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:مقدمة 

لنھوض لدورھا الكبیر في اانظر،ن القطاعات الحیویة لمختلف الدولعتبر التجارة الخارجیة متُ 

فتح القدرة التسویقیة من خالل زیادةحیث تعمل على. القطاعات تھا وتجسید التنمیة الشاملة لباقيبإقتصادیا

قاعدة اإلختیارات فیما توسیععن طریق الدولة، وكذا إشباع الحاجات الداخلیةأسواق جدیدة أمام منتجات 

. یخص اإلستھالك

بادرت حیث. ومتطلباتھنحو تكییف إقتصادھا بالدناسعت، غیة مواكبة متغیرات السوق العالميوبُ 

. ارسا من قبلھا في ھذا المجالالخارجیة تحریرا جزئیا ثم كلیا، بعد اإلحتكار الذي كان ممبتحریر تجارتھا 

لعملیتي تجسد ذلك فعلیا من خالل التشریعات التي تم وضعھا، والتي منحت في مجملھا حریة نسبیة و

ارج مجال یة الصادرات خزیادة على قیامھا بإستحداث إطار مؤسساتي جدید لترقاإلستیراد والتصدیر،

ر والسھر على تطبیق البرنامج اإلقتصادي والذي من شأنھ العمل على توفیر الدعم لقطاع التصدیالمحروقات

.في مجال تنویع الصادرات للبالد

وقد جاء ھذا التحریر كنتیجة حتمیة لتبني بالدنا فكر إقتصاد السوق، وإبداء رغبتھا في اإلنضمام لمنظمة 

ُّ یُ إطار للتعامل وضعت التي ) OMC( التجارة العالمیة ورفع بفتح الحدود أمام المبادالت التجاریة،قر

وتجسیدا لذلك قامت بالمصادقة على . السلع والخدمات بكل أشكالھاالحواجز التي تقف أمام دخول وخروج

حت لبالدنا باإلنضمام إلى إتفاقیتین، تتعلق األولى بتسییر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة، والتي سم

.الفضاء اإلقتصادي العربي، والثانیة إتفاق أورومتوسطي جمعھا بالمجموعة األوروبیة

خاصة والمؤسسات العاملة بھذا القطاع،الشركات مندیعدة أدى إلى ظھور التحریر التجارة الخارجی

ة ـلفـالمختـأخطـار النقـل بأنـواعـھك، اطرـالمخدید من ـللعتلك الشـركاترضـتتعحیث . ال اإلستیراد في مج

األخطار التجاریة، األخطار السیاسیة، أخطار الكوارث وكذا ، )بحري، جوي، بري، النقل متعدد الوسائط ( 

میز حالیا المحیط اإلقتصادي عدم اإلستقرار التي تحاالت زیادةأخطار عدم التحویل، وذلك خصوصا مع

.العالمي 

بتلك الشركات والمؤسسات، والتي قد تؤدي بھا إلى مالیة كبیرةر من شأنھ أن یلحق خسائر األخطاوقوع تلك

. اإلفالس

كما أن البنوك الممولة لتلك الشركات والمؤسسات تفرض ھي األخرى على ھذه األخیرة تقدیم ضمانات 

إلى إتخاذ ) ركات والمؤسسات الش( ھا، األمر الذي دفعھا ن إسترجاع القروض الممنوحة من طرفمكنھا متُ 
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إجراءات إحتیاطیة على مستواھا الداخلي، التي بالرغم من أھمیتھا إال أنھا أثبتت عدم كفایتھا، بالنظر

لضخامة تلك األخطار، مما إضطرھا إلى البحث عن إجراءات خارجیة أكثر نجاعة، من خالل اللجوء إلى 

.شركات التأمین صة وطلب ضمانھا، والمتمثلة في تخصھیئات م

لیست بالحدیثة العھد في بالدنا اعقود) البحري، الجوي والبري ( وبإعتبار تأمینات النقل بصفة عامة 

ویمكن إكتتابھا لدى مختلف شركات تأمین األضرار العاملة بالسوق الوطني، إال أن تأمین القرض عند 

نا أسوة بمختلف الدول المصدرة، سواء المتقدمة منھا أو التصدیر ھو میكانیزم حدیث النشأة نسبیا، تبنتھ بالد

ھ شركة عمومیة وحیدة على تمارسالنامیة التي تملك على األقل شركة أو ھیئة تضمن قروضا كھذه، حیث 

) .CAGEX( أرض الوطن، ھي الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات 

تأمین النقل بصفة عامة، وعقود تأمین النقل بالنسبة قودوتنوع عقود تأمین التجارة الخارجیة بین ع

، وكذا عقود تأمین القرض عند التصدیر بالنسبة للصادرات الوطنیة خارج مجال للواردات بصفة خاصة

.المحروقات، حال دون إمكانیة إیراد المشرع تعریفا لھذا النوع من التأمین 

جاع المؤمن لھ إلى الحالة التي كان علیھا قبل تحقق إذا كان الھدف من التأمین بشكل عام یتلخص في إرو

المعدل 1995جانفي 25: المؤرخ في 07-95الخطر المؤمن منھ، وإن كانت  المادة الثانیة من األمر رقم 

المتعلق بالتأمینات قد أوردت تعریفا للتأمین 2006فیفري 20: المؤرخ في 04-06: والمتمم بالقانون رقم 

التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن لھ أو الغیر : " تنص على أنھ والتيبشكل عام 

أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر أيأواالمستفید الذي إشتُرط التأمین لصالحھ مبلغا من المال أو إیراد

ةالعامھذه المفاھیمإسقاطنا لفإنھ من خالل ، " المبین في العقد، وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى 

تأمین التجارة الخارجیة : " ، یمكننا أن نخلص إلى التعریف التالي تأمین التجارة الخارجیةللتأمین على عقد

المصدر أو المستورد أو أي ( بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن لھ ) شركة تأمین ( یلتزم المؤمن كل عقد ھو 

" . أقساط دفعمال في حالة تحقق الخطر المبین بالعقد، وذلك مقابلمبلغا من ال) شخص یقوم مقامھما 

والمؤسسات المستوردة والمصدرة الحریة لكل من الشركاتا ماوإذا كان المشرع الجزائري قد منح نوع

فإنھ ،التعاقدیـةستندة على مبدأ الحریـة كتتاب مثل ھذه العقود، تجسیدا لتعلیمات المنظمة العالمیة للتجارة المإل

كھذا، وھو قرار لن بذلك یكون قد ترك المجال أمام إرادة ووعي ھؤالء المتعاملین اإلقتصادیین إلتخاذ قرار

ومن ھذا المنطلق جاءت إشكالیة .یتم إتخاذه إال بعد إقتناعھم بالدور الذي یلعبھ عقد التأمین في تجارتھم 

: بحثنا، والتي تمت صیاغتھا كالتالي 
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ماھي حقیقة أو دور عقد التأمین في تجارة الجزائر الخارجیة ؟ 

ماھي مختلف عقود تأمین التجارة الخارجیة   : وتندرج تحت ھذه اإلشكالیة العدید من التساؤالت لعل أھمھا 

لمتعاملین اإلقتصادیین الوطنیین؟ ھذا باإلضافة إلى مجموعة من تلك العقود لمنحھا وماھي الضمانات التي ت

.إلستفسارات تم طرحھا خالل معالجتنا للموضوع ا

الجزائر في كونھ موضوع الساعة واقع تأمین التجارة الخارجیة في وتكمن أھمیة البحث في موضوع

، نظرا للمكانة الھامة التي منحتھا لھا ي وقتنا الراھن تكتسي أھمیة بالغةأصبحت التجارة الخارجیة فحیث 

األمر الذي ،من جھةالظروف العصیبة التي تمر بھا البالد، نتیجة إنھیار أسعار النفطالدولة خصوصا مع 

اإلرتفاع الكبیر كذا وإستدعى ضرورة اإلتجاه نحو تنویع الصادرات، وإحاطتھا بالضمانات الكافیة، 

مجمل التي تؤلف، بمعنى الواردات السلعیة المنظورة من جھة أخرىوالمخیف لقیمة الواردات بنوعیھا

اإلنتاج السلعي المادي الملموس وكذا الواردات الخدماتیة، بمعنى خدمات النقل الدولي بأنواعھ، وخصوصا 

تستورد إلى جانب البضائع ومواد التجھیز خدمات حیث أصبحت الشركات والمؤسسات. ن خدمات التأمی

مثل ھذه العقود، مما إستدعى بالرغم من تواجد شركات على مستوى الوطن مؤھلة إلكتتاب ، وذلكالتأمین

ضرورة البحث في ھذا الموضوع من خالل تقدیم اإلیضاحات الكافیة بغیة الحد من مثل ھكذا ممارسات، 

محاولة إبراز دور وأھمیة تأمین القرض عند نظر إلنعكاساتھا السلبیة على میزان المدفوعات، وكذا بال

ع التصدیر، مع اإلشارة إلى أن دراستنا إستبعدت عقود التصدیر بالنسبة للشركات والمؤسسات العاملة بقطا

التأمین التي تغطي الصادرات الوطنیة من المحروقات، نظرا لخضوعھا ألحكام خاصة، وإتسام طابعھا بنوع 

.من السریة 

ومن أجل اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة واألسئلة الفرعیة، إتبعنا كل من المنھج التاریخي، كونھ 

نسب لسرد تاریخ ظھور مختلف ھذه العقود، إضافة إلى المنھج المقارن من أجل مقارنة التشریعات األ

ة ھـذه العقود بنظیراتھـا األجنبیـةمقارنباألجنبیـة، خصوصا منھا الفرنسیة، إضافة إلى إعتماده أثناءالوطنیة 

مختلف الذي تم إعتماده خالل، مركزین على المنھج الوصفي التحلیلي)على وجھ الخصوص الفرنسیة( 

العالقات بین عقد التأمین ومختلف عقود التجارة الخارجیة كما إتبعنا المنھج الجدلي لتبیان،أجزاء البحث

یة في بالدنا وآفاقھا كل من معطیات تأمین التجارة الخارج، وكذا من أجل إبراز )عقد البیع، عقد النقل (

.المستقبلیة 
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لعدید من الصعوبات أثناء إعداد ھذا البحث، أھمھا تشعب الموضوع وإتساعھ، وكذا نقص  وقد واجھتنا ا

، فمعظم البحوث ركزت على التأمین في )اإلستیراد والتصدیر ( المراجع، وعدم تناول الموضوع بشقیھ 

دون مجال التصدیر، كما أن أغلب ما كُتب حول موضوع التجارة الخارجیة یتناول عقد التأمین كجزئیة

ھذا ما دفعنا إلى التركیز على الجانب العملي، من خالل إجراء تربصات لدى كل من . التعمق في التفاصیل

فیما یتعلق بتأمینات النقل، كونھا الرائدة في ھذا المجال، وكذا الشركة ) CAAT( الشركة الجزائریة للتأمین 

) .CAGEX( الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات 

كمدخل ن بفصل تمھیديإلى بابین مسبوقی، إرتأینا تقسیم البحثمختلف جوانب الموضوعبوبغیة اإلحاطة

البیع عقدالتجارة الدولیة تناولنا من خاللھ أھم عقود التجارة الدولیة، والمتمثلة في: ، عنوناه بـعام للموضوع

بعقود التأمین في مجال التجارة الخارجیة محل دولي للبضائع وكذا عقد النقل نظرا إلرتباطھما الوثیق ال

) عقـد البیع ( دون وجود فـاتـورة تجـاریة ) عقـود التأمیـن ( الدراسة، حیث ال یمكن إكتتـاب ھـذه األخیـرة 

عقد ( تبین طبیعة المنتوجات أو الخدمات المشتراة أو التي یُراد بیعھا، وكذا تحدید طرق أو وسائل نقلھا 

) .les incoterms( ن القواعد الدولیة الموحدة لة الدفع، القاعدة المختارة من بیالدفع، عم، طرق )النقل

أبرزنا من خاللھ أھم اإلطار القانوني والتنظیمي للتجارة الخارجیة في الجزائرفي ھذا الفصل أیضا تناولنا و

لیتم بعدھا تقسیم عقود تأمین التجارة ، التشریعات التي تحكم تجارتنا الخارجیة، وكذا أھم الھیئات المنظمة لھا

، والذي قسمناه إلى فصلین یتعلق األول وھو عنوان الباب األولبالوارداتلخارجیة إلى قسمین، یتعلق األولا

. بتأمینات البضائع ومواد التجھیز المنقولة بحرا، والثاني بتأمینات البضائع ومواد التجھیز المنقولة جوا وبرا

الذي قُسم بدوره إلى فصلین األول عنوناه باألخطار وھو عنوان الباب الثانيبالصادراتلق یتعاآلخرالقسم و

التي تعترض عملیة التصدیر وسبل مواجھتھا، والفصل الثاني میكانیزمات وآفاق تأمین القرض عند 

. التصدیر



الفصل التمھیدي
التجارة الدولیة
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:تقدیم 
تبادال للسلع والخدمات خارج الحدود بین دولتین أو أكثر لتحقیق منافع متبادلة، )1(التجارة الدولیة تعد

لداخلي، نظرا الدول أن مختلف حاجیات اإلقتصاد المعاصر ال تجد ما یشبعھا على المستوى احیث أدركت
ة تمیل أكثر ت بذلك النشاطات الصناعیذ أصبح، إلمواكبة ھذه الحاجیات للتطور العلمي والتكنولوجي

ولعل ما أوجب ضرورة . یة حتى تضمن استمراریتھا وتطورھاع خارج الحدود الوطنفأكثر نحو التوس
.                                   الذي یمیز عصرنا الحاضر المتزاید وكذا اإلقتصاديالنمو الدیمغرافياإلنفتاح على العالم الخارجي

la route de"طریق الحریر : مثال (وما من شك في أن التجارة الدولیة بدأت منذ قدیم الزمان
soie"تمثل مجموعة الطرق الممتدة بین آسیا وأوروبا والتي یتموم  .التي ظھرت خالل القرن الثاني  ق

لم تكن تخضع إلتفاقیات دولیة وال تستمد من أي نظام قانوني ، لكنھا)من خاللھا جلب الحریر من الصین
رجع نشأة قانون التجارة الدولیة إلى القواعد المنظمة إلنتقال وتبادل السلع والخدمات التي قام تحیث.معین

بادل التجاري عبر المدن الكبرى غرب ، وإلى الت11ـ العلیھا كیان جمھوریات شمال إیطالیا منذ القرن 
. 14و 12ینأوروبا فیما بین القرن

نظیم ھذه التجارة منذ أربعینیات القرن العشرین، تبلور بوضع اإلتفاقیة العامة للتجارة وثمة جھد دولي لت
یستكمل من التي أرید في ذلك الوقت أن تكون أداة إنشاء منظمة عالمیة للتجارة) الجات ( والتعریفات 

.                                 وليخاللھا مثلث التنظیم النقدي والتجاري العالمي إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الد

وتخضع التجارة الدولیة على الصعید القانوني إلى اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، والعدید من اإلتفاقیات 
لدولیة، أبرزھا الوثائق الصادرة عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري  والبروتوكوالت واألعراف ا

واتفاقیات األقالیم الجمركیة واألسواق المشتركة واألعراف وقواعد ھیئات التجارة الدولیة ) الیونسترال (
.       نب اإلتفاقیات التجاریة الثنائیةوفي مقدمتھا غرفة التجارة الدولیة، إلى جاالمختلفة

النقل البحري شریعات ، وتد والتصدیر والجماركتخضع لتشریعات اإلستیرا، فأما على الصعید الوطني
.                                                         والجوي والترانزیت، إلى جانب القواعد المنظمة لھا في القانون التجاري

ارة ومما تقدم رأینا ضرورة تخصیص فصل تمھیدي، نحاول من خاللھ تسلیط الضوء على عقد التج
كونھا وثائق أساسیة من أجل إبرام عقد ، )عقد البیع وعقد النقل الدولیین ( وكذا أھم ھذه العقود الدولیة 

ومن أجل ذلك اعتمدنا .ة في الجزائریمي للتجارة الخارجیثم التركیز على اإلطار القانوني والتنظالتأمین، 
:التقسیم التالي

عقود التجارة الدولیة: المبحث األول -

اإلطار القانوني والتنظیمي للتجارة الخارجیة في الجزائر: المبحث الثاني -

لثانیة إذ تتضمن إضافة إلى جیة، على إعتبار أن األولى أشمل من ارھناك من یفرق بین التجارة الدولیة والتجارة الخا) 1(
بالھجرة "حركة التبادل الدولي للسلع والخدمات التي تنطوي علیھا التجارة الخارجیة، حركة إنتقال األشخاص أو ما یسمى 

. مع مراعاة الجانب البیئي أثناء ممارسة التجارة" باإلستثمارات الدولیة" وحركة إنتقال األموال أو ما یعرف "الدولیة
- مصر–سامي عفیفي حاتم، قضایا معاصرة في التجارة الدولیة، النسر الذھبي للطباعة، القاھرة : ي ھذا الشأن أنظر ف

ومن جھتنا ال نرى ضرورة التفریق بین المصطلحین، فالتجارة الدولیة . وما یلیھا 31ص 2004بدون ذكر رقم الطبعة، 
تجارة : ، مثال ث على دولة معینة فنقول تجارتھا الخارجیةأما إن أردنا الحدیینطبق على جمیع الدولمصطلح عام 

.الجزائر الخارجیة ولیس تجارة الجزائر الدولیة 
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د التجارة الدولیةوعق: المبحث األول

ن قانون التجارة الدولیة، كونھا تلعب دورا حیویا في حیاة مجتمع التجار ضمتحتل العقود مكانة بارزة 

وتعتبر من أھم مصادر اإللتزام، حیث یترتب على .ةوتعامالت أفراده ومؤسساتھ التجاریة واإلقتصادیة الیومی

من خاللھا إثرھا حقوق والتزامات بین البائع والمشتري، وبین الشركات المحلیة والشركات األجنبیة، وتنتظم 

.التجارة الدولیة ومصالح التجار وحاجاتھم 

ة، وكذا أھم ھذه د التجارة الدولیة من جھوسنحاول من خالل ھذا المبحث التطرق إلى كل من مراحل إبرام عق

.من جھة أخرى العقود

د التجارة الدولیةوإبرام عق: المطلب األول

ونیة الفعلیة التي یتحقق بھا الیوم تیسیر واستقرار التعامالت التجاریة تعتبر عقود التجارة الدولیة األداة القان

حیث . ت أو المؤسسات التجاریة والمالیةواإلقتصادیة، كونھا تبرم على مدار الساعة بین األفراد أو الشركا

العالمي تجلیات العولمة، وتعد األكثر بروزا وتجذرا في الواقع اإلقتصادي والتجاريأصبحت ھذه العقود أحد 

.ومن أكثر وسائل خلق النشاط بھ 

دة للتوصل إلى تحقیق عملیة وال یختلف عقد التجارة الدولیة عن العقد العادي، فھو یفترض تبادل اإلرا

سواء كان أحد اة من تواجد عنصر أجنبي ھذه الخصوصیة مستوح،دوليوتكمن خصوصیتھ في كونھمعینة

لبلد الذي یقیم بھ الطرف اآلخر، أو كانت العملیة في حد ذاتھا عابرة طرفي العقد یقیم ببلد یختلف عن ا

.  ) 1(للحدود، أو أن عملة أو مكان الدفع أجنبي، ومن ھنا یطبق مباشرة على العقد قانون التجارة الدولیة 

ھذه وحتى یمنح للعقد صفة الدولیة، یجب أن یكون العنصر المسؤول عن ذلك على درجة من األھمیة، وتقدیر 

.یعود للمختصین ) األھمیة ( األخیرة 

، حیث ال بمبدأ دولیة العقد بمعناه الواسعأنھ یجب األخذ ب، قررت محكمة فنزویال العلیا 1997أكتوبر 9وفي 

.)2(یستثنى من ھذا المبدأ سوى العقود التي تنتمي جمیع عناصرھا إلى بلد واحد

. 07، ص2007مصر، بدون رقم الطبعة، –اإلسكندریة –ھشام صادق، عقود التجارة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة ) 1(
(2) Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. Droit commercial

international. Editions berti- alger- sans n° d’édition. 2007. p 137.
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، ولكن یمكننا استخالصھ من خالل المادة فال یوجد أي تعریف للعقد الدولي،التشریع الجزائريأما عن

، فمن خالل ھذه المادة التحكیم التجاري الدوليتتضمنالتي) 1(قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ن م1039

أخذ ) المشرع ( ھ أي أن.لح اإلقتصادیة لدولتین على األقل المصاعلىركز یبدوا جلیا أن المشرع قد

المخالفة ال یكتسي الطابع الدولي ادي یتمثل في المصالح اإلقتصادیة، فالعقد بمفھومبمعیارین، أحدھما اقتص

والمعیار الثاني ھو المعیار القانوني، والذي مفاده . إن لم یكن محال لتحرك متبادل للقیم والبضائع عبر الحدود 

نظامین ( أن العقد یكون دولیا إذا ارتبط بعدة أنظمة قانونیة، وذلك ما یستشف من قولھ دولتین على األقل 

) . قانونیین

ذى المشرع الجزائري حذو اإلجتھاد القضائي الفرنسي حینما أخذ بالمعیارین معا اإلقتصادي وقد ح

. والقانوني

حیث .عقد صفة الدولیةوفیما یتعلق باإلتفاقیات الدولیة، فبعضھا عرف الشروط األساسیة الالزمة لمنح ال

، أما أشارت إلى محل إقامة طرفي العقدادتھا األولى، وفي م)2(المتعلقة بالبیع الدولي للبضائعتفاقیة فیینا أن إ

ركزت من جھتھا على ضرورة عبور فقد )3(اتفاقیة جنیف المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع عن طریق البر

. القانوني واإلقتصادي : فكال اإلتفاقیتین ركزتا على المعیارین معا . البضائع الحدود الفاصلة بین دولتین 

ي ، الذتوافر المعیار القانوني التقلیديفیما یتعلق بعقود التجارة الدولیة بفالقضاء الحدیث لم یعد یكتفإذا

، والذي یقتضي وابط القانونیة الخاصة بصفة عامة، أسوة بغیرھا من الریكشف عن دولیة الروابط العقدیة

ضا أن تتعلق بمصالح التجارة الدولیة تضمنھا لعنصر أجنبي أو أكثر، وإنما قد تطلب في شأن ھذه العقود أی

. )4(بمعنى أن تتعدى آثارھا إطار اإلقتصاد الوطني، لما تؤدي إلیھ من انتقال لألموال أو الخدمات عبر الحدود 

لجنة األمم المتحدة : ـ، دون الرجوع إلى الھیئتین المعروفتین بةویستحیل علینا دراسة عقود التجارة الدولی

»اري الدولي للقانون التج CNUDCI »والمعھد الدولي لتوحید القانون الخاص « UNIDROIT ».

»فلجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو ما یعرف باإلنجلیزیة بالیونسیترال  UNCITRAL ھي «

حیث أنشأت الھیئة القانونیة الرئیسیة التابعة لمنظومة األمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي،

1966دیسمبر 17: المؤرخ في ) 21- د( 2205بموجب القرار رقم 1966الجمعیة العامة ھذه اللجنة عام 

تضع الوطنیة التي تنظم التجارة الدولیـة ولدى إنشائھا، سلمت الجمعیة العامة بأن التفاوتات في القوانین 

تستطیع من خاللھا األمم المتحدة القیام الـوسیلـة التينة ھي ـ، واعتبـرت أن اللجعـوائـق أمام تدفـق التجـارة

بدور أحسن في الحد من ھذه العوائق وإزالتھا، حیث تتمثـل مھمتھـا  في صیـاغة وعصرنة ومالئمـة القواعـد

ریل أب23: مؤرخة في 21عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة . 2008فبرایر 25: مؤرخ في 09-08قانون رقم ) 1(

.93. ص.2008سنة 
. 1980أبریل 11: اتفاقیة األمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع المنعقدة في فیینا بتاریخ ) 2(
.1956ماي 19: اتفاقیة جنیف بشأن نقل البضائع عن طریق البر المنعقدة في جنیف بتاریخ ) 3(
.8ھشام صادق، المرجع السابق، ص ) 4(
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وقوانین نموذجیة وقواعد مقبولة عالمیا، تقدیم أدلة قانونیة )1(األعمال التجاریة، كإعداد اتفاقیاتالمتعلقة ب

وتشریعیة وتوصیات ذات قیمة عملیة كبیرة، منح معلومات محدثة عن السوابق القضائیة وسن قوانین تجاریة 

دراسیة إقلیمیة ووطنیة في مجال ، تقدیم مساعدة تقنیة حول مشاریع إصالح القوانین، القیام بحلقاتموحدة

.القوانین التجاریة الموحدة 

التحكیم الدولي، البیع الدولي :والنصوص التي أقرتھا اللجنة فیما یخص التجارة الدولیة كثیرة، تتمثل في

ي للبضائع، التجارة اإللكترونیة واإلشتراء وتطویر البنیة للبضائع، اإلعسار، المدفوعات الدولیة، النقل الدول

. )2(التحتیة 

»أما المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص  UNIDROIT ھو منظمة حكومیة دولیة، یقع مقره في ف«

.2010ومؤخرا عام 2004صدارھا سنة وأعید إ1994التجارة الدولیة سنة ، قام بإصدار مبادئ عقود روما

، خاصة القانون طویر وانسجام وربط القانون الخاصتمثل مھمتھ في دراسة الوسائل والطرق من أجل تت

، مبادئ وكذا حدومن أجل ذلك یقوم بتحریر وسائل قانون مو.ما بین الدول أو مجموعة الدولالتجاري

، تم تحریرھا رة الدولیةلممتھني قانون التجـاوقد منحت مبادئھ شروط نموذجیة أو حتى عقود نموذجیة.قواعد

»، ھذه المبادئ یطلق علیھا تسمیة ختصة في إطار الممارسات التجاریةمن قبل بیئة أعمال م Lex

Mercatoria«.

»كعضو مساعد لھیئة األمم 1926تم إنشاء المعھد سنة   Société des Nations وبعد انحالل ھذه «

.)3(دة أطرافبموجب اتفاق ع1940نشاؤه سنة ، أعید إاألخیرة

إبرام عقود التجارة الدولیةمراحل : الفرع األول 

، قد یسبق مرحلة تكوین عقد التجارة الدولیة مرحلة مفاوضات أو ال، وذلك بالنظر ألھمیة حسب الحالة

ي من جھة بتقصتسمح ، إذ، وھي مھمة جداه المرحلة بمرحلة ما قبل التعاقدو تسمى ھذ. العقد المراد إبرامھ

ا احتوى العقد على بعض التعقیدات اإلرادة المشتركة ألطراف العقد في حالة قیام نزاع ، ومن جھة أخرى إذ

ذه العملیة ـاح ھـ، لذلك یتطلب سبق افتتیتوقف علیھا نجاح العقد أو فشلھ، كمافھذه المرحلة تسمح بتبسیطھا

.  خالفات مستقبلیةدوث دي ونتفادى حوازن العقق التـ، حتى یتحقنجاحھاسـن المفاوضات وأسـمعرفة ف

وإبرام العقد مرحلة مھمة تكون نتیجة مفاوضات ناجحة، وباستثناء أحكام خاصة في العقد، فإن ھذا األخیر 

وبـدءا من ھـذه اللحظة، یجــب أن یراعـي كـل طـرف. ینعـقـد مبـاشـرة بعـد تبـادل التـراضي بیـن األطـراف

، والبروتوكول المعدل التفاقیة مدة التقادم        1974قادم في البیع الدولي للبضائع التي أبرمت بنیویورك سنة كاتفاقیة مدة الت) 1(

.، وغیرھا 1980في البیع الدولي للبضائع المبرمة في فیینا سنة 

Pour plus d’informations veuillez consulter le site d’internet : www.uncitral.org)2 (

Pour plus d’informations veuillez consulter le site d’internet :www.unidroit.org)3 (

www.uncitral.org
www.unidroit.org
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القوانین، المعاھدات( في العقد علیھا، كما یجب احترام المعاییر المتفقلواقعة على عاتقھاإللتزامات ا

وكیففمن المھم إذا معرفة متى وأین. لیة العقدیةم وفقا لقواعد المسؤووإال قامت مسؤولیتھ) التنظیمات و

. ینعقد العقد

( le consensualisme): التراضي انعقاد العقد ب:أوال

، حتى أحدث التشریعات الیوم )1(شكل العقد بمكان إبرامھ یرتبط الراھن،منذ القدیم وإلى غایة وقتنا 

.نفس المعیارأعادت إدراج 

، حیث نصت على أن التصرفات تبنى نفس المعیار19من خالل المادة بدوره ني الجزائري القانون المدو

، أن 2005تخضع لقانون المكان الذي تمت فیھ، كما یجوز أیضا حسب تعدیل القانونیة في جانبھا الشكلي 

.الذي یسري على أحكامھا الموضوعیةتخضع لقانون الموطن المشترك أو للقانون 

في كل الحاالت شرطا ضروریا ال لإلثبات وال لإلنعقاد، فقد یثبت العقد بكافة طرق اإلثبات والكتابة لیست

.ومنھا شھادة الشھود 

وإن كان التراضي، بمعنى إبرام العقد بمجرد إلتقاء إرادة األطراف حول النقاط األساسیة للعقد قد انتشر بصفة 

ونشیر في ھذا المقام إلى أنھ من األحسن أن . الكتابةناك بعض العقود ال تشترطكبیرة، فھذا ال یعني بأن ھ

عقد البیع وعقد النقل ( إشتراط المؤمنین العقد المكتوب یكون العقد مكتوبا نظرا ألھمیتھا في اإلثبات، وكذا 

.من أجل إبرام عقد التأمین) الدولیین 

( le recours à l’écrit ): الرجوع إلى الكتابة :ثانیا

إلتفاقیات الدولیة تفرض الرجوع إلى الكتابة إلثبات اتفاق األطراف  المنصب على شروط معینة  بعض ا

.)2(1958كشرط التحكیم الذي أوردتھ اتفاقیة نیویورك سنة 

كما أن القـوانین الـوطنیـة نصت على إلزامیة الكتابـة لبعـض العقـود أو بعض اإللتزامات المحددة كبیع المحل

(1) Il s’agit de la règle « locus regit actum » énoncée par le droit romain était un usage déjà

uniforme dans l’antiquité. C’est une formule latine selon laquelle un acte juridique est soumis

aux conditions de formes édictées par la législation en vigueur dans le pays ou il a été conclu.

Source : Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op.cit.p143
.1959جوان 7: ودخلت حیز في 1958جوان 10: تم إبرامھا بنیویورك في ) 2(
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المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة1040، وكذا المادة )1(التجاري

رم اتفاقیة یجب من حیث الشكل، وتحت طائلة البطالن، أن تب: " على مایلي حیث تنص في الفقرة الثانیة منھا

."ال أخرى تجیز اإلثبات بالكتابة ، أو بأي وسیلة اتصالتحكیم كتابة

، والكتابة موصى بھا خاصة ة للمحافظة على دلیل إللتزاماتھم، فاألطراف یلجأون إلى الكتابومن جھة أخرى

:، یجب أن یتضمن مایلي وعندما یكون العقد مكتوب. في العقود غیر النافذة

المتعاقدةتعیین األطراف -

le( متن العقد - contenu du contrat : (مات األطراف وجزاءات اإلخالل بھاوفیھ تعداد إللتزا.

.امات المنصوص علیھا في متن العقد، والذي یثبت خضوع األطراف للحقوق واإللتزإمضاء الطرفین-

: وتعتبر اختیاریة مایلي 

األھداف المتوخاة من : لیھ ، وأھم ما یمكن أن تحتوي عآخرإلىیختلف محتوى المقدمة من عقد : المقدمة -

، تحدید الوقائع العقد، بیان الظروف السابقة لتوقیعھ، إبراز مراحل المفاوضات، التعریف بمصطلحات العقد

.) 2(إلخ ... المتعلقة بھ 

رة الدولیة لطالما یتم التعاقد بین وإذا كانت العقود الوطنیة تبرم في الغالب بین حاضرین، فإنھ في مجال التجا

.غائبین

:التعاقد بین غائبین :ثالثا

.، وتحدید زمان انعقاد العقد صعوبة إذا تم إثبات صحة الوثائقبین غائبین أیةال یشكل التعاقد

.، وسوف لن نتطرق لھ، إذ سنركز فقط على زمان اإلنعقاد صحة الوثائق یتعلق بمجال اإلثباتثبات وإ

: بین ریعات الوطنیة تدور حول قط، ویبدو أن التشغائبین یمكن أن یكون في أیة لحظةفتبادل الرضا بین ال

الموجب أو ( رسال القبول من الطرف الذي تلقى اإلیجاب، أو تلقي القبول من الطرف الذي أرسل اإلیجاب إ

 "le pollicitant")3((أي بمجرد وصول اإلیجاب إلى علم من وجھ إلیھ ،.

في حین ) la théorie de la réception( فكل من إیطالیا، ألمانیا، ھولندا وبلجیكا اختاروا نظریة التلقي 

ن ـا عـأم. )la théorie de l’émission( ال ـریة اإلرسـاروا نظـتحدة اختـكة المـأ والممل.م.وـرا، الـسویس

المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26: المؤرخ في 59-75من األمر رقم 79وذلك حسب المادة ) 1(

.2005فبرایر 6: في المؤرخ02-05بالقانون رقم 
الطبعة –الجزائر –قانون التجارة الدولیة النظریة المعاصرة، دار ھومة عمر سعد هللا ، : لمزید من التفاصیل راجع ) 2(

.184إلى غایة 180، ص 2009الثانیة، 
(3) Le pollicitant est celui qui émet une offre de conclure un contrat. Voir : Mostépha TRARI

TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op.cit.pp145-146.
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من القانون المدني61حیث تنص المادة ) نظریة التـلقي ( القانون الجزائري، فقـد انحاز إلى النظـریة األولى 

ویعتبر وصول التعبیر ینتج التعبیر عن اإلرادة أثره في الوقت الذي یتصل فیھ بعلم من وجھ إلیھ، : " على أنھ 

حیـث تفتـرض ھـذه المادة أن الـذي تلقـى اإلیـجاب". قـرینة عـلى العـلـم بھ ما لم یقم الـدلیـل على عكـس ذلك 

.یعتبر عالما وقابال بھ ) المرسل إلیھ ( 

سنتناولھا من ھذا عن أھم مراحل إبرام عقود التجارة الدولیة، وفیما یلي الشروط العادیة لتأطیر العقد التي

:خالل الفرع الموالي 

الشروط العادیة لتأطیر العقد: الفرع الثاني 

، كلھا عناصر من شأنھا تأطیر العقد اختالف محل إقامة األطراف، تنوع األعراف واللغات، مدة العقدإن 

.من خالل وضع شروط  تھدف إلى تذلیل الصعوبات التي یكثر مصادفتھا أثناء تنفیذه 

، ھي شروط نجدھا أیضا في ط اختیار القانون الواجب التطبیق، وعلى خالف شروالشروط التي سیتم ذكرھا

حول أھمیة انتباه المتعاملین اإلقتصادیینورأینا أھمیة التطرق إلیھا وتفصیلھا حتى نلفت . القانون الداخلي 

أثناء سریان ( تفاوض بشأنھا الحقا ، بدال من مواجھة صعوبات الة ھذه المسائل في إطار مفاوضاتھممعالج

) .العقد 

:، وتتمثل ھذه الشروط في )2(العقد الذي یحكمقانونل، للشروط فیما یخص تفسیرھا وتنفیذھاوترجع ھذه ا

)la clause de force majeure: ( شرط القوة القاھرة :أوال

ي إلى صعوبة أو استحالة تنفیذ أحد األطرافإن وقوع حادث غیر متوقع أثناء سریان العقد، یمكن أن یؤد

.اللتزاماتھ، وھذا ال یكفي بطبیعة الحال إلعفائھ منھا، وذلك حرصا على سیادة األمان في العالقة التعاقدیة

أما إن كانت اإلستحالة تامة، فیتم . ومن آثار إعمال شرط القوة القاھرة، تعلیق العقد إذا استحال تنفیذه مؤقتا

لل بذلك أحد األطراف من التزاماتھ دون التزامھ بالتعویض، أو یوقف تنفیذ التزامھ إلى غایة فسخھ، ویتح

.) 3(إعادة سریان العقد 

.12.ص. 2007یونیو سنة 7: مؤرخة في 37عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة) 1(
)2( Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op.cit.p153

مفاوضاتھا ، إبرامھا ، تنفیذھا ، مكتبة : وكذا محمد علي جواد ، العقود الدولیة . 185عمر سعد هللا ، المرجع السابق ، ص )  3(

..40، ص 1997بدون طبعة ، –األردن –الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 
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كون مسؤوال عن ی، العلى أن أحد طرفي العقد79مادتھا نصت في تفاقیة فیینا حول البیع الدولي للبضائعوإ

وتفادیھا أو یمكن توقعھا  ، والموانع خارجة عن إرادتھ أثناء سریان العقد، إذا نتج ذلك عن عدم تنفیذ التزامھ

. توقع وتفادي نتائجھا

ر متوقعة، والكون تقدیر خاصیة غی–إن لم نقل مستحیل –وتمثل القوة القاھرة صعوبة كبیرة، فإثباتھا شاق 

ن لیل ھذه الصعوبات، فقد طور الواقع العملي شروطھا، والتي مومن أجل تذ. یمكن تداركھا ھي محل جدل

.تحدید بعض الحوادث التي یتفق الطرفان على كونھا تدخل ضمن إطار القوة القاھرة) الشروط ( شأنھا 

روط إخطارھا للطرف اآلخر، طرق إثبات فاألطراف یعرفون بعنایة الحوادث التي یعتبرونھا قوة قاھرة، ش

.بھا وقوع ھذه الحوادث على العقدرتّ وقوعھا، وكذا النتائج التي یُ 

فیما إطار الحوادث المضمونة في عقد التأمین، على الخصوص تدخل ضمنونشیر إلى أن القوة القاھرة 

.ى من خالل الباب األولیتعلق بعقد النقل الدولي كما سنر

)hardshipla clause de sauvegarde ou: ( الحوادث اإلستثنائیة شرط :ثانیا

وف اإلقتصادیة والسیاسیة وغیرھا ، كان الطرف الذي تعرض لتغیرات مھمة في الظرإلى وقت قریب

، حتى یتمكن من ي تجعل تنفیذ العقد جد صعب ومكلف، ال یجد حال آخر سوى محاولة إثبات القوة القاھرةوالت

كاإلنھاء المسبق للعقد، صعوبة : لم یكن ھذا الحل خالیا من العیوب و.العقد دون تعویض الطرف اآلخرفسخ 

.وغیرھا ... ثباتھا طرف اآلخر في حال عدم التمكن من إ، خطر تعویض الالقوة القاھرةثبات إ

طراف العقد أن یطلب یسمح ألحد أ، والذي ة شرط الحوادث اإلستثنائیة للعقد، تم إضافولمعالجة ھذه الحالة

أو من ف العقـد شخصیـال أطراـ، بمراجعة العقد سواء من قبمسبقوفي ظروف معینة، وعن طریق إجراء

. قبل الغیر

حیث یسمح ھذا ) 1(وتتمثل ھذه الظروف في تلك التي تؤدي إلى انعدام التوازن بین المنافع المتبادلة للطرفین 

التي یمكن ، تحدید األحكامذا اإلثبات، كیفیة إثباتھا ومراقبة ھـر بوضعیتھاإلجراء بإعالم الطرف اآلخ

.تغییرھا وكذا التفاوض بشأن التعدیل وتحریر ملحق 

وقد نص . انعدام التوازن بین طرفي العقد مرده وقوع حادث بعد انعقاد العقد ، ویكون ھذا الحادث غیر متوقع والیمكن رده ) 1(

غیر أنھ إذا : " من القانون المدني والتي تنص على أنھ 107/3وادث اإلستثنائیة في المادة المشرع الجزائري على ھذه الح

طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أن تنفیذ اإللتزام التعاقدي ، وإن لم یصبح مستحیال، 

ا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد اإللتزام صار مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبع

ونفس المادة أقرھا المشرع المصري في القانون المدني " . المرھق إلى الحد المعقول ، ویقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك 

.147من خالل مادتھ 
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le mauvais" وال یمكن لھذا الشرط أن یكون بمثابة شرط الخالص بالنسبة للتاجر السيء 

commerçant " 1(الذي بتھوره وخفتھ الیُقیّم جیدا الخطر ثم یحاول بعد ذلك مراجعة العقد لصالحھ (.

)la clause relative au paiement: ( الشرط  المتعلق بدفع الثمن :ثالثا

.من، ومن المفروض، تحدید العملة، مكان وكذا زمان الوفاء بالثیتم من خالل ھذا الشرط

تسمح لألطراف بتحدید قیمة العقد، وكذا الثمن الواجب الدفع، وقد تختلف عن ھي ف، ففیما یتعلق بعملة الوفاء

.العملة الوطنیة

انیات الدفع عن طریق ، ھذا القانون یحدد إمكخاللھ تحدید قانون الصرف المطبق، فیتم منأما عن مكان الدفع

، ما إذا ھذا القانون أیضاویحدد .لك، كیفیات وحدود ذبة الصرفعملة أجنبیة، وعند اإلقتضاء، طرق مراق

.مافع قد أدانت استعمال عملة أجنبیةكانت محكمة مكان الد

.)2(بواسطتھ تحدید سعر الصرف المطبق، فیتموفیما یخص زمان الوفاء

الخصوص تأمین على( تدخل ضمن تقییم الخطر عند إكتتاب عقد التأمین إلى أن كل ھذه األمورونشیر 

.، ولھا تأثیر كبیر في حساب قسط التأمین، لذا وجب تحدیدھا بدقة )القرض 

)la clause de confidentialité: ( شرط السریة :رابعا

، یمكن للمؤسسة أن تكشف عن معلومات بغرض إنجاح مفاوضات تجاریة، وكذا خالل مدة تنفیذ العقد

.ھاترید المحافظة على سریتكانت 

فشرط السریة یسمح لھا إذا بأن تفرض على شریكھا عدم نشر ھذه المعلومات، حیث یتعھد من خاللھ أحد 

.الطرفین أو كالھما، بعدم البوح بتلك المعلومات أثناء فترة المفاوضات وكذا أثناء مدة تنفیذ العقد 

واألشخاص الملزمین بھا، كما موضوع اإللتزام بالسریة، –على األقل –حیث یسھر األطراف على تحدید 

.یمكنھم تحدید مدة ھذا الشرط أثناء وبعد انتھاء المفاوضات

.40محمد علي جواد ، المرجع السابق ، ص ) 1(

(2) Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. p.158.
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) la clause d’interprétation: ( شرط التفسیر :خامسا

ود لألطرافـ، مھما كان محل العقد، یمكن أن یؤدي إلى ظھور صعوبات، ویعإن تفسیر شرط تعاقدي

المطبق علىقانونالكم تفسیر الشرط المبھم أو الغامض، مع احترام وفي نھایة المطاف للقاضي أو المح

.العقد

خاللھ اإلشارة إلى ، حیث یتم من یر ضمن العقد مسبقا، من شأنھ تذلیل ھذه الصعوباتدراج شرط التفسإو

...، تعاریف أو قوانین ممارسات محددة، أعراف متعلقة بالقطاع المعني

یمیل نحو إعطاء فعالیة للعقد بدال من فھو ،فمن جھة: التفسیر شرطوبصفة عامة، ھناك مبدأین یحكمان

یر صالح ، اإلتجاه نحو تفسیر الشرط في غومن جھة أخرى) le principe de l’effet utile( إبطالھ 

.)1(ویمكن بطبیعة الحال إدراج ھذین المبدأین ضمن العقد.ھحالطرف الذي اشترطھ لصال

) la clause pénale: ( الشرط الجزائي :سادسا

، یمثالن حقیقة ، وتحدید ھذا الضررلتزاماتھنفیذ أحد أطراف العقد الإن اثبات الضرر الناشئ عن عدم ت

.تواجھ الطرف ضحیة عدم التنفیذكبیرة صعوبة

، كتوفر لیة العقدیة مجتمعة، فإنھ یعود للمحاكم دراسة مدى توفر عناصر المسؤووفي غیاب الشرط الجزائي

.، خرق اإللتزاممداه، توفر الضرر وتقدیر تزام الذي تم خرقھ والضرر الناشئالعالقة السببیة بین اإلل

، والتي تفرض على ھ العدید من الكتاب وظیفة عقابیة، منحالوظیفة التعویضیة لھذا الشرطوزیادة على 

. یف ھذا الطرف لتفادي التقصیرتخو، من شأنھاعقوبة خاصة) la partie défaillante( الطرف المقصر

.) 2(، فبعض القوانین تحظره و إدراج الشرط  الجزائي ضمن العقد لم یكن محل إجماع 

وتجدر اإلشارة إلى أن الشرط الجزائي یحوز القوة التنفیذیة، شأنھ شأن باقي األحكام العقدیة، فال یستطیع أحد 

.طرفي العقد التخلص منھ بصفة فردیة، كما أن القضاة أو المحكمین ملزمین بإعمالھ 

(1)Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. p.160.

السبب فإن المشرع الجزائري ، وبالرغم من اعترافھ بھ ، فقد وضعھ تحت رقابة صارمة ، فقد نصت الفقرة األولى اولھذ) 2(

م ـائن لدین أن الدـت المـا إذا أثبـفاق مستحقـالیكون التعویض المحدد في اإلت: " من القانون المدني على أنھ 184من المادة 

والفقرة الثانیة من نفس المادة منحت للقاضي إمكانیة تخفیض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر كان " . یلحقھ أي ضرر 

.واعتبر المشرع ھذه األحكام من النظام العام . مفرطا أو أن اإللتزام األصلي قد نفذ في جزء منھ 
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la clause de limitation ou d’exonération de ): منھا شرط تحدید المسؤولیة أو اإلعفاء :سابعا

responsabilité )

ن یحدأ، عل توریده للسلع أو تقدیمھ لخدمة، یمكن للطرف الذي قد تقوم مسؤولیتھ بفبمقتضى ھذا الشرط

.ع في القانون الدولي وكذا المحليوشرط كھذا تم قبولھ على نطاق واس. أو یعفى منھا

عن تعیین، مھلة محددة لتأكید ذلككفرض : ویكتسي ھذا التحدید أو اإلعفاء من المسؤولیة أشكاال مختلفة 

أشكال الحد من، لیةأن تؤدي إلى قیام ھذه المسؤوطریق الحصر شكل التبلیغ عن األفعال التي من شأنھا 

.)1(، وغیرھا إثبات ھذه األفعال، حصر مجال التعویضات

من 178، فالمادة ، وھو المعمول بھ في الجزائرتحظر اإلعفاء الكلي من المسؤولیةوبعض التشریعات 

أو قیام ة الحادث المفاجئ أو القوة القاھرة جیز اإلتفاق على تحمل المدین تبعالقانون المدني التي وإن كانت ت

غیر ن غشھ أو خطئھ الجسیم، فھي تستثني تلك الناشئة عنتیجة  عدم تنفیذ إلتزام تعاقديأیة مسؤولیة أخرى

، یجوز للمدین أن یشترط إعفائھ من المسؤولیة الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسیم أنھ، تضیف نفس المادة

، فإنھ یبطل كل شرط یقضي باإلعفاء من لى ذلكوزیادة ع. أشخاص یستخدمھم في تنفیذ التزامھالذي یقع من 

.المسؤولیة الناجمة عن الفعل اإلجرامي 

( la clause de choix du droit applicable ): شرط  اختیار القانون المطبق على العقد :ثامنا

ـوم، حیث ال یسمـح سلطان إرادة األطراف في عقد التجارة الدولیة، ھو مبدأ لم یتم معارضتھ أبـدا لحد الی

خیر ال ھذا األ. فقط بتحدید محتوى العقد بكل حریة، ولكن أیضا باختیار القانون المطبق) األطراف ( لھـم 

.یمكن تطبیقھ من دون قیود

ان ینبغيـ، والمتمثل في التھـرب من القانون الذي كاف اختیار قانون لغـرض وحیـد، ال یمكن لألطرفمن جھة

ا ـزم دائمـ، تلر في النزاعاكم المختصة بالنظـ، المحومن جھة أخرى. ) 2(لونھا ـة التي یشغتطبیقھ على الوضعی

باحترام األحكام المتعلقة بالنظام العام الدولي، وأخیرا یمكن تطبیق بعض أحكام نظام قانوني یختلف عن 

.م وتلك األحكام النظام القانوني المعین من قبل األطراف، وذلك بسبب اإلرتباط الوثیق بین وضعیتھ

(1)Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. p.163.
وقد تناولھ المشرع الجزائري من خالل ) la théorie de la fraude à la loi( وھو مایعرف بنظریة الغش نحو القانون ) 2(

ال یجوز تطبیق القانون األجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان " : من القانون المدني والتي تنص على أنھ 24المادة 

..." .للنظام العام أو اآلداب العامة في الجزائر ، أو ثبت لھ اإلختصاص بواسطة الغش نحو القانون امخالف
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ou clause compromissoire( la clause d’arbitrage(: شرط التحكیم :تاسعا

، من خاللھ یختار األطراف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة نزاعالإجراء سلمي لتسویة أنھ عرف التحكیم بیُ 

ویعین بتقسیم النزاع إلى حقوق) لمحكم  ا( یقوم ھذا األخیر . الخاص والذي یسمى محكم) القضاة (القاضي 

. ) 1(بصفة مباشرة أو غیر مباشرة القواعد اإلجرائیة التي سیتم تطبیقھا من قبلھ 

حظى التحكیم باعتراف عالمي تجلت معالمھ األساسیة من خالل اتفاقیة نیویورك، المتعلقة باإلعتراف  وی

وانج10: ؤتمـر األمـم المتحـدة في بقـرارات التحكیـم األجنبیة  وإنفـاذھـا، والـتي تـم اعتمـادھا من طرف م

. )2()1959جوان7: تحدیدا في ( ، ودخلت حیز التنفیذ سنة بعد صدورھا 1958

المتعلقة بالتحكیم التجاري 1961أفریل 21: ومن بین مصادر التحكیم، نذكر كذلك اتفاقیة جنیف المنعقدة في 

.الدولي، وكذلك القوانین المحلیة كقانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الجزائري

المرحلة األخیرة لعقد التجارة الدولیة وبھذا نكون قد تناولنا مختلف الشروط العادیة لتأطیر العقد، لنصل إلى 

. والتي سنتناولھا من خالل الفرع الموالي 

نھایة عقد التجارة الدولیة: الفرع الثالث 

، منھا الداخلیة والتي تتعلق بتنفیذ لعقد الدولي أن ینتھي لعدة أسباب، یمكن لكحال العقد في القانون الداخلي

، حلول أجل العقد أو الفسخ نیا أو عن طریق التعویض، إما تنفیذا عیعن العقداف التزاماتھم المترتبةاألطر

، ھي نفسھا زام المعروفة في القانون الداخليوتجدر اإلشارة إلى أن كل طرق تنفیذ اإللت. )3(اإلتفاقي لھ

.المعمول بھا في القانون الدولي 

ولن نتناول . قاھرة، صدورحكم قضائي أو فعل األمیر القوة ال: أما عن األسباب الخارجیة ، فتتمثل أھمھا في 

.فیما یلي سوى بعض طرق التنفیذ، التي تمتاز بنوع من الخصوصیة عند تطبیقھا على التجارة الدولیة

من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، والتي تنص 1007تم تعریف شرط التحكیم من قبل المشرع الجزائري في المادة ) 1(

الحقوق ( 1006بمفھوم المادة شرط التحكیم ھو اإلتفاق الذي یلتزم بموجبھ األطراف في عقد متصل بحقوق متاحة : " لى أنھ ع

" .، لعرض النزاعات التي تثار بشأن ھذا العقد على التحكیم ) التي لألطراف مطلق التصرف فیھا 
تفاقیة إلى توفیر معاییر إل، تسعى اة المنازعات التجاریة الدولیةعترافا بازدیاد أھمیة التحكیم الدولي كوسیلة لتسویفا) 2(

. تشریعیة مشتركة بشأن االعتراف باتفاقات التحكیم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكیم األجنبیة وغیر المحلّیة وإنفاذھا

www.uncitral.org:لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 
اإلثبات آثار اإللتزام ، منشأة : ، الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنھوري: من التوضیح أنظر لمزید) 3(

.ومایلیھا 673، ص 2004بدون ذكر رقم الطبعة، –مصر –المعارف اإلسكندریة 

www.uncitral.org
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)l’exécution en nature: ( التنفیذ العیني :أوال

وتتعدد اإللتزامات ومعھا , لطریقة العادیة إلنقضاء العقد، یمثل اتم التعاقد بشأنھاإللتزام الذيإن تنفیذ

.تتعدد طرق انقضائھا 

)l’obligation de livraison( : اإللتزام بالتسلیم -1

.الناشئ عنھ ینقضي بمجرد التسلیم، فإن الدینإذا تعلق اإللتزام بتسلیم شيء

ل بھ في البلدان ما الیتم العموھو،ي، إلى التنفیذ الجبريؤدي في بلدان القانون المدنوعدم التسلیم  یمكن أن ی

.) 1(التنفیذ بطریقة التعویض ، التي تطبقاألنجلوسكسونیة

ى موافقة أكبر عدد ممكن من الدول، ورغبة منھا في الحصول علف إرضاء كال النظامین القانونیینوبھد

إذا كان من حق أحد : "نھ على أ28في مادتھا ،د البیع الدولي للبضائعوبشأن عقنصت إتفاقیة األمم المتحدة 

، أن یطلب من الطرف اآلخر تنفیذ إلتزام ما فإن المحكمة غیر ملزمة ، بمقتضى أحكام ھذه اإلتفاقیةالطرفین

ق بعقود بیع مماثلة ال فیما یتعل،بإصدار حكم بالتنفیذ العیني إال إذا كان بوسعھا أن تقوم بذلك بمقتضى قانونھا

" .تشملھا ھذه اإلتفاقیة 

)l’obligation de paiement: ( اإللتزام بالدفع -2

إذ أصبح . یندر استخدامھ الیوم، والذي، كالتسلیم نقداھناك العدید من طرق الدفع، من بینھا األكثر قدما

فضل فیما الدفع المتاحة لھم من قبل شریكھم المالمتعاملون اإلقتصادیون الیوم یفضلون الرجوع إلى وسائل 

الدفع المستعملة ھي على أو تقنیةونشیر إلى أن تحدید وسیلة.، والمتمثل في البنك یتعلق بالمسائل المالیة

.درجة كبیرة من األھمیة، خصوصا أثناء إبرام عقد التأمین 

التحصیل البسیط  وھي وسائل ،، الشیكند ألمرس، ال، السفتجةالبنكيالتحویل: أساسا فيوتتمثل ھذه الوسائل

.وھناك أیضا التسلیم المستندي، اإلعتماد المستندي خطاب اإلئتمان، وھي وسائل التحصیل المستندي

إذا استحال على المدین أن ینفذ اإللتزام: " أنھ لمدني الجزائري ، على وما یلیھا  من القانون ا176وقد نصت علیھ المادة ) 1(

نفیذ نشأت عن سبب ال ید لھ فیھ عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ إلتزامھ ، ما لم یثبت  أن استحالة الت

" . ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ إلتزامھ 



التجارة الدولیة الفصل التمھیدي :          

- 18 -

)l’encaissement simple( : التحصیل البسیط -أ

، والتي تكون مستحقة الدفع بمجرد اإلطالع ة من قبل البائع للمشتريالتجاریالفاتورةیرتكز على إرسال

: علیھا أو عند حلول األجل بأحد الوسائل التالیة 

) le virement bancaire: (التحویل البنكي -1-أ

الخاصیما یتعلق بالقانون الدولي ، فإنھ یخلق وضعیة معقدة فیة دولیةعندما یتعلق التحویل البنكي بعمل

.ة یمكن أن تطبق خالل عملیة واحدةألن ھناك قوانین مختلف

وبنكھ )صاحب الحساب ( ، نجد أن ھناك عالقة بین اآلمرلقانونیة الناشئة عن ھذه العملیةوبتحلیل العالقات ا

لبنكھ من أمر) اآلمر ( حیث یعطي المدین . تفید، وثالثة بین المستفید وبنكھوعالقة بین بنك اآلمر وبنك المس

.) 1(أجل القیام بتسدید مبلغ معین لدائنھ عن طریق التحویل 

المعدل 2005فیفري 6: المؤرخ في 02-05بموجب القانون رقم 19مكرر 543وقد تم إضافة المادة 

ب أن یحتوي علیھا األمر بالتحویل، والتي تنص على البیانات التي یج)2(للقانون التجاري الجزائري

:ة في والمتمثل

لقیم أو السندات المحددة القیمة األمر الذي یوجھھ صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحویل األموال أو ا-

بیان الحساب الذي یتم الخصم منھ -

ب الذي یتم إلیھ التحویل وصاحبھ بیان الحسا-

.وأخیرا توقیع األمر بالتحویل تاریخ التنفیذ ،-

، والذي ) 3(قانون نموذجي یتعلق بالتحویالت الدولیة 1992سنة ) CNUDCI( كما أقرت الیونسترال 

، زمن الدفع وكذا التزامات البنك متلقي التعلیمات،التزامات مرسل التعلیمات: منھا عدة مسائلیتناول 

.مسؤولیة البنك اتجاه المرسل أو المستفید 

SWIFT")Society of" ى ـة تدعـوماتیة مؤمنـة معلـة شبكـوك بواسطـن البنـویل العالمي بیـم التحـویت

Worldwide Financial Telecommunication. (

(1) Ghislaine LEGRAND, Hubert MARTINI. Techniques du commerce international. Gualino

éditeur – Paris – 2 ème édition. 2002. p. 144.
.11. ص.2005فبرایر سنة 9: ، مؤرخة في 11عدد ریة للجمھوریة الجزائجریدة رسمیة ) 2(
:  لإلطالع على النص الكامل لھذا القانون ، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي ) 3(

www.uncitral.org/pdf/french/texts/payement/.../ml-credittransf.pdf

www.uncitral.org/pdf/french/texts/payement/
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)traite ) et le billet à ordre )la lettre de change ( ou: السفتجة والسند ألمر -2-أ

كما أنھما . ) 1(، من بین أھم وأقدم وسائل الدفع في العملیات التجاریة تعتبر كل من السفتجة والسند ألمر

.) des instruments de crédit( عادة كوسائل ائتمان یستخدمان 

لمحدد للحامل الشرعي بأن الشخص ا، وطوبدون شر) الساحب ( لھ المرسل من خالسند یضمنفالسفتجة ھي

وقد نظم المشرع الجزائري . سیدفع لھ أو ألمره، مبلغا محددا في تاریخ محدد)لمسحوب علیھ ا( في السند 

.اريمن القانون التج464إلى غایة  المادة 398من المادة : أحكام السفتجة من خالل المواد 

اریخ معین  ، بأداء مبلغ معین وفي توبدون شروط) الملتزم( یلتزم بموجبھ محرره، ھو سند والسند ألمر

من : ، من خالل المواد سند ألمر من قبل المشرع الجزائريوقد تم تنظیم أحكام ال. لحامل السند أو ألمره

.من القانون التجاري471ة المادة إلى غای465المادة 

 القانون الدولي للسفتجة:

، بحیث یجب الرجوع بر العصور وعبر القارات، جعلت من ھذا القانون متنوعالمحررة عإن األنظمة 

. إلى مختلف اإلتفاقیات الدولیة من أجل توحیده 

ساھمت في وضع قانون موحد للسفتجة)2(1930جوان 7: وھناك ثالث اتفاقیات تم إمضاؤھا بجنیف في 

.ة بھا ، وكذا أحكام جبائیة متعلقتنازع القوانین بشأنھاقواعد

قانون المملكة ، حیث یستلھم من ني یبقى غریبا عن ھذه اإلتفاقیاتوتجدر اإلشارة إلى أن العالم األنجلوسكسو

وكذا قانون ) United Kingdom Bills of Exchange Act( 1882المتحدة المتعلق بالسفتجة لسنة 

United States Uniform Negotiable( 1896الوالیات المتحدة الموحد للسندات القابلة للتداول لسنة 

Instruments Act . (

لیتھا عن العقد استقال( تلك المتعلقة بالخاصیة المجردة للسفتجة ، یجدر ذكر ومن بین اإلختالفات بین النظامین

. لضمانات ا، التظھیر، حمایة الحامل حسن النیة  وكذا )الذي تم تحریرھا من أجلھ الرئیسي

ن قبـلـ، التي قد یواجھھـا مشكـال رفض الدفـعیـة محمي في إطـار إتفاقیـة جنیف من جمیع أفالحامل حسن الن

.عشر شمال إیطالیا ، ویبدو أن التجار العرب تعاملوا قبل ذلك بوسیلة دفع مشابھة للسند ألمر 12حیث ظھرا خالل القرن )1(
موناكو  , الیابان , إیطالیا , الیونان , ألمانیا , فرنسا , فنلندا , الدنمارك , النمسا ، بلجیكا ، البرازیل: صادقت علیھا كل من ) 2(

: ودخلت حیز التنفیذ في .أما الجزائر فلم تصادق علیھا بعد . سویسرا وروسیا , السوید , البرتغال , بولونیا , النرویج , ھولندا 

. 1934جانفي 1
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وسكسوني م األنجل، ففي النظاوخالف ذلك. لرئیسيد ادره العق، وذلك بموجب استثناء مصالمسحوب علیھ

.، عند حلول أجل الدفع أن یتعرض الستثناءات مصدرھا العقد الرئیسي یمكن لنفس الحامل

ن لھ ـحسن النیة یكون محمیا ضد كل أشكال المخالفات المرتكبة من قبل أحد المظھرین السابقی، الحامل كذلك

ق المثـل القائـل ـظـام األنجلـوسكسونـي یطبـ، فالنن ذلكـمضـلى النقیـوع)تفـاقیـة مـن اإل16ادة سـب المح( 

 "know your endorser "منح أي حق مكنھ یوالتي تعتبر أن التظھیر غیر النظامي ال .

ـاطـي ، فـقـد وضعـت اتفاقیـة جنیـف ضمـان خـاص یـدعى بالضمـان اإلحتیاناتفیـما یتعـلـق بفعالیـة الضمو

 )l’aval (من قبل مانح الضمان اإلحتیاطي دون أن یكون ، وجب دفع مبلغھا فبمجرد كون السفتجة مضمونة

ونيوالعكس من ذلك فیما یتعلق بالنظام األنجلوسكسوسیلة في العقد الرئیسي،ةلدفع بأیفي وسعھ معارضة ا

، بمعنى یمكنھ أن یعارض دفع مبلغ المدنيتم بھا الكفالة في النظامفالضامن مسؤول بنفس الطریقة التي ت

.السفتجة من خالل وسائل مستوحاة من العقد الرئیسي 

وأن ھناك عدد كبیر من السفاتج تنتقل من نظام إلى ، خاصة وقد كان وال یزال، لھذه اإلختالفات مساوئ كثیرة

.یطبق علیھا كال النظامین ، وبالتالي آخر

 القانون الدولي للسند ألمر:

، ومحتواھا مشابھ لمحتوى ) 1(1930جوان 7كان السند ألمر ھو اآلخر محل اتفاقیة دولیة ممضاة في 

. اإلتفاقیة المتعلقة بالسفاتج 

les pays de droit latin( وقد حققت ھذه اإلتفاقیات نجاحا باھرا في بلدان القانون الالتیني أو الجرماني 

ou germanique(استلھمت من أحكامھا في قوانینھا ، ومن ھذه البلدان بالمصادقة علیھاد، وقامت العدی

نیویورك( ، حول السفاتج والسندات ألمر الدولییـن مشروع إتفاقیة من قبل الیونسترالكما تم تحریر .الداخلیة

.) 2(حددت من خاللھا الشروط التي یتم بموجبھا اعتبار ھذین الوسیلتین عالمیتین )1988سنة 

وھي نفس اإلتفاقیة المتعلقة بالسفتجة ، حیث تناولت كل من السفتجة والسند ألمر) 1(

Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre, signée à Genève

le : 7 juin 1930.
مة للتغلّب على الفوارق وأوجھ عدم 1998دیسمبر /ون األولكان9ھذه االتفاقیة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة في ) 2( مصمّ

وتنطبق االتفاقیة عندما تستخدم . المستخدمة في سداد المدفوعات الدولیةسنداتالیقین الرئیسیة التي توجد حالیا فیما یتعلق بال

لإلطالع على ھذه اإلتفاقیة .األونسیترالیخضع التفاقیة لسندالقابلة للتداول یشیر إلى أن اسنداتاألطراف شكال معیّنا من ال

: یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي 

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/payments/1988Convention_bills_promissory.ht

m

http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/payments/1988Convention_bills_promissory.ht
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ولیة أو السند ألمـر الدولي الدتطبیق ھذه اإلتفاقیة على السفتجة یتم، أنھذكرت المادة األولى من اإلتفاقیةحیث 

ذا ـوك)" إتفاقیة لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( سفتجة دولیة " : وان ـالن عنـعندما یحم

ویحتویان على ھذین العبارتین في ، )" إتفاقیة لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( سند ألمر دولي " 

.نصیھما 

یشتمل على تعھد غیر معلق على ھو السند المحرر الذي : "یلي كما السند ألمرمنھا الثالثة وقد عرفت المادة 

لدفع عند الطلب أو في میعاد ون مستحق اـ، یكدفع مبلغ معین للمستفید أو ألمره، صادر من المحرر، بشرط

" .، یكون مؤرخا وموقعا من المحرر معین

مما قانون األمریكي و إتفاقیة جنیفا دمج المیكانیزمات المتناقضة لل، ھو محاولتھوما یعاب على ھذه اإلتفاقیة

.، لذلك لم تعرف نجاحا كبیراجعلھا جد معقدة

) le chèque: ( الشیك -3-أ

ن الساحب إلى البنك المسحوب علیھ، من ، صادر مدون شروط، وال رجعة فیھ، بالشیك ھو أمر مكتوب

من المادة : ك في المواد وقد عالج المشرع الجزائري أحكام الشی.ھد أو لحاملللمستفیـددأجل دفع مبلغ مح

.من القانون التجاري 543إلى غایة المادة 472

توحید قوانین كل من السفتجة والسند ألمر، أي كان بنفس الطریقة التي تم بمقتضاھاوتوحید قانون الشیك 

، تتعلق األولى باعتماد قانون موحد1931مارس 11: في بجنیف بموجب ثالث اتفاقیات دولیة تم إمضاؤھا 

.، أما الثالثة  فتتعلق بالطابعوالثانیة بقواعد تنازع القوانین

اعتماد قانون ( ، خاصة فیما یتعلق باإلتفاقیة األولى تلق النجاح الذي عرفتھ نظیراتھالكن ھذه اإلتفاقیات لم

.)1(بتحفظ والبعض اآلخر صادق علیھا،فالعدید من الدول لم تصادق علیھا) موحد 

:ھذا عن وسائل التحصیل البسیط، أما عن وسائل التحصیل المستندي فسنتناولھا فیما یلي 

)l’encaissement documentaire: ( التحصیل المستندي -ب

فإن كان البنك . )البائع ( یعتبر التحصیل المستندي تحصیل مقترن بتقدیم مستندات من قبل المصدر 

، نكون أمام للبنك إلتزام بالدفع الرجعة فیھلكن إن كان. ، فإننا نكون أمام تسلیم مستندي مجرد وسیط عادي

. اعتماد مستندي أو خطاب ائتمان 

(1)Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. p.175.
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) remise documentairela: ( التسلیم المستندي -1-ب

مبلغ واجب الدفع من قبل بتحصیل) المصدر ( ، من خاللھ یتلقى بنك وكالة من البائع ھو إجراء تحصیلي

. ) 1(... ) ، فاتورة، وثائق النقل أو التأمین، شھادة منشأ( ، مقابل تسلیم وثائق المشتري

یقوم بتسلیم الوثائق التجاریة ) البنك ( ، ھذا األخیر يعداد وثائق النقل ألمر بنك خارجبإحیث یقوم البائع 

أو مقابل قبولھ لسندات ) documents contre paiement D/P( ووثیقة النقل للمشتري إما مقابل الدفع 

وقد تم تنظیم التسلیم المستندي بالقواعد الموحدة ) .documents contre acceptation D/A( تجاریة 

.) 2(قبل غرفة التجارة الدولیة التي تم وضعھا من 

:ویتدخل في ھذه العملیة كل من 

 اآلمر )le donneur d’ordre (أي المصدر

 البنك الذي قام البائع بتوكیلھ )la banque remettante(

 بنك البلد األجنبي المكلف بالتحصیل ، وھو البنك المراسل لبنك البائع )la banque

présentatrice(

المستورد ( المشتري (

: )3(والمخطط التالي یوضح مراحل ھذا اإلجراء

)1  (

)6)            (2                                                                                    ()4(

یرسل البائع السلعة نحو بلد المشتري ویقوم بإعداد وثائق النقل والتأمین ألمر بنك المشتري ) : 1(المرحلة 

)banque présentatrice( ویسمح ھذا اإلحتیاط بتجنب حیازة المشتري للسلعة قبل دفع ثمنھا ،.

