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 مقدمة 

يتعرض الفرد في حياتو إلى الكثير مف األخطار، كتصادفو ظركؼ قاسية ال قبؿ لو في     
مكاجيتيا بإمكانياتو الخاصة، لذلؾ يتجو نحك البحث عف الكسائؿ كاألساليب التي تضيؽ بالنسبة لو 

حدكد الخسائر الناتجة عف ىذه األخطار كمف ثـ ظيرت فكرة التأميف، فأساس ىذا النظاـ ىك 
اعتماد الفرد عمى رصيد مشترؾ أك مجمكعة مف األمكاؿ يساىـ في تككينيا عدد  مف المؤمف ليـ  
يمتزمكف بدفع أقساط ينشأ بالنسبة لكؿ مساىـ حؽ قانكني في ىذا الرصيد، كيككف في ىذا االحتياط 

 .ما يعيف عمى الكقكؼ في كجو المخاطر 

 كنظرا إلى األىمية االجتماعية كاالقتصادية لعقكد كعمميات التأميف، فإف تدخؿ المشرع لتنظيميا 
بإعتباره ضركرة ال غنى عنيا خاصة مع ازدياد دكر التأميف في عصر تزايدت فيو األخطار 

كتنكعت، كقد تكلد ذلؾ عف التطكر الحضارم الذم جمب معو كسائؿ اإلنتاج كأداء الخدمات التي 
يتضمف تشغيميا احتماؿ نشكء أخطار متعددة ، فيراد مف التأميف جمب الضماف كاألمف إلى طائفة 

 .مف األفراد المتعرضيف لمثؿ ىذه المخاطر

   كلدراسة التأميف أىمية بالنظر إلى الدكر الذم يقـك بو في الحياة المعاصرة ، بحيث نجده متغمغبل 
في معظـ األنشطة ،فيؤدم التأميف بسبب تداكؿ كتكظيؼ رؤكس األمكاؿ إلى نتائج اقتصادية جد 

ىامة منيا ،أف رؤكس أمكاؿ التأميف تغذم السكؽ المالية كالمحمية كالدكلية، كأف التأميف يعد مف أىـ 
اإلستثمار، كما أف لمتأميف مصمحة اجتماعية، ذلؾ أنو يخفؼ مف نتائج الككارث  كسائؿ االدخار ك

كيحقؽ االستقرار اإلجتماعي لمفرد كاألسرة كينمي الشعكر بالمسؤكلية كالعمؿ عمى تقميؿ الحكادث  
لذا تدخؿ المشرع لتنظيـ عمميات التأميف حماية لبلقتصاد القكمي كحماية لمطرؼ الضعيؼ في عقد 

التأميف مف تعسؼ شركات التأميف ،كالجزائر كغيرىا مف الدكؿ تبنت فكرة التأميف كقامت بتنظيـ 
مجالو مف خبلؿ القكانيف التي صدرت في ىذا المجاؿ ، كاإلشكالية التي يمكف طرحيا في ىذا 
 الصدد ، ىؿ النظاـ القانكني لمتأميف في الجزائر كافي لحماية المؤمف لو مف تعسؼ المؤمف ،؟

 :كعميو  سنحاكؿ دراسة النظاـ قانكني لمتأميف عبر ستة محاكر يأتي بيانيا كما يمي 
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 نشأة التأمين وتطوره :الفصل التمييدي

ظير التأميف قديما كذلؾ لمكاجية األخطار كاقتساـ الخسائر الناتجة عف تحققو، كلقد تبت       لقد 
جميع الدكؿ ىذه الفكرة ، كجعمت ليا نظاـ قانكنيا  لما ليا مف أىمية عمى جميع األصعدة ، 

كالجزائر شأنيا شأف باقي الدكؿ أخذت  بفكرة التأميف كذلؾ مف خبلؿ النصكص التي تناكلت ىذا 
 المعدؿ كالمتمـ، كىذا ما سنتاكلو في مبحثيف، 07/1995النظاـ السيما القانكف المدني ، كاألمر

المبحث ) ، أما تاريخ التأميف في الجزائر نتناكلو في (المبحث األول)ظيكر التأميف تاريخيا في
  .(الثاني

ظيور التأمين تاريخيا  :  المبحث األول

  إذا كاف أساس التأميف ىك التعاكف كالتضامف بيف األفراد مف أجؿ مكاجية خطر معيف           
  في  ثكف اختمؼ الباحفمقدييددىـ أك يزعجيـ كالمشاركة في اقتساـ الخسائر الناتجة عف تحققو،  

ظير التأميف عند قدماء المصرييف كذلؾ عف  فقد فحسب  بعض المؤرخيف تحديد نشأة فكرة التأميف
 حيث كاف مراسيـ الجنازة كنفقات التحنيط كبناء القبكر تكمؼ األفراد ،طريؽ جمعيات دفف المكتى

جؿ تقديـ أمف ، األمر الذم أدل  إلى ظيكر نكع مف التعاكف كالتضامف بيف الناس، فكؽ طاقتيـ
 فكرة التأميف تتجسد، كما مساعدات ألىؿ المتكفي كذلؾ مف أجؿ خبلؿ جمعيات دفف المكتى

خبلؿ الحضارة الصينية،حيث كاف التجار يقكمكف بتكزيع  مف كذلؾ بظيكر التعاكف التبادلي
المخاطر المتمثمة في نقؿ البضائع الجتياز األنيار عمى مجمكعة السفف ، فإذا غرقت إحداىا 

 كتعد ىذه الحالة النكاة األكلى لمتأميف ،كنجت األخرل، يككف ىناؾ تقاسـ في األضرار بيف التجار

 .1 البحرم 

عرفكا نظاـ التي كاف العرب  يقكمكف بيا ية  القكافؿ التجارحاب كما يذكر المؤرخكف أف أص     
 ككانت ،كانكا يتفقكف فيما بينيـ عمى اقتساـ الخسائر التي قد تمحؽ بأحد القكافؿالتأميف، إذ 

                                  
  . 07 ، ص 2008معراج جديدم ، محاضرات في قانكف التأميف الجزائرم ،  الطبعة الثالثة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر، - 1
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المشاركة في الخسائر  تحتسب إما بالنسبة األرباح التي يحققيا كؿ عضك في القافمة أك بحسب 
تختمؼ كثيرا عف نظاـ التأميف المعركؼ  رأسمالو ، كميما كانت نكعية المشاركة أك اإلتفاؽ فإنيا ال

 .حاليا 

    ىذا كيعتبر التأميف البحرم مف أكؿ أنكاع التأمينات التي ظيرت لمكجكد، حيث أدل انتشار 
  البحر المطمة عمى التجارة البحرية في أكاخر القركف الكسطى في أكربا كخاصة ايطاليا ككذا الببلد 

حرية مف أجؿ بيع ب ظيكر فكرة التأميف البحرم، حيث يقـك األفراد برحبلت إلى المتكسط األبيض
 كذلؾ عف طريؽ منح ،ككاف المضاربكف يتدخمكف لتغطية ىذه الرحبلت، منتكجاتيـ كمصنكعاتيـ

رد لو ىذه القركض مع جزء مف فائدة تقدر مبعض القركض لمجيز السفينة أك شاحنيا عمى أف 
 في حالة كصكؿ السفينة بسبلـ ، أما إذا لحؽ السفينة  التي تستغرقو اتجاه الرحمة كالكقتإلىبالنظر 

ميف في ىذه الفترة أكلقد كاف الت، شيءأم ضرر كالغرؽ أك الحرؽ فبل يمتـز صاحبيا برد أم 
  1 . التأميف عمى حياة الركاب كالبحارة إلى تحمميا السفينة دكف أف تمتد تيمقتصرا عمى البضائع اؿ

عقد في   حيث ابـر  ميبلدم 1347 إلى سنة  يعكدىناؾ مف يرل أف أكؿ تطبيؽ لعقكد التاميفك  
 التي كانت كجيتيا مف جنكا " سنتا كبلرا "  تسمى ميف حمكلة سفينة أمدينة جنكا بإيطاليا في مجاؿ ت

 

 

 

 

                                  
زرارة صالحي الكاسعة ، محاضرات ألقيت عمى السنة الرابعة كبلسيؾ ، قانكف التأمينات ،  جامعة باتنة كمية الحقكؽ ، قسـ العمـك القانكنية كاإلدارية ، -  1

 .03ص  . 2003/2004السنة الجامعية 
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ر في كؿ ميناء ىاـ لنقؿ البضائع نمكذجا ؼ كمنذ ذلؾ الكقت أصبح يتك،لى مدينة مابكركا بإسبانيا إ
. 1خاصا  لعقكد التأميف البحرم 

اثر الحريؽ  ميبلدم  1666 أما التأمينات البرية فقد ظيرت ألكؿ مرة في بريطانيا كذلؾ سنة 
 كنيسة فظير 1000 ألؼ منزؿ كحكالي 13 حكالي إتبلؼ إلى في مخبزة كأدل بالميكؿ الذم ش

 ف الحرائؽ في لندباؾ نكع مف التضامف مف أجؿ تقديـ المساعدات لمنككبي الحريؽ كأنشئ مكتفق
  ميبلدم 1667كيعتبر ىذا المكتب نقطة انطبلؽ لتنظيـ التأمينات عمى الحرائؽ كذلؾ سنة ،

كأخذت تظير شركات عمى شكؿ اتفاؽ بيف مبلؾ المنازؿ عمى تجميع مبالغ مف النقكد كتكزيعيا 
س األمكاؿ كعمى المتضرريف في حالة حدكث حرائؽ ، ثـ تطكرت ىذه الشركات كأخذت تشكؿ رؤ

 HAND IN "اليد في اليد "  تحت عنكاف ميبلدم 1694كلقد أسست أكؿ شركة مف ىذا النكع سنة 
 HAND  " ثـ ظيرت عدة شركات التأميف ، كلقد اعترؼ رسميا بيذه الشركات في الدستكر الممكي

 تأسست أكؿ شركة تأميف في فرنسا تحت عنكاف  ميبلدم 1750، كفي سنة  ميبلدم  1720سنة 
 . 2"الغرفة العامة لتأمينات باريس " 

 حيث كاف ، في شماؿ ايطاليا ىذا النكع مف التأميف أما بالنسبة لمتأميف عمى الحياة فمقد ظير      
اإليطاليكف يراىنكف عمى حياة أك مكت األشخاص ، كلقد تطكر األمر إلى حد المراىنة عمى حياة 

 انتشرت ىذه الظاىرة في بمداف أخرل خارج ايطاليا، غير أنو سرعاف ما لقدأك مكت الممكؾ ، ك
 في فرنسا  منعت اعتبرت ىذه الظاىرة غير أخبلقية كحرمت في مجمكعة مف الدكؿ كبريطانيا ، كما

ىذه المعارضة  ، ميبلدم1680  سنةرسميا بمكجب األمر الذم أصدره لكيس الرابع عشر كذلؾ
خر مف التأميف عمى الحياة كىك التأميف لصالح الغير كبمقتضاه آأدت باإليطاييف إلى إيجاد نكع 

يعطي مبمغ التأميف  بعد كفاة المؤمف لو لمف لو مصمحة في ذلؾ كالكرثة أك دائنيو، كلقد لقي ىذا 
ف يطكركف الفكرة كيقترحكف فكرة جديدة كالنكع مف التأميف صدل كبير بيف األفراد، مما جعؿ اإليطالي

                                  
  .09معراج جديدم،  مرجع سابؽ ، ص  -  1
  . 04زرارة صالحي الكاسعة ، مرجع سابؽ ، ص - 2
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كتأميف لؤلحياء بعد مكت المؤمف عميو، غير أف ىذه الفكرة لـ تدـ كثيرا بسبب ظيكر تأمينات 
 .حديثة منيا التأميف عمى الحياة 

 ىذا كقد أدل ظيكر الثكرة الصناعية كما صاحبيا مف استعماؿ اآلالت كالماكينات في العمؿ إلى   
 كحكادث قد يككف العامؿ ضحيتيا أك قد يككف المتسبب فييا، ككنتيجة لذلؾ كثرت أخطارإيجاد 

دعاكل المسؤكلية المدنية مف طرؼ الضحايا أك مف الغير مف أجؿ تحديد مسؤكلية ىذه األخطار 
كعمى ذلؾ فكر أصحاب شركات التأميف في إيجاد أنكاع مختمفة مف التأمينات مف أجؿ تغطية 

 ككذا السفف ، المسؤكلية المدنية ضد حكادث السيارات عفميفالتأ ؾ،حكادث المسؤكلية المدنية
كالطائرات ، كتأميف أصحاب األعماؿ مف إصابات العمؿ كاألمراض المينية ككذا تأميف الميندسيف 

. 1كاألطباء كالمستخدميف 

 ذلؾ انتشار التأميف الجكم بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث شيدت صناعة الطيراف إلى كيضاؼ 
تطكرا ىائبل، كأصبحت الطائرة كسيمة نقؿ لؤلشخاص كالبضائع ، كمع ازدياد حكادث الطائرات 

 .أصبح التأميف في كثير مف  دكؿ العالـ إجباريا 

تاريخ التأمين في الجزائر  : المبحث الثاني 

 استمر العمؿ إذ كانت عممية التأميف تخضع لنفس القكانيف التي تحكـ التأميف في فرنسا ، دلؽ    
نظيمية المعمكؿ بيا في ظؿ اإلستعمار تطبيقا لمقانكف ت بالنصكص التشريعية كاؿاالستقبلؿغداة  
 السيطرة كالرقابة عمى قطاع التأميف إحكاـ كقد تـ 31/12/1962 الصادرة في 1962  لسنة 157

. تمييدا لتأميمو كجزأرة نصكصو كىك ما حدث فعبل مع مركر الكقت 

تمثؿ في القانكف الصادر م اتخاذ إجراء قانكني إلى -كمرحمة أكلى-فقد لجأ المشرع الجزائرم    
 شركة عامة أكؿ إنشاء تبله ، كمراجعة لئلطار القانكني لمتأميف في الجزائر08/06/1963بتاريخ 

                                  
  . 31 ، ص 1992ابراىيـ أبك النجا ، التأميف في  القانكف الجزائرم ، الطبعة الثانية، الجزء األكؿ ػ ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، -  1
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سميت بالصندكؽ الجزائرم لمتأميف ، 08/06/1963جزائرية لمتأميف بمكجب القانكف المؤرخ في 
عادة التأميف   1.كا 

 شركة، كلـ تكف ىذه 270 مباشرة االستعمارلقد كاف عدد شركات التأميف في الجزائر بعد خركج    
 كالسبب في ذلؾ ىك عدـ تكافر ،الشركات تخضع سكل لرقابة شكمية مف طرؼ الدكلة الجزائرية

 استعماؿ إلى كلقد أدت الرقابة الشكمية مف طرؼ الدكلة ليذه الشركات ،ية مختصةئرإطارات جزا
تحكيؿ ىذه المبالغ لمخارج بحرية بطرؽ ككسائؿ تجمب ليا مبالغ  طائمة مف األرباح، كما كانت تقـك 

در المشرع القانكف أصذلؾ إثر  كعمى ،كطني الجزائرماالقتصاد اؿ سمبا عمى  ذلؾثرأحتى 
ميف التي أمات كالضمانات المطمكبة مف مؤسسات التا المتعمؽ باإللتز1963 يكليك المؤرخ 63/201

ميف التي تتـ في أ جميع عمميات التإخضاع كلقد نص ىذا القانكف عمى ،شاطيا في الجزائرفتمارس 
مكاؿ ألميف الجزائرم ، كما أرغـ جميع مؤسسات التأميف بدفع نصيب مف اأ الصندكؽ التإلىالجزائر 

أف ميف لصالح ىذا الصندكؽ ، كما نص ىذا القانكف أيضا عمى أالتي تحصؿ عمييا مف عمميات الت
 .مؤسسات اؿ  ىذه كزارة المالية بمراقبةتقـك

 كيتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف عمميات التأميف تقـك بيا الشركات  تسمى شركات التأميف كتككف 
شركات ذات شكؿ تعاضدم ، كتخضع مف حيث تأسيسيا لمقانكف  – أسيـعمى شكؿ شركات ذات 

 بعد حصكؿ عمى اعتماد مف إلالجزائرم كال يمكنيا أف تمارس نشاطيا التي اعتمدت مف أجمو  ا
 .الكزير المكمؼ بالمالية كفقا لمشركط الفعمية 

كالذم نص 2 كالمتضمف القانكف المدني 1975 المؤرخ 75/58  رقـ مرأل صدر ا1975 في سنة 
 عف كيفية تنظيـ عقد التأميف ، كما نص نفس القانكف عمى أف ينظـ عقد 643 إلى619المكاد م ؼ

 . القانكف المدني  إلىالتأميف بمكجب قانكف خاص باإلضافة 

                                  
   .34  ، ص 2008سعيد مقدـ ، التأميف كالمسؤكلية  المدنية ، إصدار شركة كميؾ لخدمات الحاسكب ، الجزائر ، أفريؿ -  1
 30 المؤرخ في 78 الجريدة الرسمية العدد 1975 سبتمبر 26 المكافؽ ؿ1395 رمضاف 20 المؤرخ  في 75/58القانكف المدني الصادر بمكجب  األمر -  2

 . المعدؿ كالمتمـ 1975سبتمبر 
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 لـ يظير ،غير أف القانكف الخاص بتنظيـ عقد التأميف الذم أشار إليو المشرع في القانكف المدني
ميف محؿ دراستنا ، أ تاريخ صدكر أكؿ قانكف ينظـ عقد الت1980 أكت 08 الكجكد إلى غاية إلى

 ،1 كالمتعمؽ بالتأمينات1995 يناير 25 المؤرخ 95/07غير أف ىذا القانكف ألغي بمكجب األمر 
 كالمتعمؽ 1963 المؤرخ في يكليك 63/201ر أيضا تـ إلغاء القانكف رقـ ألـكبمكجب ىذا ا

 ككذا األمر ،مات كالضمانات المطمكبة مف مؤسسات التأميف التي تمارس نشاطيا بالجزائراباإللتز
 2. احتكار الدكلة لعمميات التأميف إنشاء كالمتضمف 66-127

مين وخصائصو أالتمفيوم عقد :  األول الفصل

ميف منيا ما استند عمى الجانب القانكني كمنيا عمى أ عدة تعريفات فقييو لعقد التت لقد كرد    
الجانب الفني كتبقى ىذه التعريفات منتقدة،  كما تناكؿ  المشرع الجزائرم تعريؼ عقد التأميف تعريفا 

 ) المعدؿ كالمتمـ 97/07 مف األمر 02مف القانكف المدني كالمادة  619ة ا بحتا  في المادمقانكف
  كمف خبلؿ ىذا التعريؼ القانكني نجد أف عقد التأميف  يتميز بعدة خصائص منيا (المبحث األول

 . ( المبحث الثاني)  تميزه عف غيره مف العقكد ما تشترؾ بو مع سائر العقكد كمنيا ما

مين  أمفيوم  عقد الت:   المبحث األول 

عادة عندما يخشى شخص ما يككف مسؤكال مدنيا أف يصيب الغير بضرر 3يبـر عقد التأميف 
ميف ينقؿ  التعكيض عف أ، كمف خبلؿ إبراـ عقد التد أك غير محداسكاء أكاف ىذا الغير محدد

 كآخر ا قانكنياالضرر عف كاىمو إلى طرؼ آخر كىك المؤمف، كيحمؿ عقد التأميف في طياتو جانب
                                  

 .  المعدؿ كالمتمـ 1995  مارس 05 المؤرخة في13 ، جريدة رسمية العدد 1995 يناير 25 المتعمؽ بالتأمينات المؤرخ في 95/07األمر  -  1
  1966 مام 31 المؤرخة في 42  المتضمف انشاء احتكار الدكلة لعمميات التأميف ، الجريدة الرسمية العدد1966 مام 27 المؤرخة في 66/127األمر -   2
 

 
:  كىك عكس الخكؼ كيقاؿ ائتمنو بمعنى غرس فيو جانب كبير مف الثقة أنظر في ذلؾ التأميف لغة ىك مصدر الفعؿ أمف يؤمف كىي مأخكذة مف اإلطمئناف -3

 .07 ، ص 2012، دار الخمدكنية ، الجزائر ، -  دراسة عمى ضكء التشريع الجزائرم الجديد لمتأمينات–حميدة جميمة، الكجيز في عقد التأميف 
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، كما أف عقد التأميف قد يتشابو مع بعض العمميات،  فكاف لزاما عمينا تسميط ( المطمب األول)  افني
  ( .المطمب الثاني)الضكء عمى  ىذه العمميات كنفرؽ بينيا كبيف عقد التأميف 

تعريف عقد التأمين  : المطمب األول 

   اختمؼ الفقو في تحديد الزكاية التي يعرؼ بيا عقد التأميف، فالبعض عرفو بالنظر إلى أركانو ك 
االلتزامات المترتبة عنو ،كالبعض اآلخر عرفو بالنظر إلى العممية الفنية كاإلحصائية، كالمشرع 

( الفرع األول)الجزائرم ركز في تعريفو عمى عقد التاميف عمى الجانب القانكني، كعميو سنتناكؿ في 
 .عمى تعريؼ المشرع الجزائرم لعقد التأميف  (الفرع الثاني)التعريؼ الفقيي لعقد التأميف ،ك

 التعريف الفقيي لعقد التأمين  : الفرع األول

 لقد تعددت التعريفات الفقيية  بشأف التأميف نظرا لتعدد الجكانب التي يتضمنيا نظاـ التأميف 
باإلضافة إلى تعدد كظائفو، إذ يؤدم التأميف كظيفة اجتماعية كالتي تقتضي التعاكف بيف مجمكع 

 تغطية المخاطر كاألضرار قد إلىدفع اإلشتراؾ الذم يسعى بالمؤمف ليـ  كيقـك كؿ كاحد منيـ 
ميف مف أميف تقـك بعمميات تأ ، فشركات التاالقتصاديةيتعرض ليا في آف كاحد، كما يؤدم كظيفة 

 .1أجؿ تحقيؽ اليدؼ اقتصادم يتمثؿ في التكازف المالي مف جية كتحقيؽ الربح مف جية أخرل

 الفقيو تعريؼلتأميف نذكر منو لعقد ا كضع مجمكعة مف الفقياء الفرنسييف تعريفا  لقد  
عقد بمقتضاه يتحصؿ المؤمف لو عمى تعيد مف المؤمف بأف يقدـ : "  عمى أنوعرفوببلنيكؿ  الذم 

كما عرفو ىميار  ،" لو مبمغا مف الماؿ في حالة كقكع خطر معيف مقابؿ دفع قسط أك اشتراؾ مسبؽ
 عممية يحصؿ بمقتضاىا أحد الطرفيف كىك المؤمف لو ، نظير مقابؿ يدفعو عمى تعيد : "بأنو
أك لصالح الغير مف طرؼ اآلخر كىك المؤمف بأف يقـك ىذا األخير بأداء معيف، كذلؾ عف ق صالحؿ

 كما ،" طريؽ تحممو مجمكعة مف المخاطر الذم يجرم مقاصة فيما بينيما طبقا لقكانيف اإلحصاء
قد يمتـز بمقتضاه شخص يسمى المؤمف بالتبادؿ مع شخص آخر كيسمى ع : "بأنوعرفو سكمياف 

                                  
  .42انظر معراج جديدم ، مرجع سابؽ ، ص : لمزيد مف المعمكمات-  1
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المؤمف لو ، بأف يقدـ ليذه األخيرة خسارة المحتممة نتيجة حدكث خطر معيف مقابؿ مبمغ معيف مف 
، 1 " تراؾ المخصص لتعكيض األخطارشالماؿ يدفعو المستأمف إلى المؤمف ليضيفو إلى رصيد اإل

.  اإلحصائي بكالمبلحظ أف ىذا التعريفات جمعت بيف الجانب القانكني كالجاف

 أخذ بالجانب القانكني ف ــ أما بالنسبة لمفقو العربي لقد كردت عدة تعريفات لعقد التأميف منو   
أنو ب : "ما ركز عمى الجانب الفني، نذكر تعريؼ األستاذ أحمد جاد عبد الرحماف لمتأميفىـ كمف

كسيمة لتعكيض الفرد عف الخسارة المالية التي تحؿ بو نتيجة لكقكع خطر معيف كذلؾ بكاسطة تكزيع 
ىذه الخسارة عمى مجمكعة كبيرة مف األفراد يككف جميعيـ معركفيف ليذا الخطر، كذلؾ بمقتضى 

 أما الفقيو المصرم عبد الرزاؽ السنيكرم فقد ركز عمى الجانب القانكني كالفني لعقد 2" اتفاؽ سابؽ 
. 4   متأثرا بتعريؼ األستاذ ىميار 3التأميف

 كعميو بالنظر إلى التعريفات التي أكردىا الفقياء لمتأميف يتضح أف كبل منيا افتقر إلى الدقة 
 .المطمكبة في بعض النكاحي 

.  تعريف المشرع الجزائري لعقد التأمين  :   الفرع الثاني 

 كالتي  مف القانكف المدني 619قد عرفو في المادة  نجد أنو  المشرع الجزائرم إلىبالرجكع 
 كلقد تبنى  مفيكما  قانكنيا لعقد التأميف إذ 5المعدؿ كالمتمـ 07/ 95 مف األمر 02تقابميا المادة 

بأنو عقد يمتـز بمقتضاه أف يدفع لممؤمف لو أك إلى المستفيد الذم اشترط التأميف لصالحو :" عرفو 
مبمغا مف الماؿ أك ايراد أك أم مبمغ مالي آخر في حالة كقكع الحادث أك تحقؽ الخطر المبيف في 

 . "العقد كذلؾ مقابؿ قسط أك دفعة مالية أخرل يؤدييا المؤمف لو لممؤمف

                                  
 .33تعريفات  نقبل عف المرجع السابؽ ، ص -  1
  .15 ، ص 2004تعريؼ نقبل عف أبك القاسـ النقيبي ، التأميف بيف القانكف كالشريعة ،  الطبعة األكلى ، دار اليدل ، لبناف ،-  2
 مف القانكف المدني المصرم كالذم اعتمد عمى الجانب القانكني فقط ، راجع عبد 747لقد انتقد عبد الرزاؽ السنيكرم التعريؼ الذم كردفي نص المادة -  3

  .1085، 1084الرزاؽ السنيكرم ، مرجع سابؽ ، ص 
  .1090مرجع سابؽ ، ص -  4
 كقد أضافت فقرة األكلى مف ىذه المادة يمكف تقدير األداء عينا في تأمينات المساعدة كالمركبات 20/02/2006 المؤرخ في 06/04عدؿ بمكجب القانكف -  5

 . البرية ذات محرؾ 
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 الفني في تعريفو  لعقد التأميف كأبرز بغفؿ الجافأ كالمبلحظ أف المشرع الجزائرم قد 
ميف مف الناحية القانكنية كىي الخطر كقسط التأميف أالجانب القانكني مف خبلؿ إبراز عناصر الت

خذ عمى ىذا التعريؼ أنو حصره في نطاؽ عبلقة فردية بيف المؤمف كالمؤمف اميف، كما يؤأكمبمغ الت
يحقؽ فكرة التعاكف  بيف جمكع المؤمنيف ليـ عف نفس الخطر الذم يقـك عميو   لو الكاحد، كىذا ما ال

