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 و األدبية في جميع التخصصات مكتوبة بالمغة العربية، ةتنشر مجمة حوليات الجامعة البحوث و الدراسات العممية، الفكري

 150الفرنسية و اإلنجميزية و تكون المقاالت مصحوبة بممخصين أحداهما بمغة المقال و اآلخر بإحدى المغتين المتبقيتين،و عدد الكممات 
. مع ذكر الكممات األساسية أو المفتاحية (أو ستة أسطر أقصى تقدير)

كيفية تقديم المقاالت 
 أن يترك هامش بثالث سم و صفحات و بمسافة واضحة بين السطر و السطر، 10يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن 

 الممخص بمغة .مقدمة النتائج، المناقشة و الخاتمة: يكتب المقال بطريقة منظمة.  الصفحةاألسفلعمى كل جانب و من األعمى و من 
. المقال  و بمغتين مختمفتين إن أمكن

حجم الخط 
 Simplified Arabic 12Gالعناوين الجزئية    Simplified Arabic 14 G            العنوان
  Simplified Arabic 10الهوامش Simplified Arabic  12                 المتن 

 Simplified Arabic 12اإلحاالت و المراجع مفصمة و بجميع المعمومات تكون في آخر المقال 
التوثيق و التهميش 

 يشير إلى المصدر أو المرجع (5)يجب أن تذكر المراجع داخل النص لإلشارة إلى رقمها في الفهرس بين قوسين، مثال
المستخدم في البحث  

 ".آخرون"بعبارة عندما يشتمل المرجع عمى أكثر من مؤلفين يذكر اسم المؤلف األول متبوعا
.  النشر و عدد الصفحات المستغمة في البحثة المجمة و رقمها، سنمإذا كان المرجع مقاال تذكر أسماء المؤلفين، اس

 رقم الصفحات و الطبع ة النشر، سنن الناشر، مكام الكتاب، اسنأما بالنسبة لمكتب فيذكر في اإلحالة إلى المرجع اسم المؤلف، عنوا
. المستخدمة من الكتاب

عندما يكون المرجع أشغال الممتقيات العممية فإن اإلحالة تتضمن اسم المؤلف أو أسماء الباحثين، السنة لمتعريف بالممتقى، و تحديد 
. مكانه و فترته، اسم الناشر و الصفحة األولى الخاصة بمناقشة النتائج
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القانوف نظاـ وتنظيم : إلى....جوف بوؿ سارتر :من القانوف وفوضى العبقرية ؿ: كلمة العدد 

 
الكثًنة كاؼبتنوعة  مستمر بسبب األخطار ك  تشًن الدراسات العلمية اليت تتناكؿ حياة اإلنساف اؼبعاصر إُف انو يعيش يف قلق دائم 

اليت يرتتب عنها إُف جانب األضرار اؼبعنوية خسائر مالية معتربة، كقد تعددت األخطار اليت أحاطت  اليت صارت هتدده يف نفسو ك فبتلكاتو، ك
بو، ما بٌن األخطار اؼبركرية اليت يتعرض ؽبا يوميا كاليت عصفت كال زالت تعصف بأركاح مبليٌن البشر ، كبٌن األخطار اؼبهنية اليت صارت 

إضافة إُف .تتفاقم مع ىذا التطور التقين اؼبعاصر الذم ساىم يف تسارع عجلة اإلنتاج كأصبحت فيو اؼبنتجات تسبب اكرب األضرار كاعقدىا 
. األخطار اعبسدية اليت يتعرض ؽبا اإلنساف من منطلق كونو إنسانا كتتطلب تأمينا كالتامٌن على اغبياة 

الصناعية، أك  سواء كاف اؼباؿ ملكا خاصا منقوال ماديا أك معنويا كاؼبلكية الفكرية ك  ك،ىددت األخطار اإلنساف يف مالو كفبتلكاتو
ىذه . ماال عقاريا، أك كاف اؼباؿ ملكا عاما فاف األخطار زبلف كراءىا أكضاعا تتطلب تدخل اؼبشرع لتنظيمها كإلضفاء كجو العدالة عليها

اىتدل - األخطار اؼبتعددة اليت ال يستطيع اإلنساف يف الغالب أف يتوقعها كال أف يدفعها عن نفسو كعن مالو كأخطار الكوارث الطبيعية 
 . الفكر القانوين إُف ضركرة التامٌن عليها ؾبسدا بذلك نوعا من التكافل االجتماعي طويل اؼبدل 

 نظرا ؽبذه األنبية اليت وبتلها التأمٌن يف حياة اإلنساف كاؼبؤسسات اختارت ىيئة التحرير جمللة حوليات جامعة بشار ىذه البحوث 
:  أنظمة التامٌن، مستهدفة بذلك النقاط التالية: لنشرىا يف عدد خاص

دبحيط التامٌن من شركات إُف ىيئات اإلشراؼ على التأمٌن  – اعبامعات – ربط مؤسسات البحث العلمي األكاديبي - 
 .توسيع البحث العلمي كالنقاش حوؿ أنظمة التامٌن اؼبختلفة لدل شركات التامٌن ككذا أنظمة اؼبسؤكلية القائمة بشأنو- 

 .صبيع الباحثٌن يف مادة التامٌن على اؼبستول الوطين- مٌن أإضافة إُف الفاعلٌن يف حقل الت- توفًن فضاء علمي هبمع- 

من ذبارب يبكن -  اآلخر – االنفتاح على ىيئات البحث العلمي األجنبية من دكؿ عربية كأجنبية لبلطبلع على ما لدل - 
.  االستفادة منها 

 رئيس التحرير
محمد تحريشي .د.ا
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 المسؤولية الجزائية لشركات التأمين

                                                                القاضي الدكتور أضبد سفر
                                                        أستاذ يف كليات اغبقوؽ كإدارة األعماؿ يف لبناف
                                                                     مستشار ارباد اؼبصارؼ العربية

 . المقارنة بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية
 : اؼبقارنة بٌن اؼبسؤكليتٌن اعبنائية كاؼبدنية تظهر الفوارؽ التاليةإف

أم ـبالفة لواجب قانوين تكفلو قوانٌن العقوبات بنص )ىو يف اؼبسؤكلية اعبنائية فعل ضار باجملتمع : من حيث سبب اؼبسؤكلية
 (.أم ـبالفة ألم كاجب قانوين كلو َف يكن فبا تكفلو قوانٌن العقوبات)كيف اؼبسؤكلية اؼبدنية فعل ضار دبصاٌف  فرد أك أفراد –  (خاص

تباشرىا النيابة  فإف الدعول الناشئة عن اؼبسؤكلية اعبنائية ىي دعول عمومية سبلكها الدكلة عن اجملتمع، ك: من حيث دعول اؼبسؤكلية
كيرتتب على ذلك أف اجملين عليو ىو )أمَّا الدعول الناشئة عن اؼبسؤكلية اؼبدنية فهي دعول خاصة يبلكها اؼبضركر كحده – العمومية عن الدكلة 

ؾبرد شاىد، كليس طرفان يف الدعول اعبنائية فبل هبوز من مثّ النزكؿ عن الدعول اعبنائية بعد رفعها كال الصلح يف شأهنا، أمَّا الدعول اؼبدنية 
 .(فيجوز فيها ذلك

فإنو يف اؼبسؤكلية اعبنائية عقوبة جنائية كلو كانت غرامة مالية، أمَّا اؼبسؤكلية اؼبدنية فاعبزاء إلزاـ اؼبسؤكؿ بتعويض : من حيث اعبزاء
 .الضرر تعويضان يعترب األصل فيو أف يكوف ماليان 

إذا أضر ذلك الفعل باجملتمع كببعض األفراد كما يف – كليس بٌن اؼبسؤكليتٌن اعبنائية كاؼبدنية تنافر فيجوز نشوؤنبا معان من فعل كاحد 
أك إذا كاف الفعل الضار باألفراد فعبلن، اعتربه اؼبشرع ذا خطر بالنسبة إُف اجملتمع فنهى عنو كفرض . جرائم االعتداء على األشخاص كاألمواؿ

 .عليو عقوبة جنائية مثل جريبة إعطاء شيك بدكف رصيد
 .حينئذ يكوف الفاعل مسؤكالن جنائيان كمدنيان، كتتوُف النيابة العامة الدعول اعبنائية كيتوُف اجملين عليو الدعول اؼبدنية

  .كيبلحظ أف استقبلؿ اؼبسؤكلية اؼبدنية عن اعبنائية َف يتم إال قبيل الثورة الفرنسية فقط
  .إخضاع الشخص الطبيعي للمسؤكلية اعبزائية  .(اؽبيئات االعتبارية كاؼبعنوية)اؼبسؤكلية اعبزائية للشركات 

يف الفقو اعبزائي ال ُيسأؿ جزائيان إال الشخص الطبيعي أم اإلنساف فهو كحده الذم يتمتع بنعمة العقل كيبلك القدرة على حرية 
 .اإلرادة

  .(بعض العقوبات اعبزائية إُف جانب التدابًن االحرتازية) اؽبيئات اؼبعنوية للمسؤكلية اعبزائية إخضاع- 2
تكتل من األشخاص أك األمواؿ يعرتؼ لو القانوف بالشخصية كالكياف اؼبستقل، ))يُقصد باؽبيئة أك الشخص اؼبعنوم أك االعتبارم 
كاؽبيئات أك األشخاص اؼبعنوية متعددة األشكاؿ إذ من بينها الدكلة كاؼبؤسسات (. (كيعتربه كالشخص الطبيعي من حيث اغبقوؽ كالواجبات

العامة كاؼبصاٌف اؼبستقلة كالبلديات كاعبمعيات كالنقابات كالشركات، ككل ؾبموعة من األشخاص أك األمواؿ يعرتؼ ؽبا القانوف بالشخصية 
 من باظبهاقضي يف لبناف بأف اؽبيئات اؼبعنوية كشركة سكة اغبديد كالبلديات تسأؿ جزائيان عن اعبرائم اؼبقصودة كغًن اؼبقصودة اؼبقرتفة )اؼبعنوية 

  .(قبل فبثليها أك عماؽبا
كاؼبشكلة تثور عندما يرتكب فبثل اؽبيئة اؼبعنوية جريبة غبساهبا، فهل ُتسأؿ اؽبيئة اؼبعنوية أيضان باإلضافة إُف اؼبسؤكلية الشخصية ؼبن 

كقد أقر اؼبشرع اللبناين اؼبسؤكلية اعبزائية للهيئات  .لقد كانت اؼبسؤكلية اعبزائية للهيئات اؼبعنوية ؿببلن للجدؿ كالنقاش يف الفقو ارتكب اعبريبة؟
اؽبيئات اؼبعنوية مسؤكلة جزائيان عن أعماؿ مديرىا كأعضاء إدارهتا : "اؼبعنوية عن اعبرائم اليت يتسبب فيها فبثلوىا أك تابعوىا بنصو على أف

 .( عقوبات210/2اؼبادة )"  اؽبيئات اؼبذكورة أك بإحدل كسائلهاباسمكفبثليها كعماؽبا عندما يأتوف ىذه األعماؿ 
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ف اؽبيئة اؼبعنوية شخص حقيقي ال افرتاض فيو كال خياؿ بل ىي حقيقة ذات كجود تتمتع بإرادهتا اػباصة اؼبستقلة عن إرادة كل إ
 فإرادهتا ىي إصباع آراء أعضائها أك اؼبسانبٌن فيها، كمظهرىا األكامر كالتعليمات اليت يقـو بتنفيذىا القائموف بإدارة أعماؿ ىذه ؛عضو فيها

اؽبيئة اؼبعنوية، كما أف األنشطة اليت تضطلع هبا، إف ىي إال غبساهبا كباظبها، بل كقد تكوف يف أحواؿ متعددة ضد مصاٌف األعضاء اؼبكونٌن 
 .ؽبا

ذلك ألف العقوبة . يضاؼ إُف ذلك أف إقرار اؼبسؤكلية اعبزائية للهيئة اؼبعنوية ال يشكل أم خرؽ ؼببدأ شخصية العقاب كال لتفريده
مباشرة، فإذا ما أصابت أعضاءىا من األشخاص الطبيعيٌن، فيكوف ذلك عن طريق غًن مباشر، بل إف عدـ تقرير " اؽبيئة اؼبعنوية"توقع على 

فهاتاف القاعدتاف تستوجباف تقرير اؼبسؤكلية اعبزائية . تفريد العقاب اؼبسؤكلية عليها ىو الذم يؤدم إُف اؼبساس بقاعديت شخصية العقوبة ك
للهيئة اؼبعنوية، كذلك ألف تقرير مسؤكلية القائم على اإلدارة، أك أم مسؤكؿ فيها لوحده كدكف مساءلة ىذه اؽبيئة، ينطوم على إفبلت اؼبسؤكؿ 

راد القائمٌن على اإلدارة مع أف دكرىم ال يعدك ؾبرد تنفيذ أكامر ؼاألساسي من العقاب كىو اؽبيئة اؼبعنوية، كالقوؿ بغًن ذلك يؤدم إُف است
  .صادرة من فبثلي إدارة اؽبيئة

من اؼبقرر أف مساءلة اؽبيئات االعتبارية جزائيان ال تنفي مساءلة األشخاص الطبيعيٌن الذين يرتكبوف اعبرائم باظبها، فقد قصد  ك
ال تقـو اؼبسؤكلية اعبزائية يف جانب اؽبيئة . اؼبشرع أف يكوف عقاب اؽبيئات اؼبعنوية زيادة على معاقبة مديريها كأعضاء إدارهتا كفبثليها كعماؽبا

 :اؼبعنوية إال بتوافر شرطٌن
 .أف يكوف مرتكب الفعل اعبرمي مديران للهيئة أك عضوان بإدارهتا أك فبثبلن ؽبا أك كاحدان من عماؽبا– األّكؿ 

كال يكوف الفعل اعبرمي قد ارتكب باسم اؽبيئة . أف يكوف ىذا الفعل قد ارتكب باسم اؽبيئة اؼبعنوية أك بإحدل كسائلها– الثاين  ك
إال إذا كاف داخبلن يف اختصاص مرتكب الفعل اعبرمي كفقان للنظاـ القانوين الذم وبكم اؽبيئة اؼبعنوية أك استنادان إُف تفويض أصوِف معطى لو 

  .من قبل اؼبرجع الصاٌف يف اؽبيئة
أمَّا يف حاؿ انتحاؿ صفة أحد اؼبسؤكلٌن عن اؽبيئة اؼبعنوية، فبل تقـو مسؤكليتها اعبزائية إال إذا كاف بإمكاهنا الوقوؼ على العمل 

 أك بإحدل كسائلها كَف سبنع حصولو، إذ تسأؿ عندئذ على أساس القصد إذا كانت قد اطلعت على الفعل كقبلت باظبهااعبرمي اغباصل 
  .حبصولو، أك على أساس اػبطأ إذا كانت َف تتطلع عليو ككاف عليها كبإمكاهنا االطبلع عليو فأنبلت ذلك

كما ال يكوف الفعل مرتكبان بإحدل كسائل اؽبيئة إال إذا كانت الوسيلة اليت استعملها ىي من ضمن الوسائل اليت تضعها اؽبيئة 
كعلى . بتصرؼ اؼبسؤكؿ للقياـ بأعمالو، ككانت هتدؼ إُف جلب منفعة اؽبيئة اؼبعنوية كليس لتحقيق منفعة خاصة ؼبن استعمل تلك الوسيلة

ىذا إذا استطاع مدير مصرؼ بصفتو ىذه أف يعرؼ رقم حساب اجملين عليها كمبلغ رصيدىا فزكر إمضاءىا على شيكات، كاستعمل الشيكات 
اؼبزكرة بأف قبض قيمتها، فبل يسأؿ اؼبصرؼ جزائيان عن التزكير كاالستعماؿ، ذلك أف الوسائل اليت يقدمها اؼبصرؼ ؼبدير يعمل عنده يف ؾباؿ 
قيامو دبهمتو ليس من بينها كسيلة التزكير لكي يعترب اؼبصرؼ مسؤكالن جزائيان عن عمل اؼبدير، إذا ما قاـ ىذا األخًن دببادرتو اػباصة بارتكاب 

 .جريبة التزكير يف أعماؿ البنك
ىذا كيبلحظ أخًنان، كبالنظر إُف استحالة تطبيق العقوبات السالبة أك اؼبقيدة للحرية على اؽبيئات اؼبعنوية، فقد قصر اؼبشرع اللبناين 
العقوبات اعبزائية اعبائز توقيعها عليها على العقوبات اؼبالية فقط كالغرامة كاؼبصادرة كنشر اغبكم، كيف كل مرة ينص فيها القانوف على عقوبة 

كقد قرر اؼبشرع من ناحية  ( عقوبات4ك3 فقرة 210اؼبادة )أصلية سالبة للحرية فإهنا تستبدؿ بالغرامة يف اغبدكد اؼبقررة للغرامات يف القانوف 
أخرل جواز تطبيق تدابًن االحرتاز العينية من مصادرة ككفالة كإقفاؿ ؿبل ككقف عن العمل إذا خشي إقداـ اؽبيئة ؾبددان على أفعاؿ أخرل، 

  .( عقوبات111 حّّت 98، 211اؼبواد )كذلك درءان ػبطورهتا على اجملتمع 
 .المسؤوليات القانونية لوكالء التأمين واختصاصات مفوض التأمين

  :تتمثل اؼبسؤكليات القانونية لوكيل التأمٌن كفق الرتتيب التاِف 
  .يتحمل ككيل التأمٌن مسؤكلية مزدكجة سواء ذباه شركة التأمٌن أك ذباه الزبائن- 
  .يتعرض ككيل التأمٌن للمقاضاة أماـ احملاكم يف حاؿ إخبللو بقواعد ىذه اؼبسؤكلية- 
  .يتعٌن يف ؾبتمعاتنا اؼبعاصرة إجراء مراقبة دكرية ؼبدل التزاـ ككيل التأمٌن مقتضيات ىذه اؼبسؤكلية- 
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يبكن إعفاء ككيل التأمٌن من تبعات مسؤكلياتو االجتماعية كاألخبلقية كحّت اؼبهنية لكي تبقى على عاتقو تبعة مسؤكلياتو - 
  .القانونية

  .إف إخبلؿ ككيل التأمٌن دبسؤكلياتو القانونية قد يفضي بو إما إُف الصرؼ من العمل أك ألف يكوف كراء قضباف السجن- 
 Commonما دامت خاضعة للقانوف العادم  (متجددة)تتصف اؼبسؤكلية القانونية لوكيل التأمٌن بأهنا ذات طبيعة متطورة - 

law كلؤلنظمة الوضعية statute ككذلك للسوابق القضائية case law.  
  .للتعديبلت اليت سبليها االذباىات اؼبستجدة (متوافقان )يتعٌن على ككيل التأمٌن أف يبقى مواكبان للتطورات كمستجيبان - 

 :يتعٌن باستمرار توعية اؼبتدربٌن يف شركات التأمٌن كككبلئها على ما يلي
  .مبادئ التأمٌن* 
  .خصائص اؼبسؤكليات القانونية ذات الصلة* 
  .على ككيل التأمٌن (اؼبمنوعة)األعماؿ احملظورة * 
  .اؼبعايًن األخبلقية يف أعماؿ ككاالت التأمٌن* 
 .التبعات القانونية اؼبرتتبة على اػبداع يف التأمٌن* 
  .اختصاصات مفوض التأمٌن- 2

  : االختصاصات التاليةcommissioner  التأمٌن  (مندكب)يتم عادة زبويل مفوض 
  .اؼبالية (اعبزاءات)الغرامات  (ربصيل)استيفاء 

  .إلزاـ شركات التأمٌن باالمتناع عن العمل أك حّّت بإيقافها عنو
  .تعليق العمل بالرتخيص أك إلغاؤه كسحب اإلذف دبزاكلة اؼبهنة

  .إلزاـ الشركة بإرجاع ما استوفتو زيادة عما وبق ؽبا كدفع اؼبصاريف كالتكاليف ذات الصلة
ال تستطيع شركة التأمٌن أك ككيلها أك الوسيط أف يعرض على الزبوف بصورة مباشرة أك غًن مباشرة حسومات مغرية كغًن قانونية 

 . ما يؤدم إُف سحب الرتخيص1.5حبيث إذا كاف الوعد باغبسومات حبدكد 
 يومان قبل ظباع اعرتاضها على أم قرار يتخذه بإيقافها عن العمل أك سحب الرخصة على أف 15على مفوض التأمٌن إمهاؿ الشركة 

 . يومان آخر لبلستئناؼ ضد قرار اؼبفوض15يبقى للشركة 
لكن  .إف االسرتحاـ ال يستجاب لو ُحكمان إمبا يبقى للمفوض أف يأمر بوقف تنفيذ اعبزاء ككذلك بإمكاف احملكمة اؼبختصة أف تفعلو

 .عند االستئناؼ حملكمة االستئناؼ تثبيت سحب الرخصة عند توافر قناعتها مع غرامة مالية تُفرض على الشركة
  .يف حاؿ إفشاء شركة التأمٌن معلومات عن خصوصيات أحد اؼبؤمن ؽبم أك ؿباباهتا ما بٌن ىؤالء تعّرض نفسها أيضان لغرامة مالية

 اؼبعّدؿ 4/5/1968 تاريخ 9812 (قانوف)مرسـو  (تنظيم ىيئات الضماف)اؼبسؤكلية اعبزائية لشركات التأمٌن يف القانوف اللبناين 
 .14/6/1999 تاريخ 94بالقانوف 

  7اؼبادة 
  :يسحب الرتخيص اؼبعطى لفرع كاحد أك لعدة فركع يف األحواؿ التالية- 1
  .إذا تبٌن أف الرتخيص أعطي خبلفان للقانوف- أ

إذا ثبت أف اؽبيئة َف تعد تتوفر فيها الشركط اليت أعطي الرتخيص على أساسها، أك أهنا ال تتقّيد بأحكاـ القوانٌن كاألنظمة - ب
  .اللبنانية النافذة، السيما ىذا القانوف كاألنظمة اليت توضع ألجل تنفيذه أك أهنا خالفت أحكاـ نظامها

     يعترب استمرار الرتخيص يف البلداف األجنبية، ؽبيئات الضماف اللبنانية العاملة يف أراضيها حبرية العمل لديها، من اؼببادئ 
األساسية اليت هبب التقيد هبا، يف حاؿ إخبلؿ أم بلد هبذا اؼببدأ يسحب الرتخيص اؼبمنوح ؽبيئات الضماف اليت تنتمي إُف ذلك البلد، دكمبا 

  .النظر إُف تاريخ الرتخيص لتلك اؽبيئات بالعمل يف لبناف
إذا ثبت يف ضوء البيانات كالوثائق اؼبنصوص عنها يف اؼبادة الواحدة كاػبمسٌن من ىذا القانوف كبنتيجة ربقيق كجاىي تقـو بو - ج

  .كزارة االقتصاد كالتجارة بواسطة عبنة اؼبراقبة، أف حقوؽ ضبلة العقود معرضة للضياع أك أف اؽبيئة غًن قادرة على القياـ بتعداهتا
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إذا َف تباشر اؽبيئة بالعمل خبلؿ سنة كاحدة من تاريخ نشر قرار الرتخيص يف اعبريدة الرظبية أك إذا توقفت عن العمل ؼبدة سنة -د
  .كاملة كإذا شعر سبثيلها القانوين ؼبدة تزيد عن الشهرين

  .إذا ثبت لوزارة االقتصاد كالتجارة أف اؽبيئة َف تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية احملكمة- ىػ
  .إذا تثبت لوزارة االقتصاد كالتجارة أف اؽبيئة َف تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية احملكمة- ك
  .إذا َف تؤد اؽبيئة الرسم اؼبنصوص عنو يف اؼبادة الثانية كاػبمسٌن من ىذا القانوف- ز
  .يف سائر اغباالت األخرل اؼبنصوص عنها يف ىذا القانوف- ح
  .إذا قررت اؽبيئة كقف العمليات العائدة لفرع كاحد أك لعدة فركع كفقان ألحكاـ اؼبادة السادسة كاػبمسٌن من ىذا القانوف- ط
من البند األّكؿ من ىذه اؼبادة إال  (ز)ك (ك)ك (ىػ)ك (د)ك (ج)ك (ب)ك (أ)ال هبوز سحب الرتخيص دبقتضى أحكاـ الفقرات - 2  

بعد دعوة اؽبيئة صاحبة العبلقة لتقدًن مبلحظاهتا اػبطية من خبلؿ طبسة عشر يومان من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمنوف مع إشعار 
  .كيف حاؿ التعذر يتم التبليغ كفقان لقانوف أصوؿ احملاكمات اؼبدنية. بالوصوؿ أك بواسطة الكاتب العدؿ

  . وبق للهيئة أف تعرتض على قرار سحب الرتخيص لدل ؾبلس شورل الدكلة خبلؿ ثبلثٌن يومان من تاريخ نشره يف اعبريدة الرظبية
  9اؼبادة 

  .ال هبوز عقد ضماف على أمواؿ أك عقارات أك أخطار كائنة يف لبناف إال لدل ىيئات مرخص ؽبا كفقان ألحكاـ ىذا القانوف- 1
وبظر على أم ىيئة أف سبارس أيان من العمليات اؼبنصوص عنها يف اؼبادة األكُف من ىذا القانوف قبل حصوؽبا بصورة قانونية على - 2

  .الرتخيص بالعمل يف لبناف أك يف حاؿ تعليق ذلك الرتخيص أك سحبو كفقان ألحكاـ ىذا القانوف
وبظر أيضان على أم كسيط أك شخص طبيعي أك معنوم أف يتعاقد مباشرة أك بصورة غًن مباشرة مع أم ىيئة لبنانية أك أجنبية - 3

  .غًن مرخص ؽبا يف لبناف بشأف أم من األخطار اؼبذكورة أعبله، باستثناء أخطار البضائع اؼبستوردة أك اؼبصدرة
هبوز أيضان استثناء ضماف أخطار الطًناف من أحكاـ ىذه اؼبادة دبوجب قرار يصدر عن كزير االقتصاد كالتجارة بعد استطبلع رأم  ك

  .اجمللس الوطين للضماف
تعترب باطلة العقود اؼبوقعة يف لبناف أك اؼبنفذة فيو خبلفان ألحكاـ ىذه اؼبادة، غًن أف بطبلف ىذه العقود ال يعفي اؽبيئة اؼبخالفة - 4

  .من مسؤكليتها ذباه اؼبضموف
ال هبوز للهيئة أف تقبل إجراء أم ضماف يتجاكز حدكد قيمة أمواؽبا اػباصة، ما َف تثبت كجود عقد إعادة ضماف مع ىيئة - 5

ربدد ىيئات إعادة الضماف اؼبقبولة ببلئحة تصدر عن كزير االقتصاد كالتجارة بعد استطبلع رأم اجمللس . مقبولة من كزارة االقتصاد كالتجارة
  .الوطين للضماف
  39اؼبادة 

  .وبظر على أم كاف أف يعمل كسيطان إال بعد اغبصوؿ على ترخيص خاص من كزارة االقتصاد كالتجارة
ربدد دبرسـو يتخذ يف ؾبلس الوزراء بناء على اقرتاح كزير االقتصاد كالتجارة، كبعد استطبلع رأم اجمللس الوطين للضماف القواعد 

  .كالشركط كاألصوؿ اليت تنظم اؼبهنة كاليت يعطي كيسحب دبقتضاىا ىذا الرتخيص
تنشر البلئحة يف . تضع كزارة االقتصاد كالتجارة الئحة بأظباء الوسطاء اؼبستقلٌن كالوكبلء العامٌن كاؼبندكبٌن اؼبرخص ؽبم أصوالن 

اعبريدة الرظبية كيف جريدتٌن ؿبليتٌن خبلؿ شهر كانوف الثّاين من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خبلؿ الشهر التاِف غبصوؿ 
  .التعديل

  .ال هبوز ؽبيئات الضماف العاملة يف لبناف استخداـ أك التعامل مع كسطاء غًن مرخص ؽبم كفقان لؤلصوؿ
  :كعلى اعبهات اؼبذكورة إببلغ كزارة االقتصاد كالتجارة

  .أظباء كعناكين األشخاص الطبيعيٌن كاؼبعنويٌن الذين تتعامل معهم
كل تغيًن يطرأ على أكضاع كسطائها إذا كاف من شأف ىذا التغيًن أف ينزع عنهم صفة الوسيط، كذلك فور حصوؿ التغيًن، كبدكف 

كما عليهم تزكيد عبنة مراقبة ىيئات الضماف باؼبعلومات كاؼبستندات اليت تطلبها عن أكضاع الوسطاء كأعماؽبم ككل ما تراه ضركريان  .أم تأخًن
  . منو60كل ـبالفة ألحكاـ ىذه اؼبادة تعرض مرتكبيها للعقوبات اؼبنصوص عنها يف ىذا القانوف، ال سيما يف اؼبادة ، ك للقياـ دبهمتها
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  54اؼبادة  : يف التصفية
إف القرار الصادر بسحب الرتخيص عن كافة الفركع اليت كانت تزاكؽبا اؽبيئة يؤدم حتمان إُف حل اؽبيئة إذا كانت لبنانية كإُف تصفية  

  .ديوهنا كحقوقها يف لبناف إذا كانت أجنبية
 من قانوف التجارة على اؽبيئات اللبنانية اؼبنصوص عنها يف الفقرة السابقة إذا َف تعٌن مصفيان يف خبلؿ شهر 70تطبق أحكاـ اؼبادة 

  .كاحد من تاريخ سحب الرتخيص الكامل
ربدد دبرسـو يتخذ يف ؾبلس الوزراء بناء على اقرتاح كزير االقتصاد كالتجارة بعد استطبلع رأم اجمللس الوطين للضماف اعبهات "

  ".اؼبختصة كاألصوؿ اؼبتعلقة بتصفية ديوف كحقوؽ اؽبيئات األجنبية يف لبناف
  58اؼبادة 

  .يعاقب باغببس من شهر إُف سنة كبغرامة نقدية ال تقل عن مليوين لًنة لبنانية أك بإحدل ىاتٌن العقوبتٌن
كل مؤسس أك عضو ؾبلس إدارة أك كل مدير ؽبيئات لبنانية أك كل مدير أك فبثل إلحدل اؽبيئات األجنبية يعرض أك يعقد اتفاؽ - أ

ضماف أك سند اكتتاب أك كثيقة تتعلق بإحدل العمليات اؼبنصوص عنها يف اؼبادة األكُف من ىذا القانوف قبل نشر قرار الرتخيص، أك دكف أف 
  .يكوف مرخصان للهيئة دبمارستها يف تاريخ العرض أك إجراء العقد أك االكتتاب

كل مدير أك ككيل مكتب ظبسرة أك ظبسار أك مستخدـ ضماف يعرض أك هبرم عقدان أك سند اكتتاب أك كثيقة يف إحدل - ب
  .أعبله (أ)اغبالتٌن اؼببينتٌن يف الفقرة 

كل من يبارس مهنة الوكيل اك السمسار دكف أف يكوف حائزان على البطاقة اؼبنصوص عنها يف اؼبادة التاسعة كالثبلثٌن من ىذا - ج
  .القانوف أك بعد سحب البطاقة منو

  .كل ككيل أك ظبسار أك مستخدـ ضماف أك خبًن يرتكب ـبالفة للمادة األربعٌن من ىذا القانوف- د
كل من يبارس مهنة اػببًن اؼبنصوص عنها يف اؼبادة الواحدة كاألربعٌن من ىذا القانوف دكف أف يكوف مسجبلن يف البلئحة - ىػ

  .اؼبنصوص عنها يف اؼبادة ذاهتا أك بعد أف يكوف قد شطب منها
  .كل من يهمل الضماف ضد األخطار اؼبنصوص عنها يف اؼبادة الرابعة كاألربعٌن من ىذا القانوف- ك
  .كل من ىبالف نص اؼبادة التاسعة من ىذا القانوف- ز

إذا تأخرت إحدل اؽبيئات اػباضعة ألحكاـ ىذا القانوف عن إيداع كزارة االقتصاد كالتجارة أيان من البيانات أك الوثائق  : 59اؼبادة 
اؼبتوجب عليها تقديبها أك إذا تأخرت عن نشرىا يف اؼبهل اليت ربددىا الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية إدارية قدرىا مئة ألف لًنة لبنانية عن كل 

  .يـو تأخًن، كتضاعف ىذه الغرامة يف حاؿ تكرار اؼبخالفة
 من ىذا القانوف، ككذلك اؼبخالفات اليت تقع خبلفان 59 ك58إف اؼبخالفات اليت َف ينص عليها صراحة يف اؼبواد : 60اؼبادة 

ألحكاـ اؼبراسيم كالقرارات اليت تتخذ تطبيقان ألحكاـ ىذا القانوف تعاقب بغرامة نقدية ترتاكح بٌن مليونٌن كطبسة كعشرين مليوف لًنة لبنانية، 
ربدد قيمة الغرامة لكل ـبالفة بقرار من كزير االقتصاد كالتجارة بناء على اقرتاح رئيس مصلحة شؤكف ك  .كعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة

  .ىيئات الضماف اؼبستند إُف تقرير عبنة اؼبراقبة
كإذا َف تسو اؽبيئة اؼبخالفة كضعها بعد تغريبها خبلؿ مهلة ربدد يف قرار التغرًن ال تقل عن ثبلثٌن يومان، يعلق ترخيصها كتوقف عن 

كإذا َف تسو اؽبيئة كضعها خبلؿ مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، يسحب منها الرتخيص . العمل بقرار يصدر عن كزير االقتصاد كالتجارة
  . من ىذا القانوف7كفقان ألحكاـ اؼبادة 

 .اذباىات تشريعية معاصرة خاصة بشركات التأمٌن
  :تتجو التشريعات اعبديدة اػباصة بشركات التأمٌن إُف

  :مضاعفة قيمة اعبزاءات على شركات التأمٌن يف اغباالت اآلتية مثاالن ال حصران * 
  .فبارسة أساليب منافسة غًن مشركعة- أ

  .إعبلنات مضّللة أك خادعة- ب
  .إصدار تقارير ككتابات مغلوطة أك كاذبة- ج
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  .عدـ الشفافية يف البيانات اؼبالية- د
  .إغراء أك ترغيب غًن قانوين- ىػ
  .(....ألواف، إثنيات، أعراؽ،)أم سبييز يف التعامل مع الزبائن - ك
  (يف االستمرار يعلق العمل بالرخصة أك تلغى)ـبالفة أمر مفوض التأمٌن بالكّف عن العمل أك بإيقافو - ز

يعرؼ أك كاف من اؼبفرتض أف يعرؼ حبصوؿ  (violatorاؼبنتهك )أك الغرامة يف حاؿ كاف اؼبخالف  (اعبزاء)تغليظ العقوبة - 
  .اؼبخالفة

أصبحت قيمة اعبزاءات عرب )لدل ـبالفة أنظمة مهنة التأمٌن كآداهبا يربّرىا ؾبّرد التضخم  (الغرامات)إف زيادة قيمة اعبزاءات - 
  .(السنٌن غًن متوازنة مع حجم اؼبخالفات اؼبطلوب ردع أصحاهبا كمعاقبتهم كجعلهم يتمثلوف ألحكاـ القانوف

مركنة يف التعامل مع اغباالت، حبيث إذا كانت  (اؼبفوض)إف قيمة اعبزاءات ترتاكح بٌن حدين أدىن كأقصى، ما يبنح صاحب القرار 
  .(تعليق العمل بالرخصة أك إلغاؤىا)أمكنو فرض جزاءات متشددة  (غًن ؾبدية)قيمة اعبزاء غًن رادعة 

  :رأم فبثلو صناعة التأمٌن أف زيادة اعبزاءات على الشركات جاءت يف غًن ؿبلها قائلٌن- 
  .إف اعبزاءات الراىنة قبل الزيادة غًن مطبقة أصبلن بصورة دقيقة كمستمرة

  ؟(رادعة)الراىنة أضحت غًن مؤاتية  (اعبزاءات)ما الدليل على أف العقوبات 
  ما اؼبسوغ أصبلن للزيادة يف اعبزاءات طاؼبا َف ذبر العادة على اغبكم هبا؟

ىناؾ مشاريع قوانٌن قيد اإلعداد تستهدؼ زيادة الضرائب على شركات التأمٌن ما يوفر للحكومات منافسة مباشرة لشركات التأمٌن 
 .، األمر الذم ينسحب سلبان على شركات التأمٌن كسائر الشركات اؼبالية(التعاقد)من خبلؿ صناديق اؼبعاشات 

  :تباع اػبطوات نفسها اليت سارت عليها الواليات اؼبتحدة بغية الوصوؿ إُف إسعت أكركبا أخًنان إُف اعتماد اآلليات نفسها ك- 
  .صوغ قانوف تأمٌن موحد لدل االرباد األكركيب
  .إنشاء سوؽ تأمٌن موحد لدكؿ االرباد األكركيب

  .توحيد أدكات كآليات التأمٌن يف دكؿ االرباد األكركيب
 :مثالو. حل اؼبشاكل اؼبتوقعة عند تطبيقات اؼبعايًن اؼبوحدة

كيف حاؿ تعثر شركات تأمٌن مسّجلة يف بلد أكركيب كؽبا فركع يف بلداف أكركبية أخرل يتعٌن عليها عند تصفية أعماؽبا أك إفبلسها أف 
زبضع ىي كفركعها إُف قانوف البلد اؼبسّجلة لديو أصبلن كإال أقدمت اؼبفوضية األكركبية على إحالة الدكلة أك الدكؿ اؼبعينة باؼبسألة إُف ؿبكمة 

 .العدؿ األكركبية
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 دعوى المضرور المباشرة على المؤمن
  سورية- جامعة حلب– أضبد عيسى : الدكتور 

الملخص 
 يقصد بالتأمٌن من اؼبسؤكلية العقد الذم يؤمن دبوجبو اؼبؤمن اؼبؤمن لو من األضرار اليت تلحق بو من جراء رجوع الغًن عليو 

يكوف  ك.  اؼبضركرىوال يقتصر التأمٌن من اؼبسؤكلية على كضع اؼبؤمن ذباه اؼبؤمن لو، بل يضع إُف جانبهما شخصان ثالثان  ك.  (1)باؼبسؤكلية
بأف يرجع اؼبضركر على اؼبؤمن لو فيستوجب ذلك أف يرجع اؼبؤمن لو على - عند قياـ اؼبسؤكلية اؼبؤمن عليها–إعماؿ التأمٌن من اؼبسؤكلية 

يكوف إعماؿ ىذا التأمٌن أيضان بأف يرجع اؼبضركر مباشرة على اؼبؤمن بطريق الدعول اؼبباشرة ليتقاضى منو التعويض اؼبستحق لو  ك ، (2)اؼبؤمن
 فإُف أم مدل قرر اؼبشرع دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن، ككيف يتم استعماؿ ىذه ،يف ذمة اؼبؤمن لو، يف حدكد القيمة اؼبؤمن عليها

 الدعول؟

تقرير الدعوى  : المطلب األوؿ
كلطاؼبا أف دعول اؼبضركر على اؼبؤمن، ىي دعول . (3) ال تتقرر الدعول اؼبباشرة باؼبفهـو القانوين الدقيق، إال بنص تشريعي خاص

فهل يستند تقرير دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن، يف التشريع السورم، . مباشرة، فهي ال توجد إذان إال إذا كجد نص تشريعي خاص يقررىا
إُف نص، أـ أف تقرير ىذه الدعول يستند إُف أساس آخر؟ 

  التكريس التشريعي للدعوى: أكالن 
قرر اؼبشرع السورم دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن يف مواطن متفرقة يف التشريعات السورية اؼبختلفة، كلكنو َف يقررىا بنص عاـ 

. يف صبيع أنواع التأمٌن من اؼبسؤكلية، فبا دفع الفقو كاالجتهاد القضائي إُف تقرير ىذه الدعول معممة يف كل أنواع التأمٌن من اؼبسؤكلية
  النصوص المتفرقة التي تقرر الدعوى -1

عدة تشريعات تعطي للمضركر دعول مباشرة - (4) من القانوف اؼبدين714مستندان إُف ما جاء يف اؼبادة  –أصدر اؼبشرع السورم 
، الذم عاًف مسألة (5)26/9/1953تاريخ  (71)من ذلك قانوف السًن الصادر باؼبرسـو التشريعي رقم  ك؛ على اؼبؤمن يف مواطن متفرقة

التأمٌن اإلجبارم من اؼبسؤكلية اؼبدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فأنشأ الدعول اؼبباشرة للمضركر قبل اؼبؤمن إذ نصت العبارة األكُف من 
...".  يعطى عقد التأمٌن اإللزامي للمتضرر حقا مباشران ذباه شركة التأمٌن :" منو على أف207من اؼبادة   (أ)الفقرة 

كقد )الذم عاًف مسألة  التأمٌن من إصابة العمل  (أياـ الوحدة بٌن سوريا كمصر) 1959 لسنة 92من ذلك أيضان القانوف رقم  ك
، فقضى بنقل التأمٌن من اؼبسؤكلية عن إصابة العمل إُف (1958 لسنة 202 كالقانوف رقم 1946 لسنة 279حل ؿبل القانوف رقم 

أنو وبق  ( منو46يف اؼبادة )اؼبؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بعد أف كاف صاحب العمل يؤمن عليها لدل شركات التأمٌن، كقرر 
.   مباشرة بتعويض جزايف عن ىذه اإلصابةاالجتماعيةللمصاب بإصابة عمل أف يطالب اؼبؤسسة العامة للتأمينات 

 على الرغم من كل النصوص اؼبتفرقة يف التشريعات السورية اؼبختلفة اليت تعطي .خلو التشريع السورم من نص عاـ يقرر الدعول-2
.  للمضركر دعول مباشرة على اؼبؤمن، فإف اؼبشرع السورم َف يأت بنص يعمم فيو ىذه الدعول يف صبيع أنواع التأمٌن من اؼبسؤكلية

  .إصباع الفقو كالقضاء يف سوريا على تقرير الدعول-3
أماـ خلو التشريع السورم من نص يعمم دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن يف صبيع أنواع التأمٌن من اؼبسؤكلية، أصبع الفقو كالقضاء 

من القواعد الثابتة يف التأمٌن، كخصوصان يف التأمٌن من اؼبسؤكلية، :"فقد كتب أحد الفقهاء أنو. على تقرير ىذه الدعول يف صبيع ىذه األنواع
أف للمتضرر حق االدعاء اؼبباشر على شركة التأمٌن ؼبطالبتها بالتعويض عن الضرر الذم أصابو من جراء كقوع حادث يكوف : قاعدة مفادىا

كتب فقيو آخر أنو ال يبكن  ك. (6)"فيو اؼبؤمن لو مسؤكالن عنو دبقتضى اؼبسؤكلية اؼبدنية أك اؼبسؤكلية التقصًنية ضمن نطاؽ شركط عقد التأمٌن
كبذلك يطرح . (7)لنا أف كبصي القرارات الصادرة عن ؿبكمة النقض السورية اليت تقرر دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن دكف نص تشريعي

  جامعة بشارحوليات
Annales de l’Université de Bechar 

N° 6, 2009, 6 العدد    
ISSN : 1112-6604 



  جامعة بشارحوليات   العدد 6                     2009                   عدد خاص   أنظمة التامينحولالدولي بالملتقى 

 11 

السؤاؿ ؼبعرفة األساس الذم يستند إليو الفقو كالقضاء يف إعطاء اؼبضركر الدعول اؼبباشرة على اؼبؤمن معممة يف صبيع أنواع التأمٌن من 
اؼبسؤكلية، دكف نص تشريعي؟ 

كلكن األسس اؼبقدمة ال تصلح صبيعها .  قّدـ الفقهاء عدة أسس إلسناد دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن:أساس الدعوى: ثانيان 
.  أساسان إلسناد ىذه الدعول

 عرض األسس المقدمة -1
 إُف أنو ال بد من نص تشريعي يعطي للمضركر حقو اؼبباشر قبل اؼبؤمن من نفس العمل غًن اؼبشركع الذم (8)ذىب بعض الفقهاء

أنشأ حقو قبل اؼبؤمن لو، فالعمل غًن اؼبشركع أكجد للمضركر حقان مباشران قبل اؼبؤمن لو دبوجب قواعد اؼبسؤكلية، كأكجد يف الوقت ذاتو 
 فصار للمضركر سلطاف على حق اؼبؤمن لو قبل اؼبؤمن بفضل ىذه العبلقة ؛للمضركر حقان مباشران قبل اؼبؤمن دبوجب النص التشريعي اؼبفرتض

 إُف أف حق (9)اذبو رأم يف الفقو ك .كجد ىذا السلطاف نتيجة لتجميد حق اؼبؤمن لو يف يد اؼبؤمن حّت يستويف اؼبضركر حقو منو  ك،اؼبباشرة
اؼبضركر اؼبباشر ذباه اؼبؤمن يقـو على أساس اإلنابة الناقصة، حيث يقـو اؼبؤمن لو بدكر اؼبنيب، كيقـو اؼبؤمن بدكر اؼبناب، كيقـو اؼبضركر بدكر 

. اؼبناب لديو
 أف للمضركر الرجوع مباشرة على اؼبؤمن يف التأمٌن من اؼبسؤكلية، ألف لو حق امتياز على حق اؼبؤمن labbé كقرر الفقيو الفرنسي 

، حق امتياز labbéكلكل دائن، حبسب . فحق اؼبؤمن لو ذباه اؼبؤمن يثبت لو مقابل غـر ربملو اؼبضركر بفعل اؼبؤمن لو. لو يف ذمة اؼبؤمن
 أف (10)كرأل األستاذ السنهورم . على حق مدينو يف ذمة مدين اؼبدين إذا كاف ىذا اغبق قد ثبت للمدين مقابل غـر ربملو الدائن بفعل اؼبدين

أساس دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن ىو العدؿ، فحق اؼبؤمن لو َف يثبت يف ذمة اؼبؤمن إال ألف اؼبضركر قد رجع حبقو على اؼبؤمن لو، 
فاؼبؤمن لو َف يكسب حقو إال بثمن دفعو اؼبضركر ىو الضرر الذم أصابو كالذم حقق مسؤكلية اؼبؤمن لو، فمن العدؿ إذان أف يستأثر اؼبضركر 

كذىبت غالبية الفقهاء إُف أف دعول  .كحده باغبق الذم استقل بدفع شبنو، كأف يرجع مباشرة على اؼبؤمن دكف أف يزاضبو سائر دائين اؼبؤمن لو
تبىن االجتهاد القضائي يف سوريا نظرية االشرتاط ؼبصلحة الغًن أساسان لدعول  ك. اؼبضركر اؼبباشرة تقـو على أساس االشرتاط ؼبصلحة الغًن

فاؼبؤمن لو إمبا قصد بتأمٌن مسؤكليتو أف يكفل للمضركر تعويضان كامبلن حّت يتخلص من . اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن دكف نص تشريعي
عواقب ىذه اؼبسؤكلية، فيكوف بتعاقده مع اؼبؤمن على التأمٌن من مسؤكليتو قد جعل للمضركر حقان مباشران يتقاضى دبوجبو التعويض اؼبستحق 

. (11)لو من اؼبؤمن، كبذلك يكوف قد اشرتط ؼبصلحتو
 نقد األسس المقدمة -2

 فتأسيس الدعول على نص تشريعي ؛ ال تصلح صبيع األسس اليت قدمها الفقهاء إلسناد دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن
يرّد على  ك .مفرتض، يعين أف الدعول تقـو على افرتاض نص تشريعي لتأسيسها، كال يبكن قبوؿ االفرتاض يف كل األحواؿ تأسيسان لدعول

إقامة الدعول على نظرية اإلنابة الناقصة يف الوفاء أنو ال يوجد نص يساند ىذه النظرية، فدعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن ليست إنابة ال 
. قانونية كال اتفاقية

 أك نظرية االمتياز ال تصلح أساسان للدعول، فاالمتياز ال يوجد إال بنص، كإف مثل ىذه labbéيقـو اإلصباع على أف نظرية   ك
كال يصلح العدؿ أساسان للدعول ألف ىذه الدعول ال ، النظرية إمبا تصلح توجيهان للمشرع يسًن على مقتضاىا، كيسن تشريعو مهتديان هبديها

كيرّد على الرأم الذم يؤسس الدعول على االشرتاط ؼبصلحة الغًن، بأف اؼبؤمن لو، كقت أف تعاقد مع اؼبؤمن،  .توجد إال بنص تشريعي يقررىا
يتعاقد عادة ؼبصلحتو ىو ال ؼبصلحة اؼبضركر، كيقصد أف وبصل لنفسو على مبلغ التأمٌن تعويضان ؼبا أصابو من الضرر من كراء ربقق مسؤكليتو 

ككذلك يتعاقد اؼبؤمن ؼبصلحة اؼبؤمن لو ال ؼبصلحة اؼبضركر، كال يقصد عند ربقق مسؤكلية اؼبؤمن لو إال أف يعوضو ىو، ال أف . قبل اؼبضركر
ككبن نرل أف دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن تؤسس على نص تشريعي،  .يعوض اؼبضركر، عما أصابو من ضرر بسبب ربقق مسؤكليتو

عندما يرد نص صريح على منح اؼبضركر ىذه الدعول، كأهنا تؤسس، على نظرية االشرتاط ؼبصلحة الغًن بالرغم من كل االعرتاضات اليت تناؿ 
. من ىذه النظرية، إذا خلى التشريع من مثل ىذا النص

  استعماؿ المضرور للدعوى : اؼبطلب الثاين
يثًن استعماؿ دعول اؼبضركر اؼبباشرة عدة تساؤالت تتمثل يف معرفة أطراؼ ىذه الدعول، كاحملكمة اؼبختصة بالنظر فيها، كمدة 

. تقادمها، كاآلثار اليت تنتج عنها
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فمن نبا طرفا دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن؟ . لكل دعول طرفاف نبا اؼبدعى عليو كاؼبدعي:  أطراؼ الدعوى: أكالن 
: المدعى عليو- 1

 ىو اؼبؤسسة العامة 2005قد كاف اؼبؤمن يف سوريا حّت عاـ   ك،يعّد اؼبؤمن ىو اؼبدعى عليو يف دعول اؼبضركر اؼبباشرة دائمان 
كانت ىذه اؼبؤسسة تتعاقد مع اؼبؤمن ؽبم عادة عن   ك؛ أعماؿ التأمٌن2005، فقد اكبصرت يف ىذه اؼبؤسسة حّت عاـ (12)السورية للتأمٌن

 43لكن ؼبا صدر اؼبرسـو التشريعي رقم  ك. طريق كسطاء التأمٌن ىم الوكبلء اؼبفوضٌن كاؼبندكبوف ذكك التوكيل العاـ كالسماسرة غًن اؼبفوضٌن
، ظبح اؼبشرع يف ىذا اؼبرسـو بتأسيس شركات تأمٌن كإعادة تأمٌن مسانبة سورية خاصة سبارس أعماؿ التأمٌن يف 6/5/2005بتاريخ 

، غًن 2005كبناءن على ذلك، يبكن أف يكوف اؼبؤمن يف سوريا، بعد عاـ . اعبمهورية العربية السورية إُف جانب اؼبؤسسة العامة السورية للتأمٌن
كتكوف بالتاِف ىذه الشركة ىي . اؼبؤسسة العامة السورية للتأمٌن بأف يكوف شركة مسانبة خاصة سبارس أعماؿ التأمٌن إُف جانب ىذه اؼبؤسسة

 .اؼبدعى عليو يف دعول اؼبضركر اؼبباشرة
 
  :المدعي- 2

 ك .(13)كيقصد باؼبضركر ىنا الشخص الذم غبقو ضرر بسبب خطأ اؼبسؤكؿ اؼبؤمن لو. يعّد اؼبضركر ىو اؼبدعي يف الدعول اؼبباشرة
فبل يكوف للمضركر . يشرتط، حّت يكوف اؼبضركر مدعيان يف الدعول اؼبباشرة، أال يكوف قد سبق للمؤمن لو تعويضو عن الضرر الذم غبق بو

أف يرجع بالدعول اؼبباشرة على اؼبؤمن إذا كاف قد استوىف حقو من اؼبؤمن لو، على األقل يف حدكد مبلغ التأمٌن، كسواءن أكاف ىذا االستيفاء 
هبب على اؼبضركر، إذا رفع الدعول اؼبباشرة رأسان  ك .عن طريق الوفاء، أك اؼبقاصة، أك ارباد الذمة، أك كاف حقو قبلو قد انقضى أصبلن بالتقادـ

على اؼبؤمن ككاف مبدأ اؼبسؤكلية أك مقدار التعويض َف يبت فيو قضائيان أك بإقرار من ىذا األخًن، إدخاؿ اؼبؤمن لو خصمان يف ىذه الدعول 
ألف اؼبضركر إمبا يرفع الدعول اؼبباشرة على أساس أف مسؤكلية اؼبؤمن لو ثابتة كأف . (14)حّت يبت يف مواجهتو دببدأ اؼبسؤكلية كدبقدار التعويض

يف غًن - إذا َف يكن اؼبؤمن مقران هبما كَف يصدر هبما حكم قضائي–ككيف يبكن ثبوت اؼبسؤكلية كربديد مقدار التعويض . التعويض مقّدر
مواجهة اؼبؤمن لو كىو، دكف اؼبؤمن، اػبصم اغبقيقي يف كبل األمرين؟ فيجب إذان يف ىذه اغبالة على اؼبضركر إدخاؿ اؼبؤمن لو خصمان يف 

. الدعول اؼبباشرة
 يقتضي ربديد احملكمة اؼبختصة بنظر دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن، بياف احملكمة :المحكمة المختصة بنظر الدعوى: ثانيان 

. اؼبختصة نوعيان كاحملكمة اؼبختصة مكانيان 
: االختصاص النوعي- 1

تعّد دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن من الدعاكل الشخصية ألهنا تنصب على اؼبطالبة بالتعويض الذم يكوف مبلغان من اؼباؿ يف 
غالب األحياف، كلذلك فهي زبضع للقواعد العامة يف االختصاص النوعي الذم وبيل إُف القواعد العامة يف التقدير اليت ربدد احملكمة اؼبختصة 

إذا كانت قيمة النزاع -أك ؿبكمة البداية اؼبدنية - إذا كانت قيمة النزاع تقل عن عشرة آالؼ لًنة-كىي إما ؿبكمة الصلح اؼبدنية  (قيميان )نوعيان 
لئلجابة على ىذا التساؤؿ،  كلكن ىل يستطيع اؼبضركر رفع الدعول اؼبباشرة على اؼبؤمن أماـ القضاء اعبزائي؟-. تزيد على عشرة آالؼ لًنة

. كالثاين يرفض رفعها أمامو. األكؿ يؤيد رفع ىذه الدعول أماـ القضاء اعبزائي. ظهر اذباىاف
: االتجاه المؤيد لرفع الدعوى أماـ القضاء الجزائي-أ

استقر االجتهاد القضائي منذ القدًن على أف للمضركر، إذا رفع دعول اغبق العاـ أماـ القضاء اعبزائي، إدخاؿ اؼبؤمن يف ىذه 
 الطريق اؼبدين أك الطريق اعبزائي للمطالبة إتباعؼبا كاف هبوز للمدعي الشخصي اؼبضركر :"فبالنسبة حملكمة النقض. الدعول أماـ ىذا القضاء

حبقوقو الشخصية، كؼبا كاف هبوز دعوة اؼبسؤكلٌن باؼباؿ إُف احملكمة كطلب اغبكم عليهم بالتضامن مع فاعل اعبريبة بسائر اإللزامات اؼبدنية اليت 
هبب اغبكم عليهم هبا، كؼبا كاف هبوز للمدعي اؼبضركر مطالبة شركات التأمٌن مباشرة ضمن حدكد اؼببلغ اؼبؤمن عليو، فإف إدخاؿ شركات 

 .(15)"التأمٌن يف الدعول اعبزائية باعتبارىا مسؤكلة مدنيان بطلب اؼبضركر اؼبدعي يعد يف ؿبلو القانوين
 :االتجاه الرافض لرفع الدعوى أماـ القضاء الجزائي -ب

 ؛(16)يرل بعض الفقهاء أف اذباه االجتهاد القضائي يف قبولو إدخاؿ اؼبؤمن أماـ القضاء اعبزائي تبعان لدعول اغبق العاـ، ؿبل نظر
 تبٌّن أف اختصاص القضاء اعبزائي يشمل اؼبدعى عليو (18) كيف قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية(17)فالنصوص الواردة يف قانوف العقوبات
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كمن اؼبعلـو أف أساس اؼبسؤكلية اؼبدنية ىو اػبطأ، أم خطأ . اؼبسؤكؿ جزائيان كاألشخاص اؼبسؤكلٌن باؼباؿ، أم األشخاص اؼبسؤكلٌن مدنيان 
اؼبسؤكؿ يف مراقبة من كاف ربت رقابتو، كىذا اػبطأ ىو الذم جّره إُف ارتكاب اعبريبة اليت كاف من اؼبمكن منع كقوعها لو أدل رقابتو على 

، كيف مسؤكلية (19)كتقـو اؼبسؤكلية اؼبدنية اؼببّينة على األساس السابق، يف مسؤكلية الشخص عن أفعاؿ من ىم ربت رعايتو. الوجو األكمل
باؼبعىن –كيعّد ىذا التعداد حصريان، ال هبوز التوسع فيو حبيث ال يبكن اعتبار أم شخص آخر مسؤكالن مدنيان . (20)اؼبتبوع عن عمل تابعو

