندما يتم إدراك المخاطرة وال يتم تحویلها أو تقليلها، أما  بالمخاطرة أو الواعي

                                                           
1- -reduce-enc/73623-management-project-www.abahe.co.uk/encyclopedia

risk.html 12:38، بتوقيت 02/03/2018، آخر زیارة للموقع. 
 .110مرجع سابق، ص  ،(بنوك شركات، إدارات، أفراد،) المخاطر إدارة، حماد العال عبد طارق  -2
 .55أسامة عزمي سالم، شقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص  -3

http://www.abahe.co.uk/encyclopedia-project-management-enc/73623-reduce-risk.html
http://www.abahe.co.uk/encyclopedia-project-management-enc/73623-reduce-risk.html
http://www.abahe.co.uk/encyclopedia-project-management-enc/73623-reduce-risk.html
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وفي هذه الحاالت  .(1)فيتم استبقاؤها ال شعوریا ،المخاطرة عندما ال يتم إدراك
یحتفظ الشخص المعرض للمخاطرة بالعواقب المالیة للخسارة المحتملة دون إدراك 

 . نه یفعل ذلكأ

ویتميز االحتفاظ  غير طوعي، أیضا االحتفاظ بالمخاطرة قد یكون طوعیا أو     
بادراك وجود المخاطرة ووجود اتفاق أو موافقة ضمنیة على   بالمخاطرة الطوعي

ویتم اتخاذ قرار االحتفاظ بمخاطرة ما طواعیة ألنه ال  الصلة، ئر ذاتتحمل الخسا
أما االحتفاظ غير الطوعي بالمخاطرة فیحدث  توجد بدائل أخرى أكثر جاذبیة

وأیضا عندما ال یكون باإلمكان تحاشي  عندما يتم االحتفاظ ال شعوریا بالمخاطرة
 .(2)المخاطرة أو تحویلها أو التقليل منها

بل انه یكون في  واالحتفاظ بالمخاطرة أسلوب مشروع للتعامل مع المخاطرة،     
ویجب على كل منظمة أن تقرر أي المخاطر  الطریقة األفضل، بعض الحاالت

ينبغي عليها أن تتفادها أو تحولها بناء على هامش  يجب أن تحتفظ بها وأيها
سارة التي قد تكون فالخ الخسارة،تحمل  االحتماالت الخاص بها أو قدرتها على

 ،(3)بالنسبة لمنظمة أخرى  كارثة مالیة بالنسبة لمنظمة ما قد یسهل تحملها
تؤدي إلى  فان المخاطر التي ينبغي االحتفاظ بها هي تلك التي وكقاعدة عامة

 خسائر معينة صغيرة نسبیا.

 :تحويل المخاطرة-2

                                                           
 .117مرجع سابق، ص  ،(بنوك شركات، إدارات، أفراد،) المخاطر إدارة، حماد العال عبد طارق  -1

 .29ص  سابق، مرجع ،حمودة النبى عبد إبراهیم الهانس، مختار -2
3-management.html?m=1-https://www.almohasb1.com/2009/04/risk  ،زیارة  آخر

 .15:45توقيت ب، 11/03/2018للموقع 

https://www.almohasb1.com/2009/04/risk-management.html?m=1
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أكثر من الممكن نقل أو تحویل المخاطرة من شخص إلى شخص آخر      
ومن األمثلة الممتازة الستخدام تقنیة التحویل  ،(1)والمخاطرة البحتة استعدادا لتحمل

ویمكن استخدام أسلوب التحویل في التعامل مع  للتعامل مع المخاطرة المخاطرة،
مين أالمضاربیة عملیة التحوط باإلضافة إلى شراء الت كل من المخاطرة المضاربیة

شخص ال يرغب في تحملها إلى طرف  ة منهو إحدى وسائل نقل المخاطر 
 .(2)ثمن آخر)شركة التامين( يبدي استعداده لنحملها مقابل

بمقتضي هذه الطریقة يتم مواجهة الخطر بنقله إلي طرف آخر نظير دفع      
الخطر لهذا الطرف اآلخر. ویتم النقل بموجب عقد بين الطرفين  أجر أو تكلفة

نقول إلیه الخطر( يترتب علیه أن يتعهد )صاحب الخطر األصلي،والطرف الم
الطرف المنقول إلیه والذي يتعهد  ىالخطر إل صاحب الخطر األصلي بدفع تكلفة

تحقق الحادث أو الحوادث المنصوص  هو اآلخر بتحمل عبء الخسارة عند
 عليها في العقد. 

وتختلف طریقة نقل الخطر عن طریقة االحتفاظ بالخطر من حيث أن الفرد      
حالة نقل الخطر يروا أنه من المفيد عدم تحمل ناتج الخطر من  أو المنشأة في

استعداد لدفع تكلفة نقل هذا العبء مقدما إلي طرف  خسارة، ولهذا یكونوا علي
ووقعت الخسارة أو لم يتحقق ولم تقع  سواء تحقق الحادث في المستقبل آخر،

 . ویترتب علي عملیة نقل الخطر اآلتي:(3)الخسارة

                                                           
 .59أسامة عزمي سالم، شقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص  -1

تخصص  مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في إدارة األعمال، بوزیدي لمجد، -2
 عنوان إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،تسيير 

-2009 بومرداس، جامعة احمد بوقرة، (،DOUDAH والتجارة )دراسة حالة ش.ذ.م.م للخدمات العامة
 .101 ص ،2008

 .24 ص مرجع سابق، دارة المخاطر،إ طارق حماد عبد العال، -3
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يتخلص الفرد أو المنشأة من ظاهرة عدم التأكد أو الشك أو الخوف الذي یغلف -أ
 القرارات

 المراد اتخاذها.

الحد من اتخاذ قرارات سلبیة من جانب األفراد والمنشئات. فمن المعلوم أن -ب
ا يترتب عليها درجات خطورة عالیة يتجنبها األفراد والمنشئات، فإذ القرارات التي
مناسبة لنقل عبء الخطر بتكلفة معقولة، فإنهم یقبلون  مهم طریقةما وجدوا أما

وتختص طریقة نقل العقود عادة  خوف. علي اتخاذ قراراتهم بدون تردد أو
المضاربة في بعض  باألخطار االقتصادیة الطبیعیة في معظم األحوال، وأخطار

 األحیان.

 :اقتسام المخاطرةرابعا_

وهو أیضا صورة من صور  للتحویل،یعد اقتسام المخاطرة حالة خاصة      
يتم تحویل احتمال الخسارة من  وعندما يتم اقتسام المخاطرة ، االحتفاظ بالمخاطرة

حد صور االحتفاظ الذي يتم في ظله أفاالقتسام  الفرد إلى المجموعة،ومع ذلك
خاطر أفراد المجموعة إلى جانب م االحتفاظ بالمخاطرة المحولة إلى المجموعة

 ،(1)والمنظماتاألفراد  اآلخرین ویتم اقتسام المخاطرة بعدد من الطرق بواسطة
المؤسسة  ومن األمثلة البارزة للطرق التي يتم عن طریقها اقتسام المخاطرة: في

حين يتم تجمیع استثمارات عدد كبير من األشخاص ویجوز لعدد من المستثمرین 
بحيث يتحمل كل منهم جزءا فقط من مخاطرة فشل  يجمعوا رأس مالهم، أن

 مين أداة أخرى تهدف للتعامل مع المخاطرة من خاللأالت ویعد المشروع،

                                                           
 .73 ص ،1993 ،بيروت الدار الجامعیة، مقدمة في مبادئ التأمين، ،الهانسيمختار محمود  - 1
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التأمين هي اقتسام المخاطرة بواسطة  وسيلة حيث أن إحدى خصائص االقتسام،
 .(1)أفراد مجموعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خالصة:ال

وفي األخير استنتجنا أن فكرة التأمين قدیمة من حيث التفكير فيها ولكن      
 حديثة من حيث التعامل، الذي أدى إلى زیادة لجوء اإلنسان إلى التأمين، وهذا ما
رأيناه في هذا الفصل، حيث أنه مر بعدة تطورات تاریخیة التي ساعدت على 

 المؤمن إلى يؤدي أي المؤمن به زميلت عقدظهور عدة تعاریف له، فمن بينها أنه "
 الخطر حالة وقوع في معين ترتيب وفق المال من مبلغا المستفيد إلى أو له

 أقساط أو محددا مبلغا للمؤمن له المؤمن يدفع أن مقابل ذلك أو العقد في المحدد
 "، وأن عقد التأمين كأي عقد من العقود يتكون من مبادئ وأركان لقیامه.دوریة

                                                           
 .61أسامة عزمي سالم، شقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص  - 1
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واستخلصنا أن للخطر له أهمیة كبيرة في المجتمع، حيث تعدت تعاریفه من      
 مستقبل حادث"مختلف الجوانب حيث عرف من وجهة نظر التأمين على أنه 

 ، وهنالك عدة"العقد بينهما تم اللذين الطرفين من أي إرادة على يتوقف ال محتمل
ار، وهي أخطار معنویة، مسببات مساعدة على حدوثه، وأنه ينقسم إلى عدة أخط

 المخاطر لطبیعة نظراواقتصادیة، وعامة وخاصة، وأخطار السكون والحركة. و 
تفادي أو تقليل  خالل من معها التعامل حاولی الدائم، بالتغيير تتميز التي

الخطر، أو االحتفاظ أو اقتسام الخطر، أو بتحویله ومن أهم طرق التحویل هي 
 سنتطرق له في الفصل الثاني.نحو التأمين، وهذا ما 
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 الفصل الثاين

فعالية التأأمني يف مواهجة اخملاطر يف 

 ظل القانون اجلزائري
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 الفصل الثاني

في ظل القانون  فعالية التأمين في مواجهة المخاطر
 الجزائري 

 

 المتوقعة غير المخاطر من كبير لعدد معرض اإلنسان أن فیه الشك مما     
 هذه في شخص كل أن كما خطورتها، في وتتفاوت طبیعتها، في تختلف والتي
 .واطمئنان أمان في وماله نفسه جعل إلى ویسعى إال الحیاة

 متعددة، بوسائل المخاطر هذه من االحتماء إلى القدم منذ اإلنسان ىسعف     
 عقد بابتداع وانتهت العشائري  أو العائلي وبالتضامن الفردي باالدخار بدأت

 .التأمين

 أركان ثالثة توفر قیامه یستلزم نظامي كعقد التأمين عقد أن المعلوم ومن     
 هنا يهمنا والذي التأمين، ومبلغ التأمين وقسط علیه المؤمن الخطر وهي رئیسیة،

 .علیه للتأمين القابل الخطر هو

 عناصر من عنصر أهم یشكل الخطر كون  في الموضوع هذا أهمیة وتبرز     
 التأمين عقد انتفى متى إذ العقد لهذا الرئیسي المحل یعتبر فهو التأمين، عقد
 مختلف شملت حيث وتنوعت، عنها المؤمن األخطار تعددت المحل،فقد انعدم

 أو له، للمؤمن المالیة الذمة تمس التي تلك سواء اإلنسان تهدد التي المخاطر
 والقانونیة الفنیة األسس على تتوفر أن شریطة الجسدیة سالمته في تهدد التي
 .عليها التأمين یمكن حتى المخاطر هذه في توفرها الالزم
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األخطار ثين: المبحث األول قسمت إلى مبح، الفصل تنا في هذادراس لذا     
  .نقل األخطار إلى شركة التأمين يتمحور حول ، أما المبحث الثانيالقابلة للتأمين



 

 
62 

 المبحث األول

 للتأميناألخطار القابلة 
من الضروري أن یحتاط الفرد، بالعمل على المواجهة والتصدي للحظ      

المحتمل وذلك بكافة الطرق والتدابير وذلك للتحكم فیه ومنع حدوثه، أو بالحد من 
 تكون  وقد للتأمين قابلة تكون  قد عام بوجه والمخاطر                       آثاره.
 عدم أو التأمين إختیار في حر الشخص أن   الواقع وفي للتأمين، قابلة غير

 الصدد هذا وفي القانون، بمقتضى إجباري  هو ما عدا ما المخاطر، على التأمين
 خطر أي وقوع من عليها للمحافظة مصلحة كل على يؤمن أن شخص لكل یحق

 621 المادة السیاق هذا في فنصت المبدأ، هذا الجزائري  المشرع أقر وقد يهددها،
 مصلحة كل للتأمين محال تكون " :(1)على أن المدني الجزائري  القانون  من

 التأمين قانون  من 29 والمادة،الخطر" تحقق عدم من للشخص مشروعة اقتصادیة
 في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة له شخص لكل "یمكن :(2)أنه الجزائري على

 أخرى  جهة ومن جهة، من هذا "يؤمنه أن الخطر وقوع عدم في أو المال حفظ
 تتوالها وبالتالي ضررها، جسامة درجة بحكم للتأمين قابلة غير مخاطر هناك
 نذكر مشروع غير المخاطر هذه محل أن أو التأمين، شركات غير أخرى  جهات
 للنظام لمخالفتها للتأمين قابلة غير مخاطر كذلك وتوجد الحروب، مخاطر: مثال
 .المحظورة باألشیاء واالتجار كالتهریب، العامة واآلداب العام

 

    

                                                           
 .102، المعدل والمتمم، ص المتضمن القانون المدني الجزائري  58 10-05القانون من  621 المادة -1
 .9، ص المتعلق بالتأمينات 04-06بقانون  المعدل والمتمم ،07-95األمر من  29المادة  -2



 

 
63 

 المطلب األول

 تحديد األخطار القابلة للتأمين
الخطر القابل للتأمين تعتبر مسألة في غایة األهمیة، حيث أن  إن عملیة تحديد 

تحديد مثل هذه المسألة معنى تحديد محل عقد التأمين، باإلضافة إلى أنها تعطي 
 للمؤمن الفكرة الكاملة لما يتعلق بالخطر المراد التأمين ضده، وكذلك یساعد على

القسط وعملیة إعادة إجراء حساباته الدقیقة في مجال تغطیة الخطر واحتساب 
التأمين، كما أنه یساعد المؤمن له من خالل إعطاء الصورة التوضیحیة للخطر 
الذي يرید التأمين ضده وذلك بنقله من فكرة معنویة تدور في نفس المؤمن له إلى 

 طبیعة مادیة یستطیع المؤمن تغطيتها.   

لبحتة فقط، مع یقوم المؤمنين بشكل طبیعي بالتأمين على األخطار احيث     
ذلك لیست كل األخطار البحتة قابلة للتأمين. فيجب أن تكتمل عدة متطلبات 

 .(1)معينة قبل أن یمكن إتمام التأمين على خطر بحت من خالل شركات خاصة
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 كيفية تحديد الخطر القابل التأمين

 یعد الخطر عنصرا جوهریا في عقد التأمين، وله أهمیة كبيرة بالنسبة لكل من     
المؤمن والمؤمن له على حد سواء، ولذلك يجب تحديده تحديدا دقیقا، ویكون 

 حسب ما يلي: 

   القابل للتأمين: أوال_ تعريف الخطر

: "تلك القواعد التي تضعها هيئات (1)یمكن تعریف الخطر القابل للتأمين     
 التأمين في ضوء طبیعة عملیة التأمين بحيث تؤكد األساس العلمي للتأمين". 