. فكرة  التأميف 

يجعؿ   كبإغفاؿ المشرع الجانب الفني في تعريؼ عقد التأميف كحصره في عبلقة فردية
.  الخطر مف شخص آلخر ءالتأميف  اقرب في مفيكمو إلى الرىاف حيث يترتب عميو نقؿ عب

 

الفرق بين التأمين وبعض العمميات الشبيية  : المطمب الثاني 

 ىناؾ بعض العمميات يقـك بيا األفراد في المجتمع كىي شبيية بعممية التأميف كىناؾ مف 
: يخمط بينيا كبيف التأميف ، غير أف الفرؽ بينيما كاضح كما يمي 

التأمين وعممية التغطية اإلقتصادية  : الفرع األول 

يقصد بالتغطية االقتصادية بأنيا عممية اقتصادية تقـك بيا طائفة مف التجار كالسماسرة في  
السكؽ يطمؽ عمييا سكؽ العقكد أك سكؽ البضاعة األصمية ، كبكاسطتيا يمكف لممتعامميف في المكاد 

األكلية أف يقكمكا بشراء الكميات التي يرغبكنيا عمى أف يتـ التسميـ في تاريخ معيف في المستقبؿ 
كبسعر يتحدد حاال كقت كتابة العقكد ، كيككف اليدؼ األساسي مف عممية التغطية االقتصادية ىك 
تحكيؿ عممية التخكؼ مف تذبذب األسعار مف التاجر أك المستخدـ المكاد األكلية إلى طرؼ آخر 

كىك السمسار الذم يتعيد بتكفير المكاد األكلية المتفؽ عمييا في العقد في المكاعيد المحددة كبالسعر 
 .المحدد في العقد أيضا دكف زيادة أك نقصاف 

 فسعر ىذه العقكد يتـ كفقا لسعر المكاد األكلية التي يحتاجيا التاجر يـك إبراـ العقد عمى أف 
يأخذ المضارب بعيف االعتبار تكقعاتو بشأف سعرىا في المستقبؿ كعند إتماـ اإلتفاؽ يقـك المشترم 
بدفع نسبة بسيطة مف قيمة العقد، عمى أف يتـ دفع الباقي عند تسميـ البضاعة بغض النظر عف 

سعرىا يـك التسميـ باعتبار أف خطر تذبذب األسعار يتحممو السمسار لكحده أماـ المشترم ، فبل يمـز 
إال بما ىك متفؽ عميو في العقد يـك إبرامو، ذلؾ ألف عممية التغطية ما ىي إال عممية تحكيؿ لخطر 
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معيف يتمثؿ في تذبذب األسعار مف فرد إلى آخر يككف أكثر استقرار لتحممو ، كفي مقابؿ ذلؾ يأخذ 
 .1مبمغا معينا يتـ اإلتفاؽ عميو بيف السمسار كالتاجر 

 :  كمف ثـ يكمف الفرؽ بيف عقد التأميف كالتغطية االقتصادية في 

 :من حيث الخطر المؤمن منو :  أوال 

    في التأميف يككف الخطر المطمكب التأميف منو مف نكع األخطار القابمة لمتعييف ، ككذا القياس 
 .سكاء مادية كمعنكية 

  بينما يككف الخطر في عممية التغطية غير قابؿ ال لمتعييف كال لمقياس ألنو عممية تذبذب األسعار 
تعتبر مف أخطار المضاربة التي ال يمكف أبدا قياس احتماالت تحققيا بالطرؽ التي تقاس بيا 
األخطار في عمميات التأميف، كعميو فبل يمكف أبدا تحديد القسط الكاجب دفعو في مثؿ ىذه 

 األخطار ، مما يجعميا غير قابمة لمتأميف نيائيا 

  :من حيث األشخاص الذين يقومون بيا:  ثانيا  

    تتـ عممية التأميف بيف المؤمف كعدد كبير مف المؤمف ليـ ، كيعتبر ىذا مف بيف الشركط الكاجب 
 تكافرىا في الخطر كي يككف محبل لمتأميف ، فيجب أف يككف مكزعا بيف عدد كبير مف المؤمف ليـ ،
ال عد عقد التأميف عقد مقامرة ، بينما عممية التغطية اإلقتصادية تعتبر عممية انفرادية تقـك بيف  كا 

 2شخصيف ىما المضارب البائع كالتاجر المشترم 

التأمين وعممية المقامرة  :  الفرع الثاني 

فإننا نجد أف عقد التأميف ينظـ العبلقة القانكنية بيف أطراؼ  ؽ ـ  619بالرجكع إلى المادة  
إعتبركه عقد مقامرة  ميف كأعمى الت النقد ، كمف ىذه الناحية انصب -المؤمف كالمؤمف لو -التأميف 
: مر غير صحيح ألف عقد التاميف يختمؼ عف عقد المقامرة مف النكاحي التالية أل اأف، غير 

 من حيث الشعور باألمان والطمأنينة :أوال 

                                  
  .22زرارة صالحي الكاسعة ، مرجع  سابؽ  ص -  1
  .23زرارة صالحي  الكاسعة، مرجع سابؽ ، ص -  2
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كالطمأنينة في نفس المؤمف لو اتجاه خطر ييدده لؤلماف خمقو  ىك ميف أ   أكؿ ما ييدؼ إليو الت
ميف لمتخمص  مف الشعكر بالخكؼ تجاه ىذا الخطر، كبمجرد أكعمى ذلؾ فيك يمجأ إلى شركة الت

إبراـ العقد يحصؿ لديو أماف ، كذلؾ ألف ىناؾ مف أخذ عمى عاتقو عبئ تحقؽ ىذا الخطر أال ىك 
 سخر اشركة التأميف التي سكؼ تعكضو عما قد يمحؽ بو خسائر قد ال يستطيع تحمميا لكحده ميـ

. ليا مف إمكانيات

ك المراىف أاألمكر عمى الصكرة التي يريدىا فإف الشخص المقامر تتيسر  بينما في المقامرة إذا لـ  
    .نو قد يخسر كؿ شيءأيشعر بالخكؼ كالقمؽ مف الكىمة األكلى لبدء عممية المقامرة باعتبار 

:  من حيث تحقيق التضامن والتعاون بين الناس : ثانيا 

 لكاف رج عف ذلؾ اليدؼ خ لك باعتباره ،ميف أ يعتبر التعاكف كالتضامف  الركيزة األساسية لقياـ الت
مقامرة كليس تأمينا ،كيتمثؿ التعاكف  في تخفيؼ عبئ الخسارة التي تمحؽ بأحدىـ، إذا ما تحقؽ 

 .الخطر المؤمف منو، حيث يعكض عف خسارتو مف مجمكع ما دفعو ىؤالء 

 بينما يككف ىدؼ المقامرة ىك دائما السعي كراء تحقيؽ ربح ذاتي عمى حساب الغير ، كلذا حرمتو  
 .1القكانيف الكضعية كمف بينيا القانكف الجزائرم 

 :من حيث المحافظة عمى المال:  ثالثا 

    الغرض مف إبراـ عقد التأميف ىك المحافظة عمى أمكاؿ المؤمف لو، فإذا اتمؼ  الشيء محؿ 
التأميف فإنو يعكض، بينما في المقامرة يسعى إلى زيادة ثركتو أك رأسمالو كقد ال تيسر األمكر 

 .بصكرة جيدة كبالتالي ال تضيع كؿ األمكاؿ كال أحد يعكضو عف ذلؾ 

 :من حيث نوعية األشخاص القائمين بالعممية - رابعا 

    المؤمف إنساف يعرؼ القانكف كيسعي مف كراء عقد التأميف  المحافظة عمى أمكالو كشخصو كيتـ 
 .ذلؾ في إطار القانكف 

                                  
 "يحظر القمار كالرىاف  : " 01/ ؽ ـ 612تنص   المادة -  1
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ف كمفتو كؿ   بينما المقامر فيك إنساف يخالؼ كيخرؽ القانكف مف أجؿ تحقيؽ الربح بأم طريقة كا 
 .   ما يممؾ، بؿ كقد تكمفو حياتو في بعض األحياف

مين  أخصائص عقد الت :  المبحث الثاني 

 (المطمب األول )شترؾ بو مع باقي العقكد م منيا ما ،   يتميز عقد التأميف بعدة خصائص 
. (المطمب الثاني )  مف العقكد كمنيا ما يتميز بو عف غيره

الخصائص المشتركة لعقد التأمين  :  المطمب األول 

 مف 02 مف القانكف المدني كالتي تقابميا المادة619مف خبلؿ التعريؼ الذم كرد في نص المادة    
 المعدؿ كالمتمـ ، نستنتج أف عقد التأميف بخصائص مشتركة مع باقي العقكد  تتمثؿ 95/07األمر 

 : فيما يمي 

عقد التأمين من العقود الزمنية  : الفرع األول  

ىك ذلؾ العقد الذم يككف الزمف عنصرا جكىريا فيو بحيث يككف إلتزامات طرفيو  الزمني العقد      
ميف بيذا المعنى عقد مف أ ، كالت1عبارة عف عدة أداءات متكررة يستمر الكفاء بيا مدة مف الزمف

 كبل المتعاقديف، إذ أف الزمف عنصرا جكىريا في عقد التأميف  اللتزامات كذلؾ بالنسبةلزمنية العقكد ا
لتزامات مستمرة كتتكزع عمى فترات التنفيذ ، كتتضح إكىك األساسي في  تنفيذ العقد كترتب عميو 

د بالنسبة لممؤمف باعتبار أف تنفيذ التزاماتو مرىكف بكقكع الخطر المؤمف ؽأىمية المدة الزمنية في الع
. 2عميو 

:   ككف عقد التاميف مف العقكد الزمنية النتائج التالية  عمى  كيترتب

أثر رجعي فإذا لـ يقـ المؤمف لو بتنفيذ إلتزامو بدفع األقساط ثـ بال يككف فسخ عقد التأميف  -
د ما دفعو مف أقساط ألنيا كانت مقابؿ تحمؿ افسخ العقد لعدـ التنفيذ، ال يحؽ لممؤمف لو استرد

 .الطرؼ اآلخر الخطر في المدة السابقة عمى الفسخ
                                  

 1993-1992 الجزء األكؿ ، الطبعة األكلى، دار اليدل ،  الجزائر ، –محمد صبرم السعدم، شرح القانكف المدني  الجزائرم النظرية العامة لئللتزامات -  1
  .    70، ص  

  .20حميدة جميمة ، مرجع سابؽ ، ص - 2
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 القاىرة أك الحادث المفاجئ ، فإف ذلؾ يؤدم ةقكاؿإذ استحاؿ تنفيذ إلتزاـ  أحد الطرفيف بسبب  -
إلى سقكط االلتزاـ المقابؿ لمطرؼ اآلخر مستقببل، كعمى ذلؾ  فإذا ىمؾ الشيء المؤمف عميو 

بحادث غير مؤمف منو، برأت ذمة الطرفيف كفكرا ، كيصبح التأميف منتييا مف تمقاء نفسو كبقكة 
 .1القانكف 

 

عقد التأمين عقد رضائي  :لفرع الثاني ا

قـك عمى رضا الطرفيف عندما يككف مؤىميف إلبراـ عقد ت إف العبلقة التعاقدية في عقد التاميف   
 قانكنية، بحيث يظير ىذا العقد بمجرد اقتراف اإليجاب بالقبكؿ، دكف أف يتكقؼ عمى شكؿ اينتج أثار
. 2النعقاد ؿإلثبات كليس ؿ إجراء ما لنفاذه، إذ أف الكتابة شرط أكمعيف 

 النعقاد عقد التأميف، فقد يشترط ا غير أنو يجكز لؤلطراؼ اإلتفاؽ عمى جعؿ الكتابة شرط    
، كعند ئد يصبح عقد التأميف  بكتابة  عقد التأميف إال  عقد التأميف أف ال يتـ المؤمف لوالمؤمف مف

إلنعقاد ال لئلثبات، كما يجكز االتفاؽ صراحة عمى أال ؿعقدا شكميا ، كتككف كثيقة التأميف ضركرية 
. 3 عند دفع القسط األكؿ ، كعندئذ يعد عقد التأميف عقد عينيا  إاليتـ العقد

عقد التأمين عقد ممزم لجانبين : لفرع الثالث ا

الطرفيف، فيمتـز كؿ ف    نقصد بيذه الخاصية أف عقد التاميف ينشأ التزامات متبادلة بي
 ؽ ـ بحيث يمتـز المؤمف 619طبقا لممادة  4 معينة تحدد بمقتضى العقداتمتعاقد اتجاه اآلخر بأداء

 كذلؾ في حالة تحقؽ "مبمغ التأميف" كىك  مف الماؿابأف يؤدم إلى المؤمف لو أك المستفيد مبمغ
 . "القسط أك اإلشتراؾ المتفؽ عميو"الخطر المبيف في العقد كيمتـز المؤمف لو بدفع 

 ال يدفع لممؤمف لو  التأميف عقدق في غير أف ىناؾ مف شكؾ في ىذه الصفة اعتمادا عمى أف
 بحيث جعؿ مف ىذه الصفة االحتمالية لعنصر الخطر كسيمة ، إذا تحقؽ الخطرإالعكض التأميف 

                                  
  .294 ،ص 2000رمضاف أبك سعكد ، أصكؿ التأميف، دار المطبكعات الجديدة ، مصر ، -  1
،  رسالة دكنكراه في القانكف المدني منشكرة ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، -  دراسة مقارنة - مكسى جميؿ النعيمات ، النظرية العامة لمتأميف مف المسؤكلية- 2

  .58 ص 2006األردف ، 
  .83-82 ، ص 2009محمد رفعت الصباحي ، محاضرات في عقد التأميف ، دكف دار النشر ، مصر، -  3
  .10-9 ، ص ص 2007مع بياف أىـ المستندات التأمينية ، دار المطبكعات الجديدة ، مصر ، " نزيو محمد الصادؽ الميدم ، عقد التأميف -  4
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 ىي لحظة االلتزامات ألف النظر إلى تقابؿ ق ىذا الرأم مردكد عميأفينفي بيا إلتزاـ المؤمف، غير 
 . 1إبراـ العقد ال تنفيذه 

 عقد التأمين عقد معاوضة :  الفرع الرابع 

ذلؾ أف كبل مف المؤمف كالمؤمف لو يعطي مقاببل لما يأخذه ، فالمؤمف يأخذ األقساط الذم 
يدفعيا المؤمف لو ، كيدفع مقابؿ ذلؾ مبمغ التأميف ، كلكف يتحقؽ ىذا التبادؿ بيف الطرفيف عند 
تحقؽ الخطر ، كيرل الفقو أنو حتى كلك لـ يتحقؽ الخطر فإف عقد يبقى عقد معاكضة ، ألف 

العكض يتمثؿ في اآلماف الذم يستفيد منو المؤمف لو، كيككف المؤمف بتحقيؽ ىذا اآلماف متحمبل 
 .2تبعية الخطر المؤمف منو سكاء تحقؽ أك لـ يتحقؽ 

الخصائص المميزة لعقد التأمين  :  المطمب الثاني 

  باإلضافة إلى الخصائص العامة الذم يتميز بيا عقد التأميف، فيناؾ بعض الخصائص ينفرد بيا 
: يتمثؿ فيما يمي 

: مين عقد احتمالي أعقد الت:  الفرع األول 

الطرفيف أثناء إبراـ العقد ال يعرفاف  فيو   نقصد  بالعقد اإلحتمالي ىك ذلؾ العقد الذم يككف      
أحسف مثاؿ  ميف ىكأمقدار ما سيأخذه كؿ منيما كما سيتحمؿ كؿ منيما، كمف ثـ نجد عقد الت

 فالمؤمف كقت إبراـ العقد يعرؼ مقدر ما يأخذه كال  أك ما تسمى عقكد الغرر،لمعقكد االحتمالية
ؤمف ـعدـ كقكعيا، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لؿ ما يعطي إذ أف ذلؾ متكقؼ عمى كقكع الكارثة أك اردمؽ

. 3 متكقؼ أيضا عمى الخطر أك عدـ كقكعو ،لو فمقدار ما يأخذ كمقدار ما يعطي

 

 

 

                                  
  .58 مكسى جميؿ النعيمات ، المرجع السابؽ ، ص 3مشار إليو في التيميش -   1
  .1139عبد الرزاؽ السنيكرم ، مرجع سابؽ، ص -  2
  . 1140المرجع نفسو ، ص -   3
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    عقد إذعانمينأعقد الت:  الفرع الثاني 

     نقصد بعقد اإلذعاف ىك ذلؾ العقد الذم يقبؿ فيو أحد األطراؼ بالشركط التي يعرضيا عميو 
ميف  طبقا لمتشريع الجزائرم مف عقكد اإلذعاف فيك أكعقد الت،  1الطرؼ اآلخر دكف إمكانية مناقشتيا

.   ؽ ـ 112يقتضي بأف يفسر الشؾ لمطرؼ المذعف سكاء كاف دائنا أك مدينا طبقا لممادة 

ميف نماذج معدا مسبؽ أميف في الشركط العامة إذ تعد شركات التأكتكمف ىذه الصفة  في عقد الت
 أما الشركط الخاصة فتعكد الحرية لممؤمف لو في مناقشة بعض الشركط  ،يقبميا المؤمف دكف مناقشة

 كجكد أف بعض يرل ميف اإل أ بالرغـ مف أف الفقو يؤكد عمى ىذه الصفة في عقكد الت      
ميف صفة اإلذعاف، ذلؾ أعدد كبير مف المؤمنيف تبعد عف عقد الت، ككذا التأميف في مجاؿ المنافسة 

أف االحتكار ىك الصفة المميزة لعقكد اإلذعاف كبالتالي ال يكفي لمقكؿ بكجكد خاصية اإلذعاف، قياـ 
أحد الطرفيف بصياغة العقد ككضع الشركط العامة فيو ، فنماذج العقكد ال تشكؿ بالضركرة عقد 

. 2إذعاف 

 فإف المشرع تدخؿ فييا لحماية المؤمف لو مف ،ميفأ    كميما يكف مف أمر فإنو بالنسبة لعقكد الت
شركط تعسفية  العقد  تضمفإذا  أجازت لمقاضي 3 ؽ ـ 110تعسؼ شركات التاميف فطبقا لممادة 

كيقع باطبل كؿ اتفاؽ ،ات العدالة م كفقا لمقتض، أك أف يعفي الطرؼ المذعف منيااأف يعدؿ شركط
 .يخالؼ ذلؾ 

مين من العقود حسن النية أ عقد الت:الفرع الثالث  

  إبراـ عقد التأميف  قبكلورتظير صفة حسف النية في عقد التأميف في اعتماد  المؤمف  في تقرم     
كما تظير أيضا عند ،  مدل صحة البيانات المحيطة بالخطر كالتي  يممييا عميو المؤمف لولعؿ

تنفيذ العقد ألنو المؤمف لو ممـز بالتصريح بالخطر كما ىك دكف زيادة أك نقصاف، أم تفادم 
                                  

   ,30محمد صبرم سعدم ،  مرجع سابؽ ،   ص -  1
  . 85محمد رفعت الصباحي ، مرجع سابؽ ، ص-  2
إذا تـ العقد بطريقة اإلذعاف ، ككاف قد تضمف شركط تعسفية ، جاز لمقاضي أف يعدؿ ىذه الشركط ، أك أف يعفى  : " ؽ ـ عمى ما يمي110تنص المادة -  3 

 " الطرؼ المذعف منيا كذلؾ كفقا لما تقتضي بو العدالة ، كيقع باطبل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ 
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 الزيادة في الخطر المؤمف عميو ، كيترتب عمى ذلؾ البطبلف إلىالتصريحات الكاذبة التي تؤدم 
 1.ذا قاـ المؤمف لو باإلدالء بمعمكمات خاطئة كمخالفة لمكاقعإيمحؽ بعقد التأميف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
  .80، ص 1991أحمد شرؼ الديف ، أحكاـ التاميف ، دراسة في القانكف كالقضاء اإلمارتي ػ الطيعة الثالثة ، مطيعة نادم القضاة ، القاىرة ،-  1
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مين  أأركان عقد الت :  الثاني الفصل 

، كيخضع عقد  السبب كميف كسائر العقكد يتككف مف ثبلثة أركاف الرضا، المحؿأعقد الت    
 .التأميف بالنسبة ألركانو إلى القكاعد العامة مع بعض االختبلؼ طبقا لخصكصية ىذا العقد 

إلى ركف المحؿ ، أما   (المبحث الثاني) إلى ركف الرضا أما (المبحث األول ) كعميو سنتطرؽ في
 .  فسنتعرض الى  ركف السبب (المبحث الثالث)

ركن رضا في عقد التأمين  :    المبحث األول 

براـميف مف الناحية القانكنيةأ عقد التإبراـ، فميأ دراسة أطراؼ عقد الت في ىذا المبحثسنحاكؿ   ، كا 
. ميف مف الناحية العممية أعقد الت

طرفا عقد التأمين :المطمب األول 

 . عقد التأميف ىما المؤمف كالمؤمف لو اطرؼ إف 

    المؤمن: الفرع األول 

سنحاكؿ في ىذا الفرع التطرؽ إلى تعريؼ المؤمف، كأنكاع شركات التأميف، كالرقابة عمى شركات 
 .التأميف في الجزائر 

 تعريف المؤمن : أوال 

   المؤمف ىك الطرؼ األكؿ في عقد التأميف كالذم سيتعيد بدفع مبمغ أك قيمة التعكيض عف  
الخسائر المادية المحققة مقابؿ حصكلو عمى قسط التأميف الكحيد أك مجمكعة األقساط التي 

 .1تدفع في شكؿ منتظـ كالتي تقؿ في مجمكعيا نسبيا عف مبمغ التأميف المقرر

                                  
مختار محمكد اليانسي ، إبراىيـ عبد النبي حمكدة ، مبادئ التأميف التجارم كاالجتماعي بيف الجكانب النظرية كاألسس الرياضية ، الطبعة األكلى، مكتبة -  1

  76 ، ص 2003اإلشعاع الفنية ، اإل سكندرية ، ، 
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جمعية تأميف تبادلية ، يجمع أعضاء الجمعية فييا األخطار التي يتعرضكف   كقد يككف المؤمف      
 معينة مف اإلشتراؾ الذم  نسبة ليا كيمتزمكف بتعكيض مف يتحقؽ الخطر بالنسبة إلييـ منيـ في 

 . 1ز جمعيات التأميف التبادلية أنيا ال تعمؿ عمى تحقيؽ الربح ، كتتمي كؿ عضك قيؤدم

 كما يمكف أف يككف المؤمف عمى شكؿ شركة  تجارية تخضع مف حيث تأسيسيا لمقانكف الجزائرم، 
كال يمكنيا أف تمارس نشاطيا التي اعتمدت مف أجمو اإل بعد الحصكؿ عمى اعتماد الكزير المكمؼ 

تخضع إلى  كماداـ عممية التأميف عممية فنية تحتاج إلى أىؿ الخبرة ،بالمالية كفقا لمشركط الفعمية، 
معتمدة كقادرة عمى تككيف احتياطات مالية كالحصكؿ عمى  كتككف   في تعامبلتيا،القانكف التجارم

 .أكبر عدد مف المكتتبيف 

تقـك ىذا النكع مف المؤسسات بكظيفة مزدكجة فيي مف ناحية تمارس النشاطات التأمينية  
لؤلشخاص الذيف تتعاقد معيـ بيدؼ تغطية األخطار كالككارث كمف ناحية أخرل تيدؼ إلى 

تحصيؿ األمكاؿ مف طرؼ األشخاص المستأمنيف مقابؿ ما تدفعو عند كقكع  الخطر، كمف ثـ 
 . 2فطبيعتيا القانكنية ىي مؤسسات كبنكؾ مالية كصناديؽ لئلستثمار برؤكس  األمكاؿ

 كعميو يمكف القكؿ أف شركات التأميف تتميز بمجمكعة مف المميزات تميزىا عف غيرىا مف الشركات 
 :كالمؤسسات كمف ىذه المميزات ىي 

شركات التأميف مف بيف المؤسسات المالية األكثر خضكعا لمقكانيف، خصكصا في مجاؿ استثمار  -
 .رؤكس األمكاؿ 

تقدـ خدمات تأمينية لزبائنيا في شكؿ عقكد معاكضة مف ناحية، كاستثمار األقساط المتحصؿ  -
 .عمييا قصد  اإليفاء بتعيداتيا كتحقيؽ الربح مف ناحية أخرل 

                                  
  .1166عبد الرزاؽ السنيكرم ، مرجع سابؽ، ص -  1
  .35حميدة جميمة ، مرجع سابؽ ، ص - 2
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تتميز خدماتيا بأنيا آجمة كليست آنية كثبات أسعارىا كالتي تحدد كفقا لؤلسس الرياضية ك  -
 .اإلحتماالت بتعيدات متبادلة بينيا كبيف الجميكر المؤمف ليـ 

انعكاس دكرة اإلنتاج فييا، حيث ال يتسنى لمشركة التأميف معرفة مداخيميا اإل في المستقبؿ ألف  -
خاصية طكؿ أجؿ التزاماتيا اتجاه العمبلء سار لسنكات القادمة مف تاريخ االكتتاب ، بمعنى أف 

 1.قيمة العائد ال يمكف تحديدىا ألف مبمغ التأميف متعمؽ بتحقؽ الخسائر كحجميا 

 شركات التأمين في الجزائر : ثانيا

 إذ نصت  95/07 مف األمر 05    في الجزائر يقـك بعممية التأميف  شركات التأميف  طبقا لممادة 
يجب عمى شركات التأميف تغطية أم خطر يخضع  ، بمكجب ىذا األمر اإللزامية : " عمى ما يمي 

كتعرؼ شركات التأميف كفقا لنص المادة "  التأميف بالنسبة لعمميات التأميف التي اعتمدت مف أجميا
عادة التأميف كذلؾ 203  مف نفس األمر عمى أنيا شركات تمارس اكتتاب كتنفيذ عقكد التأميف كا 

، كسنتطرؽ إلى بعض منيا عمى سبيؿ المثاؿ فقط كىي الشركات ذكرىا 2كفقا لمتشريع المعمكؿ 
 :  كذلؾ كما يمي 85/82المرسـك 

  :saaالشركة الوطنية لمتأمين - 1

عادة التأميف المنشئ بمكجب القانكف رقـ       ىذه الشركة كانت تدعى الصندكؽ الكطني لمتأميف كا 
  كتعتبر ىذه الشركة  مؤسسة عمكمية تتمتع بالشخصية 1963  المؤرخ في يكليك 63/201

 المعنكية كليا استقبلؿ مالي ، كما تعتبر تاجرة في عبلقاتيا مع الغير كتمارس عمميات التأميف

 

                                  
معكش محمد األميف ، دكر الرقابة عمى النشاط التقني في شركات التأميف  عمى األضرار لتعزيز مبل ءتيا المالية ، رسالة ماجستير في العمـك اإلقتصادية -  1

  .04 ، ص 2013/2014، تخصص اقتصاديات التأميف ، جامعة فرحات عباس سطيؼ الجزائر ،  
 .  المعدؿ كالمتمـ 95/07 مف المرسـك 204المادة -  2
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كالتأميف عمى األضرار .. التأميف عمى األشخاص -   في مجاالت مختمفة كالتأميف عمى األخطار 
 .الخ .....

