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مين
 
 مفهوم التأ

The concept of insurance 
 

 دبيح زهيرة د.
  

 
ستأذة محأضرة ا

 
 ا

 والعتط  السيلويةكتية الاىطق 
 جلمعة ياي    فلرس بللمدية

 :مقــدمــة

يقعرض الفري ف  حيلته إل  الك ثير من المخلنر المقيطمعة، وخلصة مع القططر الققصلي  الذ         
ياء الخدملت الق  يقضمن ترغيتهل 

 
خطلر مقعدية، ولجتب  احقمل جتب معه وولئل اإلنقلج وا

 
نرطء ا

فرايالضملن 
 
من والوقىرار لل

 
اث معن الطولئل الفري إل  الب اتجهالمقعرضين لمثل هذه المخلنر  وال

مين. وحدوي الخسلئرالق  تىتص نطلق 
 
خطلر، من هيل ظهرت فكرة القل

 
 اليلتجة معن هذه ال

همية اجقملمعية 
 
مين ا

 
مين واققصلييةلتقل

 
، بلليظر إل  الدور الذ  يىط  به ف  الايلة، بايث يركل القل

هم وولئل اليخلر 
 
نه يخفف من نقلئج الكطارث والوقثملرمن ا

 
 الجقملمع . لوقىراروياىق ا، كمل ا

همية
 
من  وتقجت  ا

 
مين كضملن لل

 
ملن ف مطضطع المداختة حط  القل

 
صيل جلنب معمت  يقتخص  وال

 
تل

ولوية تقركز معتيه
 
ك فلية  مل مدىب  :  رتبطت ق والهذه المداختة  لف  ضرورة اإلجلبة معت  اإلشكللية ال

شخلص من المخلنر؟ لإلجلبة معت  هذه اإلشك
 
مين لاملية ال

 
للية قسمت مداختق  إل  مباثين، القل

مين.
 
نطاع القل

 
ركلن وا

 
مل المباث الثلن  خصصقه ل

 
مين ا

 
و  القعريف بللقل

 
 خصصت ال

مين
 
ول: التعريف بعقد التأ

 
 المبحث ال

مين وتمييزه معن
 
مين يقعين الباث ف  تعريف معىد الق ل

 
من معمتيلت )المطتب  مل شبهه لتقعرف معت  القل

و ( وتاديد خصلئصه 
 
 )المطتب الثلن (.ال

مين 
 
ول: تعريف التأ

 
 :شبهه من عمليأت عن مأوتميزه المطلب ال

مين وتمييزه معن مل شبهه من معمتيلت، يقعين الباث ف  فكرة القلمين  
 
قبل القطرق إ  تعريف القل

مين )الفرع الثلن (
 
و ( ثم نقطرق إل  القعريفلت المخقتفة المىدمة لتقل

 
 .تلريخيل )الفرع ال
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مين وتطوره.الفرع 
 
ة التأ

 
ول: نشأ

 
 ال

خطلر المخقتفة والمرلركة ف  اققسل  الخسلئر اليلتجة معن 
 
مين فكرة قديمة لمطاجهة ال

 
تركل فكرة القل

و قد 
 
خطلر الق  قد ندركهل مسبىل ا

 
ول(، كمل تعرض تتاىق هذه ال

 
مين معبر القلريخ( )ا

 
كطن مفلجئة )القل

مين لعدة تعريفلت )ثلنيل(مع
 
 ىد القل

ول: 
 
مين عبر مراحل تأريخيةا

 
 التأ

مين إل  قصة ويدنل يطوف "ع" معيدمل خزن الىمح ف  السيطات السبع 
 
ة القل

 
البعض يرجع جذور نرل

ن قدملء 
 
خرون ا

 
خطلر ويطات السبع العجلف القللية لهل، فيمل يذكر ا

 
السملن كلحقيلط لمطاجهة ا

مين، من خل  إنرلء جمع
 
و  من معرفطا نظل  القل

 
فراي الذين المصريين كلنطا ا

 
يلت يفن المطت  لل

معن تطفير نفىلت مراويم القاييط والدفن البلهظة، حيث يدفع كل فري ميهم اشقراكل  ذويهميعجز 
 .7ويطيل لتجمعية ف  حيلته، لققك فل بمراويم يفيه وتاييطه

مين بظهطر القعلون القبليل  ف  الاضلرة الصييية، حيث كلن القجلر يىطمطن
 
 كمل تجسدت فكرة القل

نهلر معت  مجمطمعة من السفن، فإذا غرقت إحداهل 
 
بقطزيع المخلنر المقمثتة ف  نىل البضلئع لجقيلز ال

ضرار بين القجلرنجت 
 
خرى، يكطن هيلك تىلوم لل

 
 . 9ال

مييلت لرتبلنه المبلشر بلليىل البار  والقجلرة البارية الق  
 
نطاع القل

 
قد  ا

 
مين البار  من ا

 
وبعد القل

معمل  
 
الق  بلشرهل اإلنسلن ميذ الىديم، حيث كلنت ترهن السفيية قديمل خل  رحتقهل تعد من ال

معف  معيه وهذا مل يسم  
 
بىيمة المبتغ المفقرض، فإذا وصتت السفيية وللمة غلنمة، ودي الىرض وإل ا

مين البار .
 
 3ب  " معىد الىرض معت  السفيية " ف  القل

م
 
مين البار ، وكلن لقجلرة وف  الىرن الخلمس والسليس معرر برزت ملمح القل

 
وروبل معبر القل

 
ين ف  ا

ركلن القلمين البار ، حيث كلن يجقمع القجلر ف  مىه 
 
 الملحة البارية ف  ليدن يور بلرز ف  تطنيد ا

« EDWARD Loyd’S »                و شايهل معيد اإليجلر ويىط
 
، ويعىدون الصفىلت القجلرية لضملن السفن ا

صبات المعلملت البارية تبر  بقتصيق اليررات معن الس
 
و غرقهل، حق  ا

 
فن وإمعلنهل معيد إبالرهل ا

مين، وف  معل  
 
 .4مياهل الصفة الررمعية  Loyd’Sصدر قلنطن خلص بهيئة    7717معت  شكل معىطي القل

مييلت البرية ظهرت ف  بريطلنيل معل  
 
مل القل

 
يى إل  إتلف  إثر الاريق الذ  شب ف  المخبزة 7111ا

 
وا

جل تىديم المسلمعدة لتميكطبين، وتم 
 
ميز  ومجمطمعة من الكيلئس، فظهر نطع من القضلمن من ا

مييلت معت  الارائق، وميذ ذلك 
 
إنرلء مك قب الارائق ف  ليدن الذ  يركل نىطة انطلق تيظيم القل

صال  الميلز  معت  تجميع المبللغ وتطزيعهل 
 
خذت تظهر شركلت معت  شكل اتفلق ا

 
معت  المقضررين ف  ا

و  شركة 
 
وست ا

 
مطا ، ولىد ا

 
خذت تركل رؤوس ال

 
حللة حدوث حرائق، ثم تططرت هذه الرركلت وا

مين معل  
 
مين، وف  HAND IN HANDتات معيطان  7124تل

 
، ثم ظهرت بعدهل معدة شركلت القل

مين 7171
 
و  شركة تل

 
وست ف  فرنسل ا

 
 . 7تل
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مين معت  الايلة فتىد ظهر ف  
 
مل بلليسبة لتقل

 
مر ف  إيطلليل، حيث كلن اإليطلليطن يراهيطن معت  ا

 
و  ال

 
ا

نه ورمعلن 
 
و مطت المتطك، غير ا

 
مر إل  حد المراهية معت  حيلة ا

 
شخلص، ولىد تططر ال

 
و مطت ال

 
حيلة ا

وروبل، هذا مل يفع اإليطلليين 
 
خلق  وحرمت ف  إيطلليل وف  يو  ا

 
مل امعقبرت هذه المراهية معمل غير ا

خر م
 
مين إل  إيجلي نطع ا

 
مين لصللح الغير وبمىقضله يعط  مبتغ القل

 
ن القلمين معت  الايلة، وهط القل

و الدائ
 
فراييبعد وفلة المؤمن له لمن له مصتاة ف  ذلك كللطرثة ا

 
 .1ين، ولىد لى  هذا اليطع قبطل من ال

لت و الملكيلت ف  المصلنع
 
يى ظهطر الثطرة الصيلمعية، مل اوققبعهل من اوقعمل  لل

 
إل   هذا وقد ا

خطلر و حطايث يىع ضايقهل العمل ، وقد يكطن العلمل هط السبب ف  حدوثهل، وكيقيجة 
 
حدوث ا

مييلت 
 
نطاع مخقتفة من القل

 
لذلك ك ثر معدي الضاليل، وك ثرت الدمعلوى المدنية، ولذلك تم إيجلي ا

 
 
مين معن ال

 
مين معن المسؤولية المدنية ضد حطايث السيلرات و السفن و الطلئرات و القل

 
مراض كللق ل

 ......إلخ.1المهيية

مين وتمييزه عن  مأ شبهه من عمليأت.
 
 الفرع الثأني: تعريف التأ

ول(، ثم الباث ف  تمييزه معن مل يرلبهه من معمتيلت 
 
مين يقعين الباث ف  تعريفه )ا

 
لتقعرف معت  القل

 )ثلنيل(.

مين.
 
ول: مختلف التعريفأت للتأ

 
 ا

مين لغ
 
من، هو ةالتأ

 
مييل: جعته ف  ا

 
من تل

 
مييل : ا

 
مين، تل

 
مييل، قل  ا

 
  اتخذه ا

 
مييل معت  الر ء ا

 
يىل  تل

  جعته ف  ضملنه واتخذه 
 
مييل، ا

 
من معت  ملله معن فلنل تل

 
ميه، ويىل : ا

 
  ا

 
و ممقتكلته ا

 
معت  حيلته ا

مييل
 
ميهم من خطف7ا

 
ملنه 2، قل  تعلل :" وا

 
  يخل ف  ا

 
من إليه ا

 
من ضد الخطف، ووقل

 
 .71" ، وال

مين ف  التغة م
 
ملنة، الق  ه  ضد الخيلنة.إذا القل

 
خطذ من النمئيلن هط ضد الخطف ومن ال

 
 ل

مين لتدللة معت  معىد خلص تىط  به شركلت القلمين، تدفع بمطجبه مبتغل ف  حل  وقطع 
 
يسقخد  القل

مين ك فكرة ونظرية 77حليث معين لرخص يدفع لهل قسطل من المل 
 
، هذا ويقعين القمييز بين القل

خطلر وبين تيظيمه كعىد، فل
 
مين كيظرية يىط  معت  فكرة القعلون بين مجمطمعة من اليلس لدفع ا

 
لقل

صلبت بعضهم تعلونط معت  تفقيقهل مىلبل مبتغ ضئيل يىدمطنه.
 
 تادق بهم بايث إذا ا

مين نجدهل تعديت واخقتفت بلخقلف الزاوية الق  ييظر ميهل إل  
 
وبللرجطع إل  القعريفلت الفىهية لتقل

مين ومعمطمل يم
 
 :79كن إجمل  هذه القعريفلت فيمل يت معىد القل

مين معىد بمىقضله يقاصل المؤمن له 
 
ن يىد  له مبتغل من المل  ف  هتعمعت  * " القل

 
د من المؤمن بل

 حللة وقطع خطر معين مىلبل يفع اشقراك مسبق".
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حد الطرفين وهط المؤمن له، نظير مىلبل يدفعه معت  تعهد 
 
مين هط معمتية ياصل بمىقضلهل ا

 
* " القل

ياء معين، وذلك معن ل
 
خير بل

 
ن يىط  هذا ال

 
خر وهط المؤمن بل

 
و لصللح الغير من الطرف ال

 
صللاه ا

 نريق تامته مجمطمعة من المخلنر الذ  يجر  مىلصة فيمل بييهمل نبىل لىطانين اإلحصلء".

خر ويسم  المؤمن له 
 
مين هط معىد يتقز  بمىقضله شخص يسم  المؤمن بللقبلي  مع شخص ا

 
* " القل
ن 
 
خير خسلرة ماقمتة نقيجة وقطع خطر معين مىلبل مبتغ معين يدفعه المؤمن له بل

 
يىد  لهذا ال

خطلر."
 
 لتمؤمن ليضيفه إل  رصيد الشقراك المخصص لقعطيض ال

مين هط وويتة لقعطيض الفري معن 
 
خسلرة المللية الق  تال به نقيجة لطقطع خطر معين، ال* " القل

فراي المعرضين لهذا الخطر، وذلك بمىقض  اتفلق وذلك بطاوطة تطزيع الخسلرة معت  
 
مجمطمعة من ال

 ولبق".

ن هيلك من ركز معت  الجلنب الفي ، 
 
نهل لم تكن جلمعة ملنعه، ل

 
معمطمل يؤخذ معت  هذه القعريفلت ا

نهل تفقىر إل  الدقة المطتطبة ف  بعض الجطانب.
 
 وهيلك من ركز معت  الجلنب الىلنطن ، كمل يؤخذ ا

مين معبلرة معن معىد يبرمه المؤمن والمؤمن له فيتقز  المؤمن بدفع مبتغ  ومن خل  مل وبق
 
فإن القل

قسلط، ويعقبر 
 
مين ف  حللة وقطع الخطر، ف  حين يتقز  المؤمن له بدفع مبتغ ملل  معت  شكل ا

 
القل

ن واحد.
 
مييية وتاىيىه يبى  ماقمل غير مؤكد وغير مسقبعد ف  ا

 
 هذا الضملن جطهر العمتية القل

مين عن مأ شأبهه من عمليأتثأنيأ: 
 
مين مع بعض العمتيلت، وجب : 73تمييز التأ

 
لمل ترلبه معد القل

مين، وذلك كمل يت :
 
 معتييل تستيط الضطء معت  هذه العمتيلت وإجراء القمييز بييهل وبين معىد القل

 
 
يىصد بللقغطية الققصليية العمتية الققصليية الق  تىط  بهل  :التأمين و عملية التغطية القتصأدية -ا

صتية، 
 
و وطق البضلمعة ال

 
نلئ فة من القجلر و السملورة ف  السطق يطتق معتيهل وطق العىطي ا

ن يقم القستيم 
 
ولية الىيل  برراء الكميلت الق  يرغبطنهل معت  ا

 
وبطاوطقهل يمكن لتمقعلمتين ف  المطاي ال

ولو  من ف  المسقىبل و ف  
 
تلريخ مادي، وبسعر يقادي وقت ك قلبة العىطي، ويكطن الهدف ال

خر وهط 
 
وعلر من القلجر إل  نرف ا

 
القغطية الققصليية هط تاطيل معمتية القخطف من تذبذ  ال

ولية المقفق معتيهل ف  العىد، وف  المطامعيد المادية وبللسعر 
 
السمسلر الذ  يقعهد بقطفير المطاي ال

و نىصلن.المادي ف  العى
 
 د يون زيلية ا

مين والقغطية الققصليية ف 
 
 :74وممل وبق يظهر الفرق بين القل

 من حيث الخطر المؤمن منه -1

خطلر الىلبتة لتقعيين والىيلس، بييمل يكطن 
 
مين ميه من نطع ال

 
مين يكطن الخطر المطتط  القل

 
ف  القل

ن مع
 
خطلر الخطر ف  معمتية القغطية غير قلبل لتقعيين ول لتىيلس ل

 
وعلر من ال

 
متية تذبذ  ال

مين، 
 
خطلر ف  معمتيلت القل

 
المضلربة الق  ل يمكن قيلس احقمللت تاىىهل بللطرف الق  تىلس بهل ال



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"" السيلوة القرريعية لىطلع 
 
                         القل

 الجزائر –الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  كتية- 9172ييسمبر  71

 

 
5 

 

مين 
 
ومعتيه ل يمكن تاديد الىسط الطاجب يفعه ف  مثل هذه الخطلر، ممل يجعتهل غير قلبتة لتقل

 نهلئيل.

شخأص الذين يقومون بهأ: -2
 
 من حيث ال

مين تقم بين نرفين همل المؤمن ومعدي من المؤمن لهم، ويركل هذا من بين الرروط معمتي
 
ة القل

ن يكطن مطزمعل مل بين معدي كبير من 
 
مين، بايث يجب ا

 
الطاجب تطافرهل ف  الخطر لك  يكطن مال لتقل

مين معىد م
 
معقبر معىد القل

 
انفرايية  لمرة، بييمل معمتية القغطية الققصليية تعقبر معمتيةىالمؤمن لهم وإل ا

 تىط  بين شخصين همل البلئع المضلر  والمرقر  القلجر.

مين وعملية الم-ب
 
 أمرة:قالتأ

مين ومعمتية 
 
رغم الخقلف الرلوع بييهمل، الذ  يظهر ليل من  المىلمرةقد ل يفرق الك ثير بين القل

 جطانب معديدة.

مأن: -
 
نينة وال

 
  *من حيث الشعور بألطمأ

مين هط معىد ييظم معلقة 
 
ملن والنمئيلن ف  القل

 
قلنطنية بين المؤمن والمؤمن له، ويهدف إل  زرع ال

نفس المؤمن له، قد يكطن هيلك خطر يهدي الرخص ف  حيلته، يجعته يرعره بللخطف اتجله هذا 
مين لتقختص من هذا الخطف، وبمجري إبرا  العىد مع هذا الرركة 

 
 إل  شركة القل

 
الخطر، لذلك يتجل

ن هيلك شركة ه  الق  تقامل معبئ تاىق يذهب الخطف من نفسه و
 
ملن، ل

 
هذا مل يجعته يرعر بلل

 الخطر، ه  الق  تىط  بللقعطيض ف  حللة وقطع الخطر.

و المراهن، بغرض المراهية معت  ش ء معين يه  معمتية  المىلمرةبييمل 
 
ىط  بهل شخص إومه المىلمر ا
ول يكطن والق  قد تكتفه خسلرة مللية، وتط

 
 لد ف  نفسيقه الرعطر بللىتق والخطف.الذ  قد يكطن ا

 بين النأس: والتعأونمن حيث تحقيق التضأمن  -*

قسلط الق  
 
مين، بايث من خل  ال

 
ولوية الق  يىط  معتيهل القل

 
يركل القضلمن والقعلون الركيز ال

حدهم، ف  حللة تاىق الخطر المؤمن  هلدفعي
 
المؤمن لهم تعطض الرركة معن الخسلرة الق  تتاق بل

 .77، بييمل المىلمرة يسع  المراهن من ورائهل تاىيق ربح ذات  معت  حسل  خسلرة تتاق بللغيرميه

 من حيث المحأفظة على المأل: -*

مين، نجده يياصر معت  المالفظة معت  مل  المؤمن له، فإذا مثل 
 
بلليظر إل  الهدف من إبرا  معىد القل

مين فإن الرركة تعطض 
 
تتف ش ء كلن مال معىد القل

 
المؤمن له، بييمل ف  المىلمرة فإن الغرض الذ  ا

مطر كمل خطط لهل، وهيل وطف ىيسع  إليه الم
 
لمر هط الاصط  معت  ثروة مللية، لكن قد ل تسير ال

حد.
 
حد يقامل تتك الخسلرة ول يعطضه ا

 
مطا  ول ا

 
 يضيع كل ال
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شخأص القأئمين بألعملية: -*
 
 من حيث ال

مين يىط  شخص بإبرا 
 
مين ف  إنلر قلنطن  بغرض المالفظة معت   ف  معىد القل

 
ومعت   نفسهمعىد القل

مطاله، بييمل المراهن ف  المىلمرة فهط إنسلن يخللف الىلنطن، بغرض الاصط  معت  مصتاة وه  
 
ا

  وويتة من الطولئل وإن كتفقه كل مل يمتك، بل وقد تكتفه حيلته.
 
 تاىيق الربح، بل

مين.
 
 المطلب الثأني: خصأئص عقد التأ

و (، وميهل  يقميز
 
مين بصيفين من الخصلئص، ميهل مل يرقرك فيهل مع بلق  العىطي )الفرع ال

 
معىد القل

 مل يقميز بهل معت  بلق  العىطي )الفرع الثلن (.

مين:
 
ول:الخصأئص المشتركة لعقد التأ

 
مين من  الفرع ال

 
ن معىد القل

 
تقتخص هذه الخصلئص ف  ا

مين معىد رضلئ
 
ول(، معىد القل

 
خيرا معىد العىطي الزميية)ا

 
مين معىد متز  لجلنبين)ثللثل( وا

 
  )ثلنيل(، معىد القل

مين معىد معلوضة)رابعل(.
 
 القل

مين من العقود الزمنية:
 
ول: عقد التأ

 
 ا

العىطي الزميية ه  العىطي الق  تقميز بللوقمرارية ف  القزاملتهل بايث تيفذ معت  فقرات مخقتفة، 
ياءات مقكررة يسقم

 
ر الطفلء بهل مدة من الزمن، فللزمن معيصرا جطهريل فللقزاملت ظرفية معبلرة معن ا

مين
 
ولويل ف  معىد القل

 
 .71وا

مين من العىطي الزميية مجمطمعة من اليقلئج وه :
 
 هذا ويقرتب معت  امعقبلر معىد القل

قسلط  -
 
مين لعد  يفع المؤمن له ال

 
ثر رجع : إذا كلن بإمكلن فسخ معىد القل

 
ل يكطن فسخ العىد بل

خر  المىررة، فإن المؤمن
 
نهل كلنت مىلبل تامل الطرف ال

 
قسلط، ل

 
له ل ياق له اوقرياي مل يفعه من ا

 الخطر ف  المدة السلبىة معت  الفسخ.

حد الطرفين، بسبب الىطة الىلهرة، فإن ذلك يؤي  ف  اليهلية إل   -
 
إذا اوقال  تيفيذ اللقزا  من ا

خر مسقىبل، فإذا هتك الر 
 
ء المؤمن معتيه باليث غير مؤمن ميه، وىطط اللقزا  المىلبل لتطرف ال

مين ميقهيل من تتىلء نفسه بىطة الىلنطن
 
ت ذمة المؤمن والمؤمن له، ويصبح القل

 
 .71برا

مين عقد رضأئي:
 
 ثأنيأ: عقد التأ

مين معت  تطافق إرايتين، إراية المؤمن وإراية المؤمن له، بايث يظهر كعىد نهلئ  بمجري 
 
يىط  معىد القل

ن يقطقف معت  شكل معين، فللك قلبة فيه شرط لإلثبلت وليس للنعىلي اققران اإليجل  والى
 
بط ، يون ا

نه معىد رضلئ 
 
 .77ل
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نه يجطز لتطرفين التفلق معت  جعل الك قلبة شرط لنعىلي العىد، ومعيد إذن يصبح العىد من 
 
غير ا

ن ل 
 
مين ضرورية للنعىلي، كمل يجطز التفلق معت  ا

 
يقم العىد إل العىطي الركتية، فقصبح وثيىة القل

مين معىدا معيييل
 
و ، ومعيد إذن يكطن معىد القل

 
 .72بدفع الىسط ال

مين عقد ملزم لجأنبين:
 
 ثألثأ: عقد التأ

مين فإنه ييرئ القزاملت مقبليلة بين المؤمن والمؤمن له، فيتقز  كل واحد من 
 
بمجري إبرا  معىد القل

ن يتقز  
 
خر، فيكطن لتمؤمن ا

 
مين" معيد وقطع الخطر المؤمن الطرفين بللقزاملت اتجله ال

 
ياء مبتغ القل

 
بل

مين.
 
و قسط الشقراك المقفق معتيه معيد إبرا  معىد القل

 
 معتيه، ويتقز  المؤمن له يدفع مبتغ ا

مين عقد م
 
 أوضة:عرابعأ: عقد التأ

ياء القزاملت معيية تادي معيد إبرا  العىد، فللمؤمن يقتى  
 
خر بل

 
مين يتقز  كل نرف اتجله ال

 
ف  معىد القل

 
 
مين معيد وقطع الخطر، لهذا ال

 
خير معت  مبتغ القل

 
قسلط الق  يدفعهل المؤمن له مىلبل حصط  هذا ال
، ويبى  العىد كذلك حق  ولط لم يىع الخطر، ةيقاىق القبلي  بين الطرفين لذلك وم  معىد معلوض

 
 
ملن والنمئيلن الذ  يسقفيد ميهل المؤمن له معيد إبرا  معىد القل

 
ن العطض يقمثل ف  ال

 
مين، فيكطن ل

و لم يقاىق
 
ملن ومتقز  بقامل تبعية الخطر المؤمن ميه وطاء تاىق ا

 
 .91المؤمن متقز  بقاىيق هذا ال

مين الفرع الثأني:
 
ول(، ومعىد  :الخصأئص المميزة لعقد التأ

 
مين بكطنه معىد احقملل  )ا

 
ييفري معىد القل

 من معىطي اإلذمعلن )ثلنيل(، معىطي حسن اليية )ثللثل(.

ول: عقد ا
 
مين عقد احتمألي:ا

 
 لتأ

مين ل يد
 
مين إل إذا تاىق الخطر المؤمن معتيه، وبللمىلبل يدفع فف  معىد القل

 
ع لتمؤمن له معطض القل

خذه 
 
ثيلء إبرا  العىد ل يعرفلن مىدار مل ويل

 
المؤمن مبتغل ملليل لتمؤمن له وقد ل يىع الخطر، فللطرفين ا

الحقمللية لعيصر الخطر قد تكطن وويتة ليف   كل ميهمل ومل ويقامل كل ميهمل، بايث هذه الصفة
 القزا  المؤمن له.

مين إذا كلن يعرف المبتغ الذ  يقتىله من المؤمن له، فإنه ل يعرف مىدار 
 
ثيلء إبرا  معىد القل

 
فللمؤمن ا

ن ذلك يىف معت  يرجقه، كمل قد ل يىع الخطر وهيل ل 
 
مل قد يعطيه لتمؤمن له ف  حللة وقطع الخطر ل

 .97قعطيضيىع ال

مين من عقود ال  
 
 أن:ذعثأنيأ: عقد التأ

اللقزاملت والاىطق بايث تكطن لمصتاة نرف معت  نرف  ى معلن هط العىد الذ  فيه ل تقطاز ذمعىد اإل
خر يون إمكلنية ميلقرقهل، وف  معىد 

 
حد الطرفين بللرروط الق  يضعهل الطرف ال

 
خر، بايث يىبل ا

 
ا

مين نملذج لتعىطي تقضمن شروط وقيطي يقىبتهل المؤمن يون ميلقرة، 
 
مين تعد شركلت القل

 
القل

مين تظهر صفة  له ميلقرقهل مع الرركة. بلوقثيلء بعض الرروط الخلصة الق  يكطن
 
فف  معىد القل
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مين، وهذه ه  الصفة المميزة لعىد اإلذمعلن، والق  يفعت 
 
الحقكلر والقعسف من قبل شركلت القل

و 
 
مين بإجلزة لتىلض  القدخل بقعديل الرروط، ا

 
المررع لاملية المؤمن له من تعسف شركلت القل

 .99ت العدالة، ويىع بلنل كل اتفلق يخللف ذلكإمعفلء الطرف المذمعن ميهل وفىل لمىقضيل

مين من عقود حسن النية:
 
 ثألثأ: عقد التأ

مين ومعيد تيفيذه، فعيد إبرا  العىد تظهر حسن اليية ف  امعقملي 
 
تظهر حسن اليية معيد إبرا  معىد القل

ولس صاة البيلنلت المايطة بللخطر المؤمن ميه والق
 
مين معت  ا

 
  يمتيهل المؤمن قبط  إبرا  معىد القل

مين تظهر صفة حسن اليية ف  المؤمن له المتز  بللقصريح بللخطر 
 
مل معيد تيفيذ القل

 
معتيه المؤمن له، ا

  تفلي  القصريالت الكلذبة الق  تؤي  إل  الزيلية ف  الخطر المؤمن 
 
الذ  وقع كمل هط يون زيلية، ا

مين 
 
مينومعتيه، والق  تكتف شركلت القل

 
 .93ف  هذه الاللة يبطل معىد القل

مين.
 
نواع عقد التأ

 
ركأن وا

 
 المبحث الثأني: ا

ركلن )المطتب 
 
ن يقضمن مجمطمعة من ال

 
ثلره يقعين ا

 
مين لك  يىط  كعىد صايح ميقجل ل

 
معىد القل

صيلف )المطتب الثلن (.
 
نطاع وال

 
مين إل  مجمطع من ال

 
و (، كمل يقيطع معىد القل

 
 ال

مين.
 
ركأن عقد التأ

 
ول: ا

 
 المطلب ال

م       
 
و ( وركن المال والسبب )الفرع معىد القل

 
ين كغيره من العىطي يقكطن من ركن الرضل )الفرع ال

 الثلن (.

ول:
 
ول( والرضل )ثلنيل(. ل يىط  العىد إل بطجطي شخصين همل المؤمن، والمؤمن له الفرع ال

 
 )ا

ول: المؤمن 
 
 له: والمؤمنا

ماىىة، مىلبل حصطله معت  مبللغ هط الرخص الذ  يقعهد بدفع مبللغ معين ك قعطيض معن الخسلئر ال
قسلط تدفع بركل ميقظم قد يكطن المؤمن معبلرة معن جمعية 

 
تدفع من المؤميين لهم، معت  شكل ا

خطلر الق  يقعرضطن لهل ويتقزمطن بقعطيض الخطر مق  تاىق لهم، من 
 
معضلؤهل ال

 
تبليلية، يجمع ا

ن يكطن المؤمن 94مبتغ الشقراك الذ  يدفعه كل معضط
 
معت  شكل شركه تجلرية ، الق  . كمل يمكن ا

خطلر المؤمية، مىلبل 
 
شخلص الذ  تقعلقد معهم بهدف تغطية ال

 
مييية لل

 
تملرس اليرلنلت القل

مطا  من نرف المؤمن لهم.
 
 تاصيل ا

خرى تهدف إل  تاصيل ت بهذه الصفة
 
خطلر المؤمن معتيهل ومن نلحية ا

 
هدف هذه الرركلت إل  تغطية ال

شخلص ال
 
مطا  من نرف ال

 
ميين مىلبل مل يدفعطنه ال

 
ملن والوقىرار.لمسقل

 
 ضملن ال

مين وهط الرخص المتز  بدفع 
 
مييية ف  معىد القل

 
مل المؤمن له هط الرخص صلحب المصتاة القل

 
ا

اقسلط القلمين بصفة ميقظمة ويورية، قد يكطن شخص نبيع  او شخص معيط ، وقد يكطن هط 
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لخطر ,كمل قد يكط  شخص اخر مسقفيد من القلمين الرخص الذ  يؤو  اليه مبتغ القلمين معيد تاىق ا
 .كمل ف  حللة الق
 
 مين معت  الطفلة قد يعييه هط او قد ل يعييه.ل

 ثأنيأ: الرضأ

مين معت  نطع  
 
نعي  بللرضل تطلبق الرايتين، ا  اراية المؤمن واراية المؤمن له من اجل ابرا  معىد القل

 من المخلنر، رغبة ميهل لقرتيب اثلر تقادي بمىقضلهل القزاملت الطرفين.

ولك  يكطن الرضل صايال يقعين ان يكطن المؤمن له اهتية اليارة، فيجطز لتبللغ السن الرشد او 
مطاله، كمل يجطز لتطل  والطص  والطكيل ان يبر  الىلص

 
ذونل له ف  ايارة ا

 
ر او لتماجطر معتيه إذا كلن مل
 .97معىد القلمين لاسل  من ييط  معيه

مين الىطامعد العلمة ف  معيط  الراية فىد يىع المؤمن له ف  تدليس معيدمل يخف  
 
وتسر  معت  معىد القل

 لمعتطملت الجطهرية المقعتىة بللخطر.المؤمن شخصيقه او ياجب ان يعط  البيلنلت وا

مين.
 
 ثألثأ: المحل والسبب في عقد التأ

 المال ف  معىد الق
 
  ل يخل إلراية الطرفين ف  تاىىه او معد  ل

 
مين هط الخطر المقطقع حدوثه، ا

مين يقطتب مجمطمعة من الرروط ه :91تاىيىه
 
ن الخطر ف  معىد القل

 
 ، من هذا القعريف نسقرف ا

 
 
ن يكون الخطر –ا

 
دارة الطرفين دخل في الخطر غير محقق الوقوع  ا ن ل تكون ل 

 
 :وا

و غير 
 
  قد يكطن الخطر المؤمن معتيه ماقمل الطقطع، ا

 
نعي  بهذا الررط تطفر معيصر الحقمل ، ا

جل والخطر إذا كلن مسقايل الطقطع 
 
ماقمل الطقطع، فهط خطر احقملل  غير ماىق، ومضلف ال  ا

مين
 
مل هيل ل يىط  معىد القل

 
ن ل يىع الخطر بمريئة ورغبة المؤمن والمؤمن له  الررط الثلن  نعي  به، ا

 
ا

 العمد  لتمؤمن نفسه
 
 .97بلوقثيلء الخطل

ن يكون الخطر مشروعأ.- ب
 
 ا

يا  العلمة، فمثل ل يجطز 
 
ن يكطن الخطر المؤمن ميه نلبعل معن نرلط غبر مخللف لتيظل  وال

 
يجب ا

مين معن الخطلر المقرتبة معن 
 
مين معن الخطلر المقرتبة القل

 
المقلجرة ف  المخدرات، كمل ل يجطز القل

 معت  التجلر بللرقيق والنفل .

ضرار ه  المصتاة 
 
مين معت  ال

 
و الدافع إل  القعلقد، فللمصتاة ف  القل

 
مل السبب فهط المصتاة ا

 
ا

و ال
 
قة مثل: تكطن ر سالققصليية، وه  قيمة الر ء المؤمن معتيه، فمن يؤمن معت  ميزله ضد الاريق ا

السرقة مصتاقه الققصليية ف  الىيمة المللية لتميز  وماقطيلته، وتقمثل الىيمة المللية بلليسبة 
مين المسؤولية ف  المبتغ الذ  يتقز  به المؤمن إذا تاىىت مسؤوليقه، فقكطن له مصتاة ف  معد  

 
القل

نه يتاق خسلرة بللىيمة المللية مال ال
 
مين.وقطع الخطر المؤمن ميه ل

 
 قل
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ن تجقمع       
 
  معيطية، ويمكن ا

 
شخلص فللمصتاة قد تكطن اققصليية ا

 
مين معت  ال

 
مل القل

 
، الصفقلنا

مين، الذ  
 
ن تسقطف  مبتغ القل

 
مين الزوجة معت  حيلة زوجهل، فإنهل تضمن من وراء هذا العىد ا

 
كاللة تل

و معيطية كمل قد تكطن مصتاة ا، 92يىط  مىل  مل ييفق معتيهل وهط معت  قيد الايلة
 
مين مليية ا

 
لقل

مل المصتاة 
 
وليه بعد مطته، ا

 
فللمصتاة المليية كمن يؤمن معت  حيلته لضملن العيش والايلة ل

ولويقهل ف  معلقة الىرابة الق  تربط المؤمن له بللمسقفيدين
 
 .31المعيطية تجد ا

ن تكطن المصتاة مررومعة غير مختة بلليظ
 
يا  معمطمل مهمل كلنت نطع المصتاة، فيرقرط ا

 
ل  وال

 العلمة. 

مين.
 
نواع التأ

 
 المطلب الثأني: ا

 معيهل خسلئر مللية ضخمة كاطايث 
 
خطلر معديدة ومقيطمعة، تيرل

 
شخلص والممقتكلت إل  ا

 
يقعرض ال

الاريق والسرقة وحطايث اليىل برا، بارا وجطا، وإل  غير ذلك من الاطايث كللبراكين والزلز  
و ( و، والعطاصف، والرعب والقخريب... إلخ

 
مين البر  )الفرع ال

 
مييلت لدييل القل

 
نطاع القل

 
برز ا

 
من ا

مين البار  )الفرع الثللث(.
 
مين الجط  )الفرع الثلن ( والقل

 
 والقل

ول:
 
مين البري. الفرع ال

 
 التأ

و 
 
شخلص ا

 
خطلر الق  تهدي ال

 
مين الذ  يهدف تغطية ال

 
مين البر ، وهط القل

 
و مل يسم  بعىد القل

 
ا

شخلص )ثلنيل(.الممقتكلت برا، 
 
مين معت  ال

 
ول(، والقل

 
ضرار )ا

 
مين معت  ال

 
 ويقضمن القل

ضرار
 
مين على ال

 
ول: التأ

 
 .37ا

مين من المسؤولية ) (.
 
(، والقل

 
شيلء )ا

 
مين معت  ال

 
مييلت إل  القل

 
 ييىسم هذا اليطع من القل

 
 
شيأء:  –ا

 
مين على ال

 
مين معت  كل مل يمتكه المؤمن له فىد يكطن التأ

 
شيائ معييل بذاته ويعي  به القل

مين من يكللميز ، وقد يكطن شيائ معييل بيطمعه كللبضلئع المطجطية ف  المال، 
 
عد هذا اليطع من القل

مين بطجطي نرف  العىد 
 
ملك ف  حللة فىدانهل الملي ، ويقصف هذا اليطع من القل

 
قد  صطر لل

 
ا

و قلبل لتقعيين وقت )المؤمن والمؤمن له(، والر ء المؤمن معتيه يكطن معييل بللذات وقت ا
 
لقعلقد، ا

شيلء معت  مبدئين 
 
مين معت  ال

 
مين المل  الممتطك لتمؤمن له، كمل يرتكز القل

 
القعلقد، ويرمل هذا القل

ولويين همل:
 
 ا

ن يكطن لتمؤمن له مصتاة ف  معد  وقطع الخطر المؤمن ميه.
 
مييية، ويىصد بهل ا

 
 *المصتاة القل

  تعطيض المؤمن له معن
 
 القعطيض، ا

 
الخسلئر المللية الق  تتاق ذمقه المللية نقيجة تعرض  * مبدا

خطلر المؤمن معتيهل.
 
مطاله لتضرر بفعل ال

 
 ا
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مين من المسؤولية –ب 
 
مين من المسؤولية هط معىد يتقز  بمىقضله المؤمن بضملن المؤمن : 39التأ

 
القل

ضرار اليلتجة معن رجطع الغير معتيه بللمسؤولية، مىلبل قسط يدفعه المؤمن
 
 له. له من ال

مين يين القعطيض الذ  يتقز  بدفعه المؤمن ومصلريف يمعطى المسؤولية الق  ترفع 
 
ويرمل مبتغ القل

معتيه، وهط العبء الملل  لتمسؤولية المدنية، بايث يقك فل الجميع لدرء القبعلت المللية لهذه 
 المسؤولية معن كلهل المسؤو  معن الضرر وبذلك تجيب رجطع الضاية معت  المؤمن له بدمعطى

مين من المسؤولية إل :، المسؤولية
 
 وييىسم القل

نه  -
 
مين من المسؤولية اليلجمة معن حطايث السيلرات، ل

 
خطلر غير مادية الىيمة كللقل

 
مين من ال

 
القل

ضرار المقرتب معن الاليث الميرئ لتمسؤولية.
 
 يصعب معرفقه وتاديد قيمة ال

خطلر مادية الىيمة ويكطن إذا كلن الم -
 
مين من ال

 
ال الذ  يىع معتيه العىد معييل وقت إبرا  القل

جر معت  مسؤوليقه معن حريق العين المؤجرة. 
 
مين المسقل

 
 العىد، مثل  ذلك تل

شخأص
 
مين على ال

 
 .33ثأنيأ: التأ

مين 
 
مرا يقعتق  11/14معرف قلنطن القل

 
نه معىد يكطن فيه الخطر المؤمن ميه ا

 
شخلص بل

 
مين معت  ال

 
القل
مين لاللة الطفلة ) (. برخص المؤمن له ل بملله، وييد

 
( وتل

 
مين لاللة الايلة )ا

 
 رج تات هذا اليطع: تل

 
 
مين لحألة حيأة: –ا

 
خذ ثلث صطر ه . صور التأ

 
 يل

سمأل المؤجل:-1
 
مين را

 
 تأ

ومل  يفعة واحدة، بررط بىلء 
 
مين ف  شكل را

 
مين بدفع مبتغ القل

 
  شركة القل

 
وفيه يتقز  المؤمن ا

 المؤمن له معت  قيد الايلة.

مين الريع:-2
 
 تأ

وفيه يتقز  المؤمن بدفع مبتغ ملل  بصطرة يورية مدى الايلة، ويرقرط ف  هذا اليطع بىلء المؤمن له 
جل الدفع.

 
 معت  قيد الايلة إل  تلريخ حتط  ا

مين لحألة الوفأة: –ب 
 
 التأ

ن يدفع لتمؤمن له مبتغل من المل  معيد حصط  الطفلة، مى
 
لبل يفع وهط معىد بمىقضله يقعهد المؤمن بل

نطاع وه .
 
قسلط يورية يقم التفلق معتيهل ف  العىد وهط معت  ا

 
 المؤمن له لتمؤمن ا

مين العم-7
 
وليه بعد وفلته ي  وهط نطع من اليخلر ر القل

 
ن يك فل لزوجقه وا

 
هدف المؤمن له من ورائه ا

 مبتغل من المل  لتعيش.
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شخلص الذين-9
 
 إليه ال

 
مين المؤقت يسر  لمدة مؤققة، ويتجل

 
يملروطن نرلنلت خطيرة، كعمل   القل

الملحة الجطية والبارية، ومعيد انقهلء المدة يتقز  المؤمن بدفع مبتغ من المل  المقفق معتيه مىلبل 
قسلط المدفطمعة.

 
 احقفلظ المؤمن بدفع ال

ومل  إذا ملت -3
 
مين معت  البىلء وهط معىد بمىقضله يتقز  المؤمن بدفع مبتغ من المل  معت  شكل را

 
القل
 إليه الرخص الذ  يريد ك فللة شخص باكم قرابقه.المؤم

 
 ن معت  حيلته، وبى  المسقفيد حيل، ويتجل

مين الجوي الفرع الثأني:
 
 .34عقد التأ

نطامعه )ثلنيل(.
 
ول(، ثم يادي مخقتف ا

 
مين الجط  وطف نعرفه ونادي خصلئصه )ا

 
 لتقعرف معت  معىد القل

مين البحري.
 
ول: تعريف وخصأئص عقد التأ

 
 ا

مين الذ  يغط  مخلنر اليىل الجط ، الذ  يقم بطاوطة الطلئرة، معرف معىد ال
 
نه القل

 
مين البار  بل

 
قل

مين الجط  بللطلبع الدول ، 
 
ضرار الق  تتاق الطلئرة وحمطلقهل، والمسلفرين يقميز القل

 
والذ  يرمل ال

برمت العديد من التفلقيلت الدولية الميظمة لتيىل الجط ، مثل اتفلقية رومل لعل 
 
 7279 بايث ا

جيبية  
 
ضرار الق  تتاىهل المركبلت الهطائية ال

 
 الخلصة بلل

المقعتق بمسؤولية اليلقل ومللك المركبة الجطية، واتفلقية مطنقريل  بكيدا  7277وبروتطكط  لهل  معل  
حكل  اليىل الجط  الدول ، لقال مال اتفلقية واروط ببطليدا 

 
 .7292بهدف تطحيد ا

حد
 
مين الجط  من ا

 
مين البر  والبار ، وذلك تملشيل مع ظهطر يعد القل

 
مييلت مىلرنة بللقل

 
نطاع القل

 
ث ا

ت 
 
خطلر المرتبطة بهل وبمكلن ويرهل، ونظرا لجسلمة مخلنر اليىل الجط ، لجل

 
الطلئرة وازييلي ال

مين الجط .
 
خذ بيظل  إلزامية القل

 
 الدو  إل  ال

مين الجوي
 
نواع التأ

 
 .37ثأنيأ: ا

مين الجط  ثلث 
 
مين معت  الستع المراطنة ) ( يرمل القل

 
(، والقل

 
مين معت  الطلئرة )ا

 
نطاع، القل

 
ا
مين معت  المسلفرين )ج(.

 
 والقل

 
 
مين على الطأئرة: –ا

 
 التأ

جياة، ومىلمعد 
 
مين معت  الطلئرة بمل فيهل من مطاي ياختية وخلرجية )من معجلت، وا

 
يقضمن القل

يوات الىيلية والتطائح اللك قرونية.... إ
 
بطا  ونطافذ، ا

 
 لخ(وا

مين على البضأعة المشحونة: –ب 
 
 التأ

مين ه  الق  
 
مين، ووثيىة القل

 
نطاع الستع المررومعة والمرمطلة بللاملية بعىد القل

 
نعي  بللبضلمعة كل ا

و يخص البعض ميهل فىط.
 
مين الذ  قد يكطن شلمل لكل المخلنر ا

 
 تادي نطمعية القل
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مين على المسأفرين: -ج
 
 التأ

مين معت  المسلفري
 
 ن ومعت  كل نلقم الطلئرة بمل فيهم المضيفلت.يرمل القل

مين البحري.
 
 الفرع الثألث: التأ

ضرار اليلجمة 
 
نه العىد الذ  بمىقضله يتقز  المؤمن بللقعطيض معن ال

 
مين معت  ا

 
يعرف هذا اليطع من القل

مين البار  )ثلنيل(.
 
نطاع القل

 
ول( ثم ا

 
 معن وقطع خطر بار ، ولمزيد من القفلصيل ويادي خصلئصه )ا

مين البحري 
 
ول: خصأئص عقد التأ

 
 .31ا

همهل: 
 
مين البر  كللرضلئية، كمل له خصلئص مميزة به وا

 
مين البار  خصلئص مرقركة مع القل

 
لعىد القل

معمل  اإليارية ) (.
 
(، كمل قد يكطن من ال

 
معمل  القجلرية )ا

 
مين البار  من ال

 
 معىد القل

 
 
عمأل التجأرية: –ا

 
مين البحري من ال

 
 عقد التأ

و إل  الركل.يعقبر 
 
معمل  القجلرية، بلليظر إل  المطضطع ا

 
مين البار  من ال

 
 معىد القل

داريأ: –ب  مين البحري قد يكون ا 
 
 عقد التأ

مل ف  حللة الار  
 
شيلء، ا

 
شخلص وال

 
مين ال

 
مين البار  معت  معلتىهل تل

 
خذ شركة القل

 
ف  حللة الستم تل

مين يهدف حملية اليظ
 
خذ معلتىهل معمتية القل

 
ل  الققصلي ، ورقلبة وفن العدو وذلك من فإن الدولة تل

مين معت  وفيهل ورحلتهل.
 
 خل  القل

مين البحري.
 
نواع عقد التأ

 
 ثأنيأ: ا

مين من مخلنر البارية ) (.
 
( والقل

 
شيلء )ا

 
مين معت  ال

 
مين البار  إل  القل

 
 يىسم القل

 
 
شيأء: –ا

 
مين على ال

 
 التأ

و ب
 
شيلء بللمركبة البارية ا

 
مين معت  ال

 
 للبضلمعة المراطنة.يقعتق القل

مين على السفينة: -1
 
خطلر المؤمن معتيهل التأ

 
مييلت البارية، فيهل يضمن المؤمن ال

 
هم القل

 
يعد من ا

و بعدة رحلت مؤمن معتيهل.، ميذ بداية الران إل  القفريغ
 
مين قد يكطن خلص برحتة واحدة ا

 
 والقل

مين على البضأئع المشحونة: -2
 
مين معت  البضلئع المراطنالتأ

 
ضرار القل

 
ة يرمل القعطيض معن كلفة ال

خطلر مغطلة ولط حدث تغيير ف  اتجله الرحتة لظروف 
 
الق  تصيب المؤمن له ف  بضلئعه، وتبى  ال

 اوقثيلئية.
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مين على المخأطر البحرية: –ب 
 
 التأ

مين معتيهلالمخلنر الىلبتة لتضملن 
 
 ه :  والقل

و الق -
 
تيل من ىالمخلنر الق  تقعتق بللخسلئر العلمة والقكلليف الق  يىدمهل المؤمن لوقبعلي الخطرا

ثلره ومعلية مل تكطن مرقركة.
 
 ا

ضرار المليية الق  تتاق السفيية والبضلمعة المراطنة. -
 
 وتتك الق  تقعتق بلل

نفىهل المؤمن له خل  رحتقه البارية من المخ -
 
مطا  الق  ا

 
 لنر، والقىتيل ميهل.حملية ال

 الخالصة:

مين يركل قطلع        
 
ن قطلع القل

 
من خل  هذه الدراوة وصتيل إل  مجمطمعة من اليقلئج نبين فيهل ا

شخلص، وهذا مل يسلمعد معت  
 
نيية لل

 
هل  من خل  الدور المهم الذ  يتعبه، ف  تطفير الراحة والطمل

 الايلة المسقىرة.

 وبيلء معت  ذلك نطص  بمل يت :

صال  المعرفة  الهقمل -7
 
نطامعه، وذلك بإوهل  ا

 
مين وبكل ا

 
ن هذا  والخبرة ف بللقل

 
هذه المهية ل

 الق  تسلمعد معت  مطاكبة كل القططرات.  يؤي  إل  رفع الروح المعيطية

مين-9
 
 وتفعيل الرقلبة المملروة معت  هذه الرركلت. تيظيم شركلت القل

مين و-3
 
فراي وشركلت القل

 
خيرة لمبليئ الرريعة اإلولمية والق  زرع الثىة بين ال

 
ذلك بلحقرا  هذه ال

ولوهل تسقطيع هذه الرركلت جتب معدي هلئل من المؤمن معتيهم.
 
 معت  ا

بطا  المفقطحة. -4
 
همية وخططرة هذا اليظل  يقعين تثىيف المطانيين معن نريق المتقىيلت وال

 
 نظرا ل

 : قأئمة المراجع

مين الجزائر ، الطبعة الثللثة، ييطان المطبطمعلت الجلمعية،معراج جديد : مالضرات ف  قلنطن . 1
 
الجزائر  القل

 .11 ص9117،
 1،7.نفس المرجع: ص.9
مييلت،3

 
لىيت معت  نتبة السية الرابعة كلويك ، بعيطان قلنطن القل

 
جلمعة بلتية  .زاررة صللا  الطاوعة: مالضرات ا

 . 13ص2003-2004كتية الاىطق والعتط  الىلنطنية واإليارية، 
 .12.معراج جديد ، المرجع السلبق، ص4
 . 14.زرارة صللا  الطاوعة، المرجع السلبق، ص7
و ، ييطان المطبطمعلت1

 
مين ف  الىلنطن الجزائر ، الطبعة الثلنية، الجزء ال

 
بط اليجل: القل

 
، الجلمعية .إبراهيم ا
 . 37ص7229الجزائر،
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مين
 
ساسية حول ألتا

 
 مفاهيم أ

 د.  جاليلة دليلة
 ألعلوم ألسياسيةكلية ألحقوق و 

 جامعة يحي فارس ألمدية

 ألمقدمة :

خطلر، ويقعرض الفري ف  حيلته إل  الك ثير من 
 
مطاجهقهل تصليفه ظروف قلوية ل يىدر معت  ال

ولليب الق  ييىص من حدوي الخسلئر 
 
بإمكلنيلته الخلصة ،لذلك يقجه ناط الباث معن الطولئل و ال

ولس هذا اليظل  هط إمعقملي الفري معت  
 
مين ،فل

 
خطلر ،و من ثم ظهرت فكرة القل

 
اليلتجة معن هذه ال

مطا  يسلهم ف  تكطييهل معدي من المؤمن لهم يتقزم
 
و مجمطمعة من ال

 
قسلط رصيد مرقرك ا

 
طن بدفع ا

 بلليسبة لكل مسلهم حق قلنطن  ف  هذا الرصيد ،و يكطن ف  هذا اإلحقيلط مل يعين معت  الطقطف 
 
تيرل

 ف  وجه المخلنر .

مين قصد تدخل المررع 
 
همية اإلجقملمعية و اإلققصليية لعىطي و معمتيلت القل

 
و نظرا إل  ال

خطلر يو  ازييليلقيظيمهل بإمعقبلره ضرورة ل غي  معيهل خلصة مع 
 
مين ف  معصر تزايدت فيه ال

 
          ر القل

ياء الخدملت الق  و
 
تيطمعت ،و قد تطلد ذلك معن القططر الاضلر  الذ  جتب معه وولئل اإلنقلج و ا

من إل  نلئ فة من  احقمل يقضمن ترغيتهل 
 
مين جتب الضملن و ال

 
خطلر مقعدية ،فيراي من القل

 
نرطء ا

فراي المقعرضين لمثل هذه المخلنر
 
ملن و الاملية لتمؤمن  ال

 
مين معت  تاىيق ال

 
،و ل تىقصر يور القل

و تكطين  الئ قملنمعتيه من خال  تغطيقه مل يقعرض له من مخلنر ،بل يتعب يورا فعلل ف  تيريط 
مطا  ،هذا فضال معن كطنه معلمل من معطامل الطقلية ،و القىلر  بين اليظم الدولية و تططير 

 
رؤوس ال

 الخلص.ك ثير من نظم الىلنطن 

و  
 
مين و تططره القلريخ  و ذلك كمباث ا

 
ول لمفهط  القل

 
و وطف نقعرض ف  هذه المداختة ا

 ص القلمين ئالقطرق لخصل،و ثم نالو  ف  المباث الثلن  

 و معتيه وطف تكطن إشكللية مداختقهل كللقلل  : اإلشكللية :

 ه  المراحل القلريخية الق  مر بهل؟  مل هط القلمين ومل
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ول: مفهومألمبحث 
 
مين  أل

 
  وتطورهألتا

خطلر الق  قد تصيبه ف  معرضه 
 
رض معدة ا

 
لىد واجه اإلنسلن ف  حيلته ميذ ظهطره معت  وجه ال

ملن و الاملية من هذه 
 
و شخصه و هذا مل يفع به إل  الباث معن ال

 
و ملله ا

 
خطلر، وا

 
ذلك من  ال

ولليب لمطاجهقهل من بييهل 
 
مين، خال  ابقكلر معدة ا

 
مين و  اخقتفتلىد  والقل

 
القعريفلت الخلصة بللقل

خرى فييه و وطف نقطرق إل  هذه القعريف 
 
تعديت فهيلك تعلريف قلنطنية و تعلريف اصطالحية و ا

ته، ثمبر ء من القفصيل ف  هذا المباث مع تاديد 
 
ته و تططره القلريخ  مع  نرل

 
نقعرض إل  نرل

هم خصلئصه .
 
 تاديد ا

ول: تعريفألمطلب 
 
مي أل

 
 ن ألتا

ولفرع 
 
مين لغة وفقها : أل

 
  تعريف ألتا

ول:
 
  لغة أ

ن تضيق  
 
نهل ا

 
ولليب الق  من شل

 
ملن و هط من الطولئل  وال

 
من و ال

 
كتمة مرقىة من ال

ين  نسبة ممكيه .
 
 1بلليسبة لتفري حدوي الخسلئر اليلتجة معن المخلنر الق  يؤمن ضدهل إل  ا

  إنمئيلن ،و زا  خطفه و
 
من ،ا

 
مين من ا

 
هط بمعي  وكن قتبه ،و كذلك تسقعمل  و القل

ميهم من خطف "
 
من معيد الخطف و من ذلك قطله تعلل  : ا

 
،و كذلك قطله "و إذا جعتيل البيت  2كتمة ال

ميل".
 
 3مثلبة لتيلس و ا

  ثانيا: فقها

من ،نظير مىلبل 
 
حد الطرفين و هط المسقل

 
نه "معمتية ياصل بمىقضلهل ا

 
مين بل

 
يعرف الفىه القل

و لتغير معيد يدفعه و هط ال
 
من له ا

 
خر و هط المؤمن بدفع مبتغ لصللح المسقل

 
ىسط معت  تعهد الطرف ال

تاىق خطر معين ،و يقامل المؤمن معت  معلتىه مجمطمعة من المخلنر ،يجر  المىلضة بييهمل وفىل 
نه " معىد يتقز  بمىقضله شخص يسم   soumienو معرفه الفىيه وطميلن ، 4لىطانين اإلحصلء "

 
بل

ن يىد  
 
خر يسم  المؤمن له بل

 
خر يسم  المؤمن بللقبلي  مع شخص ا

 
المؤمن بللقبلي  مع شخص ا

                                                           
 .17،ص  7291ولم  حلتم معىيى  ،الدار التبيلنية المصرية ،مصر  1
ية رقم  2

آ
 من وطرة قريش . 10ال

ية  3
آ
 وطرة البىرة . 791ال

مين ،مامد حسين ميصطر ،يار الجلمعة لتيرر ،اإلوكيدرية ،بدون نبعة ،ص  4
 
حكل  القل

 
 .71ا
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خير تعطيض الخسلرة الماقمتة نقيجة حدوث خطر معين مىلبل مبتغ معين من المل  يدفعه 
 
لهذا ال

خطلر . المؤمن له إل  المؤمن ليضيفه إل  رصيد اإلشقراك المخصص
 
 لقعطيض ال

يد الفىه ف  مجمطمعة القعريف الذ  اققرحه الفىيه الفرنس  هيملر 
 
الذ  معرف  hemardو قد ا

نراف و هط المؤمن 
 
حد ال

 
نه "معمتية يقاصل بمىقضلهل ا

 
مين بل

 
يفع قسط معت  القعهد  له، نظيرالقل

خر و هط 
 
و لصللح الغير من الطرف ال

 
ياء معييل معيد بدفع بمىقضله ه المؤمن، تعهدلصللاه ا

 
خير ا

 
ذا ال

خذ معت  معلتىه مهمة بجميع مجمطمعة من المخلنر و إجراء المىل
 
ن يل

 
ضة بييهمل وفىل يتاىق خطر معين بل

مين معمتية فيية تزاولهل هيائت ميظمة ،و معت   اإلحصلء،لىطانين 
 
همية كطن القل

 
و هط تعريف يؤكد معت  ا

كبر معدي ممكن من المخلنر المرلبهة 
 
 1.ضرورة بجميع ا

مين 
 
مين مسؤولية تغطية  التفلق  اصطالحل: يعيتعريف القل

 
الذ  يقامل بمطجبه شركلت القل
خطلر المقفق معتيهل ف  العىد مىلبل يفعلت يسديهل المقعلقدون مع هذه 

 
قسلط  الرركلت، تمرال

 
ا

معمل  تجلرية لقسميهل من 
 
مين بل

 
ن جهة اتجله المقضررين م بلللقزاملت وإلمكلنية الطفلءجهة، القل

 2ثلنية.

مين ألقتصاديألفرع ألثاني ألتعريف 
 
 :للتا

ياة لقىتيل الخطر الذ  يطاجهه الفري معن نريق تجميع معدي كلف من الطحدات المقعرضة ه     
 
ط ا

المصيع( )جعل الخسلئر الق  تقعرض لهل كل فري قلبتة  السيلرة، وليفس ذلك الخطر )كللسيلرة و 
بيصيب ميسط  إل  ذلك  الشقراكيمكن لكل صلحب وحدة  من ثم جملمعية، ولتقطقع بصفة 

 3الخطير.

 ألفرع ألثالث تعريف ألمشرع ألجزأئري :

نه معرفه ف  الملية 
 
من الىلنطن المدن  و الق  تىلبتهل  172بللرجطع إل  المررع الجزائر  نجد ا

مر  19الملية 
 
نه المعد  و المقمم ،و لىد تبي  مفهطمل قلنطنيل لع 4 21/11من ال

 
مين إذ معرفه :"بل

 
ىد القل

                                                           
مين العىلر  ضد الاريق ف  القرريع الجزائر  ،مذكرة لتاصط  معت   1

 
مطوطس إوال  ،نفلذ جلزية ،القل

اوية شهلية ليسلنس تخصص قلنطن معىلر  ،معتيه الاىطق جلمعة الدك قطر يا  فلرس المدية ،السية الدر 
 .11،ص  9171-9177

مين بين اليظرية و القطبيق ،يار مجدلو  لتيرر ،معملن  2
 
معمل  القل

 
      ، 7229مامد جطية نلصر ،إيارة ا

 .71ص 
رين ،معملن  3

 
ول  ،ال

 
ولمة لتيرر و القطزيع ،الطبعة ال

 
نطامعه ،يار ا

 
مين و مبليئه و ا

 
معز الدين فالح ،القل

 .71-70،ص  9119
ول  من هذه الملية ،"يمكن  91/19/9111المؤرخ ف   11/10معد  بمطجب الىلنطن  4

 
ضلفت فىرة ال

 
و قد ا

مييلت المسلمعدة و المركبلت البرية ذات مارك .
 
ياء معييل ف  تل

 
 تىدير ال
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مين لصللاه مبتغل من المل  
 
و إل  المسقفيد الذ  اشقرط القل

 
ن يدفع لتمؤمن له ا

 
معىد يتقز  بمىقضله ا

و تاىق الخطر المبين ف  العىد و ذلك مىلبل 
 
خر ف  حللة وقطع الاليث ا

 
  مبتغ ملل  ا

 
و ا
 
و إيراء ا

 
ا

خرى يؤييهل المؤمن له لتمؤمن
 
و يفعة مللية ا

 
 ". قسط ا

برز الجلنب الىلنطن  من 
 
مين و ا

 
غفل الجلنب الفي  ف  تعريفه لعىد القل

 
ن المررع ا

 
و المالحظ ا

مين ،كمل 
 
مين و مبتغ القل

 
مين من اليلحية الىلنطنية و ه  الخطر و قسط القل

 
برز معيلصر القل

 
خال  ا

نه حصره ف  نطلق معالقة فريية بين المؤمن و المؤمن له 
 
الطاحد ،و هذا ل يؤاخذ معت  هذا القعريف ا

مين .
 
 ياىق فكرة القعلون بين جمطع المؤميين لهم معن نفس الخطر الذ  يىط  معتيه فكرة القل

مين و حصره ف  معالقة فريية يجعل 
 
و بإغفل  المررع الجلنب الفي  ف  تعريف معىد القل

خر .
 
قر  ف  مفهطمه إل  الرهلن ،حيث يقرتب معتيه نىل معبء الخطر من شخص ل

 
مين ا

 
 القل

مين و تطوره أ
 
ة ألتا

 
 لمطلب ألثاني :نشا

مين بللاداثة نسبيل ،فتم يهدف حصط  اإلنسلن معت 
 
ملن ف  مطاجهة مخلنر  يقسم القل

 
ال

و المهية لقبلي  و، الايلة
 
هل الارفة ا

 
مين كلنت ف  صطرة تضلمن بين ا

 
ول  لتقل

 
لعل البدايلت ال

 
 
معضلء الخسلرة الق  قد تتاق ا

 
 حدهم بإشقراك كل نهم بمبتغ من المل  .المعطنة بييهم حيث يقامل ال

همية معت  جميع 
 
و لىد تبييت جميع الدو  هذه الفكرة و جعتت ميهل نظلمل قلنطنيل لمل لهل من ا

صعدة.
 
 ال

مين و ذلك من خال  اليصطص الق  
 
خذت بفكرة القل

 
ن بلق  الدو  ا

 
نهل شل

 
و الجزائر شل

مر 
 
المعد  و المقمم ،و هذا مل وطف نقيلوله  11/7221تيلولت هذا اليظل  لويمل الىلنطن المدن  و ال

مل الفرع الثلن  نقيلو  
 
مين تلريخيل ا

 
و  ظهطر القل

 
ف  هذا المطتب من خال  فرمعين تيلو  ف  الفرع ال

مين ف  الجزائر .
 
 فيه تلريخ القل

ول
 
مين تاريخيا  :ألفرع أل

 
 ظهور ألتا

رض 
 
و لىد واجه اإلنسلن ف  حيلته ميذ ظهطره معت  وجه ال

 
خطلر قد تصيبه ف  معرضه ا

 
معدة ا

ملن و الاملية من هذه المخلنر و ذلك من خال  
 
و شخصه و هذا مل يفع به إل  الباث معن ال

 
ملله ا

مين ف  صطرة 
 
ول  لتقل

 
ميي  .فىد كلنت البدايلت ال

 
ولليب كمطاجهقهل من بييهل القل

 
إبقكلر معدة ا

مين ف  وققيل الالضر القضلمن و القعلون الق  تامل نفس المعي  الذ  يهدف إ
 
.و من الثلبت و 1ليه القل

مين 
 
و  من معرف القل

 
ن قدام  المصريين هم ا

 
قصر ا

 
كمل يؤكده القلريخ المسجل معت  جدران المعلبد ال

                                                           
مين و ريلضيلته ،الدار الجلمعية لتيرر ،اإلوكيدرية ، 1

 
 .77،ص  9112- 9119إبراهيم معبد ربه ،القل
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،حيث كلنت مراويم الجيلزة و نفىلت القخبيط و بيلء الىبطر تكتف  1فىد كطنطا جمعيلت لدفن المطت  
جل تىديم 

 
يى إل  ظهطر نطع من القعلون و القضلمن بين اليلس من ا

 
مر الذ  ا

 
فراي فطق نلققهم ،ال

 
ال

مين بظهطر القعلون القبليل  من خال  
 
هل المقطف  ) كمل تجسدت كذلك فكرة القل

 
مسلمعدات ل

نهلر الاضلرة الصييية ،حيث 
 
كلن القجلر يىطمطن بقطزيع المخلنر المقمثتة ف  نىل البضلئع إلجقيلز ال

ضرار بين القجلر 
 
خرى ،يكطن هيلك تىلوم ف  ال

 
معت  مجمطمعة السفن ، فإذا معرفت إحداهل و نجت ال

مين البار  
 
ول  لتقل

 
 (.2،و تعد هذه الاللة اليطاة ال

يضل نظل  شبيه بهذا اليظل  كو
 
لنت تىط  بمطجبه جمعيلت الططائ ف قد معرف الروملن ا

معضلئهل مىلبل مبتغ  collegia tenujorumoالمرضيه المسملة 
 
بدفع نفىلت الجيلزة لمن يقطف  من ا

 3معين بدفع كل شهر.

ك ثر من صطرة من 
 
مييلت الممقتكلت ف  ا

 
ن العر  معرفطا تل

 
كمل ذكر ابن ختدون ف  مىدمقه ا
معضلء الىلفتة يقفىطن فيمل بييهم معت  تعطيض من صطرهل المقعدية ،فف  رحتق  الرقلء و الصي

 
ف كلن ا

ن يدفع كل معضط نصيبل بيسبة مل حىىه 
 
ن القجلرة اليلتجة معيهل و يلت بل

 
ثيلء الرحتة من ا

 
يقفق له جمل ا

وملله ف  الرحتة .
 
و نسبة ل

 
ربلح ا

 
 4من ا

مين هط مجل  المخلنر البارية إثر إزيهلر القجل
 
و  لظهطر القل

 
رة البارية و كلن المجل  ال

مين البار  ف  نهلية العصر الطويط ف  صطرة نظل  الىرض البار  لدى اليطنلن و 
 
،حيث ظهر القل

الروملن ،حيث يقعهد شخص لمللك السفيية بقامل مخلنر الرحتة البارية مىلبل مبتغ معين ،فإذا 
وصتت بسال  فإن

 
مل إذا ا

 
المىرض ياصل  هتكت السفيية يفىد المقعهد الىرض الذ  يفعه لتمللك ،ا

نه يعد 
 
ملن بلليسبة لتمللك إل ا

 
معت  فلئدة مرتفعه بجلنب مبتغ الىرض ،و هذا اليظل  و إن كلن ياىق ال

ولس 
 
مين الذ  يىط  معت  ا

 
ضربل من ضرو  المىلمرة تقسم بللطلبع الفري  ممل يبعده معن نظل  القل

 5القعلون المقبلي  .

مين
 
و  تطبيق لعىطي القل

 
ن ا

 
بر  ف  مديية  7201يعطي إل  وية  و هيلك من يرى ا

 
  حيث ا

مين حمطلة وفيية تسم  " ويقل كالرا " الق  كلنت وجهقهل من جيطا إل  مديية 
 
جيطا إيطلليل ف  مجل  تل

                                                           
صط  العتمية و العمتية ،مطبعة جلمعة الىلهرة و الك قل  الجلمع  معبد هللا 1

 
مين )ال

 
 والمة ،الخطر و القل

 .771،ص  7291،الطبعة السليوة ،مصر 
ول  ، 2

 
مين و الايلة ،مك قبة الىلهرة الاديثة الطبعة ال

 
 .11،ص  7210معبد الطيوي يا  ،القل

مين الجزائر  3
 
  ،الطبعة الثللثة ،ييطان المطبطمعلت الجلمعية معراج جديد  ،مالضرات ف  قلنطن القل

 .11،ص  9119،الجزائر 
 .771معبد هللا والمة ،مرجع ولبق ،ص  4
مين ،مرجع ولبق ،ص  5

 
حكل  القل

 
 .79مامد حسين ميصطر ،ا
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صبح يقطفر ف  كل مييلء هل  ليىل البضلئع نمطذجل خلصل لعىطي 
 
مليطركل بإوبلنيل ،و ميذ ذلك الطقت ا

مين البار  
 
 .1القل

مييلت
 
مل القل

 
و  مرة ف  بريطلنيل وية  ا

 
إثر الاريق المهط  الذ   7211البرية فىد ظهرت ل
يى إل  إتالف حطال  

 
لف ) 72شب ف  مخبزة و ا

 
لف ميز  و حطال  ا

 
كييسه ،فظهر هيلك نطع  7111ا

نر ء مك قب الارائق ف  ليدن ،و يعقبر 
 
جل تىديم المسلمعدات لميكطب  الاريق و ا

 
من القضلمن من ا
مييلت معت  الارائق و ذلك وية هذا المك قب نىط

 
خذت تظهر شركلت  7111ة إنطالق لقيظيم القل

 
  ،و ا

معت  شكل إتفلق بين مالك الميلز  معت  تجميع مبللغ من اليىطي و تطزيعهل معت  المقضررين ف  حللة 
و  شركة من 

 
وست ا

 
مطا  و لىد ا

 
خذت تركل رؤوس ال

 
حدوث حرائق ،ثم تططرت هذه الرركلت و ا

مين ، hand in hand  تات معيطان " اليد ف  اليد "  7120ة هذا اليطع وي
 
     ثم ظهرت معدة شركلت تل

،و ف  نفس الفقرة تم إنرلء معدة  7191لىد امعقرف رويمل بهذه الرركلت ف  الدوقطر المتك  وية و
وروبل 

 
مين ف  فرنسل و ف  ا

 
 .2شركلت تل

مين معت  الايلة فىد معرف بدايلت صعبة ،حي
 
مل بلليسبة لتقل

 
نه معمل ا

 
ث كلن ييظر إليه معت  ا

ن 
 
ن وفلة الرخص معين )المؤمن معتيه ( قد يادث كسبل ملييل لتغير كمل ا

 
خالق معت  امعقبلر ا

 
ميلف لال

مين لمصتاة 
 
نه معمل صعب ،إل  المد  الثد  يجعل من اك ققل  القل

 
المؤمن معتيه ييظر إليه معت  ا

 3شخص معين نسبيل لتقعجيل بطفلته .

وتط  ف    les tontinesفرنسل مل يعرف بيظل  القطنقين  ظهر ف  7112و ف  وية 
 
و هذا ال

مين معت  الايلة 
 
شخلص ققلئم معت  الىملر و المصليفة الباالقل

 
ة ،حيث يقفق بمطجبه مجمطمعة من ال

ن يؤو  نصيب من يقطف  
 
ن يسلهم كل واحد ميهم بمبتغ معين يدفعه كإشقراك ويط  معت  ا

 
مىلبل ا

معضلء ا
 
لذين ل يزالطن معت  قيد الايلة ،و كلن تطزيع حصص المقطفين كلن يهدف إل  ميهم إل  بىية ال

 4تاىيق ربح لتمرقركين ل إل  تغطيقه مخلنر ،يقعرضطن لهل .

لت و المطاصالت ،و مل صاب ذلك من مخلنر إل  
 
يى إزيهلر الصيلمعة و انقرلر ال

 
و قد ا

مين من المسؤولية معن 
 
مين من المسؤولية ،كللقل

 
الاطايث الق  تصيب العمل  و الغير ظهطر القل

 بسبب العمل و السيلرات و غيرهل .

                                                           
مين الجزائر  ،مرجع ولبق ،ص  1

 
 .12معراج حديد ،مالضرات ف  قلنطن القل

حمد معبد اليب  حمطية ،الريلض 2
 
مين ،مك قبة و مطبعة اإلشعلع ،اإلوكيدرية ،مصر ابراهيم ا

 
يلت و القل

 .910،ص  9119-9112
مين ف  الىلنطن الجزائر  ،ييطان المطبطمعلت الجلمعية ،الجزائر  3

 
بط اليجلر ،)القل

 
 .21،ص  7291ابراهيم ا

 .79ابراهيم معت  معبد ربه ،مرجع ولبق ،ص  4
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مين تططرا هلئال خال  الىرن العررين حيث ازيايت حجم معمتيلته و تعديت 
 
تططر القل

نظمة اإلققصليية و اإلجقملمعية و تعىد الايلة الاديثة و زيلية المخلنر فيهل 
 
مجللته بسبب تططر ال

مين يغط  الك ث
 
صبح القل

 
مراض الق  تصيب الايطان و اليبلت ،ا

 
حداث الطبيعية كللطفلة و ال

 
ير من ال

،بلإلضلفة إل  المخلنر اليلجمة معن اليرلط اإلنسلن  كللارو  و اليىل الجط  و مزاولة المهية و 
 1اوقخدا  الذرة و رحالت الفضلء .

مين 
 
 ألمبحث ألثاني :خصائص عقد ألتا

مين بعدة خصلئص 
 
،ميهل مل يرقرك فيه مع بلق  العىطي و ميهل مل يقميز به معن يقميز معىد القل

غيره من العىطي ،و وطف نقعرض ف  هذا المباث إل  هذه الخصلئص بر ء من القفصيل و ذلك ف  
مين و ف  المطتب الثلن  نقطرق 

 
و  لتخصلئص المرقركة لعىد القل

 
مطتبين ،نقطرق ف  المطتب ال
مين .

 
 لتخصلئص المميزة لعىد القل

مين أ
 
ول :ألخصائص ألمشتركة لعقد ألتا

 
 لمطلب أل

مر  19من الىلنطن المدن  و الق  تىلبتهل الملية  172من خال  اوقىرار الملية 
 
 21/11من ال

مين يرقرك مع بلق  العىطي ف  مجمطمعة من الخصلئص تعرضهل 
 
ن معىد القل

 
المعد  و المقمم ،نسقيقج ا

 ف  هذا المطتب بإيجلز .

ول :عقد
 
مين من ألعقود ألزمنية  ألفرع أل

 
 ألتا

العىد الزمي  هط ذلك العىد الذ  يكطن الزمن معيصرا جطهريل فيه ،بايث تكطن القزاملت 
ياءات مقكررة يسقمر الطفلء بهل مدة هذا الزمن 

 
مين بهذا المعي  معىد من  2نرفيه معبلرة معن معدة ا

 
،و القل

همية المدة الزميية ف  العىد  العىطي الزميية و ذلك بلليسبة إللقزاملت كال المقعلقدين
 
،و تقضح ا

ن تيفيذ القزاملته مرهطن بطقطع الخطر المؤمن معتيه 
 
،و يقرتب معت  هذه  3بلليسبة لتمؤمن بإمعقبلر ا
 الخلصية اليقلئج القللية:

                                                           
 .79مامد حسين ميصطر ،مرجع ولبق ،ص  1
و  ،الطبعة مامد صبر  2

 
  السعد  ،شرح الىلنطن المدن  الجزائر  بلليظرية العلمة لإللقزاملت ،الجزء ال

ول  ،يار الهدى الجزائر 
 
 .11،ص  7222ال

مييلت ،يار  3
 
مين ،يراوة معت  ضطء القرريع الجزائر  الجديد لتقل

 
حميدة جميتة ،الطجيز ف  معىد القل

 .91،ص  9179الختدونية ،الجزائر 
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ثر  -
 
مين بل

 
قسلطبدفع  القزامهلم يىم المؤمن له بقيفيذ  رجع ، فإذال يكطن فسخ معىد القل

 
ثم  ال

نهل كلنت مىلبل تامل  القيفيذ، لفسخ العىد لعد  
 
قسلط ل

 
ياق لتمؤمن له اوقرياي مل يفعه من ا

خر الخطر ف  المدة السلبىة معت  الفسخ .
 
 الطرف ال

و الاليث المفلجئ ،فإن ذلك يؤي   اوقال إذا  -
 
حد الطرفين بسبب الىطة الىلهرة ا

 
تيفيذ إلقزا  ا
خر مسقىبال ،و معت  ذلك فإذا هتك الر ء المؤمن معتيه باليث إل  وىطط اإللقزا  المىلبل لتطر 

 
ف ال

مين ميقهيل من تتىلء نفسه و بىطة الىلنطن.
 
ت ذمة الطرفين و فطرا ،و يصبح القل

 
 1غير مؤمن ميه برا

مين عقد ملزم للجانبين 
 
 ألفرع ألثاني :عقد ألتا

مين فهط
 
معىد رضلئ  ييعىد بمجري  لم يرقرط المررع شكال و إجراءات معييل لإلبرا  معىد القل

 تطافق اإليجل  و الىبط  يون حلجة لركل خلص يفرغ فيه رضل المقعلقدين .

نراف 
 
نه يجطز لال

 
العىد و ذلك هط مل يجر  معتيه  لنعىليالك قلبة  اشقراطمعت   التفلقغير ا

مين ضرورية 
 
مين معىدا شكتيل بمطجب هذا الررط ،و تكطن وثيىة القل

 
 لالنعىليالعمل ،و هيل يصبح القل

و  ،هيل ل 
 
مين قيل  المؤمن له بدفع الىسط ال

 
و ليس لمجري اإلثبلت ،و قد يرقرط المؤمن إلنعىلي القل

مين ف  هذه الاللة من العىطي العييية .
 
 2ييعىد العىد إل بعد وداي الىسط ،قد يصبح القل

مين عقد ملزم للجانبين 
 
 ألفرع ألثالث :عقد ألتا

مين يعد من ال
 
 القزاملت مقبليلة معت  إن معىد القل

 
نه ميذ إبرامه ييرل

 
عىطي المتزمة لتجلنبين ،ل

قسلط ،بييمل يتقز  المؤمن بقغطية الاصر معن نريق يفع مبتغ 
 
معلتق ،يتقز  المؤمن له بدفع ال

مين معيد تاىىه .
 
 3القل

مين بىطله ف  نص الملية 
 
ق   " يتقز   172و تقضح تتك الصفة من تعريف المررع لعىد القل

مين" و ذلك ف  حللة المؤ
 
و المسقفيد مبتغ من المل  و هط "مبتغ القل

 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 
من بل

و 
 
 المقفق معتيه ". الشقراكتاىق الخطير المقبين ف  العىد و يتقز  المؤمن له بدفع الىسط ا

 

 

                                                           
ب 1

 
مين ،يار المطبطمعلت الجديدة ،مصر ،رمضلن ا

 
صط  القل

 
 .920  ،ص  9111ط السعطي ،ا

 .719مامد حسين ميصطر ،مرجع ولبق ،ص  2
 .712مامد حسين ميصطر ،مرجع ولبق ،ص  3
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مين ل يدفع لتمؤمن له 
 
نه ف  معىد القل

 
ن هيلك من شكك ف  هذه الصفة امعقمليا معت  ا

 
غير ا

مين إل إذا تاىق الخطر ،بايث جعل هذه الصفة اإلحقمللية لعيصر  الخصر وويتة ييف  بهل 
 
معطض القل

نه اليظر إل  تىلبل اإللقزاملت ه  لخطقه إبرا  العىد ل 
 
  مريوي معتيه ل

 
ن هذا الرا

 
القزا  المؤمن ،غير ا

 1تيفيذه.

مين عقد معاوضة 
 
 ألفرع ألرأبع :عقد ألتا

مين من
 
خذ كل من المقعلقدين مىلبال لمل يعطيه  يعقبر معىد القل

 
معىطي المعلوضلت ،حيث يل

مين 
 
،فللمؤمن له يدفع الىسط ف  مىلبل تامل المؤمن تبعة الخطير ،ياصل المؤمن له معت  مبتغ القل

قسلط الق  يدفعهل .
 
 معيد تاىق الخطر المؤمن ميه مىلبل ال

مين من معىطي المعلوضة و لط لم يقاىق الخطر ال
 
مؤمن ميه ،فللمؤمن له قد يدفع و يظل القل

قسلط ليست مىلبل 
 
مين بسبب معد  وقطع الخطر ،إن ال

 
ن ياصل معت  مىلبل القل

 
قسلط يون ا

 
كل ال

قسلط هط حصط  المؤمن معت  
 
المبتغ المؤمن به ،بل ه  مىلبل يامل المؤمن الخطر ،إن المىلبل لال
ملن الذ  ياصل

 
  مىلبل ال

 
قسلط ه  ثمن الضملن ا

 
ملن ،فلل

 
معتيه المؤمن له وطاء تاىىت  ال

و لم تقاىق .
 
 2الكلذبة ا

مين في ألجزأئر 
 
 ألفرع ألثاني : تاريخ ألتا

مين ف  فرنسل، إذ اوقمر 
 
مين تخضع ليفس الىطانين الق  تاكم القل

 
لىد كلنت معمتية القل

العمل غداة الوقىال  بلليصطص القرريعية والقيظيمية المعمط  بهل ف  ظل الوقعملر تطبيىل 
وقد تم إحكل  السيطرة والرقلبة معت  قطلع  27/  79/ 7219الصليرة ف   7219لسية  711تىلنطن ل

ميمه وجزارة نصطصه وهط مل حدث فعال مع مرور الطقت . 
 
مين تمهيدا لقل

 
 القل

ول  
 
 المررع الجزائر  كمرحتة ا

 
إل  اتخلذ إجراء قلنطن  تمثل ف  الىلنطن الصلير  -فىد لجل

مين ف  الجزائر تاله انرلء او شركة معلمةكمراجع 7212بقلريخ 
 
 ة لالنلر الىلنطن لتقل

مين بمطجب الىلنطن المؤرخ ف  
 
  وميت بللصيدوق الجزائر   19/11/7212جزائرية لتقل

مين و امعلية القلمين
 
 3لتقل

                                                           
مين من المسؤولية ،يراوة مىلرنة ،روللة يك قطراه ف  الىلنطن  1

 
مطو  حمير اليعيملت ،اليظرية العلمة لتقل

رين ،المدن  ،يار الثىل
 
 .19،ص  9111فة لتيرر و القطزيع ،ال

 .712مامد حسين ميصطر ،مرجع ولبق ،ص  2
مين و المسؤولية المدنية ، اصدار شركة كتيك لخدملت الالوط  ، الجزائر ، افريل  3 

 
وعيد مىد  ، القل

  20، ص  9119،
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شركة، ولم تكن  911لىد كلن من شركلت القلمين ف  الجزائر بعد خروج الوقعملر مبلشرة 
قلبة شكتية من نرف الدولة الجزائرية ، والسبب ف  ذلك هط معد  تطافر إنلرات هذه شركلت وطی لر 

يت الرقلبة الركتية من نرف الدولة لهذه الرركلت إل  اوقعمل  نرق ووولئل 
 
جزائرية مخقصة ولىد ا

تىط  بقاطيل هذه المبللغ الخلرج بارية حق  المتك وتبل  تجتب لهل مبللغ نلئتة من الربلح كمل كلنت 
صدر المررع الىلنطن معت

 
 7212 المؤرخ يطليط  12/917  الققصلي الطني  الجزائر  ، ومعت  إثر ذلك ا

ف  الجزائر، ولىد   المقعتق بلللقزاملت والضملنلت المطتطبة من مؤوسلت القلمين الق  تملرس نرلنهل
مين الق  تقم ف  الجزائر إل  الصيدو

 
مين نص هذا الىلنطن معت  إخضلع جميع معمتيلت القل

 
ق القل

مطا  الق  تاصل معتيهل من معمتيلت 
 
مين بدفع نصيب من ال

 
رغم جميع مؤوسلت القل

 
الجزائر  ، كمل ا

ن تىط  وزارة المللية بمراقبة هذه 
 
يضل معت  ا

 
مين لصللح هذا الصيدوق ، كمل نص هذا الىلنطن ا

 
القل

 المؤوسلت.

ن معمتيلت القلمين تىط  بهل الرركلت تسم  شركل
 
ت القلمين وتكطن معت  و يقضح ممل وبق ا
وهم 

 
ويسهل لتىلنطن الجزائر   -شكل شركلت ذات ا

 
شركلت ذات شكل تعلضد  ، وتخضع من حيث تل

جته ال بعد حصط  معت  امعقملي من الطزير المكتف 
 
ن تملرس نرلنهل الق  امعقمدت من ا

 
ول يمكيهل ا

مر رقم  7211بللمللية وفىل لترروط الفعتية ف  وية 
 
والمقضمن الىلنطن  7211طرخ الم 11/  19صدر ال

مين ، كمل نص نفس الىلنطن معت   102إل   172والذ  نص ف  المطاي  1المدن 
 
معن كيفية تيظيم معىد القل

مين بمطجب قلنطن خلص بلإلضلفة إل  الىلنطن المدن .
 
ن ييظم معىد القل

 
 ا

شلر إليه المررع ف  الىلنطن 
 
مين الذ  ا

 
المدن  ، لم غير ان الىلنطن الخلص بقيظيم معىد القل

وت  19يظهر إل  الطجطي إل  غلية 
 
مين . 7291ا

 
 تلريخ صدور او  قلنطن ييظم معىد القل

مر 
 
والمقعتق  7221ييلير  91المؤرخ   21/11غير هذا الىلنطن الغ  بمطجب الىلنطن رقم ال

مييلت
 
يضل تم إلغلء الىلنطن رقم  2بللقل

 
مر ا

 
والمقعتق  7212المؤرخ ف  يطليط  12/917، وبمطجب هذا ال

مر 
 
مين الق  تملرس نرلنهل بللجزائر ، وكذا ال

 
بلللقزاملت والضملنلت المطتطبة من مؤوسلت القل

مين. 11/791
 
 3والمقضمن إنرلء احقكلر الدولة لعمتيلت القل

 

                                                           
، جريدة  7211وبقمبر  91المطافق    7221رمضلن  91المؤرخ ف   11/19قلنطن المدن  صلير بمطجب المر  1 

 المعد  و المقمم . 19الرومية العدي 
ملرس  11المؤرخة ف   72الجريدة الرومسة العدي  7221ييلير  91المقعتق بللقلمييلت المؤرخ ف   11/11المر  2 

 المعد  و المقمم  7221
المقضمن انرلء احقكلر الدولة لعمتيلت القلمين الجريدة الرومية  7211مل   91المؤرخ ف   11/791المر  3 

 . 7211مل   27المؤرخة ف   09العدي 
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مين  ألثاني: ألخصائصألمطلب 
 
 ألمميزة لعقد ألتا

مين ت
 
طجد هيلك بعض الخصلئص الق  بلإلضلفة إل  الخصلئص العلمة و الق  يقميز بهل معىد القل

 ييفري بهل ،و الق  يمكن إجمللهل فيمل يت  :

ول :
 
حتمالي  ألفرع أل مين عقد أ 

 
 عقد ألتا

حدهمل ،معيد إبرامه 
 
و ا
 
العىد اإلحقملل  هط العىد الذ  ل يسقطيع فيه كل من المقعلقدين ا

خذه 
 
و مل ويل

 
حىطق كل نرف معيد حيث يصعب تاديد مىدار إلقزاملت ومعرفة مىدار مل ويعطيه ا

و غير معين ميعلي وقطمعه .
 
مر غير ماىق ا

 
مر يقادي ف  المسقىبل ،معت  ضطء حدوث ا

 
ن ال

 
 1القعلقد ل

ن ذلك يعد من جطهره 
 
هم خصلئصه ،بل ا

 
مين و من ا

 
                إن اإلحقمل  من نبيعة القل

مين ،ضمن العو
 
يد المررع ذلك الطصف حيث نظم معىد القل

 
و مل مسقتزملته ، قد ا

 
ىطي اإلحقمللية ،ا

 02. و تظم هذه الخلصية ف  الملية  2من الىلنطن المدن   11تسم  بعىطي الغرر و الق  معرفقهل الملية 
مر 
 
صبح غير معرض لتخطر إنقف  معيصر اإلحقمل  ،و لم يعد يصتح  11-21من ال

 
و ا
 
فإذا هتك الر ء ا

مين.
 
 3ماال لتقل

ذعان  ألفرع ألثاني : مين عقد أ 
 
 عقد ألتا

و خدمة 
 
نه العىد الذ  ياقكر فيه الطرف الىط  وتعة ا

 
 المفهط  القىتيد  لعىطي اإلذمعلن بل

 
بدا

خر شروط العىد ف  
 
و الىلنطن  ،و يفرض معت  الطرف ال

 
و اإلققصلي  ا

 
ضرورية باكم وضعه الفعت  ا

و تعديتهل .
 
ن يكطن من حىه ميلقرقهل ا

 
 جمتقهل يون ا

ن معىد اإلذمعلن يىط  ذلك المفهط  معت  فكرة ضيفه ثم 
 
ك ثر إتسلمعل ،هط ا

 
هجرهل حديثل مفهط  ا

نرافه بقاديد مضمطنه ببيلن الاىطق و اإللقزاملت اليلتجة معيه 
 
حد ا

 
يقم إمعدايه مسبىل حيث يقطل  ا

خر حق ميلقرة ذلك المضمطن 
 
ن يكطن لتطرف ال

 
.و معىد  4بللطريىة الق  تاىق مصتاقه ،يون ا
مين نبىل لتقرريع الجزائر  من معى

 
ن يفسر الرك لتطرف المذمعن وطاء القل

 
طي اإلذمعلن فهط تىقض  بل

و مدييل نبىل لتملية 
 
 ق   . 779كلن يائيل ا

                                                           
 .771مامد حسين ميصطر ،مرجع ولبق ،ص  1
مر  11راجع الملية  2

 
المقمم المقضمن الىلنطن المدن  المعد  و  7211ييسمبر  91المؤرخ ف   19-11من ال
 . 7211لسية  19،الجريدة الرومية العدي 

نظر الملية  3
 
مر  02ا

 
مين  7221ييلير  91المطافق ل   7071شعبلن  92المؤرخ ف   11-21من ال

 
المقعتق بللقل

 9111ييلير  91الصلير ف   10-11،المعد  و المقمم بللىلنطن رقم  7221لسية  72الجريدة الرومية رقم 
   . 9111لسية  71 ،الجريدة الرومية رقم

 .771مامد حسين ميصطر ،مرجع ولبق ،ص  4
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مين نملذج معدة و
 
مين ف  الرروط العلمة ،إذ تعد شركلت القل

 
تكمن هذه الصفة ف  معىد القل

مل الرروط الخلصة فقعطي الارية لتمؤمن له ف  ميلق
 
رة بعض مسبىل ،يىبتهل المؤمن يون ميلقرة ،ا

ن البعض ير 
 
مين إل ا

 
ن الفىه يؤكد معت  هذه الصفة ف  معىطي القل

 
ى وجطي الميلقرة الرروط بللرغم من ا
مين

 
ن ف  مجل  القل

 
مين صفة اإلذمعلن ،ذلك ا

 
،و كذا معدي كبير من المؤميين تبعد معن معىد القل

حد اإلحقكلر هط الصفة المميزة لعىطي اإلذمعلن و بللقلل  ل يك ف  لتىط  بطجطي خلصي
 
ة اإلذمعلن قيل  ا
 1الطرفين بصيلغة العىد و وضع الرروط العلمة فيه ،فيملذج العىطي ل تركل بللضرورة معىد إذمعلن .

مين ،فإن المررع تدخل فيهل لاملية المؤمن له من و
 
مهمل يكن فإنه بلليسبة لعىطي القل

مين نبىل لتملية 
 
جلز المررع ف  هذه ال 2ق    771تعسف شركلت القل

 
ملية لتىلض  إذا  ،بايث ا

ن يعف  الطرف المذمعن ميهل ،وفىل لمىقضيلت العدالة 
 
و ا
 
ن يعد  شروط ا

 
تضمن العىد شروط تعسفية ا

 ،و يىع بلنال كل إنفلق يخللف ذلك .

مين من عقود حسن ألنية  ألثالث: عقدألفرع 
 
 ألتا

مين 
 
ن يظهر كل من المؤمن و المؤمن له كلفة الاىلئق المقعتىة بللقل

 
 حسن اليية ا

 
نعي  بمبدا

خر 
 
حد الطرفين شيائ جطهريل معن الطرف ال

 
 . 3و ل يخف  ا

مين و الظروف 
 
إن المؤمن له وحده هط الذ  يعرف كل الاىلئق معن نبيعة الر ء مطضطع القل

ن شر 
 
ظهرهل المؤمن له المايطة به و يرجة تعرضه لتخطر ،و ا

 
مين ل تعرف هذه الاىلئق إل إذا ا

 
كة القل

و 
 
مين اليمطذجية ا

 
 شروط القل

 
ن يىرا

 
مين ،و ف  نفس الطقت فإن المؤمن له يسقطيع ا

 
مل  شركة القل

 
ا

ن تعرف كل ش ء معن مطضطع 
 
مين ا

 
مين ،و ل تسقطيع شركة القل

 
ن يقعلقد مع شركة القل

 
اليمطية قبل ا

مين حق  معيدمل ترول 
 
خبير لتمعليية فإنهل مل زالت تعقمد معت  المعتطملت المىدمة من المؤمن له القل

ن يفصح 
 
خصطصل فيمل يقعتق بللبضلئع و السفن الق  ف  الخلرج .و لذلك يكطن من واجب المؤمن له ا

مين هذا اإلفصلح ،و لذلك 
 
ن تطتب ميه شركة القل

 
إفصلحل كلمال معن كلفة الاىلئق الجطهرية يون ا

ن معىد 
 
نه معىد ميقه  حسن اليية .يىل  ا

 
مين ا

 
 القل

ولويين همل :
 
 حسن اليية معت  معيصرين ا

 
 و يرقمل مبدا

و اإلبلحة بللمعتطملت و يعي  معد  إخفلء حىلئق جطهرية حق  و إن لم يطتب من  -7
 
اإلفصلح ا

 الرخص اإلفصلح معيهل .

                                                           
مين ،يون يار نرر ،مصر  1

 
 . 920،ص  9112مامد رفعت الصبلح  ،مالضرات ف  معىد القل

ق   معت  مل يت  " إذا تم العىد بطريىة اإلذمعلن و كلن قد تضمن شروط تعسفيه ،جلز  771تيص الملية  2
ن 
 
و ا
 
ن يعد  هذه الرروط ا

 
 .تىقض  به العدالة ،و يىع بلنال يعف  الطرف المذمعن ميهل و ذلك وفىل لمللتىلض  ا

 .772مامد حسين ميصطر ،مرجع ولبق ،ص  3
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ن -9
 
مين و ا

 
وئتة شركة القل

 
وضلع و تقمثل ف  اإلجلبة معت  ا

 
و وصف ال

 
تكطن هذه  بيلن الاللة ا
 1اإلجلبلت صليقة .

خرى وطاء و
 
همية من العىطي ال

 
ك ثر ا

 
مين يورا ا

 
 حسن اليية يتعب ف  معىد القل

 
معتيه فإن مبدا

و 
 
مين ا

 
و تيفيذه ،و خروج المؤمن له معن مىقضيلت حسن اليية ف  إبرا  معىد القل

 
من حيث إبرامه ا

ن العىد نقيجة اإليلء بيلنلت كلذبة تيفيذه هط الذ  .تبرره شدة الجزاءات الق  يقعرض لهل ،مثل بطال
مين لعد  تار  حسن اليية ف  تيفيذ العىد .

 
 2معن الخطر المؤمن ميه ،و وىطط الاق ف  مبتغ القل

 ألخاتمة :

صبح لىد       
 
مين ا

 
خطلر لدرء متاة ضرورة الاديثة المجقمعلت ف  القل

 
فراي يمكن فال ال

 
 لال

ن امعقبلر ومعت  الققصليية الايلة ف  يوره واغفل  إهملله والمجقمعلت
 
مين ا

 
  ل جزء القل

 
 الايلة من يقجزا

 اليظم مخقتف مع تقفلمعل لك  جيب إل  جيبل اليرلط هذا وجب مطاكبة ومرافىة فىد ، الققصليية
 . الهلئتة والققصليية القىيية القططراتيطافق  بمل مسقمر بركل رق  إل  وصطل الدولية
مين يعد      

 
هم من نظل  القل

 
 ف  فعل  يور  من يتعبه لمل ،الاديثة الاضلرة معتيهل تىط  الق  اليظم ا

شخلص ضد حملية
 
خطلر ال

 
خرى  جهة من لتمؤوسة فطائد من ياىىه ولمل جهة من تطاجهه الق  ال

 
 ا

  .الوقثملرية الىرارات ترجيع ميهل
هم من القلمين يعقبر      

 
خطلر لمطاجهة الطولئل ا

 
م القغطية تطفير معت  يعمل فهط ال

 
 لإلفراي ييةيالقل

خطلر ضد والميرلت
 
هم احد القلمين بلت حيث ،ك ثيرة ال

 
 تقمثل الق  الققصليية القيمية المقطتبلت ا

 .الققصليية الهيلكل ف  معميىة تغيرات ف 
فضل كطنه جلنب إل  الخطر لقطزيع نريىة كمل هط       

 
 يسقطيع له المؤمن لن الخطر لمطاجهة نريىة ا

 معد  ظلهرة من ليىتل يصمم نظل  وهط مؤكدة بسيطة بخسلرة ماقمتة الكبيرة الخسلرة يسقبد  ان
كد
 
 بقعطيض يقعهد والذ  المؤمن إل  معبء الخطر نىل نريق معن لكوذ له المؤمن لدى المطجطية القل

و كل معن له المؤمن
 
ولوية بصفة تهدف وويتة تكبدهل، كمل هط الق  المللية الخسلرة من جزء ا

 
 إل  ا

فراي حملية
 
خطلر معن اليلشئة المليية الخسلئر من والهيائت ال

 
 يمكن والق  الادوث الماقمتة تاىق ال

ن
 
و  لإليارة يخل ول ملييل قيلوهل يمكن خسلئر وتسبب مسقىبال تىع ا

 
ياة حدوثهل وهط ف  الهيائت ا

 
 ا

 لكذ ليفس المقعرضة الطحدات من كلف معدي تجميع نريق معن الفري يطاجهه الذ  الخطر لقىتيل
 صلحب لكل يمكن ثم جملمعية ومن بصفة لتقطقع قلبتة فري كل لهل يقعرض الق  الخسلئر لجعل الخطر
 .الخطر كلذ إل  ميسط  بيصيب الشقراك وحدة

 

 
                                                           

مين ،يار المطبطمعلت الجلمعية ،اإلوكيدرية ،مصر ، 1
 
 .01،بدون نبعة ،ص  9111مطوطمعة القل

 .770مامد حسين ميصطر ،مرجع ولبق ،ص  2
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 قائمة ألمصادر و ألمرأجع 

 الىرءان الكريم -

 ألك تب: 
 . 7291ر التبيلنية المصرية ،مصر ولم  حلتم معىيى  ،الدا -7 
مين و ريلضيلته ،الدار الجلمعية لتيرر ،اإلوكيدرية ،  -9

 
 . 9112- 9119إبراهيم معبد ربه ،القل

صط  العتمية و العمتية ،مطبعة جلمعة الىلهرة و الك قل   -2
 
مين )ال

 
معبد هللا والمة ،الخطر و القل
 . 7291الجلمع  ،الطبعة السليوة ،مصر 

ول  ،معبد  -0
 
مين و الايلة ،مك قبة الىلهرة الاديثة الطبعة ال

 
 . 7210الطيوي يا  ،القل

مين الجزائر  ،الطبعة الثللثة ،ييطان المطبطمعلت  -1
 
معراج جديد  ،مالضرات ف  قلنطن القل

 . 9119الجلمعية ،الجزائر 
مين ،مك قبة و مطبعة اإلشعل  -1

 
حمد معبد اليب  حمطية ،الريلضيلت و القل

 
ع ،اإلوكيدرية ابراهيم ا

 . 9112-9119،مصر 
مين ف  الىلنطن الجزائر  ،ييطان المطبطمعلت الجلمعية ،الجزائر  -1

 
بط اليجلر ،)القل

 
 . 7291ابراهيم ا

و   -9
 
مامد صبر  السعد  ،شرح الىلنطن المدن  الجزائر  بلليظرية العلمة لإللقزاملت ،الجزء ال

ول  ،يار الهدى الجزائر 
 
 . 7222،الطبعة ال

مييلت ،يار  -2
 
مين ،يراوة معت  ضطء القرريع الجزائر  الجديد لتقل

 
حميدة جميتة ،الطجيز ف  معىد القل

 . 9179الختدونية ،الجزائر 
مين ،يار المطبطمعلت الجديدة ،مصر ، -17

 
صط  القل

 
بط السعطي ،ا

 
 . 9111رمضلن ا

قارنة ،رسالة موسى حمير النعيمات ،النظرية العامة للتأمين من المسؤولية ،دراسة م -77

 .6002دكتوراه في القانون المدني ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،األردن ،
مين و المسؤولية المدنية ، اصدار شركة كتيك لخدملت الالوط  ، الجزائر ،  -79

 
وعيد مىد  ، القل

 . 9119افريل ،
مين ،يون يار نرر ،مصر  -27

 
 . 9112مامد رفعت الصبلح  ،مالضرات ف  معىد القل

مين  -07
 
حكل  القل

 
 يار الجلمعة لتيرر ،اإلوكيدرية ،بدون نبعة .، مامد حسين ميصطر ، ا

مين بين اليظرية و القطبيق ،يار مجدلو  لتيرر ،معملن  -17
 
معمل  القل

 
مامد جطية نلصر ،إيارة ا

7229 . 
ولمة لتيرر و القطزيع ،الطبعة  -17

 
نطامعه ،يار ا

 
مين و مبليئه و ا

 
رين معز الدين فالح ،القل

 
ول  ،ال

 
ال

 . 9119،معملن 
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 ألنصوص ألقانونية:
مرقلنطن المدن  صلير بمطجب  -

 
 7211وبقمبر  91المطافق    7221رمضلن  91المؤرخ ف   11/19 ال

 المعد  و المقمم . 19، جريدة الرومية العدي 
مر -

 
مييلتالمقعتق  11/11 ال

 
 11المؤرخة ف   72العدي  الروميةالجريدة  7221ييلير  91المؤرخ ف   بللقل

 المعد  و المقمم  7221ملرس 
مر -

 
احقكلر الدولة لعمتيلت القلمين الجريدة  إنرلءالمقضمن  7211مل   91المؤرخ ف   11/791 ال

 . 7211مل   27المؤرخة ف   09الرومية العدي 
مر  -

 
مين الجريدة الرومية المقعتق  7221ييلير  91المطافق ل   7071شعبلن  92المؤرخ ف   11-21ال

 
بللقل

جريدة ،ال 9111ييلير  91الصلير ف   10-11،المعد  و المقمم بللىلنطن رقم  7221لسية  72رقم 
 .  9111لسية  71الرومية رقم 

كاديمية:
 
 مذكرأت أ

مين العىلر  ضد الاريق ف  القرريع الجزائر  ،مذكرة لتاصط   -
 
مطوطس إوال  ،نفلذ جلزية ،القل

دية ،السية ليسلنس تخصص قلنطن معىلر  ،معتيه الاىطق جلمعة الدك قطر يا  فلرس الممعت  شهلية 
 . 9177-9171الدراوية 
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مين في التشريع الجزائري 
 
طار المفاهيمي لعقد التا  الإ

 قنفود رمضاند. 
 
 
وقلذ مالضر ا

 
 ا

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية
 جلمعة ياي    فلرس بللمدية

 

 فاطمة زهرة فرحات
 جلمعة المدية
   (قلنطن خلص )نللبة يك قطراه قسم الاىطق 
وقلذ مؤقت

 
 ا

ferhat.fatimazahra@gmail.com 
 

 مقــدمــــــــــــة:

ة وليست وليدة اليط ، حيث بقعرض الفري ف  حيلته لك ثير من        
 
مين قيمة اليرل

 
تعقبر فكرة القل

المخلنر الق  تصليفه ويصعب معتيه مطاجهقهل بمفريه وبإمكلنيلته الخلصة، جعتقه يباث معن الطولئل 
خطلر الق  يطاجههل ممل ختق الالجة 

 
إل  الق  تعمل معت  الاد من الخسلئر الق  تيقج من هذه ال

ن، فزيلية معن الدور 
آ
ن وصتت إل  الاد الذ  معتيه ال

 
فراي حق  تططرت إل  ا

 
القعلون والقكلفل بين ال

خطلر الق  يقعرض لهل 
 
فراي والدو  من ال

 
مين ف  حملية الممقتكلت والثروات لل

 
الكبير الذ  يتعبه القل

ت الققصليية ومملروة معمتهل والمالفظ
آ
مطالهل، ونظرا فإنه يعمل معت  اوقمرارية الميرل

 
ة معت  رؤوس ا

مين ف  المجل  الجقملمع  والققصلي ، 
 
صبات تتعبهل معىطي ومعمتيلت القل

 
همية الكبيرة الق  ا

 
لل

مين ف  معصر 
 
جعل المررع يقدخل ف  تيظيمهل بلمعقبلرهل ضرورة ل غي  معيهل خلصة مع ازييلي يور القل

خطلر وتعديت وتيطمعت فىد نظمهل المررع الج
 
الصلير  57/175زائر  ف  الىلنطن رقم تفلقمت فيه ال

صدر له قلنطن خلص لقيظيمه  5757وبقمبر 62ف  
 
المقضمن الىلنطن المدن  المعد  والمقمم، كمل ا

مين المعد  والمقمم. 5777ييلير وية  67الصلير ف   77/752رقم 
 
 المقضمن قلنطن القل

ن وبهذا يمكييل نرح اإلشكل  القلل :       
 
ي مدى يمكن ا

 
لى ا نعتبر المشرع الجزائري قد نظم عقد اإ

شخاص 
 
همية التي يلعبها في الحياة الجتماعية والقتصادية لل

 
براز ال مين بقواعد كـفيلة لإ

 
التا

 وتوفير حماية كافية للمؤمن له؟

                                                           
مر رقم  -1 

 
 ، المؤرخ15المقضمن الىلنطن المدن ، الجريدة الرومية معدي 7217وبقمبر 92المؤرخ ف   17/75ال
 .7217وبقمبر  01ف  

مر  -2 
 
مين، الجريدة الرومية معدي 7227ييلير 97الصلير ف   27/11ال

 
 7المؤرخ ف   70المقضمن قلنطن القل

، 77، الجريدة الرومية معدي 9112فيفر   91الصلير ف   12/10، المعد  والمقمم بللىلنطن رقم 7227ملرس 
 .9112ملرس  79المؤرخ ف  

mailto:ferhat.fatimazahra@gmail.com
mailto:ferhat.fatimazahra@gmail.com
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ن نبين بر ء من القفصيل معت  الجطانب الىلنطنية 
 
ولإلجلبة معت  هذه اإلشكللية وطف نالو  ا

مين
 
 .والعمتية لعىد القل

مين الذ  وطف       
 
و  مفهط  معىد القل

 
ن نىسم باثيل هذا إل  مباثين، ويقيلو  ف  ال

 
ييل ا

 
ومعتيه ارتل

مين ، ونتيه بمطتب ثلن نقطرق فيه إل  
 
و  تعريف معىد القل

 
نقيلو  فيه مطتبين وطف نقيلو  ف  ال

ركل
 
مين وا

 
مل المباث الثلن  فسطف نخصصه لعيلصر معىد القل

 
مين، ا

 
نه حيث تيلوليل خصلئص معىد القل

خير نقمم باثيل هذا 
 
مين، وف  ال

 
ركلن معىد القل

 
مين والمطتب الثلن  ا

 
و  معيلصر القل

 
ف  المطتب ال

 بخلتمة ويبين فيهل مل تم اوقخلصه من نقلئج.

ول: مفهــــوم 
 
مينالمبحث ال

 
 عقد التا

و ( ف  حين نقيلو  خصلئصه ف         
 
مين ويقيلو  تعريفه )المطتب ال

 
لإللمل  بمفهط  معىد القل

 )المطتب الثلن (. 

مين 
 
ول: تعريف عقد التا

 
 المطلب ال

مين ف  الايلة الجقملمعية والققصليية فىد تم الباث والعمل معت  إيجلي تعريف         
 
همية القل

 
نظر ل

مين بين القعريف الفىه   شلمل له من قبل البلحثين مع
 
اخقلف تطجهلتهم وقد اخقتف تعريف القل

و  القعريف الفىه  ف  حين نقيلو  ف  الفرع الثلن  القعريف 
 
والىلنطن  لذلك ويقيلو  ف  الفرع ال

 القرريع . 

مين
 
ول: التعريف الفقهي للتا

 
 الفرع ال

  حط  المطضطع، فىد معرفه       
 
مين يون إتالي ف  الرا

 
لىد تيلو  بعض الفىهلء الفرنسيين تعريف القل

نه " معمتية تسقيد إل  معىد احقملل  من معىطي الغرر متز  لتجلنبين يضمن لرخص  GIRARDجيرار 
 
بل

 .1معين مهدي بطقطع خطر معين المىلبل الكلمل لتضرر الفعت  الذ  يسببه هذا الخطر له
مين بل يختط     

 
مين ومعىد القل

 
نه ل يفصل بين معمتية القل

 
وقد تم انقىلي هذا القعريف معت  امعقبلر ا

نهل معمتية فيية، 
 
مين ف  حين ا

 
مين تسقيد يائمل إل  معىد القل

 
بييهمل ختطل تلمل بايث يجعل معمتية القل

نه يجعل تعطيض ا
 
مين إل المظهر الخلرج  لهل، كمل يؤخذ معتيه بل

 
مر مستمل ومل معىد القل

 
لضرر الفعت  ا

مين 
 
مين كللقل

 
ن فكرة الضرر الفعت  ل وجطي لهل ف  بعض صطر القل

 
مين، ف  حين ا

 
نطاع القل

 
به ف  كل ا
 .  2معت  الايلة

                                                           
بط اليجل، -1 

 
و ، ييطان المطبطمعلت  إبراهيم ا

 
مين الجديد، الجزء ال

 
مين والقل

 
حكل  العلمة نبىل لىلنطن القل

 
ال

 .07، ص7252الجلمعية، 
معمل  ملوقر -2 

 
مين، تخصص قلنطن ا

 
، كتية الاىطق والعتط  السيلوية، 9برير حفيظة، مالضرات قلنطن القل

 .9جلمعة الجتفة،  ص
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خر  Sumienومعرفه وطميلن       
آ
ن بللقبلي  مع شخص ا نه معىد يتقز  بمىقضله شخص ويسم  المَؤمَّ

 
بل

خي
 
ن يىد  لهذا ال

 
ن له، بل ر الخسلرة الماقمتة نقيجة حدوث خطر معين مىلبل مبتغ ويسم  المؤمَّ

خطلر.
 
من إل  المؤمن ليضيفه إل  رصيد اإلشقراك المخصص لقعطيض ال

 
 معين من المل  يدفعه المسقل

حد الطرفين وهط  1Hemardوف  هذا اإلنلر يعرفه الفىيه هيملر      
 
نه " معمتية ياصل بمىقضلهل ا

 
بل

و لصللح الغير ف  حللة تاىق خطر 
 
المؤمن له، نظير يفع مبتغ معين هط الىسط معت  تعهد لصللاه ا

خذ معت  معلتىه مجمطمعة من المخلنر ويجر  المىلصة بييهل 
 
خر وهط المؤمن الذ  يل

آ
معين من الطرف ال
 .2وفىل لىطانين اإلحصلء

مين ومل يمي      
 
برزت الجلنب الفي  لتقل

 
برزت الجلنبين الىلنطن  والفي ، فىد ا

 
نهل ا

 
ز هذا القعريفلت ا

ياء الذ  يتقز  به المؤمن معيد 
 
مين والمقمثتة ف  الخطر والىسط وال

 
بإبرازهل العيلصر الجطهرية لتقل

وإجراء  تاىق الخطر المؤمن ميه، كمل وضات قيل  المؤمن بعمتية فيية يقيىة وه  تجميع المخلنر
مين وهمل 

 
نراف القل

 
برزت الجلنب الىلنطن  حيث بّييت ا

 
المىلصة بييهل وفىل لىطانين اإلحصلء، كمل ا

نهل لم تقعرض لتصفة 
 
مين لصللاه، كمل ا

 
المؤمن والمؤمن له والمسقفيد الذ  يرقرط المؤمن له القل

شخلص
 
مين ال

 
مين وطاء تل

 
نطاع القل

 
مين ممل يجعته يرمل كل ا

 
ضرار القعطيضية لتقل

 
مين ال

 
و تل

 
 .3ا

مين     
 
حمد معبد الرحمن القل

 
وقلذ ا

 
نه:" وويتة لقعطيض الفري معن الخسلئر 4ف  حين معرف ال

 
معت  ا

المللية الق  تال به نقيجة لطقطع خطر معين وذلك بطاوطة تطزيع هذه الخسلرة معت  مجمطمعة كبيرة 
فراي يكطنطن جميعهم معرضين لهذا الخطر وذلك بمىقض  اتفلق

 
 . 5ولبق" من ال

 

                                                           
خ -1 

 
 ذ به بعض الفىهلء ف  مصر.ولي هذا القعريف ف  الفىه الفرنس  وا

مين الجزائر ، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، الطبعة الرابعة،  -2 
 
جديد  معراج، مدخل لدراوة قلنطن القل

 .77، ص 9110الجزائر، 
مين، المرجع السلبق، ص -3 

 
 .9برير حفيظة، مالضرات قلنطن القل

مين إل   -4 
 
مل الفىهلء العر  فىد انىسمطا ف  تعريفهم لتقل

 
ثر بللفىه ا

 
نه مقل

 
و : ويبدو ا

 
فريىين: الفريق ال

خطلر ماقمتة الطقطع 
 
خذ فيه المؤمن معت  معلتىه نلئ فة معيية من ال

 
نه معىد يل

 
مين بل

 
الفرنس  والذ  يعرف القل

مل الفريق الثلن : 
 
و إشقراكل ماديا، ا

 
خير قسطل ا

 
ن يدفع هذا ال

 
ن ل يقامتهل ميفريا مىلبل ا

 
يرغب المؤمن له ا

كبر معدي ممكن من المخلنر المقرلبهة، ويعرف الق
 
نه معمتية فيية تزاولهل هيائت ميظمة مهلمهل جمع ا

 
مين بل

 
ل

و 
 
معبلء هذه المخلنر وفىل لىطانين اإلحصلء، وبذلك يقاصل المؤمن له ا

 
ويقامل المؤمن معن نريق المىلصة ا

نظر 
 
مدخل لدراوة قلنطن جديد  معراج، من يعييه ف  حللة تاىق الخطر)المؤمن له( معت  تعطيض ملل . ا

مين الجزائر ، المرجع السلبق، ص
 
 .77القل

مين القجلر  والجقملمع ، الدار  -5 
 
مخقلر مامطي الهلنس ، إبراهيم معت  إبراهيم معبد ربه، يراولت ف  القل

 . 70، ص7222الجلمعية لتطبلمعة واليرر والقطزيع، مصر، 
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مين
 
 الفرع الثاني: التعريف التشريعي للتا

مين ف  الملية       
 
          : من الىلنطن المدن  الجزائر  والق  تيص معت  257معّرف المررع الجزائر  القل

مين 
 
لى المستفيد الذي اشترط التا و اإ

 
لى المؤمن له ا ن يؤدي اإ

 
مين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ا

 
" التا

و تحقق الخطر لصالحه مبلغا 
 
خر في حالة وقوع الحادث ا

 
ي عوض مالي ا

 
و ا
 
يراد ا و اإ

 
من المال ا

خرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".
 
ية دفعة مالية ا

 
و ا
 
 المبين بالعقد وذلك مقابل قسط ا

مين وهم: المؤمن    
 
شخلص القل

 
برز ا

 
برز من خلله ا

 
ن المررع قد ا

 
ومل يلحظ حين قراءة هذا اليص ا

مين ممل يجعته شلمل لكل والمؤمن له والمسق
 
فيد، كمل تجيب القعرض إل  الصفة القعطيضية لعىد القل

نه ركز معت  الجلنب 
 
شخلص، إل ا

 
مين معت  ال

 
و القل

 
ضرار ا

 
مين معت  ال

 
مين وطاء كلن القل

 
نطاع القل

 
ا

همية معيه.
 
مين والذ  ل يىل ا

 
مين مع إغفلله لتجلنب الفي  لتقل

 
 الىلنطن  لعىد القل

مينالمطلب الثاني: 
 
 خصائص عقد التا

خرى والق       
 
يقميز كل معىد من العىطي بخصلئص معيية قد ييفري بهل، وقد تكطن مرقركة مع معىطي ا

 تقمثل فيمل يت :

مين
 
ول: الخصائص المشتركة لعقد التا

 
 الفرع ال

مين عقد ملزم للجانبين
 
ول: عقد التا

 
 ا

نه ييرئ القزا        
 
مين معىد متز  لتجلنبين ل

 
ملت مقبليلة معت  كل الطرفين حيث يتقز  كل معىد القل

ياءات معيية يقم تاديدهل بمىقض  العىد، وهط مل نصت معتيه الملية 
 
خر بل

آ
 257مقعلقد تجله الطرف ال

و من الىلنطن المدن  الجزائر  
 
لى المؤمن له ا ن يؤدي اإ

 
مين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ا

 
" التا

مين لصالحه مب
 
خر في حالة المستفيد الذي اشترط التا

 
ي عوض مالي ا

 
و ا
 
يرادا ا و اإ

 
لغا من المال ا

خرى يؤديها       وقوع الحادث
 
ية دفعة مالية ا

 
و تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط ا

 
ا
 المؤمن له للمؤمن".

مين عقد مستمر
 
 ثانيا: عقد التا

ياء الرئيس  بللزمن، حيث يعقبر       
 
الزمن العيصر الجطهر  يكطن العىد مسقمرا حين يىلس فيه ال

فيه، ويخقتف ف  هذا الجلنب معن العىطي الفطرية الق  يقم تيفيذهل ف  وقت واحد، وبذلك يعقبر معىد 
ن تيفيذ القزاملته ل تقم يفعة واحدة بل تمقد ف  الزمن من إبرا  معىد 

 
مين معىد مسقمر بلمعقبلر ا

 
القل

قسلط  إل  غلية وقط 
 
مين والقزا  المؤمن له بدفع ال

 
مين، وطاء القل

 
و نهلية مدة القل

 
ع الخطر المؤمن ميه ا

و كلن يفعة واحدة ف  حين يتقز  المؤمن بضملن تغطية الخطر 
 
قسلط معت  فقرات مققللية ا

 
ياء ال

 
كلن ا

مين من العىطي المسقمرة.
 
مين بصفة مسقمرة وبذلك يعقبر معىد القل

 
 المؤمن ميه نطا  وريلن معىد القل
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مين عقد معاوضة
 
 ثالثا: عقد التا

ن يقتى  بمىقضله كل من المقعلقدين معطضل لمل قدمه، وبذلك فإن كل من المؤمن        
 
وُيىصد به ا

خذ مىلبل لذلك مبتغ 
 
قسلنل ويل

 
خذ مىلبل لمل يعطيه، حيث بهذا العىد يدفع المؤمن له ا

 
والمؤمن له يل

قسلط 
 
مين معيد وقطع الخطر، وف  حللة معد  وقطع الخطر المؤمن ميه تصبح ال

 
الق  يفعهل المؤمن القل

خذهل معت  معلتىه ومىلبتة مل يطفره من ضملنلت 
 
له مىلبتة لقامل المخلنر الق  يكطن المؤمن قد ا

خر غير المؤمن له 
آ
وحملية لتمؤمن له، كمل يالفظ معت  خلصية المعلوضة إذا كلن المسقفيد شخص ا

ن العبرة ف  ذلك هط نرف  العىد وقت إبرامه.
 
 ل

مين الفرع الثاني: الخصائص
 
 المميزة لعقد التا

مين عقد احتمالي
 
ول: عقد التا

 
 ا

و مال مل لم يكن مطجطيا وقت إبرا  العىد، بايث ل يكطن ف        
 
نه ييصب معت  مطضطع ا

 
بمعي  ا

ن 
 
خذه من هذه العمتية، باكم ا

 
إمكلن المقعلقدين معرفة مىدار مل ويؤييه كل ميهمل ومىدار مل ويل

مر يقطقف معت  وقطع ال
 
ن العىد الحقملل  بركل معل  هط 1مخلنر المؤمن ميهلهذا ال

 
خر ا

آ
، وبمعي  ا

قل 
 
و معت  ال

 
خذانه، ا

 
و يل

 
ن ياديا وقت إبرامه، قيمة مل يعطيلنه ا

 
ذلك العىد الذ  ل يسقطيع نرفله ا

و 
 
و غير ماىق الطقطع ا

 
مر مسقىبل غير ماىق الطقطع ا

 
ن تاديد هذه الىيمة يقطقف معت  ا

 
حدهمل، ل

 
ا

ولوه الحقمل ، وهط معت  معكس العىطي المادية الق  يمكن لكل من  غير معروف وقت
 
  ا

 
حدوثه، ا

خذه ومدى مل يعطيه وذلك بصرف اليظر معن القعلي  بين 
 
ن يادي وقت القعلقد مىدار مل يل

 
نرفيه ا

  بين 2هذين المىدارين
 
مين ف  الىلنطن المدن  بين معىطي الغرر ا

 
، وقد نظم المررع الجزائر  معىد القل

الحقمللية ف  البل  العلشر من الك قل  الثلن  الذ  خصصه لعىطي الضرر فعيصر الحقمل   العىطي
ولويل ف  العىطي الحقمللية، حيث تختفه يؤي  إل  بطلن العىد.

 
 يعقبر معيصرا ا

ذعان مين عقد اإ
 
 ثانيا: عقد التا

حد نرفيه شروط العىد ومل معت      
 
خر إل ويىصد بعىد اإلذمعلن العىد الذ  يعرض فيه ا

آ
  الطرف ال

قر  إل  القستيم واإلذمعلن ميه إل  الرضل الستيم. 
 
و رفضهل جمتة، ومن هيل يكطن قبطله ا

 
قبطلهل جمتة ا

مين شروط العىد ومل معت  المؤمن له إل 
 
نه تضع شركة القل

 
مين يعقبر من معىطي اإلذمعلن حيث ا

 
ومعىد القل

ن يىبل يون ميلقرة، وبذلك فإنه تسر  معتيه الىطامعد ال
 
علمة المقعتىة بعىطي اإلذمعلن ف  الىلنطن ا

  مدييل نبىل ليص الملية 
 
ن يفسر الرك لتطرف المذمعن وطاء كلن يائيل ا

 
المدن  الجزائر  الق  تىض  بل

 . 3ميه 779

                                                           
مين الجزائر   -1 

 
 .07، المرجع السلبق، صجديد  معراج، مدخل لدراوة قلنطن القل

مامد صبر  السعد ، الطاضح ف  شرح الىلنطن المدن )اليظرية العلمة لللقزاملت العىد واإلراية  -2 
 . 19 17، ص ص9112الميفرية(، يار الهدى، الطبعة الرابعة، الجزائر، 

ويل العبلرات الغلمضة  -3 
 
ن يكطن تل

 
نه ل يجطز ا

 
نه " يؤو  الرك ف  مصتاة المدين، غير ا

 
حيث نصت معت  ا

ف  معىطي اإلذمعلن ضلرا بمصتاة الطرف المذمعن"، كمل تدخل المررع لاملية المؤمن له من تعسف شركلت 
مين وذلك نبىل ليص الملية 

 
نه " إذا تم العىد بطريىة اإلذمعلن، وك 771القل

 
لن قد تضمن شرونل تعسفية معت  ا
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مين عقود حسن النية
 
 ثالثا: عقد التا

مين ف  امعقملي المؤمن ف  تىرير قبطله إبرا  معىد    
 
مين معت   تظهر صفة حسن اليية ف  معىد القل

 
القل

يضل معيد تيفيذ العىد 
 
مدى صاة البيلنلت المايطة بللخطر والق  يمتيهل معتيه المؤمن له، كمل تظهر ا

  تفلي  القصريالت الكلذبة 
 
و نىصلن، ا

 
نه المؤمن له متز  بللقصريح بللخطر كمل هط يون زيلية ا

 
ل

مين إذا قل  الق  تؤي  إل  الزيلية ف  الخطر المؤمن معتيه، ويقرتب معت  ذلك الب
 
طلن يتاق بعىد القل

 .1المؤمن له بلإليلء بمعتطملت خلنئة ومخللفة لتطاقع

ركانه        
 
مين وا

 
 المبحث الثاني: عناصر عقد التا

ركلنه     
 
و (، وكذا ا

 
مين )المطتب ال

 
            نقيلو  ف  هذا المباث العيلصر الق  يقكطن ميهل معىد القل

                                                                                                                                                                                          ) المطتب الثلن (.       

مين
 
ول: عناصر عقد التا

 
 المطلب ال

مين ه  الخطر، ال  
 
مين.العيلصر الجطهرية لقل

 
 ىسط، ومبتغ القل

ول: الخطر
 
 الفرع ال

نه اإلشراف معت           
 
صال  التغة بل

 
مين، هط الخطر الذ  يعرفه ا

 
ليس الخطر الذ  بسببه يىط  القل

صال  الىلنطن بىطلهم " هط احقمل  وقطع 
 
الهلك، وإنمل هط خطر من نطع خلص وهط مل يعرفه ا

مين كل
 
صال  القل

 
هداف". وهذا المعي  الصطلح  لتخطر معيد ا

 
و ال

 
ن من الخسلرة ف  الطولئل ا

  حليث 
 
صبح يعي  " ا

 
ن تغير ماقطاه مع بىلء اومه، بايث ا

 
 فىط ثم مل لبث ا

 
صل والميرل

 
حيث ال

و مابطبًل، ولم 
 
و نلفعًل، مكروهًل ا

 
  وطاء كلن ذلك الاليث ضلرًا ا

 
مين" ا

 
جته تل

 
احقملل  بعىد من ا

ن ياىق 2يىصروه معت  مل كلن معتيه من قبل ممل يخلفه اإلنسلن ويكرهه
 
ف  العديد من ، بل يمكن ا

حداث ولرة تيقف  فيهل فكرة الضرر، ويقاىق ذلك ف  ك ثير من الفرص 
 
نراف ا

 
الميلوبلت ولبعض ال

و 
 
مين الزواج إذ يقاصل المؤمن له ا

 
مين لاللة الايلة لبتطغ ون معيية وتل

 
بلليسبة لتمؤمن له، كللقل

ولي 
 
مين ال

 
بىصد الاصط  معت  مبتغ المسقفيد من مبتغ ملل  إذا تزوج بعد بتطغ ون معيية، وتل

مين معت  المعلش الذ  يقاصل بمىقضله المؤمن له معت  إيراي 
 
مين كتمل ازياي لتمؤمن له نفل، والقل

 
القل

مين هط كل حليث مسقىبت  ماقمل الطقطع ل 3إذا بتغ ويل معيية
 
، وبللقلل  فللخطر هط ف  معىد القل

حد الطرفين وخصطصل إراية المؤمن 
 
 له.يقطقف معت  ماض إراية ا

                                                                                                                                   
ن يعف  الطرف المذمعن ميهل، وذلك وفىل لمل تىض  به العدالة ويىع 

 
و ا
 
ن يعد  هذه الرروط ا

 
جلز لتىلض  ا

 بلنل كل اتفلق معت  خلف ذلك. 
مين، يراوة ف  الىلنطن والىضلء اإلملرات ، مطبعة نلي  الىضلة، الىلهرة،  -1

 
حكل  القل

 
حمد شرف الدين، ا

 
ا

 .51، ص7227
ول ، بيروت،  -2 

 
حكلمه، يار الغطاصم المقادة، الطبعة ال

 
مين وا

 
، 7220وتيملن بن ابراهيم بن ثييلن، القل

 .20ص
مين الجزائر ، المرجع السلبق، ص -3 

 
 .01جديد  معراج، مدخل لدراوة قلنطن القل
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حد الطرفين،       
 
نه حليث مسقىبت  وماقمل الطقطع ول يقطقف معت  إراية ا

 
من خل  تعريف الخطر بل

 يمكييل اوقخلص الرروط القللية:
ن يكون الخطر حادث مستقبلي: -7

 
مين إل معت  خطر ياقمل وقطمعه ف   ا

 
حيث ل يكطن القل
مل إذا تاىق قبل

 
و وقت إبرامه، فل يجطز  المسقىبل كمل ل يكطن وقت حدوثه معروفل، ا

 
إبرا  العىد ا

ن يؤمن شخص معت  ميز  
 
نه ل يجطز ا

 
مين، بايث ا

 
إبرامه لنقفلء المال وهط الخطر وبللقلل  ل يىع القل

من خطر الاريق ويكطن ذلك قد حدث قبل إبرا  العىد فإن العىد يكطن بلنل ف  هذه الاللة لعد  
ن يؤمن

 
خير قد  وجطي المال، وذات الاكم ف  حللة ا

 
خر ويكطن هذا ال

آ
شخص معت  حيلة شخص ا

خذا بيية المؤمن له وذلك من 
آ
تطف  قبل إبرا  العىد، وقد نص المررع الجزائر  معل هذه الاللة ا

نه  72/73من الىلنطن رقم  34خل  الملية 
 
مين المعد  والمقمم معت  ا

 
ذا تلف المقضمن قلنطن القل " اإ

صبح غير معرض ل
 
و ا
 
خطار عند اكـتتاب العقد، يعد هذا الكـتتاب عديم الشيء المؤمن عليه ا

 
ل

قساط المدفوعة للمؤمن له حسن النية وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن 
 
عادة ال ثر، ويجب اإ

 
ال

قساط المدفوعة". 
 
ضرار بال

 
مين ال

 
ن هذه الملية قد وريت ف  الفصل الثلن  المخصص لقل

 
نيل نرى ا

 
إل ا

 
 
مين ال

 
فضل لط وضعت ف  قد جعتهل مخقصرة معت  تل

 
شخلص لذلك كلن من ال

 
مين ال

 
ضرار يون تل

حكل  العلمة.
 
و  المخصص لل

 
و  من البل  ال

 
 الفصل ال

ن يكون الحادث محتمل الوقوع: -9
 
ن يكطن الاليث المؤمن ميه ماقمل الطقطع،  ا

 
ييبغ  ا

ن ل يمكن تاديد الطقت الذ  ويىع ف
 
ن يكطن الاليث ماىق الطقطع وا

 
ول ا

 
يه، وثلنيل ويىقض  ذلك ا

مين 
 
ن تكطن مال لتقل

 
حداث المسقايتة ل تصتح ا

 
ن ال

 
ن ل يكطن الاليث مسقايل الطقطع حيث ا

 
ا

 .1والوقاللة قد تكطن مطتىة وقد تكطن نسبية
رادة الطرفين: -0 ن يكون الحادث مستقل عن اإ

 
ن يكطن الخطر حليثل مسقىل معن  ا

 
يجب ا

ن الخطر يىط  معت  الحقمل  وهط 
 
  ميهمل ل

 
ن يقطقف تاىىه معت  إراية ا

 
إراية المؤمن له ول يجب ا

جيب ، ومعتيه ل 
 
ن يقاىق الاليث بفعل معيصر ا

 
ل يقدخل نرف  العىد ف  حدوثه، بل يجب ا

 
يسقتز  ا

و بطري
 
 المؤمن له العمد  ا

 
مين من خطل

 
و القدليس، وهط مل يسقفلي من نص الملية يجطز القل

 
ق الغش ا

مين.79/7
 
   من قلنطن القل

ن يكون الخطر المؤمن منه مشروعا: -0
 
يا ،  ا

آ
ن يكطن غير مخللف لتيظل  العل  وال

 
  ا

 
ا

مين 
 
و المصليرة الق  يمكن الاكم بهل، كمل ل يجطز القل

 
مين من الغراملت المللية ا

 
لذلك ل يجطز القل
يا  العلمة. معت  مخلنر اوقغل 

آ
   بيطت الىملر والدمعلرة بلمعقبلرهل مختة لل

 
 

                                                           
مين الجزائر ، المرجع السلبق، ص -1 

 
 .07جديد  معراج، مدخل لدراوة قلنطن القل
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 الفرع الثاني: القسط
جل تغطية المخلنر       

 
نه ذلك المبتغ من المل  الذ  يتقز  المؤمن له بدفعه من ا

 
يعرف الىسط بل

مين 
 
خذهل المؤمن معت  معلتىه، وتقادي قيمة هذا الىسط حسب معطامل مخقتفة تىدرهل شركلت القل

 
الق  ا

قفق معتيه بعد إحصلئيلت وحسلبلت مبيية معت  يراوة احقمللت الخطر، وحجمه ومىدار القعطيض الم
 .1ف  حللة وقطمعه

ول: قاعدة النسبية
 
 ا

 تيلوب الىسط مع الخطر        
 
ن تاديد مىدار الىسط يرتبط بللخطر من حيث  به  وتقتخص ف  مبدا

 
ا

خرى، تعرف يرجة احقمل  
 
يرجة احقمل  وقطمعه من نلحية، ومن حيث يرجة جسلمقه من نلحية ا

طر إل  مجمطع الاللت الق  تطاجههل، فه  العلقة بين وقطع الخطر بيسبة الاللت الق  يىع فيهل الخ
معدي الفرص الق  تاىق فيهل الخطر الكت  لتفرص الممكية، وتقادي هذه اليسبة نبىل لطرق ومبليئ 

 اإلحصلء.

نواع القسط
 
 ثانيا: ا

وهط المبتغ الذ  يغط  تكلليف الخطر حسب العىد المقفق معتيه، وحسب تىديرات القسط الصافي: 
 .2له، من غير زيلية ول نىص ويقطقف معت  معدة معطامل إل  جلنب الخطر الرركة

يسع  المؤمن يائمل إل  تاىيق ربح، لذلك فإن معلوات الىسط تاقط  معت  نفىلت  علوات القسط: 
ربلح الق  يهدف 

 
قسلط ونفىلت اإليارة والضرائب فضل معن ال

 
اك قسل  العىطي ونفىلت تاصيل ال

 
 
خير ف  حد ذاته يعقبر تلجرا. المؤمن إل  تاىيىهل، ل

 
 ن هذا ال

مين
 
 الفرع الثالث: مبلغ التا

و الاليث المؤمن ضده وفىًل لتعىد    
 
هط مل يقعهد المؤمن بدفعه إل  المؤمن له، معيد وقطع الخطر ا

و 
 
مين يين احقملل  ف  ذمة المؤمن لتمؤمن له، لز  معيد تاىق الخطر ا

 
المبر  بييهمل، ومبتغ القل

، وهط يمثل ف  الطاقع مىلبل القزا  المؤمن له بدفع الىسط ويرتبط به ارتبلنل كتيل 3ؤمن ميهالاليث الم

                                                           
حكلمه، المرجع السلبق، ص -1 

 
مين وا

 
 .22وتيملن بن ابراهيم بن ثييلن، القل

يقطقف تاديد  -يقطقف تاديد الىسط معت  مىدار المؤمن به ) الذ  يتقز  المؤمن بدفعه (تقمثل العطامل ف :  -2
ولس وحدة زميية  معيية ه  ف  الغللب

 
مين فللىسط يادي بللقيلوب مع الخطر معت  ا

 
مدة  الىسط معت  مدة القل

يقطقف تاديد مىدار الىسط معت  وعر الفلئدة،  -وية فإذا زايت معن وية زاي الىسط كذلك بمىدار الزيلية 
قسلط معت  ناط ياىق له الك ثير من اإليرايات، فيجب إيخل  هذه 

 
فللمؤمن يسقثمر مل يقجمع لديه من ا

برير حفيظة، ط  معتيهل فطائد. اإليرايات ف  المعقبلر، بايث يخفض الىسط نسبة الزيلية الق  ييقظر الاص
مين، المرجع السلبق، ص

 
 .77مالضرات قلنطن القل

حكلمه، المرجع السلبق، ص -3 
 
مين وا

 
 .25وتيملن بن ابراهيم بن ثييلن، القل
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و  معرفة 
 
مر ف  المىل  ال

 
مين ويقطتب ال

 
و اليىصلن، وكتمل زاي الىسط ارتفع معه مبتغ القل

 
بللزيلية ا

مر يخقتف بلخقلف نطع ونبيعة 
 
ن ال

 
مين، وويلحظ ا

 
مين ذاته، كيفيلت تاديد مبتغ القل

 
القل

ضرار
 
مين معت  ال

 
شخلص والقل

 
مين معت  ال

 
 .1فيخقتف بلليسبة لتقل

شخاص
 
مين على ال

 
داء في التا

 
ول: تحديد ال

 
 ا
شخلص نبىل للتفلق المبر  بييه وبين المؤمن له، حيث يتقز  بدفع    

 
مين ال

 
ياء المؤمن ف  تل

 
يقادي ا

  ضرر لتم
 
شخلص المبتغ المقفق معتيه يون اليظر إل  تاىق ا

 
مين ال

 
ن تل

 
و لتمسقفيد، ل

 
ؤمن له ا

مين. 27ليست له صفة تعطيضية وهط مل نصت معتيه الملية 
 
 من قلنطن القل

 ويقرتب معت  ذلك اليقلئج القللية:
ن  -

 
مين بمجري تاىق الخطر، كمل يسقطيع ا

 
مين المادي ف  وثيىة القل

 
يسقاق المؤمن له مبتغ القل

ك ثر من مؤمن م
 
مييلت لدى ا

 
ن ياصل معت  جميع مبللغ يعىد معدة تل

 
ن خطر واحد، ويكطن له كذلك ا

جل المقفق معتيه ف  هذه 
 
و معيد حتط  ال

 
مين ف  هذه العىطي معيد وقطع الاليث المؤمن ميه، ا

 
القل

 العىطي.
مين معيد تعدي معىطي  -

 
و مبللغ القل

 
مين، ا

 
ن يجمع بين مبتغ القل

 
و المسقفيد الاق ف  ا

 
يكطن لتمؤمن ا

مين وبين القعطيض 
 
الذ  ياكم له به من قبل الغير الذ  يقسبب ف  وقطع الاليث المؤمن ميه، القل

نه  25/6وهط مل جلء ف  الملية 
 
مين بل

 
" يمكن جمع التعويض الذي يتوجب عل الغير من قلنطن القل

شخاص"، 
 
مين ال

 
و لذوي حقوقه مع المبالغ المكـتتبة في تا

 
كمل ليس المسؤول دفعه للمؤمن له ا

الغير المسؤو  معن تاىق الخطر بللقعطيض الذ  يفعه وبللقلل  يال مال لتمؤمن الرجطع معت  
مين. 25/52المؤمن له، وهط مل جلء ف  نص الملية 

 
 من قلنطن القل

ضرار
 
مين من ال

 
داء المؤمن في التا

 
 ثانيا: تحديد ا

 3يقطقف تىدير مبتغ القعطيض ف  هذا المجل  معت  العطامل القللية
ساس المبلغ المحدد في العقد:  -5

 
مين تحديد مقدار التعويض على ا

 
غللبل مل يقادي مبتغ القل

ن ل يزيد مىدار القعطيض معت  المبتغ 
 
بإتفلق بين الطرفين وقت إبرا  العىد، وك ىلمعدة معلمة ييبغ  ا

خذ به المررع الجزائر  حيث نصت 
 
المقفق معتيه ف  العىد ومهمل كلنت جسلمة الخطر، وهذا مل ا

                                                           
مين الجزائر ، المرجع السلبق، ص -1 

 
 .71جديد  معراج، مدخل لدراوة قلنطن القل

نه " ل ياق  27/7جلء ف  نص الملية  -2 
 
  حل ، الىيل  بدمعطى رجطع ضد الغير المسؤولين معت  ا

 
لتمؤمن بل

 هن الاليث".
مين الجزائر ، المرجع السلبق، ص -3 

 
 .77جديد  معراج، مدخل لدراوة قلنطن القل
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نه  264الملية 
 
ل عن الضرر الناتج من الىلنطن المدن  معت  ا " ل يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له اإ

مين.
 
ل يجاوز ذلك قيمة التا

 
 من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ا

و المستفيد:  -6
 
ساس جسامة الضرر الذي يلحق بالمؤمن له ا

 
تحديد مقدار التعويض على ا

صلبه فعل نقيجة تاىق الاليث المؤمن ميه  بمعي 
 
ن ل يقجلوز مىدار القعطيض قيمة الضرر الذ  ا

 
ا

حق  وإن كلن المبتغ المقفق معتيه بمىقض  العىد يزيد معت  ذلك، ويقرتب معت  ذلك معد  جطاز إبرا  
مين والملية 

 
خرى معت  الخطر مال القل

 
   44معىطي ا

 
مين تؤكد معت  انه ل يجطز ل

 
مؤمن له من قلنطن القل

مين واحد معت  اليطع نفسه ومن الخطر ذاته.
 
  إل إك ققل  تل

ساس قيمة الشيء المؤمن عليه:  -4
 
إذا حدي المقعلقدان ف  معىد تحديد مقدار التعويض على ا

قص  
 
مر يقعتق بر ء مؤمن معتيه، فإن قيمة هذا الر ء ه  الق  تادي حد ال

 
مين مبتغل وكلن ال

 
القل

ن الضرر 
 
ياء المؤمن ذلك ل

 
ن يقجلوز هذه الىيمة، وهذا مل نصت معتيه الملية  ل

 
من قلنطن  47ل يمكن ا

مين.
 
 القل

مين
 
ركان عقد التا

 
 المطلب الثاني: ا

ركلن الرضل، المال والسبب     
 
مين ل بد من تطفر ثلثة ا

 
 لىيل  معىد القل

مين
 
ول: ركن الرضا في عقد التا

 
 الفرع ال

مين من اليلحية       
 
و (، وإبرا  معىد القل

 
مين )المطتب ال

 
نراف معىد القل

 
ويالو  ف  هذا الفرع يراوة ا

 الىلنطنية ومن اليلحية العمتية )المطتب الثلن (.

مين
 
طراف عقد التا

 
ول: ا

 
 ا
مين همل المؤمن والمؤمن له  

 
نراف معىد القل

 
 إن ا

و  ف  معىد ال :1المؤمن -7
 
نه الطرف ال

 
و قيمة القعطيض معن ويعرف بل

 
مين والذ  ويقعهد بدفع مبتغ ا

 
قل

قسلط الق  تدفع ف  
 
و مجمطمعة ال

 
مين الطحيد ا

 
الخسلئر المليية الماىىة مىلبل حصطله معت  قسط القل

مين المىرر 
 
 .2شكل ميقظم والق  تىل ف  مجمطمعهل نسبيل معن مبتغ القل

من"، وهط الرخص صلحب المؤمن له:  -6
 
مين " المسقل

 
ويطتق معتيه اوم المسقفيد نللب القل

مين الذ  قل  المقعلقد مع المؤمن من تغطية الخسلرة 
 
مييية ف  الر ء مطضطع القل

 
المصتاة القل

                                                           
ن يكطن المؤمن معت  شكل شركة تجلرية تخضع من  -1 

 
مين تبليلية، كمل يمكن ا

 
قد يكطن المؤمن جمعية تل
ويسهل لتىلنطن الجزائ

 
جته إل بعد الاصط  معت  حيث تل

 
ن تملرس نرلنهل الق  امعقمدت من ا

 
ر ، ول يمكيهل ا

هل الخبرة 
 
مين معمتية فيية تاقلج إل  ا

 
امعقملي الطزير المكتف بللمللية وفىل لترروط الفعتية، مليا  معمتية القل

 وتخضع إل  الىلنطن القجلر  ف  تعلملتهل.
مين القجلر  والجقملمع  بين الجطانب مخقلر مامطي الهلنس  .إبراهيم معبد اليب   -2 

 
حمطية، مبليئ القل

ول ، مك قبة اإلشعلع الفيية، اإلوكيدرية، 
 
وس الريلضية، الطبعة ال

 
 .12، ص9110اليظرية وال
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مين، 
 
قسلط القل

 
ن تتاق به معيد تاىق الخطر المؤمن ميه، وف  المىلبل يكطن متزمل بسداي ا

 
المقطقعة ا

و ف  ملله، وقد والمؤمن له بصف
 
و المعيط  المهدي بللخطر ف  شخصه ا

 
ة معلمة هط الرخص الطبيع  ا

و القعطيض معيد تاىق الخطر، وقد يكطن المؤمن له 
 
مين ا

 
  إليه مبتغ القل

آ
يكطن هط المسقفيد الذ  ا

مين معت  الطفلة
 
خر كللقل

آ
مين والمسقفيد شخص ا

 
 .1هط مك ققب القل

مين
 
 ثانيا: انعقاد عقد التا

 لعقد من الناحية القانونيةانعقاد ا -5
 
 
ولو  لتعىد وهط يفيد تلق  إراية المؤمن له من  الرضا: -ا

 
يعد الرضل ف  نظر بعض الفىهلء الركن ال

مين معت  المخلنر، 
 
جل إبرا  معىد لتقل

 
جهة وإراية المؤمن من جهة ثلنية بطريىة اإليجل  والىبط  من ا

 يقادي بمىقضله القزاملت كل من المؤمن والمؤمن له.
ن وييبغ  لك  يكطن ال صحة الرضا: -ب

 
هتية القعلقد من جهة وا

 
نراف ا

 
ن يقطافر لل

 
رضل صايال ا

 تكطن إرايتهمل وتيمة من جميع معيط  الرضل.
هلية: -5

 
هتية ل يثطر من اليلحية العمتية إل من نلحية المؤمن له ال

 
، واإلشكل  يثطر 2إن مطضطع ال

مين ه
 
هتية المطتطبة إلبرا  معىطي القل

 
  إراية تدخل فيمل يسم  ف  الرخص غير البللغ ون الرشد وال

ذون 
 
ن يكطن مل

 
مين، وييبغ  ف  هذه الاللة ا

 
هتية اإليارة ومن ثم يجطز حق  لتىلصر إبرا  معىد القل

 
بل

مين وإذا تم إبرا  العىد 
 
هل إلبرا  معىد القل

 
ذون فهط ف  الطاقع غير ا

 
مل الىلصر الغير مل

 
مطاله، ا

 
بإيارة ا

نه يجطز ل
 
ن يبر  معىد يكطن قلبل لإلبطل  لمصتاقه، إل ا

 
و الطص  معيه ا

 
ول  لطليه ا

 
طكيته وبللدرجة ال

مين من معىطي 
 
ن معىد القل

 
مين لصللاه ولاسلبه، وهذا مل يقم ف  الطاقع وف  المجل  العمت  بلمعقبلر ا

 
القل

 .3اإليارة
رادة: -6 حكل  العلمة الطارية ف  الىلنطن المدن ،  عيوب الإ

 
مين لل

 
تخضع معيط  اإلراية ف  معىد القل

ن تكطن إراية الطرفين خللية من  ويرقرط
 
ثلره الىلنطنية ا

آ
لك  يكطن الرضل صايال وميقجل لجميع ا

 جميع معيط  الرضل ) اإلكراه، الغتط، القدليس، الوقغل  (.

 انعقاد العقد من الناحية العملية -6
ت :
آ
مين من اليلحية العمتية بمراحل وه  كلل

 
 يمر إبرا  معىد القل

 
 
مين:  -ا

 
و من يىط  الطلب التا

 
مين الذ  ياصل معتيه من مىر الرركة ا

 
مؤمن له بمت ء نتب القل

الطويط يكطن الطتب ومقضميل مجمطمعة من القسلؤلت يجيب معتيهل المؤمن له، وه  تقعتق ببيلنلت 

                                                           
مين، يار الختدونية، الجزائر،  -1 

 
 .00، ص9177حميدة جميتة، الطجيز ف  معىد القل

ن المؤمن غللبل مل يكطن شرك -2 
 
مين تبليلية تقمقع بللرخصية المعيطية المسقىتة.وذلك بلمعقبلر ا

 
و جهة تل

 
 ة ا

مين الجزائر ، المرجع السلبق، ص -3 
 
 .77جديد  معراج، مدخل لدراوة قلنطن القل
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ن هذا الطتب ل يكطن متزمل لكل الطرفين إل بعد 
 
مين ميه وظروفه، كمل ا

 
حط  الخطر المطتط  القل

مين. 5نبىل ليص الملية إتمل  العىد ، وذلك 
 
 من قلنطن القل

إذا قبل المؤمن تغطية الخطر وإبرا  العىد نبىل لتبيلنلت الطارية ف  مذكرة التغطية المؤقتة:  -ب
مين، يقم القستيم المؤمن له، مذكرة القغطية المؤققة وه  بمثلبة قبط  الرركة اللقزا  

 
نتب القل

مين إل  حين تستيم الطثيىة اليهلئية.بقغطية الخطر بللرروط الطارية ف  نتب الق
 
 ل

مين:  -ج
 
مين بين المؤمن والمؤمن له حيث جرت العلية معت  وثيقة التا

 
وه  مارر يدون فيه معىد القل

إمعداي نملذج مطبطمعة، وه  تقضمن نطمعين من البيلنلت: شروط معلمة مطبطمعة ل تخقتف من وثيىة 
مين(، وشروط خلصة 

 
نطاع القل

 
خرى) نطع واحد من ا

 
لة الراقية.ل

آ
 تك قب بلليد وبلل

مين: -د
 
صت  ويقضمن شرونل جديدة تىض   ملحق التا

 
نراف العىد ال

 
وهط اتفلق إضلف  يبر  بين ا

و اليىصلن وذلك نبىل ليص الملية 
 
و  بللزيلية ا

 
مين. 7بقعديل مضمطن العىد ال

 
 من قلنطن القل

 الفرع الثاني: المحل والسبب 
ول( والسبب )ثلنيل( لنعىلي           

 
مين ل يك ف  الرضل فىط بل يجب تطفر المال )ا

 
 معىد القل

ول: المحل
 
 ا

مين ف  الخطر الذ  يخر  المؤمن له من وقطمعه ف  المسقىبل، وف  هذا       
 
يقمثل مال معىد القل

مين الثلثة: يعقبر الىسط هط مال
 
وقلذ معبد الرزاق السيهطر : " إن معيلصر القل

 
القزا   الصدي يىط  ال

هم هذه العيلصر فهط مال 
 
مل الخطر وهط ا

 
مين هط مال القزا  المؤمن، ا

 
المؤمن له، ويعقبر مبتغ القل

مين ليؤمن معت  نفسه من 
 
قسلط القل

 
القزا  كل من المؤمن له والمؤمن، فللمؤمن له يتقز  بدفع ا

مين المؤمن له من الخطر، فللخ
 
مين لقل

 
طر إذن هط من وراء المخلنر والمؤمن يتقز  بدفع مبتغ القل

مين هط الىيلس الذ  يىلس به كل ميهمل"
 
، ولطجطي المال ) الخطر ( يقطجب تطافر 1الىسط ومبتغ القل

 العديد من الرروط تم ذكرهل بميلوبة يراوة الخطر كعيصر من معيلصر العىد.

 ثانيا: السبب
مين معن هذه         

 
  معىد بركل معل  ول يخرج معىد القل

 
ركلن انعىلي ا

 
يعقبر السبب الركن الثللث من ا

يا  العلمة وذلك 
آ
و كلن مخللف لتيظل  العل  وال

 
الىلمعدة العلمة، فإذا القز  المقعلقدان يون وبب ا

 من الىلنطن المدن  الجزائر . 74لرتبلنه بللمال وقع بلنل نبىل لتملية 

                                                           
مين، يار  -1 

 
معبد الرزاق السيهطر ، الطويط ف  شرح الىلنطن المدن ، المجتد الثلن ، معىطي الغرر ومعىد القل

مين الجزائر ، 7152ة، صإحيلء القراث العرب ، الىلهر 
 
. نىل معن جديد  معراج، مدخل لدراوة قلنطن القل

 .72المرجع السلبق، ص
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حكل  الملية     
 
ن:  265وبللرجطع إل  ا

 
" تكون محل من الىلنطن المدن  الجزائر  فإنهل تيص معت  ا

مين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع خطر معين"
 
، كمل تيص للتا

نه 77/75من الىلنطن رقم  67الملية 
 
مين المعد  والمقمم معت  ا

 
:" يمكن لكل المقضمن قلنطن القل

ن يؤمنه"ش
 
و في عدم وقوع خطر ا

 
و غير مباشرة في حفظ مال ا

 
 .خص له مصلحة مباشرة ا

و الدافع لتقعلقد، وتخقتف المصتاة ف      
 
ن المصتاة هط السبب ا

 
ويفهم من صيلغة هذه المطاي بل

ضرار ف  
 
مين معت  ال

 
شخلص حيث تقمثل المصتاة ف  القل

 
مين معت  ال

 
ضرار ميه معت  القل

 
مين معت  ال

 
القل
شخلص حيث ال

 
مين معت  ال

 
  ذات الىيمة المللية، ول تخقتف ك ثيرا معن القل

 
مصتاة الققصليية، ا

و معيطية.
 
ن تكطن اققصليية ا

 
 يمكن ا

 خلتم         ة:
مين ملزا           

 
ن القل

 
مين ف  القرريع الجزائر  جعتيل نسقختص ا

 
من خل  يراوقيل لمطضطع معىد القل

همية كبيرة
 
ممل جعته مركز اهقمل  الك ثير من الدراولت من نرف البلحثين  ياظ  لغلية اليط  بل

ة وحديث القيظيم، كمل حظ  بلهقمل  القرريعلت 
 
الققصلييين وكذا الىلنطنيين بلمعقبلره قديم اليرل

مين ف  هذا 
 
حدهل، و من خل  قراءتيل لتىطامعد الىلنطنية الميظمة لتقل

 
والذ  يعقبر القرريع الجزائر  ا

خير اوقختصي
 
ن السملت ال

 
صل لتىطامعد العلمة لتعىد، إل ا

 
مين يخضع ف  تيظيمه ف  ال

 
ن معىد القل

 
ل ا

مر رقم 
 
ن ال

 
المعد   27/11الق  يقميز بهل اوقدمعت إفرايه وتخصيصه ببعض الىطامعد الخلصة، إل نرى ا

والمقمم لم يرق  لتمسقطى المطتط  الق  تقملش  مع القططر القكيطلطج  الالصل فيمل يخص إبرا  
و القصريح بللخطر.

 
 العىد ا

مين بمل يقملش  ويقطاكب         
 
ن معت  المررع الجزائر  العمل معت  إمعلية تيظيم معىد القل

 
لذلك نرى ا
 مع هذه القططرات.
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 قائمة المراجع
 القوانين -5

مر رقم  -
 
المؤرخ ، 15المقضمن الىلنطن المدن ، الجريدة الرومية معدي 7217وبقمبر 92المؤرخ ف   17/75ال
 .7217وبقمبر  01ف  

مر  -
 
مين، الجريدة الرومية معدي 7227ييلير 97الصلير ف   27/11ال

 
 7المؤرخ ف   70المقضمن قلنطن القل

 .7227ملرس 

المقضمن قلنطن  27/11المعد  والمقمم لتىلنطن رقم  9112فيفر   91الصلير ف   12/10الىلنطن رقم  -
مين، الجريدة الرومية معدي 

 
 .9112ملرس  79المؤرخ ف  ، 77القل

 الكـتب -6

و ، ييطان المطبطمعلت  -
 
مين الجديد، الجزء ال

 
مين والقل

 
حكل  العلمة نبىل لىلنطن القل

 
بط اليجل، ال

 
إبراهيم ا

 .7252الجلمعية، 

مين، يراوة ف  الىلنطن والىضلء اإلملرات ، مطبعة نلي  الىضلة، الىلهرة،  -
 
حكل  القل

 
حمد شرف الدين، ا

 
ا

7227 

مين الجزائر ، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، الطبعة الرابعة، جديد  معرا  -
 
ج، مدخل لدراوة قلنطن القل

 .9110الجزائر، 

مين، يار الختدونية، الجزائر،  -
 
 .9177حميدة جميتة، الطجيز ف  معىد القل

ول ، بيروت،  إبراهيموتيملن بن  -
 
حكلمه، يار الغطاصم المقادة، الطبعة ال

 
مين وا

 
 .7220بن ثييلن، القل

مامد صبر  السعد ، الطاضح ف  شرح الىلنطن المدن )اليظرية العلمة لللقزاملت العىد واإلراية  -
 .9112الميفرية(، يار الهدى، الطبعة الرابعة، الجزائر، 

مين القجلر  والجقملمع ، الدار  -
 
مخقلر مامطي الهلنس ، إبراهيم معت  إبراهيم معبد ربه، يراولت ف  القل

 .7222واليرر والقطزيع، مصر، الجلمعية لتطبلمعة 
 

 المقالت والملتقيات -4

معمل  ملوقر -
 
مين، تخصص قلنطن ا

 
، كتية الاىطق والعتط  9برير حفيظة، مالضرات قلنطن القل

 السيلوية، جلمعة الجتفة.
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مين 
 
 وخصائصهمفاهيم عامة حول عقد التا

 توفيق شندارلي د.
" 
 
وقلذ مالضر قسم "ا

 
 ا

 والعتط  السيلويةكتية الاىطق 
 بللمدية يا  فلرسجلمعة 

toufikchandarli@gmail.com 
 

 :مىدمة
مين ف  صطرته الاللية من العىطي الاديثة، فهط يهدف معمطمًل إل  الاصط  معت           

 
يعقبر معىد القل

ضيق نطلق ممكن، 
 
قل حصرهل ف  ا

 
و معت  ال

 
الضملن ف  مطاجهة خطر معين لقفلي  نقلئجه الضلرة ا

ن ُيَخِفَف من معبئه، بخالف وتطزيع اليقلئج
 
نه ا

 
فراي من شل

 
لط  الضلرة لاليث معين معت  معدي من ال

مين وهط ملتامتهل الفري الطاحد، 
 
 .ياىىه القل

مين ف  العصر الاديث نظرًا لقيطع المخلنر         
 
همية القل

 
جميع نطاح   وتغتغتهل ف لىد ازيايت ا

وبل الايلة، 
 
هم العىطي الق  يبرمهل  وكذا ال

 
مين من ا

 
الق  تؤي  إل  حدوثهل، ممل جعل معىد القل

شخلص لقغطية المخلنر المخق
 
نرطة الق  والمقيطمعة بلخقالفتفة ال

 
 .حد ذاتهل بهل ف يىطمطن  وتيطع ال

همية         
 
صبات تتعبهل معىطي  ونظرًا لال

 
مينالكبيرة الق  ا

 
ف  المجل  الققصلي   ومعمتيلت القل

فراي، المقمثتة ف  حملية الممقتكلت والجقملمع 
 
، فإنهل تعمل معت  ضملن والدو  والثروات لال

ت الققصليية اوقمرارية المير
 
جل ذلك قل  المررع  والمالفظة معت  ومملروة معمتهلل

 
مطالهل، ل

 
رؤوس ا

          الجزائر  كغيره من المررمعين ف  يو  العللم، بقيظيم هذا العىد ضمن نصطص الىلنطن المدن ، 
مييلتو

 
 .ضمن قلنطن خلص يقعتق بللقل

مين إذن، يقجت  مطضطع المداختة ف  تاديد مفهط  معىد ا       
 
نطامعه )لقل

 
و (، وا

 
وتاديد المباث ال

    .الق  يقميز بهل هذا العىد )المباث الثلن ( الخصلئص
مين 

 
ول: مفهوم التا

 
نواعهالمبحث ال

 
 وا

مين من العىطي المسقادثة، و هط يهدف إل  تطفير نطع من الضملن لتمؤمن له من         
 
يعقبر معىد القل

ّشد مل يّرد بل  اإلنسلن العلقل هط المسقىبل، و الالجة 
 
نه ا

 
مطاله، ذلك ا

 
و ا
 
خطلر الق  تهدي حيلته ا

 
ال

ملن. 
 
مين من العىطي المسقادثة، َوَجَب تاديد حىيىة الق ولكطن معىدإل  ال

 
مين القل

 
 وذلك بللىيل ل

نطامعه )المطتب الثلن (بقعريفه 
 
و (، ثم بعد ذلك تاديد ا

 
 .)المطتب ال
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مين
 
ول: تعريف عقد التا

 
 المطلب ال

و (، ثم بعد ذلك القعلريف الفىهية له          
 
مين )الفرع ال

 
نقيلو  بدايًة القعريف الىلنطن  لعىد القل

 .)الفرع الثلن (
ول: التعريف ا

 
  لقانونيالفرع ال

مين ف  الملية         
 
مين معىد  من الىلنطن المدن   بمل يت : 619لىد معّرف المررع الجزائر  معىد القل

 
"القل

مين لصللاه مبتغًل من 
 
و إل  المسقفيد الذ  اشقرط القل

 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 
يتقز  المؤمن بمىقضله ا

خر ف  حللة وقطع الا
 
  معطض ملل  ا

 
و ا
 
و إيرايًا ا

 
و تاىق الخطر المبّين ف  العىد وذلك المل  ا

 
ليث ا
خرى يؤييهل المؤمن له لتمؤمن

 
ية يفعة مللية ا

 
و ا
 
 ."مىلبل قسط ا

مين        
 
شخلص القل

 
ّبرز ا

 
نه رّكز معت  الجلنب الىلنطن ، حيث ا

 
           وهم المؤمنيمقلز هذا القعريف بل

مين والمسقفيد والمؤمن له
 
ّبرز معيلصر القل

 
مين و  وه  الخطر. كمل ا

 
مين. إضلفة إل   مبتغو قسط القل

 
القل

مين وطاء 
 
نطاع القل

 
مين، ممل يجعته شلماًل لجميع ا

 
ذلك تجيب القعرض إل  الصفة القعطيضية لعىد القل

شخلص
 
مين معت  ال

 
و القل

 
ضرار ا

 
مين معت  ال

 
 .القل

مين،        
 
غفل الجلنب الفي  لتقل

 
نه ا

 
القة قلنطنية ف  مع وحصر القعريفمل يعل  معت  هذا القعريف ا

 .، مصدرهل العىد، يرتب القزاملت مقبليلة بين نرفيهوالمؤمن لهبين المؤمن 
مين مل هط إل المظهر الخلرج  لعمتية فيية         

 
ن هذا الجلنب الىلنطن  لتقل

 
ومل يىتل من هذا العيب، ا

مين ف  الاىيىة معمتية تعلون ميظم واوع بين الع
 
مين ذاته، فللقل

 
ديد من المؤمن لهم يىط  معتيهل القل

القعلون، وذلك  وإيارة هذاالمعرضين لمخلنر مقرلبهة، ويىقصر يور المؤمن معت  مجري تيظيم 
بييهل نبىًل لىطانين اإلحصلء، بطريىة تمّكيه من تغطية المخلنر الق   وإجراء المىلصةبقجميع المخلنر 

 من ملله الخلص
ً
ن يقامل شيائ

 
 .تقاىق فعاًل، يون ا

 التعاريف الفقهية الفرع الثاني:
لة جد          

 
لة وضع تعريف شلمل له مسل

 
مين من العىطي المسقادثة، فإن مسل

 
بلمعقبلر معىد القل

نهل وجهلت نظر الفىهلء، فىدمطا تعلريف مخقتفة 
 
، نىقصر معت  نملذج من ومقبلييةصعبة، اخقتفت برل

وًل(، ثم نملذج من الفىه الفرنس  )ثلنيًل(
 
 .الفىه العرب  )ا

ولا 
 
 :الفقه العربي في-ا

نه:من بين الفىهلء العر ، نجد الفىيه مامد كلمل مرو  حيث معّرفه         
 
خذ فيه المؤمن بل

 
"معىد يل

ل يقامتهل ميفريًا ف  
 
من ا

 
خطلر يخر  العلقدان وقطمعهل ويرغب المسقل

 
معت  معلتىه نلئ فة معيية من ال

من
 
و اشقراك يدفعه المسقل

 
مين ا

 
 ."مىلبل جعل يسم  قسط القل

ّبرز           
 
فهذا القعريف يىقر  ك ثيرًا من تعريف المررع الجزائر ، حيث رّكز معت  الجلنب الىلنطن  فل

مين، وتجيب القعرض لتصفة القعطيضية لعىد 
 
مين ومعيلصر القل

 
شخلص القل

 
مين. إلا

 
همل  القل

 
نه ا

 
ا

مين مثته مثل القعريف الطارية ف  الملية 
 
 .المدن من الىلنطن  619الجلنب الفي  لتقل

نه:        
 
مل الفىيه مامد معت  معرفه ، فىد معّرفه بل

 
كبر  ا

 
"معمتية فيية تزاولهل هيائت ميظمة مهمقهل جمع ا
 ومن معدي ممكن من المخلنر المقرلبهة، وتامل تبعقهل معن نريق المىلصة وفىًل لىطانين اإلحصلء. 
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و من يعييه، حللة تاىق الخطر المؤمن م
 
من ا

 
يه، معت  معطض ملل  يدفعه مىقض  ذلك حصط  المسقل

مين
 
قسلط المقفق معتيهل ف  وثيىة القل

 
و  بلل

 
 ."المؤمن ف  مىلبل وفلء ال

ك ثر من اهقملمه بللجلنب        
 
مين ا

 
ّبرز الجلنب الفي  لتقل

 
نه ا

 
هم مل يؤخذ معت  هذا القعريف ا

 
إن ا

ن القعريف قلنطن  فكلن من الالز  القركيز معت  الجلنب الىلنط
 
ن ، و هط العالقة القعلقدية الىلنطن . ومع ا

مين ف  نفس الطقت
 
نراف العىد، يون إهمل  لتجلنب الفي  لتقل

 
 .الق  تربط ا

 :في الفقه الفرنسي -ثانياا 
نه:"معىد يتقز    (sumien)من بين الفىهلء الفرنسيين نجد الفىيه وطميلن         

 
مين بل

 
حيث يعّرف القل

خير بمىقضله شخص و يسم  المؤمن بللقبلي  مع شخ
 
ن يىد  لهذا ال

 
خر و يسم  المؤمن له، بل

 
ص ا

من إل  المؤمن 
 
الخسلرة الماقمتة نقيجة حدوث خطر معين مىلبل مبتغ معين من المل  يدفعه المسقل

خطلر
 
  ."ليضيفه إل  رصيد الشقراك المخصص لقعطيض ال

ّبرز الجلنب الىلنطن          
 
نه ا

 
العالقة الىلنطنية بين المؤمن  ف  وهط المقمثلمل يمقلز به هذا القعريف، ا

شخلصالمؤمن له و
 
مين. إضلفة إل  إب وهم ا

 
مين والقل

 
مين والخطر راز معيلصر القل

 
قسلط القل

 
ومبتغ ه  ا

مين
 
 .القل

مرًا جطهريًل ف  كل         
 
نه جعل تعطيض الخسلرة الماقمتة ا

 
هم مل يعل  معت  هذا القعريف، ا

 
ن ا

 
إل ا

مين، وهط ل ييطبق معت 
 
نطاع القل

 
مين الذ  يقم ضد مل يصليف الرخص  ا

 
مين، كللقل

 
جميع صطر القل

مين الزواج
 
حداث من نفىلت، ك قل

 
حداث وعيدة ف  ذاتهل، بىصد تغطية مل تفرضه هذه ال

 
 .من ا

مين مثته مثل تعريف المررع 
 
همل بدوره الجلنب الفي  لتقل

 
إضلفة إل  مل وبق، فإن هذا القعريف ا

 . من الىلنطن المدن  619الجزائر  الطارية ف  الملية 
مل الفىيه هيملر          
 
نه: (Hemard)ا

 
حد الطرفين،  فىد معّرفه بل

 
وهط "معمتية ياصل بمىقضلهل ا

و لصللح الغير ف  حللة تاىق  المؤمن
 
له، نظير يفع مبتغ معين و هط الىسط، معت  تعهد لصللاه ا

خذ معت  معلتىه مج
 
خر، و هط المؤمن، الذ  يل

 
مطمعة من المخلنر و يجر  خطر معين، من الطرف ال

  ."المىلصة بييهل وفىًل لىطانين اإلحصلء
نه او         

 
ز هذا القعريف ا ّبرز الجلنب قطلع إّبراز الجلنبين الىلنطن  ومل يمّيِ

 
مين معًل. فىد ا

 
الفي  لتقل

ياء الذ  يتقز  به المؤمن معيد تاىق الخلفي  بإّبراز معيلصره الجطهرية، وه  الخطر والىسط وا
 
طر ال

ن ق إجراء المىلصة يل  المؤمن، نبىًل لطريىة فيية ويقيىة، وه  تجميع المخلنر والمؤمن ميه. كمل َبيَّ
 .بييهل وفىًل لىطانين اإلحصلء

مين،         
 
مين  والمقمثل ف كمل اوقطلع هذا القعريف إّبراز الجلنب الىلنطن  لتقل

 
نراف القل

 
وهمل ا

مين لصللاهير والمسقفيد الذ  والمؤمن له المؤمن
 
 .قرط المؤمن له القل

مين ممل يجعته        
 
إضلفة إل  مل وبق، فإن هذا القعريف تفليى القعرض لتصفة القعطيضية لتقل

ضرار
 
مين ال

 
و تل

 
شخلص ا

 
مين ال

 
مين وطاء بلليسبة لقل

 
نطاع القل

 
 .ييطبق معت  جميع ا

نه و        
 
خير، إل  ا

 
غتب  ياظ الق  تضميهل هذا القعريف، فإنه  ونظرًا لتمزايلنرير ف  ال

 
ييد ا

 
الفىه بقل

 .السيهطر  الفىيه  العرب  وميهمالفرنس  و الفىه 
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مين
 
نواع التا

 
 المطلب الثاني: ا

يرتبط الخطر بلليرلط اإلنسلن  ارتبلنًل وثيىًل، حيث يقعرض اإلنسلن خال  حيلته اليطمية لك ثير         
خطلر الق  تهديه ف  شخصه 

 
و ف  ملله، من ال

 
 هذها

 
وبل  ل حصر لهل،  وتيرل

 
خطلر من ا

 
 ول يمكنال

مين 
 
يى إل  انقرلر القل

 
ضرار المقرتبة معيهل، ممل ا

 
و تىدير حجم ال

 
و بطقت حدوثهل، ا

 
القكهن بهل، ا
نطامعهشق  نطاح  الايلة، فقعديت صطره  وتغتغته ف 

 
 .وا

نطاع       
 
خطلرالمخقتفة  وهذه ال

 
، وتىسيمهلاجقهليات فىهية قصد تصييفهل  كلنت مال والمقيطمعة لال

هم
 
و (،  ولعل ا

 
غتب الفىهلء، هط تىسيمهل من حيث الركل )الفرع ال

 
 ومن حيثتىسيم مال اتفلق ا

 .المطضطع )الفرع الثلن (
مين من حيث الشكل

 
ول: تقسيم التا

 
 الفرع ال
مين،          

 
مين منهذا القىسيم إل  شكل الجهة الق  تىط  بعمتيلت القل

 
هذه اليلحية ييىسم إل   والقل

وًل(، 
 
مين تعلون  )ا

 
مين تجلر  تل

 
 .)ثلنيًل( وتل

ولا 
 
مين-ا

 
 :التعاوني التا
(، ثم نقيلو  خصلئصه ) (          

 
مين القعلون  )ا

 
 .بداية نقيلو  تاديد مفهط  القل

 
 
مين التعاوني-ا

 
 مفهوم التا

 
فرايهل معت  تعطيض ال

 
ضرار الق  قد تيز  : هط الذ  تىط  به جملمعة يقفق ا

حدهم نقيجة تاىق خطر معين، و ذلك من مجمطع الشقراكلت الق  يتقز  كل فري من الجملمعة 
 
بل

 . بدفعهل
مين الطلبع القعلون  بطضطح تل ،  :خصائصه-ب

 
الخصلئص  وميهل تظهريظهر ف  هذا اليطع من القل

 :القللية
برز لهذا اليطع اجقملع صفق  المؤمن و المؤمن له ف  كل فري من  - 1

 
فراي الجملمعة، وه  الخلصية ال

 
ا

معضلء الجملمعة 
 
معضلئه، و إنمل تطزيع الخسلرة معتيهم، فل

 
مين، فهط ل يهدف إل  تاىيق الربح ل

 
من القل

هم المؤمن لهم، و هم الذين يدفعطن القعطيض لمن تصيبه كلرثة ميهم، لذلك فإن نصيب الشقراك 
خطلر الق  تقاىق ف  فقرة معيية و الذ  يدفعه كل فري ميهم يكطن ف  ال

 
علية مقغيرًا، وفىًل لعدي ال

 .مدى جسلمقهل
ن نسبة الشقراكلت إذا زايت معت  القعطيضلت المطتطبة، فإن هذه  - 2

 
يقرتب معت  الخلصية السلبىة، ا

مل إذا 
 
الزيلية ل تعقبر رباًل، و ياق لكل فري من الجملمعة نتب اوقرياي نصيبه من هذه الزيلية. ا

معضلء بىسط تكميت  لقغطية ز 
 
مكن مطللبة ال

 
ايت القعطيضلت المطتطبة معن الشقراكلت المقجمعة، ا

و إنىلص القعطيضلت المسقاىة بيسبة اليلقص من الشقراكلت
 
 .كل القعطيضلت، ا

مين-ثانياا 
 
قساط الثابتة التا

 
 :بال

(، ثم ب      
 
قسلط الثلبقة )ا

 
مين بلل

 
 .عد ذلك نقعرض لخصلئصه ) (البداية نقعرض لقاديد مفهط  القل

 
 
قساط الثابتة-ا

 
مين بال

 
ن يدفع لتمؤمن لهمفهوم التا

 
مين يقعهد المؤمن ا

 
 : ف  هذا اليطع من القل

قسلط العطض الملل  معيد تاىق الخطر، و
 
هذا اليطع ل مادية يتقز  المؤمن له بدفعهل، وذلك مىلبل ا

 .مسلهمةتبلشره إل الهيائت الق  تقخذ شكل شركة 
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ن الطلبع القعلون  يخقف  نطمعًل مل بلليظر إل   :خصائصه-ب
 
مين، ا

 
مل يالحظ ف  هذا اليطع من القل

مين، 
 
مين، وميهل تظهر خصلئص لهذا اليطع من القل

 
و  من القل

 
ت  وتقمثل ف اليطع ال

 
 :ال

مين تسقىل شخصية المؤمن معن شخصية المؤمن له، فللمؤمن هط شركة  - 1
 
ف  هذا اليطع من القل

م
 
قسلط المدفطمعة معن القل

 
مين، فإذا زايت ال

 
قسلط القل

 
ين، و المؤمن لهم هم الذين يتقزمطن بدفع ا

 .قيمة القعطيضلت، كلنت الزيلية رباًل لترركة المؤمن، و ل يسقطيع المؤمن لهم المطللبة بلوقريايهل
مين يقادي الىسط مسبىًل، بايث يعرف المؤمن له وقت إبرا   - 2

 
العىد قيمة مل ف  هذا اليطع من القل

وس معتمية فيية وفىًل 
 
قسلط معت  ا

 
ن الرركة المؤمن، ه  من تادي قيمة تتك ال

 
قسلط، و ا

 
يدفعه من ا

حد الطرفين إل بلتفلق جديد
 
 .لجداو  اإلحصلء الق  لديهل، و بللقلل  ل يمكن تعديل الىسط من ا

مين من حيث الموضوع 
 
 الفرع الثاني: تقسيم التا

مين، فىد يكطن مجلله يسقيد تىسيم          
 
مين من حيث المطضطع إل  المجل  الذ  يرمته القل

 
القل

وًل(، 
 
 .مجلله الجط )ثلنيًل(، كمل قد يكطن مجلله البر )ثللثًل( وقد يكطنالبار )ا

ولا 
 
مين البحري  عقد-ا

 
 :التا

ضرار اليلجمة معن خطر          
 
معىد و ،بار  هط العىد الذ  يتقز  بمىقضله المؤمن بللقعطيض معن ال

جزائهل المخقتفة 
 
شيلء، ميهل السفيية من الهيكل إل  كل ا

 
مين البار  قد ييصب معت  ال

 
وكلفة القل

قد ييصب معت  المخلنر البارية ميذ بداية الران إل  القفريغ. و مل تامته من بضلئع، ومتاىلتهل
و القىتيل  يىدمهل المؤمن لوقبعلي والقكلليف الق كللمخلنر الق  تقعتق بللخسلئر العلمة 

 
        الخطر ا

ثلرهمن 
 
 .ا
مين إل السفيية ومل تامته من البضلئع و ل يرمل هذاو        

 
تتك المخلنر البارية اليطع من القل

مين 
 
مين البار  هط تل

 
ن القل

 
مين، ل

 
خطلر فال يرمتهم القل

 
شخلص المعرضين لهذه ال

 
مل ال

 
المذكطرة. ا

مين 
 
ضرار ل تل

 
شخلصا

 
 .ا

مين الجوي عقد-ثانياا 
 
 :التا

ضرار           
 
يىصد به العىد الذ  يغط  مخلنر اليىل الجط  الذ  يقم بطاوطة الطلئرة، الذ  يرمل ال

يضلً الق  تتاق الطلئرة 
 
 .وحمطلقهل والمسلفرين ا

نطاع:         
 
مين الجط  يرمل ثالثة ا

 
ن القل

 
مينمن خال  القعريف السلبق، يقضح ليل ا

 
معت   وه  القل

جياة.  الطلئرة بكل مل فيهل من مطاي ياختية
 
و خلرجية كلل

 
مين معت كللماركلت ا

 
البضلمعة  والقل

مين معت  والمة  والمصرح بهلالمررومعة  وه  البضلئعالمراطنة 
 
مين. إضلفة إل  القل

 
المرمطلة بعىد القل

 .الجطيةالمسلفرين المىيدين ف  الرحتة 
مين البري -ثالثاا 

 
 :عقد التا

و الممقتكلت براً  يىصد به  
 
شخلص ا

 
خطلر الق  تهدي ال

 
مين الذ  يهدف إل  تغطية ال

 
 . القل

ضرار  ومن خال           
 
مين ال

 
مين يرمل تل

 
ن هذا القل

 
شخلصهذا القعريف يقضح ليل، ا

 
 .وال

و 
 
و البضلئع ا

 
و الستع ا

 
و المسقطيمعلت ا

 
شيلء كللميلز  ا

 
مين ال

 
ضرار يرمل بدوره تل

 
مين معت  ال

 
فللقل
ل
 
مين من ال

 
مين من المسؤولية كمل ف  حللة القل

 
شيلء، و يرمل كذلك القل

 
و غيرهل من ال

 
ت ا
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ن تكطن لتمؤمن له مصتاة ف  معد  وقطع الخطر 
 
المسؤولية اليلجمة معن حطايث السيلرات، بررط ا

 .ميهالمؤمن 
ضرار المليية الق  تصو        

 
شيلء إل  تعطيض المؤمن له معن ال

 
مين معت  ال

 
يب ذمقه المللية يهدف القل

و هالك 
 
مين  الر ءمبلشرة بسبب تتف ا

 
مين من المسؤولية إل  تل

 
المؤمن معتيه. بييمل يهدف القل

ضرار الق  لاىقه، 
 
 .مسؤولية المؤمن له والق  تسقطجبالمؤمن له ضد رجطع الغير معتيه بسبب ال

شخلص، فماته شخص المؤمن له، ل ملله، 
 
مين معت  ال

 
مل بلليسبة لتقل

 
يقعهد المؤمن  بمطجبهوالذ  ا

و إيرايًا مرتبًل معيد تاىق حليثة مسقىبتة 
 
و المسقفيد، مبتغًل من اليىطي ا

 
ن يدفع إل  المؤمن له ا

 
بل

قسلط يورية 
 
خر، وذلك مىلبل قيل  المؤمن له بدفع ا

 
و شخص ا

 
 .معييةمقعتىة برخص المؤمن له ا

نه ل يهدف إل  تعطي ويقميز هذا         
 
مين بل

 
ض المؤمن له معن ضرر نز  به، بل معت  اليطع من القل

و ميالي نفل مثالً 
 
 .العكس فهط من قبيل الاطايث الق  غللبًل مل تكطن ولرة كللزواج ا

مين
 
 المبحث الثاني: خصائص عقد التا

و (، وهط ف  نفس          
 
خرى )المطتب ال

 
مين بخصلئص مرقركة مع بىية العىطي ال

 
يقمّيز معىد القل

خرى )المطتب الثلن ( الطقت يقمّيز بخصلئص
 
 .ييفري بهل معن بىية العىطي ال
مين

 
ول: الخصائص المشتركة لعقد التا

 
 المطلب ال

نه معىد مسم  )الفرع         
 
خرى ف  ا

 
مين مع بىية العىطي ال

 
تقتخص الخصلئص المرقركة لعىد القل

و (، 
 
نه معىدال

 
نه معىد متز   وا

 
ويقميز الفرع الثللث(، )لتجلنبين رضلئ  )الفرع الثلن (، كمل يقميز بل

يضل
 
نه معىد مسقمر )الفرع الرابع(،  ا

 
خيرابل

 
نه معىد  ويقميز ا

 
 .الفرع الخلمس()معلوضة بل

ول: عقالفرع 
 
مين عقد مسمى دال

 
 التا

حكلمهالعىد المسم  هط ذلك الذ  تطل  المررع تسميقه         
 
، بييمل العىد غير المسم  هط وتيظيم ا

 .تسميقهكل معىد لم يقطل  المررع تيظيمه ول 
مين       

 
العىطي  والىرض والرركة وغيرهل منمن العىطي المسملة مثته مثل معىد البيع واإليجلر  ومعىد القل
حكل  خلصة ونظرًا لريطعالمسملة. 

 
فري لهل المررع الجزائر  ا

 
 القعلمل ف  مثل هذه العىطي، فىد ا

نتق معتيهلبمطجب نصطص ف  الىلنطن المدن  
 
 351تسمية العىطي المسملة و هط مل جلء ف  المطاي من وا

  معىد من هذه العىطي، بمل وري ف  هذه  673إل  
 
ميه، و يقرتب معت  ذلك ضرورة تىّيد المقعلقدين ف  ا

حكل ، بييمل إراية المقعلقدين ف  العىطي غير المسملة،
 
تة، و ل يىّيدهل إل حرة و مسقى اليصطص من ا

يا  
 
 .العلمةقيد اليظل  العل  و ال

حكل  خلصة ضمن  وبلمعقبلر معىد        
 
ُه بل مين من العىطي المسملة، فإن المررع الجزائر  َخصَّ

 
القل

مر  وكذلك الىلنطنميه،  625إل   619الىلنطن المدن  ف  المطاي 
 
مييلت الصلير بمطجب ال

 
المقعتق بللقل

مر  04-06ملية كلمتة، و الىلنطن رقم  279 ضمن ل       والمق 07-95رقم 
 
 .07-95المعد  و المقمم لال

مييلتفمن خال  هذه اليصطص الطارية ف  الىلنطن المدن  
 
مين وقلنطن القل

 
ياة القل

 
 وه  ، فىد حدي ا

ثلر 
 
ركلن و معيلصر، و مل يقرتب معت  هذا العىد من ا

 
مين، و مل يقطتب لقكطييه من ا

 
 لة. كممخقتفمعىد القل
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ن تكطن مااًل 
 
خطلر الق  يمكن ا

 
و الجط ، ومل ه  ال

 
و البار  ا

 
مين وطاء البر  ا

 
حدي مجللت القل

خطلرلتعىد؟ 
 
مرة ومله  ال

 
ن تكطن مااًل له؟، وذلك كته بيصطص ا

 
 .الق  ل يمكن ا

برز ومعتيه       
 
حكل ، و لعل من ا

 
شخلص بضرورة القىّيد بمل جلء فيهل من ا

 
ِز  ال

ّْ
، فإن هذه اليصطص ُتّت

مرة، والق  ل يجطز مخللفقهل مل جلءت به الملية 
 
حكل   622الىطامعد ال

 
من الىلنطن المدن  ضمن ال

مين، حيثالعلمة لعىد 
 
مين م نصت معت  مل يت : القل

 
            ن "يكطن بلناًل مل يري ف  وثيىة القل

تية
 
 :الرروط ال

و اليظم، إل إذا كلن ذلك الخرق 
 
الررط الذ  يىض  بسىطط الاق ف  القعطيض بسبب خرق الىطانين ا

و جياة معمدية
 
 . جيلية ا

خره ف  إمعالن الاليث المؤمن ميه إل  الستطلت 
 
الررط الذ  يىض  بسىطط حق الُمؤمن له بسبب تل

ن من  و تىديم المسقيد إذا تبيَّ
 
خر كلن لعذر مىبط ا

 
ن القل

 
 ."الظروف ا

مين عقد رضائي الفرع الثاني:
 
 عقد التا

نراف العىد         
 
 بمجري صدور القعبير معن إراية ا

 
ية وتطلبىهلالعىد الرضلئ  هط العىد الذ  ييرل

 
، بل

و صيغة معيية. إضلفة إل  ضرورة تطافر ركيل المال  ويون اتبلعكيفية كلنت 
 
. ومعت  والسببشكل ا

، والسببوالمال ، إضلفة إل  الرض  لنعىليهكس من ذلك، نجد العىد الركت  الذ  يرقرط الع
ركلن العىد، ممل يؤي  إغفللهل 

 
ُد هذه الركتية ركيًل من ا ضرورة القىّيد و احقرا  شكتية معيية، حيث ُتعَّ

 .العىدإل  ميع قيل  
مين معىد رضلئ ، فهط ييعىد بمجري صدور اإليجل  و الىبط  و تطلبىهمل، نبىًل لمل تىض          

 
و معىد القل

مين،  وبذلك فإنبه الىطامعد العلمة ف  العىطي الرضلئية. 
 
مين و نللب القل

 
  شركة القل

 
رضلء الطرفين، ا
ن يقطقف ذلك معت  شكل معين

 
مين، يون ا

 
ولس صاة معىد القل

 
 .هط ا
مر ل ييلف  امعقبلره معىد رضلئيًل، إلن الك قلبة و ترقرط ا       

 
مين، وهط ا

 
لك قلبة إلثبلت العىد بطثيىة تل

جل إثبلت العىد ل 
 
 .العىد لنعىلي، فه  ليست شرنًل لنعىليهتكطن من ا

لنعىلي العىد، فاييئٍذ يصبح العىد  وجعتهل شرنلً معت  اشقراط الك قلبة  التفلقلكن يجطز لتطرفين        
مين ضرورية لالنعىلي وتصبح وثيىةكتيًل، معىدًا ش

 
 .القل

مين عقد ملزم للجانبين الفرع الثالث:
 
 عقد التا

          مقىلبتة، العىد المتز  لتجلنبين هط ذلك العىد الذ  يرتب معت  معلتق المقعلقدين القزاملت          
و مدييًل ناط المقعلقد  َيائيلً -الطقتف  نفس و-هل ببعض، بايث يكطن كل مقعلقد مقرابطة بعضو

خر، 
 
حد المقعلقدين يون ال

 
خر، و هط بذلك يخقتف معن العىد المتز  لجلنب واحد، الذ  يتقز  فيه ا

 
ال

خر مدييلً 
 
حدهمل يائيًل و ال

 
 . بايث يكطن ا

خر معت  وبيل و          
 
مين هط معىد متز  لتجلنبين، حيث يتقز  فيه كل من المقعلقدين قبل ال

 
معىد القل

مين، كمل يرتب القزامًل معت  القبل
 
قسلط القل

 
مين يرتب القزامًل معت  المؤمن له بدفع ا

 
ن معىد القل

 
ي . ذلك ا

مين معيد تاىق الخطر ، و هط مل جلء ف  الملية 
 
 619المؤمن بقغطية الخطر المؤمن ميه و يفع مبتغ القل

نه يؤي  إ من الىلنطن المدن  بىطلهل:
 
مين معىد يتقز  المؤمن بمىقضله ا

 
و إل  "القل

 
ل  المؤمن له ا
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خر ف  حللة وقطع 
 
  معطض ملل  ا

 
و ا
 
و إيرايًا ا

 
مين لصللاه مبتغًل من المل  ا

 
المسقفيد الذ  اشقرط القل

خرى يؤييهل المؤمن 
 
ية يفعة مللية ا

 
و ا
 
و تاىق الخطر المبين ف  العىد، و ذلك مىلبل قسط ا

 
الاليث ا
 ."له لتمؤمن

معاله،       
 
نراف العىد يتقز  بركل مقبلي  بقيفيذ  يقضح من خال  اليص المذكطر ا

 
فإن كل من ا

مين وكذا اإليلء 
 
قسلط القل

 
خر. فللمؤمن له متز  بدفع ا

 
القزاملت تىع معت  كل ميهمل اتجله الطرف ال
مين وبللمىلبل فإنبكل البيلنلت المقعتىة بللخطر المؤمن معتيه، 

 
و مبتغ القل

 
ياء ا

 
 .المؤمن متز  بدفع ال

خر،  إذن فللقزا  كل نرف
 
مين  وهذا ملهط مىلبل القزا  الطرف ال

 
نراف معىد القل

 
يفسر القزاملت ا

خير القاتل من 
 
خر، يسقطيع هذا ال

 
نراف القزامه اتجله الطرف ال

 
حد ال

 
المقبليلة، فعيدمل ل ييفذ ا

مر رقم  1فىرة 21جلء ف  الملية  وهط ملالقزامه المىلبل له، 
 
و تصري07-95من ال

 
ح بىطلهل:" كل ك قملن ا

كلذ  مقعمد من المؤمن له، قصد تضتيل المؤمن ف  تىدير الخطر، ييجر معيه إبطل  العىد مع مرامعلة 
حكل  الميصطص ف  الملية 

 
مرمن  75ال

 
 ."هذا ال

ن تيفيذ القزا   ونرير ف         
 
ن العىد يبى  ماقفظًل بصفة العىد المتز  لتجلنبين رغم ا

 
خير، إل  ا

 
ال

و الخطر، و هط بلت بلليسبة المؤمن ل يكطن ماىىًل ف
 
حطا ، بل معتق معت  تاىق الاليث ا

 
  كل ال

قسلط 
 
حطا  بدفع ا

 
مينلتمؤمن له ف  كل ال

 
 .القل

مين عقد مستمر الفرع الرابع:
 
 عقد التا

العىد المسقمر هط ذلك العىد الذ  يكطن فيه معيصر الزمن معيصرًا جطهريًل، حيث ُتىلس به         
  تيفيذ العىد 

 
و مال العىد، فقكطن القزاملت المقعلقدين مىقرنة يائمًل بللزمن، ا

 
القزاملت المقعلقد ا

ة يخقتف معن هذه اليلحي وهط منيكطن خال  فقرة زميية مادية يقفق معتيهل الطرفلن معيد إبرا  العىد، 
 .واحدةالعىد الفطر  الذ  يقم تيفيذه يفعة 

ن تيفيذ و        
 
  ا

 
مين من العىطي المسقمرة، حيث يعد معيصر الزمن معيصرًا جطهريًل فيه، ا

 
معىد القل

اللقزاملت اليلشئة معيه تمقد ف  الزملن، إل  غلية انقهلء المدة المقفق معتيهل ف  العىد، فبلليسبة لرركة 
مين، فإنه

 
مين إن حصل الخطر المؤمن ميه خال  مدة وريلن العىد بصفة القل

 
ل تتقز  بدفع مبتغ القل

قسلط لتمؤمن، ليفس المدة الق  القزمت بهل شركة  وبللمىلبل يتقز مسقمرة، 
 
ياء ال

 
المؤمن له بل

و معت  يفعلت مققللية
 
م ذلك يفعة واحدة ا مين، وطاء تَّ

 
 .القل
ن      

 
هم مل يقرتب معت  ذلك، ا

 
حد المقعلقدين معن تيفيذ القزاملته، فإن العىد و لعل ا

 
ه إذا تختف ا

د مل نفذ  ثره بلليسبة لتمسقىبل فىط، و ُيعَّ
 
ثرًا رجعيًل، إنمل يسر  ا

 
ييفسخ بىطة الىلنطن، و ل يكطن له ا

قسلط معن الفقرة 
 
ميه قبل ذلك قلئمًل، و بركل خلص ل يسقري المؤمن له من المؤمن مل يفعه من ا

مر رقم  2فىرة 21ل حل العىد، و هط مل جلء ف  الملية الق  انىضت قب
 
"تعطيضًل  بىطلهل: 07-95من ال

قسلط  إلصالح
 
يضًل ف  ال

 
قسلط المدفطمعة حىًل مك قسبًل لتمؤمن الذ  يكطن له الاق ا

 
الضرر، تبى  ال

ن
 
شخلص، و ف  هذا السيلق ياق له ا

 
مييلت ال

 
حكل  المقعتىة  بقل

 
جتهل مع مرامعلة ال

 
يطللب  الق  حلن ا

 ."المؤمن له بإمعلية المبللغ الق  يفعهل ف  شكل تعطيض
 



 المسطرة 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  كتية- 2019ييسمبر  17

 

 
53 

 

مين عقد معاوضة الفرع الخامس:
 
 عقد التا

معىد المعلوضة هط ذلك العىد الذ  يقاصل فيه المقعلقد معت  فلئدة ذات قيمة مللية مىلبل تيفيذه        
حد المقعلقدين مىلباًل لمل 

 
خذ فيه ا

 
معطلهالقزامه، وهط بخالف معىد القبرع الذ  ل يل

 
 .ا

خذ مىلباًل لمل يعطيه، حيث         
 
ن كال من العلقدين يل

 
مين هط معىد معلوضة، ذلك ا

 
يعط  ومعىد القل

مين، 
 
قسلط القل

 
مين مىلباًل لمل تستمه من ا

 
ياء القل

 
و ا
 
المؤمن له يعط   وبللمىلبل فإنالمؤمن مبتغ ا

قسلط 
 
خذ مىلبالً ال

 
مين ويل

 
ياء القل

 
و ا
 
 .لهل مبتغًل ا

مين يظل معىد معلوضة، حق   ونرير إل         
 
ن معىد القل

 
ن  ولط لما

 
يقاىق الخطر المؤمن ميه، ل

قسلط الق  يكطن ال
 
ملن الذ  يسقفيد ميه المؤمن له وطاء ال

 
مؤمن له قد يفعهل، تكطن ف  مىلبل ال

و لم يقاىق، 
 
خذهل معت المخلنر  وتامل المؤمنتاىق الخطر المؤمن ميه ا

 
 .معلتىه وا

مين يظل معىد معلوضة        
 
ن معىد القل

 
يضًل إل  ا

 
الرخص المسقفيد من العىد  ولط كلنكمل نرير ا

راي المؤمن له 
 
خر، ا

 
ن يقبرع له شخص ا

 
ن القبرع معبلرة معن معالقة بين  بللوقفليةا

 
مين، ذلك ا

 
من القل

مين. فهذا والمسقفيدالمؤمن له 
 
ر من صفة المعلوضة لعىد  التفلق، وه  معالقة خلرج معىد القل ل ُيَغّيِ

مين 
 
مين المبر  بين نللب القل

 
مينالقل

 
 .وشركة القل

نرافه فىطفللعبرة ف  معرفة نبيعة العىد هل هط معل        
 
  تبرع ف  العالقة الق  تربط بين ا

 
 .وضة ا

مين
 
 المطلب الثاني: الخصائص المميزة لعقد التا

خرى، فإنه ييفري          
 
مين مع بىية العىطي ال

 
إل  جلنب الخصلئص المرقركة الق  يرقرك فيهل معىد القل

نه معىد 
 
نه معىد من معىطي )احقملل  بخصلئص خلصة، ميهل ا

 
و ( و ا

 
           (، اإلذمعلن )الفرع الثلن الفرع ال

مين
 
خيرًا هط معىد تجلر  بلليسبة لرركة القل

 
يضًل من معىطي حسن اليية)الفرع الثللث(، و ا

 
نه ا

 
       و ا

 .)الفرع الرابع(
ول:

 
مين عقد  الفرع ال

 
 احتماليعقد تا

ىدار الذ  يعطيه مىلبل هط العىد الذ  ل يعرف المقعلقد وقت انعىلي العىد الم الحقملل العىد         
ن يعتم 

 
خذه، وذلك بخالف العىد المادي الذ  يسقطيع كل مقعلقد وقت القعلقد ا

 
المىدار الذ  يل

خذه بمىقض  العىد
 
 . المىدار الذ  يعطيه و المىدار الذ  يل

ن كال الطرفين ف          
 
مين معىد احقملل ، ذلك ا

 
قت يعرفلن و ل-والمؤمن لهالمؤمن -العىد، ومعىد القل

خذه كل ميهمل 
 
كل ميهمل، فللمؤمن وقت إبرا  العىد يعرف مىدار  ومل ويقامتهإبرا  العىد مىدار مل ويل

ن ذلك مقطقف معت  
 
مين، ول يعرف المىدار الذ  يعطيه لتمؤمن له، ل

 
قسلط القل

 
خذه وهط مبتغ ا

 
مل يل

و معد  وقطمعه. وكذلك الال  بلليسبة لتمؤمن له فهط يعرف المىد
 
 وهط مبللغار الذ  يعطيه وقطع الخطر ا

و معد  وقطمعه
 
ن ذلك مقطقف معت  وقطع الخطر ا

 
خذه ل

 
مين، ول يعرف مل يل

 
قسلط القل

 
 .ا

قسلط كلمتة،         
 
 و يكطن المؤمن له قد يفع ال

ً
ومعتيه فإذا لم يقاىق الخطر فإن المؤمن ل يدفع شيائ

قسلط الق  يفعهل 
 
مين، وقد ل يقعلي  مع قيمة ال

 
خذ مبتغ القل

 
مل إذا تاىق الخطر فإن المؤمن له يل

 
ا

مين، بايث يعقبر هذا ال الحقمل لتمؤمن، وبذلك يقاىق معيصر 
 
عىد معىدًا بين نرف  معىد القل

 .احقملليلً 
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  العىطي          
 
مين ضمن معىطي الغرر ا

 
 ةالحقملليولهذا السبب فإن المررع الجزائر  قد تيلو  معىد القل

 57ف  الملية  الحقملل ف  البل  العلشر من الك قل  الثلن  من الىلنطن المدن ، حيث وري ذكر العىد 
نه " إذا كلن الر ء المعلي  ماقطيًل معت 

 
و خسلرة لكل واحد من الطرفين معت  حسب  ميه بل

 
حظ ربح ا

 ."حليث غير ماىق، فإن العىد يعقبر معىد غرر 
مل          
 
مر رقم  من 43مليةالا

 
برزت خلصية  07-95ال

 
مين، فإذا  الحقمل فىد ا

 
و جعتقه جطهر معىد القل

صبح غير معرض لتخطر انقف  معيصر 
 
و ا
 
مين، ولم يعد يصتح فعاًل الحقمل هتك الر ء ا

 
 .لتقل

ذعان الفرع الثاني: مين عقد ا 
 
 عقد التا

خر الذ  ليس له الاق ف         
 
معىد اإلذمعلن هط معىد يمت  فيه المقعلقد شرونه معت  المقعلقد ال

و قيد، وهذا بخالف معىد المسلومة الذ  يقمقع 
 
و يىبته يون شرط ا

 
ن يرفض العىد ا

 
ميلقرقهل، بل له ا

 . ميلقرة كل ميهمل من شروطفيه كل مقعلقد بللارية ف  وضع و 
مين      

 
مين بطضع شروط العىد،  ومعىد القل

 
المؤمن له  ويىقصر يور معىد إذمعلن حيث تسقىل شركة القل

ّية حرية ف  ميلقرة تتك الرروط المعّدة وتفًل، 
 
ن تثبت له ا

 
نف  قبط  هذه الرروط، يون ا

 
 وذلك ا

ملم
 
مين، فال يكطن ا

 
راي إبرا  معىد القل

 
الطارية بللعىد  واإلذمعلن لترروطه وطى الخضطع المؤمن له إذا ا

مين
 
معدتهل وتفًل شركة القل

 
 .والق  ا
ومعتيه فإن إذمعلن المؤمن له يطضح معد  القطازن الققصلي  بين المؤمن و المؤمن له، و معد          

مين، ولذلك فإن المررع 
 
ن تكطن مصدر تعسف من قبل ميظم  معىطي القل

 
المسلواة هذه يمكن ا

مين يؤي  تدخل لام
 
خر ، و جعل القل

 
ن يجطر معت  ال

 
حد الطرفين من ا

 
لية الطرف الضعيف  بمل يميع ا

يوره الاىيى ، و ه  تيظيم القعلون بين المؤميين لهم المعرضين لخطر مرقرك، و مسلهمة كل ميهم 
مين تىط  بدورهل الصايح و هط يور الطويط بين

 
حد ميهم، ويجعل شركة القل

 
 بيصيبه فيه، إذ نز  بل

خر
 
 .المؤميين لهم لقيظيم القعلون بييهم، ل يور المقعلقد الىط  الذ  يسقغل ضعف ال

وجه        
 
الاملية الق  خصَّ بهل الىلنطن الطرف المذمعن ضمن نصطص معىطي اإلذمعلن، نجد  ومن ا

جلزت لتىلض  القدخل لمصتاة الطرف المذمعن،  110الملية 
 
 وذلك معنمن الىلنطن المدن  الق  ا

ن يعف  الطرف المذمعن نريق ت
 
ن يتغيهل نهلئيًل بل

 
عديل الرروط القعسفية الطارية ف  العىد، بل و له ا

وكلن قد تضّمن شرونًل  اإلذمعلن،"إذا تّم العىد بطريىة  ميهل، حيث جلء ف  هذه الملية مل يت :
ن يعف  الطرف المذمعن ميهل، وذلك وفىًل لم

 
و ا
 
ن تعد  هذه الرروط ا

 
ل تىض  تعسفية، جلز لتىلض  ا

 ."به العدالة، ويىع بلناًل كل اتفلق معت  خالف ذلك
وجه الاملية الق  خّص بهل الىلنطن الطرف المذمعن حيث جعل اليصطص الميظمة لعىد        

 
مل معن ا

 
ا

صل يجطز مخللفقهل 
 
مرة ل يجطز مخللفقهل من نرف المؤمن، لكن اوقثيلًء من هذا ال

 
مين نصطصًل ا

 
القل

ن تكطن هذه الم
 
و لمصتاة المسقفيد الذ  يرقرط المؤمن له بررط ا

 
خللفة لمصتاة المؤمن له ا

مين لصللاه، وهط مل جلء ف  الملية 
 
من الىلنطن المدن  بىطلهل:" يكطن بلناًل كل اتفلق يخللف  625القل

و المسقفيد
 
ن يكطن ذلك لمصتاة المؤمن له ا

 
 ."اليصطص الطارية ف  هذا الفصل إل ا
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مين من عقود حسن النيةعقد  الفرع الثالث:
 
 التا

نراف العىد المؤمن و المؤمن له كل الاىلئق المقعتىة         
 
هر كل من ا

ّْ
ن ُيظ

 
يىصد باسن اليية، ا

 جطهريًل معن الطرف 
ً
حد الطرفين شيائ

 
مين ول يخف  ا

 
خربللقل

 
 .ال

مين يىع معت  معلتق المؤمن له واجب اإليلء بجميع البيلنلت ال         
 
مقعتىة بللخطر وقت فف  معىد القل

ثيلء وريلن العىد ، بإخبلر المؤمن بكل الظروف الق  
 
القعلقد، كمل يبى  الطاجب متى  معت  معلتىه ا

و 
 
نهل تفلقم الخطر بزيلية يرجة احقمل  وقطمعه ا

 
مين و يكطن من شل

 
           تادث بعد إبرا  معىد القل

 .يرجة جسلمقه
ن معت  المؤمن له إبالغ المؤمن بطقطع ول ييقه  هذا الطاجب حق  ف  حللة         

 
وقطع الخطر، ذلك ا

و القضييق من الضرر الذ  يقرتب معتيه 
 
والمالفظة الخطر، والعمل معت  مل ف  ووعه لطقف الخطر ا

شيلء الق  يمكن  معت 
 
 .إنىلذهلال
مين  ومعتيه        

 
 حسن اليية يتعب يورًا هلمًل و جطهريًل ف  معىد القل

 
ءافإن مبدا

 
و حق  معيد إب وطا

 
رامه ا

و تيفيذه، وهط الذ  يبرر 
 
مين ا

 
معيد تيفيذه، وخروج المؤمن له معن مىقضيلت حسن اليية ف  إبرا  القل

قسلوة الجزاءات الق  يقعرص لهل، مثل بطالن العىد نقيجة اإليلء ببيلنلت كلذبة معن الخطر المؤمن 
مين لعد  تار  حسن اليية ف  تيفيذ 

 
و وىطط الاق ف  مبتغ القل

 
له، العىد من جلنب المؤمن ميه ا
  مجهطي لتاد من تفلقم الخطر المؤمن ميه، وهط مل جلء ف  الملية  بقرك

 
و معد  بذ  ا

 
مر  15ا

 
من ال

 :يتز  المؤمن له " :مل يت  07-95رقم 
وئتة تسمح -

 
بللقصريح معيد اك ققل  العىد بجميع البيلنلت و الظروف المعروفة لديه ضمن اوقملرة ا

 
 
 .خطلر الق  يقك فل بهللتمؤمن بقىدير ال

يل  -
 
و تفلقمه إذا كلن خلرجًل معن إراية المؤمن له، خال  وبعة ا

 
 ابقداءبللقصريح الدقيق بقغير الخطر ا

و الىطة الىلهرة انالمعهمن تلريخ 
 
 .معتيه إل ف  الاللة الطلرئة ا

بلحقرا  اللقزاملت الق  اتفق معتيهل مع المؤمن، و تتك يفرضهل القرريع الجلر  به العمل، لويمل ف  -
من 

 
و تاديد مداهل لتىلءميدان اليظلفة و ال

 
ضرار و/ا

 
 ."ال

مين من العقود التجارية الفرع الرابع:
 
 عقد التا

مين من العىطي القجلرية بلليسبة لرركلت ا        
 
مين، حيث امعقبر الىلنطن يعقبر معىد القل

 
القجلر  لقل

معملًل تجلرية باسب المطضطع، وهط مل جلء ف  الملية  كل
 
مين ا

 
معمل  الق  تىط  بهل شركلت القل

 
 2ال
مييلت كل-مطضطمعه"يعد معماًل تجلريًل باسب  ميهل بىطلهل: 10المطة 

 
 ."مىلولة لتقل

مين يكطن معمالً        
 
مل بلليسبة لتمؤمن له، فإن معىد القل

 
     تلجرًا، تجلريًل بللقبعية إذا كلن المؤمن له  ا

و الاريق. وبذلك يكطن معىد 
 
ن يؤمن القلجر مقجره من السرقة ا

 
مين مقّعتىًل بقجلرته، كل

 
و كلن معىد القل

مين ف  هذه الاللة معىدًا تجلريًل بلليسبة لتطرفين
 
 .القل
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مين ميزله مثاًل، فهيل يكطن لكن العىد يكطن مدنيًل إذا كلن المؤمن له ليس من        
 
القجلر وقل  بقل

مين
 
 .العىد مخقتطًل، مدنيًل بلليسبة لتزبطن المؤمن له، وتجلريًل بلليسبة لرركة القل

 
 :الخاتمة
ة حديثة القيظيم، كمل اتضح ليل         

 
مين قديمة اليرل

 
ن فكرة القل

 
من خال  هذه الدراوة، اّتضح لمل ا

صبح ف  ظل المجقم
 
مين ا

 
ن القل

 
خطلر ا

 
 والمالفظة معت علت الاديثة ضرورة متاة لقفلي  ال

شخلص وطاءالممقتكلت 
 
و الجملمعلت، ممل يطفر لهم الضملن  وال

 
فراي ا

 
ملن وبلليسبة لال

 
هذا مل  وال

 .يسلمعد معت  الايلة المسقىرة
مين له خصلئص تمّيزه         

 
ن معىد القل

 
يضًل، ا

 
يضًل من خال  هذه الدراوة ا

 
معن غيره من كمل اّتضح ليل ا

نه معىد يىط  معت  معيصر الحقمل ، ممل يجعل حسن اليية و الرفلفية ف  القعلمل معلماًل 
 
العىطي، و ه  ا

ولويًل، ل يىقصر ذلك معيد إبرا  العىد فاسب، بل يمقد حق  إل  مرحتة تيفيذه
 
 .ا

 :يت  و بيلءًا معت  ذلك، نطص  بمل      
مين وبكل الهقمل  الال  - 1

 
نطامعه، وئق بعىد القل

 
تجسيد حملية فعللة لتمؤمن له بلمعقبلره الطرف ا

 .الضعيف ف  العىد
مين و ضرورة -2

 
           حسن اليية و تاكمهل الثىةالزبطن المؤمن له معالقة جعل العالقة بين شركة القل

 .الرفلفيةو
مييلت من جديد، وجعته -3

 
غة يقملش  مع القططرات المسقجدة، وصيل ضرورة تيظيم قلنطن القل

 .اضاة، ضملنًل لترفلفية و كسب ثىة الزبلئننصطصه صيلغة و
مين العلمة و الخلصة، و مملروة رقلبة صلرمة و يقيىة معت  كل  -4

 
ضرورة إشراف الدولة معت  شركلت القل

 .العمتيلت المطكطلة إليهل
مين ف  المجللت المخقتفة،  -5

 
شخلص بضرورة إبرا  معىطي القل

 
ز المزايل بإبراالىيل  بقطمعية و تافيز ال

مين و
 
غيرهل من ن والاملية ف  المجل  الزرامع  والصيلمع  والخدملت  وهط الضملالق  ياىىهل القل

 .المجللت المخقتفة و المرتبطة بلليرلط اإلنسلن 
 :قائمة المراجع

 
 
 :النصوص التشريعية-ا

مر رقم -1
 
، يقضمن الىلنطن المدن ، صلير ف  الجريدة الرومية 1975وبقمبر26مؤرخ ف   58-75ال

 .1975وبقمبر 28بقلريخ 78العدي 
مر رقم -2

 
، يقضمن الىلنطن القجلر ، صلير ف  الجريدة الرومية 1975وبقمبر26مؤرخ ف   59-75ال
 .1975ييسمبر19بقلريخ  101العدي 

مر رقم -3
 
مييلت، صلير ف  الجريدة الرومية العدي 1995ييلير  25 مؤرخ ف 07-95ال

 
 13يقعتق بللقل

 .1995ملرس 08بقلريخ
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مر 2006فبراير 20مؤرخ ف   04-06الىلنطن رقم -4
 
و 1995ييلير  25المؤرخ ف  07-95، يعد  و يقمم ال

مييلت، صلير ف  الجريدة الرومية العدي
 
 .2006ملرس 12بقلريخ  15المقعتق بللقل

 :الك تب-ب
مين، يراوة ف  الىلنطن و الىضلء اإلملرات ، الطبعة الثللثة، مطبعة .1

 
حكل  القل

 
حمد شرف الدين: ا

 
ا

 .1991مصر، وية اليرر نلي  الىضلة، الىلهرة،
مين .2

 
حكل  العلمة نبىًل لىلنطن القل

 
و ، ال

 
مين ف  الىلنطن الجزائر ، الجزء ال

 
بط اليجل: القل

 
ابراهيم ا

 .1992ة، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، بن معكيطن، الجزائر، وية اليررالجديد، الطبعة الثلني
، القصرف الىلنطن : العىد، -العرب  بتالج: اليظرية العلمة لاللقزا  ف  الىلنطن المدن  الجزائر   .3

و ، يون ذكر رقم الطبعة، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، بن معكيطن، 
 
اإلراية الميفرية، الجزء ال

 .1999ة اليررالجزائر، وي
مين الجزائر ، يون ذكر رقم الطبعة، يار هطمة، الجزائر، وية .4

 
جميتة حميدة: يروس ف  قلنطن القل

 .2011اليرر 
و ، .5

 
حمد حسن قداية: الطجيز ف  شرح الىلنطن المدن  الجزائر ، مصلير اللقزا ، الجزء ال

 
ختيل ا

 .1994معكيطن، الجزائر، وية اليرر يون ذكر رقم الطبعة، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، بن
حمد السيهطر : الطويط ف  شرح الىلنطن المدن  .6

 
، الجزء -العىطي الق  تىع معت  المتكية-معبد الرزاق ا

الرابع، البيع و المىليضة، يون ذكر رقم الطبعة، يار إحيلء القراث العرب ، بيروت، لبيلن، يون ذكر 
 .وية اليرر

حمد السيهط .7
 
معىطي الغرر: معىطي المىلمرة و الرهلن و -ر : الطويط ف  شرح الىلنطن المدن معبد الرزاق ا

مين
 
المجتد الثلن ، يون ذكر رقم الطبعة، يار إحيلء  ، الجزء السلبع،-المرتب مدى الايلة و معىد القل

 .1964القراث العرب ، بيروت، لبيلن، وية اليرر 
مين،.8

 
 ر رقم الطبعة، يار اليهضة العربية، الىلهرة،يون ذك معبد الطيوي يا : المطجز ف  معىد القل

 .1985مصر، وية اليرر
اللقزاملت، اليظرية العلمة لتعىد، الطبعة الثللثة، يار مطفم لتيرر، الجزائر، وية  معت  فيالل :.9

 .2013اليرر 
مامد صبر  السعد : شرح الىلنطن المدن  الجزائر ، اليظرية العلمة لاللقزاملت، مصلير .10
ول ، يار الهدى، معين متيتة، الجزائر، وية اليرر ال 

 
و ، القصرف الىلنطن ، الطبعة ال

 
لقزا ، الجزء ال

1991-1992. 
مين، يون ذكر رقم الطبعة، ميرطرات يار الثىلفة .11

 
مامد جميل اليعيملت: اليظرية العلمة لتقل

رين، معملن، لتيرر و القطزيع،
 
 .2006وية اليرر ال

مين الجزائر ، الطبعة الرابعة،معراج جديد : .12
 
ييطان المطبطمعلت  مدخل  لدراوة قلنطن القل

 .2004وية اليرر  الجلمعية، بن معكيطن، الجزائر،
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 :المطبوعات-ج
معمل ، ملوقر -1

 
لىيت معت  نتبة تخصص قلنطن ا

 
مين، ا

 
بكتية  2حفيظة برير: مالضرات ف  قلنطن القل
 .2015-2014وية  معلشطر الجتفة،الاىطق و العتط  السيلوية بجلمعة زيلن 

 :المقالت-ي
مين القجلر  القىتيد ، مىل  ميرطر  اوكيل نسيمة و يرار معيلش: -1

 
مين اإلوالم  كبديل معن القل

 
القل

، الصليرة معن 2012، لسية 1  الجزء 3ف  المجتة الجزائرية لتعطلمة و السيلولت الققصليية، العدي
  .3جلمعة الجزائر
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ميني
 
 الخطر في العقد التأ
 د . بن تغري موسى

 
 
وقلذ مالضر ا

 
 (جلمعة يا  فلرس المدية)كتية الاىطق    -ا

bentegri.moussa@yahoo.com 

سأمة غربيد. 
 
 ا

 
 
وقلذ مالضر ا

 
 (جلمعة يا  فلرس المدية ) كتية الاىطق -ا

 
 : مقدمة

       
 
نه يرتبط  مين معتم ذو صتة وثيىةالقل

 
لنًل وثيىًل إرتببمجمطمعة من العتط  الهلمة ف  الايلة حيث ا

مين تمثل جزءًا كبيرًا من الىطلع الملل  ف  اإلققصلي الىط ، 
 
بلليظرية اإلققصليية فرركلت وهيائت القل

خرى يعللج القلمين الخسلئر اإلققصليية لثروات اإلفراي والجملمعلت وا
 
يائت وكذلك الثروة لهمن نلحية ا

 
 
ن هيلك إرتبلط وثيالىطمية، كمل ا

 
مين قلئم معت  مجمطمعة من العىطي وبللقلل  نجد ا

 
ن القل

 
ىًل بين نيل نجد ا
مين والعتط  الىلنطني

 
 ة.القل

مين ومعمته ونطع العىطي ونبيعقهل ونطع القعهدات الىلنطنية بين       
 
نه تطجد ترريعلت القل

 
حيث ا

نراف المقعلقدة ومن
 
مين يعقمد معت  حسلبلت  ال

 
تاقلج إل  مقخصصين  معييةنلحية ثللثة فإن القل

نراف المقعلقدة  عييين بختفيةم
 
، لذا فإن هذه المداختة وقدرس الجطانب المخقتفة قلنطنية بين ال

مين لمعرفة الىدرة الاىيىة لهذا العيصر ف  تاديد المسؤوليلت ومىدار القعطيض ف  
 
لتخطر ف  معىد القل

 ث الضرر.حل  حدو
ثرهل ف  معىد       

 
همية المطضطع تظهر ف  الجطانب الىلنطنية لتخطر وا

 
وانطالقل من كل ذلك فإن ا

ثلر المقرتبة معت  كل ذلك
آ
مين و ال

 
نطامعه  ،القل

 
وميه فإن اإلشكللية تيصب معت  معرفة ملهية الخطر وا

 وشرونه الىلنطنية.
وال: 

 
مين مأهية عقد ا

 
 التأ
مين ف  صطرته ال

 
اللية من العىطي الاديثة الق  لم تىع ف  الملض ؛ وهط معىد "يهدف إل  تطفير معىد القل

شد مل يرغل بل  
 
ن ا

 
مطالهل؛ ذلك ا

 
و ا
 
خطلر الق  تهدي حيلتهل ا

 
نطع من الضملن لتجملمعة من نقلئج ال

ن يعمل لايلته 
 
ملن ه  الق  تدفع اإلنسلن ل

 
و الغد، والالجة إل  ال

 
اإلنسلن العلقل هط المسقىبل ا

نه معىد مسقادث فإن الفىهلء المعلصرين قد اجقهدوا ف  الاكم معتيه ف  ضطء وم
 
سقىبته " ونظرا إل  ا

حكل  الررمعية الثلبقة
 
 .الضطابط الفىهية وال

مين:  01
 
 تعريف التأ

مين كمل يت )القل ( من الىلنطن المدن 619معرفت الملية رقم)
 
مين معىد يتز  المؤمن الجزائر  القل

و يؤي  إل 
 
و  بمىقضله ا

 
و ايراي ا

 
مين لصللاة مبتغًل من المل  ا

 
شقرط القل

 
و المسقفيد الذ  ا

 
المؤمن له ا

mailto:bentegri.moussa@yahoo.com
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ية 
 
و ا
 
و تاىق الخطر المبين بللعىد، وذلك ف  نظير قسط ا

 
خر ف  حللة وقطع حليث ا

 
  معطض ملل  ا

 
ا

خرى يؤييهل
 
ن الىلنطن ركز معت  كل 1المؤمن له لتمؤمن( يفعة مللية ا

 
، ويقضح من القعريف السلبق ا

مين( بدفع القعطيض معيد تاىق من 
 
و المسقفيد ف  يفع الىسط وإلقز  المؤمن)شركة القل

 
المؤمن له ا

مين وويتة لتقعلقد ولذلك تم اإلهقمل  
 
ن القل

 
ن هذا القعريف ركز معت  ا

 
  ا

 
الخطر المؤمن ميه، ا

نرافه وإلق
 
مين من حيث ا

 
 ئهنىضلزملت كل نرف وشروط العىد وصاقه وابللجلنب الىلنطن  لعىد القل

 وخالف ذلك من اليطاح  الىلنطنية.
مل من اليلحية الفىهية فىد

 
مين حيث ركزوا معت  الجلنب  ا

 
تعرض الك ثير من الىلنطنين لقعريف القل

ن ذكرنل ووفق الىلنطن  
 
شرونه وإلقزاملته وصاقه وإنىضلءه وخالف ذلك من اليطاح  بقاديد مل وبق ا

ن ميهم من 2الىلنطنية
 
برز اليطاح  الف، حيث ا

 
مين مثل الفىيه الفرنس  هيميلر الذ  معرف ا

 
يية لعىد القل

حد الطرفين وهط المؤمن له نظير يفع قسط معت  تعهد لصللاه 
 
نه معمتية ياصل بمىقضلهل ا

 
مين بل

 
القل

ياء معييًل معيد تاىق خطر 
 
خير ا

 
خر وهط المؤمن بمىقضله يدفع هذا ال

آ
و لصللح الغير من الطرف ال

 
ا

 .3مطمعة من المخلنر وإجراء المىلصة وفىًل لىطانين اإلحصلءمعين وذلك معن نريق تجميع مج
 و 

 
مين بل

 
كبر معدي ممكن من معرف الدك قطر مامد معرفه القل

 
نه معمتية فيية تزاولهل هيئة مهمقهل جمع ا

المخلنر المقرلبهة وتامل بعضهل معن نريق المىلصة بييهمل وفىًل لىطانين اإلحصلء ومن مىقض  ذلك 
من او من يعي

 
يه حللة تاىق الخطر المؤمن ميه معت  معطض ملل  يدفعه المؤمن ف  حصط  المسقل

مين.
 
قسلط المقفق معتيهل ف  وثيىة القل

 
و  بلل

 
 مىلبل وفلء ال
مل تعريف

 
حمد جلي  ا

 
وقلذ )ا

 
 ال

 
نه وويتة لقعطيض الفري معن الخسلرة المللية معبد الرحمن( القل

 
مين بل

زيع هذه الخسلرة معت  مجمطمعة كبيره من الق  تتاق به نقيجة لطقطع خطر معين، وذلك بطاوطة تط 
فراي يكطنطا جميعهم معرضين لهذا الخطر وذلك بمىقض  إتفلق ولبق، وقد معرف الد 

 
ك قطر)والمة ال

ن
 
مين بل

 
من وذلك معن نريق نىل معبد هللا( القل

 
كد المطجطية لدى المسقل

 
ه نظل  يىتل من ظلهرة معد  القل
خطلر معيية إل  المؤمن والذ  يقعهد لتم

 
و جزء من الخسلرة المللية الق  معبء ا

 
ؤمن له معن كل ا

 .4يقكبدهل
  ولىد 

 
مين بل

 
فراي والهيائت من معرف الدك قطر)معلي  معز( القل

 
ولوية إل  حملية ال

 
نه يهدف بصفة ا

ن تىع مسقىباًل وتسبب 
 
خطلر الماقمتة الادوث والق  يمكن ا

 
الخسلئر المليية اليلشئة من تاىق ال

مل الدك قطر)كلمل معخسلئر يمكن قيلوهل ملييًل و
 
و الهيائت ف  حدوثهل، ا

 
فراي ا

 
بلس ل يخل إلراية ال

 
 
مين بل

 
جقملمعية يمكن بطاوطقهل تاطيل معبء الخطر من نه معبلرة معن إيارة االاتطان ( فىد معرف القل

                                                           
مر رقم رقم  - 1

 
،المقضمن 1975وبقمبر وية   26المطافق 1395رمضلن معل   20المؤرخ ف  مؤرخ ف   75/58ال

 https://www.joradp.dz/trv/acivil.pdf              الىلنطن المدن ، المعد  والمقمم.
مين، يراوة ف  الىلنطن و الىضلء المىلرنين ، ط  -2

 
حكل  معىد القل

 
حمد شرف الدين، ا

 
، مطبعة نلي   3ي، ا

 .15، ص 1991الىضلة ، الىلهرة 
مييلت خروف، بن الرزاق معبدي.  - 3

 
و  الجزء:الجزائر   القرريع ف  الخلصة القل

 
مييلت:ال

 
 مطبعة البرية، القل

 .11 ،ص 1998 الجزائر، جيري،
وقلذ  - 4

 
مین، قلنطن ف  الطجیز غلنم، بن معت  ال

 
 ، 2006 والفرنس ، الجزائر   الىلنطن بین مىلرنة يراوة القل

 44 الجزائر،ص
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و هيئة راغبة ف  تامته، هذا بلإلالرخص المعرض له إل  شخص 
 
ن معدي كبير من ك قل  ا

 
ضلفة إل  ا

مين العللميين
 
مين Kulpكللب  الدك قطر مثل  القل

 
نه معبلرة معن وويتة اجقملمعية ل القل

 
كد بل

 
وقبدا  القل

خطلر وقد تكطن معماًل تجلريًل او غير تجلر  كمل قد يسقخد  
 
كد ف  مجل  تجميع ال

 
ف  مجللهل بعد  القل

ولس القجميع بغرض تاىيق الربح كمل قد يكالخدملت اإلحصلئية واإل 
 
طن ك قطارية يائمًل تبلشر معت  ا

و حكطمية
 
 .(5)المؤمن ميه هيئة خلصة ا

فراي  Dandelولىد معرف ينديل 
 
نه وويتة لقطزيع الخسلئر الق  تتاق بللفري معت  جملمعة من ال

 
مين بل

 
القل

و 
 
ويهدف تكطين صيدوق خلص يسلهم فيه الك ثيرون ويعطض ميه الىتيتطن الذين يصلبطن بخسلئر ا

ضرار، ويقطقف نجلحه معت  إخقيلر قدر كلف من
 
خطلر المقرلبهة لتقلمين معتيهل. ا

 
 ال

مين من حيث: لويقضح من هذه القع 
 
خرى معت  اليطاح  الفيية ف  القل

 
و بل

 
نهل ركزت بصطرة ا

 
 ريف ا

و شركة مقخصص .1
 
و تعلونية ا

 
 . ةوجطي جهة ييىل معبء الخطر وطاء كلنت هيئة تبليلية ا

 الخطر. تطزيع الخسلئر الق  تقاىق لتبعض معت  جميع المعرضين ليفس  .2
خطلر.  .3

 
وتط  اإلحصلئ  ف  القيبؤ بادوث ال

 
 يسقخد  ال

خطلر المؤمن معتيهل مسقىبتة الادوث.  .4
 
 ال
 إمكلنية تىدير قيمة الخسلئر.  .5
كد من تامل خسلرة كبيرة نسبيًل)قيمة الرئ المعرض ل .6

 
مين نظل  إجقملمع  ياط  معد  القل

 
تخطر( القل

كد من تامل خسلرة ص
 
مين(غيرة إل  القل

 
 .6نسبيًل)قسط القل

مينف
 
ميطن(  إذاً  للقل

 
فراي هم )المسقل

 
معبلرة معن نظل  إجقملمع ، والذ  بمىقضله تىط  مجمطمعة من ال

مين( حق  تىط  بإيارة هذا الخطر 
 
و شركة القل

 
خرى)المؤمن ا

 
و جهة ا

 
بقاطيل الخطر لمجمطمعة ا

ولليب الريلضية واإلحصلئية لتقيبؤ بللخسلئر المقطقع
 
ة وتىط  بقعطيض الخسلئر الفعتية بإوقخدا  ال

فراي الذين قلمطا 
 
قسلط من ال

 
مطا  المجمعة ف  شكل ا

 
ول  معن نريق إيارة ال

 
فراي المجمطمعة ال

 
ل

مين. 
 
 بقاطيل الخطر لرركة القل

مين02
 
 : تعريف عقد التأ

مين من المعلمالت الاديثة الق  لم تعرفهل   
 
ن القل

 
  ا

 
مين من العىطي المسقادثة، ا

 
مم معىد القل

 
ال

مين ف  العصطر الاديثة بيلء معت  ازييلي وتكلثر وتعلظم 
 
همية القل

 
السللفة إل ف  مل ندر، وقد ازيايت ا

ثلر، ولتباث معن 
آ
تية معيهل فيمل تختفه من ا

 
ضرار المقل

 
وبلبهل ومن ثم جسلمة ال

 
وتيطع المخلنر وا

مين هط  619الخصلئص فإن الىلنطن المدن  ف  الملية 
 
ن معىد القل

 
معىد يتقز  المؤمن بمىقضله  نص معت  ا

و إيرايًا مرتبًل 
 
مين لصللاه مبتغًل من المل  ا

 
و إل  المسقفيد الذ  اشقرط القل

 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 
      ا

  يفعة 
 
و ا
 
و تاىق الخطر المبين بللعىد لىلء قسط ا

 
خر ف  حللة وقطع الاليث ا

آ
  تعطيض ملل  ا

 
و ا
 
ا

خرى يؤييهل المؤمن له لتمؤمن
 
 .مللية ا

                                                           
بط اليجل،   - 5

 
ميني. إبراهيم ا

 
و  ، ي. .ج ، الجزائر، الىلنطن الجزاف   القل

 
حكل  العلمة(، الجزء ال

 
      ئر  )ال

 .43، ص1992 ،2ط 

ثلر معت ، لكبير - 6
آ
مين معىد ا

 
 كتية الىلنطنية، العتط  قسم ملجيسقير، مذكرة الجزائر ، الىلنطن ف  القل

 .126 ص. 2006 بلتية، لخضر، الالج العىيد جلمعة الاىطق،
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و المؤمن بقىديم خدمة مللية و
 
مين ا

 
نه التفلق الذ  تتقز  بمىقضله مؤوسة تل

 
مين معت  ا

 
يعرف معىد القل

جرة 
 
جل المبين بللعىد وذلك مىلبل ا

 
و حتط  ال

 
لرخص يدمع  المؤمن له ف  حللة تاىق الخطر ا

حرف بلرزة ويجب تدوين كل ت
 
مين بل

 
و معتط  الشقراك، ويارر معىد القل

 
مين ا

 
و تسم  قسط القل

 
يىيح ا
و المتاق يمكن 

 
مين ا

 
نه وقبل تستيم معىد القل

 
صت  بمتاق ممض  من الطرفين معت  ا

 
إضلفة لتعىد ال

خر بقىديم مذكرة تغطية ترير إل  امعقمليهل 
آ
حدهمل ناط ال

 
ن يقعهد ا

 
لكل من المؤمن والمؤمن له ا

مين مل لم يىع القيصيص معت  خالف ذلك
 
 .الرروط العلمة لعىد القل

 فهط فكرة تعلون
 
ولوهل ا

 
 ن مجمطمعية ا

 
فرايهل خسلرة فيقعلون ة من اليلس معرضة لن تتاق ببعض ا

وهط معىد تعلون يىد  المؤمن له ، جميع المرقركين ف  تامل الخسلرة الق  قد تىع لهذا البعض
  من المؤمن له 

 
بمىقضله اقسلط او ا  يفعة مللية اخرى لمطاجهة حليث او خطر معين ييز  بل

 
 
و إيرايًا مرتبًل او ا  اياء فيكطن معت  المؤمن ا

 
و إل  المسقفيد مبتغًل من المل  ا

 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 .7ملل  اخر ف   حللة وقطع الاليث او تاىق الخطر المبين ف  العىد

مين: 03
 
 خصأئص عقد التأ

مين ه 
 
و  خصلئص القل

 
 :إن ا
 : الرضأئية:01

مين هط معىد رضلئ  يك ف  لنعىليه تطافر 
 
ن معىد القل

 
  ا

 
إيجل  وقبط  نرفيه، وهذه الرضلئية مفقرضة ا

مين اإللزام  اليلشئة معن حطايث السيلرات ومسقتزملت 
 
مين اإلجبلر  كمل ف  القل

 
ومطجطية حق  ف  القل
و الصيلمع 

 
من المهي  ا

 
 .8ال

مين ملزم:02
 
 : عقد التأ

مين 
 
نه متز  لتجلنبين، هذا من حيث المضمطن، وهذه الصفة القبليلية لعىد القل

 
  ا

 
ل تقضح من تعريف إنما

نه 
 
خرى الىلنطن المدن  من ا

 
  يفعة مللية ا

 
و ا
 
مين معىد يتز  المؤمن بمىقضله وذلك لىلء قسط ا

 
معىد القل

فهط إذًا يبرز صفلت والقزاملت تبليلية فيقعهد المؤمن بقامل الخطر المؤمن  ،يؤييهل المؤمن له لتمؤمن
قسلط.

 
 ضده ف  مىلبل القزا  المؤمن له بدفع ال

 
مين عقد معأوضة: :03

 
 عقد التأ

قسلط ويقامل المؤمن تبعة الخطر فيدفع 
 
خذ، فيدفع المؤمن له ال

 
ن كل نرف فيه يعط  مىلباًل لمل يل

 
  ا

 
ا

ن الخطر ذو صفة احقمللية، وهذه 
 
مين معيد تاىق الخطر المؤمن ميه، وذلك ل

 
لتمؤمن له مبتغ القل

يضًل صفة لزمة ف  معىطي المعلوضة.
 
 الحقمللية ه  ا

                                                           
7 -Lamine MERABET : Un système de crédit sans intérêt (RFIG), in Effet des politiques 
agricoles sur l'offre et le revenu des céréaliculteurs. Cas de la zone de Khenchela (Algerie), 
Ecole nationale supérieure agronomique, Alger, 2011, p13. 

حمد السيهطر ، الطويط ف  شرح الى ي. -8
 
لنطن المدن ، الجزء السلبع، المجتد الثلن : معىد معبد الرزاق ا

مين والمىلمرة والرهلن والمرتب مدى الايلة، نبعة 
 
 .1027، يار اليهضة العربية، ص 2004القل
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مين معىد احقملل :40
 
 : القل

مين معىد احقملل  من حيث الربح والخسلرة، وهط قلئم معت  الحقمللية كللمىلمرة والرهن واإليراي 
 
إن معىد القل

ن 
 
المرتب مدى الايلة. وهذه الحقمللية تىط  ف  العالقة بين المؤمن والمؤمن له من اليلحية الىلنطنية، إذ ا

و مل ي
 
ن هذا مقطقف معت  تاىق الخطر المؤمن مىدار مل يعطيه كل ميهمل ا

 
خذه ل يعرف معيد إبرا  العىد ل

 
ل

و معد  تاىىه
 
 .ميه ا
مين عقد زمني:05

 
 : عقد التأ

مين معىد زمي  يعىد لزمن معين يرتبط فيه وضمن زميه نرفل العىد، 
 
ن معىد القل

 
فهط معىد مدة، ومعي  ذلك ا

ميه بدءًا من تلريخ معين وإل  نهلية تلريخ فيتز  المؤمن لمدة معيية يقامل فيهل تبعة الخطر المؤمن 
قسلط نطا  هذه المدة. ومعتيه فإن معىد 

 
ياء ا

 
يضًل بللمىلبل يتقز  المؤمن له ف  ذات المدة بل

 
معين، وا

و انفسخ فإن اناالله يكطن من وقت الفسخ ل 
 
فسخ هذا العىد ا

 
نه إذا ا

 
مين يقرتب معتيه كطنه معىد زمي  ا

 
القل

 ذ ميه حق  ذلك القلريخ ولريًل وقلئمل.من وقت نرطءه فيكطن مل نف
ذعأن:06 مين عقد ا 

 
 : التأ

خير 
 
خر، فيذمعن الطرف الضعيف لتطرف الىط  وهذا ال

آ
قطى من الطرف ال

 
حد نرف  العىد ا

 
ن ا

 
وهذا يعي  ا

مين المؤمن هط الجلنب الىط  وليس معت  المؤمن له إل الىبط  برروط 
 
يفرض إرايته وشرونه. وف  معىد القل

غتبهل مطبطع وتعتن لتيلس كلفة.المؤمن، و
 
 هذه الرروط ا

خرى:07
 
مين مدني تأرة وعماًل تجأريًأ تأرة ا

 
 : عقد التأ

خرى معماًل تجلريًل، وذلك باسب صفة كل من نرفيه، 
 
نه معمل مدن  تلرة وتلرة ا

 
مين بل

 
يطصف معىد القل

حد 
 
مين ل

 
و تبعًل لطبيعة ونطمعية القل

 
نه من الجلئز وذلك مل لم ييص الىلنطن معت  خالف ذلك، ا

 
فريىيه، كمل ا

و القجلرية 
 
مين معماًل مخقتطًل، تجلر  لجهة ومدن  لجهة ثلنية، ولقاديد الصفة المدنية ا

 
ن يكطن معىد القل

 
ا

مين
 
همية خلصة ف  تاديد جهة الخقصلص الىضلئ  معيد قيل  نزاع نلشئ معن معىد القل

 
 .9ا

مين من عقود حسن النية:08
 
 : عقد التأ

 وجط  مرامعلة 
 
الىلنطن الق  تسر  معت  العىطي، وهذا وفق مطاي حسن اليية من المبليئ إن مبدا

ن يقم تيفيذه نبىًل لمل يرقمل معتيه وبط
 
 .    10ريىة تقفق مع مل يطجبه حسن الييةالمدن  ، ويجب ا

مين : الخطر ثألثأ
 
 في عقد التأ

ركلن رئيسية، 
 
مين كعىد نظلم  يسقتز  قيلمه تطفر ثالثة ا

 
ن معىد القل

 
وه  الخطر المؤمن معتيه المعتط  ا

مين معتيه والذ  معرفه الفىه بكطنه 
 
مين، والذ  يهميل هيل هط الخطر الىلبل لتقل

 
مين ومبتغ القل

 
وقسط القل

حد المقعلقدين ومعت  الخصطص إراية 
 
كل حليثة ماقمتة الطقطع ل يقطقف تاىىهل معت  ماض إراية ا
خي
 
 ر المللية ميهل وغير المللية.المؤمن له، وه  حليثة إذا مل تاىىت تمس حىطق هذا ال

                                                           
ثير" السمسطلو ، الدين صالح مامد -   9

 
ميي  اليرلط نقلئج معت  الوقثملرية السيلوة تل

 
مين ،"القل

 
 القل

 .11 ..ص ، 1999 مل ، ، 61 معدي العرب ،
 ، مىل  ميرطر معت  الرابط اإللك قرون .مدير الرؤون الىلنطنية، معلون المدير العل  زيلي الخطيب -10

http://taminat.gov.sy/ar/main_article.php?id=57 
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مين، فهط يعقبر 
 
هم معيصر من معيلصر معىد القل

 
همية هذا المطضطع ف  كطن الخطر يركل ا

 
وتبرز ا

هميقه العمتية ل تخف  
 
ن ا

 
مين انعد  المال، كمل ا

 
المال الرئيس  لهذا العىد إذ مق  انقف  معىد القل

مين معتيهل بلليظر لتقططر القكيطلطج  والصيلمع ، ومل رافىه من ازي
 
يلي ف  معدي المخلنر الق  يمكن القل

مر الذ  جعل هذا المطضطع الايط  
 
والجقملمع  يخضع الىلنطن  إل  حد يصعب معه حصرهل، ال

ن يقكهن بقططراته
 
حد يمكن ا

 
 .11لقططر وريع ل ا

خطلر المؤمن معتيهل شمتت بداية المخلنر المقعتىة بللميدان ال
 
ن ال

 
بار ، وهيل لبد من اإلشلرة معت  ا

مين معتيهل ميذ نهلية 
 
خصطصل المخلنر الق  تتاق السفن والبضلئع الميىطلة معتيهل، حيث ظهر القل

صل  مديية ليدة لنجتيزية وية 17العصطر الطوط ، وف  الىرن 
 
 ، ومعىب الاريق المهط  الذ  ا

مين معت  المخلنر ال1966
 
و  حللة لتقل

 
ضرار اليلشئة معن الاريق كل

 
مين من ال

 
 .12برية  ظهر القل

خطلر المؤمن معيهل وتيطمعت، حيث شمتت مخقتف المخلنر الق  تهدي 
 
مل حلليل فىد تعديت ال

 
ا

ن 
 
و الق  تهدي ف  والمقه الجسدية شريطة ا

 
اإلنسلن وطاء تتك الق  تمس الذمة المللية لتمؤمن له، ا

م
 
وس الفيية والىلنطنية الالز  تطفرهل ف  هذه المخلنر حق  يمكن القل

 
 ين معتيهل.تقطفر معت  ال

مين تعريف-01
 
 الخطر في عقد التأ

همهل وهط الذ  تعييه الكتمة معيد إ
 
نالقهل يون تاديد لتخطر معت  نطلق القلمين معلن مخقتفة ا

ن الخطر المؤمن ميه او ضده هط السرقة او الاريق او الطفلة او 
 
ن الخطر حليثة فيىل  معت  هذا المعي  ا

 
ا

ر  معىد ليؤمن نفسه ضد هذا الاليثة الق  يخر  المرء وقطمعهل ويب المسؤلية وهكذا فهط يعي  بهذا المعي 
فه الفىه الغرب  وميهم الفىيهلن لىد تعديت تعريفلت الفىه معي  الخطر ف  مجل  القلمين فىد معر الطقطع، و

 
 
نه وقطع حليثة يقرتب معت  تاىىه ا

 
ن الفىيهلن بيكلر ن يطف  المؤمن بمل القز  به , كملبالنيط  وربير : بل

 
 ا

اية الطرفين وحدهمل ومعت  ر قطقع الطقطع ل يقطقف تاىىه معت  إن الخطر هط حليث موبيسطن قلل إ
 .راية المؤمن لهالخصطص إ

        
 
ف الفىه العرب  فىل  هط واقعة مسقىبتية غير ماىىة الطقطع يقرتب معت  وقطمعهل القزا  المؤمن يمل تعرا

تمسقفيد من لقلمين بررط ال يكطن لمؤمن ه او المسقفيد يد و لتمؤمن له ابللياء المقفق معتيه ف  العىد ل
ويمكن تعريف الخطر بلنه حليثة ماقمتة الطقطع ل يقطقف تاىىهل معت  ماض اراية احد  ،ف  وقطمعهل

                                                           
 كتية الملجسقير، روللة الجزائر ، الىلنطن ف  المعملر   والمهيدس المىلو  مسؤولية زايد ، مدور    - 11

 .172 ص.وزو تيز   معمر ، مطلطي جلمعة السيلوية،  والعتط الاىطق
12 -Les marchés d'assurance, séminaire Atelier MEDA/CNA, programme d'appui à la 
modernisation du secteur financier, Décembre 2003, P : 23. 
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المقعلقدين وحدهل ومعت  الخصطص اراية المؤمن له وه  حليثة اذا تاىىت تمس حىطق هذا الخير المللية 
    .13ميهل وغير المللية 

و ان يكطن وقطمعه و
 
مرًا مسقاياًل ا

 
ن يكطن احقملليًل بمعي  ان ل يكطن وقطمعه ا

 
ميي  ا

 
الخطر من ميظطر تل

  فلئدة لتمؤمن له، فإذا كلن 
 
خطلر المؤكدة او المسقايتة ل ياىق ا

 
مين ضد ال

 
ن القل

 
مرًا مؤكدًا ول شك ا

 
ا

خسلرة الق  وطف تادث نقيجة هذا الخطر الخطر مؤكدًا لبد ان يدفع المؤمن له مبتغًل يسلو  قيمة ال
  فلئدة من وراء 

 
ن يجي  ا

 
مين يون ا

 
ضلفية مىلبل مل يامته هيئة القل

 
بلإلضلفة ال  مل يدفعه من روط  ا

مطا  المؤمن له وليس تاىيىًل لتخسلرة المللية الق   .ذلك
 
مين ف  كتقل الاللقين ضيلمعًل ل

 
وبذلك يكطن القل

ن الطفلة ،تصيبه نقيجة لتخطر معيد تاىق
 
نهل مؤكدًة الطقطع،  مثال وبللرغم من ا

 
مرًا احقملليًل حيث ا

 
ليست ا

مين ف  هذه الاللة مرتبطًل بهذا القلريخ وليس بظلهرة 
 
ن تلريخ الطفلة ليس مؤكدًا، ولهذا يكطن القل

 
إل ا

 .14الطفلة نفسهل
و تىدير قيمة مل ييقج معي كمل     

 
ه من خسلئر مللية لتمؤمن يكطن من الممكن قيلس احقمل  وقطع الخطر ا

مين الذ  يجب معت  المؤمن له 
 
ن هذا الررط يرتبط ال  يرجة كبيرة باسل  قسط القل

 
له، ومن الطاضح ا

ولس تطفر هذا الررط يصبح من الممكن حسل  قسط 
 
نه معت  ا

 
مين من خطر معين ذلك ا

 
يفعه معيد القل

مين الذ  يجب يفعه لقغطية الخطر فال يكطن بذلك تاديدًا 
 
ن يؤي  ال  خسلرة  ارتجلليلالقل

 
يمكن ا

صيب بهل المؤمن لهم نقيجة تاىق خطر معين 
 
ن مجمطع الخسلئر المللية ا

 
المؤمن إذا تبين فيمل بعد ا

قسلط الق  نتب اليهم يفعهل
 
كبر من مجمطع ال

 
  .ا

مرًا إراييًل، بمعي  ل ويجب    
 
ل يكطن وقطع الخطر ا

 
و ارتك ا

 
ب من يكطن المؤمن له قد تعمد وقطمعه ا

خطلء المقعمدة الق  ولمعدت معت  تاىيىه حيث انه بذلك تيقف  صفة الحقمل  معن الخطر ويصبح 
 
ال

مين بذلك تالياًل لتكسب الغير مرروع
 
 .15القل
ل يكطن مركزًا معت  شخص واحد كمل     

 
يكطن الخطر مطزمعًل بدرجة كبيرة بين جمهطر المؤمن لهم بمعي  ا

و معدي قتيل 
 
مين معت  حيلة شخص واحد بمبتغ ن الشخلص فتيمفىط ا

 
ن يىبل المؤمن القل

 
س من الفطية ا

مين من الاريق لمؤوسة ضخمة جدًا حيث 
 
و القل

 
نكبيرًا جدًا، ا

 
مركز المؤمن ف  هذه الاللة يصبح غير  ا

  .16مطثطق به

                                                           

مل المرشد  صطفيل حسن الرطاربة، -13
 
مين ،ا

 
نطفمبر،   23، تعريف الخطر وشرونه الىلنطنية ف  معىد القل

مين ، 2016
 
 اإللك قرون . المطقع ،باث قلنطن  معن تعريف الخطر و شرونه الىلنطنية ف  معىد القل

https://www.mohamah.net/law 
مين قلنطن لدراوة مدخل معراج، جديد  ي. . - 14

 
 الجزائر، الجلمعية، المطبطمعلت ييطان الجزائر ، القل

 12 .ص ، 1999
ثيلء المبلن ، وانهيلر حطايث ف  المعملرية المسؤولية ميصطر، حسين مامد.ي   - 15

 
مين القرييد وبعد ا

 
 والقل

ة ميهل، اإلجبلر  
 
 85 اإلوكيدرية،ص لمعلرف،ا ميرل

حمد، بديع السيف  - 16
 
وس" ا

 
مين ف  السعرية ولتسيلوة القغطية لرصيد الفيية ال

 
مين ،"القل

 
 العرب ، القل

ملنة
 
مين،  العرب  العل  لالتالي العربية ال

 
 .11 ص ، 1999 وبقمبر مصر، ، 62 العدي - .لتقل

https://www.mohamah.net/law/author/amal/
https://www.mohamah.net/law/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://www.mohamah.net/law/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://www.mohamah.net/law/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84/
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شيلء بمل لهل ملذا      
 
مين معت  ا

 
ن قيمة تكطن الخسلرة اليلتجة معن وقطع الخطر مليية، وبذلك ل يمكن القل

 معلنفية لدى صلحبهل، ول يعي  
 
مين معت  ا

 
ن المؤمن يرفض القل

 
نمل يىبل من هذا اليطع، وإشيلء ذلك ا

ولس قيمقهل العلنفية لدى صلحبهل
 
ولس ملله من قيمة نىدية ف  السطق وليس معت  ا

 
مين معت  ا

 
 .القل
مين مثاًل ض ف  اليهلية يكطن و 

 
ثبلته ، فال يمكن القل

 
معراض وقطع الخطر من السهل ا

 
د مرض ل تظهر له ا

و ضعف الذ
 
مين ضد امثل الصداع ا

 
حقراق بعض الممقتكلت كلليىطي الق  اكرة ، كذلك ل يمكن القل

ل تكطن الم، وياقفظ بهل الرخص ف  ميزله
 
 ا

 
و الىلنطن، فال يجطز صتاة لتخطر مخللفة لتيظل  العل  ا

معمل  غير الىلنطنية 
 
نه ترجيع ال

 
مين ضد خطر يكطن من شل

 
مين ضد القل

 
بين المطانيين مثل القل

  .17مخللفلت المرور مثال

مين -02
 
 شروط الخطر في عقد التأ

و قلبال لتطجطي ف  المسقىبل،         
 
ن يكطن مطجطيا ا

 
معمال بللىطامعد العلمة، يرقرط ف  مال العىد ا

مين، يج
 
ن يكطن مررومعل، وتطبيىل لذلك معت  معىد القل

 
و قلبال لتقعيين وا

 
ن يكطن معييل ا

 
ن يكطن وا

 
ب ا

مين 
 
ن يكطن معييل ف  العىد ومررومعل   مع انفراي الخطر ف  معىد القل

 
الخطر ممكيل ماقمل الطقطع، وا

ن يكطن مسقىال معن إراية الطرفين.
 
خر وهط ا

آ
 بررط ا

 
 
ن يكون الخطر ممكنأ )احتمألية الخطر( -ا

 
 ا

ن ياقط  الخطر معت  صفة الحقمل ، ولهذه الصفة وجهلن: فىد ي        
 
كطن الخطر ماقمل يجب ا

  الطقطع مسقىبال،
 
و وقطع ورقة وناط  ا

 
و هالك الملشية ا

 
بدا، مثل نرط  حريق ا

 
و ل يىع ا

 
قد يىع ا

ن يادث 
 
ذلك، وقد يكطن خطرا ماىق الطقطع لكن تلريخ وقطمعه غير معروف   ول مادي، فياقمل ا

  وقت، ومثل  ذلك الطفلة.
 
 ف  ا

ن يكطن ال        
 
  غير مسقايل، بايث إذا كلن مسقايال وف  كل الاللت يجب ا

 
خطر ممكن الطقطع ا

ن الخطر تاىق قبل 
 
  ا

 
و تسرق قبل إبرا  العىد  ا

 
ن تقتف البضلمعة ا

 
بطل العىد لوقاللة المال، كل

إبرا  العىد ويسقايل بذلك انعىليه، ويطتق الفىهلء معت  هذه الاللة الوقاللة اليسبية، فيمل تعي  
ن يىع باكم قطانين الطبيعة ف  كل زملن ومكلن، مثل  الوقاللة المطتىة لتخطر

 
نه ل يمكن ا

 
ا

مين بلنل بطالنل مطتىل ويجب ري الاللة إل  مل كلنت 
 
مين ضد وىطط كطكب من الكطاكب! فهذا القل

 
القل

قسلط القعلقد فيري لتمؤمن له مل يفعهمعتيه قبل 
 
 .(18)من ا

                                                           

 مىل  ميرطر معت  الرابط اإللك قرون ، ، ال       ق   لم  ي  ن وايارة ال  خ    ط               ر  ،ملجدة حسين -17

http://altamin.hooxs.com/t73-topic 
مين،  -(2)

 
، 1968الىلهرة ،يار اليهضة العربية، معبد الميعم البدراو ، العىطي المسملة، اإليجلر والقل

  .201ص

http://altamin.hooxs.com/t73-topic#88


 المس
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    طرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
67 

 

مييلفإن وف  هذا السيلق         
 
مر المقعتق بللقل

 
صبح  نص تال

 
نه "إذا تتف الر ء المؤمن معتيه وا

 
معت  ا

قسلط 
 
ثر ويجب إمعلية يفع ال

 
خطلر معيد اك ققل  العىد، يعد هذا الك ققل  معديم ال

 
غير معرض لال

قسلط المدفطمعة"، والمؤمن له حسن 
 
لتمؤمن له حسن اليية، وف  حللة وطء اليية ياقفظ المؤمن بلل

 
 
نه يطجد اوقثيلء معت  شرط كطن الخطر و  الخطر، و يزااليية هط الذ  ل يعتم بللهالك ا

 
وتجدر اإلشلرة ا

مين الذ  يبر  بعد هالك 
 
ن يىع بلنال القل

 
صل فيه ا

 
مين البار ، فلل

 
ماقمل الطقطع مسقىبال ف  القل

 الهالك بتغ قبل إبرا  العىد إل  المؤمن والم
 
ن نبل

 
و بعد وصطلهل، إذا ثبت ا

 
شيلء المؤمن معتيهل ا

 
ؤمن ال
ن العىد ل غير   له،

 
و السيئة، يرى القرريع المصر   ا

 
نبلء السلرة ا

 
مين معت  شرط ال

 
نه إذا معىد القل

 
ا

و معتم المؤمن شخصيل 
 
يبطل إل إذا ثبت يىييل معتم المؤمن له شخصيل بهالك الر ء المؤمن معتيه  ا

مين البار  ف  الخطر الظ
 
 ي  صايال.بطصط  هذا الر ء قبل إبرا  العىد وف  غير هذه الاللة يىع القل

ن يكون الخطر معينأ -ب
 
 ا

خطلر الق  يغطيهل        
 
و ال

 
ن يقفق المقعلقدان معت  الخطر ا

 
مين، ويقم تعيين الخطر  فيجب ا

 
القل

 
 
و السرقة ا

 
مين معت   و الصطامعق، كمل يجب تعيين الر ء بقعيين نبيعقه كللاريق ا

 
إذا كيل بصدي القل

و
 
و الماالت القجلرية ا

 
ضرار كللميلز  ا

 
وال ال

 
و تعيين بضلئع ا

 
مين  السيلرات  ا

 
الرخص إذا كلن القل

مين معت  الايلة.
 
