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التي الجنة تحت أقدامها و الصبر مليء كفيها و في خفاء إلى

الخفاء دعت و بكت،

إلى من زرعت األمل في صدري و غرست الطموح في تفكيري، 

أمي "إلى الشمعة التي ذابت من أجل أن تضيء لي درب حياتي

.'الغالية

من ال تكفيه كلمات الشكر و ال قصائد الشعر و ال خطب النشر  إلى

والذي كان الشمعة التي أنارت لي سبيل العلم، إلى من سعى و 

تعب ألرتاح و قضى أيام حياته عربونا لحياتي فكان مثلي األعلى 

".أبي العزيز"الذي اقتدي به 

، و عائلتي الثانية و و زوجها إلى شقيقتي العزيزة على قلبي

.الال و فيلسية، إلى كل أفراد عائلتي األحباء ،كتاكيت بيتنا نونو

إلى أصدقائي فريد حمزة المية ياسمين زينب مليسة إيمان ليندة 

.جوجو فاتي

إلى كل من قدم لي الدعم و المساعدة و يد العون في طريق 

.النجاح أهدي هذا العمل المتواضع

ليلية.



أهدي ثمرة جهدي إلى من تنحني لها هامتي 

خجال و تقديرا

إلى أمي العزيزة أطال اهللا في عمرها و أدامها 

تاجا على رئسي

.إلى جدتي الغالية حفظها اهللا و أطال في عمرها

"لويزة"إلى كل من صديقاتي  "رانية"ليلية" "

"ليدية "ميمة" "كنزة"

"فريد"إلى صديقي العزيز 

.إلى من حملتهم ذاكرتي و لم تحملهم مذكرتي

إيمان.



بعد أن تم بعون اهللا انجاز هذا البحث الذي نتمناه أن يكون 

مساهمة منا في إثراء البحث

و ال يسعنا إال أن نتقدم بشكرنا الخاص إلى  العلمي الهادف،

"أرتباس ندير"األستاذ الكريم 

على قبوله اإلشراف على هذا البحث و لم يبخل علينا بخبرته 

الوافرة و على ما بذله

.من نصائح و توجيهات

نشكر كذلك جميع أساتذتنا، أعضاء اللجنة لقبولهم المشاركة في 

.مناقشة مذكرتنا

نا في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد إلى كل من ساعد

.خاصة صديقي خادير فريد

.لكل هؤالء الشكر و التقدير و جزى اهللا الجميع خير الجزاء

إيمان+  ليلية 
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:مقدمة

یعیش إنسان العصر الحدیث في قلق دائم و مستمر بسبب األخطار الكثیرة و 

، والتي یترتب علیها إلى جانب المتنوعة، التي أصبحت تهدد كیانه و أمواله و كل ممتلكاته

و مهما اختلفت انواع األخطار التي یتعرض لها األضرار المعنویة خسائر مالیة معتبرة،

أساسیتین، أولهما صفة الخسائر المالیة ، و اإلنسان إال أنها تشترك جمیعها في صفتین 

، و حتي الصفة الثانیة أن تلك األخطار إحتمالیة، فوقوعها أو عدم وقوعها لیس أمرا مؤكدا

ین على الحیاة من خطر الوفاة و إن تأكد هذا الخطر في بعض مجاالت التأمین كالتأم

فیبقى تاریخ الوفاة أمرا احتمالیا ، یضاف إلیه أن الخطر یجب أن یكون حادثا مستقبلیا و أن 

طأ المؤمن له ، حیث ال یجوز التأمین على خیكون مستقال عن إرادة المؤمن و المؤمن له

.العمدي

إلى ثالثة أقسام، و هي إن األخطار التي یتعرض لها اإلنسان في حیاته عادة تنقسم 

، فاألولى تصیب األخطار الشخصیة و أخطار المسؤولیة المدنیة و أخطار الممتلكات 

اإلنسان  بصفة مباشرة في حیاته أو صحته أو سالمة أعضائه ، منها الوفاة و الحوادث 

الشخصیة و المرض و البطالة و الشیخوخة ،أما الثانیة فتشمل األخطار التي تصیب 

غیر مباشر ، من خالل إصابة تلك األخطار ألشخاص لهم بطریق المؤمن األشخاص

أخرین و هم الغیر بصفة مباشرة ، و یكون األشخاص المؤمن لهم في هذه الحالة مسؤولین 

عن تلك األخطار أمام القانون ، منها أخطار المسؤولیة المدنیة الناتجة عن حوادث السیارات 

و المنشأت التابعة للخواص ، ناتجة عن امتالك المصانعو الطائرات و السفن ، و تلك ال

أما القسم الثالث من األخطار فیتمثل في أخطار الممتلكات ، و هي تلك األخطار التي 

و المرض و ،تصیب ممتلكات اإلنسان بصفة مباشرة مثل الحریق و السرقة و الضیاع

،و هي كلها أخطار تقلیدیة ار و الماشیة مثالبق،كاألالموت بالنسبة للممتلكات الحیة

.عالجتها التشریعات المدنیة من خالل نصوص عقود التأمین لمختلف الدول قدیما و حدیثا
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و وعها إال أنه مع تطور المجتمعات الحدیثة  و تزاید تكرار الكوارث الطبیعیة و تن

الحدیثة و األثار الوخیمة التي تتركها على ممتلكات األفراد و حیاتهم، اضطرت التشریعات 

منها التشریع الجزائري إلى معالجة أخطار الكوارث الطبیعیة، باعتبارها أخطارا حدیثة من 

حیث درجة خطورتها و أهمیتها و جسامة األضرار التي تخلفها، من خالل تشریع نظام 

خاص للتأمین ضد هذا النوع من األخطار على كل أصناف الممتلكات عقارات كانت أم 

.للخواصمنقوالت تابعة 

قه و نظرا الهیة  موضوع التأمین على الكوارث الطبیعیة الماسة بالعقار، ونتیجة ما یلح

ولى في إطار هذه  الدراسة إظهار اإلطار العام للتأمین  من أضرار لممتلكات اآلشخاص سنت

.على الكوارث الطبیعیة  في التشریع الجزائري

:وهذا ما أدى إلى  طرح اإلشكالیة  التالیة 

12-03إلى أي مدى نجح المشرع  الجزائري من خالل القانون رقم -

على  العقار من أخطار الكوارث الطبیعیة ؟التأمینفي تجسید  فكرة الزامیة  

و لإلجابة على هذه االشكالیة اعتمدنا في موضوعنا على المنهج -

التأمین ضد التحلیلي من خالل تحلیلنا للنصوص المتعلقة بالتأمین بصفة عامة و 

الكوارث الطبیعیة بصفة خاصة و لمعالجة هذه اإلشكالیة قسمنا موضوعنا هذا إلي 

فصلین

، و إجراءات )الفصل األول(تناولنا النظام القانوني لعقد التأمین علي العقار 

).الفصل الثاني(الخاصة بتأمین العقار ضد الكوارث الطبیعیة
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الفصل األول

12-03ل قانون ظفي لتأمن على  العقار االنظام  القانوني لعقد 

بها التشریعات جاءت التقنیات التيبین أهممن وقتنا الحالي أصبح التأمین في

هذه األخطارعدد نظرا لقیمته، فتخاصة العقاراألخطار التي تلحق األفراد الوطنیة لضمان

)1(.نوع من الضمانتعطي األضرار التيأنواع التأمین عنه تعددترتب 

و المؤسسات  من أخطار قد مات  التي تقدم  حمایة  لألفراد دلتأمین  من الخیعتبر ا

.وعادة ما تنشأ هذه  األخطار من عوامل مختلفة،تصیبهم

وٕان تحققت قد ، منع تحققهاقدرة اإلنسان علىبوقت وقوعها فالبها أوالتنبؤیمكن ال 

)2(.علیهاإن كان مؤمنّال إنتائجها لإلنسان القدرة على تحملیكون  ال

العقاري من خالل عام للتأمینإلى مدخل التطرق هذا الفصلفي  ولهذا سنحاول

، و )المبحث األول(العقار ضد الكوارث الطبیعیة مفهوم التأمین علىنتناول فیهما مبحثین

.)المبحث الثاني(ضد الكوارث الطبیعة العقارالتأمین على المتولدة عن عقد لتزاماتاال

،  التأمین  على  الكوارث الطبیعیة  في القانون الجزائري، مذكرة  لنیل  شهادة  الماستر في منور یاسمینأوهندي أمینة،-1

.3،  ص2014بجایة،جامعة  عبد الرحمان میرة، كلیة  الحقوق السیاسیة ،القانون ،

تاتي فاطمة  الزهراء، تأمین  العقارات  في التشریع  الجزائري ، مذكرة  تخرج ضمن متطلبات  الحصول على  شهادة  -2

.12، ص2015وادي ، الماستر في الحقوق ، جامعة الشهید حمه لخضر، كلیة  الحقوق و العلوم  السیاسیة  ال
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األولالمبحث 

ضد الكوارث الطبیعیة العقار مین علىأمفهوم عقد الت

مفهوم  تعرف علىیتم ال، ولكي التأمینعقد  إن الجانب القانوني للتأمین یتمثل في

ولیتم  هذا  العقد  یجب تعریفه  و تبیان  خصائصه،  أوال إلى أن نتطرقهذا  األخیر یجب 

یة عن طریق  بعض لتوافر أركانه  القانونیة من رضا محل وسبب دون إهمال الناحیة العم

حق الوثیقة  ومذكرة  التغطیة  لم و التأمینوثیقة  وفي طلب التأمین النماذج  المتمثلة  

.)ملحق واحد(المؤقتة

العقود یخضع لتعریفات فقهیة مختلفة ویتمیز بعدة خصائص ه منر فعقد التأمین كغی

)1(.العقود األخرىمثله مثل بعض 

على العقار ضد الكوارث عقد التأمینسنحاول التطرق إلى تعریف هذا المنطلقمن 

المطلب(الطبیعیة عقد التأمین على العقار ضد الكوارث  وأطراف) المطلب األول(الطبیعیة 

.)الثاني

األولالمطلب 

ضد الكوارث الطبیعیة العقار ین علىمالتأتعریف عقد

الكوارث الطبیعیة  ضمن أنواع  التأمینات  على  العقار ضدیعتبر التأمین على

المؤرخ  في 07-95من األمر رقم  02حیث أقرها  المشرع  الجزائري في المادة  األضرار 

موارد سومیة ، منصوري فاطمة الزهراء ، نظام  القانوني  للتأمین  العقاري ضد الكوارث الطبیعیة  في التشریع  -1

جامعة  ، الجزائري ، مذكرة  نهایة  الدراسة  للحصول على شهادة  اللسانس، تخصص القانون  العقاري ، كلیة  الحقوق

.15، ص 2010،، المدیةیحي فارس
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التأمین  بمفهوم  المادة "المتعلق بالتأمین المعدل و المتمم على  أن  25/01/1995

المؤمن له    إلىبأن یؤدي بمقتضاهمن القانون  المدني ،  عقد  یلتزم  المؤمن  )619(

 أوالمؤمن له    إلىمبلغا بأن  یؤدي لصالحهالذي اشترط  التأمین  المستفید أو الغیر 

، أ و أي أداء إیرادالذي اشترط  التأمین  لصالحه  مبلغا من المال أو  االغیر المستفید  

أو  أیة  األقساطمالي آخر في حالة  تحقق الخطر المبین  في العقد  وذلك  مقابل  

و یفهم من هذه المادة أن المشرع الجزائري ألزم كل من المؤمن و )1(."دفوع  مالیة  أخرى

المؤمن له بتنفیذ ما نص علیه العقد المبرم بینهما و هذ في إطار ما یسمي بالتأمین و هذا 

بتقدیم للمؤمن له مبلغا من المال الذي یكون بمثابة التزام نحو المؤمن و الذي بدور هذا 

ق الخطر المؤمن منه و نستنتج من هذا التعریف المقصود األخیر تعویض المؤمن له إذ تحق

الذي بدوره یحیلنا إلى )الفرع األول(من عقد التأمین على العقار ضد الكوارث الطبیعیة

و األركان التي یتكون )الفرع الثاني(استنتاج خصائص عقد التأمین ضد الكوارث الطبیعیة 

.)لفرع الرابعا(و أهمیته )الفرع الثالث(منها هذا العقد 

فرع األولال

ضد الكوارث الطبیعیةالتأمین على العقار عقدمن مقصود 

سواء بصفة یكون الخطر المؤمن منه في التأمین من األضرار ماسا بمال المؤمن له 

ي ذمة المؤمن  له  من األضرار یتناول المخاطر التي تؤثر فأو غیر مباشرة، فالتأمین مباشرة

جراءها ، فالخطر المؤمن  منه في تأمین  منالخسارة  التي لحقت  به و تعویضه عن 

13، عدد رسمیة الجریدة ال، لتأمیناتالمتعلق با،1995جانفي 25، المؤرخ  07-95من األمر رقم  02المادة  -1

، جریدة رسمیة 2006فبرایر 20المؤرخ في 04-06،معدل و متمم بموجب القانون رقم 1995مارس 8المؤرخة  في 

.2006مارس 12المؤرخة في  15عدد 
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األضرار ال ینصب على الشخص المؤمن  له كما هو الحال في التأمین  على  األشخاص 

ى تعویض المؤمن له عما إل وٕانما  على ماله  بصفة  مباشرة  أو غیر مباشرة  وكذا  یهدف

متز بالصفة  التعویضیة  على أن  ال یوفق تیأي أنه ثر وقوع الخطر المؤمن منه إقد یلحقه 

حق المؤمن  له  في هذا  النوع  منأما عن الضرر الفعلي الواقع  عن مقدار التعویض 

الحالة  التي كان  علیها  قبل  وقوع  الخطر المؤمن منه  تمثل  في إعادته  إلىیالتأمین 

.المؤمن لهإلثراءرا فقط  بحیث ال یجوز أ ن یكون  هذا  التأمین  مصد

التأمین من المسؤولیة  على األشیاء و إلى كل من التأمینعن األضرار التأمین یتفرع

أما الثاني فهو التأمین  من ،مین  من خطر یلحق ضررا بمال المؤمن له مباشرةتأفاألول

ال المؤمن له  بصفة  رجوع  الغیر على  المؤمن له بالمسؤولیة أي ضرر واقع  على  م

)1(.غیر مباشرة 

أوت  29المؤرخ  في  268-04م من المرسوم  التنفیذي رق 41ادة  المأشارت

بإلزامیة  التأمین  على  آثار الكوارث المغطاةالمتضمن تشخیص حوادث طبیعیة  ،2004

منه الكوارث 02و قد  حصر في المادة ،الطبیعیةو یحدد كیفیات إعالن  الكارثة،الطبیعیة

التأمین على آثار تغطي إلزامیة"الطبیعیة  المؤمن  عن أضرارها  حیث تنص على أنه 

:الكوارث الطبیعة الحوادث الطبیعیة اآلتیة 

الزلزال-

الفیضانات وسوائل الوحي-

العواصف والریاح الشدیدة-

، كلیة  نون  الخاص، فرع قانون  العقودمین من األضرار، مذكرة  لنیل  شهادة الماجستیر في القاأالتلیندة ،بلیل-1

.08،  ص 2016جامعة  مولود  معمري ، تیزي وزو ، ،الحقوق و العلوم  السیاسیة
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)1(."تحركات قطع األرض-

تبیان األشخاص الملزمون اكتفى المشرع في المادة األولى ب12- 03 رقم لألمربالنسبة 

:مین وهذا بنصه على ما یليأبهذا الت

یتعین  على  مالك  لملك  عقاري مبني یقع  في الجزائر شخصا طبیعیا  كان او"

أن یكتفي بعقد التأمین على األضرار یضمن هذا  الملك من آثار معنویا  ماعدا الدولة،

.الكوارث الطبیعیة

ب تأن یكتتجاریاأو  یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاط صناعیا

آثار محتواها منالتجاریة و أو/الصناعیة ویضمن المنشآتعلى األضرار عقد التأمین

.الكوارث الطبیعیة

على الدولة المعفاة من إلزامیة التأمین المذكور أعاله، أ ن تأخذ على یتعینو 

)2(."عاتقها تجاه األمالك التابعة لها أو التي تشرف على حراستها، واجبات المؤمن

من نفس اآلمر المقصود بالكوارث الطبیعیة  و هذا  بنصها  02كما حددت  المادة  

"على ما یلي  آثار الكوارث الطبیعیة  المذكورة في المادة  األولى أعاله، هي األضرار :