األصل أن للمتعاقدين حریة تحديد الخطر المؤمن ضده ومدى الضمان و   
وشروطه، وذلك تطبیقا لمبدأ الحریة التعاقدیة الذي یسمح ألطراف العقد بتحديد 

 في عقد التأمين من األهمیة البالغة بالنسبة ألطراف العقد، وتحديد المحل. محله
 .بحيث أن هذا التحديد يجب أن یكون دقیقا

والتحديد الدقيق للخطر یكون بتحديد سببه المطلق، كالتأمين من الحریق أیا      
كان سبب الحریق أو تحديده تحديدا محددا والذي ال یشمله التأمين إال إذا كان 

أو أسباب معينة كذكر سبب الحریق، كامتداد النار من مكان  ناتجا عن سبب
 .(2)مجاور مثال في التأمين من الحریق

وقد يتحدد الخطر بحسب طبیعته، فیكون إما عاما أو خاصا، فهو يتحدد      
تحديدا خاصا عندما ينص صراحة على خطر واحد، كالتأمين من السرقة مثال، 

یشمل عدة أخطار تنشأ مباشرة من عمل معين، وقد يتحدد تحديدا عاما وشامال ف

                                                           
 ،لحقوق ا یةلك التأمينات، نون قا ،كالسیكي بعةاالر  السنة ىلع ألقيت تامحاضر  اسعة،و ال صالحي رةازر  -1
 .15 ص، 2004-2003 ،باتنة جامعة اإلداریة،و  یةنونالقا لومالع مقس

 .31علي إبراهیم عبد ربه، مرجع سابق، ص  إبراهیم -2
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وهو ما یطلق علیه التأمين الشامل، كالتأمين من المسؤولیة المدنیة عن حوادث 
أو كما في التأمين البحري، حيث تؤمن السفينة على مجموعة من . المرور

المتعلق  07-95األمر من  123األخطار، وهذا ما نصت علیه المادة 
فیما يخص التأمين على رحلة واحدة أو عدة رحالت : "بقولها ، وذلك(1)بالتأمينات

یضمن المؤمن األخطار المؤمن عليها من بدایة الشحن إلى نهایة التفریغ الخاص 
يوما على األكثر من وصول السفينة  15برحلة أو رحالت مؤمن عليها وخالل 

 إلى الميناء المقصود.

األخطار ابتداء من اإلقالع أو رفع إذا تعلق األمر برحلة دون بضاعة، تضمن -
 ".المرساة إلى رسو السفينة أو إلقاء المرساة لدى الوصول

ال كان و      تحديد الخطر يجب أن یكون بكل دقة ووضوح وقت إبرام العقد، وا 
عمد المتعاقدين إلى استبعاد تغير مشمول بالضمان، إال أنه عند التحديد قد ي

  .(2)ينبعض حاالت الخطر من نطاق التأم

ن عملیة تحديد الخطر تعتبر مسألة في غایة األهمیة، ح       تحديد أن يثوا 
 تعطي إنها إلى باإلضافة التأمين، عقد محل تحديد معنى المسالة هذه مثل

 على یساعد وكذلك ضده، التأمين المراد بالخطر يتعلق لما الكاملة الفكرة للمؤمن
 إعادة وعملیة القسط واحتساب الخطر تغطیة مجال في الدقیقة حساباته إجراء

 للخطر التوضیحیة الصورة أعطى خالل من له المؤمن یساعد نهأ كما التأمين،

                                                           
 .19، ص المتعلق بالتأمينات 04-06المعدل والمتمم بقانون  ،07-95األمر من  122المادة  -1
2-topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t935 19/03/2018،آخر زیارة للموقع ،

 .13:57بتوقيت 
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 إلى له المؤمن نفس في يدور معنویة فكرة من بنقله وذلك ضده التأمين يرید الذي
 .(1)تغطيتها المؤمن یستطیع مادیة طبیعة

 ضد بكونه يتحدد قد والتأمين( التأمين عقد) العقد محل هو الخطر وأن     
 الحوادث على التأمين ذلك ومثال واحد، خطر ضد أو ومحددة معينة أخطار

 الحق له المؤمن ویكون  الغير، ضد تأمين أو شامل تأمين یكون  فقد السیارات،
 ذكرناها التي الشروط أن دام ما ضده أمينتال يرغب الذي الخطر يختار أن في

 .(2)العنصر هذا في موجودة

 العامة القواعد حسب يتم أن يجب األخطار تحديد أن معروف هو كما     
 أن وبما التأمين، عقد في الخاصة األحكام مراعاة مع العقود جمیع في لالنعقاد
 إال العـقد يـتم ال فـانه العقد أركـان من والمحل التأمين عقد محل هو الخطر
 فال األساسیة، العقد أركان من یعتبر المحل فان، دقـيق وبشـكل الخطر بتحديد
 أحد بصفته الخطر تحديد على اتفق إذا إال والقبول، باإليجاب إال العقد ينعقد

 .(3)بدونها العقد ينعقد ال التي الجوهریة المسائل

 :الخطر تحديد وطرق  وسائل ثانيا_

 إنشاء وقت تحديد يتم وأحیانا ، صعبة عملیة الخطر تحديد أن المعروف من     
 أي تحقق احتمالیة أو ضده مؤمن حادث تحقق احتمالیة هو الخطر وأن العقد،
 نفرق  أن يجب الخطر تحديد طرق  ببیان نبدأ أن وقبل التأمين، وثیقة في حادث
 الطبیعیة الظواهر من لظاهرة المادي التحقق هو فالحادث والحادث، الخطر بين

                                                           
 .34إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه، مرجع سابق، ص  -1
، ص 2009 ة،یاإلسكندر  الجامعي، الفكر دار ق،يوالتطب ةیالنظر  نيب نيمأالت عقد السعود، أبو حمدأ -2

165. 
 .37إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه، مرجع سابق، ص  -3
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 يترتب مما أشخاص، مجموعة أو معنوي  أو حقیقي لشخص بالنسبة العامة أو
 علیه يترتب أو المجموعة أو الشخص ممتلكات أو دخول في فعلیة خسارة علیه
 الحوادث بتحديد یقوم فهو الخطر بتحديد المؤمن یقوم فعندما للخطر نفقاتهم زیادة
 .(1)بتعویضه يلزم الذي للضرر مسببة تكون  التي

 ومنها الخطر لتحديد طرق  عدة فهناك الخطر تحديد لكیفیة بالنسبة أما     
 الشكل على الطرق  هذه ببیان أقوم وسوف ومحله، وطبیعته الخطر سبب تحديد
 األتي:

 :بسببه الخطر تحديد-1

 السبب، محدود وخطر مطلق خطر إلى ينقسم الطریقة هذه ضمن والخطر     
 ناشئا كان إذا إال یغطي ال التأمين أن على الطرفين نبي اتفاق هناك یكون  فقد
 .(2)معين سبب عنا ناشئ یكن لم ما الخطر یغطي التأمين أن أو معين سبب عن

 كان أیا الخطر بتغطیة المؤمن یقوم أن هو السبب المطلق الخطر ومعنى     
 مرض أو حادث أي من الوفاة ضد حیاته على شخص تأمين ذلك ومثال  سببه
  .(3)الخطر أسباب من سبب أي أو

 الذي الخطر ضد التأمين یكون  فهنا السبب محدود للخطر بالنسبة أما     
 بالسبب والتحديد الغاز، تسرب بسبب منزل احتراق مثل معين لسبب نتيجة یحدث
 هو وتحديده إطالقه حيث من تحديده یكون  وهنا إيجابیا، یكون  قد للخطر المنشئ
 الخطر یكون  أن وأما ریق،حال أخطار ضد مثال السیارة بتأمين فیقوم اإليجابي

                                                           
 .66 ص ،مرجع سابق المدنیة، لیةو المسؤ و  نالتأمي ،ممقد سعيد -1
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 التحديد من األسباب بعض استثناء عن عبارة الخطر هذا یكون  فهنا سلبیا
 بفعل أنش ما أو كهربائي تماسال عن نتج ما إال الحریق ضد التأمين مثل المطلق
 لذلك ونتيجة حاالته، بعض استثناء ثم الخطر تحديد إلى يؤدي فهو البراكين
 وهو( األخطار تعاقب بحالة) الفقه يدعوه ما أو السببیة العالقة في البحث یسوقنا

 من التحقيق مع علیه المؤمن بالشيء الضرر إلحاق في خطر من أكثر یسهم أن
 .(1)معين بقدر الضرر إحداث في أسهم قد األخطار هذه من خطر كل أن

 :بطبيعته الخطر تحديد -2

 طریقتين على ذلك يتم فانه الخطر تحديد كیفیة في الطریقة لهذه بالنسبة أما     
 : كما يلي الخطر تعمیم طریقة أو الخطر تخصیص وهما

 الخطر: تخصيص -أ

 في الغالب األمر وهو الخطر بتخصیص بطبیعته الخطر تحدد طریقة وهي     
 ذلك ومثال التخصیص، وجه على الخطر ذكر فيتم بها، المتعامل التأمين وثائق
 من السفينة جسم على التأمين أو فقط الحریق خطر ضد مصانع على التأمين
 تقع التي األخطار هي الثانیة الحالة في المغطاة فاألخطار ، البحر أخطار
 .(2)البحر أخطار أنها تصنيف ضمن

 الخطر: تعميم -ب

 يواجها التي األخطار جمیع أن على التأمين وثیقة في النص يتم وفیه     
 التأمين أو للسیارات الشامل التأمين ذلك ومثال مغطاة، التأمين موضوع الشيء

                                                           
 .170، مرجع سابق، ص السعود أبو حمدأ -1

2-http://www.startimes.com/?t=18797810  بتوقيت 13/03/2018، آخر زیارة للموقع ،
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 األخطار جمیع على شامل تأمين التأمين أن بمعنى المالحة، حوادث ضد
 .(1)معين نشاط ممارسة عن الناجمة

 : همحل حسب الخطر تحديد -3

 عند نهائیاً  التحديد هذا یكون  وقد علیه الواقع المحل بتحديد الخطر یحدد هنا     
 الحق بأمر مرهون  تعينه یكون  وقد الوقت، ذلك في المحل فيتضمن العقد إبرام
 أو الخطر تحقق قبل التعين يتحقق أن الضروري  فمن ،(2)العقد إبرام ساعة على
  .تحققه أثناء

 الفرع الثاني

 استثناء بعض حاالت الخطر 

 مبدأ حریة المتعاقدين في تحديد محل العقد، يجوز للمتعاقدين في عقدب عمال     
استبعاد بعض األخطار من نطاق التأمين، وهنا البد أن التأمين االتفاق على 

  .یكون االستثناء واضحا ومحددا بصورة دقیقة، حتى یكون المؤمن على علم بها

فاالستثناء يجب أن یكون واضحا ومحددا سواء وضع في بند خاص في وثیقة 
و التأمين أو في ملحق بهذه الوثیقة، وال یمكن استخالصه عن طریق االستنتاج أ

 .االفتراض

ينص عقد التأمين أحیانا، بعد تحديد الخطر المؤمن منه على استبعاد بعض      
حاالته من نطاق التأمين، وغالبا ما يتم استبعاد بعض األخطار من التأمين بنص 

 قانوني أو بإتفاق الطرفين.

                                                           
 .172، مرجع سابق، ص السعود أبو حمدأ -1
 .22 ص ،مرجع سابق اسعة،و ال صالحي رةازر  -2
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 أوال_ استبعاد بعض األخطار بنص قانوني:

هنا باألخطار التي یكون مصدر استبعادها هو القانون، أي صدر  ویتعلق األمر
  نص قانوني یستثنيها من الضمان وهي:

 :ريةمن الضمان في التأمينات البمستبعدة األخطار ال-1

 في حالة تأمينات األضرار:-أ

من قانون التأمينات على أن المؤمن ال يتحمل األموال التالفة  35نصت المادة -
 :(1)أو الهالكة نتيجة ما يليأو المفقودة 

 .تحزیم غير كافي أو رديء من المؤمن له 
  .عيب ذاتي في الشيء المؤمن علیه، إال إذا كان هنالك اتفاق مخالف 

من نفس القانون أن المؤمن ال يتحمل مسؤولیة الخسائر  39ونصت المادة -
 .(2)ذلكواألضرار التي تتسبب فيها الحرب األجنبیة إال إذا أتفق على خالف 

من قانون التأمينات على أن  44وفي التأمين من خطر الحریق نصت المادة -
المؤمن ال یضمن األضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو االتصال المباشر 

حول الفوري للنار أو إلحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بدایة حریق قابلة للت
 إلى حریق حقیقي. 

من نفس القانون أن المؤمن في التأمين ضد الحریق ال  47ونصت المادة -
 یضمن األشیاء التي تفقد بسبب خطأ المؤمن له.

 .(1)ال یمكن تأمين حيوان موجود داخل منطقة فيها وباءو-
                                                           

 .9، ص المتعلق بالتأمينات 04-06بقانون المعدل والمتمم  ،07-95األمر من  35المادة  -1
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 في حالة تأمينات األشخاص:-ب

 .(2)في مجال التأمين على الحوادث ال یسري الضمان على االنتحار-

 من الضمان في التأمينات البحرية: ستبعدةاألخطار الم-2

حيث نص المشرع الجزائري في قانون التأمين وفیما يخص التأمينات      
 البحریة على بعض الحاالت المستبعدة من الضمان وهي:

 :(3)من قانون التأمين هي 102حسب المادة -

 أخطاء المؤمن له المتعمدة والجسیمة.  
 ات أنظمة االستيراد والتصدير األضرار والخسائر الناجمة عن مخالف

، والغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة والعبور والنقل واألمن
 واالستیالء والتدابير الصحیة أو التطهيریة.

 طالق  األضرار التي تتسبب فيها األثار المباشرة وغير المباشرة لالنفجار وا 
عاعیة وكذلك الحرارة واإلشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو اإلش

األضرار الناتجة عن أثار اإلشعاع الذي یحدثه التعجيل المصطنع 
 للجزئیات.

 :(4)من نفس القانون نصت على ما يلي 103والمادة -

 .العيب الذاتي في الشيء المؤمن علیه 

                                                                                                                                                                
 .11، نفس المرجع، ص 50المادة  -1
 .13، ص المتعلق بالتأمينات 04-06المعدل والمتمم بقانون  ،07-95األمر من  72 المادة -2

 .16المرجع، ص ، نفس 102المادة  -3
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  الحرب األهلیة أو األجنبیة واأللغام وجمیع معدات الحرب وأعمال التخریب
 واإلرهاب.