كبناءن على ذلك يبكن القوؿ إف . من غًن اؼبعددين سابقان - اؼبقصود يف حكم اؼبواد الواردة يف قانوف العقوبات كقانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية
اؼبؤمن ال يعّد مسؤكالن مدنيان باؼبعىن اؼبقصود يف أحكاـ النصوص الواردة يف قانوف العقوبات كقانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية، كال هبوز، بالتاِف، 

. كيبدك أف ىذا الرأم يشكل األساس الذم يبثل الدعامة السليمة من الناحية القانونية .مقاضاتو أماـ القضاء اعبزائي تبعان لدعول اغبق العاـ
فاؼبؤمن ليس مسؤكالن عن نتائج اعبريبة، ألنو ال يبكن أف ينسب إليو ارتكاب أم خطأ كألف مسؤكليتو منشؤىا العقد ال اعبريبة، كهبب، بالتاِف، 

. عدـ جواز مقاضاتو أماـ القضاء اعبزائي تبعان لدعول اغبق العاـ
: االختصاص المكاني- 2

ىي - من القضاء اؼبدين–عندما يكوف القضاء اؼبدين ىو اؼبختص كظيفيان للنظر يف دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن، فأية ؿبكمة 
عٌّن اؼبشرع السورم االختصاص اؼبكاين للمنازعات اؼبتعلقة ببدؿ التأمٌن باحملكمة اليت  صاحبة االختصاص اؼبكاين للفصل يف ىذه الدعول؟

كيقصد من ربديد االختصاص اؼبكاين . (21)يقيم يف دائرهتا اؼبؤمن لو أك باحملكمة اليت يوجد يف دائرهتا اؼباؿ اؼبؤمن عليو عقاران كاف أك منقوالن 
اليت تقضي بلزـك رفع الدعول أماـ احملكمة اليت يقع يف دائرهتا موطن اؼبدعى عليو، أم موطن –على ىذا الشكل خبلفان للقاعدة العامة 

رعاية اؼبؤمن لو كخلفائو عند اؼبطالبة دببلغ التأمٌن، كىو ال يستحق عادة إال عند حصوؿ الوفاة أك اإلصابة أك الكارثة، أك "ىو - اؼبؤمن
. (22)"اػبسارة، أك عند بلوغ اؼبؤمن لو سنان متقدمة، فبا هبب عليو الرعاية، كمكاف اؼباؿ اؼبؤمن عليو يكوف عادة قريبان من اؼبؤمن أك كرثتو

ما اؼبدة اليت يستطيع اؼبضركر أف يرفع خبلؽبا الدعول اؼبباشرة على اؼبؤمن، كما الشرط اؼبطلوب لقبوؿ   :مدة تقادـ الدعوى: ثالثان 
ىذه الدعول خبلؿ ىذه اؼبدة، كىل ترفع دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن يف التأمٌن من اؼبسؤكلية عن حوادث السيارات خبلؿ نفس اؼبدة 

اؼبقررة لرفع دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن يف القواعد العامة؟ 
الدعول ناشئة عن القانوف كال يوجد نص خاص دبدة تقادمها فتخضع للقواعد العامة   -1

تعّد دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن ناشئة عن القانوف، سواءن أكانت اؼبسؤكلية اؼبؤمن منها مسؤكلية تقصًنية أـ مسؤكلية 
كال يوجد نص خاص يقرره القانوف يف شأف مدة تقادـ ىذه الدعول، كمن مث فإف مدة تقادـ ىذه الدعول زبضع للقواعد العامة، . (23)عقدية

 . كيبدأ سرياف اؼبدة من كقت كقوع اغبادث الذم ترتبت عليو مسؤكلية اؼبؤمن لو. كتكوف طبس عشرة سنة
رفع الدعول مشركط ببقاء دعول اؼبضركر قائمة قبل اؼبؤمن لو -2

ذبدر اؼببلحظة إُف أف قبوؿ دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن مشركط ببقاء دعواه قائمة قبل اؼبؤمن لو، فإذا انقضت ىذه الدعول 
-بناءن على ذلك لو انقضت دعول اؼبسؤكلية التقصًنية  ك . األخًنة بالتقادـ فبل يعود للمضركر اغبق يف أف يرفع الدعول اؼبباشرة على اؼبؤمن

اليت تكوف للمضركر على اؼبؤمن لو بالتقادـ دبضي بثبلث سنوات من يـو علم اؼبضركر بالضرر كبالشخص - يف التأمٌن من ىذه اؼبسؤكلية
. اؼبسؤكؿ، فبل يعود للمضركر اغبق يف أف يرفع الدعول اؼبباشرة على اؼبؤمن، حّت لو َف تتقادـ ىذه الدعول اؼبباشرة نفسها

 (نص خاص)مدة تقادـ الدعول يف التأمٌن من اؼبسؤكلية عن حوادث السيارات -3
رأينا أف اؼبشرع اختص التأمٌن من اؼبسؤكلية عن حوادث السيارات، دكف األنواع األخرل من التأمٌن من اؼبسؤكلية، بنصوص كردت 

كقد كرد بٌن ىذه النصوص نص خاص بشأف مدة تقادـ دعول  .26/9/1953تاريخ  (71)يف قانوف السًن الصادر باؼبرسـو التشريعي رقم 
تسقط دعول اؼبتضرر ذباه شركة :" من القانوف اؼبذكور اليت جاء فيها أنو207من اؼبادة  (ب)اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن، ىو نص الفقرة 

يتبٌن من  ك ". التأمٌن دبركر الزمن بعد انقضاء ثبلث سنوات على تاريخ كقوع اغبادث اذا َف يقطع ىذا التقادـ باؼبراجعة االدارية اك القضائية
 كيبدأ سرياف اؼبدة من تاريخ كقوع ،ىذا النص أف دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن يف حادث من حوادث السيارات تتقادـ بثبلث سنوات

. اغبادث
ذبدر اؼببلحظة إُف أف مدة تقادـ دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن يف حادث من حوادث السيارات ىي نفسها مدة التقادـ  ك

 ،، كمنها دعول اؼبؤمن لو قبل اؼبؤمن دبوجب عقد التأمٌن(24) من القانوف اؼبدين718اػباصة بدعاكل عقد التأمٌن اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 
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كلكن سرياف مدة تقادـ دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن يف حادث من حوادث السيارات يكوف من تاريخ كقوع اغبادث، أما سرياف مدة 
تقادـ دعول اؼبؤمن لو قبل اؼبؤمن دبوجب عقد التأمٌن فيكوف من كقت مطالبة اؼبضركر للمؤمن لو بالتعويض أم من كقت الحق لوقوع 

بذلك يبدأ سرياف مدة تقادـ دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن يف حادث من حوادث السيارات قبل بدء سرياف دعول اؼبؤمن لو  ك. اغبادث
 كيرتتب على ذلك أف دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن يف حادث من حوادث السيارات تتقادـ قبل أف ،قبل اؼبؤمن دبوجب عقد التأمٌن

تتقادـ دعول اؼبؤمن لو على اؼبؤمن، فيبقى اؼبؤمن فرتة من الزمن مسؤكالن ذباه اؼبؤمن لو دبوجب عقد التأمٌن دكف أف يكوف مسؤكالن ذباه اؼبضركر 
. دبوجب الدعول اؼبباشرة

ربقق دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن مزية كربل لو يف أهنا ذبعلو وبصل من اؼبؤمن مباشرة على تعويض من :  آثار الدعوى:رابعان 
 كلكن أال يرتتب على ىذا األثر أف يكوف للمؤمن إمكانية االحتجاج قبل اؼبضركر بالدفوع اليت كاف بإمكانو ،حق اؼبؤمن لو يف ذمة اؼبؤمن

االحتجاج هبا قبل اؼبؤمن لو؟ 
حصوؿ اؼبضركر من اؼبؤمن مباشرة على تعويض من حق اؼبؤمن لو يف ذمة اؼبؤمن  -1

 كيتقاضى اؼبضركر ىذا ،وبصل اؼبضركر من اؼبؤمن، بنتيجة الدعول اؼبباشرة، على ما يطلبو من تعويض يف حدكد مبلغ التأمٌن
التعويض مباشرة من اؼبؤمن، كال يتحمل فيو مزاضبة دائين اؼبؤمن لو اآلخرين، كيناؿ اؼبضركر بذلك التعويض اؼبستحق لو كامبلن من اؼبؤمن كلو 

كوبصل اؼبضركر من اؼبؤمن على التعويض، من . كاف اؼبؤمن لو يف حالة سيئة من اإلعسار، ما داـ ىذا التعويض يف حدكد القيمة اؼبؤمن عليها
من يـو كقوع اغبادث إُف - دفوع بذاتو كتوابعو من فوائد كضمانات ك-حق اؼبؤمن لو يف ذمة ىذا اؼبؤمن، فحق اؼبؤمن لو يف ذمة اؼبؤمن ينتقل 

. اؼبضركر ليستويف منو التعويض
مدل إمكانية اؼبؤمن يف االحتجاج قبل اؼبضركر بالدفوع اليت كاف بإمكانو االحتجاج هبا قبل اؼبؤمن لو  -2

كلكن . تقضي القواعد العامة أف يكوف للمؤمن إمكانية االحتجاج قبل اؼبضركر بالدفوع اليت كاف بإمكانو االحتجاج هبا قبل اؼبؤمن لو
. على ىذه القواعد العامة حيث منع اؼبؤمن من ىذه اإلمكانية يف التأمٌن من اؼبسؤكلية عن حوادث السيارات- بنص خاص–اؼبشرع خرج 

إمكانية االحتجاج بالدفوع اليت تنشأ قبل كقوع اغبادث ال بعده يف القواعد العامة  -أ
من يـو كقوع اغبادث إُف اؼبضركر - بذاتو كتوابعو من فوائد كضمانات كدفوع–يرتتب على انتقاؿ حق اؼبؤمن لو يف ذمة اؼبؤمن 

كيكوف للمؤمن . ليستويف منو التعويض، أف يكوف للمؤمن االحتجاج قبل اؼبضركر بالدفوع اليت كاف بإمكانو االحتجاج هبا قبل اؼبؤمن لو
كبناءن على . االحتجاج قبل اؼبضركر بالدفوع اليت كاف بإمكانو االحتجاج هبا قبل اؼبؤمن لو إذا نشأت ىذه الدفوع قبل كقوع اغبادث ال بعده

ذلك يكوف للمؤمن االحتجاج قبل اؼبضركر مثبلن بكل دفع بشرط يف عقد التأمٌن من شأنو أف يؤثر يف كجود حق اؼبؤمن لو أك يف مداه طاؼبا 
أف ىذا الشرط قد مت االتفاؽ عليو بٌن اؼبؤمن كاؼبؤمن لو قبل كقوع اغبادث، كلكن ال يكوف لو االحتجاج قبلو بأم دفع بشرط من ىذا القبيل 

. (25)إذا مت االتفاؽ عليو بٌن اؼبؤمن كاؼبؤمن لو بعد كقوع اغبادث
 (نص خاص)عدـ إمكانية االحتجاج بالدفوع كلو نشأت قبل كقوع اغبادث يف التأمٌن من اؼبسؤكلية -ب

رأينا أف اؼبشرع اختص التأمٌن من اؼبسؤكلية عن حوادث السيارات، دكف األنواع األخرل من التأمٌن من اؼبسؤكلية، بنصوص خاصة 
من اؼبادة   (أ)كرأينا أيضان أف العبارة األكُف من الفقرة . 26/9/1953تاريخ  (71)كردت يف قانوف السًن الصادر باؼبرسـو التشريعي رقم 

كلكن العبارة الثانية من ىذه الفقرة أردفت .  منو نصت على إعطاء اؼبضركر يف التأمٌن من حوادث السيارات دعول مباشرة على اؼبؤمن207
 فاؼبشرع يف ىذا النص قرر ؛"الدفوع اليت هبوز لشركة التأمٌن أف تتمسك هبا قبل اؼبؤمن لو (أم حبق اؼبضركر)كال تسرم حبقو :"...تنص على أنو

كال يكوف للمؤمن االحتجاج قبل . (26)أنو ال يكوف للمؤمن أف وبتج قبل اؼبضركر بالدفوع اليت كاف بإمكانو االحتجاج هبا قبل اؼبؤمن لو
كبناءن على ذلك ال . اؼبضركر بالدفوع اليت كاف بإمكانو االحتجاج هبا قبل اؼبؤمن لو، سواءن أنشأت ىذه الدفوع قبل كقوع اغبادث أـ بعده

يكوف للمؤمن االحتجاج قبل اؼبضركر يف التأمٌن من اؼبسؤكلية عن حوادث السيارات، بأم دفع بشرط يف عقد التأمٌن من شأنو أف يؤثر يف 
. (27)كجود حق اؼبؤمن لو أك يف مداه كلو مت االتفاؽ على ىذا الشرط بٌن اؼبؤمن كاؼبؤمن لو قبل كقوع اغبادث

كيعّد عدـ إمكانية اؼبؤمن يف االحتجاج قبل اؼبضركر بالدفوع اليت كاف بإمكانو االحتجاج هبا قبل اؼبؤمن لو، يف التأمٌن من اؼبسؤكلية 
عن حوادث السيارات، سواءن أنشأت ىذه الدفوع قبل كقوع اغبادث أـ بعده، خركجان غًن مربر من اؼبشرع على إمكانية ىذا االحتجاج يف 
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- بذاتو كتوابعو من فوائد كضمانات كدفوع–القواعد العامة باعتبار أف إمكانية  االحتجاج تعّد أثران يرتتب على انتقاؿ حق اؼبؤمن لو قبل اؼبؤمن 
. كيعّد ىذا االستثناء بنص خاص. من يـو كقوع اغبادث إُف اؼبضركر ليستويف منو التعويض

خبلصة القوؿ ىي أنو ال توجد، يف اؼبنطق القانوين احملض، عبلقة مباشرة بٌن اؼبضركر كاؼبؤمن، كمن مث فبل يستطيع اؼبضركر أف يرجع 
كيعّد منع اؼبضركر من دعول مباشرة على اؼبؤمن، ؾباالن . على اؼبؤمن بدعول مباشرة، ليتقاضى منو التعويض اؼبستحق لو يف ذمة اؼبؤمن لو

لدائين اؼبؤمن لو اآلخرين يف مزاضبتو فيما ينتج من التعويض اؼبستحق للمؤمن لو يف ذمة اؼبؤمن، فبل يناؿ اؼبضركر إال جزءان يسًنان من ىذا 
كلكن ؼبا كانت الدعول اؼبباشرة .  كتفاديان ؽبذه النتيجة السلبية هبب إعطاء اؼبضركر ىذه الدعول،التعويض خاصة إذا كاف اؼبؤمن لو معسران 

باؼبفهـو القانوين الصحيح ال تتقرر إال بنص خاص، كؼبا كاف اؼبشرع َف يقرر دعول اؼبضركر اؼبباشرة على اؼبؤمن إال يف مواطن متفرقة يف 
التشريعات اؼبختلفة، فإننا نقرتح على اؼبشرع نصان عامان يقرر فيو ىذه الدعول معممة على صبيع أنواع التأمٌن من اؼبسؤكلية يدرج بٌن النصوص 

. اػباصة بعقد التأمٌن الواردة يف القانوف اؼبدين
كنقرتح عليو أيضان أف يضمن ىذا النص فقرة سبنع اؼبضركر من إقامة ىذه الدعول على اؼبؤمن أماـ القضاء اعبزائي تبعان لدعول اغبق 

كأف وبدد فيو مدة تقادـ ىذه الدعول، موحدة على صبيع أنواع التأمٌن من اؼبسؤكلية دبا فيها التأمٌن من . العاـ، ألف اؼبؤمن ليس مسؤكالن مدنيان 
اؼبسؤكلية عن حوادث السيارات، كأف يقرر فيو إمكانية احتجاج اؼبؤمن ذباه اؼبضركر بالدفوع اليت كاف بإمكانو االحتجاج هبا قبل اؼبؤمن لو، 
ألف القوؿ بغًن ذلك فيو خركج غًن مربر على القواعد العامة اليت تقضي بأف حق اؼبؤمن لو يف ذمة اؼبؤمن ينتقل إُف اؼبضركر من يـو كقوع 

 .اغبادث الذم ترتبت عليو مسؤكلية اؼبؤمن لو
 اؼبراجػػػػػع

، اجمللد الثاين، عقود الغرر، منشورات اغبليب اغبقوقية، 7 عبد الرزاؽ أضبد السنهورم، الوسيط يف شرح القانوف اؼبدين، اعبزء 1:
 .1641، ص2000بًنكت، 

إذا أدل مسبب الضرر اؼبؤمن لو تعويضان للمضركر كما جاء يف عقد التأمٌن دكف إذف اؼبؤسسة :" جاء يف قرار حملكمة النقض أنو2:
نقض مدين سورم، )"فإف لو أف يطالبها دبا دفع على أف ال يتجاكز ذلك ما قد يستحقو اؼبضركر تعويضان عن الضرر الذم أصابو من اغبادث

. (129، القاعدة 104، ص71، السنة 2006 آذار كنيساف 4 ك3، ؾبلة احملاموف، العدداف 2004 لعاـ 3597القرار رقم 
سعيد سليماف جرب كحسن حسٌن الرباكم، أحكاـ االلتزاـ يف القانوف اؼبدين السورم، مركزجامعة القاىرة للتعليم اؼبفتوح،  3:

 135، ص2003
". األحكاـ اؼبتعلقة بعقد التأمٌن اليت َف يرد ذكرىا يف ىذا القانوف تنظمها القوانٌن اػباصة:"اليت جاء فيها أف4:
، كاؼبعّدؿ بالقانوف 1979/ 2/ 7 الصادر بتاريخ 6، كاؼبعدؿ بالقانوف رقم 1974/ 30/3 الصادر يف 19اؼبعدؿ بالقانوف رقم 5:

. 7/1/2004 الصادر بتاريخ 31رقم 
 . كما بعدىا25، ص1959فرناف باِف، تأمٌن، دعول اؼبصاب اؼبباشرة، اختصاص، ؾبلة القانوف، السنة العاشرة، 6:
ؿبمد كحيد الدين سوار، شرح القانوف اؼبدين، النظرية العامة لبللتزاـ، اعبزء األكؿ، مصادر االلتزاـ، منشورات جامعة حلب، 7:

. 838، رقم 261، ص2005
، 1993ؿبمد اؼبنجي، دعول تعويض حوادث السيارات، الكتب القانونية، توزيع منشأة اؼبعارؼ باالسكندرية، الطبعة األكُف 8:

 .282ص
 .281ؿبمد اؼبنجي، اؼبرجع السابق، ص9:

 .1672السنهورم، اؼبرجع السابق، ص 10 
دعول اؼبتضرر تقاـ على اؼبتسبب اؼبؤمن لو، الذم أغبق بو األضرار مباشرة، إال إذا تبٌن، من :"جاء يف قرار حملكمة النقض أف11:

كثيقة التأمٌن كشركطها، أنو قصد منها االشرتاط ؼبصلحة الغًن، فًنجع اؼبضركر على اؼبؤمن، باالستناد إُف ىذا االشرتاط، كليس على أساس 
 .(353، ص1972 لعاـ 10 ك9نقض مدين سورم، ؾبلة احملاموف، العدداف )" عقد التأمٌن

 الذم قضى بتأميم شركات التأمٌن اليت كانت قائمة قبل 20/7/1961 الصادر بتاريخ 117اليت مت إحداثها يف القانوف رقم 12:
. ىذا التاريخ، كحصر أعماؿ التأمٌن هبذه اؼبؤسسة
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كقد . ، سواءن أكاف خلفان عامان أـ خلفان خاصان (ayants droit)قد يكوف اؼبدعي يف الدعول اؼبباشرة أيضان ىو خلف اؼبضركر 13:
. ـبدكمو كمؤمنو الشخصي ك (tiers subrogé)يكوف اؼبدعي يف ىذه الدعول كذلك من وبلو اؼبضركر ؿبلو 

أما إذا رفع اؼبضركر دعول اؼبسؤكلية على اؼبؤمن لو كحده دكف أف يدخل اؼبؤمن خصمان يف الدعول كحصل على حكم 14:
باؼبسؤكلية كدبقدار التعويض، أك كاف اؼبؤمن مقران دببدأ اؼبسؤكلية كدبقدار التعويض، فإف اؼبضركر يستطيع أف يرفع الدعول اؼبباشرة على اؼبؤمن 

كإذا رفع اؼبضركر دعول اؼبسؤكلية على اؼبؤمن لو، يدخل اؼبؤمن خصمان يف الدعول أك يدخلو  .كحده، دكف أف يدخل اؼبؤمن لو خصمان فيها
 .اؼبؤمن لو، حّت يفصل يف كقت كاحد يف اؼبسؤكلية كالضماف

كجاء يف . 32، مذكور لدل فرناف باِف، اؼبرجع السابق، ص350، ص1957، ؾبلة القانوف لعاـ 1956نقض سورم لعاـ 15:
 من قانوف العقوبات بشأف جواز مداعاة شركة التأمٌن ينحصر أثره يف القضايا اليت تشكل 142ما نصت عليو اؼبادة :"قرار حملكمة النقض أف

جرمان، كاليت رأل اؼبشرع إفساح اجملاؿ منها للمدعي الشخصي ؼبداعاة شركة التأمٌن، كذلك تيسًنان عليو، للوصوؿ إُف حقو بصورة سريعة، كال 
 10 ك9، ؾبلة احملاموف، العدداف 120نقض مدين سورم، رقم )" يبتد ىذا اغبكم إُف دعاكل اؼبسؤكلية اؼبدنية، اليت َف تنشأ عن جـر جزائي

 .(353، ص1972لعاـ 
.  كما بعدىا25فرناف باِف، اؼبرجع اؼبذكور، ص16:
إُف احملاكمة كيلزموف متضامنٌن « كشركات التأمٌن»ػيدعى اؼبسؤكلوف مدنيان 1:" من قانوف العقوبات، كجاء فيها أنو142اؼبادة 17:

ػوتعترب مصاريف 2. مع فاعل اعبريبة بالردكد كالنفقات اؼبتوجبة للدكلة، كوبكم عليهم بسائر االلزامات اؼبدنية إذا طلب اؼبدعي الشخصي ذلك
التداكم كالعمليات اعبراحية كإقامة اؼبعتدل عليو يف اؼبستشفيات اغبكومية من اؼبصاريف اؼبتوجب اغبكم هبا ؼبصلحة الدكلة على  اإلسعاؼ ك

على النيابة العامة أف تتوُف االدعاء   ك،ترسل دكائر الصحة قائمة بالنفقات إذا َف يكن أحد الطرفٌن قد أسلفها لدكائر النيابة العامة. كل حاؿ
 ".هبا كمبلحقتها كتنفيذ اغبكم الذم يصدر هبا كما تنفذ أحكاـ نفقات اعبرائم كرسـو احملاكمة

 للمدعى عليو ك-1:" على أف70تنص اؼبادة  ك.  من قانوف أصوؿ احملاكمات اعبزائية250 ك217 ك196 ك70اؼبواد  18:
 اؼبذكورين يف لؤلشخاصال وبق  ك-2.  التحقيق ماعدا ظباع الشهودأعماؿاؼبسؤكؿ باؼباؿ كاؼبدعي الشخصي كككبلئهم اغبق يف حضور صبيع 

كوبق لقاضي -3. ، أف يطّلعوا على التحقيقات اليت جرت يف غياهبماألصوؿالفقرة األكُف، حباؿ زبلفهم عن اغبضور، بعد دعوهتم حسب 
 اؼبذكورين يف حالة االستعجاؿ أك مّت رأل ضركرة ذلك إلظهار اغبقيقة كقراره هبذا الشأف األشخاصالتحقيق أف يقرر إجراء ربقيق دبعزؿ عن 

 على 196تنص اؼبادة  ك".  هبب عليو عند انتهائو من التحقيق اؼبقرر على ىذا الوجو أف يطلع عليو ذكم العبلقةإمباال يقبل اؼبراجعة 
اؼبسؤكؿ باؼباؿ دفاعهما كبعد ذلك ربكم احملكمة يف اغباؿ أك يف  يبدم اؼبدعي الشخصي مطالبو كالنائب العاـ مطالبتو كاؼبدعى عليو ك:"أف

 اؼبدعى عليو إُف القضية على احملكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ أكراؽعندما ترد -1:" على أنو217تنص اؼبادة  ك". اعبلسة التالية
 إليوال ربرر مذكرة الدعوة ؼبيعاد يقل عن أربع كعشرين ساعة تضاؼ -2. اؼبسؤكؿ باؼباؿ كترتؾ لكل منهم صورة عنها كاؼبدعي الشخصي ك

للمدعي -4. اؼبستعجلة هبوز دعوة الطرفٌن للمحاكمة يف اليـو كالساعة اؼبعينٌن يف مذكرة الدعولاألحواؿيف  ك-3.  كجدتإذامهلة اؼبسافة 
 يتخذ موطنا لو يف مركز أف كإما بضبط ينظمو القاضي، كعليو يف كل حاؿ  لؤلصوؿالشخصي أف يوضح دعواه إما باستدعاء يقدمو كفاقان 

 . اؼبسؤكؿ باؼباؿ االستئناؼ من حق النائب العاـ كاؼبدعي الشخصي كاؼبدعى عليو ك-1:" على أف250كتنص اؼبادة ". احملكمة
كل من هبب عليو قانونان أك اتفاقان رقابة شخص يف :" من القانوف اؼبدين عن ذلك حيث جاء فيها أف174كقد نصت اؼبادة 19:

حاجة إُف الرقابة بسبب قصره أك بسبب حالتو العقلية أك اعبسمية، يكوف ملزمان بتعويض الضرر الذم وبدثو ذلك الشخص للغًن بعملو غًن 
 ".اؼبشركع، كيرتتب ىذا االلتزاـ كلو كاف من كقع منو العمل الضار غًن فبيز

يكوف اؼبتبوع مسؤكالن عن الضرر الذم وبدثو :" من القانوف اؼبدين على ىذه اؼبسؤكلية، إذ جاء فيها أنو175كقد نصت اؼبادة 20:
". تابعو بعملو غًن اؼبشركع مّت كاف كاقعان منو يف حاؿ تأدية كظيفتو أك بسببها

يف اؼبنازعات اؼبتعلقة بطلب بدؿ التأمٌن، يكوف االختصاص :" من قانوف أصوؿ احملاكمات على أنو88فقد نصت اؼبادة 21:
". للمحكمة اليت يقع يف دائرهتا موطن اؼبؤمن عليو، أك مكاف اؼباؿ اؼبؤمن عليو

، 2005صبلح الدين سلحدار، أصوؿ احملاكمات اؼبدنية، منشورات جامعة حلب، مديرية الكتب كاؼبطبوعات اعبامعية، 22:
 .136ص
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نقض مدين سورم، قرار )" مسؤكلية التأمٌن عن اؼبصابٌن سندىا القانوف كليس عقد التأمٌن:"فقد جاء يف قرار حملكمة النقض أف23:
. (173، القاعدة رقم 751، ص66، السنة 2001 لعاـ 8ك7، ؾبلة احملاموف، العدداف 1999 لعاـ 1450رقم 

تسقط بالتقادـ الدعاكل الناشئة عن عقد التأمٌن بانقضاء ثبلث سنوات من كقت حدكث الواقعة اليت -1:"كجاء فيها أنو24:
يف حالة إخفاء بيانات متعلقة باػبطر اؼبؤمن منو أك تقدًن بيانات غًن -آ: كمع ذلك ال تسرم ىذه اؼبدة-2. تولدت عنها ىذه الدعاكل

يف حالة كقوع اغبادث اؼبؤمن منو إال من اليـو الذم علم -ب. صحيحة أك غًن دقيقة عن ىذا اػبطر إال من اليـو الذم علم فيو اؼبؤمن بذلك
 ".فيو ذكك الشأف بوقوعو

. 862، ر1691السنهورم، اؼبرجع السابق، ص25:
اؼبضركر ىو شخص ثالث عن عقد التأمٌن، كحقو يتولد مباشرة منو كال تلزمو أحكامو كليس :"جاء يف قرار حملكمة النقض أف26:

 لعاـ 1676نقض مدين سورم، ؾبلة احملاموف، قرار رقم )" من حق مؤسسة التأمٌن أف تثًن بوجهو الدفوع اليت سبلك إثارهتا دبواجهة اؼبتعاقد
 ،73، السنة 2008 سبوز كآب 8 ك7، العدداف 2007

، ؾبلة احملاموف، 2007 لعاـ 1684نقض مدين سورم، القرار رقم : كانظر يف نفس اؼبعىن أيضان . 330، القاعدة رقم 1059ص
. (331، قاعدة رقم 1060اؼبرجع السابق، ص

، القاعدة 74، ص71، السنة 4 ك3، العدداف 2006، ؾبلة احملاموف لعاـ 2004 لعاـ 3593نقض مدين سورم، قرار رقم 27:
 .103رقم 
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 التأمين الجوي واإلعفاء من مسؤولية تحطم الطائرات
  بن داكد  براىيم: د 

 عياد كسيلة: أ 
  كلية اغبقوؽ كالعلـو السياسية جامعة اعبلفة

 
الرضبن  (يا معشر اعبن كاإلنس إف استطعتم إف تنفذكا من أقطار السماكات كاألرض فانفذكا ال تنفذكف إال بسلطاف  ) :قاؿ تعاُف 

/33  
  ملخص اؿ

أضحى يقاس العاَف بتطور النقل اعبوم كانتشار شبكة اػبطوط اعبوية اؼبنتظمة لتغطي كل بقعة يف اليابسة يف زمن أصبحت       
السرعة ظبتو البارزة ، كرغم ىذه السمات فإف ىذه الوسيلة مشمولة باؼبخاطر فبا دفع باجملتمع الدكِف  إُف التدخل من أجل تكوين قواعد 

خاصة تنظم استغبلؿ كاستعماؿ الطائرات ، كذلك بوضع قواعد آمرة تكفل سبلمة ىذه اؼبركبة كسبلمة ركاهبا ككل ما ربملو يف الفرتات العادية 
، كؽبذا عبأت الدكؿ إُف سن تشريعات كطنية كعقد مؤسبرات دكلية لوضع ضوابط دكلية هتدؼ إُف تنظيم ىذه اؼببلحة اعبوية كاستغبلؿ اؼبركبات 
اعبوية بشكل شامل كمتكامل ، كىكذا كانت اػبطوات األكُف لعقد العديد من اؼبؤسبرات كاالتفاقيات الدكلية لتوحيد قواعد اؼبسؤكلية اعبوية عن 
النقل ، كظهرت العديد من الدعوات للتأكيد على إهباد أمباط للتامٌن اعبوم خاصة إثر كقوع حوادث ربطم للطائرات ، جراء عجز الشركات 
كعدـ إمكانية إناطة اؼبسؤكلية بالناقلٌن كأصحاب شركات الطًناف اؼبدين كألجل ىذا ارتأينا لتقدًن مداخلة يف ىذا اؼبوضوع ترتكز على مبحثٌن 
اثنٌن أكؽبما ىبص أنبية التأمٌن اعبوم كاألدكار اليت يؤديها لتطوير اؼببلحة اعبوية ، كثانيهما ىبص اؼبسؤكلية اليت تفرض على الناقل ربمل أجزاء 

 .من اؼبسؤكلية يف حاؿ حصوؿ الضرر إثر إصابة الطائرة لسبب يتعلق بالناقل ؛ مع بياف كل اعبوانب اليت زبص اؼبوضوع
  : مقدمة

 عقد بٌن طرفٌن يسمى األكؿ باؼبؤمن كالثاين باؼبؤمن لو ، يتعهد اؼبؤمن دبقتضاه أف يتحمل اؼبخاطر اليت أنوعرؼ التأمٌن على   
يتعرض ؽبا اؼبؤمن لو ، كذلك باف يدفع لو مبلغا معينا عند ربقق اػبطر ، كذلك مقابل قياـ اؼبؤمن لو بأداء أقساط التأمٌن إُف اؼبؤمن ، كيهدؼ 

 PLANIOL كقد عرؼ الفقيو ببلنيوؿ .التأمٌن إُف تقدًن الضماف كاألماف لؤلشخاص ضد اؼبخاطر غًن اؼبتوقعة كغًن معركفة العواقب
التأمٌن بأنو عقد دبقتضاه وبصل اؼبؤمن لو على تعهد من اؼبؤمن بأف يقدـ لو مبلغا من اؼباؿ يف حاؿ كقوع خطر معٌن مقابل دفع أقساط أك 

بأنو عقد يلتـز دبقتضاه شخص كيسمى اؼبؤمن بالتبادؿ مع شخص آخر كيسمى  SUMIEN اشرتاط مسبق ، كما عرفو األستاذ سومياف
اؼبؤمن لو بأف يقدـ ؽبذا األخًن اػبسارة احملتملة نتيجة حدكث خطر معٌن من اؼباؿ يدفعو اؼبستأمن إُف اؼبؤمن ليضيفو إُف رصيد االشرتاؾ 

  [1]اؼبخصص لتعويض األخطار
عقد يلتـز دبقتضاه اؼبؤمن أف يؤدم إُف اؼبؤمن لو أك  )  من القانوف اؼبدين بأنو 619ؼبشرع اعبزائرم التأمٌن يف نص اؼبادة اعرؼ  ك 

إُف اؼبستفيد الذم اشرتط التامٌن لصاغبو مبلغا من اؼباؿ أك إيراد مرتب أك أم عوض ماِف آخر يف حالة كقوع اغبادث أك ربقق اػبطر اؼببٌن يف 
كالبٌن أف التأمٌن على عدة أنواع منها التأمٌن على  [2](العقد ، كذلك مقابل قسط أك أم دفعة مالية أخرل يؤديها اؼبؤمن لو للمؤمن

يف شخصو مثل اػبطر اػباص بسبلمة جسده أك حياتو كالتأمٌن ضد اؼبرض  [3]األشخاص كىو اؽبادؼ إُف تغطية اػبطر الذم يبس اؼبؤمن لو
أك على اغبياة كىناؾ التأمٌن على األشياء  كىو اؽبادؼ إُف تغطية اػبطر الذم يبس الذمة اؼبالية للشخص كالتأمٌن ضد اغبريق أك السرقة أك 
التلف ؛ باإلضافة إُف التأمٌن من اؼبسؤكلية  كىو اؽبادؼ إُف تغطية اػبطر الذم يتعرض لو اؼبؤمن لو جراء ثبوت مسؤكليتو اؼبدنية ذباه الغًن ، 

  . مثل التأمٌن من اؼبسؤكلية يف حوادث السيارات أك اؼبركبات األخرل
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كما صنف التأمٌن تصنيفا آخر إُف تأمٌن برم كىو اؽبادؼ لتغطية األخطار الربية كحوادث السيارات أك السرقة أك اغبريق ،        
كتأمٌن حبرم ىادؼ إُف تغطية اؼبخاطر اعبوية كالتأمٌن على البضائع اؼبنقولة حبرا كتأمٌن جوم  يهدؼ إُف تغطية اؼبخاطر اعبوية كالتأمٌن على 

باإلضافة أيضا للتأمٌن على اؼبسؤكلية الذم يهدؼ إُف تأمٌن اؼبؤمن لو من  . البضائع اؼبنقولة جوا أك على مسؤكلية الناقل اعبوم ذباه اؼبسافرين
رجوع الغًن عليو باؼبسؤكلية جراء ضرر غبقو عقب ربقق اؼبسؤكلية ، كيف الغالب ما يكوف أصل الضرر اؼبسؤكلية التقصًنية كما ىو الشأف 

بالنسبة للتأمٌن على اؼبسؤكلية يف اغبوادث على السيارات ، حيث أف اؼبؤمن لو يف ىذا الصدد ال يؤمن على اؼبضركر أك الضحية بل يؤمن على 
مالو من أف يرجع عليو من غبقو الضرر أك الضحية ، كلكن يؤمن على مالو من رجوع اؼبضركر عليو أك الضحية ، كبالتاِف مطالبتو بالتعويض 

كيرتكز التأمٌن على اؼبسؤكلية على      .عن الضرر اغباصل ، كيكوف األمر سياف إذا كاف الضرر قد غبق الغًن يف جانبو اعبسماين أك اؼباؿ
  .[4]كجود ثبلثة أطراؼ اؼبؤمن كاؼبؤمن لو الذم ستقاـ عليو اؼبسؤكلية ، كالضحية ؿبل الضرر اغباصل

  : مفهـو التأمين الجوي وأصنافو: اؼببحث األكؿ 
  مفهـو التأمين الجوي: اؼبطلب األكؿ 

يعد التأمٌن اعبوم من أحدث التأمينات كيبتاز بصفتو الدكلية حيث يستمد مصدره من العديد من االتفاقيات الدكلية كيبتاز         
ك كانت شركات التأمٌن يف الغالب ما تستبعد كتتهرب من ضماف اؼبخاطر اؼبتعلقة بالنقل اعبوم كـباطر الطًناف اؼبدين  ،(5)حبدة اؼبخاطر فيو 

إُف أف تطورت التقنيات اغبديثة يف صناعة الطائرات ، فسعت بذلك شركات التأمٌن العتماد التأمٌن اعبوم بنوع من التحفظ كبتوزيع 
؛ كىذا ما أدل إلنشاء العديد من االربادات كاؼبنظمات كاؼبنظمة الدكلية للطًناف اؼبدين ،  [6]للمخاطر أحيانا بٌن العديد من اؼبؤمنٌن 

كلسمتو الدكلية أبرمت العديد من االتفاقيات الدكلية مثل اتفاقية فرسوفيا كالتعديبلف البلحقاف هبا كتعد االتفاقية األكثر أنبية  فيما ىبص النقل 
ككاف أبرز تعديل  . [7]اعبوم ، ككانت بطبيعة اغباؿ تشريعات الدكؿ اؼبصادؽ عليها قد اسُتمدت من االتفاقية ما كرد فيها من قيود كشركط

 ببلىام إُف أف صدرت العديد من 1955 سبتمرب 28فيما ىبص مسؤكلية الناقل كمالك الركبة اعبوية متمثبل يف الربكتوكوؿ اؼبوقع عليو بتاريخ 
  . [8]االتفاقيات األخرل أنبها اتفاقية طوكيو كمونرتياؿ

  : مشتمالتو أصناؼ التأمين الجوي و: اؼبطلب الثاين 
  : التأمين على جسم المركبة: الفرع األكؿ 

كل مركبة جوية مسجلة يف اعبزائر هبب التأمٌن عليها لدل شركة :" من قانوف التأمٌن اعبزائرم على أنو 195نصت اؼبادة         
يهدؼ تأمٌن أجساـ اؼبراكب اعبوية إُف :  على أنو 153كما نصت اؼبادة   ."تأمٌن معتمدة باعبزائر عن األضرار اليت وبتمل أف تلحق هبا

كيضم ىذا التأمٌن عل اؼبركبة اعبوية يف ىيكلها كذبهيزاهتا الضركرية   . ضماف األضرار اؼبادية اللحقة باؼبركبة عليها كفق الشركط احملددة يف العقد
  . اػباصة باالتصاؿ كالدعم

إذا كاف  (شركات اؼببلحة اعبوية )كيغطي التأمٌن على جسم اؼبركبة اعبوية اؼبخاطر اؼبسببة لؤلضرار كاػبسائر اؼبادية للمؤمن لو        
كبالتاِف فهو تأمٌن ىدفو تعويض الناقل عن األضرار اليت تصيب اؼبركبة كاػبسائر ..السبب التحطم كاالنفجار أك التصادـ أك العطب كغًنىا 

  .اؼبرتتبة عن اغبادث اعبوم
كيف كل ما سيتم ربديد كل  . كأحيانا ما يلتـز اؼبؤمن كباتفاؽ خاص ضماف ما تسببو اغبركب الداخلية أك الدكلية             

الشركط االتفاقية بٌن األطراؼ ضمن كثيقة التأمٌن اػباصة جبسم اؼبركبة ، كقد اخضع اؼبشرع اعبزائرم التأمٌن على جسم اؼبركبة إُف نفس 
  .[9[أحكاـ ما ينطبق عن التأمٌن البحرم ضمن ما جاء يف الفصل األكؿ كالثاين من الباب األكؿ من قانوف التأمٌن اعبزائرم 

من خبللو  يضمن اؼبؤمن تغطية نتائج الؤلضرار كاػبسائر اؼبادية اليت يتعرض ؽبا الناقل ،  ك  :التأمين على الحمولة: الفرع الثاين 
  : كأيضا على البضاعة من أضرار مرتتبة عن التلف الكلي أك اعبزئي ، كاؼبؤمن يف ىذا الصدد ىبتار ما بٌن

التأمٌن الشامل الذم من خبللو وبصل على التعويض عن كل األضرار كاػبسائر اؼبادية الناصبة عن اغبادث خبلؿ أك دبناسبة  -    
  الرحلة اعبوية مهما كاف سببها

 (الوثيقة  )التأمٌن عن اػبسائر اؼبادية اؼبرتتبة عن اغبادث اعبوم ببياف األسباب اؼبضمونة دكف سواىا ، كىبضع عقد التأمٌن  -    
 من قانوف 144 إُف 139يف التأمٌن اعبوم على البضائع إُف األحكاـ اػباصة بوثيقة التأمٌن البحرم على البضائع الواردة ضمن اؼبواد من 

  . التأمٌن
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كيضمن ذلك اؼبسؤكلية اؼبدنية لتحمل التبعات اؼبالية للناقل من نتائج األخطار اليت قد تتحقق : التأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية  -    
  . بسبب اغبادث اعبوم كاليت تلحق ضررا بالغًن سواء كاف من الركاب أك غًنىم ، كسواء كانت األضرار مالية أك جسمانية

  .كىذا التأمٌن إلزامي كفق أحكاـ قانوف التأمٌن اعبزائرم
  : ماىية عقد النقل اعبوم كالتزامات الناقل كترتيب اؼبسؤكلية: اؼببحث الثاين 
  :ماىية عقد النقل اعبوم كالتزامات الناقل: اؼبطلب األكؿ 

  ماىية عقد النقل اعبوم:الفرع األكؿ
 قد كحدت األحكاـ كالقواعد القانونية اليت ربكم عملية النقل 1929 من أكتوبر سنة 12 فارسوفيا اؼبوقعة يف اتفاقيةكانت      

 1955اعبوم كما حددت اؼببادئ األكُف بشأف النقل اعبوم الدكِف كبينت مسؤكلية الناقل اعبوم ، كجاء بعد ذلك بركتوكوؿ الىام لسنة 
 كبركتوكوالت مونرتياؿ ، 1979 جوادا الكارا اػباصة بالناقل الفعلي ، كأيضا بركتوكوؿ جواتيما لسنة اتفاقيةمعدال التفاقية فارسوفيا ، كجاءت 

  : كيستمد النقل اعبوم مصادره القانونية من العديد من االتفاقيات الدكلية أنبها
  كىي أكُف التشريعات الدكلية فيما يتعلق بالنقل اعبوم (1919معاىدة باريس  )االتفاقية الدكلية بشأف تنظيم اؼببلحة اعبوية  /1
  .   ، كَف يكتب ؽبا االنعقاد لقلة عدد الدكؿ اؼبصادقة عليها1926االتفاقية اؼبتعلقة باؼببلحة اعبوية اؼبوقعة دبدريد سنة  /2
شيكاغو  ) ، كانتهى العمل هبا إثر كضع اتفاقية الطًناف اؼبدين الدكِف 1925اتفاقية الطًناف التجارم اؼبوقعة يف ىافانا عاـ  /3

1944).  
  : اتفاقية شيكاغو الدكلية للطًناف ، كقد تضمنت ىذه االتفاقية/4

  .االتفاؽ اؼبؤقت بشأف الطًناف اؼبدين الدكِف-      أ
  .اتفاقية الطًناف اؼبدين الدكِف- ب
  .اتفاقية مركر اػبطوط اعبوية الدكلية اؼبنظمة كالنقل اعبوم الدكِف- ج 

  .( 1929اؼبوقعة دبدريد سنة  )اتفاقية توحيد بعض القواعد اؼبتعلقة بالنقل اعبوم الدكِف /5
  .1952االتفاقية اػباصة باألضرار اليت تلحقها الطائرة األجنبية بالغًن على سطح األرض اؼبوقعة يف ركما  /6
  .1948اتفاقية االعرتاؼ باغبقوؽ اليت ترد على الطائرة اؼبوقعة جبيف عاـ  /7
  .1933اتفاقية اغبجز التحفظي على الطائرة اؼبوقعة بركما عاـ  /8
  1963االتفاقية اػباصة باعبرائم كاألفعاؿ اليت ترتكب على منت الطائرة اؼبوقعة يف طوكيو عاـ  /9

  . [10]1970اتفاقية منع االستيبلء غًن اؼبشركع على الطائرة اؼبوقعة ببلىام عاـ  /10
  : التزامات الناقل الجوي: الفرع الثاين 

كيضم ذلك التزامات اؼبرسل بدفع أجرة النقل كالتزامات اؼبرسل إليو كىو ال يعد : االلتزامات اؼبتولدة عن عقد نقل البضائع          
طرفا يف عقد النقل مابٌن اؼبرسل كالناقل ، كلكن رغم ذلك سيكوف عليو دفع أجرة النقل كلو اغبق أيضا يف مطالبة الناقل بتسليم البضاعة 

  . كالرجوع عليو بالتعويض يف حالة اؽببلؾ أك العود أك التأخًن
 الناقل حيث نصت اؼبادة مع أف يكوف التزاـ كارسو عن اتفاقية من 19أما خبصوص التزامات الناقل اعبوم فقد تناكلتها اؼبادة   

الناقل مسؤكال عن الضرر الذم ينشأ عن التأخًن يف نقل الركاب أك األمتعة أك البضائع فالتزاـ الناقل الرئيسي ىو نقل البضاعة إُف ؿبطة 
  :  يفاألشخاصكتتمثل االلتزامات يف عقد نقل  .[11]الوصوؿ

يقع على الراكب  أف يلتـز بعدة التزامات أنبها احرتاـ تعليمات الناقل اعبوم كالتواجد باؼبطار يف اؼبوعد كدفع : التزامات الراكب -أ
  أجرة النقل مقدما كغًنىا من الشركط

 من ىذه االتفاقية انو 17 من اتفاقية كارسو التزامات الناقل اعبوم فبينت اؼبادة 19 ك 17أكضحت اؼبادتاف : التزامات الناقل -ب
يكوف الناقل مسؤكال عن الضرر الذم يقع يف حالة كفاة أك جرح أك أذل بدين آخر يلحق الراكب ، إذا كانت اغبادثة  اليت تولد عنها الضرر  )

  .(قد كقعت على منت الطائرة أك أثناء تأدية عملية من عمليات صعود الركاب أك نزكؽبم
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يكوف الناقل مسؤكال عن الضرر الذم ينشأ عن التأخًن يف نقل الركاب أك  ) من نفس االتفاقية على انو 19كما نصت اؼبادة  
  .(األمتعة أك البضائع بطريق اعبو

  :  كاستبداؽبا دبا يلي17 من بركتوكوؿ جواتيماال فنصت عل إلغاء اؼبادة 04مث جاءت اؼبادة   
يكوف الناقل مسؤكال  عن الضرر الذم يقع يف حالة كفاة الراكب أك أم أذل بدين يلحق بو كذلك بشرط أف تكوف الواقعة   -1 )  

كمع   . اليت تولدت عنها الوفاة أك األذل البدين قد كقعت على منت الطائرة أك يف أثناء أم عملية من عمليات صعود الركاب أك نزكؽبم فقط
  . ذلك فبل يعترب الناقل مسؤكال إذا كانت الوفاة أك األذل البدين قد نتجا عن حالة الركاب الصحية فقط

يكوف الناقل مسؤكال عن الضرر الذم يقع يف حالة ربطيم أك ضياع أك تلف األمتعة كذلك بشرط أف تكوف الواقعة اليت نتج    -2
عنها التحطيم أك الضياع أك التلف كقعت على منت الطائرة أك أثناء أم عملية من عمليات الصعود أك اإلنزاؿ أك خبلؿ أم فرتة تكوف فيها 

  .كمع ذلك  فبل يعترب الناقل مسؤكال إذا كاف الضرر ناذبا فقط عن نوع األمتعة أك عيوب طبيعتو أك خاصة بو .األمتعة يف حراسة الناقل
  .اليت يف عهد الناقل كاألشياء اليت وبملها الراكب (األمتعة  )َف ينص يف ىذه اؼبعاىدة على خبلؼ ذلك يقصد بتعبًن  ما  -3

كبذلك يتضح أف االلتزاـ الرئيسي الواقع على عاتق الناقل اعبوم يتمثل يف نقل الركاب عن طريق اعبو من ؿبطة االنطبلؽ إُف 
الوصوؿ فإف هتاكف يف ذلك فإف مسؤكليتو ستقاـ كفقا التفاقية كارسو إف كاف النقل دكليا أك كفقا لقواعد القانوف الداخلي إف كاف النقل على 

هبب على كل ناقل جوم أف يكتتب :" من قانوف التأمينات اعبزائرم على أنو 196كقد نصت اؼبادة  .(.[12]صعيد الدكلة داخليا فقط
هبب أال يقل اؼببلغ اؼبؤمن عليو   .تأمينا لدل شركة تامٌن معتمدة باعبزائر لتغطية مسؤكليتو اؼبدنية ذباه األشخاص كالبضائع اؼبنقولة كذباه الغًن

كما نصت اؼبادة  ،  "لتعويض األضرار اليت تلحق األشخاص اؼبنقولٌن عن مقدار مسؤكلية الناقل احملددة يف التشريع اؼبعموؿ بو يف ىذا اجملاؿ
مٌن معتمدة باعبزائر على مسؤكليتو أ ، التأمٌن لدل شركة تمستأجرةهبب على كل مستعمل ؼبركبة جوية مسجلة يف اعبزائر أك :" على أنو 198

هبب أال يقل اؼببلغ اؼبؤمن عليو لتعويض األضرار اليت تلحق األشخاص كاألمواؿ على سطح األرض  ، ك اؼبدنية ذباه الغًن على سطح األرض
  . "عن مقدار مسؤكلية اؼبستغل احملددة يف التشريع اؼبعموؿ بو يف ىذا اجملاؿ

  :حاالت قياـ مسؤولية الناقل الجوي  : اؼبطلب الثاين
 من قانوف التأمينات اعبزائرية على أنو يهدؼ تأمٌن اؼبسؤكلية إُف ضماف التعويض عن التعويض عن األضرار اليت 158نصت اؼبادة 

هبب أال يقل "  أنو 159كما بينت اؼبادة  ."تتسبب فيها اؼبركبة اعبوية مهما كاف نوعها دبناسبة استغبلؽبا كذلك كفق الشركط احملددة يف العقد
 ك  ."اؼببلغ اؼبؤمن عليو لتعويض األضرار اليت تلحق األشخاص اؼبنقولٌن عن مقدار مسؤكلية الناقل اعبوم احملددة يف التشريع السارم اؼبفعوؿ

تعد اؼبسؤكلية اعبزاء اؼبرتتب عن اإلخبلؿ بااللتزاـ التعاقدم أك التقصًنم ، كيف ذلك هبب أف تتوافر األركاف الثبلثة للمسؤكلية كىي اػبطأ 
  . كالضرر كالعبلقة السببية بينهما ، كقد أفردت اتفاقية كارسو الباب الثالث لبياف ىذه اؼبسؤكلية

  :المسؤولية إزاء حوادث القرصنة الجوية:الفرع األكؿ 
إثر العديد من حاالت القرصنة اعبوية بدت الكثًن من احملاكالت لضبط مسائل تأمٌن اؼببلحة اعبوية الدكلية فأبرمت اتفاقية الىام 

 كاؼبتعلقة بقمع األفعاؿ غًن اؼبشركعة على 1971 اػباصة بقمع االستيبلء غًن اؼبشركع على الطائرات مث اتفاقية مونرتياؿ سنة 1970سنة 
الطائرات كاستمرت مسؤكلية الناقل اعبوم جراء ما يلحق الركاب من أضرار عن القرصنة اعبوية خاضعة لذات اؼببادئ الواردة يف اتفاقية كارسو 

كلكن ضمن اتفاقية كارسو ثار إشكاؿ حوؿ اعتبار عملية اختطاؼ الطائرة من قبيل اغبادث أـ ال،  .  كالتعديبلت البلحقة هبا1929لسنة  
 من ذات االتفاقية على مسؤكلية الناقل عن الضرر اغباصل يف حالة الوفاة أك اعبرح أك أم أذل بدين مّت حصل 17كيف ذلك نصت اؼبادة 

؛ كما أف القضاء قد فصل يف ذلك كأكد أف  [13]اغبادث الذم قبم عنو الضرر على منت الطائرة أك إباف عملية صعود أك نزكؿ الطائرة
 فإنو يشرتط أف من مثك . اغبادث مصطلح أمشل كيندرج ضمنو كل حادث كال يقتصر األمر على العطب أك اػبلل الفين أك اؼبيكانيكي فقط

  . أك أثناء عملية الصعود أك اؽببوط (كقع على منت الطائرة )يكوف الضرر الذم غبق الراكب راجعا إُف حادث 
  : مقتضيات التشديد والتخفيف من مسؤولية الناقل: الفرع الثاين 
 يتمسك بإحكاـ ىذه االتفاقية اليت تعفيو من اؼبسؤكلية أك ربد منها أفنو ليس للناقل أ على 25 كارسو يف مادهتا اتفاقيةأكضحت 

إذا كاف الضرر قد تولد من غشو اك من خطأ يراه قانوف احملكمة اؼبعركض عليها النزاع معادال للغش ، ككذلك وبـر الناقل من ىذا اغبق إذا 
 كارسو ضمن اؼبادة اتفاقيةيف جانب آخر أيضا كقد أكضحت  .أحدث الضرر يف نفس الظركؼ أحد تابعيو يف أثناء تأديتو ألعماؿ كظيفتو
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 على انو ال يكوف الناقل مسؤكال إذا أثبت أنو كتابعوه قد ازبذكا كل 20 كارسو سبل دفع اؼبسؤكلية فجرل نص اؼبادة اتفاقية  من 21 ك 20
الواضح أف مسؤكلية الناقل اعبوم تقـو دبجرد عدـ قيامو  ك  .[14]التدابًن البلزمة لتفادم الضرر أك أنو كاف من اؼبستحيل عليهم ازباذىا 

  .بتوصيل اؼبسافر ساؼبا أك بتسليم البضاعة صحيحة إُف اؼبرسل إليو يف اؼبيقات احملدد
 هبذا يلتـز بالتعويض عن اإلخبلؿكهبذا  اىتمت اتفاقية فارسوفيا بااللتزامات اؼبلقاة على عاتق الناقل اعبوم ، غًن انو يف حالة 

 األضرار كبذلك قد تتحلل بصفة كلية أك جزئية من ىذه ااألضرار اؼبرتتبة عن ذلك ، كلكن قد تتدخل عوامل أخرل تكوف سببا يف ىذ
كتتباين كسائل دفع مسؤكلية الناقل اعبوم باختبلؼ األساس الذم أقيمت عليو ىذه اؼبسؤكلية ، كبالرجوع إُف اتفاقية فارسوفيا .  اؼبسؤكلية

 كاؼبعدؿ ؽبا قبد أف األساس الذم بنيت عليو اؼبسؤكلية ىو اػبطأ اؼبفرتض كعليو فإف الناقل اعبوم يبكنو 1955كبركتوكوؿ الىام الصادر سنة 
دحض ىذه القرينة بإثبات ازباذه التدابًن الضركرية ؼبنع كقوع الضرر بإثبات السبب األجنيب ، إال أف ىناؾ حاالت أخرل ال يبكن للناقل 

 ]إثبات عدـ ارتكابو ألم خطأ ، كأف الضرر يعود إُف أسباب أخرل
 

  : من ربمل اؼبسؤكلية بإثبات السبب األجنيب أك بعدـ اػبطأ :إعفاء الناقل الجوي: الفرع الثالث 
  : اإلعفاء بإثبات السبب األجنبي: أكال

  :تتمثل ىذه األسباب فيما يلي ك
 من اتفاقية 20كنبا سبباف يبكن للناقل التمسك هبما لدفع اؼبسؤكلية عنو ، كفقا للمادة  : القوة القاىرة والحادث الفجائي  -1

 [16]فارسوفيا ، كتعترب القوة القاىرة كل ما ال يبكن دفعو كال توقعو كال يتعلق باعبانب الشخصي كالفيضانات كالعواصف كاغبرب كغًنىا
  : كمن أىم صور القوة القاىرة كاغبادث الفجائي.