(1) Ghislaine LEGRAND, Hubert MARTINI. Les documents import/export. Gualino éditeur

- Paris - Sans numéro d’édition. 1999.p.47.
(2) Règles et Usances Uniformes ( RUU), relatives aux encaissements, version révisée 1995,

publication CCI n0 522 .
(3) Ghislaine LEGRAND, Hubert MARTINI. Techniques du commerce international.op.cit.p.146.

مشتري المسحوب علیھ ال البائع اآلمر

بنك البائع 

Banque remettante

بنك المشتري 

Banque présentatrice

(3)

(5)
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بإعطاء مختلف التعلیمات لبنكھ ، ویقوم ھذا األخیرلوثائق إلى بنك البائع أو المصدرتسلم ا) : 2(المرحلة 

. " lettre d’instructions" وثیقة تسمى رسالة تعلیمات وذلك من خالل

) .لمشتري بنك ا( یقوم بنك البائع بتحویل الوثائق ورسالة التعلیمات إلى مراسلھ في الخارج : ) 3(المرحلة 

أو مقـابـل قبـول ) D/P(، إما مقـابـل الـدفـع ي بتسلیـم الوثائـق إلى المشتـريیقوم بنك المشتر: ) 4(المرحلة 

.، مما یسمح بتحریر السلعة ، یقوم باستالمھاوبقبولھ للوثائق. )D/A( أو عدة سفاتجسفتجة

) .l’avis de sort( إخباره عن طریق إشعار بحال ، الذي تم یتم إرسال الدفع للبائع) :6(و ) 5(المرحلة 

)» by–standla lettre de crédit«: ( خطاب اإلئتمان -2-ب

دفیكفي أن یقدم المستفی،بالدفع لمستفید من أول طـلب)  1(وي أو شخص طبیعي أو معنك ـتزام بنھو ال

رفض الدفع ) عموم بنك على ال( الممكن للضامن ، حتى یصبح من غیرشھادة تثبت عدم الدفع) المصدر (

) .l’appel en garantie abusif( ، إال في حالة طلب الضمان التعسفي بحجة قیام نزاع

ة تحصر ، وسط بیئة تشریعیت في الوالیات المتحدة األمریكیة، ظھرتجدر اإلشارة إلى أن ھذه الوسیلةو

وحرصا )bonding companies( ن والشركات الضامنة شركات التأمیإرسال ضمانات عالمیة فقط على 

، قامت البنوك األمریكیة بإبتداع فكرة إرسال ضمانات قاء مستثناة في إطار ھذه العملیةمنھا على عدم الب

.میة في شكل خطاب إئتمان ال رجعة فیھلعا

:)2(والمخطط الموالي یبین أن ھناك إمكانیتین للدفع

على سبیل المثال(swift)الدفع في س یوم عن طریق

طلب إرسال خطاب إئتمانالبضاعة)ب(
) أ(

) ب(

إرسال مباشر) أ(

lettre de crédit )عتمد خطاب إئتمان م) ب( « LCSB » notifiée )

(1) Selon la version ISP 98 de la CCI.
(2) Ghislaine LEGRAND, Hubert MARTINI. Techniques du commerce international.op. cit. p. 148 .

مشتري اآلمر ال المصدر المستفید

بنك المصدر

Banque notificatrice
بنك المشتري 

Banque de l’acheteur
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تعویض ، كوسیلةصالح المشتريل) المصدر ( البائع إما من شارة إلى أن خطابات اإلئتمان تصدروتجدر اإل

، فقد أصبحت وسیلة دفع لمشتري لصالح البائع كضمان للدفع، وإما من قبل ابنفس طریقة الضمان الدولي

) .par défaut( افتراضیة 

دةفكونھ عملیة معق) le crédit documentaire( أما عن اإلعتماد المستندي ھذا عن خطاب اإلئتمان، 

استعماال في تمویـل حیث یعتبر التقنیة األكثر ( ة ـة التجاریـدفع وكذا تمویل العملیـلتزام بالتساھم في تنفیذ اإل

) .أھم عقود التجارة الدولیة ( من التفصیل من خالل المطلب الثاني فسیتم تناولھ بشيء ) ھذه األخیـرة 

دولیة، وفیما یلي طریقة أخرى ولنا مختلف طرق التنفیذ العیني في إطار عقد التجارة الوبھذا نكون قد تنا

:للتنفیذ نتطرق إلیھا فیما یلي 

cution par cession de créance etl’exé( التنفیذ عن طریق حوالة الحق والحلول :ثانیا

subrogation(

.لة الحق والحلول على تحویل حقوق الدائن األصلي نحو الغیر ایعمل كل من التنفیذ عن طریق حو

یكتسب ھذا ، عن طریقھا شخص آخر، ینتج التحویل من خالل اتفاقیة بین الدائن وعلق بحوالة الحقففیما یت

وقد تم تنظیم حوالة الحق من قبل المشرع . الحقوق المملوكة من قبل الدائن) شخص آخر ( األخیر 

.من القانون المدني250إلى غایة المادة 239المادة من: الجزائري من خالل المواد 

، فیتم التحویل عن طریق اتفاقیة بین المدین وشخص آخر، من خاللھا یقوم ھذا أما عن حوالة الدین أو الحلول

وقد تم تنظیم حوالة الدین من قبل المشرع . )یتحمل عنھ مبلغ الدین ( األخیر بالدفع للدائن مكان المدین

.من القانون المدني 257إلى غایة المادة251من المادة : الجزائري من خالل المواد 

ن كانت الحوالة تقتضي رضا إ: ، ھو الذي یحدد شروطھ الشكلیة نفیذيوالقانون الذي ینظم ھذا الطریق الت

)1(...، وإن كان الغیر یجمع جمیع حقوق المدین ي شكل من األشكال یتم إخطاره بھا، ووفق أالمدین

، وتثور في ھذا الدولیةا یتم استخدامھا في إطار التجارةكثیرا م) حوالة الحق وحوالة الدین ( ن ھذه التقنیات إ

.) 2(اإلطار العدید من حاالت تنازع القوانین 

(1)Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. p.176.
المتعلقة بالقانون المطبق على اإللتزامات التعاقدیة بھذه التقنیة ، وذلك من خالل 1980ما لسنة وقد اھتمت إتفاقیة رو)  2(

.  منھا 13و 12المادتین 
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( l’exécution par compensation ): عن طریق المقاصة التنفیذ :ثالثا

لیس من النادر، في التعامل مع البلدان السائرة في طریق النمو، أن تقوم شركة تابعة لھذه البلدان 

بتصدیرمواد أولیة لشركة تابعة لدولة متقدمة، فیما تصدر لھا ھذه األخیرة مواد تجھیز، فمن السھل التخیل 

م في الوفاء بمبلغ معدات التجھیز، یمكن أن تستخدإطار عملیة شراء المواد األولیةالمستحقة فيالغ بأن المب

.   ) 1(وھو مایسمى بالمقاصة 

، فيزر معدات التجھیـ، بالتناسب مع سعراءویكفي للقیام بذلك تسجیل األموال المستحقة في إطار عملیة الش

والذي ال یمكنھ أن یحرر مواد التجھیز بین یدي " trustee" حساب مفتوح لطرف ثالث یدعى  الوصي 

وتقنیة الـرجوع إلى الطـرف .المصدر إال بعد التحقق من التنفیذ السلیم للشروط المتفق علیھا من قبـل األطـراف

لمدنياإلعتراف بھا لدى بلدان القانون ا، تقنیة أنجلوسكسونیة األصل، والتي تم قبولھا و"trustee" الثالث  

تخرج من الذمة المالیة للشركة ) األموال ( من شأنھا أن تؤدي إلى تفادي حجز األموال، إذ أن ھذه األخیرة 

. المستوردة، وال تدخل في الذمة المالیة للشركة المصدرة إال أثناء فترة الوفاء 

.من القانون المدني303ة المادة إلى غای297من المادة : المقاصة من خالل الموادوقد تناول المشرع الجزائري 

ویجدر التنویھ إلى أن الرجوع إلى ھذه التقنیة غیر ناتج فقط عن صعوبات الدفع التي تواجھ العدید من الدول 

.السائرة في طریق النمو، وإنما كذلك عن  الممارسات التي تم تبنیھا من قبل ھذه البلدان في إطار سیاسة التنمیة 

ة للدفع تحل محل القروض، بالنظر إلى قروض التصدیر وما یجابھھا من أخطار في ھذه ففرض المقاصة كتقنی

كما أنھا تسمح بالمعالجة الجزئیة لآلثار السلبیة لعدم استقرار نسب الفائدة وأسعار المواد األولیة، وكذا . البلدان

يسمـح للدولة بالتخفیض المتتـالة، حیث تالصرف الغیـر مثالیمن شأنھا تصحیـح التشوھات الناتجـة عن أسعـار 

.                                                                                                        ) 2(، دون اللجوء إلى فرض حظر استیراد لبعض المواد الضروریة )dévaluation( لقیمة العملة 

ھا على عقد التجارة ـتطبیقوع من الخصوصیة عند ـاز بنـذ التي تمتـالتنفیف طرقـمنا بمختلـوبھذا نكون قد ألم

وھو ما كان معموال بھ  أثناء مرحلة اإلقتصاد الموجھ ، حیث أن احتكار الدولة للتجارة الخارجیة سھل الرجوع إلى ھذه ) 1(

.  إلستھالكیة أو المواد ا/التقنیة التي یتم من خاللھا تبادل البترول مع مواد التجھیز و

"En Algérie, ce système de compensation appelé « échange-produits » est régi sur le plan

réglementaire par l’avis des douanes du 16/11/1996.

Toutefois, la réglementation suscitée, limite les opérations d’échange-produits aux seules

entreprises de productions. Elle élimine les sociétés de commerce et par la même instaure des

cautions bancaires que doit mettre en place l’exportateur ce qui grève lourdement ses couts et sa

trésorerie. Source : Centre de commerce international CCI CNUCED/OMC : comment

approcher les banques : un guide pour les exportateurs algériens. Genève. 2005. p. 10.
(2) Ghislaine LEGRAND, Hubert MARTINI. Techniques du commerce international.op.cit.p.187.



التجارة الدولیة الفصل التمھیدي :          

- 26 -

.الدولیة، وبالتنفیذ ینتھي ھذا العقد 

وبعد أن تطرقنا إلى مختلف مراحل إبرام عقود التجارة الدولیة، بقي لنا أن نتعرض إلى أھم ھذه العقود، وذلك 

.من خالل المطلب الموالي 

أھم عقود التجارة الدولیة: المطلب الثاني 

وجات ـل المنتـشكعة وـاسا إلى طبیـرجع ذلك أسـدود، ویـمحر ـوعا غیـدولیة تنـارة الـود التجـقـنوع عـتـت

یمكننا تناول كل ھذه العقود، حیث بدا وال. تعدد وعدم ثبات محالت أطراف العقد، تعدد األعراف،أو السلع

فالبیع : أما بقیة العقود فھي ترتبط بھ , لنا من المنطقي التعرض لعقد البیع كونھ أھم عقود التجارة الدولیة

.ات أو السلع المشتراة یجب نقلھا، وذلك تحت ضمان عقد آخر ھو عقد التأمین یلزمھ تمویل، كما أن المنتوج

البیع الدولي للبضائع، لیتم في األخیر عقد ینبغي إذا معالجة أھم طرق تمویل التجارة الدولیة، قبل التطرق إلى 

:ھذا ما سنراه من خالل الفروع التالیة. الھ المختلفةالنقل الدولي بأشكعقد تناول القواعد الرئیسیة المتعلقة ب

طرق تمویل التجارة الدولیة: الفرع األول 

وع التجارة في ، وتتنوع أشكال ھذا التمویل بتنیادولیة مشروط بتمویلھا تمویال كافإن نجاح عملیة تجاریة 

وء ة اللجن للشركة منذ البدای، یمكةیر مألوفدة أو غیة التجاریة معق، ففي حالة كون العملةومن ثم. حد ذاتھا

:وفیما یلي أھم ھذه الطرق . خدمات مستشار ماليإلى

)le préfinancement: ( التمویل المسبق :أوال

و في منطمـة ھو تقنیة مرتبطة بتصدیر المواد األولیة أو المواد نصف المصنعة من طرف بلد غیر عضـ

 )OCDE ()1 (ث یقوم بتزوید ، حیتمویل الصادرات من قبل المستورد، وتھدف إلىضو فیھانحو بلد ع

.الضروریة لتحقیق عملیة التصدیراإلنتاجوسائلبالمصدر 

(1) OCDE (ou OECD en anglais) : Organisation de Coopération et de Développement

Economique est une organisation internationale d’études économiques dont les pays membres –

des pays développés pour la plupart – ont en commun un système de gouvernement

démocratique et une économie de marché. Elle joue essentiellement un rôle d’assemblée

consultative. Elle regroupe actuellement 34 Etats dont : l’Australie, France, Corée du sud

Slovénie,… pour plus d’information veuillez consulter le site : www.oecd.org



التجارة الدولیة الفصل التمھیدي :          

- 27 -

أو تمویل بنكي ) effet escomptable( وتتم ھذه العملیة إما عن طریق الدفع المسبق، أو سند قابل للخصم 

.حیث یتحمل المستورد ھنا جزء من مخاطر الصفقة 

ومن ایجابیات ھذه العملیة أنھا تمنح للمنتج المصدر إمكانیة تسدید التمویل الذي تحصل علیھ عن طریق مواد 

.، ولیس بالعملة الصعبة، والذي من شأنھ تقلیص أخطار الصرف واألخطار السیاسیة أولیة أو منتجات

.) 1(، یتحمل المستورد الخطر األكبر، كونھ یقوم بالدفع قبل اإلستالم ومن جھة أخرى

)les crédits: ( القروض :ثانیا

:ھناك عدة أنواع من القروض أھمھا 

les crédits octroyés par le vendeur ou: ( ائع أو المورد القروض الممنوحة من طرف الب-1

fournisseur(

قبوللابمق، دتسدیھ مھال لللك من خالل إعطائ، وذريالت الدفع للمشتمنح تسھی) صدر الم( یمكن للبائع 

یقوم المصدر حیث، البنوكقبل من للخصم قابلة ومسحوبة علیھسفتجة)المستوردالمشتري أو ( ھذا األخیر 

أنلھذا یمكن القول) یمنحھ البنك قرض لتمویل صادراتھ ( بخصمھا أمام بنكھ من أجل تمویل صادراتھ 

حیث ترتبط مدة،الطویلوالبنك على المدى المتوسط المورد ھو شراء للدیون من طرفقرض

ھذه المھلةنتإذا كاأمام قرض متوسط المدى بذلكنكون، فبمھلة التسدید الممنوحة للمشتريالقرض

.)2(عن ذلك یصبح القرض طویل المدى ت، فإن زادسنوات7شھر و18محصورة بین 

تمت بین شركات ، إال في حالة ما إذاإال أنھ یوصى بعدم الرجوع إلیھا،على الرغم من بساطة ھذه التقنیةو

خطر عدم الدفع من ( رض مل خطر القكون المصدر یتح،)des entreprises liées( اببعضھمرتبطة 

إال في حالة كون ،ي یستوجب علیھ الدفع بدل المشتري، وبالتالبحیث یبقى مدینا للبنك) لمستورد قبل ا

.ان من شأنھ التخفیف من ھذا الخطر، حیث أن ھذا الضم)avalisée( السفتجة مضمونة ضمانا احتیاطیا 

:قرض التمویل المسبق -2

واد أولیة ـراء مـل شـك، وذلك من أجـق من البنـویل المسبـروض التمـول على قـلحصن للمصدر اـیمك

ث عن أسواقـة مصاریف البحـل تغطیـف، وكذا من أجـبئة والتغلیـائل التعـمنتوجات نصف مصنعة أو وسأو 

(1) Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. p.182 .
(2) Ghislaine LEGRAND,Hubert MARTINI.Techniques du commerce international. op.cit.p.172.

www.oecd.org
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)1(.. ونات المتخصصة، تكالیف تصنیع المنتوجات الموجھة للتصدیر،جدیدة، المشاركة في المعارض والصال

نشیر إلى وجود وثیقة تأمین تضمن ھذا النوع من القروض صادرة عن الشركة الجزائریة لتأمین وضمان و

.، سنتناولھا من خالل الباب الثاني من البحث )CAGEX( الصادرات 

)le crédit acheteur: ( قرض المشتري -3

فالبنك الذي . ، من أجل تمویل مشتریاتھ السیولة الالزمة للمستوردبنكیتم من خالل ھذه التقنیة منح

ouverture de( ، یتفق مع المستورد على فتح قرض لھ یكون بنك المصدر أو بنك المستوردیمكن أن 

crédit (متبعا في ذلك التعلیمات التي تم ، والمتمثل في المصدر، م بدفع مبلغھ للغیر المستفید منھویلتز

.اإلتفاق بشأنھا أثناء فتح القرض 

ویبقى لھ مباشرة من البنك عند تحققھا، ، الذي یحصل على ضمان الدفعروشروط القرض یتم تبلیغھا للمصد

.)2(، ویجب علیھ إتباع تعلیماتھ لحالة وكیال عن المستورد المقترضالبنك في ھذه ا

كما سوف نرى ) CAGEX( تأمین خاصة بضمان ھذا القرض، تصدر عن شركة ونشیر إلى وجود وثیقة

.من خالل الباب الثاني 

le crédit bail( اإلعتماد اإلیجاري المتضمن أو غیر المتضمن حق الخیار بالشراء لصالح المستأجر-4

ou leasing assorti ou non d’une option d’achat )(

، خاصة فیما یتعلق التطور في مجال التجارة الدولیةي على درجة كبیرة منإن اإلعتماد اإلیجار

ورد ـل المـع من قبـة عقد بیـل من جھـ، تمثومـالیة معقدةاریة ـة تجـوھو عملی. واخر، وغیرھا ـالب، بالطائرات

»للمؤسسة المالیة ) المصدر(  lessor نونا ومعتمدة التي یمكن أن تكون بنكا أو شركة تأجیر مؤھلة قا( «

) المؤسسة المالیة (، ومن جھة أخرى تأجیر األصول المشتراة من طرف ھذه األخیرة )صراحة بھذه الصفة 

»للمستعمل  lessee ترك مع المصدر والمؤسسة المالیة ، وباتفاق مشومن البدیھي أن یحدد المستعمل. «

) .من قبل المؤسسة ( خصوصیات األصول التي سیتم شراؤھا 

، والتي لدیھا من خالل ذلك الحق في الحصول للمؤسسة المالیة على سبیل الرھنقى األصل المؤجر ملكاویب

.على إیجارات 

(1) Centre de commerce international CCI CNUCED/OMC. op.cit. p. 15.
(2) Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. p.183 .
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منح حیث ت) 1(وتعتبر عملیات اإلعتماد اإلیجاري عملیات قرض كونھا تشكل طریقة تمویل اقتناء األصول 

، وإنما األصل دون أن یقوم بدفع ثمنھ كلھ) المستأجر ( ، بینما یحوز المستعمل للمصدر میزة الدفع لھ مباشرة

یة مجمل األصول المؤجرة أو جزء منھا في أجل مقابل قیامھ بدفع مبلغ اإلیجار مع إمكانیة حصولھ على ملك

مستعمـل في شـراء األصل تحل محل الأما عن البنك أو المؤسسة المالیة التي. أقصاه انقضاء مدة اإلیجار 

والموارد رضللمخاطر المترتبة على القح أو فوائد مكافئةھامش رب: لحصول على فوائد منھ ا بافتسمح لھ

.)2(جات عملیة اإلعتماد اإلیجاري الثابتة المخصصة الحتیا

تحت رعـایة  1988وقد تم وضع اتفـاقیـة حـول اإلعتماد اإلیجـاري الدولي في العاصمـة الكندیة  أوتـاوا سنة 

»المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص  UNIDROIT دول أخرى 9، و)3(دول 8حیث انخرطت «

. ) 4(أمضت علیھا 

مقیمان في )lesse( والمستعمل ) lessor( حالة كون كل من المؤسسة المالیة أو البنك وتطبق اإلتفاقیة في

مقیما ھو اآلخر في بلد عضو، وھذا حتى یكون ) المصدر ( ، وأن یكون المورد ندولتین عضوتین مختلفتی

.) 5(ھو قانون دولة عضو في اإلتفاقیة ) البیع واإلیجار ( القانون المطبق على العقدین 

جریدة رسمیة( المتعلق باإلعتماد اإلیجاري 1996جانفي 10: المؤرخ في 06-96من األمر رقم 2حسب المادة ) 1(

).26. ص . 1996جانفي سنة 14: مؤرخة في 3عدد للجمھوریة الجزائریة

جاري فقط بأصول منقولة أو غیر تتعلق عملیات اإلعتماد اإلی: " من المادة األولى من ھذا األمر على أنھ 3وتنص الفقرة 
كما صدر مرسومین تنفیذیین لھذا األمر، وھما . منقولة ذات اإلستعمال المھني أو بالمحالت التجاریة أو بمؤسسات حرفیة 

الذي یحدد كیفیات إشھار عملیات اإلعتماد اإلیجاري لألصول 2006فیفري 20: المؤرخ في 90- 06المرسوم التنفیذي رقم 
الصادر بنفس تاریخ صدور المرسوم األول، یحدد كیفیات إشھار عملیات اإلعتماد 91-06وم التنفیذي رقم وكذا المرسالمنقولة،

-24، ص ص 2006فیفري 26: مؤرخة في 10عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة( اإلیجاري لألصول غیر المنقولة 
28. (

(2) Les sociétés qui exercent l’activité de crédit-bail en Algérie sont :

- 5 établissements financiers : Sofinance, Arab Leasing Corporation ( ALC), Maghreb Leasing

(MLA), Société Nationale du Leasing (NL) et la Société de Refinancement Hypothécaire (SRH).

- 5 banques à capitaux privés : BNParibas, Société Générale Algérie, NATIXIS, et Al Baraka. Et

une banque publique : la BADR. Source ; le site du ministère des finances :

www.mf.gov.dz/article/300/grands-dossiers/256/l’activité-de-leasing-enalgérie.html
(3) Il s’agit de la : Belarus, France, Italie, Hongrie, Lituanie, Nigeria, Panama, Russie, l’Algérie

ne l’a pas ratifiée.
(4) Il s’agit de : la  Belgique, le Ghana, la Guinée, la Finlande, le Maroc, la Philippines, la

Tanzanie, la Tchèquie, les U.S.A.
: الموقع التالي لإلطالع على نص اإلتفاقیة یرجى زیارة ) 5(

www.unidroit.org/french/conventions/1988leasing/main.htm

www.mf.gov.dz/article/300/grands-dossiers/256/l
www.unidroit.org/french/conventions/1988leasing/main.htm
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یمكننا أن نقول بأن ھذه ) دولة 17( التي إنخرطت والتي أمضت على ھذه اإلتفاقیة وبالنظر لعدد الدول 

.اإلتفاقیة ضعیفة، بمعنى لیست لھا أھمیة كبرى 

) mentairele crédit docu: ( اإلعتماد المستندي -5

، لما لھ من ر وسیلة الدفع األكثر أمانا وثقة، كما یعتبمستندي وسیلة تمویل عملیات البیعیعد اإلعتماد ال

معقدة تتمثل من جھة  مكلفة وویعرف بأنھ عملیة . ) 1(میزة التوفیق بین المصالح المختلفة للمصدر والمستورد 

) le donneur d’ordre( قبل البنك لزبونھ الذي أمر بذلك من ) ouverture de crédit( في فتح قرض 

) le contrat de base( ، والذي یسمى عقد أساسي مالي في إطار عقد تجارة دولیةكونھ المدین بمبلغ

الدائن بھ في لصالح المستفید كونھ الطرف ) مبلغ القرض ( ومن جھة أخرى تعھد البنك بتسدید ذلك المبلغ 

للبنك المستندات التي تم اشتراطھا في العقد ) المستفید ( ، وذلك مقابل تسلیم ھذا األخیرساسيإطار العقد األ

.شریطة أن یتم احترام آجال وشروط القرض 

، یتم اإلتفاق فید من أجل قیام البنك بالدفع لھوالتعاریف المحددة للمستندات الواجب تسلیمھا من قبل المست

، ویقوم اآلمر بعد ذلك بإعالم البنك بھا حتى )المصدر والمستورد ( ساسي قد األبشأنھا من قبل طرفي الع

والمتمثل في وثیقة تحتوي على تعھد) l’accréditif( یقوم ھذا األخیر بفتح قرض وتحریر خطاب اعتماد 

الدفع ، تحمل ترقیما محددا للمستندات التي بمجرد تقدیمھا للبنك یلتزم بالدفع من طرف البنك لصالح مستفیدب

.للمستفید 

وثیقـة النقـل ( وتتمثل ھذه المستندات على الخصوص في مستنـدات النقـل التي یتم تحریرھا من طرف الناقـل 

« lettre de transport »إیصال استالم « reçu de livraison وكذا عند اإلقتضاء محاضر ... ) «

.ذه الوثائق تشھد على إرسال بضائع مطابقة لتلك المطلوبةھ. وغیرھا ... خبرة ، شھادة المنشأ ، وثائق تأمین 

.  واإلعتماد المستندي كما أشرنا سابقا یؤدي عدة وظائف، فھو وسیلة تمویل، ضمان، وكذا وسیلة فعالة للدفع

التي كرست قواعد وممارسات موحدة تتعلق )  CCI( وقد خضع لتقنین دولي من قبل غرفة التجارة الدولیة 

وأحدث إصدار ) Règles et Usances Uniformes relatives aux crédit documentaire( بھ 

»یحمل ترقیم RUU600 .2007جویلیة 1التي تمت مراجعتھا ابتداءا من «

وسیلةـد الـكما یعتبر الیوم الوسیلة األكثر استعماال من أجل ضمان المعامالت التجاریة الدولیة، وفي بالدنا یع

والبـائع ھ ویتأكـد من مطابقتھـا للعقـد ،ال یرید دفع الثمن قبل أن تكون البضاعـة في حیازتـ) المستورد ( جھة المشتري فمن ) 1(

من جھة أخرى الیرید شحن أو ارسال البضاعة دون أن یتم دفع الثمن لھ ، فكال اإلھتمامات المتعاكسة یمكن أن ) المصدر ( 

ولید علي محمد عمر، الثمن في عقد البیع الدولي كأحد : أنظر في ھذا الشأن . ثر صعوبة تجعل العملیة التجاریة الدولیة أك

.54، ص 2001بدون رقم الطبعة ، –مصر –اإللتزامات الجوھریة للمشتري ، المكتب الفني لإلصدارات القانونیة 
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.) 1(الوحیدة لدفع مقابل الواردات الموجھة للبیع على حالھا 

)تمان كما سماه المشرع الجزائري أو اإلئ( اد المستندي ھم كل من البنك مانح اإلعتماد راف اإلعتمـوأط

.اآلمر المدین بمبالغ في إطار عقد التجارة الدولیة، والمستفید الدائن بھذه المبالغ في إطار نفس العقد 

عمل واحد منھما كلالمصدر والمستورد على التعامل مع نفس البنك، فیجب أن یتعاموإن لم یتفق كل من

) la banque du donneur d’ordre(، وھنا نكون أمام بنك اآلمروأن تتفق ھذه البنوك فیما بینھابنكھ،

كما یجوز للمستفید أیضا أن ) . la banque notificatrice( وكذا بنك المستفید وھو البنك مبلغ اإلعتماد 

Banque)، وبذلك یصنف كبنك مؤكد ادیتعامل معھ تأكید خطاب اإلعتمیطلب من البنك الذي

confirmatrice. (

، وكل عالقة تخضع للقواعد الخاصة بھا حسبدي العدید من العالقات التعاقدیةوینتج عن اإلعتماد المستن

القانون الذي یطبق علیھا ، كما أنھ موضوع مبدأین خاصین ، یطلق علیھما عادة تسمیة مبدأ اإلستقاللیة ومبدأ

) .le principe d’autonomie et celui de la rigueur documentaire( مستندیة الصرامة ال

ففیما یخص مبدأ استقاللیة اإلعتماد المستندي عن العقد األساسي، فذلك یعني أنھ ینشأ بشكل مستقل عنھ  

یمكنھ توظیف بمعنى أن اآلمر ال یمكنھ أن یعارض دفع مبلغ اإلعتماد لسبب یعود إلى العقد األساسي، كما ال

الحقوق الخاصة التي یملكھا ضد البائع من أجل أن یأمر البنك بعدم التنفیذ، أو إثبات حالة فقدان البضاعة أثناء 

فاإلستثناءات المستوحاة من العقد األساسي ال تطبق على المستفید من . نقلھا، أو إظھار أیة حجة أخرى

.  القرض، الذي ھو نفسھ البائع أو المصدر 

.الدفع للمستفید بحجج مستوحاة من عقد فتح اإلعتماد الذي أبرمھ مع اآلمر یمكنھ معارضة أن البنك الكما

أما عن مبدأ الصرامة المستندیة فقـد تم تلخیصھ من قبل المحكمة الفیدرالیة  السویسریة، في كـون البنـك یقـوم

2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22:المؤرخ في 01- 09من األمر رقم 69فقد نصت المادة ) 1(

یتم دفع مقابل : " على أنھ ) 15.ص.2009جویلیة سنة 26: مؤرخة في 44عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة( 

2011جویلیة 18: ي المؤرخ ف11-11من القانون رقم 23لكن المادة " . الواردات إجباریا فقط بواسطة اإلئتمان المستندي

عدلتھا ) 9.ص .2011جویلیة سنة 20: مؤرخة في 40جریدة رسمیة عدد ( 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

.جباریا بواسطة اإلئتمان المستندي فقط إیتم دفع مقابل الواردات الموجھة للبیع على حالھا : " كما یلي 

ات دفع مقابل واردات التجھیز والمواد الداخلة في الصنع والمواد األخرى المستعملة  یمكن لمؤسسات انتاج السلع والخدم

.لإلنتاج وكذا المواد اإلستراتیجیة ذات الطابع اإلستعجالي بواسطة التسلیم المستندي أو اإلئتمان المستندي 

المواد الداخلة في الصنع وقطع الغیار لواردات ) transfert libre( یمكن أن تلجأ المؤسسات المنتجة إلى التحویل الحر 

والتجھیزات الجدیدة المساعدة على رفع اإلنتاجیة التي تقوم بھا المؤسسات المنتجة ، شریطة أن تستجیب ھذه الواردات بصورة 

نسبة لنفس مالیین دینار بال4حصریة لمتطلبات اإلنتاج وأن التتجاوز الطلبیات التسویة المجمعة المحققة في ھذا اإلطار مبلغ 

" .تستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من إلزامیة اإلئتمان المستندي ..........المؤسسة 

، أضاف طریقة أخرى لدفع مقابل الواردات الموجھة للبیع على حالھا، وتتمثل في 2014كما نشیر إلى أن قانون المالیة لسنة 

. التسلیم المستندي و اإلئتمان المستندي : التسلیم المستندي، وبذلك أصبحت ھناك طریقتین للدفع
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، ولیس دقتھـا ـنى مطابقتھا لشروط خطـاب اإلعتماد، بمعات فقط فیما یخص انتظامھا الشكلية المستندـبمعالج

ھا مع تطابقدات التي ظھـر بعد تقدیم المستنع إالوم البنك بالدفق، إذ ال ی)exactitude matérielle( المادیة 

ولیس للبنك أیة سلطة تقدیریة، فإما أن تكون . ) 1(تماد، فاألمر یتعلق بالمستندات ولیس بالبضاعة خطاب اإلع

ھذه الصرامة ھي الشرط األساسي . المستندات مطابقة ویقوم بالدفع، وإما أن ال تكون كذلك ویرفض الدفع

باسمھ، وھي أیضا شرط الذي جعل المشتري أو المستورد یوافق بأن ینوب البنك عنھ في عملیة الدفع 

. ضروري حتى یوافق البائع أو المصدر التصرف في البضاعة قبل استالم مبلغھا

ویمكن تصنیف اإلعتماد المستندي إلى عدة أنواع وذلك وفقا لنوع إلتزام البنك، وفقا لطریقة تجسیده أو وفقا 

.لشروطھ 

ـون قـابـال أو غیـر قـابـل یـمـكـن أن یك)banque apéritrice()2( فـإلتـزام الـبـنـك مـانـح الـقـرض  

) RUU 600(واعد العالمیة الموحدة الجدیدة ، لكن منذ صدور الق)(révocable ou irrévocableاءلإللغ

كن إلغاؤه إال باتفاق من ، بمعنى أن اإلعتماد المستندي ال یملقروض تلقائیا غیر قابلة لإللغاءأصبحت كل ا

، إذ من البدیھي عدم قبول الدائن خطاب اعتماد قابل لإللغاء لإللغاء أصبحت استثناءفالقابلیة. الطرفین

.بمقتضاه ال یضمن حصولھ على الدفع 

المستفید –اتجاه زبونھ " ) banque notificatrice" بنك المصدر أو البائع  ( والتزام البنك مبلغ اإلعتماد 

رد فحص المستندات ثم إرسالھا إلى البنك مانح القرض یمكن أن ال ینحصر في مج–من خطاب اإلعتماد 

confirmation( ، إذ قد یتعداه إلى تأكید القرض اة مقابل ذلك  إلى حساب المستفیدوتحویل األموال المتلق

du crédit (وھنا یلتزم إلتزاما شخصیا بدفع مبلغ القرض متى تم تقدیم مستندات مطابقة لتلك المذكورة في

وحاة ـالحق في معارضة الدفع للمستفید بحجج مست) البنك مبلغ اإلعتماد ( ون لھ ـ، دون أن یكماداب اإلعتـخط

(1) Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. p.193 . voir

aussi : Centre de commerce international CCI CNUCED/OMC. op.cit. p. 12.
(2) Apériteur ou apéritrice : mot qui convient du verbe latin « apérire » qui signifie ouvrir. Dans la

pratique des assurances, lorsque les risques à couvrir sont jugés trop importants pour être

supportés par une seule entreprise, la société d’assurance pressentie, convient avec d’autres

sociétés d’assurances de partager les profits et les risques mais, sans solidarité entre elles ( c’est

ce qu’on appel la co-assurance ). L’assureur qui prend la tête du groupe, généralement celui qui a

négocié le contrat avec l’assuré, prend le nom d’apériteur.

Lorsqu’un banquier prend l’initiative de réunir un syndicat de banques ou d’organismes

financiers pour réaliser une opération financière. On désigne cet établissement comme étant

« l’apériteur » ou ou encore « l’arrangeur ». Source : le site d’internet :

www.juritravail.com/lexique/apériteur.html
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.من عالقتھ ببنك المستورد أو المشتري 

، دفع )paiement à vue( أما عن طریقة تجسید اإلعتماد المستندي، فیمكن أن یكون الدفع بمجرد اإلطالع 

) .paiement différé( أو دفع مؤجل ) paiement anticipé( مسبق 

ویتم اللجوء إلیھ عادة في ) revolving( وفیما یتعلق بالشروط الخاصة باإلعتماد، فھناك اإلعتماد الدائري 

إطار عملیة تجـاریة طویلة المدة، حیث یتم تجـدید اإلعتماد تلقائیا متى دعت الضرورة إلى استخـدامھ، ویضع

ومن مزایاه تخفیض . البنك في ھذه الحالة حدودا لمبلغ القرض، وكذا تاریخ سقوط الحق فیھ ومھلة إشعار 

.التكالیف والشكلیات 

وذلك في حـالة كـون المستفیـد نفسھ یـرید الحصـول على) transférable( ھناك اإلعتماد القـابل للتحـویل و

ح المـوردـا، فیمكنـھ تحـویـل اإلعتمـاد المستنـدي الـذي یملكـھ لصـالـة، ولجـأ إلى قـرض من أجل تمویلھـسلع

 )fournisseur (و المستفید ، كون المورد أصبح ھلبنوك المتدخلةبول المورد وكذا اھذا التحویل یتطلب ق

الحصول على الدفع مقابل ، من أجل ماد، ویمكنھ اإلتصال مباشرة بالبنك مانح اإلعتمن اإلعتماد المستندي

.تقدیم المستندات المطلوبة 

» le crédit adossé( وھناك اإلعتماد المدعم  back to back للتحویل فعندما ال یكون اإلعتماد قابال) «

، یمكنھ اللجوء إلى ھذا النوع وسیط إخبار المستفید النھائي بھاأو یحتوي على خصوصیات ال یرید المستفید ال

معھ فتح إعتماد ثاني مدعم لألول، لصالح فالمستفید من اإلعتماد یطلب من البنك الذي یتعامل.من اإلعتماد 

ضامنا بأنھ والبنك مانح اإلعتماد المدعمكنھ یرتكز علیھ،تماد الثاني مستقل كلیا عن األول، ولواإلعمورده

.، كونھ یحتفظ بمبلغ اإلعتماد األول سوف یتم تعویضھ

فیھ وھو إلتزام ال رجعة) stand by letter of credit ()1( وھناك اإلعتماد المستندي المؤمن أو الضامن 

القواعد و عبارة عن ضمان بنكي نظمتھوھ. ) تورد المس( ، في حالة عجز اآلمر من قبل بنك بالدفع للمستفید

.) R.U.U 600 ()2( والعادات الموحدة لغرفة التجارة الدولیة 

:)3(والمخطط الموالي یوضح مراحل فتح اعتماد مستندي

(1) La « stand by letter of credit » est, en réalité, une garantie autonome made in U.S.A. Voir :

Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. p.196 .
(2) Pour plus d’informations veuillez consulter le site :

www.credit-cooperatif.coop/offre.../lettrede-credit-standby-france
(3) Source : Séminaire technique « crédit documentaire » organisé par la chambre de commerce et

d’industrie de Paris Haut de Seine. Nanterre le 19 juin 2008.p.6.

www.juritravail.com/lexique/ap�riteur.html
www.credit-cooperatif.coop/offre
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)1(

)8 (

)2()7()4)                   (5(
)3(

)6(

)contrat commercial( عقد تجاري ) 1(
)demande d’ouverture de crédocs( طلب فتح اعتماد مستندي ) 2(
)…émission du crédocs par swift, telex( إرسال اإلعتماد المستندي ) 3(
)notification ou confirmation du crédoc( تبلیغ أو تأكید اإلعتماد المستندي ) 4(
)présentation des documents pour contrôle et paiement( تقدیم المستندات للمراقبة والدفع ) 5(
)demande de remboursement et envoi des documents( طلب تعویض وإرسال المستندات ) 6(
)remise des documents( تسلیم المستندات ) 7(
)livraison des marchandises( تسلیم البضاعة ) 8(

تصدرھا ) اإلعتماد المستندي ( روضونشیر في األخیر إلى أنھ توجد وثیقة تأمین تغطي ھذا النوع من الق

.سنتطرق لھا من خالل الباب الثاني ) CAGEX( شركة 

) les effets de commerce( :السندات التجاریة :ثالثا

ویلیمكن أیضا استعمالھا لغرض تمع، حیثدفاول السنـدات التجاریة عند حدیثنا عن اإللتـزام باللقـد تم تن

، والحصول على ) 1(الحائزة لھا، وذلك من خالل القیام بخصمھا لدى بنك أو مؤسسة مالیة نشاطات المؤسسة

وھو ما یسمى ،أتعاب ھذا التسبیق مع مبلغ السندوتتناسب . المدون بھا والدفع الفوري للمبلغ المستحق بأجل 

، ھذا األخیر المركزي لبلدهالسند أمام البنك ویمكن للمؤسسة المالیة أو البنك أن یعید خصم. بسعر الخصم 

.یحدد سعر إعادة الخصم لقاء أتعابھ

الخصم ھو عملیة یحصل بھا حامل الورقة التجاریة على قیمتھا قبل حلول موعد استحقاقھا بتظھیرھا لبنك تظھیرا ناقال ) 1(

.للملكیة ، فیسلمھ القیمة بعد خصم مبلغ یسمى سعر الخصم 

)المصدر( المستفید 

Bénéficiaire

) المستورد ( اآلمر 

Le donneur d’ordre

البنك مانح اإلعتماد 

la banque émettrice )(
أو مؤكدهالبنك مبلغ اإلعتماد

 )la banque notificatrice
ou confirmatrice)
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( le forfaitage ou forfeiting ):بض مع حق الرجوع شراء حسابات الق:رابعا

بنك على ( ، لطرف آخر ھو مؤسسة مالیة تنازل طرف متمثل في شركة تجاریةھو عقد یتم من خاللھ 

ب ، حیث یقوم البائع بسحیتم إبرام ھذا العقد حالة بحالةكمبدأو.، عن مستحقاتھا لدى شركة أخرى )العموم 

حتفظ بھالتي ت) le forfaiteur( بعدھا السند للمؤسسة المالیة ، ثم یسلم مر على المشتريسفتجة أو سند أل

، وال تملك فع للمصدر وتتحمل ھي أخطار القرض، وفي ھذا الوقت تقوم بالدإلى غایة تسلیم أو قبول البضاعة

. صلي العقد األال في حالة قیام المستورد بإثبات وجود ثغرة في حق الرجوع على المصدر إ

.)1(ة الوفاء فیھا إلى أكثر من عامینفي العقود التي تمتد مدھذه التقنیة یتكرر استخدامو

)l’affacturage ou factoring: ( عقد تحویل الفاتورة : خامسا

محل زبونھا المسمى المنتمي ) factor( ھو عقد بمقتضاه تحل شركة متخصصة تسمى وسیط 

)adhérent (وتتكفل باسترجاع لفاتورة  ألجل محدد ناتج عن عقدسدد فورا لھذا األخیر المبلغ التامعندما ت ،

.تتحمل تبعة عدم التسدید وذلك مقابل أجر ھذا المبلغ من المدین أو

وقد یحصل في بعض األحیان أن یحتفظ الوسیط بحق الرجوع على الشركة المتنازلة في حالة ما إذا تبین بأن 

، یجب توقع فرضیة كون ومن ناحیة أخرى. تحویل الفاتورة ھنا ال یتعلق األمر حقیقة بعقد المدین معسر، و

الدفع -حتى ولو لم یكن معسرا–، وكذا فرضیة رفض المدین وقت تسلیم الفاتورة أو حتى قبلھاالمدین معسر 

.ألسباب تعود إلى تنفیذ العقد بینھ وبین الشركة 

، فعقد تحویل یتم حالة بحالةle forfaitage )( مع حق الرجوع حسابات القبض شراء وإن كان عقد 

یـن حسـب أنـواع  البیـوع أو األداءاتـ، مقسممجموعة من الفواتیر ومن الزبائـنالفاتورة ھو عادة عقد یشمل 

 )les prestations (مع تحدید نسبة مئویة لكل دین أو حسب المناطق الجغرافیة، وذلك خالل مدة معینة ،

.إلى غایة سقف إجمالي و

وقد تم إدخال األحكام المتعلقة بعقد تحویل الفاتورة إلى القانون التجاري الجزائري بواسطة المرسوم 

14مكرر 543من خالل إضافتھ المواد من المادة ) 2(1993أفریل 25: المؤرخ في 08-93التشریعي رقم 

.18مكرر 543إلى غایة المادة 

(1) Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. pp.186-187.
.6.ص.1993أفریل سنة 27: مؤرخة في 27عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة) 2(
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le factor de( ، وسیط المصدر المصدر: ، وھم أطراف4على ویشتمل عقد تحویل الفاتورة الدولي عادة 

l’exportateur(وسیط  یعمل ببلد المستورد ، المستورد ، )le factor dans le pays de

l’importateur( .ویعید التي یحوزھا على شركات بلد معینكل وسیط یسعى جاھدا لجمع الدیون ،

) .re-factoring( تسلیمھا إلى وسیط آخر یعمل بنفس البلد 

، تبسیط التسییر اإلداري حیث تتحرر الشركة من ر عدم الدفعخطایا منھا إلغاءولعقد تحویل الفاتورة عدة مز

...اإلجراءات اإلداریة المتبعة أمام شركات تأمین القرض

تحت 1988في العاصمة الكندیة  أوتاوا سنة ، تم وضع اتفاقیة تطویر عقد تحویل الفاتورة الدوليوبغیة 

»المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص رعایة   UNIDROIT 1995التي دخلت حیز التنفیذ سنة و«

.)1(دول 10، وتم إمضاؤھا من قبل دول6وتضم حالیا 

.بالنظر لعدد الدول التي أمضت علیھا لم تحقق نجاحاوالمالحظ أن ھذه اإلتفاقیة 

قد ، بحیث تكونلھ الدین مقیمین في بلدان مختلفةوتطبق اإلتفاقیة إذا كان أطراف العقد الذي نشأ من خال

، أو أن یحكم اآلخر في بلد صادق على اإلتفاقیة، وأن یكون الوسیط مقیما ھو )على اإلتفاقیة (صادقت علیھا 

. وعقد تحویل الفاتورة  قانون بلد عضو) عقد البیع ( كل من العقد األساسي 

طرق إلى العقود ، وبقي لنا أن نتبأھم طرق تمویل التجارة الدولیةوبھذا نكون قد أحطنا بشيء من التفصیل

.التي یتم تمویلھا بواسطة ھذه الطرق 

عقد البیع الدولي للبضائع: الفرع الثاني 

، وتفسیر ھذا العقد والقواعد ستعماال في إطار التجارة الدولیةیعتبر عقد البیع الدولي من العقود األكثر ا

، لذلك فمن المستحیل اإللمام بكل ھذه األمور ثاره یحكمھا القانون المطبق علیھ، تنفیذه وآظم تكوینھالتي تن

، وبعض القوانین تجعل من تحویل ین البلد المصدر ھي لصالح البائعفقوان. تباین بین القوانین الوطنیةلوجود

(modalitéذ یفنة تقریجرد طا معل منھر یجبعض اآلخ، والعید البقا في عنصرا أساسیـة عیلكمال

d’exécution.(

تخضع ھي األخرى ،تعلق بالعیوب في األشیاء المبیعةممنوحة للمشتري من قبل البائع فیما یوالضمانات ال

، لذا یجب بعض الدول شرط اإلحتفاظ بالملكیة،  ال تعترف دول أخرى بھ، ففیما تطبق إلختالفات كبیرة

.)2(لدولیة، ما لم یتم اللجوء إلى اآللیات اء اختیار القانون الواجب التطبیقالتحلي بالحذر أثنا

(1) la convention est en vigueur entre l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, la Lituanie et la
Nigeria. Elle est signée par la Belgique, le Ghana, la Guinée, la Finlande, le Maroc, les
Philippines, le Royaume-Uni, la Tchèquie, les U.S.A.
Non ratifiée par l’Algérie.
(2) Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. p. 216 .
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تھدف إلى تحسین الضمانات ، حیثآلیات قانونیة متعلقة بھذا العقدتوسع التجارة الدولیة سمح بظھور و

ت حالیا تتمثل في إتفاقیة األمم المتحدة حول البیع الدولي ، وأھم ھذه اآللیاوإمكانیة التنبؤ بالبیوع الدولیة

) .International Commercial Terms( وكذا القواعد الموحدة للبیوع الدولیة ) 1(للبضائع 

:إتفاقیة األمم المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع :أوال

اسيـر الدبلومـ، خالل المؤتمفییناإتفاقیة تسمیةھا عادةوالتي یطلق علی)2(م المتحدةـرام إتفاقیة األمـتم إب

، الذي نظمتـھ لجنـة األمـم المتحـدة لقـانـون التجـارة 1980أفریل 11ماي إلى غایة 10فیینا من بالمنعقد 

وحققت اإلتفاقیة نجاحا . 1988جانفي 1: ، دخلت حیز التنفیذ في )CNUDCI" ( الیونسترال " الدولیـة  

.) 3(دولة 79تزایدا، فقد صادقت علیھا حالیا م

.) 4(و تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر ال تزال لحد اآلن لم تصادق علیھا 

، وكذا اإلجتھادات القضائیة الغزیرة المنشورة اإلتفاقیة  نظرا ألھمیتھا من جھةوقد آثرنا التطرق إلى ھذه 

) .اجتھاد قضائي 1500حوالي ( المتعلقة بكیفیة تطبیقھا من طرف محاكم الدول 

، سرعان ما أصبحت ھذه اإلتفاقیة الوسیلة العالمیة المعمول بھا في مجال البیع ) 5(وبقابلیتھا للتطبیق المباشر

.الدولي للبضائع 

ل أطرافھ  ، شریطة أن تتواجد أماكن عمیینا فقط على عقد البیع، تطبق أحكام اتفاقیة ففكما یدل علیھا اسمھا

دما تؤدي قواعـد القـانون الـدولي الخـاص إلى تطبیـق قـانون دولـة متعاقـدة ـ، وكذا عنول متعاقدة مختلفةفي د

).حسب المادة األولى من اإلتفاقیة ( 

ار أحكامھا ـدیل آثـاقیة لألطراف استبعاد تطبیقھا أو تعـد سمحت اإلتفـ، فقحترامھا الظاھر للحریة التعاقدیةوبا

: سبقتھا إتفاقیة الھاي بشأن تحدید القانون الواجب التطبیق على عقود البیع الدولي للبضائع، المنعقدة بمدینة الھاي في وقد) 1(

ع یدراسة خاصة لعقد الب-العقود التجاریة الدولیةلإلطالع على ھذه اإلتفاقیة أنظر محمود سمیر الشرقاوي ، . 1955یونیو 15

.45–43، ص 2002الطبعة الثانیة، -مصر–القاھرة –العربیة الدولي للبضائع، دار النھضة
www.unidroit.org: یمكن اإلطالع على نص اإلتفاقیة من خالل زیارة الموقع اإللكتروني التالي ) 2(

: لإلطالع على ھذه الدول یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي , 2013مارس 5وھذا إلى غایة ) 3(

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/contries/cntries.html
فموضوع خصوصي كالبیع الدولي لم یدخل بعد ضمن : وتعود عدم مصادقة بالدنا على ھذه اإلتفاقیة في اعتبارنا إلى سببین ) 4(

قتصادیین اإلنشغاالت الرئیسیة للسلطات العمومیة من جھة ، ومن جھة أخرى عدم وجود ضغط كاف من قبل المتعاملین اإل

.الوطنیین لدفع الدولة إلى المصادقة علیھا 
droit( إذا احتوت أحكام قانون مادي ) d’applicabilité directe( تكون إتفاقیة دولیة قابلة للتطبیق المباشر ) 5(

materiel ( تحكم مباشرة وضعیة األطراف.

www.unidroit.org
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/contries/cntries.html
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) .من اإلتفاقیة 6المادة( )1(وھذا اإلستبعاد یمكن أن یكون صریحا أو ضمنیا

دولیةید المفاھیم المتعلقة بعقد البیع، بالبضائع وكذا ، فمن الضروري تحدنھا تتعلق بالبیع الدولي للبضائعوكو

.العقد

:عقد البیع -1

ضرورة تحقیق ، مع مراعاة ود ذلك إذا لألطراف المطبقین لھا، ویععرف اإلتفاقیة عقد بیع البضائعتُ لم

لھ یلتزم ویمكننا تعریفھ بأنھ عقد من خال) . 7المادة ( وضمان احترام مبدأ حسن النیة في تطبیقھاالتوحید 

، في حین یلتزم المشتري بدفع الثمن ، وكذا تقدیم المستندات المتعلقة بھاالبائع بتسلیم البضاعة، تحویل ملكیتھا

.واستالم البضاعة

) livraison successive( العقد الذي ینص على التسلیم المتعاقب كما أن العقد الذي یعدل عقد البیع، وكذا 

.یدخل في إطار تطبیق ھذه اإلتفاقیة 

. ، وتقدیم خدماتیضة كونھا التحتوي على دفع الثمن، وكذا عقود التأجیر، التوزیعومع ذلك تم استبعاد المقا

تي یكون موضوعھا صنع بضائع أو انتاجھا من اإلتفاقیة أنھ ال تعتبر بیوعا عقود التورید ال3وتضیف المادة 

. إال إذا تعھد الطرف الذي طلب البضائع بتورید جزء ھام من العناصر المادیة الالزمة لصنعھا أو انتاجھا

وال تطبق اإلتفاقیة على العقود التي یتضمن الجزء األساسي فیھا التزام الطرف الذي یقوم بتورید البضائع  

.غیر ذلك من الخدمات بتقدیم الید العاملة أو

، وال یخضع أن یتم انعقاده أو اثباتھ كتابة، ال یشترطاقیة بأن عقد البیع ھو عقد رضائيوأخیرا ذكرت اإلتف

) .11المادة ( ویجوز إثباتھ بكافة طرق اإلثبات بما في ذلك شھادة الشھود . ألي شروط شكلیة 

:البضائع -2

، إذ یقتضي على األطراف علیھا ما تم ذكره بشأن عقد البیع، ویطبق ضائعلم تعرف اإلتفاقیة كذلك الب

.منھا المتعلقة بتفسیرھا 7، مع احترام المادة ین لھذه اإلتفاقیة تحدید مفھومھاالمطبق

(1) La cours de cassation française a jugé que les parties peuvent tacitement écarter la convention,

en s’abstenant de l’invoquer devant le juge français. Bien plus, elle a même décidé que le juge ne

peut faire application d’office de la convention de Vienne, sans inviter les parties à un débat

contradictoire sur ce point. ( Cass.fr.1re.Ch.Civ, 2oct.2001, Bull. Civ, I, no 237 ).
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، المواد الكیمیائیة ي كل األشیاء المنقولة والملموسة، مھما كان شكلھا، بما في ذلك الحیواناتوكلمة بضائع تعن

.، فھي مستثناة مالیة واألوراق التجاریة والنقودأما األوراق ال. )les logiciels( وحتى البرامج 

، إال إذا كان لشخصي أو العائليإلستعمال اكذلك البیوع المتعلقة بالبضائع التي تشترى بغرض اكما تستثنى 

، بأن البضائع اشتریت الستعمالھا في قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، وال یفترض فیھ أن یعلمالبائع ال یعلم 

، البیوع التي تعقب الحجز أو غیرھا من البیوع التي تتم كما أن بیوع المزاد. ه المذكورةأي وجھ من الوجو

، مستثناة ھي األخرى من ب والحوامات والطائرات والكھرباء، بیع السفن والمراكائیةة القضبأمر من السلط

) .2المادة ( تطبیق اإلتفاقیة مجال 

) le caractère international: ( صیة الدولیة الخا-3

، حیث واحدامعیارا اختارت، فاإلتفاقیة )1(1964عن مؤتمر الھاي سنة خالفا للقوانین الموحدة الصادرة 

مختلفةدة مل األطراف متواجدة في دول متعاقیدخل البیع في مجال تطبیقھا في الوقت الذي تكون فیھ أماكن ع

.فھذا المعیار یكفي إلضفاء صفة الدولیة على عقد البیع 

یة األطراف أو ، كالعقد في حد ذاتھ، إتفاقوعیة تظھر من خاللھا دولیة العقدحددت اإلتفاقیة معاییر موضكما 

.كذلك المعلومات المتبادلة بینھم وقت إبرام العقد 

ي ، فھو محدد بتكوین عقد البیع الدولي للبضائع وكذا الحقوق واإللتزامات التوفیما یتعلق بمحل اإلتفاقیة

.ینشئھا ھذا العقد ألطرافھ 

، حیث أشارت )la règle de consensualisme( ، اعتمدت اإلتفاقیة قاعدة الرضائیة وعن شكل العقد

كتابة وال یخضع ألي شروط شكلیة منھا على أنھ ال یشترط أن یتم انعقاد عقد البیع أو إثباتھ11المادة 

.ویجوز إثباتھ بكافة طرق اإلثبات بما في ذلك شھادة الشھود 

.اإلیجاب ، والذي یتم من وقت قبول عالجھ الجزء الثاني من اإلتفاقیة، فقد أما عن تكوین العقد

، مع التذكیر بأن أي اتصال بین الطرفین یمكن قف عدیدة الخاصیة الرضائیة للعقدوقد طبقت اإلتفاقیة في موا

.أن یكون شفوي أو بأیة وسیلة اتصال أخرى 

بعض ، فبعد حدیثھا عن الجھا الجزء الثالث من اإلتفاقیة، فقد عا یتعلق بحقوق والتزامات األطرافوفیم

30المواد من  ( لك المطلوبة ـة لتـزام بتسلیم بضائع مطابقـ، كاإللتة، تطرقت إلى التزامات البائعاألحكام العام

(1) Convention de la Haye portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente

internationale des objets mobiliers corporels et la convention de la Haye portant loi uniforme sur

la vente internationale d’objets mobiliers personnels, signées le 1er juillet 1964 et connues sous

les abréviations « LUFI » et « LUVI » .
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.)52إلى غایة 45المواد من ( ار البائع على الوفاء بالتزاماتھ، وكذا الوسائل المتاحة للمشتري إلجب)44إلى 

، وكذا )59إلى 54المواد من ( یة بعد ذلك على التزامات المشتري، والمتعلقة بدفع الثمنثم نصت اإلتفاق

المواد (ر المشتري على الوفاء بالتزاماتھل إجباوالوسائل المتاحة للبائع من أج، )60المادة ( الم البضائع ـاست

، وكذا أحكام )70إلى 66المواد من ( اإلتفاقیة انتقال المخاطرتناولت وبعدھا . )65إلى غایة 61من 

)  contravention anticipée( قـالل المسبـاإلخـمشتركة بین البائع والمشتري وكیفیة معالجتھا ك

دـوائـفـ، ال)77إلى 74المواد من ( ضـویـ، التع)73إلى 71واد من ـالم( اتـعـلى دفـم عـلیـسـود التـقـوع

 )dommages-intérêts ( ) المواد من ( ، آثار فسخ العقد )80و 79المادتین ( ، اإلعفاءات )78المادة

إلى غایة 89المواد من ( باألحكام الختامیة نتھاءا، ا)88إلى 85المواد من ( ، حفظ البضاعة )84إلى 81

101(.

. ئق جد مھمة أثناء إكتتاب عقد التأمین ونشیر إلى أن عقد البیع، أو الفاتورة التجارة ھي وثا

ھذا بإختصار كل مایتعلق بإتفاقیة األمم المتحدة حول البیع الدولي للبضائع، وفیما یلي القواعد الموحدة للبیوع 

:الدولیة 

)les incoterms: ( القواعد الموحدة للبیوع الدولیة :ثانیا

إلى ، حیث تھدف أساسا )CCI( غرفة التجارة الدولیة من طرف 1936تم إنشاء ھذه القواعد سنة 

ألصل و كانت ھذه القواعد في ا. امات المتعلقة بعقد البیع الدولي، ببعض اإللتزالتعریف بكیفیة دقیقة وموحدة

، لكن تطورھا المستمر وتفسیراتھا المختلفة أدى إلى انفتاحھا على طرق النقل موجھة أساسا للبیوع البحریة

.  ) 1(األخرى

ا تصاعدیا وفقا إللتزامات ، صنفتھا من خاللھ تصنیفلھذه القواعدوقد وضعت غرفة التجارة الدولیة ترمیزا 

.یعتزمون استخدامھ تحدیده بعنایة، وعلى األطراف الذینشارة إلى أن ھذا الترمیز اختیاري، مع اإلالبائع

، إتباع ھذهحتجاج، لتجنب أي اومن المناسبفي عقد البیع، الثالث األولى ھ بالحروف ـویتم التعبیر عن

) .incoterms 2010: مثال ( الحروف بالتاریخ المتفق علیھ من قبل الطرفین 

، وھو المكـان لتسلیم بعد ذكر القاعدة المختارةواستخدام ھذه القواعد یقتضي بالضرورة اإلشارة إلى مكان ا

:وتھدف ھذه القواعد إلى التعریف بما یلي . الذي یتم فیھ تحویل األخطار بین البائع والمشتري

شروط نقل وتسلیم البضائع -

حیث تحدد كیفیة توزیع تكالیف النقل، التأمین، الجمارك، بین البائع والمشتري : مكان تحویل التكالیف -

مكان تحویل األخطار-

(1) Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. pp.229 –230 .
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أو البیانات اإللكتـرونیة المعادلـة( الوثائق، خاصة المتعلقة بالنقل، الواجب تقدیمھا للمشتري من قبل البائع -

.) 1()لھا 

، وسیلة الدفع تائج المترتبة عن اإلخالل بالعقدالن،تحویل ملكیة البضائع: عرف كل من ال تلكن ھذه القواعد 

.، الوالیة القضائیة ق وكذاالقانون المطب

التنفیذ ابتداءا التي دخلت حیز ) 2010قواعد ( ، تم ظھور قواعد جدیدة 2010التنویھ إلى أنھ في سنة رویجد

، مما یدفعنا إلى التساؤل عن ھي الساریة المفعول2000اعد سنة ، وقبل ذلك كانت قو2011جانفي 1من 

:عنھ من خالل النقاط التالیة سبب ھذا التغییر، والذي سیتم اإلجابة 

، وخصوصا لتلبیة حاجیات التكیف مع النقل متعدد الوسائط: حتى تتناسب مع الممارسات التجاریة الجدیدة -

من البضائع الموضوعة في حاویات90 %

، شریطة قبول الطرفین اإللكترونیة واإلتصاالت الورقیةإعطاء نفس القیمة لإلتصاالت-

اإلعتبار كل إجراءات اإلتصال اإللكترونیة الجدیدة األخذ بعین -

، وعلى الخصوص ألخطار في إطار األسواق الداخلیةتعریف تحویل التكالیف وا: لوقوف على المستجدات ا-

في اإلتحاد األوروبي

إكتتاب عقد التأمین وإلتزامات األطراف األخرىوالالزمة من أجل تحدید المعلومات التي یجب إرسالھا -

تلبیة معیار مراقبة وتأمین سیر البضائع-

.) 2() في إطار القواعد البحریة ( تجنب إزدواجیة دفع رسوم الموانئ التي تنتھي عندھا الرحلة البحریة -

:إلى مجموعتین 2010وقد تم تقسیم قواعد 

: وفیھا) transport multimodal( تتعلق بالنقل متعدد الوسائط : المجموعة األولى -

EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP.

: وفیھا ) transport maritime ou fluvial( تتعلق بالنقل البحري أو النھري : المجموعة الثانیة -

FAS, FOB, CFR, CIF (3).