  واالستیالء والحجز أو االعتقال الصادر عن جمیع الحكومات أو القرصنة
 السلطات كیفما كان نوعها.

 .الفتن واالضطرابات الشعبیة وا غالق المصانع واالضطرابات 
 .اختراق الحصار 
  األضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها ألموال أخرى أو ألشخاص

 آخرین.
 لى الحجز أو الكفاالت المدفوعة جمیع النفقات أو التعویضات المبينة ع

 لتخلیص األشیاء المحتجزة إال إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون.
  كل ضرر ال يدخل في نطاق األضرار والخسائر المادیة التي تصيب

 المال المؤمن علیه مباشرة.

یضمن المؤمن األضرار والخسائر المنجرة عن خطأ عمدي يرتكبه ربان  ال-
 .(1)ضرار الناتجة عن عيب ذاتي في السفينةالسفينة،والخسائر واأل

في حالة تعویض العطب ال تضمن إال األضرار المادیة المتعلقة باالستبدال أو -
 .(2)اإلصالح المتفق على ضرورتها لجعل السفينة صالحة للمالحة من جديد

وتستبعد من الضمان كذلك األضرار والخسائر المادیة الناجمة عن حزم وتعبئة -
البضاعة بشكل غير كاف، وضیاع جزء من البضاعة أثناء الطریق، والتأخير في 

 .(3)تسلیم البضاعة
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 .20ص  ، نفس المرجع،131المادة  -2
 .21، ص المتعلق بالتأمينات 04-06المعدل والمتمم بقانون  ،07-95األمر من  138المادة  -3
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ویجب التذكير هنا، إلى عدم الخلط بين استثناء بعض األخطار من نطاق      
مشمول بالضمان بنیة  التأمين وبين سقوط الحق في التأمين، فاألول غير

لبعض التزاماته أو عدم  احترام المؤمن لهأما بالنسبة للثاني فعدم المتعاقدين،
تنفيذه لها یسقط حقه في الضمان رغم وجود نیة المتعاقدين في شمول الخطر 

 .(1)بالضمان

 ثانيا_األخطار المستبعدة باتفاق األطراف:

إذا حدد األطراف الخطر المؤمن علیه وجب عليهم أن یقوموا بذلك بكل دقة      
ووضوح مع مراعاة لهذه الدقة، قد يلجأ األطراف إلى استبعاد أخطار معينة من 
نطاق التأمين، لذلك يتعين أن یكون هذا االستبعاد هو أیضا واضحا، ومن ثم فال 

د والتصدي الكافي لها بحيث يزیل كل بد من مراعاة الدقة في الحاالت التي تستبع
، كاستثناء من التأمين حریق یكون بسبب خطأ المؤمن له (2)لبس وغموض بشأنها

 دون تحدي ظروف معينة یقع فيها هذا الخطر.   

 

 

 

 الثاني طلبالم

 تأمين وأنواعهلل شروط الخطر القابل 

                                                           
 .50 أقاسم نوال، مرجع سابق، ص -1
 .47، ص 2012حميدة جميلة، الوجيز في عقد التأمين وفق التشریع الجديد، دار الخلدونیة، الجزائر،  -2
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مفهومه، يتضح أن استنادا إلى ما سبق ذكره، حول تعریف الخطر وتحديد      
 الخطر، هو محل التزام كل من المؤمن والمؤمن له، حيث ال ينشأ هذا االلتزام إال

 .بوجود خطر یستند إلیه، فهو موجود بوجوده وعدیم بعدمه

نما هناك شروط  ومع ذلك ال یعني أن كل خطر یصلح أن یكون محال لاللتزام، وا 
المطلب )يختلف ویتنوع ر ، كما أن هذا الخط(المطلب األول) يتوقف عليها

 (.الثاني

 

 الفرع األول

 القابل للتأمين الخطر شروط

 إرادة عن ومستقال الوقوع، محقق ريغ كون ی أن الخطر في شترطی     
 .ذلك تباعا نيونب ن،ومشروعا،يالطرف

 :الوقوع محقق ريغ الخطر كون ي أن_أوال

ال ،ليمستح ريغ محتمال أمرا كون ی أن منه، المؤمن الخطر يف شترطی       وا 
 فهو محتم، ريغ وقوعه كون ی فقد ،نيحالت في محتمال كون یو ، نيمأالت عقد بطل
 محتما كون ی وقد السرقة، أو قیالحر  من نيالتأم ذلك، ومثال قعی ال وقد قعی قد
 ذلك ومثال محقق، ريغ أجل إلى مضاف ي، أمعروف ريغ وقوعه وقت أن ريغ

 وقوعه وقت أن ريغ الوقوع، محقق أمر فالموت الوفاة لحالة اةیالح على نيالتأم
 قد منه المؤمن الخطر من التأكد وعدم حتمالاإل نإف ذلك وعلى. (1)محقق ريغ
 .الحادث وقوع خیتار  على نصبي قد أو ذاته الحادث وقوع على نصبي

                                                           
 .33، مرجع سابق، ص الجزائري  نيمأالت قانون  لدراسة مدخل معراج، دييجد -1
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 عةیالطب نيقوان بحكم مطلقة تكون  قد االستحالة أن إلى اإلشارة نبغيیو      
 كهالك نةيمع ظروف في ةینسب تكون  وأ الكواكب، من كوكب سقوط من نيمأكالت

 ارةیس هالك) منه المؤمن الخطر ريغ آخر خطر بسب هیعل المؤمن الشيء
 في أو. (1)العقد فسخی الحالة هذه وفي (قیالحر  بسبب السرقة ضد هايعل مؤمن
 النظر بغض العقد بطلي أين المستقبل في زواله أو العقد قبل الخطر تحقق حالة
 .(الظني الخطر)هیطرف من أي جهل أو علم عن

 :نيالطرف إرادة عن مستقال الخطر كون ي أن_ايثان

 جوزي ال ولذلك ،الخطر تحقق في نيالتأم عقد أطراف أحد تدخلي أال جبي     
 وبمحض العمدي بخطئه له المؤمن هايف تسببي التي األخطار عن ضیالتعو 
المتعلق  07-95من األمر  12وهذا حسب ما نصت علیه المادة  ،(2)إرادته

بالتأمينات أن المؤمن يلتزم بتعویض الخسائر واألضرار الناتجة عن خطأ غير 
 منـه المؤمن الخطرعلى تحقق  العمل عن لردعه. وهذا (3)متعمد من المؤمن له

 .سیوالتدل بالغش

 :العامة واآلداب العام للنظام مخالف ريغ الخطر كون ي أن_ثالثا

 ةیاقتصاد مصلحة هايعل المؤمن المصلحة تكون  أن صراحة القانون  شترطی     
 .(4)ج.م.ق 621 المادة هیعل نصت ما وهذا مشروعة

                                                           
 .173مرجع سابق، ص  السعود، أبو حمدأ -1
 .46، مرجع سابق، ص الجزائري  نيمأالت قانون  لدراسة مدخل معراج، دييجد -2
 .5، ص المتعلق بالتأمينات 04-06المعدل والمتمم بقانون  ،07-95األمر من  12المادة  -3
 .102والمتمم، ص ، المعدل المتضمن القانون المدني الجزائري  10-05القانون من  621 المادة -4
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من القانون المدني  93وقد نص المشرع الجزائري صراحة في نص المادة      
للنظام العام أو  : "إذا كان محل االلتزام مستحیال في ذاته أو مخالف(1)على أنه

 اآلداب العامة كان باطال بطالنا مطلقا".

 للنظام مخالف ذلك ألن العمدي خطأه من نفسه ؤمني أن للشخص جوزي الو      
 بیالتهر  موضوعها كون ی مخاطر على نيالتأم عقد إبرام تمي أن جوزي ال، و العام

 اءیاألش هذه ألن بالمخدرات التجارة أو( أجنبي أو وطني قانون  ضد أكان سواء)
 ألنها ةیالمال الغرامات من نيالتأم جوزي ال كما قانوني، بنص محظورة تكون 

 الدعارة وتيب على نيمأالت جوزي ال كما ة،یشخص تبقى أن جبي عقوبة،والعقوبة
 .(2)العامة لآلداب مخالف ألنه لةيالخل اةیح على نيمأالت أو المقامرة أو

 

 الفرع الثاني

 القابل للتأمين الخــطـر أنواع 

 وخطر ثابت خطر إلى ريوالتغ الثبات ثيح من تنوعي قد ،أنواع الخطر     
 . نيمع ريغ وخطر نيمع خطر إلى انعقاده ووقت محله نييتع ثيح ر،ومنيمتغ

 :ريالمتغ الخطر و الثابت الخطر أوال_

 ألخرى  مدة من ثابتة تحققه ظروف تيبق إذا ،(مستمرا) ثابتا الخطر كون ی     
 ولو حتى كذلك بقىیو  سنة، تكون  ما عادة ةیزمن بوحدة تقدر التي نيمأالت ةمد من
 من نيمأفالت ،مؤقتة أو ةینسب راتيتغ إلى ةیالزمن الوحدة هذه خالل تعرضي كان

                                                           
 .16، نفس المرجع، ص 93 المادة -1
 .1230عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  -2
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 في وتقل فيالص فصل في حدوثها فرصة تزداد قد التي مثال اراتیالس حوادث
 وفي فيالص فصول عیجم في ثابتة تحققها احتماالت دامت الشتاء،ما فصل
 .(1)الشتاء فصول عیجم

 أو سواء ألخرى  فترة من تحققه االحتماالت كانت إذا ريمتغ كون یو      
 على نيبالتأم الشخص قام فإذا اةیالح من نيالتأم في ذلك ظهریو  .النقصان

 كون ی هنا فهو موته عند نيالتأم لمبلغ ورثته تقاضىي ثيالوفاة،بح لحالة اتهیح
 في تقدم فكلما ر،يتغي الخطر هذا أن رياته،غیح طول الموت لخطر معرضا
 أمن إذا ما حالة في أما (.ادةیبالز  ريتغ)أكبر الموت خطر كان كلما السن

 نة،يالمع المدة ةینها من له المؤمن اقترب فكلما البقاء لحالة اتهیح على الشخص
 ومي بعد وماي تناقصي الخطر أن بمعنى ا،یح بقائه احتمال ضعفیو  سنه زدادي
 .(2)(بالنقصان ريتغ)

  :نيالمع ريغ الخطر و نيالمع الخطر _ايثان

یعتمد أساس هذا التقسیم على محل التأمين، فإذا كان محل التأمين معينا      
عند إبرام العقد كان الخطر معينا، ومثال على ذلك التأمين على منزل ضد 
الحریق، أما إذا كان محل التأمين غير محدد عند إبرام العقد ولكنه يتحدد عند 

ومثال ذلك تأمين المسؤولیة  ،(3)تحقق الخطر فنكون هنا أمام الخطر غير معين
 من حوادث السیارات.  

 ما حددو ( مثال المرض أو قیكالحر ) بنوعه نيع متى ناً يمع الخطر كون یف     
 من جملة أو واحد خطر حددی وقد التعاقد، وقت (الشخص أو المنزل) به تعلقي

                                                           
 .47، مرجع سابق، ص الجزائري  نيمأالت قانون  لدراسة مدخل معراج، دييجد -1
 .54 أقاسم نوال، مرجع سابق، ص -2
 .48سابق، ص ، مرجع الجزائري  نيمأالت قانون  لدراسة مدخل معراج، دييجد -3
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 مطلق الخطر تركي قد كما ارة،یللس الشامل نيمأالت في الحال هو كما األخطار
 كان متى نيمع ريغ الخطر كون یو  .نةيمع أسباب أو بسبب محدد أو السبب
 نجده ما وهذا الخطر، تحقق وقت بل التعاقد وقت نيمع ريغ هیعل المؤمن المحل

 .(1)األضرار من نيمأالت في خصوصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 نقل الخطر إلى شركة التأمين 
فإن االتجاهات والظروف . بيئات غير ثابتةن المجتمع وعالم األعمال إ     

، واإلنسان معرض لألخطار دائما فیحاول بكل جهده وبشتى تتغير بمرور الزمن
الطرق تفاديها ولكنه في بعض األحیان یضطر إلى مواجهتها، فتصادفه بعض 

                                                           
1- insurance.html?m=1-http://a7mar.blogspot.com/2016/11/Risk آخر زیارة للموقع ،

 .11:46، بتوقيت 03/2018/ 23

http://a7mar.blogspot.com/2016/11/Risk-insurance.html?m=1
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أنواع من األخطار ال یمكن له أن يواجهها بمفرده لضخامة الخسائر واألضرار 
التي تسببها فيلجأ إلى شركة الـتأمين لیأمنها تحسبا لألخطار المستقبلیة ولكي 

 یشعر باألمان. 
 )شركة المؤمن یقوم خاللها من تقنیة یعتبر التأمين نحو األخطار تحویلف     

 في الخطر، تحقق عن الناتجة المالیة األضرار عن المؤمن له التأمين( بتعویض
 ما ثابتة، وعادة كتكلفة یعتبر الذي التأمين قسط بدفع یقوم له المؤمن أن حين
 سنوي. التأمين قسط یكون 
حيث يدور موضوع المبحث األول حول كیفیة أن التأمين ملجأ لتحویل      

األخطار)المطلب األول(، والسیاسات التأمينیة المتاحة لتغطیة األخطار)المطلب 
 الثاني(.    