هبب أف يتاح للناقل اعبوم إثبات أف اغبادثة كانت نتيجة قوة قاىرة دبا  Repert كيف ىذا يقوؿ الفقيو :مخاطر الجو: أ     
ـباطر اعبو تشمل بطبيعة اغباؿ كل اغبوادث الفجائية  ):معىن اعبو  Chauveau تضمنتو ىذه العبارة من ـباطر ، كقد أكضح الفقيو شوفو

  .( اليت يبكن أف ربدث أثناء الطًناف اعبوم  كباػبصوص تلك اليت مصدرىا اغبوادث الطبيعية
  : الحروب والنزاعات المسلحة: ب    

 ) من اتفاقية فارسوفيا من أنو 21قد ينجم الضرر عن خطأ ارتكبو اؼبضركر نفسو كفق ما أكدتو اؼبادة  : خطأ المضرور -2     
إذا أثبت الناقل أف خطأ الشخص اؼبصاب ىو الذم تسبب يف الضرر أك يساعد على كقوعو فللمحكمة بالتطبيق ألحكاـ قانوهنا اػباص أف 

  .( تستبعد مسؤكلية الناقل أك زبفف منها
  ."ىبضع تأمٌن أخطار اغبرب كاغبوادث األخرل اؼبماثلة التفاقية خاصة ترـب بٌن اؼبؤمن كاؼبؤمن لو:"  على أنو 157كأكضحت اؼبادة 

قد وبصل الضرر بسبب شخص أجنيب من الناقل ال تربطو بو أية عبلقة تعاقدية أك تبعية أك إشراؼ لتنفيذ  : فعل الغير -3     
  . عملية النقل اعبوم ، كما يشرتط أف ال يكوف الغًن من األشخاص الذين يكوف الناقل مسؤكال عنهم  ، كال تربطو بالناقل أم عبلقة تعاقدية

  :اإلعفاء بإثبات عدـ الخطأ: ثانيا 
  : كىذا بدفعو أنو قاـ بالعديد من األمور اليت من خبلؽبا ترفع عنو اؼبسؤكلية كمنها     
َف توضح اتفاقية فارسوفيا اؼبقصود باألعماؿ التحضًنية ، كبالعودة إُف الفقرة األكُف من اؼبادة  : اتخاذ كل التدابير الضرورية -1

 ال قبد أم توضيح ؼبصطلح التدابًن الضركرية عدا ما ذكره اؼبندكب الربيطاين بأهنا التدابًن اؼبعقولة اليت طالب إدراجها يف مشركع االتفاقية 20
 ، كلكن الفقو أكضح أف اؼبقصود ليس اؼبعىن السليب بعدـ قيامو بأم عمل كاف سببا يف حصوؿ الضرر ، كإمبا يكوف 1925يف مؤسبر باريس 

بقيامو بكل اإلجراءات اؼبتعلقة بالفحص كالصيانة خاصة بعد تطور إجراءاهتا كإجراءات النقل اعبوم كاألرصاد اعبوية ، كبذلك أصبح إثبات 
  : ازباذ كل التدابًن الضركرية يتأكد بػ

  . تقدًن الدليل على أف سبب اغبادث ىو سبب أجنيب ال يد لو فيو– أ 
  . تقدًن الدليل على أف السبب ال يعود إُف خطأ ارتكبو ىو أك التابعوف لو ببياف أنو قد مت ازباذ كل اإلجراءات الضركرية- ب

  . كبإقامة ىذين الدليلٌن يكوف باإلمكاف التحلل من اؼبسؤكلية        
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 من اتفاقية 17يف حٌن إذا بقي السبب اغبادث ؾبهوال فالناقل يتحمل السبب اجملهوؿ كتبقى قرينة اػبطأ اؼبقررة يف اؼبادة         
  .فارسوفيا قائمة ضده

اؼببلحظ يف ىذا الصدد أف موقف القضاء األمريكي، ككذا الفرنسي قد تضاربت يف مدلوؿ التدابًن الضركرية ، فأحيانا يستلـز  ك    
  . أقصى درجات اغبرص كأحيانا التدابًن اؼبعقولة فقط

  : العيب اػبفي كالذايت يف الطائرة -2
على الرغم من كل االحرتازات اليت يبديها الناقل اعبوم كالتابعوف لو قد تسقط أك تتحطم الطائرة جراء عيب  ما َف يكن الناقل على 

َف يكن الضرر راجعا  ، ما" علم بو ، كقد كاف مشركع اتفاقية فرسوفيا يتضمن بندا وبدد فيو مسؤكلية الناقل اعبوم عن العيب الذايت يف الطائرة
، غًن أف اؼبندكباف الفرنسي كاالقبليزم رفضا ىذا البند لكونو يفتح اجملاؿ أماـ الدعاكل الكيدية اليت تضر دبصاٌف " إُف عيب ذايت يف الطائرة 

الناقل كألغي النص رغم سبسك اؼبندكب السويسرم بو بدعول أف الناقل يبكنو الرجوع إُف الصانع ، كبالتاِف ضركرة الوقوؼ إُف جانب 
  .[17]الراكب

 من االتفاقية كيعفى الناقل من ربمل اؼبسؤكلية إذا أقاـ الدليل على أنو 20أضحى العيب اػبفي يف الطائرة خاضعا لنص اؼبادة  ك  
كمن ذلك أيضا أف الناقل يبكن  . كتابعوه قد قدموا بكل االحتياطات الضركرية أك أنو كاف يستحيل عليهم ازباذىا عمبل بأحكاـ القوة القاىرة

إعفاؤه من اؼبسؤكلية إذا قدـ شهادة صبلحية الطائرة ، كأهنا كانت ؿبل عناية كفحص مستمر ، كلكن يبقى ىذا األمر ما بٌن قوسٌن أك أدىن 
  .خاصة بعد حذؼ اؼبادة اؼبتعلقة بالعيب اػبفي

  : أسباب دفع المسؤولية: الفرع الرابع 
 من 04ىي مسؤكلية موضوعية مبناىا فكرة اؼبخاطر ، كيف ىذا نصت اؼبادة : 1971مسؤكلية الناقل ضمن بركتوكوؿ غواتيماال  -  

  ."كمع ذلك فبل يعترب الناقل مسؤكال إذا كانت الوفاة أك األذل البدين قد نتج عن حالة الراكب الصحية فقط: " الربكتوكوؿ على انو 
 يف فقرهتا الثالثة على إعفاء الناقل من اؼبسؤكلية يف نقل 08أكضحت اؼبادة  :1975أسباب دفع اؼبسؤكلية يف بركتوكوؿ مونرتياؿ  -

  : البضائع إذا أثبت أف ىبلؾ البضاعة أك تلفها قد نشأ من كاحد أك أكثر من األسباب اؼبذكورة حصرا كىي
  . طبيعة البضاعة أك العيب الذايت فيها  -1
  . التغليف السيئ للبضاعة بواسطة شخص آخر غًن الناقل أك تابعوه  -2
  . فعل اغبرب أك النزاع اؼبسلح  -3
  .العمل صادر من السلطة العامة متعلق بدخوؿ البضاعة إقليم الدكلة أك خركجها أك مركرىا العابر بو  -4

  :اإلعفاء االتفاقي لمسؤولية الناقل الجوي: الفرع الرابع 
اؼبقصود باتفاقات أهنا تنظيم آثار اؼبسؤكلية على غًن الوجو الذم نظمت عليو يف القانوف ، كذلك برفع اؼبسؤكلية عن اؼبدين      

فيمنع أف ترتتب آثارىا يف ذمتو لعدـ توفر صبيع عناصرىا حبيث ال يلتـز ىذا األخًن بدفع تعويض إُف الدائن ، كإما بتخفيف اؼبسؤكلية مع 
فلما :كما ىو مقرر ىو بطبلف اتفاقيات اإلعفاء من اؼبسؤكلية  . بقائها على عاتق اؼبدين فينقص أثرىا ذباىو ، كيكوف التعويض جزئيا فقط

كاف النقل اعبوم يف فرتة التجريب كالتطور كالنمو قامت بعض التشريعات بإجازة االتفاؽ على إعفاء الناقل اعبوم من مسؤكلياتو مساندة 
 الذم أباح شركط اإلعفاء من اؼبسؤكلية من 1924 مام 31للناقلٌن اعبويٌن ، كمن بٌن التشريعات قانوف اؼببلحة اعبوية الفرنسي اؼبؤرخ يف 

  :  كىي42ـباطر اعبو كاػبطأ يف قيادة الطائرة ، كقُيد تطبيق ىذه بتوافر عدة ضوابط كفق نص اؼبادة 
  .أف تكوف الطائرة صاغبة للمبلحة اعبوية كقت إقبلعها  /1 
  .أف يتوافر أعضاء الطاقم على الشهادات كالرتاخيص اإلدارية البلزمة  /2

لكن ىذه التشريعات عدلت على كبو ما ذىبت إليو اتفاقية فارسوفيا اليت قررت بطبلف كل االتفاقيات اؽبادفة إُف إعفاء الناقل   
كل شرط يهدؼ إُف إعفاء الناقل من مسؤكليتو أك إُف تقرير حد أدىن ): على أف22اعبوم من اؼبسؤكلية ضباية للركاب،كنصت يف ذلك اؼبادة 

من اغبد اؼبنعٌن يف ىذه االتفاقي يكوف باطبل،ككأف َف يكن على أف بطبلف ىذا الشرط ال يرتتب عليو بطبلف العقد الذم يظل خاضعا 
 .(ألحكاـ ىذه االتفاقية
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 - 07-95التأمينات البرية اإللزامية وجزاء اإلخالؿ بها على ضوء األمر رقم 
 صاٌف  ضبليل /د

 قسم اغبقوؽ جامعة أدرار
  ملخصاؿ 

عقد يلتـز دبقتضاه اؼبؤمن أف يؤدم إُف اؼبؤمن لو أك إُف اؼبستفيد الذم  (1)  من القانوف اؼبدين اعبزائرم619التأمٌن طبقا للمادة 
اشرتط التأمٌن لصاغبو مبلغا من اؼباؿ أك إيرادا أك ام عوض ماِف آخر يف حالة كقوع اغبادث أك ربقق اػبطر اؼببٌن بالعقد كذلك مقابل قسط 

أك أية دفعة مالية أخرل يؤديها اؼبؤمن لو للمؤمن، كعلى الرغم من أف القانوف اؼبدين يعترب الشريعة العامة يف تنظيم التأمٌن إال أنو أشار يف اؼبادة 
-95 اؼبتعلق بالتأمينات كالذم ألغي دبوجب األمر رقم 07-80 على تنظيم قواعده بنصوص خاصة، كىو ما تأكد فعبل بالقانوف رقم 620

كلعل أبرز ما يبكن تناكلو يف نصوص التأمٌن التأمينات الربية اإللزامية دبختلف صورىا كاؼبرتبطة بالتأمٌن على اؼبسؤكلية اؼبدنية، التأمٌن . (2) 07
 اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن على السيارات كبنظاـ 15-74يف ؾباؿ البناء، اغبريق، الصيد، كاؼبسؤكلية اؼبتعلقة بالسيارات كاؼبنظمة دبوجب األمر 

 ىذا األخًن الذم ال يبكن التعرض لو يف دراستنا ىذه نظرا لطولو ككثرة مباحثو اؼبتفرعة، ىذه اجملاالت سنتناكؽبا من (3)التعويض عن األضرار 
  :كذلك من خبلؿ اػبطة اآلتية. خبلؿ توضيح صبلة األحكاـ اػباضعة للتأمٌن إجباريا كاعبزاء اؼبرتتب عن ـبالفة تلك األحكاـ

  التأمينات البرية اإللزامية: اؼببحث األكؿ
  الجزاءات المترتبة عن عدـ الخضوع إللزامية التأمين: اؼببحث الثاين

  (les assurances terrestres obligatoires) التأمينات البرية اإللزامية: اؼببحث األكؿ  
 من الفصل األكؿ من الكتاب الثاين من القانوف 191 إُف 163نّص اؼبشرع اعبزائرم على التأمينات الربية اإللزامية يف اؼبواد من 

 كاليت يبكن أف نستخلص منها مشولية التأمٌن على أنواع ـبتلفة من اجملاالت اليت هبب تغطيتها كالتأمٌن عليها، كاألشخاص اؼبلزمٌن 95-07
غًن أف اؼبرسـو . باػبضوع ؽبا، كاؼبتمثلة يف التأمٌن عن اؼبسؤكلية اؼبدنية، التأمٌن يف ؾباؿ البناء، اغبريق، الصيد، كاؼبسؤكلية اؼبتعلقة بالسيارات

 (4) نص على قائمة عمليات التأمٌن كحصرىا 293-02 اؼبعدؿ باؼبرسـو التنفيذم رقم 338-95التنفيذم رقم 
  Assurances de responsabilité civile التأمين على المسؤولية المدنية: اؼبطلب األكؿ 

ما هبب التأكيد عليو أف الضماف اؼبكتتب هبب أف يكوف كافيا بالنسبة لؤلضرار اعبسمانية كاألضرار اؼبادية، كال هبوز يف أم حاؿ 
 من القانوف 173من األحواؿ إسقاط أم حق يف عقد التأمٌن يبكن االحتجاج بو على الضحايا أك ذكم اغبقوؽ كما تنص على ذلك اؼبادة 

كالتساؤؿ اؼبطركح من ىم األشخاص الذين يلزمهم القانوف بالتأمٌن؟ كما ىي اجملاالت اليت هبب تغطيتها؟ اإلجابة على ذلك نص . 95-07
 ،07-95 من األمر 172 إُف 163عليها اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبواد من 

  
هبب على الشركات :" على أنو 163حيث نصت اؼبادة :  الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات االقتصادية المدنية-1    

 من اؼبرسـو 3كتوضيحا لذلك نصت اؼبادة ."  كاؼبؤسسات التابعة للقطاعات االقتصادية اؼبدنية التأمٌن على مسؤكليتها اؼبدنية ذباه الغًن
 على كجوب أف يغطي التأمٌن اآلثار اؼبالية اليت ترتتب على اؼبسؤكلية اؼبدنية للمؤسسة اليت يبكن أف تتعرض ؽبا (5) 413-95التنفيذم رقم 

  . من القانوف اؼبدين138 إُف 124من جراء األضرار اعبسمانية كاؼبادية كاؼبعنوية اليت تلحقها بالغًن بسبب استغبلؿ نشاطها طبقا للمواد من 
الشخص الثاين اؼبلقى على عاتقو إلزامية التأمٌن ىو كل شخص إف  األشخاص الطبيعية والمعنوية التي تستغل أماكن خاصة -2

أك يكوف ىذا االستغبلؿ خاصا بالنشاطات التجارية أك الثقافية /طبيعي أك معنوم يستغل ؿببل أك قاعة أك مكانا ـبصصا الستقباؿ اعبمهور ك
مستغلي ىذه اؼبنشآت على االكتتاب بالتأمٌن عندما  (6) 411-95ىنا يلـز اؼبرسـو التنفيذم رقم  ك. 164أك الرياضية طبقا للمادة 

شخصا أك عندما يشمل االستغبلؿ مساحة تتجاكز مائة كطبسٌن مرتا  (50)يتجاكز عدد األشخاص اؼبمكن استقباؽبم يف كقت كاحد طبسٌن 

  جامعة بشارحوليات
Annales de l’Université de Bechar 

N° 6, 2009, 6 العدد    
ISSN : 1112-6604 



  جامعة بشارحوليات   العدد 6                     2009                   عدد خاص   أنظمة التامينحولالدولي بالملتقى 

 26 

 من 138 إُف 124هبب أف يضمن التأمٌن تغطية اآلثار اؼبالية اػباصة بػاؼبسئولية اؼبدنية اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من  ك ( ـ150)مربعا 
 من اؼبرسـو 3القانوف اؼبدين فيما ىبص األضرار اعبسمانية كاؼبادية ك اؼبعنوية اليت تلحق الغًن، كاؼبسؤكلية التعاقدية ذباه اؼبستعملٌن طبقا للمادة 

  .اؼبذكور أعبله
 على كجوب أف تكتتب اؽبيئة اؼبستغلة ؼبطار أك ميناء تأمينا 165حيث نصت اؼبادة  :الهيئات المستغلة للمطارات والميناء-3

  .يغطي مسؤكليتها اؼبدنية اليت يبكن أف تتعرض ؽبا بفعل نشاطها
هبب على الناقلٌن العموميٌن " على أنو 166حيث نصت اؼبادة  :الناقلوف العموميوف للمسافرين والبضائع عن طريق البر  -4

كما هبب على الناقلٌن العموميٌن للبضائع عن   .للمسافرين عن طريق الرب أف يكتتبوا تأمينا يغطي مسؤكليتهم اؼبدنية ذباه األشخاص اؼبنقولٌن
  .طريق الرب أف يكتتبوا تأمينا يغطي مسؤكليتهم اؼبدنية ذباه اؼبمتلكات اليت ينقلوهنا

 على اؼبؤسسات الصحية اؼبدنية ككل أعضاء السلك 167إذ هبب كفقا للمادة  :المؤسسات الصحية المدنية وما يلحق بها -5
  .الطيب كشبو الطيب كالصيدالين اؼبمارسٌن غبساهبم اػباص أف يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤكليتهم اؼبدنية اؼبهنية ذباه مرضاىم كذباه الغًن

 الفقرة األكُف على كل شخص 168حيث ألزمت اؼبادة  :مختلف األشخاص العاملين فيما يمكن أف يسبب ضررا للغير -6
طبيعي أك معنوم يقـو بصنع أك ابتكار أك ربويل أك تعديل أك تعبئة مواد معدة لبلستهبلؾ أك لبلستعماؿ أف يكتتب تأمينا لتغطية مسؤكليتو 

كأكضحت الفقرة الثانية من نفس اؼبادة اؼبراد باؼبواد اؼبذكورة كاؼبتمثلة يف اؼبواد الغذائية . اؼبدنية اؼبهنية ذباه اؼبستهلكٌن كاؼبستعملٌن كذباه الغًن
كالصيدالنية كمستحضرات التجميل كَمواد التنظيف كاؼبواد الصناعية كاؼبيكانيكية كااللكرتكنية كالكهربائية، كبصفة عامة يف أية مادة يبكن أف 

كيفياتو يف   احملدد لشركط التأمٌن ك1996 لسنة 48-96كىنا يشًن اؼبرسـو التنفيذم رقم . تسبب أضرارا للمستهلكٌن كاؼبستعملٌن كللغًن
ؾباؿ اؼبسؤكلية اؼبدنية عن اؼبنتجات إُف أف ىذا التأمٌن يضمن اؼبستهلكٌن كاؼبستعملٌن كغًنىم من اآلثار اؼبالية اؼبرتتبة على مسؤكلية اؼبؤمن لو 

اؼبدنية اؼبهنية بسبب األضرار اعبسمانية اؼبادية كاؼبالية اليت تتسبب فيها اؼبنتجات، كيف حالة االشرتاؾ أك التضامن يف مسؤكلية اؼبؤمن لو مع 
غًن أف اؼبشرع ألـز اؼبؤمن لو أف . متدخلٌن آخرين ال يسرم مفعوؿ ضماف التأمٌن إال حسب نسبة مسؤكلية كل متدخل يف الضرر اؼبلحق

يف الفقرة الثالثة ألـز اؼبشرع اؼبستوردين  ك ، يتخذ كافة اإلجراءات الكفيلة حبماية اؼبنتجات، كذبنب األضرار طبقا ؼبا ينص عليو القانوف كالتنظيم
  .كاؼبوزعٌن لذات الواجب اؼبفركض على اؼبذكورين أعبله

أك تغيًن الدـ البشرم من أجل /إذ هبب على اؼبؤسسات اليت تقـو بنزع ك :مؤسسات نزع الدـ البشري لالستعماؿ الطبي- 7
 .(169اؼبادة )االستعماؿ الطيب أف تكتتب تأمينا ضد العواقب اؼبضرة اليت قد يتعرض ؽبا اؼبتربعوف بالدـ أك اؼبتلقوف لو 

هبب على كل مستعمل ألم نوع من أنواع آليات اؼبصاعد اؼبستعملة لنقل األشخاص، أف :  مستعملو آليات المصاعد  -8
  .(170اؼبادة )يكتتب تأمينا لتغطية مسؤكليتو اؼبدنية ذباه اؼبستعملٌن كذباه الغًن 

 ىبضع منظمو مراكز العطل كالرحبلت كاألسفار، دبا يف ذلك الرحبلت الدراسية : منظمو مراكز العطل والرحالت واألسفار  -9
 إللزامية التأمٌن الذم يضمن اؼبسؤكلية اؼبدنية اليت قد 171اليت يشرؼ عليها اؼبربوف كاؼبنشطوف يف إطار نشاطهم العادم طبقا للمادة 

كيلـز . يتعرضوف ؽبا بسبب األضرار اليت يلحقوهنا بالغًن أك يتسبب فيها مستخدموىم أك األشخاص اؼبوضوعوف ربت رعايتهم أك اؼبشاركوف
اؼبشرع يف ىذه اغبالة أف يغطي التأمٌن األضرار الناذبة عن اغبريق أك اغبوادث، كأف يستفيد األشخاص اؼبوضوعوف ربت رعاية اؼبنظمٌن 

  .اؼبؤطرين من التأمٌن يف حالة األضرار اعبسمانية كاؼبشاركٌن ك
 إللزامية 172حيث زبضع ىذه التجمعات طبقا للمادة : الجمعيات والرابطات واالتحاديات والتجمعات الرياضية  -10

 ك        .التأمٌن شريطة أف يكوف ىدفها ربضًن اؼبسابقات كاؼبنافسات الرياضية كتنظيمها، لتغطية العواقب اؼبالية ؼبسؤكليتها اؼبدنية ذباه الغًن
يستفيد كل الرياضيٌن كالبلعبٌن كاؼبدربٌن كاؼبسًنين كالطاقم التقين من التأمٌن على صبيع األضرار اعبسمانية اليت يتعرضوف ؽبا أثناء التنقبلت 

  .اؼبتصلة باألنشطة الرياضية
  التأمين من الحريق وفي مجاؿ البناء والصيد: اؼبطلب الثاين
 التأمٌن من اغبريق أحد أنواع التأمينات اإللزامية اليت يتوجب فيو على اؽبيئات العمومية التابعة دّ يع:  التأمين من الحريق: الفرع األكؿ

، كيقصد هبذه اؽبيئات طبقا 07-95 من األمر رقم 174للقطاعات االقتصادية اؼبدنية أف تكتتب تأمينا من خطر اغبريق كما أكجبتو اؼبادة 
الواضح أف  ك ،تلك اليت سبارس نشاطا صناعيا كذباريا كحرفيا (8) اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن من خطر اغبريق415-95 من اؼبرسـو 2للمادة 
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 اػبطر نظرا لعدـ قدرهتا ااؼبشرع اعبزائرم يف ؾباؿ التأمٌن على اغبريق ألـز ىذه اؼبؤسسات العمومية على اكتتاب تأمينا يغطي فبتلكاهتا من ىذ
  .(9)على تغطية تلك اػبسارة بنفسها

نظرا ؼبا يشكلو البناء من ـباطر قد ترتب أضرارا على القائمٌن عليها أك أطراؼ أخرل، ألـز :  التأمين في مجاؿ البناء: الفرع الثاين
اؼبشرع كل مهندس معمارم كمقاكؿ  كمراقب تقين كأم متدخل، شخصا طبيعيا كاف أك معنويا أف يكتتبوا تأمينا لتغطية مسؤكليتو اؼبدنية اؼبهنية 
اليت قد يتعرض ؽبا بسبب أشغاؿ البناء كذبديد البناءات أك ترميمها، كيعد كل عقد تأمٌن اكتتب دبوجب ما سبق متضمنا لشرط يضمن سرياف 

حيث جاء يف اؼبرسـو  .(175اؼبادة )العقد ؼبدة اؼبسؤكلية اؼبلقاة على عاتق األشخاص اػباضعٌن إللزامية التأمٌن كلو اتفق على خبلؼ ذلك 
، كالذين يشرتط أف يكونوا معتمدين أك (10) اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن يف البناء من مسؤكلية اؼبتدخلٌن اؼبدنية اؼبهنية414-95التنفيذم رقم 

  :مرخص ؽبم أك مؤىلٌن يف ميداف البناء كترميم اؼبباين،  ك تتمثل ؾبمل األخطار الواجب التأمٌن عليها يف
  الدراسات كالتصاميم يف اؽبندسة اؼبعمارية       -
  الدراسات كالتصورات اؽبندسية       -

تنفيذ أشغاؿ البناء على اختبلؼ أنواعها فيما ىبص صبلبتها كرسوخها أك فيما ىبص أم شيء من شأنو أف يعرض أمن        -
  .اؼبنشآت للخطر

  .اؼبراقبة اؼبستمرة لنوعية مواد البناء كتنفيذ األشغاؿ       -
  .الرقابة التقنية لتصميم اؼبنشآت       -
  .متابعة كرشات البناء كترميم اؼبباين       -

، 07-95 من األمر 177اؼبادة )غًن أف التأمٌن يسرم مفعولو ابتداء من تاريخ انطبلؽ الورشة حّت تاريخ تسلم األشغاؿ هنائيا 
كطبقا  .، فيما ال يطبق ىذا على األشغاؿ الثانوية اؼبدنية اؼبهنية إال ابتداء من تاريخ مباشرة األشغاؿ فعبل(414-95 من اؼبرسـو 05كاؼبادة 
 فإنو هبب على اؼبهندسٌن اؼبعماريٌن كاؼبقاكلٌن ككذا اؼبراقبٌن التقنيٌن اكتتاب عقد لتأمٌن مسؤكليتهم العشرية 07-95 من األمر 178للمادة 

أك مبلكيو اؼبتتالٌن إُف /، على أف يبدأ سرياف ىذا العقد من االستبلـ النهائي للمشركع، كيستفيد من ىذا الضماف صاحب اؼبشركع ك(11)
حدد قائمة اؼبباين العمومية اليت يعفى أصحاهبا الطبيعيوف كاؼبعنويوف  (12) 49-96غًن أف اؼبرسـو التنفيذم رقم . غاية انقضاء أجل الضماف

  : على قائمة اؼبباين العمومية اؼبعفاة ، كتتمثل يف02من إلزامية تأمٌن اؼبسؤكلية اؼبهنية كاؼبسؤكلية العشرية، حيث نصت اؼبادة 
اؼبوانئ - 9اؼبكاسر  - 8اغبواجز اؼبائية التلية  - 7الطرؽ السريعة  - 6الطرؽ  - 5القنوات  - 4السدكد  - 3األنفاؽ  - 2اعبسور    -1

  .مدرجات ىبوط الطائرات- 12خطوط السكك اغبديدية  - 11قنوات نقل اؼبياه  -  10كاؼبرافئ كمباين اغبماية 
 تعفي الدكلة كاعبماعات احمللية كاألشخاص الطبيعيٌن عندما يبنوف مساكن خاصة 182كيف ظل دائرة اإلعفاء، فإف اؼبادة 

 اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن على الكوارث 12-03لبلستعماؿ العائلي من إلزامية التأمٌن اؼبذكور سابقا، غًن أف اؼبشرع اعبزائرم دبوجب األمر رقم 
، نص يف اؼبادة األكُف منو على كجوب اكتتاب عقد تأمٌن من الكوارث الطبيعية من كل مالك ؼبلك عقارم (13)الطبيعية كبتعويض الضحايا

 من 14يعاقب طبقا للمادة  ك. مبين يف اعبزائر شخصا طبيعيا كاف أك معنويا ماعدا الدكلة يضمن بو ىذا اؼبلك من األضرار اليت قد تلحق بو
كما أف اؼبشرع ،  يف اؼبائة20نفس القانوف على كل ـبالفة ؽبذا اإللزاـ بغرامة تساكم مبلغ القسط أك االشرتاؾ الواجب دفعو مع زيادة قدرىا 

  : على إلقاء التزاـ خاص على صاحب اؼبشركع يتمثل يف ضركرة179نص يف اؼبادة 
  .أف يشرتط على اؼبتدخلٌن يف نفس اؼبشركع، اكتتاب عقد لتأمٌن مسؤكليتهم لدل نفس اؼبؤمن، كأف يكوف ذلك عند إبراـ العقد  -
 178 ك175 فإنو هبب إرفاؽ كثيقة التأمٌن اؼبشار إليها يف اؼبادتٌن 180تطبيقا للمادة  ك،  كأف يتحقق من تنفيذ ىذا الشرط -

باتفاقية الرقابة التقنية عن العمليات اػباصة بإعداد كإقباز أشغاؿ اؼبنشأة اؼبربمة مع أم شخص طبيعي أك معنوم مهين مؤىل يتم اختياره من 
  .بٌن اػبرباء اؼبعتمدين لدل الوزارة اؼبكلفة بالبناء

  :التأمين في مجاؿ الصيد: الفرع الثالث
 على كجوب اكتتاب الصياد تأمينا دكف ربديد اؼببلغ لضماف العواقب اؼبالية عن اؼبسؤكلية اؼبدنية اليت قد يتعرض ؽبا 186تنص اؼبادة 

من جراء األضرار اعبسمانية اليت يلحقها بالغًن أثناء أك دبناسبة الصيد أك إبادة اغبيوانات الضارة أك اؼبؤذية كفقا للتشريع اؼبعموؿ بو، كأف ىذا 
 على 187تصديا ؽبذا اإللزاـ اشرتط اؼبشرع يف اؼبادة  ك. التأمٌن يغطي كذلك األضرار اؼبادية اليت تصيب الغًن يف حدكد مبلغ يبٌن يف العقد
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أنو يف حالة فسخ عقد التأمٌن أك توقيف الضمانات تسحب  ك. طالب رخصة الصيد اكتتاب التأمٌن اإللزامي، قبل أف تسلم لو الرخصة
أياـ قبل فسخ العقد أك تعليق رخصة الصيد  (10)قبل إجراء السحب على اؼبؤمن إعبلـ الواِف أك السلطة اؼبختصة عشرة  ك. رخصة الصيد

 .(188اؼبادة )
 اؼبتعلق بالصيد يف الفقرة اؼبرتبطة بشركط فبارسة الصيد أف تكوف ؼبن يريد 2004 لسنة 07-04 من القانوف رقم 6تنص اؼبادة  ك

فبارسة الصيد كثيقة تأمٌن سارية اؼبفعوؿ تغطي مسؤكليتو اؼبدنية باعتباره صيادا كمسؤكليتو اعبزائية عن استعمالو لؤلسلحة النارية أك كسائل 
كيفيات  ك            الذم وبدد شركط2006 أكتوبر 31 اؼبؤرخ يف 386-06 من اؼبرسـو رقم 13كىو ما أكدتو اؼبادة . الصيد األخرل

حٌن اغبديث على اؼبصادقة على رخصة الصيد أين يستوجب القانوف تقدًن كثيقة التأمٌن ؼبوسم  (14)اغبصوؿ على رخصة الصيد كتسليمها 
  .الصيد

  الجزاءات المترتبة عن عدـ الخضوع إللزامية التأمين: اؼببحث الثاين  
الواقع أف اؼبشرع اعبزائرم كضع صبلة من النصوص اعبزائية اليت من شأهنا متابعة كل من ىبل بااللتزامات الواجب اػبضوع ؽبا كفق ما 

، غًن أف الواضح من ىذه اعبزاءات أهنا مالية، كتتمثل على اػبصوص يف اؼبواد 07-95 من األمر رقم 172 إُف 163نص عليو يف اؼبواد من 
  . من األمر اؼبذكور سابقا189 ك185، 184

 172 إُف 163زبص اعبزاء اؼبرتتب عن اإلخبلؿ أك عدـ االمتثاؿ إللزامية التأمٌن اؼبشار إليو يف اؼبواد من  ك؛  184اؼبادة : أكال
 . اؼبتعلق بالتأمينات07-95 من األمر رقم 174ك

  :يبكن تصنيف تلك اؼبخالفات يف ك -1
  .عدـ تأمٌن الشركات كاؼبؤسسات التابعة للقطاعات االقتصادية اؼبدنية على مسؤكليتها اؼبدنية ذباه الغًن  -

عدـ اكتتاب التأمٌن من طرؼ الشخص الطبيعي أك اؼبعنوم الذم يستغل ؿببل أك قاعة أك مكانا ـبصصا الستقباؿ اعبمهور    -
شخصا أك عندما يشمل االستغبلؿ مساحة تتجاكز مائة  (50)عندما يتجاكز عدد األشخاص اؼبمكن استقباؽبم يف كقت كاحد طبسٌن 

  .164أك يكوف ىذا االستغبلؿ خاصا بالنشاطات التجارية أك الثقافية أك الرياضية طبقا للمادة /ك. ( ـ150)كطبسٌن مرتا مربعا 
عدـ اكتتاب اؽبيئة اؼبستغلة ؼبطار أك ميناء تأمينا يغطي مسؤكليتها اؼبدنية اليت يبكن أف تتعرض ؽبا بفعل نشاطها طبقا للمادة   -

165.  
عدـ اكتتاب الناقلوف العموميوف للمسافرين عن طريق الرب تأمينا يغطي مسؤكليتهم اؼبدنية ذباه األشخاص اؼبنقولٌن طبقا للمادة  -

166 .  
عدـ اكتتاب اؼبؤسسات الصحية اؼبدنية ك أعضاء السلك الطيب كشبو الطيب كالصيدالين اؼبمارسٌن غبساهبم اػباص تأمينا لتغطية  -

  .167مسؤكليتهم اؼبدنية اؼبهنية ذباه مرضاىم كذباه الغًن كفق اؼبادة 
  .عدـ اكتتاب ـبتلف األشخاص العاملٌن فيما يبكن أف يسبب ضررا للغًن تأمينا عن اؼبسؤكلية اؼبدنية عن اؼبنتجات-
أك تغيًن الدـ البشرم من أجل االستعماؿ الطيب ضد العواقب اؼبضرة اليت قد يتعرض ؽبا /عدـ تأمٌن اؼبؤسسات اليت تقـو بنزع ك-

  .(169اؼبادة )اؼبتربعوف بالدـ أك اؼبتلقوف لو 
عدـ اكتتاب أم مستعمل ألم نوع من أنواع آليات اؼبصاعد اؼبستعملة لنقل األشخاص، تأمينا لتغطية مسؤكليتو اؼبدنية ذباه -

 .(170اؼبادة )اؼبستعملٌن كذباه الغًن 
عدـ اكتتاب منظمو مراكز العطل كالرحبلت كاألسفار، دبا يف ذلك الرحبلت الدراسية اليت يشرؼ عليها اؼبربوف كاؼبنشطوف يف إطار -

 تأمينا يضمن اؼبسؤكلية اؼبدنية اليت قد يتعرضوف ؽبا بسبب األضرار اليت يلحقوهنا بالغًن أك يتسبب فيها 171نشاطهم العادم طبقا للمادة 
  .مستخدموىم أك األشخاص اؼبوضوعوف ربت رعايتهم أك اؼبشاركوف

عدـ خضوع التجمعات إللزامية التأمٌن اليت يكوف ىدفها ربضًن اؼبسابقات كاؼبنافسات الرياضية كتنظيمها، لتغطية العواقب اؼبالية  -
  . 172ؼبسؤكليتها اؼبدنية ذباه الغًن كما أكجبتو اؼبادة 

  .174عدـ التأمٌن من اغبريق من طرؼ اؽبيئات العمومية التابعة للقطاعات االقتصادية اؼبدنية كما أكجبتو اؼبادة -
  :الجزاء المترتب عن ىذه المخالفات    -2
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اؼبادة ) دج 100.000 دج ك 5.000اعبزاء الذم كضعو اؼبشرع ؽبذه اؼبخالفات يتمثل يف الغرامة اؼبالية اليت يرتاكح مبلغها بٌن 
عن طبيعة ككيفية  ك .توضيحا لؤلمر ميز اؼبشرع بٌن دفع ىذه الغرامة، ككجوب اػبضوع لبلكتتاب بالتأمٌن اؼبعين بو اؼبخالف ك (1 فقرة 184

 2 الفقرتٌن 184اؼبادة )ربصيل الغرامة أكضح اؼبشرع على أف ربصل الغرامة يف ؾباؿ الضرائب اؼبباشرة، كتدفع غبساب اػبزينة العامة للدكلة 
  .(3ك

 زبص ىذه اؼبادة اعبزاء اؼبرتتب عن اإلخبلؿ بالتأمٌن يف ؾباؿ البناء،  185اؼبادة : ثانيا
  :كيتعلق األمر حبالتٌن   -1

، كاليت تتحقق فيما إذا زبلف اؼبهندس اؼبعمارم كاؼبقاكؿ  كاؼبراقب التقين كأم متدخل، شخصا طبيعيا كاف أك 175حالة اؼبادة 
  .معنويا عن اكتتاب تأمٌن لتغطية مسؤكليتو اؼبدنية اؼبهنية اليت قد يتعرض ؽبا بسبب أشغاؿ البناء كذبديد البناءات أك ترميمها

 اليت تتحقق فيما إذا َف ىبضع اؼبهندسٌن اؼبعماريٌن كاؼبقاكلٌن ككذا اؼبراقبٌن التقنيٌن الكتتاب عقد لتأمٌن 178حالة اؼبادة 
  .مسؤكليتهم العشرية

 178 ك175، فإف اؼبخالف للمادتٌن 184كما ىو الشأف يف العقوبة السابقة اؼبنصوص عليها يف اؼبادة  :جزاء المخالفات   -2
ربصل الغرامة يف  ك . دج، دكف اؼبساس بالعقوبات اليت قد يفرضها القانوف يف ذات اؼبسائل100.000 دج إُف 5.000يعاقب بالغرامة من 

  .ؾباؿ الضرائب اؼبباشرة، كتدفع غبساب اػبزينة العامة للدكلة
تتحقق اؼبخالفة دبجرد عدـ اكتتاب الصياد تأمينا لضماف العواقب اؼبالية عن اؼبسؤكلية اؼبدنية اليت قد يتعرض  ك :189اؼبادة : ثالثا

ؽبا من جراء األضرار اعبسمانية اليت يلحقها بالغًن أثناء أك دبناسبة الصيد أك إبادة اغبيوانات الضارة أك اؼبؤذية كفقا للتشريع اؼبعموؿ هبن كما 
نظرا لؤلفعاؿ كالنتائج اػبطرة اليت قد تلحق بالغًن، فإف اؼبشرع اعبزائرم تشدد دبعاقبة اؼبخالف بعقوبتٌن أحدىا  ك .186ىو موضح باؼبادة 

 إُف 500سالبة للحرية كأخرل مالية، تتمثل األكُف يف عقوبة اغببس من شبانية أياـ غلى ثبلثة أشهر، كالثانية يف الغرامة اليت ترتاكح بٌن 
  .على أف ربصل الغرامة يف ؾباؿ الضرائب اؼبباشرة، كتدفع غبساب اػبزينة العامة للدكلة . دج أك بإحدانبا فقط4.000

ما ننتهي إليو يف حبثنا ىذا أف اؼبشرع اعبزائرم ميز بٌن التأمٌن الربم االختيارم كالتأمٌن الربم اإللزامي، حيث يبلحظ أنو قاـ 
اؼبؤمن  ك بعمليات موازنة اجتماعية كاقتصادية يف عملية التمييز، بقصد ربقيق تضامن اجتماعي يف اإلطار الذم وبفظ مصلحة اعبميع اؼبؤمن

غًن أف التأمٌن اإللزامي جبميع أصنافو يعترب من النظاـ العاـ على أساس أف اؼبصلحة . لو بالقدر الذم هبعل كبل الطرفٌن يستفيد من التأمٌن
    .اعبماعية متحققة باػبضوع لذلك اإللزاـ الذم ىبفف على الدكلة أعباء كثًنة

  ىوامش البحث  
 1975 سبتمرب 26ىػ اؼبوافق 1395 رمضاف عاـ 20 اؼبؤرخ يف 58-75القانوف اؼبدين اعبزائرم الصادر باألمر رقم  - (1)

  .اؼبعدَّؿ كاؼبتمَّم ( كما بعدىا990، ص78، ع12، س1975ج،.ج.ر.ج)
 1995 جانفي 25ىػ اؼبوافق 1415 شعباف عاـ 23 اؼبؤرخ يف 07-95قانوف التأمينات الصادر باألمر رقم  - (2) 

 2006 فيفرم 20ىػ اؼبوافق 1427 ؿبـر عاـ 21 اؼبؤرخ يف 04-06اؼبعدَّؿ كاؼبتمَّم بالقانوف  (13، ع32، س1995ج،.ج.ر.ج)
  .2008، كالتكميلي لسنة 2006كما عدؿ بقانوين اؼبالية لسنة  (15، ع43، س2006ج،.ج.ر.ج)

 اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن على السيارات كبنظاـ التعويض عن األضرار 1974 يناير 30 اؼبؤرخ يف 15-74األمر - (3) 
  .اؼبعدَّؿ كاؼبتمَّم ( كما بعدىا230، ص15، ع11، س1974ج،.ج.ر.ج)

كؼبزيد من الشرح كاإليضاح يراجع، بن عبيدة عبد اغبفيظ، إلزامية تأمٌن السيارات كنظاـ تعويض األضرار الناشئة عن حوادث اؼبركر 
خالد مصطفى فهمي، عقد التأمٌن اإلجبارم من اؼبسئولية اؼبدنية . 2002يف التشريع اعبزائرم، الديواف الوطين لؤلشغاؿ الرتبوية، اعبزائر، 

يوسف دالندة، نظاـ التعويض عن األضرار اعبسمانية . 2005الناشئة عن حوادث السيارات، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، 
  .2005كاؼبادية الناذبة عن حوادث اؼبركر، دار ىومو، اعبزائر، طبعة 

اؼبنشور يف ) اؼبتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمٌن كحصرىا 1995 أكتوبر 30 اؼبؤرخ يف 338-95اؼبرسـو رقم - (4)  
ج، .ج.ر.اؼبنشور يف ج) 2002 سبتمرب 10 اؼبؤرخ يف 293-02اؼبعدؿ باؼبرسـو التنفيذم رقم  (65، ع32، س1995ج، .ج.ر.ج

  .(61، ع39، س2002
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، مطبعة ردكوؿ، 3عبد الرزاؽ بن خركؼ، التأمينات اػباصة يف التشريع اعبزائرم، اعبزء األكؿ، التأمينات الربية، ط. يراجع، د
راشد راشد، . 109-106، ص2003معراج جديدم، الوجيز يف قانوف التأمٌن اعبزائرم، اعبزائر، . 246-218، ص2002اعبزائر، 

أضبد عبد التواب ؿبمد هبجت، دركس يف اؼببادئ . 1992التأمينات الربية اػباصة، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، بن عكنوف، اعبزائر، طبعة 
البشًن زىرة، التأمٌن الربم، مؤسسات عبد الكرًن عبد اهلل، الطبعة . 1995العامة لعقد التأمٌن الربم، دار النهضة العربية، القاىرة، طبعة 

  .1985الثانية، 
 أنو أعاد تصنيف عمليات التأمٌن بشكل ـبتلف، يفرتض من خبللو أف ىذا اؼبرسـو ىو نص 293-02اؼببلحظ على اؼبرسـو  ك   

  جديد يلغي النص القدًن كليس تعديلو؟
كاؼبتعلق بإلزامية تأمٌن الشركات كاؼبؤسسات التابعة  (76، ع32، س1995ج،.ج.ر.ج) 1995 ديسمرب 09اؼبؤرخ يف -   (5)

  .للقطاعات االقتصادية اؼبدنية من مسؤكليتها اؼبدنية
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 رور الجسمانية كحماية اجتماعية للضحيةالضإلزامية التأمين من المسؤولية عن 
  صباؿ بوشنافة.أ                                                                                                  

                                                                                                          جامعة وبي فارس باؼبدية
   

  :الملخص
تنقسم التأمينات الربية إُف تأمينات على األضرار كتأمينات على األشخاص كينقسم بدكره التأمٌن على األضرار إُف تأمٌن على 
إذف  .األشياء كتأمٌن من اؼبسؤكلية، أما التأمٌن على األشخاص فينقسم إُف تأمٌن على اغبياة كتأمٌن من اغبوادث اعبسمانية كتأمٌن من اؼبرض

فالتأمٌن من اؼبسؤكلية يعترب نوع من التأمٌن على األضرار، كاليت تعد دبثابة تقنية تكفل اغبماية االجتماعية، فبواسطتها يتحمل اؼبؤمن التبعات 
اؼبالية اليت ترتبها مسؤكلية اؼبؤمن لو بسبب األضرار البلحقة بالغًن فيكوف ضامنا حقيقيا للضحية عن األضرار اليت تلحقها بسبب مسؤكلية 

اؼبؤمن لو، فالتأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية يبكن اؼبؤمن لو من توفًن التعويض للضحية كيتكفل بإصبلح الضرر الذم غبقها كيضمنها من إعسار 
اؼبؤمن لو، كىذا ما جعل التشريعات اغبديثة توليها اىتماما بالغا كتقرىا يف ـبتلف اجملاالت كقد سار اؼبشرع اعبزائرم على درب التشريعات 

اغبديثة كفرض التأمٌن عن اؼبسؤكلية اؼبدنية يف بعض اجملاالت كمن أنبها اؼبسؤكلية عن حوادث اؼبركر اليت تسببها اؼبركبات اآللية كذلك دبوجب 
 اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن على السيارات كنظاـ التعويض عن األضرار، كقد مت 1974 جواف 30 اؼبؤرخ يف 74/15اؼبادة األكُف من األمر رقم 
 ، حيث قرر ىذا القانوف ضمانات تعترب دبثابة ضباية خاصة لضحايا 19/07/1988 الصادر بتاريخ 88/31ىذا دبوجب القانوف رقم 

بناء على ما سبق نطرح  . حوادث اؼبركر ، كىكذا يكوف  اؼبشرع اعبزائرم قد ساير الركب الذم أخذتو التشريعات اغبديثة يف ىذا اجملاؿ
ىي األخطار اليت   ك ما،اؼبقصود بإلزامية التأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية كما ىو مفهـو ربقق الضرر يف التأمٌن من اؼبسؤكلية ما  :اإلشكالية التالية

ىي أسباب التأمٌن اإللزامي عن حوادث اؼبركبات  ما ك .يغطيها إلزامية التأمٌن من اؼبسؤكلية على السيارات األشخاص اػباضعوف ؽبذه اإللزامية
  .ىي مظاىر اغبماية االجتماعية للضحية اليت تكفلها إلزامية التأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية الناذبة عن حوادث اؼبركر ما اآللية ك

  .المقصود بالتأمين من المسؤوليةػ  01
التأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية ىو تأمٌن من األضرار الغرض منو ىو تعويض اؼبؤمن لو عن األضرار اليت تصيبو من جراء اغبكم  

دبسؤكليتو قبل الغًن أم تأمٌن اؼبؤمن لو من الرجوع عليو بالتعويض على إثر قياـ مسؤكليتو على أساس الفعل الضار كلذا يطلقوف عليو اسم 
فهو يغطي اػبسارة اليت تلحق اؼبؤمن لو بسبب التعويض الذم يدفعو للمضركر أم أننا نكوف بصدد ثبلثة أشخاص ىم  [1]التأمٌن من الديوف

 أنو ليس طرفا يف العقد كىو مامن الرغم على اؼبؤمن كاؼبؤمن لو كاؼبصاب الذم يكوف لو دعول ضد اؼبؤمن مباشرة للحصوؿ على التعويض 
  .يبيزه عن تأمٌن األشياء حيث يوجد فيو طرفاف اؼبؤمن كاؼبؤمن لو اؼبستفيد

، [2] عرؼ التأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية بأنو عقد دبوجبو يضمن اؼبؤمن األضرار الناذبة عن الدعاكل اؼبوجهة من الغًن ضد اؼبؤمن لو
حيث أف الضرر اؼبؤمن منو ال يصيب اؼباؿ مباشرة كما ىو األمر يف التأمٌن على األشياء بل ينشأ عن قياـ دين يف ذمة اؼبؤمن لو بسبب ربقق 

مسؤكليتو التقصًنية كىذا الدين ىو التعويض الذم وبكم بو القاضي للمتضرر، كدبا أف ماؿ اؼبؤمن لو ضامن ؽبذا الدين فإف الضرر يقع على 
اؼباؿ بصفة غًن مباشرة من أجل ذلك يوصف التأمٌن من اؼبسؤكلية بأنو تأمٌن دين كما ذكرنا ذلك أعبله كىذا لتمييزه عن التأمٌن على 

األشياء الذم يعترب ضمانا ألصوؿ الذمة اؼبالية للمؤمن لو أما موضوع التأمٌن من اؼبسؤكلية فهو دين أم أنو يتعلق خبصـو اؼبؤمن لو، كالدائن 
 من 56ىو الشخص الذم أصيب بضرر بسبب خطأ اؼبؤمن لو أك بسبب خطأ أحد تابعيو أك خطأ من يوجد ربت رقابتو حيث تنص اؼبادة 

يضمن اؼبؤمن التبعات اؼبالية اؼبرتتبة على مسؤكلية اؼبؤمن لو اؼبدنية بسبب »  اؼبتعلق بالتأمينات 25/01/1995اؼبؤرخ يف 95/07األمر رقم 
على أنو يستبعد من الضماف اػبطأ الشخصي اؼبتعمد للمؤمن لو كال يغطي الضماف اؼبسؤكلية اعبنائية كال الغرامات " األضرار البلحقة بالغًن
  .يصفتها عقوبة جزائية
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كؽبذا النوع من التأمٌن أم التأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية صور متعددة تبعا لتنوع ميادين النشاط كما تنطوم عليو من مسؤكليات ـبتلفة 
كمن بٌن ىذه اؼبيادين التأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية الناشئة عن حوادث اؼبركبات، كإف كاف األصل أف التأمٌن يتسم بالطابع االختيارم، إال أف 

اغباجة قد دعت يف بعض اغباالت إُف فرض التأمٌن أم جعلو إلزاميا، كيرجع ذلك إُف الرغبة اؼبتزايدة يف ضماف ضباية اؼبضركر إزاء ـباطر 
اغبياة اؼبدنية كصعوبة اغبصوؿ على تعويض من اؼبسؤكؿ، فالتأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية الناشئة عن حوادث اؼبركبات ىو عبارة عن عقد يفرضو 

اؼبشرع على كل مسؤكؿ عن مركبة آلية قصد ضباية اؼبضركر من حوادث ىذه اؼبركبة، كذلك بإلزاـ اؼبسؤكؿ عنها بدفع قسط ماِف إُف جهة 
تأمٌن أم شركة تأمٌن مقابل قياـ ىذه األخًنة بدفع تعويض إُف كل مضركر من حوادث ىذه اؼبركبة كفقا لئلجراءات كالشركط اؼبنصوص عليها 

  .يف عقد التأمٌن اإللزامي
  .مفهـو تحقق الضرر في التأمين من المسؤوليةػ  02  

ال يتحدد مفهـو ربقق اػبطر يف التأمٌن من اؼبسؤكلية يف اػبطأ الذم تقـو على أساسو مسؤكلية اؼبؤمن لو سواء كانت مسؤكلية عن  
الفعل الشخصي غًن العمدم أك مسؤكلية عن فعل الغًن، بل ال يعترب اػبطر متحققا إال إذا قاـ اؼبتضرر دبطالبة اؼبؤمن لو كديا أك قضائيا 

بالتعويض عن الضرر الذم أصابو، ذلك أنو إذا َف يطالب اؼبضركر بالتعويض فإف اؼبؤمن لو ال يلـز بشيء كال يلـز اؼبؤمن بشيء قيل اؼبؤمن لو 
ألف اػبطر اؼبؤمن عليو كىو إصابتو يف أموالو َف يتحقق كلن يتحقق إال باؼبطالبة بالتعويض، فإذا ثبتت مسؤكلية اؼبؤمن لو التقصًنية بأركاهنا 

الثبلثة كىي اػبطأ كالضرر كالعبلقة السببية كاف للمضركر أف يرفع على اؼبؤمن لو دعول اؼبسؤكلية ؼبطالبتو بالتعويض كىذا ىو اػبطر اؼبؤمن منو 
كليس ربقق اؼبسؤكلية فقد تتحقق اؼبسؤكلية كلكن ال يتحقق اػبطر كوبدث ىذا عندما يتنازؿ اؼبضركر عن اؼبطالبة بالتعويض أك عندما يعرتؼ 

  .[3]اؼبؤمن لو دبسؤكليتو للمضركر
  .[4]األخطار التي يغطيها إلزامية التأمين من المسؤولية على السيارات األشخاص الخاضعوف لهذه اإللزاميةػ  03

 30 اؼبؤرخ يف 74/15قررت إلزامية التأمٌن من اؼبسؤكلية عن اغبوادث اليت تتسبب فيها السيارات يف اؼبادة األكُف من األمر رقم 
كل مالك مركبة ملـز "  اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن على السيارات كنظاـ التعويض عن األضرار، حيث تنص ىذه اؼبادة على ما يلي 1974جواف 

   ." باكتتاب عقد تأمٌن يغطي األضرار اليت تسببها تلك اؼبركبة للغًن كذلك قبل إطبلقها للسًن
ما يبلحظ على ىذا األمر ىو أف العنواف الذم كرد بو يوحي بأف إلزامية التأمٌن زبص السيارات كىو عنواف غًن سديد من الناحية 

القانونية فإلزامية التأمٌن اؼبنصوص عليها يف ىذا األمر ال تتعلق بالتأمٌن على السيارات باعتبارىا شيئا فهو ليس بتأمٌن على األشياء يل تأمٌن 
 من نفس األمر اليت تقضي بأف إلزامية التأمٌن هبب أف تغطي اؼبسؤكلية اؼبدنية للمكتتب فإلزامية التأمٌن 04من اؼبسؤكلية ىذا ما توضحو اؼبادة 

من اؼبسؤكلية يف ىذا األمر ال تشمل األضرار اليت تلحق السيارة بسبب أخطار تدخل يف األصل يف التأمٌن على األشياء كالتأمٌن من اغبريق 
ككالتأمٌن على السرقة ككالتأمٌن عن كسر الزجاج ككالتأمٌن على االنفجار، فهذه كلها أخطار تدخل ضمن التأمٌن على األشياء كإلزامية 

 اؼبتعلق بإلزامية 1974 جواف 30 اؼبؤرخ يف 74/15التأمٌن ىنا ال تشمل التأمٌن على األشياء، حيث يفهم من اؼبادة األكُف من األمر رقم 
التأمٌن على السيارات كنظاـ التعويض عن األضرار أف التأمٌن فيو يغطي التأمٌن من اؼبسؤكلية عن فعل الشيء فهي تقوؿ كل مالك مركبة ملـز 

 من نفس األمر اليت تقضي 04باكتتاب عقد تأمٌن يغطي األضرار اليت تسببها تلك اؼبركبة للغًن كذلك قبل إطبلقها للسًن كتؤكد ذلك اؼبادة 
أف إلزامية التأمٌن هبب أف يغطي اؼبدنية للمكتتب بالعقد كمالك اؼبركبة ككذلك مسؤكلية كل شخص آلت إليو دبوجب إذف من منهما حراسة 
أك قيادة تلك اؼبركبة فيفرتض إذف أف حارس اؼبركبة ىو مالكها كعليو يقع إثبات أف حراستها خرجت من يده كتنتقل اغبراسة منو إُف الغًن عن 

طريق انتقاؿ حيازة اؼبركبة دبقتضى عقد إهبار أك عقد عارية أك عقد كديعة أك عقد رىن حيازم أك غًن ذلك فاؼبسؤكؿ ىنا إذف ىو حارس 
 من األمر فإف التأمٌن يشمل 04كحسب ما ينتج من اؼبادة .الشيء كيسأؿ عن األضرار اليت تسببها ىذا الشيء كىو ربت تسيًنه كمراقبتو

مسؤكلية كل كاحد من األشخاص الذين ذكرهتم فأيهم تسبب يف اغبادث كاف مغطى بالتأمٌن كىذا ما يربر كركد عنواف األمر بإلزامية التأمٌن 
على السيارات أم أف التأمٌن يشمل صبيع األشخاص الذين يقودكف السيارة اؼبؤمن عليها من اغبوادث كيف ربديده حملل الضماف تنص اؼبادة 

على أف الضماف ىبص كل مركبة برية ذات ؿبرؾ ككذلك نصف مقطوراهتا كضبوالهتا، كال يدخل يف 74/15األكُف من األمر من األمر رقم 
 تقضي صراحة بأنو ال تسرم إلزامية التأمٌن اؼبنصوص عليها 74/15 من األمر رقم 03مفهـو اؼبركبة اؼبشار إليها يف ىذه اؼبادة القطار فاؼبادة 

      .يف ىذا األمر على النقل بالسكك اغبديدية
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 إللزامية التأمٌن على السيارات 74/15 من األمر رقم 04أما بالنسبة لؤلشخاص اػباضعوف ؽبذه اإللزامية فقد أخضعت اؼبادة  
فمكتتب العقد .اؼبكتتب قي عقد التأمٌن كمالك اؼبركبة ككل شخص آلت إليو حراسة أك قيادة اؼبركبة من مكتتب العقد أك من مالك اؼبركبة

يؤمن من مسؤكليتو عن اغبوادث اليت يبكن أف يتسبب فيها بنفسو كقد يكوف اؼبكتتب مالكا للمركبة أك غًن مالك ؽبا، كىبضع إللزامية التأمٌن 
عن السيارات أيضا من آلت إليو حراسة اؼبركبة من اؼبالك أك من اؼبكتتب فإف كاف اؼبالك قد أمن عليها استفاد ىو من ىذا العقد ككانت 
مسؤكليتو اؼبدنية مغطاة بالتأمٌن طبقا لقواعد التأمٌن لذم اؼبصلحة كهبب يف ىذه اغبالة أف يكوف مأذكنا لو باغبراسة كاغبراسة اؼبأذكنة ؽبا 

كسواء تعلق األمر باؼبالك أك مكتتب العقد أك باغبارس . مدلوؿ أكسع من السياقة اؼبأذكنة فاغبارس يبكن لو أف يأذف بالسياقة للغًن كتابعو مثبل
  .عن تابعيهم فإف التأمٌن يغطي اؼبسؤكلية اؼبدنية عن الفعل الشخصي ك اؼبسؤكلية اؼبدنية عن من يوجد رقابتهم أك

 من االستفادة من إلزامية التأمٌن على السيارات أصحاب اؼبر ائب كاألشخاص الذين يبارسوف عادة السمسرة أك 04كتستثين اؼبادة  
البيع أك التصليح أك الرأب أك مراقبة حسن سًن اؼبركبات ككذلك مندكبيهم، فهؤالء األشخاص ال يغطي التأمٌن مسؤكليتهم اؼبدنية عما تتسبب 