:، یمكن تلخیصھا فیما یلي 2010وقواعد 2000فھناك تغیرات حدثت بین قواعد 

(1) le petit guide des contrats internationaux, trouvé sur le site d’internet :

http://www.entreprise-europe-network.ec.europa.eu/
(2) Pour plus d’informations veuillez consulter le site :

www.nievre.cci.fr/media/files/Se.../LES-INCOTERMS2010.pdf.p.10-11-12
:مقسمة إلى أربع مجموعات كما یلي 2000إطار قواعد بعد ما كانت في ) 3(
la famille E: المجموعة األولى - : EXW
la famille F: المجموعة الثانیة - : FCA, FAS, FOB
la famille C: المجموعة الثالثة - : CFR, CIF, CPT, CIP
la famille D:المجموعة  الرابعة- : DAF, DEQ, DDP, DDU .

http://www.entreprise-europe-network.ec.europa.eu/
www.nievre.cci.fr/media/files/Se
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DAT, DAP: وتعویضھا بالقواعد DAF, DES, DEQ, DDU: غاء أربع قواعد إل-

ال یجوز استخدام القواعد البحریة بالنسبة للبضائع الموضوعة داخل حاویات -

lieu de( ، مع التفرقة بین مكان التسلیم والوجھة زید من الدقة أثناء صیاغة العقودتتطلب ھذه القواعد الم-

livraison et lieu de destination . (

:إلتزامات األطراف وفقا للقواعد المختارة -1

: EXW: Ex Works( départ usine ) :قاعدة-أ

في متناول المشتري في المكان المتفق علیھ، وھو غیر مسؤول ، البضائع یضع البائع وفقا لھذه القاعدة

، وال یوجد ل البضائع وكذا شحنھا عند البائعالمرتبطة بنقویتحمل المشتري التكالیف واألخطار . عن شحنھا

.ب عقد تأمین النقل من طرف البائعأي التزام باكتتا

FCA: Free CArier( franco transporteur… lieu convenu ) :قاعدة -ب

ان والزمان المتفق ، في المكل الذي تم تعیینھ من طرف المشتريیلتزم البائع ھنا بتسلیم البضاعة للناق

، فیختار وسیلة النقل والناقلأما المشتري. جمركیا عند التصدیرعلیھما كما یقوم أیضا بتخلیص البضاعة 

.ویدفع تكالیف ھذه الخدمات

، ویمكن أن یكون مكان ستلم فیھا الناقل المعین البضائعویتم تحویل التكالیف واألخطار، من اللحظة التي ی

.والبائع ھنا غیر ملزم باكتتاب عقد تأمین النقل . ائع أو أي مكان آخر متفق علیھ اإلستالم مصنع الب

CPTge Paid ToCarria:( port payé jusqu’à ) :قاعدة -ج

، ویكون البائع قد أدى إلى غایة الوجھة المتفق علیھا، حیث یقوم باختیار الناقلیدفع البائع أجرة النقل 

خلیص البضاعة جمركیا عند كما یلتزم بت. تسلیم البضاعة للناقل، أثناءالتسلیمبلمتعلقةھ اتكامل التزاما

.یر ملزم باكتتاب عقد تأمین النقلوالبائع غ. التصدیر

اعة في مكان التسلیم المتفق علیھ، فیأخذ على عاتقھ مخاطر الخسائر واألضرار الالحقة بالبضأما المشتري

.لنقل التي قد تحدث أثناء النقل وكذا الزیادات في تكالیف ا
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CIP: Carriage Insurance Paid to( port payé assurance comprise ) :قاعدة -د

ب عقد مع إضافة اإللتزام باكتتا) CPTقاعدة ( للبائع نفس اإللتزامات التي تم ذكرھا في القاعدة السابقة 

.دفع أجرة النقل للناقل الذي عینھ وكذا قسط التأمین ، فیقوم إذا بتأمین النقل لصالح المشتري

ن یتحمل تكالیفھا في حالة ، كونھ ھو مخطار المغطاة بموجب عقد التأمینوینصح المشتري بقوة بمراقبة األ

.، ویمكنھ اكتتاب تأمین تكمیلي على نفقتھ الخاصة وقوعھا

DATt Terminal: Delivered A( rendu à port de destination ) :قاعدة -ه

ان المتفق علیھ ، بما في ذلك تفریغ البضاعة وتسلیمھا للمشتري في المكالبائع بإبرام عقد النقلیلتزم 

مع احترام التواریخ ) ) ...quai( أو على الرصیف ) entrepôt( ، أو المستودع المحطة النھائیة(

یخ وضع البضاعة في متناول ھذا األخیر، وال یلتزم البائع ، ویجب على البائع إخطار المشتري بتارالتعاقدیة

.یتحمل المشتري المخاطر وكل التكالیف بمجرد تسلمھ البضاعة كما .باكتتاب عقد تأمین 

DAP: Delivered At Place( rendu à place ) :قاعدة -و

، ویجب علیھ ماكان والزمان المتفق علیھیلتزم البائع بإبرام عقد النقل وتسلیم البضاعة للمشتري في الم

.، وال یلتزم باكتتاب عقد تأمین النقل ي بتاریخ وضع البضاعة في متناولھإخطار المشتر

، وھو من یخطر كل التكالیف بمجرد تسلمھ للبضاعة، ویتحمل المخاطر وا المشتري فیلتزم بتفریغ البضاعةأم

.البائع بوجھتھا

DDP: Delivered Duty Paidaquittés )( rendu droits :قاعدة - ي 

، وكذا دفع یة المتعلقة بالتصدیر واإلستیراد، بما في ذلك اإلجراءات الجمركیتحمل البائع تكالیف النقل

یتحمل كل أخطار الفقدان ، كما )exigibles à destination( الرسوم والضرائب المفروضة عند الوصول 

.، وال یلتزم البائع باكتتاب عقد تأمین النقل )EX Works( ، وھي عكس قاعدةوالخسائر

.)1(، تفریغ البضاعةوللمشتري كإلتزام وحید

(1) Source, le site suivant :

www.nievre.cci.fr/media/files/Se.../LES-INCOTERMS2010.pdf.p.20-25



التجارة الدولیة الفصل التمھیدي :          

- 44 -

، وفیما یلي قواعد والمتعلقة بالنقل متعدد الوسائط،ھینا المجموعة األولى من القواعدوھنا نكون قد أن

:المجموعة الثانیة المتعلقة بالنقل البحري والنھري 

FAS: Free Alongside Ship( franco le long du navire ) :قاعدة -أ

المراكب ( ، أي على الرصیف أو على متن السفینة أو المراكب البائع بوضع البضاعة في المتناولم یلتز

.، وال یلتزم باكتتاب عقد تأمین النقل باإلجراءات الجمركیة عند التصدیروالتكفل ) النھریة 

على عاتقھ في الوقت ، فاألخطار والتكالیف تكون إذا الیف النقل وتعیین السفینةأما المشتري فیقوم بدفع تك

.الذي تكون فیھ البضاعة على الرصیف أو على متن السفینة أو المراكب 

FOB: Free On Board( franco à bord ) :قاعدة -ب

)port d’embarquement( یلتزم البائع بوضع البضاعة على متن السفینة في میناء الشحن المعین 

.ة عند التصدیر، وال یلتزم باكتتاب عقد تأمین النقل كما یتكفل باإلجراءات الجمركی

منذ وضع البضاعة ، ویتحمل التكالیف واألخطارالسفینة ودفع أجرة النقل البحري، فیقوم بتعیینلمشتريأما ا

.على متن السفینة 

CFR: Cost and Freight( cout et fret ) :قاعدة -ج

تقھ وضع ، ویقع على عاري إلى غایة المیناء المتفق علیھودفع أجرة النقل البح، یقوم البائع بتعیین السفینة

.یلتزم باكتتاب عقد تأمین النقل، وكذا اإلجراءات الجمركیة عند التصدیر، والالبضاعة على متن السفینة

ھو مسؤول عن ، و)لم یتم تفریغھا ( میناء الوجھة أما المشتري فیتحمل التكالیف من وقت وصول السفینة إلى 

ارتفعت كلفة النقل أثناء وإذا. وقت وضع البضاعة على متن السفینةاألخطار والخسائر أو األضرار من 

.التكالیف اإلضافیة تقع على عاتقھ، فالرحلة

CIF: Cost Insurance and Freight( cout assurance et fret ) :قاعدة -د

البضاعة لصالح نقل باكتتاب عقد تأمین ) CFR( ذكره في القاعدة السابقة یلتزم البائع زیادة على ما تم

قـاعـدة نـفیتحمل المخاطر بنفس الطریقة التي تناولناھا عند حدیثنا ع) المشتري ( خیـرذا األ، أما ھريالمشت

 )FOB()1 (.

(1) Source, le site suivant :

www.nievre.cci.fr/media/files/Se.../LES-INCOTERMS2010.pdf.pp.25-30.

www.nievre.cci.fr/media/files/Se
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علقة بعقد البیع الدولي للبضائع، وكون عقد البیع في إطار اآللیات القانونیة المتوبھذا نكون قد أحطنا بمختلف 

.التجارة الدولیة یتبعھ عقد نقل، فسنتناول فیما یلي ھذا العقد بإعتباره أیضا أساسیا من أجل إبرام عقد التأمین

عقد النقل الدولي للبضائع:الفرع الثالث 

دیدیة، نقل بالسكـك الحریا، جویا، بحـریاـة، ویـكون إما بالدولي للبضائع بالتجـارة الدولید النقل ـیتعلق عق

.أو متعدد الوسائط ) 1(نھریا 

م القانونیة ، ھذه األھمیة أدت بالنظوللنقل أھمیة كبرى في تنمیة التجارة الدولیة وتطویر العالقات بین الدول

ة األولویة ، ومنحتھا منذ البدایإلتفاقیات الدولیة في مجال النقلالوطنیة إلى اإلعتراف بخاصیة النظام العام ل

.نصوص علیھا بموجب ھذه اإلتفاقیات، إذ ال یمكن لألطراف مخالفة القواعد المعلى المعاییر الوطنیة

یمكن أن یجمع عدة أطراف ) 2(لمشرع  التجاري الجزائري ، كما سماه االنقل الدولي للبضائع أو األشیاءوعقد 

:نذكر منھا على الخصوص 

.، بأن یعھد البضائع للناقل من أجل نقلھایلتزم باسمھ الخاص ولحساب موكلھ) :l’expéditeur( المرسل -

بنقل یلتزم باسمھ الخاص ولحساب موكلھ، ) :le commissionnaire expéditeur( وكیل اإلرسال-

le( ،التخلیص الجمركي )la réception( ، كاإلستقبال ، وكذا أداء بعض الخدمات الالحقةالبضاعة

dédouanement(،وغیرھا... ، التخزین، اكتتاب عقد تأمین.

.یلتزم بنقل البضاعة من مكان إلى آخر ) : le transporteur( الناقل -

.لشخص الذي یجب أن تمنح لھ البضاعة عند نھایة عملیة النقل ھو ا) : le destinataire( المرسل إلیھ -

كل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم ) : le commissionnaire de transport( وكیل نقل البضاعة -

، مع مراعاة الشروط التي حددھا القانون لیتھ وباسمھ الخاص لحساب زبون مابنقل البضاعة تحت مسؤو

.) 3(التجاري 

، ویجب أن یكون تغییر ) fret( ، یھدف إلى تغییر مكان البضاعة مقابل أجر رضائيھو عقدوعقد النقل

.، حتى نكوم أمام عقد نقل العنصر األساسي في اتفاق الطرفینالمكان ھو 

، البـري القـانون البحـري( لواجب التطبیـق دد القـانون اـ، ولكنھا تحوسائل النقل أھمیة في نشأة العقدولیست ل

.ال تملك الجزائر أنھارا صالحة للمالحة ، فھذا النوع من النقل ھو ذو أھمیة ثانویة ) 1(
.من القانون التجاري 55إلى غایة المادة 39: نقل األشیاء ، المواد من المادة : الفصل الرابع ، القسم الثاني) 2(
المحدد 1994سنةجویلیة27: المؤرخ في 234-94م من المرسوم التنفیذي رق14حسب التعریف الذي أوردتھ المادة ) 3(

ؤرخة في م50عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة( لشروط ممارسة مھنتي وسیط الشحن ووكیل نقل البضائع وكیفیاتھا 

ة للنقل وذلك بعض جوانب عقد العمولكما تحیلنا نفس المادة إلى القانون التجاري الذي نظم ھو اآلخر ) 12ص 1994أوت3

.60إلى غایة المادة 56من خالل المواد من المادة 

www.nievre.cci.fr/media/files/Se
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، كما تالم البضاعة وینتھي عند تسلیمھااسوقتمن، یبدأ سریان عقد النقل ة عامةوبصور... ) . ، الجوي

، وخصوصیتھ الوحیدة تكمن في كون مسؤولیة الناقل محدودة في لكل قواعد النظریة العامة للعقودیخضع 

.األحیان بالقانون أو اإلتفاقیة الدولیة المطبقة أغلب 

:وفیما یلي اإلتفاقیات الدولیة التي تم إبرامھا، والمتعلقة بمختلف أنواع عقود النقل الدولي 

:الدولي للبضائع عبر السكك الحدیدیة النقل :أوال

، والتي 1890بتاریخ ) Berne( یة ، ھي إتفاقالنقل الدولي عبر السكة الحدیدیةإن أول إتفاقیة متعلقة ب

) office central( ، حیث وضعـت ھـذه اإلتفاقیـة مكتب مـركزي 1893جانفي 1: حیز التنفیذ في دخلت 

ونتج عن ذلك ، تمت مراجعة ھذه اإلتفاقیة في روما1920، وفي سنة مكلف بإجراء مراجعات دوریة لھا

، لیتم بعد ذلك مراجعتھا في مدینة )CIV( شخاص وأمتعتھم نقل األو) CIM( التفریق بین نقل البضائع 

.)1(1970فیفري 7: برن في 

، والتي تم النقل الدولي عبر السكك الحدیدیة، اتفاقیة متعلقة بنتج عن المراجعة الثامنة1980اي م9وفي 

ى والدة منظمة كونھا أدت إل)COTIF()2( واتفق على تسمیتھا ) Berne( إمضاؤھا كذلك في مدینة 

ي ـاتفاقیت) ق ـالحـكم( ة ـایة ھذه اإلتفاقیـر في نھـحیث ظھ) OTIF ()3( ل ـذا النقـة بھـة متعلقـدولیومیة ـحك

 )CIM ( و )CIV(عربات النقل الخاصة ف األنظمة التي تعالج مسائل خاصة، كالبضائع الخطیرةومختل ،

 )les wagons particuliers(، الحاویات )les conteneurs ( والطرود السریعة )les colis

express(. وتغییر آخر ھام إلتفاقیة )COTIF ( تم بموجب بروتوكول )protocole Vilnius ( 3: في

.)4(1999جوان 

ة سنة جویلی27: المؤرخ في 35-72:األمر رقمبموجب1970بعد مراجعتھا سنة على ھذه اإلتفاقیة الجزائرصادقت) 1(

36-72، واألمر رقم ) CIM( المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة الدولیة المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحدید 1972

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة الدولیة المتعلقة بنقل المسافرین بواسطة سكك الحدید 1972جویلیة سنة 27: المؤرخ في 

 )CIV ) (1329،1296. ص.ص. 1972أكتوبر20: مؤرخة في 84عدد جمھوریة الجزائریةللجریدة رسمیة. (
(2) La COTIF : Convention de l’Organisation intergouvernementale pour les Transports

Internationaux Ferroviaires .

و ( RU-CIV )ونقـل البضائع م ـوأمتعھاص ـشخل األـواستخدمت القواعد المتعلقة بنق1985ماي 1: وضعت حیز التنفیذ في 

( RU-CIM ).
لمزید من . عضو من أوروبا ، افریقیا  الشمالیة ، الشرق األدنى ، كما أن الجزائر عضوا فیھا 47یبلغ عدد أعضائھا حالیا ) 3(

www.OTIF-Info-05-2012-f.pdf-Sumartapdf.p.4: المعلومات ، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 
2001دیسمبـر سنـة 26: خ في المـؤر433- 01صادقت الجزائر على ھذا البروتوكول بموجب المرسـوم الرئاسي رقم ) 4(

). 3.ص.2001دیسمبر سنة 31: ، مؤرخة في 82جریدة رسمیة عدد ( 

www.OTIF-Info-05-2012-f.pdf-Sumartapdf.p.4
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، والتعدیالت )CIM( أتي أھم ما جاءت بھ اتفاقیة النقل الدولي للبضائع عبر السكة الحدیدیة وسنتناول فیما ی

.، كونھا تتعلق بموضوع دراستنا التي طرأت علیھا

:)CIM( موضوع اتفاقیة النقل الدولي للبضائع عبر السكة الحدیدیة -1

والتي ) wagon complet( طریق عربات كاملة ، بالتجزئة وكذا عنتنظم اإلتفاقیة إرسالیات البضائع

لإقلیم دولتیـن عضوتین عـلى األقمعد لرحلة تتم بین) lettre de voiture( یتم تسلیمھا للناقل مع سند نقل 

، ممسوكة من قبل ا النقل والمحددة ضمن قائمة خاصةویحتوي على الخطوط الحصریة التي یجري علیھ

تتضمن ھذه القائمة طرق النقل بالسكك الحدیدیة " ) . O.C.T.I" المركزي المكتب ( العضو التنفیذي 

كتلك التي تربط فرنسا ) sous-terraines( أو تحت األرضیة ) car-ferries( البریة وكذا البحریة 

.وانجلترا 

ع عبر السكك دولي للبضائ، تحصي حسب الدول المحطات المفتوحة أمام ممارسة النقل الكما توجد قائمة ثانیة

.الحدیدیة

للبضائع عن كل عقد نقل، حیث أخضع لھاتم تعدیل ھذه اإلتفاقیة1999سنة وتوكول صدر بربموجب و

فیھ التسلیم والتسلم في بلدین مختلفین، أحدھما على األقل ، یتمطریق السكك الحدیدیة، یتم إبرامھ بمقابل

، كما تطبق ھذه )OTIF( قل الدولي عبر السكك الحدیدیة  عضوا في المنظمة الحكومیة الدولیة المتعلقة بالن

، مسارات على طرق لك باإلضافة إلى الخطوط الحدیدیةاإلتفاقیة كذلك على النقل الدولي المباشر، الذي یس

.) 1() من البروتوكول 2/ 2المادة (بحریة أو طرقات مائیة داخلیة بریة أو

)la lettre de voituretransportle document de :: ( سند النقل -2

المرسل أن یقدم عن كل عملیة شحن، سند نقل معبأ بالشكل المطلوب، وبمجرد وضع طابعھ أو یجب على

.، یشھد الناقل استالمھ البضاعة ویلتزم بنقلھا وتسلیمھا للمرسل إلیھ المحدد في السند ختمھ علیھ

ون ھناك ، وتكللنقل العادي والنقل السریعبالنسبة ) الناقل ( سكك الحدید ویتم تحدید نموذج سند النقل من قبل 

ویمكن للناقل مراقبة، في أي وقت . مرسل إلیھ ، أما النسخة األصلیة فتسلم للنسخة ثابتة مخصصة للمرسل

لبضائع ، ومدى احترام الشروط المتعلقة بنقل اند النقل للنموذج المحدد من قبلھ، مدى مطابقة سوفي أي مكان

.الخطیرة

(1) Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick SAERENS. op. cit. pp.239-240.
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على أن یتم اختیار إحدى اللغات على األقل من بین ،عند االقتضاءةلغتین أو ثالثبیجب طبع سند النقل و

كإسم وعنوان المرسل والمرسل : إلجباریة یحتوي سند النقل على بعض الشروط او.لغات العمل في المنظمة

كحق : وشروط اختیاریة ، ... ، إلیھ، تعیین البضاعة، تعیین محطة الوصول، الوثائق اإلداریة والجمركیة

) .من اإلتفاقیة 13و 12المادتین ( وغیرھا ... ،المرسل إلیھ في تغییر المقصد، شكلیات التسلیم

دیة وثیقة أساسیة من أجل إبرام عقد تأمین على البضائع المنقولة عبر ھذا ویعد سند النقل عبر السكة الحدی

. الطریق

:بالسكة الحدیدیة الناقل مسؤولیة-3

ابتداءا من قبولھ ، الواقعین لكلي أو الجزئي للبضاعة وتعیبھاالناقل مسؤول عن الضرر الناتج عن الفقدان ا

) RU-CIM( ، وقد عالجت القواعد ریخ والشروط على سند النقلوالتا، بمعنى من وقت وضع الطابعنقلھا

. واألضرار اإلجراءات المتبعة إلثبات الخسائر

، إذا لم تسلم لھ أو اعتبار البضاعة في حكم المفقودة، ویجوز للمرسل إلیھمسؤول عن مواعید التسلیمكما أنھ

، وذلك دون أن لي انتھاء مھل التسلیمعمل التي تیوما من أیام ال30لم توضع تحت تصرفھ في غضون 

) .39/1المادة ( تقدیم أدلة أخرى یستوجب علیھ 

وتجدر اإلشارة إلى أن الناقل بالسكة الحدیدیة ال یمكنھ أن یعفى من المسؤولیة في حالة عجز ھیاكل السكة 

en cas de défaillance de l’infrastructure ferroviaire ou du( الحدیدیة أو نظام األمن 

système de sécurité . (كالقوة القاھرة ، فعل األمیر أو خطأ : ب التقلیدیة إلنقضاء المسؤولیة لكن األسبا

.تطبق ھنا ) خطأ الضحیة ( صاحب الحق 

) :la prescription( التقادم -4

:مین إذا تعلق األمر بدعاوى ، غیر أنھا تتقادم بعائة عن عقد النقل بمرور سنة واحدةتتقادم الدعوى الناش

تسدید مبلغ تحصیل استوفاه الناقل من حساب المرسل إلیھ -

تسدید ناتج بیع قام بھ الناقل -

دعوى مبنیة على ضرر سببھ التدلیس أو الغش -

ن ، إذا تبیستمرار البضاعة تحت حراسة الناقل، في حالة اعلى عقد نقل متبوع بإعادة إرسالالدعوى المبنیة-

) .38والتي تحیلنا بدورھا إلى المادة 58المادة ( بعد إعادة اإلرسال تعیب جزئي أو فقدان للبضاعة 

یوما من 30، فخالل یھ، وفي حالة عدم تسلیمھا، اعتبارا من تسلیم البضاعة للمرسل إلویسري التقادم كأساس

.انتھاء مھلة التسلیم 

:بر السكك الحدیدیة، وفیما یلي النقل الدولي البحري للبضائع ھذا بإختصار كل ما یتعلق بالنقل الدولي ع
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:للبضائع الدولي النقل البحري :ثانیا

أغلب المبادالت ، إذ تتم من خاللھ رق نقل البضائع في المجال الدوليیعتبر النقل البحري من أھم ط

محاولة توحید یدین الدولي والداخلي وذلك ل، وعلى ھذا األساس فقد زاد اإلھتمام بھ على الصعالتجاریة الدولیة

.القواعد التي تحكمھ

ورـداءا من العصـھ ابتـ، إذ أنرات زمنیة طویلة نوعا ماـتطلب فت،رفھ الیومـذي نعـالبحري الالقانونوحید ـوت

ھو أول ، وتجدر اإلشارة إلى أن القانون البحري) 1(الوسطى أین تم تنظیم النقل البحري بواسطة قانون موحد 

. قانون دولي خاص تم تحریره 

:للبضائع منھا وھناك العدید من اإلتفاقیات تنظم النقل البحري الدولي 

والتي بعض القواعد المتعلقة بسند الشحنالمتعلقة بتوحید 1924أوت 25: اإلتفاقیة الممضاة ببروكسل في -

والتي" les règles de la Haye" ايقواعد الھتحت تسمیة1931جوان 2: دخلت حیز التنفیذ في 

، والتغیرات التي 1968فیفري 23: ، وتم تعدیلھا ببروتوكول بروكسل في 1964سنة صادقت علیھا الجزائر

.1979دیسمبر21: كما تم تعدیلھا أیضا ببروتوكول بروكسل في . جاء بھا تمس أساسا مسؤولیة الناقل

»بل لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إتفاقیة األمم المتحدة المحررة من ق- CNUDCI المتعلقة «

والتي تم اعتمادھا من خالل مؤتمر دبلوماسي " قواعد ھامبورغ " بنقل البضائع عن طریق البحر والمسماة 

، حیث حلـت ھـذها الجـزائـردولـة منھ78، شـاركـت فیھ 1978مـارس 31ى ـإل6انعقـد في ھـامبـورغ من 

، وتم تحریرھا تحت ضغط مارستھ البلدان السائرة في طریق ل اتفاقیة بروكسل المذكورة أعالهاإلتفاقیة مح

نوفمبر 1: ودخلت حیز التنفیذ في ) بلدان كانت والزالت لحد اآلن، باستثناء القلیل منھا، بلدانا شاحنة ( النمو 

.) 2(، وذلك بھدف تعدیل مسؤولیة الناقل 1992

:فاصیل أكثر أنظر لت) 1(

Med El Kamel EL KHELIFA. Le connaissement – Les transports maritimes – Houma édition-

Alger- Fascicule 1.  Sans n° d’ édition.1998.pp.13-18.
. تونس ، سوریا ، المغرب ، لبنان ، مصر ، األردن : دولة ، نذكر منھا عن البلدان العربیة 55صادقت على ھذه اإلتفاقیة) 2(

ن اتفاقیة بروكسل، والجزائر لم تصادق إلتفاقیة، یجب أن تعلن انسحابھا موتجدر اإلشارة إلى أن البلدان التي تصادق على ھذه ا

أن الھدف المنشود من وراء ھذه اإلتفاقیة ھو تعدیل مسؤولیة الناقل علیھا، فھي تطبق إذا اتفاقیة بروكسل، وحسنا فعلت، إذ

وذلك بالتضییق من حاالت اإلعفاء منھا، لكن العكس من ذلك، أتت إتفاقیة ھامبورغ لتوسع من مجال اإلعفاء منھا، من خالل 

قل الحادث و نتائجھ الضارة، فمسؤولیة الناإثبات الناقل بأنھ قام ھو أو تابعیھ أو وكالئھ بكل التدابیر الضروریة الالزمة لتفادي

: لمزید من التفاصیل أنظر . التدبیر الضروريإتخاذبمجرد إثباتھالمفترضة ھنا یمكن دحضھا

Mouhamad El-Kamel EL KHALIFA. Répertoire des transports internatinaux. Orbis impression

- Tunis – Sans n° d’édition. 1995.pp. 61-62.
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، والمسماةتتم كلیا أو جزئیا عن طریق البحراتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولیة للبضائع التي-

حیث ترسي ھذه اإلتفاقیة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة " les règles de Rotterdam" بقواعد روتردام 

، ینظم حقوق والتزامات الشاحنین والناقلین والمرسل نظاما قانونیا موحدا وحدیثا2008دیسمبر 11: في 

إلیھم، بموجب عقود نقل من الباب إلى الباب، تشمل من بین مراحلھا مرحلة نقل بحریة دولیة، وتستند ھذه

یأخذ بعین اإلعتبار العدید من إطارا قانونیا ، حیث توفردمت كبدیل لھااقیة إلى اإلتفاقیات السابقة لھا، وقُ اإلتف

یادة التي شھدھا النقل ، بما في ذلك الزالتي حصلت في مجال النقل البحريطورات التكنولوجیة والتجاریةالت

.، وكذا ظھورالتعاقد اإللكترونيالباب إلى الباب بموجب عقد واحد، والرغبة في خدمات النقل منبالحاویات

نا لدعم تنفیذ عقود النقل البحري التي قد تشمل للشاحنین والناقلین نظاما عالمیا ملزما ومتوازوتوفر اإلتفاقیة  

.) 1(وسائل نقل أخرى 

:مجال تطبیق اإلتفاقیات -1

، عندما یتم النقـل 1979وبروتوكول 1968ة ببروتوكول یخضع النقل البحري إلتفاقیة بروكسل والمعدل

ة، أو أن النقل انطلق من میناء دولة موانئ دول مختلفة وأن یكون، إما سند الشحن صادر في دولة متعاقدبیـن 

.متعاقدة، وإما أن یحتوي سند الشحن على شرط الرجوع إلى ھذه اإلتفاقیة

، أما ترة ما بین شحن البضاعة وتفریغھا، وھي ال تنظم سوى النقل البحريوتنظم ھذه اإلتفاقیة النقل خالل الف

وھي نفس الشروط التي یجب . فھي مستثناة طرق النقل األخرى التي یمكن استخدامھا لنقل نفس البضاعة

تستثني ) قواعد ھامبورغ ( ، زیادة على أن ھذه األخیرة من أجل تطبیق نصوص قواعد ھامبورغتوافرھا 

.  ) 2(من مجال تطبیقھا ) le contrat d’affrètement( عقد اإلستئجار 

تتم كلیا أو جزئیا عن طریق البحر، عندما ، فتنظم عقود النقل الدولي للبضائع التي أما عن قواعد روتردام

من 5المادة ( یكون مكان التسلم والتسلیم  وكذا میناء الشحن ومیناء التفریغ واقعین في دولتین مختلفتین 

) .الفصل الثاني 

، عقد یتعھد فیھ الناقل بنقل بضائع من مكان إلى)قواعد روتردام ( ویقصد بعقد النقل في إطار ھذه اإلتفاقیة 

ائط أخرىـ، كما یجـوز أن ینص على النقل بوسب أن ینص العقد على النقل البحريآخر مقابل أجرة نقل ویج

یات المتحدة األمریكیة ، سویسرا، مالي ،الوالدولة منھا فرنسا ، الدنمارك ، الیونان ، 24وقد وقعت على ھذه اإلتفاقیة ) 1(

:الموقع لمزید من المعلومات یرجى زیارة ، 2009وقد دخلت حیز التنفیذ سنة والجزائر لیست ضمن ھذه الدول ، إسبانیا ، 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html
تحت تصرف ) سفینة ، طائرة ، عربة أو شاحنة ( تئجار ھو اتفاق یلتزم بموجبھ المؤجر بأن یضع وسیلة النقل عقد اإلس) 2(

من القانون البحري الجزائري المتعلقة باستئجار 640مستأجر ، مقابل أجر عند نھایة النقل ، أنظر في ھذا الصدد المادة 

.السفینة

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/transport_goods/rotterdam_status.html
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وأدرجت ھذه اإلتفاقیة مفھوم جد متطور یتمثل ) . لى من الفصل األول المادة األو( إضافة إلى النقل البحري 

ضمن مرحلة تینطوي على نقل متعدد الوسائط ی" door to door" في خدمات النقل من الباب إلى الباب 

. بحریة 

، منحتىومن المستجدات الرئیسیة التي أتت بھا قواعد روتردام، الحریة التعاقدیة، فخالفا لإلتفاقیات األخر

یمثل ھذه القواعد لألطراف إمكانیة مخالفة بعض أحكامھا، من أجل استخدام شروط تعاقدیة خاصة، وھو ما

.ثورة حقیقیة في ھذا المجال

) :les documents de transport( سندات النقل -2

)le connaissement, bill of lading B/L( سند الشحن -أ

وثیقة تثبت وجود عقد نقل، وتثبت استالم الناقل للبضاعة والتزامھ بتسلیمھا إلى حامل سند الشحن ھو 

748، من المادة م المتعلقة بسند الشحن في الموادالسند األصلي، وقد تعرض المشرع الجزائري إلى األحكا

.من القانون البحري 769إلى غایة المادة 

أو لحاملـھ ) à ordre( أو ألمـر ) connaissement nominatif( ویمكـن لسنـد الشحـن أن یكـون اسمیـا 

 )au porteur(ر، أو ألم، وحسب الحالة ال یمكن تسلیم البضاعة إال للمرسل إلیھ المعیـن بسند شحـن اسمي

) .قانون بحري جزائري 758المادة ( شاحن أو شخص معین من قبلھ في سند شحن ألمر، أو لحاملھ 

، والتي أخضعتھا إلى الشروط من األحكام المتعلقة بسند الشحنل لم تنص إال على عدد قلیلواتفاقیة بروكس

.) 1() من اإلتفاقیة 3/ 3المادة ( الشكلیة التابعة للبلد الذي أصدره 

.المحتویات اإلجباریة لسند الشحن، فقد تعرضت بالتفصیل لمجمل من قواعد ھامبورغ15ا نص المادة أم

، وھذا ) 18/ 1المادة ( بقواعد روتردام ، فقد أدخلت مفاھیم جدیدة ، كسند الشحن اإللكتروني وفیما یتعلق

القواعد في دمج التقدم التكنولوجي ضمن تقالید الوضع یعكس دون شك الرغبة الواضحة لواضعي ھذه

.اإلتفاقیات السابقة 

من3المادة ( ، متى طلب الشاحن ذلك ینةبعد شحن البضاعة على متن السفویصدر سند الشحن من قبل الناقل 

) . من قواعد ھامبورغ 14إتفاقیة بروكسل و المادة 

، تتمثل في كونھ سند نقل وكذا سند ملكیة، إذ وخصوصیات سند الشحن، وعلى خالف سندات النقل األخرى

) .négociable( كما أنھ قابل للتفاوض . أن تحویل سند الشحن یعبر عن تحویل ملكیة البضائع 

.ونشیر إلى أن سند الشحن وثیقة جد مھمة من أجل إبرام عقد التأمین على البضاعة المنقولة بحرا 
.

.من القانون البحري الجزائري 752أعید ذكر ھذه الشروط من خالل المادة ) 1(
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) :» LTMla lettre de transport maritime«( وثیقة النقل البحري -ب

ھذه الوثیقة عن شحن البضاعة، وتصف شروط النقل، وتعین المرسل إلیھ، لكنھا ال تمثل البضاعةتعبر

.فھي إذا غیر قابلة للتفاوض 

، دون أن یكون ملزما بتقدیم أصل سند البضاعة بمجرد إثبات بسیط لھویتھوالمرسل إلیھ یمكنھ أن یحوز 

أو وثیقة النقل التي تعمل بھا وثیقة النقل البريصورة تعمل بنفس ال) LTM( ووثیقة النقل البحري .النقل

.) 1(، وتستخدم  للنقل البحري الذي یتم عبر مسافات قصیرة ) LTA( الجوي 

:مسؤولیة الناقل -3

، وألسباب متعلقة بالتاریخ وبمخاطر النقل البحري، بكیفیة أقل صرامة من تقدر مسؤولیة الناقل البحري

وتفریغ ومسؤولیة الناقل البحري تجاه اآلمر، محددة بالمرحلة مابین شحن). البریین والجویین ( ن باقي الناقلی

.إیصال البضاعة في التاریخ والمكان المتفق علیھما، وكذا تسلیمھا للمرسل إلیھ : وللناقل التزامین ، البضاعة

خر یمثل خطأ من جانب الناقل یلزم ویتم تسلیم البضاعة في المیناء المتفق علیھ، وتفریغھا في میناء آ

.بإصالحھ، إال في حالة القوة القاھرة 

والتأخر في إیصال البضاعة یمثل خطأ كذلك، ویجب على المرسل إلیھ اإلستفادة من ھذا التأخیر والحصول 

تابي ، فالمرسل إلیھ الذي لم یوجھ إخطار كالنقل الخاضعة إلتفاقیة ھامبورغعلى تعویضات، فبالنسبة لعقود

یوما التالیة للتاریخ المتفق علیھ للتسلیم، یسقط حقھ في تقدیم شكوى ضد 60للمرسل بتسلیم البضاعة خالل 

.الناقل 

فاقیة بروكسل وسعت من مجال إعفاء الناقل من مسؤولیتھ الناتجة عن األضرار إتوتجدر اإلشارة إلى أن 

قد ألغت الغالبیة القصوى من القواعد اإلعفائیة رغ فأما قواعد ھامبو،)سبب إعفائي 17( الالحقة بالبضاعة 

لحریق بسبب خطإ ال ینسب للناقل وكذا ، اتدابیر اإلعانة واإلنقاذ: ، واحتفظت بحالتین ھما ة بروكسلإلتفاقی

مسؤولیة الناقل عن ھالك قیام، فحددت أساس، وفیما یخص إتفاقیة روتردام)6و 4فقرتین 5المادة (

، أو الحدث الھالك أو التلف أو التأخرھذاالمرسل إلیھ أن، في إثباتأو التأخر في تسلیمھاھاالبضاعة أو تلف

ل من كامل مسؤولیتھ أو جزء منھا ویعفى الناق. أو الظرف الذي أسھم فیھ، قد وقع أثناء مدة مسؤولیة الناقل 

، كما یعفى و أو أي شخص تابع لھخطإ ارتكبھ ھإذا أثبت أن سبب الھالك أو التلف أو التأخر ال یعود إلى 

) .17المادة ( ات القوة القاھرة كذلك منھا في حالة إثب

(1) Ghislaine LEGRAND, Hubert MARTINI. Les documents import/export. op. cit.p.129 .
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) :la prescription( التقادم -4

، وبعامین من اتفاقیة بروكسل3حسب المادة ،اقل بعامالناشئة عن مسؤولیة النتحدد مدة تقادم الدعاوى

من یوم ( من قواعد روتردام ، تسري من یوم انتھاء العقد 62من قواعد ھامبورغ والمادة 20حسب المادة 

) .تسلیم البضاعة 

:  وي الدوليھذا بإختصار أھم ما یتعلق بأحكام النقل البحري الدولي للبضائع وفیما یلي تلك المتعلقة بالنقل الج

:النقل الجوي الدولي للبضائع : ثالثا

األداة ) 1(1929أكتوبر 12: المؤرخة في ) la convention de Varsovie( تعد إتفاقیة وارسو

28: الھاي في : الرئیسیة لتوحید قانون النقل الجوي، وكذا البروتوكولین الذین تم إمضاؤھما في كل من 

.)2(1975سبتمبر 25: نتریال في ، ومو1955سبتمبر 

من جھة الدول التي أمضت على اإلتفاقیة لم تصادق كلھا على البروتوكول، ومن جھة أخرى والمالحظ أنھ 

.التطور الملحوظ الذي یشھده النقل الجوي خالل العشریات األخیرة أدى إلى ظھور حاجیات جدیدة 

وكشفت عن عدم مالئمة التعویض الذي تنص علیھ والمستوى وقد عرفت إتفاقیة وارسو العدید من التغیرات،

la commission(المعیشي للضحایا، ھذا ما أدى إلى تدخل المفوضیة األوروبیة  européenne ( فبعد

إنتھائھا من تحریر شركة النقل الجوي، وضعت المفوضیة اقتراح تنظیمي متعلق بمسؤولیة الناقل الجوي في 

إدراج المبادئ األوروبیة ضمن )I.A.T.A()3( فیما بعد إتحاد النقل الجوي الدولي حالة وقوع حادث، وأعاد

1999ماي 28: إتفاقیة توحید بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي،  التي تم إمضاؤھا بمونتریال في 

لك محل إتفاقیة دولة، وحلت بذ30بعدما صادقت علیھا 2003نوفمبر 4: ، والتي دخلت حیز التنفیذ في 

.وبالنسبة للدول التي لم تصادق علیھا، فتستمر في تطبیق أحكام إتفاقیة وارسو كحال الجزائر . وارسو

.1933فیفري 13: دخلت اإلتفاقیة حیز التنفیذ في ) 1(
، 1964مارس2: المؤرخ في 74-64بمقتضى المرسوم رقم صادقت الجزائر على اتفاقیة وارسو وبروتوكول الھاي) 2(

.، والجزائر من بین الدول التي وسعت من أحكام ھذه اإلتفاقیة إلى النقل الداخلي1964أوت 31: ودخل كالھما حیز التنفیذ في 
(3) I.A.T.A : International Air Transport Association

، قامت باإلعالن عن الشروط العامة للنقل 1945أفریل 19ھي منظمة خاصة تجمع معظم كبار الناقلین الدولیین ، تأسست في 

.ورة لندن،جنیف،مونتریال،سنغاف: كل من وتقیم المنظمة في , المدفوع األجر، تكملة للنقاط التي لم تتحدث عنھا إتفاقیة وارسو 

www.iata.org:  یارة الموقع اإللكتروني الخاص بالمنظمة لمزید من المعلومات یرجى ز

www.iata.org
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: مجال تطبیق اإلتفاقیات -1

، الذي یتم عن طریق طائرة سو على عقد النقل الدولي لألشخاص، األمتعة أو البضائعتطبق إتفاقیة وار

ب أن یتم النقل بین إقلیم ، ویجم بھ طائرة تابعة لمؤسسة نقل جويبمقابل  وكذا على النقل المجاني الذي تقو

الحالة اإلشارة في العقد إلى ، ویتعین في ھذهعضوتین في اإلتفاقیة، أو في إقلیم دولة واحدة عضوةدولتین

.)1()اإلتفاقیةمن2/ 1م( ة  سى جوي بإقلیم دولة أخرى ولو لم  تصادق ھذه األخیرة على اإلتفاقیروجود م

، حتى لـة النقـتغطي كافأنھاثالثة من إتفاقیة مونتریـال،، الثانیة واللىیف المادة األولى الفقرات األوتضو

، في الوقت الذي تدخل عدد من الناقلین المتتابعینن طریق ـل عـتم النقة أو ـالت داخلیـاك رحـوإن كانت ھن

. یعتبره األطراف عملیة نقل واحدة 

، كونھما یخضعان لقواعد إتفاقیات  لطرود البریدیةقھا نقل البرید واواستثنت إتفاقیة وارسو من مجال تطبی

، أما عن إتفاقیة مونتریال فتسري على النقل الذي تقوم بھ الدولة أو األشخاص )منھا 2المادة (البرید الدولیة 

ة ، یكون الناقل مسؤوال فقط إتجاه إدارین الخاضعین للقانون العام، وعند نقل المواد البریدیةاإلعتباریین اآلخر

، وفیما عدا ذلك ال تسري الناقلین وإدارات البریدالبرید المختصة طبقا للقواعد التي تنطبق على العالقة بین 

) .منھا 2المادة ( أحكام ھذه اإلتفاقیة على نقل المواد البریدیة 

ا اإلستئجـار ـھـیكـون ھـدفلك التـي ـ، كتابعـة، وال تشمـل العقـود التقـل الجـويـإلتفـاقیتـان إال بالنعـلـق اـوال تت

 )l’affrètement (.ئط في حالة النقل متعدد الوساعلقان إال بالنقل الجويوھما ال تت ) من إتفاقیة 31المادة

) .من إتفاقیة مونتریال 38، والمادة وارسو

) :» air way billla lettre de transport«( وثیقة النقل الجوي -2

، ویتم تحریرھا ف لتنفیذه، وتوضح الشروط التي وضعھا األطراالعقد) LTA( ة النقل الجويتجسد وثیق

.عادة من قبل المرسل 

، األبعاد وكذا التغلیفقة النقل الجوي والمتعلقة بالوزن، فالبیانات التي تتضمنھا وثیففیما یتعلق بالبضائع

.، مالم یثبت عكس ذلك ھ على المرسل وكذا الناقلیحتج بالمتعلق بالبضائع وكذا عدد الطرود تكون دلیال

أما البیانات المتعلقة بكمیة البضائع وحجمھـا وحالتھـا، فال تكون لھا الحجیـة ضد الناقل إال بقدر ما یكـون ھذا

–األردن –ن طالب ، القانون الجوي الدولي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عماحسن موسى لمزید من التفاصیل أنظر )  1(

–لبنان –، وكذا ھاني دویدار ، النقل البحري والجوي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 90، ص 2010الطبعة األولى ، 

.340-331، ص 2008الطبعة األولى ، 
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ما ، أو بقدرأو ایصال البضائع، وأثبت ذلك في وثیقة الشحن الجوي خیر قد تحقق منھا في حضور المرسلاأل

) .من إتفاقیة مونتریال 11المادة ( تكون البیانات متعلقة بالحالة الظاھرة للبضائع 

، مالم یتم وضع تحفظات في وثیقة النقل یفترض أن تكون بحالة ظاھریة جیدةأن البضاعة وتجدر اإلشارة إلى

.من قبل الناقل 

: وتشمل وثیقة النقل الجوي زیادة على البیانات السابقة 

ان نقطتي المغادرة والوصول النھائي ، بی-

، إذا كانت نقطتا المغادرة والوصول النھائي واقعتین في إقلیم بیان نقطة واحدة على األقل من نقاط التوقف-

رى ـة أخـة في إقلیم دولـاط توقف متفق علیھا واقعـدولة واحدة عضوة  وذلك إذا كانت ھناك نقطة توقف أو نق

) .اقیة مونتریال من إتف5المادة ( 

، والثانیة یھا المرسل، تمھر األولى بعبارة للناقل ویوقع علمرسل بتحریرھا في ثالث نسخ أصلیةویقوم ال

بعبارة المرسل إلیھ ویوقع علیھا كل من المرسل والناقل ، ویوقع الناقل على النسخة الثالثة ویسلمھا للمرسل 

) .مونتریال من إتفاقیة7المادة ( بعد قبول البضاعة 

.ونشیر إلى أن وثیقة النقل الجوي أساسیة من أجل إبرام عقد التأمین الجوي على البضاعة 

: مسؤولیة الناقل -3

، وكذا عن التأخر في تلف البضائع أو ضیاعھا أو تعیبھاینشأ في حالة الناقل مسؤول عن الضرر الذي 

.تھ من وقت تكلفھ بالبضاعة وتنتھي بتسلیمھا ، تبدأ مسؤولیوكباقي أنواع النقل. تسلیمھا

یكون دائما تحت مسؤولیة ) l’arrimage( ، فإن التستیف المرسلوإن كان شحن البضاعة قد یتم من قبل

.الناقل 

تكون فیھ تحت حراسة وإتفاقیة مونتریال تطبق أیضا على الخسائر التي قد تلحق بالبضائع في الوقت الذي 

.شحنھا أو بعد تفریغھا ، قبلالناقل الجوي

ع إستثاء باقي المتدخلین ، مضد الناقل في حالة قیام مسؤولیتھ، مخول للمرسل والمرسل إلیھوحق التصرف 

.كالوكیل عن المرسل طاءالوس

:التقادم -4

، إعتبارا من وصول فع دعوى المسؤولیة في غضون عامینمن إتفاقیة وارسو، تر29حسب المادة 

، وھو الیوم الذي كان یتعین وصولھا فیھ، أو من تاریخ وقف النقل، وإال سقط الحق في رفعھائرة، أو من الطا

. من إتفاقیة مونتریال 25ما نصت علیھ كذلك المادة 

:ھذا بإختصار كل ما یتعلق بأحكام النقل الجوي الدولي للبضائع، وفیما یلي تلك المتعلقة بالنقل البري الدولي 
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:النقل البري الدولي للبضائع :رابعا

مصدر ،الجوي والنقل بالسكة الحدیدیة، ي تم إبرامھا بشأن النقل البحريلقد كانت اإلتفاقیات الدولیة الت

التي تم " CMR" إلھام إلبرام اإلتفاقیة المتعلقة بعقد النقل الدولي للبضائع عن طریق البر والمسماة 

ا بواسطة بروتوكول ، وتم مراجعتھ)1(1961ودخلت حیز التنفیذ سنة 1956ماي 19: إمضاؤھا بجنیف في 

: ي ـؤرخ فوثیقة النقل اإللكترونیة والماإلضافي لھذه اإلتفاقیة والمتعلق بالبروتوكولاوكذ1978جویلیة 5

األوروبي قبل جمیع دول اإلتحاد تطبق حالیا من" ) CMR" إتفاقیة  ( ، وھذه اإلتفاقیة 2008فیفري 20

، وقد اعتمدتھا العدید من الدول ضمن قانونھا )المغرب وتونس ( ریقیا الشمالیة ، إفالنرویج، الشرق األوسط

.الداخلي 

، غیـر أن ھناك العدید من اإلتفاقیات الثنائیـة مع زائر لم تصادق على ھذه اإلتفاقیةارة إلى أن الجـوتجدر اإلش

بعض استلھمت )2(، تونس وموریطانیا تي تم إبرامھا مع المغربكتلك ال،رب العربيبعض بلدان المغ

.، مما یدفعنا لدراستھا ) CMR( أساسا من إتفاقیة النقل الدولي للبضائع عن طریق البر ھاأحكام

:مجال تطبیق اإلتفاقیة -1

) :les transports simples(النقل البسیط -أ

، حین ) 3(بواسطة عربات ل للبضائع یتم عبر الطرق البریة بمقابل، وذلكقد نقتطبق اإلتفاقیة على كل ع

، وذلك كون أحدھما على األقل بلد متعاقدیقع مكان شحن البضاعة ومكان تسلیمھا في بلدین مختلفین، ی

) .المادة األولى من اإلتفاقیة ( بصرف النظر عن جنسیة األطراف ومكان إقامتھم 

(1) Mouhamad El-Kamel EL KHALIFA. Répertoire des transports internationaux. op.cit.p.48.
:تمت مصادقة الجزائر على ھذه اإلتفاقیات كما یلي ) 2(

سبتمبر 2: المؤرخ في 68- 69، تمت المصادقة علیھا بواسطة األمر رقم 1969جوان 26: األولى أبرمت بالرباط في -

) 1142، ص 1969سبتمبر سنة 10: ، مؤرخة في 77عدد وریة الجزائریة للجمھجریدة رسمیة ( 1969

10: المؤرخ في 75-70، وتمت المصادقة علیھا بموجب األمر رقم 1970فیفري 17: الثانیة أبرمت في تونس بتاریخ -

) 1505، ص 1970سبتمبر سنة 4: ، مؤرخة في 101عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة( 1970نوفمبر 

فیفري 4: المؤرخ في 24- 74، وتمت المصادقة علیھا بموجب األمر رقم 1973نوفمبر 1: الثالثة أبرمت بنواكشط بتاریخ -

) 350، ص 1974مارس سنة 22: ، مؤرخة في 24عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة( 1974
والمقطورات ) véhicules articulés( سطة محرك ، والعربات المترابطة تعني كلمة عربة ، السیارة التي تسیر بوا) 3(

.ونصف المقطورات 
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... ، على الشحنات الجنائزیة وط أي إتفاقیة بریدیة دولیةشرتفاقیة على النقل الذي یتم تحتوال تطبق ھذه اإل

) .الفقرة الرابعة من المادة األولى ( 

) :s complexesles transport( النقل المعقد -ب

.والنقل المتعاقب ، النقل المتراكب النقل متعدد الوسائط،عالجت اإلتفاقیة كذلك النقل المركب

نقل غیر بریة أثناء تنفیذ أن یرجع الناقل البري لوسیلة) transport combiné( إذ یقتضي النقل المركب

تفاقیة  إال على الجزء البري من اإلي ھذه الحالة ال تطبق ، ففون ھناك تفریغ للبضائع من العربة، وأن یكالعقد

.الرحلة الذي تم فیھ نقل البضاعة 

، فقد عالجتھ إتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة )transport multimodal( وفیما یتعلق بالنقل متعدد الوسائط 

.لنقل الدولي للبضائع عن طریق البر معالجة امن، والتي سیتم التطرق إلیھا مباشرة بعد اإلنتھاءبھذا الشأن

أو / في فیتطلب تحمیل العربة التي تحتوي على البضاعة ) transport superposé( أما النقل المتراكب 

، دون تفریغ البضاعة من العربة، وخالل جزء فقط )سفینة ، قطار أو طائرة ( أخرى على متن وسیلة نقل

) .1/ 2المادة ( تفاقیة على كامل الرحلة في ھذه الحالة تطبق اإلمن الرحلة، و

فیتم من خاللھ تدخل العدید من الناقلین الذین یستعملون ) le transport successif( أما النقل المتعاقب 

وفي إطار نفس وثیقة النقل ،كفلون بصفة متعاقبة بنفس البضاعة، والذین یت)النقل البري ( نفس طریقة النقل 

من عربة إلى ولیس بالضرورة أن یتم تفریغ البضاعة. یتم إستقبالھا من طرف وسیطون أن ، ودالبري

.فالناقلین یمكنھم استخدام نفس العربة أخرى 

:وثیقة النقل البري والوثائق الالحقة -2

. ضاعة من قبل الناقل، وكذا استالم البتعد وثیقة النقل وثیقة أساسیة، فھي تثبت وجود عقد نقل

اقل في ثالث نسخ أصلیة على األقل، تسلم األولى إلى المرسلتحرر وثیقة النقل من قبل المرسل أو الن

قبتھا وتتضمن العدید من التفاصیل التي یجب على الناقل مرا. )3المادة ( نیة للناقل والثالثة للمرسل إلیھ الثا

، مكان ، اسم وعنوان الناقلعنوان المرسل، اسم ودد الطرود أو الرزم، عالوزن( وذلك تحت مسؤولیتھ 

) . 6المادة ( وغیرھا ... ،، تاریخ ومكان إصدار الوثیقةتاریخ تحمیل السلع ومكان التسلیمو

، وإن لم یقم بذلك أو تحفظاتھ ضمن وثیقة النقل/ ھ و، على إدراج مالحظاتویسھر الناقل عند الضرورة

.وثیقةیفترض مطابقة البضائع لل

، فالمرسل ملزم بتقدیم جمیع الوثائق للناقل والالزمة إلكمال اإلجراءات الجمركیة ضافة إلى وثیقة النقلوباإل

وكذا تقدیم كل المعلومات الضروریة ، وال تقع تحت مسؤولیة الناقـل مھمة مراقبـة مثل ھذه الـوثائق من حیث
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.عددھا ومحتواھا

و صالحیة أعلى وجود ذلك لن یؤثر فوثیقة النقل،ضیاع الفة أومخوأوتجدر اإلشارة إلى أنھ في حالة غیاب

) .4المادة ( عقد النقل

ص ، فقد نلمتعلق بوثیقة النقل اإللكترونیةا2008فیفري 20: وفیما یتعلق بالبروتوكول اإلضافي المؤرخ في 

أي إرسالیة أخرى متعلقة ، تحفظ أو، تعلیمة، أمرعلى إمكانیة تحریر وثیقة النقل، وكذا أي تصریح أو طلب

تحریره عن طریق ، یمكننقل الدولي للبضائع عن طریق البربتنفیذ عقد النقل الذي تطبق علیھ إتفاقیة ال

فس قوة اإلثبات وتنتج ، فلھا نكترونیة  بمثابة وثیقة نقل عادیة، وتعتبر بذلك وثیقة النقل اإللاتصال إلكتروني

.)من البروتوكول 3و 2ادتین الم(، وتمضى إلكترونیا نفس اآلثار

.برا ونشیر إلى أن وثیقة النقل البري تعتبر أساسیة من أجل إبرام عقد تأمین على البضاعة المنقولة 

:مسؤولیة الناقل -3

ظ وثائق النقل والبضائع ، فالناقل مسؤول عن حفالتنفیذ الجید لعقد نقل البضاعةالحرص علىعالوة على

.ذا تسلیم البضاعة ، وكالمنقولة

التي ال ، حتى تلك لوثائق المسلمة لھ من طرف المرسلا، فالناقل ملزم باإلحتفاظ  بكل ففیما یتعلق بالوثائق

.لھا، تلفھا الجزئي أو الكلي وكذا اإلستخدام الغیر الالئق، فھو مسؤول عن ضیاعھاتتعلق بعقد النقل

، وتجدر اإلشارة وحفظھا خالل مدة النقل) arrimage( یفھا ن تست، فالناقل مسؤول عوفیما یتعلق بالبضاعة

المسؤولیة المتعلقة بھ، لكن اإلجتھاد القضائي یضیف إلتزاما آخر للناقل ال، وال تحكم التستیفإلى أن اإلتفاقیة

من والمتمثل في شرط السالمة فیما یتعلق بوسیلة النقل والبضائع المنقولة، غیر تلك التي تم النص علیھا ض

عقد النقل، وینتج عن ذلك أن الناقل ملزم، وإن لم یقم بذلك شخصیا، بمراقبة تحت مسؤولیتھ، التنفیذ الجید 

.) 1(لتستیفعملیة االظاھر ل

وفیما یتعلق بالتسلیم، فللناقل التزام بتحقیق نتیجة، والمتمثل في إیصال البضائع إلى المكان المتفق علیھ، ولھ 

.سبیل تحقیق ذلك، وكذا إمكانیة اختیار طریقة نقل أخرى، لكن مسؤولیتھ تبقى كاملةحریة اختیار المسار في

، وإذا لم یكن ھناك نص محدد تھاء المدة الزمنیة المتفق علیھایوم التالیة إلن30فإذا لم تسلم البضاعة خالل 

ویمكن للمرسل ) 20/1المادة ( ، فتعتبر مفقودة وما من وقت تحمیل العربة للبضائعی60متفق علیھ فخالل 

. إلیھ أن یرفض استالم البضاعة والمطالبة بالتعویضات التي تنص علیھا اإلتفاقیة

(1) L’obligation de contrôle par le transporteur en cas de chargement et d’arrimage par

l’expéditeur se rapporte à la sécurité du transport et non aux mesures requises compte tenu de la

nature spéciale de la marchandise (Trib. Comm. Bruxelles. 1 fév.1989 in R.D.C.-

T.B.H.1989.p.1075).source : Mostepha TRARI TANI, William PISSOORT et Patrick

SAERENS. op. cit. p.260.



التجارة الدولیة الفصل التمھیدي :          

- 59 -

:التقادم -4

طبقا لھذه اإلتفاقیة بعام واحد، ھذا فیما یخص الحالة العادیة، ویمدد تتقادم دعوى مسؤولیة الناقل البري 

) .من اإلتفاقیة 32المادة ( مماثل للغش األجل إلى ثالث سنوات في مواجھة الناقل في حالة الغش أو الخطأ ال

، وقبل اإلنتقال إلى النقل الدولي متعدد الوسائط، آثرنا التطرق ھذا فیما یخص النقل البري الدولي للبضائع

) la convention TIR( إلى اإلتفاقیة الجمركیة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع عبر الطرق بمقتضى دفاتر 

).la convention CMR( ة إلتفاقیة النقل البري للبضائع نظرا لكونھا مكمل

بجنیف تحت رعایة وضعھا تمللنقل الدولي عبر الطرق، حیثجمركیةأول إتفاقیة1959وتعتبر إتفاقیة 

، ودخلت حیز التنفیذ ) 1(لتغطیة النقل متعدد الوسائط1975نوفمبر 14األمم المتحدة، والتي تم تحدیثھا في 

من خالل 2006أوت 12: ، آخرھا كان في تعدیل20، عرفت ھذه اإلتفاقیة ومنذ ذلك الوقت.1978سنة 

والذي یطلق علیھ ) les carnets TIR( ، المتعلق بنظام المراقبة اإللكترونیة للدفاتر10إضافة الملحق رقم 

.)safe TIR ()2( تسمیة 

دولي عبر الطرق، من خالل السماح بمرور حاویات على تسھیل وتأمین التجارة والنقل الام الدفاترویعمل نظ

وحتى یتم تطبیق ھذا النظام . شحن ومركبات تحمل ختم الجمارك إلى بلدان العبور بدون فحص على الحدود

) اإلعتماد(، ویتم مراقبتھ )من اإلتفاقیة 3المادة ( یجب الحصول على اعتماد مسبق صادر عن ھیئة مختصة 

les carnets( ر الذین یراقبون أیضا البضاعة من خالل اإلطالع على الدفاترمن قبل جمارك بلد العبو

TIR(ات ام، وضمانـیتم منحھا من قبل جمعیات معتمدة ضامنة للنقل الذي یتم عبر ھذا النظة ، ھذه األخیر

ولیة مسؤ( ات ي حالة ارتكاب ناقل عضـو فیھا مخالفقیام مسؤولیتھا فعیة من شأنھا أن تؤدي إلى ھذه الجم

.) 3() تضامنیة 

:وتتمثل الجھات الفاعلة في نظام النقل الدولي عبر الطرق في 

ینفذ نظام النقل الدولي عبر الطرق بموجب والیة ممنوحة من األمم : اإلتحاد الدولي للنقل عبر الطرق -

.المتحدة 

الدولي عبر الطرق ، كما تضمن تصدر دفاتر النقل : الجھات األعضاء في اإلتحاد الدولي للنقل عبر الطرق -

عملیـات النقـل التي تتـم في إطـار نظـام النقـل الـدولي عبـر الطـرق، وتمنح الـولوج إلى ھـذا النظام للعاملیـن

المتضمن اإلنضمام بتحفظ 1988یولیو 26: المؤرخ في 143- 88بموجب المرسوم الرئاسي رقم جزائر علیھاصادقت ال) 1(

).1096. ص. 1988یولیو سنة 27: ، مؤرخة في30عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة( تفاقیة  إلى ھذه اإل
(2) pour plus d’informations veuillez consulter le site suivant :

http://www.iru.org/fr_iru_tirconvention

Mouhamad El-Kamel EL KHALIFA. Répertoire des transports internationaux. op.cit.p.50.)3(

http://www.iru.org/fr_iru_tirconvention
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. بالتعاون مع السلطات الوطنیة

.العاملون بالنقل الذین یقومون بعملیات النقل الدولي عبر الطرق : حاملو دفاتر النقل الدولي عبر الطرق -

للجھات ، تمنح الوصول إلى نظام النقل الدولي عبر الطرق عادة تكون إدارات الجمارك: الجھات الوطنیة -

.األعضاء في اإلتحاد الدولي للنقل عبر الطرق والعاملین في ھذا النقل

تراقب قواعد النقل متعدد األطراف ونظام النقل الدولي عبر الطرق على المستوى : وكاالت األمم المتحدة -

. العالمي

:عقد النقل الدولي متعدد الوسائط :خامسا

واسطتین على األقل من ( ومتتالیة نقل متعددة وسائطة الرجوع إلى ھذا بخصوصییتمیز عقد النقل

في إطار نقل نفس البضاعة من نقطة ) ، عن طریق السكة الحدیدیة وسائط النقل  البري، البحري، الجوي

.اإلنطالق الواقعة في بلد ما، إلى غایة نقطة الوصول التي تقع في بلد آخر

ونمو استخدامھا في نقل ) les conteneurs( ظھور الحاویات النقل،ما ساعد على ظھور ھذا النوع منو

إلى بدء اإلھتمام بكیفیة اإلستفادة القصوى من میزة النقل داخل الحاویةاألمر الذي أدىالبضائع بین الدول

ومن ثم بدأ المھتمون بعملیات نقل وتداول البضائع من مكان إلى آخر بالبحث عن كیفیة وضع ترتیبات 

لعملیات النقل بما یحقق سھولة ویسر تدفق البضائع عبر وسائل النقل بدءا من نقطة اإلنطالق إلى غایة نقطة 

.( de bout en bout )الوصول، ومن ثم بدأ الحدیث عن ما یسمى بالنقل من الباب إلى الباب 

من صاحب البضاعة، الناقل المزایا العدیدة التي تعود على كل خاللمتعدد الوسائط منأھمیة النقل وتأتي 

فاستخدام أكثر من وسیلة نقل في صورة متكاملة أثناء نقل البضاعة، یؤدي حتما إلى . واإلقتصاد القومي

، ومن ثم فإن النتیجة النھائیة اإلستفادة من المزایا التي تتمتع بھا كل وسیلة من حیث التكلفة والسرعة واألمان

. )1(ل وبجودة أعلى، مما یؤثر باإلیجاب على اإلقتصاد الوطنيھي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أق

la( إتفاقیة حول ھذا النوع من النقل ) CNUCED( وقد حررت لجنة األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

convention des nations unis sur le transport multimodal de marchandise ( 24: بتاریخ

في1981أوت 31إلى غایة 1980سبتمبر 1وعرضت اإلتفاقیة للتوقیع إبتداءا من ، ) 2(بجنیف 1980ماي 

مقر األمـم المتحـدة بنیویـورك، ولم تـدخل بعد حیـز التنفیذ، نظرا لعدم بلـوغ الـدول التي صادقت علیھا العـدد

.) 3(دولة 30من اإلتفاقیة ب 36المطلوب ، والمقدر حسب المادة 

(1) Mouhamad El-Kamel EL KHALIFA. Répertoire des transports internationaux. op.cit.p.63.
.لم تصادق الجزائر على ھذه اإلتفاقیة) 2(
. وغیرھا... لبنان، المغرب، مالوي، المكسیك، السنغال، زامبیا،: دولة نذكر منھا 13: فعدد الدول التي صادقت علیھا ھو ) 3(

: جى زیارة الموقع اإللكتروني التالي لإلطالع على ھذه الدول یر
www.unidroit.org/french/documents/2000/co/79-02app.f.pdf

www.unidroit.org/french/documents/2000/co/79-02app.f.pdf
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:مجال تطبیق اإلتفاقیة -1

ن ـن أماكـتتم بیسائط التيل متعدد الوـمنھا على جمیع عقود النق2تطبق أحكام ھذه اإلتفاقیة حسب المادة 

دولتین مختلفتین، إذا كان مكان تسلم البضاعة أو مكان تسلیمھا من قبل متعھد النقل متعدد الوسائطع فيـتق

.دولة متعاقدةواقعا ضمن

فالجانب المادي . وطبقا لھذه المادة وكذا نص اإلتفاقیة ككل، فإن عملیة النقل لھا جانب مادي وآخر قانوني

یة یشترط أن یتم النقل بواسطتین مختلفتین على األقل، وأن تكون عملیة النقل دولیة حتى یطلق علیھا للعمل

أما الجانب القانوني، فیتمثل في صدور وثیقة نقل واحدة تغطي كافة مراحل . تسمیة نقل دولي متعدد الوسائط

ویكون مسؤوال أمام أصحاب النقل، ویتحمل مسؤولیة البضائع شخص واحد یتولى تنظیم عملیة النقل، 

. البضائع عن أي تلف أو تأخیر في تسلیمھا، ھذا الشخص یسمى متعھد النقل متعدد الوسائط

ورأینا أنھ من الضروري التطرق إلى بعض المصطلحات المتعلقة بھذا النوع من النقل، وذلك من أجل 

:إستیعابھا، والمتمثلة في 

عنھ  ، باألصالة عن نفسھ أو عن طریق شخص آخر ینوبخص یبرمأي ش: متعدد الوسائط النقل متعھد-

المرسل أو الناقلین المشتركین ، ال بالوكالة أو بالنیابة عنعقد نقل متعدد الوسائط، ویتصرف بصفتھ أصیال

.تنفیذ العقد، ویتحمل مسؤولیةعدد الوسائطفي عملیات النقل المت

بتنفیذ ،أجرة النقلبموجبھ متعھد النقل المتعدد الوسائط في مقابل دفعیتعھدعقد: المتعدد الوسائطعقد النقل-

.الغیرنقل دولي متعدد الوسائط بنفسھ أو عن طریق

ئطالنقل المتعدد الوسامع متعھدعقد نقل متعدد الوسائطباسمھ أو بالنیابة عنھ، شخص أبرم أي:المرسل -

عھد النقل المتعدد إلى متأو بالنیابة عنھ ائع فعال باسمھ، أو سلمت البضأو أي شخص سلم البضائع فعال

.الوسائطبعقد النقل المتعددالوسائط عمال

.الشخص الذي یحق لھ تسلم البضائع:إلیھ المرسل-

المادة األولى ( المرسل، إذا قدمھاالة أو أداة نقل أو تغلیف مشابھة أي حاویة أو منصة نقتشمل : البضائع-

.)فاقیة من اإلت

:مستند النقل متعدد الوسائط والوثائق الالحقة -2

بمجرد تكلفھ بالبضائع، وتعھدهمتعھد النقلوجود عقد نقل متعدد الوسائط ، تحرر من قبل وثیقة تثبت ھو 

غیر ویكون مستند النقل متعدد الوسائط حسب اختیار المرسل، قابال أو.المذكوروفقا لشروط العقدھابتسلیم

) .من اإلتفاقیة5المادة ( قبل للتداول، ویتم التوقیع علیھ من قبل المتعھد نفسھ أو شخص مفوض من قبلھ 



التجارة الدولیة الفصل التمھیدي :          

- 62 -

وال یمنع إصدار مستند النقل متعدد الوسائط من إصدار أي مستندات أخرى إذا لزم األمر، تتصل بالنقل أو 

طبیق، وإصدار یة أو القوانین الوطنیة الواجبة الت، وفقا لإلتفاقیات الدولھذا النقلبخدمات أخرى ینطوي علیھا 

.) من اإلتفاقیة 13المادة ( ال یخل بالصفة القانونیة لمستند النقل متعدد الوسائط ھذه المستندات

ممارسي ھذا النوع من النقل یتمثل مستند النقل المتعدد الوسائط المطبق حالیا من قبل أن وتجدر اإلشارة إلى 

، وھذا نظرا لكون النقل البحري یمثل الجزء األكبر من سلسلة النقل )le connaissement(في سند الشحن 

طبیعتھ، فسند ، إضافة إلى )ثلثي التجارة الدولیة تتم عن طریق البحر ( خاصة في العالقات بین القارات 

.)1(للتفاوضیتھقابللى، باإلضافة إسند ملكیة البضائعو الشحن كما ذكرنا سابقا ھو في نفس الوقت سند نقل 

:مسؤولیة متعھد النقل -3

، أو وضعھا تحت ل إلیھـللمرسسلمھ البضائع إلى غـایة تسلیمھاتمتد مسؤولیة متعھد النقل من وقت ت

، أو تسلیمھا إلى ھیئة أو طرف ثالث آخر یتوجب تسلیمھا )في حالة ما لم یتم تسلم البضائع من قبلھ ( تصرفھ 

.القوانین أو األنظمة المطبقة في مكان التسلیملھ بموجب 

الئھ إذا ، أو عن مستخدمیھ ووكأي تصرف أو تقصیر صادر عنھ شخصیاویكون متعھد النقل مسؤوال عن 

ل تنفیذ عقد النقل متعدد ، أو عن أي شخص آخر یستعین المتعھد بخدماتھ من أجتصرفوا في نطاق وظیفتھم

الناتجة عن ھالك أو تلف البضائع، یسأل متعھد النقل عن الخسارةكما .لعقد ، والذي یتصرف تنفیذا لالوسائط

.، في الوقت الذي تقع فیھ ھذه الخسارة والبضائع في عھدتھ وكذا عن التأخیر في تسلیمھا