حوادث الطبیعیة  یتضمن تشخیص ال2004غشت 29المؤرخ  في 268-04التنفیذي رقم من المرسوم02المادة-1

،الجریدة المغطاة  بإلزامیة التأمین  على  آثار الكوارث الطبیعیة  و یحدد كیفیات  إعالن  حالة  الكارثة  الطبیعیة

.2004سبتمبر 1،المؤرخة في 55الرسمیة عدد 

یتعلق بإلزامیة التأمین عن الكوارث الطبیعیة و 2003غشت 26المؤرخ في  12-03 رقم المادة األولى من األمر-2

.2003غشت 27،المؤرخة في 52تعویض الضحایا،الجریدة الرسمیة عدد 
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غیر عادیة مثل  شدةباألمالك جراء وقوع  حادث طبیعي ذي المباشرة  التي تلحق

)1(."العواصف  أو أي كارثة  أخرىأو الفیضانات أو الزالزل

 12- 03رقم   من األمر02المادة و  01وء ما تضمنته  كل من المادة على ض

أمین  من أخطار الت:، نستنتج المقصود األتيالتأمین على الكوارث الطبیعیةالمتعلق بإلزامیة 

و أفته  مالكا لعقار مبني في الجزائر،صله بالكوارث الطبیعیة عقد یحصل بمقتضاه المؤمن 

ظیم أو اشتراك  یحدده  التنقسطفي نظر ،أو صناعي في الجزائر/ممارسا لنشاط تجاري و

من قبل  المؤمن، حال وقوع للغیرساري المفعول ،على تعهد مبلغ  مالي یدفع  له أو 

عنها بموجب قرار وزاري مشترك في الجریدة  الكارثة  الطبیعیة  المؤمن منها  واإلعالن

)2(.الرسمیة  للجمهوریة  الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة

الفرع الثاني

ضد الكوارث الطبیعیة  العقار علىعقد التأمین خصائص 

ان على أن  قالمؤمن والمؤمن له  یتفعالقة قانونیة بین طرفین  وهماعقد التأمین م ینظ

ر ینظ،یؤدي األول مبلغا  مالیا  للثاني یسمي مبلغ  التأمین عند تحقق الخطر المؤمن منه

معنویا طبیعیا أووالمؤمن قد یكون شخصا ،ى القسطمدفعه المؤمن له یسیمبلغ مالي 

ومن هذا  التعریف )3(شركات  التأمینبالمؤمن دائما شخص معنوي ویكون عادة  ما یعرف 

.المرجعنفس، 12-03من األمر رقم 02المادة -1

محاضرات في قانون المباني من أخطار الكوارث الطبیعیة  في التشریع  الجزائري ،مینأي ،ـ تمنصور مجاج-2

  .279ص  ،2016كلیة  الحقوق یحي فارس ، المدیة ،،14التأمین،عدد 

حمیدة جمیلة ،  الوجیز  في عقد  التأمین  ، دراسة على ضوء التشریع  الجزائري الجدید  للتأمینات ، الطبعة األولى، -3

.20، ص2012الجزائر،دار الخلدونیة  ،
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من حیث مضمونه ،)الفرع األول(عقد التأمین من حیث انعقاده خصائص استخالصیمكن 

).الفرع الثالث(، و من حیث تنفیذه )الفرع الثاني(

انعقادهحیث منمینأعقد التخصائص : أوال

:إلى نوعینانعقاده حیثة عقد التأمین منیخاصتنقسم 

هو أي  الطرفین،النعقاده تراضيیكفي به ذلك العقد الذيو الذي یقصد :عقد رضائي- أ

)1(.وقبولیكون فیه إیجاب العقد الذي

المقدر في أن الرضا یكون حول نسبة قسط التأمینوثیقة التأمین یتضح من خالل 

ال تتعارض مع الرضائیةهذه مقدار الخطر الطبیعي المحتمل مع اإلشارة إلى أن من العقد 

انعقاد  العقد  فالرضا شرط  النعقاد هذا الطبیعیة  قبل الكوارث ضدالتأمین إلزامیة

)2(.)الملحق الثاني(األخیر

ال تتعارض مع اشتراط المشرع الجزائري في عقد التأمین ضد الكوارث أنهاكما 

شرطا النعقادحالة النزاع ولیست إلثبات فيالتي تمثل عنصر مهم و  الطبیعیة شرط الكتابة

)3(. العقد

الشروط التي قبولحیث یكون المؤمن له ملزم ب:اإلذعانعقود  التأمین منعقد - ب

أن دور  التأمین نالحظففي عقود  مناقشتها،األخر دون إمكانیة علیه الطرفیعرضها 

)1(.ابإعدادها مسبقشركات التأمینقل تستالمؤمن له یقتصر على قبول الشروط التي 

دیوان المطبوعات الجامعیة،الساحة المركزیة،بن ،قانون التأمین الجزائري،الطبعة الثالثةجدیدي معراج، مدخل لدراسة -1

  .36ص، 2003،عكنون، الجزائر

حیاة، عقد التأمین  ضد آثار الكوارث الطبیعیة  في التشریع الجزائري، مذكرة  التخرج  لنیل شهادة الحاجأیت -2

  .18- 17ص -،  ص2006،البلیدة،فرع  القانون  العقارياللیسانس في العلوم  القانونیة  و اإلداریة ،

.ت، ،سابق الذكربالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم،  07-95 رقم من األمر07المادة -3
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 اغیر مرهقة له أو تملك تعسفوثیقة التأمینن تكون الشروط الواردة في أ وعلیه یجب

)2(.من قانون المدني 112و  110القانون المدني، كما ورد في نص المادة ألحكام اقیتطب

:حیث مضمونهالتأمین من عقد خصائص–ثانیا 

یخص خاصیة عقد التأمین من حیث مضمونه نجد أنه یتكون من عقد ملزم فیما

).ثالثا(و عقد احتمالي ، )ثانیا(عقد التأمین عقد معاوضة، )أوال(لجانبین 

هذا ما و  فینمات متبادلة على  عاتق الطر ینشئ عقد التأمین التزا:عقد ملزم لجانبین –ا 

التأمین ")3(من قانون المدني الجزائري من القانون المدني الجزائري619المادة إلیهأشارت 

عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن أن یؤدي إلى  المؤمن له أو إلى  المستفید الذي اشترط 

التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو  أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث 

ن بالعقد ، وذلك  مقابل قسط أو آیة دفعة مالیة  أخرى یؤدیها الخطر المبیحققأو ت

التأمین  حسب أقساطیلتزم المؤمن له بدفع و یفهم من نص المادة أنه "المؤمن له للمؤمن

استثناءحتمالي مع وجوداإلة الحادث المؤمن بتغطیإذ یلتزم،فرضه علیه  طبیعة العقدتما 

)4(.حسب رأي البعض

أن التزامات الطرفین في عقد  التأمین  تؤكد على هذه  :ةعقد التأمین عقد معاوض-ب

ن كل طرف في العقد یأخذ مقابل ما یعطى، فالمؤمن یلتزم بدفع الخطر مقابلإذ أالصفة ، 

  .20ص  ،بقسامرجع مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، معراج جدیدي،-1

دیسمبر 29المؤرخة في 78الجریدة الرسمیة عدد المدني،المتضمن القانون  56-75 رقم من األمر622المادة -2

  .م م، معدل ومت1975

.24، ص نفسهأیت الحاج حیاة، مرجع-3

  20ص  بقاسحمیدة جمیلة، مرجع -4
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بدفع اإلقساط مقابل درء الخطر الذي یلتزم م فعها المؤمن له و المؤمن له یقو یدالتي األقساط

)1(.به المؤمن

هو العقد  الذي ال یستطیع  أي من طرفیه  تحدید المنفعة التي سیحصل  :عقد احتمالي-ج

دفع مبلغ التأمین  ، إذ یتوقف)2(علیها عند التعاقد  حیث ال یمكن تحدیدها عند وقوع الخطر

عنصر احتمالي و هو تحقق الخطر المؤمن منه فإن لم یتحقق  على التأمینأقساطوسریان 

الخطر فالمؤمن ال یدفع  شیئا بینما  المؤمن له یأخذ مبلغ التأمین الذي قد  ال یتعادل مع 

)3(.التي دفعها للمؤمن و بذلك  یتحقق االحتمال بین  الطرفیناألقساطعدد 

:التأمین من حیث تنفیذه عقد خصائص-ثالثا

و على فترات متعددة أمستمر عندما یمتد تنفیذ التزاماته عقد التأمین العقاريیكون 

التزامات عقد  التأمین  العقاري ال تتم دفع واحدة ، تنفیذ الشأن نالحظ أنفي هذا و  دوریة،

وقوع  أو نفاذ العقد  إلى غایة نط  قد تستمر من بدایة  سریاالمؤمن له بدفع القسفإلتزامات

مین أیكون المؤمن ملزم بتنفیذ عقد التو ،مین العقاريأالتإنهاء مدة غایة  إلىو أر الخط

المخاطر ضامنا لتغطیة یبقى بحیث ،العقدالعقاري بصورة مستمرة طول مدة سریان هذا 

صف تعلیه  فإن عقد التأمین العقاري یو  ،بأخربشكل أو  هيالعقاریة  مادام العقد  لم ینت

)4(.بالتالي من العقود المستمرة في التنفیذبهذه الصور و یعتبر 

  .21ص  ،نفسهحمیدة جمیلة، مرجع -1

.39فاطمة الزهراء تاتي ، مرجع سابق ، ص -2

.17مرجع سابق،صفاطمة الزهراء منصوري،سومیة موراد ، -3

.41فاطمة الزهراء تاتي ، مرجع سابق، ص -4



12-03ن على  العقار في ظل قانون يالنظام  القانوني لعقد التأم:الفصل األول 

12

فرع الثالثال

ضد الكوارث الطبیعیة على العقار التأمین عقدأركان 

بما أن عقد التأمین یخضع من حیث القواعد العامة كما تخضع له العقود األخرى 

).ثالثا(السبب، )ثانیا(المحل،)أوال( فیشترط إلبرامه قانونا الرضا

le(التراضي  –أوال  consentement(

ن أغلبیة  التشریعات منها أل إن عقد التأمین هو عقد رضائي ینعقد بمجرد التراضي،

الفرنسي و المصري لم  تشترط شكال معینا النعقاده ولم  تعلق وجوده  والتشریع الجزائري 

قط، فطبقا  على فعل مادي كدفع القسط  مثال، بل تشترط الكتابة إلثبات عقد  التأمین  ف

للقواعد العامة فإن عقد  التأمین ینعقد  بمجرد علم الموجب بقبول  من وجه  إلیه  اإلیجاب 

)1(.یتم التوقیع علیها محتى ولو لم یتم تحریر وثیقة التأمین أو ل

 رادةالمؤمن له من جهة وإ  إرادةحیث یعد الرضا الركن األساسي للعقد وهو یفید تالقي 

المؤمن من جهة ثانیة بطریقة اإلیجاب و القبول من أجل إبرام عقد التأمین على المخاطر 

التأمین  ، و لكي یكون عقد)2(یتحدد بمقتضاه إلتزامات كل من المؤمن و المؤمن له 

القانونیة  وشرط  أن باألهلیةمن طرف في العقد یتمتع   رادةن تصدر اإلیجب أصحیحا 

)3(.خالیة من عیوب الرضا رادةتكون تلك اإل

، مذكرة  لنیل  شهادة الماجستیر "دراسة مقارنة"على األشیاء ضد الحریق رباس حسین، النظام القانوني لعقد التامینق -1

، تیزي وزو جامعة مولود معمريكلیة  الحقوق و العلوم السیاسیة ،في القانون ، فرع قانون األعمال ،

  .118ص.2012

.58معراج جدیدي، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، مرجع سابق، ص -2

،1991ن،.ب.د ،الطبعة الثالثة، دار القضاء،أحكام التأمین دراسة في القانون والقضاء المقارنین،أحمد شرف الدین-3

  . 21ص 
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لتأمین من جهة والمؤمن ادة بین  شركة أو مؤسسة عا یكون التراضي في عقود التأمین

له من جهة أخرى سواء یؤمن على  نفسه أو ماله أو أن یكون التأمین لصالح  شخص أخر 

برام للقیام بإوز للمؤمن له أ ن یكلف شخصا أخر ج، ویسمى في هذه الحالة  بالمستفید  وی

شروط الخاصة ل وفقا الوكالة لنظامهذه العملیة تخضع نشرط أبالتأمین  مع الشركة  عقد

.بهذه األخیرة

وعادة ما ، أشخاص مؤهلین  إلبرام العقودفیهان یكونأ ویجوز كذلك  لشركة التأمین

حول یاالختصاص العام و المندوبین و المفوضین فالء ذوي كیكون للشركة ما یسمى بالو 

هؤالء صالحیة  التعاقد  مع المؤمن لهم مباشرة  في حدود الشروط العامة المألوفة في عقود 

)1(.التأمین دون االلتزام بالشروط الخاصة التي تبقى من اختصاص الشركة

القبول و  تم تالقي اإلیجابیالرضا بمراحل متعددة  حتى یمر:د العقم امراحل إبر -

مدة  إلىیه طبیعة عقد  التأمین الذي یحتاج ضتقتاألمربین طرفي العقد  وهذا 

یحتاج كذلك عرضها المؤمن، و یالتي التأمین لیطلع  فیها  المؤمن له  على شروط 

التي یقدمها المؤمن له عن المخاطر لیتمكن من دراسة جمیع البیانات المؤمن لفترة 

.التي تكون محل التأمین 

أصلیة التعاقد لدىأن تتوفر یجبعقد التأمینلصحة الرضا في :ا الرضصحة -

.جمیع العیوبخالیة منن تكون إرادتهما یجب أالمتعاقدین كما

:)l’Objet(المحل -ثانیا

.59، ص نفسهلتأمین الجزائري، مرجع مدخل دراسة قانون ا،معراج حدیدي-1
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الخطر یختلف في تقبل و المحل هو الخطر الذي یخشى المؤمن له من وقوعه في المس

المهنیة  الحریق أو تأمین المسؤولیة ضد الكوارث الطبیعیة  أوالعقارات  على الّتأمین

)1(.المقاولللمهندس  و 

یتجسدمعینو ضمان خطر فمحله تغطیة أوبالتالي،الدافع إلبرام العقدالخطریعتبر 

منهالخطر المؤمنحققالمؤمن له، فإذا تنظیر قسط یلزم  به في حدوث واقعة مستقبلیة

التأمین ، في حین أن محل التزام المؤمن له في عقد  هفق علیتالتزام  المؤمن بدفع مبلغ الم

مخالف للنظام واآلداب العامة حسب غیر أن  یكونللمحل یجباألقساطإیداعیتجسد في 

 ومحل االلتزام مستحیال في ذاته أ إذا كان"من قانون المدني 93المادة یهما نصت عل

الت أ ن او ال ینبغي في جمیع  الحالعامة كان باطال بطالن مطلق، واآلدابمخالف للنظام 

ن هناك شروط یجب توفرها في نشاط مخالف للنظام العام ، كما ا إلىیتسبب الخطر 

)2("مینالتاالخطر كي یعتد به  كمحل لعقد 

الجزائر الحوادث التي تشكل الكوارث الطبیعیة  بإعتباركما حدد المشرع الجزائري

ة  یمو كونها تخلف خسائر جس،تتعرض لها بشكل كبیر دون غیرها من الكوارث كالزالزل

وزاري مشترك التصریح  بهذه األخیرة بقرارا ، ویتم مخلفة أضرار ال حدود لها بعد حدوثه

بین  الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة  والوزیر المكلف بالمالیة ، بحیث تشخص الحوادث 

التي  268- 04ي من المرسوم  التنفیذ02شكل الكوارث الطبیعیة  من خالل المادة التي ت

ن تشكل كوارث طبیعیة  وجاءت على سبیل الحصر ال على حددت الحوادث التي یمكن أ

الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الساحة المركزیة، الجزائريجدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین -1