 من األمر 04فيو من حوادث اؼبركبات اليت يعهد هبا إليهم حبكم مهامهم كلكن يبقى ىؤالء األشخاص ملزمٌن حبكم الفقرة الثانية من اؼبادة 
اؼبتعلق بالتأمٌن من مسؤكليتهم الشخصية كمسؤكلية األشخاص الذين يعملوف معهم أك الذين يتولوف حراسة اؼبركبة أك سياقتها بإذهنم أك بإذهنم 
أم شخص آخر يعٌن ؽبذا الغرض عن األضرار اليت تتسبب فيها اؼبركبات اؼبعهود هبا إليهم حينئذ إذا قاـ صاحب اؼبرأب بالتأمٌن على اؼبركبات 

اليت تدخل اؼبرأب، فإف ىذا التأمٌن يغطي صبيع األشخاص العاملٌن يف اؼبرأب ككذا األشخاص الذين أككلت ؽبم حراسة اؼبركبة بإذنو أك 
سياقتها كما لو كاف صاحب اؼبرأب بائعا للسيارات كأككل السيارة ألحد الزبائن من أجل ذبربتها فلو ارتكب ىذا األخًن حادثا هبذه السيارة 

       .استفاد من التأمٌن ككانت مسؤكليتو اؼبدنية مغطاة طبقا ألحكاـ التأمٌن لذم اؼبصلحة
ك سبق أف بينا أنو إذا انتقلت ملكية السيارة عن طريق البيع استفاد اؼبشرتم من التأمٌن إُف أف ينتهي العقد بشرط إعبلـ اؼبؤمن يف 

من األمر من األمر اؼبتعلق بالتأمينات كرأينا أيضا أنو طبقا للفقرة 25 من تاريخ سبلك السيارة طبقا ؼبا تنص عليو اؼبادة ابتداءخبلؿ ثبلثٌن يوما 
الثالثة من نفس اؼبادة هبوز للمتصرؼ أف وبتفظ ياإلستفادة من عقد التأمٌن الذم أبرمو إف أراد أف ينقلو إُف سيارة أخرل بشرط أف يعيد 

أما لو انتقلت ملكية السيارة بسبب الوفاة أك .شهادة التأمٌن األكُف حينئذ يتعٌن على اؼبشرتم أف يؤمن السيارة دبقتضى عقد تأمٌن جديد
 24 اؼبلكية إليو طبقا ؼبا تنص عليو اؼبادة بانتقاؿ التأمٌن لفائدة الوارث أك اؼبتصرؼ لو بشرط أف يصرح اؼبؤمن استمربتصرؼ آخر غًن البيع 

   .من األمر اؼبتعلق بالتأمينات
 من األمر رقم 07كاؼبتضمن ربديد شركط تطبيق اؼبادة 16/02/1980 اؼبؤرخ يف 34 /80 من اؼبرسـو رقم 06ىذا توجب اؼبادة 

 اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن على السيارات كنظاـ التعويض عن األضرار على أف كل سائق مركبة أف وبمل 1974 جواف 30 اؼبؤرخ يف 74/15
من َف يبتثل إللزامية التأمٌن يتعرض إُف العقوبة اؼبنصوص  ك  .كثيقة تثبت بأنو قاـ بواجب إلزامية التأمٌن تسلمها الشركة الوطنية للتأمٌن ؾبانا

 اؼبتعلق بالتأمينات اليت تقضي بأف كل شخص خاضع إللزامية التأمٌن اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 95/07 من األمر 190عليها يف اؼبادة 
دج أك بإحدانبا فقط إف َف 4000إُف 500أشهر كبغرامة من (03)أياـ إُف ثبلثة(08)يعاقي باغببس من شبانية 74/15األكُف من األمر رقم 

 فإف كل مسؤكؿ عن حادث غًن مؤمن عليو يلتـز بدفع مسانبة غبساب 95/07 من نفس األمر 191كحسب اؼبادة   .يبتثل ؽبذه اإللزامية
 باؼبائة من اؼببلغ اإلصباِف للتعويضات اؼبستحقة من اؼبخالف كتعويض عن 10كتقدر ىذه اؼبسانبة ب [5]الصندكؽ اػباص بالتعويضات

  .األضرار اؼبتسبب فيها
  .أسباب التأمين اإللزامي عن حوادث السياراتػ  04

األصل ىو التأمٌن االختيارم كما مت ذكره لكن اؼبشرع قد يلجأ أحيانا إُف جعلو إجباريا كذلك لعدة أسباب يراىا اؼبشرع ذاتو، 
كالبحث عن أسباب عبعل التأمٌن من حوادث اؼبركر إجباريا ليس باألمر الصعب فهي ال زبرج يف ؾبملها عن إهباد تعويض عادؿ كسريع 

  .للمضركر من حوادث اؼبركبات اآللية أك بتعبًن آخر جسامة األضرار كاغباجة للتعويض عنها
  .جسامة األضرار- أ 

أدل التقدـ كالتطور التكنولوجي يف اجملتمعات اؼبعاصرة إُف تطوير ـبتلف اؼبواصبلت لسد احتياجاهتا االقتصادية كاالجتماعية كاألمنية 
كمواكبة تطورىا العمراين كتوفًن الوقت كاعبهد الستغبلىا يف تطوير ؾباالت حيوية أخرل كال ىبفى على أحد ما لقطاع اؼبواصبلت من أنبية 

اقتصادية كربل يف التنمية االقتصادية كاالجتماعية سواء على اؼبستول احمللي أك القومي أك الدكِف ، كقد أصبحت السيارة يف ـبتلف دكؿ العاَف 
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أىم كسيلة من كسائل اؼبواصبلت كحاجة ضركرية لئلنساف اؼبعاصر بعد أف كانت تعترب قبل فرتة قصًنة من الكماليات ، فالسيارة اليـو الوسيلة 
األكُف يف تقريب اؼبسافات كنقل البضائع من مكاف إُف آخر ككسيلة الوصوؿ السريع إُف العمل كاؼبدرسة كاؼبستشفى ،إضافة إُف كوهنا كسيلة 

التواصل االجتماعي بٌن اعبماعات األمر الذم أدل إُف تكاثر أعدادىا بصورة مدىشة كباألخص يف العواصم الكربل سواء على اؼبستول 
 اليت ازبذت االحتياطاتكل من رغم على اؿالعاؼبي أك احمللي كالذم قبم عنو كبشكل َف يكن متوقعا كقت ظهورىا حوادث كثًنة مذىلة 

كالدراسات اليت أجريت سواء على مستول تصنيع السيارة ذاهتا أك طريقة سًنىا كاغبد من حوادثها ككاف نتيجة ىذه اغبوادث أضرارا بشرية 
  .تعجز عن سردىا اإلحصائيات سواء سبثلت يف الوفيات أك اإلصابات عبلكة على األضرار اؼبادية العادية األخرل

إف األرقاـ اؼبسجلة عن حوادث اؼبركر اليت زبلف كفيات كإصابات ـبتلفة األنواع تنبئ حبجم الكارثة اليت تتعرض ؽبا البشرية، األمر 
الذم جعل من السيارة كىي من أىم شبار اغبضارة اغبديثة نقمة على خبلؼ، لكن السؤاؿ الذم يطرح نفسو ىو ىل باإلمكاف التخلص منها 

بغية رباشي أخطارىا، إذ أف نفعها أكثر بكثًن من ضررىا عبلكة على أف ضررىا يبكن التخفيف منو كذلك إما بالوقاية كإما العبلج كنقصد 
باألكُف كضع اإلجراءات الكفيلة للحد من كقوع اغبادث كنعين بالثانية ؿباكلة جرب األضرار الناصبة عنها بعد كقوعها عن طريق التعويض كىذا 

  .ىو السبب الذم دفع إُف جعل التأمٌن إلزاميا
 التعويض عن األضرار - 02

بعد أف ربدثنا عن اغباجة إُف السيارة كوسيلة من أىم كسائل االتصاؿ يف العصر اغبديث كأف االستغناء عنها بات ضربا من ضركب 
 ،اػبياؿ كأف األضرار اغباصلة عنها كعلى األخص اليت سبس حياة اإلنساف كسبلمة جسمو يف تزايد مستمر كبأرقاـ تقشعر من ذكرىا األبداف

عبلكة على أف تلك األضرار اؼبتمثلة يف الوفيات كاإلصابات زبتلف كرائها أضرارا اجتماعية بالغة اػبطورة سواء على مستول الفرد أك أسرة أك 
اجملتمع فقد أكدت بعض الدراسات أف كثًنا من اؼبشاكل االجتماعية كتفكك األسرة كاكبراؼ الصغار كزيادة العاطلٌن كالعاجزين عن العمل 

 ففقد رب األسرة مثبل سيجعل األسرة يف كضع سيئ ال يبكنها من الصعود دبفردىا يف مواجهة ؛يرجع إُف ما زبلفو حوادث اؼبركر من أضرار
ظركؼ اغبياة الصعبة كالقاسية يف كثًن من األحياف فبا هبعل تفكك أفرادىا كتشردىم أمرا حتميا ما َف يتم استحداث إجراء من شأنو احملافظة 

 خاصة إذا علمنا أف آالؼ األسر .على كياف األسرة اليت تعترب نواة اجملتمع كأف احملافظة عليها بطبيعة اغباؿ ىي ؿبافظة على اجملتمع ككل
تصاب سنويا من جراء تلك اغبوادث سواء بفقد أحد أفراده أك بإصابتو إصابة ذبعلو يف كثًن من األكقات عالة عليها عبلكة على ما زبلفو تلك 

 كما تعقبو ىذه اآلثار النفسية ، اغبوادث من آالـ كحزف كحسرة يف نفوس أفراد األسرة كيف نفس اؼبصاب على كجو التحديد إذا سلم من اؼبوت
 ؽبذه األسباب فكر اؼبشرع يف استحداث كسيلة عاجلة للتخفيف من حدة ؛من مردكد سيئ على مستول اإلنتاج كاالقتصاد الوطين عموما

تلك األضرار ككجد أف التعويض اؼبادم ىو أنسب تلك الوسائل إذ أف إرجاع اغبالة إُف ما كانت عليو قبل اغبادث يغدك من فبيل اؼبستحيل 
 كأف ،كنظرا ألف التعويض كفقا للقواعد العامة يقتضي من متسبب الضرر أم اؼبسؤكؿ عن اغبادث. خاصة يف حالة الوفيات كاإلصابات البليغة

 كلذلك فكر اؼبشرع مرة ؛األخًن ال يبتلك غالبا القدرة على دفع ما يلـز بو من تعويض األمر الذم يزيد من ضرر اؼبضركر نتيجة إعسار اؼبسؤكؿ
 .أخرل يف إهباد كسيلة سبكن اؼبضركر من اغبصوؿ يف يسر على تعويض عادؿ كسريع

كأماـ تطور الفكر القانوين كانتشار مبادئ الديبقراطية كاالشرتاكية اليت تقضي بتوزيع اؼبخاطر كاألضرار على كل اجملتمع كما توزع 
ثركاتو كفقا ؼببدأ التكافل االجتماعي الذم يقضي بأال يرتؾ اؼبضركر يعاين كحده نتائج تلك األضرار كإمبا هبب أف يشارؾ صبيع أفراد اجملتمع يف 

 اذبهت أنظار اؼبشرع إُف فكرة صباعية اؼبسؤكلية باستحداث نظاـ يشارؾ فيو أفراد اجملتمع يدفع أقساط مالية ،ربمل الضرر الذم يقدـ بأحدىم
من كل منهم كذبميعها مع بعض ليكوف ذمة مالية كبًنة تكوف قادرة على تعويض أم ضرر يلحق بأحدىم كبالبحث كجد يف التأمٌن ضالتو 

 كنظرا أف ترؾ اغبرية لؤلفراد يف اؼبشاركة يف يف ىذا النظاـ التأمٌن قد يأيت دبردكد سيئ خاصة إذا ما الحظنا غياب الوعي الثقايف بٌن .اؼبنشودة
كحرصا من اؼبشرع على مصلحة اجملتمع بادر إُف جعل التأمٌن من حوادث ىذه ،أفراد اجملتمع إضافة إُف ركح األنانية اليت تصيب الفرد عموما 

  .السيارات إجباريا حّت يتسىن إهباد التعويض العادؿ كالسريع لكل مضركر منها
كعلى ذلك جعل اؼبشرع اعبزائرم كغًنه من اؼبشرعٌن يف العاَف التأمٌن من حوادث اؼبركبات اآللية إجباريا كذلك من خبلؿ اؼبادة 

 اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن على السيارات كنظاـ التعويض عن األضرار، كقد جعلو 1974 جواف 30 اؼبؤرخ يف 74/15األكُف من األمر رقم 
إجباريا نتيجة لضخامة األضرار كاغباجة للتعويض عنها األمر الذم أكصل البعض إُف القوؿ بأف قواعد التأمٌن اإلجبارم أصبحت من النظاـ 

  .العاـ كمن مث ال هبوز التنصل من أحكامها أك تعديلها
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 الصادر بتاريخ 88/31لقد كفر القانوف رقم .  ػ مظاىر اغبماية االجتماعية للضحية يف التأمٌن من اؼبسؤلية عن حوادث اؼبركر 06
 اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن على السيارات كنظاـ التعويض 1974 جواف 30 اؼبؤرخ يف 74/15 الذم يعدؿ كيتمم األمر رقم 19/07/1988

  عن األضرار
  :مظاىر للحماية االجتماعية للضحايا تتمثل فيما يلي 
  .ػ يف حالة الوفاة يتم تعويض ذكم حقوؽ الضحية سواء كانت بالغة أك قاصرة مع ربمل مصاريف اعبنازة 

ػ يف حالة العجز الدائم اعبزئي أك الكلي عن العمل، يف حالة العجز اؼبؤقت عن العمل مع ربمل تعويض تفاكت الركاتب أك 
  .اإليرادات اؼبهنية خبلؿ ىذه اؼبدة

  .التأؼبي اؼبتوسط كاؽباـ ككذا الضرر اؼبعنوم ػ التعويض عن الضرر اعبماِف ك
  .االستشفائية ػ التعويض عن اؼبصاريف الطبية كالصيدالنية بكاملها كمصاريف التنقل للمصاٌف الطبية ك

 حقق نظاـ التأمٌن اإللزامي ضباية للمتضررين كال أدؿ على ذلك ما يتم صرفو من مبالغ مالية كبًنة جدا لتعويض اؼبتضررين، كأف 
ىذه اؼببالغ اؼبالية الكبًنة من التعويضات تبٌن مدل كثرة اغبوادث كضخامة األضرار كما يستنتج منو من صعوبة ذبميع ىذا اؼببالغ من 

ف ىذه اؼببالغ اؼبالية الكبًنة من شأهنا أف ربل كثًنا من اؼبشاكل االجتماعية كما أهنا تساىم يف التقليل إ .التعويضات من األفراد يف كقت كاحد
من اغبوادث بطريقة غًن مباشرة حيث أف شركة التأمٌن نتيجة ألف زيادة اغبوادث من شأهنا زيادة حجم التعويضات اؼبدفوعة منها فبا يشكل 

خسارة بالنسبة ؽبا، تلجأ إُف إحداث كسائل التثقيف كالتوعية بتشجيع اؼبؤمن ؽبم على توقي اؼبخاطر كتقليل نسبة كقوعها كجعل جوائز 
تشجيعية ؼبن يقضي فرتة معينة من الزمن دكف تسبب يف إيقاع حوادث اؼبركر عمبل باؼبثل الوقاية خًن من العبلج، إضافة إُف أف قانوف التأمٌن 
اإللزامي ساىم يف توفًن مبالغ مالية كبًنة من شأف ذبميعها أف يوفر دخبل مهما لبلقتصاد الوطين عن طريق دفع جزء منها للتعويضات، كاعبزء 

الباقي يبكن أف يستثمر يف النشاطات االقتصادية األخرل فبا يساىم يف بناء اجملتمع عن طريق فتح فرص العمل كزيادة الدخل الوطين الذم من 
شأنو ضباية اؼبتضررين من ىذه اغبوادث بطريق آخر كىو الرعاية االجتماعية لؤلسر اؼبتضررة اليت لوال جعل التأمٌن إلزاميا يف ىذا اعبانب ؼبا 

  .ربقق ذلك
إال أف ىذه األسباب كاؼبزايا اليت أشرنا إليها كاليت حققها نظاـ التأمٌن اإللزامي من اؼبسؤكلية الناشئة عن حوادث اؼبركر َف ذبعل ىذا 

النظاـ بعيدا عن النقد فقد كجهت العديد من االنتقادات لعل أنبها أف التأمٌن اإلجبارم من شأنو الزيادة يف اغبوادث على العكس فبا ىو 
مرجو منو كذلك حينما يدرؾ سائق السيارة أنو يف حالة تسببو يف حادث مركر فإف التأمٌن يتحمل كحدة مسؤكلية ذلك، حّت شاع يف 

كلكننا نرد على مثل ىذا النقد بأف ىذه اغباالت قليلة يف اجملتمع بفضل الوعي الذم بدأ ينتشر " التأمٌن ىبلص" األكساط الشعبية ترديد عبارة 
  .يف أكساط اجملتمع كما أف اؼبزايا اليت وبققها ىذا النظاـ أكرب من أف تلغيها مثل ىذه التصرفات اؼبعزكلة

 :قائمة اؼبراجع
  . 1998 ، مطبعة جًند اعبزائر 1:جػ الدكتور عبد الرزاؽ بن خركؼ، التأمينات اػباصة يف التشريع اعبزائرم،

  .2004ػ شريف الطباخ، التعويض يف حوادث السيارات يف ضوء القضاء كالفقو، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 
  ..2006البدنية الناشئة عن حوادث اؼبركر، دار الكتب القانونية ، مصر  ػ عبد اغبميد عامر شيبوب، التعويض عن األضرار

  .2006ػ الدكتور فائز أضبد عبد الرضباف، التأمٌن من اؼبسؤكلية عن حوادث السيارات، دار اؼبطبوعات اعبامعية 
 اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن على السيارات كنظاـ التعويض عن األضرار اعبريدة الرظبية 1974 جواف 30 اؼبؤرخ يف 74/15ػ األمر رقم 

  .19/02/1974 الصادرة يف 15العدد 
 اؼبتعلق 1974 جواف 30 اؼبؤرخ يف 74/15 الذم يعدؿ كيتمم األمر رقم 19/07/1988 الصادر بتاريخ 88/31ػ القانوف رقم 

  .20/07/1988 الصادرة يف 29بإلزامية التأمٌن على السيارات كنظاـ التعويض عن األضرار اعبريدة الرظبية العدد
  .08/03/1995 الصادرة يف 13 اؼبتعلق بالتأمينات اعبريدة الرظبية العدد25/01/1995اؼبؤرخ يف 95/07ػ األمر رقم 

أنظر عبد اغبميد عامر شيبوب ، التعويض عن األضرارالبدنية الناشئة عن حوادث اؼبركر ، دار الكتب القانونية احمللة الكربل  [1]  
 .256،ص 2006،مصر 



  جامعة بشارحوليات   العدد 6                     2009                   عدد خاص   أنظمة التامينحولالدولي بالملتقى 

 36 

أنظر احملامي  شريف  الطباخ ، التعويض يف حوادث السيارات يف ضوء القضاء كالفقو ، دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية   [2]
 .12 ،ص 2004،

 08ص , 2006أنظر الدكتور فائز أضبد عبد الرضباف، التأمٌن من اؼبسؤكلية عن حوادث السيارات، دار اؼبطبوعات اعبامعية [4]  
 .كما بعدىا

اؼبؤرخ يف 69/107ذبدر اإلشارة إُف أنو مت إنشاء صندكؽ خاص بتعويض ضحايا حوادث اؼبركر دبوجب األمر [5]  
 اؼبتعلق بإلزامية التأمٌن 1974 جواف 30 اؼبؤرخ يف 74/15 يشرؼ عليو الوزير اؼبكلف باؼبالية كينظمو األمر رقم األمر رقم 31/12/1969

 من ىذا األمر 24كيكلف الصندكؽ حسب اؼبادة 80/37 كاؼبرسـو 35 إُف 24على السيارات كنظاـ التعويض عن األضرار يف اؼبواد من 
يتحمل كل أك جزء من التعويضات اؼبقررة لضحايا اغبوادث اعبسمانية أك ذكم حقوقهم نتيجة حادث مركر سببتو مركبة برية ذات ؿبرؾ 

لئلستفادة من تعويض الصندكؽ أف يبقى اؼبسؤكؿ عن األضرار ؾبهوال أك سقط حقو يف الضماف كقت 74/15من األمر24كتوجب اؼبادة
اغبادث أك كاف ضمانو غًن كاؼ أك كاف غًن مؤمن من مسؤكلية أك ظهر بأنو معسر كليا أك جزئيا، كيكفي للضحية أك ذكم حقوقها 
لبلستفادة من تعويض الصندكؽ أف تثبت أف األضرار اعبسمانية اليت ربققها تسبب فيها مركبة ذات ؿبرؾ بصرؼ النظر عن خطئها 

 من ىذا األمر التعويض يستحق لكل شخص أصيب بأضرار جسما نية نتيجة حادث مركر فإذا 08كمسؤكليتها عن اغبادث، فطبقا للمادة 
أثبت الضحية أك ذكم حقوقها بأف الضرر ناتج عن حادث سببتو مركبة استحق التعويض من الصندكؽ اػباص بتعويض ضحايا حوادث اؼبركر 

 .كىذا بغض النظر من تصرفو كخطئو يف اغبادث ىذا بطبيعة اغباؿ يف حالة عدـ كجود تأمٌن يغطي ىذه األخطار أك عدـ كفايتو
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 ضرورة اعتماد وتعزيز آليات للتأمين على مسؤولية المنتج من مخاطر التطور

   
  زبًنم بن قويدر: أ                                                                                                                    

  جامعة عمار ثليجي باألغواط-                                                                                                 
  :لخصـاؿ

، كألف ...إف السرعة اؼبذىلة للتطور العلمي كالتكنولوجي ألقت بظبلؽبا على رفاىية اإلنساف كربسٌن مستواه اؼبعيشي كالصحي
اؼبنتجات اؼببتكرة ربتاج إُف كقت بعد عرضها للتداكؿ من أجل فحص سبلمتها من اؼبخاطر اليت قد هتدد من يقتنيها أك يستعملها،فإننا ال 

هبب  أف نغفل عن تلك النتائج الضارة خاصة حاؿ جهل منتجيها بالعيب الذم قد يعرتيها بسبب أف اغبالة الفنية كالعلمية ؽبا ال تسمح ؽبم 
، خاصة مع انضماـ . ذبنبو كقت طرحها للتداكؿ باكتشافو أك كيزداد األمر تعاظما حينما ندرؾ تزايد عدد ضحايا تلك اؼبخاطر يوما بعد يـو

اعبزائر للشراكة األكربية كما ينّجّر عن ذلك من رفع األعباء اعبمركية تسهيبل لتدفق اؼبنتجات، فضبل عن تطلعها لعضوية اؼبنظمة العاؼبية 
مث إف تشجيع اؼببادرة اػباصة يف الصناعة كاإلنتاج عرب اؼبؤسسات الصغًنة كاؼبتوسطة من شأنو رفع القدرة التنافسية إذا ما ركعيت  .للتجارة

فعلى فرض أف اؼبنتجٌن ال يبكنهم التنبؤ بأف منتجاهتم اؼببتكرة قد تسبب أضرارا ؼبن يقتنيها، فهل يبكنهم اكتتاب   .جودة اإلنتاج كاإلبداع
ما مدل إمكانية مسانبة الدكلة يف تغطية جزء من ـباطر التطور إذا ما . تأمٌن على مسؤكليتهم ضد تلك اؼبخاطر احملتملة؟ كتفريعا على ذلك

  نظر إليها كأخطار اجتماعية؟
  .التأمين على مسؤولية المنتج من مخاطر التطور بين الرفض والتأييد: اؼببحث األكؿ  

إذ .(مطلب أكؿ)من منطلق أف اغبكم على الشيء فرع عن تصوره،فإنو من األنبية بياف ىامش مسؤكلية اؼبنتج بشأف ـباطر النمو 
مطلب )، كىو ما انعكس كذلك على اؼبوقف القانوين (مطلب ثاف)اختلفت اؼبواقف يف مسألة ضبل شركات التأمٌن على قبوؿ التأمٌن منها 

 ).ثالث
بداية ما نستهدفو بالدراسة ىو ليس حبث أساس مسؤكلية اؼبنتج اؼبدنية   .ىامش مساءلة المنتج عن مخاطر التطور: 01اؼبطلب 

– بسبب عيب طرأ على اؼبنتوج كإف كاف ىذا ىو اإلطار العاـ،إمبا عن مدل مساءلتو عما ينجم من أضرار (سواء التعاقدية أك التقصًنية)
ك ابتكاره غًن اؼبسبوؽ،إذ ال يبكن اكتشاؼ أضرارىا إال دبركر الزمن كبعد أكثر      بسبب منتجاتو اليت ىي تتويج إلبداعو -خاصة اعبسمانية

  .من استعماؿ لتلك اؼبنتجات منذ طرحها للتداكؿ ،حيث ال تسمح حالتها العلمية بكشف آثارىا السلبية
بأف اغبالة العلمية كالتقنية ؼبنتجاتو َف تكن تسمح باكتشاؼ ما  (كمدعى عليو يف حالة ربقق أضرار)إف مسألة قبوؿ دفع اؼبنتج  

 07كربديدا باؼبادة  [2]1985يعرتيها من ـباطر أثناء طرحها للتداكؿ َف ربظ بنقاش جاد إُف غاية صدكر أحكاـ اؼبوجو األكريب بشأهنا سنة 
حرية األخذ باغبل الذم ارتضتو  (احمللية)منو ، كلئن كاف اؼبوّجو األكركيب قد اىتم باؼبسألة إال أنو َف يقطع فيها تاركا اجملاؿ للتشريعات الوطنية 

 .كمن مث ربلػػلو من اؼبسؤكلية. [3]غالبية الدكؿ األعضاء كىو قبوؿ دفع اؼبنتج جبهلو ؼبخاطر منتوجو بسبب أف حالتو العلمية ربوؿ دكف ذلك
، حيث مت  [4]1998ربت ضغوط اؼبنتجٌن كاؼبهنيٌن، لكن أماـ ردكد الفعل اؼبناىضة لو مت تدارؾ ذلك سنة – كقد أخذت فرنسا هبذا اغبل 
  :تقييد ىذا الدفع بقيدين نبا

  . سنوات من طرحو للتداكؿ10إذا مت اكتشاؼ العيب خبلؿ  -1
  .إذا تعلق الضرر بأحد عناصر اعبسم اإلنساين أك احد العناصر اؼبستخرجة منو -2

اؼبنتج كحده ـباطر التطور يكمن ىامش اؼبساءلة ، ما أّدل إُف  ففي ىذين القيدين كخاصة ما تعلق منها باؼبدة اليت يتحمل فيها
مصلحة كحقوؽ اؼبستهلك يف   مصلحة اؼبنتج يف توظيف االبتكار كحرية اإلبداع كتعميم الرفاىية أكباالعتبارتباين الرؤل حوؿ اؼبصلحة األكُف 
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لكن . السبلمة البدنية كجرب األضرار، أماـ ىذا تتجلى أنبية فكرة التػأمٌن على مسؤكلية اؼبنتج من ـباطر النمو كدكرىا يف التوفيق بٌن اؼبصاٌف
  .فكرة التأمٌن ىذه قد القت بعض اؼبمانعة كاليت ؽبا ما يربرىا

  .أساس التردد بشأف إلزامية التأمين عن مخاطر التطور: 02اؼبطلب 
إف شركات التأمٌن حبكم سعيها للربح لطاؼبا استبعدت إدراج بند ـباطر التطور من التغطية مستندة على عدـ انسجامها مع     

  ).02فرع)غًن آهبة باؼبربرات اليت سيقت ألجل ذلك  (01فرع)مبادئ عقد التأمٌن 
  أسباب استبعاد بند مخاطر النمو من وثيقة التأمين: 01فرع

  :يعمد اؼبؤمنوف إُف استثناء بند ـباطر التطور من دائرة ما يغطيو عقد التأمٌن بناء على اغبجج التالية
كىو متعذر يف حالة ـباطر النمو اليت قد ربدث بسبب توظيف " اػبطر"أف كثيقة التأمٌن تتطلب معرفة تكلفة ؿبل التأمٌن  -1

  .اؼبعارؼ العلمية كالتكنولوجية اؼبتطورة
تعتمد التغطية يف ؾباؿ التأمٌن على مبدأ  استقرار اؼبخاطر كىو شيء متعذر بالنسبة ؼبخاطر النمو ، كيبكن مناقشة ىذا الدفع  -2

  .بالقوؿ أف عنصر االحتمالية ىو ما يبيز أساسا عقد التأمٌن
ترتبط تكلفة عقد التأمٌن بٌن شركات التأمٌن كاؼبؤسسات اإلنتاجية على عدة مشارطات تتعلق أساسا حبجم ـباطر التطور ،  -3

كىذا األخًن تكتنفو جهالة مطبقة، كيبكن أف يرد على ىذا التربير كغًنه بأف ربديد ىذا التأمٌن بإطار ؿبدد يف اؼببلغ كاؼبدة ال ىبرجو عن مبادئ 
 5. كقواعد التأمٌن كأنبها استقرار العقود

يف مواجهة نظًناهتا ما  (الوطنية)تؤدم إلزامية اؼبنتج اكتتاب تأمٌن على ـباطر التطور إُف عرقلة اؼبؤسسات اإلنتاجية احمللية  -4
  .يدفعها إُف ىجرة السوؽ احمللية إُف غًنىا

  )النمو)مبررات إلزامية التأمين على مخاطر التطور : 02فرع  
تتطلب أف نضرب صفحا عن كل الغايات اليت سبقت لتربير استثناء  (اؼبستهلكٌن)لعل اغباجة إُف حفظ السبلمة البدنية لؤلفراد 

أف التأمٌن اإلجبارم يتطلب إدراج فكرة ـباطر التطور ضمن ": "Yvonne  Lambert" حيث تؤكد [6].ـباطر التطور من الضماف
فرض اكتتاب ضماف – باؼبوازاة – دائرة التغطية ، لقد أيدنا اؼبقرتح األكريب الداعي إُف ضركرة ربديد الضماف خبصوص فكرة التطور فيجب 

يستغرب رفض  التأمٌن من ـباطر التطور كاإلصباع منعقد  "Méchele RIVASI ”، ال بل أف السيد  [7]بقيمة ىذا التحديد القانوين 
إُف أف   [8] الدارسٌنكما ذىب بعض .على إشراؾ قاعدة أكرب من اجملتمع لتحمل ما تثًنه التطورات التكنولوجية كالتوسع العلمي من ـباطر

ربميل الصانع كمن يف حكمو دبخاطر التطور يسمح للمنتج بأف ينقل عبئها عن طريق تأمٌن يغطي ىذه اؼبخاطر، كمن مث فإف تكلفتو يضيفو 
فالتأمٌن أصبح كسيلة األماف اليت .[9] أسعار اؼبنتجات كيف النهاية فإف قيمتها ستوزّع على صباعة اؼبستهلكٌن ما يؤدم إُف رفع األسعار إُف

 نطاقها مع التقدـ العلمي ازداد،كقد  [10]تتفق كركح العصر اغبديث الذم كثرت فيو متطلبات اغبياة كأصبحت ـباطر التطور فيو كاضحة
 .[11] ك االقتصادمكالتكنولوجي 

أماـ اغباجة إُف إكتتاب تأمٌن من ـباطر  .بعض مظاىر التباين القانوني في األخذ بفكرة التأمين من مخاطر التطور: 03اؼبطلب 
 ( 2فرع )ك باؼبثل كاف موقف القضاء (1فرع )التطور كما سبق نصت بعض التشريعات على إلزاميتها يف بعض اغباالت

  الموقف التشريعي تجاه التأمين على مخاطر التطور: 01فرع
 إُف اؼبضطرد لتلك اؼبخاطر أدل التناميجل التشريعات َف تفصل يف مسالة التأمٌن على مسؤكلية اؼبنتج ضد ـباطر التطور،لكن 

" حادثة طرح منتوج دكائي يف السوؽ األؼبانية- مثبل-فلقد أدت. استجابة تشريعية كلو أهنا ؾبرد استجابة انفعالية كخاصة فقط باؼبنتوج اؼبعين
كتعاطيو من طرؼ نساء حوامل إُف حدكث تشوىات أصابت أكالدىن حيث َف يتم التعرؼ على تلك األعراض  " conter gan" حادثة

 كيتعلق بتنظيم اؼبنتجات 1976إال فيما بعد ، فبا أجرب اؼبؤسسة اإلنتاجية إُف دفع تعويض ىاـ للمتضررين منهم، كنتيجة لذلك صدر قانوف 
كقد سبق للجنة  . [12]الصيدالنية إذ قضى بضركرة اكتتاب اؼبنتجٌن ؽبذه اؼبواد تأمينا لتغطية األضرار  الناذبة عن ـباطر التطور يف ىذا اجملاؿ

إنشاء صندكؽ لضماف - كما سنرل بعد قليل-أف اقرتحت 1985 الفرنسي يف مشركعها اؼبقدـ يف أفريل االستهبلؾإعادة النظر يف قانوف 
كال أدّؿ على ذلك تبين اؼبشرع الفرنسي نظاـ تعويض خاص بضحايا األعماؿ الطبية ككذا . [13]حصوؿ اؼبتضررين على حقهم يف التعويض

   .[14 ]ضحايا حوادث التكنولوجيا 
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  الموقف القضائي من التأمين من مخاطر النمو: 02فرع
َف يكن القضاء الفرنسي بدرجاتو يتحرج من إشكالية دفع اؼبنتج دبخاطر التطور كال التأمٌن عليها من قبل شركات التأمٌن قبل قضية 

الدـ الفاسد الشهًنة منتصف الثمانينات، ال بل أف بعض ـباطر التطور ىي ؿبل تأمٌن إجبارم على غرار ما اذبو إليو اؼبشرع األؼباين فيما 
ىذا كَف تعد تثًن اليـو مسألة التأمٌن من ـباطر التطور يف ؾباؿ الطاقة الذرية أم نقاش بل يذىب البعض  .يتعلق بوسائل ترقية البحث البيوطيب

إف ما  [15].إُف أف اؼبنطق يقتضي إلزامية مثل ىذا التأمٌن على شركات التأمٌن،كيف النهاية فإف الضماف يتم توزيعو على ؾبموع اؼبستهلكٌن
لكن يف ظل االذباه .سبق من نقاش يف ىذه الورقة البحثية ال يتعلق يف اغبقيقة إال بالعبلقة بٌن شركات التأمٌن كعموما اؼبؤمنٌن كبٌن اؼبنتجٌن

العاـ للسياسات التشريعية لقبوؿ فكرة التعويض خارج نطاؽ اؼبسؤكلية، حيث يثبت اغبق يف التعويض جملرد اكتساب الشخص صفة 
فهل يبكن تكفل اجملتمع من خبلؿ التضامن االجتماعي الذم تضطلع بو الدكلة كلو جبزء من التعويض عن ـباطر التطور تلك  [16].ضحية

  .بالنظر إليها كأخطار اجتماعية؟ ىذا ما سنبحثو يف اغباؿ
 

 
  .إمكانية تعزيز الدولة لفكرة التأمين من مخاطر التطور: اؼببحث الثاين      

 اؼبزيد من األخطار أخطارا اجتماعية، تتطلب إشراؾ اجملتمع اعتبارمن يقلب النظر يف االذباىات التشريعية اغبديثة هبدىا تنحو كبو  
مطلب )كيف سبيل ذلك استحدثت آليات للتكفل بذلك أنبها صناديق تعويض ضحايا تلك األخطار  (مطلب أكؿ)كالدكلة يف ربمل آثارىا

  .ما وبتم حبث ـباطر التطور كمخاطر اجتماعية تستدعي تلك اآلليات (ثاف
ال يبكن أف يستفيد ضحايا ـباطر التطور من :  إشراؾ المجتمع في تحمل أضرار مخاطر التطور وأساس ذلك: 01اؼبطلب 

فرع )مث إهباد أساس قانوين لذلك  (01فرع)من الدكلة إال إذا سلمنا بإدراجها ضمن اؼبخاطر االجتماعية  [17]النظاـ التعويضي اػباص
02(. 

  مدى اعتبار مخاطر التطور أخطارا اجتماعية تتطلب تعويضا خاصا: 01الفرع 
غين عن البياف أف مفهـو األخطار عرؼ تطورا  بتطور اجملتمع كال تعترب اؼبخاطر أخطارا اجتماعية تستدعي إشراؾ اجملتمع يف ربملها  

إال إذا استحاؿ على الشخص دبفرده ربمل ما قبم عنها بسبب أف اؼبسؤكؿ عنها يف حالة عسر، كقد ال يوجد أصبل من ىو اؼبسؤكؿ عن 
الضرر، فبل يرتؾ اؼبضركر لشأنو بل ينبغي توزيع النتائج الضارة على اعبماعة ، كقد أصبح ذلك من صميم دكر الدكلة اليت تطورت كظيفتها من 

ىذا كاف تعريف األخطار االجتماعية يبقى مرنا كمتطور ألنو مرتبط بضغوط اجملتمع كمستول التطور .الدكلة اغبارسة إُف الدكلة اؼبتدخلة 
كإذا ما رمنا  إسقاطا على ـباطر النمو قبدىا آخذت يف التزايد بازدياد الفتوحات العلمية  [18]االقتصادم كالعلمي إلقليم ما كيف كقت ما

 .[19]كالتكنولوجية اليت ربيق أخطارىا جبملة اؼبستهلكٌن لثمار تلك االكتشافات
إال -كإف كاف دبدة معقولة عادة ربفظ حق اؼبستهلك كاؼبنتج معا-كمن جهة أخرل فإف ربديد مدة مساءلة اؼبنتج عن ـباطر التطور 

كاألىم من ذلك . معسرا ال يقو على دفع تعويضات كافية فبا يهدد حق اؼبستهلك يف التعويض  ما ربقق اػبطر خبللوإذاأنو قد يكوف اؼبنتج 
 السبلمةحيث ال يوجد حينئذ مسؤكال يعوض عن ما غبق  [20].مدة التأمٌن من اؼبسؤكلية فإف التهديد يكرب إذا حدث الضرر بعد مركر

اعبسدية من ضرر، كمن ىنا تربز أنبية التعويض خارج نظاـ اؼبسؤكلية اؼبدنية إذ يتميز نظاـ اؼبسؤكلية عنها من حيث طبيعة العبلقة بٌن الدائن 
كىو  )كمن جهة أساس اغبق يف التعويض الذم قوامو الضرر. (حيث يكوف اؼبدين عبارة عن صندكؽ للتعويض كما سنرل بعد قليل )كاؼبدين 

. يف ىذا النظاـ اػباص، كأخًنا اعتبار أف التعويض ىذا تلقائي كآِف كيتم بإجراءات إدارية ال قضائية (اؼبساس حبق السبلمة اعبسدية للضحية
فإذا سلمنا باجتماعية ـباطر التطور كحاجتها إُف تعويض تساىم يف جزء منو الدكلة  [ 21].فالضحية هبب أف يتم تعويضو يف كل األحواؿ

  .تعٌن اآلف البحث لو عن أساس قانوين (أك اجملتمع)
  األساس القانوني لتحمل الدولة جزء من مخاطر التطور: 02الفرع 

بقي نظاـ اؼبسؤكلية دكف جدكل أحيانا، حيث َف تستفد الضحية يف بعض اغباالت من تعويض نتيجة إعسار اؼبدين بو ، أك 
كقد دفع تزايد ىذه اغباالت بالتشريعات اغبديثة إقرار تعويضات . لتخلصو من اؼبسؤكلية، أك عدـ معرفة اؼبسؤكؿ عنو أك صعوبة ربديده

،  ك تعويض ضحايا حوادث [22]من بٌن ما أخذ بو اؼبشرع اعبزائرم تعويض ضحايا حوادث العمل ك .استثنائية لبعض الفئات اؼبتضررة
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 ك   . ، كذلك من خبلؿ تشريعات خاصة[25]، كحوادث الكوارث الطبيعية[24]، كتعويض ضحايا اؼبظاىرات كأعماؿ العنف[23]اؼبركر
 من القانوف اؼبدين الغاية منو 1 مكرر 140ىو تكريسو نظاما خاصا بالتعويض يف اؼبادة - بالنسبة للقانوف اعبزائرم– فبا يدفع إُف ىذا االذباه 

كيعترب ىذا النص كسيلة فعالة بيد القضاة  [26].ىو جرب الدكلة لؤلضرار اعبسمانية اليت هبهل اؼبسؤكؿ عنها على أف ال يكوف اؼبتضرر يد فيها
يبكنهم من توفًن ضباية إضافية لضحايا األضرار اعبسمانية يف كل اغباالت كال شك أف القضاء سيتوُف ربديد شركط إلزاـ الدكلة دبسانبتها يف 

  .التعويض كربديد آليات ذلك التكفل
كإذا سلمنا بالصفة االجتماعية ؼبخاطر التطور فنعتقد أف ال مانع من استفادة ضحايا ـباطر النمو من تلك اآللية كيدعم رأينا ىذا ما 

األعماؿ الطبية اليت زبّلف - كما مر بنا-  استوجبت تعويض خاصاجتماعيةاذبو إليو القانوف الفرنسي إذ اعترب على سبيل اؼبثاؿ ـباطر 
... كاغبوادث النوكية، النقل اعبوم كالربم، [29]كالتعويض عن اؼبنتجات اؼبعيبة، ضحايا التلوث، [28]ككذا ضحايا التكنولوجيا [27]ضحايا

فبا تقدـ تتضح اغباجة إُف اعتبار ـباطر التطور   .اليت أىم آلية لتطبيقو ىي صناديق التعويضات ك كىذا النظاـ التعويضي جاء تعزيزا للتغطية
أخطارا اجتماعية ىذه األخًنة اليت تعد قواـ ـبتلف األنظمة التعويضية اػباصة، السيما أف األداة القانونية موجودة كيبقى فقط تفعيلها، كأف 

  .ازدىاره يف صبيع اجملاالت  ك  األخطار متعلقة اتصاال كثيقا بتقدـ اجملتمع (اجتماعية)ظاىرة صبيعة 
لدكلة التكفل جزئيا بتعويض ضحايا ـباطر التطور ؿيبكن   .صندوؽ لتعويض ضحايا مخاطر التطور: آلية التكفل: 02اؼبطلب 

  )2الفرع)كاليت تتعدد إيراداهتا  (1فرع )كذلك باستحداث صناديق خاصة بذلك 
  إنشاء صناديق ضحايا مخاطر التطور: 01الفرع 

ليس كافيا ألف نضعها على قدـ اؼبساكاة التامة مع - على كبو ما قدمناه– صحيح أف ـباطر التطور رغم تناميها كأثرىا على اجملتمع  
ذلك أف ضحاياىا ال هبمعهم ما هبمع ضحايا حوادث العمل، كضحايا حوادث - على األقل يف اؼبرحلة الراىنة-باقي األخطار االجتماعية

اؼبركر حبكم تكررىا اليومي ما يعكس ؿبدكدية ؾباؿ ضحايا ـباطر النمو نتيجة اختبلؼ مصادر تلك اؼبخاطر تبعا لتنوع اؼبنتجات اؼبستحدثة، 
كيف النتيجة تتضاءؿ فرص التقاء اؼبتضررين منها كمبادرهتم إلنشاء صناديق ضماف اجتماعي أك تعاضديات بغية اغبصوؿ على تعويضات 

، االجتماعيلكن الدكلة يبكنها أف تلعب دكرا يتجاكز ؾبرد تنظيمها للتامٌن   .إضافية تسهرفيها الدكلة على اإلطار التنظيمي لتلك الصناديق
كذلك بتكفلها مباشرة بتعويض األضرار الناصبة عن ـباطر النمو باستحداثها صناديق لتعويض ضحاياىا على غرار صناديق تعويض ضحايا 

،خاصة أف األداة القانونية تكرست يف بلد مثل اعبزائر من …، كغًنىا[31]،ك صناديق تعويض ضحايا األعماؿ اإلرىابية[30]حوادث اؼبركر
  . السابق ذكرىا1 مكرر140خبلؿ اؼبادة 

كىو اؼبنتج أك من يقـو )إف انعداـ كجود مسؤكؿ عن ـباطر التطور أك تعذر اغبصوؿ على تعويض من اؼبسؤكؿ عن الضرر أك اؼبؤمن 
هبعل من  [32.]النعداـ شركط اغبصوؿ على تعويض أك سقوط اغبق فيو (مقامو كيتعلق األمر بصندكؽ الضماف االجتماعي أك شركة التأمٌن

مثل تلك الصناديق بديبل عن اؼبدين فهي تتمتع بالشخصية اؼبدنية فتعوض الضحية كربل ؿبلها يف ما سبلكو من حقوؽ ؼبطالبة اؼبسؤكؿ عما 
غبقها من ضرر جسماين، كؽبذه الصناديق أيضا الرجوع على اؼبنتجٌن فيما دفعتو من تعويضات لضحايا ـباطر النمو، كىذا من شأنو تعزيز 

فكرة التأمٌن من ـباطر التطور، كحصوؿ اؼبتضررين منها على تعويضات يف كل األحواؿ، كلعل ىذا ما دفع عبنة إعادة صياغة قانوف 
لضماف حصوؿ اؼبتضررين على   Fonds de garantie  اقرتاح إنشاء صناديق ضماف1985االستهبلؾ بفرنسا يف مشركعها اؼبقدـ سنة 

. حقهم، كتعميم ذلك يف كل القطاعات االقتصادية كيكلف بتعويض األضرار اعبسدية اؼبرتتبة على اؼبنتجات كاػبدمات يف القطاع اؼبعين هبا
  .كمن باب أكُف حاؿ انعدامو . [33]حالة اإلعسار الكلي أك اعبزئي للمسؤكؿ أك اؼبؤمن على مسؤكليتو

 
 

  اإليرادات المفترضة لصندوؽ تعويض ضحايا مخاطر التطور: 02الفرع 
إذا ما حاكلنا حبث اإليرادات اؼبفرتضة لصندكؽ ضحايا ـباطر التطور اليت نعتقد بأنبية استحداثها يبكن أف نستعٌن دبا تضمنتو 

حاؿ انعداـ اؼبسؤكؿ عن الضرر أك تعذر اغبصوؿ ... النصوص اؼبنشئة للصناديق اػباصة لتعويض ضحايا حوادث اؼبركر كحوادث العمل كغًنىا
 (يف حالة ـباطر النمو)إذ تشكل عادة إيرادات مثل ىذه الصناديق من مسانبات اؼبتسببٌن يف األضرار كىم . عن تعويض ألم سبب كاف

  .إٍف... [35]أك عائدات العقوبات اؼبالية  [34]اؼبنتجٌن، كمسانبات الدكلة من تعويضات عن طريق زبصيص اعتمادات يف قانوف اؼبالية 
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يف نصيب من التعويض كجرب األضرار اعبسمانية الناصبة عن ـباطر التطور إال أف ذلك (اجملتمع)ىذا، كإف كنا مع مسانبة الدكلة أك   
ال يعين إعفاء اؼبؤسسات اإلنتاجية كمن ىو يف حكمها كليا من تغطية ما وبدث من أضرار جراء إقتناء أك استعماؿ منتجاهتا اليت ثبتت 

كذلك هبدؼ أخذ احتياطاهتم يف فحص اغبالة الفنية كالعلمية ؼبنتجاهتم قبل أكؿ طرح للتداكؿ، . ـباطرىا على السبلمة اعبسدية للمستهلكٌن
كأف يبذلوا يف سبيل ذلك عناية الرجل اغبريص للتأكد من سبلمتها من اؼبخاطر، فبل يتخذكا من اؼبستهلكٌن حقل ذبارب لتطور منتجاهتم على 

إف انفتاح اعبزائر على حرية اؼببادرة اػباصة كتشجيع اؼبؤسسات اإلنتاجية يساىم الشك يف توظيف   .حساب اغبق يف السبلمة اعبسدية
  .خبلصة اؼبعارؼ التقنية كالعلمية لتحسٌن اؼبنتوج لرفع القدرة التنافسية

إف العوؼبة كدبا تساىم فيو من تقريب بٌن اجملتمعات إنتاجية أك استهبلكية من جهة، كمن جهة أخرل بالنظر لسهولة كتعدد قنوات   
نقل التكنولوجيا خاصة مع دخوؿ اعبزائر للشراكة األكربية كتطلعها لعضوية اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ال هبعلها يف معزؿ عن تأثًن التقانة كما 

  .ما يقتضي النظر ؼبوضوع ـباطر النمو كما تسببو من أضرار بنظرة أكثر كاقعية كتوازنا. ينجر عنها بسيئاهتا كحسناهتا
إف نظاـ التأمٌن على ـباطر التطور من شأنو أف وبدث توازنا بٌن حقوؽ اؼبستهلكٌن يف اغبماية كمصاٌف اؼبؤسسات اإلنتاجية يف 

تكفي -يبدأ حساهبا من أكؿ يـو لطرح اؼبنتجات للتداكؿ- خبلؿ مدة زمنية معقولة ،حرية االبتكار بتخفيف مسؤكليتها كذلك على األقل
إف تطور كظيفة الدكلة من الدكلة اغبارسة إُف الدكلة   .للوقوؼ على مدل سبلمتها من األخطار اليت هتدد السبلمة اعبسدية للمستهلك

اؼبتدخلة جعلها أكثر انشغاال باعبانب االجتماعي للفرد كذلك من خبلؿ تكريس نظاـ تعويض ىبرج عن نظاـ اؼبسؤكلية اؼبدنية يف بعض 
 10-05 من القانوف 1 مكرر140النصوص القانونية اػباصة، كقد تكرس أخًنا ىذا اؼبنحى باعبزائر يف الشريعة العامة من خبلؿ اؼبادة 

كىذا يعترب أداة فعالة . اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف اؼبدين،كذلك بإتاحة الدكلة مكنة التكفل بالتعويض عن الضرر اعبسماين عند انعداـ مسؤكؿ عنو
بيد القضاة إلدراج ـباطر التطور كمخاطر اجتماعية تدخل يف ىذا النطاؽ دكف أف يعين ذلك إعفاء كلي اؼبنتج من ربمل مسؤكلياتو جبرب 

الضرر الناجم عنها ؼبا يف إعفائو الكلي من أثر سليب على درجة حرصو يف فحص سبلمة منتجاتو كلو كانت اغبالة العلمية ؽبا كقت طرحها 
  .لتداكؿ ال تسمح لو بكشف ذلك
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 التأمين التعاوني
 

بلعرايب عبد الكرًن .                                      أ
 سعدكين ؿبمد.                                   أ

جامعة بشار 
 

: الملخص
نظرا ,  ك تطورت يف العصر اغباضر، كازبذت أشكاالن كأنواعان متعددة كمتشعبة,  التأمٌن من اؼبوضوعات اغبيوية الذم نشأت فكرتو مبكراديع

الذم , كيعد التأمٌن التعاكين البديل الشرعي للتامٌن التجارم اؼبعاصر,لكونو أساسيا يف القطاع اؼباِف لكل اقتصاد حيث أصبح مكمبل للنظاـ اؼبصريف 
.يسعى إُف ربقيق التكافل كالتعاكف ك التضامن يف اجملتمع  الفكر التكافلي الشرعي ينطلق من أصوؿ شرعية ذبد مستندىا الشرعي يف اف  التعاكف ك 

يف الشريعة اإلسبلمية " األشباه كالنظائر " كاف ىذا التعاكف اؼبنظم تشهد لو .جملموع ىيئة اؼبشرتكٌن" عقد التربع اؼبلـز " اؼبنظم القائم على 
كل ذلك جعل من التكافل مطلبان شرعيان تسانده االجتهادات الفقهية .كما اف التكامل مبلئم ؼبقاصد التشريع كسياساتو الشرعية, كفقهائها

من خبلؿ ىذه الورقة البحثية سنحاكؿ تسليط الضوء على ىذا النوع من التامٌن كتبياف الفرؽ بينو كبٌن  .كإف تعايش مع التأمٌن التجارم
 .كما سنعرض نتائج البحث يف اػباسبة, التامٌن التجارم

: مين التعاونيأماىية وخصائص الت -1
يقـو على فكرة بسيطة ىي قياـ صباعة بتجميع مبالغ من اؼباؿ كل قدر كسعو كحسب طاقتو  (التكافلي )إف التأمٌن التعاكين  

يف رأم  حسٌن حامد أف  :مٌن قبزىا على النحو التاِفأكىناؾ عدة تعريفات ؽبذا النوع من الت، ليتواسوا فيما بينهم كيشرتكوا يف ربمل أم خطر
مٌن التكافلي ىو عبارة عن تعاكف ؾبموعة من األشخاص يسموف ىيئة اؼبشرتكٌن يتعرضوف ػبطر أك أخطار معينة على تبليف أثار األخطار أالت

كذلك بالتزاـ كل منهم بدفع مبلغ معٌن على سبيل التربع يسمى ,بتعويضو عن الضرر الناتج من كقوع ىذه األخطار ,اليت يتعرض ؽبا احدىم 
القسط أك االشرتاؾ ربدده كثيقة التامٌن أك عقد االشرتاؾ كتتوُف شركات التامٌن التكافلي إدارة عمليات التامٌن كاستثمار أموالو نيابة عن ىيئة 

أما   1.اؼبشرتكٌن يف مقابل حصة معلومة من عائد استثمار ىذه األمواؿ باعتبارىا مضاربا أك مبلغا معلوما مقدما باعتبارىا ككيبل أك نبا معا
تعريف ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة فقد أكد على أف اؽبدؼ من التامٌن التعاكين ىو تقدًن اغبماية بطريقة تعاكنية مشركعة كخالية من الغرر اؼبفسد 

اشرتاكات متربعا هبا كليا أك جزئيا لتكوين ؿبفظة تأمينية تدفع منها  (اؼبستأمن )كذلك بتقدًن اؼبؤمن لو ,للعقود كالربا كسائر احملظورات 
التعويضات عند كقوع الضرر اؼبؤمن ضده كما يتحقق من فائض بعد التعويضات كاؼبصاريف كاقتطاع االحتياطات يوزع على ضبلة الوثائق 

  2.(اؼبستأمنٌن)
ركز اجمللس األكريب لئلفتاء كالبحوث  على التفرقة بٌن التامٌن الشرعي كالتامٌن التجارم فرأل أف التامٌن التكافلي بأنو يبثل البديل  ك

، كيقتصر  الشرعي لذلك ىو التأمٌن التكافلي القائم على تكوين ؿبفظة تأمينية لصاٌف ضبلة كثائق التأمٌن، حبيث يكوف ؽبم الغنم كعليهم الغـر
إذا حصل فائض من األقساط كعوائدىا  ك. دكر الشركة على اإلدارة بأجر، كاستثمار موجودات التأمٌن بأجر أك حبصة على أساس اؼبضاربة

بعد دفع التعويضات فهو حق خالص غبملة الوثائق، كما يف التأمٌن التكافلي من غرر يعترب مغتفران؛ ألف أساس ىذا التأمٌن ىو التعاكف كالتربع 
 :مٌن التكافلي أك التعاكين تتضح خصائصو اؼبميزة لو كىي كما يليأمن العرض السابق ؼبفاىيم الت3."اؼبنظم، كالغرر يتجاكز عنو يف التربعات

. نظاـ تعاكين للحماية ك األمن يتكافل فيو ؾبموعة من األشخاص معرضٌن لنفس اػبطر-1
. عقد تربع خاِف من الغرر كليس بعقد معاكضة -2
. تتوُف شركة ـبتصة إدارة موجودات ىيئة اؼبشرتكٌن كفق ضوابط الشريعة اإلسبلمية يطلق عليها ىيئة اؼبسانبٌن -3
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. كل عضو يف ىيئة اؼبشرتكٌن ذبتمع فيو صفتا اؼبؤمن اؼبؤمن لو- 4
االستثمار اغببلؿ اػباِف من الربا ؼبوجودات ىيئة اؼبشرتكٌن كما تبقى من تربعات كاستثماراهتا خبلؿ السنة التأمينية يوزع على -5

  *.أعضاء ىيئة اؼبشرتكٌن كيسمى الفائض التأميين
: عالقتو بعقد التأمينوالغرر - 2

تبٌن فبا سبق أف التأمٌن التجارم ؿبـر ؼبا فيو من الغرر، كذلك فيما عدا التأمٌن على اغبياة، كعلى ذلك فمّت اختل شرط من شركط 
الغرر اؼبؤثر فإف التأمٌن يكوف جائزان، ذلك أف الناظر يف عقود الغرر اليت جاءت الشريعة بإبطاؽبا كحبل اغببلة كبيع اغبصاة كبيع اؼببلمسة 

كاؼبنابذة ككبوىا يدرؾ أف الغرر احملـر ما كاف على سبيل اللعب كاؼبقامرة حيث ال يثمر عائدان للبلد كال وبقق مصلحة للفرد كال للمجتمع، كليس 
كعلى .شبة حاجة تدعو إليو، خببلؼ العقود اليت البد للناس منها كقد تنطوم على شيء من الغرر فليس من مبادئ الشريعة ربرًن مثل ذلك

إف األصل يف التأمٌن ىو التحرًن، كال هبوز إلزاـ الناس بنظاـ تأميين قائم على اؼبعاكضة الرحبية بٌن اؼبؤمن كاؼبؤمن لو، كأما : ذلك فيمكن القوؿ
: الدخوؿ يف عقد التأمٌن بالنسبة لؤلفراد فيجوز يف اغباالت اآلتية