وجود اتفاق في حالة عدمو، الل المدة المتفق علیھا صراحة أوخالتسلیم إذا لم تسلم البضائع یقع التأخیر فيو

.، مع مراعاة ظروف الحالةمتعدد الوسائط مجتھدخالل المدة التي من المعقول أن یحتاج إلیھا متعھد نقلف

، یجوز للمدعي أن یعتبر ة تلي تاریخ التسلیم المحددالبضائع خالل تسعین یوما متصلإذا لم یتم تسلیمغیر أنھ

.)من اإلتفاقیة 16المادة ( أن البضائع قد ھلكت

إھمال متعھد النقل المتعدد الوسائط أو مستخدمیھ أو وكالئھ ع خطأ أوااجتمتالزم األسباب، بمعنىوفي حالة 

ل المتعددـد النقـأل متعھـیسال، ھنامـأخیر في التسلیـتأو تلف أو ھالك إلى حـدوثمع سبب آخـر، وأدى ذلك

یمكن أن یعزى إلى خطإه أو إھمالھ لذي التسلیم االوسائط عن ذلك إال بقدر الھالك أو التلف أو التأخیر في

. )17المادة (التسلیمالجزء الذي ال یعزى إلیھ من الھالك أو التلف أو التأخیر فيبشرط أن یثبت متعھد النقل

:التقادم -4

تحكیمدد الوسائط إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي أو الـدولي متعـل الـوى تتعلق بالنقـادم أي دعـط بالتقـتسق

Mouhamad El-Kamel EL KHALIFA. Répertoire des transports internationaux. op.cit.p.64.)1(
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أشھر في حالة توجیھ إشعار كتابي یبین طبیعة المطالبة وبیاناتھا 6خالل  سنتین، وتخفض ھذه المدة إلى 

).من اإلتفاقیة 25المادة (  ي تسلیمھا فیھ الرئیسیة وذلك من یوم تسلیم البضاعة، أو من الیوم الذي كان ینبغ

إذا لم یتم تسلیم ، أو منھابتسلیم البضائع أو جزءیام متعھد النقل من الیوم الذي یلي یوم قتبدأ مدة التقادمو

.تسلیمھا فیھ، من الیوم الذي یلي آخر یوم كان ینبغيالبضائع

النـ، بتمدید ھذه المدة بإعادمـأي وقت خالل مدة التقتقدم ضده مطالبة أن یقوم، فيذيـیجوز للشخص الا ـكم

.أخرىویجوز إعادة تمدید ھذه المدة بإعالن آخر أو إعالنات. كتابي یوجھھ إلى المدعي

:المتعلقة بالمسائل الجمركیة متعدد الوسائط، وفیما یلي تلكھذا بإختصار أھم ما یتعلق بعقد النقل الدولي 

:بالمسائل الجمركیة األحكام المتعلقة-5

، والذي )إتفاقیة النقل الدولي متعدد الوسائط ( تم تناول ھذه األحكام من خالل الملحق التابع لھذه اإلتفاقیة

اإلتفاقیة الجمركیة المتعلقة بالنقل التعاریف التي نصت علیھا أعاد إدراج نفسأو بعبارة أخرى استلھم، 

:، وقد تم تناول التعاریف التالیة )la convention TIR( قتضى دفاتر الدولي للبضائع عبر الطرق بم

اإلجراء الجمركي الذي تنقل البضائع بموجبھ تحت رقابة الجمارك من مكتب: الجمركي نظام المرور-

.جمركي إلى آخر

.أي مكتب جمركي تنتھي عنده عملیة مرور جمركي: للمقصدالمكتب الجمركي-

المكوس الرسوم الجمركیة وجمیع الرسوم أو الضرائب أو:الصادرات /لضرائب على الوارداتواالرسوم-

.صادرات البضائع/أو المصاریف األخرى التي تحصل على واردات

.المرور الجمركيالمطلوبة لعملیةالبیاناتاستمارة تحتوي على تسجیل: الجمركي مستند المرور-

الوسائطمتعددللبضائع أثناء النقل الدولي ، الممنوحةحریة المرور العابرلىمن الملحق ع2نصت المادة كما 

، للتفتیش الجمركي أثناء الرحلة إال في ، كقاعدة عامةالبضائعال تخضع ھذهحیث .الخاضع لھذه اإلتفاقیة

نـوم. عن تنفیذھاؤولة ـضروریة لضمان التقید بالقواعد واألنظمة التي تعتبر الجمارك مسالحدود التي تعتبر

ن األخرى وتدابیر األممراقبة األختام الجمركیةلطات الجمركیة إجراءاتھا عادة علىصر الستھذا المنطلق تق

بتطبیق القوانین واللوائح المتعلقة باألمن العام أو القومي مع عدم المساس، وذلك عند نقاط الدخول والخروج

.الصحة أو اآلداب العامة أو

، وبقي لنا أن نركز على التجارة الخارجیة في الجزائر بعقود التجارة الدولیة بصفة عامةقد ألممنا وبھذا نكون

. ، أو أثناء تحریرھا اء أثناء فترة احتكار الدولة لھا، سوق إلى إطارھا التشریعي والتنظیميمن خالل التطر

.ي ھذا ما سنحاول التطرق إلیھ بشيء من التفصیل من خالل المبحث الموال
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اإلطار القانوني والتنظیمي للتجارة الخارجیة في الجزائر: المبحث الثاني 

تُعد التجارة الخارجیة من القطاعات الحیویة في أي مجتمع من المجتمعات، سواء كان ذلك المجتمع 

ة اإلقتصادیة لكن الوضعیزائریة منذ اإلستقالل أھمیة ھذا القطاع،وقد أدركت الدولة الجمتقدما أو نامیا، 

وطنیین خواص مختصین من جھة ، وغیاب متعاملین اقتصادیینریة التي خلفھا اإلستعمار من جھةالمز

احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، من خالل سن مجموعة من ، دفع بالسلطات العمومیة إلى تبني سیاسةأخرى

وقد استمرت ھذه . ر المنتوجاتد وتصدی، تم بموجبھا إنشاء مؤسسات عمومیة تكفلت بمھمة استیراالقوانین

أمام تفاقم حجم الدیون الخارجیة ، أین أثبتت فشلھا إلى غایة بدایة التسعینات–التسییر المركزي –السیاسة 

مما دفع بالدولة إلى اإلنسحاب من حقل التنظیم ومباشرة برنامج عام لإلصالحات من أجل اإلنفتاح 

سیتم ھذا ما. ، وذلك بھدف اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة قالسواإلقتصادي واإلتجاه نحو إقتصاد 

: التطرق إلیھ بشيء من التفصیل من خالل المطالب التالیة 

احتكار الدولة للتجارة الخارجیة: المطلب األول 

ت العمومیة سلطاإندرج التأطیر القانوني للتجارة الخارجیة في الجزائر منذ اإلستقالل ضمن أولویات ال

، أو ما األولیة الالزمة لوحدات اإلنتاج، سواء فیما یتعلق بالموادھمیتھا في تموین السوق الداخلیةنظرا أل

.یتعلق بحاجیات استھالك المواطنین 

، أعربت تجارة الجزائر الخارجیة عن تخلف إقتصادھا من خالل ھیكلة وكحال سائر البلدان المستعمرة

، إضافة إلى اقتصار  العجز الذي سجلھ المیزان التجاري، وكذا كزة أساسا على المواد الخام المبادالت المرت

.مبادالتھا أساسا مع فرنسا 

إلقتصادھا ترتكز على ھیاكل ، سعت الجزائر إلى منح قاعدة متینة ومن أجل معالجة وضعیة التخلف ھذه

، األمر الذي یتفق مع الخیار یات التجارة الخارجیةعمل، تجسد ذلك بدایة بإنشاء نظام مراقبة على جمیعجدیدة

ھذا ما . التجارة الخارجیة ،  ھذه الرقابة مھدت الطریق أمام إحتكارشتراكي الذي تبنتھ الجزائر آنذاكاإل

: من خالل الفروع التالیة سنراه

رقابة الدولة على التجارة الخارجیة: الفرع األول 

:)1(دولة على التجارة الخارجیة من خالل ھیئات ندرجھا فیما یليتم تجسید نظام رقابة ال

(1) Ministère du commerce : Bilan des actions du secteur du commerce réalisé durant la période
1962-2012. Mai 2012. p.2.
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) :l’Office National de Commercialisation ) "O.N.A.C.O"الدیوان الوطني للتسویق :أوال 

مـومیة یتم من خاللھا تنفیذ ، وھو ھیئة عبموجب مرسوم رئاسي1962دیسمبر 13: تم إنشاؤه في 

.كل عملیة لھا فائدة وطنیة ذات طابع اقتصادي مقررة من طرف الحكومة ازوإنج

اد المواد دیر واستیرإحتكار تصیاكل والمؤسسات األخرى، ، وكغیره من الھمنح الدیوان منذ نشأتھوقد 

كما یحدد حجم . ، أو لتلبیة حاجیات اإلستھالكء لتلبیة احتیاجات وحدات اإلنتاج، سواالمتعلقة بمجال كفاءتھ

) .فرنسیین ( الواردات التي تتم من قبل مستوردین خواص 

إحصائیات دقیقة ، یعتمد كثیرا على المركزیة ، كما أنھ ال یملكجھاز إداري جد ثقیل: یكن مرضیا وعملھ لم

لمـواد الل النـدرة التي عرفتھـا بعض اـذلك من خالصعب وضع برامج استیراد مالئمة، تجلىمما جعل من

:حیث أصبح ) 1964ندرة الزبدة سنة (

ظیم السوق بھدف محاربة المضاربةإذ ال یجري عملیات استیراد إال من أجل تن: یلعب دور دوالب الموازنة-

: ، على العموم منتوجات واسعة اإلستھالك في الجزائر أھمھا یراد سوى عدد من المنتوجاتكر استال یحت-

...السكر ، القھوة ، الشاي ، البقول الجافة ، 

... الحلفة ، الفلین ، الزیتون ، : كما كلف بتصدیر المنتوجات الفالحیة التقلیدیة -

"éforme Agrairece National de la Rl’Offi" الدیوان الوطني لإلصالح الزراعي :ثانیا 

).R.AO.N : (

، وھو أحد مصالح وزارة ام الدیوان الوطني للتسویقأخذ ھذا الدیوان على عاتقھ حصة جد مھمة من مھ

بة قطاع الزراعة الحدیث حیث یقوم بمراق. الزراعة ویمكننا القول أنھ الھیئة الوصیة على القطاع المسیر ذاتیا 

، المكون من أراضي المستعمرین القدیمة الني كانت مسیرة ذاتیا وذلك من خالل مرسوم صدر في ئريالجزا

المسیرة ذاتیا في السوق ببیع منتوجات المزارع1964وقام الدیوان منذ شھر أكتوبر من سنة . 1963مارس 

) .فرنسا ( ، وكذا السوق الخارجي الداخلي

استیراد المواد الالزمة ، یمكن للدیوان أن یجري عملیاتة بالتصدیرھامھ الرئیسیة المتعلقوعالوة على م

.، كاألسمدة والبذور للزراعة

" : les groupements professionnels obligatoires" التجمعات المھنیة اإلجباریة :ثالثا 

.اسعة اإلستھالك ، حیث كلفت باإلستیراد الحصري لعدد من المنتوجات و1964تم إنشاؤھا في أوت 

وھذه التجمعات ھي شركات مختلطة تضم ممثلي المھنة وممثلي الحكومة ، حیث أن رأسمالھا مقسم بالتساوي 

فروع من أنشطة اإلقتصاد 6تجمعات مھنیة تشمل 1964، وقد ظھرت نھایة سنة )لكل واحد %50( بینھما 

:، وھي الوطني
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)POIMEX( الخشب ومشتقاتھ -

)GAIRLAC( ومشتقاتھ الحلیب-

)GICP( الجلود ومشتقاتھا -

)GILEXAL( النسیج الصناعي والقطن -

)GADIT( المنسوجات األخرى -

)GIAC( األحذیة -

:ومارست الدولة رقابتھا على ھذه التجمعات بطریقتین 

فین بضمان السیر الحسن ، والمكلعلى مستوى مجلس اإلدارة لكل تجمععن طریق الحضور الدائم لممثلیھا -

.لتنفیذ البرنامج العام لإلستیراد 

.، حیث یكلف بھا عون محاسب باسم الوزارة المعنیة عن كل تجمع بواسطة الرقابة المالیة علیھا-

" :CO.F.A.L.A." الدیوان الوطني للنشاط التجاري : رابعا 

لیس بھیئة تجاریة ، لكنھ لعب دورا ال یمكن ، وھو1964دیسمبر 20: أنشئ بموجب قرار صدر في 

:إھمالھ في التجارة الخارجیة ، إذ لھ كھدفین أساسیین 

.مراقبة النوعیة وكذا التعبئة والتغلیف لبعض السلع المصدرة -

.)1(القیام بالدعایة التجاریة للمنتوجات الجزائریة في الخارج -

ة بنوعیھا سواء المباشرة أو غیر المباشرة ، وذلك لضرورتھا حیث تمت رقابة الدولة على التجارة الخارجی

:غداة اإلستقالل من أجل تنفیذ السیاسة التجاریة ، التي وضعت ثالث أھداف رئیسیة ، تتمثل في 

تطھیر التجارة الخارجیة بالبحث عن توازن المیزان التجاري-

البحث عن أسواق جدیدة-

ترید تصدیر منتوجات خضعت على األقل لتحویل أولي عوض  تصدیر فالجزائر : منح قیمة لصادراتنا -

. منتوجات خام 

1963ماي 13: ، حیث تم صدور قانون في ريالنظام الجمركي اإلستعماكما قامت الجزائر بالقضاء على

، وأصبح التراب الوطني یشكل وحدة جمركیة مستقلة حدة الجمركیة بین الجزائر وفرنساألغت بموجبھ الو

.حركة الصادرات والواردات ل

، حیث حدد 1963ماي 16: كما تم تحدید إطار تنظیمي إلستیراد البضائع بموجب المرسوم الصادر في 

)AZF( ، والمنتوجات الخاضعة لرخص اإلستیراد ي یجب أن تخضع لتنظیم خاص من جھةالمنتوجات الت

.من جھة أخرى ) L.I.E( و 

(1) Ministère du commerce. op. cit. p.3.
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، فالنصوص القانونیة األولى المتعلقة بھا كانت تھدف إلى تحدید النظام المتعلق بھا ت الوطنیةأما عن الصادرا

، تلك التي یتم تصدیرھا بكل حریة وكذا  المنتوجات الممنوع تصدیرھا: ناف حیث تم تقسیمھا إلى ثالث أص

.) 1(تلك التي تخضع لترخیص 

، وأصبح لة الوطنیة وھي الدینار الجزائرينص على إصدار العم1964أفریل 10ر قانون في كما تم صدو

.كذلك دخول وخروج العملة الصعبة األجنبیة خاضعا للرقابة خالل نفس السنة 

، اتخذت الجزائر خالل التي إتبعت سیاسة تنمویة مستقلةوخالصة القول ھو أنھ وكأغلب اإلقتصادیات النامیة

ابة حكومیة مجموعة من اإلجراءات التقلیدیة التي كانت ترمي إلى فرض رق1970-1963الممتدة بین الفترة 

ذه اإلجراءات في وضع نظام الحصص، الرفع تمثلت ھعلى التجارة الخارجیة، وبالخصوص على الواردات

) .GPA( راء للشخالل التجمعات المھنیة، الرقابة منمن التعریفات الجمركیة، الرقابة على الصرف وكذا

.1971-1970إن ھذه الرقابة سمحت بالتحضیر لتأمیم التجارة الخارجیة ، الذي تم سنتي 

" البـرنامج العـام لإلستیراد " دخلـت التجـارة مرحلـة التنظیـم ، من خـالل إنشـاء 1974وإبتـداءا من جانفي 

 )PGI ( ادة األولى منھ ، حیث تنص الم1974نفي جا30: المؤرخ في 12-74وذلك بمقتضى األمر رقم

تكون ، یتم استیرادھا عندما كانت والمستوردة بقصد اإلستھالكعلى أن البضائع األجنبیة من أي نوع

.  ، في إطار برنامج یسمى البرنامج العام لإلستیراد المصدق من الحكومةموضوع عملیة ذات طابع تجاري

:وھي) من األمر 2ادة الم(تم دخول البضائع إلى أرض الوطن وجبھا یكما حدد ھذا البرنامج األنظمة التي بم

نظام البضائع المستوردة في إطار رخصة إجمالیة لإلستیراد مسلمة لمؤسسة-

نظام البضائع التي ال تكون موضوع أي تقیید ، ویمكن استیرادھا بكل حریة-

ضمن شروط منصوص علیھا في المرسوم نظام البضائع الداخلة تحت نظام الحصص ویمكن استیرادھا -

، ویسري ھذا النظام على القائمین بالعملیات التجاریة الذین ال ینتفعون بالرخص اإلجمالیة 188- 63رقم 

.لإلستیراد 

:وتؤسس الرخص اإلجمالیة لإلستیراد لفائدة 

ھیئات القطاع العمومي الحائزة على احتكار اإلستیراد-

ات في القطاع العمومي من أجل إنجاز برنامجھا الخاص باإلنتاج والدعم مؤسسات اإلنتاج والخدم-

.والمشاریع المخططة التي تتولى مسؤولیتھا 

ستیراد إلى مؤسسات القطاع الخاص، ألجل تلبیة متطلبات نشاطاتھا كما یمكن أن تمنح رخص إجمالیة لإل

) .5المادة ( والتي تطبق برنامجا سنویا للتموین 

، فالعملیات المتعلقة باإلستیراد ممارستھ من قبل الخواص  كما سنرىالتصدیر الذي فتح إمكانیة فعلى عكس 

.مقیدة بمتطلبات نشاط مؤسسات القطاع الخاص 

(1) Abdelmadjid GAMOUH : La politique Algérienne des exportations. Thèse de doctorat en

droit. Université de Constantine.1997. p.17.
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، إذ نصت المادة )1(، تضمن تحریر تجارة التصدیر1974جانفي 30: في 11-74حیث تم صدور األمر رقم 

إجازة األولى منھ على أنھ یجوز تصدیر وإعادة تصدیر البضائع من المنطقة الجمركیة الوطنیة دون تقدیم

دیر إال فیما یتعلـق بالمنتجـات المـدرجة فيكما تم بموجب ھذا األمر إیقـاف العمـل بإحتكارات التصـ. تصدیر

في القائمة المحددة بقرار مشترك صادر عن وزیر التجارة والوزیر الذي یمارس سلطات الوصایة على 

، وبالتالي تم فتح المجال أمام المتعاملین اإلقتصادیین )2المادة ( تحوز اإلحتكار المؤسسات العمومیة التي

.اص بتصدیر منتوجاتھم المنتجین في القطاع الخ

س التاریخ وبنفس الجریدة السالفي الذكر صدور مرسومان وذلك في نف12-74و 11-74وقد تال األمران 

، حیث تصدیر البضائع وبرمجة التصدیراتالمتعلق بكیفیات13-74رقمالمرسوم: ، ویتمثالن في الرسمیة

، یجب ومستلزمات حمایة اإلقتصاد الوطنيقتصادیة  نصت المادة األولى منھ على أنھ تبعا لتطور الحالة اإل

، وحددت مدة تصدیر مسلمة من قبل وزیر التجارةأن یخضع تصدیر أو إعادة تصدیر البضائع إلى رخصة 

كما كلف من خالل ھذا المرسوم وزیر . ، ویمكن أن تزید عن ذلك یوم120منھ ب 2المادة صالحیتھا حسب 

، ومتابعة انجاز برنامج التصدیر روریة المتعلقة بتقدیرات التصدیرات الضالتجارة بتركیز وجمع المعلوم

التي تمنح تطبیقا ) AGI( فیتعلق بالرخص اإلجمالیة لإلستیراد 14- 74أما عن المرسوم ) .3المادة (

) 4ة الماد( من وزیر التجارة ، وذلك بموجب مقرراد إلى كل من المؤسسات المستفیدةللبرنامج العام لإلستیر

.حیث تحل ھذه الرخصة محل جمیع اإلجراءات المقررة بعنوان التجارة الخارجیة 

كل ھذه النصوص القانونیة أظھرت تحكم الدولة في مجال التجارة الخارجیة بدایة بتأمیمھا كلیا كما رأینا 

.وصوال إلى مرحلة اإلحتكار التي سنراھا في الفرع الموالي 

كار الدولة للتجارة الخارجیةمرحلة احت: الفرع الثاني 

: منھ على أنھ 14حیث نصت الفقرة الرابعة من المادة1976تجسد اإلحتكار فعلیا من خالل دستور 

وكانت الدولة تھدف من " . ، التجارة الخارجیة وتجارة الجملة یشمل احتكار الدولة، بصفة ال رجعة فیھا"

، عن طریق األجھزة الممثلة ا الدولیة من خالل قیامھا بنفسھاتجارتھوراء ذلك إلى التحكم إلى أبعد الحدود في

لسیطرة المباشرة على ھذا المجال ، وھي الطریقة التي تمكنھا من اسة عملیات التصدیر واإلستیرادلھا بممار

. ، وإنما التحكم في قیم ما تصدره وما تستورده ى قرارات المصدرین أو المستوردینلیس فقط بالتأثیر عل

فیفري 11: المؤرخ في 02-78: ، تم صدور القانون رقم احتكار الدولة للتجارة الخارجیةوتجسیدا لمبدأ

، فإن استیراد وتصدیر البضائع من الدستور14ھ أنھ طبقا للمادة حیث نصت المادة األولى من) 2(1978

ود ـإبرام العق–2تضیف المادة –، وال یجوز ا من اختصاص الدولة وحدھاـأنواعھع والخدمات بجمیعـوالسل

.214.ص. 1974فبرایر سنة 15: مؤرخة في 14عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة) 1(
.171ص . 1978فیرایر سنة 14: مؤرخة في 7عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة) 2(
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دمات مع المؤسسات األجنبیة إال من قبل الدولة والصفقات الخاصة باستیراد أو تصدیر البضائع والسلع والخ

، بما في ذلك الدواوین والمؤسسات سسة إشتراكیة على المستوى الوطنيأو إحدى ھیئاتھا المتمثلة في أیة مؤ

.العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو اإلداري 

، سواء بصورة مباشرة أو انة بأي وسیطا تدخل أو اإلستعمنھ منعا بات9كما منع ھذا القانون بموجب المادة 

.، أو اإلبرام أو التنفیذ ألیة صفقة أو أي عقد ر مباشرة عند التحضیر أو التفاوضغی

ؤسسات الخاصة لإلستیراد والتصدیر، وعلى ، كافة الممنھ أنھ تعد منحلة بقوة القانون18كما أضافت المادة 

ات ذات الطابع الفردي التي یكون الغرض األساسي ، بما في ذلك المؤسسصة، كل مؤسسة خاوجھ العموم

.منھا التحضیر أو التفاوض أو التنفیذ لعملیات خاصة بالتجارة الخارجیة 

، التفویض لممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة أن تمنح رخصا 22كما یجوز للحكومة تضیف المادة 

: لإلستیراد لـ 

عقد أبرم مع الدولة أو إحدى ھیئاتھا ، في حالة ما إذا كان استیراد المؤسسات األجنبیة صاحبة صفقة أو-

، متروكا القیام بھما تعاقدیا ز األعمال موضوع الصفقة أو العقدوتوصیل المعدات والمنتوجات الموجھة إلنجا

.تحت مسؤولیة المؤسسة األجنبیة 

دولة بعد بإنشاء ھیئة مر بسلع لم تبادر ال، عندما یتعلق األین الجزائریینأشخاص القانون الخاص اإلعتباری-

حتیاجات المتصلة مباشرة باإلنتاج، و ال یجوز بأي حال من ، وإذا كانت تلك السلع تخص اإلإلستیرادھا

.، أن یمنح  ھؤالء األشخاص رخصا إلستیراد السلع من أجل إعادة بیعھا على حالتھا األحوال

، من خالل تكریسھ مبدأ احتكار ارم للدولة في العالقات الخارجیةوما یالحظ أن ھذا القانون دعم التدخل الص

، سواء المتعلقة منھا باستیراد وتصدیر السلع والبضائع أو لوطنیة لنشاطات التجارة الخارجیةالمؤسسات ا

رجیة للدولة في منتصف لكن السیاسة اإلحتكاریة لم تصمد طویال أمام تقلص القدرات الخا. لخدماتا

في صراع بفعل ارتفاع حجم الواردات وانخفاض قیمة نتیجة تراجع أسعار النفط مما أدخل الدولة ،الثمانینات

، أدى ذلك إلى تفاقم حجم الدیون الخارجیة ، وھنا اضطرت بالدنا إلى تطبیق برنامج تصحیح الصادرات

.) 1(ھیكلي شرعت بموجبھ في تحریر التجارة الخارجیة بصفة تدریجیة 

، حیث ) 2(یتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة 29-88ر قانون تحت رقم صد1988ففي سنة 

) :منھ 2حسب المادة ( حدد ھدف احتكار الدولة للتجارة الخارجیة في إطار نظام التخطیط الوطني فیما یلي 

تعلیمات التي تحددھا تنظیم اإلختیارات واألولویات في المبادالت الخارجیة طبقا للتوجیھات والقرارات وال-

.الحكومة في ھذا المجال 

.تحفیز تنمیة اإلنتاج الوطني وتكاملھ -

(1) Ministère du commerce. op. cit. p.5.
.1062ص . 1988یولیو سنة 20: مؤرخة في 29عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة ) 2(



التجارة الدولیة الفصل التمھیدي :          

- 70 -

.ض الواردات وتكالیفھا تشجیع تنویع مصادر التموین في البالد ، وتخفی-

.المساھمة في ترقیة الصادرات -

ال التجارة ـدخلین في مجـتنظیم ارتیاد المؤسسات العمومیة والخاصة لألسواق الخارجیة وتطویر تنسیق المت-

.الخارجیة وانضباطھم 

.تحفیز التعاون اإلقتصادي الدولي -

، بمعنى رة الخارجیةولة غیر مسؤولة مباشرة على التجا، أن الدمن نفس القانون6و 5ف المادتین كما تضی

، وھیئات عمومیة وتجمعات ذات تمنحھا لمؤسسات عمومیة اقتصادیةال تتدخل إال عن طریق امتیازات

.مصلحة مشتركة 

، من خالل سماحھ للمؤسسات الوطنیة الخاصة احتكار الدولة للتجارة الخارجیةكما قلص ھذا القانون من

وتم بموجب المادة ) . 9المادة ( ، بشرط حصولھا على رخصة استیراد مجال التجارة الخارجیةالتدخل فيب

.المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة 1978فیفري 11: المؤرخ في 02-78منھ إلغاء القانون 27

جة المبادالت المتعلق بشروط برم1988سبتمبر 6: المؤرخ في 167-88: كما تم صدور المرسوم رقم 

، تم بموجبھ إلغاء رخص )1(الخارجیة وإیجاد میزانیات بالعمالت األجنبیة لفائدة المؤسسات العمومیة

13-74، 12-74و 11-74: ر رقم ـاء األوامـام بإلغـا قـ، كموتعویضھـا بمیـزانیة العملـة الصعبةراد ـاإلستی

.منھ 21بموجب المادة 14-74و 

یتضمن إلغاء 1988أكتوبر 18: ، مؤرخ في 201-88: مرسوم آخر تحت رقم وبعد مرور شھر صدر 

جمیع األحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات اإلشتراكیة ذات الطابع اإلقتصادي التفرد بأي نشاط إقتصادي 

.) 2(أو احتكار التجارة 

إلغاء احتكار الدولة للتجارة إن المالحظ من خالل النصوص القانونیة والتنظیمیة السالفة الذكر أنھ تم 

الخارجیة، لكن الواقع العملي أثبت أن ھذه التدابیر لم ینتج عنھا التغییرات الضروریة، نتیجة أسباب عدیدة 

والتي یبقى أھمھا الطابع اإلشتراكي للدولة المنصوص علیھ بموجب الدستور، لكنھا كانت خطوة أولى نحو 

تھا فیما بعد العدید من النصوص تم بموجبھا التحریر الفعلي للتجارة اإلنفتاح على اقتصاد السوق، حیث تبع

.الخارجیة، ھذا ما سیتم التطرق إلیھ من خالل المطلب الثاني 

.1271ص . 1988سبتمبر سنة 7: مؤرخة في 36عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة) 1(
1427ص . 1988أكتوبر سنة 19: خة في مؤر42عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة) 2(
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تحریر التجارة الخارجیة: المطلب الثاني 

، نتیجة انخفاض أسعار البترول وعجز المیزان 1986أدت المشاكل التي عرفتھا الجزائر منذ سنة 

شروع في، ھذا األخیر أجبرھا على ال)صندوق النقد الدولي ( التجاري إلى لجوئھا إلى المؤسسات الدولیة 

إصالحات اقتصادیة عمیقة، تمس جمیع القطاعات بما فیھا قطاع التجارة الخارجیة، وعمال بذلك قامت 

الجزائر بتحریره تدریجیا في إطار اإلنفتاح اإلقتصادي، من خالل عصرنة المنظومة التشریعیة وجعلھا

، وكذا أقلمتھا مع تعھداتھا  )الیة إنھیار اإلشتراكیة وفوز الرأسم( تتالءم والتغیرات الحاصلة في العالم 

:ھذا ما سنراه من خالل الفروع التالیة . الجھویة والدولیة 
.

مرحلة التحریر الجزئي للتجارة الخارجیة: الفرع األول 

من ) 1(1990كانت اإلنطالقة نحو التحریر الفعلي للتجارة الخارجیة بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، حیث سمحتا لألشخاص الذین یمارسون نشاطا بالجملة وكذا الوكالء المعتمدین منھ41و 40لمادتین خالل ا

، كما تضمنتا أحكاما تعفي المتعاملین اإلقتصادیین من وطني أن یقوموا باستیراد البضائعالمقیمین بالتراب ال

:إجراءات مراقبة التجارة الخارجیة  والصرف إذا تعلق األمر بـ 

، والمخصصة لإلستعمال المھني للمستورد ز وقطع الغیار المستوردة دون دفعیص جمركي لمواد التجھیتخل-

.وال تقتضي إعادة بیعھا على حالھا 

تخلیص جمركي للبضائع المستوردة دون دفع، قصد عرضھا لإلستھالك والمخصصة إلعادة بیعھا على -

.حالھا 

یر التجارة الخارجیة، حیث نص على حریة دخول وخروج رؤوس في تحر) 2(كما ساھم قانون النقد والقرض 

) .منھ 190إلى غایة 183المواد من ( األموال عبر الحدود من وإلى خارج الوطن 

02-90النظام رقم (عدة أنظمة 1990سبتمبر من سنة 8: واستنادا إلى ھذه القوانین، أصدر بنك الجزائر في 

یحدد األول شروط فتح وسیر حسابات بالعملة الصعبة لألشخاص ، )3()04-90والنظام رقم 90-03

المعنویین، أما الثاني فیتعلق بتحدید شروط تحویل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات اإلقتصادیة 

. وإعادة تحویلھا إلى الخارج ومداخیلھا، ویحدد الثالث اعتماد الوكالء وتجار الجملة بالجزائر وتنصیبھم 

:ییدي وجزئي، وذلك لعدة أسباب منھا ر اإلشارة إلى أن اإلنفتاح الذي أقرتھ ھذه األنظمة كان لھ طابع تقوتجد

أوت سنة 15: مؤرخة في 34عدد للجمھوریة الجزائریةةیم، جریدة رس1990أوت 7: مؤرخ في 16-90قانون رقم ) 1(
.1100ص . 1990

أفریل 18: مؤرخة في 16عدد للجمھوریة الجزائریة، جریدة رسمیة1990أفریل 14: مؤرخ في 10-90: قانون رقم ) 2(
.520ص . 1990سنة 

.1442إلى غایة 1437من : ص . 1990أكتوبر سنة 24: مؤرخة في 45جریدة رسمیة عدد ) 3(
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جملةاإلقتصار على فئة محددة من المتعاملین اإلقتصادیین ، یعرفون بالوكالء وكذا تجار ال-

ضرورة انتقال رؤوس األموال، ذلك ألن تسدید ثمن البضائع یتطلب ضرورة توافر رصید معین بالعملة -

الصعبة 

، مقید بحصولھم على اعتماد مجلس النقد الجملة المقیمین بالتراب الوطنيكما أن نشاط الوكالء وتجار-

الحقـة في اإلنتاج أو الخدمـات في الجـزائر والقرض، والذي یجب أن یتضمـن اإللتـزام بتطویـر استثمـارات 

" ).le commerce industrialisant" إننا أمام سیاسة التجارة التصنیعیة ( 

اس ھؤالء ، خصوصا مع نقص أو غیاب حمظمة عدة عراقیل على أرضیة الواقعولقد واجھت تلك األن

ى وضع قوانین وأنظمة أكثر واقعیة من أجل رفع ، األمر الذي دفع بالسلطات المعنیة إلالمتعاملین اإلقتصادیین

.  اإلحتكار كلیا على التجارة الخارجیة 

مرحلة التحریر الكلي للتجارة الخارجیة: الفرع الثاني 

المتعلق ) 1(1991فیفري 13: المؤرخ في 37-91بدأت ھذه المرحلة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

والمسجلة في ،للمؤسسات التي تنتج سلعا وخدمات، حیث سمحرة الخارجیةالتدخل في مجال التجابشروط 

، األشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یمارسون وظیفة تاجر السجل التجاري وكذا، المؤسسات العمومیة

ھم ، سمح للحساب الغیر بما في ذلك اإلدارةبالجملة والمسجلین في السجل التجاري الذین یعملون لحسابھم أو

) .منھ 2المادة ( بالتدخل في میدان التجارة الخارجیة 

من قبل بنك 1991فیفري 20: المؤرخة في 03-91كما تزامن صدور المرسوم سالف الذكر بالتعلیمة رقم 

الجزائر، والمتضمنة شروط ومقاییس تمویل عملیة اإلستیراد، حیث نصت المادة األولى منھا على أنھ یمكن 

أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أن یقوم ابتداءا من الفاتح أفریل من سنة ألي شخص طبیعي

باستیراد أیة منتوجات  أو بضائع لیست ممنوعة وال مقیدة، وذلك بمجرد أن یكون لھ حساب مصرفي 1991

.ودون أیة موافقة أو رخصة قبلیة 

میة السابقة، المتعلقة بالتراخیص المسبقة لإلستیراد وبفضل ھذه التعلیمة ألغیت جمیع القوانین واألحكام التنظی

والمراقبة القبلیة للصرف المرتبطة بالتجارة الخارجیة، السیما تلك المتعلقة بمیزانیات العمالت الصعبة 

.ومخططات التمویل، وبذلك أصبح المتعاملون یتمتعون بحریة 

تتعلق األولى 1991أوت 14: مؤرختین في 13-91و 12-91: كما أصدر بنك الجزائر تعلیمتین تحت رقم 

.بتوطین الواردات، والثانیة بالتوطین والتسویة المالیة للصادرات من غیر المحروقات 

ة ـارة الخارجیـاط التجـة لمعظم نشـ، وھي تعلیمة شامل625صدرت التعلیمة رقم 1992أوت 18: وبتاریخ 

ول على العملـة الصعبة، وتحدید كیفیـات إدارة أدوات التمـویلحیث تم من خاللھـا تحدید معـاییر دقیقة للحص

.418ص . 1991مارس سنة 20: مؤرخة في 12عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 1(
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.بما ینھك قدرات البالد اإلقتصادیة رالخارجي، مع التحذیر من المغاالة في التخزین والتبذی

ة أن الدولة تسعى إلى اإلقتصاد في العملة الصعبة، والحرص على تشجیع اإلنتاج ویبدو من خالل ھذه التعلیم

الوطني، ومساعدتھ على تخطي مراحل المنافسة، مع حمایة القطاعات التي تساھم في النھوض باإلقتصاد 

.الوطني 

عن طریق في تحدیده 1994أما ما یتعلق بسعر الصرف، فقد شرع بنك الجزائر في نھایة سبتمبر من سنة 

لجنة مشتركة، تضم كل من البنك المركزي والبنوك التجاریة، كمرحلة تمھیدیة إلنشاء سوق الصرف فیما 

.)1(بین البنوك، وتم تحریر جمیع عملیات اإلستیراد باستثناء مجموعة من السلع الحیویة ، وذلك لفترة مؤقتة 

ت حول إعطاء صالحیات واسعة لبنك وقد عرف نظام الصرف في ھذه المرحلة إصالحات عمیقة ، تمحور

الجـزائر من أجـل التـدخل إلصـالح سیـاسة الصـرف، والعمـل على تحـدید النسبة وفـق میكانیـزمات السـوق 

، بحیث یساھم في كس میكانیزمات سوق النقد األجنبيوإتباع سیاسة مرنة بغیة الحفاظ على سعر صرف یع

، كما یشجع على تنویع الصادرات للتخلص من اإلعتماد المفرط على طنیةقدرة التنافسیة للمنتجات الوزیادة ال

.  صادرات المحروقات 

المتضمن 2001أو ت 20: المؤرخ في 02- 01: كما تمت مراجعة التعریفة الجمركیة بموجب األمر رقم 

:حیث حددت نسبتھا كما یلي ) 2(تأسیس تعریفة جمركیة موحدة 

لنسبة للمواد األولیة ومواد التجھیزبا%5: المعدل المخفض -

بالنسبة للمواد نصف المصنعة%15: المعدل المتوسط -

.وتخضع لھ السلع الموجھة لإلستھالك النھائي %30: المعدل المرتفع -

.كما تم العمل على جعل الدینار قابال للتحویل 

لصعبة التي عاشتھا الجزائر، كل سلطاتھ لیجسد والمالحظ أن بنك الجزائر استعمل أثناء المرحلة اإلنتقالیة ا

، من خالل صدور األمر ) 3(2003تحریر التجارة الخارجیة، األمر الذي لم یؤكد علیھ التشریع إال في سنة 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع 2003جویلیة 19: المؤرخ في 04-03رقم 

س ھذا األمر مبدأ حریة استیراد وتصدیر السلع، باستثناء تلك التي تخل باألمنحیث كر) 4(وتصدیرھا 

وبالنظام العام وباألخالق، كما یذكر بأنھ یمكن أن یقوم بتلك العملیات كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس 

. نشاط اقتصادي بانتظام، بشرط أن یخضع لشروط مراقبة الصرف 

(1) Ministère du commerce. op. cit. p.7.
.3ص . 2001أوت سنة 22: مؤرخة في 47عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة) 2(
كاد الغیاب شبھ التام لنص قانوني خاص یؤطر التجارة الخارجیة ، واالنتقال المباغت من اقتصاد موجھ إداریا إلى اقتصاد ) 3(

متعددة األطراف یوفر الحمایة لإلقتصاد الوطني أن یخلف آثارا سلبیة مفتوح تماما بدون إطار شفاف ومطابق لقوانین التجارة 

. على التجارة الخارجیة للبالد ، وعلى رغبة تسریع اإلنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة في أقرب اآلجال 
.33ص . 2003جویلیة سنة 20: مؤرخة في 43عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 4(
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الذي )1(2015جویلیة 15: المؤرخ في 15-15ھذا األمر قد تم تعدیلھ بموجب القانون رقم ونشیر إلى أن

جاء بإمكانیة تطبیق تدابیر قیود كمیة ونوعیة وتدابیر مراقبة المنتوجات عند إستیرادھا أو تصدیرھا، كما 

ھذا محكاأجبوبمیتخذتدبیرإدارة أي ضبغرأعاد العمل بنظام رخص إستیراد أو تصدیر المنتوجات 

وكذا المرسوم ، )من القانون 4المادة ( القانون، أو وفقا لإلتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیھا 

المحدد لشروط وتدابیر تطبیق نظام رخص اإلستیراد 2015دیسمبر 6: المؤرخ في 306-15التنفیذي رقم 

.المذكور أعاله 15-15والتصدیر للمواد والسلع التي جاء بھا القانون رقم 

بنفس تاریخ صدور األمر السابق وفي نفس الجریدة الرسمیة، المتعلق 03-03كما تم صدور األمر رقم 

، وكذا بموجب القانون 2008جوان 25: المؤرخ في12-08بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

دید أسعار السلع ـریة تحـمنھ على حمادة الرابعة، حیث أقرت ال)2(2010أوت 15: المؤرخ في05- 10رقم 

والخدمات وفقا  لقواعد المنافسة الحرة والنزیھة وتم منح الدولة حالتین فقط للتدخل من أجل تنظیم أسعار 

حالة تعلق األمر بسلع أو خدمات ذات طابع استراتیجي ، وكذا حالة اإلرتفاع المفرط : السلع، وتتمثالن في 

.ب ما لألسعار ألسبا

27: ، المحررة بتونس في تبادل التجاري بین الدول العربیةكما تمت المصادقة على إتفاقیة تسییر وتنمیة ال

، وتتلخص ) 3(2004أوت 3: المؤرخ في 223-04: وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1981فیفري 

ربي في تنویع ممولي الجزائر من السلعاألھداف المتوخاة من انضمام الجزائر إلى ھذا الفضاء اإلقتصادي الع

وكذا ولوج المنتوج الوطني السوق العربیة ، الرفع من فاتورة التصدیر خارج المحروقات ، اإلستثمارات 

.المباشرة الخارجیة ، الشراكة وتدعیم التنافسیة بین المؤسسات الجزائریة 

راردة للمنتوج الجزائري، ضمان استقأسواق جدیح ایا التي تنجرعن ھذا اإلنضمام، فتزومن جملة الم

)4(تسجیل خسائر جبائیة للدولة : األسعار ووفرة المنتوج ، وھي مزایا ترافقھا موضوعیا سلبیات تتمثل في 

كما تم في نفس السیاق .وكذا تأثر المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة غیر المؤھلة بتبعات تدفق السلع 

طي لتأسیس شراكة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من المصادقة على اإلتفاق األورومتوس

2002ریل أف22: جھة، والمجموعة األوروبیة والدول األعضاء فیھا من جھة أخرى، الموقع بفالونسیا یوم 

حیث دخلت حیز . النھائیة المرفقة بھ ، والوثیقة7إلى 1، والبروتوكوالت من 6إلى 1وكذا مالحقھ من 

. ) 5(2005أفریل 27: المؤرخ في 159- 05بیق بموجب المرسوم الرئاسي رقم التط

.11ص . 2015جویلیة سنة 29: مؤرخة في 41عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة) 1(
. 2010أوت سنة 18: مؤرخة في 46عدد للجمھوریة الجزائریةجریدة رسمیة) 2(
.5ص . 2004أوت 8: مؤرخة في 49عدد ئریةللجمھوریة الجزاجریدة رسمیة ) 3(
حیث أن انضمام الجزائر إلى المنطقة العربیة الحرة یعفي السلع ذات المنشأ والمصدر العربي والمتبادلة بین الدول األعضاء  ) 4(

.من كل الرسوم الجمركیة والضرائب ذات األثر المماثل 
.3ص . 2005أفریل سنة 30: ؤرخة في م31عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 5(
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ویجدر التنویھ إلى أن الجزائر لم تحذ حذو تونس والمغرب اللتان وقعتا اتفاقیات شراكة مع اإلتحاد األوروبي 

، فقد عبرت الجزائر مرارا عن رغبتھا في على التوالي1995نوفمبر 15و 1995جویلیة 17: في 

تحاد األوروبي مراعاة لخصوصیتھا اإلقتصادیة والجیوستراتیجیة الحصول على معاملة خاصة من قبل اإل

.) 1(والسیاسیة 

:وتسعى ھذه اإلتفاقیة إلى تحقیق جملة من األھداف ، نلخصھا فیما یلي 

وضع إطار مالئم للحوار السیاسي بین الطرفین-

وضع الشروط المالئمة لتحریر المبادالت وتنقل رؤوس األموال بصفة تدریجیة-

دعم العالقات اإلجتماعیة وتطویر التعاون في المجاالت الثقافیة واإلنسانیة-

، وبین ھذه التعاون داخل المجموعة المغاربیةتشجیع اإلندماج المغاربي من خالل تشجیع التبادالت و-

.األخیرة والمجموعات األوروبیة والدول األعضاء فیھا 

دیث اإلقتصادتدعیم اإلصالحات المؤدیة إلى عصرنة وتح-

سنة كأقصى تقدیر من العمل 12إنشاء منطقة للتبادل الحر بین الجزائر واإلتحاد األوروبي على مدى -

نظرا لوجود عدم ) 2020إلى غایة ( سنة 15والتي تم تمدیدھا إلى ) 2(التدریجي إلزالة الحواجز الجمركیة 

للجزائر خالل السنوات األولى من وضع اإلتفاقیة حیز توازن المصالح فیما یتعلق بالمبادالت التجاریة بالنسبة

.)3(التطبیق

اتفاق تعاون مع اإلتحاد األوروبي ذو طابع تجاري مدعما ببروتوكوالت مالیة 1976ونشیر إلى أن الجزائر وقعت سنة ) 1(

ین الجزائر والسوق األوروبیة ، ورفع سنوات ، كان الھدف من وراء ھذا اإلتفاق ترقیة المبادالت ب5تتجدد بصورة دوریة كل 

. حجم نمو التجارة الخارجیة ، وتحسین شروط دخول السلع الجزائریة إلى السوق األوروبیة 

Accord de coopération CEE/Algérie, le 26/04/1976, entré en vigueur le : 01/01/1978, Joce L263

du 27/09/1978.http:// www.gisti.org/droit/textes/communautaires.

غیر أن ھذا اإلتفاق الذي كان یتسم بمنح تفضیالت تجاریة في إتجاه واحد ، أي بدون معاملة بالمثل ، لم یعد معموال بھ في إطار 

ففي ظل ھذه المعطیات . التوجھات الجدیدة للسیاسة األورومتوسطیة المتجددة ، وكذا أحكام وإجراءات منظمة التجارة العالمیة 

، من أجل إبرام اتفاق الشراكة بین اإلتحاد األوروبي 1996درت الجزائر إلى بدء مفاوضاتھا مع اإلتحاد األوروبي في جوان با

وقد عرفت المفاوضات نوع من التأخیر بسبب إصرار الجزائر على تمسكھا بتأجیل موضوع التفكیك التدریجي للحقوق 

ة وإعادة تأھیل لجھازه اإلنتاجي ة وأن اإلقتصاد الجزائري محل إعادة ھیكلالجمركیة من أجل حمایة انتاجھا الوطني ، خاص

.للوصول إلى إبرام ھذه اإلتفاقیة ) جولة 12( عرفت المفاوضات مسیرة طویلة 1997فمنذ 
: من اإلتفاقیة وكذا 1أنظر المادة ) 2(

Revue publiée par la Chambre Algérienne du Commerce et d’Industrie ( CACI ). N° 39. Janvier
2002 . p.19.

.1للمزید من التوضیح حول حجم تلك المبادالت التجاریة، أنظر الملحق رقم ) 3(

www.gisti.org/droit/textes/communautaires
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المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23: المؤرخ في 02-04: كما تم صدور القانون رقم 

المتعلق بشروط ممارسة األنشطة 2004أوت 14: رخ في المؤ08-04: ، وكذا القانون رقم ) 1(التجاریة 

، حیث تنص المادة ) 3(2013جویلیة 23: المؤرخ في 06-13:الذي تم تعدیلھ بالقانون رقم ) 2(التجاریة 

، یلزم بالقید في السجل تباري یرغب في ممارسة نشاط تجاريالرابعة منھ على أن كل شخص طبیعي أو اع

، باستثناء النشاطات والمھن المقننة ي الممارسة الحرة للنشاط التجاريا التسجیل الحق فالتجاري ، و یمنح ھذ

.الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري ، والتي تخضع ممارستھا إلى الحصول على ترخیص أو اعتماد 

ا ألحكام المواد كما تم صدور مراسیم تنفیذیة محددة لشروط وطرق تنفیذ تدابیر الوقایة التجاریة ، وذلك تطبیق

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد 04-03: من األمر رقم 16إلى المادة 9من المادة 

، والمرسوم 220- 05: ي المرسوم التنفیذي رقم البضائع وتصدیرھا المذكور أعاله ، تمثلت ھذه المراسیم ف

ث ـحی) 4(2005جوان 22: ؤرخین في ـالم222-05: م ذي رقـرسوم التنفیـوكذا الم221-05:التنفیذي رقم 

، أو تحدید لى شكل زیادة في الرسوم الجمركیةیتضمن المرسوم األول شروط وطرق تنفیذ تدابیر الوقایة ع

كمیات اإلستیـراد لمواجھـة األضرار التي تلحق بفرع من اإلنتـاج الـوطني بسبب واردات ضخمـة من السـلع

مرسوم الثاني فیحدد شروط تنفیذ حق الحصول على تعویض، حیث یمنح ھذا الحق مقابل أما ال. المشابھة

الدعم العمومي للواردات التي تتسبب في ضرر كبیر للفرع اإلنتاجي الوطني المعني بتخویلھ امتیازات 

توج وأخیرا المرسوم الثالث حدد شروط وطرق تنفیذ حق مواجھة اإلغراق ألي من. لصالح المنتوج المورد 

یدخل السوق الوطنیة بسعر مغرق، بمعنى سعر منخفض إلى حد ما دون قیمتھ العادیة، مسببا ضررا ھاما 

.لفرع من اإلنتاج الوطني من نفس الصنف 

والمالحظ أن ھذه النصوص تسمح بإقامة منظومة جدیدة لوقایة اإلنتاج الوطني، بالتوافق مع إتفاقیات المنظمة 

.العالمیة للتجارة 

یحدد شروط مراقبة )5(2005دیسمبر 10: المؤرخ في 467- 05: بعدھا صدور المرسوم التنفیذي رقم لیتم

: من القانون رقم 10و 5مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك ، وذلك تطبیقا للمادتین 

من ھذا 2ك، حیث نصت المادة المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھل1989فیفري 7: المؤرخ في 89-02

المرسوم على أنھ تمارس مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى المراكز الحدودیة البریة

والبحریة والجویة، وتقوم بذلك المفتشیات الحدودیة التابعة لإلدارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش، وتتم

.3ص .2004جوان سنة 27: مؤرخة في 41عدد ریةللجمھوریة الجزائجریدة رسمیة)1(
.4ص . 2004أوت سنة 18: مؤرخة في 52عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 2(
.33ص . 2013جویلیة سنة 31: مؤرخة في 39عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 3(
.14- 7ص . 2005جوان سنة 22: ي مؤرخة ف43عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 4(
.15ص .2005دیسمبر سنة 11: مؤرخة في 80عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 5(
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المستورد أو ممثلھ قبل جمركة المنتوجات المستوردة على أساس ملف یقدمھ ) 3حسب المادة ( المراقبة 

.، إلى المفتشیة الحدودیة المعنیة المؤھل قانونا

، حیث لك وقمع الغشیتعلق بحمایة المستھ)1(2009فیفري 25: المؤرخ في 03-09صدر القانون رقم ثم 

نتوجھ وإدخالھ إلى منھ فإن المستورد ملزم بالقیام بالمراقبة الذاتیة قبل استیراد م12أنھ وطبقا ألحكام المادة 

ت أو تجارب للتأكد من مطابقتھا ، وذلك عن طریق إخضاع المنتوجات المعنیة إلى فحوصاالتراب الوطني

كما أن المادة . ون أو ھیئات أو مخابر مؤھلة لذلكوتقدیم وثیقة إلثبات ذلك مسلمة من طرف المنتج أو المم

، أما ة لحمایة المستھلك المذكور أعالهالمتعلق بالقواعد العام02-89: منھ قامت بإلغاء القانون رقم 94

مفعول إلى غایة صدور النصوص القانونیة للقانون الجدید ، التي تحل نصوصھ التطبیقیة فتبقى ساریة ال

المحدد لشروط ) 2(2009ماي 12: المؤرخ في 181-09: لیتم بعدھا صدور المرسوم التنفیذي رقم . محلھا 

ممارسة أنشطة استیراد المواد األولیة والمنتوجات والبضائع الموجھة إلعادة البیع على حالھا من طرف 

منھ على أنھ ال یمكن لھذه 2، حیث تنص المادة فیھا الشركاء أو المساھمون أجانبت تجاریة یكون شركا

، إال الموجھة إلعادة البیع على حالھاالشركات ممارسة أنشطة استیراد المواد األولیة والمنتوجات والبضائع

یة جزائریة أو أشخاص على األقل من رأس مال الشركة بحوزة أشخاص طبیعیین من جنس%30إذا كان 

، كما أنھم ملزمین بالقید في السجل التجاري یة الجزائریةمعنویین یكون كل شركائھم أو مساھمیھم ذوي الجنس

.ھذا فیما یتعلق باإلطار التشریعي للتجارة الخارجیة في الجزائر بصفة عامة ) . 4المادة ( 

السلطات تحت تأثیر بعض األعوان اإلقتصادیین ، حیث إعتنتضع إطار تنظیمي للتجارة الخارجیةكما تم و

، یعمل على توفیر الدعم  یة الصادرات خارج مجال المحروقاتبأھمیة استحداث إطار مؤسساتي جدید لترق

. لقطاع التصدیر ، ویسھر على تطبیق سیاسة الحكومة في مجال تنویع الصادرات 

. الخارجیة، التي تمنح للدولة سلطة تنظیم التجارة 1996من دستور 19إلى نص المادة وقد استند ھذا التدخل

متطلبات وال یتجھ ھذا التنظیم إلى فرض قیود على التبادل الخارجي بقدر ما یسعى إلى ترقیتھ بما ینسجم مع

:، وتتجلى معالم ھذا التنظیم من خالل حریة الصناعة والتجارة

" Fonds Spécial de Promotion des Exportations" إنشاء الصندوق الخاص بترقیة الصادرات -

 )FSPE: (

، وھو مخصص لتوفیر الدعم المالي ) 3(1996أنشئ ھذا الصندوق بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

للمصدرین، ویمنح ھذا الدعم لكل مؤسسة مقیمة تنتج سلع أو خدمات وكذا كل تاجر، مسجلین في السجل

صدیر ، حیث یحدد مبلغ اإلعانات الممنوحة من قبل الوزیر المكلف بالتجارة وفقاالتجاري وعاملین بمیدان الت

.12ص . 2009مارس سنة 8: مؤرخة في 15عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 1(
.18ص . 2009ماي سنة 20: مؤرخة في 30عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 2(
.1996المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر 30: في مؤرخ 27-95أمر رقم ) 3(
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:یلي، ویتكفل ھذا الصندوق بمابقا إعتمادا على الموارد المتاحةلنسب معینة مس

50%الموجھة للبحث عن منافذ للمنتجات یف المرتبطة بدراسة األسواق الخارجیة من التكال

الجزائریة 

25%م المصدرین حول فرص وإمكانیات التصدیرمن التكالیف المرتبطة بإعال

50% من التكالیف المرتبطة بالدراسات الموجھة لتحسین نوعیة وتكییف المنتجات والخدمات

الموجھة للتصدیر

50%في  التظاھرات اإلقتصادیة  بالخارج بصفة فردیةمشاركة من التكالیف المدفوعة لل

80%درجة في البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في من التكالیف المدفوعة للمشاركة الم

التظاھرات اإلقتصادیة بالخارج

100% من التكالیف المدفوعة للمشاركة في تظاھرات تكتسي طابعا إستثنائیا، أو تقتصر فقط على

وضع شباك وحید

50%لتصدیر من تكالیف إعداد تشخیص ل

50%من تكالیف إنشاء خالیا تصدیرداخلیة

50%من التكالیف التي یتحملھا المصدرون والمتعلقة بإستكشاف األسواق الخارجیة

10%من تكالیف اإلنشاء األولي للممثلیات التجاریة بصفة فردیة

25%من تكالیف اإلنشاء األولي للممثلیات التجاریة بصفة جماعیة في األسواق الخارجیة

50%ویة للمنتوجات والخدمات الموجھة للتصدیرمن تكالیف طبع وتوزیع الدعائم الترق

50%من التكالیف المرتبطة بإستعمال التقنیات الحدیثة لإلعالم واإلتصال

50%من تكالیف إنشاء العالمات

10%من تكالیف حمایة المنتوجات بالخارج الموجھة للتصدیر

100%من تكالیف منح المیدالیات واألوسمة للمصدرین األوائل

100% من تكالیف منح المكافآت على األبحاث الجامعیة التي تساھم في ترقیة الصادرات خارج

المحروقات

80%من تكالیف وضع حیز التنفیذ لبرامج التكوین المتخصص في مھن التصدیر

50%من تكالیف النقل الدولي للمنتجات الفالحیة السریعة التلف الموجھة للتصدیر

25%قل الدولي للمنتجات غیر الفالحیةمن تكالیف الن

80% من التكالیف المترتبة عن التنظیم والمشاركة في التظاھرات اإلقتصادیة الخاصة المنظمة
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.)1(على المستوى الوطني والمخصصة لترقیة المنتوجات الجزائریة الموجھة للتصدیر

جـانفـي 10: المـؤرخ في 06-96: رقـم ، وذلك بمـوجب األمـرنظـام لتـأمیـن وضمـان الصـادراتوضع -

امة لتنظیم ھذا ، تم من خالل ھذا األمر التعریف باألشكال العلمتعلق بتأمین القرض عند التصدیرا)  2(1996

وقد عھد ھذا التأمین . وط التي یتم بموجبھا تنفیذ العقد، الشرالنوع من التأمین، أنواع األخطار المغطاة وكذا

.منھ 4، وذلك بموجب المادة )CAGEX( ائریة لتأمین وضمان الصادرات إلى الشركة الجز

) :Chambres de Commerce et d’Industrie ) "CCI" إنشاء غرف التجارة والصناعة -

، موضوعة خصیة المعنویة واإلستقالل المالي، تتمتع بالشات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاريھي مؤسس

مارس 3: مؤرخ في93-96: ، أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي رقم لف بالتجارةحت وصایة الوزیر المكت

، وتعتبر ھذه الغرف مؤسسات تمثل لدى السلطات العمومیة المصالح العامة لقطاعات التجارة ) 3(1996

، وینتمي إلیھا األشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین خدمات في إطار دوائرھا اإلقلیمیةوالصناعة وال

.، ویكونون قد سجلوا في السجل التجاري امارسون نشاطا تجاریا أو صناعیا أو خدماتیی

دي على مستوى دوائرھا اإلقلیمیةوتضطلع الغرف بمھمة التمثیل واإلستشارة واإلدارة والتوسیع اإلقتصا

.غرفة 48ویبلغ عددھا حالیا 

Association Nationale des Exportateurs" شاء الجمعیة الوطنیة للمصدرین الجزائریین إن-

Algériens ) "ANEXAL: (

طة ، حیث ركزت جھودھا حول المؤسسات الصغیرة والمتوس2001جوان 10: تم إنشاء ھذه الجمعیة في 

: ، من أجل خلق قوة تشاور واقتراحات من خالل المصدرة والقادرة على التصدیر

المحروقاتطرح المشاكل التي تعترض الصادرات خارج مجال

 مساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، والتشاور مع السلطات العمومیة من أجل وضع

استراتیجیة لتطویر الصادرات خارج مجال المحروقات

تطویر عالقات التبادل والتعاون مع الھیئات المماثلة على الصعید الدولي

ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كونھا تمثل وذلك إیمانا منھا بأن التطور اإلقتصادي یتم من خالل تطوی

وفي كل أنحاء العالم، مركز نمو وقوة، من خالل خلق فـرص عمـل من جھة، وكذا الدور الذي تلعبـھ من أجل

المحدد لقائمة إیرادات ونفقات حساب التخصیص 2016أوت سنة 23: وذلك وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ) 1(

: مؤرخة في57عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة " الصندوق الخاص بترقیة الصادرات " الذي عنوانھ 302-084رقم 

.25-24، ص 2016سبتمبر سنة 28
.16ص . 1996جانفي سنة 14: مؤرخة في 3عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 2(
.10ص . 1996مارس سنة 6: ي مؤرخة ف16عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 3(
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.) 1(، من جھة أخرى تشجیع الصادرات خارج المحروقات

Conseil National Consultatif de" إنشاء المجلس الوطني اإلستشاري لترقیة الصادرات -

Promotion des Exportations: "

قواعد العامة المطبقة على عملیات المتعلق بال04-03: من األمر رقم 18و 17تم إنشاؤه طبقا للمادتین 

جوان 12: المؤرخ في 173-04: استیراد البضائع وتصدیرھا ، وذلك بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

: ، یرأس المجلس رئیس الحكومة ، ویتولى المھام التالیة ) 2(2004

المساھمة في تحدید أھداف الصادرات واستراتیجیتھا

الصادرات وعملیاتھاالقیام بتقییم برامج ترقیة

 اقتراح كل تدبیر ذو طبیعة مؤسساتیة أو تشریعیة أو تنظیمیة ، لتسھیل توسع الصادرات خارج

.المحروقات 

: كما یكلف المجلس بعنوان ھذه المھام بما یأتي 

صیاغة كل اقتراح أو تدبیر كفیل بتسھیل دخول المنتوجات الجزائریة لألسواق الخارجیة

ت التي من شأنھا تدعیم تنافسیة المنتوجات والخدمات الجزائریة في األسواق الخارجیةتقدیم اإلقتراحا

 دراسة وفحص كل تدبیر تحفیزي أو كل عملیة تثمین للمنتوجات من التراث الوطني ، من شأنھا دفع

.تطور الصادرات خارج المحروقات 

Agence Algérienne de Promotion du" إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة -

Commerce Exterieur ) "ALGEX: (

: ، بموجب المرسوم التنفیذي رقمسالف الذكر04-03: من األمر رقم 20و 19: حیث أنشئت طبقا للمادتین 

، وھي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة )3(2004جوان 12: المؤرخ ففي 04-174

، وتكلف بما یلي وزیر المكلف بالتجارة الخارجیةـة الـالي ، موضوعة تحت وصایـالل المـقاإلستویة وـالمعن

) : من المرسوم 6المادة ( 

 المشاركة في تحدید إستراتیجیة ترقیة التجارة الخارجیة ووضعھا حیز التنفیذ بعد المصادقة علیھا من

الھیئات المعنیة

وقات لصالح المؤسسات المصدرة تسییر وسائل ترقیة الصادرات خارج المحر

تحلیل األسواق العالمیة وإجراء دراسات إستشرافیة شاملة وقطاعیة حول األسواق الخارجیة

)1 ( Journée d’étude CNC PME-PIMEC. Dimanche 25 mars 2007 à ALGEX. Communication de
l’ANEXAL.p.2.

.3ص . 2004جوان 16: ؤرخة في م39عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 2(
.4ص . 2004جوان 16: مؤرخة في 39عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 3(
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إعداد تقریر سنوي تقییمي لسیاسة الصادرات وبرامجھا

 وضع منظومات اإلعالم اإلحصائیة القطاعیة والشاملة حول اإلمكانات الوطنیة للتصدیر إلى

ییر ذلكاألسواق الخارجیة وتس

وضع منظومة مواكبة األسواق الدولیة وتأثیرھا في المبادالت التجاریة الجزائریة

 وضع تصور للمنشورات المستخدمة والمذكرات الظرفیة وتوزیعھا في مجال التجارة الدولیة

 متابعة المتعاملین اإلقتصادیین الوطنیین وتأطیر مشاركتھم في مختلف التظاھرات اإلقتصادیة

ض والعروض والصالونات المختصة المنظمة بالخارجوالمعار

 مساعدة المتعاملین اإلقتصادیین على تطویر أعمال اإلتصال واإلعالم والترقیة المتعلقة بالمنتوجات

والخدمات الموجھة للتصدیر

إعداد مقاییس تقدیم األوسمة والجوائز والنیاشین التي تمنح ألحسن المصدرین

یادة على ذلك، بنشاطات مدفوعة األجر في مجال اإلتقان وفي تلقین تقنیاتیمكن أن تقوم الوكالة، ز

، وكذلك كل خدمة أخرى في میادین تقدیم المساعدة أو الخبرة التصدیر وقواعد التجارة الدولیة

.)1(لإلدارات أو المؤسسات ذات الصلة باختصاص الوكالة 

cellule" خلیة سماع كومة، من خالل وضعابیر من قبل الحكما نشیر إلى أنھ تم مؤخرا إتخاذ تد

d’écoute " ومتابعة عملیات التصدیر على مستوى وزارة التجارة، وتنصیب فرقة تفكیر "groupe de

réflexion " حول الصادرات على مستوى الوزارة األولى، وھي دینامیكیة جدیدة منحتھا السلطات العمومیة

.)2(لعملیات التصدیر

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا 04-03: ألمر رقم وما یالحظ أن ا

یة الصادرات خارج قد أدرج ضمن أحكامھ وجھة نظر مؤسساتیة لترق15-15: المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.، عبر إنشاء الھیاكل السابقة مجال المحروقات

التي كرسھا األمر سالف الذكر وتعدیلھ، تجسدت من خالل الحریة النسبیة والحریة النسبیة للتجارة الخارجیة

، األمر الذي أدى إلى)3(للصادرات والواردات، حیث نتج عن ذلك زیادة المبادالت التجاریة الخارجیة لبلدنا 

سواء زیادة المخاطر التي تتعرض لھا المؤسسات والشركات الوطنیة العاملة بقطاع التصدیر و اإلستیراد 

).أخطار نقدیة(منھا تلك المتعلقة بالبضائع أو مواد التجھیز أثناء نقلھا، أو المتعلقة بتحصیل مقابل الصادرات 

ولمجابھة ھذه المخاطر، تلجأ تلك المؤسسات إلى إكتتاب عقود تأمین مختلفة، سیتم التطرق إلیھا بشيء من 

. التفصیل من خالل األبواب الموالیة 

(1) Source : le site d’internet :www.algex.dz
(2) Le forum du commerce extérieur : revue publiée par l’Agence Nationale de promotion des
Exportations( ALGEX).n° 19/ mai 2016. p. 6.