 
 

 المطلب األول
 األخطار لتحويل كملجأ التأمين 

 فردال ستطیعالتي ی والسیاسات األساليب الوسائل، من العديد هناك أن تبين     
 وقوعها، عن تنتج التي المالیة الخسائر وبالتالي األخطار لمواجهة إليها  تلجأ أن

 من لمالها التأمين سیاسة نحو اإلتجاه قرار إتخاذ إلىالفرد  لجأي ما عادة أنه غير
 .األخرى  الوسائل باقي عن تميزها وظائف
 لمواجهة كوسيلة التأمين مزایا العنصر هذا خالل من نقدم أن إرتأينا وهكذا     

 .التأمين سیاسة إلتمام المؤسسة تتبعها التي اإلجراءات أهم یليهاو األخطار، 
 
 

 الفرع األول
 مزايا التأمين كوسيلة لمواجهة األخطار 
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 نتيجة ضمن تدرج ثابتة تكاليف إلى المحتملة الخسائر بتحویل التأمين یسمح     
 المؤمن یقوم خاللها من تقنیة یعتبر التأمين نحو األخطار فتحویل تحقق الخطر،

 قسط بدفع یقومهذا األخير   أن حين فيالمؤمن له،  بتعویض (التأمين شركة)
 .سنوي  التأمين قسط یكون  ما وعادة ثابتة، كتكلفة یعتبر الذي التأمين
 : التأمين ميزات أهم يلي فیما ونوجز     

 لمواجهة أموالها من كبير جزء تجميد تجنب المؤسسة مينأالت سیاسة تساعد-
 تحقق معينا قسطا دفع خالل من حيث وقوعها، يتحمل التي المختلفة األخطار
 .(1)معين خطر وقوع نتيجة تصيبها أن یحتمل التي المالیة الخسائر ضد ضمانا

 خطر عن كثيرة إحصاءات بعملها قیامها نتيجة مينأالت هيئات لدى يتجمع-
 عن تتعرف أن تستطیع اإلحصاءات لهذه فبتحليلها به، المرتبطة والعوامل معين

 .(2)الخطر لوقوع الشائعة األسباب
 كدافع مينأالت ميزة تظهر وهنا، القانون  تجاه الواجبات تلبیة أجل من التأمين-

 االشتراك في المؤسسة صاحب التزام خالل من ویظهر اإلجراءات بعض الحترام
 .(3)المختلفة العمال حقوق  حمایة جلأ من االجتماعي، الضمان في
 في الجمیع لدى والهدوء والطمأنينة الراحة من جوا يخلق أنواعه بكافة التأمين-
 .مكان كل وفي زمان كل
 أقساط من مستحق هو ما دفع من أكثر المستأمن جانب من مينأالت يتطلب ال-

 بصورة العمل خطط وضع في األعمال رجال یساعد مما مسبقا محددة تكون  وهي
 .(4)األموال لرؤوس تعطيل دون  ثابتة واضحة دقیقة

                                                           
 كلیة وتأمينات، بنوك تخصص ماجستير، مذكرة المؤسسة، أخطار على مينأالت شرابي، العزیز عبد -1

 .65 ص ،2005-2004 قسنطينة، متنوري  اإلخوة جامعة التسيير، وعلوم االقتصادیة العلوم
 .66نفس المرجع، ص  شرابي، العزیز عبد -2

3- Maurice Salvatore, le Guide Assurance du Chef D’entreprise, ed Centre de 
l’ibrairie et aris, D’éditions techniques Clet, 1983, P10-14. 

 .58 ص ، مرجع سابق،حموده النبي عبد إبراهیم الهانسي، محمود مختار - 4
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 والذي الفقر محاربة في الحديثة الدولة علیه تعتمد هاما عامال مينأالت یعتبر-
 في والخسارة والوفاة الشيخوخة سن وبلوغ والعجز والمرض البطالة على يترتب

 .السرقة أو الحریق بسبب الممتلكات
 وزیادة خبرتها اتساع إلى مينأالت عملیة في الهيئات بعض تخصص يؤدي-

 التي المختلفة األخطار تفادي بواسطتها یمكن التي المختلفة الطرق  عن معلوماتها
 .اإلنسان تواجه

 والعوامل الخطر مسببات عن معلومات من لديها بما مينأالت شركات إن-
صدار وأبحاث دراسات من به تقوم بما لوقوعه المساعدة  والمجالت النشرات وا 

 درجة من والتقليل التخفيف في لهم المؤمن یساعد المجاالت هذه في المتخصصة
 .الحاالت بعض في وقوعها وتجنب المخاطر وقوع احتمال

جراء المشتتة المخاطر تجمیع عملیة إن-  الخطر لذات كثيرة تأمينیة عملیات وا 
 قسطا أن نجد وبذلك الكبيرة األعداد نظریة تطبيق في كبيرة درجة إلى یساعد
 المتوقعة غير الكبيرة الخسارة تحویل أي كبير خطر لمواجهة یستخدم صغيرا
 .(1)مؤكدة صغيرة خسارة إلى المؤكدة وغير

 
 
 

 الفرع الثاني
 التأمين إستراتيجية إلتمام المتعبة اإلجراءات 

 تردد بدون  إيجابیة قرارات باتخاذ من لهالمؤ  قیام على التأمين سیاسة تساعد     
 وتقدم ظهور بعد خاصة الخطورة، من عالیة درجات ذات أنشطة في للخوض
 هذه مثل إتباع تكلفة إنخفاض على ساعدت التي اإلحصائي التنبؤ أساليب
 .السیاسة

                                                           
جميلة مغراوي، خلیصة عتو، دور شركات التأمين في تنمیة االقتصاد الوطني، مذكرة ماستر،تخصص  -1

تأمينات وبنوك، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسيير، جامعة الجیاللي بونعامة خمیس ملیانة، 
 . 19، ص 2015-2016
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 وقوع إحتمال بدرجة تتميز التي بتلك تتعلق التأمين طریق عن األخطار فمواجهة
 .كبيرة عنها الناشئة الخسائر تكون  بينما ضئيلة،
 والتي ةالتالی النقاط في تتمثل بالتأمين للقیام إتباعها يتم التي اإلجراءات أهمو      

 :ما يليك سنقدمها
 التأمين: عقد إختيار كيفية أوال_
 عقود شراء أو باكتتاب المؤسسة تقوم التأمين، نحو الخطر تحویل قرار إتخاذ عند

  :(1)التالیة العناصر وبدقة تحدد العقد إختیار وأثناء تهاوحاجیا تتناسب تأمين
 كافة المؤسسة تدرس التأمين، عقد إكتتاب عند : للتأمين القابلة الحوادث-

 التأمينیة، للتغطیة القابلة الحوادث حيث من خاصة به، المتعلقة الشروط
 التغطیة. حدود أو اإلستثناءات معرفة إلى باإلضافة

 له المؤمن إرادة على بناء التأمين مبلغ يتحدد ما عادة المالئم: التأمين مبلغ-
 مبلغ معرفة له المؤمن على تحتم األضرار. فالضرورة تأمينات حالة في باألخص
 . المؤسسة ممتلكات لقیمة وفقا يتحدد بدوره والذي علیه الحصول المراد التأمين

قد  التأمين وثیقة في عنه المعلن المبلغ أن مالحظة یمكن الخطر تحقق حالة ففي
 في هنا نكون  وبالتالي عليها، المؤمن للممتلكات الحقیقیة والقیمة تماما يتناسب

 المتساوي. حالة التعویض
 متلكاتملل الحقیقیة القیمة من أكبر عنه المعلن المبلغ كان إذا حين في     
 .الخطر تحقق عن الناتجة األضرار قیمة حدود في التعویض مبلغ یكون 
 المؤمن تلكاتمللم الحقیقیة القیمة من أقل علیه المعلن المبلغ كان إذا أما     
 أخرى  جهة النسبیة من بالقاعدة یعرف بما وفقا التعویض مبلغ تحديد يتم عليها
 انتهائه. وفترة التأمين عقد سریان بمدة تماما اإلدراك المؤسسة على

 إليها: اللجوء يتم التي ثانيا_الهيئات
 أو الهيئات من مجموعة هأمام یكون  التأمين سیاسة إتباع من لهالمؤ  قرری عندما

 :هي الشركات
 شركات التأمين: -1

                                                           
 .68مرجع سابق، ص  شرابي، العزیز عبد -1
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 إعادة أو التأمين عقود وتنفيذ اكتتاب ئریةاالجز  التأمين شركات تمارس     
 خالل من للمجتمع األمان لتوفير وتهدف قانوني إطار ضمن تنشط التأمين،
 تغير 07-95 قانون  من انطالقاو  مستقبال، تحدث قد التي األخطار تعویض
 حددت كما يلي: التأمين، قطاع وبنیة شكل

 :العمومية المؤسسات-أ
  :متخصصة و تقليدیة أخرى  و حديثة عمومیة مؤسسات نجد حيث
 :التقليدية العمومية المؤسسات-

 عادةو  للتأمين ئريةاز جال الشركة  (: CAAR) التأمين ا 
 للدولة السماح بهدف 1963 جوان 08 في أنشأت ئریةاز ج شركة أول هي     
 وا عادة للتأمين ئري االجز  بالصندوق  تسمى كانتو  ،التأمين سوق  قبةار مب ئري االجز 

 عملیات جمیع تمارس أصبحت 1964 فیفري  26 راالقر  بمقتضى التأمين،
 من وابتدءا(، CRMA) لمؤسسة خصص الذي زراعيال التأمين ماعدا التأمين
 قانونها عرف ولقد ،(1)الصناعیة األخطار في متخصصة أصبحت 1976 جانفي

 صارت 1985 أفریل 30 وفي ،1985 سنة في خاصة الحقة تعدیالت األساسي
 بالشخصیة تتمتع وأصبحت التأمين وا عادة للتأمين ئریةاالجز  الشركة اسم تحمل

 أهم من وتعد مساهمة شركة اآلن هي CAAR، المالي واالستقالل المعنویة
 .(2)يالوطن مستوى ال على الشركات
 للتأمين الوطنية الشركة (Saa) : 
 دیسمبر 12 بتاریخ الصادر االعتماد قرار بمقتضى االستقالل بعد أنشأت     

 ،% 39 بنسبة ومصریة % 61 بنسبة ئریةاز ج مختلطة، شركة وكانت 1963
 لمختلف الدولة احتكار إطار في 1966 ماي 27في تأمیمها بعد فيها وتم

 احتكرت التخصیص قانون  ظهور ومع 1975 ماي 21 وفي التأمين، عملیات

                                                           
 .21مغراوي، مرجع سابق، ص جميلة  -1
 للتعاون  الوطني الصندوق : حالة سةار د التأمين شركات في الخدمات تسویق فائزة، واقع عمروش بن -2

 بومرداس، جامعة التسویقیة، اإلدارة تخصص االقتصادیة، العلوم في ماجستير ، مذكرةCNMA الفالحي
 .93ص ،2007-2008
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 البسیطة األخطار والتأمين على ت،االسیار التأمين على  فرع من كل الشركة
 .(1)الحیاة على لتأمينوا

 فروع كل األخرى  الشركات جانب إلى وتؤمن مساهمة شركة اآلن هيو      
 على التأمين ت،االسیار  على التأمين نجد تشغلها التي التأمينات بين ،منالتأمين

 یشمل والذي المخاطر المتعدد مينأالت الفالحة، باستغالل تتعلق التي المخاطر
 سقوط البالستیكیة، بالبيوت المغطاة رعاز مال لها تتعرض التي المخاطر تغطیة
 التأمين الطبیعیة، الكوارث آثار ضد التأمين الجویة، المالحة أجهزة أو اآلالت
 الحوادث أو المخاطر ضد السفر أثناء الرعایة على والتأمين السكن على

  .(2)الجسمانیة
 للتأمين الوطنية الشركة (CAAT:) 
 بالشخصیة تتمتع عمومیة مؤسسة وهي 1985 أفریل 30 في أنشأت     

، البحري  التأمين عملیات في يتمثل وغرضها المالیة، واالستقاللیة المعنویة
 وبعد 1989 وفي،  البري  مينأالت عملیاتو ،الجوي  التأمين عملیاتو 

 للتأمين ئریةاالجز  الشركة إلى تحولت التخصص إلغاء و االقتصادیة اإلصالحات
 فروع مختلف ممارسة في شرعت و اقتصادیة عمومیة مؤسسة وأصبحت الشامل
 .(3)لنقلا على التأمينات في ئدةار  تعتبر وهي، التأمين

 :الحديثة العمومية المؤسسات-
 :هيو  حديثة مؤسسات أربع نجد
 تاالصادر  لضمان ئريةاالجز  الشركة:CAGEX  
المتعلق بالتأمين  06-96 األمر بموجب 1996 جانفي 10 في نشأت     

 تسيير شروط حددی حيث 1996 جویلیة 02في  واعتمدتالموجه للتصدير، 

                                                           
تقيیم جودة خدمات شركات التأمين وأثرها على الطلب على في سوق التأمينات الجزائریة  برغوتي وليد،  -1
، مذكرة ماجستير في العلوم Saa(، دراسة تطبیقیة للشركة الجزائریة للتأمينات 1995-2009)

 .93، ص 2014-2013االقتصادیة،تخصص اقتصاد التنمیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .94ص  ،نفس المرجع -2
 .71مرجع سابق، ص  شرابي، العزیز عبد -3
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 االعتماد هذا فحسب كیفیاته،و  التصدير عند القرض بتأمين المغطاة األخطار
 ة تكلف بالتأمين:شرك إلى التصدير عند القرض تأمين یعهد"

 .لحساب الشركة الخاص وتحت رقابة الدولة، األخطار التجاریة 
 .األخطار السیاسیة 
 .أخطار عدم التحویل 
 "(1)أخطار الكوارث . 
 بالمعلومات وتزویده تاالصادر  تمویل ضمان في الشركة مهام وتتمثل     

 .القانونیة االقتصادیة
 العقاري  القرض ضمان شركة (SGCI:)  
 مؤسسة تعتبر والتي ،1997أكتوبر  05 بتاریخ الشركة هذه إنشاء تم     

 والتي ،Société de Garantie du Crédit Immobilier اقتصادیة عمومیة
 من اعتمادها تم قد و أسهم ذات شركة شكل تأخذ ،(2)(SGCI) ب لها يرمز
 .(3)1999ماي  18 في المؤرخ القرار بمقتضي المالیة وزیر طرف

في حالتين:  العقاري  القرض مينأت في العقاریة القروض ضمان شركة تدخل 
 العقاریة القروض على مينأالت، و لألفراد الممنوحة العقاریة القروض على مينأالت

 .(4)العقاریة الترقیة في( العقاري  المرقي)للمتعاملين الممنوحة
 االستثمار قرض لضمان ئريةاالجز  الشركة(AGCI:) 
 قبل من مساهمة البقیة % 25 ب الخزینة بمساهمة 1998 في اعتمدت     
 الموجهة االستثمار بقروض المرتبطة التأمين عملیات تمارس العمومیة، البنوك

  .(1)سهمباأل شركة هي و المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات
                                                           

، 1996يناير  10ه، الموافق ل  1416شعبان  19، المؤرخ في 06-96من األمر رقم  4المادة  -1
 .17، ص 3المتعلق بتأمين القرض عند التصدير، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 

، 2012عرعار الیاقوت، التمویل العقاري، رسالة ماجستير في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  -2
 . 100ص 

، يتضمن اعتماد شركة ضمان القرض 1999مايو  18ه الموافق ل 1420صفر  2قرار مؤرخ في  -3
 .  10، ص 41العقاري،الجرید الرسمیة الجزائریة، العدد 

 .210، ص 2012م القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر، دار الهدي، الجزائر، بوستة إیمان، النظا -4
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 المحروقات تأمين شركة (CACH:) 
أكتوبر  04هي شركة اقتصادیة وطنیة ذات أسهم، منح لها اإلعتماد في      

المتعلق بالتأمينات لممارسة مختلف أنواع التأمين   04-06وفق المرسوم  1999
وا عادة التأمين، تقوم بتأمين أخطار قطاع المحروقات، حيث تهتم بضمان أكبر 