عادة التأمين   - 2     caarالشركة الجزائرية لمتأمين وا 

عادة التاميف مؤسسة عمكمية تتمتع بالشخصية المعنكية       تعتبر الشركة الجزائرية لمتأميف كا 
كاإلستقبلؿ المالي،  كتعتبر تاجرة في عبلقاتيا مع الغير، كتقـك بعمميات التأميف في المجاالت 

 :التالية 

 .أخطار البناء بما في ذلؾ المسؤكلية المدنية كالمينية لمبناء  -
 . أخطار اليندسة فيما يتعمؽ بالتركيب ك الكرشات  -

  األخطار لتي ليا صمة بالمسؤكلية المدنية لمصناع كالمسؤكلية عمى المنتكجات الصناعية 

 كما تمارس عمميات التأميف في مجاالت أخرل كمجاؿ الصناعات الفبلحية الغذائية ، كذلؾ في 
 1.مجاؿ التجارة ماعدا التجارة الخاصة ككذلؾ عمميات التأميف التي ليا عبلقة بالمكانئ كالمطارات 

   caat الشركة الجزائرية لمتأمينات النقل -3

      تعتبر مؤسسة عمكمية تتمتع بالشخصية المعنكية كاإلستقبلؿ المالي ، كما تعتبر أيضا تاجر 
في عبلقاتيا مع الغير ، يككف مقرىا بالجزائر العاصمة ، كيمكنيا فتح مكاتب كفركع في باقي أرجاء 
الكطف كذلؾ في إطار التنظيـ البلمركزم كىي تساىـ في تنمية قطاع التأمينات مف خبلؿ تطبيؽ 
أم إجراء يرمي إلى تطكير عمميات التأميف التي تتكفؿ بيا كذلؾ في إطار احتكار الدكلة لعمميات 

 :التأميف ، كتمارس عمميات التأميف في المجاالت التالية 

 .جميع عمميات التأميف البحرم كالنيرم  -
 .عمميات التأميف الجكم  -

                                  
  .09زرارة صالحي الكاسعة ، مرجع سابؽ  ص -  1
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 . عمميات التأميف المرتبطة بالنقؿ عمى السكة الحديدية  – عمميات التأميف البرم  -

 CCRالشركة  المركزية إلعادة التأمين - 4

     تعد الشركة المركزية إلعادة التأميف مؤسسة العمكمية تتمتع بالشخصية اإلعتبارية التي تؤىميا 
لتمقي الحقكؽ كتحمؿ االلتزامات ، كما ليا أيضا استقبلؿ مالي ، كيعتبر نشاطيا تجاريا بالنسبة 

 .لعبلقاتيا مع الغير 

نما تخضع لمقكاعد العامة المتعمقة بالتأمينات يككف مقرىا   غير أنيا ال تخضع لمقانكف التجارم ، كا 
الرئيسي في مدينة الجزائر العاصمة ، كيمكف نقمو إلى منطقة مف الكطف كذلؾ بمكجب مرسـك 
يصدر مف كزارة المالية ، كما ليا أف تفتح فركع كككاالت  عبر الكطف كذلؾ في إطار التنظيـ 

 85/82 مف المرسـك 05كلقد حددت المادة . البلمركزم كحسبما يتطمبو األىداؼ المسطرة ليا 
أىداؼ ىذه الشركة ، إذ أنيا تشارؾ في إطار المخطط الكطني لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية في 

عادة التأميف كيككف أىدافيا عمى الخصكص كما يمي   :ممارستو إلحتكار الدكلة لقطاع التأميف كا 

 :عمى اختبلؼ أنكاعيا 1تقـك بعمميات إعادة التأميف  -
 تشارؾ في تنمية السكؽ الكطنية إلعادة التأميف برفع قدرتيا عمى العجز طبقا لمبادئ  -

 .التأميف األساسية 
تحقيؽ التكازف المالي في مجاؿ إعادة التأميف عف طريؽ عائدات مالية تعكيضية كتطكر  -

 .المبادالت كالتعاكف الدكلي مع مراعاة االختيارات األساسية لمببلد 
تختص الشركة المركزية إلعادة التأميف لكحدىا في القياـ بعمميات إعادة التأميف مع الخارج كذلؾ -

عادة التأميف   .2في إطار احتكار الدكلة لمقياـ بالتأميف كا 
                                  

أم أف شركة التأميف تبـر عقدا مع مؤمف آخر يسمى بالمؤمف المعيد ، ينتقؿ إليو عبء جزء أك كؿ المخاطر التي تتحمميا نظير : نقصد بإعادة التاميف -  1
 .مقابؿ معيف ، كتظؿ الشركة المؤمف المباشر طرفا في العقد األصمي مع المؤمف لو كممتزمة في مكاجيتو بتغطية الخطر 

  .24 أنظر محمد حسيف منصكر ، مرجع سابؽ ، ص 
  .10زاررة صالحي الكاسعة ، مرجع سابؽ ، ص -  2
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 مع العمـ أف ىنا عدة شركات أخرل استثمرت في الجزائر في مجاؿ التأميف سكاء كانت جزائرية  
 –كأجنبية  خاصة بعد فتح المجاؿ لمخكاص نذكر عمى سبيؿ المثاؿ السبلمة لتأمينات الجزائر 

 : GAM .  العامة لمتأمينات المتكسطية –  CIAR الشركة الدكلية لمتاميف ك إعادة التاميف

 :الرقابة عمى شركات التأمين في الجزائر  :ثالثا 

     إف النشاط المكثؼ لشركات التأميف كتعمقو  بأمكاؿ ضخمة ، جعؿ المشرع  يتصدل ليذه 
الشركات بنكع مف الرقابة كىذا مف خبلؿ تبني مجمكعة مف اإلجراءات القانكنية كالتقنية تيدؼ إلى 
حماية الطرفيف خصكصا مصالح المؤمف ليـ ك المستفيديف مف عقد التأميف، كما تيدؼ مف خبلؿ 

 .1ىذه الرقابة إلى تطيير السكؽ الكطنية لمتأميف 

 الرقابة اإلدارية-1

 218 أساسا في إجراءات المنح كالسحب، إذ بالرجكع إلى المادة  نصإإلدارية     تتمثؿ الرقابة 
جراءات لمنح االعتماد لشركات 95/07مف األمر   المعدؿ كالمتمـ  فإننا نجدىا تفرض شركط كا 

التأميف بما في ذلؾ اإلمكانيات المالية البلزمة لمشركة كالمسيريف كمدل نزاىتيـ ، باإلضافة إلى 
ذلؾ فبل يمكف الحصكؿ عمى االعتماد إال مف طرؼ الكزير المكمؼ بالمالية بعد أف يبدم المجمس 

الكطني لمتأمينات رأيو بشأف قرار منح االعتماد ،مع ضركرة  األخذ بعيف االعتبار المخطط 
 المعدؿ 95/07 مف األمر 204التقديرم لمنشاط كالكسائؿ البلزمة لذلؾ كىك ما أشارت إليو المادة 

، أما إذا لـ تتكافر الشركط القانكنية الخاصة بمنح االعتماد لمشركات ، ففي ىذه الحالة -كالمتمـ 
يصدر قرار برفض اإلعتماد مف طرؼ الجية المختصة كيجب أف يككف ىذا األخير مبررا حتى 

 .2يتسنى لممعني بالقرار في ىذه الحالة المجكء إلى القضاء لمطعف فيو أماـ مجمس الدكلة 

                                  
  .37جميمة حميدة ، مرجع سابؽ ، ص -  1
  .38مرجع   نفسو، ص -  2
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 كما يمكف لئلدارة المختصة منح االعتماد، سحب ىذا األخير في أم كقت كاف إذا تكافرت األسباب 
 : مف قانكف التأمينات كىي تتعمؽ بأحد األسباب اآلتية 220كالمبررات المنصكص عمييا في المادة 

 .عدـ مطابقة تسيير الشركة لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بو -1

 .غياب شرط مف شركط األساسية لئلعتماد -2

 .عدـ كفاية الكضعية المالية لمشركاء لمكفاء بإلتزاماتيا -3

إذا كانت الشركة تطبؽ بصفة معتمدة زيادات أك تخفيضات غير منصكص عنيا في التعريفات - 4
 . المعدؿ كالمتمـ 07/ 95  مف األمر 233المبمغة إلى إدارة الرقابة طبقا لممادة 

 .عدـ ممارسة الشركة لنشاطيا لمدة سنة كىذا إبتداءا مف تاريخ تبميغ اإلعتماد -5

حالة تكقفيا عف اكتتاب عقكد التأميف لمدة سنة كاحدة ، مع العمـ أف  السحب يتـ  بعد - 6
 .اإلعذار 

 الرقابة التقنية -2

   تتمثؿ الرقابة التقنية في فرض كافة االلتزامات عمى شركات التأميف  مف حيث  تككينيا 
 كتسجيميا كمكازنتيا، كىي ممزمة بتخصيص ما يكفي كيغطي التعكيضات التي تمتـز بيا الشركات ، 

كييدؼ المشرع    كتتمثؿ ىيئات المراقبة عمى شركات التأميف في لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات
 إلى حماية المؤمف ليـ كتطيير 1 لقانكف التأمينات2006بإستحداثو ىذه الييئة مف خبلؿ تعديؿ 

السكؽ الكطنية لمتاميف ،كتعمؿ ىذه المجنة كإدارة رقابة بكاسطة ىيكؿ مكمؼ بالتأمينات ، كتتمثؿ 
 :مياميا في 

عادة التأميف –  . مراقبة مدل احتراـ شركات ككسطاء التأميف لمتشريع كالتنظيـ المتعمؽ بالتأميف كا 

                                  
مارس 12 المؤرخة في 15 المتضمف قانكف التأمينات ، جريدة رسمية عدد 95/07 المعدؿ كالمتمـ لؤلمر 2006 فيفرم 20 المؤرخ في 06/04القانكف- 1

2006.  
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 .التأكد  مف جاىزية كقدرة شركات التاميف عمى الكفاء بإلتزاماتيا اتجاه المؤمف ليـ - 

 .التحقؽ مف المعمكمات حكؿ مصدر األمكاؿ المستحدثة في إنشاء أك زيادة رأسماؿ الشركة  -

اإلضافة إلى أجيزة الرقابة فقد نص المشرع الجزائرم صراحة عمى إنشاء جياز استشارم يدعى 
المجمس الكطني لمتأمينات  ميمتو تقديـ االستشارة في المسائؿ المتعمقة بكضعية نشاط التأميف 

عادة التاميف كتنميتو كتطكيره، كما يقـك بتكميؼ مف كزير المالية أك بمبادرة منو بإعداد مشاريع   كا 
 1.النصكص التشريعية كالتنظيمية

المؤمن لو  : الفرع الثاني   

كىك الشخص صاحب المصمحة التأمينية ، "المستأمف"يطمؽ عميو اسـ المستفيد طالب التأميف      
المتعاقد مع المؤمف مف تغطية الخسارة المتكقعة أف تمحؽ بو ـ  مكضكع التأميف الذم قاالشيءفي 

كالمؤمف لو بصفة ، عند تحقؽ الخطر المؤمف منو، كفي المقابؿ يككف ممزما بسداد أقساط التأميف
  كقد يككف ىك المستفيد ، أك مالوقعامة ىك الشخص الطبيعي أك المعنكم الميدد بالخطر في شخص

ب التأميف ت، كقد يككف المؤمف لو ىك مكترآؿ إليو مبمغ التأميف أك التعكيض عند تحقؽ الخطالذم 
 .2كالمستفيد شخص آخر كالتأميف عمى الكفاة 

   إف صاحب الحؽ في تعييف المستفيد ىك المتعاقد المؤمف لو ذاتو ، فإف لـ يعيف مستفيدا غيره 
ذا مات دكف تعييف مستفيد كانت قيمة التأميف تركة تكرث مف  كاف معنى ذلؾ أنو ىك المستفيد ، كا 
 بعده ، غير أف المتعاقد المؤمف لو قد يفكض شخصا آخر غيره في تعييف المستفيد، كيقع ذلؾ كثيرا 

 

                                  
 .606 ، ص 2016 ، كرقمة ، جكاف15، العدد " دفاتر السياسة كالقانكف  " الرقابة عمى قطاع التأمين:" سعد اهلل آماؿ -  1
  . 43جميمة حميدة ،مرجع سابؽ ، ص- 2
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في صكرة تأميف رب العمؿ عمى حياة عمالو ، عندما يترؾ العامؿ أمر تعييف المستفيد مف التأميف 
 .1عند كفاتو 

  وسطاء التأمين  :الفرع الثالث 

     يحاكؿ المؤمف االستعانة بأشخاص كىيئات متخصصة تككف ميمتيا االتصاؿ باألفراد الذيف 
يشترككف في الخشية مف الخسائر المادية التي قد تسببيا الحكادث المختمفة ، كمحاكلة إقناعيـ بإبراـ 

عقكد التاميف لحماية مصالحيـ، كىذه الجماعات التي يستعيف بيا المؤمف ىـ الذيف يعرفكف 
" بالكسطاء ، كعمؿ الكسطاء إما أف يقتصر عمميـ عمى تقديـ خدمة لممؤمف كيطمؽ عمى ىؤالء  

ما أف يقدمكا خدماتيـ لئلفراد الراغبيف في إبراـ عقكد التأميف ،  أك لممؤمنيف   " وكالء التأمين كا 
 " .سماسرة التأمين "الراغبيف في إسناد أخطار لييئات إعادة التأميف كىك ما يطمؽ عمى ىؤالء 

 وكالء التأمين :أوال 

ككيؿ التأميف ىك الشخص الطبيعي الذم يقـك لقاء مقابؿ مادم بتمثيؿ الشركة كتسكيؽ كبيع     
كثائؽ التأميف لحساب الشركة ، كيقـك بجميع الصفقات الخاصة بالعمميات التأمينية بإعتباره نائبا 

عبلميـ بضركرة 2عف الشركة  ، كتتمثؿ ميمتو في تقديـ المشكرة التأمينية السميمة لممؤمف ليـ كا 
   .    3تغطية األخطار عف طريؽ كثائؽ التأميف الصادرة مف طرؼ ىذه الشركات

 .4 المتضمف القانكف األساسي لمككيؿ العاـ لمتأميف 341 /95   لقد نظمت ىذه المينة المرسـك 

 

 

                                  
  . 158 ص1999، منشكرات الحمبي الحقكقية ، بيركت لبناف ،" عقد الضماف " مصطفى محمد الجماؿ ، أصكؿ التأميف - 1
  .96أحمد محمد لطفي أحمد مرجع سابؽ ، ص -  2
  .44حميدة جميمة ، مرجع سابؽ ، ص  - 3
 31 ،مؤرخة في 65 ، يتضمف القانكف األساسي لمككيؿ العاـ لمتأميف ، الجريدة الرسمية ، العدد 1995 أكتكبر 30 المؤرخ في 95/341المرسـك التنفيذم  - 4

  1995أكتكبر 
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مين  أسمسار الت: ثانيا

ىك شخص طبيعي أك معنكم يمارس لحسابو الخاص مينة التكسط بيف  :     سمسار التأميف 
طالبي التأميف كشركات التأميف بغرض اكتتاب عقد التأميف، كيعتبر السمسار بمثابة ممثؿ عف 
الطالب التأميف، إذ يتكلى عنو تنظيـ استمارة طمب التأميف كتقديميا إلى المؤمف كينكب عنو في 

اإلدالء بالبيانات المطمكبة كالحصكؿ عمى الشركط المبلئمة في حالة تحقؽ الحادث، كيتابع 
 .1السمسار إجراء تسكية التعكيض 

 مينة  كسطاء التأميف كصدر مف أجؿ ذلؾ 95/07   كلقد نظـ المشرع الجزائرم بمقتضى األمر 
 المحدد لشركط منح كسطاء التأميف االعتماد كاألىمية كسحب االعتماد منيـ 340/ 95المرسـك 

 .2ككذا مكافأتيـ كمراقبتيـ 

    إف سمسار التأميف يمارس نشاطا تجاريا ، كال يمكف مباشرة  عممو  اإل بعد الحصكؿ عمى 
ذا كاف شخصا معنكيا فإنو يشترط أف يككف رأسماؿ شركة التي  يككف شريكا فييا 3االعتماد   ، كا 

كيحرر االعتماد باسـ سمسار التأميف أك بإسـ شركة السمسرة ، إال أف االعتماد يمكف سحبو في أم 
ذا سمـ لو اإلعتماد  كقت إذ لـ تعد تتكافر فيو شركطو كقرار السحب  يصدره كزير الممؼ بالمالية، كا 

 ، 4كباشر السمسار مينتو فإنو يمتـز بذكر صفتو كمرجع قرار اعتماده في كؿ كثيقة يسمميا لمجميكر
 كال يسمـ االعتماد لمف تثبت إدانتو أك أشير إفبلسو كلـ يعد لو اإلعتبار أك أديف بسبب مخالفة 

 

 

                                  
  .34، ص 2006بياء بييج شكرم ، التأميف في التطبيؽ كالقانكف كالقضاء ، دار النشر كالتكزيع ، األردف ، - 1
 31 المؤرخة في 65 يتضمف القانكف األساسي  لكسطاء التاميف  ، الجريدة الرسمية العدد 1995 أكتكبر 30  المؤرخ في 95/340المرسـك التنفيذم  -  2

  1995أكتكبر 
 . لمتضمف القانكف األساسي لمكسطاء  التأميف95/340 مف المرسـك 12المادة -  3
 .المتضمف القانكف األساسي لمكسطاء التأميف 340/ 95 مف المرسـك 18المادة -  4
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 .1تشريع التأميف 

    تجدر اإلشارة أنو باإلضافة إلى ككبلء التاميف كسماسرة التاميف، يكجد في بعض الدكؿ  ما 
يسمى بخبراء التسكية  كنكع مف أنكاع كسطاء التأميف يتكلى دراسة التعكيض كتقدير حدكد مسؤكلية 
المؤمف عنو بإجراء المعاينة كالكشؼ كتقرير ما إذا كاف الضرر المتحقؽ يمكف إصبلحو أـ يجب 

 .2التعكيض عنو 

  التأمين انعقاد عقد : الثاني لمطمبا

 يخضع عقد التأميف مف حيث اإلنعقاد لمقكاعد العامة، غير أنو نتيجة خصكصية ىذا العقد فإف 
 .انعقاده مف الناحية العممية يككف عبر مراحؿ  

انعقاد عقد التأمين من الناحية القانونية  :  ولأل الفرع ا

       يمـز إلبراـ عقد التأميف مف الناحية القانكنية األركاف كالشركط البلزمة إلنعقاد كصحة العقكد 
 .التراضي ، المحؿ ، السبب : بصفة عامة 

  توافق اإلرادتين  :أوال

 عقد التأميف عمى إبراـ المؤمف كالمؤمف لو مف أجؿ إرادةنعني بالرضا تبلقي اإلرادتيف أم         
 . 3المخاطر كيتحدد بمقتضاه التزامات المؤمف كالمؤمف لو

 أم أف  عقد التأميف مف العقكد الرضائية كليس مف العقكد الشكمي  تنعقد بمجرد تبادؿ الطرفيف 
اإليجاب كالقبكؿ ، كلـ يتطمب المشرع شكبل معينا لئلنعقاد، بؿ أف المشرع اشترط شركطا شكمية 

. لئلثبات فقط 
                                  

  .95/341 مف المرسـك 263المادة -  1
  .35لمزيد مف المعمكمات أنظر بياء بييج شكرم ، مرجع سابؽ ، ص -   2
يتـ العقد بمجرد أف يتبادؿ الطرفاف التعبير عف إرادتيما : "  مف القانكف المدني 59كىذا ما أكد عميو المشرع في القكاعد العامة لمعقكد بحيث تنص المادة -  3

 " .المتطابقتيف دكف اإلخبلؿ بالنصكص القانكنية 
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اء ـطبع في نماذج  تتضمف بعض البيانات كأستكد التأميف ؽ أصبح عإذ كالشكمية تتمثؿ في الكتابة 
. األطراؼ المتعاقدة كعناكينيـ تاريخ الكتابة كمبمغ التأميف كالقسط كطبيعة المخاطر 

  صحة الرضا :ثانيا 
 إرادتيما يككف الرضا صحيحا أف يتكافر لؤلطراؼ أىمية التعاقد مف جية كأف تككف  لكي   ينبغي   

 .خالية مف جميع عيكب الرضا 
 األىمية   :1

إف مكضكع األىمية ال يثكر مف الناحية العممية إال مف ناحية المؤمف لو ، ذلؾ المؤمف  قد       
يككف شركة أك جية تأميف تبادلية، إذ يتمتع بالشخصية المعنكية مستقمة، أما بالنسبة لممؤمف لو 
فيذىب الفقو إلى أف عقد التأميف مف عقكد اإلدارة بالنسبة لو ، فيكفي أف تتكفر لو أىمية اإلدارة ، 
فيجكز لمبالغ الراشد أف يبـر عقد التأميف، كما يجكز لمقاصر أك المحجكر عميو إذا كاف مأذكنا لو 
في إدارة أمكالو، كما يجكز لمكلي أك الكصي أك الككيؿ  بككالة عامة أف يبـر عقد التأميف لحساب 

  .1مف ينكب عنو
 عيوب اإلرادة : 2
تسرم عمى عقد التأميف القكاعد العامة في عيكب اإلرادة كالمذككرة في القانكف المدني كىي اإلكراه  

كالغمط كالتدليس كاإلستغبلؿ،  كقمما تتحقؽ ىذه الحاالت في عقكد التأميف كخاصة بالنسبة لممؤمف 
لو ،  لكف بالنسبة لممؤمف قد يقع  في تدليس نتيجة البيانات التي يقدميا المؤمف لو، كذلؾ عندما 

 يخفي عف المؤمف شخصيتو أك يحجب عنو بعض البيانات كالمعمكمات الجكىرية المتعمقة 
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 ، فالمشرع ىنا لـ يكتفي بالقكاعد العامة بؿ أكرد أحكاما خاصة بعقد التأميف  سنتطرؽ 1بالخطر 
 .ليا في الفصؿ المكالي 

 انعقاد عقد التأمين من الناحية العممية  : الفرع الثاني 
:  عقد التأميف مف الناحية العممية بمراحؿ كىي كاآلتيإبراـ يمر     

 طمب التأمين  :أوال  
عف طريؽ كسيط  ، كيتضمف ىذا الطمب   بؿ الغالب أف الكسيط  ال يسعى بنفسو إلى المؤمف    

مجمكعة مف البيانات التي يبـر عمى أساسيا عقد التأميف كخاصة الخطر المطمكب التأميف منو 
كجميع الظركؼ التي تحيط بيا الخطر كمبمغ التأميف الذم يتعيد المؤمف بدفعو عند تحقؽ الخطر ك 

 كقد يتضمف الطمب  ىذا الطمب كيمضيوكيمؤل الطالب، إلخ .. مقدار األقساط كالمكاعيد دفعيا 
ؤمف ، كبعد أف يتمقى الطالب ـاألسئمة يتعيف اإلجابة عنيا  كيسمميا لمكسيط ، الذم بدكره يسمميا لؿ

 إبراـطمب فيو مميف الرد مف المؤمف بالمكافقة عمى التأميف كمتضمنا القسط ، يتقدـ بإيجاب بات أالت
. 2العقد 

 لـ يصدر منو  األخير ، ذلؾ أف  المؤمف ميف يمـزأف طمب التأ  فمف ناحية ال يمكف القكؿ ب
 حتى يجكز القكؿ بأف طمب التأميف يعتبر قبكؿ ، كمف ناحية الطالب التأميف ال يككف طمب إيجاب

ميف بعد كصكؿ رد المؤمف أف يمضي في التعاقد أك أف أ ، إذ لطالب التأيضاالتأميف ممزما لو 
 . بشيءيعدؿ عنو كال يككف ممزما 

 عف مقدار القسط مجرد عرض تمييدم يستعمـ فيو المؤمف لو تكمف أىمية طمب التاميف أنو    ك
. 3كيشتمؿ في الكقت ذاتو عمى بياف الخطر المطمكب تأمينو كالظركؼ المحيطة بيذا الخطر 
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: مذكرة التغطية المؤقتة : ثانيا
ىي كثيقة تأميف مؤقتة دعت إلييا حاجة المؤمف لو لتغطية المخاطر      مذكرة التغطية المؤقتة 

التي يتكقع حدكثيا مف جية ، كمف جية أخرل يككف لدل المؤمف الكقت الكافي مف أجؿ دراسة 
جميع الجكانب كالمعطيات المتعمقة بالمخاطر التي يرغب المؤمف لو في التأميف منيا  قد نصت 

لتزاـ الطرفيف إما إ إثباتكيمكف : "  المعدؿ كالمتمـ في فقرتيا األكلى 95/07 مف األمر 08المادة 
ما بمذكرة تغطية أك بأم سند مكتكب كقعو المؤمف   1..."بكثيقة التأميف كا 

 .  ىما  مذكرة التغطيةإلىكىناؾ حالتيف يتـ فييما المجكء 
  الحالة األولى:1 

إذا تطمب األمر بعض الكقت لتحرير كثيقة التأميف بعد اإلتفاؽ األطراؼ عمى شركط التأميف     
 مف كقكع الخطر يتفؽ المؤمف لو مع المؤمف عمى التغطية المؤقتة لممخاطر  فاكخك
الحالة الثانية   :2
 ،عدـ تمكف المؤمف مف دراسة كافية لكؿ البيانات المقدمة حكؿ الخطر المطمكب تأمينو    

  2 فيمتـز المؤمف بمقتضى ىذه المذكرة لتغطية  المخاطر،كيحتاج إلى الكقت لمبت في ىذه المسألة
كيبدأ سرياف المذكرة المؤقتة مف التاريخ المذككر فييا ، كاإل مف تاريخ كصكليا إلى طالب التأميف ، 

 .فإذا تحقؽ الخطر المؤمف منو ابتداء مف ىذا التاريخ كجب عمى المؤمف دفع مبمغ التأميف
    كاألصؿ أف العقد يتـ بصفة نيائية منذ تاريخ تسميـ الكثيقة المؤقتة، إذا تضمنت القكاعد 

 األساسية التي يقـك عمييا العقد باإلضافة إلى إلتزامات كحقكؽ كؿ مف الطرفيف تجاه اآلخر ، أم أف  

  3.مذكرة التغطية تعد دليؿ إثبات مؤقت لمعقد النيائي إلى حيف تحرير الكثيقة النيائية 

 وثيقة التأمين  :ثالثا
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 ئذ يتمقى إيجابا باتا مف المؤمف لو ، بت فييا بالقبكؿ ، فعنذأف ففي لمرحمة ثالثة المؤمف بعد    
 .يعمد إلى تحرير كثيقة التأميف كيكقعيا

"  POLICE"كرة كثيقة صيتخذ ف جرت العادة بأ، كقد كثيقة التأميف ىي عقد التأميف ذاتوإف 
  : عمى مجمكعة بيانات زيادة عمى تكقيع الطرفيف ما يمي ىذه األخيرة شتمؿتك
  .اسـ كؿ مف الطرفيف المتعاقديف كعنكانيـ- 

  . المؤمف عميو أك الشخص المؤمف لوالشيء
 . نكع األخطار المضمكنة 

 . العقد إبراـ تاريخ 
 .تاريخ سرياف العقد كمدتو 

 . مبمغ الضماف 
 1 مبمغ القسط 

عمى سبيؿ الحصر بؿ  ليست 95/07 مف األمر 07 في المادة البيانات التي عددىا المشرع ؼ 
ريقة كميعاد دفع طعمى سبيؿ المثاؿ ، بحيث يجكز لؤلطراؼ ذكر بيانات أخرل في عقد التأميف ؾ