.1لمزید من التوضیح أنظر الملحق رقم ) 3(

www.algex.dz
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:خالصة الفصل التمھیدي 

نظرا تناول عمومیات رأینا ضرورة التطرق إلیھا قبل معالجة الموضوعصل ھذا الفحاولنا من خالل

بدایة  بإعطاء نظرة شاملة ا بإنتقالنا من العام إلى الخاص منطقیحیث تدرجنا من خاللھ تدرجا.إلرتباطھا بھ 

ة أساسا ـ، والمتمثلخالل دراسة مختلف مراحل إبرامھا، وكذا أھم ھذه العقودمنحول عقود التجارة الدولیة

، أو أو الجوي أو البريالنقل البحري عقد عقد البیع الدولي للبضائع و عقود النقل الدولي للبضائع سواء : ي ف

.سائط، مع إبراز مكانة عقد التأمین بین ھذه العقود النقل متعدد الوعقد 

إطارھا التشریعي والتنظیميتناول، من خالل الجزائرلتجارة الخارجیة فيتم تخصیص الدراسة لوبعدھا 

مختلف حیث وقفنا على . ، أو أثناء تحریرھا تحریرا جزئیا ثم كلیا اء أثناء فترة احتكار الدولة لھاسو

ت تأثیر بعض األعوان ، وكذا اإلطار التنظیمي الذي اعتنت الدولة باستحداثھ  تحالتشریعات التي تم إصدارھا

من شأنھا ،ة الصادرات خارج مجال المحروقاتات جدیدة لترقی، والمتمثل في إنشاء مؤسساإلقتصادیین

.، والسھر على تطبیق سیاسة الحكومة في مجال تنویع الصادرات لتصدیرالعمل على توفیر الدعم  لقطاع ا

.و مھامھا والتحلیل لمختلف ھذه المؤسسات یث تناولنا بالتعریفح



الباب األول 
تأمین الواردات عقود 

الوطنیة
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:تقدیم 

تعد عملیة تحدید وتحلیل األخطار الناتجة عن نقل البضائع والتجھیزات جزء من اإلستراتیجیة العامة

، وكون تقییم مثل ھذهلعاملة بقطاع التصدیر واإلستیراد، خاصة منھا تلك االمخاطر في أي شركةلتسییر

، وما ینجر عن ذلك من دخلة أثناء عملیة النقلوامل المتلعنظرا لتنوع ا، المخاطر أصبح الیوم أمر جد معقد

وسیلة لضرر والرجوع علیھ بالتعویض، لجأ المتعاملون اإلقتصادیون إلىفي تحدید المسؤول عن اصعوبات 

.أال وھي التأمین،یرلى الغحویل ھذه األخطار كلیا أو جزئیا إیستطیعون من خاللھا ت

مختلف التي یمكن أن تتعرض لھا البضائع ومواد التجھیز أثناء فتأمین النقل یغطي األضرار والخسائر

، ذاك ما جعل ألمان للعالقات التجاریة الدولیةاعنصر فھو یجلب عملیة نقلھا، ھا خالل المراحل التي تمر ب

.دولیةالفعال لعملیات التجارة الالمرافقاعتباره حالیا بمثابة یتملم  یثمنون دوره منذ القدممتھني ھذا المجال

دون بلد إلى آخر تنقل تلك الممتلكات من جعل من غیر المتصور، مخاطر النقلحالیا الكبیر الذي تشھده تنوع لاف

اإلكتتاب المسبق لھذه بنكیة دون)قروض ( ، كما أنھ من غیر الممكن الحصول على اعتماداتوجود عقد تأمین

.للبنك ) عقود التأمین ( نظرا للضمانات التي تقدمھا ھذه األخیرة ودـالعق

ر ، بالنظا ھو تنوع طرق التغطیة التأمینیةوما یمیز عقود تأمین نقل البضائع ومواد التجھیز المستوردة حالی

ي ، وذلك عمال بالمبدأ السارصیات تلك الممتلكات المراد نقلھا، وكذا خصولزیادة احتیاجات مستعملي النقل

.والمتمثل في الحریة التعاقدیة ، المفعول بین أطراف عقد التأمین

یز المستوردةالبضائع ومواد التجھنقلدواعي النظام اقتضت أن یخضع عقد تأمینف،أن ھذا المبدأ غیر مطلقإال

.لبعض القواعد اآلمرة

اكتتابكما أن بعض اإلعتبارات اإلقتصادیة جعلت من الدولة الجزائریة تلزم المتعاملین اإلقتصادیین الوطنیین

، مما یدفعنا إلى التساؤل لدى شركات تأمین معتمدة بالجزائر، البضائع ومواد التجھیز المستوردةعقود تأمین نقل 

، ومدى إلتزام المستوردین عتبارات اإلقتصادیة من جھة أخرى، وتلك اإلل الھدف من ھذه اإللزامیة من جھةحو

باإللزامیة من جھة ثالثة ؟ 

:التي سنقسمھا كما یلي ھ من خالل الفصول التالیة ذلك ما سنحاول اإلجابة علی

تأمینات البضائع ومواد التجھیز المنقولة بحرا: الفصل األول 

ا برا وجوبضائع ومواد التجھیز المنقولة تأمینات ال: الفصل الثاني 
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تأمینات البضائع ومواد التجھیز المنقولة بحرا : الفصل األول

، مردھا زیادة مات النقل البحري في وقتنا الراھنالتي تشھدھا الطلبات على خدإن الزیادة المتسارعة

تمت عبر البحر  طریق، حیث بلغ حجم المبادالت العالمیة التي عبرھذا الالمبادالت التجاریة الدولیة التي تتم 

. ) CNUCED ")1" حسب إحصائیات لجنة األمم المتحدة للتجارة والتطور وذلك%2013،80لسنة 

ھذاالنقل طریق، ارتفاع الطلب كذلك على خدمات تأمینالنقل البحريزیادة الطلب على خدماتوقد صاحب 

اإلستقرار المالي الطمأنینة ومن خالل بعث،العقود على المتعاملین اإلقتصادیینا تلكي تعود بھللمنفعة التنظرا 

.ھملرؤوس أموالوفرھا بالنظر للحمایة التي تفي نفوسھم 

جزء ال یتجزأ من ، وھو حالیا في خدمة التجارة الدولیة البحریةفالتأمین البحري اعتبر منذ قرون بعیدة ھیئة 

إذ ما كان ممتھنوا التجارة الدولیة لیتوسعوا في أعمالھم بالقدر الذي وصلوا إلیھ الیوم لو ال ، التجارة الحدیثة

.وجود عقود التأمین 

لمؤسسةضمن أولویات االیوم ع ومواد التجھیز المنقولة بحرا تندرجمین على البضائوضرورة اكتتاب عقد تأ

، فكل من صاحب البضاعة وكذا دائنیھ یطالبون ردات ضخمة تستدعي  تمویال خارجیاخاصة إذا تعلق األمر بوا

بفعل ھالك لھا المالیة التي یمكن أن یتعرضواینا من شأنھ أن یحمیھم من الخسائربتأمین تلك البضاعة تأم

.البضاعة أثناء نقلھا 

لنھوض فعال في اجد، فإن لھا دورالمتعاملین اإلقتصادیینالتي تعود بھا ھذه العقود على حمایة إلى الوإضافة 

، حیث تعمل أقساط التأمین المحصلة من اكتتاب ھذه خاصة تلك السائرة في طریق النمو،باقتصادیات الدول

. ذه البلدان ، ما من شأنھ دفع عجلة التطور بھمیزان مدفوعاتھاعلى التأثیر علىالعقود 

ھذا العقد، وجعلت اكتتابھ من قبلسعت بالدنا نحو وضع أطر قانونیة من أجل تنظیموإدراكا منھا لھذه الحقیقة 

تفصیل من ھذا ما سیتم التطرق إلیھ بشيء من ال. لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر إلزامیاالمستورد الجزائري

حیث سنتعرض في المبحث األول إلى اإلطار القانوني لعقد التأمین البحري على البضائع ،خالل ھذا الفصل

.معتمدة بالجزائر ومواد التجھیز ، ونفصل من خالل المبحث الثاني في إلزامیة اكتتاب العقد لدى شركة تأمین 

(1) Nations Unis : Conférence des Nations Unis sur le commerce et le développement ( CNUCED ) .

Commission du commerce et du développement : Tendances récentes des transports internationaux

ayant des incidences sur le commerce des pays en développement .Cinquième session. Genève, 17-

21 juin 2013.p. 5.
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ومواد التجھیزلبضائعالنقل البحري على اتأمیناإلطار القانوني لعقد : المبحث األول

لبضاعة ومواد التجھیز، جعلتھ منظما بعدة النقل البحري لتأمینالتي تمیز عقد إن الخاصیة الدولیة

في القانون البحري وقانون الدولیة، أو الوطنیة والمتمثلة واألعراف سواء منھا الدولیة كاإلتفاقیات ،أحكام

. التأمین 

المتعرض لھا من لبضاعة، نظرا لكثرة وتنوع األخطار البحریةالنقل البحري لتأمینكما تنوعت صور عقود 

. جھة وكذا، تلبیة لرغبة المؤمن لھم المتمثلة في الحصول على تغطیة شاملة لتلك األخطار، من جھة أخرى

:الب الموالیة ذاك ما سنفصل فیھ من خالل المط

ومواد التجھیزالبحري على البضائعتأمیناألحكام المنظمة لعقد ال: األول المطلب

قبل التطرق إلى مختلف األحكام المنظمة لعقد التأمین البحري على البضاعة، یجدر بنا بدایة إعطاء نبذة 

حدیثة یجد جذوره في التاریخ، ولھذا ال یمكن تاریخیة لھ لما لھا من أھمیة، كون أساس بعض النظم القانونیة ال

.دون الرجوع إلى مصادرھا القدیمة  فھم تلك النظم 

من أخطار، ھو الذي أدى فالشعور بالحاجة إلى نظام یؤمن ثروة اإلنسان وھي في البحر ضد ما یھددھا 

المعاصر، إال أنھ یجب أن ال یتبادر إلى نشوء التأمین البحري الذي یعتبر الصورة األولى لنظام التأمین بشكلھ

رف طفرة واحدة، ولكن الفكرة األساسیة التي یقوم علیھا التأمین بصفة إلى الذھن أن التأمین البحري قد عُ 

ون أفراد الجماعة فیما بینھم على حمایة أموالھم من المخاطر اعامة، ھي التي نبعت أوال والمتمثلة في تع

ري بالمعنى الحدیث، إال ولم یتخذ تطبیق ھذه الفكرة في الواقع صورة التأمین البحواتھم،البحریة التي تھدد ثر

.)1(تھدف إلى توفیر نوع من الحمایة ضد أخطار البحربصور أخرى بعد أن مرّ 

فمنذ العصور القدیمة وممارسي التجارة البحریة یبحثون عن الوسائل التي تحقق لھم الحمایة الالزمة 

ضد األخطار البحریة، وقد اھتدوا إلى أن التعاون المتبادل، الذي ھو أساس مبدأ التأمین حالیا، ھو لممتلكاتھم 

الممارس من " le prêt à la grosse aventure" فالقرض للمغامرة الكبرى . الحل لمجابھة ھذه األخطار

م ـمة وبابل، والمتمثل في إتفاقیة یتورس في الھند القدیرف ومُ ماني، عُ ووالذي كرسھ القانون الرالفینیقیینقبل 

بدون رقم طبعة–مصر –محمود سمیر الشرقاوي، الخطر في التأمین البحري، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاھرة ) 1(

.30، ص 1966
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ریة بموجبھا إعفاء المقترض من رد مبلغ القرض المتعلق بالبضاعة أو السفینة، في حال تعرض الرسالة البح

إلى 15من ( أما في حالة وصولھا سالمة، فیلتزم برد كل من مبلغ القرض وكذا فوائد ھامة . لخطر بحري 

.) 1() من مبلغ القرض 40%

جرجوارمیالدي، والتي تعتبر السنة الحاسمة للتأمین البحري، تم صدور أمر عن البابا1236وفي سنة 

ھ عقد القرض للمغامرة الكبرى، تأسیسا على أن الفائدة التي تدفع م بموجب، حرّ )Grégoire IX( التاسع 

ومن ھنا بدأ التفكیر في أشكال أخرى لضمان المخاطر البحریة، لیتم التوصل إلى . على ھذه القروض ربویة 

كیفیة تمثلت ھذه المرة في عقود بیع صوریة، یتم من خاللھا تصریح األشخاص الذین یرغبون في تحمل 

قل، بشرائھم البضاعة المنقولة ویلتزمون بدفع مبلغھا للمالك، مع احتفاظھم مقابل ذلك بمبلغ جزافي مخاطر الن

یدفع مسبقا من قبل المالك، ویبقى ھذا المبلغ بحوزتھم مھما كان مصیر )récompense( یسمى مكافأة 

عقد البیع بموجب شرط الرحلة البحریة، ففي حالة وصول السفینة والبضاعة المحملة بھا سالمین، یلغى 

د ـال عقـا وذلك بإعمـا لمالكھـع مبلغھـاص بدفـؤالء األشخـزم ھـة، فیلتـت البضاعـأما إذا ھلك.قـإضافي الح

.) 2(البیع 

كانت في الحقیقة عقود تأمین حقیقیة، وھنا بدأت فكرة ضمان وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقیات البیع ھذه، 

سریان لنقل البحري من أضرار تنفصل عن فكرة اقتراض مبلغ من النقود، وأصبح ما ینتج عن أخطار ا

ورس التأمین البحري على وجھ التحدید فھذا غیر لكن متى وأین مُ ،یتم بعد دفع قسط التأمین ھذا العقد ضمان 

مدن لیم إقحیث یقول بعض المؤرخین أنھ قد تم تأسیس غرفة لممارسة التأمین البحري في إحدى .)3(معروف

، وأن اكتتاب المؤمنین في م 1310وذلك سنة " Bruges" الفالندر الغربیة ببلجیكا، والمعروفة بمدینة 

إال أنھ من المؤكد أن . م 1400صورة وثائق للتأمین البحري قد أصبح شائعا في ھذه المدینة حوالي سنة 

Gênes et(في مدینة جنوة وبیزا وفلورنسا البحري في شكلھ الحدیث، قد برز العمل بھ كنظام مستقل التأمین 

Pise et Florence ( الرابع عشر، وقد عُرف سكان ھذه المدن التي تقع شمال في النصف األول من القرن

.إیطالیا باللومباردیین

(1) Ali HASSID. Introduction à l’étude des assurances économiques. Entreprise nationale du livre

– Alger- . Sans numéro d’édition.1984.pp. 12-13.
(2) Jean BIGOT. Traité de droit des assurances. Tome 2 : Entreprises et Organismes d’Assurance.

Librairie générale de droit et de jurisprudence - Paris- France. 2ème édition. 2000. p. 8.
عقد التأمین البحري قد ظھر نتیجة تعدیل قام بھ بعض الموثقین اإلیطالیین لعقد القرض البحري، المذكور ویرى البعض أن) 3(

أعاله وذلك بأن حل مبلغ التعویض محل مبلغ القرض، وأصبح ال یدفع إال في حالة تحقق الخطر، وحل قسط التأمین محل 

.الفائدة في عقد القرض، وأصبح یدفع في كل األحوال 
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أكتوبر 23: عُرفت ھي الوثیقة اإلیطالیة المؤرخة في مكتوبة ھذا ومن الثابت أن أول وثیقة تأمین بحریة 

الجزیرة التابعة لإلسبانعلى رحلة من جنوة إلى" Santa Clara" ومحل التأمین فیھا السفینة 1347سنة 

.) 1(طل عقد التأمین السفینة عن رحلتھا یبحیث نصت على أن انحراف " Majorca" مایوركا 

كما نظمت بعض الدول األوروبیة التأمین البحري تنظیما تشریعیا خالل القرن الخامس عشر، وأھم ھذه 

وقد دخل التأمین البحري فرنسا خالل . 1498، وقانون جنوة سنة 1435التشریعات قانون برشلونة سنة 

ر ـد البحـة باسم مرشـادات المعروفـة العـمجموعر في ـادس عشـرن السـنفس القرن، لكن أحكامھ ثبتت في الق

 "Guidon de la mer " ُ1584رفت في فرنسا، تلك الصادرة عام وكانت أول وثیقة تأمین بحري ع

وموجودة بأرشیف الغرفة التجاریة في مرسیلیا ، وھي وثیقة تأمین على بضاعة مشحونة من مرسیلیا إلى 

.) 2(طرابلس في سوریا 

وقد استقى ) مادة 74( صدر أمر كولبر البحري، خصص تنظیما كامال للتأمین البحري 1681وفي سنة 

. )3(من نصوص ھذا األمر خالل تقنینھ للتأمین البحري 1807القانون التجاري الفرنسي الصادر سنة 

وكما سبق . عةكانت ھذه أھم المراحل التاریخیة التي مر بھا التأمین البحري سواء على السفینة أو على البضا

وأن ذكرنا، تنظم عقد التأمین البحري على البضاعة العدید من األحكام، منھا الدولیة ومنھا الوطنیة، سنتناولھا 

:بشيء من التفصیل من خالل الفروع الموالیة 

األحكام الدولیة المنظمة لعقد التأمین البحري على البضائع: الفرع األول 

ة التي تنظم عقد التأمین البحري على البضائع في كل من اإلتفاقیات الدولیة، وكذا تتمثل األحكام الدولی

:األعراف الدولیة، وذلك كما یلي 

اإلتفاقیات الدولیة : أوال

ري ـل البحـم النقـة التي تنظـات الدولیـلف اإلتفاقیـدي إلى مختـل التمھیـالل الفصـا من خـسبق وأن تطرقن

(1) Ali HASSID.op.cit. p. 13 .
.39-38محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص ) 2(

(3) Claire BELLENGER : Histoire de l’assurance de dommages en France. Thèse de doctorat en

droit ( mention histoire de droit ). Université Panthéon-Assas Paris- France- 2010-2011.p. 17.
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أحكام عقد التأمین البحري على في دراستنا ھذه على جوانب تأثیرھاوسوف نقتصر،) 1(الدولي للبضائع 

.على البضائع 

المتعلقة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسند الشحن، والتي صادقت 1924ففیما یخص إتفاقیة بروكسل 

لناقل البحري، وإمكانیة رجوع صاحب البضاعة علیھ علیھا الجزائر، فقد حددت حاالت قیام مسؤولیة ا

حیث یعد الناقل مسؤوال عن البضاعة منذ تكلفھ بھا إلى غایة .أو التأخیر في تسلیمھابالتعویض نتیجة ھالكھا

تسلیمھا للمرسل إلیھ، لكن نفس اإلتفاقیة وسعت من مجال إعفاء الناقل من مسؤولیتھ، إذا كانت األضرار 

:) 2(اتجة أو ناشئة عنقة بالبضاعة نالخسائر الالحو

حالة عدم صالحیة السفینة للمالحة، عندما یقدم الناقل الدلیل على أنھ قام بكل واجبات العنایة الالزمة بھا-

األخطاء المالحیة التي یرتكبھا الربان أو المرشد أو المندوبون البحریون اآلخرون عن الناقل-

أو بخطأ الناقلالحریق، إال إذا كان بفعل -

أخطار وحوادث البحر أو المیاه األخرى الصالحة للمالحة-

القوة القاھرة-

أو إعاقتھ كلیا أو جزئیا مھما كانت األسباباإلضرابات وإغالق المستودعات أو المصانع في وجھ العمل -

عیب خفي أو طبیعة خاصة أو عیب ذاتي في البضاعة، أو نقص البضاعة أثناء السفر-

أخطاء الشاحن، السیما تلك المتعلقة بالتخزین أو التكییف أو وسم البضاعة-

عیب خفي في السفینة لم یظھر بالرغم من اإلھتمام الكافي-

إنقاذ حیاة األشخاص أو األموال في البحر أو المحاولة في ذلك-

األفعال المسببة لحادث ال ینسب للناقل-

ناقل أو نائبھ مسؤوال عنھ، وذلك عندما یقدم الناقل الدلیل بأن الخطأ أو أي سبب آخر ال یمكن أن یكون ال-

الضرر لم یكن بسببھ شخصیا أو بسبب مندوبھ، وأنھم لم یسھموا في الخسارة أو الضرر

الخسائر واألضرار المسببة للبضائع أو ما یتبعھا، إذا ارتكب الشاحن بتعمد تصریحا كاذبا بشأن نوعھا أو -

.ثیقة الشحن أو أي وثیقة أخرى مؤیدة للنقلقیمتھا في و

:فیمكن إذا تصنیف ھذه الحاالت اإلعفائیة إلى ثالث فئات كما یلي 

أسباب تتعلق بالسفینة-1

أسباب متعلقة بالشحنة-2

.من الفصل التمھیديوما یلیھا50أنظر الصفحة ) 1(
.من القانون البحري الجزائري 803ھا ضمن المادة من اإلتفاقیة، والتي تم إدراج04وذلك حسب المادة ) 2(
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.أسباب تتعلق بحوادث خارجیة-3

فتحقق أحد ھذه الحاالت، یجعل الناقل معفیا من اإللتزام بدفع مبلغ التعویض نتیجة الخسائر واألضرار 

.الالحقة بالبضاعة 

جنیھ إسترلیني 100دة بمبلغ ال یزید عن مسؤولیة الناقل محدووفي إطار نفس اإلتفاقیة دائما، كما أنھ

بین ، أو ما یعادل تلك القیمة نقدا بعملة أخرى ما لم یكن الشاحن قد )فقرة خامسا 4المادة ( للطرد أو الوحدة 

وتجدر اإلشارة إلى أنھ في حالة نقل البضاعة في . في سند الشحن ھاشحنطبیعة البضاعة وقیمتھا قبل 

البـضاعة دون احـتسـاب الحـاویة كطـردوزن ـاویة، أو بـة في الحـونـرود المشحـد الطدـرة بعـعبـاویات فالـح

.) 1(أو اإلعتداد بوزنھا 

على 1979وبروتوكول ) قواعد الھاي فیسبي ( 1968بروكسل المعدلة ببروتوكول كما نصت إتفاقیة 

فرنك ذھبي للطرد أو الوحدة عن الھالك 10.000: نفس األسباب اإلعفائیة للناقل من مسؤولیتھ، وحددتھا بـ 

فرنك ذھبي  لكل كیلوغرام من الوزن الصافي للبضاعة عن التأخیر، إال في حالة التصریح 30أو التلف، أو 

للطرد وحدة حسابیة666,67:، كما تم تحدیدھا بـ 1968روتوكول ـة لبـھذا بالنسب. ن ـد الشحـبالقیمة في سن

وحدة حسابیة لكل كیلوغرام عن التأخیر ، إال في حالة التصریح بالقیمة 2ك أو التلف، أو أو الوحدة عن الھال

. 1979في إطار بروتوكول شحن،في سند ال

أما عن إتفاقیة ھامبورغ، فبالرغم من إلغائھا الغالبیة القصوى لألسباب اإلعفائیة التي جاءت بھا إتفاقیة 

. تین ھما تدابیر اإلعانة واإلنقاذ، وكذا الحریق بسبب ال ینسب للناقلبروكسل، إال أنھا إحتفظت بحال

الك ـللرزمة أو وحدة شحن أخرى، بالنسبة للھوحدة حسابیة835اس ـلى أسـل عـاقـالنؤولیةـددت مسـكما ح

نقل الضرب أجرة 2,5وحدة للكیلو من الوزن الصافي للبضاعة المفقودة أو المتضررة و 2,5و تلف، أو ال

الواجب دفعھا بالنسبة للبضائع التي تعرضت للتأخیر على أن ال یتجاوز ھذا المبلغ مجموع أجرة النقل 

) .6المادة ( قل البحري للبضائع المستحقة الدفع بموجب عقد الن

أن وفیما یتعلق بإتفاقیة روتردام، فقد أعفت ھي األخرى الناقل من مسؤولیتھ عن ھالك البضائع إذا أثبت

الھالك أو التلف أو التأخیر ال یعود إلى خطإ إرتكبھ ھو أو أحد تابعیـھ، أو كان نتیجـة أسبـاب تتعلـق بحـوادث

- 284، ص 2008الطبعة األولى ، –لبنان –ھاني دویدار، النقل البحري والجوي ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ) 1(
285.
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احن أو أي شخص خارجیة، أو ألسباب متعلقة بالبضاعة في حد ذاتھا، أو عن فعل أو إغفال من جانب الش

وحدة حسابیة 875بـ كما حددت مسؤولیة الناقل . آخر یعمل تحت تصرفھ، أو إذا نتجت عن تدابیر اإلنقاذ

لكل وحدة حسابیة 3عن الھالك أو التلف، أو ) حاویات أو منصات ( كل رزمة أو وحدة شحن أخرى ل

في حالة إعالن ، إالبركان أكینمبلغلأي ا) 1(كیلوغرام من الوزن اإلجمالي للبضائع المفقودة أو المتضررة 

تفاصیل العقد، أو عندما یكون الشاحن والناقل قد إتفقا على مبلغ أعلى جھا فيادرإعن قیمة البضائع والشاحن 

) .1فقرة 59المادة ( من مقدار حد المسؤولیة المنصوص علیھ 

ضاعة المتأخرة محددة بمبلغ یعادل ضعفي وتكون المسؤولیة عن الخسارة اإلقتصادیة الواجب دفعھا عن الب

.) 2()60المادة ( أجرة النقل الواجب دفعھا، دون أن یتجاوز المبلغ الحد المذكور آنفا ) 2,5(ونصف 

فمسؤولیة الناقل البحري عن البضائع المعھود لھ نقلھا، ھي كما ذكرنا مسؤولیة محدودة في حالة تضرر 

) .3م1/طن1( طریقة تسعیر النقل البحري المعمول بھا دولیا البضاعة، ویرجع ذلك إلى 

ت على أنھ في حالة ساس وزن وحجم البضاعة المنقولة، ومختلف اإلتفاقیات أجمعفأجرة النقل تحسب على أ

التعویض على أساس وزن البضاعة المتضررة، ولیس على أساس القیمة یحسب قیام مسؤولیة الناقل، 

. بضاعة الحقیقیة لھذه ال

یتحصل في حالة تضرر البضاعة، على تعویض محدود، حددت اإلتفاقیات سقفھ كما رأینا، ونتائج فالشاحن 

ھذا التحدید جد سلبیة، إذ أن قیمة مبلغ التعویض المتحصل علیھ أقل بكثیر من القیمة الحقیقیة للبضاعة 

. ) 3(المتضررة 

المصدر، ال یمكنھ المطالبة بالتعویض في حالة تضرر كما أن الشاحن، الوكیل عن المستورد أو 

البضاعة، إال إذا كان الضرر ناتج عن قیام مسؤولیة الناقل، وكقاعدة عامة ھناك افتراض قیام مسؤولیة ھذا 

. األخیر، بمجرد كون البضاعة سلمت في میناء التفریغ بحالة تختلف عن تلك التي كانت علیھا أثناء شحنھا 

الناقل بأنھ قام بجمیع التدابیر الضروریة أثناء نقل البضاعة، أو أثبت إحـدى حـاالت إعفائـھ اتلكن بمجرد إثب

الوحدة الحسابیة ھي حق السحب الخاص حسبما عرفھ صندوق النقد الدولي، وتحول المبالغ المشار إلیھا إلى العملة الوطنیة ) 1(

. لحكم القضائي أو قرار التحكیم، أو في التاریخ المتفق علیھ بین الطرفینألي دولة وفقا لقیمة تلك العملة في تاریخ صدور ا

. 3من اإلتفاقیة فقرة 59لمزید من التفاصیل أنظر المادة 
(2) CNCC-Synthèse du Séminaire sur les règles de Rotterdam du : 18 au 19 mars 2010 à Yaoundé

trouvé sur le site d’internet : www.logistiqueconseil.org
ھناك حالة وحیدة ال یتم فیھا تحدید مسؤولیة الناقل وتتمثل في الخطأ الجسیم أو المتعمد، فھنا یتم التعویض على أساس قیمة ) 3(

) .غرامات أخرى + الربح المتوقع + القیمة الحقیقیة للبضاعة ( الضرر 

www.logistiqueconseil.org
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.یلتزم بدفع أي تعویض للشاحنمن المسؤولیة، فال 

إن تحدید مسؤولیة الناقل البحري الذي جاءت بھ اإلتفاقیات الدولیة یمثل مشكال كبیرا أمام الشاحنین الذین 

.یجدون أنفسھم أمام تعویضات جزئیة أو حتى عدم الحصول على أي تعویض

من أحكامھا استلھمالتأمین البحري على البضائع، الذيومن ھنا برز دور ھذه اإلتفاقیات في تأطیرھا لعقد 

، حیث أن إكتتابھم لھذا العقد یمكنھم من الحصول على تعویضات ال تحسب على وقدم حلوال بدیلة للشاحنین

ة للبضاعة ، وإنما على أساس القیمة الحقیقی)بمعنى لیس على أساس وزن البضاعة ( أساس مسؤولیة الناقل

یعفى الناقل عویضات عن األضرار التي تمن جھة أخرى تحصیلالمتضررة أو المفقودة، كما یضمن لھم 

المغطاة بموجب عقد إطار عقد النقل تتطابق مع تلكاألخطار المستثناة من الضمان فيأغلبیةمنھا، كون

.التأمین 

األعراف الدولیة: ثانیا

les( سرفي قواعد یورك وأنفتتمثل األعراف الدولیة المنظمة لعقد التأمین البحري على البضائع أساسا

règles d’York et d’Anvers (ل عالمیین، ولیست إتفاقیات دالئل عملیة ذات شھرة وإستعماالتي تعتبر

ما إذا تم النص علیھا في عقد النقل أو عقد تسویة الخسائر المشتركة، في حالةیتم بموجبھاحیث .دولیة

.على القوانین والممارسات الداخلیة اإلستئجار أو سند الشحن، ولھذه القواعد األسبقیة في التطبیق 

یعتمد على قاعدة اقتسام مجموع ) les avaries communes( فبعدما كان نظام الخسائر المشتركة

أصبح من الضروري إیجاد قسمة غرماء،الخسائر التي تلحق بالمخاطرة البحریة بین أطراف ھذه المخاطرة

على وضع قواعد 1864اتفقت الدول البحریة سنة اف لھذا التوزیع، لذا األطرة من ھؤالءقواعد ثابتة ومقبول

ا لیصبح قواعد یورك ، كما عُدل اسمھ1924موحدة لھذا التقاسم والمتمثلة في قواعد یورك، ثم عدلت سنة 

، وآخر تعدیل كان سنة 1994وسنة 1974وسنة  1950سنة ثم أجریت علیھا تعدیالت تمتسوأنفر

.ي سیتم اإلعتماد علیھ  من خالل دراستنا والذ) 1(2004

بدون رقم الطبعة، -األردن–بھاء بھیج شكري، التأمین البحري في التشریع والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ) 1(

: وكذا . 363، ص 2009

Othmane BENFADHEL.  Assurances maritimes : Un cas de jurisprudence. Article publié dans la

revue mensuelle algérienne : le phare n°0. Avril 1999.p.16.
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القاعدة الفقرة األولى من والخسائر المشتركة ھي قاعدة خاصة تتعلق فقط بالقانون البحري، حیث عرفتھا 

تضحیة استثنائیة تكون ھناك خسارة مشتركة إذا وفقط إذا تمت : " كما یلي سمن قواعد یورك وأنفر" أ " 

بصفة عمدیة ومعقولة، أو إنفاق مصروف غیر إعتیادي من أجل السالمة العامة، بھدف درء الخطر عن 

.) 1(" األموال التي تجمعھا رحلة بحریة مشتركة

بین مالك السفن ) األضرار والخسائر والمصاریف ( حیث تھدف ھذه القاعدة إلى تقسیم التضحیات 

ن تدابیر متخذة بصفة إختیاریة ومعقولة من قبل الربان، من أجل إنقاذ كل من السفینة والبضائع، والناتجة ع

.والبضاعة الموجودة على متنھا على حد سواء من خطر مشترك یداھمھما 

الذین یقومون بإعداد ) dispacheurs( ویتم تقسیم تلك التضحیات من قبل خبراء الخسائر البحریة 

د یورك و أنفرس إذا ورد شرط یوجب تطبیقھا كما سبق وأن أشرنا، حیث یحددون المبالغ التسویة طبقا لقواع

. المقبولة ضمن الخسائر المشتركة وكذا مبالغ مساھمات أطراف الرحلة البحریة 

أما إذا لم یرد شرط بوجوب تطبیق تلك القواعد، فإنھ یجب الرجوع في إجراء ھذه التسویة إلى قانون دولة 

.بعد تعرضھا للحادث الذي كان سببا إلعالن حالة الخسارة المشتركة لذي لجأت إلیھ السفینة المیناء ا

الخسائر التي تقبل ضمن الخسائر المشتركة )قواعد یورك وأنفرس ( وقد حصر محرروا ھذه القواعد 

:فیما یلي 

) : Jet de cargaison( البضائع في البحر إلقاء-1

على أنھ ال یتم قبول رمي البضاعة في البحر ضمن الخسائر ) Règle I(لقاعدة األولى حیث تنص ا

بمعنى ضمن حاویات على سبیل المثال إذا كان . المشتركة، إال إذا تم نقلھا طبقا لألعراف المعترف بھا 

مخزونة في العرف التجاري، أو قانون بلد الشحن أو اإلتفاق بین الناقل والشاحن یجیز شحن البضاعة ال

الحاویات على سطح السفینة، فإذا تم رمي الحاویة بكامل محتویاتھا في البحر، أو رمي جزء أو كل محتویاتھا 

.تدخل ضمن نطاق الخسارة المشتركةفھي

(1) Règle A : 1) Il ya acte d’avarie commune quand, et seulement quand, intentionnellement et

raisonnablement, un sacrifice extraordinaire est fait ou une dépense extraordinaire encourue pour

le salut commun dans le but de préserver d’un péril les propriétés engagées dans une aventure

maritime commune. Source : Règle d’York et d’Anvers : Règles d’avaries communes telles que

modifiées lors de la conférence du CMI à Vancouver ( Canada ) le 1 juin 2004, trouvé sur le

site : www.comitemaritime.org/Uploads/YAR%202004%20french.pdf
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Perte ou dommage causé: (الخسائر أو األضرار الناجمة عن التضحیات من أجل السالمة العامة - 2

par sacrifice pour le salut commun(

ضمن الخسائر المشتركة، الخسائر أو األضرار الالحقة باألمالك التي - حسب القاعدة الثانیة- قبل حیث یُ 

تضحیة مقدمة من أجل السالمة العامة، أو عن دخول الماء إلى و الناتجة عن تجمعھا رحلة بحریة مشتركة، أ

العنابر عن طریق البوابات المفتوحة، أو أي فتحات أخرى یتم من خاللھا القیام بالرمي من أجل السالمة 

.العامة 

) Extinction d’incendie à bord: ( إطفاء الحریق على متن السفینة -3

اعدة الثالثة بأنھ تقبل ضمن الخسائر المشتركة، األضرار المسببة للسفینة والبضاعة أو ألحدھما تضیف الق

بفعل الماء أو أي مواد أخرى، بما فیھا الضرر المترتب عن سحب السفینة المحترقة إلى الشاطئ بغرض 

رارة ـواء كان الحـ، سبھا، وال یعوض الضرر الناشئ عن الدخان مھما كان سببھدلعـإنریق الذيـإخماد الح

.أو الحریق 

)Echouement volontaire: ( الجنوح القسري -4

إذا جنحت السفینة جنوحا متعمدا من أجل السالمة العامة، فالخسارة الناجمة عن ذلك، حسب القاعدة 

.الخامسة، والالحقة باألمالك تدخل في عداد الخسائر المشتركة 

)Rémunération d’assistance: ( نقاذ مكافآت ومصاریف اإل-5

تعتبر من الخسائر المقبولة ضمن الخسائر المشتركة، مكافآت ومصاریف اإلنقاذ، سواء دفعت في شكل 

على شكل مكافآت للمتطوعین في عملیات ت المتخصصة في عملیات اإلنقاذ، أوأتعاب بموجب عقد مع الجھا

علیھا في التشریعات البحریة، أو عن عملیة اإلغاثة المنصوصناتجة آت وسواء أكانت تلك المكاف. اإلغاثة 

المتطوع في مكافحة تلوث البیئة البحریة المنصوص علیھا ضمن اإلتفاقیات الـدولیة بعمل المنقذأنھا تتعلق

: على أن 2004فقد نصـت القاعـدة السادسـة من قـواعد یـورك وأنفـرس لسنـة . 1989لإلنقـاذ لسنة 

المصروفات التي یتحملھا المشاركون في الرحلة بسبب عملیات اإلنقاذ، سواء أتمت بموجب عقد أم بطریق " 

آخر، تدخل ضمن الخسائر المشتركة إلى المدى الذي تكون فیھ عملیات اإلنقاذ تلك قد تمت من أجل حمایة 

.) 1(" األموال المشتركة في الرحلة البحریة من الخطر 

.364یج شكري، المرجع السابق، ص بھاء بھ) 1(
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)Les dommages aux machines et aux chaudières: ( األضرار الناجمة عن تعویم السفینة -6

ضرر نتیجة تعویمھا بعد ) chaudière( إذا لحق بھیكل السفینة أو آالتھا أو معداتھا أو مرجلھا 

كلفة إصالح ھذا الضرر تعتبر تمالحي أو خطر بحري، فإن جنوحھا، سواء كان الجنوح قسریا أو بفعل خطإ

ھذا . من جملة الخسائر المقبولة ضمن الخسائر المشتركة، إذا كان العمل على التعویم تتطلبھ السالمة العامة 

تقبل ضمن الخسارة : " ما قضت بھ القاعدة السابعة من قواعد یورك وأنفرس، والتي نصت على أنھ 

التي تصیب أي من آالت ومراجل السفینة الجانحة وفي حالة خطرة، أثناء تعویمھا، عندما المشتركة األضرار

غیر أنھ عندما تكون . قد نشأت عن قصد حقیقي لتعویم السفینة، في سبیل السالمة العامة تكون ھذه األضرار 

" .لتشغیل السفینة طافیة، فال تقبل ضمن الخسائر المشتركة األضرار التي تلحق بمحركھا بسبب ا

Dépenses pour alléger un navire échoué et: ( تفریغ حمولة السفینة عند جنوحھا -7

dommage résultant de cette mesure(

ات السالمة العامة تفریغ البضائع عند جنوح السفینة، سواء كان الجنوح قسریا أم ال، وإذا تطلبت مقتضی

منھا وتفریغ مخازن وقودھا ومؤونتھا، فإن ما یلحق بالسفینة والبضائع نتیجة عملیة التفریغ من أضرار 

فقد نصت القاعدة الثامنة من . وكذلك نفقات التفریغ ونفقات إعادة الشحن عند اإلقتضاء، تعد خسائر مشتركة 

ند جنوح السفینة وتفریغ شحنتھا ومخازن وقودھا ومؤنھا أو أي منھا فإن ع: " قواعد یورك وأنفرس على أنھ 

المصروفات اإلضافیة لتخفیف الحمولة وأجور الصنادل ونفقات إعادة الشحن، عند اإلقتضاء، تعد خسارة 

". مشتركة، وكذلك الخسارة أو الضرر الذي یترتب على ذلك 

Cargaison, objets du navire et: ( كوقود البضائع، أشیاء السفینة والمؤن المستعملة -8

approvisionnement utilisés comme combustibles(

إذا نفذ وقود السفینة وكان من شأن ذلك أن یعرض السالمة العامة للسفینة وحمولتھا للخطر، فإن البضائع 

نة وأجزائھا التي تستخدم وقودا، تدخل ضمن الخسائر المشتركة، بشرط أن تكون السفینة قد ومؤونة السفی

تعتبر خسارة مشتركة : " عند بدء الرحلة البحریة بالوقود الكافي، ذاك ما نصت علیھ القاعدة التاسعةزودت 

ت الخطر، وذلك فقط عندما استخدام أدوات السفینة ومؤنھا أو أي منھا وقودا لھا في سبیل السالمة العامة وق

.)1(" تكون قد زودت بالقدر الكافي من الوقود 

.368، 364بھاء بھیج شكري، المرجع السابق، ص ص  ) 1(
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)Réparation du navire après accident( :إصالح السفینة بعد الحادث -9

دخول السفینة بعد الحادث الذي نشأت عنھ ، تعتبر من الخسائر المشتركة، نفقات14و 10وفقا للقاعدتین 

، أو نفقات العودة إلى مینائھا األصلي أو )port de refuge( حالة الخسارة المشتركة إلى میناء اللجوء 

وكذلك المصاریف اإلضافیة المترتبة على مغادرتھا ھذا المیناء، وعندما تضطر السفینة إلى . میناء المغادرة 

إلى میناء آخر لعدم إمكانیة إصالحھا فیھ، فإن نفقات دخولھا المیناء اآلخر وخروجھا منھ مغادرة میناء اللجوء 

وعندما تتطلب عملیة إصالح السفینة تفریغ شحنتھا من البضائع . تعتبر أیضا من جملة الخسائر المشتركة 

اإلصالح، وكذلك إعادة والوقود، فإن نفقات التفریغ والتخزین في میناء اللجوء أو میناء توقف السفینة لغرض

الشحن، تعتبر من جملة الخسائر المشتركة، وفي حالة إجراء إصالحات مؤقتة للسفینة في میناء الشحن أو 

تعتبر خسائر مشتركة، وال تخضع میناء التوقف أو میناء اللجوء، فتكالیف ھذه اإلصالحات المؤقتة أو الدائمة 

.القدیم من قیمة األجزاء المستبدلة ھذه التكالیف إلستقطاع الفرق بین الجدید و

)Salaires et entretien de l’équipage: ( النفقات اإلضافیة لطاقم السفینة -10

، النفقات واألجور المعقولة التي تدفع للربان والضباط 11تعتبر من جملة الخسائر المشتركة طبقا للقاعدة 

ستھلكة خالل فترة إطالة الرحلة نتیجة دخول السفینة میناء اللجوء أو والبحارة، وكذلك كلفة الوقود والمؤن الم

میناء التوقف من أجل إصالح ضرر، إذا كانت اإلصالحات ضروریة لمواصلة السفر، وكذلك النفقات 

المعقولة إلعالة الربان والضباط والبحارة أثناء فترة البقاء اإلضافیة في مثل ھذا المیناء، حتى تصبح السفینة 

.ستعدة إلستئناف الرحلة م

)Perte de fret: ( خسارة أجور الشحن -11

، تدخل خسارة أجرة الشحن الناتجة عن ھالك أو تلف الشحنة المتعلقة بھا، ضمن الخسائر 15وفقا للقاعدة 

.المشتركة 

م تنفق نتیجة من مبلغ الشحن، المصاریف التي تكبدھا المالك من أجل الربح، والتي لخصم تأن ویجب

.) 1(تضحیة 

(1) Source : Règle d’York et d’Anvers : Règles d’avaries communes telles que modifiées lors de

la conférence du CMI à Vancouver ( Canada ) le 1 juin 2004, trouvé sur le site :

www.comitemaritime.org/Uploads/YAR%202004%20french.pdf
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) Avance de fonds: ( التسبیق على األموال -12

إن الخسائر المالیة التي یتعرض لھا مالك البضاعة التي تم بیعھا من أجل الحصول على األموال الالزمة 

.لتغطیة الخسائر المشتركة، یتم قبولھا ضمن الخسائر المشتركة 

.سائر المشتركة، یتم قبولھا كذلك ضمن ھذه الخسائر التي تم دفعھا من أجل الخكما أن تكالیف التأمین 

Intérêts sur les pertes admises en: ( الفوائد على الخسائر المقبولة ضمن الخسائر المشتركة -13

avarie commune(

یتم تخصیص فائدة على المصاریف، التضحیات و المكافآت المصنفة ضمن الخسائر المشتركة، إلى غایة 

األقساط أشھر تحسب إبتداءا من تاریخ إیداع تسویة الخسارة المشتركة، مع األخذ بعین اإلعتبار 3إنتھاء أجل 

. وال اإلیداع المخصصة للخسائر المشتركة ن للمساھمة، أو المقتطعة من أمالمدفوعة من قبل المدعوی

بحریة العالمیة ھي التي تقرر معدل الفائدة الذي سیتم تطبیقھ خالل وتجدر اإلشارة إلى أن جمعیة اللجنة ال

.21جاءت بھ القاعدة السنة التقویمیة الموالیة، ھذا ما 

)Traitement des dépôts en espèces: ( معالجة الودائع النقدیة -14

الخسائر المشتركة وتكالیف اإلنقاذ أو التكالیف فيالبضاعة مساھمة لإذا تم تحصیل ودائع نقدیة كضمان 

السفینةكالخاصة، فیجب دفع ھذه الودائع دون تأخیر إلى حساب مشترك خاص باسم ممثل معین من قبل مال

.وآخر معین من قبل المودعین، وذلك لدى بنك مشترك بینھما 

الدفع لذوي الحقوق بسبب ئد، إن إقتضى األمر، كضمان بغرضا یتم اإلحتفاظ بالمبلغ المودع وكذا الفواكم

.الخسائر المشتركة، تكالیف اإلنقاذ أو تكالیف خاصة یتم دفعھا من أجل البضاعة 

بعد الموافقةوذلك ، وكذا استرداد الودائع )paiement en accompte( ویمكن التسدید على حساب 

.)1(22ھذا ما جاءت بھ القاعدة ) . محافظوا العواریات ( الكتابیة لخبراء الخسائر البحریة 

)Prescription applicable à l’avarie commune: ( التقادم المطبق على الخسائر المشتركة -15

في الخسائـر المشتركـةفي المساھمةما لم یكن ھناك قانون واجب التطبیق یتعلق بالتقادم، فكل الحقوق 

ن ـداءا مـرور سنة إبتـادم بمـركة، تتقـبما في ذلك حق المطالبة في إطار اإللتزامات وضمانات الخسائر المشت

.370بھاء بھیج شكري، المرجع السابق، ص ) 1(
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.تاریخ إیداع التسویة، إال في حالة رفع دعوى قبل ھذا التاریخ 

6رفع أي دعوى بعد مرور ال یمكن )23القاعدة رقم( األخیرة لى من القاعدةغیرأنھ، تضیف الفقرة األو

كما یمكن تمدید ھذه المواعید، بإتفاق مشترك بین مختلف . سنوات تحسب إبتداءا من نھایة الرحلة البحریة 

.األطراف المتدخلة بعد نھایة الرحلة البحریة المشتركة 

.) 1(بین األطراف المعنیة بالخسائر المشتركة ومؤمنیھم لفقرة الثانیة،تضیف اكما أن ھذه القاعدة ال تطبق، 

، وما تتضمنھ من 2004كانت ھذه أھم القواعد التي جاء بھا التعدیل الجدید لقواعد یورك وأنفرس لسنة 

.أحكام 

:ویشترط لتحقق الخسائر المشتركة وفقا للقواعد المذكورة أعاله توافر الشروط التالیة 

أن یكون ھناك خطر حقیقي یھدد سالمة المخاطرة البحریة-1

أن تكون التضحیات والنفقات غیر إعتیادیة بطبیعتھا-2

أن تكون النقفات والتضحیات قد بُذلت بصورة طوعیة-3

أن التضحیات والنفقات قد بُذلت إلنقاذ الرسالة البحریة بكامل عناصرھا-4

یجة مباشرة للتضحیات المبذولةأن تكون الخسارة المحققة نت-5

وعن المشاركة في الخسائر المشتركة، فھي تقتصر على عناصر الرسالة البحریة المتواجدة أثناء الرحلة 

عند وقوع الحادث الذي ترتبت التضحیات الطوعیة التي قام بھا الربان على مواجھتھ، فال تشارك في 

السفینة بعد وقوع الحادث المذكور، وكذا تلك التي أُفرغت من الخسائر المشتركة األموال التي تشحن في 

.السفینة قبل وقوعھ 

ویشترط إلعالن حالة الخسائر المشتركة وصول السفینة وحمولتھا إلى میناء جھة الوصول، أو أقرب میناء 

لإلغاثة ضمن خط سیرھا، فإذا ترتب على وقوع حادث بحري غرق السفینة وحمولتھا، ینتفي موضوع 

.البضائع الخسارة المشتركة، إذ تصبح الخسارة كلیة لكل من السفینة و

قحمة في  ویترتب على إعالن حالة الخسارة المشتركة، أن تشترك جمیع عناصر الرسالة البحریة المُ

مـاالمخاطرة البحریة في ھذه الخسارة بصفة دائنة لألموال األخرى بقیمة ما لحق بھا من ضرر، ومدینة لھـا ب

:وكذا . 371بھاء بھیج شكري، المرجع السابق، ) 1(

Règle d’York et d’Anvers : Règles d’avaries communes telles que modifiées lors de la

conférence du CMI à Vancouver ( Canada ) le 1 juin 2004, trouvé sur le site :
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وتسري التسویة بین الحسابات الدائنة والمدینة . یصیبھا من مبلغ المشاركة في تعویض خسائر تلك األموال 

قا للقواعد المنصوص علیھا في سندات الشحن، والتي تتعلق في الغالب بقواعد یورك و أنفرس، وذلك على وف

ة الرحلة، فیما عدا البضائع التي تحسب مساھمتھا على أساس أساس القیمة الصافیة الفعلیة لألموال عند نھای

قیمتھا بموجب قوائم البضاعة، وفي حالة عدم وجودھا، فحسب القیمة عند الشحن على أن تشمل أجور النقل 

.والتأمین 

المشتركة فقواعد یورك وأنفرس، إن تم اإلتفاق على تطبیقھا، ھي التي تحدد إذا األحكام المتعلقة بالخسائر 

تشكل خسائر مالیة للمتعاملین اإلقتصادیین، جاء ھنا دور عقد التأمین فیھا مساھمةلاوبما أنوكیفیة تسویتھا، 

اعد حیث استلھم األحكام المتعلقة بتلك الخسائر من قو–محل دراستنا -البحري، خاصة المتعلق بالبضائع 

ما لم تكن ناتجة عن بضائع في الخسائر المشتركةوحجم مساھمة الیورك وأنفرس، وجاء بتعویضات تتناسب

.حادث مستثنى بموجب العقد

، أصبح الناقلون البحریون یقبلون 1974وتجدر اإلشارة إلى أنھ منذ صدور قواعد یورك و أنفرس لسنة 

ؤمنوا تلك البضاعة بتسویة المساھمة النھائیة اب البضائع مساھمة مؤقتة، إلتزامعوض تسدید أصح من مُ

lettre de garantie d’avarie" رسالة ضمان الخسائر المشتركة ئھا، وذلك من خالل قت نشوو

commune" مضى ھذه الرسالة من قبل المؤمن مع التحفظ التالي تُ ، حیث " :Sous réserve de

contester le principe et les chiffres. "

:مؤمنھ، یجب علیھ أن یقدم لھذا األخیر من قبلتلكوحتى یتحصل المؤمن لھ على رسالة الضمان

عقد التأمین-

سند الشحن-

فاتورة شراء البضائع-

.) Lettre de réclamation de l’armateur")1" رسالة مطالبة صاحب السفینة-

: نیة كانت ھذه مختلف األحكام الدولیة المنظمة لعقد التأمین البحري على البضائع، وفیما یلي األحكام الوط

األحكام الوطنیة المنظمة لعقد التأمین البحري على البضائع: الفرع الثاني 

، القانون القانون البحري: تتمثل األحكام الوطنیة التي تنظم عقد التأمین البحري على البضائع في كل من 

:من التفصیل بشيءاسیتم التطرق إلیھقانون التأمینات الجزائري، والتيوعلى الخصوص المدني

(1) Othmane BENFADHEL. Les assurances maritimes et transports. Article publié dans la revue

mensuelle algérienne : le phare n°6. Octobre 1999. P.27.

www.comitemaritime.org/Uploads/YAR%202004%20french.pdf
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القانون البحري الجزائري: أوال

في تأطیر األحكام المنظمة لعقد التأمین البحري القانون البحري الجزائري بالغ األثر لقد كانت لقواعد 

تتعرض لھا البضائع أثناء أنعلى البضائع، حیث تناول جمیع المسائل المتعلقة بالخسائر البحریة التي یمكن

رحلتھا، وكذا المسائل المتعلقة بنقل البضاعة، النشاطـات المینائیـة التي تقـع على البضائع كالمناولـة المینائیـة

.تشوین، كما عالج حالة مكوث البضائع في الموانئ وال

: وعن تاریخ صدور القانون البحري الجزائري، فنشیر إلى أن أول قانون وضعي ھو ذلك المؤرخ في 

وھو قانون یتعلق بجمیع المیادین، حیث نص على استمرار تطبیق القوانین الفرنسیة 1962دیسمبر 31

الوطنیة، أو یكتسي طابعا تمییزیاقبل اإلستقالل، إال ما كان منھا ماسا بالسیادة الساریة المفعول في الجزائر

حیث أعاد ھذا القانون إعمال التشریع . أو من شأنھ إحداث ضرر بالممارسات العادیة للحریات الدیمقراطیة 

.1808: في والصادر1807: من القانون التجاري، المحرر في IIالبحري الفرنسي المستلھم من الكتاب 

حیث تضمنت المادة 1962دیسمبر 31محل قانون ) 1(1973جویلیة 5: األمر الصادر في بعدھاحللی

5: األولى من ھذا األمر إلغاء ھذا القانون، كما حددت المادة الرابعة منھ دخولھ حیز التنفیذ إعتبارا من 

) .أي بعد مرور سنتین ( 1975جویلیة 

في مادتھ الثالثة على أنھ تحدد تعلیمات رئاسیة كیفیات نص الذي )على أربعة مواد یحتوي( ھذا األمر

.تسریع حركة تقنین وتحریر تشریعات وطنیة ، كان من نتائجھ )التعلیمات ( والتي لم تصدر إطالقا تطبیقھ

ا كان متوقعا، فإن كم1975جویلیة 5: وكون التشریعات الوطنیة المتعلقة بالقانون البحري لم تصدر بتاریخ 

نصت على ) 2(المتضمن القانون البحري1976أكتوبر 23: المؤرخ في 80-76: من األمر رقم 887المادة 

.1975جویلیة 5: یسري بأثر رجعي إبتداءا من مفعول ھذا األمر أن

لحاجة واضحة وظھور قانون بحري جدید خالل تلك الفترة یعد حدثا ھاما، حیث استجاب ھذا التقنین

.تتمثل في ارتباط إقتصاد الجزائر بتجارتھا الخارجیة التي تتم عن طریق البحر

اإلحتكار وكذا دخول صندوق النقد ، ونھایة)إنھزام اإلشتراكیة وفوز الرأسمالیة ( ومع إنھیار جدار برلین 

لمالءمتھ والحقیقة الدولي، رأى المشرع الجزائري ضرورة إحداث تعدیالت ألحكام القانون البحري،

رغبة بلدنا في أن یصبح بلدا ناقال، بالنظـر لشسـاعة سواحلـھ وموانئـھ، وذلك من أجـل( اإلقتصادیة للجـزائر 

"SNTM" ، "CNAN" اإلنفتاح على العالم، حیث تم إنشاء العـدید من شـركات النقـل البحـري، كشـركة 

.878، ص 1973أوت سنة 3: ، مؤرخة في62: ددعللجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 1(
.496، ص 1977أفریل سنة 10: ، مؤرخة في29: عددللجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 2(
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 "ENMTV " ، ... جـوان25: المـؤرخ فـي 15-98: ، وقـد تـم ذلـك بمـوجب القـانـون رقـم )وغیـرھـا

1998)1( .

، إذ استلھم المشرع أحكامھ من اإلتفاقیات لبحري الجزائري إتسامھ بخاصیة الدولیةوما یالحظ على القانون ا

التي صادقت علیھا الجزائر، وكذا البروتوكول المعدل لھا الصادر سنة 1924إتفاقیة بروكسل لسنة ( الدولیة 

1950فرس لسنة قواعد یورك وأن( ، وكذا من األعراف الدولیة )بالرغم من عدم مصادقة بالدنا علیھ 1968

.، وخصوصا من القانون البحري الفرنسي )1974وسنة 

:لعقد التأمین البحري على البضائع، فتتمثل في وعن أحكام القانون البحري المؤطرة

الخسائر البحریة -1

ع فعن النو. و خاصة مشتركة : ین من الخسائر البحریة من القانون البحري على صنف299نصت المادة 

، أما كونھا ھي من تنظمھافقد تناولناھا عند حدیثنا عن قواعد یورك وأنفرس) الخسائر المشتركة ( األول 

عد كسائر خاصة، كل األضرار والخسائر ت: " ب كما یلي . ق 304المادة عن الخسائر الخاصة فقد عرفتھا

لتین لم تدرجا ضمن الخسائر والمصاریف التي تعرضت إلیھا السفینة من جراء حمولتھا أو شحنتھا ال

" .المشتركة 

الالحقة ة فالخسائر الخاصة إذا ھي تلك األضرار والخسائر المادیة، بما في ذلك خسائر الوزن والكمی

:بالبضائع أثناء نقلھا، والتي ال تكون ناشئة عن حاالت إعالن الخسائر المشتركة، وتنتج إما عن 

" : Evénements majeurs" الحوادث الطارئة -

... ،كالغرق، التصادم، الحریق :وكذا حمولتھا) السفینة ( بمعنى تلك الحوادث التي تمس كل من وسیلة النقل 

.وغیرھا 

:الحوادث التي تمس البضاعة فقط -

ل التبلل بماء البحر أو میاه األمطار، اإلنكسار أو خسارة الوزن أو الكمیة، تغیر الرائحة بفعل إتصا: لتھا مثوأ

. وغیرھا ... البضاعة أو قربھا من بضاعة أخرى، فساد البضاعة بفعل رطوبة العنابر، السرقة، 

كما تعتبر أیضا من ضمن الخسائر الخاصة، األضرار التي یمكن أن تمس البضاعة أثناء عملیتي شحنھا 

وكذا خالل بقائھا ، "Rupture de charge" وتفریغھا، وخاصة أثناء تمریر البضاعة من سفینة إلى أخرى 

.3، ص 1998جوان سنة 27: ، مؤرخة في47عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 1(

تحریر النقل البحري، نظام السفینة، جنسیتھا، اإلستغالل التجاري لھا، : وأھم التغییرات التي جاء بھا ھذا القانون مست كل من 

لقانون ثورة في میدان اإلستغالل المینائي، بفتح نشاطات الشحن والتفریغ والتشوین كما أحدث ھذا ا. مسؤولیة الناقل البحري

.أمام الخواص 
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كاإلنكسار أو السیالن : على الرصیف أو في المخازن، وما یمكن أن تتعرض لھ من خسائر في تلك األثناء 

... .التبلل، السرقة 

إنفاق مصاریف متنوعةشكل في أن تكونالخاصةوباإلضافة إلى األضرار المادیة، یمكن للخسائر

:، وذلك بغرض "Les avaries-frais" والتي تسمى خسائر المصاریف 

ا، أو الحد من أھمیة ھذه مالبضاعة من األضرار أو الخسائر المادیة التي تعترضھالسفینة والمحافظة على-

.األضرار

.) 1(أو المنتھاة في غیر المیناء المقصود السماح لھذه البضائع بتكملة رحلتھا المتوقفة-

ال تقبل في الخسائر المشتركة األضرار والخسائر الغیر مباشرة : " ب على أنھ .ق302وقد نصت المادة 

" .مھما كانت، وخاصة تلك التي نتجت عن تأخر السفینة، أو الفرق في ثمن البضاعة أو خسارة الصفقة 

) .وتحدیدا خسائر المصاریف ( ضمن نطاق الخسائر الخاصة أیضالخسائر تدخلبمعنى أن تلك األضرار وا

ب على أن الخسائر الخاصة، یتحملھا مالكوا األموال المتضررة أو .ق304من المادة 2وتضیف الفقرة 

علیھ ھو ما دون اإلخالل بحقھم في رفع دعوى المسؤولیة للتسدید أو التعویض، وھذا عكس المفقودة لوحدھم، 

.جمیع مالك البضائعمالكي السفن وتي یشترك في المساھمة فیھاال،الحال بالنسبة للخسائر المشتركة

استلھم من أحكام القانون البحري فیما حیث، ونشیر ھنا إلى دور عقد التأمین البحري على البضائع

أن إذ.مرضیة ألصحاب البضائع )انات ضم( جاء بحلول، ووالخسائر المشتركةیتعلق بالخسائر الخاصة

فیما یتعلق فقط بالخسائر الخاصة، كون ( وبشروط خاصة كما سنوضح ذلك فیما بعدإكتتابھم لھذا العقد

ھاتحملمشقةممجنبا إیاھلھم تعویضا عن تلك الخسائریضمن،)الخسائر المشتركة مضمونة في كل األحوال 

بدعوى التعویض، وما ینجر عن عن الخسائرالمسؤولینعلى لرجوعإجراءات اكذا وة،ـمن جھموحدھـل

.صعوبات وطول الوقت من جھة أخرى ذلك من

(1) Jean-Patrick MARCQ. Risques et assurances transports. Edition l’argus de l’assurance. Paris –

France – Sans Numéro d’édition 2003.p.146. Voir aussi :

La Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Séminaire sur le transport maritime. Alger.

2006.p.19. Voir aussi le site :

www.ffsa.fr
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نقل البضائع-2

وما یلیھا، بأن نقل البضاعة بحرا یتم من خالل 738القانون البحري الجزائري من خالل المادة ذكر

بمجرد أخذ الناقل البضاعة على عاتقھ وینتھي ) عقد النقل(عقد بین الناقل والشاحن بمقابل، یبدأ سریانھ إبرام 

.  بتسلیمھا إلى المرسل إلیھ أو ممثلھ القانوني 

سند الشحن الذي یلتزم الناقل أو من یمثلھ بعد استالم البضائع، بتزوید ویتم إثبات ھذا العقد، عن طریق 

على طلبھ، حیث یتضمن قیودا بھویة األطراف والبضاعة الواجب نقلھا، وعناصر الرحلة الشاحن بھ بناءا

) ب .ق752حسب المادة ( ن أیضا ـب أن یتضمـا یجـكم. الواجب إتمامھا، وأجرة الحمولة الواجب دفعھا 

:على

من قبل الشاحن قبل البدء العالمات الرئیسیة والضروریة للتعریف بالبضائع على الحالة المقدمة فیھا كتابیا -

بتحمیلھا، إذا كان طبع و ختم ھذه العالمات واضحا وبأي شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو تحزیمھا

عدد الطرود واألشیاء وكمیتھا ووزنھا كما قدمت كتابة من قبل الشاحن، وذلك حسب كل حالة-

.الحالة والتكییف الظاھران للبضاعة -

ضاعة تلك ضمن سند الشحن على أساس التصریح الكتابي للشاحن، حیث یعد ھذا األخیر وتدرج بیانات الب

ویكون مسؤوال بذلك أمام وعدد وكمیة ووزن البضائع،ضامنا للناقل صحة تصریحھ فیما یخص العالمات 

كما أن مسؤولیة. عن كل خسارة ومصاریف ناشئة أو ناتجة عن األخطاء المتعلقة بھذه النواحي الناقل

الشاحن ھذه ال تجعل الناقل محررا من مسؤولیتھ و إلتزاماتھ الناتجة عن عقد النقل، تجاه أي شخص آخر غیر 

) .ب .ق753المادة ( الشاحن 

وثیقة أساسیة من أجل إكتتاب عقد التأمین سند الشحن، یعد )من خالل الفصل التمھیدي ( كما ذكرنا سابقا و

.ت التي یحتویھانظرا للبیاناالبحري على البضاعة

وعن إلتزام الناقل البحري، فھو ملزم بتحقیق نتیجة، بمعنى إیصال البضائع إلى مكان الوصول المتفق 

علیھ، وتسلیمھا للمرسل إلیھ القانوني أو من یمثلھ، والذي یطالب باستالمھا بناءا على تقدیم نسخة من سند 

ویعد الناقل مسؤوال عن الخسائر واألضرار . ة عدم إصداره الشحن، أو بناءا على وثیقة نقل صحیحة في حال

ما ) ب .ق802إلى غایة 782المواد ( التي تلحق بالبضائع منذ تكلفھ بھا إلى غایة تسلیمھا إلى المرسل إلیھ 

ب والتي تناولناھا عند .ق803لم تكن تدخل ضمن حاالت إعفاء الناقل من مسؤولیتھ، التي تضمنتھا المادة 

نا عن حدود مسؤولیة الناقل البحري التي جاءت بھا إتفاقیة بروكسل، كون الجزائر كما سبق وأن رأینا، حدیث

.صادقت على ھذه اإلتفاقیة واستلھمت من أحكامھا 

www.ffsa.fr
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للمرسل إلیھ أو مقاول التشوین لف بھا كة التتنتقل مسؤولیقل،من قبل الناومنذ تسلیم البضاعة 

)l’Acconier(عبـورأو وكیـل ال )Transitaire ) ( یُفترض أنھ الذي،)وھم ممثلي المرسل إلیھ القانونیین

استلمھا بنفس الحالة التي تم فیھا وصفھا بموجب سند الشحن، وینتھي عقد النقل ما لم یتم تحریر رسالة 

) .Lettre de réserves( تحفظات 

) أو ممثلھ القانوني ( وم من قبل المرسل إلیھ ورسالة التحفظات، ھي إعتراض كتابي تنظیمي یوجھ على العم

فقد نصت المادة . إلى الناقل أو ممثلھ خالل المھل القانونیة، وذلك في حالة وقوع أضرار أو خسائر للبضاعة 

أو إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، یقوم المرسل إلیھ أو من یمثلھ بتبلیغ الناقل : " ب على أنھ .ق790

في میناء التفریغ، قبل أو في وقت تسلیم البضاعة، وإذا لم یتم ذلك، تعتبر البضائع مستلمة حسبما ممثلھ كتابیا 

.تم وصفھا في وثیقة الشحن لغایة ثبوت العكس 

.وإذا لم تكن الخسائر واألضرار ظاھرة، فیبلغ عنھا خالل ثالثة أیام عمل، اعتبارا من استالم البضائع 

.)1("ي إذا كانت حالة البضائع محققا فیھا حضوریا عند استالمھا وال جدوى من التبلیغ الكتاب

:فمن خالل نص ھذه المادة، یمكننا أن نستخلص ما یلي 

أن رسالة التحفظات ھي اعتراض كتابي موجھ من قبل المرسل إلیھ أو ممثلھ القانوني، إلى الناقل أو ممثلھ -

. في میناء التفریغ، والتي تمت معاینتھا أثناء، أو بضاعةالالقانوني، من أجل الخسائر واألضرار الالحقة ب

.یجب أن تحمل ھذه الرسالة اإلشعار باإلستالم الذي یضعھ الناقل أو ممثلھ القانوني -

.نوع وطبیعة وحجم الخسائر واألضراره الرسالة مفصلة، وتحمل تحدید یجب أن تكون ھذ-

:یجب أن توجھ ھذه الرسالة -

رار ـ، أو كحد أقصى عند نھایة التفریغ، وذلك بالنسبة للخسائر واألضناء استالم البضاعةقبل أو أث-1

.الظاھرة 

.أیام العمل من التسلیم، بالنسبة للخسائر واألضرار غیر الظاھرة 3خالل -2

ا على طلب المرسل إلیھ، أو بطلب مشترك وتجدر اإلشارة إلى أن محضر المعاینة الذي یحرره خبیر بناء

رر لحق ـاك نقص أو ضـت بأن ھنـذي یثبـوال) اریا ـل إجبـھ الناقـو یمضي علی( ل ـر والناقـذا األخیـمن قبل ھ

تتم إال في ال، والتي تنص على أن التحفظات 1924من إتفاقیة بروكسل لسنة 4و3ب من المادتین .ق790تم استلھام المادة ) 1(

ویبدوا أن فكرة األضرار والخسائر تلك، تم النظر إلیھا من زاویة محصورة، خاصة . حالة وقوع أضرار أو خسائر للبضاعة

الذي لم یدرك في الوقت المناسب بأن الخسائر الناتجة عن تأخر السفینة تكون في بعض األحیان كبلدناقبل البلدان الشاحنة، من 

وھذا عكس إتفاقیة ھامبورغ، التي نصت في مادتھا الخامسة . من األضرار والخسائر المادیة أكثر ضررا بالنسبة للمرسل إلیھم 

، إذا وقع وكذا الناتجة عن التأخیر في التسلیمایسأل الناقل عن الخسائر الناتجة عن ھالك البضاعة أو تلفھ: " فقرة أولى على أن 

...".وجود البضاعة في عھدتھ الحادث الذي تسبب في الھالك أو التلف أو التأخیر أثناء
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) .ب .ق789المادة ( بالبضاعة یحل محل رسالة التحفظات 

فرسالة التحفظات ھي إذا الدلیل المادي للخسائر واألضرار الالحقة بالبضاعة، والتي تعود مسؤولیتھا للناقل 

ؤولین اآلخرین، كما تسمح البحري، إذ تسمح بحفظ حق المرسل إلیھ في المطالبة والرجوع على الناقل والمس

.)1() المؤمن لھ ( أیضا بحفظ حق شركة التأمین في الرجوع على الناقل بعد تعویضھا للمرسل إلیھ 

المناولة المینائیة-3

قبل مقاول المناولة، وتشمل حسب المادة من) La manutention portuaire( تتم المناولة المینائیة 

البضاعة ورصھا وفكھا وإنزالھا، وعملیتي وضع البضائع على السطوح الترابیة ب عملیات شحن .ق912

.والمخازن وأخذھا 

حیث تنص) 2(وفي إطار تأدیة نشاطھ، یكون مقاول المناولة مسؤول مسؤولیة تعاقدیة تجاه من طلب خدماتھ 

.من طلب خدماتھاولة مسؤوال تجاه في حالة خطإه، یكون مقاول المن: " ب على أنھ .ق915المادة

أو النقص، التي ثبت بموجب خبرة حضوریة أنھا حدثت قبل وال یمكن أن یُسأل مقاول المناولة عن الخسائر

". أو بعد العملیة التي تكفل بھا/و

فمسؤولیة مقاول المناولة ھي مسؤولیة مفترضة، تتداخل مع مسؤولیة الناقل المفترضة التي سبق الحدیث 

یُعفى من ، لكن یمكن لھذا األخیر أن حوزتھبمجرد تضرر البضاعة وھي بخطأ المقاولضالتي تفترعنھا، و

إثبات أن األضرار قد لحقت بالبضاعة أثناء فترة نقلھا، وذلك بإبداء ك،هخطأمسؤولیتھ بإثبات غیاب 

ت إعفاء ، وھي نفسھا حاالأو إظھار حالة من حاالت اإلعفاء من المسؤولیةالتحفظات الالزمة ضد الناقل،

: التالیة اإلعفائیةالناقل من مسؤولیتھ، حیث تنطبق على مقاول المناولة الحاالت

الحریق، القوة القاھرة، اإلضرابات وإغالق المستودعات والمصانع في وجھ العمل أو إعاقتھ كلیا أو جزئیا 

اعة، عیب ذاتي في مھما كانت األسباب، خطأ الشاحن خاصة المتعلق بتحزیم أو تكییف أو تعلیم البض

.البضاعة

اء ـاق على اإلعفـومسؤولیة مقاول المناولة كمسؤولیة الناقل البحري ھي من النظام العام، إذ یقع باطال كل إتف

(1) La Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Séminaire sur le transport maritime.