 جزائر.مشاریع اإلستثمار في قطاع البترول والتنقيب في ال
وخارج قطاع المحروقات تعمل على تأمين محطات تحلیة میاه البحر،      

التابعة لمؤسسة الخطوط  "Hydrocباإلضافة إلى تغطیة أخطار وحدة النقل "
 .(2)الجویة الجزائریة

 :الخاصة المؤسسات-2
 (:Trust Algeria) ئراالجز  تروست شركة-أ

 التأمين في متخصصة وهي 1997أكتوبر 25 في الشركة هذه أنشأت     
  :(3)مساهمين أربع من ومكونة التأمين، وا عادة
 البحرین تروست. 
 التأمين وا عادة للتأمين ئریةزاالج الشركة. 
 التأمين إلعادة المركزیة الشركة. 
 العام للتأمين قطر. 
 تروست وبدأت .بلدان عدة في فروع عدة وله البحرین في الشركة هذه ومقر
 االعتماد راقر  على تحصلها بعد التأمين وا عادة التأمين عملیة تطبيق في ئراالجز 
 .1997نوفمبر 18 بتاریخ المالیة رةاز و  من
 (:A2) للتأمينات ئريةاز جال-ب

                                                                                                                                                                
 .95مرجع سابق، ص  فائزة، عمروش بن -1

روابح سمير، انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على المعلومة المحاسبیة في شركات التأمين،  -2
(، مذكرة ماستر، كلیة 2014-2013مسعود)لوكالة حاسي  cashدراسة حالة شركة تأمين المحروقات 

العلوم االقتصادیة وعلوم التسيير وعلوم تجاریة، تخصص دراسات محاسبة وجبائیة معمقة، جامعة قاصدي 
 .20-19، ص 2014-2013مرباح ورقلة، 

 .96مرجع سابق، ص  برغوتي وليد، -3
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 شركة وهي الخاص القطاع على للتأمين ئریةاالجز  السوق  فتح بعد أنشأت     
 أهم ،1998 أوت 05 في المالیة رةاز و  من اعتمادها على تحصلت أسهم، ذات

 من بها يتعلق وما تاالسیار  التأمين هي الشركة هذه بها تقوم التي النشاطات
 الجویة المخاطر ویشمل النقل أخطار ت،االسیار  راأضر  من مدنیة مسؤولیة
 األشخاص على التأمين، و والهندسة البناء كأخطار المتعددة األخطار والبحریة،

على  2004دیسمبر  19في   9001ISO الجودة معیار على تحصلت قدو 
 . (1)نشاطها في عملیات التأمين وا عادة التأمين

عادة للتأمين الدولية الشركة-ت  (:CIAR) التأمين وا 
 وا عادة التأمين عملیات مختلف لتباشر 1998 أوت 05 في اعتمدت     

 .(2)التأمين
 (:IRUIST Algeria) ئراالجز  أرويست شركة-ث

 1997 سنة اعتمدت أجنبي، أغلبیة مال سأر  ذات مختلطة شركة هي     
 .(3)التأمين وا عادة التأمين عملیات كل وتمارس

 (:GAM) المتوسطية للتأمينات العامة-ج
 هي التأمين، وفروع عملیات كل وتمارس المالیة، رةاز و  طرف من اعتمدت     
 مقره أمریكي لصندوق  2007 سنة الشركة بیعت لقد و أسهم، ذات شركة
 .(4)تونس

 (:ALLIANCE) للتأمينات أليانس-ح
 .(5)العامة التأمينات في مختصة وهي ،2005 جویلیة 30 في أنشأت

                                                           
 .136أقاسم نوال، مرجع سابق، ص  -1
 .97مرجع سابق، ص  برغوتي وليد، -2
زروقي إبراهیم، وآخرون، دور قطاع التأمين في تنمیة االقتصاد الوطني، الملتقى الدولي السابع حول:  -3

الصناعة التأمينیة، كلیة العلوم االقتصادیة، العلوم التجاریة وعلوم التسيير، حسيبة بن بوعلي بالشلف، يومي 
 .5، ص 2012دیسمبر  03-04

 .6ص نفس المرجع،   -4
 ص ، 1998 الجزائر، حيرد، مطبعة الجزائري، التشریع في الخاصة التأمينات خروف، بن الرزاق عبد -5

35. 
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 (:SALAMA(، )سابقا األمان و البركة(ئراالجز  للتأمينات سالمة شركة-خ
 26 في تأسست وقد المشاركين، من مجموعة بين اتفاق بموجب ظهرت     
 أسهم، ذات شركة شكل في التأمين وا عادة تأمين عملیات لممارسة 2000 مارس
 ، 20 %بنسبة ئراالجز  أما % 90 بنسبة والسعودیة تونس من كل فیه تساهم
 تأمين نشاط ولةامز  في السعودي ئري االجز  مجتمع نشاط تطویر إطار في وهذا

 .(1)التأمين وا عادة
 (:CARDIF) ئراالجز  كارديف-د

 صنفت وقد األشخاص، على التأمين في ومتخصصة 2006 في أنشأت     
 على المؤمنين قائمة في بفرنسا بعةلراا المرتبة في "أ س أ كارديف "األم الشركة
 على تعتمد بل خاصة شبكة تمتلك ال وهي ،بلدا 35 في ناشطة وهي الحیاة،
 .(2)العالم في بنكا 150 عبر لشركائها بنكیة شبكات

 (:TAMINE LIFE) ئراز جال اليف تأمين-ذ
 .(3)األشخاص على بالتأمين وتهتم ،2011 مارس 09 في أنشأت     

 (:CAARAMA) للتأمينات مةاالكر -ر
 في رااألضر  وتأمينات الحیاة تأمينات بين الفصل مخلفات أحد من تعد     
 رأسمالها ملكیة وتعود ،2011 مارس 09 المؤرخ رار قال بموجب ئر،وتأسستاالجز 
 .(4)الحیاة تأمينات في مختصة وهي للنقل، ئریةاالجز  الشركة إلى
 (:SAPS) الصحة و االحتياط تأمين-ز
 

 وتهتم ،2011 مارس 10 في أنشأت للتأمينات الوطنیة الشركة فروع من فرع هي
 .(1)األشخاص على بالتأمين

                                                           
 للتأمين الجزائریة الشركة حالة دراسة- القرار اتخاذ في ودورها التأمين شركات محاسبة ،شراقة صبرینة -1

 فرحات جامعة التسيير، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة االقتصادیة، العلوم في ماجستير مذكرة التأمين، وا عادة
 .81، ص 2003-2002 سطيف، عباس

 .36مرجع سابق، ص  خروف، بن الرزاق عبد -2
 .813أقاسم نوال، مرجع سابق، ص  -3
 .95مرجع سابق، ص  فائزة، عمروش بن -4
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 (:MACIR VIE) الحياة مصير-س
 الشركة من فرع وهي أسهم، ذات الحیاة على للتأمين ئریةاز ج شركة هي     
 11 ب مؤرخ رار قب االعتماد على حصلت ولقد التأمين، وا عادة للتأمين الدولیة
 .(2)والرسملة الحیاة على التأمين نشاط ولةامز  ،بغرض2011 أوت
 (AXA ): ئرزاالج للتأمينات أكسا-ش

 لالستثمار، الوطني المال سأر الو  ئري االجز  الخارجي البنك مع كاباالشتر      
 .الحیاة على التأمينات ر،ااألضر  على التأمينات :(3)بفرعين تأسست

 :التعاونيات و التعاضديات-3
 :في تتمثل هي و للربح تهدف ال مؤسسات وهي
 :التبادلي التأمين مؤسسة-

 :(4)وهي اآلن لحد ومازلت 1964 منذ موجودة كانت     
  الفالحي التبادلي التأمين المركزي إلعادة الصندوق (CCRMA،) والذي 

 .1964 أفریل 28 في المؤرخ االعتماد منح راقر  بموجب أنشأ
 والثقافة التربیة لعمال ئري االجز  التبادلي التأمين (MAATEC ،) أنشأوالذي 

 بالتعاونیة وتسمى 1964 دیسمبر 28 في االعتماد رار ق بمقتضى
 01 في نشاطها تمارس بدأت حيث والثقافة التربیة عمال لتأمين ئریةاالجز 

 .السكن على الشامل التأمين عملیات مختلف لتمارس 1965 جانفي
 (:CNMA) الفالحي للتعاون  الوطني الصندوق -

 أعضائه بين والتضامن التعاون  مبدأ على یقوم حيث 1972 عام أنشأ     
 على التأمين عملیات كل ویمارس والصیادين، الفالحين مع ویتعامل المنخرطين
 .(5)بالفالحة المتعلقة األخطار

 : االجتماعية للتأمينات الوطني الصندوق -
                                                                                                                                                                

 .212مرجع سابق، ص بوستة إیمان،  -1
 .102بن عمروش فائزة، مرجع سابق، ص  -2
 .103نفس المرجع، ص  -3
 .38مرجع سابق، ص  خروف، بن الرزاق عبد -4

 .913أقاسم نوال، مرجع سابق، ص  -5
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 ومقره االجتماعیة، بالتأمينات خاص وهو 1983 جویلیة 02 في أنشأ     
 :(1)هما نوعين ونميز عكنون  ببن الرئیسي
  ءااألجر  للعمال االجتماعیة للتأمينات الوطني الصندوق (CNAS )الذي 

  . 1985 عام أنشأ
 ءااألجر  غير للعمال االجتماعیة للتأمينات الصندوق الوطني 
(CASNOS) 1992 جانفي 04 في إنشائه تم الذي  .   
 من نوعين بتأمين االجتماعیة للتأمينات الوطني الصندوق  یقوم عامة وبصفة     

 التأمين في وتتمثل اإلنسانیة الصفة ذات المخاطر ، النوع األول هيالمخاطر
 .والوفاة العجز الوالدة، المرض، على
 و العمل حوادث هي و المهنة بممارسة المتعلقة المخاطر :الثاني النوعو

 من المدفوعة كاتااالشتر  في الصندوق  هذا مداخيل تتمثل المهنیة،األمراض 
 األداءات مجموع تمویل في إلشتراكاتا هذه تساعد حيث والعمال، المستخدمين

 .الذكر السالفة التأمينات في المتمثلة
 (:CNR) للتقاعد الوطني الصندوق -

 والمتعلق 1983 جویلیة 02 في المؤرخ 12-83 رقم القانون  بموجب أنشأ     
 و تعدیالت عدة األساسي قانونه شهد و للتقاعد، وحيد نظام تأسیس بالتقاعد،تم

-97واألمر  1996جویلیة  06المؤرخ في  18-96: األمراألمرین حسب ذلك
 .1997ماي  31المؤرخ في  13

یمنح لألجير  1999مارس  22المؤرخ في  03-99وكذا القانون رقم      
 سن یصل عندما األجير تقاعد معاش بمنح الصندوق  هذا یقوممعاش للتقاعد، 

 .(2)معينة وبشروط معين
 (:CNAC) البطالة على للتأمين الوطني لصندوق ا-

 البطالة عن التأمين نظام إدارة تعهد حيث 1994 ماي 26 في إنشائه تم لقد     
 ومهامه للصندوق  األساسي القانون  یحددو  مستقل وطني صندوق  إلى تسييرهو 

                                                           
 .40مرجع سابق، ص  خروف، بن الرزاق عبد -1
 .213مرجع سابق، ص بوستة إیمان،  -2
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 يتمتع الصندوق  أصبح 1994 جویلیة 06 فيو  تنفيذي، بمرسوم وتسييره
 :(1)في الصندوق  مهام تتمثل المالي، االستقالل المعنویة بالشخصیة

 شتراكاتاال تحصيل ضمانو  المنخرطين بطاقة مرارباست ضبط 
 .ومنازعته ذلك ورقابة البطالة عن مينأالت أداءات لتمویل المخصصة

 دارتي للتشغيل العمومیة المصالح مع باالتصال ویدعم یساعد  البلدیة وا 
 عن التأمين أداءات من قانونیا المستفيدين البطالين طانخر إ والوالیة،إعادة

 .الحیاة في البطالة
 عن التأمين مجال في به المعمول التشریع عليها ينص التي الرقابة ينظم 

 ماتهاالتز  مواجهة من یمكنه حتى االحتیاطات صندوق  ویحفظ ویؤسس البطالة
 .الظروف جمیع في المستفيدين زاءإ

 التأمين: _وسطاءانياث
 رغي ،والعمالء المؤمن باعتبارها التأمين شركة بين التعاقد يتم أن األصل إن     
 بوسطاء یعرف ما طریق عن بل مباشرة، التعاقد هذا تحقق عدم هو الغالب أن

 مال المالئمة التأمينیة السیاسة إلتباع هامة، مرحلة إختیارهم یعتبر الذي التأمين
 .المناسبة القرارات إتخاذ على المؤسسة تساعد ،نهایحتكمو  مهارات من لهم

 قسط(، )تعویض، تولیفة أحسن للمؤسسة یقدم أن هو للوسیط األساسي فالدور
هم الوكيل  سطاءو و  التأمين، سوق  في المنافسة بازدیاد أثرها ویزداد یظهر أين

 .(2)العام للتأمين و سمسار التأمين
 للتأمين: العام الوكيل-1

من قانون التأمينات على أنه: "هو كل شحص  253نصت علیه المادة      
طبیعي یمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين ویكون إعتماده 

 .(3)بهذه الصفة"

                                                           
 .105-104بن عمروش فائزة، مرجع سابق، ص  -1
 .33، ص المتعلق بالتأمينات 04-06بقانون ، المعدل والمتمم 07-95األمر من  252المادة  -2
 .33، نفس المرجع، ص 253المادة  -3



 

 
92 

 وسطاء باقي بها يتمتع أن یمكن التي بأوسع السلطات العام الوكيل يتمتع     
 واألكثر التأمين، شركة عن نیابة العمالء مع مباشرة التعاقد سلطته فمن .التأمين

 وتسویة األقساط، قبض العقد، ءنهاإ مد، تعديل، في الحق یملك فهو ذلك من
 التأمين لشروط وفقا إال التأمين عقد يبرم أن ال یستطیع أنه التعویضات. غير

 ذلك كان سواء إليها، یضيف أن أو یعدلها أن له يجوز فال المألوفة، العامة
 قبل، تبدأ العام الوكيل وظیفة فإن وعلیه .(1)له المؤمن لصالح أو المؤمن لصالح

 .التأمين عقود إكتتاب وبعد إثر
 السمسار:-2

على خالف الوكيل العام للتأمين الذي یكون دائما شخصا طبیعیا، فإن      
سمسار التأمين قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا، ویمارس لحسابه الخاص مهنة 
التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين بهدف إكتتاب عقد التأمين، ویعد 

    .(2)سمسار التأمين وكيل للمؤمن له ومسؤوال تجاهه
 تضيق قد فسلطته الوسطاء، یملكها التي السلطات أضيق السمسار یملك     
 هي محددة بمهمة القیام على السمسار سلطة فتقتصر. األحوال بحسب تتسع وقد