شخلص مثل القل

 
مييل معت  ال

 
 تل

مين معت  الاريق إذا كلن         
 
وقد يقعين الخطر بقعين وببه إذا كلن هذا السبب ماديا، مثل القل

مين معت  الايلة لاللة الطفلة إذا كلن وبب
 
و القل

 
نلبيب الغلز، ا

 
الطفلة نبيعيل، كمل قد  وببه انفجلر ا

ن تعين 
 
و معدة حللت خلصة ومعيدهل يجب ا

 
يكطن الخطر معييل بصفة معلمة ويسقثي  الطرفلن ميه حللة ا

  لبس،  وواضال ملنعلهذه الاللت تعيييل يقيىل 
 
نل

 
مين الذ  يكطن  مثل ا

 
يسقثي  الطرفلن ف  القل

 به الضطرابلت الرعبية مثال.وببه الار  فال يتقز  المؤمن بقغطية الاريق الذ  يكطن وب

رادة الطرفين -ج ن يكون الخطر مستقال عن ا 
 
 ا

ن يكطن الخطر المؤمن ميه نلتجل معن معلمل         
 
إن العيصر الجطهر  ف  الخطر هط الحقمل  فيجب ا

حد المق
 
علقدين الصدفة ول يجطز لتمؤمن له إحداثه معمدا بفعته، فإذا كلن الخطر يعقمد كتيل معت  إراية ا

و
 
من  لو  ف  ماته،انعد  الحقمل  بلليسبة له ووقع العىد بلنال بطالنل مطتىل لقختف شرط ا

 
فإذا ا

ن الخطر لم يقاىق نقيجة 
 
مين ل

 
شخص معت  ويلرته من الاريق وتعمد إحراقهل ل يسقاق مبتغ القل

ن يؤمن معت  مسؤوليقه 
 
جمع   للغير،ثم يقعمد إلالق الضرر بالصدفة، كمل ل يجطز لتمؤمن له ا

 
فىد ا

 المؤمن له العمد  
 
مين خطل

 
نه فضالالفىه والقرريع معت  معد  جطاز تل

 
الحقمل  معن انعدا  معيصر  ل

  غش مقعمد وهذا يرجعمعي  تاميل الغير نقلئج  يامل فإنه
 
 . (19)صلحبه معت  ارتكل  الخطل
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مين معتيه مهمل كلنت جسلمقه، فىد         
 
 غير العمد  فيمكن القل

 
مل الخطل

 
اوقىر الفىه  معت  جطاز ا

نه 
 
ولس ف  ذلك ا

 
مين من الاطايث غير العمدية الق  يقسبب فيهل المؤمن له بإهملله ورمعطنقه وال

 
القل

ل يقطقف وقطع الخطر معت  إراية المؤمن له فيكطن احقملليل من حيث تاىيىه، ويقضح ذلك بجالء ف  
مين

 
ن يؤمن معت  حيلته لاللة الطفلة كمل ل يجطز   من المسؤولية معن حطايث السيلرات، القل

 
لتمؤمن له ا

مين إذا تسبب ، ثم يقعمد إحداث الخطر بيفسه بللنقالر
 
خر ل يسقاق المسقفيد مبتغ القل

آ
ومن جلنب ا

و حرض معت  ققته
 
 .(20)بفعته العمد  ف  وفلة المؤمن وطاء ققته بيفسه ا

 العمد  الذ  يرتكبه المؤمن له        
 
ن الخطل

 
صل ا

 
مين، فإن  وإذا كلن ال

 
يبرئ المؤمن من مبتغ القل

ياء الطاجب 
 
 العمد ،  وهط المصتاة العلمة وا

 
صل اوقثيلء وهط وجطي مبرر خلص لهذا الخطل

 
لهذا ال

ن يقعمد المؤمن له ققل 
 
مثتقهل ا

 
و المل  ومن ا

 
و الغير ا

 
والمصتاة الخلصة والدفلع الررمع  معن اليفس ا
ن يعرض حيلته لتمطت إنىلذا جزء من ملشيقه خطفل من امقداي المرض الذ  

 
و ا
 
صلبهل إل  غيرهل، ا

 
ا

ن يىقل غيره إنىلذا ليفسه، وكتهل تعقبر مبررات إلحداث الخطر معمدا ول يعف  
 
و ا
 
لايلة غيره فيمطت   ا

 غير المقعمد من المؤمن له.
 
خذ حكم الخطل

 
نهل تل

 
مين ل

 
 المؤمن بسببهل من يفع مبتغ القل

مين يبى         
 
مين نبىل لتملية هذا وإن معىد القل

 
مر  12قلئمل ويبى  المؤمن متزمل بدفع مبتغ القل

 
من ال

شخلص يكطن المؤمن له مسؤول مدنيل 
 
 مقعمد صلير من ا

 
مييلت إذا حدث الخطر بخطل

 
المقعتق بللقل

حكل  المسؤولية معن فعل الغير
 
شخلص الذين ياقلجطن إل  الرقلبة بسبب (21)معيهم حسب ا

 
،  وهم ال

و حللقهم ال
 
و الجسمية،عىتية ويهم ا

 
يية  وكذا القلبعطن لتمؤمن له ا

 
 وقت ت ل

 
إذا حدث ميهم ال خطل

و ح يطانلت 
 
شيلء ا

 
 بسبب ا

 
و بسببهل، ويطبق نفس الا كم إذا حدث الخطل

 
يكطن المؤمن له  ،وظيفقهم ا

شيلء
 
حكل  المسؤولية  معن فعل ال

 
مين قلئمل ومبتغ (22)مسؤول مدنيل معيهل بمطجب ا

 
، كمل يبى  القل

 
 
 الغير بلليسبة لتمؤمن له يعد وببل القل

 
 العمد  مرتكبل من الغير فخطل

 
مين واجب الدفع لط كلن الخطل

جيبيل.
 
 ا

ن يكون الخطر مشروعأ -د
 
 ا

و بميلوبة نرلط غير مرروع        
 
مين من حليث يىع بسبب ا

 
ويىصد  من المىرر معد  جطاز القل

ن يكطن اليرلط الذ  ي
 
مين ا

 
 بسببه الخطر غير مخللف لتيظل  العل  بمررومعية المال ف  معىد القل

 
يرل

معمل  
 
و ا
 
يا  العلمة، لذلك يعقبر الخطر غير مرروع إذا كلن نلتجل معن المقلجرة ف  المخدرات، ا

آ
وال

                                                           
 .202، ص نفسهالمرجع   -20
معمل  تلبعه  135و 134والق  تقفرع إل  مسؤولية مقطل  الرقلبة المطاي  -21

 
قلنطن مدن ، ومسؤولية المقبطع معن ا

 قلنطن مدن . 136الملية 
بط نال  -22

 
مين غزالة، ا

 
 والعررين الثللث العل  المؤتمر ين،والعرر الالي  الىرن  وتاديلت العرب  القل

مين، العرب  العل  لالتالي
 
بط لتقل

 
 7 .ص ، 2000 ملرس 30 .28 :ظب  ا
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و يمعلرة من 
 
مين ميز  قملر ا

 
مين بلنال إذا كلن ماته تل

 
و المقلجرة ف  الرقيق، كمل يكطن القل

 
القهريب ا

خر ميلف  لتي
آ
  معمل ا

 
و ا
 
خطلر ا

 
يا  العلمةال

آ
 .(23)ظل  العل  وال

و المصليرة الق  يمكن الاكم  بهل جيلئيل         
 
مين من الغراملت المللية ا

 
ويعد غير مرروع كذلك القل

ن تبى  شخصية مرامعلة لتيظل  العل 
 
ن كال ميهمل معىطبة والعىطبة يجب ا

 
 .(24)ل

برمه شخ        
 
مين معت  الايلة لاللة الطفلة الذ  ا

 
ن القل

 
يقهديه  اإلمعدا  الذ ص لقغطية خطر كمل ا

مل إذا 
 
ن البلمعث والدافع إلبرامه هط تغطية مخلنر نرلط غير مرروع، ا

 
كيقيجة لجريمة ارتكبهل بلنل ل

مين
 
قد  معت  القل

 
معت  حيلته ضد خطر الطفلة لمصتاة ورثقه  لم يثبت هذا البلمعث لدى المؤمن له بل ا
مينمثال فإن الاكم معتيه بلإلمعدا  بعد ذلك ل 

 
 .(25)يميع ورثقه من الوقفلية من القل

نه         
 
  -وكمل وبق بيلنه-إل  جلنب ا

 
ن الخطل

 
ن يؤمن نفسه من خطئه العمد  ل

 
ل يجطز لترخص ا

ضر المؤمن له بلليلس مقعمدا يفع 
 
المؤمن ميه يقطقف تاىىه معت  ماض إراية المؤمن له، فإذا ا

إلالق الضرر بلليلس وهذا حقمل مخللف لتيظل   المؤمن القعطيض معيه، ممل يرجع المؤمن له معت 
 .(26)العل 

مين          
 
مين معت  الايلة لمصتاة ختيتة إذا كلن الغرض من القل

 
يا  العلمة القل

آ
كمل يعد مخللفل لال

و العطية إليهل إن  الرضليفعهل إل  
 
و الوقمرار فيهل ا

 
  .(27)انىطعتبىيل  هذه العالقة غير المررومعة ا

نواع ال -03
 
مين خطرا

 
 في عقد التأ

مين فلن هذا الخطر يكطن ف  الخطر الرؤون الىلإذا مل تطافرت 
 
نطنية والرروط الفيية وكلن قلباًل لتقل

وصلف الخطر معت  القمييز فيمل بييهل، فىد ذهب بعضهم انطالقًل من 
 
نطاع مخقتفة يسلمعد تاديد ا

 
معت  ا

نطاع مقبليية ميه 
 
وصلف الخطر إل  القمييز بين ا

 
لذلك يطصف الخطر من حيث إمكلن تاىيىه تاديد ا

                                                           
  ..203،المرجع السلبق،ص معبد الميعم البدراو   -23
مييية اليھضة بداية فخطر، جطزف -24

 
 ، 2000 ملرس، 340 العدي البيلن، مجتة ويلو ، إصالح : العربية القل

 60 :ص
حمد -25

 
ن السيهطر  يرى خالف ذلك ص 136شرف الدين، المرجع السلبق، ص  ا

 
خلصة إذا  1151، غير ا

 كلنت الجريمة الخيلنة العظم .
نظر الملية  -26

 
ضرار  12ا

 
نه: "يتقز  المؤمن بقعطيض الخسلئر وال

 
مييلت الق  تيص معت  ا

 
مر المقعتق بللقل

 
من ال

 غير مقعمد لتمؤمن له.
 
 ... اليلتجة معن خطل

حك  ل  العلم   ة و  متة مصطف ر  -27
 
مي  ن، مذك رة ملوق ر بك ة نبي ل، ال

 
القخصص: قلنطن الضملن ، لعى  د القل

، ص ،  قسم الاىطق،  كتية الاىطق والعتط  السيلوية، جلمعة الجيالل  بطنعلمة خميس متيلنة الجقملمع 
 ومل يتيهل. 50
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و مقغير من جهة وقد ييظر إل  الخطر من حيث نقيجقه ، وتاديد مسؤولية شركة 
 
نه إمل خطر ثلبت ا

 
بل

خره
 
و خطر غير مادي من جهة ا

 
مين ومداهل فيىل  خطر معين وخطر غير معين ا

 
 . القل

  
 
 :الخطر الثأبت والخطر المتغير -ا

خطلر جميعًل من ن
 
بيعة واحدة، فىد تكطن ثلبقة وقد تكطن مقغيرة، وذلك نبىًل لظروف ليست ال
 .تطقعهلاحقمل  

وال 
 
 الخطر الثأبت :ا

ن تكطن        
 
  ا

 
مين، ا

 
 –يكطن الخطر ثلبقًل إذا كلنت قد بىيت ظروف تاىىه ثلبقة نطا  مدة القل

خر
آ
مين بدرجة واحدة ل تقغير ف  وقت معن وقت ا

 
مين من  ،احقمللت تاىق الخطر مدة القل

 
فللقل

مر ياقمل وقهعط بدرجة واحدة. ول يميع من ذلك 
 
ن الاريق ا

 
مين من خطر ثلبت، ل

 
الاريق هط القل

ن الارائق تك ثر ف  فصل الصيف وتىل ف  فصل الرقلء، مليامت احقمللت تاىىهل ثلبقة ف  جميع 
 
ا

 .فصط  الصيف وف  جميع فصط  الرقلء
ن الثبلت        

 
ن هذا ل يعي  ا

 
و إل ا

 
ن الخطر قد يقعرض إل  تغيرات مؤققة ا

 
يكطن ميقظمًل وتلمًل. ذلك ا

مر نسب ، فتيس هيلك خطر ثلبت ثبلتًل مطتىًل ل تقغير احقمللت تطقعه 
 
نسبية. فثبلت الخطر هط ا

ن يكطن الخطر ثلبقًل ثبلتًل نسبيًل. 
 
صاًل. فهيلك تغيرات وققية وتغيرات معلرضة، وهذه وتتك ل تميع من ا

 
ا

و الصىيع كتمل يخل فصل الرقلء ازيايت فرص تاىىه وقتت هذه الفرص مثل ذل
 
مطلر ا

 
ك خططرة ال

كتمل اققربيل من فصل الصيف. كمل تزياي فرص تاىق حطايث السير ف  المدن السيلحية ف  فصل 
 .الصيف وتىل ف  فصل الرقلء

مين، تبين ليل ومع ذلك إذا مل نظر إل  الخطر خال  وحدة زميية معيية، وه  مدة ال       
 
سية ف  القل

 وان كلنثبلت الخطر بصفة معلمة، فللاطايث تكطن ثلبقة، ف  مثلليل السلبق، خال  فصط  السية،  –
خرى. رغم احقمل  زيليتهل ف  فقرة معيية 

 
خر، فلنه ثلبت من وية إل  ا

آ
حجمهل يخقتف من فصل إل  ا

نهل تبدو ذات نلبع ميقظم من وية خال  السية
 
نهل  الطاحدة. ذلك ا

 
خرى حيث يمكن وصفيل بل

 
إل  ا

 .ثلبقة

 :الخطر المتغير -ثأنيأً 

و نىصلنًل. فىد تقزايد 
 
مين تخقتف زيلية ا

 
يكطن الخطر مقغيرًا مق  كلنت احقمللت تاىىه خال  مدة القل

نه مقزايد
 
مين ،  فرص تاىق الخطر كتمل مر الزمن، ولهذا يطصف الخطر بل

 
ويظهر ذلك خلصة ف  القل

مين معيد مطته، يكطن معرضًل  , معت  الايلة
 
من معت  حيلته لاللة الطفلة، فيقىلض  ورثقه مبتغ القل

 
فمن ا

لخطر المطت نطا  حيلته. ولكن خطر المطت يقغير وهط يقىد  ف  السن، فلحقمل  تاىق خطر 
خرة من حيلته، 

 
قل ميه وهط ييادر إل  المراحل المقل

 
المطت وهط ليزا  ف  مىقبل العمر يكطن معلية ا



 المس
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    طرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
71 

 

طت ف  السن المقىدمة يزياي اققرابه ويرقد احقمل  تاىىه. ويكطن الخطر هيل مقغيرًا تغيرًا والم
 .28فهط ف  تصلمعد مسقمر يزياي يطمًل بعد يط  .تصلمعديلً  

نه 
 
ومعت  العكس من ذلك قد تقيلقص فرص تاىق الخطر كتمل مر الزمن، ولهذا يطصف الخطر بل

مين معت  البىلء
 
مين إذا بى  حيًل مقيلقص. ويظهر ذلك ف  القل

 
، حيث يقىلض  الرخص نفسه مبتغ القل

بعد فقرة معيية يقفق معتيهل. وهيل يؤمن الرخص نفسه من خطر هط ف  الطاقع حليث وعيد وليس 
ن يبى  حيًل بعد مدة معيية، والخطر ف  هذه 

 
ميي ، إذا تاىق الخطر هيل معيله ا

 
خطرًا إل بللمعي  القل
. إذ كتمل يىقر  المؤمن من نيلية المدة المعيية يىل احقمل  تاىق الخطر تيلزليلً  الاللة يقغير تغيرًا 

 .فهط ف  تيلقص مسقمر، ومن ثم يكطن الخطر مقغيرًا تغيرًا تيلزليلً   ،29يطمًل بعد يط 

همية التمييز بين الخطر الثأبت وبين الخطر المتغير -ثألثأً 
 
 :ا
همية القفرقة بين الخطر الثلبت والخط       

 
ر المقغير بخلصة من حيث تاديد مىدار الىسط تظهر ا

خطلر 
 
مين لقغطية ال

 
السيط  الذ يدفعه المؤمن من جهة، ومن حيث الضملنلت الق  تمياهل شركة القل

خرى 
 
بلليسبة لمىدار الىسط السيط  ، فهط ثلبت ف  الخطر الثلبت ل يقغير من ، المقغيرة من جهة ا

خرى، ويبى  الىسط مطلبىًل لتخ
 
ن احقمل  تاىق  طر الذ  وية إل  ا

 
مين معت  معلتىهل. ل

 
خذه شركة القل

 
تل

خرى فيبى  المىدار ثلبقًل ف  كل السيين
 
 .30الخطر ف  وية ل يزيد ول ييىص معيه ف  وية ا

خر        
آ
مين من وقت إل  ا

 
ن يقغير قسط القل

 
مل بلليسبة لتخطر المقغير، فمن الطاجب، نظريًل، ا

 
ا

و اليىصلن، حسب زيل
 
و نىصلنه. ومع ذلك فمن اليلحية العتمية، تبى  شركلت بللزيلية ا

 
ية الخطر ا

 ، كمل ه  
 
نه يرامع  ف  تىديره القغير الذ  يطرا

 
مين مىدار الىسط ثلبقًل ل يقغير بقغير الخطر، إل ا

 
القل

مين. حيث تىط  
 
مين معت  الايلة. ذلك تيسيرًا لتعالقة الىلئمة بين المؤمن وشركة القل

 
الال  ف  القل

ول  احقيلنيًل يضلف  شركلت
 
قسلط السيطات ال

 
مين بللحقيلط ف  الخطر القصلمعد ، فقخصم من ا

 
القل

خيرة، حق  يكطن كل قسط مملثالً 
 
قسلط السيطات ال

 
لتخطر ف  السية الق  يفع فيهل. وهذا  إل  ا

يدمل الحقيلن  هط معيصر من معيلصر الحقيلن  الاسلب . وهذا الحقيلن  يىط  القطازن ف  المسقىبل مع
 .يقزايد الخطر، ف  الطقت الذ  يكطن فيه الىسط ثلبقًل وغير كلف لقغطية هذا الخطر

 

                                                           
ثيلء المسقهتك حملية :معمران السيد مامد السيد - 28

 
ة :اليرر يار مىلرنة، يراوة :العىد تكطين ا

 
 ميرل

 .مصر بلإلوكيدرية، . المعلرف
حمد شهل  - 29

 
مين العلمة المبليئ :العيكب  جلوم ا

 
ولوية المصطتالت :لتقل

 
مين معىد – ال

 
 مذكرة – القل

مين وثيىة – المؤققة القغطية
 
نطاع – القل

 
مين هيائت ا

 
 2002 وية ،اإلوكيدرية الجلمع ، الفكر الفكر يار .القل

 77 :ص ،
صط  :الجمل  مامد مصطف  - 30

 
مين ا

 
مين معىد (القل

 
 ضطء ف  الىضلء و الفىه و لتقرريع مىلرنة يراوة :)القل

وس
 
مين ال

 
ول  الطبعة لبيلن، بيروت الاىطقية، الاتب  ميرطرات .الفيية لتقل

 
 مل و 150 :ص ، 1999 وية ،ال

 .بعدهل
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 :الخطر المعين والخطر غير المعين –ب 

و
 
  الرخص ا

 
مين تسقعمل كتمة الخطر لتدللة معت  مال الخطر، ا

 
الر ء  ف  المجل  العتم  لتقل

  احقم
 
ن نطاجه حدثًل غير ماىق، ا

 
نه،لل  المؤمن. لذلك ل يك ف  ا

 
حيث تقادي ف  ضطئه  برل

و غير 
 
و ماديًا، وقد يكطن غير معين ا

 
و القزامهل. هذا المال قد يكطن معييًل ا

 
مين ا

 
مسؤولية شركة القل

 .مادي

وال 
 
 :الخطر المعين –ا

  -يكطن الخطر معييًل إذا كلن المال الذ  يىع معتيه إذا تاىق
ً
  شيائ

 
كلن ا

 
مين.  -شخصًل ا

 
معييًل وقت القل

م
 
من  ين من الاريق معت  ميز  معين، قيمقه معروفة وقت إبرا ف  القل

 
مين، يكطن المؤمن قد ا

 
معىد القل

فلذا مل تاىق الخطر فلنه يىع معت  ش ء معين مادي الىيمة وهط الميز . هذه  ، 31من خطر معين
مين يخط  لتمؤمن ضملنًل كلمالً  

 
ولوًل لقل

 
ن تقخذ ا

 
من معت  ح، الىيمة المعروفة يمكن ا

 
يلته وكذلك من ا

ن خطر المطت
 
من من خطر معين، ل

 
و معت  حيلة غيره يكطن قد ا

 
إذا تاىق يىع معت  شخص معين هط  ا

 .المؤمن معت  حيلته بللذات

 :الخطر غير المعين -ثأنيأً 
يكطن الخطر غير المعين إذا كلن المال الذ  يىع معتيه، إذا تاىق، غير معين وقت         

مين،
 
ن يقعين معيد تاىق الخ وانمل القل

 
نه ا

 
طر. فللخطر هيل يكطن مقعتىًل بقاىق احقمل  معين من شل

يًل كلنت، مثللهل
 
شيلء ا

 
و حق  ا

 
خر، ا

آ
و ا
 
مطر مادية معت  ناط ا

 
مين من  -ييطبق بلليسبة لعدة ا

 
القل

و بضلئع وقطض
 
 .ف  مخزن من المخلزن العلمة عالاريق معت  وتع ا

مين من المسؤولية معن حطايث ال       
 
من خطر غير معين، وكذلك بلليسبة لتقل

 
سير يكطن المؤمن قد ا

مين، 
 
فهط لم يؤمن من المسؤولية معن حليث معين بللذات حق  يكطن الخطر معييًل ومعروفًل وقت القل

مين، 
 
  حليث يىع ف  المسقىبل. فللخطر غير معين ول معروف وقت القل

 
من المسؤولية معن ا

 
      بل ا

  قلبل لتقع
 
ن يادي، وانمل يعرف ويؤمن معيد وقطمعه، ا

 
يين معيدمل تقاىق الكلرثة. ويكطن معت  المؤمن ا

ن يغط  مل يايق به من خطر ل يمكن تاديد قيمقه 
 
نه ا

 
معت  وجه القىريب، المبتغ الذ  من شل

مين، بايث ل يقجلوز مبتغ 
 
ن تقادي ف  معىد القل

 
تاديدًا يقيىًل ميذ البداية. فىيمة الخطر يمكن ا

 .القعطيض حدًا معييلً 

                                                           
مي معىد :حسين الظلهر معبد مامد - 31

 
ثلره -مررومعيقه :نالقل

آ
 و اليرر و لتطبع العربية اليهضة يار إنهلؤه، -ا

 9 ص ، 1995 وية .الىلهرة،  القطزيع،
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هم -ثألثأً 
 
 :ية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعينا

مين تظهر
 
همية القفرقة بين الخطر المعين والخطر غير المعين من حيث إمكلن تىدير مبتغ القل

 
الذ   ا

مين يفعه معيد تاىق الخطر
 
فلذا كلن الخطر معييًل كلن من السهل تعيين مىدار ، يجب معت  شركة القل

مين، وهط قيمة الر ء 
 
شيلء، كمل يجطز  المعين الذ مبتغ القل

 
مين معت  ال

 
يىع معتيه الخطر ف  القل

مين معيد تاىق 
 
قل من قيمة الر ء المعين فال يقجلوز القعطيض الذ  تدفعه شركة القل

 
تعيين مبتغ ا

  مبتغ بصرف اليظر معن مدى 
 
شخلص يجطز تعيين ا

 
مين معت  ال

 
الخطر هذا المبتغ . وكذلك ف  القل

مين بدفعه كلماًل معيد تاىق الخطرالضرر الذ وقع، وتتقز  ش
 
 .ركة القل

مين يكطن ماديًا معت 
 
ن تىدير مبتغ القل

 
مر مخقتف، ذلك ل

 
مل إذا كلن الخطر غير معين فلل

 
وجه  ا

ن تقادي قيمقه وتفًل معت  وجه الدقة. إذ ل يطجد ش ء يمكن 
 
القىريب بركل يغط  خًطرًا ل يمكن ا

مين لقعيين مىدار
 
ن يكطن مبتغ  الرتكلز معتيه وقت القل

 
مين بركل مادي. لذلك يمكن ا

 
مبتغ القل

  حليث 
 
مين بقعطيض المؤمن تعطيضًل كلماًل معن مسؤوليقه معن ا

 
مين غير مادي. فقتقز  شركة القل

 
القل
قص  لمل يتقز  المؤمن بدفعه. فلذا .يىع

 
ن يادي الطرفلن مبتغًل معييًل يكطن هط الاد ال

 
ويصح كذلك ا

مين بدفعه كلماًل باسب مىدار مسؤوليقه. كلنت مسؤولية المؤمن ل تج
 
لوز هذا المبتغ القزمت شركة القل

مين معت  يفعه يون زيلية فال تعطض 
 
و واذا جلوزت المسؤولية هذا المبتغ اققصر القزا  شركة القل

 .32المؤمن تعطيضًل كلمال

 خأتمة 

مين مسقهتك
 
مين معىد بلك ققل  يىط  شخص كل هط القل

 
  لخطرالمهدي بل هط كلن وطاء تل

 
 المؤمن هط ا

و له
 
خر شخص بللخطر المهدي كلن ا

آ
مين، مك ققب غير ا

 
و القل

 
مين يسقفيد من شخص كل ا

 
 قل  إذا القل

ن المخلنر الىلبتة و، المسقفيد لفلئدة العىد بإبرا  المك ققب
 
من خال  هذا العرض المقطاضع، يالحظ ا

مين، ليست يائمل نمطذجية ، فهيلك بعض المخلنر الق  ل تقط
 
افر فيهل الرروط السلبىة، لتقل

وبل  اجقملمعية، 
 
و ل

 
  وبب معل  ا

 
يراوقهل، ومع ذلك يضطر المؤمن إل  تغطيقهل تات ضغط ل

  معجز، وقد 
 
و شركة مع ضملن الدولة بقغطية ا

 
  هيئة ا

 
و ا
 
مين الاكطمة ا

 
ومعلية تملرس مثل هذا القل

مين، هذه 
 
ن هيلك بعض المخلنر قهفقىط  الهيائت الاكطمية بمملروالرركلت معن مثل هذا القل

 
، ل

مين لعالجهل، نظرا لطبيعة الخطر و
 
، ومن نىص المعتطملت المقلحة المؤمنيصعب اوقخدا  القل

فلت ا
آ
مثتقهل الجفلف والفيضلنلت وال

 
من فيضلنلت وتضرر لزرامعية، فمل حدث مؤخرا ف  مدن الجزائر ا

فراين خسلئر والقجمعلت السكيية بفعتهل، ومل ختفقه م المؤوسلتمعدي كبير من 
 
، مليية لال

بإحداث صيلييق خلصة من نرف الدولة لقغطية مثل  لتقفكيرالققصلي الطني  ككل، يدفعيل بردة ول
مريكية وفرنسل

 
ن ف  الطليلت المقادة ال

 
 .هذه المخلنر، كمل هط الرل

                                                           
حمد - 32

 
حمد لطف  مامد ا

 
مين نظرية :ا

 
 الجلمع ، الفكر يار اإلوالمية، الاتط  و العمتية المركالت :القل

ول ، .الطبعة  اإلوكيدرية،
 
 .101ص ، 2006 ال
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طار القانوني لل عالمالإ  تزام المؤمن باإ
 الجزائري التشريع في المؤمن له 

 د. سبتي عبد القادر
 
 
وقلذ مالضر ا

 
 ا

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية
 جلمعة المدية

sebtiaek@gmail.com 

 المقـدمـة:

مين من معىطي الوقهالك معىد يعقبر    
 
وهط المؤمن له الذ  يمثل  بين المسقهتك،بر    تالق القل

و  ،الطرف المذمعن الذ  ل يمتك وتطة ميلقرة بيطي العىد الق  يقم تاريرهل مسبىل من نرف المؤمن
 لو بين المؤمن الذ  يمتك الىطة الققصليية و الذ  يعقبر مهيي يعقبر بذلك الطرف الضعيف ف  العىد،

مين،  لقطي لو نرف
 
ن يميح له حىطقوف  معىد القل

 
من بييهل نجد الاق ف   ،لاملية المؤمن له ل بد ا

   .يىع معت  معلتق المؤمنهل  اإلمعال  و هط القزا  

مين متز  لتجلنبين ييرئ القزاملت مقىلبتة معت  كلهل الطرفين الميصطص معتيهل ف  و     
 
معىد القل
مييلتمن  15و 12المليتين 

 
مر المقعتق بللقل

 
وقد تم تعديته ف  معد  والمقمم، ال 1995لسية ، (1)ال

، لت هلمةخصطصيبالعىد  هذا قميزوي، ثم معد  معدة مرات بمطجب قطانين المللية، 2006وية 
ن  كلمعقبلره معىد إذمعلن، ومن معىطي الوقهالك، كمل يمكن
 
خير معبر وولئل الك قرونية يقم ا

 
هذا ال

همهل هط اللقزا  حديثة معبر شبكة النقرنت. وف  نفس الطقت يطرح هذا القعلقد معد
 
ة تسلؤلت لعت  ا

                                                           
مييلت،ج 1995ييلير وية  25ف   ، مؤرخ07-95قم  نالىلنط -1 

 
 08، صلير ف   13ج، معدي.رج.يقعتق بللقل

ف  صلير 15ج، معدي .ج.ر.، ج 2006فيفر   20المؤرخ ف   04-06بللىلنطن  معد  و مقمم 1995ملرس 
، 2007المقضمن قلنطن المللية لسية  2006ييسمبر  26المؤرخ ف   24-06رقم  ، والىلنطن2006ملرس 12
مر رقم 2007ييسمبر  27صلير ف   85معدي.ج .ج.ر.ج

 
،  2008جطيتية  24، المؤرخ ف   02-08 ، وال

مر رقم 2008يطليط  27، صلير ف  42معدي .ج .ج.ر.ج 2008والمقضمن قلنطن المللية القكميت  لسية 
 
، وال

، 49ج، معدي.ج.ر.،ج2010،والمقضمن قلنطن المللية القكميت  لسية  2010غرت 26ف   ، المؤرخ10-01
المللية  ، والمقضمن قلنطن2011يطليط 18ف   ، المؤرخ11-11، والىلنطن رقم 2010غرت 29صلير ف  

، المؤرخ ف  08-13رقم  ، والىلنطن2011يطليط 20، صلير ف  40معدي ج،.ج.ر.، ج2011القكميت  لسية 
 .2013ة ييسمبر وي 31صلير ف   ، 68معدي.ج.ج.ر.،ج2014، يقضمن قلنطن المللية لسية 2013ييسمبر 30

mailto:sebtiaek@gmail.com
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ن المسقهتك ل يرى إل صطرة معروضة كيمطذج 
 
بإمعال  المقعلقد ف  إنلر القعلقد معن بعد، حيث ا

مين، 
 
 .حط  الخدمةمن معتطملت  المؤمنول يعتم معيهل إل مل يعرضه لخدمة القل

مينوإذا كلن معىد      
 
  القل

 
حكلمه مىلرنة له من الخصطصية، فلن اللقزا  بلإلمعال  ا

 
كيد وطف ترذ ا

حكل  الىلنطن المدن  والىلنطن القجلر ، وإذا كلن قلنطن 
 
مينبلللقزا  بلإلمعال  وفق ا

 
قد نص معتيه،  القل

حكلمه وشرونه، وكذا تبيلن هل 
 
فلنه لم يادي مفهطمه بدقة وبللقلل  يىع معت  معلتىيل الباث ف  ا

 ب الىلنطن .تصدى المررع الجزائر  لاللت اإلخال  بهذا الطاج

ثر اللقزا  بإمعال       
 
المؤمن له من خال  اليصطص الخلصة حيث تدور إشكللية الباث معن: هل تل

حكل  الق  تضميقهل الىطامعد العلمة لتعىد،  الرقميةف  إنلر  الق  تاكمه، و
 
نه يخضع ليفس ال

 
  ا
 
         ا

 ف  اإلمعال ؟ المؤمن لهبلإلمعال  وحق  المؤمنكيف وازن المررع الجزائر  بين القزا  و 

لإلجلبة معت  هذه اإلشكللية وطف نعقمد معت  الميهج القاتيت  الذ  يىقضيه المطضطع، وذلك      
صل معل 

 
ويسه معت  نصطص الىلنطن المدن  الجزائر  كل

 
حكل   ،بقل

 
الىطانين الخلصة ومىلرنة ذلك بل

حيلن الوقيلي إل  بعض القرريعلت االرقم ىلنطن وال
 
لمىلرنة الق  وبىت المررع ، وف  بعض ال

 الجزائر  ف  ذلك. 

و  يدور حط  مضمطن القزا       
 
مل تىسيم المطضطع، فلنه يقطزع معت  مباثين، ال

 
بإمعال   المؤمنا

مل الثلن ، فيخصصه لتمطاجهة القرريعية لمخللفة هذا اللقزا  المؤمن له
 
والق  تعقبر ضملنة  ،، ا

 رقميل. خلصة اذا ابر  هذا العىد  لتمؤمن له

ول: مضمون التزام 
أ
عالم المؤمن له المؤمنالمبحـث ال  باإ

حد نرف  العىد بقزويد      
 
ولوه ف  تيفيذ العىد، فهط القزا  يىط  فيه ا

 
يجد اللقزا  بلإلمعال  العىد  ا

و 
 
خر بمل ياقلج إليه من معتطملت، ا

آ
ف  مجل  معين من المجللت الق  يقعتق بهل هذا  بيلنلتالطرف ال

  .(2)العىد

  معبر تىيية التصللت الاديثة وقد      
 
مين رقميل، ا

 
العىد ، حيث نسقاضر هيل يقم إبرا  معىد القل

من قلنطن القجلرة اللك قرونية  02فىرة  06بمطجب الملية الذ  معرفه المررع الجزائر  اللك قرون  
نه:'' ذلك العىد الذ  يقم إبرامه معن بعد، يون الاضطر الفعت  والمقزام

 
نرافه بللتجطء حصريل بل

 
ن ل

                                                           
، ص 2008معمر مامد معبد البلق ، الاملية العىدية لتمسقهتك، يار المعلرف، الطبعة الثلنية، مصر،  -2 

224. 
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نه:
 
" اتفلق يقالق  فيه اإليجل  والىبط  معت  لقىيية التصل  اللك قرون '' ، كمل معرفه بعض الفىه بل

شبكة يولية مفقطحة لالتصل  معن بعد، وذلك بطويتة مسمطمعة مرئية وبفضل القفلمعل بين المطجب 
مر الذ  يطرح ، ومعتيه تبلي  البيلنلت والمعتطملت بين المقع(3)والىلبل''

 
لقدين يكطن الك قرونيل، ال

 .(المسقهتك اللك قرون المؤمن له )بإمعال   (المطريالمؤمن )خصطصية القزا  

ن يتقز  بإمعال   المؤمنحيث يجب معت       
 
مينف  مرحتة مل قبل تيفيذ معمتية  المؤمن لها

 
معن بعد،  القل

، فلن المررع الجزائر  المؤمن لهمن جلنب ونظرا لخططرة العمتية القعلقدية ف  البيئة الرقمية خلصة 
كد معت  اللقزا  بلإلمعال  بغية تطفير اكبر قدر ممكن من الاملية لتمقعلقدين،

 
ومعتيه، وطف نقيلو   ا

و (، ثم شروط هذا اللقزا  )المطتب الثلن (. المؤمن لهبللررح تعريف اللقزا  بإمعال  
 
 )المطتب ال

هدافه ) المطتب الثللث(كمل 
 
 و نطلق هذا اللقزا  )المطتب الرابع(. نبين ا

عالم  ول: تعريف اإ
أ
  المؤمن لهالمطلب ال

مينلم ييص قلنطن      
 
هميقهرغم ، المؤمن لهمعت  تعريف مادي إلمعال   القل

 
ن إل، ا

 
المررع الفرنس   ا

مين قبل القعلقد
 
ف ومعتيه نالو  معرض بعض القعلريف الفىهية لقبلن القعري، (4)نص معت  معدو وثلئق تل

 ف  المرحتة السلبىة معت  القعلقد وبمطجبه 
 
نه: '' القزا  ييرل

 
المىصطي، حيث معرف هذا اللقزا  مثال بل

ن يؤثر معت  قراره ف  إبرا  القعلقد من معدمه وذلك ليصدر رضل حر  يعتم البلئع المرقر  بكل مل
 
يمكن ا

 .(5)من جلنب المسقهتك'' 

معىد البيع، فلللقزا  بلإلمعال  ل يىقصر معت  معىد البيع  حيث نالحظ معت  هذا القعريف انه ركز معت      
و خدمة

 
  معىد يري معت  وتعة ا

 
مين مثال( وإنمل ا

 
و معمل معين )تل

 
فال يمكن حصر القعريف بعىد  ، ا
ف  ظروف القعلقد إمعالمل  المؤمن لهبإمعال   المؤمنالبيع يون وطاه. إن اللقزا  بلإلمعال  مطجب معت  

تطملت الجطهرية المقعتىة بللعىد المراي إبرامه، حق  يقمكن من إبداء صايال واضال بكلفة المع
 رضلئه.

                                                           
قرريعلت العربية، يار الجلمعة الجديدة، مصر شالته غريب شتىلم ، القعلقد اإللك قرون  ف  ال -3 
 .19ص2008،
نروحة لييل شهلية الدك قطراه ، تخصص قلنطن، جلمعة  معمريط جطيدة، -4 

 
مين، ا

 
حملية مسقهتك  القل

 .69ص  ، 2014الجزائر،
معبد هللا حسين معت  مامطي، حملية المسقهتك من الغش القجلر  والصيلمع ، يراوة مىلرنه بين يولة  -5

جيبية، الطبعة الول ، يار اليهضة العربية، الىلهرة،اإلم
 
 .124،ص2002لرات العربية المقادة والدو  ال
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خرون     
آ
نه: كمل معرفه ا

 
ن يىد  لتمقعلقد ا

 
حد المقعلقدين بل

 
'' القزا  ولبق معت  القعلقد يقعتق بللقزا  ا

خر قبل إبرا  العىد، البيلنلت الالزمة إليجلي رضلء كلمل وتيم ومقيطر بايث يكطن المقعلق
آ
خر ال

 
د ال

 .(6)معت  معتم بكلفة تفصيالت العىد

مين من اققراح القىيد بللبيلنلت الق  نص معتيهل المررع  المؤمن لهيراي بإمعال  ، ومعتيه    
 
ف  قلنطن القل

مين وبيلن المعتطملت المقعتىة برروط العىد، وكذلك من 
 
خال  الفصل الثللث من قلنطن القجلرة  القل

لز  المطر اللك قرونية، 
 
ي اإللك قرون  بإمعال  المسقهتكين اإللك قرونيين قبل إبرا  العىد بللعيلصر حيث ا

ولوية لتعىد
 
و يمعلمة يائمة ) إلك قرونية (. (7)ال

 
كيد ذلك بعد إبرا  العىد معت  يمعلمة ورقية ا

 
 وتل

مين، فلنه  
 
مل اققراح القل

 
ولوية ا

 
ن يقعرف معت  العيلصر ال

 
وويتة إخبلر يسقطيع من خاللهل المؤمن ا

ت  هذا الطتب ف  لتعى
 
ن يىد  نتب بذلك لتمؤمن، و يل

 
مين ا

 
د، فإذا رغب شخص ف  الاصط  معت  تل

و بطاوطة ووطلءه وهط الغللب لتمؤمن له. 
 
حيث شكل نمطذج مطبطع يىدمه المؤمن مبلشرة ا

مر رقم 08نسقاضر هيل مل قد نصت معتيه ف  الملية 
 
ن  07-95من ال

 
مييلت معت  ا

 
ل "المقعتق بللقل

ل بعد قبوله يترتب على مين التزام المؤمن له و المؤمن اإ
أ
 .8''طلب الـتا

ن يساب اققراحه، فال يعقبر إيجلبل بلتل، ول يتز  المؤمن ول 
 
مين ا

 
ومعتيه، يمكن لمن اققرح القل

ية قطة إلزامية مل يا  لم يقم قبطله، فهط يعقبر مسقيدا من مسقيدات 
 
مين ا

 
المؤمن له، فتيس لطتب القل

نهل تبصير المؤمن له برروط العىد المراي إبرامه. مل قبل القعلقد
 
 الق  من شل

مل
 
مر رقم  15فلن المررع بمطجب الملية ، المعتطملت المقعتىة برروط العىدبيلن  ا

 
 07-95من ال

مييلت، قد نص معت  هذه البيلنلت كمل يت 
 
 : المقعتق بللقل

ة لديه ضمن اوقملرة لزمة لتمؤمن القصريح معيد اك ققل  العىد بجمتة البيلنلت و الظروف المعروف -
خطلر الق  يقك فل بهل

 
 .بقىدير ال

و  -
 
 .ف  الفىرات المقفق معتهل ف  العىد اإلشقراكيفع الىسط ا

و تفلقمه بفعل المؤمن له-
 
 .القصريح الدقيق بقغيير الخطر ا

                                                           
ختط  نصيرة، الاملية الىلنطنية لتمسقهتك معبر النقرنت، مذكرة ملجسقير، كتية الاىطق، جلمعة مطلطي   -6 

 .16، ص25/09/2013معمر ، تلريخ الميلقرة 

لزمت الملية  -7 
 
تضمين العىد اللك قرون  معت  الخصطص قبل إبرامه مجمطمعة  05-18الىلنطن رقم من  13لىد ا

جل كسب رضلء المسقهتك اإللك قرون  وتيطيره، بايث يقم 
 
ولوية من ا

 
من المعتطملت يعقبرهل المررع ا

ن يقضمن العىد اللك قرون  معت  ))تمكييه من القعلقد بعتم ويراية تلمة، ونسقاضر هذا اليص كمل يت :
 
 يجب ا

شروط الضملن  شروط وكيفيلت القستيم، الخصلئص القفصيتية ... لتخدملت، -الخصطص المعتطملت القللية:
هلتف المطري  وخدملت مل بعد البيع،... رقم القعريف الجيلئ ، والعيلوين المليية واللك قرونية، ورقم

 اللك قرون ، ...((.

مر رقم -8 
 
مييلت، المرجع السل 07-95ال

 
 بق.المقعتق بللقل
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تبتيغ المؤمن .ملاحقرا  اإللقزاملت الق  اتفق معتيهل المؤمن و تتك الق  يفرضهل القرريع الجلر  به الع-
ن يزويه بجميع اإليضلحلت.

 
 معن كل حليث ييجز معيه الضملن بمجري انالمعه معتيه و ا

همية اللقزا  
 
ن يعتم المؤمن له بهل. رغم ا

 
ن يتقز  المؤمن بل

 
ن المررع لم ييص معت  ا

 
حيث نالحظ ا

   بلإلمعال  ف  هذا المجل .

ن الف  إنلر اذا كلنت البيلنلت والمعتطملت هذه وتك قسب    
 
همية خلصة ذلك ا

 
عىطي اللك قرونية ا

نراف العىد مقبلمعدون مكلنيل ووويتة القطاصل فيمل بييهم ه  شبكة النقرنت، ويقم القعلقد معلية معبر 
 
ا

و يقم القعلقد معن نريق اإليجل  
 
الربكة بطولئل مقعدية ميهل المراوتة معن نريق البريد اللك قرون ، ا

ن  اللك قرون العل  المطجه لتجمهطر معبر المطقع 
 
هم ف  القعلقد اللك قرون ، ذلك ا

 
وه  الصطرة ال

  ش ء معيهل 
 
المسقهتك معيد يخطله المطقع اللك قرون  يرى مل هط معروض من خدملت، وهط ل يعتم ا

بصطرة واضاة وكلفية معن  لتمؤمن لهمن خال  ذلك المطقع من معتطملت. تىد  المؤمن إل مل يىدمه له 
 صايال لتمسقهتك. مال العىد وتكطن رضلء

همية اللقزا  بإمعال        
 
نذكر ميهل، تاىيق المسلواة ف  العتم  (9)ف  معدة نطاح  المؤمن لهكمل تكمن ا

من القعرف معت  الجطانب العمتية لتقعلقد و تادي  المؤمن له، كمل تمكن المؤمن لهو المؤمنبين 
 . إنلر الك قرون قطازن العىد  المفىطي ف  المسؤولية ف  حللة قطع المفلوضلت، بلإلضلفة إل  إمعلية ال

ن نختص إل   تعريفل جلمعل ملنعل لاللقزا  بلإلمعال  ف       
 
مينومن كل مل وبق يمكن ا

 
نه: ''  معىطي القل

 
بل

مينالقزا  ولبق معت  إبرا  معىد 
 
بللمعتطملت والبيلنلت  المؤمن له، بلن يمكن المؤمن، يطجب معت  القل

ن يؤثر ف  وكل  ،المقعتىة بمال العىد
 
نه ا

 
 ويدفعه إل  القعلقد''. المؤمن لهمل من شل

عالم   المؤمن لهالمطلب الثاني: شروط اللتزام باإ

مينيرقرط ف  القعلقد      
 
ولوين،  ف  مجل  القل

 
ولشرنين ا

أ
، الذ  يدرس جيدا بللمؤمن، يقعتق ال

بدون  معىد القلمينا  وتطك المسقهتك واحقيلجلته، فيزويه بللمعتطملت الق  تجعته يىبل معت  إبر 
مل الررط 

 
، والذ  معلية ل يعتم بللبيلنلت والمعتطملت الق  بللمؤمن له، فلنه يقعتق الثانيتريي،. ا

 يقضميهل العىد والق  ييصب معتيهل رضلؤه.

                                                           
همية اللقزا  بلإلمعال  ف  حملية المسقهتك، مداختة مىدمة ضمن فعللية المتقى  الطني   -9 

 
كسل  ولمية، ا

ثرهل معت  تعديل قلنطن حملية المسقهتك، يطم  
 
 2012ييسمبر  6و5المطوط :  القاطلت الققصليية وا

 8،جلمعة الرتف، ص
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ول: علم 
أ
 عقد التامينببيانات ومشتمالت  المؤمنالفرع ال

ن يكطن      
 
وان يكطن من شلن هذا العتم بهل  ،لنلتبقتك المعتطملت والبي معللمل المؤمنيرقرط ا

خر، ول يك ف  معتم 
آ
ثير معت  رضلء الطرف ال

 
بللمعتطملت لطجطي اللقزا  بلإلفصلح معن  المؤمنالقل

ثير ف  رضلء 
 
ن يىقرن هذا العتم باىيىة المعتطملت الق  يجب اإلفصلح معيهل لتقل

 
المعتطملت وإنمل يجب ا

، (10)المؤمن لهالقار  والوقعال  معمل يهم  المؤمنق ممل يطجب معت  معلت ،رضلء مييرا المؤمن له
هميقه بلليسبة  المؤمن ومعتيه، معتم 

 
مر ضرور  بلإلضلفة إل  ا

 
 .لتمؤمن لهببيلنلت ومرقمالت العىد ا

، لعتم المؤمن لهمتز  بقىديم المعتطملت من تتىلء نفسه يون الالجة إل  نتبهل من  فللمؤمن     
همية المعتطملت  المؤمن له

 
 مل بل

 
همية البللغة لهذا اإلمعال  نرل

 
جل ال

 
ثيرهل معت  العىد، من ا

 
ومدى تل

جل اإلمعال .
 
 يسم  بللوقعال  من ا

مينبالمعلومات الخاصة  المؤمن لهالفرع الثاني: جهل 
أ
 بعقد التا

مييية،الاق ف  اإلمعال  بخصلئص وصفلت      
 
 المؤمنهط من اللقزاملت المفروضة معت   الخدمة القل

ن يقعتق بكل المعتطملت الق  تقعتق بللصفة الجطهرية الخلصة ؤمن لهالماتجله 
 
، فلإلمعال  يجب ا

ن، (11)بللر ء مال العىد
 
اغتب القرريعلت العربية  وإذا كلن العىد يبر  ف  إنلر الك قرون  فل

جيبية
 
ثيلء إبرا  العىد اللك قرون  قد نصت وال

 
 .(12)معت  ضرورة اإلمعال  ا

وبل  معجز      
 
ف  الاصط  معت  المعتطملت الالزمة لقيطيره وجعته يقعلقد معت  بيية  المؤمنوقد تقعدي ا

مره، حيث قد يصطد  
 
حيلن بلوقاللة معرفة  المؤمن لهمن ا

 
مال القعلقد، الخدمة ف  ك ثير من ال

 وهذا لصعطبة اإللمل  بخبليل مال القعلقد.

                                                           
ية الخلصة لرضلء المسقهتك ف  معىطي الوقهالك، ، الاملبد البلوط جميع ، حملية المسقهتكحسن مع -10 

 .33،ص1996يار اليهضة العربية، الىلهرة،

ولمة مجلهد،  -11 
 
بط ا

 
 .31خصطصية القعلقد معبر النقرنيت، ص:لاسن ا

نظر المطاي من قلنطن حملية المسقهتك وقم الغش الجزائر ، والملية من قلنطن القجلرة اللك قرونية لسية  -12 
 
ا
ورب  الصلير بقلريخ  1993لسية 949من ق لنطن الوقهالك الفرنس  رقم 111ية،والمل، 2018

 
، والقطجيه ال

يلر/مليط 20
 
ورب  الخلص بللقجلرة  10، يقعتق باملية المسقهتكين معن بعد، والملية 1997ا

 
من القطجيه ال

 67ك ،المصر  رقم ، والملية الخلمسة من قلنطن حملية المسقهت2000حزيران  08اللك قرونية الصليرة ف  
 .2000لسية  83، وقلنطن المبليلت القجلرية اللك قرونية القطنس  رقم 2006لسية 
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كميلت هلئتة بصفة يطمية، ممل ب الخدملتوف  ظل القططر القكيطلطج  الهلئل الذ  صلحبه نرح      
غتب المسقهتكين ف  معجز معن معرفة البيلنلت والمعتطملت الهلمة الق  تامتهل مخقتف الستع 

 
يجعل ا

بللمعتطملت العىدية ف  الجهل المسقيد إل  اوقاللة معتم  المؤمن لهويقضح جهل ،(13)والخدملت
مينالمقعلقد بللمعتطملت الالزمة إلبرا  

 
  حللة معتمه بقتك المعتطملت ييقف  القزا  ، ومعتيه ففمعىد القل

           تجلهه بإبالغه بمثل تتك المعتطملت، والوقاللة المىصطي بهل هيل ه  الق  يسقايل معهل  المؤمن
 معت  القعلقد. 

بللمعتطملت العىدية ف  حللة الجهل المسقيد إل  الثىة المررومعة،  المؤمن لهكمل يقضح جهل      
نراف ة المررومعة مسقيدة إمل إل وتكطن هذه الثى

 
و إل  صفة ال

 
ن ، نبيعة العىد ا

 
ويرقرط كذلك ا

همية، بلليسبة المؤمنتكطن تتك المعتطملت، الق  يتقز  بهل 
 
ن لتمؤمن له، معت  يرجة من ال

 
، بايث ا

مييية معد  معتمه بهل بركل واضح يؤثر ف  رضله بللعىد بلإلقبل  معت  تتك الخدمة
 
، ومن ثم يقاىق القل

خر بللقزامه بلإلمعال ا
آ
 .إلخال  من الطرف ال

عالم المؤمن لهالمطلب الثالث: الهدف من    اللتزام باإ
هط تاىيق المسلواة بين الطرف  العىد من حيث المعرفة ممل بإمعال  المؤمن له الهدف من اللقزا       

نرافة
 
ن اللقزا  ، كمل ياىق بللفعل وجطي تطازن معىد  فيمل بين ا

 
ضا  ضرورة  مؤمن لهبإمعال  الا

 
قد ا

والق  شهدت تططرًا هلئتة ف  وولئل التصل  الاديثة  ،ضيهل نبيعة الايلة المعلصرةقمعمتية تى
 .وانقرلرهل المذهل ف  مخقتف ميلح  الايلة

ن      
 
فضل الطرق إلمعلية المسلواة ف  العتم بين المقعلقدين وإمعلية القطازن إل  معىد هذا ا

 
القزا  يمثل ا

 .صة إذا كلن ف  إنلر الك قرون القلمين خل
و الفرع 

 
 ؤمن لهوالم المؤمن: تاىيق المسلواة ف  العتم بين ال

ن معد  المسلواة ف  العتم بين       
 
يى إل   المؤمن لهوبين  المؤمنا

 
ولس الجطهر  الذ  ا

 
يعقبر ال

 .وجطي وبتطرة اللقزا  بلإلمعال  قبل القعلقد
ن القفلوت الذ  تطلد من ا     

 
لقىد  العتم  والصيلمع  والقكيطلطج  ومل نقج معن ذلك من انقرلر كمل ا

نطاع ك ثيرة من  ،وولئل التصل  الاديثة
 
يى القفلوت ف  العتم والمعرفة  الخدملت،والق  ظهرت ا

 
فىد ا

ن اخقال  ميزان المعرفة والدراية لصللح 
 
ن يىد   المؤمنالفيية، وا

 
معديم الخبرة  المؤمن لهييقج معيه ا

وصلف  القلمين، ىدمعت  إبرا  مع
 
ولوية الق  ترشده إل  تاديد ا

 
وهط يفقىر إل  البيلنلت والمعتطملت ال

 .المىدمة الخدملت
 
 

                                                           
ب  بكر بتىليد،  -13 

 
نروحة يك قطراه، جلمعة ا

 
لية لاملية المسقهتك، ا

آ
بن وللم المخقلر، اللقزا  بلإلمعال  كل

  41، ص 2018تتمسلن، الجزائر 
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عادة التوازن العقدي  الفرع الثاني: اإ
ن      
 
مييية الق لن يكطن بطوعه الاكم معت   المؤمن لها

 
، ويبرر القركيز معت  ليقعلقد معتيه الخدمة القل

، لذلك يطجب اللقزا  بلإلمعال  حق  (14)دو  معن العىد خال  مدة معييةرخصة الع المؤمن لهإمعطلء 
حد الضملنلت  المؤمن لهنضع 

 
ف  نطلق العتم بللعىد المراي إبرامه، وبذلك يعد اللقزا  بلإلمعال  ا

ولوية الك فيتة بإيجلي رضلء وتيم وإراية وامعية ومسقييرة. 
 
 ال

عالم في عق مينود المطلب الرابع: نطاق اللتزام بالإ
أ
 التا

وصلف مال  المؤمنمن نرف  المؤمن لهلىد وبق تبيلن إلزامية إمعال       
 
بللمعتطملت الالزمة لبيلن ا

ن يكطن  المؤمن لهالعىد حق  يقمكن 
 
معللمل  المؤمن لهمن القعلقد معن يراية تلمة، ومعتيه فيجب ا

  ، (15)معتمل كلفيل وبمل اشقمل معتيهبللعىد

مر رقم  وقد اهقم المررع بإمعال      
 
المقعتق باملية المسقهتك وقمع  03-09المسقهتك بمطجب ال

ف  البل  الثلن  تات معيطان  "إلزامية إمعال  المسقهتك"الغش، ف  الفصل الخلمس تات معيطان 
نه  17حيث نصت الملية  ".حملية المسقهتك"

 
ن يعلم المستهلك بكل "معت  ا

أ
يجب على كل متدخل ا

ية المعلومات المتعلقة بالمنتوج ا
أ
و با

أ
لذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم ووضع العالمات ا

حكام هذه المادة عن طريق التنظيم
أ
خرى مناسبة تحدد شروط و كيفيات تطبيق ا

أ
،  "وسيلة ا

 .الخدملت ول تىقصر معت  الستع فىطتطبق هذه الملية معت  و

ت بطولئته الخلصة واوقاللت معرفة تتك البيلنل ،بذلك المؤمن لهومعتيه، ف  حللة معد  معتم     
 مال القعلقد،الخدمة يتقز  تجلهه بقىديم البيلنلت والمعتطملت الق  تخص  المؤمنالمقلحة، فإن 

ميييةبقاديد مدى صالحية الخدمة  المؤمن لهقبل المؤمن ويدخل ف  بيلن المعتطملت القزا  
 
 .القل

كيد المعتطملت  المؤمنهذا و يتقز       
 
و ( 16)ك قلبة لتمؤمن لهبقل

 
خرى ثلنية يمكن التجطء إليهل ا

 
بطريىة ا

ن تقضمن البيلنلت المعروضة معتطملت معن خدمة مل بعد 
 
  وقت، وكذلك يجب ا

 
 الخدمةف  ا

                                                           
ن المررع الجزا -14 

 
ئر  ييص معت  حق المسقهتك ف  العدو  معن القعلقد ف  قلنطن حملية تجدر اإلشلرة إل  ا

 .2018، لسية 09-18المسقهتك وقمع الغش الجديد رقم 
ول ، يار اليهضة العربية، الىلهرة،  -15 

 
وعيد وعد معبد السال ، اللقزا  بلإلفصلح ف  العىطي، الطبعة ال

من الىلنطن المدن  كمل يت : ))  352 ف  المليةحيث نسقاضر مل نص معتيه المررع الجزائر   -.58، ص2000

ولوية...(، وبللقلل  يجب معتم المرقر  
 
وصلفه ال

 
ويعقبر العتم كلفيل إذا اشقمل العىد معت  بيلن المبيع، وا

 بللبيلنلت والمعتطملت المقعتىة بللمبيع،
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ولويل لتمؤمنوالضملنلت القجلرية المىدمة فضال" معن معرفة المعقبلر الرخص  
 
 "الذ  يعد مصدرا" ا

و مىر المؤوسة المسؤولة معن العرض  لتقعلقد كبيلن اوم المرروع ووبل التصل  به ومعيطان مىره
 
ا

وعلر والطثلئق اإلمعالنية  ،والعيطان اللك قرون  كذلك
 
وان يقضمن الفطاتير الخلصة به كللطتبلت وال

مل بلليسبة 
 
شخلص الطبيعية ا

 
الق  تكطن مطثىة بلومه ومسجته ف  وجته القجلر ، هذا بلليسبة لال

ن 
 
شخلص المعيطية كللرركلت القجلرية فيجب ا

 
يقضمن اللقزا  بلإلمعال  بيلن مىرهل ف  الخلرج ومركز لال

 إيارتهل الرئيس ورقم القسجيل ف  الدو  الق  بهل مىرهل.

 02-04من الىلنطن رقم  30، نصت الملية )المسقهتك( وحفلظل معت  حىطق ومصللح المؤمن له     
ن يقم تاديد (17)المادي لتىطامعد المطبىة معت  المملرولت القجلرية

 
ولوية لتعىطي، ، معت  ا

 
العيلصر ال

-06وكذا ميع الرروط القعسفية فيهل معن نريق القيظيم، وتطبيىل لذلك صدر المروط  القيفيذ  رقم 
ول  ميه ف  فىرتهل الثلنية،  ،(18)2006لسية  306

 
'' كل اتفلقية يىصد بللعىد:حيث نصت الملية ال

نراف
 
حد ا

 
يية خدمة حرر مسبىل من ا

 
و تل

 
خر بايث  تهدف إل  بيع وتعة ا

 
التفلق مع إذمعلن الطرف ال

  تغير حىيى  فيه''
 
خير إحداث ا

 
 .ل يمكن هذا ال

و البيلنلت الق  تدخل ف  نطلق اللقزا  بلإلمعال  ف  معىطي      
 
مينإن مثل هذه المعتطملت ا

 
ن القل

 
، إمل ا

و القعلمل السلبق ف  هذا المجل  ومل يرتبط من 
 
متقهل الضرورة القجلرية ا

 
ن تكطن قد ا

 
و ا
 
معليات تجلرية ا

و تتك الخلصة بللقعلقد معن بعد 
 
تكطن قد وريت بركل صريح ف  ترريعلت القجلرة اللك قرونية ا

 وحملية المسقهتك. 

                                                                                                                                   
نظر الملية -16 

 
مييلت، المرجع السلبق،  07 ا

 
مر المقعتق بللقل

 
رض بيلنلت الميقطجلت يجب مع كمل -من ال

و السعر، وهذا تطبيىل لتملية 
 
من قلنطن حملية المسقهتك  18بللتغة العربية، وخصطصل مل تعتق برروط البيع ا

، كمل يمكن ذكر لغة إضلفية معت  وبيل الفهم من قبل المسقهتكين، وهذا مل نص 03-09وقمع الغش رقم 
يضل المروط   

 
مر  22نجد ف  نفس السيلق ف  الملية  -المسقهتك.المقعتق بكيفيلت إمعال  378-13معتيه ا

 
من ال

نه:03-09رقم 
 
وملء والبيلنلت المقعتىة بللميقطجلت والبضلئع  "، ف  فىرتهل الثلنية ا

 
تك قب بللتغة العربية ال

و المسطقة ف  الجزائر
 
و المسقطرية ا

 
شيلء المصيطمعة ا

 
 ".والخدملت وجميع ال

 ، )ج، يادي الىطامعد العلمة المطبىة معت  المملرولت القجلرية2004طنيطي 23مؤرخ ف   02-04رقم الىلنطن  -17 
غرت وية 02، المؤرخ ف  06-10، معد  و مقمم، بللىلنطن رقم (2004يطنيط  27صلير ف   ،41ر، معدي 
 (.2013وية  46معدي .ر.ج)،2010

ولوية لت2006وبقمبر 10مؤرخ ف   306-06مروط  تيفيذ  رقم  -18 
 
عىطي المبرمة بين ، يادي العيلصر ال

معطان الققصلييين والمسقهتكين والبيطي الق  تعقبر تعسفية،
 
 (.2006وبقمبر 11صلير ف   ،56ج ر، معدي )ال
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لز  الىلنطن      
 
الاق ف   لتمؤمن له تعط  لتمؤمن له بإيضلحهل المؤمنإن مثل هذه المعتطملت الق  ا

بىة إن كلن العىد مخللفة مل وري ف  القرريعلت السلالقمسك بلإلخال  بلللقزا  بلإلمعال  ف  حل  
  ميهل.

 
 يخضع ل

عالم في عقود التجارة اللكـترونية خالل باللتزام بالإ  المبحث الثاني: جزاء الإ

عرضه إل  جزاء قلنطن ، يقيطع بين الجزاء إل  ت المؤمنمعد  تيفيذ اللقزا  بلإلمعال  من نرف  يؤي      
 المؤمن له، فبلليسبة لتجزاء المدن  هيلك من الطولئل الق  يمكن من خاللهل المدن  والجزاء الجيلئ 

ن يىط  باملية حىطقه معيد اإلخال  بلللقزا  بلإلمعال 
 
 .ا

إمكلنية إبطل  العىد، وذلك معيد تاىق معيب من معيط  اإلراية كللغتط  لتمؤمن لهيخط   كمل     
بللعيط  الخفية، كمل يمكن  المؤمن لهتمسك والقدليس، وقد يكطن الجزاء فسخ العىد لتعيب معيد 

ثر لتمسؤولية المدنية المقرتبة معت  اإلخال  بهذا اللقزا ، بلإلضلفة 
 
ن يقمسك بللقعطيض كل

 
خير ا

 
لهذا ال
خيرة يمكن التجطء إليهل لاملية حىطقه.  ،حق الرجطع ف  العىد المؤمن لهإل  ميح 

 
 والذ  يعد ضملنة ا

بطاالمطلب  ول: اإ
أ
 العقد لال

ن يقرتب معت  اإلخال  بهذا اللقزا  وهم ف  ذهن 
 
وان مل يقرتب  ،يدفعه إل  القعلقد المؤمن لهيمكن ا

و تدليسل
 
 .معت  هذا الطهم قد يكطن غتطًل ا

بطال  ول: اإ
أ
مينالفرع ال

أ
 للغلط عقد التا

حكل  الىلنطن المدن      
 
ن الغتط ف  الىلنطن يجعل العىد قلبال لإلبطل ،بللرجطع إل  ا

 
  كللغتط نجد ا

نه بتغ من الجسلمة حدا لط معتم به 
 
  ا

 
ن يكطن الغتط جطهريل ا

 
الذ   المؤمنف  الطاقع تململ بررط ا

برمه، و معتيه يصبح العىد المبر  بين 
 
قلبال لإلبطل  لغتط  المؤمن لهو  المؤمنيعد نرفل ف  العىد مل ا

 .(19)ف  الىلنطن إذا تطافرت فيه شروط الغتط ف  الطاقع

و يجب الغتط جطهريل  ويعقبر     
 
خص إذا وقع ف  صفة لتر ء يراهل المقعلقدان جطهرية، ا

 
معت  ال

نه  ،(20)امعقبلرهل كذلك نظرا لرروط العىد ولاسن اليية
 
حللة تىط  بلليفس  :هذا ويعرفه بعض الفىه بل

                                                           
و المعد  والمقمم 26/09/1975المؤرخ ف    58/75رقم من الىلنطن المدن  83-82-81راجع المطاي   -19 

 .2007مل   13المؤرخ ف   07/05بللىلنطن رقم 
ثلر المدنية إلخال  المقدخل بلللقزا  بلإلمعال ، مجتة الىلنطن، العدي السلبع ، المركز قتطش ا -20 

آ
لطيب، ال

حمد زبلنة، غتيزان، الجزائر، 
 
 153، ص 2016الجلمع  ا
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ن يكطن واقعة غير صاياة يقطهم اإلنسلن صاقهل، 
 
و تامل معت  تطهم غير الطاقع، وغير الطاقع إمل ا

 
ا

ومثل هذا الطهم هط الذ  يدفع المقعلقد إل  إبرا  العىد ممل ، (21)واقعة صاياة يقطهم معد  صاقهل
 .يجعته مطقطفل لمصتاة من وقع ف  الغتط

بلليسبة لبعض المعتطملت  المؤمن لهبللقزامه بلإلمعال  تجله  المؤمنوقد يثطر القسلؤ  حط  إخال       
مينبطل  المطللبة بإ لتمؤمن لهغتطل، يسطغ 

 
 ؟ معىد القل

مر معت   المؤمنبدون شك، فلن معد  وفلء      
 
بلللقزا  بلإلمعال  بركل كلف قد يؤي  إل  القبلس ال

 بذلك معيب الغتطالمؤمن له
 
ثير الطهم فييرل

 
ن وجطي كمل  .، وييدفع بللقلل  إل  إبرا  العىد تات تل

 
ا

مناللقزا  بلإلمعال  ف  معىطي 
 
ويسل معت  الغتط، ال المؤمن لهيسهل معت   القل

 
مطللبة بإبطل  العىد تل

ن اللقزا  بلإلمعال  يعد قريية معت  اتصل  الغتط بعتم 
 
ن المؤمنبلمعقبلر ا

 
، وكذلك يىيم قريية معت  ا

ن يمقيع 
 
نه ا

 
معن  المؤمن لهالغتط كلن جطهريل، لن العتم بللبيلنلت مال اللقزا  بلإلمعال  ك لن من شل

مينإبرا  معىد 
 
 .(22)القل

ن معرض صطرة إن ا     
 
ف  المطقع  لتخدمة مال القعلقدللقزا  بلإلمعال  له خصطصيلته بايث ا

ل تعد كلفية إلحلنة المسقهتك معتمل بكلفة خصلئص ومطاصفلت الخدمة المعروضة، لذا  اللك قرون 
كلفة  لتمؤمن لهبلن يطضح  مىد  الخدملت،، القزاملت معت  05-18وضع قلنطن القجلرة اللك قرونية رقم 

معاله، كسعر بقتك الخدمةبيلنلت المقعتىة ال
 
 وغيرهل. لوخصلئصه الخدمة، كمل وبق تبيلنه ا

و غير الطاضح لتميقجلت المعروضة معبر      
 
كمل نرير إل  انه ك ثيرا مل يىع الغتط بسبب العرض اليلقص ا

لزمت الملية 
 
ورب  رقم  11تىييلت التصل  الاديثة، لذلك ا

 
ن  31-2000من القطجيه ال

 
القجلرة برل

ن يىطمطا بإمعالمه بذلك اللك قرونية مىدم  الخدملت 
 
بعرض الخدمة معت  العميل بللقفصيل الدقيق وا

مر الذ  ولئل ميلوبة وفعللة ووهتة البتطغ، بط
 
ومعت  ناط يمكيه من فهم المعطيلت اللك قرونية ال

 .(23)يك فل معد  وقطع المسقهتك ف  غتط

ن اإلخال  بلللقزا  بل
 
مينإلمعال  ف  ومعتيه، يقبين ا

 
ن يكطن وببل لطقطع  معىد القل

 
 المؤمن لهيمكن ا

بللغتط، ومن ثم ياق له رفع يمعطى القمسك بللغتط وإبطل  العىد، ولكن قد يقم اشقراط معد  

                                                           
حمد السيهطر   -21 

 
و ، يار إحيلء القراث العرب ، معبد الرزاق ا

 
، الطويط ف  شرح الىلنطن المدن،الجزء ال

 289ص ،1996لبيلن، 
بط الاسن مجلهد، خصطصية القعلقد معبر النقرنت، يار اليهضة العربية، الىلهرة، مصر  -22 

 
ولمة ا

 
ي. ا
 118، ص2003

مرزوق نطر الهدى، القراض  ف  العىطي اللك قرونية، مذكرة ملجسقير، كتية الاىطق والعتط  السيلوية،  -23 
 82، ص 2012جلمعة تيز  وزو، الجزائر  
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معن نريق إيراي بيد ف  العىد اليمطذج  يرقرط  المؤمن لهمعن الغتط الذ  يىع فيه  المؤمنمسؤولية 
 ؟ المؤمن لهالررط إن وافق معتيه  معد  المسؤولية فمل مدى صاة هذا

شلر قلنطن      
 
مينلىد ا

 
مينلترروط الخلصة ب المؤمن لهإل  وجط  رجطع  القل

 
والمقفق معتيهل  عىد القل

 من نرف المقعلقدين والق  تقك فل بقاديد مجمل هذه العيلصر قبل اإلقدا  معت  القعلقد.

بطال  مينالفرع الثاني: اإ
أ
    للتدليس عقد التا

كبر المخللفلت الق  يرتكبهل يعقب     
 
وتسبب إخالل بلللقزا  بلإلمعال ، وقد  المؤمنر القدليس من ا

من الىلنطن المدن ، حيث نصت الملية  01فىرة  86تيلو  المررع الجزائر  القدليس بمطجب الملية 
 معت   ))

 
و اإليهل  جطاز إبطل  العىد لتقدليس، إذا كلنت الايل الق  لجل

 
حد المقعلقدين ا

 
ليلئب معيه، ا

بر  الطرف الثلن  العىد. من 
 
 جسلمة بايث لطلهل لمل ا

ن المدلس معتيه مل كلن ليبر  العىد لط 
 
و مالبسة، إذا ثبت ا

 
ويعقبر تدليسل، السكطت معمدا معن واقعة ا

و هذه المالبسة((
 
 .(24)معتم بقتك الطاقعة ا

خر معتطملت جطهرية لط معتم بهل     
آ
قد  معت   فىد يخف  احد المقعلقدين معن ال

 
خر لمل ا

آ
المقعلقد ال

و (25)القعلقد
 
و  معتطملت كلذبة ويسقخد  وولئل احقيللية، كإمعطلء مطاصفلت كلذبة ا

 
، وقد يىد  ال

ثير ذلك الكذ 
 
خر إل  إبرا  العىد تات تل

آ
ن تدفع ال

 
 .(26)اصطيلع مسقيدات كلذبة، يكطن من شلنهل ا

ن شروط القدليس بمجري انعوبللقلل  يفقرض تطافر      
 
و نىص فيه، كمل يفقرض ا

 
دا  اللقزا  بلإلمعال  ا

يرجع إل  غيل  تتك المعتطملت الجطهرية، ولط معتمهل كلن  ،معت  القعلقد المؤمن لهوبب إقبل  
حكل  المىررة ف  

 
ويرفض القعلقد من يون شك، وبللقلل  فللذ  يىع ضاية تدليس يسقفيد من ال

ن يبطل القعلقد لهذا العيب معيب الغتط، وله
 
 .(27)ا

ن هيلك القزا  بلإلمعال  ف  معىد      
 
ن مجري السكطت، يعد تدليسل، حيث ا

 
هذا ويىر المررع الجزائر  ا

مين
 
خر، بل وحق  الثلنطية نللمل كلنت تتك  قضمن، يالقل

آ
اإلفصلح بللمعتطملت الجطهرية لتمقعلقد ال

                                                           
 24 -  

 
 المرجع السلبق..المقعتق بللىلنطن المدن ، المعد  و المقمم1975وبقمبر 26مؤرخ ف  ال 58-75مر رقم ا

مين البر ، الطبعة الثلنية، مطبعة  -25 
 
مامد الهيي ، الاملية الىلنطنية و الىضلئية لتمؤمن له ف  معىد القل

ميية، المغر ، 
 
 .52،ص 2010ال

دملت، يراوة مىلرنة، مك قبة الرشلي لتطبلمعة واليرر اللقزا  بلليصياة ف  نطلق معىطي الخ بطيال  مامد، -26 
 .13،ص 2005والقطزيع، 

 220بن وللم المخقلر، المرجع السلبق، ص  -27 
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خر المعتطملت يافعة إل  القعلقد، فمعيلر تادي
آ
د المعتطملت الق  يتقز  احد الطرفين بلإلفصلح بهل لال

همية تتك المعتطملت من وجهة نظر ذلك 
 
مينف   المؤمن لههط معيلر مدى ا

 
 .معىد القل

مين المطلب الثاني: فسخ عقد 
أ
 لوجود عيوب خفيةالتا

ميييةيعقبر العتم ب     
 
وس الىلنطنية لاللقزا  بلإلمعال  للخدمة القل

 
مينف  معىد ا من ال

 
، بايث إذا لقل

ن يضمن  ،الخدمةوجد معيب ف  
 
الخدمة ختط  المؤمنفلنه ياط  يون انقفلع المرقر  به، ولذا يجب ا

، يؤي  إل   تمسك المؤمن لهبإمعال   المؤمنوبللقلل  معد  القزا   .من العيط  الخفية مال العىد
مييية المىدمةالخدمة ابدمعطى ضملن العيط  الخفية معيد جهته بمعتطملت معن المؤمن له 

 
 .لقل

مين معبلرة معن      
 
ن القل

 
العىد بسبب  فسخالمطللبة ب لتمؤمن لهتىديم خدملت، فلنه ل يمكن وبلمعقبلر ا

لةمعد  العتم الكلف  الذ  نص معتيه الىلنطن المدن  الجزائر ، لن 
 
حكل  معىد  هذه المسل

 
وريت تات ا

 البيع حصرا.

فة الطلرئة الق  تختط ميهل الفطرة هذا وقد معرفت ماكمة اليىض المصرية الع     
آ
نه: )) ال

 
يب الخف  بل

ن يعتم بطجطي تتك العيط  (28)الستيمة لتمبيع((
 
و من المفروض ا

 
ن البلئع الماقرف يعد معللمل ا

 
، كمل ا

 .(29)ويتقز  بإمعال  المسقهتك بهل ولط انه كلن يجهل وجطي هذا العيب

حكل  قلنطن حملية المسقهتك نج     
 
حكل  خلصة لاق المسقهتك ف  وبللرجطع إل  ا

 
دهل قد تضميت ا

من قلنطن حملية المسقهتك وقمع الغش معت   17/01اإلمعال ، ونسقاضر هيل مل قد نصت معتيه الملية 
ن يعتم المسقهتك بكل المعتطملت المقعتىة بللميقطج الذ  يضعه  انه: ))يجب

 
معت  المقدخل ا

ية وو
 
و بل

 
خرى ميلوبة((لالوقهالك بطاوطة الطوم ووضع العالملت ا

 
 .(30)يتة ا

ن الاكم ذاته ييطبق معت       
 
ن يالمؤمنونعقىد ا

 
وضطحل برلن تتك  مؤمن لهلت المؤمن ميح، فال بد ا

متمل بكل خصلئص ومطاصفلت وحق   المؤمن لهبايث يجعل  ،الخدملتالمعتطملت معيد معرض 
 المؤمن لهال  مل لم يكن العيط  الق  تطل  الخدملت، فلن لم يفعل ذلك امعقبر مخال بللقزامه بلإلمع

 .ذاته ماقرفل ومهييل ممل يىيم يليل معت  معتمه بمثل تتك العيط 

                                                           
، مرلر اليه معيد ميصطر  19/012/1993صلير معن ماكمة اليىض المصرية، جتسة يط   7964الىرار رقم  -28 

حكل  البيع القىتيدية واللك قرونية والدولي
 
يار الفكر العرب ،  01ة وحملية المسقهتك،طمامد حسين، ا

 .315، ص 2006مصر، 
 119، ص1987مامطي جمل  الدين زك ، الطجيز ف  اليظرية العلمة لاللقزاملت، الطبعة الثللثة،  -29 
 (15، ج ر، معدي، 2009-03-08املية المسقهتك وقمع الغش، )مؤرخ ف  يقعتق ب 03-09الىلنطن رقم  -30 
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طار قواعد المسؤولية المدنية  المطلب الثالث: الجزاء في اإ

كيد معمل  المؤمنضررا، جراء إخال   المؤمن لهإذا لاق 
 
معالمه ف  العىد، فلنه يسقاق القعطيض بللقل

 
بل

صلبه من ضرر لكن قبل الخطض 
 
نه ل بد من بيلن نبيعة تتك المسؤولية ا

 
ركلنهل، فل

 
ف  المسؤولية وا

و ه  مسؤولية تىصيرية تقرتب معت  اإلخال  بلللقزا  بلإلمعال  
 
ف  معىد فهل ه  مسؤولية معىدية ا

مين
 
 ؟القل

عالم خالل باللتزام بالإ ول: طبيعة المسؤولية الناشئة عن الإ
أ
 الفرع ال

جل     
 
حط  الطبيعة المخقتفة وجهلت اليظر  يجب معرضمسؤولية، إثبلت معت  من تىع ال من ا

ولس هذا 
 
ن ا

 
نه القزا  معىد ، وحجقهم ف  ذلك ا

 
الىلنطنية لاللقزا  بلإلمعال ، حيث يرى البعض ا

اللقزا  السلبق معت  القعلقد هط العىد الالحق له، وف  امعقبلره القزامل معىديل تيسير لتمسقهتك 
نه يسقفيد من قطامعد اإل

 
  معتطمة من الضعيف، ل

 
ثبلت ف  المسؤولية العىدية بمجري إثبلته معد  تتى  ا

ن اللقزا  بلإلمعال  هط القزا  غير معىد ، ويرجع 
 
خر يرى ا

آ
  ا

 
المهي  حق  تىط  مسؤوليقه، بييمل هيلك را

 .(31)ذلك إل  نص الىلنطن، فهط القزا  مسقىل تململ معن العىد

ن اللقزا  بلإلمعال ، و     
 
مينخلصة ف  معىطي هذا ونرير إل  ا

 
ولو  والمبلشر القل

 
صبح مصدره ال

 
، ا

صت  يطجب مثل هذا اللقزا ، 
 
مر إل  الباث معن معىد ولبق معت  العىد ال

 
الىلنطن، ومن ثم ل ياقلج ال

مينفىلنطن 
 
وربية، كتهل تفرض مثل هذا اللقزا  بلإلمعال   القل

 
الجزائر  وقطانين حملية المسقهتك ال

 .تجله المسقهتك

صال حق  نؤوس المسؤولية بيلء معتيه، فال يمكن إل الىط       
 
 ا
 
خرى، فلن العىد لم ييرل

 
ومن جهة ا

حكل  الفعل 
 
بلن المسؤولية اليلشئة معن اإلخال  بلللقزا  بلإلمعال  ه  مسؤولية تىصيرية تخضع ل

يل كلن يرتكبه الرخص بخطئه ويسبب ضررا لتغير، يتز  من كلن وببل ف 
 
حدوثه  الضلر، ))فكل فعل ا

 .(32)من الىلنطن المدن  الجزائر   124بللقعطيض(( تطبيىل ليص الملية 

 

 

                                                           
حملية المسقهتك ف  مرحتة مل قبل القعلقد اللك قرون ، مذكرة ملجسقير، كتية الاىطق، بن ياي    وفلء،  -31 

  78، ص2016جلمعة الجزائر، الجزائر، 
 يقضمن تعديل الىلنطن المدن  الجزائر . 10-05الىلنطن رقم  -32 
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عالم في عقود  خالل باللتزام بالإ ركان المسؤولية الناشئة عن الإ
أ
مينالفرع الثاني: ا

أ
 التا

ركلن قدر تعتق      
 
 والضرر ومعالقة السببية وويباث هذه ال

 
ركلن ثالثة، الخطل

 
لتمسؤولية القىصيرية ا

مر
 
مينبلللقزا  بلإلمعال  ف  معىطي  ال

 
 .القل

ول
أ
: -ا

أ
 ف  حللة إخال   الخطا

 
بلللقزا  بلإلمعال  والذ  يقخذ معدة صطر، فىد  المؤمنيقاىق ركن الخطل

و بعض العيلصر الجطهرية  المؤمن لهمعللمل بجهل  المؤمنيكطن بصطرة وتبية معيدمل يكطن 
 
بكل ا

مينالمرتبطة بعىد 
 
ظهر معبلرة معن  تمال القعلقد  للخدمةرغم معتمه بهل، ف ، فيخف  هذه المعتطملتالقل

 . المعالنف   ةصطر 

وقد يقمثل اإلخال  بلللقزا  بلإلمعال  بستطك ايجلب  ويكطن ذلك من خال  تىديم معتطملت كلذبة       
مر الذ  يجعته ييدفع إل  إبرا  العىد،  المؤمن له، تقعتق بمطاصفلت الخدملت فقطهم المعتطملت

 
ال

ن 
 
ن  إمعالنهف   المؤمنيذكر كل

 
ن بهل مطاصفلت خلصة، ويكطن ذلك خالف  مدةلهل  الخدمةا

 
و ا
 
معييه ا

وتؤوس هذه المسؤولية معت    المؤمن له،تجله  المؤمنيطجب مسؤولية ( 33)الاىيىية فهذا احقيل 
المؤمن له  فلن مثل هذا اللقزا  يسهل معت  ،ومن ثم المؤمن له.بلللقزا  بلإلمعال  اتجله  المؤمنإخال  

 المؤمن
 
 .  إثبلت خطل

 الضرر وعالقة السببيه: –ثانيا 

ضرار  المؤمنإن إخال       
 
، فلن انقف  بللمؤمن لهبللقزامه بلإلمعال  ل يامته المسؤولية إل إذ حصتت ا

 مفقرض من جلنب الىلنطن فلنه وهل اإلثبلت، إل . ركن الضرر فال مسؤولية ول تعطيض
 
وإذا كلن الخطل

ن إث
 
نه ليس كللضرر العلي  اليلشئ معن الاطايث المخقتفة، وإنمل هط نلتج ا

 
بلت الضرر يكطن صعبل، ل

 .(34)معن اإلخال  بللقزا  قبل القعلقد وهط اإلمعال  لذا يكطن صعب اإلثبلت

                                                           
، 08/30/2009يقعتق باملية المسقهتك وقمع الغش صلير ف   03-09من الىلنطن رقم  68نصت الملية  -33 

نه : ))يعلقب بل 15ج ر، معدي 
 
من قلنطن العىطبلت كل من  429لعىطبلت الميصطص معتيهل ف  الملية معت  ا

و نريىة كلنت حط : كمية الميقطجلت المستمة 
 
ية وويتة ا

 
ن يخدع المسقهتك بل

 
و يالو  ا

 
تستيم  –يخدع ا

 قلبتية اوقعمل  الميقطج...(( –الميقطجلت غير تتك المعيية مسبىل 

 .339ص معمر مامد معبد البلق ، الاملية العىدية لتمسقهتك، المرجع السلبق، -34 

 



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
89 

 

ن يكطن لتضرر صطر مقعدية، خلصة وان     
 
امعقمد معت  المعتطملت المىدمة من  المؤمن لهو يمكن ا

قد  معت المؤمن
 
ه والضرر قد  لتمؤمن  القعلقد، كمل يمكن وا

 
ن معالققه السببية بين خطل

 
ن يثبت ا

 
ا

 
 
جيب ، كخطل

 
ن الطويط  المؤمن له،انقفت لطجطي وبب ا

 
و ا
 
ومعد  قراءته المعتطملت بركل صايح ا

ه وقصطر ف  البرنلمج اللك قرون 
 
ومن ثم  ،ف  شبكة النقرنت لم يعرض تتك المعتطملت بسبب خطل

 .المؤمن لهلمسؤولية معن ذلك الضرر الذ  لاق ييف  معن نفسه ا

 خاتمة: 

مينإن خصطصية معىطي      
 
قد جعتت من اللقزا  بلإلمعال  ف  إنلرهل يفرض من نرف المررع  القل

وتىتيدية، معبر وولئل  المؤمن لهبلن يايط  المؤمنالجزائر ، حيث يتز  
 
الاديثة  تالتصللمعبر  ا

ن يؤثر ف   المؤمنوشخصية  ،مال العىدبللمعتطملت والبيلنلت المقعتىة ب
 
خر يمكن ا

آ
  امعقبلر ا

 
وا

مينحيث بييل شروط ونطلق اللقزا  بلإلمعال  ف  إنلر معىطي  .ويدفعه إل  الرضل بللعىد المؤمن له
 
، القل

 القللية: النتائجومن خال  تاتيل المطضطع تطصتيل إل  

معال  ف  معىطي  المؤمن  يمتك وولئل معييه تعد ضملنلت له معيد إخال  المؤمن لهإن  -
 
بلللقزا  بلل

مين
 
ن يقمسك بإبطل  العىد مسقيدا ف  ذلك إل  معيط  اإلراية ف  حللة الغتط القل

 
، حيث يمكيه ا

 والقدليس.

بطل   -
 
مينإن اإلخال  بلللقزا  بلإلمعال  ل تىقصر معت  المطللبة بل

 
 لتمؤمن لهيمكن  ل، ومعىد القل

ن معتيه قبل القعلقد من خال  يمعطى الفسخ بسبب العيب الخف ، المطللبة بإمعلية الال  إل  مل كل
 من الخدمة المطتطبة. المؤمن لهوالذ  حل  يون انقفلع 

ن يقمسك بىطامعد المسؤولية المدنية  المؤمن لهإن معد  نجلح -
 
و فسخه ل يميعه من ا

 
ف  إبطل  العىد ا

صلبه بسبب معد  ك 
 
فلية المعتطملت المىدمة ف  القىصيرية، ويطللب بللقعطيض معن الضرر الذ  ا
و بسبب معد  صاة تتك المعتطملت. 

 
 مرحتة القفلوض ا

ن يقمسك  -
 
مينباق الرجطع ف  معىطي  المؤمن لهيمكن ا

 
و  .القل

 
ن الطولئل السلبىة لم تجد نفعل، ا

 
فتط ا

ن 
 
مينجعتت من  حملية المسقهتكلم يفضل التجطء إليهل فلن قطانين  المؤمن لها

 
 معىدًا نلفذاً  معىد القل

 )المؤمن له(. غير لز ، وذلك بهدف حملية المسقهتك

ن يرجع ف  العىد بسهطلة خال  المدة الىلنطنية يون حلجة ف  التجطء إل   لتمؤمن لهومن ثم يمكن 
 
ا

و العيب 
 
و القدليس ا

 
فضل ضملن  الخف ، وبللقلل المالكم واثبلت الغتط ا

 
لية الرجطع ف  العىد ا

آ
تعقبر ا

معال  ف  معىطي  المؤمنة المسقهتك ف  حل  إخال  مياقهل القرريعلت لاملي
 
مين.بللقزامه بلل

 
 القل
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 القتراحات: 

ن اللقزا  بلإلمعال   -
 
كيد معت  ا

 
مين، يجب القل

 
صيل ولز  لصدور القعبير ف  معىد القل

 
هط القزا  مسقىل وا

 .الستيم معن اإلراية
ن يكطن الغتط  ن لهموالمؤمييالماقرفين  المؤميينمعد  الالجة ف  العىطي المبرمة بين -

 
إل  اشقراط ا

خر، فللمفقرض بلليظر إل  تخصص الم
آ
مينف  مجل   اقرفمقصال بللمقعلقد ال

 
ن يكطن  معىطي القل

 
ا

ن يقبييه.
 
 معللمل بهذا الغتط، ومن السهل ا

ن يؤثر ف  رضلء -
 
نه ا

 
، وذلك المؤمن لهيجب العمل معت  اتسلع جطهرية الغتط، ليرمل كل مل من شل

المؤمن ىد  العتم  والقكيطلطج  الذ  يصلحب تىديم الخدملت، مىلرنة مع نىص خبرة بلليظر إل  الق
مينف  معىطي  لهم

 
 .القل

ن يكطن -
 
يجب حق  نعقرف بللطبيعة القىصيرية لتمسئطلية معن اإلخال  بلللقزا  بلإلمعال  قبل القعلقد ا

و ماقرف. المؤمن له
 
  غير مهي  ا

مينتضمين قلنطن -
 
مين،ف  معىطي  العدو ر مدة معىطلة لمملروة حق الجزائر  نص يىر  القل

 
والق   القل

ن يرجع معن  ؤمن لهتبيقهل الك ثير من القرريعلت المىلرنة، والق  يمكن خاللهل لتم
 
وبإرايته الميفرية ا

مين.ذلك 
 
 القعلقد ف  مجل  القل

 قائمة المراجع:

ول: النصوص القانونية
أ
 ا
يادي الىطامعد العلمة المطبىة معت  المملرولت القجلرية، )ج ر، معدي  ،2004يطنيط 23مؤرخ ف   02-04رقم الىلنطن  -
 46معدي .ر.،)ج2010غرت وية 02، المؤرخ ف  06-10(، معد  و مقمم، بللىلنطن رقم 2004يطنيط  27، صلير ف  41

 (.2013وية 
ولوية لتعىطي المبرم2006وبقمبر 10مؤرخ ف   306-06مروط  تيفيذ  رقم  -

 
معطان ، يادي العيلصر ال

 
ة بين ال

 2006وبقمبر 11، صلير ف  56الققصلييين والمسقهتكين والبيطي الق  تعقبر تعسفية،)ج ر، معدي 
مييلت،ج 1995ييلير وية  25، مؤرخ ف  07-95الىلنطن قم  - 

 
 1995ملرس  08، صلير ف   13ج، معدي.رج.يقعتق بللقل
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، 42معدي .ر.ج) 2008، والمقضمن قلنطن المللية القكميت  لسية  2008جطيتية  24، المؤرخ ف   02-08، وال
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،والمقضمن قلنطن المللية القكميت  لسية  2010غرت 26، المؤرخ ف  01-10، وال
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، المؤرخ ف  08-13لىلنطن رقم ، وا2011يطليط 20، صلير ف  40ر، معدي.، ج2011قلنطن المللية القكميت  لسية 

 .(2013ييسمبر وية  31، صلير ف   68معدي.ر.ج)،2014، يقضمن قلنطن المللية لسية 2013ييسمبر 30
 (.2018مليط  16مؤرخ ف   28، )ج ر، معدي 2018مليط  10يقعتق بللقجلرة اللك قرونية، مؤرخ ف   05-18الىلنطن رقم  -
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 (.13/06/2018، مؤرخ ف  35، ) ج ر، معدي 2018يطنط 10مؤرخ ف   09-18بللىلنطن رقم 

 ثانيا: المؤلفات
 .1987مامطي جمل  الدين زك ، الطجيز ف  اليظرية العلمة لاللقزاملت، الطبعة الثللثة،  -01
حمد السيهطر   -02

 
 معبد الرزاق ا

 
و ، يار إحيلء القراث العرب ، لبيلن، ، الطويط ف  شرح الىلنطن المدن،الجزء ال

1996. 
ميية،  -03

 
مين البر ، الطبعة الثلنية، مطبعة ال

 
مامد الهيي ، الاملية الىلنطنية و الىضلئية لتمؤمن له ف  معىد القل

 .52ص  ،2010المغر ، 
تطبلمعة واليرر بطيال  مامد، اللقزا  بلليصياة ف  نطلق معىطي الخدملت، يراوة مىلرنة، مك قبة الرشلي ل -04

 .13،ص 2005والقطزيع، 
 .2008معمر مامد معبد البلق ، الاملية العىدية لتمسقهتك، يار المعلرف، الطبعة الثلنية، مصر،  -05
 .2008شالته غريب شتىلم ، القعلقد اإللك قرون  ف  القرريعلت العربية، يار الجلمعة الجديدة، مصر ، -06
المسقهتك من الغش القجلر  والصيلمع ، يراوة مىلرنه بين يولة اإلملرات  معبد هللا حسين معت  مامطي، حملية -07

جيبية، الطبعة الول ، يار اليهضة العربية، الىلهرة،
 
 .2002العربية المقادة والدو  ال

ختط  نصيرة، الاملية الىلنطنية لتمسقهتك معبر النقرنت، مذكرة ملجسقير، كتية الاىطق، جلمعة مطلطي معمر ،   -08
 .25/09/2013ريخ الميلقرة تل
همية اللقزا  بلإلمعال  ف  حملية المسقهتك، مداختة مىدمة ضمن فعللية المتقى  الطني  المطوط :   -09

 
كسل  ولمية، ا

ثرهل معت  تعديل قلنطن حملية المسقهتك، يطم  
 
 ،جلمعة الرتف. 2012ييسمبر  6و5القاطلت الققصليية وا

ية المسقهتك ، الاملية الخلصة لرضلء المسقهتك ف  معىطي الوقهالك، يار حسن معبد البلوط جميع ، حمل -10
 .1996اليهضة العربية، الىلهرة،

ولمة مجلهد،  -11
 
بط ا

 
 خصطصية القعلقد معبر النقرنيت.:لاسن ا

ب  بكر بتىليد، تت -12
 
نروحة يك قطراه، جلمعة ا

 
لية لاملية المسقهتك، ا

آ
مسلن، بن وللم المخقلر، اللقزا  بلإلمعال  كل

 . 2018الجزائر 
ول ، يار اليهضة العربية، الىلهرة،  -13

 
 .2000وعيد وعد معبد السال ، اللقزا  بلإلفصلح ف  العىطي، الطبعة ال

ثلر المدنية إلخال  المقدخل بلللقزا  بلإلمعال ، مجتة الىلنطن، العدي السلبع ، المركز الجلمع   -14
آ
قتطش الطيب، ال
حمد زبلنة، غتيزان، ا

 
 ، 2016لجزائر، ا

بط الاسن مجلهد، خصطصية القعلقد معبر النقرنت، يار اليهضة العربية، الىلهرة، مصر  -15
 
ولمة ا

 
 .2003ي. ا

مرزوق نطر الهدى، القراض  ف  العىطي اللك قرونية، مذكرة ملجسقير، كتية الاىطق والعتط  السيلوية، جلمعة  -16
 . 2012تيز  وزو، الجزائر  

حكل  البيع القىتيدية واللك قرونية والدولية وحملية المسقهتك، ميصطر مامد -17
 
يار الفكر العرب ،  01ط حسين، ا

 .2006مصر، 
نروحة لييل شهلية الدك قطراه ، تخصص قلنطن، جلمعة الجزائر،معمريط جطيدة،  -18

 
مين، ا

 
 ، 2014حملية مسقهتك  القل

 .69ص 
بل القعلقد اللك قرون ، مذكرة ملجسقير، كتية الاىطق، جلمعة بن ياي    وفلء، حملية المسقهتك ف  مرحتة مل ق -19

 .2016الجزائر، الجزائر، 
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مين في التنمية االجتمأعية 
 
واالقتصأدية دور التأ

 ضوء الخصأئص المميزة له على
                                                         

 د. فأطمة بأبأ
وقلذة مالضرة قسم " "

 
 ا

 ياي    فلرس بللمديةكتية الاىطق جلمعة 
babafatma82@yahoo.com 

 مقدمة : 
من من القعرض لمخلنر مخقتفة      

 
و قد  إّن الفري ف  حيلته ليس بمل

 
و بصاقه ا

 
قد تتاق بممقتكلته ا

تكطن مخلنر نبيعية تطاجهه، ل يمكن له مطاجهقهل بمفريه و بإمكلنيلته الخلصة، لذلك كلن من 
سبة الخسلئر اليلشئة معن تتك المخلنر و تضمن له القعطيض معيهل الضرور  إيجلي وولئل تىتص له ن

ن واحد . 
 
 ف  ا

لية الق  تضمن هذا الدور لتفري و الجملمعة معت  حد وطاء،       
 
نطامعه هط ال

 
مين" بمخقتف ا

 
فكلن "القل

مطا  ف  المسقىبل
 
و ال

 
خطلر الق  تهّدي الايلة ا

 
       ، ف  تطفير نطع من الاملية و الضملن من نقلئج ال

مي  ن ف  المجقمع  لت المعلص  رة ض  رورة متا  ة لدرء المخلن  ر الق  يقعّرض له  ل اإلنس لن 
 
صب  ح القل

 
و "قد ا

 . 1ف  مخقت  ف ج طان ب حي لته، فال يم ك  ن إهم لله و إغف   ل  يوره ف  الاي  لة الققص  ليية و الجقملمعية"

مطا        
 
و مجمطمعة من ال

 
مين هط امعقملي الفري معت  رصيد مرقرك ا

 
ولس فكرة القل

 
ّن "ا

 
و الاىيىة ا

 بلليسبة لكل مسلهم حق قلنطن  ف  هذا 
 
قسلط، و ييرل

 
يسلهم ف  تكطييهل معدي من المؤمن لهم بدفع ا

 . 2الرصيد، و يكطن ف  هذا الحقيلط مل ُيعين معت  الطقطف ف  وجه المخلنر"

همية و      
 
ّنه ف  صطرته الاللية و رغم ال

 
 ا
ّ
مين" من مخقتف الجطانب، إل

 
الدور الذ  يؤييه "معىد القل

مين و الالجة لتقعلون –يعّد من العىطي المسقادثة الق  لم تطجد ف  الملض  
 
           رغم قد  فكرة القل

فراي
 
حكل  الررمعية لذلك اجقهد الفىهلء المعلصرين ف  الاكم معتيه مع -و القكلفل بين ال

 
        ت  ضطء ال

                                                           
ليلت الرقلبة معتيهل ف  الىلنطن الجزائر ، مجتة  -1

 
مين و ا

 
وويتة بطحية، الىطامعد الميظمة لعمل شركلت القل

و ، الجزائر، الدراولت الىلنطنية، مخبر السيلية و العطلمة، جلمعة الدك قطر ياي    فلرس بللمدية، العدي 
 
ال

 . 73، ص 2015جلنف  
مين القكلفت  )لطتبة السية الثللثة ليسلنس، تخصص مللية  -2

 
مين و القل

 
العيد قرير ، مالضرات ف  القل

مييلت(، مطبطمعة جلمعية، كتية العتط  الققصليية و القجلرية و معتط  القسيير )قسم العتط  
 
البيطك والقل

 . 02، ص 2017-2016الصديق بن ياي    بجيجل، الجزائر،  المللية و المالوبة(، جلمعة مامد
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وجد له مرّرمع  الىطانين قطامعد خلصة به تيظم نرق القعلمل به 
 
و الضطابط الفىهية المقعّتىة به، كمل ا

 من اليلحية العمتية .

وبلبهل،        
 
مين ف  العصطر الاديثة نقيجة ازييلي و تداخل و تيطع المخلنر و ا

 
همية القل

 
و قد ازيايت ا
ثلر و من ثم جسلم

 
مين معيهل مسبىًل تفلييًل لال

 
ضرار المقرتبة معيهل الق  تسقطجب حقمًل ضرورة القل

 
ة ال

 معيهل .  
 
 الستبية الق  تيرل

يوار الميطنة به ف  مجلل  القيمية الجقملمعية و الققصليية، يقمقع معىد        
 
مين ال

 
و لك  يؤي  القل

مين بمجمطمعة من الخصلئص الق  تجعته يقمّيز معن بلق  معىطي الىلنطن الخلص، و ذلك بلليظر إل  
 
القل

مييية ف  القعل
 
ون الميظم بين مجمطع مفهطمه الفي  و كذا الىلنطن ، "إذ يكمن جطهر العمتية القل

حدهم بسبب 
 
قسلط، معت  تامل الخسلرة الق  يقعّرض لهل ا

 
ميين، من خال  مل يدفعطنه من ا

 
المسقل

الكطارث المؤمن ميهل. و يىط  المؤمن بهذه العمتية بقجميع المخلنر المقرلبهة و إجراء المىلصة بييهل 
ط معت  ناط يضمن تغطية مل يقاّىق من وفىًل لىطانين اإلحصلء الق  يقم وفىًل لهل، تاديد وعر الىس

 . 1المخلنر المؤمن ميهل، بلإلضلفة إل  نسبة من الربح لترركة المؤمية نظير قيلمهل بللعمتية"

من و المؤمن،      
 
مين، "فيقمّثل ف  العالقة القعلقدية بين المسقل

 
مل بلليسبة لتمفهط  الىلنطن  لتقل

 
ا

و غيره من 
 
مين نفسه ا

 
و  لقل

 
و حليث يخر  وقطمعه، و يتقز  المؤمن نظير حيث يسع  ال

 
خطر ا

من معيه"
 
 .   2الاصط  معت  قسط معين بقغطية هذا الخطر و تعطيض المسقل

مين في مجألي التنمية معت  ضطء مل وبق ُتطرح اإلشكللية القللية:       
 
دوار التي يلعبهأ التأ

 
مأ هي اال

لى الخصأئص المميزة له؟ واالقتصأدية بألنظراالجتمأعية   ا 

لإلجلبة معت  اإلشكللية المطروحة، معللجت مطضطع المداختة وفق خطة مقكطنة من مباثين؛       
مين 

 
و  خصلئص معىد الق ل

 
مين ف   وف  المباثبايث معللجت ف  المباث ال

 
الثلن  تيلولت يور القل

 والققصليية.القيمية الجقملمعية 

 

 

 

                                                           
مين اإلجبلر  من  -1

 
مين، القل

 
مين، معىد القل

 
ركلن القل

 
مين )مبليئ وا

 
حكل  القل

 
مامد حسين ميصطر، ا

المسؤولية معن حطايث: المصلمعد، المبلن  و السيلرات(، بدون رقم نبعة، يار الجلمعة الجديدة لتيرر، 
 . 11 – 10يدرية )مصر(، بدون وية، ص المك قبة الىلنطنية، الوك

 . 11المرجع نفسه، ص  -2
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ول : خصأئص عقد 
 
مينالمبحث اال

 
 التأ

مين ف  الىلنطن الجزائر  حسب مل وري ف  الملية        
 
ّنه :  1من الىلنطن المدن  619يعّرف معىد القل

 
بل

مين لصألحه 
 
لى المستفيد الذي اشترط التأ و ا 

 
لى المؤمن له ا ن يؤدي ا 

 
"عقد يلتزم المؤمن بمقتضأه ا

خر في حألة وقوع ا
 
ّي عوض مألي ا

 
و ا

 
و ايرادًا ا

 
و تحّقق الخطر المبّين مبلغًأ من المأل ا

 
لحأدث ا
خرى يؤديهأ المؤمن له للمؤمن

 
ّية دفعة مألية ا

 
و ا

 
 .  2"بألعقد و ذلك مقأبل قسط ا

يت إل  إيجلي هذا اليطع من العىطي،        
 
وبل  الق  ا

 
مين و ال

 
بلليظر إل  هذا القعريف لعىد القل

يوار الق  يتعبهل معت  المسقطيين الجقملمع  و الققصلي ، 
 
مل جعل هذا العىد يقمقع بمجمطمعة من وال

و ( و مجمطمعة من الخصلئص الخلصة الق  تمّيزه معن غيره من العىطي 
 
الخصلئص العلمة )المطتب ال

معرض لهل تبعًل فيمل يت  :
 
خرى )المطتب الثلن (، ا

 
 ال

مين 
 
ول : الخصأئص العأمة لعقد التأ

 
 المطلب اال

من الىلنطن المدن  و الق  تىلبتهل  619الجزائر  ف  الملية معت  ضطء القعريف الذ  جلء به المررع       
مر  02الملية 

 
مين يقمقع   07-95من ال

 
ّن معىد القل

 
مييلت المعد  و المقمم، يالحظ ا

 
المقعّتق بللقل

و (، 
 
مين معىد رضلئ  )الفرع ال

 
ّن معىد القل

 
  يرقرك فيهل مع بلق  العىطي، و ه  ا

 
بخصلئص معلمة، ا

 بين )الفرع الثلن ( و هط من العىطي الزميية )الفرع الثللث( .معىد معلوضة متز  لجلن

مين عقد رضأئي
 
ول : عقد التأ

 
 الفرع اال

مين معىد رضلئ ، و ليس من العىطي الركتية نللمل لم يرقرط الىلنطن       
 
صل معىد القل

 
من حيث ال

مين
 
و تملمه تارير وثيىة القل

 
الىبط ، يون حلجة  ، فهط ييعىد بمجّري تطافق اإليجل  و3لنعىليه ا

ّن الك قلبة ليست شرنًل لالنعىلي بل لإلثبلت فىط .4لركل خلص يفرغ فيه رضل المقعلقدين
 
 ، بمعي  ا

                                                           
مر  -1

 
وبقمبر  26المطافق  1395رمضلن معل   20المؤرخ ف   58-75صدر الىلنطن المدن  الجزائر  بمطجب ال

، )الجريدة الرومية رقم 2005يطنيط  20المؤرخ ف   10-05، المعد  و المقمم بمطجب الىلنطن رقم 1975وية 
 ( . 31، )الجريدة الرومية رقم 2007مليط وية  13المؤرخ ف   05-07لىلنطن رقم ( و ا44

كيد معت  هذا القعريف  -2
 
معيد القل

 
مر  02ف  نص الملية  -بقعلبير مرلبهة–لإلشلرة فىد ا

 
المؤرخ ف   07-95من ال

مييلت، الجريدة الرومية لت 1995ييلير وية  25المطافق  1415شعبلن معل   23
 
جمهطرية الجزائرية، يقعّتق بللقل

، المعد  و 1995ملرس وية  08المطافق  1415شطا  معل   07)السية الثلنية و الثالثطن(، المؤرخ ف   13العدي 
ملرس  12المؤرخ ف   15، الجريدة الرومية، العدي 2006فيفر   20المؤرخ ف   04-06المقمم بمطجب الىلنطن 

2006  . 
مين  -3

 
بدون معتطملت معت  المطقع :  pdf، مىل  ميرطر بصيغة 2019انظر خصلئص و وظلئ ف معىد القل

UniversityLifeStyle.net 
 .  108انظر مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق، ص  -4
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مين، و معيدئذ يصبح معىد      
 
نراف التفلق معت  جعل الك قلبة شرنًل لنعىلي معىد القل

 
ّنه يجطز لال

 
غير ا

مين ضرورية لال
 
مين معىدًا شكتيًل، و تكطن وثيىة القل

 
نعىلي ل لإلثبلت. كمل يجطز التفلق صراحة معت  القل

مين معىدًا معيييلً 
 
و ، حييهل يعد معىد القل

 
 معيد يفع الىسط ال

ّ
 يقم العىد إل

ّ
ل
 
 .  1ا

مين عقد معأوضة ملزم لجأنبين
 
 الفرع الثأني : عقد التأ

خذ كل من المقعلقدين مىلباًل لمل      
 
مين من معىطي المعلوضلت، حيث يل

 
يعطيه؛ يعقبر معىد القل

مين، و المؤمن 
 
مين الق  يىدمهل إليه المؤمن له، و يدفع مىلبل ذلك مبتغ القل

 
قسلط القل

 
خذ ا

 
فللمؤمن يل

قسلط الق  قدمهل. و يرى 
 
مين معيد تاىق الخطر المؤمن ميه و ذلك مىلبل ال

 
له ياصل معت  مبتغ القل

مين يظّل معىد معلوضة حّق  و لط لم يقاّىق الخطر
 
ّن معىد القل

 
ملن  ،2الفىه ا

 
ّن العطض يقمّثل ف  ال

 
ل

ملن مقاماًل تبعة الخطر المؤمن ميه 
 
الذ  يسقفيد ميه المؤمن له، و يكطن المؤمن بقاىيق هذا ال

و لم يقاّىق
 
. كمل ل ييف  معن هذا العىد كطنه من معىطي المعلوضة بلليسبة لتمؤمن له 3وطاء تاّىق ا

ّنه قد يعّين مسقفيداً 
 
قسلط، ا

 
مين الذ  يتقز  بدفع ال

 
مين تعطي إليه الفلئدة من القل

 
 . 4من القل

ّن كال      
 
يضًل من العىطي المتزمة لجلنبين، نللمل ا

 
مين معىد معلوضة، فهط ا

 
ّن معىد القل

 
و بمل ا

مين 
 
يضًل من تعريف معىد القل

 
خر معت  ضطء مل وبق بيلنه، و هط مل ُيسقرف ا

 
المقعلقدين يتقز  تجله ال

وريه المررع الجزائر  ف  
 
ّن  619نص الملية الذ  ا

 
من الىلنطن المدن  السلبق تيلولهل، حيث يبّين ا

خر، كمىلبل 
 
ّ  معطض ملل  ا

 
و ا
 
و إيرايًا مرتبًل ا

 
و المسقفيد مبتغًل من المل  ا

 
المؤمن يؤّي  إل  المؤمن له ا

 لتىسط الذ  يؤييه المؤمن له إل  المؤمن .   

مين من العقود الزمنية 
 
 الفرع الثألث : عقد التأ

الزمي  هط الذ  يكطن الزمن معيصرًا جطهريًل ف  تكطييه و نفلذه، بايث يقاّدي مضمطن  العىد      
ياءات الطرفين نبىًل لتمدة المادية ف  العىد، و يسقمر تيفيذهل نطا  هذه المدة

 
، و هط بذلك 5ا

مين من 6يخقتف معن العىطي الفطرية الق  يقم تيفيذهل ف  وقت واحد
 
العىطي الزميية، . و يعقبر معىد القل

مين، حيث بمىقضلهل يتقز  المؤمن بقامل تبعة الخطر 
 
ّنه ييعىد لفقرة مادية ف  وثيىة القل

 
ذلك ا

                                                           
مين )ميرطرة  -1

 
 . 15بدون معتطملت(، ص  pdfبصيغة انظر راضية مرر ، مالضرات ف  معىد القل

مين هط جبر الضرر ف  -2
 
ّن الهدف الرئيس  من القل

 
 الحأصلحدوي تكطن مسلوية لاجم الضرر  ذلك ا

ّ
، و إل

مين، مرجع ولبق، بدون ترقيم لتصفالت .
 
 امعقبر بمثلبة إثراء بال وبب. انظر خصلئص و وظلئ ف معىد القل

 . 16و راضية مرر ، مرجع ولبق،  109 -108انظر مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق، ص  -3
مين -4

 
مين" مطجهة لطتبة الملوقر، ) تخصص مللية و  مامد يبطزين، مالضرات ف : "تىييلت القل

 
و إمعلية القل

مييلت 
 
مييلت و إيارة المخلنر: قسم معتط  القسيير، تخصص تل

 
مييلت: قسم معتط  مللية و مالوبة، تخصص تل

 
تل

اجقملمعية و تجلرية: قسم معتط  اققصليية(، كتية العتط  الققصليية و القجلرية و معتط  القسيير، جلمعة 
 . 30، ص 2017-2016بطمرياس، 

 . 111انظر مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق، ص  -5
 . 31مامد يبطزين، مرجع ولبق، ص  -6
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نراف العىد، فللزمن يعقبر معيصرًا جطهريًل ف  تاديد 
 
نهل بين ا

 
المؤمن ميه لمدة زميية مقفق برل

نراف العىد
 
 . 1مسؤولية ا

ّن تيفيذ ال       
 
ن ُيالحظ ا

 
مين ل تقم يفعة واحدة، فللقزا  و ف  هذا الرل

 
لقزاملت اليلشئة معن معىد القل

و 
 
و نفلذ العىد إل  غلية وقطع الخطر ا

 
و الشقراك قد تسقمر من بداية وريلن ا

 
المؤمن له بدفع الىسط ا

و معت  يفعلت لفقرات مققللية 
 
قسلط يفعة واحدة ا

 
ياء ال

 
مين، وطاء كلن ا

 
إل  غلية انقهلء مدة القل

يضًل متز  بقيفيذ العىد بصطرة مسقمرة نطا  )حسب نبيعة و ن
 
مين(. و بلليسبة لتمؤمن فهط ا

 
طع القل

خر، و 
 
و بل

 
ّن العىد لم ييقه بركل ا

 
مدة وريلن هذا العىد، بايث يبى  ضملنًل لقغطية المخلنر نللمل ا
مين من العىطي الزميية المسقمرة ف  القيفيذ

 
 .  2هط مل يجعل معىد القل

مين من العىطي الزميية اليقلئج القللية : و يقرتب معت  كطن       
 
 معىد القل

واًل :
 
قسلط ثم  ا

 
ثر رجع ، فإذا لم يىم المؤمن له بقيفيذ القزامه بدفع ال

 
مين بل

 
ل يكطن فسخ معىد القل

ّنهل كلنت مىلبل تامل 
 
قسلط، ل

 
فسخ العىد لعد  القيفيذ، ل ياق لتمؤمن له اوقرياي مل يفعه من ا

خر الخطر ف  
 
 . 3المدة السلبىة معت  الفسخالطرف ال

و حليث مفلجئ، فإّن ذلك يؤي  إل   ثأنيًأ :
 
حد الطرفين بسبب قطة قلهرة ا

 
إذا اوقال  تيفيذ القزا  ا

خر مسقىباًل، و معت  ذلك فإذا هتك الر ء المؤمن معتيه باليث غير 
 
وىطط اللقزا  المىلبل لتطرف ال

مين ميقهيًل من تتىلء نفسه و بىطة 
 
ت ذمة الطرفين فطرًا، و يصبح القل

 
، و هط مل 4الىلنطنمؤمن ميه، ُبّرا

 ُيعرف بللنفسلخ .

مين من العىطي مادية المدة الق  ييبغ  تاديد بدايقهل و نهليقهل، مع إمكلنية تجديده  ثألثًأ:
 
ّن معىد القل

 
ا

مييية، و ييقه  العىد بلنقهلء مدته، و ُيرقرط لقجديده اليص معت  
 
إذا ُاريد الوقمرار ف  العالقة القل

 .      5طز اإليمعلء بقجديده ضمييلً ذلك صراحة، و من ثم ل يج

مين
 
 المطلب الثأني : الخصأئص الخأصة لعقد التأ

خرى الق  ييفري بهل معىد       
 
نفًل، هيلك بعض الخصلئص ال

 
بلإلضلفة إل  الخصلئص العلمة المذكطرة ا

و
 
مين معىد احقملل  )الفرع ال

 
ّن معىد القل

 
مين و تجعته يخقتف معن غيره من العىطي، و ه  ا

 
 (، معىد القل

 إذمعلن )الفرع الثلن ( و هط من معىطي حسن اليية )الفرع الثللث( . 

                                                           
مين، مرجع ولبق، بدون ترقيم لتصفالت . -1

 
 انظر خصلئص و وظلئ ف معىد القل

 . 31انظر مامد يبطزين، مرجع ولبق، ص  -2
 . 14راضية مرر ، مرجع ولبق، ص  -3
 . 15المرجع نفسه، ص  -4
 . 112مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق، ص  -5
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مين عقد احتمألي 
 
ول : عقد التأ

 
 الفرع اال

خذه كل      
 
و يل

 
ياء الذ  يبذله ا

 
العىد الحقملل  هط العىد الذ  ل يقاّدي فيه وقت القعلقد مىدار ال

ّن معىد 1الاظ و المصليفة مقعلقد لطجطي معيصر الحقمل  فيه، فهط معىد يقطّقف معت 
 
، و من ثم نجد ا

و مل تسم  معىطي الغرر؛ فللمؤمن وقت إبرا  العىد ل يعرف 
 
حسن مثل  لتعىطي الحقمللية ا

 
مين هط ا

 
القل

و معد  وقطمعهل، و كذلك 
 
ّن ذلك مقطّقف معت  وقطع الكلرثة ا

 
خذه و ل مىدار مل يعط ، إذ ا

 
مىدار مل يل

و معد  الال  بلليسبة لتمؤمن له فمىدار 
 
يضًل معت  وقطع الخطر ا

 
خذ و مىدار مل يعط  مقطّقف ا

 
مل يل

 .  2وقطمعه
  امعقبلره معالقة       

 
مين من اليلحية الىلنطنية، ا

 
ّن الصفة الحقمللية إّنمل تتاق القل

 
و جدير بللذكر ا

ّنه ف  هذه العالقة يطجد معيصر الحقمل  بمعي  احقمل 
 
 معىدية بين المؤمن و المؤمن له، فال شك ا

ّن معيصر 
 
مين من اليلحية الفيية، فيجد ا

 
مل إذا نظرنل إل  القل

 
حد الطرفين. ا

 
و خسلرة ل

 
حدوث كسب ا

وس الحصلء و قلنطن الك ثرة و 
 
مين من هذه اليلحية معت  ا

 
الحقمل  يقضلء ، و ذلك لىيل  القل

خرى تك فل جعل الحقمل  ضئياًل إن لم يكن ميعدملً 
 
ولليب فيية ا

 
 . 3ا

ذعأن الفرع الثأني : ع مين عقد ا 
 
 قد التأ

و خدمة       
 
ّنه ياقكر وتعة ا

 
حدهمل قطّ  ل

 
ّنه ذلك العىد الذ  يقم بين نرفين، ا

 
مين بل

 
يعّرف معىد القل

و الخدمة، 
 
خر ضعيف يكطن بالجة إل  تتك الستعة ا

 
و شبه احقكلر، و ال

 
و فعتيًل ا

 
احقكلرًا قلنطنيًل ا

قم معىد اإلذمعلن ف  صطرة نملذج مطبطمعة وتفًل من قبل فُيمت  معتيه الطرف الىط  شرونه، و غللبًل مل ي
، هذا و يقم معىد اإلذمعلن من اليلحية الىلنطنية 4الطرف الىط  و ل يرلرك ف  وضعهل الطرف الضعيف

مين 5بمجّري القستيم لرروط مىررة يضعهل الطرف المطجب و ل يىبل ميلقرة فيهل
 
، و يعقبر معىد القل

 لن . مثلًل واضاًل معن معىطي الذمع

مر  227تيص الملية       
 
ّنه : "تخضع الرروط  07-95من ال

 
مييلت المعّد  و المقمم معت  ا

 
المقعّتق بللقل

ن تفرض 
 
شيرة إيارة الرقلبة الق  تسقطيع ا

 
خرى تىط  مىلمهل، لقل

 
ية وثيىة ا

 
و ا
 
مين ا

 
العلمة لطثيىة القل

 . 6العمل برروط نمطذجية"

                                                           
مين، مرجع ولبق، بدون ترقيم لتصفالت . -1

 
 خصلئص و وظلئ ف معىد القل

 . 16راضية مرر ، مرجع ولبق، ص  -2
 .  31مامد يبطزين، مرجع ولبق، ص  -3
انظر معت  معت  وتيملن، اليظرية العلمة لاللقزا : مصلير اللقزا  ف  الىلنطن المدن  الجزائر ، الطبعة  -4

 .  38، ص 2007السلبعة، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، الجزائر، 
 من الىلنطن المدن  الجزائر ، مرجع ولبق . 70انظر الملية  -5
اإليارة، و معىطي نمطذجية تعّدهل الهيائت المهيية، و ف  كال  لإلشلرة فإّن هيلك معىطيًا نمطذجية تعّدهل -6

اليطمعين يمكن تصييفهمل إل  معىطي نمطذجية اخقيلرية و معىطي نمطذجية إلزامية. جطيدة معمريط، حملية 
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مين معىد      
 
ّن القل

 
إذمعلن بلليسبة لتمؤمن له، فهط الطرف الذ  ل يمتك ميلقرة  يّقضح من ذلك ا

 
ّ
مين معىد ل يقم إل

 
الرروط الق  يمتيهل المؤمن و تري مطبطمعة بللطثيىة و معروضة معت  اليلس كلفة. فللقل

و المفلوضة، و كل ملله قبط  
 
ّن المؤمن له ليس بطوعه المسلومة ا

 
 ا
ّ
بقطافق اإليجل  و الىبط ، إل

و رفضهلالرروط اليم
 
، و يرجع ذلك إل  القفلوت ف  المركز الققصلي  و ف  1طية الق  يمتيهل المؤمن ا

مل بلليسبة لترروط الخلصة فقعطي 2الخبرة بين الطرفين
 
مين، ا

 
، هذا بلليسبة لترروط العلمة لعىد القل

 . 3لتمؤمن له الارية ف  ميلقرة بعض الرروط

ّن البعض يرى وجطي الميلفسة        
 
 ا
ّ
مين، إل

 
ّن الفىه يؤّكد معت  هذه الصفة ف  معىطي القل

 
و بللرغم من ا

ّن 
 
مين صفة الذمعلن، ذلك ا

 
مين، و كذا معدي كبير من المؤميين ُتبعد معن معىد القل

 
ف  مجل  القل

حد الحقكلر هط الصفة المميزة لعىطي الذمعلن، و بللقلل  ل يك ف  لتىط  بطجطي 
 
خلصية اإلذمعلن قيل  ا
 .  4الطرفين بصيلغة العىد و وضع الرروط العلمة فيه، فيملذج العىطي ل ترّكل بللضرورة معىد إذمعلن

مين من معىطي اإلذمعلن، فىد تدّخل المررع الجزائر  لاملية المؤمن له )الطرف        
 
ّن معىد القل

 
و بمل ا

مين، و ذلك نبىل لتم
 
جلزت  110لية الضعيف( من تعسف شركلت القل

 
من الىلنطن المدن  الق  ا

ن يعف  الطرف المذمعن ميهل وفىًل 
 
و ا
 
ن يعّد  تتك الرروط ا

 
لتىلض  إذا تضّمن العىد شرونًل تعسفية ا

ّن مصتاة 
 
لمىقضيلت العدالة، و هذه الاملية من اليظل  العل  ل يجطز التفلق معت  مخللفقهل. كمل ا

و مدييًل و ذلك وفىًل ليص الملية الطرف المذمعن تىقض  تفسير الرك لمصتا
 
 112قه وطاء كلن يائيًل ا

 من الىلنطن المدن  الجزائر  .

مين من عقود حسن النية
 
 الفرع الثألث : عقد التأ

ن تسطي ف  كلفة      
 
 وجط  مرامعلة حسن اليية من المبليئ العلمة الق  ييبغ  ا

 
ّن مبدا

 
ل شّك ا

ّنه : "يجب5العىطي
 
، و هذا 6"بحسن نيةتيفيذ العىد نبىًل لمل اشقمل معتيه و  ، حيث يىض  الىلنطن بل

مين، حيث يعقبر من معىطي حسن اليية، و تظهر صفة حسن اليية بلليسبة لعىد 
 
ييطبق معت  معىد القل

مين معت  مدى صاة البيلنلت المايطة بللخطر 
 
مين ف  امعقملي المؤمن ف  تىرير قبطله إبرا  معىد القل

 
القل

                                                                                                                                   
نروحة لييل شهلية يك قطراه معتط ، تخصص قلنطن، كتية الاىطق، جلمعة الجزائر 

 
مين، ا

 
، 01مسقهتك  القل

 .   232، ص 2014 – 2013السية الجلمعية 
 . 117مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق، ص  -1
مين ف  تيمية الققصلي الطني ، مذكرة مىدمة ضمن  -2

 
جميتة مغراو  و ختيصة معقط، يور شركلت القل

مييلت و بيطك(، كتية العتط  الققصليية 
 
مقطتبلت نيل شهلية الملوقر ف  العتط  الققصليية )تخصص تل

 . 11، ص 2016 - 2015قسم العتط  الققصليية، السية الجلمعية  –تط  القسيير والقجلرية ومع
 . 17انظر راضية مرر ، مرجع ولبق، ص  -3
 المرجع نفسه و الصفاة نفسهل . -4
 . 113مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق، ص  -5
 من الىلنطن المدن  الجزائر ، مرجع ولبق . 107/01الملية  -6
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ّن المؤمن له متز  بللقصريح بللخطر و الق  يمتيهل معتيه الم
 
يضًل معيد تيفيذ العىد، ل

 
ؤمن له، كمل تظهر ا

  تفلي  القصريالت الكلذبة الق  تؤي  إل  الزيلية ف  الخطر المؤمن 
 
و نىصلن، ا

 
كمل هط يون زيلية ا

 . 1معتيه

و تيفيذه و ترتيبًل معت  مل وبق فإّن خروج المؤمن له معن مىقضيلت حسن اليية ف  إبرا  معىد      
 
مين ا

 
القل

هط الذ  يبّرر شّدة الجزاءات الق  يقعّرض لهل، مثل بطالن العىد نقيجة اإليلء ببيلنلت كلذبة معن 
مين لعد  تار  حسن اليية ف  تيفيذ العىد

 
 . 2الخطر المؤمن ميه، و وىطط الاق ف  مبتغ القل

مين في التنمية االجتمأعية و االقتصأدية
 
 المبحث الثأني : دور التأ

مين و الق  تمّيزه معن غيره من العىطي جعتقه        
 
إّن الخصلئص العلمة و الخصلئص الخلصة لعىد القل

مين ياقلجه الفري ل ماللة 
 
ّن القل

 
معطقه الدو  اهقملمًل خلّصًل، و ذلك ل

 
ياقل مكلنة كبيرة، حيث ا

ن يقعّرض لهل . 
 
 لمطاجهة المخلنر الق  يمكن ا

مين يور        
 
ّن لتقل

 
ّنه يىط  بقتبية حلجيلت المؤميين و تجميع المدخرات الق   كمل ا

 
مزيوج، من حيث ا

ربلحًل، و تؤي  إل  اليهطض بللققصلي الطني  
 
يمكن اوقثملرهل ف  معدة مرلريع اققصليية تاّىق ا

 . 3والمسلهمة ف  اليمط الققصلي 

تطّرق فيمل يت  إل  الطظلئ ف       
 
مين ف  القيمية الجقملمعية و الققصليية، ا

 
ك ثر معت  يور القل

 
و لتقعرف ا

و ( و الطظلئ ف الققصليية له )المطتب الثلن ( . 
 
مين )المطتب ال

 
 الجقملمعية لتقل

مين
 
ول : الوظأئف االجتمأعية للتأ

 
 المطلب اال

مين       
 
مين ذاتهل تاىق مجمطمعة نظرًا لمل يمقلز به معىد القل

 
من خصلئص و مميزات، فإّن وويتة القل

تيلولهل ف  هذا المطتب 
 
من الطظلئ ف الجقملمعية الق  تسلهم ف  القيمية معت  الصعيد الجقملمع ، ا

و (، 
 
ملن )الفرع ال

 
ياة لقغطية المخلنر و تطفير ال

 
مين ا

 
بيطع من القفصيل، حيث تقمثل ف : القل

مين وويتة لقيريط ا
 
مين معلمل من معطامل الطقلية )الفرع الثللث( .  القل

 
 لئ قملن )الفرع الثلن ( و القل

مأن 
 
داة لتغطية المخأطر و توفير اال

 
مين ا

 
ول : التأ

 
 الفرع اال

مين نفسه من الخسلرة الق  قد تصيبه ف  ملله       
 
مين الق  يسع  إليهل المؤمن له هط تل

 
هداف القل

 
من ا

و غيره
 
و تمسه ف  شخصه هط ا

 
مين ياصل الفري معت  الاملية من المخلنر، بايث  ،4ا

 
فبطاوطة القل

                                                           
 . 18 - 17، مرجع ولبق، ص انظر راضية مرر   -1
 . 114 - 113انظر مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق، ص  -2
 . 17جميتة مغراو  و ختيصة معقط، مرجع ولبق، ص  -3
 . 13انظر مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق، ص  -4
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نرطة، هذا مل ُيرّجع معت  
 
ُيطّفر له اإلنمئيلن فيقاّرر من الخطف، و يصبح مطمئّيًل إل  مل يىط  به من ا

نرطة الققصليية
 
من لال

 
 . 1الوقثملر معن نريق تطفير مالذ ا

مين المؤمن له براحة البل ،      
 
خطلر الصدفة الق  قد تجعته  بذلك ُيرعر القل

 
و ُيزيل معيه مخلوف ا

ن ُيصبح معللة معت  مجقمعه و غير قلير معت  العمل، إمل بسبب إصلبقه بضرر 
 
حيلنًل معّرضًل إل  ا

 
ا

ملن الذ  هط بالجة 
 
مين ُيعط  لتمؤمن له ال

 
و وولئل معمته. فللقل

 
مطاله ا

 
و بسبب نىص ا

 
جسملن ، ا

همية هذا الدور بمر 
 
 . 2ور الزمن و تكلثر المخلنر الق  تهدي الفريإليه، و تقجّت  ا

مل  تزايد      
 
مين ميهل ا

 
همية القل

 
مين من المسؤولية، فىد ازيايت ا

 
مين يطجد القل

 
ّنه من صطر القل

 
و بمل ا

ن يى  نفسه نقلئج هذه المسؤولية من خال  
 
وبلبهل ف  العصر الاديث، حيث يسقطيع الرخص ا

 
ا

مين الذ  ُيمّكيه من تغطية اللقزاملت اليلجمة معيهل
 
ملن ف  ، و بذلك يطفر ليفسه ا3القل

 
لاملية و ال

 نفس الطقت . 

مين وسيلة لتنشيط االئتمأن
 
 الفرع الثأني : التأ

و لتمرلريع من       
 
مين تىط  بقطفير السيطلة معن نريق اإلئ قملن، وطاء لتخطاص ا

 
إّن شركلت القل

و تمطيل بللستفة بطاوطقه تاصل مؤوسة اإلئ قملن معت  تغطية لفلئدتهل لعمتية 
 
خال  معمتيلت إقراض ا

   . 4إلئ قملن الق  تمياهل لتزبطنا

مين يسّهل معمتية اك قسل  الىرض معن نريق الضملنلت الق  يمدهل لتمطريين، فهط       
 
ّن القل

 
و بمل ا

بللقلل  يسلهم ف  تكطين الدخل الطني  بقطفير قيمة ُمضلفة لالققصلي بفضل ترجيع الوقثملر، معن 
نيية و الضملن الذ  يمياه

 
 .      5نريق الطمل

خير      
 
مين يىّط  مركز المدين تجله يائيه، و يضمن لهذا ال

 
اوقيفلء  و معت  المسقطى الفري ، فإّن القل

مين ضمن 
 
و معد  قدرته معت  العمل. و يدخل هذا اليطع من القل

 
و إفالوه ا

 
حىه ف  حللة إمعسلر المدين ا

                                                           
مين، مرجع ولبق، بدون ترقيم لتصفالت . -1

 
 انظر خصلئص و وظلئ ف معىد القل

و ، مخبر الىلنطن و  -2
 
مين، مجتة الىلنطن و المجقمع، العدي ال

 
ولوية لتقل

 
انظر يليتة مغي ، مفلهيم ا

يرار، الجزائر، جطان 
 
 .  294، ص 2013المجقمع، جلمعة ا

 . 14انظر مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق، ص  -3
مين، مرجع ولبق، بدون ترقيم لتصفالت . -4

 
 خصلئص و وظلئ ف معىد القل

مين ف  تيمية الققصلي الطني  : يراوة مىلرنة بين انظ -5
 
ر ابراهيم زروق  و معبد المجيد بدر ، يور قطلع القل

فلق 
 
مييية، الطاقع العمت  و ا

 
الجزائر ومصر، مداختة قدمت ف  المتقى  الدول  السلبع حط  : "الصيلمعة القل

 – 03و معتط  القسيير، الذ  نّظم يطم   القططير ،تجلر  الدو "، كتية العتط  الققصليية، العتط  القجلرية
 . 07، ص 2012ييسمبر  04
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، 1982ييسمبر  18رخ ف  المؤ  482 – 82من المروط  رقم  15معمتيلت الىرض الق  نّصت معتيهل الملية 
مين

 
 . 1و المقضمن لىلئمة معمتيلت القل

مين ضد       
 
يضًل ف  إنلر ترجيع اإلئ قملن نتب الدائن المرتهن لعىلر من مدييه إجراء تل

 
و ييدرج ا

الاريق يقعّتق بذلك العىلر، لك  يضمن هذا الدائن اوقيفلء يييه ف  حللة تتف العىلر بطاوطة 
خير معت  الاريق. والمىرض الذ  

 
مل الاصط  معت  مبتغ قرضه من مدييه معقمدًا معت  قدرة هذا ال

 
يل

مين يقعّتق بايلته حّق  يضمن الاصط  معت  مبتغ 
 
ن يبر  معىد تل

 
العمل وكسب الرزق، يطتب ميه ا

 .  2يييه ف  حللة وفلته

مين عأمل من عوامل الوقأية
 
 الفرع الثألث : التأ

مين ف  تغ      
 
طية المخلنر و تعطيض الخسلئر، فإنه يؤي  بطريىة غير مبلشرة بلإلضلفة إل  يور القل

 إل  تطّقيهل، و ذلك بللعمل معت  تخفيض نسبة الاطايث و تجّيب وقطمعهل .

وبل       
 
مين بهدف الاد من مبللغ القعطيض الق  تتقز  بدفعهل، معت  يراوة ا

 
تعمل شركلت القل

زمة
ّ
لتطقلية ميهل، و اّتخلذ الحقيلنلت الق  ُيطص  بهل  المخلنر و تالف  حدوثهل بلّتخلذ الطولئل الال

             الخبراء و الفييطن و نرر القطمعية بين المطانيين، كللعمل معت  تطق  الارائق و إصلبلت العمل 
 .  3و حطايث المرور

مين بقرجيع المؤمن لهم معت  تطق  المخلنر و تىتيل نسبة وقطمعهل، و      
 
ذلك  هذا و تىط  شركلت القل

و اإلمعفلء الجزئ  ميه معىب مرور معدة ويطات يون وقطع الخطر
 
 . 4من خال  خفض نسبة الىسط ا

مين 
 
 المطلب الثأني : الوظأئف االقتصأدية للتأ

مين معت  المسقطى الجقملمع  وطاء  -السلبق معرضهل –بلإلضلفة إل  الطظلئ ف       
 
الق  يؤييهل القل

و المجقمع ككل، يتعب 
 
ياة بلليسبة لتفري ا

 
يضًل يورًا هلمًل معت  المسقطى الققصلي ، فهط ا

 
مين ا

 
القل

و (، كمل يعقبر وويتة لتربط و القىلر  بين 
 
مطا  و ترجيع الوقثملر )الفرع ال

 
لقجميع رؤوس ال

 الدو  )الفرع الثلن (، و يؤي  إل  تططير الىلنطن )الفرع الثللث( . 

 
 
 

                                                           
 . 294يليتة مغي ، مرجع ولبق، ص  -1
 . 295 – 294المرجع نفسه، ص  -2
 . 16 – 15مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق،  -3
 . 16المرجع نفسه، ص  -4
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داة لتجميع رؤوس 
 
مين ا

 
ول : التأ

 
موال و تشجيع االستثمأرالفرع اال

 
 اال

مطا  ل ُيسقهلن بهل،       
 
قسلط بقكطين رؤوس ا

 
مين معن نريق تجميع الشقراكلت و ال

 
يسمح القل

مين، و تكطن حلصاًل هلمًل 
 
مين تقجّمع ف  المؤوسة مبللغ معقبرة كلنت وُقسقهتك لطل القل

 
فبفضل القل

ضرار معيد وقطمعهل، و هكذا يمّثل ا
 
شكل  اليخلرُيخّصص لمعللجة ال

 
مين شكاًل من ا

 
 .  1لقل

ّن تاصيل      
 
مطا  بطاوطة الحقيلنيلت الفيية، ل

 
مين معت  تجميع ك قتة معقبرة من ال

 
يعمل القل

مين ل تك قيز 
 
ياء الخدمة، و ميه شركلت الق ل

 
مطا ، بل  -كمل ذكر ولبىلً  –الىسط يكطن قبل ا

 
هذه ال

وهم، ويدات، معىلر 
 
فهل ف  صطر مقعّدية )ا

ّ
ات ...(، و بللقلل  المسلهمة ف  تمطيل المرلريع تطظ

مين معت  مسقطى  2الققصليية، من خال  اإلقبل  معت  إقلمة مرلريع جديدة،
 
 شركلت القل

 
هذا و تتجل

و 
 
ومللهل ا

 
مطالهل ف  معدة مجللت و ميهل المجل  الصيلمع ، و ذلك من خال  را

 
العللم إل  اوقثملر ا

مييلت الايلةاحقيلنيلتهل الفيية، وخلصة الحقي
 
 . 3لنيلت الفيية لقل

مين معت  تطفير الضملنلت لتمسقثمرين و المىرضين معت       
 
بلإلضلفة إل  مل وبق، يعمل القل

اوقثملراتهم من المخلنر الق  تقعّرض لهل المررومعلت، و بللقلل  تيخفض تكتفة القمطيل و يزياي حجم 
مين الذات  الذ  يىط  به بعض المسق

 
خطلر الالجة إل  القل

 
ثمرين لمطاجهة الظروف الطلرئة و ال

مين الق  يقطافر لديهل الكطاير المؤهتة إليارة المخلنر 
 
المخقتفة بدون خبرة كلفية مثل شركلت القل
قسلط مادية

 
  . 4المخقتفة لتمررومعلت مىلبل ا

مين وسيلة للربط و التقأرب بين الدول
 
 الفرع الثأني : التأ

مين       
 
ن يقجلوز القل

 
خطلر ميقررة ف  العللم فيجب ا

 
ّن ال

 
مين حدوي جغرافية، و بمل ا

 
ليس لتقل

مين 
 
مين هذا الدور من جهة معيدمل تجر  شركلت القل

 
الادوي الطنيية ليتعب يورًا معللميًل، و يتعب القل

جيبية، و 
 
مييلت مبلشرة ف  الخلرج معن نريق فروع لهل ف  البتدان ال

 
خرى معن الطنيية تل

 
من جهة ا

مين
 
  . 5نريق إمعلية القل

                                                           
 .  294انظر يليتة مغي ، مرجع ولبق، ص  -1
 . 06المجيد بدر ، مرجع ولبق، ص ابراهيم زروق  و معبد  -2
مين ف  اليرلط الققصلي ، مجتة جلمعة تررين لتباطث و  -3

 
نرفة شريى  و مامد رافد، يور قطلع القل

 . 171، ص 2008، وطريل، 04، العدي 30الدراولت العتمية، وتستة العتط  الققصليية و الىلنطنية ، المجتد 
مين و  -4

 
حمد السيد معبد التطيف، القل

 
 (،pdfيوره الققصلي  و الجقملمع  و تاديلته )باث ميرطر بصيغة ا

بالث و القططير، 
 
 . 04، ص 1997مركز فىيه لال

 . 18جميتة مغراو  و ختيصة معقط، مرجع ولبق، ص  -5
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ّمن       
 
خطلر الق  ا

 
مين جميع ال

 
مين معىد يضع بمطجبه المؤمن معت  معلتق شخص معيد لتقل

 
و إمعلية القل

خير معن جزء من المخلنر إل  
 
ن يّقفق المؤمن له مع المؤمن يقخّت  هذا ال

 
و جزء ميهل. فبعد ا

 
معتيهل ا

ضرار
 
جيب  بركل تصبح معه ال

 
 . 1الطنيية ميعكسة ف  اليهلية معت  اققصلي بتدان مقعدية مؤمن ا

ّن       
 
ولس ا

 
ن تقاّىق فيهل وحدة الاىطق بسهطلة، معت  ا

 
مين ملية يمكن ا

 
ّن القل

 
و ُيضلف إل  ذلك ا

المرلكل اليلتجة معيه ُتعرض ف  كل البالي بيفس الرروط المقجلنسة، و بصدي مالولة القىريب بين 
مييلت

 
م هذه  1960ف  العللم، ُانرئت معل   مخقتف قطانين القل

ّ
مين، و ُتيظ

 
الجمعية الدولية لىلنطن القل

ربع ويطات. و معت  المسقطى العرب 
 
فريل  26، فىد ُابر  ف  تطنس بقلريخ 2الجمعية مؤتمرًا كل ا

 
 1975ا

مين الخلصة بسير السيلرات ف  البتدان العربية
 
   . 3اتفلقية مقعّتىة بقطحيد وثيىة القل

لى تطوير القأنون الفرع ال مين يؤدي ا 
 
 ثألث : التأ

ك ثر من      
 
مين يورًا هلمًل ف  تططير الك ثير من نظم الىلنطن الخلص، و يبدو ذلك جتيًل ف  ا

 
لعب القل

ولس الذ  تىط  معتيه، 
 
مين من المسؤولية إل  تططير قطامعدهل من حيث ال

 
ّيى القل

 
مجل ، فمثاًل ا

ك 
 
 حيث ابقعد بهل الىضلء و المررع ف  ا

 
ولس الخطل

 
ثر من ميلوبة من اليطلق القىتيد  الىلئم معت  ا

و تامل القبعة حمليًة لرخص المضرور
 
 المفقرض ا

 
 . 4الثلبت إل  الخطل

مين إل  إمعمل  ك ثير من اليظم الىلنطنية و تاديد معللمهل، مثل "فكرة الدمعطى      
 
و يؤّي  القل

مين من المسؤولية ضد الاطايث، حيث يسقفيد المضرور من 
 
المبلشرة" الق  تجد تطبيىهل ف  القل

ن يكطن نرفًل ف  العىد، و نفس الال  بلليسبة "لالشقراط لمصتاة ال
 
مين مبلشرة يون ا

 
غير"، القل

مين معت  الايلة
 
خر مثل القل

 
حيلنًل لمصتاة شخص ا

 
مين ا

 
 .      5حيث يقم القل

 الخأتمة :
ّن معىد      

 
مين يقمّقع بمجمطمعة من الخصلئص العلمة الق   من خال  مل وبق معرضه، يّقضح ا

 
القل

ّنه ييعىد بمجري تطا
 
ّنه من العىطي الرضلئية نللمل ا

 
فق إرايت  يرقرك فيهل مع مخقتف العىطي، و ه  ا

حطا  الق  يقفق فيهل الطرفلن معت  جعل الك قلبة شرنًل لنعىلي معىد 
 
المؤمن و المؤمن له ف  غير ال

ّن كل من المؤمن و المؤمن له يعط  مىلباًل لمل 
 
مين، و هط من معىطي المعلوضة المتزمة لجلنبين ل

 
القل

قسلط الق  يىدمهل له المؤمن له و ي
 
خذ ال

 
خذه، فمثال المؤمن يل

 
مين، يل

 
           دفع مىلبل ذلك مبتغ القل

                                                           
 . 295يليتة مغي ، مرجع ولبق، ص  -1
 المرجع نفسه و الصفاة نفسهل . -2
مين المطحدة معن وير السيلرات معبر البالي العربية المطّقعة بقطنس تّمت المصليقة معت  اتفلقية بطلقة  -3

 
القل

مر رقم 
 
 13السية  04، الميرطر ف  الجريدة الرومية، العدي 1975ييسمبر  30المؤّرخ ف   91 – 75بمطجب ال
 . 1976جلنف  وية  13المؤرخ ف  

 . 16مامد حسين ميصطر، مرجع ولبق، ص  -4
 فسهل .المرجع نفسه و الصفاة ن -5
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ّن المدة 
 
مين من العىطي الزميية ل

 
ّن معىد القل

 
و بللقلل  فهط ييرئ القزاملت مقبليلة بين نرفيه، كمل ا

يضًل .       
 
 معيصر جطهر  ف  تكطييه و ف  نفلذه ا

خرى من الخصلئص الخلصة الق  تمّيز معىد ا      
 
مين معن بلق  ُيضلف إل  هذه الخصلئص مجمطمعة ا

 
لقل

ّن كل من المؤمن و المؤمن له ل يعرف وقت انعىلي 
 
نه معىد احقملل  ل

 
معىطي الىلنطن الخلص، و ه  ا

يضًل من 
 
خذ و مىدار مل يعط ، فكل ذلك مقطقف معت  تاىق الخطر من معدمه. و هط ا

 
العىد مىدار مل يل

العلمة الق  يمتيهل معتيه المؤمن. معىطي اإلذمعلن بلليسبة لتمؤمن له نللمل ل يمكن له ميلقرة الرروط 
ّن المؤمن له متز  بعد  تىديم القصريالت 

 
ّنه من معىطي حسن اليية، إذ ا

 
مين بل

 
كمل يمقلز معىد القل

و معيد تيفيذه . 
 
 الكلذبة الق  تؤي  إل  الزيلية ف  الخطر وطاء معيد إبرا  العىد ا

مين وطاء من اليلحية ال      
 
و من اليلحية الىلنطنية ل ويمل بللرجطع إّن المفلهيم الق  ُامعطيت لتقل

 
فيية ا
مين لدى المررع الجزائر  ف  نص الملية 

 
من الىلنطن المدن  الق  تىلبتهل الملية  619لقعريف معىد القل

مر  02
 
مييلت )المعد  و المقمم(، و الخصلئص المذكطرة الق  جعتت معىد  07 – 95من ال

 
المقعتق بللقل

مين يقمّيز معن بلق  معىط
 
مين إل  تاىيق مجمطمعة من الطظلئ ف القل

 
ّيت بطويتة القل

 
ي الىلنطن الخلص، ا

الجقملمعية و الققصليية الق  تقداخل فيمل بييهل و تسهم حقمًل ف  إنعلش القيمية معت  الصعيدين 
 الجقملمع  و الققصلي  .

ثلر الستبية لتكطار      
 
مين معت  القخفيف من ال

 
ث، كمل يطفر فعت  المسقطى الجقملمع  يعمل القل

نيية لتمؤمن له و يزيل معيه مخلوف القعرض لمخلنر الصدفة الق  يعجز معن مطاجهقهل بإمكلنيلته 
 
الطمل

يضلالخلصة. 
 
معت  تيريط الئ قملن معن نريق تسهيل معمتيلت الاصط  معت  الىروض  ويعمل ا

ورة معت الوقىرار الجقملمع  لتفري  وبللقلل  ياّىقوالضملنلت الق  تمياهل، 
 
وبذلك حد وطاء،  وال

مين الرعطر بللمسؤولية و يعمل معت  القىتيل من الاطايث و  ُييم 
 
    تطقيهل.القل

جل تمطيل الوقثملرات       
 
مين معت  تعبئة المدخرات من ا

 
و من اليلحية الققصليية يعمل القل

مين، فهط ل 
 
همية البللغة الق  يك قسيهل القل

 
الميقجة، و ل يقطّقف يوره معيد هذا الاد فاسب، فيظرًا لال

و تغطية المخلنر لتزبلئن فاسب، بل ت
 
مين ا

 
عطي ميلفعه معت  يىقصر معت  تاىيق الربح لرركلت القل

مين ليس له حدوي جغرافية معيية فهط وويتة ربط و تىلر  بين 
 
ّن القل

 
المسقطى المات  والعللم ، ل

مين الطنيية 
 
مين حييهل بطاوطة فروع لرركلت القل

 
الدو  كطنهل ل تستم كتهل من المخلنر، و يكطن القل

مين". ه
 
و معن نريق مل يعرف ب  "إمعلية القل

 
جيبية ا

 
مين ف  تططير ف  الدو  ال

 
ذا فضاًل معن يور القل

 الىلنطنية.من اليظم  وإمعمل  العديدالك ثير من قطامعد الىلنطن الخلص 

ّن كل الطظلئ ف      
 
يوار الق خقلمًل يمكن الىط  ا

 
ن تؤييهل ترجع إل   وال

 
مين ا

 
يمكن لطويتة القل

فراي وتططير يقرّتب معيهل ف  اليهلية رفع  وهط مليقمقع بهل،  والمميزات الق الخصلئص 
 
مسقطى معيرة ال

 الدولية.و إنعلش السطق المللية الماتية و 
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دور المالءة المالية في تحقيق االستقرار المالي 
مينلشركات 

 
  التا

 

 بلحاج نصيرة د.
ستاذة محاضرة ب

أ
 ا

 كلية الحقوق جامعة المدية
belhabjnacera5@gmail.com 

 مقدمة
ي دول    ة  و     د ع    ر        ا القط    اع       

أ
مين م    ن القطاع    ات الأام    ة المدوع    ة ل تق    اد ا

أ
يعتب    ر  ط    اع الت    ا

ع       ف       ي الجزائ       ر  ط       ورات 
أ
ي       وفر  هكبي       رة  ال       ة م       و التط       ورات ال تق       ادية والجتماعي       ة  بحد         ا

 .ان لموارد المجتمو المادية والبشريةمالحماية والض
ت المالي     ة الت     ي  س     تأد  دع       الس     تقرار ال تق     ادي و     

ت
        المنش     ا

أ
مين آ      دل ا

أ
 ع     د       ركات الت     ا

دوات المأم    ة ف    ي  حق
أ
     د ال

أ
مين يع    د ا

أ
ي    ت التنمي    ة ال تق    ادية م    ن والجتم    اعي ف    ي المجتم    و  فالت    ا
موال والممتلدات.

أ
  الل  فظ ال

ف     راد و وجيأأ     ا آل            
أ
مين وع     اتا اد اري     ا يس     ا   ف     ي  جمي     و م     د رات ال

أ
م     ا  ىو عتب     ر       ركات الت     ا

م     والأ  لمواجأ     ة 
أ
ف     راد ال ق     ة       ول المس     تقبل و جني     بأ   جمي     د ا

أ
يض     ا يعط     ي لال

أ
يخ     دم التنمي     ة  وا
 طار المحتملة.

أ
 ال

        المؤ      رات المالي     ة لتقي     ي   يتمي     ز        
أ
ع     ه م     ن ا

أ
داتمؤ      ر الم     التة المالي     ة با

أ
مين   ا

أ
      ركات الت     ا

     رل  بحي      
أ
مين م    ن جأ    ة ا

أ
ولوي    ات ا تم    ام الس    لطات الر ابي    ة م    ن جأ    ة  و     ركات الت    ا

أ
فأ    و م    ن ا

       عنق    ر م    ن عنال    ر متاع    ة المرك    ز الم    الي للش    ركة
أ
 ي    رة مخ    اطر    م     ل الم    التة ا

أ
بحي       واج    ه ال

 مأ     ا ع     د
أ
م       در أا عل     ى الوف     ات بالتزاما أ     ا ا ج     اا دائنيأ     ا ف     ي مواعي     د اس     تحقا أا  مم     ا يعن     ي عدي     دة ا

مين مم    ا
أ
م    ان و     و ج    و ر عق    د الت    ا

أ
 ع    دم      در أا عل    ى الس    داد مم    ا يجعلأ    ا اي    ر      ادرة عل    ى  ق    دي  ال

 سيؤدي  تما آلى  أر آفالسأا.يؤدي آلى عدم ال قة في الشركة  فإذا  و فت عن دفو ديوعأا 
مين عل     ى الوف     ات بالتزاما أ     ا ا ج     اا و عت        

أ
مين ف     ي مواعي     د ا ب     ر       درة       ركة الت     ا

أ
 مل     ة وا     ائت الت     ا

عأ    ا  ض    من بق    ات 
أ
ولويا أ    ا للحف    اع عل    ى ولت عمالئأ    ا وس    معتأا ف    ي الس    وق  كم    ا ا

أ
       ا

أ
المح    ددة م    ن ا

 واستمرارية عشاط الشركة .
ي        

أ
 مي    ة اإلجاب    ة عل    ى اإل     دالية التالي    ة  آل    ى ا

أ
مين ل يمد    نم    دل وم    ن  ن    ا  يأ    ر ا

أ
ن ش    ركة الت     ا

أ
ا

 على متاعة مركز ا المالي؟     حافظ
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مين   طر ت آلى محورين مأمين  ما ية المالتة المالية في   دالية  ا اإل  معالجة ةمحاولول
أ
ركات التا

مين الجزائرية.
أ
 ومؤ رات المالتة في  ركات التا

مين
 
ول: ماهية المالءة المالية لشركات التا

 
 المبحث اال

مين وك      ا بالنس     بة         
أ
 مي     ة بالت     ة س     وات بالنس     بة لش     ركات الت     ا

أ
يد تس     ي موض     وع الم     التة المالي     ة ا

   عنقر من عنالر متاعة المركز المالي لأ ا الشركات .
أ
 للسلطات الر ابية عليأا  كوعه يم ل ا

ول مفأ     وم       
أ
وللتع     ر  عل     ى ما ي     ة الم     التة المالي     ة  س     منا        ا المبح       آل     ى مطلب     ين  يع     ال  ال

 المالتة المالية  وال اعي العوامل المؤارة فيأا.
ول: مفهوم المالءة المالية

 
 المطلب اال

مين الو      و  عل     ى مفأومأ     ا م     ن  ي               
أ
 قتض     ي معالج     ة موض     وع الم     التة المالي     ة لش     ركات الت     ا

 ميتأ        ا  و حدي        د العال         ة بينأ        ا وب        ين المق        طلحات الت        ي 
أ
      آعط        ات  عري        أ لأ        ا  م        و  حدي        د ا

 معأا. تشابه 
ول: التعريف بالمالءة المالية

 
 الفرع اال

مين
 
وال: المقصود بالمالءة المالية لشركات التا

 
 ا

مين  La Solvabilitéالم    التة  
أ
و آع    ادة الت     ا

أ
مين ا

أ
مين      ي م    دل       درة      ركات الت    ا

أ
( ف     ي مج    ال الت    ا

مين.
أ
عمال التا

أ
ن  ضمن بشدل دائ  موارد ا الخالة لدفو اللتزامات النا ئة عن ا

أ
 1على ا

 
أ
عأ     ا الق     درة الماا

أ
 ي     رة       ادرة عل     ى ش     ركة لي     ة الدائم     ة لو ا

أ
ن  د     ون ال

أ
ي ا

أ
مين لتس     ديد التزاما أ     ا  ا

أ
الت     ا

مين في مواعيد ا المحددة.الالتزاما أا مواجأة 
أ
 2 جاا  ملة واائت التا

مين     ات  
أ
ي       ركة  د     ون مليئ     ة عن     دما  IA IS )3و      د بين     ت الجمعي     ة الدولي     ة لمش     رفي التا

أ
ن ا
أ
 د     ون ا

    ل ف   ي مع لعق   ودبة آل   ى اوف   ات بالتزاما أ   ا بالنس        ادرة عل   ى ال
أ
و عل   ى ال

أ
ي و     ت ك   ان  ا

أ
  ي    كلأ   ا وف   ي ا

 4. اليرو 

                                                           
ردن  عي -

أ
ولى  ال

أ
مين  دار لفات للنشر والتوزيو  الطبعة ال

أ
 طار  ركات التا

أ
بو بدر  آدارة ا

أ
 مد ا

أ
  2011د ا
 1 .30ص 
مين  آيتارك للطباعة والنشر  مقر  دون طبعة   -

أ
  298.2  ص 2002انات محمد طعيمة  محاسبة  ركات التا

مين  دور الر ابة على النشاط التقني في  ركا -
أ
ضرار لتعزيز مالت أا المالية  معوش محمد ال

أ
مين على ال

أ
ت التا

 م كرة ماجستير في العلوم ال تقادية      
 .34  ص 2004جامعة فر ات عباس    

3-International Association of insurance Supervisors.   
م
أ
عضائأا في مجال اإل را  والر ابة على  طاع التا

أ
 ين.  د    ا الجمعية  فعيل التعاون بين ا

مين  مجلة جامعة  رين  -
أ
ار السيولة والمالتة المالية والد فاتة اإلدارية على ربحية  ركات التا

أ
رااب التقين  ا

 .25  ص 2014  3  العدد 36للبحوث والدراسات العلمية  المجلد 
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ن 
أ
مين يقق      د بأ      ا        درة الش      ركة عل      ى الوف      ات ومم     ا س      بت يتب      ين لن      ا ا

أ
الم      التة المالي      ة لش      ركات الت      ا

ن يم       ذل       بمركز      ا الم     ال
أ
ي الدل     ي بالتزاما أ     ا ف     ي دف     و مب     ال  التعويض     ات المس     تحقة ف     ورا دون ا

 آلى آفالسأا.بحي  ل يؤدي ذل  
 

 ثانيا: بعض المفاهيم المرتبطة بالمالءة المالية
 مأا اليسر المالي والعسر المالي.

أ
 رل عديدة ا

أ
 ير بط مقطلح المالتة المالية بمفا ي  ا

يس      تخدم مق      طلح اليس      ر الم      الي كم      راد  للم      التة  / عالقةةةةةةة المةةةةةةالءة الماليةةةةةةة بالي ةةةةةةر المةةةةةةالي:1
    دلين المالية  ويققد 

أ
مين على الوفات بتعأدا أا  ويا

أ
 به  درة  ركة التا

 
 
و الحقيق      ي والق      اعوعي  و       و        درة ال -ا

أ
س      داد جمي      و التزاما أ      ا   ركة عل      ىش      اليس      ر الم      الي الفعل      ي ا

ل      ولأا  ق      فية فعلي      ة  وي      ر بط         ا الن      وع
أ
مين عل      ى الم      دل  وذل        بتق      فية ا

أ
بم      التة        ركات الت      ا

 استمرا
أ
عمال.الطويل  و و يتعارض مو مبدا

أ
 رية الشركة وبقات ا في مجال ال

ج      ل م      ن        الل  -ب
أ
اليس      ر الم      الي التقن      ي  و       و        درة الش      ركة  عل      ى الوف      ات بالتزام      ات  ق      يرة ال

      رب 
أ
مين عل     ى الم     دل القق     ير ويعتب     ر ال

أ
ل     ولأا الس     ائلة  ويتعل     ت        ا الن     وع بم     التة       ركات الت     ا

أ
ا

 استمرارية النشاط.
أ
 5لمبدا
ن التزام     ات الش     ركة  زي     د ع     ن  ع ةةةةةر المةةةةةالي:/ عالقةةةةةة المةةةةةالءة الماليةةةةةة بال2

أ
يقتض     ي العس     ر الم     الي ا

ل    ولأا  وب     ل  ل  س    تطيو س    داد التزاما أ    ا  ق    يرة الم    دل 
أ
مين  القيم    ة الحقيقي    ة ل

أ
وف    ي      ركة الت    ا

 ي     رة 
أ
ع     ن دف     و مبل       التع     وين المس     تحت للم     ؤمن ل     ه عتيج     ة و      وع يقق     د ب     ه ع     دم       درة        ا ال

 6الخطر.
   بدورا  دلين ويستعمل العسر المالي كمقط

أ
 لح مضاد للمالتة المالية وعليه يا

 
 
مين  العس     ر الم     الي الق     اعوعي  ويقق     د ب     ه ع     دم       درة       ركة -ا

أ
عل     ى الوف     ات بد     ل  عأ     دا أا ا ج     اا الت     ا

لولأا.
أ
كبر من ا

أ
 التير  وب ل   دون  قومأا ا

حي       العس     ر الم     الي التقن     ي  و      و ع     دم       درة الش     ركة ع     ل الوف     ات بالتزاما أ     ا  ق     يرة الم     دل  ب -ب
  7 دون آيرادات الشركة اير كافية للوفات بالتزاما أا الحالية والمستقبلية على المدل الققير.

همية المالءة المالية
 
 الفرع الثاني: ا

مين       ي  ماي    ة  ق     وق 
أ
ساس    ية م     ن ا تم    ام  ي      ت اإل     را  والر اب     ة عل    ى       ركات الت    ا

أ
آن التاي    ة ال

م      والأ  لأ       ا الش      ر 
أ
المقاب      ل ل يس      تطيعون الحد        عل      ى  كات وف      ي مل      ة الوا      ائت ال       ين ي      دفعون ا

                                                           
بو بدر  مرجو سابت  ص  -

أ
 مد ا

أ
 5 .32عيد ا

 6 .34  33مرجو عفسه  ص  -
ردن  سامر محمد عدور و اعي ار  -

أ
ولى  ال

أ
مين  دار  امد  الطبعة ال

أ
            2010يمه  آدارة المخاطر والتا

 7 .104ص 
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ط    را  يأمأ    ا اس    تقرار 
أ
المرك    ز الم    الي لأ    ا مأم    ا جمع    وا م    ن معلوم    ات  وآل    ى جاع    ب ذل       ن    اك ع    دة ا

 ومتاعة المركز المالي للشركة.
مين  يأمأ   درة الشركة على الوفات ب

أ
 عأدا أا في المستقبل.تبالنسبة لحاملي واائت التا

س      أ   
أ
و  حقي      ت الزي      ادة ل تس      ام بالنس      بة لح      املي ال

أ
س      أ  الس      مية ا

أ
ال       ين يأمأ        بق      ات  يم      ة ال

رباح.
أ
 ال

 الشركة  ال ين يأمأ  الحقول على روا بأ  والستمرار في العمل. يبالنسبة لموظف
بالنس      بة للش      ركة ذا أ      ا  ف      المركز الم      الي ي      ؤار عل      ى س      معة الش      ركة وف      رص عملأ      ا ف      ي المس      تقبل  

 وضمان بقات واستمرار عشاطأا.
مين 

أ
بالنس    بة لأي     ت اإل     را  والر اب    ة  الت    ي م    ن واجبأ    ا التنب    ؤ بت    د ور المرك    ز الم    الي لش    ركات الت    ا

ن  سقط في اإلفالس.
أ
 8التي من الممدن ا

مينالمطلب الثاني: العوامل والمخاطر التي تؤثر في مالءة 
 
 شركات التا

ار الم     التة المالي     ة بع     دة عوام     ل  تفاع     ل فيم     ا بينأ     ا مح     ددة المس     تول
أ
ال      ي يج     ب عل     ى       ركة   ت     ا

مينه  تى  ستطيو آابات وجود ا والمحافية على مركز ا.
أ
مين  ا

أ
 التا

ميني الخ    اص بأ    ا  ومنأ    ا م    ا اطر متع    ددة منأ    ا م    ا يرج    و آل    ى عش    اطأا خ    كم    ا      د  واج    ه الش    ركة م
أ
الت    ا

يرج   و آل    ى ال    دور ال     ي  لعب   ه كوس    يط م    الي  واير     ا م   ن المخ    اطر الت    ي      د     ؤار ف    ي الم    التة المالي    ة 
مين.لش

أ
 ركة التا

ول: العوامل المؤثرة في المالءة المالية
 
 الفرع اال

 تض      افر مجموع       ة م       ن العوام       ل مح       ددة س       بل آاب       ات الش       ركة وجود        ا والمحافي       ة عل       ى مركز        ا 
ك  ر من العوامل التالية.

أ
و ا
أ
ار الشركة بوا د ا

أ
 ومقدا يتأا  وعلى العموم  د  تا

وال: العوامل الخارجية
 
 ا

الت    ي      ؤار عل    ى الم    التة المالي    ة  ويق    عب ال    تحد  فيأ    ا كوعأ    ا  ارج    ة ع    ن و     ي العوام    ل المتتي    رة و
اار   ا العوامل.

ت
   كافة ال تياطات لتحقيت ا

أ
ن  ا

أ
 سيطرة الشركة  ومو ذل  يمدن لأا ا

عيم       ة  / العوامةةةةةةةل القانونيةةةةةةةة وال ياسةةةةةةةية:1
أ
 ختل       أ التش       ريعات والق       واعين  س       ب  وجأ       ات ال

مين م     ن  ي        حدي     د الح     د السياس     ية الحاكم     ة الت     ي  لع     ب دورا مأم     
أ
ا ف     ي  ر      يد آدارة       ركة الت     ا

رباح.
أ
س المال  وك ا  دوين ال تياطي القاعوعي ال ي يم ل عسبة من ال

أ
دعى لرا

أ
 ال

                                                           
مين والعوامل المؤارة فيأا  -

أ
عالت عبد الدري  البلداوي   دل آبرا ي  عادر   ياس المالتة المالية لشركات التا

مون
أ
 8باستخدام النسب المالية  مجلة كلية الما

 .60  ص 22الجامعة  العدد 
بو بدر  ص  -

أ
 مد ا

أ
 .45-44عيد ا
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 ط      ار الح      روب والمش      اكل 
أ
ار الم      التة ب      التتيرات ف      ي ال جا       ات السياس      ية الحاكم      ة  وبا

أ
كم      ا  ت      ا

مين في  د ذا أا.الدا لية  والتي  نعد  بالسلب  تى على بقات  ركة ال
أ
 تا

مين ب     التطور الحال     ل ف     ي القطاع     ات / العوام     ل الجتماعي     ة وال تق     ادية  2
أ
ار م     التة       ركة الت     ا

أ
 ت     ا

موال.
أ
عيمة الضريبية والقيود على  ركة ال

أ
 ال تقادية ك تتير  يمة العملة  التضخ   و تير ال

و ك
أ
ار بديفي       ة التعام       ل م       و الش       خ  كض       حية ا

أ
ض       رار  وم       ن النا ي       ة الجتماعي       ة  ت       ا

أ
مس       بب لال

عواعأا.
أ
مينات المتعلقة بالمرض والمسؤوليات القاعوعية بمختلأ ا

أ
 وييأر ذل  في التا

عال     ير واير      ا م     ن المي     ا ر الطبيعي     ة الت     ي  / العوامةةةةةل الطبيعيةةةةةة:3
أ
م      ل ال     زلزل والفيض     اعات وال

 9 د يقعب و عأا.  
 ثانيا: العوامل الداخلية

و م     الي للش     ركةو      ي  ل       العوام     ل الت     ي  يأ     ر ف     ي الوض     و ال
أ
مين  ا

أ
س     لوب الت     ا

أ
وي     ت  الت     ي  تعل     ت با

 عشر ا عادة في التقارير المالية للشركة.
مين:1

 
سلوب التا

 
 مأا / العوامل التي ترتبط با

أ
 وا

 طار المقبولة والمد تتب فيأا و طور أا. -
أ
 كيفية  سعير ال

مين التي  ستخدمأا. -
أ
 طرق آعادة التا

 الست مار التي  عتمد ا الشركة.جأود القائمين على اإلعتاج  و نوات  -
 / الوضع المالي للشركة:2
سمال الشركة. -
أ
 را
 10ال تياطات اإللزامية وال تيارية.-

مين
 
 الفرع الثاني: المخاطر التي تؤثر في المالءة المالية لشركات التا

مين  نش     ط ف     ي بيئ     ة اي     ر مس     تقرة  فأ     ي عرض     ة لمواجأ     ة مخ     اطر متنوع     ة 
أ
ن       ركات الت     ا

أ
 باعتب     ار ا

اار ا السلبية على عشاطأا.ي
ت
 جب عليأا استيعابأا ومعالجتأا للحد من ا

وال: مخاطر االكةتتاب
 
 ا

مين  و ح      دث عن      دما ييأ      ر ا       تال  ب      ين متوس      ط  يم      ة التعويض      ات  و س      مى
أ
 ط      ار الت      ا

أ
يض      ا با

أ
ا

مين. 
أ
 11المستحقة والقيمة المتو عة عند آبرام عقد التا

                                                           
عمال  ل  الشركات  ال حاد  -9  

أ
ار ا على  طوير ا

أ
مين ا

أ
مين وآعادة التا

أ
سامي ميقا ي  المالتة المالية لشركات التا

مين  القا رة  
أ
  .22  21  ص  1994العربي العام للتا

مين  المجلة العلمية عادل منير عبد الحميد  العحدار المتعمد كوسيلة للحد  على المالتة ا -
أ
لمالية لشركات التا

سيوط  مقر  يوعيو 
أ
 10لدلية التجارة  ا

 .43  ص 1993
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مين  سب عوعه.
أ
 طار التا

أ
 و ختلأ ا

ضرار/ مخاطر االكة1
 
مين على اال

 
    رجو آلىتتاب في التا

مين   و ال        ة التد        رار الش        ديد  -
أ
الد        وارث الطبيعي        ة  وال        ي          ؤار ع        ل ا تياط        ات          ركات الت        ا

 للداراة.
 ساط  -

أ
 12  المخققات التقنية(.   عدم التقيي  الجيد   طر التخقي عدم ك فاية ال

مين على الحياة:2
 
 و يأر في  / مخاطر االكةتتاب في التا

مين وج     داول الوف     اة  ط      -
أ
مين ف     ي وايق     ة الت     ا

أ
ر الوف     اة  ف     ي  ال     ة ع     دم التواف     ت ب     ين مع     دلت الت     ا

 ساط.
أ
 المستخدمة في  ساب ال

ك       ر مقارع     ة بتو عا أ     ا اإل ق     ائية  -
أ
و ا
أ
      ل ا

أ
ار الش     ركة بع     يو الم     ؤمن ل     ه بنس     بة ا

أ
 ط     ر العم     ر   ت     ا

 للحياة.
مين. طر فسخ العقد  فتدون الشركة مجبرة على دفو مبل  معين ل -

أ
 13حامل وايقة التا

مين الصةةةةحي:3
 
 س    اط  / مخةةةةاطر االكةتتةةةةاب فةةةةي التةةةةا

أ
 ط    ار التد    اليأ وع    دم ك فاي    ة ال

أ
باإلض    افة آل    ى ا

 .وعدم ك فاية المخققات التقنية
      خاص المق     ابين وال      ين يج     ب عل     ى 

أ
ض     رار بع     دد ال

أ
وبئ     ة  بحي       يتعل     ت  ج       ال

أ
عج     د  ط     ر ال

 14الشركة  عويضأ .
مين التول     ل وس     ائل

أ
مح     ددة لل     تحد  ف     ي مخ     اطر الك تت     اب الس     ابقة ال      كر  ع     ن  عل     ى       ركة الت     ا

طري     ت الح     د م     ن  د     رار  حقي     ت       دواأا والتقلي     ل م     ن  ج       الخس     ائر الت     ي يتر      ب عليأ     ا  وب      ل  
 ل  دلفة ممدنة.

أ
 15 تمدن الشركة من معالجة الخطر با

 ثانيا: مخاطر االستثمار
ل    ول  ويقق    د بأ    ا الت ب     ب ال     ي ي    ؤدي آ

أ
 ط    ار ال

أ
يض    ا با

أ
و و س    مى ا

أ
ل    ى التتي    ر ف    ي  يم    ة العوائ    د ا
ي ا تم     ال اعح     را  العائ     د الفعل     ي لالس     ت مار ع     ن العائ     د 

أ
س الم     ال المس     ت مر  ا

أ
ف     ي عس     بتأا آل     ى را

 16المتو و.
 و ض    ا المخاطر  مخاطر السوق  السيولة  القرض.

                                                                                                                                   
مين الجزائرية على ضوت  جارب  - 11

أ
كراش  سام  عحو عموذج مقترح لمعايير المالتة المالية في  ركات التا

مين   كلية العلوم ال
أ
عيمة الدولية  م كرة ماجستير  فرع ا تقاديات التا

أ
 تقادية وعلوم التسيير  بعن ال

 .58  ص2014جامعة فر ات عباس  سطيأ  
بو بدر  عف  المرجو  ص  -

أ
 مد ا

أ
 12 .60عيد ا

  13 .61مرجو عفسه  ص  -
 59.14كراش  سام  مرجو سابت  ص  -
بو بدر  عف  المرجو  ص  -

أ
 مد ا

أ
 15 .252عيد ا

وراق المال  مد تبة الزعفران  القا رة   -
أ
 16 .54  دون سنة عشر  ص 1996 وفيت سعيد  الست مار وا
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يض      ا المخ      اطر  17  / مخةةةةةةاطر ال ةةةةةةو 1
أ
مين  و س      مى ا

أ
ل      ول        ركة الت      ا

أ
والت      ي        ؤار مبا       رة ف      ي ا

  بحي             ل يمد           ن  جنبأ           ا لر باطأ           ا بعوام           ل المح           يط ك           التتيرات السياس           ية  منتيم           ةال
 ال تقادية الجتماعية.

 و ي متنوعة يمدن آجمالأا في ما يلي 
وراق المالية. -

أ
 مخاطر الست مار في ال

 مخاطر سعر الفائدة. -
 مخاطر سعر السوق. -
 مخاطر الست مار في العقار. -
 مخاطر التضخ . - 
مين بالق     در المناس     ب م     ن الس     يولة يع     ز مركز      ا الم     الي ال ةةةةةيولة:  / مخةةةةةاطر2

أ
آن ا تف     اع       ركة الت     ا

و      تمدن  بع     ا ل      ل  م     ن مواجأ     ة التزاما أ     ا  وعلي     ه ييأ     ر  ط     ر الس     يولة عن     دما ل  د     ون الش     ركة 
ل    ولأا للوف    ات بالتزاما أ    ا  وييأ    ر       ا الخط    ر عتيج    ة آلت    ات ع    دد كبي    ر م    ن عق    ود 

أ
     ادرة ع    ل س    بيل ا

مين. 
أ
 18التا
مين لس     ترداد مس     تحقا أ/ مخةةةةةاطر القةةةةةر : 3

أ
الت     ي م     ن الجأ     ات  ا تم      ل ف     ي ع     دم       درة       ركة الت     ا

مين  وعلي    ه فأ     ا 
أ
و معي    دي الت    ا

أ
و ع    ن طري    ت الوس    طات ا

أ
 تعام    ل معأ    ا  س    وات م    ن الم    ؤمن مبا     رة ا

المخ      اطر        نج  م      ن ع      دم ا ت      رام الط      ر  المقت      رض لبن      ود عق      د الق      رض بس      بب ع      دم  در       ه عل      ى 
 19  ه.اللتزام بتعأدا
مين الجزائرية المبحث الثاني:

 
 مؤشرات المالءة المالية في شركات التا

ت آل     ى آل     ال ات عدي     دة مس     ت        ا 
أ
مين   فلج     ا

أ
الجزائ     ر كتير      ا م     ن ال     دول ا تم     ت بموض     وع الت     ا
م      ر 

أ
دل ل      دور ال

أ
والمراس      ي  التنفي ي      ة   25/01/1995ف      ي  95/07القط      اع من        الس      تقالل  ولق      د ا

مين  آلى  ح    ول ج    و المنيم    ة ل    ه 
أ
ي      ك    رس  ش    جيو و ط    وير       ا المج    ال ع    ن ري ف    ي  ط    اع الت    ا

مين و ماية  قو أ    التد فلطريت 
أ
 بالمستفيدين من عقود التا

مين ل       در الق       اعون 
أ
م       ان الم       الي لش       ركات الت       ا

أ
 20/02/2004ف       ي  04/06وف       ي س       بيل  حس       ين ال

س      مالأا  ول      دور المرس      وم التن
أ
مين بتع      ديل را

أ
 09/375في       ي ال       ي        رر آع      ادة  ني      ي         ركات الت      ا
مين  95/344المع      دل والم      تم  للمرس      وم التنفي       ي 

أ
س      مال        ركات الت      ا

أ
دع      ى لرا

أ
 المتعل      ت بالح      د ال

                                                           
 17 .61  60كراش  سام  مرجو سابت  ص  -
بو بدر  عف  المرجو  ص  -

أ
 مد ا

أ
 18 .68عيد ا

مين  - 
أ
مين  وآعادة التا

أ
 الد عبد العزيز السأالوي  عبد الدري   ندوز   امو المالتة المالية في  ركات التا

 . 38  ص 2015  38العدد19   10السعودية  مجلة العلوم ال تقادية  المجلد 
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مين  13/144و13/114و بع       ه المرس       ومان التنفي        يان 
أ
المتعلق       ان باللتزام       ات المقنن       ة لش       ركات الت       ا

 و دود  در أا على الوفات على التوالي.
       ا اإلل     ال ات ف      ي مس     ا مة  الني     ر ف     ي م      دليج     ب آلق     ات عي     رة عل      ى        ا النق     وص  ووعلي     ه 

مين 
أ
مين  والرف      و م      ن مس      تول م      التة        ركات الت      ا

أ
 بالتزاما أ      اللوف      ات  ض      ماعاالنأ      وض بقط      اع الت      ا

 .معأا على  قوق المتعاملين ا فاظ
ول: قواعد المالءة المالية وفقا للتشريع الجزائري 

 
   المطلب اال

  الجزائ    ري  المش    رع  يأ    ت 
أ
 مي    ة لال تق    اد كتي    را م    ن مش    رعي ال    دول ال

أ
مين ل

أ
     رل بمج    ال الت    ا

 مجموع   ة ال   وطني  وف   ي      ا الق   دد     ام بال   طال ات عدي   دة مس   ت      ا القط   اع   ي         ام بس   ن
مين عش  اط  خ    الت  ي التنفي ي  ة المراس  ي  م  ن

أ
 لش  ركات المالي  ة ب  المالتة عال   ة لأ  ا والت  ي الت  ا

مين 
أ
 سنتطرق لأا وفقا ل الث مرا ل.  ي  التا

ول: قواعد
 
 1995المالءة المالية في ظل النصوص الصادرة في سنة  الفرع اال

 لتوالي.  سنتطرق آليأا على اوعلخقأا في االث مراسي   نفي ية
وال: المرسوم التنفيذي 

 
 20الذي يتعلق بااللتزامات المقننة    95/342ا

ن 02ا     ترطت الم    ادة 
أ
مين  ا

أ
و آع    ادة الت    ا

أ
مين و/ ا

أ
 د    ون و س     جل  م    ن المرس    وم عل     ى  ي     ت الت    ا

رل  دة موازعتأ  ا ال تياط  ات  ق  وم  ف  ي
أ
 د  ام  التقني  ة وال  ديون وال

أ
الالزم  ة لحس  ن س  ير ا  س  ب ا

   ا المرسوم.
رصدة التقنية: / تحديد1

 
  االحتياطات واال

/ االحتياطات
 
 21يلي  فيما و تم ل  ا

مينات؛ لقطاع المحاسبي المخطط في المبينة ال تياطات -
أ
 التا

 ر ا تياط كل -
ت
جأزة درةبمبا يدون ا تياري  ا

أ
مين  ي ت في المختقة ال

أ
مين وآعادة التا

أ
 .التا

رصدةب/
 
 يلي  فيما من المرسوم  04وفقا للمادة   تم ل :التقنية اال

رصةةدة -
 
مين  ي   ت عل  ى يج  ب :للخصةةم القابلةةة التقنيةةة اال

أ
ن الت  ا

أ
رل  دة  و س  جل     ا  د  ون ا

أ
ال

لول في
أ
  موازعتأا  و ي  ال

مين عل     ى الوف     ات  ويم     ون با تط     اع رل     يد الض     مان  يخق              ا الرل     يد لتع -
أ
زي     ز       درة  يئ     ة الت     ا

و 
أ
و ال      تراكات الق     افية الت     ي  جم     و       الل الس     نة المالي     ة م     ن اي     ر آلت     ات ا

أ
 س     اط ا

أ
 س     ب عس     بة ال

 رس .

                                                           
ك توبر  30القادر في  342/ 95المرسوم التنفي ي  -

أ
مين الجريدة  1995ا

أ
يتعلت باللتزامات المقننة لشركات التا

 65.20الرسمية  العدد 
 21المتعلت باللتزامات المقننة  المرجو السابت. 95/342من المرسوم  3المادة  -
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 95/388م     ن مجم     وع العملي     ات المنق     وص عليأ     ا ف     ي المرس     وم  %1و ق     در عس     بة ال تط     اع بنس     بة 
مين و

أ
  قر ا. ال ي يتعلت بإعداد  ائمة عمليات التا

الرل    يد التدميل    ي اإللزام    ي لل    ديون المقنن    ة  ويخق      لتع    وين عج    ز محتم    ل ف    ي ال    ديون المقنن    ة  -
النا ج    ة  قول    ا ع    ن س    وت التقي    ي  ف    ي  ق    ريحات الخس    ائر بع    د آ ف    ال الس    نة المالي    ة وع    ن عفق    ات 

 السير المر بطة ب ل .
بطا يتناس      ب م      و م      ن مبل        الخس      ائر والتد      اليأ  ويع      اد ض      بطه س      نويا  ض       %5و س      اوي عس      بة 

 مبل  الخسائر والتداليأ
ي ويم   ل  :للخصةةم القابةةل غيةةر التقنةةي الرصةةيد -

أ
رل  دة التقني  ة  رل  يد ا

أ
   ر ل    ي  ن  علي  ه م  ن ال

ت
ا

جأ  زة م  ن بمب  ادرة يس  تحدث القابل  ة للخق    
أ
مين    ركة ف  ي المختق  ة ال

أ
و/و الت  ا

أ
مين  آع  ادة ا

أ
الت  ا

 .طبقا للتنيي  المعمول به
مين  يئ  ة التزام  ات ال  ديون ا      م   ل :التقنيةةة الةةديو  /2

أ
و/و الت  ا

أ
مين  س  ب  آع  ادة ا

أ
الت  ا

مين عق  ود ومس  تفيدي لأ    الم  ؤمن  ج  اا الحال  ة 
أ
 الموازع  ة  ق  وم ف  ي المتنازل  ة والمؤسس  ات الت  ا

 22  ما  مجالين في و تم ل  
مين - 

أ
و         ا

أ
و المقبول       ة  ا

أ
و ال       تراكات الق       ادرة ا

أ
 س       اط ا

أ
ض       رار  و ض        الخس       ائر والتد      اليأ  ال

أ
ال

 طار الجارية.ما يس
أ
 مى بال

مين - 
أ
رلدة الحسابية  ا

أ
 خاص  يض  ال

أ
 .ال

 م يل اللتزامات المقننة و وظيفأا. من المرسوم كيفية  10و د  ددت المادة 
مين على الوفاء    95/343ثانيا: المرسوم التنفيذي 

 
 23الذي يتعلق بحدود قدرة شركات التا

وجب ت الم  ادة 
أ
ن م  ن المرس  وم 02ا

أ
مين ركات       درة  تجس  د ا

أ
و/و الت ا

أ
مين آع  ادة ا

أ
 الوف ات عل ى الت ا

و التقني ة ديوعأ ا لتس ديد آض افي مبل   عل ى  وفر  ا آاب ات   الل م ن
أ
 الوف ات  عل ى   در أا   د عل ى ا

و اإلضافي المبل    ا ويتدون
أ
 من  الوفات على القدرة  د ا

س من جزت -
أ
و الشركة المال را

أ
موال من ا

أ
سي  ا

أ
 المحررة؛ التا

و نن  ةالمق ال تياط  ات -
أ
مين    ركة  دوعأ  ا الت  ي المقنن  ة اي  ر ا

أ
 م  و مطابق  ة اي  ر كاع  ت ول  و الت  ا

و لأ  المؤمن  جاا التزاما أا
أ
 التير؛  جاا ا

 الضمان؛ رليد -
 التقنية؛ للديون اإللزامي التدميلي الرليد -

                                                           
 22زامات المقننة  مرجو عفسه.المتعلت باللت 95/342من المرسوم  5المادة  -
ك توبر  30القادر في  343/ 95المرسوم التنفي ي  -

أ
مين على الوفات الجريدة  1995ا

أ
يتعلت بحدود  درة  ركات التا

 23 .65الرسمية  العدد 
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رل دة -
أ
  رل  ال

أ
و المقنن ة ال

أ
و لأ   الم ؤمن  ج اا التزاما أ ا م و  تط ابت ل الت ي المقنن ة اي ر ا

أ
 ج اا  ا

رلدة باست نات التير
أ
و المتو و باللتزام الخالة ال

أ
لول عنالر بتنا   الخالة ا

أ
 .ال

ن يتس  اول 03وا   ترطت الم  ادة 
أ
مين لش  ركات الوف  ات    درة    د م  ن المرس  وم ا

أ
و/و الت  ا

أ
 آع  ادة ا

مين
أ
 ل  على التا

أ
 الموازعة.  قوم في محددة  ي كما التقنية الديون من %  15ال

ن يمد ن ل كم ا
أ
ي ف ي يد ون ا

أ
  ل الس نة فت رات م ن فت رة ا

أ
 م و المبيع ات مجم وع م ن %20م ن  ا

مين وآعادة اإللتاتات من لافية- الرسوم جميو
أ
 . التا

م  ا
أ
   ل م  ن  الوف  ات عل  ى الق  درة    د ك  ان آذا ا

أ
عم  ال  ر     مجم  وع م  ن %  20ا

أ
    ركة فعل  ى ال

مين
أ
و/و الت ا

أ
مين آع ادة ا

أ
ن الت ا

أ
س مالأا  ح رر  ا

أ
و را

أ
و ا

أ
 عل ى العمومي ة  زين ةللخ ك فال ة   دفو  رفع ه  ا

ن
أ
ج  ل ف  ي ذل    ي  ت  ا

أ
 ق  اا ا

أ
  أر 6 ا

أ
 المعاين  ة و د  ون العج  ز  معاين  ة م ن    اريخ  و ي  و محض  ر ا

و المرا ب  ون المح  افيون بأ  ا يق  وم ر اب  ة عملي  ة عتيج  ة
أ
   رل  الر اب  ة مؤسس  ات ك  ل بأ  ا  ق  وم ا

أ
ال

 24المؤ لة  اعوعا.
دنى ل 95/344ثالثا: المرسوم التنفيذي 

 
مين الذي يتعلق بالحد اال

 
س مال شركات التا

 
  25را

دع  ى الح  د بتحدي  د المرس  وم     ا اعتن  ى
أ
س ال

أ
مين لش  ركات الجتم  اعي الم  ال ل  را

أ
و/و الت  ا

أ
 آع  ادة ا

مين
أ
مين ف  روع وع  دد عوعي  ة  س  ب يح  دد بحي    الت  ا

أ
جلأ  ا م  ن طل  ب الت  ي الت  ا

أ
وفق  ا    العتم  اد ا

 من المرسوم   02للمادة 
أ
 ية أ  العينسعلى النحو التالي  وبقر  النير عن ال

س المال  سب طبيعة النشاط  كما يلي شركات الم اهمة:  -1
أ
دعى لرا

أ
 يتحدد الحد ال

      خاص ول  م     ارس  ن     ازلت ع     ن آع     ادة  -
أ
مين ال

أ
      ركات المس     ا مة الت     ي  نف     رد بممارس     ة عملي     ات       ا

مين في الخارج  
أ
 مليون دج. 200التا
مين ول  م     ارس  ن       -

أ
ع     واع الت     ا

أ
مين ف     ي       ركات المس     ا مة الت     ي  م     ارس جمي     و ا

أ
ازلت ع     ن آع     ادة الت     ا

 مليون دج. 300الخارج  
مين وم      ن ذل        التن      ازل ع      ن  -

أ
مين وآع      ادة الت      ا

أ
ع      واع الت      ا

أ
       ركات المس      ا مة الت      ي  م      ارس جمي      و ا

مين في الخارج  
أ
 مليون دج. 450آعادة التا

س المال  سب طبيعة النشاط  كما يلي  التعاضديات: -2
أ
دعى لرا

أ
 يتحدد الحد ال

 خاص  التعاضدية التي  -
أ
مين ال

أ
 مليون دج. 50 نفرد بممارسة عمليات  ا

مين   -
أ
عواع التا

أ
 مليون دج. 100التعاضدية التي  مارس جميو ا

 
 

                                                           
مين على الوفات المرجو السابت. 95/343من المرسوم  04المادة  -

أ
 24 يتعلت بحدود  درة  ركات التا

ك توبر  30القادر في  344/ 95ي المرسوم التنفي  -
أ
مين  1995ا

أ
س مال  ركات التا

أ
دعى لرا

أ
يتعلت بالحد ال

 25 .65 الجريدة الرسمية  العدد 



عمال الملتقى الوطني الحادي عشر الموسوم ب 
أ
 :المسطرة اإلجرائية ل

مين في ال
أ
 جزائر في ظل مستجدات المخاطر ومحدودية الحماية"" السياسة التشريعية لقطاع التا

 الجزائر –كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي  ي فارس بالمدية  - 2019ديسمبر  17

 

115 

 2013المالية في ظل النصوص الصادرة في  المالءة قواعد الفرع الثاني:
والت     ي ج     اتت بتع     ديالت مأم     ة ف     ي  2013 ب     ل التط     رق آل     ى  المراس     ي  التنفي ي     ة الق     ادرة ف     ي س     نة 

ن عش      ير آل      ى المرس      وم التنفي       ي 
أ
مين  يج      ب ا

أ
ال       ي  09/375مج      ال الم      التة المالي      ة لش      ركات الت      ا
مين  95/344يع       دل وي       تم  المرس       وم التنفي        ي 

أ
س       مال         ركات الت       ا

أ
دع       ى لرا

أ
 26المتعل       ت بالح       د ال

دع       ى بأ       د  زي       ادة         درة          ا الش       ركات عل       ى  ماي       ة مق       الح
أ
 وال        ي رف       و م       ن س       قأ الح       د ال

 27على  سب عوع النشاط كما يلي  ن الزيادةالمتعاملين معأا  و دو
 دال  شركات الم اهمة: -

أ
 وفقا ل الث ا

س    مالأا      و  -
أ
دع    ى لرا

أ
     خاص والرس    ملة  الح    د ال

أ
مين عل    ى ال

أ
 200ملي    ار دين    ار  ع    وض  1     ركات الت    ا
 مليون دج.

سمالأا  و  -
أ
دعى لرا

أ
ضرار  الحد ال

أ
مين على ال

أ
 .مليون دج 500مليار دينار  عوض  2 ركات التا

سمالأا  و  -
أ
دعى لرا

أ
مين  الحد ال

أ
 مليار دينار جزائري. 5 ركات آعادة التا

سمالأا كما يلي  03 سب المادة  التعاضديات: -
أ
دعى لرا

أ
 من الرسوم يت   حديد الحد ال

 خاص والرسملة   -
أ
مين على ال

أ
 مليون دينار. 600 عاضدية التا

ضرار   -
أ
مين على ال

أ
 مليار دينار.1 عاضدية التا

س      مالأا بزياد       ه آل      ى الح      د ولق      
أ
مين  بتع      ديل را

أ
و آع      ادة الت      ا

أ
مين و/ ا

أ
ل      زم المرس      وم        ركات الت      ا

أ
د ا

دعى المشترط في مألة سنة من عشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
أ
 ال

وال:المرسةةةةةةوم التنفيةةةةةةذي 
 
عةةةةةةادة  13/114ا و ا 

 
مين و/ ا

 
يتعلةةةةةةق بااللتزامةةةةةةات المقننةةةةةةة لشةةةةةةركات التةةةةةةا

مين
 
 28التا

وجب    ت الم    ادة 
أ
مين وف    روع       ركات        ركات عل    ى لمرس    ومم     ن ا 02ا

أ
و      ركات الت     ا

أ
مين و/ا

أ
الت     ا

جنب  ي المعتم  دين 
أ
مين ال

أ
ن الت  ا

أ
 م  ن المدوع  ة المقنن  ة اللتزام  ات موازعتأ  ا  ق  وم ف  ي  س  جل ا

رل  دة
أ
رل  دة المقنن  ة ال

أ
  أ  د   ي    المرس  وم      ا يح  دد ا الت  ي للش  روط وفق  ا التقني  ة وال

رلدة
أ
مينال  ركات  درة  عزيز آلى المقننة ال

أ
 بالتزاما أا. الوفات على تا

رصدة1
 
 المقننة:  / اال
/
 
رصةةةدة ا

 
آل   ى جاع   ب رل   يد الض   مان والرل   يد التدميل   ي اإللزام   ي   :للخصةةةم المقننةةةة القابلةةةة اال

لزم المشرع  ركات
أ
مين للديون المعروفين سابقا  ا

أ
 رين من  دوين التا

ت
رلدة عوعين ا

أ
 : ال

                                                           
المتعلت  95/344يعدل ويتم  المرسوم التنفي ي  2009عوفمبر 16القادر في  375/ 09المرسوم التنفي ي  -

مين على الوفات الجريدة
أ
  .67لعدد الرسمية  ا 26بحدود  درة  ركات التا

مين على الوفات المرجو السابت. 09/375من المرسوم  02المادة  -
أ
 27 يتعلت بحدود  درة  ركات التا

و آعادة 2013مارس  28المؤرخ في  114/ 13المرسوم التنفي ي  -
أ
مين و/ا

أ
  يتعلت باللتزامات المقننة لشركات التا

مين  الجريدة الرسمية  عدد 
أ
 28 .18التا
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خطةةار رصةةيد -
 
 لمواجأ  ة الرل  يد     ا يخق   و  07لم  ادة عق  ت علي  ه ا  :الطبيعيةةة الكةةوار  ا
ض  رار  د  اليأ

أ
مين عملي  ات ع  ن الناجم  ة الس  ت نائية ال

أ
ا  ار عل  ى الت  ا

ت
 وي  ت  الطبيعي  ة  الد  وارث ا

 ط  ار رل  يد  موي  ل
أ
 ال  ربح م  ن  %95يس  اوي  س  نوي  خق  ي  طري  ت ع  ن الطبيعي  ة الد  وارث ا

ا   ار  ض   من الت   ي العملي   ات ع   ن الن   ا   التقن   ي
ت
مبل     المقتط   و م   ن ويع   د ال 29 الد   وارث   ل     ا

 . داليأ السنة المالية
 ف ي وذل   اللتزام ات لمجابأ ة الرل يد    ا يد ون :المقننةة االلتزامةات اسةتحقا  مجابهةة رصةيد -

ل   ول مجم   وع  يم   ة عق      ال  ة
أ
المقنن   ة  ويع   د م   ن ب   ين  د   اليأ الس   نة  لاللتزام   ات المم ل   ة ال

 المالية.
رصةةةدة ب/

 
    ر يد   ون بمب   ادرة م   ن  و تم    ل :للخصةةةم القابلةةةة غيةةةر المقننةةةة اال

ت
ف   ي ك   ل رل   يد ا

 الأي ت المؤ لة وفقا للتنيي  المعمول به. 
رصدة التقنية2

 
 / اال

م     وال مخقق     ة للتس     ديد الدل     ي لاللتزام     ات المتخ      ة  س     ب الحال     ة 
أ
رل     دة التقني     ة رةوس ا

أ
 ع     د ال

مين الت    ي  نازل     ت ع    ن  ق       
أ
مين  و      ركات الت    ا

أ
ا ج    اا الم    ؤمن لأ       والمس    تفيدين م    ن عق     ود الت    ا

مين المسماة الشركات المتنازلة.آع
أ
 ادة التا
/ فةةةي

 
مينةةةات مجةةةال ا

 
شةةةخاص:  تا

 
رل   دة ف   ي      ا المج   ال اال

أ
ع   واع متع   ددة م   ن ال

أ
ع     المش   رع عل   ى ا

 من المرسوم  14  13 12 11في المواد 
 بعملي  ات المر بط  ة الخس  ائر عس  ب  قلب  ات لمواجأ  ة الرل  يد     ا يخق     :التعةةديل رصةةيد -

مين
أ
و الجماع  ة    ا

أ
مين ا

أ
 طري  ت ع  ن الرل  يد     ا ويم  ون الوف  اة   ط  ر لس  يما الجم  اعي  الت  ا

و للعق د الن  ا   التقن  ي ال  ربح م  ن %  72يتع  دل  ل س  نوي  خق ي 
أ
 المعني  ة  العق  ود لجمي  و ا

  س  ائر لع  بت الس  نوي المع  دل م  ن %  15مبلت  ه يق  ل عن  دما الرل  يد     ا  م  وين ويتو   أ
 يرة . المالية سنوات ال الث

أ
 ال

  ويخق      لتس    وية مب    ال  الخس    ائر المتبق    ي دفعأ    ا عن    د       اريخ رصةةةةيد الخ ةةةةائر المطلةةةةوب دفعهةةةةا -
 الجرد. 

ربةةا  فةةي الم ةةاهمة رصةةيد -
 
 التعا دي  ة الش  روط  س  ب الرل  يد     ا يح  دد :والماليةةة التقنيةةة اال

مين لشركة
أ
 .التا
مينات مجال ب/ في

 
ضرار تا

 
 :اال

مي    ركة الرل  يد     ا يخ     التةةوا: : رصةةيد  -
أ
مين لف  رع  الممارس  ة نالت  ا

أ
و/و الق  روض    ا

أ
 ف  رع  ا

مين
أ
 الس  نة اعتأ  ات عن  د و وعأ  ا المحتم  ل التقني  ة الخس  ارة لتتطي  ة يخق     ي    الد فال  ة     ا

                                                           
  يتعلت باللتزامات التقنية النا جة عن 2004اشت  29المؤرخ في  04/272رسوم التنفي ي من الم 02المادة  -

اار الدوارث الطبيعية  الجريدة      
ت
مين ا

أ
  .55الرسمية   العدد  29 ا
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  72يتع دل  ل با تط اع متتالي ة مالي ة س نة لد ل الرل يد    ا ويم ون الف رعين     ين ف ي المالي ة
مين لف رع  الن ا   التقن ي ال ربح م ن %

أ
ن ااي ة آل ى المعن ي  الت ا

أ
و الرل يد    ا يس اوي ا

أ
 150يف وق  ا

ك   ر الس نوي المبل   م ن %
أ
 س اط ار فاع ا ال

أ
و ال  تراكات لال

أ
 الرس وم وم ن اإللت اتات م ن ل افية ا

  المعني. للفرع  السابقة المالية سنوات الخم   الل
 المالي  ة  الس  نة عتيج  ة ف  ي الت  وازن  رل  يد آدراج آع  ادة يج  ب س  البا التقن  ي الن  ا   يد  ون وعن  دما
 .30النا   السلبي المبل   عادل ةبقيم

مين    ركة الرل  يد     ا يخ     التعةةديل: رصةةيد  -
أ
مين الممارس  ة الت  ا

أ
ج  ل م  ن الب  رد م  ن للت  ا

أ
 ا

 متتالي  ة مالي  ة س  نة لد  ل الرل  يد     ا يم  ون للس  نوات المقبل  ة  الخس  ارة عس  ب  قلب  ات  ع  ديل
مين لف رع  الن ا   التقن ي ال ربح م ن % 72يتع دل  ل با تط اع

أ
ن ااي ة آل ى المعن ي  الت ا

أ
    ا يس اوي ا

و الرل يد
أ
 س اط م ن % 200يف وق  ا

أ
و ا

أ
 والرس وم اإللت اتات م ن ل افية المالي ة الس نة ا  تراكات ا

 . المعني للفرع 
 المالي  ة  الس  نة عتيج  ة ف  ي الت  وازن  رل  يد آدراج آع  ادة يج  ب س  البا التقن  ي الن  ا   يد  ون وعن  دما
 31النا  . السلبي المبل   عادل بقيمة

مين علةةةةى ال ةةةةيارات:رصةةةةيد الخ ةةةةائر   -
 
ضةةةةرار غيةةةةر التةةةةا

 
مين علةةةةى اال

 
 المطلةةةةوب دفعهةةةةا فةةةةي التةةةةا

ويخق      لتس    وية جمي    و الخس    ائر المق    رح بأ    ا والت    ي ل      ي    ت   س    ويتأا عن    د      اريخ الج    رد بم    ا فيأ    ا 
مين. 

أ
 32المبال  المدوعة للريوع التي ل   تحملأا بعد  ركة التا

ربةا  فةي الم ةاهمة رصةيد -
 
 لش ركة التعا دي ة الش روط  س ب ل يدالر     ا يح دد واالرجاعةات: اال

مين
أ
 .33التا
مين على الوفاء 13/115:المرسوم التنفيذي ثانيا

 
 34يتعلق بحدود قدرة شركات التا

مين   ركات   درة وفق ا لأ  ا المرس وم   تجس د
أ
و/و الت ا

أ
مين آع ادة ا

أ
 مبل   وج ود ف ي الوف ات عل ى الت ا

رلدة آضافي
أ
 من  ون  ويتد"الوفات على القدرة  د" يسمى التقنية لال

س  -
أ
سي  المحررة؛ المال را

أ
موال التا

أ
و ا
أ
 المحرر  ا

 المقننة؛ واير المقننة ال تياطات  -
رلدة - 

أ
 المقننة؛ ال

                                                           
مين على الوفات المرجو السابت. 13/114من المرسوم  17المادة  -

أ
 30  يتعلت بحدود  درة  ركات التا

مين على الوفات المرجو السابت. 13/114وم من المرس 18المادة  -
أ
 31 يتعلت بحدود  درة  ركات التا

مين على الوفات المرجو السابت. 13/114من المرسوم  20المادة  -
أ
 32 يتعلت بحدود  درة  ركات التا

مين على الوفات المرجو السابت. 13/114من المرسوم  22المادة  -
أ
 33 يتعلت بحدود  درة  ركات التا

المؤرخ  95/343  يعدل ويتم  المرسوم التنفي ي ر   2013مارس  28المؤرخ في  115/ 13التنفي ي  المرسوم -
ك توبر  30في 

أ
مين على الوفات  الجريدة الرسمية  العدد 34   المتعلت بحدود1995ا

أ
  .18 درة  ركات التا
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جيل -
أ
و دائن جديد من التا

أ
 .مدين ا

   يلي كما  13/115من المرسوم  03الوفات وفقا للمادة  على القدرة  د ويحسب       
مين لش  ركات بالنس  بة -

أ
ض  رار عل  ى الت  ا

أ
و/و ال

أ
مين  آع  ادة ا

أ
   ل  عل  ى يس  اوي الت  ا

أ
 م  ن %15ال

رل دة
أ
ل ويج ب التقني ة  ال

أ
مين لش ركات الوف ات عل ى الق درة   د يد ون ا

أ
ي ف ي الت ا

أ
 فت رات م ن فت رة ا

 ل السنة
أ
 ساط من%   20من ا

أ
و المقبولة ال

أ
 واإللتاتات. الرسوم من لافية القادرة و/ا

مين لشركات بالنسبة -
أ
 خاص على التا

أ
 ل على يساوي ال

أ
 :ال

مين ف  روع ف ي
أ
رل دة % 4 س  اوي ولدة– زواج– الوف  اة– الحي  اة عل  ى الت  ا

أ
 % 0.3و  الحس ابية ال

موال رةوس من
أ
 السالبة. اير الخطر  حت ال

   رل  الف  روع ف ي
أ
رل  دة م  ن %15 س  اوي ال

أ
ل ويج  ب التقني  ة  ال

أ
 الوف  ات عل  ى الق  درة    د يد  ون ا

و  لش ركات
أ
مين و/ا

أ
مين ف ي الت ا

أ
ي آع ادة الت ا

أ
  ل الس نة فت رات م ن فت رة ا

أ
 س اط م ن % 20م ن  ا

أ
 ال

 واإللتاتات. الرسوم من لافية القادرة
  آذا 95/343م     ن المرس     وم التنفي      ي  4الت     ي  ع     دل الم     ادة  13/115م     ن المرس     وم  04ووفق     ا للم     ادة 

و      ركة ك    ان      د الق    درة 
أ
مين و/ا

أ
دع    ى المطل    وب  وج    ب عل    ى      ركة الت    ا

أ
     ل م    ن الح    د ال

أ
عل    ى الوف    ات ا

مين
أ
 ق    اا آع    ادة الت    ا

أ
ج    ل ا

أ
سيس     أا   6  ف    ي ا

أ
م    وال  ا

أ
و ا
أ
س    مالأا ا

أ
     أر لتس     وية وض    عيتأا آم    ا برف    و را

أ
ا
 وآما بإيداع ك فالة لدل الخزينة العمومية.

ج    ل م    ن      اريخ  بلي      آدارة الر اب    ة الش    ركة المعني    ة ب    العجز ف    ي الق    درة عل    ى الوف    ات  
أ
ويس    ري       ا ال

 ي     رة بع     د  س     وية الوض     عي
أ
ة بمق     رر م     ن لجن     ة اإل      را  عل     ى وف     ي  ال     ة آي     داع ك فال     ة  ح     رر        ا ال

مينات.
أ
 التا

مين الجزائرية
 
 المطلب الثاني: تقييم المالءة المالية في شركات التا

      رل  س     ب القواع     د المعتم     دة م     ن ط     ر  الأي      ت المش     رفة 
أ
يختل     أ  قي     ي  الم     التة م     ن دول     ة آل ا

مين.
أ
 على  طاع التا

عيم      ة الم      التة عل      ى مس      تول الع      ال  عج      د عي      امين  الني      
أ
         ا

أ
ام ال       ي  عتم      دا الولي      ات وم      ن ا

مين  
أ
مريدي      ة   ي         ام      ت لجن      ة مش      رفي الت      ا

أ
مب      ادي للمالي      ة  7بق      يااة (  NAICالمتح      دة ال
س المال القائ  على الطر.2008المالية في 

أ
مريدي على طريقة را

أ
   ويعتمد النموذج ال

وروب      ي  2وعي      ام الم      التة 
أ
عق      اض عي      ام الم      التة ف      ي ال ح      اد ال

أ
 2007 ف      ي س      نة 1ال       ي ج      ات عل      ى ا

م     ن البرلم     ان  2009الخال     ة بقط     اع البن     وك  و        المق     اد ة علي     ه ف     ي  2 ياس     ا عل     ى ا فا ي     ة ب     ازل 
وروبي و   العمل به في 

أ
سلوب المعدلت ال ابتة.2016ال

أ
وروبي على ا

أ
   ويعتمد النموذج ال

ن المش     رع الجزائ     ري       د      د ل بإل     ال ات عدي     دة ف     ي        ا المج     ال  س     نت 
أ
وف    ي الجزائ     ر ل ين     ا ا

مين الجزائري     ة م     ن 
أ
مين  فأ     ل ك     ان        ا اإلل     ال ات كافي     ة لتق     ل       ركات الت     ا

أ
مس     تول  ط     اع الت     ا

 آلى مقا  الشركات العالمية.
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وروبي
 
ول: مقارنة بين قواعد المالءة في التشريع الجزائري والنموذج اال

 
 الفرع اال

وروب    ي عل    ى مجموع    ة م    ن المقوم    ات 
أ
با     رة بش    ركة منأ    ا م    ا ي    ر بط ميق    وم عي    ام الم    التة ف    ي الني    ام ال

مين ومنأا ما يتعلت بالر ابة عليأا.
أ
 التا

 العم    ل بني    ام الم    التة 
أ
وروب    ي ابت    دات م    ن س    نة  2ب    دا

أ
 1  و     د         بن    ي عي    ام الم    التة 1973ال ح    اد ال

 العم      ل ب      ه ف      ي  2002س      نة 
أ
  وعتيج      ة للنق      ائ  الت      ي        و دت عل      ى         ا الني      ام          2004وب      دا
  طبي 2007في  2ا تراح عيام المالتة 

أ
 .2016قه في وبدا

م    ا ف    ي التش    ريو الجزائ    ري فق    د        العم    ل ب    ه ف    ي 
أ
  آل    ى 95/343  بق    دور المرس    وم التنفي     ي 1995ا

   كما وضحنا سابقا.2013لدور المرسومان التنفي يان لسنة 
وال: الشروط الكمية والنوعية

 
 ا
لح      د يعتم      د عي      ام الم      التة ف      ي التش      ريو الجزائ      ري عل      ى الجاع      ب الدم      ي م      ن        الل ال تم      ام با -

 م     ل الش     روط 
أ
مين  والمخقق     ات التقني     ة وكيفي     ة  م يلأ     ا  وب      ل  ا

أ
س     مال       ركات الت     ا

أ
دع     ى لرا

أ
ال

وروبي. 2عيام المالتة النوعية التي يقوم عليأا 
أ
 35في ال حاد ال

     ل م    ن   -
أ
ن  د    ون ا

أ
 20     رر المش    رع الجزائ    ري ف    ي  ال    ة ع    دم ا ت    رام      امو الم    التة الت    ي ل يج    وز ا

مين  ق     ح%
أ
و دف     و ك فال     ة آل     ى الخزين     ة العمومي     ة ف     ي آل     زام       ركة الت     ا

أ
س     مالأا ا

أ
يح وض     عيتأا برف     و را

جل 
أ
 أر من  حرير المخالفة. 6 دود عسبة العجز في ا

أ
 ا

ف    إن ع    دم ا ت    رام الش    ركة للنس    ب المح    ددة للم    التة      د يعرض    أا  2وف    ي المقاب    ل وفق    ا لني    ام الم    التة 
 آلى سحب العتماد.

فصا   ثانيا: االلتزام باال 
مين وفق     ا للمش     رع الجزائ     ري س     نويا بإرس     ال مجموع     ة م     ن الوا     ائت والتق     ارير آل     ى  لت     زم       ركة ال -

أ
ت     ا

مين       ات التابع       ة ل       وزارة المالي       ة  كم       ا  لت       زم بنش       ر ميز  اإل        را لجن       ة 
أ
اعيتأ       ا و س       ابا أا عل       ى التا

للس      جل التج      اري بالنس      بة  القاعوعي      ة ب      المركز ال      وطني لإلعالع      اتالنش      رة الرس      مية الجتماعي      ة ف      ي 
م
أ
ن لش     ركات الت     ا

أ
              دل       ركة المس     ا مة  وم     و ذل       يبق     ى        ا اإلع     الم مح     دودا ل

أ
ين الت     ي  ا

 الشركات ل  قوم بنشر   ا المعلومات المأمة عنأا في موا عأا الرسمية.
م     ا فيم     ا يخ       عي     ام الم     التة  -
أ
        الرك     ائز الت     ي يق     وم 2ا

أ
  ف     إن اللت     زام باإلفق     اح       و م     ن ب     ين ا

  قريرين.  عليأا بحي   قدم التقارير المالية ضمن
 
 

                                                           
ية آسقا 2عبد الرزاق  بار  فرج  عبان  سارة ازيان  عيام المالتة  -

أ
وروبي  ا

أ
مين ال

أ
طات لشركات التا

  02  العدد 11والمالية  جامعة الشأيد  مد لخضر الوادي  مجلد  35الجزائرية؟  مجلة الدراسات ال تقادية
  .75  ص 2018
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س المال
 
 ثالثا: شروط را

س  2/ يعتم      د عي      ام الم      التة 1
أ
س      اس المخ      اطر م      ن        الل  س      اب را

أ
س الم      ال عل      ى ا

أ
 را
أ
عل      ى مب      دا

مين  مم    ا يض    من لأ    ا الس    يولة 
أ
 ط    ار الت    ي  تع    رض لأ    ا      ركة الت    ا

أ
الم    ال المطل    وب لد    ل ط    ر م    ن ال

 والحماية.
 
أ
ساسا على الحد ال

أ
س المال.على عد  المشرع الجزائري ال ي يعتمد ا

أ
 دعى لرا

        عي     ام الم     التة 2
أ
ف     ي  س     اب الم     التة ف     ي العتب     ار ك     ل المخ     اطر الممدن     ة  ال     ة المخ     اطر  2/ يا

م       ا ف       ي التش       ريو الجزائ       ري في       ت  العتم       اد عل       ى مخ       اطر الخق       وم وآ م       ال مخ       اطر 
أ
التش       تيلية  ا

لول.
أ
 ال
س م     ال الم     التة  2/ يعتم     د عي     ام الم     التة 3

أ
المالي     ة  بت     رض عل     ى النم     اذج الدا لي     ة ف     ي  س     اب را

مين
أ
بم      ا يتواف      ت م      و  قول      يتأا  وب      النير آل      ى  واع      د الم      التة ف      ي التش      ريو   ط      وير        ركة الت      ا

 36 الجزائري فلي   ناك ما يو ي بإمداعية  طبيت   ا النيام.
مين الجزائرية

 
حصائيات المالءة المالية في شركات التا  37الفرع الثاني: ا 

مين ف      ي الجزائ      ر
أ
ي      ا ملحوظ      ا بفض      ل اإلل      ال ات الت      ي مس      ت         ا  ح      ول عوع        أدت ل      ناعة الت      ا

 ي    رة   ي      زاد ع    دد الش    ركات م    ن 
أ
     ركة  24آل    ى  2007     ركة ف    ي س    نة  16القط    اع ف    ي س    نوات ال

  اليا كما  نوعت الشبدة التجارية وار فو عدد الوكالت التجارية.
عم    ا

أ
مين   ي      ار ف    و ر        ال

أ
 54ل م     ن و ج    در اإل     ارة آل     ى النم    و المس    تمر ال      ي عرف    ه عش    اط الت     ا

 .2016مليار دج عأاية  130آلى ما يقارب  2007مليار دينار سنة 
مين ف     ي ال تق     اد ال     وطني  فق     د  ف     زت الودائ     و المالي     ة م     ن 

أ
 77وفيم     ا يخ       مس     ا مة  ط     اع الت     ا

 38. 2016مليار دج سنة  265  آلى 2007مليار دج سنة 
مين       ات  فق       د  ق       ت الس       وق ال       وطن

أ
مين       ات عم        وا ووفق       ا إل ق       ائيات المجل         ال       وطني للتا

أ
ي للتا

مين ف      ي 2019  2018  2017واض      حا        الل الس      نوات 
أ
عم      ال س      وق الت      ا

أ
  فم       ال        د ار ف      و ر         ا

ول م       ن         ا الس       نوات بنس      بة 
أ
  وبنس       بة 2017مقارع       ة بس      نة  2018ف       ي س      نة  %4.7السداس      ي ال

 عم       ال م       ن  2018مقارع       ة م       و س       نة  2019س       نة  7.1%
أ
آل       ى  39.75ملي       ار دين       ار آل       ى  37.3ب       ر   ا

ول من  42.56
أ
 .2019مليار دج في السداسي ال

                                                           
  36  .76عبد الرزاق  بار  فرج  عبان  سارة ازيان  مرجو سابت  ص  -

CNA-  مينات
أ
   37المو و الرسمي  للمجل  الوطني للتا

-  
أ
مين  المنعقد  قرير سوق التا

أ
مين الجزائري المقدم آلى المؤ مر العام ال اعي وال الاون لإل حاد العام العربي للتا

  .2018يوعيه  27آلى  2438في الحمامات   وع   من 
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مين 
أ
مين     ات المس     جلة ك     ان م     ن عق     يب الت     ا

أ
كب     ر م     ن  ج       التا

أ
ن الج     زت ال

أ
و في     د بياع     ات المجل       ا

ض       رار  ي         س       جل زي       ادة بنس       بة 
أ
  وبنس       بة 2017مقارع       ة بس       نة  2018ف       ي س       نة  %5.1عل       ى ال
 .2019سنة  14.9%

عمال الخاص 
أ
   بزيادة ويبقى ر   ال

أ
 .2019في  7.5و  2018في سنة  4.2بالسيارات ال

مين      ات المتعلق      ة بالمس      ؤولية المدعي      ة فق      د زادت بنس      بة 
أ
م      ا فيم      ا يخ        التا

أ
 2018ف      ي س      نة  %16ا

 .2019سنة  %15وبنسبة 
مين ف      رع الت       المجل        ف      إن آ ق      ائيات  و س      ب 2018و       د واج      ه ف      رع النق      ل رك      ودا ف      ي س      نة 

أ
ا

(  ي       ل       يتج     اوز ر         58-بة  الج     وي       و المتس     بب ف     ي        ا الرك     ود  ي       ع     ر  اعخفاض     ا بنس     
عمال 

أ
 .2017مليون دج سنة  104مليون دج مقابل  43.6ا

دل آل    ى  266آل    ى  2019وعل    ى العد      م    ن ذل      ار ف    و ف    رع النق    ل الج    وي س    نة 
أ
ملي    ون دين    ار مم    ا ا

عمال   ا الفرع 
أ
 .ار فاع ر   ا

مين  وبن      اتا عل      ى  ق      ارير المجل        دائم      ا ل ي      زال القط      اع الع      ام يأ      يمن عل      ى الس      وق ال
أ
وطني      ة للت      ا

عم     ال اإلجم     الي بنس     بة  2019س     نة  %70.4  و 2018س     نة  %72.4 ي        ق     ت عس     بة 
أ
م     ن ر        ال

 .2019مليار دج في  26.66و  2018مليار دج في  46.7
عمالأ     ا بنس     بة 

أ
مين عل     ى الس     يارات س     مح للش     ركات الخال     ة برف     و  ج       ر        ا

أ
ن ف     رع الت     ا

أ
ويال      ظ ا

 .2019في  %33.5  وبنسبة 2018سنة  31.75%
عم    ال يف     وق

أ
مين ر        ا

أ
 ي    را س     جل ف     رع آع     ادة الت     ا

أ
ملي     ار دج  9مقاب     ل  2019ملي     ار دين     ار ف     ي  6.3 وا

 .%31مسجال ب ل   راجعا بنسبة  2018عأاية 
 خاتمة

       
أ
مين م      ن ا

أ
الم      وارد الممول      ة لال تق     اد  لم      ا ي     درا م      ن م     دا يل  ر د      ز عليأ      ا  يعتب     ر  ط      اع الت     ا

فراد.معي  الدول للنأوض بالسياسة ال تقادية و
أ
  حقيت الستقرار الجتماعي لال

ول      ت ا تمام      ا بالت      ا بأ       ا القط      اع ال       ي ع      ر   ط      ورا ملحوظ      ا 
أ
       وج والجزائ      ر كتير       ا م      ن ال      دول ا

ت        ا العملي     ة بف     تح المج     ال 
أ
بإل     دار مجموع     ة م     ن النق     وص التش     ريعية والتنييمي     ة  و      د ب     دا

مين المق     رفي  آعش     ات ل     ندوق ض     مان الم     ؤمن
أ
  رف     و الق     درة المالي     ة للقط     اع الخ     اص  آعش     ات الت     ا

 
أ
مين ال

أ
مين  وفقل  ا

أ
ضرار.خلشركات التا

أ
مين ال

أ
 اص عن  ا

ج    ل  عزي    ز مركز     ا الم    الي 
أ
مين آل    ى زي    ادة آعتاجيتأ    ا م    ن ا

أ
وكتير     ا م    ن الش    ركات  س    عى      ركات الت    ا

جالأ    ا المح    ددة للمحافي    ة عل    ى س    معتأا 
ت
     رل الوف    ات بالتزاما أ    ا لزبائنأ    ا ف    ي ا

أ
م    ن جأ    ة وم    ن جأ    ة ا

 في السوق  
 و د    التولل لنتائ  التالية 

       مؤ     ر للحد      عل    ى  -
أ
دات م     ل الم    التة المالي    ة ا

أ
مين  وم    دل      در أا عل    ى  ال

أ
الم    الي لش    ركات الت    ا

 الستمرار في عشاطأا.
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مين م     ن       الل  -
أ
      وفر الم     وارد المالي     ة الالزم     ة لتتطي     ة عفقا أ     ا يتحق     ت الت     وازن الم     الي لش     ركة الت     ا

  والوفات بالتزاما أا.
و را          -

أ
مين ل          تتي       ر م       ن  ي         النوعي       ة ا

أ
ن الر اب       ة ف       ي مج       ال الت       ا

أ
اإلل       ال ات العدي       دة آل ا

سلوب وآعما ل   تعدل   ا التعديالت الر ابة التقنية.
أ
 ال
 .2عدم اعتماد   ا اإللال ات على القواعد المعمول بأا دوليا  الة عيام المالتة -
 ميت    ه ف     ي  قي     ي  ع    دم ال تم     ام بقواع    د الش     فافية عل     ى مس    تول       ركات ال -

أ
مين الجزائري     ة  را       ا

أ
ت    ا

دات الشركات وك فات أا.
ت
 ا
 س    ن للم    التة  -

أ
س    مالأا و وفر     ا عل    ى مس    تويات ا

أ
مين العمومي    ة عي    را لض    خامة را

أ
 يمن    ة      ركات الت    ا

 مقارعة مو القطاع الخاص.
مين عل        ى الوف        ات بالتزاما أ        ا  و حس        ين مس        تول 

أ
دات و         درة          ركات ال         تا

ت
وف        ي س        بيل  حس        ين ا

 لمتعاملين معأا  عقترح ما يلي ل دما أا 
 التحد  في التداليأ والتسيير الحسن للموارد المالية. -
 حس      ين مس      تول الخ      دمات بإد       ال  قني      ات  س      يير  دي       ة ع      ن طري      ت  عم      ي  المعلوما ي      ة ف      ي  -

 كل مرا ل النشاط.
مين  ال      ة  -

أ
ج      ل  نمي      ة الطل      ب عل      ى منتج      ات        ركات الت      ا

أ
ب        ال      وعي ل      دل الم      واطنين م      ن ا

 فلي.التدا
العم    ل عل    ى  س    أيل آج    راتات  س    وية المتض    ررين و طبي    ت ا فا ي    ة التع    وين المبا     ر لدس    ب اق    ة  -

 الزبون.
مين. -

أ
  دريب و نمية المأارات والد فاتات البشرية المستخدمة في مجال التا

ساليب التسويت واإل أار. -
أ
  طوير ا

  وفير عيام ر ابة فعال. -
       بع    ين العتب    ار الم    اطر ف    ي  س    اب      امو الم    التة آع    ادة الني    ر ف    ي  واع    د الم    التة الم -

أ
الي    ة وال
 . 2كما  و معمول به دوليا   الة عيام المالتة 

 قائمة المراجع 
 الكةتب

عم     ال  ل        -
أ
ار      ا عل     ى  ط     وير ا

أ
مين ا

أ
مين وآع     ادة الت     ا

أ
س     امي ميق     ا ي  الم     التة المالي     ة لش     ركات الت     ا
مين  القا رة  

أ
  .1994الشركات  ال حاد العربي العام للتا

وراق المال  مد تبة الزعفران  القا رة   -
أ
   دون ر   طبعة.1996 وفيت سعيد  الست مار وا

مين  آيت      ارك للطباع      ة والنش      ر  مق      ر  دون طبع      ة   -
أ
ان     ات محم      د طعيم      ة  محاس      بة        ركات الت     ا

2002.  
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أ
ول     ى  ال

أ
مين  دار  ام     د  الطبع     ة ال

أ
ردن  س     امر محم     د عد     ور و      اعي ار يم     ه  آدارة المخ     اطر والت     ا

2010.  
ول     ى   -

أ
مين  دار ل     فات للنش     ر والتوزي     و  الطبع     ة ال

أ
 ط     ار       ركات الت     ا

أ
ب     و بد     ر  آدارة ا

أ
 م     د ا

أ
عي     د ا
ردن  

أ
 .2011ال

 المذكرات
ض    رار لتعزي    ز  -

أ
مين عل    ى ال

أ
م    ين  دور الر اب    ة عل    ى النش    اط التقن    ي ف    ي      ركات الت    ا

أ
مع    وش محم    د ال

  .2004دية  جامعة فر ات عباس  مالت أا المالية  م كرة ماجستير في العلوم ال تقا
مين الجزائري     ة عل     ى  -

أ
ك     راش  س     ام  عح     و عم     وذج مقت     رح لمع     ايير الم     التة المالي     ة ف     ي       ركات الت     ا

مين   كلي     ة العل     وم 
أ
عيم    ة الدولي     ة  م      كرة ماجس    تير  ف     رع ا تق     اديات الت    ا

أ
ض    وت  ج     ارب بع     ن ال

  .2014ال تقادية وعلوم التسيير  جامعة فر ات عباس  سطيأ  
 قاالتالم
مين  -

أ
ع       الت عب       د الد       ري  البل       داوي          دل آب       را ي  ع       ادر   ي       اس الم       التة المالي       ة لش       ركات الت       ا

مون الجامعة  العدد 
أ
 .22والعوامل المؤارة فيأا باستخدام النسب المالية  مجلة كلية الما

ع       ادل مني       ر عب       د الحمي       د  العح       دار المتعم       د كوس       يلة للحد         عل       ى الم       التة المالي       ة لش       ركات  -
 
أ
سيوط  مقر  يوعيو التا

أ
 .1993  مين  المجلة العلمية لدلية التجارة  ا

مين   -
أ
ا     ر الس     يولة والم     التة المالي     ة والد ف     اتة اإلداري     ة عل     ى ربحي     ة       ركات الت     ا

أ
راا     ب التق     ين  ا

 .2014  3  العدد 36مجلة جامعة  رين للبحوث والدراسات العلمية  المجلد 
مين   ال     د عب     د العزي     ز الس     أالوي  عب     د الد     ري   ن     د

أ
وز        امو الم     التة المالي     ة ف     ي       ركات الت     ا

مين السعودية  مجلة العلوم ال تقادية  المجلد 
أ
 . 2015  38  العدد10وآعادة التا

ي     ة آس     قاطات لش     ركات  2عب     د ال     رزاق  ب     ار  ف     رج       عبان  س     ارة ازي     ان  عي     ام الم     التة 
أ
وروب     ي  ا

أ
ال

مين الجزائري     ة؟  مجل    ة الدراس     ات ال تق    ادية والمالي     ة
أ
  جامع    ة الش     أيد  م    د لخض     ر ال     وادي  الت    ا
 .2018  02  العدد 11مجلد 

مين الجزائ    ري المق    دم آل    ى الم     ؤ مر الع    ام ال     اعي وال الا    ون لإل ح    اد الع    ام العرب     ي  -
أ
 قري    ر س    وق الت    ا

مين  المنعقد في الحمامات   وع   من 
أ
 .2018يوعيه  27آلى  24للتا

 المراسيم
ك ت       وبر  30الق      ادر ف      ي  342/ 95المرس      وم التنفي       ي  -

أ
يتعل      ت باللتزام      ات المقنن      ة لش       ركات  1995ا

مين الجريدة الرسمية  العدد 
أ
  .65التا

ك ت       وبر  30الق       ادر ف       ي  343/ 95المرس       وم التنفي        ي 
أ
مين  1995ا

أ
يتعل       ت بح       دود         درة         ركات الت       ا

 - 65على الوفات الجريدة الرسمية  العدد 
ك ت        وبر  30الق        ادر ف        ي  344/ 95المرس        وم التنفي         ي  -

أ
س م        ال  1995ا

أ
دع        ى ل        را

أ
يتعل        ت بالح        د ال

مين  الجريدة الرسمية  العدد 
أ
 .65 ركات التا
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  يتعل      ت باللتزام      ات التقني      ة النا ج      ة 2004اش      ت  29الم      ؤرخ ف      ي  04/272المرس      وم التنفي       ي  -
اار الدوارث الطبيعية  الجريدة الرسمية   العدد 

ت
مين ا

أ
   .55عن  ا

يع        دل وي        تم  المرس        وم التنفي         ي  2009فمبر ع        و16الق        ادر ف        ي  375/ 09المرس        وم التنفي         ي  -
مين على الوفات الجريدة الرسمية  العدد  95/344

أ
  .67المتعلت بحدود  درة  ركات التا

  يتعل      ت باللتزام      ات المقنن      ة لش      ركات 2013م      ارس  28الم      ؤرخ ف      ي  114/ 13المرس      وم التنفي       ي  -
مين  الجريدة الرسمية  عدد 

أ
و آعادة التا

أ
مين و/ا

أ
 - .18التا
  يع     دل وي     تم  المرس     وم التنفي      ي ر        2013م     ارس  28الم     ؤرخ ف     ي  115/ 13المرس     وم التنفي      ي  -
ك ت        وبر  30الم        ؤرخ ف        ي  95/343

أ
مين عل        ى الوف        ات     المتعل        ت بح        دود1995ا

أ
         درة          ركات الت        ا

 .18الجريدة الرسمية  العدد 
 مواقع الكةترونية

مينات    -
أ
 . CNAالمو و الرسمي للمركز الوطني للتا
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مينات
 
 دور وزارة المالية في ضبط قطاع التا

 د. دالي سعيد
 كتية الاىطق والعتط  السيلوية 

 جلمعة المدية
alisaid32@yahoo.frd 

. رحال جمال
 
 ا

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية
 جلمعة المدية

djamel.rahou@yahoo.fr 
 مقدمة

مييلت من الىطلمعلت الققصليية والمللية الق  خصهل المررع بيظل  القرخيص المسبق.        
 
قطلع القل

و رخصة حيث تعقبر هذه الىرارات اإليارية ضلبطل من 
 
هذا اليظل  يقخذ شكل امعقملي، ترخيص ا
 حرية القجلرة ا

 
من القعديل الدوقطر  لسية  43)الملية  لمكرس يوقطريلالضطابط الطارية معت  مبدا

2016.) 

مييلت معت  إنرلء هيئة اوقرلرية ه  المجتس الطني        
 
كمل نص المررع من خال  قلنطن القل

وه وزير المللية ويقم اوقرلرته ف  كل المسلئل المقعتىة بقيظيم الىطلع )الملية 
 
مييلت الذ  يرا

 
لتقل
ك قطبر  30المؤرخ ف   339-95المعد  والمقمم( حيث نص المروط   07-95من الىلنطن  274

 
 1995ا

ن تقداخل مع اخقصلص مجتس الميلفسة معت  
 
المقضمن تركيبقه وصالحيلته معل اخقصلصلت يمكن ا
مين والقعريفلت.

 
 غرار اققراح القدابير المقعتىة بعىطي القل

غتب قرارات اللقالق بهذه السطق     
 
، فه  تقخذ وبللقلل  فإن الستطة القيفيذية تقمقع بلتخلذ ا

مييلت ف  
 
مين بصفة ميفرية، كمل ترقرك مع لجية اإلشراف معت  القل

 
الىرارات المقعتىة برركلت القل

 اتخلذ الىرارات الق  تقيح لتطوطلء بمملروة مهية الطولنة ف  هذه السطق.

مييلت؟ ولمعللجة هذه اإلشكللية فإل      
 
  مدى تاطلت الدولة من القدخل إل  الضبط ف  قطلع القل

 
ا

 وققيلو  المداختة اليىلط القللية:

ول/
 
مييلت. هيمية وزارة المللية معت  ا

 
 ضبط قطلع القل

مييلت. ثلنيل/
 
 مادويية يور لجية اإلشراف معت  القل
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وال/ هيمنة وزارة المالية على ضبط قطاع ال
 
مينات.ا

 
 تا

ن تىط  به هيئة ضبط قطلمعية مخقصة، ويىتص يور الدولة ممثتة ف  الستطة       
 
صل ف  الضبط ا

 
ال

مين كمل فعل  القيفيذية
 
ف  القدخل ف  السطق، لكن المررع الجزائر  لم يعمم هذا بلليسبة لسطق القل

 فيهل وتطلت إيارية مسقىتة مكتفة بللضبط، حيث بىيت وظيفة 
 
نرل

 
بلليسبة لمخقتف الىطلمعلت الق  ا

 الضبط والرقلبة ف  يد الطزير المكتف بللمللية تيظيمل ورقلبة. 
مييلتورغم إنرلء لجية اإلش      

 
وتط  اإليارة القىتيدية المقمثتة ف   1راف معت  القل

 
فىد انقهجت الدولة ا

مييلت. ونقطرق لستطة الطزير المكتف بللمللية ف  ميح المعقملي 
 
الستطة القيفيذية لترقلبة معت  قطلع القل

جيبية وكلتب تمثيتهل ثم إل  وتط
 
مين والقرخيص لفروع الرركلت ال

 
مين وإمعلية القل

 
قه ف  لرركلت القل

ولوية 
 
و مخللفة الىطانين ال

 
تطقيع العىطبلت ف  حللة مخللفة القرريع والقيظيم المعمط  بهمل ا

مين. 
 
 لرركلت القل

/ منح االعتماد والترخيص:
 
يصدر الطزير المكتف بللمللية قرار امعقملي الرركلت اليلشطة ف  قطلع  ا

جيبية الق  تريد مملروة نر
 
مييلت كمل يرخص لترركلت ال

 
و مكلتب القل

 
مين معن نريق الفروع ا

 
لط القل

 القمثيل.

مين: 1
 
عادة التا و ا 

 
مين و/ا

 
مين ل تسقطيع / اعتماد الوزير المكلف بالمالية لشركات التا

 
شركلت القل

مين إل بعد الاصط  معت  قرار المعقملي من نرف الطزير المكتف 
 
مملروة نرلنهل والدخط  لسطق القل

 .2بللمللية

مييلت بطزارة المللية الق  تكتف بدراوة      
 
مل  مديرية القل

 
يطيع متف نتب المعقملي من قبل الرركة ا

ويسهل الىلنطن  ول 
 
هذه المتفلت بمسلمعدة المديرية الفرمعية لتقيظيم، من حيث تطفر الطثلئق ومدى تل

 . 
 
  را

 
 يور لهمل ف  اتخلذ ا

ن      
 
ن الطزير المكتف بللمللية يجب ا

 
مييلت كإجراء تاضير  لتىرار إل ا

 
يسقرير المجتس الطني  لتقل

و رفضه
 
  حط  هذا الىرار، وبعد ذلك يسقطيع الطزير ميح المعقملي ا

 
. 3والذ  خطله الىلنطن إبداء را

وه وزير 
 
مييلت مرتبة ضمن الهيائت الوقرلرية معت  المسقطى المركز  ويرا

 
وياقل المجتس الطني  لتقل

                                                           
مر  209الملية  -1

 
مييلت المعد  والمقمم بللىلنطن  07-95من ال

 
، الجريدة الرومية العدي 04-06المقعتق بللقل

 .2006، لسية 15
مييلت، مذكرة لييل شهلية الملجسقير، الىلنطن العل ، تخصص الىلنطن العل  بال  نطرة، ضبط قطلع  -2

 
القل

معمل ، كتية الاىطق والعتط  السيلوية، جلمعة معبد الرحملن ميرة، بجلية، ص 
 
 .14لال

مر  118الملية  -3
 
مييلت المعد  والمقمم بللىلنطن  07-95من ال

 
 .04-06المقعتق بللقل
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الذ  معد   04-06يد الطزير المكتف بللمللية رغم تطويع تركيتقه بللىلنطن المللية ممل يجعته تات 
مر 
 
مييلت 07-95وتمم ال

 
 .1المقعتق بللقل

مييلت يقضمن لجية تدمع  لجية       
 
مين فإن المجتس الطني  لتقل

 
فيمل يقعتق بلمعقملي شركلت القل

معضلء ييقمطن 
 
حدثت ضمن القيظيم الداخت  لتمجتس وتقكطن من ا

 
المعقملي وتعقبر من التجلن الق  ا

مين ف  وزارة المللية وتب
 
وهل مدير القل

 
معضلء من خلرجه، ويقرا

 
ن تضم ا

 
د  هذه لتمجتس كمل يمكن ا

يهل ف  كل متف امعقملي، تدروه ويسجل ف  ماضر يروته يرئيسهل إل  وزير المللية
 
 .2التجية را

        
 
مييلت غير متز  معكس اليظل  الىلنطن  الفرنس  حيث يعقبر را

 
  المجتس الطني  لتقل

 
ويعقبر را

يه وويتة لالمعقراض ف  حللة إذا خ
 
مييلت مطلبىل كمل يركل را

 
للف وزير الققصلي المجتس الطني  لتقل

يه، ممل يجعته يظهر كهيئة رقلبة رغم كطنه هيئة اوقرلرية، إضلفة إل  وجطي تاط  
 
والمللية الفرنس  را

ناط تطحيد وتطة الضبط ف  الىطلع الملل  ككل ف  هيئة  2010ف  اليظل  الىلنطن  الفرنس  ابقداء من 
 . 3الرقلبة والاذر ومياهل وتطة المعقملي 

زير المعقملي لترركة وهذا يكسبهل الاق ف  مبلشرة نرلنهل ف  اك ققل  وتيفيذ العىطي كمل يميح الط     
ه  مادية ف  القرريع  بعد نرر الىرار ف  الجريدة الرومية، ول يمكن ميح المعقملي ليفس الرركة 

و  والثلن  من الملية 
 
ن واحد العمتيلت المعرفة ف  البيدين ال

 
ركلت الق  الر-1) 203قصد مملروة ف  ا

شخلص والرومتة 
 
و الجسملنية لال

 
خذ القزاملت يرتبط تيفيذهل بمدة الايلة البررية والاللة الصاية ا

 
تل

شخلص. 
 
و ( -2ومسلمعدة ال

 
  نبيعة كلنت وغير تتك المذكطرة ف  البيد ال

 
مين من ا

 
. 4شركلت القل

 
 
مين إضلفة معمتيلت تل

 
رايت شركة القل

 
مييية جديدة ويكطن بيفس ويخضع قرار المعقملي لتقعديل إذا ا

شكل  المعقملي الجديد.
 
 ا

                                                           
مر  274الملية  -1

 
مييلت المعد  والمقمم بللىلنطن  07-95من ال

 
. بلليسبة لصالحيلت 04-06المقعتق بللقل
مييلت، راجع خلصة الملية 

 
ك قطبر  30المؤرخ ف   339-95من المروط  القيفيذ   4المجتس الطني  لتقل

 
، 1995ا

مييلت وتكطييه وتيظيمه ومعمته، الجريدة الرومية العدي 
 
 ، لسية65يقضمن صالحيلت المجتس الطني  لتقل

، لسية 33، الجريدة الرومية العدي 2007مل   19مؤرخ ف   137-07. مقمم بللمروط  القيفيذ  رقم 1995
2007. 

 ، مرجع ولبق.339-95من المروط  القيفيذ   9، 8، 7المطاي  -2
. ونىال معن نفس المرجع فإنه حلليل ف  فرنسل ل يعقبر الطزير مخقصل 22-21بال  نطرة، مرجع ولبق، ص  -3

نرئت وية  بميح
 
مين الق  ا

 
صبح من اخقصلص لجية شركلت القل

 
كستطة ضبط لتىطلع  2003المعقملي وإنمل ا

مييلت، وابقداء من 
 
تم إنرلء وتطة الرقلبة الاذرة  تخقص بميح المعقملي  2010إل  جلنب لجية الرقلبة معت  القل

مييلت، ص 
 
 .22و مراقبة السطق المللية  بمل فيهل قطلع القل

مر  204و  203المليتلن  -4
 
مييلت المعد  والمقمم بللىلنطن  07-95من ال

 
 .04-06المقعتق بللقل



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر 
 
                         ومادويية الاملية"" السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
128 

 

جنبية ومكاتب تمثيلها:  -2
 
يخقص وزير المللية بلتخلذ قرار القرخيص الترخيص لفروع الشركات اال

مين ف  الجزائر. 
 
جيبية وكلتب تمثيتهل الق  ترغب ف  مملروة نرلط القل

 
 لفروع الرركلت ال

 
 
مين ال

 
جيبية فقح فرع لهل *بلليسبة لتقرخيص لفروع شركلت القل

 
مين ال

 
جيبية: إذا رغبت شركة القل

 المعلمتة بللمثل
 
، ويقتى  وزير المللية 1بللجزائر والاصط  معت  القرخيص يجب معت  يولقهل مرامعلة مبدا

نه مجري السملح بمملروة 
 
مييلت، ل

 
  المجتس الطني  لتقل

 
نتب القرخيص ويبت فيه يون نتب را

صت . اليرلط لرركة معقمدة ف  بتدهل
 
 ال

و يرفض ميح هذا      
 
ويميح الطزير القرخيص وبللقلل  تبلشر الرركة بطاوطة فرمعهل نرلنهل ف  الجزائر ا

مييلت وبللقلل  يمكن 
 
ن الميلزمعة ف  قرار رفض القصريح لم ييص معتيهل قلنطن القل

 
القرخيص، إل ا

  تكطن  الرجطع لتىطامعد العلمة حيث يعقبر الرفض قرارا إياريل صليرا معن وتطة
 
إيارية مركزية ا

مل  مجتس الدولة.
 
 مخلصمة قرار الرفض ا

جيبية: ل تقمقع هذه المكلتب ل بللرخصية المعيطية ول 
 
*بلليسبة لمكلتب تمثيل الرركلت ال

  نرلط تجلر  
 
  ول ياق له مملروة ا

 
وقد نصت  2بللوقىال  الملل  فللمك قب يدمعم نرلط الرركة ال

ول  من الملي
 
نه: ) 3مكرر  204ة الفىرة ال

 
مين من الىلنطن معت  ا

 
يخضع فتح مكاتب تمثيل شركات التا
لى الحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوزير المكلف بالمالية(. مين في الجزائر ا 

 
عادة التا و ا 

 
 و/ا

نرطقهل كمك قب تمثيل       
 
  ف  مملروة ا

 
هتية لترركة ال

 
يصدر قرار ميح القرخيص الذ  يركل ا

جيب  لمدة ثالث ويطات قلبتة لتقجديد. ول يسقرير ف  ذلك المجتس ويميح قرار ا
 
لقرخيص لتمك قب ال

مل  مجتس الدولة.
 
مييلت، وف  حللة رفض القرخيص يمكن مخلصمة قرار الرفض ا

 
 الطني  لتقل

و قوانينها الداخلية: 
 
مين في حالة مخالفة التشريع ا

 
رغم إنرلء ب/ توقيع العقوبات على شركات التا

ن المررع خص وزير المللية لجية اإل
 
مييلت، إل ا

 
مين وامعقبلرهل إيارة رقلبة معت  قطلع القل

 
شراف معت  القل

هم العىطبلت كساب المعقملي والقاطيل القتىلئ  لمافظة العىطي.
 
 بإصدار ا

مر  220نصت الملية  عقوبة سحب االعتماد: -1
 
مييلت المعد  والمقمم  07-95من ال

 
المقعتق بللقل

معت  حللت الساب كمل يت : )بلوقثيلء حللة القطقف معن اليرلط وحللت الال  04-06بللىلنطن 
تية:

 
وبل  ال

 
حد ال

 
و جزئيل إل ل

 
ن يساب المعقملي كتيل ا

 
 والقسطية الىضلئية واإلفالس، ل يمكن ا

و لغيل  -1
 
ولوية ا

 
و لىطانييهل ال

 
شرط إذا كلنت الرركة ل تسير نبىل لتقرريع والقيظيم المعمط  بهمل ا

ولوية لالمعقملي،
 
 من الرروط ال

                                                           
مر  04-06من الىلنطن  2مكرر  204الملية  -1

 
مييلت. 07-95المعد  و المقمم لال

 
 المقعتق بللقل

  2007جلنف   28من الىرار المؤرخ ف   3الملية  -2
 
مين و/ا

 
و يادي كيفيلت وشروط فقح مكلتب تمثيل شركلت تل

مين، الجريدة الرومية العدي 
 
 . 2007لسية  20إمعلية تل
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ن الطضعية المللية لترركة غير كلفية لتطفلء بللقزاملتهل،-2
 
 إذا تضح بل

و تخفيضلت غير ميصطص معتيهل ف  القعريفلت -3
 
إذا كلنت الرركة تطبق بصفة مقعمدة زيليات ا

ينله، 233المبتغة إل  إيارة الرقلبة نبىل لتملية 
 
 ا

و ف  1كة ليرلنهل لمدة وية واحدة )ف  حللة معد  مملروة الرر -4
 
( ابقداء من تلريخ تبتيغ المعقملي ا

مين لمدة وية واحدة )
 
 (،1حللة تطقفهل معن اك ققل  معىطي القل

مين السلرية المفعط (.     
 
 يادي قرار الطزير المكتف بللمللية المقضمن واب المعقملي مصير معىطي القل

إمعذار الرركة مسبىل بطاوطة روللة مضمطنة مع وصل  وقبل اتخلذ قرار واب المعقملي يقم       
و الجزئ  والق  تم اك قرلفهل من لجية 

 
و الاللة الق  تسقطجب الساب الكت  ا

 
بللوقال  بللمخللفة ا

قصله شهر ابقداء من تبتيغ اإلمعذار
 
جل ا

 
مييلت ويطتب ميهل مالحظلت ك قلبية ف  ا

 
، 1اإلشراف معت  القل

شكل  ويقم اققراح الال من لجية اإل
 
مييلت وه  ا

 
مييلت واوقرلرة المجتس الطني  لتقل

 
شراف معت  القل

خذ بهل.
 
ن الطزير المكتف بللمللية غير متز  بلل

 
 وإجراءات ل يمكن تىلضيهل، كمل ا

مين، فإن الطزير       
 
و إمعلية القل

 
مين و/ا

 
مل بلليسبة لساب القرخيص من مكلتب تمثيل شركلت القل

 
ا

و اوقرلرة  المكتف بللمللية يقخذه بصفة
 
مييلت ا

 
انفرايية يون اققراح من لجية اإلشراف معت  القل

مييلت
 
وبل  ذكرتهل الملية 2المجتس الطني  لتقل

 
 28من الىرار المؤرخ ف   7. ويكطن واب المعقملي ل

حكل  الىلنطنية والقيظيمية، ف  حللة تطقف  2007جلنف  
 
 ، معد  احقرا  ال

 
وه : بطتب من الرركة ال

حكل  المقعتىة بمطضطع نرلط الرركة 
 
  يعد  ال

 
ولو  لترركة ال

 
 ، ف  حللة تغيير ف  الىلنطن ال

 
ال

 الرركة.
مل  مجتس الدولة بعد تبتيغه تبتيغل صايال.        

 
 وقرار واب المعقملي يكطن قلبال لتطعن ا

تيهل معىطبة القاطيل القتىلئ  لمافظة العىطي نص مععقوبة التحويل التلقائي لمحفظة العقود:  -2
نه يقم تيفيذه مبلشرة معيد ترتيبه فال تقبع إجراءات 

 
المررع وجعتهل يون ضملنلت قلنطنية ول قضلئية وا

مين 3اإلمعذار وميح المعي  فرصل لقىديم مالحظلت
 
ن يكطن تاطيل مافظة معىطي القل

 
صل ا

 
ن ال

 
، مع ا

مين
 
 .4اخقيلريل بيلء معت  نتب شركة القل

و معدة شركلت معقمدة       
 
و جزئيل مضمية باىطق والقزاملت شركة ا

 
يكطن تاطيل هذه المافظة كتيل ا

مر  229وهذا معمال بيص الملية 
 
و كل  07-95من ال

 
مين تاطيل جزء ا

 
نه قد يفرض معت  شركة القل

 
إل ا

                                                           
مر  221الملية  -1

 
 ، مرجع ولبق.07-95من ال

مين  2007جلنف   28من الىرار المؤرخ ف   7الملية  -2
 
يادي كيفيلت وشروط فقح مكلتب تمثيل شركلت القل

مين، مرجع ولبق. 
 
و إمعلية القل

 
 و/ا

مين ف  الجزائر، مذكرة ملوقر ف  الاىطق، تخصص بطوعيد زييب، وتطة الدولة ف  ضبط  -3
 
نرلط القل

معمل ، كتية الاىطق والعتط  السيلوية، جلمعة ورقتة، 
 
 .77، ص 2017الىلنطن العل  لال

مين، يراوة مىلرنة بين الىلنطن الىلنطنين المصر   -4
 
حكل  العلمة لعىد القل

 
مامد حسل  مامطي لطف ، ال
 .59، ص ص 1990يار نرر،  والفرنس ، الطبعة الثلنية، يون
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مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر 
 
                         ومادويية الاملية"" السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
130 

 

 
 
ثيلء مملروة الرقلبة ا

 
ن الرركة مافظة معىطيهل من نرف الطزير المكتف بللمللية بعدمل يك قرف ا

صبات غير قليرة معت  الطفلء بللقزاملتهل.
 
 ا

        
 
خذ برا

 
و وتطة تىرير هذه العىطبة بعد ال

 
ويملرس الطزير المكتف بللمللية هذه الصالحية ا

مييلت.
 
    المجتس الطني  لتقل

ريعية وإضلفة لمل وبق فإن وزير المللية يقمقع بصالحيلت معيلرية تقعتق بللمبليرة بلليصطص القر      
خطلر 

 
مين ومعت  تسعير ال

 
مين ومملروة الرقلبة معت  الهيائت العمطمية لتقل

 
والقيظيمية ف  مجل  القل

مييلت ويزيد قدراتهل معت  
 
ن يسلهم ف  تططير السطق الطنيية لتقل

 
نه ا

 
  معمل من شل

 
وتطبيىه وتططير ا

خطلر المليي
 
 .   1ة والبرريةالقراكم الملل  مع تاىيق نسب القغطية والضملنلت المالئمة لال

مينات: 
 
شراف على التا تمتك كل هيائت الضبط الققصلي  وتطة ضبط ثانيا/ محدودية دور لجنة اال 

الىطلع المخصص لهل معن نريق القيظيم والرقلبة إل  جلنب تستيط العىطبلت بلمعقبلرهل وتطة قمعية، 
هداف الضبط 

 
نظمة لقاىيق ا

 
الققصلي  كمل هط فخط  المررع لبعض وتطلت الضبط وتطة إصدار ا

مييلت تقمقع بذات الستطة الق  مياهل 
 
ن لمجتس اليىد والىرض، فهل لجية اإلشراف معت  القل

 
الرل

 المررع لستطلت الضبط المخقتفة؟

مينات: 
 
شراف على التا / بروز الدور الرقابي للجنة اال 

 
وقد برز هذا من خال  يورهل ف  الىرارات ا

 
 
مين.المقعتىة بللطوطلء ف  العمتيلت القل

 
 مييية ووملورة القل

مين كمل      
 
مين بمهية القل

 
لم يقم إقصلء لجية اإلشراف من الخقصلص الرقلب  معت  القالق ووطلء القل

جيبية، بل 
 
مين ال

 
مين وفروع ومكلتب شركلت القل

 
و إمعلية القل

 
مين و/ا

 
هط الال  بلليسبة لرركلت القل

مين. تم إمعطلئهل يورا ولط مادويا ف  الىرارات الق  تسمح
 
 لبعض الطوطلء القل

مين:  -1
 
عادة التا مر  4مكرر  204نبىل ليص الملية منح الترخيص لسماسرة ا 

 
المعد   07-95من ال

جلنب مملروة مهية السمسرة ف  معىطي  04-06والمقمم بللىلنطن 
 
مين ال

 
ل يسقطيع وملورة القل

مين وفرو 
 
مين و/ إمعلية القل

 
مين لرركلت القل

 
جيبية المعقمدة القيلزلت ف  مجل  القل

 
ع الرركلت ال

مييلت الجزائرية إل بعد الاصط  معت  رخصة تمياهل لجية اإلشراف معت  
 
بللجزائر معت  مسقطى وطق القل

مين وفروع 
 
و إمعلية الق ل

 
مين و/ا

 
رايت شركلت القل

 
مييلت ويطافق معتيهل بمطجب مروط  تيفيذ ، وإذا ا

 
القل

جيبية ف  الجزائر التجطء إل  خدمل
 
مين مل معتيهل وطى الرركلت ال

 
ت السمسرة ف  مجل  إمعلية القل

                                                           
 المقضمن صالحيلت وزير المللية. 1995فيفر   15المؤرخ ف   54-95المروط  القيفيذ   -1
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حد هطلء السملورة المقاصتين معت  الرخصة والمسجتين ضمن قلئمة تعدهل التجية وتروتهل 
 
اخقيلر ا
 .1إليهم

فللستطة الاىيىية ف  ميح هذه الرخصة إذن تعطي لتستطة القيفيذية ومل تخطيل لجية اإلشراف هذا     
مين، وبللقلل  فللتجية تتعب يور الخقصلص إل كلوقئيلس ب

 
للتجية بلمعقبلرهل خبير ف  ميدان القل

 .2المعين لتستطة القيفيذية ف  اتخلذ هذا الىرار

مييلت من خال  الرقابة على اعتماد الوكالء العامين:  -2
 
يقمثل الدور الرقلب  لتجية اإلشراف معت  القل

مر  254نص الملية 
 
نه إذا قبتت الق  تيلولت معىد القع 07-95من ال

 
مين، حيث ا

 
يين لتطكيل العل  لتقل

مين إبرا  معىد القعيين مع الطكيل وبللقلل  ميح المعقملي لتمملروة مهيقه فيجب معت  الرركة 
 
شركة القل

جل 
 
مييلت وهذا ف  ا

 
يطمل قبل وريلن مفعطله، ولتجية  45تبتيغ ذلك العىد إل  لجية اإلشراف معت  القل

حىية هذا
 
مين، وإن لم  يور ف  يراوة ومدى ا

 
الطكيل ف  الاصط  معت  المعقملي من قبل شركة القل

 يعرض معىد القعيين معت  التجية ف  الطقت المادي فيعقبر المعقملي بلنال.