Alger. 2006.p.p.5-6 .
وكقاعدة عامة . مقاول المناولة في بعض األحیان لصالح الناقل، وأحیانا لصالح الشاحن، وأخرى لصالح المرسل إلیھ یعمل) 2(

الناقل ھو الذي یتعاقد معھ لصالح الشاحن أو المرسل إلیھ، بموجب وكالة ممنوحة لھ من قبلھم، وتكون أحكامھا مفصلة بصفتھا 

: ل أنظر لمزید من التفاصی. شروط في سند الشحن 

Kamel KHELIFA. De la responsabilité des auxiliaires du transport maritime . Article publié dans

la revue mensuelle algérienne : le phare n°16. Aout2000. p.20.
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قت األضرار إذا لح: " ب تنص على أنھ .ق916غیر أن المادة . حدیدھا من قبل طرفي عقد المناولةمنھا أو ت

بالبضائع خالل عملیات الشحن والتفریغ والنقل الذي استعملت فیھ قوارب التحمي أو وسائل أخرى للشحن 

المینائي، فإن مقاول المناولة بإمكانھ تحدید مسؤولیتھ وفقا للشروط التي یتم بموجبھا تحدید مسؤولیة الناقل 

كما سبق وأن مقاول المناولة ، یكون خطئھإثبات وفي حالة.ب .ق812بمعنى وفقا لنص المادة " . البحري 

إال ى صاحب البضاعة المتضررةذكرنا مسؤوال أمام من طلب خدماتھ، بمعنى مسؤوال أمام الناقل، فما عل

مع التذكیر بأن الدعاوى . ھو اآلخر بالتعویض على المقاولبالتعویض والذي یرجعالرجوع على الناقل

إبتداءا من یوم إنتھاء آخر عملیة منصوص علیھا في ھذا ة تتقادم بمرور سنمقاول المناولةالمرفوعة ضد

.)ب .ق919المادة ( العقد 

مشقة متابعة مقاول ) المستورد ( إلى أن إكتتاب عقد التأمین على البضاعة من شأنھ أن یجنب مالكھا رونشی

أثناء قیامھ بمھامھ، إذ یتحصل على المناولة في حال قیام مسؤولیتھ جراء األضرار التي لحقت بالبضاعة 

.في حقوقھ ودعاواه ضد مقاول المناولة المسؤول تعویض من شركة التأمین، وتحل ھذه األخیرة محلھ 

التشوین-4

تعتبر ھذه المرحلة األكثر تعقیدا، وتشمل العملیات الموجھة لتأمین اإلستالم والتأشیر والتعرف في الیابسة 

شحونة أو المنزلة وحراستھا، إلى أن یتم شحنھا أو تسلیمھا إلى المرسل إلیھ، حیث تتم من على البضائع الم

.ب .ق920، وذلك طبقا لنص المادة )L’acconier( قبل مقاول التشوین 

إرتكابھ خطأ ثابت، إال إتجاه من طلب ل التشوین ال یكون مسؤوال في حالوكحال مقاول المناولة، فمقاو

.، والمتمثل في أغلب األحیان في الناقل ) ب .ق924م ( خدماتھ 

وتجدر اإلشارة إلى أن مھام مقاول التشوین، كانت تختلط بمھام مقاول المناولة، وذلك قبل صدور قانون 

ب لیتم إلغاؤھا .من ق887إلى غایة 873المواد من ( المعدل، إذ كانت تحكمھما نفس المواد 1998جوان 

) . بموجب القانون المعدل 

وعن اإللتزامات التي تقع على مقاول التشوین حالیا، فتتمثل في إتخاذ جمیع التدابیر المجدیة للحفاظ على 

البضاعة الموضوعة تحت حراستھ، أثناء مكوثھا على السطح الترابي، أو في المخازن الموجودة تحت عھدتھ 

) .ب .ق2/ 923م ( 

منسوبة للشاحن أو الناقل، یجب على مقاول التشوین إتخاذ كافة وحتى یتفادى قیام مسؤولیتھ عن األضرار ال

النقائص التي تمت معاینتھا حضوریا بالنسبة لسوء حالة البضاعة أو تعلیبھا، تضیف الفقرة التحفظات إتجاه 

.األولى من نفس المادة السابقة، وإال فإنھ یُفترض استالمھ البضاعة بحالة جیدة 

الحراسة یقتضي مسؤولیة مفترضة، فقد قرر المشرع غیر ذلك فیما یخص قیام وإن كان اإللتزام ب

ھ حتى تقوم مسؤولیتھ، ذلك ما ـر، إثبات خطئـذا األخیـد مع ھـزم من یتعاقـوین، حیث ألـاول التشـؤولیة مقـمس
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..." .وفي حالة إرتكاب خطأ ثابت: " ب التي ذكرت .ق924یستشف من خالل إستقراء المادة 

، فمسؤولیة مقاول التشوین التعاقدیة )ب .ق805م ( من إمكانیة تحدید مسؤولیتھ قل الذي یستفید س الناوعك

ال یمكن أن تتجاوز قیمة الضرر الذي لحق فعال بطالب خدماتھ، وال یمكن في جمیع الحاالت أن تعزى إلیھ 

المادة( مخالفة ة وجود نصوصالفي حھذه المسؤولیة إذا بقیت البضائع مدة تتعدى اآلجال المسموحة، إال

) .ب .ق925

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التشوین، فیكون بمرور سنة إبتداءا من یوم إنتھاء آخر عملیة زمن وعن 

) .ب .ق926م ( ینص علیھا العقد 

مقاول التشوین، حیث ومقارنة باألحكام السابقة، فالقانون البحري كان أكثر تحدیدا فیما یتعلق بنظام مسؤولیة

.أعفاه من اإللتزام بتحقیق نتیجة، وأبعد بوضوح إمكانیة متابعتھ بدعوى المسؤولیة التقصیریة

قانون ( للقانون البحري وتجدر اإلشارة في األخیر، إلى أن األحكام الجدیدة التي جاء بھا التعدیل الجدید

فالمؤمن الذي یحل محل المؤمن لھ . ن البحري على البضائعأثرت سلبا على أحكام عقد التأمی) 05- 98رقم 

التعدیل یملك إمكانیة الرجوع على مقاول التشوین بدون تقید بالوقت  في حقوقھ ودعاواه، كان قبل صدور 

.المذكورة أعاله منھ925من خالل المادة لكن القانون الجدید قلص بصفة معتبرة ھذه اإلمكانیة

حقیقة لیست لدیھ الوسائل للقیام بذلك، فالشروط العامة لعقد قلم مع القانون الجدید، لكن أفعلى المؤمن أن یت

، منحت ضمان البقاء على ، وكذا التسعیرة المثبتة من قبل السلطات الوصیةالبحري على البضائعالتأمین

.)1(یوما، وال یمكن للمؤمن تغییر ھذه المھلة من جانب واحد 30الرصیف لمدة 

وكیل الحمولة-5

ب كل شخص .ق621بمفھوم المادة ) Le consignataire de cargaison( یعد وكیال للحمولة 

طبیعي أو معنوي یلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة من ذوي الحق على البضاعة، بإستالم البضائع بإسم 

.لبضائع بین المرسل إلیھمولحساب موكلیھ ودفع أجرة الشحن عن البضائع إذا كانت مستحقة، وتوزیع ا

ر ـبإتمام إلتزاماتھ بعنایة تبعا لعقد الحمولة، وأن یسھإذا وكیل عن المرسل لھم، وھو مجبرفوكیل الحمولة ھو 

على مصالح أصحاب الحق في البضائع، وأن یتخذ التدابیر الضروریة لحفظ حقوقھم، سیما إبداء تحفظاتھ 

ط والمھـل المنصوص علیھا في النظـام البحري الجاري بھ العمـل، فيتجاه الناقل أو من یمثلـھ ضمن الشـرو

.األحوال التي ال تتوافق فیھا حالة وكمیة البضاعة مع بیانات سند الشحن أو الوثائق األخرى الخاصة بالنقل 

(1)Omar SEKSAOUI. Qui est responsable de la marchandise dans les ports ? Article publié dans

la revue mensuelle algérienne : le phare n°11. Mars 2000. p.45.
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ب، یعد الوكیل قد استلم البضاعة في .ق624من المادة 2وعند عدم إبداء ھذه التحفظات، تضیف الفقرة 

.الحالة والكمیة الموصوفتین بسند الشحن، حتى ثبوت العكس 

عن أصحاب الحقوق في البضاعة أمام القضاء، إن كان تمثیلھ كما یجوز لوكیل الحمولة أن یدعي أو یدافع

) .ب .ق623المادة ( یمنحھ ھذا الحق 

.)1(ویعد وكیل الحمولة مسؤوال عن األخطاء التي یرتكبھا خالل ممارستھ مھامھ بمقتضى أحكام القانون العام 

. ستحقاق الدین عقد وكالة الحمولة بمرور سنتین من تاریخ اعن وتتقادم كل دعوى ناشئة 

واكتتاب عقد تأمین على البضاعة من شأنھ أن یجنب صاحبھا الدخول في نزاعات مع وكیل الحمولة، نظرا 

لى تعویض مباشر من المؤمن، لیسترجعلقیام مسؤولیتھ بفعل األضرار الالحقة بالبضاعة، فیتحصل بذلك ع

.دعوى الحلولاسطة بعدھا ھذا األخیر، مبلغ التعویض من المسؤول عن األضرار بو

األحكام التي جاء إستلھم من مختلف وما یمكننا مالحظتھ في األخیر، ھو أن عقد التأمین على البضاعة

بھا القانون البحري الجزائري، وجاء بضمانات من شأنھا أن تجنب المستورد الدخول في نزاعات طویلة 

. المدى ومكلفة

كام القانون البحري المنظمة لعقد التأمین البحري على البضائع لنتناول فیما وبھذا نكون قد ألممنا بمختلف أح

.حكام القانون المدنيأیلي 

القانون المدني : ثانیا

وعدل بموجب القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75صدور ھذا القانون بموجب األمر رقم تم 

ناول أحكام عقد التأمین ضمن الفصل الثالث من الباب حیث ت2005یونیو 20المؤرخ في 10-05رقم 

المواد من ( یتعلق األول بأحكام عامة : العاشر تحت عنوان عقود الغرر، حیث قُسم ھذا الفصل إلى قسمین 

والتي تم إلغاؤھا 643إلى غایة 636أما القسم الثاني فیتناول أنواع التأمین من المواد )625إلى غایة 619

.المتعلق بالتأمینات 1980أوت 19المؤرخ في 07-80نون رقم بموجب القا

أحكاما تتعلق بتأمینات األضرار والتي یخضع لھا عقد التأمین على 625–619حیث تضمنت المواد 

واإلشارة إلى القوانین الخاصة التي تنظم عقد ) م . ق619المادة ( البضائع، فبعدما تم تعریف عقد التأمین 

منھ محل عقد التأمین الذي یمكن أن 621ذكرت المادة ) م .ق620المادة ( عنى قانون التأمینات التأمین، بم

.شخص دون وقع خطر معین یكون كل مصلحة إقتصادیة مشروعة تعود على ال

سة مھام المحدد لشروط ممار2009ماي 12: المؤرخ في183-09: من المرسوم التنفیذي رقم10وھو ملزم بموجب المادة ) 1(

ففي . ، بإكتتاب عقد تأمین المسؤولیة المدنیة المھنیة)وكیل السفینة، وكیل الحمولة والسمسار البحري ( مساعدي النقل البحري 

حالة إثبات خطأ وكیل الحمولة المھني، یرجع مؤمن البضاعة علیھ بالتعویض، ویدخل الوكیل مؤمنھ في الخصومة الذي یحل 

.محلھ في تسدید التعویضات
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لیتدخل المشرع في شروط تحریر عقد التأمین، كون عملیة التحریر یمكن أن تتم من قبل المؤمن إضرارا 

بالمؤمن لھ، حیث وضع المشرع أحكام آمرة تحمي مصلحة المؤمن لھ كونھ الطرف الضعیف في العالقة 

: الشروط اآلتیة بأنھ یكون باطال ما یرد في وثیقة التأمین من622التعاقدیة، إذ ذكرت المادة 

الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في التعویض بسبب خرق القوانین أو النظم إال إذا كان ذلك الخرق جنایة -

أو جنحة عمدیة 

الشرط الذي یقضي بسقوط حق المؤمن لھ في التعویض بسبب تأخره في إعالن الحادث المؤمن منھ إلى -

.الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول السلطات أو تقدیم المستند، إذا تبین من 

.بشكل ظاھر وكان متعلق بحالة من األحوال التي تؤدي إلى البطالن أو السقوط كل شرط مطبوع لم یبرر-

شرط التحكیم إذا ورد في الوثیقة بین شروطھا العامة المطبوعة ال في صورة إتفاق خاص منفصل عن -

.الشروط العامة 

.ین أنھ لم یكن لمخالفتھ أثر في وقوع الحادث المؤمن منھ كل شرط تعسفي آخر تب-

م بأن إلتزام المؤمن المتعلق بالتعویض ال یقوم إال عن الضرر الناتج عن وقوع خطر .ق623لتذكر المادة 

منھ فقد ذكرت مدة تقادم الدعاوى الناشئة 624أما المادة . مضمون، بشرط أن ال یتجاوز ذلك قیمة التأمین 

التأمین المحددة بثالث سنوات والتي ال تطبق على عقد التأمین البحري على البضاعة، حیث تتقادم عن عقد 

.الدعاوى الناشئة عنھ بمرور عامین كما سوف نرى فیما بعد 

لمذكورة أعاله، إال م بأنھ یُعتبر باطال اإلتفاق الذي یخالف كل النصوص ا.ق625وفي األخیر ذكرت المادة 

.في مصلحة المؤمن لھ أو مصلحة المستفید تلك التي تكون 

تلك األحكام التي جاء بھا القانون المدني عامة، تطبق على مختلف أنواع تأمینات األضرار بما فیھا التأمین و

: البحري على البضائع المنقولة ، إال أن ھناك أحكاما خاصة جاء بھا قانون التأمینات، نتناولھا فیما یلي 

لتأمینات الجزائريقانون ا: ثالثا 

كحال عدد كبیر من الدول النامیة و السائرة في طریق النمو، إتخذت الجزائر أحكاما تشریعیة وطنیة 

07-80: نظمت من خاللھا عقود التأمین البحري على البضائع، تم ذلك من خالل إصدار القانون رقم 

كأحكام عامة 124إلى 120الل تكریسھ للمواد من ، من خ) 1(المتعلق بالتأمینات1980أوت 9: المؤرخ في 

كأحكام مشتركة بین جمیع التأمینات البحریة 146إلى 125تنطبق على جمیع التأمینات البحریة، والمواد من 

. تم تخصیصھا للتأمین على البضائع المشحونة 167إلى 160والمواد من 

)2(1995جانفي 25: المـؤرخ في 07-95من األمر رقم 278وبعدھا تم إلغـاء ھـذا القـانـون بموجب المادة 

.1206، ص 1980أوت سنة 12: ، مؤرخة في33عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 1(
.3، ص 1995مارس سنة 8: مؤرخة في،13عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 2(



تأمین الواردات الوطنیة  عقود : الباب األول

- 109 -

.) 1(2006فیفري 20: المؤرخ في 04-06ن رقم المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم بالقانو

بحرا بموجب أحكام ومثلما جاء بھ القانون الملغى، فقانون التأمین الحالي نظم التأمین على البضائع المنقولة 

97وكذا بأحكام مشتركة بین جمیع التأمینات البحریة من المواد 96إلى 92عامة وذلك من خالل المواد من 

سنحاول . منھ 144إلى 136خیرا أحكام متعلقة فقط بھذا النوع من التأمین بمقتضى المواد من ، وأ121إلى 

:فیما یلي التفصیل في أھم ما جاءت بھ ھذه المواد 

محل العقد أو مجال الضمان-1

لى تطبق أحكام ھذا الباب على أي عقد تأمین یھدف إ: " من قانون التأمین على أنھ 92نصت المادة 

" .ضمان األخطار المتعلقة بأیة عملیة نقل بحري 

التأمین البحري فمن خالل تحلیل نص المادة المذكور أعاله، یتبین لنا أن المشرع الجزائري قد عرف عقد 

.بمحلھ، بمعنى ضمان األخطار الناتجة عن عملیة نقل بحري 

أو الرسالة البحریة، إذ یتضمن كذلك إلى ومصطلح العملیة البحریة الذي استخدمھ المشرع أشمل من المالحة

أخطار النقل البري والنھري والجوي التابع للنقل البحري غ، كما أن جانب النقل، عملیتي الشحن والتفری

.مضمونة ما لم یتم اإلتفاق على غیر ذلك أیضا والمكمل لھ تكون 

: لضرر، إذ كان األجدر بھ أن یقول یبدوا لنا من خالل نفس المادة، أن المشرع ال یفرق بین الخطر واو

ضمان التعویض عن األخطار، أو ضمان األضرار عوض ضمان األخطار، ألن التأمین البحري ھو التأمین 

، فالتأمین ال یضمن الخطر في ذاتھ وإنما الضرر الذي یكون محلھ ضمان ما یترتب على حدوث خطر بحري

.) 2(الذي یترتب علیھ 

یغطي : " من نفس القانون، التي تنص على أنھ 101ك ھذا الخطأ من خالل المادة سرعان ما تم تدارلكن 

التي تلحق حسب الحالة، األموال والبضائع المشحونة وھیاكل ) ولیس األخطار ( المؤمن األضرار المادیة 

قا للشروط أو األخطار البحریة طب/ السفن المؤمن علیھا الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاھرة و

" .المحددة في العقد 

حیث عدّد المشرع من خالل ھذه المادة الحوادث التي یضمن المؤمن التعویض عن األضرار التي تلحقھا 

.ة أو األخطار البحری/وھا، والمتمثلة في الحوادث المباغتة أو القوة القاھرةالمنقولة في حالة وقوعبالبضائع 

.3، ص 2006مارس 12: ، مؤرخة في 15جزائریة عدد جریدة رسمیة للجمھوریة ال) 1(
1976جویلیة 16: المؤرخ في 667-76الذي ظھر بموجب المرسوم رقم وھي ترجمة حرفیة لقانون التأمین الفرنسي) 2(

لمادة حیث نصت ا2011جویلیة 15: المؤرخ في 839-11كان بموجب األمر رقم ھا آخروالذي تم تعدیلھ العدید من المرات، 
:على ما یلي 1-171الرابعة من ھذا األمر التي تعدل المادة 

Est régi par le présent titre tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir :
1° Les risques maritimes.
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، تاركا ذلك ألطراف العقد وقد اكتفى المشرع بذكر عبارة األخطار البحریة دون تفصیل فیھا أو شرح لھا

.) 1(نظرا لكون فكرة أخطار البحر تنفر من كل تعریف قانوني لھا 

: وتضیف نفس المادة بأن المؤمن یغطي أیضا 

إال إذا نجم عنھ خطر مستبعد وتكالیف مساعدة وإنقاذ األموال المؤمن علیھا ) 2(اإلسھام في الخسائر العامة -أ

في التأمین،

لضروریة والمعقولة المنفقة قصد حمایة األموال المؤمن علیھا من خطر وشیك الوقوع أو المصاریف ا-ب

.التخفیف من آثاره

فمصاریف المساھمة في الخسائر المشتركة، وكذا المصاریف المنفقة من أجل حمایة البضائع تعوض إذا 

رفت بشكل مالئم ومعقول  .بكاملھا، إذا اقتنع المؤمن بأنھا صُ

من نفس القانون، األضرار التي ال یضمنھا المؤمن سواء بصفة 138و 103و 102ناولت المادتان كما ت

، والتي سنتعرض )138و 103المادتین ( أو تلك التي یمكن ضمانھا بإتفاق مخالف ) 102المادة ( مطلقة 

.لھا بشيء من التفصیل من خالل المطلب الثاني 

نة مفترضة مفادھا أنھ في حالة إنعدام الدلیل الذي یُمكّن من إسناد الحادث فقد نصت على قری104أما المادة 

. إلى خطر حربي، فیفترض أنھ ناتج عن خطر بحري 

وعن القیمة المؤمنة أو المعتمدة، فباعتبار عقد التأمین على البضاعة المنقولة بحرا یدخل ضمن تأمینات 

الالحقة بممتلكاتھ الذي یقتضي تعویض المؤمن لھ بقدر الخسائر ، واألضرار، بمعنى یخضع للمبدأ التعویضي

المؤمنة، فإن القاعدة األساسیة بین جمیع أنواع تأمینات األضرار ھي أن یكون مبلغ التأمین مطابقا للقیمة 

.تأمین الحقیقیة للشيء المؤمن علیھ وقت إبرام عقد التأمین، وبھذا یمثل مبلغ التأمین قیمة ذلك الشيء القابلة لل

ومع ذلك فقد یتعذر معرفة القیمة التجاریة للشيء المراد التأمین علیھ وقت إبرام العقد، فیُصار إلى تأمینھ 

بمبلغ یتم اإلتفاق علیھ بین المؤمن والمؤمن لھ، بصرف النظر عن قیمتھ المادیة، فیكون مبلغ التأمین ھو 

ھذا .ازعة بشأنھا، ما لم ینطوي التقییم على المغاالة والغش القیمة القابلة للتأمین المتفق علیھا، وال یجوز المن

) . من قانون التأمینات106المادة ( لقیمة المعتمدة ما أطلق علیھ المشرع الجزائري تسمیة ا

لدقة فقد حاول كل من الفقھ والقضاء الوصول إلى تعریف لھذه الفكرة، لكن محاوالتھم لم تأت بتوضیحات تبین على وجھ ا) 1(

إلى أنھ لم یظھر ففیما انتھى القضاء في محاولتھ إلى أن فكرة أخطار البحر تنفر من كل تعریف، توصل الفقھاء . المقصود منھا 

.149محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص :لمزید من التفاصیل أنظر . تعریف واف لھذه الفكرة حتى اآلن 
وحیـد المصطلحـات المستعملة، ففیما استعمـل عبـارة الخسـائـر المشتـركة في القانـون البحـري لم یـراع ترع ـیبدوا أن المش) 2(

.، نجده قد استعمل عبارة الخسائر العامة في قانون التأمینات )وما بعدھا 299المادة ( 
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للتأمین، بمعنى مقدار والغالب في التأمین البحري على البضائع، أن یكون مبلغ التأمین مطابقا للقیمة القابلة 

قیمتھا التجاریة في مكان وزمان بدء عملیة النقل، مضافا إلى ذلك النفقات الثانویة، بمعنى أجور نقلھا و أجور 

كما یجوز في التطبیق العملي إضافة الربح المتوقع بنسبة معینة یتفق علیھا تعریفات الجمركیة، التأمینھا، 

.من قانون التأمینات 105ألولى من المادة الطرفان، وھو ما نصت علیھ الفقرة ا

وقد یحدث في الواقع العملي أن ال یتحقق شرط تطابق القیم، ویظھر ذلك إما في صورة القیمة القابلة للتأمین 

-La sous( الناقصة عن القیمة الحقیقیة للشيء المؤمن علیھ  assurance (أو الزائدة عنھا )La sur

assurance(المكرر أو التأمین )La double assurance. (

ففیما یتعلق بالقیمة الناقصة، تتحقق عندما ال یقوم المؤمن لھ بالتصریح بالقیمة الزائدة للبضاعة، في حالة 

ازدیاد قیمتھا بعد إبرام عقد التأمین، إما بسبب تقلبات سعر الصرف، أو بسبب تقلبات السوق، أو في حالة عدم 

فیصبح مبلغ التأمین نتیجة لذلك أقل من القیمة القابلة ). وقت إبرام العقد ( یمة البضاعة بدءا تصریحھ بكامل ق

للتأمین، وھنا تتحدد مسؤولیة المؤمن عن الخسارة الجزئیة الالحقة بالبضاعة بمقدار نسبة قیمة التأمین إلى 

إلى ما یعرف بالقاعدة النسبیة لرأس المال القابلة للتأمین، أي یخضع التعویض القیمة الحقیقیة أو القیمة الكلیة 

 )La règle proportionnelle de capitaux( وذلك كما یلي ، :

القیمة المؤمن علیھا × مبلغ التعویض المستحق = مبلغ التعویض المدفوع 

القیمة الحقیقیة

مسؤولیة المؤمن، بمعنى یدفع ھذا األخیر تعویضا أما في حالة الخسارة الكلیة، یكون مبلغ التأمین سقفا ل

بالنسبة مساویا للقیمة المؤمن علیھا، أما القیمة المتبقیة فتقع على عاتق المؤمن لھ، إذ یعتبر مؤمنا لنفسھ بنفسھ 

.) 1(للفرق بین القیمة الحقیقیة والقیمة القابلة للتأمین الناقصة 

الة تجاوز قیمة التأمین قیمة البضاعة الحقیقیة، ویحدث ذلك إما بفعل ، فتتحقق في حوعن القیمة الزائدة

المؤمن لھ كأن یصرح بقیمة أكبر من قیمة البضاعة عن قصد أو عن غیر قصد، أو أن تكون نتیجة إنخفاض 

یة أو الكلقیمة البضاعة المؤمن علیھا التجاریة بعد إبرام عقد التأمین، ومقیاس التعویض عن الخسارة الجزئیة

وّض بمقدار الخسارة التي لحقت بھ، ال . ھو القیمة القابلة للتأمینفي ھذه الحالة و بھـذا یكون المؤمـن لھ قـد عُ

العواریة العامة، مقال منشور في مجلة / الصدیق األمین المصراتي، مبدأ التعویض في التأمین البحري الخسارة المشتركة) 1(

-دمشق–ن ـبي إلعادة التأمیـرأمین تصدرھا شركة اإلتحاد العـادة التـن وإعـؤون التأمیـنى بشـة تعـة فصلیـي، مجلـد العربـالرائ

.61، ص 1992السنة التاسعة، العدد الخامس والثالثون،الربیع الثاني - سوریة -
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ھذا إال تجسیدا للمبدأ أكثر وال أقل، بالرغم من زیادة مبلغ التأمین عن القیمة القابلة للتأمین على البضاعة، وما

.) 1(التعویضي 

.من قانون التأمینات 105وقد عالج المشرع كل ھذه األمور من خالل الفقرة الثانیة من المادة 

د نفس األخطار بأكثر من إذا تم التأمین على نفس البضاعة ضأما عن التأمین المكرر أو المتعدد، فیتحقق

وینحصر . ح مجموع مبالغ التأمین أكثر من قیمة البضاعة القابلة للتأمین ، ونتج عن ذلك أن أصبواحدعقد

د نافذ المفعول وقت تحقق الخسارةأثر التأمین المكرر أو المتعدد في مبدأ التعویض إذا كان أكثر من عقد واح

.وكان مجموع مبالغ تأمین العقود النافذة یتجاوز قیمة البضاعة القابلة للتأمین 

CIFألن البائع في ھذا النوع من البیوع، و على عكس البیع FOBث ھذا التعدد في حالة البیع ویُتصور حدو

غیر ملزم بإجراء تأمین على البضاعة، فقد یجري المشتري تأمینا علیھا، ویقوم البائع أیضا بالتأمین علیھا من 

ألن ثمن البیع تأمین على البضاعة، یعلم المشتري بأن البائع سیقوم بإكتتاب عقد CIFبینما في البیع . جانبھ

.یتضمن نفقات ھذا التأمین 

ویفرق المشرع الجزائري في حالة التعدد ھذه، بین ما إذا تمت دون غش أو مع توافره، إذ تعتبر عقود التأمین 

مع ) من قانون التأمینات 110المادة ( كلھا باطلة في مواجھة المؤمن لھ ) حالة الغش ( في الحالة األخیرة 

.إحتفاظ المؤمن بالقسط، وتبرأ ذمتھ من أي إلتزام  بدفع التعویض 

أما إذا وقع التعدد دون غش لضمان مبلغ إجمالي یفوق القیمة القابلة للتأمین لنفس البضاعة المؤمن علیھا، فال 

:یصح ذلك إال إذا قام المؤمن لھ بإعالم المؤمن بذلك، ویجب ھنا أن نفرق بین فرضین 

ذا كان عقد التأمین األول یضمن القیمة القابلة للتأمین للبضاعة بأكملھا، ففي ھذه الحالة تعتبر عقود إ: األول 

.التأمین الالحقة باطلة 

في الواقع تطبیقا سلیما للقواعد القانونیة العامة في عقد التأمین، إذ بتغطیة العقد األول وتعتبر ھذه الفرضیة 

، ینعدم عنصر الخطر من الناحیة اإلقتصادیة، وال تكون للمؤمن لھ مصلحة لكامل قیمة البضاعة المؤمن علیھا

.بعد ذلك في التأمین الالحق للتأمین األول 

إذا كان عقد التأمین األول ال یغطي كل قیمة البضاعة، عندئذ تصح العقود الالحقة بالقدر الذي تغطي : الثاني 

. ، وذلك وفقا لترتیب تواریخ ھذه العقود ضمان العقد األولفیھ ما یتبقى من قیمة البضاعة دون أن تكون محل 

فالتأمین األسبق في التاریخ ھو الذي یُعتد بھ دون غیره من التأمینات الالحقة، وذلك في الحدود التي یتم فیھا 

. ) 2(تغطیة قیمة الشيء المؤمن علیھ بأكملھا 

یُحدث : " من قانـون التأمینات 107نیة من المـادة وذلك في نظـرنا ھو المقصود بقول المشرع في الفقـرة الثا

.752بھاء بھیج شكري، المرجع السابق، ص ) 1(
.110محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص ) 2(
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" .القیمة القابلة لتأمین الشيء المؤمن علیھ حدود سبة المبلغ الذي ینطبق علیھ في ثاره حسب نكل تأمین آ

نتحدث عن األخطار التي تكون محال للتأمین البحري على البضاعة، فإنھ سرعان ما یتبادر إلى وعندما

الذھن أن التأمین البحري ال یضمن إال نتائج األخطار البحریة، فھل األمر حقا كذلك ؟

ئج الضارة أنواع التأمین ظھورا كما سبق ورأینا، كان البد أن یضمن النتافباعتبار أن التأمین البحري أسبق 

تتعرض لھا األموال المؤمن علیھا، ولو لم تكن ناشئة مباشرة عن البحر، بل حتى ولو كانت قدألخطار أخرى

قد حدثت في أثناء وجود البضاعة المؤمن علیھا في غیر نطاق البحر، وذلك حتى یقدم للمؤمن لھ ضمانا 

.كامال ألموالھ 

أخطار البحر، وإنما قد یضمن أیضا نتائج األخطار التي فمحل التأمین البحري إذا ال یقتصر فقط على 

. تتعرض لھا األموال المؤمن علیھا، والتي ال تربطھا بالبحر رابطة سببیة أو رابطة مكانیة 

. ویسمى النوع األول من األخطار باألخطار البحریة، وھي األخطار التي تربطھا بالبحر رابطة السببیة

. )1(، وھي تلك األخطار التي تربطھا بالبحر رابطة مكانیةوالنوع الثاني بأخطار البحر

البحري عن طریق اإلمتدادالتأمینعقد فھي أخطار غیر بحریة لكن یشملھا أما األخطار من النوع الثالث، 

من قانون التأمینات على ھذا اإلمتداد كما 136وقد نصت المادة . كونھا تابعة للرحلة البحریة، وناشئة عنھا 

تطبق األحكام المتعلقة بالتأمین البحري على كامل الرحلة إذا اقتضى نقل البضاعة المؤمن علیھا عن : " ي یل

" .أو تكملة لھ /أو الجو سواء كان ذلك قبل النقل البحري و/أو النھر و/طریق البر و

تأمین، كما یسري حیثما كانت في حدود الرحلة المحددة بعقد الویسري التأمین على البضائع بدون إنقطاع 

كذلك في حالة إحداث تغییر في الطریق أو الرحلة أو السفینة ویكون ھذا التغییر خارجا عن رقابة المؤمن لھ 

.ھذا عن محل العقد ومجال الضمان . من نفس القانون137أو إرادتھ، تضیف المادة 

إبرام العقد -2

من قانون 93المادة ( عة كل من لھ مصلحة تأمینیةالبضایمكن أن یكتتب عقد التأمین البحري على

، فإن انعدمت ، وھي المصلحة المالیة المشروعة التي تربط المؤمن لھ أو المستفید بمحل التأمین)التأمینات 

.ھذه المصلحة انقلبت عملیة التأمین إلى عملیة مقامرة، ووقع العقد باطال 

بضاعة سالمة یملك مصلحة تأمینیة فیھا، بغض النظر فكل شخص تكون لھ مصلحة مشروعة في وصول ال

، إذ لیس بالضرورة أن یكون ھذا الشخص مالكا للشيء )مباشرة أو غیر مباشرة ( عن طبیعة ھذه المصلحة

المؤمن علیھ كي تقوم مصلحتھ التأمینیة فیھ، فقد یكون ملزما بالحفاظ علیھ، أو أن یكون ملزما قانونا بالتأمین 

بالتأمین على البضاعة المباعة من قبلھ لمصلحة CIFشخص آخر، كإلتزام البائع في البیع علیھ لمصلحة 

. )من نفس القانون 94المادة ( المشتري 

.111محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص ) 1(
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ء فاألساس في تحدید المصلحة التأمینیة، ھو ما یقع من عبء مالي على شخص معین نتیجة تعرض الشي

.لألخطار البحریة المؤمن علیھ 

لم توضحا زمن ) من قانون التأمینات 94و المادة 93المادة ( وعلى الرغم من أن المادتین السابقتین 

توفر المصلحة التأمینیة، والمحدد بوقت إبرام عقد التأمین ووقت وقوع الخسارة فیما یتعلق بعقود التأمین 

، فإنھ یستفاد من المادتین أن ھناك رام العقد في عقود التأمین على األشخاصالبري على األموال، ووقت إب

اختالف فیما یتعلق بعقد التأمین البحري، والمتمثل في وجوب توفر المصلحة وقت حصول الخسارة  

ویستشف ذلك ضمنیا من خالل إجازة تلك النصوص إبرام العقد من قبل شخص لمصلحة شخص آخر، سواء 

الخسارة سیكون ھو غیر معین وقت إبرام العقد، وھنا من تتوفر لھ مصلحة تأمینیة وقت وقوع كان معینا أو

.) 1(المستفید من العقد، حتى ولو تعین عند وقوع الخسارة 

واألثر القانوني المترتب على إشتراط توافر المصلحة التأمینیة وقت وقوع الخسارة، وعدم اشتراط 

، ھو أن عقد التأمین البحري على البضاعة ال یقع باطال إذا انتفت مصلحة المؤمن لھ وجودھا وقت إبرام العقد

ومع ذلك یجب أن تكون المصلحة التأمینیة وقت . وقت إبرام العقد، كما ھو الحال في عقود التأمین البریة 

وجودھا مؤكدا تحقق الخسارة مصلحة مؤكدة، أي ال تكون مبنیة على مجرد التصور بإمتالكھا، فإن لم یكن 

، وھو ) 2(وقع العقد باطال، ألنھ ینقلب من عقد تأمین إلى عملیة مقامرة ) وقت تحقق الخسارة ( في ذلك الوقت 

ال یجوز ألي كان أن یطالب : " من قانون التأمینات التي نصت على أنھ 95ما یستخلص من نص المادة 

.) 3(" بإستفادة التأمین إذا لم یلحقھ ضرر 

یترتب على عدم اشتراط توافر المصلحة التأمینیة وقت إبرام العقد، واشتراط توافرھا وقت وقوع و

:الخسارة، النتائج التالیة 

أنھ من الممكـن في التـأمیـن البحري بصفة عامة، والتـأمیـن البحـري على البضاعـة بصفة خاصة، إصـدار-

ة وقت تحقق الخسارة ، ال یعني بالضرورة أن ال تكون لطالب التأمین مصلحة غیر أن اشتراط توافر المصلحة التأمینی) 1(

تأمینیة في الشيء المؤمن علیھ وقت إبرام عقد التأمین، فالمشتري الذي یتولى بنفسھ التأمین على البضاعة المشتراة بموجب عقد 

.ة تأمینیة فیھا وقت إبرام العقد، ووقت وقوع الخسارة ، تكون لھ مصلحبیع من البیوع الدولیة التي ال تلزم البائع بالتأمین علیھا
، وكذا عصام الدین عمر، تأمین النقل البحري والبري والجوي، اإلتحاد 101ھیج شكري، المرجع السابق، ص بھاء ب) 2(

. 33، ص 1992المصري للنشر والتوزیع، بدون رقم الطبعة، القاھرة 
ال یجوز ألي كان أن یطالب باإلستفادة من مبلغ : " المذكورة أعاله كما یلي 95المادة كان األجدر بالمشرع أن یصیغ نص ) 3(

.بالمبلغ المحدد بھذا العقد ألن اإلستفادة من عقد التأمین تتم من خالل اإلستفادة " التأمین إذا لم یلحقھ ضرر 
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ن سیكون لھ الحق فیھ كما عبر لحساب م( دون تسمیة المؤمن لھھ أو لحاملھا، وثیقة تأمین ألمر المؤمن ل

فیكون لحامل الوثیقة الحق في ) من قانون التأمینات 94عنھا المشرع الجزائري من خالل نص المادة 

المطالبة بتعویضھ عن الخسارة المحققة، حتى ولو لم یكن ھو ذات الشخص الذي قام بإبرام العقد مع المؤمن 

.في الشيء المؤمن علیھ وقت تحقق الخسارة بشرط أن تكون لحامل الوثیقة مصلحة تأمینیة

أن یصبح من الممكن أیضا، في حالة نقل ملكیة البضاعة إلى شخص آخر، نقل وثیقة التأمین إلى ذلك -

الشخص بطریقة التظھیر، ودون حاجة للحصول على موافقة المؤمن، بشرط أن یقترن اإلتفاق على نقل 

.ین الملكیة، باإلتفاق على نقل حقوق التأم

یجوز نقل وثیقة التأمین حتى بعد تحقق الخسارة، إذ یجوز لصاحب المصلحة التأمینیة في البضاعة أن ینقل -

.حقھ في التعویض إلى شخص آخر، بعد حصول الخسارة، ویتم ھذا النقل بتظھیر وثیقة التأمین أیضا 

یة في البضاعة وقت حصول الخسارة ، فال إذا لم تكن للمؤمن لھ أو من نقلت إلیھ وثیقة التأمین مصلحة تأمین-

.) 1() تحقق الخسارة ( یكون بإمكانھ إكتساب ھذه المصلحة بأي وسیلة بعد علمھ بتحققھا 

ومما سبق ذكره یمكننا تصور إكتتاب عقد تأمین بین المؤمن من جھة ، والمؤمن لھ من جھة أخرى والذي 

، شركات المناولة المینائیة والتشوین عن األضرار المسببة ) 2(المشتري، البائع، البنك: یمكن أن یكون 

لحساب شخص ( أو وكیل الحمولة لصالح زبائنھما أو موكلیھما ) Le transitaire( وكیل العبور للبضائع، 

ھناك أیضا اكتتاب لحساب من سیكون لھ الحق فیھ، وھي الحالة التي یكتتب فیھا البائع عقد تأمین ) . آخر 

حالة إعادة بیع البضاعة من قبل المشتري ( اإلستفادة من مبلغ التأمین لصالح من سیستقبل البضاعة ویشترط

) . األول مثال 

ویبرم بذلك عقد التأمین البحري على البضاعة بین المؤمن والمؤمن لھ، الذي یشترط أن یكون مكتوبا 

ة ـار بالتغطیـة اإلشعـا وثیقـرى، ال سیمـة أخـوثیقةـھ بأیـاتـن إثبـاد، كما یمكـل اإلثبات ال لإلنعقـن أجـك مـوذل

.104- 102بھاء بھیج شكري، المرجع السابق، ص ) 1(
حیث أن عقد التأمین البحري على البضاعة محل الدراسة یتعلق بالنشاط التجاري الدولي، فإن اإلتصال بین صاحب ) 2(

ال یكون اتصاال مباشرا، إذ المعروف أن البنوك التجاریة ھي الوسیط األساسي البضاعة المراد التأمین علیھا والمؤمن قد

بعد أن ) المشتري ( فالمستورد . لعملیات التجارة الدولیة، وأن عملیات اإلستیراد والتصدیر تتم بتمویل منھا والممول الرئیسي 

بضاعة وقیمتھا وتاریخ المباشرة بشحنھا، یبادر كما ویتفق معھ على مواصفات ال) البائع ( یُنھي تفاوضھ مع المجھز األجنبي 

رأینا في الفصل التمھیدي إلى فتح اعتماد مستندي لدى البنك الذي یتعامل معھ لمصلحة المصدر، ویقدم للبنك كافة المعلومات 

وبشكل مباشر التأمین على ولما كان البنك ھو الممول لمبلغ اإلعتماد كلیا أو جزئیا، فإنھ قد یتولى بنفسھ. المتعلقة بالبضاعة 

.البضاعة لمصلحة المستورد 
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de couverture)La note()1 ( من قانون التأمینات 97تضیف المادة.

:من القانون السالف الذكر، والمتمثلة في 98یجب أن یحتوي العقد على عدة بیانات أدرجتھا المادة إذ 

تاریخ ومكان إكتتاب العقد،-

لمتعاقدة ومقر إقامتھا مع اإلشارة عند اإلقتضاء، إلى أن مكتتب التأمین یتصرف لحساب اسم األطراف ا-

مستفید معین أو لحساب من سیكون لھ الحق فیھ،

الشيء أو المنفعة المؤمن علیھا،-

األخطار المؤمن علیھا واألخطار المستبعدة،-

مكان األخطار،-

مدة األخطار المؤمن علیھا،-

من علیھ،المبلغ المؤ-

مبلغ قسط التأمین،-

الشرط اإلذني أو لحاملھ إذا اتفق علیھ،-

.توقیع الطرفین المتعاقدین -

ومن خصوصیات عقد التأمین البحري بصفة عامة، والتأمین البحري على البضاعة بصفة خاصة، أن 

ن تاریخ إبرامھ، أو التاریخ المشرع رتب سقوط آثار عقد التأمین إذا لم یتم نقل البضاعة خالل شھرین م

من قانون 99المحدد لبدء أثر األخطار، إال إذا وقع اإلتفاق على أجل جدید، وھو ما نصت علیھ المادة 

.التأمینات 

ولما كان الغرض من التأمین بصفة عامة، توفیر الحمایة للمؤمن لھ من احتمال تحقق الخطر، وأن ھذه 

عقد التأمین، ویترتب على تخلفھا انعدام العقد لتخلف المحل، فقد نص المشرع في الحمایة ھي المحل المباشر ل

د ـأو بع) إنتفاء عنصر المحل ( ادث ـوع الحـن المكتتب بعد وقـأمیـون على أن التـانـس القـن نفـم100ادة ـالم

بارة عن وثیقة تأمین تصدر في مرحلة تتوسط وثیقة اإلشعار بالتغطیة أو مذكرة التغطیة المؤقتة كما یسمیھا البعض، ھي ع) 1(

مرحلة طلب التأمین وإصدار العقد النھائي، إذ أن إصدار ھذا األخیر یحتاج إلى ترتیب وتنظیم ودراسة دقیقة لطلب التأمین الذي 

س الشروط التي تتلقاه الشركة، وكل ذلك قد یستغرق وقتا طویال مما یوجب إصدار وثیقة إشعار بالتغطیة، تحمل على العموم نف

وتُعد ھذه الوثیقة بمثابة العقد النھائي من حیث القیمة القانونیة، إذ یمكن لكال الطرفین مطالبة الطرف . یجب أن یتضمنھا العقد

:لمزید من التفاصیل أنظر . اآلخر باإللتزامات المترتبة على عقد التأمین 

–لقانون الدولي، المركز القومي لإلصدارات القانونیة القاھرة یوسف حسن یوسف، النقل والشحن والتأمین البحري في ضوء ا

.197-196، ص 2013الطبعة األولى –مصر 
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ال یكون لھ أي أثر، ویبقى ) إنتفاء عنصر الحمایة ( وصول البضاعة المؤمن علیھا إلى المكان المقصود 

إذ اعتبر المشرع ھذه الحالة كحالة القسط حقا مكتسبا للمؤمن، إذا كان المؤمن لھ على علم بذلك من قبل، 

أما إذا لم  یكن المؤمن لھ على علم بذلك، فمن حقھ المطالبة بمبلغ التعویض، أو باسترجاع مبلغ القسط . غـش 

.حسب الحالة، حیث تضیف نفس المادة بأنھ یحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعویض عن األضرار 

اعةآثار عقد التأمین البحري على البض-3

الرضا، المحل والسبب، وتوفر شروط : بعد إبرام عقد التأمین البحري على البضاعة بقیام أركانھ الثالث 

صحتھا، فإنھ ینعقد صحیحا ونافذا، ومرتبا آلثاره المتمثلة في إلتزام كل من طرفیھ باإللتزامات المنصوص 

ن لھ، نصت المادة فعن إلتزامات المؤم. ) 1(مادة 15علیھا قانونا، والتي أفرد لھا المشرع الجزائري حوالي 

:یترتب على المؤمن لھ : على أنھ 108

، إذ یترتب على أن یقدم تصریحا صحیحا بجمیع الظروف التي عرفھا وتسمح للمؤمن بتقدیر الخطر-1

النسبة إلى الزیادة في القسط ، أو تخفیض التعویض بمعدل القسط المدفوع ب109اإلخالل بذلك حسب المادة 

: كما یلي ) La règle proportionnelle de prime( القسط المستحق فعال 

القسط المـدفـــــــوع× مبلغ التعویض المستحق = مبلغ التعویض المدفوع 

القسط المستحق فعال

تضیف ( لو كان مطلعا علیھ عند اإلكتتاب كما یمكن للمؤمن المطالبة بإبطال العقد إذا أثبت أنھ لم یغط الخطر 

) . من نفس القانون 113المادة وكذا 109من المادة 2الفقرة 

أن یدفع القسط حسب الكیفیات المحددة في العقد،-2

أیام على األكثر بعد إطالعھ على أي تفاقم للخطر المضمون حصل أثناء العقد، 10أن یصرح، خالل -3

ذلك نفس الجزاء المذكور في الفقرة األولى أعاله،ویترتب على اإلخالل ب

أن یصرح بالعقد أو العقود التي تؤمن البضاعة نفسھا من الخطر ذاتھ لدى مؤمن واحد أو عدة مؤمنین -4

وبالمبالغ المؤمن علیھا فور إطالعھ على ذلك،

ري المفعول، وأن یبذل الجھود أن یراعي اإللتزامات المتفق علیھا مع المؤمن أو المحددة في التنظیم السا-5

أو الحد من اتساعھا، وإذا لم یلتزم المؤمن لھ بذلك، وكانت نتیجة اإلخالل بھذا اإللتزام سببا إلتقاء األضرار 

112المادة ( أو إتساعھ، یمكن للمؤمن عن طریق القضاء تخفیض التعویض أو رفض دفعھ /في ضرر ما و

)من نفس القانون 142وكذا المادة 

.من قانون التأمینات 142إلى 140: ، وكذا المواد من  120إلى 108: یتعلق األمر بالمواد من ) 1(
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أن یتخذ جمیع التدابیر الضروریة الرامیة إلى حفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغیر المسؤولین عن -6

ود المبلغ الذي كان من حقھ األضرار الحاصلة، وإن أخل بھذا اإللتزام، یتحرر المؤمن من إلتزاماتھ، في حد

،)من قانون التأمینات 119المادة ( استرجاعھ من الغیر المسؤول لو أدى المؤمن لھ إلتزامھ 

أن یعلم المؤمن بمجرد إطالعھ، وخالل سبعة أیام على األكثر، بأي حادث من طبیعتھ أن یستلزم ضمانھ -7

.خاصا بالحادث وتعیین مبلغ األضرار والخسائر وأن یسھل علیھ كل تحقیق یتعلق بذلك وأن یقدم بیانا 

من نفس القانون أنھ عندما یتحصل المؤمن لھ على تعویض مال مفقود، ووجد ھذا 120كما تضیف المادة 

المال فیما بعد دون أن یلحقھ أي ضرر، یتعین علیھ إعالم المؤمن بذلك وإرجاع التعویض المقبوض، مع 

.ستالمھ من قبل صاحبھ خصم جمیع التكالیف الضروریة إل

أما إن وجد ھذا المال المؤمن علیھ وبھ ضرر جزئي وال یفسد ھذا الضرر استعمالھ، تحمل المؤمن مبلغ 

ي إذا توافرت التخلالضرر حسب الشروط المحددة في العقد، وفي حالة العكس یمكن للمؤمن لھ أن یختار

.ھذا عن إلتزامات المؤمن لھ . شروطھ

مات المؤمن، فتتمثل أساسا في اإللتزام بإعادة المؤمن لھ بعد وقوع الحادث المؤمن منھ إلى وعن إلتزا

، بمعنى تعویضھ تعویضا كامال بمقدار الخسارة الفعلیة الالحقة نفس المركز المالي الذي كان علیھ قبل وقوعھ

تقدیر األضرار بمقارنة قیمة بھ ال أكثر وال أقل، وذلك مترتب عن الصفة التعویضیة لھذا العقد ، حیث یتم 

) .من نفس القانون 144المادة ( البضاعة في حالة الخسارة بحالتھا وھي سالمة في نفس الزمان والمكان 

، فیتعین على المؤمن دفع المبلغ 143بعد توافر حاالتھ المنصوص في المادة أما إذا اختار المؤمن لھ التخلي

خلي أو على أساس الخسائـر الكاملـة بـدون انتقـال ملكیـة البضاعـة للمؤمـن المؤمن علیھ بكاملھ، إما بقبول الت

) .116المادة ( ، وال یجبر المؤمن على إصالح األشیاء أو إستبدالھا عینیا )من نفس القانون 115المادة ( 

الشروط كما یلتزم المؤمن أیضا بدفع التعویض الناتج عن تحقق الخطر المضمون في األجل المحدد في

زم ـم یلتـوإن لمن تاریخ تقدیم المؤمن لھ لكافة الوثائق الالزمة،،یوما30والمقـدر بـ نـد التأمیـالعامة لعق

) .من نفس القانون 117المادة ( ، یجوز للمؤمن لھ مطالبتھ بتعویض عن التأخیر المؤمن بالمیعاد

أیام الموالیة 8سط التأمین، بوجوب دفعھ خالل قنذار المؤمن لھ في حالة عدم دفع ویلزم المؤمن كذلك بإ

وإذا لم یدفع القسط بعد . لتاریخ استحقاقھ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باإلستالم 

أیام من إیقاف الضمان جاز 10إنقضاء ھذا األجل، أوقف المؤمن الضمان، وإذا لم یتم دفع القسط بعد إنقضاء 

ع وجوب إعالم المؤمن لھ بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باإلستالم للمؤمن فسخ العقد م

على أن ھذا اإلیقاف أو الفسخ، تضیف نفس المادة، ھو عدیم األثر بالنسبة ) . من نفس القانون 111المادة ( 

. للغیر حسن النیة الذي أصبح مستفیدا من التأمین قبل التبلیغ باإلیقاف أو الفسخ 

بصفة عامة، سواء كان على السفینة أو البضاعة فقد ن أجل تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین البحري وع

:من قانون التأمینات، بعامین یبدأ سریانھا ابتداءا من 121حددھا المشرع  حسب المادة 
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تاریخ اإلستحقاق بالنسبة لدعاوى دفع القسط ،-1

دعوى العطب بالنسبة للتأمینات الخاصة بالسفینة،تاریخ الحادث الذي یفضي إلى -2

:فیما یخص البضائع المشحونة ابتداءا من -3

تاریخ وصول السفینة أو إحدى وسائل النقل األخرى،-أ

التاریخ المقرر الذي تصل فیھ السفینة أو إحدى وسائل النقل األخرى، إن لم یكن ذلك،-ب

ذي یفضي إلى دعوى العطب إذا وقع بعد تاریخ وصول السفینة أو إحدى وسائل تاریخ وقوع الحادث ال-ج

النقل األخرى،

تاریخ وقوع الحادث الذي یخول حق التخلي أو انقضاء األجل المقرر لرفع دعوى التخلي،-4

و أجر تاریخ دفع المؤمن لھ أو یوم رفع الدعوى علیھ من الغیر بالنسبة لإلسھام في الخسائر المشتركة أ-5

أو الطعن من طرف الغیر،)1(المساعدة واإلنقاذ

.تاریخ الدفع غیر المستحق، فیما یخص أیة دعوى، من أجل استرجاع المبلغ المدفوع طبقا لعقد التأمین -6

معظم بھذا نكون قد ألممنا بمختلف األحكام المنظمة لعقد التأمین البحري على البضائع، مشیرین إلى أن و

قانون التأمینات المتعلقة بھذا النـوع من التأمیـن، ھي أحكـام مكملـة إلرادة طـرفي العقـد بھاام التي جاءاألحك

حیث یمكن للمؤمن ) من نفس القانون 96مادة مكملة، ذاك ما نصت علیھ المادة 24مادة آمرة مقابل 13( 

.نھا بالنظام العام والمؤمن لھ مخالفتھا وإدراج ما یتفقان بشأنھ، إال ما تعلق م

ویحدث ھذا في الواقع العملي غالبا، نظرا لكون نصوص قانون التأمین ال تسد حاجة العمل، كون ھذه 

.ھذا القانون الحاجیات في تطور مستمر، و یستحیل أن یسایرھا 

ل، إلى فقد أیقن المشرع الجزائري إلى جانب مشرعي معظم الدول التي لدیھا تشریعات وطنیة في ھذا المجا

أنھ ال یوجد عدم مساواة بین طرفي عقد التأمین البحري على البضاعة، مثلما ھو الحال بالنسبة لعقود التأمین 

أشخاص محترفین على وعي بین) عقود التأمین البحریة على البضائع ( ، إذ تبرم العقود األولى ) 2(البریة 

.بمصالحھم، وقادرین على الدفاع عنھا 

وأن رأینا عند حدیثنا عن الخسائر المشتركة وفقا لقواعد یورك وأنفرس، أن تكالیف المساعدة واإلنقاذ تدخل ضمن سبق ) 1(

الخسائر المشتركة، فال داعي إذا لفصل كل منھما عن األخرى، إذ كان األجدر بالمشرع أن یقول الخسائر المشتركة وفقط دون 

.ذكر عبارة أو أجر المساعدة واإلنقاذ 
الفرنسي المتعلق بالتأمینات البریة، وحرصا منھ على حمایة الطرف الضعیف في العالقة التعاقدیة 1930جویلیة 17فقانون ) 2(

.احتوى أحكاما آمرة ال یمكن لطرفي العقد اإلتفاق على مخالفتھا ) المؤمن لھ ( 
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صور التأمین على البضاعة: المطلب الثاني 

لبضائع مع الحاجیات المتزایدة للمؤمن لھم، أوجد الواقع النقل البحري لتأمینمن أجل تكییف عقود 

وفي إطار ھذه العقود . عدة أنواع، سواء المتعلقة منھا برحلة واحدة، أو المفتوحة على عدة رحالت العملي 

، أو بضمان إعفاء یمكن للمؤمن لھم اختیار أنواع التغطیة التأمینیة التي یرغبون فیھا، إما بتأمینھا تأمینا شامال

.المؤمن من الخسائر الخاصة إال تلك المنصوص علیھا في العقد 

ھذا . ویقع ھذا اإلختیار بعد أخذ المؤمن بعین اإلعتبار عدة خصوصیات تتعلق بالبضاعة، وكذا وسیلة النقل 

:ما سنتطرق لھ بشيء من التفصیل من خالل الفروع التالیة 

تأمین البحري على البضائعأنواع وثائق ال: الفرع األول 

:یمكن تأمین البضائع بوثیقتین : " من قانون التأمینات على أنھ 139تنص المادة 

وثیقة تأمین سفریة صالحة لرحلة واحدة،-1

" .وثیقة تأمین مفتوحة -2

ا تسمیة حیث صنف المشرع من خالل ھذه المادة وثائق التأمین إلى صنفین، أطلق على الصنف األول منھ

وثیقة تأمین سفریة، وھي التي تتعلق بضمان رحلة بحریة واحدة معینة، وأطلق على الصنف الثاني تسمیة 

تُضمن خاللھا رحالت بحریة متعددة وثیقة تأمین مفتوحة، وھي تلك التي یستمر سریانھا لفترة زمنیة معینة، 

:وذلك كما یلي 

)ePolice au voyag( وثیقة تأمین سفریة :أوال

تتضمن عقد تأمین بحري تأمین سفریة، عندماوثیقةتوصف وثیقة التأمین البحري على البضاعة بكونھا 

، حیث المادیة التي قد تتعرض لھا البضائع أو مواد التجھیز المنقولة، خالل رحلة معینةیغطي األضرار 

. ) 1( تتالزم فترة سریان ھذه الوثیقة مع فترة الرحلة البحریة

تاریخ إبرام عقد التأمین الذي ھو نفسھومن المھم جدا عند البحث في سریان ھذه الوثیقة، التمییز بین تاریخ

فمسؤولیة . صدور وثیقة التأمین أو وثیقة اإلشعار بالتغطیة، وبین تاریخ بدء سریان فترة التعرض للخطر

ن وتسدید المؤمن لھ للقسط ، بل تتوقف المؤمن عن ضمان نتائج الخطر، ال تقوم بمجرد صدور وثیقة التأمی

) . بدایة الرحلة البحریة ( لفترة التعرض للخطر على شرط البدایة الفعلیة 

.638-637صبھاء بھیج شكري، المرجع السابق، ص) 1(
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فلیس من الضروري أن تصاحب فترة بدء التعرض للخطر تاریخ إبرام عقد التأمین، إذ قد تتخلف حالة 

ض للخطر لسبب أو آلخر، لذا فإن مسؤولیة المؤمن عن ضمان نتائج الخطر تتراخى ھي األخرى لحین التعر

.بدء فترة التعرض 

ومع ذلك فإن حالة التعرض للخطر یجب أن تبدأ خالل مدة معقولة بعد إبرام عقد التأمین، فإن أصبح التأخیر 

. عرض عقد التأمین للبطالن غیر معقول كان ذلك قرینة على تخلف حالة الخطر، مما قد ی

من قانون التأمینات 99ولم یغفل المشرع الجزائري عن معالجة مسألة التأخیر ھاتھ من خالل نص المادة 

ال یترتب عن التأمین أي أثر إذا لم یبدأ حدوث األخطار خالل شھرین من إبرام العقد: " التي تنص على أنھ 

" .ر إال إذا وقع اإلتفاق على أجل جدید أو من التاریخ المحدد لبدء أثر األخطا

حیث منحت ھذه المادة لطرفي العقد إمكانیة اإلتفاق على أجل جدید، إذا انقضى األجل األول المتفق علیھ في 

.العقد دون بدء سریان األخطار، وذلك بدال من إبطالھ 

بدون على البضائعري التأمینیس: " من نفس القانون على أنھ 137وعن مجال الضمان، نصت المادة 

حیث یمكن لطرفي العقد بموجب ھذه " . حیثما كانت في حدود الرحلة المذكورة في وثیقة التأمین إنقطاع 

میناء الشحنالبضاعة على السفینة الناقلة بمن حیث المكان، من حین تحمیلالمادة اإلتفاق على سریان الوثیقة

یمكن للمؤمن لھ أن یوسع من نطاق عقد ، كماالمحدد في العقدیناء التفریغ، إلى غایة تفریغھا بمالمتفق علیھ

بأن یتفق مع المؤمن على ضمان البضاعة من نتائج أخطار الطریق خالل عملیات النقل البري أو تأمینھ،

، بمعنى من وقت خروج البضاعة من مخازن النھري أو الجوي المتممة للرحلة البحریة إبتداءا وإنتھاءا

التأمین من المخزن إلى ( عینة أیضا ممرسل المحددة في العقد لحین دخولھا إلى مخازن المرسل إلیھ الال

من نفس القانون، على أن تطبق على كامل 136حسبما نصت علیھ المادة ) المخزن الذي سبق اإلشارة إلیھ 

. الرحلة األحكام المتعلقة بالتأمین البحري 

یة أخطار النقل البري أو النھري أو الجوي المتمم للنقل البحري، لن یؤثر في وثیقة إن امتداد عقد التأمین لتغط

التأمین بكونھا وثیقة سفریة، كما ال یخرج العقد عن كونھ عقد تأمین بحري، بشرط أن تكون جمیع مراحل 

. النقل مغطاة بسند شحن مباشر واحد، یمتد حكمھ من مخازن المرسل إلى مخازن المرسل إلیھ 

أما إذا كانت مراحل عملیة النقل مجزأة، فإن حكم عقد التأمین البحري ینحصر فقط بعملیة النقل البحري من 

فتخضع ألحكام ) جویة البریة، البحریة، ال( میناء المغادرة إلى میناء جھة الوصول، أما مراحل النقل األخرى 

. ) 1(التأمین المتعلقة بھا 

، حیث أكد على استمرار سریان وثیقة التأمین إذا كان اف وتغییر الرحلةاإلنحركما عالج المشرع مسألة 

أمـا)  . من نفس القانون137/2المادة ( تغییر مسار السفینة اضطراریا خارجا عن إرادة ورقابـة المؤمن لـھ 

.653–652بھاء بھیج شكري، المرجع السابق، ص ص ) 1(
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سریان الوثیقة إال بعد خروج السفینة عن المسار المتفق علیھ أو المسار في حالة التغییر الطوعي، فال یتوقف 

. المعتاد في حالة عدم وجود إتفاق 

المسافنة ( التغطیة التأمینیة في حال حصول تغییر أو استبدال للسفینة ونصت نفس المادة على عدم سریان 

Transbordement (غییر نتیجة إصابة السفینة المحددة في العقد بعلم وإرادة المؤمن لھ، ولكن إذا تم ھذا الت

معھ نقل البضائع على سفینة أخرىبأضرار تعجز على إثرھا عن اإلستمرار في رحلتھا، على نحو یلزم

.)  1(فالضمان في ھذه الحالة یبقى ساري المفعول 

Des( وتجدر اإلشارة في األخیر إلى أن وثیقة تأمین سفریة مناسبة لضمان الشحنات العرضیة

expéditions occasionnelles(كمیتھا، قیمتھا، اسم السفینة الناقلةالمعلومات المتعلقة بالبضاعة،، وأن

، فالخطر في ھذه وذلك من خالل سند الشحنمیناء الشحن، میناء التفریغ تكون معروفة عند اكتتاب العقد

. ) 2(الوثیقة یتم تحدیده بشكل جید 

)Police flottante( ن المفتوحة وثیقة التأمی:ثانیا 

تعرف ھذه الوثیقة أیضا باسم الوثیقة العائمة أو وثیقة اإلشتراك، وأوجدتھا متطلبات التجارة الخارجیة 

فمن المألوف أن تتشابك وتمتد عالقات التجار من مصدرین ومستوردین في التجـارة البحریـة . البحریة 

د البضائع على شحنات متتابعة أو متعاقبة إلى جھات معینة أو مختلفةعندما یقومون بتصدیر أو استیرا

وألوقات طویلة، بحیث یجد ھؤالء مشقة في إبرام عقد تأمین منفرد، و إستصدار وثیقة قائمة بذاتھا لتغطیة 

مة المخاطر البحریة لكل شحنة یتولون تصدیرھا أو استیرادھا، ناھیك عن طول الوقت و إرتفاع النفقات الالز

ومن ھنا ظھرت ھذه الوثیقة، حیث تمنح ضمان تلقائي لجمیع اإلرسالیات العائدة للمؤمن لھ، أو التي . لذلك 

ترسل إلیھ أو تلك التي تشحن من قبلھ لصالح شخص آخر، وتكون الوثیقة المفتوحة في الغالب محددة بوقت 

، حیث یتفق المؤمن لھ مع المؤمن على غائھاوتبقى قائمة لحین إل) تبرم عادة لمدة سنة قابلة للتجدید (معین

، وفیما عدا مبلغ التأمین اإلجمالي وشروط إجمالي یحدد في الوثیقة المذكورةإصدارھا ضمن مبلغ تأمین 

ات التي ـن الجھـا، وال عـوب تغطیتھـالتأمین العامة ال تتضمن ھذه الوثیقة أیة تفاصیل عن اإلرسالیات المطل

.والتي جرى العمل على إدراجھا في وثیقة التأمین العادیةھا، وال عن السفن الناقلة لھایإلل ـسترد منھا أو ترس

، دار الجامعة الجدیدة للنشر )وثیقة التأمین العائمة ( جالل وفاء محمدین، التأمین البحري على البضائع بوثیقة اإلشتراك ) 1(

.19-18، ص ص 2002بدون رقم طبعة، - مصر–اإلسكندریة 
(2) La Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Séminaire sur le transport maritime.