 كأكجب ،الخ ....  أك التصريح بالبيانات طرؽ تقدير األضرار ككيفية اإلدالءكمبمغ التأميف 
المشرع مف جية أخرل أف تكتب عقكد التأميف بحركؼ كاضحة كأف تككف العبارات المتعمقة 

 . اعتبرت باطمةإالبأحكاؿ البطبلف مكتكبة بحركؼ ظاىرة ك 
  كتعد الكتابة ىنا كسيمة اشترطيا المشرع إلثبات العقد كليس ضركرية إلبرامو ، فعقد التأميف ال 

  2008 أكتكبر 22يثبت إال بالكتابة، كىذا ما أكدتو المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 
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الذم أقر المبدأ القانكني الذم يقضي بأنو يمكف إثبات التزامات طرفي عقد التأميف إما بكثيقة 
ما بمذكرة تغطية التأميف أك أم مستند مكتكب كقعو المؤمف   . 1التأميف كا 

 
 ممحق  التأمين    :رابعا  

      ممحؽ التأميف أك ممحؽ الكثيقة ىك اتفاؽ إضافي ما بيف المؤمف كالمؤمف لو يمحؽ بالكثيقة 
ناؾ كثيقة أصمية قائمة كال يشترط أف قكيجب أف تككف ، ق أف يعدؿ فييافاألصمية، كيككف مف شأ

تفؽ الطرفاف عمى إضافة ممحؽ ليا  اتككف نافذة، فقد تككف مكقكفة مع ذلؾ 
 اإلتفاؽ عمى : إضافي مف شأنو أف يعدؿ في الكثيقة األصمية مثؿ ذلؾاالتفاؽ اكيجب أف يككف ىذ
أك عمى امتداد المدة ، أك عمى إعادة الكثيقة األصمية إلى السرياف بعد أف كانت  زيادة مبمغ التأميف

. 2مكقكفة ، كيجب أف يككف التعديؿ بمكافقة الطرفيف أم قبكؿ المؤمف 

 عمى ممحؽ الكثيقة اعتباره جزء مف الكثيقة األصمية كيندمج ضمف شركطيا ، االتفاؽ كيترتب عمى 
 مف كقت  كيككف ىذا التعديؿ  الشركط التي قصد تعديميا،  إالكال يعدؿ مف شركط الكثيقة األصمية

قبؿ ذلؾ، أما الشركط التي لـ يمحقيا التعديؿ فتبقى سارية كما كانت مف  اإلتفاؽ عمى الممحؽ ال
. 3قبؿ 

 المحل في عقد التأمين   ركن: المبحث الثاني 
كعت تعريفات الخطر نذكر منيا  فكلقد ت ،4    يعد الخطر المحؿ الرئيسي في عقد التأميف 

بأنو حادث محتمؿ : " كما عرؼ كذلؾ  "ىك عدـ التأكد مف كقكع خسارة معينة "الخطر  بأف 
.  5يتكقع تحققو عمى إرادة الطرفيف كحدىما كعمى الخصكص إرادة المؤمف لو  العالكقك

                                  
 بيف الشركة الجزائرية لمتأمينات النقؿ كات ضد ذكم الحقكؽ ح ع ، مجمة المحكمة العميا 22/10/2008 المؤرخ في 435366قرار المحكمة العميا  رقـ  - 1
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حادث مشركع محتمؿ الكقكع ال يتكقؼ كقكعو عمى خطر : "  كما عرفو حساـ محمكد لطفي بأنو  
  شركط الخطر ك أنكاعوإلى كعميو سنحاكؿ التطرؽ ،1" إرادة أحد العاقديف خصكصا المؤمف لو 

 . ثـ األخطار المستبعدة 
شروط الخطر  : المطمب األول 

:  إف الخطر  في عقد التأميف  يتطمب الشركط التالية 
:  أن يكون الخطر غير محقق الوقوع -الفرع األول  

عنصر اإلحتماؿ في عقد التأميف كيككف في حالتيف ،فقد يككف       نقصد بيذا الشرط، تكفر 
 ، كلكف كقكعو غير اليقع ، كقد يككف كقكع الخطر محتـ  فيك قد يقع كقد الؿكقكعو غير محتـ

.  أجؿ غير محقؽ فالتأميف عمى الحياة لحالة المكت إلىمعركؼ، فيك خطر محقؽ كلكنو مضاؼ 
كالتأميف  مف ثـ يككف العقد باطبل، ك كالخطر إذا كاف مستحيؿ الكقكع كاف محؿ التأميف مستحيبل 

 .عمى سقكط الشمس 

 ن يكون الخطر غير معمق عمى محض إرادة أحد طرفي أ: الفرع الثاني 

حتماؿ، كأصبح تحقؽ إلا  انتفى عنصر    فإذا كاف الخطر غير متعمؽ عمى محض إرادة الطرفيف
 الطبيعة أك عامؿ إرادة الغير، أك يتدخؿ عامؿ المصادفة أفالخطر بمشيئة ىذا الطرؼ، أم يجب 

ف كاف  بعض مييستشنى مف ذلؾ التأ ك فقو يرل أنو يمكف  اؿف عف الخطأ العمدم لممؤمف نفسو كا 
 كتعكيض المؤمف لو إذا اتمؼ ،تعكيض المؤمف لو  إذا حدث الخطر بخطأ منو في حاالت 

 . 2منقكالت في حالة حريؽ  بغرض إنقاذ أىمو
أن يكون محل الخطر مشروعا  :  الفرع الثالث 

 يككف متكلدا عف نشاط المؤمف لو غير أف يككف الخطر المؤمف منو مشركعا، أم أف يجب   
يجكز التأميف مف الغرامات المالية أك المصادرة التي يمكف  مخالفا لمنظاـ العاـ أك اآلداب مثبل ال
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ميف عمى أ في الرقيؽ ك ال يجكز التاالتجارف األخطار المترتبة عمى عيجكز التأميف  الحكـ بيا كال
. الحياة لمصمحة خميمو 

 أوصاف الخطر  : المطمب الثاني
 إلى تحققو بأنو خطر ثابت أك متغير، كما يكصؼ بالنظر إمكاف إلى يكصؼ الخطر بالنظر     

  .محمو بأنو خطر معيف أك غير معيف

 الخطر الثابت والخطر المتغير :  الفرع األول 

 خطر الثابت كالخطر المتغير  إلى درجة احتماؿ كقكعو في الزماف إلى الخطر بالنظر ـ يقس   

الخطر الثابت :أوال  

إذا كانت ظركؼ تحققو ثابتة مف مدة إلى أخرل مف مدد التأميف التي تقدر  يككف الخطر الثابت    
ث يككف احتماؿ تحققو بنفس الدرجة خبلؿ المدة كاممة ، مبكحدة زمنية معينة كىي السنة عادة، بح

كال يعني أف ىذا الثبات يككف منتظما، ذلؾ ألف الخطر قد يتعرض إلى تغيرات مؤقتة أك نسبية 
 أف يتغير مف حيث درجة احتماؿ  يمكف خبلؿ ىذه المدة ، ككؿ خطر ميما كانت درجة ثباتو فإنو

اإلستمرار النسبي طالما كانت درجة احتماؿ تحققو  ينفي عميو صفة الثبات ك  لكف ذلؾ ال،تحققو
 . مثؿ خطر الحرائؽ تزداد فرص تحققو صيفا كتقؿ شتاءا ،1كاحدة مف سنة ألخرل

الخطر المتغير  :ثانيا

 أخرل بالزيادة أك النقصاف ، إلىيككف ىذا التغيير عندما تككف فرص تحققو تختمؼ مف سنة     
 . بأنو متغير كقد تتزايد فرص التحقيؽ كمما مر الزمف ، فيكصؼ 
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 الخطر المعين والخطر غير معين : الفرع الثاني

    يقـك التقسيـ عمى أساس طبيعة المحؿ الذم يرد عميو الخطر، كعما إذا كاف ىذا المحؿ محددا 
 .أك غير محدد 

  أوال الخطر المعين 

 . ىك الخطر الذم يرد عمى محؿ معيف كقت التأميف ، كالتاميف عمى المنزؿ مف الحريؽ 

 الخطر غير المعين:  ثانيا  

 فينصب عمى محؿ غير محدد كقت إبراـ عقد التاميف ، كلكنو يتحدد عند تحقؽ الخطر ، كمثاؿ 
ذلؾ في المسؤكلية عف حكادث السيارات ، بحيث ال يككف التأميف عمى حادث معيف كقت العقد ، 

 .1بؿ ضد أم حادث في المستقبؿ 

مين  أ من التاألخطار استبعاد بعض :  المطمب الثالث  
ينص عقد التاميف أحيانا ، بعد تحديد الخطر المؤمف منو عمى استبعاد بعض حاالتو مف       

 الطرفيف   باتفاؽعض األخطار مف التأميف بنص قانكني أكنطاؽ التاميف، كغالبا ما يتـ االستبعاد ب

 بنص قانوني  خطارألاستبعاد بعض ا: الفرع الثاني 

 كيتعمؽ األمر ىنا باألخطار التي يككف مصدرىا الحركب األجنبية كاألخطار التي يككف مصدرىا  
 . خطأ المؤمف لو عمدا
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  الحروب األجنبية :أوال 

تدخؿ الخسائر   فإنو ال1 المعدؿ كالمتمـ95/07 مف األمر 39/01 أحكاـ المادة إلىبالرجكع    
ميف أ إذا كقع إتفاؽ بيف المؤمف كالمؤمف لو عمى التإالكاألضرار الناتجة عف الحرب األجنبية 

 أف الضرر الذم  استبعاده مع إثبات  فإنو يتعيف عمى المؤمفبشأنياعمييا ، أما إذا لـ يكجد اتفاؽ 
. 2 أجنبيةأصاب المؤمف لو  ناتج عف الحرب 

 خطأ المؤمن لو العمدي  : ثانيا 

 بخطئو العمدم أك بغشو  لواستبعد المشرع مف نطاؽ التأميف األخطار التي يتسبب فييا المؤمف
يمتـز المؤمف بتعكيض : " ؿ كالمتمـ د المع95/07 مف األمر 12كىذا ما أكدت عميو المادة 

 ." غير متعمد مف المؤمف لو  الخسائر كاألضرار الناتجة عف الخطأ

يمـز المؤمف بتعكيض الضرر إذا كاف الخطر ناتجا عف محض  مفيـك المخالفة لمنص أنو الب ك
.  المؤمف لو، كيعتبر ىذا الحكـ مف النظاـ العاـ كال يجكز لمطرفيف اإلتفاؽ عمى خبلفو إرادة

 األطراف  باتفاق استبعاد  بعض األخطار : الفرع الثاني 

إذا حدد األطراؼ الخطر المؤمف عميو كجب عميو أف يقكمكا بذلؾ بدقة ككضكح كمراعاة ليذه     
لذلؾ يتعيف أف يككف ىذا ، استبعاد أخطار معينة مف نطاؽ التأميف  إلىالدقة قد يمجأ األطراؼ 

 دمصفبل بد مف مراعاة الدقة في الحاالت التي تستبعد كالت، كمف ثـ اإلستبعاد ىك أيضا كاضحا 
ككف سببو خطأ مستثناء مف التأميف حريؽ إؿ كؿ لبس كغمكض بشأنيا ؾمالكافي ليا بحيث يز
 .3 اإلستثناء مبيما  فينا  رد الظركؼ معينة يقع فييا ىذا الخطمالمؤمف لو دكف تحد

 
                                  

ال يتحمؿ المؤمف مسؤكلية الخسائر كاألضرار التي تسبب فييا الحر ب : "  المعدؿ كالمتمـ عمى ما يمي 95/07 مف األمر 01 /39تنص المادة -  11
 "األجنبية اإل إذا اتفقا عمى خبلؼ لؾ 

 . المعدؿ كالمتمـ 95/07 مف األمر 39/02أنظر المادة -  2
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ركن السبب في عقد التأمين   :  المبحث الثالث

 التأميف د بشكؿ عاـ كال يخرج عؽ أم عقد دا يعتبر السبب التعاقد الركف الثالث مف أركاف انعؽ    
 .ؽ ـ  93لتـز المتعاقداف دكف سبب كقع العقد باطبل طبقا لممادة إعف ىذه القاعدة العامة ، فإذا 

 أف الفرد يمجأ إلى اإلستفادة مف منافع ىذا  ىك  كمف خبلؿ ما سبؽ دراستو فإف سبب عقد التأميف
النظاـ عندما تتممكو الخشية مف  تحقؽ خسارة مالية بسبب تحقؽ بعض الحكادث ، فطمب الحماية 

ر الضرر الذم يمحؽ بو ػ ىك سبب التزاـ بدفع قسط التأميف بمف الككارث الغيبية كرغبة في ج
لممؤمف ، فالخطر كالمصمحة كالخسارة ىي العكامؿ التي تنشئ سبب التعاقد ، فتدفع المؤمف لو إلى 

 . 1التزاـ بدفع قسط التأميف كتدفع المؤمف إلى اإللتزاـ بدفع التعكيض

يككف محبل لمتأميف ، كؿ مصمحة : "  فإنيا تنص عمى أف  ؽ ـ  621 المادة أحكاـك بالرجكع إلى 
 مف 26المادة كما  تنص  "  مف عدـ كقكع خطر معيف صاقتصادية مشركعة تعكد عمى الشخ

 لكؿ شخص لو مصمحة مباشرة أك غير مباشرة في : " المعدؿ كالمتمـ عمى ما يمي95/07األمر 
 ." حفظ ماؿ أك عدـ كقكع خطر أف يؤمنو 

 ، كعميو سكؼ  التعاقدإلىالدافع  أك ف المصمحة ىك السببأ كيفيـ مف صياغة ىذه المكاد ب    
 .نتطرؽ إلى المصمحة في عقد التأميف كنفرؽ بيف التأميف عمى األضرار كالتأميف عمى األشخاص 

 مين عمى األضرار أالمصمحة في الت:المطمب األول 

، أم ذات قيمة مالية  تمؾ المصمحة االقتصادية      إف المصمحة في التأميف عمى األضرار ىي 
القيمة بالنسبة لمتأميف عمى األشياء ىي قيمة الشيء المؤمف عميو،  فمف يؤمف عمى منزلو ضد 
الحريؽ تككف مصمحتو اقتصادية في القيمة المالية لممنزؿ ، كتتمثؿ القيمة المالية بالنسبة لتأميف 
المسؤكلية في المبمغ الذم يمتـز بو المستأمف إذا تحققت مسؤكليتو، فتككف لممستأمف مصمحة في 
عدـ كقكع الخطر المؤمف منو ألنو يمحؽ ضررا أك خسارة بالقيمة المالية محؿ التأميف ، كىذا ما 
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شرط بحقؽ عدة مصالح لمشيء الكاحد ت كيمكف أف ت،1يدفعو إلى إبراـ التأميف مف الخطر المذككر 
ؿ ذلؾ مصمحة مالؾ المنزؿ ككذا المستأجر كالدائف اأف تككف متميزة عف بعضيا البعض  كمث

  .المرتيف في عدـ ىبلؾ العقار

المصمحة في التأمين األشخاص  :  المطمب الثاني 

 طبيعة المصمحة في التأميف عمى األشخاص ال تختمؼ اختبلفا كبيرا عنيا في التأميف عمى    
 تجتمع الصفتاف فييا ، أفاألضرار ، فيمكف أف تككف اقتصادية كيمكف أف تككف معنكية ، كيمكف 

منت  الزكجة أ اقتصادية كمادية مثبل لك  األشخاص فيمكف أف تككف المصمحة في التأميف عمى
  ما ينفؽ عمييا  تستكفي مبمغ التأميف الذم يقـك مقاـ أفعمى حياة زكجيا، فإنيا بذلؾ تضمف 

. زكجيا كىك عمى قيد الحياة 

شخاص أدبية أك معنكية ، فمف يؤمف عمى أللحة في التأميف عمى اص كما يمكف أف تككف الـ  
 تتمقاىا مف ماؿ قبؿ مكتو لضماف العيش ألكالده مف بعده أك ألم ماؿ كف رأسؾحياتو حالة كفاتو م

  عبلقة القرابة التي تربط المؤمف مكالمصمحة األدبية تجد أساسيا ؼ،شخص يستفيد مف مبمغ التأميف
 .بالمستفيدلو 

 كميما كانت طبيعة المصمحة في عقد التأميف فيجب أف تككف المصمحة مشركعة غير مخالفة  
لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة كحالة التأميف  عمى المحبلت التي تمارس فييا نشاطات مخمة باآلداب 

، فإذا لـ تكف ىناؾ مصمحة في عقد التأميف فإف ىذا العقد ينقضي بقكة القانكف طبقا لممادة .2العامة 
 . ؽ ـ 621
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 لتأميناأثار عقد  :  الثالثلفصل ا

 ؽ ت ف ـ95/07 مف األمر 02ىا المادة ؿ ؽ ـ ج كالتي تقاب619بالرجكع إلى أحكاـ المادة     
المعدؿ كالمتمـ ، فإنيما عرفتا عقد التأميف بأف العقد الذم يمتـز بمقتضاه المؤمف أف يؤدم لممؤمف 
لو أك المستفيد الذم اشترط التأميف لصالحو مبمغا مف الماؿ أك إيراد أك أم عكض مالي آخر في 

حالة كقكع الحادث أك تحقؽ الخطر المبيف بالعقد كذلؾ نظير القسط أك أيو دفعة مالية أخرل  
يؤدييا المؤمف لو لممؤمف، كعميو فإف عقد التأميف عقد ممـز لجانبيف يرتب أثر مف جانب المؤمف 

  ( .المبحث الثاني) ك مف جانب المؤمف ( المبحث األول)

التزامات المؤمن لو  :    المبحث األول 

 اإللتزاـ ، يرتب عقد التأميف عدة التزامات عمى عاتؽ المؤمف كمف أىميا ، االلتزاـ بدفع القسط     
 بتغير االلتزاـككقت كقكع الخطر،  باإلدالء بالبيانات الخاصة بالخطر عند إبراـ العقد كأثناء سريانو

لتزاـ بالتعيات ك اإللتزامات التي تفرضيا القانكف كالتنظيمات السارية المفعكؿ ، الخطر كتفاقمو  ، كا 
 .  كسنتطرؽ إلى كؿ مف ىذه اإللتزامات في مطمب عمى حد ا

االلتزام بدفع القسط :   المطمب األول 

تزامات الجكىرية التي يقـك عمييا عقد اإلؿ مف 1 يعتبر التزاـ المؤمف لو بتسديد قسط التاميف  
 تعريؼ القسط أنكاعو ػ ثـ إلى  إلىسنتعرض في ىذا االلتزاـ ،التأميف مف الناحية القانكنية كالفنية 

 .كيفية تحديد القسط 

: تعريف القسط وأنواعو : الفرع األول 

 . سنتطرؽ إلى تعريؼ القسط  ثـ إلى أنكاع  القسط 

 
                                  

 ".اشتراكا "يسمى مقابؿ التاميف إذا كاف  المؤمف جمعية تأميف تبادلية -  1
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القسط  تعريف : أوال    

 أك المقابؿ المالي الذم يدفعو المؤمف لو مقابؿ إلتزاـ ،قيمة الخطر المؤمف منو"بأنو  القسط يعرؼ 
 كفقا ،المؤمف بدفع مبمغ التعكيض، كيحسب عمى أساس الخطر، فإذا تغير الخطر تغير معو القسط 

 . 1لنسبية القسط إلى الخطر 

 كاألصؿ أف يتـ دفع القسط نقدا، كأف يقـك المؤمف لو بدفعو لمشخص الذم تكمفو الشركة بقبض 
أقساط التأميف، كقد يتـ الدفع عف طريؽ حكالة بريدية أك خصـ المبمغ مف رصيد المؤمف لو في 

. 2 البنؾ، أك عف طريؽ البنؾ 

 أنواع القسط: ثانيا 

 . دكرم ، ككحيد  القسط نكعاف 

 القسط الدوري:1

 بأنو القسط الذم يدفعو مكتتب التأميف كمما حؿ أجؿ اإلستحقاؽ طكاؿ  يعرؼ القسط الدكرم
 .3المدة المحددة في العقد أم تدفع األقساط في بداية كؿ سنة أك عمى شكؿ دكرات معينة 

 القسط الوحيد  :2 

     قد يشترط المؤمف عمى المؤمف لو أف يدفع لو القسط دفعة كاحدة ، حتى يتمكف مف الحصكؿ 
 كفي حالة ما إذا دفع المؤمف لو دفعة ،عمى التعكيضات  قد يمتـز بيا خبلؿ سنة أك فترة معينة 

 . 4كاحدة القسط  أك دفعات متعددة فإنو يحصؿ عمى المخالصة ليثبت بيا تنفيذ إلتزامو
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كيفية دفع القسط  :  الفرع الثاني 

 .يتـ تحديد الكفاء بالقسط مف حيث الزماف كالمكاف 

 الوفاء بالقسط من حيث الزمان  : أوال 

كقد يدفع المؤمف لو ،  عقد التأميفإبراـ الطرفيف كقت التفاؽ يتـ تحديد زماف الكفاء بالقسط كفقا    
جاؿ القسط الباقية ، غير أنو أصبح آلممؤمف جزءا أكليا مف القسط ، ثـ يتـ بمقتضى العقد تحديد 

لكؼ  لدل شركات التأميف بأف يتـ دفع األقساط مقدما ليستطيع المؤمف الحصكؿ عمى أمف الـ
. 1األمكاؿ لتغطية الخطر، كعادة ما يدفع القسط بصفة دكرية تحدده بمدة زمنية 

 الوفاء بالقسط من حيث المكان  : ثانيا 

كاف معيف، كطبقا لمقكاعد العامة  في ـ يقع الكفاء بالقسط أف  95/07 ال يكجد نص في األمر     
، أنو يتـ الكفاء بالقسط في مكطف المؤمف لو بإعتباره مديف ، لكف جرت العادة عمى أف يككف 

األقساط في مكطف شركة التأميف ، فالمؤمف يحمميا إلييا، كعمى أم يجكز لمطرفيف اإلتفاؽ عمى أم 
 . 2مكاف آخر يتـ فيو الدفع ألف القاعدة السالؼ الذكر ليس مف النظاـ العاـ 

 تقدير القسط :   الفرع الثاني 

قساط التأميف ، فمثبل التأميف عمى أ  إف شركة التأميف تأخذ بعيف اإلعتبار عدة عكامؿ لتقديرىا  
أخذ سف المؤمف ، حالتو الصحية الحالية كالسابقة كالميف التي مارسيا ، كليذا كطبقا  المادة تالحياة 
 تعيد ميمة تحديد التعريفات التي تحدد بكاسطتيا القسط الذم يدفعو  مف قانكف التأمينات   231

 ، كيقـك ىذا 3جياز متخصص في مجاؿ التعريفات لدل كزير المكمؼ بالمالية إلى المؤمف لو 
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  .72معراج جديدم ، مرجع سابؽ ػ ص -  2
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الجياز بإعداد مشاريع التعريفات كدراسة تعريفات التأميف سارية المفعكؿ ، كيكمؼ ىذا الجياز 
.  الرقابة إدارةبإعداد رأيو حكؿ أم نزاع يتعمؽ بتعريفات التأميف إلى أف يثبت 

 المتعمؽ بالتأمينات فإنو ذكرت العناصر التي عمى 95/07 مف األمر 232    كبالرجكع إلى المادة 
- درجة احتماؿ كقكع الخطر - نكعية الخطر كذلؾ  حسب تعريفة الخطر  يتـ  تحديد أساسيا 

كنفقات اإلكتتاب كنفقات تسيير الخطر كأم عنصر تقني آخر يتعمؽ بالتعريفة الخاصة بكؿ عممية 
ميف ، كعميو يجب عمى شركة التأميف أف تراعي في تحديدىا القسط الذم يمتـز امف عمميات الت

 أف تبمغ ىذه  قانكف التأمينات مف 234 ةالمؤمف لو بدفعو جميع العناصر، كما نصت  الماد
 كقت بعد أخذ أمالتعريفات إلدارة الرقابة قبؿ الشركع في تطبيقيا كىذه األخيرة ليا أف تعدليا في 
 أما بالنسبة ،رأم الجياز المتخصص في مجاؿ التعريفات ىذا بالنسبة لمتأمينات غير إلزامية

. تأمينات اإللزامية فإدارة الرقابة ىي التي تحدد التعريفات التأميف أك المقاييس الخاصة بيا  ؿ

 عن عدم الوفاء بالقسط   المترتب الجزاء :الفرع الثالث 

  إف المؤمف ممـز بدفع القسط نقدا، فإذا لـ يقـ بتنفيذ ىذا اإللتزاـ ، فإف ىناؾ إجراءات يتعيف    
. عمى المؤمف استنفاذىا لمحصكؿ عمى القسط أك فسخ العقد في عدـ اإلستجابة المؤمف 

 ىناؾ إجراءاف يترتباف عف عدـ الكفاء بقسط التأميف ، إما أف يقـك المؤمف بإيقاؼ الضماف إما أف 
. يمجأ فسخ العقد إال انو ال يمكف المجكء إلى ىذا الجزاء إال بعد اإلعذار 

  إعذار المؤمن لو بدفع القسط:  أوال 

   يمتـز المؤمف بتذكير المؤمف لو قبؿ حمكؿ آجاؿ االستحقاؽ بتاريخ استحقاؽ القسط، كىذا قبؿ   
  يـك عمى األكثر ، 15شير عمى األقؿ مف تذكيره بالمبمغ الكاجب  دفعو كأجؿ الدفع ، كمنحو أجؿ 

كيمتـز المؤمف لو -   يعفى مف مدة في التأميف عمى األشخاص ،تحسب ابتداء مف تاريخ االستحقاؽ
بدفعو خبلؿ  تمؾ المدة ، فإذا لـ يستجب ليذا اإلعذار كلـ يدفع في الكقت المخكؿ لو مف طرؼ 
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في ىذه الحالة تقـك ىذا األخير بإعذاره عف طريؽ رسالة مضمكنة الكصكؿ بدفع القسط  المؤمف،
. 1 يـك النقضاء الميمة األكلى 30المطمكب ، كىذا خبلؿ أجؿ 

:  المترتبة عمى اإلعذار اآلثار:ثانيا 

 يـك لدفع القسط ، فإذا لـ يقـ بذلؾ ، كيترتب عف انتياء األجؿ أثاراف 45   يككف لممؤمف لو مدة 
. إما كقؼ الضماف أك الفسخ 

وقف الضمان من طرف المؤمن  -  1  

 المعدؿ كالمتمـ تمقائيا دكف حاجة 95/07  مف األمر 04 /16 يككف كقؼ الضماف طبقا لممادة 
 ، لكف يستثنى مف ذلؾ تأميف عمى األشخاص 2لئلعذار أم مف اليـك المكالي لتاريخ إرساؿ اإلعذار
 المعدؿ كالمتمـ  أم يحؽ 95/07  األمر 84إذ ال يجكز تكقيؼ التأميف تمقائيا ، بؿ تطبؽ المادة 