.61-60، ص 2010بن عكنون،الجزائر،

تأمین العقارات في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ، عبد القادر حویة ، عادل عمیرات-2

ص  ،2015، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي،تخصص قانون عقاري،الحقوق

29.
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الزالزل ، الفیضانات  وسوائل الوحل ، العواصف و الریاح  ، تحركات :سبیل المثال و هي 

)1(.قطع األرض أي انجراف التربة

:السبب-3

حول الغرض المباشر الذي یدفع بالمتعاقد إلى إبرام العقد إما  عام السبب بشكلیكون

لقصدي وقد یكون ا، وهذا ما یسمى في بعض النظریات بالسبب )عقد التأمین العقاري(

هو في الواقع یختلف من عقد لألخر باختالف الدوافع و  على التعاقدهو الباعث السبب 

)2(.النفسیة  لدى المتعاقدین

تعود على الشخص من  ةمشروعیةكل مصلحة اقتصادمحال للتأمین علیه یكون-

.عدم وقوع خطر معین

المتعلق بالتأمینات فإنه یمكن لكل شخص له مصلحة 07-95بالرجوع إلى األمر رقم 

ن یؤمنه ، والمصلحة لكل و في عدم وقوع خطر أأمال مباشرة أو غیر مباشرة في حفظ 

ة و جدید ةأ ن تكون المصلحة اقتصادی:سبب في العقد  تخضع إلى  الشروط  وهي 

)3(.تستمر إلى وقت تحقیق الخطر المؤمن منهأمین  و رها وقت انعقاد عقد التتوافمشروعة و و 

المصلحة، أي المصلحة المراد هو السبب في العقد التأمین العقاري یكونجالمفي و 

إبرام  إلىالتأمین علیها من وقوع المخاطر وذلك هو السبب المباشر الذي یدفع بالمتعاقد 

  . العقد

مین  عل ازامیة التث الطبیعیة المغطاة بإلیتضمن تشخیص الحواد، 268- 04رقم  من المرسوم التنفیذي02المادة -1

.السابق الذكر،أثار الكوارث الطبیعیة و یحدد كیفیات  إعالن حالة  الكارثة الطبیعیة

  . 33ص   ،مرجع سابقعبد القادر حویةّ  ،عادل عمیرات، -2

.،سابق الذكرت،بالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم،  07- 95 رقم من األمر،29المادة -3



12-03ن على  العقار في ظل قانون يالنظام  القانوني لعقد التأم:الفصل األول 

16

الشيء أو الشخص المراد التامین علیهما مصلحة المؤمن له في المحافظة على تكمن 

)1(.قد تكون ذات قیمة معنویةو  المخاطرمن

من القانون 621ویجب أن یتوفر في السبب كون المصلحة مشروعة فنصت المادة 

تكون محال للتأمین كل مصلحة اقتصادیة مشروعة تعود على "  : على المدني الجزائري

)2(.الشخص من دون وقوع خطأ معین

فرع الرابعال

الطبیعیةضد الكوارثأهمیة عقد التأمین على العقار

األهداف تحقیق  مجموعة من  إلى  عى التأمین على العقار ضد الكوارث الطبیعیةیس

على المستوى االجتماعي، فهو یعد وسیلة هامة في دعم و تقویة على المستوى الفردي و 

األموالو یساعد شركات التأمین في تكوین ،األشخاصو الطمأنینة لدى باألمانالشعور 

)3(.التي یتم تحصیلها  من المؤمن لهماألقساطمن 

بمجموعة فهو یقوم   هایحیث تكمن أهمیة  التأمین  على  العقار في الوظیفة  التي یؤد

:یصها فیما یليمن الوظائف یمكن تلخ

:االجتماعیةالوظیفة -1

.94-63جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمینات الجزائري، مرجع سابق، ص -1

.،سابق الذكرالمدنيالمتضمن القانون  5-75 رقم من األمر،621المادة -2

.97، ص 2011غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین ، الطبعة األولى ، دار وائل لنشر ، األردن ، -3
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تتمثل  في التعاون بین مجموعة من اجتماعیةیقوم  التأمین  في األساس بوظیفة  

شتراك لتغطیة ، فیقوم كل منهم  بدفع  قسط  أو إاألشخاص بهدف ضمان خطر معین 

.أ ن یتعرض لها أي منهمالخسائر التي یمكن  

:الوظیفة النفسیة -2

بال ٕازالة الخوف منمان و األوظیفة نفسیة  تتمثل في یؤدي التأمین  على  العقار 

رتیاح  على  بهذه  العملیة  یشعر بنوع من اإلو یصبح،له من أخطار الصدفةالمؤمن

بروح من المبادرة الخالقة ،ویأخذون في ذلك الذي یجعله  یتجلى األمرمستقبل نشاطاته ، 

)1(.طمئنان بفضل عملیة  التامین  على  العقار من المخاطران واإلاألم

المطلب الثاني

ضد الكوارث الطبیعیةعقد التأمین على العقار أطراف

، )الفرع الثاني(والمؤمن له،)الفرع األّول(هما المؤمنبین شخصینعقد التأمینعادة یتم 

الذي ینصرف إلیهما في األصل الحقوق وااللتزامات ،وهما الطرفان الرئیسیان في هذا العقد

.الناشئة عنه

وسطاء وهما إّال أّنه توجد حاالت قد یقوم فیها أشخاص آخرون بإبرام العقد 

.)2()الفرع الرابع(، وخبراء التأمین)الفرع الثالث(التأمین

.24مرجع سابق ، ص ، جدیدي معراج ،مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائرى-1

.132، ص2010دار إثراء للنشر والتوزیع، األردن، ط،.دهیثم حامد المصاورة، المنتقى في شرح عقد التأمین،-2
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الفرع األّول

  نـــالمؤم

وهو المتعهد بدفع مبلغ التأمین أو نه الطرف المخول في العقد،یعرف المؤمن على أ

قیمة التعویض عن الخسائر التي تلحق بالمؤمن له من جراء وقوع الكارثة مقابل عوض 

معیة التي تقوم ، وهو في تعریف آخر الهیئة أو الج)المؤمن له(مالي یدفعه الطرف اآلخر 

ؤمن لهم، وتقوم مین عن طریق تجمیع األخطار المؤمن ضدها من قبل المأبإدارة أعمال الت

.)1(بدفع مبلغ التعویض عند تحقق األخطار المؤمن ضدها، والمتفق علیها في وثیقة التأمین

شكل شركة تأمین ذات أسهم تخذمن خالل هذا یتضح أن المؤمن یمكن أن ییتضح 

.)ثانًیا(، أو شركة تأمین ذات شكل تعاضدي )أّوالً (

:مین ذات أسهمتأالشركة :أّوالً 

، یكون الهدف األساسي إلنشائها هو یعتبر هذا النوع من الشركات من االكثر انتشارا 

تحقیق الربح، فتخضع بذلك ألحكام العامة المنصوص علیها في القانون التجاري، لكن 

بالرغم من ذلك فقد منح لها المشرع الجزائري حق ممارسة عقود التأمین على الكوارث 

.الطبیعیة

:تأمین ذات شكل تعاضديشركة ال:ثانًیا

ات التأمین التي تعمل على تحقیق الربح من خالل تغطیة األضرار المؤمن كر شمعظم 

منها و ذلك بعد حصولها على أقساط مقابل ما یعرف بالتأمین، لكن توجد شركات تأمین 

تعمل على أساس تخالف هذه القاعدة، نذكر منها التي تكون على شكل تعاضدي فهي ال

.34حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص-1
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یكون فالمؤمنون بأنفسهم في هذه الشركة یمثلون الطرف األّول في عقد التأمین، و الربح،

مین فیما التأفي جمعیة التأمین التبادلیة، حیث یتبادلون الطرف الثاني أي المؤمن له عضو

مقابل لمنخرطیهافتضمن ة األمانضهذه الشركة مدنیة محبینهم وفي نفس الوقت تعتبر

.)1(في حالة وقوع الخطراللتزاماتهملة اشتراك التسویة الكام

الفرع الثاني

  ن لهــالمؤم

هذا العقد یهدف إلى الحصول على فإبرام،التأمینیعد المؤمن له كطرف ثاني في عقد 

ضمان لما قد یتعرض له من مخاطر سواء كانت هذه المخاطر متعلقة به أم بغیره أو 

.)2(لمصلحة شخص آخر

بذلك یتضح انه یمكن أن تجتمع في المؤمن له صفات ثالثة أي المكتتب المهدد 

حیث المكتتب هو الشخص الذي یتحمل االلتزامات الناشئة عن عقد والمستفیدبالخطر 

وأخیًرا المستفید أي الشخص بالخطر والذي یسمى في هذه الحالة المؤمن له، دالتأمین والمهد

.الذي یتقاضى من شركة التامین مبلًغا عند تحقق الضرر المؤمن منه

معنوي المهدد بالخطر في شخصه أو ماله الطبیعي أو الشخص ال ذلك فالمؤمن له هو

فقد یكون هو المستفید إذا آل إلیه مبلغ التأمین أو التعویض عند تحقق الخطر وقد یكون 

قیام شخص :مثال ذلك)3(مكتتب التأمین ولكن المستفید یكون شخص آخرالمؤمن له هو 

.29قرباس حسن، مرجع سابق، ص-1

فاروق، التأمین على األشخاص، دراسة في قانون التأمین الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر بوزیدي مراد، شردوح -2

.31، ص2013في الحقوق، تخصص قانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.43-42حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص ص-3
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مؤمن له بأنه بتأمین على عقار لمصلحة زوجته فهو مكتتب التأمین بأنه یتعاقد باسمه وهو 

.المستفید زوجته في حالة تحقق الخطرمهدد بخطر مستقبلي غیر معروف و یكون

أو تفرقت شخص واحدالثالث فيق، سواء اجتمعت الصفات كخالصة القول لما سب

، فإن المؤمن له یبقى هو الشخص طالب التأمین والمتعاقد مع شركة  قدملمعلى النحو ا

.)1(مینااللتزامات التي تنشأ عن عقد التأااللتزام ب، وهذا ما یدفعه إلالتأمین

، ویتعاقد مع المؤمنوفي نفس الوقت المؤمن له هو الطرف الثاني في عقد التأمین

نائبه َطة سمه ولحسابه أو بواسطة نائبه القانوني مثل الوالي أو الوصي، وقد یتعاقد بَواسَ بإ

خیر عقد التأمین لفائدة موكله وفي هذه الحالة اإلتفاقي مثل الوكیل كما لو عقد هذا األ

والذي یقع علیه )الموكل(صیل إلى الشخص األالعقد وفقا للقواعد العامةتنصرف آثار

.)2(مینقساط في مقابل استحقاق مبلغ التأبأداء األلتزاماإل

الفرع الثالث

مینوسطاء التأ

مهنة وسطاء التأمین وصدر  07-95 رقم مرلقد نظم المشرع الجزائري بمقتضى األ

عتماد لشروط منح وسطاء التأمین اإلالمحدد 340-95التنفیذي رقممن أجل ذلك المرسوم

.136هیثم حامد مصاورة، مرجع سابق، ص-1

ج، أداء المؤمن في تأمین األضرار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع طاس الحا-2

.27، ص1989المسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، بن عكنون، الجزائر،  العقود و
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التنفیذي وكذا مكافأتهم ومراقبتهم باإلضافة إلى المرسوم )1(عتماد منهماإلواألهلیة وسحب 

.)2(المتضمن القانون األساسي للوكیل العام للتأمین 341-95 رقم

، و المندوب ذو التوكیل )أوال(مل وسطاء التأمین كل من الوكیل المفوض للتأمین یش

).ثالثا(، و سمسار التأمین )ثانیا(العام للتأمین 

L’agentالوكیل المفوض للتأمین :أّوالً  délègué d’assurance

هو الوسیط الذي له سلطة غیر محدودة في التعاقد مع المؤمن له نیابة عن شركة 

التأمین ولحسابها، فله أن یبرم العقد أو یعدل عنه أو یفسخه أو ُیَمِدُد أجله أو ینهي العقد، 

.)3(األقساط و تسویة المبالغ المؤمن بهاتسلیم رم العقدبكما له كذلك إذا  أ

L’agentمین التوكیل العام للتأالمندوب ذو :ثانًیا générale d’assurance

ة محددة في التعاقد مع المؤمن له نیابة عن شركة التامین طهو الوسیط الذي له سل

إذ یجب علیه أن یبرم عقد التأمین مع المؤمن له وفًقا لشروط التأمین العامة ولحسابها،

المألوفة دون أن یكون له تعدیلها سواء لمصلحة المؤمن أو المؤمن له، فال ینحرف عنها 

.)4(مصلحة المؤمنلمصلحة المؤمن له وال ل

اد واألهلیة المهنیة یحدد شروط منح وسطاء التأمین االعتم1995-10-30مؤرخ في 340-95مرسوم تنفیذي رقم -1

.1995-10-31صادرت بتاریخ  65عدد  .ومكافأتهم، و مراقبتهم، جریدة رسمیة،وسحبه منهم

، سابق ، یتضمن القانون األساسي للوكیل العام للتأمین1995-10-30، مؤرخ في 341-95مرسوم تنفیذي رقم -2

  .الذكر

.1167، صمرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، -3

.94، صمرجع سابقحمد حسین منصور، م-4
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تعلق الم07-95من األمر رقم 253لقد نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

بالتأمینات باعتباره كل شخص طبیعي یمثل شركة أو عدة شركات التأمین بموجب عقد 

.)1(التعیین المتضمن اعتماده بهذه الصفة

Le:سمسار التأمین:ثالثًا courtier d’assurance

ن سمسار التأمین إكون دائما شخصا طبیعًیا، فالذي یعلى خالف الوكیل العام للتأمین 

.)2(قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا، وفي كلتا الحالتین یأخذ صفة التاجر

المتعلق بالتأمینات،  07-95رقم من األمر 258نص المشرع الجزائري في المادة 

شخص طبیعي أو معنوي یمارس لحسابه الخاص مهنة ر سمسار التأمین  كل عتباعلى إ

.)3(مینكات التأمین بغرض اكتتاب عقد التأشر التوسط بین طالبي التأمین و 

سمسار التأمین نشاطا تجاریا، وال یمكن له مباشرة عمله إّال بعد حصوله على یمارس

فإذا كان شخصا طبیعیا تشترط فیه نفس الشروط المتعلقة بممارسة مهنة الوكیل )4(االعتماد

العام أما إذا كان شخصا معنویا فإّنه یشترط أن یكون رأسمال الشركة التي یكون شریكا فیها 

وٕاّال أن االعتماد یمكن .و یحرر االعتماد باسم سمسار التأمین أو باسم شركة السمسرة

لم تعد تتوافر فیه شروطه، وقرار السحب یصدره الوزیر المكلف سحبه في أي وقت إذا 

بالمالیة، وٕاذا سلم له االعتماد و باشر السمسار مهنته فإّنه یلتزم بذكر صفته ومرجع قرار 

، وال یسلم االعتماد لمن یثبت إدانته و ال من أشهر )5(اعتماده في كل وثیقة یسلمها للجمهور

.ت، ،سابق الذكربالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم،  07-95رقم من األمر 253المادة -1

.21أوهندى أمینة، منور یاسمین، مرجع سابق، ص-2

.55قرباس حسن، مرجع سابق، ص-3

.سابق الذكر، 341-95التنفیذيمن المرسوم12المادة -4

.سابق الذكر، 341-95التنفیذيمن المرسوم128المادة -5
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ؤمن له ودفع للم)1(و الدین بسبب مخالفة تشریع التأمینات لهإفالسه ولم یعد له االعتبار أ

.مبلغ التأمین إذا تحقق الخطر

الفرع الرابع

خبراء التأمین

أن تكون له كفاءة في ، بحیث یجبصاحب المعرفة في هذا المجالإن الخبیر هو 

.)2(ضمن له استقاللیتهعمله ت

وهاما في قطاع التأمین بما یقدمونه عمال أساسیا یعتبرحیث أن عمل خبراء التأمین 

من خبرات فنیة وٕاداریة ومالیة لشركات التأمین وبذلك فهم یتحملون المسؤولیة أمام شركات 

.)3(التأمین لما یقدمونه منهم نصائح و إرشادات ومالحظات

المتعلق بالتأمینات على الخبراء ومحافظي 07-95مر رقم من األ271المادة توجب

الحصول على اعتماد یمنح لهم من طرف جمعیة شركات التأمین لممارسة شاطهم ریاتاالعو 

لدى شركة من شركات التأمین والتسجیل في القائمة الممنوحة لهذا الغرض، و تؤكد على 

.نفس المرجع، 341-95التنفیذيمن المرسوم263المادة -1

2- LAMBERT-FAIVERE (YVONNE), D., V° Assurance terrestre assurance incendie ,

france, 1988, p.103 Ets p.337.