 يتعاقدون  الذين العمالء عن البحث خالل من وذلك العقد، إبرام في التوسط
 .التأمين مبلغ بتسديد الحالة هذه في السمسار وال يلتزم التأمين، شركة مع مباشرة
 ببعض التمتع له یحق فإنه السمسار سلطة بوضوح تتحدد لم إذا أما     

 شركة بمعرفة يتم فإنه العقد بإبرام يتعلق فیما أما ،العقد بتنفيذ تتعلق الصالحیات
 .(3)للمؤسسة بدروه لیسلمها للسمسار التأمين وثیقة تسلم أين التأمين،

                                                           
 ص ،2006 ،ناألرد ،زیعو التو  النشر دار ،التأمين في التطبيق والقانون والقضاء ،ي شكر  يجهب اءهب -1

34 . 
  .34، ص المتعلق بالتأمينات 04-06، المعدل والمتمم بقانون 07-95األمر من  258المادة  -2

3 - Jean Bigot, Assurance des Risques de L'entreprise, Juridique, Fiscal, 
Comptable,ed Francis Lefebvre, Paris, 1994, P 58–59. 
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 أنفع نحو وتوجيهها المؤسسة توصیة في المستشار يتدخل ذلك إلى إضافة     
 یمتد قد كما األخطار، لجسامة المخففة أو المانعة الوقائیة واإلجراءات الوسائل
 تحیطهم.  قد التي باألخطار وتوعيتهم العمال، تدریب تكوین، إلى المستشار نشاط
 التفاوض: ا_كيفيةثالث
 في أساسا تكمن الشروط بعض توفر الضروري  من التفاوض، عملیة تتم حتى
 .الوسطاء نشاط في جلیا تظهر والتي التأمين، سوق  في للمنافسة مرونة تواجد
 :بينها من للتفاوض الطرق  من العديد وهناك

 التأمين: شركة مع التفاوض مباشرة-1
 إتساعا، أكثر خدمة بتحمل المؤمن یقوم التأمين وسطاء غیاب حالة في     
. الدوریة لألخطار والمراجعة الخبرة، تقاریر تكوین األخطار، وتقيیم تفقد كإعادة

 تظهر واضحة فهي سلبیاته أن غير فيها، مشكوك إيجابیات المباشر فللتفاوض
 :(1)بينها من العقد سيران مدة وأثناء النواحي من العديد في
 .فیه اإلكتتاب المراد العقد بشأن ثالث طرف رأي غیاب-
 .مستقل متخصص طرف من األخطار لتقيیم والمستمر الدوري  التدخل غیاب-
 المناسب المبلغ على الحصول أجل من المؤمنين من العديد نحو التوجه ضرورة-

 .األخطار لتغطیة
 تحقق بعد نزاعات أیة حصول حالة في المؤمن على الضغط وسيلة غیاب-

          الخطر.
 يتم التأمين شركة مع المباشر التفاوض سلبیات تفادي أجل ومن وبالتالي     
 .التأمين وسطاء إلى األحیان أغلب في اللجوء

 للتأمين: العام الوكيل التفاوض مع-2
 فإن وبذلك یمثلها، التأمين التي شركة طرف من العام الوكيل ویعتمد يؤهل     
 قامت التي التأمين شركة تحققه الذي األعمال ورقم مباشرة بصورة ترتبط ربحيته

 باعتماده.

                                                           
 .67 أقاسم نوال، مرجع سابق، ص -1
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 معينة، جغرافیة منطقة في محددا یكون  العام الوكيل فنشاط أخرى  جهة من     
 من بدال المحليين، الزبائن حاجیات بتلبیة فتقوم بالمحلیة تتصف أعماله أن أي

 الزبائن من معينة فئة خدمة أجل من التأمين فروع من واحد فرع التخصص في
 عدد بشأن للمؤسسة مثالیا مستشارا یمثل العام فالوكيل متفرقين جغرافیا. یكونوا
 كافیة غير تعتبر التقنیة ومهاراته مؤهالته أن غير ،(1)التأمين فروع من كبير

 .التأمين مجال في ومتخصصين تقنيين من التأمين شركة تمتلكه ما إلى بالنظر
 التأمين: سمسار مع التفاوض-3

 التأمين، شركة طرف من معتمد غير فالسمسار العام، الوكيل عكس على     
 طالبي بين التوسط مهمته تجاري، نشاط یمارس معنوي  أو طبیعي شخص فهو

 ولهذا سيتحملها يرتكبها قد أخطاء أي فإن وبالتالي التأمين. وشركات التأمين
 لها تتعرض قد التي المالیة التبعات لتغطیة تأمينا یكتتب ما عادة السبب

 .المهنیة المدنیة مسؤوليته
 بعرض یقوم بل بعينها تأمين شركة مع بالتعاون  مجبر غير التأمين فسمسار
 لتحقيق ضروري  دوره يجعل ما هذا التأمين، شركات من العديد على أعماله

 .(2)سوق التأمين في المنافسة
 أو العام الوكيل خالل من التفاوض أن القول یمكن قدم ما خالل من     

 أن غير التأمين، شركة مع مباشرة بالتفاوض مقارنة مرونة أكثر هو السمسار
 من المقدمة الخدمات وطبیعة جهة من األسعار في تحقق المنافسة يلزم التفاوض

 .أخرى  جهة
 خالل من التأمينیة عقودها بتسيير القیام المؤسسة على ينبغي األمر أخير في

 المؤسسة تالحق التأمين عقود إكتتاب فبعد. وثائقها لمجموع المستمرة المتابعة
  :(3)يلي فیما إجماال تظهر اإلداریة األعمال من مجموعة

                                                           
 .27الجزائري، مرجع سابق،  التأمين قانون لدراسة مدخل معراج، جديدي -1

2 - Maurice Salvator , op cit , P 31–34. 
3- www.philadelphia.edu.jo/academics/b_trawneh/uploads/58.ppt آخر زیارة الموقع ،

 .11:44، التوقيت 22/04/2018

http://www.philadelphia.edu.jo/academics/b_trawneh/uploads/58.ppt
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 . المستحقة األقساط تسديد-
 . التأمين وثائق مراجعة-
 . المختلفة العقود وتنظیم تسجيل-
 . نهاسریا مدة إنتهاء حالة في التأمين عقود تجديد إعادة-
 . التأمين لتكلفة المحاسبي التسجيل-
 األخطار تحقق أثر المستحقة التعویضات واستالم الحوادث عن اإلعالن-

 .منها المؤمن
 .المتبعة التأمين لسیاسة العام والتحليل الدوریة المراجعة-
 
 

 
 المطلب الثاني

 خطاراأل لتغطية المتاحة التأمينية السياسات 
 في تكمن التأمين سیاسة إتباع قرار إتخاذ عند للمؤسسة األساسیة المهمة إن     
 والتي المؤسسة تسيير تقنیات من تقنیة باعتبارها لها المناسبة المكانة تحديد
 أن القول يتم ولن هذا لمالكيها، أو للمؤسسة التأمينیة الثقافة خالل من تظهر
 كباقي والتأمين األخطار تسيير وظیفة إدراج تم إذا إال للمؤسسة تسيير هناك

 .(1) ةالبشری الموارد ووظیفة التجاریة الوظیفة المالیة، وظیفة من األخرى  الوظائف
 معرفتها، الواجب التأمين وأنواع أصناف التأمين بسیاسة یقصد وعموما     

 األخطار وتأمين الحریق تأمين من كل العنصر هذا ضمن بتناول قمنا وبالتالي
 مواردها لحمایة للمؤسسة تقدم التي التغطیات ننسى أن والمالیة، دون  التقنیة
 .الغير إتجاه المدنیة وكذا مسؤوليتها البشریة

 
 الفرع األول

                                                           
1- Mokhtar Naouri, " Quelle Place Pour L'Assurance dans L'entreprise Algérienne 
", Algérie, Entreprise, N° 3, 2002, P 28. 
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 البري  التأمين 
 تهدد التي األخطار تغطیة إلى يهدف الذي ذلك هو البري، التأمين عقد     

 على التأمين: التأمين من نوعين تتضمن وهي برا، الممتلكات أو األشخاص،
 في الجزائري  المشرع اعتمده الذي التقسیم وهو األشخاص على والتأمين األضرار،

 عنوان تحت األول الباب ضمن األول في الكتاب نظمها التأمينات، حيث قانون 
 المتعلقة التأمين أنواع كل األشخاص على التأمين ضمن ویندرج البریة، التأمينات
 من التأمين يتضمن بينما جسمه، سالمة أو صحته، أو حیاته، حيث من باإلنسان
 ذمته تلحق التي األضرار عن له المؤمن بتعویض المؤمن قیام األضرار
 مينأالت من النوع هذا یميز ما أهم أن نجد كما ،معين خطر تحقق نتيجةالمالیة،
   .(1)باألشخاص المتعلق التأمين التعویضیة،بخالف صفته
 :األضرار على التأمينأوال_
 التأمين إلى ينقسم وهو ،التعویضي بالمبدأ التأمين من النوع هذا يتصف     
 .المسؤولیة من والتأمين األشیاء، على
 األشياء: على التأمين-1

 إلى يهدف األضرار، وهو على التأمين من نوعا األشیاء على التأمين یعتبر     
 المؤمن الخطر تحقق عند أمواله بأحد تلحق التي الخسارة عن له المؤمن تعویض

 : أهمها الخصائص من بمجموعة يتصف وهو منه،
 (.له والمؤمن المؤمن( العقد طرفي وجود-أ
 التعاقد. وقت بالذات معينا یكون  علیه المؤمن الشيء-
 للتعيين قابال یكون  أن يجب التعاقد، وقت بالذات معين غير الشيء كان إذا-ب

 التعاقد. وقت
 المالیة الذمة من االيجابي الشيء یضمن الذي التأمين من نوع هو وكذلك-ت

 .له للمؤمن المملوك المال یشمل التأمين هذا أن أي له، للمؤمن
 :أساسين ركنين على األشیاء على التأمين ویرتكز-ث
 التأمينية: المصلحة-

                                                           
 .133 ص سابق، مرجع جميلة، حميدة -1
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 الخطر وقوع عدم في مصلحة المستفيد أو له، للمؤمن یكون  أن بها ویقصد     
 :(1)التأمينات قانون  من 29 المادة في المشرع علیه نص ما وهذا منه، المؤمن
أو  المال، حفظ في مباشرة غير أو مباشرة، مصلحة له شخص لكل یمكن "بأنه
 يؤمنه". أن الخطر وقوع عدم
 التعويض: مبدأ-

 عن المستفيد أو له، المؤمن تعویض إلى يهدف التأمين عقد أن بمعنى     
 بفعل للضرر أمواله تعرض المالیة، نتيجة ذمته تلحق التي المالیة الخسائر
 .عليها المؤمن األخطار
 شيئا یكون  فقد له، المؤمن یملكه ما على التأمين یعني األشیاء، على فالتأمين
 محل في الموجودة كالبضائع بنوعه معينا شيئا یكون  وقد كالمنزل، بذاته معينا

 من التامين كذلك بها، الالحقة الحرائق خطر من التأمين بذلك معين،ویشمل
 برا، المنقولة البضائع وتأمين المناخیة، األخطار من والتأمين الحيوانات هالك

   .(2)المسؤولیة من والتأمين
 المسؤولية: من التأمين-2

 يلتزم هو عقدو األضرار،  على التأمين ضمن يندرج المسؤولیة من التأمين إن     
 علیه الغير رجوع عن الناتجة األضرار من له المؤمن بضمان المؤمن، بمقتضاه

 دين فقط یشمل ال التأمين ومبلغ له، المؤمن يدفعه قسط مقابل بالمسؤولیة،
نما المؤمن، به يلتزم الذي التعویض  حكم التي الدعوى  مصروفات كذلك یشمل وا 

 دعوى  نتيجة له المؤمن تلحق التي األضرار جمیع یغطي ،كما(3)بها علیه
 المطالبة هي التأمين من النوع هذا في علیه،فالكارثة ترفع التي المسؤولیة
 .الغير بها یقوم التي القضائیة

                                                           
 .9، ص المتعلق بالتأمينات 04-06، المعدل والمتمم بقانون 07-95من األمر  29 المادة -1

 .135-134ص  سابق، مرجع جميلة، حميدة -2
 الحلبي منشورات ،1ط  ،يتهعومشرو  حقیقته مين،أالت قدع الحكیم، تقي محمد السيد الهادي عبد -3

 .184، ص 2003 لبنان، الحقوقیة،بيروت،
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نما للضحیة، الضمان توفير لیس المسؤولیة من التأمين من الهدف إن       وا 
 أصابه، الذي الضرر عن المسؤولیة بدعوى  علیه الضحیة رجوع له المؤمن تجنب

 يلحقه قد الذي له، الضرر المؤمن من يتحمل العقد هذا بمقتضى المؤمن نأل
  .(1)علیه الضحیة رجوع نتيجة
 :األشخاص على التأمينثانيا_
 للمادة األشخاص، استنادا على للتأمين تعریفا الجزائري  المشرع صاغ لقد     
 المكتتب بين یكتتب احتیاطي : "عقد(2)بأنه تقتضي التي التأمينات قانون  من 60

 في ریع، أو رأسمال شكل في محدد مبلغ بدفع المؤمن بواسطته والمؤمن،يلتزم
 المستفيد أو له، للمؤمن العقد في المحدد األجل، حلول عند أو الحادث وقوع حالة

 ،وهي:المعين"
 الحياة: على التأمين مفهوم-1

 قانون  من 64 المادة في الحیاة، على التأمين الجزائري  المشرع عرف     
محدد للمؤمن له، عند  مبلغ بدفع المؤمن بموجبه يتعهد "عقد :(3)التأمينات بأنه

 تاریخ معين،مقابل قسط، إذا بقي المؤمن له على قيد الحیاة عند هذا التاریخ".
 رأسمال شكل في إما المال، من مبلغا المستفيد أو له، للمؤمن يدفع فالمؤمن     
ما واحدة، دفعة یقدم  .الحیاة مدى على مرتب إيراد شكل في وا 
 الحیاة على التأمين الحیاة أنه يتصف على التأمين عقد ومن خصوصیات     
 عملیة بأنه يتسم األضرار الذي من التأمين مع مقارنة التعویضیة، الصفة بانعدام
 التأمين حالة في بينما ،(4)فعال به حلت التي الخسارة عن له المؤمن تعویض

التعویض،  صفة انعدام وهو العقد علیه یقوم جوهري  مبدأ یسود األشخاص على
 التأمين وثیقة في يذكر الذي بالمبلغ ملزما یكون  المؤمن أن ذلك على ویترتب
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 یحصل التأمين مبلغ من المستفيد أن كما العقد، في علیه المتفق األجل حل متى
 الضرر من وجود عن النظر بغض الخطر، وقوع عند التأمين مبلغ على
 .(1)عدمه