: لممؤمف

ك كاف قسط السنكم مستحؽ أحالة الكفاة  كقتي إذا تعمؽ األمر بتأميف : فسخ العقد إما      -
 .عمى السنتيف األكليتيف غير مدفكع 

. تخفيض أثار العقد شريطة أف تككف األقساط مستحقة لسنتيف األكليتيف أك -     

 بالنسبة لمتأميف عمى األضرار، إذ كقؼ الضماف تمقائيا فإنو ال يعكد سرياف مفعكليا اإل بعد  دفع 
 مف اليـك المكالي لدفع القسط المتأخر 12القسط المطمكب كتستأنؼ أثار العقد ابتداءا مف الساعة 

، ألف العقد لـ يتـ فسخو ، كعميو إذا كقع الخطر قبؿ حمكؿ ىذا الكقت ، فإف المؤمف ال يمتـز 
. 3 أياـ 05بالضماف ، استثناء تأميف عمى الحيكاف  تككف المدة خبلؿ 

 

                                  
 . المعدؿ كالمتمـ 95/07األمر  مف 16/03لمادة ا-  1
  .1312عبد الرزاؽ السنيكرم ، مرجع سابؽ ، ص -  2
 .  المعدؿ كالمتمـ 95/07 مف األمر 16/06المادة -  3



46 
 

فسخ العقد - 2

 أياـ مف ايقاؼ  الضماف ، كفي 10 أشار المشرع إلى حؽ المؤمف في فسخ عقد التأميف كىذا بعد 
ىذه الحالة يجب تبميغ الفسخ ، كفي يبقى المؤمف لو مطالب بدفع القسط المطابؽ لفترة الضماف 

 .  المتعمؽ بالتأمينات95/07مف األمر  16/04طبقا لممادة 

 كما يحؽ لممؤمف أف يفسخ العقد في حالة تفاقـ الخطر كاقترح المؤمف معدؿ القسط الجديد كرفض 
 .1 يـك ابتداء مف تاريخ استبلمو اإلقتراح 30المؤمف لو أف يؤدم فارؽ القسط خبلؿ 

     كفي جميع الحاالت الفسخ يككف بأثر فكرم عمى اعتبار أف عقد التأميف عقد زمني ، فبل 
 مف 05 /16يمكف أف تزكؿ اإللتزامات بأثر رجعي ، كعميو إذا قاـ المؤمف بفسخ العقد طبقا لممادة 

 .2 المعدؿ كالمتمـ ، يبقى المؤمف لو مطالبا بدفع القسط المطابؽ لفترة الضماف 95/07األمر 

اإللتزام بالتصريح بالبيانات والظروف المحاطة بالخطر  :  المطمب الثاني  

مف اإللتزامات التي يرتبيا عقد التأميف عمى كاىؿ المؤمف لو اإللتزاـ بالتصريح أك اإلدالء     
.  بالبيانات المتعمقة بالخطر كذلؾ عند إبراـ العقد كأثناء سرياف العقد 

: اإللتزام بالتصريح بالبيانات أثناء إبرام العقد :  الفرع األول 

 لمعقد بكؿ البيانات ك الظركؼ المتعمقة بالخطر إبرامو   إف المؤمف لو ممـز بأف يعمـ المؤمف أثناء 
، كىذا ما يسمح لممؤمف بالتقدير السميـ لؤلخطار التي يستمـز تعكيضيا سكاء األمر تعمؽ بالتأميف 

 . 3",  عن طريق استمارة اسئمة " عمى األشخاص أك األضرار 
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 كتتضمف ىذه اإلستمارة أسئمة يقـك المؤمف لو باإلجابة عنيا ، كعمى أساسيا المؤمف إما  يقـك 
بالرفض أك القبكؿ بتغطية الخطر المطمكب التأميف عميو، فتعمد الكتماف يككف في حكـ البيانات 

ميف عمى أميف عمى األشخاص أك التأبالت األمر ك الناقصة كىذا اإللتزاـ سكاء تعمؽ أالكاذبة 
. األضرار 

اإللتزام باإلدالء مدة سريان العقد  : الفرع الثاني 

     يقع عمى كاىؿ المؤمف لو اإللتزاـ باإلعبلـ عمى كؿ الظركؼ التي تغير مف الخطر  بعد 
 العقد كالتي يككف ليا تأثير عمى ىذا الخطر بزيادة درجة احتماؿ كقكعو كدرجة جسامتو، كفي إبراـ

ىذا الشأف يمتـز المؤمف لو بأف يقدـ تصريح دقيؽ لممؤمف ، كىنا ينبغي التمييز بيف التفاقـ الذم 
يتسبب في حدكثو المؤمف لو كالتفاقـ الذم يككف بسبب أجنبي، ففي الحالة األكلى ىنا يككف 

لممؤمف الخيار بيف أف يكاصؿ تغطية ىذه المخاطر أك يقترح عمى المؤمف لو إعادة النظر في 
. شركط العقد كجعمو يتناسب مع الظركؼ المستجدة

:  الجزاءات المترتبة عن التصريح المخالف لمحقيقة : الفرع الثالث 

.  العقد كأثناء سرياف العقد ككقت كقكع الخطرإبراـعند  التصريح المخالؼ لمحقيقة  قد يرتب جزاء 

 العقد  إبرام الجزاء المترتب عند :أوال 

 إف  المؤمف لو مسؤكؿ عف التصريح بالبيانات التي تتضمنيا كثيقة التأميف، لذلؾ فقد رتب   
 . 1المشرع بعض الجزاءات في حالة تقديـ تصريحات غير كافية عف الخطر المؤمف منو

حالة التصريح بالبيانات المطمكبة أك التصريح المخالؼ : ميز المشرع الجزائرم بيف حالتيف كلقد   
. لمحقيقة بحسف نية المؤمف لو أك عدـ اإلدالء بسكء نيتو 
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 :  حسن النية المؤمن لو حالة - 1

 التزاـ الصرامة في تنظيـ الجزاءات إلى  إف طبيعة كخصكصية عقد التأميف، أدل بالمشرع 
 بيف نفرؽك 1ة  حسف الني المؤمف لوالمترتبة عف اإلخبلؿ بالبيانات المصرح بيا ، حتى كلك كاف 

 :حالتيف

: قد اكتشف الحقيقة قبل وقوع الحادث  إن كان المؤمن- أ

 يـك 15 يطمب بزيادة القسط بما يتناسب مع الخطر الحقيقي،  خبلؿ  في ىذه الحالة أف فمممؤمف
ذا لـ يقبؿ المؤمف لو بذلؾ جاز لممؤمف الفسخ العقد كيعيد المؤمف في ىذه الحاؿ  مف تاريخ عممو كا 

  2،لممؤمف لو األقساط المدفكعة عف المدة الباقية التي تسرم فييا العقد

:  تم اكتشاف بعدم مطابقة البيانات مع الخطر بعد وقوع الحادثإذا- ب 

 مف حؽ المؤمف خفض التعكيض بما يتناسب مع األقساط المدفكعة فعبل  في ىذه الحالة     يككف
كتعديؿ العقد لممدة المتبقية لسريانو  ، فيك يغطي الخطر كفقا لمبيانات التي كاف عمى عمـ بيا قبؿ 

. 3تحقؽ الخطر 

 : كيككف حساب التعكيض الممنكح لممؤمف لو  كاآلتي 

القسط المستحؽ / القسط المدفكع ×الضرر = التعكيض 

 سوء النية   المؤمن لوحالة: 2

   يترتب عف اإلدالء بالبيانات الكاذبة أك الكتماف العمدم عف المعمكمات التي يككف مف شأنيا 
 نكع خاص يتكافؽ  إبطاؿكىك– إبطاؿ العقد  كىك جزاء ،التأثير عمى تقدير المخاطر المؤمف منيا 

                                  
 "يدخؿ في إطار حسف النية الذم لـ يعمـ بالرغـ مف أنو بذؿ عناية الرجؿ العادم  1

  المعدؿ كالمتمـ  95/07 مف األمر 01 /19المادة -  2
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الزمف ىك المقياس الذم يقدـ بو ،إذ أف  مف العقكد الزمنية باعتبارهمع خصكصيات عقد التأميف 
لتزامات مستمرة بالنظر إلى فترات تنفيذه، كعميو فإف طبيعة ىذا العقد إ ينشأ ىكمحؿ العقد ك 

 العقد أك البطبلف ، يعاد إبطاؿجعمت المشرع يحيد عف القكاعد العامة الذم تقتضي بأنو في حالة 
 ، كفي حالة استحالة ذلؾ جاز الحكـ بتعكيض إبرامو الحالة التي كاف عمييا قبؿ إلىالمتعاقديف 

معادؿ كىك ما أكدتو المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا بتقرير إعادة المتعاقديف إلى الحاؿ التي 
  1 إبراموكاف عمييا قبؿ 

ك عميو فاستنادا إلى القكاعد العامة فقد تضمف  قانكف التأمينات حكما خاصا مراعاة العتبار عقد 
إبقاء األقساط المدفكعة عف المدة المتبقية -باإلضافة إلى إبطاؿ العقد -ميف مف العقكد الزمنية أالت

حقا مكتسبا لممؤمف مع حرماف المؤمف لو مف مبمغ التأميف إذا تحقؽ الخطر ، ثانيا استرداد المبالغ 
 2التي يككف المؤمف قد قبضيا في شكؿ تعكيض ، مع إلزامو بدفع تعكيضات عف الضرر البلحؽ

ف ىذا ال إمع مراعاة األحكاـ المتعمقة بتأمينات األشخاص، إذا كقع خطأ في سف المؤمف لو ؼ.  
يؤدم إلى بطبلف العقد إذا لـ يتجاكز السف المحددة في كثيقة التأميف ، كيترتب عف ىذا الخطأ 

  :حالتيف

 نسبة  حسب ذا كاف القسط المدفكع أكثر مف القسط المستحؽ خفضت المبالغ المؤمف عميياإ
القسط المقبكض إلى ما يتطابؽ مع السف الحقيقية المؤمف لو ، بينما إذا تجاكز السف المؤمف لو 

حدكد ما عميو في عقد التأميف ففي ىذه الحالة يبطؿ عقد التأميف في حاؿ  الحياة أك الكفاة حسب  
. إلبراـ العقد ، ىنا ال يستحؽ المستفيد  مبمغ التأميف إف ظيرت الحقيقة بعد تحقؽ الخطر 
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اإللتزام المؤمن لو باإلعالن عن الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر أثناء :  المطمب الثالث 
سريان العقد  

 عنو أجنبي قد يتفاقـ الخطر المؤمف منو ، بعد إبراـ العقد سكاء بفعؿ المؤمف لو ، أك بسبب     
لمؤمف ، ىذا ما نصت عميو ؿفي كؿ األحكاؿ فإف المؤمف لو ممـز بيذا التصريح ؼ ،ال يد لو فيو

 بأنو يمكف لممؤمف في حالة زيادة كقكع : " بما يمي  التي تقضي95/07 مف األمر 18المادة 
، " يكما يتـ حسابيا مف تاريخ اطبلعو عمى التفاقـ 30الخطر منو أف يقترح معدال جديدا خبلؿ 

بيف  المشرع  ميزكقد  مف قانكف التأميف، 17كىك ما  نص عميو المشرع الفرنسي في نص المادة 
حالة تفاقـ الخطر بفعؿ المؤمف لو كبيف الحالة التي ال يرجع سبب التفاقـ إلرادتو ، بخبلؼ المشرع 

  بالظركؼالجزائرم الذم لـ يميز بيف الحالتيف ، مما يعني أف الجزاء المترتب عف عدـ التصريح
. 1ينطبؽ عميو الحالتيف 

  بزيادة أو تفاقم الخطر بااللتزامالمقصود :  الفرع األول 

ىي األحداث التي تطرأ بعد انعقاد العقد سكاء بفعؿ   بزيادة أك تفاقـ الخطربااللتزاـ المقصكد    
المؤمف أك غيره مما يؤدم إلى زيادة احتماؿ كقكع الخطر المؤمف منو ، فمك كاف المؤمف يعمميا 
ألثرت عمى قبكلو كتقديره لؤلقساط مثاؿ ذلؾ ترؾ المكاف الذم تكجد فيو األشياء المؤمف عمييا 
لفترة طكيمة مما يؤدم إلى تعرض ىذه األخيرة لمسرقة ، ككضع مكاد قابمة لبلشتعاؿ في الفضاء 

 مينة أكثر خطكرة إلىالمؤمف عميو مف الحريؽ ، أك تغيير المينة التي كاف يمارسيا المؤمف لو 
 الخطر المؤمف منو  ةالخ  ، كىناؾ العديد مف الظركؼ كاألحداث التي تسبب في زياد......... 

الشركط التي تؤدم إلى ترتيب ىذا اإللتزاـ عمى عاتؽ  كمف 2.المؤمف  قبكؿ مما يؤثر عمى 
 :المؤمف لو ىي 

                                  
  .211أحمد شرؼ الديف، مرجع سابؽ ، ص -  1
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.  أف يككف تفاقـ الخطر الحقا إلبراـ العقد -

.  زيادة الخطر أك جسامتو إلىأف يؤدم التفاقـ -

 .المؤمف  زيادة الخطر في عمـ المؤمف لو ال-

 . العممية التأمينية بالتأميف عمى الحياة عمؽتت أال- 

 . القانكنية اآلجاؿأف يتـ التصريح ضمف  -

 أياـ يبدأ حسابا بعد إطبلعو عمى أم 10بالنسبة لمتأميف البحرم يتـ التبميغ بتفاقـ الخطر خبلؿ 
. 1تفاقـ لمخطر 

 أثناء سريان العقد   بتفاقم الخطراإلدالء عدم  الجزاء المترتب عمى:الفرع الثاني

 في حاؿ حدكث الظركؼ المستجدة مف شأنيا زيادة احتماؿ كقكع الخطر أك بزيادة درجة      
: جسامتو لقد خصص المشرع قكاعد إلعادة التكازف المالي ، ىنا نفرؽ بيف 

 إسقاطدكف عمـ المؤمف فيككف الجزاء في ىذه الحالة :تفاقـ الخطر الذم يككف بسبب المؤمف لو - 
". عادة يكضع كشرط بالنسبة لشركات التأميف " حقو في مبمغ التأميف 

 فعؿ الطبيعة أك فعؿ الغير أك كاف التفاقـ بسبب قياـ المؤمف لو إلى أما إذا كانت الظركؼ تعكد -
بعمؿ يدخؿ في نطاؽ نشاطو العادم كالمألكؼ ، ككاف قد نفذ إلتزامو بإعبلـ المؤمف في الميعاد، 

: يككف المؤمف  بيف خياريف 

كفي ىذه الحالة األخيرة يككف إنياء . إما المطالبة بفسخ العقد لممؤمف لممدة المتبقية لسريانو -
العقد بالنسبة لممستقبؿ ، بحيث يككف لممؤمف الحؽ بالمطالبة باألقساط المستحقة حتى تاريخ الفسخ 

 .كما يككف لممؤمف لو الحؽ في استرداد األقساط المتبقية التي تمي الفسخ
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ما المطالبة بزيادة القسط ، كىذا في أجؿ اليتعدل  -  يـك ابتداء مف تاريخ عمـ المؤمف بتغيير 30كا 
الخطر أك تفاقمو ، فإذا انقضت المدة دكف أف يعرض اقتراحو لممعدؿ الجديد لمقسط كجب أف 

 اقترح المؤمف معدال إذا، دكف أف يمـز المؤمف لو بدفع أية زيادة في القسط، أما ر الخطـيضمف تفاؽ
 يـك 30 لممؤمف لو بدفع الزيادة المقترحة خبلؿ التزاـجديدا لمقسط خبلؿ المدة القانكنية تنشأ 

ذا  . 1ـ يقبؿ جاز لممؤمف لو أف يفسخ مع المطالبة بالتعكيض ؿمكجب ممحؽ ، كا 

ذا كاف المؤمف لو قد قبؿ بالزيادة في القسط كزاؿ التفاقـ يحؽ لممؤمف لو   مف تخفيض االستفادة كا 
 . 2القسط ابتداء مف تاريخ إخطار المؤمف بذلؾ

اإللتزام بإخطار المؤمن بوقوع الخطر   :  الرابع  المطمب  

    يمتـز المؤمف لو بإببلغ المؤمف بكقكع الخطر كبجميع الظركؼ التي أحاطت بحدكثو كالنتائج 
، كما أنو ممتـز بتقديـ الكثائؽ كالمستندات الضركرية إلثبات تحقؽ الخطر ، 3المترتبة عف ذلؾ

 . في قانكف التأميناتكجميع المعمكمات المتعمقة بجسامتو كذلؾ خبلؿ مدة محددة

 مضمون اإللتزام باإلخطار :   الفرع األول  

 يتمثؿ مضمكف االلتزاـ في قياـ المؤمف لو بإخطار المؤمف بكافة المعمكمات كالبيانات المتعمقة   
بالخطر الذم كقع ، كتكقيت كمكاف كأسباب كقكعو ، كيقع اإللتزاـ باإلخطار عمى عاتؽ المؤمف 
نفسو أك مف يخمفو ، كاألصؿ أف ال يشترط شكؿ خاص لئلخطار ، حيث يمكف أف يتـ في أم 
 4شكؿ  كتابة أك شفاىة ، لكف جرت العادة عمى  ف يتـ اإلخطار بممئ التصريح الكدم لمحادث 

كقد استثنى المشرع . أياـ اإل في حالة العرضية كالقكة القاىرة  07م  أما بالنسبة لمدة اإلخطار ق
: الجزائرم عف المدة السالفة الذكر 
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 السرقة ، كحدد ميعاد اإلدالء بثبلثة أياـ في كقت كقكع الحادث أك العمـ  

 ساعة ، 24كىبلؾ الماشية ميعاد ب 

 . كحكادث البرد بأربعة أياـ

الجزاء المترتب عن عدم اإلدالء وقت وقوع الخطر  :    الفرع الثاني 

   22 يرتب عمى جزاء إخبلؿ المؤمف لو بإلتزاـ باإلخطار مسؤكلية عقدية  طبقا لممادة          
 ، كعمى ىذا األساس يجكز لممؤمف أف يطالب بالتعكيض الذم أصابو بسبب إخبلؿ بإلتزامو 1ؽ ت

ب عمى عدـ اإلخطار بتحقؽ الخطر سقكط الحؽ في الضماف كسقكط ت، كقد يككف الجزاء المتر
. حؽ المؤمف لو في التعكيض عف الضرر المتحقؽ إذا كرد في كثيقة التأميف شركط يقضي بذلؾ 

 بإحترام التعيدات وقواعد النظافة واألمن  االلتزام: الخامس المطمب 

مات التي ينشئيا عقد التأميف ، يمكف أف ينشأ عف ىذا العقد كبمقتضى اإلتفاؽ ا   إلى جانب اإللتز
 . طبيعة التأميفباختبلؼ أخرل عمى عاتؽ المؤمف لو تختمؼ التزامات

بإحترام التعيدات وقواعد النظافة واألمن مضمون اإللتزام :  الفرع األول 

اتخاذ التدابير البلزمة مف أجؿ التقميؿ مف عكاقب الخطر عند         يتمثؿ ىذا االلتزاـ في 
مثبل في التأميف عمى الحريؽ 2حدكثو ، كمف أجؿ اتخاذ الحيطة كالحماية الكافية لدفع ىذا الخطر 

يمكف أف يشترط المؤمف عمى المؤمف لو أف يضع المكاد سريعة اإللتياب في مكاف معزكؿ بعيدا 
. عف المنقكالت ذات أىمية عالية 

                                  
 أعبله كترتب 15 مف الماة 5-4إذا خالؼ المؤمف لو اإللتزمات المنصكص عمييا في الفرتيف :"  المعدؿ كالمتمـ عمى ما يمي 95/07 مف  األمر 22 المادة 1

 " .عف ىذه المخالفات نتائج ساىمت في اإلضرار في اتساع مداىا جاز لممؤمف تخفيض التعكيض في حدكد الضرر الفعمي الذم لحؽ بو
 . المعدؿ كالمتمـ 95/07 مف األمر 04 /15 انظر المادة  2
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 يمتـز المؤمف لو أيضا بإحتراـ اإللتزامات األخرل التي يفترضيا التشريع الخاص كالتي مف ا كـ
.  شأنيا اتقاء األخطار أك تقميؿ األضرار الناتجة عنيا إلى حد ممكف 

 قكاعد النظافة كاألمف باحتراــ اكلت المادة السالفة الذكر عدة التزامات مف قبيؿ منيا اإللتزخ كقد 
لكقاية مف ا شركط كاحتراـالتي تخضع ليا المؤسسات بمقتضى القكانيف الصادرة في ىذا الشأف 

. حكادث العمؿ كاألمراض المينية 

بإحترام التعيدات وقواعد النظافة واألمن اإللتزام لمترتب عمى تخمف ا الجزاء : الفرع الثاني 

 التي تعيد بيا المؤمف بمقتضى العقد أك تمؾ التي يفرضيا تشريع بااللتزاماتسكاء تعمؽ       
خاص ، فإنو يترتب عمى اإلخبلؿ بيا أف ينتج لممؤمف حؽ في التعكيض في حدكد الضرر الفعمي 

 نتائج ساىمت في كقكع األضرار أك في اتساع مداىا االلتزاـالذم لحقو إذا تكلد عمى اإلخبلؿ بيذا 
. ، ىذا الجزاء القانكني 

  يكجد جزاء اتفاقي يمكف أف يكرده الطرفاف في العقد، كيتمثؿ في سقكط حؽ المؤمف لو في 
التعكيض إذا لـ يحتـر اإللتزامات التي تعيد بيا بمقتضى اتفاؽ خاص، كىك شرط تمجأ إليو 

. شركات التأميف مف أجؿ دفع المؤمف لو إلى اتخاذ الحذر الكافي ك اإللتزاـ بتنفيذ تعيداتو

 المؤمن التزامات:المبحث الثاني 

 إذا كاف المؤمف لو يمتـز بدفع مبمغ التأميف في حالة كقكع الخطر أك الكارثة ، فإف  المؤمف لو   
يمتـز بدفع مبمغ التأميف سكاء لممؤمف لو أك المستفيد ، ىذا المبمغ مف حيث المبدأ عادة ما يتمثؿ 

أك تقديـ خدمة ، السيما في مجاؿ  في مبمغ النقكد ، كلكف المؤمف قد يمتـز بإصبلح الضرر العيني
. التأميف عمى األشخاص 
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  (المطمب األول ) في حالة التأميف عمى األضرار1 كعمكما يجب أف نفرؽ بيف التزامات المؤمف
  (.المطمب الثاني) كالتأميف عمى األشخاص 

في حالة التأمين عمى األضرار  :  المطمب األول 

    في ىذا النكع مف التأميف يمتـز المؤمف بتعكيض المؤمف لو عف كافة الخسائر المادية التي 
 طبقا لؤلضرار المنصكص عمييا في العقد ، أما األضرار غير ، 2 المؤمف عميو بالشيءلحقت 

المنصكص عمييا فبل تمتـز شركة التأميف بالتعكيض  ،كىذا ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا 
مف المقرر قانكنا أف المؤمف ال يمـز في تعكيض :"  إذ جاء في 13/07/1988الصادر بتاريخ 

المؤمف لو إال عف الضرر الناتج مف كقكع الخطر المؤمف منو ، كمف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ 
  .3"ىذا يعد خرقا لمقانكف 

يمكف  كمفاد ىذا المبدأ ال  الطابع التعكيضي في التأميف عمى األضراركتكتسي العممية التأمينية   
أف يزيد ىذا التعكيض عمى المبمغ المتفؽ عميو في العقد مف جية، كال يمكف أف يزيد عف الضرر  

 . ؽ ـ ج 623، كىذا ما أكدت عميو المادة 4الذم لحؽ المؤمف 

   12  أما بالنسبة لؤلضرار التي يمتـز المؤمف بتغطيتيا فقد حددىا المشرع الجزائرم استنادا لممادة 
:  كمايمي  المعدؿ كالمتمـ 95/07مف األمر 

 .ر الناتجة عف الحاالت الطارئة االخسائر كاألضر -

 .الخسائر كاإلضرار التي  يتسبب فييا أشخاص يككف المؤمف لو مسؤكال مدنيا عنيا  -

 .الخسائر كاألضرار الناتجة عف خطأ غير متعمد عف المؤمف لو  -

                                  
تكضيح شركط التغطية ، ككذا تقديـ الضمانات  كلعميا أىميا دفع مبمغ التأميف : ىناؾ عدة التزامات أخرل  تقع عمى عاتؽ المؤمف ، كىي - 1  

 . المعدؿ كالمتمـ 95/07 مف األمر 30المادة - 2
  .54 ، ص 1991 لسنة 04مجمة قضائية عدد -  3
  .135محمد حسنيف منصكر ،  مرجع سابؽ ، ص  -    4
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 إلىالخسائر كاألضرار التي تسببيا األشياء كالحيكانات التي يككف لو مسؤكال عنيا كالمادة تحيمنا -
.  ؽ ـ 140-138المكاد 

التأمين عمى األشخاص  : المطمب الثاني 

   ما يميز التأميف عمى األشخاص ىك انعداـ الصفة التعكيضية عمى عكس التأميف عمى 
يمتـز بالتعكيض إنما يمتـز بدفع مبمغ مالي  األضرار، فالمؤمف في عقكد التأميف عمى األشخاص ال

 ىنا االتفاؽ،يتـ تعيينو في العقد بصفة جزافية مقابؿ ما دفعو المؤمف لو مف أقساط طيمة مدة 
يعد عنصرا جكىريا ، بحيث يمتـز المؤمف بدفع مبمغ محدد في شكؿ رأسماؿ أك ريع،  ال الضرر

لو أم أف  عمى دفعات متعددة ، عند كقكع الحدث كحمكؿ األجؿ في العقد إيرادكقد يتـ عمى شكؿ 
نعداـ الصفة التعكيضية عف مبمغ التأميف عمى األشخاص إ كما يؤكد 1،"رسممة "طابع خاص كىك 

. ، أيضا عدـ أحقية المؤمف بدعكل رجكع ضد الغير 

 األصؿ أف المستفيد مف مبمغ التأميف ىك المؤمف لو المتعاقد نفسو إال أنو يجكز في التأميف عمى 
الحياة اإلتفاؽ عمى دفع مبمغ معيف إما إلى أشخاص معينيف أك إلى أشخاص يعينيـ المؤمف لو 
فيما بعد ،كيككف لطالب التأميف الحؽ في تعييف المستفيد في أم كقت منذ إبراـ العقد إلى يـك 
االستحقاؽ مبمغ التأميف، كىذا تطبيقا لئلشتراط لمصمحة الغير، كبذلؾ يككف لممستفيد في مبمغ 
التأميف ينشأ لو مباشرة في مكاجية المؤمف مف كقت إبراـ العقد ال مف كقت قبكلو  دكف المركر 

 2.بذمة المستأمف 

 كالمؤمف لو  يمكف التعاقد عمى عدة عقكد تأميف عمى حياة شخص كاحد  كلممستفيد أف يجمع بيف 
 .مبالغ التأميف ، ما يمـز بمبمغ التأميف دكف اإلعتداد بالخسائر كاألضرار الحاصمة 

                                  
مصطمح اقتصادم يقصد بو تحكيؿ األرباح المجمعة ك اإلحتياطات التي تككنت في الماضي إلى رأسماؿ مصدر، كاصطبلحا ىي الرسممة : الرسممة -  1