  .48صحمیدة جمیلة، مرجع سابق، -3
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الذي یحدد )1(220-07من المرسوم التنفیذي رقم 4والمادة  2قرة ف 2هذا الشرط المادة 

.شركات التأمین وشروط ممارسة مهامهم و شطبهمعتماد خبراء التأمین لدىشروط إ

من قانون التأمینات التي كانت تقضي بأنه ال 273كما یجب اإلشارة إلى أن المادة 

قد (ریات المعتمدین او علخبراء أو محافظي الكة من شركات التأمین أن تلجأ لیمكن ألي شر 

).04-06ألغیت بمقتضى القانون 

تنافى  مع مهنتهم المهني وعدم ممارسة أي مهام یویجب على هؤالء كتمان السر 

.)2(وكذلك احترام قواعد المهنة

المبحث الثاني

ضد الكوارث الطبیعیةالمترتبة للتأمین على العقارااللتزامات

فإّنه ینشئ التزامات مقابلة على لجانبینمین هو من العقود الملزمة بما أّن عقد التأ

وهذه االلتزامات تتمثل عامة في أن یلتزم المؤمن له )المؤمن والمؤمن له(عاتق طرفي العقد 

، في حین )المطلب األّول(بدفع أقساط التأمین حسب الشروط الواردة في العقد المتفق علیه

ا من المال في حالة وقوعیلتزم المؤمن بأن یؤدي أو یعوض المؤمن له أو المستفید مبلغً 

.)3()المطلب الثاني(الخطر المؤمن منه المبین في عقد التأمین

حافظي العواریات وخبراء میحدد شروط اعتماد خبراء و 2007-07-14مؤرخ في 220-07مرسوم تنفیذي رقم -1

-07-15صادر بتاریخ  46عدد  .جریدة رسمیةالتأمین لدى شركات التأمین وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، 

2007.

.49حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص-2

  .35صمرجع سابق ،هراء منصوري، سومیة موراد، فاطمة الز -3
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المطلب األّول

التزامات المؤمن له

من 15یقُع على المؤمن له مجموعة من االلتزامات وهي تلك التي أشارت إلیها المادة 

:قانون التأمینات الجزائري بحیث یلتزم بما یلي

.)الفرع األول(ع القسطدفااللتزام ب-

بالبیانات الخاصة بالخطر ویكون ذلك منذ إبرام العقد و )التصریح(االلتزام باإلدالء -

.)1()الفرع الثاني(أثناء سریانه و وقت وقوع الخطر

الفرع األّول

االلتزام بدفع القسط

المتعلق بالتأمینات نجد أّنُه یلتزم المؤمن لُه  07-95 رقم بالرجوع إلى أحكام األمر

.)2(بدفع القسط أو االشتراك في الفترات المتفق علیها

، ویتم الوفاء بعدة قانون مدني619مبلغا نقدیا وهذا حسب المادة الوفاء بالقسطیكون 

قد یدفع مرة واحدة ویمثل هذا ما یسمى بالقسط الوحید وهو عبارة عن المبلغ الذي طرق،

مین قصد التحرر من أیجب على المكتتب تأمین أداءه دفعة واحدة عند اكتتاب عقد الت

.)3(كعقد التأمین على السیاراتالتزامه والحصول على الضمان

.45فاطمة الزهراء تاتي، مرجع سابق، ص-1

.ت، ،سابق الذكربالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم،  07-95 رقم من األمر15المادة -2

.نفس المرجعت،بالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم و المتممالمعدل،07-95رقم من األمر 79المادة -3
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طوال المدة المحددة في جل االستحقاقذلك في أ  قد تدفع األقساط بشكل دوري

.)1(العقد

، ولكن )المؤمن له(ویتم الوفاء بالقسط من حیث المكان وفًقا للقواعد في موطن المدین 

جرى العمل عكس ذلك في الجزائر بحكم شركات التأمین التي تمارس االحتكار في هذا 

.)2(المجال حیث یالحظ بأن الوفاء بالقسط غالًبا ما یتم في موطن المؤمن

وفي حالة عدم الوفاء بالقسط من طرف المؤمن له یتوجب على المؤمن ان یحذر 

30ار باالستالم بدفع القسط خالل سطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعالمؤمن له بوا

من تلقائیا من یوًما على األكثر من تاریخ االستحقاق وفي حالة انقضاء هذه المدة یتمكن المؤ 

أو فسخ العقد و یبقى المؤمن له مطالبا بدفع القسط المطابق ار آخروقف الضمان دون إشع

.)3(لفترة الضمان

الفرع الثاني

االلتزام بالتصریح واإلدالء بالبیانات المتعلقة بالخطر

الشك أن للبیانات المتصلة بتحدید الخطر المراد التأمین منه أهمیة بالغة بالنسبة 

یة التعاقد على تغطیة ذلك الخطر من عدمه، للمؤّمن، وذلك بغیة الوقوف على مدى إمكان

إلى التصریح بالبیانات والظروف ید مقدار القسط المناسب، وسنتطرق فضال عن تحد

، و التصریح بالبیانات و الظروف المتعلقة بالخطر )أوال(المتعلقة بالخطر عند اكتتاب العقد

.مرجع سابقت،بالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم و المتمم، المعدل 07-95 رقم من األمر81المادة -1

.66مرجع سابق، ص،محاضرات في قانون التأمین الجزائريمعراج جدیدي،-2

.نفس المرجعت، ،بالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم، 07-95 رقم من األمر16المادة -3
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و جزاء اإلخالل بهذا االلتزام)ثالثا(بتصریح وقت وقوع الخطروااللتزام)ثانیا(أثناء سریانه

.)رابعا(

:اإلدالء بالبیانات المتعلقة بالخطر عند اكتتاب العقد:أّوالً 

:المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بما یلي07-95من األمر رقم 15تنص المادة 

یلزم المؤمن له بالتصریح عند اكتتاب العقد بجمیع البیانات والظروف المعروفة لدیه "

.)1("ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدیر األخطار التي یتكفل بها

شفافیة الویتضح من هذه المادة أن االلتزام الرئیسي للمؤمن له یتمثل في حتمیة توافر 

واإلفصاح التام على طبیعة الصفة والمصلحة التأمینیة لطالب التأمین اإلدالء بكل 

.)2(التأمین وقیمته والظروف المحیطة بالخطر للمؤمن لهالمعلومات المتوفرة لدیه عن محل 

األساس القانوني لاللتزام المؤمن له باإلدالء بالبیانات المتعلقة بالخطر وقت - أ

البیانات غالبا ما یثور التساؤل حول األساس القانوني إللتزام المؤمن له بإدالء :التعاقد

یتعرض له من متغیرات ومالبسات یكون لها ة بمحل التأمین و ما قلوالحقائق الجوهریة المتع

عالقة احتمالیة في تحقق الخطر المؤمن منه إذ یتجه راجح الرأي إلى أن األساس القانوني 

لهذا االلتزام یرجع إلى تطبیق مبدأ حسن النیة الحاكم لعقد التأمین والذي یقضي بضرورة 

مین والتي قد ال یتوصل إلیها إدالء المؤمن عن كافة العوامل والظروف المحیطة بمحل التأ

المؤمن بغیر هذا اإلدالء ومفاد مبدأ حسن النیة أن یتحمل المؤمن له مسؤولیة إخفاُؤُه 

للبیانات والعوامل المؤثرة في احتمالیة تحقق الخطر أو أیة بیانات جوهریة أخرى، إذ تعتبر 

.مرجع سابقت، ،بالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم،  07-95 رقم من األمر15المادة -1

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة النظام القانوني لعقد التأمین ، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في القانون،لیتیم حسین، -2

  .48ص، 2014،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،
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له نتیجة إخفاؤه لتلك ل علیها المؤمنصإرادة المؤمن عند إبرام العقد مغایرة لتلك التي ح

.)1(الحقائق

إن  :جزاء إخالل المؤمن له بالتزامه باإلدالء بالبیانات المتعلقة بالخطر وقت التعاقد-  ب

المؤمن له مسؤول على تصریح بالبیانات التي تتضمنها وثیقة التأمین لذلك فقد رتب المشرع 

من منه، وكذلك إذا بعض الجزاءات في حالة تقدیم تصریحات غیر كافیة عن الخطر المؤ 

.)2(أقدم المؤمن له عن تصریح بیانات غیر كافیة

وفي كل األحوال فإن هذه الجزاءات تختلف بالنظر إلى حسن أو سوء نیة المؤمن له، 

وعلى غرار هذا المبدأ نرى من الضروري التمییز بین اإلخالل بااللتزام بالتصریح في حالة 

.)3(بسوء نیة المؤمن له، ألن طبیعة الجزاء تختلف بین الحالتینحسن النیة، واإلخالل به

:التزام المؤمن لُه بالتصریح أثناء سریان العقد:ثانًیا

یقع على عاتق المؤمن له التصریح للمؤمن بتغییر الخطر أو تفاقمه و یكون ذلك 

مضمونة أیام من تاریخ علمه بذلك ویكون هذا التصریح دقیقا بواسطة رسالة 07خالل 

.)4(الوصول

وقد یكون هذا التفاقم بسبب المؤمن لُه فیكون الجزاء في هذه الحالة إسقاط حقه في 

وٕاذا كانت هذه الظروف تعود إلى فعل الطبیعة أو فعل الغیر وبسبب قیام مبلغ التأمین،

، 2008ر الفكر الجامعي، اإلسكندریة، االنظریة والتطبیق، دراسة تحلیلیة شاملة ، دبینأحمد أبو السعود، عقد التأمین-1

  .230-229ص ص

  .49صمرجع نفسه ،لیتیم حسین، -2

.98-97حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص ص-3

.70مرجع سابق، ص،محاضرات في قانون التأمین الجزائريمعراج جدیدي،-4
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المؤمن له بعمل یدخل في نطاق نشاطه العادي ونفذ التزامه بإعالم المؤمن في المیعاد 

المحدد هنا المؤمن لدیه خیارین إّما فسخ العقد أو المطالبة بزیادة القسط

خالل علیهفي حالة زیادة الخطر المؤمنیمكن للمؤمن أن یقترح معدًال جدیًدا للقسط

.)1(یوًما تحسب من تاریخ إطالعه على ذلك التفاقم)30(ثالثین 

یوًما من تاریخ استالمه 30وهذا اإلجراء یتوقف على قبول المؤمن له بذلك خالل 

شروط هذا التعدیل، وفي حالة عدم القبول جاز للمؤمن فسخ العقد، وفي حالة زوال تفاقم 

یحق للمؤمن له االستفادة من تخفیض القسط ابتداًء من تاریخ إخطار المؤمن الخطر

.)2(بذلك

:بالتصریح وقت وقوع الخطرالمؤمن له لتزام إ :ثالثًا

إذا تحقق الخطر المؤمن منه التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمین أو تعویض الضرر الذي 

و لذلك فمن الضروري أن یعلم المؤمن بوقوع الخطر لكي یتخذ التدابیر لحق بالمؤمن له،

وقوع الخطر والمؤمن له هو الذي الالزمة لحصر نطاق الضرر والرجوع على المسؤول عن

قوم بإبالغ المؤمن بوقوع الخطر كي یحصل على مبلغ التأمین ولذلك كان من الطبیعي أن ی

ار المؤمن بوقوع الخطر، والعمل على وقفه أو تضییق یقع على عاتق المؤمن له التزام بإخط

.نطاقه

فمن ناحیة یلتزم المؤمن له بأن یبادر فور وقوع الخطر بإبالغ المؤمن بكل ما یعلمه 

من معلومات تتعلق بوقت ومكان وقوع الخطر، والظروف التي أحاطت بوقوعه، وللنتائج 

لمثبتة لذلك، فضًال عن إبالغ السلطات المترتبة على وقوعه، وتقدیم الوثائق والمستندات ا

.ت، ،سابق الذكربالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم،  07-95 رقم من األمر18المادة -1

.73، صنفسهمرجع ،محاضرات في قانون التأمین الجزائريجدیدي،معراج -2
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المختصة لالحتمال أن یكون وقوع الخطر قد نتج عن فعل ینطوي على جریمة یعاقب علیها 

.)1(القانون

ومن ناحیة أخرى المؤمن له یلتزم بأن یبذل ما في وسعه لوقف الخطر أو تضییق 

یاء التي یمكن إنقاذها، لضرر الذي یترتب علیه، والمحافظة على األشانطاقه والتقلیل من 

مین الجزائري اّنه حدد میعاد اإلخطار دون أن یحدد شكل اإلخطار، فمن أن التویالحظ قانو 

أن یتم اإلخطار )2(من قانون التأمین10من المادة 5حیث میعاد اإلخطار حسب الفقرة 

أیام من تاریخ علمه بوقوع الكارثة ما لم یحل دون ذلك 07علم المؤمن له أو خالل  ردبمج

، حیث یتمكن المؤمن من مواجهة الخطر بالوسائل والتدابیر حادث مفاجئ أو قوة قاهرة

.الالزمة

غیر أن المشرع الجزائري قد استثنى من هذا المیعاد بعض أنواع التأمین، فبعد أن 

تأمین من الصقیع والتامین من موتعاد اإلخطار بسبعة أیام استثنت المی10حددت المادة 

.)3(الماشیة والتأمین من السرقة

إذا اخل ملك العقار :جزاء اإلخالل بااللتزام بالتصریح بالبیانات عند وقوع الخطر-رابعا

بالتزامه باإلخطار بوقوع الخطر جاز للمؤمن تخفیض مبلغ التعویض في حدود الضرر 

.)4(علي الذي لحق به جراء عدم اإلخطارالف

.232-229، ص صمرجع سابق، الدینأحمد شرف -1

.ت، ،سابق الذكربالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم،  07-95رقم من األمر 15المادة -2

ص  ،1993التأمین في القانون الجزائري ، الجزء األول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،إبراهیم أبو النجا-3

  .243- 242ص

.ت، ،مرجع نفسهبالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم،  07-95رقم من األمر 22المادة -4
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اسقاطهو باإلضافة إلى هذا الجزاء القانوني هناك جزاء اتفاقي یمكن الطرفین بشأنه

حق الضمان، حیث تدرج شركة التأمین شرط یتعلق بسقوق الحق في الضمان إذا أخل 

ما لم یثبت أن اإلخالل بااللتزام المؤمن له بالتزامه بإخطارها بوقوع الخطر المؤمن منه،

.)1(یرجع إلى قوة قاهرة

المطلب الثاني

التزامات المؤمن

مین حسب ما یتطلبه العقد، فإن المؤمن أإذا كان المؤمن له یدفع ما یعرف بأقساط الت

سواء)الفرع األول(یلتزم هو األخر بدفع مبلغ التأمین في حالة وقوع الخطر أو الكارثة 

للمؤمن له أو المستفید من عقد التأمین، فهو بالتالي یقع على عاتق المؤمن مقابل قیام 

الفرع (و ذلك بإحترام المدة المحددة في العقد المؤمن له بأداء قسط أو أقساط التأمین

.)الثاني

هذا المبلغ من حیث المبدأ عادة ما یتمثل في مبلغ من النقود ولكن المؤمن قد یلتزم 

.)2(الضرر عینیا السیما في مجال التامین العقاريبإصالح 

الفرع األّول

التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین المستحق وقت تحقق الخطر

، بدفع مبلغ التأمین إلى مستحقه إذا مین على الكوارث الطبیعیةأیلتزم المؤمن في الت

المتفق علیها في وثیقة التأمین، وهذا ما تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك حسب الكیفیات