ن      
 
مين، إل ا

 
مييلت يبى  مادويا فيمل يقعتق بللدخط  إل  وطق القل

 
وتخطيل لجية اإلشراف معت  القل

مين. يورهل الرقلب  يقسع بعد اللقالق بسطق
 
 القل

مينات: 
 
شراف على التا ف  حللة القصرفلت المخللفة لتقرريع والقيظيم ب/ السلطة القمعية للجنة اال 

و وجطي مصللح المؤمن لهم ف  خطر، يمكن لتجية اتخلذ تدابير لقصايح 
 
مين ا

 
الميظم لىطلع القل

ن تسقعمل وضعية الرركة وتاسين نريىة تسييرهل وإذا اوقاىت هذه المخللفلت معىطبلت تسقط
 
يع ا

 التجية وتطقهل الىمعية ف  ذلك.

مر  213وف  هذا جلء ف  الملية تدابير تصحيحية:  -1
 
 04-06المعد  والمقمم بللىلنطن  07-95من ال

مين 
 
مين يعرض مصللح المؤمن لهم والمسقفيدين من معىطي القل

 
ن تسيير شركة تل

 
نه ) إذا تبين ا

 
معت  ا

م
 
 ييلت:لتخطر، يمكن لجية اإلشراف معت  القل

مين، -
 
و معدة فروع لتقل

 
 تىتيص نرلنهل ف  فرع ا

صط  الرركة حق  تطبيق اإلجراءات  -
 
و جزء من معيلصر ا

 
و ميح حرية القصرف ف  كل ا

 
تىتيص ا

 القصاياية الالزمة،
مالك الرركة وتصايح  الرركة قصدتعيين مقصرف مؤقت يال مال هيائت تسيير  -

 
الافلظ معت  ا

 وضعيقهل...(.

                                                           
 .41بال  نطرة، مرجع ولبق، ص  -1
 .43-42بال  نطرة، نفس المرجع، ص  -2
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ن ترول المالضر المقضمية لتقصرفلت الق  تامل وصفل يعلقب معتيه جزائيل كمل يمك      
 
ن لتجية ا

 
ن ا

 إل  الييلبة العلمة ممثتة ف  وكيل المخقص. 
وتقم هذه العىطبلت يون مرلركة الستطة القيفيذية وميهل المللية وغير عقوبات لقمع المخالفات:  -2

 المللية.
مين وتعبر معن مبتغ ملل   معىطبلت تتاق الذمة*العقوبات المالية: 

 
و إمعلية القل

 
مين ا

 
المللية لرركة القل

يقم يفعه لتخزيية العمطمية واوقعمل المررع معيلر تاديد قيمة هذا المبتغ الملل  بللدييلر الجزائر  
 وهذا ف  الاللت القللية:

مين القزامهل برفع القىلرير الخلصة ب -
 
و إمعلية القل

 
مين و/ا

 
للاسلبلت واإلحصلئيلت إذا لم تيفذ شركلت القل

مييلت 
 
وكل الطثلئق الضرورية المرتبطة بهل والق  تادي بىرار من وزير المللية إل  لجية اإلشراف معت  القل

جل، فإن العىطبة المطبىة ه   30ف  
 
خر ا

 
خير.10.000جطان من كل وية كل

 
 يج معن كل يط  تل

قص  إل إذا ميات لترركة مهتة اوقثيلئية لتىيل  بهذا اللقزا  الق -
 
شهر كاد ا

 
  حديهل اليص بثالثة ا

نهل لم تتقز  ترفع الغرامة إل  
 
خير.100.000ا

 
 يج معن كل يط  تل

مين بإرول  جداو  الاسلبلت واإلحصلئيلت وكل الطثلئق الماتىة فإن  -
 
إذا لم يىم وملورة القل

خير.1000الغرامة المطقعة ه  
 
 يج معن كل يط  تل

مييلت الخقيلرية قبل تطبيىهل، ف  حللة معد  إبالغ لجية اإلشرا -
 
مييلت بمرلريع تعريفلت القل

 
ف معت  القل

مين إل  غرامة قدرهل 
 
مين وإمعلية القل

 
 ي ج. 1.000.000تقعّرض شركلت القل

مييّية تفرض معتيهل غرامة  -
 
شير لطثلئ ىهل القل

 
مين معت  تل

 
مين وإمعلية القل

 
ف  حللة معد  حصط  شركة القل

ّن الملّية ي ج . وف   1.000.000تىّدر ب  
 
مر رقم  227هذا الصدي نالحظ ا

 
لم تعّد  فيمل  07-95من ال

و من نرف الطزير 
 
مييلت ا

 
شيرة هل يدخل ف  اخقصلص القل

 
يقعّتق بمن له صالحية وضع هذه القل

ّنهل ه  الق  تراقب 
 
ن تدخل ضمن اخقصلصلت التجية مل يا  ا

 
المكّتف بللمللّية، لكن ميطىًيل يفقرض ا

مين.القزاملت الرركة 
 
مييّية وإمعلية القل

 
 القل

معمل . وف  هذا الصدي يطبق 
 
كمل امعقمد المرّرع ف  تاديد هذه العىطبلت معت  معيلر رقم ال

 العىطبلت القللية: 

جيبّية لقسعيرة  –1 
 
مين ال

 
مين وفروع شركلت القل

 
مين وإمعلية القل

 
معيد مخللفة شركة القل

مييلت اإلجبلرّية تقعّرض لغرامة ل تقعّدى 
 
نه لم يقم تقاديد من يىط   % 1القل

 
معمل . غير ا

 
من رقم ال

ن 
 
و الطزير المكّتف بللمللية مل يا  ا

 
مييلت ا

 
بقطقيع هذه العىطبة مل إذا كلنت لجية اإلشراف معت  القل

مر رقم  233المررع لم يعّد  الملّية 
 
 بإبىلئه معت  مصطتح "إيارة الرقلبة". 07-95من ال
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و – 2
 
مين ا

 
حكل   معيدمل تخللف شركة القل

 
جيبّية ال

 
مين ال

 
و فروع شركلت القل

 
مين ا

 
إمعلية القل
معمل  % 10الىلنطنّية المقعّتىة بللميلفسة فإّنه تطّبق غرامة تىّدر ب  

 
   .1من رقم ال

ك ثر مع تعيين *العقوبات غير المالية: 
 
و ا
 
وتقمثل ف  معىطبة اإلنذار والقطبيخ واإليىلف المؤقت لمسير ا

جلنبوكيل مقصرف وواب رخصة 
 
مين ال

 
 .2المملروة لسملورة إمعلية القل

 
 خاتمة

مييلت وامعقبلرهل وتطة إيارية مسقىتة مكتفة بضبط قطلع         
 
رغم إنرلء لجية اإلشراف معت  القل

ن نطلق رقلبة هذه التجية جد مادوي فيمل يخص الرقلبة وضبط اللقالق بللسطق، 
 
مييلت، إل ا

 
القل

حيلن تصبح مىيدة بمطافىة الستطة وه  وتطة مخطلة لتطزير المكتف ب
 
للمللية، وف  بعض ال

 القيفيذية.
وطاق بللستطلت اإليارية المسقىتة        

 
نه رغم اتجله المررع إل  ضبط ال

 
وف  هذا يمكن الىط  ا
مييلت والمجل  الملل  بطجه معل  ل يزا  ماقكرا من الستطة  وإمعطلئهل يورا رقلبيل وريمعيل

 
ن مجل  القل

 
إل ا

 خلصة يذية ممثتة ف  وزارة المللية، ممل ييف  فكر الدولة الضلبطة ف  هذا الىطلع ويعزز القدخلالقيف
ن الملل .

 
    ف  الرل

 

                                                           
رزيل الكلهية، يور لجية  -1

 
نظر: ا

 
مييلت ا

 
اإلشراف معت  حط  العىطبلت المللية لتجية اإلشراف معت  القل

مين ف  المجل  الققصلي  والملل ، كتية الاىطق والعتط  السيلوية، جلمعة 
 
مييلت ف  ضبط وطق القل

 
القل

 .2007مل   24و 23بجلية، 
 .42بطوعيد زييب، مرجع ولبق، ص  -2
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لك تروني في تعزيز ثقافة الت عالم الإ  دور الإ
 
 مينا

 عمروش ند. الحسي
 " 

 
وقلذ مالضر " ا

 
 ا

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية
 مخبر السيلية والعطلمة

 بللمدية )الجزائر( فلرسجلمعة ياي    
Houcine16@gmail.com       

LSMLAW213@YAHOO.FR 
medea.dz-Amrouche.elhoucine@univ 

 مقدمة:
مين          

 
ن القل

 
معمتية بمىقضلهل يقطل  المؤمن كضرورة اجقملمعية، وكيرلط اققصلي  المعروف بل

يقعرضطن لمخلنر معيية، ويىط  بقعطيض من والذين قد تيظيم القعلون بين معدي من المؤمن لهم 
قسلط الق  تكطن يقاىق الخطر بلليسبة له من بييهم بفضل 

 
 الرصيد المرقرك.مجمطع ال

ولس، ومعت  هذ        
 
مين يسهما ال

 
فراي المعرضين ليفس الخطر،  ف  القل

 
 القعلون بين ال

 
تاىيق مبدا

ة 
 
مين مسقىبتهم بللمرلركة والقعلون والقعلضد لتمالفظة معت  الثروة الميرل

 
والمقراكمة والعمل معت  تل

اإلنقلجية معن ، بلإلضلفة لزيلية الك فلءة الخسلئر الق  قد تقعرض لهل من جراء الخطر تعطيضمن خال  
ملن الطظيف 

 
مين الديطن وضملننريق شعطر الفري بلل

 
ياة ائ قملنية ذات قيمة مليية لقل

 
 ل، كمل تعد ا

 (1. )...الخلتاصط  معت  الىروض
مين         

 
ليلت الق  تعزز قطة الميظطمة الجقملمعية لقسيير وإيارة ومطاجهة كمل يعد القل

آ
هم ال

 
من ا

مين مجقمعيل معبر  خال  إل من ول يكطن ذلكالمخلنر، 
 
المعرفة،  ترويخ مفلهيمنرر ثىلفة القل

من حيث  قهللكل مل يقعتق بميظطم والفهم، والقىبل، واإليراك، والطمع ، والققيلع، والدراية
من معتيهل، 

 
لية ضرورية لمطاجهة كل المخلنر المل

آ
هدافهل، بلمعقبلرهل ا

 
ركلنهل، وا

 
مبليئهل، ومعيلصرهل، وا

و مداهمعبر تامل تكتفة قتيتة معلجتة بدل من مط
 
، وترويخ هذه الثىلفة ل اجهة خطر ل يعرف حدويه ا
رون  الذ  يركل بيئة يمكن يكطن إل من خال  تفعيل الدور اإلمعالم  وبللخصطص ف  الفضلء اإللك ق

من خاللهل الطصط  لوقىطل  العمالء والمسقهتكين لضملن اوقفليتهم من مخقتف الميقجلت 
خرى الق  

 
و المؤوسلت ال

 
مين ا

 
مييية الق  تىدمهل شركلت القل

 
 هذه الستعة. تعرضوالخدملت القل

                                                           
هميقه،  -1 

 
مين وا

 
  /https://specialties.bayt.com/fr/specialties/q/375246مطقع: تعريف القل

هميقه، 
 
مين وا

 
مينهيئة اإلشراف معت  وكذلك راجع: مفهط  القل

 
 2019ملرس 24-السطريةالعربية  الجمهطرية-القل

(SISC-Syrian Insurance Supervisory Commission :مطقع ،)https://www.sisc.sy 
همية-صللحوكذا: بلوم مامد 

 
مين،  ا

 
 ، المرجع اللك قرون  لتمعتطملتية: 14/03/2016، 09:47القل

https://almerja.com/reading.php?idm=39591  

mailto:Houcine16@gmail.com
mailto:LSMLAW213@YAHOO.FR
mailto:Amrouche.elhoucine@univ-medea.dz
https://specialties.bayt.com/fr/specialties/q/375246/
https://www.sisc.sy/
https://almerja.com/reading.php?idm=39591
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مين والرتىلء بهل، وفق من خال  مل وبق: كيف ولهم اإلمعال  اإللك قرون  ف  تعزيز ثىلفة ا     
 
لقل

وبل  والعطامل المؤيية لضعف هذه الثىلفة مجقمعيل، 
 
المسلهملت المىدمة  وتبيلن مخقتفتىتيص ال

مين 
 
مييية، وطاء كلنت شركلت تل

 
مييية، وتعرض ميقجلتهل القل

 
     من المؤوسلت الق  تسطق لستعهل القل

و 
 
والفضلء  بيطك ف ا

 
  مؤوسلت تعمل ف  اإللك قرون  ا

 
و غير مبلشر؟ ا

 
 هذا المجل  بركل مبلشر ا

 رئيسية:ولإلجلبة معت  هذه اإلشكللية تم تىسيم هذا المطضطع إل  ثالثة مالور      
 ثقافة التأمين. -1

 أسباب ضعف ثقافة التأمين. -2

 ثقافة التأمين في الفضاء اإللكتروني.  -3

مين:  -1
 
 ثقافة التا

مييية:       
 
مين، فللثىلفة القل

 
" ه  معرفة  وريت العديد من القعريفلت بخصطص المىصطي بثىلفة القل

مين وضرورته وقدرة خدملته معت  حمليقه من المخلنر المخقتفة 
 
همية القل

 
الفري وإيراكه وومعيه ل

مين ف  معمتية إيارة
 
يوار شركلت القل

 
 المخلنر". بللركل الذ  يرجعه معت  اققيلئهل والققيلع بل

همية ويلوة         
 
مييلت فكرا من خال  ا

 
نهل: " الدراية الجيدة بكل مل يقعتق بمجل  القل

 
كمل تعرف بل

وتط  ف  إيارة وتسيير المخلنر، ومملروة من خال  الوقفلية من الخدملت
 
مين كل

 
         القل

مييية".  )
 
 (1القل
خطلر المايطة بايلة اإلنسلن وممقتكلته والققيلع بضرورة       

 
نهل:" اإليراك الكلمل لال

 
كمل معرفت بل

نسب وويتة وذلك من خال  تامل الفري لقكتفة قتيتة 
 
مين هط ا

 
ن القل

 
خطلر، والفهم بل

 
مطاجهة هذه ال

 (2معلجتة بدل من مطاجهة خطر ل يعرف حدويه". )

                                                           
مييية ومقطتبلت مرحتة  -ي. كريم بيرلر ، ولبطز  ريم -1 

 
مين الجزائر  بين ضعف الثىلفة القل

 
قطلع القل

بالث الققصليية، 2016 -1995القىرف خال  الفقرة 
 
، 16، العدي 12، المجتد 2،جلمعة البتيدة  مجتة ال

مييية ف  الجزائر ووبل يمعمهل)ولية تبسة  -ن: خللد إبراهيم، نىال مع92، ، ص2017جطان 
 
واقع الثىلفة القل

، جلمعة البتيدة مجتة الققصلي والقيمية البرريةنمطذجل(، مخبر القيمية الققصليية والبررية ف  الجزائر، 
  https://www:asjp:cerist:dz/en/article/24017.، مطقع: 119، ص2015، جطان 11، العدي 2
مين  -لبطز  ريم، وي. كريم بيرلر   -2 

 
مين الجزائر  رهيية معللجة إشكللية ضعف ثىلفة القل

 
نجلح قطلع القل

، مخبر اإلصالحلت مجتة اإلصالحلت الققصليية والندملج ف  الققصلي العللم (، 2017 -2006)
الققصليية، القيمية واوقراتيجيلت الندملج ف  الققصلي العللم  بللقعلون مع المدروة العتيل لتقجلرة، المجتد 

مين ف   -، نىال معن : كمل  رزيق4، ص2019، 2، العدي 13
 
مين القكلفت  كال لمركتة غيل  ثىلفة القل

 
القل

مين القىتيد  الطنن العرب  بللرجطع ال  حللة الجزائر، م
 
داختة مىدمة ف  إنلر اليدوة الدولية حط  شركلت القل

وس اليظرية والقجربة القطبيىية، كتية العتط  الققصليية والقجلرية 
 
مين القكلفت  بين ال

 
ومؤوسلت القل

 .، مطقع: 5، 4، ص ص2011ومعتط  القسيير، جلمعة فرحلت معبلس، وطيف، 
www:asjp:cerist:dz/en/article/101318 

https://www:asjp:cerist:dz/en/article/24017
https://www:asjp:cerist:dz/en/article/101318
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خطلر المايطة بايلة اإلنسلن وممقتكلته والققيلع بضرورة اإليراك  كمل يىصد بهل: "     
 
الكلمل لال

مين كطويتة لقامل تكتفة قتيتة معلجتة بدل من مطاجهة خطر ل 
 
خطلر من خال  القل

 
مطاجهة هذه ال

ن ذلك يقم من خال  نظل  تعلون  يفيد الفري والمجقمع" )
 
و مداه، والققيلع ا

 
 (1يعرف حدويه ا

مين وتفهم مبليئه ومعرفة بلإلضلفة لمع      
 
مييية فكرة قلئمة معت  " تىبل فكرة القل

 
قبلر الثىلفة القل

ضرار والخسلئر 
 
مييية، ومجمطع الفطائد والخدملت المقاصل معتيهل لاملية الفري من ال

 
المعتطملت القل

 (2وهذا مل يعزز الرغلبلت والدوافع، ويارك اتجلهلت الىلمعدة العريضة لتمجقمع".)
نهل مقرلبهة ف  المضمطن مخقتفة ف  الركل، لهل ال  هذه القعلريف، من خ       

 
ويالحظ معت  ا
كل  واإليراك، والطمع ، والققيلع، والدراية "والقىبل، معيلصر مرقركة ترمل: " المعرفة، والفهم، 

مييية لثىلفة من ال هذه المصطتالت تعزز 
 
ولوية ترمل: تمسقهتك ف القل

 
 ثالثة معيلصر ا

هم قطلمعلت اليرلط الققصلي  -
 
مين بلمعقبلره من ا

 
 الميقج. القل

مين من خال  معرض مخقتف   -
 
مييية.الخدملت والميقجمضمطن القل

 
 لت القل

مين -
 
همية القل

 
معبلء  ا

 
لتفري والمجقمع، بلمعقبلره وياىق حيلة كريمة، وياىق مصتاة ونيية بقىلوم ا

س مل  كبير يمكن اوقثملره ف  نطلق الققصلي الطني  .
 
 تسيير وإيارة المخلنر، ويعمل معت  تجميع را

سباب  -2
 
مينا

 
 ضعف ثقافة التا

مين معيد المسقهتك  تىسم         
 
وبل  المؤيية إل  ضعف ثىلفة القل

 
، الىسم رئيسيين قسمينإل  ال

مين، والىسم الثلن  مرتبط بللعالقة بين 
 
وبل  الخلصة بللخصلئص الق  تميز معىد القل

 
و  يقعتق بلل

 
ال

وبل  ال
 
مين إجملل، فالمؤمن والمؤمن له، فبلليسبة لال

 
ىد عمرتبطة بللخصلئص الق  تميز معىد القل

مين 
 
نه معىد قلئم معت  من معىطي الغرر والجهللة بسبب يعد القل

 
ن الخطر  بسببمعيصر الحقمللية ا

 
ا

ن ل يىع، بلإلضلفة ل
 
ن يىع كمل يمكن ا

 
ة نرف  العىد مل عد  معرفالمؤمن معتيه خطر احقملل  يمكن ا

خذ ومل ويعط )
 
فراي (، رغم وجطي فكرة القعلون الق  تؤي  لقطزيع نقلئج الكطارث وال3ويل

 
خسلئر بين ا

 (4المجمطمعلت ، وبللقلل  يكطن الرصيد المرقرك كلفيل لتطفلء بللقعطيضلت نسبيل )

                                                           
مين العللمية،  -1

 
ميي ، شركة القل

 
، مطقع: 17:59، 2012نطفمبر  03وظيفة اإلمعال  ف  نرر الطمع  القل

posts/363971207030385https://m.facebook.com/ABDO1953/ 
العطامل المؤثرة ف  انخفلض الطتب معت   -معالء معبد الكريم البتداو ، و خللد خيجر ميصطر السلمعد  -2 

مين الطنيية 
 
مييية )باث تطبيى  ف  شركة القل

 
 واإلياريةمجتة العتط  الققصليية ( ، 2015 -2006الخدمة القل
بالثاالمجتة العربية لتعتط  ونرر  – والىلنطنية

 
، 2018المجتد الثلن ، فبراير  -(، العدي الثلن AJSRP) ل

مين الصا ،  -، نىال معن: الاسن وتيملن27ص
 
ميي ، المتقى  العرب  لتقل

 
مين العرب الطمع  القل

 
، مجتة القل

 .51، ص1997، 58العدي 
مين  -لبطز  ريم، وي. كريم بيرلر   -3 

 
مين الجزائر  رهيية معللجة إشكللية ضعف ثىلفة القل

 
نجلح قطلع القل

 . 4ص  مرجع ولبق، مجتة اإلصالحلت الققصليية والندملج ف  الققصلي العللم (، 2017 -2006)
مين اللك قرون  )يراو -ي. ملهر ماسن معبطي الخيكلن  -4 

 
ة مىلرنة(، مؤتمر اإلصالح القيظيم الىلنطن  لتقل

 لتثىلفة واإلمعال  وجلمعة الكطفة، كتية  -القرريع 
 
نريق ناط الاكطمة الرشيدة ومكلفاة الفسلي، مؤوسة اليبل

 اللك قرونية: 2018نيسلن  25/26الىلنطن، 
 
  /amp/annabaa/orgwww.google/fr/amp/s، شبكة اليبل

https://m.facebook.com/ABDO1953/posts/363971207030385
http://www.google/fr/amp/s/amp/annabaa/org
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ن           
 
مين كمل ا

 
مين خال   عقود المقامرة يصيف ضمنمعىد القل

 
قسلط القل

 
من له ا

 
فقرة فدفع المل

ن وريلن العىد يون معرفة حىيىة وقطع الخطر المؤمن معتيه من معدمه
 
مين ، بلإلضلفة إل  ا

 
معىد القل

موال الناس بالبيصيف ضمن 
 
كل ا

 
قسلط إذا لم يىع الخطر المؤمن طلاا

 
خذ ال

 
مين تل

 
، فرركة القل

 (1معتيه.)
ن معىد القلمين من         

 
ذعانبلإلضلفة إل  ا  عقود الإ

 
)المسقهتك( حد نرف  العىد ، حيث يضطر فيه ا

خر إل  قبطله جمتة من الرروط يون مفلوضة مع 
آ
مين(، ول يمتك الطرف ال

 
خر)شركة القل

آ
الطرف ال
و مفلوضة. )

 
 (2)المؤمن له( إل  قبطله جمتة يون ميلقرة ا

مل معن الىسم الثلن  والمرتبط بللعالقة بين المؤمن والمؤمن له، فإن          
 
ضعف القدرة الشرائية ا

  الضعيفة انعكسللمواطنين ودخولهم 
 
يجعل المطانيين ، ممل مينيةسلبا على شرائهم الخدمات التا

ن القكتفة الق  يدفع ونيرعر  البسطلء
 
 (3هل ه  معبء وثىل يرهق ميزانيقهم.)طنبل

ن         
 
مينوالمشاكل بين المؤمن لهم كمل ا

 
و بسبب  شركة التا

 
غمطض فيهل، المعد  فهم الرروط ا

خر ال وحق 
 
و حق  معد  يفعهل  ،القعطيضلتف  الاصط  معت  قل

 
حيلن ك ثيرة ا

 
مين قبل من ف  ا

 
شركة القل

نه ف  حللت ك ثيرة  هاققيلمعالثىة معيد المسقهتك، ومعد  ووع من فجطة معد  
 
مين مل يا  ا

 
همية القل

 
بل

مين، 
 
تالو  الرركة القهر  من الطفلء بللقزاملتهل تجله المؤمن له تات معدة ذرائع لقخفيض مبللغ القل

 .زميية نطيتةات وإن تم الدفع ويكطن بعد فقر 
مينيةالشاملة الشديد عن مفاهيم الجودة للبعد بلإلضلفة         

 
، بسبب في عرض الخدمات التا

يوات البقكلرية ف  صيلمعة الىرارات ضعف الفتسفة ا
 
مين، وغيبة ال

 
لفكرية القسطيىية لرركلت القل

جل اوقهداف المسقهتك وجذبه لتعروض المىدمة، حيث بلت القركيز القسطيىية 
 
هذه من قبل من ا
إوقراتيجية باثية قلئمة معت  مدرووة، تاىيق الربح السريع معت  حسل  وضع مخططلت  الرركلت معت 
خذ بعين المعقبلر خصطصية   تسطيىوميهج معتم  

 
مين، يل

 
فرايه المجقمع ونبيعةميلخ القل

 
، وتطجهلت ا

 (4وحجم ونبيعة المخلنر المؤمن معتيهل.)

                                                           
مين  -لبطز  ريم، وي. كريم بيرلر   -1 

 
مين الجزائر  رهيية معللجة إشكللية ضعف ثىلفة القل

 
نجلح قطلع القل

 .4ص  سلبق،المرجع ال، مجتة اإلصالحلت الققصليية والندملج ف  الققصلي العللم (، 2017 -2006)
مين اللك قرون ، مطقع: –معبد الرحملن حسي  حسين اليقرة  - 2 

 
  www.joif.orgالقل

وبطمع  رقم: -3
 
مين والمقعلمتين معه(، العدي ال

 
مين)معتطملت تهم قطلع القل

 
، 66نررة التالي المصر  لتقل

  http://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx ?Page_ID=1244مطقع:
مين  -لبطز  ريم، وي. كريم بيرلر   -4

 
مين الجزائر  رهيية معللجة إشكللية ضعف ثىلفة القل

 
نجلح قطلع القل

مين ف  ظل المقغيرات  -، نىال معن: معزة معبد السال  إبراهيم6، صمرجع ولبق(، 2017 -2006)
 
تسطيق القل

القسطيق ف  الطنن العرب  )الفرص الققصليية العللمية، مداختة مىدمة ف  إنلر المتقى  العرب  الثلن  حط  
  ، مطقع:99، ص2003والقاديلت(، جلمعة الدو  العربية، الدوحة)قطر(، 

https://www:asjp:cerist:dz/en/article/101318 

https://www:asjp:cerist:dz/en/article/101318
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لك ترونيثقا -3 مين في الفضاء الإ
 
 فة التا

مين وبللخصطص ف  الفضلء        
 
ميي  وتعزيز ثىلفة القل

 
ولو  ليرر الطمع  القل

 
همية اإلمعال  كذراع ا

 
ا

اوقعمل  شبكة النقرنيت وتىيية المعتطملت معبر المطاقع اإللك قرونية لرركلت اللك قرون ، من خال  
مين العلمة والخلصة، 

 
جل القطاصل مع الجمهووولئل القطاصل الجقملمع  القل

 
كيد معت  طر من ا

 
لتقل

 
 
همية مطضطع القل

 
ليلته،و العمل معت  ا

آ
مييية  مين وا

 
ومعرضهل إنقلج وتطزيع الميقجلت والخدملت القل

س مل  كبير 
 
لصللح المسقهتك بلمعقبلره وياىق حيلة كريمة له، وياىق مصتاة ونيية بقجميع را

 (1) .وني يمكن اوقثملره ف  نطلق اققصلي  
ن يسهم هذا القطاصل      

 
راء المسقهتكين بهدف تىييم هذه  كمل ا

آ
ف  الىيل  بدراولت اوقطالمعية ل

مين، وقيلس مدى تف
 
مييية لالىيطات ف  معمتية شراء القل

 
معل المسقهتك مع بلقلت الميقجلت القل

مين معت  شبكة النقرنيت لمعرفة رضل العمالء، وضع خطط مسقىبتية المعروضة من 
 
شركلت القل
، ورفع مسقطيلت الىدرة القيلمعية والطمع  القيمط  لتمسقهتك كطويتة لقاسين الخدملت المىدمة

        لصىل الرخصية المجقمعية المقفلمعتة مع مقطتبلت تفلمعل المسقهتك مع قيطات اإلمعال  
 (2.)اللك قرون   

مثتةوويقم القركيز ف  هذا الجزء معت  تبيلن بعضل من         
 
العمتية لبعض من المؤوسلت  ال

مي
 
مين يية، والق  معززت من وجطيهل ف  القل

 
همية القل

 
الفضلء اإللك قرون  من خال  إمعال  المسقهتك بل

مين
 
، وويقم معرض معبر بطابلت إلك قرونية ابقكرت خصيصل لهذا الغرض وترويج لخدملتهل ف  وطق القل

خرى.
 
مثتة معت  مسقطى الجزائر ويو  ا

 
  بعضل من ال

نطامعل  الجزائرنجد ف          
 
مين الق  تىد  ا

 
مييية، مخقتفة ميظطمة من شركلت القل

 
من الخدملت القل

ويسلهم اإلمعال  اإللك قرون  ف  نرر المعتطملت والبيلنلت الخلصة بهذه الرركلت والق  تعمل ف  نطلق 
حد  هلميقجلتالجزائر ، وهذا لعرض مخقتف  اإلقتيم

 
مين كل

 
همية القل

 
مييية لتفت انقبله المسقهتك ل

 
القل

                                                                                                                                   
مييية ف  الجزائر )يراوة حللة واقع  -وكذلك: ي. قلرة ابقسل ، وي. يلن  مراي، ونمر ربياة

 
تسطيق الخدمة القل
ك قطبر 02بين وليلت الغر  الجزائر (، مجتة مجلميع المعرفة، المجتد الرابع، العدي 

 
، 56، ص2018، ا

  https://www:asjp:cerist:dz/en/article/75500 مطقع: 
ثرهل معت  رضل الزبطن )يراوة حللة  -لمزيد من القفصيل راجع: بن زمعمة وعلي

 
مييية وا

 
تسطيق الخدمة القل

مين 
 
. بن زيدان الالج، مذكرة ملوقر  SAAالرركة الطنيية لتقل

 
وكللة ملزونة بغتيزان(، تات إشراف: ا

كلييم ، تخصص: تسطيق، كتية العتط  الققصليية والقجلرية ومعتط  القسيير، 
 
جلمعة معبد الاميد بن بلييس ا

 .15، ص2017 -2016)مسقغلنم(، 
مين، مجتة الصيلمعة والققصلي، العدي  -1 

 
   148حط  نرر ثىلفة القل

آ
 ، مطقع: 1، ص2015ا

مين اللك قرون ، مطقع: –معبد الرحملن حسي  حسين اليقرة وكذلك: 
 
 www.joif.orgالقل

مين، بيلن صاف  ميرطر بقلريخ:  اإلمعال وولئل  -2 
 
تمطز/يطليط  05الجقملمعية تختق فرصل جديدة لرركلت القل

  www.albawaba.com، مطقع: 08:11، 2011
مين العللمية،  وكذا:

 
ميي ، شركة القل

 
 ، مطقع: 17:59، 2012نطفمبر  03وظيفة اإلمعال  ف  نرر الطمع  القل

https://m.facebook.com/ABDO1953/posts/363971207030385  

https://www:asjp:cerist:dz/en/article/75500
http://www.albawaba.com/
https://m.facebook.com/ABDO1953/posts/363971207030385
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ليلت القفلمعتية 
آ
هم ال

 
خرى ا

 
مطا  من جهة، ومن جهة ا

 
فطامعل الققصلي المقجدي ومصدر ضخ رؤوس ال

ثلرهل الستبية معت  العمالء تسييرهل و، ومالولة ية لمطاجهة المخلنر المؤمن معتيهلوالقعلون
آ
الاد من ا

 ومعت  الدولة معت  حد وطاء.
ن المقصفح معت  شبكة النقرنيت يجد           

 
مين دليل الف  نفس السيلق، نجد ا

 
الرلمل لرركلت القل

مييلت المعمط  به،  فيجد 
 
صيلف باسب تيظيم وطق القل

 
ف  الجزائر، والذ  صيفهل إل  وبعة ا

مين المقخصص، وشركلت إمعلية 
 
شخلص، وشركلت القل

 
مين ال

 
ضرار، وشركلت تل

 
مين معت  ال

 
شركلت القل

مي
 
مييلت، بلإلضلفة نالقل

 
مييلت ، وهيائت ميظمة لسطق القل

 
 (1).الجقملمعيةشركلت القل

ضرار نذكر          
 
مين معت  ال

 
خرى خلصة فمن شركلت القل

 
خرى مخقتطةشركلت ونيية وا

 
 ، فمن، وا

 الرركلت الطنيية:
مين

 
عادة التا مين واإ

 
مييية ترملوالق  تىد  العديد من الميقجلت  (CAAR)الشركة الجزائرية للتا

 
: القل

مين 
 
مين معت  السيلرات، والقل

 
مين معت  الكطارث الطبيعية، والقل

 
مين معت  المخلنر القجلرية، والقل

 
القل

مين 
 
مين معت  المبلن ، والقل

 
مين معت  نىل الستع جطا وبرا ، والمسؤولية المدنية، والقل

 
البار ، والقل

مين معت  
 
مين معت  الارائق، والقل

 
مين معت  مخلنر المخلنر  المعتطملتيةف  حل  السرقلت، والقل

 
، والقل

شيلء الىيمة....الخ 
 
مين معت  ال

 
  (2)الطرشلت والقركيب، بلإلضلفة لتقل

مينات )
 
مييية مثل:  والق ، (CAATالشركة الجزائرية للتا

 
تىد  العديد من الميقجلت والخدملت القل

مين معت  المسؤولية 
 
مين معت  الكطارث الطبيعية، والقل

 
مين معت  السيلرات، ومعت  الميلز ، والقل

 
القل

مين معت  المخلنر الصيلمعية
 
مين معت  مخلنر المدنية، والمسؤولية المدنية المهيية، والقل

 
، والقل

مين الجط  اإلنرلءات، ومخلنر المعتطملتية،
 
مين الفالح ...الخ والقل

 
 (3)  والبار ، والقل

مين في مجال المحروقات )
 
مييلت ترمل:  (CASH Assurancesشركة التا

 
والق  تىد  بلقة من القل

مين 
 
مين معت  المسؤولية المدنية، وتل

 
مين معت  المخلنر المهيية، والقل

 
مين معت  السيلرات، والقل

 
القل

مين معت  الكطارث 
 
  )4(الطبيعيةاليىل، والقل

مين)
 
مين معت  السيلرات،  (SAA Assurancesالشركة الوطنية للتا

 
مييلت المىدمة: القل

 
، وترمل القل

مين معت  المسؤولية المدنية )
 
مين معت  الكطارث الطبيعية، والقل

 
مين معت  اليخطت، والقل

 
    (5والقل
ضرار الخلصة نذكر:       

 
مين معت  ال

 
مل معن شركلت القل

 
 ا

مينات )الجزائرية 
 
تىد  هذه الرركة العديد من : (L’algérienne des Assurances-2Aللتا

مييية لقرمل 
 
مين معت  السكن الجملمع  الميقجلت القل

 
مين معت  السيلرات، القل

 
من والفريية القل

                                                           
مين ف  الجزائر، مطقع:  -1 

 
  https://www/google/fr/amp/s/lafirist.comالدليل الرلمل لرركلت القل

2 -Compagnie Algérienne D’Assurance ET De Réassurance(CAAR) : https://caar.dz  
3 - COMPAGNIE ALGERIENNE  DES ASSURANCES (CAAT)  : https://www.caat.dz  
4 -CASH Assurances, Compagnie Des Assurances Des  Hydrocarbures : http://www.cash-

assurance.dz  
5 - SAA Assurances :http://www.saa.dz/  

https://www/google/fr/amp/s/lafirist.com
https://caar.dz/
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مين ...الخ)الكطارث الطبيعية، تسربلت الميله، السرقة
 
مين الرركلت، والقل

 
مين المهييين، والقل

 
( ، وتل

مين هيدوة البيلء
 
مين اليىل،وتل

 
 (1) الزرامع ، وتل

مينات)
 
ليانس للتا

 
وس : (ALLIANCE ASSURANCESا

 
مين خلصة ذات ا

 
والق  تعد شركة تل

هداف واضاة، 
 
 وتعرض من خال  بطابقهل اإللك قرونية العديد منراوخة وإوقراتيجية يييلميكية وا

مييية لتخطاص، والمهييين، والرركلت، فبخصطص الميقجلت ال
 
مينات للخواصقل

 
مين معت  التا

 
: القل

مين OTO  9ISS 9ISSالسيلرات مخصص لتميزانيلت الصغيرة)
 
مين معت  الكطارث، وتل

 
( ، والقل

مين المسكن ،الاملية الىلنطنية
 
مين الىطار ، وتل

 
مين السيلرات، وتل

 
 .وتل

مل معن      
 
مين ا

 
مين المسؤولية المدنية العشريةفيرمل:  لشركاتاالتا

 
والذ  يهدف لضملن شركلت  تا

معمل البيلء ضد العطاقب المللية لمسؤوليقهل ف  حل  الضرر واليلجم معن ختل كبير ف  
 
و ال

 
معيب ف   ا

مين معرر ويطات، والقربة وم
 
 المسؤولية المدنية على السيارات يرمل كذلكدته تغطية هذا القل
اليلشئة معن المسؤولية المدنية القعلقدية لتمؤمن معتيه بصفقه اليلقل  والذ  يغط  العطاقب المللية

 العل  لتستع المطكتة لديه.
مين الرركلت معت         

 
مين الكمل يرمل تل

 
ضرار تمس وانفجلرات، من حرائق، و شامل للمخاطرالتا

 
ا

جهزة الكهربلئية، و
 
مسؤولية المهيية، ، والكطارث الطبيعية، والالهد ، وروط  الخبراء، والسرقلتبلل

وجميع مخلنر الكمبيطتر، وفىدان الميقجلت ف  المخلزن، واليىل البر  العل  والخلص، واليىل 
مين معدات ل، بلإلضلفة البار  والجط ...الخ

 
لت الهيدوة المدنية، ومعدات الميلولة من  الورشتا

آ
وا

، ، والنىال والصطدا ، والسىططواليلر والنفجلر، والسرقة ومالولة السرقة،  الاطايث العرضية
 والعطاصف والفيضلنلت والزلز .

مين المخصص للمهنيين ومعن        
 
سطول فيرملالتا

 
مين ال

 
و بدون تا

 
)السرقة، الاريق، الضرر مع ا

مين عن العواقب  اصطدا ، الدفلع الجيلئ ، القعطيضلت القللية لتاطايث، كسر الزجلج(،
 
والتا

ضرارالق  يقامتهل تجله المللك بسبب ية المالية للمسؤولية المهن
 
معمل الالحىة  ال

 
و بلل

 
والعميل  ا

 
 ا

مين متعدد المخاطر للمهنيينبلإلضلفة المرقرين، 
 
والمخصص لتقجلر والارفيين والمهن الارة  للتا

ليرمل الاريق والنفجلر، والسرقة، وضرر لميله، وكسر الزجلج، والمسؤولية المدنية، والدفلع 
 (2والتجطء.)

مين 
 
عادةالشركة الدولية للتا مين) واإ

 
مين معت  ، (CIARالتا

 
مييية القل

 
وترمل الميقجلت القل

مين معت  المخلنر المهيية، 
 
مين معت  السكن مقعدي المخلنر، والقل

 
مين  بلإلضلفةالسيلرات، والقل

 
لتقل

مين معت  اليرلنلت الصيلمعية ومعت  مخلنر 
 
مين معت  ، اإلنرلءاتمعت  الكطارث الطبيعية، والقل

 
والقل

 (3والبار .) اليىل البر  والجط 

                                                           
1 - L’Algérienne des Assurances (2A) : https://www.2a.dz/  
2 - ALLIANCE ASSURANCES (Particuliers, Professionnels, Entreprises), ALLIANCE 

ASSURANCES : https://allianceassurances.com.dz/fr/produits-et-services 
3 - LA CIAR-Compagnie international d’Assurance et de réassurance , 

https://www.laciar.com/  

https://www.2a.dz/
https://www.laciar.com/
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مين 
 
عادةشركة ترست الجزائر للتا مين) واإ

 
 TRUST Alegria d’Assurance et deالتا

Réassurance) ،مييية المىدمةوترمل مجمطع المي
 
مينات الخاصة، قجلت والخدملت القل

 
 التا

مينات ، صيلنة السيلرة()المسؤولية المدنية، زجلج السيلرة، السرقة، الاريق، بالسيارات
 
وتا

مين على قوارب  ،)الكطارث الطبيعية(السكن
 
 (1المتعة.)والتا

مييية ف  الفضلء اإللك قرون ، وترمل  وهيلك القعلضديلت         
 
الصندوق الق  تعرض خدملتهل القل

مييية، (CNMA)للتعاون الفالحيالوطني 
 
مييلت معت  وبيل المثل  وترمل الميقجلت القل

 
: القل

اليىل البر  والجط  الخلصة )الايطانلت، اليبلت ، السيلرات، العىلرات، الكطارث الطبيعية، 
مين وفن الصيد

 
مييلت الخلصة والبار ، تل

 
، السيلرات، مخلنر بللمؤوسلت)الايطانلت(، وكذا القل

 (2)(، حرائق ف  المبلن  الصيلمعيةمقيطمعة
مين ل بلإلضلفة        

 
 إل والق  تهدف ،  (MAATECالجزائرية لعمال التربية والثقافة)تعاضدية التا

مين تعل إقلمة
 
خطلرتل

 
معضلئهل ضد جميع ال

 
مينضد  بين ا

 
، ومن ، وتططير وتعزيز جطية معمتيلت القل

مييية المىدمة من القعلضدية 
 
مين السيارات، الميقجلت القل

 
والمقعتق بللمخلنر اليلجمة معن تا

ية والذ  يرمل معىد مقعدي المخلنر )المسؤولية المدنية، حملية اوقعمل  جميع المركبلت البر
و العجز اليلتج معن حليثة وير، 

 
س مل  ف  حل  الطفلة ا

 
تسديد المصلرف الطبية السلئق، را

ضرار اليلتج معن الصطدا ، حملية هيكل السيلرة المؤمية( 
 
والوقرفلئية اثر وقطع حليث وير، ال

 
 
يييلر  300,000ضرار الق  تصيب المركبة المؤمن معتيهل بمل ل يقجلوز ومعىد شلمل )بلإلضلفة لقغطية ال

قل من وبع ويطات معيد اك ققل  العىد( إذاجزائر  
 
 . كلن معمر السيلرة ا

مين الممتلكاتلبلإلضلفة        
 
و  تا

 
من مبلن  الق  تكطن معرضة لخسلئر حدثت نقيجة كطارث نبيعية ا

و 
 
مين ضد النفجلر ا

 
ضرار حطايث وترمل القل

 
الارائق، وضد السرقلت، وضد انكسلر الزجلج، وضد ا

 (3الميله(.)
مين على وهيلك الرركلت المخقتطة مثل          

 
كسا للتا

 
ضرارشركة ا

 
: والق  تىد  العديد من (AXA)ال

مين معت  السيلرات، 
 
مييية، وهذا مل هط واضح من خال  مطقعهل اإللك قرون  لقرمل: القل

 
الميقجلت القل
مين المدرو ، والسكن، 

 
مين معت  الصاة، والقل

 
وف  حل  السفر، ومعت  الكطارث الطبيعية، والقل

جراء
 
مين معت  ال

 
 (4...الخ)والقل
شخلص         

 
مين ال

 
نه هيلك شركلت تل

 
ومن ، (Macir Vie-SPAشركة مصير للحياة )نذكر ميهل كمل ا

مين الخلصة 
 
مين معت  السفر،خال  مطقعهل اإللك قرون  تىد  الرركة ميقجلت القل

 
فراي كللقل

 
مين  بلل

 
وتل

مين الجملمع .) بلإلضلفةالاج والعمرة، 
 
مين السفر، والقل

 
مين المهي  والمؤوس  ك قل

 
 (5لتقل

                                                           
1  -TRUST ALGERIA, http://www.trustalgeriains.com/fr/produits/  
2 - Caisse Nationale de Mutualité Agricole, http://cnma.dz/#  
3 - La Mutuelle Algérienne des Assurances des Travailleurs de l’éducation Et de la 

Culture :www.maatec.dz  
4 - AXA Assurances Algérie : https://www.axa.dz  
5 - MACIRVIE ASSURANCE VIE.VOYAGE.SANTE : https://www.macirvie.com/  

http://www.trustalgeriains.com/fr/produits/
http://cnma.dz/
https://www.axa.dz/
https://www.macirvie.com/
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مين المقخصص         
 
نه هيلك شركلت القل

 
مين وضملن الصليرات  كرركة ،كمل ا

 
الجزائرية لتقل

(CAGEX)(1و ،)(  شركة ضملن الىرض العىلرSCGI))2(صيدوق، و ( ضملن السيلراتFGA))3( ،
مين ) صيدوق ضملنو

 
مين،)FGAS)  )4الخلضعين لتقل

 
مل بخصطص شركلت إمعلية القل

 
الرركة فهيلك   ا

مين )
 
 )CCR))5المركزية إلمعلية القل

مييلت ف  الجزائر نجد  ومعن الهيائت        
 
مييلت ): الميظمة لسطق القل

 
 (CNAالمجتس الطني  لتقل

مين ، و)6(
 
مين ) وإمعليةالتالي الجزائر  لرركلت القل

 
المك قب المقخصص ف  وضع ، و )UAR))7القل

 )8((BTSالقسعيرة والقكلليف )
مييلت الجقملمعيةشرك قلن لوهيلك         

 
الصندوق الوطني للضمان الجتماعي ف  الجزائر، نجد  تقل

جراء)
 
يالو  ترقية صطرة الصيدوق ف  والذ  من خال  مطقعه اللك قرون   ،(CNASللعمال ال

مييية، وفضلء لتاصط  معت  المعتطملت والقطضيالت وتبسيط 
 
مسلهمقه ف  بيلء وتجسيد المطانية القل

بللخصطص لكيفية الاصط  معت  بطلقة الرفلء تاسييل لتاصط  معت  اإلجراءات والركتيلت، و
الصندوق الوطني  بلإلضلفة،  (9) القعطيضلت، وتاسين العالقلت فيمل بين مىدم  الخدملت الصاية

جراء )
 
والذ  يىد  خدملت لتمهييين والارفيين ، (CASNOSللضمان الجتماعي للعمال غير ال

ياءات كبطلقة الرفلء وتغطية 
 
الميقسبين لتضملن الجقملمع  والوقفلية من مخقتف الخدملت وال

 (10) تكلليف العالج ف  العيليات الخلصة، وغيرهل من الخدملت.
ن كمل           

 
مييية وتروجهل من خال  بطابقهل اإللك قرونية، وميهلا

 
 العديد من البيطك تىد  خدملت تل

( والذ  يعمل من خال  مطقعه Banque Nationale d’Algérie) البنك الوطني الجزائري 
مييلت البيكية والخدملت مجمطع المعرض اللك قرون  وشبك قه الوقغاللية معت  

 
مع  المقطافىةبسيطة القل

وعلر تي
 
مين، وتسطيق  معتطملت معن صطر فسية، كمل يعمل معت  نرر لالىطانين ولرية المفعط  وبل

 
القل

مين معت  الممقتكلت.
 
شخلص، وميقجلت القل

 
مين معت  ال

 
مين المخقتفة وطاء ميقجلت القل

 
 ميقجلت القل

                                                           
1 - COMPAGNIE ALGERIENNE D’ASSURANCE ET DE GARANTIE DES 

EXPORTATIONS :http://www.cadex.dz  
2 - Société de Garantie du Crédit Immobilier :http://www.sgci.dz/  
3 - Fond de Garantie Automobile (FGA) :https://www.cna.dz, www.fga.dz   
4 - Fonds de Garantie des Assurée(FGAS) :https//www.cna.dz  
5 - CCR Compagnie Centrale de Réassurance :www.cna.dz/acteurs/societes-d-

assurance/CCR, and :www.ccr.dz  
6 - Conseil national des assurances(CNA) :https://cna.dz/  
7 -L’Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et de 

Réassurance(UAR) :http://www.uar.dz/  
8 - Bureau Spécialisé en Tarification (BST) :www.bst.dz  
9 - Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés(CNAS), Ministère 

du Travail, de L’Emploi et de la Sécurité Sociale : https://cnas.dz  
جراء ) -10 

 
،  وزارة العمل والقرغيل (CASNOSالصيدوق الطني  لتضملن الجقملمع  لتعمل  غير ال

مين ف  الجزائر: وراجع كذلك: ،  /http://casnos.com.dz: والضملن الجقملمع 
 
 الدليل الرلمل لرركلت القل

www/google/fr/amp/s/lafirist.com 

http://www.fga.dz/
https://cnas.dz/
http://casnos.com.dz/
https://www/google/fr/amp/s/lafirist.com
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مين معت        
 
شخلصفبخصطص ميقجلت القل

 
مين ضد ، ترقمل معت  ال

 
والذ  يسقفيد ميه  الوفاةالتا

مين على السفر المىقرض وذويه ضد تىتبلت الايلة الممكن تسجيتهل خال  فقرة وريلن الىرض، 
 
والتا

و خلصة، ، والذ  والمساعدة في الخارج
 
وبل  مهيية ا

 
يرافق المؤمن له خال  فقرة إقلمقه  وطاء ل

مين البطاقة البنكية بلإلضلفة 
 
حل  الطفلة  والعجز والططارئ ونتب والذ  يطفر مسلمعدات ف   لتا

مين على الحساب البنكي  الوقرلرات الطبية،
 
        لتمؤمن له والذ  يام  الطضعية المللية والتا

و اإلمعلقة
 
مين سرطان الثدي وذو  الاىطق ف  حل  الطفلة ا

 
ورية لقرخيص   من خال  ميقطج، وكذا تا

 .ورنلن الثد 
مل معن       
 
مين  ا

 
مين المنزلي متعدد المخاطر قرملف معت  الممقتكلتميقجلت القل

 
الذ  يسمح  التا

مين، وكذا
 
و الاريق خال  فقرة وريلن معىد القل

 
مين  باملية الميلز  وماقطيلتهل من مخلنر السرقة ا

 
التا

    (1وفىل لمل هط مارر ف  العىد. )ضد الكوارث الطبيعية 
مثتة معن يور اإلمعال  اإللك قرون  ل       

 
مين الجزائرية معبر مطاقعهل الرومية معت  بعد معرض ا

 
رركلت القل

مين والبيطك شبكة النقرنيت، ويعرض بعضل من 
 
خرى.ف  مسلهملت شركلت القل

 
 يو  ا

 The Council Of)السعودي مجلس الضمان الصحي التعاونيمثال  نجد ف   السعطييةحيث            
Cooperative Health Insurance) ،مين الصا  القعلون  بمل  يعملالذ  و

 
معت  تعزيز وصيلمعة القل

مين المؤهتة والمؤمن  القطازن بين مىد  الخدملت الصايةييصب ف  تاىيق 
 
المعقمدين وشركلت القل

مين الصا  الخلص ) بلإلضلفةلهم، 
 
، (2لرفع من جطية الخدملت الصاية معن نريق رفع ك فلءة القل

معت  تعزيز يور اللك قرونية  هخدملتس من خال  شبكة وف  نطلق المطضطع مال الدراوة يعمل المجت
اإلمعال  اإللك قرون  ف  الرتىلء بثىلفة القلمين، وهذا من خال  مجمطمعة من الخدملت والميقجلت 

مييية
 
مين،  القل

 
مين المؤهتة، وتفلصيل شركلت القل

 
الصاية القعلونية من تاديده لىطائم شركلت القل

مين،
 
مين السلئح،  والوقعال  معن معتطملت القل

 
مين الزائر، والوقعال  معن تل

 
والوقعال  معن تل

 بلإلضلفة لالوقفلية من الخدملت اللك قرونية لمىد  خدملت الرمعلية الصاية.
وف  نفس السيلق، يعمل هذا المجتس من خال  مطقعه اإللك قرون  الروم  كمل قتيل ولبىل معت          

مين المؤهتةمن قلئمة تاديد 
 
مين  شركة: مثل شركلت القل

 
مين  وإمعليةالمقطوط والختيج لتقل

 
القل
مين القعلون ، الرركة 

 
مين القعلون ، شركة ولء لتقل

 
هتيةالقعلون ، شركة المجمطمعة المقادة لتقل

 
 ال

مين القعلون ، 
 
مين القعلون ، الرركة العربية السعطيية لتقل

 
مين القعلون ، الرركة العللمية لتقل

 
لتقل

مين 
 
ملنة لتقل

 
مين القعلون ، شركة ا

 
مين القعلون ، شركة الدرع العرب  لتقل

 
كسل لتقل

 
القعلون ، شركة ا

مين القعلون ، شركة 
 
مين القعلون ، شركة والمة لتقل

 
مين القعلون ، شركة بروج لتقل

 
شركة الراجا  لتقل

مين 
 
مين القعلون ...وغيرهل وإمعليةمالذ لتقل

 
 3القل

                                                           
  https://www.bna.dzراجع مطقع البيك الطني  الجزائر :   -1 
ملنة  -2 

 
 : مجتس الضملن الصا  القعلون  السعطي العلمة لال

https://eservices.cchi.gov.sa/AboutCCHI/Pages/secretariat.aspx   
مين المؤهتة -3 

 
 : مجتس الضملن الصا  القعلون  السعطي ، قلئمة شركلت القل

https://www.bna.dz/
https://eservices.cchi.gov.sa/AboutCCHI/Pages/secretariat.aspx
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والذ  يعد من نتيعة المصلرف ( BLOM BANK) والمهجربنك لبنان ، حيث نجد لبنانف   و      
ك ثر البرامج  حيثالتبيلنية، 

 
رق  مسقطيلت الخدمة لزبلئيهل، وا

 
تعرض من خال  بطابقهل اللك قرونية ا

مين معت  الايلة 
 
مييية العصرية، وميهل: القل

 
ابقكلر، والمصممة خصيصل لقتبية مخقتف الحقيلجلت القل

ميوالاطايث الرخصية
 
مين معت  السيلرات)الرلمل، المسؤولية المدنية ، والقل

 
ن الصا ، والقل

مين البار  
 
ضرار الجسدية(، والقل

 
ضرار المليية، المسؤولية المدنية اليلجمة معن ال

 
اليلجمة معن ال

و 
 
مين المسؤولية المدنية )المهيية لتمدراء ا

 
)البضلئع خال  الران، السفن واليخطت(، وتل

مين ضد الخطف المطظفين، تجله الغير، حطاي
 
مين ضد الجرائم المعتطملتية، والقل

 
ث العمل(، والقل

مطا  واليىطي.
 
مين معت  ال

 
 والفدية، والقل

مين القكلفت  بكل كمل يعرض بيك لبيلن والمهجر من خال  بطابقه اإللك قرونية       
 
نطامعه،خدملت القل

 
 ا

معلئت ، واوقرفلئ ، ومعت  السيلرات، وضد نطارئ العمل، ومعت  الممقتكلت، ومعت  البضلئع 
 (1)السفر. ولرحالت الاج والعمرة، ولتمسؤولية المدروية، ولتمسلمعدة خال  المراطنة، 

 Turkiye Finans Participation) مصرف تركيا فينانس تركيا ف  نجد ،وف  نفس السيلق          
Bank معمل ( والذ  يعمل وفق رؤية جديدة

 
ولطية إمعطلءالمصرفية الىلئمة معت   لال

 
لرضل العمالء معبر  ال

الىيطات المقعدية لتطصط  لتمسقهتك، وهذا بلوقخدا  القىييلت بمسقطيلت مقططرة لعرض  اوقراتيجية
مين لتمسلهمة ف

 
  خفض وتسطيق ميقجلت جديدة، ومن هذه الخدملت الق  يقم تسطيىهل خدملت القل

 .وإيارتهلحجم المخلنر 
مين المىدمةوترمل خدملت      

 
والق  يقم معرضهل من خال  بطابقه اإللك قرونية: من المصرف  القل

مين معت  الزلز  
 
مين الصك، والقل

 
مين العلئت ، وتل

 
جهزة، وضملن اإلجبلر  القل

 
اللك قرونية،  ال

من الميز ، 
 
مين الملل ، وضملن ا

 
مين البطلقة، وضملن الخططرة القمطيتية، وضملن القل

 
وضملن تل

مين معن مخلنر 
 
ملكن، وضملن انكسلر اإلنرلءاتوالقل

 
، وضملن اليىل والسفر، والضملن الصا  ال

مين معت  مخلنر 
 
جير. المقكلمل، والقل

 
 (2)القل

مارات العربية اوف          سالمي، نجد لمتحدةالإ من خال    (Dubai Islamic Bank) بنك دبي الإ
بطابقه اللك قرونية معت  شبكة النقرنيت والق  من خاللهل تعزز مبليئ القعتم اللك قرون  معن الخدملت 

مين القكلفت  لفىدان الطظيفة المصرفية اإلوالمية وفىل لتىطامعد الررمعية
 
، فمثال: يىد  البيك خدمة القل

فراي
 
مين يقم الوقفلية من الميلفع  3,000يىل راتبهم الرهر  معن الذين  لال

 
يرهم، ومن خال  هذا القل

 (3ف  حل  الطفلة نقيجة حليث، وفىدان الطظيفة الالإراي .)
يضل،        

 
( الذ  يعد رائدا ف  تداو  الستع الدولية، DMCC) مركز دبي للسلع المتعددةونجد ا

لقفعيل القيمية  2021ة إملرة يب  كميطىة حرة لتقجلرة ف  ويلق رؤية اإلملرات وبيية رائدة لقعزيز قط

                                                                                                                                   
https://eservices.cchi.gov.sa/Pages/ClientSystem/Company  

  services-and-https://www.blombank.com/arabic/productsمطقع بيك لبيلن والمهجر:  -1 
  ae/retail/pages/insurances-https://www.turkiyefinans.com.tr/arمصرف تركيل فييلنس: مطقع  -2 
  services-https://www.dib.ae/ar/personal/other: اإلوالم  مطقع بيك يب  -3 

https://eservices.cchi.gov.sa/Pages/ClientSystem/Company
https://www.blombank.com/arabic/products-and-services
https://www.turkiyefinans.com.tr/ar-ae/retail/pages/insurances
https://www.dib.ae/ar/personal/other-services
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المسقدامة، وف  المطضطع مال الدراوة يعمل المركز معبر مطقعه الروم  معرض بلقة من الخدملت 
مين 

 
مين المسؤولية قبل الغير، وتل

 
مين الصا ، والقل

 
مين اإللزامية كللقل

 
مييية، من مقطتبلت ال

 
القل

مين معت  المرلريع الصغيرة تعطيض ا
 
مين إضلفية خلصة بللقل

 
لمطظفين، بلإلضلفة ميقجلت وخدملت تل

مين معت  اليىل البار  والران، 
 
ميية، والقل

 
مين معت  المخلنر السيلوية وال

 
والمقطوطة، والقل

مين معت  اوقاىلقلت 
 
مين معت  البيلء، والقل

 
مين معت  الممقتكلت العلمة والاطايث، والقل

 
والقل

مين معت  الخططط المللية.المطظفي
 
مين معت  الطيران، والقل

 
 (1)ن، والقل

ماراتونبى  ف            يضل، حيث نجد  الإ
 
مينا

 
بط ظب  ( INSURANCE HOUSE) دار التا

 
ف  إملرة ا

معت  
 
مييية معت  ا

 
يوات تسطيىهل المقجدية ميقجلت وخدملت تل

 
تىد  من خال  بطابقهل اللك قرونية وا

وعلر معىطلة لعمالئهل، تف  بللمعليير الدولية، وتقيلوب مع الحقيلجلت الماتية، 
 
مسقطيلت الجطية بل

 الجقملمع .وتسع  لتقطاصل والقفلمعل مع المايط 
ميييةع الخدملت ومعن مجمط       

 
مين على المركباتالق  تىدمهل  القل

 
مين )الخلصة والقجلرية(، التا

 
والتا

ضرار والخسائر
 
خطلر)ضد الارائق على ال

 
مين الممقتكلت، والمسؤولية العلمة  وال

 
المرافىة، تل

خطلر الطبية، 
 
مين القعطيض المهي  وال

 
مين الاطايث الرخصية، وتل

 
ومسؤولية الميقجلت، والقل

مين ضد خيلنة 
 
ملنةوالقل

 
مين معت  المطاش ( ،ال

 
حداث الطلرئة، والقل

 
مين ال

 
مين العمل ، وتل

 
، وتل

مين في القطاع الهندسيبلإلضلفة 
 
خللتا

 
خطلر القركيب،)ا

 
ليلت  طلر المىلولين، وجميع ا

آ
مين ا

 
وتل

ربلح نقيجة 
 
لت وكذا فىدان ال

آ
مين تعطل ال

 
مين القجهيزات اللك قرونية، وتل

 
ومعدات المىلو ، وتل

مين تتف المخزون(.
 
 هذا القعطل، وتل

مييية كذلك       
 
مين على الطاقةوترمل الخدملت القل

 
معمل  اإلنرلئية والممقتكلت  التا

 
ف  البر )ال

و اليرلنلت البقر وكيملوية، 
 
ت المعللجة البقرولية ا

آ
والبار، والميصلت وماطلت القكرير وميرل

نلبيب(، 
 
مين البحري وخططط ال

 
مين اليخطت القرفيهية، والتا

 
ثيلء اليىل والران والقرانزيت، وتل

 
)ا

ليلتهل والمسؤولية الىلنطنية لمللك السفيية(، 
آ
مين السفيية وا

 
مين الشوتل

 
)الاطايث خصيوالتا

مين السفر(، وكذا برامج 
 
مين الميزل ، وتل

 
مين الصحي الرخصية الفريية والجملمعية، والقل

 
التا

مراض)فاطصلت يورية، فطائد السالمة والطقلية، معالج  الجماعي
 
ويلناليفسية، معالج  ال

 
واليظر،  ال

معضلءومعالج العيط  الختىية، وتغطية زرامعة 
 
 (.ال

مين  بلإلضلفة      
 
ضرارلقرمل القغطية )ضد  الجويللتا

 
مين معت  جسم  ال

 
ف  هيكل الطلئرات، والقل
فراي الطلقم 

 
و  والطيلرينالطلئرة ضد مخلنر الار ، وتغطية ضد الاطايث الرخصية ل

 
   و/ا

 (2)المسلفرين. 
( الذ  يعمل من خال  مطقعه معت  شبكة النقرنيت bank muscat)بنك مسقطوكذا نجد،         

مييية الق  يىدمهل لقرمل: 
 
 معرض مجمطع الخدملت القل

                                                           
  member/value-a-zone/already-https://www.dmcc.ae/ar/free:  مركز يب  لتستع المقعدية مطقع -1 
مينمطقع  -2 

 
بط ظب  )  -يار القل

 
 (: INSURANCE HOUSEإملرة ا

https://www.insurancehouse.ae/ar/media  

https://www.dmcc.ae/ar/free-zone/already-a-member/value
https://www.insurancehouse.ae/ar/media
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مييية معللمية مصممة لاملية القاف والفن المعلصر  -
 
مين معت  الفيطن من خال  تغطية تل

 
القل

والىديم والسيلرات الكالويكية، والمىقييلت الثميية كللمجطهرات، وإخالء المجمطمعلت 
ثيلء نىل الفي

 
مييية ياخل وخلرج مبلن  المعلرض وا

 
   ية ف  حللت الططارئ، والقغطية القل

و تخزين 
 
 .ماقطيلتهلا

مين معت   -
 
مراضالقل

 
 وإمعليةالمزمية لقرمل الفاطصلت الطبية، والعالج، والوقرلرات،  ال

هيل.
 
 القل

مين الخلص باملية العلئتة من خال  القغطية لاللت الطفلة المفلجئة، -
 
وف  حل   القل

و ف  حل  تتى  العالج.
 
 العجز الكت  الدائم ا

مين الميز  من خال  الاملية من الاطايث غير المقطقعة. -
 
 تل

مين معت  الايلة من خال  حملية العلئتة ف  حللة وفلة المؤمن. -
 
 القل

مين المركبلت . -
 
 تل

حداث غير  -
 
ثيلء السفر ضد ال

 
مين ف  حل  السفر من خال  الاملية ا

 
 المقطقعة.القل

مين اليخطت ف  حل  اإلبالر والقرانزيت.) -
 
 (1تل

مييية الق  يىدمهل قطروف            
 
، (2) البنك التجاري للشركات القطري ، نجد مجمطع الخدملت القل

مين ضد الاريق والمخلنر الخلصة )بمل ف  ذلك السطط معت  الميلز (، حيث تغط   حيث ترمل
 
القل

معمل هذه البطليصة جميع الممقتكلت ضد الخسلئر اليلجمة بسبب الاريق والسطط والبرق والنفجلر 
 
 وا

مين والفيضلنلت، والعطاصف، واإلضرا الرغب 
 
معىل  ضرر  لنىطلع، والزلز ، والقل

 
معمل  ف  ا

 
ال

مين الران البار  )بسبب الصطدا ، لاق 
 
مين، وتل

 
بممقتكلت مغطلة بمطجب بطليصة القل

شغل  المدنية، معلمل 
 
مين المىلولين ضد جميع المخلنر )ال

 
والغرق، والىرصية، والار (، وتل

لت المرتبطة، المبلن  الم
آ
 ؤققة، والقخزين، واليىل الداخت (.اإلنرلءات وال

مين  كمل ترقمل بطليصلت          
 
شغل  الهيدوية وف  حل  تعطل القل

 
ضد جميع مخلنر القرييد لال

مين ضد 
 
مطا  المخزنة ف  الميلز ، والقل

 
مين ال

 
لت والمعدات اللك قرونية، وكذا تل

آ
مطا  ال

 
اخقالس ا

مين من القزوير والحقيل  العلي  واللك قرون ، بلإلضلفة  
 
صطلهل لقرمل القل

 
وراقهل المللية وا

 
الرركلت وا

خرى كللمعقملي القجلر ، ومسؤولية اليلقتين، ومروت  الرايلت، ومسئطل  ووطلء لمجل
 
لت ا

وهم، وميظم  الجطلت السيلحية، ومخلنر البيلئين، ومرغت  المطانئ.)
 
 (3ال

مين )، نجد  سورياف         
 
شراف على التا مين من  (SISCهيئة الإ

 
الق  تعمل معت  نرر ثىلفة القل

مييية الصليرة بركل يور ، خال  مطقعهل اللك قرون  الروم ، 
 
والمقصفح له ومجمطع اليررات القل

نيجد 
 
مين ا

 
 بسبب وجطي القل

 
، من تطفير الضملن الهيئة المررفة تبين الجطانب اليجلبية الق  تيرل

مين يطفر  فرصل لتعمل، وختق مطازنة لاركة خروج ويخط  العمالت 
 
نرطة الققصليية، والقل

 
لال

                                                           
  https://www.bankmuscat.com/ar/bancassurance: بيك مسىط مطقع -1 
   services-www.cbq.qa/ar/wholesale/productsمطقع البيك القجلر  الىطر  لترركلت:  -2 
معمل  -البيك القجلر  الىطر  لترركلت -3 

 
مين ال

 
   services-www.cbq.qa/ar/wholesale/products:  تل

https://www.bankmuscat.com/ar/bancassurance
http://www.cbq.qa/ar/wholesale/products-services
http://www.cbq.qa/ar/wholesale/products-services
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مين 
 
مين، كمل يدمعم القل

 
الصعبة لتدولة، وتطفير الخدملت الطبية لتمصلبين باطايث مرمطلة بللقل

والصيدليلت والمخلبر الخدملت السيلحية، وحرك قل اليىل الجط  والبار ، ويدمعم معمل المسقرفيلت 
فران، ويمعم العمل الارف ، والجلمعلت والمدارس، اإلشعلمع الطبية ومخلبر الفاص 

 
والمخلبز،  وال

معمل وكذا يمعم 
 
 (1اإلنرلئية.) ال

مين من خال  مطقعهل       
 
العديد من المعتطملت الخلصة كمل تعرض الهيئة السطرية لإلشراف معت  القل

مين، وبللخصطص معرفة 
 
مين، وبللقل

 
ة القل

 
مين تلريخ ونرل

 
نرافهمبليئ معمتية القل

 
نطامعه ووظلئ فه وا

 
، وا

مين السيلرات والمركبلت، ومعرض لتقغطيلت الرئيسية الق   بللتغةمصطتالت كذا و 
 
النجتيزية معن تل

مين 
 
مين الوقرلر ،  وملهية القل

 
مين البيطك الرلمتة، وتاديد ملهية مهية خبير القل

 
ترمل وثيىة تل

مين، ومسببلت ومؤثرات الخطر
 
ولليب القاتيل الملل  ف  شركلت القل

 
، ويور إمعلية القكلفت ، وا
مين ف  

 
مين اإلوالم ...الخ )القل

 
 (2ترشيد معليير المالءة المللية لىطلع القل

 

 الخاتمة:
مييية ف  المجقمع الجزائر ، وف  جميع       

 
همية الرتىلء بللثىلفة القل

 
خر هذه المداختة يقبين ليل ا

آ
ف  ا

ن تعزيز هذه الثىلفة مرتبط 
 
خرى، ل

 
والقىبل، المعرفة، والفهم،  بقرويخ مفلهيمالمجقمعلت ال

مين من حيث مبليئهل،  واإليراك، والطمع ، والققيلع، والدراية
 
لكل مل يقعتق بميظطمة القل

هدافهل
 
ركلنهل، وا

 
لية ضرورية ل، ومعيلصرهل، وا

آ
من معتيهل، معبر المخلنر كلمطاجهة بلمعقبلرهل ا

 
تامل  المل
و مداه، والققيلع 

 
ن ذلك يقم من خال  تكتفة قتيتة معلجتة بدل من مطاجهة خطر ل يعرف حدويه ا

 
ا

 معت  المدى الىريب والمقطوط والبعيد. يفيد الفري والمجقمعوتعلضد  نظل  تعلون  
همية اإلمعال  كمل تم تبيلن           

 
مين اإللك قرون  ا

 
ميي  وتعزيز ثىلفة القل

 
ولو  ليرر الطمع  القل

 
كذراع ا

مين اوقعمل  شبكة النقرنيت وتىيية المعتطملت معبر المطاقع امن خال  
 
إللك قرونية لرركلت القل

جل القطاصل مع الجمهطر 
 
نرر وترويج و العمل ، العلمة والخلصة، ووولئل القطاصل الجقملمع  من ا

مييية  مخقتف
 
مين، والمؤوسلت البيكية الق  تىد  الميقجلت والخدملت القل

 
المروجة من شركلت القل

فراي ، وياىق مصتاة ونيية هذه الخدمة لصللح العمالء والمسقهتكين
 
فراي المجقمع كل

 
لصللح ا

س مل  كبير يمكن اوقثملره ف  نطلق مؤميين، و يعمل معت  
 
 .طني ال  ققصليالتجميع را

مين تىع معت  الجهلت المسئطلة       
 
كبر ف  نرر ثىلفة القل

 
ن المسؤولية ال

 
ولس، يقبين ليل ا

 
ومعت  هذا ال

مين والبيطك العلمة ميهل والخلصة، كمل تىع معت  
 
معن مملروة هذا اليرلط الققصلي  كرركلت القل

العمل وزارة قجلرة، و طزارة الالطزارات الطصية العلمتة ف  هذا الميدان بركل مبلشر وغير مبلشر، ك
شغل  العمطمية والضملن الجقملمع ، ووزارة والقرغيل و

 
والسكلن وإصالح  اليىل، ووزارة الصاةال

                                                           
مييية،  - 1 

 
مين، الثىلفة القل

 
 بسبب وجطي القل

 
، هيئة اإلشراف 2019وبقمبر  09الجطانب اليجلبية الق  تيرل
مين السطرية، مطقع: 

 
  https://www.sisc.sy/culture/912/arمعت  القل

مين )راجع:  -2 
 
(، مطقع: SISC-Syrian Insurance Supervisory Commissionهيئة اإلشراف معت  القل

https://www.sisc.sy  

https://www.sisc.sy/culture/912/ar
https://www.sisc.sy/
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، ووزارة البيئة والطلقلت المقجدية معبر والقيمية الريفية والصيد البار   ، ووزارة الفالحةالمسقرفيلت
 مطاقعهل اإللك قرونية الرومية.

مين معن الغمطض ومعد  الطضطح ف  معرض ميقجلتهل مع البقعلي كل          
 
البعد بلليسبة لرركلت القل

مييية،
 
ليلت جذ  جمهطر  معبر تطضيح يقيق لرروط الوقفلية وخدملتهل القل

آ
ومداهل، وتاسين ا

لقرويخ قلمعدة مقكلمتة  واوقراتيجيةوفق ميهج معتم  واضح المعللم، المطانيين والطلطج إل  تفكيرهم 
همية هذا اليرلط

 
حد فطامعل الوقىرار الجقملمع  والققصلي . ا

 
 كل

 قائمة المراجع:
 مقالت:

مييية ومقطتبلت مرحتة القىرف  قطلع-ريمي. كريم بيرلر ، ولبطز   -
 
مين الجزائر  بين ضعف الثىلفة القل

 
القل

بالث ، 2016-1995خال  الفقرة 
 
، جطان 16، العدي 12، المجتد 2البتيدة  ، جلمعةالققصلييةمجتة ال

 https://www:asjp:cerist:dz/en/article/24017: ، مطقع2017
مييية ف  الجزائر ووبل يمعمهل)ولية تبسة نمطذجل(، مخبر القيمية الققصلي -خللد إبراهيم -

 
ية واقع الثىلفة القل

 .2015، جطان 11، العدي 2، جلمعة البتيدة مجتة الققصلي والقيمية البرريةوالبررية ف  الجزائر، 
مين  -لبطز  ريم، وي. كريم بيرلر   -

 
مين الجزائر  رهيية معللجة إشكللية ضعف ثىلفة القل

 
نجلح قطلع القل

، مخبر اإلصالحلت لم مجتة اإلصالحلت الققصليية والندملج ف  الققصلي العل(، 2017 -2006)
جلرة، المجتد الققصليية، القيمية واوقراتيجيلت الندملج ف  الققصلي العللم  بللقعلون مع المدروة العتيل لتق

 https://www:asjp:cerist:dz/en/article/101318مطقع: ، 2019، 2، العدي 13
العطامل المؤثرة ف  انخفلض الطتب معت   -معالء معبد الكريم البتداو ، و خللد خيجر ميصطر السلمعد  --

مين الطنيية 
 
مييية )باث تطبيى  ف  شركة القل

 
 واإلياريةمجتة العتط  الققصليية ( ، 2015 -2006الخدمة القل
بالثالمجتة العربية لتعتط  ونرر  – والىلنطنية

 
 .2018المجتد الثلن ، فبراير  -ن الثل(، العدي AJSRP) ال

مين الصا ،  -الاسن وتيملن -
 
ميي ، المتقى  العرب  لتقل

 
مين العرب الطمع  القل

 
 .1997، 58، العدي مجتة القل

وبطمع  رقم: -
 
مين والمقعلمتين معه(، العدي ال

 
مين)معتطملت تهم قطلع القل

 
، 66نررة التالي المصر  لتقل

  http://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx ?Page_ID=1244مطقع:
مييية ف  الجزائر )يراوة حللة بين  -ي. قلرة ابقسل ، وي. يلن  مراي، ونمر ربياة -

 
واقع تسطيق الخدمة القل

ك قطبر 02، المجتد الرابع، العدي مجتة مجلميع المعرفةوليلت الغر  الجزائر (، 
 
 ، مطقع: 56، ص2018، ا

https://www:asjp:cerist:dz/en/article/75500 

مين،  -
 
   148، العدي مجتة الصيلمعة والققصليحط  نرر ثىلفة القل

آ
 ، مطقع: 1، ص2015ا

 ملتقيات علمية:
مين ف  الطنن العرب  بللرجطع ال  حللة  -كمل  رزيق  -

 
مين القكلفت  كال لمركتة غيل  ثىلفة القل

 
القل

مين القكلفت  
 
مين القىتيد  ومؤوسلت القل

 
الجزائر، مداختة مىدمة ف  إنلر اليدوة الدولية حط  شركلت القل

وس اليظرية والقجربة القطبيىية، كتية العتط  الققصليية والقجل
 
ر، جلمعة فرحلت رية ومعتط  القسييبين ال

 .2011معبلس، وطيف، 

https://www:asjp:cerist:dz/en/article/24017
https://www:asjp:cerist:dz/en/article/101318
https://www:asjp:cerist:dz/en/article/75500
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مين اللك قرون  )يراوة مىلرنة(، مؤتمر اإلصالح  -ي. ملهر ماسن معبطي الخيكلن  - 
 
القيظيم الىلنطن  لتقل

 لتثىلفة واإلمعال  وجلمعة الكطفة، كتية  -القرريع 
 
نريق ناط الاكطمة الرشيدة ومكلفاة الفسلي، مؤوسة اليبل

 اللك قرونية: 2018نيسلن  52/26الىلنطن، 
 
  www.google/fr/amp/s/amp/annabaa/org، شبكة اليبل

مين ف  ظل المقغيرات الققصليية العللمية، مداختة مىدمة ف  إنلر  -معزة معبد السال  إبراهيم -
 
تسطيق القل

دو  العربية،   حط  القسطيق ف  الطنن العرب  )الفرص والقاديلت(، جلمعة الالمتقى  العرب  الثلن
 . 2003الدوحة)قطر(، 

 مذكرة تخرج:
مين  -بن زمعمة وعلي -

 
ثرهل معت  رضل الزبطن )يراوة حللة الرركة الطنيية لتقل

 
مييية وا

 
 SAAتسطيق الخدمة القل

كلييم ، تخصص: تسطيق، كتية 
 
. بن زيدان الالج، مذكرة ملوقر ا

 
وكللة ملزونة بغتيزان(، تات إشراف: ا

 .2017 -2016العتط  الققصليية والقجلرية ومعتط  القسيير، جلمعة معبد الاميد بن بلييس )مسقغلنم(، 

لك ترونية رسمية:  مواقع اإ
-  

 
ميي ، شركة القل

 
، مطقع: 17:59، 2012نطفمبر  03مين العللمية، وظيفة اإلمعال  ف  نرر الطمع  القل

https://m.facebook.com/ABDO1953/posts/363971207030385 
مين اللك قرون ، مطقع: –معبد الرحملن حسي  حسين اليقرة  -

 
  www.joif.orgالقل

مين، بيلن صاف  ميرطر بقلريخ:  اإلمعال وولئل  -
 
تمطز/يطليط  05الجقملمعية تختق فرصل جديدة لرركلت القل

  www.albawaba.com، مطقع: 08:11، 2011
مين ف  الجزائر، مطقع:  -

 
  https://www/google/fr/amp/s/lafirist.comالدليل الرلمل لرركلت القل

جراء ) -
 
،  وزارة العمل والقرغيل والضملن (CASNOSالصيدوق الطني  لتضملن الجقملمع  لتعمل  غير ال

  /http://casnos.com.dz: الجقملمع 
  https://www.bna.dzمطقع البيك الطني  الجزائر :   -
ملنة العلمة ل -

 
 : مجتس الضملن الصا  القعلون  السعطي ال

https://eservices.cchi.gov.sa/AboutCCHI/Pages/secretariat.aspx   
مين المؤهتةقل -

 
 : مجتس الضملن الصا  القعلون  السعطي ، ئمة شركلت القل

https://eservices.cchi.gov.sa/Pages/ClientSystem/Company  
  services-and-https://www.blombank.com/arabic/productsمطقع بيك لبيلن والمهجر:  -
  ae/retail/pages/insurances-https://www.turkiyefinans.com.tr/arمصرف تركيل فييلنس: مطقع  -
  services-https://www.dib.ae/ar/personal/other: اإلوالم  مطقع بيك يب  -
  member/value-a-zone/already-https://www.dmcc.ae/ar/free:  مركز يب  لتستع المقعدية مطقع -
مينمطقع  -

 
بط ظب  )  -يار القل

 
 (: INSURANCE HOUSEإملرة ا

https://www.insurancehouse.ae/ar/media  
  https://www.bankmuscat.com/ar/bancassurance: بيك مسىط مطقع -
   ervicess-www.cbq.qa/ar/wholesale/productsمطقع البيك القجلر  الىطر  لترركلت:  -
معمل  -البيك القجلر  الىطر  لترركلت -

 
مين ال

 
   services-www.cbq.qa/ar/wholesale/products:  تل

مييية،  -  
 
مين، الثىلفة القل

 
 بسبب وجطي القل

 
ة اإلشراف ، هيئ2019وبقمبر  09الجطانب اليجلبية الق  تيرل
مين السطرية، مطقع: 

 
  https://www.sisc.sy/culture/912/arمعت  القل

http://www.google/fr/amp/s/amp/annabaa/org
https://m.facebook.com/ABDO1953/posts/363971207030385
http://www.albawaba.com/
https://www/google/fr/amp/s/lafirist.com
http://casnos.com.dz/
https://www.bna.dz/
https://eservices.cchi.gov.sa/AboutCCHI/Pages/secretariat.aspx
https://eservices.cchi.gov.sa/Pages/ClientSystem/Company
https://www.blombank.com/arabic/products-and-services
https://www.turkiyefinans.com.tr/ar-ae/retail/pages/insurances
https://www.dib.ae/ar/personal/other-services
https://www.dmcc.ae/ar/free-zone/already-a-member/value
https://www.insurancehouse.ae/ar/media
https://www.bankmuscat.com/ar/bancassurance
http://www.cbq.qa/ar/wholesale/products-services
http://www.cbq.qa/ar/wholesale/products-services
https://www.sisc.sy/culture/912/ar
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مين ) -
 
(، مطقع: SISC-Syrian Insurance Supervisory Commissionهيئة اإلشراف معت  القل

https://www.sisc.sy  
هميقه،  -

 
مين وا

 
  /https://specialties.bayt.com/fr/specialties/q/375246مطقع: تعريف القل

هميقه،  -
 
مين وا

 
مينمفهط  القل

 
 Syrian)  2019ملرس 24 -الجمهطرية العربية السطرية -هيئة اإلشراف معت  القل

SISC-Insurance Supervisory Commission :مطقع ،)https://www.sisc.sy 
مين،  -بلوم مامد صللح -

 
همية القل

 
 ، المرجع اللك قرون  لتمعتطملتية: 14/03/2016، 09:47ا

https://almerja.com/reading.php?idm=39591  

جنبية:
 
لك ترونية رسمية باللغة ال  مواقع اإ

-Compagnie Algérienne D’Assurance ET De Réassurance(CAAR) : https://caar.dz  

- COMPAGNIE ALGERIENNE  DES ASSURANCES (CAAT)  : https://www.caat.dz  

-CASH Assurances, Compagnie Des Assurances Des  Hydrocarbures : http://www.cash-

assurance.dz  

- SAA Assurances :http://www.saa.dz/  

- L’Algérienne des Assurances (2A) : https://www.2a.dz/  

- ALLIANCE ASSURANCES (Particuliers, Professionnels, Entreprises), ALLIANCE 

ASSURANCES : https://allianceassurances.com.dz/fr/produits-et-services 

- LA CIAR-Compagnie international d’Assurance et de réassurance , 

https://www.laciar.com/  

  -TRUST ALGERIA, http://www.trustalgeriains.com/fr/produits/  

- Caisse Nationale de Mutualité Agricole, http://cnma.dz/#  

- La Mutuelle Algérienne des Assurances des Travailleurs de l’éducation Et de la 

Culture :www.maatec.dz  

- AXA Assurances Algérie : https://www.axa.dz  

- MACIRVIE ASSURANCE VIE.VOYAGE.SANTE : https://www.macirvie.com/  

- COMPAGNIE ALGERIENNE D’ASSURANCE ET DE GARANTIE DES 

EXPORTATIONS :http://www.cadex.dz  

- Société de Garantie du Crédit Immobilier :http://www.sgci.dz/  

- Fond de Garantie Automobile (FGA) :https://www.cna.dz, www.fga.dz   

- Fonds de Garantie des Assurée(FGAS) :https//www.cna.dz  

- CCR Compagnie Centrale de Réassurance :www.cna.dz/acteurs/societes-d-

assurance/CCR, and :www.ccr.dz  

- Conseil national des assurances(CNA) :https://cna.dz/  
-L’Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et de 

Réassurance(UAR) :http://www.uar.dz/  

- Bureau Spécialisé en Tarification (BST) :www.bst.dz  

- Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés(CNAS), Ministère 

du Travail, de L’Emploi et de la Sécurité Sociale : https://cnas.dz  
 
 
 

https://www.sisc.sy/
https://specialties.bayt.com/fr/specialties/q/375246/
https://www.sisc.sy/
https://almerja.com/reading.php?idm=39591
https://caar.dz/
https://www.2a.dz/
https://www.laciar.com/
http://www.trustalgeriains.com/fr/produits/
http://cnma.dz/
https://www.axa.dz/
https://www.macirvie.com/
http://www.fga.dz/
https://cnas.dz/


 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
 " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –لعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية كتية الاىطق وا - 2019ييسمبر  17

 
151 

 

 تحليل العوامل المفسرة لضعف تطور 
مين في الجزائر

 
 قطاع التا

 د. ســــــــارة موالي مصطفى                            
 جلمعة يا  فلرس بللمدية                                          

  sarahmoulai8@gmail.com    

 :مقدمة

ض
 
هم ا

 
حد ا

 
مين ف  وققيل الالضر مكلنة معقبرة ويمثل ا

 
ف   الملل ع الىطلع ل يرغل نرلط القل

مييلت يور حيط  ف  تعزيز اليمط 
 
ن لتقل

 
  بتد، ذلك ا

 
ف  تاىيق  والمسلهمة الفعللة الققصلي ا

ثير ا خل ، من المسقدامة  والمقطازنةالقيمية 
 
 صلييةالمقغيرات الققف  العديد من إليجلب  القل

وتسهيل معمتيلت  المدفطمعلتالكتية، كللاد من البطللة والقاكم ف  ظلهرة القضخم وتدمعيم ميزان 
المطاري المللية ف  تطفير  المسلهمةمعن نريق  اإلنقلجية...، كمل تسلمعد ف  زيلية الىدرات الئ قملن
و تطويع  اللزمة

 
نرطة الوقثملريةلختق ا

 
ل الطني  وتاسين ، الق  يقبعهل رفع ف  مسقطى الدخال

فراي 
 
 .المجقمعمسقطى معيرة ا

مين، والجزائر كغيرهل من يو  العللم 
 
ولىد قطعت الدو  المقىدمة شطنل كبيرا ف  صيلمعة القل

ن يعلن  اليىص والضعف بللرغم من اإلصلحلت الق  قلمت 
آ
ميي  ملزا  لاد ال

 
الثللث فإن قطلمعهل القل

مين معن نريق المروط  بهل الدولة والستطلت الماتية ف  هذا الم
 
 07-95جل ، كتتت بفقح مجل  القل

مييية وتاسين الخدملت المىدمة من   1995-01 - 25المؤرخ ف  
 
فلق جديدة لتعمتية القل

آ
معط  ا

 
وبذلك ا

مييية ف  الجزائر إل  
 
مين لتزبطن الجزائر ، ورغم كل هذا لم تصل الصيلمعة القل

 
نرف شركلت القل

مين المسقطى المطتط  وهذا بسبب مجم
 
خر قطلع القل

 
يت إل  تل

 
طمعة من العراقيل والصعطبلت الق  ا

 معن مطاكبة القغيرات والقططرات العللمية.

شكالية ومعت  ضطء ذلك فإنَّ جطهر   باثيل تقبتطر ف  اإلجلبة معت  القسلؤ  القلل :ا 
مين في الجزائر

 
 ؟ماهي العوامل المفسرة لكبح تطوع قطاع التا

سئلة فرعيةيسية يمكن اوقيبلط وامعقمليًا معت  اإلشكللية الرئ
 
 معت  الياط القلل : ا

 مين ف  الجزائر
 
 ؟مله  صعطبلت تططر قطلع القل

 مين ف  الجزائر؟
 
برز العطامل المؤثرة معت  قطلع القل

 
 مله  ا

 مين الجزائر ؟
 
مييية يؤي  إل  ضعف قطلع القل

 
 هل غيل  الثىلفة القل

هم هذه الطرقة الباثية إل  تستيط الضطء معت   تهدفو
 
مين ا

 
القاديلت الق  تطاجه قطلع القل

، واققراح حتط  لتيهطض به كخطة معمل يمكن الجزائر  والعطامل المفسرة لقدن  مسقطى الىطلع

mailto:sarahmoulai8@gmail.com
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وف  وبيل تاىق الهدف الميرطي من هذه المداختة، نسقخد   ،الوقفلية ميهل ف  تاسين الطاقع
مل و الطصف  والقاتيت . المنهج

 
 ه : محاور الباث فيرقمل معل ثلث  هيكلا

 :ول
 
مين ف  الجزائرمعمطميلت حط   المحور اال

 
 ؛القل

 :مين ف  الجزائر؛ المحور الثاني
 
 العطامل المؤثرة معت  قطلع القل

 :مين ف  الجزائر المحور الثالث
 
 .القاديلت الق  يطاجههل قطلع القل

ول: 
 
مين في الجزائرعموميات حول المحور اال

 
 التا

مين 
 
وال: تعريف التا

 
 ا

مين معىد يتقز   619حسب الملية 
 
ن: "القل

 
من الىلنطن المدن  الجزائر ، الق  تيص معت  ا

مين لصللاه مبتغل من 
 
و إل  المسقفيد الذ  اشقرط القل

 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 
المؤمن بمىقضله ا

و تاىق الخطر المبين ف  العىد، 
 
خر ف  حللة وقطع الاليث ا

آ
  معطض ملل  من ا

 
و ا
 
و إيراي ا

 
المل  ا

ية يفعة وذلك مىلبل قس
 
و ا
 
خرى يؤييهل المؤمن له والمؤمن 3ط ا

 
 .1ا

مين لمجمطمعة من المبليئ اوقمدت من القرريعلت الق  نظمت معمتية 
 
وتخضع معىطي القل

نطاع 
 
مين حق  ل يكطن مجل  لإلثراء غير المرروع بمل يقيلف  والىطامعد العلمة لتمجقمع وتعدي ا

 
القل

  لكل نطع
 
مييلت يؤي  إل  تعدي العىطي، ا

 
معىد خلص به لكن هذه العىطي ل تقطلبق كتهل ومبليئ  القل

مييية، ميقه  
 
نه نجد ثلثة مبليئ تخضع لهل كلفة العىطي وه  المصتاة القل

 
مين السقة، حيث ا

 
القل

 المرلركة، 
 
 القعطيض، مبدا

 
خرى المقمثتة ف  مبدا

 
حسن اليية والسبب الىريب والمبليئ الثلثة ال

م
 
 الاتط  تسر  معت  معىطي تل

 
 .2والمسؤولية المدنية ين الممقتكلتمبدا

مين
 
نواع التا

 
 ثانيا: ا

مين ف  الطقت الالضر وبصفة خلصة مع القططرات السريعة ف  العصر 
 
تقيطع تىسيملت القل

مين تبعل 
 
صبح هذا اليظل  يمقد إل  مجللت شق ، ويمكييل ف  هذا الصدي تىسيم القل

 
الاديث، بايث ا
 لعدة معليير وه :

مين وه  طر المؤمن عليه:التقسيم تبعا للخ .1
 
نطاع لتقل

 
 :3نبىل لهذا المعيلر نجد ثلثة ا

 :شخاص
 
مين على اال

 
و  التا

 
مييلت المقعتىة بلإلنسلن، من حيث وجطيه وحيلته، ا

 
وه  القل

مين من المرض، ومن العجز، ومن الاطايث 
 
من حيث صاقه وولمقه، مثل القل

                                                           
مين الجزائري جديد  معراج،  1

 
، ص 1996، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، الجزائر، مدخل لدراسة قانون التا

06. 
مر  2

 
ميي 95/07ال

 
، المعد  13الصلير بللجريدة الرومية رقم  25/01/1995لت المؤرخ ف  المقعتق بللقل

 .15الصلير بللجريدة الرومية رقم  26/02/2006المؤرخ ف   04/06والمقمم بللىلنطن 
دارة الخطر النظرية والتطبيقحرب  مامد معطيىلت، وعيد جمعة معىل،  3 مين وا 

 
، يار وائل لتيش، التا

رين، 
 
 .37، ص 2008معملن، ال
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ن المل  إذا تاىىت الكلرثة بصرف المخقتفة الق  تصيب اإلنسلن، ويهدف إل  يفع مبتغ م
 القعطيض حيث يسقطل  المؤمن له معت  

 
 معيه، فل يخضع لمبدا

 
اليظر معن الفري الذ  ييرل

مين المقفق معتيه بكلمته، إذا تاىق الخطر المؤمن ميه، يون اليظر إل  نقيجة 
 
مبتغ القل

ولوين:
 
  ضرر ويرمل معت  نطمعين ا

 
صلبه، بل حق  إذا لم يصب بل

 
مين  الضرر الذ  ا

 
القل

مين الاطايث الرخصية؛
 
 معت  الايلة، وتل

  :مين الممتلكات
 
شخلص، وهذا المجل   تا

 
خطلر الق  تصيب ممقتكلت ال

 
مين ال

 
ويرمل تل

و 
 
خطلر لق  مصدرهل اإلنسلن كللسرقة، ا

 
مين من ال

 
مين، ويدخل ف  القل

 
ووع لتقل

 
ا

معلصير...الخ؛
 
 نبيعية كللزلز ، الفيضلنلت وال

   مين المسؤولية
 
ضرار الق  تصيب الغير ويكطن الرخص مسؤوًل  المدنية:تا

 
ويقعتق بلل

مين(، 
 
نراف ه : المؤمن )شركة القل

 
مين ثلثة ا

 
معيهل ويدخل ضمن هذا اليطع من القل

مين(، ول يمكن امعقبلر المقضرر هط 
 
قسلط(، المقضرر )قلبض مبتغ القل

 
المؤمن له )يافع ال

مين
 
 هط المسؤولية، وليس هط الضرر الذ  يصيب المسقفيد، والخطر المؤمن ميه ف  القل

 .المقضرر، بل هط الضرر الذ  يصيب المؤمن له من رجطع المقضرر معتيه
 التقسيم تبعًا للموضوع: .2

  مينات البحرية
 
ة، التا

 
خرى ف  اليرل

 
مييلت ال

 
نطاع القل

 
: وهط اليطع الذ  وبق جميع ا

خطلر الق  تهدي السفن وحمطلقهل خل  رحلتهل، 
 
و معيد إرولئهل بللمييلء، ويخصص ال

 
ا

مر رقم 
 
بقلريخ والصلير  1995/01/25المقعتق  07- 95وكل معمتية نىل بار ، وقد نظم ال

حكلمهل؛
 
مييلت ووضع بل

 
نطاع القل

 
مييلت، كل ا

 
 بللقل

 :مينات البرية
 
خطلر  التا

 
مييلت البرية، وتهدف إل  تغطية ال

 
ظهر هذا اليطع بعد ظهطر القل

شخلص؛ الق  تهدي الرخص ف  البر
 
مييلت معت  ال

 
ضرار، وتل

 
مييلت معت  ال

 
 وتيىسم إل : تل

  :مينات الجوية
 
مييلت البارية والبرية، وقد ظهرت مع ظهطر  التا

 
حدث معهدا من القل

 
وه  ا

ثيلء 
 
و تادثهل المركبلت الهطائية، ا

 
خطلر الق  تقعرض لهل ا

 
الطلئرات، وتهدف إل  تغطية ال

و معيد تطقفهل ف  المطلر، جم
 
خطلر الق  تقعتق بعمتية اليىل الجط ، وقد رحلتهل، ا

 
يع ال

مر رقم 
 
حكلمه. 07- 95نظم ال

 
مييلت ووضع ا

 
يضل هذا اليطع من القل

 
 ا

ساس العالقة مع النظام العام .3
 
مين حسب هذا القىسيم إمل اخقيلريل التقسيم على ا

 
: يكطن القل

و إلزاميل
 
 :1ا
 :مينات االختيارية

 
مييلت الق  يىط  المؤم التا

 
ن له بللقعلقد معيهل اخقيلريل إذا مل رغب ف  وه  القل

معبلء المللية المقرتبة معن مخلنر معيية ماقمتة؛
 
 تفلي  ال
  :لزامية مينات اال 

 
حكل  الىلنطن  التا

 
مييلت الق  يتقز  المؤمن له بللقىلمعد معيهل وفىل ل

 
وه  القل

و حطايث العم
 
مراض مهيية، ا

 
مييلت الجقملمعية )ضد اإلصلبلت من ا

 
مييلت معت  مثل: القل

 
ل(، القل

                                                           
 .10، ص1995ملرس  8الصليرة معن الجمهطرية الجزائرية، بقلريخ  13الجريدة الرومية العدي رقم  1
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مين معت  المسؤولية من نرف المىلولين 
 
مييلت لمملروة المهن الخطيرة )كللقل

 
السيلرات، والقل

مين 
 
خطلر يطميل )كللقل

 
مين ف  اليرلنلت الجقملمعية والجملمعية الق  يقطقع فيهل ا

 
والمهيدوين(، والقل

مين من الكطارث الطبيعية.
 
 ف  مجل  الريلضة(، بلإلضلفة إل  القل

مين في الجزائرث
 
 الثا: شركات التا

مين ف  الجزائر من المؤوسلت القللية:
 
 يقكطن قطلع القل

مين العمومية: .1
 
 :1وه  ممثتة بخمسة مؤوسلت ه  شركات التا

 مين
 
عادة التا مين وا 

 
ت وية  CAAR الشركة الجزائرية للتا

 
نرل

 
ومل  يىدرب   1963: ا

 
 27برا

خطلر الصيلمعية؛
 
 متيلر يييلر تخقصص ف  ال

 مينالش
 
ت وية  Saa ركة الجزائرية للتا

 
نرل

 
ومل  يىدرب  1963: ا

 
متيلر يييلر تخقص  1,3برا

 ف  السيلرات؛
  مين

 
عادة التا ت وية CCR الشركة المركزية لال 

 
نرل

 
ومل  يىدرب   1975: ا

 
متيلر يييلر 2برا

مين؛
 
 تخقص ف  إمعلية القل

 الشركة الجزائرية للتامين الشاملCAAT  ت وية
 
نرل

 
ومل   1985: ا

 
متيلر 5،1يىدرب  برا

خطلر اليىل؛
 
 يييلر تخقص ف  ا

 مين المحروقات
 
ومل  اجقملمع  قدره CASH شركة لتا

 
وهم برا

 
 1800: ه  شركة ذات ا

خرى.
 
مين ال

 
مين المارقلت إل  جلنب فروع القل

 
 متيطن، و تبلشر معمتيلت تل

مين الخاصة: .2
 
مين خلصة، إمل ك فروع لر 1995بعد وية   شركات التا

 
ركلت ظهرت معدة شركلت تل

مين و نذكر ميهل:
 
مين وإمعلية القل

 
و مؤوسلت جزائرية حيث ومح لهل بمزاولة كل معمتيلت القل

 
جيبية ا

 
 ا

 ترست الجزائر ALGERIA TRUST  مين مخقتطة
 
مين و إمعلية القل

 
:وه  شركة لتقل
مل حصة  %5و قطر باصة % 60جزائرية بارييية قطرية، تسلهم فيهل البارين باصة 

 
ا

مين% 5.17ب   CHAR من الجزائر فققىسمهل كل
 
 5.17ب   CCR و الرركة المركزية إلمعلية القل

ومل  اجقملمع  يىدر ب   1997وامعقمدت الرركة ف  نطفمبر %
 
 متيلر يج؛8.1برا

 مين
 
عادة التا مين وا 

 
وت  5:امعقمدت ف   CIAR الشركة الدولية للتا

 
لقبلشر مخقتف  1998ا

ومل  اجقملمع  
 
مين برا

 
 متيطن يج؛ 450معمتيلت القل

 ميناتال
 
مر  A A جزائرية لتا

 
ت هذه الرركة بمطجب ا

 
نرل

 
و  1995جلنف  25ف   07-95: ا

وت  05ميح لهل المعقملي ف  
 
ومللهل  1998ا

 
مين، و يىدر را

 
مين و إمعلية القل

 
لقملرس نرلط القل

 متيطن يج؛ 500ب  

                                                           
فاق التطوير كمل  رزيق، مامد لمين مراكر ،"  1

 
مينية، الواقع العملي وا

 
–تجارب الدول  –الصناعة التا

مييية، جلمعة حسيبة بن بطمعت ، الرتف،
 
ييسمبر  04- 03 "، المتقى  الدول  السلبع حط  الصيلمعة القل

 .7، ص 2012
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 مان
 
مين 2001: تم امعقمليهل ف  شركة البركة واال

 
مين وإمعلية القل

 
ف   لقملرس كل معمتيلت القل

ومل  قدره 
 
وهم برا

 
مين  480شكل شركة ذات ا

 
متيطن يييلر جزائر ؛شركة الريلن لتقل

وست معل  
 
ومل  مرقرك بين الجزائر وقطر ) 2001تل

 
لىطر(  % 73لتجزائر و% 27برا

 ؛2002وشرمعت ف  العمل ف  وية 

 مينات المتوسطية
 
وست معل   GAM العامة للتا

 
مين؛ 2001: تل

 
نطاع القل

 
 تخقص بمخقتف ا

  مينالرر
 
مين وإمعلية القل

 
وست معل   HANA STAR كة العلبرة لتىلرات لتقل

 
 2001: تل

 وواجهت معدة صعطبلت قلنطنية ومعمتية وه  قيد القصفية.
 :1تطجد تعلونيقين ف  السطق الجزائرية هملالمؤسسات التعاضدية )التعاونية(:  .3

 الصندوق الوطني للتعاون الفالحي CRAMA :   ومل  يىدرب
 
تخقص ف   متيطن يج100برا

خطلر الفلحية؛
 
مين ال

 
 تل

 مين عمال التربية والثقافة
 
ومل  يىدر ب   MAATE التعاونية الجزائرية لتا

 
متيطن  100: برا

 .يج
 :2وتضم ثلثة شركلت ه المؤسسات المتخصصة:  .4

 الرركة الجزائرية لضملن الصليرات CAGEX وست وية
 
ومللهل يىدر ب   1996تل

 
را

 العمتيلت المطجهة لتقصدير؛ متيطن يج مقخصص ف  ضملن 450

 الرركة الجزائرية لضملن قروض الوقثملر AGCI  وست وية
 
ومللهل  1998تل

 
را

مين المرتبطة بميح قروض 2يىدر ب  
 
متيلر يج مقخصص ف  مملروة معمتيلت القل
 الوقثملر المطجهة لتمؤوسلت الصغيرة والمقطوطة؛

 شركة ضملن الىروض العىلرية SGSI  وست وية
 
  1997تل

 
ومللهل يىدر ب  متيلر يج را

ت بللجزائر - 4 .مقخصص ف  تىديم الىروض العىلرية
 
نرل

 
شركة كرييف الجزائر الق  ا

  "  2006وية 
 
شخلص و قد صيفت الرركة ال

 
مين معت  ال

 
فه  مقخصصة ف  القل

 " ف  المرتبة الرابعة بفرنسل ف  قلئمة المؤميين معت  الايلة وه  
 
 س ا

 
كلرييف ا
متيطن شخصل وتمقتك شبكة خلصة وكذالك تعقمد  35تؤمن بتد و 36نلشطة ف  

 بيكل ف  العللم. 150معت  شبكلت بيكية لرركلئهل معبر 
مين في الجزائر:  .5

 
مين الجزائر  نذكر الهيائت المراقبة للتا

 
يطجد معدة تيظيملت لمراقبة وطق القل

 :3ميهل

                                                           
1 Publication des services économique ,"le marché des assurances en Algérie" , DGT 
réson , novembre 2011 

 .10كمل  رزيق، مامد لمين مراكر ، مرجع ولبق، ص  2
 .11المرجع السلبق، ص  3
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مييلت  .1
 
 هذا المجتس ف  CNAالمجتس الطني  لتقل

 
نرل

 
هط تلبع لطزارة و 1995جلنف   25: ا

 المللية، يسع  إل  ترقية وتططير نرلط القلمين ليصبح ركيزة الققصلي الطني  مسقىبل؛
 ف   .2

 
نرل

 
مين: ا

 
مين وإمعلية لتقل

 
، وله صفة الجمعية المهيية 1994فيفر   22التالي الجزائر  لتقل

مين كطنه يهقم بمرلكل المؤميين،
 
هداف ال ويخقتف معن المجتس الطني  لتقل

 
 تالي مل يت :ومن ا

 مين؛
 
مين وإمعلية القل

 
 ترقية نطمعية الخدملت المىدمة من شركلت القل

 هيل؛
 
 تاسين مسقطى القكطين والقل

 جهزة والمؤوسلت المعيية؛
 
 ترقية مملروة المهية بللقعلون مع ال

 .يبيلت مملروة المهية
 
 الافلظ معت  ا

مين في الجزائر المحور الثاني:
 
 العوامل المؤثرة على قطاع التا

مين الجزائر  ضعيف جدًا مىلرنة مع الىطلمعلت العللمية وهذا يعطي إل  معدة م
 
لزا  قطلع القل

 .معطامل يمكن تىسيمهل إل  معطامل يييية واجقملمعية ومعطامل فيية وكذا معطامل اققصليية
وال: العوامل الدينية واالجتماعية

 
 ا

مين كمل يت تقجت  ف  الىيم الدييية وتطاضع الدخل والبطللة والثىة ف  المؤو 
 
 :1سلت القل

مين ف  العللم العامل الديني .1
 
يت إل  تراجع القل

 
هم العطامل الق  ا

 
: يعقبر العلمل الديي  من ا

ثره 
 
  حرا  مال تسلؤ ، ولكن ا

 
مين حل  ا

 
ن ل يزا  القفكير حط  هل القل

 
اإلولم  ككل حيث ا

ن معظم فائت المجقمع الجزائر  تيظر
 
نه غير  مادوي ف  بعض المجقمعلت، حيث ا

 
مين معت  ا

 
إل  القل

ثر معت 
 
مين المك ققبة  جلئز ف  الرريعة اإلولمية، ممل ا

 
صبات معىطي القل

 
حجم العىطي المك ققبة إذا ا

مين اإلجبلر ؛
 
 ف  الجزائر تخص القل

مثلله ف   مستوى دخل الفرد:  .2
 
ن الدخل الاىيى  لتعلمل الجزائر  ضعيف مىلرنة مع ا

 
معيله ا

خرى، لذا فللىدرة
 
جطر الق   الدو  ال

 
وفل فرغم الزيليات ف  ال

 
الررائية لتمطانن تيادر ناط ال

مين 
 
مل  وجطي تل

 
وعلر المطاي الغذائية، ا

 
امعقمدتهل الدولة الجزائرية قلبتة ارتفلع مقزايد ووريع ف  ا

 بلهض الثمن وتعطيضلت مجافة وبطيئة؛
مين حيث إن ارتفلع معدلت البطللة يعقبر من العطامل المؤثرة وتبل  البطالة: .3

 
معت  نمط قطلع القل

يى انخفلض معدي العمل  إل  تدن  رقم 
 
مين كمل ا

 
يى انخفلض الدخط  إل  تراجع الراغبين ف  القل

 
ا

مييلت الجقملمعية، ف  الدو  المقىدمة يعد 
 
ربل  العمل كللقل

 
مييلت الايلة الق  يىبل معتيهل ا

 
معمل  تل

 
ا

مين معت  البطللة مقططر معكس مل نلحظه ف  الجزائر
 
فىد تمت المبليرة ف  هذا المجل  إلنرلء  القل

نه ل يتب  الحقيلجلت الضرورية لتفري وغيرهل من البرامج الق  تخص 
 
مين معت  البطللة إل ا

 
صيدوق القل

معمل ؛
 
مين لرقم ال

 
خطلر بلليسبة لقطقعلت قطلع القل

 
نهل تامل ا

 
مين معت  البطللة و جدنل ا

 
 القل

                                                           
مين الجزائرية غفص  تطفيق،  1

 
مينتحليل عوامل ضعف شركات التا

 
، مجتة القيمية في تطوير قطاع التا

 .109، ص 2019، 01، العدي 03والققصلي القطبيى ، المجتد 
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مين: .4
 
عية لتفسلي المطجطي ف  بعض تتك المؤوسلت، ومعد  وكيقيجة نبي الثقة في مؤسسات التا

احقرا  بعضهل لىيمة اإلنسلن كإنسلن، فللبعض قد يىدر قيمة اإلنسلن الذ  يهسقه إحدى السيلرات 
و 
 
و مالولة القهر  والباث معن ثغرات لعد  يفع القعطيض ا

 
المؤمية بمبتغ ل يغط  تكلليف اإلصلبة ا
يى

 
زمة ثىة بين العملء والرركلت، وبين الرركلت والرركلت،  المملنتة ف  القعطيض، وهذا ممل ا

 
إل  ا

ميي  العمل والاركة ف  ظتهل، فللعميل يخلف 
 
ومعد  اوقىرار البيئة الىلنطنية الق  يسقطيع الىطلع القل

حطا  وف  غيل  المعتطملت 
 
قسلنه، والرركلت تخلف من القعرض لتخسلرة، ف  جميع ال

 
ن يخسر ا

 
ا

ن تعلن  من الفطض ، وانعدا  الثىة، ف  الكلفية والرفلفية و
 
مين ل بد ا

 
الىلنطن الالكم فإن وطق القل

مييلت.
 
معمل  مطقفل وتبيل من معمتية القل

 
خذ رجل  ال

 
 ظل هذا الضطرا  والفطض  ا

 ثانيا: العــــوامل الفنيـــــــــــــة 
مين، ضعف تسطيق الخدملت ا

 
مييية، قطانين القل

 
مييية، معد  تقجت  ف  غيل  الثىلفة القل

 
لقل

شخلص كمل يت 
 
مين معت  ال

 
مين وضعف فرع القل

 
 :1وجطي كطاير مقخصصة ف  القل

مينية .1
 
مييية  :غياب الثقافة التا

 
هم المعطقلت الق  تطاجه السطق القل

 
حد ا

 
ميي  يعد ا

 
غيل  الطمع  القل

مر 
 
قل بك ثير ممل معتيه ال

 
مين، وهط ا

 
همية القل

 
فللمطانن العرب  معمطمل ليس لديه الطمع  الكلف  بل

مين 
 
ين  فكرة معن القل

 
ن هيلك معدي من المطانيين ليسطا لديهم ا

 
ف  العللم المقططر، ونجد ا

مين، والسبب ف  ذلك يعطي إل  معد  يخط  وهيلك مطانيين يع
 
نهم ليسطا بالجة لتقل

 
قىدون ا

مين ف  الميلهج القعتيمية والدراوية ضمن البرامج الق  تىدمهل المدارس المعلهد والجلمعلت 
 
القل

مييية ف  وولئل اإلمعل  الماتية؛ 
 
ثر وتبًل ف  حضطر الملية القل

 
العلمة والخلصة، وهذا قد ا

ن تسلهم 
 
مين وإتلحة المعتطملت الق  تسلمعد معت  تطمعية كلفة والمفقرض ا

 
بيرر ثىلفة القل

بعلي مفهط  
 
هل الخبرة والخقصلص لقطضيح ا

 
مييية واوقضلفة ا

 
المطانيين بللمفلهيم القل

مين، وشرح العىطي المقصتة به؛
 
 القل

مين  .2
 
كبر معلئق لقططير وطقوانين التا

 
ن الىطانين السلرية المفعط  ا

 
ق : يردي مقعلمتطن معت  ا

 معظم المقعلمتين معت  إزالة القعىيدات والاطاجز اإليارية ف  
 
مين ف  الجزائر حيث يتجل

 
القل

مين؛
 
 صطرة العدي الهلئل من اليصطص الق  تعرقل نرلط شركلت القل

مينية  .3
 
: يقمثل الضعف ف  معد  تطبيق مفلهيم واتجلهلت القسطيق ضعف تسويق الخدمات التا

مين كلهقمل  بمفلهي
 
العميل،  ومفلهيم إرضلءم قيلولت اتجلهلت المسقهتكين ف  صيلمعة القل

وتكلمل العمتية الخدمية إل  غير ذلك من مفلهيم تسطيىية و حديثة و الفرل ف  اوقخدا  
ميي  والقركيز معت  العيصر 

 
بعلي الجديدة و المقغيرة لقكيطلطجيل النقرنت ف  تسطيق الميقج القل

 
ال

مييية م
 
مين السعر  ف  تسطيق الخدمة القل

 
ميي ، تكلمل معمتية القل

 
فراي ميقج تل

 
 الخ ...ن وعر، ا

مين  .4
 
مين يفقىر إل  الك فلءات المقخصصة عدم وجود كوادر متخصصة في التا

 
: قطلع القل

مييية والك ققل  وخبراء 
 
مين لويمل ف  مجل  تصميم الميقجلت القل

 
واإلنلرات المؤهتة لتقل

                                                           
مين لدى المستهلك ببعض واليات الغربكريمة شيخ،  1

 
شكالية تطوير ثقافة التا ، مذكرة ملجسقير، ا 

 .146، ص 2010جلمعة تتمسلن، الجزائر، 
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حد الرروط ا
 
مين وه  إحدى المعطقلت ولعل ا

 
مين العمل معت  تططير القل

 
للزمة لقططير قطلع القل

مييية ف  ظل اليىص الالي ف  ذو  المىدرة 
 
مجمطمعة من لمهلرات الماتية ف  الخدملت القل

والخقصلص ف  الميدان ويقطجب معت  صلنع  السيلولت والجهلت الميظمة الىيل  بدور المافز 
مين؛ف  تططير المعلرف المهيية وتاديد المؤهلت المهيية وش

 
 روط المعقملي ف  مهية القل

مين  .5
 
شخلص بصفة معلمة ضعيف، حيث ضعف فرع التا

 
مين معت  ال

 
شخلص يظل فرع القل

 
: معت  ال

مييلت العلمة وهذا يعطي إل  إجبلرية بعض فروع 
 
نهل صيلمعة القل

 
مين ف  الجزائر بل

 
تقميز صيلمعة القل

مين ضد الكطارث الطبيعية 
 
مين معت  السيلرات والقل

 
مين ك قل

 
مييلت القل

 
ف  حين يبى  وطق تل

مين. الايلة ضعيفل من حيث نسبة اإلنقلج إل  إجملل  إنقلج صيلمعة
 
 القل

 ثالثــــــا: العوامـــــل االقتصاديـــــــــــــــــة
جيبية 

 
هم العطامل ا  وضع الققصلي  والطضع الجبلئ ، ضعف الوقثملرات ال

 
من بين ا

مين كمل يت 
 
 :1والوقثملر ف  شركلت القل

ثر بركل مبلشر وضع االقتصاد الوطني .1
 
حد تركيبلت الققصلي الطني  فهط يقل

 
مييلت ا

 
: إن قطلع القل

ن معد  نمط الققصلي الاىيى  )معد  اليمط خلرج قطلع 
 
بللاللة الققصليية لتطنن، حيث نجد ا

ن الققصلي الجزائر  لم يخرج من المعقملي معت  إيرايات ال
 
ماروقلت الماروقلت( يبى  ضعيف جدا ل

خرى كللزرامعة والصيلمعة 
 
ف  تغطية الحقيلجلت الطنيية مل انعكس وتبل معت  بلق  الىطلمعلت ال

حد مكطنلتهل؛
 
مين ا

 
 والخدملت الذ  يعقبر القل

مين معىد الك ققل  معت  معىد الروط  مثل الوضع الجبائي في الجزائر .2
 
: يقامل صلحب وثيىة القل

ل قيمة العىد ترتفع، جعل المؤمن له يعزف معن وهذا مل جع TVAالروم معت  الىيمة المضلفة
مين معت  

 
مين الجملمع  ف  المؤوسلت الصيلمعية والقل

 
مين إل اإلجبلر  مثل القل

 
الك ققل  معت  معىطي القل

مين السيلرات،
 
مين  المسؤولية المدنية ف  حللة تل

 
مين وإمعلية القل

 
بلإلضلفة إل  ذلك فمؤوسلت القل

ربلح
 
نه هذ IBS تخضع لتضريبة معت  ال

 
جل زيلية اإلنقلج و القطوع؛ ا من شل

 
 تىتيل مطاريهل من ا

جنبية  .3
 
جيبية ضعف االستثمارات اال

 
مين ف  الجزائر نىص ف  الوقثملرات ال

 
: يعرف قطلع القل

و مخقتط، الق  تمثل نسبة 
 
جيب  ا

 
س مل  ا

 
ربع شركلت ذات را

 
من مجمطع % 25حيث ل يطجد إل ا

ك ثر من المسقثمرين اليلشطين ف  السطق و هذ
 
 07- 95وية من صدور قلنطن 15ا بللرغم من مرور ا

هم العىبلت الق  تىف ف  وجه المسقثمر 
 
الدامع  إل  تارير السطق و إتلحة الفرص لتخطاص ومن بين ا

جيب  نذكر ميهل
 
مين معىد و  - :ال

 
ن المتف الخلص بإنرلء مؤوسة تل

 
بيروقرانية اإلجراءات، حيث ا

نط  ؛ 
 
جيب ؛  تكلليف -يسقتز  فقرة ا

 
ولو  لتمسقثمر المات  ال

 
 -العىلر البلهظة الق  تركل معلئق ا

جيبية ف  هذا الىطلع مثل القافيزات الجبلئية؛
 
 انعدا  القافيزات المسقىطبة للوقثملرات ال

مين .4
 
مين ف  الك ثير من الدو  نسبة االستثمار في شركات التا

 
: تركل المبللغ لمخقتف شركلت القل

قسلط من المؤميين وتعيد اوقثملرهل وطاء فف  هلمة من اليخلر الطن
 
مين تقتى  ال

 
ي  كطن شركلت القل

                                                           
مينيفلنمة مابط ،  1

 
، المتقى  الدول  السلبع حط  الصيلمعة ة في الجزائرتحليل هيكل الصناعة التا

مييية
 
فلق القططير، جلمعة الرتف، الجزائر، يطم   -القل

آ
 .24، ص2012ييسمبر  04-03الطاقع العتم  وا
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ربلح كبيرة 
 
وعلر لقاىيق ا

 
وراق المللية للوقفلية من فروق ال

 
وهم ف  وطق ال

 
و تداو  ال

 
المرلريع ا

نه ل تزا  معمتية الوقثملر و القداو  بالجة إل  إجراءات جديدة ويمعم مسقمر من قبل الستطلت
 
 إل ا

المررفة، بايث تكطن هذه السطق مرنة وتسقطمعب كلفة المقغيرات الققصليية الماتية والدولية، 
وهم المقداولة ل تزا  تركل حجمل ضئيل 

 
مين المسلهمة وحجم ال

 
معداي شركلت القل

 
ن ا

 
حيث ا

يى إل  تراجع اإلير 
 
وهم ممل ا

 
   اياتومادويا فضل معن نىص الخبرة لدى المقعلمتين ف  البيع وشراء ال

ربلح.
 
 و معد  تاىيق ال

مين في الجزائر
 
 المحور الثالث: التحديات التي يواجهها قطاع التا

مين وهذا مل ويالو  
 
هيلك العديد من المعطقلت والقاديلت الق  تعيق تططر قطلع القل

ك ثرهل شيطمعل
 
همهل وا

 
 .تطضياه ف  هذا المباث حيث ويقطرق إل  ا

هيل الكوادر البشرية المت
 
واًل: تا

 
مينا

 
 خصصة في التا

مين ف  الميطىة إل  الخقصلصلت والمهلرات الضرورية، لويمل ف  مجل   
 
يفقىر قطلع القل

حد الرروط 
 
مين وه  إحدى المعطقلت، ولعّل ا

 
مييية والك ققل  وخبراء القل

 
تصميم الميقجلت القل

مين العمل معت  تططير مجمطمعة المهلرات الماتية ف  ال
 
مييية ف  اللزمة لقططير قطلع القل

 
خدملت القل

ظّل اليىص الالي ف  ذو  المىدرة والخقصلص ف  هذا الميدان ويقطجب معت  صلنع  السيلولت 
والجهلت الميظمة الىيل  بدور الماّفز ف  تططير المعلرف المهيية وتاديد المؤهلت المهيية وشروط 

مين.
 
 المعقملي ف  مهية القل

ين  مقعلرف معتيه من المؤهلت ا
 
مييية تسقطجب هيلك حد ا

 
لمهيية لتعلمتين ف  الخدملت القل

مين، يمكن لتجهلت 
 
إل  جلنب القاصيل العتم  العل  امقلك مؤهلت مقخصصة ف  قطلع القل

ثير ف  السطق ورفع مسقطى معليير البرامج القدريبية بلمعقملي برامج معقرف بهل يوليًل 
 
الميظمة القل

ين  من المعليي
 
 ؛1ر المطتطبة، وتيظيم برامج تدريبية مقخصصةوبرامج ماتية تتب  الاد ال

مينية 
 
 ثانيا: تسويق الخدمات التا

  مدير تسطيق كطنه يقعلمل مع  
 
مييية من المهملت الصعبة ل

 
يعقبر تسطيق الخدملت القل

و إنقلجهل وقت 
 
نه يقم إصدارهل ا

 
  ا

 
نهل غير ماسطوة وتقميز بللقلز  ا

 
فكلر وميقجلت من صفلتهل ا

 
ا

يضًل بللخقلف والقميز من حيث وقت تىديمهل نظرًا لقفلوت إمكلنيلت حلجة العمل له
 
ل. وتقصف ا

خطلر 
 
فراي الذين يعرضطنهل وه  ميقجلت وخدملت ل يمكن تخزييهل وتسقخد  لقغطية ا

 
وقدرات ال

 معيية.

                                                           
جراءات الرقابة فيها )دراسة ميدانية على وعلي بطشتطش،  1 مين وا 

 
دارة المخاطر المالية في شركات التا ا 

مين 
 
نروحة يك قطراه، جلمعة بطمرياس، الجزائريةعينة من شركات التا

 
 .230، ص 2015(، ا
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مييية وصطًل لقاىيق  
 
إن هذه الصفلت والملمح فرضت تصطرًا وشرونًل لقسطيق الخدملت القل

هداف ا
 
هم هذه الرروط مل يت ا

 
 :1لرركة ومن ا

هم معلمل ف  معمتية القسطيق فهط الذ  يىط  بقىديم الخدمة  -
 
الهقمل  بلإلنسلن كطنه ا

وشرحهل والتصل  المبلشر بللعملء واإلقيلع وتعقمد معتيه معمتية البيع وتكرار البيع 
ل كطحدة وخدمة مل بعد البيع مع ضرورة اهقمل  الرركة بقططير ك فلءة جميع مطظفيه

ياء؛
 
 واحدة مقكلمتة تضمن له القميز والقفري ف  ال

 الثىة   -
 
كيد معت  مبدا

 
معد  ماسطوية هذه الخدملت يجعل لزامًل معت  الرركلت القل

نه 
 
مد مع العملء ونقيجة لذلك فل

 
المقيلهية وصطًل إل  معلقة شراكة وولء نطيتة ال

 ء الجدي؛تسقطيع الحقفلظ بللعميل الالل  وجذ  مزيد من العمل

مين لتعملء يجعل معمتية   -
 
 تلز  تىديم الخدمة مع مطمعد انقهلء تلريخ وثلئق القل

 
إن مبدا

 تسطيىيًل مهمل يسقغرق وققًل نطيًل وياقلج لجهد كبير من المقلبعة 
 
القاضير لتبيع مبدا

والمثلبرة لقسطيق هذه الخدملت من قبل مسطقين لهم هطية مميزة ونريىة معمل مقفرية 
خلق وواقع 

 
فعل  ورؤية واضاة معن المسقىبل وتمسك بللفضيتة والمبليئ والىيم وال

 الاميدة؛

جل الطصط  إل  اوقراتيجية تسطيىية تقميز   -
 
معرفة الخطر وتاديده وتتمسه ومن ا

لذلك فإن الوقراتيجية اللزمة  بللنسجل  مل بين السعر والقغطية مع نطمعية الخطر،
هداف الق  وقركز معت

 
مين تقطتب تططير هذه الوقراتيجية لقاىيق ال

 
يهل شركلت القل

هداف مادية وه  مهمة ليست وهتة وتقطتب فهم قط  لجميع اليىلط 
 
القسطيىية بل

قسل  المرلركة ف  تيفيذ هذه الوقراتيجية؛ ويعقبر 
 
كذلك تقطتب تعلون جميع ال

مطضطمعة التصل  ياخل الرركة معلمًل حلومًل ليجلح اوقراتيجية وخطة القسطيق ال
مين الخلصة ونريىة 

 
مييية الق  تصلحب اإلمعلن معن قيل  شركلت القل

 
الدمعليلت القل

ن تتك الرركلت ليست إل مجري 
 
معط  لإلنسلن العلي  انطبلمعًل ا

 
تعلمتهل مع المطانيين ا

مررومعًل اوقثملريًل يهدف إل  الربح ول ش ء غيره ، ممل اثر وتبًل معت  معد  إقبل  اليلس 
مين، 

 
ن يركز معت  خمس معيلصر تؤثر ف  معت  القل

 
ويجب معت  قسم القسطيق لكل شركة ا
فضل مملروة تسطيىية

 
  شركة لتاصط  معت  ا

 
 :2نجلح ا

                                                           
مين )لبطز  ريم،  1

 
شكالية ضعف ثقافة التا مين الجزائري رهينة معالجة ا 

 
صالحات قطاع التا -2006نجاح ا 

2017،) Revue des Réformes Economiques et Intégration En Economie 2019، 02، العدي ،
 .05ص 
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  القطجه القسطيى  الصليق بقعريف وتاديد حلجلت الزبلئن وإرضلء هذه
 الالجلت؛

   اللقزا  بمراقبة ومسح  
 
القاسس الكبير لتبيئة القجلرية وبيئة السطق ا

 يرات الق  تاصل ف  السطق؛وتىييم القغ
  المرونة القيظيمية والقكيف القيظيم  وترمل ضرورة تجيب البييلن

لية لقغيير هذا البييلن بمل 
آ
و المؤوسة ووجطي ا

 
القيظيم  الجلمد لترركة ا
 يقطافق مع تغيرات السطق؛

  ن ارتفلع
 
قسلط معت  نسبة الفلئض ف  حدوي معىطلة، ل

 
ن تكطن ا

 
يجب ا

مين ليس 
 
وعلر القل

 
ولس زيلية العرض ف  الطتب معت  ا

 
يائمل يكطن معت  ا

مين؛
 
 القل
  ولليب المهيية القسطيىية بلللقزا  بقطظيف مطظفين مدربين جيدا

 
إتىلن ال

ولليب 
 
ولليب وإيراك ميلفع مطاصتة القدر  معت  هذه ال

 
معت  هذه ال

خرى.
 
ولليب ا

 
 وا

وراق المال 
 
مين في سوق اال

 
سهم شركات التا

 
 يةثالثا: معدل تداول ا

يت بدورهل إل   
 
وهم انعكلوًل لتقططرات الققصليية والق  ا

 
جلءت انقرلر ظلهرة القداو  بلل

وهم بلزييلي معدي الرركلت 
 
ازيهلر ونمط المدخرات والوقثملرات الفريية. وقد ترافىت ظلهرة تداو  ال

خذ إنلرهل المقكلمل
 
ت تل

 
والقيظيم ، والق   المسلهمة وذلك تتبية لالجلت البيلء الققصلي  والق  بدا

ن تداو  
 
كبر ف  ختق اققصلي يمتك كلفة المىطملت اللزمة لطجطيه وتططره، ميطهة ا

 
ثر ال

 
كلن لهل ال

مطا  الفريية 
 
وهم يعقبر ف  حد ذاته ظلهرة إيجلبية تقمثل ف  تططر وولئل اوقثملر رؤوس ال

 
ال

ووع ممل
 
 .1الدخل الىطم  وتيطيع اإلنقلج يختق ويطفر الفرص لقيطيع مصلير والنطلق إل  مجللت ا

 الخاتمـــــــــــــــــــــــة
مين ف  الجزائر تاطلت مهمة انعكس يوره معت  الايلة الققصليية 

 
لىد شهد قطلع القل

والجقملمعية لتبلي، حيث قلمت الدولة بمجمطمعة من اإلصلحلت لقاسين الىطلع ورفع كل العراقيل 
قبلره قطلع بإمكلنه المسلهمة ف  اليمط الققصلي  لتطنن وذلك من والمرلكل الق  يعلن  ميهل، بلمع

مين،
 
لكن رغم كل هذه اإلصلحلت يبى  الجهلز  خل  العديد من الىطانين الميظمة لىطلع القل

خرا معن بىية يو  العللم نقيجة لعدة معطامل:
 
ميي  ف  الجزائر مقل

 
 القل

 ميي ؛
 
 غيل  الطمع  القل

  مين؛نىص الك فلءات والمهلرات ال
 
 مقخصصة ف  القل

  مين؛
 
 معد  ترجيع الدولة المطانيين معت  القل

                                                           
 .235وعلي بطشتطش، مرجع ولبق، ص  1
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   مين؛
 
 نىص اوقثملرات شركلت القل

   شخلص
 
فراي لقلمين معت  ال

 
 .معد  إقبل  ال

 وف  ظل اليقلئج الق  تاصتيل معتيهل نىقرح مجمطمعة من القطصيلت:

 مين، من خل  ف
 
قح تخصصلت تدريب وتيمية المهلرات والك فلءات البررية ف  مجل  القل

مين؛
 
مين ف  مخقتف الجلمعلت الجزائرية وإنرلء معلهد معتيل لتقل

 
 جديدة ف  مجل  القل

   مين باملت إمعلمية وتطمعية
 
ولليب اإلشهلر والقسطيق من خل  قيل  شركلت القل

 
تططير ا

مين ف  حيلتهم؛
 
همية القل

 
فراي بل

 
 ال

  جل نرر ا
 
مين من ا

 
  إيخل  وضع اتفلقيلت مل بين البيطك وشركلت القل

 
مين وتطزيعه ا

 
لقل

مين كخدمة من خدملت البيطك؛
 
 القل

 مين معت  الوقثملر
 
مين وتافيز شركلت القل

 
 .ترجيع الدولة المطانيين معت  القل
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لية لمواجهة مخأطر القروض البنكية
 
مين كأ

 
 التأ

 د. طيب عأئشة              
        )

 
ستأذة محأضرة )ا

 
 ا

 كلية الحقوق والعلوم السيأسية
 لونيسي علي  -2جأمعة البليدة

                   Aichataib73@yahoo.fr 
              

  

مأل    
 
 د.فكيري ا

                     )
 
ستأذة محأضرة )ا

 
 ا

 كلية الحقوق والعلوم السيأسية           
 لونيسي علي  -2جأمعة البليدة  

            fekiriamel@yahoo.fr 
                                    

 : مقدمة 
همهل ،خطر السيطلة ،خطر معد  المالءة  

 
تقعرض المؤوسلت المصرفية لتعديد من المخلنر من ا

وعلر الفلئدة ،ومخلنر الىروض ،وغيرهل من المخلنر،الق  تميع هذه المؤوسلت من المض  قدمل 
 
وا

و  خططة تركتت 
 
ليلت الك فيتة لمطاجهقهل ،و كل

آ
ف  نرلنهل ،لذا بلت من الضرور  الباث معن ال

نظمة المصرفية والمملرولت الرقلبية ف  نهلية  لجية
 
خيرة معدة تىلرير  1974بلز  لال

 
صدرت هذه ال

 
،و ا

 . 2وبلز   1فيمل يخص الرقلبة المصرفية كبلز  
خرى هذه  

 
لتطقلية من المخلنر  الطرق،ولىد تبي  القرريع الجزائر  معت  غرار القرريعلت ال

ليلت معالجية تقطقف الجهطي معيد الطقلية  المصرفية، ولم
آ
فىط من هذه المخلنر بل معمتت معت  وضع ا

 لتقىتيل من حدت هذه المخلنر إذا تعرضت لهل المصلرف.
ن     

 
هم نرلط لتمؤوسلت المصرفية قلئم معت  معمتية تىديم قروض مهمل كلنت نبيعقهل  وبمل ا

 
ا
و 
 
خير ف   تجلرية،اوقهالكية ا

 
و القل

 
يؤي  به  داي، مملالسفإن المصرف قد يقعرض لخطر معد  السداي ا

خرى كخطر نىص السيطلة.
 
خطلر ا

 
 إل  ا

بيلء معت  ذلك فىد كرس المررع الجزائر  ضملنلت شخصية كللك فللة ،وضملنلت معييية كللرهن الروم  
يى إل  

 
و الايلز  لضملن الىروض البيكية ،لكن مع القططر الققصلي  الذ  فقح بل  الوقثملر الذ  ا

صبات تزايد المؤوسلت الققصليية 
 
،وتطوع نرلنهل ،ترتب معيه زيلية الطتب معت  الىروض ،فل

خرى لضملن 
 
ليلت ا

آ
الضملنلت الكالويكية غير كلفية لقاىيق الضملن ،لذا اوقادث المررع الجزائر  ا

وشركة ضملن  من اهمهل إنرلء مؤوسلت مللية ،كرركة إمعلية القمطيل الرهي ، الىروض البيكية،
ل  تلمين الىروض ،بغرض إيجلي تطازن بين مصتاة البيك ف  حملية الىرض العىلر  ،كمل اوقادث نظ

حىطقه ف  اوقرياي المبتغ المىرض ،وترجيع الوقثملر بقسهيل الاصط  معت  قروض بيكية لقيمية 
 الققصلي الطني . 

لية ضملن لتاد من مخلنر الىرض     
آ
مين الىروض كل

 
ومن خال  الطرقة الباثية هذه ويقطل  يراوة تل

مين من يور ف  تغطية  البيطك، لملسقطى معت  م
 
بذلك اإلجلبة معن  المخلنر، مالولينليظل  القل

ن يسأهم تأمين القروض في ضمأن المخأطر المصرفية؟ القللية: إل اإلشكللية 
 
ي مدى يمكن ا

 
 ا
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و :معن هذه اإلشكللية من خال  المالور القللية: الماطر  وويقطل  اإلجلبة  
 
مين الىروض  ال

 
مفهط  تل

مين الىروض البيكية معت  مسقطى الرركة  المصرفية،كضملن لتمخلنر 
 
مل الماطر الثلن : إجراءات تل

 
ا

 saaالطنيية لتقلمين 
مين القروض كضمأن للمخأطر المصرفية

 
 المحور االول: مفهوم تأ

مين    
 
ول  الىرض، يىقض إن تاديد المىصطي بقل

 
ن نقطرق لمفهط  مخلنر الىروض المصرفية ا

 
ميل ا

 وذلك من خال  اليىلط القللية:  المصرفية،بلمعقبلرهل نطع من المخلنر الق  قد تقعرض لهل المؤوسلت 
وال:

 
 مفهوم مخأطر القروض المصرفية ا
 تعريف الخطر :  - 1
 
 
 تعريف الخطر بوجه عأم-ا
،والذ  يد  معت  الخقال  ف  القطازن  riscareكتمة مسقطحلة من المصطتح الالتيي   *الخطر لغة: 

و الناراف معت  المقطقع . وحدوث تغيير مل بللمىلرنة مع مل كلن ميقظرا،
 
 1ا

نهل:المخلنر ف  المجل  المصرف  معت   اصطالحأ: تعرف*الخطر 
 
" مجمطمعة المجلزفلت ،قد تؤي  إل  ا

نهل احقمل  تعرض البيك إل  خسلرة غير مقطقعة وغير مخطط لهل وقطع المصرف ف  مخلنر 
 
و ا
 
مللية،ا

." 
نهل:" القىتبلت ف  الىيمة السطقية بطريىة غير مطاتية ل تقطافق وتطقعلت البيك."

 
 2ومعرفقهل لجية بلز  بل

نهل:"تتك النارافلت الق  تيرل وتقاىق نقلج لقمكن البيك من تاىيق نقلئج غير مطلب
 
ىة كمل معرفت بل

هداف المسطرة ف  ظل ظروف غير مؤكدة بعد قيل  البيك بطظلئ ف الوقثملر وغيرهل ."
 
 3لال

و غير مسقعمل ،ميح من نرف مؤوسة قرض لزبطن 
 
نه :"كل تسهيل مسقعمل ا

 
كمل يعرف الخطر معت  ا

و غير مسجل ف  الميزانية ،بمل فيه الضملنلت 
 
و مجمطمعة زبلئن مرتبطين ،وطاء كلن مسجل ا

 
ا

خذهل بعين المعقبلر لقىدير واللقزا
 
نه من الضرور  ا

 
ملت المتاىة الق  ترى الستطلت المخقصة ا

 4المخلنر المقامتة من هذه المؤوسة".
 
 
 

                                                           
شعبلن فرج ،يروس ف  مىيلس العمتيلت المصرفية و إيارة المخلنر،مطبطمعة مطجهة لطتبة الملوقر  -1

 .  60،تخصصلت اليىطي والمللية واققصلييلت المللية والبيطك ،ص 
مين الك فللة ،المجتة الجزائرية لتعتط  الىلنطنية والققصليية العدي ح -2

 
مين الىرض و تل

 
،ص  04دو  ليت  تل

 . 537و 536
ول  ،مطبعة المطولك  -3

 
و  الطبعة ال

 
فضيل فلرس ،القىييلت البيكية ،مالضرات و تطبيىلت ،الجزء ال

 . 105ص  2013رشيد ،
ليلت -4

آ
مذكرة مىدمة لييل -حللة الجزائر–رقلبة البيك المركز  معت  البيطك القجلرية وفعلليقهل  حطرية حمي  ،ا

مييلت 
 
شهلية الملجسقير ف  العتط  الققصليية ،كتية العتط  الققصليية ومعتط  القسيير ،شعبة بيطك و تل

 . 52،ص  2005/2006،جلمعة ميقطر  قسيطيية 
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 تعريف مخأطر القروض البنكية:-ب 
ول ،الذ  معرف        

 
قبل تاديد المىصطي بللمخلنر المصرفية ل بد من القطرق لمفهط  الىرض ا

نه:"يركل معمتية قرض ف  مفهط   11-03مر رقم من ال 68بمطجب الملية 
 
المقعتق بلليىد والىرض معت  ا

مطا  تخت تصرف شخص 
 
و يعد بطضع لىلء ا

 
هذا المر كل معمل لىلء معطض يصيع بمطجبه شخص مل ا

خر.....".
آ
 5ا
و مخلنر معد   

 
مل بلليسبة لمخلنر الىروض البيكية ،فإنهل تسم  معيد البعض بللمخلنر الئ قملنية ا

 
ا

فراي ،والىطلمعلت القس
 
و الئ قملن لال

 
 هذه المخلنر بسبب لجطء البيك إل  تىديم الىروض ا

 
ديد ،وتيرل

صل الىرض وفطائده.
 
 الققصليية المخقتفة ،مع معد  مىدرته معت  اوقرجلع حىطقه المقمثتة ف  ا

صل الىرض وفطائده ف  تلري 
 
خ ويرجع السبب ف  ذلك إمل معن معد  قدرة المىقرض معت  الطفلء ،بري ا

خر.
آ
و ل

 
و ان له الىدرة المللية معت  السداي ولكيه ل يرغب ف  ذاك لسبب ا

 
 6الوقاىلق المادي ،ا

نهل :"المخلنر الق  تؤي  إل  فرل العمل ف  الطفلء بللقزاملته القعلقدية       
 
مل لجية بلز  فىد معرفقهل بل

 
ا

ول معت  مل يسم  بللجدارة  المبرمة بييه وبين البيك،ممل
 
يى بللبعض إل  الىط  بضرورة الاكم ا

 
ا

 7الئ قملنية لتعميل لقجيب كل تتك المخلنر ".
ن يقامتهل         

 
نهل :"الخسلرة الق  يمكن ا

 
وممل وبق يمكن تاديد المىصطي بللمخلنر الئ قملنية بل

ص
 
 8ل الىرض وفطائده."البيك بسبب معد  قدرة الزبطن او معد  وجطي اليسبة لديه لسداي ا

 
 العوامل المؤثرة في مخأطر القروض المصرفية - 2

خرى خلصة بللعميل 
 
وبل  الخلرجية ،و ا

 
وبل  تؤي  إل  مخلنر الئ قملن ،ميهل ال

 
هيلك  معدة ا

 والعمتية ذاتهل،وهيلك معطامل نلشئة من ياخل البيك .
 
 
القططرات السيلوية والجقملمعية :ترتبط هذه المخلنر بللظروف الققصليية والعوامل الخأرجية -ا

وبل  الخلرجية السيلولت 
 
مثتة ال

 
و البيك ،ومن ا

 
وبل  خلرجية معن ويطرة العميل ا

 
لتبالي،لذا فه  ا

 9المللية ويورهل ف  معرقتة اليرلط.
:والق  تقمثل ف  معد  قدرة العميل معت  الطفلء بديطنه العوامل الخأصة بألعميل والعملية نفسهأ -ب

خ اوقاىلقه ،لذا يجب معت  البيك القعرف معت  الركل الىلنطن  لتمؤوسة المىقرضة معيد حتط  تلري
،ومكلنه وحدوي وتطة المكتفين بلإلقراض فيهل ،كمل يجب القعرف معت  السمعة الئ قملنية لتمىقرض 

                                                           
مر -5

 
 . 2003لسية  52،يقعتق بلليىد والىرض،جريدة رومية معدي  3200غرت وية  26المؤرخ ف   11-03ال

 . 106فضيل فلرس ،مرجع ولبق،ص -6
 . 538حدو  ليت  ،مرجع ولبق،ص -7
 . 106فضيل فلرس ،مرجع ولبق،ص -8
 . 538حدو  ليت  ،مرجع ولبق ،ص -9
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نه يسدي ييطنه ف  
 
و ا
 
ن يملنل ف  السداي ا

 
كد مل إذا كلن المىقرض من امعقلي معت  ا

 
معن نريق القل

 10،وهذا يقم الطصط  إليه من خال  تعلمالته السلبىة. مطامعيدهل
ثيلء إجراءات معمتية تىدير كتفة العمتية     

 
خطلء المرتكبة ا

 
خطلر اليلتجة معن ال

 
كمل تقامل البيطك ال

جهزة اإلمعالمية اإليارية لتبيك.
 
خطلء معن ختل ف  ال

 
 المصرفية كلل

خطأء البنك-ج
 
حكل  التفلقيلت معت  :  تقرتب إمل معن  العوامل المرتبطة بأ

 
معد  مقلبعة البيك ا

و تجديد قيمة خطلبلت الضملن الق  تغط  الىروض قبل انقهلء 
 
و معد  المطللبة بسداي ا

 
الىروض بدقة ،ا

 11صالحيلتهل .
ت ::مخأطر القرض : 3

آ
 تقجت  ف  ال

 
 
 مخأطر عدم التسديد :-ا

 
خير غير هط خطر نلتج معن القزا  البيك بقمطيل زبطن ،بعد ذلك يصبح هذا ال

 قلير معت  القسديد .
صعب ترقبل ،لن معد  

 
ك ثر ضررا وال

 
نهل ال

 
 المخلنر الق  يقعرض لهل البيك ل

 
وطا

 
ويعقبر هذا الخطر من ا

و 
 
مطا  المىرضة وطاء كتيل او جزئيل من نرف البيك ،قد يؤي  إل  خطر انعدا  السيطلة ا

 
اوقرجلع ال

 نىصهل وكذا خطر معد  المالءة.
تقطقف هذه المخلنر معت  نطمعية العجز معن السداي ومعطامل معديدة مثل االسترداد:مخأطر -ب

 12الضملنلت المسقتمة من المىقرض ،وكذلك وقت العجز معن السداي.
كد معن المبللغ المسقىبتية المعرضة مخأطر التعرض:-ج

 
تقطلد مخلنرة القعرض بطاوطة معد  القل

 13لتمخلنر.
 ثأنيأ:مفهوم التأمين على القرض

نراف يعد 
 
ليلت المسقادثة لضملن الىروض البيكية ،وإلبراز يورهل هذا ويالو  تاديد ا

آ
مين من ال

 
القل

مين ومعيلصره .
 
 القل
طرافه : 1

 
مين على القرض و تحديد ا

 
 : تعريف التأ

   
 
 تعريف التأمين على القرض:-ا
مين والىرض معت  حدى بلليسبة   

 
لقاديد المىصطي بقلمين الىرض ل بد من القطرق لمفهط  كل من القل

فراي والرركلت من بعض مل يخلفطن من 
 
لتقلمين يىصد به :"نرلط تجلر  غرضه ان ياصل تلمين ال

                                                           
بط كرش ،إيارة-10

 
و  ،الوقثملر  شريف مصبلح ا

 
مخلنر الئ قملن ،مداختة مىدمة ضمن المؤتمر العتم  ال

 . 07،ص  2005مل   09والقمطيل ف  فتسطين ،جلمعة الختيل فتسطين.، 
 . 07نفس المرجع ،ص - 11
ويل ،تاتيل الضملنلت ف  تىييم جدوى تىديم الىروض ق  البيك حللة الىرض الرعب  الجزائر  -12

آ
قلوم  ا

ييل يرجة الملجسقير ف  معتط  القسيير ،فرع مللية المؤوسة ،كتية العتط  الققصليية ،جلمعة ،مذكرة مىدمة ل
 . 90،ص  2008/2009امامد بطقرة بطمرياس ،

 . 91نفس المرجع، ص -13
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مل الىرض فىد معرفقه الملية  14المكلره مىلبل معطض ملل  " 
 
مر رقم  68.  ا

 
مقعتق بلليىد و ال 11-03من ال

 .الىرض السلبق اإلشلرة إليهل
مر رقم 

 
 07-95ف  حين تلمين الىرض فإن المررع الجزائر  لم يقطل  تيظيمه بيص خلص ف  إنلر ال

مين معت  
 
همية كللقل

 
خرى ذات ال

 
مييلت ال

 
ن لبعض القل

 
مييلت ،كمل هط الرل

 
المسؤولية والمقعتق بللقل

مر .فإن هذا القلمين ل يزا  خلضعل ل لذا
 
حكل  العلمة لهذا ال

 
 ال

ن المروط  القيفيذ  رقم      
 
مين  338- 95إل ا

 
صيف  وحصرهل، قدالمقعتق بإمعداي قلئمة معمتيلت القل

مين الك فللة ". 02/5ف  الملية 
 
مين الىرض و تل

 
 ميهل   "تل

مل من ال     
 
نه، منيف يلحية الفىهية فىد وريت معدت تعلرا

 
وقلذ معبد برل

 
همهل مل قدمه ال

 
الرزاق بن  ا

نه:
 
"تلمين الىرض هط اتفلق بين مؤمن ومك ققب تلمين يكطن غللبل مؤوسة  خروف الذ  معرفه بل

و 
 
و خدملت من نرف  تجلرية، ترغبصيلمعية ا

 
ف  الاصط  معت  ضملن يفع الديطن اليلتجة معن بيطع ا

جل المتقزمين بللطفلء بهل ،ف  حللة إخال  هؤلء بللقزاملتهم يعطض المؤمن له إمل بمجر 
 
ي حتط  ا

ن تثبت معد  مالءتهم." 
 
 15اوقاىلق الدين ،و إمل بعد ا

مين على القرض-ب
 
طراف عقد التأ

 
 ا
مين الىرض معىد بين المؤمن والمؤمن له ،وهمل      

 
الطرفلن الرئيسيلن ف  العىد إل  وبق و اشرنل بلن تل

مر 
 
مين ال

 
ن له يور فعل  ف  هذا القل

 
جيب  معن العىد إل ا

 
ثلر هذا العىد لرخص ثللث وهط ا

آ
ان انصراف ا

مين ،وهم المؤمن والمؤمن له 
 
ن نركز معت  نرف  معىد القل

 
نراف الثالثة يون ا

 
الذ  بيل لتقطرق لال

 والمسقفيد من القلمين.
مين ،مىلبل وهط المتقز  *المؤمن:

 
بدفع القعطيض ف  حللة تاىق الاليث المؤمن معتيه ،وهط شركة القل

مين يدفعهل المؤمن له .
 
قسلط القل

 
مطا  ف  شكل ا

 
خيرة ا

 
 تتى  هذه ال
  المسقفيد من الىرض الذ  يمياه إيله *المؤمن له:

 
مين وهط المىقرض ل

 
هط الطرف الثلن  ف  معىد القل
جل تمطيل مرر 

 
 وع مل.المىرض )البيك( من ا

جيبيل معن معىد القلمين المبر  بين المؤمن والمؤمن له ويعد *المستفيد :
 
هط الطرف الثللث ويعد نرفل ا

و المؤوسة المللية( ،والذ  يقم اشقراط 
 
مسقفيدا من هذا القلمين ،ويكطن هط المىرض )البيك( ا

ثيلء تارير وثيىة القلمين .
 
مين لصللاه من خال  ذكر اومه ا

 
 القل
 تأمينعنأصر ال-2
ولوية وه  : 

 
مين معت  الىروض ثالثة معيلصر ا

 
 لتقل

 
 
و ل يقاىق و إذا تاىق يسم  بللكلرثة .الخطر-ا

 
  الاليث الذ  ياقمل وقطمعه ،فىد يقاىق الخطر ا

 
 :ا

 
 

                                                           
مين  -14

 
نطامعه –معز الدين فراح ،القل

 
رين ، ص  –مبليئه و ا

 
ولمة لتيرر و القطزيع ،معملن ، ال

 
 . 06يار ا

15- 
 
مين معت  الىرض العىلر  المطجه لقمطيل السكن ف  الجزائر يطوف  مامد و ا

 
مين ،القل

 
.ي مزيلن مامد ا
 . 47،ص  2018جلنف   18،مجتة يفلتر السيلوة  والىلنطن العدي 
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مين( ف  مىلبل القسط -ب
 
:هط المبتغ الذ  يقم يفعه من نرف المؤمن له إل  المؤمن )شركة القل

 16الخطر المؤمن ميه.
مين ف  حللة تاىق ضالتعوي-ج

 
:وهط المبتغ الذ  يىط  بدفعه المؤمن لتمؤمن له او المسقفيد من القل

 الخطر المؤمن ميه ويسم  بللقعطيض. 
مين القروض البنكية على مستوى الشركة الوطنية للتأمين 

 
جراءات تأ  saaالمحور الثأني: ا 

كة الطنيية لتقلمين من خال  هذا ويقطل  تاديد إجراءات تلمين الىروض البيكية معت  مسقطى الرر    
 تقم وفق الخططات القللية :    الماطر والق 

وال
 
جراءات التي تتم على مستوى البنك :-ا  اال 

  شخص لتاصط  معت  قرض اوقهالك  ،كرراء ميز  
 
و رغبة ا

 
  مسقثمر الىيل  بمرروع مل ،ا

 
راي ا

 
إذا ا

و ويلرة 
 
إل  البيك لتاصط  معت  قرض ،تىط  المصتاة المكتفة بللىروض بطتب تكطين  مثال وتطجها

قل يسلو  
 
س مل  معت  ال

 
ن يكطن لتمىقرض را

 
و  ٪ 20متف إيار  لتىرض ،إضلفة إل  ذلك يجب ا

 
 30ا

 ".  fond de garantie،الذ  يطتق معتيه  "  ٪
ة من مديرهل المكتف بللىرض بعد تىديمه لمتف الىرض تىط  التجية معت  مسقطى البيك المقكطن    

،خبير ،بدراوة كل جطانب المتف ،ومعيد إمعطلئهل لتمطافىة معت  المتف يقم إرولله إل  المديرية العلمة 
إلمعلية يراوقه ،بعد مطافىقهل يعلي إرول  المتف لتمرة الثلنية لتبيك لميح الىرض الخلص بللمرروع ف  

و  ٪ 70حدوي 
 
 حسب نبيعة المرروع. ٪ 80ا

مين
 
جراءات التي تتم على مستوى شركة التأ  :ثأنيأ:اال 

ت بعد مرحتة تكطين المتف و إمعطلء المطافىة من  
 
مين حيث  البيك، تل

 
المرحتة الثلنية وه  نتب القل

مين المقعلقد معهل البيك مرفق 
 
ولية  بللمتف، ميهليقم إرولله إل  شركة القل

 
لط  لمررومعه، مثالفلتطرة ا

المرروع مصغر يقم تصييف معمته ف  إنلر مل يسم  بللمصطتح  لتيجلرة، بلمعقبلركلن يريد إقلمة مصيع 
خطلر البسيطة 

 
ميي  ال

 
 risque simple .17القل

مين معت  نللب الىرض مجمطمعة من ضملنلت إجبلرية  وتعرض شركة
 
خرى اخقيلريةالقل

 
 ميهل: وا

جبأرية:-1 مين من المسؤولية المدنية  الضمأنأت اال 
 
الاريق الذ  يعد  والقلمين معت المقمثتة ف  القل

مييل إلزاميل بلليسبة لتمؤوسلت بمطجب الملية
 
المقعتق بىلنطن القلمين  07-95من المر رقم  174تل

مين معت  الكطارث الطبيعية...الخ.
 
 القل
 
 
و   التأمين على الحريق:-ا

 
مين من الاريق ف  الىسم الثلن  من الفصل ال

 
نظم المررع الجزائر  القل

مييلت من الك قل  
 
مر رقم  اإللزامية، منالثلن  الخلص بللقل

 
 1995ييلير  25المؤرخ ف   07-95ال
مييلت المعد  والمقمم ،ف  الملية 

 
لزمت الهيائت الققصليية  174،والمقعتق بللقل

 
ميه ،الق  ا

مييل من خطر الاريق .
 
ن تك ققب تل

 
 العمطمية القلبعة لتىطلمعلت الققصليية المدنية ا

                                                           
مين ،مرجع ولبق ،ص   -16

 
.ي مزيلن مامد ا

 
 . 48يطوف  مامد و ا

 معن مطظف  الطكللة الماتية لترركة الطنيية لتقلمين بللبتيدة .– 17
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خطلر الالحىة ،وامعقبرته  48إل   44المطاي من  بييمل تضميت    
 
مين من خطر الاريق وال

 
حكل  القل

 
ا

مييلت الخقيلرية.
 
 من القل

 التأمين من مخأطر الكوارث الطبيعية   -  
مين الجزائرية ف  مجل  العىلر بمخقتف اوقعمللته م       

 
برز الضملنلت المقداولة  ف  شركلت القل

 
ن ا

مين من مخلنر الكطارث الطبيعية.ه  ضملن خطر الاريق، 
 
 وخطر السرقة، و القل

مر رقم      
 
ول  من ال

 
وت  26المؤرخ ف   12-03نصت الملية ال

 
مين معت  2003ا

 
، المقعتق بإلزامية القل

ن كل مللك لمتك معىلر  مبي  يىع ف  الجزائر وطاء كلن 
 
الكطارث الطبيعية وبقعطيض الضاليل معت  ا

و معيطيل بل
 
ثلر الكطارث الطبيعية، شخصل نبيعيل ا

آ
ضرار من ا

 
مين معت  ال

 
وقثيلء الدولة، بلك ققل  معىد تل
وت  29المؤرخ ف   268-04وحديت الملية الثلنية من المروط  القيفيذ  رقم 

 
المقضمن  2004ا

ثلر الكطارث الطبيعية 
آ
مين معت  ا

 
 والمادي لكيفيةترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة بإلزامية القل

 إمعالن 
مين ف  

 
ت حللة الكلرثة الطبيعية الكطارث الطبيعية الق  تركل نطلق القل

آ
الفيضلنلت  الزلز ، :ال

رض. الرديدة وتاركلت العطاصف والريلح  الطحل،ووطائل 
 
 18قطع ال

مين من المسؤولية -ج
 
مين الضرر الذ  قد تقسبب فيه المؤوسة  المدنية:التأ

 
يغط  هذا القل

و نرلنهل، الصيلمعية، بسبب
 
و جسملنية، نبيعة معمتهل ا

 
ضرارا مليية ا

 
مين المسؤولية 19والق  ترتب ا

 
ك قل

ضرار اليلتجة معن ضطضلء ،روائح ،اهقزازات وتطهجلت...الخ.
 
 20اليلتجة معت  ال

مين معت  انكسلر  الضمأنأت االختيأرية:-2
 
ضرارالقل

 
معمل   الزجلج، ا

 
النقفلع  الرغب، وحقالكهربلء و ا

   ويقطل  تاديد نمطذج ميهل المقمثل ف  القلمين معت  انكسلر الزجلج .الق 21بعد الاليث،
مين على انكسأر الزجأج: 

 
يضمن من خالله الخسلئر المليية اليلتجة معن النكسلر المفلجئ وغير *التأ

ن حللت انكسلر الزجلج اليلتج معن الاريق يغط  ضمن  العىد، غيرالمقطقع خال  فقرة وريلن هذا 
 
ا

مين 
 
ضرار الميله  الاريق، ونفسوثيىة تل

 
و معن ا

 
الاكم إذا كلن النكسلر نلتج معن كطارث نبيعية ا

 ،فهذه العىطي تضميه.
مين ،الذ    

 
ول  يادي فيه مبتغ القل

 
وبعد معرض هذه الضملنلت معت  نللب الىرض ،يقم تارير معىد ا
ىط  البيك بإمعداي وبعد المطافىة معتيه ي يادي حسب قيمة المعدات المراي شراؤهل من نرف المسقثمر،
خر بلوم مطزع الستعة .

آ
مين ،و ال

 
و  بلوم شركة القل

 
 شيكين ال

                                                           
المقضمن ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة بإلزامية  268-04من المروط  القيفيذ  رقم  02الملية  - 18

ثلر الكطارث الطبيعية ، ويادي كيفيلت إمعالن حللة الكلرثة الطبيعية ،جريدة رومية معدي 
آ
 . 55القلمين معت  ا

مر رقم  163الملية  -19
 
مييلت ،المعد  والمقمم بللىلنطن ،المقعتق  1995ييلير  25المؤرخ ف   07-95من ال

 
بللقل

 .15،جريدة رومية معدي  2006فبراير  20المؤرخ ف   04-06رقم 
خطلر الصيلمعية ،يراوة حللة خطر الاريق معت  مسقطى شركة   -20

 
مين ال

 
،مذكرة لييل  la caarبلل  حمزة ،تل

عة قلصد  مربلح ورقتة شهلية الملجسقير ف  العتط  الققصليية ،تخصص اققصلي وتسيير البيئة ،جلم
 .130،ص 2001/2006،
 معن مطظف  الطكللة الماتية لترركة الطنيية لتقلمين بللبتيدة. -21
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خذ وثيىة   
 
مين ،ثم يل

 
مين ليارر له العىد اليهلئ  بمبتغ القل

 
بعدهل يرجع الزبطن إل  شركة القل

إل  البيك إلمضلئهل من قبتهم ،ويقم إمعداي ثالث نسخ واحدة لتبيك والثلنية   »subrogation« الاتط 
مين 

 
مين و الخرى لتزبطن "المسقثمر"  ،ويعد الريك المارر من قبل البيك هط بمثلبة تل

 
لرركة القل

مل ف  السية الثلنية يكطن 
 
ول  من معىد القلمين ،ا

 
لتزبطن ويقطل  البيك يفع مبتغ القلمين ف  السية ال

مين معت  معلتق المؤمن له )المىقرض(.
 
 القل
وف  المرحتة الثللثة يقم تعيين المال الذ  ويملرس فيه نرلنه بعد إخراجه لتستعة ،فهيل معت         

المىقرض  إخبلر البيك بللمكلن الذ  وقطيع فيه المعدات ،بعدهل يىط  البيك بقعيين ماضر قضلئ  
خذ الصطر وتارير ماضر معليية يمض  من والعطن المكتف بللىرض لتقيىل إل  مال ت

 
طاجد الستعة ل

خذ الصطر مع 
 
مين ل

 
قبل الماضر والعطن المكتف بللىرض ،ثم يقم تيىل مرة ثلنية معطن من شركة القل

ثيلء المعليية ،بعد كل هذه اإلجراء ات يىط  المىقرض 
 
تارير شهلية معليية يك قب معتيهل كل مل لحظه ا

و الزبطن بمبلشرة معمته ،
 
و يتقز  بدفع قيمة الىرض ف  ميعليه و إذا تختف يكطن لتبيك الرجطع معت  ا

مين وطى الرجطع معت  المىقرض والقيفيذ معت  
 
مين لوقفلء حىه ،و مل يبى  لرركة القل

 
شركة القل

 المعدات الق  تعد كضملن لهل.
 خأتمة : 

مين الى
 
ن المؤوسلت المصرفية امعقمدت معت  تل

 
خير هط ا

 
لية لقعزيز ضملنلت مل نصل إلية ف  ال

آ
روض كل

ن تؤي  إل  معد  تاىيق 
 
الىرض ،خلصة مع المخلنر المايطة بللمؤوسلت المصرفية الق  يمكن ا

الهداف المسطرة من نرف المؤوسلت المصرفية المىرضة ،وه  تاصيل مبتغ الىرض ،كمل يمكن 
خرى فإن هذا القلمين من تاطيل المخلنر من المؤوسة المصرفية إل  شركلت القلمين ،و

 
من جهة ا

مين الىرض يسهل لتمىقرضين الاصط  معت  قروض لقتبية احقيلجلتهم ،كمل يتعب يورا ف  تدمعيم 
 
تل

 الثىة الئ قملنية.
 لهذه الوبل  نرى ضرورة مل يت  :   
جل تىرير -1

 
نطامعهل ،من ا

 
مين الىروض برق  ا

 
ل بد من إصدار نصطص قلنطنية خلصة لقيظيم معمتية تل

ن الىطامعد العلمة لتقلمين ل حملية لتمؤمن ل
 
ه بلمعقبلره الطرف الضعيف ف  هذا اليطع من العىطي،ل

خرى ل بد من نصطص 
 
مين الىروض ،ومن جهة ا

 
ن تقملش  مع المخلنر الق  تقرتب معن تل

 
يمكن ا

خلصة لقطاكب القططرات الققصليية خلصة ميهل ف  مجل  الوقثملر الذ  يسقدمع  إيارة ماكمة 
 ن.لمخلنر الئ قمل

ل بد من تاديد وىف لىيمة الىروض الق  يمكن القلمين معتيهل بمطجب نصطص قلنطنية ،و ل يقركهل – 2
 رهيية القداو  ف  السطق المصرف .
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 قأئمة المراجع : 
 الك تب : 

مطجهة لطتبة الملوقر  شعبلن فرج ،يروس ف  مىيلس العمتيلت المصرفية و إيارة المخلنر،مطبطمعة -1
 ،تخصصلت اليىطي والمللية واققصلييلت المللية والبيطك. 

ول  ،مطبعة  -2
 
و  الطبعة ال

 
فضيل فلرس ،القىييلت البيكية ،مالضرات و تطبيىلت ،الجزء ال

 . 2013المطولك رشيد ،
مين  معز -3

 
نطامعه –الدين فراح ،القل

 
رين  . –مبليئه و ا

 
ولمة لتيرر و القطزيع ،معملن ، ال

 
 يار ا

 الرسأئل الجأمعية  : 
ليلت رقلبة البيك المركز  معت  البيطك القجلرية وفعلليقهل  -1

آ
مذكرة -حللة الجزائر–حطرية حمي  ،ا

الققصليية ومعتط  القسيير ،شعبة  مىدمة لييل شهلية الملجسقير ف  العتط  الققصليية ،كتية العتط 
مييلت ،جلمعة ميقطر  قسيطيية 

 
 . 2005/2006بيطك و تل

ويل ،تاتيل الضملنلت ف  تىييم جدوى تىديم الىروض ق  البيك حللة الىرض الرعب   -2
آ
قلوم  ا

الجزائر  ،مذكرة مىدمة لييل يرجة الملجسقير ف  معتط  القسيير ،فرع مللية المؤوسة ،كتية العتط  
 . 2008/2009لققصليية ،جلمعة امامد بطقرة بطمرياس ا
خطلر الصيلمعية ،يراوة حللة خطر الاريق معت  مسقطى شركة  -3 

 
مين ال

 
مذكرة  la caarبلل  حمزة ،تل

لييل شهلية الملجسقير ف  العتط  الققصليية ،تخصص اققصلي وتسيير البيئة ،جلمعة قلصد  مربلح 
 .2001/2006ورقتة ،

 المقأالت : 
مين الك فللة ،المجتة الجزائرية لتعتط  الىلنطنية والققصليية العدي   -1

 
مين الىرض و تل

 
  04حدو  ليت  تل

مين معت  الىرض العىلر  المطجه لقمطيل السكن ف  ي -2
 
مين ،القل

 
.ي مزيلن مامد ا

 
طوف  مامد و ا

 . 2018جلنف   18الجزائر ،مجتة يفلتر السيلوة  والىلنطن العدي 
 : الملتقيأت 

بط  -
 
مىدمة ضمن المؤتمر العتم   الئ قملن، مداختةمخلنر  كرش، إيارةشريف مصبلح ا
و ، الوقثملر

 
 . 2005مل   09 فتسطين.الختيل  فتسطين، جلمعةوالقمطيل ف   ال

  القأنونية:النصوص  
مر  -1 

 
لسية  52رومية معدي  والىرض جريدة،يقعتق بلليىد  2003غرت وية  26المؤرخ ف   11-03ال
2003 . 

المقضمن ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة بإلزامية القلمين  268-04لمروط  القيفيذ  رقم ا-2
ثلر الكطارث الطبيعية ،ويادي كيفيلت إمعالن حللة الكلرثة الطبيعية ،جريدة رومية معدي 

آ
 55معت  ا
  2004لسية 

مر رقم  -3
 
مييلت ،المعد  والمقمم بللىلنطن رقم ،ا 1995ييلير  25المؤرخ ف   07-95ال

 
لمقعتق بللقل

 .15،جريدة رومية معدي  2006فبراير  20المؤرخ ف   06-04
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مين في الجزائرتحرير 
 
 قطاع التـا

مول
 
 بين الواقع والما

 تومي يحي د.
ستاذ محاضر )ب(

 
 ا

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية
 جلمعة يا  فلرس. المدية

yahiatoumi943@gamil.com 

 مقدمة

، تزايد اهقمل  المررع لت من الىرن الملض بداية القسعييميذ امعقملي الجزائر نظل  اققصلي السطق 
مين من خال  

 
جمتة من الصالحلت مست مخقتف اليصطص الىلنطنية إيخل  الجزائر  بىطلع القل

ن بللرغم من هذه الصالحلت الق  معرفهل اليظل  الىلنطن  والقيظيمية المقعتىة بهذا الىطلع 
 
، غير ا

مين
 
لفية الثللثة والق  تكتفت الدولةفإن الاطايث الق  شهد ميذ الوقىال  لتقل

 
 تهل الجزائر ف  بداية ال

ضرار بهل من حيث
 
فراي  وممقتكلتهم تغطية ال

 
الجزائر وية الق  معرفقهل  كللفيضلنلت،  الق  لاىت ال

خطلر  2003وزلزا  بطمرياس  2001
 
يت إل  خسلئر مليية معقبرة ف  وغير هل من ال

 
مطتع هذا العل  ا

ال  الارائق الق  شهدتهل الغلبلت ف  هذه السية وامقدايهل  بلإلضلفةوالميىطلة الممقتكلت العىلرية 
مر الذ  يسقدمع  تططير ثىلفة الخطر 

 
مين لبعض الميلز  و وقطع الاطايث الغير مرغطب فيهل. ال

 
والقل

  الذ  يتعبه بركل حيط والدور الفعل مكلنقه الالزمة  إلمعطلئه ومالولة تططيرهالمجقمع الجزائر   ف 
نظمقه مع القاطلت  ف  معمتية القيمية.

 
قتمة ا

 
يرهدهل العللم اليط   والقطجهلت الق بلإلضلفة ال  ا

 والقكطين ف المهيية  وتططير الك فلءاتالدولة ف  هذا المجل  من ختق  طليهالق  ت والهقمل  الخلص
مين وذلك  هذا الىطلع

 
مييية حق  ل اليظر ف  الميظ بإمعليةوضرورة المزيد من تارير وطق القل

 
طمة القل

مر الذ  يؤي  إل  ضعف حجم 
 
مين ميزته الققصليية ويقاط  إل  مجري القزا  قلنطن  ال

 
يفىد القل

    .مسلهمقه ف  اليلتج الطني 

كبدت خزيية ف  الجزائر اليلجمة معن الاطايث الطبيعية والكطارث الطبيعية خسلئر الإن   
مين ومعد  ذا معتميل إل ويمل  كبيرة الدولة خسلئر

 
شخلص ومعزوفهم معن القل

 
مين لدى ال

 
نىص ثىلفة القل
مين معت  ممقتكلتهم إل مل كلن اجبلريل 

 
مرانخرانهم والقل

 
معبلء تثىل كلهتهل  فىط، ال

 
الذ  وبب لتدولة ا

مييية ومراجعة الىطانين الميظمة لهل إ، لذلك كلن من الضرور  
 
والباث ، معلية اليظر ف  السيلوة القل

يوات الميلوبة لتطقلية ميهل ف  الكيفية وا
 
قل مطاجهة تب،ل

 
و معت  ال

 
 علتهل .ا

مل  اإلنسلن معت  كلن مل الميطتق هذا من انطالقل
 
 الكطارث تختفه الذ  الهلئل الدملر ا

و يفعهل معن يعجز مل غللبل والق  الاسبلن ف  تكن لم الق  الطلرئة واليطاز  والاطايث الطبيعية
 
 القيبؤ ا

mailto:yahiatoumi943@gamil.com
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خرى  نلحية من هوحرص جهة من هذا بهل
 
مطاله معت  الافلظ معت  ا

 
 من تخفف وويتة ف  القفكير وطى ا

ثلرهل
 
مين إل  التجطء خال  من مسبىل، لهل احقلط مل إذا ا

 
ملن له تك فل نلجعة كطويتة القل

 
 لمطاجهة ال

خطلر
 
شكللهل بمخقتف ا

 
مالكه.ب تتاق الق  ا

 
 ذلك وبيل وف  ، به تتاق الق  الخسلرة معن وتعطضه ل

مين ةلالل القعرض خال  من ذلك ضيحتط ويالو 
 
 ويمل ل ، يطميل إل  الوقىال  ميذ الجزائر ف  القل

 خال  من الىطلع هذا معرفه الذ  القططر  ذلك معن نقج ومل 1995 بعد وتاريره معيه الحقكلر رفع بعد
مط  الطاقع

 
  .ا الىطلعذفمل هط حل  ه والمل

 : التالية االشكالية نطرح  وعليه
 معرفقهل الق  والققصليية الجقملمعية القاطلت القيظيمية المراويمو الىطانين مطاكبة مدى مل

 وطق تغطية ف  نجلمعقهل ومدى ، هذا يطميل إل  الوقىال  ميذ معتيهل الطارية والصالحلت الجزائر
مين

 
 ه الطرقة الباثية بللقطرق ذو هط مل ويالو  تطضياه من خال  ه  ؟ تاريره بعد الجزائر   القل

مين لمسلر 
 
الق  مرت بهل ميظطمة  القعرض لتمراحل ف  الجزائر من خال  القططر القلريخ  لىطلع القل
مييية ف  الجزائر و 

 
هداف المسطرة  و مدى تاىيىهل هذا الىطلع اإلصالحلت الق  مستالىطانين القل

 
 . لال

مين في الجزائر
 
وال : مسار التطور التاريخي لقطاع التا

 
 ا

 
 
مين معت  ا

 
و مؤوسلت مؤهتة قليرة معت  تغطية تكرس فكرة القل

 
رض الطاقع كيرلط من نرف هيائت ا

مين بايث المخلنر 
 
مين ، وذلك بطاوطة معىطي القل

 
مر هذه إذ تقمثل ف  شركلت القل

 
اتخذت ف  بداية ال

مين بدورهل 
 
مين حديثة نسبيل فإن يراوة القل

 
مين القبليل  .....نظرا لكطن معمتيلت القل

 
العىطي شكل القل

خر ، فهط لم ييقرر إل ف  نهلية الىرن القلوع لم تيل حظ
 
هل بين الدراولت الىلنطنية إل ف  وقت مقل

هميقة وفلئدته 
 
نالء العللم معت  معتم بمدى ا

 
فراي ف  كل ا

 
صبح ال

 
معرر وبداية الىرن العررين ، حيث ا

يلمعية ف  العصر الالل  وذلك بعد اتسلع المسلحة الق  تاقتهل اليرلنلت ف  مخقتف المجللت الص
ثيرهل 

 
مطا  ف  السلحة الققصليية وتل

 
همية الدور الذ  تتعبه رؤوس ال

 
والقجلرية والققصليية ، وظهطر ا

ممل يفع ببعض مررمع  بعض الدو  اصدار ترريعلت لقيظيم ، ف  السطق المللية الطنيية والدولية 
مين ميهل الىلنطن البتجيك  المؤرخ ف  

 
 . 1908ر  وية والىلنطن السطيس 1874جطان  11القل
مين إل  وبللرجطع   

 
فهط مطروث معن الوقعملر الفرنس  وف   ف  الجزائر من الميظطر القلريخ  قلنطن القل

مميزاتهل السيلوية والققصليية  مرحتةبايث لكل مر بهل ، يمكن القمييز بين معدة مراحل  هذه الاللة
معرف قطلع إذ ،  (1)يزة معن غيرهلوية مقم 1995عرف وية توبللقلل  نصطصهل القرريعية ، بايث 

مييلت تغيرات معميىة 
 
ن هذا الىطلع معمق المرحتة الق  مرت بهل البالي القل

 
اصالحلت  مسقه، وبمل ا

الق  معرفهل الققصلي الطني  من خال  القطجهلت الوقراتيجية لتدولة ناط  القغيراتهيكتية نقيجة 
مر رقم  صدر ف  هذا النلرفىد اققصلي السطق النفقلح معت  

 
 25/01/1995المؤرخ ف   95/07ال

مييلت
 
مين ف  الجزائر  والذ ، (2) المقعتق بللقل

 
حكل  مطايه معت  تارير قطلع القل

 
احقكلر  وإلغلءنصت ا

هم مراحل تططره  لهالدولة 
 
مين من خال  ا

 
الق   واإلصالحلت، ومعتيه نسقعرض القططر القلريخ  لتقل

ت  :  معرفهل
 
 معت  الياط ال
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مين في الجزائر قبل سنة قطاع الت التي عرفها التحو -1
 
  1995التا

مين ف  الجزائر إل  الاىبة     
 
بعد الوقىال  احقفظ قطلع القلمين  الوقعملرية، حيثيعطي ظهطر القل

جل ود الفراغ الىلنطن  والقيظيم  لهذا بللىطانين 
 
 الفرنسية الق  ختفهل المسقعمر وذلك من ا

 هذه المرحتة
 
الىلض  بلوقمرار تطبيق  1962ييسمبر  31من الىلنطن الصلير بقلريخ  الىطلع تبدا

و يك قس  
 
الىطانين الفرنسية السلرية المفعط  قبل الوقىال  إل مل كلن ميهل مخللفل لتسيلية الطنيية ا

مين خلصة تتك 
 
نلبعل تمييزيل. و لىد نجم معن هذا الىلنطن، اوقمرار تطبيق اليصطص الفرنسية معت  القل

مين الطارية ف  الىلنطن المؤرخ ف  الق  
 
و مخقتف اليصطص  1930جطيتية  18تقعتق بقيظيم معىد القل

خر الذ  ظل ولريل كذلك 
 
 المكمتة و المعدلة له، الق  وبىت اإلشلرة إليهل. و الىلنطن ال

 المقعتىين 1959جلنف   7و المروط  الصلير ف   1958فبراير 27ف  الجزائر، هط الىلنطن المؤرخ ف  
مين اإللزام  من المسؤولية المدنية اليلجمة معن حطايث لتمركبة البرية ذات 

 
بللقل

ن نميز بين ثالث مراحل ه  :(3))السيلرات(.المارك
 
 ، ومعتيه يمكن ا

مين : -ا
 
معمتت الستطلت الجزائرية معت  ون نصطص ترريعية  مرحلة فرض الرقابة على قطاع التا

مين ف  الجزا إلمعلية
 
لتخطر الذ  شكتقه  إيراكهلفطر  1963ئر وذلك ميذ وية تيظيم معمتيلت القل

نذاكمملرولت الرركلت الفرنسية العلمتة 
 
 إصدارمعت  الققصلي الطني  ، حيث تم ف  هذه الفقرة  ا

ولوين همل
 
حكل  هذين  (5) 63/201والىلنطن رقم  (4) 63/197: الىلنطن رقم قلنطنين ا

 
          وقد نصت ا

 الىلنطنين معت  :
مؤوسلت القلمين معت  نتب المعقملي من لدى وزارة المللية لقمكييهل من مزاولة نرلنهل  رإجبل –

 بللجزائر.
مين العلمتة ف  الجزائر  -

 
هذه الرركلت إل  إمعلية  وإخضلعفرض رقلبة الدولة الجزائرية معت  شركلت القل

ت لهذا الغرض وه  الرركة الجزا
 
نرل

 
و  مؤوسة ونيية ا

 
مين بللجزائر لدى ا

 
مين وإمعلية القل

 
ئرية لتقل

مين  )
 
(، و ذلك قصد الاد من تاطيل المبللغ المللية  الق  كلنت الرركلت الفرنسية CAARالقل

مين تاطلهل لتخلرج بروم 
 
مين. إمعليةلتقل

 
حكل  ل تقفق ومصللح مؤوسلت القالقل

 
 وكطن هذه ال

 
مين ل

يى إل  وقف نرلنهل 
 
معديهل حطال  الق  كلن قصليية والنسالب من السلحة القف  الجزائر الفرنسية ا

مر  270
 
شركة، ممل ختق مركتة تمثتت ف  ترك المؤمن لهم وضاليل الاطايث بدون تعطيضلت ، ال

يى إل  تدخل الدولة 
 
نذاكالذ  ا

 
وكتت المهمة إل  ) ا

 
مين CAARوا

 
(، وإل  الرركة الطنيية لتقل

(SAA(  الصيدوق الطني  لتقلمين الفالح، )MAATEC )(6) 
مين من طرف الدولة :  مرحلة -ب

 
ميم قطاع التا

 
مييلت ف  الجزائر كلن من تا

 
ميم قطلع القل

 
جل إن تل

 
ا

مر
 
صدرت الدولة قطانين مكمتة ميهل ال

 
 27بقلريخ الصلير   127/66تيظيم نرلنه واوقغالله بايث ا

ن فصلمعدا يرجع اوقغال  كل معم(7) 1966مل  
 
نه :" من ال

 
ول  ميه معت  ا

 
شلرت الملية ال

 
تيلت ، حيث ا

مين لتدولة ".
 
خرى بسطت الدولة الجزائرية ويليتهل معت  كلفة شركلت  القل

 
هذا من جهة ومن جهة ا

مر رقم
 
ميمهل بلل

 
مين الىلئمة انذاك، بلتخلذهل تدابير تىض  بقل

 
 (8)1966مل   27المؤرخ ف   129/القل

مين.
 
لومت الخقصلص ف  وتقمثل الهيائت الق  تى الذ  ييص معت  احقكلر الدولة لكلفة معمتيلت القل

مين إمعلية هذا المجل ، الصيدوق الجزائر  
 
مين) CAARالقلمين لتقل

 
 . (SAA ، والرركة الجزائرية لتقل



 
 
 :ب  معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
 " السيلوة القرريعية لىطلع القل

       كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية )الجزائر( -2019ييسمبر  17
  

 
175 

 

ن هذه المرحتة تميزت بللحقكلر الكلمل لتدولة من خال  اصدارهل العديد من     
 
والجدر بللذكر ا

مين إل  غلية 
 
وامر الق  فرضت القخصص معت  مؤوسلت القل

 
(  SAAن نرف كل من )م 1973ال
مين ) إلمعلية( ،وتاطيتهل إل  الرركة المركزية CAARو)

 
الق  تم انرلؤهل و 1973معل  ( CCRالقل

مر رقم 
 
من السية نفسهل ، و هذه الرركة تىط  بعمتيلت  01/01/1973المؤرخ ف   73/1954بمطجب ال

 
 
مين لتمخلنر الق  تفطق قدرة الرركلت الطنيية. كمل ظهرت ا

 
مييلت اليىل إمعلية القل

 
خرى لقل

 
يضل شركة ا

بريل  30لمملروة جلنب من هذا الحقكلر و ذلك بمىقض  المروط  المؤرخ ف  
 
  .1985ا

حكل      
 
مين بطاوطة مجمطمعة من ال

 
بللمطازاة مع هذه المؤوسلت، فىد تططر اليظل  الىلنطن  لعىد القل

مر 
 
همهل، ال

 
بيظل   المقعتق،  1974ييلير  30  ريخالصلير بقل 15/74رقم الخلصة و العلمة، لعل من ا

مر رقم 
 
مين اإللزام  معت  السيلرات، و الىلنطن المدن  الجزائر  الصلير بلل

 
المؤرخ ف   75/1958القل
مين 26/9/1975

 
مين.  (9)الذ  تضّمن فصال كلمال لقيظيم معىد القل

 
نطاع القل

 
 و تاديد ا

و  قلنطن جزائر  مقكلمل ف  مجل   1980ف  وية و 
 
مين، كطنه يىط  بقاديد مخقتف قطامعد صدر ا

 
القل

نرافه، و نرق إبرامه، و انىضلئه، و تاديد مجللت معىد 
 
مين، و بيلن حىطق و القزاملت ا

 
معىد القل
مين.

 
مييلت لسية القل

 
نه قبل صدور قلنطن القل

 
خطلر الكطارث الطبيعية معيية  1980مع العتم ا

 
لم تكن ا

مين ، بايث ومح المررع الجزائر  من
 
خطلر ف  انلر  بللقل

 
خال  هذا الىلنطن بللقغطية ضد هذه ال

مر 
 
مين بللالق هذا اليطع  95/07الضملنلت المكمتة لخطر الاريق كمل ومح من بعد ال

 
لمؤوسلت القل

ضرار
 
مين معن ال

 
نطاع معىطي القل

 
 .(10)من الضملنلت لكل ا

ن قلنطن     
 
نه  اوقمرارية تطبيق اليصطص ال 1980والجدير بللذكر ا

 
مين، قد ا

 
فرنسية ف  مجل  القل

 تتك اليصطص الق  ظتت ولرية ف  بعض الجطانب إل  غلية صدور الىلنطن المذكطر.
 و لىد ظّل احقكلر الدولة لهذا الىطلع قلئمل بطاوطة تتك المؤوسلت العمطمية لفقرة نطيتة نسبيل، 

 يىض  بإلغلء ذلك الحقكلر.الذ   1995حيث انقهت بصدور قلنطن معل  

مين في الجزائر بعد صدور قانون تحرر قطاع  ثانيا :
 
 1995التا

مين بعد الاا  احتكار الدولة للقطاعاال-1
 
مين ف  الجزائر  : نتتاح على سو  التا

 
لىد خضع نظل  القل

لغ  احقكلر الدولة لمملروة معمتيلت نيتة معىطي مضت إل  هيمية الدولة إل  غلية صدور قلنطن جديد 
 
ا

مين ف  بداية القسعيي
 
مر رقم القل

 
الصلير بقلريخ  95/07لت من الىرن الملض  حيث جسد ذلك ف  ال

مييلت (11)1995جلنف   25
 
مر يكطن المررع الجزائر  قد قض  معت  احقكلر  المقعّتق بللقل

 
، و بهذا ال

 ميه بإلغلء جمتة الىطانين ذات الصتة بللحقكلر. 278الدولة لهذا الىطلع ،وهط مل نصت معتيه الملية 
مر رقم وف     

 
ن ال

 
ومح بقيريط الىطلع وتفعيته من خال  تاريره  07-95هذا الصدي ييبغ  القذكير ا

مع تاديده  وبللمطازاة، الميقهجةالققصليية  اإلصالحلتوانفقلحه معت  الوقثملر الخلص ، تملشيل مع 
هداف الميرطية 

 
 والمقمثتة ف : لتطولئل الك فيتة ببتطغ ال
مي
 
 .يلت * ترقية وتططير وطق القل

مين والمسقفيدين* زيلية وتطجيه اليخلر وتيمية  القراكم وحملية حىطق المؤمن لهم 
 
 مع من معىطي القل

مييلت 
 
مين ومراجعة نظل  القل

 
القطازن بين مصللح  وإضفلء اإلجبلريةضملن رقلبة الدولة معت  نرلط القل
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مين 
 
مييلت لدوره ا بإنرلءالمؤمن لهم وشركلت القل

 
مين المجتس الطني  لتقل

 
لفعل  ف  تططير نرلط القل

معاله بعد معرر ويطات من القطبيق 
 
مر المذكطر ا

 
مييلت يييلميكية تجلرية ف   بإرولءومح ال

 
وطق القل

مين
 
 .(12)بفعل تعدي الرركلت وووطلء القل

مر السللف الذكر حل      
 
ن القطبيق الميدان  لال

 
ثبقت القجربة المعيرية ا

 
وف  مىلبل هذه الاركية ا

هداف المقطخلة ل ويمل من زاوية تاسين يون تاىي
 
ليلتق ال

 
مالك وتعبئة اليخلر  ا

 
المالفظة معت  ال

مين ف  
 
شخلص وتركز نرلط شركلت القل

 
مين معت  ال

 
، ويعطي السبب ف  ذلك  إل  قتة التجطء إل  القل

فض  إل  معد  ارتىلء الخدملت المعر 
 
  ل معتهوضة إل  المسقطى المطتطب واققصلر غير ذلك ، ممل ا

وولط المجقمع 
 
مين ف  ا

 
مين الجبلر  ، وتزامن ذلك مع غيلب الطمع  بثىلفة القل

 
ثرت وتبل القل

 
والق  ا

ياء والخدملت بصفة خلصة ومعت  الققصلي بصفة معلمه 
 
خطلر (31)معت  ال

 
، وبغية تغطية كل ال

زلزا  بللجزائر العلصمة ، و  2001وية  فيضلنلتوالاطايث الطبيعية ل ويمل الجزائر قد شهدت 
مطل ضخمة ،   2003بطمرياس وية 

 
ضرار كبدت خزيية الدولة ا

 
لز ومل ختفقه من ا

 
 المررع الجزائر   ا

مين 
 
ن يك ققب معىد تل

 
و معيطيل ملمعدا الدولة ا

 
مللك العىلر مبي  ف  الجزائر وطاء كلن شخصل نبيعيل ا

و تجلريل
 
ضرار وكذلك إذا كلن يملرس نرلنل صيلمعيل ا

 
تين الققصلييين بلك ققلب كل المقعلمو  (14)معت  ال

مين معت  الكطارث الطبيعية بصفة مسقىتة من خال  ترولنة من الىطانين والمراويم القيفيذية 
 
معىطي القل

المؤرخة  272-04م ت رقمال,و 270-04م ت رقم الو 268-04:مروط  تيفيذ  رقمميهل معت  وبيل المثل 
مين وتطضيح اللقزاملت  إليراجهللقرخيص الكطارث الطبيعية  (15) 2004غرت 29ف  

 
ف  معىطي القل

نهل لم ترق إل  المسقطى المطتطب كل هذه  العطامل 
 
ثلر الكطارث الطبيعية إل ا

 
القىيية اليلتجة معن ا

مر 
 
حكل  ال

 
يت بضرورة مراجعة ا

 
مييلت بغية تدارك اليىلئص والخقاللت  95/07وغيرهل ا

 
المقعتق بللقل

 . 06-04ن رقم الق  شهدهل الىطلع وذلك بمطجب الىلنط
مين رقم  -2

 
 واالصالحات التي جا  بها 06-04صدور قانون التا

مر 
 
حدثهل ال

 
ن معمتيلت مملروة اليرلط معت  مسقطى  95/07بللرغم من القاطلت الكبرى الق  ا

 
إل ا

الىطلع لم تاىق الهداف المسطرة من نرف الستطة العلمة لويمل مل تعتق باملية رؤوس المطا  
ولو  ومهم لتيهطض بمسقطيلت وزيلية تطجي

 
مين معت  الايلة الذ  يعقبر ماطر ا

 
ه اليخلر وال قل

 اليخلر.
مر رقم   04-06وف  هذا السيلق تم يراوة مرروع الىلنطن رقم 

 
المقعتق  07-95المعد  والمقمم لال

مييلت من نرف المجتس الرعب  الطني  ف  جتسة معتيية يط  
 
 وتم صدوره ف   ، 2006ييلير  03بللقل
همهل:، (16) 2006فبراير  02

 
هداف ا

 
حكل  هذا الىلنطن إل  تاىيق مجمطمعة من ال

 
 وتطمح ا

        
 
مييلت من خال  وضع إجراءات مدمعمة لقططير  تحتيز النشاط وتحسين نوعية الخدمات - ا

 
تل

ميي .و من بلب تاسين نط
 
ولليب تطزيع الميقطج القل

 
شخلص معن نريق تاسين وتيطيع ا

 
معية ال

مين معت  السيلرات القك فل بعمتية القصتيح يون تطكيتهل 
 
مين ف  مجل  القل

 
الخدملت يسمح لرركلت القل

جل حل مركتة القبلين بين 
 
إل  الزبطن معن نريق اتفلقلت تبرمهل مع مخقصين ف  هذا المجل  من ا

خرى إمعطلء 
 
حق تعطيض  مبتغ القعطيض والكتفة الاىيىية لعمتية القصتيح.هذا من جهة ومن جهة ا

جل  المقعلقد معتيهل 
 
مين ف  يفع المبتغ المسقاق ف  ال

 
خر شركة القل

 
الضرر لتمؤمن له ف  حل  تل
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مييلت المسلمعدة والمركبلت البرية ذات مارك الملية 
 
 2اضلفة إل  ذلك يمكن تىديم الياء معييل ف  تل

 من الىلنطن السللف الذكر .
مان المالي للشركات من خالل -ب        

 
مين اال

 
س مال شركات التا

 
وذلك وقت  تحرير كلي لرا

مر ومراقبة تغير  إل  بلإلضلفة إنرلئهل.
 
مين بخبرة خلرجية إذا اققض  ال

 
صط  شركلت القل

 
تىدير ا

خرى انرلء صيدوق ضملن المؤمن لهم 
 
ف  حل  معجز  يعطضهمالمسلهمين ف  الرركة، ومن جهة ا
مين معن القعطيض وهذا 

 
وولط المجقمع  معت عمل والجديد  ءش مؤوسلت ال قل

 
مين ف  ا

 
ترقية ثىلفة القل

 .(17)بدمعم قيطات اإلمعال  وتك ثيفهل
جل دعم رقابة المتعاملين-ج           

 
مين من ا

 
عادة تنظيم رقابة التا ويس من خال   ا 

 
واليرلط حيث تم تل

مين من شركلت
 
مييلت ه  الق  تقك فل بمهل  رقلبة مؤوسلت القل

 
وووطلء،  هذا الىلنطن لجية رقلبة القل

معت ، وممثل معن وزارة 
 
تقركل هذه التجية من رئيس يعييه رئيس الجمهطرية وممثتين معن المجتس ال
مييلت، بايث ميح المررع لهذه التجية مهل  معديدة 

 
 .(18)المللية، وخبير ف  مجل  القل

ن من الرغم ومعت  مثال الجزائر فف     
 
مين نظل  ا

 
خطلر من القل

 
و  ظهر الطبيعية، الكطارث ا

 
 ف  مرة ل

مييلت المقعتق (19)09/08/1980 ف  المؤرخ 07/80 رقم الىلنطن بمطجب الخقيلر   شكته
 
 والذ  بللقل

و  يعقبر
 
مين مجل  ف  مقكلمل جزائر   قلنطن ا

 
مين معىد قطامعد حدي بايث ، القل

 
 حىطق وبيلن ، القل

نرافه والقزاملت
 
و مجللته وتاديد وانىضلئه ابرامه ونرق  ا

 
 المالحظة ال

 
س اوقمرار مبدا ّنه كرَّ

 
ل ،ا

ول  ميه،وبلشرت هذا الحقكلر 
 
مين،وهط مل نصت معتيه صراحة الملية ال

 
احقكلر الدولة لىطلع القل

نه  اوقمرارية تطبيق اليصطص الفرنسية ف  مجل  
 
نه ا

 
مين. ا

 
شركلت الدولة معت  مخقتف معمتيلت القل

مين، تتك اليصطص الق  ظتت ولرية ف  بعض الجطانب إل 
 
ن (20)الىلنطن المذكطر غلية صدور  القل

 
.إل ا

يخط  الجزائر اققصلي السطق جعل المررع يعيد اليظر ف  هذا الىلنطن ومرحتة القاطلت الققصليية 
 ف  الجزائر.

مر ماته حل وبللقلل       
 
مييلت المقعتق 25/01/1995ف  المؤرخ 95/07رقم ال

 
 والمقمم المعد  بللقل

مر بمىقض 
 
مين تيظيم إل  المررع  وع  إنلر ف  وهذا ، 20/02/2006 ف  مؤرخال 06/04رقم ال

 
 القل

 إل  وعت بل اليصطص بهذه تك قف لم الجزائر فإن ذلك من وبللرغم لكن تخصيص، يون معل  بطجه
مين يخص قلنطن  نص إيجلي

 
خطلر من القل

 
مر وهط ، اإللزا  ومعت  وجه بللقاديد الطبيعية الكطارث ا

 
 ال

مر مىقض ب بللفعل تجّسد الذ 
 
مين بإلزامية المقعتق 26/08/2006 ف  المؤرخ 03/12رقم ال

 
 معت  القل

 . الضاليل وبقعطيض الطبيعية الكطارث
مين في الجزائر بعد تحرير القطاع

 
 ثالثا : واقع سو  التا

مين بلنرلء العديد من المؤوسلت التحوالت في البنيوية للقطاع -1
 
: لىد ومح تارير وطق القل

جيبية، ةة الطنييالخلصة والعلم
 
مين ماقكرا كتيل من نرف  1995فف  وية  وال

 
 6كلن وطق القل

من  0/0 87( بايث تاظ  بقغطية SAA. CAAT . CAARشركلت معمطمية مقمثتة ف  كل من )   
0/0 12حصة السطق وتبى  

( CCR) ( بللضلفة إل CNMA . MAATECمن نصيب القعلضديقين ) 
مين الجبلر  والخقيلر  لصللاهلمجمل معمتيلت امع لالق  كلنت تاق

 
 .(21)لية القل
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مين اليلشطة ف  وطق الجزائر إل   2006وخال  وية     
 
  6شركة بمل فيهل  16بتغ معدي شركلت القل

 شركلت جديدة مىسمة إل  ثالثة اصيلف :  10شركلت الق  كلنت قلئمة من قبل ميهل 
مييلت )*مؤوسلت خلصة جزائرية : الجزائرية ل               

 
مييلت المقطوطية 2Aتقل

 
( والرركة العلمة لتقل

(GAM) 
ليلنس )            

 
جيبية مخقتطه : ا

 
مييلت الجزائرية ALLIANCE* مؤوسلت خلصة ا

 
( . والمة لتقل

(SLAMA ASSUR. وغيرهل ) 
مين الماروقلت)           

 
مقخصصة ( ،ومؤوسسلت معمطمية GASH* مؤوسلت معمطمية : مؤوسلت تل

 (CAGEXرية لضملن الصليرات ) ، الجزائ
ك ثر من     

 
مل حلليل فىد وصل معديهل إل  ا

 
الذ   04-06مؤوسة ل ويمل بعد صدور الىلنطن رقم  22ا

ضرار
 
مين معت  ال

 
مين معت  الايلة وشركلت القل

 
هذا من جهة  (22)نص معت  الزامية الفصل بين شركلت القل

خرى  تمثل الهدف من هذا القعديل هط ال، 
 
كيد معت  معيصر فقح السطقومن جهة ا

 
كيد معت   قل

 
مع القل

و  يولة ف  إفريىيل الرمللية و الق  قلمت  ضرورة احقرا  الرروط الطاجب احقرامهل. إذ
 
تمثل الجزائر ا

جلنب بيسبة 
 
خرى ٪100بفقح وطق القلمين لتمقعلمتين ال

 
. ف  الطقت الذ  فرضت فيه الدو  ال

وتطب الرراكة بين المقعلمتين.
 
 ا
مين الرقا -2

 
 بة واالشراف على مؤسسات التا

 
 
مينات :  -ا

 
 هذا المجتس بمطجب الملية المجلس الوطني للتا

 
نرل

 
مر  274ا

 
تلبعة  كهيئه 95/07من ال

مر تيظيمه وتاديد وتطقه واخقصلصلته إل  
 
وه الطزير المكتف بللمللية ، بايث ترك ا

 
لطزارة المللية يقرا
مين معن نريق ، ويؤي  المجتس يورا هلم (23)قطانين خلصة 

 
مين وإمعلية ال قل

 
ل وميظمل وميرطل لتقل

 : الستطة المفطضة له من خال 
و تغيير تيظيم معمل الىطلع 

 
جل تاسين ا

 
يه ف  المرلريع المىقرحة من ا

 
 .(24)* ابداء را

مين 
 
  .* تىديم اققراحلت بغرض تاسين الىطامعد القىيية لعمل المؤوسلت وووطلء القل

خطلر* الوهل  ف  الطقلية من ا
 
 .(25)ل

مينات :  –ب 
 
نرئت بمطجب الملية لجنة االشراف على التا

 
خالفل ليارة  04-06من الىلنطن  26ا

مر 
 
نرئت بمطجب ال

 
بطاوطة الهيكل  والق  تقصرف كليارة رقلبة (209الملية ) 95/07الرقلبة الق  ا

مييلت لطزارة المللية وتسع  بلليظر إل  مهلمهل الميطنة بهل إ
 
 ل  مليت : المكتف بللقل

مين من خال  الطقطف معت  شرمعية معمتيلت 
 
* حملية مصللح المؤمن لهم والمسقفدين من معىد القل

مين.
 
 القل

مين قصد إيملجهل ف  اليرلط الققصلي  والجقملمع  .
 
 * ترقية السطق الطنيية لتقل

ن هذه الرركلت  
 
كد ا

 
تف  وملزالت كمل تهدف من خال  معمتيلت المراقبة ف  انلر صالحيلتهل إل  القل
 قليرة معت  الطفلء بلللقزاملت الق  تعلقدت معتيهل تجله المؤمن لهم  .
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مين في الجزائر بعد تحريره سنة 
 
لى يومنا هذا 1995رابعا : واقع سو  التا  ا 

  ن من خال  الدراولت والباطث الق لىد تبي    
 
مين ف  الجزائر ا

 
جرت بخصطص مدى تططر قطلع القل

مين ف  الجزائر ، شهد السيطية لرركلتبيلء معت  القىلرير 
 
الىطلع تططرا مقذبذبل وبيسب مقفلوتة ،  القل

/ 0 12بتغت اليسبة  1995فمثال ف  وية 
 13.3، و  2001ف  وية  11.3،  و  1996وية  0/0 14.7، و 0

/0 7.6و  2007ف  وية 
رقل  تد 2011ف  وية  0

 
 ل معت  معرطائية نرلط الىطلع ومعد  فعلليةل. وهذه ال

 .(26)ويلوة تارير الىطلع 
مين الجزائر  يوليل فبللمىلرنة مع يو  شمل  افريىيل ويو  الررق     

 
مل بخصطص مكلنة قطلع القل

 
ا

ووط 
 
نهل لم تقغير بعد القارير وبىيت الق   MENAال

 
تصيف ضميهل الجزائر من نرف البيك الدول  ا

خر المراتب ، بايث ترير المعطيلت المقطفرة لسية 
 
وطء المراتب ف   61المرتبة  2010تاقل ا

 
معللميل ا

ك ثر من معررين وية من تارير الىطلع .
 
 يو  المجمطمعة  بعد ا

مين ف  الجزائر     
 
نه بللرغم من اليصطص القرريعية والقيظيمية الق  معللجت قطلع القل

 
غير ا

راء
 
مط  والميقظر ميهل حسب ا

 
نهل لم ترق إل  المل

 
يختت معتيهل إل ا

 
المقخصصين  واإلصالحلت الق  ا

مىلرنة بللدو  الق  قطعت شطنل كبيرا ف  ذلك ممل يقطجب معت  الىلئمين معت  هذا الىطلع اليهطض به 
 وتيريط وطقه .

 خاتمه
ميي  ف  الجزائر مر بمراحل معديدة  

 
ن اليظل  القل

 
يختت من خال  مل تم القطرق إليه نسقيقج بل

 
ا

م
 
ييلت خضعت لتقاطلت الوقراتيجبة لتسيلوة بمطجبهل معدة اصالحلت مست الميظطمة الىلنطنية لتقل

من مرحتة احقكلر  ءاالققصليية والجقملمعية الق  معرفقهل الجزائر ميذ الوقىال  إل  يطميل هذا ، بد
وكل القعديالت الق   الدولة لتىطلع إل  معصر النفقلح وتارير الىطلع بدخط  الجزائر اققصلي السطق ،

جل 
 
مييلت من ا

 
هداف و القطجهلت الوقراتجيلت الق  يالو  تاىيىهل و تاىيق معرفهل قلنطن القل

 
هم ال

 
ا

و المؤمن لهم و الطصط  ال  خدملت تلمين   يسع  إليهل قلنطن
 
مييلت ف  الجزائر ه  إرضلء الزبلئن ا

 
القل

خيرة
 
و ضعف ف  تاىيق هذه ال

 
يظل قطلع ، ومعتيه  مقيطمعة و ذات جطية معللية, حيث يالحظ معجز ا

مييلت ف  ا
 
لجزائر بللرغم من القرريعلت والىطانين الصليرة والجهطي المعقبرة من نرف الدولة القل

بالجة إل  تططير نصطصه الىلنطنية ، وايجلي ضملنلت وتغطيلت مالئمة وشلمتة لتمخلنر الجديدة معت  
فراي بلجراءات القسطية والقعطيض المقعتىة غرار مخلنر المعتطملتية ومعللجة اليىلئص

 
.وتطمعية ا

مين وذلك الم
 
نفسهم وممقتكلتهم من خال  تطمعيقهم بثىلفة القل

 
مين معت  ا

 
جقمع بضرورة الجطء إل  القل

مين. لتىضلء معت  ظلهرة 
 
 معزوف المطانن الجزائر  معن القل
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 الهوامش

مين ف  الجزائر معرض لتمسلر ووقطف معيد اليقلئج ، مجتة القطاصل ف  الققصلي -1
 
معطانف مطرف ، تارير قطلع القل

 . 52، ص  2013، جلمعة بلج  مخقلر ، معيلبة ، وية  35يارة والىلنطن ، معدي وال

مر رقم  -2
 
مييلت ، ج ر، معدي  1995جلنف   25المؤرخ ف   95/07ال

 
 . 1995ملرس  08، الصلير ف   13المقعتق بللقل

مين ف  الجزائر وتطجهلته الاديث -3
 
ة ، جلمعة برلر ، مىل  ي، حمط  نلرق ، اصالح الميظطمة الىلنطنية لىطلع القل

 .4ميرطر معت  المطقع ص 
ويس الصيدوق  1963جطان  8الصلير ف   63/197الىلنطن رقم -4

 
الذ  نظم معمتيلت إمعلية القلمين واليص معت  تل

مين )
 
مين وإمعلية القل

 
 . 1963جطان  8صلير ف   38( ، ج  ر ، معدي C A A Rالجزائر  لتقل

المقعتق بلللقزاملت الىلنطنية والضملنلت المفروضة معت  مؤوسلت   1963ان جط 8الصلير ف   63/201الىلنطن رقم -5
وت  9صلير ف   55القلمين لمملروة اليرلط ف  الجزائر ، ج ر ، معدي 

 
 . 1963ا

 .52معطانف مطرف ، المرجع السلبق ، ص  -6
مر  -7

 
مي 1966مل   27المؤرخ ف   66-127ال

 
 ن.والمرييص معت  احقكلر الدولة لكلفة معمتيلت القل

مر 
 
مين 66-129ال

 
ميم الرركة الجزائرية لتقل

 
 .saa ييص معت  تل

نظر الجريدة الرومية ، معدي -8
 
مين .1966ملرس  31، صليرة ف   43ا

 
ميم الرركة الجزائرية لتقل

 
  ، ييص معت  تل

  ومل بعدهل البلب العلشر ، الفصل الثللث  من الىلنطن المدن  الجزائر  . 619انظر  -9
كلييمية لتدراولت حسلن  ح-10

 
فلق.مجتة ال

 
سين ، ايارة خطر الكطارث الطبيعية ف  الجزائر بين الطاقع وال

 .36، ص  2014، الجزائر  11الجقملمعية والنسلنية ، معدي 

مر رقم  -11
 
مييلت ، ج ر، معدي  1995جلنف   25المؤرخ ف   95/07ال

 
 . 1995ملرس  08، الصلير ف   13المقعتق بللقل

همهل:  ونقيجة -12
 
مييلت معدة تغيرات ا

 
ميح المعقملي لتعديد من المؤوسلت الخلصة لمزاولة -لذلك معرف وطق ال قل

الخطاص ف  مجل  تطزيع ميقجلت  لتمقعلمتينفقح السطق –.  2006مؤوسلت خلصة وية  07اليرلط بتغت 
مين)الطكالء العلمطن والسملورة( .

 
جلنب ف  مجل  ال-القل

 
احداث مرونة معت  مسقطى  -نقلج .فقح السطق لتمسقثمرين ال

  تخفيف الرروط الخلصة بللاصط  معت  المعقملي . راجع معطانف مطرف ، 
 
اليصطص القرريعية الخلصة بللىطلع ا

 53المرجع السلبق ، ص 
، يراوة مرروع الىلنطن المعد   2006ييلير  03الجتسة العتيية لتمجتس الرعب  الطني  الميعىدة يط  الثالثلء -13

مر والمق
 
مييلت ، الجريدة الرومية لتمداولت الصليرة ف   1995ييلير  15المطافق    07-95مم لال

 
 16المقعتق بللقل

  7، ص   2006جلنف  
مر رقم  1راجع الملية -14

 
مين معت  الكطارث الطبيعية  2003غرت  26المؤرخ ف   03/12من ال

 
يقعتق بللزامية القل

 .2003غرت  27يرة ف  الصل 52وبقعطيض الضاليل ، ج ر ، معدي 
نظر المراويم  -15

 
مين معت   268-04 مروط  تيفيذ  رقم –ا

 
المقضمن ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة بللزامية القل

ثلر الكطارث الطبيعية ...الخ , مروط  تيفيذ  
 
ثلر  269-04ا

 
يضبط كيفيلت تاديد القعريفلت والمعفلءات وحدوي تغطية ا

قلر  270-04 القيفيذ  رقم ط الكطارث الطبيعية . والمرو
 
مين معت  ا

 
يادي البيطي اليمطذجية الطاجب ايراجهل ف  معىطي القل

يبين شروط ميح وتيفيذ ضملن الدولة ف  إنلر معمتيلت إمعلية  271-04الكطارث الطبيعية . والمروط  القيفيذ  رقم 
خطلر اليلجمة معن الكطارث الطبيعية . والمروط  

 
مين ال

 
ثلر المقعتق  272 -04تل

 
بلللقزاملت القىيية اليلتجة معن ا

 .2004وبقمبر وية  1، صليرة ف   55الكطارث الطبيعية . الجريدة الرومية ، معدي 
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مر 2006فبراير  20المؤرخ ف   04-06قلنطن رقم  -16
 
المقعتق  1995ييلير   25المؤرخ ف   95/07يعد  ويقمم ال

مييلت. ج ر . معدي 
 
 . 2006ملرس 12. صلير ف   15بللقل
 9حمط  نلرق ، المرجع السلبق ، ص  -17
نظر الملية -18
 
مر  209ا

 
 .المعد  والمقمم  04-06من الىلنطن رقم  27والملية  95/07من ال

مييلت. 1980غرت  9المؤرخ ف   80/07راجع قلنطن رقم -19
 
 المقعتق بللقل

كد من مص -20
 
مين ومالءة المقعلمتين و القل

 
س مل  السهر معت  قلنطنية معمتيلت القل

 
مطا  المسقخدمة ف  إنرلء را

 
در ال

و رفعه.
 
مين ا

 
 بيهلية المدة  و شركة القل

 
إحداث ميكلنيزملت وريعة لقسطية المتفلت العللىة مع وضع معىطبلت مللية تبدا

مييلت. نىال معن 
 
المادية قلنطنل. تيظيم يورات تكطييية ف  الداخل والخلرج لإلنلرات الق  تررف معت  معصرنة رقلبة القل

 .11ط  نلرق ،المرجع السلبق ، ص حم
همهل:  -21

 
مييلت معدة تغيرات ا

 
ميح المعقملي لتعديد من المؤوسلت الخلصة لمزاولة -ونقيجة لذلك معرف وطق ال قل

فقح السطق لتمقعلميتن الخطاص ف  مجل  تطزيع ميقجلت –.  2006مؤوسلت خلصة وية  07اليرلط بتغت 
مين)الطكالء العلمطن والسملورة( .

 
جلنب ف  مجل  النقلج .-القل

 
احداث مرونة معت  مسقطى  -فقح السطق لتمسقثمرين ال

  تخفيف الرروط الخلصة بللاصط  معت  المعقملي . راجع معطانف مطرف ، 
 
اليصطص القرريعية الخلصة بللىطلع ا

 53المرجع السلبق ، ص 
 54معطانف مطرف ، المرجع السلبق ، ص  -22

23-Conseil nationale des assurances . Rapport sur la situation des assurances édition 2003-2004 
.p11 et 12                                                                           

 .1995اك قطبر 31صلير ف   65. جريدة رومية ، معدي  339/95من المروط  القيفيذ  رقم  1الملية  -24
 .  56، المرجع السلبق ، ص معطانف مطرف  -25
يضل.   58و 57معطانف مطرف ، المرجع السلبق ، ص -26

 
نظر ا

 
مين ف  القيمية . وا

 
قلوم نطا ؛ يور نرلط القل

 
ا

 . 38, الجزائر. ص 2001الققصليية يراوة حللة الجزائر, ملجيسقر
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 دور صندوق ضمان السيارات
ضرار الجسمانية 

أ
 في تعويض ال

 

 د. مسكر سهام
 
 
وقلذة مالضرة ا

 
 ا

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية
 02جلمعة البتيدة 

سيا
أ
 د. عمر شريف ا

 
 
وقلذة مالضرة ا

 
 ا

 كتية الاىطق
 جلمعة يا  فلرس المدية

 
 مقدمة :

مين معت  المسؤولية المدنية إلزام  معت  كل 
 
بلليظر لرتفلع نسبة حطايث المرور ، جعل المررع القل

مر رقم 
 
مين  30/01/1974المؤرخ ف   15-74مللك لمركبة برية ذات مارك معمال بلل

 
المقعتق بإلزامية القل

ضرار 
 
 .1معت  السيلرات و بيظل  القعطيض معن ال

 
 
ولس الضرر فمن حق   système non fauteو امعقمد مل يسم  بلليظل  ل الخطل

 
فيكطن القعطيض معت  ا

كل من الضاية و ذو  الاىطق و السلئق المركبة و مللك المركبة المؤمن له و المقسبب ف  الاليث 
مين لمك ققب .

 
 ف  القعطيض باسب الضملنلت الق  يمياهل معىد القل

مر رقم لكن قبل صدور المراويم 
 
معت   كيل نعطض2 16/02/1980حق  تلريخ    15-47القيظيمية لال

خطلر
 
  3المسؤولية المدنية ا

 
ولس الخطل

 
مر رقم  124نبىل لتملية  4معت  ا

 
المؤرخ ف   58-75من ال

شيلء. 138المقضمن الىلنطن المدن . و الملية  26/09/1975
 
 المقعتىة بالرس ال

                                                           
 . 30/01/1974المؤرخة ف   15ج ر العدي  -1
مر رقم  07المقعتق بقطبيق الملية  16/02/1980المؤرخ ف   34-80المروط  رقم  -2

 
ج ر العدي  15-74من ال

مر ، ج ر العدي  19المقعتق بقطبيق الملية  35-80و المروط  رقم  08
 
 36-80، و المروط  رقم  08من نفس ال

مر ، ج ر العدي  20المقعتق بقطبيق الملية 
 
المقعتق بىطامعد  37-80، المروط   رقم  08من نفس ال

 .19/02/1980المؤرخة ف    08المسقخدمة و معمتيلت القطبيىية لتصيدوق الخلص بللقعطيضلت ، ج ر العدي  
و الجسملنية نقيجة رخص مالمىصطي يكطن ال- 3

 
سؤول قلنطنيل معن تعطيض الغير الذ  لاىقه الخسلرة المليية ا

حليث المرور و يغط  المؤمن القعطيضلت المسقاىة بصفقه ضلمن لفلئدة المؤمن له و الغير المضرور نقيجة 
 الاليث مق  ثبقة مسؤوليقه المدنية.

مين و إيارة الخطر ،ييطان 
 
 .23، ص  2019المطبطمعلت الجلمعية ،لعتم  فلنمة ، مدخل إل  القل
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مين
 
ولس تقك فل شركة القل

 
ضرار المليية و الجسملنية لضايل حطايث  و معت  هذا ال

 
بقعطيض كل ال

مين ف  الافلظ معت  
 
همية القل

 
و ذو  حىطقهم وفىل لقغطية المخلنر المؤمن معتيهل بلليظر ل

 
المرور ا

 .5الثروة المسقغتة و تغطية معجز المسؤو  معن الاليث ف  القعطيض و لمل تاىىه من تيمية الققصليية

نهل قد ترفض القعطي 
 
مين غير ا

 
و معد  الضملن لنقهلء معىد القل

 
ولس وىطط الاق ف  الضملن ا

 
ض معت  ا

قبل وقطع الاليث يون تجديد العىد ، و ف  مثل هذه الاللت يقدخل صيدوق ضملن  السيلرات 
ضرار معمال بيص الملية 

 
مر رقم  09ليغط  هذه ال

 
 . 15-74من ال

ك ثر 
 
من مركبة و اوقاللة تاديد المسؤو  كذلك يقدخل صيدوق ضملن السيلرات ف  حللت تصلي  ا

و كلن المسؤو  معن الاليث مجهط  كمل ف  حللة فراره 
 
ليضمن جبر ضرر المضرورين و  6معن الاليث ا

 تعطيض ذو  حىطق المقطف  ف  حليث المرور.

و ذو  الاىطق ف  اوقفلء القعطيض من صيدوق 
 
و ف  يراوقيل حلوليل القركيز معت  مصتاة المقضرر ا

غتب المطانيين يجهتطن هذا ضملن السيل
 
مين ، و لن ا

 
رات ف  حللة معد  إمكلنية التجطء إل  شركة القل

ن نستط الضطء معت  إجراءات المطللبة بللقعطيض ف  مثل 
 
الاق و إجراءات تاصيل القعطيض. اخقرنل ا

 هذه الاللت، و من هيل نطرح اإلشكللية القللية:

و صندوق ضمان السيارات لتغطية  ما مجال تدخل
أ
التعويضات الجسمانية لضحايا حوادث المرور ا

مين؟
أ
مكانية الرجوع على شركات التا جراءات تحصيلها عند عدم ا   ذوي حقوقهم و ا 

لإلجلبة معت  هذه اإلشكللية نقهج الميهج الطصف  من خال  تاديد الصيدوق و مجللت تدخته و معرفة 
 إجراءات تاصيل القعطيض.

طص الىلنطنية و الطقطف معت  مدى نجلمعة الجراءات ف  تاصيل و الميهج القاتيت  لقاتيل اليص
قصر مدة . 

 
 القعطيض ف  ا

 و نىسم الدراوة إل  ثالث مالور :

ة صيدوق ضملن السيلرات و تعريف به. -
 
و  : نرل

 
 الماطر ال

                                                                                                                                   
 2016يطوف يلنة نظل  القعطيض معن الضرار الجسملنية و المليية اليلتجة معن حطايث المرور ،يار هطمة ، -4

 .04، ص 
مين، ييطان -5

 
مين و صيرفة القل

 
حمد ، القطجهلت الاديثة لققصلييلت القل

 
حمط  نلرق ، بطشيلفة ا

 .32، ص  2019المطبطمعلت الجلمعية 
مر رقم  11الملية  -6

 
 . 15-74من ال
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 الماطر الثلن : حللت وشروط تدخل صيدوق ضملن السيلرات . -

 صيدوق ضملن السيلرات.الماطر الثللث :إجراءات تاصيل القعطيض من  -
ة صندوق ضمان السيارات و تعريف به.

أ
ول : نشا

أ
 المحور ال

ة صيدوق ضملن السيلرات و تعريف مرجع تسميقه 
 
            من خال  هذا الماطر نقعرف معت  تططر نرل

 مصلير تمطيته.و
ول 

أ
ة صندوق ضمان السيارات-ا

أ
 نشا

 صيدوق ضملن السيلرات ف  ظل المطللبة بقغطية 
 
ضرار المقرتبة معت  حطايث المرور نرل

 
مييية لال

 
تل

مييل اخقيلريل، لكن يىقصر معت  تعطيض المقضررين ف  الاطايث 
 
ميذ الاىبة الفرنسية و كلن تل

 .7 1952المسجتة معت  القرا  الفرنس   بمطجب قلنطن المللية لسية 

مر يطبق معت  الجزائريين ابقداء من تلريخ  
 
صبح ال

 
الىلنطن ، بمطجب  30/04/1954و ا
، حيث كلن الصيدوق مسيرا وممط   1955/ 03/09و المروط  المؤرخ ف   31/12/1953المؤرخ ف  

مين لعد  وجطي 
 
بمسلهمة اليسبية لتىسط من قبل المؤمن لهم و يجب اثبلت معد  تغطية  شركة القل
و وىطنه مثل فرار السلئق او معد  اك ققل  معىد القلمين بمخللفة الزامية القلم

 
 .8ينالضملن ا

و كلن يطتق معتيه اوم صيدوق الخلص بللقعطيضلت و هط يقمقع بللرخصية المدنية معمال  
، لكن معدلت تسميقه لصيدوق ضملن ويلرات و العطية من  15-74من المر رقم  27بيص الملية 

-02من الىلنطن رقم  117جديد ليفس القسمية الق  كلنت خال  الاىبة الوقعملرية، بمطجب الملية 
و تطبيىل له صدر المروط   9 2003المقضمن قلنطن المللية لسية  12/2002/ 24لمؤرخ ف  ا 11

من هذا المروط  تغيرت تسميقه و اصبح مؤوسة  01و  معمال بيص الملية  10 103-04القيفيذ  رقم 
 .11معمطمية مطضطع تات وصلية الطزير المكتف بللمللية

 

 

                                                           
ضرار المليية" مذكرة ملجسقير  -7

 
ما  الدين شبيرة : "تلمين السيلرات بين القسعيرة و القعطيضلت حللة ال

 .122، ص 2005-2004كتية الاىطق جلمعة ميقطر  قسيطيية : 
 .122نفس المرجع ،ص  -8
 . 25/12/2002المؤرخة ف   86ج ر العدي  -9

المقضمن انرلء صيدوق ضملن السيلرات و يادي  05/04/2004المؤرخ ف   103-04مروط  القيفيذ  رقم ال -10
ولو ، ج ر العدي 

 
 .07/04/2004المؤرخة  21قلنطنه ال

 . 103-04من المروط  القيفيذ  رقم  02الملية  -11
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 مويله:تعريف صندوق ضمان السيارات و مصادر ت -ثانيا

الصيدوق يعقبر ضلمن احقيلن  و هط مؤوسة معمطمية تقمقع بللرخصية المعيطية و الوقىال  الملل  
،يعمل تات 13مىره بللجزائر ، يمثته المدير العل  ف  الدمعلوى المرفطمعة ضد الصيدوق 12و حق القىلض 

لضاليل حطايث  وصلية الطزير المكتف بللمللية ، مهمقه تامل جزء او كل القعطيضلت الجسملنية
 .14المرور او ذو  حىطقهم ف  حدوي الضملنلت المادية من قبل الصيدوق

يديره مجتس اإليارة يسره مدير العل  الذ  يعين بيلء معت  اققراح من الطزير و ه  شركة مقعدية 
معضلء

 
مطا  الخزيية العلمة لتدولة  15ال

 
و تخضع ليظل  قلنطن  خلص و يقكطن راس ملله ف  الغللب من ا

 .16المر الذ  يجعل من الدولة ضلمية احقيلنية 

يعقمد الصيدوق معت  معديد من مصلير لقمطيته ملليل ، من قبل كلن يعقمد معت  رصيد حسل  
من  25الذ  معيطانه صيدوق الخلص بللقعطيضلت الذ  نصت معتيه الملية  302/29القخصيص رقم 

مر رقم 
 
صبح يعقمد معت  مسلهمة 17 2003سية و الذ  تم غتىه بمطجب قلنطن المللية ل 15-74ال

 
، ثم ا

هم المصلير لقمطيل الصيدوق 
 
مين و ه  من ا

 
المسؤو  معن الاليث بسبب معد  القزامه بإلزامية القل

بللملئة من المبتغ اإلجملل   10الشقراك ف  الجزائر ب    ، تىدر نسبة18لدى اغتب القرريعلت مثل مصر
ضرار ال

 
، مع الغراملت المللية ف  انلر العىطبلت 19مقسبب فيهللتقعطيضلت المسقاىة ك قعطيض معن ال

                                                           
 من نفس المروط  القيفيذ . 03الفىرة  16الملية  -12
لية قلنطنية لضملن تعطيض ضاليل حطايث المرور ،المجتة رقيق معبد الصمد صيدوق ض -13

 
ملن السيلرات كل
 . 222ص  05العدي  01/03/2017الجزائرية لتىلنطن البار  و اليىل الميرطر بقلريخ 

 . 37-80من المروط   01و الملية  15-74من المر رقم  24الملية -14
مثل معن الطزير المكتف بللداختية و ممثل معن الطزير يقكطن مجتس اليارة من الطزير المكتف بللمللية و م - 15

المكتف بللعد  و ممثل معن الطزير المكتف معن المللية و ممثل معن الطزير المكتف بلليىل و ممثالن معن 
  هيئة معمال نص 

 
جمعية شركلت القلمين و امعلية القلمين و ممثل معن وزير الدفلع الطني  و ممكن الوقعلنة بل

 .103-04وط  القيفيذ  رقم من المر  06الملية 
هبة إوملمعيل ،شرح اليظل  الىلنطن  لتقعطيض معن الضرار الجسملنية و المليية اليلشئة معن حطايث المرور -16

 .240ص  2017يار هطمة 
 .11-02من الىلنطن رقم   226الملية  -17
ركالت تعطيض حطايث السير بين اوقهداف القغطية الرلمتة و معد  ك فلية وعيد السيد قيديل ، م - 18

 . 106ص  2014القعطيض المبلشر المادوي يار الجلمعة مصر 
مر رقم  20/02/206المؤرخ    04-06من الىلنطن رقم  191الملية  -19

 
مين المعد  لال

 
-95المقضمن قلنطن القل

مر رقم  32الملية . و 12/03/2006المؤرخة ف   15، ج ر العدي  07
 
 . 15-74من ال
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مطا  الصيدوق و الفطائد المقرتبة معن 20المللية لعد  الخضطع لهذه اإللزامية 
 
،زائد حصيتة تطظيف ا

مين  3المبللغ المطيمعة ف  حسل  الجلر  له ، مع مسلهمة المؤمن لهم بيسبة 
 
قسلط القل

 
بللملئة من ا

، بمل ف  ذلك من الضملنلت الفرمعية   T V Aو الروط  الضريبية  الصلفية من مصلريف الك ققل 
مين معت  السيلرات 

 
و تقم تاصيل هذه اليسب من خال  قيل  شركلت القلمين 21المىبطضة بعيطان القل

بإضلفقهل لتىسط المسقاق ثم تاط  لفلئدة الصيدوق ، و اكبر قدر من تمطيل يكطن من القخصيصلت 
خرى الممكن مياهل لتصيدوق . الماقمتة لميزانية الدولة

 
 إضلفة إل  كل المطاري ال

ن هذه المطاري تبى  غير كلفية بلليظر لرتفلع نسبة حطايث المرور الق  ه  ف  تزايد مع تهر  
 
غير ا

مين و من هيل 
 
و تجلهل تجديد معىطي القل

 
مين ا

 
المسؤولين معن الاليث و معد  اللقزا  بإبرا  معىطي القل

و تدمعيمهل بمصلير تمطيل كلفية تغط  كل المخلنر وجب القفكير ف  الزيل
 
ية ف  نسب المسلهملت ا

مين
 
 مالئمة مؤوسلت القل

 
 .22بمل يقطافق مع مبدا

 المحور الثاني: حالت  و شروط تدخل صندوق ضمان السيارات

يقدخل صيدوق ضملن السيلرات لقعطيض ضاليل حطايث المرور و ذو  حىطقهم ف  حللت حديهل 
كد من تطفر الرروط الق  تسمح له بللقدخل. الىلنطن بصفقه

 
 الضلمن الحقيلن  لكن بعد القل

ول
أ
 الحالت القانونية لتدخل صندوق الضمان:  -ا

مييية ، و الق  لتعديت اليصطص الىلنطنية المادية لا
 
لت تدخل الصيدوق لضملن القغطية القل

و مجهطل كمل 
 
 لت من الضملن.لاوقثيت بعض الاتخقتف بين إذا كلن المقسبب ف  الاليث معتطمل ا

 

                                                           
يل  إل   08ف  حللة معد  اللقزا  بهذه اإللزامية تفرض معىطبة الابس من  -20

 
  3ا

 
ي  500شهر و غرامة مللية من ا

من المر رقم  190يج و تاصل الغرامة من نرف الضرائب و تدفع لتخزيية معمال بيص الملية  4000 ج إل  
 المعد  و القمم  . 95-07

مين ليقم تعديتهل ف  انلر الىلنطن رقم  2هذه اليسبة  كلنت -21
 
قسلط المسقاىة معن معىد القل

 
-88بللملئة من ال

المقعتق بإلزامية القلمين معت  السيلرات و بيظل  القعطيض معن الضرار، المتغ   29/06/1988المؤرخ ف    31
 ن .من هذا الىلنط 17بمطجب الملية  20/06/1988المؤرخة ف   29،ج ر العدي 

جل   -22
 
بمعي  تطفر الىدرة المللية لتمؤمن لقغطية المخلنر المؤمن معتيهل و مطاجهة القزامه بللقعطيض خال  ال

لية 
 
مين الجزائرية كل

 
المادية لعريط لمين ، جهطي المررع الجزائر  ف  مجل  الرقلبة معت  مؤوسلت القل

وربيةلقسريع وتيرة تكيفهل مع اتفلقية المالءة 
 
  يول  حط  انعكلولت تكيف المؤوسلت المللية ، متقى 02 ال

مع مؤشرات المالءة معت  الوقىرار الملل  ف  الجزائر ، كتية العتط  الققصليية و العتط  القجلرية و معتط  
ك قطبر  25-24القسيير ، جلمعة المدية يطم  

 
 .08. ص 2018ا
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أ
 حالة المسؤول عن الحادث مجهول -ا

ضرار مجهطل ،مثل حللة فراره  و لم يقمكن من تسجيل 
 
ك ثيرا مل يىع الاليث و يبى  المسؤو  معن ال

رقم لطحة المركبة، و ف  ماضر الباث البقدائ  لتضبطية الىضلئية المخقصة نجد معبلرة تفيد بذلك 
مر خال  بقعبير صريح مثل 

 
و معد  القطصل و الذ  يقم ارولله لتمعي  بلل

 
يل   10معبلرة ضد مجهط  ا

 
ا

من تلريخ انقهلء القاىيق مرفق بجميع الطثلئق الثبطتية من خريطة الاليث و الرهلية الطبية المثبقة 
ضرار الجسملنية

 
 .23لال

مين المؤمن له -ب
أ
 حالة سقوط الحق في الضمان من قبل شركة التا

ن يسىط 
 
ضرار وقت الاليث ، و يكطن ذلك ف  حللة يرقرط ا

 
الضملن معن المؤمن له المسؤو  معن ال

مين بللقعطيض معيد تاىىهل 
 
حد الوقثيلءات ،الق  ل  تتقز  شركة القل

 
مل إذا خرج من الضملن لطجطي ا

 صايال ،لكن بسبب المؤمن له 
 
مين فىد ييرل

 
و لبطالن معىد القل

 
مين ،ا

 
وفىل لترروط العلمة لعىد القل

بطلتطقيع العىد  بعد
 
مين لعد  تيفيذ  ا

 
و لفسخ معىد القل

 
وبل  البطالن مثل القدليس .ا

 
لقطفر احد ا
 .24المؤمن له القزاملته اتجله المؤمن

ياء القعطيضلت لتضاليل كمل ف   حللة  و قد يكطن ضملنلت المك ققبة
 
لتمقسبب ف  الاليث غير كلفية ل

ن 
 
مين معت  مركبقه و اتضح ا

 
ضر معد  اك ققل  معىد تل

 
و جزئ المسؤو  معن ال

 
 .ار يطجد ف  حللة معسر كت  ا

 حالة اختالط الحوادث و تعدد المسؤولين عن الحادث: –ج

ك ثر من مركبة ذات مارك مع اخقالط 
 
يقدخل صيدوق ضملن السيلرات ف  حللة وقطع حليث مرور ل

نه ف  مثل هذه الاللت يصعب تاديد المسؤولين معن الاليث من
 
الضاليل، لهذا  الاطايث وتعديهل ل

ضرار الجسملنية لكل الضاليل يون اوقثيلء نبىل لتملية 
 
مر رقم  11يقطل  تعطيض ال

 
 .15-47من ال

 الستثناءات الواردة عن حالت الضمان من طرف صندوق ضمان السيارات: –د

إذا  إن ولرق المركبة و كذا شركلئه الذ  وىط معيه الضملن ل يسقفيد من القعطيضلت الجسملنية إل
بللملئة لتمصلبين و ذو  حىطقهم ف  حللة وفلتهم   66ثبت اإلصلبة باللة العجز الدائم الجزئ  تزيد معن 

مر رقم  15، و قد نصت الملية 25
 
 معت  نفس الاكم. 15-74من ال

                                                           
 . 35-80من المروط  رقم  04الملية  -23
ة قلنطن القلمين الجزائر  ،الطبعة الخلمسة، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، جديد  معراج ،مدخل لدراو-24

 .79،ص  2007السية 
خيرة من المروط  رقم  07الملية  -25

 
 . 37-80الفىرة  ال
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و مللك المركبة غير  37-80من المروط  القيفيذ  رقم  08و معمال بيص الملية 
 
يسقفيد السلئق و /ا

من تعطيض مخفض بيسبة الجزء المعلي  لمسؤوليقه بلوقثيلء حللة اثبلت معجز يائم المؤمن معيهل 
 .26بللملئة  50يفطق 

و لم يكن 
 
يضل ولئق  المركبة الذ  لم يبتغ السن المطتطبة وقت الاليث ا

 
و يسقثي  من الضملن ا

و
 
مين معت  السيلرة ا

 
و شهلية القل

 
ماضر المراقبة  حلمال لتطثلئق السلرية المفعط  مثل رخصة السيلقة ا

و اوقعمللهل يون معتمه فف  مثل هذه الاللت تعطض شركة 
 
و العيف ا

 
القىيية، مل معدى حللة السرقة ا

مين المؤمن معيدهل صلحب المركبةوفىل لىلمعدة القخفيض اليسب  لتقعطيض ،معمال بيص الملية 
 
 03القل

كدته الماكمة العتي34-80الفىرة الثللثة من المروط  رقم 
 
ل ف  الىضية جياة الىيلية مع ، وهذا مل ا

مين و قضية الىيلية يون رخصة قيلية
 
 .27انعدا  شهلية القل

و ميطملت 
 
و مخدرات ا

 
 ماظطرةكمل يقامل السلئق الماكط  معتيه ف  حللة الىيلية ف  حللة وكر ا

و الجزئية باسب مسؤوليقه ف  حليث المرور و يمكن هيل الرجطع معت  
 
 المسئط المسؤولية الكلمتة ا

مين ف  حللة معجز يىدر نسبقه 
 
ك ثرمعن الاليث و قد تقدخل شركة القل

 
و لفلئدة ذو   60من  ا

 
بللملئة ا

 .28الاىطق ف  حللة وفلة السلئق

و المللك 
 
شيلء  مسئطلو يكطن السلئق ا

 
شخلص و ال

 
    معيدمل ل ياقر  الرروط المىررة قلنطنل ف  نىل ال

و البضلئع مثل نىل 
 
شخلصا

 
          مسبق من الجهلت المخقصة ثم يىع الاليث  إذنبدون معطض و ل  ا

ضرار جسملنيةو
 
 إذا، و يسر  هذا السىطط و لط لم يكن السلئق المقسبب ف  الاليث إل  29يرتب ا

ثبت العجز يفطق 
 
و حللة الطفلة 66ا

 
و يقطل  نىل 30بللملئة ا

 
شخلص، ا

 
شيلء غير مطلبىة لرروط  ا

 
و ا
 
ا

ملن 
 
 .31المالفظة معت  ال

                                                           
 .  37-80من المروط  رقم  07تيدرج ضمن الاللت المرلر اليهل ف  الملية  -26
 2006وية  02جتة الىضلئية لتماكمة العتيل ،العدي ، الم 04/05/2005المؤرخ ف   299825المتف رقم  - 27

 .535ص 
       ، 2003لسية  01المجتة الىضلئية لتماكمة العتيل، العدي  29/07/2009المؤرخ ف   461654المتف رقم 

 . 132ص 
 .34-80من المروط  رقم  05و الملية  37-80من المروط  رقم  07الملية  - 28

 .58، ص 1998لسية  01المجتة الىضلئية العدي  24/10/1998المؤرخة ف   0900410متف الىضية رقم 
 .34-80من المروط   05و الملية  37-80الفىرة ي من المروط  رقم  07الملية  - 29
 تعطيض ضاليل حطايث المرور، انروحة يك قطراه تخصص  - 30

 
معيس  لالق: " الوقثيلءات الطارية معت  مبدا
 .62. ص 2013-2012قلنطن الخلص جلمعة مامد خيضر بسكرة السية 

 .37-80الفىرة ه من المروط  رقم  07الملية  - 31
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ضرار اليلجمة معن كمل يسق
 
ثي  من النقفلع من بللقعطيض معن الضرار المقسبب فيهل معن قصد و معن ال

و الفعللية 
 
ثلر المبلشرة لالنفجلرات و انبعلث الارارة و الشعلع اليلجم من تاط  اليطى الذرية ا

 
ال

و الض32الشعلمعية و اثلر الطلقة الشعلمعية المسببة من القسلرع الصطيلمع  لتذرات 
 
رر اليلشئ معن ، ا

و تجربقهل 
 
و الميلفسلت ا

 
و السبلق ا

 
 .33الخقبلرات ا

 شروط تدخل صندوق ضمان السيارات  -ثانيا 

ضرار الجسملنية 
 
ن يكطن  إثبلتيرقرط لقدخل الصيدوق و تغطيقه لتقعطيضلت المسقاىة معن ال

 
ا

ضرار المعيطية و المليية و نلتج معن مركبة برية 
 
صل  الضاية جسملنيل، فه  ل تعطض ال

 
الضرر الذ  ا
و معىته، كللمرض و فىدان 34ذات مارك 

 
و بدنه ا

 
،بل تعطض تتك الضرار الق  تتاق الرخص ف  ذاته ا

معضلئهمعضط من 
 
ه من القمقع بىطاه و العجز و مخقتف اإلصلبلت و الجروح  و حللت القرطه تميع ا

و 35البدنية و العىتية و تىتل او تعطل ك فلءته المهيية 
 
و مؤققة ، كتية ا

 
،قد تكطن حللة العجز يائمة ا

ضرار ف  صطرة العجز الكت  المؤقت )
 
و العجز الجزئ  الدائم)ITTجزئية، تقجسد هذه ال

 
       ( IPP( ا

و العجز الكت  الدائم )
 
لم ITTا

 
و حللة ( و الضرر القل

 
 .36الطفلة  ا

، و غللبل يثبت ذلك بمطجب ماضر الضبطية  37ان يكطن الاليث وقع ياخل القرا  الجزائر  
و ذو  حىطقه ف  حللة وفلته ف  الاليث يامتطن الجيسية 

 
ن يكطن المضرور ا

 
الىضلئية ،و يرقرط ا

نهم من يولة وبق لهل و ان 
 
و ا
 
برمتالجزائرية و لهم مال إقلمة بللجزائر ا

 
ع الجزائر بهذا اتفلقية م ا

 .38الخصطص ف  انلر المعلمتة بللمثل

و حق  يسقفيدوا المضرورين من القعطيض معتيهم اثبلت تاىق احد الاللت السلبق تطضياهل و نطع 
ضرار و معت  

 
و الجزئ  بمطجب بطثلئق نبية بعد اوقىرار ال

 
الضرر الجسملن  بقاديد نسبة العجز الكت  ا

حد المقضررين وقع له الصيدوق القار  من انهم لم يسب
 
ن يكطن ا

 
خر، كل

 
خذ تعطيض بطريق ا

 
ق لهم ا

خذ تعطيض من قبل الصيدوق الطني  لتضملن 
 
و بميلوبقه و ا

 
ثيلء الىيل  بمهمة معمل ا

 
حليث مرور ا

                                                           
 .37-80من المروط  رقم  06الملية  - 32
 .34-80من المروط  رق  04الملية  -33
مر رقم  01حسب مطاصفلت الملية -34

 
، وهذا يعي  إذا يهست يراجة بدون مارك نفل صغير و 15-74من ال

وببت له جروح ل يمكن الرجطع معت  الصيدوق ف  هذه الاللة و معت  المضرور مطللبة المسؤو  معن الاليث 
  الاليث و هيل نرى ضرورة بللقعطيض المسقاق لكن قد يطاجه تعذر ف  تاصيل القعطيض لعسر المقسبب ف

و بدونه لفقح مجل  الضملن مثل مل ذهب اليه المررع الفرنس  .
 
 تعميم الطويتة بمارك ا

 .31يطوف يلندة ،المرجع السلبق ،ص -35
 .128جديد  معراج ، المرجع السلبق ، ص  -36
مر رقم  29الملية  -37

 
 . 15-74من ال

 .15-47من المر رقم  30الملية  -38
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نه ل 
 
ولس حليث المرور،ل

 
ولس حليث معمل، فال يقم تعطيضه معت  ا

 
جراء معت  ا

 
الجقملمع  لتعمل  ال

مر رقم  02الفىرة  30رر واحد معمال بيص الملية يجطز الجمع بين تعطيضين لض
 
، بلوقثيلء  15-74من ال

 .39القعطيض القكميت 

و جزئية ف  
 
و معيدمل يكطن المقسبب ف  الاليث معتط  معتيه اثبلت معد  المىدرة المللية بصفة كتية ا
الق  تطضح يفع القعطيضلت المسقاىة، بإثبلت حللة العسر لتصيدوق ، من خال  ماضر الزا  بللدفع 

مر يون جدوى و لم يقم يفع القعطيض 
 
ياء،مع بىلء ال

 
مر ال

 
رفض المقسبب ف  الاليث اللقزا  بل

 .40خال  مدة شهر من تلريخ الخطلر

جراءات تحصيل التعويض من صندوق ضمان السيارات  المحور الثالث :ا 

حد يقاصل المضرور معت  القعطيضلت المسقاىة من صيدوق ضملن السيلرات بعد تاى
 
ق من تطفر ا

حللت الضملن و الرروط الزمة المادية ف  الماطر الثلن  ، و كذلك بلليسبة لتسلئق المضرور 
و ارتكبه لكن فلقت نسبة العجز 

 
 ف  وقطع الاليث ا

 
 50يسقاق القعطيض كلمال اذا لم يرتكب خطل

و ف  حللة وفلته ليسقفيد ذو  حىطق من هذا القعطيض كلمال.
 
ك ثرا

 
 بللملئة فل

قد يخفض القعطيض معن العجز الجزئ  الدائم بمل يقيلوب مع نسبة تامل السلئق لجزء من و        
خذ القعطيض كلمال ف  هذه الاللة 50المسؤولية بلوقثيلء إذا فلقت اليسبة 

 
ك ثر ليل

 
،              41بللملئة فل

و جزئية وجب اتبلع إجراءات القس
 
و الىضلئية.و لوقفلء القعطيضلت المسقاىة بصفة كتية ا

 
 طية الطيية ا

ول 
أ
 التسوية الودية : –ا

حق  تقم القسطية الطيية لبد من اتبلع إجراءات قلنطنية تقمثل ف  تبتيغ الصيدوق و القاىق من تطفر 
ن اإلجراءات تخقتف باسب ان كلن المسؤو  معن الاليث 

 
حللت الضملن و شروط القدخل ،غير ا

خر.
 
و شخص ا

 
 المؤمن له ا

 

 

                                                           
مر رقم  02الفىرة  30لية تيص الم-39

 
و ذو  حىطقهم المطللبة بقعطيض  15-74من ال

 
مكن لتضاليل ا

 
:" إذا ا

الجزئ ... فإن الصيدوق ل يضمن إل القعطيض القكميت "، و يىصد بللقعطيض القكميت  اذا معطض معن الضرر 
ضملن السيلرات  الملي  فىط من قبل==مصللح الضملن الجقملمع  ، فيمكن لذو  الاىطق مطللبة صيدوق 

 القعطيض معت  الضرر المعيط  و مصلريف الجيلزة.
مر رقم  30الملية  -40

 
 .15-74من ال

مر رقم  13الملية  -41
 
 .15-47من ال
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أ
 المسؤول عن الحادث المؤمن له:حالة  -ا

مين بللمبليرة بإجراءات القسطية الطيية ، حيث تتقز  بقبتيغ الصيدوق بللاليث 
 
تتقز  شركة القل

و ذو  حىطقهم تفيد فيه حىهل 
 
المقسبب فيه المؤمن له مىلبل اشعلر بللوقال  مع اخطلر الضاية ا
و
 
و بسبب الوقثيلءات  بللقمسك  بعد  يفع القعطيض بمطجب وقف العىد ) فسخه ا

 
انىضلئه( ا
و لسىطط الضملن الق  وبق القفصيل فيهل ف  الماطر الثلن .

 
 المادية لتضملن ا

و ذو  حىطقهم يرفع 
 
اذا لم يطافق الصيدوق معت  القدخل لميح القعطيضلت لتمؤمن له و لتمضرورين ا

و ا
 
مين ا

 
و شركة القل

 
و ذو  حىطقه ا

 
لصيدوق نفسه خال  مدة ل الطعن لطزير المللية من قبل المصل  ا

 .42تقجلوز شهرين

 حالة المسؤول عن الحادث غير المؤمن له: -ب

يتقز  المسؤو  معن الاليث غير المؤمن له بقبتيغ الصيدوق خال  مهتة شهر بمطجب روللة مضمطنة 
و الرفض خال  

 
يه ف  القسطية الطيية بللىبط  ا

 
الطصط  مع اشعلر بللوقال  ، و معت  الصيدوق ابداء را

و ذو  حىطقه
 
 .43مهتة شهرين من اوقالمه القبتيغ الق  تقم بين المسؤو  معن الاليث و الضاية ا

ضرار 
 
و ف  حللة قبط  الصيدوق إجراء القسطية الطيية يىط  بللمبليرة بلققراح القعطيض الميلوب لال

مل إذا رفض مبتغ القعطيض معتي
 
ن يىط  بقبتيغ الجسملنية ، الق  إمل يىبتهل المقضرر و ييقه  اليزاع، ا

 
ه ا

مل  الماكمة المخقصة ، بمطجب وثيىة 
 
صيدوق ضملن السيلرات و برغبقه ف  رفع يمعطى قضلئية ا

 .37-80من المروط  رقم  02و  01تبتيغ الرفض المادية ف  الفىرة الثللثة مىطع 

جراءات التسوية القضائية –ثانيا   ا 

           قعطيض اوقخدا  حىه ف  القىلض  ، بعد فرل القسطية الطيية يمكن لمن يهمه تاصيل مبتغ ال
و مدنية.و

 
 تخقتف إجراءات القسطية الىضلئية باسب نطع الدمعطى جزائية ا

 
أ
 الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجزائية -ا

حيلنل يؤي  إل  حللت الطفلة و لهذا يبتغ ماضر من قبل 
 
ضرار جسملنية و ا

 
ن الاليث يرتب ا

 
بمل ا

قلمت بللقاىيق إل  وكيل الجمهطرية القلبع لتمكلن الذ  وقع فيه الاليث الستطة المخقصة الق  
يل  من تلريخ انقهلء القاىيق، مع جميع الطثلئق الثبطتية ، 10خال  

 
مينا

 
يقاصل و، و إل  شركلت القل

قصلهل 
 
و ذو  الاىطق معت  نسخة من وكيل الجمهطرية خال  مهتة ا

 
يط  من تلريخ نتبهل،  30المضرور ا

                                                           
 .37-80من المروط   رقم  09الملية  -42
مر  26الملية  -43

 
 . 15-74من ال
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سخة من الماضر إل  صيدوق ضملن السيلرات ف  حللت تطفر الضملنلت الق  يقدخل فيهل و يال  ن
 .44خال  نفس المهتة

ليسع  المضرور لتاصط  معت  شهليات نبية الق  تثبت الضرر و شهلية اوقىرار الضرار و  
يل  من تلريخ الاليث او  شهلية نبية لتستطة الق  شرمعت ف  القاىيق إل  08ترول خال  

 
ف  حللة ا

 .45الىطة الىلهرة 

مل  الىضلء الجزائ  وجب معت   37-80من المروط  رقم  13و تيص الملية 
 
:" اذا رفع نتب القعطيض ا

و ذو  حىطقهم بمجري معتمهم بللجتسة امعال  الصيدوق الخلص بللقعطيضلت معن انقصلبهم 
 
المصلبين ا

ن تقضمن تتك الروللة كطرف مدن  و ذلك بمطجب روللة مطص  معتيهل مع اشعلر بللوقال 
 
. و يجب ا

، الوم و التىب و معيطان كل من السلئق و المللك  12معالوة معت  مخقتف البيلنلت إليهل ف  الملية 
ضرار و بيلن الجهة الىضلئية اليلظرة ف  الدمعطى العمطمية و تلريخ الجتسة ".

 
 المسؤو  معن ال

ن يطجهطا من نفس المروط  :" يقعين معت  المصلب 12و تيص الملية  
 
ين و ذو  حىطقهم ا

مل  
 
ضمن ظرف مطص  معتيه مع اشعلر بللوقال  نسخة من معريضة افققلح الدمعطى تهدف لرفع الىضية ا

مين معت  
 
الماكمة المخقصة بطتب تعطيض مطجه ميهم ضد مرتكب الاليث معيدمل ل يكطن مضمطنل بقل

ن يرفق هذا السيد بللمعتطملت المقعتىة بقلريخ
 
الاليث و مكلن وقطمعه و مميزات  ويلرة ، و يجب ا

و ماضر القاىيق".
 
 المركبة و الستطة الق  حررت تىرير ا

الوقدمعلء المطجه لصيدوق ضملن السيلرات يضف  معت  الصيدوق صفة المقدخل ف   
الخصل  من اجل الاكم معتيه بمبللغ القعطيضلت المسقاىة الذ  تىرره الماكمة، و المفروض اوقدمعلء 

ىلض  الجزائ  تيطبق معتيه نفس الحكل  المقعتىة بلوقدمعلء شركة القلمين ، و القزا  الصيدوق امل  ال
 و انمل بصفقه الضلمن الحقيلن  نبىل لمل نصت معتيه المليتين 

 
الصيدوق بللضملن ليس معت  الخطل

،حيث لبد احقرا  القرتيب فبعد الرجطع  معت  المسؤو  الرخص  معن  15-47من المر رقم  24-29
او مسؤوله المدن  اذا كلن قلصر ثم المؤمن ثم صيدوق ضملن المركبلت ثم تتيه الدولة نبىل  الاليث
 .46من الىلنطن المدن  01مكرر  140لتملية 

                                                           
القطبيق الخلصة بإجراءات القاىيق المقضمن تاديد شروط  35-80من المروط  رقم  07ال   04المطاي من  -44

 .15-74من المر رقم  19ف  الضرار و معلييقهل المقعتىة بقطبيق الملية 
 .140هبة إوملمعيل ، المرجع السلبق ، ص  -45
 .247نفس المرجع نص -46
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الماكمة  السيلرات امل من نفس المروط  معت  إمكلنية تدخل صيدوق ضملن  11و تيص الملية 
ثيلء وير الدمعطى ف  جميع الدمعلوى الىلئمة بى

 
صد المالفظة معت  حىطقه و تىديم يفطمعه الجزائية ا

ن يسقخد  نرق الطعن .
 
 لاملية مصللاه و له ا

ويطات ابقداء من  5و تقىلي  الدمعطى معيدمل يكطن المسؤو  معن الاليث معروفل بمرور  
و من تلريخ معتم 

 
و من تلريخ الاكم الىضلئ  الذ  اك قسب قطة الر ء المىض  فيه ا

 
تلريخ الاليث ا
 .47اليلتج معن الاليثالصيدوق بللضرر 

 حالة رفع دعوى مدنية: - 

معيدمل يكطن المسؤو  معن الاليث مجهطل حسب ماضر القاىيق المارر من قبل الستطلت المخقصة 
يسقايل الرجطع معتيه و ايخلله ف  الدمعطى الجزائية، و ف  هذه الاللة يقم الرجطع معت  صيدوق ضملن 

مل  السيلرات ف  انلر تسطية ويية إذا رفض 
 
و ذو  حىطقه يمعطى مدنية ا

 
المصللاة ، يرفع المضرور ا

مين إن وجد يائر ف  اخقصلصهل مكلن الفعل الضلر 48الماكمة
 
و قطب القل

 
، 49ف  الىسم المدن  ا

لتمطللبة بللقعطيضلت المسقاىة و الق  ل تخقتف نريىة حسلبهل معن القعطيض الق  كلنت لرركة 
ن 
 
مين ا

 
 ن المسؤو  معن الاليث معروف و يرمته الضملن.حللة مل إذا كل  تدفعهل فالقل

و معتم الصيدوق بللضرر اليلتج معن  5تقىلي  الدمعطى ف  هذه الاللة بمرور 
 
ويطات من تلريخ الاليث ا

مل  وزير المللية مع تطضيح 
 
نه يجطز لتضاية الذ  تىليمت يمعطاه رفع نعن اوقثيلئ  ا

 
الاليث، غير ا

جل  الىلنطنية المميطحة ، ليبت ف  هذا الطعن وزير الظروف الق  حللت يون رفع الدمعطى خال 
 
  ال

 .50المللية

و القكميت  الذ  قد يفعه مسبىل 
 
كمل يمكن لتصيدوق رفع يمعطى مدنية لترجطع بمبتغ القعطيض الكت  ا

مييية لتاطايث الجسملنية، إل  حين 
 
و ذو  حىطقه بعيطان القغطية القل

 
لتمقضرر ف  حليث المرور ا

صت  لتمؤمن له تسديده الفعت  
 
مين بصفقهل الضلمن ال

 
و الرركة القل

 
من قبل المقسبب ف  الاليث ا

و ذو  حىطقهم معت  القعطيضلت المسقاىة، 
 
المقسبب ف  الاليث لقسريع معمتية حصط  المقضررين ا

 وية من رفعهل بلمعقبلرهل رفع يمعطى تعطيض معت  حق مك قسب. 15ول تيىض  هذه الدمعطى إل بمرور 

 

                                                           
 .37-80من المروط   17الملية  -47
 من نفس المروط . 16و  15الملية  -48
المقضمن قلنطن اإلجراءات المدنية  25/02/2008المؤرخ ف   09-08لنطن رقم من الى 39و الملية  32الملية -49

 .23/04/2008المؤرخة ف   21و اإليارية. ج ر العدي 
 .37-80من المروط  رقم  18الملية  -50
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 الخاتمة

ن يطوع نطلق الاملية الىلنطنية لضاليل حطايث المرور و ذو        
 
إن المررع الجزائر  حلو  من ا

خرى يسىط معن المؤمن له حق القعطيض 
 
حىطقهم ، فبللرغم من إقرار حللت تسقثي  من الضملن و ا

صت  ، فإنه جعل من تدخل صيدوق ضملن السيلرات ف  مثل 
 
هذه من قبل المؤمن بصفقه الضلمن ال

الاللت بصفقه الضلمن الحقيلن  الال الىلنطن  لقغطية القعطيضلت الجسملنية المسقاىة، غير انه 
ضرار المليية مهمل بتغت قيمقهل .