  .111حميدة جميمة ، المرجع السابؽ ، ص : السكقية كىي القيمة في السكؽ لرأسماؿ المؤسسة الذم يتمثؿ في األسيـ ، تعريؼ نقبل عف 
  .127 محمد حسيف منصكر ، مرجع سابؽ ، ص  2
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، 1مع العمـ أ ف المشرع لـ يحدد أجؿ لكي ينفذ المؤمف إلتزامو، كجب أف يككف خبلؿ مدة معقكلة 
 أف ىناؾ بعض الحاالت التي ال تستكجب أجاال تتطمب تدخؿ المؤمف بتنفيذ إلزامو في الحاؿ إال

. بتقديـ الخدمة التي تعيد بيا 

 جزاء المؤمف الذم ال يكفي  المعدؿ كالمتمـ95/07 مف األمر14 كحماية لممؤمف لو قررت المادة 
 في األجؿ المنصكص عميو في الشركط العامة، كيتمثؿ ىذا الجزاء في التعكيض عف بالتزاماتو

. األضرار التي لحقت المؤمف لو بسبب التأخير في التنفيذ 

 كتجدر اإلشارة أف انتفاء الصفة التعكيضية عف مبمغ التأميف ىي قاعدة مف النظاـ العاـ ال يجكز 
  المعدؿ كالمتمـ 95/07 مف األمر 60لئلطراؼ اإلتفاؽ عمى خبلفيا طبقا لممادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 .ىناؾ بعض شركات التأميف تضع آجاال لمكفاء بإلتزاميا  في الشركط العامة لعقد التأميف -  1
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 أنواع التأمين  :الرابع الفصل 

تأمينات برية : أنكاع فيناؾ التأمينات الخاصة ك ىي تتضمف ثبلث:   التأميف يتضمف عدة أنكاع إف
، جكية، ك بحرية ك ىناؾ التأميف ااٍلجتماعي ك ىك التأميف الذم ييدؼ ٍالى تحقيؽ مصمحة 

  مباحث كما يمي 03 ك ما ييمنا ىي تأمينات الخاصة ك سنتعرض إلييا عبر اجتماعية عامة ، 

 عقد التأمين البري :المبحث األول 

الذم ييدؼ ٍالى تغطية األخطار التي تيدد األشخاص أك  التأميف عقد التأميف البرم ىك   
ك  التأميف عمى األضرار ، ك التأميف عمى األشخاص:  تتضمف نكعيف مف التأميفكالممتمكات برا، 

ىك التقسيـ الذم اعتمده المشرع الجزائرم في قانكف  التأمينات، حيث نظميا  الكتاب األكؿ ضمف 
الباب األكؿ تحت عنكاف التأمينات البرية، ك يندرج  ضمف التأمينات عمى األشخاص كؿ أنكاع 

ق أك سبلمة جسمو، بينما يتضمف التأميف مف تث حياتو، أك صحمالتأميف المتعمقة بااٍلنساف مف ح
األضرار قياـ المؤمف بتعكيض المؤمف لو عف األضرار التي تمحؽ ذمتو المالية ، نتيجة تحقؽ خطر 

، ثـ إلى التأميف عمى المطمب األول  كعميو سكؼ نتطرؽ إلى التأميف عمى األضرار في معيف
  .المطمب الثانياألشخاص في 

التأمين عمى األضرار  : المطمب األول 

 إف التأميف عمى األضرار يككف الخطر المؤمف منو أمر يتعمؽ بماؿ المؤمف لو أك ماؿ غيره طالما 
 1.كانت لو مصمحة فيو ال بشخصو 

 .ك التأميف مف المسؤكلية ٍالى التأميف عمى األشياء ىذا النكع مف التأمينات   ينقسـ 

 

 
                                  

  .45سعيد مقدـ ، مرجع سابؽ  ، ص -  1
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. التأمين عمى األشياء:  الفرع األول 

 يعد التأميف عمى األشياء مف أقدـ صكر حماية لؤلمبلؾ في حالة فقدانيا المادم ، كما كانت 
الحاؿ في التأمينات عمى البضائع المنقكلة بحرا في حالة فقدانيا أك في حالة ضياع الشيئ بسبب 

ٍالى تعكيض المؤمف لو عف الخسارة التي تمحؽ بأحد  ىذا النكع مف التأميف ييدؼ ك  ،1الحريؽ 
: أمكالو عند تحقؽ الخطر المؤمف منو، كىك يتصؼ بمجمكعة مف الخصائص أىميا

 .(المؤمف ك المؤمف لو)كجكد طرفي العقد -

 . المؤمف عميو يككف معينا بالذات كقت التعاقدالشيء-

.  غير معيف بالذات كقت التقاعد، يجب أف يككف قاببل لمتعييف كقت التعاقدالشيءٍاذا كاف -

 ااٍليجابي مف الذمة المالية لممؤمف لو ،أم أف ىذا الشيءك كذلؾ ىك نكع مف التأميف الذم يضمف -
:  أساسييف مبدئيفك يرتكز التأميف عمى األشياء عمى،التأميف يشمؿ الماؿ المممكؾ لممؤمف لو

 المصمحة التأمينية : أوال 

المستفيد مصمحة في عدـ كقكع الخطر المؤمف منو،كىذا ما  أك  كيقصد بيا أف يككف لممؤمف لو،
 . 2 المعدؿ كالمتمـ 95/07  مف األمر 19نص عميو المشرع في المادة

مبدأ التعويض :  ثانيا 

بمعنى أف عقد التأميف ييدؼ ٍالى تعكيض المؤمف لو ،أك المستفيد عف الخسائر المالية التي    
. ضرر بفعؿ األخطار المؤمف عميياؿتمحؽ ذمتو المالية نتيجة تعرض أمكالو ؿ

                                  
  .46 سعيد مقدـ ، مرجع سابؽ ،ص  1
بأنو يمكف لكؿ شخص لو مصمحة مباشرة،أك غير مباشرة في حفظ  الماؿ،أك عدـ ك قكع  ": عمى مايمي 95/07 مف األـ  19تنص المادة - 2

 " .الخطر أف يؤمنو
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فالتأميف عمى األشياء، يعني التأميف عمى ما يممكو المؤمف لو ،فقد يككف شيئا معينا بذاتو 
كالمنزؿ،ك قد يككف شيئا معينا بنكعو كالبضائع المكجكدة في محؿ معيف، كيشمؿ بذلؾ التأميف مف 

ميف مف األخطار أكذلؾ التأميف مف ىبلؾ الحيكانات كالت خطر الحرائؽ البلحقة بيا،
 .1 ميف البضائع المنقكلة براأالمناخية،كت

التأمين من المسؤولية :الفرع الثاني  

 األضرارلية ىك عقد يمتـز بمقتضاه المؤمف،بضماف المؤمف لو مف كالتأميف مف المسؤ      إف 
يشمؿ فقط  تجة عف رجكع الغير عميو بالمسؤكلية،مقابؿ قسط يدفعو المؤمف لو،كمبمغ التأميف الاالف

ـ بو المؤمف،كٍانما  يشمؿ كذلؾ مصركفات الدعكل التي حكـ عميو بيا،كما زديف التعكيض الذم يمت
،  كىك العبئ يغطي جميع األضرار التي تمحؽ المؤمف لو نتيجة دعكل المسؤكلية التي ترفع عميو

المالي لممسؤكلية المدنية بحيث يتكافؿ الجميع لدرء التبعات المالية ليذه المسؤكلية عف كاىؿ مف 
 .2تحققت مسؤكليتو عف الضرر ، أك تحمؿ نفقات في سبيؿ درء مسؤكليتو ذاتيا 

كٍانما تجنب المؤمف لو رجكع  ٍاف اليدؼ مف التأميف مف المسؤكلية ليس تكفير الضماف لمضحية،
الضحية عميو بدعكل المسؤكلية عف الضرر الذم أصابو،ألف المؤمف بمقتضى ىذا العقد يتحمؿ مف 

كينقسـ التأميف مف المسؤكلية ٍالى 3 المؤمف لو،الضرر الذم قد يمحقو نتيجة رجكع الضحية عميو
مف المسؤكلية ،كالتأميف مف  التأميف مف األخطار غير محددة القيمة، كىك األصؿ في التأميف

المسؤكلية الناجمة عف حكادث السيارات،ألنو يصعب معرفة ك تحديد قيمة األضرار المترتبة عف 
كىك التأميف مف األخطار محددة القيمة،كيككف  كىناؾ نكع آخر، كقكع الحادث المنشىء لممسؤكلية

 معينا كقت ٍابراـ العقد،كفي ىذه الحالة يتـ حساب قسط  العقد كذلؾ ٍاذا كاف المحؿ الذم يقع عميو
 .التأميف عمى أساس ىذا المبمغ مثاؿ ذلؾ تأميف المستأجر عمى مسؤكليتو،عف حريؽ العيف المؤجرة

                                  
  .134 -135حميدة جميمة ، مرجع سابؽ ، ص -  1
  .54مكسى جميؿ النعيمات ، نزيو محمد الصادؽ الميدم ، مرجع سابؽ ، ص -  2
  .152عبد الرزاؽ السنيكرم ، مرجع سابؽ ، ص -  3



61 
 

التأمين عمى األشخاص :المطمب الثاني 

  التأميف عمى األشخاص 95/07المعدؿ كالمتمـ لؤلمر 06/04 مف القانكف 10     عرفت المادة 
بأنو،عقدا احتياطي يكتتب بيف المكتب ك المؤمف،يمتـز بكاسطتو المؤمف بدفع مبمغ محدد في شكؿ 

رأسماؿ،أك ريع في حالة كقكع الحادث، أك عند حمكؿ األجؿ المحدد في العقد لممؤمف لو،أك المستفيد 
،  كعميو كخبلفا عمى 1" يمتـز المكتتب بدفع األقساط حسي جدكؿ استحقاؽ متفؽ عميو المعيف

التأميف مف األضرار فإف التأميف عمى األشخاص تأميف يككف فيو الخطر المؤمف منو أمرا يتعمؽ 
 تأميف الكفاة،، ك يندرج ضمف التأميف عمى األشخاص؛تأميف الحياةبشخص المؤمف لو ال بمالو 

 التأميف مف الحكادث الجسمانية،أك إلى باإلضافةكتأميف الزكاج،كتأميف المير،كالتأميف ااٍلجتماعي؛
 مف قانكف التأمينات  كعميو نحاكؿ التطرؽ إلى أىـ  أنكاع التأميف 28البدنية كالتأميف مف المرض

 .عمى األشخاص كىما التأميف  لحالة الحياة ك التأميف  لحالة  الكفاة 

 الحياة  لحالة التأمين :  الفرع األول 

 المعدؿ كالمتمـ 95/07 األمر مف 65 المادة بنص عرؼ المشرع الجزائرم التأميف عمى الحياة  
بأنو عقد يتعيد بمكجبو المؤمف بدفع مبمغ معيف لممستفيد،أك المستفيديف عند كفاة المؤمف لو؛مقابؿ :"

 ."قسط كحيد أك دكرم

أك المستفيد مبمغا مف الماؿ؛ ٍاما في شكؿ رأسماؿ يقدـ دفعة كاحدة،كِاما    فالمؤمف يدفع لممؤمف لو
 .في شكؿ ٍايراد مرتب عمى مدل الحياة

   أوال  صور التأمين لحالو الحياة   

 : كيتخذ ىذا التأميف  ثبلثة  صكر   

 
                                  

 التي عرفت التأميف عمى األشخاص بأنو اتفاقية احتياط تبـر بيف المؤمف لو كالمؤمف حيث يمتـز المؤمف بمكجبيا بأف 95/07 مف األمر 60تقابمو المادة  -  1
 .يدفع لممكتتب أك المستفيد المعيف مبمغا محددا 
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 تأمين رأسمال المؤجل : 1

 كفيو يمتـز المؤمف بدفع مبمغ التأميف إذا بقي المؤمف لو عمى قيد الحياة عند تاريخ معيف في شكؿ 
 .رأسماؿ دفعة كاحدة 

 تأمين الريع : 2

  كفيو يمتـز المؤمف بدفع إيراد بصكرة دكرية مدل الحياة ، إذا بقي المؤمف عمى قيد الحياة إلى 
تاريخ حمكؿ أجؿ الدفع ، كقد يككف ىذا التأميف عمى الحياتيف، فينتقؿ اإليراد الى الشخص الذم بقي 

 .عمى قيد الحياة 

 التأمين لضمان التأمين األول : 3 

ىذا التأميف ىك شرط يفي بو المؤمف بتسديد مبمغ األقساط المرتبطة بالتأميف األكلي لحالة الحياة ، 
عندما يتكفى المؤمف لو قبؿ األجؿ المحدد في العقد ، كيككف ىذا النكع  مف التأميف مقابؿ دفع قسط 

 1خاص يضاؼ إلى األقساط المدفكعة بالنسبة إلى التاميف األكؿ

 ى الحياةلخصوصيات عقد التأمين ع:  ثانيا  

يتصؼ التأميف عمى الحياة بانعداـ الصفة التعكيضية؛مقارنة مع التأميف مف األضرار الذم        
يتسـ بأنو عممية تعكيض المؤمف لو عف الخسارة التي حمت بو فعبل؛بينما في حالة التأميف عمى 

يترتب عمى ذلؾ أف ،األشخاص يسكد، مبدأ جكىرم يقـك عميو العقد كىك انعداـ صفة التعكيض
المؤمف يككف ممزما بالمبمغ الذم يذكر في كثيقة التأميف متى حؿ األجؿ المتفؽ عميو في العقد ؛كما 
أف المستفيد مف مبمغ التأميف يحصؿ عمى مبمغ التأميف عند كقكع الخطر،بغض النظر عف كجكد 

أف المبمغ الذم يحصؿ عميو المؤمف لو،يككف محددا سمفا؛في  الضرر،مف عدمو كضيؼ عف ذلؾ
حيف أنو في تأميف األضرار فالمؤمف يدفع التعكيض بقدر الضرر الذم أصاب المؤمف لو مع 

                                  
  .100معراج جديدم ، مرجع سابؽ ، ص - 1
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مف قانكف التأمينات التي تقضي بأال يتجاكز التعكيض قيمة استبداؿ الممؾ  (30)مراعاة المادة 
. بناء الممؾ العقارم  المؤمف عند كقكع الحادث المنقكؿ المؤمف،أك قيمة ٍاعادة

 ٍالى أف التأميف األشخاص تككف فيو شخصية المؤمف لو محؿ اعتبار؛ألف درجة  كتجدر اإلشارة 
 . مف قانكف التأمينات 31 طبقا لممادة كقكع الخطر ترتبط بطبيعة الشخص صحتو ك سنو ك مينتو

 التامين لحالة الوفاة : الفرع الثاني 

     التأميف لحالة الكفاة ىك عقد يتعيد بمقتضاه المؤمف بأف يدفع لممؤمف لو مبمغا مف الماؿ عند 
حصكؿ الخطر كىك الكفاة مقابؿ دفع المؤمف لو لممؤمف أقساط دكرية يتـ اإلتفاؽ عمييا بمقتضى 

 . كىك ثبلثة أنكاع 1ىذا العقد

 التأمين العمري :  أوال

 التاميف العمرم  نكع مف اإلدخار يمجأ إليو المؤمف ييدؼ مف كرائو أف يكفؿ لزكجتو كأكالده 
 .بعدكفاتو مبمغا مف الماؿ أك إيراد دكرم 

   ثانيا التأمين المؤقت

  التاميف المؤقت نكع مف التأميف يسرم لمدة مؤقتة ، كيمجأ إلييا غالبا األشخاص الذم يمارسكف 
نشاطات خطرة كعماؿ المبلحة الجكية كالبحرية ، كعند انتياء المدة يمتـز المؤمف بدفع مبمغ المتفؽ 

 .عميو مقابؿ احتفاظ المؤمف بدفع األقساط المدفكعة 

 التأمين عمى البقاء : ثالثا 

 كىك عقد يمتـز المؤمف بمقتضاه بدفع مبمغ مف الماؿ عمى شكؿ رأسماؿ إذا مات المؤمف عمى 
 .2حياتو، كبقي المستفيد حيا ، كيمجأ إليو مف يريد كفالة شخص بحكـ قرابتو

                                  
  .150حميدة جميمة ،مرجع سابؽ ، ص -  1
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عقد التأمين الجوي :المبحث الثاني 

 يعد عقد التاميف الجكم تأميف حديث النشأة ، يستمد معظـ قكاعده مف المعاىدات كاإلتفاقيات 
، ثـ إلى أصناؼ ( المطمب األول )الدكلية ك عميو سكؼ نحاكؿ التطرؽ إلى تعريفو كمميزاتو  في

  .(لمطمب الثاني )االتاميف الجكم في 

 تعريف عقد التأمين الجوي ومميزاتو :  المطمب األول 

 :كما يمي .  سنحاكؿ تعريؼ عقد التأميف كالتطرؽ إلى أىـ خصكصياتو 

  تعريف عقد التامين الجوي :  الفرع األول 

ذلؾ التأميف الذم يغطي مخاطر النقؿ الجكم؛ك الذم يتـ بكاسطة  ىك   عقد التأميف ا لجكم 
الطائرة،كيشمؿ األضرار التي تمحؽ الطائرة ذاتيا ك حمكلتيا مف البضائع، كاألضرار التي تصيب 

. المسافريف

 خصائص عقد التأمين  الجوي :  الفرع الثاني 

 : تتمثؿ الخصائص فيما يمي 

 عقد التامين الجوي عقد دولي :أوال 

 ااٍلتفاقيات فما يبلحظ عمى التأميف الجكم،أنو يغمب عميو الطابع الدكلي،حيث أبرمت العديد ـ   
الخاصة باألضرار التي تمحقيا المركبات 1952الدكلية المنظمة لمنقؿ الجكم، منيا اتفاقية ركما لعاـ 

مف مسؤكلية  اليكائية األجنبية بالغير، عمى سطح األرض التي تضمنت تنظيما مفصبل لمتأميف
 .1مستغمي الطائرة

                                  
 .154ص ،  لمرجع سابؽ ، حميدة جميمة- 1
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 ـ المتعمؽ بمسؤكلية الناقؿ 1955 سبتمبر 28ااٍلضافة ٍالى البركتكككؿ المكقع في الىام بتاريخ ب
 انعقدت اتفاقية مكنتلاير بكندا،  بيدؼ تكحيد أحكاـ النقؿ 1999في سنة ؼ،كمالؾ المركبة الجكية ؛

 ك دخمت حيز التنفيذ في 1929 أكتكبر 12الجكم الدكلي، لتحؿ محؿ اتفاقية كارسك ببكلندا في 
:  ك انتيت اتفاقية  مكنتلاير بمجمكعة مف المبادلء أىميا2002نكفمبر 

. تقرير المسؤكلية المكضكعية لمناقؿ الجكم عف حكادث الطيراف-
. تحديد فترة النقؿ الجكم بتكسيع نطاؽ مسؤكلية الناقؿ الجكم-
. التزاـ شركات الطيراف بالتأميف مف مسؤكليتيا العقدية عف حكادث الطيراف -

  الجويحداثة نشأة التأمين:ثانيا 
يعد التأميف الجكم مف أحداث أنكاع التأمينات،مقارنة مع كؿ مف التأميف البحرم،ك التأميف    

البرم،كذلؾ نظرا لممخاطر الناجمة عف النقؿ الجكم، ك جسامتيا ك انعكاسيا الخطيرة،كلذلؾ نجد 
أغمب الدكؿ لجأت لؤلخذ بنظاـ ٍالزامية  التأميف الجكم ؛كفي ىذا المجاؿ نجد بعض الدكؿ تجعؿ 
مف التأميف الجكم شرطا مف شركط تسميـ كثائؽ النقؿ الجكم ،ك منيا ما تجعمو ضمانا لتسيير 

 .مؤسسات النقؿ الجكم

ٍاذ يقضي ىذا األخير بٍالزامية  ؛1لقد نظـ المشرع الجزائرم عقد التأميف الجكم في قانكف التأمينات
التأميف لدل شركات التأميف المعتمدة في الجزائر؛لكؿ مركبة جكية مسجمة في الجزائر عف األضرار 

كما يمتـز كؿ ناقؿ جكم بتغطية مسؤكليتو المدنية في مكاجية األشخاص  التي يحتمؿ أف تمحؽ بيا،
 .كالبضائع المنقكلة 

 أصناف التأمين الجوي :   المطمب الثاني 

   إف التأميف الجكم يشمؿ ثبلث أصناؼ التأميف عمى المركبة الفضائية أك الجكية ذاتيا في حماية 
ىيكؿ المركبة ، كالتأميف الجكم عمى السمع المشحكنة ، كالتأميف عمى المسافريف عف طريؽ 

                                  
 .كذلؾ ضمف الباب الثالث تحت عنكاف التأمينات الجكية -  1
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الخطكط الجكية ، أم ما يتعارؼ عنيا بالمسؤكلية المدنية بصفة عامة التأميف عمى األفراد في 
أركاحيـ كأرزاقيـ سكاء داخؿ المركبة الجكية أك األضرار المادية كالبشرية التي تنتج عف سقكط 

 .الطائرة عمى سطح األرض 

 التأمين عمى الطائرة : الفرع األول 

 : يقصد بالطائرة المركب الجكية كتشمؿ ما يمي 

التأميف عمى بنية المركبة مف عجبلتيا إلى األجنحة كالى المكاد الخارجية التي يتككف منيا - 
 جسـ المركبة 

 التأميف عمى أجيزتيا الممحقة مف األرضية الداخمية كالمقاعد كالسبلليـ كاألبكاب كالنكافذ  - 

الطائرة كالمحركات كأدكات القيادة ، كالمكائح اإللكتركنية كالتي ال غنى عنيا لممركبة في  -
التحميؽ ككذا أدكات التكجيو كلمراقبة اإللكتركنية كالكيركميكانكية ، ككثيقة التأميف ىي التي تحدد 
لمناقؿ كالمؤمف حكؿ المخاطر التي تحدث إثر الحادث الجكم بما في ذلؾ المخاطر المستقبمية 

 1.كالقابمة لمتعكيض بصفة كاضحة 

التأمين عمى البضاعة المشحونة عن طريق المركبة الجوية وكذا المسؤولية : الفرع الثاني 
 المدنية 

التأميف الجكم عمى السمع اليختمؼ إطبلقا عمى التأميف البحرم عمى السمع ،  بحيث  أف عقد 
التأميف الجكم أك كثيقة التأميف ىي التي تحدد نكعية التأميف قد يكف شامبل أك عف بعض 

 .المخاطر 

 ك تضمف  التأميف مف المسؤكلية المدنية تغطية األضرار التي يتسبب فيو الناقؿ الجكم كالتي 
تصيب الغير سكاء كاف الغير مف الركاب أك مف غيرىـ ، كىك تأميف  ذك طابع إلزامي ، إذ 

                                  
  .132 ، ص 2011بف كارث محمد ، دركس في قانكف التأميف الجزائرم ، دار  ىكمة  ، الجزائر ، - 1
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يجب عمى كؿ مستعمؿ لمركبة جكية مسجمة في الجزائر أك مستأجرة لمتأميف عمى المسؤكلية 
اتجاه الغير عمى سطح األرض عمى أال يقؿ المبمغ المؤمف عميو لتغطية األضرار عف مقدار 

 .1مسؤكلية المستغؿ 

 التأمين البحري : المبحث الثالث  

     يعرؼ ىذا النكع مف العقكد عمى أنو العقد الذم يمتـز بمقتضاه المؤمف بالتعكيض المؤمف 
كمف ثـ فعقد   "  2لو عف األضرار الناجمة عف كقكع خطر بحرم نظير قسط معيف مف الماؿ 

التأميف البحرم ينصب فقط عمى النشاط التجارم كالبحرم تأمينا عمى السفينة كالبضاعة التي 
 .تنقميا ، فيك ال يخرج عف المبادئ العامة لمعقد بصفة عامة 

، ثـ المخاطر ( المطمب األول ) كعميو سنحاكؿ دراسة خصائص عقد التأميف البحرم  في
  ( .المطمب الثاني )البحرية في

 خصائص عقد التأمين البحري :  المطمب األول 

 إف المقصكد بخصائص عقد التأميف ىك الطبيعة المميزة ليا، كعقد التأميف البحرم لو 
خصائص مشتركة مع التأميف البرم  كالرضائية ، كما أنو ليا خصائص مميزة ليا  نكتفي بذكر 

 .بعضيا 

 عقد التأمين البحري من األعمال التجارية :   الفرع األول

    يعتبر عقد التأميف البحرم مف األعماؿ كالنشاطات التجارية سكاء في القانكف المقارف أك 
قانكف التأميف الجزائرم ، بالنظر إلى الشكؿ كبالنظر إلى المكضكع كذلؾ ، فمف ناحية الشكؿ  
فقد صنفو المشرع  كذلؾ في القانكف التجارم، أما مف الناحية المكضكعية فما يقـك بو المؤمف 
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 169معراج جديدم ، مرجع سابؽ ، ص -  2



68 
 

،أما بالنسبة لممؤمف لو فغالبا ما يأخذ كصؼ عقد تجارم ماعدا 1يدخؿ ضمف العمميات التجارية 
 .بعض الحاالت 

 عقد التأمين البحري قد يكون إداريا :  الفرع الثاني  

 في ظركؼ الحرب تأخذ الدكلة عمى عاتقيا عممية التأميف بيدؼ حماية النظاـ اإلقتصادم ، 
كلرقابة سفف العدك مف خبلؿ التأميف عمى رحبلتيا كعمى سفنيا، كبذلؾ فالسفينة التي ال تتمتع 

 .2بالتأميف الكطني تعد سفينة  لمعدك

 أنواع عقود التأمين البحري :   المطمب الثالث 

يقسـ التأميف البحرم إلى قسميف التأميف عمى األشياء كىك يشمؿ كؿ مف التأميف عمى السفينة   
 .كالتأميف عمى البضائع كالقسـ الثاني كيشمؿ التأميف مف المخاطر البحرية  

 التأمين عمى األشياء :  الفرع األول 

 . قد يتعمؽ التأميف عمى األشياء بالسفينة أك البضاعة التي يتـ نقميا عف طريؽ البحر 

 التأمين عمى السفينة : أوال 

     يعد ىذا النكع مف التأمينات مف أىـ التأمينات البحرية كقد نص المشرع الجزائرم عمى ىذا 
 95/07مف األمر 122النكع مف التأمينات تحت عنكاف التأميف عمى ىيكؿ السفينة إذ تقضي المادة 

 .بأنو يمكف لمتأميف عمى السفف لرحمة كاحدة أك لعدة رحبلت متتالية ، أك لزمف  معيف 

  ففي حالة التأميف عمى السفينة لرحمة كاحدة أك لعدة رحبلت، كيضمف المؤمف األخطار المؤمف 
عمييا منذ بداية الشحف إلى نياية التفريغ الخاص برحمة كاحدة أك عدة رحبلت المؤمف عمييا ، 
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 يكما عمى األكثر عند كصكؿ السفينة ميناء الشحف ، أما إذا 15كيضمف المؤمف ىذه األخيرة خبلؿ 
 1.كانت الرحمة ال تحمؿ بضائع ، فإف المؤمف يضمف الرحمة الى غاية كصكؿ السفينة 