.80مرجع سابق، صمحاضرات قانون التأمین الجزائري ،،معراج جدیدي-1

.111-110حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص ص-2
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بدفع التعویض إذا ما لحق به، و یتحقق التزام المؤمنتعویضا للمؤمن له عن الضرر الذي 

خیر اإلجراءات المنصوص علیها في قانون التأمین، خاصة تلك المتعلقة احترام هذا األ

أیام من یوم 07یكون ذلك في اجل ق الخطر المؤمن منه،التأمین بتحقبإخطار شركة 

.)1(المتعلق بالتأمینات 07 -95 رقم من األمر15تحقق الخطر وفقا لما نصت علیه المادة 

ضد أخطار الكوارث الطبیعیة الذي تأمینالمتعلق بال 12-03 رقم مرإذ نجد في األ

كارثة أكد على عدم االستفادة من التعویض عند تحقق األخطار الناتجة بسبب حدوث 

.)2(طبیعیة وذلك في حالة عدم امتثاله اللتزاماته بدفع قسط التأمین وغیرها من االلتزامات

یقع على المؤمن التزام دفع مبلغ التأمین یجب أن یسبقه إعالن رسمي عن  أنلكن قبل 

حالة الكارثة الطبیعیة الذي یصدره الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة والوزیر المكلف 

.بعد وقوع الحادث الطبیعي)02(على شكل قرار، وذلك في أجل أقصاه شهران بالمالیة

یتضمن 268-04من المرسوم التنفیذي رقم  4و  3وهذا تطبیقا لما جاء في المادتین 

تشخیص الحوادث الطبیعیة المغطاة بإلزامیة التأمین على اثار الكوارث الطبیعیة و یحدد 

.عیة كیفیات اعالن حالة الكارثة الطبی

الذكر یلزم المؤمن بأداء  نفي المادتین السالفتیالمنصوص علیهبعد استكمال إجراء

والتي تنص على 12-03من األمر  01قرة ف 05مبلغ التأمین للمؤمن له الذي أقرته المادة 

یتعین على شركات التأمین المعتمدة أن تمنح األشخاص المذكورین في المادة ":ما یلي

."التغطیة من آثار الكوارث الطبیعیة المنصوص علیها في نفس المادةاألولى أعاله،

.ت، ،سابق الذكربالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم، 07-95من األمر رقم 15المادة -1

.، سابق الذكر12-03رقم  األمرمن ا13المادة -2
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االلتزام الرئیسي لشركات  أن، ونصت على اصریح و اواضح05المادة یعتبر نص 

التأمین هو منح تعویض للمؤمن له بمجرد وقوع الخطر المؤمن منه، وبهذه الصفة یكون 

.)1(التعویض

حالة إخالله بهذا االلتزام وعدم دفع التعویض في األجل المحددة سابقا یجوز  وفي

للمؤمن له أن یطالب زیادة عن التعویض المستحق بتعویض األضرار الالحقة به جراء هذا 

.)2(التأخیر

الفرع الثاني

االلتزام باحترام المدة المحددة في العقد

وذلك بشرط أن تكون هذه الخدمة محددة یحدث وان یلتزم المؤمن بتقدیم خدمة معینة 

بأن یلتزم المؤمن بتقدیم الخدمة المحددة في العقد  07-95 رقم في العقد وهذا ما أكده األمر

جل العقد و ال یلتزم المؤمن بما أتحقق الخطر المضمون أو عند حلول حسب الحالة عند 

.)3(فوق ذلك

یتضمن تشخیص الحوادث الطبیعیة المغطاة بإلزامیة 268-04تنص المادة الثالثة فقرة أولى من المرسوم التنفیذي رقم -1

-01المؤرخ في  55ر عدد .و إعالن حالة الكارثة الطبیعیة، جالتأمین على أشار الكوارث الطبیعیة ویحدد كیفیات

یتم إعالن حالة الكارثة الطبیعیة، بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالجماعات ":، على ما یلي09-2004

."المحلیة والوزیر المكلف بالمالیة

أعاله في أجل أقصاه        3المذكور في المادة یتخذ القرار الوزاري المشترك":من نفس المرسوم على04كما تنص المادة 

".....بعد وقوع الحادث الطبیعي)2(شهران 

.ت، ،سابق الذكربالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم، 07-95من األمر رقم 14المادة -2

.مرجع سابقت، بالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم، 07-95من األمر رقم 12المادة -3
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المؤمن في هذه الحالة هو تحمل ویتضح من ذلك أن مبلغ التعویض الذي یلتزم به

.)1(األعباء التي یتعرض لها المؤمن له

.90أیت الحاج حیاة، مرجع سابق، ص-1
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الفصل الثاني

سریان عقد التأمین على العقار ضد الكوارث الطبیعیة

طبیعیة إلزامي وال یجوز التقصیر فیه، وهذا ما الن التأمین على العقار ضد الكوارث إ

المتعلق بإلزامیة التأمین ضد  12-03رقم من األمر 01الحظناه من خالل نص المادة 

حیث أن عقد التأمین على العقار كباقي العقود، تثار من خالله منازعات ،الكوارث الطبیعیة

.یسعى األطراف لتسویتها بمختلف الطرق

، وكذا )المبحث األّول(إجراءات التعویضفي هذا الفصل سنحاول التطرق إلى ف 

.)المبحث الثاني(ضد الكوارث الطبیعیةانقضاء عقد التأمین على العقار



سريان عقد التأمين على العقار ضد الكوارث الطبيعية:الفصل الثاني

36

المبحث األّول

إجراءات التعویض

لمؤمن عبارة اف ،هما المؤمن والمؤمن لهن،طرفاعقد التأمین ضد الكوارث الطبیعیة ل

عند وقوع الخطر المؤمن المؤمن لهالتي لها حق مزاولة تأمینالمنشآتعن الهیئات أو 

.منه

التي تصیب على المخاطر ،)المطلب األّول(تعویض أصحاب األمالك العقاریة یكون 

.)المطلب الثالث(و ذلك بعد القیام بإجراءات التقییم القضائي، )المطلب الثاني(العقار

المطلب األّول

تعویض أصحاب األمالك العقاریة

فغن األشخاص الخاضعة إللزامیة التأمین، هم أصحاب  12-03 رقم حسب األمر

وكذا شخص ،)الفرع األول( ةو معنویون الذین لهم سند الملكیعقارات أشخاص طبیعیون أ

.)1()الفرع الثاني(طبیعي أو معنوي یمارس نشاًطا صناعًیا أو تجارًیا

حیث أنه ال یتم التعویض إال بعد األمر بإجراء خبرة من طرف شركة التأمین في أجل 

.)2(استالم تصریح بالحادثأیام من یوم07أقصاه 

.سابق، مرجع12-03 رقم من األمر01المادة -1

.ت، ،سابق الذكربالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم،  07-95 رقم من األمر13المادة -2
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الفرع األّول

للعقارات السكنیة والمهنیةبالنسبة

من القرار 269-04من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  06حسب نص المادة 

، یجب أن ال تقل رؤوس أموال مؤمن علیها فیما یخص 2004أكتوبر 31المؤرخ في 

األمالك العقاریة عن حاصل ضرب الساحة المبنیة سعر معیاري في المتر المربع المطابق،

وضع كیفیات تحدید التعریفات واإلعفاءات المطبقة على آثار حیث تحدد معاییر التسعیرة و 

.)1(تأمینات على الكوارث الطبیعیةال

أّنه تغطى األمالك 269-04من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  07وحسب المادة 

من األموال %80العقاریة فیما یخص الخسائر واألضرار المباشرة المتعرض لها في حدود 

من مبلغ األضرار متعرض لها عن كل %02مؤمن علیها، كما یخصم من التعویض نسبة 

دج ثالثون ألف دینار جزائري، وتطبق 30.000حادث على أن ال یقل مبلغ اإلعفاء عن 

هذه النسبة من اإلعفاء عن األمالك العقاریة ذات االستعمال السكني، أّما األمالك العقاریة 

من مبلغ األضرار المتعرض %10عمال المهني فتخضع لنسبة إعفاء تقدر ب ذات االست

.)2(لها

أما التسعیرة المحددة بالنسبة لألموال العقاریة فهي تختلف من منطقة إلى أخرى وهذا 

حسب التقییم الزلزالي للمناطق وحسب تطابق البنایة لمقاییس المضادة للزالزل، فكلما كانت 

زادت معها نسبة القسط، وكلما كانت درجة احتمال وقوعه تفعة درجة احتمال وقوعه مر 

.منخفضة انخفضت معها نسبة القسط

.سابق، مرجع 269-04مرسوم التنفیذي من ال06المادة -1

.، مرجع نفسه04-269من المرسوم التنفیذي 07المادة -2
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حیث یتم تحدید القسط على أساس القیمة الحقیقیة للعقار، وتحدد هذه القیمة بضرب 

.)1(المساحة في سعر المتر المربع

منزل فردي مخصص للسكن یوجد بمنطقة :ولتبسیط هذه العملیة نعرض هذا المثال

بهذه المعطیات .متر مربع510، تبلغ مساحته 1998، شید سنة )الشراقة(ضواحي الجزائر 

 أندج، فیكون المبلغ المضمون هو نفس المبلغ، وبما 15.300.000قدرت قیمة العقار ب 

المالك، على ذمة المؤمن له %20فقط، وترك نسبة %80المشرع یحدد الضمان بنسبة 

:دج، فیكون القسط المستحق كالتالي12.240.000فسیكون المبلغ المضمون هو 

مصاریف وثیقة القسط الصافي

التأمین

المساهمة في الطوابع

صندوق الكوارث 

)%(الطبیعیة 

القسط اإلجمالي 

المستحق بالدفع

دج13.275.05دج130.05دج120دج40دج13.005

الفرع الثاني

للمنشآت الصناعیة والتجاریةبالنسبة

فإن رؤوس األموال  269- 04 رقم  من المرسوم التنفیذي 02فقرة  06حسب المادة 

المؤمن علیها فیما یخص المنشآت الصناعیة أو التجاریة مكونة من المنشآت التي تأوي 

الفقرة  07قیمتها التجاریة، وحسب المادة  وبضائع للالنشاط والتجهیزات حسب قیمة استبدالها 

من نفس المرسوم فالمنشآت الصناعیة أو التجاریة ومحتویاتها فإنها تغطي فیما یخص 02

.)2(من األموال المؤمن علیها%50الخسائر واألضرار المباشرة المتعرض لها في حدود 

.128سابق، صانون التأمین الجزائري، مرجع محاضرات في قجدیدي معراج،-1

.سابق، مرجع 269-04التنفیذي من المرسوم06المادة -2
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من مقدار %10آت الصناعیة أو التجاریة فیقدر بأما فیما یخص اإلعفاء في المنش

.)1(الخسائر الحاصلة

ة القسط أو مالتأمین یعاقب بغرامة تعادل قیإلزامیةكل نقص في  أنوأخیًرا نقول 

یحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال .و، %20االشتراك الواجب دفعه یضاف إلیها زیادة 

الدولة ال تتدخل  أن، كما )2(في مجال الضرائب المباشرة یدفع لفائدة الخزینة العمومیة

.في حالة وقوع الكارثة الطبیعیةالتكفل بالخسائر ...

"على أّنه12-03من األمر رقم 13تنص المادة  شخص طبیعي أو ألي  ال یمكن:

معنوي خاضع ألحكام هذا األمر ولم یمتثل اللتزامات المتضمنة فیه أن یستفید من أي 

."ق بممتلكاته جراء كارثة طبیعیةتلحتعویض باألضرار التي 

ضرورة تقدیم وثیقة  على ي الواقع العلمي ألزم المشرع الجزائريولتجسید هذه اإللزامیة ف

الوفاء بإلزامیة التأمین ضد الكوارث الطبیعیة في كل عملیة تنازل على ملك عقاري أو 

.)3(اإللزامیةلهذه تجاري موضوع 

األشخاص كما یجب أن ترفق هذه الوثیقة بالتصریحات الجبائیة التي یقوم بها

.الخاضعون لهذا اإللزامیة

المتعلق بتحدید معاییر التعریف ونسب القسط وكذا اإلعفاءات 2004أكتوبر 31من القرار المؤرخ في 07المادة -1

الطبیعیة، كما یحدد السعر المقیاس للمتر المربع المبني المطبق لتحدید آثار الكوارث ..المطبقة في مجال التأمین 

.2004، سنة 81العدد  .جریدة رسمیةاألموال المؤمن علیها بالنسبة لألمالك العقاریة، 

  .ذكر، سابق 12-03 رقم من األمر14المادة -2

.مرجعنفس ، 12-03من األمر رقم 04المادة -3
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المطلب الثاني

التعویض على المخاطر العقاریة

جمادي الثانیة 27المؤرخ في 12-03من األمر رقم ) 2الفقرة ( 6طبقا ألحكام المادة 

والمتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة 2003غشت سنة 26الموافق  1424عام 

یحتفظ المؤمن له على حسابه بجزء من التعویض الواجب دفعه بعد على تعویض الضحایا،

وهذا األخیر یكون مسطًرا في عقد التأمین تحت عنوان التعویض على )1(وقوع الحادث

)الفرع الثاني(إلى تقییمه )الفرع األّول(المخاطر العقاریة بدایة من تشخیص الضرر 

.)الفرع الثالث(وانتهاًء بتعویض المؤمن له أو بما یسمى تسویة الملف 

الفرع األّول

تشخیص الضرر

الضرر في عقد التأمین هو موضوع التعویض أي ال یتحقق هذا األخیر إّال بتحقق 

الضرر المؤمن منه، فیكون التعویض في هذه الحالة بعد وقوع الخطر وذلك باستبدال 

ده من األموال المؤمن علیها، وبهذه الصفة یكون التعویض هو الدافع المؤمن له ما قد فق

األساسي للمؤمن له بالتعاقد ولتحقیق هذه النتیجة أي حصول المؤمن له على مقدار 

یكون إّال بتحقق الضرر الذي یتم تشخیصه من طرف شركة التأمین وذلك التعویض ال

ث ینتج عنه الضمان بمجرد إطالعه علیه لتحدید مقدار التعویض، فیبلغ المؤمن عن كل حاد

أیام إّال في حالة طارئة أو القوة القاهرة وعلیه أن یزوده بجمیع 07وفي أجل ال یتعادى 

.سابق، مرجع 12-03ن أمر رقم م) 02الفقرة ( 06المادة -1
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اإلیضاحات الصحیحة للحادث أو ضرر كما یزوده بكل الوثائق الضروریة التي یطلبها 

.)1(المؤمن

وفیما یخص المشرع الجزائري فقد ألزم المؤمن له بالتبلیغ على الضرر الذي قد أصابه 

یوما بالنسبة للتأمین ضد الكوارث 30أیام ومهلة ال تتجاوز 07خالل مدة ال تتجاوز 

یجب تبلیغ المؤمن ": على 270- 04من المرسوم التنفیذي 02الطبیعیة حیث نصت المادة 

یوما بعد نشر النص )30(ن في اجل ال یتعدى الثالثین بكل حادث ینجر عنه الضما

.)2(..."التنظیمي الذي یعلن حالة الكارثة الطبیعیة إّال في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

الفرع الثاني

تقییم الضرر

في حدود كل تحدد قیمة األضرار بعد وقوع الحادث من طرف الخبراء المؤهلین 

ویتم انتدابهم إّما بالتراضي بین األطراف وٕاما من قبل شركة التأمین أّما تحدد  هختصاصإ

أشهر من تاریخ 3(مهامهم وآجال تقدیم التقاریر التي ینبغي أّال تتجاوز مدة ثالثة أشهر 

إن أمن مقدار التعویض في عقود التأمین یخضع لمبدأ التعویض ومعناه أن )التعیین

:لغ یفوق قیمته خسارة وبلغ التعویض یعتمد علىالمضرور ال یحصل على مب

  .العقارعلى موال المؤمن علیها األرؤوس لالمبلغ المضمون 

.قیمة الشيء المؤمن علیه العقار وقت وقوع الحادث

.قیمة الضرر الناتج عن وقع الحادث

.65سابق، ص، مرجع تاتي ،عادل عمیرات فاطمة الزهراء-1

، یحدد 2004غشت سنة 29الموفق 1425رجب عام 13مؤرخ في ، 270-04من المرسوم التنفیذي 02المادة -2

.2004،  55عدد . جریدة رسمیةالبنود النموذجیة الواجب ادراجها في عقود التأمین على أثار الكوارث الطبیعیة،
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شكل في مبلًغا من المال وبناًء على هذا ینبغي أال یلتقي المؤمن له من المؤمن 

بدال الشيء أو التعویض یزید على إحدى القیمتین المبلغ المضمون من جهة وقیمة است

غیر اّنه في عقود التأمین عن اخطار .الشيء المؤمن عنه وقت وقوع الحادث من جهة ثانیة

الكوارث الطبیعیة أن التأمین ال یغطي ال الخسائر و األضرار المباشرة وذلك في حدود 

والتجاریة فمقدار الصناعیةمن العقارات المبنیة المؤمن علیها أو ما المنشآت 80%

من األموال المؤمن علیها وهي %50التعویض عن الخسائر واألضرار المباشرة ال یفوق 

وهذا ما أكدته )1(وجدت إن قیمة تمثل إعادة وبناء و استبدال التجهیزات والمعدات والبضائع

.)2(269-04التنفیذي رقم المرسوممن 07المادة 

:أّما في التأمین ضد الكوارث الطبیعیة فإن التعویض یخضع إلجراءات كذلك وهي

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب تفاقم الضرر، یجب تبلیغ المؤمن الذي یعین خبیر -

.لتقییم الخسائر

بتداء من یجب أن یسلم الخبیر المعین تقریر الخسائر في أجل أقصاه ثالثة أشهر -

-03من األمر رقم  02قرة ف 12النص التنظیمي الذي یعلن حالة الكوارث الطبیعیة، المادة 

12.