فإذا كقع العقد على شيء كجاء التأمٌن تبعان لذلك فيغتفر كجوده :إذا كاف التأمٌن تابعان يف العقد غًن مقصود أصالة فيو: اغباؿ األكُف
التأمٌن الذم تقدمو الشركات ؼبوظفيها على أنو :يف ذلك العقد، كال حج على اؼبسلم من الدخوؿ فيو ، كؽبذه اغباؿ أمثلة متعددة، فمن ذلك

التأمٌن  عليو أصالة (الوظيفة )فهذا التأمٌن جزء من مستحقات متعددة للموظف كَف يقع عقد اإلجارة . مزية من اؼبزايا اليت تعطيها للموظفٌن
، سواء أفرد دببلغ مستقل عن قيمة السلعة أك َف يفرد، بشرط أف يكوف التأمٌن يف - كالسيارات كاألجهزة الكهربائية–على السلع عند شرائها 

. صفقة كاحدة مع شرائو للجهاز
، ك  قيمة األجرة بسبب التأمٌنت التأمٌن على السيارة اؼبستأجرة إذا أمن اؼبستأجر على السيارة يف عقد اإلجارة نفسو، كلو زاد
ففي صبيع ذلك هبوز الدخوؿ يف .التأمٌن على البضائع عند شحنها إذا كانت الشركة الناقلة تقدـ خدمة التأمٌن مع عقد الشحن نفسو

: كقد يرد على ىذه األمثلة اعرتاضاف.التأمٌن، كأخذ العوض عند استحقاقو
أف الغرر اؼبغتفر ىو التابع الذم ال يبكن فصلو عن أصلو كما يف الثمرة على النخل، أما ىنا فالتأمٌن يبكن فصلو عن أصلو :األكؿ

أنو ال يلـز أف يكوف التابع مرتبطان بأصلو ال ينفك عنو ، بدليل قولو عليو الصبلة كالسبلـ يف حديث ابن عمر السابق : كاعبواب. فبل يعد تابعان 
 إذ األصل فصل الثمرة عن النخلة بدكف شرط، كمع {من ابتاع لببل بعد أف تؤبر ، فثمرهتا للبائع ، إال أف يشرتط اؼببتاع  }:

ىذا يدؿ على أنو لو اشرتط اؼبشرتم تأمٌن السلعة على البائع فهو شرط صحيح إذا كاف ىذا الشرط  ك.ذلك جاز بيعها تبعان ألصلها بالشرط
  .مقرتنان بالعقد
أف التأمٌن يف األمثلة اؼبذكورة لو كقع يف الثمن خببلؼ اغبمل يف البطن كالثمرة يف النخل ككبو ذلك فبا يذكره الفقهاء من :الثاين ك

بعدـ التسليم بأف التابع يف األمثلة اليت يذكرىا الفقهاء ليس لو شبن، بل إف لو تأثًنان يف قيمة : كاعبواب.صور الغرر اؼبغتفر فإف التابع ليس لو شبن
. على اعباين-أم ناقة حامبلن –أصلو فالناقة اغبامل ببل شك أغلى شبنان من غًنىا، كؽبذا كاف تغليظ الدية يف القتل العمد بإهباب أربعٌن خلفة 

أف التأمٌن : كالثالث،  يف بيع النخل بثمره للمشرتم أف يشرتط الثمرة أك ال يشرتط، كال شك أف الثمن ىبتلف بوجود ىذا الشرط من عدمو ك
أنو ال فرؽ بٌن التأمٌن كىذه األشياء اؼبذكورة يف ىذا اعبانب، : كاعبواب، بذاتو ؿبـر خببلؼ اغبمل كالثمرة كاللنب ككبوىا فإهنا مباحة يف ذاهتا

. فالكل إذا أفرد بالعقد صار بيعو ؿبرمان 
كيقصد باغباجة أف يلحق اإلنساف حرج كمشقة إذا َف يؤمن، كال يلـز أف يصل إُف :إذا كاف التأمٌن تقتضيو اغباجة: اغباؿ الثانية

كيشرتط ؽبذه اغباؿ أف تتحقق شركط اغباجة من حيث كوهنا .تقدـ مرحلة الضركرة، بل يكفي كجود اغباجة الستباحة ىذا العقد ، كما
األمكنة  كزبتلف اغباجة باختبلؼ األحواؿ كاألشخاص ك.حقيقية ال موىومة ، كأف تقدر بقدرىا، كأال يوجد عقد آخر مباح تندفع بو اغباجة

                                                 
يعرؼ الفائض التاميين بأنو ما يزيد من اصباِف التربعات اليت يدفعها اؼبشرتكوف يف شركة التكافل خبلؿ الفرتة اؼبالية بعد دفع اصباِف التعويضات للمتضررين منهم خبلؿ  *

. كدفع مبالغ اعادة التامٌن كاقتطاع اؼبصركفات مع مراعاة التغًنات يف اؼبخصصات الفنية,نفس الفرتة اؼبالية 
: كاغبكم الشرعي للفائض يستمد من حكم أصلو كىو االشرتاكات اؼبتربع هبا كليا كعائد استثمارىا كوبدد الفائض التاميين على احد االسس التالية

. الوعاء التامين الواحد دبعىن أف تصب التربعات اػباصة بكل انواع التامٌن العامة يف كعاء كتامٌن اغبماية كاالدخار يف كعاء اخر كالتامٌن الصحي يف كعاء ـبتلف- 
  .كصندكؽ اغبريق كصندكؽ السيارات,االكعية اؼبختلفة كذلك باف يعترب كل نوع تامٌن كعاء اك صندكؽ قائم بذاتو - 



  جامعة بشارحوليات   العدد 6                     2009                   عدد خاص   أنظمة التامينحولالدولي بالملتقى 

 44 

كاألزمنة، فما وبتاجو صاحب اؼبركبة العامة غًن ما وبتاجو صاحب اؼبركبة اػباصة ، كاغباجة إُف تأمٌن اؼبسكن يف الببلد اليت تكثر فيها 
التأمٌن الطيب يف الببلد اليت تكوف تكلفة العبلج فيها :من األمثلة اليت تدخل يف ىذه اغباؿ ك.الكوارث ىبتلف عن الببلد اليت يندر فيها ذلك

تأمٌن اؼبركبة إذا كاف نظاـ البلد الذم يقيم فيو الشخص يلـز بذلك، كهبب أف يقتصر يف ذلك على ، ك باىظة، كال يتحملها اؼبقيم بدكف تأمٌن
اؼبراكز اإلسبلمية ضد اغبوادث كالسرقات كاغبريق إذا  تأمٌن اؼبساكن ك.اغبد الذم تندفع بو اغباجة، كىو اغبد األدىن الذم يلـز بو نظاـ البلد

، السيما أف ىذه ( AAA)التأمٌن لؤلعطاؿ الطارئة على الطرؽ العامة عن طريق شركات اؼبساعدة كشركة .كانت اغباجة تقتضي مثل ذلك
 .ؾكغًن ذؿالشركة تقدـ خدمات أخرل غًن التأمٌن كاػبرائط اإلرشادية كتقدًن اؼبشورة عرب اؽباتف 

ألف الغرر الذم يف العقد مغتفر لكونو من عقود التربعات، كالتأمٌن التعاكين ىبتلف يف أىدافو  :إذا كاف التأمٌن تعاكنيان : اغباؿ الثالثة
كآثاره عن التأمٌن التجارم، فالتعاكين يهدؼ إُف ربقيق التكافل كالتعاكف فيما بٌن اؼبستأمنٌن كىو هبذا وبقق مقصدان من مقاصد الشريعة 

. اإلسبلمية خببلؼ التامٌن التجارم فإف اؽبدؼ منو االسرتباح كاؼبعاكضة فلذا كاف ؿبرمان 
: كمن صور التأمٌن التعاكين اؼبعاصرة

. التأمٌن االجتماعي الذم تقدمو اغبكومات كاؽبيئات العامة للمواطنٌن- 
 .الربامج التقاعدية كاالدخارية اليت تستثمر فيها األمواؿ اؼبدخرة يف كسائل استثمارية مباحة- 
 .التأمٌن الطيب الذم ترعاه الدكلة كتتقاضى رسومان ردبا تكوف يف كثًن من األحياف رمزية- 
 .اعبمعيات التعاكنية كالتأمٌن اؼبعموؿ بو يف النقابات اؼبهنية ككبوىا- 
: الفرؽ بين التأمين التعاوني والتأمين التقليدي-3

ذىب عامة العلماء اؼبعاصرين إُف ربرًن التأمٌن التجارم كجواز التأمٌن التعاكين، كقد أخذ هبذا القوؿ معظم ىيئات الفتول اعبماعية، 
كهيئة كبار العلماء باؼبملكة العربية السعودية كؾبمع الفقو اإلسبلمي التابع للرابطة ، كؾبمع الفقو التابع للمنظمة ، كغًنىا ؛ كذلك ؼبا يشتمل 

كإف الناظر بعٌن . عليو التأمٌن التجارم من الغرر كاؼبقامرة كأكل اؼباؿ بالباطل ، خببلؼ التأمٌن التعاكين فإف مبناه على التكافل كالتضامن 
اإلنصاؼ يف كاقع صناعة التأمٌن اليـو ليدرؾ ما يف ىذا القوؿ من التوسط كاالعتداؿ ، كمدل موافقتو ؼبقاصد الشريعة اإلسبلمية ، يتحقيق 

كإحصائيات التأمٌن أكضح شاىٍد على ذلك ، ففي نظاـ التأمٌن التجارم تتكدس األمواؿ . مصاٌف الناس كسد حاجاهتم دكف غنب أك ضرر 
الطائلة لدل شركات التأمٌن يف مقابل تعويضات تعد يسًنة مقارنة دبا ربققو من أرباح ، فبا نتج عنو استئثار األقلية الثرية دبزايا التأمٌن 

كخدماتو ، بينما األكثرية الفقًنة ؿبركمة منها لكوهنا غًن قادرة على ربمل أقساط التأمٌن ، كقد أكنبت تلك الشركات الناس أف ال ؾباؿ 
لتفتيت اؼبخاطر إال هبذا األسلوب، كىو أمر تكذبو ذبارب التأمٌن التعاكين اليت طبقت يف عدٍد من الدكؿ اؼبتقدمة فكانت أكثر قباحان كربقيقان 

. ألىداؼ التأمٌن من شركات التأمٌن التجارم
يتضح الفرؽ بٌن ىذين النوعٌن يف كوف نظاـ التأمٌن التجارم قائمان على أساس أف تتوُف إدارة التأمٌن شركة مستقلة عن اؼبؤمن  

 كتستحق ىذه الشركة صبيع أقساط التأمٌن يف مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمٌن عند استحقاقها ، كما يتبقى لديها من فائض أقساط .عليهم
التأمٌن فإهنا ال تعيده للمؤمن ؽبم ، ألهنا تعتربه عوضان يف مقابل التزامها بالتعويضات اؼبتفق عليها ، كإذا َف تِف األقساط احملصلة لدفع كل 

بينما يف التأمٌن التعاكين هبتمع عدة أشخاص معرضٌن ألخطار متشاهبة، ، التعويضات فبل وبق ؽبا الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمٌن 
كيدفع كل منهم اشرتاكان معينان، كزبصص ىذه االشرتاكات ألداء التعويض اؼبستحق ؼبن يصيبو الضرر، كإذا زادت االشرتاكات على ما صرؼ 

من تعويض كاف لؤلعضاء حق اسرتدادىا، كإذا نقصت طولب األعضاء باشرتاؾ إضايف لتغطية العجز، أك أنقصت التعويضات اؼبستحقة بنسبة 
كال مانع من أف يتوُف إدارة التأمٌن التعاكين جهة مستقلة عن اؼبؤمن ؽبم أنفسهم كأف تتقاضى أجوران أك عموالت مقابل إدارهتا للتأمٌن ، .العجز

كهبذا يظهر أف شركة التأمٌن يف كبل .  كال يبنع كذلك من أف تأخذ جزءان من أرباح استثمارات أمواؿ التأمٌن بصفتها ككيبلن عنهم يف االستثمار
، كيظهر الفرؽ بٌن - أم أهنا هتدؼ إُف الربح– النوعٌن قد تكوف شركة منفصلة عن اؼبؤمن عليهم ، كما أهنا يف كليهما قد تكوف شركة رحبية 

 4:النوعٌن يف ثبلثة أمور رئيسة 
فاألقساط اؼبقدمة من ضبلة الوثائق يف التأمٌن التعاكين يقصد منها التعاكف على تفتيت : (يف قصد اؼبؤمن عليهم ) الفارؽ األكؿ

. أما التأمٌن التجارم فهو من عقود اؼبعاكضات اؼبالية االحتمالية .  (التربع)األخطار، تأخذ ىذه األقساط صفة اؽببة 
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ففي التأمٌن التجارم ىناؾ التزاـ تعاقدم بٌن شركة التأمٌن كاؼبؤمن ؽبم ، إذ تلتـز الشركة ذباه اؼبؤمن : (يف االلتزاـ ) الفارؽ الثاين
عليهم بدفع التعويضات ، كيف مقابل ذلك تستحق كامل األقساط اؼبدفوعة ، بينما يف التأمٌن التعاكين ال ؾباؿ ؽبذا االلتزاـ ، إذ إف التعويض 

يصرؼ من ؾبموع األقساط اؼبتاحة ، فإذا َف تكن األقساط كافية يف الوفاء بالتعويضات طلب من األعضاء زيادة اشرتاكاهتم لتعويض الفرؽ ، 
. كإال كاف التعويض جزئيان حبسب األرصدة اؼبتاحة

ال هتدؼ شركة التأمٌن التعاكين إُف االسرتباح من الفرؽ بٌن أقساط التأمٌن اليت يدفعها اؼبؤمن ؼ: (يف ؿبل االسرتباح ) الفارؽ الثالث
ؽبم كتعويضات األضرار اليت تقدمها الشركة ؽبم ، بل إذا حصلت زيادة يف األقساط عن التعويضات اؼبدفوعة لرتميم األضرار ترد الزيادة إُف 

بينما الفائض يف  .اؼبؤمن عليهم، أك تبقى ىذه الزيادة لدل الشركة كاحتياطي لعمليات التأمٌن البلحقة كال تدخل يف اؼبركز اؼباِف للشركة 
. التأمٌن التجارم يكوف من استحقاؽ شركة التأمٌن يف مقابل التزامها بالتعويض ذباه اؼبؤمن ؽبم

كشركة التأمٌن  (اؼبؤمن عليهم )ففي شركة التأمٌن التعاكين تكوف العبلقة بٌن ضبلة الوثائق: (يف كيفية إدارة التأمٌن )الفارؽ الرابع
: على األسس التالية (اؼبؤمن)

يقـو اؼبسانبوف يف الشركة بإدارة عمليات التأمٌن، من إعداد الوثائق كصبع األقساط، كدفع التعويضات كغًنىا من األعماؿ الفنية، - 
  .ينص على ىذه األجرة حبيث يعترب اؼبشرتؾ قاببلن ؽبا يف مقابل أجرة معلومة كذلك بصفتهم القائمٌن بإدارة التأمٌن ك

اؼبقدـ منهم للحصوؿ على الرتخيص بإنشاء الشركة، ككذلك ؽبا أف تستثمر أمواؿ التأمٌن  (رأس اؼباؿ )يقـو اؼبسانبوف باستثمار- 
. اؼبقدمة من ضبلة الوثائق، على أف تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أمواؿ التأمٌن بصفتهم اؼبضارب

 كيكوف الفائض التأميين حقان ،سبسك الشركة حسابٌن منفصلٌن، أحدنبا الستثمار رأس اؼباؿ كاآلخر غبسابات أمواؿ التأمٌن- 
. (ضبلة الوثائق )خالصان للمشرتكٌن 

يتحمل اؼبسانبوف ما يتحملو اؼبضارب من اؼبصركفات اؼبتعلقة باستثمار األمواؿ نظًن حصتو من ريح اؼبضاربة، كما يتحملوف صبيع - 
مصاريف إدارة التأمٌن نظًن عمولة اإلدارة اؼبستحقة ؽبم 

يقتطع االحتياطي القانوين من عوائد استثمار أمواؿ اؼبسانبٌن كيكوف من حقوقهم ككذلك كل ما يتوجب اقتطاعو فبا يتعلق برأس - 
بينما العبلقة بٌن ضبلة الوثائق كشركة التأمٌن، يف التامٌن التجارم، أف ما يدفعو ضبلة الوثائق من أمواؿ تكوف ملكان للشركة كىبلط مع  5.اؼباؿ

. فليس ىناؾ حساباف منفصبلف كما يف التأمٌن التعاكين. رأس ماؽبا مقابل التأمٌن
 :تقويم صناعة التامين اإلسالمي-3
 ما ميز العقود اؼباضية ىو انتشار اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ك منها شركات التامٌن التكافلي اليت تتبىن تعاليم عقيدتنا السمحاء إف 

 تاريخ بدا التطبيق الفعلي إلنشاء ىذه اؼبؤسسات ك بالتحديد يف السوداف عندما قاـ بنك  فيصل 1977ك تعترب سنة , يف صناعة التامٌن
  6.اإلسبلمي السوداين بإنشاء شركة التأمٌن اإلسبلمي 

 شركة موزعة على 59نو ىناؾ ،أ 2005لتمويل التونسي لسنة اكأما عن انتشار شركات التأمٌن التكافلي كحسب إحصائيات بيت 
 1: بليوف دكالر موزعة كما يلي2-1 دكلة على ثبلث قارات كحجم األقساط اؼبكتتبة 23

56  يف الشرؽ األكسط 
26  يف جنوب شرؽ أسيا 

7  يف إفريقيا 
1 أخرل  .

 سبق التطبيق الفعلي عقد ؾبموعة من اؼبؤسبرات كالندكات تناكلت فكرة التامٌن التكافلي من الناحية النظرية من تأصيل الفكرة 
كلعل أكؿ دراسة صباعية لقد التامٌن كفق ىذه الصيغة كفق الصديق ؿبمد األمٌن الضرير ىي اليت كانت يف ، كجعلها أكثر فاعلية عند التطبيق

 شواؿ 21-16ة الذم عقده اجمللس األعلى لرعاية الفنوف كاآلداب يف دمشق يف الفرتة مأسبوع الفقو اإلسبلمي كمهرجاف اإلماـ بن تيم
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تقييم تطبيقات صناعة التامٌن التكافلي منذ نشأهتا يظهر العديد من اؼبشاكل اليت   دراسة كإف7 .1961 ابريل 7-1 اؼبوافق ؿ1380
 8 كاليت يبكن إهبازىا على النحو التاِف،تواجهها

 َف تتطور بالشكل الذم ميز البنوؾ 1977مٌن اإلسبلمي منذ قياـ أكؿ شركة تامٌن إسبلمية يف السوداف عاـ أ صناعة التإف-1
الف صيغ العمل يف شركات التامٌن اإلسبلمي صبدت من حيث ,  كتطورت بشكل سريع ككبًن1975اإلسبلمية اليت بدأت أعماؽبا عاـ 

الشكل عند الصيغ التقليدية لوثائق التامٌن بل إهنا اقتصرت على تقدًن بعض اػبدمات التأمينية اليت تقدمها شركات التامٌن التقليدية كالتامٌن 
. اٍف رغم أف الناحية الشرعية َف تكن تقف عائقا أماـ ىذا التطور...ك السلع  الصحي ك التامٌن على السيارات

إف صناعة التامٌن اإلسبلمي يف صورهتا اغبالية كالقائمة على صيغة إدارة التامٌن من قبل شركة استثمار برأظباؿ مستقل عن - 2
هبوز ؼبدير التامٌن أف يسرتبح من العملية التأمينية نفسها كإمبا يربح  سبثل صيغة جاذبة لبلستثمار من الناحية الرحبية ألنو ال حساب اؼبشرتكٌن ال

كما ىو اغباؿ بالنسبة للبنوؾ ك التوسع  يفسر عدـ تعرض صناعة التامٌن اإلسبلمي لبلنتشار  من إدارة العملية التأمينية كلعل ىذا ما
. اإلسبلمية

من خبلؿ ما سبق إف شركات التامٌن التقليدية َف تشهد موجة ربوؿ إُف شركات تامٌن إسبلمية حيث أصبح التحوؿ السمة -3
. البارزة يف الفرتة األخًنة بالنسبة للبنوؾ كشركات االستثمار ك التمويل التقليدية

إف صناعة التامٌن اإلسبلمي تواجها عقبة إعادة التامٌن كحيث تقـو معظم شركات التامٌن اإلسبلمية بإعادة التامٌن لدل شركات -4
كتبقى شركات التامٌن اإلسبلمية هبيكلها اغباِف القائم على صيغة التربع كاإلدارة غًن قادرة على ,تامٌن تقليدية على أساس الضركرة أك اغباجة

مٌن حبجـو مالية ضخمة تسمح أحيث أف ىذا اؽبيكل قد ال يسمح بوجود أم عناصر رحبية جاذبة إلنشاء شركات الت,ذباكز ىذه العقبة 
. بالتامٌن على أساطيل الطائرات كالبواخر أك إنشاء شركات إعادة تامٌن أسبلمية

الرحبية كاالنتشار كتغطية االحتياجات التأمينية أفقيا : إف من أىم التحديات اليت تواجو اليـو صناعة التامٌن اإلسبلمي تتمثل يف - 5
. ك اعبودة, من حيث النوع كراسيا من حيث اغبجم

كلنجاع ىذا التأمٌن يف , مٌن التكافلي يعترب دعامة الكتماؿ منظومة العمل اؼباِف اإلسبلمي امٌن كإعادة التأف قباح صناعة التإ
مواجهة التحديات الراىنة يتطلب األمر إعادة النظر يف صيغة التامٌن القائمة على التربع كاإلدارة كصيغة كحيدة لصناعة التامٌن كاليت احتكرت 

كهبب توجيو طاقات البحث كالتطوير , مصطلح التامٌن اإلسبلمي كفقا ؼبصطلحات اؼبعيار الشرعي بشاف التأمٌن الصادر عن ىيئة احملاسبة
إلهباد صيغ بديلة عن ىذه الصيغة تكوف أكثر كفاءة من الناحية االقتصادية كالشرعية ك من ىذه الصيغ إعادة دراسة التامٌن التجارم نفسو ك 

. النظر يف إمكانية ربويره لصيغة شرعية مقبولة 
 

: اؼبراجع
 . 2004ديب ,حبث مقدـ ؼبؤسبر االقتصاد االسبلمي ,حبث يف اسس التكافل التعاكين يف ضوء الشريعة االسبلمية ,حساف حسٌن

 2001البحرين ,معايًن احملاسبة كاؼبراجعة كالصوابط للمؤسسات اؼبالية االسبلمية,ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسات اؼبالية االسبلمية
 2009يناير/20/22,الرياض,ملتقى التامٌن  التعاكين,تقيم تطبيقات كذبارب التامٌن التعاكين,ناصر عبد اغبميد

 2005مام , ؾبمع فقهار الشريعة بأمريكا, دكرة االستثمار يف اإلسبلـ,التامٌن يف أمريكا, يوسف الشبيلي
. ندكة الربكة الثانية عشرة لبلقتصاد اإلسبلمي، قرارات كتوصيات ندكات الربكة لبلقتصاد اإلسبلمي

مكة , جامعة اـ القرل ,اؼبؤسبر العاؼبي الثالث لبلقتصاد االسبلمي , تقوًن مسًنة النظرية ك التطبيقية ,(الصديق ؿبمد االمٌن)الضرير 
 2005مام ,اؼبكرمة

 ,2009يناير/20/22,الرياض,ملتقى التامٌن التعاكين, تقييم تطبيقات كذبارب التامٌن التعاكين, عبد البارم مشعل
اؽبوامش 

ديب ,حبث مقدـ ؼبؤسبر االقتصاد االسبلمي ,حبث يف اسس التكافل التعاكين يف ضوء الشريعة االسبلمية , حساف حسٌن1:
  2ص.2004
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البحرين ,معايًن احملاسبة كاؼبراجعة كالصوابط للمؤسسات اؼبالية االسبلمية,ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسات اؼبالية االسبلمية2:
2001 

  9ص,2009يناير/20/22,الرياض,ملتقى التامٌن التعاكين,تقيم تطبيقات كذبارب التامٌن التعاكين,ناصر عبد اغبميد3:
 يعرؼ الفائض التاميين بأنو ما يزيد من اصباِف التربعات اليت يدفعها اؼبشرتكوف يف شركة التكافل خبلؿ الفرتة اؼبالية بعد دفع اصباِف *

 .كدفع مبالغ اعادة التامٌن كاقتطاع اؼبصركفات مع مراعاة التغًنات يف اؼبخصصات الفنية,التعويضات للمتضررين منهم خبلؿ نفس الفرتة اؼبالية 
كاغبكم الشرعي للفائض يستمد من حكم أصلو كىو االشرتاكات اؼبتربع هبا كليا كعائد استثمارىا كوبدد الفائض التاميين على احد 

: االسس التالية
الوعاء التامين الواحد دبعىن أف تصب التربعات اػباصة بكل انواع التامٌن العامة يف كعاء كتامٌن اغبماية كاالدخار يف كعاء اخر - 

. كالتامٌن الصحي يف كعاء ـبتلف
 .كصندكؽ اغبريق كصندكؽ السيارات ,االكعية اؼبختلفة كذلك باف يعترب كل نوع تامٌن كعاء اك صندكؽ قائم بذاتو - 
 2005مام , ؾبمع فقهار الشريعة بامريكا, دكرة االستثماريف االسبلـ,التامٌن يف امريكا, يوسف الشبيلي4:
. 212ندكة الربكة الثانية عشرة لبلقتصاد اإلسبلمي، قرارات كتوصيات ندكات الربكة لبلقتصاد اإلسبلمي ص5:
, جامعة اـ القرل ,اؼبؤسبر العاؼبي الثالث لبلقتصاد االسبلمي , تقوًن مسًنة النظرية ك التطبيقية ,(الصديق ؿبمد االمٌن)الضرير 6:
 24ص,2005مام ,مكة اؼبكرمة
 4ص,نفس اؼبرجع السابق, ناصر عبد اغبميد7:
 14-11ص,2009يناير,الرياض,مٌن التعاكينأملتقى الت, مٌن التعاكينأارب التتجتقييم تطبيقات ك,  عبد البارم مشعل8:
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 التأمين ضد أخطار المعلوماتية

 جامعة بشار خليفي مرًن:  أ                                                                                     

  بشار- بن موسى ؿبمد:                                                                                  احملامى 
  الملخص

دبوجب الثورة اؼبعلوماتية ك ما اقبر عنها من تأثًنات ىامة مشلت كل اؼبيادين ك يف صبيع الدكؿ أصبحا العتماد على النظاـ أؼبعلومايت 
ك التكنولوجيا من مستلزمات العصر داخل اغلبيو اؼبؤسسات ك الشركات ، ك كاف تبعا لذلك أف يتواءـ القانوف مع ىذا النظاـ ليتدخل حبتمية 

كمشل ذلك ميداف التامٌن يف ىذا اجملاؿ ألنبيتو القانونية ك االقتصادية فأماـ اؼبخاطر اليت هتدد األنظمة اؼبعلوماتية ،  ليحكمو ك ينظمو
 مٌن ضد أخطار اؼبعلوماتية أجل ربديد ذاتية عقد التأكمنو كمن ؛  للمنشئات ال ذبد حاال أفضل من التامٌن ضدىا

  :مينأمفهـو المعلوماتية و  عقد الت: اؼببحث األكؿ   
جل أ ك من ؛مٌن ضد أخطار اؼبعلوماتية كغًنه من أنواع التامٌن األخرل ك لعل ذاتيتو تظهر من خبلؿ ربديد اػبطر اؼبؤمن منوأإف الت

  . توضيح ىذه الذاتية ال بد من التطرؽ ؼبفهـو اؼبعلوماتية ك نوضح العقد الذم يتناكؽبا بالضماف
  :مفهـو المعلوماتية: اؼبطلب األكؿ

 ك لوحة  نتيجة للتقدـ العلمي ك التكنولوجي َف يعد لفظ اغباسب اآلِف مقتصرا على جهاز اغباسب دبكوناتو من شاشة العرض
 ك  اؼبفاتيح ككحدة التشغيل بل أصبح يتصل دبكونات أخرل كالطابعات ك اؼباسحات الضوئية ك شبكات اؼبعلومات ك يدخل ضمن الربامج

ؾبموعة عناصر مادية ك :" ك يعرؼ نظاـ اؼبعلومات بأنو   .النظاـ أؼبعلومايت:يطلق عليو ب (1)قواعد البيانات لذا أصبح يكوف نظاما متكامبل
ك يرتبها      كرب قدر من البيانات ك اؼبعلومات ك يصنفها أ فيقـو النظاـ بتخزين ؛"غًن مادية يبكن باجتماعها التعامل الفورم مع اؼبعلومة 

كياف مادم  )مكونات مادية : ىي  (2)حبيث يبكن اغبصوؿ عليها عند البحث بسهولة ك يف كقت قصًن إذف فمكونات نظاـ اؼبعلومات 
  .ك مكونات غًن مادية  كياف منطقي لٌن  (أصلي 

عترب من مكونات النظاـ اؼبادية اغباسب اآلِف دبكوناتو األساسية ك كذا م :المكونات المادية للنظاـ ألمعلوماتي: الفرع األكؿ 
  . األجهزة اؼبلحقة بو

جهاز الكرتكين يتكوف من ؾبموعة متداخلة من األجزاء تعمل فيما : بأنو(3)يبكن تعريف جهاز اغباسب اآلِف  : الحاسب اآللي
ك         بينها هبدؼ مشرتؾ ىو إخراج العمليات اغبسابية ك اؼبنطقية طبقا لربنامج يتم ك ضعو مسبقا من خبلؿ عدة عمليات ىي اإلدخاؿ 

يقصد بو كذلك اآللة اغباسبة االلكرتكنية اليت تستقبل البيانات مث تقـو عن طريق االستعانة بربنامج معٌن   ؛اؼبعاعبة ك االسرتجاع ك اإلخراج
 من مكونات مادية ك أخرل معنوية أك منطقية يطلق (5)ك يتكوف اغباسب اآلِف، (4).بعملية تشغيل ىذه البيانات للوصوؿ إُف النتائج اؼبطلوبة

 (7).كحدات اإلدخاؿ ك كحدات التشغيل ك كحدات اإلخراج : ك تتمثل اؼبكونات اؼبادية للحاسب االلكرتكين يف ، ( 6)عليها اسم الربامج
تسمى كذلك ألهنا تستخدـ يف إدخاؿ البيانات ك الربامج إُف كحدة التشغيل الرئيسية ك تشمل مشغل :كحدات اإلدخاؿ -1

  اٍف......االسطوانات ك لوحة اؼبفاتيح ك الفارة
تتكوف من الذاكرة اليت تستخدـ غبفظ البيانات ك اؼبعلومات ك الربامج حفظا دائما أك مؤقتا ،ككحدة : كحدات التشغيل اؼبركزية -2

اغبساب أك اؼبنطق اليت تقـو باقباز العمليات اغبسابية ك اؼبنطقية ك ىي عبارة عن ذاكرة سريعة ، ك كحدة التحكم اليت تقـو بالتنسيق بٌن 
  .كحدات النظاـ أؼبعلومايت

ىي الوسائط اؼبستخدمة إلظهار نتائج التشغيل ك يبكن إظهارىا بأكثر من كسيلة ك بذلك يكوف للحاسب :كحدات اإلخراج  -3
ـبرجات كرقية تتم عن طريق الطابعة حبيث تستخرج اؼبعلومات يف شكل نسخ كرقية مطبوعة ك ـبرجات الكرتكنية حيث يتم استخراج 

 (8).اؼبعلومات على دعائم الكرتكنية مثل الشريط اؼبمغنط ك القرص اؼبمغنط ك اؼبصغرات الفيلمية
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تعرؼ بالربامج أك الكياف اؼبنطقي للحاسب كىي ؾبموعة من التعليمات اؼبتتابعة بصفة منطقية توجو ؼ: أما مكونات اغباسب اؼبعنوية
فهي إذف فكر اغباسب الذم يوجهو فبل يقـو ىذا األخًن بوظائفو إال بعد برؾبتو فهي العنصر   .إُف الكمبيوتر ألداء عمل أك أعماؿ معينة

  .اعبوىرم ك األساسي للنظاـ أؼبعلومايت كبدكف معلومات ك بيانات أك دبعىن أكضح  بدكف برامج
يصبح اغباسب اآلِف ببل نفع ،فاغباسب اآلِف ليس خارقة بل ؾبرد جهاز إذا ما سبت برؾبتو بواسطة اإلنساف أدل كظيفتو احملددة   

ذبدر اإلشارة إُف اعتبار اؼبعلومة اليت يتضمنها برنامج الكمبيوتر ؿببل غبق ملكية لصاحبها تعطيو اغبق يف اغبماية القانونية إال أف  ك .مسبقا
 (9 )ليس كل معلومة تتميز حبق اغبماية بل ال بد أف تتوافر فيها خصائص ك شركط معينة

  المكونات الغير مادية المنطقية للنظاـ ألمعلوماتي: الفرع الثاين 
ك ىو ؾبموعة من التعليمات اؼبتتابعة بصفة منطقية توجو إُف الكمبيوتر ألداء عمل أك أعماؿ معينة : (10)تعرؼ كذلك بالربامج 

فمفهومو الضيق يعترب الربنامج ؾبموعة من تعليمات أك األكامر الصادرة من ؛  (12) ك للربنامج مفهوماف مفهـو ضيق ك آخر كاسع، (11)
اإلنساف إُف اغباسب ،أما مفهـو الربنامج الواسع يعتربه إضافة إُف انو ؾبموعة من التعليمات ك األكامر فهو يشمل كافة البيانات األخرل اليت  

فيقـو مستخدـ اغباسب اآلِف  .سبكن من تطبيقو ك تسهل استعمالو فهي صادرة من اؼبربمج الذم اعد الربنامج إُف مستخدـ اغباسب اآلِف
 ؛من أىم خصائص اغباسب فهي عملية كتابة قائمة التعليمات اليت على جهاز الكمبيوتر إتباعها غبل مشكلة معٌن (13)بربؾبتو ك الربؾبة 

  :ك نشًن إُف أف برامج اغباسب اآلِف نوعاف ،  فالربؾبة إذف ىي اليت سبكن اغباسب من القياـ بوظائفو اؼبتعددة ك بدكهنا يعد ببل نفع
ك ىي لغة اغباسب اآلِف ك ىي جزء منو سبكن اغباسب من أداء الوظيفة احملددة لو حبيث إذا قاـ بالنقر على : برامج التشغيل- ا

 )14).حرؼ أك عبلمة أك رمز معٌن يفهم اغباسب أف ذلك أمر تنفيذ مطلوب ؿبدد على كجو الدقة
  (15).ك ىي اليت سبكن من اقباز بعض اؼبهاـ كيف ؾباالت ـبتلفة : برامج التطبيق - ب

 الكياف اؼبادم أك اؼبنطقي ىو العنصر اعبوىرم ك األساسي للنظاـ أؼبعلومايت فبدكف اؼبعلومات ك البيانات ك بدكف برامج يصبح دك يع
فالربنامج ىو احملور الذم ؛ جهاز اغباسب اآلِف ببل نفع فاغباسب اآلِف ؾبرد جهاز إذا سبت برؾبتو بواسطة اإلنساف أدل كظيفتو احملددة مسبقا

  . يقـو عليو النظاـ أؼبعلومايت
  :مينأمفهـو عقد الت: اؼبطلب الثاين  

 ،مٌنأمٌن بأنو عقد يلتـز دبقتضاه اؼبؤمن بتعويض اؼبؤمن عليو عند ربقق اػبطر اؼبؤمن منو مقابل حصولو على مبلغ التأيعرؼ عقد الت
ك إذا أردنا تعريف عقد التامٌن أؼبعلومايت فيخضع لنفس خصائص عقد التامٌن فليس لو ذاتية خاصة إال من حيث نوع اػبطر اؼبؤمن منو الذم 

ك عقد التامٌن عقد ملـز عبانبيو اؼبؤمن ك اؼبؤمن عليو ك ىو من عقود اؼبعاكضة إذ يتم دبقابل ك يعد عقد ،  يف ىذه اغبالة يتصل باؼبعلوماتية
ك يعد عقد التامٌن مدنيا أك ذباريا فبالنسبة للمؤمن عليو فاألصل أف يكوف ، رضائي إذ ينعقد العقد دبجرد تبادؿ طرفيو إلرادهتما اؼبتطابقتٌن

مٌن بدكف ىدؼ ربح كاف مدنيا ك أالعقد بالنسبة إليو مدنيا أما إذا قاـ بو غباجات ذبارتو عد ذباريا بالتبعية ، أما بالنسبة للمؤمن إذا كتاف الت
  .  إذا كاف اؽبدؼ ربقيق الربح عد العقد ذباريا

  إبراـ العقد و إثباتو:الفرع األكؿ 
يرـب العقد باتفاؽ طرفيو لكن قد يسبق إبراـ العقد مرحلة سبهيدية يتم خبلؽبا إجراء مفاكضات ما بٌن اؼبؤمن ك اؼبؤمن لو االحتماِف   

 ليس (16)مٌنأك طلب الت .مٌنأطلب الت"فيعرب كل منهما على إرادتو من اجل الوصوؿ إُف اتفاؽ هنائي يرـب معو العقد ك يتم ذلك عن طريق 
ملزما للمؤمن ألنو يعترب إهبابا صادرا منو سواء حٌن يسلمو للمؤمن لو لتوقيعو أك حٌن يسلم منو بعد توقيعو فهو ال يعدك أف يكوف ؾبرد دعوة 

  إُف التعاقد فإذا توصل كل منهما إُف اتفاؽ ينعقد عقد التامٌن ضد اػبطر أؼبعلومايت مّت كصل القبوؿ إُف علم اإلهباب
فاف ىذا الطلب يعد إهبابا صادرا منو ألنو ؿبدد فيبقى بذلك على إهبابو إذا حدد اؼبؤمن لو ميعادا معينا : أما بالنسبة للمؤمن لو    

هبب خبللو رد اؼبؤمن عليو سواء بالقبوؿ أك الرفض ففي ىذه اغبالة يلتـز اؼبؤمن لو بالبقاء على إهبابو ك ربديد اؼبدة ىو الذم هبعل طلب 
يثبت العقد عن طريق كثيقة التامٌن كىي عبارة عن ؿبرر مكتوب يتضمن عقد :بات العقد     التامٌن ملزما لطالبو ك ىو الراغب يف التامٌن

  (17).التامٌن ك تسمى أيضا ببوليصة التامٌن 
 يف بعض اغباالت ، ك كما يثبت العقد عند الضركرة بأم رسائل ما بٌن الطرفٌن أك حّت إخطار اؼبؤمن لو للمؤمن بدفع قسط التامٌن

جل اؼبوافقة على إبراـ العقد أك أقد يتفق الطرفاف على إرجاء سرياف العقد لفرتة الحقة تسمح ىذه الفرتة للمؤمن دراسة اػبطر اؼبؤمن منو من 
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مذكرة التغطية اؼبؤقتة حبيث : ففي تلك الفرتة يقـو الطرفاف بإنشاء ما يسمى ب ؛  جل ربديد شركطوأعدـ قبولو إسباـ عقد التامٌن ك كذا من 
فتعترب ىذه اؼبذكرة اؼبؤقتة عقد ، (18)يقـو اؼبؤمن بتغطية اػبطر اؼبؤمن منو لفرتة ؿبددة ك مؤقتة كما يلتـز باؼبقابل اؼبؤمن لو بدفع أقساط التامٌن

ك نشًن إُف أف مذكرة التغطية اؼبؤقتة تعترب كذلك أداة  .تامٌن مؤقت تنتهي آثارىا عند إنشاء عقد التامٌن النهائي أك بانتهاء الفرتة احملددة ؽبا
  . إثبات لعقد التامٌن اؼبؤقت اؼبرـب ما بٌن اؼبؤمن ك اؼبؤمن لو

ك من خبلؿ ما سبق فاف عقد التامٌن ضد ـباطر اؼبعلوماتية ليست لو ذاتية خاصة بل تتضح ذاتيتو يف اػبطر اؼبؤمن منو ك الذم 
يعترب ؿبل العقد فهو العنصر الرئيسي لو فبل يلتـز اؼبؤمن بالتعويض إال عند ربقق اػبطر اؼبؤمن منو ك ال يلتـز اؼبؤمن لو بدفع األقساط فقط من 

ك إرادة األطراؼ     فاػبطر ىو كارثة أك حدث مستقبلي غًن مؤكد بعيدا عن رغبة   ؛ اجل تغطية اػبطر الذم ال بد أف يكوف خطر معلومايت
فقد هتدد أم شركة أك مؤسسة ـباطر تتعلق بنظامها أؼبعلومايت ،فتضطر ىذه األخًنة إُف اللجوء إُف التامٌن ضد ىذا اػبطر الف ربققو قد 

مٌن إما أك يرد الت  . يكلف الشركة خسائر ك أمواؿ طائلة إذ َف يؤدم إُف توقف عملها لفرتة قد تكوف قصًنة أـ طويلة أك تتعداىا لتكوف هنائية
اليت سبثل الكياف اؼبادم للنظاـ أؼبعلومايت كما يرد على الربامج اليت سبثل الكياف اؼبنطقي للنظاـ أؼبعلومايت ، كمنو ال  (اغباسبات )على األجهزة 

  .بد من ربديد اػبطر عند إبراـ العقد
  آثار العقد و انتهاءه: الفرع الثاين   

مٌن االلتزاـ بدفع القسط الذم يقع على عاتق اؼبؤمن لو ك االلتزاـ بدفع التامٌن أك التعويض عند ربقق اػبطر اؼبؤمن أمن آثار عقد الت
ك كذلك من آثار العقد أف يلتـز اؼبؤمن   ،(19)منو من جانب اؼبؤمن حبيث إذا حل اجل دفع القسط كاف على اؼبؤمن لو دفعو يف موطن اؼبؤمن 

 ىذا األخًن حّت يستحق التعويض يتعٌن عليو أف يقـو بإخطار اؼبؤمن عند علمو بكل أفبدفع التعويض عقب كقوع اغبادث اؼبؤمن منو غًن 
مع اإلشارة أف جزاء زبلف قياـ اؼبؤمن لو   يا،خطر يستوجب الضماف أك خبلؿ الفرتة احملددة يف العقد دكف أف يكوف ؽبذا اإلخطار شكبل رسم

مٌن ك ىو بالطبع سقوط الضماف الذم التـز بو أمٌن أك بوليصة التأباألخطار يبقى تقديره حسب إرادة اؼبتعاقدين ك حسب شركط كثيقة الت
ك إذا قاـ اؼبؤمن بدفع التعويض عن األضرار عند ربقق اػبطر ال بد أف ال يتعدل قيمة الشيء اؼبؤمن عليو كقت كقوع   . اؼبؤمن ذباه اؼبؤمن لو

كما يكوف لكل من ،ك ينتهي عقد التامٌن بانقضاء مدتو كما يبكن للمتعاقدين إهناؤه قبل انقضاء مدتو أك حّت ذبديده فيما بعد .  اغبادث
اؼبؤمن ك اؼبؤمن لو حق فسخ العقد حسب اغباالت اؼبنصوص عليها يف القواعد العامة للعقود أك حسب اغباالت اػباصة يف القوانٌن اػباصة 

 . مٌنأبالت
  األخطار في مجاؿ المعلوماتية:اؼببحث الثاين 

مٌن من الضرار اؽبدؼ منو ىو ضباية اؼبؤمن لو عن اغبوادث اليت تلحق أضرارا مادية بذمتو اؼبالية فيهدؼ إُف تعويض الشخص أإف الت
مٌن على األشياء الغرض أ فالت،(20)مٌن قد يغطي األشياء ك قد يغطي اؼبسؤكلية أك الت . عن اػبسائر اؼبالية اليت تلحقو من جراء ربقق اػبطر

كمن األشياء اؼبعنوية اليت ؽبا قيمة  (معنوية )منو تعويض األضرار اليت تصيب الذمة اؼبالية مباشرة ك األشياء تنقسم إُف مادية ك غًن مادية 
ف إؼ،ك دبا أف النظاـ أؼبعلومايت وبتوم عنصرين كياف مادم ك كياف منطقي    ة،اقتصادية برامج اغباسب اآلِف ك اليت ال بد ؽبا من ضباية قانوين

ف طبيعة اػبطر ىي اليت ربدد كيفية إ ؼ مث ك من(21)مٌن على الربامجأمٌن على األجهزة ك التأىذا يستدعي كجود اختبلفات بسيطة بٌن الت
 .مٌن عليها من أخطار مضمونة ك أخرل مستبعدةأالت

  األخطار المضمونة:اؼبطلب األكؿ 
للخطر معاف كثًنة يف ؾباؿ التامٌن ك األخطار اليت قد تتعرض ؽبا الشركة يف نظامها أؼبعلومايت كثًنة منها اغبرائق ك أضرار اؼبياه اليت 

تعطل اآلالت ك أخطاء الربؾبة ك انقطاع الكهرباء ك السرقة ك بالتاِف تدمر األجهزة ك تتلف الربامج ك البيانات ك تتعرض بذلك الشركة ػبسائر 
  .   كبًنة ك تنقسم بذلك األخطار إُف مباشرة ك غًن مباشرة

  األخطار المباشرة: الفرع األكؿ 
 ك      سبق الذكر أف اؼبلكية اؼبعلوماتية تتضمن عنصرين عنصر مادم يتمثل يف التجهيزات اؼبركزية ك اػبارجية من أبنية ك منشات

 ك العنصر الثاين عنصر معنوم ك يتمثل يف االسطوانات ك الشرائط اؼبمغنطة ك ىي قيم مالية تكوهنا اؼبعلومات اليت ،أدكات كتابية ك كركت
ك اػبسائر قد تشمل األمواؿ اؼبادية كما قد تشمل األمواؿ اؼبعنوية ،فاػبسائر اؼبالية اؼبباشر تكوف نتيجة لكوارث طبيعية من   . ربويها

 ك ينجر عنها خسائر  فيضانات ك زالزؿ ك أعماؿ زبريبية مباشرة سبس اؼبنشاة ك بالتاِف تلحقها خسائر مالية سبس العناصر اؼبادية مباشرة
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ك . ؿمعنوية مباشرة فإذا شب حريق مثبل يدمر الكركت ك األسطوانات فيفقد مضموهنا من معلومات ك برامج فبا هبعلها غًن صاغبة لبلستعما
 أم سبس األجهزة ك األبنية ،كما يبكنها أف سبس (23)لبلص من ذلك أف اػبسائر قد تؤثر على الكياف اؼبادم منفصبل عن الكياف اؼبعنوم

       .مٌن بشكل مفصلأمشلها كثائق التتمٌن عن ىذه اػبسائر ال بد أف أ كحّت يتم الت،الكياف اؼبعنوم ك يؤدم ذلك إُف حدكث خسارتٌن
                            

  األخطار غير المباشرة: الفرع الثاين 
إف ربديد اػبطر يعتمد على نتائجو باعتباره حادثة ؽبا نتيجة معينة ، ك بالتاِف فكما لو أخطار تنتج عنها أضرار مباشرة كذلك قد 

ك إذا كانت اػبسائر اؼبباشرة ىي تلك اليت ربدث على اضطرابات ربدث بالشركة بسبب استعماؿ أك تشغيل  .يتناكؿ أخطار غًن مباشرة
النظاـ أؼبعلومايت فقد ينجر عن ذلك ؾبموعة من األخطار غًن اؼبباشرة اليت ؽبا تأثًن على إنتاج الشركة ك شبكتها التجارية ، ك يستتبع ذلك 

مٌن على أف يضمن أك بذلك تنص بعض بوالص الت . خسائر غًن مباشرة مادية فتؤثر على قيم التشغيل ك تؤثر على القيم اؼبعنوية للشركة
اؼبؤمن للمؤمن لو دفع قيمة اؼبصركفات اإلضافية اغبتمية اليت يتحملها ىذا األخًن خبلؿ فرتة التجديد لكي يتمكن من االستمرار يف أداء عملو 

يف معاعبة اؼبعلومات ،يف ظركؼ تقارب قدر اإلمكاف ظركؼ التشغيل الطبيعي عقب كقوع الضرر يؤثر على أجهزة اؼبعاعبة أك ملحقاهتا كما 
 .يضمن اؼبؤمن اؼبصركفات اإلضافية اليت يتم التعرض ؽبا عقب كقوع الضرر الذم يؤثر على أنظمة التكييف ك التغذية الكهربائية

اؽبوامش 
  19،ص 2006د اضبد خليفة اؼبلط ،اعبرائم اؼبعلوماتية ،دار الفكر اعبامعي ،الطبعة الثانية ، سنة  _ (1)
  10،ص 2007د نبيلة إظباعيل رسبلف ،التامٌن يف ؾباؿ اؼبعلوماتية ك الشبكات ،دار اعبامعة اعبديدة ،_ (2)
  . يطلق عليو كذلك ب اؼبعاعبة اآللية للمعلومات ، أك علم اؼبعلومات ، أك اؼبعلوماتية_ (3) 
ك اليت COMPUTك ىي مشتقة من كلمة COMPUTERفيطلق غليو باإلقبليزية:تعددت مسميات ىذا اعبهاز _ (4)

اغباسب اآلِف ، اغباسب االلكرتكين ، :،أما بالعربية فهناؾ عدة مصطلحات تدؿ عليوORDINATEUR تعين وبسب ، ك بالفرنسية
  . اؼبنظم اآلِف ،اآللة ،الكمبيوتر ،اغباسوب ك ىو اؼبصطلح اليت اعتمدتو اؼبنظمة العربية للمواصفات ك اؼبقاييس

د عفيفي كامل عفيفي ، جرائم الكمبيوتر ك حقوؽ اؼبؤلف ك اؼبصنفات الفنية ك دكر الشرطة ك القانوف ،منشاة اؼبعارؼ ، _ (5)
  .9اإلسكندرية ،ص 
 1_ أكؿ حاسب الكرتكميكانيكي  لو القدرة على أداء العمليات اغبسابية أطلق على ىذا اغباسب مارؾ1944ظهر  سنة  _ (6)

.  
HardWareك اؼبكونات اؼبعنوية SoftWare (3) _  اؼبكونات اؼبادية  

 2008د  عاطف عبد اغبميد حسن ،كجود الرضا يف العقد االلكرتكين عرب شبكة االنرتنت ،دار النهضة العربية القاىرة ،_ (7)
  21،ص 

   . 20، ص 2008د ؿبمد مرسي الزىرة، اغباسب االلكرتكين ك القانوف، دار النهضة العربية، القاىرة _ (8)
ص     ،2000لعربية ،اد ؿبمد عبد الظاىر حسٌن ، االذباىات اغبديثة يف ضباية برامج الكمبيوتر اؼبعلوماتية ،دار النهضة  _(9)  

12 .  
مصطلح للداللة :حيث عرؼ القانوف العريب النموذجي ؼبكافحة جرائم تقنية أنظمة اؼبعلومات برامج اغباسب اآلِف بأهنا _ (10)

ك     على صبيع اؼبكونات غًن  اؼبادية لنظاـ اغباسب ك يشمل ذلك برامج النظاـ ك ىي الربامج البلزمة لتشغيل اغباسب ك برامج التطبيقات 
  . ىي الربامج اليت سبكن من اقباز بعض اؼبهاـ

   . 42د اضبد خليفة اؼبلط ، اؼبرجع السابق ، ص _ (11)
    .4،ص1997د علي عبد القادر القهوجي ،اغبماية اعبنائية لربامج اغباسب دار اعبامعة اعبديدة للنشر  _ (12)
د عبد الفتاح بيومي حجازم ،مكافحة جرائم الكمبيوتر ك االنرتنت يف القانوف العريب النموذجي ،دار الفكر العريب ، _ (13)

  .61،ص 2006الطبعة االكُف ، 
  . 61نفس اؼبرجع السابق ،ص _ (14) 
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  12د ؿبمد عد الظاىر حسٌن، اؼبرجع السابق، ص   (15)
 ك طلب التامٌن عبارة عن كثيق مطبوعة من اجل التوقيع عليها يوضح فيها اؼبؤمن العناصر األساسية للتامٌن اؼبتعلقة باػبطر   (16) 

  . اؼبؤمن منو ك مبلغ التامٌن ك مقدار القسط
  .28د نبيلة إظباعيل رسبلف ، اؼبرجع السابق ،ص  _ (17)  
 مذكرة التغطية اؼبؤقتة ك بوليصة التامٌن دبوجبهما يلتـز اؼبؤمن ك اؼبؤمن لو كىذا خببلؼ طلب التامٌن الذم ال يلتـز دبوجبو  _ (18)
  . أطراؼ عقد التامٌن

 يف حالة عدـ دفع القسط كاف للمؤمن أف يوقف الضماف كما يثبت لو الفسخ ك ىدا يعترب كجزاء يتعرض لو اؼبؤمن لو  _ (19) 
  .فوقف الضماف يعترب جزاء مؤقت أما طلب الفسخ فهو جزاء هنائي ألنو يؤدم إُف حل الرابطة العقدية

 د اضبد ؿبمد عطية ؿبمد ،التامٌن من اؼبسؤكلية اؼبفرتضة ؼبستخدمي االنرتنت ،دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،    _ (20)
  .6 ص 2007

  .49 د نبيلة إظباعيل رسبلف ، اؼبرجع السابق ،ص   (21) 
 اػبطر ىو اغبادثة اليت ىبشى كقوعها ك يرـب العقد ليؤمن ىذا الوقوع ، ك يعرؼ كذلك بأنو حادثة احتمالية ال يتوقف  _(22)

  . ربققها على ؿبض إرادة احد الطرفٌن خاصة إرادة اؼبؤمن لو أك حادث مستقبلي لو بعض النتائج اؼبالية
  .57 د نبيلة إظباعيل رسبلف ، اؼبرجع السابق ،ص _ (23)
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. مدى اعتبار عقد التأمين من عقود اإلذعاف في ظل تعدد شركات التأمين

 
. بركات أضبد. أ

. بن شرؼ نسيمة. أ
. جامعػة بشػار

الملخص 
أدل تنوع اؼبخاطر كتكاثرىا إُف سعي اإلنساف إُف البحث عن الوسائل اليت تكفل لو األماف يف مواجهة اؼبخاطر اليت ربيط بو، 

ؽبذا عبأ اإلنساف إُف كسيلة ربقق لو األماف يف مواجهة ىذه اؼبخاطر، تتمثل ىذه الوسيلة يف التأمٌن ؛ كذبنب تلك الكوارث كذبنب األضرار
يستدعي نظاـ التأمٌن كجود أداة  ك. التحصن من تبعاهتا الذم بات من أىم الوسائل الفعالة اليت يلجأ إليها الفرد للحد من تأثًن اؼبخاطر ك

. قانونية تنظم عبلقة اؼبؤمن باؼبؤمن ؽبم، تتمثل يف عقد التأمٌن، الذم ازداد نشاطو مؤخرا يف ظل التعدد اؽبائل شركات التأمٌن
على الرغم من أف التأمٌن كسيلة أماف يلجأ إليها األشخاص، كال يبكن ؽبم االستغناء عنها يف حياهتم إال أف ىذا يصطدـ مع  ك

حقيقة عقد التأمٌن الذم وبمل بٌن طياتو مقومات عقد اإلذعاف، حبيث ال تتوافر لدل طالب التأمٌن يف األصل اغبرية البلزمة ؼبناقشة شركط 
 لكن مع اعتماد اعبزائر يف بداية التسعينات على . العقد اليت ينفرد اؼبؤمن بوضعها، كال يكوف أمامو إال التسليم هبذه الشركط كاإلذعاف ؽبا

اقتصاد السوؽ تعددت شركات التأمٌن بعدما كانت تقتصر على شركة كاحدة، ىذا التعدد دفع األشخاص لبلختيار بٌن شركات التأمٌن من 
 . فهل يف ظل ىذا التعّدد لشركات التأمٌن، تغًنت طبيعة عقد التأمٌن، من عقد إذعاف إُف عقد رضائي ؟   ،أجل التعاقد معها

. حقيقة عقد التأمين من عقود اإلذعاف: احملػور األكؿ
:"  من القانوف اؼبدين اعبزائرم على أنو619يعرؼ اؼبشرع اعبزائرم عقد التأمٌن من خبلؿ نص اؼبادة : طرفي عقد التأمين: أكال 

اه أف يؤدم إُف اؼبؤمن لو أك إُف اؼبستفيد الذم اشرتط التأمٌن لصاغبو مبلغا من اؼباؿ أك إيراد أك أم عوض ماِف آخر ضعقد يلتـز اؼبؤمن دبقت
كىو التعريف السائد ." يف حالة كقوع اغبادث أك ربقق اػبطر اؼببٌن بالعقد كذلك مقابل قسط أك أية دفعة مالية أخرل يؤديها اؼبؤمن لو للمؤمن

 من خبلؿ ىذا التعريف نبلحظ كجود عبلقة قانونية كتعاقدية بٌن طرفٌن، يسمى أحدنبا اؼبؤمن لو كىو الطرؼ . عموما يف أغلب التشريعات
الذم يكتتب التأمٌن كيتعرض ػبطر ما يف مالو أك شخصو، كالطرؼ الثاين اؼبؤمن كىو الذم يتعهد بتغطية ىذا اػبطر عند حدكثو مقابل ما 