 . كفي حالة التأميف ألجؿ محدد، يككف ىذا التأميف لآلجاؿ المتفؽ عمييا في العقد

 التأمين عمى البضائع  المشحونة : ثانيا

    كىك النكع الثاني مف التأميف عمى لؤلضرار، كيشمؿ التعكيض عف كافة األضرار التي تصيب 
المؤمف لو،كؿ ما يترتب عمى كقكع الخطر مف خسائر ، كفي ىذه الحالة تبقى األخطار مغطاة حتى 

كلك حدث تغيير في الطريؽ أك الرحمة ،أك السفينة شريطة أف يككف ىذا التغيير خارج عف إرادة 
 .2المؤمف لو كرقابتو ، كيتـ تغطية البضائع بكثيقتيف 

 التأمين عمى المخاطر البحرية  :  الفرع الثاني 

     تحدد المخاطر البحرية عمى أساس طبيعتيا مف جية كعمى أساس أسباب كقكعيا مف جية 
أخرل ، كنجد أف المشرع الجزائرم ميز في الحالة األكلى بيف المخاطر القابمة لمضماف كالمخاطر 

 .المستبعدة مف الضماف 

 فالمخاطر القابمة لمضماف ىي ثبلثة  فئات ، فئة تتعمؽ بالخسائر العامة كالتكاليؼ التي يقدميا 
المؤمف إلستبعاد خط كشيؾ أك التقميؿ مف آثاره كيعبر عنيا عادة بالخسائر المشتركة كفئة تتعمؽ 

باألضرار المادية التي تمحؽ بالسفينة كالبضاعة المشحكنة كفئة تتعمؽ بجممة المصاريؼ التي ينفقيا 
المؤمف لو مف خبلؿ الرحمة البحرية نظير حماية األمكاؿ المؤمف عمييا مف كقكع المخاطر أك التقميؿ 

 منيا 
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 كىذه األخطار ىي ما ينص عمييا في الشركط العامة لعقكد التأميف البحرم، كمف ثـ ال تأتي أم 
 .1إشكاؿ بيف األطراؼ المتعاقدة 

 كىناؾ مخاطر أخرل قد تككف مستبعدة مف الضماف بصكرة قطعية أك أنيا تحتاج إلى اتفاؽ 
إضافي خاص بيف األطراؼ لكي تدرج في عقد التأميف البحرم كاستبعاد ىذه المخاطر ىك بقصد 

عدـ تشجيع المؤمف ليـ عمى إحداث أخطار متعمدة بيدؼ الحصكؿ عمى تعكيضات تضر بالمؤمف 
، كعدـ تشجيعيـ عمى مخالفة القكاعد كالقيكد المكضكعة في مجاؿ المعامبلت البحرية ، فضبل عف 

 .ككف المخاطر المستبعدة قد تككف محؿ ضماف مف جيات أخرل 
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  التأمين  الدعاوى  في اإلختصاص القضائي  وانقضاء عقد التأمين: الخامس صلالف

 إف قانكف التأميف يمح دائما عمى حؿ المنازعات التي تثار بمكجب عقد التأميف عف طريؽ     
 كلكف ىذا لـ يقمؿ مف ،التراضي ، كغالبا ما تتكقؼ ىذه المنازعات ، كتجد ليا حبل مرضيا لمطرفيف 

 ماتاء  سكاء مف أجؿ التنفيذ اإللتزا القضإلىكثيرا ما يمجأ – المنازعات القضائية، أم أف األطراؼ 
المتعمقة بالتعكيض، أك مف أجؿ تفسير متكف عقد التأميف، يرل في ىذا التفسير حصكال عمى حقكقو 

 1. الدعكل لـ يمحقيا التقادـ قتجاه الطرؼ اآلخر ، خاصة إذا كانت ىذ

( المبحث الثاني )إلى  انقضاء عقد التأميف، أما في  (المبحث األول ) كعميو سكؼ نتطرؽ في 
 .سكؼ نتطرؽ إلى  االختصاص القضائي  في دعاكل التأميف

 انقضاء عقد التأمين :  المبحث األول 
  األصؿ أف ينقضي عقد التأميف بإنقضاء المدة المحددة لو، غير أنو قد تطرأ ظركؼ أك أسباب 
معينة تعمؿ عمى إنياء عقد التأميف قبؿ انقضاء ىذه المدة ، فضبل عمى أف المشرع قد حدد مدة 
تقادـ قصيرة ال يجكز بعد انقضائيا مباشرة الدعكل الناشئة عف عقد التأميف ، كعميو سكؼ نتطرؽ 

 ثـ نتطرؽ إلى انقضاء (المطمب األول )إلى انقضاء عقد التأميف بإنقضاء المدة المحددة لو في
كأخيرا نتعرض إلى دراسة تقادـ الدعاكل الناشئة عف  ( المطمب الثاني)التأميف قبؿ ىذه المدة في 

  (.المطمب الثالث)عقد التأميف  في 
 .انقضاء عقد التامين بانقضاء المدة المحددة لو :  المطمب  األول 

 مف البيانات الرئيسية لعقد التأميف ىي المدة، كيحدد المتعاقداف المدة كفقا لمشيئتيما ، فميما 
:  مف قانكف التاميف الجزائرم ما يمي 11مطمؽ الحرية في أف يحددا ىذه المدة ، إذ نصت المادة 

 عمى 95/07 مف األمر 02كما نصت المادة ." يحدد الطرفاف المتعاقداف مدة العقد " .......... 
المدة كبياني إلزامي في العقد ، غير أنو إذ لـ يشتمؿ عقد التاميف عمى ىذا البياف  فإف لـ يرتب 
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، كفي ىذه الحاؿ فإنو مف يرل بأف إرادة الطرفيف قد انصرفت إلى األخذ بما جرت عميو 1البطبلف 
 .2العادة مف تحديد مدة العقد بسنة كاحدة 

كتجديد مدة العقد قد يككف صريحا كقد يككف ضمنيا  كقد يككف صريحا ، إذا كانت طبيعة العقد 
 .ذاتيا تدؿ عمى ذلؾ 

 كيترتب عمى انتياء مدة العقد انتياء التزامات الطرفيف ، فينتيي التزاـ المؤمف بتغطية الخطر 
المؤمف منو ، كما ينتيي المؤمف لو بدفع القسط ، كما قد ينقضي العقد أيضا بتحقؽ الخطر 

المؤمف منو ، كفي ىذه الحالة يقـك المؤمف بتنفيذ التزامو بدفع مبمغ التأميف ، كينتيي التزاـ المؤمف 
 .3لو بدفع القسط 
 انقضاء عقد التأمين قبل انقضاء المدة المحددة لو :  المطمب الثاني 

ما بفسخو   . ينقضي عقد التأميف قبؿ انقضاء المدة المحددة لو إما بإنتيائو باإلرادة المنفردة كا 
 انقضاء عقد التأمين باإلرادة المنفردة: الفرع األول  

 المعدؿ كالمتمـ فإف المشرع قد اتجو بما ذىب 95/07مف األمر 80   بالرجكع إلى أحكاـ المادة 
أنو لـ تدفع األقساط ، فبل يجكز لممؤمف بعد تماـ :" إليو القانكف الفرنسي حيث تنص عمى

 :   مف ىذا القانكف  إال ما يمي 16اإلجراءات المنصكص عمييا  في المادة
فسخ العقد ببل قيد كال شرط، إال تعمؽ بتأميف كقتي عمى األمر بتأميف كقتي عمى الكفاة أك  -1

 .كاف القسط السنكم لمسنة األكلى مف التأميف الغير المدفكع 

 .تخفيض أثار العقد في جميع الحاالت األخرل-  2

 كعمى ىذا النحك لـ يعد مف حؽ المؤمف مطالبة المؤمف لو في تأميف األشخاص بصفة عامة ، 
األمر الذم يتيح المؤمف لو إنياء عقد التأميف بإرادتو المنفردة بمجرد اإلمتناع عف الكفاء  

باألقساط ،  ذلؾ أف كؿ ما يممكو المؤمف في ىذه الحالة ، في غير التأميف المؤمؽ  عمى الحياة 
                                  

 . المعدؿ كالمتمـ 95/07 مف األمر 82انظر المادة - 1
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متى كاف القسط السنكم مستحؽ عف السنة األكلى تـ ساده كىك تخفيض التأميف ، كيستطيع 
المؤمف لو أف يمنع المؤمف مف تخفيض التأميف بإلزامو بتصفية التأميف طبقا لمفقرة األكلى كالثانية 

 1. المعدؿ كالمتمـ 95/07 مف األمر 87مف المادة 
 انقضاء عقد التامين بالفسخ : الفرع الثاني 

    ينقضي عقد التأميف بالفسخ كما اشرنا في الفصؿ الثالث مثؿ الفسخ بسبب إخبلؿ المؤمف لو 
بإلتزامو بالكفاء القسط ، إخبللو بإلتزامو باإلدالء كقت التعاقد بالبيانات المتعمقة بالخطر، فسخ 

العقد بسبب تفاقـ الخطر سكاء كاف ىذا التفاقـ راجع إلى فعؿ المؤمف لو أك راجع ألسباب ال دخؿ 
إلرادة المؤمف لو فييا، أك بسبب إخبلؿ المؤمف لو بالتزامو بإببلغ المؤمف بالظركؼ الجديدة التي 
أدت إلى تفاقـ الخطر ، كفسخ عقد التأميف مف جانب المؤمف لو في حالة زكاؿ الظركؼ التي 
كانت قائمة كقت إبراـ العقد ككانت تشدد مف درجة احتماؿ كقكع الخطر كدرجة جسامتو ، إذا 

 2.رفض المؤمف إنقاص لمقسط إلى الحد الذم يتناسب مع الخطر
 كقد ينفسخ عقد التأميف بسبب ىبلؾ الشيء المؤمف عميو ىبلكا كميا نتيجة كقكع الخطر غير 

 مف األمر 37مؤمف منو ، كسرقة األشياء المؤمف عمييا مف الحريؽ كىذا ما نصت عميو المادة 
 .3  المعدؿ كالمتمـ 95/07

تقادم دعوى التأمين  : المطمب الثالث 

 سنة ما لـ ينص القانكف عمى مدة أخرل 15     تقتضي القكاعد العامة  بتقادـ الدعكل بمضي 
أقؿ ، غير أف ترؾ األمر الدعاكل الناشئة عف التأميف لمقكاعد العامة يؤدم إلى بقاء األكضاع 

الناشئة عف عقد التأميف  غير مستقرة  خبلفا لما تتطمبو ىذه األكضاع ، لذلؾ تعمدت التشريعات  
                                  

ال أف 88يتعيف عمى المؤمف بإستثناء الحاالت المشار إلييا في المادة : " المعدؿ كالمتمـ  عمى ما يمي 95/07 مف األمر 03-01 الفقرة 87تنص المادة -  1
 .يمبي كؿ طمب لتصفية العقد أف يتقدـ بو المؤمف لو 

 "ال يككف طمب التصفية مقبكال إال إذا كاف القسط السنكم عمى األقؿ مدفكعا 
 

  .305 ، 304إبراىيـ أبك النجا ، مرجع سابؽ ، ص -  2
في حالة فقداف الشئ المؤمف عميو بسبب حادث غير منصكص عميو في كثيقة : "   المعدؿ كالمتمـ عمى ما يمي 95/07مف األمر 37تنص المادة -   3

 "التأميف ، ينتيي عقد التأميف قانكنا ، كيجب عمى المؤمف ألف يعيد الى المؤمنمو حصة القسط المدفكع مسبقا كالمتعمقة بالمدة التي ال يسرم فييا ضماف الخطر 
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عادة إلى تنظيـ  أثر مضي المدة عمى الدعاكل  الناشئة عمى عقد التاميف تنظيما يراعي فيو 
تحديد  مدة مناسبة  لتقادـ  ىذه الدعاكل برمتيا دكف تمييز  ، كعميو سكؼ ندرس مدة تقادـ في 

 .في  الفرع  الثاني .الفرع األكؿ ، تكقؼ  التقادـ ك إنقطاعو 

 مدة تقادم في عقد التأمين  :  الفرع األول 

تسقط بالتقادـ الدعاكل الناشئة عف عقد : "  مف القانكف المدني الجزائرم 624  تنص المادة      
 ."التأميف  بانقضاء ثبلث سنكات مف كقت حدكث الكاقعة التي تكلدت عنيا ىذه الدعاكل 

 :تسرم تمؾ المدة في حاالت معينة كىي  غير أنو ال

يـ بيانات غير صحيحة أك غير دقيقة  د تؽأكيانات متعمقة بالخطر المؤمف منو ب في حالة إخفاء اؿ
 مف اليـك الذم عمـ فيو المؤمف بذلؾ  في حالة كقكع الحادث المؤمف منو اإل في إالعف ىذا الخطر 

 ."اليـك الذم عمـ فيو ذكم الشأف  بكقكعو 

 كعميو كمف ثـ فالدعاكل الناشئة  عف عقد التأميف تخضع إلى التقادـ القصير ، كيستكم أف يككف 
ىذه الدعاكل لممؤمف أك المؤمف لو أك المستفيد ، كما يستكم أف يككف التأميف تأمينا لؤلشخاص أك 

 .1تأمينا الذمة المالية 

 مف قانكف التأمينات أشارت إلى التقادـ الثبلثي بالنسبة لمدعكل 27 إذا كاف القانكف المدني كالمادة 
 .التأمينات البحرية تنص عمى تقادـ بعاميف اثنيف  غير أنو في الناشئة عف عقد التأميف ،

 غير أف إذا ما لـ  يكف  . كيبدأ سرياف التقادـ مف تاريخ  حدكث الكاقعة التي نشأت عنيا الدعكل
دعكل صاحب المصمحة لـ يعمـ بحدكثيا  فتبدأ مف ىذا تاريخ  البلحؽ ، كتطبيقا ليذا األصؿ ؼ

دفع األقساط تبدأ مدة التقادـ فييا بمكعد استحقاؽ القسط ، كما يسرم التقادـ في المسائؿ المتعمقة 
                                  

كىناؾ مف يرل أف معنى الدعاكل الناشئة معناىا كاسع ، إذ تشمؿ الدعاكل التي يككف مصدرىا عقد التأميف ، كدعكل المطالبة بالقسط ، كما تشمؿ -  1
الدعاكل التي يككف ليا مصدر آخر غير عقد التأميف ، لكف تككف ىناؾ مع ذلؾ رابطة سببية بينيا كبيف عقد التأميف كدعكل رجكع المؤمف عمى المؤمف لو بما 

  .529دفعو لو زائد عما ىك متفؽ عميو في العقد ، لمزيد مف المعمكمات أنظر  مصطفى محمد الجماؿ ، مرجع سابؽ ، ص 
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بالتصريحات ، مف اليـك الذم يعمـ بيا المؤمف أف المؤمف لو ارتكب المخالفة ، كما يسرم التقادـ 
في المسائؿ المتعمقة بالتعكيض عف الحادث مف اليـك الذم يعمـ بو المستحؽ ليذا التعكيض ، 
كأخيرا  يسرم التقادـ في المسائؿ المتعمقة بالتأميف عمى المسؤكلية مف يـك تقرير المؤمف متابعة 

المؤمف لو  ، أك مف تاريخ دفع التعكيض لو أك لمغير المتضرر كىذا في حالة رجكع مف قبؿ الغير 
غير أف المشرع قد استثنى مف األصؿ  السابؽ الدعاكل الناشئة عف إخفاء المؤمف لو البيانات .

المتعمقة بالخطر المؤمف منو أك تقديمو بيانات غير صحيحة ، فجعؿ مدة تقادميا مف تاريخ عمـ 
المؤمف باإلخفاء أك بعدـ صحة البياف المقدـ  دكف اعتداد بتاريخ تقديـ البياف غير الصحيح ، كىذا 

 .ما ينطبؽ عمى دعكل المؤمف بالمطالبة  بالبطبلف  

توقف التقادم وانقطاعو  :  الثاني   الفرع 

 األصؿ أف يخضع تقادـ الدعاكل الناشئة عف عقد التأميف لمقكاعد العامة في شأف كقؼ مدة  
التقادـ أك انقطاعيا ، كمف ثـ تقؼ مدة التقادـ كمما كجد عذر قانكني يتعذر معو رفع الدعكل فبل 

كعميو سكؼ نتطرؽ إلى انقطاع التقادـ في الفرع  تحسب مدة قياـ العذر في مدة التقادـ المقررة 
 .األكؿ ثك الكقؼ في الفرع الثاني 

انقطاع التقادم  :  أوال

يتمثؿ انقطاع التقادـ في اتخاذ إجراء يؤدم إلى إلغاء مدة التقادـ لمفترة السابقة، كيترتب         
 التقادـ جديد مف تاريخ انتياء سبب  كيبدأ ،يتمثؿ في سقكط مدة التقادـ السابقة ، عمى ذلؾ أثراف 

 .1اإلنقطاع 

 : انقطاع التقادـ ىي إلى كنذكر مف بيف اإلجراءات التي يمكف أف تؤدم 

قرار المديف بحؽ الدائف الصريح أك -  رفع دعكل قضائية كلك كانت أماـ محكمة غير مختصة ، كا 
الضمني ، ككذلؾ بطمب الدائف بحقو اإلشتراؾ في أمكاؿ تفميسة المديف أك بأم عمؿ آخر يقـك بو 
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تكجيو 1، كذلؾ تعييف خبير إلجراء معاينة كتقدير مكضكع النزاع الدائف إلثبات حقو لدل المديف 
 تكجيو رسالة بنفس –رسالة مف المؤمف إلى المؤمف لو مع احتراـ األشكاؿ التي يحددىا القانكف 

إلخ ، كلقد  ذىبت المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ ... الشركط مف المؤمف إلى المؤمف لو 
بأنو يمكف قطع مدة التقادـ الناشئة عف عقد التأميف : " 414140 ممؼ رقـ 18/06/2008

المستيدفة التعكيض عف األضرار الجسمانية ناجمة عف حادث مركر بأسباب اإلنقطاع العادية 
 .2"المحددة قانكنا 

 وقف التقادم : ثانيا  
 . يقصد بالكقؼ أف يتكقؼ حساب مدة التقادـ كيستمر الحساب بعد  زكاؿ المانع 

 كيتحقؽ كقؼ التقادـ في حالة كجكد مانع شرعي يجعؿ أطراؼ عقد التأميف غير قادرة عمى 
المطالبة بحقيا كقد يككف المانع قانكني أك أدبي، فالمانع القانكني يكمف في نقص األىمية ألم 

أما المانع المادم فيتمثؿ كقكة قاىرة كالحرب 3عارض كالغائب المحكـك عميو بعقكبات جنائية، 
 .كالفتف الداخمية، أك قطع المكاصبلت ، كغيرىا مف ظركؼ التي مف شأنيا أف تكقؼ التقادـ 

 كتجدر اإلشارة كأف مدة التقادـ مف النظاـ العاـ ، ال يجكز لؤلطراؼ اإلتفاؽ عمى  تقادميا بمضي 
مدة أطكؿ أك أقصر مف المدة المقررة قانكنا ، لكف إعماؿ أثر تقادـ الدعكل بمضي المدة المقررة 
نما يتعيف  قانكنا ليس مف النظاـ العاـ ، بمعنى ال تستطيع المحكمة أف تقضي مف تمقاء نفسيا ، كا 

 .4التمسؾ بو مف صاحب المصمحة 
 اإلختصاص القضائي  في دعاوى التأمين:  المبحث الثاني 

  يختص القضاء بمختمؼ درجاتو بالنظر إلى دعاكل التأميف ، كنميز بيف االختصاص النكعي ك 
 .اإلختصاص  اإلقميمي 

                                  
 . المعدؿ كالمتمـ  95/07 مف األمر 28المادة -  1
  127 ، ص 2008مجمة المحكمة العميا ، العدد األكؿ ، -  2
كىناؾ مف يرل أف المانع األدبي العبلقات بيف األصكؿ كالفركع كاألزكاج كبيف األصيؿ كالنائب ، فيي حاالت تشكؿ مانعا أدبيا مبرر شرعا يمنع الدائف -  3

  95مف المطالبة بحقو ، أنظر  معراج جديدم ،مرجع سابؽ ، ص 
  .537مصطفى محمد الجماؿ ، مرجع سابؽ ، ص -   4
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تجدر اإلشارة أنو إذا تفؽ األطراؼ عمى شرط التحكيـ ، ففي ىذه الحالة يجب إدراج شرط التحكيـ 
 622/05ضمف اتفاؽ خاص ، كال يمكف أف يرد في كثيقة التأميف بيف شركطيا العامة طبقا لممادة 

  ، ثـ (المطمب األول)كعميو سكؼ نتطرؽ إلى اإلختصاص النكعي في دعاكل التأميف في . ؽ ـ 
  .(المطمب الثاني)اإلختصاص اإلقميمي في 

 االختصاص النوعي  في دعاوى التامين :  المطمب األول 
قانكف التأميف لـ يضع قكاعد تتعمؽ باالختصاص النكعي ، كيتبع في ذلؾ القكاعد الكاردة      إن 

في قانكف اإلجراءات المدنية  كاإلدارية ، كيتحدد االختصاص النكعي بالنسبة لدعاكل التأميف إما 
 .عمى أساس طبيعة العقد في حد ذاتو أك أساس الفعؿ المتسبب في الضرر 

 كتخضع عقكد التأميف بصفة عامة بحسب طبيعتيا لمقضاء العادم  إما إلى  القسـ المدني 
ما إذا كاف العقد تجارم إلى القسـ التجارم  كالغرفة  المدنية إذا كاف العقد ذك طبيعة مدنية ، كا 
 كالغرفة التجارية،كتتحدد ىذه الطبيعة بناءا عمى عناصر العقد ذاتو مف حيث شكمو كمكضكعو 
كصفة أطرافو، إما إذا كاف الحادث المركر فيو الدكلة أك احد فركعيا طرفا في النزاع فإنو يعقد 

 1. ؽ إ ـ إ 802اإلختصاص إلى القضاء المدني كإستثناء كارد في أحكاـ المادة 
 اإلختصاص اإلقميمي  في دعاوى التأمين:المطمب الثاني 

      لقد أكرد المشرع في قانكف التأمينات  أحكاما خاصة باإلختصاص اإلقميمي تتكافؽ مع قانكف 
اإلجراءات المدنية كاإلدارية ، إذ بالرجكع ؽ بتحديد التعكيضات المستحقة كدفعيا ، فإنو يتـ متابعة 
المدعى عميو ميما كانت صفة مؤمنيا أك مؤمنا عميو، أماـ محكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا 
محؿ إقامة المؤمف لو ، كىذا خركجا عف القاعدة المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات المدنية 

  ؽ إ ـ إ كالتي تقضي في ا قكاعد االختصاص اإلقميمي بأنو يؤكؿ إلى الجية  37الكاردة في المادة 
 
 

                                  
 21 ، جريدة رسمية  عدد 2008 فيفرم 25 المؤرخ في 08/09قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد ، تحت رقـ - 1
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 أنيا بإستثناء 26القضائية التي يقع بدائرة اختصاصيا مكطف المدعى عميو كالمبلحظ أف المادة 
ىذا المبدأ الذم يحيؿ االختصاص إلى مكطف المؤمف لو فإه يحيمنا بعد ىذه الفقرة إلى بعض 

 :اإلستثناءات كىي 
 .في مجاؿ العقارات يتـ متابعة المدعى عميو أماـ المحكمة التابعة لمكقع العقار المؤمف عميو  -1

بالنسبة لممنقكالت كطبيعتيا يمكف لممؤمف لو أف يتابع المؤمف لو أماـ المحكمة التي يقع  في - 2 
 .اختصاصيا األشياء المؤمف عمييا 

 التأميف مف المسؤكلية كالحكادث بكؿ أنكاعيا فينعقد االختصاص لمجية القضائية التي يقع في  -2
 1. دائرة اختصاصيا الفعؿ الضار
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 الفصل السادس نظام التعويض عن حوادث  السيارات

 المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى السيارات كبنظاـ التعكيض عف األضرار  75/15     يعد األمر 
،  ىك األساس نظاـ التعكيض كيقـك عمى فكرة الضماف التي 1 88/31المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 

تعني ضماف السبلمة الجسدية في إطار التضامف االجتماعي ، كألجؿ ذلؾ جعؿ التأميف عمى 
السيارات إلزاميا كأنشأ صندكؽ خاص بتعكيض الضحايا ، كضمف حاالت خاصة حددىا القانكف ، 
كقد تضمف ىذه النصكص تنظيـ تعكيض األخطار كاألضرار الجسمانية التي تسبب فييا حكادث 

( المبحث األول)المركر ، كىذا بغض  النظر عف مصدره كالمتسبب فيو، كعميو سكؼ نتعرض في 
سنتعرض إلى المخاطر  ( المبحث  الثاني)المسؤلون والمستحقون لمتعويض  عن األضرار ، اما إلى 

 المستحقة لمتعكيض كتقديره 

 :المسؤلون والمستحقون لمتعويض  عن األضرار:  المبحث األول 

 .تحقؽ الخطر ىناؾ عدة أشخاص مسؤلكف عف التعكيض كالمستحقكف التعكيض عف األضرار  إذ 

 المسؤلون عن التعويض :  المطمب األول 

 يتحمؿ التبعة المالية لممسؤكلية المدنية لممؤمف لو بالدرجة األكلى، كمف تؤكؿ لو المركبة 
بإذف منو، كمكتتب عقد التأميف، ثـ شركات التأميف كضماف لممسؤكلية المدنية، كىي الضامنة 

ف لـ يكف مالؾ السيارة مؤمف فيتحمؿ بذمتو  لممؤمف لو أك مف آلت إليو حراسة المركبة بإذف منو، كا 
المالية إصبلح الضرر الذم قد يصيب الضحايا، كيقصد ىنا باإلذف الترخيص الذم يمنحو المؤمف 

لو كالمكتتب عقد التأميف كمالؾ السيارة لمسائؽ أك لشخص آخر إلستعمالو، فيما تتحمؿ الدكلة 
 2.التعكيض عف األضرار التي تسبب فييا المركبات التابعة ليا

                                  
 15 المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى السيارات كنظاـ التعكيض عف األضرار الصادر بالجريدة الرسمية العدد 1974 جانفي 30 المؤرخ في 74/15األمر -  1

 جكيمية 20 المؤرخ في 29 ، الصادرة بالجريدة الرسمية ، العدد 1988 جكاف 19 المؤرخ في 88/31 ، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 1974 فيفرم 19المؤرخ في 
1988.  