Alger. 2006.p.p.39 – 40 . Voir aussi le site :

www.ffsa.fr .
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غیر أن المؤمن لھ یلتزم بالتصریح بكل إرسالیة من اإلرسالیات عند شحنھا، مبینا نوع البضاعة ومواصفاتھا 

Avis( التحدیدإشعارالسفینة الناقلة، وذلك من خالل ا والمیناء الذي ستشحن لھ أو شحنت منھ واسموقیمتھ

d’aliment ( الموجھ إلى المؤمن في المدة المحددة في العقد)1 (.

حساب قسط التأمین على أساس السعر الذي یتالءم مع نوع وطبیعة ، یقوم باستالم المؤمن لإلشعاروعند 

وقیمتھا، ثم یُصدر ملحقا یُلحق بالوثیقة المفتوحة یتضمن جمیع التفاصیل الواردة في محل اإلرسالیةالبضاعة 

. ) 2(تصریحات المؤمن لھ 

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا اإلشعار لیس إال إجراء لتسویة حقوق طرفي عقد التأمین، فكما انتھت محكمة 

وحدھا التي تبعث الحیاة في التأمین بمقتضى ھي ن البضاعة النقض الفرنسیة منذ أمد بعید إلى أن واقعة شح

.) 3(وثیقة اإلشتراك 

ویلزم المؤمن لھ بموجب الوثیقة المفتوحة، كما ذكرنا سابقا، بالتصریح بجمیع اإلرسالیات دون استثناء، سواء 

ر وتعھد فیھ المؤمن لھ أن تم اإلرسال لحسابھ أو تنفیذا لعقود تكلفھ التزام التأمین، أو تم اإلرسال لحساب الغی

ر ذلك ـور أو غیـدیھ أو وسیطا للعبـا لـأو مودع) 4(ة ـولـال للعمـاره وكیـیقوم بالتأمین وفقا لنشاطھ المھني بإعتب

إذ ال یجوز لھ أن یتغاضى عن التصریح بأي إرسالیة منھا بأي حال من . )من قانون التأمینات 140المادة ( 

من جانبھ بقبول تغطیة جمیع اإلرسالیات المصرح بھا ضمن حدود مبلغ التأمین األحوال، ویلتزم المؤمن

.) من نفس القانون 2/ 140المادة ( )5(المحدد لكل رحلة 

كما ال یجوز للمؤمن لھ أن یؤمن أي إرسالیة من ھذه اإلرسالیات بشكل مستقل لدى مؤمن آخر، ألن المؤمن 

la loi des grands( رسالیات المختلفة على قانون األعداد الكبرى یعتمد في تحدیده لسعر قسط التأمین لإل

nombres ( وأن إغفال التصریح ببعض اإلرسالیات، أو تأمین بعضھا لدى مؤمن آخر سیُخل بھذه القاعدة .

-2- الملحق رقم نموذجا لھذا اإلشعارأنظر) 1(
العملیات البنكیة، وعلى الخصوص أثناء فتح إعتماد مستندي، إذ تشھد ھذه إن ھذا الملحق مطلوب في كثیر من األحیان أثناء) 2(

: لمزید من التفاصیل أنظر. الوثیقة على أن البضائع قد تم التأمین علیھا، وأنھا تخضع لجمیع الشروط المنصوص علیھا في العقد

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Aspects

juridiques et documentaires de l’assurance maritime française. Genève. 20 Octobre 1980.pp.17-

18.
.24، ص 1991الطبعة األولى –مصر –علي سید قاسم، وثیقة التأمین العائمة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاھرة ) 3(
ذي یبرم باسمھ ولحساب موكلیھ، عقد تأمین بموجب وثیقة تأمین عائمة لتغطیة معامالت الوكیل بالعمولة ھو الشخص ال) 4(

. التورید التي یقوم بھا لصالح موكلیھ 
العقد بإرسالھا اعة التي سیسمح لمكتتب بمعنى تحدید القیمة أو الكمیة القصوى للبض) le plein( وھو ما یدعى بالسقف ) 5(

.خالل كل رحلة

www.ffsa.fr
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ومن جھة أخرى فإن المؤمن لھ إذا أُعطي الحق بأن یختار بإرادتھ المنفردة اإلرسالیات التي ھذا من جھة،

یصرح بھا، فقد یلجأ إلى التصریح باإلرسالیات التي وصلت متضررة، على أساس أنھ حسن النیة عند إغفالھ 

.التصریح قبل تحقق الخسارة، ویمتنع عن التصریح باإلرسالیات التي وصلت سالمة 

من قانون التأمینات على أن ضمان 141قد تصدى المشرع الجزائري لھذه الظاھرة إذ نص في المادة و

إبتداءا من تعرضھا لألخطار المضمونة، شریطة أن یعلم المؤمن بالشحن خالل المرسالت یكون حقا مكتسبا 

أیام من أیام العمل  3لى أیام على األكثر، إبتداءا من استالم اإلشعارات الضروریة، ویخفض ھذا األجل إ8

ھذا فیما یتعلق باإلرسالیات التي تتم . بالنسبة ألسفار المساحلة الوطنیة -من نفس المادة2تضیف الفقرة –

لحساب المؤمن لھ أو تنفیذا لعقود تكلفھ التزام التأمین، وفیما یتعلق بالمرسالت التي تتم لحساب الغیر والتي 

م بالتأمین وفقا لنشاطھ المھني، كما سبق وأن ذكرنا، فالضمان یكون حقا مكتسبا تعھد فیھا المؤمن لھ بأن یقو

.إبتداءا من تاریخ إعالم المؤمن 

قد یتم كما أن الخطأ في البیانات التي یحتوي علیھا التصریح، أو إغفال القیام بھ في التاریخ المحدد لذلك

ا كان إغفال المؤمن لھ التصریح بإحدى اإلرسالیات أو بحسن نیة، وھنا یمكن للمؤمن أن یتسامح بشأنھ، أما إذ

التصریح بتفاصیلھا بشكل مخالف للحقیقة، منطویا على الغش بقصد اإلثراء على حساب المؤمن، فإنھ یحق 

عویض مُطالب بھ من قبل المؤمن لھ، أو فسخ وثیقة عن دفع أي تبذلك، ویمتنعذا األخیر رفض الحادثلھ

حقھ في طلب األقساط المتعلقة بالمرسالت غیر المصرح بھا عند تاریخ الفسخ، ذاك ما التأمین دون المساس ب

.من نفس القانون 142نصت علیھ المادة 

أما عن إغفال المؤمن لھ التصریح بقیمة اإلرسالیة عند شحن البضاعة، والقیام بذلك بعد تحقق الخسارة، أو 

د مسؤولیة المؤمن فقط بالقیمة القابلة للتأمین لتلك بعد وصول اإلرسالیة إلى جھة الوصول، فھنا تتحد

من المجموع عن %20التأمین مضافا إلیھا نسبة من قیمة الشراء وأجور الشحن واإلرسالیة، والمتكونة 

، ویُسوى التعویض عن الخسارة الالحقة )% le prix CAF + 20( الربح المتوقع حسب التعامل التجاري 

.قیمة باإلرسالیة حسب ھذه ال

و بغیة تفادي المؤمن مواجھة خسارة كبیرة نتیجة تعرض اإلرسالیات لحوادث بحریة، یجوز لھ أن یضیف 

حیث یُجنب ھذا ،"plein par expédition" "سقف كل إرسالیة " إلى الوثیقة العائمة ما یُعرف بشرط 

Accumulation des facultés" حالة التراكم في البضاعة الشرط المؤمن assurées " نتیجة قیام

ة شحن أعداد كبیرالشاحن بتكدیس بضائع تتعلق بإرسالیات متعددة في میناء الشحن إنتظارا لشحنھا، أو حالة 

معین  تحدید مسؤولیتھ عن الحادث الواحد بسقف بللمؤمنكما یسمح.من اإلرسالیات على سفینة واحدة 

.) 1(وم بتغطیتھا، وتلك التي یقوم بإعادة تأمینھا یكون على علم بالحدود التي یحتفظ بھا ویقبحیث 

.214-213یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص ص ) 1(
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ما إذا كانت عقدا ناجزا مكتمل األركان وعن التكییف القانوني للوثیقة المفتوحة، فقد اختلف الشراح حول 

. بالتعاقد أم أنھا عقد معلق على شرط ، أم ھي مجرد دلیل على وعد 

فذھب البعض إلى أنھا عقد ناجز وقائم من تاریخ توقیع وصدور الوثیقة العائمة، إذ یلتزم المؤمن لھ بموجبھا 

بالتصریح بكافة اإلرسالیات التي تتم من قبلھ، كما یلتزم المؤمن بضمان ھذه اإلرسالیات، وأن ھذا الضمان 

تعرض للخطر، وال یتوقف على تصریح المؤمن لھ حسب رأي ھذا الفریق، ینشأ بشكل تلقائي من وقت ال

إلى ھذا الرأي، إذ یشترط عقد التأمین البحري غیر أننا ال نمیل . ) 1(باإلرسالیة وتعیین البضاعة المتعلقة بھا 

وفقا للتشریعات التي تحكمھ، أن یكون محل التأمین، أي المخاطرة البحریة، قائمة وقت إبرام العقد، أي أن 

ة المؤمن علیھا، وھي أحد عناصر المخاطرة البحریة، موجودة فعال ومعینة تعیینا نافیا للجھالة تكون البضاع

فعدم وجود وتعیین البضائع التي سیتم شحنھا بعد صدور . وقت إبرام العقد، وأن تكون معرضة فعال للخطر 

.الوثیقة العائمة، ینفي عنھا صفة العقد النھائي إلنتفاء شروط ركن المحل فیھا 

. )2(ویرى فریق آخر أن الوثیقة العائمة ھي عقد معلق على شرط واقف ھو وجود شحنات في المستقبل 

یضم مجموعة من عقود " un contrat cadre" ویذھب فریق ثالث إلى اعتبارھا مجرد إتفاق إطار 

بي على وعد بإبرام العقد أما نحن فنرى أن وثیقة التأمین المفتوحة أو العائمة، ھي مجرد دلیل كتا. ) 3(التأمین

ة ینفذھا، كما والوعد بالتعاقد ملزم قانونا لمن صدر عنھ، وھو أساس إلتزام المؤمن لھ بالتصریح بكل شحن

أساس إلتزام المؤمن بقبول تغطیة ھذه الشحنات ضمن مبلغ تأمین إجمالي، وأن وجود مبلغ إجمالي في یعتبر 

ومما یعزز رأینا . ألن ھذا المبلغ ما ھو إال سقف لمسؤولیة المؤمن ھذه الوثیقة، ال یجعل منھا عقدا نھائیا، 

یقم بذلك إال بعد تحقق الخسارة، یمكن للمؤمن أن ھذا، أن المؤمن لھ لو غفل عن التصریح بإرسالیة معینة ولم 

التزام أنكما . یفسخ وثیقة التأمین، كما سبق وأن أشرنا، وال یكون بذلك مسؤوال عن تعویض الخسائرالالحقة 

باإلرسالیة المؤمن لھ بدفع قسط التأمین، وھو إلتزام جوھري في عقود التأمین، ال ینشأ إال بعد تصریحھ 

.) 4(ر المؤمن شھادة التأمین بھا، أي بقبولھ نھائیا التأمین علیھا اصدوإ

ن وثیقة اإلشتراك وتجدر اإلشارة إلى أنھ وبتفحصنا العدید من الكتب، الحظنا أن بعض الكتاب یضیفو

كنـوع ثـالـث من أنـواع وثـائق التأمیـن البحریـة على " police à alimenter ou éteindre" المتنـاقصـة 

.396، ص 1987بدون رقم الطبعة، –مصر –جمال الدین، القانون البحري، منشورات دار النھضة العربیة علي) 1(
، ص 1995بدون رقم الطبعة –مصر –الجدید، منشورات دار الجامعة الجدیدة للنشر طھ، القانون البحريلمصطفى كما) 2(

443.
(3) René RODIERE. Droit maritime. Assurance maritime. Edition Dalloz – France - Sans numéro

d’édition. 1983. P. 271.
.670بھاء بھیج شكري، المرجع السابق، ص ) 4(
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، إال أن تلك الوثیقة ما ھي إال نوع من ) 1(سفریة ى جانب وثیقة التأمین المفتوحة ووثیقة تأمین البضائع، إل

في الوثیقة العائمة العادیةففیما یلتزم المؤمن. )2(أو وثیقة اإلشتراكأنواع وثیقة التأمین المفتوحة أو العائمة 

الزمنیة التي تستغرقھا الوثیقة، وذلك في حدود بتغطیة جمیع البضائع التي یشحنھا المؤمن لھ خالل الفترة 

رسالة على حدى، ومھما تعددت ھذه الرسائل، فإن المؤمن بمقتضى وثیقة اإلشتراك مبلغ معین بالنسبة لكل 

المتناقصة یلتزم بضمان جمیع الرسائل التي تتم وفقا لشروط الوثیقة في حدود مبلغ إجمالي متفق علیھ، على 

. لتأمین الخاص بكل رسالة منھا على حدى أن یُخصم منھ مبلغ ا

فبینما یتحدد إلتزام المؤمن في الوثیقة العائمة العادیة بمدة زمنیة معینة، فإن إلتزام المؤمن في الوثیقة 

.المتناقصة یتحدد بمبلغ إجمالي یتفق علیھ الطرفان في العقد، وذلك دون التقید بزمن معین 

ن قد فقدت اآلن الكثیر من أھمیتھا، ألن كل منھما تخضع لقواعد وأحكام قانونیة فالتفرقة إذا بین ھاتین الوثیقتی

.) 3(موحدة 

تداولة بكثرة في الواقع العملي، نظرا للمزایا التي و ننوه في األخیر إلى أن وثیقة التأمین المفتوحة مُ

عة خالل فترة زمنیة محددة، مما والمتمثلة كما ذكرنا في شمول تغطیتھا رسائل بحریة كثیرة ومتنو،تحققھا

یجنب األطراف إبرام وثیقة مستقلة خاصة بكل رسالة منھا، األمر الذي یوفر الوقت والنفقات، ویخفف من 

اإلجراءات الالزمة إلبرام وثیقة خاصة بكل رسالة بحریة، إكتفاءا بمجرد إستیفاء إخطار بسیط یُرسل من 

.یة یتم شحنھاالمؤمن لھ إلى المؤمن، یتعلق بكل إرسال

فمن ناحیة، طول . وعالوة على ذلك، قد تحقق الوثیقة العائمة غایات إقتصادیة لكل من المؤمن والمؤمن لھ 

ر التي ـا للمخاطـاط وفقـة األقسـة في احتساب قیمـالمدة التي قد تستغرقھا ھذه الوثیقة، یساعد المؤمن على الدق

ح لھ بتخفیض قیمة القسط وعرض شروط أفضل على المؤمن لھمتتعرض لھا الشحنات المختلفة، مما قد یسم

:، وكذا 157-156یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص ص ) 1(

Jean Patrick MARCQ. Op Cit. p. 142 .
رابع إلى التي یضیفھا بعض الكتاب كنوع" police tiers chargeurs" ھذا إلى جانب وثیقة التأمین العائمة لحساب الغیر ) 2(

جانب األنواع المذكورة أعاله، وننوه إلى أنھا تدخل ضمن أنواع وثائق التأمین العائمة، وتكمن خصوصیتھا في كونھا تُكتتب 

لصالح زبائنھم " les transitaires" ، وكالء العبور "les commissionnaires de transport" وكالء الشحن من قبل 

لفھم زبائنھم بتأمینھا إلى جانب اإللتزام بنقلھا، وال یلزمون بالبضائع التي یكفقط ن للمؤمن ویصرح بموجبھا ھؤالء الموكلی

: لمزید من التوضیح أنظر . بالتصریح بجمیع البضائع 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Aspects

juridiques et documentaires de l’assurance maritime française. Genève. 20 Octobre 1980.p.17
.41-40علي سید قاسم، المرجع السابق، ص ص ) 3(
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متأكدا من الحصول على األقساط لفترة طویلة، وألن الوثیقة تتضمن توزیع المخاطر على) المؤمن ( كونھ 

ومن ناحیة أخرى . متمیز في سوق التأمین عدد كبیر من الرسائل البحریة، بما یُتیح للمؤمن إكتساب مركز

فإن إنخفاض قیمة القسط وثباتھ یُمكّن المؤمن لھ، سواء كان مصدرا أو مستوردا للبضاعة، من الحفاظ على 

ي مركزه في  استقرار أسعارھا، والتعامل دون مغاالة في أثمانھا، األمر الذي یُكسبھ السمعة الحسنة ویقوّ

.عن المیزة الكبرى المتمثلة في تلقائیة الضمان الذي توفره ھذه الوثیقة السوق الدولیة، ھذا فضال 

وبھذا نكون قد ألممنا بشيء من التفصیل بأنواع وثائق التأمین على البضائع، أما عن أنواع الضمانات التي 

.من خالل الفرع الموالي یتم التطرق إلیھایمكن أن تتضمنھا ھذه الوثائق، فس

نواع الضمانات أ: الفرع الثاني 

وثیقة تأمین سفریة صالحة لرحلة واحدة ( المذكورة سابقا یمكن للمؤمن لھ في إطار أنواع وثائق التأمین

فقد أن یختار نوع الضمان الذي یرغب في تغطیة البضائع المنقولة بحرا بموجبھ، ) ووثیقة التأمین المفتوحة 

لمادة الثانیة من المرسوم التنفیذي لالتابعةة عن طریق البحر،البضائع المنقول: بعنوان 4-7الفقرة نصت

المتعلق بإعداد قائمة عملیات التأمین وحصرھا، المعدل ) 1(1995أكتوبر 30: المؤرخ في 338-95: رقم 

، بأنھ یمكن تغطیة البضائع المنقولة ) 2(2002سبتمبر 10: المؤرخ في 293-02: والمتمم بالمرسوم رقم 

رقة وفقدان وكذا، ، س) 3(أو ضمان اإلعفاء من الكوارث البسیطة،یق البحر إما بضمان كل األخطارعن طر

السرقة ( ، كون الضمان األخیر الضمانین األولینسنركز من خالل الفقرات الموالیة على. ضمانات إضافیة 

.قسط إضافيدفعد بعإتفاق خاص، ویمكن إدراجھ ضمنھما بموجب) والفقدان والضمانات اإلضافیة 

"la garantie tous risques" ضمان كل األخطار :أوال 

ضمان كل األخطار األضرار والخسائر المادیة، وكذا الخسائر في الوزن والكمیة التي تتعرض لھا یغطي 

حقة لھا في حالة أو الال/البضائع المؤمنة أثناء الرحلة البحریة، والرحالت البریة والجویة المتممة السابقة و

.) 4(إمتداد العقد إلى ضمان البضاعة من المخزن إلى المخزن

.7، ص 1995أكتوبر سنة 31: ، مؤرخة في 65جریدة رسمیة عدد ) 1(
.10، ص 2002سبتمبر سنة 11: ، مؤرخة في 61جریدة رسمیة عدد ) 2(
للكلمة المالئمةحرفیةالترجمة ، وھي الالخسائر الخاصةضمان اإلعفاء من: كان األجدر بالمشرع الجزائري أن یقول ) 3(

.، عوض ضمان اإلعفاء من الكوارث البسیطة )FAP SAUF :Franc d’Avaries Particulières Sauf( بالفرنسیة 
(4) Les conditions générales de la Compagnie Algérienne des Assurances ( CAAT ) .  Police

d’assurance maritime sur faculté . Visa M.F.N° 15 du 16/03/1998. p.1.
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وقد یبدوا من خالل القراءة األولیة لتسمیة ھذا الضمان، أنھ یمنح تغطیة شاملـة تسمح بتعـویض كل األضـرار 

ب عـدد مـنالتي قد تلحـق بالبضـاعة المؤمنـة، لكـن تحلیلـھ یبیـن بأن امتـداد ھـذا الضمـان یتـم تحدیـده بمـوج

.)1(اإلستثناءات 

كل " ضمان ھذا الضمان، مقصود في حدّ ذاتھ، كون الواردة ضمن" أخطار " ویالحظ أن استعمال كلمة 

.ال یغطي كل خسارة أو ضرر یحدثان للبضائع، بل البد من وجود خطر یتسبب فیھما " األخطار 

حكم ھذا الضمان، فإنھ یجب أن یكون ھناك في " risque" ھناك خطر ومن المتفق علیھ أنھ لكي یكون 

، بل إن موضوع ضمان كل األخطار ھو تغطیة كل خسارة أو ضرر ناتجین عن " évènement" حادث 

، كما یمتد ھذا الضمان لتغطیة الخسارة الناتجة عن ) 2(الحوادث المباغتة أو القوة القاھرة و األخطار البحریة 

: الحوادث التالیة 

تصادمھا أو تماسھا مع جسم ثابت، متحرك أو عائم، بما نوح أو غرق القارب أو السفینة الناقلة، اصطدام، ج-

"  port de relâche" في ذلك الجلید، تسرب الماء الذي یجبر السفینة على الدخول إلى میناء اإلسترخاء 

جار، سقوط ذات الطرود على األقل من الحمولة في ھذا المیناء، الحریق و اإلنف¾ وتفریغ ثالثة أرباع 

" déraillement" المؤمنة أثناء عملیات الشحن والتفریغ البحریة أو إعادة الشحن، الخروج عن خط السیر 

تغطي كل شيء؟ مقال منشور في مجلة الشرق ) أ(ھل وثیقة التأمین البحري بشروط : صبحي إبراھیم زاید، التأمین البحري ) 1(

- 38، ص ص 1999، أكتوبر 31، العدد -مصر–عن قطاع العالقات العامة والترویج القاھرة ر، مجلة فصلیة تصدللتأمین

39.
من 101بالحوادث المباغتة، وھو المصطلح الذي جاء بھ المشرع الجزائري من خالل نص المادة ننوه إلى أن المقصود ) 2(

أما عن األخطار البحریة . ین الفكرتین أثر في ھذا المجالبالقوة القاھرة، ولیس للتفرقة بقانون التأمینات، ھو ذات المقصود 

فیقصد بھا الحوادث التي تقع في البحر، والتي قد تنتج إما بفعل الطبیعة، أو بفعل اإلنسان، وال یشترط أن یكون البحر ھو سبب 

ذھب المؤمن لھ، وھو ماالكارثة، وإنما یكفي بصفة عامة أن یكون ھو مكان الحادث حتى یصبح المؤمن مسؤوال في مواجھة

بأنھ لیس من الضروري أن یحدث الخطر على البحر " روني رودیار " ویضیف الفقیھ " رینو " و " لیون كان " إلیھ األستاذان 

لنقل بري أو جوي أو نھري تابع للنقل البحري، یمكن أن تكون موضوعا للتأمین وإن كان ھو الغالب، فالبضاعة وھي محل 

من قانون التأمینات، والتي ذكر من خاللھا بأن أحكام 92ذ المشرع الجزائري بھذه الفكرة من خالل نص المادة البحري، وقد أخ

ولم یقل رسالة أو مالحة بحریة عملیة نقل بحريھذا الباب تُطبق على أي عقد تأمین یھدف إلى ضمان األخطار المتعلقة بأیة 

ل وأوسع نطاقا من المالحة أو الرسالة البحریة، لشمولھ مرحلتي الشحن والتفریغ، ألنھ كما سبق وأن أشرنا، مفھوم العملیة أشم

:لمزید من التفاصیل أنظر . أو المكملة لھ /أو النھریة التابعة للنقل البحري و/أو الجویة و/وكذا امتداده لضمان األخطار البریة و

بدون رقم –مصر –ونیة، مكتبة النھضة المصریة القاھرة جمال الحكیم، الخطر في التأمین البحري دراسة علمیة عملیة قان

:وكذا . 150، ص 1955الطبعة، 

الطبعة –الجزائر –علي بن غانم، التأمین البحري وذاتیة نظامھ القانوني، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون 

.239، ص 2005الثانیة،
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ا تعلق األمر بنقل بري أو جوي متمم لعملیة النقـل إذ( اصطدام، إنقالب، سقوط أو إنكسار وسیلة النقل 

، سقـوط"les ouvrages d’art" ، إنھیار المباني، الجسور، األنفاق أو غیـرھا من الھیـاكل الفنیـة )البحریة

أو قـنـوات المـیـاه، إنھیـار الصخـور، إنھیــار ثـلجـي " rupture de digues" األشجـار، إنقـطـاع السـدود 

 "avalanche" الصاعقة، الفیضان، فیضان األنھار، تفكك الجلیـد ، "débâcle de glaces "مـد عـال ،

 "raz de marée" إعصار أو زوبعة متمیزة، ثوران بركاني وزلزال ،.

:فھذا الضمان یغطي إذا الخسائر واألضرار الالحقة بالبضاعة بفعل 

"les évènements majeurs" الحوادث القاھرة -

وھي الحوادث الناتجة عن أخطار ( ...التبللك: الحوادث التي تمس فقط البضاعة، والتي تحدث أثناء النقل -

) . البحر

، المكوث على الرصیف أو في " la manutention" الحوادث التي تطرأ أثناء المناولة المینائیة -

.) 1(المخازن

ا الضمان، غیر ملزم بإثبات كون الحادث مغطى بموجب وثیقة التأمین، فما دام  والمؤمن لھ الذي إختار ھذ

.تلقائیافھو مضمونقد وقع في البحر، أو أثناء النقل البري أو الجوي التابع للنقل البحري،

وتجدر اإلشارة إلى أن البضاعة المعرضة للسیالن أو الذوبان، أو تلك الموضوعة في أكیاس، أو المشحونة 

قابلة للكسر، ال یمكن تغطیتھا بموجب ضمان كل األخطار إال إذا تم ضمان " récipients" ي حاویات ف

السرقة الجزئیة إال إذا والعكس صحیح، إذ ال یتم ضمان" risque de vol partiel" خطر السرقة الجزئیة 

بعة من الشروط العامة لوثیقة من المادة الراالفقرة األخیرة( ضمان كل األخطار تم تغطیة نفس البضاعة ب

) .التأمین البحریة على البضائع للشركة الجزائریة للتأمینات 

"la garantie FAP SAUF" ضمان اإلعفاء من الكوارث الخاصة : ثانیا

یغطي ھذا الضمان، األضرار والخسائر المادیة وكذا الخسائر في الوزن والكمیة التي تتعرض لھا 

.اء الرحلة البحریة، والرحالت البریة والجویة المتممة لھا البضائع أثن

(1) FNACAM : la Fédération Nationale des Agents et des Courtiers d’Assurance au Maroc.

Manuel de formation pour intermédiaires d’assurance objectif PME. Décembre 2011. p. 88.
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یثنا عن ضمان كل األخطار بأن ضمان الخسائر الخاصة یعتبر أساسیا، فكل األضرار وقد رأینا عند حد

.الالحقة بالبضائع أثناء نقلھا، التي ال تدخل ضمن اإلستثناءات، تغطى بصفة تلقائیة 

وعلى النقیض من ذلك، ھذا الضمان ال یغطي الخسائر الخاصة أو الجزئیة، إال في حالة كونھا ناشئة عن 

لقاھرة التي تطرقنا إلیھا عند استعراضنا للحوادث التي یمتد ضمان كل األخطار لتغطیة الخسائر الحوادث ا

ما یمیز تلك الحوادث ھي كونھا ، و) غایة ثوران بركاني وزلزال إلى... اصطدام، جنوح ( الناتجة عنھا 

. ذات طبیعة كارثیة 

تیاره من قبل المؤمن لھ، یقع على عاتقـھ إثباتوفي حالة إخ.فھذا الضمان إذا أضیق من ضمان كل الخسائر 

.المذكورة على سبیل الحصرأن الخسائر قد نتجت عن أحد تلك الحوادث 

تُغطى إجباریا بموجب ھذا الضمان" les emballages" وتجدر اإلشارة إلى أن وسائل التعبئة والتغلیف

.إذا تم تأمینھا بصفة منفصلة عن تأمین المحتوى 

مان كل الخسائر یُقلّص إلى ضمان اإلعفاء من الخسائر الخاصة إذا تم شحن البضاعة على سطح كما أن ض

بإستثناء النقل بالحاویات والذي یتم بطبیعة الحال على السطح ویكون "chargement en ponté" السفینة 

ال من شأنھ اإلنقاص نظرا لكونھا عام) من القسط القاعدي %25قد تصل إلى ( محال لتخفیضات في القسط  

ر ـل البحـر، أو اإلزالة بفعـة عن الرمي في البحـاتجـة النـائر في الكمیـأن الخسكما. رـاحتمال وقوع الخطمن

 "enlèvement par la mer " ال یضمنھا المؤمن إال بموجب قسط إضافي، ویقع على عاتق المؤمن لھ

.)المادة الثالثة من نفس الشروط العامة ( كعبء إخطار المؤمن بطریقة الشحن بمجرد علمھ بذل

وتضیف الفقرة األخیرة من المادة الثانیة من الشروط العامة، بأنھ تبقى للطرفین حریة اإلتفاق على ضمانات 

.  أخرى 

، تمنح فقط )ضمان كل األخطار وضمان اإلعفاء من الكوارث الخاصة ( وننوه إلى أن كال الضمانین 

ayant la( الصنف األول سنة، والمصنفة ضمن 15تي یتم شحنھا عبر سفن ال یزید عمرھا عن للبضائع ال

1ère côte ( من قبل أحد أھم الشركات العالمیة المختصة في ذلك)ودون ذلك ال یمنح الضمان إال بإتفاق ) 1 ،

(1) Il s’agit de :
- American Bureau of Shipping ( Amérique ) : symbole de côte : + A1
- Bureau Veritas ( France ) : symbole de côte : 1 3/3/E+
- Germanischer Lloyd ( Allemagne ) : symbole de côte : + 100 A4
- Korean Register ( Corée ) : symbole de côte : RRS 1
- Llouyd’s Register ( Bretagne ) : symbole de côte : * 100 A1
- Nippon Kaiiji Kyokai ( Japon ) : symbole de côte : NS*
- Norske Veritas ( Norvège ) : symbole de côte : + 1A1
- Polski Rejestr ( Pologne ) : symbole de côte : * KM
- Registro Italiano Navale ( Italie ) : symbole de côte : 100 A1.1
- Registre de classification de l’ U.R.S.S ( l’union soviétique ) : symbole de côte : P 4 /1 C ou
KM. Pour plus d’informations, voir : Jean Patrick MARCQ. op. cit. p.193.
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) .من الشروط العامة 32المادة ( خاص بین طرفي عقد التأمین، وبعد دفع قسط إضافي 

الضمانینكالأحكام مشتركة بین: ثالثا

ضمان كل األخطار وضمان اإلعفاء من الخسائر الخاصة لتغطیة التأمینیة الممنوحة بموجباجانبإلى 

:ھناك تغطیات تلحق بھما عادة، والمتمثلة في 

نفقة لدرء خطر - المصاریف الخاصة أو تكالیف الخسائر، والمتمثلة في كل التكالیف الضروریة والمعقولة المُ

.) األضرار الغیر مباشرة ( ك الوقوع أو التخفیف من آثاره مضمون وشی

مشاركة البضاعة المؤمنة في الخسائر المشتركة-

الكفالة الواجب إیداعھا من أجل تحریر البضاعة المؤمن علیھا-

. )1(في حالة الرسو القسري، أو تغییر مسار الرحلة أو السفینة المخاطر التي یمكن أن تتعرض لھا البضاعة -

كما أن األخطار المستثناة، تطبق على كال الضمانین، وتنقسم إلى أخطار مستثناة في جمیع األحوال 

: وأخرى یمكن تغطیتھا بموجب إتفاق بین طرفي العقد، وذلك كما یلي 

"Risques exclus dans tous les cas" األخطار المستثناة في جمیع األحوال -1

:من من تعویض األضرار والخسائر المادیة الناتجة عن األخطار التالیة وعواقبھا یُعفى المؤ

، اإلستیالء، التدابیر "mises sous séquestre" الغرامات، المصادرات، الوضع تحت الحراسة -

dommages" الصحیة أو التطھیریة، الفوائد عن األضرار  – intérêts" التھریب، تجارة محظورة أو ،

مشروعة، الحجز التحفظي، الحجز التنفیذي بإستثناء الحجز الموقع على البضاعة المؤمنة نتیجة وقوع غیر

كما یُعفى المؤمن من ضمان األضرار الناتجة عن مخالفة . حادث مضمون، ففي ھذه الحالة یكون مغطى 

.أحكام اإلستیراد، التصدیر، العبور، النقل واألمن 

.) 2(لھ، المرسل، المرسل إلیھ أو وكالئھم، ممثلیھم أو أصحاب الحق أخطاء المؤمن تصرفات أو-

.حزم أو تعبئة البضاعة بشكل غیر كاف، أو غیابھ كلیا -

.من قانون التأمینات الجزائري 101/2أنظر المادة ) 1(
ضائع التابعة للشركة الجزائریة للتأمینات تجدر اإلشارة إلى أن المادة السابعة من الشروط العامة لعقد التأمین البحري على الب) 2(

 "CAAT " المتضمنة األخطار المستثناة، استثنت كما ذكرنا أعاله تصرفات وأخطاء المؤمن لھ وباقي األشخاص المذكورین

مینات من قانون التأ102دون أن تفرق بین الجسیمة منھا أو المتعمدة، واألخطاء العادیة والبسیطة، وذلك خالفا لنص المادة 

التي استثنت  بصراحة فقط أخطاء المؤمن لھ المتعمدة أو الجسیمة، وھو نقص یجب تداركھ لكي ال یحرم المؤمن لھ من 

.التعویض بمجرد إرتكابھ خطأ بسیطا 
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frais" التأخیر في تسلیم البضاعة المؤمنة، إختالف العمالت، التكالیف المختلفة الناتجة عن عزل السفینة -

de quarantaine" أو عن األیام الممنوحة للربان من أجل القیام بشحن وتفریغ البضاعة ، "jours de

planche" أو عن األیام اإلضافیة الالزمة لذلك ، "jours de surestaries" تكالیف الوضع في المخزن ،

 "frais de magasinage"بإستثناء ) اشرة خسائر غیر مبوھي( مة أو التكالیف األخرى ، تكالیف اإلقا

تلك المذكورة سابقا، والمتعلقة بحمایة األموال المؤمنة من خطر وشیك أو التقلیل من نتائجھ، وكذا المتعلقة 

.بالمساھمة في الخسائر المشتركة 

الخسائر الناتجة عن اآلثار المباشرة وغیر المباشرة لإلنفجار وإطالق الحرارة واإلشعاع المتولد عن تحول -

.ذرة أو اإلشعاعیة، وكذا األضرار الناتجة عن آثار اإلشعاع الذي یحدثھ التعجیل المصطنع للجزیئاتنووي لل

ونـدأ األول في كـل المبـن، یتمثـن أساسییـمبدأیتتضمنذه اإلستثناءات ـإلى أن أغلبیة ھالتنویھجدر وی

أجل حمایة البضاعة المؤمن علیھا من المؤمن لھ ملزم بإتخاذ جمیع اإلحتیاطات الالزمة والمعقولة من 

أما المبدأ الثاني، فیتعلق بكون عقد تأمین البضاعة المنقولة بحرا من عقود التأمین على . األضرار والخسائر

األضرار، بمعنى یھدف إلى تعویض المؤمن لھ عن األضرار والخسائر المادیة الالحقة بھ نتیجة األخطار 

.) 1(تجاریة أو المالیة البحریة، بإستثناء األضرار ال

Risques exclus à moins de" األخطار المستثناة والتي یمكن ضمانھا بموجب إتفاق مخالف -2

stipulation contraire"

ن أن یتم قبول ضمان نتائجھا بموجب إتفاق خاص بین طرفي العقد، ویتم ھي أخطار مستثناة، ولكن یمك

:دفع قسط خاص، ویتعلق األمر بالضمانات اإلضافیة التي تحدثنا عنھا أعاله، وتتمثل ھذه األخطار في 

الحرب األھلیة أو األجنبیة، األلغام أو أي عتاد حربي، أعمال التخریب واإلرھاب ذات الطابع السیاسي أو-

.المرتبطة بالحرب، وبصفة عامة كل حوادث وأخطار الحرب 

(1) Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Aspects

juridiques et documentaires de l’assurance maritime française. Genève. 20 Octobre 1980.p.14.
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. أو اإلعتقال الصادر عن جمیع الحكومات أو السلطات كیفما كان نوعھا اإلستیالء أو الحجز، )1(القرصنة -

مع اإلشارة إلى أنھ یُفترض في حالة إنعدام الدلیل الذي یُمكن من إسناد الحادث إلى خطر حربي، أنھ ناتج عن 

.خطر بحري 

.الفتن واإلضطرابات الشعبیة وإغالق المصانع واإلضرابات -

، بإستثناء ، اإلختفاء الجزئي أو الكلي للبضاعة المؤمنة)Pillage")2" طار السرقة بصفة عامة والنھب أخ-

.السرقة الناتجة عن وقوع حادث مضمون 

.األضرار التي تسببھا البضائع المؤمن علیھا ألموال أخرى أو ألشخاص آخرین -

حیث یختلف من دولة إلى أخرى، وإن لم یكن الحصار اختراق الحصار، وھذا اإلستثناء من النظام العام، -

.مقررا من قبل الدولة الجزائریة، فال شيء یمنع من تغطیة ھذا الخطر

، حیث یُعرف العیب الذاتي بكونھ عیب في الشيء نفسھ، والذي یؤدي العیب الذاتي في الشيء المؤمن علیھ-

التي یغطیھا التأمین، وبالنتیجة نكون أمام عیب ذاتي إلى اإلتالف أو التخریب السریع لھ بعیدا عن األخطار 

في حالة وصول البضاعة متضررة بسبب طبیعتھا، بالرغم من كون مدة الرحلة عادیة، ولم یتم حدوث أي 

فساد : خطر بحري، بمعنى أن الخسائر حدثت بعیدا عن األخطار المضمونة بموجب العقد، كمثال عن ذلك 

كما تدخل في عداد العیب الذاتي الدیدان والطفیلیات، تبخر بعض السوائل،،ائي للفحمالفواكھ أو اإلحتراق التلق

الثقوب التي تحدث في البرامیل والصھاریج المحتویة على سوائل، وكذا تأثیر درجة الحرارة، إال في حالة 

.كون ھذه الحاالت قد نشأت عن خطر مضمون 

ویرى في األولى أن القرصان " Course" والقرصنة المنظمة " Piraterie" ھناك من یفرق بین إصطالح القرصنة ) 1(

أما القرصنة المنظمة . یعمل بدون تصریح من دولتھ، ولحساب نفسھ، ویؤدي عملھ إلى اإلثراء على حساب السفینة والبضاعة 

لمزید . ما الثانیة فھي خطر حربي أ) مضمونا ( فھي عملیة إستیالء على سفن األعداء، وعلى ھذا تعتبر األولى خطرا بحریا 

: من التوضیحات أنظر 

.180محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص 

من قانون التأمینات خطر القرصنة من بین األخطار الحربیة 103أما عن المشرع الجزائري، فقد أظھر من خالل نص المادة 

.التي ال یجوز التأمین علیھا، إال بموجب إتفاق مخالف 
میزت ھذه الفقرة من الشروط العامة لعقد التأمین البحري على البضائع بین السرقة والنھب، كون ھذا األخیر ھو سرقة ) 2(

وتجدر اإلشارة إلى أن خطر . مصحوبة بعمل من أعمال العنف، أما السرقة بصفة عامة، فال یُشترط أن تُصحب بأعمال عنف 

لما أنھ یحدث على البحر، وبمناسبة الرحلة البحریة، لكن ضمان كل األخطار وبالرغمالسرقة ھو من بین األخطار البحریة طا

ویبـرر البعـض ذلك بأن خطـر. من شمـولـھ األخطار البحـریة، إال أنھ ال یغطي ھـذا الخطر إال بإتفـاق خاص وقسـط خـاص 

الربان أو أحد أفراد الطاقم مضمونة، كون وثیقة التأمین السرقة یعتبر من األخطار العادیة للنقل، و الشك أن السرقة الواقعة من 

وقد یتفق على ضمان ھذا الخطر بمقتضى وثیقة مستقلة لدى .تنص على أن الضمان یسري في حالة خطأ الربان أو البحارة 

ید من لمز.مؤمن آخر، إذ لیس ثمة ما یمنع من تغطیة نفس البضاعة بمقتضى وثائق تأمین متعددة ضد أخطار مختلفة 

.187إلى غایة 183محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص من : التوضیحات أنظر 
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كل التكالیف والتعویضات المنفقة من أجل رفع الحجز عن األشیاء المؤمنة، وكذا الكفاالت إال في حالة -

.كونھا ناشئة عن حادث مضمون 

.) 1(األضرار غیر المباشرة التي تمس البضاعة -

فباستثناء ھذه األخطار، یمتد ضمان المؤمن من اللحظة التي تكون فیھا البضائع مھیأة للشحن وجاھزة 

لإلرسال، بدءا من مغادرتھا أقصى نقطة إنطالق، وإنتھاءا باللحظة التي تدخل فیھا البضاعة مخازن المرسل 

محدود، ویمكن اإلتفاق على ضمان)2()التأمین من المخزن إلى المخزن ( إلیھ أو ممثلیھ أو ذوي الحق 

. ھ بمیناء التفریغبمعنى بدء سریان الضمان من میناء الشحن وإنتھائ

خزن إلى المخزن، كل مكان موتعد كمخازن للمرسل إلیھ أو ممثلیھ أو ذوي الحقوق، في إطار التأمین من ال

.مملوك لھم، والذي یودعون فیھ البضائع عند وصولھا 

ت البضائع المؤمن علیھا إلى مكان الوصول للرحلة المضمونة، و لكنھا لم تدخل بعد مخازن غیر أنھ إذا وصل

، أو المستودعات العامة أو )des entrepôts( ات الصناعیةالمرسل إلیھ، كونھا وُضعت في المستودع

:التالیة أو على الرصیف، فإن ضمان المؤمن یتوقف تلقائیا بإنقضاء اآلجال الخاصة بإنتظار الجمركة

الناقلة أو عتاد آخر للنقل، وذلك عندما یكون بإنقضاء شھر واحد إبتداءا من تفریغ البضاعة من السفینة -

.مكان الوصول النھائي ھو میناء 

.یوم عندما یكون مكان الوصول النھائي ھو نقطة في الداخل 15بمرور -

.اك ما جاءت بھ نص المادة التاسعة من الشروط العامة ذ. ویمكن للمتعاقدین تمدید ھذه اآلجال بإتفاق مشترك 

، أنھا جاءت بتفاصیل وتوضیحات لم یذكرھا )من الشروط العامة 9المادة ( وما یالحظ على ھذه المادة 

المشرع في قانون التأمینات، وال شك أنھا ثمرة اإلجتھاد القضائي وتأثیر الفقھ والخبرة المكتسبة من

كانوا أم مؤمن لھم، الذین یرغبون في تنظیم عالقاتھم التعاقدیة تفادیا للنزاعات وصعوبة الممارسین، مؤمنین

. ) 3(الفصل فیھا 

إن ھذین اإلستثناءین األخیرین وردا ضمن كل من األخطار المستثناة بصفة مطلقة، وكذا األخطار المستثناة والتي یمكن ) 1(

ى أن األخطار المستناة بصفة مطلقة ھي من النظام العام ال یجوز اإلتفاق على تغطیتھا بموجب إتفاق خاص، مع اإلشارة إل

). من الشروط العامة8و 7أنظر المادتین ( مخالفتھا، مما یستدعي من شركات التأمین اإلنتباه إلى ذلك وتعدیل شروطھا العامة 
والمكمل لھ في إطار التأمین من المخزن إلى المخزن، وتجدر اإلشارة إلى أن النقل البري أو الجوي التابع للنقل البحري ) 2(

.كلم، و إن زادت المسافة من المیناء إلى المخزن عن ذلك فتُضمن بعد دفع قسط إضافي50یكون مضمونا تلقائیا إذا لم یزد عن 
.279علي بن غانم، المرجع السابق، ص ) 3(



تأمین الواردات الوطنیة  عقود : الباب األول

- 135 -

والمھیأة سریان الضمان یكون على البضاعة الجدیدةوتجدر اإلشارة إلى أن شركات التأمین یضیفون بأن 

.، بمعنى أنھ في حالة غیاب ھاتھ الشروط ال یسري ضمان المؤمن )معلبة ومغلفة ( لإلرسال 

فالبضاعة التي یتم إرسالھا إلى المكلف بالتعلیب والتغلیف غیر مضمونة، كما أن البضاعة المستعملة غیر 

.)1(مغطاة

أخطار كما یمكن للمؤمنین تمدید الضمان لتغطیة. ل البضاعة إلى مخازن المرسل إلیھ وینتھي الضمان بدخو

ھذا عن زمان األخطار، أما عن .راد معدات لتجھیز مصنع یالمعدات إذا تعلق األمر بإستتجمیعوتركیب 

.مكانھا، فتحدد الرحلة بمیناء اإلقالع لتنتھي بمیناء الوصول 

التي تكون أقرب مسافة بین الحوادث، فھي الطریق المعتادة والمعقولة وعن الطریق التي تُضمن فیھا

المیناءین، إال إذا تم اإلتفاق على المرور بموانئ معینة من شأنھا التمدید في زمان ومكان الرحلة، فالرجوع 

.في ذلك إلى العقد عمال بالقاعدة العامة التي تقضي بأن العقد شریعة المتعاقدین 

حوادث المؤمن منھا أن تقع خالل الزمان والمكان المتفق علیھما في العقد، حتى تقوم مسؤولیة إذا فال بد لل

وء ـالخطر خالل ھذا النطاق الزماني والمكاني، تحقق شرط لنشفإذا حصل. ویكون ملزما بالتعویض المؤمن

األھمیة، فالقاعدة أنھ ال الحق في التعویض للمؤمن لھ تجاه المؤمن، إال أن إثبات ذلك مسألة على درجة من 

.حقّ لشخص بدون إثبات ما یدعیھ، ویتم ذلك وفقا لقواعد اإلثبات المعمول بھا 

ویتم إثبات ذلك في الواقع العملي، من خالل سند الشحن أو وثیقة النقل أو الفواتیر أو أي وثائق أخرى من 

.  شأنھا أن تثبت نقل البضاعة وتاریخ شحنھا 

المؤمن لھ على التعویضات الالزمة، تقع على عاتقھ جملة من اإللتزامات، فباإلضافة لتلك وحتى یتحصل 

أیام على األكثر، وكذا إتخاذ جمیع التدابیر7التي تمّ تناولھا سابقا، والمتعلقة بإعالم المؤمن بالخطر خالل 

و ملزم بإثبات حقیقة الرامیة لحفظ حقوق المؤمن للطعن ضد الغیر المسؤول عن األضرار الحاصلة، فھ

:الخسائر والنتائج المادیة لألضرار الحاصلة، واألمر یتعلق بما یلي 

تقریر عن الخبرة -

"les avaries frais" تكالیف الخسائر إن وجدت -

رسالة التحفظات-

"PV de constat" محضر تحقیق ومعاینة -

(1) La Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Séminaire sur le transport maritime.

Alger. 2006.p. 38.
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) l’attestation de non débarquement ")1" ة عدم التفریغ، في حالة الخسارة الكلیةشھاد-

أو) فیما یتعلق بالوثیقة المفتوحة ( باإلضافة إلى الفاتورة التجاریة، سند الشحن، نسخة من إشعار التحدید -

.)note de débit()2( وكذا، مذكرة الخصم ) في حالة التأمین لرحلة معینة ( أصل وثیقة التأمین 

ملزمین، من أجل إجراء معاینة للبضائع، التوجھ إلى " les réceptionnaires" فمستقبلي البضاعة 

من ع كملحق في نھایة العقد،ضمن قائمة توضھمأسماءةوالمحددمحافظي العواریات المعتمدین لدى المؤمن،

. أجل إجراء خبرة ودیة أو قضائیة 

یلزم المستقبلین بالتوجھ إلى -من الشروط العامة 18تضیف المادة –وفي حالة غیاب ھؤالء المحافظین 

الموانئ الجزائریة، أو القنصل الجزائري في الموانئ القسم التجاري للمحاكم التي تقع في دائرة إختصاصھا 

ھ فيـق علیـان المتفـة في المكـغ البضاعـاریخ تفریـة المختصة ، وذلك من تـنبیة، وإال إلى السلطة المحلیاألج

یوم إذا كان 15یوم كما سبق وأن ذكرنا، إذا كان مكان التفریغ النھائي میناء، أو 30العقد، ویمتد األجل إلى 

.ذلك المكان نقطة في الداخل 

كما یتـم تمـدید اآلجـال السابقة . د ھذا األجل تلقائیا إلى غایة إنتھـاء أجل الضمـان وإن امتد زمن األخطار، یمت

إنتھاء تلك أیام قبل3ر والخسائر خالل أقل من بثالثة أیام، إذا تمّ حدوث األضرا) یوم 15یوم و 30( 

) .من الشروط العامة 19المادة ( اآلجال 

، من قبل محافظ العواریات، أو من طرف )المؤمن لھ ( ل البضاعة والمعاینات المنجزة برضا مستقب

الخبیر المعین من قبلھما، تُعتبر بمثابة خبرة ودیة، تھدف إلى تعیین طبیعة، سبب وأھمیة الخسائر واألضرار 

.الالحقة بالبضاعة 

إجراء الخبرة الودیة یوما التي تلي 15أن یطالبا، وخالل ) المؤمن والمؤمن لھ ( كما یمكن لطرفي العقد 

.السابقة، إجراء خبرة مضادة ودیة أو قضائیة، إذا لم یرضوا بنتائجھا 

–من الشروط العامة 18تضیف الفقرة األخیرة من المادة –وتجدر اإلشارة إلى أن تدخل محافظ العواریات 

ا تكالیف وأجور الخبراء، یتمو تكالیفھ وأجوره، وكذ. یكون دائما بتحفظ على الشروط والبنود الواردة بالعقد 

(1) Jean Patrick MARCQ. Op Cit. pp. 179-180 . Voir aussi :

Yvonne LAMBERT-FAIVRE. Les assurances des entreprises. Dalloz. Paris – France – 2 è me

édition. 1986.p.365.
مبرمین من قبل الشركة ) الصالحة لرحلة واحدة التأمینثیقةووثیقة اإلشتراك وكذا ( للشروط الخاصة لعقدي تأمینوفقا) 2(

، أنظر بالنسبة للوثیقة الصالحة لرحلة واحدة9بالنسبة لوثیقة اإلشتراك، والمادة 21ةالماد) CAAT( الجزائریة للتأمینات 

.3ملحق رقم نموذج عن عقد تأمین بموجب الوثیقة الشاملة 
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، في حالة ما إذا ثبت وأن األضرار ثم تعوض كلیا من قبل المؤمنتسدیدھا من قبل مستقبل البضاعة،

مبلغ ( حتى وإن فاق المجموع، وھذا التي تمت معاینتھا ناتجة كلیا أو جزئیا عن حادث مضمونوالخسائر 

.ھذا عن إجراء المعاینة .القیمة المؤمنة )مصاریف الخبیر + التعویض

ففي حالة فقدان للوحدات أو في الكمیة، تتم التسویة على أساس القیمة ، وفیما یتعلق بطرق تسویة الخسائر

.التأمینیة الوحدویة، أو قیمة الكمیات المؤمنة 

حالة وقوع خسائر، ومنح محافظ العواریات بعد إجراء خبرتھ نسبة مئویة تعبر عن قیمة النقص في وفي 

ق تلك النسبة على القیمة المؤمنة للبضاعة البضاعة، فالتسویة التي تقع على عاتق المؤمن تتم بتطبی

.المتضررة

" vente amiable ou publique" أما إن تم اإلتفاق مع محافظ العواریات على بیع ودي أو عمومي 

خسارة المتكبدة من قبل المؤمن لھ، بعد خصم المبالغ المحصل للبضاعة المؤمنة المتضررة، فیتم تحدید قیمة ال

بقیمتھا وھي سالمة، یتحصل المؤمن على للبضاعة بعد الخصم وبمقارنة القیمة المتبقیة. علیھا نتیجة البیع 

بتطبیق المعدل المحصل علیھ على القیمة بأدائھالمؤمنالتعویض الذي یلزمو یتم حساب . معدل الخسارة 

.) 1(المؤمنة 

مؤمنة وھي في حالة جیدة بمكان اإلرسال وتحدد أھمیة الخسائر التي یتم معاینتھا، بمقارنة قیمة البضاعة ال

.وقیمة النقص المتحصل علیھا یجب أن تطبق على القیمة المؤمنة . وقیمتھا بعد التعرض للخسارة 

یُقرر بموجب إتفاق ) vente publique( كما یمكن تحدید قیمة البضاعة المتضررة من خالل بیع عمومي 

.بین الطرفین 

عـادة كـل أو جـزء مـن األشیـاء المـوضوعـة في أحـد أو عـدة طـرود إلى مكان وإن رأى المـؤمـن ضـرورة إ

تصنیعھا، سواء كانت متضررة أو ال، فإن أخطار اإلرجاع وإعادة اإلرسال وكذا تكالیف النقل والتصلیح، تقع 

) .المؤمن ( على عاتقھ 

la( یقوم بخصـم قیمـة اإلعفـاء وتجدر اإلشارة إلى أن المؤمن وأثناء تسدیده للتعویض، فإنھ

franchise (  من التعویض، ھذه القیمة ) تكون دائما مستقلة عن النقص العادي في البضاعـة) قیمة اإلعفاء

(1) Othmane BENFADHEL. Les sinistres et les conditions de leur règlement par l’assureur.

Article publié dans la revue mensuelle algérienne : le phare n°2. Juin1999. p.46.
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.)1(المؤمنة، مثلما تم تحدیده في عقد البیع أو العرف، والذي ال یتم تغطیتھ أبدا من قبل المؤمن

من تلك %5فاإلعفاء یتم حسابھ على القیمة المؤمنة، ویتم تسویة الخسائر الخاصة المادیة بعد خصم نسبة 

. ء، ھذا إن لم یتم اإلتفاق على غیر ذلك كإعفاالقیمة

ى بدون تطبیق إعفاء، وذلك ... ) إصطدام السفینة، غرقھا ( أما تلك الخسائر التي نتجت عن قوة قاھرة  فتسوّ

.على جمیع الطرود غیر تلك التي تحتوي سوائل 

الیف المساھمة في الخسائر الخسائر الخاصة التي تتم في شكل نفقات، وكذا تككما ال یطبق اإلعفاء أیضا على 

.من الشروط العامة 22المشتركة، وذلك حسب المادة 

وبغرض إستفادة المؤمن لھ من كامل مبلغ التأمین، یمكنھ ترك البضاعة المؤمن علیھا للمؤمن، وھو ما 

.)2(لتعویضیعرف بالتخلي، حیث یعرفھ ریبیر بأنھ إجراء إستثنائي للتسویة، ألن األصل ھو ممارسة دعوى ا

فالتخلي عملیة یطلب بمقتضاھا المؤمن لھ ضحیة بعض الفئات من الكوارث تدعى الكوارث الكبرى تعویضھ 

.على الشيء المؤمن علیھ إلى المؤمن ) المؤمن لھ ( بكامل مبلغ التأمین، مقابل نقل ملكیة حقوق األول 

ة من تلك التي یمكنـالتسویة في حالتھ أكثر بساطومزایا التخلي تكمن في التسویة السریعة لمبلغ التأمین، وأن 

، حیث یقتضي األمـر في ھذه الحالة إثبـات الخسـارة وتقدیـرھا) 3(الحصول علیھا عن طریق دعوى الخسارة 

كما أن من مزایاه. من طرف الخبراء، وھي أمور معقدة من الصعب التوصل إلیھا كما تتطلب وقتا كبیرا 

ویض كامال عندما تبلغ الخسارة حدا معینا من الجسامة یتوفر فیھا شرط التخلي، والالحصول على مبلغ التع

.یمكن الحصول على ھذا المبلغ عن طریق دعوى الخسارة 

/ تعوض األضرار و: " من قانون التأمینات على المبدأ العام للتخلي، حیث جاء فیھا 114وقد نصت المادة 

ما عدا الحاالت التي یحق فیھا للمؤمن لھ اختیار التخلي، وفقا ألحكام أو الخسائر في حدود التلف الحاصل،

" .من ھذا األمر 143و 134و 115المواد 

فعقد التأمین ال یغطي سوى األخطار المُحتملة، وبالنظر لطبیعتھا أو لطریقة تعبئتھا وتغلیفھا، تتعرض بعض البضائع إلى ) 1(

la" وھي أخطار عادیة ومتوقعة ال یمكن تفادیھا، والتي تسمى بالفرنسیة ... تبخرھا، خسائر في الكمیة من خالل جفافھا، 

freinte de route ou déchet de route "وال یتم تعویضھا من قبل شركات التأمین.
.80علي بن غانم، المرجع السابق، ص ) 2(
تضمن المطالبة بالتعویض عن الخسارة الكلیة الحقیقیة أو دعوى الخسارة البحریة ھي الدعوى الناشئة عن عقد التأمین، وت) 3(

الخسارة الجزئیة، فیمكن للمؤمن لھ أن یلجأ إلى مقاضاة المؤمن ومطالبتھ بالتعویض قضاءا، إذا لم تجر تسویة الخسارة من قبل 

كإتفاق إضافي، وفي ھذه الحالة غیر أن ھذا الحق مقید بشرط التحكیم الذي تتضمنھ وثائق التأمین أو الملحق بھا. المؤمن ودیا 

لیس بوسع المؤمن لھ اللجوء إلى القضاء قبل إستنفاذ إجراءات التحكیم، فإن أُحیل النزاع إلى التحكیم، فإن دعوى الخسارة 

: لمزید من التفاصیل أنظر . البحریة تنقلب إلى دعوى طلب تصدیق أو إبطال قرار التحكیم حسب األحوال 

.790مرجع السابق، ص بھاء بھیج شكري، ال



تأمین الواردات الوطنیة  عقود : الباب األول

- 139 -

نصت على القانون، نجد أن المشرع قد عدد حاالت التخلي، حیثمن نفس 143وبالرجوع إلى نص المادة 

فیما عدا إذا تعلق األمر بأخطار ال یضمنھا العقد، یحق للمؤمن لھ أن یختار التخلي عن البضائع في أنھ 

: الحاالت التالیة 

الفقدان الكلي للبضائع-

قیمة البضاعة¾ ارة أو تلف یفوق خس-

بیع البضائع أثناء الرحلة بسبب التلف الكلي أو الجزئي-

عدم قابلیة السفینة للمالحة، وإذا تعذر الشروع في توجیھ البضائع بأیة وسیلة نقل كانت خالل األجل المحدد -

أشھر)3(بثالث

ا كان تأخیر األخبار بسبب حوادث حربیة یُمدد إنعدام األخبار عن السفینة مدة تزید عن ثالث أشھر، وإذ-

. ) 1(أشھر) 6(ستة األجل إلى 

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه المادة لیست من النظام العام، كونھا لم ترد ضمن المواد التي نصت علیھا المادة 

. روطھا من نفس القانون، بمعنى أنھ یجوز للطرفان المتعاقدان اإلتفاق على مخالفتھا أو تعدیل ش96

من الشروط العامة بأن المؤمن لھ ملزم بإثبات تاریخ إنطالق السفینة ووصولھا، كما یُلزم 24وتضیف المادة 

.بالتصریح بجمیع التأمینات التي اكتتبھا، أو التي إكتتبت لصالحھ مع علمھ بذلك 

التخلي كتابیا إلى المؤمن عن وعن إجراءات التخلي والمواعید القانونیة لھ، فتبدأ اإلجراءات بتقدیم إخطار 

أشھر على األكثر من اإلطالع على الحادث 3طریق رسالة مضمونة الوصول أو عقد غیر قضائي، خالل 

) .من قانون التأمینات 115وذلك حسب المادة ( الذي أدى إلى التخلي، أو إنقضاء اآلجال التي تسوغھ 

.رط وال قید من شأنھ تقیید المؤمن ویلزم أن ال یكون إخطار التخلي ھذا مشروطا بأي ش

كما یُشترط أن ال یتم تقدیم ھذا اإلخطار إال بعد أن ترد للمؤمن لھ األنباء والتفاصیل الصحیحة عن الخسارة 

ومقدارھا، ألنھ لو قام بتقدیم إخطار التخلي وقبلھ المؤمن، فال یجوز الرجوع فیھ، سواء بالنسبة للمؤمن أو 

. المؤمن لھ 

التخلي عن البضاعة یمكن بسھولة احتساب قیمتھا، وكذلك الحد الذي تعتبر عنده  البضاعة في حالة وفي حالة

.خسارة كلیة اعتباریة، على عكس التخلي عن السفن 

وبالنسبة للمؤمن لھ صاحب البضاعة، یمكنھ على الفور المقارنة بین اختیار تخلیھ عنھا ومعالجة األمر 

. م إخطار تخلي، أو اإلحتفاظ بالبضاعة ومعالجة األمر كخسارة جزئیة كخسارة كلیة تقدیریة وتقدی

كمي) 1( ."Constructive loss" أو " Perte constructive" وھو ما یُعرف بالفقدان الحُ
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لكن مشكلة البضائع ال تثور إال بالنسبة للمواد الغذائیة التي قد تتلف وتصبح غیر صالحة لإلستھالك اآلدمي

أمام صاحبھا من تقدیم إخطار ، فال بدیلففي ھذه الحالة رغم وجود البضاعة كاملة العدد إال أنھا غیر صالحة

.تخلي ومعالجة األمر كخسارة كلیة إعتباریة أو حكمیة 

كما أن ھناك بعض البضائع والمواد ال تتأثر بأي حوادث أو أخطار بحریة، ولكن المشكلة تنشأ في تكلفة 

السفینة التي أصبحت غیر قابلة للمالحة، والتي تم شحن تلك البضائع على ظھرھا، وتكالیف تفریغھا من

.إعادة شحنھا على سفینة أخرى، وأجرة الشحن التي سیتم دفعھا من أجل إیصالھا إلى میناء الوصول 

تلك البضائع من بیعھا في میناء الحادث، وفي ھذه الحالة تعتبرنواع من البضائع ال خیاركما أن ھناك أ

من حق المؤمن) ألموال المستنقذة ا( المباعة أمواال مستنقذة، وفي حالة التخلي عنھا تكون ھذه األخیرة 

.وبذلك یكون ملزما بسداد كامل مبلغ التأمین المحدد في العقد 

المؤمن مطالبة حقللمؤمن لھھي سلیمة في میناء الحادث ال تعطيوتجدر اإلشارة إلى أن بیع البضائع و

بقبول خسارة كلیة حكمیة بحجة عدم استكمال الرحلة إلى میناء التفریغ النھائي، إذ ال تتوفر في ھذه الحالة 

.) 1(التخلي المذكورة سابقا شروط

من آثار التخلي في حالة قبولھ من قبل المؤمن، إنتقال جمیع حقوق الملكیة المتعلقة بالبضاعة أو بما تبقى و

ھ والمتعلقة ـؤمن لـدة للمـائـویضات العـوق والتعـع الحقـؤمن لھ في جمیـل المـؤمن محـل المـكما یحمنھا إلیھ، 

إبتداءا من وقت التبلیغ بالتخلي الذي قدمھ وتنتقل لھ حقوق الملكیة والحلول ،بالبضاعة محل عقد التأمین

.نات من قانون التأمی115وھو ما جاءت بھ نص المادة . المؤمن لھ للمؤمن 

ویكون إنتقال ملكیة البضائع المؤمن علیھا إلى المؤمن إنتقاال نھائیا ال یجوز الرجوع فیھ، فال یجوز للمؤمن 

لھ بعد ذلك المطالبة باسترداد البضاعة مقابل رده التعویض المدفوع لھ، وكذا الحال لو باع المؤمن البضاعة 

المدفوع للمؤمن لھ، فال یحق لھذا األخیر مطالبة المؤمنبعد إنتقال ملكیتھا إلیھ بثمن یتجاوز مبلغ التعویض

.) 2(بأن یدفع لھ ما حصل علیھ من ربح بسبب ھذا البیع 

وبھذا نكون قد ألممنا بمختلف صور التأمین على البضائع، وكذا مختلف األحكام المنظمة لعقد التأمین البحري 

اب ھذا العقد لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر، وھو على البضائع، لیتم فیما یلي التطرق إلى إلزامیة اكتت

.عنوان المبحث الثاني 

ظریف ھالل جورجي، التخلي وعالقتھ بالخسائر في التأمین البحري، مقال منشور في مجلة الشرق للتأمین، مجلة فصلیة ) 1(

.28إلى غایة 26، ص 1989یلیة ، العدد الثاني، جو-مصر–تصدر عن قطاع العالقات العامة والترویج القاھرة 
.303-302بھاء بھیج شكري، المرجع السابق، ص ص ) 2(
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لدى شركة تأمین معتمدة ومواد التجھیزلبضائعالبحري على اتأمینالإلزامیة اكتتاب عقد : ث الثاني المبح

بالجزائر

ا من البلدان المصدرة نحو بلدنا رأینا من خالل المبحث األول أن البضاعة، وأثناء مختلف مراحل تنقلھ

تتعرض للعدید من المخاطر، واألضرار الناتجة عنھا یمكن أن تكون ضئیلة، كما یمكن أن تكون معتبرة من 

. شأنھا أن تُعرض المستورد إلى خسائر مالیة كبیرة، قد تكلفھ استثمار كامل حیاتھ 

طنیین، ظھرت ضرورة اكتتاب عقد تأمین على ومن أجل اجتناب أخطار كھذه، وبغیة حمایة المستوردین الو

.تلك البضائع، وقد عملت الكثیر من التشریعات على جعلھ إلزامیا، وھو الحل الذي إعتمده المشرع الجزائري

سنحاول من خالل المطالب الموالیة إبراز الھدف من جعل إكتتاب ھذا العقد إلزامي لدى شركة تأمین معتمدة 

المطلب ( ، وكذا تحدید مدى إلتزام المستـوردین الجزائریین بتـلك اإللـزامیة )ل المطلب األو( بالجزائر 

) .الثاني 

لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائرود إلزاميالعقالھدف من جعل إكتتاب ھذه: األول المطلب

بغیة الحفاظ على قد إتّخذت ماإذا كانت وكقاعدة عامة، إجباریة إكتتاب عقد تأمین من أجل تغطیة خطر

النظام العام الـذي یمثـل خاصیـة أساسیـة فـي المجتمـع، ویتعلـق األمـر باألضـرار الناتجـة أو المرتبطة بقیـام 

المسؤولیة المدنیة، فتأمینات البضاعة المنقولة بحرا ال تدخل ضمن ھذا الصنف من األخطار، إذ تصنف 

ى النظام العام، فإكتتابھا كان طوعیا، ومن ھنا یثور التساؤل حول األشیاء التي ال تؤثر أبدا علضمن تأمینات 

الدوافع التي أدت بالدولة الجزائریة إلى تأسیس مثل ھكذا إلزامیة، في میدان تترك فیھ الحریة للمتعامل 

من ال، وأین سیكتتبھ بغیة حمایة إستثماراتھ، كونھ ھو یكتتب عقد تأمین أماإلقتصادي، بتقریر ما إذا كان س

؟ سیخسر في حالة ما إذا لم یكن مؤمنا ولحقھ ضرر

:من خالل الفروع الموالیة ذلك ما سنحاول اإلجابة علیھ

دواعي ظھور ھذه اإللزامیة: الفرع األول 

قبل ظھور إلزامیة إكتتاب عقد التأمین البحري على البضائع لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر، كانت 

، وذلك في إطـار تؤمن أغلبھا لدى شركات تأمین أجنبیةأو،إما تنتقل دون تأمینة بحراالبضائع المنقول

»شـراء بواسطـة القاعـدة  l’incoterm CAF انب ـإلى جدیرـوم بتصـدرة، تقـدان المصـلـحیث كانت الب«
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ذلك بصفة كبیرة على توازن ر ، أثّ البضائع ومواد التجھیز، خدمة التأمین للمتعاملین اإلقتصادیین الجزائریین

.) 1(میزان المدفوعات الوطني 

، ودوافع تصرف كھذا متأتیة من األبعاد إللزامیة ھي ذات طابع إقتصادي بحتففي الحقیقة، قواعد ھذه ا

، وكذا دوره الذي ال یمكن إھمالھ الخاصة لھذا الفرع من التأمین، وتكاملھ مع التدفقات المتواصلة للتبادالت

الغیر منظورة ة المداخیل والمدفوعات، بالنظر لكون ھذا التأمین مكون رئیسي في عائلة المعامالت في موازن

.)الخدمات ( 

فأمام الوضعیة المتأزمة التي عاشتھا بالدنا على غرار البلدان السائرة في طریق النمو، والمتمثلة كما سبق 

) خارج مجال المحروقات( ، وإنخفاض صادراتھا اوأن ذكرنا في عجز میزانھا التجاري نتیجة زیادة وارداتھ

وقیام متعاملیھا باستیراد خدمة التأمین إلى جانب البضائع، مما سمح بتدفقات كبرى للعملة الصعبة نحو 

113إلى عقد جلسة عامة تحت رقم ) CNUCED( لجنة األمم المتحدة للتجارة والتطور الخارج، بادرت 

، خرجت على إثرھا بتوصیات لھذه ) 2(دینة سانتیاغو عاصمة الشیلي بم1972ماي 17: وذلك بتاریخ 

.البلدان 

حیث تم اإلعتراف بأن إنشاء سوق وطني للتأمین وإعادة التأمین على أسس متینة، ھو عامل أساسي من أجل 

ین یجب أن التطور اإلقتصادي، وأن اإلحتیاطات التقنیة وودائع الضمان المتعلقة بشركات التأمین وإعادة التأم

یتم إستثمارھا في البلدان التي تم فیھا تحصیل األقساط، وأن متطلبات األمن المناسبة والسیولة والدخل یجب 

أن تضمن، وأن مسألة اعتماد معاییر موحدة من أجل إنشاء إحصائیات التأمین وإعادة التأمین یجب أن 

.) 3(تدرس

(1) L’équilibre de la balance des payements nécessite une extension des ventes CAF et des achats

en FOB. Pour plus d’informations voir :

Yvon LAMBERT-FAIVRE. op cit. p. 344.
(2) Actes de la conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED ) .