 1.يتلقاه من أقساط من اؼبؤمن لو
كىو أحد أطراؼ عقد التأمٌن الذم يلتـز بتغطية اػبطر اؼبؤمن منو، كيتمثل عادة يف شركات التأمٌن، حيث يتم إبراـ : المؤمػن-أ

عقد التأمٌن بٌن ىذه األخًنة، كالطرؼ الثاين من عقد التأمٌن كىو اؼبؤمن لو، كغالبا ما يكوف ىذا التعاقد بصفة مباشرة بٌن أشخاص عقد 
 عقد التأمٌن بصفة غًن مباشرة عن طريق كسيط، قد يكوف ككيبل إلبراـكما قد يلجأ اؼبؤمن ؽبم . التأمٌن، أم بٌن شركة التأمٌن كاؼبؤمن ؽبم

  2.ا أك ظبسارامفوضا عن شركة التأمٌن أك منذكب
الطرؼ الثاين يف عقد التأمٌن أك اؼبستأمن، كقد يكوف للمؤمن لو صفة طالب التأمٌن، كىو الذم ىو  اؼبؤمػن لو إف: المؤمػن لو. ب

كما . يتحمل صبيع االلتزامات الناشئة عن عقد التأمٌن، كما قد يكوف الشخص اؼبهدد باػبطر اؼبؤمن منو كيسمى يف ىذه اغبالة اؼبؤمن لو
عادة  ك ،       3يأخذ صفة الشخص الذم يتقاضى من شركة التأمٌن مبلغ التأمٌن اؼبتحقق عند كقوع الكارثة اؼبؤمن منها، كيسمى اؼبستفيد

ما ذبتمع ىذه الصفات الثبلث يف شخص كاحد، لكنها قد تتفرؽ يف بعض عقود التأمٌن، فقد يكوف اؼبتعاقد أك طالب التأمٌن كاؼبؤمن لو 
. شخصا كاحدا، كيكوف اؼبستفيد شخصا آخر، كقبد ىذا يف عقود التأمٌن على اغبياة عندما يؤمن شخص على حياتو ؼبصلحة أكالده مثبل

ك قد يكوف طالب التأمٌن كاؼبستفيد شخصا كاحدا كلكن اؼبؤمن لو شخص آخر، ك ذلك يف حالة ما إذا أمن شخص على حياة 
مدينو، فإذا مات اؼبدين قبل تسديده دينو تدفع شركة التأمٌن للدائن اؼببلغ اؼبتفق عليو، فالدائن ىو اؼبتعاقد مع الشركة كاؼبستفيد يف ىذه اغبالة، 
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كقد يقع التعاقد مع شركة التأمٌن مباشرة بصفتو أصيبل عن نفسو، كما قد يكوف نائبا عن األصيل، ككيبل . 4.ألنو سيحصل على مبلغ التأمٌن
  5.يف الغالب أك غًن ككيل إذا توافرت شركط الفضالة دبعىن يكوف فضوليا

 
 

:  عقد التأمين من عقود اإلذعاف:  ثانيا
   هبمع الفقو منذ زمن بعيد على اعتبار عقد التأمٌن من العقود اليت ينعدـ فيها التوازف بٌن مركزم طرفيها، أك دبعىن أصح ىو عقد 

  6.من عقود اإلذعاف، كاػباصية اؼبميزة ؽبذه العقود ىي اقتصار أحد الطرفٌن على قبوؿ ما يعرضو الطرؼ اآلخر من شركط دكف مناقشة ؽبا
ىذا ما يربر القوؿ أف عقد التأمٌن ىو عقد إذعاف، حبيث ينفرد اؼبؤمن اؼبتمثل يف شركة بوضع شركط كأحكاـ معدة سلفا تعرض على من 
يرغب يف التعاقد معها ك اؼبتمثل يف اؼبؤمن لو، دكف أف يكوف ؽبذا األخًن حرية مناقشة ىذه الشركط، فبل يكوف أمامو إال التسليم هبا كإال 

فشركة التأمٌن ربتكر تقدًن اػبدمة التأمينية، فبا يرتتب عنو خضوع اؼبؤمن لو كالتسليم دبا ؛  7سقط حقو يف حالة ـبالفة أم من ىذه الشركط
 لكن ليس أماـ طالب التأمٌن إال قبوؽبا تفاديا للمشاكل كاألخطار ،سبليو عليو من شركط قد ربمل بٌن طياهتا بعض الظلم كالتعسف للمؤمن لو

. يستطيع مواجهتها بإمكانياتو اػباصة اليت يتعرض ؽبا كتصادفو، كاليت قد ال
.    ؽبذه األسباب ظل عقد التأمٌن لفرتة طويلة يتميز خباصية اإلذعاف، اليت يرتتب عنها انعداـ التكافؤ بٌن أشخاص التأمٌن

.  تعّدد شركات التأمين وخاصية اإلذعاف: احملور الثاين
 اؼبتعلق 1995/ 25/01 اؼبؤرخ يف 07-95   مّر تطور شركات التأمٌن يف اعبزائر دبرحلتٌن مهمتٌن، مرحلة ما قبل األمر 

، ك أبرز ما 07-95 إُف ما قبل إصدار األمر 1962فتسرم اؼبرحلة األكُف من استقبلؿ اعبزائر سنة . ، كمرحلة مابعد ىذا األمر8بالتأمينات
 الذم قامت من خبللو اعبزائر بتأميم صبيع شركات التأمٌن، كمن مت احتكارىا لكافة عمليات 1966 مام27يبيزىا ىو األمر الصادر يف 

 على التعاقد مع ىذه الشركات التابعة للدكلة، كاليت كانت تتمثل يف الشركة اعبزائرية ينمن مث كاف األشخاص هبدكف أنفسهم مرغم  ك؛ التأمٌن
كالشركة اعبزائرية للتأمٌن كإعادة التأمٌن .  اؼبتخصصة يف أخطار السيارات كاألخطار البسيطة كتأمٌن األشخاص(SAA)للتأمٌن 

CAAR)) باإلضافة إُف الشركة اؼبركزية إلعادة التأمٌن،اؼبتخصصة يف تأمٌن األخطار الصناعية كالنقل (CCR)، كالصندكؽ اؼبركزم 
، كالشركة اعبزائرية ) (MAATEC، كالتعاكنية اعبزائرية لعماؿ الرتبية كالثقافة(CCRNMA)إلعادة التأمٌن اػباص بالتعاكنيات الزراعة

. كل ىذه الشركات السابقة كانت ربتكر سوؽ التأمٌن يف اعبزائر، ك (CAAT)للتأمٌن الشامل 
الذم ألغى احتكار الدكلة   اؼبتعلق بالتأمينات، ك25/01/1995 اؼبؤرخ يف 07-95   أما اؼبرحلة الثانية فتسرم بعد صدكر األمر 

 17شركات إُف  (06)كىو ما أدل إُف ارتفاع شركة التأمٌن من ستة .لسوؽ التأمٌن، كفتح الباب أماـ القطاع اػباص إلنشاء شركات التأمٌن
 ك أماـ ىذا االنفتاح يف شركات التأمٌن، ما دفع بالبعض . 2003.9شركة، كىذا اإلحصاء معد من طرؼ اجمللس الوطين للتأمينات سنة 

بالقوؿ أف عدـ اعتبار عقد التأمٌن من عقود اإلذعاف بشكل مطلق، ألف طالب التأمٌن يستطيع التعاقد مع عدد كبًن من الشركات حبيث 
كىو ما يؤدم إُف . ىبتار من بينها الشركة اليت يراىا أهنا تقدـ لو أفضل اػبدمات، سواء كانت شركة تابعة للقطاع العاـ أـ للقطاع اػباص

. اعتباره أيضا عقد مساكمة
   ك يضيف أنصار ىذا االذباه، بأف عقد التأمٌن ال يكوف عقد إذعاف، إال إذا ذبمعت شركات التأمٌن يف ارباد عاـ شامل، أك إذا 
اقتصر األمر على شركات التأمٌن التابعة للدكلة، ففي ىاتٌن اغبالتٌن قبد أف شركات التأمٌن سبارس نوعا من االحتكار بوجو اؼبؤمنٌن حبيث ال 

 لكن يرل أغلبية الفقو أف تكييف عقد التأمٌن على أنو عقد إذعاف، ال يكوف من جانب تعدد شركات التأمٌن، إمبا ،يسعو التأمٌن إال عندىا
 حبيث قبد أف أغلب شركات التأمٌن سواء كانت تابعة للقطاع العاـ أك ؛ من جانب مدل قدرة طالب التأمٌن على اؼبفاكضة على شركط العقد

للقطاع اػباص، تضع شركط التعاقد معها يف شكل مكتوب، كما على طالب التأمٌن إال أف يقبلها كما ىي، دكف أف يكوف لو اغبق يف 
من مت نقوؿ أف تعدد شركات التأمٌن ال يغًن من خاصية اإلذعاف لعقد التأمٌن، ألف الشخص سيختار من بٌن تلك الشركات،  ك. مناقشتها

   10.الشركة اليت يفضل اإلذعاف ؽبا
:    حماية حقوؽ المؤمن لهم - 
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   إذا كاف تعدد شركات التأمٌن َف يؤثر على خاصية اإلذعاف لعقد التأمٌن، فإف اؼبشرع تدخل غبماية الطرؼ اؼبذعن يف ىذا العقد 
إذ جعل النصوص اليت تنظم عقد التأمٌن . كىو اؼبؤمن لو، كذلك بوضع قواعد قانونية ربد من الشركط التعسفية اليت تضعها شركات التأمٌن

كاليت هتدؼ يف ؾبموعها إُف ضباية اؼبؤمن لو نصوصا ال ذبوز ـبالفتها، إال أف يكوف ذلك ؼبصلحة اؼبؤمن لو أك اؼبستفيد، أما إذا اتفق على 
كما جعل بعض الشركط اليت قد ترد ،  من القانوف اؼبدين اعبزائرم625ـبالفتها ؼبصلحة اؼبؤمن، فإف االتفاؽ يكوف باطبل كىذا ما تؤكده اؼبادة 

:   من القانوف اؼبدين اعبزائرم اػباصة بعقد التأمٌن، كمن ىذه الشركط622يف عقد التأمٌن باطلة حّت كإف كافق عليها اؼبؤمن لو، طبقا للمادة 
. الشرط الذم يقضي بسقوط اغبق يف التأمٌن بسبب ـبالفة القوانٌن كالتنظيمات، إال إذا ترتب على ذلك جناية أك جنحة عمدية

الشرط الذم يقضي بسقوط حق اؼبؤمن لو بسبب تأخره عن إعبلف اغبادث اؼبؤمن منو إُف اعبهات اؼبطلوب إخبارىا، أم يف تقدًن 
 .اؼبستندات إذا تبٌن أف التأخًن كاف لعذر مقبوؿ

 .كل شرط مطبوع َف يربز بشكل ظاىر إذا كاف متعلقا حبالة من األحواؿ اليت تؤدم إُف بطبلف العقد أك سقوط حق اؼبؤمن لو
 .كل شرط تعسفي يتبٌن أنو َف يكن ؼبخالفتو أثر يف كقوع اغبادث اؼبؤمن منو

 من القانوف اؼبدين اعبزائرم من السماح للقاضي بتعديل الشركط التعسفية 110من القواعد العامة كذلك ما نصت عليو اؼبادة  ك
عليو هبوز   ك؛اليت تقع على عاتق الطرؼ اؼبذعن يف العقد، كيبكنو األكثر من ذلك إعفاء الطرؼ اؼبذعن منها، كذلك كفقا ؼبقتضيات العدالة
 كما أف 11.للقاضي يف عقد التأمٌن أف يعدؿ من الشركط اليت تضعها شركات التأمٌن، إذا رأل فيها أهنا تعسفية كتضر دبصلحة اؼبؤمن لو

          13.، يسهر على التوازف بٌن حقوؽ كالتزامات طريف العقد12 339-95اجمللس الوطين للتأمينات الذم أنشأ دبوجب اؼبرسـو رقم 
 : التزاـ شركات التأمين بالنصيحة في مرحلة التفاوض - 

ق الطرؼ الضعيف يف عقد التأمٌن، ظهر ما كصف، ب(اؼبؤمن لو )    فضبل عن ذلك كسعيا لتحقيق أقصى ضباية فبكنة لطالب التأمٌن
، ؼبا اعترب الفقو الفرنسي أف التأمٌن خدمة، كاؼبؤمن لو 1975ك تطور ىذا النظاـ منذ بداية 14.يسمى بنظاـ اؼبسؤكلية اؼبدنية لشركات التأمٌن

ىو مستهلك ؽبذه اػبدمة، كعلى أساس أنو غًن عاَف بطبيعة ىذه اػبدمة فإنو يقع التزاـ على عاتق مقدـ ىذه اػبدمة بإعبلـ اؼبستهلك 
بطبيعتها كخصائصها، كتقدًن النصية بكيفية استعماؽبا االستعماؿ األمثل، كهبذا عرؼ القضاء الفرنسي ما يسمى بااللتزاـ اؼبهين بالنصيحة 

 ؽبذا فشركات التأمٌن ملزمة بتقدًن النصيحة لطاليب التأمٌن ؛ الذم يلقى على عاتق شركات التأمٌن أك عن طريق كسطاءىا لصاٌف اؼبؤمن ؽبم
ما يبكن إصبالو يف   ك 15.خبلؿ مرحلة التفاكض اليت تسبق التعاقد كاإلخبلؿ هبذا االلتزاـ يؤدم إُف ترتيب اؼبسؤكلية اؼبدنية لشركة التأمٌن

األخًن أف خاصية اإلذعاف ال تفارؽ عقد التأمٌن بالرغم من تعدد شركات التأمٌن باعتبار أف تعددىا ال يتعلق بقدرة اؼبؤمن لو على التفاكض 
.                         معها على شركط عقد التأمٌن، كإمبا باختياره للشركة اليت يقبل اإلذعاف ؽبا، كاليت يرل فيها أهنا قادرة على ضباية اػبطر اؼبؤمن منو

: اؼبراجع اؼبعتمدة
.  من التقنٌن اؼبدين اؼبصرم747أنظر على سبيل اؼبثاؿ اؼبادة : 1
 .176، ص1999 أبو النجا، عقد التأمٌن يف القانوف اؼبدين اللييب، الطبعة األكُف، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، إبراىيم: 2
، 2003، الطبعة األكُف، منشورات اغبليب اغبقوقية، (حقيقتو كمشركعيتو )عبد اؽبادم السيد ؿبمد تقي اغبكيم، عقد التأمٌن : 3

 .68ص 
 .97، ص 1999ؿبمد حسن قاسم، ؿباضرات يف عقد التأمٌن، الدار اعبامعية، : 4
 .69عبد اؽبادم السيد ؿبمد تقي اغبكيم،اؼبرجع السابق، ص: 5
 .167 أبو النجا، اؼبرجع السابق، صإبراىيم: 6
 . 83،82ؿبمد حسن قاسم،اؼبرجع السابق، ص: 7
 . 1995 لسنة 13أنظر اعبريدة الرظبية رقم : 8
 .128،122 ، ص2008-2007بودية بشًن، تسويق خدمات اؼبنتوج، مذكرة ماجستًن، اؼبركز اعبامعي بشار، : 9

 .268،267عبد اؽبادم اغبكيم، اؼبرجع السابق، ص: 10
 .38، ص2003، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 3:طجديدم معراج، مدخل لدراسة قانوف التأمٌن اعبزائرم، : 11
 .09،ص1995 سنة 65أنظر اعبريدة الرظبية رقم : 12
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 .124بودية بشًن، اؼبرجع السابق، ص : 13
 .8، ص2005سعيد السيد قنديل، اؼبسؤكلية اؼبدنية لشركات التأمٌن، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، : 14
. 8سعيد السيد قنديل، اؼبرجع السابق، ص: 15
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 رر البيئيضدور التأمين في التعويض عن اؿ
  .بوفلجة عبد الرضباف. أ. بن جديد فتحي.  أ                                                                             

  كلية اغبقوؽ جامعة سيدم بلعباس                                                                                        
  لخصالم  

مٌن عن األضرار يتميز بوظيفتو اؼبتمثلة يف تعويض األضرار اليت تتسبب الكوارث يف حدكثها ، فالضماف الواجب من قبل أإف الت
 األضرار البيئية يف ظل توسع التلوث ظاىرة دتع ك   .اؼبؤمن ؿبدد إذف هبذا األساس التعويضي كبإرادة األطراؼ الذين وبددكف شركط العقد

عاؼبية احتلت قسطا كاسعا من اىتماـ دكؿ العاَف ،كأفرزت مع مركر الوقت مشاكل خطًنة بسبب اؼبلوثات الصناعية كالتكنولوجية ، كما أف 
ىذه األضرار ؽبا خصائص ال تتوافق مع القواعد العامة يف دعول التعويض عن الضرر ، كقد نتجت عنو صعوبات يف التطبيق كاليت من أنبها 

صعوبة ربديد الضرر اؼبوجب للمسؤكلية كمدل إمكانية اغبكم بالتعويض عن ىذه األضرار ، كلتجاكز ىذه الصعوبات كجب االستعانة 
  : ك ىذا ما يطرح اإلشكاالت التالية،  خبدمات اؼبتخصصٌن يف ؾباؿ التأمٌن كالبيئة

رر البيئي ؟ كما أثر التأمٌن يف التعويض ض عن اؿضىو دكر اؼبسؤكلية اؼبدنية يف التعوم التلوث البيئي ؟ ك ما ىو مفهـو البيئة ك ما   
  عن ىذا الضرر ؟

  : مفهـو البيئة والتلوث البيئي: الفقرة األكُف   

كهبمع بٌن ىذه العناصر نوع من , من اؼبعلـو أف البيئة الطبيعية تتكوف من عناصر أساسية ىي اؼباء كاؽبواء كالرتاب كالنبات كاغبيواف
فيصبح من اغبتمي ضبايتها من اؼبلوثات اليت تصيبها أك  ،التنسيق كالتوازف الدقيق يؤدم اؼبساس بو إُف اضطراب اغبياة كاإلخبلؿ بنظامها احملكم

  . تصيب أحد عناصرىا

  :تعريف البيئةأكال 

  : يأخذ عدة معاف environnement  أف مصطلح البيئة

:  ،كما نص القرآف الكرًن على ىذا اؼبفهـو اللغوم يف العديد من اآليات منها1البيئة ىي مكاف اإلقامة أك اؼبنزؿ أك احمليط : لػغة *
 ):ككذلك قولو 2.(ككذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برضبتنا من نشاء كال نضيع أجر احملسنٌن  ):قولو تعاُف

  3.(كالذين تبوؤا الدار كاإليباف من قبلهم وببوف من ىاجر إليهم 

بأهنا احمليط اؼبادم الذم يعيش فيو اإلنساف دبا يشمل من ماء كىواء كفضاء كتربة ككائنات  ): يبكن تعريف البيئة : اصطبلحا  *
كما ،  5 (اؼبنزؿ الذم وبتلو الفرد كاؼبوضع الذم وبيط بو كالوسط الذم يعيش فيو  ):كذلك ىي4.(حية كمنشآت أقامها إلشباع حاجاتو

  6(بالوسط أك اجملاؿ اؼبكاين الذم يعيش فيو اإلنساف دبا يضم ظواىر طبيعية كبشرية يتأثر هبا كيؤثر فيها  ) تعرؼ البيئة 

 ) اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة على ما يلي 03/10أما التعريف القانوين فقد نصت اؼبادة الرابعة من قانوف  *   
تتكوف البيئة من اؼبواد الطبيعية البلحيوية كاغبيوية كاؽبواء كاعبو كاؼباء كاألرض كباطن األرض كالنباتات كاغبيواف دبا يف ذلك الرتاث الوراثي 

 )كما نصت اؼبادة األكُف من قانوف البيئة اؼبصرم على تعريف البيئة  7.(كأشكاؿ التفاعل بٌن ىذه اؼبواد ككذا األماكن كاؼبناظر كاؼبعاَف الطبيعية
  8.(ىي احمليط اغبيوم الذم  يشمل الكائنات اغبية كما وبويو من مواد كما وبيط هبا من ىواء كماء كتربة كما يقيمو اإلنساف من منشآت 

كىذا بسبب ملوثات تنتجها الصناعة كالتكنولوجيا , كمن اؼبعلـو أف البيئة أصابتها ظاىرة عاؼبية يصطلح على تسميتها بالتلوث
  . تلحق بالبيئة أضرار يف ؿبيطها اغبيوم تسمى باألضرار البيئية, اغبديثة

  :تعريف التلوثثانيا   

كجود أم مادة أك طاقة يف البيئة الطبيعية بغًن كيفيتها أك كميتها أك يف غًن  ):اصطبلحا ىو  . التلوث ىو التلطيخ أك اػبل :لغة *
كما يقصد بالتلوث انبعاث أك صدكر أك  9.(دبا من شأنو اإلضرار بالكائنات اغبية أك اإلنساف يف أمنو أك صحتو أك راحتو , مكاهنا أك زماهنا
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أك مواد مثًنة للتهيج أك اغبساسية أك ملوثات بصورة ,سواء كانت يف صورة صلبة أك سائلة أك غازية أك حرارية, خركج أك تسرب أية ملوثات
كيعترب كامل ىذا ,بشرط أف يكوف ىذا االنبعاث أك التسرب أك اػبركج متسببا يف ضرر  للبيئة,مباشرة من األرض أك اعبو أك مسطحات مائية 

  10.سواء كاف مفاجئا أك متدرجا من موقع اؼبؤمن عليو حادثة تلوث كاحدة ,التسرب 

التلوث ىو كل تغًن مباشر أك غًن مباشر  ): التلوث دبا يلي03/10فقد عرفت اؼبادة الرابعة من قانوف : أما التعريف القانوين *
يتسبب فيو كل فعل وبدث أك قد وبدث كضعية مضرة بالصحة كسبلمة اإلنساف كالنبات كاغبيواف كاؽبواء كاعبو كاؼباء كاألرض  ك،   للبيئة 

أم تغيًن يف خواص البيئة فبا يؤدم بطريق مباشر ): عرفتها اؼبادة األكُف  من القانوف اؼبصرم على أهنا  ك   11.(كاؼبمتلكات اعبماعية كالفردية
  12.(أك غًن مباشر إُف اإلضرار بالكائنات اغبية أك اؼبنشآت أك يؤثر على فبارسة اإلنساف غبياتو الطبيعية 

  :كالعوامل اؼبلوثة يبكن أف تكوف مادة أك طاقة ك تصنف حبسب طبيعتها إُف

  .عوامل كيماكية كمبيدات اغبشرات كغاز ثاين أكسيد الكربوف كغازات السيارات كغًنىا من الغازات       -

  .عوامل بيولوجية كالفًنكسات كاؼبيكركبات كاغبشرات الضارة       -

  .عوامل فيزيائية كالضوضاء كاغبرارة كاإلشعاعات النوكية       -

مع العلم أف بعض التلوث ينشأ  بفعل الطبيعة كالرباكٌن كاألعاصًن كالعواصف الرملية إال أف أغلب التلوث وبدث بفعل اإلنساف    
إف ىذا اإلخبلؿ من شأنو , نتيجة تعمده أك إنبالو أك عجزه عن إقامة التوازف بٌن احملافظة على سبلمة البيئة كمتطلبات  حاجاتو اؼبتزايدة 

اإلضرار بالكائنات النباتية كاغبيوانية مثل تلويث الرتبة باؼبواد الكيماكية كتدمًن للغابات بل كاإلضرار باإلنساف نفسو كىو اؼبتسبب األكؿ يف 
إضافة إُف  . 1986إنشاء اؼبنشآت اليت تصدر عنها ملوثات خطرة من إشعاعات نوكية كما حدث للمفاعل النوكم بتشًننوبيل سنة 

 .التجارب النوكية كاؼبلوثات الناصبة عن النفايات الصناعية بشّت أنواعها فبا أدل إُف حدكث أضرار بيئية خطًنة مشلت كل الدكؿ دكف استثناء

 التنوع البيولوجي ، مث مؤسبر اتفاقية الذم نتجت عنو 1992 سنة األرضسبر قمة ؤىذا ما جعل من ىذه األضرار ؿبل اىتماـ عاؼبي، فعقد ـ
  . الذم ساىم يف حل عدة مشاكل تعرضت ؽبا البيئة202جوىانزبورغ يف جنوب إفريقيا سنة 

  : الفقرة الثانية المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية

إذا كاف معركفا أف األحكاـ العامة للمسؤكلية اؼبدنية يف األنظمة القانونية أصبحت مستقرة كالعمل هبا سهبل ، فإف األمر ليس كذلك 
يقصد  ك  . يف ؾباؿ اؼبسؤكلية عن األضرار البيئية، كذلك راجع إُف حداثة اؼبشكبلت اؼبثارة اليت زبرج عن إطار القواعد القانونية التقليدية

اكؿ يف ف سنتيتؿاباؼبسؤكلية اؼبدنية التقليدية تلك اؼبسؤكلية اليت تتم يف إطار القواعد القائمة كاليت َف تتقرر بصفة خاصة لتعويض األضرار البيئية 
  . ىذه النقطة ، اؼبسؤكلية اؼبدنية التقصًنية عن الضرر البيئي مث اؼبسؤكلية العقدية عن الضرر البيئي

تقـو ىذه اؼبسؤكلية على أساس كجود أضرار بيئية بوجو عاـ ، متمثلة يف   : المسؤولية المدنية التقصيرية عن الضرر البيئي: أكال 
بقياـ اؼبسؤكلية للمتضرر  اؼبطالبة بالتعويض على عدة أسس ، كما أف ىذه اؼبسؤكلية تثًن عدة صعوبات لتطبيقها  ك ،  التلوث بأنواعو اؼبختلف

  . يف ؾباؿ ضباية البيئة

  : األسس المختلفة للمسؤولية التقصيرية عن الضرر البيئي- 1 

إف القواعد التقليدية للقانوف سبكن اؼبضركر من ؾبموعة من الوسائل للرجوع على ؿبدث الضرر، منها ما يستلـز إثبات اػبطأ كأخر  
  .13يعفي اؼبتضرر من اإلثبات

  : المسؤولية المدنية على أساس الخطأ واجب اإلثبات-     أ 

 يوجد لو يف القانوف الفرنسي عدة إشارات كردت يف نصوص خاصة، تفرض التزامات ؿبددة هتدؼ إُف ضباية البيئة، األساسإف ىذا 
 02كتلك اليت تقع على عاتق منتجي كحائزم النفايات كاليت من شاهنا أف ذبعل منهم يف مركز اؼبخطئٌن  أكثر من قبل ، فقد نصت اؼبادة 

كل شخص ينتج أك وبوز نفايات يف ظركؼ من شأهنا أف : "  على أف 14كاؼبتعلق باستبعاد النفايات 15/07/1975من قانوف الفرنسي 
تولد أخطر ضرر لؤلرض أك اغبيواف أك النبات ،أك تؤدم إُف تدىور اؼبوقع أك اؼبزارع أك تلوث اؽبواء أك اؼباء ، أك تولد ضوضاء أك ركائح ، 

كبطريقة عامة ، بأف ربدث ضررا لصحة اإلنساف كالبيئة ، كيكوف ملزما بأف يكلف لو أك يؤمن لو استبعادىا طبقا لنصوص القانوف اغباِف ، 
كما قررت ؿبكمة النقض  . "كيف ظركؼ من شأهنا ذبنب مثل ىذه اآلثار أم بعبارة ـبتصرة ، عدـ احرتاـ ىذا االلتزاـ يشكل دكف شك خطأ

 ، أف إحدل البلديات تكوف قد ارتكبت كسيلة عنيفة ، كذلك بإيداعها كبدكف كجو حق 09/01/1974الفرنسية يف حكم ؽبا صدر بتاريخ 
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 ك 1382ىذا كإضافة إُف ذلك  فقد أقر القانوف اؼبدين الفرنسي هبذا األساس يف اؼبسؤكلية صراحة يف اؼبادتٌن  .15نفايات يف ملكية خاصة 
1383 . 16    

حيث يطبق على األضرار البيئية مّت أثبت ؛  أساس اػبطأ17 من قانوف اؼبدين 124أما يف القانوف اعبزائرم فقد تضمنت اؼبادة   
 03/10فقد نص الفصل السادس من قانوف  ،  اؼبضركر، خطأ ؿبدث الضرر، ىذا إضافة إُف نصوص تشريعية خاصة أكدت ىذا األساس

اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة على مبدأ التعويض عن األفعاؿ اليت تلحق ضررا مباشرا أك غًن مباشر باؼبصاٌف اعبماعية يف إطار 
 اؼبتعلق بالوقاية من األخطار الكربل كتسيًن الكوارث يف إطار التنمية 04/02 من قانوف 67، ككذلك اؼبادة 18ضباية البيئة كاإلطار اؼبعيشي 

 . منو03 ، كاليت حددت  شركط التعويض عن األضرار البلحقة بضحايا الكوارث من جراء أحد األخطار كاليت عددهتا اؼبادة 19اؼبستدامة

كما نص اؼبشرع اعبزائرم على أساس اػبطأ حٌن أمن اؼبستهلك من خطر تناكؿ اؼبواد الغذائية اؼبؤينة بإسناد ؼبستغل اؼبنشأة اؼبسؤكلية عن أية 
  .20أضرار ناذبة عن عملية التأيٌن

كذلك ال بد من اإلشارة إُف االتفاقية الدكلية اؼبتعلقة باؼبسؤكلية اؼبدنية حوؿ التعويضات اؼبستحقة عن التلوث باحملركقات كاليت     
كذلك االتفاقية الدكلية اؼبتعلقة بأحداث صندكؽ دكِف للتعويض عن األضرار اؼبرتتبة عن التلوث بسبب احملركقات اؼبربمة .انضمت إليها اعبزائر 

 ككبل االتفاقيتٌن هتدفاف إُف ضباية البيئة من التلوث كالتلف ، فتعد أم ـبالفة لبللتزامات الواردة فيهما خطأ 18/12/1972بربككسل يف 
  . يستوجب اؼبسؤكلية

  : المسؤولية المدنية الشيئية -ب

اليت يبكن تطبيقها بالنسبة للضرر البيئي  ك ،21 من قانوف اؼبدين الفرنسي1384ىي مؤسسة يف القانوف الفرنسي على اؼبادة  ك  
كالنفايات السامة مثل اليت توصف بأهنا أشياء خطًنة ربتاج إُف عناية خاصة يف حراستها ككيفية حفظها كبالتاِف فإف اؼبضركر ال يقع على 

على اؼبسؤكلية عن  . هتميش القانوف اؼبدين22 من قانوف اؼبدين 138/1أما يف القانوف اعبزائرم فقد نصت اؼبادة   .إثبات اػبطأ   عاتقو 
كل من توُف حراستو شيء ككانت لو قدرة االستعماؿ كالتسيًن ،كالرقابة ، يعترب مسؤكال عن " حراسة األشياء اليت ربتاج إُف عناية خاصة 

قبد أف ىذه اؼبادة يبكن تطبيقها على اؼبسؤكلية عن حراسة األشياء اؼبسببة لؤلضرار البيئية كاليت تسبب تدىورا أك تلوثا  "...الضرر الذم وبدثو
للبيئة يف عناصرىا اؼبتنوعة أم انو بإمكاف اؼبتضرر استعماؿ اؼبسؤكلية عن حارس األشياء يف األشياء اؼبلوثة للبيئة ، كىذا من أجل اؼبطالبة 

  بالتعويض الكامل عن األضرار اليت غبقت هبم

  : صعوبات تطبيق المسؤولية التقصيرية في مجاؿ الضرر البيئي -2

 الرغم من إمكانية تطبيق اؼبسؤكلية التقصًنية يف ؾباؿ الضرر البيئي ، إال أنو تظل ىناؾ عراقيل كصعوبات يف تطبيقها ، أنبيتهاعلى   

:  

يف أغلب اغباالت الرامية للتعويض قبد أف الضرر البيئي اؼبنشأ للمسؤكلية ىو ضرر غًن مباشر فبا    :مشكلة العالقة السببية *
فالتلوث يف اعبو الناتج عن تصاعد غازات كأدخنة اؼبصانع ،  يطرح مشكل إثبات كجود رابطة سببية مباشرة بٌن النشاط القائم كالضرر اغبادث

  : صعب إثبات رابطة سببية بينو كبٌن األضرار اليت وبدثها كىذا ألسباب متعددة أنبها

عدـ اؼبعرفة الدقيقة باآلثار السامة كالضارة لبعض اؼبواد، إضافة لعدـ توافر مؤشرات كمعطيات علمية تؤكد العبلقة السببية بينو كبٌن  -
الضرر الناجم كما ىو حاصل لضرر التدخٌن كضرر اؽبواتف النقالة، كتتضح الصورة أكثر يف ؾباؿ النفايات حيث تتنوع فيها اؼبواد  فبا وبوؿ 

بل حّت إف اؼبادة اؼبلوثة يصعب على اػبرباء   ،  اؼبسؤكؿ اغبقيقي عن الضرر اغبادث من مثدكف معرفة اؼبادة اؼبلوثة من بقية اؼبواد األخرل ك
كيف مواجهة ىذه اؼبشكبلت اؼبطركحة على العبلقة السببية قبد أف القانوف َف يطرح حلوؿ كافية بالرغم من .  معرفة اآلثار احملتملة اليت ربدثها

كىذا ما قبده لدل القضاء الفرنسي الذم انشأ اؼبسؤكلية التضامنية .ترؾ سلطة تقديرية للقاضي، تسمح لو بتحقيق بعض التقدـ يف ىذا اجملاؿ 
قد كضع اؼبشرع الفرنسي حبل ؼبشكلة العبلقة السببية يف ؾباؿ األضرار  ك   .23بٌن اؼبشرتكٌن يف إحداث التلوث الذم نشأ عنو ضرر كاحد

البيئية  عن اغبوادث النوكية ، فلم يعد يتكلف اؼبضركركف إثبات الرابطة السببية بعد أف فرض على اغبكومة قائمة من األمراض اليت يفرتض أف 
  .تسببها اغبادثة النوكية كىذا اغبل يبكن أف يشمل بقية أنواع األضرار البيئية اؼبختلفة تفاديا لطرح مشكل إثبات العبلقة السببية

إف مفهـو الضرر البيئي كإثبات تقديره إلضافة إُف خصوصيتو يثًن بعض الصعوبات القانونية ، فبل يبكن مثبل : مشكلة الضرر *
إضافة إُف أف الضرر يبكن أف يتدرج كال يظهر دفعة كاحدة بل يبكن  .لشخص أف يتمسك بصفة اؼبتضرر عن الضرر الذم أصاب اؽبواء مثبل
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أف يتكوف على مر السنوات كىذا من خصوصية الضرر البيئي ، كما أنو يف حاالت عديدة ال يظهر الضرر الناجم عن التلوث إال بعد مدة 
، 24زمنية كالتلوث باإلشعاع النوكم كالتلوث الكيماكم للمنتجات الزراعية بفعل اؼببيدات اليت ال تظهر أثارىا على األشخاص بطريقة فورية

 كتتفرع إُف أضرار بيئية فتصيب اؼباء كاؽبواء مث اغبيوانات 25إضافة إُف أف األضرار الناصبة عن التلوث أك التدىور تكوف متنوعة كمتسلسلة
  . كالنباتات كتصل إُف اإلنساف فبا هبعل من التلوث الواحد مصدرا لعدة أضرار كىنا تثار عبلقة السببية ككيفية إثبات ذلك التسلسل

  : المسؤولية العقدية عن الضرر البيئي: ثانيا 

إف األساس الذم تقـو عليو اؼبسؤكلية العقدية ىو اػبطأ العقدم كاؼبتمثل يف عدـ تنفيذ أك التأخر يف التنفيذ أك التنفيذ اؼبعيب لبللتزاـ 
كأبرر مثاؿ على كجود اؼبسؤكلية اؼبدنية العقدية العقد الذم يربط بٌن اؼبنتج أك حائز النفايات كناقلها أك معاعبها فقد يضطر ىذا  . العقدم

 ك . األخًن يف حالة نشوء ضرر بسبب تلك النفايات بالرجوع على اؼبنتج أك اغبائز لدفع التعويضات الناشئة دبقتضى قواعد اؼبسؤكلية العقدية
إال أف ما يبلحظ يف  . اؼبسؤكلية اؼبدنية العقدية عن الضرر البيئي حديثة َف تتح للفقهاء دراستها كللقضاء إصدار أحكاـ كاجتهادات بشأهنا

الفقو الفرنسي ىو سبسكو بآلية ضماف العيوب اػبفيفة للشيء اؼببيع كسبسك القضاء الفرنسي بااللتزاـ باإلعبلـ أك بالنصيحة يف مواجهة 
  . اؼبتصرؼ يف النفايات

  : أثر التأمين في التعويض عن الضرر البيئي: الفقرة الثالثة 

إف التامٌن ضد أخطار التلوث من اؼبهاـ الشاقة اليت تواجهها شركات التأمٌن كمع ذلك     ال يبكن ذبنب ىذه اؼبهمة الصعبة   
كىنا يطرح  . 26بعدـ إدراج التأمٌن ضد التلوث البيئي يف سلسلة األخطار اليت تغطيها ، خاصة بدخوؿ اؼبسؤكلية اؼبدنية يف ؾباؿ التامٌن

  تساؤؿ مدل قابلية األضرار البيئية للتأمٌن عنها ؟ ككذا التأمٌن عن اؼبسؤكلية اؼبدنية الناصبة عن مثل ىذه األضرار ؟

  . كتطرح على ؿبورين نبا من ناحية القانونية كمن الناحية الفنية  : مدل قابلية األضرار البيئية للتامٌن: أكال   

  : من الناحية القانونية -1 

قبد خطر التلوث هبد أساسو يف التدخل إراديا من جانب اؼبؤمن كدكف اغباجة إُف كجوده قانونا ، فبا هبعل يف االعتقاد عدـ جوازه  
كصفة االحتمالية ىي  . قانونا كأساس ىذا الطرح راجع إُف افتقاد ىذا النوع من التأمٌن لصفة االحتمالية اليت هبب أف تتوفر يف عقد التامٌن

فبل بد أف تكوف ىذه الصفة غًن ؿبققة الوقوع ، دبعىن أخر وبتمل أف تقع كما  مٌن ،أشرط من شركط اػبطر الذم على أساستو يقـو عقد الت
كذلك يشرتط يف اػبطر أال يتوقف ربققو على إرادة أحد اؼبتعاقدين خاصة اؼبؤمن لو كىذا ما يتصف بو خطر  . وبتمل أيضا أف ال تقع

التلوث بأنو فعل إرادم ،ىذا ما ينفي عنو الصفة االحتمالية فبا جعل يف البداية التامٌن عن خطر التلوث مرفوضا من شركات التأمٌن ما َف 
متصاعد ، حبيث ال  لكن ما يبيز التلوث أنو وبدث بشكل تدرهبي ك .27يكن ىذا اػبطر عرضيا سباما ، ناتج عن حدث احتماِف ؿبض 

ينكشف إال بعد مدة من الزمن فبا جعل شركات التأمٌن تتخلى عن شرط الفجائية ، لفتح ؾباؿ التأمٌن أماـ أخطار التلوث كتكتفي بعدـ 
  .التعمد يف إحداث الضرر

 
 

  : من الناحية الفنية -2

كي يقـو التامٌن ضد خطر يهدد ؾبموعة من اؼبؤمنٌن، ال بد على شركة التأمٌن احتساب عدد الكوارث اليت يبكن أف ربل    
دبجموعة اؼبؤمن ؽبم، كباالبتعاد عن قواعد اإلحصاء اليت تقـو بتقدير أقساط التأمٌن اليت يدفعها اؼبؤمنٌن ،كىذا ما يسمى باألسس الفنية 

التعاكف بٌن اؼبؤمنٌن كاؼبقاصة بٌن األخطار كاالستعانة بقوانٌن اإلحصاء فبل يبكن للمؤمن قبوؿ ـباطر يؤمن عليها ما َف   :مٌن كىي ثبلثأللت
يكن اػبطر متواترا كموزعا كمتجانسا مع غًنه من األخطار اليت ذبمعها شركة التأمٌن، كىنا يطرح التساؤؿ عن مدل استجابة أخطار التلوث 

  .ؽبذه الصفات

ال يبكن أف تصلح فنيا أخطار التلوث للتامٌن عنها ، ألهنا ال تسمح بتجميعها يف ؾبموعة    :أخطار التلوث كذبميع اؼبخاطر *
كاحدة تعامل بنفس اؼبنهج كالطريقة يف التسعًن ، فهي متشعبة كمتعددة كبالتاِف فإف كضع قائمة ؿبددة لعوامل اػبطر ذات الصلة من األمور 

ىذا مع التأكيد على أف أخطار التلوث تتميز بضخامة اغبجم كفداحة الكارثة ،    . الصعبة ؽبذا قبد أف التامٌن ال يغطي صبيع أخطار التلوث
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ما هبعل أكرب الشركات قوة تعجز عن التأمٌن عدد كبًن منها ، بالرغم من ذلك يبكن ذبميعها عن طريق األساليب أك األنظمة الفنية التأمينية 
  . اؼبعركفة

يشرتط يف اػبطراف يكوف موزعا أك متفرقا ، دبعىن أف اجملاميع الكبًنة من األخطار اليت  : أخطار التلوث كاػبطر موزعا أك متفرقا*
فتصيب ؾبموع اؼبؤمن ؽبم،  بل أهنا تقع موزعة أك متفرقة ، فتصيب فردا أك عددا  يقبل اؼبؤمن التامٌن عليها ال تقع كلها حٌن تقع مرة كاحدة ،

ىذا ما هبعل من بعض أخطار التلوث غًن قابلة للتامٌن من الناحية   . بسيطا من أفراد ىذه اجملموعة كلكنها ال تصيبهم كلهم دفعة كاحدة
  .  كأخطار األزمات االقتصادية اليت تتسم بعمومية كقوعها28الفنية مثل أخطار الرباكٌن

ال يبكن فنيا تغطية خطر ما إاّل إذا كاف بإمكاف اؼبؤمن أف وبسب احتماالت  : أخطار التلوث كتواتر اػبطر كحساب االحتماالت*
كقوعو ،كأخطار التامٌن تقبل فنيا التأمٌن عليها ،ألنو يبكن احتساب فرص ربققها ، إال أف اؼبشكلة اليت تثار يف ىذا اػبصوص ىي اؼبتعلقة 

كىنا نستنتج أف أخطار التلوث تستجيب من حيث اؼببدأ لؤلسس الفنية للتأمٌن ، كإف احتاجت إلعادة النظر يف   . باغبدكد الزمنية للتغطية
  29. شركطها ؼبواكبة خصوصية ىذا النوع من اػبطر

  : التامين عن المسؤولية عن الضرر البيئي: ثانيا 

تلجأ الشركات التأمٌن إُف فرض الكثًن من إجراءات الوقائية للمؤمن لو، الذم يتسبب يف إحداث التلوث البيئي، كتشجعو يف    
حالة ازباذ ىذه اإلجراءات كعدـ حدكث مطالبات كبًنة ضده خبلؿ فرتة التأمٌن ، كل ىذا يؤدم إُف خفض كتقليل من أخطار التلوث 

كإف كاف التأمٌن ضد خطر تلوث البيئة يتم بوثائق ،  (ضباية البيئة )البيئي للمؤمن لو أك اؼبتضرر من التلوث ، أك اغبماية العامة من التلوث 
تامٌن اؼبسؤكلية ، إال أف التلوث يف اغبقيقة يؤثر بصورة مباشرة أك غًن مباشرة على غالبية أنواع التامٌن فنجد أف التأمٌن عن اغبياة ، أكثر أنواع 

من ىنا كاف تأمٌن اؼبسؤكلية من أنواع التأمٌن الذم يبكن أف يؤخذ فيو التلوث البيئي  ك . التأمٌن تأثرا بتلوث البيئة نظرا لكثرة تلوث اؽبواء كاؼباء
. كخطر منفصل عن شركطو ، كيف بعض األحياف فإف التلوث البيئي يؤمن يف صورة كثيقة منفصلة

 
  

  : مين المسؤوليةأالطبيعة القانونية لت-1 

يتنازع الطبيعة القانونية لتامٌن اؼبسؤكلية اذباه فقهياف أكال نبا يرل أف التأمٌن اؼبسؤكلية إمبا يتجو لضماف دين اؼبسؤكؿ يف مواجهة   
  . اؼبضركر كالثاين حديث يتجو إُف أف تامٌن اؼبسؤكلية ضماف حق اؼبضركر مباشرة

ىو عقد دبوجبو يؤمن اؼبؤمن ، اؼبؤمن لو عن األضرار اليت تلحق بو من جراء رجوع الغًن عليو  ك   : تأمٌن اؼبسؤكلية دين اؼبسؤكؿ *
 ، كبالتاِف فإف الكارثة يف التأمٌن اؼبسؤكلية ال تتمثل يف الواقعة الضارة اليت أحدثها اؼبؤمن لو يف مواجهة الغًن كلكن يف مطالبة 30باؼبسؤكلية

  . اؼبضركر بالتعويض يف مواجهة اؼبؤمن لو ، فاؼبؤمن يتحمل بدين مسؤكلية ىذا األخًن

ىي اؼبطالبة بالتعويض من قبل اؼبضركر ألف تامٌن اؼبسؤكلية ال يلـز اؼبؤمن إال إذا سبت مطالبة  ك   : تأمٌن اؼبسؤكلية حق اؼبضركر *  
مٌن اؼبسؤكلية يتجو أفت ؛كدية أك قضائية يف مواجهة اؼبؤمن مع الغًن اؼبضركر كىذا نتيجة كاقعة ضارة نص عليها العقد كىذه الواقعة سبثل الكارثة

كبو ضماف حق اؼبضركر يف التعويض أكثر من ضماف دين اؼبسؤكؿ ، فلم يعد خطأ اؼبسؤكؿ مستلزما يف كثًن من اغباالت ، فقد يكفي ربقق 
من مث أصبح االلتزاـ بتامٌن اؼبسؤكلية يبثل أفضل كسيلة لضماف الوفاء  ك،  الضرر بسبب نشاط اؼبؤمن لو دكف حاجة إلثبات خطأ من جانبو
 . باغبق يف التعويض ؼبن قد يصابوف بالضرر بسبب نشاط اؼبسؤكؿ

إف نظم اؼبسؤكلية على اختبلفها هتدؼ إُف كجوب تعويض اؼبضركر عما أصابو من ضرر حسب القواعد العامة، سواء كاف ماديا   
إال أف الضرر البيئي الناجم عن التلوث لو خصائص قد ال ربتويها   ، يصيب الشخص يف جسمو أك مالو أك أدبيا يصيب اؼبضركر يف شعوره
لذلك تدخلت اؼبسؤكلية اؼبدنية باستخداـ نفس القواعد التقليدية ؼبواجهة .القواعد العامة ، كمن أنبها صعوبة ربديد الضرر اؼبوجب للمسؤكلية 

ىذا النوع اغبديث من الضرر ، كمع ذلك تبقى للمسؤكلية اؼبدنية عن األضرار البيئية ربتاج إُف دراسات معمقة حّت يتسىن ؽبا صياغة قواعد 
  . جديدة تتبلءـ كجسامة ىذه األضرار

مٌن لتغطية ؾباالت متعددة للمسؤكلية، كذلك لتزايد األنشطة اػبطًنة ، كمع ذلك تبقى تغطية أخطار التلوث أكما مت اللجوء إُف الت
من خبلؿ التامٌن على مسؤكلية ناقصة ، كقد يكوف ؽبا جانب سليب خاصة من اؼبؤمن لو كذلك بعدـ أخذه للحيطة كاغبذر معتمدا يف ذلك 
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مٌن عليها كاليت تتعدد بتعدد ـباطر البيئة فضبل عن عامل الزمن أمٌن ىذه اؼبسؤكلية ، إضافة إُف ذلك صعوبة ربديد اؼبخاطر اليت يتم التأعلى ت
مٌن اإلجبارم كاؼبنصوص عليو يف كل أالذم يستغرقو اػبطر حّت يظهر كقد يكتشف بعد مضي مدة التأمٌن، أماـ ىذه النقائص كجد الت

  .اغباالت اليت كضعت نظاما خاصا لبعض اؼبسؤكليات كاؼبسؤكلية عن األنشطة النوكية

مٌن يبكن أيضا استخداـ يف ؾباؿ البيئة تقنيات صناديق التعويضات أك صناديق الضماف ، كقد تطورت صيغة أإُف جانب الت   
صندكؽ الضماف مع مركر الوقت لتحتل اليـو مكانة ىامة يف تعويض األخطار، كأخذت أبعادا أكسع كإنشاء الصندكؽ الدكِف للتعويض 

احملدث باتفاقية برككسل كاؼبموؿ من طرؼ الشركات البرتكلية كالذم يضمن لضحايا تلوث البحار باحملركقات تعويضيا تكميليا ؼبا يدفعو مالك 
  . السفينة

   

   

   

 : اإلحػػاالت  

  47 صفحة 1995 دار اؼبشرؽ 22ػ ينظر منجد الطبلب يف الطبعة 01  

  . من سورة يوسف56ػ األية  02

 .  من سورة اغبشر09ػ األية  03

  دار اعبامعة اعبديدة" قانوف ضباية البيئة يف ضوء الشريعة " ماجد راغب اغبلو / ػ د 04

  . 39 صفحة 2004للنشر طبعة       

  علي سعيداف ضباية البيئة من التلوث من اؼبواد اإلشعاعية الكيماكية يف القانوف/ ػ د 05

  05 ، ص2008اعبزائرم دار اػبلدكنية ، اعبزائر ط       

 دار الفكر اعبامعي "األضرار البيئية كأثرىا على اإلنساف " زكي حسٌن زيداف / ػ د 06

  06علي سعيداف ، اؼبرجع السابق صفحة /  نقبل عن الدكتور09 صفحة 1994طبعة       

   اؼبتعلق حبماية البيئة يف19/07/2003 اؼبؤرخ يف 03/10 من القانوف رقم 04ػ اؼبادة 07

  43إطار التنمية اؼبستدامة ، جريدة رظبية رقم       

   الصادر يف اعبريدة الرظبية1994 لسنة 04 من قانوف البيئة اؼبصرم رقم 01ػ اؼبادة  08

  03/02/1994 بتاريخ 05رقم       

  41ماجد راغب اغبلو ، اؼبرجع السابق ص/ ػ د  09

10- Lambert faivre (y) : droit des assurances .8e edition 1992 .p101  

"  le responsabilite pour fait de pollution " seminaire r 23 juin 1992  

  " التأمٌن ضد أخطار التلوث" نبيلة إظباعيل رسبلف / اؼبشار إليو يف من طرؼ د 

  12 ، صفحة 2007دار اعبامعة اعبديدة ، مصر ، طبعة 

                                       اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة اؼبؤرخ يف03/10ػ قانوف رقم  11

  43 ، ج رقم 19/07/2003    

  03/02/1994 بتاريخ 05 الصادر يف اعبريدة الرظبية رقم 04ػ قانوف رقم  12

  . 331علي سعيداف اؼبرجع السابق صفحة / ػ د 13

14 -Loi n 75 63ػ  du 15/07/1975 ، p 7279  

  cass.civ.2e.9 janv  ،1974 ، B . C.I.V .11 ،n 17،p14 ػ 15

16-  Article 1382" tous fait quelconque de l'homme , qui cause à antrui  

    un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la répare 3  
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-Article 1383 " chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement 

par son fait , mais encore par sa négligence ou par son imprudence "code civil français 

édition  Dalloz , 2003 P194.  

  كل فعل أيا كاف يرتكبو الشخص خبطئو ، كيسبب ضررا للغًن يلـز من كاف سببا يف " -17

  75/58 من القانوف اؼبدين اعبزائرم ، الصادر بأمر 124اؼبادة " حدكثو بالتعويض     

   كاؼبتضمن القانوف اؼبدين كاؼبعدؿ كاؼبتمم دبقتضى القانوف رقم26/09/1975بتاريخ     

  .20/07/2005اؼبؤرخ يف  05/10    

  .  األسبق الذكر03/10 من الفصل السادس من قانوف رقم 38 إُف 35ينظر اؼبواد من  -18

   اؼبتعلق بالوقاية من األخطار الكربل25/12/2004 اؼبؤرخ يف 04/02قانوف رقم  – 19

  .84كتسيًن الكوارث يف إطار التنمية اؼبستدامة، ج ر رقم     

   اؼبتعلق11/04/2005 الصادر بتاريخ 05/118 من اؼبرسـو الرئاسي رقم 08اؼبادة  -20

  . 27بتأيٌن اؼبواد الغذائية ، جر رقم     

21- Article 1384 , code civil français , OP cit P 194. 