من إیداع ابتداءیسدد المؤمن تعویضات في أجل ال یتعدى ثالثة أشهر  أنیجب -

أشهر بدایة من تاریخ نشر النص التنظیمي الذي یلعن حالة الكوارث 06تقاریر الخبیر أي 

.)3(الطبیعیة

.131-130سابق، ص صانون التأمین الجزائري، مرجع جدیدي معراج، محاضرات في ق-1

، 2004غشت سنة 29الموفق 1425رجب عام 13، مؤرخ في 269-04مرسوم تنفیذي رقم من 07المادة -2

.2004، 55عدد . وارث البیعیة ، جریدة رسمیةیضبط كیفیات تحدید التعریفات و اإلعفاءات و حدود تغطیة اثار الك

.سابق، مرجع 12- 03 رقم  من األمر) 02فقرة ( 12المادة -3
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الفرع الثالث

تسویة الملف

في ضوء المستندات وتقریر معاینة الخبیر، تقدم مصلحة الحوادث في الشركة بدراسة الملف 

وفقا لشروط عقد التأمین وتحدید قیمة الخسائر، تقوم مصلحة الحوادث بعرض مبلغ 

.التعویض الذي حدده الخبیر على المؤمن له

ذا المبلغ یمكن للمؤمن له أن یطلب من أما في حالة عدم اتفاق المؤمن على ه

خر متعاقد مع الشركة بشرط أن یكون االقیام بخبرة ثانیة من طرف خبیر مصلحة الحوادث 

.للمؤمن له فواتیر أو أدلة فعل الخبرة الثانیة

یتم تسدید مبلغ التعویض و وبناء على اتفاق المؤمن له والمؤمن على مبلغ التعویض 

.)1(باستالم المبلغیوقع براءة الذمة 

:ومثال ذلك

دج ثم 600.000دج، لكن مبلغ تأمین 1.000.000إذا أمن شخص على منزل قیمته 

دج، ففي هذه الحالة تعین شركات التأمین 400.000تحقق الخطر وكانت قیمة الضرر 

:خبراءها لدراسة ذلك الخطر مع تحدید قیمته التي تقدر ب

قیمة الشيء المؤمن علیه في المثال /متفق علیه مبلغ التأمین ال=نسبة قیمة الضرر

)6000.000/1.000.000=6/10(

(أما بالنسبة لمبلغ التعویض  /6*قیمة الضرر = (10) =00.000

)=400.000*6/ (10

.)1(دج240.000= 

.68سابق، صراء تاتي، عادل عمیرات، مرجع فاطمة الزه-1
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في المتفق علیه التأمینفعلى المؤمن دفع مبلغ ما لو هلك الشيء المؤمن علیه كلیا أ

، فهو أقل من قیمة فقط منهنسبة وثیقة التأمین كله، وهو ال یعادل قیمة الضرر كله إنما 

.)2(لطریقة السابقةاالشيء المؤمن علیه، ویحسب التعویض بنفس 

مع اإلشارة أن مبدأ النسبیة لیس من النظام العام، ویجوز لطرفي عقد التأمین أن یتفقا 

ال یتجاوز مبلغ التأمین المتفق علیه، أن  شرط كامال، أن یضمن المؤمن الضرر الجزئي 

.)3(من القانون التأمین الجزائري32وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

بعد دراسة الخبراء للضرر وتحدید قیمته التعویضیة و حدد قیمة الخسائر تقوم الشركة 

التعویض على وثیقة بدون العامل بالمصلحة مبلغ التعویض والكیفیة التي حدد بها)المؤمن(

إشعار بالدفع التي تضم أیًضا اسم المؤمن له ورقم الملف وعلى أي أساس تم التعویض 

.فیحصل المؤمن لُه على الصك المتعلق بالتعویض لسحبه

وأخیرا یقوم العامل بمصلحة الحوادث بعد تعویضه للمؤمن له بالتسویة النهائیة للملف 

.)4(ویحفظ به في األرشیف السنوي

المطلب الثالث

القضائيالتعویض

إّن عقد التأمین باعتباره من العقود الخاصة، یتمیز بمجموعة من الخصائص تجعله 

یختلف عن سائر العقود األخرى، فهو عقد إذعان ما دام أن هناك أحد الطرفین وهو الطرف 

والمؤمن له في هذا النوع من العقود لیس له یملي شروطه على الطرف اآلخر،منالقوي 

دراسة مقارنة للتشریع والفقه والقضاء ي ضوء األسس الفنیة ):عقد الضمان(مصطفى محمد الجمل، أصول التأمین -1

.441، ص1999منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 10مین، الطبعة األولى، للتأ

.278سابق، صإبراهیم أبو النجا، مرجع -2

.ت، ،سابق الذكربالتأمیناالمتعلق ،04-06بقانون رقم المعدل و المتمم،  07-95 رقم من األمر32المادة -3

.76سابق، صفاطمة الزهراء تاني، مرجع -4
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الحریة في مناقشة بنود العقد أو تعدیلها فضًال عن الطبیعة الخاصة للمخاطر الناجمة عن 

فهذه المسائل من شانها ان تثیر الخالفات .وقوع الكوارث المغطاة بالعملیات التأمینیة الكبرى

.)1(والنزاعات بین أطراف العقد

هذا المطلب التعرض إلى منازعات التأمین وتحدید واقع المنازعات لذلك حولنا في 

.)الفرع الثاني(والتسویة القضائیة )الفرع األّول(الخاصة بالتأمین بین التسویة الودیة 

الفرع األّول

التسویة الودیة

یتفق المؤمن له والمضرور على تسویة ودیة للمسؤولیة  أنال یوجد ما یمنع من 

حادث الذي تسبب به المؤمن له بالتعویض، وقد تكون هذه المطالبة بإنذار الناجمة عن ال

محضر أو برسالة مسجلة عادیة، بل قد تكون المطالبة شفاهیة، المهم أن تكون على ید 

.)2(وان یتمكن المؤمن له من إثبات وقوعها،صریحة 

وقد یستجیب المؤمن لُه لهذه المطالبة ویقر بمسؤولیته ویتصالح مع المضرور على 

تعویض معین، في هذه الحالة الخطر المؤمن منه قد تحقق، ویحق للمؤمن له الرجوع على 

المؤمن بالضمان ویلتزم المؤمن بأن یدفع له قیمة التعویض الذي التزم بدفعه للمضرور، 

مصروفات ولكن كل ذلك في حدود مبلغ التأمین المحددة في باإلضافة إلى ما تحمله من

.)3(كان هناك تحدید لهإذا العقد 

.123سابق، صحمیدة جمیلة، مرجع -1

.366سابق، صغازي خالد أبو عربي، مرجع -2

.368مرجع نفسه، ص،غازي خالد أبو عربي -3
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الفرع الثاني

التسویة القضائیة

إذا لم یستجیب المؤمن له للتسویة الودیة أو في حالة وجود لشرط المانع من اإلقرار أو 

مواجهة المسؤولیة ویكون أمامهالتصالح في الوثیقة كما أسلفنا فإن المؤمن له یواجه دعوى 

او  ،)ثانیا(، او ادخال المؤمن خصما في الدعوة )أوال(المؤمن له لدعوى المسؤولیة وحده 

)ثالثا(تولي المؤمن بنفسه إدارة دعوى المسؤولیة 

:مواجهة المؤمن له لدعوى المسؤولیة وحدهُ :أّوالً 

لغالب أن یكون المؤمن خصًما ینذر أن یواجه المؤمن له دعوى المسؤولیة وحده إذ ا

ولكن إذا واجه الدعوى وحده وقضى علیه باإلدانة أو بالمسؤولیة الجزائیة أو . في الدعوى

المدنیة وأضطر إلى دفع الدعوي إلى المضرور فإنه یرجع على المؤمن بالضمان وله أن 

في هذه الحالة یرفع دعوى أصلیة على المؤمن إذ لم یتم االتفاق على تسویة الضمان ودًیا، و 

.یثبت تحقق مسؤولیته ومدى ما یترتب على هذه المسؤولیة من تعویض أنعلى المؤمن لُه 

ومع ذلك یمكن القول إّن مجرد إدانة المؤمن له جزئًیا ُیعتب بذاته دلیًال كامًال على 

ولیة لمبدأ تبعیة المسؤولیة المدنیة للمسؤ عمال تحقق مسؤولیته المدنیة من حیث المبدأ، وذلك 

.)1(الجزائیة، ومع ذلك ال تعد قرینة على مقدار الضمان المستحق

:إدخال المؤمن أو دخوله خصًما في الدعوى:ثانًیا

وهذا هو الذي یقع غالًبا، وهو الذي یؤثره المؤمن له لكي یتم البث في دعوى 

وفي هذه الحالة وبمجرد أن یرفع المضرور .ویصدر الحكم في مواجهة كل منهماالمسؤولیة،

هذا  یعتمددعوى المسؤولیة على المؤمن لُه، یبادر إلى إدخال المؤمن خصًما في الدعوى 

.368سابق، صالد أبو عربي، مرجع اغازي خ-1
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خیر إلى الدخول فیها من تلقاء نفسه بعد إخطاره بالمطالبة القضائیة، وهكذا یكون المؤمن األ

كدة في الدعوى وله أن یدفع عنها بما یقدره من وسائل، ومن صاحب مصلحة شخصیة مؤ 

ثم یكون الحكم الصادر في دعوى المسؤولیة حجة علیه، ویستطیع المؤمن لُه أن یتقدم 

له أیًضا أن یلجأ إلى رفع دعوى و بطلب فرعي یطلب فیه الحكم لُه بالضمان على المؤمن 

.أصلیة على المؤمن

:تولى المؤمن بنفسه إدارة دعوى المسؤولیة:ثالثًا

خوًفا من تهاون المؤمن له في دعوى المسؤولیة أو قد یسعى إلى مجاملة المضرور أو 

یتواطأ معه احتماء بالتأمین من المسؤولیة إزاء ذلك للمؤمن مصلحة في عدم االكتفاء 

  .روربالموقف السلبي انتظاًرا لما یسفر عنه مسلك المؤمن له تجاه المض

لذلك جرت شركات التأمین على الّنص في وثائق التأمین على أن یحتفظ المؤمن وحده 

بالحق في مباشرة دعوى المسؤولیة، فیتولى إدارتها بنفسه، ویعد هذا الشرط بمثابة توكیل له 

في مباشرة الدعوى نیابة عن المؤمن له، لذلك یجب االتفاق صراحة على هذا الشرط وال 

وفي . ص ضمنا من شرط احتفاظ المؤمن بالحق في إدارة دعوى المسؤولیةیجوز أن یستخل

هذه الحالة یتحمل المؤمن مصروفات الدعوى، وال یتدخل المؤمن له إال لسرد الوقائع أو 

والحكم الصادر في الدعوى یكون حجة على المؤمن له .تقدیم المستندات إذا طلب منه ذلك

كان له الرجوع على یها، فإذا ما صدر حكم المؤمن لهلیس سوى وكیال عنه فألن المؤمن له

.)1(المؤمن بالضمان

.369سابق، صغازي أبو عربي، مرجع -1
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المبحث الثاني

انقضاء عقد التأمین على العقار ضد الكوارث الطبیعیة

إن عقد التأمین مثله مثل بقیة العقود خاضعة ألحكام القانون المدني فهو یعد من العقود 

، )المطلب األّول(لهذا فهو ینتهي بصورة طبیعیة بانقضاء المّدة التي حددها طرفیه الزمنیة،

وتكون مبنیة بشكل واضح فیه، إّال أّنه توجد حاالت ینقضي فیها عقد التأمین قبل انتهاء 

،كما بین أیضا المشرع الجزائري حاالت تقادم الدعاوي )المطلب الثاني(المدة المحددة فیه

.)1()المطلب الثالث(قد التأمین الناشئة عن ع

المطلب األّول

انقضاء عقد التأمین بانتهاء مدته، وتجدیده

، إّال أّنه استثناء قد)الفرع األّول(القاعدة العامة أن عقد التأمین ینتهي بإنقضاء مدته 

).الفرع الثاني(یصل أجله ورغم ذلك یستمر، وذلك بتجدیده

الفرع األّول

التأمین بانقضاء المدة المحددة لهانقضاء عقد 

عقد التأمین كما سبق القول هو عقد مستمر یمتد تنفیذه في الزمان، ولذلك یجب أن 

تحدد المّدة التي یسري خاللها العقد، وهذه األخیرة یحددها المتعاقدان وفق مشیئتهما، فلهما 

الفقرة األولى من المادة مطلق الحریة في أن یحدد هذه المّدة بسنة واحدة أو أكثر وقد نصت 

الجزائري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تكاري هیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد التأمین دراسة في التشریع -1

.210، ص2012قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :تخصص
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..."یحدد الطرفان المتعاقدان مدة العقد"التي تقضي بأّنه )1(من قانون التأمین الجزائري10

وما بعدها من قانون 86كذلك لم یرد بین حاالت البطالن المنصوص عنها في المادة 

المادة الثامنة من ، حالة بطالن عقد التأمین بعدم استیفائه البیانات التي تطلبتها)2(التأمین

.هذا القانون

لذلك فإنه ال یترتب على خلو عقد التأمین من بیان مدته، بطالن هذا العقد ویمكن 

القول في هذه الحالة بأّن إرادة المتعاقدان قد انصرفت إلى األخذ بما جرت علیه العادة في 

.)3(تحدید مدة العقد بسنة واحدة

و ضمنًیا إذا كان طبیعة العقد ذاتها تدل على ذلك، یكون تحدید مدة العقد إما صریًحا أ

والتحدید الضمني لمدة العقد قد تكون لمدة تقل عن سنة، كما في حالة التأمین من حوادث 

النقل حیث یستغرق تنفیذ عقد النقل مدة تقل عن سنة فتكون مدة التأمین هي المدة التي 

مرحلة معینة ال تستغرق مدتها سنة، فتكون یستغرقها تنفیذ هذ العقد، وكما في حالة التأمین ل

.)4(مدة التأمین هي المدة التي یستغرقها القیام بهذه المرحلة

یترتب على انقضاء العقد انتهاء التزامات كل من المتعاقدین حیث ینتهي التزام المؤمن 

د بتغطیة الخطر المؤمن منه، كما ینتهي التزام المؤمن له بدفع القسط، كما ینقضي العق

أیًضا بتحقق الخطر المؤمن منُه، وفي هذه الحالة یقوم المؤمن بتنفیذ التزامه بدفع مبلغ 

.)5(التأمین، وینتهي التزام المؤمن له بدفع القسط

.یتعلق بالتأمینات ،سابق الذكر04-06المعدل و المتمم بقانون 07-95من األمر 10المادة -1