 الوفاة: حالة في التأمين مفهوم-2
 المال من معينا مبلغا له، للمؤمن يدفع بان المؤمن بمقتضاه يتعهد عقد وهو     
 االتفاق يتم دوریة، أقساطا له المؤمن دفع مقابل الوفاة وهو الخطر، حصول عند

 .  هذا العقد بمقتضى عليها
 

 الفرع الثاني 
 والبحري  الجوي  التأمين

یعمل هذا النوع من التأمينات على تغطیة وتخفيف المخاطر التي قد      
 يتعرض لها المؤمن له جوا وبرا، ویكون هذا التأمين كما يلي:

 التأمين الجوي:أوال_
 بواسطة يتم والذي ،(2)الجوي  النقل مخاطر یغطي الذي التأمين ذلك هو     

 البضائع، من وحمولتها ذاتها الطائرة تلحق التي األضرار الطائرة،ویشمل
 .المسافرین تصيب التي واألضرار

 حيث  الدولي، الطابع علیه یغلب أنه الجوي، التأمين عقد على یالحظ ما     
 لعام روما اتفاقیة منها الجوي، للنقل المنظمة الدولیة االتفاقیات من العديد أبرمت
 على بالغير، األجنبیة الهوائیة المركبات تلحقها التي باألضرار م،الخاصة1952
 الطائرة، مستغلي مسؤولیة من للتأمين تنظیما مفصال تضمنت التي األرض سطح
 الموقع البروتوكول إلى ، باإلضافة18 المادة إلى 15 المادة ألحكام استنادا وهذا
 المركبة ومالك الناقل، بمسؤولیة المتعلق م، 1955 سبتمبر 28 بتاریخ الهاي في

 أحكام توحيد بهدف بكندا، اتفاقیة مونتریال انعقدت م 1999 سنة الجویة،وفي
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 م، 1929أكتوبر  12 في ببولندا وارسو اتفاقیة محل الدولي،لتحل الجوي  النقل
 من بمجموعة مونتریال اتفاقیة وانتهت م، 2002 نوفمبر في التنفيذ حيز ودخلت
  :(1)أهمها المبادئ

 .الطيران حوادث عن الجوي  للناقل الموضوعیة المسؤولیة تقریر-
 الجوي. الناقل مسؤولیة نطاق بتوسیع الجوي  النقل فترة تحديد-
 الطيران. حوادث عن العقدیة مسؤوليتها من بالتأمين الطيران شركات التزام-

 یقضي التأمينات، إذ قانون  في الجوي  التأمين عقد الجزائري  المشرع نظم لقد     
 مركبة لكل الجزائر، في المعتمدة التامين شركات لدى التأمين بإلزامیة األخير هذا

 كل يلتزم كما  بها، تلحق أن یحتمل التي األضرار عن الجزائر في مسجلة جویة
 المنقولة، والبضائع األشخاص مواجهة في المدنیة مسؤوليته بتغطیة جوي  ناقل

 تغطیة أجل من علیه المؤمن المبلغ یقل أال بشرط الغير مواجهة في وكذلك
 .(2)الناقل مسؤولیة مقدار عن المنقولين، باألشخاص تلحق التي األضرار

 الجوي: التأمين أنواع-1
 تلك سواء الجوي، بالتأمين الخاصة القانونیة للنصوص استقرائنا خالل من     

 :وهي أنواع ثالث الجوي  التأمين فإن التأمينات، قانون  الواردة في األحكام
  المركبة: جسم على الجوي  التأمين-أ

 الضروریة والتجهيزات الجویة، المركبة جسم التأمين من النوع هذا ویشمل     
من قانون  153ذكر المشرع الجزائري في نص المادة  .لها والتابعة الستعمالها

: "يهدف تأمين المركبات الجویة إلى ضمان األضرار المادیة (3)التأمين على أن
 بالمركبة الجویة المؤمن عليها وفق الشروط المحددة في العقد".الالحقة 
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من نفس القانون أنه یمكن أن يتضمن كذلك  154وأضاف في نص المادة      
مصاریف إصالح العطل، ومصاریف الحراسة ونقل المركبة الجویة المتضررة 

 .(1)ووضعها في مكان أمن
  المدنية: المسؤولية من التأمين-ب

 فیه يتسبب األضرار التي تغطیة المدنیة المسؤولیة من التأمين يتضمن     
 غيرهم من أو الركاب، من الغير هذا كان سواء الغير تصيب والتي الجوي  الناقل
 .(2)إلزامیة طبیعة ذو تأمين وهو
: (3)من قانون التأمينات أنه 158حيث نص المشرع الجزائري في المادة      

ضمان التعویض عن األضرار التي تتسبب فيها  "يهدف تأمين المسؤولیة إلى
المركبة الجویة مهما كان نوعها بمناسبة استغاللها وذلك وفق الشروط المحددة 

 في العقد".
 البضائع: على الجوي  التأمين-ت

 أو للبضائع، الجزئي أو الكلي الهالك عن الناجمة األضرار ویشمل      
من قانون  162و  161المادة ووزنها، نصت عليها  كميتها في اإلنقاص
 التأمينات.

 :البحري  التأمينثانيا_
 أو له، المؤمن بتعویض بموجبه المؤمن يلتزم عقد هو البحري، التأمين    

 تحقق عن الناجمة عليها، المؤمن باألموال تلحق التي األضرار عن المستفيد
 الخطر تحقق عن المترتبة له المؤمن مسؤولیة عن أو منه، المؤمن الخطر
 الرحلة أثناء تقع والتي العقد، طرفا عليها يتفق أخرى  أضرار أي أو منه، المؤمن
  .(4)البحریة
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 عن الناشئ الضرر عن المستأمن بتعویض المؤمن يلتزم بمقتضاه عقد"هو أو
    معين". قسط بحري، مقابل خطر

 السفينة:هيكل  على التأمين-1
 نص وقد البحریة، التأمينات أهم من التأمينات من السفينة على مينأالت یعد     

 على للتأمين یمكن بأنه التأمينات، قانون  من 122الجزائري في المادة  المشرع
 .معين أو لزمن متتالیة، رحالت لعدة أو واحدة، لرحلة السفن
 یضمن رحالت، لعدة أو واحدة، لرحلة السفينة على التأمين حالة ففي     

 الخاص التفریغ نهایة إلى الشحن بدایة منذ عليها المؤمن األخطار المؤمن
(  15عليها وخالل خمسة عشر يوما )  المؤمن الرحالت أو الواحدة، بالرحلة

 المقصود. ميناءإلى ال السفينة وصول من األكثر على األكثر، على
ذا تعلق األمر برحلة دون بضاعة، تضمن األخطار إبتداءا من اإلقالع أو       وا 

 .(1)رفع المرساة إلى رسو السفينة أو إلقاء المرساة لدى الوصول
 المتفق لآلجال مطابق التامين هذا یكون  محدد، ألجل التأمين حالة وفي     
 .(2)األجل المذكورالعقد، ویغطي التأمين اليوم األول واألخير من  في عليها

 المشحونة: البضائع على التأمين-2
 التي األضرار كافة تعویض ویشمل األضرار، من للتأمين الثاني النوع وهو

 الحالة هذه وفي خسائر، من الخطر وقوع عن يترتب ما وكل له، المؤمن تصيب
 السفينة أو الرحلة، أو الطریق في تغيير حدث ولو حتى مغطاة األخطار تبقى

 تغطیة ویتم ورقابته، له المؤمن إرادة عن خارج التغيير هذا یكون  أن شریطة
  :(3)بوثیقتين البضائع

 واحدة: لرحلة معينة شحنة على تأمين وثيقة-أ
 لرحلة بضائع لضمان معين بمبلغ تأمين وثیقة المؤمن یصدر الحالة هذه ففي

 .واحدة
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 المفتوحة:  التأمين وثيقة-ب
 يجوز ال غرارها وعلى له، المؤمن بها یقوم التي الشحنات جمیع تشمل وهي

 .  الغش أو التحايل منع بغرض وهذا بعينها شحنات أو شحنة، استبعاد
  :على المسؤولية التأمين-3

يهدف التأمين على المسؤولیة مالك السفينة إلى التعویض عن األضرار      
المادیة والجسمانیة التي تلحقها السفينة بالغير أو التي تنتج من جراء استغاللها، 
غير أن هذا التأمين ال ينطبق على األضرار التي تلحقها السفينة بالغير والتي 

لمؤمن علیه في وثیقة تأمين "جسم تكون مضمونة، إال إذا تبين أن المبلغ ا
 .   (1)السفينة" غير كاف

ویهدف التأمين على المسؤولیة الناقل البحري إلى التعویض عن األضرار      
 .   (2)والخسائر الالحقة بالبضائع واألشخاص بمناسبة اإلستغالل التجاري للسفينة

 يتحمل التي المادیة، واألضرار األخطار یشمل كافة البحري  حيث أن الخطر     
 المؤمن، من لصالح بتسديدها یقوم التي والمصاریف النفقات كافة له المؤمن فيها
 للتامين قابلة غير أخطار هناك أن إال أثاره، من الحد أو الضرر تفادي اجل

 لألنظمة مخالفته أو بإرادته، له المؤمن من الصادرة العمدیة أهمها،األخطاء
 البحري  والنقل العبور بتنظیم الخاصة كالقوانين المفعول، الساریة والقوانين
   .(3)والتصدير باالستيراد الخاصة القوانين وكذلك للبضائع،
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 الخالصة:
 بعض فهناك نموذجیة، دائما لیست للتأمين القابلة المخاطر أن یالحظ     

 المؤمن یضطر ذلك ومع دراستها، السابقة الشروط فيها تتوافر ال التي المخاطر
 تمارس وعادة اجتماعیة، ألسباب أو عام سبب ألي ضغط تحت تغطيتها إلى
 أي بتغطیة الدولة ضمان مع شركة أو هيئة أي أو الحكومة التأمين هذا مثل

 الهيئات فتقوم التأمين، هذا مثل عن والشركات الهيئات تمتنع وقد عجز،
 لعالجها، التأمين استخدام یصعب المخاطر بعض هناك ألن بممارسته، الحكومیة

 زالزلال أمثلتها ومن لمؤمن،ل المتاحة المعلومات في ونقص الخطر لطبیعة نظرا
  .والفیضانات
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 الخاتمة:

تسلیط الضوء على التأمين ضد المخاطر في ظل حاولنا في هذه الدراسة      
أن أوال  مواجهة األخطار وتغطيتها، ينبغي القانون الجزائري، وحتى نتمكن من

، وذلك بمعرفة أهم المراحل التاریخیة التي مر بها التأمين، التأمينعملیة فهم ن
فهو نظام حديث النشأة، حيث ظهرت الحاجة للتأمين في البدایة في أوروبا في 

 

 اخلامتة
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أواخر القرون الوسطى، وكان الـتأمين البحري هو أول نوع من أنواع التأمين 
هورا، أما التأمين البري بدأ في الظهور في إنجلترا خالل القرن السابع عشر، ظ

وكانت أول صورة ظهرت هي التأمين من الحریق ، وذلك عقب حریق هائل نشب 
م، والتهم أكثر من ثالثة عشر ألف منزل ونحو مئة كنیسة، 1666في لندن سنة 

العادیة التأمين ضد  ونتيجة لذلك ضمت شركات التأمين البحري إلى عملیاتها
أخطار الحریق، وتوالت بعدها ظهور أنواع أخرى من التأمينات، فتعددت تعاریف 

تعریف له أنه عملیة یقوم بمقتضاها المؤمن بتغطیة  استخالص یمكنف التأمين
األخطار المأمن عليها وذلك بدفع مبلغ التعویض للمؤمن له، مقابل قسط يدفعه 

 هذا األخير للمؤمن.

-06والمتمم بقانون المعدل  07-95األمر رقم  الجزائري  المشرعنظمه  لقدو 
 . ن التأمينأ المتعلق بالتأمينات على،04

حيث جاء التأمين كوسيلة ضمان ضد المخاطر، للمحافظة على حیاة وأموال 
الفرد، فتباينت تعاریف الخطر، ولعل الملفت فيها كون التباين لم یقتصر على 

فحسب بل امتد إلى التعاریف اللغویة الصرفة، وتعددت أنواع  التعاریف القانونیة
 الخطر وهذا راجع للتطورات الحاصلة في المجتمع.

 ومن خالل بحثنا هذا توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها:

   نتائج الدراسة:

بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى الغير المستفيد  عقد يلتزمأن التأمين  -
التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي أخر في  الذي اشترط

 .حالة تحقق  الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى 
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 مبدأإلى مجموعة من المبادئ القانونیة والفنیة، أهمها  التأمينيخضع عقد -
،ومبدأ الحلولومبدأ  ،التعویض، ومبدأ النیة حسنمبدأ ، التأمينیة المصلحة
 في التأمين. المشاركة

كسائر العقود يتكون من أركان هي األهلیة، والمحل يتمثل في عقد التأمين -
 عنصر الخطر، والسبب وهي المصلحة من التأمين، والشكلیة.

فمن منظور التأمين هو  هأن التأمين جاء حمایة لألخطار، حيث تعددت تعاریف-
 بينهما تم اللذين الطرفين من أي إرادة على يتوقف ال محتمل مستقبل حادث
ن تحققه راجع لعدة مسببات موضوعیة وشخصیة، فتعددت أنواعه منها -. العقد وا 

ما هو معنوي أو اقتصادي، وشخصیة، وعامة وخاصة، وأخطار الحركة 
 والسكون.