 
 ل يغط  ال

و بهذا حلو  المررع ختق ازيواجية ف  الهيائت المكتفة بللقعطيض و نظم مجل  تدختهل و جعل لكل 
مين و صيدوق ضملن ا

 
خير من شركلت القل

 
ن تدخل هذا ال

 
ضرار ، غير ا

 
لسيلرات يور ف  جبر ال

نهل  ل تكطن 
 
و ذو  حىطقه اوقفلء القعطيض ل

 
يقطتب إجراءات قلنطنية تطيل و تصعب معت  المضرور ا

يضل الوقدمعلء المطجه لصيدوق ضملن 
 
مين. و ا

 
بصفة تتىلئية و مبلشرة مثل إجراءات تدخل شركلت القل

مقدخل ف  الخصل  من اجل الاكم معتيه بمبللغ القعطيضلت المسقاىة السيلرات يضف  معتيه صفة ال
الذ  تىررهل الماكمة و المفروض اوقدمعلء الصيدوق امل  الىلض  الجزائ  تيطبق معتيه نفس الحكل  
 و انمل بصفقه الضلمن 

 
المقعتىة بلوقدمعلء شركة القلمين .و القزا  الصيدوق بللضملن ليس معت  الخطل

 هيل نىقرح :الحقيلن ، و من 

و -
 
ن يرجع فيمل بعد معت  المؤمن ا

 
ن له المالءة المللية لتقعطيض و له ا

 
ن يكطن تدخته مبلشر ل

 
ا

مل  الىلض  الجزائ  بيفس الحكل  المطبىة معت  
 
المسؤو  معن الاليث المتز  بللقعطيض و اوقدمعلئه ا

مين.
 
 شركة القل

 بلليظر لرتفلع نسبة حطايث المرور.تعزيز مصلير المطاري المللية  لصيدوق ضملن السيلرات  -

انرلء متف الك قرون  وني  لاطايث المرور معت  مسقطى مراكز المن المركزية و الق  تبتغ بهل الهيائت  -
مييلت و هيئة الشراف و الرقلبة )

 
 (.CSAالمعيية بللقعطيض بللقعلون مع المجتس الطني  لتقل

جر الطني  -
 
و قيمة الدخل من تلريخ تاصيل القعطيض ل  تىدير القعطيضلت امعقمليا معت  ال

 
ين  ا

 
ال

من تلريخ وقطع الاليث لطط  إجراءات تاصيل القعطيض ف  بعض الاللت خلصة من صيدوق 
 ضملن السيلرات .

مين معت  المسؤولية المدنية لفعل المركبة ذات مارك لقىتيل  -
 
رفع العىطبلت المىررة لعد  اللقزا  بللقل

مين اللزامية. من القهر  ف  ابرا 
 
 معىطي القل
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مر رقم  24تعديل نص الملية  -
 
بإقرار حق القعطيض معن الضرر اليلتج معن كل المركبة  15-74من ال

و صيدوق ضملن 
 
مين ا

 
ضرار بقدخل شركة القل

 
و بدونه بلليظر لخططرتهل و لقغطية كل ال

 
ذات مارك ا
 السيلرات.

مين و القعريف بدور صيدوق ضملن  -
 
السيلرات و الخدملت الق  يىدمهل من خال  نرر ثىلفة القل

 الطولئل اإلمعالمية و المتقىيلت العتمية.

 قائمة المراجع:

 الك تب

مين، ييطان -
 
مين و صيرفة القل

 
حمد ، القطجهلت الاديثة لققصلييلت القل

 
حمط  نلرق ، بطشيلفة ا

 .2019المطبطمعلت الجلمعية 
الجزائر  ،الطبعة الخلمسة، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، جديد  معراج ،مدخل لدراوة قلنطن القلمين -

 . 2007السية 
ركالت تعطيض حطايث السير بين اوقهداف القغطية الرلمتة و معد  ك فلية القعطيض وعيد السيد قيديل ، م -

  2014المبلشر المادوي يار الجلمعة مصر 
مين و إيارة الخطر ،ييطان المطبط-

 
 .2019معلت الجلمعية ،لعتم  فلنمة ، مدخل إل  القل

هبة إوملمعيل ،شرح اليظل  الىلنطن  لتقعطيض معن الضرار الجسملنية و المليية اليلشئة معن حطايث المرور -
 . 2017يار هطمة 

 .2016يطوف يلنة نظل  القعطيض معن الضرار الجسملنية و المليية اليلتجة معن حطايث المرور ،يار هطمة ، -
 الرسائل الجامعية 

ضرار المليية" مذكرة ملجسقير كتية ما  ا -
 
لدين شبيرة : "تلمين السيلرات بين القسعيرة و القعطيضلت حللة ال

 . 2005-2004الاىطق جلمعة ميقطر  قسيطيية : 
 المقالت 

 تعطيض ضاليل حطايث المرور، انروحة يك قطراه تخصص  -
 
معيس  لالق: " الوقثيلءات الطارية معت  مبدا

 .2013-2012امد خيضر بسكرة السية قلنطن الخلص جلمعة م
لية قلنطنية لضملن تعطيض ضاليل حطايث المرور ،المجتة  -

 
رقيق معبد الصمد صيدوق ضملن السيلرات كل
 . 05العدي  01/03/2017الجزائرية لتىلنطن البار  و اليىل الميرطر بقلريخ 

 مداخلة في ملتقى دولي :
لية لقسريع وتيرة لعريط لمين ، جهطي المررع الجزائر  ف  -

 
مين الجزائرية كل

 
مجل  الرقلبة معت  مؤوسلت القل

، متقى  يول  حط  انعكلولت تكيف المؤوسلت المللية مع مؤشرات  02تكيفهل مع اتفلقية المالءة الوربية 
جلمعة  المالءة معت  الوقىرار الملل  ف  الجزائر ، كتية العتط  الققصليية و العتط  القجلرية و معتط  القسيير ،

ك قطبر  25-24المدية يطم  
 
 .08. ص 2018ا
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 النصوص التشريعية 

مر رقم  -
 
مين معت  السيلرات و بيظل  القعطيض معن  30/01/1974المؤرخ ف   15-74ال

 
المقعتق بإلزامية القل

ضرار،ج ر العدي 
 
 . 30/01/1974المؤرخة ف   15ال
امية القلمين معت  السيلرات و بيظل  القعطيض معن المقعتق بإلز  29/06/1988المؤرخ ف    31-88الىلنطن رقم -

 .20/06/1988المؤرخة ف   29الضرار، المتغ  ،ج ر العدي 
مييلت المعد  و المقمم. ج ر العدي  25/01/1995المؤرخ ف   07-95المر رقم  -

 
المؤرخة ف   13المقعتق بللقل

08/03/1995. 
المؤرخة ف   86ج ر العدي  2003لنطن المللية لسية المقضمن ق 24/12/2002المؤرخ ف   11-02قلنطن رقم -

25/12/2002. 
مر رقم  20/02/206المؤرخ    04-06الىلنطن رقم  -

 
مين المعد  لال

 
، ج ر العدي  07-95المقضمن قلنطن القل

 .12/03/2006المؤرخة ف   15
 21المقضمن قلنطن اإلجراءات المدنية و اإليارية. ج ر العدي  25/02/2008المؤرخ ف   09-08الىلنطن رقم  -

 .       23/04/2008المرخة ف  
 النصوص التنظيمية

مر رقم  07المقعتق بقطبيق الملية  16/02/1980المؤرخ ف   34-80المروط  رقم  -
 
  08ج ر العدي  15-74من ال

 .19/02/1980المؤرخة ف   
مر ، ج ر العدي  19المقعتق بقطبيق الملية   16/02/1980المؤرخ ف   35-80المروط  رقم  -

 
من نفس ال

 . 19/02/1980المؤرخة ف   08
مر ، ج ر العدي  20المقعتق بقطبيق الملية  16/02/1980المؤرخ ف   36-80المروط  رقم -

 
،  08من نفس ال

 19/02/1980المؤرخة ف   
المقعتق بىطامعد المسقخدمة و معمتيلت القطبيىية لتصيدوق  16/02/1980المؤرخ ف   37-80رقم  المروط -

 .19/02/1980المؤرخة ف   08الخلص بللقعطيضلت ، ج ر العدي 
المقضمن انرلء صيدوق ضملن السيلرات و يادي  05/04/2004المؤرخ ف   103-04المروط  القيفيذ  رقم  -

ولو ، ج ر العدي
 
 .07/04/2004المؤرخة  21 قلنطنه ال

 المجالت القضائية
ص  2006وية  02، المجتة الىضلئية لتماكمة العتيل ،العدي  04/05/2005المؤرخ ف   299825المتف رقم  -

535. 
، ص 2003لسية  01المجتة الىضلئية لتماكمة العتيل، العدي  29/07/2009المؤرخ ف   461654المتف رقم -

132 . 
 .58، ص 1998لسية  01المجتة الىضلئية العدي  24/10/1998المؤرخة ف   0900410المتف رقم -
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مين على إلكوإرث إلطبيعية في إلجزإئر
 
لزإمية إلتأ  إ 

. فضيلة بركأن
 
 إ

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية
 جلمعة ياي    فلرس بللمدية

 مقدمة:

مر رقم 
 
مين معت  الكطارث الطبيعية اوقادث بمطجب ال

 
مين بإلزامية قعتقالم 12-03القل

 
 معت  القل

مين إلزام  ويظهر ذلك من خال  العىطبلت الضالي تعطيض و الطبيعية الكطارث
 
ل، وهذا اليطع من القل

و معيط  لم یمقثل لاللقزاملت المطبىة ف  حللة معد  الىيل  به، حيث 
 
  شخص نبیع  ا

 
ل یمكن ل

مر رقم 
 
ض 12-03المقضمية فی ال

 
  تعطیض لال

 
ن یسقفید من ا

 
رار الق  تتاق بممقتكلته جراء كلرثة ا

مر، معلیيقهل وتطة 
 
مین الميصطص معتیهل ف  هذا ال

 
نبیعیة، كمل یعلقب معت  كل مخللفة إللزامیة القل

و الشقراك الطاجب يفعه مع زیلية قدرهل 
 
رينل تعريف معىد %20مؤهتة بغرامة الىسط ا

 
مين ، وإذا ا

 
القل

 الىلنطن من 619 المليةمعرفت معد العلمة حيث اططع إل  الى، فإنه لبد من الرجمعت  الكطارث الطبيعية
مين بيصهل معت  م الجزائر   المدن 

 
مين ليت :" القل

 
ن يؤي  إل  المؤمن القل

 
معىد يتقز  المؤمن بمىقضله ا

خر ف  
 
  معطض ملل  ا

 
و ا
 
و إيراي، ا

 
مين لصللاه مبتغل من المل  ا

 
و إل  المسقفيد الذ  اشقرط القل

 
له ا

خرى يؤي  حللة وقطع الاليث 
 
ية يفعة مللية ا

 
و ا
 
و تاىق الخطر المبين بللعىد وذلك مىلبل قسط ا

 
ا

 بهل المؤمن له لتمؤمن".

مين 
 
وويالو  من خال  هذه الدراوة تستيط الضطء معت  المسلئل الىلنطنية الق  يثيرهل مطضطع القل

  معت  الكطارث الطبيعية

مين على إلكوإرث إلطبيعيةإلمقصود ب-1
 
 :ألتأ

مين
 
مر رقم  الطبيعية الكطارث معت  القل

 
مين بإلزامية يقعتق الذ  12-03ميظم بلل

 
 الكطارث معت  القل

مر رقم  ،1الضاليل تعطيض و الطبيعية
 
المذكطر وللفل الكطارث  12-03ولم يعرف المررع الجزائر  ف  ال

ضرار المبلشرة  02الطبيعية، وإنمل اك قف  ف  الملية 
 
ثلر الكطارث الطبيعية وه  ال

 
ن ا

 
ميه بلليص معت  ا

و الفيضلنلت 
 
مالك جراء وقطع حليث نبيع  ذ  شدة غير معليية مثل الزلز  ا

 
               الق  تتاق بلل

                                       
مر رقم  1
 
وت  26مؤرخ ف   12-03ا

 
مين بإلزامية ، يقعتق2003ا

 
، الضاليل وبقعطيض الطبيعية الكطارث معت  القل

  .2003لسية  52ج، ر معدي 
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نه ف   ال
 
خرى، غير ا

 
  كلرثة ا

 
و ا
 
و العطاصف ا

 
، المقضمن ترخيص 2682-04 مروط  القيفيذ  رقما

مين بإلزاميةالاطايث الطبيعية المغطلة 
 
ثلر معت  القل

 
 إمعالن حللة كيفيلت ويادي الطبيعية الكطارث ا

مين، حيث نص الكلرثة
 
ميه  02 ليةالم الطبيعية قد شخص الكطارث الطبيعية المغطلة بإلزامية القل

ثلر معت  القلمين إلزامية تغط  " :يت  مل معت 
 
تية الطبيعية الاطايث الطبيعية الكطارث ا

 
 :ال

 ،الزلز 

 ، الطحل وطاحل و الفيضلنلت

 ، الرديدة الريلح و العطاصف

رض." قطع تاركلت
 
 ال

مين على إلكوإرث إلطبيعية-2
 
لزإمية إلتأ  :إ 

مر  الطبيعية الكطارث معت القلمين   
 
المقعتق  07-95لم يكن إلزاميل، بل كلن اخقيلريل ف  ظل ال

نراف من ، ، 044-06لىلنطن رقم ،  المعد  والمقمم بل3بللقلمييلت
 
حيث مكن المررع الجزائر   ال

مين معت  الكطارث الطبيعية يون إضفلء الصبغة اإللزامية معتيهم، 
 
 29فاسب الملية  إبرا  معىطي القل

ن  يمكن لكل شخص لهه، مي
 
و ف  معد  وقطع خطر، ا

 
و غير مبلشرة ف  حفظ مل  ا

 
مصتاة مبلشرة ا

مر 41وفىل لمل جلءت به الملية ، وكذلك يؤميه
 
نه من نفس ال

 
و جزئيل معت   بل

 
مين كتيل ا

 
يمكن القل

رضية، 
 
ضرار اليلجمة معن حليث من الاطايث الخلصة بللكطارث الطبيعية مثل الهزات ال

 
الخسلئر وال

ضرار مىلبل قسط إضلف 
 
مين ال

 
خرى ف  إنلر معىطي تل

 
ية كلرثة ا

 
و ا
 
 .الفيضلن، هيجلن البار، ا

ن المررع الجزائر  اوقثي 
 
مييلت وجعتهل  غير ا

 
مين معت  الكطارث بعض القل

 
إلزامية وميهل والقل

مر 
 
يت : "يقعين معت   ميه معت  مل  01 حيث نص ف  المليةالسللف الذكر،  12-03الطبيعية، بمطجب ال

ن يك ققب 
 
و معيطيل مل معدا الدولة، ا

 
كل مللك لمتك معىلر  مبي  يىع ف  الجزائر، شخصل نبيعيل كلن ا

 
 
ضرار يضمن هذا المتك من ا

 
مين معت  ال

 
 ثلر الكطارث الطبيعية.معىد تل

                                       
وت  29، مؤرخ ف  268-04 مروط  تيفيذ  رقم 2

 
، يقضمن ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة 2004ا

ثلر الكطارث الطبيعية
 
مين معت  ا

 
لسية  55 معدي ر ج، ، الطبيعية الكلرثة إمعالن حللة كيفيلت ويادي بإلزامية القل

2004. 
مر رقم  3
 
مييلت، ج، ر معدي 1995جلنف   25مؤرخ ف   07-95ا

 
 .1995لسية  13، يقعتق بللقل

مر رقم 2006فيفر   20مؤرخ ف   04-06قلنطن رقم  4
 
 1995جلنف   25المؤرخ ف   07-95، يعد  ويقمم ال

مييلت، ج، ر معدي 
 
 .2006لسية  15والمقعتق بللقل
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مين معت  
 
ن يك ققب معىد تل

 
و تجلريل ا

 
و معيط  يملرس نرلنل صيلمعيل و/ ا

 
يقعين معت  كل شخص نبيع  ا

ثلر الكطارث الطبيعية.
 
و القجلرية و ماقطاهل من ا

 
ت الصيلمعية و/ ا

 
ضرار يضمن الميرل

 
 ال

خ
 
ن تل

 
معاله، ا

 
مين المذكطر ا

 
مالك يقعين معت  الدولة، المعفلة من إلزامية القل

 
ذ معت  معلتىهل، تجله ال

و الق  تررف معت  حراوقهل، واجبلت المؤمن."
 
 القلبعة لهل ا

نويفهم من هذه الملية 
 
لز  الجزائر   المررع  ا

 
مين اك ققل  له المؤمن ا

 
خطلر الكطارث  معت  معىد القل

 
ا

 الطبيعية.

نهل 
 
مين، غير ا

 
معف  الدولة من اك ققل  معىد القل

 
و معيطيل وا

 
خذ والمؤمن له قد يكطن شخصل نبيعيل ا

 
تل

و الق  تررف معت  حراوقهل، واجبلت المؤمن.
 
مالك القلبعة لهل ا

 
 معت  معلتىهل، تجله ال

مین-3
 
 :إلعقوبأت إلمطبقة في حألة غیأب إلتأ

حكل  المطاي 
 
مر رقم  14و  13تطبق ا

 
مین معت  الكطارث الطبیعیة  12- 03من ال

 
المقعتق بإلزامیة القل

نه  وتعطيض الضاليل، معت  المخللفین
 
حكل  هذا وه  ا

 
و معيط  خلضع ل

 
  شخص نبیع  ا

 
ل یمكن ل

ضرار الق  تتاق بممقتكلته 
 
  تعطیض لال

 
ن یسقفید من ا

 
مر ولم یمقثل لاللقزاملت المقضمية فیه ا

 
ال

 .عیةجراء كلرثة نبی

ول  كمل 
 
مین الميصطص معتیهل ف  الملية ال

 
مریعلقب معت  كل مخللفة إللزامیة القل

 
، معلیيقهل من هذا ال

و الشقراك الطاجب يفعه مع زیلية قدرهل 
 
، وياصل نلتج هذه % 20وتطة مؤهتة بغرامة الىسط ا

 طمية.الغرامة، كمل هط الال  ف  مجل  الضرائب المبلشرة، ويدفع لفلئدة الخزيية العم

مالك-4
 
 ، وموضوع إلتغطية:إلمؤَمنة إل

مر من 01مليةال بللرجطع إل 
 
و 12-03 ال

 
مالك معىلرية مبيية، ا

 
مالك المؤمية، قد تكطن ا

 
ن ال

 
، نجد ا

ت صيلمعية وتجلرية.
 
 5ميرل

مالك عقأرية مبنية: -4-1
 
و ماالت كلنت وطاءإ

 
يقعين معت  كل مللك لمتك معىلر  ، حيث مسلكن ا

ضرار مبي  يىع ف  
 
مين معت  ال

 
ن يك ققب معىد تل

 
و معيطيل ملمعدا الدولة، ا

 
الجزائر، شخصل نبيعيل كلن ا

ثلر الكطارث الطبيعية،
 
ثلث) الماقطى يون المبي وترمل القغطية هيل  يضمن هذا المتك من ا

 
 ال

جهزة،
 
مل بلليسبة لادوي (،..وال

 
مالك العىلرية فيمل يخص القعطيض ف  هذه الاللة، ف ا

 
قغط  ال

ضرار المبلشرة المقعرض لهل ف  حدوي  
 
مطا  المؤمن معتيهل 80%الخسلئر وال

 
والمدرجة ف  معىد  من ال

                                       
مين، تطنس. 5

 
 بطوباة معت ، القلمين ف  الجزائر، مداختة ، متقى  القل
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مين، 
 
وضاق القل

 
 يضبطالذ  ،  2696-04القيفيذ  رقم  المروط  من 07 المليةه وهذا حسب مل ا

ثلر  كيفيلت تاديد
 
  .الكطارث الطبيعيةالقعريفلت واإلمعفلءات وحدوي تغطية ا

ت إلصنأعية وإلتجأرية: -4-2
 
مر رقم  01من الملية  02بللرجطع إل  الفىرة إلمنشأ

 
السللف  12-03من ال

ن يك ققب معىد 
 
و تجلريل ا

 
و معيط  يملرس نرلنل صيلمعيل و/ ا

 
الذكر، فإنه يقعين معت  كل شخص نبيع  ا

مين
 
ثلر الكطارث الطبيعية  تل

 
ضرار من ا

 
مين   وهيل معت  ال

 
 .المبلن  والمعدات والبضلئعيضمن القل

مل بلليسبة لادوي القعطيض ف  هذه الاللة، ف
 
ت الصيلمعية والقجلرية وماقطيلتهل فيمل ا

 
قغط  الميرل

ضرار المبلشرة المقعرض لهل ف  حدوي 
 
مطا  المؤمن معتيهل والمدرجة ف   50%يخص الخسلئر وال

 
من ال

وضاق
 
مين،  وهذا حسب مل ا

 
 السللف الذكر. 269-04القيفيذ  رقم  المروط  من 07 لمليةاه معىد القل

ضرإر-5
 
 :إلمستبعدة إل

مر رقم 
 
حكل  ال

 
مين معت  الكطارث الطبيعية و  الذ  يقعتق 12-03تسقثي  من الخضطع إل  ا

 
بإلزامية القل

راض  والىطيع  تعطيض
 
ضرار الق  تتاق بللمالصيل الزرامعية غير المخزونة والمزرومعلت وال

 
الضاليل ال
جسل  المركبلت الجطية والبارية وكذا  ،الا  خلرج المبلن 

 
ضرار الق  تتاق بل

 
يضل ال

 
كمل تسقثي  ا

 الستع الميىطلة.

 إلتسعيرة:-6

ثلر الكطارث الطبيعي
 
و اشقراك مادية حسب تقكطن القعريفلت المطبىة لقغطية ا

 
ة من نسب قسط ا

ولس الىطامعد والمىلييس القىيية المرجعية المعمط  بهل:
 
خطلر المادية معت  ا

 
 معليير قيلس القعرض لال

 ميطىة القعرض، -
 قلبتية البيلية لتقعرض لتخطر. -

ثأر إلكوإرث إلطبيعية-7
 
مين على إ

 
 إلبنود إلنموذجية إلمدرجة في عقود إلتأ

ول إلبند
 
 : إلضمأن موضع :إل

مین هذا یضمن
 
مالك تتاق بمجمطع الق  المبلشرة المليیة لتخسلئر الملل  القعطیض له لتمؤمن القل

 
 ال

مین معىد ضملن مطضطع
 
 . نبیعیة كلرثة معن اليلتجو القل

                                       
وت  29مؤرخ ف   269-04مروط  تيفيذ  رقم  6

 
القعريفلت واإلمعفلءات وحدوي  كيفيلت تاديد يضبط، 2004ا

ثلر الكطارث الطبيعية،
 
 .2004لسية  55ج، ر معدي  تغطية ا
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 : إلضمأن إمتدإد :إلثأني إلبند

مالك تتاق الق  المبلشرة المليیة الخسلئر تكتفة الضملن یغط 
 
 حسب الىیمة معتیهل المؤمن بلل

 : حدوي وف  العىد ف  المادية

مالك العىلرية المبيية،-
 
 .....فيمل يخص ال

و القجلرية"-
 
ت الصيلمعية و/ا

 
 ....وفيمل يخص الميرل

 : إلضمأن مفعول سریأن :إلثألث إلبند

 ف  الجریدة الطبیعیة الكلرثة حللة یعتن الذ  القيظیم  اليص نرر بعد إل الضملن مفعط  یسر   ل
 . الرومیة لتجمهطرية الجزائرية الديمىرانية الرعبية

عفأء :إلرإبع إلبند  :إل 

، الخلضعة لإلمعفلء الخطر حصة معت  يفعه الطاجب القعطیض من بجزء حسلبه معت  له المؤمن یاقفظ
مالك العىلرية ذات الوقعمل  السكي ، يادي اإلمعفلء  وبخصطص 

 
ين   %02ال

 
مع حد ا

مالك ذات الوقعمل  المهي   وفيمل يخص، يسلو .....يج
 
و القجلرية وال

 
ت الصيلمعية و/ا

 
الميرل

ضرار المليية الق  تتاق المؤمن له حسب كل حليث. %10يسلو  مبتغ اإلمعفلء 
 
 من مبتغ ال

 :إلبند إلخأمس: إلتزإمأت إلمؤمن له

جل ل يقعدى ثالثين )
 
رر اليص ( يطمل بعد ن30يجب تبتيغ المؤمن بكل حليث ييجر معيه الضملن ف  ا

و الىطة الىلهرة.
 
 القيظيم  الذ  يعتن حللة الكلرثة الطبيعية، إل ف  الاللة الطلرئة ا

 :إلبند إلسأدس: إلتزإمأت إلمؤمن

جل ل  
 
ثلر الكطارث الطبيعية ف  ا

 
يجب معت  المؤمن تسديد القعطيض المسقاق بعيطان الضملن من ا

ضر 03يقعدى ثالثة )
 
شهر ابقداء من تاديد مبتغ ال

 
 ار المتاىة معن نريق الخبرة.( ا

 :إلبند إلسأبع: إلخبرة إلمضأدة

جل ل يقعدى خمسة معرر )
 
ن يطللب، ف  ا

 
( يطمل، بخبرة 15ف  حللة الحقجلج يمكن لتمؤمن له ا

حد الطرفين بقىرير إمعلية 
 
مضلية ويقامل المؤمن له تكلليف الخبرة المضلية، وف  حللة معد  رض  ا

و بللتجطء إل  الماكمة المخقصة. الخبرة، فإنه يمكيهمل التجطء
 
 إل  تعيين خبير ثللث وطاء بللقراض  ا
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جرإءإت-8  :إلتعويض إ 

، يادي البيطي اليمطذجية الطاجب إيراجهل ف   2707-04من المروط  القيفيذ  رقم  02نبىل لتملية 
ثلر الكطارث الطبيعية

 
مين معت  ا

 
 القيظيم  اليص نرر بعد إل يسر   ل الضملن مفعط فإن  ،معىطي القل

الرعبية بىرار  الديمىرانية الجزائرية لتجمهطرية الرومية الجريدة ف  الكلرثة الطبيعية حللة يعتن الذ 
 .والداختية المللية وزارت  بين مرقرك

قضمن ترخيص الاطايث الطبيعية الم 268-08من المروط  القيفيذ  رقم  04و 03وجلءت المليتلن 
مين المغطلة 

 
ثلر الكطارث الطبيعيةبإلزامية القل

 
الطبيعية،  الكلرثة إمعالن حللة كيفيلت ويادي معت  ا

يقم إمعالن حللة الكلرثة الطبيعية بمطجب قرار مرقرك لقبيلن كيفية صدور هذا اليص القيظيم ، حيث 
بين الطزير المكتف بللجملمعلت الماتية والطزير المكتف بللمللية ويادي الىرار الطزار  المرقرك نبيعة 

قصله شهران )الا
 
جل ا

 
( بعد وقطع 2ليث وتلريخ وقطمعه والبتديلت المعيية به، ويقخذ هذا الىرار ف  ا

ولس تىرير مفصل يعده ويروته إل  الطزير المكتف بللجملمعلت الماتية، و إل  
 
الاليث الطبيع  معت  ا

  المصلل
 
و ولة الطليلت الق  وقعت فيهل الكلرثة الطبيعية، وبعد را

 
ح القىيية المخقصة وال  الطلية ا

جل ل يقعدى ثالثين حسب نبيعة الكلرثة
 
، ثم يقم تبتيغ المؤمن بكل حليث ييجر معيه الضملن ف  ا

و الىطة  يعتن( يطمل بعد نرر اليص القيظيم  الذ  30)
 
حللة الكلرثة الطبيعية، إل ف  الاللة الطلرئة ا

 .8الىلهرة

خير تستيم 
 
شهر )بعد ذلك يقم تعيين خبير ومعت  هذا ال

 
قصله ثالثة ا

 
جل ا

 
( ابقداء 03تىرير الخبرة ف  ا
يجب معت  المؤمن تسديد ثم ، 9من نرر اليص القيظيم  الذ  يعتن حللة الكطارث الطبيعية

جل ل يقعدى ثالثة ) بمطجب ةالمسقاى لتالقعطيض
 
ثلر الكطارث الطبيعية ف  ا

 
شهر 03الضملن من ا

 
( ا

ضرار المتاىة معن نريق الخبرة
 
ن ، ابقداء من تاديد مبتغ ال

 
وف  حللة الحقجلج يمكن لتمؤمن له ا

جل ل يقعدى خمسة معرر )لبليط
 
( يطمل، بخبرة مضلية ويقامل المؤمن له تكلليف الخبرة 15، ف  ا

حد الطرفين بقىرير إمعلية الخبرة، فإنه يمكيهمل التجطء إل  تعيين خبير  رض ة معد  وف  حلل  المضلية
 
ا

و بللتجطء إل  الماكمة المخقصة
 
 .10ثللث وطاء بللقراض  ا

 

                                       
وت  29مؤرخ ف   270-04مروط  تيفيذ  رقم  7

 
، يادي البيطي اليمطذجية الطاجب إيراجهل ف  معىطي 2004ا
ثلر الكطارث الطبيعية، ج، ر معدي 

 
مين معت  ا

 
 .2004لسية  55القل

نظر الملية  8
 
 ، مرجع ولبق الذكر.270-04من المروط  القيفيذ  رقم  02ا

نظر الملية  9
 
مر رقم  12ا

 
 ، مرجع ولبق الذكر.12-03من ال

نظر الملية  10
 
 ، مرجع ولبق الذكر.270-04من المروط  القيفيذ  رقم  02ا
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لزإمية مرإقبة-8 مين: إ 
 
 إلتأ

مين معىد
 
 :ف  متز  الطبيعية الكطارث ضد القل

و لتمتكية القاطيل معمتيلت كل-
 
 .معىلر   لمتك الكراء ا

 القجلر و الصيلمعية لتيرلنلت الجبلئية القصريالت إيداع حين -

 خأتمة:

مين معت  مطضطع الدراوة إوىلط الضطء هذه حلوليل من خال 
 
ف  الجزائر،  الطبيعية الكطارث ضد القل

مطالهم، وهط نطع من 
 
شخلص ف  ا

 
ضرار الق  تصيب ال

 
هميقه البللغة، ف  تغطية ال

 
وهذا نظرا ل

نجد لتدولة يور ف  ضملن مخلنر الكطارث الطبيعية ويقجسد ذلك من خال  القكلفل الجقملمع ، كمل 
خطلر اليلجمة معن الكطارث الطبيعية ويميح ضملن 

 
مين ال

 
ضملن الدولة ف  إنلر معمتيلت إمعلية تل
مين )

 
 الرركة ( وتطضيح  العالقلت المللية بين الدولة وCCRالدولة لترركة المركزية إلمعلية القل

مين يكطن معن نريق  اتفلقية إلمعلية المركزية
 
، تطضح هذه الرركة  وهذه  المللية وزارة بين مل القل

جل  إروللهل إل  
 
مين، وا

 
التفلقية نبيعة الطثلئق والكرطف الق  تعدهل الرركة المركزية إلمعلية القل

مييلت بللطزارة المكتفة بللمللية، وتسيير الفلئض السيط ، وكذا كيفيلت التجطء
 
إل   وتطة رقلبة القل
 ضملن الدولة.

مين، فإن نسبة
 
مين تغتغل وبللرغم من إلزامية هذا اليطع من القل

 
الطبيعية، ضئيتة،  الكطارث ضد القل

فبلليسبة إل  الخطر السكي ، فإن معدي المسلكن المؤمية قتيل بللمىلرنة مع معدي المسلكن المعيية، 
مر نفسه بلليسبة إل  الخطر الصيلمع 

 
مين معىطي والقجلر ، فعدي ال

 
الطني   المسقطى معت  المبرمة القل

 السجل ف  لتمسجتين اإلجملل  القجلرية والصيلمعية ضئيل بلليسبة إل  العدي المخلنر إنلر ف 
 القجلر .
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لزامي للممتلكأت العقأرية المبنية من  مين الإ
 
التأ

خطأر الكوارث الطبيعية
 
عأدة البنأء  ودوره ا في اإ

 والتعمير
 بوديسة مريم ط.د.

 جلمعة يا  فلرس المدية معىلر  -خلص-قلنطنتخصص 
Email / d_droit@hotmail.fr 

 عليأتي محمدد.  :تات إشراف

 

 قدمةم

الجزائر وباكم مطقعهل الجغراف ، سجتت معبر تلريخهل معدة كطارث نبيعية زلز ، فيضلنلت،      
 انجراف القربة، 

يواتو
 
حيلئيل تقميز الميلسبة إل قد معمتت جلهدة إليجلي ال

 
ن مدنيل وا

 
يارة هذه الكطارث، خلصة ا

همهل تمركزهل وتططرهل بركل فطضط  امعقبلراتبهرلشة كبيرة لعدة 
 
، ومن بين امقدايهل العرطائ و ا

يوات الق  تبيهل المررع الجزائر  إليارة تبعلت هذه المخلنر
 
هم ال

 
إل  وضع جمتة من  بلإلضلفة ا

مييلت بقرسلنة من الىطانين المؤنرة إليارة تبعلت مخلنر معليير البيلء 
 
معمل معت  تدمعيم نظلم القل

همهلالكطارث الطبيعية، 
 
مين معت  الكطارث الطبيعية وتعطيض المقعتق بإلز  12-03المرسطم  ا

 
امية القل

  الضاليل. 
ك ثر بقبعلتهل،  تىرر بعد ستستة الكطارث الق  شهدتهل الجزائر      

 
وضع نظلم قلنطن  مقكلمل والقك فل ا

مييلت لسية 
 
مين، وقد سمح المررع الجزائر   1980قبل قلنطن القل

 
خطلر الكطارث معيية بللقل

 
لم تكن ا

خطلر ف  إنلر الضملنلت المكمتة لخطر الاريق، كمل  من خال  هذا الىلنطن
 
بللقغطية ضد هذه ال

مين معت   07-95سمح الىلنطن 
 
نطاع معىطي القل

 
مين بإلالق هذا اليطع من الضملنلت لكل ا

 
لمؤسسلت القل

ضرار.
 
، اجبر المررع 2003بلب الطاي بللعلصمة الجزائرية وزلزا  بطمرياس ف   تفيضلنلوبعد  ال

 قعلمتين الققصلييين بلك ققلب معىطي القالجزائر  الم
 
مين معت  الكطارث الطبيعية بصفة مسقىتة، كمل ل

حسنحدي إنلر العمل لمخقتف المقدختين من خال  المراسيم القيفيذية وذلك إليارة 
 
لهذه  ا

خطلر
 
خطلر الكطارث الطبيعية يهدف إل  إصالح الخسلئر الق  تصيب الممقتكلت، ال

 
مين معت  ا

 
.فللقل
 القعطيض  وهط يخضع

 
نطامعه إل  المبدا

 
شخلص  كلنطا، وهط متزم لجميع المالك، سطاء بكلفة ا

 
ا

و  نبيعيين
 
  .معيطيينا

mailto:d_droit@hotmail.fr
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همية نظرا     
 
مين مطضطع ل

 
ضرار من يتاىه مل ونقيجة الطبيعية الكطارث معت  القل

 
 لممقتكلت ا

شخلص
 
مين العلم اإلنلر الباثية إظهلرالطرقة  هذه إنلر ف  سيقطل  ،ال

 
الممقتكلت العىلرية  معت  لتقل

مين ، اإلشكللية بطرح  وذلك الطبيعية، الكطارثمن خطر 
 
لزامي في مأ مدى مسأهمة نظأم التأ الإ

ثر الذي يصيب الممتلكأت العقأرية المبنية؟التشريع الجزائري 
 
عأدة تشيد البنأء ؟ للحد من ال  واإ

تين و اإلجلبة معت  هذا القسلؤ  المطروح سقكطن من خال  المالور 
آ
 :يينال

ول
 
مين على الممتلكأت العقأرية المبنية  -المحور ال

 
خطأر الكوارث الطبيعية منمفهوم التأ

 
 ا

مين على الممتلكأت العقأرية المبنية  -المحور الثأني
 
ثأر المترتبة عن التأ

آ
خطأر الكوارث  منال

 
ا

 الطبيعية
 

ول
 
مين على الممتلكأت العقأرية المبنية  -المحور ال

 
خطأ منمفهوم التأ

 
 ر الكوارث الطبيعيةا

ول
 
مين على الممتلكأت العقأرية المبنية  تعريف -ا

 
خطأر الكوارث الطبيعية منالتأ

 
 ا

مين من خال  نص الملية      
 
مين »من الىلنطن المدن  ميه بىطله:  619معرف الىلنطن المدن  القل

 
القل

و إل  المسقفيد الذ  معىد 
 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 
مين لصللاه مبتغل يتقزم المؤمن بمىقضله ا

 
اشقرط القل

و تاىق الخطر المبين بللعىد، وذلك 
 
خر ف  حللة وقطع الاليث ا

آ
  معطض ملل  ا

 
و ا
 
و إيرايا ا

 
من المل  ا

خرى يؤييهل المؤمن له لتمؤمن
 
ية يفعة مللية ا

 
و ا
 
 1.«مىلبل قسط ا

مر  02كمل معرفت الملية      
 
نه:  07-95من ال

 
مين بل

 
مين معىد القل

 
مين بمفهطم  إن»المقعتق بللقل

 
القل

و الغير المسقفيد  619الملية 
 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 
من الىلنطن المدن ، معىد يتقزم المؤمن بمىقضله بل

خر ف  حللة تاىق الخطر 
آ
ياء ملل  ا

 
  ا

 
و ا
 
و إيراي ا

 
مين لصللاه مبتغل من المل  ا

 
الذ  اشقرط القل

خرى 
 
ية يفطع مللية ا

 
و ا
 
قسلط ا

 
ن...«المبين ف  العىد وذلك مىلبل ا

 
معلي ذكر  ، والمالحظ ا

 
المررع قد ا

مرمن الىلنطن المدن  الجزائر  ف   619نص الملية 
 
فىرة ثلنية من خال  تعديل ب تقمقهل، مع 07-95 ال

 04.2-06الذ  جلء به الىلنطن 

      
 
مين  12-03 مروبللرجطع لال

 
نجد ، وبقعطيض الضاليل الكطارث الطبيعية معت المقعتق بإلزامية القل

ن ال
 
مر ا

 
حكلم هذا ال

 
مين اإللزام  معت  الكطارث الطبيعية ومعت  ضطء ا

 
مررع لم يعط  تعريفل لعىد القل

معطلء تعريف لهذا العىد. 03-12
 
 والمراسيم القيفيذية المكمتة له، سيالو  ا

خطلر الكطارث الطبيعية معىد ياصل بمىقضله المؤمن له بصفقه مللكل لتعىلر مبي       
 
مين من ا

 
فللقل
و اشقراك يىع ف  ا

 
و صيلمع  ف  الجزائر، ف  نظير قسط ا

 
و مملرسل ليرلط تجلر  و/ا

 
ياديه لجزائر، ا

و لتغير من قبل المؤمن، حل  وقطع الكلرثة القيظيم سلر  المفعط ، معت  تعهد بمبتغ ملل  يدفع 
 
له ا

  3وزار  مرقرك. رارمعيهل بمطجب ق واإلمعالنالطبيعية المؤمن ميهل، 
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ن من خال  القعري     
 
مين اإللزام  معت  الكطارث الطبيعة نسقختص ا

 
هذا العىد لف الىلنطن لعىد القل

 :معدة مميزات
 
 
ذعأن-ا مين العقأرات المبنية من خطر الكوارث الطبيعية عقد اإ

 
 عقد تأ

يقعين معت  المؤمن له  الققصليية، حيثوذلك نظرا لنعدام القكلفؤ بين نرف  العىد من اليلحية      
ثلر الرروط القعسفية الق  يفرضهل الىبط  بللرروط 

آ
الق  يعرضهل المؤمن، ولك  يخفف المررع من ا

المؤمن، من خال  فرضه بيطي نمطذجية تدرج بصطرة إلزامية ف  معىد القلمين بمطجب المرسطم 
مين  270-04القيفيذ  

 
ثلر الكطارث الذ  يادي البيطي اليمطذجية الطاجب إيراجهل ف  معىطي القل

آ
معت  ا

 4تات نلئتة البطالن.الطبيعية، 

مين العقأرات المبنية من -ب
 
 خطر الكوارث الطبيعية عقد معأوضةعقد التأ

ن:  58جلء من خال  نص الملية      
 
العىد بعطض هط الذ  يتزم كل واحد »من الىلنطن المدن  معت  ا

و فعل ش ء مل
 
خطلر الكطارث الطبيعية،«من الطرفين إمعطلء، ا

 
مين من ا

 
خذ  ، وف  حللة معىد القل

 
يل

خذ 
 
مين الق  يدفعهل المؤمن له، ويل

 
قسلط القل

 
خذ مىلبل يقمثل ف  ا

 
كل مقعلقد مىلبل، فللمؤمن يل

 5.المؤمن له مىلبال لمل يدفعه يقمثل ف  مبتغ القلمين حللة وقطع الكلرثة الطبيعية
قسلط ف  حللة معدم وقطع الكلرث     

 
خذه المؤمن له مىلبال لمل يدفعه من ا

 
ة الطبيعية لكن، مل الذ  سيل

خطلر الكطارث الطبيعية صفة المعلوضة معيد معدم وقطع  المؤمن ميهل؟
 
مين من ا

 
ل ييف  معن معىد القل

مين ليس هط 
 
قسلط القل

 
خذه المؤمن له نظير يفع ا

 
ن المىلبل الذ  يل

 
الكلرثة الطبيعية المؤمن ميهل، ل

مين ف  حد 
 
ملن ف  حد ذاتهمبتغ القل

 
ملن ه ، بىدر ملذاته، بىدر مل هط ال

 
والاملية الق   والنمئيلنط ال

خير نط  مدة العىد.
 
 ياظ  بهل هذا ال

مين العقأرات المبنية من خطر الكوارث الطبيعية عقد احتمألي -ج 
 
  عقد التأ

حد المقعلقدين، يىطم معىد القلمين      
 
خطلر الكطارث الطبيعية معت  خسلرة احقمللية يقامتهل ا

 
من ا

مين
 
ن يفع  يخضع الخلسر ف  معىد القل

 
و المؤمن له، ل

 
لعلمت  الاظ والصدفة، فىد يكطن المؤمن ا

مر مسقىبت  غير 
 
مين من قبل المؤمن يقطقف معت  تاىق الكلرثة الطبيعية المؤمن ميهل، وه  ا

 
مبتغ القل

 6.ماىق الطقطع
مين على الممتلكأت العقأرية المبنية  -ثأنيأ

 
خطأر الكوارث الطبيعية منمجأل التأ

 
 ا

 
 
مينالكوارث الط-ا

 
 بيعية القأبلة للتأ

مر 02الملية من  1الفىرة حدي المررع الجزائر  ف       
 
مين معت   12-03 من ال

 
المقعتق بإلزامية القل

مين، فجلء من خاللهل: 
 
ثلر الكطارث الطبيعية »الكطارث الطبيعية، الكطارث المعيية بإلزامية القل

آ
ا

ضرار المبل
 
معاله، ه  ال

 
ول  ا

 
مالك جراء وقطع حليث نبيع  المذكطرة ف  الملية ال

 
شرة الق  تتاق بلل

و 
 
خرى  الفيضلنلتذ  شدة غير معليية مثل الزلز  ا

 
  كلرثة ا

 
و ا
 
و العطاصف ا

 
كدته، وهذا مل «ا

 
الملية  ا

مين  268-04من المرسطم القيفيذ   02
 
المقضمن ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة بإلزامية القل

ثلر الكطارث الطبيعية ويادي ك
آ
إذ جلء من خال  هذه  7يفية إمعالن حللة الكطارث الطبيعية،معت  ا

ثلر الكطارث الطبيعية، الاطايث الطبيعية »الملية مل يت : 
 
مين معت  ا

 
تيةتغط  إلزامية القل

آ
 :ال
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رضالزلز ، الفيضلنلت وسطائل الطحل، العطاصف والريلح الرديدة
 
 .«، تاركلت قطع ال

ضرار سببت نبيعية، ظطاهر ه  الطبيعية للكطارثف
 
 مفلجئ فال بركل تادث ه  و واإلنسلن، لتبيئة ا

حيلن، بعض ف  تختف كمل حدوثهل، بطقت القيبؤ يمكن
 
ثلرا  ال

آ
 .تبعلتهل تامل يصعب مدمرة ا

مين -ب
 
شخأص الملزمون بألتأ

 
 ال
ول  )     

 
مر 1بللرجطع إل  نص الملية ال

 
كد، الذ  12-03( من ال

 
خطلر معت  إلزامية  ا

 
مين معن ا

 
القل

، الذ  يادي البيطي اليمطذجية 270-04من المرسطم القيفيذ   02كطارث الطبيعة، وكذلك الملية ال
ثلر الكطارث الطبيعية، إضلفة إل  الملية 

 
مين معت  ا

 
من الىرار المؤرخ  02الطاجب إيراجهل ف  معىطي القل

ك قطبر  31ف  
 
مين ، الذ  يادي معليير القعريفة والقعريفلت واإلمعفلءات المطبىة 2004ا

 
ف  مجل  القل

ن 
 
و معيط  خلص، بل

 
لزم كل شخص نبيع  ا

 
ن المررع الجزائر  ا

 
ثلر الكطارث الطبيعية نجد ا

آ
معت  ا

مين إذا كلن:
 
 يك ققب معىد القل

 يمتك معىلرا مبييل يىع ف  الجزائر مخصص لالسقعمل  السكي   -
 ف  الجزائر مهييليملرس نرلنل  -
و تجلريل. -

 
 8يملرس نرلنل صيلمعيل ا

شخل
 
شخلص الطبيعيطن ومعتيه فلل

 
خطلر الكطارث الطبيعية، هم ال

 
مين من ا

 
سلسل بللقل

 
ص المتزمطن ا
و يملرسطن نرلنلت اققصليية والمعقبلر يطن )ملمعدا الدولة(

 
، الذين يمتكطن معىلرات تىع ف  الجزائر، ا

وصيلمعية 
 
شخلص المعقبلرية الخلصة ه  الق  تكطن متزمة  ا

 
و يملرسطن نرلنلت مهيية، وال

 
تجلرية، ا

مين 
 
شخلصمن خطر الكطارث الطبيعية، ف  حين بللقل

 
مين. ال

 
 9المعقبلرية العلمة معفية من هذا القل

مر  01ومل نالحظه من خال  نص الملية 
 
لزم مللك العىلر الطاقع ف  الجزائر،  12-03من ال

 
ن المررع ا

 
ا

خطلر الكطارث الطبيعية والمللك هط من
 
مين معن ا

 
ياطز سيد  المخصص لالسقعمل  السكي ، بللقل

غتب البيليلت المعدة 
 
ن ا

 
السكي  ف   لالسقعمل متكية العىلر، فإذا غلب السيد سىط القكتيف، مع ا

صالبهل سيد لتمتكية
 
خصطصل مع بطئ معمتية المسح العلم وتستيم الدفلتر العىلرية  10،الجزائر ل ياطز ا

 لتمالك.
مين-جـ

 
 مدى الزامية التأ

مر من  04الملية  تنص     
 
و إيجلره »معت  انه:  12-03ال

 
تطتب ف  كل معمتية تيلز  معت  متك معىلر  ا

ن 
 
معاله، يجب ا

 
ول  ا

 
مين المذكطرة ف  الفىرة ال

 
مطضطع هذه اإللزامية، وثيىة تثبت الطفلء بإلزامية القل

مين الذكطرة ف  الفىرة 
 
ول من الملية  2ترفق الطثيىة الق  تثبت الطفلء بإلزامية القل

 
معاله بللقصريالت  ال

 
ا

شخلص الخلضعطن لهذه اإللزامية
 
 .«الجبلئية الق  يىطم بهل ال

مر  13كمل نص المررع بمطجب الملية      
 
مين معت  الكطارث  12-03من ال

 
المقعتق بإلزامية القل

شخلص الطبيعة 
 
صالبالطبيعية وبقعطيض الضاليل، معت  حرملن ال

 
الممقتكلت العىلرية  والمعيطية، ا

  تعطيض المبيية المتزمين بهذا ال
 
مين ف  حللة معدم امقثللهم لاللقزاملت ومعدم اسقفليتهم من ا

 
قل

ضرار الق  تتاق ممقتكلتهم.
 
 لال
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قر     
 
مر من 14الملية نص  المررع ف  كمل ا

 
ن: 12-03 ال

 
مين »ا

 
يعلقب معت  كل مخللفة إللزامية القل

معاله، معلييقهل ستطة مؤهتة، بغرامة تسلو 
 
ول  ا

 
و  الميصطص معتيهل ف  الملية ال

 
مبتغ الىسط ا

بللمئة. ياصل نلتج هذه الغرامة، كمل هط الال  ف  مجل   20الشقراك الطاجب يفعه مع زيلية قدرهل 
 .«الخزيية العمطمية  ةلفلئدالضرائب المبلشرة، ويدفع 

نه270-04من المرسطم القيفيذ   05كمل جلء من خال  نص الملية      
 
مالك العىلرية  ، ا

 
تخضع ال

مر رخصة بيلء  المبيية يون
 
إل  زيلية  12-03واليرلنلت المملرسة يون سجل تجلر  قبل نرر ال

و الشقراك الطاجب يفعه (%20معررين بللمئة )
 
ن، إل من الىسط ا

 
هذا السقثيلء يرمل فىط تتك  ا

مالك
 
مر. ال

 
 العىلرية واليرلنلت القجلرية والصيلمعية الق  تم اسقاداثهل بعد هذا ال

مي شروط-ثلثأ
 
خطأر الكوارث الطبيعية منن على الممتلكأت العقأرية المبنية التأ

 
 ا

 
 
مين -ا

 
برام عقد التأ  الشروط الموضوعية لإ

 التراضي-1
مرمن  52تيص الملية       

 
نه:  58-75 ال

 
يقم العىد »المقضمن الىلنطن المدن  المعد  والمقمم معت  ا

ن يقبلي  الطرفلن القعبير معن 
 
، «بلليصطص الىلنطنية اإلخال ن يون المقطلبىقي إرايتيهملبمجري ا

نفللقراض  هط تعبير كل نرف  العىد معن إرايته، معت  
 
مقطلبىقين، مع مرامعلة مل يىره  اإلرايتينتكطن  ا

مين اإللزام  من 
 
مر ضرور  لىيلم معىد القل

 
وضلع معيية لنعىلي العىد، وهط ا

 
الىلنطن فطق ذلك من ا

خطلر الكطارث الطبيعية، يقرتب معت  تختف
 
 11ه بطالن هذا العىد.ا
 المحل-2

مر  01جلء من خال  نص الملية       
 
نه: 12-03من ال

 
يقعين معت  كل مللك لمتك معىلر  مبي  »معت  ا

ويىع ف  الجزائر، شخصل نبيعيل كلن 
 
ضرار يضمن  ا

 
ن يك ققب معىد تلمين معت  ال

 
معيطيل مل معدا الدولة ا

ثلر الكطارث الطبيعية.
آ
 هذا المتك من ا

و تجل يقعين     
 
و معيط  يملرس نرلنل صيلمعيل و/ا

 
مين معت  كل شخص نبيع  ا

 
ن يك ققب معىد تل

 
ريل ا

ضر 
 
ثلر الكطارث الطبيعية. ارمعت  ال

آ
و القجلرية وماقطاهل من ا

 
ت الصيلمعية و/ا

آ
 يضمن الميرل

مالك  إلزاميةيقعين معت  الدولة، المعفلة من 
 
خذ معت  معلتىهل، اتجله ال

 
ن تل

 
معاله، ا

 
مين المذكطر ا

 
القل

و الق  تررف معت  حراسقهل، واجبلت المؤمنال
 
 .«قلبعة لهل ا

      
 
مر لا

 
مين كل معىلر مبي ،  12-03زم ال

 
و بعىد تل

 
و معىلرا مرلمعل، بعىد مطثق ا

 
سطاء كلن معىلرا مفرزا ا

و
 
و غير مرهر، مطلبىل ا

 
مخللفل لىطامعد القهيئة والقعمير، إذ ل يعف   إيار ، وسطاء كلن العىد مرهرا ا

 12.اإللزاميةمبي  بدون رخصة بيلء من  المللك لعىلر
نقطامعد القهيئة والقعمير نجد  إل وبللرجطع      

 
المررع قد حدي الرروط الطاجب تطفرهل ف  مرلريع  ا

نالبيلء، بقعداي الاللت الق  يمكن 
 
و تمياهل  ا

 
وه  حللت مقعتىة  بقافظترفض فيهل رخصة البيلء ا

سلسل
 
رض، إذ ا

 
المادي لتىطامعد  175-91من المرسطم القيفيذ   03تيص الملية  بمطقع البيلء ونبيعة ال
نه: 13العلمة لتقهيئة والقعمير والبيلء

 
وإذا كلن البيلء »معت  ا

 
خطلر  ا

 
رض معرضة لال

 
القهيئة مىررة ف  ا
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والنجراف وانخفلض القربة وانزلقهل والجرف يمكن رفض رخصة البيلء  الفيضلنلتالطبيعية مثل 
و مياه

 
 .«ل بللرروط الخلصة الق  تقطتبهل الىطانين والقيظيملت المعمط  بهلوالقجزئة، ا

تم تىييد رخصة البيلء ف  حللة مياهل إلنجلز مبلن  ف  ميلنق معرضة لتكطارث الطبيعية، ومعي       
خطلر الكطارث الطبيعية يجب القىيد 

 
نه ف  حللة ميح القرخيص بللبيلء ف  ميلنق مهدية بل

 
هذا ا

منبرروط السالمة 
 
معيد انجلز البيليلت كلللقزام بىطامعد البيلء المضلي لتزلز  حسب نطع الخطر  وال

رض 
 
همية هذه الملية من ومعت  الرغم مال البيلء ويرجة خططرتهل، المايط بلل

 
تقخفيف من مخلنر لا

ثبت معكس ذلك، 
 
ن الطاقع العمت  قد ا

 
فمل حدث من انهيلرات لتمبلن  ميهل الكطارث الطبيعية، إل ا

مر نفسه مع فيضلنلت غرياية لدليل واضح معت  خرق اليص الىلنطن  2003جراء زلزا  
 
إذ  2008، وال

 تم إنجلز المبلن  ف  مجرى الطاي .
 
مر  10وقد اسقثي  المررع من خال  نص الملية      

 
مين معت   12-03من ال

 
المقعتق بإلزامية القل

مال 
 
مين اإللزام ، ك الكطارث الطبيعية وبقعطيض الضاليل، مجمطع ال

 
الغير معيية بهذا القل

راض ، بصفقه معىلرا فضلء، والىطيع الا  خلرج 
 
كللمالصيل الزرامعية غير المخزونة والمزرومعلت وال

 إل المبلن  فهط معىلر بللقخصيص، وكالهمل مسقثي  من الضملن بمطجب الىلمعدة العلمة ول تاقلج 
 14 القيصيص معتيهل.

 السبب-3
معىد القلمين هط وجطي مصتاة مررومعة اققصليية، وتقمثل ف  المصتاة الق  تعطي إن السبب ف       

مين، فف  حللة وقطع الخطر المؤمن ميه المصتاة هيل ف  القعطيض الذ  
 
لتمؤمن له من هذا القل

ياصل معتيه من المؤمن، وف  حللة معدم وقطع الخطر المصتاة ه  الضملن الذ  حصل معتيه نيتة 
مين.

 
 15فقرة القل

  الشروط الشكلية-ب
مين-1

 
 طلب التأ

سئتة معدة من نرف المؤمن      
 
مين، ياقط  معت  ا

 
يىدم المؤمن لتمؤمن له نمطذجل مطبطمعل لطتب القل

 16ليىطم المؤمن له بمتئهل والقطقيع معتيهل.

 مذكرة تغطية الت-2
 
 مينأ

شلرت الملية      
 
مر  08ا

 
مين وثيىة تثبت وجط 07-95من ال

 
ن مذكرة تغطية القل

 
مين، تستم ا

 
ي معىد القل

خطلر الكطارث الطبيعية 
 
مين الق  يارر لتمؤمن له ف  انقظلر البت اليهلئ  لقغطية ا

 
وإمعداي وثيىة القل

 17فيهل العىد بصفة نهلئية.

مين-3
 
 وثيقة التأ

مين المؤمن والمؤمن له، وه  مارر ييظم العالقة بين الطرفين، 
 
ياة القعلقد بين نرف  معىد القل

آ
ه  ا

مين السيد الذ  يقم التجطء اليه.ومعيد اخقال
 
  18ف وجهلت اليظر بييهمل تعقبر وثيىة القل
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مين-4
 
 ملحق وثيقة التأ

مر  09تيص الملية      
 
نه:  07-95من ال

 
مين إل بمتاق يطقعه »معت  ا

 
  تعديل ف  معىد القل

 
ل يىع ا

مين مسقيد، فمتاق وثيىة «الطرفلن
 
والمؤمن له، يتاق مل بين المؤمن  إضلفيليقضمن اتفلقل  القل

صتية إمل بقطسيع 
 
مين ال

 
و تغيير شروط القل

 
مين ويعقبر جزءا مقممل لهل ويقيلو  معلية تعديل ا

 
بطثيىة القل

و تطبيىهل.
 
حكلمهل ا

 
 19ا

مين على الممتلكأت العقأرية المبنية  -المحور الثأني
 
ثأر المترتبة عن التأ

آ
خطأر الكوارث  منال

 
ا

 الطبيعية
ول

 
 له في عقد الت المؤمن التزامأت -ا

 
 مين أ

 
 
دلء اللتزام -ا  بألخطر المتعلقة بألبيأنأت بألإ

مين، وكذا      
 
نميز هيل بين القصريح بللبيلنلت والظروف المقعتىة بللخطر معيد اك ققلب معىد القل

ثيلءالقصريح بللبيلنلت والظروف المقعتىة بللخطر 
 
 سيران هذا العىد. ا

 عند الكـتتأب-1
 بسبب معىد  ،نلت والظروف المقعتىة بللخطر معيد الك ققلبللقصريح بللبيلف     

 
القزام قلنطن  ييرل

خطلر الكطارث الطبيعية
 
مين من ا

 
 15المررع الجزائر  نص معتيه صراحة من خال  نص الملية و ،القل

مر  1الفىرة 
 
نه: 07-95من ال

 
يتزم المؤمن له بللقصريح معيد اك ققلب العىد بجميع »، الق  تيص معت  ا

سئتةوالظروف المعروفة لديه ضمن اسقملرة  البيلنلت
 
خطلر الق  يقك فل  ا

 
تسمح لتمؤمن بقىدير ال

 270-04من المرسطم القيفيذ  رقم   02من الملية  ،05من البيد 03الفىرة  معتيه تكمل نص«.بهل
 اسقملرة  ابرميجب معت  المؤمن له قبل »بىطله:

 
سئتةهذا العىد، مال

 
ن  ال

 
الق  يجب معت  المؤمن ا

 «. هل لهيىدم
مين      

 
و رفض القل

 
ن قبط  ا

 
يىصد بللظروف الطقلئع والمالبسلت الق  تمكن المؤمن من اتخلذ قرار برل

و برلن تىديم قيمة الىسط
 
خرى  20.ا

 
والظروف الق  تؤثر ف  تىدير الخطر نطمعلن، ظروف شخصية وا

و مطضطمعية. فللظروف المطضطمعية ظروف تسلمعد المؤمن ف  تىدير الخطر من حيث ير 
 
جة احقملله ا

ومثلله تاديد مطقع العىلر المبي  ، ونطع  21جسلمقه، وهذا يؤثر بللقبعية معت  تىدير قيمة الىسط،
 له. اإلجملليةالبيلء، معدي نطابىه، والمسلحة 

مل     
 
الظروف الرخصية فه  ظروف تقعتق بللرخص المؤمن له والظروف المايطة به، تعين  ا

و رفضهالمؤمن معت  اتخلذ الىرار ف  ش
 
مين ا

 
ن قبط  القل

 
 .ل

ن يدل  المؤمن له بجميع البيلنلت المقعتىة بللخطر وقت الك ققلب من تتىلء نفسه ، إذ      
 
صل ا

 
وال

ن
 
ن  22،المؤمن ل يسقطيع معرفة هذه الظروف بغير السقعلنة بللمؤمن له ا

 
نه جرت العلية ا

 
إل ا

سئتةالمؤمن هط من يىطم بطضع اسقملرة 
 
معة يعدهل مسبىل ، ويك قف  المؤمن له ف  نملذج مطبط ا

سئتةمعت   اإلجلبةوالظروف المقعتىة بللخطر معت   ل يىقصر القصريح بللبيلنلت 23؛معتيهل بلإلجلبة
 
 ال

نفىط، بل يجب 
 
يكطن القصريح شلمال لكل الظروف الق  يعتمهل المؤمن له وتكطن مقعتىة بللخطر  ا

نانه لبد  ط ىوهيل ن 24المؤمن ميه وهلمة بلليسبة لتمؤمن،
 
تكطن السقملرة شلمتة لتمعتطملت الق   ا
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نيجب 
 
سئتةتطرح  ا

 
نهل ال

 
خرى بقصريالت  اإليلء، ووضع سؤا  تكطن صيغقه يمكيك برل

 
لم نرح  ا

نهل
 
نه ،سؤا  برل

 
نيمكن لتمؤمن له  ل

 
نهيغفل تصريح مل ل يرى ف  امعقىليه  ا

 
صال مهم وهط بل

 
ذو  ا

همية
 
 .بلليسبة لتعىد ا

تب معت  معدم تصريح المؤمن له بللبيلنلت والظروف معيد اك ققلب العىد جزاء، يخقتف معت  إذ يقر      
مر  19، فمن خال  نص الملية حسب نية المك ققب

 
، ميز المررع الجزائر  بين حللقين 07-95من ال

ومل إذا اك قرف المؤمن الاىيىة قبل وقطع الخطر 
 
 .بعده ا

كد المؤمن      
 
نفإذا تل

 
و صرح تصريال غير صايح بخصطصهل المؤمن له قد اغ ا

 
فل معن تىديم بيلنلت ا

ن يبى  معت  العىد مىلبل قسط 
 
معت قبل وقطع الكلرثة الطبيعية، كلن له ا

 
يقيلسب والخطر المىدر  ا

و رفض يفع  15تىديرا حىيىيل، ويقم ذلك بعد 
 
يطمل من تلريخ تبتيغه. بللمىلبل ياق لتمؤمن له قبط  ا

قسلطض ياق لتمؤمن نتب فسخ العىد، ويقرتب معن ذلك ري المؤمن تتك الزيلية. وف  حللة الرف
 
 ال

قسلطالق  يفعهل المؤمن له الق  ل يسر  فيهل الضملن، مع احقفلظه 
 
الق  غطت الفقرة السلبىة  بلل

خطلر الكطارث الطبيعية من  إذلتفسخ 
 
ن معىد القلمين من ا

 
ثر رجع  وذلك باكم ا

 
ل يسر  الفسخ بل

 معىطي المدة.
      
 
كدف  حللة  ملا

 
و صرح تصريال بخصطصهل بعد  تل

 
ن المؤمن له اغفل معن تىديم بيلنلت ا

 
المؤمن ا

كلن لزامل معتيه تيفيذ القزامه بقغطية الكلرثة المؤمن ميهل يون القمسك  وقطع الكلرثة الطبيعية،
ن بللفسخ، ولكن وفق البيلنلت الق  كلن المؤمن معت  معتم بهل قبل تاىق الكلرثة الطبيعية، يو

نالبيلنلت الجديدة مل يام 
 
قسلطالمؤمن له لم يدفع  ا

 
بطسع المؤمن تخفيض المبتغ المسقاىة معيهل. ال

قسلط المدفطمعة فعال، مع تعديل العىد بلليسبة لتمدة المقبىية
 
مين بمل يقيلسب وال

 
وف  25.الىلبل لتقل

 كل من الاللقين السلبىقين نفقرض حسن اليية ف  المؤمن له.
و 
 
تصريح كلذب مقعمد، يىصد المؤمن من ورائه تضتيل المؤمن ف  تىدير قيمة الخطر، وكل ك قملن ا
قسلط المدفطمعة حىل مك قسبل لتمؤمن، إضلفة  إبطل ييجر معيه 

 
العىد، وتعطيضل إلصالح الضرر تبى  ال

جتهل الق  ياق لتمؤمن المطللبة بهل، كمل انه يطللب المؤمن له بإمعلية المبللغ 
 
قسلط الق  حلن ا

 
لال
 26لق  يفعهل ف  شكل تعطيض. ا

و الك قملن من جلنب المؤمن له، بهدف تضتيل المؤمن ف       
 
وف  حللة القصريح الكلذب المقعمد ا

 تىدير الخطر المؤمن ميه ييجر معن ذلك إبطل  معىد الق
 
مر  31جلء من خال  الملية مين، ل

 
 07-95من ال

مييلت انه: 
 
نية ف  تىدير قيمة المل  المؤمن معتيه، يجطز  معيدمل يبللغ المؤمن معن سطء»المقعتق بللقل

، ويىع معبئ إثبلت سطء نية المؤمن له ...«لتمؤمن المطللبة بإلغلء العىد والحقفلظ بللىسط المدفطع 
 معت  المؤمن.

ثنأء سيران العقد-2
 
 ا
مين بللخطر المؤمن ميه معيد اك ققلب العىد فىط، بل تسقمر إل  فقر      

 
ة ل تقطقف معالقة قسط القل

مين، 
 
ثيلء سريلن العىد يسقتزم بللضرورة تغير قسط القل

 
ن تغيير الخطر المؤمن ميه ا

 
لذا سريلنه، ل

يسقطجب معت  المؤمن له إخطلر المؤمن بكل مل يسقجد من ظروف تؤثر ف  يرجة احقمل  الخطر 
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مر  18وجسلمقه، وهذا مل ضميه المررع من خال  نص الملية 
 
مكن ي»والق  نصت معت :  07-95من ال

ن يىقرح معدل جديدا لتىسط خال  ) احقمل المؤمن ف  حللة زيلية 
 
( 30تفلقم الخطر المؤمن معتيه ا

يطمل تاسب ابقداء من تلريخ انالمعه معت  ذلك  القفلقم، وإذا لم يعرض المؤمن اققراحه خال  المدة 
خطلرالمذكطرة ف  الفىرة السلبىة، يضمن تفلقم 

 
، ويجب معت  المؤمن الالصتة يون زيلية ف  الىسط ال

ن يؤي  فلرق الىسط الذ  نتبه المؤمن ف  ظرف ثالثين )
 
( يطم ابقداء من تلريخ اسقالمه 30له ا

نالققراح الخلص بللمعد  الجديد لتىسط، وإذا لم يدفعه جلز لتمؤمن 
 
يفسخ العىد، ف  حللة زوا   ا

ثيلءتفلقم الخطر الذ  امعقبر ف  تاديد الىسط 
 
 تخفيضتمؤمن له السقفلية من سريلن العىد، ياق ل ا

 .«الىسط المطلبق ابقداء من تلريخ القبتيغ بذلك المؤمن
 القسط بدفع اللتزام-ب
مرمن ف  فىرتهل الثلنية  15تيص الملية      

 
و »معت  انه:  07-95 ال

 
يتزم المؤمن له بدفع الىسط ا

 «الشقراك ف  الفقرات المقفق معتيهل
والىسط  27،هط المىلبل الملل  الذ  يدفعه المؤمن له لتمؤمن لقغطية الخطر المؤمن ميه والىسط     

 هط المىلبل الملل  لتخطر الذ  يتقزم المؤمن بقغطيقه بمطجب معىد الق
 
 28.مينل

مر ، 1الفىرة  06إذ جلء من خال  نص الملية      
 
مين معت  الكطارث  12-03من ال

 
المقعتق بإلزامية القل

ن:وبقعطيض الضاليل الطبيعية 
 
ول  من »معت  ا

 
مين المذكطرة ف  الفىرة ال

 
امعاله،  05تميح تغطية القل

و اشقراك 
 
مطا  المؤمن معتيهلمىلبل قسط ا

 
، وقد جلء من «يادي حسب يرجة القعرض إل  الخطر وال

الذ  يضبط كيفيلت تاديد القعريفلت  269-04من المرسطم القيفيذ   02خال  نص الملية 
ن: واإلمعفلءات

 
ثلر الكطارث الطبيعية، معت  ا

آ
ثلر »وحدوي تغطية ا

آ
تقكطن القعريفلت المطبىة لقغطية ا

والكطارث الطبيعية من نسب قسط 
 
خطلر المادية  ا

 
اشقراك مادية حسب معليير قيلس القعرض لال

سلس الىطامعد والمىلييس القىيية المرجعية المعمط  بهل:
 
 معت  ا

 ميطىة القعرض-
السلبق  269-04من المرسطم  04، كمل جلء من خال  نص الملية « لتخطر قلبتية البيلية لتقعرض-

نه: 
 
معاله بمطجب قرار من الطزير 02تادي نسب الىسط والشقراك المذكطرة ف  الملية) »الذكر، معت  ا

 
( ا

مييلت إبداءالمكتف بللمللية بعد 
 
  المجتس الطني  لتقل

 
وقد صدر تطبيىل لهذه الملية الىرار 29.«را

مين  واإلمعفلءاتالمادي لمعلير القعريفة والقعريفلت  2004-10-31  المؤرخ ف
 
المطبىة ف  مجل  القل

 30معت  الكطارث الطبيعية، قرار صلير معن وزير المللية.

مر  16جلء من خال  نص الملية      
 
مييلت، الق  تيص معت  انه07-95من ال

 
ف  حللة  ،المقعتق بللقل

مين،
 
خر جزاء  إخال  المؤمن له بدفع قسط القل

آ
مين كل

 
خيرا فسخ معىد القل

 
ثم إمعذاره، فطقف الضملن وا

 يمكن تطقعه معت  المؤمن له.
خطأر اللتزام-جـ  الكأرثة بوقوع  بألإ
مين ك قعطيض معن الضرر الذ  يتاق المؤمن له      

 
يقعين معت  المؤمن تيفيذ القزامه بدفع مبتغ القل

خ 31،جراء تاىق الخطر المؤمن ميه
 
ير تبتيغ المؤمن بللخطر المؤمن ميه حل  وقطمعه، لذا يتقزم هذا ال
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 إل  بلإلضلفة32،270-04من المرسطم القيفيذ   02من الملية  01-05وقد نص معت  هذا اللقزام البيد 
مر  05الفىرة  15الملية 

 
، التذان يطجبلن معت  المؤمن له تبتيغ المؤمن بكل حليث يطجب 07-95من ال

 الضملن .
مييلتاوف  حللة تعدي      

 
تيص  270-04من المرسطم القيفيذ   02الملية  ،05من البيد  02فللفىرة  لقل

نه
 
ضرار المليية اليلجمة معن كلرثة  ،معت  ا

 
مييلت تسمح بقعطيض ال

 
ف  حللة إبرام المؤمن له معدة تل

جل الميصطص معتيه ف  
 
نبيعية، فغيه يجب معت  المؤمن له، ف  حللة وقطع الاليث وف  حدوي ال

مييلت.الفىرة ال
 
 سلبىة، تبتيغ المؤمن بطجطي هذه القل

خل المؤمن له بللقزامه المقمثل ف  إخطلر المؤمن      
 
بطقطع كلرثة نبيعية كلن مسؤول مسؤولية إذا ا

صلبه من ضرر 
 
مين بىدر مل ا

 
ن يطللبه بقخفيض مبتغ القل

 
سلس يجطز لتمؤمن ا

 
تعلقدية، ومعت  هذا ال

مر  22ملية بسبب معدم اإلخطلر. إذ جلء ف  نص ال
 
خللف المؤمن له اللقزام  اذإ»معت  انه:  07-95من ال

معاله،15من الملية  05...ف   لالميصطص معتيه
 
وترتب معن هذه المخللفة نقلئج سلهمت ف  وقطع  ا

و ف  اتسلع مداهل، جلز لتمؤمن تخفيض القعطيض ف  
 
ضرار، ا

 
 .«دوي الضرر الفعت  الذ  لاق بهحال

لتزامأت المؤمن  -ثأنيأ  عقد التفي اإ
 
 مين عن الكوارث الطبيعيةأ

 التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض -ب
ياء المؤمن معت  الطاقع اللقزام إن     

 
مين، مبتغ بل

 
مين اإللزام  معن معىد ف  القل

 
 الكطارث إخطلر القل

ن كمل الكلرثة، حللة إمعالن شرط معت  واقف الطبيعية،
 
 يخضعهل لمو المررع، تيفيذه سطرهل مطامعيد ا

 .العىد نرف  رايةإل
و له المؤمن بقعطيض المؤمن القزام تيفيذ إن     

 
 معىد ف  راحلم بعدة يمر الضملن، من المسقفيد ا

مين
 
خطلر معن م از اإلل القل

 
 :يت  فيمل نذكرهل ، الطبيعية الكطارث ا

ن يجب بداية     
 
ج ف  ذلك و 33الرسمية، الستطلت من الكلرثة حللة معن الرسم  اإلمعالن يقم ا

 
 لا

قصله
 
 يمكن ل غيلبه ف  و العىد، تيفيذ معتيه يىف اإلمعالن فهذا الاليث، وقطع من(  ( 02 شهران ا

 34.يسقاىهل الق  القعطيضلت معت  الاصط  له المؤمن يقمكن لن و ،القزامه تيفيذ لتمؤمن

ن له المؤمن معت  يجب كمل
 
جل ف  الضملن، معيه ييجر الذ  الخطر بطقطع المؤمن يخطر ا

 
 ىيقعد ل ا

و الطلرئة الاللة ف  إل الكلرثة، حللة يعتن الذ  القيظيم  اليص نرر بعد يطمل، (30) ثالثين
 
 حللة ا

ن يمكن الىلهرة، الىطة
 
  يمدي ا

 
 35جل.ال

  لقاديد خبيرا بللاليث، تبتيغه بعد المؤمن يعين     
 
 .تىديرهل و الاليث معن المقرتبة المبلشرة رضراال

جل ف 
 
قصله ا

 
يلم (07سبعة) ا

 
 ويجب36 ميه المؤمن الاليث بطقطع القصريح اسقالم تلريخ من ابقداء ،ا

ن
 
جل ف  الخبرة تستم ا

 
قصله ا

 
شهر (03)ثالثة ا

 
 و37.الكلرثة حللة يعتن الذ  القيظيم  اليص نرر من ا

جل ف  الضملن، بعيطان المسقاق القعطيض تسديد المؤمن معت  يقعين معتيه
 
شهر (03) ثالثة ا

 
 ابقداء ا

ضرار معن الخبرة تىرير المهاسق تلريخ من
 
 يمكيه الخبرة، بيقلئج له المؤمن اققيلع معدم حللة ف 38.ال

جل ف  مصلريفهل يقامل مضلية خبرة بإجراء المطللبة
 
 إنالمعه من (15) يطمل معرر خمسة يقعدى ل ا
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ول ، الخبرة نقلئج معت 
 
ن كذلك الطرفلن ويسقطيع ال

 
 معدم حل  ف  ثللث، لخبير التجطء معت  يقفىل ا

 39.ةالمخقص الماكمة إل  التجطء يمكيهمل كمل المضلية، الخبرة بيقلئج الققيلع

  إن
 
خطلر الكطارث الطبيعية اإللزام مين تىدير مبتغ القعطيض ف  معىد القل

 
، وكيفية احقسلبه  معن ا

مطا  المؤمن معتيهل، 
 
 269-04من المرسطم القيفيذ   06تيص الملية  إذيكطن معت  حسب رؤوس ال

ثلر الكطارث الطبيعيةيضبالذ  
آ
معت   ط كيفيلت تاديد القعريفلت واإلمعفلءات وحدوي تغطية ا

مالك العىلرية معن حلصل ضرب »مليت :
 
مطا  المؤمن معتيهل فيمل يخص ال

 
ل تىل رؤوس ال

 
يجب ا

المسلحة المبيية بسعر معيلر  ف  المقر المربع المطلبق الذ  ياديه قرار من الطزير المكتف 
صل، حسب قيمة إمعلية البيلء، ، إذ «بللمللية

 
مييلت معت  حسب ال

 
تغط  العىلرات المبيية ف  القل

مطا  المؤمن سطاء مع الخصم لتىدم 
 
ى احقسلب رؤوس ال

 
ن المررع ارتل

 
و حسب الىيمة الجديدة. إل ا

 
ا

المعيلر  لتمقر  لتعىلر والسعر اإلجملليةمعتيهل بلليسبة لتعىلرات المبيية، من حلصل ضرب المسلحة 
 40مربع المبي .ال

، الذ  يضبط كيفيلت تاديد القعريفلت 269-04المرسطم القيفيذ  من  07ليص الملية  بلسقىرائيلو
خطلر الكطارث  واإلمعفلءات

 
مين اإللزام  معن ا

 
ن معىد القل

 
ثلر الكطارث الطبيعية، نالحظ ا

آ
وحدوي تغطية ا

مالك العىلري
 
ضرار المبلشرة فىط، فلل

 
ة الطاقعة ف  الجزائر المخصصة الطبيعية يضمن الخسلئر وال

و المهي  )يون ماقطيلتهل(، تغط  ف  حدوي 
 
مطا  المؤمن  بللمئة %80لالسقعمل  السكي  ا

 
من ال

و القجلرية وماقطيلتهل، فقغطيقهل تكطن ف  حدوي 
 
ت الصيلمعية و/ا

آ
مل الميرل

 
بللمئة من  % 50معتيهل، ا
مطا 

 
مطا لمرسطم رؤوس من نفس ا 6وقد حديت الملية  41المؤمن معتيهل. ال

 
المؤمن معتيهل فيمل  ال

مالك العىلرية، 
 
ت الصيلمعية والقجلرية.يخص ال

آ
مطا  فيمل يخص الميرل

 
 42وكذا رؤوس ال

مالك العىلرية المبيية يون رخصة بيلء واليرلنلت المملرسة يون 
 
خضع المررع الجزائر ، ال

 
كمل ا

مرسجل تجلر  قبل نرر 
 
و الشقراك الطاجب ب % 20لزيلية تىدر ب   12-03 ال

 
للمئة من الىسط ا

 43.يفعه

حطا وف  جميع 
 
خطلر الكطارث الطبيعية، يضمن لتمؤمن له القعطيض  ال

 
مين اإللزام  معن ا

 
فإن القل

مين، 
 
مالك مطضع معىد القل

 
واليلتجة معن وقطع كلرثة الملل  لتخسلئر المليية المبلشرة، الق  تتاق بلل

 زامية القمن الكطارث الطبيعية الق  تخضع إلل
 
مر ل

 
 44. 12-03مين بمطجب ال

مين عن الكوارث الطبيعية  انقضأء-ثألثأ
 
 عقد التأ

هم      
 
مين ا

 
خطلر الكطارث الطبيعية من معىطي المدة، لذا يعد انقهلء مدة القل

 
مين من ا

 
إن معىد القل

نسبب لنىضلئه، كمل 
 
سبلب  ا

 
خرى هيلك ا

 
همهل ا

 
و سىطط الدمعلوى اليلشئة معيه بللق ا

 
 45،ىليمالفسخ، ا

مين بسية واحدة، 
 
ن يقم تاديد مدة معىد القل

 
كدتوجرى العمل ا

 
من المرسطم  09ذلك الملية  وا

مين معن سية»بىطلهل: 269-04القيفيذ  
 
ن تىل مدة القل

 
مكن «ل يمكن ا

 
، وإذا مل انقهت مدة العىد ا

 .ضميل لتطرفين التفلق معت  تجديده صراحة او
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مين معن الكط     
 
و من نرف    العىدفارث الطبيعية بللفسخ من احد نر كمل ييقه  معىد القل

 
خرا

 
نص  ا

مين بعد إخطلر الطرف الثلن ، وهذا نبىل معتيه الىلنطن
 
و المؤمن له فسخ معىد القل

 
، فيمكن لتمؤمن ا

حكلم الملية 
 
مين من  1الفىرة  12ل

 
خطلرمن البيطي العلمة لعىد القل

 
 الكطارث الطبيعية. ا

مل فيمل يخص انىضلء معىد     
 
مين معن الكطارث الطبيعية  ا

 
مر  27اسب الملية بللقىليم فالقل

 
-95من ال

و المؤمن اليلشئة معن ميادي اجل تىليم جميع يمعلوى ال» المعد  والمقمم تيص معت  انه:  07
 
ؤمن له ا

مين بثالث )
 
ت معيه، غيتلريخ الاليث الذ  من  ابقداء( سيطات 3معىطي القل

 
نر نرل

 
جلهذا  ا

 
ل  ال

و غير صايح برلن الخطر المؤمن معتيه ، إل ابقداء من يطم يسر : ف  حللة 
 
و تصريح كلذب ا

 
ك قملن ا

 .«معتم المؤمن به. ف  حللة وقطع الاليث من يطم معتم المعييين بطقطمعه
 الخأتمة

نيية لتمؤمن له من خال  تطفير مجمطمعة من مزايل      
 
مين معت  العىلر المبي  راحة البل  والطمل

 
يطفر القل
مين معت  العىلرات المبيية السكيية ميهل والقجلرية القغطية الق

 
مييية الق  تيلسب احقيلجلته، فللقل

 
ل

خطلر الكطارث الطبيعية 
 
همية الققصليية معت  والصيلمعية، من ا

 
، إذ يرفع الضغط معت  قدر كبير من ال

مين، لكلهل الدولة ويامل جزء ميه 
 
مر ومؤسسلت القل

 
امية رغم إلز و   2003ف   12-03ميذ صدور ال

مين والجزاءات الىلنطنية المقرتبة معن مخللفقهل
 
ن المطانن الجزائر  لم يعر اهقململ بق ،القل

 
 إل ا

 
مين ل

خطلر الكطارث الطبيعية،
 
مالكه من ا

 
كمل جلء ف  جريدة الرروق اليطم  الجزائرية العدي الصلير  ا

داختية والجملمعلت ، ومعت  حسب الميدوب الطني  لتمخلنر الكبرى بطزارة ال2019-11-16بقلريخ 
 ولية معرضة لخطر 38، 2019الماتية والقهيئة العمرانية  صيفت خلرنة المخلنر الكبرى لسية 

معت  لسلن الرئيس المدير  ،2018-10-04الصليرة بقلريخ  العديالفيلضلنلت، كمل جلء ف  نفس الجريدة 
مين 

 
مالكهم العىلرية  saaالعلم لتقل

 
شخلص المؤميين ل

 
ن نسبة ال

 
، رغم رمزية  % 10تقجلوز  لا

 :إل  تىديرنلويرجع ذلك حسب  المبتغ،
ن الرخص يصرف -

 
وضلع الققصليية وغالء المعيرة، لكن هذا السبب ل يمكن مىلرنقه بل

 
مادويية ال

مين ل يعد ش ء بللمىلرنة مع سعر العىلر.سمبتغل ليس بللهين لرراء معىلر وبيلئه، ومبتغ ق
 
 ط القل

مين معت  الكطارث الطبيعية.نىص الطمع  وجهل إل-
 
 زامية القل

مين، ويور ماقرم لطسلئل -
 
مين من قبل شركلت القل

 
 اإلمعالمتسطيق غير كلف لهذا القل

مر كته هلل معز وجل ويخضع لاكم الىضلء والىدر، إل  جلنب العليات والقىلليد.-
 
ن ال

 
 المعقىلي ا

ن الدولة ه  المسؤو  الطحيد معن تكبد الخسلئر ال-
 
يلجمة معن الكطارث الطبيعية وتعطيض المعقىلي ا
 الضاليل.

خير بلليص الىلنطن إذ       
 
مين رغم إلزامية هذا ال

 
، إل ل يزا  صلحب العىلر المبي  ف  معزوف معن القل

مين كررط، ولذا 
 
جيره، لطجطب تطفر وثيىة القل

 
و تل

 
جل بيع العىلر ا

 
شخلص المجبرون وذلك من ا

 
ال

مييلت، وضرورة اإلمعالم لتمطانن المؤمن له، فمبتغ وجب اتخلذ معدة تدابير لتقطمعية 
 
همية هذه القل

 
ل

نيية نيتة مدة 
 
و قيمة الضملن والطمل

 
مين ملذا تسلو  بللمىلرنة مع قيمة العىلر ف  حد ذاته ا

 
قسلط القل

 
ا
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كد حدوث هذه الكلرثة والقعتل بعدم 
 
مطاله نللمل لم تقل

 
قسلط ه  هدر ل

 
ن هذه ال

 
العىد. الذ  يرى ا

و مل سيادث مسقىبال.معرفة ا
 
 لغيب ا

و  إشكللية يجب الىضلء معتيهل ه  مركتة انعدام الثىلفة معيد الفري الجزائر  ف  مخقتف شركلت      
 
فل

ن تسع  إلكسلب هذه الثىة بمخقتف الطسلئل، معن نريق 
 
خيرة ا

 
مين، ويجب معت  هذه ال

 
القل

 .سيةيالامالت القاس
مين -

 
ن القل

 
مالكه تطمعية المؤمن له ا

 
يعقبر ضملنل لاصطله معت  حىه ف  العىلرية المبيية، معت  ا

 معن تاىق الكلرثة الطبيعية. اليلشئالقعطيض 
حيلنل ك ثيرة، -

 
إن القك فل القلم بضاليل الكلرثة الطبيعية ملييل ومعيطيل قد تعجز الدولة معن تاىيىه ا

مين حق  يسمح بمسلهمة جزئية 
 
ضرار الق  تختفهل لذا تم فرض القل

 
قسلط نقيجة لاجم ال

 
معن نريق ا

 يورية.
مين ضد الكطارث الطبيعية، إلمعلية البيلء واإلنرلء، وتىتيص مدة إمعلية اإلمعملر.-

 
  يسع  نظلم القل

 لهوامشا
مر  619الملية  -1

 
 ، المقضمن الىلنطن المدن  المعد  والمقمم.1975-09-26المؤرخ ف   58-75من ال

خ -2
 
مين العىلرات المبيية من ا

 
طلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ، تطبة معتج ، معىد تل

 .  31، ص2012، السية الجلمعية 1مذكرة ملجسقير ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدة
خطلر الكطارث الطبيعية ف  الىلنطن الجزائر ، مذكرة ملجسقير ف   -3

 
مين معن ا

 
مل  سعد ، القل

 
ا

 .136، ص2017/2018لسية الجلمعية ، ا2الىلنطن الخلص، جلمعة لطنيس  معت  البتيدة
، يادي البيطي اليمطذجية الطاجب إيراجهل ف  2004-08-29المؤرخ ف   270-04المرسطم القيفيذ   -4

ثلر الكطارث الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي 
آ
مين معت  ا

 
 .2004-09-01المؤرخة ف   55معىطي القل

خطل -5
 
مين العىلرات المبيية من ا

 
ر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ، مذكرة تطبة معتج ، معىد تل

 .73، ص2012، السية الجلمعية 1ملجسقير ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدة
مين ف  الىلنطن الجزائر  الجزء  -6

 
، 3، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، الطبعة 1ابراهيم ابط اليجل القل

 .146بن معكيطن ، الجزائر، يون سية نرر، ص
، يضبط كيفيلت تاديد 2004-08-29، المؤرخ ف  268-04من المرسطم القيفيذ   02الملية  -7

ثلر الكطارث الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي 
آ
المؤرخة ف   55القعريفلت واإلمعفلءات وحدوي تغطية ا

01-09-2004. 
مر  01الملية  -8

 
مي2003-08-26المؤرخ ف   12-03من ال

 
ن معت  الكطارث ، يقعتق بإلزامية القل

 .2003-08-27، المؤرخة ف  52الطبيعية وبقعطيض الضاليل، الجرية الرسمية العدي 
خطلر الكطارث الطبيعية ف  الىلنطن الجزائر ، مذكرة ملجسقير ف   -9

 
مين معن ا

 
مل  سعد ، القل

 
ا

 .104، ص2017/2018، السية الجلمعية 2الىلنطن الخلص، جلمعة لطنيس  معت  البتيدة
مل  -10

 
خطلر الكطارث الطبيعية ف  الىلنطن الجزائر ، مذكرة ملجسقير ف   ا

 
مين معن ا

 
سعد ، القل

 .105، ص2017/2018، السية الجلمعية 2الىلنطن الخلص، جلمعة لطنيس  معت  البتيدة
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خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ،  -11
 
مين العىلرات المبيية من ا

 
تطبة معتج ، معىد تل

 .92، ص2012، السية الجلمعية 1ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدةمذكرة ملجسقير 
خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ،  -12

 
مين العىلرات المبيية من ا

 
تطبة معتج ، معىد تل

 .136، ص2012، السية الجلمعية 1مذكرة ملجسقير ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدة
، المادي لتىطامعد العلمة لتقهيئة 1991-05-28المؤرخ ف   175-91من المرسطم القيفيذ   03الملية  -13

 .2019-06-01المؤرخة ف   26 والقعمير والبيلء، الجريدة الرسمية العدي
مر  10الملية  -14

 
مين 2003-08-26المؤرخ ف   12-03المؤرخ ف   12-03من ال

 
، يقعتق بإلزامية القل

 .2003-08-27، المؤرخة ف  52الرسمية العدي  الجريدةوبقعطيض الضاليل، معت  الكطارث الطبيعية 
خطلر الكطارث الطبيعية ف  الىلنطن الجزائر ، مذكرة ملجسقير ف   -15

 
مين معن ا

 
مل  سعد ، القل

 
ا

 .175، ص 2017/2018، السية الجلمعية 2الىلنطن الخلص، جلمعة لطنيس  معت  البتيدة
مين العتطبة معتج ،  -16

 
خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ، معىد تل

 
ىلرات المبيية من ا

 .  95، ص 2012، السية الجلمعية 1مذكرة ملجسقير ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدة
خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ، تطبة معتج ،  -17

 
مين العىلرات المبيية من ا

 
معىد تل
 .99،ص 2012، السية الجلمعية 1لنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدةمذكرة ملجسقير ف  الى

خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ،  -18
 
مين العىلرات المبيية من ا

 
تطبة معتج ، معىد تل

 .100، ص 2012، السية الجلمعية 1مذكرة ملجسقير ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدة
خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ، تطبة معتج ، معىد  -19

 
مين العىلرات المبيية من ا

 
تل

 .105،ص2012، السية الجلمعية 1مذكرة ملجسقير ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدة
خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ،  -20

 
مين العىلرات المبيية من ا

 
تطبة معتج ، معىد تل

 .151ص ،.2012، السية الجلمعية 1ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدةمذكرة ملجسقير 
خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ،  -21

 
مين العىلرات المبيية من ا

 
تطبة معتج ، معىد تل

 .151ص ،2012، السية الجلمعية 1مذكرة ملجسقير ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدة
مين ف  الىلنطن الجزائر  الجزء تط 151ص  -22

 
، ييطان المطبطمعلت  1بة معتج ، ابراهيم ابط اليجل القل

 .218، بن معكيطن ، الجزائر، يون سية نرر، ص3الجلمعية، الطبعة
خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ،  -23

 
مين العىلرات المبيية من ا

 
تطبة معتج ، معىد تل

 . 151ص ، 2012، السية الجلمعية 1لص، جلمعة سعد يحتب البتيدةمذكرة ملجسقير ف  الىلنطن الخ
مين ف  الىلنطن الجزائر  الجزء  - 24

 
، 3، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، الطبعة 1ابراهيم ابط اليجل القل

 .220بن معكيطن ، الجزائر، يون سية نرر، ص
مييلت،1995-01-25، المؤرخ ف  07-95من  19الملية  -25

 
، 13الجريدة الرسمية العدي  ، يقعتق بللقل

 .1995-03-08المؤرخة ف  
مر  21الملية  - 26

 
مييلت، الجريدة الرسمية العدي 1995-01-25، المؤرخ ف  07-95من ال

 
، يقعتق بللقل

 .1995-03-08، المؤرخة ف  13
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خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر  -27
 
مين العىلرات المبيية من ا

 
 ، تطبة معتج ، معىد تل

 .155ص ، 2012، السية الجلمعية 1مذكرة ملجسقير ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدة
مين ف  الىلنطن الجزائر  الجزء  -28

 
، 3، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، الطبعة 1ابراهيم ابط اليجل، القل

 .204بن معكيطن ، الجزائر، يون سية نرر، ص
، يضبط كيفيلت تاديد 2004-08-29المؤرخ ف   269-04 من المرسطم القيفيذ  04الملية  -29

ثلر الكطارث الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي  واإلمعفلءاتالقعريفلت 
آ
المؤرخة ف   55وحدوي تغطية ا

01-09-2004. 
 .2004-12-19الصليرة بقلريخ  81، الجريدة الرسمية العدي 2004-10-31الىرار الطزار  المؤرخ ف  -30
مين ف  الىلنطن الجزائر  الجزء   ابط إبراهيم -31

 
، ييطان المطبطمعلت الجلمعية،  1اليجل، القل

 241ص، بن معكيطن ، الجزائر، يون سية نرر، 3الطبعة
ثلر 2004-08-29المؤرخ ف   -32

آ
مين معت  ا

 
، يقضمن ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة  بإلزامية القل

المؤرخة  55كلرثة الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي الكطارث الطبيعية ويادي كيفيلت إمعالن حللة ال
 .2004-09-01ف  
، يقضمن ترخيص 2004-08-29، المؤرخ ف  268-04من المرسطم القيفيذ   03نبىل لتملية  -33

ثلر الكطارث الطبيعية ويادي كيفيلت إمعالن حللة 
آ
مين معت  ا

 
الاطايث الطبيعية المغطلة  بإلزامية القل

يقم اإلمعالن معن حللة :» 2004-09-01المؤرخة ف   55الجريدة الرسمية العدي الكلرثة الطبيعية، 
 هيلك بللمللية، المكتف الطزير و الماتية بللجملمعلت المكتف الطزير بين الكلرثة بمطجب قرار  مرقرك

 الميلنق إمعالن فىرار الطبيعية، الكلرثة حللة إمعالن قرار ميكطبة و ميلنق إمعالن قرار بين فرق 
 من الاللة هذه ف  اإلسقفلية يمكيه إنمل القعطيض و معت  له المؤمن لاصط  وحده يك ف  ل بةالميكط

خطلر و الطبيعية الكطارث صيدوق مسلمعدات
 
ن حين ف  الكبرى، ال

 
 الذ  هط الكلرثة حللة قرار إمعالن ا

 .«المؤمن من القعطيض معت  الاصط  من له المؤمن يمكن
، يقضمن 2004-08-29المؤرخ ف  ، المؤرخ ف  268-04لقيفيذ  من المرسطم ا 04و 03المليتين  -34

ثلر الكطارث الطبيعية ويادي كيفيلت 
آ
مين معت  ا

 
ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة  بإلزامية القل
 .2004-09-01المؤرخة ف   55إمعالن حللة الكلرثة الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي 

، 2004-08-29المؤرخ ف  ، المؤرخ ف  270-04القيفيذ   من المرسطم 02من الملية  05البيد  - 35
ثلر الكطارث الطبيعية ويادي 

آ
مين معت  ا

 
يقضمن ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة  بإلزامية القل
 .2004-09-01المؤرخة ف   55كيفيلت إمعالن حللة الكلرثة الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي 

مر 2الفىرة  13الملية  -36
 
 المعد  والمقمم وهذا اليص يعقبر ك ىلمعدة معلمة. 07-95من ال

مر  2الفىرة  12الملية  -37
 
، يقعتق بإلزامية 2003-08-26، ، المؤرخ ف  المؤرخ ف  12-03من ال

مين معت  الكطارث الطبيعية وبقعطيض الضاليل، الجريدة الرسمية العدي 
 
-08-27، المؤرخة ف  52القل

2003. 
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، يقضمن 2004-08-29المؤرخ ف  المؤرخ ف   270-04المرسطم القيفيذ   02من الملية  06البيد  - 38
ثلر الكطارث الطبيعية ويادي كيفيلت 

آ
مين معت  ا

 
ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة  بإلزامية القل

ول  .2004-09-01المؤرخة ف   55إمعالن حللة الكلرثة الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي 
 
، والفىرة ال

مر  13من الملية 
 
مين معت  2003-08-26المؤرخ ف  المؤرخ ف   12-03من ال

 
، يقعتق بإلزامية القل

 .2003-08-27، المؤرخة ف  52الكطارث الطبيعية وبقعطيض الضاليل، الجريدة الرسمية العدي 
، يقضمن 2004-08-29المؤرخ ف  ، المؤرخ ف  270-04المرسطم القفيذ   02من الملية  07البيد  -39

ثلر الكطارث الطبيعية ويادي كيفيلت ترخيص الاطا
آ
مين معت  ا

 
يث الطبيعية المغطلة  بإلزامية القل

من  03، والفىرة .2004-09-01المؤرخة ف   55إمعالن حللة الكلرثة الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي 
مر  12الملية 

 
مين معت  ال2003-08-26، المؤرخ ف  المؤرخ ف  12-03من ال

 
كطارث ، يقعتق بإلزامية القل

 .2003-08-27، المؤرخة ف  52الطبيعية وبقعطيض الضاليل، الجريدة الرسمية العدي 
، يضبط كيفيلت تاديد 2004-08-29، المؤرخ ف  269-04من المرسطم القيفيذ   06الملية  -40

ثلر الكطارث الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي 
آ
، المؤرخة ف  55القعريفلت واإلمعفلءات وحدوي تغطية ا

01-09-2004. 
، يضبط كيفيلت تاديد 2004-08-29المؤرخ ف  ،  269-04من المرسطم القيفيذ   07الملية  -41

ثلر الكطارث الطبيعية، الجريدة الرسمية
آ
، المؤرخة ف  55العدي  القعريفلت واإلمعفلءات وحدوي تغطية ا

01-09-2004. 
، يضبط كيفيلت تاديد 2004-08-29المؤرخ ف  ، 269-04من المرسطم القيفيذ   6الملية  - 42

ثلر الكطارث الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي 
آ
، المؤرخة ف  55القعريفلت واإلمعفلءات وحدوي تغطية ا

01-09-2004. 
، يضبط كيفيلت تاديد 2004-08-29المؤرخ ف   269، 269-04من المرسطم القيفيذ   05الملية  -43

ثلر ا
آ
، المؤرخة ف  55لكطارث الطبيعية، الجريدة الرسمية العدي القعريفلت واإلمعفلءات وحدوي تغطية ا

01-09-2004. 
و  من الملية  -44

 
، يادي 2004-08-29، المؤرخ ف  270-04من المرسطم القيفيذ   02البيد ال

ثلر الكطارث الطبيعية، الجريدة الرسمية 
آ
مين معت  ا

 
البيطي اليمطذجية الطاجب إيراجهل ف  معىطي القل

 .2004-09-01ة ف  المؤرخ  55العدي 
خطلر الكطارث الطبيعية ف  القرريع الجزائر ،  - 45

 
مين العىلرات المبيية من ا

 
تطبة معتج ، معىد تل

 .233ص، 2012، السية الجلمعية 1مذكرة ملجسقير ف  الىلنطن الخلص، جلمعة سعد يحتب البتيدة
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مين الفالحي
 
 عقد التأ

 برادعي قوسم د. 
وقلذة مالضرة قسم 

 
 (جلمعة المدية)  ا

 جيدل كريمةد. 
وقلذة مالضرة قسم 

 
 ا

 
 (جلمعة المدية) ا

 
 :مقدمة

حد الفالحة قطلع يعقبر      
 
 وكذا الدو  المقىدمة، الدو  اققصلييلت ف  الققصلي ، اليمط قطا  ا

ول ، بللدرجة الققصلي نجلح يىقرن  بايث اليمط، نريق ف  السلئرة
 
الفالحة،  قطلع ف  اليجلح معت  ال

نه
 
حد يطفر ل

 
ولوية المطللب ا

 
هم ،الغذاءوهط  لتمجقمع ال

 
ولوية الدمعلملت كمل يعقبر من ا

 
لتدولة،  ال

ولو  المصدر يمثل فهط ،لكذ معن فضال الذات  الك قفلء تاىيق الق  تريد
 
 الفالحين، لدخل ال

 المجقمعلت. كل ف  الفالح  واإلنقلج
ن إل       

 
 المسقىرة كللعطاصف، الغير الظروف الجطية ذلك، إل   تذبذبل يرجع معرفف  الجزائر  اإلنقلج ا

مراض مخقتف انقرلر كذاو  الجفلف، ظلهرة الىطية، الريلح الفيضلنلت،
 
 وفلة إل  تؤي  الق  ال

 معدة الفالح  يطاجه الىطلع يجعل ، ممل فيهل لإلنسلن يخل ل المعىدة الظروف هذه الايطانلت، و كل
ول  صعطبلت، يدفع

 
ولوهل و الق  المطانن بللدرجة الثلنية، ثم الفالح، ثميهل بللدرجة ال

 
خطلر ا

 
 ال

 لتقلمين المهم و الفعل  الدور  يبرز  هيل ، و المسقخدمة و المليية البررية الطولئل ، بمخقتف المقعتىة
                 هلمة، إصالحلت الجزائرية الفالحة معرفتلتثروة، بهذا الصدي  العل  المسقطى معت  الافلظ ف 

خيرة، فكل و مقعدية 
 
ثير له كلن إصالح خال  العررية ال

 
هم الىطلع من معين جلنب معت  تل

 
 ، و ا

 الرروط تطفير نريق معن الفالحية لتقيمية الطني  المخطط تطبيق اإلصالحلت تقمثل ف  هذه
يوات الفالح ، لتىطلع الفعت  لإلنعلش المالئمة

 
 تمطيل صيغ إنلر ف  وضعت الق  المسلمعدة و ال

مين مؤوسة الفالح، بين مرقركة بصفة المخلنر بقسيير تسمح
 
 .الدولة و القل

ن المخلنر الق  يقعرض لهل الىطلعإل        
 
مطاجهقهل إل  ول يمكن تططره، تعيق تزا  ل الفالح  ا
مين

 
ثبت الذ  بللقل

 
معن الخسلئر الق  تعرض  القعطيض ف  ولهم حيث مجللت، معدة ف  الفعل  يوره ا

 بقعطيض يقعهد الذ  المؤمن إل  الخطر هذا معبء تاطيل نريق معنوذلك الفالح ،  لهل اليرلط
و له، المؤمن

 
و كل معن المسقفيد ا

 
 .المليية الخسلرة من جزء ا

ن حيث       
 
ميي  بللقططر  يكطن مرهطنل الدو  اققصلييلت ف  القططر  ا

 
ن قطلع القل

 
مين ، إل ا

 
 ف  القل

ن
 
خيرة المراتب الجزائر تاقل الجزائر يرهد معد  إقبل  كبير من نرف الفالح الجزائر ، لذلك نجد ا

 
 ال

مين  لسطق
 
خر هذا البعض يرجع إذ ،القل

 
 تدن  ، و الجزائر   المسقهتك لدى الستبية الذهييلت إل  القل
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مين ثىلفة
 
فراي من الك ثير امعقىلي ، و القل

 
مين، تاريم معت  المجقمع ا

 
 وتب  حل  يافع المعقىلي هذا و القل

نطاع معت  الطتب يون
 
مين ا

 
مين ، خلصة القل

 
 .الفالح  القل

 ث معنامداختقيل حط  البتيصب  مل تىد  معت  و بيلءا

 مدى فعألية الـتأمين في القطأع الفالحي الجزائري؟                                      
 :القللية المالور  إل  ويقطرق  الصدي هذا وف 

ول: مفهط  معىد 
 
مينا

 
 الفالح  القل

مين الفالح  
 
 ثلنيل: مفهط  الخطر ف  معىد القل
 القلمين الفالح ثلثل: الصعطبلت الق  يقعرض لهل 

 
وال : مفهوم عقد

 
مين ا

 
 الفالحي التأ

مين الفالحي في الجزائر  -1
 
ة التأ

 
  نشأ

و 
 
مين ف  الجزائر كلن ف  من اليطع لهذا ظهطر  ا

 
     الفالح  القعلون صيلييق شكل معت  1907 وية القل

مين و جهة من الفالح  القعلون تدمعيم إل  تهدف الق  و
 
خرى  جهة من معن البري  تل

 
 . ا

مين الفالحي -2
 
 تعريف التأ

نه يمكن الرجطع إل  الىطامعد 
 
ل يطجد تعريف خلص بللقلمين الفالح  ف  ظل القرريع  الجزائر  إل ا

نه معىد ميه معت  619العلمة ف  الىلنطن المدن  الذ  يعرف معىد القلمين ف  الملية 
 
من خالله   يتقز  ا

ن  المؤمن
 
و له المؤمن إل  يؤي  بل

 
 المؤمن الخطر تاىق حللة ف  المل  من مبتغل لصللاه المسقفيد ا

مين معىد ف  المذكطر  و ميه
 
قسلط مىلبل وذلك القل

 
له و هط نفس القعريف الذ   المؤمن يدفعهل يورية ا

مر  02تضميقه الملية 
 
 . 1المعد  و المقمم 1995جلنف   25المؤرخ ف   .07 - 95من ال

ن هذا القعريف تم انقىليه من الفىه 
 
مين من اليلحية الىلنطنية ذلك ا

 
و هط تعريف يقفق مع تعريف القل

نرافه ومعيلصره من يون ذكر كل العيلصر الالزمة لبيلن هذا العىد 
 
مين من حيث ا

 
نه يركز معت  معىد القل

 
ل

 
 
نه: ، و ف  هذا النلر يرجح الفىه تعريف القلمين لتفىيه هيملر الذ  معرف القل

 
معمتية يامل »مين بل

                                                           
مر رقم -

 
المقضمن الىلنطن المدن  المعد  و المقمم ،الجريدة الرومية العدي  1975-9-26المؤرخ ف   58-75ال
 1 -9-30الصليرة بقلريخ  78

1975. 
مر رقم  -

 
مييلت ،الجريدة الرومية العدي  1995ييلير  25المؤرخ ف   07-95ال

 
الصليرة بقلريخ  13المقعتق بللقل

الصليرة  15الجريدة الرومية العدي  2006-2-20المؤرخ ف   04-06المعد  و المقمم بللىلنطن  8-3-1995
 .2006-3-12بقلريخ 
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و لصللح الغير من الطرف 
 
نراف و هط المؤمن له نظير يفع قسط معت  تعهد لصللاه ا

 
حد ال

 
بمىقضلهل ا

ياء معين معيد تاىق الخطر المؤمن معتيه و ذلك 
 
خير ا

 
خر و هط المؤمن تعهد يدفع بمىقضله هذا ال

آ
ال

خذ معت  معلتىه مهمة تجميع مجمطمعة من المخلنر و إجراء
 
ن يل

 
 1«المىلصة بييهل وفىل لىطانين الحصلء بل

مين الفالح  من 
 
ن إوىلط هذا القعريف معت  معىد القل

 
و بللوقئيلس بلليصطص السلبىة الذكر يمكن ا

نه خالله يمكن تعريف معىد
 
مين الفالح  معت  ا

 
مين شركة بين تقم معمتية معن معبلرة القل

 
و خلصة القل

 
 ا

غتب ف  الذ  يكطن له المؤمن و معلمة
 
حيلن ا

 
صال  كذا و المطاش ، مرب  و الفالح ال

 
 القعلونيلت ا

ن حيث الفالحية،
 
خطلر وقطع حللة ف  المسقاىة القعطيضلت بقىديم تتقز  المؤمية الرركة ا

 
 ال

مين، معىد ف  المذكطرة و المؤمية
 
قسلط مىلبل القل

 
 العىد. إبرا  معيد له المؤمن الطرف يدفعهل ا

مين معىد إبرا  يقم
 
مين يدخل و لتقجديد، قلبتة كلمتة لسية الفالح  القل

 
 تطقيع بمجري القطبيق حيز القل

خطلر جميع المؤمية المؤوسة تضمن جهة فمن لتمقعلقدين القزاملت ييرئ العىد هذا و .العىد
 
 ال

خرى  جهة من و العىد، ف  المذكطرة
 
مين قسط بدفع له المؤمن يتقز  ا

 
 الطقلئية القدابير مرامعلة مع القل

 معتيهل. المؤمن لتمزرمعة

مين -3
 
 الفالحي  عنأصر عقد التأ

مين الفالح  يمكن ليل اوقخالص العيلصر
 
ولوية له و المقمثتة  من خال  تعريف معىد القل

 
 ف  ال

 :مل يت 

 
 
 المؤمن: -ا

مين الق  يقمثل ف  شركة
 
مين قيمة بقغطية تىط  القل

 
مين لطللب القل

 
 2 .ضده المؤمن الخطر ضد القل

مين الفالح  ممل ومح له و يعقبر الصيدوق الطني  
 
كبر المقعلمتين ف  مجل  القل

 
لتقعلون الفالح  من ا

ول  اهقململته 
 
بقعزيز مكلنقه بلمعقبلره مؤميل اوقرلريل تعلضديل لتجطارية يجعل من المسقثمر الفالح  ا

ولس نرلنه.
 
 3و ا

مر  1972تم إنرلئه وية 
 
لمجللت الق  و كلن يجمع بين كل ا 1972-12-2المؤرخ ف   64-72بمطجب ال

وهم و قد تم مياه المعقملي بيلء 
 
صبات مؤوسة معمطمية ذات ا

 
تهم الفالح ، و ف  إنلر إمعلية الهيكتة ا

مييلت رقم  204معت  اليصطص الىلنطنية الميظمة لهذا المجل  لويمل المطاي 
 
و مل يتيهل من قلنطن القل

الذ  يادي شروط  1996-8-3رخ ف  المؤ  267-96المعد  و المقمم ، و المروط  القيفيذ  رقم  95-07
مين المعد  و المقمم و بمىقض  الىرار رقم 

 
و إمعلية القل

 
مين و / ا

 
 60و نرق ميح المعقملي لرركلت القل

                                                           
مين من المسؤولية المدنية،روللة يك قطراه،جلمعة تتمسلن -1

 
شلرت لتقعريف بتد  كريمة،اليظل  الىلنطن  لتقل

 
ا

مييلت 
 
 .13ص  2017-2016كتية الاىطق و العتط  السيلوية،تخصص قلنطن القل

مين،ط-
 
صط  القل

 
 2 .146ص  1999رطرات الاتب  الاىطقية بيروت لبيلن مي 1مصطف  مامد الجمل ،ا

3- site web : www.cnma.dz  
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لفقرة   cnmaالمقضمن تجديد امعقملي الصيدوق الطني  لتقعلضدية الفالحية  2000-11-6المؤرخ ف  
مييلت المجقمعة بقلريخ انقىللية اخرى و بيلء معت  ماضر لجية المعقملي ل

 
-3-6تمجتس الطني  لتقل

2011. 

 :له المؤمن -ب
مين و هط الرخص هط

 
خر ف  معىد القل

آ
المقمثل ف  الفالح و يقمقع بهذه الصفة  لتخطر المعرض الطرف ال

من  7الرخص الذ  يملرس بصفة مسقمرة و معليية اليرلنلت الفالحية المادية ف  نص الملية 
يعرف اليرلنلت الفالحية و يادي شروط الذ   1 1996-1-27المؤرخ ف   63-96المروط  القيفيذ  رقم 

تية : اك قسل  صفة الفالح و كيفيلته، و تقطفر فيه الرروط ا
 
 »ل

و مرب  الملشية يقطل  بيفسه و تات مسؤوليقه إيارة مهل  القسيير و مراقبقهل و  -
 
راض  ا

 
ن يكطن مللك ا

 
ا

 مقلبعقهل .
و النقفلع مصرحل بكطنه نىدا  -

 
ن يكطن اليجلر ا

 
و انقفلع مبرمل مع المللك و ا

 
ن يكطن حلئزا معىد ايجلر ا

 
ا

و معييل
 
 «ا

خذ  78الملية  و بيلء معت  القعريف الطاري ف  نص
 
ن يكطن المللك و هط يل

 
معاله فإن الفالح إمل ا

 
المذكطرة ا

رض الفالحية و ف  
 
جر ال

 
ف  هذا النلر مللك العىلر الفالح  الممتطك متكية خلصة كمل قد يكطن مسقل

راض  
 
مر بللفالح الذ  يقاصل معت  العىلر الفالح  بمطجب معىد امقيلز بلليسبة لال

 
هذا الصدي يقعتق ال

 2010-8-15المؤرخ ف    03-10حية الممتطكة متكية خلصة لتدولة كمل هط مادي ف  الىلنطن رقم الفال
مالك الخلصة لتدولة 

 
راض  الفالحية القلبعة لال

 
المقضمن  2المقضمن شروط و كيفيلت اوقغال  ال

يص فإنه قلنطن المقيلز الفالح  و يسم  ف  هذا النلر المسقثمر صلحب المقيلز و بيلء معت  هذا ال
راض  الفالحية الممتطكة متكية خلصة لتدولة و يىع معت  معلتىه 

 
يقمقع باق امقيلز يمكيه من اوقغال  ال

مين الفالح  لهذا الاق.
 
 اللقزا  بللقل

راض  الفالحية الطقفية العلمة بيلء معت  مىقضيلت المروط  القيفيذ  
 
جر ف  ال

 
خذ صفة المسقل

 
كمل قد يل

راض  الطقفية المخصصة لتفالحة 2014-2-10المؤرخ ف    70-14رقم 
 
 .3يادي شروط و كيفيلت إيجلر ال
مل صفة الفالح فيقم اك قسلبهل بيلء معت  مل هط مادي ف  الملية 

 
و مل يتيهل من المروط  القيفيذ   8ا

معاله.
 
 المذكطر ا

                                                           
 28/01/1996المؤرخة ف   7الجريدة الرومية العدي  -1 
راض  الفالحية القلبعة  2010-8-15المؤرخ ف    03-10الىلنطن رقم  -2

 
المقضمن شروط و كيفيلت اوقغال  ال

مالك الخلصة لتدولة 
 
  .2010-8-18الصليرة بقلريخ  46الرومية العدي ،الجريدة لال

راض  الطقفية  2014-2-10المؤرخ ف    70-14المروط  القيفيذ  رقم  -3 
 
يادي شروط و كيفيلت ايجلر ال

  .2014-2-20الصليرة بقلريخ  9المخصصة لتفالحة،الجريدة الرومية العدي 
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قسأط -ج
 
مين ا

 
  :التأ

خير القزا  مىلبل لتمؤمن له المؤمن يدفعه الذ  المبتغ و هط
 
  الخطر. بقامل هذا ال

مين مدة -د
 
 :التأ

ن حيث
 
مين معىد ا

 
مين يعقبر  القل

 
  الزميية العىطي من الفالح  كغيره من معىطي القل

 
 بمدة مرتبطة ا

مين وثيىة تبييهل مادية
 
مين معىد خاللهل يكطن و القل

 
 ولر  المفعط .  القل

مين: وثيقة -ه
 
 التأ

مين تاقط 
 
مين بيلنلت معت  و ه  الركل الذ  تفرغ فيه وثيىة القل

 
 معتطملت معت  و تقطفر كلمتة القل

ولوية
 
الخلص المعد  اليمطذج متئ خال  من ووضطح بدقة المؤمن إل  وييىتهل له المؤمن يعرفهل ا

مين
 
 .1مسبىل من نرف شركة القل

مين الفالحي: -4
 
 فوائد عقد التأ

مين الفالح  فيمل يت :
 
 يمكن إجمل  فطائد معىد القل

 
 
 الشعور بأالطمئنأن: -ا

خطلر ممل يجعل الفالح ف  وضع قتق و حيث 
 
ن اليرلط الفالح  تايط به الك ثير من ال

 
ا

خطلر الق  يقعهد لهل
 
نيية من ال

 
مين الفالح  الطمل

 
 .2بذلك ياىق له القل

 الوقأية من الخطر: -ب
مر ل يضع حد لتمخلنر و إنمل يسلهم ف  اإلنىلص من جسلمة 

 
مين ف  حىيىة ال

 
إن معىد القل

مين الفالح .الخسلرة الق  ي
 
 سببهل الخطر مطضطع القل

 التعويض: -ج
مين الفالح  يطفر الاملية لتفالح من خال  تعطيضه معن الخسلرة الق  تال به 

 
إن معىد القل

مين.
 
 نقيجة الخطر مطضطع القل

مين ل 
 
ن القعطيض المىدر من نرف شركة القل

 
رض الطاقع مل يمكن مالحظقه ا

 
ن معت  ا

 
إل ا

ن شركلت يقيلوب مع جسلمة الخسلرة ا
 
لق  يقعرض لهل الفالح و يمكن ارجلع ذلك إل  ا

مين لم تراجع وتم القعطيض إل  يطميل هذا
 
 .3القل
 
 
 

                                                           
 1 و مل يتيهل. 208مصطف  مامد الجمل ، المرجع السلبق ص  -
مين ،يار الجلمعية الجديدة لتيرر الوكيدرية يون ذكر وية اليرر ص -

 
حكل  القل

 
 2 .13مامد حسين ميصطر،ا

 3 .32مامد حسين ميصطر، المرجع السلبق ص -
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مين الفالحي
 
طأر عقد التأ  ثأنيأ: مفهوم الخطر الذي يتعرض له القطأع الفالحي في ا 

 الفالحي الخطر تعريف: -1
نه معت  تعريفه يمكن العمط  ومعت  اليظر وجهلت مخقتف حسب الخطر تعريف و يخقتف يقعدي

 
 : ا

و الثروة ف  و الماقمتة المليية " الخسلئر
 
 1"معين حليث لطقطع نقيجة الدخل ا

مل
 
نه:  الخطر المرتبط بلليرلط الفالح  فهط الخطر ا

 
 الفالح  و يعرفه البعض معت  ا

مراض وكذلك جطية، ظطاهر تىتبلت من الفالح  الىطلع لهل يقعرض قد الق  المخلنرة " تتك
 
وبئة، ا

 
 وا

 الفالح ، اإلنقلج ف  كبيرة تغيرات و تتاق الاىط  و تفسد بللمطاش  تضر الق  الايطانلت و مخقتف
فضل معت  ميه المطتط  بللدور  و قيلمه اإلنقلجية ف  تؤثر خسلئر الىطلع هذا تكبيد إل  يؤي  ممل

 
          ا

 2وجه " 

نواع الخطر الفالحي -2
 
 ا

مين 
 
الفالح  تغطية المخلنر الق  قد يقعرض لهل الىطلع الفالح  بصفة معلمة و تقميز يهدف معىد القل

مين 
 
خطلر بقيطمعهل، و ف  مداختقيل وطف نىقصر معت  تبيلن المخلنر الق  تغطيهل شركة القل

 
هذه ال

مين، و يمكن تصييف 
 
نهل ل يرمتهل معىد القل

 
الفالح  بللرغم من وجطي مخلنر يقعرض لهل الفالح إل ا

مييلت هذه 
 
المعد  و المقمم، إل  مخلنر نبلتية و مخلنر  07-95المخلنر بلليظر إل  قلنطن القل

 حيطانية و مخلنر تقعتق بللعقلي.

 
 
 مخأطر نبأتية-ا

مين يعقبر
 
و المزارع، معلية يبرمه معىد اليبلت  اإلنقلج معت  القل

 
رض الفالحية صلحب ا

 
و ال

 
جرهل ا

 
 مسقل

مين
 
و نضطجهل قبل مزرومعلته معت  لتقل

 
ثيلء ف  ا

 
فلت اليضطج من ا

آ
 بللقتف، الزرامعة يهدي ممل وغيرهل ال

ضرار من الزرامعية المالصيل يصيب لمل ونظرا
 
 الطبيعية الق  العطامل جراء من رئيس  ناط معت  تيجم ا

ولس هذا ومعت  بريهل،  ل قبل لإلنسلن
 
مين الفالح  ضرورة يصبح الطاقع هذا ومن ال

 
 متاة، القل

خطلرفعىد  وبللقلل 
 
مييل ضد ا

 
مين يك فل لالنقلج اليبلت  تل

 
 الثتج، الجتيد، العلصفة، البري، القل

شعة الرمس إلخ ... 
 
الفيضلنلت، الصطامعق، الريلح السلخية، الريلح الىطية، الاريق، النفجلرات، ا

                                                           
مين  "معىل، جمعة وعيد معريفلت، مامد حرب  -1 

 
 لتيرر وولئل يار ، "القطبيق و الخطر اليظرية ايارة و القل

رين، القطزيع، و
 
ول ،  الطبعة ال

 
 11 ص ،2008ال

مييلت، تخصص الققصليية العتط  ف  الملوقر شهلية لييل مكمتة ،مذكرة متيكة زق  مرا-2 
 
مييلت تل

 
خطلر تل

 
 ال

مين حللة روة ا ي ، الفالح  الىطلع تيمية ف  مسلهمقهل
 
  الجهط  لتقعلون بللصيدوق الدواجن تل

 
 الفالح ، ا

 .2ص  2014-2013البطاق ، 
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جل  وفىل
آ
مين باسب نطع  ف  معتيهل الميصطص لترروط و ال

 
مين الذ  يخقتف فيه نطع القل

 
معىد القل

مييه
 
 .1اليبلت المراي تل

 مخأطر حيوانية-ب
هم من الايطانية الثروة تعقبر

 
 معتيهل المالفظة معت  حرصت ولذلك الدولة، بهل تهقم الق  الىطلمعلت ا

خطلر من تيميقهل معت  والعمل
 
ت لهل، تقعرض الق  ال

 
مين إل  والقجل

 
نطاع وهيلك الايطانلت، معت  القل

 
 ا

مين مقعدية
 
      خيط ،  يواجن، مطاش ، من الايطانلت بلخقالف تخقتف الايطانية الميقجلت معت  لتقل
بىلر إلخ

 
خطلر نطع بقعدي وتقعدي ...و ا

 
مراض، حطايث القربية، الهالك  تقعرض الق  ال

 
لهل كلل

ضرار 
 
خطلر المرتبطة بفقرة الامل، الذبح اإلجبلر ، الخسلئر المقعتىة بلل

 
الطبيع ،القسمم،ال
  2الاريق النفجلرات وىطط الصلمعىة إلخ ...المليية اليلتجة معن 

 مخأطر العتأد -ج
مين معت  يطبق

 
حكل  الفالح  نفس العقلي تل

 
مين معت  ا

 
ن من بين العقلي السيلرات، القل

 
 بلمعقبلر ا

 .مارك ذات برية مركبلت الالصدة،و ه  الجرار، الفالح  هيلك
مين

 
 المدنية المسؤولية ضملن هط وحيد ضملن ف  وتقمثل إجبلرية ضملنلت الفالح  العقلي معت  و لتقل

خرى  ضملنلت إل  بلإلضلفة
 
خذهل الفالح يجبر ول اخقيلرية، ا

 
مين وه  ا

 
ضرار الرلمل، القل

 
 القصلي  ا

 .والمقلبعة الدفلع النفجلر، الاريق، السرقة، الزجلج، وانكسلر
ضرار معت  

 
مين الفالح  ضيلع الميقطج ف  حللة وقطع ا

 
البالوقيكية،  البيطتكمل يرمل معىد القل

و الزجلج وكذلك ضيلع الميقطج الخلص بلليبلتلت الميقجة  البالوقيكية الماركلت، القجهيزات، المطاي
الفيضلن،  الجتيد، البري، ياخل البيطت البالوقيكية و الق  تكطن نلتجة معن الاطايث القللية:

  .النفجلرات الارائق، الثتج،، العلصفة،
مي
 
ياء وظيفقهل ضد الاطايث القللية: الاريق النفجلر، كمل يرمل معىد القل

 
ثيلء ا

 
ن الفالح  شبكة الر  ا

ضرار الكهربلئية،لجطء الجيران و الغير وىطط جسم 
 
وىطط الصلمعىة،العلصفة، الفيضلنلت، ال

شيلء بعد وقطع حليث 
 
الطلئرة، بلإلضلفة إل  مصلريف إزالة ونىل و اوقبدا  العقلي نىل مختفلت ال

ومل  المؤمن.مؤمن برر 
 
ن ل يفطق القعطيض الكت  مبتغ الرا

 
 3ط ا

 تتاق الق  كللخسلئر الفالح  الىطلع خصطصيلت من ه  الق  المخلنر بعض كذلك العىد هذا يؤمن و
والاطايث  لتفالح، المدنية المسؤولية و المبرية بللبيطت خزنهل يىع الق  الميقجلت و الاتيب

                                                           
:www.cnma.dz Site web - 1 

2 - Site web :www.cnma.dz 
3 - Site web :www.crma.dz 
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مين  معىد يكطن و ملشيقه و مك قسبلته مالصيته معت  مطمئيل العىطي بهذه الفالح فيكطن الجسملنية،
 
القل

مين. ميدان ف  الفالح لرغبلت اوقجل  قد الفالح 
 
 القل

مين الفالحي ثألثأ:
 
 :الصعوبأت التي يتعرض لهأ عقد التأ

مين خدملت الق  تاط  يون تعميم المرلكل من العديد هيلك
 
همهل مل يت : من الفالح ، القل

 
 ا

مين ف  هذا المجل    -1
 
مركل العىلر الفالح  ف  حد ذاته يعد معلئ ىل معت  انقرلر فكرة القل

خيرة بمياه ف  إنلر 
 
كطن الاصط  معت  العىلر يكطن بمعية الدولة حيث تقك فل هذه ال

مىلبل يفع إتلوة ويطية من قبل المسقثمر  03-10معىطي المقيلز المادية بمطجب قلنطن 
لدولة من خال  هذه العىطي إل  تثمين الىطلع الفالح  و اشراكه صلحب المقيلز و تسع  ا

رض الطاقع هط صعطبة القمطيل ف  هذا الىطلع بللرغم 
 
ف  معمتية القيمية لكن المالحظ معت  ا

نه يعجز معن يفع 
 
من الاصط  الفالح معت  الىروض من المؤوسلت المللية لكن الغللب ا

ن 
 
اإلتلوة المفروض معتيه يفعهل لم تعقبر معلئ ىل هذه الديطن و تقدخل الدولة بمساهل حق  ا

ن الدولة 
 
مل  إمعداي معىد المقيلز ف  إنلر تاطيل حق النقفلع الدائم إل  حق امقيلز ذلك ا

 
ا

وم  الذ  ترجط الدولة 
 
تغلضت معن معد  يفعهل نظرا لصعطبة اليرلط الفالح  و الهدف ال

مين معت  المخلنر الق  تهدي هذا
 
 اليرلط. تاىيىه  فمل بللك بللقل

مين الفالح  إل  -2
 
مين الفالح  بللرغم من الفطائد العديد الق  يطفرهل معىد القل

 
معد  إجبلرية القل

نه ل يمكن إجبلر المؤمن له ف  اليرلط الفالح  معت  إبرا  معىد القلمين فهط معىد اخقيلر  
 
ا

لنه يخضع لترغبة و ترتبط هذه الفكرة بفتسفة الىطلع الفالح  ف  حد ذاته كمل وتف بي
معاله.

 
 ا

معبلء إضلفية، تامل ف  رغبة الفالح معد  -3
 
 والمعطنلت الدمعم تدبير ف  الدولة معت  وامعقمليه ا

 والقسهيالت. 

قسلط احقسل  امعقملي الخبراء ف  -4
 
والقعطيضلت معت  وتم قديم لم تقم مراجعقه بصطرة  ال

ن نسبة الق
 
وضلع الققصليية الق  يمر بهل الىطلع الفالح  كمل ا

 
عطيض ضئيتة تقملش  و ال

مين و ضئيتة بلليظر إل  جسلمة 
 
قسلط الق  يدفعهل المؤمن له لرركة القل

 
بلليظر تكتفة ال

مين الفالح .
 
 الضرر المتاق به ممل يبرر معزوف الفالحين معت  إبرا  معىطي القل
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 المعقملي ك قطفير مجل  القلمين، ف  العللمية مطاكبة السيلوة الزرامعية لتمسقجدات معد  -5
 المعيية الئ قملنية لتمؤوسلت القسهيالت وتىديم اإلنملئية، البرامج تخصيصالسيط  و 
مين

 
مين. بللقل

 
 1الفالح  لقرويج ميقجلت القل

 الخأتمة
ك ثر 

 
يعقبر الىطلع الفالح  من الىطلمعلت الققصليية، الق  تعقمد معتيهل ميزانية الدو  المقططرة لكيه ا

 
 
مس الالجة إل  القل

 
خير وويتة لتقىتيل من معرضة لتخطر، ممل يجعته بل

 
مين معتيه، إذ يعقبر هذا ال

حد المبليئ 
 
مين، و ه  ا

 
الخسلئر اليلتجة، معن المخلنر الق  يقعرض لهل اليرلط الفالح  مطضطع القل

وبل  المبلشرة ف  معزوف الفالحين معن اللقزا  
 
حد ال

 
مين، و ربمل تكطن ا

 
الق  تىط  معتيهل فتسفة القل
مين و لذلك نىقرح ف  ه

 
 ذا الصدي إمعلية اليظر فيمل يت :  بللقل

مين من فتسفة تىط  معت  القىتيل من الخسلئر إل  فتسفة تقك فل  -
 
إمعلية اليظر ف  فتسفة القل

قسلط تقجلوز بك ثير قيمة 
 
ين تكتفة ال

 
رض الطاقع ا

 
بكل الخسلئر خالفل لمل هط مطجطي معت  ا

لخسلرة من جهة القعطيض ممل يسقدمع  تايين وتم القعطيضلت بمل يقيلوب و جسلمة ا
خرى مراجعة اليظل  الققصلي  الذ  تيقهجه الدولة و تاديد اليظل  الىلنطن  و 

 
ومن جهة ا

مين ف  
 
مين القلبع له حق  نصل إل  تعميم القل

 
الققصلي  لتعىلر الفالح  و ميقطجلت القل

 الىطلع الفالح .

ن المركل  -
 
مين غير صايح معت  إنالقه ذلك ا

 
يعطي لتقمطيل ف  إن الىط  بضعف ثىلفة القل

مطال قد يسقرجع جزء 
 
مين فالح  يكتفه ا

 
ن يبر  معىد تل

 
العىلر الفالح  و ل يمكن لتفالح ا

مين القكلفت  
 
و ل يسقرجعه بقلتل لذلك نىقرح إنرلء شركلت تلمين تىط  معت  القل

 
ميهل ا

حطا .     
 
 فيسقفيد الفالح ف  كل ال

 
 

                                                           
قيلروس  -1 

 
 شبلط- فيفر   الخلمس، العدي- الققصليية لتدراولت الدولية للمجتةب مىل  ميرطر ، لمين مامد ا

لملنيل، ص -برلين-العرب  الديمىران  المركز - 2019
 
 .132ا
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مي
 
 ةـــن المسؤوليـن مــالتأ

 هشأم فخأر د.
وقلذ

 
( ا

 
 مالضر قسم )ا

 كتية الاىطق بجلمعة المدية
fekhar@ymail.com 

 
 :قدمةم

مطجبهل يتقز   ،معبلرة القلمين يىصد بهل تتك العمتية الق  تقم بين شخص يدمع  المؤمن إن 
خر ويدمع  المؤمن له، وذلك ف  حللة وقطع خطر مادي ف  الزمن والمكلن، وذلك 

 
بقعطيض شخص ا

و مىلبل اشقراك 
 
 بقىديم مسبىل مىلبل نىد  يور ، ا

 
 قسط مقفق معتيه. ا

نوقد اتفق فىهلء الىلنطن  
 
لية ا

 
خطلر بصفة معلمة، فإالقلمين تعقمد معت  تعطيض وجبر  ا

 
ذا ال

خطلركلن المؤميطن يخضعطن كتهم ليفس المخلنر، فإن هذه 
 
ل تقاىق يائمل ضد جميع  ال

خرى المؤميين، وبعبلرة 
 
و فغللبل مل ل تقاىق هذه المخلنر ضد المؤميين،  ا

 
وهكذا فللضاليل ا

قراكلت العىدية الق  تدفع من جميع مجمطع المؤميين المقضررون يقاصتطن معت  القعطيض بفضل الش
 والق  تدمع  "الىسط".

ثيلء تارير قسيمة القلمين بصفة فعللة القطقعلت  
 
ن يدرس مسبىل وا

 
فجهلز القلمين إذا معتيه ا

الممكية، لقامل اللقزاملت الق  تتى  معت  كلهته، فيقاىق ذلك بللمعقملي معت  نرق معمتية لقاديد 
مين الحقمللت الم

 
ومكية الق  تجرى معت  ضطئهل حسل  قسيمة القل

 
الىسط، ومصلريف تسيير جهلز  ا

ومل  المقارك، ويسققبع ذلك ميهجية القعطيض المعقمدة معت  
 
ومل  الثلبت، والرا

 
القلمين من الرا

ضرار وكذا الىيمة المؤمية.
 
 تطاتر حدوث ال

حد  
 
مين من المسؤولية ا

 
شكل ويعد القل

 
مين ذات  ا

 
هميةالقل

 
البللغة كطنه يىط  معت  ضملن  ال

من بدفعه 
 
ضرار اليلتجة من رجطع الغير معتيه بللمسؤولية مىلبل قسط يتقز  المسقل

 
من من ال

 
المسقل
مينله، 

 
مين  من ومن هيل نطرح اإلشكل  حط : ملهية القل

 
خرى لتقل

 
نطاع ال

 
المسؤولية؟ وتمييزه معن ال

ثلر القلمين من المسؤولية؟
 
ضرار؟ وكذا ا

 
 من ال

 

 

mailto:fekhar@ymail.com
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مين من المسؤولية
 
ول: مأهية التأ

 
 المبحث ال

مين، حيث  
 
نطاع الهلمة ف  القل

 
مين من المسؤولية من ال

 
نيعقبر القل

 
كل شخص يتاق  ا

ت والسيلرات 
 
صال  الرركلت والميرل

 
خرين يقطجب معتيه القعطيض بمطجب الىلنطن، فل

 
ضرر بلل

نبلء وغيرهم، يقعرضطن بركل مسقمر لدمعطى القع
 
ضرار الق  والمىلولطن وال

 
طيض المخقتفة معن ال
حطا 

 
مين من المسؤولية هط الميىذ الطحيد لهم ف  معظم ال

 
نه 1يتاىطنهل بللغير، فيكطن القل

 
، حيث ا

معبلء مللية مفلجئة غير مسقعدين لهل نقيجة 
 
يالفظ معت  اوقىرارهم الملي  ويضمن  معد  تعرضهم ل
ضرار  الق  يسببطنهل لمصللح

 
 الغير.  اضطرارهم لتقعطيض معن ال

مين من المسؤولية 
 
ول: مدلول التأ

 
 المطلب ال

ضرار الق  تتاىهل  
 
مييلت معن المسؤولية حملية حىيىية، فه  تضمن تعطيضل معن ال

 
تعقبر القل

يىبميلوبة قيل  المسؤولية لتمؤمن له ممل 
 
ن تطليهل اهقململ بللغل، ليقم تىريرهل ف   بللقرريعلت ا

 
ف  ا

مين من المسؤولية ف  معظم الدو .
 
غتب المجللت، حيث انقرر القل

 
 2ا

مين من المسؤولية
 
ول: تعريف التأ

 
 الفرع ال

مين من المسؤولية معىد يقعهد بمىقضله المؤمن بضملن  
 
منالقل

 
ضرار اليلتجة  المسقل

 
من ال

من بدفعه له، ويايط هذا القعريف لعمطمه من رجطع الغير معتيه بللمسؤولي
 
ة مىلبل قسط يتقز  المسقل

و ليس فىط كمل قد يبدو 
 
صيب  ل

 
من إزاء الغير الذ  ا

 
وهتة بدين القعطيض، الذ  قد يتقز  به المسقل

ن هذا الدين هط المطضطع الرئيس  لتقلمين من 
 
من مسؤول معيه، ولط ا

 
بضرر كلن هذا المسقل

لك مصروفلت الدمعطى الق  حكم معتيه بهل، ومعت  الخصطص المصروفلت المسؤولية، بل يرمل، كذ
من ف  يفع الدمعلوى الق  تىل  يون وجه حق ضده

 
 اوقريايهلول يسقطيع  ،3الق  قد يقكبدهل المسقل

ضرار الق  تتاق 
 
مين جميع ال

 
منمن المدمع  نظرا إلمعسلره، فيغط  القل

 
نقيجة يمعطى المسؤولية  المسقل

ولس
 
و غير الق  ترفع معتيه، ولط كلنت غير ذات ا

 
مين ه  المطللبة، قضلئية ا

 
، فللكلرثة ف  هذا القل

ولس، فإنه يمكن  ،قضلئية
 
نالق  يىط  بهل الغير، ولمل كلنت هذه المطللبة ليست بللضرورة ذات ا

 
 ا

                                                           
نرطة الريلضية،  1

 
ثلر مسئطلية ميظم  ال

 
مين من المسئطلية ف  تفلي  ا

 
مين، يور القل

 
حمد معبد الاميد ا

 
ي/ ا

 .10، 2015كتية الاىطق بجلمعة الزقلزيق، مصر، 
مين من المسؤولية المدنية الطبية كضملنة لاملية المسقهتك ف  ضل  2

 
كت  نعيمة، )القل

 
/ ميسط  فضيتة، ا/ا

 
ا

مييلت 
 
، 07الىلنطنية والققصليية، المجتد: الجقهلي لتدراولت(، مىل  ميرطر بمجتة 04-06قلنطن القل

 .376، ص 2018، لسية 06العدي:
ي/ مامطي جمل  الدين زك ، مركالت المسؤولية المدنية، الجزء الثلن ، بدون رقم نبعة، مطبعة جلمعة  3

 .231، ص1990الىلهرة، الىلهرة، مصر، 
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مين من ف  الاى انعدمتولط  المؤميينتىع الكلرثة، الق  تارك ضملن 
 
من، فللقل

 
يىة مسؤولية المسقل

مين من الرجطع بللمسؤولية
 
 .1المسؤولية ف  معبلرة وجيزة تل

مين من المسؤولية معت  فكرة  
 
ولويةويىط  معىد القل

 
ه  القعلون بين المؤمن لهم الذين  ا

يهديهم خطر واحد يرغبطن ف  تطق  نقلئجه الضلرة ولذلك يعمدون مسلمعدة كل ميهم ف  تامل هذا 
رر ويىط  نيلبة معيهم المؤمن بإيارة هذا المبتغ وتيظيم العالقة القعلونية بييهم حق  يسلهم ف  الض

خطلرتطزيع 
 
بين مجمطع المؤمن لهم ويادي المررع مبتغ مادي لىسط القلمين المفروض معت   ال

 2المؤمن لهم.

مر الذ  لم تعد معه اإلراية حرة ف  تكطين هذا العىد  
 
وال

 
 والقزاملته حق  تاديد بيطي ا

ونرفيه 
 
ك ثر من ذلك لم تعد هذه اإلراية حرة حق  ف  تعديته  ا

 
ثلره بل ا

 
حد الىط  بلن  وإنهلئهإل حق  ا

صبح وجطي العىد يقطقف هذه العالقة القعلقدية لم تعد ثيلئية كمل هط الال  بلليسبة 
 
مين بل ا

 
لبلق  القل

يضل.معت  إراية مرقركة بين كل من المؤمن والمؤمن له والمررع 
 
 3ا

مين من المسؤولية الفرع الثأني:
 
نواع التأ

 
 ا

مين  
 
مين من المسؤولية حسب مطضطمعه إل  القل

 
مين غير  ذ ييىسم القل

 
مطضطع مادي، وتل

من الضرر الذ  يتاق شي ،مادي
 
مين من المسؤولية ذو المطضطع المادي يضمن لتمسقل

 
 ، معييلائفللقل

وه  مسؤولية يمكن مىدمل تاديدهل إذ ه  ماصطرة ف   ،ويجيبه تبعل لهذا المسؤولية معن حدوثه له
ويىصد به ضملن مسؤوليقه  ،مللكه إل ل يمتكه ويتقز  بريه  لر ءف  الغللب الالئز  ويبرمهقيمقهن 

خيرهذا  إزاء
 
ومعن هالكه  ال

 
، فإنهل 4الر ءمعطبه، فتمل كلنت مسؤوليقه تىقصر معلية معت  قيمة هذا  ا
  ،تكطن ذات مطضطع مادي

 
مين من السرقة الذ  يبرمه الطييع معت  الميىط  المطيع لديهن كللقل

و القتف
 
مين من الهالك ا

 
مين  ،والقل

 
مل ف  القل

 
من الذ  يبرمه مىلو  اليىل معت  البضلئع الميىطلة، ا

من ويريد  ذ المسؤولية 
 
المطضطع غير المادي، فقكطن نقيجة المسؤولية الق  قد يقامتهل المسقل

مين الطقلية ميهل
 
شخلص الذين قد إغير قلبتة لتقاديد مىدملن لعد   بللقل

 
و ال

 
شيلء، ا

 
مكلن معرفة ال

من تبعل لهذا تاديد 
 
و قدره، ول يسقطيع المسقل

 
يتاىهم ضرر يكطن مسؤول معيه، ول نطع هذا الضرر ا

و من المسؤولية 
 
مين من المسؤولية من حطايث السيلرات ا

 
مسؤوليقه معت  وجه الدقة معيهن كللقل

 .5المهيية

                                                           
 .223-231المرجع نفسه، ص  1
كت  نعيمة، المرجع السلبق، ص2

 
/ ميسط  فضيتة، ا/ا

 
 .378ا

 .379المرجع نفسه، ص 3
 .234-233ي/ مامطي جمل  الدين زك ، المرجع السلبق، ص  4
 .233المرجع نفسه، ص  5
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مين من المسؤولية وحدود جوازه
 
 المطلب الثأني: مشروعية التأ

  ف  حدوي  
 
مين بللضملن بمىدار مل تاىق من مسؤولية معت  المؤمن له ا

 
تتقز  شركة القل

المبتغ المقفق معتيه ف  معىد القلمين، ومعتيه فهط يضمن ف  المسؤولية نقيجة الضرر الذ  يىع معت  
مين من المسؤولية وحدوي جطازه ف  هذا 1المقضرر 

 
، ومن هيل تظهر إشكللية مدى مررومعية القل

 اإلنلر، وهط مل وطف نعرض له ف  مل يت : 

ول: 
 
مين من المسؤولية الجنأئيةالفرع ال

 
 بطالن التأ

نل يمكن  
 
ثلر المللية لتمسؤولية الجيلئية كللغراملت ا

 
مين من المسؤولية معت  ال

 
الق   يري القل

ن 
 
ن يدفعهل الماكط  معتيه، ويقعلرض مع اليظل  العل  ا

 
خذهليجب ا

 
المؤمن معت  معلتىه بدل ميه، فال  يل

ن يقامل العىطبة إل الماكط  معتيه بهل، وبغير هذا ل يقاىق الغرض ميهل، وهط الىصلص 
 
يجطز ا
و الجمركية، الق  تخقتط ،والريع

 
مين من الغراملت الضريبية ا

 
فيهل فكرة القعطيض مع  بل ل يجطز القل

ن يكطن لهل صفة جيلئية حق  تتى  لزامل معت  معلتق الماكط  معتيه، ول يجطز 
 
فكرة العىطبة، إذ يك ف  ا

ن
 
مل مصروفلت الدمعطى الجيلئية، الق  قد ياكم بهل معت  المقهم، فتيست غيره،  إل ييقىل معبؤهل  ا

 
ا

 .2نص خلص يارمهجزءا من العىطبة، ويجطز من ثم القلمين ميهل مل لم يطجد 

ظهر مثل له  
 
مين من المسؤولية المدنية اليلجمة معن الجرائم الجيلئية، وا

 
إنمل يجطز القل

 ولئق السيلرة قد يكطن مخللفة 
 
مين من المسؤولية المدنية اليلجمة معن حطايث السيلرات، فخطل

 
القل

 
 
و ققل خطل

 
و جياة إصلبة، ا

 
 3.نبىل لىلنطن المرور، ا

و الغش الذ  تيعقه اليصطص  
 
 العمد ، ا

 
مين من المسؤولية معن الخطل

 
هذا ول يجطز القل

 القدليس "، ويعقبر تاريمه قلمعدة مستمة، وهده الىلمعدة ل 
 
وس"بللخطل

 
كمل يزمعم البعض معت   تقل

ن  ،المعتق معت  شرط إراي  ماض اللقزا اليصطص الىلنطنية فىط، الق  تىض  ببطالن 
 
 القزا ل

من وهط المؤمن 
 
 العمد ، معتق معت  ماض إراية المسقل

 
مين من المسؤولية معن الخطل

 
ف  معىد القل

مين من  ،معتق معت  ماض إراية المدين إذاالدائن فيه، فال يىع تات نلئتة البطالن 
 
ولكن تاريم القل

مين ذاته، ويعقبر جطه
 
 العمد  تىقضيه فكرة الخطر، الذ  يىط  معتيه نظل  القل

 
ر المسؤولية معن الخطل

 العمد  إذ يقطقف تاىىه معت  ماض احقمللية، فللخطر ف  قطامه حليثة 4معيلصره
 
راية احد إ، والخطل

وسول يمكن من ثم ان يكطن مطضطمعل لقلمين، كمل  ،تيقف  معيه خصيصة الحقمل  ،العلقدين
 
 يقل

                                                           
كت  نعيمة، المرجع السلبق، ص1

 
/ ميسط  فضيتة، ا/ا

 
 .386ا
 .237-236ي/ مامطي جمل  الدين زك ، المرجع السلبق، ص 2
 .237المرجع نفسه، ص  3
 .238-237المرجع نفسه، ص  4
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وبل 
 
 العمد  معت  امعقبلرات تقعتق بلليظل  العل  وا

 
ختىية  تاريم القلمين من المسؤولية معن الخطل

حمد نرفيه بإحداث الضرر معمدا بغيره يون تثريب معتيه.
 
 1معتيل، تقعلرض مع قيل  معىد يسمح ل

مين من المسؤولية المدنية الفرع الثأني:
 
 جواز التأ

ضرارالمسؤولية ه  اللقزا  بللقعطيض الملي  معن  
 
ن ومعت   ال

 
الق  تتاق بللغير نقيجة خطل

 والضرر والعالقة السببية بييهمل، ورغم 
 
ولس تقاىق المسؤولية بقطفر ثالثة معيلصر ه  الخطل

 
هذا ال

يبية وجيلئية ومدنية إل 
 
نطاع المسؤوليلت ملبين مسؤولية ا

 
نتعدي ا

 
القلمين معمطمل يركز معت  تغطية  ا

خرينوجطي ضرر يصيب  معيد وتىط  تتك المسؤولية ،المسؤولية المدنية
 
و  ال

 
 ا
 
غير  إهمل نقيجة خطل

والمسؤولية تجله الغير ترمل المسؤولية معن  2مقعمد ويقرتب معت  المقسبب ضرورة جبر هذا الضرر،
معمل 

 
 وبب ضررا لتغير ويتز  من ارتكبه بللقعطيض، وترمل  شخصية وه  تقمثل ا

 
ف  كل خطل

معمل  الغير مثل المسؤولية مع
 
معمل  الغير مثل المسؤولية معن المسؤولية معن ا

 
معمل ن ا

 
من تجب  ا

  معن تصرفلت 
 
بيلءهالرقلبة معتيهم، كمسؤولية ال

 
و مسؤولية المقبطع معن  ا

 
معمل ا

 
تلبعيه مثل مسؤولية  ا

معمل ر  العمل معن 
 
شيلءمطظفيهن بلإلضلفة إل  المسؤولية اليلتجة معن  ا

 
مثل مسؤولية صلحب  ال

ضرار 
 
 .3لتغيرالسيلرة معمل تسببه ويلرته من ا

مييلت ف  الملية  
 
مييلت،  56وقد نص المررع الجزائر  معت  هذا اليطع من القل

 
من قلنطن القل

مين من 
 
مين من المسؤولية المدنية هط تل

 
ضرارفللقل

 
مين المؤمن له بللرجطع معتيه  إل  يهدف ال

 
تل

فللضرر ل يصيب المل  مبلشرة كمل هط الال   ،ثر قيل  مسؤوليقه معن الفعل الضلرإبللقعطيض معت  
 معن قيل  يين ف  ذمة المؤمن له بسبب تاىق مسؤولية معىدية  إل بلليسبة 

 
شيلء بل ييرل

 
مين ال

 
تل

وكلنت 
 
نوهذا الدين هط القعطيض الذ  ياكم به الىلض  لتمقضرر وبمل  ،4تىصيرية ا

 
مل  المؤمن له  ا

جل ذلك يعقبر تلمين يين، ضلمن لهذا الدين فغن الضرر يىع معت  الم
 
وهذا ل  بصفة مبلشرة من ا

شيلء الذ  يعقبر ضملنل ل
 
صط قميزه معت  ال

 
 5الذمة المللية لتمؤمن له. ل

مل مطضطع القلمين من المسؤولية المدنية فهط يين يقعتق بخصط  المؤمن له والدائن هط  
 
ا

و بسبب خطل احد تلب
 
 المؤمن له ا

 
صيب بضرر بسبب خطل

 
 من يطجد تات الرخص الذ  ا

 
و خطل

 
عيه ا

                                                           
 .238ي/ مامطي جمل  الدين زك ، المرجع السلبق، ص 1
نتع معتيه بقلريخ:  2

 
مين برؤية شرمعية، ا

 
مين، القل

 
مين المسؤولية المدنية، مطقع شركة القكلفل لتقل

 
تل
29/11/2019 :www.takafuly.com 

 www.takafuly.comالمرجع نفسه،  3
مين المسؤولية المدنية  4

 
/ميسط  فضيتة، )الطبيعة الىلنطنية لقل

 
مىل  ميرطر بمجتة  ،(-يراوة مىلرنة–ا

 www.asjp.cerist.dzالسية القلوعة، مطقع:  2017جطان 27يراولت وابالث، العدي
مين المسؤولية المدنية 5

 
/ميسط  فضيتة، )الطبيعة الىلنطنية لقل

 
، ، المرجع السلبق(-يراوة مىلرنة–ا

www.asjp.cerist.dz 
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مين والدفع ويقيطع بقيطع الفعل المرتب لهذه المسؤولية حسب مل نصت معتيه  ،رقلبقه
 
ومجل  هذا القل

و تىصيرية وطاء بفعل  56الملية 
 
ن تكطن هذه المسؤولية معىدية ا

 
مييلت، ويسقط  ا

 
من قلنطن القل

و بفعل تلبعيه، حسب المطاي 
 
من الىلنطن المدن   140 إل  134المؤمن له الرخص  غير العمد  ا

 المرتكب وخططرته حسب الملية ال
 
يل كلنت نطمعية الخطل

 
مييلت السللف  12جزائر ، وا

 
من قلنطن القل

 1الذكر.

 المبحث الثأني: 
 
مين من المسؤولية وسبل تحقيق المطألبةا

 
 ثأر التأ

 من حيلة  إن 
 
والخطر ق   ،معت  ظهر البسيطة اإلنسلنوجطي المخلنر يعد جزءا ل يقجزا

ت وقد  ،يكطن مصدره الطبيعة
 
نرطةمن  يل

 
اليطمية لكسب قطته ومعيرقهن وتتك المخلنر  اإلنسلن ا

نومصدرا لىتىه ولمخلوفه المسقمرة، ولذا حلو  يائمل  اإلنسلنكلنت يائمل مال تفكير 
 
يدبر الطولئل  ا

ولقلمين نفسه ضد تتك المخلنر وطاء بقطقيهل  الالزمة
 
مين من  ا

 
ثلرهل، ومن هيل كلن معىد القل

 
الاد من ا

هم الطولئلال
 
مر، 2مسؤولية من ا

 
مين من المسؤولية، وكذا وبل  ال

 
ثلر القل

 
الذ  يجعتيل نقطرق ل

 تاىيق المطللبة.

مين من المسؤولية
 
ثأر التأ

 
ول: ا

 
 المطلب ال

يى إل  اتسلع نطلقهل وتاطر  
 
لتقلمين من المسؤولية اثر كبير معت  المسؤولية المدنية ا

من ف  بذ  اليىظة فهط من نلحية يؤي  إل  قطامعدهل، 
 
ضرار، نقيجة تراخ  المسقل

 
خطلء وال

 
ك ثرة ال

، هط الذ  يامل معبء القعطيض لضايقه ،الطاجبة معتيه ف  وتطكه
 
جيب  معن الخطل

 
ن المؤمن ال

 
 ،ل

همية الق  كلنت له ممل يخر  معه الناطلط المعيط  لتجملمعة.
 
 3ويفىد الذنب، ال

ن كلنت المسؤولية فريية يىع معبؤهل 
 
، تصبح  وبعد ا

 
معت  كلهل المسؤو  معن الخطل

ميين ف  صطرة قسط
 
وهط ، زهيد الىيمة ل ييطء به كل ميهم جملمعية، يطزع معبؤهل معت  مجمطع المسقل

خرى يؤي  ال  اتسلع المسؤولية، وك ثرة يمعلوى المسؤولية، 
 
بل  ،الرلرمعة اإلرايةاتخذته  إذمن نلحية ا
ةوالىضلء، 

 
 لقطويع نطلقهل حيث يسقطيع  تكل

 
خطلئهمالقلمين من نقلئج  فرايال

 
ليطفر لتمضرور حىه  ،ا

نويرير البعض  ،لتمسؤو  إرهلقيون  ،العلي  ف  القعطيض
 
خطلء المهية  إلىل

 
قطانين القعطيض معن ا

                                                           
 www.asjp.cerist.dzالمرجع نفسه،  1
مين الجقملمع ، بدون رقم 2

 
مصر،  نبعة، بدون يار نرر، الوكيدرية، ي/ مامد حسين ميصطر، قلنطن القل

 .12، ص1997
 .249ي/ مامطي جمل  الدين زك ، المرجع السلبق، ص 3
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صال إل لوقطلمعة ، لم تكن لقصدر، ويقسع نطلقهل تدريجيل ف  ورمعة متاطظة
 
معبلءالقلمين من  ا

 
 ال

 1.المللية الق  تتىيهل معتيهم

شيلء غير الاية لم تكن لققسع بهذا الركل الهلئل 
 
ن المسؤولية معن ال

 
لطل إمكلنية  ،كمل ا

مين من المسؤولية زيلية ياوى 
 
القلمين من العبء الذ  تتىيه معت  الالرس، كمل يقرتب معت  القل

نهالمسؤولية 
 
ه يرجع ضاية الضرر معت  المطللبة بللقعطيض معيهن تبعل لوقيثلقه  من الاصط  معتي ل

من معن  إمعسلرهمن المؤمن الذ  ل يخر  
 
حيلن ف  مىلضلة المسؤو  غير المسقل

 
غتب ال

 
حين يقريي ا
خيرا زيلية قدر القعطيض الذ  ياكم 2مسؤوليقه لصعطبة الاصط  معت  القعطيض ميه

 
، ويقرتب معتيه ا

نه يدفع الضاية  ،به لتضاية
 
به، لتضرر المطللبة بقعطيض كبير، ويرجع الىلض  معت  الاكم له  إل ل

يب  معت  الخصطص
 
ه وهط  ،الذ  يقعذر تاديده معت  وجه الدقة ،ال

 
لن المؤمن ف  اليهلية يقامل معبل

 3قلير معتيه.

مين من المسؤولية
 
 المطلب الثأني: سبل تحقيق المطألبة في مجأل التأ

خير تقاىق وبل المطللبة الىضلئية اجراءيل من خال  مطللبة المقضرر المؤمن له ورجطع      
 
هذا ال
و خال  تطجه المقضرر مطللبقه مبلشرة إل  المؤمن، وهط مل وف نعرض له ف  مل يت :

 
 معت  المؤمن ا

خير على المؤمن
 
ول: مطألبة المتضرر المؤمن له ورجوع هذا ال

 
 الفرع ال

و الطيية ه  شرط  إن 
 
الضملن، فطقطع الاليث إذن  إلمعمل مطللبة المقضرر وطاء الىضلئية ا

نيجب  ،وإنمللتمطللبة بللضملنليس وببل 
 
ضرارتكطن هيلك مطللبة بللقعطيض من قبل الغير،  ا

 
 فلل
 4.المللية اليلتجة معن هذه المطللبة ه  الق  وقركل الخطر المؤمن ميه وليس الاليث ف  حد ذاته

خيرة الق  تمثل من وولئل  
 
مر بللقلمين من المسؤولية المدنية، هذه ال

 
وخلصة إذا تعتق ال

خطلر الق  يقعرض لهلن فطبىل لىطامعد هذه المسؤولية، كل خطل وبب ضرر 
 
حملية الفري ف  مطاجهة ال

شخلص ل يمكن إنكلره، ويع
 
د لتغير يتز  من ارتكبه بللقعطيض، ويركل هذا نطمعل من الاملية لال

ثلرهل، بايث تىط  
 
خطلر والقخفيف من ا

 
هم الطولئل الق  يتجل إليهل لمطاجهة ال

 
مين هلهيل من ا

 
القل

مين معيد تاىق الخطر المؤمن ميه، وذلك مىلبل 
 
مين بدفع مبتغل معييل يسم  مبتغ القل

 
شركة القل

                                                           
 .248المرجع نفسه،، ص 1
 .250-249المرجع نفسه ، ص 2
 .250المرجع نفسه، ص  3
مين من الضرار، مىل  ميرطر معت  مطقع:  4

 
حد صطر القل

 
مين من المسؤولية كل

 
القل

www.universitylifestyle.net  :29/11/2019، تم النالع معتيه بقلريخ. 
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قسلط القلمين الق  يدفعهل المؤمن لهن ويكطن ذلك من خال  المطللبة الق  تقر  نقي
 
جة تاىق ا

 1الخطر.

يمعطى  إقلمةوتقم المطللبة بدمعطى مبلشرة يىيمهل المقضرر ضد المؤمن له معن نريق  
خيرة تخضع  ،جراء تسطية وييةإالمسؤولية المدنية، لكن قبل ذلك يمكن 

 
 هذه ال

 
ثرنسبية  لمبدا

 
، ال

نويمكن لتمؤمن 
 
نيطاجه المؤمن له بكلفة الدفطع الق  من شلنهل  ا

 
ؤولية وطاء من تعفيه من المس ا

و نطلقهل
 
مين شرط معت   ،حيث قيلمهل ا

 
ومن حيث مبتغ القعطيض والضملن، فغللبل مل ياقط  معىد القل

، فغللبل مل 2، بلمعقبلر الدمعطى تقعتق بمصللح المؤمنبمطافىة المؤمن إلصتح  إبرا المؤمن له بعد  
 إملغللبل مل يكطن  إيارتهلت الق  يقطل  بيفسه لنيلبة معن المؤمن له، وف  الا إيارتهليقطل  بيفسه 

قيمتالمؤمن خصمل فيهل كمل لط  إيخل لقعذر 
 
الدمعطى العمطمية ضد المؤمن له يون الدمعطى  ا

 شخصية العىل  ف  الدمعطى العمطمية، 
 
والمدنية، وذلك انطالقل من مبدا

 
كلن العىد يقضمن شرنل  ا

والمؤمن خصمل ف  الدمعطى  إيخل بعد  
 
مرلتمؤمن يفطع قطية تجله المؤمن له وطاء تعتق كلنت  ا

 
 ال

وبللمسؤولية 
 
و تهلون ف  يفع المسؤولية. ا

 
 المؤمن له مع المضرور ا

 
 3الضملن تثبت تطانل

لىالفرع الثأني: توجيه المتضرر مطألبته مبأشرة   المؤمن ا 

جل ضملن حصط  المقضرر  
 
ومن ا

 
من قطامعد  واوقثيلءذو  حىطقه معت  القعطيض  ا

جيب المسؤولية المدنية بلمعقبلر المقضرر معيصر 
 
معن العالقة القعلقدية الق  تربط المؤمن والمؤمن له  ا

ثلرهمعت  امعقبلر العىد ييقج 
 
نرافهتجله  ا

 
معالقة قلنطنية  وإحداثويقاىق بذلك حملية المقضرر فىط،  ا

و ذو  حىطقه ومؤمن المسؤو 
 
ولوهل الىلنطن بين المقضرر ا

 
بهم  الالحقالمدن  معن الضرر  مبلشرة ا
مين وامعظلهم

 
وحق مبلشرة الدمعطى المبلشرة ضد المؤمن ف  حدوي الضملن  ،حق امقيلز معت  مبتغ القل

 4الميصطص ليه ف  العىد.

نوجدير بللذكر هلهيل  
 
مين من المسؤولية يغط  الرخص المؤمن معتيه فيمل يقعتق  ا

 
القل

والذ  يعقبر مسؤول  ،تيه مسؤول من اليلحية الىلنطنيةبجميع المبللغ الق  ويصبح الرخص المؤمن مع
 الجسدية العلرضة الق  قد يقعرض لهل  بلإلصلبلتمعن يفعهل فيمل يقعتق 

 
ضرار  ا

 
شخصن والخسلئر وال

                                                           
بدون رقم نبعة، يار الجلمعة الجديدة لتيرر، ين الجقملمع ، ي/ مامد حسن قلومن قلنطن القلم 1

 .15ن ص2003مصر،  الوكيدرية،
مين من الضرار،2

 
حد صطر القل

 
مين من المسؤولية كل

 
 www.universitylifestyle.net، المرجع السلبقالقل

 www.universitylifestyle.netالمرجع نفسه،  3
 www.universitylifestyle.net، المرجع نفسه4
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العرضية الق  تتاق بللممقتكلت والق  تيرل معن اوقخدا  الميقجلت الق  تم بيعهل او تستيمهل لتمؤمن 
 1.معتيه

نيمكن الىط   وإجملل 
 
مين من المسؤولية هط معىد تعطيض يسقهدف حملية  ا

 
معىد القل

المؤمن له من العطاقب المللية لفعته الضلر تجله المقضرر لكيه ف  اليهلية يسقهدف من حيث مطضطمعه 
ضملن حصط  المقضرر معت  القعطيض المسقاق له اتجله المؤمن له بطريىة فعللة وهذا مل يسقطجب 

 2لنطنية جعل المقضرر يائيل بمبتغ القعطيض تجله المؤمن.من اليلحية الى

 الخأتمة:

مين الق  يكطن الخطر المؤمن ميه فيهل ه   
 
نطاع القل

 
مين من المسؤولية كلفة ا

 
يرقمل القل

المسؤولية المدنية لتمؤمن لهن ويكطن الهدف ميهل هط تعطيض المؤمن له معن الخسلئر المليية اليلشئة 
 ارتكبه المؤمن لهن حيث يتقز  المؤمن بلن يعطض المضرور بركل معن مسؤوليقه المدنية 

 
بسبب خطل

نراف هم المضرور 
 
مين بطجطي ثالثة ا

 
مبلشر ف  حللة معد  قيل  المؤمن له بذلك ومعتيه يقميز القل

نه يجب 
 
نه تجدر اإلشلرة إل  ا

 
المسقفيد من معىد القلمين مكن المسؤولية، والمؤمن والمؤمن له، غير ا

حكل 
 
القلمين من المسؤولية ف  القرريع الجزائر  حق  تقالء  مع نبيعة المخلنر الق  تاقلج  تطويع ا

مين خصطصل مع تطوع المهن الارة، ومل يقرتب معن ذلك من احقيلج إلصدار ترريعلت تتز  
 
القل

مين.
 
صال  هذه المهن بإلزامية القل

 
 ا

 قأئمة المراجع:

ول: الكـتب:
 
 ا

المسؤولية المدنية، الجزء الثلن ، بدون رقم نبعة، مطبعة جلمعة الىلهرة، مامطي جمل  الدين زك ، مركالت   
 .1990الىلهرة، مصر، 

مين الجقملمع ، بدون رقم نبعة، بدون يار نرر، 
 
 .1997، مصر، اإلوكيدرية  مامد حسين ميصطر، قلنطن القل

، مصر، اإلوكيدريةجديدة لتيرر،   مامد حسن قلومن قلنطن القلمين الجقملمع ، بدون رقم نبعة، يار الجلمعة ال
2003. 

نرطة الريلضية، كتية الاىطق 
 
ثلر مسئطلية ميظم  ال

 
مين من المسئطلية ف  تفلي  ا

 
مين، يور القل

 
حمد معبد الاميد ا

 
  ا

 .2015بجلمعة الزقلزيق، مصر، 

 ثأنيأ: المقألت:

                                                           
 www.eminsco.com، 29/11/2019لتقلمين، تم النالع معتيه ف :  اإلملراتتلمين المسؤوليلت، مطقع  1
مين من الضرار، المرجع السلبق، 2

 
حد صطر القل

 
مين من المسؤولية كل

 
 www.universitylifestyle.netالقل
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مين المسؤولية المدنية 
 
بالث،  ،(-مىلرنةيراوة –  ميسط  فضيتة، )الطبيعة الىلنطنية لقل

 
مىل  ميرطر بمجتة يراولت وا

 www.asjp.cerist.dzالسية القلوعة، مطقع:  2017جطان 27العدي

مين من المسؤولية المدنية الطبية كضملنة لاملية المسقهتك ف  ضل قلنطن 
 
كت  نعيمة، )القل

 
  ميسط  فضيتة، ا

مييلت 
 
، لسية 06، العدي:07نطنية والققصليية، المجتد:(، مىل  ميرطر بمجتة الجقهلي  لتدراولت الىل04-06القل

 .376، ص 2018

 ثألثأ: النترنيت:

نتع معتيه بقلريخ:   
 
مين برؤية شرمعية، ا

 
مين، القل

 
مين المسؤولية المدنية، مطقع شركة القكلفل لتقل

 
: 29/11/2019تل

www.takafuly.com 

مين من الضرار، مىل  ميرطر معت  مطقع: 
 
حد صطر القل

 
مين من المسؤولية كل

 
، تم  www.universitylifestyle.net  القل

 .29/11/2019النالع معتيه بقلريخ: 

 www.eminsco.com، 29/11/2019قع الملرات لتقلمين، تم النالع معتيه ف :   تلمين المسؤوليلت، مط

http://www.universitylifestyle.net/
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لزامي من  مين الإ
 
المهنية  المسؤولية المدنيةالتأ

  في التشريع الجزائري  والضمأن العشري 

 نوال جديلي د.
 
 
وقلذة مالضرة ا

 
 ا

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية
 جلمعة يا  فلرس بللمدية

djedili.nawel@hotmail.fr 
 

 تمهيد :
مين 

 
كلن يعبر بل  قبل،إذ لم يكن يعرف بهذه القسمية من  لم يكن معروفل كمصطتح القل

خرى،بمصطتالت معيه 
 
كللقعلون والقبلي  والقضلمن والقخطيط لتمخلنر الماقمتة وكذا مسلهمة  ا

ورة والمجقمعلت ف  القك فل بإصالح الضرر 
 
 .1ال

 وويتة لمطاجهة المخلنر الق  يقعرض لهل الرخص ف  كيلنه ويعقبر القلمين 
 
مطاله ومن ا

 الصعب تعىب جذوره القلريخية، حيث ظهرت 
 
و  بطايره ف  مجل  المالحة البارية، وتططرت هذه ا

 الفكرة وانقررت لقرمل مجللت 
 
مين المعروفة اليط خرى معديدة لققبتطر ف  ا

 
 .2شكل معىطي القل

مين ييىسم
 
مين إل  والقل

 
خطلر الق  تهدي  قسمين: القل

 
شخلص الذ  يغط  ال

 
معت  ال

مين معت  الايلة( 
 
 الرخص ف  حيلته )القل

 
 و الق  تهدي والمة جسده. ا

 
مين من ا

 
مل اليطع الثلن  فهط القل

مين 
 
خير القل

 
ضرار الق  تصيب الرخص ف  ذمقه المللية، ويقفرع معن هذا ال

 
ضرار والذ  يغط  ال

 
ال

مي
 
شيلء والقل

 
 ن من المسؤولية .معت  ال

ولمل كلن حق البيلء من مظلهر مملروة حق المتكية وياقل مكلنة هلمة ف  مخقتف 
صعدة )الققصليية، الجقملمعية(،فىد يقرتب معت  مملروة هذا الاق 

 
ضرارال

 
معديدة بسبب ورمعة  ا

والنجلز 
 
مر الذ   ا

 
 وتبل معت  مقلنة ووالمة  البيلء. يؤثراوقعمل  مطاي مغرطشة، ال

 را لونظ
 
شغل خضع المررع الجزائر  تخططرة اليلجمة معن تهد  البيلء، ا

 
البيلء والقرييد  ا

  إل ديد من الضملنلت بلإلضلفة لتع
 
ضملنلت حكل  العلمة لتمسؤولية القىصيرية والعىدية، هذه الال

 
 
و بعد ذلك، حيث وريت هذه الضملنلت بمطجب ميهل مل ييفذ قبل القستيم اليهلئ  لمرلريع البيلء ا

همهلمعدة نصطص قلنطنية 
 
المعد  والمقمم  07-95من الىلنطن  183 إل  175مل جلءت به المطاي من  ا

                                                           
مين الجزائر ، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، الطبع الثلنية ، 1

 
جديد  معراج ، مالضرات ف  قلنطن القل

 .6الجزائر، بدون وية ص
مين ف  مجل  البيلء ف  الىلنطن 2

 
الجزائر ، مىل  ميرطر بمجتة الىلنطن قلوم  نجلة ، اليظل  الىلنطن  لتقل

حمد ص  2والمجقمع والستطة، مخبر الىلنطن، جلمعة وهران 
 
 .146مامد بن ا
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مييلت
 
مييلت 1بللقل

 
ولو  لتقل

 
من الىلنطن  554الملية ، وكذا مل جلء ف  الذ  يعقبر اإلنلر العل  و ال
من  المادي لىلئمة المبلن  المسقثيلة 49-96القيفيذ  رقم  المدن ، بلإلضلفة لمل وري ف  المروط 

مين المسؤولية العررية والمسؤولية المدنية المهيية إلزامية
 
الميظم 04-11الىلنطن ، وكذا مل جلء به  2تل

  . ممل3ليرلط القرقية العىلرية
 
معن اإلشكللية القللية  اإلجلبة إل  وع  من خال   هذا الباثتىد  ،ول

حكل  ؟ وذلك  :كيف نظم
 
مين ف  مجل  البيلء ؟ ومل مدى فعللية هذه ال

 
لة القل

 
المررع الجزائر  مسل

مين اإللزام  من المسؤولية المدنية المهيية  إل من خال  القطرق 
 
لق  القل

 
و  مسل

 
ف  المباث ال

 
 
 .مين من المسؤولية العررية ف  المباث الثلن والقل

ول
 
 المبحث ال

مين 
 
لزاميالتأ  ولية المدنية المهنيةمن المسؤ  الإ

مي إن
 
ن من المسؤولية ،  الذ  القلمين من المسؤولية المدنية المهيية صطرة من صطر القل

يمن  له من معد  رجطع الغير معتيه بللمسؤولية بعد تاىق الخطر المؤمن ميه،المؤمن  يهدف لاملية
 
ا

ثلر المللية لتمسؤولية المدنية المهيية  ، 
آ
 إلبرا  ةوبللقلل  فإنه يخضع ليفس الرروط والىطامعد العلم ال

مين ف 
 
 . وكذلك قلنطن الىلنطن المدن  معىد القل

 
هميةمين وهط مل يد  معت  القل

 
هذا القلمين، وهط مل  ا

مييلت وكذا المروط  القيفيذ  والمقمم، المقعتقالمعد   07-95تضميه الىلنطن 
 
المؤرخ  414-95بللقل

مين ف  ،المق09/12/49519ف  
 
البيلء من مسؤولية المقدختين المدنية المهيية، كمل عتق بإلزامية القل

حكل  جديدة ف  هذا المجل ، وفيمل يت  04-11جلء الىلنطن 
 
المقعتق بقيظيم نرلط القرقية العىلرية بل

حكل نبين نطلق 
 
 هذا القلمين . وا

ول :
 
مين اللزامي من المسؤولية المدنية المهنية  المطلب ال

 
 نطأق التأ

مين بمطجب الىلنطن 
 
المؤرخ ف   07-95نص المررع الجزائر  معت  هذا اليطع من القل

مييلت، ف  الىسم الثللث ميه تات معيطان " 15/01/1995
 
" ، التأمين في مجأل البنأءوالمقعتق بللقل

نه :"  175حيث نصت الملية
 
ي لى كل مهندس معمأري ومقأول عمن هذا الىلنطن ا

 
ومراقب تقني وا

 ، شخصأ طبيعيأ كأن متدخل
 
  و معنويأ،ا

 
مينأن يك تتب ا

 
لمدنية المهنية التي التغطية مسؤوليته  تأ
 قد يتعرض لهأ بسبب اشغأل البنأء وتحديد البنأءات 
 
من الىلنطن  49. كمل نصت الملية 5"و ترميمهأا

                                                           
مييلت ، المقعتق25/01/1995المؤرخ ف  07-95الىلنطن 1

 
،المؤرخة ف   13،ج ر، العدي  بللقل

المؤرخ ف   85ي ج ر معد 20/02/2006المؤرخ ف   04-06،المعد  والمقمم بمطجب الىلنطن 08/03/1995
27/12/2006. 

مين المسؤولية 17/01/1995المروط  القيفيذ ، المؤرخ ف  2
 
، يادي قلئمة المبلن  المعفلة من إلزامية تل

 .21/01/1995،المؤرخ ف  05العررية والمسؤولية المدنية المهيية ،ج ر ،العدي 
رلط القرقية العىلرية، ج ر، العدي ، يادي الىطامعد الق  تيظم ن 17/02/2011المؤرخ ف   04-11الىلنطن 3
 .06/03/2011،المؤرخة ف  14

 .10/12/1995مؤرخة ف   76ج ر معدي 4
مييلت . 07-95من الىلنطن  175الملية 5

 
 المعد  والمقمم والمقعتق بللقل
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ن يلتزم بمسؤولية المدنية انه :"الميظم ليرلط القرقية العىلرية  11-04
 
يجب على المرقي العقأري ا

مين مجل  هذا. ونبين فيمل يت   في المجأل العقأري لفأئدة زبأئنه"
 
من حيث مطضطمعه وكذلك  القل

شخلص المتزمين به ثم من حيث نطلقه الزملن  
 
 .ال
 
مين من المسؤولية المدنية المهنية :-1

 
 النطأق الموضوعي للتأ

مين حسب نبىليرمل هذا ا
 
المقعتق بإلزامية  414-95من المروط  القيفيذ   02الملية  لقل

مين ف  البيلء من مسؤولية المقدختين المدنية المهيية، 
 
معمل القل

 
 القللية: ال

 الدراولت والقصلميم ف  الهيدوة المعملرية؛ -

 الدراولت والقصطرات الهيدوية . -

شغل تيفيذ  -
 
نطامعهلالبيلء معت  اخقالف  ا

 
وفيمل يخص صالبقهل وروطخهل ، ا

 
 فيمل يخص  ا

 
 ا

نش ء من شلنه 
 
  ا

 
ت لتخطر.يعرض ا

آ
 من الميرل

شغل .المراقبة المسقمرة ليطمعية مطاي البيلء وتيفيذ  -
 
 ال

ت. -
آ
 الرقلبة القىيية لقيفيذ الميرل

 مقلبعة ورشلت البيلء وترميم المبلن  . -

  إلزاميةمن  لمررع قلئمة من المبلن  الق  تسقثي لذلك حدي ا بلإلضلفة
 
مين،وهط مل جلءت به هذا القل

  إلزاميةالذ  يادي قلئمة المبلن  العمطمية المعفلة من  49-96من المروط  القيفيذ   02الملية 
 
مين تل

 حيث تقمثل هذه المبلن  فيمل يت  : 1المسؤولية المهيية والمسؤولية العررية 

نفلقالجسطر، -
 
ريعة، الاطاجز الملئية القتية، المكلور،  ت، الطرق، الطرق السا، السدوي، الىيطال

 ، خططط السكك الاديدية، مدرجلت هبطط الطلئرات .المطانئ، قيطات نىل الميله
مين من المسؤولية المدنية المهنية :-2

 
شخأص الملزمين بألتأ

 
 ال

مين معت  كل من المهيدس المعملر  والمىلو  
 
فرض المررع إلزامية اك ققل  هذا القل

ووالمراقب القىي  وكل  مقدخل ف  معمتية البيلء وطاء كلن شخصل نبيعيل 
 
معيطيل، وهط مل نصت معتيه  ا

مييلت. ثم جلء الىلنطن  07-95من الىلنطن  175الملية 
 
 الميظم 04-11المعد  والمقمم والمقعتق بللقل

مين من 
 
ضلف المرق  العىلر  كطرف متز  بللقل

 
ليرلط القرقية العىلرية ليطوع من نطلق هذا الضملن فل

كدتهالمسؤولية المدنية المهيية، وهط مل 
 
خير )المرق   49الملية ا

 
من هذا الىلنطن ،ويتقز  هذا ال

                                                           
، يادي قلئمة المبلن  العمطمية المعفلة من إلزامية 17/01/1996المؤرخ ف   49-96المروط  القيفيذ  رقم 1
 .13، ص 21/01/1996، المؤرخ ف  5لمين المسؤولية المهيية والمسؤولية العررية، ج ر، العدي ت
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مىلولين وشركلئه ( من نفس الملية بمطللبة مكلتب الدراولت وال02العىلر ( حسب الفىرة الثلنية )
خرين

آ
مييلت الىلنطنية المطتطبة ال

 
 .1بكل الضملنلت والقل

و مللكيه المققللين  2ويسقفيد من هذا القلمين صلحب المرروع 
 
إل  غلية انىضلء اجل و/ا

  بمجري القستيم اليهلئ  لتمرروع ،وهط مل الضملن 
 
كدتها

 
 07-95من الىلنطن  178/2الملية  ا

 .043-11من الىلنطن  49/3والملية

مين، وهط مل حديته الملية
 
شخلصل من إلزامية هذا القل

 
ن المررع قد إوقثي  ا

 
من  182غير ا
مين معت  :  07-95الىلنطن 

 
 ، حيث ل يسر  هذا القل

 الدولة والجملمعلت الماتية. -

شخلص الطبيعيين معيدمل يىطمطن ببيلء مسلكن خلصة لالوقعمل  العلئت . -
 
 ال

مين من-3
 
 المسؤولية المهنية : النطأق الزمأني للتأ

مين من تلريخ 
 
معمل  فعتيل فقح الطرشة و يمقد هذا القل

 
اليهلئ   إل  غلية القستيم4مبلشرة ال

ن   ل
 
شغل  ،غير ا

 
مل جلءت به الملية  وطىاليهلئ ،  تعريف القستيم ليل المررع الجزائر  لم يعطال
عندمأ يتم المقأول العمل ويضعه تحت تصرف رب جلء فيهل :"  من الىلنطن المدن ، حيث 558

خير 
 
نالعمل، وجب على هذا ال

 
لىيبأدر    ا قرب وقت ممكن بحسب مأ هو جأر في  اإ

 
تسلمه في ا

ذاالمعأمالت ،  لىامتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته  فأإ نذار رسمي اعتبر  اإ نذلك بأإ  اإ
ليهالعمل قد سلم  ثأر، ويتحمل كل مأ يترتب عن ذلك ماإ

 
 ". ن ا

ن المررع تدارك ذلك بللملية 
 
ق بقيظيم نرلط القرقية المقعت 04-11من الىلنطن  03غير ا

نه  اإلتمل فىل  بقعريف العىلرية 
 
شغل  معت  ا

 
بداؤهأ:" رفع التحفظأت التي تم الكلمل لال ثر اإ  على اإ

شغأل 
 
صالحالستالم المؤقت لال عيوب البنأء المالحظة، وذلك قبل الستالم النهأئي للمشروع  واإ

                                                           
 ،الميظم ليرلط القرقية العىلرية .04-11من الىلنطن  49الملية 1
والمقعتق برروط اإلنقلج  07-94من المروط  القيفيذ   07"يىصد بصلحب المرروع حسب الملية2

دس المعملر ، المعد  والمقمم" كل شخص نبيع  او معيط  يقامل بيفسه المعملر ، ومملروة مهية المهي
و يكطن حلئزا لاىطق البيلء معتيهل 

 
رضية يكطن مللكهل، ا

 
و يىط  بللبيلء معت  قطعة ا

 
مسؤولية تكتيف من ييجز ا

 نبىل لتقيظيم والقرريع المعمط  بهمل " .
يستفيد من هذه الضمأنأت العىلرية: " الميظم ليرلط القرقية  04-11من الىلنطن  49/3نصت الملية 3

 المألكون المتوالون على  البنأية".
مييلت:" 07-95من الىلنطن 176جلء ف  نص الملية 4

 
ليهم في المأدة  المقعتق بللقل على المتدخلين المشأر اإ

مين مسؤوليتهم المدنية المهنية"175
 
نهم قد اك تتبوا عقد التأ

 
ثبأت وقت فتح الورشة بأ  .اعاله،اإ



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
243 

 

نه معرف الوقال  المؤقت  العقأري".
 
نهكمل ا

 
عدادهمحضر يتم :" بل والتوقيع عليه بين المرقي  اإ

شغألالعقأري والمقأول بعد انتهأء 
 
 ".ال

معمل  البيلء 
 
ية معن المتز  بللضملن من المسؤول إمعفلءوميه يقرتب معن القستيم اليهلئ  ل

  مطللبة 
 
العيط  الظلهرة وقت القستيم، فللقطقيع معت  ماضر القستيم المؤقت يعقبر تيلزل معن ا

وبإصالح هذه العيط  
 
القعطيض معيهل، ومعتيه يعقبر القطقيع معت  ماضر القستيم يون تافظ بعد  ا

شغل 
 
شغل ، الذ  ييطتق ميه حسل  اجل الضملن ال هط وقت القستيم إتململل

 
 .1عرر  اليهلئ  لال

حكأم المطلب الثأني :
 
مين من المسؤولية المدنية المهنية  ا

 
 التأ

و إجبلر ،
 
مين نطمعين إخقيلر  ا

 
مينالمررع هذا اليطع  جعل وقد القل

 
مييل  من القل

 
 إلزاميلتل

خير،
 
نه فته يور رقلب  من جهة، نظرا لتدور المزيوج لهذا ال

 
 إنرلءيعقبر وويتة رقلبية معت  معمتيلت  ل

صط  الفييةالمبلن  ومطلبىقهل 
 
خطلر، والمطاصفلت العلمة لال

 
ومن جهة  ضملنل وحملية من وقطع ال

خرى 
 
وضملن تعطيض المضرور من جراء البيلء والقرييد ومل  اإلضرار إلصالحيهدف  إذ إصالح له يور  ا

ضرار
 
 .ييقج معيهل من مسؤولية وا

مين من اليطع فهذا ومعتيه
 
همية له القل

 
نه بايث مزيوجة، ا

 
 مبللغ يفع له المؤمن يجيب ا

جيب الذ  يكطن  المضرور وهط لتمسقفيد يطفر هط ثلنية جهة ومن معتيه، بهل ياكم قد كبيرة
 
 معىد معن ال

مين
 
مين، مبتغ من القل

 
مين فمؤوسة المسئط ، إمعسلر حللة بهذا تجيب ف  مضمطنل تعطيض القل

 
و القل

 
 ا

ن يكطنل مطويرين فيهمل يفقرض المؤمن
 
 . 2ا

مين من المسؤولية 
 
ضرارغط  يولمل كلن القل

 
المؤمن له )المقدخل مسؤولية  المقرتبة معت  ال

مين اوقيليا ف  البيلء( 
 
نه ف  حللة تاىق هذا من المسؤولية ،فإ معىد القلمين إل ،تدفعه شركة القل

مين( تعيين خبير ف  ظرف وبعة)
 
يل ( 07الضرر يجب معت  المؤمن)شركة القل

 
من تلريخ القصريح  ا

مين 
 
نبللاليث  من اجل تاديد مبتغ القعطيض،ومعت  شركة القل

 
ربلعتدفع ثالثة  ا

 
هذا المبتغ  4/3 ا

 لصلحب المرروع او مل يك قسبه وذلك قبل الباث ف  مسؤولية المؤمن له .

                                                           
حممد يغيش، "الضملنلت العىلرية بعد الوقال  اليهلئ  لتمرروع العىلر " ،مداختة متىلة ف  المتقى  1
 
ا

،بجلمعة 2012فيفر   28و  27الميظم يطم   -الطاقع والتفلق-الطني  حط  القرقية العىلرية ف  الجزائر
 قلصد  مربلح،روقتة.

مين من مخلنر البيلء ،مذكرة ملجسقي2
 
 .17، ص2014ر، كتية الاىطق، جلمعة الجزائر، جعيجع ولم ،القل
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مل
 
  المسقفيد والمؤمن له معت  مبتغ القعطيض، فعت  المؤمن  ا

 
ف  حللة اتفلق الطرفلن ا

ضرار من قبل الخبير، وتفصل الجهة الىضلئية يفع هذ
 
شهر من تلريخ معليية ال

 
ا المبتغ خال  ثالثة ا

 1المخقصة ف  اليزاع وف  المبتغ اليهلئ   لتقعطيض.

نوالجدير بللذكر 
 
مين المبر ، ويقم تاديده حسب تكتفة  ا

 
مبتغ القعطيض يخقتف بلخقالف معىد  القل

مين بدفع مبتغ القعطيض  اإلضرار إصالح
 
تطفر شرنين  إلإذاالق  لاىت بللبيلء، ول تىط  شركة القل

ولويين
 
مين من نرف المتز  به،  ا

 
مين ويفع قسط القل

 
 وإليقمثالن ف  : تاىق اضرر مطضطع معىد القل

  تعطيض لتمسقفيد من القلمين. والمالحظ
 
مين والمقيلع معن يفع ا

 
مين فسخ معىد القل

 
 جلز لرركة القل

ضراركذلك 
 
مين ل تعط  ال

 
ن شركلت القل

 
مين ،كمل  إبرا الطاقعة قبل  ا

 
نهلمعىد القل

 
ضرار  ا

 
ل تضمن ال

 2اليلجمة معن الكطارث الطبيعية والارو .

مين معت  اوف  حللة معد  التجطء 
 
قر معىطبلت تقمثل لبيلء ومعت  المسؤولية العررية، فللإل  القل

 
ىلنطن ا

خرى  100000إل   يج 5000ن ف  غرامة مللية يقراوح مبتغهل م
 
يج وذلك يون اإلخال  بللعىطبلت ال

ن تطبق ف  شلنه وفىل لتقرريع المعمط  به
 
، وتاصل هذه الغراملت لاسل  الخزيية الق  يمكن ا

 .3العلمة

مي
 
ون من المسؤولية العشرية المبحث الثأني : التأ

 
مين ا

 
 العشري  التأ

البيلء،نص معتيه المررع الجزائر  بمطجب يعقبر الضملن العرر  ضملنل خلصل معت  معمتية 
ولس الىلنطن  554ليةمن الىلنطن المدن  ،حيث تعد الم 554الملية 

 
لتمسؤولية  من الىلنطن المدن  ال

:" يضمن المهندس المعمأري والمقأول متضأمنين مأ يحدث خالل عشر العررية، والق  جلء فيهل 
وسنوات من تهدم كلي 
 
قأمةجزئي فيمأ شيداه من  ا و اإ

 
ت ثأبتة  مبأن ا

 
خرى من منشأ

 
ولو كأن التهدم  ا

رض
 
ويشمل الضمأن المنصوص عليهأ في الفقرة السأبقة مأ يوجد في المبأني . نأشائ عن عيب في ال

ت من عيوب يتر 
 
 مدة السيطات العرر )"تهتب عليهأ تهديد متأنة البنأء وسالموالمنشأ

 
( من 10.وتبدا

م، كمل اشقوقت تستم العمل نهلئيل 
 
مين ين معت  هذا الضملن رط الىلنطن ضرورة القل

 
لدى شركلت القل

مييلت بىطلهل" 07-95من الىلنطن  178للمليةبمطجب
 
يجب على المهندسين المعمأريين و المقعتق بللقل

مين مسؤوليتهم العشرية من القأنون المدني، 
 
المقأولين وكذا المراقبين التقنيين اك تتأب عقد تأ

 سريأن هذا
 
ن يبدا

 
ستالم النهأئي للمشروع على ا  .العقد من الإ

                                                           
 المرجع السلبق 07-95من الىلنطن  183الملية  1
مين ف  مطاجهة نرلط القرقية العىلرية"،مجتة الاىطق والاريلت، بسكرة، 2

 
إرزيل الكلهية،"شركلت القل

 .108، 106،ص ص 2013العدي القجريب ،
مر  185الملية 3

 
 المرجع السلبق. 95/07من ال
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لىويستفيد من هذا الضمأن صأحب المشروع و /مالكيه المتتألين  غأية انقضأء  اإ
 .الضمأن"

مين  
 
و معت  حملية المهيدس المعملر  والمىلو  من الرجطع معتيهمل  إل ويهدف هذا القل

 
ا

 
 
مين م حدهمل ف  حللة تاىق الضرر، و ف  هذه الاللةا

 
ؤمن له ف  يفع القعطيض ال المتال شركة القل

ضرارمعن  معت  تعطيض معلي  المسقفيد الذ  ياديه الىلض  ضملنل لاصط 
 
 به. تالق   لاى ال

ول:المطلب 
 
مين على الضمأن مجألال

 
 العشري  التأ

شخلص القلمين معت   نىصد بمجل 
 
معمل الضملن العرر  ال

 
المعيية بهذا الضملن ،وهط  وال

 مل ويبييه فيمل يت  :

شخأص الملزمون بألضمأن :-1
 
 ال

من الىلنطن المدن ، فإنه يتقز  بللضملن العرر  كل من المهيدس المعملر   554تملية نبىل ل       
 والمىلو  .

شخلص المتزميين 
 
حد  ال

 
ن المررع  لم يرر صراحة لتمرق  العىلر  كل

 
و يالحظ  معت  نص الملية ا

كيد معتيه ف   04-11من الىلنطن  49و الملية  26/3بللضملن العرر  ،  نص الملية 
 
،و هط مل القل

يفيذ  ميه و المروط  الق 30/2ف  الملية  85-12اليصطص القيظيمية لويمل المروط  القيفيذ  رقم 
مين العشري تات معيطان "  431-13رقم 

 
" حيث يتقز   البلئع لفلئدة المك ققب بمسؤوليقه المدنية التأ

مين العرر  لكل من 
 
ف  المجل  العىلر  و يقطل  مهمة مراقبة و مقلبعة الضملن معن نريق القل

صرح ز البيلية ، و يلتمرلركة ف  إنجل يين المدمعطينن و العمل  الفعتالمهيدوين المعملريين و المىلولي
ن ييسب إليه".

 
 ل يمكن ا

 
نه يىبل القصرف بللقضلمن معهم تجله المىقي  و الغير إل إذا حصل خطل

 
 ا

  و بللوقيليق،فمن خال  مل وب
 
 554حكل  الضملن العرر  المىررة ف  الىلنطن المدن  لويمل المطاي ل

مييلت
 
و   04-11و بللرجطع لتىلنطن  ميه  178خلصة الملية  07-95رقم  و مل يتيهل و بللرجطع لىلنطن القل

شخلص المتزميين بللضملن العرر  ،وفىل  431-13المروط  القيفيذ  رقم 
 
فإنه يمكن تاديد ال

 قستسل القلل :تل
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و 1المهيدوين المعملريين  
 
و مكلتب الدراولت و مكلتب المراقبة الفيية و مىلول  ا

 
المراقب الفي  ا

معطين مع صلحب المرروع بعىد ،العمل  الىطعيين المد  ، و كل من ارتبط3،المرق  العىلر  2البيلء
 لتمرلركة ف  إنجلز البيلية .

 
 
،وهط كل شخص نبيع  او معيط  يقطل  4 07-94:حسب مل جلء به الىلنطن  المهندس المعمأري -ا

معمل  وإيارةنجلز ومراقبة القيفيذ واإلشراف معت  حسن ال 5معمتية تصلميم مرلريع البيلء 
 
،حيث  6ال

ولس فري   إمليملرس مهيقه حط  كلمل القرا  الطني  
 
 معت  ا

 
ف  شكل مهية حرة او بصفقه شريكل  ا

جيرا".
 
 7او بصفقه ا

المقعتق بللقرقية العىلرية، هط كل شخص وطاء  04-11من الىلنطن  03:حسب نص الملية المقأول-ب
و مؤوسة تمتك المؤهالت المهيية. ويىط  

 
و معيطيل ف  السجل القجلر  بصفقه حرفيل، ا

 
كلن نبيعيل ا

 
ا

معمل المىلو  بقيفيذ 
 
 نبىل لتقصلميم المطضطمعة وتفل نبىل لمطاصفلت وشروط العىد، وهط ييفذ كل ال

والمرروع 
 
 .8جزء ميه  ا

نه اوقجلبة ومطاكبة لقططر مجل  البيلء وزيلية الطتب ف  هذا المجل  ومل صلحبه من 
 
غير ا

صبات ترمل  مخلنر
 
بلإلضلفة ومعيط ، قل  المررع الجزائر  بقطويع نطلق المسؤولية العررية فل

شخلصلالمعملر  والمىلو   لتمهيدس
 
خرين ا

آ
يين والمقعلمل ف  المراقبين القىي، ليرمل كل من ا

 القرقية العىلرية والمك ققب، وكذا كل  مقدخل ف  معمتية البيلء يربطه معىد مع صلحب المرروع .

نه :  07-95من الىلنطن  178:نصت الملية  المراقب التقني-ج
 
" يجب على المهندسين المعمأريين ا

 العشرية".والمقأولين وكذا المراقبين التقنيين اك تتأب عقد لتأمين مسؤوليتهم 

                                                           
 1المروط  القرريع  94-07 المقعتق برروط اإلنقلج المعملر  و مملروة مهية المهيدس المعملر  .

نه :  11-04من الىلنطن  03معرفقه الملية 2
 
و معنوي مسجل في السجل التجأري » بل

 
كل شخص طبيعي ا

و مؤسسة تملك المؤهالت العلمية 
 
شغأل البنأء بصفته حرفيأ ا

 
 «.بعنوان ا

و المقعلمل ف  القرقية العىلرية  حسب الملية  07-86من الىلنطن  41 ك ققب حسب الملية بىلبته كل من الم3
 .03-93من المروط  القرريع    02/ 08

،يقعتق برروط اإلنقلج المعملر  ومملروة مهية المهيدس 18/05/1994المؤرخ ف   07-94 المروط  القرريع 4
 .المرجع السلبق14/08/2004ف  المؤرخ  04/06المعد  والمقمم بللىلنطن المعملر  

 من الىلنطن المدن  . 555الملية 5
 من الىلنطن المدن  . 563الملية6
 .07-94من الىلنطن  19و  09راجع المطاي 7
من الىلنطن المدن ،  554إبراهيم يطوف ،"المسؤولية العررية لتمهيدس المعملر  والمىلو  نبىل لتملية 8

 .688،687ص  1995، 03الىلنطنية الققصليية والسيلوية، العدي"المجتة الجزائرية لتعتط  
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معمل  البيلء  1والمراقب القىي  
 
و معيط  يىط  بللمراقبة الفيية ل

 
هط كل شخص نبيع  ا

راء وإمعطلء
 
اوقرلرية لر  العمل، حيث تقمثل مهمقه ف  الدراوة الفيية والقىيية لمرروع البيلء،  ا

معمل ورقلبة تصميم 
 
كد من مطلبىقهل  لىطامعد  ال

 
معت  احقرا  البيلء ومىلييسه، وكذا السهر والقل

جلنب المهيدس المعملر  والمىلو  ف  حدوي  إل  مسئطل. ومعيه ،يكطن المراقب القىي  2المخططلت
نمهلمه، بررط 
 
صت يربطه معىد مىلولة  ا

 
 مع ر  العمل . ا

  المرقي العقأري )المتعأمل في الترقية العقأرية(-د
 
حدث المررع الجزائر  مهية المرق  العىلر  :ا

-11المتغ  والمقعتق بلليرلط العىلر  . ويعقبر المرق  العىلر  حسب الىلنطن  03-93بمطجب الىلنطن 
وهط كل شخص نبيع   04

 
ومعيط  يجطز امعقملي ويبلير بعمتيلت بيلء مرلريع جديدة  ا

 
وترميم  ا

 
 إمعلية ا

هيل 
 
وتل

 
وتجديد  ا

 
وهيكتة،  إمعلية ا

 
وتدمعيم بيليلت تقطتب احد هذه القدخالت،  ا

 
وتهيئة  ا

 
هيل  ا

 
تل

والسكيلت من اجل بيعهل 
 
جيرهل ا

 
  4. وميه يملرس المرق  العىلر  مهلمه بمطجب معىد القرقية العىلرية3تل

المؤرخ ف   07-86:بعدمل كلنت معمتيلت البيلء والقرييد حصرا معت  الدولة، جلء الىلنطن  المك تتب-ه
المسلهمة ف  القرقية  إمكلنية، ليميح لتىطلع الخلص 5المقعتق بللقرقية العىلرية  04/03/1986

  ف  معمتيلت القرييد والبيلء المطجهة 
 
ولولالعىلرية ا

 
ولتسكن، واوقثيلء ذات الطلبع المهي   ا

 
 ا
القجلر . وتكطن هذه المسلهمة من خال  معمتية اك ققل  بيظمهل المجتس الرعب  البتد . ويعقبر 
المك ققب بلئعل وليس مىلول فهط يىط  بعمتيلت البيلء قصد البيع ،كمل انه مرتبط مع المرقر  بمطجب 

 .6معىد بيع وليس معىد مىلولة

 المستفيدون من الضمأن العشري :-2

يد من هذا الضمأن صأحب ف:" يستالق  جلء فيهل  07-95من الىلنطن  178/2الملية بللرجطع إل  نص
و مألكيه المتتألين 

 
لىالمشروع و/ا  غأية انقضأء اجل الضمأن ". اإ

                                                           
و  مرة بمطجب الىلنطن 1

 
 29/12/1971مكرر، المؤرخ ف  85-71احدث المررع هيئة الرقلبة القىيية لتبيلء ل

ولو ، ثم بمطجب الىلنطن 
 
المؤرخ ف   205-86المقضمن احدثل هيئة المراقبة القىيية لتبيلء وتاديد قلنطنهل ال

 المقضمن تغيير هيئة المراقبة القىيية لتبيلء . 19/08/1986
 المقضمن تغيير هيئة المراقبة القىيية لتبيلء . 205-86من الىلنطن  03انظر الملية 2
يادي كيفيلت  20/02/2012المؤرخ ف   84-12من المروط   02،والملية 04-11من الىلنطن  02انظر الملية 3

 مرق  العىلر  و كيفيلت مسك الجدو  الطني  لتمرقين العىلريين .ميح المعقملي لمملروة مهيية ال
  الخير 4

 
"، مجتة الاىطق والاريلت ،بسكرة، معدي تجريب ، "المسؤولية العشرية للمرقي العقأري بطقرة ا
 .356،355، ص 2013

 إلغلءه بدوره .المقعتق بلليرلط العىلر  ،والذ  تم  03-93تم إلغلء هذا الىلنطن بمطجب المروم القرريع  5
  الخير، المرجع السلبق، ص 6

 
 .359،357بطقرة ا
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 فللمسقفيدون هم :بللقلل  

 
 
:قرر المررع الضملن العرر  لصللح ر  العمل المقعلقد مع المىلو   صأحب المشروع )رب العمل(-ا

نه هط من يتاىه الضرر من جراء تهد  البيلء او المهيدس 
 
والمعملر  ل

 
ظهطر معيب فيه .وصلحب  ا

والمرروع هط كل شخص نبيع  
 
ومعيط  معلمل  ا

 
خلصل، والذ  يقم ترييده البيلء لاسلبه وطاء تعلقد  ا

ومع المىلو  
 
والمهيدس المعملر ، بيفسه  ا

 
رض المىل  معتيهل  ا

 
بطاوطة وكيته. ووطاء كلن مللكل لال

وبيلء ال
 
ملحلئزا معت  حىطق البيلء فيهل،  ا

 
صلحب المرروع الميقد ، فال يسقفيد من الضملن العرر   ا

نه مفطض لتىيل  بإنجلز بيلء 
 
ول

 
 تاطيته. ا

هم 
 
ثلرولمل كلنت يمعطى الضملن العرر  من ا

آ
معىد المىلولة، فه  مرتبطة بللبيلء وليس  ا

 لل  فه  تيقىل بلنقىل  المتكيبصلحب المرروع وبللق
 
  يد كلنت فيهل، ة، ا

 
  تقبع متكية البيلء ف  ا

 .1لصلحب المرروع ،المالك المققللين له  بلإلضلفةلذلك يسقفيد من الضملن العرر ، 

والختف العل   2وهم:تأليونالمالك المت-ب
 
تطف  صلحب  إذاالخلص لصلحب المرروع،حيث  ا

نقبل المرروع 
 
ملتيقه  مدة الضملن ،فإنه ييقىل حق الرجطع بهذا الضملن لختفه العل  ا

 
الختف  ،ا

ليهالخلص، فيىصد به كل من انقىتت 
 
متكية البيلء قلنطنيل وطاء معن نريق البيع، الهبة، المىليضة،  ا

و
 
 الطصية... ا

حكأمالمطلب الثأني :
 
 الضمأن العشري  ا

تيلو 
 
حكل  ا

 
 الضملن العرر  ف  شروط تاىىه ونظلمه الىلنطن  فيمل يت  : ا

 تحقق الضمأن العشري :-1

حكل  ل يمكن تىرير
 
 : يت  افرت مجمطمعة من الرروط، تمثتت ف  ملتط إذا إلالضملن العرر   ا

ول
 
و: تهدم كلي  ا

 
ت الثأبتة ا

 
من الىلنطن  46: وهط مل نصت معتيه كل من المليةجزئي  للبنأء او المنشأ

ت معن 554والملية  04 -11
آ
من الىلنطن المدن ، حيث يىصد بللقهد  تفكك وانفصل  البيلء والميرل

رض وطاء كتيل او جزئيل ، بطريىة غير 
 
ح، وقد يرجع القهد   إراييةال

 
وبل  :إل  ا

 
 د هذه ال

 
 
و الم-ا

 
رض المريد معتيهل البيلء ا

 
ت الثلبقةمعيب ف  ال

آ
 .يرل

 معيب ف  القصميم:.- 

                                                           
  الخير بطقرة،المرجع السلبق، ص 1
 
 .503ا
 المرجع السلبق. 95/07من قلنطن  178الملية 2
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 معيب ف  مطاي البيلء-ج

 .معيب ف  معمتية القرييد نفسهل-ي

 ثأنيأ :العيوب المهددة لسالمة ومتأنة البنأء :

نه  554/2حيث نصت الملية 
 
:" يشمل الضمأن المنصوص عليه في من الىلنطن المدن  ا
ت من عيوب 

 
 يترتب علليهأ تهديد متأنة البنأء وسالمته"الفقرة السأبقة مأ يوجد في المبأني والمنشأ

، والعيب هيل هط الختل الذ  يصب البيلء فييىض من قيمقه وميفعقه .ولم يعقبر  المررع جميع 
نالعيط  ماىىة لتمسؤولية العررية، بل اوجب 
 
 تقطفر فيهل شروط معيية تقمثل ف  : ا

 
 
ن يبتغ العيب جدا معقبرا من الخططرة -ا
 
 .ا

 .1ومدى خفلئه مقروك لتستطة القىديرية لتىلض  ، العيب خفيل وقت القستيمان يكطن هذا - 

نثألثأ :
 
والتهدم  ايحدث هذ ا

 
 العيب خالل مدة الضمأن   ا

مييلت، نسقيقج  07-95الىلنطن المدن  والىلنطن  إل بللرجطع 
 
نالمقعتق بللقل

 
المررع حدي  ا

( ويطات تسر  من تلريخ الوقال  اليهلئ  لتمرروع، وهذه المدة  ه  10مدة الضملن العرر  بعررة )
وبمثلبة فقرة تجربة 
 
اخقيلر لمدى مقلنة البيلء ووالمقه وليست مدة تىلي ، وبللقلل  فإنهل ل تكطن  ا
ومعرضة لالنىطلع 
آ
حكل القطقف. ولمل كلنت  ا

 
يظل  العل  فإنه ل يجطز التفلق الضملن العرر  من ال ا

وهذه المدة  إنىلصمعت  
 
  إلغلئهل ا

 
 نه يجطز التفلق معت  الزيلية فيهل .،غير ا

جل ) إذاومعتيه ،
 
وويطات( يون تهد  كت   10انىض  هذا ال

 
جزئ  لتبيلء ويون ظهطر معيب  ا

ل مقعلقد ف  فيه يمس والمقه ومقلنقه ،فإنه يعقبر المىلو  والمهيدس والمرق  العىلر  وكل مقدخ
برئ   معمتية البيلء، قد نفذ

 
 ذمته .القزاملته الذ  يعقبر القزامل بقاىيق نقيجة، وا

نرابعأ :
 
و( سنوت من التهدم 03ترفع دعوى الضمأن خالل ثالثة) ا

 
 شأف العيباك ت ا

نه  557حيث جلء ف  نص الملية 
 
" تتقأدم دعأوى الضمأن المذكورة من الىلنطن المدن  ا

عاله
 
و( سنوات من وقت حصول التهدم 03بأنقضأء ثالثة ) ا

 
 من هذه اك تشأف العيب " ا

 
،ويسقىرا

                                                           
 .507قلير  نليية ، المرجع السلبق، ص1
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نالملية 
 
نهلهذه المدة تىلي  ممل يقرتب معيه  ا

 
وىطط هذه  إثبلتويىع معبء  1قلبتة لالنىطلع والقطقف ا
 الدمعطى معت  المدى معتيه المتقز  بللضملن.

 النظأم القأنوني للضمأن العشري :-2

مر لتضملن العرر  ، فهط من اليظل  العل  و يعد 
آ
كد المررع معت  الطلبع ال

 
ول وقبل كل ش ء فىد ا

 
ا

و حصر المسؤولية حسب الملية 
 
 .042-11من الىلنطن  45بلنال كل اتفلق يرم  إل  اقصلء ا

ن القستيم له       
 
 العل  الىلض  بل

 
ن اليظل  العرر  هط قيل  المسؤولية المدنية خروجل معن المبدا

 
كمل ا

ضرار الالحىة له
 
ثر معف  معن ال

 
إذ يسقفيد ميه المرقر  و كذا المللكين المقطالين معت  البيلية نطا  ’ ا

و اإلمعفلء من ضملن المس
 
نراف، مدة الضملن، كمل ل يجطز اإلتفلق معت  حصر ا

 
ؤولية العررية بين ال

 .11/043من الىلنطن  45وكل إتفلق معت  خالف ذبك يعد بلنال نبىل ليص الملية 

شغل يعقبر الضملن العرر  ضملنل خلصل تقميز به المىلولت الطارية معت  
 
البيلء،  ا

وفللمسؤولية العررية مسؤولية مفقرضة، تىط  بمجري القهد  
 
 اك قرلف العيب،  ا

 
ن ا

 
يد من المسقف ا

خير ل يسقطيع نف  هذه المسؤولية 
 
 المتز  بللضملن ،وهذا ال

 
قل   إذا إلالضملن غير متز  بإثبلت خطل

وبإثبلت السبب 
 
 المسقفيد من الضملن  الخلرج  )الىطة الىلهرة( ،ا

 
وخطل

 
 الغير ا

 
كمل جعل  4خطل

المررع من هذه المسؤولية مسؤولية تضلميية بين المىلو  والمهيدس ،ممل يقرتب معيه رقلبة كل واحد 
خرمعت  معمل 

آ
ك ثر رخلء. إمكلنية، وميح صلحب المرروع ال

 
 الخيلر ف  رفع الدمعطى معت  الطرف ال

نه ل يك ف  تهد  البيلء 
 
ووالجدير بللذكر ا

 
ؤولية ظهطر معيب فيه إلمعمل  قطامعد المس ا

المجتس الرعب  البتد  بلنقهلء  إخطلرالعررية، بل فرض المررع الجزائر  معت  صلحب المرروع 
شغل 

 
شغل البيلء واوقال  شهلية المطلبىة إلثبلت مطلبىة  ا

 
ضرورة  إل لرخصة البيلء ،بلإلضلفة  ال
مين من المسؤولية العررية 

 
لخلص( يط  انقىل  المرقر  )الختف ا إل تبتيغ المرق  العىلر  لعىد القل

 .5وتارير ماضر يثبت انقىل  الايلزةالمتكية 

                                                           
 من الىلنطن المدن . 318-317-316المطاي 1
 2من الىلنطن المدن . 556نصت معت  ذلك الملية  
مالك العىلرية وفىل لتىلنطن  3

 
 2017ييسمبر   والققصلي، مجتة  الرريعة  11/04ومية بطلاية،معىطي بيع ال

 .235ص
 .158قلوم  نجلة، المرجع السلبق، ص 4
  الخير بطقرة، المرجع السلبق ص5
 
 .304،305ا



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
251 

 

مر بلليسبة لتقلمين 
 
معف المهيية، فىد  معت  المسؤولية اإللزام ومثتمل هط ال

 
المررع بعض  ا

شخلص
 
معمل وبعض  ال

 
شخلصمن تطبيق المسؤولية العررية، ويقمثل هؤلء  ال

 
ف  الدولة  ال

شخلصوالجملمعلت الماتية، 
 
ملعية معيدمل يىطمطن ببيلء مسلكن خلصة لالوقعمل  العلئت . الطبي وال

 
  ا

معمل 
 
 1والسدوي والطرق والىيطت والاطاجز الملئية ... اإلنفلقالمعفلة فمثللهل ترييد الجسطر و ال

نوالمالحظ 
 
   )العيي مل القعطيضين رئيسين إقطامعد المسؤولية العررية يقرتب معيه اثر إمعمل  ا

 
 ا

و  إمعلية
 
والعيب( ، إصالحترييد مل تهد  ا

 
 القعطيض اليىد  ) ا

 
والبيلء  إمعليةيفع مصلريف  ا

 
 إصالح ا

 تعطيض المسقفيد من الضملن معن الخسلرة الق  لاىقه ومل فلته من ربح. إل العيب، بلإلضلفة 

 الخأتمة:

خير وبيلءا معت  مل
 
ن ف  ال

 
المررع الجزائر  شدي من نظل  الضملن  ف  مجل   وبق يمكن الىط  ا

مرةونظمه بمطجب قطامعد  إلزاميلالبيلء فجعته 
آ
تقعتق بلليظل  العل ، ترجمت من خال  الجزاء الذ   ا

مر  185فرضه ف  الملية 
 
مييلت معت  معد  المقثل  لهذه  07-95من ال

 
والذ  يصل  إلزاميةالمقعتق بللقل

خرى  اإلخال وذلك يون يج كغرامة  100.000غلية  إل 
 
، لكن هلته الغرامة ه  ضئيتة  بللعىطبلت ال

ن يىع بسبب تهد  البيلء والقعطيض المسلو  له
 
 .جدا إذا مل قلرنلهل باجم الخطر الذ  يمكن ا

معمل  البيلء والقرييد فىد 
 
همية البللغة ل

 
حلنهلنظرا لال

 
إل  المررع باملية قلنطنية واوعة،  ا

ن 
 
همهلم من النقىليات هذا اليظل  ل يستا

 
المطجطية بين الىطانين المرققة ،بللقلل  نرى  لتالقيلقض ا

 ضرورة جمع هذه اليصطص وتطحيدهل ف  تىيين واحد لسد اليىلئص والثغرات .

شخلصالمررع حسيل فعل معيدمل قل  بقطويع نطلق الضملن وطاء من حيث  إن
 
و ال

 
 ا

ضرار 
 
معمل ال

 
المطجبة لتضملن، وذلك مسليرة لتقططرات الققصليية والسيلوية والجقملمعية  وال

معمل جميع  إخضلعلتبالي، ومعتيه نرى ضرورة 
 
شخلصالقرييد  ا

 
 اوقثيلء.لهذه الضملنلت يون  وال

خير نرير 
 
ن إل ف  ال

 
مين المسؤولية المهيية المدنية والمسؤولية العررية  ا

 
اللقزا  بقل

خرى حيدة ف  مجل  البيلء، فهيلك ضملنلت ليست الضملنلت الط
 
خرى جلء بهل المررع ف  قطانين  ا

 
، ا

شغل  وضملن حس  اإلنهلء ف : ضملنوالمقمثتة  04-11خلصة الىلنطن 
 
ضملن  النجلز، وكذاالكلمل لال

مالكإيارة 
 
 الميجزة ووير معيلصرهل تجهيزاتهل . ال

 

                                                           
لن  العمطمية المعفلة من الذ  يادي قلئمة المب 96/49و المروط  القيفيذ   95/07ومن الىلنطن  182الملية 1

مين.
 
 إلزامية القل
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 :المصأدرقأئمة 

مين الجزائر ، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، الطبع الثلنية جديد  معراج ، مالضرات ف  قلنطن -1
 
القل

 ، الجزائر، بدون وية .

مين ف  مجل  البيلء ف  الىلنطن الجزائر ، مىل  ميرطر بمجتة -2
 
قلوم  نجلة ، اليظل  الىلنطن  لتقل

حمد . 2الىلنطن والمجقمع والستطة، مخبر الىلنطن، جلمعة وهران 
 
 مامد بن ا

حممد يغيش، "-3
 
الضملنلت العىلرية بعد الوقال  اليهلئ  لتمرروع العىلر " ،مداختة متىلة ف  ا

فيفر   28و  27الميظم يطم   -الطاقع والتفلق-المتقى  الطني  حط  القرقية العىلرية ف  الجزائر
 ،بجلمعة قلصد  مربلح،روقتة.2012

مين من مخلنر البيلء ،مذكرة ملجسقير، كتية الاى-4
 
، 2014طق، جلمعة الجزائر، جعيجع ولم ،القل

 .17ص

مين ف  مطاجهة نرلط القرقية العىلرية"،مجتة الاىطق والاريلت، -5
 
رزيل الكلهية،"شركلت القل

 
ا

 .108، 106،ص ص 2013بسكرة، العدي القجريب ،

  الخير -6
 
المسؤولية العررية لتمرق  العىلر "، مجتة الاىطق والاريلت ،بسكرة، معدي "بطقرة ا
 .،2013تجريب ، 

مالك العىلرية وفىل لتىلنطن -7
 
، مجتة  الرريعة واإلققصلي  ييسمبر  11/04ومية بطلاية،معىطي بيع ال

2017 . 

من الىلنطن  554إبراهيم يطوف ،"المسؤولية العررية لتمهيدس المعملر  والمىلو  نبىل لتملية -8
 . 1995، 03لعديالمدن ، "المجتة الجزائرية لتعتط  الىلنطنية الققصليية والسيلوية، ا

مييلت،ج ر، العدي  25/01/1995المؤرخ ف  07-95الىلنطن -9
 
،المؤرخة ف   13،المقعتق بللقل

 85ج ر معدي  20/02/2006المؤرخ ف   04-06،المعد  والمقمم بمطجب الىلنطن 08/03/1995
 .27/12/2006المؤرخ ف  

مين ، يادي قلئمة المبل17/01/1995المروط  القيفيذ ، المؤرخ ف  -10
 
ن  المعفلة من إلزامية تل

 .21/01/1995،المؤرخ ف  05المسؤولية العررية والمسؤولية المدنية المهيية ،ج ر ،العدي 

، يادي الىطامعد الق  تيظم نرلط القرقية العىلرية، ج ر،  17/02/2011المؤرخ ف   04-11الىلنطن -11
 .06/03/2011،المؤرخة ف  14العدي 
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 .10/12/1995مؤرخة ف   76الجريدة الرومية معدي -12

، يادي قلئمة المبلن  العمطمية المعفلة من 17/01/1996المؤرخ ف   49-96المروط  القيفيذ  رقم -13
    ، 21/01/1996، المؤرخ ف  5إلزامية تلمين المسؤولية المهيية والمسؤولية العررية، ج ر، العدي 

 .13ص 

،يقعتق برروط اإلنقلج المعملر  ومملروة مهية 18/05/1994المؤرخ ف   07-94المروط  القرريع  -14
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مين إلعقأر ضد إلكوإرث إلطبيعية 
 
لزإمية تأ إ 

مين في إلجزإئر
 
 إلمشمولة بألتأ

      Mandatory property insurance against natural      
disasters covered by insurance in Algeria 

 

 قأشي عالل د.
وقلذ مالضر قسم" 
 
  ا

 
 " ا

 والعتط  السيلويةكتية الاىطق    
   2-البتيدةجلمعة               

                                 

 عليأتي محمد د.      
وقلذ مالضر قسم"    
 
  ا

 
 " ا

 والعتط  السيلويةكتية الاىطق              
 جلمعة المدية          

 مقدمة : 
فضل وويتة تطفر له الضملن والنمئيلن من المخلنر       

 
لىد حلو  اإلنسلن ميذ الىديم الباث معن ا

ملن بتجطئه إل  مؤوسلت مؤهتة قليرة 
 
الق  تهديه ف  ذاته وملله، وقد اتجه ف  اليهلية لتاصط  معت  ال

مين الذ  يعقبر نرلنل اققصلي
 
يل حيطيل، وصيلمعة معت  تغطية المخلنر، وذلك معن نريق مل يسم  القل

مطا  معقبرة وك فلءات بررية مقعدية الخقصلصلت، وحلجة ل يسقغي  
 
واوعة قلئمة معت  تطظيف ا

خطلر الماقمتة 
 
ملن من نقلئج ال

 
من وال

 
جل تاىيق ال

 
معيهل الفري ول المجقمع مهمل كلن مسقطاهل من ا

مين الدور 
 
نيية الطقطع الق  تالحق اإلنسلن ف  كل وقت ومكلن، فكلن لتقل

 
الالوم ف  تاىيق الطمل

معمل  وتاريرهل من هطاجس 
 
نرطة وال

 
لمل يطفره من بث الثىة ف  اليفطس لإلقدا  معت  مخقتف ال

 القريي لتخلذ المبليرات.
خر وويتة مؤكدة     

آ
مين العىلر ضّد الكطارث الطبيعية فهط ال

 
مين قد نجد تل

 
نطاع القل

 
هم ا

 
ولعته من ا

من والضملن .
 
ن يميح لترخص ال

 
نه ا

 
 تقملش  مع روح العصر، من شل

مين جديدا ف  الجزائر اوقادثه المررع نظرا لقكرار وقطع الاطايث     
 
ويعقبر هذا اليطع من القل

خيرة ، وذلك بمطجب نصطص ونطرح اإلشكللية القللية : الطبيعية ف  ال
 
مين ضد سيطات ال

 
مأ هو إلتأ

 إلكوإرث إلطبيعية ؟
 اإلجلبة معن هذه اإلشكللية تكطن وفق الخطة المروطمة.

لزإمية إلتأمين ول : تشخيص إلكوإرث إلطبيعية إلمغطأة بأ 
 
                إلمطلب إل

مر رقم    
 
ول  من ال

 
 26المطافق    1424جملي  الثلنية معل   27المؤرخ ف   12 - 03نصت الملية ال

مين معت  الكطارث الطبيعية وبقعطيض الضاليل معت  " يقعين  2003غرت وية 
 
، يقعتق بإلزامية القل

و معيطيل مل معدا الدو
 
ن يك ققب معت  كل مللك لمتك معىلر  مبي  يىع ف  الجزائر ، شخصل نبيعيل ا

 
لة ، ا

ثلر الكطارث الطبيعية ... " 
آ
ضرار ، يضمن هذا المتك من ا

 
 1معىد تلمين معت  ال
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ثلرهل ،    
آ
مين لضملن ا

 
شلرت هذه الملية  إل  الكطارث الطبيعية و إلزامية اك ققل  معىد القل

 
 لذلكفىد ا

ن نادي الكطارث الطبيعية المغطلة بإلزامية القلمين .
 
ول ا

 
 وجب معتييل ا

مل     
 
ليلت اإلمعالن معن حللة الكلرثة الطبيعية ، وذلك حسب ا

آ
ن نعط  شرحل مطجزا معن ا

 
ثلنيل فيالو  ا

مر السللف الذكر.  
 
 مفهط  المراويم الميظمة لال

ول :  مفهوم إلحوإدث إلتي تشكل كأرثة طبيعية
 
 إلفرع إل

 1425رجب معل   13المؤرخ ف   268 – 04لىد جلء ف  الملية الثلنية من المروط  القيفيذ  رقم     
مين معت   2004غرت وية  29المطافق   

 
يقضمن ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة بإلزامية القل

مين 
 
ثلر الكطارث الطبيعية ويادي كيفيلت  إمعالن حللة الكلرثة الطبيعية، مل يت  "تغط  إلزامية القل

آ
ا

ثلر الكطارث الطبيعية، الاطايث الطبيعية القللية: الزلز 
آ
 ، الطحل ووطائللفيضلنلت ا، معت  ا

رض " ، والعطاصف والريلح الرديدة
 
 2 تاركلت قطع ال

فىد بييت ليل هذه الملية بركل واضح ومعت  وبيل الاصر الاطايث الق  تركل كلرثة نبيعية     
ت : الزلز ، الفيضلنلت ووطائل الطحل، العطاصف والريلح 

آ
والق  يجب القلمين معتيهل وه  كلل

رض .
 
 الرديدة، تاركلت قطع ال

ن نعط  مفهطمل وجيزا معن هذه الكطارث الط   
 
بيعية الق  جلءت بهل الملية الثلنية ومعتيه وطف نالو  ا

 من المروط  السللف الذكر وذلك من خال  الفرمعين القلليين:
ول: إلزلزل، إلفيضأنأت وسوإئل إلوحل

 
 إ
رضية ف  الميلنق الضعيفة ، وتخقتف   -1

 
الزلز : ه  هزات وريعة وقصيرة ، تيقل  وطح الىررة ال

و البعد من مركز الهزة 
 
وكتمل كلن الزلزا  قطيل كتمل ختف خسلئر مليية وبررية شدتهل حسب الىر  ا

ك ثر 
 
 ا
الفيضلنلت: وتادث هذه الظلهرة الطبيعية معيدمل تكطن كمية القملنر ف  ميطىة مل قد زايت معن   -2

حدهل المؤلطف فييقج معه ارتفلع ميسط  الميله الق  ل تجد ميفذا لتقسر  فققركل معت  السطح 
 بلرتفلمعلت مخقتفة .

رضل شديدة وط  -3
 
ائل الطحل: ويكطن ذلك معيدمل تصليف ميله المطر المقسلقط  بكميلت كبيرة ا

و القبخر، بل تسيل معت  الميادر ف  مجلر  ملئية جلرفة معهل 
 
النادار ل يقسي  لهل الطقت لتقسر  ا

يضل بلنزلق القربة 
 
تربة وكل مل يىدر معت  حمته وتسم  هذه الظلهرة ا

 
 .الاص  وال

رض ثأنيأ : إل
 
 عوإصف ، إلريأح إلشديدة و تحركأت قطع إل

العطاصف والريلح الرديدة: نقيجة لضطرا  الميلخ والضغط الجط  ف  الطبىلت العتيل لتجط،   -1
يؤي  ذلك إل  ظهطر ريلح شديدة ذات ورمعة كبيرة تقجمع هذه الريلح لقركل معلصفة تكطن غللبل 

شكل  القسلقط .
 
 مصاطبة بركل من ا

رض تقعرض نبىلت الىررة   -2
 
ثير الضغط الهلئل الذ  يادث ف  بلنن ال

 
رض: بقل

 
تاركلت قطع ال

رضية لقغيير ف  شكتهل، ويسطي السطح نقيجة لذلك تمطجل ت تقطال  فيهل المرتفعلت والميخفضلت، 
 
ال
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معملق مخقتفة ياخل نبىلت
 
رض انهيلر الميلز  وحدوث ترىىلت ذات ا

 
 كمل ييقج معن تاركلت قطع ال

رضية .
 
 الىررة ال

عالن عن حألة إلكأرثة إلطبيعية  إلفرع إلثأني: كيفية إل 
مين    

 
مرا جد ضرور  ف  هذا اليطع من معىطي القل

 
إن معمتية اإلمعالن معن حللة الكلرثة الطبيعية يعقبر ا

يضل 
 
ضّد الكطارث الطبيعية فبمطجب هذا اإلمعالن نبلشر إجراءات القعطيض لتضاليل وبمطجبه ا

 
 
و ليست كذلك .نسقطيع ا

 
مين ا

 
 ن نعرف إذا مل كلنت الكلرثة الطبيعية مغطلة بإلزامية القل

عالن حألة إلكأرثة بموجب قرإر وزإري  ول : إ 
 
 إ

يقم اإلمعالن معن حللة الكلرثة الطبيعية بمطجب قرار وزار  مرقرك بين الطزير المكتف بللمللية والطزير 
البتديلت ، وتلريخ وقطمعه، والطزار  : نبيعة الاليثالمكتف بللجملمعلت الماتية ، ويادي هذا الىرار 

 المعيية به .
 1425رجب معل   13المؤرخ ف   268 – 04وهذا مل ذهبت إليه الملية الثللثة من المروط  القيفيذ  رقم 

مين معت   2004غرت وية  29المطافق  : 
 
يقضمن ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلة بإلزامية القل

ثلر الكطارث الطبي
آ
عية ويادي كيفيل ت إمعالن حللة الكلرثة الطبيعية ، بيصهل معت  " يقم إمعالن حللة ا

     الكلرثة الطبيعية بمطجب قرار مرقرك بين الطزير المكتف بللجملمعلت الماتية والطزير المكتف 
 بللمللية .

طمعه والبتديلت يادي الىرار الطزار  المرقرك ، المذكطر ف  الفىرة السلبىة : نبيعة الاليث وتلريخ وق
 3المعيية به " 

عدإد هذإ إلقرإر إلوزإري   ثأنيأ : كيفية إ 
يقم إمعداي هذا الىرار الطزار   والذ  به يقم إمعالن حللة الكلرثة الطبيعية بعد وقطع الاليث الطبيع  ، 

و )الطليلت( الق  وقعت فيهل الك
 
و )ولة( الطلية ا

 
ولس تىرير مفصل يعده وال  ا

 
لرثة ويكطن ذلك معت  ا

الطبيعية ، ويروته إل  الطزير المكتف بللجملمعلت الماتية وهذا بعد انالع المصللح القىيية المخقصة 
كدت معتيه الملية الرابعة من المروط  القيفيذ  

 
يهل فيه وهذا مل ا

 
معت  هذا القىرير المفصل ، وإمعطلء را

معاله ف  السللف الذكر بىطلهل " يقخذ الىرار الطزار  المرقرك  268 – 04رقم 
 
المذكطر ف  الملية الثللثة ا

ولس تىرير مفصل يعده ويروته إل  الطزير 
 
قصله شهران بعد وقطع الاليث الطبيع  معت  ا

 
جل ا

 
ا

و )الطليلت( الق  وقعت فيهل الكلرثة الطبيعية ، 
 
و )ولة( الطلية ا

 
المكتف بللجملمعلت الماتية ، وال  ا

  المصللح القىيية المخقصة حسب نبي
 
 4عة الكلرثة " وبعد را

و ولة الطليلت الميكطبة تىرير مفصل حط  الكلرثة الطبيعة الق  حتت     
 
فبعد إمعداي وال  الطلية ا

بيطلق وليقهم، يقم إرول  هذا القىرير إل  الطزير المكتف بللجملمعلت الماتية ومعه الطزير المكتف 
الكطارث الطبيعية الق   بللمللية يىطملن بإمعداي قرار وزار  مرقرك معت  إثره يعتن معن حللة من حللت

السللف الذكر وه   268 – 04ذكرنلهل ولبىل والق  جلءت بهل الملية الثلنية من المروط  القيفيذ  رقم 
مين .   

 
 المغطلة بإلزامية القل
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مين ضّد إلكوإرث إلطبيعية 
 
 إلمطلب إلثأني : عقد إلتأ

مين ضّد الكطارث الطبيعية
 
مع نطع من الررح المبسط ثم  وندرس ف  هذا المباث تعريف معىد القل

مين وذلك من خال  المطللب 
 
خيرا نيقىل إل  تكطين هذا اليطع الجديد من معىد القل

 
نبين خصلئصه وا

 القللية :
درإجهأ فيه  مين ضّد إلكوإرث إلطبيعية وإلبنود إلوإجب إ 

 
ول : تعريف عقد إلتأ

 
 إ

مين معت  ذلك وإيراج بيطي خلصة ضمن هذا العى
 
 ديجب إبرا  معىد تل

مين ضّد إلكوإرث إلطبيعية 
 
ول : تعريف عقد إلتأ

 
 إ

مين بلمعقبلره من العىطي المسملة بيصهل "  619بللرجطع لتملية 
 
من الىلنطن المدن  نجدهل تعرف القل

مين 
 
و إل  المسقفيد الذ  اشقرط القل

 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 
مين معىد يتقز  المؤمن بمىقضله ا

 
القل

و إ
 
و تاىق الخطر المبين لصللاه مبتغل من المل  ا

 
خر ف  حللة وقطع الاليث ا

آ
  معطض ملل  ا

 
و ا
 
يرايا ا

خرى يؤييهل المؤمن له لتمؤمن " 
 
  يفعة مللية ا

 
و ا
 
 5ف  العىد وذلك مىلبل قسط ا

شخلصه وهم المؤمن 
 
مين من ا

 
هم معيلصر معىد القل

 
نهل جلءت إلبراز ا

 
والمققبع ليص الملية يرى بل

مين ... والمؤمن له )المسقفيد( ، ومضمطنه
 
 ، الخطر والىسط ومبتغ القل

يى بيل إل  
 
مين ، ولم تادي نطمعل معييل ولعته السبب الذ  ا

 
نطاع القل

 
معطت تعريفل جلء شلمال ل

 
نهل ا

 
كمل ا

ن هذا اليطع من 
 
مين ضّد الكطارث الطبيعية حيث ا

 
إيراج نص الملية السللفة الذكر ك قعريف لعىد القل

 
 
مين ال

 
ولوية من تطفر الخطر والىسط العىطي ل يخقتف معن معىطي القل

 
خص ف  معيلصره ال

 
خرى وبلل

 والقعطيض ... بلوقثيلء بعض الخصطصيلت الق  يقميز بهل والق  وطف نقطرق إليهل ف  المباث الىلي  .
ركلنه من رضل ومال 

 
مين مهمل كلن نطمعه هط معىد بقطفر ا

 
ن معىد القل

 
ونسقختص من القعرف السلبق ا

خر المؤمن ووبب ، كسلئر العىطي ، )يي
آ
حدهمل المؤمن ويسم  ال

 
ظم معالقة قلنطنية بن نرفين يسم  ا

مين )القعطيض( معيد تاىق الخطر 
 
و  مبتغل من المل  لتثلن  يسم  مبتغ القل

 
ن يؤي  ال

 
له يقفىلن معت  ا

و (
 
مين شخص ثللث  6مىلبل مل يسم  الىسط الذ  يدفعه الطرف الثلن  لال

 
، كمل قد كطن ف  معىد القل

 فيد ياصل معت  مبتغ القلمين إذا اشقرط المؤمن له ذلك ف  العىد .يسم  المسق
و شركة     

 
مين المقعلقدة ا

 
والمؤمن ف  معىد القلمين يائمل مل يكطن شخص معيط  يقمثل ف  شركة القل

مين ضّد الكطارث 
 
حيلن تقدخل الدولة وهذا اوقثيلء ياسب لعىد القل

 
مين وف  بعض ال

 
إمعلية القل

ضرار الق  تادثهل هذه الكطارث ييقج معه معد  قدرة شركلت الطبيعية فىط وذلك 
 
نظرا لجسلمة ال

كد معتيه المروط  القيفيذ  رقم 
 
مين معت  القعطيض . وهذا مل ا

 
رجب معل   13المؤرخ ف   271 – 04القل

، يطضح شروط ميح وتيفيذ ضملن الدولة ف  إنلر معمتيلت 2004غرت وية  29المطافق ل       :  1425
مي
 
خطلر اليلجمة معن الكطارث الطبيعية ، ف  مليته القلوعة.إمعلية تل

 
 ن ال

مالك     
 
مين ضّد الكطارث الطبيعية قد اوقثي  من ذلك ال

 
ن المررع الجزائر  فيمل يخص القل

 
ونىط  ا

مر 
 
ول  ف  فىرتهل الثللثة من ال

 
القلبعة لتدولة والق  تىع تات حراوقهل ، وهذا مل ذهبت إليه الملية ال

مين معت  الكطارث الطبيعية وتعطيض  2003غرت  26المؤرخ ف   12 – 03رقم 
 
المقعتق بإلزامية القل
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مالك القلبعة لهل 
 
خذ معت  معلتىهل تجله ال

 
ن تل

 
مين ، ا

 
الضاليل " يقعين معت  الدولة المعفلة من إلزامية القل
و الق  تررف معت  حراوقهل ، واجبلت المؤمن " 

 
 7ا

قل      
 
مين ماتية معت  ال

 
نه تطجد شركة تل

 
ن نقصطر ا

 
نه ل يمكن ا

 
ولعل السبب لىط  هذه الملية هط ا

خيرة تاث 
 
ن هذه ال

 
خطلر الكطارث الطبيعية خلصة إذا معرفيل ا

 
مالك الدولة ضّد ا

 
ن تؤمن ا

 
بإمكلنهل ا

مالك الدولة تطجد معت  نطلق واوع يصعب معه 
 
ن ا

 
يضل ا

 
ضرارا جسمية وإذا معرفيل ا

 
مييهل كتهل ، كمل ا

 
تل

مالك . لذلك 
 
مين هذه ال

 
مين مهمل كلن حجمهل لقل

 
ن نعط  امعقمليا لرركة القل

 
نه من غير المعىط  ا

 
ا

مالكهل . ومل يعزز ذلك هط مل جلءت به الملية 
 
مين ا

 
ن الدولة ك فيتة وقليرة معت  حملية وتل

 
نىط  ا

تدخل الدولة معيد معجز شركلت السللف الذكر معت   271 – 04القلوعة من المروط  القيفيذ  رقم 
مالك معيية تلبعة 

 
ن تىط  الجهلت المخقصة بقاديد ا

 
فضل ا

 
نه كلن من ال

 
  ميل نىط  ا

 
مين . وكرا

 
القل

مين معتيهل ضّد الكطارث الطبيعية وحسب ميظطرنل فلن هذا اإلجراء قد يؤي  بقخفيق 
 
لتدولة ، قلبتة لتقل

ي
 
مين معت  ا

 
معبلء معت  الدولة وقدرة شركلت القل

 
مالك ال

 
مين بدون معجز،  فيمل يخص ا

 
اء وظيفقهل ف  القل

 الدولة.
مر      

 
ن ال

 
مييلت نص ف  مليته  1995جلنف   25الصلير ف   07 – 95وتجدر اإلشلرة إل  ا

 
المقعتق بللقل

مين وهط نفسه القعريف الذ  جلءت به الملية 
 
من الىلنطن المدن  مع  619الثلنية معت  تعريف القل
مين ف   بعض اإلضلفلت الق 

 
مين ، وتيص هذه الملية الثلنية " إن القل

 
تقطلبق مع تطويع نرلط القل

و الغير  619مفهط  الملية 
 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 
من الىلنطن المدن  معىد يتقز  المؤمن بمىقضله بل

خر ف  حللة تاىق
آ
ياء ملل  ا

 
  ا

 
و ا
 
و إيرايا ا

 
مين لصللاه مبتغل من المل  ا

 
 المسقفيد الذ  اشقرط القل

خرى ... " 
 
ية  ي فطع مللية ا

 
و ا
 
قسلط ا

 
 8الخطر المبين ف  العىد وذلك مىلبل ا

ياء المؤمن ، فكمل قد يكطن تعطيضل نىديل قد يكطن تعطيض معيي       
 
فىد نصت هذه الملية معت  تيطيع ا

مين .
 
نطاع معىطي القل

 
 ف  بعض ا

مر  من الىلنطن المدن  الق  ذكرنلهل ولبىل 619فمن خال  نص الملية    
 
 07 – 95و الملية الثلنية من ال

مييلت .
 
نطاع القل

 
جل تغطية كل ا

 
ن اليصين مقكلمالن ومقجلنسلن و جلءا من ا

 
 السللف الذكر نسقيقج ا

مر إلزام  وهذا مل ذهبت إليه     
 
مين لعىلر ضّد الكطارث الطبيعية هط ا

 
ن اك ققل  معىد القل

 
خيرا نىط  ا

 
وا

مر رقم 
 
ول  من ال

 
كد ت الملية  12 – 03الملية ال

 
خر ا

آ
مين وف  الجلنب ال

 
المقعتق بإلزامية القل

ثلر الكطارث الطبيعية الق  تتاق 
آ
مين ميح القغطية معن ا

 
مر معت  إلزامية شركلت القل

 
الخلمسة من نفس ال

مالك جراء وقطع حليث نبيع  مثل الزلز  ، الفيضلنلت ووطائل الطحل ، العطاصف والريلح 
 
بلل

مين متزمة بللقعطيض الرديدة ، تاركلت قطع 
 
صبات شركلت القل

 
خطلر ا

 
رض فإذا تاىىت هذه ال

 
ال

ن 
 
و تجلرية بررط ا

 
ت صيلمعية / ا

آ
و ميرل

 
و معيطيين( المللكين لعىلرات مبيية ا

 
شخلص )نبيعيين ا

 
لال

شخلص مؤميين  لدى هذه الرركلت .
 
 يكطن هؤلء ال

ن نقطرق إل  ماقطى هذا العىدبعدمل انقهييل من تعريف معىد القلمين ضّد الكطارث الطبيعية لب
 
         د ا

ت  : و
آ
 المقمثل ف  البيطي اليمطذجية الطاجب إيراجهل فيه وهذا مل ويعللجه من خال  الفرع ال
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درإجهأ   ثأنيأ : إلبنود إلنموذجية إلوإجب إ 
مين ضّد الكطارث الطبيعية نجدهل تاقط  معت  بعض الرروط الق  يقفق معتيهل    

 
بللرجطع إل  معىطي القل

الطرفين )المؤمن والمؤمن له( والق  قد تكطن : بيلنلت حط  كل من الطرفين المقعلقدين ، الر ء 
خطلر المضمطنة ، مبتغ الضملن و مبتغ الىسط ... وبلإلضلفة 

 
إل  هذه الرروط المؤمن معتيه ، نطع ال

خرى يقفق معتيهل الطرفين ف  معىدهمل هيلك بيطي نمطذجية من الطاجب إيراجهل ف  معىطي 
 
وشروط ا

كده المروط  القيفيذ  رقم 
 
رجب معل   13المؤرخ ف   270 – 04القلمين ضّد الكطارث الطبيعية وهذا مل ا

مين ضّد الكطارث يادي البيطي اليمطذجية الطاجب إيراجهل ف  معىطي الق 2004غرت وية  29
 
ل

نراف بإيراجهل 
 
متقهل نبيعة هذا القلمين ، يتقز  ال

 
الطبيعية ، )فيقضمن هذا المروط  شروط خلصة ا

نراف العالقة القعلقدية معت  إضلفقهل 
 
والق  ذكرنلهل  –ف  العىد مع مرامعلة الرروط الخلصة الق  يقفق ا

ويمكن  9ة الخطر الطاجب ضملنه ( وخلصة تتك الق  تقعتق بخصطصي –من قبل معت   وبيل المثل  
و البيطي فيمل يت  :

 
ن نطجز هذه الرروط ا

 
 ا
 : موضوع إلضمأن وحدوده و سريأنه 1
و إتالف العىلر كتيل   

 
مين يقطتب ضملن حصط  الضرر وإلالق خسلئر ا

 
 إن معىد القل

 
 
 موضوع إلضمأن  -إ

ن معىد القلمين      
 
ضّد الكطارث الطبيعية يضمن  ويىصد بهذا البيد المقمثل ف  مطضطع الضملن ا

مطا  مطضطع العىد وهذا بعد وقطع الكلرثة الطبيعية ، 
 
لتمؤمن القعطيض الملل  لتخسلئر الق  تتاق ال

مين بيد ييص صراحة معت  مطضطع الر ء المؤمن معتيه .
 
ن يطضع ف  معىد القل

 
 فالبد ا

 حدود إلضمأن )إمتدإده(  -ب
مالك المؤمن له وذلك حسب الىيمة المادية ف   يغط  القلمين الخسلئر المليية الق     

 
تصيب ا

 العىد و هذا ف  حدوي: 
 فيمل يخص المالك العىلرية المبيية. 

و القجلرية.
 
ت الصيلمعية ا

آ
 فيمل يخص الميرل

 سريأن مفعول إلضمأن  - ج
الذ  يادي البيطي اليمطذجية الطاجب  270 – 04تيص الملية الثلنية من المروط  القيفيذ  رقم   

مين ضّد الكطارث الطبيعية معت  : " ل يسر  مفعط  الضملن إل بعد نرر اليص 
 
إيراجهل ف  معىدة القل

ية الديمىرانية القيظيم  الذ  يعتن حللة الكلرثة الطبيعية ف  الجريدة الرومية لتجمهطرية الجزائر
 10 الرعبية "

ن وريلن مفعط  الضملن ل يكطن إل بعد وقطع الكلرثة الطبيعية وإمعالن    
 
فيسقيقج من هذه الملية ا

الستطلت المخقصة معيهل بمطجب قرار صلير معن الطزير المكتف بللجملمعلت الماتية والطزير المكتف 
 بللمللية ونرر هذا الىرار ف  الجريدة الرومية .

 إلتزإمأت إلمؤمن له وإلمؤمن : 2
مين من العىطي القبليلية فإنه يرتب ف  ذمة نرفيه إلقزاملت مقبليلة وه :    

 
ن معىد القل

 
 بمل ا
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 إلتزإمأت إلمؤمن له -1
جل ل يقعدى الثالثين    

 
و الاليثة مطضطع الضملن ف  ا

 
يتقز  المؤمن له بقبتيغ المؤمن معن الكلرثة ا

ة ابقداء من تلريخ نرر اإلمعالن الروم  معن حللة الكلرثة الطبيعية ف  ( يطمل وتاقسب هذه المد30)
كدت  270 – 04الجريدة وهذا مل جلءت به الملية الثلنية من المروط  القيفيذ  

 
السللف الذكر ، كمل ا

و الىطة الىلهرة بلليسبة لتمؤمن له معيد القبتيغ .
 
 نفس الملية معت  مرامعلة الاللة الطلرئة ا

 إلتزإمأت إلمؤمن   -2
شهر 

 
جل ل يقعدى ثالثة ا

 
يىع معت  المؤمن يفع القعطيضلت الميصطص معتيهل ف  معىد القلمين وذلك ف  ا

 من تلريخ تستيم الخبراء ليقلئج الخبرة المادية لمىدار القعطيض 
عفأء  3  : إل 
مين ضّد الكطارث الطبيعية تعف  شركلت    

 
نه ف  معىد القل

 
مين من تغطية جزء  ويىصد بهذا البيد ا

 
القل

جزاء معت  حسلبه الخلص، وحسب نسبة تادي 
 
خطلر بايث ياقفظ المؤمن له بقغطية هذه ال

 
من ال

و القجلرية، وفيمل يخص اإلمعفلء 
 
ت الصيلمعية / ا

آ
لحىل وه  تخقتف ف  المىدار من العىلرات إل  الميرل

مين معت  حصة الخطر الخلضعة لإلمعفلء.
 
 يميع إبرا  معىد تل

خيرا فيمل يخص البيطي الطاجب إيراجهل ف  معىطي القلمين ضّد الكطارث الطبيعية هيلك مل يعرف و     
 
ا

نه ف  حللة الحقجلج معن نقلئج 
 
ضلفه المررع ف  هذه العىطي والغلية ميه ا

 
بللخبرة المضلية وهط بيد ا

جل ل يق
 
ن 15عدى )الخبرة الق  تستم إل  المؤمن لقاديد مىدار القعطيض يجطز لتمؤمن له ف  ا

 
( يطمل ا

حد الطرفين بقىرير إمعلية الخبرة فقيص 
 
يطللب بخبرة مضلية تكطن معت  تكلليفه . وف  حللة معد  رضل ا

السللف الذكر معت : " ... يمكيهمل التجطء إل  تعيين  270 – 04الملية الثلنية من المروط  القيفيذ  
و بللتجطء إل  الماكمة المخقصة 

 
 11" خبير ثللث وطاء بللقراض  ا

مين ضّد الكطارث الطبيعية 
 
 الفرع الثلن  : خصلئص معىد القل

و   
 
خير له معدة مميزات وطاء معيد انعىليه ا

 
مين ضد الكطارث الطبيعية يقم بمطجب معىد هذا ال

 
إن القل

و بلمعقبلر معىد لتقسلوى فيه إراية الطرفين.
 
 معيد تيفيذه ا

ول :  من حيث إنعقأده 
 
 إ
 
 
مين ضّد إلكوإر   -إ

 
 ث إلطبيعية عقد رضأئي عقد إلتأ

مين من العىطي الرضلئية الق  تيعىد بمجري تطلبق إرايت  المؤمن والمؤمن 
 
يعقبر هذا اليطع من معىد القل

و المقعلقدان شكال خلصل كلن العىد رضلئيل 
 
ولكن قد  12له، وكمل هط معتط  فإذا لم يرقرط الىلنطن ا

مين ضّد الكطا
 
رث الطبيعية بلليسبة لتقرريع الجزائر  حيث يطرح تسلء  حط  مدى رضلئية معىد القل

مر 
 
مييلت معت  مل يت  "  1995جلنف   25المؤرخ ف   07 – 95تيص الملية السلبعة من ال

 
المقعتق بللقل

ن ياقط  إجبلريل ، زيلية معت  تطقيع الطرفين 
 
مين ك قلبيل وباروف واضاة وييبغ  ا

 
يارر معىد القل

و الرخص  المك ققبين معت  البيلنلت القللية : اوم
 
كل من الطرفين المقعلقدين ومعيطانهمل الر ء ا

 13المؤمن معتيه نبيعة المخلنر المضمطنة ... "
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ن العىد      
 
ن قتيل ا

 
مر والطجط  وقد وبق وا

 
فللمققبع لهذه الملية يجدهل قد جلءت معت  صيغة ال

و المقعلقدان شكال خلصل ولكن لإلجلبة 
 
معت  هذا القسلؤ  الرضلئ  هط معىد ل يرقرط فيه الىلنطن ا

ن ياقطيهل العىد ، والق  جلءت بهل الملية السلبعة من 
 
ن شرط الك قلبة والبيلنلت الق  يجب ا

 
نىط  ا
مر 
 
ك ثر مم تعقبر نىلط ف  مصتاة المؤمن له ف  مطاجهة  07 – 95ال

 
السللف الذكر ل تعقبر شروط ا

مين ضّد الكطارث الطبيعية 
 
ن يطقع المؤمن، ومل يد  معت  رضلئية معىد القل

 
ن نقصطر ا

 
نه ل يمكن ا

 
هط ا

مر 
 
كبر من مىدار الخطر المؤمن معتيه ، ونفس ال

 
مين، يكطن فيه الىسط ا

 
المؤمن له معت  معىد القل

كبر من مىدار الىسط المدفطع. 
 
 بلليسبة لتمؤمن الذ  لن يطقع معت  معىد يكطن فيه الخطر ا

خرى الق  جلء     
 
ن شرط الك قلبة و الرروط ال

 
خيرا نىط  ا

 
مين ل تعي  وا

 
بهل المررع فيمل يخص معىد القل

مين ضّد 
 
ولوية ، كطنهل يليل معت  إبرا  العىد وإثبلته إذن معىد القل

 
نهل ضّد رضلئية العىد وإنمل غليقهل ال

 
ا

ن يكطن 
 
نه ل يمكن ا

 
الكطارث الطبيعية هط معىد رضلئ  ومل الك قلبة الق  اشقرنت فيه إل إلثبلته . حيث ا

 ن ك قلبة وشروط تضمن مصللح الطرفين. معىد من هذا اليطع يو
ذعأن   -2 مين ضّد إلكوإرث إلطبيعية عقد إ 

 
 عقد إلتأ

مين معلية كمثل  معن معىطي اإلذمعلن ، والصفة الجطهرية ف  معىد اإلذمعلن 
 
) يىد  هذا اليطع من معىطي القل

خير تقمثل ف  كطن العىد من إمعداي المؤمن ، فهط الذ  يمت  شرونه معت  المؤمن له ول ييلقر
 
هل هذا ال

مين ف  وثلئق نمطذجية ، 
 
إ  ف  حدوي ضيىة ، بلإلضلفة إل  كطن المؤمن هط المعد لرروط وثيىة القل

مين من معىطي اإلذمعلن ، إخضلع هذا العىد لتىطامعد 14فهط الطرف الىط (
 
. ) ويقرتب معت  امعقبر معىد القل

له فعت  وبيل المثل  إذا تضمن  وهط المؤمن 15العلمة الق  وضعهل المررع لاملية الطرف المذمعن (
ك ثر من معي  فلنه لبد من تفسيرهل لصللح المؤمن له بلمعقبلره 

 
مين معبلرات غلمضة تاقمل ا

 
معىد القل

 الطرف المذمعن .
بر  العىد بخلصية اإلذمعلن وقد احقطى معت  شروط تعسفية ،  110كمل نصت الملية       

 
نه إذا ا

 
معت  ا
و يتغيهل

 
ن يعدلهل ا

 
قرهل المررع ف  معىطي اإلذمعلن  كلن لتىلض  ا

 
. وبلإلضلفة إل  هذه الاملية الق  ا

مين ذاته وهط مل 
 
خرى وارية ف  معىد القل

 
مين ضّد الكطارث الطبيعية هيلك حملية ا

 
بلليسبة لعىد القل
مين بلنال إذا مل احقطى معت   622نصت معتيه الملية 

 
نه يعقبر القل

 
من الىلنطن المدن  والق  جلء فيهل ا

مين تعقبر شروط تيى
 
ن خلصية اإلذمعلن المطجطية ف  معىد القل

 
ص من حق المؤمن له . ومعتيه نىط  ا

حجة اوقيد معتيهل المررع الجزائر  لروم حدوي لتمؤمن الذ  يمثل الطرف الىط  ووضع حملية 
ن خلصية اإلذمعلن ف  حد ذاتهل حملية لاىطق 

 
لتمؤمن له الذ  يمثل الطرف الضعيف ، إذن نىط  ا

 المؤمن له .
 ثأنيأ : من حيث تنفيذه

مين ضّد إلكوإرث إلطبيعية عقد مستمر-1
 
 عقد إلتأ

ولويل فقيفيذ هذا اليطع من العىطي    
 
مين ضّد الكطارث الطبيعية يورا ا

 
يؤي  معيصر الزمن ف  معىد القل

قسلط المدفطمعة من المؤمن له ف  
 
ل يقم مبلشرة بعد إبرامه، بل يسقمر معت  زمن معين ، فمثال ال
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مر بلليسبة لتمؤمن فهط ل ييفذ غللب 
 
حيلن مل تكطن بصفة يورية ول تكطن يفعة واحدة ، وكذلك ال

 
ال

و يىصر .
 