.نفس المرجعیتعلق بالتأمینات ، 04-06المتمم بقانون المعدل و07-95من األمر 86المادة -2

.300إبراهیم أبو النجا، مرجع سابق، ص-3

.61لیتیم حسین، مرجع سابق، ص-4

.115حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص-5
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الفرع الثاني

تمدید و تجدید عقد التأمین

هذا النطاق نقول انه في حالة إذا انقضى العقد بصورة طبیعیة عند انتهاء مدته  في

كما )ثالثا(سواء بطریقة صریحة أو ضمنیة)ثانیا(أو یجدداه)أوال(یمكن لطرفیه أن یمدداه 

:یلي

:تمدید عقد التأمین:أّوالً 

التأمین لنفس الفترة فیتواصل عقد،في هذه المرحلة یقوم المتعاقدین بتمدید مدة العقد

.والشروط المتفق علیها في العقد الممدد

:تجدید عقد التأمین:ثانًیا

في حالة التجدید یستمر العقد بمدة وشروط أخرى یتفق علیها األطراف ،كأن تكون 

الفترة أكثر أو أقل من األولى، أما عن الشروط یمكن أن تزید قیمة كل من القسط أو مبلغ 

.)1(كن أن تنقصالتأمین، كما یم

:أنواع تمدید وتجدید عقد التأمین:ثالثًا

إن تمدید وتجدید عقد التأمین قد یكون صریحا إّال اّنه إذا لم یتفق الطرفان على امتداد 

مدة العقد أو تجدیده یعد عقد التأمین قد تجدد ضمنًیا، إذا كان یمكن أن یفهم ذلك من 

.301إبراهیم أبو النجا، مرجع سابق، ص-1
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كأن یستمر المؤمن في تقاضي قسط التأمین من المؤمن له بعد انتهاء الظروف المحیطة،

.)1(مدة عقد التأمین، والمدة هنا غیر محددة، فیسمى التجدید الضمني

:شروط التجدید:رابًعا

عادة عند إنشاء عقد التأمین یتفق الطرفان أن یتجدد العقد تلقائیا، إذا لم یعلن أحد 

.)2(في عدم تجدیدهطرفیه خالل مدة معینة رغبته

وهذا الحكم مقتبس من عقد اإلیجار قبل تعدیله، غیر أنه في الحقیقة ال یمكن القیاس 

علیها، ففي عقد التأمین یشترط وجود شرط التجدید الضمني وٕاّال فال یسري، عكس اإلیجار 

ین ألّنه الذي یتجدد عند نهایته دون وجود هذا الشرط، ویقال أن التجدید ضمنًیا في عقد التأم

إضافة لعدم إعالن أحد األطراف یتم بصورة تلقائیة و آلیة رغم وجود الشرط الخاص به،

.رفضه له

  :وهي ،نستنتج أن للتجدید الضمني مجموعة من الشروط یجب توفرها كي ینفذ 

.یجب أن یكون عقد التأمین عقد محدد المدة، ألّنه لو كان مفتوًحا فهو ممتد بطبیعته-

.یكون عقد التأمین قد استنفذ أجله، ولم ینقض قبل ذلك ألي سبب من األسباب أن-

قد أعلن رغبته في عدم تجدید -المؤمن أو المؤمن له–أال یكون احد طرفي العقد -

.العقد خالل الفترة المحددة لذلك

یجب أن یقضي بالتجدید الضمني عند انتهاء مدته، فإذا لم یوجد ینقضي العقد بقوة -

.)3(ون، إّال إذا اتفق على خالف ذلك صراحةالقان

، الجزء األول ، التأمینات البریة ،الطبعة الثالثة، التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري ،عبد الرزاق بن خروف-1

.83،ص2002،، الجزائر مطبعة ردكول

.211تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص-2

.214تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص-3
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المطلب الثاني

انقضاء عقد التأمین قبل انقضاء المدة المحددة لهُ 

ینقضي عقد التأمین بانقضاء مدته وهذا كأصل عام غیر اّنه یمكن أن ینتهي قبل 

أو  )نيالفرع الثا(أو بالفسخ )الفرع األّول(انقضاء مدته المحددة له وذلك باإلرادة المنفردة

).الفرع الثالث(البطالن 

الفرع األّول

انقضاء عقد التأمین باإلرادة المنفردة

ینقضي عقد التأمین باإلرادة المنفردة بالنسبة للتأمین على الحیاة دون باقي أنواع عقود 

بإخطار المؤمن التأمین األخرى ذلك قبل انقضاء المّدة المتفق علیها في العقد، شریطة قیامه

.)1(كتابًیا قبل انتهاء السنة الجاریة التي دفع عنها القسط

الفرع الثاني

إنقضاء عقد التأمین بالفسخ

ینقضي عقد التأمین بالفسخ وذلك بصدد حدیثنا عن التزامات المؤمن لُه المتعلقة 

إلى تفاقم بالتصریح بالخطر و تقدیم البیانات الكافیة على الخطر المؤمن علیه باإلضافة

الخطر سواء كان هذا التفاقم راجًعا إلى فعل المؤمن لُه أو كان راجًعا ألسباب ال دخل إلرادة 

.المؤمن لُه فیها

نیل شهادة ماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص سعاد حوریة، عقد التأمین في القانون الجزائري، مذكرة ل-1

.80، ص2016داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



سريان عقد التأمين على العقار ضد الكوارث الطبيعية:الفصل الثاني

53

وفي حالة التصریحات الكاذبة أو كتمان بعض البیانات تعُمًدا من المؤمن له، إذ في 

الح الضرر، و ال هذه الحالة یحتفظ المؤمن باألقساط المدفوعة كحق مكتسب تعویًضا إلص

.)1(یسرى فسخ عقد التأمین بأثر رجعي

، أحد )أوال(فنجد عدة أسباب التي تؤدي إلى فسخ عقد التأمین حیث یكون اإلفالس 

، )ثالثا(، و أخیرا طوال مدة العقد )ثانیا(أسباب هذا الفسخ كذلك هالك الشيء المؤمن علیه 

.المتضمن موضوع التأمین

:أثر اإلفالس على التأمین:أّوالً 

ال یؤثر إفالس المؤمن له أو إعساره على وجود عقد التأمین وٕانما یؤدي فقط إلى 

انتقال الحقوق الناشئة عنه إلى جماعة الدائنین إذ یؤدي اإلفالس إلى حرمانه من إدارة أمواله 

.)2(دون أن یؤثر في ملكیته، ویضل المؤمن ملتزًما بدفع مبلغ التأمین

ا االلتزام بدفع األقساط فیقع على جماعة الدائنین عند حلول اجلها ابتداء من إعالن أمّ 

اإلفالس أو التسویة القضائیة، غیر أن لجماعة الدائنین والمؤمن الحق في فسخ العقد بعد 

.)3(أشهر4إشعار مسبق بخمسة عشر یوًما خالل فترة ال تجوز أو ال تزید عن 

من أو تصفیة أمواله تصفیة قضائیة فإن ذلك یؤدي إلى حق أّما بالنسبة إلفالس المؤ 

استرداد المؤمن له الجزء من القسط المدفوع مقدًما عن الفترة التالیة لصدور الحكم والتي لم 

یعد التأمین سارًیا فیها، كما یكون له في التأمین على الحیاة استحقاق قیمة االحتیاط 

.115حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص-1

.399، ص2011مرجع سابق،غازي خالد أبو عرابي، -2

.یتعلق بالتأمینات ،السابق الذكر04-06المعدل و المتمم بقانون  07-95 رقم  من األمر23المادة -3
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ا ما تقضي به بعض التشریعات كالتشریع الفرنسي الحسابي الذي تكون له لدى المؤمن، وهذ

.)1(واألردني

:هالك الشيء المؤمن علیه وانتقال ملكیتهأثر :ثانًیا

:هالك الشيء المؤمن علیه أو فقدانه-1

ینقضي عقد التأمین في حالة هالك الشيء المؤمن علیه حسب ما نصت علیه المادة 

إذا تلف الشيء المؤمن علیه أو أصبح غیر معرض ":من قانون التأمین الجزائري43

لألخطار عندا اكتتاب العقد، یعد هذا االكتتاب عدیم األثر، ویجب إعادة األقساط 

المدفوعة للمؤمن له حسن النیة، وفي حالة سوء النیة یحتفظ المؤمن باألقساط 

."المدفوعة

الهالك الجزئي للمؤمن یفهم من هذه المادة أّن المشرع تطرق إلى الهالك الكلي دون

.له، إذ اعتبر الهالك الكلي ینقضي بقوة القانون

:كما ینقضي في حالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن علیه بسبب

ینتهي التأمین بحكم القانون بسبب حادث غیر منصوص علیه في وثیقة التأمین، ففي -

فوعة من القسط والمتعلقة هذه الحالة یجب على المؤمن أن یعید إلى المؤمن له الحصة المد

.بالمّدة التي زال فیها الخطر

كما ینتهي التأمین بحكم القانون بسبب حادث منصوص علیه في وثیقة التأمین وهنا -

من قانون التأمین الجزائري 42یبقى القسط حًقا مكتسًبا للمؤمن وهذا ما نصت علیه المادة 

:في حالة الفقدان الكلي للشيء المؤمن علیه بسبب"

.306إبراهیم أبو النجا، مرجع سابق، ص-1
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حادث غیر منصوص علیه في وثیقة التأمین بحكم القانون، ویجب على المؤمن أن -

.ُیعید إلى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبًقا والمتعلقة بالمدة التي زال فیها الخطر

حادث منصوص في وثیقة التأمین، ینتهي التأمین بحكم القانون، ویبقى القسط -

.)1("أعاله 30مع مراعاة أحكام المادة المتعلق به حًقا مكتسًبا للمؤمن 

:انتقال ملكیة الشيء المؤمن علیه بالمیراث أو التصرف-2

إذا انتقلت ملكیة الشيء المؤمن علیه ":من قانون التأمین الجزائري24نصت المادة 

یستمر أثر التامین لفائدة الوارث أو المشتري شریطة أن یستوفي أثر وفاة أو تصرف،

جمیع االلتزامات المنصوص علیها في العقد، ویتعین على المتصرف أو الوارث أو 

.المشتري أن یصرح للمؤمن بنقل الملكیة

في حالة التصرف في الملك المؤمن علیه، یبقى المتصرف ملزًما بدفع األقساط 

لم المؤمن بذلك غیر انه بمجرد إعالم المؤمن بالتصرف، ال یبقى ملزًما المستحقة ما لم یع

.إّال بدفع القسط المتعلق بالفترة السابقة للتصریح

".وٕاذا تعدد الورثة أو المشترون یجب علیهم دفع األقساط مجتمعین و متضامنین

یه بالمیراث یتبین من هذا النص أّن عقد التأمین ینتقل بإنتقال ملكیة الشيء المؤمن عل

أو التصرف إلى الوارث أو المنصرف إلیه دون حاجة قبول المؤمن لهذا االنتقال بمجرد 

إخطاره سواء تم هذا اإلخطار من جانب المؤمن لُه أو من جانب المنصرف إلیه أو من 

.جانب الورثة

، وهذه المادة كریتعلق بالتأمینات ،السابق الذ04-06المعدل و المتمم بقانون  07-95 رقم  من األمر42المادة -1

ویض في حالة وقوع حدث منصوص علیه في العقد أن ال یتعدى تعطي حق التع(من نفس األمر 30تحیلنا إلى المادة 

).التعویض مبلغ قیمة االستبدال
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:طول مدة العقد:ثالثًا

الحیاة، فهو یشمل أخطار إّن طول مدة عقود التأمین غیر تلك المتعلقة بالتأمین على

تمس مصالح كال الطرفین، حیث تستجد أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد، لذلك منح 

.المشرع لكال الطرفین الحق في فسخ العقد قبل انتهاء أجله

واشترط المشرع عدة شروط الستعمال هذا الحق وذلك لعدم إضرار الطرف الثاني من 

  :العقد وهي

.من األضرارأن یكون تأمینا- أ

سنوات ذلك لعدم توقع احتماالت جدیدة أثناء 3أن تكون مدة عقد التأمین تفوق -  ب

.سنوات3سریان العقد، عند زیادة مدة العقد على 

أن یعلم الطرف الذي یرید فسخ العقد الطرف اآلخر بموجب إشعار مسبق قبل انتهاء -  ت

.)1(مدة ثالث سنوات بثالثة أشهر

:أثار الفسخ:رابًعا

فأثاره تبقى صحیحة بالنسبة للفترة السابقة على ،األصل أن إذا ما فسخ عقد التأمین

تاریخ الفسخ، لكن هذه اآلثار تنعدم بالنسبة للمستقبل، وتتوقف آثار العقد عن السریان، أي 

أن المؤمن لم یعد ملزًما بالضمان، والمؤمن له لم یعد ملزًما بدفع األقساط منذ انتهاء مهلة 

.)2()في حالة عدم وجود مهلة إخطار(ر أو من تاریخ علم الطرف اآلخر بالفسخ اإلخطا

.217-216تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص ص-1

دیوان ط،.د ،1980أوت  09المؤرخ في قانون التأمینات الجزائري الخاصة في ضوء اراشد راشد، التأمینات البریة -2

.103،  ص1992جزائر، ال ،المطبوعات الجامعیة
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الفرع الثالث

انقضاء عقد التأمین بالبطالن

إلى  86ینقضي عقد التأمین بالبطالن في ثالث حاالت، نص علیها المشرع من المادة 

ثالث، على النحو من قانون التأمین الجزائري وذلك في القسم الرابع من الفصل ال89المادة 

:التالي

حالة وفاة المؤمن له وعدم موافقته على العقد كتابة وعن المبلغ المؤمن علیه، هذا -1

ُیبطل أي عقد من عقود التأمین في ":من قانون التأمین الجزائري86وفًقا لنص المادة 

لمؤمن حالة وفاة المؤمن له إذا لم یوافق علیه كتابة بما في ذلك موافقته على المبلغ ا

."علیه

سنة أو شخص مختل عقلًیا 16حالة الوفاة واكتتاب العقد على قاصر لم یبلغ سن -2

من 87دون إذن ولیه الشرعي و موافقة القاصر نفسه، لقد نصت على هذه الحالة المادة 

ُیبطل أي عقد من عقود التأمین في حالة الوفاة أكتتب على ":القانون التأمین الجزائري

سنة أو شخص مختل عقلًیا دون إذن من ممثله الشرعي 16سن شخص قاصر بلغ

."وموافقة القاصر نفسه

حالة الحیاة أو الوفاة وذلك عند وقوع خطأ في سن المؤمن له وكانت السن الحقیقیة -3

من قانون 88وفًقا لنص المادة .)1(خارجة عن الحدود التي رسمها المؤمن إلبرام العقد

ُیبطل أي عقد من عقود التأمین في حالة الحیاة أو حالة الوفاة إذا وقع ":التأمین الجزائري

خطأ في سن المؤمن له و كانت السن الحقیقیة خارجة عن الحدود التي رسمها المؤمن 

."إلبرام العقد

.126سابق، صحمیدة جمیلة، مرجع -1
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ویترتب في حالة بطالن عقد التأمین منح المؤمن له المجال إلسترجاع كل األقساط 

ُیفتح بطالن العقد ":من قانون التأمین الجزائري89ه المادة المدفوعة وهذا ما نصت علی

أعاله المجال السترجاع 88-87-86المعلن عنه في الحاالت المشار إلیها في المواد 

."الكامل لألقساط المدفوعة

من دائرة البطالن 88من قانون التأمین الجزائري استبعدت المادة 75غیر ان المادة 

"وذلك بنصها 88قع خطأ في سن المؤمن لُه، ال یؤدي إلى بطالن العقد طبًقا للمادة إذا و :

:أدناه، تترتب على هذا الخطأ إحدى الحالتین التالیتین

إذا كان القسط المدفوع أكثر من القسط المستحق تعین على المؤمن إرجاع ما زاد -1

علیه دون فائدة،

المؤمن علیها بنسبة إذا كان القسط المدفوع أقل من المستحق، خفضت المبالغ-2

."القسط المقبوض إلى ما یطابق السن الحقیقیة للمؤمن لهُ 

المطلب الثالث

تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمین على العقار ضد الكوارث الطبیعیة