  .124 ، ، ص 2013 ايجابيات كاإلختبلالت ، دفاتر السياسة كالقانكف ، العدد التاسع ،   كرقمة ، جكاف –" حقكؽ ضحايا حكادث المركر:ذبيح ميمكد ،-  2
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 األشخاص المستحقون لمتعويض :  المطمب الثاني 

 فإف كؿ حادث سير سبب أضرارا جسمانية، 15-74 كفقا لنص المادة الثامنة مف األمر رقـ 
يترتب عميو التعكيض لكؿ ضحية أك ذكم حقكقيا الذيف أصابيـ الضرر الناجـ عف حادث المركر، 

ف لـ يكف لمضحية صفة الغير اتجاه الشخص المسؤكؿ عف الحادث ككذا مكتتب التأميف ككذا  كا 
مالؾ المركبة، كما يمكف أف يشمؿ سائؽ المركبة  كمسبب الحادث، كالضحية ىك الشخص الكحيد 
الذم يستفيد مف التعكيض نتيجة ضرر أصيب بو مف جراء حادث سيارة كىذا في حالة بقائو حيا، 
كفي حالة كفاتو يحؿ ذك حقكقو محمو في التعكيض، تتحمؿ شركة التأميف إذا كاف المعني مالكا 

لممركبة مؤمنا عمييا، فيما تتكلى الدكلة التعكيض إذا كانت المركبة ممكا ليا أك كانت تحت 
حراستيا، بينما يتحمؿ الصندكؽ الخاص بتعكيض الضحايا أك ذكم حقكقيـ في حالة الجيؿ 

بالمتسبب في الحادث، كفي حالة سقكط حؽ المؤمف لو في الضماف كقت الحادث، أك عدـ كفاية 
التأميف لمتعكيض، كحالة إعسار المؤمف لو كميا أك جزئيا، بينما أكد األمر المذككر عمى أف 

 .1التعكيض عف األضرار المادية التي لحقت المركبة ال تتـ إلى بناءا عمى خبرة 

 المخاطر المستحقة لمتعويض وتقديره : المبحث  الثاني 

 : لقد حدد القانكف المخاطر التي يتـ تعكيضيا ك كيفية حسابيا سنبينيا كما يمي 

 المخاطر المستحقة لمتعويض   :المطمب األول 

تمـز شركات التأميف بالتعكيض عف األضرار المادية الجسمانية التي تسبب فييا لممؤمف لو لمغير   
، كالتي نجمت  عف حادث المركر ، فالضر ر المادم ناتج عف تصادـ سيارتيف ، أما الضرر 

الجسماني ىك الضرر الذم يحؿ بسبلمة الجسد سكاء تعمؽ بعجز  جزئي دائـ أك كمي مؤقت  أك 
ضرر التألـ كحالة الكفاة، كاألضرار الناجمة عف الحرائؽ ك االنفجارات التي تسببيا المركبة ك 

األشياء التي تنقميا ميما كاف السبب، كالمتضرر مف الحادث ىك مف كاف ضرره محققا كحاال مثؿ 
                                  

 .124المرجع السابؽ ،  ص -   1
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اإلصابة بعاىة مستديمة، كفقد البصر أك بتر الساؽ، أك يككف الضرر حتمي الكقكع كيدعى 
الضرر المستقبمي، كالعجز عف الكسب بإصابة مانعة لمباشرة العمؿ، كالمتضرر أدبيا أك معنكيا 
ىك مف أصيب في عكاطفو كمشاعره نتيجة الحادث، ك تعد األضرار التي تتسبب فييا المؤمف لو 

عمدا مستبعدة مف الضماف، إذ ال يمتـز المؤمف إال بتعكيض األضرار كالخسائر الناتجة عف الخطأ 
 ،1.الغير متعمد مف المؤمف لو

 تقدير التعويض :   المطمب الثاني 

 . نفرؽ بيف حالة الضحية حي كالضحية متكفي 

 في حالة  الضحية حي :  الفرع األول  

 . يختمؼ حساب التعكيض بإختبلؼ نكع العجز ككذا  ضرر التألـ 

 حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل : أوال 

 بالمئة مف أجؿ منصب أك الدخؿ الميني  100  يعكض عف العجز المؤقت عف العمؿ عمى أساس 
 كمثاؿ ذلؾ يتحصؿ المصاب ىنا عمى تعكيض يساكم لمقدار األجر أك الدخؿ الكطني 2لمضحية

 المضمكف في األياـ كالشيكر أك السنكات التي يككف فيو عاطبل 

 أشير ، أحسب التعكيض المستحؽ 04أصيب عامؿ بعجز كمي مؤقت عف العمؿ لمدة :  مثاؿ 
 ؟. دج20000ليذا العامؿ عمما أف أجره الشيرم يساكم 

  الحل 

 لحساب التعكيض  عف العجز الكمي المؤقت المستحؽ ليذا العامؿ  نضرب األجر في مدة 
 .العجز

                                  
 . المعدؿ كالمتمـ 95/07 مف األمر 12المادة -  1
  88/31انظر ممحؽ الخاص بالقانكف -  2
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 . دج 80000 = 4 ×20000

 

 حساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي -  ثانيا 

       يتـ تقدير التعكيض عف األضرار بناءا عمى الدخؿ السنكم لمضحية ، كىذا الدخؿ السنكم 
 نقطة مرجعية أك استداللية أك المطابقة المكجكدة في 74/15حدد لو المشرع الجزائرم في األمر 

 .الجداكؿ المعدة ليذا الغرض 

 كتضرب ىذه النقطة اإلستداللية في نسبة العجز فنحصؿ بناءا عمى ذلؾ التعكيض الذم يمنح 
ذا كاف الضحية بدكف عمؿ فيحسب الدخؿ السنكم عمى أساس األجر الكطني األدنى  لمضحية ، كا 

 .المضمكف 

 بالمئة 40 دج بعجز دائـ عمى نسبة 22000 مثاؿ ذلؾ أصيب عامؿ يتقاضى مرتب شيرم قدره 
بسبب  حادث مركر فيككف مبمغ التعكيض المستحؽ عمى النحك التالي إذا عممت أف النقطة 

  .3280 دج ىي 77000اإلستداللية المقابمة ؿ 

  الحل 

 حساب الدخل السنوي / 01 

 . دج 264000 = 12 × 22000

 

 حساب النقطة اإلستداللية لمدخل السنوي / 02 

  دج 187000 = 77000 -264000 

  نقاط 10 دج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 500 
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   دج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    س 187000

   3740 = 10× 187000=  س 

     500  

   كىي النقطة اإلستداللية 7020= 3280+ 3740

 حساب التعكيض المستحؽ لمعامؿ /  03

  دج 280800 = 40 × 7020 

 التعويض في حالة الوفاة :   الفرع  الثاني

 حساب التعويض في حالة وفاة الضحية القاصر :   أوال 

 سنكات يأخذ أىؿ الضحية ضعفي المبمغ السنكم لؤلجر الكطني  المضمكف 06 يـك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 
 عند تاريخ الحادث 

 أضعاؼ المبمغ السنكم لؤلجر الكطني األدنى المضمكف عند 03 يأخذ 19 سنكات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ06 مف 
 .تاريخ الحادث 

 مثال  

 سنكات  اثر حادث مركر، احسب التعكيضات إذا عممت أف الحد األدنى 08 تكفي أحمد عمره 
 . دج  كقد ترؾ كأب كأـ 18000لؤلجكر ىك 

 :  الحل

 يأخذ كؿ مف األب كاألـ تعكيض مادم بالتساكم 

 . دج 216000 = 12×180000 
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 1 دج  يتقاسميا كؿ مف األب كاألـ بالتساكم 648000 =3 ×216000

  التعويض المعنوي 

  دج 54000 =3× 18000

 .يأخذه كؿ مف األب كاألـ عمى حدا 

   مصاريف الجنازة 

 . دج  يأخذىا مف يصرفيا ، في حالة نزاع البينة عمى مف إدعى 90000 = 5× 18000

 ثالثا حساب التعويض في  حالة وفاة الضحية الراشد 

 :        يتـ تقدير التعكيض كفقا لؤلسس التالية

 .إذا كاف المتكفي أجيرا فإف تقدير التعكيض يتـ عمى أسا س الدخؿ السنكم  إذ كاف عامبل  -

 2إذا كاف المتكفي بدكف عمؿ فأساس التقدير يككف أساس األجر الكطني األدنى المضمكف - 

 نبحث عف النقطة االستداللية مف خبلؿ الدخؿ السنكم   -1
 : نقـك بعممية ضرب النقطة المرجعية في المعامبلت التالية  -2

 .بالمئة 30الزكجة أك الزكجات - 

 .  بالمئة لكؿ كاحد15األكالد القصر  - 

 . بالمئة 10لؤلب   - 

                                  
 ، فيناؾ احكاـ قضائية تمكف مف األب 88/31ىناؾ اختبلؼ قضائي حكؿ مدل تقاسـ  كؿ مف األب كاألب لمتعكيض المادم أماـ غمكض الممحؽ  -  1

 .كاألـ  مف التعكيض المادم كؿ عمى حد ا 
 أماـ إذا مكاف لو معاش التقاعد فإنو  استقر اجتياد المحكمة العميا عمى اعتباره أجر يجيب عمى أساسو تقاعد أنظر إجتياد  قضائي عف ممؼ رقـ  2

 ، نقبل عف يكسؼ دالندة ، نظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية كالمادية الناتجة عف حكادث المركر ، دار ىكمة 25/12/2001 صادر بتاريخ 250525
  .27 ، الجزائر ،ص 2012طبعة 
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 . بالمئة 10لؤلـ  - 

  بالمئة لكؿ كاحد منيما 20 في حالة عدـ ترؾ ضحية كال األكالد كال الزكج يأخذ كؿ األب كاألـ 

 : مالحظات ىامة

 كضع المشرع حد أقصى لمدخؿ المعتمد عميو في حساب التعكيض بحيث ينبغي في كؿ الحاالت 
 .  مرات لؤلجر الكطني األدنى المضمكف الشيرم 08أف ال تتجاكز 

 ، أما األكالد الراشدكف فبل يأخذكف اإل التعكيض المعنكم فقط ، كما يجب أف ال يتجاكز المعامبلت 
 .لذكم الحقكؽ مئة بالمئة 

 :مثاؿ 

 أكالد قصر ، أب ، كأـ ، فما 03زكجتاف :  تكفي شخص راشد بسبب حادث مركر كترؾ 
 ىك مبمغ التعكيض المستحؽ لكؿ  كاحد مف ذكم الحقكؽ إذا عممت أنو ال يعمؿ 

 : الحؿ

 البحث  النقطة اإلستداللية لرأسمال التأسيس / 01

 . دج 216000 = 12×180000

يتـ حساب النقطة اإلستدلية طبقا لمطريقة التي تـ  ) 6060 تقابميا النقطة اإلستداية 216000 
 (شرحيا آنفا 

 حساب  التعويض المادي  لكل ذوي حقوق طبقا لمنسب المحددة في القانون / 02 

  بالنسبة لمزوجتان 

  دج181800 =  30 × 6060 
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  األوالد القصر 

 لكل واحد منيم  =  15 ×6060

  دج  لكل من األب واألم 60600 = 10 × 6060 لألب واألم 

 :التعويض المعنوي/ 03 

  دج 54000 =3× 18000

 .يأخذه كؿ مف األب كاألـ  كالزكجتاف كاألكالد القصر 

   مصاريف الجنازة 

   يأخذىا من يصرفيا  دج90000 = 5× 18000

يعكض عف العمميات الجراحية البلزمة  إلصبلح الضرر الجمالي مقرر : لمضرر الجمالي بالنسبة 
يتـ التعكيض عف الضرر التألـ : بمكجب خبرة طبية بتسديد تكاليؼ العممية بكامميا  ضرر التألـ 

 .المحدد بمكجب خبرة مسبقة 

  :ضرر التألم

 : المشرع عكض عف الضرر التألـ في حالتيف 

 مرتيف قيمة األجر الشيرم الكطني األدنى المضمكف عند تاريخ الحادث :  الضرر المتوسط

مرات قيمة األجر الشيرم الكطني األدنى المضمكف عند تاريخ الحادث الضرر : 04الضرر ىام 
 أضعاؼ قيمة األجر الشيرم األدنى المضمكف عند تاريخ الحادث لكؿ أفراد 03المعنكم يساكم 

 .العائمة 

 أضعاؼ المبمغ الشيرم لؤلجر الكطني األدنى 05 التعكيض عف مصاريؼ الجنازة يساكم 
 .المضمكف عند تاريخ الحادث 
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 الخاتمة 

   بدراسة األحكاـ العامة لعقد التأميف فإف نجد أنو يخضع في األصؿ إلى القكاعد العامة لمعقكد ، 
اإل أف السمات التي يتميز بيا استدعت إفراده ببعض القكاعد الخاصة ، ففضبل عف اإلعتبار 

المتمثؿ في تفاكت المركز االقتصادم لطرفي العقد ، تكجد اعتبارات فنية تقـك في مجمكعيا عمى 
فكرة اإلحتماؿ المصيقة بطبيعة الخطر المؤمف ضده ، كما تكجد اعتبارات شخصية تتعمؽ بطرفي 
العقد ، خاصة المؤمف لو ، كليا دكر ىاـ في تككيف القكاعد التي تحكمو ، كمف أىميا فكرة حسف 
النية التي ينبغي أف تسكد عبلقة فنية كعبلقة المؤمف بالمؤمف لو كتؤثر كذلؾ عمى حقكؽ المؤمف 

 .ليـ اآلخريف لدل نفس المؤمف 

 فيتو اإلعتبارات اقتضت خضكع عقد التاميف لعدة قكاعد قانكنية  متميزة عف القكاعد العامة 
لمعقكد ، كتتجسد كظيفة القاعدة القانكنية في التكفيؽ بيف ىذه االعتبارات التي أىميا فكرة 
حسف النية كفكرة التكازف العقدم كفكرة حماية الطرؼ الضعيؼ بقيكد كشركط تكفؿ حماية 
المؤمف لو مف تعسؼ المؤمف لو مف تعسؼ المؤمف كىك الطرؼ القكم في العقد ،كيبؽ 

 المعدؿ كالمتمـ غير مكاكب لمتطكر التكنكلكجي الحاصؿ فيما يخص إبراـ 95/07األمر 
العقد أك التصريح  بالخطر  ، ناىيؾ عف عدـ مبلئمتو مع انفتاح السكؽ كالعكلمة ،مما 

 .يقتضي األمر تدخؿ المشرع بتعديمو 
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 المراجع  والمصادر
 كتب بالمغة العربية :أوال 

أبك القاسـ النقيبي ، التأميف بيف القانكف كالشريعة ،  الطبعة األكلى ، دار اليدل ، لبناف  -1
،2004 ،  

ابراىيـ أبك النجا، التأميف في  القانكف الجزائرم ، الجزء األكؿ ػ الطبعة الثانية، ديكاف -2
  .1992المطبكعات الجامعية، الجزائر ، 

أحمد شرؼ الديف ، أحكاـ التاميف ، دراسة في القانكف كالقضاء اإلمارتي ػ الطيعة الثالثة ، -3
 .1991مطبعة نادم القضاة ، القاىرة ،

 دار الفكر – المشكبلت العممية كالحمكؿ اإلسبلمية –أحمد محمد لطفي احمد ، نظرية التأميف -4
 . 2007الجامعي ، اإلسكندرية 

  .2011حميدة جميمة ، الكجيز في عقد التأميف ، دار الخمدكنية ، الجزائر ، - 5

 2000رمضاف أبك سعكد ، أصكؿ التأميف، دار المطبكعات الجديدة ، مصر ، -6

بياء بييج شكرم ،  التأميف في التطبيؽ كالقانكف كالقضاء ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، األردف -7
 ،2008 

  ،2009محمد رفعت الصباحي ، محاضرات في عقد التأميف ، دكف دار النشر ، مصر، -8
 الجزء األكؿ –محمد صبرم سعدم ، شرح القانكف المدف الجزائرم النظرية العامة لئللتزامات  -9

 1992، الطبعة األكلى، دار اليدل ،  الجزائر ، 

مختار محمكد اليانسي ، ابراىيـ عبد النبي حمكدة ، مبادئ التأميف التجارم كاإلجتماعي بيف -10
الجكانب النظرية كاألسس الرياضية ، مكتبة اإلشعاع الفنية ، اإل سكندرية ، الطبعة األكلى ، 

2003  
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، منشكرات الحمبي الحقكقية ، " عقد الضماف " مصطفى محمد الجماؿ ، أصكؿ التأميف -11
  1999بيركت لبناف ،

معراج جديدم، محاضرات في قانكف التأميف الجزائرم، الطبعة الثالثة، ديكاف المطبكعات -12
 .2008الجامعية، الجزائر، 

  .2008مقدـ سعيد ، التأميف كالمسؤكلية المدنية ، كميؾ لمنشر ، الجزائر، - 13

،  رسالة -  دراسة مقارنة - مكسى جميؿ النعيمات ، النظرية العامة لمتأميف مف المسؤكلية-14
 .دكتكراه في القانكف المدني منشكرة ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، األردف 

مع بياف أىـ المستندات التأمينية ، دار " نزيو محمد الصادؽ الميدم ، عقد التأميف -15
 .2007المطبكعات الجديدة ، مصر ، 

يكسؼ دالندة ، نظاـ التعكيض عف األضرار الجسمانية كالمادية الناتجة عف حكادث المركر ، -16
  .2012دار ىكمة ، الجزائر ، 

 :قوانين ومراسيم  : ثانيا 

 المتضمف إنشاء احتكار الدكلة لعمميات التأميف ، 1966 مام 27 المؤرخ في 66/127األمر-1
  .1966 مام 31 ، المؤرخة في 42الجريدة الرسمية العدد 

 26  المتضمف القانكف المدني المكافؽ ؿ1395 رمضاف 20 المؤرخ  في 75/58  األمر 2-
  .1975 سبتمبر 30 المؤرخ في 78 الجريدة الرسمية العدد 1975سبتمبر 

 المتعمؽ بإلزامية التأميف عمى السيارات كنظاـ 1974 جانفي 30 المؤرخ في 74/15األمر 3-
 ، المعدؿ 1974 فيفرم 19 المؤرخ في 15التعكيض عف األضرار الصادر بالجريدة الرسمية العدد 

 29 ، الصادرة بالجريدة الرسمية ، العدد 1988 جكاف 19 المؤرخ في 88/31كالمتمـ بالقانكف 
  .1988 جكيمية 20المؤرخ في 
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 13 ، جريدة رسمية العدد 1995 يناير 25 المتعمؽ بالتأمينات المؤرخ في 95/07األمر -.4
  .1995 مارس 0 5المؤرخة في

 المتضمف 95/07 المعدؿ كالمتمـ لؤلمر 2006 فيفرم 20 المؤرخ في 06/04القانكف رقـ -5
  .2006 مارس 12 المؤرخة في 15قانكف التأمينات ، جريدة رسمية عدد 

 ، 2008 فيفرم 25 المؤرخ في 08/09قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد ، تحت رقـ - 6
  .21جريدة رسمية  عدد 

 يتضمف القانكف األساسي لمككيؿ 1995 أكتكبر 30 المؤرخ في 95/341المرسـك التنفيذم -7
  .1995 أكتكبر 31 المؤرخة في 65العاـ لمتأميف ، الجريدة الرسمية العدد 

 يتضمف القانكف األساسي  1995 أكتكبر 30  المؤرخ في 95/340المرسـك التنفيذم -  8
 1995 أكتكبر 31 المؤرخة في 65لكسطاء التاميف  ، الجريدة الرسمية العدد 

 05 ، جريدة رسمية عدد 17/01/1996 المتعمؽ بالتعريفة  الصادر بتاريخ 96/47المرسـك -9
 .21/01/1996الصادر بتاريخ 

 
 :  ثالثا رسائل ومذكرات جامعية  

معكش محمد األميف ، دكر الرقابة عمى النشاط التقني في شركات التأميف  عمى األضرار -1
لتعزيز مبلءتيا المالية ، رسالة ماجستير في العمـك اإلقتصادية ، تخصص اقتصاديات التأميف ، 

 .2013/2014جامعة فرحات عباس  سطيؼ، الجزائر ،  

ليتـ حسيف ، النظاـ القانكني  لعقد التأميف ، مذكرة لنيؿ شيادة ليسانس أكاديمي في الحقكؽ ، -2
  .2014-2013جامعة قاصدم مرباح ، 

 
 مطبوعات - رابعا 

زرارة صالحي الكاسعة، محاضرات ألقيت عمى السنة الرابعة كبلسيؾ، قانكف التأمينات،  جامعة -1
 2003/2004باتنة كمية الحقكؽ، قسـ العمـك القانكنية كاإلدارية ، السنة الجامعية 
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عبد الكىاب بف عيسى ، قانكف التأميف ، محاضرات لطمبة السنة الر ابعة ، السنة الجامعية -2
2002/2003  

 مقاالت :  خامسا

 ايجابيات كاإلختبلالت ، دفاتر السياسة كالقانكف –" حقوق ضحايا حوادث المرورذبيح ميمكد ، -1
  .2013، العدد التاسع ،   كرقمة ، جكاف 

 ، 15دفاتر السياسة كالقانكف ، العدد   " الرقابة عمى قطاع التأمين:" سعد اهلل آماؿ -2
  .2016جكاف

 مجاالت قضائية :  سادسا 
  .1991 لسنة 04مجمة  المحكمة العميا ، عدد -  1
  . 2008مجمة المحكمة العميا ، العدد األكؿ ، - 2
  .2008 سنة 02مجمة المحكمة العميا ، العدد -3
 

 
  سادسا كتب بالمغة فرنسية 

-AndréFavre etRachex Gourtieur . le droit de contrat d’assurance terrestre 
édition delta librairie générale de droit et de jurisprudence. E J A paris   
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  الفيرس

 2مقدمة  
 3الفصؿ التمييدم نشأة التأميف كتطكره 

 3ظيكر التأميف تاريخيا ،  : المبحث األكؿ
 6تاريخ التأميف في الجزائر  :المبحث الثاني 

 8التاميف كخصائصو مفيـك عقد :  األكؿ الفصؿ 
 8مفيـك  عقد التاميف  :  المبحث األكؿ 
 8تعريؼ عقد التأميف  : المطمب األكؿ 

 9التعريؼ الفقيي لعقد التأميف  : الفرع األكؿ
 10.  التعريؼ المشرع الجزائرم لعقد التأميف  : الفرع الثاني 

 11الفرؽ بيف التأميف كبعض العمميات الشبيية  : المطمب الثاني 
 11  كعممية التغطية اإلقتصادية التأميف : الفرع الثاني 
 12 التأميف كعممية المقامرة : الفرع الثاني 

 13ميف  أالمبحث الثاني خصائص عقد الت
 14الخصائص المشتركة لعقد التأميف  : المطمب األكؿ 
 14: عقد التأميف مف العقكد  الزمنية :الفرع األكؿ  
 15عقد التأميف عقد رضائي  :الفرع الثاني 
 15عقد التأميف عقد ممـز لجانبيف : الفرع الثالث 
 15 عقد التأميف عقد معاكضة :  الفرع الرابع 

 16الخصائص المميزة لعقد التأميف  : المطمب الثاني 
 16: عقد التاميف عقد احتمالي : الفرع األكؿ 
 16عقد التأ ميف مف عقكد اإلذعاف   : الفرع الثاني 

 17 الفرع الثالث عقد التأميف مف العقكد حسف النية 
 18: أركاف عقد التاميف  :  الثاني الفصؿ 

 18 ركف رضا في عقد التأميف :   المبحث األكؿ 
 18: طرفا عقد التأميف :المطمب األكؿ 
 18المؤمف   : الفرع األكؿ 
 25 المؤمف لو: الفرع الثاني
 26كسطاء التأميف  :  الفرع الثالث 
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 28انعقاد عقد التأميف :المطمب األكؿ 
 28انعقاد عقد التأميف مف الناحية القانكنية  :  الفرع األكؿ
 29 انعقاد عقد التأميف مف الناحية العممية : الفرع الثاني 

 33المحؿ في عقد التأميف  : المبحث الثاني 
 33  المطمب األكؿ شركط الخطر 

 34 أف يككف الخطر غير محقؽ الكقكع : الفرع األكؿ 
 34 الفرع الثاني أف يككف الخطر غير معمؽ عمى محض إرادة أحدالطرفيف 

 34 اف يككف الخطر غير مشركع : الفرع الثالث 
 34   أكصاؼ الخطر :المطمب الثاني 

 35  الخطر الثابت كالخطر التغير : الكؿ الفرع 
 35 الفرع الثاني الخطر المعيف كالخطر غير معيف 

 36استبعاد بعض األخطار مف التاميف   :  المطمب الثالث 
 36 استبعاد بعض الخطر بنص قانكني :الفرع األكؿ 

 37 الفرع الثاني  استبعاد بعض الخطر بإتفاؽ األطراؼ 
 37ركف السبب في عقد التأميف  : المبحث الثالث 

 38 المطمب األكؿ المصمحة في التأميف عمى األضرار 
 38 المطمب الثاني في التأميف األشخاص 

 40أثار عقد لتأميف  :  الثالث الفصؿ
 40: التزامات المؤمف لو :   المبحث األكؿ 
 40االلتزاـ بدفع القسط : المطمب األكؿ 
 38 تعريؼ القسط كأنكاعو :الفرع األكؿ 
 42 كيفية دفع القسط : الفرع الثاني 

 42: تقدير القسط  :  الثالث الفرع ا
 43الجزاء عف عدـ الكفاء بالقسط   -  الرابع الفرع

 45:  اإللتزاـ بالتصريح بالبيانات كالظركؼ المحاطة بالخطر :المطمب الثاني
 45: اإللتزاـ بالتصريح بالبيانات أثناء إبراـ العقد :الفرع األكؿ
 46اإللتزاـ باإلدالء مدة سرياف العقد  : الفرع الثاني
 46:  الجزاءات المترتبة عف التصريح المخالؼ لمحقيقة :الفرع الثالث

 49اإللتزاـ المؤمف لو باإلعبلف عف الظركؼ التي تؤدم إلى زيادة الخطر أثناء :المطمب الثالث
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سرياف العقد  
 49 المقصكد بااللتزاـ بزيادة أك تفاقـ الخطر :الفرع األكؿ 

 50": تفاقـ الخطر " الفرع الثاني الجزاء المترتب عمى اإلدالء أثناء سرياف العقد 
 51اإللتزاـ بإخطار المؤمف بكقكع الخطر  : المطمب  الرابع  

 51مضمكف اإللتزاـ باإلخطار  :  الفرع األكؿ  
 52الجزاء المترتب عف عدـ اإلدالء كقت كقكع الخطر  :الفرع الثاني 

 52االلتزاـ بإحتراـ التعيدات كقكاعد النظافة كاألمف  :المطمب الثالث  
 52مضمكف اإللتزاـ بإحتراـ التعيدات كقكاعد النظافة كاألمف :  الفرع األكؿ 
 53الجزاء لمترتب عمى تخمؼ ىذا اإلتزاـ  : الفرع الثاني 

 53إلتزامات المؤمف :المبحث الثاني 
 54في حالة التأميف عمى األضرار  : المطمب األكؿ 
 55: التأميف عمى األشخاص :المطمب الثاني 

 57 أنكاع التأميف  : الرابع الفصؿ
 57عقد التأميف البرم : المبحث األكؿ 
 57التأميف عمى األضرار  :المطمب األكؿ 
 58. التأميف عمى األشياء: الفرع األكؿ 
 59التأميف مف المسؤكلية :الفرع الثاني  

 60التأميف عمى األشخاص :المطمب الثاني 
 56 الحياة  لحالةالتأميف : الفرع األكؿ 
 62 التأميف لحالة الكفاة :  الفرع الثاني 

 36عقد التأميف الجكم :المبحث الثاني 
 63 تعريؼ عقد التأميف الجكم كمميزاتو : المطمب األكؿ 

 63  الجكم التأميفألكؿ تعريؼ  عقد الفرع ا
 64  التأميف الجكم  خصائص عقد  :   الفرع الثاني 

 65 أصناؼ التأميف الجكم : المطمب الثاني 
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