 القزامه بصفة فطرية بل ييفذه بعد مرور وقت من الزمن قد يطط  ا

مين ضّد الكطارث الطبيعية معىد مسقمر يمقد تيفيذه معبر زمن مادي ومل       
 
ن معىد القل

 
ومعتيه نىط  ا

ن هذا اليطع من العىطي هط معىد مسقمر يغتب معتيه الطلبع الزمي  هط مل جلء ف  نص الملية يد  معت  
 
ا

غرت  29المطافق    1425رجب معل   13المؤرخ ف  269 – 04القلوعة من المروط  القيفيذ  رقم 
ثلر الكطارث الطبيعة " ل  2004وية 

آ
، يضبط كيفيلت تاديد القعريفلت و اإلمعفلءات وحدوي تغطية ا

مين معن وية " ي
 
ن تىل مدة القل

 
 16مكن ا
مين ضّد الكطارث الطبيعية يكطن فيه الزمن معيصرا جطهريل ، فإذا تاىىت       

 
ومعتيه فإن معىد القل

مين مل زا  ولر  المفعط  خال  المدة المقفق 
 
ن يكطن القل

 
الكلرثة الطبيعية وجب تيفيذ العىد بررط ا
ن المدة الزميية المرمطلة بل

 
  ا

 
ن معتيهل ، ا

 
مين لم تيىض  بعد وتيفيذ هذا العىد يسقطجب معتييل ا

 
لقل

ثلر الكطارث 
آ
نادي القعريفلت واإلمعفلءات بلليسبة لتمؤمن له ثم نطضح حدوي تيفذ العىد ف  تغطية ا

 الطبيعية .
عفأءإت  ول : تحديد إلتعريفأت ، إل 

 
 إ
 
 
 تحديد إلتعريفأت :    -إ
مين حق  وإن    

 
و اشقراك يدفعهل المؤمن له لتمؤمن كبداية لقيفيذ معىد القل

 
وه  معبلرة معن نسب قسط ا

ن تاديد القعريفلت يكطن 
 
خير ل ييفذ إل بعد وقطع الكلرثة الطبيعية ، وتجدر اإلشلرة إل  ا

 
كلن هذا ال

ولس قطامعد ومىلييس تىيية ه : ميطىة القعرض ، وقلبتية البيلة لتقع
 
 رض لتخطر معت  ا
عفأء   -ب  إل 

السللف الذكر معت  " يطبق معت  كل حليث  269 – 04تيص الملية الثلمية من المروط  القيفيذ  رقم 
ن كل حليث فه 17إمعفلء ضمن حدوي ياديهل الطزير المكتف بللمللية "

 
. فمن هذه الملية نسقيقج ا

مين بلليسبة لتمؤمن.
 
 نسبة إمعفلء من القل

ثأر إ 2
 
 لكوإرث إلطبيعية: حدود تغطية إ

مالك العىلرية  269 – 04فىد نصت الملية السلبعة من المروط  القيفيذ  رقم     
 
نه بلليسبة لال

 
معت  ا

ضرار والخسلئر تىدر بيسبة 
 
و القجلرية  % 80فإن حدوي القغطية معت  ال

 
ت الصيلمعية و/ ا

آ
مل الميرل

 
ا

لئص الق  ذكرنلهل بلليسبة لعىد . و بلإلضلفة إل  الخص% 50فقكطن حدوي تغطيقهل بيسبة تىدر   
مين ضّد الكطارث الطبيعية من حيث انعىليه كطنه معىد رضلئ ، معىد إذمعلن ومن حيث تيفيذه كطنه 

 
القل

ت  : 
آ
ن نررحهل بإيجلز وه  كلل

 
خرى نالو  ا

 
 معىد مسقمر، هيلك خصلئص ا

مين ضّد الكطارث الطبيعية معىد احقملل  : ووبب هذه الميزة يقمثل   -
 
ف  فرصة حدوث الخطر معىد القل

قسلط ، 
 
من معدمه ، فيجد ف  هذا اليطع من القلمين معد  قدرة المؤمن معت  معرفة كم ويدفع من ا

ولول معت  الحقمل  
 
خذه ، فهذا العىد مبي  ا

 
 ومعد  معرفة مىدار مل وطف يل

ن الذمة  -
 
ولس هذه الخلصية هط ا

 
مين ضّد الكطارث الطبيعية من معىطي المعلوضة : وا

 
المللية معىد القل

ياء 
 
قسلط ولكن قد تصل  بإثراء إذا مل يفع المؤمن ا

 
لتمؤمن له قد تصل  بللفقىلر وذلك بسبب يفع ال
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ن هذه 
 
ن تكطن هيلك القزاملت مقبليلة بين نرف  العىد من شل

 
القلمين ، فللىلمعدة ف  معىطي المعلوضة ا

و إثراء معت  ذمق  المقعلقدين .
 
ن تؤثر افقىلرا ا

 
 اللقزاملت ا

ن قتيل ف  تعريف معىد القلمين  معىد -
 
مين ضّد الكطارث الطبيعية معىد متز  لجلنبين : لىد وبق وا

 
القل

نه معىد ييظم معالقة قلنطنية بين نرفين ، ولذلك يطصف هذا اليطع من معىطي 
 
ضّد الكطارث الطبيعية بل

خر المؤمن له ، فيرتب لكل ميهمل حىطق
آ
حدهمل المؤمن وال

 
نه متز  لجلنبين ا

 
 ل والقزاملت . القلمين بل

 إلفرع إلثألث : تكوين عقد إلتأمين ضّد إلكوإرث إلطبيعية 
يضل من اليلحية العمتية .    

 
 إن تكطين هذا اليطع من معىطي القلمين يكطن من اليلحية الىلنطنية وا

ول : تكوينه من إلنأحية إلقأنونية 
 
 إ

نه معىد رضلئ  ييعىد      
 
مين ضّد الكطارث الطبيعية، ا

 
نه من خصلئص معىد القل

 
ن قتيل ا

 
لىد وبق وا

ن يكطن القراض  ف  معىد القلمين صايال ووتيمل صليرا معن 
 
بمجري تطافق اإليجل  والىبط ، ويجب ا

هتية بلليسبة لتمؤمن ل يطجد فيهل إشكل  بلمعق
 
هتية وخلليل من معيط  اإلراية، فلل

 
بلره شخصل ذ  ا

هتية 
 
معيطيل واإلشكل  يطرح معت  المؤمن له، )ولمل كلن معىد القلمين يمكن امعقبلره من معىطي اإليارة فلل

هتية اإليارة ( 
 
ن تقطفر ف  المؤمن له ه  ا

 
مل فيمل يخص معيط   18الق  يجب ا

 
هتية ، ا

 
هذا بلليسبة لال

حيلن يقعلقد المؤمن له مع الم
 
نه ف  غللب ال

 
نه ف  بعض اإلراية فيىط  ا

 
ؤمن برضله وبلخقيلره ولط ا

حيلن قد يقعرض لرروط تعسفية جلء المررع بيصطص ك فيتة لامليقه من هذه الرروط وإبطللهل، 
 
ال

مين ضّد الكطارث الطبيعية.
 
 كمل قتيل ولبىل ف  خلصية اإلذمعلن الق  يقميز بهل معىد القل

 ثأنيأ : تكوينه من إلنأحية إلعملية 
مين ضّد 

 
مين  يقخذ معىد القل

 
برزهل : مذكرة تغطية القل

 
شكلل معديدة وا

 
الكطارث الطبيعية معيد العمل به ا

صتية.
 
 المؤققة ومذكرة القلمين ال

مين إلمؤقتة 1
 
 : مذكرة تغطية إلتأ

مين     
 
ن يقعرض نللب القل

 
مين  –خال  فقرة نتبه هذا  –قد يادث وا

 
إل  الخطر الذ  كلن يريد القل

ثلره وح
آ
ده، ولذلك ف  وبيل الرغبة ف  تغطية الخطر خال  فقرة نتب القلمين معتيه فيقامل تبعلته وا

خطلر خال  تتك الفقرة السلبىة 
 
 نللب القلمين إل  التفلق مع المؤمن معت  تغطية مؤققة لال

 
قد يتجل

و روللة الضملن
 
يضل بمذكرة الضملن ا

 
مين المؤققة وتسم  ا

 
 19ويقم ذلك معن نريق مذكرة تغطية القل

مين تعرضه لتخطر خال  ووبب التفلق معت
 
نه بلإلضلفة إل  خطف نللب القل

 
  هذه المذكرة المؤققة هط ا

مين لم يقمكيل بعد من يراوة البيلنلت المقعتىة 
 
و نللب القل

 
نه قد يكطن المؤمن ا

 
فقرة الطتب، هط ا

و غيرهل من البيلنلت الق  تاقلج وققل لتفصل فيهل ، وتبى  هذ
 
مين ا

 
و مدة القل

 
و الىسط ا

 
ه بللخطر ا

نهل تاقط  معت  جميع 
 
مين كمل ا

 
و رفض القل

 
المذكرة المؤققة ولرية المفعط  إل  حيث الري بىبط  ا

مين، والقزاملت الطرفين ... 
 
نراف ومبتغ القل

 
ولوية لتقعلقد من ذكر لال

 
 العيلصر ال

مين المؤققة باسب الظروف ومل إذا كلنت مجري 
 
ثر الذ  يقرتب معت  مذكرة تغطية القل

 
) ويخقتف ال

و إذا كلنت إثبلتل مؤققل لعىد نهلئ ، فإذا كلنت إثبلتل مؤققل لعىد نهلئ  فإنهل تسقخد  
 
اتفلق مؤقت، ا

مل إذا كلنت المذكرة  -كطويتة إثبلت بين يد  المؤمن له يثبت بهل الضملن، الذ  مياه له المؤمن، 
 
ا
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  الطتب تال الطثيىة مال تثبت مجري اتفلق مؤقت مادي المدة ... فإنه إذا قل  المؤمن بللمطافىة معت
مين المؤقت ف  نهلية المدة المادية 

 
المذكرة ، كمل ف  الاللة السلبىة وهذا إذا رفض المؤمن تطقف القل

مين المؤققة غللبل مل تتعب يور تمهيد  إلنرلء معىد جديد  20ف  المذكرة (
 
ن مذكرة القل

 
خيرا نىط  ا

 
، وا

صتية. 
 
مين ال

 
 وهط وثيىة القل

2  
 
صلية : مذكرة إلتأ

 
 مين إل

وه  معبلرة معن وثيىة معدة من نرف المؤمن ومطقعة من الطرفين المقعلقدين تد  معت  حصط      
من اليهلئ  الذ  اتفق 

 
صتة تعقبر ه  معىد القل

 
مين ال

 
التفلق اليهلئ  بين المؤمن والمؤمن له ومذكرة القل

نراف ، وتقضمن هذه المذكرة حسب مل جلء ف  نص الملية الس
 
مر معتيه ال

 
 07 – 95لبعة من ال

قسلط وكيفية ودايهل ، 
 
مييلت : بيلنلت حط  هطية الطرفين ، نبيعة الخطر ، تاديد ال

 
المقعتق بللقل

خرى ... تاديد 
 
مين ومدة وريلنهل ، بلإلضلفة إل  بيلنلت ا

 
مين ، تاديد تلريخ انعىلي وثيىة القل

 
 مبتغ القل

صت  )وثيىة وتجدر اإلشلرة إل  انه قد يقفق الطرفلن معت    
 
مين يضلف إل  العىد ال

 
  تارير متاق تل

مين( وهذا المتاق هط معبلرة معن اتفلق إضلف  يقضمن شرونل جديدة تكطن الغلية ميهل معت  وبيل 
 
تل

صت ، ولم تدرج فيه، ولكيهل 
 
ثيلء إبرا  العىد ال

 
خطلر لم يكن يقطقع حدوثهل ا

 
المثل  القلمين معت  ا

يرجت ف  متاق القلمين. 
 
 ا

 إلمطلب إلثألث : خصوصيأت عنأصر عقد إلتأمين ضّد إلكوإرث إلطبيعية
خرى 

 
مين ضّد الكطارث الطبيعية ل يخقتف ك ثيرا معن معىطي القلمين ال

 
ن معىد القل

 
ن قتيل ا

 
لىد وبق وا

ولوية لهذا العىد من خطر وقسط وتعطيض ، وهذا مل 
 
بلوقثيلء بعض الخصطصيلت ف  العيلصر ال

ن نبييه من خال  مل يت  : 
 
 ويالو  ا

ول : خصوصيأت إلخطر 
 
 إلفرع إل

نراف ) إن مفهط  الخطر بص
 
نه حليث مسقىبت  ماقمل الطقطع ل يخل إلراية ا

 
فة معلمة يقتخص ف  ا

خطلر (
 
ن الخطر ف  معىد القلمين  21العىد ف  وقطمعه ، وه  معلن تقصف بهل كلفة ال

 
المؤمن معتيهل إل ا

 ضّد الكطارث الطبيعية يقميز ببعض الخصطصيلت ف  تاديده وتىديره . 
ول : خصوصية تحديد إلخطر 

 
 إ
مين من خال  الملية وت    

 
ظهر ليل خصطصية تاديد الخطر بركل واضح ف  هذا اليطع من معىطي القل

المقضمن ترخيص الاطايث  2004غرت  29المؤرخ ف   268 – 04الثلنية من المروط  القيفيذ  رقم 
ثلر الكطارث الطبيعية ويادي كيفيلت اإلمعالن معن حللة 

آ
الكلرثة الطبيعية  المغطلة بإلزامية القلمين معت  ا

خطلر المعيية بإلزامية القلمين وه : الزلز  ، 
 
الطبيعية ، فىد جلء هذا المروط  بقاديد يقيق لال

رض ، كمل حدي المررع 
 
الفيضلنلت ووطائل الطحل العطاصف والريلح الرديدة ، تاركلت قطع ال

مر رقم 
 
إلزامية القلمين تعتق ب 2003غرت وية  26المؤرخ ف   12 – 03بمطجب الملية العلشرة من ال

خطلر المسقثيلة من إلزامية القلمين وه  المالصيل 
 
معت  الكطارث الطبيعية وتعطيض الضاليل ال

غيل  الاية خلرج المبلن  ، وف  هذا الصدي 
 
راض  وقطيع ال

 
الزرامعية غير المخزونة ، المزرومعلت وال

ن الخطر ف  معىد القلمين ضّد 
 
الكطارث الطبيعية يقميز نسقيقج من خال  المليتين السلبىقين ا
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يضل معت  ذلك هط تاديد  العىلرات 
 
و القفسير ومل يد  ا

 
ويل ا

 
بللقاديد الدقيق الذ  ل يقرك مجلل لتقل

الق  ييصب معتيهل الضملن ف  هذا اليطع من معىطي القلمين فيجدهل تقمثل ف  العىلرات المبيية 
ت الصيل

آ
ن المخصصة لالوقعمللت السكيية والمهيية ومن الميرل

 
خيرا نىط  ا

 
و القجلرية ، وا

 
معية و/ ا

نه يقم تاديده تاديدا يقيىل 
 
مين ضّد الكطارث الطبيعية تقمثل خصطصيقه ف  ا

 
الخطر ف  معىد القل

مر بلليسبة لتر ء المؤمن معتيه .
 
 ومعييل بللذات ونفس ال

 ثأنيأ : خصوصية تقدير إلخطر 
مين مب     

 
ولس القعطيض الذ  له معالقة ونيدة ك ىلمعدة معلمة يكطن تىدير الخطر ف  معىطي القل

 
ييل معت  ا

بدرجة احقمل  وقطع الضرر ويرجة شدته ، ونالحظ ف  معىد القلمين ضّد الكطارث الطبيعية ، احقفلظ 
و 
 
نطاع من المخلنر ل تاىق بصطرة يورية ا

 
ن هذه ال

 
إمكلنية حصط  هذه الكطارث وهذا راجع إل  ا

ن الخطر ف  مقطاترة كمل هط الال  بلليسبة لاطايث ال
 
مرور والاريق والسرقة ... وتجدر اإلشلرة  إل  ا

ضرار تكطن جسمية ومكتفة يصعب معهل معت  
 
ن حدث فإن ال

 
مين إذا حصل وا

 
هذا اليطع من معىطي القل

مين ضّد الكطارث 
 
شركلت القلمين الطفلء بهل ومن هيل تقجت  ليل خصطصية تىدير الخطر ف  معىد القل

  وضع خريطة ونيية تادي الميلنق الق  ترتفع فيهل يرجة احقمل  الطبيعية فيعقمد ف  ذلك معت
ضرار ،  22حدوث الخطر

 
وشدة الضرر ، وميلنق تيخفض فيهل يرجة الحقمل  وتىل فيهل جسلمة ال

وهذا بيلءا معت  مجمطمعة من المعطيلت تقعتق بمكلن وجطي العىلر ونريىة بيلئه وه  مىلييس يعقمد 
 معتيهل ف  تىدير الىسط .

 فرع إلثأني : خصوصية إلقسط ) إلشترإك ( إل
وتظهر  23) الىسط هط المىلبل الملل  الذ  يدفعه المؤمن له لتمؤمن لقغطية الخطر المؤمن ميه (

ولس مدى قيمة القعطيض 
 
نه ل يىدر معت  ا

 
خصطصية الىسط ف  معىطي القلمين ضّد الكطارث الطبيعية ا

مين يفعه لتمقضرر مثل
 
ولس مكلن  الذ  تقطقع شركة القل

 
خرى ، وإنمل يىدر معت  ا

 
مين ال

 
معىطي القل

خرى .
 
 تطاجد الميطىة الجغرافية من جهة ، وتاديد قيمة العىلر من جهة ا

ول : إلمنطقة إلجغرإفية 
 
 إ

نه كتمل كلنت فرص حدوث الكلرثة الطبيعية بميطىة مل مرتفعة زاي معهل مىدار الىسط 
 
ويىصد بذلك ا

ة انخفض معهل مبتغ الىسط ، لذلك تم تىسيم اإلقتيم الطني  وكتمل كلنت فرص الادوث ميخفض
ثرهل بللكطارث الطبيعية 

 
ويؤخذ بعين المعقبلر 24الجزائر  إل  ميلنق جغرافية حديت لكل ميهل يرجة تل

و معد  احقرامه لتمعليير المضلية لهذه الكطارث .
 
يضل نطمعية البيلء وتلريخ إنرلئه واحقرامه ا

 
 ا

 لعقأر ثأنيأ : تحديد قيمة إ
مين اإللزام  ، العىلرات المبيية من 

 
وهيل لبد من القمييز بين نطمعين من البيليلت ، الق  يرمتهل القل

خرى .
 
و القجلرية من جهة ا

 
ت الصيلمعية و / ا

آ
 جهة والميرل

ولس الىيمة 
 
فللعىلرات المبيية المسقعمتة لتسكن واليرلنلت المهيية يقم تاديد الىسط معت  ا

 تادي هذه الىيمة بضر  المسلحة ف  وعر المقر المربع.الاىيىية لتعىلر و
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ولس القجهيزات والمعدات 
 
و القجلرية ، يادي الىسط معت  ا

 
ت الصيلمعية و/ ا

آ
مل بلليسبة لتميرل

 
ا

ة وهذا حسب نص الملية السليوة من المروط  
 
و البضلئع المطجطية ياخل الميرل

 
والميقطجلت ا
الذ  يضبط كيفيلت تاديد القعريفلت وإلمعفلءات  2004غرت  29المؤرخ ف   269 – 04القيفيذ  رقم 

ثلر الكطارث الطبيعية .
آ
 وحدوي تغطية ا

 ولقبسيط معمتية الىسط ف  معىطي تلمين العىلر ضّد الكطارث الطبيعية نعرض المثل  القلل  :
ن  15. 3 00. 000مقر مربع قدرت قيمقه   :  510معىلر مخصص لتسكن تبتغ مسلحقه 

 
يج وبمل ا

معت  ذمة المؤمن له ، كمل جلء ف  نص الملية  100/ 20وترك نسبة  100/ 80دي الضملن   المررع ح
 12.  240.  000السللف الذكر فسيكطن المبتغ المضمطن هط:   269السلبعة من المروط  القيفيذ  رقم 

ت  : 
آ
 يج ويكطن الىسط المسقاق كلل

 إلفرع إلثألث : خصوصية إلتعويض

ياء الملل  الذ  يؤييه المؤمن لتمؤمن له بعد وقطع الخطر المؤن معتيه ، 
 
القعطيض هط ذلك ال
مين ضّد الكطارث الطبيعية يقميز ببعض الخصطصيلت نذكرهل  والقعطيض كغيره من

 
معيلصر معىطي القل

جل  يفعه ، والجهة المتزمة به .
آ
 معت  وجه الخصطص ، كيفيلت تىديره ، وا

ول : مقدإر إلتعويض
 
 إ
 القعطيض      

 
ولس المبدا

 
خرى يكطن مىدار القعطيض مبييل معت  ا

 
مين ال

 
نه ف  معىطي القل

 
من المعتط  ا

ن المضرور ل يقاصل معت  مبتغ يفطق قيمة الخسلرة ، وتطبيىل لذلك فإن تىدير القعطيض والذ  يع
 
ي  ا

ولوية ه  المبتغ المضمطن ، وقيمة الر ء المؤمن معتيه وقت وقطع 
 
يعقمد معت  ثالثة معطيلت ا

مين ضّد الكطارث 
 
نيل نالحظ ف  معىطي القل

 
الاليث، وقيمة الضرر اليلتج معن وقطع الاليث، غير ا

يعية خروجل معن هذه الىطامعد ف  كيفيلت احقسل  القعطيض وف  هذا الصدي وضات الملية الطب
ضرار  269 - 04السلبعة من المروط  القيفيذ  رقم 

 
مين ل يغط  إل الخسلئر وال

 
ن القل

 
السللف الذكر بل

ت الصيلمعية و % 80المبلشرة وذلك ف  حدوي 
آ
مل بلليسبة لتميرل

 
و بلليسبة لتعىلرات المبيية ، ا

 
/ ا

ضرار المبلشرة ل يفطق نسبة 
 
وه قيمة تمثل إمعلية  % 50القجلرية فإن مىدار القعطيض معن الخسلئر وال

بيلء واوقبدا  القجهيزات والمعدات ... ويبى  المللك المؤمن له ضلميل ليفسه المبتغ البلق  والمىدر   
50 % 

 
خيرا نسقيقج ا

 
ن مىدار القعطيض ف  معىطي . وهذا يائمل حسب نفس الملية السللفة الذكر، وا

مين ضّد الكطارث الطبيعية يقميز بللقاديد الدقيق وذلك من خال  وضع نسب مؤوية وضعهل 
 
القل

 المررع لقبين مىدار هذا القعطيض.

الىسط اإلجملل      
 المسقاق الدفع

المسلهمة ف       
صيدوق 

الكطارث      
 الطبيعية

مصلريف وثيىة         الططابع
مين

 
 القل

الىسط 
 الصلف 

 يج 13.005 يج 40 يج 120 يج 130.05 يج13.275.05



 المسطرة 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
267 

 

 ثأنيأ : تقدير إلتعويض 
يقم تىدير القعطيض ف  معىطي القلمين ضّد الكطارث الطبيعية معن نريق تاديد قيمة الضرر وه       

و بللقراض  بين 
 
مين ا

 
معمتية فيية يىط  بهل خبراء مؤهتطن لذلك يقم انقدابهم من نرف شركة القل

شهر 
 
ن يىدمطا تىلريرهم ف  مدة ل تقجلوز ثالثة ا

 
نراف وييبغ  معت  هؤلء الخبراء ا

 
من تلريخ النقدا  ال

نه إذا كلنت تىلرير الخبراء غير مرضية لتمضرور جلز له نتب خبرة مضلية، كمل 
 
وتجدر اإلشلرة إل  ا

مين 
 
نراف بلليقلئج اليهلئية المادية لمبتغ القل

 
حد ال

 
يمكن إجراءهل بطتب مرقرك وف  حللة لم يىبل ا

 جلز له كذلك التجطء إل  الىضلء المخقص لتفصل ف  اليزاع.
 إلفرع إلرإبع : إلجهة إلملزمة بألتعويض 

بلليظر ليظل  معىطي القلمين ضّد الكطارث الطبيعية فإنه يصعب تاديد الجهة الق  تتقز  بدفع   
  ه  الرركة المميطح لهل تسيير وإمعلية تلمين هذا 

 
القعطيض ، هل ه  الرركة المقعلقدة مع المؤمن ا

  ه  الدولة؟ 
 
 اليطع من المخلنر ا

ول : 
 
مين إ

 
 شركأت إلتأ

 : إلشركة إلمتعأقدة  1
مين وإمعلية القلمين المعقمدة ف  الجزائر قد مياهل المررع صالحيلت 

 
ن جميع شركلت القل

 
من المعتط  ا

ت 
آ
و الميرل

 
ن مالك العىلرات ا

 
مين ضّد الكطارث الطبيعية ضّد الكطارث الطبيعية بمعي  ا

 
إبرا  معىطي القل

و القجلرية من حىهم 
 
نه من صالحيلت الصيلمعية و/ ا

 
نتب إبرا  معىطي القلمين من هذه الرركلت كمل ا

قسلط الق  حديتهل القعريفة المصليق معتيهل من قبل الطزارة 
 
ن تقتى  من المؤمن لهم ال

 
خيرة ا

 
هذه ال

قسلط ف  حسل  خلص ضمن مالوبة الرركة وف  حللة وقطع الكلرثة 
 
المكتفة بللمللية وترصد هذه ال

ثلر الكلرثة من المبللغ المطجطية ف  ، تدفع الرركة القعط
آ
يض المسقاق لتمضرور لتمسلهمة ف  ماط ا

خطلر 
 
نه يطجد لدى شركلت القلمين رصيدا تىييل يسم  رصيد ا

 
هذا الاسل  الخلص وتجدر اإلشلرة إل  ا

مين معت  
 
ضرار الوقثيلئية اليلجمة معن معمتيلت القل

 
الكطارث الطبيعية ويخصص لمطاجهة تكلليف ال

ثلر ال
آ
كطارث الطبيعية وهذا مل نصت معتيه الملية الثلنية ف  فىرتهل الثلنية من المروط  القيفيذ  رقم ا

يقعتق بلللقزاملت القىيية  2004غرت وية  29المطافق    1425رجب معل   13المؤرخ ف   272 – 04
خطلر الكطارث الطبيعية المذكط 

 
ثلر الكطارث الطبيعية " يخصص رصيد ا

آ
ر ف  الفىرة اليلتجة معن تلمين ا

ثلر الكطارث 
آ
مين معت  ا

 
ضرار الوقثيلئية اليلجمة معن معمتيلت القل

 
السلبىة لمطاجهة تكلليف ال

   25الطبيعية"
 الرركة المقعلقدة إل  شركة     

 
ياء مبتغ القلمين تتجل

 
قسلط ل

 
نه ف  حللة معد  ك فلية ال

 
خيرا نىط  ا

 
وا

و
 
ن الرركة ال

 
مين لدفع الفلرق بلمعقبلر ا

 
خطلر مع الرركة الثلنية.إمعلية القل

 
 ل  تىلومت تغطية ال

مين 2
 
عأدة إلتأ  : شركة إ 

نهل العمتية الق  بمطجبهل ييىل المؤمن المبلشر إل  المؤمن المعيد     
 
يمكن تعريف إمعلية القلمين ) بل

خطلر الق  قبل القلمين معتيهل ...(
 
 26جزءا من ال
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وحسب المروط  القيفيذ  المقعتق  بقطضيح شروط ميح وتيفيذ ضملن الدولة فتىد ميات الدولة       
مين صالحيلت تسيير هذا اليطع من القلمين، وبهذه الصفة )تضمن الرركة 

 
لترركة المركزية إلمعلية القل

و معن  نريق إمعل
 
و المركزية إلمعلية القلمين القعطيض المسقاق وطاء بطريىة مبلشرة، ا

 
مين كتيل ا

 
ية القل

و معن نريق تيفيذ ضملن الدولة (
 
خطلر الق  القزمت بقغطيقهل، ا

 
 27جزئيل، بللقيلز  لغيرهل معن ال

 ثأنيأ: إلدولة 
مين بعجز يصعب معه       

 
و إمعلية القل

 
ن تصل  شركلت القلمين ا

 
نه قد يادث وا

 
ن قتيل ا

 
لىد وبق وا

مين قد معتيهل تعطيض المقضررين، المؤميين، لديهل بلمعقب
 
ياء القل

 
ن المبللغ المللية المسقاىة ل

 
لر ا

حيلن الىدرات المللية لهذه الرركلت، ممل يؤي  إل  حدوث ختل ف  القطازن الملل  
 
يفطق ف  بعض ال

قسلط، والمدفطمعلت المقمثتة ف  القعطيضلت وهذا كته قد يادث 
 
بين المدخطلت المقمثتة ف  ال

خطلر الكطارث الطب
 
ن ا

 
ضرار الق  تادثهل، ممل كيقيجة لكطن ا

 
يعية تقميز بللجسلمة والردة ف  ال

مرا جد ضرور  لقيفيذ الضملن وهذا مل جلءت به الملية القلوعة من المروط  
 
يجعل تدخل الدولة ا

يطضح شروط  2004غرت وية  29المطافق    1425رجب معل   13المؤرخ ف   271 – 04القيفيذ  رقم 
خطلر اليلجمة من الكطارث الطبيعية " معيد  ميح وتيفيذ ضملن الدولة ف  إنلر

 
مين ال

 
    معمتيلت إمعلية تل

مين ييقج معيه معجز ف  الاسل  المذكطر ف  الملية 
 
تجلوز قدرات القعطيض لترركة المركزية إلمعلية القل

خطلر الكطارث
 
مين ا

 
ضرار البلق  يفعهل ف  إنلر معمتيلت إمعلية تل

 
      الثلمية ييفذ ضملن الدولة لقمطيل ال

 28الطبيعية "
ن الجهة المتزمة بللقعطيض ف  معىطي القلمين ضّد الكطارث الطبيعية تسلهم      

 
خيرا نيقه  إل  الىط  ا

 
وا

مين، الدولة معن 
 
فيهل جهلت مخقتفة ه  شركلت القلمين المقعلقدة مع المؤمن لهم، شركلت إمعلية القل

مين فضال معن مسلهمة نريق الضملن لدفع الفطارق بين المدخطلت والمخروجلت من معم
 
تيلت القل

ت الصيلمعية  و   %50بلليسبة لتبيليلت العىلرية   %20المؤمن لهم بجزء ف  القلمين والمىدر ب      
آ
لتميرل

و القجلرية. 
 
 و/ ا

 إلخأتمة:

قسلط مادية بللمىلبل يتقز     
 
مين ضّد الكطارث الطبيعية هط معىد يتز  بمىقضله المؤمن له بدفع ا

 
القل

رض، كمل وضاهل المررع من خال  
 
خطلر الزلز  ، الفيضلنلت وتاركلت قطع ال

 
المؤمن بقغطية ا

مين وهذا كته ف  ورقة يىدمهل المؤمن إل  نل 268-04من المروط  القيفيذ  رقم  02الملية 
 
لب القل

ولس العىد بل ه  العىد نفسه .
 
مين وه  ا

 
 )المؤمن له( تدمع  بطثيىة القل

فيىط  المؤمن له بللقصريح بكل البيلنلت الالزمة الق  تقضميهل هذه الطثيىة ويىط  بدفع الىسط الالز  
و تفلقمهل مع احقرامه لمطامع

 
خطلر ا

 
يد اإلخطلر ، إضلفة إل  القزامه بإخطلر المؤمن ف  حللة تغير هذه ال

ن شركلت 
 
جل  المادية قلنطنل وبللمىلبل نجد ا

آ
و فسخه ف  ال

 
هذا لقمكين المؤمن من تعديل العىد ا

مين تىط  بعد هذا بقعطيض المؤمن له حسب العىد المبر  معه هذا كته ياصل بعد 
 
مين وإمعلية القل

 
القل

ن هذا العىد من معىطي اإلذمعلن
 
إضلفة إل  وجطي مال له وهط  تراض  نرفيه والقزا  كل ميهمل ، رغم ا
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مين العىلر ضّد الكطارث 
 
الخطر المقمثل ف  وقطع الكلرثة ، بهذا نكطن قد بيييل كيف يقم معىد تل

ثلره الىلنطنية ، ولكن غللب مل يقمل نل نرف  العىد بقيفيذ القزاملتهمل وهذا مل يؤي  
آ
الطبيعية ويرتب ا

حيلن إل  الىضل
 
 ء .إل  نرطء خالفلت تصل ف  بعض ال

بلليص صراحة معت  إمكلنية احقجلج  270 - 04وقد جلءت الملية الثلنية من المروط  القيفيذ  رقم 
جل ل يقعدى 

 
يط  ، ويقم إجراء الخبرة المضلية مع تامل المؤمن  15المؤمن له معت  نقلئج الخبرة ف  ا

و التجطء إل  الىض
 
لء لكن نبيعة معىد له القكلليف و ف  حللة معد  الرضل يمكن تعيين خبير ثللث ا

ول  تال 
 
مين العىلر ضّد الكطارث الطبيعية تثلر اليزامعلت الىلئمة حط  تيفيذه وتفسيره وكمرحتة ا

 
تل

مل  الىضلء 
 
 يمعلوى قضلئية ، يمكن لتمضرور رفعهل ا

 
اليزامعلت بللطرق الطيية والقراض  غير هذا ، تيرل

سفية ف  مياه حىطقه اليلشئة معن وه  يمعطى المؤمن له ضّد المؤمن لتقعطيض معن المملنتة القع
مل  الماكمة 

 
صل معل  الدمعلوى ف  مطنن المدمع  معتيه ولكن ف  حللة العىلرات ترفع ا

 
العىد وترفع كل

 يمعطى فسخ 
 
مل الخقصلص اليطمع  فيكطن ف  مالكم الىضلء العلي  كمل تيرل

 
القلبعة لمطقع العىلر ا

مل بلليسبة لقىلي  هذه الدمعلوى بمرور العىد من نرف المؤمن ف  حللة معد  تيفيذ المؤمن له ل 
 
لقزاملته ا

مين  3
 
ويطات من وقت رفعهل ، وبهذا نكطن قد لمايل ولط بصفة معلمة لتميلزمعلت اليلشئة معن معىد تل

ن تكرس ثىلفة القلمين ف  الجزائر وتقاسن خدملت هذا 
 
خيرا ا

 
مل ا

 
العىلر ضّد الكطارث الطبيعية ونل
ن يزيهر مع انفقلح السطق الجزائرية الىطلع لمل له من حيطية ويور ف  

 
القيمية الققصليية ، كمل نرجط ا

 معت  العللم والعمل معت  خطصصقه.
مين     

 
مين الربط  وتبي  القل

 
مين له يور مهم ف  الايلة الققصليية ولكن يجب معن القل

 
إن القل

 القكلفت  وهذا بللقيصيص معتيه وتطبيىه ف  الطاقع كمل هط حل  العديد من الدو .

 إلهوإمش وإلمرإجع
مر رقم  1

 
مين 2003غرت  26المطافق    1424جمليى الثلن   27المؤرخ ف   12- 03ال

 
، يقعتق بإلزامية القل

 .25معت  الكطارث الطبيعية وبقعطيض الضاليل، جريدة رومية العدي 
غرت وية  29المطافق   1425رجب معل   13مؤرخ ف   268 -04المروط  القيفيذ  رقم  2

 
يقضمن ، 2004ا

ثلر الكطارث الطبيعية، جريد
آ
مين معت  ا

 
.55ة رومية العدي ترخيص الاطايث الطبيعية المغطلت بإلزامية القل  

 السلبق الذكر. 268 -04المروط  القيفيذ  رقم  3
 السبق الذكر. 268 -04المروط  القيفيذ  رقم  4
 13المؤرخ ف   05 -07والمقمم بللىلنطن المقضمن الىلنطن المدن  المعد   26المؤرخ ف   58 -75الىلنطن رقم  5

 .2007مليط 
مييلت البرية،  6 

 
و ، القل

 
مييلت الخلصة ف  القرريع الجزائر ،الجزء ال

 
الدك قطر معبد الرزاق بن خروف، القل

 .41الجزائر ص  -،مطبعة ريكط 2002الطبعة الثللثة،
مر رقم 7

 
 السلبق الذكر. 12 -03ال
مر رقم  8

 
مييلت المعد  والمقمم بللىلنطن رقم  1995جلنف   25المؤرخ ف   07 -95ال

 
 04-06المقعتق بللقل

 .13، الجريدة الرومية العدي 2006فيبراير20الصلير ف  



 المسطرة 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل
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مين الجزائر ، الطبعة الثللثة، ييطان المطبطمعلت الجلمعية  9
 
وقلذ معراج جديد ، مالضرات ف  قلنطن القل

 
ال
 .121ئر ص بن معكيطن الجزا –السلحة المركزية  04-2008
،يادي البيطي 2004غرت 29المطافق ل  1425رجب 23مؤرخ ف   270-04المروط  القيفييذ  رقم  10

ثلر الكطارث الطبيعية. جريدة رومية العدي 
آ
مين معت  ا

 
  55اليمطذجية الطاجب إيراجهل ف  معىطي القل

 السلبق الذكر. 270-04المروط  القيفيذ  رقم  11
حمد  12

 
السيهطر ،الطويط ف  شرح الىلنطن المدن  المجتد الثلن ،معىطي الغر: معىطي الدك قطر معبد الرزاق ا

مين  المىلمرة
 
 .1174يار إحيلء القراث العرب ، بيروت ص  1964والرهلن والمرتب مدى الايلة ومعىد القل

مر  13
 
 السلبق الذكر. 07-95ال
مين)مىلرنة بين الىلنطن 14

 
وقلذ معت  بن غلنم، الطجيز ف  قلنطن القل

 
الجزائر  و الفرنس (ييطان المطبطمعلت  ال

 .152المركزية بن معكيطن الجزائر ص الجلمعية السلحة
مين  15

 
حكل  العلمة نبىل لىلنطن القل

 
و ، ال

 
مين ف  الىلنطن الجزائر ، الجزء ال

 
بط اليجل، القل

 
الدك قطر إبراهيم ا
وت9الجديد)صلير بقلريخ 
 
بن  –الجلمعية  السلحة المركزية  ، ييطان المطبطمعلت1992(، الطبعة الثلنية1980ا

 152معكيطن الجزائر ص 
  1452رجب13مؤرخ ف  296-04المروط  القيفيذ  رقم  16

 
،يضبط كيفية تاديد 2004غرت29الطمطفىتال

ثلر الكطارث الطبيعية.
آ
 القعريفلت واإلمعفلءات وحدوي تغطية ا

 نفس المروط . 17
حمد السيهطر ، المرجع السلبق، ص  18 

 
 .1176الدك قطر معبد الرزاق ا

وقلذ معت  بن غلنم، المرجع السلبق، ص  19
 
 .114ال
و  ف  الىطامعد العلمة 20

 
مين، الجزء ال

 
حكل  القل

 
مين، الدك قطر تطفيق فرج، ا

 
مين،  ف  القل

 
معىد القل

 .379و378ص  1996اإلوكيدرية 
وقلذ معراج جديد ، المرجع 21

 
 .125السلبق، ص  ال
حمد السيهطر ، المرجع السلبق، ص  22

 
 .1144الدك قطر معبد الرزاق ا

نظر: ص  23
 
 .1145ا
نظر المتاق . 24
 
 ا
، يقعتق بلللقزاملت 2004غرت 29المطافق ل  1425رجب13مؤرخ ف 272-04، رقمالقيفيذ المروط   25

ثلر الكطارث الطبيعية.
آ
مين ا

 
 القىيية اليلتجة معن تل

حمد شرف الدين،الدك قطر  26
 
مين ا

 
حكل  القل

 
 .57،يراوة ف  الىلنطن والىضلء المىلرنين، الطبعة الثللثة ص ا

وقلذ معراج جديد  ،المرجع السلبق ص  27
 
 .133ال
يطضح شروط ميح  ،2004غرت 29المطافق ل  1425رجب 13مؤرخ ف   271-04رقم  القيفيذ المروط   28

خطلر اليلجمة معن الكطارث الطبيعية، الجريدة الرومية وتيفيذ ضملن الدولة ف  إنلر معمتيلت 
 
مين ال

 
إمعلية تل

 .55العدي 

 



عمال الملتقى الوطني الحادي عشر
أ
 :الموسوم ب  المسطرة اإلجرائية ل

مين في الجزائر في ظل مستجدات المخاطر ومحدودية الحماية"
أ
 " السياسة التشريعية لقطاع التا
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ضرار 
 
مين من المسؤولية المدنية عن ا

 
التأ

لية
 
لتعويض ضحأيأ  المنتجأت المعيبة كأ

 االستهالك
 كهينةڨونأن  د.                                     جبأر رقية  د.   
                                                     "

أ
ستاذة محاضرة "ا

أ
"                ا

أ
ستاذة محاضرة "ا

أ
 ا

عمال                                
أ
 القانون الخاص                                               قانون ال

 -تيزي وزو -جامعة مولود معمري                            جامعة يحي فارس، المدية                      
  djebbar.rekaia@gmail.com                    kahigoun@gmail.com 

 مقدمة:
نواع جديد من المسؤولي   

أ
تخضع لها فائت معينة من  اتنتج عن التطور الفني والتكنولوجي ظهور ا

مين من المسؤولية، 
أ
و خلفية للتا

أ
ساس ا

أ
خيرة التي  تعتبر وسيلة تحقق المجتمع،  ُتشكل ا

أ
هذه ال

من من ال
أ
مخاطر التي يتعرض لها، مفاده توزيع النتائج الضارة لحادث ما على مجموعة من لإلنسان ال

فراد، فتتعاون بذلك الجماعة على تغطية الخطر الذي يتحقق بالنسبة لكل فرد منها، وتضمن له 
أ
ال

من،
أ
دائها و بذلك ال

أ
الذي يعجز عن مواجهتها لتغطية المبالغ التي ُيحكم على المسؤول قضائيًا با

 .يض الخسائر الناتجة عنهااته الخاصة، لتعوبإمكاني
هم تلك المسؤوليات نجد المسؤولية المدنية عن فعل المنتوجات المعيبة  التي ُتغطي       

أ
من ا

جهزة يؤدي 
أ
ضرار المترتبة عنها، مثل انفجار بسبب خلل في ال

أ
المسؤولية المدنية الناتجة عن ال

ضرار لممتلكاتهم
أ
و ا

أ
و وفاة للغير ا

أ
مامإلصابة ا

أ
ضرار، خاصة ا

أ
 ، والتي تشكل ضمانا اضافيا لجبر ال

ن يساءل 
أ
بى قواعدها ا

أ
حكام الّتعويض في نظام المسؤولية المدنية، والتي تا

أ
قصور وعدم ك فاية ا

ن يثبت انحرافه عن سلوك الرجل العادي، وتسببه بضرر ، في مواجهة التطور الهائل 
أ
الشخص دون ا

 ور تقنيات التوزيع، وبالتبعية صعوبة النهوض بهذا اإلثبات.الذي عرفه النتاج والذي استتبعه تط
مر  168لذلك وتحسبا لثقل المسؤولية ونتائجها المالية، كرس المشرع الجزائري في المادة     

أ
من ال

مينات 95-07
أ
الذي يحدد  48-96ونصه التطبيقي المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم  1المتعلق بالتا

                                                           
مر  -1

أ
مينات ج ر، عدد  1995يناير  25المؤرخ في  07-95ا

أ
المؤرخ  24-06رقم ، معدل بالقانون 15المتعلق بالتا

 27/12/2006، الصادرة بتاريخ 85، ج ر، عدد 2007والمتضمن قانون المالية لسنة  26/12/2006في 
مر رقم 74المادة 

أ
، ج 2008المتضمن القانون التكميلي لسنة 24/07/2008المؤرخ في  02-08، ومعدل بال

mailto:kahigoun@gmail.com


عمال الملتقى الوطني الحادي عشر
أ
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مين وكيفيات
أ
جل وضع التزام قانوني 2ه في مجال المسؤولية المدنية عن المنتوجاتشروط التا

أ
، من ا

مينا من المسؤولية المدنية المهنية 
أ
ن يك تتب تا

أ
على كل متدخل في عملية وضع المنتوج لالستهالك ا

 "المسؤولية المدنية عن المنتوجات" تجاه المستهلكين والمستعملين والغير.
همية هذه التقنية 

أ
ضرار ضحايا المنتوجات المعيبة، فإن المداخلة وانطالقا من ا

أ
لضمان جبر ا

مين على المسؤولية تهدف إلى الجابة على الشكالية التالية: 
 
لية التأ

 
كيف نظم المشرع الجزائري ا

 المدنية عن المنتوجأت المعيبة ؟ 
ول

 
مين من المسؤولية المدنية للمنتج عن :المبحث اال

 
حكأم التأ

 
     منتوجأته المعيبة ا

مين اإلجباري ليشمل مرافق الحياة كافة انتشر      
أ
وهو ما اتجه إليه العالم في وقتنا ، نظام التا

مين مع 
أ
نه وضعت نصوًصا قانونية تؤكد على إلزامية إبرام المؤسسات اإلنتاجية عقود تا

أ
الحاضر، ذلك ا

لية ا
أ
مين لضمان مسؤوليتها، ومن هذا المنطلق يتعين تحديد مفهوم ا

أ
مين من المسؤولية شركات التا

أ
لتا

ّول( ودراسة نطاقها الذي تتحدد به ) المطلب الثاني(.
أ
 المدنية للمنتج عن المنتوجات) المطلب ال

ّول
 
لزامي من المسؤولية عن فعل المنتجأتالمطلب اال مين االإ

 
لية التأ

 
 .: مفهوم ا

مين من المسؤولية المدنية ضرورة في العديد من المجالت
أ
صبح التا

أ
اإلنتاج الذي منها مجال   ا

ضرار بالغير
أ
لية  ،تك ثر فيه الحوادث المسببة لال

 
ولإلحاطة بالموضوع لبد من التعرض لتعريف ا

ّول( وتبيان خصائصها ) الفرع الثاني(. 
أ
مين من المسؤولية عن فعل المنتجات )الفرع ال

أ
 التا

ّول: 
 
مين من المسؤولية عن فعل المنتجأت المعيبةالفرع اال

 
لية التأ

 
 تعريف ا

نه:  اه
أ
مين، إذ عّرف با

أ
عملية يحصل بهأ شخص يسمى المؤمن ""تم الفقه بتعريف عقد التا

خر وهو المؤمن، عوضأ مأليأ بحألة تحقق 
 
ن يدفع لشخص ا

 
و لصألح غيره بأ

 
له، على تعهد لصألحه ا

جراء  خطر معين وذلك مقأبل دفع قسط عن طريق تحمل المؤمن تبعة مجموعة من المخأطر واإ
حصأءالمقأصة بينهمأ   .3"تبعأ لقوانين االإ

مين من المسؤولية عن 
أ
ن المشرع الجزائري لم يعّرف عقد التا

أ
يشار في هذا الصدد إلى ا

مين بصفة عامة بموجب المادة  ،المنتجات
أ
 من القانون المدني، 619لكن بالرجوع إلى تعريف عقد التا

مر رقم 
أ
مي 07 -95والتي تقابلها المادة الثانية من ال

أ
مين نات، سالف الذكر، بنصها: " المتعلق بالتا

 
التأ

مين لصألحه 
 
لى المستفيد الذي اشترط التأ و اإ

 
لى المؤمن له ا ن يؤدي اإ

 
عقد يلتزم المؤمن بمقتضأه ا

                                                                                                                                   
المتضمن القانون التكميلي  26/08/2010مؤرخ في  01-10معدل بالقانون رقم  59و58، المادتين 42ر، عدد 
 منه. 50، المادة 42، ج ر، عدد 2010لسنة 

مين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية عن المنتوجات،  48-96مرسوم تنفيذي رقم  -2
أ
يحدد شروط التا

 .21/01/1996، الصادرة بتاريخ 05ج.ر، عدد 
ة المعارف، اإلسكندرية،عبد الجواد، محمد، بحوث في الشريعة اإلسالمية وال -3

أ
 .95، ص 1991قانون، منشا
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و تحقق الخطر المبّين 
 
خر في حألة وقوع الحأدث ا

 
ي عوض مألي ا

 
و ا

 
يرادا ا و اإ

 
مبلًغأ من المأل ا

ية دفعة
 
و ا

 
خرى  بألعقد و ذلك مقأبل قسط ا

 
 يؤديهأ المؤمن له للمؤمن".  مألية ا

نه: عقد تلتزم 
أ
مين من المسؤولية عن المنتجات يمكن تعريفه على ا

أ
وبالتطبيق على عقد التا

ن تؤدي للغير المضرور مبلًغا من المال ك تعويض عن الضرر الذي لحقه من 
أ
مين ا

أ
بمقتضاه شركات التا

 
أ
خرى يؤديها هذا جّراء استعمال منتوج معيب طرحه المنتج للتداول، مقابل قسط ا

أ
ية دفعة مالية ا

أ
و ا

خير حالة
أ
 تحقق الخطر المبّين في العقد.  ال

مين من المسؤولية عن فعل المنتجأت المعيبةالفرع الثأني: 
 
 خصأئص عقد التأ

عن فعل المنتجات عن غيره من العقود في كونه  المدنية يتميز عقد التامين من المسؤولية
ول(، باإلضافة إل

أ
نه عقد اذعان )ثانيا(،ى عقد احتمالي )ا

أ
نه عقد ملزم لجانبين )ثالثا( وعقد من عقود  ا

أ
ا

 حسن النية )رابعا(. 

مين عقد احتمألي 
 
وال: عقد التأ

 
 ا

طرافه ل يعرفون على وجه الدقة التزامات وحقوق كٍل         
أ
ن ا

أ
مين عقد احتمالي، ذلك ا

أ
يعتبر عقد التا

مر يتحدد في المستقبل على ضوء
أ
ن ال

أ
و غير معين ميعاد وقوعه منهما، ل

أ
مر غير محقق ا

أ
 . 4حدوث ا

ذعأن  ثأنيأ: عقد اإ
مين من عقود اإلذعان، تلك التي يقصد بها العقود التي تتمايز فيها مراكز 

أ
يعد عقد التا

خر دون 
 
حدهما على القبول والتسليم بالشروط التي يضعها الطرف ال

أ
المتعاقدين، إذ يقتصر دور ا

و
أ
 . 5تعديل مناقشة ا

 عقد ملزم لجأنبين  ثألثأ:
مين بكونه عقد ملزم لجانبين، إذ يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل طرف من طرفيه      

أ
يتميز عقد التا

 هاته التزامات حسب البعض من اللحظة التي يتم فيها العقد، فيلتزم كل متعاقد 
أ
خر، وتنشا

 
قبل ال
داءات معينة تحدد بمقتضى العقد تجاه

أ
خر با

 
 .6ال

                                                           
مين، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -4

أ
حكام التا

أ
  .110، ص 1999محمد حسين منصور، ا

نه كان ينظمه سابًقا بموجب الباب    
أ
نه احتمالي، بدليل ا

أ
مين على ا

أ
وقد نظر المشرع الجزائري إلى عقد التا
الشيخ بوسماحة،  07 -95قود الغرر، وذلك قبل صدور قانون رقم العاشر من القانون المدني المتعّلق بع

مين المسؤولية عن المنتجات، 
أ
 . 96ص ، ....1، مجلد 20، عدد مجلة الحقوق والعلوم النسانيةتا
ك ثر  -5

أ
مين مضمونه نفي صفة الذعان عنه،  لتفاصيل ا

أ
ظهر اتجاه حديث ينادي بالتوسيع من مفهوم عقد التا

مين بين المفهوم التقليدي واتجاهات  الرجوع إلى: سارة
أ
بوفلكة، مدى انطباق خاصية الذعان على عقد التا

 .393 -379وما بعدها. ص ص  379، ص 2017، 47الفقه الحديث، مجلة العلوم النسانية، عدد 
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من القانون المدني الجزائري، حيث يلتزم المؤمن له بدفع قسط  619رسته المادة وهو ما ك
مين

أ
ن يقوم المؤمن بتغطية التعويض ومنحه للمؤمن له في حالة وقوع  التا

أ
إلى المؤمن له، مقابل ا

  .منه الخطر المؤمن

 عقد من عقود حسن النّية: رابعأ:
 حسن النية 

أ
جميع العقود، و هو ما كرسته  تسري على  التي  من المبادئ العامة يعتبر مبدا

مين بصفة عامة لهذهضخي، "من القانون المدني 107 المادة
أ
مين من  ع تنفيذ التا

أ
القاعدة، وعقد التا

مر الذي يفّسر بطالنه 
أ
ثناء تنفيذه، ال

أ
ثناء انعقاده وكذا ا

أ
المسؤولية عن فعل المنتجات بصفة خاصة ا

دلى المؤمن له ببيانات كاذبة عن
أ
مين يعتمد المؤمن في  إذا ا

أ
الخطر المؤمن ضّده، فعند انعقاد التا

تقرير قبوله على صحة البيانات التي يدلى بها المؤمن له عن ماهية الخطر والظروف المحيطة به، لذلك 
ن يتحرى جانب حسن النية عند الدلء بتلك البيانات

أ
 . 7يتوجب على المؤمن له ا

 حسن النّية هو الذي يبرّ 
أ
ن مبدا

أ
و كما ا

أ
ر سقوط حق المؤمن له في التعويض إذا قام بعمل ا

ن 
أ
و المتناع يتعارض مع مقتضيات حسن النّية، مع اإلشارة ا

أ
و إذا كان العمل ا

أ
امتنع عن القيام بعمل ا

 . 8هذه القاعدة تسري كذلك على المؤمن
ضرار 

أ
مين عن ال

أ
نواع التا

أ
مين من المسؤولية المدنية باعتباره نوًعا من ا

أ
بضمان ويختص التا

مسؤولية المؤمن له في دعاوي المسؤولية التي قد يباشرها الغير ضده، إذ يضمن عنصًرا سلبًيا من 
مين 

أ
طلق جانب من الفقه على هذا النوع من التا

أ
الذّمة المالية للمؤمن له وهو دين المسؤولية لذا ا

مين الذّمة المالية
أ
    .9تسمية تا

مين من المالمطلب الثأني: 
 
 سؤولية المدنية عن المنتوجأت المعيبةنطأق عقد التأ

هم المسائل التي التامين من المسؤولية عن فعل المنتجاتيعتبر تحديد نطاق عقد 
أ
، من ا

مين من مسؤوليتهم  يثيرها 
أ
شخاص الذين الزمهم القانون باك تتاب تا

أ
نه يهتم بتحديد ال

أ
الموضوع، إذ ا

شخاص مستفيدين من
أ
شخاص، في مواجهة ا

أ
ول( ومن ناحية  دون غيرهم من ال

أ
حكامه )الفرع ال

أ
ا
خري يرد على منتجات تشكل النطاق الموضوعي له )الفرع الثاني(.

أ
  ا

                                                                                                                                   
ية جديدي معراج، ،مدخل لدراسة قانلون ال امين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركز -6

 19، ص 2007، 2،بن عكنون ،الجزائر، ط 
 .110محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  -7
لية تعويضية لضحايا  حوادث المنتجات المعيبة  )دراسة  - 8

 
سناء خميس، المسؤولية الموضوعية للمنتج كا

السياسية،  مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع  قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم
 .158 -157، ص ص 2015جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

         سليمان بوذياب: مبادئ القانون المدني) دراسة نظرية و تطبيقات عملية في القانون، الحق، الموجب  -9
 .71، ص 2003و المسؤولية(، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، لبنان، 
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مين

 
ول: النطأق الشخصي لعقد التأ

 
   الفرع اال

شخاص  على مجموعة فعل المنتجاتعن  من المسؤوليةالتامين يقتصر عقد 
أ
معينة من ال

طراف هم المؤ
أ
من، والمؤمن له، والمضرور من فعل المؤمن دون غيرها، حيث يفترض وجود ثالثة ا

ن تحديد المؤمن ل يثير إشكالت ك ثيرة، إذ يكون عادة شركة 
أ
مين، وحيث ا

أ
له  وهو المستفيد من التا

مين اإلجباري 
أ
شخاص الذين يضمن التا

أ
ول على تحديد ال

أ
مين، فإن دراسة هذا الموضوع ستقتصر ا

أ
تا

شخاص المس
أ
ول(، ثم تحديد ال

أ
مين اإلجباري )ثانيا(.مسؤوليتهم )ا

أ
 تفيدين من التا

وال: المؤمن له
 
 ا
مين من مسؤوليتهم المدنية عن فعل المنتوجات المعيبة، إذ                

أ
وّسع المشرع من نطاق الملزمين بالتا

مين طبقا للمادة 
أ
لزم كل من له دور في عملية طرح المنتوج للتداول بضرورة اك تتاب تا

أ
من  168/1ا

مر رقم 
أ
نالمعدل والمتمم، سالف الذكر 07-95ال

أ
كان المشرع الجزائري  ، وفي هذا الصدد يشار إلى ا

"، ولكن بصدور المحترفبلفظ "10 02 -89يعبر عن المدين بحماية المستهلك في ظل القانون رقم 
المستهلك،  " وهو مصطلح جديد في نصوص حمايةلمتدخلجاء المشرع بلفظ "ا 03-09القانون رقم

نه: 07مطة  03مادة الذي عرفته ال
أ
و معنوي يتدخل في عملية عرض "  منه با كل شخص طبيعي ا 

  المنتوجأت لالستهالك".
نها: "  8مطة  3ثم عرفت نفس المادة             

أ
نتأج واالستيراد وضع المنتوج لالستهالك با مجموع مراحل االإ

 "والتخزين والنقل والتوزيع بألجملة وبألتجزئة
نه: " كما عرفت ا          

أ
و لمنتوج با

 
ن يكون موضوع متنأزل بألمقأبل ا

 
و خدمة يمكن ا

 
كل سلعة ا

 .11مجأنأ"
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04المتدخل في القانون رقم  يطلق على كما         

نه: " 03" حيث عرفته المادة القتصأديا العون  "تسمية،  12التجارية، السالف الذكر
أ
كل منه على ا

طأر المهني من ي كأنت صفة القأنونية، يمأرس نشأطه في اإ
 
و مقدم خدمأت، ا

 
و حرفي ا

 
و تأجر ا

 
تج ا

جلهأ
 
سس من ا

 
و يقصد تحقيق الغأية التي تأ

 
 ".العأدي، ا

                                                           
، 6، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج. ر عدد 07/02/1989مؤرخ في 02-89ن رقم قانوقانون  -10

، يتعلق بحماية المستهلك وقمع 25/02/2009مؤرخ في  03-09، ملغى بقانون رقم 08/02/1989الصادر في 
 .08/03/2009، صادر في 15الغش، ج. ر عدد 

 اية المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر.المتعلق بحم 03-09من القانون رقم  3المادة  -11
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج. ر عدد 23/06/2004مؤرخ في  02-04قانون رقم  -12
، 46، ج. ر عدد 15/08/2010، مؤرخ في 06 -10،  معدل ومتمم بقانون رقم 27/06/2004، صادر في 41

 . 18/08/2010صادر في 
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من خالل الجمع بين هذه التعريفات فإن المتدخل لم يعقد يقتصر على الشخص الطبيعي 
والمستوردة للمواد الستهالكية معنية بهذا فقط وإّنما حتى الشخص المعنوي كالشركات المنتجة 

و توزيع المنتوج 
أ
و استيراد ا

أ
و تعبئة ا

أ
و تحويل ا

أ
اللتزام، فكّل متدخل بحكم مهنته في صنع ا

مين على مسؤوليته
أ
 .13الستهالكي، ملزم قانونا باك تتاب تا

مين الفرع الثأني:
 
 المستفيد من التأ

مين، لكن
أ
ن المشرع لم يعرف مستهلك التا

أ
مين في المادة يالحظ ا

أ
مر  02ه عرف عقد التا

أ
من ال

مين المؤمن له والغير   07-95رقم  
أ
مين هم المؤمن مك تتب التا

أ
شخاص التا

أ
ن ا

أ
الذي  يستخلص ا

 المستفيد.
مين، فإنه يمكن استخالص من 

أ
مر السالف لم يورد لنا تعريفا خاصا بمستهلك التا

أ
ن ال

أ
وبما ا

مر رقم  168المادة  168/1المادة 
أ
نه:  07 -95من ال

أ
يجب على كل " المعّدل والمتّمم، التي تنص على ا

و معنوي
 
المستهلكين والمستعملين و لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية تجأه  شخص طبيعي ا

مين اللزامي كل المستعملين والمستهلكين للمنتوج، إضافة إلى ،  "..تجأه الغير.
أ
نه يستفيد من الّتا

أ
ا

كبر قدر من الح
أ
ّي اهتمام للّرابطة العقدية، ليتالءم مع ما الغير، لضمان ا

أ
ماية للمضرورين، دون إعارة ا

ي اهتمام لطبيعة العالقة  1مكرر  140هو وارد في نص المادة 
أ
من القانون المدني، والتي لم تعر ا

 الرابطة بين المنتج والمضرور من المنتوج المعيب.

مينالفرع الثأني: 
 
 النطأق الموضوعي لعقد التأ

عمال            
أ
مين من المسؤولية المدنية عن فعل المنتوجات على منتوجات وا

أ
يرد موضوع عقد التا

ضرارا لمن يتعاملون معها؛ حتى يضمن تغطية 
أ
ن تسّبب ا

أ
ومسؤوليات كّل المنتجات التي يمكن ا

ساسا بحوادث الستهالك، وهو ما يستخلص من المادة 
أ
ضرار المتوّقعة والمرتبطة ا

أ
 168/2جميع ال

مر من ا
أ
ّنها جاء ذكرها على  07 -95ل

أ
خير إلى ا

أ
مين، لتشير في ال

أ
عندما تناولت المنتجات المعنّية بالّتا

سبيل المثال والتي تشمل كّل من المواد الغذائية، الصيدلنية، مستحضرات التجميل ومواد 
ّية 

أ
ن الّتنظيف المواد الصناعية، الميكانيكية، اللك ترونية والكهربائية وبصفة عامة، ا

أ
مادة يمكن ا

ضرارا للمستهلكين وللمستعملين وللغير.
أ
 تسّبب ا

                                                           
مجلة دفاتر السياسة عياض، " نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغش"،  محمد عماد الدين -13

 .61، ص 2013، 9، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد والقانون
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ت العقارية التي تتفرد              
 
ل يكون محال لمشارطات خاصة كالمنشا

أ
مين ا

أ
كما يشترط في موضوع التا

مين خاصة من مسؤولية المهندسين المعماريين والمقاولين العشرية، على النحو المحدد 
أ
ببوليصة تا

مين في مجال البناء -لث  القسم الثا  في
أ
مر رقم  -التا

أ
مين 07 -95من ال

أ
 .14المتعلق بالتا

ضرار             
أ
لة جوهرية في عملية ضمان ال

أ
همية فكرة التسليم التي تعتبر مسا

أ
هذا وتجدر الشارة إلى ا

ن الضمان ل يتم إل بعد تسليم المنتوج للعميل، وفي هذ
أ
مين، إذ جرت العادة ا

أ
ا من قبل شركة التا

مين ) 1/5الصدد عرفت المادة 
أ
(، S. A. Aمن التفاقية الخاصة التي تجريها الشركة الوطنية للتا

نه:" 
أ
لى التسليم با لى الغير، والذي يؤدي في الغألب اإ هو التسليم الفعلي للمنتوج من المؤمن اإ

 ".  المراقبة على المنتوج  افتقأده للسيطرة و
ما بخصوص المسؤوليات المؤ           
أ
ن بوليصة ا

أ
نواع المسؤوليات المدنية، فا

أ
من عليها، وبحكم تعدد ا

ن تغطي مجمل المسؤوليات التي ترّتب على 
أ
صل عام، وبعد تحقق واقعة التسليم يمكنها ا

أ
مين كا

أ
التا

و البائع باختالف مصادرها
أ
و الصانع ا

أ
 .  15المنتج، ا

مين، ح      
أ
 في فترة سريان عقد التا

ّ
ّن الضمان ل يسري إل

أ
سب ما قضت به المادة الثالثة من كما ا

ن تتوافر لدى المتعاملين نماذج خاصة، يتّم فيها 
أ
ّنه من الضروري ا

أ
شيرة السالفة الذكر، على ا

أ
التا

خطار بدّقة
أ
 . 16تحديد طبيعة وخصوصية ال

مين من المسؤولية المدنية عن المنتجأت في المبحث الثأني: 
 
 جبر ضرر المستهلكدور التأ

ثبت الواق       
أ
و ع عجز المسؤولية المدنية ا

أ
 المتدخل، ا

أ
سباب، من بينها صعوبة إثبات خطا

أ
نظرا لعّدة ا

ضرار التي 
أ
جنبي، ونظرا للّتكلفة المرتفعة لال

أ
و السبب ال

أ
الّتمسك بالدفوع المتعلقة بالقوة القاهرة ا

ضرار الناتجة
أ
مين لتغطية ال

أ
عن عيوب  تسّببها المنتجات، فال مفر من لجوء المنتجين إلى اك تتاب تا

مين على المسؤولية عن فعل 
أ
كد على الطابع اللزامي للتا

أ
منتجاتهم، وهو ما كرسه المشرع الذي ا

ول(، وبذلك يضمن المضرور تعويضه عما لحقه من خسائر عجز 
أ
المنتجات المعيبة )المطلب ال

 .ؤول عن  تغطيتها )المطلب الثاني(المس

ول:
 
مين من المسؤولية المطلب اال

 
لزامية التأ  المدنية عن المنتجأت اإ

مام      
أ
حكام المسؤولية المدنية،  بالستناد إلىالّتعويض  صعوبة الحصول علي ا

أ
 صعوبةخاصة نتيجة ا

و حتى مخاطر  إثبات 
أ
جنبي ا

أ
و السبب ال

أ
و الّتمسك بالدفوع المتعلقة بالقوة القاهرة ا

أ
 المتدخل، ا

أ
خطا

 النمو،

                                                           
طروحة لنيل شهادة الدك توراه في القانون  -14

أ
قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج )دراسة مقارنة(، ا

بي بكر 
أ
 .319،  ص 2005بلقايد، تلمسان، الخاص، كلية الحقوق، جامعة ا

 .325 -322قادة شهيدة، مرجع سابق، ص ص   -15
 .174سناء خميس، مرجع سابق، ص  -16
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ضرار التي تسبّ ونتيجة ا 
أ
بها المنتجات، فال مفر من لجوء المنتجين إلى اك تتاب لّتكلفة المرتفعة لال

ضرار الناتجة عن عيوب منتجاتهم
أ
مين لتغطية ال

أ
 . (17)تا

مين طبقا للمادة  وهو ما كرسه المشرع الجزائري،      
أ
لزم المتدخل بضرورة اك تتاب تا

أ
 من 168/1حيث ا

مر رقم  
أ
عاله، صدر المرسوم 186/1مادة المعدل والمتمم، سالف الذكر،  ولضمان تنفيذ ال 07-95ال

أ
 ا

مين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية عن  48-96التنفيذي رقم  
أ
الذي يحّدد شروط التا

 .، سالف الذكرالمنتوجات
يعد هذا تطّورا ملموسا لض        مان الحصول على التعويض  في  مجال ح     وادث الستهالك، بدل من        

ضرار الّلجوء إلى القضاء 
أ
وما يتطّلبه من إجراءات طويلة للحصول على الّتعويضات الالزمة، في حالة ال

 .18التي تلحق بالمستهلكين
مين من المسؤولية 

أ
ن المشرع الجزائري بّين نّيته في جعل التا

أ
فمن هذه المواد نستنتج ا

 قانوني ل 
أ
مين بمثابة مبدا

أ
لية التا

 
و التشكيك المدنية عن فعل المنتجات إلزامًيا، فاعتبر ا

أ
يمكن تجاوزه ا

ن هذه اإللزامية تشمل كل المنتجات وكافة المتدخلين ما يدّل على التوسيع من دائرة 
أ
فيه كما ا

 .19التعويض لضحايا حوادث المنتجات
مر رقم  168بذلك جعل من القاعدة الواردة في المادة 

أ
مرة  ل يجوز  07 -96من ال

 
قاعدة ا

ن المادة  التفاق على مخالفتها، ولم يتركها
أ
طراف طالما ا

أ
مر السالف  184/1خاضعا إلرادة ال

أ
من ال

مين السابق، بغرامة تتراوح بين 
أ
دج  1000دج و  500الذكر، تعاقب على عدم المتثال بإلزامية التا

مين، وتحصل في مجال الضرائب المباشرة لفائدة الخزينة 
أ
وذلك دون الخالل باك تتاب التا

 . 20العمومية
 
 
 

                                                           
طروحة لنيل درجة دك توراه  -17

أ
ضرار المنتجات الخطيرة، دراسة مقارنة، ا

أ
كهينة قونان، اللتزام بالسالمة من ا

وم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوز، في العلوم القانونية، تخصص: القانون، كلية الحقوق والعل
 .362، ص 2017

مين رقم  -18
أ
ن المشرع الجزائري قبل إصدار هذا القانون، و في قانون التا

أ
 -80تجدر الشارة في هذا الصدد إلى ا

مين على المسؤولية المدنية  103كان قد نّص في مادته   1980جويلية  09الصادر في  07
أ
على إلزامية التا

لزم المؤسسات القائمة بوضع و تغيير الم
أ
و للعالج الطبي، فا

أ
نعام ا

أ
ترّتبة عن المنتجات المعّدة لتغذية ال

مر بالنسبة 
أ
ميًنا من العواقب التي قد تلحق بمستعمليها و كذلك ال

أ
ن تعقد تا

أ
وتحويل وتكييف تلك المنتجات ا

 .312قادة شهيدة، مرجع سابق، ص لمستوردي هذه المنتجات، الرجوع إلى: 
 .159سناء خميس، مرجع نفسه،  ص  -19
 .333قادة شهيدة، مرجع نفسه،  ص  -20
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ثر لقيأم مسؤولية للمنتج عن منتوجأته المعيبةني: المطلب الثأ
 
 التعويض كأ

مين المسؤولية 
أ
فبعد قيام المؤّمن له بكافة المدنية عن فعل المنتوجات المعيبة، يغطي التا

تي دور المؤّمن الذي يتدخل 
أ
مين، يا

أ
قساط المحّددة في عقد التا

أ
للتعويض عن التزاماته، خاصة دفع ال
ضرار التي يشملها ال

أ
ول( ضمانال

أ
ضرار المستثناة من مجال  ،)الفرع ال

أ
خذ بعين العتبار ال

أ
مع ال

 التعويض )الفرع الثاني(.

ول: 
 
ضرار المشمولة بألضمأن الفرع اال

 
 اال

ضرار الجسدية، المادية       
أ
مين، كل من ال

أ
ضرار المعنية بالتعويض والتي يغطيها التا

أ
تشمل ال

ضرار المعنوية )
أ
ول(، ال

أ
 ثانيا( والمصاريف القضائية )ثالثا(.والمالية )ا

ضرار الجسدية، المأدية والمألية.
 
وال: اال

 
 ا

مين( تعّويض كل المستهلكين، المستعملين و كذا الغير ضي
أ
من المؤّمن ) شركة التا

و المالية، وذلك طبقا 
أ
ضرار الماّسة بهم سواء الجسدية، المادية ا

أ
المتضررين من المنتجات عن ال

مين المسّمى المسؤولية المدنية عن : " 48 -96المرسوم التنفيذي رقم  للمادة الثانية من
 
يضمن التأ

ثأر المألية 
 
المنتجأت" طبًقأ للتشريع المعمول به، المستهلكين والمستعملين وغيرهم من اال

ضرار الجسمأنية، المأدية والمألية التي 
 
المترتبة عن مسؤولية المؤمن له المدنية المهنية بسبب اال

 ". فيهأ المنتجأت تتسّبب
مر رقم  56وتضيف المادة 

أ
يضمن المؤّمن التبعأت المألية المترتبة على : " 07 -95من ال

ضرار الالحقة بألغير"
 
 مسؤولية المؤّمن له المدنية بسبب اال

حد      
أ
ضرار التي تسببها المنتوجات المعيبة تتراوح بين اإلصابات والحروق والّتشوهات وبتر ا

أ
فال

 
أ
عضاء ا

أ
و إحداث جرح فيهال

أ
عضاء الجسم ا

أ
ّية إصابة في ا

أ
، فالعتداء على الجسم، يعني (21)و ا

ثار مالية 
 
و الحق في الحياة، وتترّتب عليه ا

أ
المس      اس بالمزايا التي يمنحها الحق في السالمة الجسدية ا

و غير مالية
أ
و  إضافة إلى ، (22)ا

أ
و تلفه ا

أ
ضرار الّناتجة عن هالك المال )المنتوج( ا

أ
النتقاص من قيمته ال

جل منع تفاقم (23)نتيجة العيب الذي اعتراه
أ
ضرار المالية التي تكّبدها المضرور من ا

أ
، باإلضافة إلى ال

                                                           
و وحدة المسؤولية، ج، محمود جمال الدين زكي - 21

أ
، مطبعة 2مشكالت المسؤولية المدنية، في ازدواج ا

 . 410، ص 1990جامعة القاهرة، القاهرة، 
ضرار الجسدية و - 22

أ
ضرار المجاورة لها، دراسة مقارنة بين محمد عبد الغفور العماوي، التعويض عن ال

أ
ال

 . 35، ص. 2012الشريعة والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
و السيارات المتوّقفة  - 23

أ
كانفجار إحدى عبوات الغاز الموجودة في المحل، فتلحق اضرارا بالمحاّلت المجاورة ا

و انفجار فرن معيب وتندلع الّنيران ويحترق 
أ
ثاث المنزل وتصاب ممتلكات الجيران، الرجوع إلى: بجانبها ا

أ
ويزة  ا

لحراري، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة 
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، كنفقات إعادة المنتوج إلى ما كان عليه وكذا نفقات إعادة الّنشاط، التي تشمل نفقات (24)الضرر 
  .(25)إصالح  المنتوج وما يتعّلق بذلك من مصروفات انتقال مثال

و
أ
ن توجد هناك مطالبة، فإذا تضرر مستهلك ا

أ
ضرار يشترط ا

أ
مين هذه ال

أ
ي شركة التا

ّ
 ولكي تغط

حد خلفه  
أ
و ا

أ
و عائلته ا

أ
و الغير من منتوج معيب و لم يطالب بحّقه، فال يمكن للمؤّمن له ا

أ
مستعمل ا

  .(26)المطالبة بمبلغ التعويض

ضرار المعنوية. -ب
 
 اال

ضرار التي يشملها الضمان  48 -96م التنفيذي رقم نصت المادة الثانية من المرسو
أ
ن ال

أ
على ا

ضرار الجسدية، المادية و 
أ
مين من المسؤولية عن المنتجات تتمثل في كل من ال

أ
بموجب عقد التا

ضرار المعنوية من الضمان  ،المالية، وحسب النص الظاهر لهذه المادة
أ
ن نفهم منه استبعاد ال

أ
يمكن ا

مين من الم
أ
ن الواقع يثبت عكس ذلكبموجب عقد التا

أ
 ا
ّ
 .  (27)سؤولية المدنية عن المنتجات، إل

ضرار ولم تستثنمكرر من القانون المدني اشتملت جمي 140فالمادة 
أ
ضرارع ال

أ
 ها من نطاق ال

ين اعترف 10 - 05التعويض كما كرس هذا التوجه، بعد تعديل القانون المدني بم وجب القانون رقم 
أ
، ا

ضرار المعنوية طبقا للمادة صراحة  بح   ق المضرو 
أ
 مكرر. 182ر  في التعويض عن ال

يضا تبّنت
أ
حكام  الحكم الّسابق القواعد الخاّصة  بحماية المستهلك ا

أ
، التي جاءت  لتعزيز ال

كبر حماية لجمهور المضرورين من  الواردة في
أ
و المسؤولية، من حيث توفير ا

أ
القواعد العامة للبيع ا

لم التي يعانيها المضرور، المخاطر الناتجة عن المنت
 
ساسا  في ال

أ
ضرار المعنوية ا

أ
جات، وتتجّسد ال
صاب جسمه

أ
و الّتلف الذي ا

أ
لم الحّسية  نتيجة العاهات التي تلحق به بسبب  بسبب الجروح ا

 
و ال

أ
ا

 .(28)الحادثة

                                                                                                                                   
الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 .139،  ص. 2010تيزي وزو،  
مر السالف الذكر: "  59إذ تنص المادة  - 24

أ
 الغير من ال

ّ
ال و بجزء منه، اإ

 
ال ينتفع بألمبلغ الواجب على المؤّمن ا

و ذوو حقوقه مأ دام هذا الغير لم يستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من النتأئج المألية 
 
المتضرر ا

 ّمن له"المترتبة عن الفعل الضأر الذي سّبب مسؤولية المؤ
ضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار النهضة، حسن عبد الباسط جميعي،   - 25

أ
مسؤولية المنتج عن ال

 .209، ص. 2000القاهرة، 
ضرار المجاورة لها، دراسة مقارنة بين  - 26

أ
ضرار الجسدية وال

أ
محمد عبد الغفور العماوي، التعويض عن ال

 . 35، ص. 2012والتوزيع، عمان،  الشريعة والقانون، دار الثقافة للنشر
 .163خميس سناء، مرجع سابق، ص  - 27
ن  تكون   03-09من القانون رقم  9إذ تنص المادة  - 28

أ
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على ضرورة ا

منه 
أ
ن ل  تلحق ضررا بصحة المستهلك وا

أ
من  وا

أ
المنتجات  الموضوعة  لالستهالك  مضمونة وتتوفر على ال
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 المصأريف القضأئية. -ج
ّية دعوى تعود مسؤوليتها

أ
إلى المؤّمن له إثر وقوع  يتحّمل المؤّمن المصاريف القضائية الناجمة عن ا

مر رقم  57حادث مضمون وهو ما نّصت عليه المادة 
أ
 سالف الذكر.  07 -95من ال

مين لدفع المبلغ المالي المترّتب عن
أ
 ولكي يتحّصل المؤّمن له على مبلغ الضمان، بتدخل شركة التا

 قيام مسؤوليته اتجاه الغير، يجب توافر مجموعة من الشروط: 

مر رقم  15للتزامات المنصوص عليها في المادة القيام بكافة ا -
أ
 ،07 -95و ما يليها من ال

و إجرائه لمصالحة مع الغير، إذ تنص المادة  -
أ
و إقرار المؤّمن له بالمسؤولية ا

أ
 58عدم اعتراف ا

مر رقم  من
أ
ي اعتراف بألمسؤولي: " 07 -95ال

 
ية مصألحة خأرجة عنه، ال يحتج على المؤّمن بأ

 
ة و ال بأ

قرارا بألمسؤولية" مر اإ
 
 و ال يعّد االعتراف بحقيقة ا

ضرار، و هذا  -
أ
التزام المؤّمن له باتخاذ كل اإلجراءات الك فيلة لحماية المنتوجات و لتجّنب ال

 .48 -96اللتزام نّصت عليه المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 
مين بدفع مبلغ التعويض المحّدد في العقد وفي إذا ما توافرت كل هذه الش

أ
روط تقوم شركة التا

جل تطّبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 
أ
جل المّتفق عليه، وإذا لم يحترم المؤّمن هذا ال

أ
 14ال

مر رقم 
أ
وفي  حالة  الشتراك   ،04 -06المعّدلة والمتّممة بالمادة الثالثة من القانون رقم  07 -95من ال

و 
أ
خرين  ل يسري  مفعولا

 
 بقدر  التضامن  في مسؤولية المؤّمن له مع متدخلين ا

ّ
مين إل

أ
ضمان التا

من المرسوم التنفيذي   03 ، وهو ما نّصت عليه المادة29وبنسبة مسؤولية المتدّخل في الضرر الملحق
مين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية عن المنتوجات

أ
 .30المحّدد لشروط التا

ضرار المقصية من الضمأنلثأني: الفرع ا
 
 اال

ضرار الناتجة عن ارتكاب 
أ
مين وبالتالي التعويض عنها كل من ال

أ
يستثنى من مجال التا

ضرار الناتجة عن العيب الذاتي للمنتوج )ثانيا(، 
أ
ول(، ال

أ
 عمدي )ا

أ
 المتدخل لخطا

 
 

                                                                                                                                   
ن سالمة اإلنسان مرتبطة بالجانب ومص

أ
الحه، فالّصحة، تنصرف إلى الجانب المادي والبدني لها، ذلك ا

 . 336 -335كهينة قونان، مرجع سابق، ص ص  الوظيفي والنفسي
ثير المنافسة على اللتزام بضمان سالمة المنتوج، رسالة لنيل درجة دك توراه في القانون، علي فتاك،  -29

أ
تا
 .496، ص 2007معة وهران، كلية الحقوق، جا

مين و كيفيأته في مجأل"   48 -96من المرسوم التنفيذي رقم  03إذ تنص المادة  -30
 
المحّدد لشروط التأ

، مرجع سابق، على ما يلي: " في حالة قيام المسؤولية التضامنية عن المنتجأت" المسؤولية المدنية
 بنسبة مسؤولية المتدخل في الضرر للمؤّمن له مع غيره من المتدخلين ل يسري مفعول ضما

ّ
مين إل

أ
ن التا

 الملحق" 
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وال: 
 
 عمدي.ا

 
ضرار النأتجة عن ارتكأب المتدخل لخطأ

 
 اال

كدته للمادة تستثنى من مجال ا
أ
خطاء العمدية، وهو ما ا

أ
مين ال

أ
مر رقم  1/ 102لتا

أ
 -95من ال

نه "  07
أ
تية و عواقبهأ: التي تنص على ا

 
خطأر اال

 
و  -ال يضمن المؤمن اال

 
خطأء المؤّمن له المتعّمدة ا

 
ا

 الجسيمة".
ضرار إذا كانت ناتجة عن 

أ
ن المؤمن غير ملزم بتعويض الخسائر وال

أ
يستخلص مما سبق ا

ن ل محض إرا 
أ
دة المؤمن له، ويعد ذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تشترط في الخطر المؤمن منه ا

 العمدي ينتفي عنه وصف الحتمال لتعلقه 31يكون وقوعه متوقفا على إرادة الطرفين
أ
ن الخطا

أ
، ل

من، ول يجوز 
أ
مين منه   بمحض ارادة المستا

أ
فالعمد يعدم  يؤكد الوقوع،  يصبح الخطر   حيث التا

نهال
أ
ساس الخطر  خطر، ل

أ
 . 32ينافى الحتمال الذي هو ا

خالق، 
أ
 العمدي، يعد مخالفا للنظام العام وال

أ
مين من الخطا

أ
ن إجازة التا

أ
هذا باإلضافة إلى ا

ن يكون 
أ
خرين عمدا دون ا

 
صحاب النفوس المريضة إلى إلحاق الضرر بال

أ
نه قد يدفع ذلك ا

أ
حيث ا

ضرار التي يلحقها بهم
أ
 .33مسؤول عن  ال

ضرار النأتجة عن العيب الذاتي للمنتوج.  ثأ 
 
 نيأ: اال

ضرار التي تصيب المنتوج  الناتجة عن عقد      
أ
ضرار التي يتسّبب المنتوج بوقوعها، ال

أ
يضاف إلى ال

ضرار التجارية، بسبب عدم مطابقة المنتوج للمواصفات المطلوبة في 
أ
البيع، وهو ما يطلق عليها ال
و عدم صالحيته لالس

أ
و العقد، ا

أ
كمل وجه ا

أ
تعمال المقصود؛ مّما يؤّدي إلى عدم الستفادة منه على ا

 . (34)إنقاص قيمته
لة،      

أ
، وإّل لكن المنطق يقضي بفصلهايالحظ عدم فصل المشرع الجزائري بشكل مباشر في المسا

حكامفما الغاية من اس
أ
ضمان ضمان العيب الخفي؛ باإلضافة إلى قواعد ال تبقاء المشرع الجزائري على ا
المحّدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع  327-13المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
مين وفقا للقانون الكويتي، دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي،    -31

أ
جالل، محمد إبراهيم، التا

 .58، ص  1989مطبوعات جامعة الكويت،  الكويت، 
 .58، ص 52محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  -32
 .58براهيم، مرجع سابق، ص جالل، محمد إ  -33

34 - Galatina ALEXAKI, Les éléments objectifs et les éléments subjectifs de la responsabilité 
du fait des produits défectueux et la protection du consommateur (confrontation du droit 
grec à la directive communautaire n° 85/374/CEE), thèse pour le doctorat en droit, 
Université  Panthéon-Assas, Paris2, 1993.,  p.  .104 
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ن نطاق تطبيق مسؤولية المنتج المنصوص عليها في المادة اقصائها م يجب، وبالّتالي (35)والخدمات
 مكرر من القانون المدني الجزائري.    140
 المشرع الفرنسي  صراحة  على  استبعاد من نطاقوعلى خالف المشرع  الجزائري، فقد نص       

ضرار المادية، في إ
أ
 .(36)طار المسؤولية المستحدثة للمنتج التعويض، هذا النوع من ال

ضرار المستبعدة بأالتفأق.
 
 ثألثأ: اال

مين تحديدا دقيقا للخطر المؤمن منه باعتباره العنصر الرئيسي في 
أ
ن يتضمن عقد التا

أ
يجب ا

 الحرية التعاقدية، يحق  العقد الذي يتحدد
أ
ساسه نطاق حقوق والتزامات الطرفين، واعمال لمبدا

أ
على ا

ل يكون ذلك 
أ
مين، شرط ا

أ
خطار من نطاق التا

أ
و استبعاد بعض ال

أ
مين ادخال ا

أ
طراف عقد التا

أ
ل

 .37الستبعاد مخالفا لنص القانون

مين على مخأطر التطّور العلمي.
 
 ثألًثأ: مدى جواز التأ

 كشف الّتقدم العلمي والّتكنولوجي عن عيوب اعترت المنتجات والتي تّم التطور العلمي  يقصد بمخاطر     
 .(38)إطالقها للتداول  في وقت لم  تكن حالة العلم والّتقدم الّتكنولوجي قادرة على استيعابها

سباب اإلعفاء من المسؤولية 
أ
ن مخاطر التطّور العلمي نقاشا حو مدى اعتباره سبًبا من ا

أ
 ثار بشا

مين عليها، هذا نظًرا لحداثة الفكرة و عدم التعاطي 
أ
معها من قبل وبالتبعية  إمكانية وعدم إمكانية التا

  .39في النصوص القانونية
ن المشرع الجزائري لم يفصل بخصوص مدى اعتباره خطرا يشمله وفي هذا الصدد 

أ
نجد ا

نه هناك من يرى بإ
أ
مين من المسؤولية عن فعل المنتوجات، غير ا

أ
مين عليه التا

أ
دام انه ل ما مكانية التا

                                                           
، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع 29/09/2013مؤرخ في  327 -13مرسوم تنفيذي رقم   - 35

  . 02/10/2013، صادر في 49والخدمات حيز التنفيذ، ج. ر  عدد 
يضا   

أ
مر رقم  35بالرجوع إلى المادة وهو ما يمكن استخالصه ا

أ
 التي تنص على ما 07 -95من ال

و الهألكة نتيجة مأ يلي:يلي: "  
 
و المفقودة ا

 
موال التألفة ا

 
 ال يتحّمل المؤّمن اال

و رديء من المؤّمن له، -
 
 تحزيم غير كأف ا

ذا كأن هنأك اتفأق مخألف" -  اإ
ّ
ال                                             عيب ذاتي في الشيء المؤّمن عليه، اإ

36 - Paulette VEAUX- FOURNERIE & Daniel VEAUX, L’obligation de sécurité dans la 

vente, Litec,  Paris, 2002 , p. 02.    
 وما بعدها. 62محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  - 37

38 - Véronique COHEN, «De la garantie des vices caches à la garantie de la sécurité des 
biens vendus». Voir sur. www.netpme.fr. Consulté le: 29/06/2015.p. 01. 

 .167خميس سناء، مرجع سابق، ص  -39

http://www.netpme.fr/
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  15يوجد ما يمنع ويستثني ذلك، بشرط إعالن المؤّمن بذلك طبًقا للمادة 
ّ
مر السالف الذكر و إل

أ
من ال

مر 21و 19للجزاءات المنصوص عليها في المادتين   تعّرض
أ
 .40من نفس ال

 الخأتمة: 
حكام المسؤولية المدنية عن فعل المن      

أ
مين اإللزامي التي برزت فعالية ا

أ
لية التا

 
توجات باقترانها با

شكّلت بمثابة ضمان لكال الطرفين، المتدخل بحماية ذّمته المالية من جانبها السلبي من جهة، 
و الدعاء بقواعد المسؤولية 

أ
والمتضرر بضمان حصوله على مبلغ التعويض، وتجنيبه اجراءات التقاضي ا

و التقصيرية، والتي قد تطول
أ
اجراءاتها ، زيادة على ما تتطلبه من قواعد اثبات عسيرة، من  العقدية ا

خرى.
أ
  جهة ا
مين من المسؤولية المدنية إلكن بالرغم من الخطوة المهمة  التي خطاها المشرع  ب     

أ
قراره الزامية التا

ّنه ل يمنع القول بوجود مجموعة من المالحظات، توّجه إلى 
أ
عن فعل المنتوجات المعيبة، إل ا

 وتوصيات   على شكل نتائج بعض الّتفاصيل؛ والتي يمكن عرضها  نتيجة إغفاله   شرع الجزائري الم
مين  وفي نفس الوقت

أ
لة الّتا

أ
إغفال كل من القوانين الخاصة بحماية المستهلك والتقنين المدني، مسا

مين، من مسؤولية المنتج والمتدخل على حد سواء، رغم النص على الزاميته في القانون الخاص با
أ
لتا

لة اختيارية تعود إلرادة 
أ
بقاها مسا

أ
حسن حال من المشرع الفرنسي، الذي ا

أ
لكن بالّرغم من ذلك، يبقى ا

 المتعاقدين.
ضرار التي     

أ
ضرار الناتجة عن المنتوجات على غرار ال

أ
مين لبعض ال

أ
عدم الفصل في مدى شمولية التا

خاطر التطور العلمي، الناتجة عن قصور تصيب المنتوج والتي تؤثر على صالحيته، باإلضافة إلى م
ثناء طرح المنتوج للتداول.

أ
 المعرفة الفنية ا

مين من المسؤولية المدنية 
أ
يالحظ رمزية الجزاء المترتب عن اإلخالل بإلزامية إبرام عقد التا

دج، ما يجعل هذا  100.000دج إلى  5.000عن المنتجات، والذي يقتصر على غرامة مالية فقط قدرها 
اء ذو طابع رمزي و ليس بجزاء حقيقي، ول يحقق حماية فعالة للمضرور الذي يواجه مؤسسات الجز 

رباًحا طائلة من النشاط الذي تمارسه، و بالتالي ل تشعر بمقدار هذه الغرامة ما يدفعها 
أ
إنتاجية تدخل ا

 لعدم المتثال لهذا اللتزام.
لة، هو 

أ
قيام المشرع الجزائري باشتراط إبرام ولعّل الحل الذي يمكن اقتراحه في هذه المسا

 ُتمنع من 
ّ
مين قبل مزاولة النشاط القتصادي للمؤسسات المنتجة، وإل

أ
مين مع شركات التا

أ
عقد التا

 مزاولة النشاط، و إن زاولته فيكون بصورة غير مشروعة.

 

 

                                                           
 .498علي فتاك، مرجع سابق، ص  - 40
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 قأئمة المراجع:

وال: بأللغة العربية
 
 ا

 
 
 الك تب:-ا
ضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دار مسؤولية حسن عبد الباسط جميعي،  -1

أ
المنتج عن ال

 .  2000النهضة، القاهرة، 
مين وفقا للقانون الكويتي، دراسة مقارنة مع القانونين المصري   -2

أ
جالل، محمد إبراهيم، التا

 .1989والفرنسي، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 
مين الجزائري، د -3

أ
يوان المطبوعات الجامعية، جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التا

 .2007، 2الساحة المركزية ،بن عكنون ،الجزائر، ط 
سليمان بوذياب، مبادئ القانون المدني، دراسة نظرية و تطبيقات عملية في القانون،  -4

 .2003الحق، الموجب و المسؤولية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
ة المعارف، اإلسكندرية،  عبد الجواد محمد، بحوث -5

أ
في الشريعة اإلسالمية والقانون، منشا

1991. 
مين، دار الجامعة الجديدة للنشر،    -6

أ
حكام التا

أ
 .1999محمد حسين منصور، ا

ضرار المجاورة لها، دراسة مقارنة  - 7
أ
ضرار الجسدية وال

أ
محمد عبد الغفور العماوي، التعويض عن ال

 .2012قافة للنشر والتوزيع، عمان، بين الشريعة والقانون، دار الث
و وحدة المسؤولية، ج، محمود جمال الدين زكي - 8

أ
، 2مشكالت المسؤولية المدنية، في ازدواج ا

  .1990مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 
 المقأالت:-ب
مين المسؤولية عن المنتجات،  -1

أ
، 20، عدد مجلة الحقوق والعلوم النسانيةالشيخ بوسماحة،  تا

  113 -94، .... ص ص 1مجلد 
مين بين المفهوم التقليدي واتجاهات  -2

أ
سارة بوفلكة، مدى انطباق خاصية الذعان على عقد التا

 .393 -379، ص ص 2017، 47الفقه الحديث، مجلة العلوم النسانية، عدد 
مجلة دفاتر محمد عماد الدين عياض، " نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وقمع الغش"،  -3

  .2013، 9، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد اسة والقانونالسي
 الرسأئل والمذكرات الجأمعية:-ج 

 * رسأئل الدك توراه:
طروحة لنيل شهادة الدك توراه في القانون  -

أ
قادة شهيدة، المسؤولية المدنية للمنتج )دراسة مقارنة(، ا

بي بكر بلقايد، تلمسان، 
أ
 .2005الخاص، كلية الحقوق، جامعة ا

ثير المنافسة على اللتزام بضمان سالمة المنتوج، رسالة لنيل درجة دك توراه في علي فتاك،  -2
أ
تا

 .2007القانون، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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طروحة لنيل درجة  -2
أ
ضرار المنتجات الخطيرة، دراسة مقارنة، ا

أ
كهينة قونان، اللتزام بالسالمة من ا

لقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود دك توراه في العلوم القانونية، تخصص: ا
 ، 2017معمري، تيزي وزوز، 

  :مذكرات المأجستير 
لية تعويضية لضحايا  حوادث المنتجات المعيبة   -1

 
سناء خميس، المسؤولية الموضوعية للمنتج كا

لحقوق والعلوم )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع  قانون العقود، كلية ا
 . 2015السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ويزة لحراري، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون  -2
المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2010ي وزو،  السياسية، جامعة مولود معمري، تيز 
 النصوص القأنونية: -د
 
أ
 القوانين: -ا
مر  -1
أ
مينات ج ر، عدد  1995يناير  25المؤرخ في  07-95ا

أ
 24-06، معدل بالقانون رقم 15المتعلق بالتا

، الصادرة بتاريخ 85، ج ر، عدد 2007والمتضمن قانون المالية لسنة  26/12/2006المؤرخ في 
مر رقم74المادة  27/12/2006

أ
المتضمن القانون  24/07/2008المؤرخ في  02-08 ، ومعدل بال

مؤرخ في  01-10معدل بالقانون رقم  59و58، المادتين 42، ج ر، عدد 2008التكميلي لسنة
 منه. 50، المادة 42، ج ر، عدد 2010المتضمن القانون التكميلي لسنة  26/08/2010
عامة لحماية المستهلك، ج. ، يتعلق بالقواعد ال07/02/1989مؤرخ في 02-89قانون رقم قانون  -2

، يتعلق 25/02/2009مؤرخ في  03-09، ملغى بقانون رقم 08/02/1989، الصادر في 6ر عدد 
 .08/03/2009، صادر في 15بحماية المستهلك وقمع الغش، ج. ر عدد 

، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 23/06/2004مؤرخ في  02-04قانون رقم  -3
، 15/08/2010، مؤرخ في 06 -10،  معدل ومتمم بقانون رقم 27/06/2004، صادر في 41ج. ر عدد 
 .18/08/2010، صادر في 46ج. ر عدد 

 المراسيم التنفيذية: -ب
مين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية عن  48-96مرسوم تنفيذي رقم  -1

أ
يحدد شروط التا

  .21/01/1996، الصادرة بتاريخ 05المنتوجات، ج.ر، عدد 
، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع 29/09/2013مؤرخ في  327 -13مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .02/10/2013، صادر في 49والخدمات حيز التنفيذ، ج. ر  عدد 
 ثأنيأ: بأللغة الفرنسية

Thèse: 
        Galatina ALEXAKI, Les éléments objectifs et les éléments subjectifs de la 
responsabilité du fait des produits défectueux et la protection du consommateur 



عمال الملتقى الوطني الحادي عشر
أ
 :الموسوم ب  المسطرة اإلجرائية ل

مين في الجزائر في ظل مستجدات المخاطر ومحدودية الحماية"
أ
 " السياسة التشريعية لقطاع التا

 الجزائر –كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي  ي فارس بالمدية  - 2019ديسمبر  17

 

287 

 

(confrontation du droit grec à la directive communautaire n° 85/374/CEE), thèse 
pour le doctorat en droit, Université  Panthéon-Assas, Paris2, 1993. 

     Article : 

       Véronique COHEN, «De la garantie des vices caches à la garantie de la sécurité 
des biens vendus». Voir sur. www.netpme.fr. Consulté le: 29/06/2015. 

 

http://www.netpme.fr/
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مر 
أ
 07-95الخطر البحري ونطاق ضمانه طبقا لل

مينات المعدل والمتمم
أ
 المتعلق بالتا

 حاج مخناش نوال
 -المدية-جلمعة يا  فلرس - كتية الاىطق

 مقدمة:
مين، 

 
نطاع القل

 
قد  ا

 
مين البار  من ا

 
مين البار  معن غيره من يعقبر القل

 
حيث يخقتف القل

مين، 
 
نطاع القل

 
ن تطجد معمتيل، لن وهط نظل  ل يمكن بدونه القا

 
و المالحة البارية ا

 
جلرة البارية ا

ن جذ  إليهل 
 
يى إل  تططر حجم هذه القجلرة بل

 
مين يقطقف معتيه إصدار ازيهلر القجلرة البارية، وا

 
القل

صالبهل( 
 
ن ترعر )يرعر ا

 
خطلر البار يون ا

 
ن تىد  معت  القعرض ل

 
مطا  مل كلن يمكن ا

 
رؤوس ا

نيية والمن التذين ياىىه
 
مين، ومن هيل كلن وبب اهقمل  الدو  به وتكطين المؤوسلت بللطمل

 
مل القل

 الخلصة بمملروة معمتيلته.
مين –وإذا ظهر هذا العىد 

 
خطلر ظهرت ميذ زملن  قبل-البار  معىد القل

 
ن هذه ال

 
غيره، فال

مين البار  بايلة مسقىتة ونظل  قلنطن  
 
حس النسلن معت  الخصطص بللخطف ميهل، وإذا احقفظ القل

 
وا

مين  خلص
 
نظمة ل يطجد مثيال لهل ف  غير القل

 
حكلمل خلصة وا

 
خطلر اققضت ا

 
ن نبيعة ال

 
وذات  فال

مين البار  يركل نظلمل قلنطنيل خلصل.
 
ن القل

 
مين البار  معىد البار  ممل يجعل الىط  بل

 
ومعىد القل

خر وهط المؤمن له، مىلبل مبتغ معين يسم  الىسط،
 
 بمطجبه يقعهد شخص هط المؤمن ف  مطاجهة ا

ن يعطض الضرار الق  تصيب ذمة المؤمن له نقيجة تاىق خطر من الخطلر الق  تعقبر العمتيلت 
 
بل

و مكلنل له. 
 
 البارية وببل ا

مين 
 
همية القل

 
الجزائر  معت  ومعت  غرارهل المررع مخقتف القرريعلت نصت البار  ونظرا ل

كدت معت  
 
حكلمه، وا

 
يل كلن ل يمكتاديد نطلق تطبيق ا

 
  خطر ا

 
ن ا

 
مين ن ا

 
ن يكطن ماال لتقل

 
ا

مين البار  هط البار ، بل 
 
خطلر الباريةفىط مال القل

 
الصلير ف   07-80وكلن ذلك ف  قلنطن  ،ال

وت  09
 
مر  1980ا

 
مييلت، الذ  تم إلغلؤه بمطجب ال

 
 25/01/1995المؤرخ ف   07-95المقعتق بللقل

مييلت
 
 20/02/2006.2لمؤرخ ف  ا 04-06،والمعد  والمقمم بمطجب الىلنطن رقم 1المقعتق بللقل

                                                           
مر رقم  -1

 
مييلت، ج ر ج ج 1995ييلير وية  25المطافق  1415شعبلن معل   23مؤرخ ف   07-95ا

 
، يقعتق بللقل

 .1995ملرس  08 مؤرخة ف  13العدي 
-95، يعد  ويقمم المر رقم 2006فبراير وية  20المطافق  1427مار  معل   21مؤرخ ف   04-06قلنطن رقم  -2
مييلت، ج ر ج ج العدي  1995ييلير وية  25المطافق  1415شعبلن معل   23المؤرخ ف   07

 
 15والمقعتق بللقل

 . 2006ملرس  12مؤرخة ف  
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من من الو
 
مين البار  هط ضملن المسقل

 
 ضرر الذ  يتاىه من جراء خطر بار ،مال معىد القل

خير 
 
من معىد القلمين، ومعتيه فلن معيصر جطهر  ف  هذا العىدإذ يعد هذا ال

 
جرى المسقل

 
، إذ لطله لمل ا

و انقفلئه يؤي  إل  بطالن العىد.
 
مين البار  ويادي نطلقه، معن وإن مل يميز القمعد  وجطي الخطر ا

 
ل

مين البر  والجط  هط نبيعة الخطر، فسبب الضرر البار  هط الذ  يضمن الخطر البار  الذ  
 
القل

و اليىل البار .وممل وبق يمكن نرح اإلشكللية القللية: 
 
يمقد مفهطمه إل  الخطر اليلتج من المالحة ا

مر ما مفهوم الخطر البحري؟ وما هي االخطار البحرية الم
أ
مين البحري طبقا لل

أ
 07-95شمولة بالتا

مينات المعدل والمتمم
أ
 ؟المتعلق بالتا

 ولإلجلبة معت  هذه القسلؤلت قميل بقىسيم هذه الطرقة الباثية إل  المالور القللية:

ول:
أ
 الخطر البحري: مفهوم المحور اال

ن الف
 
مين البار  تخقتف من قلنطن إل  قلنطن، كمل ا

 
كرة ف  حد إن فكرة الخطر مال القل

ض الفىهلء الوقىرار الىضلئ ، إذ يرى بعتبتغ بعد مرحتة اإلجملع الفىه  وذاتهل ف  الىلنطن الطاحد لم 
ن فكرة الخطر البار  لم تاظ لغلية زمن نطيل 

 
ف  ظل القىيين القجلر   مرض ،بقعريف مىيع وا

تططر هذه الفكرة ف  كل هذا مل ويدفعيل لوقعراض  الفرنس  واتصف مطقف المالكم تجلههل بللقريي
يضل من وجهة القرريع الجزائر .من الىل

 
 نطن الفرنس  ومطقف الفىه والىضلء، والقطرق إليهل ا

وال:
أ
يين القجلر  الفرنس  الصلير ف  بعد النالع معت  القىالخطر البحري في القانون الفرنسي: مفهوم ا

 1807وية 
 
خطلر الق  تكطن ماال لتقل

 
نه لم يعرف ال

 
مين البار ، فىد اك قف  بلليص ف  ، يالحظ ا

وبل  الخسلرة الق  يتقز  بق 350الملية 
 
عطيضهل المؤمن الق  نصت معت  ميه معت  تعداي لمخقتف ا

نه
 
 :»ا

 
و  يسل

 
و جيطح ا

 
شيلء المؤمن معتيهل من جراء معلصفة ا

 
و ضرر يتاق ال

 
المؤمن معن كل خسلرة ا

و ف  الرحتة
 
و من تغيير الطريق ا

 
و ف  الس تصلي  قهر  ا

 
و فيية ومن الرم  وا

 
و اليهب ا

 
الوقيالء ا

و إمعالن حر ...
 
مر من الستطة ا

 
معمطمل من جميع "وانقهت الملية بلليص معت  معبلرة  حيث.«القطقيف بل

خرى 
 
خطلر البار ال

 
ن هذ"ا

 
ليس الاصر، إذ ترك ا القعداي جلء معت  وبيل المثل  و، ممل يد  معت  ا

خطلر مال 
 
مين.لتمقعلقدين كلمل الارية ف  ضبط ال

 
 القل

يف فكرة الخطر من جهة الفىه الفرنس  فيجد الك ثير من الفىهلء الفرنسيين الذين وضعطا تعرو
مين البار  

 
مرجطن" الذ  معرف الخطرمال القل

 
مين بصيغة البار  بلمعق ، نذكر ميهم "ا

 
بلره مال القل

نه يقمثل ف :
 
ثيلء تطاجده ف  الباركل ضرر ياصل لتر ء ال» معلمة بل

 
 .«مؤمن معتيه ا

وبل  المؤيية إل  وقطع الضرر لتر ء 
 
نه ل يسقيد معت  ال

 
حيث يالحظ معت  هذا القعريف ا

ثيلء وجطيه ف  البار، و  المؤمن معتيه، إنمل
 
يعقمد معت  اليقيجة الضلرة الالصتة لتر ء المؤمن معتيه  ا

خطلر بار هط تعريف ل يمكن المعقملي
 
مين معتيهل معتيه إلمكلن شمطله معت  ا

 
لمجري وقطمعهل ية و قلبتة لتقل

خطلر من 
 
خطلئهمل العمدية، و ه  معبلرة معن ا

 
و الربلن و ا

 
نهل نلتجة معن غش المؤمن ا

 
معت  البار رغم ا

نه اققصر ،معت  اوقبعليهل لنعدا  خلصية الحقمل المستم به 
 
ن  كمل ا

 
خطلر الق  يمكن ا

 
ف  تاديد ال
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خطلر الالصتة معت  البار
 
مين معت  ال

 
لرف معتيه ف  هذا المجل  هط امقداي بييمل المقع ،تكطن ماال لتقل

مين معت  السفيية 
 
خطلر البرية و اليهرية و الجطية القلبعة لتيىل البار ، و كذلك القل

 
مين ليرمل ال

 
القل

و الىلرية.
 
حطاض البرية ا

 
و بيلئهل حق  و إن تطاجدت ف  ال

 
ثيلء إصالحهل ا

 
 ا

مل الفىيه "ريبي
 
مرجطن" ف  تعريفه لتخطر تفلييل ميه لتعيب الذ  وقع فيهل الفىير" وا

 
ه "ا

ولس اخر بىطله
 
مين البار  معت  ا

 
خيرة بلمعقبلرهل مال القل

 
ن»:البار ، قل  بقعريف هذه ال

 
 يجب ا

خطلر بارية جميع الاطايث الفجلئية الق  يمكن
 
ن تصيب السفيية و تعقبر كل

 
البضلئع خال  الروللة ا

نه يجب لمعقبلر امن .و«البارية
 
ن خال  هذا القعريف يالحظ ا

 
مين البار  يرقرط ا

 
لخطر مال لتقل

  نلتجل معن معط
 
و الىطة الىلهرة، ويكطن الاليث المركل لتخطر حليثل فجلئيل، ا

 
يرقرط امل الطبيعة ا

و خسلرة بمال ال
 
ن يتاق الاليث الفجلئ  ضررا ا

 
يضل ا

 
شيلء المؤمن معتيهل وا

 
  ال

 
ف   المقمثتةضملن، ا

 البضلمعة.السفيية و
يضل وجطي شرط ثو

 
ن يكطن الاليث قد  للثيسقيقج ا

 
حصل خال  الىيل  يقمثل ف  وجط  ا

نه القضييق من نطلقبروللة بارية، و
 
خطلر الىلبتة لتضملن، خلصة و الذ  من شل

 
نه اوقعمل ال

 
ا

ث
 
خطلر الالصتة من بدء يلء" الق  تاصر اليطلق المكلن  وكتمة "ا

 
خطلر البارية ف  ال

 
الزملن  لال

خطمممل يخرج  ،نهليقهل الروللة إل 
 
ن قلبتن الضملن الك ثير من ال

 
صبات ال

 
ن لر الق  ا

 
ة لتضملن بعد ا

 .3الىضلءثبت ذلك لتفىه و
مين البار  

 
مل الىضلء الفرنس  فيرهد له معت  يوره ف  تططير فكرة الخطر مال القل

 
الق   ،ا

خير مع
 
نهل اوقىرت ف  ال

 
حكلمه و تيطمعت إل  ا

 
خذ به المررع الفرنس  الجديد، ف ت   ملتعديت ا

 
ف  ا

مر كلن الىضلء الفرنس 
 
خط بليئ ال

 
خص الملية لر الطارية ف  القىيين القجلر  ويىط  بضملن ال

 
بلل

خطلر المضمطنة  350
 
نطاع ال

 
إن كلن ذلك جلء معت  وبيل المثل ، ،وميه السللفة الذكر كطنهل ذكرت ا

مين مل لم تخللف اليظل  العل كمل 
 
خطلر المقفق معتيهل ف  وثيىة القل

 
حكل  وبعد تعدي ا ،يضمن ال

 
ل

 
 
قر الىضلء مبدا

 
مين لخطر بار  فال بد من وجطي وتيطمعهل ا

 
نه حق  يكطن هيلك تل

 
هلمل يقمثل ف  ا

كل خطر ل يرتبط بللروللة البارية ل يمكن ضملنهل والخطر، و  العالقة السببية بين الروللة البارية
مين

 
ن الىضلء امعقمد معت  معيلر ابهذا اليطع من القل

 
خطلر المضمطنة بدل ، فيالحظ ا

 
لروللة لقاديد ال

خطلر المضمطنة و السللفة الذكر، و 350من الوقرهلي بللملية
 
نظرا لارية المملروين ف  اخقيلر ال

مييهم، وت
 
حكل  القىيين القجلر  بطلبع اليظل  العل ، طويع نطلقهل ف  وثلئق تل

 
هم ا

 
            نظرا لعد  اتسل  ا

  ميه، فى 350خلصة الملية و
 
صال ا

 
خطلر غير بارية ا

 
 امقداي الضملن البار  إل  ا

 
قر الىضلء مبدا

 
د ا

خذ الفىه يسع  إل  الدمعطة إليه، 
 
خطلر البرية و الجطية و اليهرية القلبعة لتيىل البار ، و هط مل ا

 
          ال

                                                           
مين الب-3

 
ار  وذاتية نظلمه الىلنطن ، الطبعة الثلنية، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، معت  بن غلنم، القل

 .233-227، ص 2005الجزائر، 
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مينو
 
معلية ، ممل جعل المررع الفرنس  ياس بضرورة إ4ولرت معتيه المملرولت العمتية ف  وثلئق القل

صدر ف  
 
لة فل

 
مين البار ، فقطجه الفىيه رون  روييلر  قلنطنل يقعتق 1967جطيتية  03تيظيم المسل

 
بللقل

مين ف  ظل الىلنطن الجديد 
 
غير مؤكد، فلمعقبر الخطر معيصر مسقىبت ، وإل  تعريف الخطر مال القل

ضرار يسع  المؤمن إل  تخ
 
نه قد يقرتب معيه ا

 
خذ بعين المعقبلر ل

 
ثلرهلفهط احقمل  ا

 
المللية  فيف ا

و ل يقاىق، الطخيمة، و
 
نه ذو معالقة معمتية بارية الق  خاللهل قد يقاىق ا

 
ليس من وهط بار  ل

 
 
ن السفيية والضرور  ا

 
 ن يادث معت  البار، ل

 
و البيلء يجطز ا

 
جل اإلصالح ا

 
ن ه  ف  جطف قلر  من ا

مين البار ، و 
 
مين لخطر التكطن مطضطمعل لتقل

 
مر بلليسبة لتقل

 
بضلئع من المخزن إل  المخزن، كذلك ال

خطلر  فللطلبع البار  لتخطر يمقد
 
خطلر البارية، فيالحظ إل  ال

 
ول  تبعية لال

 
غير بارية مل يامت ال

ن
 
الىضلء ف  السلبق لقاديد للة  الق  كلن  يىط  بهل الفىه والروالىلنطن اوقبد  معيلر المالحة و ا

ول  من  هذا الىلنطنالخطر، بمعيلر العمتية البارية الق  نصت معتيه
 
يسر  » بىطلهل: صراحة ل الملية ال

خطلر المقعتىة بعمتية بارية مل
 
مين ماته ضملن ال

 
، فمفهط  العمتية «هذا البل  معت  كل معىد تل
ك ثر شمطل ليم

 
قد إل  مخقتف معمتيلت نرلط المالحة البارية كلإلرشلي والىطر واإلصالح البارية ا
حكل  الىضلء، ف القفريغ الق  ك ثيرا ملوالران و

 
هذا جلء كلنت مال جد  بين الفىهلء و تضلر  ا

خطلر البرية القبعية لتيىل البار  مضمطنة و الىلنطن
 
نه مل لم يكن هيلك اتفلق معت  ذلك فإن ال

 
قر بل

 
ا

مين ا
 
جل الرحتة ف  البار، وبطثيىة القل

 
مين البار  نبىل ليص لبار  من ا

 
تكطن خلضعة لىطامعد القل

نه:  من 19-173الملية 
 
مين البار  الفرنس  الق  نصت معت  ا

 
معيدمل يقم جزء من الرحتة معن »قلنطن القل

مين البار  تطبق معت  مجمطع الرحتة
 
حكل  القل

 
و الجط فإن ا

 
و اليهر ا

 
 .5«نريق البر ا

حكل  تعريف الخطر البحري في القانون الجزائري:ثانيا:
 
بلليسبة لتقرريع الجزائر ، لىد جلءت ال

مي ةالمقضمي
 
وت  09الصلير ف   07-80ن البار  ف  قلنطن لتقل

 
مين  1980ا

 
نطاع القل

 
المتغ  والمقعتق بل

مر 
 
مييلت، المعد  و المقمم بم 25/01/1995المؤرخ ف   07-95بلل

 
طجب الىلنطن رقم المقعتق بللقل

مييلت 20/02/2006المؤرخ ف   06-04
 
حكل  الىلنطن الفرنس   المقعتق بللقل

 
مطلبىة ف  غللبيقهل ل

 الم
 
تطبيق الىلنطن الفرنس  يصتح مين البار ، لهذا فمل قيل فىهل وقضلء بخصطص تفسير وقعتق بللقل

لقفسير الىلنطن الجزائر  بلمعقبلر الىلنطن الفرنس  المرلر إليه وتفل يعد مصدرا تلريخيل لتىلنطن 
 الجزائر .

مر من  92حيث نصت الملية 
 
مييلت   07-95ال

 
نه: معتالمعد  والقمم المقعتق بللقل

 
تطبق »  ا

خطلر المقعتىة بعمتية بارية 
 
مين هدفه ضملن ال

 
  معىد تل

 
حكل  البل  الثلن  من هذا الىلنطن معت  ا

 
ا
خطلر البارية، و ه  خطر «مل

 
مين البار  معت  ال

 
ن الملية امعقمدت ف  تعريفهل لعىد القل

 
، فيالحظ ا

                                                           
 .238-234معت  بن غلنم، المرجع نفسه، ص -4
 .240-238لمرجع نفسه، ص معت  بن غلنم، ا-5
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ن مفهط  العمتية الباريةنلتج معن معمتية بارية مل و 
 
ووع نطلقل من فكرة  تجدر اإلشلرة ا

 
ك ثر مدونة و ا

 
ا

ضرار وطاء كلن ذلك 
 
نهل تقمثل كل مل يتاق بللمؤمن له من ا

 
و المالحة البارية، حيث ا

 
الروللة ا

و اإلوعلف...الخ
 
و الىطر ا

 
و البيلء ا

 
و القفريغ ا

 
و الران ا

 
ن كل هذه بميلوبة المالحة البارية ا

 
، إذ ا

  امعقمدهل المررع الجزائر  كمعيلر لقاديد الخطلر الاللت تدخل ضمن مفهط  العمتية البارية الق
مين البار .

 
 مال القل

مين البار  ف  الىلنطن الجزائر  ل يىقصر معت و
 
مل نقج من فعل البار  بهذا يكطن الخطر مال القل

ية يمقد تبخال  الىيل  بللمالحة البارية، ومعت  مل حدث و
 
خطلر بميلوبة الىيل  بل

 
إل  كل مل نقج من ا

مل، وبذلك يمكن الىط  إن مفهط  الخطر مال القلمين البار  هط كل خطر نلتج معن  باريةمعمتية 
مين معتيهل 

 
ن القل

 
خطلر الق  اوقبعدهل المررع صراحة ل

 
معمتية بارية مل ول يسقثي  من الضملن إل ال

 ف  هذه الاللة مخللف لتيظل  العل .

مين البار  
 
خطلر البارية الباقة وطاء فتم يىصر المررع الجزائر  الخطر مال القل

 
معت  ال

كلنت نلتجة من فعل البار او نلتجة ف  البار بميلوبة الىيل  بروللة بارية ول معت  الخطلر البارية 
  الق  تكطن نلتجة من الىيل  بعمتية بارية مل، بل مدي من نطلق جطازية الضملن 

 
بللمفهط  الطاوع ا

و ا
 
و الجطية ا

 
خطلر البرية ا

 
خيرة تبعية لتيىل البار ، وبهذا ليرمل حق  ال

 
ليهرية معيدمل تكطن هذه ال

خذ بمل اوقىر معتيه الىضلء الفرنس  ونليى به الفىه ف  هذا البتد، وتبيله 
 
يكطن المررع الجزائر  قد ا
حكل  هذا  1967جطيتية  03المررع الفرنس  ف  قلنطن 

 
مين البار  وتطبيق ا

 
وه  فكرة وحدة معىد القل

البارية والخطلر اليلتجة من اليىل البر  والجط  واليهر  مق  كلن ذلك تبعيل  العىد معت  الخطلر
مين معت  السفن فىد 

 
مل بلليسبة لتقل

 
مين معت  البضلئع لزمن معين، ا

 
لتيىل البار ، هذا فيمل يخص القل

و بميلوبة اإلصالح وهذا مل نقطرق له من خال  شر 
 
مين معتيهل وه  ف  نطر البيلء ا

 
جلز المررع القل

 
ح ا

مييلت. 07-95من المر  160و 124مضمطن المليتين 
 
 المقعتق بللقل

 
أ
مين على السفن:-ا

أ
صل في التا

أ
خطار غير بحرية ا

أ
لى ا -95من المر  124تيص الملية  امتداد الضمان ا 

نه:  07
 
و »معت  ا

 
و تركيبهل، ا

 
ثيلء وفرهل ا

 
جل مادي، يضمن المؤمن السفيية ا

 
مين ل

 
فيمل يخص القل

مين روطهل ف  إحدى الم
 
جل  المادية ف  العىد، ويغط  القل

 
و جلف، ف  ال

 
و ف  مكلن ملئ  ا

 
طانئ ا

جل المذكطر 
 
خير من ال

 
و  وال

 
مين البار  يسر  معيد تطاجد «. اليط  ال

 
ن القل

 
فيسقختص من الملية ا

ثيلء ر 
 
و ا
 
و إصالحهل ا

 
و بيلئهل ا

 
و بميلوبة تركيبهل ا

 
وطهل السفيية ف  البار وه  بصدي الىيل  برحتة بارية ا

و جلف، لكن يجب لقاىق ذلك تطافر شرنين همل: 
 
و معيد تطاجدهل ف  مكلن ملئ  ا

 
حد المطانئ ا

 
 ف  ا

مين قد انعىد لزمن معين حق  يرمل مخقتف هذه الاللت. -
 
ن يكطن القل

 
 ا



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
293 

 

مين خال  الزمن المقفق معتيه ف  العىد،  -
 
ضرورة وقطع الخطر المؤمن ضده ف  وثيىة القل

ن 
 
كدت ا

 
المعمط  به ف  تاديد نطلق الزمن المضمطن ف  الرجطع إل  معتمل ان الملية ا

خير 
 
و  وال

 
خطلر الطاقعة ف  اليط  ال

 
بر  فيه العىد، ويرمل الضملن ال

 
تطقيت البتد الذ  ا
جل المذكطر.

 
 من ال

مين على البضائع: -ب
أ
صل على التا

أ
خطار غير بحرية ا

أ
لى ا متداد الضمان ا  نه:  136تيص الملية  ا 

 
معت  ا

« 
 
حكل  المقعتىة بللقلمين البار  معت  كلمل الرحتة إذا اققض  نىل البضلمعة المؤمن معتيهل معن تطبق ال

و تكمتة له
 
و الجط، وطاء كلن ذلك قبل اليىل البار  و/ا

 
و اليهر و/ا

 
، فيقضح من هذه «نريق البر و/ا

و اليهرية الالصتة خال  ن
 
و الجطية ا

 
خطلر البرية ا

 
ن الىلنطن الجزائر  جعل ال

 
و الملية ا

 
ىل تبع  ا

خذ بفكرة وحدة العىد حيث تسر  
 
مين البار ، فيكطن قد ا

 
حكل  القل

 
ضرور  لتيىل البار  خلضعة ل

مين البار  مهمل كلن اليىل مخقتطل مليا  تلبعل لتيىل البار ، والولس الىلنطن  لهذه 
 
حكل  القل

 
ا

صل بلمعقبلر اليىل البر  
 
و الجط  واليهر  فرمعل من  الىلمعدة هط اليظرية القبعية حيث الفرع يقبع ال

 
ا
مين البار .

 
صل المقمثل ف  اليىل البار  وبلليقيجة تاكمه قطامعد القل

 
 ال

مين البحري 
أ
 المحور الثاني: شروط الخطر محل التا

ن تقطفر فيه الرروط العلمة 
 
مين يجب ا

 
 المطتطبةحق  يصبح الخطر البار  مضمطنل بعىد القل

ن يكطن ممكي
 
من الىلنطن المدن  الجزائر  الق   93ل تطبيىل ليص الملية ف  الخطر بطجه معل . وه  ا

نه إذا كلن مال اللقزا  مسقايال ف  ذاته كلن العىد بلنال بطالنل مطتىل
 
قرت بل

 
، وهذه الىلمعدة الق  6ا

كدتهل الملية 
 
مر  43ا

 
نه:  07-95من ال

 
إذا تتف الر ء المؤمن معتيه »المعد  والمقمم الق  نصت معت  ا

صبح غير م
 
و ا
 
قسلط ا

 
ثر ووجب ارجلع ال

 
ثيلء اك ققل  العىد، كلن هذا الك ققل  معديم ال

 
خطلر ا

 
عرض لال

بلإلضلفة إل  وجط  معد  تعتق وقطع الخطر معت  ماض «. الق  يفعهل المؤمن له معن حسن اليية...
مر  12إراية المقعلقدين ولويمل المؤمن له تطبيىل لتملية 

 
كدت  07-95من ال

 
المعد  والمقمم الق  ا

و 
 
و فعل الغير ا

 
ضرار وخسلئر من جراء الاليث الفجلئ ، ا

 
، وجعتت كل مل يقرتب من ا

 
معت  هذا المبدا

خيرا يسقتز  
 
ن فعل المؤمن له غير العمد  يكطن ماال لتضملن، وا

أ
غير مخللف يكطن الخطر مررومعل ا

يا .
 
 لتيظل  العل  وال

مين اللكن هذه الرروط العلمة ل ت
 
ن يكطن مقعتىل بعمتية ، بل يجبار  ك ف  لصاة القل

 
ب ا

مين البار ، قضلء ف  تاوالمعيلر الميقه  إليه فىهل و بارية وهط الررط الخلص
 
ديد الخطر مال القل

خرى ل بد من تطفرهل لقغطية الخطر البار ، إو
 
ضلفة لهذا الررط المقعتق بللخطر ذاته هيلك شروط ا

                                                           
رين -6

 
مين البار  ف  القرريع "يراوة مىلرنة"، يار الثىلفة، ال

 
 .144، ص 2006، العطير معبد الىلير، القل
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ن تقطفر ف  الخطر حق  يكطن صللال  جبنمل تقعتق بللظروف الق  يه  ل تري معت  الخطر ذاته وإو
 
ا

 لتضملن وه :
ول: ضرورة التعرض للخطر: ا

أ
ن يكطن هيلك خطر يقعرض له لك  يبر  معىد اللشرط اال

 
مين ل بد ا

 
قل

ل يكطن  ، فيتز الر ء المؤمن معتيه
 
مين وا

 
ن يكطن الر ء المؤمن معتيه معرضل لتخطر خال  مدة القل

 
ا

و زا  
 
مينالخطر المؤمن ميه قد تاىق ا

 
 ، وويررح ذلك فيمل يت :7قبل إبرا  وثيىة القل

 
أ
شيلء  يبر  تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر: -ا

 
خطلر الق  تقعرض لهل ال

 
مين بغرض ضملن ال

 
معىد القل

مين المؤمن معتيه
 
  خطر فإن معىد القل

 
شيلء ل

 
و إحدى معمتيلتهل ، فإذا لم تقعرض هذه ال

 
ثيلء المالحة ا

 
ل ا

قسلط المدفطمعةلنقفلء ال بلنال  يكطن
 
ن يسقري ال

 
مين بمجري مال و بللقلل  لتمؤمن له ا

 
، فال يىط  القل

خطلر المؤمن ضدهل، وهذا فال يك ف  إمكلنية 
 
وجطي الخطر، إذ ل بد من تعرض الىيم المضمطنة لال

ثلرالخطف من 
 
ن تقعرض السفيية لهذه ال

 
مين، بل يجب ا

 
من  99، إذ تيص الملية 8معلصفة لصاة القل

مر 
 
نه:  07-95ال

 
مييلت الق  جلء فيهل بل

 
 حدوث »المقعتق بللقل

 
ثر إذا لم يبدا

 
  ا

 
مين ا

 
ل يقرتب معت  القل

خطلر إل إذا وقع التفلق معت  
 
ثر ال

 
و من القلريخ المادي لبدء ا

 
خطلر خال  شهرين من إبرا  العىد ا

 
ال

جل جديد...
 
جل الطاري ف  نص هذه الملية ليس من «ا

 
ن ال

 
اليظل  العل ، فيجطز ، لكن تجدر اإلشلرة ا

خر، وهذا مل يقضح من صيلغة اليص
 
جل ا

 
معطت لتمقعلقدين إمكلنية  لتمقعلقدين التفلق معت  ا

 
الق  ا

و تاديده بعىد لحق.
 
جل معين ف  العىد ا

 
 تاديد ا

و زواله قبل العقد:تحقق ال -ب
أ
ن يكطن الر ء المؤمن معتيه معرضل  خطر ا

 
مين ا

 
ل يك ف  لىيل  معىد القل

مين، وإل كلن العىد بلنال لتخطر، بل ي
 
و زا  قبل القل

 
ن ل يكطن الخطر المؤمن قد تاىق ا

 
جب ا

، وبخالف غللبية الىطانين البارية المىلرنة الق  9العلمةنبىل لتىطامعد  بطالنل مطتىل لنعدا  المال
شيلء المؤمن معتيه

 
و اوقبعلي تاىىه بطصط  ال

 
مين معتيه ا

 
مين معت  خطر تاىق قبل القل

 
جلزت القل

 
ل ا

مين ف  هذه الاللة بلنال  ،وللمة مل يا  المقعلقدان ل يعتملن بذلك
 
فإن المررع الجزائر  امعقبر القل

مين، وهذا مل يقضح من الملية 
 
جلز هذا اليطع من القل

 
 100رغم امعقمليه معت  الىلنطن الفرنس  الذ  ا

مر 
 
ول  من ال

 
مطكل ي»المقمم الق  جلء فيهل: المعد  و 07-95فىرة ا

 
بعد وقطع  ن المك ققبين لتقل

ي
 
مطا  المؤمن معتيهل إل  المكلن المىصطي ا

 
و وصط  ال

 
ثر، ويبى  الىسط حىل مك قسبل لتمؤمن الاليث ا

 
ل

 «إذا كلن المؤمن له معت  معتم بذلك من قبل

                                                           
مين البار ، يار الجلمعة الجديدة، مصر، -7

 
 .201، ص 2004إيملن فقا  حسن الجميل، القل

 .260-259معت  بن غل ، مرجع ولبق، ص  -8
نه:  93تيص الملية  -9

 
إذا كلن مال اللقزا  مسقايال ف  ذاته كلن العىد »من الىلنطن المدن  الجزائر  معت  ا

 «.بلنال بطالنل مطتىل
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حق  يك قمل اللقزا  الذ  يىع معت  معلتق : الشرط الثاني: زمان ومكان االخطار البحرية المضمونة
ن يىع الخطر المؤمن ميه ف  الزملن  المؤمن المقمثل ف 

 
تعطيض المؤمن له معن الخطر، ل بد ا

مين، وهذا مل ويقطرق له ف  اليىطقين القلليقين:
 
 والمكلن التذين يرمتهمل القل

 
أ
خطار  زمان-ا

أ
نهالمضمونة: البحرية اال

 
خرى تاديد زملن  لىد ميز المررع الجزائر  شل

 
ن الىطانين ال

 
شل

مر  122 الخطر من خال  نص الملية
 
مين  07-95من ال

 
مييلت المعد  والمقمم بين القل

 
المقعتق بللقل
مين لزمن معين:

 
و معدة رحالت مققللية، وبين القل

 
 لرحتة واحدة ا

 
أ
مين-1-ا

أ
مين بللرحتة، الضملن من المخلنر الق  يقعرض لهل بالرحلة:  التا

 
يىع معت  معلتق المؤمن ف  القل

، ويفرق الىلنطن ف  تاديد الرحتة المؤمن معتيهل بين 10تيهلالر ء المؤمن معتيه خال  الرحتة المؤمن مع
مين معت  البضلئع:

 
مين معت  السفيية والقل

 
 القل

 :مين على السفينة
أ
و السفيية وقت التا

 
مين بللرحتة وطاء البضلئع ا

 
تادي معلية وثيىة القل

د الىلنطن  الذ  بداية ونهلية الرحتة، وإذا لم تقضمن الطثيىة مثل هذا القاديد يجب الرجطع إل  القادي
تايل إليه اليصطص الىلنطنية، وهيل ل بد القمييز بين مل إذا كلنت السفيية فلرقة من البضلئع او 
ول  يسر  ضملن المؤمن من وقت اإلقالع لتسفر حق  روطهل ف  

 
مل بلليسبة لتاللة ال

 
مراطنة بهل، فل

مر  2فىرة 123المكلن المىصطي نبىل ليص الملية 
 
مييلت المعد  والمقمم.الم 07-95من ال

 
 قعتق بللقل

خطلر ميذ 
 
مل الاللة الثلنية، الق  تكطن السفيية مراطنة بللبضلئع فإن ضملن المؤمن لال

 
ا

ل يقجلوز الضملن 
 
ك ثر من وصط  السفيية  15بداية شان البضلئع إل  نهلية القفريغ، معت  ا

 
يطمل معت  ال

مر  من 1فىرة 123المىصطي نبىل ليص الملية  إل  المييلء
 
مييلت المعد   07-95ال

 
المقعتق بللقل

 والمقمم.

  :مين على البضائع
أ
و بطثيىة معلئمة لرحتة التا

 
مين معت  البضلئع بطثيىة ميعزلة ا

 
ييعىد القل

قص  نىطة من اإلرول  إل  لاظة 11مادية
 
، وتمقد هذه الرحتة من نىطة الخروج من المخزن إل  ا

مين الرحتة ويسم  هذا الررطيخطلهل ف  المخزن المرول إليه ف  مكلن الطص
 
مر تل

 
 ط  المعين ف  ا

لى المخزن" كدته الملية 12"من المخزن ا 
 
مر  139، وهذا مل ا

 
مييلت المعد   07-95من ال

 
المقعتق بللقل

مين وفرية صللاة لرحتة واحدة، 
 
مين البضلئع بطثيىقين، وثيىة تل

 
نه يمكن تل

 
والمقمم الق  جلء فيهل ا

مين مفقطحة، ويىص
 
و وثيىة تل

 
خيرة مل يعرف ف  هذا الميدان بللطثيىة ا

 
د المررع الجزائر  بهذه ال

 العمل بهل ميذ  9العلئمة، وقد نصت الملية 
 
مييلت اليىل وه  اوقملرة بدا

 
من الطثيىة الجزائرية لقل

، ف  مىدمقهل إل إذا وجد شرط مخللف 1980اوت  09الصلير ف   07-80وتخضع لىلنطن  1981ييسمبر 

                                                           
 .219إيملن فقا  حسن الجميل، مرجع ولبىن ص  -10

مر  139الملية  -11
 
مييلت المعد  والمقمم. 07-95من ال

 
 المقعتق بللقل

 .277معت  بن غلنم، مرجع ولبق، ص  -12
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خطلر المؤمن من التاظة الق  تكطن فيهل البضلئع المضمطنة جلهزة » نه:ف  العىد معت  ا

 
تبقدئ ا

بعد نىطة لنطالق الرحتة والمؤمن معتيهل، وتيقه  ف  التاظة الق  
 
لإلرول ، وتغلير المخلزن ف  ا

نه إذا 
 
و ذو  الاىطق ف  مكلن الطصط  لترحتة المذكطرة،... غير ا

 
و ممثتيه ا

 
تدخل مخلزن المرول إليه ا

صتت البضلئع المؤمن معتيهل إل  مكلن الطصط  لترحتة المضمطنة، ولكيهل لم تدخل بعد مخلزن و
و ه  ف  مخلزن انقظلر 

 
و الخلصة، ا

 
و المخلزن العلمة ا

 
نهل وضعت ف  المسقطيمعلت، ا

 
المرول إليه ل

و معت  الرصيف، فإن ضملن المؤمن يقطقف تتىلئيل بلنىضلء شهر واحد ابقداء من تفري
 
غ الجمركة ا

خر لتيىل، وذلك معيدمل يكطن مكلن الطصط  اليهلئ  هط المييلء، 
 
و معقلي ا

 
البضلمعة من السفيية اليلقتة ا

و بمرور خمسة معرر )
 
( يطمل معيدمل يكطن مكلن الطصط  اليهلئ  هط نىطة ف  الداخل، وبلتفلق 15ا

جل 
 
 .13«مرقرك لتمقعلقدين يمكن لهمل تمديد هذه ال

 
أ
مين لزمن معين: -2-ا

أ
ن يؤمن المجهز معت   يعىدالتا

 
مين معت  السفيية معلية لمدة معيية، وذلك بل

 
القل

مين من وقت القطقيع معت  العىد، مل 
 
خطلر الق  تايطهل خال  فقرة مادية، ويسر  القل

 
وفييقه من ال

خر لتبدء، وييىض  بلنقهلء الزمن المادي ف  العىد
 
، وف  حللة معد  اليص معت  ذلك 14لم يادي مطمعد ا

حكل  القرريعية ف  هذا الصدي
 
 .15يرجع إل  ال

يقخذ مكلن الخطلر صطرا مخقتفة ه  الرحتة المؤمن معتيهل مكان االخطار البحرية المضمونة:-ب
و العقلي والسفيية الق  تران فيهل البضلئع والمكلن الذ  تران فيه البضلئع 

 
والطريق المقفق معتيه، ا

مين بللرحتة، ، 16يةف  السفي
 
و معت  السفيية معن نريق القل

 
مين معت  البضلئع ا

 
وطاء تعتق المر بللقل

ن مكلن المالحة هط معيصر هل  ف  تىدير 
 
و لترحتة المضمطنة، ل

 
مين ا

 
ن تكطن الرحتة مطلبىة لتقل

 
يجب ا

ك ثر خططر 
 
ن هيلك ممرات ا

 
خطلر مرقركة ف  جميع المالحلت، غير ا

 
ة، الخطر المىبط ، حيث تطجد ا

و اليطاح  الق  يرخص فيهل لتسفيية بللمالحة، وإذا خرجت معن 
 
مين تطضح الميله ا

 
لذلك فإن وثلئق القل

خطلر غير مضمطنة
 
خطلر الق  تىع ف  المكلن تتك الادوي تصبح ال

 
ن المؤمن ل يضمن إل ال

 
، ل

تغيير لترحتة  المادي ف  العىد، لكن الشكل  المطروح ف  هذا الصدي هط: مل حكم الضملن إذا حصل
و لتسفيية؟ نالو  اإلجلبة معت  ذلك ف  اليىلط القللية:

 
و الطريق ا

 
 ا

                                                           
 .278-277معت  بن غلنم، المرجع نفسه، ص  -13
شخلص الم -14

 
ولويلت الىلنطن البار ، "يراوة مىلرنة"، السفيية، ا

 
الحة البارية، مصطف  كمل  نه، ا

مين البار (، الطبعة الثلنية، ميرطرات الاتب  الاىطقية، 
 
اليىل البار ، الاطايث البارية، الضملن )القل

 .445، ص 2012لبيلن، 
مييلت المعد  والمقمم. 07-95من المر  124راجع الملية  -15

 
 المقعتق بللقل

 .221إيملن فقا  حسن الجميل، مرجع ولبق، ص  -16
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من الىيل  بللرحتة المادية ف  العىد، وتادي الرحتة بمييلء  الرحلة: تغيير-1-ب
 
يجب معت  المسقل

ن المخلنر الإذ ،17"العىد شريعة المقعلقدين"اإلقالع لقيقه  بمييلء الطصط ، وذلك تطبيىل لىلمعدة 
 
ق  ا

ن نطع الرحتة المىررة يدخل ف  
 
و البضلئع تخقتف تبعل ليطع الرحتة فضال معن ا

 
تقعرض لهل السفيية ا

مين
 
 . 18امعقبلر المؤمن معيد حسل  المخلنر وقسط القل

و الروط ف  مييلء غير مقفق 
 
مل إذا تم تعديل ف  الرحتة بللمرور بطريق غير الطريق العلي  ا

 
ا

ن يزيد م
 
ن ذلك ا

 
خطلر لم تكن لتمؤمن فكرة معيهل، فتط كلن معت  معتيه، فإن من شل

 
ن احقمل  حدوث ا

معت  من الىسط المقفق معتيه، بايث يكطن ميلوبل مع يرجة الخطلر 
 
و اشقرط قسطل ا

 
معتم لرفض ا
 الماقمتة.

و ف  مييلء الطصط  لظرف قهر  يميع من تفريغ البضلئع ف  
 
 تغيير ف  بداية الرحتة ا

 
فإذا نرا

خطلر مييلء الطصط  ويكطن هذ
 
و الرلحن فيىع معت  معلتق المؤمن تعطيض ال

 
ا خلرجل معن إراية المجهز ا

و بدون مىلبل حسبمل كلن القغيير نلتج معن خطر 
 
الالحىة خال  هذه المالحة مىلبل قسط إضلف ، ا

خطلر فيكطن بمىلبل قسط 
 
مضمطن، فيكطن خلرج إراية المؤمن له إذا زاي من احقمل  حدوث ال

 .19إضلف 
مل بلليسبة

 
حكل  نص الملية  ا

 
مر  137لتبضلئع فقسر  معتيهل ا

 
مييلت  07-95من ال

 
المقعتق بللقل

نه: 
 
مين معت  البضلئع بدون انىطلع حيثمل كلنت ف   يسر  »المعد  والمقمم، الق  نصت معت  ا

 
القل

و 
 
  تغيير ف  الطريق ا

 
يضل إذا حدث ا

 
خطلر مغطلة ا

 
مين، وتبى  ال

 
حدوي الرحتة المذكطرة ف  وثيىة القل

و إرايتها
 
و السفيية ويكطن هذا القغيير خلرجل معن رقلبة المؤمن له ا

 
، ويالحظ من خال  هذه «لرحتة ا

ن صلحب 
 
مر ا

 
و إرايته"، والعجيب ف  ال

 
ن المررع اوقعمل جمتة "خلرج مراقبة المؤمن له ا

 
الملية ا

ت  القغيير بىرا
 
و المرول ليس له يور ف  مسيرة الرحتة، بل يل

 
  الرلحن ا

 
ر من الربلن القلبع البضلمعة ا

و المجهز، 
 
نه يائن بيىل البضلمعة المراطنة من مييلء لصلحب السفيية ا

 
مل صلحب البضلمعة فمطقفه ا

 
ا

  بللقستيم.
 
 اإلقالع إل  مييلء الطصط  وهط القزا  بيقيجة ا

و المعقلي اتبلمعهلتغيير الطريق:-2-ب
 
، 20يىصد بقغيير الطريق الناراف معن الطريق المقفق إليهل، ا

مل إذا كلن الناراف حي
 
ث ييقج معن ذلك إمعفلء المؤمن من الضملن إذا كلن الناراف اخقيلريل، ا

شخلص فال يعف  المؤمن من القزامه بضملن 
 
و إلنىلذ ال

 
حطا  الجطية، ا

 
 المخلنر،اضطراريل لسطء ال

نهل 
 
وقعت ف  وإذا لم يكن القغيير اضطراريل يبى  المؤمن مع ذلك مسؤول معن الاطايث الق  يثبت ا

                                                           
 .287-286نم، مرجع ولبق، ص معت  بن غل -17
 .289إيملن فقا  حسن الجميل، مرجع ولبق، ص  -18
 .289معت  بن غلنم، مرجع ولبق، ص  -19
 .289-288معت  بن غلنم، المرجع نفسه، ص  -20
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و الطريق المعقلي ف  حللة معد  وجطي اتفلق، وذلك نبىل ليص الملية 
 
جزء من الطريق المقفق معتيه ا

معاله. 07-95من المر  137
 
 المذكطرة ا

مل ف  تغيير السفينة:  3-ب
 
مين، ا

 
مين معت  السفيية يعقبر تغيير السفيية تغييرا لمال معىد القل

 
ف  القل

مين معت  البضلئع فإن السفيي
 
و تتفهل، ومن ثم فإن القل

 
ة ه  المال الذ  ياصل فيه هالك البضلئع ا

تغيير السفيية اليلقتة اخقيلرا يعقبر تعديال لمكلن الخطلر، فيقرتب معتيهل بطالن العىد مل لم يقم 
حد 21التفلق معت  خالف ذلك

 
ن تغيير السفيية ف  العصر الاديث ل يعد تغييرا ل

 
جمع ا

 
ن الفىه ا

 
، ل

مل إذا كلن .22ف  العىد لقطافر جميع السفن معت  نفس الىدرة لمملروة المالحة البارية العيلصر الهلمة
 
ا

و 
 
مين ويضمن كل ضرر ا

 
خطلر الق  يرمتهل القل

 
تغيير السفيية جبريل، فيظل المؤمن مسؤول معن ال

 .23هالك قد يتاىهل

خطاالمحور 
أ
مينالبحرية المغطاة  رالثالث: اال

أ
 والمستثناة من عقد التا

خطلر  لىد حدي
 
خطلر الق  تقعرض إليهل العمتية البارية، وقسمهل إل  ا

 
المررع الجزائر  ال

خطلر بارية 
 
مين معتيهل بىطة الىلنطن، وا

 
مين ىدمسقثيلة من معبارية يجب القل

 
خطلر القل

 
يقم بارية ، وا

 تغطيقهل اتفلقل، نفصل الاديث معن هذه الخطلر فيمل يت :
خطار البحرية التي يغطيها ا

أ
وال: اال

أ
مين بقوة القانون: ا

أ
خطلر ف  نص لتا

 
لىد وري هذا الصيف من ال

مر  101الملية 
 
خطلر البارية الق   07-95من ال

 
مييلت المعد  والمقمم، إذ تم تىسيم ال

 
المقعتق بللقل

مين إل  صيفين
 
 همل:  24يغطيهل القل

 
أ
خطار الناشئة عن البحر مباشرة:  -ا

أ
خطلر الق  تادث بفعل الىطة الىلاال

 
هرة والاليث وه  تتك ال

 المبلغت، وه  ك ثيرة نذكر ميهل: 
 
أ
مطاج والغرق والجنوح:  العاصفة-1-ا

 
العلصفة ه  اضطرا  الجط اضطرابل معييفل، المؤي  إل  ارتفلع ال

مل الغرق فهط اخقفلء السفيية 
 
خطلر الجطية، ا

 
ارتفلمعل غير معقلي، وه  ف  الطاقع السبب الرئيس  لال

معت  الطفط، والجيطح هط تطقف السفيية معن المالحة فقرة من الزمن،  تات وطع الملء وفىدانهل الىدرة
و حطل  وفيية غلرقة

 
و الرعب، ا

 
و الصخطر ا

 
و شلنئه، ا

 
 .25لحقكلكهل بىلع البار ا

                                                           
 .447مصطف  كمل  نه، مرجع ولبق، ص  -21
 .290معت  بن غلنم، مرجع ولبق،  -22
رح قلنطن القجلرة البارية، يار الجلمعة الجديدة، مصر، مامد بهجت معبد هللا امين قليد، الطويط ف  ش -23

 .427، ص 2005
ثير له معت  حق المؤمن ف  الاصط  معت  مبتغ القعطيض معيد  -24

 
ن هذا القصييف شكت  ل تل

 
تجدر اإلشلرة ا
خطلر. 

 
 وقطع هذه ال

 .212إيملن فقا  حسن الجميل، مرجع ولبق،  -25
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أ
و القصلي  الذ  تقعرض له السفيية التصادم البحري: -2-ا

 
هط القصلي  الذ  يادث بين وفييقين، ا

 
 
و باطل  وفيية ا

 
و بللمييلء الذ  تروط معتيه، ول يهم مل إذا كلن هذا وطاء بصخطر بارية، ا

 
خرى ا

و ليفس المؤمن له
 
 .26القصلي  قد وقع لسفييقين ممتطك قين لرخصين مخقتفين ا

 
أ
و  االرساء- 3-ا

أ
و السفر ا

أ
الجبر  هط الذ  تضطر إليه  طالرو السفينة:والتغيير الجبري للطريق ا

ن يضطر الربلن 
 
إل  الروط ف  مييلء غير مىرر إلصالح السفيية من السفيية بسبب حليث غير مقطقع، كل

صلبهل من جراء معلصفة، حيث يقطتب الروط نفىلت مخقتفة كروط  الدخط  والخروج، ونفىلت 
 
ضرر ا

مل إذا كلن الروط اخقيلريل يسىط القزا  
 
جطر البالرة، فكل هذه اليفىلت يقامتهل المؤمن، ا

 
غذاء وا

 .27المؤمن بللضملن
 
أ
و لسبب قد طرح البحر: -4-ا

 
ثيلء المالحة البارية لخطر نلجم معن شدة حمطلقهل ا

 
تقعرض السفيية ا

خر، فيضطر الربلن لقفلي  مثل هذا الخطر رم  جزء من حمطلقهل ف  البار لقخفيف الامل معت  
 
ا

السفيية، وف  هذه الاللة يقامل المؤمن الخسلئر اليلجمة معن ذلك، وهط مل يعرف بللخسلئر البارية 
 .28المرقركة

 
أ
نه مسقىل معن حللة البار، والىلنطن  واالنفجار: الحريق-5-ا

 
يضمن المؤمن الاريق والنفجلر ولط ا

ك ثر 
 
ضرار الق  تيجم معن الاريق ف  البار ا

 
ن ال

 
امعقبره خطرا باريل كطنه يقعتق بللعمتية البارية، ول

 
 
 .29معيه إذا شب ف  البرجسلمة من تتك الق  تيرل

 
أ
يهب والسرقة ضمن الاطايث البارية الق  يضميهل المؤمن نللمل يدخل خطرا ال النهب والسرقة:-6-ا

نه يادث معت  البار خال  العمتية البارية
 
 .30ا
 
أ
خرى:البحرية  الحوادث-7-ا

أ
ن الملية  لبم اال

 
مر  101ا

 
المعد  والمقمم قلمت بقعداي  07-95من ال

خر ييجم معن وقطمعه ضرر يتقز 
 
  حليث بار  ا

 
خطلر معت  وبيل المثل ، فإن ا

 
المؤمن بللقعطيض  ال

و الضرر الذ  تادثه الىطارض المقطاجدة معت  مقن السفيية...إلخ
 
 .31معيه، كلبقال  البضلمعة، ا

خطار الناشئة عن خسائر النفقات:  -ب
أ
السللفة الذكر وه   101تم تاديدهل بمطجب الملية اال

 تيىسم إل  ثالث فائت:

                                                           
شخلص المالحة، اليىل البار ، البيطع البارية،  معلي  معت  المىداي ، الىلنطن البار ، -26

 
السفيية، ا

رين، 
 
مين البار ، يار الثىلفة لتيرر والقطزيع، ال

 
 .269، ص 2009الاطايث البارية، القل

 .213إيملن فقا  حسن الجميل، مرجع ولبق، ص  -27
 .271معلي  معت  المىداي ، مرجع ولبق، ص  -28
 .435مصطف  كمل  نه، مرجع ولبق،  -29
 .214إيملن فقا  حسن الجميل،  -30
 .436-435مصطف  كمل  نه، مرجع ولبق، ص  -31
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الف نبيعة البضلمعة، فىد تقمثل إمل ف  ل يمكن حصر هذه الخسلئر نظرا لخقالمادية:  الخسائر-1-ب
و العفن بلليسبة لتمطاي الوقهالكية بفعل 

 
معد  صالحية البضلمعة بعد الضرر الذ  يتاىهل كللبتل ا

لت الميىطلة، ، الرنطبة
 
جهزة وال

 
مل بلليسبة لتسفيية وقد يكطن الضرر مجري إتالف جزئ  ف  بعض ال

 
ا

  ضرر يمس
 
نه هيكتهل فل

 
و معداتهل باكم ا

 
 ل وحدة واحدة غير قلبتة لتقجزئة.ا

ضرار الناشئة عن خسائر النفقات: -2-ب
أ
خطلر اال

 
ه  تتك اليفىلت الق  يقامتهل المؤمن له لقفلي  ال

ثلر مخلنر البار 
 
الق  مصدرهل البار مبلشرة، ومثل هذه اليفىلت ف  الطاقع تاصل لتقخفيف من ا

ت  لمصتاة المؤمن، وتيدرج ضمن مفهط  خس
 
غتبهل تل

 
لئر اليفىلت غرامة الخسلئر البارية المرقركة، وا

ت  ف  صللاه كطنهل تجيب السفيية من مخلنر الهالك الذ  
 
نهل تل

 
ن المؤمن يقامل هذه الخسلئر ل

 
إذ ا

 .32يتز  المؤمن بللقعطيض معيه معيد هالك السفيية
 معن  يقامل المؤمن القعطيضلت الق  يسقاىهل الغير والق التعويضات المستحقة للغير: -3-ب

 
تيرل

و 
 
  جسم ثلبت ا

 
و ا
 
و مبي  ا

 
خرى، ا

 
خير بسبب تصليمهل بسفيية ا

 
يمعلو  مرفطمعة من قبل هذا ال

شخلص
 
ضرار الالحىة بلل

 
و معلئم، بلوقثيلء ال

 
 . 33مقارك ا

خطار البحرية المستثناة من 
أ
خطلر  دلى التامين:ثانيا: اال

 
معف  المررع المؤمن من تغطية بعض ال

 
ا

مر  102الملية بصفة قطعية، وذلك بمطجب 
 
مييلت المعد  والمقمم،  07-95من ال

 
المقعتق بللقل

خطلر ف :
 
 تقمثل هذه ال

 
أ
من )المؤمن له(: -ا

أ
خطاء المستا

أ
مر  1فىرة  102تيص الملية ا

 
مييلت  07-95من ال

 
المقعتق بللقل

تية ومعطاقبهل:»المعد  والمقمم معت  ان: 
 
خطلر ال

 
 ل يضمن المؤمن ال

خطلء-1
 
و الجسيمةالمؤمن له المقع ا

 
وريلن معىد  جلءت صرياة بعد  إن الملية، فيمكن الىط  «مدة ا

مين البار  يىط  معت  احقمل 
 
ن معىد القل

 
خطلء المؤمن له، ذلك ل

 
ضرار اليلجمة معن ا

 
مين ال

 
وقطع  القل

و بخطئه
 
ن يقسبب معمدا ا

 
و معد  وقطمعه، فال يجطز لتمؤمن له ا

 
الجسيم ف  تاىيق الخطر الذ   الخطر ا

و ترك 34ف  القعطيض يعطيه الاق
 
من معد  تغتيف البضلمعة فققتف، ا

 
 جسيمل من المسقل

 
، ويعقبر خطل

خطلء العمدية 
 
المجهز وفييقه تبار وه  غير صللاة لتمالحة، ول يجطز التفلق معت  ضملن المؤمن لال

من لمخللفة ذلك لتيظل  العل .
 
و الجسيمة الق  تىع من المسقل

 
 35ا

مر  126ية لىد جلء ف  نص الملالربان:  غش-ب
 
نه:  07-95من ال

 
مييلت المعد  والمقمم ا

 
المقعتق بللقل

 معمد  يرتكبه ربلن السفيية»
 
ضرار والخسلئر الميجرة معن خطل

 
، فيسقيج من «ل يضمن المؤمن ال

                                                           
 .273معلي  معت  المىداي ، مرجع ولبق، ص  -32
مر  132الملية  -33

 
مييلت المعد  والمقمم. 07-95من ال

 
 المقعتق بللقل

 .277معلي  معت  المىداي ، مرجع ولبق، ص  -34
 .437مصطف  كمل  نه، مرجع ولبق، ص  -35
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ن المؤمن ل يكطن مسؤول معن ن
 
و إغراق  قلئج غش الربلن ومثل  ذلكالملية ا

 
بيع البضلمعة، غش ا

 الربلن لتسفيية.
خطلء الق  تصدر ويرقرط ف

 
ن تكطن معمدية تقضمن نية الغش و الخداع   هذه ال

 
من الربلن ا

مر 
 
ن ال

 
مين، و تجدر اإلشلرة ا

 
خطلء غير العمدية فإنهل تبى  ضمن نطلق غطلء القل

 
مل ال

 
والقدليس، ا

ول  ل يكطن 
 
مين معت  البضلئع، فللمؤمن بلليسبة لتاللة ال

 
مين معت  السفيية والقل

 
يخقتف بين القل

ثلر غشمس
 
الربلن وتدليسه إن كلن مجهز السفيية من اخقلره بيفسه و ذلك وفىل لتعالقة  ؤول معن ا
خرى القبعية بين مل

 
و مجهزهل وربلنهل من نلحية، وبين البالرة المررف معتيهم من جهة ا

 
لك السفيية ا

ضرار والخسلئر الق  تصيبهل
 
مل المؤمن ف  الاللة الثلنية فيبى  مسؤول معن ال

 
غش الربلن باسب  ا

ن الربلن ليس تلبع لترلحن بل لتمجهز
 
 .36وتدليسه ل

ضرار-ج
أ
مر  102والخسائر المادية المنصوص عليها في المادة  اال

أ
لىد نصت الملية : 07-95من اال

مر  102
 
ضرار والخسلئر المليية اليلتجة معن: 07-95من ال

 
ن المؤمن ل يضمن ال

 
 المعد  والمقمم معت  ا

نظمة الو -
 
من.مخللفلت ا

 
 قيراي والقصدير والعبطر واليىل وال

و القطهيرية. -
 
 الغراملت والمصليرات المطضطمعة تات الاراوة والوقيالء والقدابير الصاية ا

ضرار المقرتبة معن اإلشعلمعلت: وذلك نبىل ليص الملية  الخسلئر -
 
مر  3فىرة  102وال

 
 07-95من ال

ثلر
 
ضرار ف  ال

 
المبلشرة وغير المبلشرة لالنفجلر وإنالق الارارة  المعد  والمقمم، وتقمثل هذه ال

ثلر اإلشعلع الذ  يادثه 
 
و اإلشعلع، وكذلك اليلتجة معن ا

 
واإلشعلع المقطلد معن تاط  نطو  لتذرة ا

 القطصيل المصطيع لإلحداثيلت.
خطار 

أ
مين بموجب اتفاق خاصثالثا: اال

أ
مر  103بللرجطع إل  نص الملية  :التي يغطيها التا

 
-95من ال

صل العل  يىر بعد  يخط  بعض الخطلر ف   07
 
ن ال

 
مييلت المعد  والمقمم نسقيقج ا

 
المقعتق بللقل

خطلر 
 
خطلر ضمن ال

 
ن يدمج هذه ال

 
نه يمكن لتمؤمن له التفلق مع المؤمن ا

 
مين، إل ا

 
إنلر القل

و ف  متاق العىد، وو
 
مين البار  ا

 
ن يقم اليص معتيهل صراحة ف  وثيىة القل

 
يقطرق المضمطنة، معت  ا

خطلر فيمل يت :
 
 إل  هذا الصيف من ال

 
أ
ضرار اليلجمة معن العيب الذات   الذاتي في الشيء المؤمن عليه: العيب-ا

 
إن المؤمن يضمن ال

مين
 
شيلء، إذا جرى التفلق بييه وبين المؤمن معت  ذلك ف  وثيىة القل

 
، والعيب الذات  ف  الطاقع 37لال

يية، كمطت الايطانلت المراطنة بسبب مرض كلن فيهل، يقعتق بللبضلمعة، فال يمكن تصطره ف  السف
ن السفيية ل تبار إل بعد معلييقهل والاصط  معت  

 
لة، ل

 
ن تثطر المسل

 
مل بلليسبة لتسفيية فىل ا

 
ا

ن ف  السفيية معيبل خفيل لم يكن ترخيص يفيد صالحيقهل لتمالحة ومطاجهة البار
 
، فإذا ظهر بعد ذلك ا

                                                           
 .438ف  كمل  نه، المرجع نفسه، ص مصط -36
مر  103الملية  -37

 
ول  من ال

 
مييلت المعد  والمقمم. 07-95فىرة ا

 
 المقعتق بللقل
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ن يقطقعه 
 
ضرار اليلتجة بمىدوره مجهز يىظ ا

 
ن يميعه فإن مؤمن السفيية يكطن مسؤول معن ال

 
ول ا

 .38معيه
و الخطر الحربي: -ب

 
هتية ياختية ا

 
يل كلن نطمعهل ا

 
خطلر الاربية ا

 
مين ال

 
اوقبعد المررع الجزائر  تل

مين 
 
ن يثبت ذلك ف  وثيىة القل

 
خطلر، ويجب ا

 
جيبية، إل إذا وجد اتفلق معت  ضملن المؤمن لهذه ال

 
ا

وريت الملية ك قلبة، ف
 
مين وقد ا

 
  المؤمن معن جميع مخلنر الار  ف  مىلبل زيلية قسط القل

 
 103يسل
مر 

 
يضل  07-95من ال

 
نهل ا

 
معمل  الاربية، إذ ا

 
مييلت بعض الاللت الق  تعقبر من ال

 
المقعتق بللقل

  ك ىلمعدة معلمة ل تىع مخلنرهل معت  المؤمن ولكن ف  حللة
 
ضرار التفلق معت  ضملنهل يقامل المؤمن ال

معمل  
 
لغل  وجميع معدات الار  وا

 
جيبية وال

 
و ال

 
هتية ا

 
اليلجمة معيهل ومن هذه المخلنر: الار  ال

و الستطلت 
 
و المعقدا  الصلير معن جميع الاكطملت ا

 
القخريب واإلرهل ، الىرصية والوقيالء والاجز ا

 .واخقراق الاصلر كيفمل كلن نطمعهل، الفقن والضطرابلت الرعبية و اغالق المصلنع والضرابلت،
خذ به المررع الجزائر  

 
مل فيمل يخص معبء إثبلت الخطر الارب  معت  معلتق المؤمن، هذا مل ا

 
ا

مر  104ف  نص الملية 
 
مييلت المعد  والمقمم الق  جلء نصهل كللقلل :  07-95من ال

 
المقعتق بللقل

نه نلتج معن خطر ف  حللة انعدا  الدليل الذ  يمكن من اويلي الاليث إل  خطر بار   يفقرض»
 
، ا

نه «بار  
 
و الضر يفقرض ا

 
ن المررع يىيم قريية قلنطنية معت  ان الهالك ا

 
، ويسقفلي من هذا اليص ا

ن يدحض هذه الىريية 
 
خطلر البارية الذ  يطللب بإمعفلئه من الضملن ا

 
خطر بار ، ومعت  مؤمن ال

 بإثبلت الخطر الارب .
ضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها  -ج

أ
خرين: اال

 
شخاص ا

أ
و ال

أ
خرى ا

أ
موال ا

أ
بللوقيلي ليص ال

مر  6فىرة  103الملية 
 
ضرار الق  ل يكطن  07-95من ال

 
  معن ال

 
المعد  والمقمم، فإن المؤمن ل يسل

ضرار قد 
 
خرى مصدرهل مخلنر البار، كمل لط كلنت هذه ال

 
شيلء ا

 
شيلء المؤمن معتيهل ل

 
وببقهل ال

شخلص المطج
 
و لال

 
شيلء المؤمن معتيهل زيطت مطجطية ف  السفيية ا

 
طيين معت  ظهرهل كمل لط كلنت ال

شيلء 
 
قمرة تعطي لتغير ف  نفس السفيية وكلن ذلك نلتجل معن اهمل  من تعطي له ال

 
تتفت ا

 
وللت وا

ضرار معت  المؤمن إذا مل تم التفلق معت  ذلك 
 
ن تىع مسؤولية تتك ال

 
المؤمن معتيهل، ومع ذلك فيمكن ا

مين.
 
 ف  وثيىة القل

ض
 
خطلر المسقثيلة من الضملن إل بمىقض   103لفت الملية كمل ا

 
مر إل  صيف ال

 
من نفس ال

 اتفلق:
و القعطيضلت المبيية معت  الاجز -

 
شيلء الماقجزة إل  جميع اليفىلت ا

 
و الك فللت المدفطمعة لقختيص ال

 
ا

 إذا كلنت نلتجة معن خطر مضمطن.

                                                           
مييلت المعد  والمقمم معت  مل يت :  07-95من المر  127حيث تيص الملية  -38

 
ل يضمن »المقعتق بللقل

ضرار اليلتج
 
ضرار المؤمن، إل إذا اتفق معت  خالف ذلك، الخسلئر وال

 
ن ال

 
ة معن معيب ذات  ف  السفيية، غير ا

 «.والخسلئر اليلتجة معن معيب خف  ف  السفيية مضمطنة
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ضرار والخسلئر المليية  -
 
 بلشرة.                   الق  تصيب المل  المؤمن معتيه مكل ضرر ل يدخل ف  نطلق ال

 خاتمة: 
خطلر 

 
ن المررع الجزائر  لم يىصر الخطر مال القلمين البار  معت  ال

 
خير ا

 
يسقيقج ف  ال

و نلتجة ف  البار بميلوبة الىيل  بروللة بارية ول 
 
البارية الباقة وطاء كلنت نلتجة من فعل البار ا

خطلر الباري
 
  الق  تكطن نلتجة من امعت  ال

 
من لىيل  بعمتية بارية مل، بل مدي ة بللمفهط  الطاوع ا

خيرة تبعية لتيىل 
 
و اليهرية معيدمل تكطن هذه ال

 
و الجطية ا

 
خطلر البرية ا

 
نطلق الضملن ليرمل حق  ال

خذ بمل اوقىر معتيه الىضلء الفرنس ، ونليى به الفىه ف
 
  هذا البار ، وبهذا يكطن المررع الجزائر  قد ا

حكل  هذا العىد معت  
 
مين البار  وتطبيق ا

 
البتد، وتبيله المررع الفرنس ، وه  فكرة وحدة معىد القل

خطلر اليلتجة من 
 
خطلر البارية وال

 
اليىل البر  والجط  واليهر  مق  كلن ذلك تبعيل لتيىل ال

مين 
 
مل فيمل يخص القل

 
مين معت  البضلئع لزمن معين، ا

 
معت  السفن فىد البار ، هذا فيمل يخص القل

و 
 
حد المطانئ ا

 
ثيلء روطهل ف  ا

 
و ا
 
و بميلوبة اإلصالح ، ا

 
مين معتيهل وه  ف  نطر البيلء ا

 
جلز المررع القل

 
ا

و جلف.
 
 ف  مكلن ملئ  ا

مين البار  بلمعقبلرهل السبب المؤي  إل  
 
خطلر المضمطنة ف  القل

 
مل بلليسبة لقاديد ال

 
ا

مييلت المعد  والمقمم معت  وبيل الاصر، إذ نبق  المقعتق 07-95الضرر، فإنهل لم تري ف  المر 
 
بللقل

معيلر العمتية البارية، بايث يضمن المؤمن كل ضرر نلتج بميلوبة الىيل  بعمتية بارية مل، بذلك 
خطلر اليلتجة معن  يكطن المررع قد ووع من نطلق الخطر المضمطن، ول يسقبعد

 
من الضملن إل ال

 
 
و الجسيم لتمؤمن ا

 
 العمد  ا

 
و اتجهت إراية المقعلقدين إل  الخطل

 
مر ا

 
خطلر المسقبعدة بيص ا

 
و من ال

 اوقبعلي ضملنه.

 
 قائمة المراجع:

 
أ
 الك تب:-ا
  ،رين

 
مين البار  ف  القرريع "يراوة مىلرنة"، يار الثىلفة، ال

 
 .144، ص 2006العطير معبد الىلير، القل

  ،مين البار ، يار الجلمعة الجديدة
 
 .201، ص 2004مصر،إيملن فقا  حسن الجميل، القل

  شخلص المالحة، اليىل البار ، البيطع البارية، الاطايث
 
معلي  معت  المىداي ، الىلنطن البار ، السفيية، ا

رين، 
 
مين البار ، يار الثىلفة لتيرر والقطزيع، ال

 
 .269، ص 2009البارية، القل

 مين البار  وذاتية نظلمه الىلنطن ، الطبعة الثلنية، ي
 
يطان المطبطمعلت الجلمعية، الجزائر، معت  بن غلنم، القل

 .233-227، ص 2005
  ،2005مامد بهجت معبد هللا امين قليد، الطويط ف  شرح قلنطن القجلرة البارية، يار الجلمعة الجديدة، مصر ،

 .427ص 
  شخلص المالحة البارية، اليىل

 
ولويلت الىلنطن البار ، "يراوة مىلرنة"، السفيية، ا

 
مصطف  كمل  نه، ا

مين البار (، الطبعة الثلنية، ميرطرات الاتب  الاىطقية، لبيلن، البار  
 
، الاطايث البارية، الضملن )القل

 .445، ص 2012
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 :القوانين-ب
  مر رقم

 
يقضمن الىلنطن المدن  الجزائر   1975وبقمبر  26المطافق ل   1395رمضلن  12المؤرخ ف   58-75ال

ول   13المؤرخ ف   10-05المعد  والمقمم بللمر رقم 
 
ج ر ج ج معدي  2005جطان  20المطافق ل   1426جمليى ال

52. 
  مر رقم

 
مييلت، ج ر ج ج العدي 1995ييلير وية  25المطافق  1415شعبلن معل   23مؤرخ ف   07-95ا

 
، يقعتق بللقل

 .1995ملرس  08مؤرخة ف   13
  07-95د  ويقمم المر رقم ، يع2006فبراير وية  20المطافق  1427مار  معل   21مؤرخ ف   04-06قلنطن رقم 

مييلت، ج ر ج ج العدي  1995ييلير وية  25المطافق  1415شعبلن معل   23المؤرخ ف  
 
مؤرخة  15والمقعتق بللقل

 . 2006ملرس  12ف  
 

 



 المسطرة اإلجرائية 
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مين
 
 مدلول خطر الحريق المغطى في وثيقة التأ

 علي حمدونيد. 
وقلذ مؤقت

 
 ا
 قسيطيية -ميقطر   اإلخطةجلمعة 

3allihamdouni@gmail.com 
 
 مقدمة

يى تططر الايلة الققصليية
 
  ا

 
اريق الو الصيلمعية ال  تزايد حطايث وطاء من اليلحية القجلرية ا

شخلص ف  ممقتكلتهم الذ 
 
صال  هذه  ضخمة لويتاق بهل خسلئر مللية  ،يصيب ال

 
تؤثر معت  ا

يضل.تؤثر معتالممقتكلت فىط وانمل 
 
يمس الاريق إمل يكطن خطر بسيط و  الققصلي الطني  لتدولة ا

و السكيلت ذات الوقعمل  الصيلمع  
 
معلية السكيلت الميزلية والمؤوسلت المهيية البسيطة ا

ذو قيمة كبيرة يمسللمؤوسلت الصيلمعية والميلجم والمقلجر لقجلر ، وإمل يكطن خطر صيلمع  وا
 والمسقطيمعلت الكبرى. 

 
 
  هم الطولئل المعقمدة لقفلي  خطر الاريقومن ا

 
وهذا  ،مينوالاملية ميه ف  حللة وقطمعه القل

خير هط نظل  وضعه المررع 
 
 ال

 
 الق  تصيبه نقيجة وقطعضرار والخسلئر ف  يد المؤمن له ف  مطاجهة ال

 
 
 مين.الخطر المؤمن ميه ف  بطليصة القل

 و
 
ن تل

 
شيلء هط من مين الاريق ييصب معت  الممقتكلت فمليا  ا

 
مين معت  ال

 
نطاع معىطي القل

 
هم ا

 
ا

ك ثرهل 
 
ضرار المليية الق  تتاق الذمة المللية لتمؤمن له،  ثحي شيطمعل،وا

 
يهدف معلية إل  ضملن ال

و هالك الر ء ا
 
 لممتطك له بسبب خطر الاريق.نقيجة تتف ا

 
مين هط ليس حديث وهذا القل

ة
 
ته إل  العصطر الطوط اليرل

 
وميذ ذلك  .1666إثر حريق ليدن الرهير لسية  حيث تمقد جذور نرل

مين، وذلك بإنرلء الجمعيلت وا
 
لرركلت الخلصة الطقت حلو  رجل  الفىه والىلنطن تيظيم هذا القل

مين  وترريعلت وإن كلنتونيية طانين كمل تم إصدار ق بقغطية خطر الاريق،
 
قتيتة، تيظم معمتية تل

  لالاريق، ميه
 
 .1995الذ  صدر وية  95/07مر رقم ال

 ؟أ هو خطر الحريق المشمول بألضمأنمومن خال  هذا الميطتق ويكطن تسلؤليل كللقلل : 
 وانطالقل من هذه اإلشكللية قسميل باثيل ال  مطتبين:

و               
 
 .مفهط  خطر الاريق ل:المطلب ال

 .خطر الاريق المرمط  بللضملن المطلب الثأني:

 

mailto:3allihamdouni@gmail.com


 المسطرة اإلجرائية 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
306 

 

ول: مفهوم خطر الحريق
 
 المطلب ال

مر رقم:  44ييص المررع الجزائر  ف  نص الملية 
 
ن  07-95من ال

 
مييلت بىطله "ا

 
المقعتق بللقل

ضرار الق  تقسبب فيهل الييران...". وميه حسب نص
 
هذه الملية  المؤمن يضمن من الاريق جميع ال

صت  لتاريق، (feu)فللاريق هط نلر
 
، وهذه اليلر من اليلحية العتمية ه  العلمل السلبق والفعل ال

صال.
 
ضرار اليلتجة  1وبدونهل ل يطجد هيلك حريق ا

 
ن المؤمن يسقجيب لال

 
مل من اليلحية الىلنطنية نجد ا

 
ا

ضرارهل معيدمل ل يمكن
 
نهل حريق مثل ظلهرة  معن اليلر معيدمل تكطن حريق، ول يسقجيب ل

 
تكييفهل معت  ا

والشقعل  الذات .
 
 القخمر ا

صت  وولبق لتاريق، حيث بمطجبهل يمكن تاديد 
 
ول يراوة اليلر ك فعل ا

 
لذلك يقعين معتييل ا

، ثم المرمط  بللضملن مدلط  الاريق وذلك حق  يقسي  ليل معرفة مل يمكن إيخلله ف  إنلرالاريق
 .ريقنررع ثلنيل ف  إمعطلء تعريف لتا

 
 
 : تعريف النأر ولالفرع ال

ول يراوة العلمل (incendie)لتطصط  إل  مفهط  الاريق
 
مين يجب ا

 
الذ  يدخل ف  إنلر القل

حدهمل معتم  
 
و  لخطر الاريق وهط اليلر. ومعتيه ندرس اليلر انطالقل من جلنبين اثيين ا

 
السلبق وال

 و
 
 لتقغطية. خر قلنطن ، مع اوقبيلن بعض المظلهر من اليلر الىلبتةال

ول: 
 
 النأر من النأحية العلمية )التعريف الفيزيوكميأئي(ا

، وهذا الحقراق هط ظلهرة  (combustion) إن اليلر من اليلحية العتمية والقىيية تعقبر ِاحقراق
يمزيج

 
و ميكلنيكية تادث نقيجة تفلمعل كيملو ، ا

 
بين (combinaison) كيملوية وليست فيزيلئية ا
حدهمل حروق

 
خر جسمين ا

 
)ملية قلبتة لالشقعل ( مثل الخرب والسطائل الىلبتة لالشقعل ، وال

و (comburant)ُمارق 
 
وكسجين الهطاء، مع وجطي نلقة ضرورية ونريطة مثل الارارة ا

 
هط معلية ا

و الحقكلك.
 
 الضغط ا

خذ شكل مثتث يسم   "مثتث اليلر
 
ياقط  معت  " وبللقلل  حسب هذا القعريف فلليلر معتميل تل

 2لصر ه :ثالثة معي

                                                           
1- JOËLE FOSSEREAU, Assurance Incendie, Sirey, PARIS, 1961, P 11. 
2-. JEROME KULLMANN, « contrat d’assurance, assurance de dommage, assurance de 
personnes, intermédiaires d’assurance », Lamy (S.A), Paris, 1994.,P 501. 
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  شيلء
 
وكسجين وقلبل لالحقراق، ويرمل معمطمل ال

 
الاروق: وهط كل جسم يقطحد مع ال

 الجلمدة كللخرب والطرق، والسطائل الغير مارقة ف  نبيعقهل مثل الغلزات )الهيدروجين(. 

  .و الكتطر
 
وكسجين الهطاء ا

 
 المارق: هط معلية ف  الطاقع مل يكطن ا

 و الطلقة: هذه الطلقة ضرورية لادو
 
و الضغط ا

 
و الررارة ا

 
ث الحقراق تقمثل ف  الارارة ا

 الحقكلك.  

خذ ثالث حللت من اليلحية العتمية ه :
 
 1ومعتيه، فللحقراقيل

خر يسم  (combustion lente)احتراق بطيء-1
 
كسد يقاط  بمىقضله جسم إل  جسم ا

 
: وهط تل

كسيد، هذا القاط  يرافىه إنالق حرارة بللكلي تكطن ماسطوة، 
 
و اشقعل . ال

 
ولكن بدون ظهطر لهب ا

جسل  الق  تسخن نفسهل بيفسهل معيدمل يقم اوقيفلء شروط معيية، مثل 
 
وهذا الحقراق يادث ف  ال

 
 
و ظلهرة الصدا

 
و الروث، ا

 
خضر ا

 
الق  ه  ف  (la rouille)ظلهرة القخمر الق  تؤي  إل  تتف القبن ال

كسجين مع الاديد. 
 
 الطاقع احقراق نلتج معن تفلمعل ال

وهط تفلمعل كيملو  يادث نقيجة الزيلية ف  يرجة :(combustion vive) احتراق نشيط وحأد-2
و اشقعل  وانبعلث الدخلن والضطء، وهط ف  نظر بعض الفىهلء هط اليلر نفسهل.

 
 الارارة مع تطلد لهب ا

هط احقراق نريط ووريع لجسم مل  :(combustion spontanée) الحتراق العفوي )الذاتي(-3
دث نقيجة الزيلية ف  يرجة الارارة، حيث يرعل هذا الجسم نفسه بيفسه يون الوقعلنة بجسم يا

خر يكطن ف  حللة اشقعل ، معت  وبيل المثل  الحقراق الذات  لتبضلئع التيفية كللىش والك قلن 
 
ا

 المربعين بللرنطبة، وهذا الحقراق يعقبر نلر إذا صلحبه اشقعل .

 لقأنونيةالنأر من النأحية اثأنيأ: 

لتطصط  إل  مفهط  قلنطن  لتيلر، فلن الفىه الفرنس  يرى وجط  الحقفلظ بللمفهط  القىي  والعتم  
خرى 

 
ن اليلر ويضف  معتيهل نلبع  كللتهب والارارة والدخلن والضطء، لتيلر مع إضلفة معطامل ا

 
  ا

 
ا

ن تكطن ماسطوة.
 
 الظهطر وا

نهل" احقراق حلي ونريط يكطن نقيجة وميه فىد معّرف المركز الطني  الفرنس  لتطقلية ا
 
لمدنية اليلر بل

و قلبل لالحقراق ف  ظروف 
 
خرحروق ا

 
كسجين، وال

 
حدهمل مارق كلل

 
تفلمعل كيملو  بين جسمين ا

ن يقبعه اوقخراج كمية بلرزة من الارارة "
 
ن هذا القفلمعل إن حصل ا

 
 1من شل

                                                           
1-JACQUES LACOUR, Théorie et Pratique de l’assurance incendie, 2eme édition, L’ARGUS, Paris, 
1979.,P19 
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 2ومعتيه لادوث اليلر لبد من تطفر ثالثة شروط وه :

 كسجين، وإن لم يكن هذا القيلوب  وجطي تيلوب
 
بين الجسم الىلبل لالحقراق وال

و احقراق بط ء. 
 
مل  حللة تخمر ا

 
و نكطن ا

 
 فلنه إمل ل يادث ش ء ا

  .ن تؤي  إل  بداية القفلمعل
 
نهل ا

 
ن يصل الجسم إل  يرجة حرارية من شل

 
 يجب ا

  قل ظهطر
 
و معت  ال

 
و شرارة ا

 
ن يكطن مع بداية القفلمعل هيلك لهب ا

 
نىطة ف  حللة  بجب ا

 تطقد مع وجطي الضطء والدخلن.

و العفط  
 
خذ حللة الحقراق الرديد ا

 
ن اليلر من اليلحية الىلنطنية تل

 
ومن خال  مل وبق، نسقيقج ا

ن 
 
و  لتاريق، وميه لبد ا

 
ن اليلر ه  العلمل ال

 
صال نلر. كمل ا

 
وليس الحقراق البط ء الذ  ل يعد ا
جسل ، تيقج ف  نفس الطقت لهب ظلهر لتعيلن وحرارة  تكطن هذه اليلر احقراق حلي ونريط

 
لبعض ال

 ماسطوة، إضلفة إل  وجطي ضطء ويخلن. 

مين ثألثأ: 
 
طأر التأ  مظأهر من النأر التي تدخل في ا 

مين الاريق ميهل نلر المدخية والحقراق العفط ، 
 
شكل  من اليلر يمكن تغطيقهل بطثيىة تل

 
هيلك ا

شكل :لذا ويالو  إلىلء نظرة وجيزة 
 
 لكل شكل من هذه ال

نه غير معروف : (feu de cheminée)المدخنة  نأر-1
 
هذا اليطع من اليلر لم ياض بدراوة كلفية ل

ك ثيرا، ولم يدرس إّل من نرف قتيل من المخقصين بللرغم من كطنه مصدر قتق ف  فرنسل لك ثرة 
 الميلزمعلت فيه. 

ر والرواوب الكتسية المقراكمة ف  الجيبلت ومعتيه فيلر المدخية تادث نقيجة تطهج حلصل لتغبل
الداختية لمجلر  المطقد نفسه، بسبب مطاي خلرجية قلبتة لالشقعل ، وتظهر هذه اليلر ف  شكل 

و بعد تيظيف المداخن.
 
ن ُيادث تطهج قبل ا

 
وتعقبر نلر المدخية مضمطنة 3يخلن غير معلي  يمكن ا

ضرارالق  تمس المدخية نفسهل نقيجة القهل  يدخل ف  إنلر الضملن ا ثالاريق، حيبطاوطة وثيىة 
 
ل

  المدخية، والقوالرواوب الكتسية المقراكمة معت  نط  الجدران الداختية لهذه (poussière) الغبلر
و بعد تيظيف المدخية.

 
ن تادث قبل ا

 
ضرار  4يمكن ا

 
ضرارالِىد  وا

 
وتسقثي  من الضملن ا

                                                                                                                                   
1-JOËLE FOSSEREAU, op.cit. P12. 
2-Ibid.,P13. 

مين، مجتة اإلشعلع، هيئة المالمين، ال -3
 
اسين بتطش، مفهط  اليلر والاريق والنفجلر ف  الىلنطن الميظم لعىد القل

 .116، ص 2000، 22الىييطرة، المغر ، العدي 
4- JOËLE FOSSEREAU, op.cit.,P23. 
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ضرار القكدس والرىطق
 
ضرار  انخسلف)هد ( المطاقد، وكذلك ا

 
ضرار الرنطبة وا

 
نلبيب، وا

 
صتية لال

 
ال

ومر الداكن واليلتج معن يخلن الاريق.
 
 1التطن ال

نهل ل تعقبر كذلك، ول 
 
ضرار بللرغم من ترلبههل بيلر المدخية إل ا

 
ومعالوة معت  ذلك، تطجد بعض ال

مين الاري
 
مر ببعض الاطايث الق  تكطن بدون نلر نقيجة قتدخل ف  إنلر تل

 
الارارة ، ويقعتق ال

زيلية معت  ذلك، رغم الرلئعلت و  ق نلر ك ثيفة جدا لمىلومة الفخلر،الزائدة، واليلجمة ببسلنة من إنال
نهل تخقتف معيه ف  المسلئل القللية:

 
 2وك ثرة الخالفلتاط  امعقبلر نلر المدخية كللاريق إل ا

  ،معكس الاريق فهط إن نلر المدخية ل تظهر ليل إّل بعد وقطع الاليث ول نالحظهل ف  حييهل
 خطير وظلهر لتعيلن ومخيف.

  ضرار إل لتمدخية نفسهل، ل ترق لدرجة الاريق إّل إذا القهمت
 
نلر المدخية ل تقسبب ف  ا
شيلء خلرج المدخية.

 
 اليلر ا

و الحتراق الذاتي(: -2
 
ن الحقراق الحتراق العفوي )الشتعأل ا

 
ييل فيمل وبق ا

 
را

ط احقراق نريط ووريع لجسم مل، يادث نقيجة الزيلية ف  ه (combustionspontanée)العفط 
خر يكطن ف  حللة 

 
يرجة الارارة، حيث يرعل هذا الجسم نفسه بيفسه يون الوقعلنة بجسم ا

معت  وبيل المثل  الحقراق الذات  لتبضلئع التيفية كللىش والك قلن المربعين بللرنطبة ، اشقعل 
ن يكطن هذا الحقراق الذات  نلوكذلك الفام الاجر  المربع بللرنطبة، ك

 
تج معن الحقراق مل يمكن ا

ضراره هذا والبط ء معيد تططره،
 
الحقراق الذات  يعقبر نلرإذا وصل لدرجة الشقعل ، وف  هذه الاللةا

 3.تكطن مضمطنة ف  إنلر وثيىة الاريق

 : تعريف الحريقالفرع الثأني

ولو  و
 
نلليلر ه  العلمل ال

 
ييل فيمل وبق يراوقه ا

 
نه ل يطجد را

 
و  لادوث خطر الاريق، وا

 
ال

وميه نالو  إمعطلء تعريف  ،حريق بدون نلر. وبللقلل  فللاريق هط الركل الظلهر لتيلر ونقيجقهل
 من اليلحية التغطية والفىهية والقعلقدية. لتاريق

 
                                                           

شيلء ضد الاريق "يراوة مىلرنة-1
 
مين معت  ال

 
"، روللة ملجسقير، جلمعة حسن قربلس، اليظل  الىلنطن  لعىد القل

 .120، ص2012وزو،  مطلطي معمر ، كتية الاىطق والعتط  السيلوية، تيز  
2- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P22. 
3- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les 
garanties.les contrats », J.CL. Responsabilité civile et assurances, fasc.20-10, Lexis Nexis, paris, 
2007, P 05 
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ول: 
 
 المعنى اللغوي الحريقا

، (the fier)، وبلإلنجتيزية (l’incendie)إن المصطتح العرب  لكتمة الاريق يىلبته بللفرنسية 
وإن كلن المصطتح النجتيز  يد  معت  اليلر والاريق معت  حد وطاء ولم يفرق بييهمل، فلن التغة 

هط اوم  (incendie).وميه فمصطتح (incendie)والاريق (lefeu) العربية والفرنسية تفرقلن بين اليلر
خطذ من الكتمة الالتييية

 
تعي  بللتغة الق   ) (incendiumمذكر مل

ن المصطتح ( embrasement ) الفرنسية
 
وبللتغة العربية ف  قلمطس الميهل"الشقعل "، كمل ا

الذ  يعي  بللتغة  ( incendere )هطمرقق من الفعل الالتيي  ( incendium ) الالتيي 
وميه والذ  معيله بللتغة العربية حسب قلمطس الميهل " يرعل ويضر  اليلر". ( allumer )الفرنسية

ضرار  (Laroussemaxi phone)حسب قلمطس
 
فللاريق هط " نلر كبيرة تيقرر وتقكلثر وتسبب ا

 1.مهمة"

ومعتيه من خال  القعريف التغط  فلن الاريق هط نلر معييفة يسقايل السيطرة معتيهل وتؤي  إل  
نطامعهل.

 
شيلء بكل ا

 
 تدمير ال

 التعريف الفقهي والقضأئي لخطر الحريق ثأنيأ: 

خرى تلركل القعريف للم يعّرف 
 
دور الفىه المررع الجزائر  خطر الاريق معت  غرار القرريعلت ال

مين نجد تعريفلت معديدة لتاريق، ميهل تعريف والىضلء،
 
وبللرجطع إل  ك قب الفىهلء ف  مجل  القل

نه(M. Picard etA. Besson)الفىيهلن
 
ومن خال   feu actif et accidentel).معييفة ومعرضية  نلر (بل

ن  هذا
 
و الغير العلي  لفعل اليلر الغير قصد ، وا

 
ن الاريق هط الركل اليريط ا

 
القعريف يقضح ليل ا

ضرار
 
ن هذا القعريف لتاريىهط تعريف صايح وغير خلنئ  ،هذه اليلر تقسبب ف  ا

 
ويالحظ الفىه معت  ا

نه غير كلف 
 
مل  هذا النقىلي فلن الفىيه .إّل ا

 
طله: " إن اققرح تعريف لتاريق بى (Deschamps)وا

الاريق هط معلمل من الحقراق الالي واليريط ياصل خلرج الايز العلي  لتيلر، يهجم معت  مطاي لم 
  تدخل 

 
صال لالحقراق مع اوقخراج حرارة كلفية إلحراق تل  لهذه المطاي معيد معد  ا

 
تكن مخصصة ا

وقل2خلرج  ".
 
ن ال

 
لتاريق معت   ف  تعريفه ِامعقمدDeschampsذ ونالحظ من خال  هذا القعريف ا

 مفهط  اليلر كلحقراق حلي.

خر انقىلي من نرف الفىهلء، وإن كلن بعضهم قد تبيله ولم يسقغي  
 
ن هذا القعريف لى  هط ال

 
غير ا

وقلذة 
 
كمته، وميهم ال

 
الق  امعقمدت معت  هذا القعريف مع إضلفة معيصر الضرر، (Fossereau)معيه بل

ن الاريق هط"معلمل من الحقراق الالي 
 
 خلرج الايز العلي  لتيلر، ويسبب لتمؤمن له بىطلهل ا

 
يطرا

                                                           
1- L’incendie c’est un grand feu qui en se propageant, cause des dégâts importants.  
2- JACOB NICOLAS, les assurances, 2eme éd, Dalloz, Paris, 1979, P222 .  
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ن  .1ضرر معن نريق الشقعل  ف  مطاي لم تكن مخصصة لالحقراق "
 
ي    ا

 
وف  را

وقلذة
 
ولو  لتاريق هط إلالق الضرر (Fossereau)ال

 
نللعيصر ال

 
صلبت ف  إضلفة معيصر الضرر، ل

 
ا

صال.
 
شيلء، وبدون ضرر ليكطن هيلك حريق ا

 
 بلل

نه "ظلهرة القهل  شديد ومعتيه انطالقل 
 
من تعريف الفىهلء فىد معّرف الىضلء الفرنس  الاريق، بل

يقكطن خلرج المجل  العلي  لتيلر، ويضر بللمطاي الق  لم تكن ف  هذا الطقت معدة لاللقهل ، مع 
جيب  "

 
 2تططر حرارة كلفية إلحداث القهل  كت  لهذه المطاي بدون تدخل معلمل ا

 la définition selon le contratلخطر الحريقالتعريف التعأقدي ثألثأ: 

خير ضمن التفلقيلت الخلصة 
 
انطالقل من القعريف الفىه  والىضلئ  لخطر الاريق، مُعّرف هذا ال

نه "احقراق مع لهب خلرج المكلن المعد له". وهذا القعريف هط مطلبق لتقعريف 
 
مييللاريق بل

 
لعىد تل

مين من الاريق ف  فرنسل لسية الذ  قدمقه الرروط اليمطذجية العلمة لت
 
ن الاريق 1982قل

 
، بىطلهلا

  3.هط "احقراق مع اوقخراج لهب خلرج الايز العلي  لتيلر"
 
خر مىقبس من وهذا القعريف هط ال

الذ  قد وبق تيلوله.إضلفة إل  ذلك، فللقعريف الذ   (Deschamps)القعريف الذ  قدمه الفىيه 
تت به هذه الرروط اليمطذجية هط مطلب

 
ق لتقعريف الذ  قدمقه " لجية الاريق ياخل الجمعية ا

نه " احقراق مع اوقخراج لهب انقرر خلرج 
 
مييلت "، حيث معّرفت هذه التجية الاريق بل

 
وروبيةلتقل

 
ال

نه يبى  نلقصل، 4الايز العلي  لتيلر ".
 
ن القعريف القعلقد  مىقبس من تعلريف الفىهلء إّل ا

 
ورغم ا
نه جلء خلل  من معيصر

 
صال لالحقراق. وذلك ل

 
شيلء لم تكن معدة ا

 
 الضرر الذ  يصيب ا

ن الاريق، هط" 
 
ومعتيه فمن خال  القعلريف الفىهية والقعلقديةالسلبىة لخطر الاريق يقضح ليل ا

شيلء لم تكن ف  حللة 
 
احقراقمع اوقخرج لهب نريط يادث خلرج الايز العلي  لتيلر، ويصيب ا

جيب  ويؤي  ال  ح
 
جدى لط ُايخل هذا احقراق يون تدخل معلمل ا

 
دوث ضرر بهل". وكلن من ال

مين الاريق، بلمعقبلره تعريف بسيط وواقع  وف  
 
القعريف ضمن التفلقيلت والررونللجزائرية لعىطي تل

مين ف  هذا المجل .
 
ن ُيجيب الميلزمعلت اليلتجة معن غمطض بيطي القل

 
نه ا

 
 مقيلو  فهم الجميع، ومن شل

و كل تتف نلتج معن حرارة لم ترتّق إل  وبللقلل  ل يدخل ف  إنلر خطر الا
 
ريق، كل احقراق بط ء ا

ن الحقراق الذ  
 
و ٌترم  ياخل المكلن المخصص لتيلر، ل

 
شيلء الق  تسىط ا

 
وال

 
يرجة الشقعل ، ا

صال.
 
 يادث ياخل المطقد فهط غير مغط ، ول يعقبر حريق ا

                                                           
1- JOËLE FOSSEREAU, op.cit.,P14. 

 .116حسن قربلس، المرجع السلبق، ص 2-
3-L’incendie c’est une combustion avec flammes, en dehors d’un foyer normale. 
4- L’incendie c’est une combustion avec flammes qui se propagent hors d’un foyer normale. 
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 المطلب الثأني: خطر الحريق المشمول بألضمأن

)الفرع ب نالو  اوقبيلن الرروط الق  تقطفر ف  خطر الاريق المضمطن ومن خال  هذ المطت
ول(

 
ميي  لهذا الخطر ال

 
 )الفرع الثأني(.، ثم نقطرق ال  المعي  الىلنطن  والقل

 الفرع ا
 
 : شروط خطر الحريقولل

ن تقطفر 
 
مييية يجب ا

 
ن خطر الاريىللذ  يكطن خلضعل لتاملية القل

 
يقبين من القعلريف السلبىة ا

 شروط معيية ه :فيه 

ول: الشتعأل الحقيقي للشيء
 
 ا

نه
 
و بمعي  ا

 
  تطلد نقيجة لهب ا

 
و تتف قد احقرق باد ذاته، ا

 
ن يكطن الر ء الذ  تضرر ا

 
يجب ا

اشقعل  بلرزوحىيى  يقططر خلرج بؤرة معليية، وييقرر بايث ل يمكن القاكم فيه، وهذا مل يقضميه 
ن الر ء . لذا فطجطي احق(allumage) مصطتح الشقعل 

 
ولو  لمعقبلر ا

 
و اشقعل  حىيى  شرط ا

 
راق ا

مين الاريق قد تتف فعال نقيجة حليث حريق ماىق،
 
ضرار اليلتجة معن لذلك يخرج معن نطلق تل

 
، ال

نهل ل تعبر معن اليلر
 
خذت هذه العيلصر كطحدات ميفصتة ل

 
ن  1،البخلر والدخلن الميبعث، إذا ا

 
غير ا

ن
 
واحد يليل معت  وجطي نلر وبللقلل  تاىق كلرثة الاريق. وتخرج  وجطيالارارة والبخلر والدخلن ف  ا

و 
 
و التصل  المبلشر والفطر  لتيلر ا

 
ثير بفعل الارارة ا

 
شيلء المقضررة نقيجة القل

 
يضل معن نطلق الاريىلل

 
ا

ججة، 
 
و كلنت هذه  الّ  (substance incandescente)إلحدى المطاي المقل

 
بطجطي اتفلق مخللف، ا

شيلء المقضر 
 
ن يقاط  إل  حريق حىيى . ال

 
 رة نلتجة معن بداية حريق يمكن ا

 ثأنيأ: اللتهأب الشديد للشيء

كسجين بمطاي قلبتة لالشقعل  كللكربطن   l’inflammationإن اللقهل  
 
هط مزج ملية ال

ن يكطن هذا اللقهل  شديد 
 
والهدروجين مرفىة بلنبعلث الارارة، وحق  نكطن بصدي حريق يجب ا

ن ونريط، يعي
 
  ا

 
  وجطي نلر لهبة ومقطهجة ل يمكن السيطرة معتيهل مع انبعلث الارارة والدخلن، ا

نه يدخل ف  الضملن وطى 
 
شيلء المجلورة وتؤي  إل  إتالفهل. لذلك نجد ا

 
لسية التهب إل  ال

 
تمقد ا

نهيمكن السيطرة (l’inflammation viveاللقهل  الرديد
 
(، ويسقبعد اللقهل  البسيط والبط ءل

صال نلر. إضلفة ال  ذلك، ليدخل ف  إنلر اللقهل  اليريط، مع
 
تيه والقاكم فيه، وبللقلل  ل يعد ا

كسدة وريعة ل يسبب يومل نلر، يادث (combustion spontanée) الحقراق الذات 
 
الذ  هط معلية ا

ن تصل إليهل نلر خلرجية، 
 
لبعض المطاي من تتىلء نفسهل نقيجة تاتتهل وزيلية يرجة حرارتهل يون ا

                                                           
مين البر  ف  الق -1

 
رين،  –رريع،الطبعة الاليية معرر، يار الثىلفة لتيرر والقطزيع، معملنمعبد الىليرالعطير، القل

 
ال

 .327، ص 2015وية 
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كللحقراق الذات  لتبضلئع التيفية والك قلن المربع بللرنطبة، وكذلك الفام الاجر  المربع 
مل إذا نقج معن هذا بللرنطبة.وهذا الحقراق الذات  ل يي

 
درج ضمن القغطية بلمعقبلره معيب ذات ، ا

د حريق بمعي  الكتمة، وبللقلل  يدخل الحقراق الذات  اشقعل  حىيى  بايث ل يجطز القاكم فيه معُ 
 1ف  الضملن.

 ثألثأ: كون النأر عدوانية 

اه، بايث والمىصطي بهل تتك اليلر الغير العليية الق  تقسر  من المكلن المخصص لهل وتقعد
تصبح خلرج حدوي السيطرة ممل يقرتب معتيهل خسلرة مللية متمطوة. فمثل هذه اليلر ه  الق  تدخل ف  

تك الضملن، معكس اليلر الق  تم إنرلئهل بطريىة معليية لغرض مل ول تقعدى الايز المخصص لهل، ك ق
تدخل ف  إنلر فمثل هذه الييران مسقبعدة من الضملن ول  اليلر المخصصة لتطبخ والقصييع،

نهل تاقرق 
 
  ا

 
جته، ا

 
نرئت من ا

 
نهل تبى  ف  الايز المخصص لهل ول تقعدى الغرض الذ  ا

 
الاريق، ل

شيلء المقضررة إذا رميت ف  المطقد 
 
همية لال

 
ف  المكلن الذ  يكطن من العلي  قيل  اليلر فيه، ول ا
لطفة والصديىة

 
و وهطا، وتسم  هذه اليلر بلليلر المل

 
ن .معمدا ا

 
ن تقطلير من مكلنهل غير ا

 
هذه اليلر يمكن ا

شيلء مجلورة، فف  هذه الاللة تصبح اليلر غير معليية وضلرة، وتدخل ف  إنلر 
 
بسبب الريلح، وتصيب ا

مين.
 
 الاريق المضمطن بطثيىة القل

 رابعأ: كون الحريق مفأجئ وعرضي

ن يكطن الشقعل  غير قصد  وغير ميقظر ل يجطز القاكم فيه، ول يخل إل
 
  ا

 
راية المؤمن له ف  ا

و 
 
ن يكطن الاريق ذو نلبع معرض . وميه فللاريق الذ  يادثه المؤمن له معمدا ا

 
ارتكلبه، لذلك فالبد ا

مين، وذلالذ  يكطن ميقظر ل ييطط  تات مدلط  الاريق ف  لغة 
 
لنقفلء الصفة العرضية فيه،  كالقل
حد تلبعي

 
و بفعل ا

 
ن الاريق اليلتج معن إهمل  المؤمن له ا

 
ه ومسقخدميه حق  ولط كلن نلجم معيهم غير ا

 بصفة معمدية، يعقبر حريق معرض  ويرمته الضملن.

ن يكون هنأك شيء يحترق لم يكن بطبيعته في حألة احتراق 
 
 خأمسأ: يجب ا

صال ليس ف  حللة احقراق، 
 
مين الاريق الر ء الذ  احقرق وهط ا

 
يضل ف  إنلر تل

 
ويدخل ا

لت بسبب وىطط معط
 
شيلء غير معدة كلحقراق البضلئع وال

 
ن هذه ال

 
ي ثىل  مرقعل معتيهل، بلمعقبلر ا

صل معدة لالحقراق فال يرمتهل الضملن، فمثال الفام إذا 
 
شيلء الق  ه  ف  ال

 
مل ال

 
لالشقعل . ا

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, L’Assurance Incendie, 2eme édition, L’ARGUS, Paris, 
1998, P 50. 
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مل إذا كلن هذا 
 
نه بطبيعقه يكطن ف  حللة احقراق، ا

 
و لتقدفئة ل يكطن مضمطن ل

 
اوقخد  ك ىطة ماركة ا

ميي . الفام ف  حللة تخزين ولم
 
 يكن مسقعمال فلن اشقعلله يعقبر حريق بللمعي  القل

ن يحدث الحريق بألشيء المؤمن عليه خسأرة مأدية 
 
 سأدسأ: ا

ضرار جسيمة
 
يضل ف  إنلر الضملن، الاريق الذ  يؤي  إل  تتف الر ء ويتاق به ا

 
 ،ويدخل ا

نه إذا وقع حليث الاريق، ولم يؤي  إل  خسلرة مليية فعتية بللر ء ا
 
نه زاي ذلك ا

 
و ا
 
لمؤمن معتيه، ا

حد مصلنع الفخلر وكلن نقيجة هذا  لحريق، مثف  قيمقه فلن الاليث هيل ل يعقبر 
 
إذا وقع حريق بل

ميي .
 
نه زاي ف  قيمة المطاي المصيعة ل يعقبر ف  هذه الاللة حريق بللمعي  القل

 
 الاريق ا

ميني لخطر الحريق الثأنيالفرع 
 
 : المعنى القأنوني والتأ

مر رقم  44ررع الجزائر  ف  الملية ييص الم
 
مييلت بىطله: "يضمن  07-95من ال

 
المقعتق بللقل

نه إذا لم يكن هيلك اتفلق 
 
ضرار الق  تقسبب فيهل الييران، غير ا

 
مين الاريق جميع ال

 
المؤمن من تل

و 
 
و التصل  المبلشر الفطر  لتيلر ا

 
ثير الارارة ا

 
ضرار الق  يقسبب فيهل تل

 
إلحدى مخللف، ل يضمن ال

ججة إذا لم يكن هيلك بداية حريق قلبتة لتقاط  إل  حريق حىيى ". وتىلبل هذه الملية 
 
المطاي المقل

مييلت الفرنس L.122-1الملية
 
 1.من تىيين القل

نهل نفس الملية ) 44بللرجطع إل  نص الملية الجزائرية رقم و
 
( الق  نص معتيهل قلنطن 39نجد ا

مين المتغ  رقم 
 
خر ِاوقمد ملية الاريىمن الملية  ،1980وية الصلير  07-80القل

 
من  40والذ  هط ال

صبات فيمل بعد تات رقم  1930الىلنطن الفرنس  
 
مين البر ، الق  ا

 
ميقىيين  1122L-المقعتق بللقل

مييلت الفرنس  الجديد. 
 
 القل

رنس ، وميه فللملية الجزائرية ِاوقعمتت كتمة الييران لتقعبير معن الاريق معت  خالف المررع الف
و الشقعل  (conflagration)الذ  اوقعمل معبلرات الحقراق

 
و اللقهل  (embrasement)ا

 
ا

 (simple combustion)البسيط

ن المؤمن، "  L.122-1وبللرجطع إل  الملية 
 
ول  ا

 
من القىيين الفرنس  نجدهل نصت ف  فىرتهل ال

و الشقعل  
 
ضرار اليلتجة معن الحقراق ا

 
و اللقهل  البسط...". وقد تم تفسير يضمن من الاريق كل ال

 
ا

                                                           
1- Article 122-1 « l’assureur contre l’incendie réponde de tous dommages causés par 
conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention 
contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat 
du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencent d’incendie 
susceptible de dégénérer en incendie véritable », code d’assurance français, 2018, http:// 
www.legifrance.com/. 
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مل الشقعل  هط مل تيقجه اليلر 
 
و هط اشقعل  كت  ذو نلبع هدا ، ا

 
شيلء ا

 
نه اشقعل  معدة ا

 
الحقراق بل

ومعتميل إل  حللة الجمر، بللر ء بصيرورته جذوة، إ  هط إتالف ش ء معن نريق شعل وإرجلمعه
خير 

 
ن هذا ال

 
مل الشقعللفيصابه ظهطر الارارة فللشقعل  يقميز معن الحقراق، ذلك ا

 
ل يصابه لهب، ا

مل اللقهل  فهط حللة الر ء الذ  يقالش  وهط يبعث حرارة(flamme)والتهب
 
وهط (chaleur).ا

 
،ا

كسجين،
 
جسل  قلبتة لالشقعل  مع ال

 
واللقهل  حسب نص هذه الملية قد  1تفلمعل نلتج معن مزج ا

خير هط معد  اشق
 
 ط بسيط، وهذا ال

 
ن تكطن هيلك يكطن شديد ا

 
راط تاىق حريق كلمل، بل يك ف  ا

ن تصبح حريق 
 
ن تكطن هذه البداية من الممكن ا

 
بداية لم تقاط  بعد ال  حريق كلمل، معت  شرط ا

كلمل وقد بلير اليلس ال  انفلئهل.ومعتيه، إن كلنت هذه العبلرات الق  جلء بهل المررع الفرنس  تعبر 
نهل جلءت مبهمة 

 
نه تم انقىلي معبلرات معن حللة الاريق، إّل ا

 
وغلمضة ومقيلقضة وتثير اللقبلس، ذلك ا

نهل غير كلفية إلمعطلء المدلط  الاىيى  لخطر الاريق، وهذا مل يفع  -1L.122الملية 
 
من نرف الفىه ل

بإضلفة الصيغة القللية، "كل احقراق مع القهل  ياصل خلرج  -1L.122المؤميطن بإتمل  نص الملية 
ن تربيه الحقراق بللاريق ملزا  مال ضم ،اليلر العليية "

 
ن الرروط العلمة لخطر الاريق.كمل ا

ن خطر 
 
ن الحقراق ل يد  معت  خطر الاريق بللمعي  الاىيى ، إذ ا

 
نف  فرنسل، ذلك ا

 
نىلش لاد ال

ن يكطن حلي وشديد
 
ييل ولبىل لبد ا

 
ن معبلرة " اللقهل  البسيط" لم يكن من ،الاريق كمل را

 
كمل ا

ن الضرور  إيرا 
 
ن اللقهل  البسيط ليس حريق، ول يضميه المؤمن مبدئيل إل بعد ا

 
جهل ضمن اليص ل

 يقاط  إل  حريق كلمل.

وميه، لعّل النقىلي الذ  واجهه اليص الفرنس  من نرف الفىه هط الذ  يفع بللمررع الجزائر  
ن هيلك حريق لتقعبيرمعن الاريق، وان كلنت هذه الكتمة تعب (feu)إل  اوقعمل  كتمة الييران

 
ر معت  ا

ن المررع الجزائر  لم يادي اليلر الق  
 
نهل تبى  مبهمة وغير واضاة. ذلك ا

 
ييل ولبىل، إّل ا

 
فعال كمل را

نه ليست إ  نلر تعقبر 
 
مين الاريق، ل

 
ن المؤمن لحريق، كمتدخل ف  إنلر تل

 
يسقجيب لتيلر الق   ا

نهل حريق، ول يسقجيب لتيلر الق  ل
 
نهل حريق. يمكن تكييفهل معت  ا

 
 يمكن تكييفهل معت  ا

جل تاىيق غرض معين وف  
 
ومعتيه، هيلك نلر ل ترتق لدرجة الاريق كلليلر الق  تطقد معمدا من ا

 feu) الوقعمل معت  هذه اليلر بيلر  قلهل، ويطتمكلن معين، ول تقعدى الايز المخصص 
utilitaire) و الصديىة. وهذه اليلر تسقخد  بلنقظل  ف  الادوي المر
 
وطمة لهل كمصدر لتارارة، وتبى  ا

ملكن المجلورة، ومثل هذه اليلر ل تدخل ف  إنلر 
 
لسية التهب إل  ال

 
تسقعمل ف  مطضعهل ول تمقد ا

مين
 
نهل ل تمثل حريق، القل

 
و اليلر الق  تسقخد   ل

 
جل القدفئة والطه  ا

 
مثللهل اليلر الق  تسقعمل من ا

ن  ،لغرض الصيلمعة
 
ن هذه غير ا

 
تخرج من الايز المخصص لهل، وتصبح خلرج حدوي اليلر يمكن ا

ضرار
 
شيلء مجلورة لهل حيث تقسبب ف  ا

 
وف  هذه الاللة تصبح نلر  .(dommages)السيطرة، وتصيب ا

وضلرة وغير ميقظرة،وهذه اليلر
 
خذ به الىضلء  ف  الاىيىة ه  الق  يقم تغطيقهل، معدوانية ا

 
وهذا مل ا

                                                           
1- JACQUES LACOUR, op.cit., P 19. 
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مريك  معيد تاديد مسؤولية المؤمن معن
 
الخسلئر الق  تمس المؤمن له من جراء خطر الاريق،  ال

ضرار لتمؤمن 
 
  اليلر الق  تخرج معن الايز المخصص لهل وتسبب ا

 
خذ بفكرة اليلر العدوانية، ا

 
حيث ا

  اليلر الرديدة والالية الق  
 
مييية ه  اليلر العدوانية، ا

 
له.وبللقلل  فلليلر الق  تدخل ف  القغطية القل

  تخرج معن الايز المخص
 
خد المررع الجزائر  بهذا الرا

 
شيلء مجلورة، وحبذا لط ا

 
ص لهل، وتصيب ا

 نللبين ميه إيراج كتمة نريطة مرفىة مع كتمة الييران فقصبح العبلرة "الييران اليريطة".

ضرار من مدلط  الاريق ف  نص الملية 
 
وزيلية معت  ذلك، فىد اوقثي  المررع الجزائر  بعض ال

بطجطي اتفلق مخللف يىض  بضملنهل، وميه تسقبعد من مدلط  الاريق إّل بطجطي السللفة الذكر إّل  44
 اتفلق مخللف مليت :

  ثير الارارة
 
مل لم يصابهل اشقعل ، (action de la chaleur)اإلضرار الق  يقسبب فيهل تل

نه مهمل بتغت هذه الارارة واشقد 
 
مثل كسر اليطافذ نقيجة الزيلية ف  يرجة الارارة، ذلك ا

 
 
ثيرهل ل تعقبر نلر إذا لم ييجم معيهل اشقعل ،ول يجطز تغطيقهل إّل إذا كلنت ميبعثة من تل

خرى.
 
شيلء ا

 
 1حريق ا

 ضرار الق  يقسبب فيهل التصل  المبلشر والفطر  لتيلر
 
 le contact direct et) ال

immédiat) .و الفام
 
شيلء الق  تاقرق لطضعهل فطق الجمر ا

 
 مثل ال

 ضرار اليلتجة معن
 
ججة  ال

 
 substance)التصل  المبلشر الفطر  إلحدى المطاي المقل

incandescente) .شيلء
 
و السيجلرة الق  تثىب ال

 
شيلء ا

 
 مثل الررارة الق  تضر بلل

ضرار هذه فمثل ومعتيه
 
 ولكيه بضملنهل، يىض  اتفلق وجد إذا إلّ  المؤمن يضميه ل الذكر وللفة ال

 حريق إل  لقاط  قلبل حريق بداية معن نلتجة كلنت إذا اتفلق، هيلك يكن لم ولط حق  بضملنهل يتقز 
 حىيى .

ضرار القللية:
 
يضل ال

 
 كمل تسقثي  ا

   نه ف  هذه الاللة يمكن السيطرة معت
 
و ترم  غفتة ف  مطقد معلي  ل

 
شيلء الق  تسىط ا

 
ال

 الاريق. 
 و لبلس يا

 
ضرار اليلجمة معن الاروق البسيطة يون لهب مثل حروق السيجلرة ا

 
قرق ال

 معن نريق المكطاة الكهربلئية. 
  ضرار اليلجمة معن انبعلث الدخلن يون حصط  حريق، ولكن ف  حللة وقطع حريق

 
ال

ضرار الدخلن تكطن مضمطنة.
 
 فلن ا

                                                           
1- JACOB NICOLAS, op.cit., P 222. 
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  فران
 
يضل لطاحىهل كلل

 
جهزة الكهربلئية وا

 
ضرار اليلجمة معن الاريق الذ  يقطلد معن ال

 
ال

 
 
ت  من معمل خلنئ ف  القركيب، والغاليلت)المراجل(، حق  ولط كلنت هذه ال

 
ضرار تل

لت".
 
 ولكيهل تغط  ف  إنلر ضملن" كسر ال

 الخأتمة

ن
 
خطلر الق  يقعرض لهل اإلنسلن ف  حيلته العمتية  نسقيقج ا

 
هم ال

 
خطر الاريق هط من ا

ن 
 
صل هط نلر مقطهجة، وا

 
و جزئيل. وهذا الاريق ف  ال

 
واليطمية، يصيب ممقتكلته ويؤي  بهالكهل كتيل ا

كسجين مع  هذه
 
ولو  لادوث الاريق، تكطن نقيجة تفلمعل ال

 
و  والعلمل ال

 
اليلر ه  العيصر ال

ن يكطن نلر و .المطاي الىلبتة لالحقراق مع تطفر نلقة حرارية كلفية لالشقعل 
 
لك  ُيضمن الاريق ل بد ا

ن يكطن معرض  ويسبب خسل
 
رة مرقعتة اشقعل  حىيى  ولهبة بايث ل يمكن السيطرة معتيهل، وا

صال لالحقراق. 
 
شيلء غير معدة ا

 
خرى، ليست كل الييران ه  ياختة ف  الضملن والقغطية ل

 
ومن جهة ا

نه تسقبعد اليلر الق  تكطن ف  حيز معين ويمكن السيطرة معتيهل. وإنمل تغط  فىط 
 
مييية، ذلك ا

 
القل

 
 
ن هيلك ا

 
ضرار تسقثي  من الييران الق  تخرج معن المكلن المخصص لهل ول يمكن القاكم فيهل. كمل ا

و المقصتة بصفة مبلشرة 
 
ثير الارارة ا

 
ضرار اليلتجة معن تل

 
القغطية لكطنهل ل ترتى  إل  يرجة الاريق، كلل

ججة إل بطجطي اتفلق مخللف.
 
و بإحدى المطاي المقل

 
 بلليلر ا

 ومن خال  مل تطصتيل اليه فإنيل نطص   :

مين الجزائر  رقم  44تعديل الملية  -
 
، وذلك بإضلفة معبلرة  "حلية " 07-95من قلنطن القل

ضرار الق  تقسبب فيهل 
 
لكتمة الييران، حيث يصبح صدر الملية " يضمن المؤمن جميع ال

ن كل الييران ل تعقبر حريق، فللييران الالية ه  وحدهل 
 
الييران الالية "، وذلك لكطن ا

مييية.
 
 الق  تعقبر حريق وترمتهل القغطية القل

ن ليل يقضح الاريق لخطر والقعلقدية ةالفىهي القعلريف خال  من -
 
 هط" احقراق الاريق، ا

شيلء ويصيب لتيلر، العلي  الايز خلرج يادث بيريط له اوقخرج  مع
 
 حللة ف  تكن لم ا

جيب  ويسبب ضرر لهل".  معلمل تدخل يون احقراق
 
 ا

جدر من وكلن -
 
  يوالرروط العلمة لعىط الجزائرية التفلقيلت ضمن القعريف هذا ُايخل لط ال

مين
 
نه ومن الجميع، فهم مقيلو  وف  وواقع  بسيط تعريف بلمعقبلره الاريق، تل

 
ن شل

 
 ا

مين بيطي غمطض معن اليلتجة الميلزمعلت ُيجيب
 
 المجل .  هذا ف  القل
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 قأئمة المراجع

ول
 
 بأللغة العربية :ا

 الك تب-1
مين البر  ف  القرريع،الطبعة الاليية معرر، يار ال معبد الىلير

 
رين، وية  –ثىلفة لتيرر والقطزيع، معملنالعطير، القل

 
ال

2015. 
 الرسأئل الجأمعية-2

شيلء ضد الاريق "يراوة مىلرنة"، روللة ملجسقير، جلمعة مطلطي 
 
مين معت  ال

 
ون قربلس، اليظل  الىلنطن  لعىد القل

 .2012وزو،  معمر ، كتية الاىطق والعتط  السيلوية، تيز  
 المقألت-3
مين، مجتة اإلشعلع، هيئة المالمين، اسين بتطش، مفهط  اليلال

 
ر والاريق والنفجلر ف  الىلنطن الميظم لعىد القل

 .2000، 22الىييطرة، المغر ، العدي 
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مين على المركبات
 
 مساهمة عقد التا

 في تمويل الخزينة العمومية
 بوط سفيان د.                                      حرز هللا كريم    د.

وقلذ مالضر "
 
 ا

 
"                                                         "ا

 
وقلذ مالضر "ا

 
 ا

 كتية الاىطق و العتط  السيلوية                                      الاىطق والعتط  السيلوية معهد
 02جلمعة البتيدة                                 المركز الجلمع  تيبلزة                                         

 
 مقدمة

مين من الىطلمعلت الخدملتية المهمة الق  شهدت يييلميكية كبيرة ف   
 
يعد قطلع القل

خطلر الق  تعقرض اإلنسلن ف  حيلته اليطمية والعمتية السيطا
 
مين ضد ال

 
خيرة، كطويتة لتقل

 
ت ال

ثلر الق  قد تيجم معن ذلك.
آ
 وذلك لتاد والقىتيل من حدة ال

نرطة  
 
ياة وومعلء ايخلر  هل  يسقعمل لقمطيل مخقتف ال

 
مين كل

 
كمل تعقبر شركلت القل

مين الققصليية والجقملمعية، معن نريق اوقغال  البع
 
قسلط القل

 
مطا  المجمعة لديهل من ا

 
ض من ال

 ف  مخقتف الوقثملرات المللية.

لغت الدولة  
 
ن ا

 
مين معمطمية وخلصة بعد ا

 
وقد انقررت مؤخرا ف  الجزائر معدة شركلت تل

، وهذا لقكريس رقلبة الدولة معت  1995 الجزائرية ويلوة الحقكلر الق  ملروقهل ميذ الوقىال  إل  وية
 قنرلط ال
 
مطا  المدخرة ف  تتك الفقرة ل

 
مين  مين لتاد من تسر  ال

 
و  شركة تل

 
، وقد تم إنرلء ا
مر 

 
مين، ثم جلء ال

 
مين وإمعلية القل

 
المؤرخ ف   07-95جزائرية والمقمثتة ف  الرركة الجزائرية لتقل

الذ  ومح بميالي معدة شركلت خلصة مسجال بذلك الىضلء معت  احقكلر الدولة  [1]25/01/1995
صبح م

 
و الخوا

 
ن هذه الرركلت المقطاجدة ف  الميدان العمطم  ا

 
جد  ن المفقرض ا

 
لص تقيلفس من ا

 الزبلئن. لءضهدف واحد وهط إر 

مين يىط  من قطلع الخدملت، ويطفر ليل ميلصب شغل ويسلهم ك ثيرا  
 
إن انقرلر شركلت القل

رركلت بمطجب إبرامهل ف  تمطيل الخزيية العمطمية من خال  الضرائب والروط  الق  تفرض معت  هذه ال
شخلص الطبيعية 

 
لز  بهل المررع بعض ال

 
خرى إلزامية ا

 
مييلت اخقيلرية، وا

 
مين، وهيلك تل

 
لعىطي ال ل

مين معت  السيلرات
 
مين معت  المسؤولية المدنية بلليسبة [2]والمعيطية كإلزامية القل

 
، وإلزامية القل

مين ف  مجل  البيلء الق  يتقز  بهل  ، وإلزامية[3]لترركلت والمؤوسلت القلبعة لتىطلمعلت المدنية
 
القل

مين معن، [4]المهيدس والمىلو  والمراقب القىي 
 
الاريق من الهيائت العمطمية القلبعة  وإلزامية القل

 .[5]لتىطلمعلت الققصليية المدنية
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مين معت  ال 
 
مييية معىد القل

 
هم هذه العىطي القل

 
ك ثر رواجل ف   مركبلتولعل ا

 
والق  تعقبر ال

مل  ك ثرة السيلرات ف  السطق الجزائرية، لذلك المجقمع خ
 
حد هذه العىطي  اخقرنللصة ا

 
نمطذجل معن ا

ن من خالله كيفية مسلهمة هذا العىد ف  إنعلش خزيية الدولة من خال  الققطلمعلت الق  تصب يليب
ن المررع جعل 

 
مين معت  المركبلت شرط إلزامية ف  الخزيية العمطمية خلصة ا

 
بلت لجميع المركمتز  القل

مين معت   اوقثيلء،يون 
 
 المركبلت؟فكيف يقم تمطيل الخزيية العمطمية من خال  معىد القل

و : اإلنلر  هذه الدراوة إل  مباثين لإلجلبة معن هذه اإلشكللية قسميل 
 
المباث ال

مين 
 
مين معت  والمباث الثلن  معت  المركبلت،المفلهيم  لتقل

 
: تمطيل الخزيية العمطمية من معىد الق ل

 لت.المركب

ول: 
 
مين على المركبات المبحث ال

 
طار المفاهيمي للتا  الإ

مين معت  المركبلت 
 
همية اققصليية كبيرة نظرا  إن معىد القل

 
الذ   يظل  القكلفل الملل لله ا

ملن وراحة الجلء به
 
مين ققطرق إل  مفهط  معىد ال بل  ولذلك ومن خال  هذا المباث وي، وتطفير ال

 
ل

  مركبلتمعت  ال
 
مين ف  المطتب ال

 
همية معىد القل

 
ف  المطتب الثلن  ومعيلصر معىد معت  المركبلت و  وا

مين
 
 ف  المطتب الثللث. معت  المركبلت  القل

مين على 
 
ول: مفهوم عقد التا

 
 المركباتالمطلب ال

مين من الىلنطن المدن  619لىد معرف المررع الجزائر  بمطجب نص الملية  
 
نه: معىد القل

 
 »ا

 
 
مين لصللاه مبتغل معىد يتقز  المؤمن بمىقضله ا

 
و إل  المسقفيد الذ  اشقرط القل

 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

و تاىق الخطر المبين بللعىد وذلك 
 
خر ف  حللة وقطع الاليث ا

آ
  معطض ملل  ا

 
و ا
 
و إيرايا ا

 
من المل  ا

خرى يؤييهل المؤمن له لتمؤمن
 
ية يفعة مللية ا

 
و ا
 
مين بركلق، هذا فيمل يخص ال«مىلبل قسط ا

 
، معل   ل

مل
 
مين معت   يمل يخص معىدف ا

 
قيلو  خصلئص فرمعل لقعريفه وف  الفرع الثلن  ن له المركبلت فسيفريالقل

 هذا العىد.

مين على 
 
ول: تعرف عقد التا

 
 المركباتالفرع ال

مر رقم  
 
ن المررع لم يعرف هذا العىد الخلص ونص ف  الملية  15 -74بللرجطع إل  ال

 
نجد ا

ول  ميه معت  إلزامية كل مللك مرك
 
ضرار الق  تسببهل تتك المركبة ال

 
مين يغط  ال

 
بة بللك ققل  ف  معىد تل

 لتغير وذلك قبل إنالقهل لتسير.

ن معىد ال 
 
مين العلمة، والخلصة قوالاىيىة ا

 
مين معت  السيلرات هط معىد تتقز  فيه شركة القل

 
 ل

مين ل
 
و الطكيل الذ  اشقرط القل

 
و المسقفيد ا

 
ن تؤي  إل  المؤمن له صلحب السيلرة ا

 
صللاه، مبتغل بل
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و تاىق الخطر المبين بللعىد، 
 
خر ف  حللة وقطع الاليث ا

آ
  معطض ملل  ا

 
و ا
 
و إيرايا مرتبل ا

 
من المل  ا

خرى يؤييهل المؤن له لتمؤمن
 
ية يفعة مللية ا

 
و ا
 
 .[6]وذلك ف  نظير قسط ا

ول  من  
 
ن كل شخص مللك لمركبة بمفهط  الملية ال

 
مر اومن خال  هذا القعريف نسقيقج ا

 
ل

  كل مركبة برية ذات مارك وكذلك مىططراته 15-74م رق
 
و نصف مىططراتهل وحمطلتهل، ويا

 
فهم من ل ا

 يت : المىططرات ونصف المىططرات مل

ة بىصد ربطهل بمركبة برية ذات مارك، وتكطن تتك المركبلت -
 
 المركبلت البرية الميرل

شيلء.
 
و ال

 
شخلص، ا

 
 مخصصة ليىل ال

 ة ذات مارك.كل جهلز بر  مرتبط بمركبة بري -

صالبهل  -
 
و نصف المىططرات يكطن ا

 
ن تكطن مرلبهة لتمىططرات ا

 
خرى يمكن ا

 
لية ا

آ
كل ا

مين العمطمية والخلصة، فيقىد  المؤمن له إل  للمتزمطن ب
 
مين معتيهل لدى شركلت القل

 
قل

ن تؤي  لتمؤمن له مبتغل 
 
مين الذ  تتقز  فيه الرركة بل

 
مين بغرض اك ققل  معىد القل

 
شركة القل
و ورقة  من المل 

 
ضرار ا

 
صيبت جراءه السيلرة بل

 
و تعطيض ملل  ف  حللة وقطع حليث ا

 
ا

 وذلك مىلبل قسط ملل  يدفعه المؤمن له لتمؤمن.

مييه ميه واتىلء المصلريف الق  
 
و حليث يخر  وقطمعه ويريد المؤمن له تل

 
مين يىط  معت  خطر ا

 
ومعىد القل

مين لتمؤ
 
و الدفعة المللية.تقرتب معن هذا الاليث، ويتقز  بدفع مىلبل القل

 
و الشقراك ا

 
 من وهط الىسط ا

  
 
مين ل تبر  معىد القل

 
ن شركة القل

 
يضل ا

 
و مين معت  السيلرة مع مؤمن له واحدوتجدر اإلشلرة ا

 
، ا
و رهلنل، ولكلن معىدا غير 

 
مين مىلمرة ا

 
نهل فعتت لكلن معىد القل

 
مع معدي قتيل من المؤمن لهم، فتط ا
نهمرروع، إذ تكطن مثال الرركة قد تعلق

 
صيبت  إذا دت مع مؤمن له معت  ا

 
ضرار جراء حليث  مركبقها

 
بل

ضرار كلن مىلبل ال مركبة، وإذا لم تصب المركبة تدفع له قيمة ال
 
مين الذ  يفعه المؤمن له حىل قبل

 
 ل

مين معت  ال[7]وهذا هط الرهلن بعييهخللصل لهل، 
 
ولول من إجبلرية  مركبلت، ولكن معىد القل

 
ييطتق ا

مين معت  ال
 
مين، فقكطن شركة ال لتمركبالقل

 
  مركبة متزمة بللقل

 
مين قد تعلقدت مع معدي قوبللقلل  ا

 
 ل

مين، ومن مجمطع مل مكبير من المؤ
 
قىلضله من هؤلء تن لهم، وتقىلض  من كل ميهم مىلبل القل

ضرار، فيمركبلتهجميعل تعطض العدي الىتيل الذين تصل  
 
  مل تقىلضله من المؤمن لهم بمل تدفعه فم بل

ممن الق
 
نهل تاسب مىلبل القل

 
ولس في  مسقمد من اإلحصلءعطيض لبعضهم، ل

 
معت  ناط  ين معت  ا

 يقيق.

و  مل يىط  معت  فكرة تبلي  المسلهمة ف  الخسلئر، فهذه الرركلت  
 
مين يىط  إذن ا

 
فللقل

ليست إل وويطل بين المؤمن لهم جميعل، تىط  بجمعهم ويقىلض  كل ميهم من المسلهمة ف  الخسلئر 
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صيب ميهم بللخسلرة من جراء تاىق الاليث والخطر. ومن خال  الماقم
 
تة ويدفع القعطيض لمن ا

مين اإللزام  معت  السيلرات.
 
 هذا القعريف نسقختص خصلئص معىد القل

مين على ال
 
 مركباتالفرع الثاني: خصائص عقد التا

مين معت  العرض من خال  هذا الفوي 
 
من حيث المضمطن  مركبلترع خصلئص معىد القل

 حيث القيفيذ. ومن

ول
 
مين على ال -ا

 
 من حيث المضمون مركباتخصائص عقد التا

 
 
مين -ا

 
ة القبليلية تقضح من القعريف السلبق يهذه الخلص  ملزم لجانبين: على المركبات عقد عقد التا

مر  619والقعريف الذ  جلء به المررع الجزائر  ف  الملية 
 
من الىلنطن المدن ، والملية الثللثة من ال

ن يدفع له تعطيضل 07-95 رقم
 
ن كال ميهم متز  بر ء فللمؤمن متز  بللقعطيض لتمؤمن له بل

 
، بايث ا

و الاريق لت
 
و تاىق الخطر كللسرقة ا

 
، والمؤمن له متز  بدفع قسط مركبة ملليل ف  حللة وقطع حليث ا

مين.
 
 القل

نرافه ول   
 
يل كلن نطمعه ييرئ القزاملت مقبليلة معت  معلتق ا

 
مين ا

 
ن تيفيذ  رهيضفعىد القل

 
ا

نيية الق  كلن 
 
مين بللطمل

 
ن المؤمن له بسببه يقمقع نطا  مدة معىد القل

 
مر احقملل ، ل

 
القزا  المؤمن ا

مين ف  حللة معد  تاىق 
 
قسلط القل

 
يهدف إليهل معيد إبرامه العىد، وهط مل يبرر معد  مطللبة المؤمن بري ا

 .[8]الخطر

مين  -ب
 
مينيعقب عقد معاوضة:على المركبات عقد التا

 
معىد معلوضة، وذلك  معت  المركبلت ر معىد القل

خذ مىلبال لمل يعط ، فللمؤمن له يدفع الىسط ف  مىلبل تامل المؤمن تبعة 
 
ن كال نرفيه يل

 
راجع إل  ا

مين ف  حللة تاىق الخطر.
 
 الخطر وتعهده بدفع مبتغ القل

مين  -ج
 
  من نرفيه يعرف مىدار ل يعد العىد احقملليل إذا كل عقد احتمالي:على المركبات عقد التا

 
ن ا

خذ وقت إبرا  العىد، وهذامل يعط  ومى
 
مين معت  ال دار مل يل

 
مر غير مقاىق ف  معىد ال قل

 
ممل  مركبلتال

المرتب مدى الايلة، فقاديد  يفع بللمررع إل  تصييف هذا العىد مع معىطي الغرر وه  الىملر والرهلن و
خذه المؤمن له ل يمكن معرفقه وقت إبرا  

 
مر مل مل يل

 
العىد، فذلك القاديد يىع ف  المسقىبل وفىل ل

 [.9]والذ  هط الخطر المؤمن ميه كاليث السير مثال

مين على ال خصائص -ثانيا
 
 التنفيذ من حيث مركباتعقد التا

 
 
مين  -ا

 
هذا العىد يعىد لزمن معين، والزمن معيصر  هو عقد زمني مستمر:على المركبات عقد التا

من لمدة معيية فيقامل تبعة الخطر المؤمن ميه ابقداء من تلريخ إبرا  العىد جطهر  فيه، فيتقز  المؤ
 إل  نهليقه المادية بمدة معيية.
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مين -ب
 
ذعان على المركبات عقد التا ول فكل شخص يمتك زامية ل: وهذا نظرا إل هو عقد اإ

 
مين ا

 
القل
ن يخقلر الر

 
مين، له ا

 
مين معتيهل وليس له حرية معد  القل

 
ركة الق  يريد لكن ل يمكيه مركبة متز  بللقل

مين معت  ال
 
ن ذلك يعر  مركبةمعد  القل

 
ومن جهة ثلنية فإن المؤمن ،ضه لتمقلبعة الجزائية هذا من جهةل

ن ييز  معيد شروط المؤمن، وه  شرونل معلية مل تكطن 
 
هط الجلنب الىط ، ول يمتك المؤمن له إل ا
 مطبطمعة مسبىل ومعروضة معت  جميع اليلس.

مين على الالمطلب الثان
 
همية عقد التا

 
 مركباتي: ا

مييية، ذلك نظرا لتدور  
 
مين يورا هلمل ل يسقهلن به ف  تططير ويمعم السطق القل

 
يتعب القل

مين ف  الاصط  معت  القكلفل الملل  الذ  يسقطيع المؤمن له من خالله 
 
الذ  يؤييه نظل  القل

صلبه من ضرر 
 
 .[10]الاصط  معت  مىلبل ملل  جراء مل ا

مين ف  السيلرات فوتكمن  
 
همية القل

 
 يت : مليا

نيية الق  يرعر بهل المؤمن له، كطن  -
 
ملن وراحة البل  من خال  الوقىرار والطمل

 
تطفير ال

ن وجطيه يطفر الضملن وهذا فيه ترجيع معت  العمل بدون خطف.
 
 ا

و الاصط  معت   -
 
و ورقة بلوقعلية مل كلن باطزته ا

 
يسمح لتمؤمن له ف  حللة وقطع حليث ا

المسلمعدة قهل، وبللقلل  المالفظة معت  نفس المسقطى المعير  يون التجطء إل  نتب قيم
و الطقطع ف  ذائ ى

 
 ة مللية.من الغير ا

مطا  الق   -
 
مين الق  يقم يفعهل من المؤمن لهم، تسلمعد معت  تجميع رؤوس ال

 
إن إقسلط القل

 يمكن اوقثملرهل فيمل بعد.

مين معت  القىتيل من الخسلئ -
 
ر الق  تتاق بللمؤمن له وتقامتهل بدل معيه، تعمل شركلت القل

مين ف  تططير وولئل الطقلية والميع بهدف القىتيل من حجم 
 
وبذلك ترلرك شركلت القل

 الخسلئر المقطقعة.

مين الئ قملن يرجع معت  القطوع ف  معمتيلت قيعقبر ال  -
 
ولول لالئ قملن القجلر ، فقل

 
مين ا

 
ل

 الققراض ومعمتيلت البيع بللقىسيط.

مين على ال المطلب
 
 تمركباالثالث: عناصر عقد التا

ن يمن الىلنطن المدن  ومن خال  القعر 619من خال  نص الملية  
 
ف السللف الذكر يقبين ا

مين وو
 
مين ه  ثالثة وه : الخطر، والىسط ومبتغ القل

 
فري لكل معيصر فرمعل مسقىال يمعيلصر معىد القل

 بذاته.
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مين على ال
 
ول: الخطر في عقد التا

 
 ركباتمالفرع ال

مين 
 
مين  إن الغرض من معىد القل

 
  من حليث  المركبةهط يائمل تل

 
من خطر يقهديهل، ا

 .[11]وميت كلرثةياقمل وقطمعه، فإذا مل تاىق الخطر ووقع الاليث 

والخطر المؤمن معتيه هط الماقمل الطقطع فهيلك إمكلنية تاىىه كاليث وير وحريق  
هم شرط لتخطر

 
ن يكطن غير  يصيب السيلرة وقد ل يقاىق، فل

 
نه يمكن لتخطر ا

 
هط احقمل  وقطمعه، ل

ن يؤمن شخص معت  
 
مين مسقايال، ومن ثم يكطن العىد بلنال، كل

 
ماىق الطقطع وهيل يكطن مال القل

ن السيلرة كلنت قبل إبرا  العىد قد اح
 
مين يكطن قويلرته من الاريق، ثم يقضح ا

 
رقت، فعىد القل

 بلنال لنعدا  المال.

 ويجب  
 
نه إذا تعتق الخطر ل يكطن الا

 
حد نرف  العىد، ذلك ا

 
خطر مقعتق بماض إراية ا

صبح تاىق الخطر رهيل بن بماض إراية الطرفي
 
ن م، انقه  معيصر الحقمل ، وا

 
ريئة هذا الطرف، وا

يا  العلمة
آ
 .[12]يكطن الخطر مرروع وغير مخللف لتيظل  العل  وال

مين على المركبات الفرع الثاني: القسط
 
 في عقد التا

مين وهط المىلبل الملل  الذ  يدفعه المؤمن له لتمؤمن لقغطية  
 
و مل يسم  بىسط القل

 
ا

ولو
 
مين بطريىة ماكمة تعقمد ا

 
 معت  اإلحصلء. لالخطر، ويادي قسط القل

مين 
 
وواحدة كمل قد  يفعة وقد يدفع قسط القل

 
و ويطية ا

 
وداوية  يدفع معت  يفعلت يورية ا

 وهذا يخضع إلراية الطرفين.

مينالفرع الث
 
مين على المركبات الث: مبلغ التا

 
 في عقد التا

و المسقفيد معيد تاىق الخطر المؤمن  
 
وهط المبتغ الذ  يقعهد المؤمن بدفعه لتمؤمن له، ا

و احقراق السيلرة.
 
ضرار ا

 
مين، كإصلبة السيلرة بل

 
  معيد وقطع الكلرثة الق  ه  مال القل

 
 ميه، ا

مين، فكتمل فهط القزا  ف  ذمة المؤمن له وهيلك معالقة و 
 
مين ومبتغ القل

 
نيدة بين قسط القل

مين نىطيا، 
 
مين، وف  جميع الاللت يكطن مبتغ القل

 
مين كبيرا كتمل ارتفع قسط القل

 
كلن مبتغ القل

مين إنمل تقعهد بدفع مبتغ من اليىطي لتمؤ
 
و المسقفيد معيد مل يقاىق الخطر المؤمن فرركة القل

 
من له ا

مين معت  السيلرات 
 
حطا  القل

 
مين ف  بعض الاللت اليليرة من ا

 
ن شركة القل

 
ميه، وحق  لط فرضيل ا

ن تدفع له 
 
مين معت  زجلج السيلرة تقعهد بإصالح الضرر معييل لتمؤمن له وه  لم تتقز  بل

 
خلصة ف  القل

مر بلليسب
 
مين يؤو  ف  اليهلية إل  يفع مبتغ من اليىطي.قة لرركة المبتغ من اليىطي، لكن ال

 
  ل
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مين على ال
 
 مركباتالمبحث الثاني: تمويل الخزينة العمومية من عقد التا

مين مك قط  تبرز من خالله اوم ومعيطان  
 
مين اليط  متزمة بلك ققل  معىد تل

 
إن شركلت القل
مين وكذا اوم ولى

 
يضلمرمبقه مة الخلصة بقعريف المؤمن له والمعتطملت الالز  بشركة القل

 
 ، وييبغ  ا

 إبراز مبتغ الىسط الذ  ويدفعه المؤمن له.

خذ جميع ذلك المبتغ، لكن ف  الاىيىة  
 
ن الرركة تل

 
مين يعقىد ا

 
ولكن اليلظر إل  معىد القل

مين متزم
 
ومبتغ الطلبع وجزء من المبتغ يذهب  ة بلققطلع مبتغ الروم معت  الىيمة المضلفةشركة القل
 القعطيضلت. لصيدوق

مين معت  ا 
 
ن معىطي القل

 
مين معت  مركبة مل يىقطع ميه  لمركبلتومل يا  ا

 
إجبلرية، فكل معىد تل

مين بمطجب معىطي 
 
و الدمغة ولذلك فرركلت القل

 
مبتغ الروم معت  الىيمة المضلفة والضريبة معت  الطلبع ا

مين معت  المركبلت تسلهم مسلهمة فعللة ف  تمطيل الخزيية العمطمية ول
 
ريالقل

 
من خال  هذا  نلذلك ا

 بذاته. مسقىال لميهمل مطتب لكل واحد يليف بهذين الرومين وخصصالقعر المباث إبراز و

مين على ال
 
ول: الرسم على القيمة المضافة في عقود التا

 
 مركباتالمطلب ال

ري
 
 .و كيفية حسلبهل الطقطف معت  مفهط  الروم معت  الىيمة المضلفة نلمن خال  هذا المطتب ا

ول: مفهوم الالفر 
 
 سم على القيمة المضافةر ع ال

ول  ، ثم ن بين تعريف الروم معت  الىيمةيمن خال  هذا الفرع و    
 
هم المضلفة ف  اليىطة ال

 
بين ا

 خصلئص الروم معت  الىيمة المضلفة ف  اليىطة الثلنية.

ول
 
 رسم على القيمة المضافةلتعريف ا -ا

معمل  الروم معت  الىيمة المضلفة يعقبر من الضر  
 
ائب غير المبلشرة الق  تفرض معت  رقم ال

و 
 
  مبيعلت الستع اليهلئية والخدملت، ويكطن معد  الضريبة مطحدا معت  جميع الستع المبلمعة ا

 
ا

اي وتىديم خدملت ميبثىة طالخدملت المىدمة، وقد تفرض بيسب مقفلوتة  ومخقتفة معت  إنقلج وتع وم
و تجلر ، وتدفع هذه الضري

 
بة معت  الىيمة اليىدية الق  يضيفهل تدخل المكتف بهل معن نرلط صيلمع  ا

 إل  اإلنقلج.

ويقميز الروم معت  الىيمة المضلفة بلتسلع ومعلئه فهط يعرض معت  الستع والخدملت الميقجة  
ول  من قلنطن الروم معت  الىيمة المضلفة.

 
 ماتيل، وكذلك الستع المسقطرية حسب نص الملية ال
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و ومن خال  اوم هذا الروم فإ 
 
ة معت  الستعة ا

 
نه الروم بللىيمة المضلفة الميرل

 
نه يقبين ا
و الخدمة.

 
 الخدمة ويدفعهل الزبطن مع ثمن الستعة ا

مين مع الروم معت  الىيمة المضلفة زائد ضريبة  
 
مين يجمع مبتغ قسط القل

 
فف  معىد القل

 يمكن لرركة الطلبع لياصل معت  المبتغ اإلجملل  لتىسط، وهذه الضريبة تذهب مبلشرة لتدولة ول
مين القهر  ميهل

 
 .[13]القل

مين معت  ال 
 
معداي ك ثيرة من معىطي القل

 
، كتمل زايت قيمة هذا الروم مركبلتفكتمل كلنت هيلك ا

 ويدخل ضمن خزيية الدولة الق  تمط  به المرلريع وتيم  به الققصلي الطني  ف  شق  المجللت.

 المضلفة. ص الروم معت  الىيمةومن هذه القعلريف نسقختص خصلئ 

 خصائص الرسم على القيمة المضافة -ثانيا

نطاع  -
 
  تفرض معت  مخقتف ا

 
تعقبر الضريبة معت  الىيمة المضلفة من ضرائب الوقهالك ا

 نفىلت الوقهالك.

و الوقفلية من الخدملت. -
 
 ه  ضريبة يقامتهل المسقهتك معن نريق وعر شراء الستع ا

نط -
 
اع الستع المسقطرية والماتية وتمس تعقبر ضريبة شلمتة ومعلمة تفرض معت  جميع ا

 مخقتف المراحل الق  تمر بهل الستعة من إنقلجهل إل  غلية وصطلهل لتمسقهتك.

ه  ضريبة تقميز بللايليية والرفلفية والقافيز معت  الوقثملر، وفيمل يخص الايليية فإن  -
ن 
 
ته، ومعتيه فإن المسقهتك اليهلئ  هط الذ  يقامهذا الروم ل يؤثر معت  تكلليف اإلنقلج ل

الميقج رغم بيعه معت  مراحل مققللية فإنه يخضع مرة لتروم معت  الىيمة المضلفة ويمس 
ن الخلضعين لتروم معت  الىيمة 

 
مل الرفلفية فإنهل تعي  ا

 
بللقاديد الىيمة المضلفة، ا

وعلر بطريىة واضاة مثل الستع
 
و معىد  المضلفة يىطمطن بإيخل  هذا الروم ف  ال

 
ا

مين
 
 .[14]القل

 TVAالفرع الثاني: كيفية حساب الرسم على القيمة المضافة 

  الملية  
 
ول تاديد الطمعلء الضريب ، ا

 
لاسل  مبتغ الروم معت  الىيمة المضلفة يجب ا

حرى المبتغ الذ  ويفرضالخلضعة لتضري
 
و بلل

 
معت  الروم معت  الىيمة المضلفة، وقد معبر معن هذا  بة، ا

ويس الروم"، حيث جلء ف  نص المطاي من قلنطن الروم معت  الىيمة المضلفة بع
 
 20إل   15بلرة "تل

شغل  
 
و ال

 
معمل  الخلضع لتروم، ثمن البضلئع ا

 
نه: يرمل رقم ال

 
معمل  بل

 
من قلنطن الروط  معت  رقم ال
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و الخدملت كمل ف  ذلك كل المصلريف والاىطق والروط  بلوقثيلء الروم معت  الىيمة المضلفة ذاته 
 
ا

  بلليسب القللية:

ول
 
شغل  والخدملت غير الخلضعة لتروم معت  الىيمة  :%19 بمعدل عادي :ا

 
يطبق معت  البضلئع، ال

 .%9المضلفة بيسبة 

ن  23وه  مادية ف  الملية  :%9ثانيا: معدل مخفض 
 
معمل  ويمكن ا

 
من قلنطن الروم معت  رقم ال

 يت : تذكر ميهل معت  الخصطص مل

 
 
ز والمقعتىة بللغلز الطبيع  والطلقة العمتيلت الق  تىط  بهل مؤوسة الكهربلء والغل -ا

 الكهربلئية.
نرطة الارف القىتيدية الق  تادي قلئمقهل معن نريق القيظيم. -ب

 
 الميقجلت المقعتىة بل

 خدملت القكطين الق  تىدمهل مؤوسلت القكطين المعقمدة من الدولة.  -ج

ن كل العمالت والخدملت والمطاي الق  كلنت خلضعة لمعد  
 
 %21و %14ويالحظ ا

ص
 
 .[15]2001وذلك بمطجب قلنطن المللية لسية  %17بات خلضعة ل  ا

مين كلنت تخضع لتروم معت  معمتيلت البيطك وال قإن المؤوسلت البيكية وشركلت ال 
 
مين ق ل

 
ل

ف  مليته  1995المقضمن قلنطن المللية لسية  31/12/1994الصلير ف   03 -94وبمطجب الىلنطن رقم 
 مة المضلفة.معت  الىي تم إلغلء هذا الروم 38

مين متزمة بدفع  
 
صبات شركلت القل

 
مين معت  ال %17وبذلك ا

 
الذ   مركبلتمن قيمة معىد القل

 يضخ ف  الخزيية العمطمية، ويىسم المبتغ المذكطر معت  هيائت إيارية معيية بلليسب القللية:

 لفلئدة البتديلت مبلشرة. 5% -

 لفلئدة ميزانية الدولة. 85% -

 ك لتجملمعلت الماتية. لفلئدة الصيدوق المرقر  10% -

 161المعدلة والمقممة لتملية  [16]2000من قلنطن المللية لسية  50وهذا بمطجب الملية 
معمل .

 
 من قلنطن الروط  معت  رقم ال

وبهذا تسلهم هذه الضريبة معت  الىيمة المضلفة ف  إنعلش الخزيية العمطمية ومسلمعدة  
 الهيائت اإليارية المذكطرة.
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من  23و 21الق  معدلت المطاي  27و 26المطاي [17]2017للية لسية وبمطجب قلنطن الم 
صبات نسبة الروم معت  الىيمة المضلفة تىدر ب   

 
معمل  ا

 
 %17بدل من  %19قلنطن الروم معت  رقم ال

كيفيلت تطبيق  46تات رقم  2017جلنف   22وبييت القعتيمة الصليرة معن وزارة المللية بقلريخ 
صبات بيسبة  معت  الىيمة المضلفة الق لتروم  المعدلت الجديدة

 
مين معت   %19ا

 
من قيمة معىد القل

معاله وه  نسبة ماقرمة جدا وتسلهم ف  تمطيل الخزيية العمطمية مركبلتال
 
 .و تىسم بلليسب المذكطرة ا

مين على ال
 
 مركباتالمطلب الثاني: ضريبة الطابع في عقد التا

وراق المخصصة لتعىطي المدنية إن الطلبع هط ضريبة مفروضة من الدولة معت  جمي 
 
ع ال

ن تىد  لتىضلء كدليل والىضلئية ولتماررات
 
الو  من خال  هذا المطتب ولذلك وي الق  يمكن ا

مين معت  ال تعريف الطلبع
 
و  ، و بيلن كيفية حسل  ضريبة الطلبع ف  معىطي القل

 
ف   مركبلتف  الفرع ال

 .الفرع الثلن  

ول: تعريف ضريبة الطابع
 
 الفرع ال

ول  من قلنطن الطلبمعرضت  
 
ن روم الطلبع هط  [18]عالملية ال

 
ضريبة الطلبع ونصت معت  ا

ن 
 
وراق المخصصة لتعىطي المدنية والىضلئية ولتماررات الق  يمكن ا

 
الضريبة المفروضة معت  جميع ال

  شخص معيد
 
و كبيرة يتز  بهل ا

 
مل  الىضلء، فللطلبع هط ضريبة وهط معبلرة معن ورقة صغيرة ا

 
 تىد  ا

و قضلئية، فعيد شراء هذا الطلبع مىلبته
 
 يضخ ف  الخزيية العمطمية. اليىد  تاريره لعىطي مدنية ا

مين فطبىل ليص الملية 
 
مل بلليسبة لرركلت القل

 
من قلنطن الطلبع نصت معت   08مكرر  147ا

مين. 
 
نه: ياصل لفلئدة ميزانية الدولة روم نلبع معت  شهليات القل

 
 ا

مي
 
مين تخضع لروم الطلبع بمطجب هلته الملية فإنه إذن فجميع شهليات القل

 
و معىطي القل

 
ن ا

مين الخلصة بللسيلرات السيلحية مهمل يكطن نطمعهل والرلحيلت، 
 
يفرض يفع الروم معت  شهليات القل
ليلت 

آ
شغل  العمطمية والدرجلت ذات والرلحيلت الصغيرة وال

 
ليلت ال

آ
الفالحية المقيىتة وا

 .[19]المارك

مين يعلي  حويكطن ذلك بقسديد 
 
ق الطلبع المدرج بطضع نلبع جبلئ  من قبل شركلت القل

مين قبلالم
 
تستيمهل إل  المؤمن له والق  تسجل فيهل المبتغ المدفطع ف  هذا  بتغ الطاري ف  شهلية القل

 ، ويقم شراء الططابع الجبلئية لدى قلبض الضرائب المخقتفة.[20]الصدي

مين على الالفرع الثاني: كيفية حساب ضريبة الطاب
 
 مركباتع على عقود التا

معت  كيفية حسل  وتاديد تسعيرة روم  [21]من قلنطن الطلبع 147/11نصت الملية  
قسلط تبعل لمل

 
 يت : الطلبع المقدرج حسب مبتغ ال
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ول:
 
و يسلو  مبتغ قإذا كلن قسط ال ا

 
مين يىل ا

 
يج، بمعي   300يج فإن قيمة الروم تادي ب    2,500 ل

نه إذا كلن مب
 
مين معت  الا

 
و يسلو  مبتغ  مركبةتغ القل

 
يج  300يج فإنه يضلف إليه مبتغ  2,500يىل ا

 قيمة روم الطلبع.

مين مل بين ثانيا
 
من قيمة معىد  %5يج فإن قيمة الروم تادي ب   10,000يج و 2,500: إذا كلن قسط القل

مين
 
مين مثال  كلن فإذا معت  المركبة القل

 
 يج. 250يىدر ب   يج فإن روم الطلبع  5000مبتغ القل

مين مل ثالثا
 
 . %10يج فإن قيمة الروم تادي ب   50,000يج و 10,000ين ب: إذا كلن قسط القل

مرابعا
 
 .%15تادي ب   يج فإن قيمة الروم 50,000ين يفطق : إذا كلن قسط القل

ن الدولة والجملمعلت اإلقتيمية معفية من يفع حىطق الطلبع المقدرجة  
 
وتجدر اإلشلرة إل  ا

معاله معيدمل تؤمن معت  السيلرات القلبعة لهل.لإ مرلرال
 
 يهل ا

مين معت  القوهكذا تكطن معىطي ال 
 
خلضعة لروم الطلبع الذ  يطجه إل  الخزيية  مركبلت ل

 العمطمية وميزانية الدولة.