  . من القانوف اؼبدين اعبزائرم1 الفقرة 138اؼبادة  -22

23-m. Despax , la pollution des eaux et ses problèmes juridiques op cit , P   30-32 

  .341علي سعيداف،اؼبرجع السابق،ص / د  -24            .337على سعيداف اؼبرجع السابق /اؼبشار إليو من د -       

 مداخلة 70ص.مصر.دار اؼبطبوعات اعبامعية.ؿبمد السيد أضبد الفقي اؼبسؤكلية اؼبدنية عن أضرار التلوث البحرم بالزيت/ د -25
  ( دكر التأمٌن يف التعويص عن الصرر البيئي )بعنواف 

 70ص.مصر.دار اؼبطبوعات اعبامعية.الفقي اؼبسؤكلية اؼبدنية عن أضرار التلوث البحرم بالزيت
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مين من المسؤولية الطبية أالت

دىقاف ضبيدة  :                                                                                            أ
                                                                                                    كلية اغبقوؽ جامعة بشار  

 :: الملخص
 سهولة كرقيا على حياة اإلنساف اليومية إال أنو يف اؼبقابل ضاعف من نسبة احتمالية أضفىالشك أف التطور العلمي كالتكنولوجي 

اػبطر، سواء يف إطار اؼبنتجات أك اػبدمات فبا كلد خوؼ دائم من كقوع األخطار كقياـ اؼبسؤكلية خاصة كأف القوانٌن الوضعية بصفتها اغبالية 
إف ىذا الوضع فرض على صناع القانوف مواكبة ىذه اؼبستجدات من خبلؿ ،غًن كافية غبماية اؼبتضرر أك اؼبسئوؿ من ىذه األخطار اؼبستحدثة

إعادة النظر يف األنظمة التعويضية اليت يبارس من خبلؽبا اؼبتضرر حقو يف اقتضاء التعويض، مع البحث عن نظاـ وبقق التوازف بٌن اؼبتضرر 
كيتجلى ذلك من خبلؿ . كاؼبسئوؿ كيوفر اغبماية يطبق يف اجملاالت اليت ترتتب فيها أضرار جسيمة كال تكفي الذمة اؼبالية الذاتية لتغطيتها

تطبيق نظاـ التأمٌن من اؼبسؤكلية يف ؾباؿ اؼبركبات باعتباره ؾباؿ تتحقق فيو أخطار جسيمة، كيف اآلكنة األخًنة يشهد اجملاؿ الطيب ؿباكالت 
:   جادة من ـبتلف التشريعات اؼبقارنة لبلىتماـ بو كتطبيقو كذلك لعدة أسباب أنبها

النشاط الطيب مرتبط جبسم اإلنساف فأم ضرر يقع دبناسبتو ىبل بآداءات ىذا اعبسم للرتابط احملكم بٌن أعضائو كظائفو فيؤثر : أكال
بذلك على صحة اإلنساف كحياتو كمستقبلو يف غالب األحواؿ، كمن ىنا تكتسي األخطار الناذبة عن العمل الطيب صفة اعبسامة فقد يكوف 

اػبطأ يسًنا كلكن الضرر كخيم، ككوف القاضي يستند عند تقييمو ؼببلغ التعويض إُف نسبة الضرر اغباصل فمن اجملحف أف يطالب الطبيب 
. بتعويض الضرر كفق ما تقتضيو قواعد اؼبسؤكلية اؼبدنية فذمتو اؼبالية لن تتحملو فبا يعرض مساره اؼبهين للخطر

عدـ حدكث أم "  إف الفقو يتجو إُف التوسيع من دائرة االلتزاـ بتحقيق نتيجة بفرض االلتزاـ بالسبلمة يف اجملاؿ الطيب مفاده :ثانيا
ضرر من الطبيب بعدـ قباح العبلج أك ربقق الشفاء، بل يكوف العمل الطيب يف ذاتو أك األدكات أك األجهزة اؼبستخدمة سببا لتفاقم حالة 

  كنبلحظ أف ىذا اؼبفهـو مطبق من خبلؿ اعتبار التزاـ الطبيب يف أدائو عبملة من األعماؿ الطبية احملددة ،" اؼبريض بصورة خطرة كجسيمة 
 بتحقيق نتيجة ىي عدـ اؼبساس بسبلمة جسم اإلنساف أثناء القياـ هبذه األعماؿ كمربر ىذا التوجو أف ىذه األعماؿ تنعدـ فيها درجة التزاما

 ىذا اؼبفهـو يف ربديد التزامات استعماؿكلعل . 1(عمليات اغبقن اؼبختلفة، إجراء التحاليل، التلقيح أك التطعيم ) كقوع اػبطأ، منها احتماؿ
. الطبيب يضاعف من نسبة ربقق مسؤكلية األطباء كينعكس سلبا على مستقبل ىذه اؼبهنة

 ك        إف عبء إثبات قياـ اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب أمر صعب، ألف النشاط الطيب معقد من حيث تداخل اؼبعطيات الطبية: ثالثا
إال أننا نبلحظ إضافة صعوبات أخرل بسبب اػبربات . تدخل العديد من األشخاص يف ربقيقو فهذه الصعوبة نابعة من طبيعة ىذا النشاط

الطبية اليت يعتمد عليها القاضي إلثبات اػبطأ الطيب، فيكلف طبيبا بإجرائها كيف غالب األحواؿ هبامل ىذا الطبيب اػببًن زميلو الطبيب 
كلكن نظاـ التأمٌن ينأل بنا عن ىذا الوضع . اؼبسئوؿ كينفي كجود اػبطأ عنو كينسب الضرر إُف السبب األجنيب كتضيع بذلك حقوؽ اؼبريض

. الذم يبس باؼببدأ األخبلقي للمسؤكلية اؼبدنية أساسا
 

أنو ال يبكن أف نرتؾ على عاتق األفراد عبء بعض األخطار "تبين ـبتلف الدساتًن لفكرة اػبطر االجتماعي كاليت مفادىا : رابعا
، ىذه الفكرة اليت ربمل ركح التضامن كاؼبساكاة ذباه التكاليف االجتماعية "كيتعٌن العمل على جعلها صباعية هبدؼ التخفيف من كطأهتا

اؼبرتتبة عن الكوارث العمومية سانبت يف ظهور آليات جديدة للتعويض تعمل على ربقيق التوزيع اؼبباشر اعبماعي لتعويض األخطار بدال من 
. 2االكتفاء بفكرة الشخص اؼبسئوؿ

. ماىية عقد التأمين من المسؤولية المدنية الطبية:  اؼببحث األكؿ

  جامعة بشارحوليات
Annales de l’Université de Bechar 

N° 6, 2009, 6 العدد    
ISSN : 1112-6604 



  جامعة بشارحوليات   العدد 6                     2009                   عدد خاص   أنظمة التامينحولالدولي بالملتقى 

 65 

 تعريف عقد التامين من المسؤولية المدنية الطبية: اؼبطلب األكؿ
 اؼبؤرخ يف 06/04 اؼبعدؿ كاؼبتمم بالقانوف 95/07 من األمر رقم 56عرؼ اؼبشرع اعبزائرم ىذا العقد من خبلؿ نص اؼبادة 

 من 57اؼبادة  ك، يضمن اؼبؤمن التبعات اؼبالية اؼبرتتبة على مسئولية اؼبؤمن لو اؼبدنية بسبب األضرار البلحقة بالغًن"  بأنو 27/02/2006
 " أنو يتحمل اؼبؤمن اؼبصاريف القضائية الناصبة عن أية دعول تعود مسؤكليتها إُف اؼبؤمن لو اثر كقوع حادث مضموف" ذات القانوف بنصها 

األضرار الناصبة عن رجوع  (الطبيب  )من خبلؿ ىذا النػص يتضح أف عقد التأمٌن من اؼبسؤكلية الطبية عقد يؤمن بواسطتو اؼبؤمن للمؤمػػن لو 
: آليتاالغًن عليو باؼبسؤكلية من خبلؿ ىذا التعريف يتضح أنو يرتتب على إبراـ عقد التأمٌن من اؼبسؤكلية عبلقات قانونية نعرضها ؾ

مٌن من خبلؿ البنود اليت يتضمنها مرتبا يف ذمة كل طرؼ التزامات ؿبددة أينظم ىذه العبلقة عقد الت :عالقة المؤمن بالمؤمن لو
 تضمن سرياف العقد كحفظ حقوؽ كل منهما

كىو كل من يبارس مهنة طبية أك مهنة ترتبط هبا قبل كقوع الضرر بدفع  (اؼبسئوؿ)يلتـز اؼبؤمن لو : (الطبيب )التزامات اؼبؤمن لو 
قسط التأمٌن إُف اؼبؤمن كفق اؼبواعيد احملددة يف عقد التأمٌن، كالقسط ىو اؼببلغ الذم يدفعو اؼبؤمن لو للمؤمن لقاء ضماف ىذا األخًن تبعة 

كما يلتـز اؼبؤمن لو بتقدًن بيانات صحيحة متضمنة الوقائع . اؼبسؤكلية الناذبة عن الضرر الذم تسبب فيو اؼبؤمن لو خبطئو أثناء قيامو دبهمتو
. اعبوىرية حملل التأمٌن كىو اػبطر اؼبؤمن منو

يلتـز اذباه اؼبؤمن لو بضماف كل التبعات اؼبالية اؼبرتتبة عن ربقق اػبطر اؼبؤمن منو كىو قياـ : (شركة التأمٌن  )التزامات اؼبؤمن 
 سالفة 57، كهبب عليو كفالة اؼبؤمن لو عن صبيع نتائج اؼبطالبة حسب ما نص عليو اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة (الطبيب )مسؤكلية اؼبؤمن لو 

.   3كيلتـز اؼبؤمن بالضماف بقدر ما  ربقق من مسؤكلية بشرط أف يزيد عن اؼببلغ اؼبتفق عليو يف عقد التأمٌن. الذكر
: عالقة المؤمن بالمتضرور

 للمتضرر من قياـ مسؤكلية اؼبؤمن لو حق مباشر يف الرجوع مباشرة على اؼبؤمن بالتعويض عن األضرار اليت غبقت بو كذلك طبقا 
يكوف قد مشل الدعول اؼبباشرة " أية دعول "  أف اؼبشرع استعمل عبارة 57 سالفيت الذكر، كيبلحظ يف نص اؼبادة 57 ك56ألحكاـ اؼبادة 

 .4اليت يرفعها اؼبتضرر مباشرة على اؼبؤمن
 
 

:  الخطر المؤمن منو
عندما نتفحص نصوص التشريع اعبزائرم ال تفيدنا بتعريف ؿبدد للخطر اؼبؤمن منو يف ىذا العقد إال أف الفقو قد توسع يف حبثو 

كحسب ىذا التعريف فإف اػبطر اؼبؤمن منو يرتبط ارتباطا ، "على أنو مطالبة اؼبضركر للمؤمن لو بالتعويض كديا أك قضائيا" فيعرفو الفقيو ىيمار 
مباشرا باؼبتضرر كيتحقق دبطالبة ىذا األخًن للتعويض أثناء سرياف مدة العقد، كلعل األخذ هبذا اؼبفهـو ترتتب عليو نتيجة مهمة كىي أف اؼبؤمن 

فهو ال يضمن إال اؼبطالبة اليت تتم أثناء سرياف العقد كما مت مت . يضمن حق اؼبؤمن لو كال يضمن حق اؼبتضرر يف حصولو على التعويض
مطالبات خارج ىذا اإلطار الزماين ال يضمن ىا حّت لو كانت بسبب حوادث كقعت أثناء سريانو، كيكوف ذلك عمليا بشرط يورده اؼبؤمن يف 

. 5العقد مفاده أف انقضاء الضماف يكوف بانقضاء العقد
لكن السؤاؿ اؼبطركح ىو أف اؼبضركر قد يتأخر طلبو بعد انقضاء مدة سرياف عقد التأمٌن عن ضرر كقع لو أثناء سرياف ىذا العقد 

 كال خاصة كأنو يف اجملاؿ الطيب تقع أضرار يف كقت معٌن، لسبب ال يد لو فيو فبل شك يفقد حقو يف التعويض حسب األحكاـ اؼبقررة سلفا
 إال بعد مركر زمن طويل، فبل وبصل إذ ذاؾ على تعويض من ناحية كيبقى الطبيب مسئوال ببل ضماف طواؿ اؼبدة اليت تتقادـ فيها ىاتظهر آثار

. 7 فإف الواجب رعاية غبق اؼبتضرر التوفيق بٌن مدة الضماف كمدة تقادـ دعول اؼبسئولية اؼبدنيةكعليو. 6دعول اؼبسئولية
 ببطبلف أم شرط يتضمنو عقد التأمٌن 19/12/1990 يف جعلت ؿبكمة النقض الفرنسية تصدر حكماكل ىذه التداعيات 

كحيث أف دفع األقساط يكوف عن "  :ينص اغبكم على أف ك. يقضي بعدـ امتداد الضماف إُف اؼبطالبات اليت تتم خارج فرتة سرياف العقد
كإذا كانت الوثيقة . اؼبدة الواقعة بٌن بدء سرياف العقد كبٌن انقضائو يف مقابل ضماف األضرار اليت يرجع أساسها إُف فعل كقع أثناء تلك اؼبدة

تشرتط عدـ ضماف الضرر، إال إذا كانت مطالبة اؼبضركر بالتعويض خبلؿ مدة سرياف العقد، فإف ىذا الشرط يؤدم إُف حرماف اؼبؤمن لو من 
 من التقنٌن اؼبدين إُف 1131اإلفادة من الضماف بسبب ال يد لو فيو، كمنح ميزة غًن مشركعة تفتقر إُف سبب قانوين باؼبخالفة ألحكاـ اؼبادة 
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تأسيسا ك .  8"اؼبؤمن الذم سبق أف استوىف أقساط التأمٌن دكف مقابل من جهتو كيتعٌن القوؿ، ترتيبا على ذلك بإىدار ىذا الشرط كبطبلنو
الواقعة  ) يف تأمٌن اؼبسئولية بعدما كاف مطالبة اؼبضركر ليصبح (الكارثة) على ىذا اغبكم، يرل الفقو أننا لبرج بتغيًن ؼبفهـو اػبطر اؼبؤمن منو

نفسها، ذلك ألهنا اللحظة اليت ينشأ فيها حق اؼبتضرر، كإف كاف ربصيل التعويض يتطلب قياـ اؼبضركر خبطوة أخرل قد تتأخر عن  (الضارة
 . 9كقوع اغبادث الضار

 كآخر صادر عن الغرفة اؼبدنية ،1992 ك 1991 حبكم صادر عن الغرفة اؼبدنية الثالثة يف سنة ق ىذا اغبكم يف السياؽ ذاتأُتبع 
 كىذا يستوجب أف ؛، كما قبد أف اغبكم ذاتو قد قضى بإبطاؿ أم شرط يتضمن انقضاء الضماف بانقضاء عقد التأمٌن199710األكُف يف

أف مربر ىذا كنرل . ادـ دعول اؼبسئولية اؼبدنية للطبيب اؼبؤمن لو سواء كانت عقدية أـ تقصًنية ؽيتحقق انسجاـ بٌن مدة الضماف ك مدة ت
جسامة النتائج اليت قد تنجم عن العمل الطيب، فمن العدالة أف ال يتضمن العقد أم شرط وبدد مدة الضماف كيبقى االعتبار يكمن يف  الرأم

 .ؼبدل استناد مطالبات اؼبتضرر إُف اغبادث الضار الذم يتحقق ضمن فرتة سرياف عقد الضماف، مع مراعاة مدة تقادـ دعول اؼبسئولية اؼبدنية
إف عقد التأمٌن على اؼبسئولية يشمل باإلضافة إُف مسئولية اؼبؤمن لو الشخصية، التأمٌن على :األخطار المشمولة بالضماف 

 .ك يدخل يف مفهـو غًن الطبيب البديل ك تابعي الطبيب اؼبؤمن لو. اؼبسؤكلية عن فعل الغًن
 

.  مسئولية المؤمن لو عن تابعيو: أكال
يف كثًن من اغباالت ال يبارس الطبيب نشاطو اؼبهين دبفرده بل تكوف لو سلطة الرقابة ك التوجيو على أشخاص، يأسبركف بأكامره يف 

.  ؾباؿ نشاطو اؼبهين، أم ذبمعو هبم عبلقة التبعية، فالطبيب إذا مسئوؿ عنهم مدنيا
 تعويض اػبسائر كاألضرار"   من قانوف التأمينات اعبزائرم سالف الذكر12فتقرر اؼبادة 

الناذبة عن اغباالت الطارئة -                      أ
 الناذبة عن خطر غًن متعمد من اؼبؤمن لو،-                     ب
اليت وبدثها أشخاص يكوف اؼبؤمن لو مسئوال مدنيا عنهم طبقا -                     ج

توافقا مع ما أقره كل من اؼبشرع ..."  من القانوف اؼبدين، كيفما كانت نوعية اػبطأ اؼبرتكب كخطورتو136 إُف 134 للمواد من 
 من 1384من قانوف التأمٌن الفرنسي كفقا للمادة 121/312 من القانوف اؼبدين اؼبصرم، كاؼبشرع الفرنسي يف اؼبادة 76911اؼبصرم يف اؼبادة 

على أف اؼبؤمن يعوض عن األضرار اليت وبدثها من يكوف اؼبؤمن لو .  من القانوف اؼبدين اعبزائرم أيضا136كاؼبادة  التقنٌن اؼبدين الفرنسي، 
فحسب النص نبلحظ أف اؼبشرع ال يعطي مساحة االختيار للمؤمن يف الضماف، بل أناط بو تعويض صبيع األضرار اليت . مسئوال عنهم مدنيا

مدل جواز االستبعاد من حيث األخطاء كمن حيث . كحّت نستوضح الفكرة أكثر نعاعبها من زاكيتٌن اثنتٌن. وبدثها تابعي الطبيب
. األشخاص، من خبلؿ ما جاء بو الفقو

: من حيث األخطاء
إف الضماف يشمل صبيع أخطاء تابعي الطبيب اؼبؤمن لو، كلو كانت عمديو ألهنا زبرج عن إرادة ىذا األخًن، فهي ال تزاؿ احتمالية 

كيفما كانت نوعية "  ىذه الفكرة بعبارهتا 12بالنسبة لو ك ال يسع عبلقة التبعة أف ربوؿ دكف كقوع مثل ىذه األخطاء ك يؤكد نص اؼبادة 
..." اػبطأ اؼبرتكب ك خطورتو 

:  من حيث األشخاص
يف تقرير حق القانونية أحكاـ اليت تقررىا القواعد العامة تصلح أف تطبق يف اجملاؿ الطيب، كمن مث يصلح أف تعتمد ذات األسانيد  إف

إال أف ىذا ،13على مسئوليتو دكف اغباجة إُف نص خاص (اؼبتبوع )،  تابعي الطبيب يف ضماف مسئوليتهم باالستفادة من عقد تأمٌن الطبػيب
ال يبنع، من أف يتدخل اؼبؤمن عادة كيشرتط يف العقد شركطا نظرا لوجود التابعٌن، فبطبيعة اغباؿ يؤثر كجودىم على تنفيذ العقد كعلى آثاره 

بالنسبة لطرفيو، فمثبل عدد التابعٌن قبده ينعكس مباشرة على قيمة القسط إضافة إُف العديد من اؼبسائل يطرحها كجودىم، ال زبرج من إطار 
فإذا كاف الضرر الذم أصاب اؼبريض اؼبضركر راجع إُف خطأ أحد تابعي الطبيب فإف تغطية ، االتفاؽ ك األخذ كالرد بٌن اؼبؤمن ك اؼبؤمن لو 

فالنظاـ اللييب يقرر إذا . ىذا الضرر تتم عن طريق عقد التأمٌن اؼبرـب بواسطة ىذا الشخص دكف ما إقحاـ لعقد التأمٌن اؼبرـب بواسطة الطبيب
 .14تأمينا إجباريا لتابعي الطبيب
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. الطبيب البديل:  ثانيا

   يعرؼ الطبيب البديل على أنو من وبل ؿبل الطبيب اؼبؤمن لو يف حالة غيابو، كوبل ؿبلو يف مواجهة زبائنو، كيضمن استمرار 
فإف التساؤؿ يثور حوؿ كضعو من تأمٌن .  ك ما داـ ىذا البديل خليفة للطبيب األصلي كلو لفرتة،العبلج رغم غياب الطبيب األصلي اؼبعاًف

كيف كقت سابق كاف الفقو يرل أف الطبيب األصلي ، اؼبسئولية الطبية، كمدل إمكانية استفادتو من عقد الضماف الذم أبرمو الطبيب األصلي
من جهة أخرل يشرتط النص بصراحة . ، ىذا من جهة15يسأؿ عن األخطاء اؼبهنية اليت تقع من البديل باالستناد إُف أساس سوء اختياره لو

، فكاف عقد تأمٌن الطبيب األصلي يشمل ضماف مسئولية الطبيب البديل يف مطبقا ميدانياقد كاف ىذا الرأم   ك،ىذا الضماف يف عقد التأمٌن
: ظل ربقق ثبلثة شركط

. أف يكوف مأذكنا لو قانونا دبزاكلة النشاط الذم ىبوؿ إليو- 
كيطلب من الطبيب البديل تقدًن الدليل  هنائيا عن فبارسة نشاطو خبلؿ فرتة االستبداؿ، (الطبيب األصلي  )أف يتوقف اؼبؤمن لو - 

. على أنو مؤمن حقا على مسئوليتو
.  ال يكوف الطبيب البديل مؤمن من نفس اػبطأ- 
 تغًن دبوجب التعديبلت اليت عرفها القانوف الفرنسي، إذ أصبح الطبيب البديل ملـز ىو اآلخر بالتأمٌن إال أف الوضع َف يستمر، بل  

،  إذ ينص على إلزامية تأمٌن كل 04/03/2002على مسئوليتو، كعلى مؤمنو أف يتدخل كلما ثارت مسئوليتو حسب ما جاء بو قانوف 
 استقر الوضع،  كطرح بعض اؼبؤمنٌن عقودا تستثين البند الذم بنص على إمكانية استفادة البديل من عقد تأمٌن 2002بعد سنة ، اؼبمارسٌن

مسئولية الطبيب األصلي كيف اؼبقابل، طرحت عقود تشمل ىذا البند، إال أف اؼبؤمن يعلم الطبيب عند تقدمو إلبراـ العقد أف ىذا البند َف يعد 
. 16 كاليت تظهر ربوؿ الضماف من الطبيب األصلي إُف بديلو04/03/2002يتماشى مع قاعدة االلتزاـ بالتأمٌن اعبديدة اؼبقرر دبوجب قانوف 

.  المسئولية عن حوادث اآلالت و األجهزة المستخدمة في النشاط الطبي
 فهي عنصر ال يبكن االستغناء عنو ،ال يبكن ألم طبيب أف يباشر عملو الفين دبعزؿ عن اؼبعدات ك اآلالت اؼبرصودة خصيصا لذلك

فهذه اؼبعدات تتنوع فمنها البسيط ك سهل االستعماؿ، ك منها اؼبعقد الذم تصل درجة تطوره إُف عدـ اإلؼباـ  ؛من عناصر العمل الطيب الفين
ك الرعاية    كعدـ االحتياط . بكل خباياه فبا هبعل إمكانية حدكث الضرر متوقعة، كما يوجد منها من دبجرد استعماؽبا ترتب ضررا للمريض

. التامة لطريقة االستعماؿ قد تسبب ضررا كخيما على صحة اؼبريض
ؽبذه األسباب، االلتزاـ الذم ينشأ يف مواجهة الطبيب عن استعماؿ األدكات كاألجهزة الطبية ىو التزاـ بضماف سبلمة اؼبريض من 

من ىذا اؼبنطلق ، كل األضرار اؼبستقلة عن اؼبرض الذم قصد الطبيب بسببو، فالطبيب ملـز بأف يستعمل أجهزة سليمة، مع حسن استعمالو
يبدك أف استعماؿ األجهزة ىو من قبيل العمل الطيب ك ال يبكن أف نفصلو عنو فيجب على اؼبؤمن أف يضمن األضرار الناشئة عن تلك 

لذلك يرل الفقو أنو هبب النص صراحة على أف ضماف اؼبِؤمن ؼبسئولية  .بشكل عاـ (الطبيب )األجهزة يف إطار ضمانو ؼبسئولية اؼبؤمن لو 
كما " بشرط استخداـ األجهزة " ك يسمى ىذا الشرط. الطبيب اؼبؤمن لو يشمل مسئوليتو عن النتائج الضارة الستخدامو لؤلدكات ك األجهزة

 كننوه أخًنا أف اؼبؤمن قد يتخذ من ، 17يلـز ربديد األجهزة ربديدا دقيقا يقدر على كبو أدؽ مدل التزاـ اؼبؤمن بالتغطية عند إقرار الضماف
. عامل احتمالية الضرر الكبًنة لبعض اؼبعدات حافزا للمبالغة يف قيمة األقساط

.  موقف التشريع الجزائري من نظاـ التأمين من المسئولية المدنية الطبية: اؼبطلب الثالث 
، الذم هبيز نظاـ 56أكردنا سابقا، أف اؼبشرع اعبزائرم، قد اعرتؼ بنظاـ التأمٌن على اؼبسئولية ك أسس لو دبوجب نص اؼبادة 

مث اذبو كبو إقرار مبدأ إلزامية التأمٌن على اؼبسئولية اؼبدنية الطبية، كفرضو على كل من اؼبؤمن كاؼبؤمن ، التأمٌن على اؼبسئولية يف ـبتلف اجملاالت
هبب على شركات التأمٌن تغطية أم خطر ىبضع دبوجب " يف فقرهتا األكُف من قانوف التأمٌن سالف الذكر على أف 201إذ تنص اؼبادة . لو

"  ىذا األمر إللزامية التأمٌن بالنسبة لعمليات التأمٌن اليت اعتمدت من أجلها 
حسب ىذا النص فإف اؼبؤمن اؼبعتمد يف ىذه التأمينات ملـز بأف يستجيب لكل طالب تأمٌن إلزامي دكف أف يكوف لو الرفض أك  ك

 اؼبتعلق بالتأمٌن 07-95 من األمر 167كتتاب تأمٌن دبوجب نص اؼبادة اأما اؼبؤمن لو فقد ألزمو ب. ىذا بالنسبة للمؤمن. اػبيار بٌن اؼبكتتبٌن
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هبب على اؼبؤسسات الصحية اؼبدنية كلكل أعضاء السلك الطيب ك الشبو الطيب ك الصيدالين اؼبمارسٌن " سالف الذكر ، حيث تنص على أنو 
".  غبساهبم اػباص، أف يكتبوا تأمينا لتغطية مسئوليتهم اؼبدنية اؼبهنية ذباه مرضاىم ك ذباه الغًن

أك / هبب على اؼبؤسسات اليت تقـو بنزع ك" ، السالف الذكر اليت تنص على أف07-95 من األمر 169من خبلؿ نص اؼبادة  ك
فما ." تغيًن الدـ البشرم من أجل االستعماؿ الطيب، أف تكتتب تأمينا ضد العواقب اؼبضرة، اليت قد يتعرض ؽبا اؼبتربعوف بالدـ ك اؼبتلقوف لو

كعليو فإف التأمينات اإللزامية تتميز . نستخلصو من ىذه النصوص، ىو أف تأمٌن مسئولية فبارس الصحة، أصبح مبدأ قانوين ال يبكن ذباكزه
ففي القانوف اعبزائرم مثبل تتمثل يف غرامات مالية ترتاكح بٌن .  ؽبا ربت طائلة عقوبات جزائيةاالمتثاؿعن التأمينات غًن اإللزامية يف كجوب 

.  18 دج100.000 ك 5.000
ما نؤاخذ عليو اؼبشرع اعبزائرم، ىو عدـ زبصيصو نظاـ قانوين خاص بالتأمٌن على اؼبسئولية الطبية، جبميع جوانبو القانونية، بل  ك

الرجوع دائما للقواعد العامة، اليت ربكم التأمٌن على اؼبسئولية كاؼبتناثرة يف التشريع اػباص بالتأمٌن، كقد يتطلب منا األمر العودة حّت لنصوص 
كىذا يوضح عدـ االىتماـ هبذا النظاـ بقدر يتناسب مع أنبيتو التعويضية االجتماعية،  .القانوف اؼبدين، الستخبلص بعض األحكاـ كما رأينا

كما يثًن التساؤؿ، أننا إذا أردنا أف نبحث . كيتجلى ذلك من خبلؿ مقارنتو بالرتسانة القانونية اليت عىن مشرعنا من خبلؽبا بتأمٌن السيارات
. عن مربر لتباين درجة اىتماـ اؼبشرع، فإننا نصطدـ بعدـ كجود فرؽ بٌن األضرار اليت ربدث بفعل اؼبركبات كاألضرار اليت وبدثها النشاط الطيب

ك نؤكد على  .بل األكثر من ذلك، ىو أف اػبطر اغباصل من النشاط الطيب يبدأ ك ينتهي عند جسم اإلنساف، فاحتمالو أكرب ك أضراره أبلغ
، ك إذا سبت اؼبطالبة فإف قضاة 19أف عدـ االىتماـ يبس بالدرجة األكُف اجملتمع اؼبدين، فمعدؿ الدعاكل اؼبرفوعة يف اجملاؿ الطيب ؿبتشم جدا

أما اقتضاء التعويض عرب نظاـ تأمٌن اؼبسئولية فغائب . ، اليت توضح تطبيق اؼبواد20اؼبوضوع ال يتعاملوف مع اؼبوضوع النعداـ النصوص الشارحة
. عن ساحة القضاء اعبزائرم

إف التأمٌن يف ببلدنا، ال وبتل اؼبكانة اليت يستحقها، فهو يعترب من أىم الطرؽ التعويضية اليت تتماشى مع تنامي اؼبخاطر على صبيع 
 ىذه الوضعية غًن اؼبرضية ك اجملحفة يف حق ىذا ؛ كذا ىو اغباؿ لتأمٌن اؼبسئولية، ك الذم قبد اؼبواطن اعبزائرم، ال يكاد يعرفو  ك،األصعدة

النظاـ، ك اليت ذبعل اجملتمع يتخبط يف العديد من اؼبشاكل، كاف كراءىا العديد من اؼبسببات اليت ربوؿ بينهم كبٌن اؼبطالبة حبقوقهم، يبكن 
: إصباؽبا يف

. احتفاظ الطبيب دبكانتو اؼبقدسة يف ؾبتمعنا، ك تنزيهو عن اػبطأ- 
 .اػبوؼ من مواجهة الطبيب أكال أماـ القضاء نظرا لئلحساس بالنقص كالضعف أمامو- 
 . الثقافة التأمينية يف اعبزائر،ضعف، إف َف نقل انعداـ- 
. طغياف الوازع الديين فبا هبعل اؼبتضرر دائما يربط اؼبأساة ك الضرر بالقضاء ك القدر، كأف الطبيب ؾبرد كسيلة لتحقق الضرر- 
. اؽبركب من رفع الدعاكل، خوفا من اؼبصاريف القضائية- 
. إذ قبد اؼبتضرر يف ؾبتمعنا ال يرفع الدعول القضائية إال إذا تعرض لضرر بالغ- 
. اػبوؼ من افتضاح أسرار العائبلت- 

ؽبذه األسباب ك غًنىا َف يطرح ىذا اؼبوضوع على ساحة النقاش، ال من جانب الفقو ك ال من جانب القضاء اعبزائرم لعدـ 
إحساس اؼبضركر بأنبيتو ك اػبدمات اليت يبكن أف وبظى هبا من خبللو ك بالتاِف بدكف اللجوء إُف استعمالو لن تظهر عيوبو للمشرع، ك لن 

.  يوليو االىتماـ، ك نستنتج ىذا من نظاـ تأمٌن مسئولية السيارات
ك . ك يف األخًن، نشًن أنو رغم كل ما تقدـ، فإف للمضركر، أف يسعى القتضاء تعويضاتو عن طريق نظاـ التأمٌن من اؼبسئولية الطبية

كما أف اللجوء إليو يفرض على . الذم رصده اؼبشرع ؽبذا الغرض، ك الذم يضمن لو استفاء حقو من شخص موسر ك يف أقرب اآلجاؿ
 . اؼبشرع إعادة النظر يف منظومتو القانونية

. آ ثار التأمين من المسؤولية الطبية: اؼببحث الثاين
  .آ ثار التأمين من المسؤولية الطبية على قواعد المسؤولية المدنية:  اؼبطلب األكؿ
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مسؤكال عن  (شركة التأمٌن ) طابعا اجتماعيا على اؼبسؤكلية اؼبدنية ليصبح اؼبؤمن أضفىإف تطبيق نظاـ التأمٌن من اؼبسؤكلية الطبية 
 فلم يعد للنظاـ الفردم يف الواقع مكانة ،التعويض، كتطور ىذا النظاـ يبهد لبلنتقاؿ من اؼبسؤكلية الشخصية الذاتية إُف اؼبسؤكلية اؼبوضوعية

.   21معتربة بفعل تأثًن النظاـ اعبماعي الذم يدفع بكل ما ىو فردم للزكاؿ كاالختفاء كراء اعبماعة
كما أف كظيفة نظاـ التأمٌن اغبمائية تفرض العديد من التغًنات على النظاـ القانوين للمسؤكلية اؼبدنية خاصة يف ؾباؿ عبء 

اإلثبات، فتطبيق قواعد اؼبسؤكلية اؼبدنية يقتضي توافر عناصرىا من خطأ كضرر كعبلقة السببية بينهما حّت تقـو مسئولية الطبيب، كىذا ما 
إال أف تطبيق نظاـ التأمٌن . يثقل كاىل اؼبتضرر كيشكل ضباية إُف حد ما للطبيب ألنو من الصعب إثبات اؼبسؤكلية حبكم طبيعة النشاط الطيب

ماديا بل يؤثر على الذمة اؼبالية  (اؼبؤمن لو)يصنع الفرصة للتخلص من ىذا العبء، كذلك بتجاكز اػبطأ ألف إثباتو ال يؤثر على الطبيب 
أما عدـ إثباتو ال يستفيد منو اؼبؤمن لو ألنو ملـز بدفع األقساط سواء ربقق اػبطر اؼبؤمن منو أـ َف يتحقق كوبـر اؼبتضرر الذم يشكو . للمؤمن

ففكرة اػبطأ ال تتناسب مع أىداؼ التأمٌن كال ربقق اؼببدأ األخبلقي كما ىو اغباؿ يف اؼبسؤكلية اؼبدنية بل ؛ من كقوع ضرر عليو من التعويض
إهنا تتسبب يف عرقلة تطور ىذا النظاـ، فبلبد أف يقابل ربرر اؼبؤمن لو من التعويض ربرر اؼبتضرر من عبء اإلثبات كما أف عدـ البحث يف 

مٌن من اؼبسؤكلية فرض توجها فكريا جديدا على أكمن جهة أخرل فإف نظاـ الت، معتو اؼبهنيةستوفر اػبطأ من عدمو يقي الطبيب من اؼبساس ب
الفقو كالقضاء اؼبعاصرين مبين على مبادئ العدالة كاإلنصاؼ، كالبحث عن سبيل ربقيق تعويض عادؿ كإهباد مسئوؿ يبكنو التحمل، كذلك 

فإذا َف يكن نظاـ التأمٌن سببا يف أفوؿ قبم اؼبسؤكلية اؼبدنية فإنو يدعم إُف . كلو نابع من النظرية اغبديثة اليت مركزىا الضحية كليس اؼبسئوؿ
 . 22حد كبًن كظيفتها التعويضية الضعيفة أماـ األخطار ككثرة الدعاكل كتعقدىا

. آ ثار التأمين من المسؤولية المدنية الطبية على كل من المريض والطبيب:  اؼبطلب الثاين
كتوزيعو على  (اؼبسؤكلية الطبية )من العبء اؼباِف الذم يرتتب بتحقق اػبطر اؼبؤمن منو (اؼبسئوؿ )إف أكؿ أثر ىو إعفاء اؼبؤمن لو 

. الذمة اؼبالية للجماعة اؼبؤمنٌن على مسؤكليتهم، يقابلو حصوؿ اؼبتضرر على تعويض يتناسب مع جسامة الضرر اغباصل بسبب العمل الطيب
كما أف ىذا النظاـ أثر على عقلية اؼبرضى الذين كانوا يربطوف التعويض بالذمة اؼبالية للمسئوؿ ، إذ أصبح التعويض من كجهة نظرىم ال يؤدم 

كلعل الغاية اؼبرجوة من . هبدكف حرجا يف إقامة دعول اؼبسؤكلية على الطبيب فأصبحوا ال. إُف اؼبساس بذمة الطبيب بل بذمة مالية مليئة
البحث يف موضوع التامٌن من اؼبسؤكلية الطبية يفتح اجملاؿ أماـ احملاكلة يف إهباد إمكانية التعويض دكف اقتضاء اػبطأ، ألف التامٌن من اؼبسئولية 
يفصل التعويض عن الذمة اؼبالية للمسئوؿ كما أف اؼبتضرر ال يهمو من اؼبسئوؿ كال من يقتضي منو التعويض بل اغبصوؿ على مبلغ التعويض 

.         بأسرع كقت كبأبسط الطرؽ
 إف نظاـ  التأمٌن من اؼبسئولية الطبية حتمية فرضتها األخطار الطبية كآثارىا الضارة على جسم اإلنساف كاليت تتطلب مبالغ تعويض 
تتناسب مع حجم الضرر، ففي كثًن من اغباالت يقصد اؼبريض الطبيب ليشفى من مرضو إال أف حالتو تزداد سوءا فينقلب من طالب للشفاء 

 .إُف طالب للتعويض يف ظل األزمة اليت تعيشها اؼبسئولية اؼبدنية القائمة على أساس اػبطأ يف اجملاؿ الطيب
: كيبكننا إصباؿ النتائج اليت خلصنا إليها من خبلؿ ىذه اؼبداخلة فيما يلي

إف قواعد اؼبسئولية اؼبدنية يف اجملاؿ الطيب تشهد أزمة، تظهر مبلؿبها أكال من خبلؿ عنصر اػبطأ الطيب الذم يعترب أساس ىذه 
اؼبسئولية، السيما خبصوص مسألة إثباتو، فكما نعلم أف عبء اإلثبات يقف حاجزا أماـ اؼبضركر خاصة إذا كنا أماـ اػبطأ الطيب الذم يتميز 

ما نبلحظو أف تقرير االلتزاـ بتحقيق  ك . بتنوعو كتعدده كصعوبة ضبط مفهومو، إضافة إُف أف التزاـ الطبيب األصيل ىو التزاـ ببذؿ عناية
 كىذا ما يؤكد عدـ كفاية قواعد ىذه ؛نتيجة ىبفف على اؼبتضرر عبء اإلثبات، كيثقل كاىل الطبيب حبمل قد يعرض مساره اؼبهين للخطر

كقد كجد الفقهاء يف نظاـ التأمٌن من اؼبسئولية الطبية النظاـ اؼبثاِف لتحقيق التوازف بٌن ، اؼبسئولية للتوفيق بٌن حقوؽ كل من الطبيب كاؼبريض
، كاؼبتضرر ألنو يقـو على اعتبارات اجتماعية كاقتصادية يفسرىا تعاكف صباعة اؼبؤمن لو قصد تشتيت اؼبخاطر ك إذابتها، فيوفر (الطبيب)اؼبسئوؿ

من جهة أخرل   ك،لو األماف الذم يبكنو من فبارسة مهنتو كاإلقداـ على البحوث كالتجارب الطبية دكف اػبوؼ من شبح اؼبسئولية من جهة
. يضمن حق اؼبضركر بتمكينو من تعويض يتناسب مع حجم الضرر الذم غبق بو

 كما أف ىذا النوع من التأمٌن أصبح ضركرة اجتماعية ألنو هبمع بٌن اؼبصلحة الشخصية كاؼبصلحة العامة للمجتمع كقد صرح اؼبشرع 
 اؼبتعلق بالتأمٌن سالف الذكر، حيث 07-95 من األمر 167اؼبادة اعبزائرم بأنبية ىذا النظاـ كضركرتو من خبلؿ فرض الزاميتو دبوجب 

هبب على اؼبؤسسات الصحية اؼبدنية كلكل أعضاء السلك الطيب ك الشبو الطيب ك الصيدالين اؼبمارسٌن غبساهبم اػباص، أف " تنص على أنو 
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، السالف الذكر 07-95 من األمر 169من خبلؿ نص اؼبادة  ك". يكتبوا تأمينا لتغطية مسئوليتهم اؼبدنية اؼبهنية ذباه مرضاىم ك ذباه الغًن
أك تغيًن الدـ البشرم من أجل االستعماؿ الطيب أف تكتتب تأمينا ضد العواقب / هبب على اؼبؤسسات اليت تقـو بنزع ك" اليت تنص على أف

."  اؼبضرة، اليت قد يتعرض ؽبا اؼبتربعوف بالدـ ك اؼبتلقوف لو
ك نبلحظ أيضا أف التشريعات اؼبقارنة تسعى لتطبيق نظاـ التأمٌن يف اجملاؿ الطيب بسبب كثرة اؼبخاطر اليت فرضها التطور العلمي 

 من القانوف 2/ 1142كالتكنولوجي كضعف الوظيفة التعويضية اؼبسئولية اؼبدنية كنرل ذلك من خبلؿ تبين اؼبشرع الفرنسي دبوجب نص اؼبادة 
:  كاليت تنص على،كلية الصحية اإلستشفائيةؤ، اؼبتعلق حبقوؽ اؼبرضى ك نوعية النظاـ الصحي ك اؼبس04/03/2002

 على كل خرباء الصحة الذين يعملوف يف اجملاؿ الصحي، كمؤسسات الصحة، اؼبصاٌف الصحية كاؽبياكل احملددة ضمن أنو هبب " 
يقوموف بتداخبلت كقائية، كفحوصات أك عبلج " الدكلة "  من ذات القانوف ككل األشخاص اؼبعنيٌن خارج اإلطار العمومي 1142/1اؼبادة 

ككذلك اؼبنتجٌن، مستغلي كموردم اؼبنتجات اؼبتعلقة بالصحة يف حالة منتوج هنائي، كصاٌف لبلستهبلؾ أف يكتتبوا تأمينا على مسؤكليتهم 
يبكن ؽبذا النظاـ أف  كما أنو ال. اؼبدنية كاإلدارية كاليت يبكن أف تكوف مصدر اػبسائر اليت تضر بالضحية، لدل ككالة أك مؤسسة تأمٌن

يبكن االستغناء عنها، فبلبد أف يكوف ىناؾ نظاما  ال يستقيم إال بتحمل الدكلة بعضا من األخطار ألف مهنة الطب مهنة ربقق النفع العاـ ك
لذلك على اؼبشرع اعبزائرم أف يتم ما بدأه فهذا النظاـ جدير بالتحقيق يف اجملاؿ ، تعويضيا مكمبل هتتم بو الدكلة كترصد لو ميزانية خاصة

 .  الطيب كيستحق االىتماـ كؿباكلة إعداد قانوف متكامل يضمن استمرار ىذه اؼبهنة كوبمي كل من اؼبتضرر كالطبيب
: قائمة المراجع

: اؼبراجع بالغة العربية:   أكال
 . ، كليك للنشر، اعبزائر2008مقد سعد ،التأمٌن كاؼبسؤكلية اؼبدنية، الطبعة األكُف - 
.  ـ2005اغبيارم أضبد حسن عباس ، اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب يف القطاع اػباص، دار الثقافة، عماف - 
. ـ2007ثركت عبد اغبميد، تعويض اغبوادث الطبية، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية - 
.  ـ1991جابر أشرؼ، التأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية لؤلطباء، دار النهضة العربية، القاىرة - 

: القوانيػن
 اؼبؤرخ 10 - 05اؼبعدؿ كاؼبتمم دبوجب القانوف . ـ1975 سبتمرب26 اؼبؤرخ يف 58- 75القانوف اؼبدين اعبزائرم الصادر باألمر- 

ـ   2005 جويلية 20يف 
، اؼبؤرخة يف (13)ـ، اؼبنشور يف اعبريدة الرظبية رقم1995 يناير25 اؼبؤرخ يف 07-95قانوف التأمٌن اعبزائرم، الصادر باألمر - 

.  ـ2006 فرباير 20 اؼبؤرخ يف 04 – 06ـ اؼبعدؿ كاؼبتمم بالقانوف رقم 1995 مارس 08
: اؼبراجع بالغة الفرنسية:   ثانيا

1- Béatrice Le Nir, projet inter - URML, La responsabilité civile professionnelle et 
l’assurance des medecins, , décembre 2004 

: القوانٌن
 .ـ كاؼبعدؿ كاؼبتمم1804القانوف اؼبدين الفرنسي الصادر سنة - 1
 4 اؼبتعلق حبقوؽ اؼبرضى كنوعية قطاع الصحة، اؼبتضمن يف قانوف الصحة الفرنسي، اؼبؤرخ يف 303- 2002القانوف رقم - 2

. ـ2002 مارس 5اؼبؤرخة يف  (54)ـ، جريدة رظبية رقم 2002مارس 
اؽبوامش 

.   120ـ،ص2007ثركت عبد اغبميد، تعويض اغبوادث الطبية، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية -  1
 .266 ، كليك للنشر، اعبزائر،ص 2008مقد سعد ،التأمٌن كاؼبسؤكلية اؼبدنية، الطبعة األكُف  2- 

  158ـ، ص 2005اغبيارم أضبد حسن عباس ، اؼبسؤكلية اؼبدنية للطبيب يف القطاع اػباص، دار الثقافة، عماف - 3
 .133مقدـ سعد، اؼبرجع السابق - 4
  .277ص.ـ1991جابر أشرؼ، التأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية لؤلطباء، دار النهضة العربية، القاىرة - 5
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سنة من يـو كقوع  ( 15)تسقط دعول التعويض بإنقضاء  " 133: ػ إف تقادـ دعول اؼبسئولية يتطلب كقتا طويبل تنص اؼبادة 6
كذات الوضع بالنسبة للقانوف الفرنسي رغم التعديل .  اؼبتضمن القانوف اؼبدين اعبزائرم اؼبعدؿ كاؼبتمم58 - 75من لؤلمر ".الفعل الضار

 . إال أف اؼبدة دائما تبقى طويلة.  سنوات10 ؼبدة التقادـ بالنسبة لكل دعاكل التعويض ب 2002 مارس 04األخًن دبوجب القانوف 
  .  229 ص  اؼبرجع السابق، أشرؼ جابر ، التأمٌن من اؼبسؤكلية اؼبدنية لؤلطباء-7
8 -Cass. Siv. 19 Déc. 1990. Bull. Civ. N°. 303. J. c. p. 1991,11,12656  
 237أشرؼ جابر، اؼبرجع السابق ، ص - 9

10- Béatrice le nir ,Projet inter-URML, la responsabilité civil professionnelle et 
l’assurance des medecins, décembre 2004, p26. 

يسأؿ اؼبؤمن عن األضرار اليت تسبب فيها األشخاص الذين يكوف اؼبؤمن " من القانوف اؼبدين اؼبصرم على أف 769تنص اؼبادة 11-
 .188، أشرؼ جابر ، اؼبرجع السابق، ص "لو مسئوال عنهم مهما يكوف نوع خطئهم كمداه

يضمن اؼبؤمن اػبسائر كاألضرار اليت تقع بواسطة األشخاص " من قانوف التأمٌن الفرنسي على أف121/3تنص اؼبادة من - 12
 .188، أشرؼ جابر ، نفس اؼبرجع، ص "الذين يسأؿ عنهم اؼبؤمن لو مدنيا

 189ص   اؼبرجع ،أشرؼ جابر، ،نفس- 13
 .194 ص نفس اؼبرجع ،أشرؼ جابر ، - 14
 .194 ص  ،أشرؼ جابر ، اؼبرجع السابق-  15

- Béatrice le nir, op.cit, p 19.16 
  .      719ص  اؼبرجع السابق،  ، جابرأشرؼ- 17
يعاقب على عدـ االمتثاؿ إللزامية التامٌن اؼبشار إليها يف اؼبواد من "  من قانوف التأمٌن اعبزائرم على أف 184تنص اؼبادة - 18

 دج هبب أف تدفع ىذه الغرامة دكف اإلخبلؿ 100000 دج ك5000 أعبله، بغرامة مالية يرتاكح مبلغها بٌن 174 ك 172 إُف 163
 ...."  باكتتاب التأمٌن اؼبعين

، ؾبلة الدراسات القانونية، اؼبرجع السابق، ص 20/0501981حكم صادر عن ؿبكمة قسنطينة، الفرقة اإلدارية بتاريخ - 19
136. 

 .370قادة شهيدة، اؼبرجع السابق، ص- 20
 295مقدـ سعد، التأمٌن كاؼبسؤكلية اؼبدنية، اؼبرجع السابق، ص- 21
 295مقدـ سعد، ذات اؼبرجع، ص-  22
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مرحلة التفاوض في إبراـ عقد التأمين 
                                                                                                                          

نعيمة عمػارة    : أك نورة سعدانػي :  أ
                                           جامعة بشار  

: :الملخص
أدل التطور االقتصادم اغبديث إُف ظهور حاالت ال يتسع فيها اؼبقاـ للمناقشات كاؼبفاكضات اليت تسبق إبراـ العقد عادة، فبا هبعل 

احد اؼبتعاقدين يف حاالت كثًنة وبدد شركط العقد مقدما على كبول ال يقبل اؼبناقشة كيعرضها على اعبانب األخر الذم يكوف لو اػبيار يف 
أف يقبلها أك يرفضها، إال أف ىذا األخًن كثًنا ما يكوف يف كضع اؼبضطر إُف التعاقد لسبب أك آلخر، فبا هبعلو يدعن إلدارة ذلك الطرؼ ، 

، مثل عقد التأمٌن الذم يتم إعداده بكل تفاصيلو  من جانب اؼبؤمن كال دكر لو يف صياغة 1كمن ىنا جاءت تسمية العقد بعقد اإلذعاف
ىذا األخًن عندما يقدـ طلب التامٌن فهو إما أف يقبل كثيقة التأمٌن كما أعدىا اؼبؤمن أك يرفضها كيتصل دبؤمن آخر  ككضع شركطو، ذلك أف

 البارزة اليت فرضتها التطورات االقتصادية اؼبعاصرة، اإلذعافقد يستعمل شركطا عقدية ـبتلفة ذبد قبوال من اؼبؤمن لو، فعقد التأمٌن من عقود 
 قد تنفي صفة اإلذعاف عن عقد التامٌن كمن مث إمكانية االقتصاديةكمن مث فيفرتض أال تفاكض يف إبراـ عقد التأمٌن، إال أف ذات التطورات 

 شركات النفط أك اؼببلحة الكبًنة فإهنا تستطيع أف تقف كإحدل قوم كما لو كاف شركة كربل اقتصادمالتفاكض إذا كاف اؼبؤمن لو يف مركز 
على قدـ اؼبساكاة مع شركة التامٌن، بل كسبلي عليها شركطها اػباصة، كما تأيت إمكانية التفاكض عند إبراـ عقد التأمٌن عندما ال يكوف ىذا 

 الذم األمر قانوين يضمن إُف حد ما حلوال بديلة لعقد التأمٌن التقليدم ، اذباهالعقد الوسيلة كاغبل الوحيد لضماف تغطية اؼبخاطر، إذ ىناؾ 
 يف عقد اإلذعافهبعل طالب التأمٌن يف موقف مواز من حيث القوة ؼبوقف اؼبؤمن فينشأ التفاكض،فهل حقيقة أف ىذه اغبلوؿ ستغًن من ظبة 

 ربديد مضموف ىذه اغبلوؿ البديلة مع دراسة تقييمية ؽبا، كألف ىذه إُف كباكؿ التطرؽ اإلشكالية ظبة اؼبساكمة فيو ؟إجابة على ىذه إُفالتأمٌن 
. ، فسنتناكؿ البحث تبعا لذلك يف مبحثٌن ) تقنية القيود( كإما حلوال خارجية )التأمٌن الذايت (اغبلوؿ إما أف تكوف حلوال داخلية 

  :التأمين الذاتي:  اؼببحث األكؿ
  :تعريف التأمين الذاتي : اؼبطلب األكؿ

مياء أك اؼبخلفات مثبل، يبكن أف تكوف مإف افساط عقد التأمٌن بالنسبة لكربل اؼبؤسسات اليت تتعرض ؼبخاطر كبًنة يف قطاعات الك
 غًن كاملة إهنا ذلك تكلفو أساليب الوقاية اليت تفرضها النصوص القانونية، كاليت ال تكتفي هبا شركات التأمٌن بل تعلن إُفمرتفعة جدا، أضف 

 التطور اؼبتوقع للتقنيات كمن مث تفرض أعباء مالية أخرل على عاتق طالب التأمٌن، لذلك فبدال من القياـ بدفع مبالغ كبًنة إُفخاصة بالنظر 
 عند كقوع اؼبخاطر، كىو ما يعرؼ الستخدامهالشركات التامٌن يبكن أف يكوف من األفضل التحكم يف ىذه اؼببالغ بتوفًنىا بطريقة ما 

إذ يرل بعض رجاؿ األعماؿ أف ما يدفعونو من أقساط لشركات التأمٌن يفوؽ ما تدفعو من تعويضات عند ،  2بأسلوب التأمٌن الذايت 
تعرضهم ػبطر معٌن، كؽبذا ىبصصوف من أرباحهم مبلغا سنويا يضعونو جانبا، كبذلك يتكوف لديهم بعد مدة مبلغ من اؼباؿ يلجؤكف إليو عند 

تعرضهم للخسارة نتيجة ربقق خطر معٌن ، كليس ىناؾ ما يبنع أم مؤسسة من القياـ هبذا النوع من التأمٌن بشرط أف تكوف يف مركز ماِف 
   3.يسمح ؽبا بتكوين االحتياطي الضركرم ؼبواجهة األخطار اؼبختلفة اليت تتعرض ؽبا

كقد ظهر ىذا النوع من التامٌن أكؿ ما ظهر يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، كأزعج بظهوره كانتشاره شركات التأمٌن، فوضعت سياسة 
 القضاء على ىذه الفكرة التأمينية يف مهدىا، كذلك بفرض شركط قاسية على تأمٌن أم جزء من األخطار اليت يتعرض ؽبا من إُفهتدؼ 

 االقتصادمغًن أف التقدـ ، يباشر التأمٌن الذايت حبيث يرل صاحب التأمٌن الذايت أف ال مصلحة لو بإظهار العداء لشركات التأمٌن الكربل 
  4 التأمٌن الذايتك ازدىار  ساعد على بقاء ك اقتصاديةخبلؿ القرف العشرين كما صاحب ذلك من تنظيمات إدارية 

 : تقييم أسلوب التأمين الذاتي : اؼبطلب الثاين
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 يف عدـ كاغبذرما يبلحظ على ىذا اغبل أنو بسيط من ناحية اؼببدأ، كيبكن أف يكوف فعاال بالنسبة للشركات اليت تتخذ من اغبيطة 
 الذم األمريلـز من أساليب كقائية فعالة، كمن مث فإف نسبة حدكث اػبطر كاقعا ضئيلة جدا  ما-  قياـ اؼبخاطراستعبادكبالتاِف - األضراركقوع 
 كدفع أقساط التأمٌن اليت عادة ما تكوف مرتفعة حّت يف كجود ىذه األساليب الوقائية، من ىذه الزاكية يظهر أف أسلوب التأمٌن فقال يتوا

 . 5إال أف اؼبسألة ليست كما تبدك عليو ذلك أنو يعاب على ىذا اغبل األيت،  اقتصادياالذايت ىبدـ اؼبستأمن 
إف تقدير أقساط التأمٌن يتم من قيمة أرباح اؼبؤسسة اػباضعة للضرائب، كذلك عندما يتم دفعها لضماف اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا 

ذلك أف األرصدة اليت زبصصها اؼبؤسسات . كلكن األمر ىبتلف سباما بالنسبة لؤلرصدة اؼبخصصة للمخاطر اؼبستقبلية :األصوؿـبتلف عناصر 
لدفع أقساط التأمٌن قصد مواجهة اػبسائر كالتكاليف احملددة سباما لؤلضرار بصفة مسبقة يف عقد التأمٌن، كاليت تكوف فبكنة اغبدكث يتم 

تقديرىا كاستنتاجها من األرباح اػباضعة للضريبة، بينما قبد أف األرصدة اؼبخصصة للتأمٌن الذايت للمؤسسات تتعلق حبوادث مشكوؾ فيها 
فهي غًن ؿبددة بدقة كغًن ؿبتملة الوقوع، كبالتاِف فإف قسط التأمٌن الذايت يسمح بتقدير اؼببالغ اؼبخصصة لتغطية خطر مستقبلي غًن ؿبدد، 

إذف هبب إعادة ضم قيمة ىذه اؼببالغ لؤلرباح اؼبالية، كستخضع بالتاِف نسبة الضرائب اؼبفركضة على الشركات، كبالنتيجة يعاب على ىذا اغبل 
. أنو عاِف التكلفة ألنو يتم معاملتو ضريبيا 

. تقنية القيود  : اؼببحث الثاين 
  :يتم قيد التأمٌن بطريقتٌن على النحو التاِف :  مفهـو تقنية القيود : اؼبطلب األكؿ

 على شكل فرع جملموعة كىذه الشركة تقـو بتأمٌن ـباطر الشركات اؼبختلفة اؼبكونة ؽبذه إنشاؤىاقيد التأمٌن يف شركة يتم - 1
. اجملموعة 

 . 6 فيها االشرتاؾقيد التأمٌن يف شركة خارج اجملموعة يبكن بسهولة - 2
 قد كجدت لنفسها بديبل تكوف من خبللو قد كفرت لنفسها تغطية تأمينية االقتصاديةيف كلتا الطريقتٌن قبد أف ىذه الشركات  ك

كسنحاكؿ التعرض لكل . زبتلف عن تلك اليت توفرىا سوؽ التأمٌن التقليدية، كذلك من خبلؿ ما يعرؼ بالتأمٌن التبادِف أك التأمٌن التعاكين
  .ةكاحد منهم على حد

 
 :التأمين التبادلي - 1

تقـو بو شركة تتكوف من أعضاء يبثلوف عدة مؤسسات هبمع بينهم سباثل األخطار اليت يتعرضوف ؽبا، كيتفقوف صبيعا على تعويض من 
 متغًنا يزيد كينقص حبسب قيمة االشرتاؾ الذم يؤديو كل عضو، كمن مث يكوف االشرتاؾيتحقق اػبطر بالنسبة إليو منهم يف سنة معينة من 

يدفع العضو االشرتاؾ يف البداية دبقدار ؿبدد كيف هناية السنة ربسب قيمة التعويضات اليت   ك،التعويضات اليت تدفعها اعبمعية خبلؿ السنة 
 7زاد دفعت ؼبن تضرر بوقوع اػبطر، فإذا كاف اؼبقدار الذم دفعو العضو أقل من الواجب لـز إكمالو كإف كاف أكثر رد إليو ما

كدبركر الوقت قد يصبح القسط أك بعضو نسبة من األرباح، كبشكل عاـ فإف القسط يف التأمٌن التبادِف أقل منو يف التأمٌن التقليدم، 
ألف اؼبصاريف اإلضافية اليت تتطلبها عملية شركات التأمٌن كالربح، الذم تسعى إليو ليس ؽبا ؿبل يف عمليات التأمٌن التبادِف فبا يكوف لو 

. مردكد إهبايب يف زبفيض قيمة القسط اؼبدفوع 
: والتأمين التبادلي على نوعين 

إال بعد حدكث اػبطر – سول اشرتاؾ العضوية – التأمٌن التبادِف ذك اغبصص البحتة كفيو ال يدفع العضو أم قسط ماِف : األكؿ
 . 8 الواقعة  ألحدىم كتوزيع التعويض عليهم فيدفع كل من األعضاء ما خصو من اػبسارة

كفيو يدفع العضو مبلغا معينا مقدما ليسهل سداد التعويض دبجرد حدكث اػبسارة، : التأمٌن التبادِف ذك األقساط اؼبقدمة : الثاين 
  9.كيف هناية السنة يرد إُف كل عضو ما تبقى لو من القسط اؼبدفوع إذا كاف نصيبو يف ربمل اػبسارة أقل فبا دفع

 : التأمين التعاوني- 2
ىبتلف ىذا النوع من التأمٌن عن التأمٌن التبادِف يف كوف أف مسؤكلية العضو ؿبدكدة بقيمة القسط الذم يدفعو، كلكنها غًن  ك

: كيتميز النوعٌن عموما باؼبيزات التالية 10ؿبدكدة يف التأمٌن التبادِف
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 صفيت اؼبؤمن كاؼبؤمن لو يف كل عضو من أعضائو فهم يف الوقت الذم يتبادلوف فيو اؼبنافع، يتبادلوف التضحيات من دكف اجتماع- 
. أف يكوف ىدفهم ربقيق الربح كإف حصل الربح ، حصل بدكف قصد 

 حاالت ازدادتفتكوف عرضة للزيادة كالنقصاف تبعا لتحقق اؼبخاطر اؼبؤمن منها كعدمو، فكلما :  للتغيًن االشرتاؾقابلية قيمة - 
 لسداد االشرتاكات ذلك عدـ كفاية اؼببالغ اؼبتجمعة من اقتضى مبالغ التعويضات اؼبدفوعة لؤلعضاء اؼبتضررين، كردبا ازدادتربقق اؼبخاطر 

كالعكس صحيح إذ وبق لؤلعضاء اؼبطالبة باسرتداد .  سداد اشرتاكات إضافية سدا للعجز األعضاءمبالغ التعويضات، فبا يستتبع مطالبة 
.  للمستقبل احتياطيا على عدـ اسرتدادىا لتكوف رصيدا اتفقواالزيادة اؼبتحصلة لعدـ كقوع اؼبخاطر، إال إذا 

كزبتلف ىذه اؼبسؤكلية باختبلؼ نوع التأمٌن، فتكوف مسؤكلية مطلقة غًن ؿبددة بسقف ماِف يف : مسؤكلية األعضاء تضامنية- 
. التأمٌن التبادِف أما يف التأمٌن التعاكين حيث تكوف قيمة نسبية ال يطالب العضو اؼبشرتؾ بأعلى منها

 على كضع حد باالتفاؽ األمركتعد ىذه اؼبسؤكلية التضامنية سببا يف عدـ اإلقباؿ على نظاـ التأمٌن التبادِف، كيبكن عبلج ىذا 
أقصى لقيمة القسط حبيث ال يلتـز اؼبؤمن ؽبم بدفع قيمة أعلى فيتقيد تضامنهم هبذا اغبد، كيف ىذه اغبالة تلجأ ىيئات التأمٌن التبادِف، لكي 

 اؼبتجمع لديها يف االحتياطيتستطيع مواجهة زيارة التعويضات اؼبطلوبة عن األقساط اؼبدفوعة إُف كسائل متعددة منها تكوين رصيد من 
. 11السنوات السابقة أك استثمار األمواؿ اؼبتحصلة من دفع اإلشرتاكات

  :تقييم تقنية القيود : اؼبطلب الثاين
إف ىذا اغبل البديل لعقد التأمٌن التقليدم، ينتمي أكثر للتقنية اؼبالية عن  تقنية التأمينات، كىو يسمح للمؤسسة بأف تقـو بنفسها 
بتغطية اؼبخاطر اليت ال ذبد ؽبا ضمانات كافية يف األسواؽ التقليدية للتأمٌن ، كىذا قد يؤدم إُف فكرة تثنية التأمٌن خاصة بالنسبة للمخاطر 

 ستقـو بتغطية قيمة األضرار لكن ببل ادخارىاإف ىذا القيد إذا سبت دراستو كتنظيمو بصفة جيدة، فإف اؼببالغ اليت يتم ، التكنولوجية الكبًنة 
أدىن شك يتم تكملة ىذا الرتكيب اؼباِف الناتج عن تقنية القيد بتثنية التأمٌن على القدرة الزائدة للقيد يف السوؽ التقليدم، لكن عندما تظهر 

 تغطية األخطار من جهة كاحدة احتكارالشركة باسم اجملموعة، فبالطبع تزداد قدرهتا التفاكضية يف إبراـ عقد التأمٌن التقليدم، كذلك النعداـ 
  12:كعلى الرغم من أنبية نظاـ تقنية القيود الذم هبعل طالب التأمٌن يف مركز قوم غًن خاضع إلرادة اؼبؤمن ، إال أنو يعاب عليو اآليت، 

يبكن أف تكوف التقنية مرحبة إال إذا كانت اؼببالغ اؼبدخرة كبًنة بشكل كاؼ حّت  ال إف تكلفة التنظيم كاإلدارة مرتفعة للغاية ك- 1
. تكوف عملية التعويض فبكنة 

إف ىذه التقنية تؤدم إُف تغطية اؼبخاطر من داخل ؾبموعة كاحدة، لكن ىذه اجملموعة حّت كلو كانت كبًن ال تسمح بتقدًن - 2
تعويض كاؼ، كحّت ال يكوف اللجوء كثًنا إُف تثنية التأمٌن أمرا مدمرا، هبب توسيع ؾباؿ ىذا النظاـ بالسماح بانضماـ شركات أخرل بعيدة 

. عن اجملموعة 
من الضركرم التأكد أف يف االستطاعة اغبفاظ على قدرة النظاـ على سداد التعويضات كبصفة خاصة هبب التأكد بدقة من - 3

. أمرين 
 أف ىذا االعتبار يف يؤخذيتعلق بقيمة رأس اؼباؿ الذم يراد استثماره يف ىذه الشركة، كهبب يف ىذا الصدد أف : األمػر األكؿ - 

النظاـ لن يكوف عمليا بالفعل إال يف غضوف عدة أعواـ، كيتعٌن أف يكوف رأس ماؿ الشركة األساسي كافيا حّت تكوف قادرة خبلؿ ىذه الفرتة 
. أف ترتقي لتكوف نظاما خاصا هبا 

فيتعلق بالفرتة البلزمة للتطور كتكوين نظاـ خاص هبا، كؽبذا التساؤؿ أنبية قصول لتحديد خطة صحيحة للتمويل : األمػر الثاين- 
 . تسمح باإلنشاء التدرهبي لؤلرصدة بالنسبة لتغًن اؼبخاطر كدكف اؼبساس برؤكس األمواؿ األساسية 

إف صفة اإلذعاف اليت يتميز هبا عقد التامٌن عموما كبالرغم من أف اؼبشرع يفرض ضباية لطالب التأمٌن باعتباره الطرؼ الضعيف يف 
العقد طبقا للمبادئ العامة يف القانوف اؼبدين ، إال أف الصفة التحكمية لشركات التأمٌن من جهة ، كعدـ قبوؽبا لتأمٌن بعض اؼبخاطر حفاظا 

على توازهنا اؼباِف من جهة أخرل ، أدل إُف ظهور تقنيات قانونية كحلوؿ بديلة لعقد التامٌن ، لكن من خبلؿ الدراسة السابقة ؽبذه التقنيات 
بالرغم من عيوبو .تبٌن لنا أهنا ال يبكن أف تكوف بديبل ؽبذا العقد مطلقا، إمبا ؾبرد ألية تكملو، كيف اغبقيقة فإف اؼبتفحص ؽبذا التطور القانوين 

 ىذه أختار يبلك اػبيار لتغطية مسؤكليتو عن األضرار الواقعة ، فماذا لو باعتبارهإال أنو يعد بطريقة ما كسيلة ضغط يف يد طالب التأمٌن ، 
التقنيات بدؿ عقد التأمٌن التقليدم أال يؤدم ىذا إُف اإلضرار بالتوازف اؼباِف لشركات التأمٌن، كمن مث ذبد نفسها يف مركز مساك نوعا ما ؼبركز 



  جامعة بشارحوليات   العدد 6                     2009                   عدد خاص   أنظمة التامينحولالدولي بالملتقى 

 75 

اؼبستأمن، فتنزؿ من منزلة الفارض للشركط العقدية إُف منزلة اؼبفاكض، أفبل يعترب ىذا إذف دبثابة تيار فكرم قانوين جديد وباكؿ أف ينزع صفة 
اإلذعاف عن عقد التامٌن كبالتاِف االذباه كبو إرساء مبدأ التفاكض يف العقد تأسيسا على امكانية اػبيار اؼبتاحة للمستأمن لتغطية األضرار 

 .الناصبة عن ـبتلف األخطار 
اؽبوامش 

،ص 1995التأمٌن الربم يف التشريع األردين دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف األردف ،: عبد القادر العطًن1)
92،93. 