من 624ینظم المشرع الجزائري تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمین في المادة 

تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمین ":التي تنص على أّنه)1(القانون المدني

."سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها مدة الدعاوي3بانقضاء 

:غیر أنه ال تسري تلك المدة إال في الحاالت التالیة 

،المتضمن 1975سبتمبر 26،الموافق 1395رمضان عام 20،المؤرخ في 85-75من األمر رقم 624المادة -1

.القانون المدني،المعدل و المتمم
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بیانات غیر صحیحة في حالة إخفاء بیانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقدیم-

.أو غیر دقیقة عن هذا الخطر

.في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إّال من الیوم الذي علم فیه ذو الشأن بوقوعه-

من القانون المصري التي خالف المشرع  752هذه المادة منقولة حرفًیا عن المادة 

114حالًیا المادة (1930من قانون التأمین الفرنسي الصادر سنة 25الفرنسي في المادة 

:من ناحیتین)1976من تقنین التأمین الفرنسي الصادر سنة 

.جعل مدة التقادم ثالث سنوات في حین یجعلها القانون الفرنسي سنتین:األولى

قصر الحاالت التي یتأخر فیها بدء سریان التقادم عن تاریخ حدوث الواقعة :الثانیة

لتین دون آن یأخذ بالحالة الثالثة التي تتعلق بتقادم على حا)1(التي تولدت عنها الدعوى

دعوى المؤمن له من وقت مطالبة المضرور لُه قضائًیا أو من وقت استفاء المضرور 

لتعویض عنه، وذلك لخروج هذه الحالة على القواعد العامة التي تقضي باالكتفاء بالمطالبة 

.التعویضالودیة لسریان التقادم دون الحاجة النتظار استیفاء

من قانون التأمین الجزائري على 27تنص المادة :أحكام التقادم في قانون التأمین- أ

ُیحدد أجل تقادم جمیع دعاوي المؤمن له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمین بثالث ":أّنه

.)2("سنوات، ابتداء من تاریخ الحادث الذي نشأت عنه

:غیر أّنه هذا األجل ال یسري

تمان أو تصریح كاذب أو غیر صحیح بشأن الخطر المؤمن علیه، إّال في حالة ك-

.ابتداء من یوم إطالع المؤمن علیه

.382، صمرجع سابقأحمد شرف الدین، -1

.یتعلق بالتأمینات04-06المعدل و المتمم بقانون  07-95 رقم من األمر27المادة -2
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.في حالة وقوع الحادث، من یوم إطالع المعنیین علیه-

وٕاذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن رجوع طرف اآلخر، فال یسري 

لطرف اآلخر دعواه إلى المحكمة ضد المؤمن له، التقادم إّال ابتداء من الیوم الذي یرفع فیه ا

.أو یوم الحصول على التعویض منه

.)1(وال یمكن اختصار أجل التقادم باتفاق الطرفین

:ویمكن قطع التقادم فیما یلي

،نقطاع العادیة كما حددها القانونأسباب اال-

،الخبراءتعیین -

،الوصول إلى المؤمن له من المؤمنتوجیه رسالة مضمونة-

إرسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له إلى المؤمن فیما یتعلق بأداء -

.التعویض

تناولت هذه المادة أحكام تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین من حیث مدة التقادم وبدء 

)الفرع الثاني(، وأسباب انقطاعها)الفرع األّول(سریانه وعدم جواز االتفاق على تقصیرها 

حیث یسري علیه القواعد العامة الواردة في )الفرع الثالث(تتناول أثار وقف التقادم ولكنها لم 

.)2(القانون الجزائري 

.714-713سابق، ص صإبراهیم أبو النجا، مرجع -1

.66لیتیم حسین، مرجع سابق، ص-2
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الفرع األّول

مّدة التقادم وبدء سریانها

سنوات من وقت حدوث 3تتقادم جمیع الدعاوى التي تتولد عن عقد التأمین بمرور 

أّما الدعاوى األخرى التي ال تنشأ عن عقد الواقعة سواء كان المؤمن یعرفها أو المؤمن له،

التأمین تخضع للقواعد العامة وال یجوز االتفاق على تعدیل هذه المّدة تحت طائلة البطالن 

یكون باطًال ":من قانون المدني الجزائري625باعتبارها من النظام العام حسب نص المادة 

أن یكون ذلك لمصلحة المؤمن له كل اتفاق یخالف النصوص الواردة في هذا الفصل إّال 

باستثناء حالة أقرتها نفس المادة وهي مصلحة المؤمن له والمستفید، ."أو لمصلحة المستفید

ال یمكن ":من قانون التأمین الجزائري 1فقرة  28غیر أن هذا الحكم مقید بمقتضى المادة 

فاق ال یتعارض مع وذلك حتى ولو كان هذا االت."اختصار مدة التقادم باتفاق الطرفین

.)1(مصلحة المؤمن له، بینما یجوز تمدید المدة إذا لم تمس بمصلحة المؤمن له أو المستفید

الفرع الثاني

توقف التقادم وانقطاعه

قد یتعرض سریان مدة التقادم ألسباب یؤدي بعضها إلى توقف التقادم واألخر إلى 

.انقطاعه وهذا قبل انتهاء مدته القانونیة

:توقف التقادم:أّوالً 

نظًرا لعدم وجود نصوص قانونیة خاصة في تقادم دعاوى التأمین، فإن القواعد العامة 

316هي الواجبة التطبیق المنصوص علیها في القانون المدني الجزائري، فلقد نصت المادة 

.92ضرات في قانون التأمین الجزائري، مرجع سابق، صاجدیدي معراج، مح-1
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قه ال یسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرًعا یمنع الدائن من المطالبة بح":منه على أّنه

سنوات في 5كما ال یسري فیها األصیل والنائب وال یسري التقادم الذي تنقضي مدته عن 

حق عدیمي األهلیة والغائبین والمحكوم علیهم بعقوبات جنائیة إذا لم یكن لهم نائب 

.قانوني

سنوات في حق األشخاص المذكورین في الفقرة 5وال یسري التقادم الذي تزید مدته 

."لهم نائب قانوني طیلة مدة عدم أهلیتهمالسابقة ولو كان 

یفهم من نص المادة في فقرتها األولى أن التقادم یتوقف سریانه إذا تعذر على الدائن 

.أن یطالب بحقه لمانع یبرره الدائن كالحرب أو القوة القاهرة

في فقرتها الثانیة وما بعدها اّن التقادم ال یوقف بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد 

التأمین إذا كان للدائن الذي ال تتوافر فیه األهلیة الالزمة لعقد التأمین نائب یمثله قانوًنا وهذا 

.الحكم ُیطبق على الغائبین والمحكوم علیهم بعقوبة جنائیة

.)1(م إّال بعد زوال المانع الذي كان یمنع الدائن من المطالبة بحقهوال یعود سریان التقاد

:انقطاع التقادم:ثانًیا

نقصد باالنقطاع القیام باتخاذ أي إجراء یؤدي إلى إلغاء مدة التقادم للفترة السابقة، و 

:یليیمكن قطع التقادم فیما ":من قانون التأمین الجزائري على أّنه 2فقرة  28تنص المادة 

  .179ص ،سابقالرزاق احمد السنهوري، مرجع عبد-1
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.أسباب االنقطاع العادیة كما حددها القانون- أ

.تعیین خبیر-  ب

توجیه رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم من المؤمن فیما -  ت

."یتعلق بأداء التعویض

.تعتبر هذه أسباب االنقطاع الخاصة بعقد التأمین

التقادم وهي أّما األسباب العادیة لالنقطاع فهي مستمدة من القواعد العامة إلنقطاع

:تتمثل في

ینقطع التقادم بالمطالبة :زلبة القضائیة أو التنبیه أو الحجانقطاع التقادم بالمطا-

القضائیة حتى لو رفع الدائن دعواه الناشئة عن عقد التأمین أمام محكمة مختصة، كما 

الذي یقع على أمواله وكذا بالطلب الذي  زالتنبیه الموجه إلى المدین بالحجینقطع التقادم ب

تقدم به الدائن في تفلیسة المدین أو في توزیع أمواله أو بأي عمل یقوم به الدائن إلثبات حقه 

.)1(أثناء أحد الدعاوى 

انقطاع التقادم بإقرار المدین بحق الدائن إذا أقر المؤمن بحق المؤمن له في -

وى التي طالبه بها المؤمن ویتم هذا اإلقرار ضمنًیا التعویض صراحة انقطع بذلك تقادم الدع

كقیامه بإجراءات معینة یفهم منها اإلقرار، كان یترك تحت یده ماًال لُه مرهوًنا حیا زیا تأمیًنا 

لوفاء الدین، ومثال ذلك أن یقدم المؤمن له سیارته المؤمن علیها كرهن حیازي للمؤمن إلى 

،المتضمن 1975سبتمبر 26،الموافق 1395رمضان عام 20،المؤرخ في 85-75من األمر رقم 317المادة -1

.القانون المدني،المعدل و المتمم
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رار ضمني من المؤمن له لحق المؤمن، و به ینقطع تقادم أن یدفع له األقساط كلها، فهذا إق

.)1(الدعوى التي یطالب بها المؤمن المؤمن له باألقساط 

الفرع الثالث

أثار التقادم

في حالة مرور مدة ثالثة سنوات بطریقة مكتملة بدون أي انقطاع ینتج التقادم أثره 

من 321و بمقتضى نص المادة العادي أین یسمح للمدین بصد متابعة من طرف دائنه

ال یجوز للمحكمة أن تقضي تلقائًیا بالتقادم، بل یجب أن یكون ذلك بناء على ": ج.م.ق

."طلب المدین أو احد دائنیه، أو أي شخص لُه مصلحة فیه ولو لم یتمسك المدین به

تطبق یفهم من هذه المادة انه ال یتحقق هذا األثر تلقائًیا فالمحكمة ال یجوز لها أن 

التقادم تلقائیا، بل یجب أن یطلب ذلك من قبل المدین أو من أحد دائنیه، أو من قبل أي 

.شخص له مصلحة فیه، حتى ولو لم یتمسك به المدین نفسه

وُتعتبر هذه الوسیلة للتحایل أي الهروب من االلتزام، وسیلة دفاع حقیقیة یمكن التمسك 

ول مرة من االستئناف وهذا ما نصت علیه بها في أیة مرحلة من مراحل الدعوى ولو أل

یجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة من ":من نفس القانون على اّنهُ  2فقرة  321المادة 

لكن لیس ألول مرة أمام المحكمة العلیا، إّال ."حاالت الدعوى ولو أمام المحكمة االستثنائیة

وهذا ما جاءت ، )2(اعتبره متنازًال عنهأن المدین ال یمكنه التمسك بالتقادم، في حالة ما إذا

وٕاّنما یجوز لكل شخص یملك التصرف في ":من نفس القانون322من المادة 2به الفقرة 

حقوقه أن یتنازل ولو ضمًنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فیه، غیر أن هذا التنازل ال ینفذ 

،المتضمن 1975سبتمبر 26،الموافق 1395رمضان عام 20،المؤرخ في 85-75من األمر رقم 318المادة -1

.القانون المدني،المعدل و المتمم

.106-105راشد، مرجع سابق، ص صراشد -2
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رك بدون تحفظ في الخبرة، وعلیه، فالمؤمن الذي شا."في حق الدائنین إذ صدر إضرار بهم

أو قدم في مرحلة االستئناف دفاعه من أجل االحتفاظ بالخبرة المؤمور بها، فهنا یمكن لقضاة 

الموضوع اعتباره كمتنازل عن التقادم المكتسب لكن المدین الذي یتمسك بالتقادم و یصد 

من 320لمادة بذلك دعوى الدائن و تبقى في ذمته إلتزام طبیعي فقط، وهذا ما جاءت به ا

یترتب على التقادم انقضاء االلتزام، ولكن یتخلف في ذمة المدین التزام طبیعي ": ج.م.ق

وٕاذا سقط الحق بالتقادم تسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه 

.)1("الملحقات

،المتضمن 1975سبتمبر 26،الموافق 1395رمضان عام 20،المؤرخ في 85-75من األمر رقم 320المادة -1

..القانون المدني،المعدل و المتمم
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خاتمة

والمراسیم الخمس  12-03 رقم من خالل تحلیلنا للنصوص القانونیة الواردة في األمر

توصلناالتنفیذیة له والمتعلقة بإلزامیة التأمین على الممتلكات من أخطار الكوارث الطبیعیة 

بأنها أخطار حدیثة من حیث درجة خطورتها وجسامة إلى أن الكوارث الطبیعیة تصنف

األضرار التي تخلفها، بالمقارنة مع باقي األضرار التقلیدیة بالنسبة لألنواع األخرى من 

تأمینات أخطار الممتلكات، لذا عالجها المشرع الجزائري ضمن إطار قانوني حدیث یتناسب 

.ر مختلف جهات الوطنبعاألخیرة عیة الحاصلة في السنواتمع مستجدات التغییرات الطبی

بوجوبومن ناحیة أخرى ألزم المشرع الجزائري كل شخص طبیعي أو معنوي خاص

هني ضد أخطار الكوارث التأمین على الممتلكات العقاریة المبنیة ذات استعمال سكني أو م

ون أن أو التجاریة ضد تلك الكوارث، د/كذلك التأمین على المنشآت الصناعیة وو  الطبیعیة

ى المؤمن له إّال إفرادها بعقد یشمل الضمان المتعلق بهذا التأمین القاعدة التجاریة، فما عل

على  12-03 رقم مین مستقل على أساس تأمین األمالك العقاریة المبنیة، ویعاقب األمرأت

كما %20مخالفة إللزامیة التأمین بغرامة تساوي مبلغ القسط واجب دفعه مع زیادة قدرها 

.یحرم المخالف من أي تعویض لألضرار الالحقة بممتلكاته جراء كارثة طبیعیة

ع ال یلزم التأمین إّال على العقار المبني دون محتواه لعدم التنصیص ر فنالحظ بأن المش

على ذلك المحتوى وبالتالي یخرج من موضوع الضمان حسب هذا النوع من التأمین، كما 

واجًبا وحًقا في نفس الوقت، إّال أن هذا الحق قد الكوارث الطبیعیةمیة التأمین ضدتعتبر إلزا

یضیع عن صاحبه، في حالة خرق التشریع ولتنظیم المعمول بهما لمعالجة أحكام األمالك 

ممارسة جاریة كالبناء دون رخصة، و أو الت/العقاریة المبنیة، او ممارسة األنشطة الصناعیة و

.دون سجل تجاريالنشاط التجاري
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تأمین الدولة، ألنها ضامنة نى المشرع الجزائري من إلزامیة في نفس الموضوع استث

بنفسها لنفسها، وأضرار المحاصیل الزراعیة غیر المخزنة، والمزروعات والقطیع الحي خارج 

.المباني بحیث تخضع ألحكام خاصة بها

 وكذلك 12-03خیر یمكن القول أنه سجل عدة نقائص على نصوص األمر وفي األ  

-03نصوص بعض المراسیم التنفیذیة، منها صفة العمومیة المطلقة التي یتسم بها األمر 

.، فمعظم نصوصه جاءت عامة تحیل إلى تنظیمات أخرى12

خیرة فكان على المشرع تعمیم تأمین هذه األ،المشیدةمین المباني أمیة تالز إكذلك فیما یخص 

ن أفقط دون تلك التي في محل التشیید، فیمكن مباني  ال تأمیم هذا النوع منفال یعقل 

.خطار طبیعیة مثله مثل المباني المشیدةأیضا الى أیتعرض هو 

ن المشرع قام بتحدید قیمة التعویض في حالة ما أیضا نسبة التعویض،حبذ لو أفیما یخص 

.و ذلك حسب نسبة القسط المدفوع من طرف المؤمن لهتحقق الضرر المؤمن منه

المتضمن  12-03رقم  المشرع تطبیق الجزاءات المنصوص علیها في القانونكان على 

إلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة في أرض الواقع وذلك نظرا لطبیعة هذا 

طن الجزائري لیس له ثقافة التأمین على العقار ،فهذه الجزاءات تمثل الحمایة االتأمین،فالمو 

.ة بتأمین الفرد لعقارهللفرد و في نفس الوقت دافع للمبادر 
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