 الخاتمة

شخلص وهذا نوف  الخقل   
 
مين معت  السيلرات يعقبر متز  بلليسبة لال

 
ن معىد القل

 
ىط  ا

مر 
 
مين معت  السيلرات وبيظل   31-88المعد  بللىلنطن رقم  15-74رقم بمطجب ال

 
المقعتق بإلزامية القل

ضرار، وهط معىد من نطع خلص إذ تقفلوت المراكز الققصليية لطرف  العىد، وهط معىد 
 
القعطيض معن ال

نيية 
 
يىط  معت  فكرة الحقمل  التصيىة بطبيعة الخطر المؤمن ضده، ولكن هذا العىد ياىق الطمل

والراحة لترخص المؤمن له. ويىط  معت  القكلفل بين المؤميين لهم فكتهم يسلهم فيه بيصيب معين، 
مين معت  ال

 
ن الدولة تسقفيد ميه ف  إخضلع معىد القل

 
لتضريبة معت   مركبلتومن ميزات هذا العىد هط ا
خرى ه  روم الطلبع قمن قيمة معىد ال %19الىيمة المضلفة المىدرة ب   

 
مين وضريبة ا

 
بلليسب المادية  ل

تهل ف  القيمية قعموتسلهم هذه الضرائب ف  تمطيل الخزيية العمطمية الق  بدورهل تس ف  المقن
 لتدولة.الققصليية والجقملمعية والثىلفة 

يضل ليظل  الضريبة      
 
مين يخضع ا

 
ن صلحب شركة القل

 
خرى  الاىيىية،كمل ا

 
فيىط  بقسديد ضريبة ا

مين
 
ربلح  وتسم  بللضريبةالق  يبرمهل  ويطية معت  جميع معىطي القل

 
ي وهذا يسلهممعت  ال

 
ل ف  تمطيل ضا

 الخزيية العمطمية.
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 قائمة الهوامش

مر رقم  -1
 
مييلت، الجريدة الرومية لسية  1995ييلير  23المؤرخ ف   07 -95ال

 
المقعتق بللقل

 .13، معدي 1995
مر رق -2

 
مين معت  قال المقعتق بإلزامية 1974ييلير  30المؤرخ بقلريخ  15 -74 مال

 
السيلرات  ل

ضرار. وبيظل 
 
 القعطيض معن ال

مر  163الملية   -3
 
 .07 -95من ال

مر. 175الملية   -4
 
 من نفس ال

مر. 174الملية  -5
 
 من نفس ال

حمد السيهطر ، الطويط ف  شرح الىلنطن المدن  الجديد معىطي الغرر ومعىد  -6
 
معبد الرزاق ا

مين، الجزء السلبع، المجتد الثلن ، يار اليهضة
 
، مصر ، الطبعة الثللث الجديدة، القل

 .1084، ص 2011مصر 
حمد السيهطر ، المرجع السلبق، ص   -7

 
 .1086معبد الرزاق ا

حمد السيهطر ، المرجع السلبق، ص  -8
 
 .1140، 1139معبد الرزاق ا

حمد السيهطر ، المرجع السلبق، ص   -9
 
 .1140معبد الرزاق ا

مين، يار الختدونية،قحميدة جميتة، الطجيز ف  معىد ال   -10
 
ول   ل

 
، 2012الجزائر، الطبعة ال

 .16ص 
حمد السيهطر ، المرجع السلبق، ص   -11

 
 .1144معبد الرزاق ا

حمد السيهطر ، المرجع السلبق، ص   -12
 
 .1228معبد الرزاق ا

مختطف ثتجة نطا ، المعلمتة الضريبية لتمؤوسلت الصغيرة والمقطوطة، معرض   -13
ياء المؤوسلت تة بمجالضريب  الجزائر ، مىل  ميرطر وتاتيل معت  ضطء القرريع 

 
ا

 .13ص  11معدي  جلمعة قلصد  مربلح ورقتة 
حميد بطزيد، جبلية المؤوسلت، يراوة تاتيتية ف  اليظرية العلمة لتضريبة الروم  -14

معت  الىيمة المضلفة، يراوة نظرية وتطبيىية، ييطان المطبطمعلت الجلمعية، الجزائر، 
 .86ص 

المقضمن قلنطن المللية لسية  2000ييسمبر  23المؤرخ ف   06 -2000الىلنطن رقم  -15
 .80، معدي 2000، الجريدة الرومية لسية2001

، 2000المقضمن قلنطن المللية لسية  23/12/1999المؤرخ ف   11-99الىلنطن رقم  -16
 .92معدي  1999لسية  ةالجريدة الرومي

، 2017المقضمن قلنطن المللية لسية  28/12/1999المؤرخ ف   14 -16الىلنطن رقم  -17
 .77معدي  2017دة الرومية لسية الجري

مر رقم  -18
 
المقضمن قلنطن الطلبع، الجريدة  09/12/1976المؤرخ ف   103 -76ال

 .39معدي 1976الرومية لسية 
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مر  09 -147الملية  -19
 
 .103 -76من قلنطن الطلبع ال

مر  10-  147الملية -20
 
 -14من الىلنطن رقم  28المعدلة بمطجب الملية  103 -76من ال

الجريدة الرومية  2015المقضمن قلنطن المللية لسية  30/12/2014 المؤرخ ف  10
 .78، معدي 2014لسية 

المؤرخ ف   16-05من الىلنطن رقم  22معدلة بمطجب الملية  11-147الملية  -21
، معدي 2005الجريدة الرومية لسية  2006المقضمن قلنطن المللية لسية  31/12/2005
85. 
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مين على المركبأت في الجزائر بين الواقع 
 
التأ

مول
 
 والمأ

 

مين .ط.د                                                           لعروسي حليم  د.
 
 هجري ا

ستاذ        
أ
  محاضر ا

أ
 السياسيةكلية الحقوق والعلوم                                                                          ا

 جامعة يحي فارس بالمدية الجزائر                                                         والعلوم السياسية الحقوق كلية
 amineamine172000@gmail.com                                                           الجزائر المدية جامعة     

                
 مقدمة 

هم القطاعات التي تشهد تطوًرا متسارعا ، وذلك بالنظر إلى  -
أ
مين في الجزائر من بين ا

أ
يعد قطاع التا

مين ، وبالنتيجة فإن تدخل المشرع لتنظيمها 
أ
همية اإلجتماعية والقتصادية لعقود وعمليات التا

أ
ال

فراد من خاصة مع زيادة المخاطر وتنوعها يعتبر ضرورة ل غنى عنها وب
أ
، وكذا للمصلحة اإلجتماعية لل

ة الكوارث الواقعة ولضمان الستقرار 
أ
ت القتصادية وممارسة خلل تخفيف وطا

 
واستمرارية المنشا

مين لتغطي جميع قطاعات المجتمع 
أ
موالها ، فقد امتدت عمليات التا

أ
عملها والمحافظة على رؤوس ا

 ذلك قطاعات النقل ، الصناعة ، التجارة ، الرياضة ، الساحة ....المختلفة بما في 

مين وزيادة التنافسية بين مختلف  -
أ
مين تطوًرا كبيرا من حيث نوعية التا

أ
وكما تشهد قطاعات التا
مين في منح 

أ
كبر فئة من السوق  الستحواذوالتخفيضات المغرية بغرض  المتيازاتشركات التا

أ
على ا

ميني،
أ
و فكذلك تنو  التا

أ
مين تجاري ا

أ
مين من حيث الخدمات المقدمة من تا

أ
مين  تقليدي،ع التا

أ
والتا

 التكافلي ، وذلك بغية فتح استثمارات جديدة وواعدة في هذا السوق الحيوي .

فراد ومختلف الفائت العمرية 
أ
ن قطاع النقل يلعب دورا مهما وحيويا لما يتعلق بالممارسة اليومية لل

أ
ول

ن الجز 
أ
كبر قدر من المركبات ماوالشرائح ، ذلك ا

أ
كبر الحظائر التي تستوعب ا

أ
صبحت من ا

أ
 ائر اليوم ا

ومن خلل ذلك بادرت جعل الطرق ل تستوعب الزيادة الكبيرة لهذا العدد الكبير من المركبات ، 
مين والقطاعات الفاعلة إلى تنظيم 

أ
مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها وبالشراكة مع مختلف شركات التا

ار التشريعي والمصوغات القانونية تمرات دولية ووطنية تهدف من خللها إلى إيجاد اإلطومؤ ملتقيات
التي تواكب التطور الحاصل من خلل مجموعة النصوص القانونية واللوائح التنظيمية التي تغطي 
فراد جراء حوادث المرور ، وذلك بإدخال تحديثات جديدة تتحمل 

أ
مختلف المخاطر التي يتعرض لها ال

mailto:menadicherak@gmail.com
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فراد ا
أ
نه لمؤسسة المؤمن لديها ال

أ
تدارك  يستحيلتبعات ونفقات الخسائر المترتبة على الحادث ، ول

لية 
 
و التنبؤ بها بادرت الدولة ومن خلل مؤسساتها إلى إنشاء صندوق ضمان السيارات كا

أ
كل المخاطر ا

فراد وذلك في حالت وشروط يتضمنها القانون 
أ
، بغية حماية تضمن من خللها ضمان التعويضات لل

ضرار المادية والمعنوية اللحقة به نتيجة حادث المرور .الطرف الضعيف ومساهمة في 
أ
 تعويضه عن ال

مين على المركبات في الجزائر يتمثل في مدى  -
أ
ومن خلل ما سبق فإن اإلشكال الذي يواجه قطاع التا

مين على المركبات 
أ
وجدتها الدولة في وك وشموليتها،مسايرته للتطورات المتعلقة بالتا

أ
ليات التي ا

 
ذا ال

 سبيل ضمان حقوق الطرف المتضرر نتيجة ذلك .

 نحاول معالجة 

ول : 
 
طأرالمبحث ال مين على المركبأت في الجزائر  الإ

 
 التشريعي للتأ

مين  -
 
ول : مفهوم عقد التأ

 
 المطلب ال

نه " عقد بمقتضاه يتحصل المؤمن  -
أ
مين على ا

أ
ن لقد عرف الفقه الفرنسي التا

أ
له على تعهد من المؤمن با

و اشتراك مسبق  
أ
وكما يعرفه يقدم له مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معين مقابل دفع قسط ا

خر ويسمى 
 
نه " عقد يلتزم بمقتضاه شخص ويدعى المؤمن بالتبادل مع شخص ا

أ
الفقيه سيميان با

خير الخسارة المحتملة نتيجة حدوث خطر
أ
ن يقدم لهذا ال

أ
معين مقابل مبلغ معين من  المؤمن له با

خطار " 
أ
 المال يدفعه المؤمن له إلى المؤمن ليضيفه غلى رصيد الشتراك المخصص لتعويض ال

مين وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي 
أ
حمد جاد عبد الرحمان ب   " التا

أ
ستاذ ا

أ
وكما عرفه ال

فراد تحل به نتيجة لوقوع خطر معين وذلك بواسطة توزيع هذه ال
أ
خسارة على مجموعة كبيرة من ال

 1يكون جميعهم معرضين لهذا الخطر ، وذلك بمقتضى اتفاق سابق 

مين في المادة  -
أ
مين عقد يلتزم  619وكما عرف المشرع الوطني عقد التا

أ
نه : التا

أ
من القانون المدني با

مين
أ
و إلى المستفيد الذي اشترط التا

أ
ن يؤدي إلى المؤمن له ا

أ
لصالحه مبلغا من  المؤمن بمقتضاه ا

و تحقق الخطر المبين بالعقد ، 
أ
خر في حالة وقوع الحادث ا

 
ي عوض مالي ا

أ
و ا

أ
و إيراد مرتبا ا

أ
المال ا

خرى يؤديها المؤمن له للمؤمن 
أ
ية دفعة مالية ا

أ
و ا

أ
وبالرغم من اإلختلفات الفقهية  2وذلك مقابل قسط ا

                                                           
مين ورياضياته ، -انظر عويضة محمد طلبة  1

أ
 . 1975دار النهضة العربية ، القاهرة  عبد هللا سلمة : مبادئ التا

مر الوطني رقم  02وهو ما كررته المادة  2
أ
مينات ، وكذا ما نصت عليه المادة  07-95من ال

أ
 747المتعلق بالتا

 من القانون المدني المصري 
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مين ، وذلك
أ
مين  والتشريعية في توحيد مفهوم عام وشامل لعقد التا

أ
بالنظر إلى ما يشكله عقد التا

بالمساس بالجوانب الجتماعية والقتصادية والقانونية وما يترتب عنه من تباين واضح من حيث 
 التعاون بين 

أ
همية بالغة كونه يحقق مبدا

أ
مين يك تسي ا

أ
ن عقد التا

أ
الهدف والسرعة والميدان ، ذلك ا

ت بتعويضها عن نتائج المجموعة المعرضين لنفس الخطر ، ويساعد في المحافظ
 
ة على ثروات المنشا

موال وتشجيع 
أ
قساط بتكوين رؤوس ال

أ
خطار التي تعترضها ، بالضافة الى تجميع الشتراكات وال

أ
ال

مان والحماية من الحوادث 
أ
فضل وسائل ال

أ
مين على تزويد المشروعات با

أ
الدخار ، وكما يقوم نظام التا

خطار والتخفيف من 
أ
ثارها ، وهو ما يساهم بالضرورة في تقوية القتصاد التي تك فل مواجهة ال

 
ا

مان .
أ
 واستقراره من خلل عامل الثقة وال

همية كبيرة لما يمثل من مداخيل هامة للشركات  -
أ
مين على السيارات يحوز ا

أ
وبالنظر إلى كون عقد التا

خرى ، وذلك بالنظر إلى حجم ا
أ
لعمليات وطلب العاملة على هذا النشاط مقارنة بمداخليها في فروع ا

نواعها كوسيلة للترفيه والسياحة
أ
، وكما  والنقل المؤمنين المتزايد نتيجة استعمال السيارات بمختلف ا

ن المشرع الجزائري وكغيره من 
أ
هم الوسائل الوقائية لحماية ضحايا الحوادث ، نجد ا

أ
نه يمثل ا

أ
ا

مرا 
أ
مين على السيارات ا

أ
مرخلل  من إجبارياالمشرعين في دول العالم جعل التا

أ
المؤرخ في  15-74 ال

مين على السيارات وبنظام  بإلزاميةالمتعلق  31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  3 1974يناير  30
أ
التا

ضرار 
أ
 صندوق خاص للتعويض عن بعض حوادث المرور والمتمثل في  4التعويض عن ال

أ
نشا

أ
، وكما ا

مر صندوق ضمان السيارات الذي خلف الصندوق الخاص بالتعوي
أ
 107-69ضات المؤسس في إطار ال

 2004لسنة  103-04،  وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1970المتعلق بقانون المالية لسنة 
ساسينونه والمتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات وحددت قا

أ
 ومهامه وطرق تسييره . ال

مين وغايته ،  وذلك بالنظر إلى العلقة التي ت -
أ
ربط بين الضرر والتعويض وكذا واختلف مفهوم التا

 العلقة السببية التي تربط بينهما .

                                                           
التامين ، وكما يترتب على عدم المتثال للزامية 1974فبراير 19المؤرخة في  15انظر الجريدة الرسمية رقم  3

المعدل  1995/ ينار 25المؤرخ في  95/07من المر  190على السيارات عقوبات جزائية ، اين نصت المادة 
مينات " على ان كل شخص خاضع  20/02/2006الصادر في  06-04والمتمم بالقانون 

أ
والمتضمن قانون التا

مين المنصوص عليها في المادة 
أ
والمذكور اعله ،  30/01/1974رخ في المؤ  74/15من المر  01للزامية التل

يام الى ثللثة اشهر وبغرامة مالية من 
أ
دج اة باحداهما فقط  * وعمليا يؤخذ  500يعاقب بالحبس من ثمانية ا

فقط بالغرامة التي تحصل لفائدة الخزينة عن طريق الصندوق المخصص للتحصيل على مستوى المحاكم 
 . والمجالس القضائية *

 . 1988يوليو   20المؤرخة في  29الرسمية رقم  انظر الجريدة 4
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ن المشرع  -
أ
رسى وما يلحظ ا

أ
خطارنظاما جديدا لتعويض  ا

أ
ضرارو  ال

أ
الجسمانية التي تصيب  ال

 دون تمييز بين نوع وظروف الحادث و بدون البحث عن مصدر  الضحايا وذلك
أ
في حالت  إل الخطا

 تخلى عن  وهو ما يعتبرو  استثنائية
أ
 على فكرة  المسؤولية المدنية التي ترتكز مبدا

أ
كما عرف هذا 5 الخطا

    التامين على السيارات  بإلزاميةو المتعلق  19/7/1988المؤرخ في  88/31القانون تعديل بالقانون رقم 
ضرار .بنظام تعويض و

أ
 ال

مين على المركبات على مبادئ تتمثل في -
أ
 منتهى حسن ا :ويقوم التا

أ
 المصلحة ولنية ، مبدا

أ
مبدا

مينية ، 
أ
ل يستحق التعويض إل إذا كان الخطر المؤمن منه هو والتا

أ
 السبب القريب " ويقصد به ا

أ
مبدا

 التعويض 
أ
ي السبب القريب لذلك " ، مبدا

أ
، ويقصد له تعويض السبب المباشر من وقوع الخطر ا

ل يت
أ
خطار التي تقع لهم ويشترط في مبلغ التعويض ا

أ
مين المتفق المؤمن عن ال

أ
جاوز قيمة مبلغ التا

ن 
أ
 الحلول في الحقوق ويقصد بذلك ا

أ
مين ، مبدا

أ
 المشاركة في التا

أ
و قيمة الخسارة الناجمة ، مبدا

أ
عليه ا

مين تحل محل المؤمن له في كافة حقوق إتجاه الغير 
أ
ة التا

أ
  6منشا

مين: -
 
 خصأئص التأ

مين بمجموعة من الخصائص نذكر منها على سبي 
أ
 ل المثال: يتميز عقد التا

مين عقد رضائي: -
أ
 عقد التا

نه ل ينعقد إل بموافقة إدارتي طرفي العقد بالتوافق اإليجابي و القبول و يستلزم اإلثباتات الك تابية 
أ
يعني ا

مين و يوقع من الجانبين.
أ
 علة وثيقة التا

مين عقد ملزم للجانبين: -
أ
 عقد التا

خذ الطرفين صفة الدائن و المدين 
أ
ما في هذا العقد يا

أ
قساط ا

أ
في نفس الوقت, فالمؤمن له يلتزم بدفع ال

ول يكون محققا بينما التزام الثاني يكون معلقا.
أ
 المؤمن يلتزم بتعويض الخسارة, فالتزام ال

مين عقد معاوضة: -
أ
 عقد التا

مين فيدفع المؤمن له قسط مقابل تعويضه على الخطر 
أ
و نعني بذلك صفة التعويض التي تميز عقد التا

قساط تعويضا لحمايته في حالة وقوع الخطر. في حالة
أ
 وقوعه و يستقبل المؤمن ال

مين عقد إذعان: -
أ
 عقد التا

مين هناك الطرف القوي الذي يملي شروطه, و ما 
أ
ن في عقد التا

أ
نه عقد تعسفي ل

أ
خير با

أ
و يعتبر هذا ال

مينا
أ
و رفضها باستثناء التا

أ
و الخضوع لهذه الشروط ا

أ
 ت اإللزامية.على المؤمن له إل الرضوخ ا

                                                           
والذي جاء فيه  15/12/1998بتاريخ :  197248القرار رقم  01رقم  1999انظر في ذلك المجلة القضائية لسنة  5

ن المادة 
أ
 تخضع للتعويض الى نظرية الخطر وليس نظرية الضرر . 74/15من المر  08ا
يرة ، مذكرة تخرج لنبيل شهادة ليسانس في العلوم القتصادية " انظر في ذلك بن تركي سهام ، معطار نظ 6

مين في الجزائر " ص 
أ
  54و  53واقع التا
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مين عقد قانوني: -
أ
 عقد التا

و خلف 
أ
حكام قانونية يعمل بها في حالة نزاع ا

أ
مين في نصوص و ا

أ
ن المشرع ينظم عقد التا

أ
بمعنى ا

 .7قائم
مين على المركبات وهي : 

أ
نواع من التا

أ
ن هناك ثلثة ا

أ
 وكما ا

مين المسؤولية الناشئة عن استعمال المركبة
أ
مين اإللزامي : ويشمل تا

أ
استعمال يتطلب المسائلة  التا

ضرار مادية ويعتبر 
أ
و ا

أ
ضرار للغير من إصابات جسدية ا

أ
القانونية للمؤمن له وذلك بما يتسبب فيه من ا

 وواجبا على جميع مالكي السيارات . إلزامياهذا النوع 
مين طبقا للحاد

أ
سعاره تحدد من قبل شركات التا

أ
مين إختياري وا

أ
مين السيارات التكميلي : وهو تا

أ
ث تا

مين 
أ
حيث تتعهد الشركة في حالة وقوع حادث بتعويض المؤمن له عن  اإللزاميوالتي ل يشملها التا

و التلف ...
أ
و الخسارة ا

أ
ضرار الناتجة عن الهلك ا

أ
 ال

مين 
أ
مين الشامل : يجمع هذا النوع من التا

أ
والتكميلي ويتم الحصول على هذا النوع من  اإللزاميالتا

 8الشركات مباشرة 
مين على المركبأت لثأني : المطلب ا

 
   مجأل التأ

شخأص -01
 
 من حيث ال

شخاص  -
أ
شخاص كل من ال

أ
مين من حيث ال

أ
ضرار التي  المسئولينيشمل مجال تطبيق ال

أ
عن ال

شخاص الذين يلحقهم الضرر من جراء هذا الحادث ويستحقون التعويض 
أ
 9يسببها حادث المرور وال

مر رقم  4بالرجوع إلى المادة 
أ
مين وهم: 15-74من ال

أ
شخاص الملزمة بالتا

أ
 تظهر لنا ال

صل مالك السيارة  -
أ
ولى، وهو المك تتب إذا لم يكن مالك المركبة وا

أ
تي في الدرجة ال

أ
المؤمن له: الذي يا

مين عليها.
أ
 هو الذي يكون ملزم بالتا

ذون: فالمشرع الجزائري لم يحدد شكل ول شروط خاصة بهذا اإلذن، مما يجعله -
أ
يصدر  الحارس الما

خير.
أ
و ضمني، وتكمن الصعوبة عندما يتخذ بالشكل ال

أ
 في شكل صريح ا
مر رقم  5/1وتطبيقا للمادة 

أ
صحاب 15-74من ال

أ
مين اإللزامي ل يغطي مسؤولية ا

أ
، فإن ضمان التا

ب )
 
و التصليح، وكذلك مندوبيهم Les garagisteالمرا

أ
و البيع ا

أ
شخاص الذين يمارسون السمسرة ا

أ
( وال

 هذه السيارات.  حين يستعملون

                                                           
ملحقة انظر الجمعية العلمية نادي الدراسات اإلقتصادية كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ، المقر:  7

ول ص 
أ
 10الخروبة الطابق ال

مين على السيارات في الجزائر بين التسعيرة والتعويض ، مذكرة انظر مريم ناجم ، غنية سمارة ، وا 8
أ
قع التا

  11ص  2016/2017ماستر ، جامعة خميس مليانة كلية العلوم القتصادية والتجارية والتسيير ، 
صالحي شهرزاد ، نمذجة حوادث تسعير السيارات ، مذكرة ماجستير ، جامعة سطيف ، كلية العلوم  9

 20، ص  2015ية والتسيير القتصادية والتجار
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ولى من حيث المسؤولية الناتجة عن 
أ
تي في الدرجة ال

أ
ضرارفإذا كان المؤمن له يا

أ
التي يسببها حادث  ال

لت إليه 
 
و من ا

أ
تي في الدرجة الثانية بوصفها ضامن للمؤمن له ا

أ
مين تا

أ
المركبة للغير ، فإن شركة التا

 10حراسة المركبة بإذن منه عن رجوع الغير بالتعويض 
-  

أ
 شخاص المستحقون للتعويض : ال

و ذوي الحقوق الذين 
أ
وتشمل الضحايا وذوي الحقوق الذين يصيبهم الضرر من جراء حادث مرور ، ا

 .يحلون محله في طلب التعويضات 
نه بالرجوع إلى المادة  -

أ
مر  02وكما ا

أ
ن  09-87من قانون المرور رقم  65والمادة  15-74من ال

أ
نجد ا

شخاص المعنوي
أ
مين اللتزامة العامة ، معفاة من الدولة وال

أ
 المسؤولية، وفي حال إذا ما قامت بالتا

فراد العاديين إنما تكون 
أ
كشخص عادي ، وتخضع إلى  مسئولةالمدنية عن حوادث مركباتها تجاه ال

المدنية  اإلجراءاتمن قانون  800القانون العادي وليس القانون اإلداري وفق متطلبات المادة 
 . واإلدارية

حد واكل ( يعد  713ما نجد فئة ملك المركبات المشتركة فغن بالرجوع إلى القانون المدني المادة ) وك

مين لتأاعقد  مبرأ إذامؤمنا له ، بحيث يعتبر  دقيو دونملكية خالصة من لحصته مالكا ؤلء من ه

مين جب وايعد ملزما بتلبية ، و لوصفا اعلى هذلمملوكة ا رةلسيااعلى 
أ
طبقا للسير ها طلقإقبل التا

ولى 
أ
 يا.رجباإتأمينا  15 -74قم رر  ألمامن لمقتضيات المادة ال

شخاص مستبعدين من الضمان وهم : 
أ
ن هناك فئة من ال

أ
 وكما ا

و المتناول المحضور ، بعد صدور حكم قضائي عن المحكمة المختصة بإدانة 
أ
السائق في حالة سكر ا

 ارق وشركاؤه المساهمون معه  ، وكذا الحال بالنسبة للس 11الشخص بهذا الجرم 
مين : من حيث  - 02

 
 المركبة محل عقد التأ

ين نلحظ 
أ
نا

أ
مر  ا

أ
وهي تعني كل  31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  15-74مصطلح مركبة جاء به ال

و نصف مقطوراتها وحمولتها ، ويفهم من ذلك المركبات 
أ
مركبة برية ذات محرك ، وكذلك مقطوراتها ا

شياء ، وكل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك ، وفق شروط المخصصة لنق
أ
و ال

أ
شخاص ا

أ
ل ال

والمتعلق بتنظيم حركة  2001-08-19المؤرخ في  14-01خاصة ، وكما عرفها المشرع في القانون رقم 
منها المعدل والمتمم بالقانون رقم 

أ
 10/11/2004المؤرخ في  16-04المرور عبر الطرق وسلمتها وا

المركبة كل وسيلة نقل بري مزودة "..  22/07/2009المؤرخ في  03-09والمتمم بالقانون رقم  والعدل

                                                           
مر  04انظر في ذلك المادة  10

أ
 مرجع سابق  15/74من ال

  15-74من مرسوم  04المادة  11
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و تجر " فهي إذن 
أ
و تدفع ا

أ
و غير مزودة بذلك ، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة ا

أ
بمحرك للدفع ا

مين على المركبة مجموعة من الشروط 
أ
وسع من مفهوم السيارة ، وكما يشترط إلبرام عقد التا

أ
تتمثل في ا

ن تخضع للرقابة التقنية  12لها وثائق إدارية بما في ذلك رقم التسجيل وبطاقة التسجيل 
أ
كما يجب ا

 قبل إطلقها للسير ) المعاينة والفحص ( 
 الـجهأت المكلفة بألتعويض عن حوادث المرور  ونجأعتهأ المبحث الثأني : 

ولالمطلب 
 
مين ال

 
  : الجهأت المكلفة بألتأ

صل 
أ
ن الال

أ
ضرار المادية ا

أ
داء التعويض عن ال

أ
مين هي الجهة الوحيدة المكلفة با

أ
و شركة التا

أ
مؤمن ا

والجسمانية التي تصيب المتضررين من جراء حوادث المرور ، وبالنظر إلى ك ثر حوادث المرور وضمانا 
و التعويض 

أ
ضرار الجسمانية ا

أ
خر يتولى القيام بالتعويض عن ال

 
شخاص تم إنشاء هيكل ا

أ
لحماية ال

وجبها القانون 
أ
ليات وشروط معينة ا

 
 لذوي الحقوق وفق ا

ول  -01
أ
ثار المترتبة عن حادث المرور بصفته الطرف ال

 
مين " المؤمن " وهو الذي يتحمل ال

أ
شركة التا

والضامن للتعويض ، وذلك متى تحققت العلقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن عليه من جهة وكذا 
مترتب عنه ، وبالتالي فإن كل ضرر يترتب عليه إلتزام في جهة المؤمن العلقة بين الخطر والضرر ال

مر  05وفقا لنص المادة 
أ
 المعدل والمتمم. 74/15من ال

مين وصندوق التعاضد الفلحي وكذا المؤسسات  التي خولها المشرع 
أ
ويتمثل المؤمن في شركات التا

مينات ، فهو المعد 07-95من قانون  203القيام بهكذا عقود بموجب المادة 
أ
ل والمتمم المتعلق بالتا

ي المؤمن ليس شخص عادي بل شخصية معنوية
أ
قرها القانون ،  معتمدة  إذن ا

أ
تتمتع بامتيازات ا

ليات محددة قانونا .
 
 بهدف ضمان التغطية والحماية للمتضررين وفق شروط وا

قر المشرع نظ -
أ
اما خاصا لحمايته وقد ل يتمكن المضرور من الحصول على التعويض ، وحماية له ا

 صندوق خاص بالتعويضات . إنشاءيتمثل في 
ن ايلحظ 
أ
ولى  لصندا

أ
ففي  2004لثانية بعد سنة و ا 2004قبل سنة وق مر بمرحلتين زمنيتين ال

ولى  المرحلة
أ
و   15/74ألمر الثالث   من ب البات ابالتعويضاص لخاوق الصنداسم ايطلق عليه ن كاال

  ألمرامن نفس  27المادة  بينت 
أ
ن المرسوم التنفيذي رل المعنوية انه يتمتع بالشخصية على  ا

أ
قم ا

 منه ع 01المادةفنصت  103/04
أ
المتضمن  11/02قم ن رلقانوامن  117م المادة نه تطبيقا ألحكالى ا

ضافتو » رات لسيامن اضوق تنشأ مؤسسة عمومية تسمى » صند (3) 2003لسنة ن المالية قانو
أ
 ا

  02المادة 
أ
 ير زلواصاية وتحت وق لصندانه يوضع على ا

                                                           
 من قانون المرور  50و 44المادتين  12
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في التقاضي و لحق امنه له ل المالي  و لستقلالمعنوية و ايتمتع بالشخصية المكلف بالمالية و 
المرسوم من  03ة فقر 16المادة هو ما نصت عليه م و لعاالمدير اسطة ابو بذاتهاقائمة  مقاضاته كهيئة 

 13 103/04قم ر
 :مهمة صندوق ضمأن للسيأرات

و عائلتهم، هي لتحمل ك
أ
و جزء من التعويضات التي تمنح للضحايا حوادث اإلصابة الشخصية ا

أ
ل ا

و غير  المسئولوالناجمة عن السيارات وفي الحالة التي يكون فيها 
أ
عن الضرر ل يزال غير معروف ا
و غير مؤمن جزئيا،. )المادة 

أ
و حالة سقوط الضمان ا

أ
من  04مؤمن لسيارته في وقت وقوع الحادث، ا

بريل  5 103-04وم التنفيذي رقم المرس
أ
ساسي لصندوق ضمان السيارات 2004ا

أ
 إنشاء ووضع النظام ال

  : حالت تدخل صندوق ضمان السيارات
ي داخل القطر الجزائري والتي يحل 

أ
راضي الجزائرية ا

أ
فيها الصندوق حوادث المرور التي وقعت على ال

  ضمان للسيارات مكان
أ
نه قام بالفرارالمتسبب عن الحادث غير معروف ا

أ
متسبب عن ، باإلضافة للي ا

و جزئيالسيارته كليا  غير مؤمنالحادث 
أ
و معسر تماما ا

أ
 . ا

يلتزم صندوق ضمان السيارات في حالة التعويض الضحايا بطريقة  :واجب صندوق ضمان السيارات
شكال تعويض المؤسسات اإلجتماعية ول يمكنمباشرة 

أ
ي شكل من ال

أ
 .له با

ضرار التي لح
أ
ن يتم تعويضهم من طرف صندوق ضمان السيارات ال

أ
قت بعض الناس والتي ل يمكن ا

 :هي
قل من  -

أ
 ٪50اإلصابات التي لحقت السائق الذي تسبب في الحادث إذا كان معدل العجز ا

ضرار المادية التي لحقت صاحب السيارة التي تسببت في الحادث -.
أ
 .ال

طراف ثالثة -
أ
ضرار المادية التي لحقت ا

أ
 .ال

 :قانون المسؤولية
ن لديهم وفقا لقانون الحق في الحصول على تعويض ضد طرف ثالث غير 

أ
ن يثبت الضحايا ا

أ
يجب ا

و مجهولي الهوية
أ
 14.المؤمن عليهم ا

                                                           
لية قانونية لضمان تعويض حوادث المرور ، المجلة  13

 
رقيق عبد الصمد ، صندوق ضمان السيارات كا

  22، العدد الخامس ، ص الجزائرية للقانون البحري والنقل 
تاريخ  299825رقم القرار غرفة الجنح والمخالفات الغرفة اإلجتهاد القضائي للمحكمة العليا 14

موضوع القرار حادث  ع و النيابة العام ة-ق-قضية الصندوق الخاص بالتعويض ات ضد ب 04/05/2005القرار
  .الصندوق الخاص بالتعويض عن حوادث الم رور-تعويض -مرور

أ
 .3الفقرة  30و 24: المادتان :  15-74مر رقم : ا

 .11: المادة  37-80مرسوم رق م :  

و ذوو حقوقهم، من تدخل الصندوق الخ اص 
أ
 : ل يستفيد ضحايا حوادث المرور الجسمانية ا

أ
المبدا
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و إستبعاد في حالت إهمال الضحية
أ
ن يتم تحديد ا

أ
 .ويمكن ا

قرب وقت ممكن.عندما يكون 
أ
عن  سئولالممن مصلحة الضحية تدخل صندوق ضمان السيارات في ا

( سنوات من وقوع 05الضرر غير معروف، و يجب تقديم المطالبة إلى الصندوق خلل فترة خمس )
 .الحادث

عن الضرر معروف وغير مؤمن ، يجب تقديم المطالبة إلى الصندوق خلل فترة  المسئولعندما يكون 
و تاريخ مقررة الحفظ05خمس )

أ
 .( سنوات إما من تاريخ وقوع الحادث ا

( سنوات من وقوع الحادث، إلى اتفاق مع 05في جميع الحالت، يجب، في غضون خمس ) ملحظة :
و رفع دعوى قضائية

أ
 .الصندوق، ا

 كيفية طلب تدخل صندوق ضمان السيارات؟
و ذوي الحقوق مباشرة

أ
 .إما عن طريق الضحية ا

مين
أ
و عن طريق شركة التا

أ
 . ا

  : حالت الجروح
 : الشفاء بدون مضاعفات  1الحالة 

قوم صندوق ضمان السيارات بإرسال للضحية عرض تعويض بناءا على الملف الطبي للمعني ي
ية تكملة لتعويضات من قبل رب العمل وهذا طبعا بعد إرسال 

أ
و ا

أ
وكشوفات الضمان اإلجتماعي ا

 الملف المطلوب 
  ( إصابة مع مضاعفات ) الحالة المرضية : 2

جل فحص
أ
 .الضحية صندوق ضمان السيارات يعين طبيب من ا

و محاميه إذا 
أ
مين، ا

أ
و شركة التا

أ
عند استقرار حالة الضحية،صندوق ضمان السيارات يرسل للضحية ا

خير على علم ( بيان مفصل للتعويض اقترح على بناء على تقرير طبي
أ
 .كان ال

 وفاةالفي حالة 
ضرار المعنوية ومصاريف  -

أ
 الجنازةعرض التعويضات يرسل لذوي الحقوق .ويشمل التعويض عن ال

و ذوي حقوقه، طبقا لجدول التعويض الملحق 
أ
يشرع الصندوق في دفع التعويض إلى المصاب ا

مر رقم  19/07/1988الصادر بتاريخ  31-88للقانون رقم 
أ
المؤرخ في  74/15المعدل والمكمل لل

ن يطلبو 30/01/1974
أ
و ذوي حقوقه ا

أ
ا المتعلق بإلزامية التامين على السيارات إذا جاز للمصاب ا

و هيائت معنية، ل يتحمل الصندوق إل التكملة
 
شخاص ا

أ
و بنظام التعويض عن .بتعويض جزئي من ال

                                                                                                                                   
ثبتوا إعسار مسبب ح ادث المرور غير المؤمن ل ه

أ
ة المحامين ، الموقع اإللك تروني لمنظم   بالتعويضات،إل إذا ا

  20.30الساعة  2019نوفمبر  28بتاريخ  http://avocats-sba.dz/index.htmlسيدي بلعباس 
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و الدخل المهني للضحية .عند عدم إثبات 
أ
ساس إثباتات المرتب ا

أ
ضرار يتم حساب التعويضات على ا

أ
ال

 ذلك يتم حساب 
دنى المضمون عند تاريخ الحادث. .

أ
جر الوطني ال

أ
ساس ال

أ
زيادة عن ذلك يؤخذ بعين التعويض على ا

 في حساب التعويضات.15العتبار سن الضحية 
 :عن الحادث غير معروف المسئولالمستندات المطلوبة من قبل الضحية عندما يكون 

 .محضر الشرطة والدرك وقوع الحادث 1
 طلب التعويض؛-2
 . شهادة صادرة من طبيب شرعي عن فحص الجثة -3

 . عن الحادث معروف المسئولحية عندما يكون المستندات المطلوبة من قبل الض
ن يكون الضرر المطلوب 

أ
ويشترط لتدخل صندوق ضمان السيارات توفر مجموعة من الشروط وهي ا

مر  29تعويضه ناتج عن حادث سير وقع داخل التراب الوطني ، وفقا لنص المادة 
أ
 15-74من ال

صاب الضحية ضر 
أ
ن يكون الضرر الذي ا

أ
 ....را جسمانيا وليس ماديا المعدل والمتمم ، وا

 .الحصول على التعويض إجراءات -
 .التسوية الودية -

مرخلل  من
أ
طراف فان شركات التامين تبادر باقتراح مبالغ التعويض المستحقة على 74/15 ال

أ
 ال

منه التي جاء فيها  4من خلل المادة 16/02/1980بتاريخ  80/35المدنية تلقائيا ولقد صدر المرسوم 
نيجب على السلطة التي قامت بالتحقيق  انه

أ
يام 10خلل مهلة ل تتجاوز  ترسل نسخة من المحضر ا

أ
 ا

وقبل مجهول  الى شركات التامين المعنية وفي حالة ارتكاب الحادث من
أ
غير مؤمن عليه يرسل  ا

نللمؤمن  المحضر الى الصندوق الخاص بالتعويضات و يجوز 
أ
يطلب من الضحية موافاته بكل  ا

 . ات الطبيةالشهاد
مامالتعويض  إجراءات -

أ
 .القاضي الجزائي ا

ويباشرها وكيل الجمهورية و هنا بمجرد وقوع الحادث  إن الدعوى العمومية ملك للمجتمع يمارسها
القضائية بالتحريات الولية اللزمة لمعاينة الحادث و تحرير محضر  الجسماني تقوم مصالح الضبطية

سماء الضحايا و الوضعية القانونية للسيارة و المسئولالحادث و المت بذلك فيه مكان
أ
 سبب فيه و ا

خريطة  المدني و يرسل بعدها المحضر و نسخة مصادقة منه مع جميع الوثائق الثبوتية و خاصة
يام ابتداء من تاريخ التحقيق الى النيابة العامة و نسخة من 10الحادث خلل 

أ
المحضر المحرر الى  ا

يوم من  30الجمهورية خلل  ة و يمكن للمضرور الحصول على نسخة من وكيلشركات التامين المعني

                                                           
بتاريخ  http://www.fga.dz/indemnisation.htmlانظر الموقع الرسمي لصندوق ضمان السيارات  15
  23.03الساعة  08/12/2019
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ول شهادة
أ
ن يتحصل على ا

أ
ن ترسل  تاريخ طلبها.كما يجب على المضرور ا

أ
طبية تثبت مدى الضرر و ا

يام من تاريخ الحادث الى السلطة 8هذه الشهادة خلل 
أ
التي شرعت في التحقيق هذا في حالة الجرح  ا

ما
أ
. ا

أ
 الة القتل في ح الخطا

أ
المتهم الى السيد وكيل الجمهورية الذي تقدم له محضر  فيقدم الخطا

الذي تكون قد حررته بعد التحقيق. وهنا يكيف وكيل الجمهورية وقائع  التحريات الولية عن الحادث
مامالدعوى العمومية ثم يحيل القضية  الجريمة ويحرك

أ
ومحكمة الجنح  ا

 
 .قسم المخالفات ا

مامول على التعويض الحص إجراءات -
أ
 .القاضي المدني ا

ضراربالتعويض عن  مسالة المطالبة إن
أ
الجسمانية قد تفصل فيها المحكمة الجزائية و قد تختص بها  ال

يضا
أ
ساساالمحكمة المدنية باعتبارها صاحبة الولية بها  ا

أ
وراق قام وكيل الجمهورية بحفظ فإذا ا

أ
 ا

والقضية لوفاة المتسبب في الحادث 
أ
والضحية وفاة  ا

أ
الوحيد للمضرور و  ذوي حقوقه فيبقى السبيل ا

مامذوي حقوقه هو المطالبة المدنية عن طريق رفع دعوى عادية 
أ
المحكمة المدنية وذلك بعد  ا

طرافاستدعاء جميع 
أ
 .بما فيها شركة التامين ال

مين على المركبات في الجزائر المطلب الثاني : 
أ
 تقييم قطاع التا

ره وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار تعزيز وإرساء قواعد من خلل ما سبق ذك -
ن ذلك يبقى غير كافي بالنظر إلى 

أ
قانونية تك فل حماية الطرف الضعيف في حوادث المرور ، إل ا

التوسع الهائل لحظيرة المرور وعدم مواكبة التطورات التي تشهدها البلد ، ما نتج عنه بطئ من جهة 
جل تحصيل  شركات

أ
صحابها والتعقيدات الكبيرة التي تتطلبها ل

أ
مين في تسليم التعويضات ل

أ
التا

ن النزاعات القانونية وتبادل تحميل 
أ
من قبل الشركات جعل  المسؤوليةالمبالغ المستحقة ، ذلك ا

ن صندوق ضمان السيارات وبالرغم من 
أ
خرى نجد ا

أ
مهمة تحصيل التعويضات جد بطيئة ، ومن جهة ا

نه تم تعديل التعدي
أ
صحاب الحقوق بشيئ ذلك ا

أ
نها ل تعني المتضررين وا

أ
لت القانونية التي عرفها إل ا

ي جديد ، وكما يلحظ في 
أ
التسمية والهياكل دون إستفادة المتضرر نتيجة حوادث المركبات من ا

مين على السيارات وطبيعة العقود فإننا نجد عدم استغلل التكنولوجيا المتاحة 
أ
من جانب ميدان التا

طراف المتضررة وسرعة اتخاذ 
أ
المناسبة وهو ما ترتب عنه ضياع حقوقهم ،  اإلجراءاتالتواصل مع ال

نوكما 
أ
مركزية صندوق ضمان السيارات وجعل مقرها بالجزائر العاصمة وبالنتيجة الختصاص  ا

ثقل، القليمي للمحكمة 
أ
ا احيانا مقدار كاهل المتقاضين بالنظر الى شساعة المساحة التي يكون فيه ا

تعابالتعويض المتحصل عليه مساويا 
أ
ليات إيجادالمحامي وتكاليف السفر ، مما يستوجب معه  ل

 
 ا

وتك فل التوزيع الجهوي بوضع مقرات 
 
ومصالح على مستوى كل ولية  ا

أ
مجموعة ولية متجمعة تك فل  ا
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  16تسهيل التواصل وتسلم الوثائق والتعريف بمهام الصندوق 
 الخاتمة .

عداد المضرورين من جراء سن ا
أ
مين اإللزامي على المركبات ، نتيجة لتزايد ا

أ
لمشرع نظام عقد التا

طراف ومهما كان 
أ
و غير ا

أ
طرافا في العقد ا

أ
كانوا ا

أ
حوادث المرور ، وسعيا منه لحماية المتضررين سواء ا

ضرار اللحقة بهم ، سوا
أ
ليات تك فل تعويضهم عن مختلف ال

 
وجد ا

أ
ء من دورهم في الحادث فإنه ا

و صندوق ضمان السيارات ، وباعتبار ضمان المخاطر بالنسبة للسيارات يكاد يكون 
أ
مين ا

أ
شركات التا

نه وبالنظر إلى التعقيدات المتعلقة بسرعة التعويض والتواصل مع 
أ
مشمول في كل النواحي إل ا

مين للمؤمنين 
أ
الذين ل المتضررين تبقى متخلفة ، وباإلضافة إلى عدم وجود تشجيع لشركات التا

خطاء تسبب في حوادث مرور في شكل حوافز وتخفيضات مثلما هو حاصل في الدول 
أ
يرتكبون ا

كبر وحرية 
أ
مين وإعطاءه هامشا ا

أ
هيل قطاع التا

أ
صبح معه لزاما إعادة التفكير في تا

أ
وربية ، كل ذلك ا

أ
ال

وسع نحو التنافسية التي تعود بالفائدة على المؤمن والمؤمن لديه 
أ
 ا

 ر والمراجع:قأئمة المصأد

مر  .1
أ
،  وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1970المتعلق بقانون المالية لسنة  107-69ال

 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات 2004لسنة  04-103
مر  .2

أ
المتعلق  31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم   1974يناير  30المؤرخ في  15-74ال

مين على السيارات وبن
أ
ضراربإلزامية التا

أ
 ظام التعويض عن ال

مر  .3
أ
الصادر في  06-04المعدل والمتمم بالقانون  1995/ ينار 25المؤرخ في  95/07ال

مينات 20/02/2006
أ
الجمعية العلمية نادي الدراسات اإلقتصادية والمتضمن قانون التا

ول
أ
 كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ، المقر: ملحقة الخروبة الطابق ال

والذي جاء  15/12/1998بتاريخ :  197248القرار رقم  01رقم  1999لقضائية لسنة المجلة ا .4
ن المادة 

أ
مر  08فيه ا

أ
تخضع للتعويض الى نظرية الخطر وليس نظرية  74/15من ال

 الضرر .
بن تركي سهام ، معطار نظيرة ، مذكرة تخرج لنبيل شهادة ليسانس في العلوم القتصادية . 5

مين في ال
أ
 جزائر "" واقع التا

مين ورياضياته ، دار النهضة العربية ،  -. عويضة محمد طلبة  6
أ
عبد هللا سلمة : مبادئ التا

 1975القاهرة 

                                                           
اح شركات التامين فيما يتعلق بالتامين على بالمئة من ارب 03مع العلم ان الصندوق يتحصل على نسبة  16

 السيارات .
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 http://www.fga.dz/indemnisation.htmlموقع النترنت لصندوق ضمان السيارات . 7
لية قانونية لضمان تعويض حوادث ال. 8

 
مرور رقيق عبد الصمد ، صندوق ضمان السيارات كا

  22، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل ، العدد الخامس ، ص 
 http://avocats-sba.dz/index.htmlلمنظمة المحامين سيدي بلعباس  موقع النترنت. 9
. صالحي شهرزاد ، نمذجة حوادث تسعير السيارات ، مذكرة ماجستير ، جامعة سطيف ، 10

 2015والتسيير  كلية العلوم القتصادية والتجارية

مين على السيارات في الجزائر بين التسعيرة 11
أ
. مريم ناجم ، غنية سمارة ، واقع التا

 والتعويض ، مذكرة ماستر ، جامعة خميس مليانة كلية العلوم القتصادية والتجارية والتسيير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية" " السيلوة القرريعية
 
                         لىطلع القل
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مين البحري على السفينة
 
 نظام التخلي في التا

مين د.
 
 مهري محمد ا

 والعتط  السيلويةكتية الاىطق 
 للمدي   ةياي    فلرس بجلمعة 

mehrimohamedamine@gmail.com 
 

 مـقـدمـــة
 

نهلالسفيية    Emmanuel du Pantaviceمعرف الفىيه
 
ة معلئمة ذات نبيعة ميىطلة قلئمة بمالحة  بل

 
ميرل

خطلر البار،
 
 تعرضهل معلية ل

Le navire apparaît comme un engin flottant, de nature mobilière affecté à une 
.   1navigation qui l’expose habituellement aux  risques de la mer  

نهل 2من الى لنطن البار   13معرفه ل المررع الجزائر  ف  الملية و
 
:" تعقبر وفيية ف  معرف هذا الىلنطن بل

لية معلئمة تىط  بللمالحة البارية، إمل بطويتقهل الخلصة وإمل معن نريق قطرهل  كل معملرة بارية
 
و ا
 
ا

و مخصصة لمثل هذه المالحة".
 
خرى ا

 
نفس من  161معرف المالحة البارية ف  الملية و بسفيية ا

نهل:
 
"ه  المالحة الق  تملرس ف  البار وف  الميله الداختية بطاوطة السفن المادية ف  الىلنطن معت  ا

 ".13ية المل
طر اإلنرلء، فإنهل وإن لم تصبح بعد صللاة لتمالحة وقكطن كذلك باسب نالسفيية ف  ومعيدمل تكطن 

ولوية من بيلئهل
 
  بلليظر لتغلية ال

 
 ، ا

 
ن تكطن ماال ، 3المل

 
نهل مخصصة لتىيل  بللمالحة ويجطز ا

 
  ا

 
ا

مين البار ، وذلك مل ذهبت إليه المل
 
من الىلنطن  56و 53يتلن لتعمتيلت الىلنطنية البارية كللقل

 البار  الجزائر .
رمتهل القصرفلت الق  تري معت  ت، لذلك هلومتاىلت هلالطصف الىلنطن  لتسفيية إل  مجمطع تطابع يمقدو

مين يون حلجة إل  نص خلص، مل لم يطجد اتفلق صريح يىض  بفصل  ،السفيية
 
كللبيع والرهن والقل

                                                 
1 Emmanuel du pontavice , Droit maritime , precis dalloz 12eme edition 1997 , edition 
dalloz, Paris , p 40 . 

مر رقم    2 
 
ك قطبر  23المؤرخ ف    80   76ال

 
-98معد  والمقمم بللىلنطن رقم يقضمن الىلنطن البار ، ال 1976ا

 .2010اوت  15المؤرخ ف   04-10، وبللىلنطن رقم 1998جطان  25المؤرخ ف   05
        ي. نهلي السبلمع  ، مطوطمعة الاىطق القجلرية ،الجزء الخلمس الاىطق القجلرية البارية ، بللشقراك مع 3 

نطلك ، مطبعة اإلنرلء بدمرق ،الطبعة السليوة 
 
 .50، ص 1965ي. رزق هللا ا

mailto:mehrimohamedamine@gmail.com
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صل ومن هذه اليلحية ت
 
عقبر السفيية مع متاىلتهل وحدة قلنطنية تربه المقجر إل  هذه المتاىلت معن ال

  .1حد بعيد
و الىلنطنية، 

 
شلر المررع الجزائر  لمتاىلت السفيية وامعقبرهل جزءا ميهل وطاء من اليلحية القىيية ا

 
وا

من الىلنطن البار  والق  تيص:"تصبح تطابع السفيية بمل ف  ذلك الزوارق  52وذلك ف  الملية 
يوات 

 
شيلء المخصصة لخدمة السفيية الدائمة متكل لتمرقر ".وال

 
ثلث وكل ال

 
 ومعدة السفيية وال

مل 
 
 619ف   الملية ة، فبداية معرف المررع الجزائر  معىد القلمين يتعريف القلمين البار  معت  السفي ا

ن يؤي  إل  المؤمن ل :معت حيث نصت من الىلنطن المدن  
 
مين معىد يتقز  بمىقضله المؤمن ا

 
و "القل

 
ه ا
خر ف  حللة 

 
  معطض ملل  ا

 
و ا
 
و إيرايا ا

 
مين لصللاه مبتغل من المل  ا

 
إل  المسقفيد الذ  اشقرط القل

خرى يؤييهل المؤمن 
 
ية يفعة مللية ا

 
و ا
 
و تاىق الخطر المبين بللعىد وذلك مىلبل قسط ا

 
وقطع الاليث ا
مر رقم  إل بلإلضلفة  له لتمؤمن".

 
المقعتق  1995جلنف   25ف  المؤرخ  07-95القعريف الذ  جلء ف  ال

مييلت
 
مين ف  مفهط  الملية  ،2، المعد  والمقممبللقل

 
 619ف  الملية الثلنية ميه والق  نصت "إن القل

و الغير المسقفيد الذ  
 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 
من الىلنطن المدن ، معىد يتقز  المؤمن بمىقضله بل
و
 
و إيرايا ا

 
مين لصللاه مبتغل من المل  ا

 
خر ف  حللة تاىق الخطر المبين ف   اشقرط القل

 
ياء ملل  ا

 
  ا

 
ا
خرى".

 
ية يفطع مللية ا

 
و ا
 
قسلط ا

 
 العىد وذلك مىلبل ا
مر  92وبللرجطع إل  الملية 

 
و  المعيطن   07-95من ا

 
مييلت الق  وريت ف  الفصل ال

 
المقعتق بللقل

مييلت البارية ف  الك قل
 
حكل  معلمة الذ  جلء ف  البل  الثلن  المعيطن بللقل

 
و  المعيطن بعىد بل

 
  ال

مين البار  
 
مين، نجد تعريفل لعىد القل

 
خطلر  انهايث بالقل

 
مين يهدف إل  ضملن ال

 
  معىد تل

 
"ا

ية معمتية نىل بار .
 
 المقعتىة بل

مييلت البرية". 
 
حكل  البل  المقعتق بللقل

 
خطلر المرتبطة بمالحة اليزهة يبى  خلضعل ل

 
مين ال

 
ن تل

 
غير ا

نه لك  يكطن ا
 
مييل باريلومعي  هذا ا

 
مين تل

 
ن يكطن ماته يجب  لقل

 
خطلر مقعتىة بللمالحة هط ا

 
ضملن ا

 البارية.
يقميز معىد القلمين البار  معت  السفيية معن بلق  معىطي القلمين بعدة خصلئص، وطاء مل تعتق ميهل 

نراف
 
والعىد  بل

 
مطا  ا

 
والمؤمن معتيهل  ال

 
خطلر ا

 
والمؤمن ميهل  ال

 
نرافالقزاملت  ا

 
وحىطقهم، وان  ال

هم
 
وخلصية تهم هذا القلمين ه  نظل  القخت   ا

 
حكلمهالقرك الذ  انقىتت  ا

 
القلمين البر   إل  ا

 والقلمين الجط . فمل هط مفهط  هذا اليظل ، وكيف يطبق؟  
 

 
 
 

                                                 
ة المعلرف، اإلوكيدرية، نبعة ي. مصطف  كمل  نه،  1 

 
 .37ص ،1974الطجيز ف  الىلنطن البار ، ميرل

مر رقم   2 
 
مر رقم  1995جلنف   25المؤرخ ف   07-95ال

 
مييلت، المعد  والمقمم بلل

 
 04-06المقعتق بللقل

 .2006فيفر   20المؤرخ ف  
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ول المبحث
 
 م التخلــيمفهو :ال

و القخت        
 
وجدهنظل  خلص  القرك ا

 
مين البار   ا

 
صيتة القل

 
نظمة الىلنطنية ال

 
، ويعقبر من ال

مين بلمعقبلره إحدى نرق  تعطيضبهذا والخلصة 
 
 .المؤمن له القل

 إليهل المؤمن له لتاصط  معت   
 
فإذا كلنت يمعطى القعطيض ه  الدمعطى العليية الق  يتجل

صيب الر 
 
 إل  القخت  مق  ا

 
ن يتجل

 
ء المؤمن القعطيض اليلجم معن الضرر الذ  لاق به، فإنه بإمكلنه ا

 القخت  بللرجطع إل  مفهطمه ونرق اوقعملله.مطضطع  إل ويقطرق معتيه بمخلنر جسيمة، و
ته المطلب

 
ول: تعريف التخلي ونشا

 
 ال

يىصد بللقخت  الدمعطى الق  يسقطيع بمىقضلهل الم ؤمن ل ه ،معي د تاى ق إح دى الك طارث الجس يمة          
مين ك لمال يون 

 
ن ياصل من المؤمن معت  مبتغ الق ل

 
مين، ا

 
و ف  وثيىة القل

 
الميصطص معتيهل ف  الىلنطن ا

  خصم، و ذلك مىلبل تيلزله لتمؤمن معن متكية الر ء المؤمن معتي  ه وكلفة حىطقه
 
و معن  ا

 
المقعتىة به ا

 . 1كل مل تبى  بعد تاىق الخطر المؤمن ضده
نه لىد معرف العميد ريبير  

 
الطويتة الق   تم يح لتم ؤمن ل ه الاص ط  معت   كلم ل مبت غ القخت  بل

صل هط 
 
ن ال

 
نه إجراء اوقثيلئ  لتقسطية، ل

 
مين بللقخت  معن الر ء المؤمن معتيه لتمؤمن، ويصفه بل

 
القل

ن ه ل يطج د قلنطن ل إل ف   الق لمين البا ر  وغي ر ممك ن إل ف   ح للت معيي ة.  مملروة يمعطى القعطيض و
 
ا

ن 
 
ح  د الك  طارث الكب  رى حي  ث يفق  رض ا

 
فللى  لنطن ل يس  مح ب  ه إل ف    الا  للت الق    يتا  ق الم  ؤمن معتي  ه ا
 .2له الخسلرة كبيرة تجعل الر ء المؤمن معتيه لم يعد نلفعل لتمؤمن

ص يل بللى لنطن البا ر  بمىقض له يقتى   الم ؤمن روييلر برون  ف  حين معرفه الفىيه  
 
ن ه نظ ل  ا

 
ل

مين مقختي  ل مع  ن متكي  ة الر   ء الم  ؤمن معتي  ه لتم  ؤمن
 
ن القخت    ه  ط نظ  ل   3ل  ه مبت  غ الق  ل

 
وبللق  لل  نى  ط  ا

مين البا ر  فه  ط ب  ذلك يب رز ذاتي  ة نظلم ه الى  لنطن ، ويخ  ط  القخت   لتم  ؤمن ل ه القي  لز  مع  ن 
 
خ لص بللق  ل

مين ك لمال، و يعقب ر ه ذا اليظ ل  رخص ة تى ررت 
 
متكية الر ء المؤمن معتيه مىلبل حص طله معت   مبت غ الق ل

راي
 
إل إذا فض  ل اإلبى  لء معت    متكي  ة الر   ء الم  ؤمن معتي  ه  لمص  تاة الم  ؤمن ل  ه يك  طن ل  ه او  قعمللهل إذا ا

ص لبه م ن وق طع الخط ر الم ؤمن مي ه. وم ع ذل ك ل يج طز 
 
واققيع بمطللب ة الم ؤمن بقع طيض الض رر ال ذ  ا

ح   طا .الق  يى   ع فيه   ل الخط   ر
 
وبللق   لل  يعقب   ر القخت     الطري   ق  4لتم   ؤمن ل   ه مملرو   ة القخت     ف     ك   ل ال

                                                 
ول    ي. بهج  ت معب  د هللا قلي  د،  1 

 
، 1984الى  لنطن البا  ر ، مك قب  ة نهض  ة الر  رق، جلمع  ة الى  لهرة، الطبع  ة ال

 .433ص
مين البا ر  معت  بن غلنم،  2 

 
، 2000وذاتي ة نظلم ه الى لنطن ، يي طان المطبطمع لت الجلمعي ة ب للجزائر، و ية القل

 .80ص 
 .80، المرجع السلبق، صمعت  بن غلنم 3   
ص ط  الى لنطن البا ر ، الو قغال  البا ر ، يار الفك ر العرب  ، مطبع ة الم دن   ،معت   حس ن ي طنس .ي4  

 
 68ا
 .350، صشلرع العبلوية، الىلهرة
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و الجس يمة، وبع ض ه ذه الا للتف  حللت المخلنر الكب الوقثيلئ  الذ  ل يعمل به إل 
 
: اله الك رى ا

و المفقرض
 
و الهالك الاكم  ا

 
 .1الاىيى  لتر ء المؤمن ا

ل  دى الك ثي  ر م  ن الى  طانين المىلرن  ة بلو  م الق  رك   le delaissementويع  رف نظ  ل  القخت     
2Abandon  م   ر و

 
الباري   ة و ي   دمع  ف      لت   طيس الراب   ع معر   ر لتقج   لرة 1681ه   ط الو   م المس   قعمل ف     ا

لم   لن   Abondonoوف     اإليط   لل   Abandonmentالى   لنطن اإلنجتي   ز  
 
ف     ح   ين  Abandonوف     ال

خ  ر 
 
تس  قعمل بع  ض الى  طانين العربي  ة مص  طتح الق  رك كم  ل ه  ط الا  ل  ف    الى  لنطن المص    ر  وال  بعض ال

مين البا ر  إذ  3القخت  مثل الىلنطن الجزائر  
 
ولىد تطرق المررع الجزائر  إل  هذا اليظل  ف  م طاي الق ل

مر  135و الملية  134، 115نص معتيه ف  المطاي 
 
 .المعد  والمقمم 07 -95من ال

ته إل   الع ليات الباري ة الىديم ة ف   العص طر الطو ط ، فه ط ق د ارت بط  
 
ويعطي القخت  ف   نر ل

ته باللة هالك السفيية بسبب ا
 
خبلرهل. حيث ك لن الم ؤمن ي دفع تع طيض مؤقق ل لتم ؤمن ف  نرل

 
نىطلع ا

 .4له ، يسقريه إذا وصتت السفيية وتيمة خال  مدة معيية
ن  ه ف    حلل  ة  

 
ن ش  رط القخت    ف    ذل  ك ي  يص معت    ا

 
ن هي  لك م  ن يس  قبعد ه  ذه الفرض  ية ل

 
إل ا

 ظهطر السفيية يسقرجعهل المؤمن له ويري مبتغ القعطيض الذ  تتىله.
خبلره   ل لم   دة 

 
ن   ه بظه   طر الس   فيية الق     انع   دمت ا

 
فقلريخي    ل يج   ب او   قبعلي ه   ذه الفرض   ية، ل

ن القخت   
 
معيية يسقرجع مللك السفيية و فييقه و ي ري مبت غ القع طيض ال ذ  تتى له الم ؤمن ، ف   حي    ن ا

و تخت   الم ؤمن ل ه مع ن الر  ء الم 
 
ؤمن كطريىة اوقثيلئية لتقع طيض ق لئم معت   فك رة جطهري ة ه ط تي لز  ا

ولو  لنقىل  متكية الر ء المؤمن معتيه لم يعثر معتي ه ول م تى د  الر هليات معت   
 
معتيه، وهذا الررط ال

و  م رة إل ف   مرش د البا ر 
 
ف   الى رن الخ لمس معر ر حي ث ن ص    Guidon de la merوج طيه تىيي ل ل

 .5معت  القخت  الذ  يقرتب معيه انقىل  المتكي  ة والذ  حدي كذلك حللت القخت  
مل الىلنطن الفرنس  لسية  
 
خب لر الس فيية وف   الا للت  1681ا

 
جلز القخت   ف   حلل ة انىط لع ا

 
فل

و الغ  رق وف    ح  للت الخس  لئر 
 
و  ر ا

 
ش  يلء الم  ؤمن معتيه  ل بلل

 
الق    يمك  ن فيه  ل إقلم  ة ال  دليل معت    ه  الك ال

                                                 
 .490، ص1998نبعة  ،الىلنطن البار ، يار الجلمعة الجديدة لتيرر، اإلوكيدريةنه، مصطف  كمل  . ي 1 

2 Rene RODIER , Droit maritime . precis dalloz  1963 . librairie dalloz . Paris, p459 et  p466. 
خر ، وهط ترك السفيية  

 
مل القرك فيسقعمل ف  مطضطع ا

 
صح، ا

 
ن القخت  هط المصطتح ال

 
حيث يىط  بل

مالك البرية لتمدين، بييمل القخت ، فهط 
 
لتدائيين والقيلز  معتيهل لقصفية الديطن لميع هؤلء من النقىل  إل  ال
المتكية، فال يصح الختط بين  مفهط  مرتبط بمفهط  انقىل  المتكية، معكس القرك الذ  ل تيقىل فيه

 .451، صبهجت معبد هللا قليد ف  مرجعه السلبق.المفهطمين. ارجع كذلك ال  ي
 .81ص، المرجع السلبق، معت  بن غلنم 3 
 .435، صبهجت معبد هللا قليد، المرجع السلبق .ي 4 

5 Rene  RODIERE , op cit  p459 . 
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ائ ر  معت    ه  ذا    والى  لنطن الجز ق د و  لر القىي  ين الفرنس ، و 1الجس يمة الق    تعقب ر ف    حك  م اله الك الق  ل 
 الميطا . 
 الثاني: حالت التخلي المطلب

مر  114نص المررع الجزائر  ف  الملية  
 
نه:المعد  والمقمم  07-95من ال

 
تعطض  "معت  ا

ضرار والخسلئر ف  حدوي القتف الالصل مل معدا الاللت الق  ياق فيهل لتمؤمن له القخت  وفىل 
 
ال

حكل  المطاي 
 
مرمن هذا  135و  134، 115ل

 
القخت  نريق اوقثيلئ   يقضح بلنيص هذا ال. من خال  "ال

شلرت إليه الملية
 
مر  134 ل يجطز التجطء إليه إل ف  حللت مادية وهذا مل ا

 
الجزائر .  07-95من ال

ن نص الملية و
 
ل يعقبر من اليظل   134ذكر هذه الاللت جلء معت  وبيل الاصر ل المثل . وبلمعقبلر ا

حك
 
ن تعقمد معت  تعداي مخقتف  96ل  الملية العل  نبىل ل

 
مين ا

 
مر فإنه يمكن لطثلئق القل

 
من نفس ال

و تضيق فيهل. وبللرجطع إل  نص الملية 
 
ن تطوع ا

 
مر فإنهل تادي حللت  134لاللت القخت  كل

 
من ال

ن يخقلر القخ "القخت  كم ل يت :
 
خطلر ل يضميهل العىد ياق لتمؤمن له ا

 
مر بل

 
ت  معن مل معدا إذا تعتق ال

 السفيية ف  الاللت القللية :
 الفىدان الكت  لتسفيية. -1
هتية السفيية لتمالحة و اوقاللة إصالحهل. -2

 
 معد  ا

 الىيمة المقفق معتيهل. 4/3تجلوز قيمة إصالحهل الضرور   -3
خبلر السفيية مدة تزيد معت  ) -4

 
خير 03انعدا  ا

 
شهر و إذا تسببت ف  تل

 
( ا

جل إل  
 
خبلر حطايث حربية يمدي ال

 
شهر06وقة )ال

 
 ."( ا

ول:
 
 الفقدان الكلي للسفينة الفرع ال

و حكمية، فقكطن الخسلرة حىيىية ف   
 
ويىصد به الخسلرة الكتية لتسفيية حىيىة كلنت ا

، وغرق السفيية السفيية وانغملرهل ف  البار بايث تخقف  فيه كتيل إل يخط  الميله حللة الغرق، وهط 
 بعد ذلك. كلف لتقخت  معيهل حق  ولط تم إنىلذهل

و الىراص ية وف    
 
مل الخسلرة الاكمية فقكطن ف  حللة الو قيالء ال ذ  ي قم م ن ن رف الع دو ا

 
ا

خي  رة تعقب  ر ف    حك  م الهللك  ة. 
 
ن ه  ذه ال

 
ه  ذه الالل  ة يج  طز لتم  ؤمن ل  ه القخت    مع  ن الس  فيية لتم  ؤمن ل

نه نلشئ معن نزع حيلزتهل م ن  الم ؤمن ل ه رغ م بىلئه ل و تيمة 
 
م ن اليلحي ة المليي ة، والهالك هيل حكم  ل

ن تس  قايل 
 
خط  لر الا  ر  وميه  ل الغقي  ل  وا

 
مين ا

 
ن يض  من الق  ل

 
وير  قرط لج  طاز القخت    ف    ه  ذه الالل  ة ا

خ  رى إل    مللكه  ل
 
ه  م ص  طرتين لتفى  دان الكت    القطض  يح ولمزي  د م  ن   ،2مع  طية الس  فيية م  رة ا

 
نقط  رق إل    ا

 لتسفيية وهمل غرق السفيية والوقيالء معتيهل.
 
 

                                                 
 .83معت  بن غلنم ، المرجع السلبق، ص 1 
 .438، المرجع السلبق، ص بهجت معبد هللا قليد ي.  2 
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 نة ـ غرق السفي  1
ن تقهر  م باي  ث ل يبى   ميه  ل إل حطلمه  ل،      

 
و ا
 
ن تغ طص الس  فيية ف    الم لء وتس  قىر في ه ا

 
يىص د ب  ه ا

ف    حك  م الغ  رق حلل  ة م  ل إذا انكس  رت الس  فيية وتركه  ل نلقمه  ل ول  م يع  د م  ن الممك  ن الس  يطرة  يك طنو
مل إذا غلصت ف  الملء ثم اوقعليت تطازنهل فال يعقبر ذلك من قبيل الغرق 

 
ن يى در  معتيهل، ا

 
ولتىلض   ا

 .1من ظروف الال  غرق السفيية من معدمه
 ـ الستيالء على السفينة   2

خطلر الار  مؤمن معتيهل جلز لتم ؤمن ل ه او قعمل  حى ه ف   القخت   مع ن الس فيية  
 
إذا كلنت ا

مر وتطة معلمة، وذلك إذا لم يقمكن المؤمن له من اوقريايهل، 
 
و إيىلفهل بل

 
و احقجلزهل ا

 
ورهل ا

 
ف  حللة ا

ن حرم لن الم ؤمن ل ه م ن حي لزة الس فيية يع د
 
جيز القخت  ف   ه ذه الالل ة ل

 
 .2ف   حك م اله الك الكت   وا

هم حللتهل وهمل الغقيل  والقطقيف معن السفر.
 
 ولقطضيح فكرة الوقيالء نالو  شرح ا

معداء معت  السفيية ويجطز لتمؤمن له القخت  مع ن الس فيية ـ الغتنام: 1/  2
 
لتم ؤمن  ويىصد به اوقيالء ال

ن الس   فيية تعقب   ر ف     حك   م الهللك   ة واله   الك هي   ل حكم     )خس   لرة حكمي   ة( ول   يس 
 
ف     ه   ذه الالل   ة ل

ن  ه نلش  ئ مع  ن ن  زع حيلزته  ل م  ن الم  ؤمن ل  ه رغ  م بىلئه  ل و  تيمة م  ن اليلحي  ة المليي  ة، وير  قرط 
 
حىيى   ، ل

خطلر الار  ولجطاز القخت  معن السفيية ف  هذه الالل
 
مين ا

 
ن يضمن القل

 
ن تس قايل ميهل ة ا

 
الغقيل  وا

خرى إل  مللكهل
 
 .3معطية السفيية مرة ا

و يىص   د ب   ه حج   ز الس   فيية وميعه   ل م   ن الىي      ل  برحتقه   ل والمىص   طي هي   ل :  ـ التوقيـــف عـــن الســـفر 2/  2
و وتطة الدول ة القلبع ة له ل الس فيية 

 
جيبية ا

 
القطقيف الالصل من وتطة معلمة وطاء كلنت هذه الستطة ا

وبل  مقعدية، كمل إذا حجزت الدولةوياصل القطقيف لطاحد 
 
و لغيره ل  من ا

 
إحدى السفن القلبعة له ل ا

و كمل إذا حجزت الدولة و فيية تلبع ة لدول ة 
 
خبلر معن اوقعداياتهل الاربية، ا

 
من الدو  خرية تسر  ال

  الم   ؤمن مع   ن القطقي   ف إذا وق   ع بس   بب مخللف   ة ارتكبقه   ل 
 
خ   رى معت     و   بيل المعلمت   ة بللمث   ل. ل يس   ل

 
ا

 كمل ف  حللة نىل المهربلت.السفيية 
وتطقيف السفيية معن السفر ل يكطن ف  ذاته مبررا لتقخت  إل إذا اوقمر وققل كلفيل يسلو  ف   

ج لز الى لنطن 
 
ثر فىد الايلزة لمل يقرتب معتيه من اإلولءة إل  مصتاة المؤمن ل ه معت   الس فيية و ل ذلك ا

 
ال

ن المر  رع الجزائ  ر   4القخت    ف    ه  ذه الالل  ة
 
ش  لر،بللمىلب  ل نج  د ا

 
إل     ه   ذه الا   للت بمىقض    الم   لية  ا

مر  103
 
وبمفه ط  المخللف ة ل يص ه ذه الم لية تركه  ل لتف لق نرف ل العى د، والمعد  والم قمم  07-95م ن ال

خطلر بمىقض  وثيىة القلمين.
 
 فإنه يجطز التفلق معت  ضملن هذه ال

 

                                                 
  1 ي. معت  حسن يطنس، المرجع السلبق، ص363.

 .491المرجع السلبق، ص  الىلنطن البار ، ،صطف  كمل  نهي. م  2 
 .438ص  ،المرجع السلبق بهجت معبد هللا قليد ، .ي  3  
 .371، ص معت  حسن يطنس، المرجع السلبق. ي  4 
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صالحها  الفرع الثاني: هلية السفينة للمالحة واستحالة ا 
 
 عدم ا

ضرار مليية يقعذر معتيهل مطاص تة  
 
ن تصل  السفيية بل

 
هتية السفيية لتمالحة هط ا

 
يىصد بعد  ا

و يك   طن نس   بيل، فيك   طن مطتى   ل إذا انكس   رت 
 
ن يك   طن مطتى   ل ا

 
الس   فر، ومع   د  الص   الحية لتمالح   ة إم   ل ا

و 
 
ض  رار ل يمك  ن إص  الحهل، والس  فيية ا

 
ص  يبت بل

 
ص  لبت الس  فيية ا

 
ض  رار الق    ا

 
يك  طن نس  بيل إذا كلن  ت ال

ت إليه ل 
 
و الفيي ين ف   الجه ة الق   لج ل

 
قلبتة لإلصالح ولك ن تع ذر ذل ك إم ل بس بب مع د  وج طي القىيي ين ا

وإم ل بس بب مع د  وج طي اإلمكلني لت المليي ة ل دى الرب لن كم ل إذا ل م يك ن لدي ه اليى طي الالزم ة  السفيية ،
و نس بيل فإن ه يج طز لإلصالح و لم يجد من يىرض

 
ه المبللغ المطتطبة، وو طاء ك لن مع د  الص الحية مطتى ل ا

ن يكطن معد  الصالحية بسبب حليث من الا طايث 
 
لتمؤمن له القمسك بللقخت  معن السفيية، ويجب ا

ص  ل  الم  ؤمن ل   ه 
 
  الم  ؤمن مع  ن تع   طيض الض  رر ال  ذ  ا

 
مين و ه     الق    يس  ل

 
الباري  ة الق    يغطيه  ل الق  ل
 مع د  الص الحية لتمالح ة بس بب العي ط  الخلص ةبخصطصهل، ف ال يك طن ه

 
 ،1ي لك ما ل لتقخت   إذا نر ل

شلرت إليه الملية و
 
مر  127هذا مل ا

 
ل يضمن المؤمن إل إذا اتفق معت  خ الف ذل ك  "بىطلهل  07-95من ال

ضرار والخسلئر اليلتجة معن معيب خف   
 
ن ال

 
ضرار اليلتجة معن معيب ذات  ف  السفيية، غير ا

 
الخس لئر وال

ن ه يمك ن لتمقعلق د "،السفيية مضمطنةف  
 
ن التف لق معت   ض ملن العي ط  يمن خ ال  ن ص الم لية نج د ا

 
 
مين ه    الا  د الفلص  ل ف    ض  ملن ال

 
ض  رار اليلتج  ة مع  ن الذاتي  ة ف    الس  فيية و بللق  لل  تك  طن وثيى  ة الق  ل

مين، معيط  السفيية و
 
وب للرجطع إل   ل نع طي إل   ن ص الم لية إل إذا ل م نج د م ل يؤك د ذل ك ف   وثيى ة الق ل

ض 
 
ن المؤمن ل يضمن الخسلئر وال

 
الخلص ة بللس فيية رار اليلتج ة مع ن العي ط  الذاتي ة ونص الملية نجد ا

 مل لم تكن هذه العيط  معيطبل خفية.
رباع ) الفرع الثالث:

 
صالحها الضروري ثالثة ا  ( قيمة السفينة المتفق عليها 4/3تجاوز قيمة ا 

م  ر  134ن  ص المر  رع الجزائ  ر  ف    الم  لية  
 
ى  رة معت    ح  للت القخت    وج  لء ف    الف 07-95م  ن ا

ن يخق  لر القخت   مع ن الس  فيية ف   حلل ة تج  لوز قيم ة إص الحهل الض  رور   ":الثللث ة ميه ل
 
يا  ق لتم ؤمن ل ه ا

ن تج   لوز قيم   ة اإلص   الح نس   بة  "،الىيم   ة المقف   ق معتيه   ل 4/3
 
و  %75م   ن خ   ال  ه   ذه الفى   رة نج   د ا

 
 4/3ا

لتمالح  ة ال  ذ  يجي  ز ف    ح  د ذات  ه نت  ب القخت    يون حلج  ة إل    يص  لحبه مع  لية مع  د  ص  الحية الس  فيية 
 سبة الهالك المذكطرة.إثبلت ن

خبار السفينة  الفرع الرابع:
 
 انعدام ا

م ر 134الجزائ ر  ف   الم لية المر رع حدي  
 
خب لر  م ن ال

 
ش هر ف   الس فيية م دة انع دا  ا

 
بثالث ة ا

ش  هر ف    ح  للت الا  ر 
 
ن القخت    يك  طن بس  بب ه  الك  ،الظ  روف العليي  ة وم  ديهل إل    و  قة ا

 
ص  ل ا

 
وال

و فسليه. 
 
 الر ء المؤمن معتيه ا

ن      
 
ى المر  رع ا

 
خب  لر. وق  د را

 
ن ت  ري معيه  ل ال

 
ن تس  لفر الس  فيية يون ا

 
حيلن  ل ا

 
وم  ع ذل  ك، فلن  ه ياص  ل ا

جلز لتمؤمن له القخت  معيهل. 
 
شهر يعد قريية معت  فىدانهل ولذلك ا

 
خبلر لمدة ثالثة ا

 
 انىطلع ال

                                                 
 .366معت  حسن يطنس، المرجع السلبق، ص  ي.  1 
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و م  ن وتاس  ب ه  ذه المطا
 
ص  ال ا

 
خب  لر ا

 
معي  د م  ن وق  ت قي  ل  الس  فيية بللس  فر إذا ل  م ت  ري معيه  ل ا

خبلر يسقيد إل  واقع ة و تبية ماض ة، 
 
خبلرهل. والقخت  ف  حللة انىطلع ال

 
خر ا

 
الطقت الذ  وريت فيه ا

ن يى يم ال دل
 
خب لر إلي ه، وولذلك ل يكتف المؤمن له ب ل

 
ن يى رر ذل ك يل معت   مع د  وروي ال

 
إنم ل يك طن ل ه ا

ن يعز 
 
و وا

 
ق ل  ال دليل معت   وج طي الس فيية ا

 
ن يدحض هذا اإليمع لء إذا ا

 
ز قطله بلليمين كمل يجطز لتمؤمن ا

خبلر معيهل
 
قد  حللت القخت ، و، 1معت  وروي ال

 
خبلر يعد من ا

 
ن القخت  بسبب انىطلع ال

 
بللمىلبل نجد ا

ن ه  ذه الف
 
خب  لر الس  فيية، إل ا

 
ولو  ل بفك  رة انىط  لع ا

 
ن ظه  طر القخت    ارت  بط ا

 
رض  ية م  ن الص  عب وذل  ك ل

يلميل هذه لقططر وولئل التصل  العصرية
 
  .2تصطرهل ف  ا

 المطلب الثالث: محل التخلي
راي المؤمن له  

 
صل والمتاىلت، فإذا ا

 
كمته فيرمل ال

 
القخت  يري معت  الر ء المؤمن معتيه بل

جرة السفيية ولط كلنت مدفطمعة مىدمل، ويمعلوى
 
ن يقخت  معن السفيية المؤمية فإنه يرمل ا

 
المؤمن له  ا

ت 
 
قبل الغير المسؤو  معن الضرر وكذلك حصة السفيية ف  الخسلرة المرقركة وغيرهل من مكلفل

مين خلصل 3المسلمع   دة واإلنىلذ
 
مل إذا كلن القل

 
مين يرمل السفيية ومتاىلتهل، ا

 
، هذا إذا كلن القل

مييلت فإنيل نعطي إل  ماقطى 
 
  وجطي حللة تعدي القل

 
من  128نص الملية بللسفيية يون متاىلتهل ا

مر والق  جلء ف  فىرتهل الثلنية:
 
مين يىع معت  حدة بخصطص القطابع والتطاحق الق   "نفس ال

 
كل تل

و القخت  مهمل كلن 
 
يمتكهل المؤمن له، يخفض مىلبتهل من الىيمة المىبطلة ف  حللة الخسلرة القلمة ا

نه ف  حللة تعدي ال "،تلريخ الك ققل 
 
مييلت فإنهل تخصم قيمقهل من من خال  نص الملية نجد ا

 
قل

  
 
و القخت ، ا

 
نالىيمة المىبطلة ف  حللة الخسلرة القلمة ا

 
جزاء المؤمن معتيهل  ا

 
القخت  ل يكطن إل معت  ال

مين وقت وقطع الاليث.
 
 فىط والق  كلنت ماال لتقل

 استعمـال حـق التخلـي :المبحث الثاني
ل تىقضيه مصتاقه، فلذا قرر اوقعملله وجب معتيه القخت  حق مىرر لتمؤمن له يسقعمته حسب م        

مر 115 احقرا  الرروط والمطامعيد المىررة ف  نص الملية
 
إذا اخقلر المؤمن له  ":الق  تيص معت  من ال

ن يكطن هذا القخت  تلمل و  135و 134هط ميصطص معتيه ف  المليتين القخت  كمل 
 
مر، وجب ا

 
من هذا ال

ن يقم تبتيغ 
 
  شرط معت  ا

 
و بعىد غير قضلئ  بدون ا

 
المؤمن بذلك بطاوطة روللة مضمطنة الطصط  ا

يى إل  القخ
 
ك ثر من النالع معت  الاليث الذ  ا

 
شهر معت  ال

 
جل  الق  خال  ثالث ا

 
و انىضلء ال

 
ت  ا

ولس تسطغه. 
 
و معت  ا

 
ويقعين معت  المؤمن معيدئذ يفع المبتغ المؤمن معتيه بكلمته إمل بىبطله القخت  ا

 ون انقىل  المتكية.الخسلئر الكلمتة بد
مطا  المؤمن معتيهل ابقداء من  

 
ف  حللة قبط  القخت  ياطز المؤمن حىطق المؤمن له ف  ال

ن اوقعمل  حق هذه امن خال   ."وقت القبتيغ بللقخت  الذ  قدمه المؤمن له لتمؤمن
 
لملية نجد ا

                                                 
 .360معت  حسن يطنس، المرجع السلبق، ص ي.  1 

2 Emmanuel DU PANTAVICE , op cit  p 577  . 
 .441ي. بهجت معبد هللا قليد، المرجع السلبق، ص    3
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ت  
 
نقيلولهل ف  العيلصر و، لالرروط يجب الطقطف معتيهإل بمرامعلة جمتة من اإلجراءات والقخت  ل يقل

ثلر المقرتبة معيه.و ،لقخت  وشرونه وكذا إجراءاتهمال ا القللية:
 
 ال

ول: شروط
 
 التخلي المطلب ال
مرمن نفس  115الملية  إل بللرجطع  

 
ن نسقختص الرروط الطاجب ،السللفة الذكر ال

 
 يمكن ا

 ه : تطافرهل ف  اوقعمل  حق القخت  و
ن ييص  ب القخت    معت    جمي  ع  -1

 
م  طا  الم  ؤمن معتيه  لا

 
وان ل يك  طن  ال

 .قلبال لالنىسل 
ن يكطن القخت  غير معتق معت  شرط. -2

 
 ا

و يىض  بصاقه. -3
 
ن يىبل المؤمن المقخت  ا

 
 ا

 .اونالو  ف  هذا السيلق القطرق إل  كل شرط معت  حد
ول:

 
موال المؤمن عليها  الفرع ال

 
ن ينصب التخلي على جميع ال

 
 ا

مين  
 
مين، ف  إذا ك  لن الق  ل

 
ش  يلء الم  ؤمن معتيه  ل و الق    كلن  ت ما  ال لتق  ل

 
القخت    ير  مل جمي  ع ال

و معت  حطلمهل الذ  تختف 
 
نهل فإن القخت  ييصب معتيهل ا

 
مييلت برل

 
حلصال معت  السفيية ولم تقعدي القل

بب كذلك متاىلت السفيية كللقعطيضلت المسقاىة معت  الغير بسويرمل بعد وقطع الاليثة البارية، 
ص  لبت الس  فيية

 
ض  رار الق    ا

 
ج  رة، ال

 
معب  لءاليى  ل بع  د خص  م  وا

 
وحص  ة ملل  ك الس  فيية ف     المخقتف  ة، ال

الخسلرة البارية العمطمية إذا اققضت والمة الرحتة تضاية جلن ب م ن الس فيية، مق   تى رر الا ق ف   
 .المؤمن معتيه ذلك قبل وقطع الاليث البار  

ة ومعدات الق    تمياه  ل الدول  ة، ف    ح  ين ل ير  مل القخت    اإلمعلن  لت والمس  ل 
 
ل ير  مل المكلف  ل
خرى قبل وقطع الخطر الذ  اوققبع 

 
المسقاىة لتسفيية بسبب المسلمعدة البارية الق  قدمقهل لسفيية ا

خ  رى و ل  ذلك 
 
ة تى  ررت لتمجه  ز مىلب  ل الخ  دملت الق    ب  ذلهل لمس  لمعدة و  فيية ا

 
ن ه  ذه المكلف  ل

 
القخت   . ل

ومعتي  ه . 1اى  لت الس  فيية الق    ييص  ب معتيه  ل القخت    لتم  ؤمنيك  طن له  ل ن  لبع شخص    ول تعقب  ر م  ن مت
ن يق   رك جمي   ع ف  ل

 
لقخت  مع   ن الس   فيية ير   مل متاىلته   ل الم   ؤمن معتيه   ل وك  ذلك يج   ب معت     الم   ؤمن ل   ه ا

الاىطق الق  تك طن ل ه بس بب الر  ء الم ؤمن معتي ه ك للاىطق الق   تك طن ل ه اتج له الغي ر المس ؤو  مع ن 
ضرار المليية الالحى

 
ة بللسفيية و الاى طق المقرتب ة ل ه اتج له المر قركين ف   الخس لئر القصلي  بسبب ال

 .2المرقركة
ش يلء         

 
ن المؤمن له ل يكطن له القخت  معن ج زء م ن ال

 
كمل يىصد بعد  قلبتية القخت  لالنىسل  هط ا

ن يا قف  ب للاق ف   مملرو ة يمع طى الخس لرة 
 
مين معت    ا

 
المؤمن معتيهل ف  مىلب ل ج زء م  ن تع طيض الق ل

شيلء المؤمن معتيهل
 
ن يكطن شلمال لجميع ال

 
 .3بلليسبة لتجزء البلق ، فللقخت  يجب ا
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ن يكون التخلي غير معلق على شرط الفرع الثاني:
 
 ا

معالهالمذكطرة  115نص الملية  حسب 
 
ن، فللقخت  يجب ا

 
غير معتق معت  شرط، تلمل و يكطن ا

خبلر
 
ن يرقرط ف  القخت  لنىطلع ال

 
فسخ القخت  إذا رجع ت الس فيية و للمة إل    فال يجطز لتمؤمن له ا

ث ره بط الن الر رط فاس ب ب ل إن القخت   ذات ه يك طن 
 
من. و تعتيق القخت  معت  ش رط ل يس م ن ا

 
مييلء ا

ن يعتق قبطله لتقخت  معت  شرط، والاكم ة م ن تىري ر بط الن 
 
خرى ا

 
بلنال، ول يجطز لتمؤمن من جهة ا

ن الرروط الق  يطريهل المؤ
 
و قبطله القخت  الررن  ه  ا

 
و المؤمن معت  إمعالن الرغبة ف  القخت  ا

 
من له ا

خير القس  طية الس  ريعة واليهلئي  ة ، وق  د تك  طن مث  لرا لميلزمع  لت معدي  دة
 
ي  ة ح  ل  ق  د ت  ؤي  إل    ت  ل

 
ه    معت    ا
 .1لتاليث، وهط مل يقيلف  مع الغلية من القخت 

كم ل يعقب ر بط الن القخت   الر رن  بطالن ل مطتى  ل لمعقب لره م ن اليظ ل  الع ل  ف ال يج طز التف  لق  
ن الم   لية  96معت     مخللفق   ه و ه   ذا ب   للرجطع إل     ن   ص الم   لية 

 
م   ر الق     تعقب   ر ا

 
واجب   ة  115م   ن نف   س ال

 ل يجطز التفلق معت  مخللفقهل.القطبيق من نرف المقعلقدين و
ن يقبل المؤم الفرع الثالث:
 
و يقضي بصحتها

 
 ن التخلي ا

ن  ه يقع  ين معت     115ب للرجطع إل    الفى  رة الثلني ة و الثللث  ة م  ن ن  ص الم لية  
 
الس  للفة ال  ذكر نج د ا

ن ي دفع المبت غ الم ؤمن معتي ه بكلمت ه إم ل بىب ط 
 
و  الم ؤمن ف   حلل ة اخقي لر الم ؤمن ل ه القخت   ا

 
القخت   ا

ولس الخسلئر الكلمتة بدون انقىل  المتكية.
 
 معت  ا

ن القخت    ل يى  ع بى  طة الى لنطن وإنم  ل ه  ط رخص  ة تى ررت لمص  تاة الم  ؤمن ل  ه، ال  ذ  وبلمعقب  
 
لر ا

ص  لبه م  ع الحقف  ل  
 
و الك قف  لء بطت  ب تع  طيض الض  رر ال  ذ  ا

 
يك  طن ل  ه الخي  لر ب  ين القمس  ك ب  للقخت  ا

ن القخت  ل يىع 
 
ن يفصح المؤمن له معن رغبقه ف  القخت  غير ا

 
بللر ء المؤمن معتيه، و لذلك لبد من ا

  ب
 
ص بح القخت   بلت ل ف ال يج طز ل

 
يلءا معت  ذلك بل لبد من مطافىة المؤمن. فإذا حصتت هذه المطافىة ا

واحد من الطرفين الرجطع فيه، و مع ذلك يعقبر القخت  من قبيل القصرفلت الىلنطنية، و هط ييقج من 
 نت ب إبط ل  العى دتطافق اإليجل  الصلير من المؤمن له و الىبط  الصلير من المؤمن، و ل ذلك يج طز 

حد الطرفين مرطبة بعيب من معيط  الر 
 
حطا  الق  تكطن فيهل إراية ا

 
و ف  كل ال

 
و اإلكراه ا

 
ضل كللغتط ا

 .2القدليس
جراءات التخلي: الثاني المطلب    ا 

يجب معت  المؤمن له فحديهل القرريع، الق   اإلجراءات إتبلعلوقعمل  حق القخت  وجب 
ن يعتن رغبقه ف  القخت  

 
 .نذكرهل فيمل يت  لتمؤمن خال  مدة مادية و ببيلنلتا

ول:
 
عالن الرغبة في التخلي الفرع ال  ا 

مع الهالم  ذكطرة  115تط رق المر رع ف    الم لية  
 
ك  دالرغب  ة ف   القخت    حي ث  إمع الن إج راء إل    ا

 
 ا

ن يعت ن مع ن رغبق ه لتم ؤمن ويك طن ه ذا اإلمع الن معت  انه يجب 
 
معت  المؤمن له الذ  يرغ ب ف   القخت   ا
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و بعىد غير قضلئ  وبطاوطة روللة مض
 
ش هر م ن مطنة الطصط  ا

 
ن ياص ل اإلمع الن خ ال  ثالث ة ا

 
يج ب ا

و م ن ت لريخ انىض لء المطامعي د الميص طص معتيه ل ف   
 
تلريخ معتم الم ؤمن ل ه بللا ليث ال ذ  يجي ز القخت   ا

مر والمقعتىة  134الملية 
 
خبلر السفيية. من ال

 
 باللة انعدا  ا

عالنها للمؤمن عند طلب التخليالبيانا  الفرع الثاني:  ت التي يلتزم المؤمن له با 
جراه ل  إبداءيجب معت  المؤمن له معيد  

 
مين الق   ا

 
ن يصرح بجميع معىطي القل

 
رغبقه ف  القخت  ا

و الق  يعتم به ل، وذل ك حق   يقس ي  لتم ؤمن معرف ة م ل إذا ك لن مجم طع ه ذه 
 
معت  الر ء المؤمن معتيه ا

مييلت يؤي  ف  اليهلية إل 
 
كبر ممل يسقاىه فياىق بذلك إثراء ونفعل  القل

 
حصط  المؤمن له معت  مبتغ ا

ن مجمطمعهل ل ي
 
و ا
 
يض ل قيفطق الضرر الالحق به، ا

 
جلوز قيمة الر ء المؤمن معتيه وحق  يعرف الم ؤمن ا

مين إذا ك لن 
 
و بقخف يض الق ل

 
مين ف   حلل ة غ ن الم ؤمن ل ه ا

 
ن يطلل ب بإبط ل  الق ل

 
مل إذا كلن يس قطيع ا

ميي
 
و تدليس.كلن لت تعدي القل

 
 من غير غن ا

ميي  لت المعى  طية معت    الر   ء الم  ؤمن معتي  ه 
 
ف  ال  وإذا ل  م يى  م الم  ؤمن ل  ه ب  إبالا الم  ؤمن بللقل

مين حق     يخب   ر يي   قىص ذل   ك م   ن ص   اة القخت    ، و
 
ن يمقي   ع مع   ن يف   ع مبت   غ الق   ل

 
إنم   ل يج   طز لتم   ؤمن ا

مييلت
 
 .1بللقل

ن إمع  الن الم  ؤمن ل  ه مع  ن رغبق  ه ف    القخت    ل يعفي  ه  
 
ث  لر الا  ليث كم  ل ا

 
م  ن القزام  ه بقخفي  ف ا

شيلء المؤمن معتيه ل 
 
و الجلناة وبذ  قصلرى جهده ف  تختيص ال

 
المؤمن، وميهل إنىلذ السفيية الغلرقة ا

ش  يلء المؤمي  ة م  ليا  ق  د ق  ل  ب  ذلك وفى  ل لإلج  راءات 
 
وذل  ك ل ي  ؤثر معت    حى  ه ف    نت  ب القخت    مع  ن ال
كلف ة المص روفلت تم ؤمن ل ه باى ه ك لمال ف   القخت   و لوالمطامعيد المىررة قلنطنل. والمررع معي دمل يا قف  

ش  يلء المؤمي  ةالق    
 
ش  يلء تكب  دهل ف    إنى  لذ ال

 
، يه  دف م  ن وراء ذل  ك تر  جيع الم  ؤمن ل  ه معت    إنى  لذ ال

شيلء وترجيعل له معت   ب ذ  قص لرى 
 
المؤمية حرصل معت  مصتاة المؤمن الذ  تيقىل إليه متكية هذه ال

خي  ر معت   إهم  ل  واجب ه ف    جه ده ف   إنى  لذ م ل يمك  ن إنى لذه مي
 
ن الى ط  بغي  ر ذل ك ير  جع ه ذا ال

 
ه  ل، ل

شيلء المؤمية
 
 .2إنىلذ ال

 تقادم دعوى التخلي الفرع الثالث:
م  ر 121نص ت الم  لية  

 
ميي  لت م ن ال

 
مين  المقعت ق بللقل

 
ن ال دمعلوى اليلتج  ة مع ن معى  د الق  ل

 
معت    ا

 البار  تقىلي  بمرور ويقين.
 حسل  السيقين بلليسبة لدمعطى 

 
من تلريخ  ،سب الفىرة الرابعة من هذه المليةوذلك ح القخت ،ويبدا

جل المىرر لرفع يمعطى القخت .
 
و انىضلء ال

 
 وقطع الاليث الذ  يخط  حق القخت  ا

وفيم   ل يخ   ص المطامعي   د الق     ج   لءت ف     الى   لنطن الم   دن  والق     ح   ديت م   دة القى   لي  ب   ثالث  
يض   ل نطب   ق قلمع    دة الخ   لص يىي   د الع   ل ، كم   ل 

 
و    بىت اإلش   لرة إلي   ه ف     تى   لي  يمع    طى و   يطات، فهي   ل ا

شرنل إليهل ف  يمعطى القعطيض.
 
حكل  الق  ا

 
حكل  انىطلع القىلي  ه  نفسهل ال

 
ن ا
 
 القعطيض، كمل ا

                                                 
 وكذلك   ،493ص  الىلنطن البار ، المرجع السلبق،مصطف  كمل  نه،  .ي  1 

Emmanuel Du  PANTAVICE , op cit p579 
 .444، ص بهجت معبد هللا قليد، المرجع السلبق .ي 2 



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية" " السيلوة القرريعية
 
                         لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
355 

 

ثار التخلي المطلب
 
 الثالث: ا

انطالق   ل م   ن تعري   ف نظ   ل  القخت     ال   ذ  يخ   ط  بمىقض   له تي   لز  الم   ؤمن ل   ه مع   ن متكي   ة        
مين ك لمال، ف إن

 
ث لر القخت    الر ء المؤمن معتيه مىلبل حصطله معت  مبتغ القل

 
ش يلء ه  ا

 
: نى ل متكي ة ال

مين ك  لمال. و الم  ؤمن معتيه  ل إل    المؤم   ن و ك  ذا حص  ط  الم  ؤمن
 
ي  ه ه  ذا م  ل نص  ت معتمعتي  ه معت    مبت  غ الق  ل

ثر معت   115الملية 
 
 .حداف  فىرتيهل الثلنية و الثللثة المرلر إليهل وللفل، ونالو  القطرق إل  كل ا

ول:
 
 نقل الملكية  الفرع ال

شيلء المؤمن معتيهل إل  المؤمن، و ل ذلك يعقب ر القخت   م ن  
 
يقرتب معت  القخت  نىل متكية ال

و  بل  الخلص  ة بلك قس  ل  المتكي  ة ف    الى  لنطن البا  ر  
 
، ف  إذا انص  ب القخت    معت    الس  فيية وج  ب  1ال

 اتخلذ اإلجراءات الالزمة لالحقجلج بيىل متكيقهل فياصل قيدهل ف  وجل السفن تات اوم المؤمن.
ش يلء  

 
كذل ك يك قس ب الم  ؤمن بللقخت    الاى طق الق   تى ررت لتم ؤمن ل ه معت   الغي ر بس بب ال

ن القخت  يطجب بذاته انقىل  الاى طق الق    المؤمن معتيهل، و قد اوقىر العرف البار  ميذ الىديم معت 
 
ا

تىررت لتمؤمن له معت   الغي ر إل   الم ؤمن ب دون حلج ة إل   اتخ لذ إج راءات حطال ة الا ق. و يمك ن تبري ر 
ن القخت     ل يس   قطجب نى   ل ه   ذه الاى   طق وح   دهل إل     الم   ؤمن ولك   ن تفى   د الاى   طق الم   ذكطرة 

 
ذل   ك ب   ل

ش يلء ال
 
 115، وه ذا م ل ج لء ف   ن ص الم لية 2ق   ير متهل القخت  ذاتيقهل و تدخل ف  مجمطع واح د م ع ال

مر
 
مييلتالمقعتق  الفىرة الثللثة من ا

 
 .بللقل

ثره بين المؤمن والمؤمن له من يط  إمعالن المؤمن لو 
 
ه معن رغبقه ف   يادث انقىل  المتكية ا

ن لتم  ؤمن ل  ه معي  د تاىى  لريخ وق  طع الا  ليث وتاى  ق الخط  ر و، ل م  ن ت  القخت    إل    الم  ؤمن
 
، هذل  ك ل

، وه ط نري ق او قثيلئ  القخت  هط اإلجراء الطبيع  المعقلي وبين يمعطى والخيلر بين يمعطى القعطيض، 
ن يعت   ن مع   ن رغبق   ه ف     القخت     لتم   ؤمن حق     تقض   ح إرايت   ه 

 
ما   ض. ومي   ه، يج   ب معت     الم   ؤمن ل   ه ا

ب إتبلعالصرياة ف  
 
ثلر القخت  إل   ا

 
ن ل تصعد ا

 
ع د م ن ه ذا هذا الطري  ق الوقثيلئ  وتبعل لذلك يجب ا

 القلريخ.
ش  يلء الم  ؤمن معتيه  ل تك  طن متك  ل لتم  ؤمن م  ن وق  ت  

 
ن ال

 
خ  ر ي  ذهب إل    ا

 
  ا

 
ن هي  لك را

 
معت    ا

ثر الرجع     
 
  ب   لل

 
  م   ن وق   ت تاى   ق الخط   ر ال   ذ  يجي   ز القخت     ويعب   ر مع   ن ه   ذا ال   را

 
وق   طع الكلرث   ة، ا

ن ه 
 
  ا

 
الاص ط  معت    م ن وق ت تاى ق الخط ر يثب ت لتم ؤمن ل ه الا ق ف   ابق داءلتقخت . وو يد ه ذا ال را

القعطيض الكلمل بررط القخت ، فإذا قل  القخت  يعقبر الررط ق د تاى ق ويعقب ر الم ؤمن مللك ل لتر  ء 
ث ره 

 
ن ل يي قج ا

 
ن القخت   يج ب ا

 
ص ح ا

 
  ميقى د وال

 
ن ه ذا ال را

 
المؤمن معتيه من وقت تاىق الخطر، إل ا

 .3تىد إل من تلريخ إمعالن المؤمن له معن رغبقه ف  القخت  إل  المؤمن كمل 
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ك  ده المر  رع الجزائ  ر  ف    الم  لية و
 
إذا ج  لء ف    الفى  رة الثللث  ة   الم  ذكطرة و  لبىل، 115ه  ذا م  ل ا

مطا  المؤمن معتيهل ابق داء م ن وق ت "ميهل:
 
ف  حللة قبط  القخت  ياطز المؤمن حىطق المؤمن له ف  ال

 ."القبتيغ بللقخت  الذ  قدمه المؤمن له لتمؤمن
ش   يلء المقخت     معيه   ل، وخلص   ة الاط   ل ، لتم   ؤمن م   ن بللمىلب   ل، ونظ   را لم   ل يرتب   ه ت

 
مت   ك ال

ض رار
 
الق   تص يب الغي ر م ن  مرلكل ترجع إل  صعطبة اوقخراج ه ذا الاط ل  ومس ؤولية الم ؤمن مع ن ال

مين الاديث ة معت    ح  ق الم ؤمن ف    الخي لر ب  ين تع  طيض الم ؤمن ل  ه مع  ن الرتط ل  ب  ه
 
، وت يص وث  لئق الق  ل

و م ل تبى    مي  الخس لرة الكتي  ة لتر   ء الم  ؤمن معتي ه 
 
، و ب  ين هم  ع مع  د  تمتك  ه لتر  ء الم  ؤمن معتي  ه كت  ه ا

شيلء المقخت  معيه ل لتم ؤمن. وه ذا الا ل يطف ق يون ش ك 
 
اخقيلر القخت  ومل يصلحبه من نىل متكية ال

معب لء، 
 
ش يلء المقخت   معيه ل وتجي ب م ل يثي ره ل ه ه ذا القمت ك م ن ا

 
بين مصتاة المؤمن ف   مع د  تمت ك ال

و ف  تعطيض الغير معن الضرر الذ  يتاىه م ن الرتط ل  به ذا وطاء فيمل يقعتق بمصرو 
 
فلت رفع الاطل  ا

مين ك  لمالالاط ل  ومص  تاة الم  ؤمن ل ه ف  
 
، وذل  ك مع ن نري  ق تس  طية الكلرث  ة   الاص  ط  معت    مبت غ الق  ل

مين الفرنس ية معت   الس فن لرهل م ن قبي ل الخس لرات الكتي ة. وبلمعقب
 
ق د نص ت معت    ه ذا الا ل وثيى  ة الق ل

 الثلنية. تهلفىر  ف  115، كمل نص المررع الجزائر  معت  ذلك ف  الملية 1ميهل 22ف   البيد 
مين كامال الفرع الثاني:

 
 حصول المؤمن له على مبلغ التا

مين  
 
ن ي  دفع لتم  ؤمن ل  ه مبت  غ الق  ل

 
خ  رى الق  زا  الم  ؤمن ب  ل

 
كم  ل يقرت  ب معت    القخت    م  ن جه  ة ا

و رع  ك لنإذ يعقبر الر ء الم ؤمن معتي ه ق د هت ك حكم ل ول ذلك  ،كلمال
 
بس ط وا

 
الرج طع بطري ق القخت   ا

 ف  تسطية العالقة بين المؤمن له والمؤمن من الرجطع بدمعطى الخس  لرة.
ف الم  ؤمن بمبت  غ طل  م ي  والس  ؤا  ال  ذ  يمك  ن نرح  ه ف    ه  ذا الص  دي ه  ط ان  ه ف    حلل  ة م  ل إذا  

مين فهل يجطز لتمؤمن له فسخ
 
القخت ؟ و يظهر ذلك بصفة خلص ة ف   حلل ة إف الس الم ؤمن، ف إذا  القل

شيلء الق  حصل القخت  معيهل لتمؤمن م ن تفتيس قه، و إذا امقي ع 
 
تىرر الفسخ جلز لتمؤمن له اوقرياي ال

مين والخضطع لىسمة الغرملء. وقد اخقتف 
 
الفسخ تعين معت  المؤمن له الدخط  ف  القفتيسة بمبتغ القل

ن الفىه حط  هذا ا
 
 ، فذهب البعض إل  امعقبلر القخت  بيعل فيجطز وقطع الفسخ ف  كل ميهمل. غير ا

 
لرا

ثر 
 
ن القخت  ل يعقبر من قبيل العىطي المتزمة لتجلنبين الىلبتة لتفسخ ولكيه ا

 
يرتبه الى لنطن الراجح هط ا

مين و
 
و معت  معىد القل

 
نه يكطن نهلئيل وغير قلبل لتيىض من وقت قبط  المؤمن ا

 
صدور حكم من صفلته ا

 .2بصاة القخت  حلئز لىطة الر ء المىض  به
 ةــالخاتم
ته والاللت الق  تجيز التجطء  إل بعد القطرق           

 
والمرتبطة بللروللة  إليهمفهط  القخت  ومعرفة نرل

كيفي  ة تيفي  ذ واو  قعمل  ه  ذا الا  ق بع  د  إل   الباري  ة ف    حلل  ة الس  تم وف    حلل  ة الا  ر ، وبع  د القط  رق 
ث  لرالميص  طص معتيه  ل قلنطن  ل، اتض  ح ب  لن ه  ذا اليظ  ل  ل  ه  اإلج  راءات وإتب  لعت  طفر ش  رونه 

 
ض  فت ا

 
معتي  ه  ا

                                                 
 .450بهجت معبد هللا قليد، المرجع السلبق، ص  .ي  1 
 .384، المرجع السلبق، ص معت  حسن يطنس .ي  2 
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ن   طاعيقمي   ز مع   ن غي   ره م   ن  خصطص   ية جعت   ت م   ن الق   لمين البا   ر  معت     الس   فيية
 
، وان ه   ذه الق   لمين ا

وج   دتهلالخصطص   ية 
 
حك   ل  ا

 
وس   تالقج   لرة الباري   ة الق      ا

 
ح ا

 
حك   ل الى   لنطن البا   ر   ك   ل ا

 
مين  وا

 
الق   ل

 البار ، و
 
مين ه   ا

 
نهم ميزة ميزت ه ذا الق ل

 
نالم ؤمن ل ه ح ق ل ه  ا

 
مين كلم   ال ياص ل  ا

 
معت   مبت غ الق ل

كم   ل ه   ط الا   ل  ف     القع   طيض المس   قاق مع   ن نري   ق يمع   طى  الالح   ق ب   هول   يس ف     ح   دوي ق   در الض   رر 
الخسلرة، كمل ل يخض ع القع طيض ف   حلل ة القخت   إل   الققطلمع لت المطبى ة ف   تس طية القع طيض معي د 

كم   ل ذك   ر ذل   ك ال   دك قطر  ، كإمعف   لءات الطري   ق والمس   مطحلت الىلنطني   ة والتفلقي   ةالخس   لرةيمع   طى  إتب   لع
ش يلءكم ل يك قس ب الم ؤمن متكي ة  .د معتي ه ف   ه ذه المداخت ةبهجت معبد هللا قلي د ف   مرجع ه المعقم 

 
 ال

ش يلءه ذه الاىطق الق   تقى رر لتم ؤمن ل ه معت   الغي ر بس بب  إل  بلإلضلفةالمؤمن معتيهل 
 
يون الالج ة  ال

  حطالة الاق. بإجراءاتالىيل   إل 
مين البا  ر  و  طا         

 
مين يا  قف  بمكلنق  ه ف    مج  ل  الق  ل

 
ء هتك  ت الس  فيية والقخت    كيظ  ل  ذات    لتق  ل

ك ث  ر بس   لنة وو  رمعة م  ن القس  طية الممك   ن 
 
و هالك  ل حىيىي  ل بلمعقب   لر القس  طية ف    حللق  ه ا

 
هالك  ل حكمي  ل ا

، ولمي  زة ه  ذا اليظ  ل  الاص  ط  معتيه  ل مع  ن نري  ق يمع  طى الخس  لرة الق    تىقض    إثب  لت الخس  لرة وتى  ديرهل
وج  دهلولتات  ط  الق    
 
حكلم  ه، انقىت  ت ا

 
ن  طاعب  لق   إل    ا

 
ميي   ا

 
 القخت    ف    القل

 
لت، فيج  د ال  يص معت    مب  دا

م رم ن  37الق لمين الب ر  ف   الم لية 
 
ميي  لت ا

 
مين معت   البض لالقل

 
م  ن  143ع المر اطنة ف   الم لية ئ، والق ل

م  رنف  س 
 
م  رم  ن نف  س  156، ومعت    المراك  ب الجطي  ة ف    الم  لية ال

 
، ومعت    البض  لئع الميىطل  ة ج  طا ف    ال

مرمن نفس  162الملية 
 
   .  ال

 قائمة المراجع:
  :المراجع باللغة العربية

مين البا  ر  وذاتي  ة نظلم  ه الى  لنطن   -
 
يي  طان المطبطمع  لت الجلمعي  ة  –معت    ب  ن غ  لنم : الق  ل

 .2000بللجزائر وية 
نه   لي الس   بلمع : مطو   طمعة الاى   طق القجلري   ة الج   زء الخ   لمس الاى   طق  -ي -

نط  لك  ، مطبع  ة اإلنر  لء 
 
القجلري  ة الباري  ة، بللش  قراك م  ع ي. رزق هللا ا

 .1965الطبعة السليوة بدمرق 
صط  الىلنطن البا ر   –معت  حسن يطنس  -ي -

 
 –الو قغال  البا ر   –ا

 الىلهرة. –شلرع العبلوية  68مطبعة المدن   –يار الفكر العرب  
مك قب ة نهض ة الر رق جلمع ة  –بهجت معبد هللا قليد: الىلنطن البار   -ي -

ول  
 
 . 1984الىلهرة الطبعة ال

مير  لة المع  لرف  –ز ف    الى  لنطن البا  ر  مص  طف  كم  ل  ن  ه : ال  طجي -ي -
 .1974اإلوكيدرية نبعة 

 -يار الجلمع ة الجدي دة لتير ر –مصطف  كمل  نه : الىلنطن البا ر   -ي -
 .1998اإلوكيدرية نبعة 
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 المراجع باللغة الفرنسية:
- Emmanuel du Pontavice   : Droit maritime . précis DALLOZ.  

n dalloz. Paris .éditio -édition 1997    e12 
- René  RODIERE : Droit maritime . precis dalloz  1963 . librairie dalloz . Paris . 

 القوانين:
مر رقم  -

 
المقضمن  1975وبقمبر  26المطافق  1395رمضلن  20المؤرخ ف   58 – 75ال

 الىلنطن المدن ، المعد  والمقمم بللىلنطن.
مر رقم  -

 
ك قطبر 23المطافق  1396شطا   29مؤرخ ف   80 -76ال

 
يقضمن الىلنطن  1976 ا

 البار ، المعد  والمقمم.
مر رقم  -

 
مييلت،  1995 ييلير 25المطافق  1415شعبلن معل   23مؤرخ  07-95ال

 
يقعتق بللقل

 المعد  والمقمم.
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مين الصحي في تجسيد حق الفرد في الصحة
 
 دور التأ

 مأزيغي نوالد. 
وقلذة مؤققة

 
 ا

 جلمعة يا  فلرس بللمدية
Mahieddine327@gmail.com 

 مقدمة:

همية هذا الاق ف  تاىيق 
 
غتبية الدو  باق الفري ف  الضملن الجقملمع  نظرا ل

 
قرت ا

 
لىد ا

 
 
ه  الاىطق الق  تضمن القمق  ال

 
ملن والوقىرار الجقملمع   ويعد القمق  الفعت  بذذا الاق من بين ا

معت  مسقطى من الصاة
 
فراي باىذ  ف  الصاة وإمكلنية بتطغذ  ا

 
  فمن نبيعة حىطق الفعت  لل

نذل مقرابطة وغير قلبتة لتقجزئة ول يمكن القمق  باق بمعز  معن بىية الاىطق.
 
 اإلنسلن ا

صبح يرمل لكن رغ  اهقمل  الدولة الجزائرية و
 
مين الصا  وا

 
بقططير وتاسين نظل  القل

نه مل تزا  تسجل نىلئص وضعف كبير ف  اليظل  الصا  وتدهطر 
 
نسبة كبيرة من شرائح المجقم   إل ا

ثر وتبل معت  صاة المطانن الجزائر  صلحب الدخل الضعيف 
 
مسقطى الخدملت الصاية  وهذا مل ا

نه م
 
ن القمق  باىه ف  الضملن الجقملمع  غير كلف رغ  ا

 
ن بين المؤمن لذ  ولديه بطلقة الرفلء إل ا

 لتقمق  باىه ف  الصاة.

ول جذطي الدولة الجزائرية لقاسين المسقطى 
 
همية هذه الدراوة ف  تطضيح ا

 
وتيدرج ا

فراي معن نريق تخصيص ميزانيلت ضخمة لذذا الىطلع وتبي  مجلنية العلج و
 
يضل تعمل الصا  لل

 
ا

ن هذه الجذطي 
 
يضل نسع  لقطضيح ا

 
مين الصا  وتطوي  نطلق الشقراك فيه  وا

 
معت  تططير نظل  القل

رض الطاق  نظرا لمعلنلة المريض الجزائر  من وطء الخدملت المىدمة  فمن خل  هذه 
 
غير كلفية ف  ا

ت الق  تعقرض الفري ف  الدراوة الىلنطنية نالو  إمعطلء بعض الاتط  لقخط  هذه المرلكل والنقذلكل
 القمق  باىه ف  الصاة.

غتبية المطانيين   
 
نبلء وحصط  ا

 
معت   نالجزائرييفرغ  تطفير العلج المجلن  والقعلقد م  ال

خطلء 
 
نه مل يزا  المريض الجزائر  يعلن  من وطء تىدي  الخدملت الصاية ومن ال

 
بطلقة شفلء  إل ا

حيل
 
مأهي  ن بايلته  فف  هذا الصدي نطرح اإلشكللية القللية:الطبية الق  تؤي  ف  الك ثير من ال

نهم يتمتعون بحقهم في الضمأن 
 
فراد بحقهم في الصحة رغم ا

 
العقبأت التي تحول دون تمتع ال

 الجتمأعي؟

 وتيدرج تات هذه اإلشكللية معدة فرضيلت نذكر من بييذل:

mailto:Mahieddine327@gmail.com
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مين الصا  بسطء تسيير اليظل  الصا .-
 
ثر نظل  القل

 
 يقل

 حق الفري ف  الصاة بمدى تطوي  نطلق الشقراك ف  الضملن الجقملمع . يقعتق -

 مجلنية العلج وتطفير بطلقة شفلء لتمطانن الجزائر  غير كلفية لقمقعه باىه ف  الصاة.-

و  مفذط  
 
ولإلجلبة معت  هذا اإلشكللية قميل بقىسي  يراوقيل إل  مباثين حيث نقيلو  ف  المباث ال

مل
 
مين الصا   ا

 
مين الصا  من المباث الثلن  خصصيله لتجذطي المبذولة  القل

 
لقاسين نظل  القل

جل القمق  الفعت  لتفري باىه ف  الصاة
 
   ولىد امعقمدنل ف  يراوقيل معت  الميذج القاتيت .ا

ول: مفهوالمبحث 
 
مين الصحي مال

 
 التأ

يى انخفلض وعر اليفط ميذ 
 
زمة اققصليية حلية نظر  1986لىد ا

 
ا لمعقملي الققصلي يخط  البلي ف  ا

الطني  معت  قطلع الماروقلت  وهذا مل انعكس معت  تسيير اليظل  الصا  الطني  وتكبد المطانن 
ليفىلت الصاية  لذلك تطجذت الجزائر إل  اإلصلحلت ف  مخقتفة المجللت ومعت  االرتفلع الكبير ف  

مين الصا  وهذا معن نريق تاسين نطمعية الخدملت ال
 
وذل قطلع القل

 
مىدمة وامعقملي برامجذل معت  را

 العصرنة.  

مين الصا 
 
ول إل  تعريف القل

 
نطامعه المخقتفة كمل  وطف نالو  من خل  هذا المباث القطرق ا

 
وا

هداف المرجطة من نيوطف نق
 
مين الصا .ظلو  ال

 
 ل  القل

مين الصحي
 
ول: تعريف التأ

 
 المطلب ال

مين الجقملمع  ل
 
مين الصا  فرع من فروع القل

 
ول ث  نعط  يعد القل

 
مين ا

 
ذلك يجدر بيل تعريف القل

مين الجقملمع .
 
 تعريفل لتقل

ن يؤي  إل   619معرفت الملية لىد 
 
مين هط:" معىد يتقز  المؤمن بمىقضله ا

 
ن القل

 
من الىلنطن المدن  بل

  
 
و ا
 
و إيراي ا

 
مين لصللاه مبتغل من المل  ا

 
و إل  المسقفيد الذ  اشقرط القل

 
خر معالمؤمن له ا

 
طض ملل  ا

خرى ف  
 
ية يفعة مللية ا

 
و ا
 
و تاىق الخطر المبين بللعىد وذلك مىلبل قسط ا

 
حللة وقطع الاليث ا
 ." 1يؤييذل المؤمن له لتمؤمن

من العذد  9كمل امعقرف معت  المسقطى الدول  باق الفري ف  الضملن الجقملمع  وهذا من خل  الملية  
نراف باق كل  1966الدول  لتاىطق الققصليية والجقملمعية والثىلفية لعل  

 
نه:" تىر الدو  ال

 
معت  ا

                                                           
 .2007مل  وية  13المؤرخ ف   05-07رق  من الىلنطن المدن    الىلنطن  619راج  الملية  -1
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مييلت الجقملمعية"
 
ياة من 1فري ف  الضملن الجقملمع  بمل ف  ذلك القل

 
مييلت الجقملمعية ه  ا

 
  فللقل

فراي
 
من الجقملمع  والققصلي  لل

 
يوات الق  يسقعمتذل الضملن الجقملمع  لقطفير ال

 
 . 2ال

همية كبيرة ف
 
شخلص معيدمل ل فللاق ف  الضملن الجقملمع  له ا

 
  ضملن الكرامة اإلنسلنية لجمي  ال

و لصلحب العمل  
 
مين اجبلر  لتعلمل ا

 
مين الجقملمع  هط تل

 
يمكيذ  القمق  الفعت  باىطقذ   والقل

خطلر ليس ف  قدرتذ  تامتذل 
 
يذدف إل  تطفير الاملية المليية لتطبىلت الضعيفة ف  حللة تعرضذ  لل

و حطايث العمل  
 
خطلر المرض ا

 
مين هط القزا  مصدره الىلنطن كل

 
العجز وغيرهل  والشقراك ف  هذا القل

يضل الدولة مراقبة تيظيمه 
 
الذ  يادي شرونه  ويقطل  المررع تيظيمه من كلفة الجطانب وتقطل  ا

ه  مكطنلته 3وتقطل  إيارة شؤونه
 
مين الصا  الذ  يعد ا

 
مين الجقملمع  نجد القل

 
. ومن بين فروع القل

ه  ح
 
نه يمس بل

 
خطلر ل

 
ق من حىطق اإلنسلن وهط الاق ف  الصاة حيث يذق  بللقك فل بكلفة ال

ن يقعرض لذل الفري   الذ  هط ماطر يراوقيل.
 
 الصاية الق  يمكن ا

مين الصحي
 
ول: تعريف التأ

 
 الفرع ال

و  اليفىلت المقرتبة معت  
 
نه اتفلق بين نرفين يقامل فيه الطرف ال

 
مين الصا  معت  ا

 
يعرف القل
و جملمعة مىلبل مبتغ مادي يق  يفعه معت  هيئة الخدملت ال

 
علجية المىدمة لتطرف الثلن  فريا كلن ا

جل تخفيف 
 
مين الصا  معت  مفذط  تطزي  الخطر المقطق  الذ  يطاجه الفري من ا

 
قسلط  ويىط  القل

 
ا

معبلء والقكلليف المقرتبة ف  حللة المرض الق  يقعرض لذل المؤمن معتيذ .
 
 4ال

مين الص
 
لية لضملن تمق  كلفة المطانيين بخدمة الرمعلية الصاية  ويكطن ذلك معن ويعقبر القل

 
ا  ا

يضل معت  حج  الميزانية المخصصة لترمعلية الصاية
 
  5نريق انقذلج نظ  إيارية واققصليية وويلوية وا

                                                           
معقمد ومعرض لتقطقي  والقصديق والنضمل  بمطجب العذد الدول  لتاىطق الققصليية والجقملمعية والثىلفية ا -1

م  المقادة 
 
لف )ي 2200قرار الجمعية العلمة لل

 
و /ييسمبر  16( المؤرخ ف  21-ا

 
تلريخ بدء 1966كلنطن ال

 .9  راج  الملية 1976ييلير  /لنكلنطن الث 3اليفلذ: 
مين الجقملمع   يار الك قل  الاديث  الىلهرة   -2

 
حمد معبد الرحمن  قلنطن القل

 
مامد شريف معبد الرحمن ا

 .48  ص2004مصر  
مين الصا  ف  الجزائر  مجتة الققصلي الجديد  جلمعة خميس  -3

 
مراكر  مامد لمين  ترقية خدملت القل

 .  268  ص2013  وبقمبر 08متيلنة  العدي 
مين الصا  بللجزائر  يراوة حللة ببتدية  -4

 
بن زيدان فلنمة الزهراء  قطل  فللاة  واق  تسطيق خدملت القل

فلق القططير
 
مييية الطاق  العتم  وا

 
تجلر  الدو   جلمعة  -الرتف  المتقى  الدول  السلب  حط  الصيلمعة القل

ييسمبر  04-03لعتط  القجلرية ومعتط  القسيير  يطم  حسيبة بن بطمعت  الرتف  كتية العتط  الققصليية  ا
 .8 ص2012

 .270مراكر  مامد لمين  المرج  السلبق  ص -5
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يضل معت  المطاري البررية المقكطنة والمقخصصة ف  
 
وبلإلضلفة لتمطاري المليية المعقمدة يجب المعقملي ا

 ا المجل .هذ

مين الصحي
 
نواع التأ

 
 الفرع الثأني: ا

مين الصا  وهذا وفىل ليظلمذل السيلو  والققصلي  والجقملمع   
 
نطاع مخقتفة من القل

 
تعقمد الدو  ا

مين الصا  المعقمدة معللميل:
 
نطاع من القل

 
يضل معت  حسب مطاريهل المليية والبررية وهيلك ثلثة ا

 
 وا

مين الصحي الحكومي 
 
ول: التأ

 
 ا

مين الصا  الجبلر  حيث تىط  الدولة بقيظيمه واإلشراف معتيهو
 
يضل بيظل  القل

 
ويق  تمطيل ، يعرف ا

ن 
 
و الثيين معل وبمطجبه ياق لكل مرقرك ا

 
و الضرائب ا

 
مين معن نريق الروط  ا

 
هذا اليطع من القل

نذل يقتى  خدمة الرمعلية الصاية الق  تىدمذل الدولة  وتقصف خدملت الرمعلية الصاية الاكطمي
 
ة بل

 . 1خدملت مجلنية تىد  ف  المسقرفيلت العلمة

مي
 
 الصحي الخأص نثأنيأ: التأ

مين الصا  الخلص وهمل:
 
 هيلك نطمعين من القل

 
 
مين الصحي التجأري:-ا

 
 التأ

هط معبلرة معن معىد بين الرركة وه  المؤمن وم  المسلهمين وه  المؤمن لذ   وتسع  الرركة المؤمية  
ربلح معن نريق ا

 
مطا  المجقمعة  ولكن قد يدف  المؤمن مبتغل معييل ويصيبه المرض لقاىيق ال

 
ل

ن يدف  المؤمن له مبتغ لرركة 
 
يضل يمكن ا

 
وتكطن تكلليف العلج تفطق مل قدمه المؤمن له  ولكن ا

  مرض  فيبى  ف  هذه الاللة المبتغ المىد  من المؤمن له ف  حطزة الرركة 
 
مين ولكيه ل يصل  بل

 
القل

 .2ربال لذلويصبح بمثلبة 
مين الصحي التعأوني: -ب

 
 التأ

شخلص فيمل بييذ  معت  جم  الشقراكلت ف  
 
مين الصا  معن نريق تعلقد معدة ا

 
يق  هذا اليطع من القل

مين هط 
 
معضلء  فللغرض من هذا القل

 
حد ال

 
صيدوق خلص ويصرف من هذا الصيدوق ف  حللة مرض ا

ن تفطق تكلليف معلج 
 
معضلء المصلبين بللمرض مجمطع تغطية تكلليف العلج حيث يمكن ا

 
حد ال

 
ا

                                                           
مين الجقملمع   بدون رق  لتطبعة يار الجلمعة الجديدة لتيرر  -1

 
مامد حسن قلو   قلنطن القل

 .16  ص2003اإلوكيدرية  مصر  
 .271مراكر  مامد لمين  المرج  السلبق  ص  -2
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معضلء إل  
 
ن ل تك ف  الشقراكلت المىدمة لقغطية معلج المريض فيضطر هيل ال

 
اشقراكلته  كمل يمكن ا

 . 1تىدي  مبللغ مللية إضلفية ف  الصيدوق
مين 

 
مين الجقملمع  وتل

 
مين اجبلر  لدى صيلييق القل

 
مين الصا  ف  الجزائر من تل

 
ويقكطن وطق القل

مين الصا  اإلجبلر   تجلر 
 
ه  تغطيلت القل

 
شخلص  ومن ا

 
مييلت ال

 
  اخقيلر  لدى شركلت تل

مين 
 
مل فيمل يخص القل

 
مراض المذيية  ا

 
مطمة  العجز  حطايث العمل وال

 
مين معت  المرض  ال

 
القل

شخلص وتقكطن من: 
 
مييلت ال

 
الصا  القجلر  يقكطن من مجمطمعة من العىطي الق  تيقم  إل  فرع تل

مين 
 
مين معت  المرضالقل

 
ثيلء السفر  القل

 
مين المسلمعدة الطبية ا

 
 .2معت  الاطايث الجسملنية  تل

مين الصحي
 
هداف التأ

 
 ثألثأ: ا

مين الصا  إل  حملية المؤمن معتيذ  ضد المخلنر المخقتفة 
 
نطاع المخقتفة من القل

 
وتذدف هذه ال

همذل:
 
 وا
 
 
مين دخل العجز-ا

 
 :تأ

مين ضد فىدان الدخل وي
 
كطن ف  حللة معد  قدرة المؤمن معتيه العمل بسبب المرض ويىصد به هط القل

ولس معد  الىدرة معت  مملروة العمل.
 
هتية تاصيل الدفعلت معت  ا

 
و الصلبة وتكطن ا

 
 ا
مين التكلفة الطبية: - 

 
 تأ

و المرض ويرمل 
 
مين الصا  تكلليف الرمعلية الطبية اليلتجة معن الصلبة ا

 
يىد  هذا اليطع من القل

نبلء وال
 
يوية تكلليف ال

 
خرى وبلإلضلفة إل  ال

 
مسقرفيلت وخدملت القمريض والخدملت الصاية ال

 والقجذيزات الطبية.
و 
 
و بدف  مبللغ نىدية مادية ا

 
و لتمؤمن معتيه ا

 
وقد يكطن القعطيض مبلشر لتقكلليف وإمل لمىد  الخدمة ا

نطاع:
 
ربعة ا

 
مين إل  ا

 
 بقطفير الخدملت المبلشرة ويىس  هذا اليطع من القل

 تكلليف المسقرف  تغطية-
 تكتفة الجراحة-
 تكلليف الخدملت الطبية العليية-
 القكلليف الطبية الكبرى.  -

مين الصحي
 
 المطلب الثأني: فوائد التأ

جل تاىيق ذلك 
 
ه  العطامل الق  تسله  ف  القيمية المسقدامة  ومن ا

 
يعد الاق ف  الصاة من ا

و
 
ولوية لتجمي  معت  ا

 
لس المسلواة ووذطلة الاصط  معتيذل  فلليظل  يجب تطفير الخدملت الصاية ال

شخلص العلجزين 
 
يوية لل

 
جل تطفير الخدملت الصاية وتكلليف العلج وال

 
وجد من ا

 
مين الصا  ا

 
القل

 معن الدف   وحق  لتعمل  والمطظفين.
مين الصا  نذكر ميذل:

 
ه  فطائد القل

 
 فمن بين ا

                                                           
مين  بدون رق  لتطبعة  يار الفكر الجلمع    -1

 
حمد جلو  العيكب   المبليئ العلمة لتقل

 
شذل  ا

 .104  ص2005اإلوكيدرية  مصر  
مين الصا  ف  الجزائر  مجتة العتط  القجلرية  المدروة العتيل لتدراولت  -2

 
مامد يبطزين  وطق القل

 .31 30  ص04  المجتد  02القجلرية  العدي 
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مين الصحي على المجتمع
 
ول: فوائد التأ

 
 الفرع ال
ثلر اإليجلبية الك ثيرة الق  يرتبط 

 
فراي المجقم  وهذا بلليظر لل

 
مين الصا  ارتبلنل وثيىل بل

 
نظل  القل

 يسع  هذا اليظل  لقاىيىذل نذكر من بييذل:
مأن الجتمأعي

 
ول: تحقيق ال

 
 ا

مين الصا  وبركل كبير الوقىرار اليفس  والجقملمع  والققصلي  لفائت العمل  
 
ياىق القل

مطا  لتعلج  وبللقلل  المسلهمة ف  القمق  الفعت  باىذ  ف  والمطظفين وهذا 
 
معن نريق تطفير ال

يضل 
 
فراي وا

 
يضل الىدرة معت  العمل والقعت  ممل وطف ياسن ف  المسقطى المعير  لل

 
الصاة وا

مطا  نلئتة معت  الاكطمة معيد ارتفلع المسقطى الصا  لتفري 
 
المسلهمة ف  زيلية اإلنقلج وتطفير ا

 . 1والمجقم 
 في الوقأية  هثأنيأ: دور 

نظمة الصاية لتمالفظة معت  صاة 
 
ه  الوقراتيجيلت الق  تىط  معتيذل ال

 
مراض من ا

 
إن الطقلية من ال

الفري والمجقم   وتبذ  الدو  والميظملت الدولية المقخصصة ف  مجل  الصاة كميظمة الصاة 
مراض  كاملت الق

 
 طمعية وتىدي  التىالت الضرورية.العللمية جذطي حثيثة ف  مجل  الطقلية من ال

جل رف  المسقطى 
 
مين الصا  يذق  بللصاة الطقلئية من خل  الهقمل  بللعلج المبكر من ا

 
فللقل

فراي وتجيب اليفىلت العللية
 
 .2الصا  لل

طرافه  
 
مين الصحي على ا

 
 الفرع الثأني: فوائد التأ

نرافه ابقداء بللمطانن 
 
مين الصا  فطائد مقعدية معت  ا

 
يضل له فلئدة معت  جذلت لتقل

 
المؤمن معتيه  وا

 العمل ومعت  مىدم  الخدملت الصاية .
و غير ذلك(

 
و طألبأ ا

 
مين بألنسبة للمؤمن عليه )سواء كأن موظفأ ا

 
ول: فوائد التأ

 
 ا

ياء 
 
معضلء جسمه وا

 
لكل إنسلن الاق ف  الحقفلظ بمسقطى صا  يضمن من خلله السير الطبيع  ل

جذزة الجس  ووطاء كلن هذا المعقل  يائمل ل  وظلئ فذل  فلإلصلبة بللمرض
 
تؤي  إلضعلف مىلومة ا

ن يقرتب معتيه 
 
و مؤققل قلبل لترفلء  ولك  يكطن الفعل ملول بسلمة الجس  يجب ا

 
يمكن شفلؤه ا

 .3انخفلضل ف  المسقطى الصا 

حد حىطق اإلنسلن
 
معت  مسقطى من الصاة وهط ا

 
ه  مىطملت الاق ف  ا

 
 يركل الاق ف  العلج ا

و لديه معيب ختى  فذط بالجة إل  العلج من 
 
و إصلبقه باليث ا

 
ولوية  فإصلبة الرخص بللمرض ا

 
ال

جل تجيب مضلمعفلت خطيرة قد تذدي حيلة المريض  
 
يضل من ا

 
جل تفلي  تفلق  وضعه الصا  وا

 
ا

                                                           
مين ف  القيمية الققصليية والجقملمعية وذل  ب -1

 
نظمة القل

 
مين الصا   –راهيم   فليزة براهيم   يور ا

 
القل

 .79  ص2  المجتد 2مجتة الميزان  المركز الجلمع  نعلمة  العدي
 .80المرج  نفسه  ص -2
3- 

 
حمد مامد  اليظرية العلمة لتاق ف  ولمة الجس   يراوة جيلئية مىلرنة  المجتد ال

 
و   يار معصل  ا

 .122  ص2008الفكر والىلنطن  الميصطرة  مصر  
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دواء فقطافر الرمعلية الطبية الميلوبة ف  الطقت والزملن م  تطفر الطلق  الطب  لتفاص ونبعل تطفر ال
مطر تسلمعد الفري معت  تاسين وضعه الصا  ورجطمعه إل  حيلته 

 
وإمكلنية الاصط  معتيه كل هذه ال

معت  مسقطى من الصاة يمكن بتطغه 
 
ويض  الاق الطبيعية ووصطله من جديد إل  القمق  باىه ف  ا

تطفير  ف  العلج مجمطع الخدملت الطبية والصاية الق  تىدمذل الدولة لتمرض  يون تمييز معن نريق
نبلء مقخصصين وممرضين 

 
المسقرفيلت والمؤوسلت العلجية والطحدات الصاية م  تطفير ا

جل تىدي  الخدملت الطبية
 
 .1وصيليلة من ا

يوية وتىدي  الخدملت الطبية لتمؤمن معتيذ  الذين 
 
مين الصا  يىط  بقطفير تكلليف العلج وال

 
فللقل

و الاصط  معت 
 
صال  الدخل المادوي  يعجزون معن تسديد تكلليف العلج ا

 
الخدملت الطبية وحق  ا

صال  المسقطى المعير  المرتف  يسقفيدون من هذه الخدملت مليامطا يسديون اشقراكلتذ  
 
يضل ا

 
وا

مين الصا  يسله  ف  القمق  الفعت  بللاق ف  الصاة.
 
 بلنقظل   لذلك فيظل  القل

مين الصحي بألنسبة لمقدمي الخدمأت الصحية
 
و  ثأنيأ: فوائد التأ

 
طبأء ا

 
و ا

 
)سواء كأنوا مستشفيأت ا

و مراكز تشخيصية(.
 
 صيدليأت ا

مين الصا  بركل كبير للوقفلية من الخدملت الصاية المىدمة 
 
يقطجه المرض  المسقفيدين من القل

حيلن  وييرئ شعطر بللنمئيلن من نرف مىدم  
 
غتب ال

 
و مجلنية ا

 
وعلر زهيدة ا

 
نذل مقطفرة بل

 
ل

ن الجذ
 
ية تكلليف مذمل كلنت قيمقذلالخدملت الصاية ل

 
 .2لت المؤمية قليرة معت  يف  ا

مين الصا  الاديثة الق  تطبىذل الجذلت المخقصة تذدف إل  رف  مسقطى الخدملت 
 
نظمة القل

 
إن ا

فضل الخدملت 
 
يضل تيلفس بين مىدم  الخدملت الصاية حيث يخقلر المؤمن معتيذ  ا

 
الصا  وتطلد ا

 . 3المىدمة
مين 

 
و مختلطة(  )سواءالصحي لجهأت العمل ثألثأ: فوائد التأ

 
و خأصة ا

 
 كأنت جهأت حكومية ا

نه:"تذيئة ظروف  1966من العذد الدول  لتاىطق الققصليية لعل   12تيص الفىرة "ي" من الملية 
 
معت  ا

مين الخدملت الطبية والعيلية الطبية لتجمي  ف  حللة المرض"  فتكل شخص الاق ف  
 
نذل تل

 
من شل

جل تاىيق هذا الاق الوقفلية من المر 
 
افق الصاية والست  والخدملت المرتبطة بللصاة  فمن ا

ولوية الطقلئية والعلجية وبرامج 
 
يجب إتلحة الطصط  معت  قد  المسلواة إل  الخدملت الصاية ال

يضل من بين 
 
ولوية والعلج والرمعلية الميلوبة لتصاة العىتية  وا

 
يوية ال

 
الفاص الميقظ  م  تطفير ال

الذلمة ف  تاسين وتعزيز مرلركة السكلن ف  تىدي  الخدملت الصاية والطقلئية والعلجية  الجطانب
 .4وهط المرلركة ف  الىرارات السيلوية المرتبطة بللاق ف  الصاة

                                                           
ول   يار الفكر  -1

 
معبد العزيز مامد حسن حميد  الاق ف  الصاة ف  ظل المعليير الدولية  الطبعة ال

 .62  ص2017الجلمع   اإلوكيدرية مصر 
 .78وذل  براهيم   فليزة براهيم   المرج  السلبق  ص -2
 .78المرج  نفسه  ص -3
  المرج  نفسه والصفاة.  17  16اج  الفىرتين ر  - 4
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مين الصا  لمطظفيذل ومعمللذل وهذا من خل  المالفظة معت  صاقذ  
 
تسقفيد جذلت العمل من القل

قلل  الوقمرار ف  اإلنقلج ورفعه وهذا مل وطف يؤثر بركل إيجلب  والمالفظة معت  ميلصب معمتذ  وبلل
 . 1معت  تاسين القيمية الققصليية

جل التمتع الفعلي للفرد 
 
مين الصحي من ا

 
المبحث الثأني: الجهود المبذولة لتحسين نظأم التأ

 بحقه في الصحة

فضل 
 
ثبقت العلقة الطريية بين تىدي  ا

 
بالث ا

 
جريت معدة يراولت وا

 
الخدملت الصاية لتعمل  لىد ا

والمطظفين وبين زيلية مسقطى اإلنقلج وبللقلل  ارتفلع المسقطى الققصلي  لتدولة  وهذا بسبب 
وحق    العمل  والمطظفين باىذ  ف  الصاةالوقمرارية ف  العمل وكسب الخبرة نظرا لتقمق  

فضل الخدملت الص
 
ثر مسقطاه  الدراو  بقتى  ا

 
اية  فعمطمل تاسين جطية بلليسبة لطتبة العت  يقل

فراي يؤثر بركل إيجلب  معت  القيمية الققصليية والجقملمعية لتدولة.     
 
 الخدملت الصاية المىدمة لل

مين الصا   وهذا 
 
خيرة إل  تاسين وتططير قطلع القل

 
فتىد تطجذت الدولة الجزائرية خل  السيطات ال

  كلن ماصطرا فىط ف  المطاي الصيدلنية  معن نريق تطوي  مجل  نظل  الدف  من قبل الغير الذ
مييلت الجقملمعية ليرمل  08-11من الىلنطن  8ولىد ت  تمديد نطلقه نبىل ليص الملية 

 
المقعتق بللقل

و تكلليف القيىل 
 
و العيليات الخلصة ا

 
كل الخدملت الصاية الق  يقتىلهل المؤمن له ف  المسقرفيلت ا
مراض المزمية وغيرهل من الخدملت الصاية

 
صال  ال

 
  ويقاىق ذلك معن نريق القعلقد م  2بلليسبة ل

 قطلع الصا .

مين  وطف نالو  من خل  هذا المباث
 
ه  الجذطي المبذولة لقاسين وتططير نظل  القل

 
القطرق إل  ا

يضل ذكر بعض 
 
فراي باىذ  ف  الصاة  ووطف نالو  ا

 
ثير ذلك معت  القمق  الفعت  لل

 
الصا  ومدى تل

فراي باىذ  ف  الصاة رغ  الجذطي المبذولة من نرف الدولة.
 
 العطائق الق  تاط  يون تمق  ال

ليأت الم
آ
ول: ال

 
مين الصحيالمطلب ال

 
 عتمدة من طرف الدولة الجزائرية لتحسين نظأم التأ

فراي فعتيل باىذ  ف  الصاة 
 
تسع  الدولة الجزائرية لقاسين وتططير مسقمر لىطلع الصاة وتمق  ال

معت  مسقطى من الصاة  فمن خل  الميظطمة الىلنطنية المقعتىة بىطلع الصاة تالو  
 
وبتطغذ  ا

لصا  والخدملت الصاية المىدمة من خل  تاسين وتططير نظل  الدولة جلهدة تاسين اليظل  ا
مين الصا .

 
 القل

                                                           
 .10بن زيدان فلنمة الزهراء  قطل  فللاة المرج  السلبق  ص -1
مييلت الجقملمعية المؤرخ ف   08-11من الىلنطن  8راج  الملية  -2

 
  الجريدة 2011يطنيط  5المقعتق بللقل

 .32الرومية العدي 
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فلليظل  الصا  هط مجمطمعة من المطاري المقلحة والمطجذة والمقفلمعتة م  بعضذل البعض لقطفير 
شخلص من الوقفلية ميذل لتافلظ معت  صاة الفري والمجقم 

 
 .1الخدملت الصاية وإيارتذل  وتمكين ال

ول
 
 : نظأم الدفع من قبل الغيرالفرع ال

نه:" يسقفيد من نظل  الدف   11-83من الىلنطن  60تيص الملية 
 
مييلت الجقملمعية معت  ا

 
المقعتق بللقل

نبلء ومؤيو الخدملت شبه 
 
من قبل الغير كل المؤميين لذ  اجقملمعيل وذو  حىطقذ  الذين يىصدون ال

و العمطمية الق  تربطذ  اتفلقيلت م  الطبية والمؤوسلت الصاية الخلصة والصيدليلت الخلصة 
 
ا

 هيائت الضملن الجقملمع ."

يسقفيد المؤمن له اجقملمعيل وذو  الاىطق الذين يثبقطن اصلبقذ  بللمرض الاصط  معت  الميقجلت 
يوية والق  يق  تعطيضذل من نرف صيدوق الضملن الجقملمع   فتىد 

 
الصيدلنية الق  تقضميذل قلئمة ال

مين
 
الصا  بعدمل كلن ماصطرا فىط ف  القعطيض معت  المطاي والميقجلت الصيدلنية  تطو  نطلق القل

نبلء والصيليلة ومؤوسلت العلج وكذلك تطوي  التفلقيلت لقرمل 
 
صبح يرمل القعلقد م  ال

 
فل

يضل 
 
معضلء الصطيلمعية واليظلرات الطبية ومؤوسلت اليىل الوقرفلئية الخلصة وا

 
مؤوسلت تطزي  ال

 ل البيطلطجية  وهذا ف  انلر تعمي  نظل  الدف  من قبل الغير.مخلبر القاللي

مين الصحي
 
 الفرع الثأني: عصرنة وتحسين نظأم التأ

مين الصا  لك  يطاكب المقطتبلت العصرية فتىد امعقمدت معت  
 
اتجذت الدولة إل  معصرنة نظل  القل

ولليب نذكر ميذل
 
 :2معدة ا

مين الصا  وهذا معن نريق تاد -
 
 يث البي  الذيكتية .معصرنة نظل  القل

هيل المطاري البررية وإيراج البطلقة اللك قرونية لتمؤمن له "بطلقة شفلء" الق  ت  تعميمذل معت   -
 
تل

 كلفة القرا  الطني .

مين الصا  معن المرض.-
 
شكل  الغش والقجلوزات ف  مجل  نظل  القل

 
ليلت فعللة لمالربة كل ا

 
 إرولء ا

مين ال-
 
صا  معن المرض وهذا معن نريق ترقية الدواء الجييس وترجي  العمل معت  ترشيد نفىلت القل

 تصيي  الميقجلت الصيدلنية ماتيل.     

                                                           
ليلت تاسييذل يراوة ميدانية بطلية بلتية  وفلء وتطلن   تىيي  مسقطى الخدملت الصاي -1

 
ة ف  الجزائر وا

نروحة يك قطراه     ي  تسيير الميظملت  كتية العتط  الققصليية والقجلرية ومعتط  القسيير  جلمعة بلتية  
 
ا

 .26  ص2015-2016
مين  المرج  السلبق  ص -2

 
 .278مراكر  مامد ا
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مين ف  الجزائر ف  ظل
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مين الصحي بتطوير النظأم الصحي في الجزائر
 
 المطلب الثأني: ارتبأط تحسين نظأم التأ

مين الصا  لكن هذا غير كلف 
 
ليلت لقاسين وتططير نظل  القل

 
معت  رغ  امعقملي الدولة الجزائرية معت  ا

رض الطاق   حيث نرذد تراج  كبير ف  تىدي  الخدملت الصاية وبللقلل  تراج  ف  المسقطى الصا  
 
ا

مين الصا  بمعز  معن تاسين اليظل  الصا  وتىدي  
 
ن يعمل نل  القل

 
لتفري الجزائر   فل يمكن ا

جطي الخدملت  لذلك وطف نقطرق إل  يواف  القغيير ف  المؤوسلت الصاية ث  نقط
 
فضل وا

 
رق إل  ا

 ضرورة القغير معت  مسقطى المؤوسلت الصاية.

ول: دوافع التغيير في المؤسسأت الصحية
 
 الفرع ال

امعقمدت الدولة الجزائرية معت  مجلنية العلج معت  مسقطى المؤوسلت الوقرفلئية والطحدات الصاية 
مين الصا  الذ  يطفر لتمؤن لذ  الدواء والعلج

 
يضل تبيت نظل  القل

 
ملكن المقعلقد  العمطمية  وا

 
ف  ال

جل تمق  العمل  والمطظفين والمقىلمعدين وذو  الاىطق والطتبة باىذ  ف  
 
معذل  وهذا من ا

صبح من الضرور  
 
الاصط  معت  الخدملت الصاية الميلوبة ولكن الطاق  يثبت ليل معكس ذلك  فل

ه  يواف  القغيير نذكر:
 
 القغيير معت  مسقطى المؤوسلت الصاية ومن ا

ول: تدني
 
 المستوى الخدمأتي للنظأم الصحي الجزائري  ا

وبل  تدن  المسقطى الخدملت  لتيظل  الصا  الجزائر  نجد:
 
ه  ا

 
 1من ا

 وطء الوقىبل  لتمريض وهذا مل يدفعه القطجه إل  الىطلع الخلص.-

نبلء -
 
جذزة الطبية  وطء تطزي  لل

 
كل  اليظلفة  تعطل ال

 
وطء القغطية الصاية من حيث ال

 المخقصين.

وطء تطزي  الذيلكل الصاية  حيث ملتزا  الميلنق اليلئية والميلنق الجيطبية تعلن  من نىص كبير -
و مسقرف  لقتى  العلج.

 
قر  مركز ا

 
 ف  الذيلكل الصاية  فمليزا  ياط  مريض إل  ا

جذزة ضرورية  وهذا -
 
جذزة ممل يؤي  إل  تسجيل تعطل كبير ل

 
معد  وجطي ويلوة صيلنة يورية لل

حيلنل ل يسقطي  الىيل  بقتك الفاطص معيد الخطاص ممل يعرض العطل 
 
الدائ  يرهق كلهل المريض وا

 صاقه لتخطر.

 معد  وجطي مراقبة صلرمة ف  كيفية تىدي  الخدملت الصاية ومعلمتة المريض. -

 

                                                           
 .31وفلء وتطلن   المرج  السلبق  ص -1
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 ثأنيأ: صعوبة الظروف العملية

همذل: هيلك معدة معطامل ولهمت ف  تطاجد اليظل  الصا  الجزائر  بذذه الطضعية
 
 1المزرية من ا

فراي المؤوسة.-
 
 افقىلر القافيز ومعد  القىدير لكل فري من ا

 غيل  المرلركة ف  اتخلذ الىرارات الق  تذ  مطظف  المؤوسة.-

 غيل  مقلبعة لتىدرات والفعلليلت الفريية والجملمعية.-

 الفرع الثأني: ضرورة التغيير في المؤسسأت الصحية

مراض إن القططر القكيطلطج  الذ  
 
شذده مجل  الطب والك قرلفلت المقسلرمعة لتعلج من ال

خر الكبير الذ  ترذده المؤوسلت الصاية  فذ  غير 
 
المسقعصية جعل المريض ف  الجزائر يدرك القل

وضلع الجديدة  فإصلح وتططير المؤوسلت الصاية ضرورة حقمية.
 
 قليرة معت  مسليرة ال

ه  القغيرات الضرورية الق  يج
 
 معت  اليل  الصا  ف  الجزائر نكر ميذل: ومن بين ا

 
ن تطرا

 
 ب ا

ول: التغير على مستوى الهيأكل
 
 ا

قسل  اإليارية مطاق  اتخلذ الىرارات  إمعلية تاديد الستطة والمسؤولية وإمعلية تعديل 
 
إمعلية تيظي  ال

يضل القطوي  من نطلق القعلقد م  الىطلع الصا  كللقع
 
فراي  وا

 
لقد م  العلقلت بين اإليارات وال

يضل القعلقد م  
 
الصيليلة والمسقرفيلت والمؤوسلت الوقرفلئية الخلصة  ووولئل اليىل الخلصة وا

 . 2الطبيب المعللج

 ثأنيأ: التغيير على مستوى العنصر البشري 

مر يسقدمع  
 
فضل الخدملت وهذا ا

 
فراي لقىدي  ا

 
يجب القفكير ف  ايخل  معطامل جديدة تدف  ال

صبات مبرمجة معت  الخمط  ومعد  القفكير ف   مجذطيات كبيرة ف  تغيير
 
فراي الق  ا

 
الذهييلت لل

شخلص معن القخت  معن العليات الق  روخت ف  
 
ولليب العمل  فتيس من السذل اقيلع ال

 
تاسين ا

يضل إجراء يورات 
 
ذهلنذ   ولكن يمكن التجطء إل  هذه الطريىة معن نريق تغيير إجراءات القطظيف وا

 
ا

نبلء لقمكييذ  اإلنلع معت  كل جديد بلليسبة  تدريبة يورية لتمطظفين
 
والعمل  والممرضين وحق  ال

ياءه  الطظيف 
 
يضل تاسين ا

 
 .3لمجل  الطب وا

                                                           
 .8يدان فلنمة الزهراء  قطل  فللاة  المرج  السلبق  ص بن ز -1
مين  المرج  السلبق  ص-2

 
 .277مراكر  مامد ا

 .34وفلء وتطلن   المرج  السلبق  ص-3
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ن تاسن من اليل  الصا  وه  تىرير العىطبلت الصلرمة وفقح المجل  لتركطى بلنرلء 
 
لية يمكن ا

 
ه  ا

 
ا

لركلوى ف  حللة انقذلك حق مكلتب معت  مسقطى الطحدات الطبية والمسقرفيلت لقى  مثل هذه ا
يضل تكطن مراقبة يورية معت  الخدملت الصاية المىدمة.

 
 المريض  وا

 الخأتمة:

 
 
فضل وا

 
جل تاسين اليظل  الصا  وتىدي  ا

 
طي الخدملت جبذلت الدولة الجزائرية جذطي حثيثة من ا

جل الصاية لجمي  المطانيين
 
ول   ومن ا

 
صال  الدخل الضعيفة والمعطزين بللدرجة ال

 
ذلك  وا

يوية لتمؤمن لذ .
 
جل تطفير العلج المجلن  وال

 
مين الصا  من ا

 
 تبيت نظل  ال قل

مين الصا  معن نريق إصدار بطلقة الرفلء لكل 
 
ولىد تطجذت الدولة الجزائرية إل  معصرنة نظل  القل

صبات معمتية الاصط  المرقركين  وهذه الخططة 
 
يوية مجلنل وا

 
وفرة وقت كبير ف  الاصط  معت  ال

ورع. معتيه
 
 ا

 ومن بين اليقلئج الق  تطصتيل إليذل ضمن هذه الدراوة ه :

فرغ  الجذطي الك ثيفة لقاسين وتططير قطلع اليظل  الصا  مل يزا  يعلن  المريض من وطء المعلمتة -
جذزة الطبية الق  تضطره التجطء إل  المؤوسلت الخلصة وهذا مل يثىل كلهته وف  ك ثير 

 
ومن تعطل ال

حيلن  ول
 
شعة نظرا لقكتفقذل العللية  وهذا مل معت  يؤثر  من ال

 
يسقطي  اجراء الفاطصلت الطبية وال

 وتبل معت  حق الفري ف  الصاة.

ن هيلك بعض العطائق تاط  يون تمقعه -
 
إن تمق  المطانن الجزائر  باىه ف  الضملن الجقملمع  إل ا

 باىه ف  الصاة.

لقمق  بللاق ف  الضملن الجقملمع  فىط بل إن القمق  بللاق ف  الصاة ليس مقطقف فىط معت  ا-
يضل يرتبط بقطفير المطاري البررية والمليية.

 
 يقطتب تغير جذر  ف  اليظل  الصا  الجزائر  وا

 ر  ياقلج إل  تيمية صاية مسقدامة تسقيد معل تيمية اجقملمعية واققصليية مسقدامة.ئإن الفري الجزا -

قطى اليظل  الصا  وتاسين مسقطى الخدملت الصاية ومن بين المىقرحلت الق  نىدمذل لقاسين مس
 نذكر:

صبات الماسطبية ف  تىدي  -
 
جذزة الطبية وا

 
يوية وتخريب ال

 
يت مجلنية العلج إل  نذب ال

 
ا

الخدملت الطبية لذلك يجب ترديد المراقبة والعىطبلت معن المسقخدمين  والعمل  والممرضين 
ياء مذلمه.

 
نبلء المىصرين ف  ا

 
 وال
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ياء تىدي  الخدمة الصاية  وخلصة ف  معلمتة واوقىبل  المريض اجراء -
 
يورات يورية لقاسين ا
جذزة الطبية .

 
 والافلظ معت  ال

فقح بل  الركلوى معت  مسقطى كل وحدة او مؤوسة نبية ف  حللة انقذلك حق المريض ف  تتى  -
 العلج.

جل حمل العبء معت  يجب القفكير ف  ابرا  معىطي خلصة م  المؤوسلت الصاية الخلصة م -
 
ن ا

 المريض الذين ل يمكيذ  تتى  العلج ف  المؤوسلت الصاية العمطمية نظرا لعد  تطافره.

فراي باىذ  ف  الصاة يجب تيرئة -
 
جل اليذطض بللىطلع الصا  ف  الجزائر وتمق  الفعت  لل

 
من ا

جيل  معت  المالفظة معت  المرافق العمطمية ومن بييذل المؤوسلت الصاية و
 
 احقرا  الطلق  الطب .ال

 قأئمة المراجع:

ول: الك تب:
 
 ا
مين الجقملمع   يار الك قل  الاديث  الىلهرة  مصر  -1

 
حمد معبد الرحمن  قلنطن القل

 
مامد شريف معبد الرحمن ا

2004. 
مين الجقملمع   بدون رق  لتطبعة يار الجلمعة الجديدة لتيرر  اإلوكيدرية  مصر  -2

 
مامد حسن قلو   قلنطن القل

2003  . 
مين  بدون رق  لتطبعة  يار الفكر الجلمع   اإلوكيدرية  مصر  -3

 
حمد جلو  العيكب   المبليئ العلمة لتقل

 
شذل  ا

2005 
و   يار الفكر -4

 
حمد مامد  اليظرية العلمة لتاق ف  ولمة الجس   يراوة جيلئية مىلرنة  المجتد ال

 
معصل  ا

 2008والىلنطن  الميصطرة  مصر  
ول   يار الفكر الجلمع    معبد العزيز-5

 
مامد حسن حميد  الاق ف  الصاة ف  ظل المعليير الدولية  الطبعة ال

 .2017اإلوكيدرية مصر 
 ثأنيأ: المقألت

مين الصا  ف  الجزائر  مجتة الققصلي الجديد  جلمعة خميس متيلنة  -1
 
مراكر  مامد لمين  ترقية خدملت القل

 2013  وبقمبر 08العدي 
مين الصا  ف  الجزائر  مجتة العتط  القجلرية  المدروة العتيل لتدراولت القجلرية  العدي مامد يبط -2

 
زين  وطق القل

 .04  المجتد  02
مين ف  القيمية الققصليية والجقملمعية -3

 
نظمة القل

 
مين الصا   مجتة –وذل  براهيم   فليزة براهيم   يور ا

 
القل

 2الميزان  المركز الجلمع  نعلمة  العدي
طروحأتث

 
 ألثأ: ال

نروحة -1
 
ليلت تاسييذل يراوة ميدانية بطلية بلتية  ا

 
وفلء وتطلن   تىيي  مسقطى الخدملت الصاية ف  الجزائر وا

 2016-2015يك قطراه     ي  تسيير الميظملت  كتية العتط  الققصليية والقجلرية ومعتط  القسيير  جلمعة بلتية  
 رابعأ: المدخالت

مين الصا  بللجزائر  يراوة حللة ببتدية الرتف  بن زيدان فلنمة ال-1
 
زهراء  قطل  فللاة  واق  تسطيق خدملت القل

فلق القططير
 
مييية الطاق  العتم  وا

 
تجلر  الدو   جلمعة حسيبة بن بطمعت   -المتقى  الدول  السلب  حط  الصيلمعة القل

 2012ييسمبر  04-03م  الرتف  كتية العتط  الققصليية  العتط  القجلرية ومعتط  القسيير  يط
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 خأمسأ: القوانين
 القوانين الوطنية:-1
 2007مل  وية  13المؤرخ ف   05-07الىلنطن المدن    الىلنطن رق  -
مييلت الجقملمعية المؤرخ ف   08-11الىلنطن -

 
 .32  الجريدة الرومية العدي 2011يطنيط  5المقعتق بللقل

 القوانين الدولية: -2
معقمد ومعرض لتقطقي  والقصديق والنضمل  بمطجب قرار الققصليية والجقملمعية والثىلفية االعذد الدول  لتاىطق -

م  المقادة 
 
لف )ي 2200الجمعية العلمة لل

 
و /ييسمبر  16( المؤرخ ف  21-ا

 
كلنطن  3تلريخ بدء اليفلذ: 1966كلنطن ال

  1976الثلن /ييلير 
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مين على الحياة
 
 النظام القانوني لعقد التا

وراك حورية د.
 
ا  

)
 
وقلذ مالضر )ا

 
 ا

والعتط  السيلويةكتية الاىطق   
 جلمعة يا  فلرس بللمدية

 
  المقدمة:

ن يقعرض لهل الفري ف           
 
خطلر الك ثيرة الق  يمكن ا

 
هم الطولئل لمطاجهة ال

 
مين من ا

 
يعقبر القل
نطامعه كمل تعدحيلته اليطمية، 

 
مين بكل ا

 
ديمة الاديثة ف  جميع يو  من السيلولت الى لويلوة القل

شكل  مخقتفة ونظم ، العللم
 
                 ويةتيظمهل بلخقالف الظروف السيلتاكمهل و قلنطنية مقعديةبل

 البتد.لذلك  الققصلييةو

همية كبيرة ف  المجقمع        
 
مين ا

 
نه يسلمعد معت   المعلصرة،  به ف  الايلة الذ  يىط وهذا لتدور لتقل

 
ا

هم والدولية،تغذية السطق المللية الماتية 
 
نه والوقثملر،لئل اليخلر وو كمل يعد من ا

 
يخفف  كمل ا

ورة و ييم  الرعطر بمن نقلئج الكطارث و ياىق الو
 
للمسؤولية و العمل معت  قىرار الجقملمع  لتفري و ال

 الاطايث.تىتيل 

مين بغير الصطرة المطجطية حلليل ، فف  مصر معرف المجقمعلت الىديمةمعرفت           
 
نمطذجل ف   القل

بقاييط  الدفن مىلبل اشقراكلت يدفعهل الفري نيتة حيلته ليقمقع بعد وفلتهتامل نفىلت القاييط و
مين

 
نملنل 1جيد و يفن ، كمل معرفت المجقمعلت اإلوالمية القل

 
مين الق  نبع معتيهل معيصر  ا

 
من القل

 القكلفل و القعلون و القضلمن .

ولس الربح بللدرجة          
 
مين معت  شكل مرروع تجلر  قلئم معت  ا

 
كمل معرفت المجقمعلت الاديثة القل

ول ، والجزائر
 
مين ميذ فقرة قديمة، معر كغيرهل من يو  العللم  ال

 
الوقىال   وذلك بعدفت ويلوة القل

الوقىال   اوقمر العمل بهل غداةانين الفرنسية ف  هذا المجل ، و، فطبىت نفس الىطمبلشرة
 1962لسية  157القيظيمية المعمط  بهل ف  ظل الوقعملر تطبيىل لتىلنطن بلليصطص القرريعية و

 . 1962ييسمبر  31الصلير ف  

                                                           
مين معت  الايلة ف  القرريع الجزائر  ، مذكرة تخرج لييل شهلية ملوقر ، تخصص  -1

 
يهكل  معبد الكريم ، القل

مييلت جلمعة معبد الاميد بن بلييس ، مسقغلنم ،كتية الاىطق و العتط  السيلوية ،
 
تخصص  قلنطن القل

 .03الىلنطن الخلص ، ص 
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مين البار  و        
 
مين الجط  و القل

 
نطاع ك ثيرة ميهل تعديت حسب مجللته فهيلك :  القل

 
مين ا

 
        القل

مين البر  .
 
 و القل

مين البار  نقيجة انقرلر القجلرة البارية بين مدن ايط         
 
و  ظهطر لتقل

 
لليل و يو  البار كلن ا

بيض المقطوط
 
مين مىصطرا معت  البضلئع ال

 
مين معت  حيلة ، إذ كلن القل

 
الق  تيىتهل السفن و لم يمقد القل

مين الذ  يغط  مخلنر اليىل الجط  الق  تقعرض لهل  1الركل  و البالرة
 
مين الجط  هط القل

 
مل القل

 
، ا

ضرار الق  تصيب المسلفرين
 
و حمطلقهل من البضلئع و ال

 
مين البر  فىد كلن ظهطره  2الطلئرة ا

 
مل القل

 
،  ا

رواح البرر و ييىسم إل  معرر نظرا ل 18ف  الىرن 
 
خالق و نطمعل من المىلمرة معت  ا

 
معقبلره معمال ميلفيل لال

مين معت  المم
 
شخلص، والقل

 
مين معت  ال

 
مين معتال قتكلت والقل

 
شخلص القل

 
مين معت  ال

 
من صطر القل
مين ضد المرض.

 
مين ضد الاطايث و اإلصلبلت و القل

 
 الايلة و القل

مين البر  ، بايث من  خال  مداختق  و        
 
مين  وقع اخقيلر  معت  معىد  القل

 
نطاع لتقل

 
من بين هذه ال

مين معرف 
 
نطاع القل

 
تيلو  نطع من ا

 
ن ا

 
ريت ا

 
مين معت  جدل كبيرا ف  الدو  اإلوالمية وهذه ا

 
هط القل

و
 
لمفلهيم   ) ما               طر ا

 
 ( ، وإل      المطاقف المخقتفة ل                 هذا الايلة من خال  القطرق إل             اإلنلر ا

مين )ماطر ثلن(   والي             
 
ذلك من خال  اإلجلبة معت  اإلشكللية القللية : كيف نظم المررع    طع من القل

مين معت  الايلة ؟
 
 الجزائر  معىد القل

مين على الحياة  
 
لمفاهيمي لعقد التا

 
طار ا ول : الإ

 
 المحور ال

مين بصفة معلمة إل ف  بعض مميزاته، فبهذا ل ي 
 
مين معت  الايلة معن تعريف القل

 
مكن فصل تعريف القل

مين بمفهطمه العل .
 
  نقيلو  تعريف القل

من وإن  : لغة
 
مين لغة هط مصدر الفعل ا

 
خطذة من النمئيلن و هط معكس الخطف القل

 
          يؤمن و ه  مل

ملنة الق  ه  ضد الخيو نىيضه
 
ميه بمعي  غروت فيه جلنب من ، و ميه ال

 
لنة و يىل  ائ قميه و اوقل

مين معيلهل الوقجلبة
 
هل العتم نتب اوقجلبة الدمعلء ، فل

 
ك ثر ا

 
مين و ه  معيد ا

 
يضل ا

 
 . 3الثىة و ميهل ا

ن :  معرفهاصطالحا : 
 
الدك قطر معبد الرزاق السيهطر  ف  ك قلبه الطويط ف  شرح الىلنطن المدن  معت  ا

و لرخص 
 
مين ا

 
ن يدفع لطللب القل

 
قسلط بل

 
مين معت  الايلة معىد يقعهد بمطجبه المؤمن ، ف  مىلبل ا

 
القل

                                                           
مين ، المجتد الثلن  ،  معبد الرزاق السيهطر  ،-1 

 
ف  ك قلبه ف  شرح الىلنطن المدن  ، معىطي الغرر ، معىد القل

 .1096، ص 1964، بيروت ، لبيلن ، يار الايلة القراث العرب  ،  7الجزء 
ميرطرات الاتب  الاىطقية ، لبيلن ، مامد حسن قلوم ، الىلنطن المدن  ، العىطي المسملة ،  ،ط ،  -2 

 491، ص  2001
مين ، الجزائر ، يار الختدونية لتيرر و القطزيع ، نبعة  -3 

 
، ص  2012حميدة جميتة ، الطجيز ف  معىد القل

05. 
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و معيد بىلئه حيل بعد 
 
ميمدة معيية ، وثللث مبتغل من المل  معيد مطت المؤمن معت  حيلته ا

 
ن إمل مبتغ القل

ن يكطن إيرايا مرتبل مدى حيلة الدائن و ذلك حسب مل 
 
و ا
 
ومل  يؤيى لتدائن يفعة واحدة ا

 
ن يكطن را

 
ا

مين
 
 . 1يقفق معتيه الطرفلن ف  وثيىة القل

مين نظرا لقعدي الجطانب الق  يضميهل ، بلإلضلفة إل  تعدي وظلئ فه ، 
 
لىد تعديت تعلريف معىد القل

نه معىد يقعهد  بمىقضله يقاصل المؤمن له معت  تعهد من " بالنيط  "فعرفه الفىيه الفرنس  
 
معت  ا

و اشقراك مسبق .
 
ن يىد  له مبتغل من المل  ف  حللة وقطع خطر معين مىلبل يفع قسط ا

 
 المؤمن بل

خر يسم  
 
نه : معىد يتقز  بمىقضله شخص يسم  المؤمن بللقبلي  مع شخص ا

 
كمل معرفه" وطميلن" بل

خ
 
ن يىد  لهذا ال

 
ير تعطيض الخسلرة الماقمتة نقيجة حدوث خطر معين مىلبل مبتغ المؤمن له ، بل

معين من المل  يدفعه المؤمن له إل  المؤمن ليضيفه إل  رصيد الشقراك المخصص لقعطيض 
خطلر

 
 .2ال

و لصللح 
 
حد الطرفين معت  تعهد لصللاه ا

 
نه: معمتية ياصل بمىقضلهل ا

 
كمل معرفه الفىيه " هيمر " معت  ا

خطر معين من المؤمن الذ  معت  معلتىه مجمطمعة من المخلنر و تجرى المىلصة  الغير ف  حللة تاىق
 .3وفىل لىطانين اإلحصلء

خذ فيه الِمؤمن معت  معلتىه نلئ فة معيية 
 
نه : " معىد يل

 
مين معت  ا

 
و يذهب الفىه المصر  ف  تعريف القل

ل يقامتهل ميفريا ف  مىل
 
من ا

 
خطلر يخر  العلقدان وقطمعهل و يرغب المسقل

 
بل جعل مل يسم  من ال

من 
 
و الشقراك بدفعه المسقل

 
مين ا

 
 .4قسط القل

مر  02من الىلنطن المدن  و الق  تىلبتهل الملية  619و معرفه المررع الجزائر  ف  الملية 
 
 95/07من ال

و إل  المسقفيد الذ   5المعد  و المقمم
 
ن يؤي  إل  المؤمن له ا

 
نه : معىد يتقز  المؤمن بمىقضله ا

 
بل

مي
 
و تاىق اشقرط القل

 
خر ف  حللة وقطع الاليث ا

 
  معطض ملل  ا

 
و ا
 
و إيرايا ا

 
ن لصللاه مبتغل من المل  ا

خرى يؤييهل المؤمن له لتمؤمن ".
 
ية  يفعة  مللية ا

 
و ا
 
 الخطر المبين ف  العىد و ذلك مىلبل قسط ا

                                                           
 .1395معبد الرزاق السيهطر ،  المرجع السلبق ، ص  -1 
مين الجزائر  ، الطب -2 

 
عة الثللثة ، ييطان المطبطمعلت الجلمعية ، معراج جديد ، مالضرات ف  قلنطن القل

 .33، ص 2008الجزائر ، 
مييلت الخلصة ف  القرريع الجزائر ، ج  -3 

 
ول ، الجزائر،  1معبد الرزاق بن خروف، القل

 
     ،2002الطبعة ال

 . 11ص 
 .459مامد حسن قلوم، المرجع السلبق، ص  - 4 
ملرس  12الصليرة ف   15، الجريدة الرومية معدي  201/02/2006المؤرخ ف   04-06معد  بمطجب الىلنطن  -5 

2006. 
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مر 
 
إل   619، و الذ  نص ف  المطاي من 1و المقضمن الىلنطن المدن  1975المؤرخ ف   58-75و ف  ال
مين بمطجب قلنطن  643

 
ن ييظم معىد القل

 
مين ، كمل نص نفس الىلنطن معت  ا

 
معن كيفية تيظيم معىد القل

 خلص بلإلضلفة إل  الىلنطن المدن .

مين معت  السكيلت  
 
مين معت  السيلرات و القل

 
نطاع ميهل القل

 
مين البر  ا

 
كمل وبىت اإلشلرة إليه معىطي القل

مين معت  الايلة و هط ماطر يرا 
 
وقيل ، و الذ  تعرفه الدو  العربية الك ثيرة و معرفه فىهلؤهل و القل

ركلنه و خصلئصه .
 
 بقعلريف مخقتفة ، كمل بييطا ا

مين على الحياة
 
ول : تعريف عقد التا

 
 ا

نه :" معبلرة 
 
وقلذ "كلمل مرو "  بل

 
شخلص و الذ  معرفه ال

 
مين معت  ال

 
مين معت  الايلة من صطر القل

 
القل

خذ
 
ن يل

 
مين يىصد ميه ا

 
مر  معن تل

 
و تىرير إيرايا ، إذا مل حدث ا

 
المؤمن معت  معلتىه يفع مبتغ معين ا

و 
 
قسلط ا

 
و مرضه ، ف  مىلبل يفع ا

 
و وفلته ا

 
برخص المؤمن له ل بملله ، كطصطله إل  ون معيية ا

 .2اشقراكلت من جلنب المؤمن له

قس
 
نه : " ذلك العىد الذ  من خالله يكطن المؤمن مىلبل يفع ا

 
مين معت  ا

 
لط من نرف و معرف القل

و ريع ف  حللة بىلء المؤمن له معت  
 
ومل  ا

 
و لتمسقفيدين المعييين را

 
المقعلقد متز  بدفع لتمؤمن له ا

جل الوقاىلق
 
و يمطت قبل ا

 
 .3قيد الايلة مدة معيية ا

مين حيث 
 
مين، و هط معىد بين المؤمن معتيه و شركة القل

 
شكل  القل

 
مين معت  الايلة هط شكل من ا

 
القل

ن تطافق شركة القلم
 
ين معت  يفع مبتغ ملل  مقفق معتيه لتمسقفيد الذ  يامل اوم المؤمن معتيه نللمل ا

قسلط المؤمن معتيه تدفع حلليل.
 
 ا

                                                           
مر رق -1 

 
 78، الجريدة الرومية ، معدي  1975وبقمبر  26المؤرخ ف   75/58الىلنطن المدن  الصلير بمطجب ال

 المعد  و المقمم. 1975وبقمبر  30الصليرة ف  
مين معت  الايلة ، ي -2 

 
مين ، شهلية لييل ملوقر ف  بطزيد  مراي، شريوح فلروق ، القل

 
راوة ف  قلنطن القل

-2012الىلنطن الخلص جلمعة معبد الرحملن ميرة ، كتية الاىطق و العتط  السيلوية ، قسم الىلنطن الخلص ، 
 .05، ص  2013

3-Selon CARLOT J-F, L’assurance de personne est un contrat par lequel une partie 
l’assureur , en échange de paiement des primes par une autre partie le souscripteur , 
s’engage à verser à l’assuré ou à un ou plusieurs bénéficiaire désignés , un capital ou une 
rente en cas ou l’assuré serait vivant à une certaine date s’il décède avant l’échéance.  المرجع

05، ص ذاته  
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ن يؤي   747معرفه المررع المصر  ف  الملية 
 
من الىلنطن المدن  معت  انه : معىد يتقز  المؤمن بمىقضله ا

مين لصللاه م
 
و إل  المسقفيد الذ  اشقرط القل

 
ية يفعة إل  المؤمن له ا

 
و ا
 
و إيرايا مرتبل ا

 
بتغل من المل   ا

و تاىق الخطر 
 
خر يؤييهل المؤمن له لتمؤمن  ف  حللة وقطع الاليث ا

 
  معطض ملل  ا

 
و ا
 
خرى ا

 
مللية ا

 المبين بللعىد و ذلك نظير قسط. 

مييلت 60كمل معرفه المررع الجزائر  ف  الملية 
 
نه : معىد احقيلن  يك ققب بين  1من قلنطن القل

 
بل

و ريع ف  حللة وقطع 
 
ومل  ا

 
المك ققب و المؤمن يتقز  بطاوطقه المؤمن  بدفع مبتغ مادي ف  شكل را

و المسقفيد المعين يتقز  المك ققب بدفع 
 
جل  المادي ف  العىد ، لتمؤمن له ا

 
و معيد حتط  ال

 
الادث ا

قسلط حسب جدو  اوقاىلق مقفق معتيه
 
 .2ال

يطع من العىطي جدل كبيرا لمل يرطبه من الغمطض و القضلر  ، فىد تعديت الفقلوى معرف هذا ال
مين 3الررمعية 

 
المقعتىة به ، فميهل من تاتته و ميهل من تارمه ، و من الذين ذهبطا إل  تاريم معىد القل
وقلذ ابن معلبدين و الريخ معبد الرحملن قرامعه ، و حسبهم ف

 
مين ال

 
نطاع القل

 
  كل ا

 
لن معىد بصفة معلمة ا

ن 
 
مين ياقط  معت  الغرر الربل و المىلمرة معت  حيلة اإلنسلن و تاد  لتىضلء و الىدر ، بلإلضلفة إل  ا

 
القل

مين بصطرة معلمة غير معروف ف  الفىه اإلوالم  فهط ل ييدرج ضمن العىطي الق  جلءت معت  
 
معىد القل

 وبيل الاصر ف  اإلوال  و ليس له نظير فيهل.

مل الذين ذهبطا إل  
 
مين معت  الايلة ا

 
وقلذ مامد معبده رحمه هللا ف  صدي القل

 
تاتيته و إبلحقه هط ال

نقجه من ربح بعد العمل فيه بللقجلرة و إذا 
 
ن ياصل الرجل معت  ملله ممل ا

 
نه ل ملنع من ا

 
حيث يرى ا

 ملت جلز لتطرثة حق القصرف ف  هذا المل .

كد الريخ" جتط  حجيم " الميسق الطني  
 
مل ف  الجزائر ا

 
ن ا

 
ئمة و مطظف  الرؤون الدييية ا

 
ليىلبة ال

يهم 
 
ن يعط  را

 
المطضطع ياقلج إل  يراوة معمىة و اجقملع لمجتس معتملء الدين ف  الجزائر قبل ا

مين معن الايلة بدون معرفة الضطابط و 
 
مين الذين بلتطا يرفضطن القل

 
صال  شركلت القل

 
بصراحة ل

و تخللفهل.
 
وبل  الق  قد تطافق الرريعة ا

 
 ال

                                                           
مييلت، الجريدة الرومية معدي  2006-02-20المؤرخ ف   04-06الىلنطن رقم  -1 

 
الصليرة  15المقضمن قلنطن القل

 .2006ملرس  12ف  
مييلت  60الملية  -2 

 
 ، المرجع السلبق.04-06من قلنطن القل

مين معت  الايلة ، مذكرة لييل شهلية الملجسقير ، فرع معىطي -3
 
و مسؤولية ، جلمعة  حطحط يميية ، معىد القل

 .03الجزائر كتية الاىطق ، يون وية ، ص 
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مين معن و 
 
صل ل يطجد تل

 
مين معت  الايلة ، و ف  ال

 
ن الك ثير من هؤلء ل يعرفطن معي  القل

 
صبح ا

 
ا

ضرار الق  قد يقعرض لهل ف  الايلة
 
مين معن ال

 
 . 1حيلة الفري و إنمل يطجد تل

معمل  ف  الجزائر  
 
ن اتسلع فئة رجل  ال

 
فلي الخبير الققصلي الدول  "مللك ورا " بل

 
     وف  هذا الصدي ا

خر إل  الخلرج و ك ثرة وفريلتهم ولهم ف   زيلية متاطظة و
 
تيىل الفلمعتين الققصلييين من حين إل  ا

مييلت معت  الايلة لدى هؤلء.
 
 القل

نه حق  بلليسبة لتدو  الق  ل تعقرف بهذا اليطع من 
 
و يبى  الجد  قلئمل و لكن بيسب مقفلوتة ، ل
خذ به و تقعلمل به و

 
صبات اليط  تل

 
مين ا

 
 لط بيسب ضئيتة.   القل

مين على الحياة
 
 ثانيا : صور عقد التا

مين معت  الايلة صطر تزياي يطمل بعد يط  نذكر ميهل: 
 
 لتقل

مين معيد -1
 
ن يدفع مبتغ القل

 
قسلط ا

 
مين مىلبل ا

 
مين لاللة الطفلة : يتقز  المؤمن بمطجب معىد القل

 
القل

مين العمر  
 
: بمعي  يبى  نطا  حيلته المؤمن له و وفلة المؤمن معت  حيلته ، و معت  ثالث صطر : القل

مين لتمسقفيد معيد وفلة المؤمن معت  حيلته و هط بذلك بمثلبة 
 
خرى يدفع المؤمن مبتغ القل

 
من جهة ا

 ايخلر إجبلر .

مين لتمسقفيد إذا ملت المؤمن معت  حيلته خال  مدة 
 
مين المؤقت : فيتقز  المؤمن بدفع مبتغ القل

 
القل

 إليه من كلن 
 
مين الق  قبضهل و يتجل

 
قسلط القل

 
معيية  فإذا لم يمت برئت ذمة المؤمن و اوقبى  ا

 معرضل ف  مدة معيية إلخطلر غير معليية. 

مين معت  الايلة لاللة البىلء : إ -2
 
مين و برئت القل

 
ذا ملت المسقفيد قبل المؤمن معت  حيلته انقه  القل

ن يبى  المسقفيد حيل بعد وفلة 
 
مين هط ا

 
قسلط ، فررط اوقاىلق مبتغ القل

 
ذمة المؤمن فلحقفظ بلل

مين لتمسقفيد المعين ف  العىد  2المؤمن معت  حيلته
 
مين البىلء يتقز  فيه المؤمن بدفع مبتغ القل

 
إن تل

خير حيل بعد مطت المؤمن معت  حيلته ، فإذا ملت المسقفيد قبل مطت المؤمن معت   ف  حللة بىلء هذا
 
ال

قسلط الق  قبضهل 
 
مين ، و برئت ذمة المؤمن و اوقبى  ال

 
 . 3حيلته انقه  القل

                                                           
1 -www..Echouroukonline.com le 13-11-2019. 

 .1388/6معبد الرزاق السيهطر  ، المرجع السلبق ، ص  -2 
مين بين الفىه  -3 

 
اإلوالم  و الىلنطن ، جلمعة معبد الرحملن ميرة ، قطجيل ولمية ، قتمين فطزية ، معىد القل

 .25، ص 2013-2012كتية الاىطق و العتط  السيلوية ، قسم خلص ، بجلية ، شهلية لييل الملوقر ، 

http://www.echouroukonline.com/
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مين ف  حل-3
 
مين مزيوج ياقط  معت  القل

 
مين المخقتط : هط تل

 
مين لاللة المطتالقل

 
     ، لة الايلة و القل

مين ، إمل إل  المسقفيد إذا ملت المؤفيه يتقز  و
 
ن يدفع مبتغ القل

 
قسلط بل

 
من معت  المؤمن مىلبل ال
إمل إل  المؤمن معت  حيلته إذا بى  حيل معيد هذه المدة المعيية ، فللخطر حيلته خال  مدة معيية، و

مين هط بىلء المؤمن معت  حيلته حيل بعد وقت معين ، و لهذا اليطع ص
 
طرتلن : المؤمن ميه ف  هذا القل

مين الريع ف  حللة الايلة.  
 
مين المؤجل و تل

 
 القل

مين على الحياة
 
 ثالثا : خصائص عقد التا

شخلص بخصلئص معلمة نذكر فيمل يت : 
 
مين معت  ال

 
مين معت  الايلة و هط من صطر القل

 
 يقميز معىد القل

مين القزاملت مقبليلة معت  كلهل-1
 
 معىد القل

 
مين معىد متز  لتطرفين : ييرل

 
الطرفين ،  و ييعىد  معىد القل

ن يدون ف  وثيىة القلمين 
 
بمجري تطافق إرايت  المؤمن و المؤمن له و تطلبق اإليجل  و الىبط  شريطة ا

شلرت إليه الملية 
 
و  04-06من قلنطن  60، و هذا مل ا

 
ن : المؤمن يتقز  ف  مطاجهة المؤمن له ا

 
من ا
و إيراي

 
  ميهمل مبتغل من المل  ا

 
ن يؤي  ل

 
خر ف  حللة وقطع الاليث المسقفيد بل

 
  معطض ا

 
و ا
 
ا مرتبل ا

قسلط يورية يؤييهل المؤمن له لتمؤمن. 
 
و ا
 
و تاىق الخطر المبين ف  العىد و ذلك مىلبل مبتغ مادي ا

 
ا

و المسقفيد  619و نصت  
 
ن يؤي  لتمؤمن له ا

 
من الىلنطن المدن  الجزائر  ،  حيث يتقز  المؤمن بل

و مبتغل من المل  ف  حل  وقطع الخطر 
 
قسلط ا

 
المؤمن ميه المبين ف  العىد و يتقز  المؤمن له بدفع ال

 . 1الشقراكلت المقفق معتيهل بين الطرفين حق  و إن لم يقاىق الخطر المؤمن ميه

نه العىد الذ  يكطن العيصر الزمي  جطهريل  -2
 
مين من العىطي الزميية : يعرف العىد الزمي   بل

 
معىد القل

الذ  يىدر به مال العىد ، و يكطن القزاملت نرفيه معبلرة معن معدة فيه بايث يكطن هط المىيلس 
ياءات مقكررة يسقمر الطفلء بهل مدة من الزمن.

 
 ا

  إل  الر ء الذ  ييقجه  
 
إن الميفعة ل يمكن تىديرهل إل بمدة معيية و العمل إذا نظر إليه ف  نقيجقه ا

فال يمكن تصطره حىيىة زميية مىقرنة بمدة العمل  كلن حىيىة مكلنية ، و لكن ل ييظر إليه ف  ذاته 
ثر رجع  فإذا لم يىم المؤمن له بقيفيذ 

 
مين بل

 
معيية و يقرتب معت  الزميية انه ل يمكن فسخ معىد القل

قسلط 
 
قسلط ثم فسخ العىد لعد  القيفيذ ، ل ياق لتمؤمن له اوقرياي مل يفعه من ا

 
القزامه بدفع ال

خر
 
نهل كلنت مىلبل تامل الطرف ال

 
الخطر ف  المدة السلبىة معت  الفسخ، و إذا اوقال  احد  ل

و الاليث المفلجئ ، فلن ذلك يؤي  إل  وىطط اللقزا  المىلبل لتطرف 
 
الطرفين بسبب الىطة الىلهرة ا

ت ذمة الطرفين و 
 
خر مسقىبال ، و معت  ذلك فإذا هتك الر ء المؤمن معتيه باليث غير مؤمن ميه برا

 
ال

 .2قهيل من تتىلء نفسه و بىطة الىلنطنفطرا و صبح القلمين مي

                                                           
 .36-35معراج جديد  ، المرجع السلبق ، ص  -1 
مين ، يار المطبطمعلت الجديدة مصر ، -2 

 
صط  القل

 
بط وعطي ، ا

 
 .294، ص  2000رمضلن ا
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شخلص بصفة معلمة بلنعدا  الصفة  القعطيضية  -3
 
مين معت  ال

 
انعدا  الصفة القعطيضية : تقميز معىطي القل

مين معت  الايلة إنمل تمس 
 
ضرار الق  يقم ضملنهل ف  معىد القل

 
ضرار ، و إنمل ال

 
مين معت  ال

 
معت  معكس القل

ؤمن له يقاصل معت  مبتغ ملل  معين بصفة جزافية غير تعطيضية حيلته و إذا تاىق الخطر فلن الم
مين. 

 
 تكطن قيمقهل قد حديت من قبل ف  معىد القل

مين معىد رضلئ : ييعىد بمجري تطلبق إرايتين معت  إحداث اللقزا  ، و نرير ف  هذا المجل  -4
 
معىد القل

  شكل معين 
 
ن معىد القلمين قد يكطن معىدا إلزاميل و ل يخضع ل

 
 .1مل معدا الك قلبة لإلثبلت إل  ا

و مطضطع -5
 
مين معىد احقملل : و يىصد بللعىد الحقملل  هط ذلك العىد الذ  يبي  معت  مال ا

 
معىد القل

مين هط مثل  معىطي الغرر 
 
 .2مل لم يكن مطجطيا وقت إبرا  العىد، و من ثم نجد معىد القل

مين هط معىد إذمعلن ، حي-6
 
مين من معىطي اإلذمعلن: معىد القل

 
مين بطضع معىد القل

 
ث تسقغل فيه شركة القل

مل  حلجقه 
 
شروط العىد ، و يىقصر المؤمن له معت  قبط  هذه الرروط يون ميلقرة  و هط الذ  يسع  ا

، بايث ل تكطن له الارية الالزمة لميلقرة شروط العىد 3إل  تتك الخدمة ف  مركز الطرف الضعيف
ن يفسر الرك وتفل من قبل شركة القلمين ، و نبىل لتقرريع الجزائر 

 
  من معىطي اإلذمعلن فهط يىقض  بل

و مدييل
 
 .4لتطرف المذمعن وطاء كلن يائيل ا

جلز لتىلض  إذا تضمن  
 
مين، و ا

 
تدخل المررع الجزائر  لاملية المؤمن له من تعسف شركلت القل

ن يعف  الطرف المذمعن ميهل وفىل لمىقضيلت العدالة
 
و ا
 
ن يعد  شروط ا

 
، و يىع 5العىد شروط تعسفية ا

 بلنال .

ملنة لمل يصرحه  -7
 
مين من معىطي حسن اليية : هذا اليطع من العىطي يقطقف معت  الصدق و ال

 
معىد القل

ن يثق فيهل ، و معت  المؤمن له إخطلر المؤمن معن 
 
مل  المؤمن إل ا

 
المؤمن له من معتطملت و ل تكطن ا

                                                           
مر  08الملية  -1 

 
مييلت المعد  : " ل يتقز  المؤمن و المؤمن له إل بعد قبط  نتب  07-95من ال

 
المقعتق بللقل

  ويد مك قط  .
 
و بل

 
و بمذكرة القغطية ا

 
مين ا

 
مين  كمل يمكن إثبلت القزامهم إمل بطثيىة القل

 
 القل

لمجتد الثلن  ، معىد الغير ، معىطي معبد الرزاق السيهطر  ، الطويط ف  شرح الىلنطن المدن  الجديد ، ا -2 
مين ، الطبعة الثللثة ، ميرطرات الاتب  الاىطقية ، لبيلن ، 

 
المىلمرة و الرهلن و المرتب مدى الايلة و معىد القل

 . 1141-1139،ص  2000
نه: " ياصل الىبط  ف  معىد اإلذمعلن بمجري القستيم لرروط مىررة يخضعهل 70الملية  -3 

 
 من الىلنطن المدن  بل
 المطجب و ل يىبل الميلقرة فيهل"

 من الىلنطن المدن . 112الملية  -4 
 من الىلنطن المدن . 110الملية  -5
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وبطع وقت ممكن ، كمل يجب معتيه السع  قدر اإلمكلن لمال
 
صرة الخطر و تضييىه يون كل كلرثة ف  ا

  تفلي  القصريالت الكلذبة الق  تؤي  إل  بطالن العىد لمخللفقه(.1تفلقم الخطر المؤمن ميه
 
 ) ا

مين على الحياة :
 
ركان التا

 
مين كغيره من العىطي  ه  الرضل والمال والسبب،   رابعا : ا

 
ركلن معىد القل

 
ا

مين ييعىد بللرضل بين نرفيه وهمل
 
المؤمن  والمؤمن له والمال يقكطن من معيلصر  ولذلك فإن معىد القل

ن يكطن له وبب    
 
مين، وا

 
ولوية وه  الخطر والىسط ومبتغ القل

 
 ا

شلرت إل  ذلك الملية  -1
 
من المدن   59القراض : يعد القراض  العيصر الجطهر  ف  العىد، وقد ا

ن يقبلي  الطرفلن القعبي
 
نه:" يقم العىد بمجري ا

 
ر معن إرايتهمل المقطلبىين الجزائر  الق  نصت معت  ا

 يون اإلخال  بلليصطص الىلنطنية".  

ن    
 
ثر قلنطن   غير ا

 
ك ثر معت  إحداث ا

 
و ا
 
ن العىد هط اتخلذ إرايتين ا

 
ويقعين من خال  هذا القعريف ا

نه يمر من اليلحية العمتية  بعدة مراحل تيقه  
 
مين يقميز معن الرضل ف  ولئر العىطي بل

 
الرضل ف  معىد القل

مين صايال من اليلحية بإبرا  
 
مين، ويقم معىد القل

 
مين،  يصدر القراض  من نرف  معىد القل

 
معىد القل

هتية و الختط من معيط  اإلراية.
 
 الىلنطنية  بطجطي القراض  مع تطافر ال

 
 
مين معلية بين المؤمن والمؤمن له، فهذان همل الطرفلن الرئيسيلن ف  -ا

 
نراف الرض  ل:  يبر  معىد القل

 
ا

مين و
 
صل.معىد القل

 
 الذ  ييصرف إليهمل ف  ال

نهل شركة مسلهمة-
 
مييلت معت  ا

 
و قد تكطن شركة ذات  2المؤمن :  حديهل المررع الجزائر  ف  قلنطن القل

وهم و ه  مسقىتة معن المؤمن لهم شكل تعلضد  غرضهل غير تجلر  و قد تكطن شركة ذات
 
            ، ا

ن و
 
ن تكطن قد تاصتت معت  امعقملي و ا

 
رصدة تىيية يرقرط فيهل ا

 
و ا
 
تكطن قليرة معت  تكطين احقيلنلت ا

حكل  اإلفالس و القسطية الىضلئية
 
 . 3، و تخضع كبلق  الرركلت إل  ا

قد يكطن الطرف المقعلقد مع المؤمن و الذ  يقامل جميع اللقزاملت اليلشئة معن معىد مؤمن له : وال-
مين و المىلبتة للقزاملت ال

 
مين"القل

 
قد يكطن الرخص المهدي بللخطر ، ومؤمن ويسم  " نللب القل

ن يكطن الرخص الذ  يقىلض  من شركة 
 
المؤمن ميه و يسم  بهذه الصفة " المؤمن له" ، كمل يمكن ا

مين مبتغ المسقاق معيد وقطع الكلرثة المؤمن ميهل و يسم  بهذه الصفة " المسقفيد
 
 . 4القل

                                                           
 .09شريوح فلروق ، المرجع السلبق ، ص  –بطزيد   -1 
مييلت الجزائر . 04-06من الىلنطن  23الملية  -2 

 
 المقعتق بللقل

 .47معبد الرزاق بن خروف المرجع السلبق ، ص  -3 
 .1171معبد الرزاق السيهطر  ، المرجع السلبق ، ص  -4 
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 المؤمن المسقفيد: و قد يكطن شخص غير المؤمن له المقعلقد ، و مل  -
 
هط اشقراط لمصتاة الغير ييرل

نه : " يمكن لتمك ققب  04-06من الىلنطن  76له بمىقضله حىل مبلشرا و هط مل نصت معتيه الملية 
 
معت  ا
و ريع المؤمن".

 
س المل  ا

 
و معدة مسقفيدين من را

 
ن يعين مسقفيدا ا

 
مين ا

 
 معىد القل

هتية ال - 
 
ن تكطن إرايتهمل خللية من صاة الرضل : لك  يكطن الرضل صايال لبد من تطفر ا

 
قعلقد و ا

 جميع معيط  الرضل .

هتية : نصت الملية -
 
هتية الىلنطنية  68ال

 
ن : كل شخص يقمقع بلل

 
مييلت الجزائر  معت  ا

 
من قلنطن القل

مين معت  نفسه " .
 
ن يبر  معىدا لتقل

 
 ا

ن يكطن خلليل من -
 
ثلره ا

 
ن يكطن العىد صايال و ميقجل لكل ا

 
معيط  الرضل، معيط  اإلراية: يرقرط ا

 مثل اإلكراه، الغتط، القدليس، الوقغال .

مين كل مصتاة  621المال : تيص الملية  -2
 
نه : تكطن ماال لقل

 
من الىلنطن المدن  الجزائر  معت  ا

اققصليية مررومعة تعطي معت  شخص من يون وقطع خطر معين"، فمن خال  قراءة لهذه الملية يقبين 
ن مال القلمين يقمثل ف  معيصر ا

 
مين.ا

 
 لخطر ، الىسط و مبتغ القل

 
 
  ماقمل الطقطع و ليس حقمل وقطع ، و -ا

 
و ف  المسقىبل ا

 
ن يادث فطرا ا

 
الخطر : و هط مل يمكن ا

خر ، و قد 
 
مين واحدة ل تقغير ف  وقت ا

 
نطاع قد يكطن ثلبقل إذا كلنت يرجة تاىىه مدة القل

 
الخطر ا

و يكطن مقغيرا و هط الذ  تقغير يرجة احقمل  تاىىه تغي
 
مين إمل بللزيلية ا

 
يرا ماىىل خال  مدة القل

 .1بلليىصلن 

مييية و هط ثمن - 
 
الىسط: و هط المبتغ اليىد  المسقاق معت  المؤمن له لىلء مل يقمقع به من تغطية تل

 ضملن الخطر.

و -ت
 
و المسقفيد ا

 
يائه معيد تاىق الخطر لتمؤمن له ا

 
مين: هط مبتغ من المل  يتقز  المؤمن بل

 
مبتغ القل

 الغير.

السبب )المصتاة( : و هط الدافع الاىيى  لتقعلقد ، و يىصد به الفلئدة المررومعة الق  تعطي معت   -3
ن ليس 

 
ن بعض الفىهلء ذهبطا إل  ا

 
و المسقفيد من معد  وقطع الخطر المؤمن ميه ، إل ا

 
المؤمن له ا

ن تكطن فلئدة
 
مين معت  الايلة إل انه يجب ا

 
جدية لتمؤمن له من  شرط تطفر المصتاة ف  معىد القل

                                                           
 .46جديد  معراج ، المرجع السلبق ، ص  -1 



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"" السيلوة القرريعية 
 
                         لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
383 

 

، و ل يسع  ال  وضع نهلية لايلته وطاء كلن المؤمن له مؤميل معت   1اوقمرار حيلة المؤمن معت  حيلته
و مسقفيد.

 
 حيلته ا

مين على الحياة و الدعاوى القضائية
 
 المحور الثاني :   طرق انتهاء عقد التا

مين معت  الايلة من معىطي الىلنطن الخلص فه 
 
 العىد شريعة المقعلقدين ، بلمعقبلر معىد القل

 
ط يخضع لمبدا

مل 
 
نراف القزاملته كلن مصير العىد ا

 
و بللقلل  فهط يرتب القزاملت معت  الطرفين ، و إذا خللف احد ال

مل  الماكمة المخقصة 
 
مر ا

 
و البطالن ف  حللة القراض  ، و ف  حللة معد  التفلق فييظر ف  ال

 
الفسخ ا

حد المقعلقدين 
 
، لذا نالو  من خال  هذا الماطر القطرق إل   نرق انقهلء معىد بعد رفع يمعطى من ا

مين معت  الايلة ، و إجراءات رفع الدمعلوى.
 
 القل

مين على الحياة:
 
ول: طرق انتهاء عقد التا

 
مين معت  الايلة من العىطي الزميية فلنه  ا

 
ن معىد القل

 
بمل ا

مين معت  حيلت
 
ه لاللة الايلة، فلن مدة العىد ف  ييقه  بلنقهلء الزمن حقمل تاديد فللذ  يبر  معىد تل

مين معت  حيلته ضد خطر 
 
هذه الاللة تادي بللفقرة الق  يبى  فيهل الرخص حيل، والذ  يبر  معىد تل

ن العىد ييىض  بمرور المدة المقفق معتيهل، ولكن العمل يجر  معت  تضمين وثلئق 
 
المطت.     الىلمعدة ا

خرى، 
 
مين شرنل يىض  بلمقداي العىد لمدة ا

 
خر برغبقه ف  معد  القل

 
حد الطرفين بإبالغ ال

 
إذا لم يىم ا

 المقداي.

خذ به المررع الفرنس  ف  الملية  
 
خذ بمل ا

 
من الىلنطن المدن  الجزائر  معت   84إن المررع الجزائر  ا

قسلط فال يجطز لتمؤمن بعد تمل  اإلجراءات الميصطص معتيهل ف  الملية 
 
من  16انه إذا لم تدفع ال

و كلن الىسط الىلنطن إل م
 
مر بقلمين وقق  معت  الطفلة ا

 
ل يت  : فسخ العىد بال قيد و ل شرط إذا تعتق ال

خرى.
 
ثلر العىد ف  جميع الاللت ال

 
ول  من القلمين الغير المدفطع ، و تخفيض ا

 
 السيط  لتسية ال

حىية فسخ العىد قبل انىضلء مدته بعد مرور فقرة زميية معي
 
إضلفة  ية ،و قد يقفق المقعلقدين معت  ا

مين معت  الايلة ه  الفسخ و البطالن.
 
خرى لنقهلء معىد القل

 
 إل  حللة انقهلء المدة الزميية فهيلك نرق ا

 
 
مين هط معىد مادي المدة الزميية مسبىل ، و -ا

 
مين بلنقهلء المدة الزميية المادية : معىد القل

 
انقهلء معىد القل

مين إمل بلنقهلئه  إن تاديد المدة قد يكطن صريال و قد يكطن ضمييل ، و
 
ن ييىض  معىد القل

 
يمكن ا

من الىلنطن  631بلإلراية الميفرية قبل انىضلء المدة المقفق معتيهل ف  العىد و هط مل نصت معتيه الملية 
  وقت من العىد 

 
ن يقاتل ف  ا

 
قسلط يورية ا

 
المدن  بىطلهل : يجطز لتمؤمن له الذ  القز  بدفع ا

قسلط  بإخطلر ك قلب  يروته إل  المؤمن قبل
 
 ذمقه من ال

 
انقهلء الفقرة الجلرية، و ف  هذه الاللة تبرا

 الالحىة ".

                                                           
مر  29الملية  -1 

 
 المعد  و المقمم.، المرجع السلبق . 07-95من ال
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و بلتفلق ميهمل معتيه و - 
 
و المؤمن له ا

 
مين معت  الايلة : قد يكطن من المؤمن ا

 
حللت فسخ معىد القل

رخصة إلنهلء  90ف  مليته  04-06إرجلع الطضع إل  الاللة الق  كلن معتيهل قبل القعلقد ، و من قلنطن 
ن ياضر المؤمن بهذه الرغبة بروللة مطص  معتيهل خال  

 
قل بررط ا

 
 30العىد ف  مدة شهرين معت  ال

مر  02الفىرة  10ثالثطن يطمل ، كمل نصت معتيه الملية 
 
حكل   95/07من ال

 
معت  شروط الفسخ نبىل لال

شخلص يجطز لتمؤمن و المؤمن له ف  العىطي الق  تفطق مدتهل
 
مين معت  ال

 
( 03ثالث ) المقعتىة بللقل

ن يطتب فسخ العىد كل ثالث)
 
شهر3( ويطات معن نريق إشعلر مسبق بثالثة )3ويطات ا

 
 . 1( ا

مين مثل الررط الذ  -ت
 
مين: و ه  حللة معد  وجطي الرروط ف  وثيىة القل

 
حللت بطالن معىد القل

و جياة معمد
 
، 2يةيىض  بسىطط الاق ف  القعطيض بسبب خرق الىطانين او اليظم ذلك الخرق جيلية ا

خره ف  إمعالن الاليث المؤمن ميه إل  
 
و الررط الذ  يىض  بسىطط الاق المؤمن له بسبب تل

خر كلن لعذر مىبط ، و تعبر معيهل الملية 
 
ن القل

 
و تىديم المسقيد إذا تبين من الظروف ا

 
 86الستطلت ا

مين ف  حللة وفلة المؤمن له 
 
  معىد من معىطي القل

 
نه : يبطل ا

 
مين معت  ا

 
إذا لم يطافق معتيه من قلنطن القل

ك قلبة بمل ف  ذلك مطافىقه معت  المبتغ المؤمن معتيه" و يقرتب معن بطالن العىد اوقرجلع المؤمن له 
قسلط المدفطمعة . 

 
 لال

مين:
 
ن يقطقف  ثالثا: تقادم دعوى التا

 
يقىلي  هذا اليطع من الدمعلوى بمدة زميية معيية، كمل يمكن ا

ن ييىطع.
 
 القىلي  كمل يمكن ا

 
 
من الىلنطن المدن  الجزائر   624( ويطات و نصت معتيهل الملية 3لي  : و حديت بمدة ثالث)مدة القى-ا

مين بلنىضلء ثالث ويطات من وقت حدوث 
 
نه : تسىط بللقىلي  الدمعلوى اليلشئة معن معىد القل

 
معت  ا

 الطاقعة الق  ولدت معيهل الدمعطى".

و تىديم بيلنلت غير غير انه ل تسر  تتك المدة ف  حللة إخفلء البيلنلت المقعتى
 
ة بللخطر المؤمن ميه ا

و غير يقيىة معن هذا الخطر إل من اليط  الذ  معتم فيه المؤمن بذلك ف  حللة وقطع الاليث 
 
صاياة ا

ن بطقطمعه.
 
 المؤمن ميه إل ف  اليط  الذ  معتم فيه ذو  الرل

فال تاسب مدة قيل  تطقف القىلي : يقطقف القىلي  كتمل وجد معذر قلنطن  يقعذر معه رفع الدمعطى -1
هتية، و قد يكطن ملنع ملي  يقمثل 

 
العذر ف  مدة القىلي  المىررة، فللملنع الىلنطن  يكمن ف  نىص ال

 ف  الىطة الىلهرة.

انىطلع القىلي  : يقمثل ف  اتخلذ إجراء يؤي  إل  إلغلء مدة القىلي  لتفقرة السلبىة ، و من بين -2
ن تؤي  إل  

 
مل  ماكمة غير مخقصة .اإلجراءات الق  يمكن ا

 
 انىطلع القىلي  و ه  رفع يمعطى قضلئية ا

                                                           
مر رقم  02الفىرة  10الملية  -1 

 
 المرجعين السلبىين.   04-06، و الىلنطن   07-95من ال

 نطن المدن  الجزائر .من الىل 622الملية  -2 
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مين على الحياة 
 
 ثانيا : الدعاوى في عقد التا

مل  الجهة 
 
  نرف رفع يمعطى ا

 
إذا لم يقم التفلق معت  انقهلء العىد بللطرق السلبىة الذكر يمكن ل

 الىضلئية المخقصة .

مين معت  الايل-1
 
 وإقتيم  والخقصلص نطمع ة: الخقصلص الىضلئ  ف  يمعلوى القل

 
 
فقخضع معىطي  اإليارية،تسرى الىطامعد الطارية ف  قلنطن اإلجراءات المدنية و  اليطمع :الخقصلص -ا

مين بصفة معلمة إل  الىضلء العلي  إمل إل  الىسم المدن  و إمل إل  الىسم 
 
و يادي  القجلر ،القل

نرافه الخقصلص باسب معيلصر العىد ذاته من حيث شكته و مطضطمعه
 
 . 1و صفة ا

مل  اإلقتيم : الخقصلص- 
 
المؤمن له و  إقلمةماكمة الق  يىع ف  يائرة اخقصلصهل مال  ويكطن ا

  معتيه.هذا خروجل معت  الىلمعدة الق  تجعل الجهة الىضلئية الق  يىع بدائرة اخقصلصهل مطنن المدمع  

 خاتمة 

ييل من خاللهل معىد  
 
مين معت  الايلة و ف  خقل  هذه المداختة الق  را

 
مين و  القل

 
نطاع القل

 
هط نطع من ا

خرى و ذلك بسبب ابقعلي الك ثير من 
 
نه من العىطي الاديثة مىلرنة بللعىطي ال

 
شخلص ، و ا

 
معت  ال

جلزه ، و قد خلصة الدو  اإلوالمية  الدو  معيه و
 
و معرف جدل كبيرا فميهم من حرمه و ميهم من ا

خذت به الجزائر .
 
 ا

 
 
ن معىد القل

 
ثيلء  الىطامعد العلمة لتعىطي  إل مين يخضع و رغم ا

 
 حسن اليية "  ا

 
نه يىط  معت " مبدا

 
كمل ا

 انعدا  الصفة القعطيضية" 
 
و إنهلؤه و  " مبدا

 
و تيفيذه  ا

 
، إضلفة إل  خلصية الحقمل  ف  ابرا   العىد ا

د ، الخطر المؤمن ضده ، كمل ياظ  بلهقمل  المررع به من حيث وضع الرروط الىلنطنية لتقعلق
مين , يتقز  المؤمن له 

 
قسلط الخلصة بللقل

 
بقاديد القزاملت كل نرف بدقة ، فيتقز  المؤمن بدفع ال

مين لتمؤمن له و  باملية المؤمن من الخطر الماقمل
 
نه لم يعد يىقصر يوره معت  يفع مىلبل القل

 
، كمل ا

صبح يتعب يورا اققصلييل فهط يرلرك بطريىة غير مبلشرة معت  تمطيل ا
 
ن لمرلريع الققصليية معلكيه ا

مين ف  الخزيية العمطمية
 
 . نريق مل تصبه شركلت القل

ن :
 
 و مل تم اوقيقلجه ا

ك ثر. -
 
ة يقطتب العيلية به ا

 
مين معت  الايلة حديث اليرل

 
 القل

                                                           
،الجريدة الرومية 2008فيفر   25المؤرخ ف   08/09من قلنطن اإلجراءات المدنية و اإليارية  802الملية  -1 
 . 21ع



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"" السيلوة القرريعية 
 
                         لىطلع القل
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مين معت  الايلة واضح الرروط.-
 
 القل

ملن لتمطانن لاملية نفسه و -
 
مين معت  الايلة من الطولئل الق  تعط  ال

 
معلئتقه من الكطارث بكل القل

نطامعهل.
 
 ا

 انعدا  القعطيض.-
 
 حسن اليية و مبدا

 
مين معت  الايلة يىط  معت  مبدا

 
 القل

مين يتعب يورا ف  الايلة الققصليية و الجقملمعية لتمجقمع.-
 
 القل

 القتراحات:

فراي.-
 
كبر معدي من ال

 
مين لجتب ا

 
 تططير و وضع تسهيالت معت  مسقطى شركلت القل

مين.تخصيص تكطين -
 
و خلرج الطنن لعمل  شركلت القل

 
 ياخل ا

مين معت  الايلة كمل تعرفهل الدو  المقىدمة.-
 
مين خلصة بللقل

 
 إنرلء شركلت تل

هميقه و إقيلمعه بفكرة الاال  .-
 
 الررح لتمطانن معن مدى ا
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مينواقع ال
 
 على الحيأة تأ

سالميةبين التشريع الجزائري والشريعة   الإ

 
وروان هأرون د.                     

 
شراق                                                                                                              ا  ط.د: منأد اإ

ستاذ
أ
         عامسنة ثانية دك توراه قانون دولي                             الجزائر المدية معةجا الحقوق بكلية محاضر ا
 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                    الطلبة بشؤون مكلف الحقوق كلية عميد نائب 
                                                جامعة يحي فارس بالمدية الجزائر                           العاصمة              قضاء مجلس لدى معتمد محامي  

haroun.ourouane@gmail.com                                      menadicherak@gmail.com                                                                                                  
                                                                                                                       

 مقدمة:

مينعقود ال     
أ
مينهي عقود تتم بين شركات ال تا

أ
منين تا

أ
تم تلتزم هذا العقد الذي يوبموجب  والمستا

مينشركة ال
أ
ومحدد مسبقا في عقد  د حدوث خطر معينعنالمؤمن له  إلىمعين من المال  بدفع مبلغ تا

مينال
أ
مينوالتزام شركة ال تا

أ
منيكون مقابل التزام  تا

أ
شركة  إلىومحدد  مسبق بدفع مبلغ مالي المستا

مينال
أ
 .تا
شكالتتنوع وتتعدد        

أ
مينعقود ال ا

أ
مينوذلك بحسب الغاية المراد منها لل تا

أ
مينفنجد ال تا

أ
  تا

مينالتبادلي وال
أ
نواعالتعاوني وحتى هذين النوعين يندرج تحتهما  تا

أ
مينك ثيرة من عقود ال ا

أ
عقود ك تا

مينال
أ
شخاصعلى  تا

أ
مينوعقود ال  ال

أ
 على الحياة الذي نحن بصدد دراسته. تا

مينتعد عقود ال      
أ
شهر عقود ال تا

أ
مينعلى الحياة من ا

أ
شخاص تا

أ
ك ثرها انتشارا في  على ال

أ
همها وا

أ
وا

ميننا الحديث ويعود ظهور وازدهار هذا النوع من عقود العصر 
أ
وذلك بسبب  19بداية القرن  إلى تا

نذاك
 
وروبا ا

أ
مينوتطور قوانين ال ظهور الثورة الصناعية في ا

أ
مينو شركات ال تا

أ
 .تا

من المشرعين في سائر الدول العديد من التشريعات والقوانين التي سن المشرع الجزائري كغيره        
مينوتضبط سوق ال تنظم

أ
مينات وعقود التا

أ
فبراير  20المؤرخ في   04-06القانون رقم نذكر منها  تا

مر 2006
أ
 . 1995جانفي  25الصادر في  07-95رقم  المعدل و المتمم لل

 تتعدد الفتاوى بش       
أ
مينعقود الن ا

أ
فهناك من يحلل هذا طبقا للشريعة اإلسلمية،  على الحياة تا

مينتالنوع من عقود ال
أ
 وهناك من يحرمه تحريما مطلقا. ا

 :التالي اإلشكال نطرح  المنطلقات هاته ومن    
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مينكيف صنف المشرع الجزائري عقود ال     
أ
مينهو واقع هذا ال على الحياة وما تا

أ
في الشريعة  تا

  ؟ اإلسلمية

ول المحور  محورين إلى البحثية الورقة هذه سنقسم ولهذا      
أ
 بعنوان واقع ال ال

أ
على الحياة في  مينتا

ماالتشريع الجزائري 
أ
مينلل اإلسلميالمحور الثاني فبعنوان نظرة  الفقه  ا

أ
     على الحياة. تا

 البحثية.  الورقة هذه في ولقد اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي      

 وهذا من      
أ
لجل بلوغ الهدف المرجو من هاته الدراسة ا

أ
مينالعلى ماهية عقد  الضوء تسليط وهو ا

أ
 تا

والدور الذي يلعبه هذا النوع من العقود في الحياة القتصادية في التشريع الجزائري على الحياة 
    حولها. اإلسلميةوالجتماعية كما سنستعرض فتاوى الشريعة 

ولالمحور 
 
مينالواقع  : ال

 
 :على الحيأة في التشريع الجزائري  تأ

مينقد الع    
أ
فبراير  20المؤرخ في   04-06مشرع الجزائري في القانون رقم ال على الحياة عقد نظمه  تا

مر رقم  2006
أ
، كما يلعب هذا النوع من 1995جانفي  25الصادر في  07-95المعدل و المتمم لل

مينال
أ
فراد ومن اجل اإلحاطة بكافة هذه الجوانب سنقوم  تا

أ
دورا كبيرا في كافة جوانب  الحياة لل

 بدراستها على النحو التالي :

ول 
 
مينمفهوم ال :ا

 
     على الحيأة: تأ

مينيعرف البعض ال        
أ
مينكالتالي: يقصد بال تا

أ
مينعلى الحياة ال تا

أ
ي  تا

أ
على الدخل نتيجة تحقق ا

خطار المتعلقة بحياة اإلنسان مثل الوفاة العجز والتقاعد
أ
 .نوع من ال

مينوهناك من يعرف ال    
أ
نه جميع عمليات ال تا

أ
ميعلى الحياة با

أ
مينوهذا ال، المتعلقة اإلنسان نتا

أ
 تا

مينهو عبارة عن اتفاق بين شركة ال
أ
مينتتعهد بموجبه شركة ال، وبين الشخص المؤمن له تا

أ
بدفع  تا

و بصفة دورية عند حصول خطر معين يتعلق بحياة ، مبلغ من المال للمؤمن له
أ
كدفعة مرة واحدة ا

شخاص
أ
و مجموعة ال

أ
لقاء قيام الطرف الثاني ) المؤمن ، ودةخلل فترة محد، الشخص المؤمن عليه ا
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مينله ( بدفع قسطًا لشركة ال
أ
و بشكل دوري وخلل فترة محدودة تا

أ
بحيث تكون عادة ، لمرة واحدة ا

قل من قيمة مبلغ ال
أ
مينقيمة القسط ا

أ
 1.تا

مينال :عرفه الدك تور عبد الرزاق السنهوري في ك تابه الوسيط في شرح القانون المدني بقوله    
أ
 على تا

قساطالحياة عقد يتعهد بموجبه المؤمن
أ
ن يدفع لطالب، ، في مقابل ا

أ
مينال با

أ
و لشخص ثالث مبلغا  تا

أ
ا

و عند بقائه حيا بعد مدة معينة، من المال
أ
مينو مبلغ ال.عند موت المؤمن على حياته ا

أ
ن يكون  تا

أ
إما ا

س مال يؤدى للدائن دفعة واحدة 
أ
ورا

أ
ن يكون إيرادا مرتبا مدى حياة الدائن،  ا

أ
و ذلك بحسب ما يتفق ا

مينعليه الطرفان في وثيقة ال
أ
 2.(تا

مينيعرف المشرع الجزائري ال      
أ
نه " عقد يلتزم بموجبه المؤمن بدفع مبلغ محدد  تا

أ
لحالة الحياة با

، إذن 8 .للمؤمن له عند تاريخ معين مقابل قسط إذا بقي المؤمن له على قيد الحياة عند هذا التاريخ
مينقبل ذلك فإن الإذا مات المؤمن له 

أ
 ذمة المؤمن، ينتهي تا

أ
قساط التي قبضها، وتبرا

أ
 .ويحتفظ بال

مينفالخطر المؤمن منه في هذا النوع من ال
أ
وغالبًا ، هو بقاء المؤمن على حياته حيًا بعد وقت معين تا

شخاص الحريصون ، حيث يتقدم العمر باإلنسان ويقل دخله، يكون هو سن الشيخوخة    ما
أ
فيعمد ال

ن يقتطعوا في سنوات الشباب مبالغ صغيرة من دخلهم على
أ
حتى إذا ما تقدم العمر بهم وجدوا في ، ا
مينمبلغ ال

أ
ولذلك غالبًا ما يكون المؤمن على حياته في هذا النوع من ، ما يقيهم شر القامة والعوز  تا

مينال
أ
 3هو المستفيد. تا
حد فقهاء ال    

أ
مينكما قد عرف ا

أ
نه :"عقد  تا

أ
حد الطرفين )المؤمن( مقابل على الحياة با

أ
بمقتضاه يتعهد ا

من(،
أ
خر )المستا

 
ن يدفع للطرف ال

أ
قساط دورية ا

أ
و ا

أ
و لمن يعنيه )المستفيد( مبلغا من النقود  قسط ا

أ
ا

خر 
 
و بحياة شخص ا

أ
و بموته، ا

أ
و إيراد مرتبا و ذلك عند تحقق حادث احتمالي يتصل بحياة المؤمن ا

أ
ا

مينمحدد في عقد ال
أ
و بموته تا

أ
مينفة إلى ذلك ورد في التشريع المغربي بصفة عامة عقد الباإلضا "ا

أ
 تا

على الحياة" عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد 

                                                           
ردن، الطبعة العربية،1 

أ
مين على الحياة، دار المجد للنشر والتوزيع، عمان، ال

أ
، 2015هارون نصر، التا

 .42ص
مين على الحياة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر حقوق،  تخصص  2 

أ
دهكال عبد الكريم، التا

مينات والمسؤولية،  جامعة مستغانم،  ص
أ
 .10:قانون التا

مينات في على الشخاص في الجزائر،   -3
أ
 Situation of Algerianدبوزين محمد، وضعية سوق التا

insurances peoples market. ،كاديمية محكمة
أ
بعاد اقتصادية مجلة علمية ا

أ
 IQTISSADIA  ، ا

ABAAD Revue ،  موقع:15:12الساعة  ،18/10/2019اطلع عليه يوم ،120ص ، 
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/4955/1/debbouzine.pdf 

http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et%20contre%20la%20corruption2009-2010/15.pdf%20%20%20%20ص4%20اطلع%20عليه%20يوم18/10/2019
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/4955/1/debbouzine.pdf
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ما بعد التعديل فكانت 
أ
و بصفة دورية" ا

أ
و وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة ا

أ
الحياة ا

مينفقط بتعريف 
أ
شختا

أ
مينمن مدونة ال 2ف  02اص والتي ورد في المادة ات ال

أ
نه تا

أ
ات المغربية ا

و وفاته و كذا الرسملة
أ
خطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن على قيد الحياة ا

أ
         "تضمن تغطية ال

مينو ال
أ
 1ات ضد المرض و العجز والزمانيتا
هم ثأنيأ:
 
نواع ا

 
مينالعقود  ا

 
 على الحيأة: تأ

ميلعقود ال    
أ
نواععلى الحياة   نتا

أ
هم إلىعديدة تندرج تحته ولهذا سنتطرق  ا

أ
نواع ا

أ
مينعقود ال ا

أ
وهي  تا

مينال، ثلثة
أ
مينال، لحالة وفاة تا

أ
خيرا، في حالة الحياة تا

أ
مينال وا

أ
 المختلط. تا

 
 
مينال .ا

 
 لحألة الوفأة: تأ

مينيتعهد المؤمن بموجب هذا ال
أ
ن يكون . والغبلغا معينا عند وفاة المؤمن عليهبان يدفع م تا

أ
الب ا

مينعوض ال
أ
حيانا إيرادا مرتبا كما تا

أ
 2مبلغًا متجمدا ولكنه قد يكون ا

غلب لن يفضل الوفاء ، ن التزام المؤمن له قد ينحصر في دفع قسط مودا   
أ
قساطولكن ال

أ
، دورية با

ن القسط الموحد يقضى دفع 
أ
حيانوهو ما يعج، فعة واحدةمبلغ كبير دل

أ
غلب ال

أ
من في ا

أ
  .ز عنه المستا

مينمن قانون ال 65عرفت المادة 
أ
مينهذا النوع بما يل ي : "ال تا

أ
في حالة الوفاة عقد يتعهد بموجبه  تا

و ، المؤمن
أ
و المستفيدين عند وفاة المؤمن له، مقابل قسط وحيد ا

أ
بدفع مبلغ معين للمستفيد ا

 3".دوري 

 ولهذه الحالة صور ثلث هي : 

مينال-1 
 
قدموهو   Term Assurance Or Temporary المؤقت تأ

أ
نواعنوع من   ا

أ
مينال ا

أ
على  تا

ساسالحياة وهو 
أ
نواع اللكل  ال

أ
مينا

أ
خرى  تا

أ
مينال ال

أ
 Death risk only ) المؤقت خطر الوفاة فقط تا

مينمدة ال(خلل مدة معينة  (
أ
مينتوفي المؤمن عليه خلفا يدفع مبلغ ال فإذا(  تا

أ
المستفيدين  إلى تا

                                                           
 .11دهكال عبد الكريم المرجع السابق ص -1
مين-2

أ
التشريع  دار  محمود  عقد الك فالة موسوعة الفقه و-محمد عزمي فكري القانون المدني الجديد عقد التا

 .140القاهرة المجلد العاشر ص
مين على الحياة في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس علي الكبير -3 

أ
، التا
 .476ص 2017جوان،  01/ج08لغرور، خنشلة العدد
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مينالمعينين وثيقة ال
أ
و تا

أ
مالورثة ا إلى ا

أ
مينبقى على قيد الحياة إلى نهاية مدة ال إذا ا

أ
مينفينتهي ال تا

أ
 تا

ن يحصل على غطاء جديد في حالة في الستمرار بال
أ
ي مبلغ وعلى المؤمن عليه ا

أ
ميندون دفع ا

أ
 1.تا

مينهذا النوع من ال إلىويلجا     
أ
ولئك تا

أ
ثناءالذين يتعرضون لخطر الوفاة  ا

أ
مزاولتهم لعمل من شانه  ا

ن
أ
ك ثرجعلهم ي ا

أ
نفيخشون  تعرضا للموت، ا

أ
تلحق وفاتهم المفاجئة ضررا بالغا بذويهم وذلك  ا

ووالتاجر الذي يسافر ك ثيرا بالطائرة  في حكمهم، نوالطيارين والبحارة، ومكالمستكشفين 
أ
عبر  ا

نفيلزمهم  .البحار
أ
 يتزودوا بضمان مؤقت بالمدة التي يزاولون خللها مثل هذه المهام الخطرة. ا

مينويفيد هذا ال    
أ
يضا تا

أ
الموظفون خلل المدة التي تمضي حتى يقرر لهم الحق في المعاش،  ا

حدهم قبلعاجلت المنية  إذالضمان مستقبل ذويهم  إليه فيلجئون
أ
 مضي المدة المقررة.  ا

مينويصلح هذا ال     
أ
خيرا تا

أ
مينيستطيعون  كوسيلة لدعم الثقة المالية بمن ل ا

أ
وعيني  تقديم تا

أ
 ا

ك فتح محل تجاري او  مشروعات مربحة، اإلقراض لتنفيذ إلىن شخص، وهم مع ذلك في حاجة ضما
والشتراك في شركة 
أ
شخاص 2شابه ذلك فيستطيع هؤلء ما ا

أ
ن ال

أ
مينبعقد  ثقة الدائنينيك تسبوا  ا

أ
 تا

جلمؤقت 
أ
مينهذا ال فمثل الدين، المحدد لسداد بال

أ
المعقود لصالح الدائن ك فيل بان يجعله  تا

 3قبل الميعاد. توفي المدينئن الى السداد الى يطم
مينال-2   

 
 : Life Assurance Whole مدى الحيأة  تأ

مينبموجب هذا النوع من ال     
أ
مينتتعهد الشركة بدفع مبلغ ال تا

أ
المستقيل المعينين في الوثيقة  إلى تا

مينفور وفاة المؤمن ول يحدد ال
أ
  وإنمالمدى الحياة بمدة معينة  تا

أ
ميندة الم تبدا

أ
من تاريخ التعاقد  تا

قساط لكامل حياة المؤمن عليه حين ينتهي دفعها بوفاته وعندها يصبح مبلغ ال
أ
مينويستمر دفع ال

أ
 تا

داءمستحق 
أ
مينهذا النوع من ال ويلئمإلى المستفيدين  ال

أ
شخاص الذين  تا

أ
قساط  بإمكانهمال

أ
دفع ال

عمارهمحتى في السنوات المتقدمة من 
أ
لقاء ر حماية ممكنة لفترة غير محدودة ن بتوفيوالذين يرغبو ا

مينينقع بلغ ال قسط معين فهذا النوع يوفر الغطاء لطيلة حياة المؤمن عليه ول
أ
يدفع مبلغ  ول تا

مينال
أ
حيانافي حالة وفاته  إل تا

أ
 ،   4ببلوغه عمر التسعين وا

أ
ت شركات ولقد اتجه و الخامسة والتسعين ا

مينال
أ
مينإلى جعل مبلغ ال تا

أ
يستحق ببلوغ عمر الثمانين وان الغرض الرئيس من هذا النوع هو  تا

مينالحماية و فيما عدا ال
أ
المؤقت فان غطاء مدى الحياة يوفر اكبر غطاء ممكن بقسط معين ربما   تا

مينيكون هذا ال
أ
سرةيلئم رب  ما تا

أ
يحتاج إلى توفير مبلغ في عمر معين فيوفر  اكبر غطاء ممكن  ل ا

                                                           
 .73هارون نصر، المرجع السابق، ص  -1 
 .142محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص-2 
 .143ص المرجع نفسه،-3 
 .47هارون نصر، المرجع السابق، ص-4 
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سرتهلحماية 
أ
مينحالة وفاته ويؤخذ على ال في ا

أ
ن  مدى تا

أ
قساطالحياة ا

أ
يستمر دفعها في سن  ال

قد  اإلنسانالشيخوخة حيث يصعب عندها توفيرها بسبب قلة دخل المؤمن عليه في هذه السن وان 
قساط ولتلفي ذلك يمكن جعل مدة 

أ
خيرة غير قادر على دفع ال

أ
يطول به العمر ويصبح  في سنواته ال

قساطدفع 
أ
غلبحدودة لكي تنتهي قبل بلوغ سن الشيخوخة وفي سن التقاعد على م ال

أ
  .ال

قساطوفي هذه الحالة تكون     
أ
على مما لم تحدد مدة دفعها ويسمى ال ال

أ
مينالمدفوعة ا

أ
مينعندها  تا

أ
 تا

قساطالحياة  مدى
أ
ومحدودة  با

أ
قساطمحدود  ا

أ
مينوهذا يختلف عن ال ال

أ
قساط فيه  تا

أ
ن ال

أ
مدى الحياة ا

و(  55المؤمن له خلل مدة محدودة كبلوغه عمر يدفعها 
أ
و(  60عمر )  ا

أ
( مثل وعند السن  65)  ا

قساط ويبقى غطاء ال
أ
مينالمعينة يقف تسديد ال

أ
قساط حتى يستحق مبلغ  تا

أ
ساريا دون تسديد ال

مينال
أ
مينحتى يستحق مبلغ ال تا

أ
قساطوبداهة وكما سبق القول فان  .في تاريخ وفاة المؤمن عليه تا

أ
 ا

على من ه
أ
مينذا النوع تكون ا

أ
 1.مدى الحياة لن مدة دفعها قد حددت تا

مينمن قانون ال 69نصت عليه المادة      
أ
ن يك تتب الزوجان  تا

أ
نه: "يمكن ا

أ
مينعلى ا

أ
 ا متب ادل عل ى تا

ن يشترط دفع الريع إلى ذمة التركة يمكن اك تتاب ال، كّل واحد منهما بوثيقة واحدة
أ
مينعلى ا

أ
على  تا

  ".السادسة عشرة غ سنقاصر بل
مينمن قانون ال 71ادة كما نصت الم     

أ
نه: "في حالة وفاة المؤمن له تا

أ
موال  ، يصبعلى ا

أ
مبل غ ل

سرة ويوزع المؤمن عليها والمنصوص عليها في العقد في ذمة التركة 
أ
 "2طبقا لقانون ال

مين  -3
 
 البقأء على قيد الحيأة: تأ

مينمبلغ الوفي هذا النوع يدفع المؤمن       
أ
وبقي للمس تفيد إذا م ا ت وّفي الم ؤمن عل ى حيات ه  تا

مينب ولذلك سميحيا  المستفيد
أ
البقاء. لكن يستوجب اإلش ارة إلى س بب وف اة الم ؤمن هل هي  تا

م هي بفع ل المس تفيد نفس ه ل ذلك خصص ت لكّل حالة بندا
أ
 .بمحض إرادة المؤمن له بفعل النتحار ا

ول: البند   
 
 انتحأر المؤمن له ةحألال

مينمن قانون ال 72نصت المادة  
أ
نه : " ل يك تسب ضمان ال تا

أ
مينعلى ا

أ
إذا انتحر ، في حالة الوفاة تا

وليين من العقد، و ل يلزم المؤمن حينئذ إّل 
أ
المؤمن له بمحض إرادته و عن وعي خلل السنتين ال
 " .قوقبإرجاع الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد، إلى ذوي الح

                                                           
 .75هارون نصر، المرجع السابق، ص -1 
 .477علي الكبير، المرجع السابق،ص -2 
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ّن الضمان يبقى مك تسبا إذا حصل اإلنتحار بعد مرور السنة الّثاني ة م ن ال    
أ
مينغير ا

أ
و كان بسبب  تا

فقد المؤمن له الحرية في تصرفاته
أ
  .مرض ا

مينول يسري الضمان على اإلنتحار في مجال ال       
أ
  .من الحوادث تا

ن له على  من و يقع عبء إثبات فق دان وع ي الم ؤميقع عبء إثبات إنتحار المؤمن له على عاتق المؤ     
 المستفيد.

ّن عدم اك تساب الضمان يكون بتوافر 
أ
حكام هذه المادة ا

أ
 شروط و هي: 03يفهم من خلل ا

ن يقع اإلنتحار بمحض إرادة المؤمن له. .1
أ
  .ا

ولتين من العقد. .2
أ
ن يكون اإلنتحار خلل السنتين ال

أ
  .ا

ّن اإلنتحار . .3
أ
ن يثبت المؤمن با

أ
 .وقع بفعل المؤمن لها

  :و كذلك بقاء الضمان مك تسبا في حالة اإلنتح ار يس توجب ت وافر ثلث ة ش روط ك ذلك وتتمّثل في   

ن يقع اإلنتحار بعد مرور السنة الّثانية من العقد .1
أ
 .1ا

فقد المؤمن له الحرية في تصرفاته .2
أ
ن يكون بسبب مرض ا

أ
 .ا

ّن المؤمن له فاقد الو .3
أ
ن يثبت المستفيد با

أ
 عي عند انتحاره.ا

مر بانتح ار في ال .
أ
ن ل يتعّلق ال

أ
مينو في كلتا الحالتين يجب ا

أ
م ن الح وادث كح وادث الم رور حيث  تا

ن الفقرة الّثالثة من المادة 
أ
ّكدت عدم سريان الضمان في ال 72ا

أ
مينا

أ
 2.على الحوادث تا

 البند الّثأني: حألة وفأة المؤمن له بفعل المستفيد

مينمن قانون ال 73نصت المادة  
أ
نه:" عندما يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له تا

أ
، على ا

داء
أ
 و ل يبقى على المؤمن إّل دفع مبلغ الرصيد الحسابي الذي ، يكون تعويض الوفاة غير واجب ال

قل.
أ
خرين و ذلك إذا سبق دفع قسطين سنويا على ال

 
 تضمنه العقد للمستفيدين ال

                                                           
 .478علي الكبير، المرجع السابق، ص -1 
 .478علي الكبير، المرجع السابق، ص -2 
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نه      
أ
مر بوفاة المؤمن له بفعل المس تفيد و ه ذا م ا يح دث ع ادة بسبب  يفهم من ذلك ا

أ
إذا تعّلق ال

مينطمع المستفيد في الحصول على مبلغ ال
أ
بها لكن إذا  عند وفاة المؤمن له فيسعى للتعجيل تا
مر فل يلزم المؤمن بدفع مبلغ ال

أ
ميناك تشف ال

أ
إضافة إلى -، للمستفيد و ذلك جزاء له عل ى فعلت ه تا

ن يتم دفع قسطين سنويا  -عقوبة الجنائية ال
أ
خ رين بش رط ا

 
و يتم دفع الرصيد الحس ابي للمس تفيدين ال

قّل 
أ
 1.على ال

مينال .ب
 
 :في حألة الحيأة تأ

مر رقم  64لقد نصت المادة  
أ
ن ال 1995لعام  07-95من ا

أ
مينا

أ
في حالة الحياة عقد يلتزم بموجبه  تا

اريخ معين مقابل قسط إذا بقي المؤمن له على قيد الحياة المؤمن بدفع مبلغ محدد للمؤمن له عند ت
 .2عند هذا التاريخ

مينعليه فالو     
أ
خير  تا

أ
ن يقوم هذا ال

أ
في حالة الحياة هو عقد يبرم ما بين المؤمن و المؤمن له على ا

و وحيد للمؤمن
أ
مينمقابل ذلك يدفع المؤمن مبلغ معين و محدد في عقد ال، بدفع قسط دوري ا

أ
 تا

جل المتفق عليه في وثيقة الللمؤم
أ
مينن له عند حلول ال

أ
ن يظل المؤمن على قيد الحياة  تا

أ
شريطة ا

جل
أ
مينو في هذه الحالة يستفيد المؤمن له من مبلغ ال، عند حلول ال

أ
دون غيره بحيث إذا توفى  تا

جل المنصوص عليه في وثيقة ال
أ
مينالمؤمن له قبل حلول ال

أ
مينفإن عقد ال تا

أ
 ، ينقضي تا

أ
ذمة  و تبرا

مينالمؤمن من كل التزام متعلق بدفع مبلغ ال
أ
قساط ال تا

أ
مينو تصبح حينئذ ا

أ
التي قبضها المؤمن  تا

 .ملكا خالصا له
مينوفي هذا النوع من ال   

أ
ل يحرص المؤمن على تحققه من الحالة الصحيحة للمؤمن له بل ول  تا
ي كشف طبي

أ
جل المعين ، يخضع ل

أ
ن وفاة المؤمن له قبل حلول ال

أ
 ذمته من دفع ل

أ
في العقد يبرا

مينمبلغ ال
أ
قساط التي  تا

أ
 قبضها.مما يستفيد من ال

مينوال    
أ
شخاص الذين تتراجع مصادرهم المالية  تا

أ
 إليه غالبا من طرف ال

أ
في حالة الحياة يلجا

و تكون حالتهم الصحيحة في تدهور وتتمثل 
أ
كالشيخوخة التي تجعل الشخص عاجزا على الكسب ا

ميتركيبات ال
أ
مينفي حالة الحياة على  نتا

أ
سمال المؤجل و تا

أ
مينالرا

أ
الريع في حالة الحياة وضمان  تا

مينال
أ
و ال تا

أ
ول ا

أ
مينال

أ
 .3المضاد تا

                                                           
 .479المرجع نفسه، ص -1 

مين على الحياة مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فرع  -2 
أ
               عقود حوحو يمينة عقد التا

 ، موقع: 12:15،الساعة 22/11/2019، اطلع عليه يوم 27ص  ، مسؤولية  جامعة الجزائر كلية الحقوقو
،http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/5750/1/HOUHOU_YAMINA.pdf  

 ، موقع: 12:15،الساعة 22/11/2019، اطلع عليه يوم 27، ص  حوحو يمينة، المرجع   السابق  -3
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مينالت. 
 
ميننظرا للعيوب التي تلزم نوعي ال المختلط: تأ

أ
عمدت الشركات إلى ابتداع ، السابقين تا

خر من ال
 
ميننوع ا

أ
تلقي عيوبهما في نفس الوقت ويعرف هذا وي، يجمع بين مزايا النوعين المتقدمين تا
مينالمزيج باسم ال

أ
 1.المختلط تا

ن يدفع مبلغ ال هو    
أ
قساط با

أ
مينعقد يلتزم بموجبه المؤمن مقابل ا

أ
سم ال، تا

أ
و إيراد إلى  على ش كل را

أ
ا

و للم ؤمن عل ى حيات ه نفسه إذا بقي على قيد 
أ
المستفيد إذا توّفي الم ؤمن عل ى حيات ه خ لل م دة معين ة ا
شارت إلي ه الم ادة 

أ
مينال م ن ق انون 60الحياة عند انقضاء هذه المدة و هذا ما ا

أ
مينبقولها: " )ال تا

أ
على  تا

شخاص
أ
و ، المؤمنإتفاقية إحتياط بين المؤمن له و ، ال

أ
ن يدفع للمك تتب ا

أ
ويلتزم المؤمن بموجبها با

و ريعا، للمستفيد المعين مبلغا محددا
أ
سمال كان ا

أ
جل ، را

أ
و عند حلول ال

أ
في حالة تحّقق الحادث ا

قساط حسب جدول استحقاق متفق عليه .المنصوص عليه في العقد
أ
 ."2ويلتزم المك تتب بدفع ال

ك ثرد هذا النوع من يع      
أ
نواع ا

أ
و دخارا للمؤمن عليه وضمانا لعائلتهانتشارا لكونه ا ال

أ
المستفيد  ا

مينويمكن القول بان ال
أ
شخاصالمختلط يلئم  تا

أ
عمارمن مختلف المستويات و  ال

أ
مينوان هذا ال ال

أ
 تا

نواعله 
أ
تيعديدة  ا

أ
همعلى  سنا

أ
مينلمدد  إجراءهمنها و انه يمكن  ال

أ
( سنة وكلما 30-5تتراوح بين ) تا

مينتكانت مدة ال
أ
مينقصيرة فان المنفعة الغالبة هي الدخار و الستثمار وكلما كانت مدة ال ا

أ
طويلة  تا

مينفان المنفعة الغالبة هي الحماية ولقد زاولت شركات ال
أ
مينهذا النوع من ال تا

أ
مند بداية القرن  تا

ن التوفير نوع م إيجادلزوم  إلى وبإلحاحظروف الحياة وتعقيداتها صارت تدعو  إنالسابق حيث وجدت 
غطيةاى الحماية التي كانت توفرها  باإلضافةالمنظم للعائلة  اإللزامي

أ
مينال ا

أ
نئذالتقليدية  تا

 
 3.ا

هّمها
أ
 :و يشتمل على صور مختلفة ا

مينال -
أ
 assurance ordinaire.المختلط العادي تا

مينال  -
أ
جل تا

أ
 assurance à terme fixeمحدد  ل

مين  -
أ
  assurance dotaleالمهر  تا
مين -

أ
سرة تا

أ
 assurance familiale  4 ال

                                                                                                                                   
http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/5750/1/HOUHOU_YAMINA.pdf 

 146ري، المرجع السابق، صمحمد عزمي البك -1 
 .481علي الكبير، المرجع السابق، ص-2 
 .77هارون نصر، المرجع السابق، ص-3 
 .481علي الكبير، المرجع السابق، ص- 4 

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/5750/1/HOUHOU_YAMINA.pdf
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ميندور ال
 
 :على الحيأة في المجأل القتصأدي و الجتمأعي تأ

مينإن سهولة الحصول على ال 
أ
شخاص  تا

أ
دى إلى تشجيع العديد من ال

أ
في مجال من مجالت النشاط ا

موالهم و القيام بمشروعات استثمارية
أ
دى إلى تقلي، للتوجه نحو استغلل رؤوس ا

أ
ل الحتكار و مما ا

من، العكس صحيح
أ
دى ذلك إلى عدم الحصول على ال

أ
و بالتالي عدم ، فلو لم يكن نظام ميسورا ل

المغامرة في المشروعات الستثمارية الكبرى مما يؤدي في النهاية إلى زيادة فرصة الحتكار فتنحصر 
صحاب

أ
موال فقط كذلك يظهر دوره في المساهمة في إ النشاطات على ا

أ
جمالي الناتج المحلي رؤوس ال

نواع ، عن طريق التنمية و تجميع المدخرات الوطنية لتمويل الخطط القتصادية
أ
ول يختلف نوع من ا

مينال
أ
خر في هذه الوظيفة كما يكمنعن  تا

 
موال و حقوق المؤمن لهم و المستثمرين من  ال

أ
في حماية ا

خطار السارية و مخصص التعو
أ
خرى طرف الشركات إضافة إلى مخصصات ال

أ
 .يضات الطوارئ جوانب ا

و مؤقتًا التي    
أ
ما في المجال الجتماعي فيظهر في محاربة الفقر الذي ينتج عن الخسارة المادية كامًل ا

أ
ا

و ا نتيجة لوفاة
أ
و بسبب حادث، تلحق بالشخص بسبب بلوغ سن التقاعد ا

أ
و عجزا المرض ا

أ
ومن هنا  .ا

همية الجتماعية لل
أ
 ال

أ
مينتنشا

أ
بناء ضمانًا الغ1كذلك يعمل، تا

أ
مينايتها منح ال

أ
على الحياة على نشر  تا

نفسهم
أ
كما ، إذا توفى عائلهم وهم في سن الدراسة .التعليم وتيسيره إذ نجد عق ودا كافي ًا لإلنفاق على ا

ن ال
أ
مينا

أ
و المستفيدين من ال، يزيل القلق من النفوس تا

أ
منين ا

أ
من للمستا

أ
مينإذ يك فل ال

أ
فيبعث  تا

نينة إلى نفسه
أ
 .2الطما

مينالمحور الثأني: نظرة  الفقه السالمي لل
 
 :على الحيأة تأ

راء الفقه اإلسلمي حول عقود ال    
أ
مينتتعدد ا

أ
على الحياة بين تحريم وتحليل وهذا بحسب نوع عقد  تا

مينال
أ
يين من خلل مايلي : تا

أ
و تكافلي  ولهذا سنقوم بدراسة كل الرا

أ
 على الحياة إما تجاري ا

مينلل المعأرضةالفتوى اول :    
 
 على الحيأة: تأ

مينفإن ال    
أ
ن بدفع مبلغ  تا ن يلتزم المؤّمِّ

أ
ن  -ك قسط ثابت-على الحياة وهو ا مينشركة ال-إلى المؤمَّ

أ
 -تا

ن  و كارثة على العين المؤمَّ
أ
ن بمقتضاه بدفع مبلغ معين من المال عند وقوع إصابة ا ويتعهد المؤمَّ

و يدفع للورثة مبلغًا معينًا ع
أ
 .ند الوفاةعليها، ا

                                                           
 .16دهكال عبد الكريم، المرجع السابق ،ص-1 
 .17المرجع نفسه، ص -2 
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قسام ال-وهو    
أ
مينكغيره من ا

أ
موال  -تا

أ
كل ا

أ
ليس من اإلسلم في شيء، لما يشتمل عليه من الغرر، وا

تي. والواجب على المسلم البتعاد عن هذا النوع من 
أ
الناس بالباطل، والتعامل بالربا؛ كما سيا

و غيره، وجب عليه فسخه، ويرجع لكل طرف ما د
أ
فعه، قال تعالى في العقود، وإن وقع فيه بجهل ا

ن الربا 
أ
س العقود الفاسدة-شا

أ
َلُموَن{ ]البقرة: -وهو را

ْ
 ُتظ

َ
ُموَن َول لِّ

ْ
 َتظ

َ
ُكْم ل ْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َاْمَوالِّ : }َوإِّ

ن279
أ
 [. وقد نص مجمع الفقه اإلسلمي، واللجنة الدائمة لإلفتاء، وجماهير العلماء المعاصرين، على ا

مينال
أ
ساس غير شرعيمبنى على  تا

أ
 ا

سبأب
 
سالميةموقف الشريعة  ثأنيأ:ا مينمن عقود ال الإ

 
 على الحيأة: تأ

ن عقد ال .1
أ
مينا

أ
ول في مقابل ما دفع، وما يدفع  تا

أ
ن ما يرد إلى ال

أ
يشتمل على َغَرر فاحش: ل

خذ غير معلوم في وقت العقد، وقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن 
أ
الثاني في مقابل ما ا

  بيع الَغَرر.
حد الطرفين  .2

أ
ن العقد يشتمل على نوع من المقامرة: لما فيه من مخاطرة مالية، فقد يستفيد ا

أ
ا

و تسبب فيه؛ وهذا يدخل في 
أ
 ارتكبه ا

أ
و بل مقابل مكافئ، وقد يتضرر بدون خطا

أ
بل مقابل ا

مه هللا   الميسر الذي حرَّ

َخمْ 
ْ
َما ال نَّ َمُنوا إِّ

 
يَن ا ذِّ

َّ
َها ال ْن َعَملِّ تعالى حيث قال: }َيا َايُّ ْزلُم رِّْجٌس مِّ

َ ْنَصاُب َوالْ َ
ْ
ُر َوال َمْيسِّ

ْ
ُر َوال

ُحوَن{ ]المائدة : ُكْم ُتْفلِّ
َعلَّ
َ
ُبوُه ل ْيَطانِّ َفاْجَتنِّ

 1[.90الشَّ

مينوفي عقد ال .3
أ
خذ مال الغير بل مقابل وقد قال هللا  تا

أ
ن فيه ا

أ
موال الناس بالباطل: ل

أ
كل ل

أ
ا

 
 
يَن ا ذِّ

َّ
َها ال { ]النساء:تعالى: }َيا َايُّ لِّ َباطِّ

ْ
ال ُكْم َبْيَنُكْم بِّ

َ
 [.29َمُنوا ل َتْاُكُلوا َاْمَوال

                                                           
مين على الحياة، طريق اإلس -1 

أ
اطلع عليه يوم ،  07/2008/ 16لم، خالد عبد المنعم الرفاعي، حكم التا

 ، موقع: 17:18الساعة  15/11/2019
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9 

 

https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
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ي خدمة، سوى التعاقد  .4
أ
و ل يقوم با

أ
ن لديه ل ُيحدث خطرًا ا وفيه إلزام بما ل يلزم شرعًا: فإن المؤمَّ

من على ضمان الخطر 
أ
من؛  -على تقدير وقوعه-مع المستا

أ
خذه من المستا

أ
مقابل مبلغ يا

خير السداد. فيصبح حرا
أ
ن هذا العقد ل يخلو من الربا في حال تا

أ
 مًا، كما ا

ن ال .5
أ
مينا

أ
مور ثلثة: تا

أ
 عقد ربوي، ويظهر فيه الربا في ا

ك ثر منه  
أ
ن يدفع ماًل ليحصل على مال ا ن المؤّمِّ

أ
( ا

أ
و كارثة-ا

أ
و  -في حال وقوع حادث ا

أ
دون سلعة ا

 زيادة.منفعة، وهذا هو عين الربا الذي هو معاوضة مال بمال و 

ن شركات ال 
أ
مينب( ا

أ
نين بالربا؛ وذلك بإقراضها للبنوك الربوية بالفوائد  تا موال المؤّمِّ

أ
تستثمر ا

مينالمجمع على تحريمها؛ إذ تقوم شركات ال
أ
خذ عليها  تا

أ
موال العملء في البنوك الربوية، وتا

أ
بوضع ا

ن بعضها إن حدث له حا خذ بعضها وتدفع للمؤّمِّ
أ
دث وهذا ما يفسر الفارق الفوائد المحرمة، التي تا

خذه. 
أ
ن وبين ما يا  الكبير بين ما يدفعه المؤّمِّ

ن شركات ال
أ
مينج( ا

أ
ن  تا

أ
خره في السداد. ومما سبق يتبين ا

أ
ن في حال تا خذ فوائد ربوية على المؤّمِّ

أ
تا

مينال
أ
 1على الحياة ل يجوز الدخول فيه. تا

مينالمؤيدة لل الفتوىثأنيأ: 
 
 على الحيأة: تأ

ن ي دار ال يوج د بدي ل   
أ
مينش رعي لم ا س بق وه و ا

أ
مينعل ى الحي اة بطريق ة ال تا

أ
ى  تا

أ
التعاون ي، وارت ا

مينالعامل ون ف ي مج ال ال
أ
ميناإلسلمي تس مية ال تا

أ
مينعل ى الحي اة ال ذي ي دار بطريق ة ال تا

أ
التعاون ي  تا

و ال
أ
مينبالتكاف ل، ا

أ
و التكاف ل اإلسلمي لحماي ة الور  تا

أ
 ث ة وحالت الضع ف.التكافل ي، ا

ن 1398(ف  ي ش  عبان  5ج  اء ف  ي ق  رار المجم  ع الفقه  ي اإلسلمي بمك  ة المكرم  ة رق  م):      
أ
ه، بش ا

مينال
أ
ش كاله م ا نص ه: ق رر المجم ع باإلجماع الموافق ة عل ى ق رار مجل س هيئ ة كب ار  تا

أ
بش تى ص وره وا

مينه. من ج واز ال1397/4/4(وتاري خ  51س عودية رق م )العلم اء ف ي المملك ة العربي ة ال
أ
التعاون ي بدل  تا

مينع ن ال
أ
دلةالتج اري المح رم... تا

أ
تية لل

 
 :ال

                                                           
 ، موقع:17:18الساعة  2019/،15/11خالد عبد المنعم الرفاعي، المرجع السابق، اطلع عليه يوم  -1 

https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9 

https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
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ن ال
أ
ول: ا

أ
مينال

أ
خطار تا

أ
صال ة التع اون عل ى تفتي ت ال

أ
  ...التعاون ي م ن عق ود التب رع الت ي يقص د به ا ا

مينالثاني: خلو ال
أ
 بنوعيه.....التعاوني من الربا  تا

مينالثال ث: إن ه ل يض ر جه ل المس اهمين ف ي ال
أ
نهمالنف ع؛  1التعاون ي بتحدي د م ا يع ود عليه م م ن تا

أ
 ل

مينمتبرع ون، فل مخاط رة ول غ رر ول مقام رة، بخلف ال
أ
 »التج اري، فإن ه عق د معاوض ة مالي ة تجاري ة تا

خر 2/٩) 9ة رق  م: بج  د سلميء ف  ي ق  رار مجم  ع الفق  ه اإلوج  ا
أ
ن ال1406 (ف  ي ربي  ع ال

أ
مينه، بش ا

أ
 تا

مينوإع ادة ال
أ
ن العق د البدي ل: «تا

أ
ص ول التعام ل  ا

أ
مينعق  د ال ه و  اإلسلميال ذي يحت رم ا

أ
التعاون  ي  تا

س  اس التب  رع والتع  اون
أ
  »القائ  م عل  ى ا

مينوف ي خص وص ال   
أ
ي توصي ات الن دوة الفقهي ة الثالث ة لبي ت التموي ل الكويت ي عل ى الحي اة ج اء ف  تا

 2 :)م1993إبري ل  29 - 27ه، المواف ق 1413ذي القع دة  8 - 6)

مينمان ع ش رعا م ن ال ل"
أ
س اس ال تا

أ
قي م عل ى ا

أ
مينعل ى الحي اة إذا ا

أ
وذل ك م ن ، )التكاف ل)التعاون ي  تا

قس اطخ ل 
أ
خطارمرتجع ة وتنظي م تغطي ة  غي ر ل الت زام المتب رع با

أ
الت ي تق ع عل ى المش تركين م ن  ال

دلةالصن دوق المخص ص له ذا الغ رض، وه و م ا يتناول ه عم وم 
أ
الش رعية الت  ي تح  ض عل  ى التع  اون  ال
 ال ذي يق وم علي عل  ى الب  ر والتق  وى وإغاث  ة المله  وف ورعاي  ة حق  وق المس  لمين

أ
يتع ارض م ع   ه لوالمب دا

 3"نص وص الش ريعة وقواعده ا العام ة

 خأتمة:

مين 
أ
مين وعقد التا

أ
من خلل ما تم عرضه في هذه الورقة البحثية وفي ظل التطور الذي عرفه التا

ن مثل هذه العقود 
أ
مين، حيث ا

أ
هم العقود في مجال التا

أ
صبح من ا

أ
مين على الحياة ا

أ
ن عقد التا

أ
نجد ا

صبحت تطبق على نطاق وا
أ
سع في الدول المتقدمة، وتطبيقها يسير بخطى حثيثة في الدول النامية، ا

مين الجزائري إل المشرع الجزائري فصل فيها وحدد 
أ
نواعها في قطاع التا

أ
ورغم حداثة هذه العقود وا

نواعها الرئيسة، 
أ
برزهاتوصلت الدراسة إلى نتائج حيث ا

أ
 ما يلي: ا

                                                           
ثره في اإلرث، مجلة جامعة الشارقة  -1 

أ
مين على الحياة وا

أ
حمد سالم التميمي، إسماعيل كاظم العيساوي، التا

أ
ا

 .14م،ص 2018ھ  / دیسمبر  1440، ربیع الثاني 2، العدد 14للعلوم الشرعية والدراسات اإلسلمية، المجلد 
 .15المرجع نفسه،ص-2 
حم -3 

أ
 .15د سالم التميمي، إسماعيل كاظم العيساوي، المرجع السابق، صا
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هم العقود التجارية -
أ
مين من ا

أ
 ؛يعتبر عقد التا

مين دور فعال في الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية -
أ
 ؛لعقد التا

م ر رق م  -
أ
مين على الحياة بموجب ال

أ
 25الم ؤرخ في  95/07نظم المشرع الجزائري عقد التا

 ؛2006فيف ري  20المؤرخ في  04-06المع دل والم تمم بموجب القانون  1995ج انفي 
راء الفقهاء المسلمين إلى مؤيد ومعار  -

 
مين على الحياة.اختلفت ا

أ
 ض حول عقد التا

 :كما قدمت الدراسة جملة من التوصيات نوجزها فيما يلي

همية هذا النوع من العقود بغية زيادة اإلقبال عليه؛ -
أ
 ضرورة تثقيف المواطنين با

 ضرورة مواكبة النظام التشريعي الجزائري لهذا النوع من العقود ومسايرة كل جديد فيها؛ -
ن تتوافق التشريعات  -

أ
حكام ا

أ
مين على الحياة مع ا

أ
التي يسنها المشرع الجزائري في عقود التا

 الشريعة اإلسلمية.