. 159،ص 2007اإلسكندرية، -  التأمٌن ضد أخطار التلوث، دار اعبامعة اعبديدة، األزاريطة :  نبيلة اظباعيل رسبلف2)
عقد التأمٌن حقيقة كمشركعية، دراسة مقارنة، الطبعة األكُف، منشورات اغبليب اغبقوقية، :  عبد اؽبادم السيد ؿبمد تقي اغبكيم3)

         .197، ص 2003بدكف بلد النشر ، 
. 43، ص 1977التأمٌن بٌن اغبل كالتحرًن ، دار اإلعتصاـ، القاىرة، صبهورية مصر العربية ، : عيسى عبدة 4)
. 160،161مرجع سابق، ص :  نبيلة اظباعيل رسبلف 5)
. 162 نفس اؼبرجع ، ص 6)

. 44مرجع سابق، ص : عيسى عبدة 7)
،ص 1986الزكاة كترشيد التأمٌن اؼبعاصر ، الطبعة األكُف، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، اؼبنصورة ، مصر، : يوسف كماؿ8)

26  .
. 200مرجع سابق ، ص : عبد اؽبادم السيد ؿبمد تقي اغبكيم 9)

 . 2001نفس اؼبرجع ، ص 10)
، مطبعة حساف، القاىرة، ) اغباِف كحكمها الشرعيكاقعها (اإلستثمارعقود التأمٌن كعقود ضماف : أضبد السعيد شرؼ الدين 11)

. 41، ص 1982مصر، 
. 163مرجع سابق ، ص : نبيلة اظباعيل رسبلف 12)
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التأمين على حوادث العمل واألمراض المهنية 

 
مباركي ميلود    :أ

كلية اغبقوؽ جامعة بشار  
الملخص 

 فقد تنبهت اؼبنظمات كالنقابات العمالية اليت تعمل يف االجتماعية التأمٌن ضد إصابات العمل كاألمراض من بٌن أقدـ التأمينات ديع
ؾباؿ القول العاؼبية على أنبية ىذا النوع من التأمينات كالدكر الذم يلعبو، خاصة على التطور الصناعي كالتكنولوجي مع ظهور ـباطر 

 اؽبائل لآللة غبياة العامل كذلك بظهور اؼبواد الكيميائية كغًنىا كاليت تدخل يف العمليات الصناعية فبا االجتياحالصناعات اؼبختلفة يف ظل 
ترتب على ذلك ظهور كتطور األمراض اؼبهنية كإصابات الشغل نتيجة تعامل اؼبهين مع بيئة العمل، فتجعل حياتو ؿبفوفة باؼبخاطر كمصدران 

. للخطر الكبًن الذم يهدد كيانو
إف قانوف حوادث العمل كاألمراض اؼبهنية يهدؼ أساسان إُف تأسيس نظاـ كحيد يتعلق حبوادث العمل كاألمراض اؼبهنية حيث تسرم 
أحكاـ ىذا النظاـ القانوين يف ؾباؿ حوادث العمل كاألمراض اؼبهنية اليت ؽبا العامل أيان كاف قطاع النشاط الذم ينتمي إليو حبيث يستفيد من 

كىذه اؼبداخلة  .االجتماعية اؼبتعلق بالتأمينات 83/11 من القانوف رقم 6 ك 3 دبقتضى اؼبادتٌن اجتماعياىذه األحكاـ كل عامل مؤمن لو 
تعترب ؿباكلة للبحث عن إهباد إسرتاتيجية أفضل كذلك لتقليل من حوادث العمل كاألمراض اؼبهنية بواسطة ميكانيزمات إدارية كفنية ػبلق 

. منظومة قانونية قادرة على مواجهة كالتصدم ؽبذه اإلشكالية
 : التأمين على حوادث العمل
 :كيف يحدد حادث العمل

 من قانوف رقم 12 - 10 – 9 – 8 – 7 – 6حيث جاء التعريف غبادث العمل يف اؼبواد : أكالن هبب تعريف حادث العمل
 كيعترب 1996 يوليو 6 اؼبؤرخ يف 96/19 اؼبتعلق حبوادث العمل كاألمراض اؼبهنية اؼبعدؿ كاؼبتمم باألمر 1983 يوليو 2 اؼبؤرخ يف 86/13

مفهـو حادث عمل بأنو حادث مفاجئ يقع أثناء العمل كبسببو كقد يؤدم اغبادث إُف أضرار باؼبنشأة كلوسائل اإلنتاج أك قد تؤدم إُف إصابة 
 عنو إصابة بدنية ناذبة سبب مفاجئ كخارجي طرأ يف إطار عبلقة العمل اقبرتعامل أك أكثر كقد وبدد حادث العمل على أنو كل حادث 

 إما يف مكاف العمل أك يف كقت مدتو كإما يف كقت بعيد عن ظرؼ كقوع اغبادث، كيعترب حادث عمل تطرأفكتعترب اإلصابة أك الوفاة اللتٌن 
كذلك اغبادث الذم يطرأ أثناء اؼبسافة اليت يقطعها اؼبؤمن لو للذىاب إُف عملو أك اإلياب منو كأيان كانت كسيلة النقل اؼبستعملة شريطة أف 

 أك الضركرة االستعجاؿ إال إذا كاف ذلك حبكم اكبراؼأك  (انقطاع)الذم يسلكو العامل ىو الطريق اؼبباشر دكف توقف  (اؼبسار)يكوف الطريق 
: أك الظرؼ العارض أك ألسباب قاىرة ك منها

 
 .(اإلقامة)اؼبسار اؼبضموف بٌن مكاف العمل ك مكاف السكن 

 .(لتناكؿ الطعاـ كإما ألغراض عائلية)اؼبسار اؼبضموف بٌن مكاف العمل ك مكاف مشابو لو 
   (1) :اغبوادث اؼبعوض عنها

:  (2)اؼبستفيدكف
 من القانوف رقم 6 ك 3 دبقتضى اؼبادتٌن اجتماعياكل عامل مؤمن لو ،كفق أحكاـ قانوف حوادث العمل كاألمراض اؼبهنية ، يستفيد

 يستفيد من أحكاـ ىذا القانوف األشخاص التاِف 83/13 من قانوف رقم 5 ك 4، فحسب اؼبادة االجتماعية اؼبتعلق بالتأمينات 83/11
: ذكرىم
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األشخاص الذين يشتغلوف يف الرتاب ، كل العماؿ سواء كانوا أجراء أك ؿبلفٌن باإلجراء، أيان كاف قطاع النشاط الذم ينتموف إليو
الوطين أيان كانت جنسيتهم كيعملوف لصاٌف فرد أك صباعة من أصحاب العمل، كمهما كاف مبلغ أك طبيعة أجرىم ك شكل ك طبيعة ك صبلحية 

 .عقد عملهم أك عبلقتهم فيو
 .التبلميذ الذين يزاكلوف تعليمان تقنيان، أك يف مركز التكوين اؼبهين-
 .األشخاص الذين يزاكلوف التدريب اػباص بإعادة التأىيل العملي ك التكييف اؼبهين-
 .األشخاص الذين يشاركوف ببل مقابل يف سًن من جراء القياـ بعمل مأموف أك أثنائو-
 .اؼبسجونوف الذين يؤدكف عمبلن أثناء تنفيذ عقوبة جزائية-
 .الطلبة-
 :األشخاص الذين تعرضوا غبادث-

.  أك دائم خارج اؼبؤسسة طبقان لتعليمات صاحب العملاستثنائيأثناء القياـ دبهمة ذات طابع 
.  أك يف إطار منظمة صباىًنيةانتخايب سياسي انتدابأثناء فبارسة أك دبناسبة 

.  خارج ساعات العملبانتظاـمزاكلة الدراسة 
  ك كاف اغبادث قد طرأاجتماعيا اؼبؤمنٌن األشخاص غًن 

.  اؼبهنيةاالربادات   أثناء القياـ باألعماؿ ك النشاطات اؼبطلوبة اليت تنظمها األحزاب أك اؼبنظمات اعبماىًنية ك
 من نفس القانوف  12اُف03اؼبواد من  أثناء القياـ بعمل من أعماؿ الرب ألجل الصاٌف العاـ أك إلنقاذ شخص معرض للهبلؾ أنظر

 
 .  من حادث عملاالستفادةىي اإلجراءات اليت هبب إتباعها من أجل  ما

 (3) معاينة الحادث و التصريح بالحادث
 ساعة ماعدا يف 24اؼبصاب أك من ناب عنو لصاحب العمل يف  :هبب أف يتم التصريح حبادث العمل يف أقرب أجل من قبل

 ساعة 48 يف ظرؼ االجتماعي من تاريخ كركد نبأ اغبادث إُف عملو ؽبيئة الضماف اعتباراصاحب العمل ،حاالت قاىرة كال ربسب أياـ العطل
 على الفور ؼبفتش العمل اؼبشرؼ على اؼبؤسسة أك للموظف الذم يبارس صبلحياتو دبقتضى االجتماعيىيئة الضماف  كال ربسب أياـ العطل

كإذا َف يبادر صاحب العمل دبا عليو، يبكن أف يبادر بالتصريح ؽبيئة الضماف اؼبصاب أك ذكم حقوقو أك اؼبنظمة النقابية أك . تشريع خاص
 من يـو كقوع اغبادث ك ال يسقط كجوب اؼببادرة  عن صاحب العمل حّت لو َف ينجر اعتبارا سنوات 4مفتشية العمل كذلك يف أجل مدتو 

 .كيف اغبالة األخًنة هبوز لصاحب العمل أف يشفع تصروبو بتحفظات. عن اغبادث عجز عن العمل أك بدأ أنو ال سبب للعمل فيو
 :تكوين الملف

 عناصر اؼبلف ك خاصة منها التصريح باغبادث يفرض عليها البث يف الطابع اؼبهين االجتماعييف حالة توفر لدل ىيئة الضماف 
 على الطابع اؼبهين للحادث هبب عليها أف ترسل إشعار للمصاب أك ذكم حقوقو بقرار يف اعرتاضها يومان ك يف حالة 20للحادث يف ظرؼ 

 يف ىذه اعرتاض كإذا َف يصدر عن اؽبيئة أم ، من تاريخ كركد التصريح بنبأ اغبادث إُف علمها كيفما مت ؽبا ذلك اعتبارا. يومان كذلك20ظرؼ 
 للمرة األكُف هبذه اإلصابة كوبق ؽبيئة الضماف االعتداد يومان من تاريخ 20 كيسرم (4)اغبالة يعترب الطابع اؼبهين للحادث ثابتان من جانبها 

 أف ذبرم ربقيقان إداريان داخل اؽبيئة اؼبستخدمة اليت يعمل هبا اؼبصاب من أجل ربديد الطابع اؼبهين للحادث كما هبب على اؽبيئة االجتماعي
اؼبستخدمة أف تقدـ اؼبساعدة البلزمة للمكلفٌن هبذا التحقيق اإلدارم، كيف حالة كقوع اغبادث يف اؼبسار ترسل كجوبان نسخة من احملضر الذم 

 ؼبكاف اغبادث، كتسلم كجوبان نسخة من ىذا احملضر إُف االجتماعي أياـ إُف ىيئة الضماف 10القضائية يف ظرؼ  تعده اعبهة اإلدارية أك
 النيابة االجتماعيكعندما يقحم اغبادث اؼبسؤكلية اعبنائية ؼبن كاف سببان فيو ربصل ىيئة الضماف ، اؼبصاب أك دكم حقوقو أك اؼبنظمة النقابية

. (5)العامة أك من القاضي اؼبختص تسليم اؼبستندات اػباصة باإلجراءات اعبارية
 

 . اؼبصاب شهادتٌناختارههبب أف وبرر الطبيب الذم  :معاينة اإلصابات
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فهي شهادة أكلية إثر الفحص الطيب األكؿ الذم يلي اغبادث كىي شهادة كضعية للحادث كيشار فيها إُف اؼبعاينات اليت : األكُف
. تكتسي أنبية بالنسبة لتحديد اؼبصدر اعبراحي أك اؼبرضي لئلصابة كيوصف فيها حالة اؼبصاب كاؼبدة احملتملة للعجز اؼبؤقت

، إذا َف ىبلف اغبادث عجزان دائمان أك شهادة اعبرب إذا خلف اغبادث عجزان دائمان كهبب أف يظهر (الشفاء)شهادة التعايف : الثانية
فيها تاريخ اعبرب ككصف حالة اؼبصاب بعد ىذا اعبرب كنسبة العجز على سبيل التوضيح فالشهادة الثانية ىي شهادة مقررة أما للشفاء التاـ كإما 

 االجتماعيكتوضح كلتا الشهادتٌن يف نسختٌن حيث تبعث نسخة على الفور إُف ىيئة الضماف  (تعقد اغبالة)للعواقب النهائية للحادث 
كتسلم األخرل للمصاب أك لذكم حقوقو كاؼبعموؿ بو بسلم الطبيب كلتا الشهادتٌن إُف اؼبصاب أك لذكم حقوقو كيقـو بدكره بتسليم الشهادة 

. االجتماعياألصلية إُف ىيئة الضماف 
 :            االداءات الممنوحة

 كبدكف شرط مدة 6(اػبدمات العينة ك االداءات النقدية)كأيان كانت طبيعتها   دبجرد أف وبدث حادث عمل ينشأ حق االداءات
. العمل

 .االداءات عن العجز اؼبؤقت
 .االداءات عن العجز الدائم

 . اؼبصابانتكاساالداءات يف حالة 
 .االداءات يف حالة الوفاة

 
: االداءات عن العجز المؤقت* 

 إثر كقوع إصابات الشغل، فهي االجتماعيةاالداءات اؼبتعلقة بالعجز اؼبؤقت فهي من طبيعة االداءات اؼبقدمة من باب التأمينات 
تضم العبلجات كاألجهزة كإعادة التأىيل الوظيفي كإعادة التكييف اؼبهين كالتعويضات اليومية فيمكن تقسيم ىذه االداءات عن العجز اؼبؤقت 

: إُف قسمٌن
: للمصاب طبقان للقاعدة العامة اغبق يف: (7)(الخدمات العينية)االداءات العينية - أ

– مصاريف العبلج )مصاريف العبلج اليت تستلـز شفاء اؼبصاب، سواء حصل انقطاع عن العمل أـ ال كبدكف ربديد للمدة - 
 ك         مصاريف الفحوص البيولوجية ك الكهركغرافية ك األشعة- مصاريف األدكية – مصاريف اعبراحة ك مصاريف العبلج باؼبستشفى 

ك            ك النظارات الطبية ك اؼبعاعبة باؼبياه اؼبعدنية كاؼبتخصصة ك األجهزة االصطناعي استخبلفهااجملوافية ك النظرية، عبلج اإلنساف ك 
النقل بسيارة اإلسعاؼ أك غًنىا من –  ك اعببارة الفكية ك الوجهية ك إعادة التدريب الوظيفي ك إعادة التأىيل اؼبهين االصطناعيةاألعضاء 

 من طرؼ اؼبراقبة الطبية ؽبيئة استدعاءكسائل النقل عندما تستلـز حالة اؼبريض ذلك ك مصاريف تنقل الضحية كذكم حقوقو أك مرافقة يف حالة 
.  أك طبيب اػبربة أك عندما هبب تقدًن العبلج يف مؤسسة ضحية غًن تلك اليت توجد يف مقر دائرتواالجتماعيالضماف 

 من عبلج خاص حّت يعاد تأىيلو كظيفيان ك حركيان كيتضمن ىذا اغبق إقامة اؼبصاب يف مؤسسة عمومية أك خاصة االستفادةيف - 
. من أجل ىذا الغرض

 ك،        اليت وبتاجها حبكم عاىتو ككذلك مصاريف ذبديدىا كإصبلحها كصيانتهااالصطناعيةيف مصاريف اآلالت ك األعضاء - 
.  كذلك مصاريف إعادة التأىيل يف حالة ما إذا َف تتم داخل مؤسسة8  83/13 من قانوف 31يستفيد اؼبصاب من أحكاـ اؼبادة 

 لو إال بعد إعادة تتأثركإذا أصبح اؼبصاب غًن قادر على فبارسة عملو أكال ، مصاريف اإلقامة إذا سبت إعادة تأىيلو داخل مؤسسة- 
 كتقدًن كل ىذه اختيارهتكييفيو، فلو اغبق يف تكييفيو مهنيان داخل مؤسستو أك لدل صاحب العمل لتمكينو من تعلم ك التمرف على مهنة من 

. االجتماعيةمن التعويضات النظامية اؼبعموؿ هبا يف ؾباؿ التأمينات  %100االداءات عن العجز اؼبؤقت بنسبة 
  (9) :التعويضة اليومية -ب

ال تستحق التعويضات اليومية إال إذا أثبت اؼبصاب عند كقوع اغبادث أك يف تاريخ اؼبعاينة األكُف للمرض اؼبهين فبارستو لنشاط مهين 
ك ىبوؿ لو اغبق يف األجر ك يكوف أجر يـو العلم الذم طرأ فيو اغبادث على نفقة صاحب العمل كلية ك ذلك أيان كانت طريقة دفع األجر 

 من قانوف 36التعويض اليومي حّت التاريخ الذم حدد أجبلن للشفاء أك للجرب أك الوفاة ك ىذا ما نصت عليو اؼبادة الضحية يستحق 
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 من اليـو اؼبواِف للتوقف عن العمل نتيجة اغبادث، خبلؿ كل فرتة العجز عن العمل اليت ابتداء تدفع تعويضة يومية للضحية 10 بقوؽبا83/13
 اؼبنصوص عليهما االشتداد أك االنتكاستسبق إما الشفاء أك جرب اعبرح أك الوفاة ك إذا حدث التوقف عن العمل بعد تاريخ اغبادث يف حاليت 

.  من اليـو األكؿ للتوقف من العملابتداء من ىذا القانوف تدفع التعويضة اليومية مع مراعاة تربير فقداف األجر 62 ك 58يف اؼبادتٌن 
 من ؾبموع اؼببلغ األجر الشهرم الذم تقتطع منو 1/30كما تستحق التعويضة اليومية عن كل يـو عمل أك غًنه ك ال تقل عن 

 كيبكن كذلك إبقاء التعويضة اليومية جارية 83/13 من قانوف 37 ك الضرائب ك ىذا ما جاء يف اؼبادة االجتماعي ىيئة الضماف اشرتاكات
 بأنو كفيل باؼبساعدة على الشفاء، االجتماعي الطبيب اؼبستشار ؽبيئة الضماف اعرتؼكليان أك جزئيان إذا رخص الطبيب اؼبعاًف بذلك، كإذا 

 (SMIG) اؼبضموف األدىن من اؼببلغ الشهرم لؤلجر الوطين 01/30كعلى جرب اعبرح ك ال يبكن أف تكوف نسبة التعويضة اليومية أقل من 
كتدفع ىذه التعويضة حسب نفس الشركط اليت تدفع كفقها التعويضة اليومية اؼبمنوحة يف حالة اؼبرض كيكوف األجر اؼبعتمد يف حساب 

فإف إجراء  الريع، االستفادة أك تفاقم حالة اؼبصاب كقد شرع يف االنتكاسيف حالة التعويض اليومي ىو األجر اؼبطابق لؤلجر اليومي اؼبقبوض ك
 . التعويضة اليومية وبل ؿبل إجراء الريع إذا كانت ىذه التعويضات أكثر نفعان لو

: األجر المرجعي* 
يستفيد اؼبصاب بعجز دائم إثر حادث عمل من اغبق يف ريع حيث وبسب ىذا الريع على أساس األجر اؼبتوسطي كالذم يكوف 

 شهران اليت تسبق التوقف 12 الذم يتقاضاه اؼبصاب لدا مستخدـ كاحد أك عدة مستخدمٌن خبلؿ االجتماعي الضماف الشرتاكاتخاضعان 
. عن العمل نتيجة اغبادث

: نسبة العجز* 
 حسب قائمة اعبدكؿ اؼبعدة ؽبذا الغرض كما يبكن أف االجتماعيربدد نسبة العجز الدائم على يد اؼبستشار الطيب ؽبيئة الضماف 

 للمصابٌن الذين تكوف نسبة العجز لديهم تساكم أك % 10 ك 1 ترتاكح ما بٌن اجتماعيةتضاؼ إُف ىذه النسبة الواردة يف اعبدكؿ نسبة 
:  كمراعاة لػ% 10تزيد عن 

. االجتماعيةسن اؼبصاب ك حالتو العائلية ك - 
. قدراتو كتأىيلو اؼبهين- 

 10أك تزيد عن كيف حالة حدكث عمل آخر أك تتفاقم حالة اؼبصاب اعبريح يف ىذه اغبالتٌن تؤدياف إُف نسبة عجز إصباِف تساكم 
.  بعد خصم الرأظباؿريع كيكوف للمصاب اغبق يف %

     :الريعمبلغ 
 لدل مستخدـ كاحد أك عدة مستخدمٌن خبلؿ االجتماعي الضماف الشرتاكاتعلى أساس األجر اؼبتوسطي اػباضع الريع وبسب 

 ك    اؼبتعلق حبوادث العمل83/13 من قانوف 39 شهران كاليت تسبق التوقف عن العمل نتيجة اغبادث كىذا ما نصت عليو اؼبادة 13
 إذا كاف العجز الدائم يضطر اؼبصاب إُف اللجوء إُف مساعدة الغًن من أجل قضاء % 40 بنسبة الريع اإليراداألمراض اؼبهنية كيضاعف مبلغ 

.  دج12000شؤكف حياتو بصفة عادية كحدد اؼببلغ السنوم األدىن اؼبضاعف للغًن بػ 
 عن غًن تلك اؼبتعلقة بالطابع اؼبهين للحادث فيمكنها أف تدفع التسبيقات على الريع االجتماعي ىيئة الضماف اعرتاضكيف حالة 

أك تاريخ كفاتو مث زبصم ىذه التسبيقات أقل من مبلغ الريع اؼبقرتح من  (جرب اعبرح) من اليـو التاِف لتاريخ شفاء اؼبصاب اعتباراحبيث تسول 
 .االجتماعيقبل اؽبيئة للضماف 

 
  :تقسيم الريع

: وبدد اؼببلغ كل معاش من معاشات ذكم اغبقوؽ كالتاِف
من مبلغ  % 75عندما ال يوجد ال كلد ك ال أحد من األصوؿ وبدد مبلغ اؼبعاش اؼبنقوؿ للزكج الذم بقي على قيد اغبياة بنسبة - 
. معاش اؽبالك
 من اؼبعاش اؼبباشر ك % 50وبدد مبلغ اؼبعاش اؼبنقوؿ للزكج بنسبة  (كلد أك أحد األصوؿ)عندما يوجد إُف جانب الزكج دك حق - 

. % 30اؼبعاش اؼبنقوؿ لذكم اغبق بنسبة 
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وبدد مبلغ اؼبعاش اؼبدفوع للزكج  (أك الكل معان – أصوؿ – أكالد ) أك أكثر من  دكم اغبقوؽ اثنافعندما يوجد إُف جانب الزكج - 
.  من مبلغ اؼبعاش اؼبباشر% 40 من مبلغ اؼبعاش اؼبباشر، كيقسم بالتساكم ذكك اغبقوؽ اآلخركف نسبة % 50بنسبة 

 من مبلغ معاش اؽبالك، كىذا ضمن حد أقصى يبلغ % 90 ذكك اغبقوؽ اآلخركف معاشان يساكم عندما ال يوجد زكج يتقاسم- 
 بالنسبة لكل ذم حق ما يلي

. ؽ من أبنائواٌفك ذ من اؼبعاش إذا كاف 54%
   .ك اغبق من أصولوذ من اؼبعاش إذا كاف 30%

 شهران اليت سبقت كقوع اغبادث 12من مبلغ معاش اؽبالك خبلؿ   % 90ال هبوز أف يتعدل اؼببلغ اإلصباِف ؼبعاشات ذكم اغبقوؽ
كبالنسبة للعماؿ األجانب اؼبؤمنٌن لدل ىيئة الضماف ، إذا ذباكز ؾبموع اؼبعاشات ىذه النسبة هبرل زبفيض مناسب على اؼبعاشات

 مرات، اؼببلغ السنوم 03 كالذين أصيبوا حبوادث عمل كرحلوا عن القطر اعبزائرم يتقاضوف منحة دبثابة تعويض إصباِف قدرىا االجتماعي
يبكن تطبيق أحكاـ ىذه اؼبادة  ال  اؼبتعلق حبوادث العمل كاألمراض اؼبهنية ك83/13 من قانوف اؼببلغ 51نصت عليو اؼبادة  لريعهم كىذا ما

 على التعامل باؼبثل مرـب مع اعبزائر أك معاىدة دكلية صادقت عليها اعبزائر كيسدد الريع اتفاؽاألخًنة على الرعايا األجانب الذين يشملهم 
.  كبينما يبقى ؽبم اغبق يف اؼبنح اليت سبق ؽبم كأف تقاضوىا مسبقان كتتبعهم يف أم بلد يقيموف فيواستحقاقوشهريان إُف مستحقيو عند أجل 

:   شهران وبسب الريع على أساس12يف حالة إذا كاف الضحية َف يعمل مدة 
 .أجر منصب الضحية إذا عمل مدة شهر على األقل

 .أجر منصب عمل مطابق للفئة اؼبهنية اليت ينتمي إليها اؼبصاب إذا عمل مدة تقل عن شهر كاحد
أنظر القرار )كيساكم الرأظباؿ الذم يتمثل فيو الريع، اؼببلغ السنوم للريع كما ىو ؿبدد يف اعبدكؿ مضركبان يف اؼبعامل لسن اؼبصاب 

 . ( احملدد لقائمة األمراض اؼبهنية5/5/96الوزارم اؼبشرتؾ اؼبؤرخ 
.  مرة مبلغ ساعة كاحدة من األجر الوطين اؼبضموف2300يساكم اغبد األعلى للرأظباؿ الذم يتمثل فيو الريع 

 
 12  المصابانتكاساالداءات في حالة 

 يف تفاقم جرح اؼبصاب كظهور جركح جديدة ناذبة عن حادث العمل أك اؼبرض اؼبهين، ففي ىذه اغبالة إذا أصبح االنتكاسيتمثل 
 أف تبت يف أمر التكفل االجتماعيالضحية يف حالة ماسة إُف العبلج الطيب، سواء نتج عن ذلك عجز مؤقت آخر أـ ال، فعلى ىيئة الضماف 

كيف حالة  ( ىيئة الضماف على الطابع اؼبهين للحادثاعرتاضحالة ) 83/13 من قانوف 17 كهبب تطبيق أحكاـ اؼبادة االنتكاسبتبعات 
 اؼبختصة باغبادث األخًن الريوع اؼبتعلقة بكل حوادث العمل السابقة يف حالة كقوع حوادث االجتماعياغبوادث اؼبتتابعة تتحمل ىيئة الضماف 

. العمل متعاقبة للشخص نفسو
:    إجراء المراجعة

كذلك بعد تاريخ دخوؿ القرار الذم  (تعقد اغبالة) إال يف حالة حدكث تغيًن فعلي يف حالة اؼبصاب تقتصرإف إجراء مراجعة الريع 
. وبدد الشفاء أك اعبرب حيز التطبيق

 عطب اؼبصاب أك خف كتقدر حقوؽ الضحية عند تاريخ أكؿ إثبات طيب اشتد كذلك إذا انتكاسفيمكن أف يراجع الريع يف حالة 
يبكن أف تتم اؼبراجعة كل ثبلثة أشهر على األكثر خبلؿ السنتٌن ال 13 بقوؽبا83/13 من قانوف 59 أك التخفيف، فقد نصت اؼبادة لبلشتداد

يبكن أف تتم ربديد جديد للتعويضات اؼبمنوحة إال بعد مركر فرتة مدهتا سنة بٌن اؼبرة األكُف كاألخرل كتبقى ىذه اآلجاؿ سارية حّت لو مت 
األمر بعبلج طيب، كيف حالة كفاة الضحية نتيجة تفاقم حالتو كعلى إثر عواقب اغبادث فلذكيو اغبق أف يطلبوا بتحديد جديد للتعويضات 

. اؼبمنوحة
 :االداءات في حالة الوفاة للمصاب بحادث عمل
يف حالة إذا تسبب حادث العمل يف كفاة اؼبؤمن لو، يدفع لذكم حقوقو رأظباؿ ، يف حالة كفاة اؼبصاب ما ىي حقوؽ ذكم اغبقوؽ؟

 كيف ىذه اغبالة االجتماعية اؼبتعلق بالتأمينات 83/11 من القانوف رقم 50 ك 49 – 48الوفاة كفقان للشركط اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 
. االجتماعية اعبمع بٌن اؼبنحة كمنحة الوفاة اليت تدفع من باب التأمينات ليمكن
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:   المستفيدوف من منحة الوفاة
 اليت تنص إذا أسفرت الوفاة من اغبادث عن اغبادث يدفع ريع لكل كاحد من ذكم حقوؽ 83/13 من قانوف 53فحسب اؼبادة 

 من اليـو ابتداء كاؼبتعلق بالتقاعد اؼبنقوؿ كذلك 1983 يوليو سنة 02 اؼبؤرخ يف 12-83 من القانوف رقم 34 اؼبادة االضحية كما حددتو
".  األكثر نفعان االمتيازال يبكن اعبمع بٌن الريع اؼبدفوع لذكم اغبقوؽ كمعاش التقاعد اؼبنقوؿ كيدفع . اؼبواِف لتاريخ الوفاة

يف حالة كفاة مستفيد من ريع حادث عمل غًن ناجم عن حادث يستفيد ذكك حقوقو من ريع اؼبنقوؿ وبسب على أساس ريع  ك
 . كما يدفع رأظباؿ الوفاة دفعة كاحدة فور كفاة اؼبؤمن لو كيف حالة تعدد ذكم اغبقوؽ، يقسم بينهم بالتساكم. اؽبالك

  : التأمين على األمراض المهنية

 اؼبعلق حبوادث العمل كاألمراض اؼبهنية بقوؽبا تعترب كأمراض مهنية كل أعراض التسمم كالتعفن 83/13 من قانوف 63عرفت اؼبادة 
 اليت تعزل إُف مصدر أك تأىيل مهين خاص فهذه األمراض اؼبهنية ىي أمراض ؿبددة ناذبة عن التأثًن اؼبباشر للعمليات اإلنتاجية  االعتبلؿك

كما ربدثو من تلوث لبيئة العمل دبا يصدر عنها من ـبالفات كمواد كغًنىا من اآلثار ككذلك نتيجة تأثًن الظركؼ الطبيعية اؼبتواجدة يف بيئة 
 كاإلشعاعات كاغبرارة كغًنىا كربدد قائمة األمراض اؼبهنية ذات اؼبصدر اؼبهين احملتمل كقائمة  االىتزازاتالعمل عن األفراد كالضوضاء ك

األعماؿ كاليت من شأهنا أف تكوف سببان فيها ككذلك مدة التعرض إُف اؼبخاطر اؼبناسبة لكل مدة األعماؿ كما يبكن أف تراجع كتتم ىذه 
 حيث يتم إعدادىا بعد أخد رأم اللجنة 83/13 من قانوف 64القوائم كل مرة كفقان لنفس الشركط كاإلشكاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة 

. (طابع اؼبهين)اؼبختصة ؽبذا الغرض 
 :     بالتصريح وإلبالغااللتزاـ

يتعٌن على اؽبيئة اؼبستخدمة اليت تستعمل مواد ككسائل عمل من شأهنا أف تتسبب يف األمراض اؼبهنية كاحملددة بالقرار الوزارم اؼبشرتؾ 
ؼبفتشية العمل كللموظف الذم يشغل  التصريح هبا لدل ىيئة الضماف كاحملدد للقائمة لؤلمراض اؼبهنية اليت وبتمل أف يكوف مصدرىا مهين 

. كظائفو دبقتضى تشريع خاص ككذا للمدير الوالئي للصحة كاؽبيئات اؼبكلفة بالنظافة كاألمن
 االجتماعياف ـكيتم إثبات عدـ اإلببلغ كالتصريح من طرؼ مفتشية العمل اؼبختصة أك اؼبوظف الذم يشغل كظائفو كىيئة الض

.  إطبلع اؽبيئاتالتزاـكعلى صاحب العمل 
: أجل اإلبالغ والتصريح

فعلى صاحب العمل الذم يستخدـ كسائل عمل من شأهنا أف تتسبب يف مرض مهين فهو ملـز بالتصريح عن اؼبرض اؼبهين يف مدة 
"  من قانوف حوادث العمل كاألمراض اؼبهنية بقوؽبا 71 أشهر اليت تلي اؼبعاينة الطبية األكُف كقد نصت اؼبادة 03 يومان كأقصاىان 15أدناىا 

. يلحق تاريخ اؼبعاينة األكُف للمرض اؼبهين بتاريخ كقوع اغبادث
 يف مدة أدناىا طبسة عشر االجتماعيهبب على التصريح بكل مرض مهين يطلب بتعويضو دبقتضى ىذا الباب لدل ىيئة الضماف 

 كلو كاف من باب التأمينات االعتبار التصريح بعٌن  يؤخذك، أشهر اليت تلي اؼبعاينة الطبية األكُف للمرض (3)يومان كأقصاىا ثبلثة  (15)
.  إرساؿ نسخة من التصريح على الفور إُف مفتش العملاالجتماعيكهبب على ىيئة الضماف ،  "االجتماعية
 من تأمٌن على اؼبرض اؼبهين؟  االستفادةىي اإلجراءات البلزمة من أجل  ما
تطبق على األمراض اؼبهنية أحكاـ حوادث العمل يف ما ىبص اؼبعانية كيلـز كل طبيب بالتصريح بكل مرض يكتسي حسب رأيو - 

. طابعان مهنيان كذلك ربسبان لتجديد للجداكؿ كمراجعتها للوقاية من للوقاية من األمراض اؼبهنية
 :   الوقاية من المرض المهني

 تتكفل بتسيًن صندكؽ الوقاية من حوادث العمل كاألمراض اؼبهنية كالذم ىبصص من سبويل السياسة االجتماعيإف ىيئة الضماف 
 مع باقي اؽبيئات األخرل اؼبختصة يف ىذا اجملاؿ بالعمل على النهوض بسياسة للوقاية من باالتصاؿالوقائية كؽبذا الغرض فاؽبيئة ىي مكلفة 

 سبويل االداءات اليت نص عليها ىذا القانوف بقسط من 83/13 من قانوف 76حوادث العمل كاألمراض اؼبهنية، فقد نصت اؼبادة 
.  يتحملو كلية صاحب العمل ال غًناالشرتاكات

 يف االشرتاؾ احملدد لتوزيع نسبة 1994 يوليو 6 اؼبؤرخ 187-94 التنفيذم دبوجب اؼبرسـو االشرتاؾكقد حددت نسبة قسط 
 34-85 فيما ىبص بعض فئات العمل دبوجب اؼبرسـو رقم االشرتاؾكيفيات دفع ىذا القسط من   ككذلك حدد مبلغ كاالجتماعيالضماف 
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، كما يبوؿ صندكؽ الوقاية من اجتماعيا ألصناؼ خاصة من اؼبؤمن ؽبم االجتماعي الضماف لبلشرتاكات احملدد 1985 فرباير 9اؼبؤرخ يف 
 الذم وبدد الشركط التطبيقية للباب 1997 نوفمرب 11 اؼبؤرخ يف 424-97 رقم التنفيذمحوادث العمل كاألمراض اؼبهنية دبقتضى اؼبرسـو 

 . 83/13اػبامس من قانوف 
ك   مداـ أف ىذه اؼبداخلة تعترب ؿباكلة للبحث عن إهباد إسرتاتيجية أفضل لتقليل من اػبسائر البشرية ك اؼبادية جراء حوادث العمل 

األمراض اؼبهنية بواسطة منظومة تشريعية للحد من ىذه اؼبشكلة اػبطًنة بواسطة التأمٌن على حوادث العمل ك األمراض اؼبهنية كاليت تبقى غًن 
كافية لوحدىا بل وبتم إهباد منظومة تشريعية أخرل متكاملة ككضع خطة عمل بشأف التأمٌن على حوادث العمل ك األمراض اؼبهنية كذلك 

 بالتأمٌن على حوادث العمل ك األمراض اؼبهنية كأنبيتها دبثابة معايًن فنية خاصة بالصحة اؼبهنية من االلتزاـ إُف مدكنة فبارسات بشأف باالستناد
. أجل مراقبة بيئة العمل ك صحة العامل ك تقدًن اغبلوؿ العملية لتطبيق ىذه اؼبعايًن

إف معاينة كربليل حوادث العمل ك األمراض اؼبهنية أنو من الضركرم إجراء ىذا التحليل للحوادث ك األمراض اؼبهنية اليت تقع مهما 
 الواجبة ك كضع الوسائل الكفيلة ؼبنع تكرارىا يف اؼبستقبل، كال هبب أف يكوف االحتياطاتكانت بسيطة كذلك لتحديد األسباب مث أخد 

 اؽبدؼ من اؼبعاينة ربديد من اؼبسؤكؿ ؼبعرفة اؼبتسبب يف الضرر، بل اؽبدؼ ىو لكشف عن األسباب من أجل كضع كسائل لتصحيح األكضاع
فقد تكوف نتيجة حبث حادث نتج عنو إصابة قد تكوف بسيطة جدان فهي مفيدة كما لو  (السبب ك النتيجة)فللحادث شقٌن أساسيٌن نبا ؛ 

يقـو باؼبعاتبة  (مفتش العمل أك صاحب العمل أك غًننبا)كاف ىذا اغبادث قد أذل إُف إصابة قاتلة، فاؼبسؤكؿ عن البحث ك اؼبعاينة للحادث 
أف عامبلن )إف السبب الثابت الذم ال يتغًن يف أم حادث ىو  .للحادث، كقت، فيجب حبث اغبادث عقب كقوعو مباشرة أك بأسرع ما يبكن

أك شخصان ما قد قاـ بعمل شيء ما َف يكن لو أنبية أك أخفق يف عمل شيء كاف هبب أف يعملو، لذلك هبب على اؼبسؤكؿ على اؼبعاينة 
:  عنها كقوع اغبادث كىياقبرللحادث أف يصل إُف أكرب قدر من اؼبعلومات اليت 

: السبب
. الشخص اؼبصاب كأين أصيب- 
تدكين كل اؼبعلومات البلزمة اليت يبكن اغبصوؿ عليها بالنسبة للمصاب ك طبيعة عملو كما الذم كاف ينبغي )التاريخ اؼبهين للعامل - 

. (فعلو، كما ىي اغبوادث اليت سبق أف كقعت لو
. كتابة تقرير اغبادث: النتيجة، فحص اآللة أك األسباب الظاىرة- 
.  اؼبصاب ك رقمو كعمره، مدة خدمتو يف اؼبصنع، مهنتو، تاريخ اإلصابة، ك ساعة اإلصابة ك نوعها اسمك–  اؼبنشأة اسم- 

:  حاالت03تنقسم أسباب حوادث العمل إُف 
 .(...العمل على آلة غًن آمنة كأف تكوف عارية احملرؾ ك يف درجات حرارة عالية ك غًنىا): أسباب ميكانيكية غًن آمنة
فقد يكوف سببها مشاكل  (تصرفات اػباطئة للعامل تؤثر عليو ك على اآللة ك على اؼبواد اؼبستعملة): التصرؼ غًن مسؤكؿ للعامل

فهذه أسباب شخصية . ك غًنىا...  على اغبظ، ثقافية، العمل اؼبتوصل االعتماد أك صحية كتقليد أعمى ك اقتصادية أك نفسية أك اجتماعية
 اؼببلبس الواقية، عدـ الرتداءعدـ التدريب الكايف كتأىيل، عدـ أخد اغبيطة )خارجة عن نطاؽ العمل كتكوف أسباب داخلية ؽبا صلة بالعمل 

، عدـ تنفيذ تعليمات األمن الصناعي، عدـ ... العامل ك عدـ كضعو يف اؼبكاف اؼبناسب اختيارالتعاكف بٌن العماؿ، األعماؿ اؼبستعجلة، سوء 
 . ك الرعونةباالستهتارتقدير اؼبواقف 

. تصنيف النتائج اؼبرتتبة على إصابات العمل- 
  تعترب إصابات العمل ك األمراض اؼبهنية اليت تصيب العماؿ بعجز كلي أك جزئي ك حاالت الوفاة الناصبة عن :النتائج اؼبباشرة

. اغبوادث العمل ىي نتائج مباشرة لظركؼ العمل اليت تكوف عادة مفتقرة لشركط السبلمة ك الصحة اؼبهنية
، حيث تظهر اػبسائر اؼبادية اليت تتكبدىا اؼبنشأة أك ىيئة اقتصادم ىذه النتائج غًن مباشرة فهي ذات طابع :النتائج غًن اؼبباشرة

.  بشكل عاـ نتيجة حوادث العمل ك األمراض اؼبهنية اليت تنتج عن ظركؼ بيئة العمل غًن اآلمنةاالجتماعيالضماف 
 العماؿ، هتوية غًن كافية إضاءة كازدحاـضيق اؼبكاف )فهي صبيع الظركؼ احمليطية جبو العمل مثبلن : ظركؼ احمليطة بالعامل غًن آمنة

. ضعيفة، درجة اغبرارة اليت يتعرض ؽبا العامل فبا ينتج عنها تقليل من ؾبهوده
:  فيما يخص أسباب األمراض المهنية
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إف أعراض التسمم كالتعفن كاليت يكوف سببها مصدر مهين عند تعرض العامل للمواد اؼبؤثرة على مستول بيئة العمل كاؼبخالفات 
كاؼبواد السامة كغًنىا من اآلثار السلبية بدكف شك تؤثر على صحة العامل كبالضبط تؤثر على مناعتو الداخلية فبا يسبب قصور مناعي، فهذا 

. (كغًنىا... كالزئبق الرصاص، اعبراثيم، األشعة، )ىو السبب الفعلي للمرض اؼبهين أما اؼبواد اؼبؤثرة فهي مسببة للمرض اؼبهين 
التسمم بالرصاص يسبب أمراض كالصداع، تقلصات ك تشنجات كردبا اؼبوت، تركيز كميات صغًنة من الرصاص تسبب : فمثبلن 

. مشكبلت يف التعلم، تغًنات يف السلوؾ
تركيز كميات صغًنة تسبب قصور كلوم ككبدم كدماغي كالسبب ىو عدـ قدرة زبلص اعبسم من الزئبق فيؤدم إُف فقداف : الزئبق ك

إف توفًن بيئة عمل آمنة من ـباطر الصناعات اؼبختلفة كرفع مستول كفاءة ككسائل الوقاية ىذا ، البصر كضعف العضبلت كالشلل كاؼبوت
يؤدم ببل شك إُف التقليل أك اغبد من اإلصابات الشغل كاألمراض اؼبهنية كضباية العماؿ من اإلصابات كاغبوادث كىذا ينتج عنو خفض 

كاغبد من تكاليف كمصاريف العبلج كالتعويض عن األمراض كحوادث . ساعات العمل اليت فقدت نتيجة الغياب بسبب اإلصابة كاؼبرض
  . للدكلةاالقتصاديةاؼبهنية كىذا بالطبع ينعكس إهبابان على ربسٌن كزيادة مستول اإلنتاج كدفع القوة 

 الهوامش
.  اؼبتعلق حبوادث العمل كاألمراض اؼبهنية83/13 من قانوف 05 — 03أنظر اؼبواد - 1
 . اؼبتعلق حبوادث العمل كاألمراض اؼبهنية83/13 من قانوف 05 إُف 06أنظر اؼبواد من  - 2
 83/13 من نفس القانوف 15 - 14 - 13أنظر اؼبواد  -3
  . من نفس القانوف اؼبتعلق حبوادث العمل كاألمراض اؼبهنية17اؼبادة : أنظر -4
 . من نفس القانوف21اؼبادة : أنظر- 5
 وبدد كيفيات تطبيق العناكين الثالث كالرابع كالثامن من القانوف 1984 فرباير 11 مؤرخ يف 28 - 84أنظر اؼبرسـو رقم - 6

.   اؼبتعلق حبوادث العمل كاألمراض اؼبهنية83/13
 28 – 84 ككذا الفصل األكؿ من الباب األكؿ من اؼبرسـو اؼبذكور رقم 83/13 من القانوف 32 – 29أنظر اؼبواد - 7
 . اؼبذكور سابقان 83/13 من قانوف 31نظر اؼبادة - 8
  اؼبتعلق حبوادث العمل اؼبهنية83/13 من قانوف 37 إُف 35أنظر اؼبواد - 9

 . اؼبعدؿ لقانوف حوادث العمل كاألمراض اؼبهنية96/19من األمر  (4)دة ا معدلة باَف36اؼبادة - 10
 . اؼبتعلق حبوادث العمل ك األمراض اؼبهنية83/13 من قانوف 62أنظر اؼبادة - 11
 .اؼبتعلق حبوادث العمل كاألمراض اؼبهنية 83/13 من قانوف 59أنظر اؼبادة -  12
  احملدد لقائمة األمراض اؼبهنية اليت وبتمل أف يكوف مصدرىا مهنيان 1996 مام 05القرار الوزارم اؼبشرتؾ اؼبؤرخ : أنظر- 13
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Arrêt n° 1177 du 5 juillet 2006: Contribution à la réparation du dommage 

partagée par celui qui, par sa faute, a rendu nécessaire une transfusion sanguine et le 

centre de transfusion.  

Assurance-vie 

Arrêté du 9 février 2006 complétant certaines dispositions du Code des 

Assurances en matière d’assurance sur la vie. 

Journal Officiel n°44 du 21 février 2006. 

Objet: Modalités d’information du souscripteur d’une assurance vie sur les 

conséquences de la désignation du bénéficiaire. 

Le texte précise (art. A. 132-9 nouv.) que l’obligation qui incombe à l’assureur 

d’informer le souscripteur sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire et sur 

les modalités de cette désignation est valablement remplie dès lors que le contrat 

indique: 

que le souscripteur peut désigner le bénéficiaire dans le contrat et ultérieurement 

par avenant au contrat;  

que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le souscripteur peut porter au 

contrat les coordonnées de ce dernier;  

que le souscripteur peut modifier la clause bénéficiaire, lorsque celle-ci n’est plus 

appropriée.  

 L’attention du souscripteur ou de l’adhérent doit être attirée sur le fait que la 

désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire.  

II. Assurance-vie 

Arrêt n° 262 (pourvoi n° 06-11.934) du 22 février 2008 

Cas.  

L’assuré a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société 

Generali (l’assureur),  

Durée: 30 ans, prévoyant la constitution d’un capital, (payable à son terme à 

l’assuré ou en cas de son décès aux bénéficiaires désignés (ont accepté cette stipulation 

faite en leur faveur);  
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L’assuré désirant racheter son contrat (en application d’une clause prévoyant 

expressément cette possibilité), s’est vu opposer un refus de l’assureur et des 

bénéficiaires. 

Résultat: Rejet 

La Cour de cassation admet que l’acceptation de la désignation bénéficiaire ne 

bloque pas la faculté de rachat du souscripteur. 

La Chambre mixte de la Cour de cassation est venue préciser, dans son arrêt du 

22.02.08 que  

 lorsque le droit de rachat du souscripteur était prévu au contrat, le bénéficiaire 

qui avait accepté sa désignation n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat 

du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit. 

Procédure adoptée par Allianz-SNA au Liban 

En cas de changement du bénéficiaire: 

Si le détenteur de la police/l’assuré veut changer le bénéficiaire, il doit présenter à 

l’Allianz-SNA, le contrat d’assurance original. 

L’Allianz-SNA procède par la suite à barrer la clause de l’ancien bénéficiaire, 

mettre le cachet de la compagnie et signer un avenant au contrat (où doit se préciser le 

nom du nouveau bénéficiaire 

Procédure adoptée par Allianz-SNA au Liban 

Si le détenteur de la police/l’assuré ne peut pas fournir le document original de la 

police, l’Allianz-SNA adopte la procédure suivante: 

l’assuré doit fournir une lettre de dispense/renonciation ou « waiver letter » où le 

bénéficiaire se désiste de son droit de bénéficier du contrat d’assurance;cette lettre doit 

être dûment signée par le bénéficiaire; 

cette lettre doit être certifiée par un notaire, toutefois, et en vue de réduire la 

complexité, l’Allianz-SNA accepte la validation/authentification de l’agent comme 

témoin si la somme assurée est au-dessous de $ 25.000.  

Procédure adoptée par Allianz-SNA au Liban 

Parfois, l’Allianz-SNA procède à l’annulation de la police et la souscription d’un 

nouveau contrat d’assurance avec le nouveau bénéficiaire, et dans certains cas, c’est le 

seul moyen d’éviter le double paiement de la somme assurée.  

Responsabilité Médicale 

Arrêt n° 1982 (pourvoi n° 03-18.779) du 21 juin 2005 

Cas.  

Suicide d’un patient dans un établissement de santé 

Son médecin  
avait connaissance des risques élevés de suicide de son patient 

n’avait pas prescrit au personnel de l’établissement de santé les mesures de soins 

et de surveillance appropriées a son état 

Le personnel de l’établissement de santé ne pouvait légalement accéder au 

dossier médical pour déterminer lui-même les mesures de surveillance nécessaires 

Résultat: Rejet 

Il appartient au médecin psychiatre, chargé au sein de l’établissement de santé de 

suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriées à son 

état.  

S’agissant d’un patient hospitalisé dans une clinique à la demande de son médecin 

traitant en raison d'un état dépressif avec tendances suicidaires,  
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 l’arrêt attaqué a relevé que le médecin psychiatre avait connaissance des risques 

élevés de suicide par pendaison et qu’il lui incombait, dès lors, de donner au personnel 

soignant les informations et instructions nécessaires, notamment quant: 

aux objets que la victime pouvait garder,à la possibilité d’obtenir ou non une 

chambre individuelle,  

au contenu et la fréquence de la surveillance, qui devait, en raison du contexte, 

être plus étroite qu’à l’accoutumée.  

Dès lors que l’étude du cahier infirmier démontrait, au contraire, qu’aucune 

information particulière n’avait été donnée de nature à mettre en œuvre une surveillance 

rigoureuse et que le suicide avait été réalisé par l’utilisation d’une sangle de sport 

laissée en la possession du patient,  

la cour d’appel a pu en déduire que la responsabilité du médecin psychiatre était 

engagée et que l’établissement de santé, dont le personnel ne pouvait légalement 

accéder à l’ensemble du dossier médical du patient pour déterminer lui-même les 

mesures de surveillance à envisager, n’avait pas, en l’absence d’information, commis de 

faute.  

Responsabilité civile 

Arrêt n° 1177 (pourvoi n° 05-15.235) du 5 juillet 2006 

Cas.  

À la suite d’un accident de la circulation, la victime a subi une intervention 

chirurgicale et reçu des produits sanguins défectueux fournis par un Centre Régional de 

Transfusion Sanguine (CRTS)  

Après avoir appris qu’elle était contaminée par le virus de l’immuno-déficience 

humaine (VIH), la victime a recherché la responsabilité de l’Établissement Français du 

Sang (EFS) venant aux droits du CRTS 

Après avoir indemnisé le préjudice résultant de la contamination, l’EFS s’est 

retourné contre l’assureur du conducteur du véhicule à l’origine de l’accident  

Résultat: Cassation sans renvoi 

 

 

 

Qui est le responsable? L’auteur du dommage et son assureurou L’EFS et son 

assureur. 

Résultat. La Cour de Cassation retient un partage par moitié entre l’auteur fictif 

de l’accident et l’EFS. 

  Contribution à la réparation du dommage partagée par celui qui, par sa, a 

rendu nécessaire une transfusion sanguine et le centre de transfusion.  

 

 

 

 