ولمواجهة هذه األخطار ظهرت عدة طرق من خاللها يتم تفادي الخطر، أو -
ل منه، أو االحتفاظ به أو تحویله، وأهمها هي تحویل الخطر إلى شركة التقلي

التأمين التي تقوم بتغطيته وضمانه، فهنالك أخطار قابلة للتأمين و أخطار 
مستثناة بنص قانوني أو بإرادة األطراف، فتدخل المشرع الجزائري لينظم هذا 

بالتأمينات، وهذا  المتعلق 04-06، وعدله بقانون 07-95القطاع فسن له األمر 
حمایة للطرف الضعيف في العالقة وهو المؤمن له، حيث نظم ووضع عدة 

 سیاسات تأمينیة لمواجة المخاطر في مختلف المجاالت البریة والجویة والبحریة.
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 التشريعية والتنظيمية:النصوص -1
، المعدل والمتمم لألمر رقم 2005نوفمبر  20المؤرخ في  10-05القانون -

، المؤرخة 44المتضمن القانون المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة العدد  75-58
 .2005يونيو  02في 
 1427محرم عام  21رخ في ، المتعلق بالتأمينات، المؤ 04-06قانون رقم -

،الجریدة 07-95، یعدل ویتمم األمر رقم 2006فبراير سنة  20 لالموافق 
ه   1427 صفر 12، الصادرة في 15الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .م 2006مارس  12الموافق ل 
ه 1415شعبان  23المتعلق بالتأمينات، المؤرخ في  07-95األمر رقم -

، 13ة الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریم، 1995يناير  25الموافق ل 
 .م1995مارس سنة  8ه الموافق ل 1415شوال  7الصادرة في 

، يتضمن 1999مايو  18ه الموافق ل 1420صفر  2مؤرخ في وزاري قرار -
 . 41الرسمیة الجزائریة، العدد  اعتماد شركة ضمان القرض العقاري، الجرید

 :القواميس-2
 .اللغة رباعي القانوني الفتاح، المعجم عبد مراد-

 :قائمة المراجعثانيا_
 المراجع باللغة العربية:-1
 المراجع العامة: -أ
، 3ط  المقارنين، والقضاء القانون  في دراسة التأمين، أحكام الدين، شرف أحمد-

 م.1991، القاهرة نادي القضاة، مطبعة
 ديوان، 1ط، األول،الجزء "الجزائري  القانون  في التامين" النجا، أبو إبراهیم-

 م.1992 الجامعیة، الجزائر، المطبوعات
 م.2006إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه، مبادئ التأمين، الدار الجامعیة، مصر،  -
 الفكرر داق،يوالتطب ةیالنظر  نيب نيمأالت السعود،عقد أبو حمدأ-

 م.2009ة،یالجامعي،اإلسكندر 
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 جامعة التجارة، كلیة التجاري، الّتأمين في مقدمة ربه، عبد إبراهیم علي إبراهیم-
 م.2009اإلسكندریة،

 ،دارالتأمين في التطبيق والقانون والقضاء،ي شكر  يجهب اءهب-
 م.2006،ن،األردوالتوزیعالنشر 

بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر، دار الهدي، الجزائر، -
 م.2012

 المطبوعات ديوان ،1الجزائري، ط التأمين نظام لدراسة مدخل معراج، يجديد-
 م.2003 الجزائر،الجامعیة،

 المطبوعات الجزائري،ديوان التأمين قانون  مدخل لدراسة جديدي معراج،-
 م.2004،الجامعیة،الجزائر

 المطبوعات ديوان ،3ط الجزائري، التأمين قانون  في محاضرات جديدي معراج،-
 م.2008 الجامعیة،الجزائر،

الوجيز في عقد التأمين وفق التشریع الجديد،دار حميدة جميلة، -
 .2012الخلدونیة،الجزائر، 

 الحقوقیة، الحلي منشورات العينیة، حمدان،التأمينات اللطيف عبد حسين-
 م.2007 بيروت،

 م.1985سيد الهواري، اإلدارة المالیة لالستثمار والتمویل طویل األجل، عمان، -
 1ط والتوزیع، المصریة اللبنانیة للنشر الدولي،الدارعفیفي حاتم،التأمين  سامي-

 م.1986القاهرة،
 للطباعة الفتح التأمين، عقد أحكام الموجز في عمران، السيد محمد السيد-

 م.2002والنشر،مصر،
 لخدماتكلیك  شركة إصدار، 1ط المدنیة، لیةو المسؤ و  ن،التأميممقد سعيد-

 م.2008أفریل ،ئراز جب،الو الحاس
 الجزء السابع، المدني، القانون  شرح في الوسیط السنهوري، أحمد قاز ر ال عبد -

 وعقد وعقود المراهنة والمقامرة والمرتب مدى الحیاة الغرر الثاني،عقود المجلد
 م.1964بيروت، لبنان،  العربي، ثاالتر  أحیاء دار التأمين،
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 مطبعة الجزائري، التشریع في الخاصة التأمينات خروف، بن الرزاق عبد-
 م.1998حيرد،الجزائر،

 
السابع،  الجزء المدني، القانون  شرح في الوسیط السنهوري،أحمد   الرزاق عبد-

 م.1999 القاهرة، العربیة، النهضة دار الغرر، عقود الثاني، المجلد
 الحلي التأمين،منشورات الحكیم،عقد تقي محمد السيد الهادي عبد-

 .2003الحقوقیة،بيروت،
 للنشر الثقافة دار مقارنة، سةادر  التشریع، في البري  التأمين العطير، القادر عبد-

 م.2004 والتوزیع،األردن،
عبد اإلله نعمة جعفر،النظم المحاسبیة في البنوك وشركات التأمين،دار -

 م.2007الناهج،األردن،
 م.2008 األردن، والتوزیع، النشر دار وأنواعه، مبادئه التأمين فالح، الدين عز-
الفكر الجامعي، مصر،  دار ،1ط دراسة تطبیقیة، التأمين بدوي، محمود علي-

 .م2009
 دار المشروع، وتمویل المال أسواق قریاص، ورسمیة الحنفي الغفار عبد-

 .الجامعیة،اإلسكندریة
 .عبد العزیز فهمي هیكل، مبادئ في التأمين، بدون طبعة-
 والتوزیع، للنشر وائل دار ،1ط التأمين، أحكام عرابي، أبو خالد غازي -

 م.2011،عمان
 1الجامعیة، ط المطبوعات التامين، ديوان مبادئ في الهاشمي، مقدمة محمد-

 م.1990
محمد نجاة هللا صدیقي، التأمين في االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي - 

 م.1990، المملكة العربیة السعودیة، 1لجامعة الملك عبد العزیز، ط 
 بين التأمين مبادئ في مقدمة حمودة، النبى عبد إبراهیم الهانسى، محمود مختار-

 م.2000 اإلسكندریة، الجامعیة، الدار والتطبيق، النظریة
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 التجاري  مينأالت مبادئ ،حموده النبي عبد إبراهیم الهانسي، محمود مختار-
 م.2003اإلسكندریة، جامعة، الفنیة اإلشعاع ومطبعة ،مكتبةواالجتماعي

 .بيروت الجامعیة، الدار التأمين، عقد في قاسم، محاضرات حسن محمد-
 المراجع الخاصة: -ب
ارة الخطر والتأمين، دار أسامة عزمي سالم، شقيري نوري موسى، إد-

 م.2007عمان،،1طالحامد،
 توفيق محمد ومراجعة، تعریب والتأمين، الخطر إدارة مبادئ ریجدا ، جورج-

مملكة السعودیة،  الریاض، للنشر، المریخ دار مهدي، محمد إبراهیم البلقيني،
 م.2006

دارة التأمين عقل، جمعة وسعيد اتقعری محمد حربي-  وائل دار ،1 ط الخطر، وا 
 .م2008 للنشر،عمان،

سالمة عبد هللا، الخطر والتأمين، األصول العلمیة والعملیة، الطبعة السادسة، -
 م.1980

ودورها في إدارة المخاطر ودور  سمير عبد الحميد رضوان، المشتقات المالیة-
ام الهندسة المالیة في صناعة أدواتها،دراسة مقارنة بين النظم الوضعیة وأحك

 م.1،2005طالشریعة اإلسالمیة،
العلمیة والعملیة للخطر  شریف محمد العمري، محمد محمد عطا، األصول-

 م.2012، الریاض، 1، دار جامعة الملك سعود،السعودیة،طوالتأمين
 م.2003،اإلسكندریة الجامعیة، الدار المخاطر، إدارة حماد، العال عبد طارق -
 كلیة(، بنوك، شركاتت، إدارا، أفراد) المخاطر إدارة، حماد العال عبد طارق -

 م.2007، الجامعیة،اإلسكندریة الدار شمس، عين، التجارة
 الیازوري  دار مين،أوالت الخطر إدارةالسیفو،  إسماعيل بكر، وليد أبو أحمد عيد-

 م.2009عمان، األردن والتوزیع، للنشر العلمیة
وریاضیات المال  األخطار إلدارة كمي مدخل هلل، عبد أحمد قمحاوي أباضة-

 م.2002، مطبعة اإلشعاع الفنیة،مصر، 1، ط واالستثمار
  :باللغة األجنبية المراجع-2
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1. Alain Gauvin, la nouvelle gestion du risque financier, 
édition intégrale, paris, février 2000. 

2. Jean Bigot, Assurance des Risques de L'entreprise, 
Juridique, Fiscal, Comptable,ed Francis Lefebvre, 
Paris, 1994. 

3. Jean –Paul louisot, gestion des risques, édition Afnor, 
paris, 2005. 

4. Maurice Salvatore, le Guide Assurance du Chef 
D’entreprise, ed Centre de l’ibrairie et aris, D’éditions 
techniques Clet, 1983. 

5. Mokhtar Naouri, " Quelle Place Pour L'Assurance dans 
L'entreprise Algérienne ", Algérie, Entreprise, N° 3, 
2002. 

 ثالثا_الرسائل العلمية: 
تخصص تسيير،  الدكتوراه في العلوم االقتصادیة،أطروحة صوار يوسف،  -

محاولة تقدير خطر عدم تسديد القرض التنقیطي والتقنیة العصبیة االصطناعیة 
 م.2008تلمسان،  بلقايد، أبو بكر ،BADRبالبنوك الجزائریة، دراسة حالة بنك 

 فيالدكتوراه  أطروحة التنمیة، تمویل في التعاوني التأمين دور عمران كریمة،-
-2012 محمد خیضر بسكرة، جامعة وتمویل، نقود االقتصادیة،تخصص العلوم
 .م2013

 تخصص ماجستير، رسالة المؤسسة، أخطار على مينأالت شرابي، العزیز عبد -
 متنوري  اإلخوة جامعة التسيير، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة وتأمينات، بنوك

 م.2005-2004 قسنطينة،
التأمين في التنمیة االقتصادیة، دراسة حالة الجزائر،  أقاسم نوال، دور نشاط-

-2000رسالة ماجستير في العلوم االقتصادیة، فرع نقود مالیة، جامعة الجزائر، 
2001. 
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)دراسة حالة  إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزیدي لمجد،-
في إدارة ماجستير رسالة  (،DOUDAH والتجارة ش.ذ.م.م للخدمات العامة

 جامعة احمد بوقرة، تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، األعمال،
 م.2008-2009 بومرداس،

تقيیم جودة خدمات شركات التأمين وأثرها على الطلب على في  برغوتي وليد،-
(، دراسة تطبیقیة للشركة الجزائریة 2009-1995سوق التأمينات الجزائریة )

ماجستير في العلوم االقتصادیة،تخصص اقتصاد التنمیة، رسالة ، Saaللتأمينات 
 م.2014-2013جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 حالة دراسة -القرار اتخاذ في ودورها التأمين شركات محاسبة ،شراقة صبرینة -
 االقتصادیة، العلوم في ماجستيررسالة  التأمين، وا عادة للتأمين الجزائریة الشركة
-2002 سطيف، عباس فرحات جامعة التسيير، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة

 م.2003
عرعار الیاقوت، التمویل العقاري، رسالة ماجستير في القانون، كلیة الحقوق، -

 م.2012جامعة الجزائر، 
دراسة حالة  دور ومكانة إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادیة، عبدلي لطیفة،-

في العلوم  ماجستيررسالة  سعيدة، SCISمؤسسة اإلسمنت ومشتقاته 
 .2012-2011، ، تلمساناالقتصادیة، تخصص إدارة األفراد وحوكمت الشركات

جميلة مغراوي، خلیصة عتو، دور شركات التأمين في تنمیة االقتصاد الوطني، -
مذكرة ماستر،تخصص تأمينات وبنوك، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم 

 م.2016-2015جیاللي بونعامة خمیس ملیانة، التسيير، جامعة ال
روابح سمير، انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على المعلومة -

لوكالة  cashالمحاسبیة في شركات التأمين، دراسة حالة شركة تأمين المحروقات 
(، مذكرة ماستر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم 2014-2013حاسي مسعود)
جاریة، تخصص دراسات محاسبة وجبائیة معمقة، جامعة قاصدي التسيير وعلوم ت
  م.2014-2013مرباح ورقلة، 
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ليتم حسين، النظام القانوني لعقد التأمين، مذكرة لنيل شهادة لیسانس أكادیمي -
 م.2014-2013في الحقوق، جامعة قاصدي ورقلة، 

 رابعا_المحاضرات والتظاهرات العلمية:
 بحوث بالجزائر، التقليدي للتأمين والتطبیقیة النظریة األسس خطيب، خالد-

 م.2011 سطيف، جامعة دولیة وأوراق ندوة
 نون قا ،كالسیكي بعةاالر  السنة ىلع ألقيت تامحاضر  اسعة،و ال صالحي رةازر -

-2003، باتنة جامعة اإلداریة،و  یةنونالقا لومالع مقس ،لحقوق ا یةلك التأمينات،
 م.2004

زروقي إبراهیم، وآخرون، دور قطاع التأمين في تنمیة االقتصاد الوطني،  -
الملتقى الدولي السابع حول: الصناعة التأمينیة، كلیة العلوم االقتصادیة، العلوم 

دیسمبر  04-03التجاریة وعلوم التسيير، حسيبة بن بوعلي بالشلف، يومي 
2012. 

رة المخاطر لمواجهة األزمات في أهمیة بناء أنظمة إلدا، عصماني عبد القادر-
قتصادیة الدولیة اال الملتقى العلمي الدولي حول األزمـة الماليـة، المؤسسات المالیة

 م.2009،أكتوبر 21-20 والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس سطيف،
-  
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3- http://www.startimes.com/?t=18797810 
4 http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=
9&lcid=41942 
5-https://hahodod.blogspot.com/2012/11/blog-
post_8053.html?m=1 
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 /الخطر
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management.html?m=1 
8-www.abahe.co.uk/encyclopedia-project-management-
enc/73623-reduce-risk.html 
9-www.alta2meen.com 
10-www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=120034 
11-
www.philadelphia.edu.jo/academics/b_trawneh/uploads/58.p
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 64...............................الفرع الثاني: إستثناء بعض حاالت األخطار 

 65........................المطلب الثاني: شروط الخطر القابل للتأمين وأنواعه

 65...................................الفرع األول: شروط الخطر القابل للتأمين

 68...................................الفرع الثاني: أنواع الخطر القابل للتأمين.

 70...............................المبحث الثاني: نقل الخطر إلى شركة التأمين

 70..............................كملجأ لتحویل األخطارالمطلب األول: التأمين 

 71.....................الفرع األول: مزایا التأمين كوسيلة لمواجهة األخطار....

 72...............إلتمام إستراتيجیة التأمين.....الفرع الثاني: اإلجراءات المتبعة 

 86.................یة االخطارالمطلب الثاني: السیاسات التأمينیة المتاحة لتغط

 86..................................................الفرع األول: التأمين البري 

 90........................................الفرع الثاني: التأمين الجوي والبحري 

 96.................................................الخاتمة...................
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 98...................................صادر والمراجع................قائمة الم

 105....................................................الفهرس..............
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