 قأئمة المصأدر والمراجع:

حمد سالم التميمي، إسماعيل كاظم العيساوي، ال .1
أ
مينا

أ
ثره في اإلرث، مجلة جامعة  تا

أ
على الحياة وا

  ھ  / دیسمبر 1440، ربیع الثاني 2العدد ، 14، المجلد اإلسلميةالشارقة للعلوم الشرعية والدراسات 
 م. 2018

مينحوحو يمينة عقد ال .2
أ
على الحياة مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في الحقوق فرع عقود و  تا

 موقع:، مسؤولية  جامعة الجزائر كلية الحقوق
/193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/5750/1/HOUHOU_YAMINA.pdfhttp:/ 

مينخالد عبد المنعم الرفاعي حكم ال .3
أ
 07/2008/ 16 اإلسلمعلى الحياة طريق  تا

-https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
-%D8%B9%D9%84%D9%89

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9 
مينالدبوزين محمد وضعية سوق  .4

أ
شخاصفي على  اتتا

أ
 Situation of Algerianر  في الجزائ ال

insurances peoples market.   كاديمية محكمة
أ
بعاد اقتصادية مجلة علمية ا

أ
 IQTISSADIA  ا

ABAAD Revue  -http://dlibrary.univ
stream/123456789/4955/1/debbouzine.pdfboumerdes.dz:8080/bit 

http://193.194.83.98/jspui/bitstream/1635/5750/1/HOUHOU_YAMINA.pdf
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
https://ar.islamway.net/fatwa/20991/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/4955/1/debbouzine.pdf
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/4955/1/debbouzine.pdf
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ميندهكال عبد الكريم، ال .5
أ
 حقوق، تخصصعلى الحياة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر  تا

مينال:قانون 
أ
 .والمسؤولية،  جامعة مستغانم اتتا

مينعلي الكبير ، ال .6
أ
ية، جامعة عباس على الحياة في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياس تا

 .2017جوان،  01/ج08لغرور، خنشلة العدد

مينمحمد عزمي فكري القانون المدني الجديد عقد ال .7
أ
محمود  والتشريع دارفالة موسوعة الفقه عقد الك -تا

  القاهرة المجلد العاشر.
مينهارون نصر، ال .8

أ
ردنعلى الحياة، دار المجد للنشر والتوزيع، عمان،  تا

أ
 .2015، الطبعة العربية،ال
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المسؤولية المدنية للنأقل الجوي عن  مينتـأ

مجأل الطيران  والبضأئع فيالركأب  سالمة
 المدني

 سعداوي يسمينة ط. د. 
شراف: تحت  الدكـتور سبتي عبد القأدر  ا 

 
 مقدمة :

ثرهلان الرحتة الجطية تقعرض لمخلنر جسيمة جدا تعكس  
 
مطالهم ،و بمل ان الراكب ا

 
شخلص وا

 
 معت  ا

ضرار وطاء ف  ء من معمتية اليىل الجط  فلنه قد تجز لئع ه و امقعقه او البض
 
الجسدية  والمةقعرض ل

مقعةاو ف   لتراكب
 
،كمل قد يقعرض لتضرر من جراء القلخير ف  معمتية اليىل الجط  او البضلئع  ال

،هذه الضرار ييرل معيهل مسؤولية المدنية لتيلقل الجط  الذ  يتز  بميح تعطيضلت بللغة الهمية 
ضرار( ،و هط مل يعرض شركلت الطيران ال  او المرول اليه ضرور )الراكب او افراي معلئتقهلتم

 
مليية  ا

جلو لذا ظهر مل يعرف بقلمين مسؤولية المدنية لتيلقل الجط  ،معقبرة و يؤثر وتبل معتيهل 
 
تفلي   ل

ضرار
 
خيرمليية الكبيرة الق  قد تتاق هذا ال ال

 
 ت الميلوبة .طيضلو لضملن حصط  الراكب معت  القع ال

مين 
 
مييل هط الجط  اليلقل مسؤولية معت  والقل

 
 المدن  الطيران قلنطن ف  صراحة  ذلك يظهر ، إجبلريل تل

 الجزائر ، ،بللىطريىط  نلئرة مسقغل كل معت  يجب  ":بىطلهل ميه  171الملية نص ف  1 98/06
و الىلنطن هذا ف  المبيية الجطية بللخدملت

 
و، بللجزائر مسجال كلن وطاء زائر  الج الىطر فطق ياتق ا

 
 ا

ن ، بللخلرج
 
مييل يك قب ا

 
مين هذا ميةاإلز  معت  نص لمك ،"مسؤوليلته يغط  تل

 
مييلت قلنطن ف  القل

 
 القل

لز ،و بذلك ميه  1962 الملية
 
و جط  نلقل كل ئر  االجز  المررع  ا

 
ن جطية لمركبة مسقعمل ا

 
 يبر  ا

مييل
 
هط  الركل  ،و من هذا الميطتق فمل تجله المدنية ليقهمسؤو  بقغطية ئراز بللج معقمدة شركة لدى تل

 ؟   الطيران المدن لاليظل  الىلنطن  لقلمين الركل  ف  مج
وطف نالو  معللجة هذه الشكللية من خال  هذه ثالث مالور بقبيلن نطلق تلمين المسؤولية 

ثر المدنية لتيلقل الجط  )اول(،
 
مين ا

 
 المضرور بللغير المؤمن قةمعال معت  المدنية المسؤولية من القل

خيرا 
 
مين الىلنطن  القاديد)ثلنيل ( و ا

 
 المدن )ثللثل(. الطيران مخلنر معن المدنية المسؤولية من لقل

                                                           
بللىلنطن  المعد  و المقمم48المادي لتىطامعد العلمة لتطيران المدن  ،ج.ر،رقم  1998جطان  27المؤرخ ف   -1 

 ،القعديل لم يمس احكل  المسؤولية . 41،ج.ر، رقم 2015يطليط  15المؤرخ ف   15/14رقم 
 .1995وية  13المقعتق بللقلمييلت ،ج.ر،رقم  1995ييلير  25المؤرخ ف   95/07المر  -2 
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 المحور االول : نطأق تأمين المسؤولية المدنية للنأقل الجوي.
يلقل الجط  ن الثالث معيلصر تقمثل ف  تلمي ف  يقادي نطلق تلمين المسؤولية المدنية لتيلقل الجط 

مقعةليقه اتجله الركل  ،و مسؤوليقه اتجله معت  مسؤو 
 
خيراو البضلئع ،و  ال

 
خيرف  مسؤوليقه معن  ا

 
  القل

مقعةف  نىل الركل  او 
 
 و البضلئع .  ال

 
وال

 
مين :ا

 
 الركأب تجأه المدنية المسؤولية تأ

يضل يتقز  بل ،المىصطية وجهقهم إل  الركل  نىل معت  فىط يىط  ل الجط  اليلقل  از قإل إن
 
 بضملن ا

ن كباالر  والمة
 
  إلالقه يون معلف  وتيمل يصل بل

 
ذى ا

 
 ويون 1اليىل معمتية ءجرا من جسده ف  ا

خير،
 
و كبار ال يىط الطلئرة  تعقرض الق  المخلنر بسبب  از اإللق بهذا اإلخال  فعيد تل

 
 المسقفيدين ا

و الراكب إصلبة معن بللقعطيض للمطللبةب معلئتقهم من
 
  وفلته، ا

 
خير وا

 
 اليىل. ف  القل

مين مأهية - 1
 
  الركأب تجأه المدنية المسؤولية من التأ

لز 
 
مين الجط  اليلقل ئر  االجز  المررع  ا

 
شخلص تجله 2مسؤوليقه بللقل

 
ضرار لقغطية ال

 
 تصيب الق  ال

و بجروح إصلبة معن تعطيض بدفع والقزامه مسؤوليقه قيل  حللة ف  المللية ذمقه ف  له المؤمن
 
 وفلة ا

ح
 
ياء معن مسؤول المؤمن يكطن ،3 الطلئرة ركل  دا

 
 الجسدية اإلصلبة معن اليلجم الضرر  معن القعطيض ا

و كبالتر 
 
ن يررط هلب ياكم الق  الىضلئية المصروفلت ذلك ف  بمل وفلته، ا

 
يى الذ  الاليث يىع ا

 
 ا

  ، الجط  اليىل معمتية خال  الضرر  إل 
 
ثيلء ا

 
و له المؤمن حراوة ف  كبار ال وجطي ا

 
 مقن معت  لبعيهت ا

و الطلئرة،
 
ثيلء ا

 
و الراكب صعطي ا

 
و الطلئرة من نزولهم ا

 
و الىيل  مطلر ياخل ا

 
و الطصط ، ا

 
  ف  ا

 
 مطلر ا

و
 
خر مكلن ا

 
و اخقيلريل الطلئرة فيه تهبط ا

 
ن ،4اضطراريل ا

 
 صليرة السفر لقذكرة حلمل الراكب يكطن وا

                                                           
 98/06 رقم نالىلنط يقمم و يعد   2015يطليط  15ف  المؤرخ 15/14 رقم قلنطن من  5و  4،  3من المطاي -1 

 تادث معن وجط  ضملن السالمة و المن الجطيين و تدابيرهمل.
مر نفس من  158الملية تيص -2 

 
نه: معت  ال

 
مين يهدف  "ا

 
ضرار معن القعطيض ضملن إل  المسؤولية تل

 
 الق  ال

  العىد". ف  المادية الرروط وفق ذلك اوقغاللهل بميلوبة نطمعهل كلن مهمل الجطية المركبة فيهل تسبب
نه معت  تيص الق  والمقمم المعد  98/06 قلنطن من  145لملية -3

 
 الخسلئر معن مسؤو  الجط  اليلقل :ا

ضرار
 
و وفلته إل  تؤي  والق  جطى نىل شخص بهل تصل  الق  وال

 
و جرحل له تسبب ا

 
ن شريطة ضررا  ا

 
 تكطن ا

ية خال  الطلئرة مقن معت  حدث قد الجرح  الخسلرة تتك
 
ركل  معمتية ا

 
و ا

 
  .إنزا  ا

 الجط  اليىل قطامعد بعض بقطحيد المقعتىة  1999مل   28ف  المؤرخة مطنقريل  إتفلقية من 17/1الملية -4
  الدول .
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و له المؤمن معن
 
ن يمكن كمل، 1 وكالئه ا

 
 المقلحة الطولئل اوقخدا  معن اليلجمة الاطايث معت  يرمل ا

ثيلء تادث الق  تتك الطلئرة إلنىلذ
 
ولية اإلوعلفلت ءاإجر  مكلن إل  الاليث مطقع من الركل  نىل ا

 
 .2ال

ن المؤمن يسقثي 
 
 : وه  القعطيض يفع معن حللت معدة ف  مسؤول يكطن ل ا

فراي -
 
ثيلء له المؤمن خدمة ف  يعمتطن الذين ال

 
يية ا

 
 السفر تذكرة حلمتين كلنطا إذا إل معمتهم تل

 .العلييين الركل  مثل ومسلفرين
 الالزمةراءات اإلج إتخلذ له المؤمن معت  ويرقرط الطلئرة، بقرغيل يىطمطن الذين الطلئرة نلقم افراي -

و لوقبعلي
 
ول ، الاللة ف  المغطلة المطللبلت معن المسؤولية ديتاد ا

 
 تذكرة تستيم يجب فيهل بمل ال

 حل  ف  تسديده الطاجب المبتغ القعطيض مبتغ يقجلوز  ل بهذا اللقزا  معد  حللة وف  ،راكبلت السفر
 3.الرروط بهذه اللقزا 

و كبار ال لمسلمعدة معجتة مبللغ بدفع له المؤمن القزا   -2 
 
  معلئتقه ا

و وفلة حللة ف 
 
 بعد كبار ال لئتةمع من المسقفيدين إل  نىدية مبللغ بدفع له المؤمن يتقز  الركل  إصلبة ا

و مبلشرة، الاليث وقطع
 
 هطية تاديد تلريخ من يطمل 15 خال  ذلك إصلبقه، حللة ف  كبار ال ل ا ا

 ورث معن وتخفيف بللعالج لتىيل  خلصة العلجتة احقيلجلتهم لقتبية القعطيض، له ياق الذ  الرخص
ة من كبار ال

 
 لكن 4لحىل ك قعطيض الجط  اليلقل يدفعهل الق  من المبللغ هذه مخص ويقم فىدانه، ونل

مر تركو القعطيض هذا معت  ييصلم  الطيران الجزائر   قلنطن
 
حكل  لقطبيق ال

 
 .الدولية التفلقيلت ا

مين نظم  -3
 
 . الركل  تجله المدنية المسؤولية القل

 واجراءات القىلض  الىضلء نريق إتبلع إل  حلجة يون تتىلئيل إمل القعطيض ف  الاق كبالتر  يقىرر 
يضل يبر  إمل دة،المعى

 
مييل ا

 
مين شركة لدى بيفسه تل

 
 .القل

مين  -أ
 
  :التلقأئي الشخصي التأ

مين شركلت مع نفىقهل معت  نار الطي شركة تبرمه معىد هط
 
 لقغطية المسلفرين لتصللح مادوية لمدة القل

و الجطية رحالت
 
مين هذا من يسقفيد ول ميه، جزء ا

 
 زلهتيل بمجري إل المىرر  القعطيض معت  لتاصط  القل

                                                           
 تطبيق وكيفيلت شروط يادي 14/06/2016 ف  المؤرخ 16/175 رقم القيفيذ  المروط  من 2/04 الملية -1

  . 2016نجطا 19 ف  المؤرخة 36 معدي ر.ج العمطم  الجط  اليىل ركل  حىطق
مين إمعلية شكر ، بهيج بهلء -2 

 
 معملن، والقطزيع، لتيرر الثىلفة يار ،  1الطبعة القطبيق، و اليظرية بين القل

  . 187ص ،2008
مين الدين، معز الطيب -3 

 
 98/06رقم الجزائر   المدن  الطيران تىيين ف  الجط  لتيلقل المدنية المسؤولية تل

 ف  ملجسقير شهلية لييل تخرج  مذكرة ،)تاتيتية يراوة(المىلرنة يعلتالقرر ف  ، 1998 جطان27ف   المؤرخ
 المسؤولية، العىطي
 .181 ص ، 2003 معكيطن، بن الاىطق، كتية الجزائر، جلمعة

  .1999مطنقريل   إتفلقية من 28 الملية -4 
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مين من اليطع هذا رفض فمن،1المسؤولية يمعطى معن حةاصر 
 
 له يجطز  ل المسؤولية يمعطى ورفع القل

مين المطللبة معت  الرجطع
 
 . القتىلئ  بللقل

مين  -ب
 
  :التكميلي الشخص التأ

مين شركة مع المسلفر يبرمه معىد هط
 
 فقرة ف  السفر مخلنر ضد قصير بطقت لتطلئرة ركطبه قبل القل

مين من المسقفيد وتاديد ومعيطانه اومه بقسجيل مادية
 
 وريلن بداية وولمعة وتلريخ وفلته معيد القل

مين،
 
مين قسط ويسدي القل

 
مين مبتغ حسب فطرا  القل

 
 معتيه، الاصط  ف  له المؤمن يريد الذ  القل

مين هذا ويبى 
 
و جطا السفر يقم لم لط حق  ولريل القل

 
خرى  وويتة المسلفر اوقعمل ا

 
 غير لتسفر ا

مين فهذا الطلئرة،
 
 ومعت 2 اليىل معمتية خال  اإلقلمة فقرة حق  اليىل انطاع جميع مخلنر يغط  القل

و الطلئرة ف  مىعدا يرغل راكب كل ضملن المؤمن
 
 لظروف السفر تذكرة يامل لم الذ  المسلفر ا

قص  كاد معتيه اتفق مل حدوي ف  إوقثيلئية
 
 .الدولية اإلتفلقيلت ف  لتقعطيض ا

مين هذا   ئر از الج المررع  إمعقبر
 
مييلت من القل

 
شخلص معت  القل

 
 الق  العلمة الرروط ليفس يخضع ال

مين تاكم
 
الطيران المدن   قلنطن ف  يري لم لذا ،،بارا و برا جطا الطاقعة الاطايث من الفري  القل
مين، اذه الجزائر  

 
حلليل بل القل

 
حكل  إل  ا

 
و  البل  من الثللث الفصل ف  الطارية العلمة ال

 
 ال

مييلت المقضمن
 
 .البرية القل

مين :ثأنيأ
 
متعة المسؤولية المدنية تجأه تأ

 
 والبضأئع اال

حكل  ف  وري
 
نه والمقمم المعد  98/06 رقم الطيران قلنطن من 146 الملية ا

 
 الجط  اليلقل يكطن":ا

ضرار الخسلئر معن مسؤول بللطلئرة
 
و ضيلع معن اليلتجة ال

 
و تتف ا

 
مقعة تصيب خسلرة ا

 
و المسجتة ال

 
 ا

ن شرط نالرا
 
صت  السبب يكن ا

 
مقعة فيه كلنت الذ  الطقت ف  حدث قد لتخسلرة ال

 
و المسجتة ال

 
 ا

و المطلر ف  ذلك كلن اءطالجط ،و اليلقل وةحرا تات الران
 
  ف  الطلئرة مقن معت  ا

 
 ف  مكلن، ا

خيرة هذه هبطط حللة
 
 ".جطية ماطة خلرج ال

مين من اليطع هذا يهدف
 
و الخسلرة جراء من المقرتبة الجط  قلاليل مسؤولية تغطية إل  القل

 
و القتف ا

 
 ا

مقعة لتبضلئع حصل الذ  اليىص
 
و بطجطي وال

 
 رحتة خال  معتيهل المؤمن البضلمعة هذه وجطي معد  ا

ن يمكن لذا ، الجط  اليلقل وةار ح تات كلنت الق  ، المسجتة الجط  اليىل
 
مين بين نفرق  ا

 
 من القل

ضرار معن المدنية المسؤولية
 
مقعة الالحىة ال

 
ضرار و بلل

 
 .المامطلة بللبضلمعة الالحىة ال

مين  -1
 
ضر  عن المدنية المسؤولية من التأ

 
متعة الالحقة رااال

 
 بأال

مين الجط  اليلقل يتقز 
 
ضرار  معن بللقل

 
مقعة تصيب الق ال

 
 تعريف نبين الق  كبار ال مع المصطابة ال

نطامعهل
 
ضرار  ه  ومل ا

 
ن يمكن الق  المؤميةال

 
مقعة تصيب ا

 
 .ال

                                                           
الجلمعية  المطبطمعلت  يار المدنية، المسؤولية معن المدن  القعطيض ف  الطويط معرفه، الطهل  معبد -1 

  .135، ص 2005،اإلوكيدرية
 . 183الطيب معز الدين ،المرجع السلبق ،ص  -2 
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مقعة فهط م -ا

 
نطامعهل ال

 
 :وا

مقعة يىصد
 
شيلء بلل

 
 وقهار ح ف  لقكطن لتيلقل تستم و الطلئرة، ف  معه حمتهل كبار ال يجطز  الق  ال

ثيلء
 
شيلء التفظ هذا يرمل ول السفر ا

 
ثيلء كبار ال وةار ح تبى  الق  والرخصية الصغيرة ال

 
 السفر، ا

مقعة من كال وترمل
 
مقعة المسجتة ال

 
 .1ذلك خالف معت  ييص لم مل لكوذ مسجتة، غير ال

مقعة إن
 
مقعة نطمعين ال

 
 حىلئب إوم معتيهل ويطتق وحيلزتهل حراوقهل بهل وياقفظ كبار ال بصابة تكطن ا

و الغش ثبت إذا إل تتفهل و هالكهل معن مسؤول اليلقل يكطن ول اليد،
 
  ا

 
و ميه الجسيم الخطل

 
 تلبعيه من ا

م و2
 
مقعة إوم معتيهل ويطتق اليلقل، إل  بقستيمهل وقهلار ح من يقختص ولكيه كبار ال بصابة ةقعا

 
 ال

خيرة هذه تكن لم فإذا المسجتة،
 
 من وليست البضلمعة، من تعقبر فإنهل شايهل تم ،الراكب بصابة ال

مقعة
 
 3واروطا اتفلقية واهقمت البضلئع، بيىل الخلصة لتىطامعد بللقلل  تخضع و المسجتة، ال

مقع لهل المعدلة والبروتطكطلت
 
وجبت اليىل، وثلئق تيظيم بصدي وه  فىط المسجتة ةبلل

 
 معت  وا

مقعة، اوقملرة إصدار الجط  اليلقل
 
 .معيية بيلنلت معت  تاقط  بايث ال

مين ملهية  - 
 
مقعة الالحىة الضرار معن المدنية المسؤولية من القل

 
 .بلل

مين هذا يغط 
 
ضرار  القل

 
و هالك معن اليلجمةال

 
و فىدان ا

 
مقعة تتف ا

 
ن بررط المسجتة ال

 
 يكطن ا

و الهالك وبب الذ  الاليث
 
و الفىدان ا

 
و ،4الطلئرة مقن معت  فىط وقع قد القتف ا

 
ثيلء ا

 
  ا

 
 تكطن فقرة ا

مقعة فيهل
 
ل و اليلقل، وةار ح ف  المسجتة ال

 
مقعة، ف  كلمن ختل معن نلجمل الضرر  يكطن ا

 
و ال

 
 معن ا

و نطمعيقهل
 
 .فيهل ذات  معيب ا

مين  -2
 
 بألبضأئع الالحقة االضرار عن المسؤولية من التأ

ضرار من الاملية العىد هذا يغط 
 
خطلر تعرضهل بسبب البضلمعة تتاق الق  ال

 
ثيلء ضده مؤمن ل

 
 ا

و الجط  اليىل
 
و اليىص، ، الصطدا ، النىال الاريق، كللسرقة، الران ا

 
  ا

 
 مرلبهة، حطايث ا

مين نطلق يت  فيمل نعرض لهذا
 
ضرار معن المسؤولية من القل

 
هميقه بضلئعبلل الالحىة ال

 
 .وا

 
 
مين نطأق -ا

 
ضرار عن المسؤولية من التأ

 
  بألبضأئع الالحقة اال

مين معىد الجط  اليلقل يبر 
 
 فهط ، 1929 لسية واروطا اتفلقية حدوي ف  جطا المراطنة البضلئع معت  تل

مين
 
مين مجل  ف  الاديثة القرريعلت تقفق بايث م ،از إل تل

 
مين بضرورة القل

 
 اليلقل مسؤولية تل

ضرار معن معين إقتيم ف  يعمل ذ ال الجط 
 
مقعة الركل  تصيب الق  ال

 
 معت  المطجطية والبضلئع وال

 بللقعطيض المؤمن يتقز  ،حيث المراطنة البضلئع قيم بقىديم الجط  اليلقل ويتقز  الطلئرة، مقن

                                                           
  . 1999مل   28بقلريخ معتيهل القطقيع الق  تم  1999مطنقريل   إتفلقية من 17/4 الملية -1 
 .1999مطنقريل  من التفلقية  17/02الملية  -2 
 ..1929وية  اتفلقية واروطا -3
مينعزيزال معبد حلمد ومير -4

 
من المدن ،مجتة الطيران مخلنر معن المدنية المسؤولية من ، القل

 
 ، الىلنطن ال

كلييمية الميظطمة، يار ،1 ،العدي 20 المجتد
 
  . 40 ص ،2012 ، يب ،اإلملرات شرنة ا
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407 

 

 مبقست اليلقل يتقز  كمل، 1الخطر تاىق حللة ف  له المؤمن نرف من بهل المصرح  البضلمعة قيمة حسب
 الطصط ، جهة إل  وتيمة ونىتهل معتيهل والمالفظة الطلئرة، مقن معت  وشايهل المرول من البضلمعة
  الذ  الضرر  معن مسؤول ويكطن

 
و البضلئع هالك حللة ف  ييرل

 
و تتفهل ا

 
ن بررط فىدانهل، ا

 
 يكطن ا

لاق الذ  الاليث
 
 .2حتةالر  خال  لهل حلرول يعقبر حيث الجط ، اليىل مدة خال  وقع قد الضرر  ا

 ف  ذلك كلن وطاء اليلقل، وةار ح ف  البضلئع خاللهل تكطن الق  المدة معت  القلمين هذا نطلق يىقصر
و المطلر،
 
و الطلئرة، مقن معت  ا

 
  ف  ا

 
خر مكلن ا

 
 ر ،ااإلضطر  الهبطط مثل المطلر خلرج الهبطط معيد ا

 
 
و إليه المرول إل  يمهلتست حق  المرول من لتبضلمعة اليلقل اوقال  وقت من الجط  اليىل مدة وتبدا

 
 ا

 .الطصط  مطلر ف  كيته
مين معىد إن

 
ض تغطية معن معبلرة البضلئع تل

 
و الكت  القتف معن اليلتجةرار ال

 
 اليىص لتبضلمعة، الجزئ  ا

و كميقهل ف 
 
ن له المؤمن معت  يجب لذا وزنهل، ا

 
مين من الركتين بين مل يخقلر ا

 
 :القل

و  الركل 
 
مين: ال

 
  كلفة معن القعطيض معت  الاصط  له لتمؤمن يضمن الرلمل القل

 
 والخسلئر ضرارال

و خال  الاليث معن المقرتبة المليية
 
 فللمررع  ، 3وقطمعهل وبب كلن مهمل الجطية الرحتة بميلوبة ا

حكل  تطبيق معت  نص ئر  از الج
 
مين المقعتىة ال

 
 تم الق  كتهل، الرحتة معت  جطا الميىطلة البضلئع بقل

و البر نريق معن نىتهل
 
و ةيلاديدا السكك ا

 
و الجط  اليىل قبل ذلك كلن وطاء اليهر ا

 
 نبىل له تكمتة ا

مر من 161 الملية ليص
 
مييلت   والمقمم المعد  95/07 ال

 
نه معت المقعتق بللقل

 
حكل  تطبق : ا

 
 ال

مين المقعتىة
 
 نريق معن معتيهل المؤمن البضلئع نىل تم إذا الرحتة كلمل معت  جطا الميىطلة البضلئع بقل

و البر
 
و الاديدية كالسك ا

 
و الجط  اليىل قبل ذلك كلن وطاء اليهر ا

 
 ".له تكمتة ا

مين: الثلن  الركل 
 
خطلر تاديد مع الجط ، الاليث معن اليلتجة المليية الخسلئر معن القل

 
 المؤمية ال

مين معىد يخضع فىط،
 
حكل  إل  جطا الميىطلة البضلئع القل

 
مييلت الخلصة ميه الثلن  البل  ال

 
 بللقل

 . 4الخلصة تفلقيلتواإل البارية
همية  -ب

 
مين ا

 
  عن المسؤولية من التأ

 
  بألبضأئع الالحقة ضراراال

 و القىيية و الدقة حيث من لتبضلئع الهلئل واإلخقالف الدول  الجط  الران معمتيلت زيلية إن
وعلر وارتفلع لتصدملت، الاسلوية

 
 خلصة ميلولة نرق  إل  تاقلج الق  القىيية الميقجلت بعض ا

معطت مالئمة نىل ومعدات
 
همية ا

 
مين كبيرة ا

 
 . لتبضلئع الجط  اليىل ف  لقل

                                                           
 . 54ص ،  1985مصر الىلهرة، الفكر، يار الستم، وقت الطيران الىلنطن بربر ، مخقلر مامطي -1 
ني ثروة -2 

 
ويطن ، سا

 
 . 48 ص ،  1966مصر، الىلهرة، العربية، اليهضة يار المدن ، الطيران قلنطن ال

 . 54ص ، المرجع السلبق بربر ، مخقلر مامطي -3 
مر من  162الملية -4 

 
نه معت  تيص الق  الذكر السللف  95-  07ال

 
مين يخضع" :ا

 
حكل   جطا الميىطلة البضلئع تل

 
ل

  المقعتق الثلن  البل 
 
حكل  اإلخال  يون الخلصة ولالتفلقيلت البارية مييلتبللقل

 
 ف  المادية المتزمة بلل

مر  هذا من 96 الملية
 
 ."ال
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ملكن وتبلمعد مصليره لالخقالف عاجر  وهذا معىدة لتبضلئع الجط  الران معمتية تعد
 
 ممل الران، ا

ملكن ف  و الراية معت  الميلولة معمتيلت تعدي إل  يؤي 
 
 اوقال  إل  الجط  الران فعمتية مخقتفة، ا

 لتىيل  المسؤولية الجهلت معت  تستيمهل المطلر، إل  ار ب نىتهل ثم حيةشل معت  المعمل من البضلئع
ك ثر ف  الطلئرة تغيير يمكن كمل الطلئرة، معت  شايهل يقم ثم الجمركية، ءاتار بإج

 
 حق  يول  مطلر من ا

 تاديد صعطبة مع الضرر، احقمللت إل  تؤي  الميلولة معمتية فزيلية إليه، المرول مطلر إل  تصل
مين فعمتية الضرر، معن مبلشرال المسؤو 

 
العيصر  ه  الميىطلة البضلئع معن المسؤولية من القل

ولو 
 
ضرار معن لتقعطيض ال

 
 .1بللبضلئع تتاق قد الق  المليية ال

مينثألثأ :
 
خير عن المسؤولية من التأ

 
 التأ

مقعة بللركل  الالحق الضرر  معن مسؤول الجط  اليلقل يعقبر
 
خير، حللة ف  والبضلئع وال

 
 إذا إل القل

حكل  نبىل مسؤول يكطن فال الالزمة القدابير اتخذ
 
  147والملية 19992 مطنقريل  إتفلقية من  19الملية ل

  .3والمقمم المعد   98-  06قلنطن من
مين ملهية بعرض نىط  وطف لذا

 
خير معن المسؤولية من القل

 
 البضلئع المقعة و الركل ، نىل ف  القل

خير معن المسؤولية يل لى تطافرهل الالز  والرروط
 
 .القل

مين مأهية -1
 
خير عن المسؤولية من التأ

 
متعة الركأب نقل في التأ

 
 .والبضأئع واال

خل فإذا اليىل، مطامعيد احقرا  نقيجة، بقاىيق زا إلق معلتىه معت  يىع الجط  اليلقل إن
 
 اللقزا  بهذا ا

خير بسبب الضرر  إلالق حللة ف  مسلءلقه يقعين
 
و الركل  وصط  ف  القل

 
مقعة ا

 
و ال

 
 معن البضلئع ا

مقعة البضلمعة مالطصط ، تستي مطلر إل  الركل  نىل ومعيد ،الجط نريق
 
 ف  إليه المرول إل  وال

 .الجط  اليلقل مسؤولية تيقه  وطف معتيه المقفق المكلن
ثبت إذا
 
ن ا

 
و الضرر، لقفلي  الالزمة القدابير جميع ووكالؤه وتلبعه هط إتخذ الجط  اليلقل ا

 
نه ا

 
 ا

و معتيه  اوقال
 
و القدابير، هذه مثل إتخلذ معتيهم ا

 
و به قل  ا

 
خر وبب هيدل ا

 
وبل  من ا

 
 من اإلمعفلء ا

خير معن اليلجم الضرر  معن مسؤول غير الجط  اليىل  فيكطن العلمة، لتىلمعد نبىل المسؤولية
 
 .4القل

                                                           
 .54ص  ولبق، مرجع بربر ، مخقلر مامطي -1 
نه معت  تص الق   1999مطنقريل  إتفلقية من  19الملية -2

 
  الذ  الضرر  معن مسؤول اليلقل يكطن  :ا

 
 نىل ف  ييرل

و الركل 
 
مقع ا

 
و ةال

 
ن غير الجط بطريق البضلئع ا

 
  الذ  الضرر  معن مسؤول يكطن ل اليلقل ا

 
خير معن ييرل

 
 إذا القل

ثبت
 
نه ا

 
و الضرر  لقفلي  الالزمة المعىط  القدابير كلفة ووكالؤه وتلبعيه هط إتخذ ا

 
نه ا

 
 اتخلذ معتيهم إوقال  ا

  .القدابير هذه مثل
ن معت  الذكر السللف  98-  06رقم قلنطن من  147الملية -3 

 
معن  اليلتجة الخسلئر معن مسؤول الجط  ليلقل :ا

خر
 
شخلص الجط  اليىل ف  القل

 
مقعة ل

 
  .به المعمل القرريع ف  معتيهل الميصطص لتىطامعد نبق الران و ال

نبعة  مصر، الجلمعية، المطبطمعلت يار الدول ، و الداخت  الجط  اليىل الجط ، الىلنطن العريي ، فريد -4 
  .210، ص1998
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ن يجب كمل
 
  ف و م،لتقستي المعين الميعلي إنىضلء تلريخ من يط  ثالثين خال  إليه المرول يخطر ا

 اليىل ف  العلي  الجط  اليلقل يسقغرقه الذ  الميعلي إنىضلء تلريخ من إليه المرول إخطلر معد  حللة
مقعة تستم ولم

 
 .هللكة لكطنل البضلئع ال

خير عن المسؤولية لقيأم توافرهأ الالزم الشروط  -2
 
 التأ

خير معت  يقرتب الذ  الضرر  معن الجط  اليلقل مسؤولية تيعىد لك 
 
و الركل  ليىلا ف  القل

 
مقعة ا

 
و ال

 
 ا

 : القللية الرروط تطافر يز  البضلئع
 
 
خير وقطع -ا

 
خير وقطع إن: الجط  اليىل ف  تل

 
 ميعلي وجطي يسقتز  الجط  اليىل ف  القل

نه معين،
 
و اليىل معىد ف  ماديا الميعلي هذا ويكطن تجلوزه، تم وا

 
 شركة نلئرات مطامعيد جدو  ف  ا

 . لتطلئرة المليية اإلمكلنيلت و الجطية لتظروف انظر  اليىل طامعيدبم معلية تتقز  ل الق  ن،ار الطي
خير إن

 
 العليية، المطامعيد تجلوز  بين من يعد كبار ال و اليلقل بين ولبق اتفلق معيله يكطن الذ  القل

مل
 
  1الىضلء معتيه إوقىر هذا و المعىط  لتمعيلي العليية غير تجلوز  بين من يعد معتيه، يقفق لم الذ  ا
خيرا حدوث  - 

 
ثيلء لقل

 
خير معن مسؤول الجط  اليلقل يكطن:  مادية زميية فقرة ا

 
 وقع الذ  القل

ثيلء
 
مل الجط ، اليىل فقرة ا

 
خير وبب كلن إذا ا

 
  القل

 
و البر   اليىل معن نرل

 
و البار   ا

 
 فإن اليهر ، ا

خير معن مسؤوليقه
 
حكل  تخضع القل

 
غتب إن،و  القطبيق الطاجب الىلنطن ل

 
ن الىط  معت  يقفق الفىه ا

 
 بل

خير ءاجز  المسؤولية بقىرير اك قفت واوطا إتفلقية من 19 الملية
 
شخلص نىل ف  القل

 
مقعة ال

 
او  وال

شخلص نىل ف  السالمة بضملن  ااإللقز  18 و 17 المليتلن تعقرفلن كمل لبضلئع،ا
 
 بضملن  اوالقز  ال

مقعة و البضلئع نىل ف  المالفظة
 
 .2ال

مل
 
خير معن اليلتجة المسؤولية بقىرير إك قف  بل لزمييةا الفقرة يررح  لم ئر  االجز  المررع  ا

 
 بمطجب القل

و القتفجراء  من المضرور مطامعيد تخص فه  98/06 قلنطن من 5 و 3 فىرة 152 الملية
 
 البضلمعة ضيلع ا

و
 
خر ا

 
 الملية إل  يايتيل كمل ، مبلشرة الاليثة وقع بعد الجط  اليلقل ومىلضلة لتمسلفر، بلليسبة القل
 بضملن  از قبلل المقعتىة 146 الملية إل  و الركل  والمة بضملن المقعتىة ىلنطنال نفس من 145

 .3البضلمعة معت  المالفظة
خير بسبب الضرر  حدوث -ج 

 
خير معن نقج إذا مسؤول الجط  اليلقل يكطن:  القل

 
 يصيب ضرر  القل

 ف  يرجع لذلكو ومعيلصره، بللضرر  المىصطي تعديالتهل واروطا اتفلقية تطضح ولم الرلحن او الراكب
ن هذا

 
ضرار  بين من ويعد الىلض ، قلنطن ف  اإلويلي قلمعدة إليه ترير الذ  الطني  الىلنطن إل  الرل

 
ال

خير معن اليلتجة
 
خر اليلقل لمسؤولية والمطجبة القل

 
 انخفلض إل  يؤي  ممل الميعلي، ف  البضلمعة نىل تل

                                                           
 . 45ص ولبق، مرجع العزيز، معبد حلمد ومير -1 
بن يريس حتيمة ،حدوي القلمين معت  مسؤولية اليلقل الجط  ف  قلنطن الطيران المدن  و التفلقيلت -2 

 .15الدولية ،مىل  ميرطر ف  المجتة الجزائرية لتىلنطن البار  و اليلقل ،ص
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وعلرهل،
 
و ا

 
ن ا

 
خرهل ا

 
 مخصص يول  معرض ف  الشقراك  ف المرول معت  الفرصة فطت الطصط  ف  تل

 .1البضلئع من اليطع هذا لعرض
ثر
 
مين المحور الثأني : ا

 
 .المضرور بألغير المؤمن عالقة على المدنية المسؤولية من التأ

مين يهدف
 
ضرار من له المؤمن حملية إل ران الطي تل

 
 قبل مسؤوليقه تاىق جراء من لهل يقعرض الق  ال

مين يىط  ل له المؤمن لكن ، للقعطيضب رجطعالذ  ياق له ال الغير
 
 يؤمن بل المضرور لصللح بللقل

مين مبتغمعتيه ، ف المضرور رجطع معيد بضرر  المللية ذمقه تصل  ل ك  الرخصية لمصتاقه
 
 سقفيدي القل

خر شخص ميه
 
 خالفل لتىطامعد العلمة المقمثل ف  إن  مقعدية معالقلت ييرئ مل هذا له، المؤمن غير ا

ثر
 
مي معىد ا

 
مين فعىد ، وحدهمل المقعلقدين إل  تيصرف نالقل

 
مين ف  المدنية المسؤولية من القل

 
 تل

المضرور،  الغير لمصتاة يعطي العىد إبرا  لكن المقعلقدين، لتطرفين القزاملت وحىطق ييرئ الطيران
هل المؤمن المضرور و الغير بين والعالقة

 
نرل

 
 ز ،اذا يجط  المضرور الغير مصللح حملية لضملن المررع  ا

خيرذا هل
 
 . مبلشرة يمعطى بطاوطة الضرر، معن لقعطيضه المؤمن معت  مبلشرة الرجطع ال
 . المبأشرة بألدعوى المؤمن على الرجوع  في المضرور الغير حق  اوال:

 اوقعملل مبلشرة غير بللدمعطى إل المؤمن إل  الرجطع المضرور لتغير يجطز  ل العلمة، لتىطامعد تطبيىل
 الضرر  لجبر القعطيض ف  حىه معت  لاصطله وضملنل لاىه حملية لكن قبته، له المؤمن مدييه لاق
 بدمعطى المؤمن معت  مبلشرة الرجطع لتمضرور فيجطز  القعطيض، هذا قيمة كلنت مهمل به، لاق الذ 

 ف  له المؤمن الخصل  ف  إيخل  ويجب الاليث، من له تعرض الذ  الضرر  معن القعطيض لققضلء
ن يمكن حق  ل،فيه معتيه لياكم الدمعطى

 
 الاكم يكطن بايث وجه، لذلك كلن إن مسؤوليقه يدفع ا

  تىرير ف  معتيه حجية
 
 .شرمعل المىرر  حىه حجية المضرور يفىد ول ، 2المسؤولية مبدا

 . المؤمن على المضرور الغير رجوع  ضوابط ثأنيأ:
 
 
 الرجطع له ياق بايث لتضرر، الميقج الاليث وقطع بمجري المؤمن معت  الرجطع ف  المضرور حق ييرل
مر يقطتب لكن له، المؤمن قبل المؤمن معت 

 
ول المؤمن وفلء ال

 
 فعمال الاتط ، قبل له لتمؤمن ا

مين مبتغ بين الجمع جطاز معد  بىلمعدة
 
 المؤمن معت  الرجطع المضرور لتغير فياق القعطيض، ومبتغ القل

و المؤمن من إمل فىط واحدة مرة القعطيض اققضلء له ياق كمل معل، له والمؤمن
 
 ، 3له المؤمن من ا

ن
 
خير  هذان ل

 
حدهمل ذمة تبرئ  بايث القضلمن، وبيل معت  واحد بللقزا  المضرور قبل متقزمين ناال

 
 ا

وف  من له المؤمن كلن فإذا ،4بللقعطيض الطفلء معيد
 
ن له كلن بللقعطيض ا

 
 يفعه بمل المؤمن معت  يرجع ا

                                                           
 . 46ص ولبق، مرجع العزيز، بدمع حلمد ومير -1 
 . 89ص ولبق، مرجع العزيز، معبد حلمد ومير -2 
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مين قيمة حدوي ف 
 
مل له، المسقاىة القل

 
 الرجطع له ياق فال بللقعطيض المطف  هط لمؤمنا كلن إذا ا

 .له المؤمن قبل به المطف   ااإللقز  قيمة تجلوز  إذا إل له المؤمن معت 
 يفطق له المؤمن قبل له المسقاق القعطيض مبتغ كلن إذا المؤمن معت  الرجطع المضرور يسقطيع ل كمل
مين، مبتغ

 
مين مبتغ حدوي ف  المؤمن معت  المضرور الغير رجطع يمكن بل القل

 
 .القل

مين القأنوني التحديد: حور الثألثالم
 
 .المدني الطيران مخأطر عن المدنية المسؤولية من لتأ

مين ف  الخطر مال إن
 
ن المدنية المسؤولية تل

 
صال، مادي غير يكطن ا

 
ن ا

 
ضرار ل

 
 معت  تقرتب الق  ال

 فيك ف  حدويه، ف  ؤوليقهمس يؤمن مبتغل المؤمن يادي لذلك مىدمل، معرفقه يمكن ل المسؤولية
مين مبتغ بطضع

 
قص  حد وهط القل

 
ولوه معت  يجر   ا

 
مين، ا

 
و القل

 
 المطتىة، الىيمة تاديد يون ا

خذ يىط  فللمؤمن
 
قسلط لىيمة تاديده معيد اإلنالق هذا المعقبلر بعين بل

 
مين، ا

 
 مال إن فيعد القل

مين ف  الخطر
 
ن يمكن المسؤولية من القل

 
حيلن بعض ف  معييل يكن ا

 
 الر ء، بىيمة يعقد حيث ،ال

مين مبتغ وامعقبلره
 
ولوه معت  ياسب القل

 
قسلط ا

 
مين ا

 
ن إل،القل

 
برز  ا

 
مين حدوي ا

 
مين ه  الطيران تل

 
 القل

ول  المادوية المسؤولية من
 
مين و ، ا

 
 .المادوية ثلنيل غير المسؤولية من القل

م :اوال
 
 الطيران مخأطر عن المحدودة المسؤولية من نيالتأ

 وقطع معيد ضرر  به تتاق معيدمل لتمضرور القعطيض له المؤمن ذمة معل يقرتب العلمة لتىطامعد نبىل
 وتعديالتهل واروطا إتفلقية الضرر،لكن قدر القعطيض يكطن له، المؤمن مسؤولية فقيعىد لتطلئرة حليث
قرت

 
  ، ذلك غير ا

 
قص ،بايث بمبتغ المادي القعطيض فمبدا

 
 المضرور مطاجهة ف  اليلقل يتقز  ل ا

ك ثر
 
 .ميه بل

مين مفهط  يراوة يجب لهذا
 
 بييه والفرق  المدن ، الطيران مخلنر معن المادوية المسؤولية من القل

قص  الاد ف ،االجز  والقعطيض
 
مين وحدوي المؤمن، به يتقز  الذ  القعطيض لمبتغ ال

 
 من القل

 .المؤميين تعدي معيد المسؤولية
مين مفهوم  -1

 
 المدني نار الطي مخأطر عن دةوالمحد المسؤولية من التأ

مين الىلنطن  القاديد إن
 
 المررع، نرف من القعطيض تىدير معن معبلرة المدنية المسؤولية من لتقل

قص  حد بطضع
 
ن يمكن ل ا

 
 به الالحق الضرر  كلن لط حق  المضرور، من المسقاق القعطيض يفطقه ا

 القعطيض مبتغ بدفع المؤمنزا  إلق يقادي له المؤمن مسؤولية قيل  حللة فف  المادي، المبتغ يقعدى
مين معىد بيطي حسب له، المؤمن إل 

 
قص  حد تضع الق  القل

 
ن يمكن ل ا

 
 مسؤولية كلنت مهمل يقجلوزه ا

 . 1له المؤمن
مين هذا تيظيم يقم

 
 الطلئرة تعبر الق  فيةاالجغر  والميلنق قدرتهل، وعقهل، ت،االطلئر نطع  حسب القل

مين وطق ييظمهل وبعضهل تية،ياخ لىطانين المسؤولية حدوي تخضع بايث فطقهل،
 
و ناالطير  تل

 
 ا

                                                           
نروحة ، لتيلقل المدنية لمسؤوليةا يفع ، .مامد يملنة -1 

 
 ، تتمسلن جلمعة ، الخلص الىلنطن ف  ره ا يك قط ا

 .154 ص ، 2011 2010 وية
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ولس كلن مهمل متزمة، يولية اتفلقيلت
 
و المسؤولية يمعطى بهل الىلئم الىلنطن  ال

 
 معديهم الخصط  صفة ا

و
 
 .قلنطنل المىررة الادوي ف  المسؤولية فقكطن المطتطبة، القعطيض قيمة ا

 
 
همية له المدنية المسؤولية تاديد فمبدا

 
 القعطيض مىدار ف  يىتل بايث له ؤمنوالم لتمؤمن كبرى  ا

قسلط تخفيض تاديد ف  يسهم ممل الاليث، وقطع معن
 
مين ا

 
 .المدن ران الطي مخلنر معن القل

مين بين الفرق   -2
 
 فياالجز  والتعويض المحدودة المسؤولية من التأ

نه إذ لتقعطيض، الجزاف  القىدير معن يخقتف لتمسؤولية الىلنطن  القاديد هذا إن
 
 طريىةب يسقاق ل ا

قص  حد بمثلبة هط وإنمل بللمقضرر، الالحق الاىيى  لتضرر  إمعقبلر يون تتىلئية
 
 المسؤو  يدفعه لمل ا

ن ثبت إذا بايث تعطيض، من
 
ين  الضرر  قيم ا

 
 القعطيض إل المضرور يسقاق فال الاد، هذا من ا

ن يون الىيمة، لهذه المسلو 
 
قص  الاد معل الاصط  ف  الاق له يكطن ا

 
 قلنطنل، المىرر  لتقعطيض ال

ن الاد هذا معت  لتاصط  فيرقرط
 
و له مسلويل الضرر  يكطن ا

 
كبر ا

 
 .جهة من هذا ا

خرى  جهة من
 
 معلتق معت  يىع لطل المدنية، المسؤولية معت  يىط  ل القتىلئ  القعطيض تيظيم فإن ا
ركلنهل، إثبلت المقضرر 

 
مل تعطيضه، ترتب بضرر  إلالقه بمجري بل ا

 
 لتقاديد لوفى بللقعطيض يخص فيمل ا

ركلنهل، تاىىت و المسؤولية قيل  بعد إل به المطللبة ياق ل فإنه لتمسؤولية الىلنطن 
 
 بغض وهذا ا

ولوهل معن اليظر
 
و مطضطمعية مسؤولية كلنت إن ا

 
ولس معت  قلئمة مسؤولية ا

 
  ا

 
 .الخطل

ن كمل
 
 ف  ة،يقيى بصفة القعطيض معت  الاصط  ميهل يمكن قطامعد الجزاف  القعطيض ف  حدي المررع  ا
ن حين
 
 العلمة، لتىطامعد وفىل القعطيض يىدرحيث  الىلض  نرف من يقم لتمسؤولية الىلنطن  القاديد ا
ن مليا 
 
قص  الاد يرجة إل  يصل لم الضرر  ا

 
 . 1المادي لتقعطيض ال

قصى الحد -3
 
 المؤمن بهأ يلتزم التي التعويض لمبألغ اال

صل ف 
 
  بللمضرور حقالال الضرر  قدر حسب القعطيض قيمة تاديد يقم ال

 
 ومل خسلرة من به لاق مل ا

قص  حدا وضع المررع  لكن كسب، من فلته
 
صل مخللف ا

 
 حد وضع يجطز  كمل اليلقل، يقامته لال

قص 
 
مرة لتيصطص مخللف غير كلن إذا المؤمن به يتقز  ا

 
مين ف  ال

 
 المسؤولية من اإلجبلر   القل

جل من ، 2المدنية
 
 لعد  والحقيلنلت ءاتااإلجر  تخلذا او طرالخ تاىق معيد القعطيض له المؤمن يفع ا

ض تفلقم
 
مين مبتغ معن ئداالز  المبتغ يدفع ل حق  ،رارال

 
 .العىد ف  الطاري القل

قص  الاد يخقتف لذا
 
خير حللة ف  المؤمن به يتقز  الذ  ال

 
مقعة، وبيىل الركل ، نىل ف  القل

 
 ال

 : يت  كمل والبضلئع
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قصى الحد -ا

 
خير حألة في التعويض لمبلغ اال

 
  الركأب نقل في التأ

قص  الاد حدي
 
خير حللة ف  القعطيض لمبتغ ال

 
حكل  بمطجب الركل  نىل ف  القل

 
 من 1 / 22 الملية ا

 اليلتج الضرر  حللة ف  كبا ر  كل معن واب حىطق وحدة 4150 بمبتغ المادي 1999 مطنقريل  إتفلقية
خير معن

 
 .الركل  نىل ف  القل

مل
 
قص  ادال تاديد فقم ئر  االجز  المررع  ا

 
خير حللة ف  القعطيض لمبتغ ال

 
 بمطجب الركل  نىل ف  القل

 و الداختية الربكة معت  يج3000.00ه قدر  بمبتغ 16/176 رقم القيفيذ  المروط  من 9 الملية
ن له ياق ول الخلرجية الربكة معت  يج 4500.00

 
خر تعطيض معت  يقاصل ا

 
  ا

 
 كمل ،شكته كلن ا

ن يجب
 
جل ف  المبتغ هذا يدفع ا

 
 .يطمل ( 30)ثالثين ى يقعدل ا

قصى الحد- ب
 
خير حألة في التعويض لمبلغ اال

 
متعة نقل في التأ

 
 . اال

قص  الاد 98/06 رقم قلنطن ف  ئر  االجز  المررع  ييظم لم
 
خير حللة ف  القعطيض لمبتغ ال

 
 نىل ف  القل

مقعة
 
مر ترك بل المسجتة ال

 
حكل  ال

 
 حللة فف  قاديده،ل  1999 مطنقريل  إتفلقية من 22/02 الملية ل

و تتفهل
 
و ضيلمعهل ا

 
و تعييبهل ا

 
خرهل ا

 
مقعة معن خلصة واب حىطق وحدة 1000  بمبتغ تل

 
 كمل كب،ا ر  كل ا

ن يجطز 
 
ض مخقتف كل القعطيض يرمل ا

 
مقعة الالحىةرار ال

 
ثيلء بلل

 
 فيهل بمل معيلصره بكلفة اليىل ا

ضر 
 
مقعة تستيم معن المضرور قل  إذا المعيطية، راال

 
 يطضح خلص بيلن بقىديم اليلقل ل إ المسجتة ال

همية ومدى مصتاقه فيه
 
مقعة تاقطيهل الق  ال

 
 لتروط  ويفعه الاىيىية، قيمقهل نطمعقهل، بإيضلح ال

ثبت إذا إل المعتن، المبتغ يقعدى ل بدفع امجبر  الجط  اليلقل فيكطن اإلضلفية،
 
ن ا

 
 يفطق المبتغ ا

مقعة اوقال  ف  الفعتية كباالر  مصتاة
 
 .المىصد نىطة معيد ال

قصى الحد - ج
 
خير حألة في التعويض لمبلغ اال

 
 . البضأئع نقل في التأ

خير حللة ف  الجط  اليلقل مسؤولية تادي
 
حكل  بمطجب البضلئع نىل تل

 
 إتفلقية من 22/3 الملية ا

و ضيلمعهل حللة ف  1999 مطنقريل 
 
و تعيبهل ا

 
 كيتط كل معن خلصة واب حىطق وحدة 17  بمبتغ تتفهل، ا

 تستيمه ف  مصتاقه يبين خلص بيلن بقىديم اليلقل، إل  الطري تستيم معيد المرول يىم لم مل ، اغر 
مر لز  إذا إضلف  مبتغ ويفع الطصط ، نىطة معيد

 
قل الضرر  كلن فإذا ذلك، ال

 
 فال الاد، هذا من ا

قص  الاد معت  لتاصط  يرقرط كمل لضرر  المسلو  القعطيض معت  إل المضرور يقاصل
 
ن ال

 
 يكطن ا

ل ،1اليية حسن اليلقل
 
و غره إل  جعلا ر  الضرر  يكطن وا

 
ن لتغش، المعد  خطئه ا

 
 اليىل وثيىة تبين وا

ن الجط 
 
حكل  وفىل يقم اليىل ا

 
  ويمكن قلنطنل، المىرر  المادوية المسؤولية ل

 
ن يولة ل

 
 تىط  ا

ن إقتيمهل، معت  المعمط  اإلضلف  لتقعطيض خلص بقيظيم
 
 وفىل ضالقعطي هذا معت  الاكم يقم وا

و كل يىلبل مبتغ بكل لىلنطنهل،
 
 .القىلض  ونفىلت الدمعطى تكلليف بعض ا

 

                                                           
المسؤولية المدنية لتيلقل الجط  ف  ضطءالقرريع الجزائر  و التفلقيلت الدولية  معمران ، احكل احمد   -1 

 .  2018،مىل  ميرطر ف  مجتة الاضلرة الوالمية ،افريل 
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مين حدود -4
 
 المدني ناالطير  مخأطر على المؤمنين تعدد حألة في المسؤولية من التأ

مييية القغطية تكطن معيدمل
 
 له المؤمن فيبر  واحد، مؤمن قدرة تفطق ميه المؤمن لتخطر الكلمتة القل

مين معىطي معدة
 
 المؤمن معت  يجب الاللة هذه ف  الخطر، من نسبة واحد كل يقامل مؤميين دةمع مع تل

ن له
 
مين بعىطي المؤميين كل يخطر ا

 
خرى، القل

 
وملء ميهل، كل وقيمة ال

 
 فعيد المؤميين، من غيره ا

مين مبللغ مجمطع زيلية
 
 مؤمن فكل اليلقل، مسؤولية تاىيق معيد معتيه المؤمن الر ء قيمة معت  القل

مين معىطي وقيمة معتيه المؤمن المبتغ بين اليسبة يعلي  زءج بدفع متز 
 
ن يون مجقمعة، القل

 
 يدفع ا

ك ثر له لتمؤمن
 
ض من لاىه مل قيمة من ا

 
 .رارا

مين ف  المؤمن ضملن يخقتف كمل
 
و وحيد مؤمن حسب المسؤولية من القل

 
 معدة من واحد مؤمن ا

 . معيية حدوي معيد بللضملن مهاز إلق ف  ليىف بللقعدي القمسك لتمؤمن فياق الخطر، ليفس مؤميين
مين : ثأنيأ

 
 الطيران مخأطر عن المحدودة غير المسؤولية من التأ

ض إن
 
ن يمكن الطلئرة حليث وقطع معن اليلتجة رارال

 
و بللركل  إمل يتاق ا

 
رض، وطح معت  الغير ا

 
 ال

ن جط  نلقل كل يتز  لهذا
 
 حدوي ف  الغير، و بللركل  الالحىة الضرار معن المدنية مسؤولية معن يؤمن ا

  .يولة كل وقلنطن الدولية اإلتفلقيلت به قضت مل حسب قلنطنية
 المدنية المسؤولية عن تعويض   -1
مين معن القعطيض تىدير يرتبط

 
  وفىل   اليلقل مسؤولية بقىدير الجط  اليلقل مسؤولية تل

 
 معىد حكل ل

 الىطامعد بعض بقطحيد صةالخل واروطا لتفلقية الدول  الجط  اليىل معىطي تخضع حيث الجط  اليىل
 لتيىل الدول  لالتالي العلمة الرروط إل  إضلفة وتعديالتهل،   1929 لعل  الجط  بلليىل المقعتىة
 وفلة تعطيض معن الجط  اليلقل مسؤولية فإن التفلقية لقتك ووفىل   ' IATA ا '  ر اخقصل المعروفة الجط 
و الركل 
 
و إصلبقهم ا

 
ضر  معن ا

 
مقعة تاقت قد الق  المليية راال

 
ثيلء ، والبضلئع بلل

 
 الجطية الرحالت ا

قص  باد مادوية تكطن الدولية
 
 مادويية بيلن ف  الجط  اليلقل تىصير يثبت لم مل لتقعطيض ا

و السفر، وثلئق ف  مسؤوليقه
 
و غره إل  الضرر  رجطع ا

 
مل الجسيم، خطئه ا

 
 الجط  بلليىل يقصل فيمل ا

ت فىد الداخت 
 
حكل  إحللة إل  لطنييةا القرريعلت من العديد لجل

 
 الجط  اليىل بعىطي الخلصة ال

حكل  الداخت 
 
 . 1واروطا اتفلقية ل
شخأص عن التعويض -2

 
  اال

شخلص نىل ف  :لهل  بروتطكط  بمطجب تعديتهل بعد 2واروطا إتفلقية من  1فىرة  22الملية تيص
 
 ال

لف وخمسين ملئ قين بمبتغ كبا ر  بكل المقعتىة اليلقل مسؤولية تادي
 
جلز فإذا نك،فر  ا

 
 الىلنطن ا

ن عا اليز  معتيهل المعروضة لتماكمة
 
 معت  المرتب مل  سا ر  يجطز  فال مرتب، صطرة ف  القعطيض يكطن ا

                                                           
 .احمد مران  المرجع السلبق -1 
قص  الاد معت  "لهل  بروتطكط ب تعديتهل قبل واروطا إتفلقية من  1فىرة  22الملية إن تيص -2 

 
 لتقعطيض ال

لف 125   يىدر
 
مل فرنك، ا

 
لف 250 إل  رفعه لهل  بروتطكط  ا

 
  .فرنك ا
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ن اليلقل، مع خلص إتفلق معت  بيلءا كباالر  يسقطيع ذلك ومع المذكطر، الاد
 
 حدا لتمسؤولية يضع ا

كبر
 
 .ا

خذ مل وهذا
 
نه معت  تيص الق  06 – 98 قلنطن من 1 فىرة 150 الملية نص ف  ئر  االجز  المررع  به ا

 
 :ا

 المؤرخة واروطا إتفلقية لىطامعد نبىل ميىط  شخص كل ءا إز  الجط  اليلقل مسؤولية تملرس"
 .ئراالجز  نرف من معتيهمل والمصليق 28/05/1999 ف  المؤرخ لهل  وبروتطكط  10/12/1929ف 

لف خمسطن و بملئ ق  قيمقهل وتادي
 
قص  دكا حسلبية وحدة(250.000) ا

 
 ."مسلفر كل معن ا

لف  250مبتغ إن
 
قص  الاد هط1 فرنك ا

 
 لاق وطاء به الطفلء الجط  اليلقل يتقز  الذ  لتقعطيض ال

و حو ر بج كإصلبقه ضرر  المسلفر
 
و وفلته ا

 
  ا

 
خير ا

 
 المررع  معرف قد و المادي، المطمعد ف  لتطصط  تل

نهل الاسلبية الطحدة هذه
 
 معت  تيص الق  98/06 قلنطن من 3 فىرة 150 الملية نص ف  بللذهب تىدر بل

نه
 
 ملامتيغر  ووقين خمسة من مركتة حسل  وحدة الىلنطن هذا مفهط  ف  الاسلبية بللطحدة يىصد : ا
ولس معت  الذهب من نصف و

 
لف من تسعملئة ا

 
ن يمكن و الخللص الذهب من ال

 
 وحدات تاط  ا

رقل  الطنيية العمتة إل  المذكطرة الاسل 
 
 حسب قضلئية يمعطى حللة ف  يلالقاط يقم و صاياة بل

 . "2بللاكم اليطق تلريخ ف  المذكطرة لتعمتة الذهب قيمة
    ، القعطيض يفع كيفية إشكل  يال حق  الدول  المسقطى معت  حسلبية كطحدة الذهب إمعقملي تم قد
 الق  العمتة قطحيدب مقعدية، جيسيلت من الضاليل كلن إذا خلصة ذلك ف  المعقمدة العمتة ه  ملو 
ولوهل معت  يقم

 
 مع خلصة تعطيضلت من معتيه ياصل فيمل المقضررين كل بين يسلو  القعطيض ا
 . عا اليز  معتيهل يعرض الق  الدو  معمالت قيمة إخقالف

                                                           
 الذ   1971لسية جطاتيملل بروتطكط  حسب لكن القعطيضلت، مجل  ف  حلليل به المعمط  هط المبتغ هذا -1 

قص  الاد معد 
 
ضرار حللة ف  وجعته لتقعطيض ال

 
لف خمسملئة و متيطن إل  ليص البدنية ال

 
 حللة ف  و فرنك ا

خير
 
لف ووقين إثيين إل  المبتغ يصل الطصط  معن القل

 
و هالك حللة ف  و راكب، لكل فرنك وخمسملئة ا

 
 ا

و تتف
 
و ضيلع ا

 
خر ا

 
مقعة تل

 
لف معررة خمسة معت  يصل البضلئع و ال

 
ن إل فرنك، ا

 
 لم جطاتيملل بروتطكط  ا

  .بعد القيفيذ حيز يدخل
نه معت  انص الق  واروطا إتفلقية من  5فىرة  22الملية ف  الطاري القعريف نفس طوه -2 

 
 المبيية المبللغ  :ا

 من تسعملئة معيلر الذهب من متغرا  65.5 من مكطنة نىدية وحدة بطاقع مىدرة تعقبر الملية هذه ف  بللفرنك
لف

 
رقل  معت  لتقاطيل قلبتة المبللغ هذه تكطن و ال

 
 قلبتة المبللغ هذه تاطيل يقم و ونيية، معمتة كل ف  يائرة ا

رقل  إل  لتقاطيل
 
 العمتة بخالف ونيية معمالت معت  المبللغ هذه تاطيل ويقم ونيية، معمتية كل ف  يائرة ا

 ف  بللفرنك المىصطي " الاكم صدور  يط  العمالت لهذه الذهب لسع وفىل قضلئية يمعطى رفع حللة ف  الذهبية
ولس معت  يقادي الذ  Poincaré بإوم عروفالم الذهب فرنك هط اإلتفلقية

 
 .%900 معيلر الذهب مبتغ 65,5 ا
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مل
 
قص  الاد ئر  االجز  المررع  ليل يادي لم الداخت  الصعيد معت  ا

 
 نلئرة حليث كلن إذا لتقعطيض ال

ن خلصة ياخت 
 
 الخططط ف  حطايث وقطع حللة ف  لتقعطيض حدا وضعت القرريعلت بعض ا

 . الداختية
مقعة بلليسبة

 
 من 3 فىرة 22 الملية نصت الطلئرة مقن معت  معه المسلفر يصطابهل الق  الخفيفة لال

نه معت  واروطا إتفلقية
 
لف خمسة بمبتغ مادوية الجط  اليلقل مسؤولية تكطن : ا

 
 ،"مسلفر لكل فرنك ا

ن إل
 
مقعة فىدانه ميد المسلفر تعطيض حللة يظمي لم ئر  االجز  المررع  ا

 
 - 98 قلنطن ف  الخفيفة، لال

 يا  مل واروطا إتفلقية من 3 فىرة 22 الملية نص طبيقت إل عا اليز  معتيه المعروض الىلض  معت  ومل ، 06
 وضع معيد الجط  اليلقل مسؤولية تاديد ف  معتيهل إمعقمد والمررع  اإلتفلقية هذه معت  مطقعة ئراالجز 

جلزت كمل  06-98 لىلنطن
 
 اليلقل مسؤولية ترديد معت  )والمسلفر الجط  اليلقل( لتطرف  اإلتفلقية ا

قص  حد بقاديد الجط 
 
 إتفلق وجطي يرقرط ولكن اإلتفلقية، حديتهالذ    ذلك يفطق لتقعطيض ا

 .بييهمل خلص
متعة البضأئع عن التعويض -  3

 
 . المسجلة واال

  2 فىرة 22 الملية نصت
 
نه معت  واروطا إتفلقية من ا

 
مقعة نىل وف  : ا

 
و المسجتة ال

 
 تكطن البضلئع ا

 المرول يذكر لم مل  ،اغر  كيتط كل معن فرنكل خمسين و ملئ قين بمبتغ مادوية اليلقل مسؤولية
مر إققض  إذا إضلفيل رومل يدفع إن مىلبل وف  اليلقل معت  الطري تستيم معيد القستم ف  مصتاقه

 
 ال

ن متقزمل اليلقل يكطن معيدئذ
 
ن معت  الدليل يىم لم مل المذكطر، المبتغ حدوي ف  القعطيض يدفع بل

 
 هذا ا

 . "القستيم ف  لتمرول الاىيىية المصتاة يجلوز  المبتغ
قص  الاد معت  ييص لم 98/06 قلنطن ف  ئر  االجز  المررع  إن 

 
 و البضلئع نىل معيد لتقعطيض ال

مقعة
 
  و المسجتة ال

 
هميقهل مرغ الفكرة لهذه تيظيمه معد  معن  نقسل

 
  .ا

قص  فللاد وميه
 
مقعة من  اكيتطغر  كل معن فرنك 250   يىدر لتقعطيض ال

 
و المسجتة ال

 
 ف  البضلئع ا

و البضلمعة هالك بسبب إمل الجط  اليلقل مسؤولية فيهل تثطر  حللة كل
 
و تتفهل ا

 
خير حللة ا

 
 ف  القل

مقعة وصط 
 
 نص تطبيق مت مسؤوليةال يمعطى معيد ئر  االجز  الىلض  يميع ل هذا لكن والبضلئع ال

  فىرة 22 الملية
 
 . ا

 خأتمة :
مين فإن

 
جل من الجط  اليلقل بهل يىط  الق  إجراءات من اجراء يعد الطيران تل

 
الركل   والمة ضملن ا

مقعقهم
 
جل من وكذلك وا

 
ن يمكن الق  الستبية الضرار كل تفلي  ا

 
  ا

 
 لذا جط ، حليث وقطع معن تيرل

همية تظهر
 
رواح إزهلق إل  الايلن بعض ف  تؤي  الق  الجطية الكطارث تيلقصت معيدمل ف  خلصة ا

 
 ا

 .الركل 
ن فيه شك ل ممل

 
مين ا

 
همية لتقل

 
ضرار تغطية ف  كبير يور  و ا

 
 بإلقزاملت اليلقل اإلخال  معت  المقرتبة ال

 المسؤولية هذه كلنت وطاء الجط  اليلقل مسؤولية معت  المقرتبة القعطيضلت بدفع وذلك ، الجط 
شخلص نىل  معت مقرتبة

 
و ال

 
مقعة نىل ا

 
و البضلئع و ال

 
خير معن ا

 
 .القل
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مين فرض إن
 
 لصللح المبلشرة الدمعطى تىرير و إلزام  بركل الطيران شركلت معت  المسؤولية معت  القل

 وولئل ال  إيجلي ايىالرركلت،و امعطلء حدوي لتقلمين ف  مجل  الطيران المدن   هذه ضد المضرور
 المقضرر(. و اليلقل(اليزاع نرف  بين العدالة تك فل بللقعطيض خلصة

 قأئمة المراجع :
مين إمعلية ، شكر   بهيج بهلء -

 
 والقطزيع، لتيرر الثىلفة يار ، 1 الطبعة القطبيق، و اليظرية بين القل

 .2008 معملن،
 . 1985 مصر الىلهرة، الفكر، يار الستم، وقت ناالطير  الىلنطن بربر ، مخقلر مامطي -
 ، 2 بللمسؤولية،جزء المقعتىة اإلتفلقلت المدنية، المسؤولية مركالت زك ، الدين جمل  مامطي -

 الىلهرة. جلمعة مطبعة
 المك قبة يار ، الدول  و الداخت  الجط  اليىل الجط  الىلنطن ، العريي  فريد مامد -

 .1997 نبعة ، مصر الجلمعية،الوكيدرية
نيس ثروة - -

 
ويطن ، ا

 
 1966 مصر، الىلهرة، العربية، اليهضة يار المدن ، الطيران قلنطن ال

المطبطمعلت  الجلمعية  يار المدنية، المسؤولية معن المدن  القعطيض ف  الطويط معرفه، الطهل  معبد -
 .135، ص 2005اإلوكيدرية ،

نروحة ، لتيلقل المدنية المسؤولية يفع ،. مامد يملنة -
 
 جلمعة ، الخلص الىلنطن ف  ها يك قطر  ا

 .2011-2010  وية ، تتمسلن
مين الدين، معز الطيب -

 
 رقم الجزائر   المدن  ناالطير  تىيين ف  الجط  لتيلقل المدنية المسؤولية تل

 لييل تخرج  مذكرة ،)تاتيتية وةا ير (المىلرنة القرريعلت ف  ، 1998 جطان 27 ف  المؤرخ 98/06 98
 .2003 طن،معكي بن الاىطق، كتية ئر،االجز  جلمعة المسؤولية، العىطي ف  ملجسقير شهلية

مين العزيز، معبد حلمد ومير -
 
من المدن ،مجتة ناالطير  مخلنر معن المدنية المسؤولية من القل

 
 ال

كلييمية الميظطمة، يار ،1 ،العدي 20 المجتد ، الىلنطن
 
 .2012 ، تا يب ،اإلملر  شرنة ا

و التفلقيلت بن يريس حتيمة ،حدوي القلمين معت  مسؤولية اليلقل الجط  ف  قلنطن الطيران المدن   -
 الدولية ،مىل  ميرطر ف  المجتة الجزائرية لتىلنطن البار  و اليلقل .

احمد معمران  ،احكل  المسؤولية المدنية لتيلقل الجط  ف  ضطءالقرريع الجزائر  و التفلقيلت   -
 .2018الدولية ،مىل  ميرطر ف  مجتة الاضلرة الوالمية ،افريل 

 1999 ةوي المؤرخة مطنقريل  إتفلقية -
برمت -
 
ن واروطا إتفلقية ا

 
 المعدلة و 1929 اوك قطبر 12 ف  الجط  اليىل قطامعد بعض تطحيد برل

 ببرتكط 
 . ئراالجز  قبل من معتيهل المصليق و ، 1955 وبقمبر 28 ف  المطقع لهل  -
مر -
 
مييلت،ج يقعتق 25/01/1995 ف  مؤرخ 95/07 رقم ا

 
  18/03/1995مؤرخ ف   ،13معدي ر.بللقل

 .والمقمم  المعد
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 . 48المادي لتىطامعد العلمة لتطيران المدن  ،ج.ر،رقم  1998جطان  27المؤرخ ف   98/09الىلنطن  -
 1998 يطنيط 27ف   المؤرخ 06 - 98 لىلنطن يقمم و يعد  2015 يطيييط 15 ف  مؤرخ15/14 رقم قلنطن -

 . 2015يطليط29 ف  الصليرة ، 41 معدي ر.ج المدن ، نابللطير  المقعتىة العلمة الىطامعد يادي الذ 
 ركل  حىطق تطبيق وكيفيلت شروط يادي 14/06/2015 ف  المؤرخ16/175 رقم القيفيذ  المروط  -

 .2016 جطان 19 ف  الصليرة 36 معدي ر.ج العمطم  الجط  اليىل
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خطأر الفالحية في الجزائر
أ
مين على ال

أ
 التأ

 سمية يحيأويد. 
وقلذة مؤققة

 
 ا

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة المدية
soumianourelchams26@gmail.com 

 مقدمة:

يع      د الىط      لع الائر        ف        الجزائ      ر م      ن الىطلمع      لت الالمعت      ة ف        مج      ل  ال      دف  بعجت      ة 
خلص   ة ف     ظ   ل م   ل ق   د يعقري     م   ن  ،عل م   ن ن   رل الدول   ةم   ل لى     ا قملم   ل واو    إذااليم   ط الققي   لي  
خط     لر فئري     ة مع     

 
 طامع      ل ومعلية م     ل س     ؤىر و     تبل معت       الائر     ين وا

 
سامت        ت       الميقج     لت الائري     ة بل

 خسلئر فليرة.

مين الائر        ال         يعقب      ر  إلالقك ا      ل بم       ل         ا الط         ل يك      ط  و
 
ب      للتجطا إل        الق      ل

معب       لا معت         الائر       ين ال        ين م       ن خ        ،سخاي       ئ الخس       لئرالخط       ر و إليارةكطو       يتة 
 
ئ  سطزي         ال

مين مىلب      ل ري      طل   معت        سعطي       لت ف        ر      ل  
 
قس      لح لر      ركلت الق      ل

 
يتقزم      ط  ب      دور   ب      دف  ا
 ساىق الخطر المؤمن معتي .

 لمعللجة   ا المط طع بر ا من القاييل قميل بطرح إشكللية مالي ل:

لى ي ا 
أ
نمدى يمكن  ا

أ
 يسأهم الت ا

أ
خطأرمين الفالحي في تغطية أ

أ
 فالحية في الجزائر؟ال ال

يفعقي        ل مىق         يلت يراو        قيل ل          ا المط         طع لئمعقم        لي بر        كل كبي        ر معت          الم        ي   
       طاع 

 
 ميق        وك       ا ا

 
مين الائر        وا

 
الطص      ا  معي      د مع      رت مخقت      ئ اليى      لح المقعتى      ة بما       ط  الق      ل

مين الائر . الخطر الائر 
 
 وميقجلت القل

مع        ئت قمي        ل بط           خط        ة س          اإلش        كلليةمعت           لإلجلب        ةو
 
  مبا         ين، وري ال        طارية ا

خط     لر الائري     ة ف       الجزائ     ر، 
 
مين الائر       كطو     يتة لقرطي     ة ال

 
و  سا     ت معي     طا  الق     ل

 
المبا     و ال

م      ل المبا       و ال        ل   
 
خط       لر فا

 
مين الائر                 د ال

 
قطرقي       ل في         إل         الميقج       لت المر       مطلة بللق       ل

 الائرية ف  الجزائر.
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ول
أ
مين الفالحي ك :المبحث ال

أ
خطأر الفال وسيلةالتأ

أ
 حية في الجزائرلتغطية ال

ص     بات س      دي الىط     لع الائر       ف       الجزائ     ر  قيج     ة  
 
خط     لر والخس     لئر الق       ا

 
ف       ظ     ل ال

مين وسادي       دا 
 
ص       ب  التج      طا إل         الق       ل

 
و  ي       ر نبيعي       ة، ا

 
معطام      ل مخقتا       ة و       طاا كل        ت نبيعي      ة ا

 س       لقرطي     ة        ت الخس     لئر ف       ر     ل  ر     دوى ل
 
مين الائر       الا     ل ال

 
وذل     خ م     ن خ     ئ   ،الق     ل

معبلا بياة
 
  مرقركة بين الائرين. سامل ال

يي    ل سىس    ي        ا المبا    و 
 
لة ارسل

 
ك      ر ر    ط        ت المس    ل

 
مطتب    ين،  قط    رق  إل     لتقط     ي  ا

م         ل المطت           ال          ل   
 
 ميق          ، ا

 
مين الائر           وسادي         د ا

 
و  إل           ما          ط  الق         ل

 
ف           المطت           ال

 طامع ل.
 
خطلر الائرية وا

 
 فسيخيي  لما ط  ال

هميته
أ
مين الفالحي وا

أ
ول: مفهوم التأ

أ
 المطلب ال

مين الائر        بم لب      ة        مل  لتائر      ين لقعطي          مع      ن الخس      لئر الق        ق      د  
 
يعقب      ر الق      ل

خط      لر 
 
سقع      رت ل       ل مالص      يت   وى      روس   الايطا ي      ة ورق        م      ل يمتكط         م      ن معق      لي فئر        م      ن ا

مين، و       ط م      ل يس         ف        سىتي      ل رج        
 
قس      لح ي      دفع ل الائر      ين لر      ركلت الق      ل

 
مخقتا      ة مىلب      ل ا

  رية.الخسلئر وك ا ساىيق القيمية الائ

ول: 
أ
مين الفالحيالفرع ال

أ
 تعريف التأ

مين الائر        وسراور       اخقتا      ت 
 
ب       ين م      ن يعرف          تالقع      لريئ ال       طارية بخي      طت الق       ل

"       
 
ج    ل ساىي    ق اإل ق    ل  و وو    يتة م    ن وو    لئل إيارة الخط    ر بلليس    بةمعت      ا

 
     ط وو    يتة لتم    زارع م    ن ا

 
 
و       للي  اإلياري       ة لقع      طيا الم       زارع ج       زاا م       ن الخس       لئر الق         ق       د س       يج  ب       للر   م       ن إسبلمع         ال

و ف  سربية الايطا 
 
رت ا

 
 . 1"الستيمة ف  زرامعة ال

      
 
وو    يتة س     دل إل      سىتي    ل الخس    لئر ج    راا سع    رت الىط    لع الائر      لعيلص    ر  : "كم    ل يع    رل بل

  
 
معب      لا         ت الخس      لئر معت        مجمطمع      ة كبي      رة م      ن المر      لركين، كم      ل ا

 
مين المخ      لنرة بقطزي        ا

 
الق      ل

مين المالص     يل 
 
ي      ل الملش     ية، الخي     ط ، الرلب     لتالائر       ل يىقي     ر معت       س     ل

 
 فى      ، ب     ل ير     مل ا

 .2"البيطت البئوقيكية الائريةالوقزراع الملئ  و

                                                           
مين ا -1 

 
لائر  ف  الجزائر، مجتة الققيلي والقيمية البررية، رلوشين ابقسل ، رميد   عيمة، واق  القل

 .8، ت 2، جلمعة البتيدة 2العدي 
لية لقرطية المخلنر الائرية، يراوة رللة  -2 

 
مين الائر  كل

 
 ري  مامد، ايير را ية، برقط  مري ، القل

، 2جلمعة البتيدة ،7، المجتد 8بطفلريخ، مجتة البداع، العدي  CRMAالييدوق الج ط  لتقعلو  الائر  
 .141ت 
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مين الائر            ط: " بم لب     ة الطمع     لا اليخ     لر  والو     ق ملر  
 
  الق     ل

 
ي      ل م     ن يعقب     ر ب     ل

 
و ي    لي ا

الميلو        لتم      زارمعين، ف       ط ي      ؤمن معت         ممقتك      لس   الزرامعي      ة، مالص      يت   وميقج      لس   لمطاج        ة 
 .3ئ المخلنر والكطارث الطبيعية"مخقت

مين الائر                  ط وو        يتة 
 
  الق       ل

 
مع        ئت يمكيي       ل الى       ط  ب        ل

 
معت                 طا القع        لريئ ال       طارية ا

لقع     طيا الائر     ين مع     ن الخس     لئر الق       ق     د ستا     ق بممقتك     لس   م     ن مالص     يل ومعق     لي فئر       إل       
خط       لر المخقتا      ة بس       ب  ي      ر ذل      خ 

 
قس       لنل  ،جمت      ة م      ن ال

 
  ي      دف  الائر      ط  ا

 
وذل      خ مىلب       ل ا

قل سكتاة.   ل
 
معبلا مطزمعة فيمل بيي   ورج  الخسلرة يكط  ا

 
مين وب لخ سكط  ال

 
 رركلت القل

مين الفالحينيالفرع الثأ
أ
همية التأ

أ
 : ا

 مية قيطى ف   
 
مين الائر  ذو ا

 
 يت : كملالىطلع الائر  وذلخ مجل  يعقبر القل

لق       ق     د سخاي     ئ رج       الخس     لئر الق       ق     د يقامت      ل الا     ئح ج     راا المخ     لنر ايس     ل   ف        -
 يقعرت ل ل

و وويتة م مة جدا لاملية الىطلع الائر  -
 
ياة ا

 
 يعقبر ا

 يرج  معت  الوق ملر ف  الىطلع الائر  -

 4الاالظ معت  المطاري الائرية والرياية -

قيمي     ة الزرامعي     ة ومي       زي     لية مع     د  اليم     ط الققي     لي  وذل     خ يس     ل   ف       يف       معجت     ة ال -
          المي       لير الال

 
ر       د ا

 
مين الائر         ا

 
 ر       طة لك       ط  الق       ل

 
معت       ة ف         مج       ل  سمطي       ل ال

 5الائرية

ج     ل المطاص     تة ف       اإل ق     ل  يو   -
 
ي     ؤي  ال       ساىي     ق الو     قىرار الياس       لتائر     ين م     ن ا

خطلر 
 
 6الخطل من القعرت لئ

                                                           
مين ف  يمع  ويلوة سسيير وايارة الىطلع الائر ، "  - 3 

 
وعل  ومية، رمط  نلرق، الدور الوقراسيج  لتقل

معمل ، العدي 
 
 .177، ت 2018، 2، المجتد 1الشلرة لاللة الجزائر"، مجتة الدراولت القسطيىية وايارة ال

لتقعلو  الائر  ف  سرطية الخسلئر الائرية بللجزائر، مجتة قرير  العيد، مسل مة الييدوق الطني   -4 
و ، جلمعة الطاي ، 10الدراولت الققيليية والمللية، العدي 

 
 .275، ت 2017، الجزا ال

 .141 ري  مامد، ايير را ية، برقط  مري ، المرج  السلبق، ت  -5 
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خطأرالمطلب الثأني: مفهوم 
أ
نواعهأ ال

أ
 الفالحية وا

خط     لر الائري     ة بطج     طي س دي     دات ق     د سعق     رت الىط     لع الائر        
 
ي     طر  الا     ديو مع     ن ال

ت     جمت    ة م    ن الخس    لئر الق      ق    د سخقت    ئ ب    لخقئل      طع الخط    ر ال       ق    د يعقري     ل، فى    د يك    ط  وسام
و ويلو     يل، وفى     ل لم     ل و     يق  

 
و خط     را بر     ريل ا

 
و خط     را ياكم       العلم     ل الققي     لي  ا

 
الخط     ر نبيعي     ل ا

 سط يا  ف  الاروع المطالية.

ول:
أ
 تعريف الخطر الفالحي الفرع ال

ول إل       ش     لرة الخط     ر الائر       ييبر       اإل لقادي     د معي       
 
ى       بي     اة معلم     ة  ما      ط  الخط     را

مين الائر      تخط    ر الائر     ل إمعط    لا سعري    ئ وا      
 
 لكط       الس    ب  ف      التج    طا إل      م    ل يس    م  بللق    ل

 .لقرطية الخسلئر ماقمتة الادوث

ول: تعريف الخطر بصفة عأمة
أ
 ا

 .7رليث ماقمل الطقطع قلبل لتقيبؤ بطج  معل الخطر يعقبر 

       : " رليى     
 
ر     د الط     رفين  إرايةة ارقمللي     ة ل يقطق     ئ ساىى      ل معت       ما     ا كم     ل يع     رل معت       ا

 
ا

 .8المؤمن ل " إرايةخلصة 

 ثأنيأ: تعريف الخطر الفالحي

          :"ل الخط        ر الائر          ع        ر ي
 
ال         رر ال           ق        د يي        ي  الممقتك        لت والميقج        لت  بل

مط      لر الرزي      رة، الب      ري والعطاص      ئ، 
 
خط      لر الطبيعي      ة كللجا      لل، ال ت      ط ، ال

 
الزرامعي      ة وسر      مل ال

ف    لت المر     ية والار    رية والطبلئي    ة الق      ق    د سي    ي  الس    يط
 
ي     ل ال

 
  والي    ىي ...الم، كم    ل سر    مل ا

و الايطا 
 
 .9"اليبلت     ا

 

                                                                                                                                   
مين الميرر ف  سيمية الىطلع - 6 

 
مين، يور القل

 
الزرامع ، يراوة لمجمطمعة من المسق مرات  متيز  مامد ال

مين، كتية العتط  
 
الائرية بطلية وطيئ، م كرة ملجيسقير ف  العتط  الققيليية، سخيص اققيلييلت القل

 .67، ت 2015/ 2014، 1الققيليية والقجلرية ومعتط  القسيير، جلمعة وطيئ 
 .60، ت  اس المرج   - 7 
ىييلت القلمين وإمعلية القلمين، كتية العتط  الققيليية والقجلرية ومعتط  مامد بطيبطزين، مال رات ف  س -8 

 .34، ت 2016/2017القسيير، جلمعة بطمرياس، 
مين، المرج  السلبق، ت  - 9 

 
 .60متيز  مامد ال
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خطأر
أ
نواع ال

أ
 الفالحية  الفرع الثأني: ا

خط        لر الائري        ة سقي        طع
 
خط        لر ساكم          ل  ال

 
الق          س         دي الىط        لع الائر          لقر        مل ا

خط     لر و
 
خط     لر سقعت     ق بللجل        الققي     لي  وا

 
خ     رى بر     رية وفى     ل لم     ل و     يق  الطبيع     ة وا

 
يلو     ية وا

 اإلشلرة إلي  ف  اليىلح المطالية.

ول: 
أ
خطااااأر الطبيعيااااة: ا

أ
خط    لر الق      سا    دث باع    ل الطبيع    ة و ل يمك    ن ال    قاك  في     لال

 
           ست    خ ال

مط      لر، الرنطب      ة العللي      ة، الاي       ل لت، و سر      مل ظ      ل رة الجا      لل و
 
الب      ري مع      د  ا قو      ل  و      ىطح ال

م      رات الق        سي      ي  مخقت      ئ الميقج      لت الائري      ة الجتي      د ال ت      ط  و  ير       ل، و
 
             ا بلإل       لفة لئ

 الايطا ية. و

خطأر القتصأدية
أ
 ثأنيأ: ال

و     علر  
 
ق     د يي     طد  الا     ئح بجمت     ة م     ن المخ     لنر الققي     ليية الق       سكم     ن ف       س ب        ا

الزرامع        تاليب      لس  والاي      طا  ي والق        سعقب      ر م      ن ب      ين المر      لكل الق        يطاج        ل الير      لح  اإل ق      ل 
ىر بجمت    ة م    ن العطام    ل ك    للعر  ر      خلص    ةالائ

 
و    علر سق    ل

 
        ت ال

 
ت والطت      وك     لخ العطام    ل وا

ص    بات ف      سط    طر مس    قمر   الميلخية،
 
  القريي    ر الط    لرو معت      وو    لئل وسىيي    لت اإل ق    ل  الق      ا

 
كم    ل ا

خ    رى خط    را اققي    لييل يطاج       الا    ئح ف      ظ    ل  ى    ص اإلمكل ي    لت ومع    د  الى    درة معت      
 
     ات        ال

 
ا

  لقططر.   ا ام ل مطاكبة 

خطأر السيأسيةثألثأ: 
أ
 ال

خط      لر ف         ي      ل  ويلو      ة فئري      ة وا       اة ومعمم      ة معت         
 
يقما      طر         ا الي      طع م      ن ال

 10كلفة الائرين.

خطأر البشرية
أ
 رابعأ: ال

خط     لر الق       يك     ط  لإل س     ل  ي     دا ف       ر     دوى ل ك     للارائق والس     رقلت، و       ا  
 
        ست     خ ال

لت مم    ل ق    د ي    ؤي  بلإل     لفة إل      إ م    ل  الائر    ين معللج    ة الايطا     لت 
 
و الو    قعمل  الي    اي  ل    ئ

 
ا

 .11إل  خسلئر كبيرة

                                                           
نرورة يك قطرات ف   - 10 

 
فلق ف  ظل ا اقلح السطق، ا

 
بن بدرة ز ير، الىطلع الائر  الجزائر ، الطاق  وال

 .28، ت 2012، 3ط  الققيليية، كتية العتط  الققيليية والقجلرية ومعتط  القسيير، جلمعة الجزائر العت
مين ف  سسيير المخلنر الزرامعية، مجتة العتط  ال سل ية، العدي  - 11 

 
، 22فلنمة الز راا نل ر ، يور القل
 .373، ت 2011جلمعة مامد خي ر بسكرة، جطا  
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خطأر المألية
أ
 خأمسأ: ال

خط     لر المقرسب     ة مع     ن معمتي     لت القق     رات وم     ل سار        م     ن القزام     لت لس     داي        ت  
 
        ال

 .12الىروت

مين الفالحي المشمولة بمنتجأت ال: المبحث الثأني
أ
خطأر الفالحية ألتأ

أ
 في الجزائرضد ال

مين الائر       الق       سس     طق ل مخقت     ئ ش     ركلت الق     لمين ف       الجزائ     ر سقي     طع ميقج     لت  
 
الق     ل

خط        لر فئري        ة ك        للبري والجتي        د 
 
مين اليب        لس  معم        ل يي        يب ل م        ن ا

 
لقق        راوح ب        ين ميقج        لت الق        ل

مين معت         والاي       ل لت...الم
 
وب       ة  اإل ق      ل وك       ا الق      ل

 
م      رات وال

 
 ي      ر ذل      خ،  إل       الاي      طا   م      ن ال

مين معت  العق إل  بلإل لفة
 
 ...الم.وورقلتلي الائر  ممل قد يييب ل من ررائق ميقجلت القل

ول:
أ
نتأج النبأتي المطلب ال مين على ال 

أ
  التأ

مين معت         
 
الائر        جمت      ة م      ن المخ      لنر، سر      مل ك      ل م      ن  اإل ق      ل ير      قمل معى      د الق      ل

مين  د البري،
 
مين  القل

 
مين  د السيروكط، القل

 
مين  د الايل ل لت والعطاصئ، القل

 
 القل

ول:
أ
ميالفرع ال

أ
 ن ضد البردالتأ

         راري         من الم        ؤمن 
 
ل         اليلجم        ة مع        ن الاع        ل  ال

 
م        طا لاب        لت الب        ري معت           ال

 
 ال

و العىلري      ة
 
مين        د الب      ري  ، 13الميىطل      ة و/ ا

 
المالص      يل م       ل الاب      ط  والخ       روات وير      مل الق      ل

شجلر والز طر 
 
 . 14والبيطت البئوقيكية...الم وال

ميالفرع 
أ
 ضد الجليد والثلج نالثأني: التأ

ج       زاا يرط                  ا الي       ط 
 
مين الخس       لئر اليلجم       ة مع       ن و       ىطح الجتي       د معت         ا

 
ع م       ن الق       ل
ش     جلر الم م     رة والمر     لسل، 

 
و     ىئ البي     طت البئو     قيكية ج     راا  إل       بلإل      لفةاليبلس     لت وال

 
ا  ي     لر ا

 .  15القسلق  الك  يئ لت تط  وسراكم ل

                                                           
 .140ة، برقط  مري ، المرج  السلبق، ت  ري  مامد، ايير را ي - 12 
مر  53راج  الملية  -13 

 
مييلت  1995ييلير  25المطافق    1415شعبل   23المؤرخ ف   07-95من ال

 
المقعتق بللقل

 .04-06المعد  والمقم  بمطج  الىل ط  
مين الزرامع  ف  ساىيق القيمية الائرية، يراوة رل-14 

 
ولمة معلمر، يور القل

 
لة الجزائر خئ  معملر  ز ير، ا

 .5، ت 2012-2000الاقرة 
 .6، 5، ت  اس المرج   -15 



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
425 

 

مين ضد السيروكو الفرع الثألث:
أ
 التأ

مين خس     لئر الكمي     ة اليلسج     ة مع     ن  ب     ط  ر 
 
ي     لح و     لخية وجلف     ة يمك     ن يرط       معى     د الق     ل

شجلر الم مرة
 
رت وال

 
جزاا اليبلسلت فطق ال

 
  سيي  ا

 
 .16ا

مين ضد العواصف  الفرع الرابع:
أ
 والفيضأنأتالتأ

      رار اليلجم    ة مع     ن الخس    لئر الق       سس    بب ل الري     لح الىطي    ة الق        
 
مين ال

 
س     من ش     ركة الق    ل

و الجزئ          اإلس       ئل إل        س      ؤي  
 
ش       جلر الم م       رة واليخي       ل والك       رو  والبي       طت الكت         ا

 
لتيبلس       لت وال

و القس      ر  ف         الاي       ل لتكم      ل س       من الخس      لئر الق        سس      بب ل ،17البئو      قيكية والمر      لسل...الم
 
ا

رت وك ا قيطات صرل الميلت، 
 
  لر والييلبي  إل  بلإل لفةالىيطات سات ال

 
 .18ميلت ال

مين ضد
أ
 الشمس الفرع الخأمس: التأ

ىير الس     تب  ي      من        ا الي     طع  
 
مين سرطي     ة خس     لئر الكمي     ة اليلجم     ة مع     ن الق     ل

 
م     ن الق     ل

شجلر الم مرة والكرو  
 
وراق ال

 
شعة الرمس معت  ا

 
 .19ممل يؤي  إل  ارقراق لل

مين ضد حريق المحأصيل
أ
 الفرع السأدس: التأ

       رار الق        ستا      ق ب      للابط  والبىطلي      لت والعت      ئ  
 
مين ال

 
ي       من         ا الي      طع م      ن الق      ل

 .20جطا الجيرا  والريراليلسجة معن الاريق ول

نتأج الحيواني مين على ال 
أ
 المطلب الثأني: التأ

 مي      ة بللر      ة ف        سرطي      ة المخ      لنر الق        ق      د  
 
مين معت        اإل ق      ل  الاي      طا   ا

 
يك قس        الق      ل

مرات مخقتا      ة، ويع      رل 
 
و بس      ب  إص      لبق ل ب      ل

 
و      بل  معر       ية ا

 
سقع      رت ل       ل الايطا       لت ك      للمطت ل

مين معت        اإل ق      ل  الاي      طا   ص      طرا مخقتا      ة 
 
ب      لليور لتقي      طع ف        ال       روة الايطا ي      ة كللمطاش        الق      ل

مين        د  والخي      ط  والبى      ر وال      دواجن و ير       ل
 
وو      طل  قط      رق ف        الا      رمعين الم      طاليين إل        الق      ل

مين معت  الدواجن
 
 . ئي الايطا لت وك ا القل

 

                                                           
 .380فلنمة الز راا نل ر ، المرج  السلبق، ت  - 16 
ولمة معلمر، المرج   اس ، ت  -17 

 
 .5معملر  ز ير، ا

ولمة معلمر،  -18 
 
 .5، ت السلبقالمرج  معملر  ز ير، ا

 .6المرج   اس ، ت  -19 
 .146برقط  مري ، المرج  السلبق، ت  ري  مامد، ايير را ية،  - 20 
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ول:
أ
مين  الفرع ال

أ
 ضد هالك الحيوانأتالتأ

مين فى     دا  الايطا      لت الي     لس  مع     ن ر 
 
و ي      من        ا الي     طع م     ن الق     ل

 
لل     ة م     طت نبيعي     ة ا
       رار إذا س        

 
و سادي      دا لئ

 
م      رات، وك       ا رلل      ة قق      ل الايطا       لت بر      رت الطقلي      ة ا

 
مع      ن ر      طايث وا

و م    ن 
 
مر م    ن الس    تطلت العمطمي    ة ا

 
مينذل    خ ب    ل

 
، بلإل     لفة إل      رلل    ة إص    لبة الايطا     لت ش    ركة الق    ل

و مرت معد  بطبلا ريطا  
 
  .21ا

مين  الفرع الثأني:
أ
 على الدواجنالتأ

م    رات الق       سي    ي  ال     دواجن ي     من        ا الي    ط  
 
مين الطفي     لت اليلسج    ة مع     ن ال

 
ع م     ن الق    ل

مين
 
وامر ال ب  من الستطلت العمطمية وشركة القل

 
 .22وك ا القسم  وا

مين على العتأد الفالحي
أ
 المطلب الثألث: التأ

ل     ة سك     ط        
 
      طاع و        الج     رار، الالص     دة، ك     ل ا

 
مين معت       العق     لي الائر       ى     ئث ا

 
ير     مل الق     ل
ل      ة زرعيمربطن      ة ب      للجرا

 
و الالص      دة ك      للمىططرات و ي      ئ المىط      طرات تص       ري ، ما      راث، ا

 
 ،23ر ا

مين يرط      
 
كلف     ة المركب     لت الزرامعي     ة م     ن خط     ر الاري     ق والس     رقة وال ى     ئ          ا الي     طع م     ن الق     ل

خطلر. 
 
         والصطدا  والمسؤولية المد ية من كلفة ال

 الخأتمة:

مين 
 
  القل

 
الائر  ف  الجزائر يعقبر كطويتة ليارة ف    لية   ت الدراوة يمكييل الىط  بل

ياة لقرطية الخسلئر الق  قد ستاق بللائرين وبميقجلس   الائرية 
 
خطلر الائرية وا

 
مخقتئ ال

 اليبلسية مي ل والايطا ية.

خرى 
 
مين سعرل    ال

 
مين الائر  الق  سسطق ل مخقتئ شركلت القل

 
  ميقجلت القل

 
كمل ا

مين معت  اإل قل 
 
مين  سيطمعل بين سل

 
خطلر كللبري والعطاصئ والجتيد و ير ل، القل

 
اليبلس  من مخقتئ ال

خرى و  ا بلإل لفة 
 
خطلر ال

 
وب ة الق  قد سييب ل و ير ل من ال

 
مرات وال

 
معت  اإل قل  الايطا   من ال

خطلر الاريق والسرقة و ير ل.  
 
مين معت  العقلي الائر  من جرارات ومعدات زرامعية و ير ل من ا

 
 إل  القل

 اليقلئ  القللية: إل المعطيلت  يل  بيلا معت    ت

                                                           
مر 50، 49راج  الملية  - 21 

 
المقعتق  1995ييلير  25المطافق    1415شعبل   23المؤرخ ف   07-95من ال

مييلت.
 
 بللقل

ولمة معلمر، المرج  السلبق، ت  - 22 
 
 .6معملر  ز ير، ا

 .10رلوشين ابقسل ، رميد   عيمة، المرج  السلبق، ت  - 23 
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-  
 
 الق ا

 
خطلر إليارةوويتة  الائر  يعقبرمين ل

 
الائرية وسخايئ الخسلئر الق  قد ستاق  ال

 بمخقتئ الميقجلت الائرية

-  
 
خطلر ا

 
ورق    والبررية      والققيليية الائرية ساكم ل جمتة من العطامل الطبيعية  ال

 العطامل المللية

-  
 
 الق ا

 
مين الائر  ف  الجزائر يرط  مخقتئ الميقجلت اليبلسية والايطا ية ورق  العقلي ل
 الائر 

-  
 
 الق ا

 
مين الائر  يعقمد معت  فكرة يف  سعطي لت من نرل شركلت القلمين لتائرين ل

قسلحمعيد ساىق الخطر الائر  مىلبل يف  
 
 مادية  ا

 معت   طا   ت اليقلئ  يمكييل اققراح مل يت :

 الق إل لتجطا رجي  الائرين س -
 
قسلحمين الائر  لميقجلس   من خئ  خاا ل

 
 الق ا

 
 مينل

 القزا  شركلت الق -
 
مين بدف  القعطي لت لتائرين ف  رل  سعرت مخقتئ ميقجلس   ل

خطلر
 
جل الائرية ف   لئ

 
 قييرة  ا

  سقيلو  القعطي لت المدفطمعة من قبل شركلت القلمين م  رج  الخسلئر الق   -
 
يج  ا

 اق بللائرين ف  مخقتئ ميقجلس   الائريةست

مين الائر   -
 
خطلر الائرية المرمطلة بللقل

 
 سطوي  مجل  ال

 قأئمة المراجع:

ول: الرسأئل الجأمعية
أ
 ا

مين الميرر ف  سيمية الىطلع الزرامع ، يراوة لمجمطمعة من المسق مرات / 1
 
مين، يور القل

 
متيز  مامد ال

مين، كتية العتط  الائرية بطلية وطيئ، م كرة م
 
لجيسقير ف  العتط  الققيليية، سخيص اققيلييلت القل

 .2015/ 2014، 1الققيليية والقجلرية ومعتط  القسيير، جلمعة وطيئ 
نرورة يك قطرات ف  2

 
فلق ف  ظل ا اقلح السطق، ا

 
/ بن بدرة ز ير، الىطلع الائر  الجزائر ، الطاق  وال

 .2012، 3ققيليية والقجلرية ومعتط  القسيير، جلمعة الجزائر العتط  الققيليية، كتية العتط  ال
مين ف  سسيير المخلنر الزرامعية، مجتة العتط  ال سل ية، العدي 3

 
، 22/ فلنمة الز راا نل ر ، يور القل
 .373، ت 2011جلمعة مامد خي ر بسكرة، جطا  
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 ثأنيأ: المقألت

مين / 1
 
الائر  ف  الجزائر، مجتة الققيلي والقيمية البررية، رلوشين ابقسل ، رميد   عيمة، واق  القل

 .2، جلمعة البتيدة 2العدي 
مين ف  يمع  ويلوة سسيير وايارة الىطلع الائر ، " 2

 
/ وعل  ومية، رمط  نلرق، الدور الوقراسيج  لتقل

معمل ، العدي 
 
 .2018، 2، المجتد 1الشلرة لاللة الجزائر"، مجتة الدراولت القسطيىية وايارة ال

/ قرير  العيد، مسل مة الييدوق الطني  لتقعلو  الائر  ف  سرطية الخسلئر الائرية بللجزائر، مجتة 3
و ، جلمعة الطاي ، 10الدراولت الققيليية والمللية، العدي 

 
 .2017، الجزا ال

 ثألثأ: الدراسأت غير المنشورة

لقلمين، كتية العتط  الققيليية والقجلرية ومعتط  القسيير، مامد بطيبطزين، مال رات ف  سىييلت القلمين وإمعلية ا / 1
 .2016/2017جلمعة بطمرياس، 

 
 رابعأ: التشريعأت الداخلية

  .1995ملرس  8المطافق    1415شطا  معل  7، المؤرخة ف  13الجريدة الرومية لتجم طرية الجزائرية، العدي / 1
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مين التكأفلي ومقأصده
 
 مشروعية التأ

The legality of takaful insurance and its purposes 
 د/محمد مصطفأوي

المدية ةالسياسية، جامعكلية الحقوق والعلوم   
Mostmed2@gmail.com 

 

 :تمهيد

ن الفائ
أ
لبعض تدمات ونحقق نؤدي لبعضاا ا ت المجتمعية باتتفافاا وننوعاا،مما ل ريب فيه ا

فرادها، ولكن في ظروف ما قد يعجز لح مشتركة ومصا
أ
متبادلة من منطلق التفاعل اإليجابي فيما بين ا

فراد عن القيام باذه البعض من هؤلء
أ
مراض نحول بينام وبين  ال

أ
و ا

أ
الوظائ ف المنوطة بام، لعلل ا

ثناء قدرنام،فيصبحون
أ
عمال التي كانوا يزاولوناا ا

أ
في مثل  همنداسهم وي  بحاجة ماسة لمن يساعد ال

مام هذه المواقف.هذه الظروف القاهرة،
أ
 مما يثير شعورا إنسانيا بالحاجة للغير ا

مين كنظام نعويضي يقلل من 
أ
كرت فكرة التا ثار هذه الظروف على استقرار المجتمعات، ابت 

آ
ونفاديا ل

و ممتلكانه،ولكن ا
أ
ناا على مستوى الفرد المصاب في جسده ا

أ
د من وطا ضرارويح 

أ
لتطبيق مخاطر هذه ال

ولوية نطغى على 
أ
مين ا

أ
ن الادف الربحي لشركات التا

أ
ميني بشكله التقليدي،بّين ا

أ
العملي لاذا النظام التا

ضرار التي نصيب المشتركين،
أ
 جبر ال

أ
مما فسح المجال واسعا في ضرورة إيجاد حلول وصور مبدا

ن واحد،ون  
آ
تفاقية في ا

أ
مين وسيلة نؤدي الوظائ ف العملية وال

أ
حي  ي بصدق قيم مشروعة،نجعل التا

مين التكافلي بديفا
أ
ساساا المجتمع اإلنساني،فكان التا

أ
في هذا  التكافل و التضامن التي يرنكز على ا

 المجال.

سئلة التالي     
أ
ة:ولبسط وشرح جملة من المفاهيم المتعلقة باذا الموضوع، نعرض لفا  

مين التكافلي؟  ما هي حقيقة و
أ
ماهية التا  

ساس الفقاي ا
أ
لمستمد منه، فيما يتعلق بالمشروعية؟    وما هو ال  

مين باعتباره متميزا عن ال
أ
و الغايات التي يحققاا هذا النوع من التا

أ
مين التقليدي؟  وما هي المقاصد ا

أ
تا  
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سئلة بتكاملاا نمثل موضوع المداتلة على النحو التالي:     
أ
فاذه ال  

مين التكأفلي:
 
 حقيقة التأ

و التعاوني،يرنبط بصورة إن الحكم على الشيء فرع من نص     
أ
مين التكافلي ا

أ
وره،وإثبات حكم التا

مين،
أ
يضا وشكل هذا النوع من التا

أ
مين التعاوني و المعروف ا

أ
عضاء شركة التا

أ
ن ا

أ
وحقيقة كيانه هو: ا

و  بالتبادلي،ليادفون مبدئيا بتنظيمام هذا نحقيق ربح مادي )مالي(بل يسعون إلى نخفيف الخسائر
ضرار

أ
 التي نلحق بعض  ال

أ
ل ا عضاء،فيتعاقدون على نحمُّ

أ
عباء ما يحل ببعضام، فإن زادت ال

ولبوا بدفع ال رف من نعويض جاز لام استرجاعاا،وإن نقصت ط  شتراكات المتبرع باا على ما ص 
نقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز الذي يعاني منه 

أ
و ا

أ
اشتراكات إضافية لتغطية العجز، ا

مين التكافلي )
أ
 (. 1صندوق التا

هم تصائصه، وهي التي نعطي صورنه     
أ
مين التكافلي يبرز ا

أ
إن هذا التوصيف المقدم نعريفا للتا

سماله من  المتميزة بشكل عملي في ضبط عفاقات المنضوين نحته، فاو ننظيم
أ
سس را

أ
يتا

التبرع،فيقصد المؤّمن بذلك التقرب من هللا نعالى ومرضانه،جاعفا ماله في تدمة المتضرر،وهذه 
صالنية 

أ
مين التعاوني،يل في نشوء هي المنبع ال

أ
صحابه يتفادى إذالتا

أ
مين الربح المادي ا

أ
،تفافا للتا

صلي في النشوء، 
أ
شتراكات المدفوعة نحقيق الربح من الفائض المالي لفاالتقليدي الذي يكون غرضه ال

لمنافي لإلكراه ، ولاذا كان التبرع في حقيقته شعور باإلرادة الحقة في فعل الخير امن طرف المؤّمنين
مين التقليدي حتى يستفيد المؤمن من التعويض 

أ
قساط مالية يوجباا القانون في ظل التا

أ
على دفع ا

و طروء العجز.
أ
 لحقا في حالة حدوث الّضرر ا

ن التمّيز      
أ
مين التكافلي كما ا

أ
موال في التا

أ
و ال

أ
حقية ومشروعية استرداد فائض الشتراكات ا

أ
يظارفي ا

ترى  دالمؤّمنين، فيعومن طرف  على ما نم صرفه حالة زيادناافي  ،المتبرع باا
أ
عليام ل على جاة ا

مينية التقليدية.
أ
ن المؤسسات التا

أ
 ننتفع ربحيا من الفائض كما هو شا

مين التكافلي يمثلون وحدة الطرف في هذا النوع من     
أ
عضاء التا

أ
صاف كل عضو ان ىالتعاقد، بمعنإن ا

من و
أ
موال المتبرع لا نالمؤمّ منام بصفة المستا

أ
طراف العقد التكافلي من ال

أ
 باا، ولحيث يستفيد كل ا

مين التقليدي 
أ
(، وهذه 2)نكون بينام على سبيل المعاوضة كما هو الحال قانونا عل مستوى التا

موال لصالحام، دون ن
أ
دتل طرف الخصيصة نمنحام الستفادة التامة من تدمات ما نبرعوا به من ا

م
أ
ثر باذه ال

أ
تر يستا

آ
موال المؤمّنين.ا

أ
 وال، فيجعلاا ربحا لذانه على حساب ما اقتطع من ا
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مين التكافلي من تفال هذه الخصائص مستجيبا لمبادئ العدل      
أ
وعليه يكون التا

و إلحاق غبن  قيم التضامن الحقيقي في نقاسمفي نفس الوقت  واإلنصاف،ومحققا
أ
عباء، دون غرر ا

أ
ال

ظار هذا الّنوع بالمؤّمنين مين دليل مراعاة المصلحة الّشرعية المرنبطة بمستجدات ،كما ي 
أ
من التا

نه لم يعد مقبول عقفا  و ل شرعا حصر ننمية 
أ
العصر ونوازله، ونطبيقاا على هذا الّنوع من المعامفات،ل

المال وحمايته بالوسائل التقليدية الفردية القديمة، بل الواجب هو التوجه لتنمية وحفظ المال 
نه من 3اعية و المؤسسانية المتوافرة على قدر عال من الحماية والصيانة للمال)بالوسائل الجم

أ
(، ل

وجبت الشريعة اإلسفامية نعادها بالحفظ والتنمية 
أ
هم الضروريات الخمس التي ا

أ
بكل الطرق ا

مين التكافلي فيه نعاون على رفع الضرر عن المصاب، وفي نفس الوقت حفظ للمال 
أ
المشروعة، والتا

من تفال نكانف باستثماره،وقيامه لة نخدم من يحتاجه،مع بقاء وجوده وديمومته بجعله وسي
قساط مالية موجاة لصالحام.

أ
عضائه ونعاونام في التبرع با

أ
 ا

مين التكأفلي:  
 
دلة مشروعية التأ

 
 ا

فراد،وذلك ِبحّثام على نقديم يد المساعدة للمحتاج  اإلسفام سس  ا  
أ
 التكافل و التعاون بين ال

أ
لمبدا

حسن هللا وإغ
أ
حسن كما ا

أ
اثة الّلافان،كل ذلك من باب اإلحسان للغير، فقال سبحانه و نعالى:﴿ وا

وجب في نصوص عديدة فعل الخير والتعاون عليه4إليك﴾ )
أ
بوابه كل ق ر  بط    ،(،كما ا

أ
و  ا

لمراد ( وا5،فقال عّز من قائل:﴿ ونعاونوا على البّر والّتقوى و ل نعاونوا على اإلثم والعدوان ﴾)نحّرياا
وهذا المعنى بانساعه  ،(6)تعاون على نحقيق كل مافيه تير للصالح العاممن هذا النص بذل الجاد وال

 و منطلق التبرع بجزء من المال لمساعدة 
أ
مين التكافلي القائم على مبدا

أ
ل يتنافى مع حقيقة التا

و اجتماعيا وليس
أ
مين نعاونيا ا

أ
ترين في حالة عجزهم،وعليه:" فإن كان التا

آ
مين ذا القسط  ال

أ
التا

الثابت،كما نفعله الايائت والجمعيات والنقابات،حيث يدفع الشخص اشتراكا شاريا على وجه التبّرع 
 اإلسفام في 

أ
ن يشترط إعطاءه مبلغا معينا عند وقوع حادث له،فاذا جائز شرعا،لنفاقه مع مبدا

أ
دون ا

على المتبرعين وليس لشركة التعاون على البّر،ويستثمر الباقي من التبرعات ويوزع الربح 
مين.")

أ
وجه مشروعة يحقق معاني (7الّتا

أ
و استثماره في ا

أ
صحابه ا

أ
،وبالتالي عودة المال المتبرع به ل

زر و الوحدة في 
آ
ستاذ مصطفى الّزرقا عن التا

أ
فراد، وفي هذا المقام يتحدث ال

أ
ضرار الفاحقة بال

أ
مجاباة ال

ما الطريقة ا
أ
مين بقوله:" فا

أ
ية مشروعية هذا التا

أ
مين التبادلي [ فاي جائزة شرعا قطعا بفا ا

أ
ولى ] التا

أ
ل

ساس إنشاء صندوق نعاوني مشترك بين 
أ
ناا نقوم على ا

أ
شباة ماما كان نوع الخطر المؤمن منه،ل

ضرار من نصيبه منام نوائب معينة...فاي بفا ريب
أ
جمعية نعاونية ل نادف  جماعة يك تبون فيه لجبر ا

شاد به  إلى ربح ما،...وهي بفا شك من
أ
 التعاون على البّر الذي ا

أ
جمل صور التطبيق العملي لمبدا

أ
ا

ن العظيم...")
آ
 (.8القرا
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فراده و عناصره الحق في التمتع بحياة كريمة دون حاجة لستجداء     
أ
مين التكافلي يضمن ل

أ
إن التا

بنائه
أ
باها اإلسفام و ل يرنضياا ل

أ
ن ظاهرة التسّول يا

أ
و نك ففام، ل

أ
كرامة اإلنسانية، ، من باب الالناس ا

ّلحة و العوز الحقيقي  جز التسول إل في حالة الضرورة الم  ولذلك ضّيق الشرع الحنيف هذا الباب، ولم ي 
لجئ لصاحبه القيام باذا التصّرف، فقال صلى هللا عليه وسلم في حديث  رضي هللا عنه و بيصة ق  الم 

حد  الذي جاءه سائفا:" يا قبيصة إن الصدقة
أ
لة  ثفاثة:ل نحل إل ل

أ
رجل نحّمل حمالة فحلت له المسا

صابته جائحٌة فاجتاحت ماله فحّلت له 
أ
و ِسدادا من عيش، و رجل ا

أ
صيب قواما من عيش ا حتى ي 

صابته فاقة حتى يشاد ثفاثة من ذوي الِحجا  من قومه قد 
أ
مسك، و رجل ا صيباا ثم ي  لة حتى ي 

أ
المسا

صيب ِقو لة حتى ي 
أ
صابت ففان فاقة فحلت له المسا

أ
و ِسدادا من عيش فما سوى هذا من ا

أ
اما من عيش ا

ح   لة يا قبيصة س 
أ
حتا   ٌت المسا كلاا صاحباا س 

أ
 (.9").يا

صحاب الحاجة في  النبي حّددمن تفال هذا النص       
أ
صلح بين مثفاثة، وهصلى هللا عليه وسلم ا : الم 

عن العمل  ز حقيقة  الناس لما يتحمله من المغارم في سبيل إصفاحه لام، والغني الذي افتقر وعج
مواله، والفقير المعوز الذي يعاني الفاقة ول قدرة له على الكسب.

أ
نت على ا

أ
 والكسب لجائحة ا

ذلل والستجداء، كلاا فاذه المفاهيم السامية في حفظ الكرامة اإلنسانية ونجنيباا مواطن اإل     
و المساس نصب في تانة واحدة وهي نفريج كربة المكروب،ورفع الغبن عن المغب

أ
ون،دون إحراجه ا

بشعوره،وهو في حالة ضعف وعوز،وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره،قول النبي صلى هللا عليه 
رب يوم القيامة.") ربة من ك  ِب الدنيا نّفس هللا عنه ك  ر  ربة من ك  ( 10وسلم:"من نّفس عن مؤمن ك 

مين التكافلي باذه الصفة يضمنوننظيم 
أ
طرافه التا

أ
رب ودفع ما كرامتام و قدر   ل نام على نفريج الك 

عندما نضطرهم الظروف طلب المساعدة،فيكون الشتراك فيه على الوجه  ،يصيبام من نوائب الدهر
و جسده،ومن هنا نظار 

أ
 التبّرع، ضرورة إصفاحية لحال المصاب في ماله ا

أ
المشروع القائم على مبدا

مين.الك ثير من المقاصد التي يرمي إلى نحقيقاا هذا النوع من ا
أ
 لتا

مين التكأفلي:
 
 مقأصد التأ

مين التكافلي إلى نحقيق مقاصد      
أ
ساس شرعي مبدؤه قجمة، ننطليرمي التا

أ
التبرع التعاون في  من ا

تفاقي والمادي 
أ
موالام، مع ضمان نكامل الجانب ال

أ
طرافه بجزء من ا

أ
 اإلرادي ل

أ
مراعاة الِقيم  يمعا، ا

انسجاما في العفاقات واستقرارا في الروابط القائمة والتوظيف الشرعي للمال، مما يوفر للمجتمع 
و جعل المال غاية نبينام، دو

أ
ولويةو شعور بالستغفال ا

أ
و  ا

أ
التضامن ربحية على حساب دفع الضرر ا

فراد، ويمكالحقيقي بين 
أ
مين على  نال

أ
إيراد جملة من المقاصد والغايات التي يفرزها هذا النوع من التا

 الّنحو التالي:
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تر   يحقق ا
آ
نينة  و السكينة التي ننزع إلياا النفس البشرية،وبمعنى ا

أ
مين التكافلي جانب الطما

أ
لتا

من في نفوس المشتركين المتعاونين في ظل هذا التنظيم،والشريعة اإلسفامية نّصت 
أ
نوفير مفاوم ال

ثره على ديمومة و نط
أ
من بمعناه الشامل وا

أ
همية ال

أ
يات على ا

آ
جتماعية ور الحياة الفي الك ثير من ال
هم الّنعم و  كانتبشكل سليم،ف

أ
من من بين ا

أ
لء التي ذكرها المولى نعالى في ك تابه نعمة ال

آ
ال

العزيز،ك قوله عّز من قائل:﴿ إليفاف قريش إيفافام رحلة الشتاء و الصيف فليعبدوا رب هذا البيت 
منام من توف ﴾)

آ
طعمام من جوع وا

أ
من التي تّص باا 11الذي ا

أ
( فالمولى نعالى يذّكرهم بنعمة ال

ماكن و المواض
أ
كل الضعيف البلد الحرام دون غيره من ال

أ
ع في عصر جاهلي، كان القوي فيه يا

ف  ويستادفه في كل حين،فقال عّز وجل في محكم ننزيله :﴿
ّ
تخط منا و ي 

آ
ّنا جعلنا حرما ا

أ
و لم يروا ا

أ
ا

فبالباطل يؤمنون و بنعمة هللا يك فرون
أ
تبرهم بنعمة 12)﴾الناس من حولام ا

أ
م هللا نعالى وا ا  لم  ع 

أ
( فا

من و العافية التي افتقدناا
أ
باقي القبائل العربية والشعوب التي لم نسلم من الّسلب و الّناب والقتل  ال

من 13الذي كان يطالاا في كل حين)
أ
نفس والممتلكات عندما غابت نعمة ال

أ
موال و ال

أ
(،فاستادفت ال

و يتناسوناا.
أ
 التي غالبا ما يغفل عناا الناس ا

مر     
أ
من بالنسبة للفرد والجماعة ا

أ
همية ال

أ
البعض، الثفاثة نتكامل لخدمة بعضاا  هالنضروري، فمجوا
منية بكل  ابدء

أ
جازة ال

أ
من داتل البفاد الذي نقوم بتوفيره ال

أ
ممن ال

أ
صنافاا، وال

أ
المتعلق  نا

سرة في قياماا وذلك بتوفير الجيش، وصولبحدودها والذي نتوله قوى 
أ
من ال

أ
فرادها و  إلى ا

أ
من ل

أ
ال

عضائاا، تاصة عن
أ
د حلول مكروه بسبب حادث ما جعلاا نفقد من يعولااو يقوم ك فالة قدر من الغنى ل

و 14على تدمتاا)
أ
ب الّصدع ا

أ
مين التكافلي دوره اإليجابي و الضروري في را

أ
(، وهنا بفا ريب يصبح للتا

سري.
أ
من ال

أ
 الّضرر الذي يلحق بال

تفاقية، يحقق مقصد التواصل ب
أ
 التبرع ك قيمة ا

أ
مين التكافلي القائم على مبدا

أ
جيال   إن التا

أ
ين ا

عصر طغت  يبينام، فالمجتمع الواحد، ويحي  ي في نفوسام معاني الشعور بالنتماء و التكامل فيما 
 على فكرةيقضي  االمجتمع، كمباقي  الداعية للتفرد و اعتزال عليه الفلسفات الموغلة في المادية و

 التواصل اإليجابي ب
أ
رى الوحدة وقضت على مبدا جيال التي فككت ع 

أ
ميين نصارع ال

أ
فراد، فالتا

أ
 نال

جّذر كما فراد و التكافلي التعاوني ي 
أ
من التفاحم فيما بينام،ول يمّكنام  يقّوي حقيقة التكامل بين ال

و النفصال.
أ
 يجعلام عرضة للتفرق ا

مين التكافلي في جوهره جانبا نربويا ينطبع بالعملية و التفعيل على المستوى 
أ
  يحمل نظام التا
ل و هو م

أ
واساة و مؤازرة المصاب، من تفال نوظيف جزء من المال المتبرع به لصالحه الواقعي،ا

منا عند الحاجة إليه،فكان التبرع بالمال ونعدد عقوده في الفقه اإلسفامي،مقصده 
أ
باعتباره طرفا مستا

توة اإليمانية 
أ
ثلى إسعاف المعوز و الضعيف ومراعاة لمصلحته الحاجية من باب ال سمى وغايته الم 

أ
ال
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 المواساة)الم
أ
توة ويحث على حفظاا (،15تجلية في نفعيل مبدا

أ
ن الكريم يوجب صون هذه ال

آ
والقرا

تويكم وانقوا هللا 
أ
صلحوا بين ا

أ
من منطلق التكاليف الشرعية،ك قوله نعالى:﴿ إنما المؤمنون إتوة فا

ثر ا16لعلكم نرحمون﴾)
أ
ن نكون المواساة بالمال لجبر الخلل و التقليل من ا

أ
لمصاب ( ففا ريب إذن ا

توة
أ
 عا إلياا اإلسفام وحّض على فعلاا.التي د الحّقة من معاني ال

عنونه باستحباب المواساة بفضول المال، وضّمنه  ،عقد اإلمام مسلم في صحيحه بابا في هذا المقامو
بي سعيد الخدري رضي هللا عنه،قال:"

أ
بينما نحن في سفر مع النبي صلى هللا عليه وسلم إذ  حديث ا

فقال رسول هللا صلى هللا عليه  ،ى راحلة له، قال فجعل يصرف بصره يمينا و شمالجاء رجل عل
وسلم: من كان معه فضل ظار فليعد به على من ل ظار له،ومن كان له فضل من زاد فليعد به على 

حد منا في فضل.")
أ
نه ل حق ل

أ
ينا ا

أ
صناف المال ما ذكر حتى را

أ
 (.17من ل زاد له،قال :فذكر من ا

م  
أ
من و المؤّمن في التا

أ
طرافه الذين يحملون صفة المستا

أ
ين التكافلي عقد مؤسس على التبرع اإلرادي ل

نفس الوقت،و ل يادفون من وراء ذلك نحقيق ربح مادي باستغفال حاجة بعضام لبعض ماليا،كما 
مين التقليدي،بل يجوز لام استثمار باقي الفائض من المال في مشاريع مبا

أ
ن مؤسسات التا

أ
حة هو شا

و استرجاعه و اقتسامه كربح فيما بينام)
أ
ترى وهي تلو و صفاء 18ا

أ
تفاقية ا

أ
(،وهنا نتجلى قيمة ا

مين  العفاقة اإلنسانية بين هؤلء المؤّمنين
أ
نظمة التا

أ
نكافليا من نزعة الربح المادي الذي نستغله ا

ة الظروف الصعبة التي يخض
أ
ع لاا التقليدي لصالحاا، من تفال نوظيف جانب الحتياج ووطا

وفرلمصلحة هذه الشركات.
أ
 المؤّمن، فيذهب الجزء ال

مين و    
أ
ن صناعة التا

أ
مولة و في الختام يجدر بالذكر ا

أ
رقام التكافلي اإلسفامي، سوق ما

أ
واعدة بالنظر لفا

 8،4مليار دولر، وبنسبة نمو 23،2م بنحو 2015التي حققتاا على المستوى العالمي،والتي قدرت سنة 
ن التوجه نحو ننمية واتتيار 2014، مقارنة بسنة%

أ
م، وفي نفس الوقت نشير التوقعات المستقبلية ا

ول على مستوى البلدان اإلسفامية)
أ
مين سيكون الخيار ال

أ
 (.19هذا النوع من التا

 :خأتمة

طرافه المنضوين نحت نظامه،لعتماده قيم التبرع      
أ
مين التكافلي مشاركة إيجابية ل

أ
يضمن التا

سا
أ
ل وهي ،شبع حاجة إنسانية مركوزة في فطرة البشري   اسا شرعيا له،كموالبذل للمال ا

أ
إغاثة المحتاج  ا

كل ماله بالباطل، 
أ
و إكراهه، بجعل ظروفه ذريعة ل

أ
وهللا نعالى يقول في محكم ننزيله دون استغفاله،ا

ك
أ
ّكام لتا وا باا إلى الح 

 
ل د  موالكم بينكم بالباطل ون 

أ
كلوا ا

أ
صدق القائلين:﴿ ول نا

أ
موال و هو ا

أ
لوا فريقا من ا

نتم ن علمون﴾ )
أ
 .(20الناس باإلثم و ا
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و التعاوني،
أ
مين التكافلي ا

أ
طرافه فرصة ننمية المال الفائض واستثماره في كل ما هو ي   إن التا

أ
قدم ل

ى عن المحظورات و،مباح، فيعود بالفائدة على المؤّمنينمشروع و
أ
 يجعلام في منا

أ
 ،و الموانع الشرعيةا

، ونكون عائ قا نغيرها بمرور الزمنالمعامفات والجانب المالي بسبب نشعب ونعدد التي غالبا ما نمس 
و نجربة عملية

أ
و الشروع في نرجمتاا إلى واقع ملموس ا

أ
مام نقديم المبادرات ا

أ
 .ا

مين التكافلي الم     
أ
مول و ويبقى التا

أ
حكام الشريعة اإلسفامية ومقاصدها، هدفا ما

أ
واعدا لكل نضبط با

رادصون م
أ
 في هذا المجال الناجحة نجارب الدول اإلسفاميةوالستفادة منه بطرق شرعية، وما اله من ا

الصنف من  دليل على نمو ونوسع هذاإل ...وغيرها،ومصر باكستان وجنوب إفريقيامثل الكويت و
مين

أ
 .، وإمكانية استقطابه لمشاريع جديدةالتا

كيد على وجوب    
أ
تير يجب التا

أ
مين،نفعيل دور هذا الّنو  وفي ال

أ
نيسير وذلك بتشجيع وع من التا

إعطاء الفرص لباقي المؤسسات غير الربحية لتقديم إضافاناا وإدماجه في المنظومة القتصادية، طرق 
ور الحاصل على الفقاية مسايرة للتطإلى وجوب ننشيط البحوث العلمية وفي هذا المجال، مع اإلشارة 

، ونشرها على نطاق واسع من باب اذه المواضيععرض الجتاادات ذات الصلة بمستوى المعامفات و
 .الدال على الخير ك فاعله

 الهوامش:

مين التكافلي من تفال الوقف،دراسة نطبيقية  (1)
أ
نظر،علي بن محمد بن محمد نور،التا

أ
ا
 .66،ص2012،الرياض،دار التدمرية،1معاصرة،ط

مين،المشكفات العملية والحلول  (2)
أ
حمد،نظرية التا

أ
حمد محمد لطفي ا

أ
راجع:د/ا

 .22،ص2007،اإلسكندرية،دار الفكر الجامعي،1إلسفامية،طا
،د/قطب مصطفى سانو،المصالح المرسلة،مفاوماا ومجالت نوظيفاا ونطبيقاناا  (3)

أ
نظر،ا

أ
ا
 .80،ص2006،بيروت،دار ابن حزم،1المعاصرة،ط

ية  (4)
آ
 .77سورة القصص،ال

ية (5)
آ
 .2سورة المائدة،ال

نظر،محمد علي الصابوني،صفوة التفاسير،بيروت،دار ا (6)
أ
 .326،ص1لفكر،دون ناريخ،جا

،بيروت،دار الفكر 4د/وهبة الزحيلي،نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي،ط (7)
 .223،ص1997المعاصر،دمشق،دار الفكر،

مين بين الحل و التحريم،ط (8)
أ
 .169،ص170،ص1978،القاهرة،دار الك تب المصرية،1د/ عيسى عبده،التا

ترجه (9)
أ
لة،جمسلم في صحيحه،ك تاب الزكاة، ا

أ
،ك تاب النسائي في سننه،و416،ص1باب من نحل له المسا

 (94،ص5،ج1997، 1طل بحمالة )بيروت،دار المعرفة،الزكاة،باب الصدقة لمن نحمّ 
ترجه  (10)

أ
ن وعلى ا

آ
مسلم في صحيحه،ك تاب الذكر و الدعاء،باب فضل الجتماع على نفاوة القرا

 .(473،ص2الذكر،)بيروت،دار الك تب العلمية،دون ناريخ،ج
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يةسور  (11)
آ
 .1/4ة قريش،ال

ية (12)
آ
 .67سورة العنكبوت،ال

شقر،زبدة التفسير باامش مصحف المدينة المنورة،ط (13)
أ
نظر،د/محمد سليمان عبد هللا ال

أ
ردن،5ا

أ
دار ،ال

 .404،ص2006النفائس للنشر و التوزيع،
نظر، (14)

أ
مين بين الحل والّتحريم،صا

أ
 .47د/عبده،التا

نظر، (15)
أ
 .204ه،ص1366ة،نونس،المطبعة الفنية،محمد الطاهر بن عاشور،مقاصد الشريعة اإلسفاميا

ية (16)
آ
 .10سورة الحجرات،ال

ترجه مسلم في صحيحه،ك تاب (17)
أ
 .68،ص1،باب استحباب المواساة بفضول المال،جاللقطة ا

دلته،ط (18)
أ
نظرد/وهبة الزحيلي،الفقه اإلسفامي و ا

أ
 .445ص،4،ج1985،دمشق،دار الفكر،2ا

شرف محمد دوابه،رؤية استرانيجية لمواجاة نحديات ا (19)
أ
مين راجع:ا

أ
جامعة إسطنبول التكافلي اإلسفامي،لتا

 (https://dergipark.org.tr)  09:18،بتوقيت:10/12/2019،ناريخ:19ص،2016زعيم،صباح الدين
ية، (20)

آ
 .187سورة البقرة،ال

 قأئمة المراجع:

ن الكريم.1
آ
   القرا

مين بين الحل و الّتحريم،د/عيسى عبده،ط  2
أ
 .1978،القاهرة،دار الك تب المصرية،1التا

مين التكافلي من تفال الوقف،دراسة نطبيقية معاصرة،علي بن محمد بن محمد 3
أ
  التا
 .2012،الرياض،دار التدمرية،1نور،ط

شقر،ط  زبدة التفسير باامش مصحف المدينة المنورة،د/محمد س4
أ
ردن5ليمان عبد هللا ال

أ
،دار ،ال

 .2006للنشر و التوزيع، النفائس

حمد النسائي،ط5
أ
 .1997يروت،دار المعرفة،،ب1  سنن النسائي،ا

   صحيح مسلم،مسلم النيسابوري،بيروت،دار الك تب العلمية،دون ناريخ.6

 الصابوني،بيروت،دار الفكر،دون ناريخ.صفوة التفاسير،محمد علي   7

دلته،د/وهبة الزحيلي،ط  8
أ
 .1985،دمشق،دار الفكر،2الفقه اإلسفامي وا

،د/ قطب مصطفى و نطبيقاناا المعاصرة، المصالح المرسلة،مفاوماا و مجالت نوظيفاا  9
أ
ا

 .2006،بيروت،دار ابن حزم،1سانو،ط
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 ه.1366مقاصد الشريعة اإلسفامية،محمد الطاهر بن عاشور،نونس،المطبعة الفنية،  10

حمد   11
أ
حمد محمد لطفي ا

أ
مين،المشكفات العملية و الحلول اإلسفامية،د/ا

أ
نظرية التا

 . 2007،اإلسكندرية،دار الفكر الجامعي، 1ط

،بيروت،دار الفكر 4طنظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي،د/وهبة الزحيلي،  12
 .1997المعاصر،دمشق،دار الفكر،

 .https://dergipark.org.tr  الموقع اإللك تروني:13

 

 

 

 

 

 



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل
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مين التكأفلي من السيأسة التشريعية في 
 
واقع التأ
 بين ضرورة الحمأية والضوابط الشرعية الجزائر

 عشير جياللي د.
 
 
وقلذ مالضر ) ا

 
 ( ا

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية
 جلمعة الجيالل  بطنعلمة خميس متيلنة

d.achir@univ-dbkm.dz 
 :مقدمة

خيرة نمطا كبيرا ف  الميقجل
 
ويقطقع ت والخدملت المللية اإلوالمية، شهدت السيطات ال

 الخبراء اوقمرار اليمط بركل وريع نظرا لتظروف الققصليية والجقملمعية الق  تمر بهل البررية مع
جل تطفير الراحة المللية والوقىرار اليفس ، زيلية ف  الطتب معت  هذه الميقجلت 

 
والخدملت ل

نظمة المللية رغبة بلإلضلفة إل  
 
هذا القطقع مبي  معت   فير الخدملت المللية اإلوالمية.تطف  ة القىتيديال

ن 
 
 من اليظل  الملل  العللم ا

 
نه معرف انطالققهالقمطيل اإلوالم  جزء ل يقجزا

 
ميذ وية  ، خلصة وا

صبح يقضمن ف 1960
 
مييمخقتف المؤوسلت المللية معت  غرار ل

 
س المل ،  لتالمصلرف والقل

 
وطاق را

 
وا

 02وصل إل  حطال  حق   2000بللملئة ميذ وية  20إل   15بيسبة لديهل   اليمط يمياصلمعد تحيث 
 .2015نهلية ف  تريتيطن يولر 

جل مسلهمقه ف  الوقىرار والقىتيل من المخلنر المللية، يؤكد ال
 
مين  خبراءول

 
ن حجم القل

 
ا

القعلون يو  مجتس ميهل سقاطذ ت، معت  المسقطى العللم  متيلر يولر 33القكلفت  قد بتغ حطال  
 متيلر يولر. 9بللملئة وبمبتغ حطال   25لدو  الختيج العربية معت  مل نسبقه 

ليلت الق  تفقح 
آ
مين القكلفت  يكرف امقالكه العديد من المىطملت وال

 
ومعتيه، فإن واقع القل

فلقل لتيمط والنرلر، وف  المىلبل فإن هذا الطاقع واوقرراف المسقىبل يضع العديد من 
آ
ملمه ا

 
ا

مين القكلفت ، حيث ي  القاد
 
مل  صيلمعة القل

 
مين القكلفت  إشكلليلت يلت ا

 
برز القطبيق العمت  لتقل

و مقعدية مثته مثل ص  
 
يطه ف  الصيلمعة المصرفية اإلوالمية، وطاء من حيث القكييف الررمع ، ا

و الميلفسة مع شركلت ا ميظطمةال
 
و الرقلبة الررمعية الىلئمة معتيه، ا

 
مة له، ا  

 
مين القرريعية الميظ

 
لقل

و 
 
 الطمع  الجملهير  باىيىقه. مسقطىالقىتيدية المايطة به، ا

وطاق الملليةالق  ولرت ناط كطاحدة من الدو  الجزائر و
 
معرفت مجمطمعة  ،النفقلح معت  ال

و القرلركية 
 
من اإلصالحلت المللية ف  ويطات القسعيييلت من الىرن الملض  بدًا بللمصلرف اإلوالمية ا
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مين
 
ن ت   ووصطل إل  القل

 
وتيظيم مخقتف  ىيينل القرريع الجزائر  من نلحية تعلم  القكلفت ، إل ا

 الميقجلت اإلوالمية والصيغ القمطيتية ل يزا  يعرف ضعفل واضال.

 ومعتيه يمكن نرح اإلشكللية القللية:

مين القكلفت  ل
 
كذا ، و المسقجدةمن مخقتف المخلنر  الاملية طفيرقمل مدى فعللية القل

ميييةن لهم م  اوقجلبة المؤ
 
 ؟الطارية فيه لتصيغة القل

تية:ولإلجلبة معت  هذه اإلشكللية
آ
 ، تم صيلغة المالور ال

ول: 
 
مين التكأفليالمحور ال

 
طأر المفأهيمي للتأ  الإ

لية تىيية لقاىيق الاملية المىصطية ميه إل 
آ
مين القكلفت  كل

 
ل يمكن الاديث معن القل
نه يجب القفريق بين مفهطم إل بللمرور معت  المفهط  الدا  معت  ملهيقه،

 
مين القكلفت  بلمعقبلرين،   ا

 
القل

 همل:

ول: 
 
مين التكأفلي ا

 
 بأعتبأره نظأمأمفهوم التأ

شخلص بللقكلفل فيمل بييهم عر  ي  
 
نه قيل  مجمطمعة من ال

 
مين القكلفت  بلمعقبلره نظلمل بل

 
ف القل

ك ثر
 
و ا

 
حدهم ا

 
ضرر من خال  مل يقبرمعطن به بدفع تعطيض ميلوب لتمق ،ف  تامل الضرر الذ  يصيب ا

قسلط.
 
 من ا

فراي يقعهدون ل  وجه القىلبل بقعطيض 
 
و ا

 
و هط نظل  يىط  معت  القعلون بين مجمطمعلت ا

 
ا

  ميهم معيد تاىق المخلنر المقرلبهة، وهؤلء المسلهمطن ف  تامل المخلنر 
 
ضرار الق  تتاق بل

 
ال

صلبه الضرر 
 
 .(1)لهم من المصللح مل لتمؤمن له الذ  ا

ه فهط اشقراك مجمطمعة من اليلس ف  إنرلء صيدوق لهم يمطلطنه بىسط مادي يدفعه ومعتي
صلبه حليث معين

 
خذ كل ميهم من هذا الصيدوق نصيبل معييل إذا ا

 
 .(2)كل واحد ميهم، ويل

طن هيئة المرقركين، يقعرضطن  شخلص، يسم 
 
و تعلون مجمطمعة من ال

 
ففيه يقم تكلفل ا

خطلر معيية، معت  تالف  
 
و ا

 
حدهم، بقعطيضه معن الضرر اليلتج  لخطر ا

 
خطلر الق  قد يقعرض لهل ا

 
ثلر ال

آ
ا

و 
 
خطلر، وذلك بللقزا  كل ميهم بدفع مبتغ معين معت  وبيل القبرع، يسم  الىسط ا

 
من وقطع هذه ال

مين 
 
مين إيارة معمتيلت القل

 
و معىد الشقراك، وتقطل  شركة القل

 
مين ا

 
الشقراك، والذ  تاديه وثيىة القل

                                                           
ولمة لتيرر والقطزيع، معملن مامد زك  ال (1)

 
مين. يار ا

 
 230، ص2001سيد، نظرية القل

مين ومطقف الرريعة ميه، يار الرشلي اإلوالمية، بيروت،  (2)
 
 136 ، ص1988فيصل مطلط ، نظل  القل
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م
 
مطا  واوقثملر ا

 
طاله نيلبة معن هيئة المرقركين ف  مىلبل حصة معتطمة من معلئد اوقثملر هذه ال

و همل معل
 
و مبتغل معتطمل بلمعقبلرهل وكيال ا

 
 .(1)بلمعقبلرهل مضلربل، ا

مين التكأفلي بأعتبأره عقدا
 
 ثأنيأ: مفهوم التأ

نظلر البلحثين قد اتجهت لقاديد 
 
مييلت فإن ا

 
مفهطمه نظرا لاداثة هذا اليطع من القل

ت :
آ
 بلمعقبلره معىدا، ومعتيه تعديت تعلريفهم معت  الياط ال

مين القكلفت  اإلوالم  
 
نه: اتفلق بين شركة القل

 
مين القكلفت  بلمعقبلره معىدا بل

 
ف القل عر  ي 

و قلنطن  معت  قبطله معضطا ف  هيئة المرقركين، 
 
بلمعقبلرهل ممثتة لهيئة المرقركين، وشخص نبيع  ا

معضلء هذه الهيئة، والقزامه بدفع مبتغ معتط
 
  )الىسط( معت  وبيل القبرع ميه ومن معطائد اوقثملره ل

مين الق  تجمع ميه ومن غيره من 
 
مطا  القل

 
ن تدفع له الرركة نيلبة معن هذه الهيئة من ا

 
معت  ا

مين معت  
 
صلبه من جراء وقطع خطر معين ف  القل

 
المرقركين القعطيض معن الضرر الفعت  الذ  ا

 
 
و مبتغ القل

 
شيلء، ا

 
مين، ال

 
شخلص، معت  الياط الذ  تاديه وثيىة القل

 
مين القكلفت  معت  ال

 
مين ف  القل

ولو  لترركة
 
وسه اليظل  ال

 
 .(2)ويبين ا

مين اإلوالم  
 
نه اتفلق بين شركة القل

 
مين القكلفت  القعلون  بل

 
كمل يمكن تعريف القل

مين( وبي
 
و صيدوق القل

 
مين، ا

 
مين بلمعقبلرهل ممثتة لهيئة المرقركين )حسل  القل

 
ن الراغبين ف  القل

و قلنطن ( معت  قبطله معضطا ف  هيئة المرقركين، والقزامه بدفع مبتغ معتط )الىسط( 
 
)شخص نبيع  ا

ن يدفع له معيد وقطع الخطر مل 
 
مين ومعت  ا

 
معت  وبيل القعلون، والقبرع به وبعطائده لصللح حسل  القل

ول
 
وس الفيية واليظل  ال

 
مين وال

 
 .(3)و  لترركةيىر  له نبىل لطثيىة القل

شخلص معت  تامل مخلنر 
 
مين القكلفت  هط تعلون مجمطمعة من ال

 
ومعتيه، فإن معىد القل

صب فيه  ماقمتة من خال  إنرلء صيدوق )حسل ( غير هليف لتربح، تكطن له ذمة مللية مسقىتة، ت 
مين القكلفت  بإيارة تتك الشقراكلت وتص

 
ن تقطل  شركة القل

 
رف ميه الشقراكلت واإليرايات، معت  ا

و لكتيهمل، وفىل ليظل  
 
و اإلبىلء ا

 
ميي  قلبال لتقطزيع ا

 
الوقاىلقلت والمصروفلت، ويبى  الفلئض القل

 الصيدوق )الاسل (.

                                                           
مين معت   (1)

 
مين معت  الايلة والسيلرات والاق القعطيض  والجهة المسقفيدة ف  القل

 
حسين حلمد حسلن، القل

رينية. الايلة. ب
 
فلقه ومطقف الرريعة اإلوالمية ميه، الجلمعة ال

آ
بعليه وا

 
مين القعلون  ا

 
اث مىد  لمؤتمر القل

فريل 
 
 .1، ص2013ا
وس القكلفل القعلون  ف  ضطء الرريعة اإلوالمية، مؤتمر الققصلي اإلوالم ،  (2)

 
حسين حلمد حسلن، ا

 .03، ص2004يب  
مين ا (3)

 
: 6لقكلفت  اإلوالم . يار البرلئر، بيروت. طمعت  ماي    الدين الىره ياغ ، القل

 (.1/213 .)2011ه /1432
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مين القكلفت  هط معىد تعلون  قلئم معت  مبدا

 
ن القل

 
وخالصة مل وبق من القعلريف نسقيقج ا

 المعلوضة وا
 
لمملكسة، والغرض من هذا العىد هط المطاولة والمسلماة بين المرقركين ل معت  مبدا

نه يقاقم إيارة مجمطع الشقركلت من نرف شركة 
 
خطلر الق  تايط بمجمطع المرقركين، إل ا

 
تفلي  ال

و هيئة تعلونية ل تكطن نرفل رئيسل ف  تعلوض القعلون الملل  والىيم ، وإنمل تطكل من قبل 
 
ا

جر، فهط تك فل معىد الق
 
جر المرقركين ف  تعلوضهم مىلبل ا

 
مين القكلفت  العطض  والوقثملر  بل

 
ل

 معين.

مين التكأفلي
 
 المحور الثأني: طبيعة العقد الذي ينظم عقد التأ

مين القكلفت  اإلوالم  لدى المجلمع الفىهية 
 
ولس المعقمد ف  القل

 
إذا كلن القبرع هط ال

مين ا
 
م معىد القل

 
نه ليس معىد وفىهلء العصر، فإنه يثلر القسلؤ  حط  نبيعة العىد الذ  ييظ

 
لقكلفت ، ل

ن له فيه اشقراط بدفع القعطيض،  ن والمؤم  بر  بين المؤم   نه بلليظر إل  العىد الذ  ي 
 
هبة ماض، ل

ده قتيال معن الهبة العليية،  بع 
وهذا يىربه من الهبة بعطض، وكذلك معطية الفلئض إل  المرقركين ت 

راء فىهلء العصر ف  تكييف نبيعة العىد 
آ
  ومعد متز  من ومعتيه تبلييت ا

 
هل هط هبة بعطض، ا

  هط مثل معىد المطالة معت  اإلرث
 
  هط مثل نظل  العلقتة ف  الديلت(1)الطرفين، ا

 
 .(2)، ا

صال 
 
ن يكطن مرجعل وا

 
و اللقزا  بللقبرع قد يصتح ل

 
ن كال من الهبة بررط الثطا  ا

 
ول شك ا

ن بعض البلحثين ف  ميدان ال
 
مين القكلفت  اإلوالم ، إل ا

 
ققصلي اإلوالم  بركل معل  وف  ميدان لتقل

خر ف  نطلق القعلون 
آ
صل ا

 
خر يكمن ف  ا

آ
مين القكلفت  معت  وجه الخصطص يرون تكييفل يقيىل ا

 
القل

مين القعلون  القكلفت  ) فيمل يخص معالقة 
 
والقسلمح والمرلركة ييطبق تململ معت  مطضطع القل

مين( وهط فعال تعلون
 
وتبرع من نطع كلن معروفل ف  معصر  المرقركين بعضهم ببعض وباسل  القل

هد( بكسر اليطن وفقاهل، وهط  صل هط )الي  
 
الروط  صت  هللا معتيه ووتم والصالبة الكرا ، ذلك ال

إخراج الىط  نفىلتهم معت  قدر معدي الرفىة، والقيلهد هط إخراج كل من الرفىة نفىة معت  قدر نفىة 
 صلحبه، يىل  تيلهدوا ونلهد بعضهم بعضل.

صل جرى معتيه معمل الصالبة رض  هللا معيهم ف  معصر الروط  صت  هللا معتيه  والقيلهد
 
ا

يلة معت  جطازه وصاقه ميهل اإلجملع، حيث ترجم ف  صاياه بل  الرركة ف  
 
وري البخلر  ا

 
ووتم وقد ا

                                                           
نت ولي    ترثي  إذا مت وتعىل  (1)

 
حيث يىط  الرجل مجهط  اليسب ف  هذا العىد إل  رجل معتط  اليسب: ا

 إذا جييت )ارتكل  جيلية(.
حد افرايهل، هذا المصطتح يىصد به  (2)

 
و شبه العمد ل

 
 ا
 
ثم تططرت معيد فىهلء تامل العريرة يية الخطل

هل الديطان مثل ييطان الجيد، كمل 
 
الايفية، حيث حتت مال العلقتة الىبتية، العلقتة الطظيفية المقمثتة بل

و الرركلت.
 
و الطزارات ا

 
 يعرف ف  معصرنل بلليىلبلت المهيية ا
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كل هذا بعضل وهذا بعضل»...الطعل  واليهد والعروض، قل :
 
ن يل

 
ول ا

 
. (1)«لم ير المستمطن ف  اليهد بل

وري
 
هد. ثم ا حلييث نبطية تد  معت  جطاز الي 

 
 ا

حلييث اليبطية:
 
هد   بكسر اليطن وفقاهل   إخراج » قل  الالفظ ابن حجر معتىل معت  ال الي 

جل نفىلت (2)«الىط  نفىلتهم معت  قدر الرفىة 
 
، حيث يدفع كل واحد ميهم بمىدار مل يفعه صلحبه ل

صرف معت  واحد السفر، فهم مقسلوون ف  الدفع ولكيهم ليسطا مقسلوين  ف  الصرف واإلنفلق، فىد ي 
جل 

 
حدهم ياقلج إل  نفىلت ل

 
قل، وربمل ا

 
كل ا

 
و يل

 
حدهم، ا

 
كل ا

 
ك ثر، وربمل ل يل

 
كل ا

 
ك ثر، ويل

 
ميهم ا

نهم اتفىطا معت  القعلون 
 
يظر إل  هذه المفلرقلت، ل خر ل ياقلج، وهكذا، ومع ذلك ل ي 

آ
صاقه، وال

خرى، وهذا يكلي يكطن والبر والقبرع، ثم مل يقبى   بعد المصل
 
فرة ا س  ريف يطزع معتيهم إن لم يدخروه ل 

ن هذا 
 
مين القعلون  القكلفت  الالل  بمل فيه الفلئض المىرر فيه، ول يطجد فرق جطهر  إل ا

 
معين القل

ر   بد  مل يكطن بين مجمطمعة مسلفرة   إل  حسل  ميظم يقيق من خال  إشراف شركة   
اليهد قد نط 

معتم
 
 .(3)معتيه، وهللا ا

مين القكلفت ، ل 
 
صل المقفق معتيه الصللح ليكطن مرجعل لتقل

 
هد هط ال ن الي 

 
ن ا ومن هيل يقبي 

فراي معييين، وإنمل هط ف  حىيىقه نظل  قلئم 
 
و ا

 
بلمعقبلر مجري معىد فري  يراي به تاىيق مصتاة فري ا

صل القسلمح يون المعلوضة.
 
 معت  المرلركة ف  الميلفع والمصللح، ولكن معت  ا

مين التكأفلي في التشريع الجزائري  المحور 
 
 الثألث: واقع التأ

مل  الخطاص، 
 
مييلت وفقح المجل  ا

 
ف  إنلر الميلفسة الق  ترم  إليهل الاكطمة ف  قطلع القل

المعد  والمقمم والمقعتق  2003جطيتية  19المؤرخ ف   03-03خلصة بعد صدور الىلنطن رقم 
ن هيلك مجمطمعة 

 
نيل نفهم ا

 
من القدابير تاىق المطتط  من فقح بل  الميلفسة بللميلفسة، حيث ا

مين القكلفت  ف  الىلنطن السللف 
 
نه لم يري ذكر القل

 
مل  مخقتف المؤوسلت والرركلت، إل ا

 
الارة ا

نه يقميز بخصلئص يقطتب إفرايه بللقيصيص، ولذلك ل يزا  يعرف صعطبة ف  
 
الذكر، خلصة ا

فراي والمؤوسلت وتطويع قلمعدتهم،
 
مييلت ف  الجزائر  اوقىطل  ال

 
وكذا النقرلر ف  وطق قطلع القل

خرى.
 
مين القىتيدية ال

 
 وختق الميلفسة مع بلق  شركلت القل

فرزت 
 
مين، ا

 
ت معت  قطلع القل

 
مين القكلفت ، فإن القاطلت الق  نرا

 
وف  الطاقع العمت  لتقل

مييلت بمىقض  الىرار رقم 
 
والق   2006طيتية ج 02الصلير بقلريخ  46ليل امعقملي شركة والمة لتقل

                                                           
 (.5/128صايح البخلر ، الطبعة الستفية، الىلهرة، )اإلمل  البخلر ،  (1)
 (.5/129ح البلر  شرح صايح البخلر  )ابن حجر، فق (2)
 (.1/277معت  ماي    الدين الىره ياغ ، مرجع ولبق ) (3)
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ت ف  
 
نرل

 
مين الق  ا

 
مين وإمعلية القل

 
ملن لتقل

 
صبات اليط   2000ملرس  26امقصت شركة البركة وال

 
فل

مييلت الجزائر بلوقثملرات قدرت ب  
 
 .(1)متيلر يج 2.6يطتق معتيهل والمة لتقل

مين )القكلفل( وذلك بللقيسيق مع 
 
وف  نفس السيلق فإن هيلك مررومعل إلنرلء شركة القل

لملنية )ا
 
مييلت والرركة ال

 
ملنة لتقل

 
مين FWEل

 
( مع مصرف السال  بقطقيع بطتطكط  التفلق لرركة القل

مين 
 
وقلف ويدخل كمسلهم ف  التفلقية إلنرلء شركة القل

 
ن الصيدوق الطني  لال

 
القكلفت ، كمل ا

مين معت  مخقتف ممقتكلتهم، ثم
 
تطجيه تتك  القكلفت  بمعليير إوالمية، بايث يمكن لتمطانيين القل

حكل  ومىلصد الرريعة اإلوالمية.
 
 الشقراكلت ناط مجللت الوقثملر المقيطمعة والمقطافىة مع ا

ن هذه التفلقية لم ترق إل  مجل  القرريع الىلنطن ، وتبى  مجري تطمييلت من نرف 
 
إل ا

مين ال
 
سيد نلصر وليس المسؤولين معت  الىطلع، حيث صرح الرئيس المدير العل  لترركة الجزائرية لتقل

نبلء الجزائرية
 
نه  (2)لطكللة ال

 
مين ف  الجزائر ا

 
معت  هلمش ندوة حط  الرهلنلت اإلوقراتيجية ليرلط القل

ر لتقكلفل ف  نهلية وية  ن يصدر الىلنطن المسي 
 
ممل ويسمح بقسطيق هذا الميقطج ف   2019من المىرر ا

م
 
مين ف  الجزائر لغرض تيطيع الجزائر، نظرا لترهلنلت الكبرى الق  حديتهل شركلت القل

 
ين وإمعلية القل

 الققصلي الطني .
مر رقم 

 
مييلت الجزائر  ف  ال

 
يضل، فإن قلنطن القل

 
خرى ا

 
 25المؤرخ ف   07-95ومن جهة ا

ية إشلرة إل  هذا  1995ييلير 
 
مين، ل نجد ا

 
نرطة قطلع القل

 
مييلت، والذ  يادي وييظم ا

 
المقعتق بللقل

مين، بللرغم م
 
ن المروط  القيفيذ  رقم اليطع من القل

 
الذ  يادي شروط ميح شركلت  267-96ن ا

مين المعقملي المعد  والمقمم بللمروط  القيفيذ  رقم 
 
و إمعلية القل

 
مين و/ا

 
حيث جلء ف   251-07القل

جتهل المعقملي: 4الملية 
 
صيلف جديدة من »... الق  تقادث معن الاللت الق  يطتب ل

 
مملروة ا

مين
 
ن المررع «القل

 
مين  ، إل ا

 
صيلف الجديدة ترمل القل

 
الجزائر  لم يادي مل إذا كلنت هذه ال

مين القكلفت  يخل نرلط 
 
ن القل

 
مين، وهذا بللرغم من ا

 
القكلفت ، بلمعقبلره يطرح ميقجلت جديدة لتقل

مييلت ف  
 
مييلت الجزائر ف   2000ملرس  26وطق القل

 
ت شركة والمة لتقل

 
نرل

 
جطيتية  02وبعده ا

ييل ولبى 2006
 
مين القكلفت  ف  كمل را

 
مين لتقل

 
ن القعديل جلء بعد مملروة شركلت القل

 
ل، ممل نفهم ا

عن  بلإلشلرة إليه ف  نص الملية السللفة الذكر. نه لم ي 
 
 الطاقع العمت ، إل ا

الذ  يطضح مهل  لجية اإلشراف  113-08وف  نفس السيلق، فإن المروط  القيفيذ  رقم 
مييلت، حيث جلء ف  الملية 

 
مين المؤهتطن ف  هذا المجل ، نبىل :» 6معت  القل

 
يقطل  مفقرط القل

حكل  الملية 
 
مر  212ل

 
مراقبة مدى احقرا  شركلت  04-06المعد  والمقمم بللىلنطن رقم  07-95من ال

                                                           
ونالين، نرر بقلريخ  (1)

 
 .2016جطان  22مطقع البالي ا

 www.radioalgerie.dz( مطقع 2)
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مين 
 
خر ف  مجل  القل

آ
جيبية وكل مقدخل ا

 
مين ال

 
مين وفروع شركلت القل

 
و إمعلية القل

 
مين و/ا

 
القل

حكل  القرريعية والقيظيمي
 
مين لال

 
 .1«ة المقعتىة بللقل

وانطالقل من المروط  السللف الذكر، يجعتيل نطرح تسلؤل حط  مدى قلنطنية هيائت الرقلبة 
مين الق  تقعلمل بصيغة القكلفل ومدى مرامعلتهل لترروط 

 
الررمعية الىلئمة معت  مراقبة شركلت القل

نهل مسقىتة معيهل الىلنطنية والضطابط الررمعية؟ وهل ه  خلضعة لتجية اإلشراف معت  ال
 
  ا

 
مييلت ا

 
قل

 قلنطنل؟
مييية تسلمعد معت  

 
رينل إيجلي حتط  إوقراتيجية ناىق من خاللهل نرر ثىلفة تل

 
وبللقلل ، إذا ا

خرى، فإنه يسقطجب اوقصدار ترريع 
 
ختق الثروة من جهة، وتىض  بقطفير الاملية الالزمة من جهة ا

صدر قلنطنل خلصل بهذا يالء  نبيعة المجقمع الجزائر  ف  معقىداته، معت  غر 
 
ار المررع المغرب  الذ  ا

مين ف  الجريدة الرومية ف  معديهل 
 
 19ه  المطافق 1437ذو الاجة  17بقلريخ  6501اليطع من القل

 25ه  المطافق 1437من ذ  الىعدة  21الصلير ف   1.16.129ظهير الرريف رقم  2016وبقمبر 
غسطس 

 
مين القكلفت  وإمعلي 2016ا

 
مين القكلفت  خلصة ف  الىلنطن رقم الذ  ييظم القل

 
 13.59ة القل

مين القكلفت .
 
مييلت المغربية فيمل يخص القل

 
 المغير والمقمم لمدونة القل

مين التكأفلي
 
لى التأ  المحور الرابع: محفزات اللجوء اإ

مين القكلفت ، وف  الاىيىة لط نظرنل ف  
 
تطجد مجمطمعة مقيطمعة من المافزات لتجطء إل  القل

فراي والمؤوسلت معت  المبليئ ال
 
 مبررات تافز ال

 
مين القكلفت ، لطجدنل ف  كل مبدا

 
ق  يىط  معتيهل القل

همهل: 
 
نيل ويك قف  بل

 
مين القكلفت ، إل ا

 
 حد وطاء الشقراك ف  معمتية القل

ولو  ومل يقصل به، ه   -1
 
ن الرركة من خال  اليظل  ال معالقة المرلركة بين المسلهمين الق  تكط 

فراي ، ذا كلنت تديره شركةىد المرلركة إمع
 
كبر مافز يرجع ال

 
ركل ا نهل ت 

 
ونفهم من خال  هذه العالقة ا

نيية، كطن 
 
نه يبعث ف  نفس هؤلء الرتيلح والطمل

 
مين القكلفت ، ل

 
والمؤوسلت لإلقبل  معت  القل

من )الرركة( تخضع لىطانين تيظيمية لقركيل تتك ا  
لعالقة العالقة القعلقدية الىلئمة بييهم وبين المؤ 

نراف بإنرلء شركة 
 
ة ال ي  القعلقدية، بمعي  تيظمهل قطانين خلصة فيمل له معالقة بللرركلت، فققجه ن 

مين القكلفت .
 
نرطة القل

 
 هدفهل مملروة ا

مين القكلفت  ترافىهل هيئة رقلبة شرمعية 
 
ن شركلت القل

 
نهل كمل تجدر اإلشلرة هيل، ا

 
من شل

اليلحية الررمعية، وبللقلل  رفع الارج معن نللب   تىديم ضملنلت وانمئيلن بسالمة الميقج من
غت  من 

 
مين اإلوالم  حق  ولط كلنت قيمقهل السطقية ا

 
مين، وميه يسلمعد معت  تسطيق ميقجلت القل

 
القل

 الميقجلت القىتيدية.

                                                           
مر  (1)

 
مييلت، ال

 
مييلت المعد  والمق 1995ييلير وية  25المؤرخ ف   07-95قلنطن القل

 
مم المقعتق بللقل

ييسمبر وية  26المؤرخ ف   24-06، والىلنطن رقم 2006فبراير وية  20المؤرخ ف   04-06بللىلنطن رقم 
2006. 
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مل من  -2
 
جر من حيث اإليارة، ا

 
العالقة بين الرركة وبين صيدوق حمتة الطثلئق ه  معالقة وكللة بل

و وكللة بللوقثملر.حيث الوقثم
 
 لر فه  معالقة مضلربة، ا

همية 
 
نراف العالقة القعلقدية، حيث تظهر ا

 
خر لوقكمل  معمتية بيلء الثىة بين ا

آ
وهط مافز ا

قسلط المدفطمعة من 
 
ن من حصيتة ال ميي  الذ  يقكط 

 
مين القكلفت  ف  الفلئض القل

 
التجطء إل  القل

ربلح الوقثملرات 
 
ن لهم، يضلف إليهل ا قسلط   وه  الق  تمثل الاصة المؤم 

 
الررمعية لهذه ال

ن لهم   وكذلك يضلف إل  ذلك اوقثملر الحقيلنلت، وتخصم ميهل القعطيضلت  المخصصة لتمؤم 
خطلر 

 
اقفظ بهل،   وه  الق  تعرف بللحقيلط الىلنطن    واحقيلط ال المدفطمعة والحقيلنلت الق  ي 

لمصلريف اإليارية. واليلتج من هذه العمتية ل يعقبر ربال، السلرية والحقيلط التفلق ، وكذا بلق  ا
ميي  معت  المرقركين، كلٌّ بيسبة اشقراكه بعد 

 
إنمل هط زيلية ف  القاصيل، ومعتيه يطزع الفلئض القل

كبر من نصيبه ف  الفلئض 
 
فع له ك قعطيض ا خصم القعطيضلت المدفطمعة له خال  السية، فإذا كلن مل ي 

ميي ، فف  هذه ال
 
 .(1)اللة ل يسقاق شيائالقل

ن العالقة بين هيئة المسلهمين وهيئة المرقركين ه  معالقة شراكة، حيث 
 
وميه يقضح ا

تعقبر العالقة بييهم معالقة قلنطنية مركبة وذات نبيعة مزيوجة، فه  معالقة رباية تجلرية من جهة، 
مل العالقة الرباي

 
خرى. ا

 
ة فققمثل فيمل تسقاىه هيئة وف  نفس الطقت معالقة تكلفتية تعلونية من جهة ا

مييية والوقثملرية لصيدوق 
 
معبلء اإليارة القل

 
تعل  ومعطائد مللية نقيجة قيلمهل بل

 
جطر وا

 
المسلهمين من ا

مل العالقة القكلفتية غير الرباية فققمثل فيمل تىدمه 
 
المرقركين، فه  معالقة رباية تجلرية ماضة، وا

صيدوق المرقركين، والعالقة تعقبر إحسلن  هيئة المسلهمين من قرض حسن بال فطائد لصللح
 وتكلفل ل ربح فيهل.

العالقة بين حمتة الطثلئق وبين الصيدوق معيد الشقراك ه  معالقة القزا  بللقبرع، والعالقة بين  -3
المسقفيد وبين الصيدوق معيد القعطيض ه  معالقة القزا  الصيدوق بقغطية الضرر حسب الطثلئق 

 والتطائح.

ه  معالقة بين المرقركين وهيئة المرقركين، حيث تعقبر معالقة المرقركين  فهذه العالقة
برز العالقلت المللية الق  

 
مين القكلفت ( من ا

 
تجله الرخصية المعيطية لهيئة المرقركين )صيدوق القل

ركلن العىد ونرفيه الرئيسين ف  هذه العالقة همل 
 
ن ا

 
مين القكلفت ، وذلك ا

 
يىط  معتيهل نظل  القل

من( ممثتة بللصيدوق القكلفت  لهيئة المرقركين، وصطرة  المرقرك  
مين )المؤ 

 
من له( وجهة القل )المؤ 

و القعلون  بصفقه مرلركل ف  
 
مين القكلفت  ا

 
ن يىط  المرقرك بدفع اشقراك القل

 
هذه العالقة المللية ا

ون والمرلركة ف  الهدف القكلفت  مع مجمطمعة المرقركين، وهذه الشقراكلت القكلفتية إنمل تىد  القعل

                                                           
 ، 2005ه /1426: 6مامد رواس قتعه ج ، مبلحث ف  الققصلي اإلوالم . يار اليفلئس، بيروت، ط (1)

 .132ص
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حد المرقركين، فللعالقة هيل مرلركة تكلفتية تعلونية غير رباية، وحكمهل 
 
ضرار الطاقعة معت  ا

 
ترميم ال

 .(1))معىد القبرع(

ليلت تجعته ف  
آ
مين القكلفت  معت  هذه المبليئ والمكطنلت وال

 
ن قيل  القل

 
ومعتيه نسقختص ا

مين القىتيد  إن وجد 
 
نريىه ناط القىيين، ومن جهة تعقبر معطامل جذابة مركز قلنطن  قط  ييلفس القل

مين اإلوالم ، وه  كتهل غير مقطافرة ف  
 
فراي والمؤوسلت، وكذا ختق ميلخ تسطيى  لميقجلت القل

 
لال

و كمؤوسة يدفع 
 
مين القكلفل بعىيدة المستم بلمعقبلره ك فري ا

 
مين القىتيد ، إضلفة إل  ارتبلط القل

 
القل

 معن الجميع الارج الررمع .

مين التكأفلي في الجزائرالم
 
 حور الخأمس: سبل تطوير قطأع التأ

مين القكلفت  ف  تاىيق القيمية الققصليية 
 
همية الكبيرين لىطلع القل

 
نظرا لتدور وال

والجقملمعية، فإنه يقطتب من الستطلت المللية واليىدية ف  البالي تهيئة الميلخ المالئم لعمتهل، وذلك 
 ل فيمل يت :من خال  معدة مقطتبلت نتخصه

مين القكلفت  ماكطمة  -1
 
معمل  شركلت القل

 
ن تكطن ا

 
مين القكلفت ، والمىصطي بذلك ا

 
تىيين معمل القل

بىطانين وترريعلت مادية، صليرة معن جهلت رومية ومخقصة ف  الدولة، بايث يقيلو  قلنطن 
حكل  إنرلئهل والرقلبة معتيهل، وذلك 

 
مييلت القكلفتية من ا

 
بقكطين بيية خلص كل مل يقعتق بللقل

و اليظل  
 
مين، ا

 
ترريعية مقكلمتة تقيح له النطالق وطاء فيمل يقعتق بللقرريع الىلنطن  ليظل  القل

ن معد  ون الىطانين ف  هذا المجل  ويؤي  إل  ك ثير من اإلشكللت ف  
 
و اليظل  الىضلئ ، وا

 
الملل  ا

ت الق  تعمل ف  وطق قطلع الرقلبة ومعليير المالوبة والمراجعة، والعالقة مع مخقتف المؤوسل
مييلت ف  الجزائر.

 
 القل
مين القكلفت  ف  بيك  -2

 
مييية لرركة القل

 
ميي  يقم بمطجبه تطزيع الميقجلت القل

 
ويس بيك تل

 
تل

ملن لتمرقركين واإلوهل  ف  معمتية القيمية، ويمعم معمتيلت المصلرف 
 
إوالم ، وذلك لقاىيق ال

فراي والمؤوسلت.والمؤوسلت المللية اإلوالمية، وتطفير البد
 
مل  مخقتف ال

 
مين ا

 
 يل الررمع  لتقل

مييلت القكلفتية ف  الجزائر ويطفر اإلنلر القرريع  الطاضح لقيظيم معمتهل  -3
 
ن ون قلنطن ف  القل

 
كمل ا

مر إيجلي مجمطمعة من اإلجراءات 
 
بمل يقفق مع مقطتبلت الققصلي الطني ، ولقاىيق ذلك يقطتب ال

همهل:
 
 والسيلولت ا

 مييلت القكلفتية ضمن متفلت إصالح الميظطمة القرريعية ف  قطلع  إيراج متف
 
القل

مييلت بركل معل .
 
 القل

                                                           
مين القكلفت ، باث مىد  إل  متقى  (1)

 
مين القعلون ، الهيئة اإلوالمية  ريلض ميصطر الختيف ، القل

 
القل

 .05، ص2009العتمية لالققصلي والقمطيل، رابطة العللم اإلوالم ، الريلض، 
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  تركيل لجية مخقصة من الخبراء الررمعيين والققصلييين والىلنطنيين والمصرفيين إليجلي
صيلغة مالئمة لمىلصد الرريعة اإلوالمية ومطائمة لمىقضيلت القططر الققصلي  لزيلية 

 ي .اليمط الققصل

  مين القكلفت  اإلوالم ، من خال  فعللية وك فلءة
 
تفعيل يور الرقلبة الررمعية ف  صيلمعة القل

نظل  الرقلبة الررمعية ف  الصيلمعة الداختية، ونظل  الرقلبة الررمعية الخلرجية لويمل 
المعقملي معت  مكلتب تدقيق شرمع  خلرج  بديال معن وجطي هيئة رقلبة شرمعية وفقح المجل  

بلء شرمعيين جدي بمل ياىق المصداقية الررمعية بصطرة متمطوة، وبذلك تخرج لقدريب رق
مييية، 

 
الرقلبة الررمعية من نطلق الرقلبة الالحىة إل  الرقلبة السلبىة لكلفة العمتيلت القل

 .(1)ومن بعض الستطكيلت غير المىبطلة
 خأتمة

مين القكلفت  اإلوالم  من        
 
 حيث اإلنلر اليظر  والمفلهيم  تيلولت هذه المداختة يراوة القل

مين القكلفت ،  هبلمعقبلر 
 
حكلمه، مع بيلن نبيعة العىد الذ  ييظم معىد القل

 
نظلمل وبلمعقبلره معىدا ييظم ا

مين القكلفت  ف  الميظطمة القرريعية ف  الجزائر، والدور 
 
ن المداختة وعت إل  تطضيح واقع القل

 
كمل ا

مين القكلفت  بغية تاىيق معمتية اغبة ف  الشقراك ف  الذ  يتعبه ف  اوقىطل  مخقتف الفائت الر 
 
القل

مين القكلفت  ف  الجزائر 
 
ليلت تططير قطلع القل

آ
مت المداختة بل ق  حملية ميضبطة بللمررومعية، كمل خ 
فراي والمؤوسلت  قدرته معت كرؤية اوقراتيجية لمطاجهة تاديلت هذا الىطلع ومدى 

 
لتقطجه ترجيع ال

م ناط هذا اليطع من
 
 .لتييالقل

مين القكلفت  كبديل       
 
إل  شهلية الخبراء الغربيين معت  ضرورة التجطء  ،ومل يجعتيل نسقبرر بللقل

حكل  الرريعة اإلوالمية ك
 
، حيث يىط  حملئية رضلئيةرورة ضمخقتف الصيغ القمطيتية الىلئمة معت  ا

  ،طن  لق  ل و  ليك  م  
 
 الق لطولنة نيكزس()مين العل  ف  شركة مدير القل

 
نرهد ف  الميطىة إقبلل  »:مينل

حكل  الرريعة اإلوالمية ل لمعقبلرات يييية بل 
 
واوعل من العمالء معت  الاتط  المللية المقطافىة مع ا

فضل مىلرنة مع الاتط  القىتيدية
 
ن بعضهل يطفر حملية ا

 
 «.ل

هم 
 
ليهأ المداخلة التوصيأتا  التي خُلصت اإ

مين القت يةقلنطننصطص ضرورة إصدار  (1
 
 .كلفت  من الجلنب القىي يظم القل

مين القكلفت  والمصلرف اإلوالمية، وإيجلي صيغ  (2
 
تفعيل القطنين البيك  بين شركة القل

 اوقثملرية تقطافق مع مىلصد الرريعة اإلوالمية.
كلييمية مع اخقيلر هيئة تدريس  (3

 
مين القكلفت  ف  الدراولت الىلنطنية ال

 
ذات إيراج القل

 ك فلءة معللية.

                                                           
شرف  (1)

 
مين القكلفت  اإلوالم . مىل  ميرطر بمجتة ا

 
مامد يوابه، رؤية اوقراتيجية لمطاجهة تاديلت القل

 .121جلمعة اوطيبط ، ص



 الم
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    سطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
448 

 

مين 
 
سالمي التكأفلي كبديل للتأ مين الإ

 
التأ

 ودوره في تحقيق التنمية القتصأدية التقليدي
 ذبيح سفيأنط. د. 

 قلنطن خلص )جلمعة خميس متيلنة(
s.debih@univ-dbkm.dz 

 
 مقدمة:

همية بللغة ف  اققصلييلت الدو  الاديثة، حيث ولهم  
 
مين ا

 
 ويسلهم ف يك قس  قطلع القل

ملن لدى انقعلش الاركة الق
 
المقعلمتين القجلريين وحق  المدنيين قصليية وذلك بمل يطفره من ثىة وا

 الرركلت و)
 
هط ف  اققال  جميع الميليين يون الخطف من المخلنر المادقة بهل معت  اخقالفهل، و (فرايا

 وهذا ف  جميع المجللت. وكذا كميقهالنقلج ونطمعية مل يؤي  إل  تاسين جطية 
ن هذه اليجل 

 
مين القجلر  القىتيد  بيلت الق  وفرهل هذا الىطلع إل ا

 
ل تعي  والممثل ف  القل

ن  ،ختطه من المسلوئ
 
مين هذا حيث ا

 
معرف معدة انقىليات مؤخرا خلصة فيمل  (القجلر  القىتيد )القل
مين المبللغ فيهل 

 
قسلط القل

 
ضرار، إل  جلنب كطنه  وكذا مبللغيقعتق بل

 
القعطيضلت الق  قد ل تغط  ال

 من القعلمل بللربل المار  شرمعل.يقض
مين القعلون  

 
ونضرا لهذه المسلوئ نليى بعض الفىهلء المستمين بضرورة المعقملي معت  القل

مييلت زيلية معت  
 
ن هذا اليطع من القل

 
مين القىتيد ، ذلك ا

 
و القكلفت  اإلوالم  كبديل حىيى  لتقل

 
ا

قسلط والقعطيضلت فهط يختط من ال
 
ربل المار  شرمعل، حيث انقرر المعقملي معت  تاىيىه لتقطازن بين ال

مييلت ف  العللم الوالم  معن نريق انرلء مجمطمعة من الرركلت إل  جلنب ون 
 
هذا اليطع من القل

 لمجمطمعة من الدو  العربية واإلوالمية لىطانين خلصة به.
ن هذا و  

 
مين القعلون  حيث يتجدر اإلشلرة إل  ا

 
مين القكلفت  يعرف كذلك بللقل

 
راي بهمل القل

مين القعلون 
 
ول  من القل

 
مين القكلفت  ا

 
ن جملمعة من المعلصرين يعقبرون لفظ القل

 
مين ذاته، إل ا

 
، القل

مين القعلون  مطجطي لدى الدو  غ
 
ن القل

 
، لذا ولم يسلم بدوره من الربأ المحرم شرعأر المستمة يذلك ا

مين ا
 
و القل

 
مين القكلفت  ا

 
إلوالم  ليكطن صريال ف  الدللة معت  اخقلر العتملء المعلصرون مصطتح القل

 .1الجطاز
ن البعض وميهم  

 
ستأذ حسين حأمدإل ا

 
و  ال

 
مين الوالم  بللقكلفت  ا

 
ن تسمية القل

 
يرون ا

ستأذ حسين حأمد يقولالقعلون  غير يقيىة، حيث 
 
و القكلفل يركل جلنبل  ال

 
ن القعلون ا

 
ذلك ا

مين، وهيلك شروط وخصلئص 
 
ن هيلك واحدا من خصلئص هذا القل

 
خرى غير القعلون، فىد يدمع  ا

 
ا

                                                           
مين القكلفت  من خال  الطقف معت  بن مامد بن مام -1

 
، يار 1ط -يراوة فىهية تطبيىية معلصرة –د نطر، القل

 .9 ، ص2012ه  / 1433القدمرية، الممتكة العربية السعطيية، 
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وس 
 
نه إوالم  وهط ليس كذلك نظرا لفقىلره بعض ا

 
و تعلونيل ومن ثم فياكم معتيه بل

 
مييل تكلفتيل ا

 
تل

مين اإلوالم 
 
مين اإلوالم ، ومعتيه فللقسمية الدقيىة ه  القل

 
 .1القل

حكلمه بعض الخ 
 
وس هذا القعلون وشرونه وا

 
صلئص فىد يجد البلحثطن معيد معرضهم ل

و القكلفت ، هذا من جهة، ومن جهة 
 
مين القعلون  ا

 
نطاع القل

 
مين اإلوالم  وبعض ا

 
المرقركة بين القل

ن تسبغ معتيه الررمعية، 
 
ريد ا

 
و القكلفت  اصطالح وافد من الغر  ا

 
مين القعلون  ا

 
خرى فلصطالح القل

 
ا

وس الق  وهذا الميهج ف  الباث له مخلنر تقمثل ف  مالولة البعض ابىلء اليظل  الطاف
 
د وقبط  ال

و 
 
مين القعلون  ا

 
يلة شرمعية، فصيغ القل

 
يىط  معتيهل يون مسلس، ومالولة تبريره والوقدل  معتيه بل

القكلفت  ليست كتهل مىبطلة من اليلحية الررمعية، بل يجب الاكم معتيهل بىطامعد الرريعة لبيلن 
 .2المطافق ميهل

مييلت نجد
 
ن الدولة الجزائرية وميذ تختيهل معن  وبللرجطع لتقرريع الجزائر  الخلص بللقل

 
ا

نهل وجدت 
 
مين القجلر ، إل ا

 
اليظل  الشقراك  واوقبداله بيظل  اققصلي السطق اتجهت لتعمل بللقل

مل  العديد من المرلكل الق  ييطط  معتيهل هذا الىطلع.
 
 نفسهل ا

مين القجلر  القىتيد 
 
  فإل  جلنب معد  تمكيهل من معللجة الستبيلت الخلصة بللقل

قسلط والقعطيضلت، وجدت الدولة الجزائرية نفسهل مجبرة معت  
 
والمقمثتة ف  معد  القطازن بين ال

مين غير قليرة 
 
ن شركلت القل

 
زملت الق  تضر  ذلك ا

 
القدخل والمسلهمة ف  تعطيض المقضررين من ال

 
 
مطا  تمكيهل من تغطية هذه ال

 
نهل ل تقطافر معت  رؤوس ا

 
ضرار حيث ا

 
 ضرار.معت  تعطيض جميع ال

ن تعطيض الضاليل والمقضررين وهط  
آ
وبذلك فإن الدولة الجزائرية تامتت وتقامل لاد ال

ن الدولة الجزائرية ل 
 
س مللية( وهذا مل يثبت كذلك ا

 
مل يقيلف  والسيلوة الققصليية الميقهجة)الرا

بىت ليفسهل حق القدخل )الدولة المقدختة(
 
س ملل  معت  انالقه بل ا

 
ف  حل بعض  تعقمد اليظل  الرا

من الىطم ، هط مل يجسد البعد الجقملمع  
 
المرلكل الققصليية وكذا الجقملمعية و ذلك لتافلظ معت  ال

 لتدولة الجزائرية.
مين القجلر  تيطط  معت  

 
نطاع القل

 
ن الدولة الجزائرية يولة مستمة، وبعض ا

 
هذا إل  جلنب ا

نخراط فيهل التهم تتك الق  تفرضهل الدولة بىطة الربل المار  شرمعل ممل يؤي  بلبقعلي المطانيين ومعد  ال
مين 

 
مين القكلفت  يطرح نفسه بىطة ف  الميظطمة الققصليية الجزائرية كبديل لتقل

 
الىلنطن، لذا فإن القل

ن المالحظ 
 
القجلر  )القىتيد ( كطنه ييسجم مع البيئة الققصليية والجقملمعية وكذا الدييية، إل ا

 
 
ن وطق القل

 
مين القكلفت  اإلوالم  معدا شركة شكل معل  هط ا

 
مييلت الجزائر  يختط من شركلت القل

خر المررع الجزائر  ف  تيظيم هذا 
 
وئتة حط  تل

 
مييلت، وهط مل يطرح العديد من ال

 
والمة لتقل

مين الخلصة ف  الوقثملر فيه.
 
خر شركلت القل

 
 الىطلع، وكذا تل

مي
 
ن هذا ل ياط  يون امعقبلره بديال حىيىيل لتقل

 
ن القىتيد  حيث حلوليل تستيط الضطء إل ا

 هذه الميزلة 
 
هم المميزات الق  جعتت ميه يقبطا

 
مييلت وذلك ف  مالولة لمعرفة ا

 
معت  هذا اليطع من القل

 ف  نفطس رجل  الققصلي معت  معمطمهم)المستمين وحق  غير المستمين(.
                                                           

مين القعلون  ف  الممتكة العربية السعطيية، -1
 
نظمة ووثلئق القل

 
 .22 ،ص2009مامد وعدو الجرف، تىييم ا

 .22المرجع السلبق، ص -2
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مين القكلفت  بلمعقبل
 
ره بديال حىيىيل حيث ويالو  ف  مداختقيل هذه تستيط الضطء معت  القل

مين القىتيد  وابراز يوره القيمط ، حيث حلوليل اإلجلبة معت  اإلشكللية القللية:
 
 لتقل

ن يسأهم في 
 
ي مدى يمكن ا

 
لى ا سالمي ؟ واإ مين التكأفلي الإ

 
شكألية: فيمأ يتمثل التأ الإ

 تحقيق التنمية القتصأدية؟
جين الطصف  والقاتيت  وكذا وف  وبيل الجلبة معت  هذه اإلشكللية انقهجيل كال من الميه

الحصلئ  الذ  امعقمدنله ف  بعض ثيليل هذه المداختة، حيث قسميل باثيل هذا إل  مباثين  الميهج
 وفق الخطة القللية:

ول:
 
مين القكلفت ، حيث قسميله يوره إل  مطتبين  المبحث ال

 
تيلوليل فيه مفهط  القل
مين ا

 
و  ملهية القل

 
لقكلفت  والذ  قسميله بدوره إل  فرمعين، تيلوليل ف  اثيين، تيلوليل ف  المطتب ال

و 
 
مل الثلن  فىد تيلوليل فيه ال

 
مين القكلفت ، ا

 
مين القكلفت . تعريف القل

 
 ظهطر وتططر نظل  القل

مل المطتب الثلن  فىد تيلوليل فيه 
 
مين القكلفت  وه : الهبة )القبرع(، الطقف،  ا

 
صيغ القل

فرينل لكل صيغة فرمعل خلصل بهل. الطكللة، المضلربة و نمطذج مخقتط 
 
 بين الطكللة والمضلربة، حيث ا

مين القكلفت  ويوره ف  تاىيق المبحث الثأني: 
 
حيث تيلوليل ف  هذا المباث وضلئ ف القل

مين 
 
و  وضلئ ف القل

 
القيمية الققصليية، حيث قسميله إل  مطتبين اثيين، تيلوليل ف  المطتب ال

ربعة 
 
مين القكلفت  ف  يمعم اوقمرار القكلفت ، حيث قسميله إل  ا

 
و  يور القل

 
فروع، تيلوليل ف  ال

مل الثلن  فقيلوليل فيه يوره ف  رفع الك فلية النقلجية ويمعم الئ قملن، وف  
 
المرلريع الققصليية، ا

مل الرابع فىد تيلوليل فيه يوره ف  
 
الثللث تطرقيل إل  يوره ف  المسلهمة ف  القيمية الققصليية، ا

   تططير نرق الرقلبة.المرلركة ف
مين القكلفت  ف  تاىيق القيمية  

 
مل المطتب الثلن  فىد تيلوليل فيه  يور شركلت القل

 
ا

و  يوره ف  اوقكمل  البيلء المؤوسلت  
 
الققصليية، حيث قسميله إل  ثالثة فروع، تيلوليل ف  ال

مين القكل
 
مل الثلن  فقيلوليل فيه يور شركلت القل

 
فت  ف  القيمية الصيلمعية لالققصلي اإلوالم ، ا

مين القكلفت .
 
 والزرامعية، وف  الثللث تطرقيل لتبعد القيمط  لرركلت القل

مين القكلفت  
 
نهييل باثيل هذا بخلتمة حلوليل من خاللهل تىديم حطصتة معلمة حط  القل

 
حيث ا

 الذ  يركل مطضطع يراوقيل.
مين التكأفلي

 
ول: مفهوم التأ

 
 المبحث ال

مين القكلفت ، حيث قسميله إل  مطتبين اثيين، تيلوليل تيلوليل ف  هذا المب
 
اث مفهط  القل

مين القكلفت ،
 
و  ملهية القل

 
مين القكلفت . ف  ال

 
مل المطتب الثلن  فىد تيلوليل فيه صيغ القل

 
 ا

مين التكأفلي
 
ول: مأهية التأ

 
 المطلب ال

مين القكلفت  حيث قسميله إل  فرمعين 
 
اثيين، تيلوليل ف  تيلوليل ف  هذا المطتب ملهية القل

مين القكلفت .
 
مل الثلن  فىد تيلوليل فيه ظهطر وتططر نظل  القل

 
مين القكلفت ، ا

 
و  تعريف القل

 
 ال

مين التكأفلي
 
ول : تعريف التأ

 
 الفرع ال

مين وتكلفل(، لذا ويقطرق 
 
مين القكلفت  مصطتح مركب من جزئين اثيين) تل

 
مصطتح القل

مين القكلفت  كمصطتح مركب.لقعريف كل ميهمل معت  حدى ثم نقطرق ب
 
 عد ذلك لقعريف القل
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ول
 
مين:  -ا

 
مين ف  كل من التغة والصطالح تعريف التأ

 
حيث ويقيلو  ف  هذا العيصر تعريف القل

 وذلك فيمل يت :
   
 
مين لغة: -ا

 
مينالتأ

 
منف  التغة مرقق من ملية  القل

 
مييه، مثل ا

 
مييل وا

 
، سلم منه وزنأ ومعنى، وا

ن يسقعمل ف  
 
صل ا

 
منته عليه بألكسروكطن الىتب، وال

 
منته منه و ا

 
من وائتمنته عليه، ويقأل ا

 
، وا

مين
 
من وا

آ
هته فهط ا

 
ن به ا

 
منتك، ويىل  كذلك: 1البتد انمل

 
ي قد ا

 
مأن ا

 
من الشر منه سلم، ، لك ال

 
وا

مينأ عليه
 
ليه وجعله ا ن اإ

 
من فالنأ على كذا وثق فيه واطمأ

 
مين ف  التغة تكلي 2وا

 
، ومعتيه فإن كتمة تل

 مايطة بللمعي  الصطالح  له. تكطن
مين في الصطالح: -ب

 
مين من اليطاح  الفىهية و التأ

 
حيث ويقيلو  ف  هذا العيصر تعريف القل

 الفيية و الىلنطنية، و ذلك معت  القطال :
مين:  -01

 
مين بين كطنه نظلمل وبين كطنه التعريف الفقهي للتأ

 
تراوحت تعلريف الفىهل والمخقصين لتقل

مين برىيه، وويعرض فيمل يت  مخقتف معىدا، وهيلك 
 
ميهم من حلو  إمعطلء تعريف جلمع وشلمل لتقل

مين
 
 : القعلريف الق  تيلولت القل

شمل تعلريف فىهلء الىلنطن، joseph hémard)  )البروفسور الفرنسي  لىد كلن تعريف     
 
ا

نه:
 
حد الطرفين وهو المؤمن له، نظير حيث معرفه معت  ا

 
دفع مبلغ معين " عملية يحصل بمقتضأهأ ا

خر وهو 
 
و لصألح غيره في حألة تحقق خطر معين، من الطرف ال

 
وهو القسط على تعهد لصألحه ا

المؤمن الذي يحمل على عأتقه مجموعة من المخأطر، ويجري المقأصة بينهمأ وفقأ لقوانين 
حصأء"  .3الإ

مين:  -02
 
نهالتعريف الفني للتأ

 
مين معت  ا

 
قليل الخطر عن طريق :" نظأم اجتمأعي لتحيث يعرف القل

تجميع عدد كأف من الوحدات المعرضة للخطر، بحيث تصبح الخسأئر الفردية التي قد تحل بهم 
سأس نسبي بين جميع المشتركين 

 
قأبلة للتحديد، وبعد ذلك يتم تقسيم الخسأئر المتوقعة على ا

 .4في النظأم"
مين: -03

 
مين بللرجطع لتىلنطن المدن  الجزا التعريف القأنوني للتأ

 
نه تيلو  تعريف معىد القل

 
ئر  نجد ا

و حيث نصت معت  619وذلك بمطجب الملية 
 
لى المؤمن له ا ن يؤدي اإ

 
مين عقد يلتزم بمقتضأه ا

 
:" التأ

خر في حألة 
 
ي عوض مألي ا

 
و ا

 
و ايراد ا

 
مين لصألحه مبلغأ من المأل ا

 
لى المستفيد الذي اشترط التأ اإ

و تحقق الخطر المبين بألعقد وذل
 
خرى يؤديهأ وقوع الحأدث ا

 
ية دفعة مألية ا

 
و ا

 
ك مقأبل قسط ا

 المؤمن له للمؤمن".
                                                           

 .42، ص1فيطم ، المصبلح الميير، يار الك قب العتمية، بيروت،جال - 1
 .28،ص1المعجم الطويط، مجمع التغة العربية، الىلهرة) مصر(،يار الدمعطة،ج - 2
مين القكلفت  ف  تاىيق القيمية المسقدامة -3

 
يراوة مىلرنة بين ملليزيل،  -معطل هللا حدة، يور مؤوسلت القل

مذكرة ملجسقير، كتية العتط  الققصليية والقجلرية ومعتط  القسيير،  -مقادةالسطيان، اإلملرات العربية ال
 .15 ، ص 2013/2014)الجزائر(،1جلمعة وطيف 

مين القكلفت  من خال  الطقف -4
 
المرجع  -يراوة فىهية تطبيىية معلصرة –معت  بن مامد بن مامد نطر، القل

 .63السلبق، ص
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 حيث ويقيلو  القكلفل من اليلحيقين التغطية والصطالحية وذلك فيمل يت :تعريف التكأفل:  -ثأنيأ
 .1القكلفل ف  التغة مصدر مرقق من ك فل، ويراي به اليصرة والغلثة لغة: التكأفل -
  الصطالح ل يخرج معن معيله التغط  تىريبل، فهط يامل معي  القكلفل ف اصطالحأ: التكأفل -

نطاع من القكلفل نذكر ميهل: القكلفل 
 
القضلمن واإلغلثة والقعلون، والقالحم، حيث نجد معدة ا

 الجقملمع ، القكلفل الققصلي ، القكلفل العلئت ، القكلفل السيلو ،...الخ.
مين التكأفلي)-ثألثأ

 
حيث ويقيلو  ف  هذا العيصر تعريف (: assurance mutuelleتعريف التأ

مين القكلفت   كطنه مصطتح مركب وذلك معيد كل من الفىهلء وكذا الهيائت الوالمية العللمية 
 
القل

 إضلفة إل  تعريفه من اليلحية الىلنطنية، وكل ذلك فيمل يت : 
  
 
مين التكأفلي:-ا

 
مين مجمطمعة  التعريف الفقهي للتأ

 
شخلص تجمع بييهم يىط  بهذا اليطع من القل

 
من ال

خطلر الق  تطاجههم ف  إنلر 
 
و مجمطمعة من ال

 
مين معت  خطر ا

 
مصتاة مرقركة بماض إرايتهم لتقل

جمعية تعلونية، حيث يىط  كل شخص ميهم بدور المؤمن والمؤمن له ف  الطقت نفسه، ل يهدف هذا 
مين لقاىيق ربح، لذا يعمل معت  تخفيض قيمة الشقراك إل

 
قل قدر ممكناليطع من القل

 
هذا  ،2  ا

مين القكلفت ، نذكر ميهل:
 
نه قد وريت العديد من القعلريف الق  تيلولت القل

 
 وتجدر اإلشلرة إل  ا

بو زهرة: -01
 
بو زهرةحيث يعرفه  تعريف الشيخ محمد ا

 
مين التكأفلي هو اتفأق بىطله الشيخ ا

 
:" التأ

س مأل يسأهمون فيه ويستغلونه 
 
وامر جمأعة من النأس على تكوين را

 
استغالل غير مخألف ل

و يسددون من بذمته مغأرم 
 
سرة من يموت منهم بمأل يعطونه، ا

 
ن يتبرعوا ل

 
سالمي على ا الشرع الإ

و يدفعون ثمن البضأئع التي تهلك 
 
و ينشؤون مسأكن لسكنأهم ا

 
و يعألجون مرضأهم، ا

 
مألية، ا

ع
 
و نحو ذلك التبرع لمن يلحقه ضرر مأ من ال

 
 .3ضأء"لبعضهم نتيجة حوادث ا

نه صديق الضرير البروفسور معرف (: *تعريف البروفسور )صديق الضرير -02
 
مين القكلفت  معت  ا

 
:" القل

خطأر متشأبهة ويدفع كل منهم اشتراكأ 
 
شخأص معرضين ل

 
مين الذي يجتمع فيه عدة ا

 
نوع التأ

ذا  عضأء حق استردادهأ، واإ
 
معينأ وتخصص هذه الشتراكأت على مأ صرف من تعويض كأن لال

لى ن مين التكأفلي يسعون اإ
 
عضأء شركة التأ

 
ضأفي لتغطية العجز، فأ عضأء بأشتراك اإ

 
قصت طولب ال

                                                           
ب  بكر بن معبد -1

 
الىلير الراز ، مخقلر الصالح، يار الك قب العربية، بيروت)لبيلن(،  الريخ اإلمل  مامد بن ا

 .575ص
مين القكلفت  ف  تاىيق القيمية المسقدامة -2

 
يراوة مىلرنة بين ملليزيل،  -معطل هللا حدة، يور مؤوسلت القل
 .38مرجع ولبق، ص  -السطيان، اإلملرات العربية المقادة

مين ف  الر -3
 
بط زهرة، حكم القل

 
وبطع الفىه الثلن ، يمرق مامد ا

 
معمل  ا

 
 ، ص 1961ريعة اإلوالمية، مجتد ا

 ومل بعدهل. 512
مين الضرير*

 
 (، بروفسطر وطيان  ، تخرج من كتية الاىطق ف  جلمعة 2015 ،1918)البروفسور محمد ال

يصل ، حصل على جأئزة الملك ف 1967من الجلمعة ذاتهل وية  درجة الدك توراه ، ثم نل  1957الىلهرة وية 
سالمية سنة  ركأن فه ، م، بألشتراك مع محمد عمر شأبرا1990العألمية في الدراسأت الإ

 
حد ا

 
وهو ا

مين التعأوني
 
سالمي في التأ سالمي، ويعتبر صأحب مشروع البديل الإ نه من القتصأد الإ

 
، حيث معرف بل

مين اإلوالم ، من مؤلفلته ك قل :) 
 
ثأره في التطبيمؤوس  القل

 
)انظر (، قأت المعأصرةالغرر في العقود وا

 (.https://ar.wikipedia.orgالموسوعة الحرة ويكيبيديأ:
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عضأء ، فهم يتعأقدون ليتعأونوا على تحمل مصيبة قد تحل 
 
تخفيف الخسأئر التي تلحق ببعض ال

عضأئهأ، فكل واحد منهم يكون مؤمنأ ومؤمنأ له"
 
 .1ببعضهم وتدار الشركة بواسطة ا

مين التكأفلي: تعريف الهيائ -ب
 
سالمية العألمية للتأ هيئة كبلر  حيث ويقطرق لقعريف كل منت الإ
هيئة المالوبة والمراجعة لتمؤوسلت المللية اإلوالمية،  العتملء بللممتكة العربية السعطيية وكذا

 وذلك فيمل يت :
مين التكأفلي -01

 
وري تعريف  : حيث*تعريف هيئة كبأر العلمأء بألمملكة العربية السعودية للتأ

مين القكلفت  ف  قرارهل رقم 
 
مين التعأوني ه  ، ونصه كللقلل  1397/ 4/4الصلير بقلريخ  51لتقل

 
:" التأ

خطأر والشتراك في تحمل المسؤولية 
 
صألة التعأون على تفتيت ال

 
من عقود التبرع التي يقصد بهأ ا

شخأص بمبألغ نقدية تخصص 
 
سهأم ا لتعويض من يصيبه عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق اإ

نمأ يقصدون  موال غيرهم، واإ
 
مين التعأوني ل يستهدفون تجأرة ول ربحأ من ا

 
الضرر، فجمأعة التأ

خطأر بينهم والتعأون على تحمل الضرر 
 
 .2توزيع ال

قسأط  
 
و من يمثلهم بأستثمأر مأ جمع من ال

 
وتقترح الهيئة قيأم جمأعة من المسأهمين ا

 هذا ا
 
نشأ

 
جر لتحقيق الغرض الذي ا

 
و مقأبل ا

 
جله، سواء كأن القيأم بذلك تبرعأ ا

 
لتعأون من ا

معين، واللتزام بألفكر التعأوني الذي بمقتضأه يستقل المتعأونون بألمشروع من حيث تشغيله 
ي بمشأركة 

 
ن يقوم بذلك شركة مختلطة ا

 
دارة المشروع، وا ومن حيث الجهأز التنفيذي ومسؤولية اإ

 .3الدولة"
سالميةتعريف هيئة المحأ -02 مين  حيث وري تعريف :*سبة والمراجعة للمؤسسأت المألية الإ

 
لتقل

خطأر معينة على القكلفت  لهذه الهيئة هذا نصه
 
شخأص يتعرضون ل

 
سالمي هو اتفأق ا مين الإ

 
:" التأ

سأس اللتزام بألتبرع، 
 
خطأر، وذلك بدفع اشتراكأت على ا

 
ضرار النأشئة عن هذه ال

 
تالفي ال

مين له حكم الشخصية العتبأرية وله ذمة مألية مستقلة، يتم منه  ويتكون من ذلك صندوق
 
تأ

خطأر المؤمن منهأ، وذلك طبقأ 
 
حد المشتركين من جراء وقوع ال

 
ضرار التي تلحق ا

 
التعويض عن ال

و تديره شركة مسأهمة 
 
دارة هذا الصندوق هيئة مختأرة من حملة الوثأئق، ا للوائح والوثأئق، ويتولى اإ

دا جر تقوم بأإ
 
مين واستثمأر موجودات الصندوق"بأ

 
عمأل التأ

 
 .4رة ا

                                                           
مين القكلفت  ف  تاىيق القيمية المسقدامة -1

 
يراوة مىلرنة بين ملليزيل،  -معطل هللا حدة، يور مؤوسلت القل
 .45مرجع ولبق، ص  -السطيان، اإلملرات العربية المقادة

مين القعلون ، مداختة ضمن فعلليلت ندوة ي. مامد وعدو الجرف، مىلرنة بي -2
 
مين القجلر  والقل

 
وس القل

 
ن ا

وس اليظرية والقجربة القطبيىية، كتية العتط  
 
مين القىتيد  بين ال

 
مين القكلفت  والقل

 
حط  "مؤوسلت القل

فريل  25/26،)الجزائر(، 1الققصليية والقجلرية ومعتط  القسيير، جلمعة وطيف 
 
 .8 ، ص 2011ا

 . 8السلبق، ص المرجع  -3
مين القكلفت  ف  تاىيق القيمية المسقدامة -4

 
يراوة مىلرنة بين ملليزيل،  -معطل هللا حدة، يور مؤوسلت القل
 .46مرجع ولبق ،ص -السطيان، اإلملرات العربية المقادة

سالمية * تقمقع بللرخصية  هيئة معللمية(: AAOIFI) هيئة المحأسبة والمراجعة للمؤسسأت المألية الإ
ويس بين معدي من المؤوسلت ال

 
وست بمطجب اتفلقية القل

 
معيطية وه  مسقىتة و ل تسع  إل  الربح، تل

ه ، وتهدف الهيئة إل   1411ه ، مىرهل يولة البارين، تم تسجيتهل ف  يولة البارين معل   1410المللية ف  معل  



 الم
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مين التكأفلي: -ج
 
مين القكلفت  ف  حيث ويقطرق لقعريفالتعريف القأنوني للتأ

 
الىلنطن الجزائر   القل

 الىلنطن السطيان : وكذا كل من الىلنطنين السعطي  و
نه لم يطري تعريف  القأنون الجزائري: -01

 
مين القكلفت ،بللرجطع لتىلنطن الجزائر ، نجد ا

 
نه  لتقل

 
ذلك ا

مييلت الجزائر )شركة 
 
مين القكلفت  لىلنطن القل

 
ل يطجد قلنطن خلص به، وبللقلل  تخضع شركلت القل

مييلت(.
 
 وحيدة حلليل ه  شركة والمة لتقل

ن الملية الثلنية) 
 
خير نجد ا

 
مر رقم 2وبللرجطع لهذا ال

 
جطان  25المؤرخ ف   07-95( من ال

فبراير  20ه ، المطافق    1427مار   21المؤرخ ف   04-06جب الىلنطن رقم  ، والمعد  بمط1995
مين بمل معرفقه به الملية   ،2006

 
مين عقد  :"من الىلنطن المدن ، والق  نصت معت  619معرفت القل

 
التأ

مين لصألحه مبلغأ من 
 
لى المستفيد الذي اشترط التأ و اإ

 
لى المؤمن له ا ن يؤدي اإ

 
يلتزم بمقتضأه ا

و ا
 
و تحقق الخطر المبين بألعقد وذلك المأل ا

 
خر في حألة وقوع الحأدث ا

 
ي عوض مألي ا

 
و ا

 
يراد ا

خرى يؤديهأ المؤمن له للمؤمن"
 
ية دفعة مألية ا

 
و ا

 
 .مقأبل قسط ا

ول ) القأنون السعودي: -02
 
( من الالئاة القيفيذية ليظل  7( ف  فىرتهل السلبعة)1معرفت الملية ال

مين القعلون 
 
نه مراقبة شركلت القل

 
مين بل

 
لى السعطيية القل عبأء المخأطر من المؤمن لهم اإ

 
:" تحويل ا

و الخسأرة من قبل المؤمن".
 
 المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر ا

مين والقكلفل السطيان  لعل  4معرفت الملية الرابعة)القأنون السوداني:  -03
 
 ، 2003( من قلنطن القل

نه:" 
 
مين القكلفت  بل

 
و عقد يلتزم فمعىد القل

 
لى المؤمن له ا ن يؤدي اإ

 
يه المؤمن نيأبة عن المؤمن لهم بأ

و تحق الخطر 
 
ي عوض في حألة وقوع الحأدث المؤمن ضده ا

 
و ا

 
لى المستفيد مبلغأ من المأل ا اإ

المبين في العقد، وذلك مقأبل مبلغ محدد يؤديه المؤمن له للمؤمن على وجه التبرع لمقأبلة 
 التزامأت المؤمن".

مين التكأفليالفرع الثأني : ظ
 
 هور وتطور نظأم التأ

فراي ميذ الىد  ف  المجقمعلت ف  شكل نظل  إنسلن  
 
مطرس نظل  القكلفل والقعلون بين ال

 ، ف  المديية الميطرة، كلن يعللج  622حطال  وية  "بنظأم العأقلة"واجقملمع ، مثل الذ  معرف 
 وحمل المسؤولية معن 

 
لة الىقل الخطل

 
و" قمسل

 
 "،بيلة القأتل"الدية للعأئلة" ا

مين القكلفت  كيظل  اجقملمع  واققصلي  وملل  ظهر معت  شكته الالل  من خال   
 
لكن القل

 مروره بعدة مراحل كلنت معبلرة معن اجقملمعلت ومتقىيلت ومؤتمرات يولية إوالمية، نذكرهل فيمل يت :
ول

 
مين  إن البداية الفعتية لمسيرة الفكر الفىه  المعلصر م(:1964اجتمأع )دمشق  -ا

 
ف  مطضطع القل

" الشيخ  ، حيث شلرك فيه معدي من معتملء الرريعة ميهم60/04/1961-10القكلفت  كلنت بدمرق ف  
ر بحرمته مأدام قأئمأ على المعأوضة،

 
بو زهرة" الذي ا

 
مين " والريخ محمد ا

 
الصديق محمد ال

                                                                                                                                   
ليير المالوبة والمراجعة والضبط تططير معليير الصيلمعة المللية والمصرفية اإلوالمية، حيث تصدر الهيئة مع

خالقيلت العمل، كمل تصدر المعليير الررمعية وتقجلوز معضطية الهيئة 
 
 )انظر:بتدا  40مؤوسة مللية من  155وا

مين التكأفلي من خالل الوقف 
 
مرجع  -دراسة فقهية تطبيقية معأصرة –علي بن محمد بن محمد نور، التأ

 (.82سأبق، ص
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جل الغرر، 
 
يضأ ل

 
وقلذالضرير" الذي حرمه ا

 
جأزه وال

 
، 1ا كلن خلليل من الربلإذ مصطفى الزرقأ الذي ا

 ، اجقمع المجمع الفىه  اإلوالم  بللمديية ذاتهل ، حيث تمت ف  هذا الجقملع 1964وف  وية 
قرو 

 
مين القجلر  وا

 
مين حيث اتفق معظم الفىهلء معت  حرمة القل

 
مين التكأفلي ميلقرة مطضطع القل

 
التأ

 .2بديال عنه
و  ف  حيث انعىد  م(:1972م/1965مؤتمري القأهرة)-ثأنيأ

 
مؤتمران ف  الىلهرة ال

 ( حيث تم فيهمل اوقعراض وميلقرة صيغة 1972ه /1392 (، والثلن  ف  وية)1965ه /1385وية)
مين التكأفلي"

 
مين التكأفلي من قبل الفىهلء ف  كتيهمل، وانقه  الفىهلء ف  كل ميهمل  "التأ

 
جأزة التأ بأإ

جمأع  .3بألإ
مين م(:  1977العربية السعودية)قرار هيئة كبأر العلمأء بألمملكة  -ثألثأ

 
حيث معرض مطضطع القل

صدرت الهيئة المطقرة قرارهل رقم )
 
مين 51القكلفت  معت  هيئة كبلر العتملء فل

 
( والذ  يىض  بقاريم القل

مين القكلفت 
 
 .4القجلر  وإبلحة القل

مين تكأفلي بألسودان  -رابعأ
 
ول شركة تأ

 
سيس ا

 
 حيث قل  بيك فيصل اإلوالم  ف م: 1979تأ
مين تكأفلي"السطيان 

 
ول شركة تأ

 
سيس" ا

 
سالمية السودانية"،  تات اوم بتأ مين الإ

 
وف  "شركة التأ

ويس " الرركة العربية 
 
نهلية السية ذاتهل قل  بيك يب  اإلوالم  ف  اإلملرات العربية المقادة بقل

مين ف  إملرة يب 
 
 .5اإلوالمية لتقل

مين التكأفلي بمأليزيأ -خأمسأ
 
نشأء قأنون للتأ مين القكلفت  حيز  م:1984 اإ

 
حيث يخل قلنطن القل

مين تكلفت  ف  السية ذاتهل
 
و  شركة تل

 
وست ا

 
 .6القيفيذ ف  ملليزيل وتل

سالمي الدولي في سنة  -سأدسأ  صدار مجمع الفقه الإ مين التكأفلي:1985اإ
 
جأزة التأ حيث  م لقرار اإ

مين القكلفت  معت  المجمع ف  مؤتمره الثلن  
 
ه ،  16/06/1406الميعىد ف  تكرر معرض مطضطع القل

صدر المجمع قراره القلريخ  والمكطن من ثالثة بيطي ه :28/12/1985المطافق   
 
  ، فل

مين التجأري عقد فيه 
 
مين ذا الشتراك الثأبت الذي تتعأمل به شركأت التأ

 
ن عقد التأ * اإ

 غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو محرم شرعأ،
                                                           

مين القكلفت  ف  تاىيق القيمية المسقدامةمعطل هللا حدة، يور مؤو -1
 
يراوة مىلرنة بين ملليزيل،  -سلت القل
 .42مرجع ولبق، ص -السطيان، اإلملرات العربية المقادة

مين القكلفت  ومعطقلتهل -2
 
، المركز الجلمع  مجلة المعيأر-يراوة تاتيتية -ي. مطل  معبد الىلير، صيغ القل

 .463، ص 9  ، مج2018لقيسمسيتت، العدي الثلن 
مين القكلفت  ومعطقلتهل،  -3

 
معطل هللا حدة، يور  ، و463، ص المرجع السأبقي. مطل  معبد الىلير، صيغ القل

مين القكلفت  ف  تاىيق القيمية المسقدامة
 
يراوة مىلرنة بين ملليزيل، السطيان، اإلملرات  -مؤوسلت القل

 .43ص مرجع سأبق، -العربية المقادة
مين القكلفت  ومعطقلتهل، المرجع السلبق، ص ي. مطل  معبد الىل -4

 
 .463ير، صيغ القل

 .463المرجع السلبق، ص  - 5
مين القكلفت  من خال  الطقف -6

 
بعد تيمط  وحل لمركتة متكية  -بن ميصطر معبد هللا، كطييد وفيلن، القل

 .340ص  مرجع ولبق، -الصيدوق
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ص
 
ن العقد البديل الذي يحترم ا مين التكأفلي القأئم * اإ

 
سالمي هو عقد التأ ول التعأمل الإ

مين 
 
سأس التأ

 
مين القأئم على ا

 
عأدة التأ سأس التبرع والتعأون وكذلك الحأل بألنسبة لإ

 
على ا

 التكأفلي،
مين التكأفلي وكذلك مؤسسأت 

 
قأمة مؤسسأت التأ سالمية للعمل على اإ * دعوة الدول الإ

مين
 
عأدة التأ  .1تعأونية لإ

سيس 
 
مين تكأفلي بألمملكة العربية السعودية وتم تأ

 
ول شركة تأ

 
حيث  م،1985ا

مين إوالمية ممتطكة بللكلمل لتاكطمة السعطيية تات مسم 
 
و  شركة تل

 
وست ا

 
:" الشركة الوطنية تل

مين التعأوني"
 
 . 2للتأ

مين التكأفلي في مختلف دول العألم بعد سنة  -سأبعأ
 
مين م: 2004انتشأر شركأت للتأ

 
معرف القل

وعلر اليفط ف  هذه القكل
 
قص ، وهذا راجع لرتفلع ا

 
ووط والررق ال

 
فت  نفرة حىيىية ف  الررق ال

مين تكلفتية 
 
يى إل  اليمط و الزيهلر ف  القمطيل اإلوالم  معلمة وظهطر شركلت تل

 
الفقرة، وهذا مل ا

فريىيل، الكطيت العربية السعطيية، اإلملرات 
 
العربية، جديدة ف  مخقتف الدو :)بريطلنيل، جيط  ا

مين
 
مين وإمعلية 2009القكلفت  بعد وية  ملليزيل(، ثم تطال  انقرلر شركلت القل

 
 ، وظهطر شركلت تل

مين تكلفتية، لقبتغ
 
كبر معدي ميهل  195 ، إل  2012يولة، لقصل وية  33شركة ف   173تل

 
شركة، نجد ا

قص  )77ف  يو  الختيج العرب  )
 
ف40( شركة، تتيهل يو  الررق ال

 
 .3( شركة32ريىل )( شركة و ا

مين التكأفلي
 
 المطلب الثأني: صيغ التأ

معمللهل المللية وإيارة 
 
مين القكلفتية اإلوالمية معدة نملذج وصيغ شرمعية ف  تيفيذ ا

 
تسقخد  شركلت القل

همهل
 
:" الهبة )التبرع(، الوقف، الوكألة، المضأربة و نموذج صيلييق القكلفل معت  وجه القاديد ا

ك ثر انقرلرا ومملروةمضأربة "الوكألة وال مختلط بين
 
خير ال

 
، هذا وويعرج معت  تعريف 4، هذا ال

الصيغ الثالث )الطكللة والمضلربة واليمطذج المخقتط بييهمل( مك قفين بذلك ثم ويفصل بعدهل ف  
مين القكلفت  من خال  الطقف كطن هذه الصيغة ه  الق  تهميل ف  يراوقيل هلته.

 
 صيغة القل

ول :
 
سأس الوكألةاصيغة  الفرع ال

 
مين التكأفلي على ا

 
 لتأ

مين القكلفت  اإلوالم  مهمة إيارة صيدوق 
 
حيث يطكل المرقركطن ف  الصيدوق إل  مؤوسة القل

قسلط القبرع وتخصيص 
 
خطلر الق  يجتبهل كل مرقرك وتاديد ا

 
القكلفل وه  بذلك تقطل  قبط  ال

ضرار وتاديد القعطيضلت ويفعهل لتغير
 
 .5الحقيلجلت وتىييم ال

                                                           
مين القكلفت  ف  تاى -1

 
يراوة مىلرنة بين ملليزيل،  -يق القيمية المسقدامةمعطل هللا حدة، يور مؤوسلت القل
 .43مرجع ولبق ، ص -السطيان، اإلملرات العربية المقادة

مين القكلفت  ومعطقلتهل، مرجع ولبق، ص  -2
 
 .463ي. مطل  معبد الىلير، صيغ القل

 .464، ص المرجع السلبق -3
 .466المرجع نفسه، ص  -4
مين القكلفت  اإلوالم  من خال  وتيم معلبر، نطر الدين بطزرالغ، شر -5

 
يط  معت ، تىييم تجربة صيدوق القل

مين البلكسقلن ، مداختة ضمن فعلليلت المؤتمر العتم  الرابع المطوط   : تفعيل يور 
 
الطقف ف  السطق القل

فريل  17/18)الجزائر( يطم   2القمطيل اإلوالم  ف  الىطلع الملل  الجزائر ، جلمعة البتيدة
 
 .9 ،ص2018ا



 الم
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    سطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019ييسمبر  17

 

 
457 

 

سأس المضأربة الفرع الثأني :
 
مين التكأفلي على ا

 
 صيغة التأ

ومل ، فهذه الصيغة تىط  معت  تىلوم الربح 
 
حيث تقطتب هذه الصيغة وجطي مضلر  ور  مل  ورا

و 
 
بين الطرفين إن وجد وتامل ر  المل  الخسلرة معيد حصطلهل، وكذا معد  اشقراط نسبة من الربح ا

ومل  من نرف المضلر  ملل
 
و يىصرضملن را

 
 .1م يقعدى ا

سأس النموذج المختلط
 
مين التكأفلي على ا

 
 الفرع الثألث: صيغة التأ

 ) وكألة ومضأربة(
قسلنهم 

 
ن تكطن وكيال معن المرقركين المضلربين ف  ا

 
تقطتب هذه الصيغة من مؤوسة القكلفل ا

حكل  اليمطذجين السلبين) الطكللة والمضلربة( مع ضرور 
 
ومل  وتيطبق معتيهل ا

 
ة الفصل بين بطصفهل را

 .2العىدين )الطكللة والمضلربة( من حيث الاىطق والطاجبلت
سأس الوقف الفرع الرابع:

 
مين التكأفلي على ا

 
 صيغة التأ

مين القكلفت  الذ  ابقكره معتملء بلكسقلن 
 
حيث تقمثل هذه الصيغة ف  إنرلء صيدوق الطقف ف  القل

وهم الريخ مامد تى  العثملن  وذلك ف  مالولة ا
 
بدامعية لال مجمطمعة الشكللت الق  ومعت  را

نرحقهل الصيغ السلبىة) الطكللة والمضلربة(، حيث تم تطبيق هذا اليمطذج ف  معدة يو  إوالمية من 
ه وهط بلكسقلن

 
مين 3بييهل بتد ميرل

 
و مفهطملن لتقل

 
نه يطجد تعريفلن ا

 
، و يمكن الىط  بصفة معلمة ا

و  معل  ) واوع ( والثلن  خلص )ضيق(، وويقطرق لكتيهمل فيمل يت :
 
 القكلفت  من خال  الطقف، ال

ول
 
مين التكأفلي من خالل الوقف:   -ا

 
مين القكلفت  بهذا ا يهدفالتعريف العأم)الواسع( للتأ

 
لقل

مين يون تاديده بصطرة معيية، والغلية ميه فقح مجل  المفهط  إل  جعل الط
 
قف قلئمل بطظيفة القل

مين من خال  الطقف وبيلء معتيه فإنه يمكن تعريف 
 
خرى لتقل

 
ذهلن لقططير صيغ ا

 
لإلبداع وشاذ ال

نه
 
مين القكلفت  من خال  الطقف معت  ا

 
:" التزام صندوق وقفي بدفع تعويض للموقوف عليهم عند القل

و عند بلوغهم سنأ معينأ بنأء على شرط الواقف" وقوع خطر معين
 
 . 4ا

مين التكأفلي من خالل الوقف:  -ثأنيأ 
 
مين القكلفت  التعريف الخأص )الضيق( للتأ

 
يمكن تعريف القل

نه
 
خطأر معت  ا

 
ضرار النأشئة عن تلك ال

 
خطأر متشأبهة على تالفي ال

 
شخأص معرضين ل

 
:" اتفأق ا

و التبرع 
 
مين، ويدخلون بذلك في جملة  من خالل وقف اشتراكأتهم ا

 
بهأ في صندوق وقفي للتأ

يهدف هذا حيث  ،الموقوف عليهم، ويؤمن عليهم الصندوق بحسب مأ يقتضيه شرط الواقف"
مين  القعريف إل  تستيط الضطء معت 

 
مين القكلفت  من خال  الطقف بلمعقبلره صطرة مسقجدة لتقل

 
القل

 .5وة هذه الصطرة المسقجدة القكلفت  والمىصطي من هذا القعريف تاتيل ويرا 
 

                                                           
 .9المرجع السلبق، ص -1
 .9المرجع نفسه، ص -2
 .3المرجع نفسه، ص -3
مين القكلفت  من خال  الطقف  -4

 
مرجع  -يراوة فىهية تطبيىية معلصرة –معت  بن مامد بن مامد نطر، القل

 .127ولبق، ص
 .128المرجع السلبق، ص -5
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مين التكأفلي ودوره في تحقيق التنمية القتصأدية    
 
 المبحث الثأني: وضأئف التأ

نه يسلهم ف 
 
همية بللغة حيث ا

 
مين ا

 
اوقكمل  البيلء المؤوسلت   يك قس  قطلع القل

نه يسلهم كذلك ف  تمطيل القيمية ف  شىهل الققصلي  وذلك من
 
خال   لالققصلي اإلوالم ، كمل ا

 تيمية كل من قطلمع  الصيلمعة والزرامعة، وويقطرق فيمل يت  لكل ميهمل:
مين التكأفلي

 
ول: وضأئف التأ

 
 المطلب ال

ربعة فروع، تيلوليل ف  
 
مين القكلفت ، حيث قسميله إل  ا

 
و  وضلئ ف القل

 
تيلوليل ف  هذا المطتب ال

مين القكلفت  ف  يمعم اوقمرار المرلريع الققصلي
 
و  يور القل

 
مل الثلن  فقيلوليل فيه يوره ف  رفع ال

 
ية، ا

الك فلية النقلجية ويمعم الئ قملن، وف  الثللث تطرقيل إل  يوره ف  المسلهمة ف  القيمية الققصليية، 
مل الرابع فىد تيلوليل فيه يوره ف  المرلركة ف  تططير نرق الرقلبة.

 
 ا

ول: دعم استمرار المشأريع القتصأدية
 
 الفرع ال

ن الا
 
مييية تمثل خير يامعم لتمرلريع الققصليية الق  قد يقىلمعس معيهل القجلر وذلك حيث ا

 
ملية القل

فراي والمرلريع 
 
مين يىد  لال

 
خطفل من بعض المخلنر) مثل: السرقة، الارائق،...الخ(، فللقل

صط  الق  لاىقهل الخسلرة 
 
الققصليية فطر تاىق الخطر المؤمن ميه المبللغ الكلفية لوقبدا  ال

خ
 
 .1رى جديدةبل

 الفرع الثأني: رفع الك فأية النتأجية ودعم الئتمأن
فراي والقجلر ممل يمكيهم من تركيز نلقلتهم ف  

 
ملن ف  نفطس ال

 
مين يمثل معلمل ا

 
ن القل

 
ممل لشك فيه ا

ابقكلر واوقاداث الطولئل الك فيتة بزيلية النقلج وتاسين مسقطاه وترجيعهم معت  ركط  بعض 
س  المخلنر الق  وقسهم

 
ف  رفع ك فلءة العمل وزيلية النقلجية يون الالجة إل  الحقفلظ بجزء من را

مين يك فل 
 
المل  كلحقيلط لمطاجهة المخلنر الماقمتة، وكذلك بلليسبة لتعمل  فإن وجطي برنلمج تل

خطلر الماقمتة والمخقتفة الق  يقعرضطن لهل ممل يعمل معت  تيمية الرعطر بللنمئيلن 
 
تغطيقهم من ال

 .2مسقىبتهم ومسقبل من يعطلطن وييعكس ذلك معت  انقلجيقهم معت 
مين  

 
مل بخصطص الئ قملن فيمثل ف  معصرنل الالل  صتب الايلة الققصليية ويسقخد  القل

 
ا

و الجملمعة لتطصط  إل  الئ قملن، فللرخص الذ  يريد شراء ميز  مثال لن يسقطيع 
 
لقعزيز قدرة الفري ا

راي الاصط  معت  الىرض الضرور  إذا ل
 
مين معت  حيلته إذا ا

 
و تىديم معىد تل

 
مين شىقه، ا

 
م يىم بقل

مد
 
غراض تجلرية خصطصل إذا كلن الىرض نطيل ال

 
 .3الاصط  معت  الىرض ل

 الفرع الثألث: المسأهمة في التنمية القتصأدية
مين معت  الايلة بصفة خلصة مصدرا مهمل من مصلير 

 
مين بصفة معلمة وهيائت القل

 
حيث تعد هيائت القل

مطا  الضخمة الق  تجمع من قبل المسلهمين و ال
 
قمطيل والوقثملر وذلك من خال  رؤوس ال

                                                           
 .74المرجع نفسه، ص -1
 .74المرجع نفسه، ص -2
 .74المرجع نفسه، ص -3
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وم  الغليلت وبذلك 
 
ميين وهذه المبللغ تسقثمر ف  شق  المجللت لتيهطض بللمجقمع إل  ا

 
المسقل

وضلع الدولة بقاسن اققصليهل الىطم 
 
 .1تقاسن ا

 الفرع الرابع: المشأركة في تطوير طرق الرقأبة
هم الفطائد الق  يىدمهل حيث 

 
مين المخقتفة ف  مجللت الطقلية والميع من ا

 
تعد مسلهمة هيائت القل

مين لتفري والمجقمع وذلك من خال  شروط السالمة الق  تفرضهل معت  المؤمن لهم، ومن خال  
 
القل

و لفقلت تاذير من
 
جهزة إنفلء ا

 
 تىديم اليصح والرشلي حط  نرق الاد من المخلنر مثل وجطي ا

يية معمتهم، ومل يقطجب معتيهم فعته ف  حل  حدوث حريق 
 
ثيلء تل

 
خطلء الق  قد يقعرض لهل العمل  ا

 
ال

و انفجلر معت  وبيل المثل 
 
 .2ا

مين التكأفلي في تحقيق التنمية القتصأدية دور شركأت المطلب الثأني: 
 
 التأ

مين القكلفت  ف  تاىيق         
 
القيمية الققصليية، حيث  تيلوليل ف  هذا المطتب يور شركلت القل

مين القكلفت  اإلوالم  ف  اوقكمل  البيلء 
 
و  يور القل

 
قسميله إل  ثالثة فروع، تيلوليل ف  ال

مين القكلفت  ف  القيمية 
 
مل الثلن  فقيلوليل فيه يور شركلت القل

 
المؤوسلت  لالققصلي اإلوالم ، ا

مين القكلفت .الصيلمعية والزرامعية، وف  الثللث تطرقيل لتبعد القيمط  
 
 لرركلت القل

سالمي ول: استكمأل البنأء المؤسسأتي لالقتصأد الإ
 
 الفرع ال

مين القكلفت  ضرورة حقمية وهيكال مكمال لتميظطمة المللية    
 
صبات مؤوسلت القل

 
حيث ا

اإلوالمية، ومدرجل ضمن هيلكل اليظل  الققصلي  الاديث خلصة بعد ظهطر المؤوسلت المعرفية 
خطلر المقعتىة بعمتيلتهل المللية  والوقثملرية

 
مين مخقتف ال

 
اإلوالمية والق  بدورهل تاقلج إل  تل

مين الركيزة الثللثة لالققصلييلت الاديثة)
 
صبات صيلمعة القل

 
القطأع المصرفي والوقثملرية، حيث ا

مين
 
الم  (، والق  تىد  يمعمل اوقراتيجيل لك فلءة ميظطمة الققصلي اإلووقطأع الستثمأر وقطأع التأ

سالميفيمل يسميه المخقصطن بيمطذج ) (، حيث بىيت المؤوسلت المعرفية والوقثملرية *الطأئر الإ
خطلر الق  قد تصيب 

 
نهل تغطية ال

 
مييية والق  من شل

 
اإلوالمية مفقىدة لتعديد من الميقجلت القل

نرطقهل المللية والوقثملرية
 
معمللهل وا

 
 .3ا
جل ذلك ظتت هذه المؤوسلت اإلوال   

 
مية تعلن  لفقرة نطيتة من ارتفلع ف  مخلنر من ا

مين اإلوالمية ف  الطقت الذ  كلنت فيه القغطية 
 
ن تغطيهل شركلت القل

 
معمللهل والق  من المفقرض ا

 
ا

مين.
 
خطلر مقكررة من قبل الرركلت القىتيدية لتقل

 
مييية لمثل هذه ال

 
 القل

مر الذ  وبب حرجل شرمعيل ومعلئ ىل تيمطيل وتهديدا معتميل و 
 
مين ال

 
معمتيل لمسيرة صيلمعة القل

مين القىتيد ، كمل حرمت المصلرف والمؤوسلت المللية اإلوالمية لفقرة 
 
القكلفت  كبديل ميلفس لتقل

                                                           
 .74المرجع نفسه، ص -1
 .74المرجع نفسه، ص -2
. بطنرلية نطا ، -3
 
صيل وواقعية التطبيقا

 
، مداختة ضمن العمل المؤسسأتي التكأفلي بين جهود التأ

وس اليظرية والقجربة 
 
مين القىتيد  بين ال

 
من القكلفت  والقل

 
فعلليلت اليدوة الطنيية حط  مؤوسلت القل

فريل  25/26والقجلرية ومعتط  القسيير، جلمعة وطيف) الجزائر(،  القطبيىية، كتية العتط  الققصليية
 
ا

 .5 ، ص2011
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ميي )
 
مين على الديوننطيتة من الوقفلية من الميقج القل

 
(، وذلك كطنه يىد  ف  إنلر التأ
 تىتيد )ربط ( تقزاحم فيه المخللفلت الررمعية.

خطلر الق   حيث كلن لىيل  
 
مين القكلفت  الفضل الكبير ف  تخفيف حدة ال

 
شركلت القل

مر الذ  قد  يمعمل اوقراتيجيل ليمط 
 
تقعرض لهل المؤوسلت اإلوالمية ف  مخقتف ميقجلتهل ومعمتيلتهل، ال

قل مخلنر، إضلفة إل  
 
ك ثر ثبلتل وا

 
معملله وميقجلته، وفق خط  ا

 
الطلئر اإلوالم  واتسلع نطلق ا

خطلر الق  كلنت تهدي تىديمهل لتميق
 
ميي  معت  الديطن اإلوالمية، ممل ولهم ف  تاجيم مسقطى ال

 
ج القل

و العجز الكت  لتعميل المدن 
 
 .1هذه المؤوسلت المللية وذلك نقيجة تاىق خطر الطفلة ا

مين التكأفلي في التنمية الصنأعية والزراعية الفرع الثأني:
 
 دور شركأت التأ

مين ال
 
قكلفت  اإلوالم  ف  تاىيق القيمية ف  كل من قطلع الزرامعة)العيصر حيث تسلهم شركلت القل

و ( والصيلمعة)العيصر الثلن (.
 
 ال
ول 
 
مين التكأفلي في تنمية الصنأعة: -ا

 
 دور شركأت التأ

ثر اليجلب  معت  معمتية حملية وولئل 
 
مين ف  المجل  الصيلمع  والوقثملر  له ال

 
إن يور القل

خطلر والكطارث، من خال  إمعلية تجديد النقلج وتخفيض الخسلئر ال
 
مللية اليلتجة ف  حللة حدوث ال

مييية تمكن من اوقمرار العمتيلت الصيلمعية 
 
ن القغطية القل

 
و إصالحه وصيلنقه، حيث ا

 
صل ا

 
ال

هداف القيمية الصيلمعية
 
 .2والنقلجية، ومن ثم تاىيق ا

مين التكأفلي في التنمية الزراعية: -ثأنيأ
 
 دور شركأت التأ

مييية   
 
مين القكلفت  ف  تعزيز مسيرة القيمية الزرامعية من خال  القغطيلت القل

 
يسلهم القل

خطلر الفالحية الق  تصيب 
 
مين ضد ال

 
المقعتىة بللوقثملر الفالح  ووولئل اليىل، بلإلضلفة إل  القل

مين الثروة الايطانية
 
 . 3الماصط  وتل

مين الت
 
 كأفليالفرع الثألث: البعد التنموي لشركأت التأ

مين القكلفت  يورا هلمل ف  تتعب يورا هلمل ف  تطفير مصلير القيمية ، هذا من جهة 
 
تتعب شركلت القل

خرى تتعب كذلك يورا تيمطيل هلمل معت  الصعيد الققصلي  والجقملمع  وذلك من خال  
 
ومن جهة ا

مطا ، وذلك ف  
 
مخقتف مجللت تطفير القغطية الق  تعمل معت  تافيز الوقثملر وتيمية رؤوس ال

مين القكلفت  ف  تطفير مصلير القيمية وكذا الدور الذ  
 
القيمية، وويقطرق فيمل يت  إل  يور شركلت القل

 تتعبه ف  مخقتف الميليين:
ول

 
مين التكأفلي على القتصأد: -ا

 
ثير اليجأبي لشركأت التأ

 
مين القعلون  له  التأ

 
وتط  القل

 
إن تطبيق ا

 :4صلي الىطم  ف  الدو  اليلمية ف  المجللت القللية انعكلولت ايجلبية معت  القق
                                                           

 .5المرجع السلبق، ص  -1
مين القكلفت  من خال  الطقف -2

 
بعد تيمط  وحل لمركتة متكية  -بن ميصطر معبد هللا، كطييد وفيلن، القل

 .347مرجع ولبق، ص  -الصيدوق
 .347المرجع نفسه، ص - 3
. معمر قطاير   -4

 
وس اليظرية والمملرولت العمتية ا

 
مين القكلفت  بين ال

 
. الالج نعلس خديجة، القل

 
فضيتة، ا

مييية
 
الطاقع  -ف  الطنن العرب ، مداختة ضمن فعلليلت المتقى  الدول  السلبع المطوط   : الصيلمعة القل
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 خفض تكأليف تمويل المشروعأت، -ا

 الحد من الضغوط التضخمية، -ب
 تنمية المبأدلت التجأرية الدولية، -ج
مين، -د

 
عأدة التأ  تسيير اإ

سالمي وتكأفله في جبر الخسأئر و توزيعهأ -ه    .1مسأهمة المجتمع الإ
  -ثأنيأ

 
مين القكلفت  اإلوالم  يور ف  مين التكأفلي في توفير مصأدر التنمية: دور شركأت التأ

 
لتقل

ربعة 
 
خذ هذا الدور ا

 
ن يل

 
ن يسلهم ف  تمطيل المررومعلت القيمطية، ويمكن ا

 
تطفير المل  الذ  يمكن ا

 وظلئ ف، يمكن ايجلزهل ف  اليىلط القللية:
 
 
مين التكأفلي في الستثمأر: -ا

 
مين القكلفت  يقمثل هذا الد دور شركأت التأ

 
ور ف  قيل  هيائت القل

اإلوالمية بللمسلهمة ف  تمطيل المررومعلت القيمطية وذلك من خال  الوقثملر المبلشر بركل ميفري 
و 
 
و خلصة، إل  جلنب الدخط  ف  مافظلت اوقثملرية تيظمهل المصلرف ا

 
و ف  شكل مسلهمة معلمة ا

 
ا

ن
 
خرى تيظم العمتية الوقثملرية، كمل يمكن ا

 
مييية بللمسلهمة ف  تمطيل  جهلت ا

 
تىط  الرركلت القل

مطا  ف  المصلرف وهذه 
 
المررومعلت النملئية بركل غير مبلشر، ويقم ذلك من خال  ايداع ال

 .2الخيرة تىط  معت  تطفير القمطيل لتجهلت الق  تطتبه حسب المطاري المقلحة لديهل
مين القعلون  اإلوالمية بقصميم البر 

 
امج القكلفتية الق  تهدف إل  كمل تىط  هيائت القل

فراي المجقمع وتيميقهل بللوقثملر لصللح المرقركين ف  هذه البرامج القكلفتية
 
 .3تجميع المدخرات من ا

مين القكلفت  تتعب يورا ف  مقزايدا ف  مجل  تعبئة وحرد المدخرات وتطجيههل 
 
فصيلمعة القل

مين القكلفت  معت  مسقطى العللم ف  ناط الوقثملر، حيث ترير المؤشرات الدولية ليجلح شركل
 
ت القل

مييية ف  وية  12تاىيق 
 
قسلط تل

 
 20 ، بيسب نمط ويط  تقراوح مل بين 2012متيلر يولر كإجملل  ا

معت  معدلت اليمط بللىطلع الملل ، ول يفطقه وطى معدلت نمط الصكطك معللميل %25و
 
 .4وهط من ا

مين التكأفلي في تسهيل تبأ -ب
 
: هذا الدور تىط  به هيائت 5دل وسأئل الئتمأندور شركأت التأ

ن تسلمعد معت  تبلي  وولئل 
 
نهل ا

 
مييية الق  من شل

 
مين القعلون  معبر نرحهل لتبرامج القكلفتية والقل

 
القل

 الئ قملن بين الممطلين ونللب  القمطيل وذلك من خال :
                                                                                                                                   

فلق القططير
آ
  القسيير، جلمعة تجلر  الدو ، كتية العتط  الققصليية والعتط  القجلرية ومعتط -العمت  وا
 .14 ، ص2012ييسمبر  4و 3الرتف 

 .14المرجع السلبق، ص -1
مين القكلفت  من خال  الطقف -2

 
بعد تيمط  وحل لمركتة متكية  -بن ميصطر معبد هللا، كطييد وفيلن، القل

 .347مرجع ولبق، ص   -الصيدوق
مين القكلفت  ب -3

 
. الالج نعلس خديجة، القل

 
. معمر قطاير  فضيتة، ا

 
وس اليظرية والمملرولت العمتية ا

 
ين ال

 .15ف  الطنن العرب ، مرجع ولبق، ص
مين القكلفت  من خال  الطقف - 4

 
بعد تيمط  وحل لمركتة متكية  -بن ميصطر معبد هللا، كطييد وفيلن، القل

 .347مرجع ولبق، ص  -الصيدوق
 . 347المرجع السلبق، ص  -5
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و تغطية القكلفل لاملية المرهطن والق  تهدف إل  تسهيل ميح القمطيل  -01
 
لتمطثق برهن معىلر ثلبت ا

 ميىط  يمقتكه نللب القمطيل كضملن لسداي مبتغ القمطيل الذ  هط يين ف  ذمة نللب القمطيل.
و مطضطع القمطيل نفسه ضد مخلنر الاريق والسرقة،...الخ، فإذا  -02

 
نرح تغطيلت العين المرهطنة ا

ن هذه القغطي
 
  خطر يقم السداي لصللح الممط  ممل يعي  ا

 
لت تضمن لتممط  الاصط  معت  تاىق ا

 الدين الذ  ف  ذمة الممط .
مين التكأفلي في حمأية المستثمر والمأل المستثمر -ج

 
 : 1دور شركأت التأ

مين القعلون  لقغطيلت تام  المسقثمر نفسه من  -01
 
تقم حملية المسقثمر معبر نرح هيائت القل

 مسقثمر من قبل المسقثمر،مسؤوليلت والقزاملت قلنطنية لصللح الغير وتام  المل  ال
مين ضد إصلبلت  -02

 
مين، كللقل

 
مين مسؤولية المسقثمر اتجله معملله معبر العديد من نملذج القل

 
تل

مين 
 
مراض المهية، وكذا القكلفل الطب ، وتل

 
و ا
 
و بسبب العمل، ا

 
ثيلء ولمعلت العمل، ا

 
العلمتين ا

مين معت  الايلة(.
 
 المعلش) البديل معن القل

خطلر الم -03
 
مين ا

 
 ىلولين،تل
ليلت ومكلئن خلصة بللمصيع، -04

آ
خطلر تركيب من ا

 
مين ا

 
 تل
خطلر اليىل، -05

 
لت وويلرات ومطاي خل ، مبلن  وا

آ
مين الممقتكلت المخقتفة من ا

 
 تل
و  -06

 
و الاربية ا

 
مين معمتيلت الوقثملر الماتية، ومل يصدر إل  الخلرج ضد المخلنر السيلوية ا

 
تل

 تتاق بللبضلمعة.  المخلنر القجلرية كللخسلرة الق 
مين القكلفت  اإلوالمية مطاري توفير موارد مألية للميزانية العأمة للدولة:  -د

 
حيث تطفر هيائت القل

مللية لتميزانية العلمة لتدولة تمكيهل من الىيل  بطظلئ فهل الق  من بييهل الىيل  بقمطيل المررومعلت 
مين القكلفت  من خال  القطرق القيمطية، هذا ويمكن تاديد هذه المطاري الق  تدرهل خد

 
ملت القل

 لتيىلط القللية:
مين القعلون  اإلوالم  الق  تط  بدورهل  -01

 
وذلك من خال  الروط  الق  تفرضهل الدولة معت  هيائت القل

ربلحهل،
 
مين القعلون  اإلوالم  معن ا

 
 بقطريدهل إليارة الضرائب، والضرائب الق  تدفعهل شركلت القل

مين القعلون  اإلوالم  والمقعلمتين مع  الضرائب والروط  -02
 
الق  تؤخذ من العلمتين ف  حىل القل

فراي المجقمع،
 
 هذا اليرلط من بىية ا

مين القعلون  اإلوالم  ف  حركة ورصيد ميزان المدفطمعلت لتدولة وذلك معن  -03
 
تسهم هيائت القل

مين القعل
 
مين لتخلرج، ويقمثل ذلك ف  قيل  هيائت القل

 
مين نفسهل نريق إمعلية القل

 
ون  اإلوالمية ف  تل

جيبية، بلإلضلفة إل  ذلك 
 
مين ف  صطرة معمالت ا

 
قسلط إمعلية القل

 
مين معللمية تدفع لهل ا

 
ف  هيائت تل

ولط إمعلية 
 
خرى ا

 
مين ف  الدو  ال

 
مين الطنيية تقستم من شركلت إمعلية القل

 
فإن هيائت إمعلية القل

يضل
 
جيبية ا

 
مين والق  تقم تسطيقهل بللعمتة ال

 
 ،2القل

                                                           
. الالج نعلس  -1

 
. معمر قطاير  فضيتة، ا

 
وس اليظرية والمملرولت العمتية ا

 
مين القكلفت  بين ال

 
خديجة، القل

 .14ف  الطنن العرب ، مرجع ولبق، ص
 . 15المرجع السلبق، ص -2



 الم
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مين الذ  يقم تطريده إليارة  -04
 
مين يدفع لمؤوسلت القل

 
روم الدمغة الذ  يفرض معت  كل قسط تل

 الضرائب،
ميي  -05

 
مين القعلون  اإلوالمية ليرلنهل القل

 
العطائد والروط  الق  تيقج معن مزاولة هيئة القل

 الوقثملر ،
مين اإلوالم  ف  شراء ويدات الخزيية الق   -6

 
مطا  لتخزيية مسلهمة هيائت القل

 
تعمل معت  تطفير ا

 .1العلمة
 خأتمة:

معمدت الققصلي بلليسبة لتدو  الاديثة، فىطة الدو  تبي  معت  قطة  
 
حد ا

 
مين ا

 
يعد قطلع القل

مين قد نقجت معيه العديد 
 
نطاع القل

 
هم ا

 
حد ا

 
مين القجلر  القىتيد  بلمعقبلره ا

 
ن القل

 
اققصليهل، ونظرا ل

همية بل بلت يركل مصدر قتق بلليسبة لتقجلر من المرلكل والمسلوئ، حيث لم يعد 
 
بقتك ال

مين القكلفت  اإلوالم  لالزيهلر ف  العديد من الدو  
 
يى بسطق القل

 
والمدنيين معت  حد وطاء، وهط مل ا

مين ل ييطط  معت  المسلوئ والمرلكل الق  يعلن  ميهل نظيره 
 
ن هذا اليطع من القل

 
اإلوالمية، حيث ا

يقملش  والرريعة اإلوالمية من حيث صاة المعلمالت فيه وختطهل من الربل القىتيد  إل  جلنب كطنه 
مين 

 
خرة ف  مجل  القل

 
ن الجزائر تعد من بين الدو  المقل

 
ن ا

 
ن المالحظ ف  هذا الرل

 
المار  شرمعل، إل ا

ن تغط  وطقل حجم السطق 
 
مييلت والق  يسقايل معتيهل ا

 
القكلفت  اإلوالم  ملمعدا شركة والمة لتقل

مين بركل معل  الجزائر  
 
، لذا يجب معت  المررع الجزائر  الوراع ف  ون قطانين تيظم قطلع القل

صبح حقمية لبد ميهل 
 
ن تتية مقطتبلت هذه السطق ا

 
مين القكلفت  اإلوالم  بركل خلص، ذلك ا

 
والقل

 خلصة مع المرلكل الق  يطرحهل نظيره القىتيد  والق  وبىت اإلشلرة إليهل.
                                                           

مين القكلفت  من خال   -1
 
تيمط  وحل لمركتة متكية  بعد-الطقفبن ميصطر معبد هللا، كطييد وفيلن، القل

 .348مرجع ولبق، ص  -الصيدوق
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سالمي مين التكأفلي الإ
 
 ضوابط التأ

 وسبل تجسيده في الواقع 

Controls of Islamic Takaful insurance 
 and ways of its embodiment in reality   

مـــيند. 
 
سألمة مـــحــــمـــد ا  اإ

وقلذ مالضر قسم " "
 
 ا

 مركز المدية -جلمعة القكطين المقطاصل  
esselmaamine@gmail.com 

 مقدمة 

ول  لمل لتايلة من مصلمعب، إ
 
ن فكرة القعلون والقضلمن قديمة ظهرت مع اإلنسلن وميذ الطهتة ال

لزمقه إيله الظروف المايطة به، خلصة بسبب الىتق 
 
مر ا

 
خرين ا

آ
وحلجقه إل  الدمعم والقعلون من ال

ى معن إ
 
ضرار مليية ومعيطية والق  ه  بميل

 
خطلر الق  قد تقرتب معتيه من ا

 
رايته، فالو  الدائم اتجله ال

تفلييهل والقخفيف من معبئهل بطلطجه تات تيظيم مجقمعلته الذ  يكرس فكرة القعلون والقضلمن ف  
مين، هذا اليظل  الذ  يؤمن 

 
وبيل تامل معبء الخطر المادق به ومعن غيره وهط مل يعرف بيظل  القل

تهل معن كلهته، اإلنسلن من مخلوف قد تعقريه ف  المسقىبل فبللنضمل  إليه يالو  القخفيف 
 
من ونل

معمل  والمل  معبر 
 
وولط القجلرية ورجل  ال

 
فبعدمل تروخ ف  الدائرة الجقملمعية اتسع نطلقه ف  ال

ربلح وتيمية الثروات ف  ظل 
 
حدث جدل لمل له من ضرورة حقمية تضمن لهؤلء تاىيق ال

 
الدو ، وا

خر ويكرس
آ
 من جلنب ا

 
خطلر الق  تطاجههم، ليسقعلن بهذا المبدا

 
ف  الدائرة اإلققصليية لمل له من  ال

 من تغييرات غير مقطقعة ولم تكن ف  الاسبلن، ومعت  إثر ذلك ازيهر 
 
ضملنلت ك فيتة بدرء مل قد يطرا

مين 
 
مين القجلر   –نظل  القل

 
ن ذلك لم  -القل

 
فراي والمؤوسلت، إل ا

 
معبر كل ميلح  الايلة الخلصة بلل

رقل
 
نهك قهم ال

 
ربلح الماىىة من وراء يسع قدرات ذممهم المللية فل

 
  والاىلئق الصليمة اتجله تتك ال

خر ياىق مبقغلهم، وهذا مل وعت إليه معظم 
آ
مر الذ  وعطا لالتجله ناط إيجلي بديل ا

 
جيطبهم، ال

مين القكلفت ، هذا اليطع حىق 
 
قل ضررا معن ولبىه فظهر نطع يسم  بللقل

 
الرعط  ف  الدو  بصيغ ا

فرايهل رواجل خلصة ف  الدو  العربية بع
 
دمل اتخذته كبديل ياىق غليلت نظلمهل بمل يقطافق وإتبلع ا

ضر بلإلنسلن من لترريعة اإلوالمية، 
 
نه ليس هيلك ش ء ف  الدنيل ا

 
ن شعطبهل تيظر بيظرة بل

 
ول

ثر هذه المعصية ل يىف معيد حدهل حس ول معي ، فهط 
 
ن ا

 
معصية هللا تعلل  ومعصية روطله، ذلك ا

مين القىتيد  يىط  نزع لتخير والبركة ف  ا
 
خرة، وإذا كلن القل

آ
لدنيل، وذ  وهطان ومعذا  شديد ف  ال

معت  مل حرمه هللا معت  معبليه كمل يثبقه معتملء الرريعة، فهط معصية هلل ولروطله وهط الخطر باد ذاته 
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ول  إتبلع بديته اإلوالم .
 
  خطر، فكلن من بل  ال

 
ولهذا نطرح مجمطمعة من  الذ  يهطن يونه ا

مييلتاإلشكلل
 
مييلت القىتيدية؟ ت، مل المىصطي بهذا اليطع من القل

 
؟ وكيف تم اتخلذه كبديل معن القل

رض الطاقع ف  ظل القرريع
 
  تتك القاديلت الق  تطاجه تطبيىه معت  ا

 
 الجزائر ؟ وا

يت تىسيم مداختة باثيل هذا إل  
 
 :المطللب القلليةو لإلجلبة معن هذه اإلشكلليلت ارتل

ول:
 
سالمي مأهية المطلب ال مين التكأفلي الإ

 
 التأ

فراي المجقمع 
 
نالء العللم تتبية لرغبلت ا

 
مين القكلفت  اإلوالم  ف  جميع ا

 
اتسعت يائرة القل

ييلنه ونطائ فه، لمل له من ميزات وخصلئص تضمن الافلظ معت  
 
اإلوالم  ولبلق  الرعط  بلخقالف ا

ضرار الق  تتاق ب
 
شخلص الطبيعية والمعيطية لدفع ال

 
هم، ووفق قطامعد تاىق العد  فيمل مصللح ال

نراف المتقزمة بهذا اليطع من العىطي، ومعت  إثر ذلك كلن لبد من تعريف هذا اليطع من 
 
بين ال

ت  تبيلنه:
آ
مييلت وتبيلن خصلئصه معت  الياط ال

 
 القل

سالمي مين التكأفلي الإ
 
ول: تعريف التأ

 
 الفرع ال

مين القكلفت  اإلوالم  ك
 
مينقبل القطرق لمفهط  القل

 
  لن لبد ليل من القطرق لمدلط  كتمة القل

مين قد 
 
من الىلنطن  619المررع الجزائر  ضمن الملية  لمعرفهوالقكلفل قلنطنيل، بايث نجد كتمة القل

مر  02المدن  الق  تىلبتهل الملية 
 
ن  95/07من ال

 
المعد  والمقمم هط "معىد يتقز  المؤمن بمىقضله ا

و المسقفيد
 
   يؤي  إل  المؤمن له ا

 
و ا
 
و مرتبل ا

 
و إيراي ا

 
مين لصللاه مبتغل من المل  ا

 
الذ  اشقرط القل

ية يفعة 
 
و ا
 
و تاىق الخطر المبين بللعىد و ذلك مىلبل قسط ا

 
خر ف  حللة وقطع الاليث ا

آ
معرض ملل  ا

خرى يؤييهل المؤمن له لتمؤمن"
 
مل معن كتمة القكلفل فتم تاظ  فكرة القكلفل ف  معظم  1،مللية ا

 
ا

ربية لقعريف واضح لتعتن مل معدا مل وري ضمن نص الملية الثلنية من الىلنطن القكلفل القرريعلت الع
خطة والقضلمن، والمسلمعدة 

 
نهل "خطة تيبي  معت  مبليئ ال

 
الملليز  الذ  معرفهل معت  الياط الذ  يفيد بل

 2المقبليلة، والق  تيص معت  تبلي  المرلركين معت  المسلهمة بركل مقبلي  لهذا الغرض".

مين والقكلفل معت  حدى، كلن لزامل معتييل القطرق لقعريف  وبعد
 
القعريف بمدلط  كل من القل

مين القكلفت  اإلوالم  
 
هط "اتفلق جملمعة من المرقركين مقعلونين ف  يرء تامل الخسلئر  الذ القل

اليلتجة من مخلنر معيية، وذلك ف  يمعم بعضهم بعضل بدفع مبتغ من المل  ف  صيدوق مرقرك 
معضلء فيهل  -القزامل بقبرع، وتسقخد  حصيتة الصيدوق لمسلمعدتهم  بلمعقبلره

 
نطاع معيية  -كطنهم ا

 
ضد ا

ضرار"،
 
و ال

 
شخلص )هيئة المرقركين(،  3من الخسلئر ا

 
نه "تعلون مجمطمعة من ال

 
يضل بل

 
ومعرف ا

حدهم، بقعطيضه معن الضر 
 
خطلر الق  يقعرض لهل ا

 
ثلر ال

 
خطلر معيية معت  تالف  ا

 
و ل

 
ر يقعرضطن لخطر ا

خطلر، وذلك بللقزا  كل ميهم بدفع مبتغ معين معت  وبيل القبرع يسم  
 
اليلتج من وقطع هذه ال
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مين القكلفت  إيارة 
 
و معىد الشقراك، وتقطل  شركلت القل

 
مين ا

 
و الشقراك تاديه وثيىة القل

 
الىسط ا

مطاله نيلبة معن هيئة المرقركين، ف  مىلبل حصة معتطمة من
 
مين واوقثملر ا

 
معلئد اوقثملر  معمتيلت القل

و همل معل".
 
و مبتغل معتطمل مىدمل بلمعقبلرهل وكيال ا

 
مطا  بلمعقبلرهل مضلربل ا

 
 4هذه ال

مين القكلفت  اإلوالم  ف  قرار هيئة كبلر العتملء 
 
نه "من بوقد وري القل

 
للسعطيية مل نصه معت  ا

خطلر والشقراك ف  ت
 
صللة القعلون معت  تفقيت ال

 
امل المسؤولية معيد معىطي القبرع الق  يىصد بهل ا

شخلص بمبللغ نىدية تخصص لقعطيض من يصيبه الضرر لوهإنزو  الكطارث وذلك معن نريق 
 
  ا

خطلر 
 
مطا  غيرهم وإنمل يىصدون تطزيع ال

 
مين القكلفت  ل يسقهدفطن تجلرة ول ربال من ا

 
فجملمعية القل

مين القكلف 5،بييهم والقعلون معت  تامل الضرر"
 
ن القل

 
ت  اإلوالم  هط اشقراك ليفهم من كل ذلك ا

جل مطاجهة 
 
ولس القبرع من ا

 
مييلت معت  ا

 
شخلص ف  يفع اشقراكلت لصيدوق القل

 
مجمطمعة من ال

خطلر المسقىبتية المادقة بهم وليخصص من هذه الشقراكلت القعطيضلت لمن تضرر ميهم مع 
 
ال

حىية العضط المرقرك اوقرياي المبتغ المقبى  من الشقراك بعد صرف القعطيض
 
 .ا

سالمي مين التكأفلي الإ
 
 الفرع الثأني: خصأئص التأ

مييلت ومعت  إثر القعريفلت السلبىة 
 
 6كللقلل :نسقيج الخصلئص الق  يقميز بهل لهذا اليطع من القل

 
 
خطلر  -ا

 
ثلر ال

آ
و القعلون الذ  يىبته المرقرك معضط هيئة المرقركين هط تالف  ا

 
ن مال هذا القكلفل ا

 
ا

مين،
 
مين. الق  تاديهل معىطي القل

 
 والق  يقعرض لهل المرقرك معضط هيئة القل

ولوه معىد القبرع الررمع ، وهذا القبرع يتز   - 
 
ن ا

 
و القعلون اإلوالم ، وا

 
 القكلفل ا

 
نه يىط  معت  مبدا

 
ا

 بللىط .
مطا   -ج 

 
ن ال

 
مر الذ  يجعل الوقغال  ميقفيل ل

 
اجقملع صفة المؤمن والمؤمن له لكل معضط، ال

لهل 
آ
قسلط مل

 
 لدافعيهل.المطضطمعة كل

مين القكلفت  يكطن مفقطحل لكل راغب ف  النضمل  يون تمييز بين الفري  -ي 
 
الشقراك ف  نظل  القل

خر.
آ
 وال
مين الق  تيط  معن هيئة  -ه 

 
مين مع شركة القل

 
معضلء هيئة المرقركين الذين يطقعطن معىطي القل

 
يعقبر ا

قسلط الذين يدفعطنهل، ومن معطائد ا
 
قسلط، ف  حدوي المرقركين مقبرمعين من ال

 
وقثملر هذه ال

خطلر المؤمن ميهل.
 
حدهم من جراء وقطع ال

 
ضرار الق  تصيب ا

 
 المبللغ الالزمة لدفع القعطيضلت معن ال

ولس السلبق، ممتطكة لهيئة المرقركين،  -و 
 
قسلط ومعطائد اوقثملرهل، معت  ال

 
مين ه  ال

 
مطا  القل

 
ا

مين، بايث مل يقبى  من تبرمعلت و
 
مين "هيئة المسلهمين" وليست لرركة القل

 
اوقثملرات شركة القل

ميي .
 
معضلء "هيئة المرقركين" ويسم  الفلئض القل

 
ميي  يطزع معت  ا

 
 خال  العل  القل

نهل تدير معمتيلت  -  
 
  ا

 
مين القكلفت  اإلوالم  شركلت خدملت "هيئة المسلهمين"، ا

 
شركلت القل

مطاله، نيلبة معن "هيئة المرقركين" وفىل 
 
مين وتسقثمر ا

 
حكل  الرريعة اإلوالمية واليظل  القل

 
ل

ولو  لترركة.
 
 ال
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سالمي مين التكأفلي الإ
 
سس التأ

 
 المطلب الثأني: ا

مين القجلر  لطبيعقه الخلصة معن هذا  
 
مين القكلفت  اإلوالم  معن القل

 
وس نظل  القل

 
تخقتف ا

 
 
وس إل  نطمعيناليطع ال

 
 ، نطل  تبيلن كل ميهل معت  الياط المطال :خير، وتيىسم تتك ال

سالمي مين التكأفلي الإ
 
سس الفقهية العأمة لنظأم التأ

 
ول: ال

 
  الفرع ال

مين القكلفت  اإلوالم 
 
وس الفىهية العلمة تيطبق معت  مجمل صطر القل

 
ت : والق  ،وهذه ال

آ
 تكمن كلل

ول
 
بيلء المجقمع  التكأفل و التعأون: -ا

 
ن يقضلمن ا

 
صيل إوالم  ا

 
 ا
 
يىصد بللقكلفل كمبدا

و جملمعلت، حكلمل وماكطمين معت  اتخلذ مطاقف إيجلبية ويقسلندوا فيمل ب
 
فرايا ا

 
كلنطا ا

 
ييهم وطاء ا

صل العىيدة 
 
و وتبية ك قاريم الحقكلر... بدافع من شعطر وجدان  معميق ييبع من ا

 
كرمعلية اليقيم... ا

اإلوالمية، ليعيش الفري ف  ك فللة الجملمعة، وتعيش الجملمعة بمؤازرة الفري حيث يقعلون الجميع، 
فرايهويق

 
فضل، ويفع الضرر معن ا

 
ن الكريم معت  القكلفل  7،ضلميطن إليجلي المجقمع ال

آ
وقد حث الىرا

مإِّ 
ْ
ث ِّ
 مَعَت  اإلإ

ْ
ْىَطى َوَل َتَعلَوُنطا ِّ َوالقَّ

برإ
ْ
 مَعَت  ال

ْ
ن الكريم } َوَتَعلَوُنطا

آ
والقعلون، فىل  تعلل  معزوجل ف  الىرا

،} ِّ
ُعْدَوانإ

ْ
ن اليب   -رض  هللا معيه –نجد مل رو  معن اليعملن بن برير ومن السية اليبطية الرريفة  8َوال

 
ا

قل  :"مثل المؤميين ف  تطايهم وتراحمهم وتعلنفهم مثل الجسد إذا اشقك   -صت  هللا معتيه ووتم  -
 9.مع  له ولئر الجسد بللسهر والام "ميه معضط تدا

ع شرمعل، لمل يقرتب معتيه الغرر هط الر ء المجهط  العلقبة، وهط مميط  التبرعأت بغير غرر: -ثأنيأ
كل المل  بللبلنل،

 
مين  10من غبن وتيلزع واخقال  الرضل، ومن ثم يؤي  إل  ا

 
وذلك مل يىط  معتيه القل

مييلت إل معت  الىملر الميسر المار  بيص 
 
خر ل يىط  هذا اليطع من القل

آ
نطمعه، وبمعي  ا

 
القجلر  بجميع ا

 
َّ
َهل ال ن كمل جلء ف  قطله معزوجل }َيل َايُّ

آ
ْن الىرا ِّ ُ  رِّْجٌس مإ

َ
ْزل َ
ْ
نَصلُ  َوال َ

ْ
ُر َوال َمْيسِّ

ْ
َخْمُر َوال

ْ
َمل ال نَّ َمُيطا إِّ

آ
يَن ا ذِّ

ُاطَن{، ُكْم ُتْفتِّ
َعتَّ
َ
ُبطُه ل ْيَطلنِّ َفلْجَقيِّ

مَعَملِّ الرَّ
مين القجلر  بجميع صطره لعب بللاظطظ، لكطن  11

 
والقل

معطييلك كذا، وهذا
 
هط معين الىملر وإن القفرقة بين  مسيريه يىطلطن لك ايفع كذا فإن وقع لك كذا ا

مين 
 
ن القل

 
نفسهم يعقرفطن بل

 
مين ا

 
صال  القل

 
مين والىملر مكلبرة ل يىبتهل معىل وتيم، بل إن ا

 
القل

ب  
 
حلييث ك ثيرة صاياة، من ذلك حديث ا

 
مين القجلر  غرر، والغرر مار  بل

 
نطاع القل

 
قملر، وجميع ا

نه نه  روط  هللا صت  هللا 
 
معتيه ووتم معن بيع الاصلة ومعن بيع الغرر"، وبذلك هريرة رض  هللا معيه "ا

ثبقت إحدى 
 
مطا  اليلس بللبلنل، وقد ا

 
كل ا

 
نطامعه وصطره معمتية احقيللية ل

 
مين القجلر  بجميع ا

 
فللقل

خذ ميهم ل يسلو  إل 
 
ن نسبة مل يعلي إل  اليلس مل ا

 
لملن ا

 
حد الخبراء ال

 
اإلحصلئيلت الدقيىة ل

  الملل 12،% 2.9
 
مين القكلفت  اإلوالم ، تكطن ف  المعلوضلت يون وبيلء معت  را

 
وس لتقل

 
كية ا

ن مبي  معىطي المعلوضلت المملكسة والمطازنة بين العطضين بييمل معىطي القبرمعلت 
 
القبرمعلت بلمعقبلر ا
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يت لارمقه
 
مين القىتيد  والق  ا

 
 -مبيلهل معت  المكلرمة، وبذلك يقم تجيب الغرر المطجطي ف  معىد القل

 13وضة مللية.بلمعقبلره معىد معل

مين القكلفت  اإلوالم  بختطه القل  لتربل فتيست معىطي  خلو معأمالته من الربأ: -ثألثأ
 
يقميز القل

بل يىطمطن بلوقثملرهل  المسلهمين ربطية و ل يطظفطن مل جمع من الشقراكلت ف  معلمالت ربطية،
حكل  الرريعة اإلوالمية،

 
مين القجلر   14وفق ا

 
ولنيد  معت  معكس القل

 
المعقمدة ف  تاريمه لدى وبلل

حلييث اليبطية، لمل فيه من 
 
ن الكريم وال

آ
غللبية العتملء لىيلمه معت  الربل، والربل مار  ف  نص الىرا

مطا  اليلس معت  البلنل، ويىط  فضيتة الريخ مامد صللح الميجد من معتملء الممتكة العربية 
 
كل ل

 
ا

مين القجلر  ربل صريح يون 
 
نطاع القل

 
ك ثر مع السعطيية جميع ا

 
و ا
 
قل ميهل ا

 
شك، فه  بيع نىطي بيىطي ا

ك ثر 
 
و ا
 
قل ا

 
خذون نىطي اليلس ويعدونهم بإمعطلئهم نىطيا ا

 
مين يل

 
صال  القل

 
ن ا
 
حد اليىدين، ول

 
جيل ا

 
تل

يلت ك ثيرة، فيجد  15مق  وقع الاليث المعين المؤمن ضده،
آ
ن ف  ا

آ
وهذا هط الربل والربل مار  بيص الىرا

َبل{.قط  المطل  معزوجل ف  ماكم تيزي َ  الرِّإ
َبْيَع َوَحرَّ

ْ
ُ ال  16ته }َوَاَحلَّ َّللاَّ

الحقیلط لتمسقىبل فكرة تىررهل الرریعة اإلوالمیة وترهد بهل  الحتیأط للمستقبل: -رابعأ
وبلبهل وجعل ذلك 

 
صطلهل ونصطص الك قل  الكریم والسية اليبطیة، فلهلل معز وجل ربط المسببلت بل

 
ا

وطة حسية فلهلل معز وجل یرشد المستمین إل  من وية هللا معزوجل ف  الكطن، ولي
 
ل ف  وطرة یطوف ا

ن الفىهلء 
 
الحقیلط لتمسقىبل بلليخلر من ويین الخصب إل  ويین الجد ، وتجدر اإلشلرة إل  ا

ن الحقیلط لتمسقىبل لیس ميلف لتقطكل 
 
مین الایلة المسقىبتیة وا

 
ن اإلوال  یدمعطا إل  تل

 
یقفىطن معت  ا

 
 
ن ترك ال

 
 17وبل  والمجلزفة ميه  معيه.معت  هللا وا

سالمي مين التكأفلي الإ
 
سس التنظيمية الخأصة لنظأم التأ

 
  الفرع الثأني: ال

مين القكلفت  اإلوالم  تظهر 
 
وس القيظيمية الخلصة لتقل

 
ت :معت  الياط ال

آ
 18ال

عضأء: -1
 
معضلئه والق  تقمثل ف   خدمة ال

 
مين القكلفت  اإلوالم  إل  خدمة ا

 
يهدف نظل  القل

مي
 
 .يهم من المخلنر معن نريق تضلميهم ف  معلونة من يصيبه الضرر ميهم ملليلتل

خرين وليس مسلهمل ومل يىط  بسدايه  يعقبر كل فري معضطا العضوية المفتوحة: -2
آ
مرقركل مع ال

ميه معن رضلء تل  لقعطيض من يصيبه ضرر، وإذا لم يادث ضرر فيظل مللكل لمل يفعه  بر تبرمعليعق
  فري بلإلضلفة إل  نصيب

 
ه ممل يكطن قد ولقه هللا من رزق من معلئد إوقثملر الفلئض، ويمكن ا

  وقت.
 
 النضمل  ف  ا

ستثمأر فأئض الشتراكأت: -3 يسقثمر فلئض الشقراكلت ف  المجللت الق  تجيزهل الرريعة  اإ
هم صيغ اإلوقثملر اإلوالم : نظل  المضلربة والمر

 
 .لركةاإلوالمية وبذلك تيقف  شبهة الربل، ومن ا
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مينية )المشتركين(: -4
 
موال الجمأعة التأ

 
صحأب الشركة وا

 
موال ا

 
ن تاقفظ  الفصل بين ا

 
يتز  ا

مطا  المؤوسين والمرقركين وتطزيع 
 
مين القكلفت  اإلوالم  باسلبلت ميفصتة لكل من ا

 
شركة القل

ميي
 
مطا  بييهمل، ول يجطز لتمؤوسين الشقراك ف  فلئض العمتيلت القل

 
 ية.معلئد إوقثملر ال

مين: -5
 
معضلء الجملمعة  فأئض عمليأت التأ

 
مين معن فلئض يطزع معت  ا

 
وفرت معمتيلت القل

 
إذا ا

مييية.
 
 القل

دارة: -6 ن يرشح نفسه ف  إيارة نرلط الرركةلاق ي المشأركة في الإ
 
مييية كل معضط ا

 
، ول القل
ة ت
 
ن ياصل مجتس اإليارة معت  مكلفل

 
ن ييفري بإيارتهل مجمطمعة مسقىتة ويجطز ا

 
خصم من يجطز ا

 الفلئض قبل القطزيع.

ذا تجأوزت التعويضأت: -7 حتيأطيأت لمواجهة العجز اإ إذا تجلوزت القعطيضلت  تكوين الإ
المدفطمعة الشقراكلت الماصتة من المرقركين، يمكن لمجتس اإليارة تغطية هذا العجز معن نريق 

 اإلحقيلنيلت المكطنة من الفطائض قبل القطزيع.

نشطة والعمل -8
 
نرطة والمعلمالت الق   يأت للمراقبة الشرعية:تخضع ال

 
ن كلفة ال

 
كد من ا

 
لتقل

حكل  الرريعة اإلوالمية فيطجد ف  الرركة هيئة يطتق 
 
مين اإلوالمية تقفق مع ا

 
تىط  بهل شركة القل

وم "هيئة الرقلبة الررمعية" والق  تقكطن من فريق من معتملء المستمين المؤهتين ف  الرريعة 
 
معتيهل ا

مين، وتىط  هذه الهيئة بللمراقبة معت  تتك العمتيلت وتصدر الفقلوى اإلوالمية و
 
الققصلي والقل
 المطتطبة لقسيير العمل.

مين التجأري التقليدي
 
سالمي وتفرقته عن التأ مين التكأفلي الإ

 
ة التأ

 
 المطلب الثألث: نشأ

مين ا البلحثينيربط العديد من 
 
نىلض القل

 
مين القكلفت  اإلوالم  معت  ا

 
لقجلر  بإمعقبلره ظهطر القل

ن الطاقع غير ذلك، و
 
مل ويطل   هذاكبديل لمل له من امقيلزات تاىق صللح المؤمن والمؤمن له، إل ا

ت : 
 
 تطضياه كلل

سالمي  ول: التطور التأريخي التكأفلي الإ
 
 الفرع ال

ول  ميذ ظهطر اإلوال  ف  شبه الجزيرة ال
 
مين القكلفت  اإلوالم  لتطهتة ال

 
عربية، يقبين ظهطر القل

نيل 
آ
ولكن هذا اليطع بطبيعقه قد ظهر قبل الميالي بمفهط  مغلير وزاي تططره معت  الياط الذ  يظهر معتيه ا

   19معت  مراحل زميية نعديهل بإخقصلر معت  الياط المطال :
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و  نظل  يقعتق بللخسلرة العلمة ف  رويس، وقد قض  بقطزيع الضرر  916ف  وية  -
 
قبل الميالي: صدر ا

صال  البضلئع المراطنة  اليلشئ معن
 
إلىلء جزء من شاية السفيية ف  البار، لقخفيف حمطلقهل معت  ا

 فيهل
 وحمل المسؤولية 622 -

 
لة الىقل الخطل

 
 : مطرس ف  المديية الميطرة نظل  " العلقتة " الذ  معللج مسل

و قبيتة الىلتل.
 
 معن الدية الررمعية لعلئتة ا

مين حيث اتفق  : معىد ف  يمرق اجقملع لتمجمع الفى1964 -
 
ه  اإلوالم  نطقش فيه مطضطع القل

مين القعلون  بديال معيه.
 
قروا القل

 
مين القجلر  وا

 
 معظم الفىهلء معت  حرمة القل

مين اإلوالم  ف  ضطء نمط الققصلي العللم  وارتفلع العلئدات 1979 -
 
 القفكير بإنالق القل

 
 : بدا

معمل  القجلرية بركل كبير، 
 
معضلء هيئة كبلر العتملء ثرهل ومعت  االيفطية وزيلية ال

 
نليى معتملء الفىه وا

صدروا فقطى ف  معل  
 
مين  1979ف  السعطيية وا

 
مين القكلفت  وامعقبرته كبديل شرمع  لتقل

 
بإجلزة القل

و  شركة تات اوم شركة 
 
ويس ا

 
القىتيد ، ومعت  إثرهل قل  بيك فيصل اإلوالم  ف  السطيان بقل

مين اإلوالمية السطيانية.
 
 القل
مين   :1984 -

 
و  شركة تل

 
وس معت  إثره ا

 
مين القكلفت  حيز القيفيذ ف  ملليزيل لققل

 
يخل قلنطن القل

 تكلفت .
مين إوالمية ممتطكة بللكلمل لتاكطمة 1985 -

 
و  شركة تل

 
وست ف  الممتكة العربية السعطيية ا

 
 : تل

مين القعلون .
 
 السعطيية تات اوم الرركة الطنيية لتقل

مييلت القكلفتية اإلوالمية  : بتغ معدي الرركلت ال2009 -
 
مين مبلشر  173قل

 
شركة معظمهل شركلت تل

مين.
 
مين وإمعلية القل

 
خر شركلت القل

آ
مين، والبعض ال

 
 وبعضهل شركلت إمعلية تل

مين القكلفل اإلوالم    :2014 -
 
شركة حط  العللم  200معت  المسقطى العللم  تجلوزت شركلت القل

مطالهل مل ييلهز المتيل
 
 ر يولر.بايث تىدر رؤوس ا

مين القكلفل اإلوالم    :2015 -
 
شركة حط  العللم  200معت  المسقطى العللم  تجلوزت شركلت القل

مطالهل مل ييلهز المتيلر يولر.
 
 بايث تىدر رؤوس ا

مين القكلفت  اإلوالم  ممل ولهم بلنقرلرهل بطتيرة وريعة إل    :2018وف  وية  -
 
زايت حدة ثىلفة القل

ن بتغ معدي الرركلت 
 
مين القكلفت  25شركة بمل فيهل  305العلمتة بهذا اليظل  ا

 
 .شركة إلمعلية القل

مين التجأري التقليدي
 
سالمي والتأ مين التكأفلي الإ

 
 الفرع الثأني: الفرق بين التأ

مين القكلفت  اإلوالم   يخقتف
 
مين القجلر  القىتيد  ف  العديد من اليىلط، نطل  معنالقل

 
 القل

ت : ذكر 
آ
 هل كلل

ول 
 
مين القكلفت  اإلوالم   ن حيث طبيعة العقد:م –ا

 
إن العىد بين المرقركين ف  شركلت القل

معىد تبرع وتكلفل ل يىصد به الربح ابقداء، والعىد بين المرقركين والمسلهمين معىد مضلربة، بييمل 
مين القجلر ، فهط معىد معلوضة بين المرقرك والرركة )المسلهمين( بىصد 

 
العىد ف  شركلت القل

مين القجلر  القىتيد  معت  الربل والغرر والجهللةالرب
 
 20.ح، وف  الطقت الذ  يرقمل فيه العىد ف  القل
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طراف العقد:  -ثأنيأ
 
مین القكلفت  اإلوالم  لیس هيلك انفصل  بين من حيث ا

 
بلليسبة لتقل

نراف فللعضط یجمع صفق  المؤمن والمؤمن له وبذلك يعدون شركلء ممل ياق لهم الاصط  معت  
 
ال
مین القجلر  القىتيد  هيلك انفصل  بین ا

 
مل بلليسبة لتقل

 
مطالهم، ا

 
ربلح اليلتجة من معمتيلت اوقثملر ا

 
ل

  ربح من 
 
ميين ليسطا بللرركلء، فال ياق لهم ا

 
مین و مجمطع المؤمن لهم، وبذلك فللمسقل

 
شركة القل

مطالهم، بل تيفري
 
 21الرركة. بهل اوقثملر ا

تقمثل المرجعية اليهلئية لجميع العمتيلت الق  تجر  ف   من حيث المرجعية النهأئية: -ثألثأ
مين 

 
حكل  ومبليئ الرريعة اإلوالمية، وذلك يرمل معمتيلت القل

 
مين القكلفت  وفق ا

 
شركلت القل

مييية، وتطزيعهل وغيرهل من 
 
مين، والوقثملر والقعطيضلت، وقطامعد احقسل  الفطائض القل

 
وإمعلية القل

ن المرجعية
 
مين القجلر  القىتيد ، تخضع إل  القرريعلت  المعلمالت، ف  حين ا

 
اليهلئية لرركلت القل

 
 
مين ف  كل يولةوال

 
 22.معراف الخلصة بللقل

مين:  -رابعأ
 
مين القكلفت  إل  تاىيق القعلون فيمل بين المرقركين، من حيث هدف التأ

 
يهدف القل

قسلط ل تدخل ف  
 
ن ال

 
مين نفسه، ل

 
  ربح من القل

 
بدا، ول فتيس غرض الرركة تاىيق ا

 
متكيقهل ا

مين، ومل تبى  فهط لتمرقركين 
 
قسلط تبى  خلصة باسل  القل

 
ن ال

 
تسقفيد ممل يقبى  ميهل مهمل بتغ، ل

خيرة ل تسقفيد ميهل، ولكن الهدف 
 
قسلط لكطن هذه ال

 
وليس لترركة، ولذلك ل يقم المبللغة ف  ال

مين نفسه، وتاىيق 
 
مين القجلر  هط اإلوقربلح من القل

 
مين.من القل

 
 23الربح من معمتيلت القل

ميين، تقم معمتية القعطيض من حيث التعويض ونسبته -خأمسأ
 
  من المسقل

 
: معيد حدوث ضرر ل

قسلط المقلحة بصيدوق حمتة الطثلئق، 
 
مين القكلفت  ويصرف القعطيض من مجمطع ال

 
وفىل ليظل  القل

معضلء
 
قسلط كلفية ف  الطفلء بللقعطيضلت، نتب من ال

 
اشقراكلتهم لقعطيض  زيلية فإذا لم تكن ال

الفرق، وإذا لم يمكن زيلية الشقراكلت لتطفلء بللقعطيض لم يىع القعطيض، إذ ليس هيلك القزا  
مين، 

 
قسلط القل

 
مين القجلر  القىتيد ، فهيلك القزا  بللقعطيض مىلبل ا

 
مل القل

 
تعلقد  بللقعطيض، ا

صل الم
 
ميين،ويقرتب معت  هذا اللقزا  تامل الرركة لمخلنرة ال

 
مل معن  ؤمن معتية يون ولئر المسقل

 
ا

ميين إذا تجلوزت نسبة 
 
ن تعطض المسقل

 
مين القجلر  ل تسقطيع الرركة ا

 
نسبة القعطيض فل ف  القل

مين القكلفت  اإلوالم ، فإن مجمطع 
 
مل ف  القل

 
المصلبين اليسبة الق  قدرتهل الرركة ليفسهل، ا
ميين مقعلونطن ف  الطفلء بللقعطيضلت الق 

 
 24.تصرف لتمصلبين ميهم المسقل

مين القكلفت  معت  من حيث الذمة المألية وعالقأتهأ:  -سأدسأ
 
يىط  الهيكل الملل  لرركة القل

س مل  
 
وهم(، ويمثل نظلميل را

 
قسمين مخقتفين من الاسلبلت همل: حسل  المسلهمين )حمتة ال

مين القكلفت ، الرركة، وحسل  المرقركين المؤمن معتيهم )حمتة الطثلئق( ويمثل نظلميل صي
 
دوق القل

مين القجلر  
 
وقد يعبر معيهم بصيدوق المسلهمين وصيدوق المرقركين، بييمل ف  شركلت القل
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مطا  المسلهمين كل ف  صيدوق 
 
مين، وا

 
مطا  اشقراكلت القل

 
القىتيد ، فإنه ل يطجد فرق بين ا

 25.واحد

قسأط:  -سأبعأ
 
رية الق  تىط  إيارة إن معطائد اليرلنلت الوقثملمن حيث عوائد استثمأر ال

مين بعد اوقىطلع 
 
مين القكلفت ، والخلصة بصيدوق المرقركين، تعطي إل  حسل  القل

 
شركلت القل

مين القجلر  القىتيد  تعطي لترركة القجلرية 
 
  معطائد تاىىهل شركة القل

 
حصة الرركة كمضلر ، بييمل ا

  26فىط.

ميني:  -ثأمنأ
 
ميني والربح التأ

 
مين اإلوالم  هط إن مل من حيث الفأئض التأ

 
يسم  بللفلئض ف  القل

قسلط ومعطائدهل بعد القعطيضلت والمصلريف والمخصصلت، حيث يصرف كته، 
 
الفرق المقبى  من ال

مين اإلوالم  الذ  متك لاسل  
 
و بعضه معت  المرقركين )حمتة الطثلئق(، ومل يسم  بللفلئض ف  القل

 
ا

مين ويصرف لتمرقركين، يسم
 
مين القجلر   القل

 
ميييل وإيرايا يعقبر متكل خلصل لترركة، ف  القل

 
  ربال تل

ربلحهل.
 
 27ويدخل ضمن ا

حتيأطيأت:  -تأسعأ مين من حيث الإ
 
يطجد حسلبلن ميفصالن لالحقيلنيلت والمخصصلت ف  القل

خذت هذه 
 
خر خلص بللمسلهمين، فإن ا

 
حدهل خلص بامتة الطثلئق وال

 
القكلفت  اإلوالم ، ا

مطا 
 
خذت من حمتة الطثلئق المرقركين  اإلحقيلنيلت والمخصصلت من ا

 
المسلهمين فه  لهم، وإن ا

مين 
 
فه  لصللاهم، ولكن معيد وقطع معجز ف  حسل  المرقركين فإن مجمطمعة المرقركين ف  القل

و معن نريق تكطين 
 
قسلط المسقىبتية، ا

 
القكلفت  اإلوالم  يقامتطن هذا العجز معن نريق ال

و معن نريق الىرض الاسن من حسل
 
  المسلهمين، ف  حين تخقتف اإلحقيلنيلت احقيلنيلت ا

مين القجلر ، حيث ل يطجد فصل بييهل فجميعهل لصللح المسلهمين، ومعيد 
 
والمخصصلت ف  القل

 28وقطع معجز ف  حسل  هؤلء يقامته فىط مسلهمطا الرركة لطحدهم.

مين: -عأشرا
 
مي من حيث حرص حأمل وثيقة التأ

 
ن القكلفت  اإلوالم  حلمل الطثيىة ف  القل

و القىتيل ميهل، تعطي معتيه من حيث اوقرجلع 
 
ثلر معد  وقطمعهل ا

آ
ن ا
 
حريص معت  معد  وقطع الاطايث، ل

مين القجلر  القىتيد  فال 
 
من ف  شركلت القل

 
مل المسقل

 
ميين، ا

 
الفلئض، وتطزيعه معتيه ومعت  بلق  المسقل

نه يفع الىسط، ولن يرجع إليه ش ء وطاء صدر م
 
  ل.يهمه ذلك ل

 
 29يه حليث ا

سالمي مين التكأفلي الإ
 
 المطلب الرابع: صيغ التأ

معمللهل 
 
مين القكلفتية اإلوالمية نملذج شرمعية ف  تيفيذ ا

 
والق   القكلفتية،تسقخد  شركلت القل

ت نبييهل 
آ
 :كلل
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ول: 
 
جر معلومالفرع ال

 
 نموذج الوكألة بأ

مین وكیال لتىیل  نی
 
لبة معيه ومعن بىیة المرقركین بإيارة یىط  المرقرك بقعیین مسؤو  شركة القل

مين  ووفق 30حسل  القكلفت  وحسل  الحقیلن  الوقثملر ،
 
هذا اليمطذج تركل مؤوسة القل

مين 
 
القكلفت  اإلوالم  مع المرقركين ف  القكلفل معالقة الطكيل بللمطكل حيث تعمل مؤوسة القل

يمثتطن المطكل، وتقصرف ف  كل من  القكلفت  بصفقهل وكيال نيلبة معن المرقركين ف  القكلفل الذين
مين القكلفت  

 
مين القكلفت ، ومىلبل الخدمة الق  تىدمهل مؤوسة القل

 
معمل  القل

 
نرطة الوقثملر وا

 
ا

بصفقهل وكيال، فإنهل تقتى  روطمل إيارية تسم  "روط  الطكللة"، يقم التفلق مىدمل معتيهل صراحة ف  
 31.معىد القكلفل

 ةالفرع الثأني: نموذج المضأرب

خر يبذ  جهده ونرلنه ف  التجلر 
آ
حدهمل المل  وال

 
المض  لربة ه  اتفلق بين نرفين اثيين يدفع ا

ن یقىلومل مل یقاىق من ربح وفىل ليسب يقفىلن معتيهل،
 
 32والعمل بهذا المل  )المضلر ( معت  ا

ن الكریم والسية واإلجملع، لىطله تعلل 
آ
َخُروَن والمضلربة مررومعة بمل وري ف  الىرا

آ
ُبطَن فِّ   }َوا َيْضرِّ

،} ن َفْضلِّ هللاِّ ن اليب  صت  معتیه ووتم قل :"  رض  هللا معيه وف  السية معن صهيب 33اَلْرضِّ َيْبَقُغطَن مِّ
 
ا

جل، والمىلرضة، وختط البر بللرعیر لتبیت ول لتبیع"
 
وف  نمطذج  34،ثالثة فيهن البركة البیع إل  ا

 المضلربة تعمل مؤ
 
صفقهل مضلربل والمرقركطن ف  القكلفل بصفقهم مين القكلفت  اإلوالم  بوسة القل

مين 
 
معمل  القل

 
نرطة الوقثملر وا

 
ربل  المل ، وإن المؤوسة بصفقهل مضلربل تدير مخلنر كل من ا

 
ا

ربلح 
 
نيلبة معن المرقركين ف  القكلفل، وف  المىلبل فإنهل تقىلض  نصيبل معت  شكل نسبة مئطية من ا

و الفلئض القكلفت ، والذ 
 
مين القكلفت   الوقثملر و/ا

 
يقم ذكرهل معلية بركل صريح ف  معىد القل

 35اإلوالم .

 الفرع الثألث: النموذج المختلط

مين القكلفت ، بييمل يسقخد  معىد المضلربة نبىل ل
 
نرطة القل

 
هذا اليمطذج يقم امعقملي معىد الطكللة ل

مين نسب
 
مييية تسقاق شركة القل

 
نرطة الوقثملر، وف  هذا اليطع من الصيغ القل

 
ة معيية من ل

مين مع نسبة من معطائد الوقثملر والشقراكلت 
 
معمل  القل

 
جر المعتط " مىلبل إيارتهل ل

 
الشقراكلت "ال

مين القكلفت  
 
ن هذا اليمطذج يجد إقبلل مقزايدا من قبل مؤوسلت القل

 
بصفقهل مضلر ، ويبدو ا

 36اإلوالم .
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 الفرع الرابع: نموذج الوقف

كللت الفىهية والىلنطنية الق  نقجت معن نمطذج  الطكللة والمضلربة، اققرح هذا اليمطذج تبعل لإلش
ضرار 

 
خطلر مقرلبهة معت  تالف  ال

 
شخلص معرضين ل

 
والمىصطي به هط ذلك "التفلق الذ  يقم بين ا

مين ويدختطن 
 
و القبرع بهل ف  صيدوق وقف  لتقل

 
خطلر من خال  وقف اشقراكلتهم ا

 
اليلشئة معن تتك ال
مطقطف معتيهم، ويؤمن معتيهم الصيدوق باسب مل يىقضيه شرط الطاقف"، ويقم بذلك ف  جمتة ال

مطا  
 
ن يقمتك ال

 
إنرلء هذا الصيدوق ليكطن له شخصية امعقبلرية مسقىتة، بايث يقمكن بهل من ا

و من 
 
ويسقثمرهل ويمتكهل حسب التطائح الميظمة لذلك، ويكطن إنرلء الصيدوق إمل من قبل الدولة ا

مين مبتغل من المل  إلنرلء الصيدوق تفصل فيه شركة  جهة امعقبلرية معلمة
 
و تخصص شركة إيارة القل

 
ا

س مل  الصيدوق كبيرا 
 
ن يكطن را

 
اإليارة بين حسلبلت الصيدوق والاسلبلت الخلصة بهل، و ل يتز  ا

ين  الذ  يعقرف به اليظل  ويك قسب به الرخصية المعقبلرية
 
 37.فيك ف  الاد ال

م
 
سالمي في الجزائر وتحديأتهالمطلب الخأمس: واقع التأ  ين التكأفلي الإ

مييلت معت  إقتيميهل فبللعطية لتجلنب القطبيى  كيمطذج ف  الجزائر 
 
ىد اوقادث هذا اليطع من القل

ول  بدايلته
 
معمل  ماقرم ف  ا

 
فرايهل المستمة، ولكن بطاقع رقم ا

 
ه تبيلننطل   ،تملشيل ورغبلت غللبية ا

ت :
آ
 كلل

ول: التنظيم الق
 
سالمي في الجزائر الفرع ال مين التكأفلي الإ

 
 أنوني للتأ

ولول معت  المروط  القيفيذ  رقم 
 
مين القكلفت  ف  الجزائر ييصب ا

 
إن جطهر الاديث معن القل

ثر قلنطن  2009لسية  03بللجريدة الرومية رقم  11/01/2009الصلير بقلريخ  09/13
 
، والذ  جلء كل

د  بل 95/07من الىلنطن  215ليص الملية  ، 2006فيفر   20ف    الممض 06/04لىلنطن رقم المعإ
و شركة تعلضدية، ولىد احقط

 
مين ف  شكل شركة مسلهمة ا

 
ى هذا والق  ومات بإنرلء هيائت تل

ملية  35ل قلنطنل نمطذجيل لترركلت ذات الركل القعلضد  مقكطن من مطاي ومتاق يمث 04المروط  
ربعة فصط 

 
 38.مىسمة معت  ا

مين القكلفت ، وذلك  2020مطجب مرروع قلنطن المللية ومؤخرا اققرحت الاكطمة ب 
 
امعقملي القل

الصيرفة المطلبىة واوقجلبة لطتبلت المقعلمتين الراغبين ف  مملروة مثل هذا اليرلط ويمعم البيطك 
نه وف  ضمن 

 
كرلك خلصة بللمعلمالت يون نسب فلئدة، وتجدر اإلشلرة ا

 
لترريعة اإلوالمية وفقح ا
مين القكلفت ، قد  2020مرروع قلنطن المللية 

 
الذ  تم فيه اققراح مل يسمح لترركلت بلمعقملي القل

مر رقم  93اوقيد معدوه معت  الملية 
 
حكل  ال

 
المقعتق  1995جلنف   25المؤرخ ف   07-95الق  تقمم ا

مييلت، وبمطجب الملية 
 
مين إجراء كذلك  203بللقل

 
نه يمكن لرركلت القل

 
مكرر الق  ترير إل  ا

مين
 
 39معت  شكل تكلفل. معلمالت تل
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سالمي في السوق الجزائرية مين التكأفلي الإ
 
 الفرع الثأني: مالمح التأ

مين اإلوالم  ف  الجزائر إل حديثللم يظهر 
 
مييلت ف  السطق القل

 
، ويعطي ظهطر هذا اليطع من القل

مين 
 
القعلون  الجزائرية نقيجة لقفرع إحدى الرركلت الختيجية )إيلك( السعطيية الرائدة ف  مجل  القل

مييلت الجزائر والق  امعقمدت بمىقض  الىرار الصلير بقلريخ 
 
الق  تمثتهل حلليل شركة والمة لتقل

ملن"  02/07/2006
 
معن وزير المللية، وبذلك فه  قد اوقاطذت معت  الرركة السعطيية "البركة وال

ة ف  
 
مين الميرل

 
مين وإمعلية القل

 
مييلت 26/03/2000لتقل

 
الجزائر" شركة ذات  لقصبح اليط  "والمة لتقل

ومللهل الجقملمع  ب  
 
وهم يىدر را

 
ويس، وه  الطحيدة من بين جميع  450.000.000ا

 
يج معيد القل

مين 
 
مين القكلفت  إل  جلنب القل

 
مين ف  السطق الجزائرية الق  تقعلمل ف  مجل  القل

 
شركلت القل
 40القىتيد .

مييلت ال 
 
صت  نجد "شركة السالمة لتقل

 
جزائر" تيقم  لمجمطمعة معللمية الكلئن وبللعطية لمطنيهل ال

مل معن نقلئج مل كمىرهل ف  البارين، وه  مقطاجدة ف  معدة بتدان، 
 
للسعطيية، ملليزيل، اإلملرات، ا

المرتبة الثلنية  بلهرا بلحقاللهلنجلحل  2012حىىقه ف  السطق الجزائرية نجدهل قد حىىت ف  وية 
معمللهل بمل يفطق 

 
وكللة  268، حيث تقطفر معت  2018ييسمبر  31ف  حدوي ماليير يييلر  5ورفعت رقم ا

وهل 
 
يرار وتميراوت، كمل تطفر هذه الرركة لزبلئيهل  46مديريلت جهطية مطزمعة معت   7تقرا

 
ولية، معدا ا

شخلص والسيلرات والرركلت 
 
مييلت نخص ذكرهل ف  كل من الممقتكلت وال

 
نطاع القل

 
العديد من ا

شجلر حبط ، كمل ولهمت بمرلرك قهل ف  واليىل البر  والبار ، والمخلنر ا
 
لفالحية من حيطانلت وا

مين 
 
مييلت بللجزائر ف  إمعداي العديد من المطاي الىلنطنية المقعتىة بللقل

 
إنلر المجتس الطني  لتقل

برز العراقيل الق  واجهقهل  41،القكلفت  واققرحت تعديالت ميلوبة لهل لقضلف لتىلنطن العل 
 
ومن بين ا

مييية المقطاجدة ف  السطق هذه الرركة مع ال
 
ىلنطن الجزائر  فيمل فرضه معتيهل ومعت  كلفة الرركلت القل

وهم ف  ويدات الخزيية العمطمية،  % 50الطنيية بقخصيص نسبة 
 
من مداخيل الرركة معت  شكل ا

ن تقكيف 
 
ن شركة والمة اوقطلمعت ا

 
مر يقيلف  مع القعلمالت الالربطية المادية ف  الرركة، غير ا

 
وهط ا
وهم ضمن بيك البركة اإلوالم  تجيبل لتقعمع ا

 
لمالت المللية المبيية معت  لطضع معن نريق إيراج ال

 42.الربل

سالمي في الجزائر مين التكأفلي الإ
 
 الفرع الثألث: تحديأت التأ

مين القكلفت  اإلوالم  نظل  وامعد لمل له من مزايل 
 
ن القل

 
بللرغم من المؤشرات الدالة معت  ا

نراف المسلهمة والمرقركة فيه وخصلئص ياىىهل لجميع
 
ن له معيىلت تىف كالجز ناط تال

 
ططير ، إل ا

ت :ميليييه ف  السطق الجزائرية
آ
 ، نطجز ذكر البعض ميهل معت  الياط ال
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ول
 
خر إصدار قلنطن يسمح بمملروة صرياة لقسطيق  انعدام وجود بنية تشريعية منأسبة: -ا

 
تل

مين القكلفت ، فعت  الرغم 
 
والمؤرخ ف   13-09المروط  القيفيذ   نجده ف  مملميقجلت القل

ولو  اليمطذج  لترركلت القعلضدية،  11/01/2009
 
يطافق جلنبل من  الذ والمقضمن الىلنطن ال

مين القكلفت  اإلوالم  من حيث معد  اشقراط الرباية ف  مطاجهه 
 
ضطابط وير شركلت القل

ميين، 
 
نهالمسقل

 
مروط  صراحة معت  ضرورة الفصل بين عد  نص الك خللف ف  جطانب ك ثيرةم إل ا

مل معن كيفية 
 
ميين وحسل  الرركة وهط مل تىضيه الضطابط الررمعية لمملروة القكلفل، ا

 
حسل  المسقل

مين تجلرية بللمفهط  الررمع  وإن كل
 
مطالهل فه  شركة تل

 
ميين وتسيير ا

 
نت وير الرركة ومعالققهل بللمسقل

مين القكلفت  اإلوالم  ف  الجزائر تخضع وفق شركة مدنية بللمفهط  الىلنطن ، ولذلك فإن مم
 
لروة القل

مين القىتيد 
 
 43.مل تبين لقرريع خلص بللقل

يركل انعدا  وجطي هيئة رقلبة خلصة لإلشراف  انعدام وجود هيئة رقأبية شرعية خأصة: -ثأنيأ
مين القكلفت  بعدا معن المعليير والضطابط المعمط  بهل وفق المب

 
ليئ والرقلبة معت  شركلت القل

مين القجلر  الق  ل 
 
حكل  الىلنطن الميظمة لرركلت القل

 
اإلوالمية الىلئمة معتيهل، وبللقلل  تطبق معتيهل ا

مين القكلفت ، وحق  ف  حللة وجطي هيائت رقلبة شرمعية معت  شركلت 
 
تقطافق ول تقملش  مع مبليئ القل

مين القكلفت ، فإن يورهل يبى  شكتيل مىقصرا معت  إصدار الفقلوى
 
خذ بهل ف  القل

 
، والق  غللبل ل يقم ال

 44تسيير وإيارة هذه الرركلت.

عأدة التكأفل -ثألثأ مین القكلفت  اإلوالم  معد  : المخأطر المتعلقة بأإ
 
تطاجه غللبية مؤوسلت القل

ول  وجطي شركلت إمعلية 
 
مین القكلفت  اإلوالم ، فال يعىل من الطهتة ال

 
وجطي مؤوسلت إمعلية القل

مين إوالمية ف
 
مييية القل

 
وطاق العربية بمل فيهل الجزائر بعدمل اتسمت جل معلمالتهل القل

 
  غللبية ال

و  يولة صلحبت 
 
برز القجلر  مل معليرقه ا

 
مين ذا الميا  القجلر  القىتيد ، ومن ا

 
بللقطجه إلمعلية القل

  وه  السطيان 
آ
مييلت ا

 
جلزت بعدملالقجربة القطبيىية لهذا اليطع من القل

 
الررمعية هيئة الرقلبة  لهل ا

مين السطيانية القلبعة لبيك فيصل اإلوالم  بللسطيان القعلمل مع شركلت إمعلي
 
مين لرركلت القل

 
ة القل

 45.القجلرية وبرروط معيية

وسأط المجتمع الجزائري:  -رابعأ
 
مينية في ا

 
ويظهر جتيل ذلك ف  معد  وضطح غيأب الثقأفة التأ
مين القكلفت

 
مين القكلفت  و، ة المطانيين  اإلوالم  لدى غللبيالاكم الررمع  لتقل

 
جهته الفرق بين القل

مين القىتيد ، ولعل الفرل ف  اوقخدا  القكيطلطجيلت الاديثة ف  تىديم وتسطيق 
 
اإلوالم  والقل

مييية 
 
مين بقططير الخدملت القل

 
مييية، خلصة القكلفتية ميهل ومعد  اهقمل  شركلت القل

 
الخدملت القل

ذهلنهم تىط  معت  تطبيق نظل  الجديدة، وامعقمليهل معت  القغطيلت ا
 
يت لقغتيب فكرة ف  ا

 
لقىتيدية ا

هم العطامل المؤيية 
 
مين القكلفت  اإلوالم  وذلك مل يعقبر من ا

 
مين القىتيد  ف  شركلت القل

 
القل

مييية ف  المجقمع الجزائر .
 
 46لغيل  الثىلفة القل
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 الخأتمة

مين القكلفت 
 
ن القل

 
اإلوالم  يعد فعال كبديل حىيى   وف  خقل  هذه الطرقة الباثية اوقيقجيل ا

فرايهل من المستمين لمل ياىىه من تعلون وتضلمن 
 
يىقض  القطبيق من جميع الدو  ذات غللبية ا

وامر 
 
وولط الجقملمعية والقجلرية ينيطيل، ويون معصية الخللق وفق مل تىقضيه ا

 
وتكلفل ف  ال

خرة، وهذا مل الرريعة اإلوالمية بللبقعلي معن المعلمالت الربطية ومل يا
آ
ىىه من فضل وثطا  ف  ال

مييلت كجزء مكمل لاتىة ل نللمل كلنت ميىطصة ف  قطلع الصيرفة اإلوالمية 
 
يجعل هذا اليطع من القل

إلمعلية القطازن المرغط  ف  المعلمالت اإلققصليية اإلوالمية، وبللرغم ممل ياظ  به هذا اليطع من 
ن له صعطبلت

 
ملمه كالجز ناط تططره، جعتقه يسير بطتيرة بطيئة  المزايل لتمقعلمتين به إل ا

 
جمة تىف ا

ف  جل الدو  العربية بمل فيهل الجزائر والق  تسقطجب تدخل الىلئمين من المسؤولين ومن لهم الىرار 
وجزنل البعض ميهل 

 
يديهم لمعللجقهل وفق مل تىقضيه تطصيلت الخبراء وتطتعلت رؤى شعطبهل، الق  ا

 
ف  ا

ت :وفق ميظطرنل ومل 
آ
 اوقختصيله من نقلئج ولبىة ضمن باقيل معت  الياط ال

مين القكلفت  اإلوالم  وكل لضرورة تطفير قلمعدة ترريعية حىيىية  -
 
قيظيم كل الجزئيلت المقعتىة بللقل

نه اإلوهل  ف  تططير جطانبه الخفية ضمن قطامعد المعلمالت المصرفية اإلوالمية.
 
 مل من شل

ويس شركلت إمعلي -
 
مين اإلوالم  ذات المالءة المللية الكلفية لضملن هذا اليطع من العمل معت  تل

 
ة القل

 القعلمالت وفق مل تىقضيه الرريعة اإلوالمية.
مين القكلفت  اإلوالم  وفق مبليئ الرريعة اإلوالمية ومل يطفره من  -

 
تسطيق خدملت شركلت القل

كب
 
خرى غير المستمة لقاىيق ا

 
ر اوقىطل  وهلمش الربا  لهذا امقيلزات ومعلمالت لبلق  الرعط  ال

مييلت.  
 
 اليطع من القل

نطامعه يون اوقثيلء ووفق مقطتبلت الرريعة  -
 
مين القكلفت  اإلوالم  بجميع ا

 
الرفع من خدملت القل

اإلوالمية معبر تغطية كل القرا  الطني  بقطفير نىلط القعلمل به، وورمعة يراوة المتفلت من تسجيتهل 
صالبهل.

 
 لغلية تعطيض ا

تيظر ف  كل إجراء ياقم اليظر لمدى مطلبىقه وقطامعد لورة تركيل هيائت رقلبية ذات ك فلءة معللية ضر  -
هيل العلمتين، والرريعة اإلوالمية ياختيل وخلرجيل

 
 والطلقم اإليار  وجميع المسيرين. الهقمل  بقل

مين القكلفت  والققداء ببعض القجلر  اإلوالمية  -
 
كملليزيل والسعطيية ترجيع اإلوقثملر ف  مجل  القل

 ف  هذا المجل .
 :الهوامش

 

 
1  

 
الجريدة  1975وبقمبر  26المطافق    1395رمضلن  20المقعتق بىلنطن المدن  المؤرخ ف   58/  75مر رقم ال

مر رقم  1975وبقمبر  30المؤرخ ف   78الرومية العدي 
 
المقعتق بىلنطن  07/  95المعد  والمقمم، وكذلك ال  
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مييلت المؤرخ ف  

 
المعد   1995ملرس  05ؤرخة ف  الم 13، الجريدة الرومية، العدي 1995ييلير  25القل

 والمقمم.
مين القكلفت  من خال  الطقف يراوة تطبيىية فىهية معلصرة، الطبعة  2

 
معت  بن مامد بن مامد نطر، القل

ول ، يار القدمرية، الريلض، 
 
 .95، ص2012ال

لىيت معت  نتبة السية الثللثة ليسلنس 3
 
مين القكلفت ، مالضرات ا

 
مين والقل

 
تخصص مللية  العيد قرير ، القل

مييلت، كتية العتط  الققصليية والقجلرية ومعتط  القسيير، قسم العتط  المللية والقسيير، جلمعة 
 
البيطك والقل

 .46، ص2016/2017جيجل، الجزائر،  -مامد الصديق بن يا  
مين القعلون ، مداختة قدمت ف  اليدوة 4

 
مين القجلر  والقل

 
وس القل

 
 مامد وعدو الجرف، مىلرنة بين ا

مين القكلفت ، كتية العتط  الققصليية والقجلرية 
 
مين القىتيد  ومؤوسلت القل

 
الدولية حط  حطكمة شركلت القل

فريل  26و  25ومعتط  القسيير، جلمعة فرحلت معبلس وطيف، 
 
 .17، ص2011ا

مين القكلفت  اإلوالم   5
 
ورج، القل

 
فلق، مجتة الدراولت المللية و ال -حسين معبد المطتب ال

آ
مصرفية، واقع وا

 .11، ص2013العدي الثلن ، معملن، 
مين معت   6

 
مين معت  الايلة والسيلرات والاق القعطيض  والجهة المسقفيدة ف  القل

 
حسين حلمد حسلن، القل

فلقه ومطقف الرريعة اإلوالمية ميه، الجلمعة 
آ
بعليه وا

 
مين القعلون  ا

 
مل  مؤتمر القل

 
الايلة، مداختة قدمت ا

رينية، معملن، 
 
  13 -11ال

 
مين المركالت 2، ص2010بريل ا

 
حمد، نظرية القل

 
حمد مامد لطف  ا

 
، وكذلك ا

ول ، يار الفكر الجلمع ، اإلوكيدرية، 
 
، 242 – 240، ص2007العمتية والاتط  اإلوالمية، الطبعة ال

مين القعلون ، الهيئة اإلوالمية 
 
مين القعلون ، متقى  القل

 
ونلصر معبد الاميد، تىييم تطبيىلت وتجلر  القل

 .15، ص2009جلنف   22 – 20عتمية لالققصلي والقمطيل، الريلض، ال
، 2001معبد هللا نلصح معتطان، القكلفل الجقملمع  ف  اإلوال ، الطبعة السليوة، يار السال ، الىلهرة،   7

 .15ص
ية  8

آ
ن الكريم، وطرة الملئدة، ال

آ
 .2الىرا

القراث العرب ، الجزء الرابع، بيروت،  مستم، صايح مستم، تاىيق مامد فؤاي معبد البلق ، يار إحيلء 9
 .1996بدون تلريخ نرر، ص

ول ، مطبعة السية المامدية، الىلهرة،  10
 
 .38، ص1951ابن تيمية، الىطامعد اليطرانية، الطبعة ال

ية  11
آ
ن الكريم، وطرة الملئدة، ال

آ
 .  90الىرا

مجد لت 12
 
ول ، يار ا

 
مين معت  الايلة، الطبعة ال

 
 .13، ص2014يرر والقطزيع، معملن، هلرون نصر جمعة، القل

مين القكلفت  اإلوالم ، مجتة الققصلي  13
 
شرف مامد يوابه، رؤية إوقراتيجية لمطاجهة تاديلت القل

 
ا

 .113، ص2016والقمطيل اإلوالم ، العدي الثلن ، اوطيبط ، 
ورج، المرجع السلبق، ص 14

 
 .11حسين معبد المطتب ال

 .12هلرون نصر جمعة، المرجع السلبق، ص 15
ية  16

آ
ن الكريم، وطرة البىرة، ال

آ
 .275الىرا

مین القكلفت  اإلوالم ، مداختة ف   17
 
معبد الىلير بریش و حمد  معمر، القادیلت الق  تطاجه صيلمعة القل

فیفر   24 -23المتقى  الدول  حط  الققصلي اإلوالم  الطاقع ورهلنلت المسقىبل، جلمعة غريایة، الجزائر، 
 .6، ص2011
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ورج، المرجع السلبق، صحسين معب 18

 
 .12د المطتب ال

مين القكلفت  اإلوالم ، مداختة قدمت خال  مؤتمر المصلرف اإلوالمية اليميية  19
 
حمد بدار، القل

 
صللح ا

حمد مامد صبلغ، 2، ص2010ملرس  21  - 20اليمن،  -"الطاقع وتاديلت المسقىبل"، صيعلء
 
، وكذلك ا

م
 
مين  200ين القكلفت  معت  المسقطى العللم  تقجلوز شركلت القل

 
شركة، مجتة التالي العللم  لرركلت القل

ك قطبر 
 
و ، ا

 
مين القعلون  15، ص2014والقكلفل اإلوالم ، العدي ال

 
حمد وللم متام، القل

 
، وكذلك ا

رين، 
 
ول ، المك قبة الطنيية، ال

 
مين اإلوالمية، الطبعة ال

 
، 2000اإلوالم  وتطبيىلته ف  شركلت القل

 ، وكذلك 66ص
Islamic Financial Services industry, Stability report 2018, Islamic Financial Services Board, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 2018, p43. 

حمد وللم متام، المرجع السلبق، ص  20
 
 .112ا

مين معن الهيئة الررمعية لبيك فيصل اإلوالم ، ب 21
 
وغدة ومعز الدين خطجة، فقلوى ف  القل

 
دون معبد السقلر ا

 .105 - 99، ص2012نبعة، مطبطمعلت يلة البركة، جدة، 
مين القعلون ، الهيئة  22

 
مين القكلفت  اإلوالم ، مداختة قدمت ف  متقى  القل

 
ريلض ميصطر الختيف ، القل

، 2009جلنف   22 - 20اإلوالمية العتمية لالققصلي والقمطيل بللقعلون مع رابطة العللم اإلوالم ، الريلض، 
 .11ص

مين القعلون  ملهيقه وضطابطه ومعطقلته، مداختة قدمت ف  متقى   قره 23
 
ياغ ، معت  ماي    الدين، القل

مين القعلون ، الهيئة اإلوالمية العتمية لالققصلي والقمطيل بللقعلون مع رابطة العللم اإلوالم ، الريلض، 
 
القل
 .25، ص2009جلنف   22 - 20

مين، ال 24
 
ول ، مركز الباث والقططير ف  مجمطمعة الراجا  ولم  السطيتم، وقفلت ف  قضية القل

 
طبعة ال

 .21 -20، ص2002المصرفية، السعطيية، 
مين القكلفت  ف  ضطء الفكر المالوب   25

 
معلمر حسن معفلنه، إنلر مىقرح ليظل  مالوب  لعمتيلت شركة القل

 .19، ص2010ة، غزة، اإلوالم ، روللة ملجسقير ف  المالوبة والقمطيل، كتية القجلرة بللجلمعة اإلوالمي
وسه ومالوبقه، بدون نبعة، شعلع لتيرر والعتط ،  26

 
مين اإلوالم  القكلفت  ا

 
ولمر مظفر قيطىج ، القل

 .32، ص2008وطريل،  -حتب 
 .25قره ياغ ، المرجع السلبق، ص 27
وسه ومالوبقه، بدون نبعة، شعلع لتيرر والعتط 28

 
مين اإلوالم  القكلفت  ا

 
 ، ولمر مظفر قيطىج ، القل

 .36 - 34، ص2008وطريل،  -حتب 
 .112قره ياغ ، المرجع السلبق، ص 29
مین القكلفت  اإلوالم : معرض تجلر  بعض الدو ، مجتة العتط  اإلنسلنية، العدي  30

 
، 44ولمیة معزوز، القل

، قسيطيية، يیسمبر 
 
 .58، ص2015مجتد ا

مين القكلفت ، ملليزيل، ييسمبر تىرير مجتس الخدملت المللية اإلوالمية، المبليئ اإلرشليية لض 31
 
طابط القل

نظر: )تلريخ زيلرة المطقع: 7 - 6، ص2009
 
ك ثر ا

 
 www.ifsb.org(    2019/ 11/ 13. ولتمزيد ا

 .56ولمیة معزوز، المرجع السلبق، ص 32
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یة  33

آ
ن الكريم، وطرة المزمل، ال

آ
 .20الىرا

34  
 
ثرهل الس ء معبد هللا زامل العيز  ونلصر حمد بن هقيل الدوور ، وتستة ال

 
حلييث الضعيفة والمطضطمعة وا

لبلن  "حديث رقم 
 
مة لتعالمة ال

 
ول ، الكطيت، 2100معت  ال

 
 .125، ص2011"، الطبعة ال

 . 6تىرير مجتس الخدملت المللية اإلوالمية، المرجع السلبق، ص 35
حمد بدار، 7تىرير مجتس الخدملت المللية اإلوالمية، المرجع نفسه، ص 36

 
المرجع السلبق، ، وكذلك صللح ا

 . 6ص
مين القكلفت  من خال  الطقف يراوة تطبيىية فىهية معلصرة، الطبعة  37

 
معت  بن مامد بن مامد نطر، القل

ول ، يار القدمرية، الريلض، 
 
 .128، ص2012ال
مييية "الطاقع  38

 
فيصل بهتطل  ومعفلف خطيتد، مداختة قدمت ف  المتقى  الدول  السلبع حط  الصيلمعة القل

فلق القططير وتجلر  الدو "، جلمعة حسيبة بن بطمعت  الرتف، الجزائر، العمت  
آ
، 2012ييسمبر   04 - 03وا

 03بللجريدة الرومية العدي  11/01/2009الصلير بقلريخ  09/13، وكذلك انظر المروط  القيفيذ  رقم 11ص
 . 2009لعل  

مين القكلفت  ف  معمر ح، وعيل لدمعم البيطك لقططير ميقجلت مصرفية بديتة: الاكطمة  39
 
تىقرح امعقملي القل

ك ثر انظر:2019وبقمبر  25، جريدة الجزائر اإللك قرونية، الجزائر، 2020مرروع قلنطن المللية 
 
 . ولتمزيد ا

https://www.eldjazaironline.net/  :(  2019/ 11/ 17)تلريخ تصفح المطقع  
مين القكلفت  اإلوال 40

 
فلق حضر  يليتة وبغداو  جميتة، صيلمعة القل

آ
م  ف  يو  مخقلرة بين الطاقع "ال

فلق القططير 
آ
مييية "الطاقع العمت  وا

 
والقاديلت"، مداختة قدمت ف  المتقى  الدول  السلبع حط  الصيلمعة القل

 . 12، ص2012ييسمبر   04 - 03وتجلر  الدو "، جلمعة حسيبة بن بطمعت  الرتف، الجزائر، 
دملتيل نطمعية وويىقام البطرصة بىطة، مجتة الاطار متيكة ييطن حطار مع معبد الاق بن معالق، خ 41

ك ثر انظر: )تلريخ تصفح المطقع: 2019جطيتية  8اإللك قرونية، الجزائر، 
 
(   2019/ 11/ 19. ولتمزيد ا

https://www.elhiwardz.com/151302/ 
مييية ف  السيطات المىبتة، 42

 
مين القكلفت  وياقل ريلية العروض القل

 
مامد، القل

 
حمد حلج ا

 
مجتة الاطار  ا

ك ثر انظر:2008جطيتية  21اإللك قرونية، الجزائر، 
 
 ، ولتمزيد ا

https://www.djazairess.com/elhiwar/1660 ( 2019/ 11/ 19)تلريخ تصفح المطقع:   
مين القكلفت  43

 
فلق تططير صيلمعة القل

آ
مع اإلشلرة لاللة الجزائر،  -جهلي بطمعزوز، ترخيص واقع معطقلت وا

 - 27، ص2015الجزائر،  -يمية لتباطث والدراولت، المجتد الرابع، العدي الثلن ، البتيدةمجتة اإليارة والق
28 . 

مين القكلفت  ف  الجزائر، مجتة الاىطق والعتط  اإلنسلنية، المجتد القلوع،  44
 
بلخطيل يريس، صيلمعة القل

و ، الجتفة 
 
 .278، ص2016الجزائر،  -العدي ال

مل  مؤتمر وثلق الثلن ، معبد العزيز ختيفة الىصلر، إمعل 45
 
مين "العىبلت والاتط "، مداختة قدمت ا

 
ية القل

 . 23، ص2007فبراير 17 - 15الكطيت،  
شرف مامد يوابه، المرجع السلبق، ص279بلخطيل يريس، المرجع السلبق، ص 46

 
 .119، وكذلك ا
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مين التكافليحتمية التنظيم القانوني 
 
 للتا

مين 
 
نعاش سوق التا داة لإ

 
 في الجزائر كا

 

 لعريط لمين د.                                      شارف  بن يحي د.                          
ستاذ                                 (                                      ا  ستاذ          محاضر )ا  (ا     محاضر )ا 

 جامعة يحي  ى فارس المدية                                     جامعة ابن خلدون تيارت                        
 : القانون العقاري  تخصص            القانون المدني                            تخصص:         

chareufbenyahia@gmail.com                            dr.larituniv18@gmail.com 
 

 مقدمة:

مين نظام قديم عرف عند المصريين 
 
كما قننه حمورابي في مدونته، وكانت البدايات  القدامىيعتبر التا

مين البحري من خالل نظام الرمي في البحر فما يعرف بت
 
ثم جاء الرومان ، 1شريع " رودس" الولى للتا

فريل  مين بحرية الى ا 
 
قدم وثيقة تا ل تزال محفوظة في مدينة  1329بقرض المغامرة، في حين ترجع ا 

مين  ،  2فلورانس
 
مين البحري، اذ ظهرت شركات التا

 
ة مقارنة بالتا

 
ما التامين البري فهو حديث النشا ا 

 .1666في ضد الحريق بعد الحريق المهول الذي اجتاح لندن 

مين التقليدي مكّيف     
 
مين التكافلي في الظهور كوجه جديد للتا

 
ومع سبعينيات القرن الماضي بدا  التا

حكام الشريعة السالمية من خالل فتاوى الك ثير من الهيائت السالمية الدولية،  لينتشر حسب ا 
 ج منافس للتو كمنت بعدها في ك ثير من دول العالم،

 
 وبديل له. التقليدي مين التجاري ا

ما الجزائر فالسياسة التشريعية ل تزال      
 
ما مترددة وغير جادةا

 
مين التكافلي  مفي فتح المجال ا

 
التا

مداخلتنا  اشكاليةرغم ما يحققه من انجازات استثمارية عبر العالم السالمي وحتى الغربي، ومنه نطرح 
تي
آ
وان على النحو ال

 
ن ال ما اآ مين التكافلي في الجزائر، في إطار سياسة إلصدار قانون خاص ينظم ال: ا 

 
تا

مين التقليدي رغم عزوف الجزائريين عنه الّ  وإلى؟ واضحة المالمحتشريعية 
 
ما تعلق  متى سيصمد التا

مين الجباري 
 
مين التكافلي الذي يعرف نموا متسارعا عبر العالم؟ ،بالتا

 
مام التا

 
 ا

                                                             
مين بين الحل والتحريم، دار العتصام، مصر،  -1

 
 .20، ص1977عبده عيسى، التا

مين البري، ج -2
 
مينات الخاصة في التشريع الجزائري، التا

 
يرد، ، مطبعة ح2، ط1بن خروف عبد الرزاق، التا

 .21ص  2000الجزائر، 

mailto:chareufbenyahia@gmail.com
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ول، ماهية ولإلجابة على هذه الشكالية، تم تقسيم الدراسة إل
 
ى محورين، بحيث نتناول في المحور ال

مين التكافلي
 
ما المحور الثاني، ف ؛ التا

 
مين التكافليفيه نتطرق سا

 
همية التنظيم القانوني للتا

 
في  إلى ا

 التي يواجهها .والتحديات  الجزائر

 
 
مين التكافليول: المحور ال

 
مين التجاري  ماهية التا

 
 : كبديل عن التا

مالمسيطر إن      
 
مين في الجزائر هو التا

 
 ماعدا بعض التعاضديات و ،ين التجاري اليوم على صناعة التا

م بصيص نور فتح 
 
مين هو ، وين التكافليللتا

 
ول، تحديد مفهوم التا

 
مر الذي يستدعي منا في المقام ال

 
ال

مين )ثا
 
ول( ، ثم التمييز بين هذين النوعين من التا مين التجاري )ا 

 
 نيا(.التكافلي مقارنة بالتا

ول: 
 
مين التكافليا

 
مين التجاري  مفهوم التا

 
 مقارنة بالتا

مين التكافلي كما يلي :     
 
مين التجاري، ثم التا

 
 سنتطرق على التوالي لتعريف التا

مين التجاري  -1
 
 تعريف التا

نه  619عرفت المادة      
 
مين با

 
ن يؤدي الى المؤمن  مدني جزائري عقد التا عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ا 

خر في ل ي عوض مالي اآ و ا  و ايرادا ا  مين لمصلحته مبلغا من المال ا 
 
و الى المستفيد الذي اشترط التا ه ا 

خرى يؤديها  ية دفعة مالية ا  و ا  و تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط ا  حالة وقوع الحادث ا 
 25/01/1995خ في المؤر  07-95وهو نفس التعريف تبته المادة الثانية من المر   المؤمن له للمؤمن
مينات.

 
 3المتعلق بالتا

ومن  تعهد المؤمنو القسط، توفر عناصر ثالث وهي الخطر التجاري  ومنه يستلزم عقد التامين      
للجانبين، عقد اذعان، عقد مستمر اذ  نه عقد احتمالي، ومن عقود المعاوضة الملزمةخصائصه ا  

مين والتزام المؤمن بتعويض تحويل اعباء المخاطر من المؤمن له الى المؤيتضمن 
 
من مقابل قسط التا

 4. الضرر والخسارة للمؤمن له

مين التجاري رفضا من طرف الك ثير من الجزائريين وهو ما يوضحه قلة القبا     
 
ه ال علي لوقد لقي التا

مين الجباري 
 
نماط التامين الخرى  حيث تم هجركالتامين على السيارات،  ما تعلق بالتا ، كل ا 

س
 
فما  ،فالمواطن الجزائري تجده يتحرى الحالل في طعامه وشرابه، باب عدة منها الجانب الشرعيل

يتجنب الربا بحثا عن معامالت شرعية كالمرابحة تجده حيث  ة لمجال المعامالت المالية،ببالنس بالك
مين بما في ذلك ،والمضاربة وغيرها

 
ك ثرلبد ولذا  ،مجال التا مين التكافلي اب على الدولة الهتمام ا 

 
لتا

و بحرا. و جوا ا  مين على ممتلكاته برا ا 
 
ك ثر من خيار للتا مام الجزائري ا   ليصبح ا 

                                                             
 .08/03/1995الصادرة في  13الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  -3
مين التكافلي"،  -4

 
فاق تطوير صناعة التا مجلة الدارة والتنمية بوعزوز جهاد، "تشخيص واقع، معوقات واآ

 .11، ص2015المجلد الرابع، العدد الثاني،   للبحوث والدراسات
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مين التكافلي -2
 
 تعريف التا

هو تعاون مجموعة من الناس على تخفيف ما يقع على عضهم من لغة من الك فالة بمعنى الضمان، و      
ضرار وكوارث، من خالل تعاون منظم، مع انعدام قصد التجا

 
والكسب وتحقيق الربح عن كل  رةا

 5المخاطر بتضحية قليلة يبذلها كل منهم.  عون مواجهةيمنهم، فبتعاونهم يستط

اشتراك مجموعة من الناس في انشاء صندوق لهم يمولونه بقسط محدد يدفعه كل واحد  وهو       
صابه حادث معين. خذ كل منهم من هذا الصندوق نصيبا معينا اذا ا 

 
  6منهم، ويا

يضاوعرف         نه ب ا 
 
شخاص اتفاقا خطار معرضين يكونون ا 

 
ضرار على متشابهة ل

 
 عن الناشئة تالفي ال

خطار، تلك
 
مين صندوق في اشتراكات بدفع وذلك ال

 
 منه يتم بحيث مستقلة، مالية له ذمة تا

ضرار عن التعويض
 
خطار وقوع جراء المشتركين من تلحق التي ال

 
 إدارة ويتولى لها، المؤمن ال

و حملة الوثائق، من مختارة هيئة الصندوق خذ مستقلة شركة ا 
 
جًرا اإلدارة جهة وتا  إدارتها مقابل ا 

عمال مين، كما ا 
 
خذ التا

 
جًرا تا و ا  رباح من حصة ا 

 
موال استثمارها مقابل في ال

 
 وكيالً  الصندوق بصفتها ل

جر
 
و با  7. مضارًبا ا 

ن التامين التكافلي       في السالم مبني على نظام التبرع فالكل يدفع يتضح من خالل هذا التعريف ا 
ميني على الكلوالكل يضمن التعويض عن الضرر و

 
 8.يوزع الفائض التا

مين هو التعاون بين المشتركين على تحمل الخطار وتوزيعها بينهم في حين و     
 
الهدف من هذا التا

عماله وادور  يبقى حكام الشريعة المؤمن هو القيام بتنظيم هذا التعاون وادارة ا  مواله وفق ا  ستثمار ا 
مين التكافلي يجمع بين 

 
لتحقيق المن الحالي والحتياط للمستقبل من خالل السالمية، فالتا

حكام الشريعة  الغراء.
 
 التعاون والتكافل وفقا ل

مين التكافلي قرارات صدر وقد       
 
زهر التابع اإلسالمية البحوث مجمع من بمشروعية عقد التا

 
 لال

 مؤتمره انعقاد دورة في المؤتمر اإلسالمي منظمة نع المنبثق اإلسالمي الفقه مجمع شريف ومجلسال
في  الخامس اإلسالمي العالم لرابطة اإلسالمي الفقهي المجمع وقرار،  1985ديسمبر في  بجدة الثاني
ولى، ومؤتمر علماء المسلمين السابع  الدورة

 
زهر ، ومجمع البحوث اإلسالمية ف1972سنة ال

 
ي ال

                                                             
مين من وجهة الفقه السالمي، دار العروبة، الكويت، بلتاجي محمد، عق -5

 
 .204، ص 1982ود التا

مين، دار النهضة العربية، مصر،  -6
 
 .136، ص 2005مولوي فيصل، نظام التا

مين التكافلي"، ورقة بحثية نشرت في الندوة الدولية حول )شركة  -7
 
السعيد بو هراوة، "التكييف الشرعي للتا

مين التقليدي ومؤس
 
سس النظرية والتجربة التطبيقية(، جامعة فرحات عباس التا

 
مين التكافلي بين ال

 
سات التا

يام  فريل 26-25سطيف، ا   . 2ص  2011ا 
مين التعاوني(،عمان،  -8

 
مين التعاوني"، مؤتمر بالجامعة الردنية حول )التا

 
قذافي عزات الغنائم، "التا

 .23، ص2010
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، وقرار الندوة 1978 سنةالشريف، ومجمع الفقه اإلسالمي في رابطة العلماء اإلسالمي في مكة المكرمة 
 1993.9الثة في بيت التمويل الكويتي سنة الفقهية الث

مين التكافلياخصائص  -3
 
 :وبيان عناصره لتا

مين التكافلي بالخصائص التية:        
 
 10يمتاز التا

طرافه - مين التكافلي باعتبار كل عضو مؤمنا ومؤمنا له في نفس الوقت ،من حيث ا 
 
 يتميز التا

مين التكافلي الى تحقيق الربح  بل له دور اجتماعي تكافلي. ،من حيث الهدف -
 
 ل يهدف التا

ن يتمز  ،من حيث طبيعة العقد - قل تكلفة ممكنة على ا 
 
مين با

 
فهو من عقود التبرع يسعى لتوفير التا

 .على المشتركينتوزيع الفائض 

تية:     
آ
مين التكافلي العناصر ال

 
 ويتضمن عقد التا

مين فتصبح له صفة  ،المؤمن له-
 
و المعنوي الذي يدفع اشتراكات التا هو ذلك الشخص الطبيعي ا 

نه تكون له صفة المؤمن له والمؤمن   المستفيد مين التكافلي ا 
 
ومن خصوصية هذه الصفة في التا

الحصول عن التعويض عن  من حيث العتراف له بحقة المؤمن له صف فهو من جهة لهلغيره، 
 بحيثمؤمن لغيره هو  ومن جهة ثانيةالخطر المؤمن منه، في حال تحقق الخسارة التي لحقت به 

 يساهم بجزء من التعويضات التي تدفع للغير على سبيل التبرع.

مين-
 
لمؤمن له نيابة عن بقية المشتركين في هي الجهة التي تبرم عقد التامين مع ا ،)المؤمن( شركة التا

جر معلوم.
 
ساس الوكالة با مين التكافلي على ا 

 
 التا

مين -
 
مين تتضمن  ،بوليصية التا

 
العامة والخاصة للعقد وكل البيانات شروط الوسيلة اثبات عقد التا

مين.
 
 المتعلقة بالتا

مين -
 
و  ،مدة التا

 
المستفيد من الحصول على مبلغ  هي الفترة الزمنية التي يحق من خاللها المؤمن له ا

ميني.
 
مين والمشاركة في الفائض التا

 
 التا
مين اشتراك -

 
و دفعة واحدة. ،التا قساط ا   هو المبلغ النقدي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه على ا 

مين -
 
 .ذلك المبلغ الذي يحصل عليه المؤمن له عند تحقق الخطرويقصد به  ،مبلغ التا

                                                             
مين -9

 
مين الكوردي، "التا مين حجي محمد ا  بحث مقدم إلى كلية التكافلي في ضوء مقاصد الشريعة"، ا 

القانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة في مؤتمرها الدولي العلمي الثاني والعشرون، والموسوم ب  )الجوانب 

مين واتجاهاته المعاصرة(، 
 
 .14ص 2014القانونية للتا

 .15بوعزوز جهاد، المرجع السابق، ص -10
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نه قد  الخطر المؤمن منه، -      
 
من وقوعه، إل ا

 
وهو ذلك الحادث المستقبلي الذي يتوقع المستا

 يتحقق وقد ل يتحقق.

مين التكافلي هناك ما يعرف  وباإلضافة      
 
مين في الطار التكافلي  بإعادةالى التا

 
وهو عقد تلتزم ، التا

مين إحدىبمقتضاه 
 
عباء المخاطر المؤ التكافلي شركات التا

 
لدى وذلك من منها بالمساهمة في تحمل ا

خرى،  مين التكافلي هو عبارة عنشركة ا 
 
مين المباشر وشركة  ولذا فإن التا

 
عالقة عقدية بين شركة التا

من بها.
 
ن للمستا

 
مين ول شا

 
 11اعادة التا

مين التكافلي:  التمييزثانيا: 
 
مين التجاري والتا

 
 بين التا

هم يمكن استخالص      وجه الختالف الفروقاتا  مين التكافلي  نكل م بين ،وا 
 
مين التجاري والتا

 
التا

 12:وذلك من خالل النقاط التالية

 من حيث الطبيعة القانونية: -1

مين التكافلي من  )عقود الغرر(، المالية الحتمالية التامين التجاري من عقود المعاوضات    
 
بينما التا

 .عقود التبرع والتعاون على تعويض مخاطر الضرار

 :من حيث التعويض -2

مين اذ تتحمل الشركة لوحدها      
 
قساط التا في التامين التجاري نجد التزام المؤمن بالتعويض مقابل ا 

منين، بحيث تقوم العالقة التعاقدية على المعاوضة التي ل تسمح ال 
 
دفع التعويضات دون باق المستا

صحيح من  ه والعكسلشركة واما المؤمن له، فاذا ربحت الشركة خسر المؤمن لاما ا بربح طرف فقط
مين التجاري التعويض للمؤمن له اذا تجاوز التعويض 

 
خرى ل تستطيع شركات التا جهة ومن جهة ا 

 13النسبة التي حددها الشركة مسبقا.

مين التكافلي      
 
ما بالنسبة للتا

 
عدم ك فايتها  و في حالةالمتاحة  الشتراكاتفالتعويض يكون بحسب  ا

 الالز  في الوفاء بالتعويضات
 
بالغ المتبقية، ومن عضاء زيادة اشتراكاتهم باستكمال الممة، يطلب من ال

خرى فإ ، بل يتم مسبقا من التعويض عند وقوع الضرر  ليس له قدر محددن المؤمن له ناحية ا 
وتعاونهم بزيادة الشتراكات ينتظر تكاتف المشتركين فإنه ل التعويض بحسب مالءة الصندوق، وإ

 ذي يجبر ضرره.ليحصل على التعويض ال

                                                             
 .288، ص2002، دار الفكر، دمشق، 1معامالت المالية المعاصرة ، طوهبة الزحيلي، ال -11
 .16بوعزوز جهاد، المرجع السابق، ص -12
مين، مركز البحث والتطوير في مجموعة الراجحي المصرفية،  -13

 
السويلم سامي، وقفات في قضية التا

 .21ص  2002السعودية، 
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عادةمن حيث  -3 ميني: اإ
 
 توزيع الفائض التا

منين من مجموع الشتراكات التي   
 
نه المال المتبقي في حساب المستا

 
ميني با

 
يعرف الفائض التا

فهو الفرق  14قدموها واستثماراتها بعد احتساب التعويضات المستحقة لهم وتسديد كل المصاريف، 
 السنة المالية.نهاية بين الصول والخصوم في اليجابي 

مين التجاري الهادف للربح اذا حصلت زيادة في القساط تكون من نصيب الشركة ف     
 
في التا

مين التكافلي التعاوني الذي ل يهدف الى الربح فالفائض في القساط يستثمر 
 
لوحدها، بينما في التا

 15بالطرق الشرعية ليتم توزيعه على المشترطين.

 من حيث الصفة: -4

مين التجاري المؤمنون لهم طرف والشركة طرف ثان اذ المؤمن له عنصر خارجي عن الشركة، 
 
في التا

مين التكافلي لكل مشترك صفتان صفة المؤمن وصفة المؤمن له في نفس الوقت.
 
 16بينما في التا

مين التكافليالمحور الثاني: 
 
همية التنظيم القانوني للتا

 
 ههوالتحديات التي تواج في الجزائر ا

مان مالي غير كاف ورقابة يجب دعمها، اذ ل  مين في الجزائر يمتاز بنشاط محدود وا 
 
ما يزال قطاع التا

مين التجاري 
 
مين التكافلي إضافة إلى التا

 
ول( بد من تنويع السياسة التشريعية لتشمل التا ن  )ا  ، غير ا 

 .يا()ثانقيق هذا الهدف حهناك بعض التحديات والعقبات ل بد من تجاوزها لت

مين التكافلي
 
همية التنظيم القانوني للتا

 
ول: ا

 
 ا

ول  بإنشاء 1979سنة  كانت بداية مسيرة صناعة التامين التكافلي من السودان
 
بنك فيصل السالمي كا

مين اسالمية
 
للمجمع الفقهي السالمي نوقش  1964سنة  ق، لكن سبقه تنظيم اجتماع في دمششركة تا

مين
 
مين التعاوني بديال عنه.على حرمة ا فيه موضوع التا

 
قروا التا

 
مين التجاري  وا

 
 لتا

مين في امارة دبي اإلماراتثم انتقلت التجربة الى  
 
سيس الشركة العربية السالمية للتا

 
في سنة و بتا

مين اسالمية حكومية في  1985
 
ول شركة تا

 
مين السعودية و ظهر ا

 
كان قبلها بسنة دخل قانون التا

وربا اذ  في سنة يا، لتنتقل التجربة من الدول السالمية الى التكافلي حيز التنفيذ بماليز
 
 2006ا

                                                             
مين السالمي دراسة مقارنة ،  -14

 
حمد، التا  .165، ص 2002، دار العالم، الردن، 1طسالم ملحم ا 

مين التعاوني السالمي كبديل عن التامين التجاري التقليدي"،   -15
 
وكيل نسيمة و درار عياش، "التا

 
المجلة ا

 .122، ص 2012، العدد الثالث، الجزائرية للعولمة والسياسات القتصادية
وموسى ذهبية وفروخي خديجة، "طرق استغالل الفائض ال -16 مين التكافلي"، ا 

 
ميني في شركات التا

 
مجلة تا

 . 67، ص2015، 12المجلد الول، العدد   القتصاد الجديد
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سست بريطانيا في 
 
مين التكافلي، ثم ا

 
التحقت كل من  المانيا وسويسرا بركب الدول المنتجة للتا

مين التكافلي لتطلق في  2009
 
مين التكافلي منصة 2010شركة السالم للتا

 
 17.مخصصة لممارسة التا

مين التكافلي في ذات السنة الى وقد وصل عدد شرك    
 
حجم التعامالت  وبلغ ،شركة 173ات التا

كبر سوق عالميمليار دولر  11الى  2015المالية العالمية في هذا المجال سنة 
 
في  ، وتعتبر السعودية ا

مين التكافلي.
 
 .18التا

مين التكافلي،     
 
تي هذا التطبيق الواسع للتا

 
عية لهذه الدول، واعتماده ضمن السياسة التشري ويا
مين  ،العديدة لمزاياه القتصادية والجتماعية نظرا

 
همية التنظيم القانوني للتا ن ا  وعليه يمكن القول ا 

نظمة 
 
هم ال حد ا  صبح ا  مين في حد ذاته، حيث ا 

 
همية هذا التا ساس إلى ا 

 
التكافلي إنما ترجع في ال

سباب التالية 
 
 :واسعة التطبيق، وذلك لال

عبر  اإلسالميلنمو السكاني في العالم السالمي والنمو المرتفع للقطاع المصرفي ارتفاع معدلت ا - 
مينالعالم 

 
دى إلى اعتماد هذا النوع من التا ن، ا  صبح وذلك إلى درجة ا  مين التكافلي  ا 

 
الصيغة هو التا

مين الوحيدة
 
طر مع انتشار واسع لالستثمار فيه في كل من ق ، في كل من السودان والسعودية للتا

ن تدنيو مين التجاري يؤدي بالضرورة إلى مستو ماليزيا والكويت، كما ا 
 
استقطاب ى النمو في قطاع التا

مين التكافلي للزبائن
 
 والعكس صحيح.  19التا

مين  –رغبة المسلم في تطبيق الحكام الشرعية على كل جوانب حياته بما فيها المالية  -
 
تجنبا  -التا

ن، كما للحرام مين التجاري. الشتراك )القسط( ا 
 
قل منه في التا مين التكافلي ا 

 
 20في التا

مين التكافلي وجود بعض  -
 
مين التقليدي تنعدمالمميزات في التا

 
ميني  ،في التا

 
ك توزيع الفائض التا

موالواستثمار 
 
حكاموفقا  ال

 
 شريعة السالمية.ال ل

لمانيا وبريطانيا وسويسرا. -
 
مين التكافلي كا

 
 احتضان الدول الغربية للتا

 

                                                             
مين التكافلي، اطروحة دك توراه في العلوم القتصادية، جامعة  -17

 
فالق صليحة، متطلبات تنمية نظام التا

 .80ص 2014الشلف، 
مين التكافلي وتطو  -18

 
، العدد 10، المجلد مجلة المعارفرها في الجزائر"، قميري حجيلة، "انتشار صناعة التا

 .270، ص 2015، 18
مين التكافلي بين السس النظرية والممارسات العملية في الوطن العربي"،  -19

 
معمر قوادري فضيلة، "التا

مينية(، كلية العلوم القتصادية، جامعة الشلف، 
 
 .8،  ص2012الملتقى الدولي السابع حول )الصناعة التا

مين التكافلي"،  -20
 
مين التجاري وخدمات التا

 
محمد عيسى شديد، "اتجاهات المستفيدين من خدمات التا

 .40، ص2018، 16، العدد 14المجلد   مجلة العلوم القتصادية
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مين التكافلي في الجزائرتطبيق التحديات التي تواجه  : ثانيا
 
 التا

م   
 
ما يرجع للجانب  منهاين التكافلي من عدة نواح ان الجو العام في الجزائر يكبل من صناعة التا

 . واإلشهاري  التشريعي ومنها ما يرجع للجانب القتصادي

 التحديات التشريعية  /1

مين في الجزائر الى غاية صدور  قد ساد لوقت طويلل
 
احتكار تام من المؤسسات العمومية لقطاع التا

مام الخواص لالستثمار في هذا  07-95المر  الذي الغي احتكار الدولة لهذا القطاع وفتح الباب ا 
ن النصوص التنظيمية للمادة إالمجال،  بموجب القانون  2006مكرر المستحدثة في تعديل  215ل ا 

مرالمعدل والمتمم  20/02/2006المؤرخ في  04-06رقم 
 
لم تصدر ال في   ،21المذكور سابقا  07-95 لال

ساسيالذي يحدد القانون  13-09من خالل المرسوم التنفيذي رقم  2009سنة 
 
النموذجي لشركات  ال

مين ذات الشكل التعاضدي.
 
 22التا

مين التكافلي في مادة على ،  2020ورغم احتواء مشروع قانون المالية لسنة        
 
تقترح إدخال التا

مين الجزائري، وذلك استجابة إلى قواعد الشريعة 
 
ن هذا غير كاف، اإلسالميةنظام التا  ما لم يتم، إل ا 
مين التكافلييؤطر وقانون خاص  إصدار

 
السابق الذكر  13-09، وبالرجوع للمرسوم التنفيذي ينظم التا

ن نستشف ما يلي :   يمكن ا 

مين التكافلي السالمي: 13-09رقم  المرسوم التنفيذي مظاهر توافق -1 -1     
 
 مع التا

ن  -  مينات غير الربحيةنجد ا 
 
 إليهالمشار  13-09لقانون خاص وهو المرسوم التنفيذي  تم إخضاعها التا

عاله مينات على نية المشرع فيوهذا مؤشر  ،ا 
 
نواع التا مين التجاري وغيره من ا 

 
خرى  الفصل بين التا

 
ال

 .لتي ل تهدف لتحقيق الربحا

مين التكافلي السالمي على المنخرطين من خالل ع نالحظ تبني -
 
راط  دم اشت ضوابط سير شركات التا
ولىكما عبرت عنها المادة ، الربحية "ذات هدف غير تجاري " 

 
ساسين من القانو ال

 
النموذجي  ال

مينات 215وكذا المادة  ،السابق الذكر
 
، حيث كان 2006المعدل والمتمم في  مكرر من قانون التا

مين  اإلجراءاتيشترط  سابقا المشرع 
 
من  215حسب المادة وذلك التجارية لتكوين كل شركات التا

مينات، ولكن
 
مر و 215المادة  قانون التا

 
خضعت التعاضديات  مكرر عدلت ال قانون خاص  إلىا 

نه التجاري، القانون  إلىوليس  ،السابق الذكر( 13-09المرسوم التنفيذي )
 
هذه  ك فايةفي ظل عدم غير ا

حيانا المزيد  إجراءفي انتظار  وذلك راوح مكانه، يكاد التامين التكافلي يالنصوص القانونية وتناقضها ا 
ن، التعديالتمن 

 
 . السياسية اإلرادةعندما تتوفر  في هذا الشا

                                                             
 .12/03/2006الصادرة في  15الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  -21
 .14/01/2009الصادرة في  03الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  -22
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مين التكاف 13-09المرسوم التنفيذي رقم مخالفة  مظاهر -1-2 .
 
 لي السالمي:لقواعد التا

ن العدد الوارد في تقديم مشروع  مما يؤدي الى التضييق على نشاطها،، منخرط  5000اشتراط  -
 
علما ا

تعديله منخرط وقامت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني باقتراح  10000القانون كان 
 23الى النصف.

مين عدم التنصيص على الفصل بين حساب المنخرطين وحساب  -
 
حد الضوابط الشرعية للتا

 
الشركة كا

 التكافلي.

مين التكافلي  -2
 
مينات السابقة الشارة اليها ل تشجع على ولوج شركات التا

 
ان النصوص المتعلقة بالتا

مينات 
 
في الجزائر مما يتطلب المر اعادة النظر في هذه النصوص وتكييفها مع هذا النوع من التا

و خيار  مين تكافلي واعطاءه فرصة كبديل ا 
 
مام الجزائريين لالنخراط فيه، ولعل وجود شركة تا خر ا  اآ

مينات(
 
صدق دليل ) وهي شركة سالمة للتا

 
قر وزير المالية سنة  حيث، واحدة ووحيدة في الجزائر ل ا 

مينات بعدم قدرة هذا الخير على تحقيق  07-95بمناسبة تقديمه لتعديل المر  2006
 
المتعلق بالتا

هداف الحكومة فب مان مالي غير كاف ورقابة  10عد تجربة ا  مام نشاط محدود وا  سنوات لهذا المر نحن ا 
مين والمردودية، توسيع حماية الممتلكات 

 
صبح من الضروري تحفيز نشاط التا يجب دعمها، اذ  ا 

جل  والمداخيل، تحسين نوعية الخدمات، وتوفير المان المالي للشركات مع اعادة تنظيم الرقابة من ا 
مين خاصة الستثمار الجنبي المباشرتوفير 

 
 .24جاذبية اكبر للسوق الجزائرية للتا

شهارية 2  / التحديات القتصادية و الإ

مين التكافلي على الصيرفة ا -
 
 من نوعوفي المقابل قلة هذا ال، فإنه لسالمية نظرا لعتماد شركات التا

 ها.لي بشار التامين التكافالبنوك في الجزائر يشكل عائ قا لنت

مين العمومية -
 
مين هيمنة شركات التا

 
ن على سوق التا

 
مين تعرف ، إذ ا

 
حال السوق الجزائرية للتا

مين التجاري 
 
مين التكافلي الذي يحاول  ،هيمنة القطاع العام وفقا للتا

 
على حساب القطاع الخاص والتا

 
 
مام اخفاقات التا

 
حيث ، مين التجاري التكيف من السياسة التجارية رغم فرض نفسه كمنتوج بديل ا

                                                             
، 16/01/2006، الصادرة في180الجريدة الرسمية لمداولت المجلس الشعبي الوطني، السنة الرابعة رقم -23

، ص 03/01/2006الفترة التشريعية الخامسة الدورة العادية الثامنة، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثالثاء 
28. 

 .5و  4نفس المرجع، ص  الجريدة الرسمية لمداولت المجلس الشعبي الوطني، -24
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كد
 
مين وعدد  2006وزير المالية سنة  ا

 
شركة عمومية منها  16على هيمنة القطاع العام على مجال التا
مين وسبعة مختلطة وتعاضديتين.

 
مين وواحدة إلعادة التا

 
 25ثالثة للتا

مين       
 
عمال اإلجما بالمائة من رقم 70ر64وفي هذا السياق حشدت الشركات العمومية للتا

 
لي ال

ضرار ببلوغ ما قيمته 
 
مين عن ال

 
مليار دينار المحصلة من  10ر23مقابل  مليار دينار, 26ر66لقطاع التا

ي ما يعادل  مليون دج لصالح الشركات  840بالمائة من الصفقات( و  27ر1طرف الشركات الخاصة )ا 
عمال الشركات 2ر26المختلطة )

 
ن فرع السيارات قد رفع رقم ال

 33ر5الخاصة ) بالمئة(، ويالحظ ا 
مينات(. بالمائة من

 
عمال اإلجمالي لهذا النوع من التا

 
 26رقم ال

مين, الى غاية      
 
مليار دج  3ر6بتسوية مبلغ  2019مارس  31وقد قامت الشركة المركزية إلعادة التا

بالمئة من  79ر3مليار دج في اطار الملفات الوطنية ما يمثل  2ر9شمل جميع القضايا موزعة ما بين 
ي ب  747ر4المجموع و  بالمئة من المجموع، وفيما  20ر7مليون دج مخصصة للملفات الدولية ا 

مين الباقي دفعها فقد بلغت 
 
مليار دج الى غاية نهاية مارس  28ر5يخص مخزون حوادث اعادة التا

 27 مليار دج. 3ر9مليار دج و الملفات الدولية ب  24ر6موزعة بين الملفات الوطنية ب  2019

و غيا - مينية التجارية ا 
 
مينية للمجتمع الجزائري لضعف دخله وقلة تسويق المنتجات التا

 
ب الثقافة التا

، لمجالاالتكافلية بحيث هناك ندرة في المساحة العالمية الشهارية لستقطاب الزبائن في هذا 
ن  ن ميزتي التعاون واليعتبر السوق الجزائري خاصة وا  تبرع التي قوم سوقا واعدا في هذا المجال ذلك ا 

مين التكافلي ينعكس بصفة مباشرة على قيمة اشتراكات المنخرطين مما يجعلها منخفضة 
 
عليها التا
قساطمقارنة 

 
مين التكافلي الوجهة  بال

 
مين التجاري وهو ما يجعل من شركات التا

 
المستحقة في التا

غلبهم من ذوي الدخل المتوسط . الجزائريينالمفضلة لدى  ن ا 
 
 28ل

فاق  ولعل    
آ
مينات التكافلية وهو ما يفتح ا

 
ما يعزز ذلك ميول الجزائريين نحو الخدمات المصرفية والتا

مين التكافلي في الجزائر.
 
 واسعة لالستثمار في صناعة التا

 

                                                             
، 16/01/2006، الصادرة في180الجريدة الرسمية لمداولت المجلس الشعبي الوطني، السنة الرابعة رقم  -25

 .4، ص 03/01/2006الفترة التشريعية الخامسة الدورة العادية الثامنة، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثالثاء 
26- 2019-42-http://www.aps.dz/ar/economie/73552 11.00على الساعة  29/11/2019تاريخ الطالع 
27- algerie.com/ar-www.tsaرقام

 
مينات، تاريخ الطالع -قطاع-واقع-هذا-/بال

 
على الساعة  29/11/2019التا

11.30 
فاق، مجلة الحقوق والعلوم النسانية، المجلد  -28 مين التكافلي في الجزائر واقع واآ

 
باخويا دريس، صناعة التا

 .277، ص2016، العدد الول، 9

http://www.aps.dz/ar/economie/73552-42-2019%20تاريخ%20الاطلاع29/11/2019
http://www.tsa-algerie.com/ar/بالأرقام-هذا-واقع-قطاع-التأمينات،%20تاريخ%20الاطلاع%2029/11/2019
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 خاتمة:
 
مين ت   

 
وضرورة إعداد إطار حتاج السياسة التشريعية الجزائرية الى اعادة النظر بتنويع صناعة التا

مين التكافليل قانوني شامل
 
لما يحمله من ميزات محببة تستقطب الزبون الجزائري وبالتالي  ، وذلكلتا

مان في التعويض عنها بالتعاون والتكافل بين الجزائريين 
 
تساهم في الحد من الخطار وتوفير ال

 القتصاد الوطني. المؤمن والمؤمن له و مستفيدا،فيصبح الكل 

مين  من خالل مراجعة النصوصالسياسية  إلرادةابتوفر  إلن يكون ولعل ذلك ل    
 
المنظمة لقطاع التا

مين 
 
مام التنافسية فيه بين القطاع العام والقطاع الخاص وبين نظام التا وتكييفها لفتح المجال واسعا ا 

مام المؤمن له للنهوض بهذا القطاع. مين التكافلي، وبالتالي اعطاء خيارات ا 
 
 التجاري ونظام التا

هم التو  صيات التي نقترحها في هذا المجال نجد ما يلي :ومن ا 

مين خاص تشريع استحداثضرورة   -1
 
جل من التكافل، وذلك ينظم التا  النوع هذا و تشجيع دعم ا 

مينات في خاصة النشاط من
 
شخاص، بحيث يتضمن  تا

 
مينات التكافلية من ال

 
كل ما يتعلق بالتا

حكام إنشائها والرقابة عليها .  ا 
مين التكافلي تسمحمتكاملة قانونية  تكوين بنية ضرورة  -2

 
سس متينة، النطالق  للتا سواء على ا 

و النظام الماليبالنظام التشريعيفيما يتعلق  و النظام القضائي، و ،، ا  إنشاء شركات العمل على  ا 
مين قوية في هذا المجال.

 
 تا

مين التكافلي  توفير العمل على -3
 
بتطوير الّسوق تعلق فيما ي لسيماالبيئة الحاضنة لنجاح التا
دوات المالية المساعدة و

 
 في الجزائر. السالمية المتوافقة مع مبادئ الشريعة المالي ومختلف ال

 قائمة المراجع
ول/ الك تب

 
 ا
مين بين الحل والتحريم، دار العتصام، مصر،  -

 
 .1977عبده عيسى، التا

مين من وجهة الفقه السالمي، دار العرو  -
 
 .1982بة، الكويت، بلتاجي محمد، عقود التا

مين البري، ج -
 
مينات الخاصة في التشريع الجزائري، التا

 
 مطبعة، 2ط، 1بن خروف عبد الرزاق، التا

 .2000، الجزائر  حيرد
مين، مركز البحث والتطوير في مجموعة الراجحي المصرفية، -

 
 السويلم سامي، وقفات في قضية التا

 .2002 السعودية
 . 2002، دار الفكر، دمشق، 1، طالمالية المعاصرةوهبة الزحيلي، المعامالت  -
مين السالمي دراسة مقارنة ، ط -

 
حمد، التا  .2002، دار العالم، الردن، 1سالم ملحم ا 

مين، دار النهضة العربية، مصر،  -
 
 .2005مولوي فيصل، نظام التا

 
 

طروحات والمذكرات الجامعية
 
 ثانيا / ال
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مين التكافلي، اطروحة دك توراه في العلوم القتصادي، فالق صليحة، متطلبات تنمية نظا -
 
م التا

 .80، ص2014جامعة الشلف، 
 ثالثا/ المقالت

وكيل نسيمة ودرار عياش،   -
 
مين التعاوني السالمي كبديل عن التامين التجاري التقليدي"ا

 
، "التا

 .2012، العدد الثالث، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات القتصادية
مين التكافلي"وموسى ذهبية وفروخي خديجة، ا   -

 
ميني في شركات التا

 
، "طرق استغالل الفائض التا

 .2015،  12، العدد ، المجلد الول مجلة القتصاد الجديد
مين التكافليوتشخيص واقع "بوعزوز جهاد،  -

 
فاق تطوير صناعة التا مجلة الدارة ، "معوقات واآ

 .2015الرابع، العدد الثاني، ، المجلد والتنمية للبحوث والدراسات
مين التكافلي وتطورها في الجزائر"قميري حجيلة،  -

 
، 10، المجلد مجلة المعارف، "انتشار صناعة التا

 .2015، 18العدد 
فاق"باخويا دريس،  - مين التكافلي في الجزائر واقع واآ

 
، مجلة الحقوق والعلوم النسانية، "صناعة التا

 .2016العدد الول،   9المجلد 
مين "محمد عيسى شديد،  -

 
مين التجاري وخدمات التا

 
اتجاهات المستفيدين من خدمات التا

 .2018، 16، العدد 14، المجلد مجلة العلوم القتصادية، "التكافلي
عمال المؤتمرات والندوات العلمية

 
 رابعا/ ا

مين التكافلي"السعيد بو هراوة،  -
 
) الندوة الدولية حول ، ورقة بحثية نشرت في "التكييف الشرعي للتا

سس النظرية والتجربة التطبيقية
 
مين التكافلي بين ال

 
مين التقليدي ومؤسسات التا

 
 ،( شركة التا

يام  جامعة فرحات عباس سطيف، فريل،  26-25ا   .2011ا 
مين التكافلي بين السس النظرية والممارسات العملية في الوطن "معمر قوادري فضيلة،   -

 
التا

مينية)ى الدولي  السابع حول الملتق " العربي
 
، كلية العلوم القتصادية، جامعة الشلف، (الصناعة التا

2012. 
مين الكوردي، - مين حجي محمد ا  مين التكافلي في ضوء مقاصد الشريعة" ا 

 
بحث مقدم إلى ، "التا

الموسوم كلية القانون جامعة اإلمارات العربية المتحدة في مؤتمرها الدولي العلمي الثاني والعشرون، و
مين واتجاهاته المعاصرة(، 

 
  .2014ب  )الجوانب القانونية للتا
 خامسا/ مواقع النترنت

- http://www.aps.dz/ar/economie/73552-42-2019 على الساعة  29/11/2019تاريخ الطالع
11.00 

- www.tsa-algerie.com/arرقام
 
مينات، تاريخ الطالع -قطاع-واقع-هذا-/بال

 
على  29/11/2019التا

 11.30الساعة 
 سادسا/ الجرائد الرسمية

 .08/03/1995الصادرة في  13الجزائرية، عدد الجريدة الرسمية  -
 .12/03/2006الصادرة في  15الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  -
 .14/01/2009الصادرة في  03الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد  -

http://www.aps.dz/ar/economie/73552-42-2019%20تاريخ%20الاطلاع29/11/2019
http://www.tsa-algerie.com/ar/بالأرقام-هذا-واقع-قطاع-التأمينات،%20تاريخ%20الاطلاع%2029/11/2019
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، الصادرة 180الجريدة الرسمية لمداولت المجلس الشعبي الوطني، السنة الرابعة رقم -
رة التشريعية الخامسة الدورة العادية الثامنة، الجلسة العلنية المنعقدة يوم ، الفت16/01/2006في

 .03/01/2006الثالثاء 



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  - 2019يسمبر ي 17
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مين التجأري 
 
مين التكأفلي كبديل للتأ

 
 التأ

 مقدمة :

مين من اإلجراءات    
 
و الطولئل الق يعقبر القل

 
تتعب يورا مهمل ف  المجقمعلت من خال  مل ييجر معيه  ا

شخلص لتعديد من المرلريع و اتاملية المللية ير لتطفمن 
 
كمل  معت  حد وطاء،الطبيعية و المعيطية ل

نه يعقر من مصلير ت
 
نرطة المخقتفة ، إل طفير المدخرات الق  تا

 
سلهم ف  تمطيل مخقتف المرلريع و ال

نه و بل
 
ثلر الجد  حط  شرمعية نرلط ا

 
ن هذا المطضطع ا

 
مين الق  ل نىلش فيهل إل ا

 
همية القل

 
لرغم من ا

مين خلصة من الميظطر اإلوالم  الذ  
 
تقيلف  مبليئه مع مخقتف معىطي الغرر المرقمتة معت  الغرر القل

م
 
مل  كل هذه الركطك كلن لبد من وجطي بديل لتقل

 
ين القجلر  الفلحش و الىملر و الربل و غيرهل و ا

و 
 
مين القعلون  ا

 
خر وطى التجطء إل  القل

 
فراي المستمين، فتم يكن هيلك بديل ا

 
الذ  يتب  حلجيلت ال

فراي من جهة ثلني
 
و ة .القكلفت  الذ  يقفق مع مىلصد الرريعة اإلوالمية من جهة و يتب  حلجيلت ال

غتب 
 
صبات تقسم به ا

 
ولس  و نظرا لتقططر الذ  ا

 
الىطلمعلت و اليرلنلت و الق  معتيه فقبعل لهذا ال

غتبهل انقرلر 
 
صبات تعرف ف  ا

 
خطلر تخقتف بلخقالف الميدان و اليرلط  ا ا

 
ممل يسقتز   ، كبير لعدة ا

خطلر
 
مين معتيهل وعيل لجبر الضرر المقرتب معن هذه ال

 
نه يقاقم معت   ،القل

 
المؤوسلت معت  نجد ا

نرطقهل 
 
شخلص الطبيعيين ال اخقالف ا

 
مطالهم و تصييفلتهل و حق  ال

 
تجطء إل  القلمين تاىيىل لاملية ا

صبح يؤرق ، 
 
ن القلمين القجلر  ا

 
غت  مل يعرف  التجطء هذا مل يفع بللبعض إل المؤتميين و غير ا

مين القكلفت  الذ  
 
ن اإلشكل  الذ  يثلر ف  هذالى  إقبل  و ترحيب من المؤتميين،  بللقل

 
    غير ا

 :الصدي هط

مين القكلفت  -
 
 ؟ مل المىصطي بللقل

مين القجلر ؟ -
 
نه بديل لتقل

 
 و هل فعال يمكن الىط  معيه ا

و امعقمليه ف  الجزائر؟ -
 
  مدى تم تطبيىه ا

 
 وإل  ا

جل هذا     
 
مين القكلفت  و تطضيح ل  ف  هذا الصدي القطرق لتاديث معن مطضطع وجب معتيي من ا

 
القل

و شرحه مخقتف جطانبه ،
 
ت  : وهذا مل وطف يقم تطضياه ا

 
 من خال  ال

 صفأي العيد د.               
   
 
وقلذ مالضر    ا

 
 ا

 كتية الاىطق والعتط  السيلوية
 جلمعة يا  فلرس المدية

 

 . ط.د. زيراري مريم
 .1نللبة يك قطراه جلمعة الجزائر 

gmail.com@zirari.meriem26 
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و  :الماطر 
 
مين القكلفت . ال

 
 القعريف بللقل

مين القكلفت  ا نظل  :الماطر الثلن  
 
 ف  الجزائر.لقل

 و ويالو  تطضيح ماقطى هذين الماطرين من خال  مل يت  :

ول : 
 
مين التكأفلي  مفهومالمحور ال

 
 التأ

مين القكلفت  معمل بعرف بللقلمين القعلون  القىتيد  الذ  يىصد به ال    
 
قعلون بين لىد نقج القل

  ميهم من 
 
ضرار الق  قد تتاق بل

 
فراي يقفىطن معت  وجه القىلبل بللقعطيض معن ال

 
و ا
 
مجمطمعلت ا

 يت  : ملالمخلنر المرلبهة  ف  حين يىصد بللقلمين القكلفت  

مين التكأفلي .
 
ول : تعريف التأ

 
 ا

مين القكلفت  لغة و اصطالحل من خال  مل يت  :     
 
 يمكن تعريف القل

مين التكأفلي لغة.تعريف ال -1
 
 تأ

ت  بمعي  اإلمعللة و 
 
يرقق مصطتح القكلفل من ك فل يك فل ك فللة و يىصد بهل الك فلية و اإلمعللة، فهط يل

 .1و غللبل مل يفهم ميهل ضملن الدين اإلنفلق و الضملن
مين التكأفلي . -2

 
 تعريف الصطالحي للتأ

نه
 
مين القكلفت  ، و يمكييل تعرفه بل

 
 لىد وريت معدة تعلرف لتقل

و اتفلق بين "تعلون 
 
شخلص ا

 
خطلر مقرلبهة ، يقفىطن مجمطمعة من ال

 
معت  تامل يكطنطن معرضين ل

ضرار الماقمتة من خال 
 
و صيدوق  الىيل  بدف اشقراكلت ف  الخطر و ال

 
مين حسل  ا

 
غير هليف تل

خطللتربح له ذمة مللية مسقىت
 
ضرار الق  تتاق بللمرقركين جراء ال

 
ر ة، يقم ميه القعطيض معن ال

مطاله و اوقثملرة هذا الصيدوق قطل   إيار ي و،المؤمن معتيهل
 
وفق  الصيدوق سيرو ي    شركة مقخصصة  ا

حكل  الرريعة اإلوالمية
 
و  يىصد به تيظيم تعلقد  يهدف إل  تاىيق القعلون  ،2ا

 
بين مجمطمعة من ا

خطلر معيية، بايث يىط  كل واحد ميهم بدفع مبتغ ملل  معت  
 
وبيل القبرع المرقركين يقعرضطن ل

                                                           
مين القكلفت  ،جلمعة مامد الصديق ،جيجل ،الجزائر،وية     1 

 
مين و القل

 
العيد قريش، مالضرات ف  القل

 .50، ص2016/2017
مين ال    2

 
  البطاق  ، الجزائر، خديجة معالق، يراوة اوقطالمعية حط  القل

 
قكلفت ، روللة ملوقر ،جلمعة ا

 .12،ص2015/2016
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يسم  الشقراك الذ  به يقم تكطين مل يعرف بصيدوق المرقركين الذ  تدفع ميه القعطيضلت 
شخلص الذين يسقاىطنهل

 
 .3لال
مين القكلفت     

 
ن لتقل

 
 تقمثل ف  : جملة من الخصأئصو من خال  هذا يقضح ا

 
 
من ف  ذات الرخص. اجقملع –ا

 
 صفق  المؤمن و المسقل

قس –  
 
مين القجلر  .انخفلض تكتفة ا

 
 لط المرقركين مىلرنة بللقل

لنه يهدف لتقعلون بين المرقركين لجبر الضرر الذ  قد يتاق  ليس الهدف ميه تاىيق الربح –ج 
 .4بهم
ومل   –ي 

 
و الهيئة معيد إنرلئهل لن هذا الصيدوق يقاىق بمطجب معد  اشقراط وجطي را

 
لتصيدوق ا
خطلر الماقمتة الطقطعاتفلق المرقركين معت  القعلون فيمل بييهم ل

 
ضرار ال

 
 .5قامل ا

جل تغطية المخلنر الق  من  -و
 
معضلء :بايث يكطن المرقركين مقضلميين فيمل بييهم من ا

 
تضلمن ال

يل ميهم.
 
ن تمس ا

 
 الماقمل ا

مين القكلفت  من معىطي القبرع الق  يكطن الهدف من ورائهل القعلون معت  القضلمن ف  تامل  –ه 
 
القل

يل من المرقركينالمخلنر الق  قد ت
 
 .6صيب ا

مين التكأفلي
 
 .ثأنيأ: مبأدئ التأ

يقسم القلمين القكلفت  بجمتة من المبليئ و الضطابط الق  تاكم نرلنه بايث تقمثل هذه المبليئ 
 فيمل يت :

شراف هيئة للفتوى و الرقأبة الشرعية : – 1  العمل تحت ا 
مين القكلفت  يىط  معت

 
ن القل

 
 معت  فكرة ا

 
ولس ايىط  هذا المبدا

 
حكل  الرريعة اإلوالمية  ا

 
      ،لقعلمل بل

حكل  الرريعة اإلوالمية.معد  تعلرض  معت و يقمثل يور هذه الهيئة ف  السهر 
 
مين القكلفت  مع ا

 
 القل

ميني على المشتركين:-2
 
 توزيع الفأئض التأ

مين القكلفت ، و ي      
 
هم خلصية تميز نظل  القل

 
مين القكلفت  ا

 
ىصد بفلئض يعقبر الفلئض من القل

مين القكلفت 
 
مطا  المقبىية من اشقراكلت الصيدوق، و الق  تمثل الالصل اليلتج معن الفرق بين  القل

 
ال

 .7إيرايات الصيدوق و نفىلته

                                                           
مين القكلفت  اإلوالم ، جلمعة اوطيبط  ،     3 

 
شرف مامد يوابة ، رؤية إوقراتيجية لمطاجهة تاديلت القل

 
ا

 .4،ص2016فيفر  
مين     4 

 
مين القكلفت  ، مجالت القل

 
 ga.gov.tnwww.cالقل

و 5 
 
مين         ا

 
ميي  ف  شركلت القل

 
مطو  ذهبية ، فروخ  خديجة ، مىل  معن نرق اوقغال  الفلئض القل
نمطذجل     ،مجتة الققصلي الجديد،العدي

 
مييلت     الجزائر ا

 
 .67،ص 215 1،المجتد 12القكلفت ، شركة والمة لتقل

مين القكلفت ، يراوة مىلرنة يلوميية إبراهيم وللم، يور الك فلءة القرغيتي    6 
 
ة ف  تعزيز تيلفسية شركلت القل

نروحة يك قطراه ، جلمعة فرحلت معبلس 
 
بين تجربة يو  مجتس القعلون الختيج  و القجربة الملليزية، ا

 .52،ص 2015/2016،وطيف ، الجزائر ،
 .33خديجة معالق، المرجع السلبق،ص    7

http://www.cga.gov.tn/
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و الفوائد:ت -3
 
معت  المعلوضة بايث بدفع المؤمن له مبتغ من  التأمين التجأري يىط     فأدي الربأ ا

المؤمن له ف  حللة وقطع الضرر لكن اإلشكل  يثطر حط   المل  مىلبل ان يتقز  المؤمن بقعطيض
مين معت  الايلة بايث ف  حللة وفلة المؤمن  إمكلنية حصط  المؤمن له معت  القعطيض من معدمه،

 
القل

له تتقز  شركة القلمين بدفع مبتغ ملل  بسبب وفلة المؤمن له و هذا مار  شرمعل .ف  حين بلليسبة 
جل يىط   التأمين التكأفليليظل  

 
معضلؤه بدفع تبرمعلت من ا

 
شخلص المقضررين ، ا

 
    رفع الغبن معن ال

مين هط القكلفل و رفع الغبن بين المؤمن لهم جراء الضرر 
 
ولو  من القل

 
ن  الهدف ال

 
و هذا مل يعي  ا

 .الذ  يتاق بهم و ليس هدفه تاىيق الربح 
مين القكلفت  مطجه إل السهر معت   -4

 
ن يكطن المل  الفلئض ف  القل

 
   تقملش  و نرلنلت    اوقثملرات ا

حكل  الرريعة اإلوالمية
 
 .8 و ا
مين القجلر   تفأدي الجهألة و الغرر : -3

 
نه ف  القل

 
طيض، كمل يجهل المؤمن  مىدار القعيجهل ذلك ل

 .9و يجهل المؤمن له بللمىلبل مل هط المىدار الذ  وياصل معتيهمل هط متز  بدفعه     
قسلط بهدف الاصط   للتأمين التجأري سبة بللي تفأدي المقأمرة : -4

 
غللبل مل يىط  المؤمن له بدفع ا

ق
 
ن ياصل معت  مبتغ ا

 
نه من الماقمل ا

 
كبر معيد القعطيض، غير ا

 
 معت  مبتغ ا

 
قسلط الق  يفعهل ل من ال

ن  في حين
 
يكطن فيه المؤمن و المؤمن له شخص واحد و هذا مل يعي  بىلء متكية  التأمين التكأفليا
و ال

 
 . 10لشقراكلت المدفطمعة ممتطكة لذات الرخص بسبب حمته لتصفقين معالمل  ا

و مل يعرف  وجوب فصل -5
 
مط  حمتة الطثلئق ا

 
مين معن ا

 
و مل يعرف برركة القل

 
وهم ا

 
مطا  حمتة ال

 
ا

 بللمرقركين .
نه قد اخذ نصيبه ف  وطق     

 
مين القجلر  و بل

 
مين القكلفت  يخقتف معن القل

 
ن القل

 
و بيلء معت  هذا نجد ا

مين القجلر  
 
صبح بمثلبة بديل لتقل

 
مييلت بايث ا

 
و ف    نظرا لمل وجد فيه المقعلمتطن من فلئدة  القل

و نريىقلن هذا الصدي تجدر اإلش
 
مين القكلفت  همل وويتقلن ا

 
مين القجلر  و القل

 
ن كال من القل

 
لرة إل  ا

خطلر الماقمتة الق  قد تتاق بللمقضررين ، و هذا مل يدفعهم
 
مين معن ال

 
إل  السع  إل  تلمين  لتقل

ن هيلك جمتة من اليىلط يخقتف فيهل 
 
مين مخقتف ممقتكلتهم معت  اخقالفهل ، و بللمىلبل نجد ا

 
القل

مين القجلر  معن  القكلفت 
 
 من خال  مليت  : ، لذا يمكييل ف  هذا اإلنلر ذكر بعض الفروق  القل

 من حيث التكوين .         
مين التكأفليبلليسبة        

 
من ن المرقركين فيه يامتطن صفة المؤمن و المؤمن له فإ للتأ

 
و المسقل

 
ف  ا

 نفس الطقت،فر 
 
معضلء س ا

 
مين القكلفت  نلتج معن اشقراكلت ال

 
الذين يىطمطن بقسيير شركة المل  ف  القل

مين
 
مين  لصللح المرقركين، فإن كلنت  القل

 
و بطاوطة شركة مسقىتة تقطل  تسيير شركة القل

 
بمفريهم ا

                                                           
مين القكلفت  ف  الجزائر، بال  شيخ  ،لعبيد  مهلوات ، ولمية فى    8 

 
ير، مداختة بعيطان :واقع صيلمعة القل

رين ،
 
 .6، ص 2017نطفمبر  18-16المؤتمر العللم  حط  يور المصلرف اإلوالمية ف  القيمية ،معملن ، ال

 .53خديجة معالق ، المرجع السلبق ، ص     9
 .54       53العيد قرير ، المرجع السلبق، ص     10
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مين القكلفت  ف  مرلريع تقفقق مبللغ القعطيض الشقراكلت تفط
 
و  تىط  الرركة بلوقثملر  فلئض القل

حكل  الرريعة اإلوالمية 
 
 .نو ياىق مصللح المرقركيا

مل ف        
 
مين التجأري ا

 
ميين و العالقة بين  التأ

 
مين تسيير من نرف مسلهمين غير مسقل

 
فإن شركة القل

مين الذ  يقضمن القزاملت مقبليلة كطن بمطجب معىد القالمؤمن له و المؤمن ت
 
 .ل

 من حيث الهدف.         
مين القكلفت  فإنه و        

 
جته التجطء إل  هذا اليطع من بلليسبة لتقل

 
بلليظر إل  الهدف الذ  تم من ا

ن
 
مين نجد ا

 
مين التكأفلي  القل

 
هط معبلرة معن نظل  قلئم معت  القبرع و بللقلل  ل يىط  معت  فكرة تاىيق التأ

حدهم ضرر الرب
 
نمل هدفه يقمثل ف  القكلفل بين المرقركين و رفع الغبن معيهم مق  لاق بل

 
ح ، و ا

ن  في حينماقمل وجب تعطيضه ، 
 
مين التجأري نجد ا

 
ولول معت  تاىيق الربح من خال   التأ

 
يىط  ا

مين ف  معدة مرلريع مقيطمعة.
 
مطا  شركة القل

 
 اوقثملر ا

 الذي يبنى عليه نظ         
 
مين.من حيث المبدا

 
 لم التأ

 الذ  يىط  معتيه      
 
مين التكأفليإن المبدا

 
بين  يقمثل ف  القعلون و القضلمن و القكلفل نظأم التأ

، الذ  قد يتاىه ضرر جراء الخطر الماقمل الطقطع   المرقركين بهدف رفع الغبن معن الطرف المقضرر 
 الذ  يىط  معته

 
مل المبدا

 
حكل  الرريعة اإلوالمية ، ا

 
مين التجأري  و هذا وفىل ل

 
فهط العمل  نظأم التأ
مطا  و الىيل  بلوقثملرهل ف  مجللت مخقتفة بغض اليظر معن ا

 
لطويتة المعقمدة ف  تاىيق معت  مع ال

 الربح 
 من حيث الشتراكأت.          
مين القكلفت  هطغللبل مل ت    

 
ن القل

 
مين القكلفت  ميخفضة و فعتية ل

 
      نظل  تبرمع  كطن اشقراكلت القل

مين القجلر  
 
قسلنه  غللبل فعتية غير مبللغ فيهل .معكس القل

 
ل يسع  لقاىيق الربح و بللقلل  تكطن ا

قسلنه مرتفعة
 
 الذ  تكطن ا

مين .         
 
موال نظأم التأ

 
 من حيث استثمأر ا

نرطة و مرلريع  يييىط  مس
 
مطا  ف  ا

 
مين و تطظيف ال

 
مين القكلفت  بقسيير معمتيلت القل

 
روا شركة القل

ن تعطي الفلئدة المقاصل معتيهل و
 
جرة مىلبل ذلك معت  ا

 
حكل  الرريعة اإلوالمية  و الاصط  معت  ا

 
فىل ا

مطا  والربح المقرتب 
 
مين القجلر  فلن تسيير ال

 
مل بلليسبة لتقل

 
جراء هذا القسيير لصللح المرقركين ، ا

مين القج
 
ن الهدف من شركلت القل

 
 .لرية هط تاىيق الربحمعيهل يعطي إل  المسلهمين ل المرقركين  ل
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 .في الجزائرنظأم التأمين التكأفلي  المحور الثأني: 

قطلر العللم و كلنت الجزائر        
 
مين الق  انقررت معبر مخقتف ا

 
نظمة القل

 
مين القكلفت  من ا

 
يعقبر القل

ن هذا اليظل  و رغم قدمه لم 
 
يظهر ف  من الدو  الق  شهدت ظهطر هذا اليظل  معت  مسقطاهل، إل ا

الجزائر إل حديثل،و يقمثل وبب وصط  هذا اليظل  إل  الجزائر ف  تفرع إحدى الرركلت الختيجية و 
مين القعلون  و الق  تمثتهل ف  الجزائر  11ه  الرركة السعطيية " إيلك"

 
،الق  كلنت رائدة ف  مجل  القل
مين القكلفت

 
 نظل  القل

 
مييلت الجزائرية، و بهذا بدا

 
ميين شركة والمة لتقل

 
  ف  الجزائر يعرف لجطء المسقل

حكل  الرريعة اإلوالمية من جهة ثلنية و ف  هذا 
 
إليه  نظرا لمل له من ميفعة من جهة و مطلبىقه ل

مين القكلفت  و كذا العمل معت 
 
وفق  تجسيد هذا اليظل   اإلنلر كلن لبد من العمل معت  تيظيم القل

 .مثل ف  شركلت القلمينوظيفية تق  ف  هيلكلصيغ معيية تقجسد لحىل 

برازه     
 
 من خال  مل يت  : و هذا مل وطف نالو  ا

مين التكأفلي .
 
طأر القأنوني للتأ ول : ال 

 
 ا

ن يكطن ليظل        
 
ن يكطن هيلك نظل  قلنطن  يقطل  تيظيمه، و ل يختط ا

 
كل نظل  مهم كلن يجب ا

مين القكلفت  تيظيم قلنطن  يقطل  تيظيمه ، و معتيه فإن
 
مين  القل

 
الاديث معن اليظل  الىلنطن  لتقل

ولول معت  المروط  القيفيذ  رقم 
 
الذ  جلء  2009جلنف   11الصلير بقلريخ  09/13القكلفت  ييصب ا

،بايث ترتب 2006 فيفر   20الصلير بقلريخ 06/04من الىلنطن رقم  215مكمال لمل تضميقه الملية 
مين و شركلت تعلضدية، و لىد 

 
معن كل من المروط  و الىلنطن السلبق ذكرهمل اإلقرار بإنرلء هيائت تل

ربع مطاي و متاق يعقبر بمثلبة قلنطن نمطذج  لترركلت  09/13تضمن المروط  القيفيذ  رقم 
 
ا

نهل
 
مين القكلفت  خلصة من نلحية ا

 
و شركلت ل تهدف إل   القعلضدية الق  ترلبه غت  حد مل القل

 
هيائت ا

 .12تاىيق الربح

مين الجزائرية ف  معدة قطلمعلت خلصة ميهل      
 
مين القكلفت  تططرا ف  وطق القل

 
      فىد معرف القل

مين معت   السيلرات  و القلمين معت  الارائق و الكطارث الطبيعية خلصة بعد الامالت القاسيسية 
 
القل

مين القكلفت  لعدة  13ةالق  كلنت تىط  بهل الجهلت المعيي
 
           ، و يرجع لجطء الك ثير من الجزائريين إل  القل

وبل  ميهل :
 
 ا

                                                           
 .60، المرجع السلبق ، ص خديجة معالق    11
 .60المرجع نفسه ، ص     12
فلق المتقى  الدول  السلبع حط      13

 
مين القكلفت  الطاقع و ال

 
بهتطل  فيصل،خطيتد معفلف،مداختة بعيطان القل

فلق القططير ،تجلر  الدو  ،جلمعة حسيبة بن بطمعت ، كتية العتط  
 
مييية الطاقع العمت  و ا

 
الصيلمعة القل
 .11 ص2012ييسمبر 04-03، العتط  القجلرية و معتط  القسيير،يطم الققصليية 
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 . مين
 
مين القجلرية بللرغم من حلجقهم إل  القل

 
 تخطف الك ثيرين من القعلمل مع شركلت القل

 . حكل  الرريعة اإلوالمية
 
 تطفر فرص العمل ف  مجللت غير مخللفة ل

   مين القكلفت
 
خطلر الماقمتة الطقطع يون يعقبر القل

 
لية  لقطفير الاملية لتمرقركين ضد ال

 
ا

 الطقطع ف  مركل الربل .

مين التكأفلي.
 
 ثأنيأ: صيغ نظأم التأ

مين       
 
مين القكلفت  معت  جمتة من الصبغ  تقم بهل معمتيلت القل

 
نظمة يعقمد نظل  القل

 
مثته مثل بلق  ال

مين الق
 
كلفت  ف  إنلر شركلت و هذا مل وطف نقطرق له معت  القطال  و الق  يقم بعدهل تجسيد نظل  القل

 من خال  مل يت :

 صيغ نظأم التأمين التكأفلي. -1
 صيغة الوقف :-1
 
مين ا

 
ومل  مادي، هدفه القل

 
و  صيدوق بمطجب را

 
يقم هذا الطقف من خال  تل

طاري تمطيل فىط ،و يكطن لهذا الصيدوق شخصية قلنطنية و ذمة مللية مسقىتة ، و يقم الاصط  معت  م
مطا  .

 
و ترغيل هذه ال

 
و المبللغ اليلتجة معن اوقثملر ا

 
 الصيدوق من اشقراكلت المؤمن لهم و الفطائد ا

مين بمثلبة وكيل معن المرقركين الذين يكطنطا بمثلبة  تكطن فيهلب صيغة العقد الوكألة :-1
 
شركة القل

جر معن هذا العمل.و تىط  الرركة ف  هذه الاللة بقسيير الوقثملر المقعتى وكالء،
 
مين مىلبل ا

 
 ة بللقل

صال  المل  و هيل ج صيغة المضأربة -1
 
مين ه  المضلر  و المرقركين هم ا

 
:هيل تكطن شركة القل

ربلح ، و 
 
نرطة الرركة بللييلبة معن المرقركين ،مىلبل نسبة مئطية من ال

 
معمل  و ا

 
تقطل  الرركة جميع ا

 الرركة ه  السبب ف  هذه الخسلئر.هيل يقامل المرقركين ا  خسلئر إل إذا كلنت 
مطا  د الصيغة المختلطة : -1

 
و فيهل يقم الجمع بين صيغق  المضلربة و الطكللة ، بايث يقم اوقثملر ا

مطر اإليارية بمطجب معىد الطكللةالرركة بمطجب 
 
 .14نظل  المضلربة و تسير ال

مين التكأفلي -2
 
 . تطبيقأت نظأم التأ

ثل بلق  الدو  تطبيق نظل  القلمين القكلفت  و القعلمل به مع المقعلمتين معرفت الجزائر مثتهل م         
 :القكلفت  ف  الجزائر نجد بعض الرركلت ميهل من تطبيىلت القلمين و

مينأت
 
جطيتية  02الصلير بقلريخ  46امعقملي هذه الرركة بمطجب الىرار رقم : لىد  شركة السالمة للتأ

مين الجزائرية بايث ه   الصلير معن وزير المللية ، 2006
 
تطفر حلليل خدملت مقعدية ف  وطق القل

و تاقكر شركة والمة  مديريلت فرمعية ، 4و  نىطة بيع معت  مسقطى القرا  الطني ، 140تقطفر معت  
مين الطحيدة ف  الجزائر الق  تقعلمل بللق

 
 خدملت القكلفل كطنهل شركة القل

 
حكل  الرريعة ل

 
مين وفىل ل

                                                           
مين القكلفت  ،مجتس الخدملت المللية اإلوالمية، ييسمبر     14

 
 2009المبليئ اإلرشليية لضطابط القل

www.ifsb.org. 
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معمللهل تقمثل ف  : ركة، و تسقخد  ش15اإلوالمية
 
مييلت ثالث نملذج لقيفيذ ا

 
نمطذج الطكللة ، والمة لتقل

ت : نمطذج المضلربة ،اليمطذج المخقتط
 
 يمكن تطضياهم من خال  ال

 . نموذج الوكألة 
 . نموذج المضأربة 
 انموذج المختلط 

مييلت الجزائرية جمتة من الميقجلت وفق مبليئ الرر
 
نتىت شركة السالمة لتقل

 
     يعة اإلوالميةو لىد ا

 و المعروفة بإوم القكلفل بايث نجد ميهل:
س المأل:  -

 
مين التكأفلي و تراكم را

 
س المل  وقت القىلمعدالتأ

 
 .و الذ  يعي  تطفير و يفع را

جتمأعية : - مين التكأفلي و الرعأية ال 
 
و العجز المطتق لتمؤمن لهو يكطن ذلك ف  حللة ا التأ

 
، لطفلة ا

مهلت .بايث يسمح ذلك بدفع 
 
ولي و ا

 
زواج ، ا

 
 المبتغ المىقطع فطرا لتمسقفيدين من ا

ئتمأن : - إل  المىقرض ف  حللة  غير المسدي بمطجبه يقم تسديد مبتغ الىرض التأمين التكأفلي و ال 
 .وفلة المؤمن له

ن تطبيق هذا اليظل     
 
مين القكلفت  نجد ا

 
 : ميهل الصعوبأتف  الجزائر يعرف نطمعل من و بلليسبة لتقل

مين ل يسمح بقىديم خدملت و ميقجلت القلمين القكلفت  بركل صريح .
 
 = قلنطن القل

مين القكلفت  بللجزائر.
 
 = معد  القطفر معت  ترريعلت تيظم القل

نرطقهل 
 
مييية لدى الفري الجزائر  ، و تىصير الرركلت ف  اإلشهلر بل

 
=معد  اك قسل  الطمع  و الثىلفة القل

 .16و خدملتهل
مين القجلر . شدة الميلفسة =

 
 مع شركلت القل

حكل  الرريعة اإلوالمية .
 
 = الخطف من قتة اإللقزا  بل

 .17=قتة تبلي  الثىة حط  مسللة القكلفل بين المرقركين
مييلت قد معمتت معت  وضع جمتة من 

 
ن شركة السالمة لتقل

 
تعمل  التحديأتغير انه بللمىبل نجد ا

 جلهدة معت  تاىيىهل مسقىبال و الق  تقمثل ف  :
شخلص تقم بللقعلون مع مسلهمين لهم ثىة كبيرة   *

 
مين ال

 
العمل معت  إنرلء شركة جديدة خلصة بقل

مين القكلفت  
 
ف  الفرص الق  تطفرهل هذه الرركة ف  وطق القلمين الجزائرية ، خلصة ف  مجل  القل

حكل  الرريعة اإلوالمية .
 
 الذ  يىط  معت  إمعمل  ا

ميي   يقم بمطجبه ت *
 
ويس بيك تل

 
مييلت.تل

 
مييية لرركة السالمة الجزائرية لتقل

 
 طزيع الميقجلت القل

                                                           
مين القكلفت  ف  الىلنطن القجلر  قراءة ف  المروط  القيفيذ     15

 
حمد، تطبيىلت القل

 
رقم  مسيري  ويد ا

، تلريخ نرر المىل  02/04/2018، جلمعة تتمسلن ، الجزائر، تلريخ إرول  المىل  09/13
 .08،ص30/04/2018

مييلت، الجزائر،     16
 
مييلت ،والمة لتقل

 
لية و القطبيق تجربة والمة لتقل

آ
مين القكلفت  اإلوالم  ال

 
القل

13/11/2019،www.salama-dz.com  . 
حمد ، الم    17 

 
 .10رجع السلبق ،صمسيري  ويد ا
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مين الالل  بهدف الطصط  إل  تىديم ميقجلتالسع  والعمل *
 
             معت  المطللبة بقعديل قلنطن القل

 خدملت إوالمية بصطرة صرياة .و    
تقطافق و الىدرة  العمل معت  نرح ميقجلت جديدة قد يكطن لهل صدى لدى الفري الجزائر  بايث *

و فريية
 
مين القكميت  لتعالج وطاء كلن ف  صطرة جملمعية ا

 
 .18الررائية لتفري مثل نرح نظل  القل

 
 :الخأتمة 

خير و من خال  مل وبق يمكن الىط       
 
ميف  ال

 
ن مطضطع القل

 
ف   ةاديثال ةىديمالضع اطالممن ن ا

نه يسقىطب اهقمل  العديد  ،نفس الطقت
 
شخلص معت ل

 
      مجللت معمتهم ، اخقالف مسقطيلتهم و من ال

حكلمه من جهة و العمل معت   و
 
 معت  اخقالفهل  لممقتكلتتطفير الاملية  هذا وعيل ميهم إل  القعريف بل

مين نصيبه  من جهة ثلنية 
 
و نريىة من نرق القل

 
مين القكلفت   بلمعقبلره صطرة ا

 
خذ مطضطع القل

 
 ،و لىد ا

ن ه من هذا الهقمل  ،
 
خير يتقز   خلصة و ا

 
حكل  الرريعة إبذا ال

 
مين وفق ا

 
نرطة شركة القل

 
معمل  ا
فري المجقمع الجزائر  

 
حكلمهل ا

 
و كذا العمل معت  ختق القضلمن فيمل بييهم ،اإلوالمية ، الق  يقمسك بل

جته ،
 
مين من ا

 
مين  مق  تاىق الخطر الذ  تم القل

 
ميين يفضتطن القعلمل بللقل

 
هذا مل جعل المسقل

حكل  الرريعة اإلوالمية ، القكلفت  بدل مع
 
خير من الجطانب مخللفة ل

 
مين القجلر   لمل لهذا ال

 
ن القل

مل  تططر و انقرلر خلصة بلليسبة لفكرة تاىيق الربح ،
 
و معتيه فبلليظر إل  المعطقلت الق  تىف معىبة ا

مين القكلفت  يجب الىط  انه معت  مسقعمت  و ميرئ  هذا اليظل  العمل معت  قد  و 
 
ولق من نظل  القل

مين القكلفت ، خلصة بلليظر 
 
ن يقجسد فيه نظل  القل

 
جل ختق الميلخ و الطوط الميلوب الذ  يمكن ا

 
ا

خير.
 
 إل  المزايل و الررمعية و المصداقية الق  يقضميهل هذا ال

 .المراجع قأئمة 

مين القكلفت  ،جلمعة مامد الصديق ،جيجل ،الج       01
 
مين و القل

 
زائر،وية العيد قريش، مالضرات ف  القل

 .50، ص2016/2017

مين القكلفت        02
 
  البطاق  ، الجزائر، ، روللة ملوقر خديجة معالق، يراوة اوقطالمعية حط  القل

 
،جلمعة ا

 .12،ص2015/2016

مين القكلفت  اإلو       03
 
شرف مامد يوابة ،رؤية إوقراتيجية لمطاجهة تاديلت القل

 
الم ، جلمعة اوطيبط  ا

 .4،ص2016،فيفر  

مين الق      04
 
مين القكلفت  ، مجالت القل

 
 www.cga.gov.tnل

مين         05
 
ميي  ف  شركلت القل

 
ومطو  ذهبية ، فروخ  خديجة ، مىل  معن نرق اوقغال  الفلئض القل

 
ا

نمطذجل     ،مجتة الققصلي الجديد،العدي
 
مييلت     الجزائر ا

 
 .67،ص 215 1لمجتد ،ا12القكلفت ، شركة والمة لتقل

                                                           
خرون ، المرجع السلبق،ص     18 

 
 .11بال  شيخ  ، و ا

http://www.cga.gov.tn/
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مين القكلفت ، يراوة مىلرنة       06
 
يلوميية إبراهيم وللم، يور الك فلءة القرغيتية ف  تعزيز تيلفسية شركلت القل

نروحة يك قطراه ، جلمعة فرحلت معبلس ،وطيف ، بين تجربة يو  
 
مجتس القعلون الختيج  و القجربة الملليزية، ا

 .52،ص 2015/2016الجزائر ،

مين القكلفت  ف  الجزائر، بال  ش       07
 
يخ  ،لعبيد  مهلوات ، ولمية فىير،مداختة بعيطان :واقع صيلمعة القل

رين ،
 
 .6،ص 2017نطفمبر  18-16المؤتمر العللم  حط  يور المصلرف اإلوالمية ف  القيمية ،معملن ، ال

فلق ال      08
 
مين القكلفت  الطاقع و ال

 
متقى  الدول  السلبع بهتطل  فيصل،خطيتد معفلف،مداختة بعيطان القل

فلق القططير ،تجلر  الدو  ،جلمعة حسيبة بن بطمعت 
 
مييية الطاقع العمت  و ا

 
، كتية العتط  حط  الصيلمعة القل

 .8،ص2012ييسمبر 04-03ط  القسيير،يطم الققصليية ، العتط  القجلرية و معت

مين القكلفت        09
 
 2009، ييسمبراإلوالمية ،مجتس الخدملت الملليةالمبليئ اإلرشليية لضطابط القل

www.ifsb.org. 

مين القكلفت  ف  الىلنطن القجلر  قراءة ف  المروط  القيفيذ  رقم       10
 
حمد، تطبيىلت القل

 
مسيري  ويد ا

 .30/04/2018، تلريخ نرر المىل  02/04/2018، جلمعة تتمسلن ، الجزائر، تلريخ إرول  المىل  09/13

مين القكلفت  اإلوالم         11
 
لالقل

 
مييلت، الجزائر، ال

 
مييلت ،والمة لتقل

 
ية و القطبيق تجربة والمة لتقل

13/11/2019،www.salama-dz.com  . 
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مين في القانون 
 
الدعاوى الناشئة عن عقود التا

 الجزائري 
 فارح عائشة د.

وقلذ مالضر  
 
 ا

 جلمعة معبد الرحملن ميرة بجلية
faraicha3@hotmail.com 

 

 : مقدمة

مين هط معىد زمي        
 
يه لمّدة زميّية معّيية، حىطق مقبليلة بين نرف القزاملت و يرتب تبليل معىد القل

حد نرف  وكغيره من العىطي القبليلّية
 
ناط  العىد بلللقزاملت المتىلة معت  معلتىه فإّنه يقرّتب معن إخال  ا

خر قيل  نزاع بييهمل
آ
رف ال

ّ
 . كطن مطضطع يمعطى قضلئّية ترفع ممن له مصتاةا اليزاع ي، هذالط

مين ب       
 
هط مل يجعتهل  و ،لي  الىصيرة معتيهلسريلن مّدة القىتقمّيز الدمعلوى اليلشئة معن معىطي القل

مين مخقتفة
 
حد المقعلقدين  ،معن بلق  الدمعلوى الق  لهل معالقة بعىد القل

 
لكيهل ليست نلشئة معن إخال  ا

خر ف 
آ
مين لتمطللبة بسمسرته هذا بللقزاملته القعلقدية اتجله الطرف ال

 
 ،العىد، كدمعطى ومسلر القل

 معن
 
ّن هذه الدمعطى تيرل

 
و الدائن  معىد السمسرة و ل

 
مين، ويمعطى الدائن المرتهن ا

 
ليس من معىد القل

ّن هذه الدمعطى تسقيد إل  الىلنطن و
 
مين، ل

 
ليس إل   صلحب حق المقيلز بمل له من حق معت  مبتغ القل

مين
 
مين؟ـــــــــــاوى الناشئة عن عقد التّ ـــــــــــففيم تتمّثل الدع، 1معىد القل

 
 ا

مين بر ، زائر  الققّسم المرّرع الج 
 
نطاع: تل

 
مين إل  ثالث ا

 
مين بار  ول

 
مين جط ،  تل

 
تل

جل تىلي  الدمعلوى
 
مين البر  بثالث حيث حّدي ا

 
جل تىلي   ،ويطات اليلشئة معن القل

 
ف  حين حدي ا

                              
مين فال تسر  معتيهل مّدة ا 1 

 
 معن معىد القل

 
مين بل تخضع ومن الدمعلوى الق  ل تيرل

 
لقىلي  الخلّصة بعىد القل

مين " يمعطى المسؤولية الق  يرفعهل المضرور معت  
 
لتقىلي  الخلص بهل ول تعقبر بذلك يمعلوى نلشئة معن معىد القل

ّمن نفسه من هذه المسؤولّية، الدمعطى المبلشرة الق  يرفعهل المضرور معت  
 
خير قد ا

 
المسؤو  إذا كلن هذا ال

 
 
مين من  المسؤولّية، يمعطى المؤمن له معت  المسؤو  معن الخطر المؤّمن ميه كدمعطى المؤّمن ف  حللة القل

مين من الاريق، 
 
مين من السرقة ومعت  من تسبب ف  الاريق ف  حللة القل

 
المؤّمن له معت  السلرق ف  حللة القل

نظر ( " يمعطى الاتط  معيدمل يال المؤمن له ف  الرجطع معت  المسؤو  معن الاليث المؤّمن ميه
 
عبد الرزاق : ا

حمد السنهوري 
 
مين، الجزء السلبع، يار إحيلء ا

 
، الطويط ف  شرح الىلنطن المدن ، معىطي الغرر ومعىد القل

 .)1363، ص1964القراث العرب ، بيروت، 

mailto:faraicha3@hotmail.com
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مييين البا
 
ولس الذ  وطف نعقمده ف  تىسيم  ،الجط  بسيقين ر  والدمعلوى اليلشئة معن القل

 
وهط ال

ّول الدمعباثيل هذا، إذ ويق
 
ميمعى  د ن   ة مع لوى اليلشئ يلو  ا

 
ّول(ـ)المبن البر   القل

 
لوى  ثّم الدمع ،حث ال

ميمعىد ن  ئة مع اليلش
 
بلمعقبلر مّدة القىلي  فيهمل تخقتف معيهل ف  )المبحث الّثاني( البر   ار  و  ن الب  القل

مين البر  
 
  . الدمعلوى اليلشئة معن القل

 
 
 ّولالمبحث ال

مين البري  الدعاوى الناشئة عن
 
 عقد التا

 ويقيلو  ف  هذا المباث 
 
مين الب ر  ئش  المقعّتىة بقىلي  الدمعلوى اليلحكلال

 
ة مع ن معى د الق ل

 
 
معلوى يرفعه ل ّد ال  و( )المطلب الّثـانييرفعهل المؤّمن  كل من الدمعلوى الق ثم نقيلو   ،ّول()المطلب ال
 . ()المطلب الّثالث المؤّمن له

ّول
 
مين البري تقادم الدعا : المطلب ال

 
 وى الناشئة عن عقد التا

مين البر  وطاء تعتىت 
 
و المؤّمن اليلشئة معن معىد القل

 
ترقرك جميع يمعلوى المؤّمن له ا

نهل تقىلي  بمض  ثالث ويطات ابقداءا 
 
شخلص ف  ا

 
مين معت  ال

 
و معىطي القل

 
ضرار ا

 
مين معت  ال

 
بعىطي القل

جل ل
 
ّن هذا ال

 
ت معيه، غير ا

 
مر رقم  27يسر  وفىل ليص الملية  من تلريخ الاليث الذ  نرل

 
-95من ال

07  
ّ
ن الخطر المؤّمن معتيه إل

 
و غير صايح برل

 
و تصريح كلذ  ا

 
مييلت ف  حللة ك قملن ا

 
المقعّتق بللقل

 من يط  معتم المعييين بطقطمعه
ّ
 .  ابقداءا من يط  معتم المؤمن به، كمل ل يسر  ف  حللة وقطع الاليث إل

معت  المؤّمن نلتجة معن يمعطى رجطع من قبل الغير، فإّن إذا كلنت يمعطى المؤّمن له  و
و يط  

 
القىلي  ل يسر  إل ابقداءا من اليط  الذ  يرفع فيه الغير يمعطاه إل  الماكمة ضد المؤّمن له ا

 . 2الاصط  معت  القعطيض ميه

 اوى المؤمنـــــــــــــــــــــدع: المطلب الّثاني

هّمهل إلقزامه بدفع  اإللقزاملت ف  مطاجهة المؤّمنيىع معت  معلتق المؤّمن له مجمطمعة من 
 
من ا

مين
 
ن يرفع ضّده يمعطى قسط القل

 
حد هذه اإللقزاملت جلز لتمؤّمن ا

 
خّل المؤّمن له بقيفيذ ا

 
، فإذا ا

مينلقضلئّية لتمطل
 
مر بقختف يفع قسط القل

 
تسم  الدمعطى ف  هذه  و ،بة باّىه ف  الىسط إذا تعّتق ال

 دمعطى المطللبة ب الاللة
 
ّول)قسلط المسقاىة بلل

 
  (الفرع ال

 
و إبطل  وا

 
ن يطللب ببطالن ا

 
و فسخ ا

 
 ا

وبل   العىد إذا تطفرت شروط و
 
 . اني(الثّ  الفرع ) ذلكا

 

                              
مر رقم  27انظر الملية  -2

 
، المقعّتق 1995ييلير وية  25المطافق  1415شعبلن معل   23مؤّرخ ف   07-95من ال

مييلت، ج
 
)معد  و  1995ملرس وية  08المطافق  1415شطا  معل   07المؤرخ ف   13.ر.ج.ج. العدي بللقل

 مقمم( .
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قساط المستحقة
 
ّول: دعوى المطالبة بال

 
 الفرع ال

و الشقراك ف  الفقرات المقفق معتيهل
 
مين بدفع الىسط ا

 
لط  ، و3يتز  المؤّمن له ف  معىد القل

ّخر ف  يفعه  نبىيل
 
و تل

 
مين ا

 
ّنه إذا امقيع المؤّمن له معن يفع قسط القل

 
الىطامعد العلّمة لطجب الىط  بل

ن يط
 
و الفسخ،  قضلءلب لكلن لتمؤّمن بعد إمعذار المؤّمن له ا

 
لكن جرى العرف إّمل الّقيفيذ العيي  ا

ميي  ف  القرريعلت 
 
مين الفرنس  الصلير ف  القل

 
جيبّية لويمل قلنطن القل

 
ن  ،1930جطيتية وية  13ال

 
ا

ل ويردي ف  اجراءات حملية ا
 
رف الضعيف ف  العىد ا

ّ
لط كلنت معت  حسل   هط المؤّمن له، حق  و لط

وجب إمعذار المؤّمن له بك قل  مطص  معتيه
 
نص معت  معد  إمكلنّية التفلق معت  اإلمعفلء  و ،المؤّمن، فل

لئهل لقطقيف وريلن العىد، ثّم مطامعيد نص معت  مطامعيد مادية يقطجب انقظلر انىض من هذا اإلمعذار، و
ن يطللب بللقيفيذ العيي ، و

 
خرى يجطز بعدهل لتمؤّمن ا

 
ن يرقرط المؤّمن إمعفلءه من هذه  ا

 
ميع ا

و تىصيرهل
 
ن يطتب المؤمن له إنللقهل، كل هذا بهدف تاىيق تطازن بين نرف   المطامعيد ا

 
مع جطاز ا

 . 4العىد

مر رقم  16ف بمطجب نص الملّية قد كّرس المرّرع الجزائر  هذا العر  و 
 
 07-95من ال

لز  المؤمن ف  العىطي المجدية تتىلئيل بقذكير المؤمن له بقلريخ اوقاىلق 
 
مييلت، حيث ا

 
المقعّتق بللقل

قل مع تعيين المبتغ الطاجب يفعه و
 
جل الدفع. و الىسط قبل شهر معت  ال

 
دفع إذا لم يىم المؤّمن له ب ا

ن يعذر  رالىسط المطتط  خال  خمسة معر
 
ك ثر من تلريخ الوقاىلق وجب معت  المؤمن ا

 
يطمل معت  ال

دفع الىسط المطتط  خال  المؤمن له بطاوطة روللة مضمطنة الطصط  مع اإلشعلر بللوقال  ب
فال يك ف  اإلمعذار وحده بل  .5يطمل القللية لنىضلء الخمسة معرر يطمل المادية لدفع الىسط الثالثين

 . 6ة بعد المعذار لك  يىط  المؤمن له خاللهل بللطفلء بللىسط المادييقعين انقظلر مّدة معيي

جل الثالثين يطمل يمكن ال و
 
ن يطقف الضملنلت تتىلئيل يون إشعلر معيد انىضلء ا

 
مؤمن ا

 
آ
مين ا

 
نف معىد القل

 
 خر، ول يعطي وريلنهل إل بعد يفع الىسط المطتط ، يسقل

آ
ثلره _ف  حللة معد  ا

 إذا وجد  ،من السلمعة الثلنية معرر من اليط  المطال  لدفع الىسط داءابقفسخه_ بلليسبة لتمسقىبل 
ّ
إل

 .  7اتفلق معت  خالف ذلك

                              
نظر الملية  -3

 
مر رقم  02/  15ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95من ال

حمد السيهطر ، مرجع ولبق، ص  -4
 
 . 1305معبد الرزاق ا

نظر الملية  -5
 
مر رقم  16ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95من ال

بط  -6
 
رين(، غلز  خللد ا

 
ول ، يار وائ ل لتير ر، معم لن )ال

 
مين ) يراو ة مىلرن ة(، الطبع ة ال

 
حكل  القل

 
معراب ، ا

 . 329، ص 2011
نظر الملية  -7

 
مر رقم  16ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95من ال
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مين معيسق و
 
ن هالك الايطانلت المطقطف بسبب معد  يفع ثي  من هذه الىلمعدة معىد القل

نفالىسط، إذ 
 
  يسقل

آ
ما

 
قسلط  ين ، بعد خمسةثلره معت  خالف بلق  معىطي القل

 
يل  من يفع جميع ال

 
ا

  . 8قاىةالمس

مين من إكمل يسقثي  
 
مين ف  المؤمنمكلنية رفع يمعطى المطللبة بىسط القل

 
معت   معىطي القل

ّنه 
 
شخلص، حيث ا

 
 معيد انىال

 
ل يجطز لتمؤمن رفع يمعطى قصد فرض يفع  جل الثالثين يطملضلء ا

قسلط، و
 
 إنمل يمكيه إّمل فسخ ال ال

آ
و تخفيض ا

 
قسلط المسقاىة من السعىد ا

 
يقين ثلره إذا كلنت ال

وليقين مدفطمعة
 
 . 9ال

بطال الفرع الثاني: دعاوى بطالن، مين و فسخ ا 
 
 عقد التا

  البطالن هط الجزاء الذ  رتبه المررع 
 
و شرط من لجميع العىطي الق  اخقل ركن من ا

 
ركلنهل ا

ّن هذا الجزاء يخقتف بلخقالف الىلمعدة الق  تّم خرقهلصاقهلشروط 
 
 ا
ّ
ركلن  ؛، إل

 
فإذا تختف ركن من ا

ّمل إذا تختف شرط من شروط صّاة القراض  امعقبر العىد بلنال  ،د رتب المررع البطالن المطتقالعى
 
ا

ركلنه و
 
 . 10شرونه بطالنل نسبيل، كمل قد يكطن العىد بلنال بطالنل مطتىل بمطجب نص قلنطن  رغم تطفر ا

ركلن العىدفبلإلضلفة إل  الىطامعد العلّمة لبطالن العى
 
حد ا

 
المرّرع  ، نّص د ف  حللة تخّتف ا

مين، 
 
ضرار إذا قل  المؤمن له معن وطء نية بللمبللغة معت  حللت خلّصة ببطالن معىد القل

 
مين ال

 
فف  تل

ف  تىدير قيمة المل  المؤمن معتيه، جلز لتمؤّمن المطللبة بإلغلء العىد مع الحقفلظ بللىسط 
مين ليفس الخطر بيية الغش إل  ب11المدفطع

 
 . 12طالن هذه العىطي، كمل يؤي  اك ققل  معدة معىطي تل

 ب خلّصة لتمعت  حلكذلك نص المررع 
 
مييلت معت  ال

 
شخلص، حيث يبطل بطالن معىطي القل

  معىد من 
 
مين ف  حللة وفلة المؤمن له إذا لم يطافق معتيه ك قلبة بمل ف  ذلك مطافىقه معت  معا

 
ىطي القل
مين 13المبتغ المؤمن معتيه

 
خص قلصر بتغ وقة معرر ف  حللة الطفلة اك ققب معت  ش"، كمل يبطل معىد القل

و شخص مخقل معىتيل يون إذن من ممثته الررمع  و
 
 . 14"مطافىة الىلصر نفسه وية ا

                              
نظر الملّية  -8

 
مر رقم  01/ 51ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95من ال

نظر الملية  -9
 
 ، مرجع نفسه .84ا

حمد، " -10
 
، معدي 15مراتب العىد البلنل ف  الىلنطن الطضع  "يراوة مىلرنة" "، مجتة الاىيىة، مجتد رابا  ا

 . 204، ص 37/2016
نظر الملية  -11

 
مر رقم  31ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95من ال

نظر الملية  -12
 
خيرة، مرجع نفسه . 33ا

 
 فىرة ا

نظر الملية  -13
 
 ، مرجع نفسه .86ا

نظر الملية  -14
 
 ، مرجع نفسه .87ا
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 ف  ون  
 
و الطفلة إذا وقع خطل

 
مين ف  حللة الايلة ا

 
  معىد من معىطي القل

 
كمل يبطل كذلك ا

كل  ف  ، و15كلنت السن الاىيىية خلرجة معن الادوي الق  رومهل المؤمن إلبرا  العىد المؤمن له و
قسلط المدفطمعة

 
 . 16الاللت يسمح الاكم ببطالن العىد بللوقرجلع الكلمل لال

شخلص ف  حللة مل إذا تختف المؤّمن له معن تيفيذ القزامه بدفع 
 
مييلت معت  ال

 
ف  حللة القل

مين، فإّن لتمؤّمن بعد اتبلع إجراءات اإلقسط ا
 
لميصطص معتيهل ف  ميح مهتة ثالثين يطمل ا معذار ولقل
  16الملية 

 
 ا، 06-95مر رقم من ال

ّ
 فإّنه ل يجطز له إل

 
مين وقق  لمطللبة بفسخ العىد إذا تعّتق ال

 
مر بقل

مين غير مدفطع
 
وليقين من القل

 
و كلن الىسط السيط  المسقاق معن السيقين ال

 
 . ف  حللة وفلة، ا

 دعـــــــــــــــــــــاوى المؤّمن له: انيالمطلب الثّ 
مين معيد تاىق الخطر  يمكن لتمؤمن له ف  حللة 

 
إخال  المؤمن بللقزامه بدفع مبتغ القل

ن يرفع يمعطى قضلئّية ضد المؤّمن )شركة الق
 
 المؤمن له ا

 
مين( لتمطللبة باىه ف  مبتغ القل

 
)الفرع مين ل

ّول( 
 
مين ال

 
و فسخ معىد القل

 
و بطالن ا

 
ن يرفع يمعطى إبطل  ا

 
 . )الفرع الثاني(كمل له كذلك ا

 
 
مينّول: دعوى المالفرع ال

 
 عند تحقق الخطر المؤّمن منه طالبة بمبلغ التا

مين  
 
ياءيتقز  المؤمن ف  معىطي القل

 
و المسقفيد  بل

 
مين الذ  تعهد به إل  المؤمن له ا

 
مبتغ القل

و احقراق 
 
مين ضد الكطارث الطبيعية ا

 
ف   حللة تاىق الخطر المؤمن ميه، كطقطع الكلرثة ف  حللة القل

مين ضد الاالميز 
 
ّنه قد يادث وريق ...إ  ف  حللة القل

 
 ا
ّ
ن ل يف  المؤمن بللقزامه ف  يفع مب لخ ، إل

 
تغ ا

ن يقملنل ف  يفعه
 
و ا
 
مين ا

 
 المؤمن له إل  القل

 
ن ل يدفع المبتغ كلمال، فف  هذه الاللة يتجل

 
و ا
 
، ا

 . الىضلء لوقيفلء حىه إذا لم يقمكن من اوقيفلئه بللطرق الطيية
مر رقم  26ة المخقصة ف  هذه الاللة ضمن نص الملية قد حدي المررع الجهة الىضلئي و   

 
من ال

ّنه  95-07
 
مييلت، حيث ا

 
يفعهل  ف  حللة نزاع يقعّتق بقاديد القعطيضلت المسقاىة والمقعتق بللقل

 يقلبع المد
 
الدين "هذا خروجل معن قلمعدة  و ،مل  الماكمة الكلئية بمىر وكن المؤمن لهمع  معتيه ا

ّنه ف  مجل ذلك م و "ليس مامط  مطتط  و
 
مين المك ققب، غير ا

 
 : همل كلن القل

مل  الماكمة القلبعة لمطقع العىلر المؤمن معتيه؛ -
 
 العىلرات، يقلبع المدمع  معتيه ا

مل  الماكمة القلبعة لمطقع  -
 
ن يقلبع المؤمن ا

 
الميىطلت بطبيعقهل، يمكن المؤمن له ا

شيلء المؤمن معتيهل؛
 
 ال

نطامعهل، يمكن  -
 
مين من الاطايث بكل ا

 
مل  الماكمة القلبعة القل

 
ن يقلبع المؤمن ا

 
المؤّمن له ا

 . 17لتمكلن الذ  وقع فيه الفعل الضلر

                              
نظر الملية  -15

 
مر رقم  88ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95من ال

نظر الملية  -16
 
 ، مرجع نفسه .89ا



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  ا
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مينالفرع الثاني: دعاوى البطالن، 
 
بطال و فسخ عقد التا  ال 

ركلن العىد كلنعدا  الرضل مثال،      
 
حد ا

 
ن يرفع يمعطى إبطل  العىد ف  حللة تختف ا

 
ياق لتمؤمن له ا

و تختف ش
 
ن يكطن المؤّمن القدليس و، كراهالقراض  كللغتط، اإل رط من شروط صّاة ا

 
الوقغال ، كل

 
 
 هتّية مثال، والفرق بين البطالن اليسب  وله نلقص ال

 
مين يمكن ّن البطالن المطتق لعىالمطتق ا

 
د القل

ن يقمّسك به كل ّذ
 
ّن اا

 
قىرر لبطالن اليسب  ي  مصتاة فهط ليس حكرا فىط معت  المؤمن له، ف  حين ا

و ع المن شرّ 
 
و تدليس ا

 
  لمن معيبت إرايته، فف  حللة تعرض المؤمن له لغش ا

 
إلبطل  لمصتاقه ا

ن يقمسك به  ،إكراه من نرف المؤّمن
 
فإّن الاق ف  إبطل  الاق يبى  له يون غيره، ول ياق لتىلض  ا

 من تتىلء نفسه.
 المبحث الّثاني

مين البحري و
 
مين الجوي الدعاوى الناشئة عن عقدي التا

 
 التا

حكل  تخضع لهل تقميّ 
 
حكل  خلّصة بهل هذه ال

 
مين البار  بل

 
ز الّدمعلوى اليلشئة معن معىد القل

مين الجط 
 
ولس نص الملية  كذلك الدمعلوى المقعتىة بللقل

 
مر رقم  162معت  ا

 
المقعتق  07-95من ال

م
 
حكل  البل  الثلن  المقعتق بللقل

 
مين البضلئع الميىطلة جطا ل

 
مييلت الق  تيص معت  خضطع تل

 
ييلت بللقل

حكل  الخلّصة بقىلي  هذه الدمعلوى ويقطّرق ف  هذا ال البارية ولالتفلقيلت الخلصة، و
 
مباث إل  ال

ّول(
 
هم ثّم إل  ،)المطلب الثاني( يمعلوى المؤّمنثم  ،)المطلب ال

 
 لوى المؤّمن له الخلّصةيمع ا

مين البار  
 
 . )المطلب الثالث(بللقل

ّول
 
 ــــــــاوىتقـــــــادم الدعــــــ: المطلب ال

مين البار  و 
 
مين البر  من  تقميز الدمعلوى اليلشئة معن معىد  القل

 
مين الجط  معن معىطي القل

 
القل

جل تىلي  الدمعلوى اليلت
 
مين البار  بعلمين، حيث مدة القىلي ، حيث حدي المررع ا

 
جة معن معىد القل

جل القىلي  ابقداءا من و
 
 وريلن ا

 
 : 18يبدا

 . يفع الىسط تلريخ الوقاىلق بلليسبة لدمعلوى -1
مييلت الخلصة بللسفيية -2

 
 . تلريخ الاليث الذ  يفض  إل  يمعطى العطب بلليسبة لتقل

 : فيمل يخص البضلئع المراطنة ابقداءا من -3
و إحد -3-1

 
 تلريخ وصط  السفيية ا

 
 خرى، ى وولئل اليىل ال

  القلريخ المىرر الذ  تصل فيه -3-2
 
و إحدى وولئل اليىل ال

 
خرى إن لم السفيية ا

 ،يكن ذلك 

                                                                  
نظر الملية  -17

 
مر رقم  26ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95من ال

نظر الملية  -18
 
 ، مرجع نفسه .121ا



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  ا
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وقع بعد تلريخ وصط   يخ وقطع الاليث الذ  يفض  إل  يمعطى العطب إذاتلر -3-3
و إ
 
 السفيية ا

 
 ،خرى حدى وولئل اليىل ال

 تلريخ وقطع الاليث ا -4
 
و انىضلء ال

 
 . جل المىرر لرفع يمعطى القخت لذ  يخط  حق القخت  ا

و يط  رفع الدمعطى معتيه من الغير بلليسبة  -5
 
ر لإلوهل  ف  الخسلئتلريخ يفع المؤمن له ا

 
 
و ا
 
و الطعن من نرف الغير جر المسلمعدة والمرقركة ا

 
 .النىلذ ا

جل اوقرج -6
 
ية يمعطى من ا

 
لع المبتغ المدفطع نبىل تلريخ الدفع غير المسقاق، فيمل يخص ا

 
 
 . مينلعىد القل

 مؤّمنــــــــــاوى الـــــــــــــــدع :الثانيالمطلب 

مين لتمؤّمن الاق ف  رفع يمعطى ضد المؤّمن له لتمطللبة ب
 
)الفرع اىه ف  قسط القل

ّول(
 
قر له الىلنطن كمل له الاق ف  ر  ،ال

 
و فسخ العىد ف  الاللت الق  ا

 
و بطالن ا

 
فع يمعطى إبطل  ا

 . )الفرع الثاني(بذلك 

ّول
 
 دعوى المطــــــــــالبة بالقسط: الفرع ال

مين البار  إّمل م 
 
حيلن ف  القل

 
و مللكل ليكطن المؤمن له ف  غللب ال

 
تبضلمعة، للكل لتسفيية ا

مر رقم  108هط متز  وفىل ليص الملية  و
 
 ادية ف  العىدمبدفع الىسط حسب الكيفيلت ال 07-95من ال

مين، وجب معت  المؤمن إنذاره بروللة مضمطنة الطصط   
 
إذا لم يدفع المؤمن له قسط القل

يل  ال
 
إذا لم يدفع الىسط بعد  مطالية، ومع اإلشعلر بللوقال  بطجط  يفع الىسط خال  ثملنية ا

وقف المؤمن الضملن، ويجطز فسخ العىد 
 
جل ا

 
يل  من إيىلف الضملنانىضلء هذا ال

 
ف   ، وبعد معررة ا

  . 19هذه الاللة يجب معتيه إمعال  المؤمن له بروللة مضمطنة الطصط  مع اإلشعلر بللوقال 

جل  المقعتىة بإجراءات المطللبة بدفع  
آ
مين البار  مع تتك  الىسطإذا مل قلرنل ال

 
ف  القل

مين البر  
 
لة معد ،الخلصة بللقل

 
ّن المرّرع قد معّتق مسل

 
 نجد ا

آ
مين البار  بل

 
جل    يفع الىسط ف  القل

مين البار   قصيرة، و
 
ك ثر ذلك يعطي لرتبلط معىد القل

 
 . 20بمل يعرف بعيصر الحقمل  ا

و الفسخاالفرع الثاني: دع
 
بطال ا و ال 

 
 وى البطالن ا

لز  المر
 
يقيىة فيمل يخص المل  المؤّمن  ّرع الجزائر  المؤّمن له بقىديم بيلنلت صاياة وا

، فإذا امقيع المؤّمن له 21الق  تسمح لتمؤّمن بقىدير الخطر معتيه بمل فيهل جميع الظروف الق  معرفهل و

                              
نظر الملية  -19

 
مر رقم  111ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95من ال

مين البار  ف  الجزائ -20
 
 ر"، الم جتة الجزائرّية لتىلنطن البار  و اليى   ل، الع  دي بن معروف فضي ل، " القل

 . 176، ص  07/2018
نظر الملية  -21

 
مر رقم  108ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95من ال



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  ا
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  تزييف ا معن اإليلء ببيلنلت معّيية و
 
لبيلنلت اققرن هذا المقيلع بغش يقخذ إّمل صطرة تصريح كلذ  ا

خذ صطرة حىيىّية معن الخطر المؤّمن ضده، فىد رتب المرّرع جزاءا لغيل لتعىد 
 
حق  ل يسمح لتمؤمن بل

مر رقم من  110ذلك بمطجب نص الملّية  و ،22ف  هذه الاللة، حيث قرر له البطالن بىطة الىلنطن
 
ال

ّن  95-07
 
مين يعقبر لغيل ف  جميع حللت الغش الذ  الق  تيص معت  ا

 
. فللمررع يرتكبه المؤّمن له القل

ن ليل ذاتية معىد هط مل يبيّ  و ،البيلنلت غير الجطهرّية ة و لم يفّرق ف  مجل  الغش بين البيلنلت الجطهري
مين البار  و

 
 . 23تمييزه معن بلق  العىطي القل

ّنه مل كلن 
 
كمل ميح المرّرع لتمؤّمن حق المطللبة بإبطل  العىد مع تاميته معبء إثبلت ا

مين الخطر لطليغط  
 
  . 24كلن مطتعل معتيه معيد اك ققل  وثيىة القل

 اوى المؤّمن لهـــــــــــدع: المطلب الثالث
من لتاصط  معت  تعطيض معن 

 
 إليهل المسقل

 
يمعطى الخسلرة ه  الدمعطى العليية الق  يتجل

ّول(الضرر الالحق به 
 
حطا  الق  يصل  فيهل الر ء الم)الفرع ال

 
ن لتمؤمن له ف  ال

 
ؤمن معتيه ، بيد ا

كم
 
ن يسقعمل حق القرك، وبمىقضله يطللب المؤمن له بمبتغ القعطيض بل

 
ته مىلبل بمخلنر جسيمة ا

ن يقخت  معن متكية الر ء
 
 . )الفرع الثاني( 25المؤمن معتيه ا

 
 
 دعوى الخســــــــــــارة: ّولالفرع ال

تعطيض يمعطى الخسلرة ه  الدمعطى الق  يرجع بهل المؤمن له معت  المؤمن لتاصط  معت  
مين، ورغم اوقعمل  معبلرة 

 
الضرر الذ  لاىه من جراء تاىق الخطر المضمطن ف  حدوي مبتغ القل

 إذا لم يىبل المؤّمن له الّقسطية الق  
ّ
"الدمعطى" فإن القسطية قد تكطن ويية، وه  ل تكطن قضلئية إل

 .26يعرضهل المؤمن

ّن 
 
و المتاق بهل كلتفلق هذا الاق مىيد بررط الّقاكيم الذ  تقضميه وثلئق  غير ا

 
مين ا

 
الّقل

 . 27إضلف  وف  هذه الاللة ليس بطوع المؤمن له التجطء إل  الىضلء قبل اوقيفلذ إجراءات القاكيم

 لي )الترك(ــــــــــدعوى التخاني: الفرع الثــ
مين البر        

 
، وقد 28القخت  نظل  خلص ليىل المتكية ف  الىلنطن البار ، فهط ل ييطبق ف  القل

مر رقم  114يلوله المررع الجزائر  ف  الملية ت
 
مييلت، حيث يعقبر نريىل  07-95من ال

 
المقعتق بللقل

                              
 . 177بن معروف فضيل، المرجع ولبق، ص  -22
 . 178المرجع نفسه، ص  -23
نظر بن معروف فضيل، المرجع ولبق، ص  -24
 
  113و كذلك الملية  178ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95مر رقم من ال

 . 535، ص 2000مصطف  كمل  نه، "الىلنطن البار "، يار المطبطمعلت الجلمعية، اإلوكيدرية )مصر(،  -25
نطر بيدق، مرجع ولبق، ص  -26

 
 . 169مصطف  كمل  نه و وائل ا

مين البار  ف  القرريع و القطبيق، يار الثىلفة لتيرر والقطزيع، -27
 
رين،  بهلء بهيج شكر ، القل

 
 . 790، ص 2009ال



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  ا
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ّولاوقثيلئيل ماضل ل يسقعمل إل ف  حللت معيية 
 
ّن (، )ا

 
المؤمن له ليس متزمل بللقرك ف  هذه  غير ا

حطا ، إذ ل
 
ثره، و بد من قبط  المؤمن لتقرك حق  يصبح نهلئيل و ال

 
إذا رفض المؤمن القرك،  ييقج ا

 
ّ
 . (ثانيا) 29الطفلء بللقعطيض  رفع الدمعطى معت  المؤمن بصاة القرك ولم يكن لتمؤمن له إل

ول: 
 
 حالت التخليا

مين معنمّيز المررع الجزائر  بين 
 
 ) السفيية حللت القخت  الخلصة بللقل

 
حللت القخت   و( ا

مين معن البضلئع
 
 . (ب) الخلصة بللقل

 
 
 : ي عن السفينةحالت التخل -ا

ن يخقلر القخت  معن السفيية إذا مل  بلوقثيلء     
 
خطلر ل يضميهل العىد، ياق لتمؤمن له ا

 
مر بل

 
تعتق ال

 : 30ف  الاللت القللية

 الفىدان الكت  لتسفيية؛ .1
هتية السفيية لتمالحة و .2

 
 اوقاللة إصالحهل؛ معد  ا

 ( الىيمة المقفق معتيهل؛4/3تجلوز قيمة إصالحهل الضرور  ) .3
4.  

 
شهر، و ثالثة خبلر السفيية مدة تزيد معنإنعدا  ا

 
خبلر  ا

 
خير ال

 
إذا تسببت ف  تل

جل إل  وقة ح
 
شهر.طايث حربية، يمدي ال

 
 ا

 : حالت التخلي عن البضائع -ب
ن يخقلر القخت       

 
 : 31معن البضلئع ف  الاللت القللية ياق لتمؤمن له ا

 الفىدان الكت  لتبضلئع؛ -أ

و تتف يفطق ) -ب
 
 ( قيمة البضلئع؛4/3خسلرة ا

و الجزئ ؛ -ت
 
ثيلء الرحتة بسبب القتف الكت  ا

 
 بيع البضلئع ا

ية وويتة نى و ،معد  قلبتية السفيية لتمالحة -ث
 
 ،لإذا تعذر الرروع ف  تطجيه البضلئع بل

جل المادي بثالثة
 
شهر؛ كلنت خال  ال

 
 ا

                                                                  
مين البار  الجزائر "، مجتة الىلنطن و المجقمع، مخبر الىلنطن و المجقمع بجلمعة  -28

 
نىلي  حفيظ، "القخت  ف  القل

يرار العدي الثللث، جطان 
 
 . 28، ص 2014ا

 . 541مصطف  كمل  نه، مرجع ولبق، ص  -29

نظر الملية  -30
 
مر رقم  134ا

 
 ، مرجع ولبق .07-95من ال

نظر الملية  -31
 
مر رقم ، 143ا

 
مييلت، 07-95من ال

 
 مرجع ولبق . المقعتق بللقل
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خب -ج
 
شهر، و لر معن السفيية مدة تزيد معن ثالثةانعدا  ال

 
خ ا

 
خير ال

 
بلر بسبب إذا كلن تل

شهر.
 
جل إل  وقة ا

 
 حطايث حربية يمدي ال

جراءات دعوى التخلي ثانيا:  ا 
ى الىطامعد اإلجرائية قبل التجطء إل  رفع يمعطمعت  مجمطمعة من الجزائر  نص المررع 

ول معت  المؤمن له الذ  يخقلر  ل فىبل معرض اليزاع معت  هيئة الماكمة المقفق معتيهل،القخت ، 
 
بد ا

من  143و 134و 115هل الىلنطنية لمملروة إجراء القخت  الميصطص معتيهل ف  المطاي القخت  احقرا  الم
مين الجزائر ، و

 
شهر و الق  تقراوح بين ثالثة و قلنطن القل

 
الغرض  هذا تات نلئتة السىطط ، و وقة ا

 . من هذه المهتة هط ترك الطقت لتطرفين لتقفكير حط  نريىة نتب القعطيض

ن  و
 
و بللرفض ي معت  نتب القخت  خال  مدة شهرير يجب معت  المؤمن ا

 
، 32إمل بللىبط  ا

مين المبين ف  العىد كلمال، انقىل إليه مل تبى  من متكية الر ء 
 
فإذا قبل المؤمن بدفع مبتغ القل

مل  الىضلء كن لتمؤمن له إمل رفع يمعطى القخت المقخت  معيه، وإذا رفض يم
 
و معرضهل معت  هيئة  ،33ا

 
ا

 ف  حللة اخقيلر الطرفلن معت  القاكيم لقسطية اليزاع، فإّن  تيه الطرفلن، وباسب مل اتفق مع اكيمالق
حكل  الميظمة لتقاكيم القجلر  الدول  وفىل لتقرريع السلر  

 
خير يخضع لال

 
 . هذا ال

 : خاتمةال

مين الك ثير من اليزامعلت بين نرفيه، فهط من معىطي اإلذمعلن الذ  تكط 
 
ن فيه يثير معىد القل

مين الط
 
 شركلت القل

 
و  ،قطىرف ال

 
إذ تفرض معت  المؤّمن له إّمل الىبط  بللعىطي اليمطذجية الق  تطرحهل ا
مين قبل كل ش ء ه  شركلت تجلرّية تهدف إل  تاىيق الربح، و

 
ن ترفض القعلقد معه، فرركلت القل

 
 ا
ن ت ل

 
 تك المصتاة قد تؤثر معت  مداخيتهل بللستب، لذلكتهمهل مصتاة المقعلقد معهل إذا مل وجدت ا
مين تقملش  و

 
قسلط تل

 
خطلر الق  تؤميهل تعمل يائمل معت  وضع ا

 
 . ال

  و     
 
قسلط القل

 
مين الكبيرة فإّن المؤّمن له غللبل مل يتجل إل  الغش معن نريق اإليلء لتهرو  من ا

مين غللبل مل 
 
ّن شركلت القل

 
و إخفلء بعض البيلنلت الق  ل يكطن كرفهل لصللاه، كمل ا

 
ببيلنلت خلنئة ا

 ف   المقعلقدين معهل و ل ف  تسطية متفلتتقملن
 
ضرار المؤّمن ضدهل، مّمل يدفع تعطيضهم معن ال

هط مل يكتفه مصلريف كلن ف  غي   بللمؤّمن له إل  التجطء إل  الىضلء لتمطللبة بمبللغ القعطيض و
 معي م لت و ذه الميلزمع ّل ه هل، ك معي

 
الثىة بين المؤّمن  زمعة ع إل  زمع المل  يدف ت و هل من إهدار لتطق ل ييرل

مين قلئمل معت  الريبة و و
 
نرافه، ف  حين كلن من  المؤّمن له، فيصبح معىد القل

 
انعدا  الثىة بين ا

ن يكطن مبييل معت  الثىة و
 
   . اإلئ قملن المفقرض فيه ا

                              
نظر  -32

 
 ، المرجع نفسه .135الملية ا

 . 42، مرجع ولبق، ص  نىلي  حفيظ -33
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 قائمة المراجع    

ول: الكـتب      
 
 ا

مين البار  ف  القرريع والقطبيق، يار الثى .1
 
لفة لتيرر والقطزيع، بهلء بهيج شكر ، القل

رين، 
 
 .2009ال

مين،  .2
 
حمد السيهطر ، الطويط ف  شرح الىلنطن المدن ، معىطي الغرر ومعىد القل

 
معبد الرزاق ا

 .1964الجزء السلبع، يار إحيلء القراث العرب ، بيروت، 
ول ، يار وائل لتيرر،  .3

 
مين )يراوة مىلرنة(، الطبعة ال

 
حكل  القل

 
بط معراب ، ا

 
غلز  خللد ا

رين، معملن، ا
 
 .2011ل

 .2000مصطف  كمل  نه، الىلنطن البار ، يار المطبطمعلت الجلمعية، اإلوكيدرية،  .4
نور بندق .5

 
ول ، مك قبة الطفلء مصطفى كمال طه ووائل ا

 
مين البار ، الطبعة ال

 
، القل

 .2012الىلنطنية، اإلوكيدرية، 
 ثانيا: المقالت

مين البار  ف  الجزائر"، المجت .1
 
ة الجزائرّية لتىلنطن البار  بن معروف فضيل، " القل

 (.182-160، ص ص)07/2018واليىل، معدي 
حمد، "مراتب العىد البلنل ف  الىلنطن الطضع  )يراوة مىلرنة( "، مجتة الاىيىة،  .2

 
ربلح  ا
 (.220-202، ص ص)37/2016، معدي 15مجتد 

مين البار  الجزائر "، مجتة الىلنطن والمجقمع، مخب .3
 
ر نىلي  حفيظ، "القخت  ف  القل

يرار، العدي الثللث، جطان 
 
 (.47-27، ص ص )2014الىلنطن والمجقمع بجلمعة ا

 ثالثا: النصوص القانونّية

مر رقم  -
 
مييلت، ج.ر.ج.ج. معدي 1995ييلير وية  25، مؤّرخ ف  07-95ا

 
، 13، يقعّتق بللقل

فبراير وية  20المؤّرخ ف   04-06، معد  ومقمم بللىلنطن رقم 1995ملرس وية  8صلير ف  
المؤرخ  24-06، والىلنطن رقم 2006ملرس وية  12، صلير ف  15، ج.ر.ج.ج. معدي 2006
، 85، ج.ر.ج.ج. معدي 2007، المقضمن قلنطن المللية وية 2006ييسمبر وية  26ف  

مر رقم 2006ييسمبر وية  27صلير ف  
 
، 2008جطيتية وية  24، المؤّرخ ف  02-08، وال
جطيتية  27، صلير ف  42، ج.ر.ج.ج. معدي 2008ية المقضمن قلنطن المللية القكميت  لس

مر رقم2008وية 
 
، المقضمن قلنطن المللية 2010غرت وية  26، المؤرخ ف  01-10، وال
، والىلنطن رقم 2010غرت وية  29، صلير ف  49، ج.ر.ج.ج. معدي 2010القكميت  لسية 

، 2011كميت  لسية ، المقضمن قلنطن المللية الق2011جطيتية وية  18المؤرخ ف   11-11
 30، المؤّرخ ف  08-13، والىلنطن رقم 2011يطليط وية  20، صلير ف  40ج.ر.ج.ج. معدي 
، صلير ف  68، ج.ر.ج.ج. معدي 2014، المقضمن قلنطن المللية لسية 2013ييسمبر وية 

  .2013ييسمبر وية  31
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مين
 
 الحماية الجنائية لعقد التا

مر:  
 
 .07-95من جريمة النصب وفقا لل
 د. بن يوسف القيــنعي

 
 
ستاذ محاضر قسم ا

 
 ا

 كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة يحي فارس بالمدية.
benublida@gmail.com 

 مقدمة:
هم العقود المدنية، لذا كان لبد من توفير كل الضمانات القانونية 

 
مين من ا

 
يعتبر عقد التا

ثاره القانونية نظرا لضرورته القتصادية، و هو ما سعى إليه 
 
لحمايته حتى يكون العقد صحيحا و منتجا ل

وجه الحماية و المتمثلة في المشرع 
 
هم ا

 
الجزائري و على غرار باقي التشريعات المقارنة بتكريس إحدى ا

مين.
 
 الحماية الجنائية لعقد التا

سها النصب نظرا لك ثرة وقوعه، 
 
فعال و على را

 
لقد تجسدت هذه الحماية في تجريم العديد من ال

مر 
 
ين نص  على العديد من الجرائم في ال

 
مينات  1995يناير  25المؤرخ في:  07-95ا

 
          المتعلق بالتا

لحقها بجريمة النصب الواردة في نص المادة و
 
نطرح اإلشكالية من قانون العقوبات، و عليه  372ا

مر التالية: 
 
مين في ال

 
وجه النصب في عقد التا

 
ي مدى كان صائبا في  07-95فيما تتمثل ا

 
لى ا و ا 

 ذلك خاصة في عصرنا هذا؟
 و لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة قمنا بوضع الخطة التالية:

ول:
 
 صور جريمة النصب. المبحث ال

ول: جريمة ممارسة النشاط دون الحصو
 
 ل على العتماد.المطلب ال

و نشر التصريح بغش. 
 
و ك تمان ا

 
 المطلب الثاني: جريمة التصريح ا

 المبحث الثاني: الجزاء الجنائي المقرر ضدها ونطاق المسؤولية الجزائية عنها.
ول: العقوبة المقررة ضدها.

 
 المطلب ال

 المطلب الثاني: توسيع نطاق و مجال المسؤولية الجزائية عنها.
 الخاتمة.

 

mailto:benublida@gmail.com
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ول: صور جريمة النصبالمب
 
 حث ال

هم العقود كونه يك فل من ضمان المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص 
 
مين من ا

 
إن عقد التا

مر وحتى المعنويالطبيعي   
 
المتعلق  1995يناير  25المؤرخ في  07-95، لذا فقد نص المشرع في ال

مينات
 
نها  الحتيالو حماية له من  (1)بالتا

 
ساس ا

 
حال فيها العقوبة على ا

 
نص المشرع على ثالث جرائم ا

خرى مستقلة عنهما.
 
 جريمة نصب، حيث هناك جريمتين يشتركان من حيث طبيعتها، و ا

ول: جريمة ممارسة النشاط دون الحصول على 
 
 العتمادالمطلب ال

 تتخذ هذه الجريمة صورتين اثنتين هما:
مين قبل الترخ -

 
مر  244يص بذلك طبقا لنص المادة جريمة عرض عقد تا

 
 .07-95من ال

و الوساطة فيه قبل  -
 
مين ا

 
من ذات  268طبقا لنص المادة  العتمادجريمة إك تتاب عقد التا

مر.
 
 ال

ول: الركن المادي
 
 الفرع ال

ولى يقوم 
 
يقوم السلوك المجرم لهاتين الصورتين في قيام الفاعل بنشاط إيجابي، ففي الصورة ال

و عدة عقود، و لم يحدد المشرع طريقة العرض مادام الفاعل 
 
مين ا

 
بتقديم عروض قصد إبرام عقد تا

و حتى وسائل حديثة.
 
 تؤدي هدفها، فقد تكون بوسائل تقليدية ا

ي 
 
ن يكون تقديم العرض ليس لشخص معين بذاته، بل يقدم للجمهور ا

 
ن النص اشترط ا

 
غير ا

 ."...للجمهور يقدم ..."العامة دون تحديد لورود عبارة 
سهمها لالك تتاب لزيادة 

 
شهر الوسائل استعمال، فتطرح الشركة ا

 
ما في الصورة الثانية فهي من ا

 
ا

موال ثم تختفي بعدها فهي بذلك شركة وهمية ل حقيقية، 
 
          عدد المساهمين  بتجميع المزيد من ال

 و
 
حيانا قد تكون حقيقية لكنها تواجه خطر اإلفالس فتقوم بطرح ا

 
موال ا

 
   سهما وهمية لجلب رؤوس ال

 .(2)دعم تمويليهاو
شخاص قصد تسهيل الك تتاب 

 
       كما تقوم الجريمة حتى و لو لعب الفاعل دور الوسيط بين ال

 حسن ما فعل المشرع في هذه الحالة.و

                                                           
مارس  08الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الثالث عشر، المؤرخة في:  – (1)

1995. 
مر  -

 
مين في المادة الثانية من ال

 
حالتنا إلى نص المادة  07-95لقد عرف المشرع عقد التا

 
من  619و التي ا

نه  القانون المدني
 
ن يدفع للمؤمن» با

 
مين لصالحه  عقد يلتزم بمقتضاه ا

 
و إلى المستفيد الذي اشترط التا

 
له ا

و تحقق الخطر المبين في العقد   
 
خر في حالة وقوع الحادث ا

 
ي عوض مالي ا

 
و ا

 
و ايرادا ا

 
           مبلغا من المال ا

خرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.و
 
و دفعة مالية ا

 
 «ذلك مقابل قسط ا

سامة حمدان الرقب، جرائم النصب و  – (2)
 
ساليب الحتيالا

 
ولى، دار  -المظاهر -) ال

 
العالج(، الطبعة ال

 .269ص ، 2012يافا العلمية للنشر  و التوزيع، عمان، 
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و الذي يعني عدم حصولها على الترخيص من  العتمادو في كلتيهما الشركة لم تحصل بعد على 
جل

 
مر  218ممارسة نشاطها، حيث تشترط المادة  ا

 
من  العتمادضرورة حصولها على قرار  07-95من ال

ي نشاط خارج عن الذي 
 
ن ل تمارس ا

 
مينات، و ا

 
ي المجلس الوطني للتا

 
خذ را

 
وزير المالية بعد ا
جله

 
 .(1)اعتمدت من ا

 الفرع الثاني: الركن المعنوي:
ين يشترط لقيامها القصد الجنائي العام تعتبر هذه الجريمة في صورتيها من 

 
الجرائم العمدية ا

القائم على العلم و اإلرادة، و هو كاف لتمام الركن المعنوي، حيث لم يشترط المشرع توفر القصد 
 الجنائي الخاص لتمام القصد الجنائي.

و نشر التصريح بغش
 
و كـتمان ا

 
 المطلب الثاني: جريمة التصريح ا

مر  247مادة نص عليها المشرع في ال
 
، و بالرجوع إلى هذا النص فإن الجريمة تقوم 95/07من ال

ركان التالية:
 
 على ال

ول: الركن المادي:
 
 الفرع ال

وجه، فقد يتحقق بصورة إيجابية حيث يقوم الفاعل بتقديم 
 
يقوم السلوك المجرم على عدة ا

بالمالية، و هذا التصريح  تصريح خاص بالحسابات إلى الجهة المختصة و المتمثلة في وزير المكلف
ين يقدم معلومات خاطئة،

 
 يكون غير صحيح ا

نه إدلء بمعلومات معينة، كما لم يحدد 
 
لم يضع المشرع تعريفا للتصريح و عليه يمكن تعريفه با

ن يكون ك تابيا حتى يمكن الرجوع إليه 
 
م شفهي، لكن ضمنيا يشترط في التصريح ا

 
شكله ك تابي ا
 كدليل إثبات.

الصورة اإليجابية بقيام الفاعل بنشر هذه المعلومات للجمهور، و النشر يقتضي كما تتحقق 
 .(2)العلنية كونه يدل على العمل الذي بموجبه نذيع شيائ ما

و كيفية النشر و حسن ما فعل حتى يتماشى النص و
 
ن المشرع لم يحدد طريقة ا

 
         المالحظ ا

نواعها خاصة الشبكة المعلوماتية لنشر  بوسائلالتطور الحاصل، فقد يستعين الفاعل و
 
اإلعالم بكل ا

                                                           
نظر المادة  – (1)

 
مر  2006فبراير  20المؤرخ في:  04-06المعدلة بمقتضى القانون  218ا

 
المعدل و المتمم لال

مينات، الجريدة الرسمية للجمهور  95-07
 
ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الخامس المتعلق بالتا
 .2006مارس  12عشر، المؤرخة في: 

ول، الطبعة العشرون، دار هومة للنشر  - (2)
 
حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء ال

 
   ا

 .203، ص 2018التوزيع، بوزريعة )الجزائر(، و
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خذ منحى خطيرا فيسميه  الحتيالإعالنات عن مشاريع وهمية و شركات غير قائمة، وهذا ما يجعل 
 
يا

 .(1)من خالل التخاطب بتوجيهه إلى الجماهير الحتيالالبعض 
و كما يتحقق السلوك المجرم بصورة سلبية و ذلك بك تمان المعلومات و ه

 
ذا بعدم التصريح بها ا

 ذكرها في التصريح.
خر إلى حقيقة واقعة كان يتوهمها على خالف  امتناعيقصد بالك تمان و

 
الشخص عن تنبيه ا

 .(2)حقيقتها حتى و لو كانت غير هامة

 الفرع الثاني: الركن المعنوي
ين 

 
تتجه إرادة تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية حيث تقوم على القصد الجنائي العام ا

 الفاعل إلى تحقيق النتيجة مع علمه بالواقعة اإلجرامية.
ن القصد الجنائي العام بمفرده غير كاف بل لبد من توفر القصد الجنائي الخاص و المتمثل 

 
غير ا

في نية الغش، و عليه فال مجال للبحث عن القصد الخاص إذا انتفى القصد العام، و عليه فالبد من 
 ا حتى يك تمل الركن المعنوي للجريمة.توفر القصدين مع

 إل إذا نص المشرع على تجريمه في حالة ارتكابه 
 
و انتفاء العمد ل يجعلنا نبحث عن صورة الخطا

 
 
 .(3)خطا

 مدى توفر الركن الخاص في هذه الجرائم:
ركان العامة ركنا خاصا (4)يذهب بعض الباحثين

 
ركانها إضافة لال

 
ن هذه الجرائم يشترط لتمام ا

 
    ا

مين و و
 
ن ترتكب الجريمة من طرف شركات التا

 
نواع يتعلق بصفة في الفاعل، حيث يشترط ا

 
هي من ا

ن تك تسب الشخصية المعنوية و التي ل يتحقق لها ذلك الشركات التجارية، و
 
ل جزائيا ينبغي ا

 
حتى تسا

                                                           
سامة حمدان الرقب، مرجع سابق،  – (1)

 
 .46ص ا

، 1988محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ) القسم الخاص(، دار النهضة العربية، القاهرة،  - (2)
 .1007ص 

شرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات: القسم العام ) النظرية العامة للجريمة و العقوبة(،  - (3)
 
ا

ك توبر الهندسية، القاهرة، 
 
 .238ص ، 2015الطبعة الرابعة، مطبعة ا

مين في القانون  - (4)
 
، مجلة 04-06محمد بن محمد، المسؤولية الجنائية و العقوبات المقررة لشركات التا

بحاث، المجلد الرابع، العدد السادس، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، مارس  دراسات و
 
، ص 2012ا

 .43-42ص 
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و من طرف  (1)من القانون التجاري  549إل بعد قيدها في السجل التجاري إعمال بنص المادة 
 
ا

مين و هم المسيرين.
 
شخاص الطبيعيين الذين لهم إدارة شؤون شركات التا

 
 ال

يقصد بالمسير من الناحية القانونية من يتولى بصفة نظامية مهام اإلدارة و التدبير و التسيير، 
ما غيره فال ُيعد كذلك.

 
 ا

لكنه ل يظهر في الصورة و هناك المسير الفعلي و هو الذي يسير الشركة من الناحية الفعلية 
و لوجود مانع قانوني، و لقد نص عليه المشرع في المواد 

 
جنبي ا

 
ن يكون ا

 
سباب مختلفة و متعددة كا

 
ل

 .(2)من القانون التجاري الجزائري  836و    834، 805
لة نسبية، فبالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 

 
فهي تقوم على  244و في نظرنا المسا

مين الركن الخ
 
و إعادة التا

 
مين / ا

 
يضا بارتكابها من طرف شخص معنوي و المتمثل في شركات التا

 
اص ا

ما الجريمة المنصوص عليها في المادة 204لصراحة نص المادة 
 
فالنص لم يشترط هذا الركن  247، ا

" فجاء كل شخص "فالمشرع استعمل لفظ 268صراحة، في حين الجريمة المنصوص عليها في المادة 
ن يكون النص 

 
خنا بظاهر النص، لكن ضمنيا يجب ا

 
عاما يشمل الشخص المعنوي و الطبيعي معا لو ا

رجعنا لنص المادة 
 
السالفة الذكر و هذا كله في نظرنا يشكل عدم  204الفاعل شخصا معنويا كونه ا

و وضع النصوص القانونية.
 
و تجانس في سن ا

 
 تناغم ا

 و نطاق المسؤولية الجزائية عنها.المبحث الثاني: الجزاء الجنائي المقرر ضدها 

ي جريمة من جرائم النصب في قطاع التامين و ثبتت المسؤولية الجزائية لمرتكبيها 
 
إذا قامت ا

حاطها المشرع بظروف مشددة كما وسع من نطاق المسؤولية 
 
فإنه يعاقب بعقوبات متنوعة، و ا

 الجزائية عنها.
 
 
 

                                                           
ل تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إل من تاريخ قيدها في المحل التجاري و قبل »  549/1تنص المادة  - (1)

شخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و لحس
 
موالهم، إل إتمام هذا اإلجراء يكون ال

 
ابها متضامنين من غير تحديد ا

خذ على عاتقها التعهدات المتخدة.
 
ن تا

 
سيسها بصفة قانونية ا

 
 «إذا قبلت الشركة، بعد تا

مر رقم:  -
 
المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75ال

 ، المعدل و المتمم.1975ديسمبر 19، المؤرخة في: 101الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
للتفصيل في المسؤولية الجزائية للمسيرين راجع: رشيد بن فريحة، خصوصية التجريم و العقاب في  – (2)

عمال )جرائم الشركات التجارية نموذجا(، رسالة دك توراه في القانون الخاص، كلية الحقوق 
 
القانون الجنائي لال
بوبكر بلقايد بتلمسان، الجزائر، و العلوم السياسي

 
 .248 -238، ص ص 2016/2017ة، جامعة ا
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ول: العقوبة المقررة ضدها
 
 المطلب ال

مر  268و  247، 244باستقراء نص المواد 
 
حالتنا للعقوبات المقررة في نص  07-95من ال

 
فإنها ا

خيرة فإن العقوبات هي على النحو (1)المتعلقة بجريمة النصب 372المادة 
 
، و بالرجوع إلى هذه ال

 التالي:

ول: عقوبة جريمة النصب في صورتها البسيطة:
 
 الفرع ال

مر بارتكابها
 
ي ظرف من الظروف المشددة. و يتعلق ال

 
 دون توفر ا

ول
 
صلية: -ا

 
 العقوبات ال

دج،       100.000إلى  20.000و تتمثل في الحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 
ن المشرع جمع بين عقوبتين واحدة سالبة للحرية 

 
و عليه فهي من قبيل الجنح البسيطة، و المالحظ ا

خرى مالية فال يملك
 
 بينهما بل له سلطة تقدير كل منهما. الختيارالقاضي المختص سلطة في  و ال
 العقوبات التكميلية: -ثانيا

يضا على المحكوم عليه بحرمانه من كل  372/3طبقا لنص المادة 
 
جاز المشرع للقاضي الحكم ا

 
ا
ل عن سنة و ل قانون عقوبات، وكذا المنع من اإلقامة لمدة ل تق 14و بعض الحقوق الواردة في المادة 

 .(2)تزيد عن خمس سنوات

  

                                                           
المعدل و المتمم لقانون العقوبات،  2006ديسمبر  20المؤرخ في:  23-06المعدلة بمقتضى القانون  – (1)

يسمبر د 24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الرابع و ثمانين، المؤرخة في: 
2006. 

                 1مكرر  09الحقوق محل الحرمان هي الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية الواردة في نص المادة  – (2)
 و المتمثلة في:

و اإلقصاء من جميع الوظائ ف و المناصب العمومية التي لها عالقة بالجريمة؛ -
 
 العزل ا

و من -
 
و الترشح ا

 
ي وسام؛ الحرمان مم حق النتخاب ا

 
 حمل ا

مام القضاء إل إلى سبيل  -
 
و شاهدا ا

 
ي عقد، ا

 
و شاهدا على ا

 
و خبيرا، ا

 
ن يكون مساعدا محلفا، ا

 
هلية ل

 
عدم ال

 الستدلل؛
سلحة، و التدريس، و في  -

 
و الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه  إدارةالحرمان من الحق في حمل ال

 
مدرسة ا

و مراقبا؛
 
و مدرسا ا

 
ستاذا ا

 
 ا
و قيما؛عدم ا -

 
ن يكون وصيا ا

 
هلية ل

 
 ل

و بعضها. -
 
 سقوط حق الولية في كلها ا
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 الفرع الثاني: الظروف المشددة لجريمة النصب
و 
 
و تعاصر ا

 
يقصد بالظروف المشددة تلك العناصر الثانوية التي ينص عليها القانون إما تسبق ا

حيانا على الوصف و 
 
ثيرها في التشديد يكون ا

 
ركانها، و تا

 
الجزاء تلي ارتكاب الجريمة، فال تدخل في ا

حيانا على الجزاء فقط.
 
 معا و ا

 لقد نص المشرع على الظروف المشددة لجريمة النصب و ميز بين نوعين من الظروف و هي:

ول
 
 ظرف مرتبط بالفاعل: -ا

 الشخص إلى الجمهور و هنا قد تصل مدة الحبس إلى 372/2نصت عليه المادة 
 
، حيث يلجا

 .(1)دج 400.000عشر سنوات و الغرامة إلى 

 ظرف مرتبط بالضحية: -انياث
و إحدى  382/2نصت عليه المادة 

 
مكرر قانون عقوبات، و هو عندما تكون الضحية الدولة ا

 مؤسساتها، فإن العقوبة تصبح الحبس من سنتين إلى عشر سنوات.
ن ظروف التشديد في كال الحالتين حافظ المشرع فيها على الوصف الجنحة لهذه 

 
ما يالحظ ا
صليةالجريمة لكنها م

 
ين زاد عن مدة الحبس ال

 
 .(2)شددة ا

 المطلب الثاني: توسيع نطاق و مجال المسؤولية الجزائية عنها
قانون عقوبات فإن المشرع وسع من نطاق المسؤولية الجزائية من  372بالرجوع إلى نص المادة 

ساسيين.
 
 خالل وجهين ا

ول: من حيث نطاق المسؤولية الجزائية
 
 الفرع ال

يتجسد نطاق التجريم من خالل تجريم و العقاب على الجريمة في حالة وقوعها تامة و هذا 
و 
 
طبيعي، كما عاقب على الجريمة إذا كانت غير تامة، حيث نص على العقاب على الشروع فيها ا

و الشروع فيها إما..."،المحاولة لورود عبارة   
 
و بعضها ا

 
ون قان 31و هذا إعمال لنص المادة  " ... ا

ن العقاب على الشروع في الجنح يحتاج إلى نص صريح.
 
 عقوبات التي تقضي ا

صلية و المقررة قانونا و ليس 
 
و العقوبة تكون بنفس العقوبة للجريمة التامة، و العبرة بالعقوبة ال

 المقدرة قضائيا.

                                                           
و مشروعات  »جاء فيها  – (1)

 
سهم سواء شركات ا

 
 إلى الجمهور بقصد إصدار ا

 
إذا وقعت الجريمة من شخص لجا

و صناعية 
 
 «تجارية ا

ين شدد العقوب – (2)
 
بقى الوصف على تدخل في إطار سياسة التجنيج التي انتهجها المشرع الجزائري ا

 
ة و ا

ن الجنح بسيطة اإلجراءات مقارنة  للعبءحاله، و هذا تخفيفا 
 
على محكمة الجنايات من جهة، كما ا

بالجنايات، و قد كرسها المشرع في العديد من الجرائم سواء في قانون العقوبات و حتى في القوانين الخاصة، 
و القانون رقم:  01-06كالقانون رقم: 

 
 المتعلق بجرائم المخدرات. 18-04المتعلق بالفساد ا
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مين من الضرر و حتى من 
 
و حسن ما فعل المشرع حين نص على ذلك و هذا لحماية عقد التا

ن، حيث نص صراحة على 
 
ن ما يؤخذ عليه عدم توحيد الصياغة القانونية في هذا الشا

 
الخطر، غير ا

مر  247/2ذلك في المادة 
 
مر، مما  268و  244، و لم ينص عليه في المادتين 07-95من ال

 
من ذات ال

لة العقاب من عدمه.
 
 يطرح مسا

 الفرع الثاني: من حيث مجال المسؤولية الجزائية
شخاص المخاطبين بالمسؤولية الجزائية، فطبقا لنص يقصد بمج

 
ال المسؤولية الجزائية ال

ل عنها الشخص المعنوي  1مكرر  382المادة
 
قانون عقوبات فإن جريمة النصب من الجرائم التي يسا

 إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، فلم يك تف المشرع بمسؤولية الشخص الطبيعي.
ل جزائيا ل

 
 مكرر قانون عقوبات و هي: 51بد من توفر الشروط المحددة في المادة و حتى ُيسا

 
 
شخاص المعنوية العامة معفاة من  .ا

 
ن يكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص، فال

 
ا

 المسؤولية الجزائية.
و ممثله القانوني كالمدير. .ب

 
جهزته كمجلس اإلدارة، ا

 
حد ا

 
ي من ا

 
ن ترتكب باسمه، ا

 
 ا

ن ترتكب لحسابه، وفقا .ت
 
 لقاعدة المستفيد من الجريمة ك فاعلها. ا

ن ينص القانون على ذلك. .ث
 
 ا

صلية و هي الغرامة، على النحو 
 
فإذا توفرت هذه الشروط يعاقب الشخص المعنوي بعقوبة ا

ك ثر من  2و مكرر  01مكرر، و مكرر  18الوارد في المادة 
 
و ا

 
قانون عقوبات، إضافة إلى عقوبة تكميلية ا

حد فروعها، اإلقصاء من الصفقات العمومية، نشر  حل الشخص المعنوي،بينها 
 
و ا

 
      غلق المؤسسة ا

 و تعليق حكم اإلدانة.
 الخاتمة:

هميته في 
 
مين ل

 
ن المشرع الجزائري كرس الحماية الجنائية لعقد التا

 
كخاتمة لمداخلتنا نقول ا

ولى من النصب لما طبق العقوبات الواردة في قان
 
ون العقوبات على الحياة القتصادية بالدرجة ال

مر 
 
و جريمة التصريح المغشوش المنصوص عليها في ال

 
مرتكبي جريمة ممارسة النشاط دون اعتماد، ا

داة فعالة بيد الدولة للمحافظة على حقوق  95-07
 
المعدل و المتمم، نظرا لكون قانون العقوبات ا

مين بشت
 
شخاص و توفير الستقرار في المعامالت المدنية و منها التا

 
نواعه.ال

 
 ى ا

 نتائج الدراسة:
همها:

 
 خلصنا من خالل هذه الدراسة لعدة نتائج ا

مر  -
 
على ركن خاص يتعلق بصفة في الفاعل  07-95قيام الجرائم القائمة على النصب في ال

مين و من له فيها سلطة اإلشراف و اإلدارة.
 
 حيث يكون إما شركة تا

 الجنائي بنوعيه العام و الخاص.هي من الجرائم العمدية حيث تقوم على القصد  -
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 بالنصب من حيث الجزاء المقرر ضد مرتكبيها. ارتباطها -

 :والقتراحاتالتوصيات 
خير

 
تسد الثغرات القانونية المتعلقة بالجرائم  والقتراحات لعلهانقدم بعض التوصيات  وفي ال

 محل الدراسة و من بينها:
 
 
ن  268، و 244،247بالنصب من نصوص  الحتيالتغيير مصطلح  .ا

 
هو  الحتيالل

ن المشرع في نص المادة 
 
 عبر عن الجريمة بالنصب. 372وسيلة للنصب كما، ا

هم عنصر  .ب
 
ك ثر خاصة في صورتها البسيطة كون النصب يضرب ا

 
حبذا لو يشدد العقوبة ا

مين و المتمثل في عنصر الثقة.
 
 في عقد التا
مر  268و  244حبذا لو ينص في المادتين  .ت

 
افة فقرة تعاقب على بإض 07-95من ال

 حتى يحدث تناسقا و تجانسا في النصوص القانونية. 247/2الشروع فيها كما فعله في نص المادة 
مين بما يتماشى و التطور  .ث

 
تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالتجريم في مجال التا

و العالم  بالبيئةالحاصل في المجتمع في ظل ما يعرف 
 
 .الفتراضيالرقمية ا
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 الكـتب: -ا
ول، ال .1
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ولى، دار يافا العلمية للنشر و التوزيع، عمان، 
 
 .2012ال
شرف توفيق شمس الدين، شرح قانون العقوبات: القسم العام ) النظرية العامة للجريمة و  .3

 
ا

ك توبر الهندسية، القاهرة، 
 
 .2015العقوبة(، الطبعة الرابعة، مطبعة ا
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 المقالت العلمية: -ثالثا

مين في القانون  والعقوبات المقررةمحمد بن محمد، المسؤولية الجنائية  -
 
-06لشركات التا

بحاث، المجلد الرابع، العدد السادس، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، 04
 
، مجلة دراسات و ا

 .2012مارس 

 النصوص التشريعية: -رابعا
 
 
 القوانين: -ا
مر  2006فبراير  20المؤرخ في:  04-06القانون  .1

 
، الجريدة الرسمية 07-95المعدل و المتمم لال

 .2006مارس  12للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الخامس عشر، المؤرخة في: 
و المتمم لقانون العقوبات،  المعدل 2006ديسمبر  24المؤرخ في:  23-06القانون رقم:  .2

 24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الرابع و الثمانين، المؤرخة في: 
 .2006ديسمبر 
وامر

 
 :ال

مر رقم:  .1
 
المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية  1966يونيو  06المؤرخ في  156-66ال

ربعين، المؤرخة في 
 
 . 1966يونيو  11للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد التاسع و ال

مر رقم:  .2
 
ية المتضمن القانون التجاري،  الجريدة الرسم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75ال

               ، المعدل1975ديسمبر 19، المؤرخة في 101للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
 و المتمم.

مر رقم:  .3
 
مينات، الجريدة الرسمية للجمهورية  1995يناير  25المؤرخ في:  07-95ال

 
المتعلق بالتا

 المعدل و المتمم. 1995مارس  08ي الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الثالث عشر، المؤرخة ف
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Introduction :  

L’une des principales caractéristiques de l’activité d’assurance est l’inversion du cycle 
économique. D’ordinaire un produit peut être évalué avant la vente ; le coût de 
production précède la consommation. Au contraire, dans l’assurance qui a pour 
objet essentiel la couverture de risque, le prix de revient ne peut pas être connu qu’à 
posteriori, puisque l’assureur perçoit sa rémunération (prime) avant d’effectuer sa 
prestation, et parce que cette dernière n’intervient que dans l’avenir et dépend de la 
réalisation des sinistres. Cette inversion engendre des avantages de trésorerie vu que 
l’assureur perçoit la prime avant de réaliser sa prestation en cas de sinistre. 
Cependant en vendant la promesse d’indemnisation, l’assureur ne peut pas évaluer 
avec exactitude le montant éventuel de l’indemnité à verser (le coût réel de sinistre) 
en cas de réalisation de risque garanti. C’est le risque d’insolvabilité. 

Pour pouvoir faire face aux engagements qu’il a pris vis- à -vis de ses clients, et pour 
qu’il soit solvable, l’assureur doit constituer des provisions correspondantes à ses 
engagements probables ainsi un capital suffisant pour faire face à ces situations 
défavorables. C’est pourquoi la solvabilité des sociétés d’assurance constitue une 
préoccupation majeure des pouvoirs publics. 

Le contrôle et le suivi des pouvoirs publics des activités d’assurance est règlementé 
pour protéger les droits des assurés et garantir la pérennité des compagnies 
d’assurances. Les pouvoirs publics en Algérie comme partout ailleurs, ont procédé à 
plusieurs réformes dans ce secteur ayant essentiellement pour objectifs le 
renforcement du cadre institutionnel, le renforcement du contrôle, la protection de 
la clientèle et la qualité des prestations.  

mailto:at.abdessatar@gmail.com
mailto:lilaaitchikh@gmail.com
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L’objet de cette communication est de clarifier le cadre réglementaire du contrôle de 
la solvabilité des sociétés d’assurance Algériennes. 

Notre communication est présentée en deux parties ; la première partie représente 
l’approche théorique de l’assurance (définition, caractéristiques, typologie…). La 
deuxième partie est réservée à la présentation du cadre réglementaire du contrôle de 
la solvabilité des sociétés d’assurance en Algérie.    

I. Approche théorique de l’assurance  

Dans cette partie nous allons essayer de donner une définition générale au concept 
d’assurance et les caractéristiques spécifiques aux assurances, la typologie des 
assurances et les principaux risques auxquels s’expose une compagnie d’assurance. 

1- définition de l’assurance : Il existe plusieurs définitions de l’assurance selon 
l’aspect économique, juridique et technique.  Selon l’aspect  économique, l’assurance  
est  l’activité  qui  consiste  à «  transformer  des  risques individuels en risque 
collectif en garantissant le paiement d’une somme (indemnité ou  prestation)  en  cas  
de  réalisation  d’un  risque à  ceux  qui  ont  préalablement  versé  une  prime  
contractuelle (cas  de l’entreprise d’assurance) ou une cotisation sociale volontaire 
(cas de la  mutuelle) 1» 

Dans le contexte juridique, selon l’article 2 de l’ordonnance n°95-07 du 25 janvier 
1995 relative aux assurances définit  l’assurance en référence à l’article 619 du code 
civil en Algérie comme suit :    «  L’assurance est un contrat par lequel l’assureur 
s’oblige, moyennant des primes ou autres  versements  pécuniaires,  à  fournir  à 
l’assuré  ou  au  tiers  bénéficiaire  au  profit  duquel l’assurance est souscrite, une 
somme d’argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire, en cas de réalisation 
du risque prévu au contrat. » 

Selon l’aspect technique : « L’assurance est l’opération par laquelle un assureur 
organise, en mutualité, une multitude d’assurés exposés à la réalisation de certains 

                                                           
1Piriou-P., Clerc D. Lexique de sciences économiques et sociales. Edition la découverte, paris, 
2007, P.10  
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risques et indemnise ceux d’entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse 
comme des primes collectées1 .»  

2. Les caractéristiques spécifiques des compagnies d’assurance :  

L'assurance est une activité financière spécifique, caractérisée par : 

 L’inversion du cycle de production :Les compagnies d’assurances sont 
caractérisées par l’inversion du risque de production, c'est-à-dire, l’assureur 
connaît son chiffre d’affaire (les primes encaissées sur l’exercice), mais il ne 
connaît pas le prix de revient des produits qu’il commercialise (charges futures). 
Quand l’assureur aura réglé tous les sinistres réalisés pendant l’exercice, il 
pourra finalement connaître le profit engendré par un produit d’assurance. 
Cette situation peut prendre beaucoup de temps du fait des cadences de 
règlement très lentes des sinistres dans certainnes branches2.  

 La tarification et ses implications :l’assureur doit  inciter,  à  travers  son  
circuit  de  distribution,  de  bien vérifier  les  risques  à  assurer  pour  lui  
permettre  de  bien  tarifierles prestations en cas de survenance de risques ; Les  
informations  collectées  doivent  être  réellement  liées  au  risque tarifié, afin de 
disposer d’un bon indicateur du risque encouru3. 

 L’asymétrie d’information, (l’aléa moral et la sélection adverse) :Asymétrie 
d'information entre l'assureur et l'assuré se manifeste par deux phénomènes 
bien connus, l'aléa moral et l'anti sélection.L'aléa moral concerne l'influence du 
contrat d'assurance sur le comportement de l'assuré tandis que l'anti sélection 
(ou sélection adverse) se présente lorsque l'assureur ne peut distinguer le degré 

                                                           
1 Conibault., François, Elashberg., constant.Les grands principes de l’assurance. 10 édition, l’argus 
édition, p57  
2MULUMBA., Marcel,TSHIELEKEJA., Kenga, L’Assurance : Catalyseur du Développement 
Modèles de références et Applications au cas de la République Démocratique du Congo. Thèse de 
doctorat, Louvain-la-Neuve Octobre 2011.  
3 BELHIMER., HOCINE.La gestion actif-passif dans une compagne d’assurances. recuil du 
communications du colloque international,les sociétés d’assurance traditionnelles et les sociétés 
d’assurances takaful entre la théorie et l’experience pratique.25-26 avril 2011. 
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d'exposition au risque des assurés, alors même que ce degré diffère entre ces 
derniers1.  

3. La typologie des compagnies d’assurance : Les compagnies 
d’assurance se scindent en deux catégories, selon leur objet bien ou individus :   

- Assurance dommage : est celle qui garantit l’assuré contre les atteintes causées 
à son patrimoine par la survenance d’un risque. Par exemple : l’assurance 
automobile  

- Assurance de personne : Elle couvre les risques portant atteinte à l’existence 
ou à l’intégrité physique d’une personne : décès, survie, maladie, accident 
corporel, etc. Elle concerne donc les évènements qui intéressent la personne 
humaine (physique).2 

4. Les principaux risques auxquels s’expose une compagnie 
d’assurance : 

Le  terme « risque » est définit comme un « danger ou un  inconvénient possible »3. 
Mais en matière d'assurance, cette formulation du bien à assurer constitue selon Ali 
Hassid « un événement futur et incertain, il dépend seulement du 
hasard4 ».L’activité d’assurance est par nature une activité risquée : la fonction 
économique globale des entreprises d’assurance est  d’assumer  des risques  qu’une  
personne  physique  ou  morale  ne  pourrait supporter  en mutualisant  un  grand 
nombre  de  risques  similaires5.  Parmi les risques qui s’exposent aux compagnies 
d’assurance : le risque d’actuariat, le risque de souscription, le risque opérationnel, le 
risque de liquidité, le risque des taux, le risque de crédit, ….  

                                                           
1Pannequin., François. Risque et asymétrie d'information. Les cahiers de l’assurance, Mars - Juin 
2010 N° ISBN 978-2-35588-023-0. 
2 Lukau Nkodi, François.Gestion des assurances : Manuel à l'usage des étudiants de licence en 
gestion de la RD Congo, Edi L’Harmattan, 2014. 
3   Larousse. petit dictionnaire de francais.1990.  
4 HASSID., Ali. Introduction à l’étude des assurances économiques. Ed ENAL 1984.P85.  
5 Dumont., Jean Philip . Gestion des  risques des  compagnies  d’assurance : 
 une revue de la littérature récente.  Assurances et gestion des risques, vol. 79(1-2), avril-juillet 
2011, 43-81.  
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- Le risque d’actuariat : Le risque actuariel est le risque qui naît de l’activité de 
collecte de fonds via l’émission de polices d’assurance et d’autres dettes. 

- Le risque de souscription : c’est le risque de perte ou de changement 
défavorable de la valeur des engagements d'assurance   

- Le risque opérationnel : c’est le risque de perte résultant de procédures 
internes, de membres du personnel, de systèmes inadéquats ou défaillants et 
d'événements extérieurs 

- Le risque de liquidité : il est associé au potentiel de la société à utiliser des 
actifs qui peuvent être rapidement convertis en trésorerie (actifs courants) pour 
régler ses passifs à court terme. 

- le risque de crédit : Il s’agit d’un risque financier découlant de l’utilisation du 
capital de la dette pour financer une partie des actifs de la société. Il est possible 
qu'un emprunteur ou une contrepartie manque à ses obligations conformément 
aux conditions convenues. 

- Le risque de taux : est un risque très important en assurance vie. Cela est dû au 
fait qu’une variation de la valeur des actifs et des passifs est liée aux variations 
des taux d’intérêt (Alele, 2014)1.  

Deuxième partie : Le cadre réglementaire du contrôle de la solvabilité des 
compagnies d'assurance en Algérie 

Le contrôle et la mesure de la solvabilité des sociétés d’assurance est fondé sur quatre 
catégories de règle : 

1. Les conditions d’agrément des sociétés d’assurance ;  
2. L’obligation de constitution des provisions techniques ;  
3. L’obligation de la représentation de ces provisions par un actif au moins 

équivalent ;  
4. L’obligation de détention d’une marge de solvabilité suffisante.   

 

 

                                                           
1 Alele. unpublished project on risk management practices in Nigeria. may 2014.  
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1- Les conditions d’agrément des sociétés d’assurance  

Pour la constitution d’une société d’assurance de droit algérien, sous forme de 
société par action SPA, ou de forme mutuelle, il faut que1 : 

 La société opte pour la souscription d’opérations relevant soit des assurances de 
personnes, soit des assurances de dommages (articles 203, 204 et 204 bis de 
l'ordonnance 95/07 modifiée et complétée). 

 L’objet de la société soit réservé exclusivement à la pratique des opérations 
d'assurances à l'exclusion de toute autre activité commerciale (article 9 du 
décret 96-267). 

 Les dirigeants principaux de la société soient d'une bonne moralité et justifient 
d'une qualification professionnelle établie. 

 Le capital social minimum des sociétés d’assurance et/ou de réassurance soit, 
compte non tenu des apports en nature soit fixé à : 

o Un (1) milliard de dinars, pour les sociétés par actions exerçant les 
opérations d’assurances de personnes et de capitalisation ; 

o Deux (2) milliards de dinars, pour les sociétés par actions exerçant les 
opérations d’assurances de dommages ; 

o Cinq (5) milliards de dinars, pour les sociétés par actions exerçant 
exclusivement les opérations de réassurance. 

 Le fonds d’établissement pour les sociétés à forme mutuelle soit fixé à: 
o Six cent (600) millions de dinars, pour les sociétés à forme mutuelle 

exerçant les opérations d’assurances de personnes et de capitalisation ; 
o Un (1) milliard de dinars, pour les sociétés à forme mutuelle exerçant 

les opérations d’assurances de dommages. 
 Le capital social soit libéré totalement et en numéraire à la souscription. 

2- Constitution des engagements règlementés 

Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance sont dans l’obligation de constituer des 
engagements réglementés dans le but de renforcer la solvabilité des sociétés.  

                                                           
1 Guide des assurances en algérie édition KPMG, p46.  
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Les engagements réglementés se constitue de Provisions réglementés et Provisions 
techniques.  

2.1. Provisions réglementés :Les sociétés d'assurance doivent constituer et 
inscrire au passif de leur bilan les provisions réglementées déductibles et non 
déductible : 

 Provisions réglementées déductibles  

Les provisions réglementées déductibles sont principalement constituées de1 :  

- Provision de garantie : La provision de garantie est constituée pour renforcer 
la capacité de la société d’assurance à couvrir ses engagements envers  les  
assurés  et/ou  bénéficiaires  de contrats d'assurance. La provision de garantie 
est alimentée par un prélèvement de 1% du montant des primes ou cotisations 
émises et/ou acceptées au cours de l'exercice, nettes d'annulations et de taxes. 
Cette provision cesse d'être alimentée  lorsque  le  total formé  par  cette  
provision  et  le  capital  social  ou  fonds d'établissement est égal au montant le 
plus élevé dégagé par l'un des ratios suivants:  

 5% du montant des provisions techniques ;  

 7,5%  du  montant  des  primes  ou  cotisations  émises ou  acceptées,  
au  cours  du  dernier  exercice,  nettes d'annulations et de taxes ;  

 10%  de  la  moyenne  annuelle  du  montant  des sinistres réglés des 
trois derniers exercices.  

- Provision pour  complément  obligatoire  aux provisions pour sinistres à 
payer :La provision pour  complément  obligatoire  aux provisions pour 
sinistres à payer est constituée en vue de suppléer  une  éventuelle  insuffisance  
des  provisions  pour sinistres  à  payer  résultant,  notamment,  de  leur sous-
évaluation  de  déclarations  de  sinistres  après  la clôture de l'exercice et des 
frais y afférents. Cette provision est alimentée par un prélèvement de 5% du 
montant des provisions pour sinistres à payer. 

                                                           
1 Les articles 5,6,8 Décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant  au  28  
mars  2013  relatif  aux engagements réglementés des sociétés d'assurance et/ou de réassurance. 
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- Provision pour risques catastrophiques :La  provision  pour  risques  
catastrophiques est  destinée  à  faire  face  aux  charges de   sinistres  
exceptionnelles  résultant  des  opérations d’assurance des effets  des  
catastrophes naturelles.  La  provision  pour  risques  catastrophiques    est 
alimentée  par  une  dotation  annuelle  égale  à  95%  du résultat technique 
bénéficiaire des opérations garantissant les  effets  des  catastrophes  naturelles. 

- Provision pour  risques  d'exigibilité  des engagements réglementés :La 
provision pour risques d'exigibilité des engagements réglementés  est  
constituée  pour  faire  face  aux engagements dans le cas de moins-value de 
l'ensemble des actifs en représentation des engagements réglementés. Elle  
correspond  à  la  différence,  calculée  pour  les placements  en  représentation  
des  engagements réglementés,  entre  le  montant  global  de  la  valeur  de 
marché  et  celui  de  la  valeur  comptable  nette  des placements concernés 
quand cette différence est négative.  

 Provisions réglementées non déductibles1 :Les sociétés d'assurance doivent 
inscrire, au passif de leur bilan, toute autre provision constituée àl’initiative de 
leurs organes compétents, conformément à la réglementation en vigueur. 

2-2- Provisions Techniques :  Les provisions techniques sont des fonds 
destinés au règlement intégral des engagements pris, selon le  cas,  envers  
les  assurés,  les  bénéficiaires  de  contrats d'assurance et les sociétés 
d'assurance ayant cédé des parts en réassurance dites « sociétés cédantes ». 
Il existe deux types de provision technique d’assurance : provision 
technique d’assurance de personne et provision technique d’assurance de 
dommage.  

 Les provisions techniques en assurance de personnes2 : 
- Provision d'égalisation:La provision d'égalisation est destinée à faire face aux 

fluctuations des taux de sinistres afférentes aux opérations d'assurance  de  
groupe  ou  collectives  contre  notamment, le risque-décès. Cette provision est 
alimentée par une dotation annuelle n'excédant pas 72% du résultat technique 
bénéficiaire du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés. Elle cesse d’être 

                                                           
1 Article 9 Décret exécutif n° 13-11, op.cit. 
2 Les articles 11,12Décret exécutif n° 13-114, op.cit.  
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alimentée lorsque  son  montant  atteint  15%  de  la moyenne annuelle de la 
charge des sinistres des trois (3) derniers exercices.  

- Provision pour sinistres à payer :La  provision  pour  sinistres  à  payer  est  
destinée  au règlement des montants des sinistres restant à payer à la date 
d'inventaire. La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant 
brut sans déduction des recours à exercer et des sinistres  inscrits  à  la  charge  
de  la  réassurance  ou  de  la rétrocession. Lorsqu'à la suite d'un sinistre, une 
indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, le montant 
de  la  provision  à  constituer  est,  au  moins,  égal  à  cette indemnité  
diminuée,  le  cas  échéant,  des  acomptes  déjà versés.  

 Provisions  spécifiques  aux opérations  d'assurance  des  branches  :  Vie-
décès,  nuptialité-natalité et capitalisation1 :  

- Les provisions mathématiques : Les provisions mathématiques sont évaluées 
en prenant en compte les charges destinées  aux  frais  d'acquisition  dans 
l'engagement du payeur de primes et déterminées d'après les tables de mortalité 
ainsi que le taux minimum garanti,  fixés par la réglementation en vigueur. 
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la  durée  du  contrat,  
les  provisions  mathématiques comprennent,  en  outre,  une  provision  de  
gestion permettant  de  couvrir  les  frais  de  gestion  pendant  la période  au  
cours  de  laquelle  les  primes  ne  sont  plus payées. 

- Provision  pour  participation  aux  bénéfices techniques et financiers : La  
provision  pour  participation  aux  bénéfices techniques  et  financiers  
représente  le  montant  des participations aux bénéfices attribués aux 
bénéficiaires de contrats d'assurance dans le cas où ces bénéfices ne sont pas 
payés immédiatement après la clôture de l'exercice qui les a produits. 

 Provisions spécifiques aux opérations d'assurance  de  personnes  autres  
que  les  opérations d'assurance des branches : Vie-décès, nuptialité-natalité 
et capitalisation.  

                                                           
1 Les articles 13,14,15 Décret exécutif n° 13-114, op.cit.  
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- Provisions mathématiques :Ces provisions représentent la valeur des 
engagements de  l'assureur  pour  les  rentes  mises  à  sa  charge  et,  
notamment,  dans  les  assurances  couvrant  les  accidents corporels.  

- Provision pour primes non acquises : La provision pour primes non 
acquises représente, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes 
émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise  
entre  la  date  d'inventaire  et  la  date  de  la prochaine  échéance  de  prime,  
ou  à  défaut,  du  terme  du contrat.  

 Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de 
dommages 1: 

- Provision d'équilibrage : La  provision  d'équilibrage  est  destinée  à  la  
société d'assurance pratiquant la branche d'assurance « Crédits »et/ou la 
branche d'assurance « Caution ». Cette provision technique est constituée 
pour couvrir la perte technique éventuelle apparaissant dans ces deux  
(2)branches d'assurance à la fin de l'exercice. Elle est alimentée, pour chacun 
des exercices successifs, par  un  prélèvement  n'excédant  pas  72%  du  
résultat technique  bénéficiaire  apparaissant  dans  la  branche d'assurance  
concernée,  jusqu'au  moment  où  la  provision sera égale ou supérieure à 
150% du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes 
d'annulations et de taxes, au cours des cinq (5) exercices précédents pour la 
branche concernée. 

- Provision d'égalisation:  La  provision  d'égalisation  est  destinée  à  la  société 
d'assurance pratiquant l'assurance « Grêle » pour égaliser les  fluctuations  des  
taux  de  sinistres  pour  les  années  à venir. Elle est alimentée, pour chacun des 
exercices successifs, par un  prélèvement  n'excédant  pas  72%  du  résultat 
technique  bénéficiaire  apparaissant  dans  la  branche d'assurance concernée,  
jusqu'au  moment  où  la  provision sera égale ou supérieure à 200% des primes 
ou cotisations nettes  d'annulations  et  de  taxes  de  l'exercice  pour  la branche 
concernée.  

                                                           
1 Les articles 17,18 Décret exécutif n° 13-114, op.cit.  
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- Provision pour primes non acquises : La provision pour primes non acquises 
est constituée et calculée  selon  les  modalités  prévues  à  l'article  16 ci-dessus1 :  

- Provision  pour  sinistres  à  payer  en assurance - dommages autre que 
l'automobile : La      provision      pour      sinistres      à      payer      en assurance  
dommages  autre  que  l'automobile  représente la valeur estimative des 
dépenses en principal et en frais y afférents,  nécessaires  au  règlement  de  tous  
les  sinistres déclarés et non payés à la date d'inventaire, y compris les capitaux  
constitutifs  des  rentes  non  encore  mises  à  la charge de la société d'assurance. 
Cette provision est calculée dossier par dossier, exercice par  exercice,  pour  son  
montant  brut,  sans  déduction  des recours à exercer et des sinistres inscrits à la 
charge de la réassurance ou de la rétrocession. Lorsqu’à la suite d'un sinistre, 
une indemnité a été fixée par  une  décision  de  justice  définitive  ou  non,  la  
dette  à considérer  doit  être,  au  moins  égale,  à  cette  indemnité diminuée, le 
cas échéant, des acomptes déjà versés.  

- Provision pour sinistres à payer en assurance automobile  : La  provision  
pour  sinistres  à  payer  en  assurance automobile  représente  la  valeur  
estimative  des  dépenses en  principal  et  en  frais  y  afférents,  nécessaires  au 
règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date  d'inventaire,  y  
compris  les  capitaux  constitutifs  des rentes  non  encore  mises  à  la  charge  
de  la  société d'assurance. A  défaut,  la  société  peut  appliquer,  après  accord  
de l'administration  de  contrôle,  les  trois  (3)  méthodes ci-après et retenir 
l'évaluation la plus élevée:  

1ère méthode : Evaluation par référence au coût moyen des sinistres réglés par la 
société d'assurance au cours des trois (3) derniers exercices. 

2ème méthode  :  Evaluation  basée  sur  la  cadence  de règlement observée au 
niveau de la société d'assurance au cours des cinq (5) derniers exercices.  

3ème méthode  :  Evaluation  basée  sur  le  calcul  du rapport de sinistres sur primes 
acquises. Cette méthode est appelée « méthode forfaitaire » ou méthode de « blocage 
de primes ».  

                                                           
1 Les articles 20,21,22 Décret exécutif n° 13-114, op.cit.  
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En  matière  de  sinistres  corporels  dont  les  règlements s'effectuent  sous  forme  de  
rentes,  il  est  calculé  une provision  mathématique  représentant  la  valeur,  à 
l'inventaire, des capitaux constitutifs de rentes inscrites à la charge de la société 
d'assurance. La      provision      pour      sinistres      à      payer      en assurance  -  
automobile  doit  être  calculée  pour  son montant brut, sans déduction des recours à 
exercer et des sinistres  inscrits  à  la  charge  de  la  réassurance  ou  de  la 
rétrocession.  

- Provision pour participation aux bénéfices et ristournes : La  provision  
pour  participation  aux  bénéfices  et ristournes, représente les montants 
destinés aux assurés ou aux bénéficiaires de contrats d'assurance, sous la forme 
de participation  aux  bénéfices  techniques  et  de  ristournes dans la mesure où 
ces montants n'ont pas été réglés. Cette  provision  est  déterminée  selon  les  
conditions contractuelles de la société d'assurance. 

3- Représentation des engagements réglementés 

Il  ne  suffit  pas  pour  les  compagnies  d’assurance  d’inscrire  au  passif  de  leur  
bilan  les engagements  qu’elles  ont  vis-à-vis  de  leurs  clients  et  de  tiers  
bénéficiaires  de  prestations, encore il faut  que ces engagements soient équilibrés à 
l’actif, par des placements qui doivent répondre aux impératifs imposés par leur 
objet.    

Actifs  admis  en  représentation  des engagements réglementés1:  

a) Valeurs d'Etat : - bons du Trésor ; dépôts auprès du Trésor ; titres émis par l'Etat 
ou jouissant de sa garantie.  

b) Autres valeurs mobilières et titres assimilés émis par  des  entités  
remplissant  les  conditions  financières de solvabilité :  

 titres et obligations émis par des sociétés d'assurance ou  de  réassurance  et  
autres  institutions  financières agréées en Algérie ;  

 titres et  obligations  émis,  au  titre  d'accords gouvernementaux,  par  des  
sociétés  d'assurance  ou  de réassurance non établies en Algérie ;  

                                                           
1Article 24 Décret exécutif n° 13-114 ,op.cit.  
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 titres  et  obligations  émis  par  des  entreprises économiques algériennes.  

c) Actifs immobiliers :  

 immeubles  bâtis  et  terrains  en  propriété  en  Algérie, non grevés de droits 
réels ;  

 autres droits réels immobiliers, en Algérie.  

d) Autres placements : - marché monétaire ; dépôts auprès des cédants ; dépôts à 
terme auprès des banques ; et tout autre type de placement fixé par la législation et la 
réglementation en vigueur.  

Les proportions des engagements réglementés est comme suit 1:  

- 50% minimum pour les valeurs d'Etat (Bons du Trésor, dépôt auprès du Trésor et 
obligations émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie) dont la moitié, au moins, 
pour les valeurs à moyen et long termes.  

- Le reste  des  engagements  réglementés  est  à  répartir  entre  les  autres  éléments  
d'actifs  en fonction  des  opportunités  offertes  par  le  marché  sans  que  la  part  
des  placements  en  valeurs mobilières et titres assimilés émis par des sociétés 
algériennes non cotées en bourse ne dépasse le taux de 20% des engagements 
réglementés. 

4- La marge de solvabilité :  La solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de  
réassurance  est  matérialisée  par  l'existence  d'un supplément aux provisions 
techniques, appelé « marge de solvabilité ».  Ce  supplément  ou  marge  de  
solvabilité  est  constitué par2 : 

- Le capital social ou le fonds d'établissement, libéré ; 
- Les réserves réglementées ou non réglementées ;  
- Les provisions réglementées ;  

                                                           
1 Guide des assurances en Algérie, op.cit, p68-69.  
2Les articles 2,3,4 Décret exécutif n° 13-115 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au  28  
mars  2013  modifiant  le décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 
octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d'assurance 
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- Le report à nouveau, débiteur ou créditeur. 

Selon  l’Article 3 du Décret exécutif n° 13-115,  la marge de solvabilité doit être: 

—  pour  les  sociétés  d'assurance  dommages  et/ou  de réassurance,  au  moins  
égale  à  15%  des  provisions techniques.  A  tout  moment  de  l'année,  la  marge  de 
solvabilité  des  sociétés  d'assurance  et/ou  de  réassurance  ne doit pas être 
inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d'annulations  

— pour les sociétés d'assurance de personnes, au moins égale : a)  Pour  les  
branches  d'assurance  vie-décès,  nuptialité-natalité et de capitalisation, à la somme 
de : 4% des provisions mathématiques et 0,3% des capitaux sous risque non 
négatifs.  On  entend  par  «  capitaux  sous  risque  »  la  différence entre  le  montant  
des  capitaux  assurés  et  le  montant  des provisions mathématiques.  

b)  Pour  les  autres  branches,  à  15%  des  provisions techniques.  A  tout  moment  
de  l'année,  la  marge  de solvabilité  des  sociétés  d'assurance  et/ou  de  réassurance 
ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes 
et d'annulations ». 

Lorsque  la  marge  de  solvabilité  est inférieure  au  minimum  requis , la  société  
d'assurance  et/ou  de  réassurance  est tenue,  au  plus  tard,  dans  un  délai  de  six  
(6)  mois,  au rétablissement de sa situation, soit par une augmentation de son 
capital social ou son fonds d'établissement, ou soit par un dépôt d'une caution au 
Trésor public. 

Conclusion : 

La solvabilité est au centre de la problématique d’exercice de l’activité d’assurance. 
Les autorités de contrôle exercent une surveillance régulière de cette solvabilité pour 
le compte des assurés, ce contrôle se basait essentiellement sur l’évaluation 
quantitative des trois composantes suivantes : (Les engagements règlementés ;Les 
actifs admis en représentation des engagements règlementés ; La marge de 
solvabilité).  
L’analyse du cadre règlementaire du contrôle de la solvabilité des compagnies 
d’assurance   montre que le système algérien reste tributaire de l’approche classique 



 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"" السيلوة القرريعية 
 
                         لىطلع القل

 الجزائر –الاىطق والعتط  السيلوية بجلمعة ياي    فلرس بللمدية  كتية- 2019ييسمبر  17

 

 
539 

 

du contrôle basé essentiellement sur le respect de quelques ratios et sur l’évaluation 
forfaitaire de la probabilité de survenance de sinistres. Cette évaluation s’avère 
insuffisante pour cerner l’exposition réelle de la compagnie aux risques. En effet, si 
on prend deux compagnies d’assurance qui ont le même niveau de chiffre d’affaires 
mais une représentation différente des provisions techniques avec des degrés 
d’aversion au risque opposé, le calcul de la marge de solvabilité nous donne des 
résultats similaires alors que les deux compagnies ont un profil de risque différent, 
donc l’une est plus exposée au risque que l’autre. 

Pour pallier à ces insuffisances, les pouvoirs publics doivent réviser le cadre 
règlementaire actuel et mettre en place un nouveau cadre de supervision qui permet 
aux compagnies d'assurance de développer des méthodes internes d’évaluation des 
risques afin de permettre de mieux adapter leurs fonds propres à la réalité des 
risques encourus. 
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Introduction : 

The insurance sector in Algeria is a highly sensitive sector, as it depends on many 
elements that must be considered continuously as a contractual relationship between the 
insured and the insured, and the importance also lies in looking at insurance as an industry 
in itself and would achieve development Whenever the economic has achieved its 
effectiveness in the different areas of life, and one of the most important aspects of 
development that would achieve the effectiveness of insurance in our time, the adoption of 
smart insurance by adopting artificial intelligence to keep pace with developments in the 
life of the individual and society, as it is that before the development of data handling we 
cannot limit Insurance process in a template Traditional rigid, and perhaps the 
requirements of the modern market is what imposes an obligation to adopt smart 
insurance technologies in Algeria, and despite the difficulty of this step, it is an imperative, 
as automation, productivity and better decision-making lead to internal business lines, in 
addition to providing new services for better participation from Clients can attract new 
clients and increase the satisfaction of former clients of insurance companies, which results 
in an information ecosystem that provides the basic building blocks for accrediting 
machine learning and deep learning from experience to the most appropriate scale and 
covers both hardware and software that have been optimized together for the artificial 
intelligence workload, for the smart insurance service in a way commensurate with the 
technological development and the needs of the insurance sector in Algeria. 

And finally, we hope you find this document useful as a guide to understanding the 
benefits or AI whether you are directly involved in the insurance industry, or using this 
particular industry as an illustrative example that can apply to any domain in the future. 
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1- What is the insurance industry and how can AI be applied in? 

To begin, let’s define what AI means in the context of this paper for Insurance, so it 
will defines as: “The theory and development of computer systems able to perform tasks 
normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, 
decision-making, and translation between languages.1” 

It goes on to state that people don’t necessarily mean a particular technical 
approach or well defined school of computer science, but rather a set of capabilities that 
allow them to run their business in a new way. These capabilities can include pattern 
detection, foresight (probability of future events), customisation (use of data to generate 
optimal outcomes), decision making and interaction. 

1.1- The concept of insurance 
1.1.1- The  Legal definition of insurance 
     Insurance is a process according to which a party called the insurer pledges to 

another party called the insured in exchange for a premium that the latter pays to him to 
compensate him for the loss sustained by him as a result of a particular risk by distributing 
the loss to a large group of individuals who are all exposed to this risk and that according to 
an agreement Race them2. 

1.1.2- The definition of the Algerian legislator of insurance 
The Algerian legislator has generally defined the insurance contract as a contract 

whereby the insurer is obliged to lead to the insurer or to the beneficiary for whom the 
insurance was stipulated with an amount of money or revenue or any other financial 
compensation in the event of the accident or the risk indicated in the contract is achieved 
in return for a premium or any another financial payment made by the insured to the 
insured3. 

1.1.3- Quality of insurance service 
The insurance service is defined as the set of benefits that the insured reap in the 

form of compensation or the concerned case of feeling secure, as it is considered the 

                                                           
1 . The Oxford English dictionary, see https://www.lexico.com/definition. 

صط  معطل، مامد مامد مامد، شريف العمر   2 
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 ،2012 ال

 77ص
مييلت الخلصة ف  القرريع الجزائر ، الديطان الطني  لتمطبطمعلت  3

 
بن خروف معبد الرزاق، القل

 .27،ص1998الجلمعية،الجزائر،

https://www.lexico.com/definition.
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primary product for insurance companies and is expressed in the insurance policy, and the 
conditions, installments, coverage limits and associated compensation and statements 
associated with it. Reviews, as well as the overall services accompanying the provision of 
the basic product, and the quality of service highlights a concept that reflects the suitability 
of the service actually provided to the expectations of the beneficiary4. 

1.2-The Importance of Data and Techniques to build AI – Machine Learning 
 
1.2.1- The Importance of Data and Techniques to build AI 
 
Over the last few years, AI has exploded as a new digital era. The advent of Internet 

of Things, Big Data and Analytics means there are billions of devices and machines 
generating structured and unstructured data, and also we can find that on to further 
elaborate that 80% of the world’s data is not searchable and is owned by existing firms, this 
is the kind of data that incumbent companies own. Analytics and AI could in theory put 
this data to use to help incumbent companies transform and pivot into new areas that are 
beyond Big Technology and new start-ups who have been associated as “disruptors” to 
incumbents5. 

One of the most successful methods for creating AI has been to adopt Data Science 
practices to shape data and create machine learning models based on techniques such as 
linear regression to predict a constant value. Some machine learning algorithms are trained 
with labelled data to create machine learning models. This is referred to as “supervised” 
learning. 

 
An example of a Supervised machine learning algorithm would be a deployed AI 

model that will predict whether a customer is likely to churn based on observed patterns 
from historical data sets that have been learned by an algorithm developed using a logistic 
regression classification technique. The historical data used to build the model would have 
included a target column (the label) that would denote whether the customer churned or 
not. The algorithm will be developed by training with the historical subset of data and it 

                                                           
معمل  ايارة نلصر، جطيت مامد 4 
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5 URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/new-era-data-responsibility/ 

http://www.weforum.org/agenda/2018/01/new-era-data-responsibility/
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will learn how to predict the correct target value, (will not churn) or  (probably will churn). 
1.2.2- Machine Learning of Data in insurance industry 
 
Machine learning models can also be trained with non-labelled data sets using 

techniques to cluster data and categorisation can be performed using this technique of 
observed historical behaviour. This is referred to as “unsupervised” learning. An example 
of this would be analysing the energy efficiency of a building by feeding the model 
historical data on electricity and gas consumption, building size, number of floors, etc and 
defining a range of clusters to fit that data into. This may leave a distinctive footprint 
showing one cluster as efficient, and the remaining clusters as inefficient6. 

 
Machine learning has also been used to tackle categorisation for audio data, image 

data and video data from sources like CCTV. Feature engineering techniques can be 
applied to assist the developed algorithms, but this is timely and expensive to implement. 

This is what would be applied in the insurance industry by using the existing data 
to ensure the actual existence of smart insurance in Algeria, like most countries, and not 
only is the use of data provided by the insured but rather by making algorithms for valuing 
those submitted data and assuming the changes in it, This is what makes us possess a smart 
economy that would move away from the stereotypes that are still related to the mentality 
of the contractors and dealers in the insurance and other fields7. 

2. How to apply and marketing the use of artificial intelligence on the 
insurance industry in Algeria 

2.1- The impact of smart insurance on the insurance market 

Artificial Intelligence is driving significant change in business, and insurance is no 
exception. 

AI has the potential to transform the business model of an insurer by: 

 Improving the speed at which tasks can be carried out; with 
Robotic Process Automation (RPA) being used to take away simple, repeatable tasks from 
Operational teams, and more complex actions now either being informed or carried out by 

                                                           
6 Krizhevsky, Alex & Sutskever, Ilya & E. Hinton, Geoffrey. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. 

Neural Information Processing Systems. 25. 10.1145/3065386. 

و المقطوطة، ملجسقير حتيم  لمية، يور اليىظة الوقراتيجية و الذكلء الققصلي  ف  تططير المؤوسلت الصغيرة   7
  . 50، ص2009/2010جلمعة بطمرياس،
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trained AI models 
 Optimising the service, or ‘next best action’, insurers can provide to 

customers, brokers, and other external third parties, based on their relationships, 
preferences, and past interactions 

 Providing new insights that can be used to adjust, and eventually 
optimise, the way insurers price and distribute their products and services, and manage risk 

 Fundamentally changing how they operate, both day to day and in 
the long term. Here there will be opportunities to move from the traditional coding of 
complex processes to an iterative use of trained AI models against large (enterprise) 
datasets. 

 
This type of transformation has been made viable by the recent explosion of data in 

the world economy (there are many articles that attest that roughly 90% of today’s data 
has been produced in the past 2 years alone) and notable advancements in deep 

learning techniques (neural networks) and supporting architectural frameworks. 
 
Resulting products and services from tech leaders have since raised expectations 

amongst an insurer’s customer and adviser base, who now may expect a service or 
interaction with their insurer to be just as fast, smart, and convenient; however infrequent 
this may be. 

 
As alluded to above, successfully leveraging this technology requires new code 

frameworks, change methodologies and, ultimately, a cultural shift for insurers. However, 
if applied successfully, AI stands to benefit everyone; from the call centre handler, to the 
underwriter, to the customer. The next section elaborates on how this can be applied in 
practice, using select use cases across an insurer’s value chain. 

2.1.1-Risk insurance 

AI technologies are able to process relevant information and assess the risks 
around an insurance applicant often more precisely and certainly much faster than humans. 
Previously, underwriters relied mostly on information from the applicant for risk 
assessment, with little means of verifying the validity and completeness of information. 

However, scenarios that insurers and applicants face today are becoming ever more 
complex. This is articulated in 
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- more diverse risk scenarios customers wish to insure for 

- more and more diverse information underwriters have to process 

- shorter time to process individual applications, leading to higher risk of making 
errors (both operational and judgmental). 

and process it in a cost effective and efficient way8. concrete use cases in risk 
assessment for underwriters employ a spectrum of AI technologies, such as: 

- Computer vision for remote sensing, e.g. flood risk 

- Sentiment analysis with NLP approaches for real-time risk scoring 

- ML in terms of providing price suggestions for different customers based on 
their individual risk factors 

In practice, insurers experience difficulties to realize the opportunities in real 
business processes. Multiple academic examples have been successfully demonstrated. Yet, 
no productive implementation of these methods came to our attention in the investigated 
markets. 
2.1.2-Algorithms today and in future 

A broad range of algorithmic methods are applied in insurance companies today. 
Customer intelligence seems quite mature, with typical classification and recommender 
approaches used. Pricing and risk modeling is often done with General Linear Models 
(GLMs) and credibility models, while more advanced models have not been observed in the 
investigated market. 

However, many insurance companies assess more advanced algorithms that are 
useful as soon as the underlying data logistics have been established. For future 
applications, particularly policy optimization using reinforcement learning and Bayesian 
methods, that can e.g. better cope with small data9, are named by our interview partners. 
Recurrent neural networks and ex-post gradient analysis are further regarded as useful for 
risk modeling. Finally, causal inference should be the preferred way for risk analysis, above 

                                                           
8 By that, we do not wish to underestimate the costs of successfully implementing AI, especially in 
the short- medium term. 
9 https://towardsdatascience.com/what-is-bayesian-statistics-used-for-37b91c2c257c. 
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correlation-based approaches of today. Deep Learning, despite its presence in public 
discussion, is not regarded as very useful, apart from the special application of image 
processing (e.g. in the claims process or in remote sensing). For managing insurance 
portfolios, Deep Learning is not seen as a viable option, mainly due to the missing 
explainability of models as well as the minor added value above simpler methods10. 
2.2- Smart insurance marketing in Algeria 
One of the most important elements of the marketing mix is the product used for 
insurance, regardless of its characteristics and the purpose of its use. Without the product, 
there can be no pricing or promotion. Therefore, we mean by the insurance product the 
total services provided by insurance companies to the policyholder and the benefit that that 
represents in the policy. The protection, safety, and stability granted by the insurance 
policy to its bearer in compensating him for the loss incurred by the occurrence of the 
insured risk, and therefore it can be said that the insurance product is only a benefit or a 
sum of benefits that can be obtained by the holder and the insurance policy as a reward for 
his acquisition of it and Do a Z to satisfy their needs and desires11. 
Among the most important smart insurance products is long-term insurance such as ship 
insurance, aviation, as well as transportation of important and important products. 
 
2.2.1-Smart insurance product innovation in Algeria 

Any innovation is an economic application of an invention or an idea, which means 
necessarily meeting the results of research and the existence of a real course for applying 
scientific theories on the ground. In insurance, it means successful and simultaneous 
agreement on an idea to impose an insurance pattern and marketing it successfully12. 

Within the framework of its pioneering steps for a complete transformation towards 
the completion of all insurance operations and services using information systems and 
modern technology means, and to keep pace with the aspirations of insurance customers 
to obtain an integrated electronic system of insurance services in its comprehensive 
concept, in a way that reduces the effort and time spent to complete transactions, and at 

                                                           
10 https://www.ibm.com/blogs/ research/2018/12/ai-year-review/. 

مين معىد ف  مالضرات قلوم، حسن مامد 11
 
 .121ص ،1999 اليرر، و لتطبلمعة الجلمعية الدار ،القل

وطاق الصلمعدة، معن مداختة متىلة ف   12
 
مييية و يوره ف  تاريك اليمط ف  ال

 
معمر مطولو ،البداع ف  الميقجلت القل

فلق القططير،كتية العتط  الققصليية، جلمعة ح
 
مييية، الطاقع العمت  و ا

 
سيبة المتقى  الدول  السلبع حط  الصيلمعة القل

  بن بطمعت  بللرتف.

http://www.ibm.com/blogs/research/2018/12/ai-year-review/
http://www.ibm.com/blogs/research/2018/12/ai-year-review/


 
 
 :معمل  المتقى  الطني  الالي  معرر المطوط    المسطرة اإلجرائية ل

مين ف  الجزائر ف  ظل مسقجدات المخلنر ومادويية الاملية"
 
                         " السيلوة القرريعية لىطلع القل

 الجزائر –ة ياي    فلرس بللمدية كتية الاىطق والعتط  السيلوية بجلمع - 2019ييسمبر  17

 

 
548 

 

the same time makes it easier for beneficiaries to obtain On the service at any time and 
from anywhere, Algeria should strive to put mechanisms for the concept of smart 
insurance into practice through multiple windows and electronic applications that allow 
the possibility of obtaining more electronic services, which It marked a qualitative shift and 
a fundamental shift in managing insurance operations in the coming years. 

This new concept is an embodiment of the great experiences it contains taking into 
account the necessity of the gradual implementation of the idea, while respecting the 
capabilities of the modest insurance companies currently on the Algerian market. 

And as a first step, the launch of the electronic platform comes in the context of the 
shift towards providing insurance services through one electronic portal while observing 
the highest standards of information security, through which insurance packages for the 
application of electronic insurance are launched. 

This is what forces smart insurance to be supported by smart electronic applications 
that effectively link the insurer and the insurance company, through cyberspace, and 
perhaps the most prominent example of smart insurance is the experience of the Saudi 
Insurance Company(ATAAWENIA) 13 . 

Conclusion 

The insurance market, whether in Algeria or around the world, is in constant need of 
more innovation and modernization in order to keep abreast of existing developments. 

When we deal with the insurance market in Algeria, it lacks the ingredients that make 
it a licensed industry that enables modification from the balance of economic forces, and 
therefore it has become necessary and requirements that some adjustments imposed by 
reality be made, whether from the religious point of view as takaful insurance, or given 
what we discussed In our research, which is the inclusion of modern informatics 
represented by industrial intelligence, and making the insurance sector a smart sector that 
will rely on data and algorithmic variables to work in favor of making the insurance sector 
more effective, and ensuring its contribution to the development of the economic side, and 

                                                           
13 https://www.eyeofriyadh.com/ar/news/details/tawuniya-unveils-its-smart-insurance-concept-
with-a-new-digital-platform. 

https://www.eyeofriyadh.com/ar/news/details/tawuniya-unveils-its-smart-insurance-concept-with-a-new-digital-platform
https://www.eyeofriyadh.com/ar/news/details/tawuniya-unveils-its-smart-insurance-concept-with-a-new-digital-platform
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we must not forget the harm Rh supports the latter legal texts that will save and codify 
serious contributions to the introduction of artificial intelligence on the insurance. 
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مييلت ف  خلصة ووامعد خصب مجل  من يمثته لمل اليرلط
 
شخلص تل

 
، بايث ال

مييلت القكلفتيةيقضمن 
 
حكل  إنرلئهل والرقلبة معتيهل، وذلك  كل مل يقعتق بللقل

 
من ا

بقكطين بيية ترريعية مقكلمتة تقيح له النطالق وطاء فيمل يقعتق بللقرريع الىلنطن  
و اليظل  الىضلئ 

 
و اليظل  الملل  ا

 
مين، ا

 
مين ، والعمل معت  ليظل  القل

 
إنرلء شركلت تل

 قطية ف  هذا المجل .
م (5

 
ين القكلفت  خصطصل مل تعتق ميهل بقططير ضرورة تاضير البيئة الالضية ليجلح القل

يوات المللية المسلمعدة والمقطافىة مع مبليئ الرريعة ف  
 
الّسطق الملل  ومخقتف ال

 الجزائر.
مل  الطنيية السطق تاريرالعمل معت   (6

 
مين شركلت ا

 
جيبية القل

 
 تمقتك الق  الرائدة ال

كبر ومصداقية جلذبية الماتية السطق يعط  مل الكبيرة، المخلنر لقغطية المللية الىطة
 
 ا

  .العللم  الصعيد معت 
مييية الرقلبة تعزيز (7

 
برامج  معىد مع القلمين وشركلت المسقهتك بين مل الثىة لزيلية القل

جهزة لقىطية تدريبية
 
إمعلية اليظر ف  قطامعد المالءة المللية  والرقلبة، مع ضرورة اإلشراف ا

خذ بعين المعقبلر معلمل المخلنر ف  حسل  هلمش المالءة كمل هط معمط  به يوليل 
 
وال

 . 2نظل  المالءة  لويمل ف  إنلر
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