3ème session Santiago ( Chili ). Du 13 avril jusqu’au 21 mai 1972. Volume I rapport et annexes.

Nations unies. New york 1973. pp. 60-62.
(3) Il était reconnu notamment qu'un marché national d'assurances et de réassurance fondé sur

une base rationnelle était un élément essentiel de la croissance économique, que les réserves

techniques et les dépôts de garantie des compagnies d'assurance et de réassurance devraient être

investis dans le pays où est perçu le revenu de la prime, que des conditions appropriées de

sécurité, de liquidité et de revenu devaient  toutefois être assurées et que la question de l'adoption

de critères uniformes pour l'établissement de statistiques des assurances et de la réassurance

devrait être étudiée .
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كما تم التذكیر بأن الھدف العام من اإلستراتیجیة العالمیة للتطور خالل العشریة الثانیة لألمم المتحدة من أجل 

خدمـات، ھو زیـادة إیرادات الدول السائرة في طریق النمو من التجارة الغیـر منظـورة ال الـویر في مجـالتط

فقات الصافیة للعملة الصعبة التي تتسبب فیھا ، والتخفیض إلى الحد األدنى من التد)تجارة الخدمات ( 

، وأن تلك )عن طریق متعاملیھا اإلقتصادیین ( المعامالت الغیر منظورة التي تقوم بھا ھذه البلدان 

: )1(ف األھداف المتعلقة بخدمة التأمین وإعادة التأمین، كما یلياإلستراتیجیة تعرّ 

الیف التأمین وإعادة التأمین بالنسبة للبلدان السائرة في طریق أخذ اإلحتیاطات الالزمة من أجل تخفیض تك-

النمو، خاصة التكالیف بالعملة الصعبة، مع األخذ بعین اإلعتبار األخطار، وذلك من أجل تشجیع وتسھیل 

.تطور األسواق الوطنیة المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمین لتلك البلدان 

دي إلى زیادة الطلب على خدمات التأمین وإعادة التأمین، وأن الزیادة اإلعتراف بأن النمو اإلقتصادي یؤ-

الكافیة في قدرات إحتفاظ األسواق الوطنیة للتأمین بالنسبة للبلدان السائرة في طریق النمو، تساھم في التطور 

ت أو تعدم خروج العملة الصعبة منھا بعنوان عملیا،لھذه البلدان، وتخفض بصفة محسوسةاإلقتصادي  

.التأمین 

إعتبار أن التشریعات المناسبة والرقابة الفعالة لنشاط التأمین، ھم وسائل بالغة األھمیة إلنشاء وتقویة -

ادة ـم فیھا، بغیة زیـن التي تتـات التأمیـع عملیـم جمیـل تنظیـاألسواق التأمینیة بالنسبة لتلك الدول، وكذا من أج

الشكل المصالح اإلقتصادیة العامة للبلدان المعنیة من جھة، وضمان القدرة على اإلحتفاظ ، وتطویر بھذا 

.حقوق حملة وثائق التأمین والمستفیدین منھ، من جھة أخرى 

:ویمكن تلخیص ھذه اإلقتراحات كما یلي 

دراسة األنظمة التشریعیة المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمین، وكذا أنظمة المراقبة في البلدان السائرة في-

.طریق النمو 

.استثمار األقساط في البلدان التي تم فیھا تحصیلھا -

.إنشاء على المستوى الدولي نظام إحصائي موحد خاص بالتأمین -

أخذ إحتیاطاتھا، حتى تتمكن أسواقھا -تضیف اللجنة -إذ یجب على البلدان السائرة في طریق النمو 

ا اإلقتصادیة، بما في ذلك تجارتھا الخارجیة، مع األخذ بعین اإلعتبار     التأمینیة من تغطیة نشاطات عملیاتھ

.المصالح اإلقتصادیة الوطنیة وكذا مصالح المؤمن لھم، وذلك ضمن اإلطار الذي یمكن فیھ تحقیق ذلك تقنیا 

(1) Actes de la conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).op

cit. p. 61.
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یمكنھا تحقیق ھذه األھداف بكل بساطة، من ) السائرة في طریق النمو ( كما أكدت اللجنة بأن تلك البلدان 

خالل إنشاء وتقویة ھیئات وطنیة للتأمین وإعادة التأمین، بقدر ما یسمح لھم حجم سوق التأمینات، وتوسیع 

.التعاون اإلقلیمي ودون اإلقلیمي المناسب 

منع متعاملیھا ب، أوصت الھیئة البلدان السائرة في طریق النمو سنوات، وفي جنیف بسویسرا3وبعد مرور

»اإلقتصادیین من إستخدام القاعدة  l’incoterm CAF التعامل على فیما یتعلق باإلستیراد، وإجبارھم «

»فقط بالقاعدة   l’incoterm FOB ».

ورغبة في حمایة مداخیل الفرع البحري لشركات تأمینھا األمم المتحدة، فتنفیذا منھا لتوصیات لجنة 

واإلحتفاظ بھا على مستوى اإلقلیم الوطني، ورفضھا المساھمة في زیادة تطویر كبریات شركات التأمین 

األجنبیة على حساب الشركات الوطنیة، بادرت الدولة الجزائریة على غرار باقي دول العالم السائرة في 

بوضع تشریع یؤسس إلزامیة إكتتاب ھذا العقد على مستوى الشركات الوطنیة، حیث تم ذلك ) 1(النمو طریق 

التأمیـن : " ، والتي نصت على أنـھ ) 2(المتعلق بالتأمینات 07-80من القانون رقم 172من خالل نص المادة 

.البحري إجباري على أیة سفینة وأیة بضاعة تنقل بحرا 

.كل بضاعة مستوردة وعلى كل سفینة مسجلة بالجزائر، لدى المؤسسات الوطنیة للتأمینیجب التأمین على

" . توضح كیفیات تطبیق ھذه المادة بقرار صادر عن وزیر المالیة كلما اقتضت الحاجة 

التأمینات ( حیث جاءت ھذه المادة ضمن الفصل الرابع، المعنون بالتأمینات اإلجباریة التابع للباب الثاني 

وأنشأت احتكار الدولة لھذا الفرع من التأمین، بمنحھا إمكانیة إكتتابھ فقط للصندوق الجزائري ) البحریة 

.) CAAR ()3( للتأمین وإعادة التأمین 

.وغیرھم ... ر بكل من تونس والمغرب، الكمرون،ویتعلق األم) 1(
:أھم ما جاء بھ ھذا القانون) 2(

تمارس : " ر الدولة لقطاع التأمین، وھو ما نصت علیھ صراحة المادة األولى منھ والتي جاء فیھا تكریس مبدأ استمرار احتكا-

".، وتكلف الدولة مباشرة بتطبیق عملیات التأمینشركات تأمین الدولة، احتكار الدولة لعملیات التأمین

.التحكم في التأمین كأداة في ید الدولة لتسییر ومراقبة اإلقتصاد -
ي التسمیة التي كانت تطلق على الشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین منذ نشأتھا، حیث تم تخصیصھا في ظل وھ) 3(

أما الشركة الوطنیة . وغیرھا... اإلحتكار بتأمین األخطار الكبرى التي تتطلب تقنیات دقیقة كتأمینات النقل، الحریق واإلنفجار، 

، والتي تسمى حالیا بالشركة الوطنیة )SAA( فترة، فتتمثل في الشركة الجزائریة للتأمین الثانیة العاملة بالسوق خالل نفس ال

. وغیرھا ... للتأمین، حیث تخصصت بتأمین األخطار البسیطة المولدة إلدخارات ھامة، كتأمین السیارات، التأمین على الحیاة، 

، بموجب المرسوم رقم 1985ركة الجزائریة لتأمینات النقل سنة لیتم بعدھا إنشاء ثالث شركة وطنیة للتأمین، والمتمثلة في الش

.لتنفرد وحدھا بتأمینات النقل1985أفریل 30: المؤرخ في 85-82
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نص ھذه المادة أنھ أسس إلزامیتین، تتعلق األولى بإلزام المستوردین وما یمكن مالحظتھ من خالل

la( ما الثانیة فتتعلق بإلزامیة توطین تلك العقود الجزائریین التأمین على بضائعھم المنقولة بحرا، أ

domiciliation ( بمعنى إكتتابھا لدى شركات تأمین وطنیة.

المشار إلیھ أعاله، لم یتطرق إلى العقوبات التي یتعرض لھا 07-80رقمتجدر اإلشارة إلى أن القانونكما

.المخالفین لتلك اإللزامیة

) CNUCED(ة األمم المتحدة للتجارة والتطور بشدة قرار ھیئ) CCI(ة الدولیةأدانت غرفة التجاروقد 

المتعلق بتأسیس ھذه اإللزامیة، معللة ذلك بكونھ منافیا لفلسفة اللیبرالیة، التي تستند على مبدأ الحریة التعاقدیة 

.)1(التجاریة بین البلدان المعامالتالتي تسود

.لكل منھما حق لى تطویر المعامالت الدولیة، منحن اللتان تھدفان إإن ھذا التضارب بین كال الھیئتی

ظروف اإلقتصادیة بالنظر للتحوالت التي یخضع لھا، والمتمیز بزیادة الفي سیاق عالمي غیر مستقرو

التھا جبرت الدول السائرة في طریق النمو في الحین إلى رفع ھذه اإللزامیة، بغیة تسجیل مبادالغیر مالئمة، أُ 

.ضمن إطار العولمة، والذي تمثل حریة التجارة الخارجیة فیھ عامل اإلختیار 

دخل حالیا حیز) accord cadre( ، كإتفاق إطار ) 2(وفي ھذا اإلطار، اإلتفاق العام حول تجارة الخدمات 

مفاوضات مع جمیع ، وأوصى بمباشرة )تجارة الخدمات ( النشاط ھذا التنفیذ، ركز على الدور الحاسم لمیدان 

.البلدان من أجل توسیع المبادالت، وذلك في ظل ظروف تسودھا الشفافیة والتحرر التدریجي 

:حیث كانت دیباجة ھذا اإلتفاق صریحة، ویمكن تلخیصھا في النقاط التالیة 

.اإلعتراف باألھمیة المتنامیة لتجارة الخدمات في تنمیة وتطویر اإلقتصاد العالمي -

غبة في وضع إطار متعدد األطراف من المبادئ والقواعد من أجل تجارة الخدمات، بغیة توسیع ھذه الر-

كوسیلة ) تجارة الخدمات ( الشفافیة والتحرر التدریجي، واستخدامھا تسودھاالتجارة وذلك في ظروف

.یق النمو لتطویر النمو اإلقتصادي لكل الشركاء التجاریین، وكذا تطویر البلدان السائرة في طر

، حیث تعمل قد مُنحت لھا إمتیازات كبیرة فیما یتعلق بتسھیل المبادالتإلى كون غرفة التجارة الدولیةمن الضروري التنویھ ) 1(

. لى تطویر المبادالت واإلستثمارات، وفتح األسواق أمام السلع والخدمات، وحریة حركة رؤوس األموال ع
(2) Annexe 1B : accord général sur le commerce des services. Acte final signé en 1994 à

Marrakech, accord instituant l’OMC fait à Marrakech le 15 avril 1994 présenté comme une

annexe à l’acte final du cycle d’Uruguay, il est entré en vigueur le 1 janvier 1995. p. 309 et

suivant.
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réglementer la fourniture de( عتراف بحق الدول األعضاء في تنظیـم تقـدیم الخدمات اإل-

services (داخل إقلیمھا وإدخال تنظیمات جدیدة في ھذا السیاق من أجل اإلستجابة ألھداف سیاستھا

المتعلقة بالخدمات فيالوطنیـة، وذلك بالنظـر لإلختالفـات المـوجودة، والمتعـلقة بدرجـات تطـور التنظیمـات 

.ممارسة ھذا الحق إلىمختلف البلدان، وحاجة البلدان السائرة في طریق النمو 

الرغبة في تسھیل المشاركة المتزایدة للبلدان السائرة في طریق النمو فیما یتعلق بتجارة الخدمات، وإمتداد -

.، وكذا كفاءة وتنافسیة ھذا القطـاع ھامتقدیدمات بفضل تقویة قدراتھا المحلیة على ـالختلكصادراتھا من

لم تخلق مخاوف في األوساط لكن ھذه المبادرة بالدنا برفع ھذه اإللزامیة، أمام ھذا الوضع، بادرت

تشریعات أسست كما سبق وأن  ذكرنا في ظلالمھنیة، كون تأمین الواردات البحریة في الجزائر نشأ وتطور 

.یات التأمینیة احتكار الدولة لھذه العمل

بعد إلغاء اإلحتكار الممارس من قبل الدولة على عملیات التأمین، وتحریر السوق الوطني للتأمین كنتیجتین و

، بغیة اإلنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، وتجسیدا لتعلیماتھا، تم إصدار لتبني بالدنا فكر السوق الحر

278الذي ألغى بموجب المادة 04-06عدل والمتمم بالقانون رقم المتعلق بالتأمینات، الم07-95األمر رقم 

.07-80قانون وانین ذات الصلة باإلحتكار، السیمامنھ جمیع الق

لتأمینات البحریة والجویة، التابع بدورهمنھ التابعة للفصل الثاني المعنون با194ھذا األمر نص في المادة 

ل مستوردـیتعین على ك: " وردة، على أنھ ـن البضائع المستـمتعلقة بتأمیالةـالتأمینات اإللزامی: للكتاب الثاني 

".ى شركة تأمین معتمدة بالجزائر یرغب في تأمین البضائع أو مواد التجھیز المنقولة بحرا، اكتتاب تأمین لد

أن ھذا بمعنى) ن یتعی( واإللزامیة ) یرغب ( القول بأنھا جمعت بین الحریة وتحلیل ھذه المادة یدفعنا إلى

تجھیزه بإكتتاب تأمین علیھا التأمین لیس إجباریا، لكن إن اختار المستورد الجزائري حمایة بضاعتھ أو مواد

.الجزائر بإلكتتاب لدى شركة تأمین معتمدةفیجب أن یتم ھذا ا

ستوردین الجزائریین فإجباریة ھذا التأمین غیر واضحة، لكن نص المادة السالف اإلشارة إلیھ، یمنع ضمنیا الم

»من شراء بضائعھم أو مواد تجھیزھم بإستخدام القاعدة  l’incoterm CAF ».

اكتتاب المستورد الوطني لعقد تأمین النقل البحري على ألغى المشرع من خالل تلك المادة إلزامیةحیث

لزامیة التوطین، بمعنى ، واحتفظ فقط بإ)المستورد ( البضائع أو مواد التجھیز، وجعلھ خاضعا إلرادتھ 

ما إذا قرروا التأمین إلزامیة اكتتاب المستوردین لعقد التأمین لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر، في حالة

.)1(علیھا 

والمالحظ أیضا على نص المادة سالف الذكـر، أنھ لم یضع حدا معینا لسعر البضاعة المستوردة، والذي یُلـزم

.كما سبق و أن أوضحنا ) CCI( مبدأ الحریة التعاقدیة الذي نادت بھ غرفة التجارة العالمیة 194لقد جسدت المادة ) 1(
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كما لم یتم التفریق بین السلع ، )1(عنده المستورد في حالة اختیاره التأمین، باإلجباریة المنصوص علیھا

ي، فجمیعھا معنیة بإلزامیة ادة بیعھا، وتلك التي یتم استیرادھا لإلستعمال الشخصالمستوردة بغرض إع

ضمان كل األخطار أو ضمان اإلعفاء من الكوارث ( ، كما لم یبین نوع التأمین المشمول باإللزامیة التوطین

.)الخاصة 

شركات تأمین األضرار العاملة اكتتاب ھذا العقد من طرف مختلفإمكانیة أعاله،194منح نص المادة كما

أو الخاصة ذات الرأسمال ) SAA, CAAT, CAAR, CASH( عمومیة بالسوق الوطني، سواء منھا ال

,TRUST ALGERIA, SALAMA, GAM( األجنبي أو) CIAR, 2A, ALLIANCE( الوطني 

AXA ASSURANCE ALGERIE DOMMAGE (  حكرا على الشركة الوطنیة بعدما كان اكتتابھ

فیما بعد وذلك ) CAAT( ات النقل ـریة لتأمینـئلتختص بھ الشركة الجزا) CAAR( للتأمین وإعادة التأمین 

.07-80القانون رقم في ظل 

غیر أن البضائع ومواد التجھیز المستوردة : " وأضافت الفقرة الثانیة من نص المادة السابق اإلشارة إلیھ بأنھ 

.التي تستفید من تمویل خاص ال تخضع إللزامیة ھذا التأمین 

" .ھذه المادة عن طریق التنظیم تحدد شروط و كیفیات تطبیق 

نجده قد حدد البضائع ) 2(1995دیسمبر سنة 9: المؤرخ في 412- 95وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

.ومواد التجھیز المستوردة عن طریق البحر، والمعفاة من إلزامیة التأمین لدى شركة  تأمین معتمدة بالجزائر 

اد، نصت المادة األولى منھ على ھدفھ، أما المادة الثانیة فقد حددت البضائع إذ یحتوي المرسوم على ثالث مو

:ومعدات التجھیز المعفاة من اإللزامیة كما یلي 

الھبات العینیة -أ

) 3(األعتدة والتجھیزات المستوردة تحت نظام القبول المؤقت -ب

متعلقة بالعقوبات المطبقة في حالة اإلخالل باإللزامیة، نجد أن الفقرة من نفس القانون، وال200بالرجوع إلى نص المادة لكن ) 1(

. دج 500.000الثانیة منھا ذكرت بأنھ ال تفرض ھذه الغرامة عندما ال تتجاوز قیمة البضائع أو مواد التجھیز 

مستورد بإجباریة إكتتاب العقد لدى بمعنى أنھ إذا كانت قیمة البضاعة أو مواد التجھیز المستوردة أقل من ھذا المبلغ، ال یلزم ال

.شركة تأمین معتمدة بالجزائر 
.10، ص 1995دیسمبر سنة 10: مؤرخة في 76عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 2(
یقصد بالقبول المؤقت النظام الجمركي الذي یسمح بأن تقبل في اإلقلیم الجمركي البضائع المستوردة لغرض معین، والمعدة) 3(

:إلعادة التصدیر خالل مدة معینة، مع وقف الحقوق والرسوم الجمركیة، ودون تطبیق إجراءات الحظر ذات الطابع اإلقتصادي 

.إما على حالتھا دون أن تطرأ علیھا تغییرات بإستثناء النقص العادي للبضائع نتیجة استعمالھا -أ

المادة ( تصلیح في إطار القبول المؤقت، من أجل تحسین الصنع وإما بعد تعرضھا لتحویل، تصنیع أو معالجة إضافیة أو- ب

أوت 23: مؤرخة في 61جریدة رسمیة عدد ( المتعلق بالجمارك 1998أوت 22: المؤرخ في 10-98من القانون رقم 174

.ن الجمارك المتضمن قانو1979یولیو سنة 21: المؤرخ في 07- 79المعدل للقانون رقم ) وما بعدھا 6، ص 1998سنة 



تأمین الواردات الوطنیة  عقود : الباب األول

- 148 -

ل إتفاقیة التمویل البائع /معدات التجھیز التي تمولھا مؤسسات مالیة دولیة و-ج أو جھویة، وكذلك عندما تحمّ

.مسؤولیة أخطار النقل حتى وصول المعدات إلى غایة وجھتھا 

ا تحمّل ھذه البضائع ومعدات التجھیز المستوردة التي استفادت تمویال في إطار إتفاقیة قرض، وكذلك عندم-و

اإلتفاقیة البائع مسؤولیة أخطار النقل حتى وصول البضائع والمعدات إلى غایة وجھتھا، نظرا إلى خصوصیة 

.العملیة 

فإن دخلت البضائع أو مواد التجھیز المستوردة ضمن تلك األصناف األربعة، تعفى من إلزامیة التأمین لدى 

.ن تمویل خاص شركة تأمین معتمدة بالجزائر، كونھا تستفید م

ینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة أما المادة الثالثة من ھذا المرسوم، فنصت على أنھ

.الدیمقراطیة الشعبیة 

من 199وعن العقوبات المقررة في حال إخالل المستوردین الجزائریین باإللزامیة، فقد نصت المادة 

194... على عدم اإلمتثال إللزامیة التأمین المنصوص علیھا في المواد یُعاقب: " قانون التأمین على أنھ 

تدفع ھذه الغرامة دون اإلخالل بإكتتاب التأمین . دج 100.000دج إلى 5.000أعاله، بدفع غرامة من 

.المعني 

" .تحصل ھذه الغرامة كما ھو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزینة العامة 

یعاقب على عدم : " في طریقة حساب الغرامة المطبقة كما یليمن نفس القانون،200المادة تفصلكما 

من قیمة البضائع %1المذكورتین أعاله، بدفع غرامة 197و 194اكتتاب التأمین وفقا ألحكام المادتین 

.دج 100.000ومواد التجھیز بمبلغ أقصاه 

.دج 500.000تتجاوز قیمة البضائع أو مواد التجھیز وال تفرض ھذه الغرامة عندما ال 

یتم تحصیل الغرامة المنصوص علیھا في الفقرة األولى أعاله عن طریق قباضات الجمارك وتدفع لحساب 

" . الخزینة العامة 

اد إدراج نفس األحكام التي جاء بھا نص المادة ـأع) 200المادة ( ذكر ـوالمالحظ أن نص المادة سالف ال

من قیمة ) %1(مة الغرامة بنسبة مئویةو تحدید قیـھذي أتى بھـالدیدـات، والجـأمینـون التـانـمن ق199

لك ـق تـده تطبیـرض عنـذي یُفـائع الـة البضـق بقیمـلـد المتعـد الحـ، وكذا تحدیالبضـائع أو مـواد التجھیـز

ال داعي، و199ن خالل نص المادة م، ھذا األخیر من الممكن إستخالصھ)دج 500.000( ةرامالغ

، كون المادة للتفصیل في ذلك، إذ كان یجدر بالمشرع اإلكتفاء فقط بإعطاء النسبة المئویة للغرامة المطبقة

.قد ذكرت الحد األدنى والحد األقصى للغرامة 199

مع إلتزامھ بإكتتاب تأمین أعاله قیمتھا،زم بدفع غرامة مالیة، حددت المادتانفكل مخالف إذا لإللزامیة مل

، ونحن نرى بأن اكتتاب ھذا التأمین ھو في حد ذاتھ عقوبة مالیة ثانیة للمستورد على البضائع أو مواد التجھیز

د، إذ ـاب ھذا العقإلى جانب الغرامة، كون تلك البضائع أو مواد التجھیز قد وصلت سالمة، وما الھدف من اكتت
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ال یكون : " من قانون التأمینات الذي ینص على أنھ 100ذلك لنص المادة بدون أثر، مستندین فيیعتبر

للتأمین المكتتب بعد وقوع الحادث أو وصول األموال المؤمن علیھا إلى المكان المقصود أي أثر، ویبقى 

" .القسط مكتسبا للمؤمن إذا كان المؤمن لھ على علم بذلك من قبل 

.اإللزامیة، نعرج من خالل الفرع الموالي على أھمیتھا العملیة وبعدما تطرقنا إلى دواعي ظھور ھذه

األھمیة العملیة لھذه اإللزامیة : الفرع الثاني 

، حیث أجبرت كل مستورد 1980رأینا من خالل الفرع األول أن الجزائر تبنت ھذه اإللزامیة منذ سنة 

طنیة، لكن وبتأثیر من غرفة التجارة العالمیة تأمین على بضاعتھ لدى المؤسسات الوإكتتاب عقد جزائري

بادرت حریة التعاقدیة الذي نادت بھ ھاتین المنظمتین،، وتجسیدا لمبدأ ال)OMC( والمنظمة العالمیة للتجارة 

نحو جعل اكتتاب ھذا العقد اختیاریا، لكنھا قیدت من جھة أخرى رغبة المستورد في اإلكتتاب، حیث بالدنا 

.اب لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر في حالة ما إذا قرر تأمین بضاعتھ أو مواد التجھیزألزمتھ  باإلكتت

فالمالحظ إذا أن المشرع لم یقض نھائیا على ھذه اإللزامیة، خضوعا منھ لتوجیھات تلك الھیئتین، وإنما أخذ 

یاسة الوطنیة في ھذا المجال ق أھداف السـالل تطبیـ، من خحدةـم المتـات لجنة األمـبعین اإلعتبار توصیأیضا 

.والرامیة إلى النھوض بقطاع التأمین، وكذا تطویر سوق التأمین الجزائري 

فلھذه اإللزامیة إذا أھمیة كبرى من الناحیة العملیة، سواء بالنسبة للمستوردین في حد ذاتھم، أو بالنسبة 

ذاك ما سنحاول التطرق . ائریة بشكل عام لشركات التأمین العاملة بالسوق الوطني، أو بالنسبة للدولة الجز

:إلیھ بشيء من التفصیل من خالل الفقرات الموالیة 

د بالنسبة للمستوردین الوطنیینوالعقلزامیة توطین إكتتاب ھذهاألھمیة العملیة إل:أوال 

بأن األخطار رأینا) INCOTERMS()1( من خالل معالجتنا للقواعد البحریة الموحدة للبیوع الدولیة 

ھذا األخیر ولمصلحتھ البحریة التي یمكن أن تتعرض لھا البضائع تقع حصریا على عاتق المشتري، مجبرة 

.اكتتاب عقد تأمین في بلده، نظرا للمزایا المتعددة لھذا التقریب الجغرافي 

مفاوضات، اختیار فإكتتاب ھذا العقد لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر من شأنھ أن یؤدي إلى تسھیل ال

الضمانات المناسبة، وكذا تسھیل تنفیذ العقد نظرا للتقارب اللغوي بین المؤمن والمكتتب، كما یسھل أیضا 

تبادل المعلومات بینھما مما یسمح بإبرام عقود مباشرة، وھذا عكس حالة إبرام عقود تأمین عرضیة أمام 

ؤول عن ـورد غیر مسـارة إلى أن ذلك المـ، مع اإلش)CAF( وع ـار البیـورد في إطـل مـمن قبمؤمن أجنبي 

.وما یلیھا من الفصل التمھیدي 14أنظر الصفحة ) 1(
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.التقدیم الغیر جید لخدمة التأمین من قبل المؤمن األجنبي، فھو مجرد وسیط یكتتب العقد لصالح المشتري 

سرقة والفقدان غیر مضمون بموجب التغطیة كما أن ذلك البائع ال یكلف نفسھ أبدا عناء معرفة كون ضمان ال

، وأنھ یجب أن یكون محل إتفاق خاص بینھ وبین )Tous risques( القاعدیة لضمان جمیع األخطار 

وفي حالة تعرض البضائع أو مواد التجھیز لھذا الخطر، یدفع المؤمن . المؤمن مع اإللتزام بدفع قسط إضافي 

بموجب العقد، ویقع على عاتق المستورد الوطني تحمل تلك الخسائر األجنبي بكون ھذا الضمان غیر مغطى 

ھذا بغض النظر عن عدد المطالبات التي وضع لھا ھؤالء المؤمنین حدا من خالل عدم التعویض، بالرغم من 

.أحقیة المستورد الوطني لذلك 

أمین وأجرة النقل، ھذا ما السعر، مبلغ الت: إلى ) CAF( والمورد من جھة أخرى غیر ملزم بتحلیل القاعدة 

عقد التأمین أقل من التي یمنحھایفسر في بعض الحاالت أنھ وفي السعر اإلجمالي، یمكن أن تكون التغطیة 

المبلغ المدفوع فعال من قبل المشتري، كقیام البائع بإكتتاب عقد التأمین بضمان اإلعفاء من الكوارث الخاصة 

بأن عوض ضمان كل األخطار، وسبق أن رأینا ) FAP Sauf( غیر تلك المنصوص علیھا في العقد 

الضمان األول محدود، یعتمد على حصول قوة قاھرة، فإن لم یصنف الخطر ضمن ھذه األخیرة ال یتحصل 

.المستورد الجزائري على أي تعویض 

لمبـادالت وبالنظر لإلرتباط الوثیق للتأمین البحري بالنشاط اإلقتصادي، لما یلعبھ من دور في تسھیل ا

وثیقة " فالمؤمن الوطني یملك القدرة على وضع عقد مناسب في متناول شریكھ المستورد تحت تسمیة 

التي سبق وأن تحدثنا عنھا، والتي من شأنھا تغطیة كامل البضاعة أو مواد التجھیز المستوردة " اإلشتراك 

.ة وتسھیل اإلجراءات وذلك في أحسن ظروف العنای) سنة قابلة للتجدید ( خالل مدة معینة 

من أجل إحاطة البضائع ومواد التجھیز ضماناتفالمؤمن الوطني یمكنھ اقتراح مجموعة متنوعة من ال

.) 1(بالحمایة الالزمة، وتعویض كامل مبلغھا في حالة وقوع ضرر

واد التجھیز إلى ضائع أو مكما أن أھمیة التقریب الجغرافي للمؤمن من المستورد، تتضح جلیا أثناء تعرض الب

بسرعة أثناء رسو السفینة بمیناء الوصول، كرسالة من خالل التدابیر التي یتم إتخاذھا وذلك،خسائر

وھي مبادرات ال یمكن للمستورد القیام بھا دون الرجوع ... التحفظات المحررة ضد الناقل البحري، الخبرة، 

.اإلجراءات إلى مؤمنھ ، وبُعد ھذا األخیر من شأنھ أن یُعیق ھذه 

وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك اختالف في الضمانات الممنوحة من قبل المؤمنین، ففیما  تقتصر الضمانات فقط على ضمانین ) 1(

في " Tous Risques" وكذا ضمان كل األخطار " la garantie FAP Sauf" ھما ضمان اإلعفاء من الكوارث الخاصة 

ضمان : الجزائر، نجد أن النظام األنجلوسكسوني ینص على ثالث أنواع من الضمانات ھي النظام الفرنسي المعمول بھ في

وكذا ضمان اإلعفاء من الكوارث " With Everage" ضمان یشمل الخسائر الخاصة " All Risques" كافة األخطار 

ـات الثـالث مـن قبـل ھیـئـة اللـویدزحیـث تـم وضـع ھـذه الضمـان" .  Franco particular everage F.P.A"  الخـاصـة  

 )L’loyd’s ( بلنـدن والتي تعـرف باسـم الشـروط المعھـدیـة، والتـي یسـري العمـل بھـا في بعـض البلـدان العربیة كاألردن =
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ففي حالة وقوع حادث قھري من شأنھ أن یتسبب في حدوث خسائر معتبرة للبضائع المؤمنة، ویستدعي  إتخاذ 

ءات الحجز التحفظي للسفینة الناقلة، فغیاب المؤمن األجنبي وبعده یضع على عاتق المستورد العبء إجرا

الثقیل، المتمثل في استخدام جمیع الوسائل، رجوعا إلى السلطات المینائیة والقضائیة من أجل القیام بحجز 

فیض التعـویض أو سقوط الحق السفینة، وبالتالي  التصرف حصریا لصالح المؤمن األجنبي بُغیة تفـادي تخ

.فیھ 

، إذ یجد نفسھ أمام نشاطات ال تدخل ضمن وبالنتیجة، ھناك خضوع واضح یتعرض لھ المستورد الوطني

.مجالھ المھني، كان في غنى عنھا لو قام بإكتتاب عقد تأمین لدى شركة تأمین قریبة منھ 

ة وسھولة إن تمت على المستوى الوطني كما أن معالجة ملف تعویض المؤمن تكون بأكثر سرعة وفعالی

le dossier de( حیث یمكن للمستورد السھر شخصیا على التطور الجید لسیر ملف مطالبتھ 

réclamation(عب على المؤمن التھرب من إلتزامھ، وإن قام بذلك فالقانون المطبق على ، وھنا من الص

وھو ما یُطمئن المؤمن لھم، كونھم یفضلون ) ائري قانون التأمین الجز( العقد ھو قانون مكان اإلكتتاب 

.الخضوع لقانون بلدھم عوضا عن قانون بلد أجنبي 

إلى أن النزاعات المرتبطة بتنفیذ عقد التأمین یتم النظر فیھا أمام محاكم اإلشارة في نفس السیاقوتجدر 

، ھـذا ما من شـأنھ أن یخـلـق صعــوبـات ، ولیـس مكـان وقـوع الحـادث)1(د ـم فیھ اكتتاب العقـالمكان الذي یت

. عد المحكمة المختصة بنظر النزاع عد المؤمن األجنبي، وبالتالي بُ للمستورد نتیجة بُ ومصاریف إضافیة 

بصفتھ المدعي في الدعوى، وكذا تكالیف ) المستورد الجزائري ( باإلضافة إلى إلزامیة إیداع كفالة من قبلھ 

ة المتعلقة بالتأمین ـالف األنظمة القانونیـادة على اختـذا زیـھ... ة ، ـلة الصعبـدة بالعمدـامي المسـور المحـوأج

توحید ھذه ) CNUCED( و ال یزال ھذا اإلختـالف مـوجودا بالـرغم من اقتراح لجنة األمـم المتحدة للتجـارة والتطور = 

تتعلق األولى بضمان : یبلغ عددھا ثالثة ) Clauses types( ، من خالل وضعھا لشروط نموذجیة 1989الضمانات منذ سنة 

أما األخیرة  " Garantie intermédiaire" ، أما الثانیة فتتعقل بالضمان الوسیط "Garantie tous risques" كل األخطار 

: في ھذا الشأن لمزید من التفاصیل حول محتوى ھذه الشروط، أنظر" . Garantie restreinte" فتتعلق بالضمان المحدود 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Clauses types

de la CNUCED relatives à l’assurance maritime des corps de navire et des marchandises. Genève

1989.pp.47- 73.

.ال یعلمون بالتحدید األخطار المغطاة بموجب عقود تأمینھم فھذا اإلختالف یجعل المستوردین الجزائریین
، وكذا )CAAT( من الشروط العامة لعقد تأمین نقل البضاعة بحرا للشركة الجزائریة للتأمینات 29وذلك حسب المادة ) 1(

: التي تنص على أنھ 2009جویلیة 1: من وثیقة التأمین الفرنسیة الصادرة في 33المادة 

" L’assureur ne peut être assigné que devant le Tribunal de Commerce du lieu ou la police a été

souscrite "  .
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.) 1(البحري 

كما أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین تتقادم بمرور عامین، وقرب المؤمن من المستورد من شأنھ أن یعمل 

.التعویض المطالبة بمبلغحفظ حق المستورد فيعلى احترام ھذه المواعید، و بالتالي

فإلزامیة توطین إكتتاب عقد التأمین البحري على البضائع ھي إذا ذات أھمیة كبرى وفعالیة قصوى 

بالنسبة للمستوردین الوطنیین، لما لھا من تأثیر في حمایة استثماراتھم، مما یدفعھم إلى اإلستمرار في ممارسة 

كما تمنحھم نوع من اإلستقاللیة، فالقدرة على مواجھة النتائج السلبیة . دي من دون تخوفنشاطھم اإلقتصا

والغیر متوقعة، والتي تحدث أحیانا في األوقات الغیر مالئمة، قد تعززت بإكتتاب عقد تأمین لدى شركة عاملة 

إلقتصادي، وبالتالي زیادة للمتعامل اتجارة تطورإزدھار و بالسوق الوطني، ھذا ما من شأنھ أن یعمل على 

ر أیضا الشركات العاملة بالسوق الوطني  ّ .الطلب على خدمات التأمین، والذي من شأنھ أن یطو

د بالنسبة لشركات التأمینوالعقلعملیة إللزامیة توطین اكتتاب ھذهاألھمیة ا:ثانیا 

ضمنت إلزامیة التوطین لشركات ) اھن إلى غایة وقتنا الر1995منذ سنة ( لما یُقارب عقدین من الزمن 

.) 2(التأمین العاملة بالسوق الوطني حدا أدنى من الفوائد والخبرات 

من ) شركات تأمین األضرار ( فقد عملت ھذه اإللزامیة على إخراج فرع التأمین البحري لھذه الشركات 

.قود تأمین بضائعھم في الخارج السبات الذي كانت تعاني منھ، نتیجة إكتتاب المستوردین الجزائریین لع

ذيـن الـرع من التأمیـرة من ھذا الفـاح معتبـق أربـن من تحقیـحیث تمكنت ھذه الشركات بفعل إلزامیة التوطی

l’assiette de la( أظھر بأنھ الفرع األكثر فائدة، واألكثر ربحیة لھذه الشركات، كون وعاء قسط التأمین 

prime (المعتبر الذي تشكلھ القیمة المالیة الكلیة للبضاعة أو مواد التجھیـز، ممـا أدىیرتكز على الرأسمال

إعطاء دفعة قویة لسوق التأمین ادة رأسمال ھذه الشركات، ما من شأنھزیإرتفاع األقساط وبالتاليإلى

.الجزائري

: أنظر في ھذا الشأن ) 1(

Chapitre VI : Considérations relatives à l’élaboration d’un régime juridique international de

l’assurance maritime, A- Diversité des régimes juridiques nationaux d’assurance maritime.

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Aspects

juridiques et documentaires du contrat d’assurance maritime. Rapport du secrétariat de la

CNUCED. Genève 1982.p. 41 et suivant.
سنة، كونھما مارستا ھذا النوع من التأمین 20فتفوق خبرتیھما الـ ) CAAT( و ) CAAR( أما بالنسبة لشركتي التأمین ) 2(

.التأمین البحري على البضائع مقترنة بإلزامیة إكتتابھ ، حینما كانت إلزامیة توطین عقد 07-80منذ صدور قانون 
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حققت شركات تأمین األضرار العاملة بالسوق الوطنیة مجتمعة رقم أعمال یقدر بـ فعلى سبیل المثال، 

وھذا في فرع التأمین البحري بصفة عامة، والذي یمثل فیھ التأمین ) 1(2013ألف دج نھایة سنة 3578473

2791826ائع النسبة األكبر، حیث حققت الشركات العمومیة وحدھا رقم أعمال یقدر بـ البحري على البض

فحصلت رقم أعمال مساو لـ ) وطني أو أجنبي %100ذات الرأسمال ( أما الشركات الخاصة . ألف دج 

عد ذات الرأسمال المختلط ، بمعنى تلك التي تم إعتمادھا ب( ألف دج، وعن الشركات المختلطة 698451

بمعنى شركة أكسـا الجـزائر لتأمینـات األضرار، فقـد حصلت )  2() 2009صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

وعن مبالغ تعویضات ھذا الفرع، فقدرت خالل نفس الفترة بـ . ألف دینار88195رقم أعمال یقدر بـ 

بمعنى أن نسبة ) 2A, CAAR, TRUSTدون احتساب معطیات كل من شركة ( ألف دج 821521

التسویة في فرع التأمین البحري بصفة عامة، بما فیھا تأمین البضائع المنقولة بحرا مقارنة مع الرأسمال 

2المحصل تقدر بـ  وھي نسبة ضئیلة جدا مقارنة بنسبة تسویة فرع تأمین السیارات خالل نفس الفترة 2%,

80والمقدر بـ  ,7%.

بموازنة محافظ شركات التأمین، من ) رع التأمین البحري على البضاعة ف( حیث سمحت مداخیل ھذا الفرع 

خالل تأثیرھا وقدرتھا على سد العجز المسجل لباقي الفروع التأمینیة، والتي تأتي على رأسھا فرع تأمین 

.السیارات كما تشیر اإلحصائیات 

ألخطار المتناسقة، وتسھیل التعویضات كما أن إلزامیة التوطین ھذه من شأنھا تأسیس محفظة معتبرة من ا

، فكلمـا ارتفـع رقـم األعمـال نتیجـة )la loi des grands nombres( وذلك عمال بمبدأ األعداد الكبرى 

إرتفاع عدد المستوردین الجزائریین المكتتبین لھذا العقد، كلما تمكنت تلك الشركات من تعویض المتضـررین

.تعویضا مُرضیا 

اإللزامیة أیضا على حمایة شركات التأمین العاملة بالسوق الوطني، من خالل حمایة مداخیل وعملت ھذه

فرع تأمین النقل البحري على البضائع من شركات التأمین األجنبیة، مما سمح بتطور تلك الشركات من خالل

(1) Selon la note de conjoncture du 4ème trimestre 2013, publiée par le Conseil National des

Assurances (CNA), p. 8. Trouvée sur le site d’internet suivant :

www.cna.dz
حیث اشترط ھذا القانون على المستثمر األجنبي الذي یرغب في اإلستثمار بالجزائر، إیجاد شریك وطني تعود لھ أغلبیة ) 2(

على األكثر بالنسبة للشریك األجنبي، ویتعلق %49األقل، مقابل للشریك الوطني على%51: الحصص في رأسمال الشركة 

التي یتمثل شركاؤھا في كل )  AXA Assurance Algérie dommage( األمر بشركة أكسا الجزائر لتأمینات األضرار 

بحصة ) BEA(من رأس المال وكذا بنك الجزائر الخارجي %36بحصة تقدر بـ ) FNI( من الصندوق الوطني لإلستثمار 

.من رأس المال %49أما شركة أكسا الفرنسیة فساھمت بـ %15قدرھا 

www.cna.dz
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.استثمارھا لھذه األقساط، وتحقیقھا ألرباح نتیجة ذلك، مما عمل على جعلھا أكثر تنافسیة 

لمؤمن وتجدر اإلشارة إلى أن شركات التأمین العاملة بالسوق الوطني یمكنھا إسترجاع المبالغ التي تم دفعھا ل

لھم في حالة وقوع حادث مغطى بموجب الضمان، من خالل الرجوع على الغیر المسؤولین عن الحادث 

ومطالبتھم بجبر األضرار الالحقة بالبضائع أو مواد التجھیز، وذلك في حدود التعویض الذي تم دفعھ للمؤمن 

.اإلستقرار المالي لتلك الشركات ، ما من شأنھ المحافظة على )من قانون التأمینات 118حسب المادة ( لھ 

لمبالغ المعتبرة للخسائر التي قد یتسبب فیھا وقوع حادث مؤمن، بالنظر لقیمة له أیضا إلى أنھ نتیجةوننو

البضائع أو مواد التجھیز، والتي من شأنھا أن تحدث إختالل في محافظھا، تلجأ شركات التأمین العاملة 

طار ھذا الفرع لدى شركات إعادة التأمین، الوطنیة منھا كالشركة بالسوق الوطني إلى إعادة تأمین أخ

Swiss-Re ،Munich-Reوكذا األجنبیة ذات الشھرة العالمیة كشركة ) CCR( المركزیة إلعادة التأمین 

Axa-Re ،Lloyd’sمن اإلستفادة من خبرات ھذه )العاملة بالسوق الوطني( تلك الشركات مما سمح ل

.مجال حساب األقساطالشركات في 

إن مساھمة ھذه اإللزامیة في تطویر شركات التأمین یؤدي بالتبعیة إلى تطویر اإلقتصاد الوطني، ما من شأنھ 

.تطویر الدولة الجزائریة وإلحاقھا بركب الدول المتقدمة 

د بالنسبة للدولة والعقھمیة العملیة إللزامیة توطین ھذهاأل:ثالثا 

لدولة الجزائریة بالدور الفعال الذي تلعبھ مداخیل تأمینات النقل البحري للبضائع ومواد التجھیز وعیا من ا

إلى تأسیس إلزامیة إكتتاب ھذا العقد لدى شركات عاملة بالسوق وطني، بادر المشرععلى مستوى اإلقتصاد ال

.الوطني بالنسبة لكل مستورد یرغب في ذلك

إلنقاص من خروج رؤوس األموال بالعملة الصعبة، والناتج عن اإلكتتاب احیث عملت ھذه اإللزامیة على 

للمستوردین الضمنيمن خالل منعھا وذلك الضخم لعقود تأمین واردات الجزائر عبر البحر في الخارج، 

سعر البضاعة أو مواد : مزدوج لرؤوس األموالخروج كونھ یتسبب في،)CAF( الشراء بواسطة القاعدة 

.من جھة ثانیة، وكذا قسط التأمینمن جھةالتجھیز

وإلى جانب مساھمة ھذه اإللزامیة في رسملة اإلقتصاد الوطني، فقطاع التأمین بصفة عامة والذي تحتل 

لتجمیع اإلدخار مالئم لإلقتصاد التأمینات البحریة على البضاعة ومواد التجھیز مكانة بارزة، ھو نظام فیھ 

.میز بھ من استقرار نظرا لما یتالوطني 

فالتأمین ال یھدف فقط إلى التعویض المالي لمن تعرض لخسائر، وإنما یلعب أیضا دور جد أساسي في سیر 

.اإلقتصادیات الحدیثة 
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وبفضل إلزامیة توطین تأمین وكما سبق وأن أشرنا، یجلب قطاع التأمین رؤوس أموال ضخمة، أموال تمّ 

لتجھیز اإلحتفاظ بھا على مستوى اإلقلیم الوطني، وإستثمارھا لمدة معینة على النقل البحري للبضائع ومواد ا

.مستوى السوق المالیة 

تبحث عن الربح السریع، وإنما یتم استثمارھا على المدى المتوسط والطویل واألمر ال یتعلق برؤوس أموال

.ونتیجة لذلك فھي تلعب دور جد ھام في نمو اإلقتصاد الوطني 

ى تأثیراتھا المالیة، تعمل إلزامیة توطین عقد التأمین البحري على البضائع ومواد التجھیز على وزیادة عل

أن استثماراتھم محمیة من األخطارالوطنیین، فبمجرد علمھم ب) المستوردین ( راحة بال المستثمرین 

رافق اكتتاب ھذا العقد یتصرف ھؤالء المستوردین بصفة أكثر إیجابیة ، وھي نتیجة نفسیة أكثر منھا مالیة ت

ما من شأنھ التأثیر على اإلقتصاد الوطني الذي وبسبب الضمانات ) ستقرار نفسي ا( على المستوى المحلي

.التي یمنحھا ھذا العقد، ال یتأثر باألزمات المالیة التي قد تلحق بالمستوردین الوطنیین 

من جھة یرفع من معدل اإلدخار العام، كما كما أن للتأمین تأثیر إیجابي مزدوج على مستوى اإلدخار، ف

.، ویشجع اإلستثمار ستوى اإلدخارات عدیمة الفائدةیخفض من م

أن یحموا فالتأمین یسمح بالنتیجة بتوفیر المزید من رؤوس األموال التي تحرك اإلقتصاد، فلیس للمستوردین

دى ـا من خالل اكتتاب عقد لـساطة بضمانھعرض لھا، إذ علیھم ببار التي قد تتـاألخطاستثماراتھم بأنفسھم من

شركة تأمین معتمدة بالجزائر، وتسدید مبلغ ضئیل نوعا ما مقارنة بسعر البضاعة ومواد التجھیز وفترة 

وعند وقوع حادث مضمون یتحصلون على تعویض، ھذا ما یؤدي إلى إقالعھم عن التفكیر في . الضمان 

تلك اإلحتیاطات ریة نشاطھم بعد وقوع حادث، وتوجیھتمراتخصیص أموال معتبرة كإحتیاطات لضمان اس

.إلستثمارات جدیدة أكثر إنتاجیة 

.  )1(إلى تحویل رؤوس األموال من جامدة إلى متحركةإذافآلیات التأمین تؤدي

. على المساھمة في جلب اإلدخاراتإلى جانب العملیات البنكیة قدرتھا وقد أثبتت العملیات التأمینیة 

عكس القطاع البنكي، أكد قطاع التأمین أنھ األكثر استقرارا، حتى وإن تعرض في بعض األحیان إلى ف

.ضغوطات شدیدة 

أن معالجة تأثیر وقوع أزمة تمس قطاع التأمین مقارنة بتأثیر تلك الماسة بالقطاع البنكي أثبتت ذلك، إذ ف

، و األمر المخیف )البنوك ( ھذه األخیرة نـدفاع  نحو ھـو اإلةـوع أزمة بنكیـالة وقـظ في حـالمالحالشـيء 

الظاھرة ھو تأثیرھا الفوري، إذ یجب إیقافھا بسرعة قبل تدمیر اإلقتصاد، نتیجة السحب الكبیر ذهفي ھ

.لرؤوس األموال المودعة، والتناقص السریع لقدرة النظام البنكي على إدارة إنخفاض أرصدتھ 

(1) Patrick M. LIEDTKE. L’assurance et son rôle prépondérant dans les économies modernes.

Article trouvé sur le site d’internet :

http://www.ffsa.fr//webffsa/risques.nsf/.../risques_063_0024.htm
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فقد . یة كبرى وأزمة كبیرة تمس بقطاع التأمین تعالج بطریقة مختلفة تماما، كون زمن التصرف ھو ذو أھم

تتعرض شركة التأمین لتوقف عن الدفع لفترة من الزمن من دون توقیف نشاطھا، وبعد تخطي ھذه األزمة

یمكنھا استئناف تعویض المتضررین من خالل إعادة الرسملة، وكذا استخدام جزء من المداخیل المدخرة 

درة المؤمنین على تحمل األزمات تفوق إذا ، فق)1(ة من أجل تمویل الدیون الحالیةیتحسبا لألخطار المستقبل

.قدرة البنوك نظرا لمرونتھا 

كما أن إلزامیة التوطین تلك شجعت على ظھور نشاطات الحقة باألنشطة التأمینیة، فباإلضافة إلى ظھور 

ظيـم اعتماد الكثیر من الخبراء ومحافـن، تـأمیـات التـركـوى شـلى مستـمجال عالمتخصصین في ھذا 

األمر الذي ساھم في توفیر مناصب شغل نوعیة وحدیثة وعلى درجة عالیة من الكفاءة ، )2(العواریات 

.والتخصص، كما أنھا وظائف جیدة األجر 

ومیة، من خالل الرسوم ونشیر في األخیر إلى أن إلزامیة التوطین ساعدت على تمویل الخزینة العم

ذكرنا بأن قسط من القسط الصافي، وسبق أن %17، والمقدرة بـ ھكل عقد تأمین یتم إكتتابالمحصلة عن

.كونھ یرتكز على ثمن البضاعة، بمعنى أن الرسوم تكون أیضا معتبرة التأمین ھذا مرتفع، 

لدوافع ظھورھا و بعد تطرقنا ألھمیة ھذه اإللزامیة بالنسبة للدولة وشركات التأمین والمستوردین، وتحلیلنا 

.، وھو ما سیتم معالجتھ من خالل المطلب الموالي )المستوردین ( عند مدى إلتزام المعنیین بھا نقف فیما یلي 

المتعلق بالتأمینات  04-06من القانون 32تجدر اإلشارة في ھذا السیاق إلى أنھ توجد أیضا ھیئة تم إنشاؤھا بموجب المادة ) 1(

دلت وتُممت بموجب المادة  والمسماة 2008جویلیة 24: ، المؤرخ في 2008ن المالیة التكمیلي لسنة من قانو59والتي عُ

ینشأ صندوق یسمى صندوق ضمان المؤمن : " المعدلة بأنھ 32حیث نصت المادة ) FGAS( بصندوق ضمان المؤمن لھم 

. یدین من عقود التأمینلھم یكلف بتحمل، في حالة عجز شركات التأمین، كل أو جزء من الدیون تجاه المؤمن لھم أو المستف

أو إعادة التأمین وفروع شركات التأمین األجنبیة المعتمدة، على /تتشكل موارد الصندوق من اشتراك سنوي لشركات التأمین و

."من األقساط الصادرة صافیة من اإللغاءات %1أن ال یتعدى مبلغھ 
فت المادة ) 2( كونھ كل شخص مؤھل لتقدیم الخدمة في مجال المعاینة والبحث من قانون التأمینات محافظ العواریات ب270عرّ

عن أسباب وقوع األضرار والخسائر والعواریات الالحقة بالسفن والبضائع المؤمن علیھا وتقدیم التوصیات بشأن اإلجراءات 

.التحفظیة والوقایة من األضرار 

.ر متخصصین في كافة المجاالت خبی1821محافظ عواریات، و 347وتضم سوق التأمین حالیا أزید من 

http://www.ffsa.fr//
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بإلزامیة التوطینالجزائریینمدى إلتزام المستوردین: المطلب الثاني 

بإعتبار التأمین البحري خدمة ناتجة عن ممارسة النقل البحري، فتطوره مرتبط بتطور ھذا األخیر، فكلما 

سواء أثناء التصدیر أو اإلستیراد، كلما زاد كانت ھناك زیادة في تدفقات حركة البضائع ومواد التجھیز بحرا، 

.الطلب على التأمین لضمانھا من المخاطر المحدقة بھا 

، وأن مبلغ الواردات نھایة سنة )80 %ما یفوق( ات الجزائر تتم عن طریق البحر فإذا علمنا أن أغلبیة وارد

من قبل شركات التأمین العاملة مجموع أقساط التأمین المحصلةوأن ) 1(ملیار دج 54,85قد بلغ 2013

ألف 3578473بالسوق الوطنیة في فرع التأمین البحري ككل، كما سبق وأن أشرنا یقدر خالل نفس الفترة بـ 

وارداتـالھذه ناتجا عن تأمین كلاألقساط بعید عن كونھ، فإن ما یمكن مالحظتھ ھو أن مبلغ ھذه) 2(دج 

تب المستوردون الوطنیون عقود التأمین البحري على البضائع ومواد أین یكت: مما یدفعنا إلى التساؤل 

التجھیز؟

من قانون التأمینات، إال أن تطبیقھا 194فبالرغم من إلزامیة توطین إكتتاب ھذه العقود التي جاءت بھا المادة 

.على أرض الواقع یتم بطریقة غیر سلیمة، نظرا لوجود عدة ظروف من شأنھا أن تعیق ذلك 

حاول فیما یلي التطرق لمختلف ھذه الظروف، لنقترح بعدھا بعض التدابیر التي نراھا مناسبة من أجل حث سن

: المستوردین الوطنیین على اإللتزام بتلك اإللزامیة ، وذلك من خالل الفروع التالیة 

ل البحري على النقتأمینبإلزامیة توطین عقد المستوردینإلتزامى الظروف المؤثرة عل: الفرع األول 

لبضائع ومواد التجھیزا

تنسب الظروف المؤثرة على اإللتزام بإلزامیة التوطین إلى األشخاص المعنیین بھا، بمعنى یمكن أن 

:المستوردین الجزائریین، وكذا المعنیین بتطبیقھا، وذلك كما یلي 

) .CNIS( جمارك حسب إحصائیات المركز الوطني لإلعالم واإلحصاء التابع لل) 1(

Source APS : le 21 janvier 2014.
إن ھذا المبلغ یشمل كذلك األقساط المحصلة من عقود التأمین من مسؤولیة الناقلین البحریین، وكذا عقود التأمین على جسم ) 2(

.  المذكور أعاله السفینة، بمعنى أن أقساط التأمین المحصلة من عقود تأمین الواردات المنقولة بحرا یقل عن المبلغ
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الظروف المتعلقة بالمستوردین :أوال 

یعود عدم خضوع معظم المستوردین الوطنیین إللزامیة توطین عقود التأمین البحریة على البضائع 

ومواد التجھیز، في حالة إتخاذھم  قرار بشأن إكتتابھا أساسا إلى جھلھم ألھمیتھا، الشيء الذي یؤدي بھم إلى 

la" م بتصرفات تعیق بطبیعتھا األھداف المنشودة من ھذه اإللزامیة، ویتعلق األمر بالتأمین المزدوج القیا

double assurance. "

فغیاب التحسیس أدى إلى جعل بعض المتعاملین اإلقتصادیین یفضلون إجراء عملیات الشراء بإستخدام 

»القاعدة  l’incoterm CAF ل البائع كافة ، وفي نظرھم الخاطئ بأن ھذ« ا اإلجراء من شأنھ أن یحمّ

اإلجراءات الجمركیة بعد وصول ومن أجل استكمال.المسؤولیة في حالة تضرر البضاعة أو مواد التجھیز 

یقومون باإلكتتاب محلیا للتغطیة التأمینیة األقل تكلفة، بمعنى ضمان ،إلى أحد الموانئ الجزائریةالبضائع

، ولإلشارة فإن األمر یتعلق بنفس رد فعل )l’assurance FAP Sauf( ة ـاإلعفاء من الكوارث الخاص

.)1(" من أجل المراقبة المروریة " سائقي السیارات الذین یرغبون في اكتتاب التأمین الذي یدعى 

.فمعظم المستوردین یعتبرون ھذه اإللزامیة مجرد شكلیة إداریة إضافیة 

لیس عملي وال یفید في ) لمستوردین لتأمین مزدوج خارج وداخل الوطن إكتتاب ا( إن مثل ھذا السلوك 

)Saufl’assurance FAP(  ن تعمیم اإلكتتاب لھذا العقد بضمان اإلعفاء من الكـوارث الخاصة شيء، أل

دةلـدى الشـركات العاملـة بالسوق الـوطني یؤدي إلى اإلضرار بھا، كـونھا تحتاج من أجل أن تعمل بصفة جیـ

إلى اكتتابات المستوردین الحقیقیة، بمعنى تلك التي یفضل المستوردون القیام بھا لدى شركات التأمین 

) .l’assurance tous risques( األجنبیة والمتعلقة أساسا بضمان كل األخطار 

فمنح المؤمن لھ تعویضا مرضیا من قبل شركات التأمین المحلیة في حالة وقوع ضرر مضمون، مرتبط

باألموال المتاحة، إذ كلما زاد عدد المكتتبین كلما تمكنت تلك الشركات من إرضاء زبائنھا، كما أن تنویع 

.اإلكتتاب في الضمانات من شأنھ إحداث موازنة لمحافظ الشركات المتعلقة بھذا الفرع 

یكون كذلك مفروضا، أو كما أن اإلكتتاب المزدوج لعقد التأمین على نفس البضاعة أو مواد التجھیز قد 

فعلى غرار البلدان التي أسست إلزامیة التأمین المحـلي لوارداتھـا المنقـولة بحـرا، فھنـاك دول. بصفة متعمدة 

(1) M.A.B. Le marketing dans l’assurance des transports maritimes des marchandises :

l’importance de la couverture contre les risques. Article publié dans le journal Liberté du : 28

juin 2009. P. 11.
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، وھنا المستوردین الوطنیین ) 1(أخرى من العالم تلزم متعاملیھا اإلقتصادیین اكتتاب تأمین محلي لصادراتھا 

.ملزمین بإكتتاب تأمین لدى تلك البلدان، وآخر لدى شركات التأمین المحلیة 

من قبل تأمین على نفس البضاعة أو مواد التجھیز بصفة متعمدةالعن اإلكتتاب المزدوج لعقدأما

من المؤمن أمال في الحصول على تعویض مزدوجفھي حالة من حاالت الغش، وتتم المستورد الجزائري، 

أن الوثائق إذث من الناحیة العملیة،التعرض لحادث مضمون، وھو ما ال یمكن أن یحدعندالوطني واألجنبي

ویتم التأكد . إال ألحد المؤمنین ولیس لكالھماإرسالھا ال یمكناألصلیة المؤسّسة لملف المطالبة بالتعویض

من سلوك الغش ھذا عملیا بكون ھؤالء المستوردین ھم السباقون إلى تقدیم شكاواھم أمام الشركات الوطنیة 

.جنبي ة للمؤمن األیبالرغم من إرسالھم للوثائق الرئیس

كما أنھ ونظرا لعیوب مصلحة التعویضات لدى شركات التأمین المحلیة، یلجأ بعض ھؤالء المستوردون 

حیث یعتبرونھ إجراءا ) اإلكتتاب المزدوج لعقد التأمین على نفس البضاعة أو مواد التجھیز ( إلى ھذا السلوك 

. ن بھ المؤمنون الوطنیویفاجئھمأن رفض التعویض الذي یمكن وقائیا، یتم إتخاذه بغیة تفادي 

ناعھم ھذا زیادة على تشكیك المصدرین األجنبیین في قدرات ومصداقیة المؤمنین الجزائریین، وإق

للمستوردین الوطنیین بذلك، وبضرورة إكتتابھم لھذه العقود لدى شركات التأمین العاملة بمكان إقامة ھؤالء 

.المصدرین 

بالمستـوردین بشكل عـام، أمـا عن تلك المتعلقـة بالمعنییـن بتطبیقھـا فسنتناولھـا من ھذا عن الظروف المتعلقة 

.خالل الفقرة الموالیة 

الظروف المتعلقة بالمعنیین بتطبیق إلزامیة التوطین:ثانیا 

وشركات إن التحدث عن المعنیین بتطبیق إلزامیة توطین عقد التأمین، یعني التحدث عن الدولة من جھة، 

التأمین من جھة ثانیة، كون عدم صرامة ھؤالء وكذا تصرفاتھم غیر السلیمة من شأنھا التأثیر على التطبیق 

.الجید لھذه اإللزامیة من الناحیة العملیة 

، الـرأس )Bulgarie( ، بلغـاریـا )Bolivie( ، بولیـفیـا )Bangladesh(یتعـلـق األمـر بكـل مـن البنـغـالدیـش ) 1(

République démocratique( ، الجمھوریة الدیمقراطیة الكونغولیة )Colombie( ، كولومبیا )Cap-Vert( األخضـر 

du Congo( كوبـا ، )Cuba( سیشـل ،)Seychelles( سلوفاكیـا ،)Slovaquie( سلوفینیـا ،)Slovénie ( والیمـن

)Yémen(.
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كونھا حارس اإلقتصاد الوطني برمتھ، یجب أن تراقب كل نشاطات المتعاملین ففیما یتعلق بالدولة، ف

اإلقتصادیین، ورقابتھا تلك یجب أن تكون بأكثر صرامة على نشاطات التأمین بصفة عامة بالنظر 

لخصوصیتھا، وكذا تلك المتعلقة بتوطین التأمین البحري على البضائع ومواد التجھیز المستوردة بصفة 

.لفوائدھا المالیة خاصة، نظرا

وبصفتھا المنشئة لھذه اإللزامیة، فإن المنتظر من الدولة ھو إظھارھا المزید من الحماس في تنفیذ مھمتھا 

.للجمارك بھا، والتي تم إسنادھاالرئیسیة، والمتمثلة في السھر على مراقبة مدى إلتزام المعنیین 

تمارس رقابة فعالة في ھذا المجال للسیطرة على المتعاملین لكن المالحظ من الناحیة العملیة أن ھذه الھیئة ال

یقومون بممارسات إحتیالیة تمكنھم من اجتیاز مرحلة ) المتعاملین اإلقتصادیین ( اإلقتصادیین، فبعض ھؤالء 

.المراقبة والفحص بالرغم من عدم إلتزامھم بإلزامیة التوطین 

ن العاملة بالسوق الوطني، والتي من شأنھا أن تحول دون التنفیذ أما عن الظروف المتعلقة بشركات التأمی

الجید لھذه اإللزامیة، فتتمثل أساسا في مماطلة تلك الشركات في تسویة التعویضات للمؤمن لھم، وكذا نقص 

.اإلشھارات الالزمة المتعلقة بتلك العقود 

des mauvais( ي كونھم مسددین سیئین فالصورة الحالیة للمؤمنین في نظر أغلب المستوردین الوطنیین ھ

payeurs( وھم مجبرین على التعامل معھم فقط خضوعا لإللزامیة ،.

فمسؤولیة . وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه النظرة السیئة، واإلتھام الموجھین لشركات التأمین لھما دوافعھما 

داخل اإلقلیم الوطني، فأحد أھم المؤمن كما رأینا سابقا ال تنحصر في مجرد تحصیل األقساط وتوظیفھا

و األمر المالحظ على المؤمنین الوطنیین في الواقع العملي ھو .یة التعویضاتإلتزاماتھ التعاقدیة ھي تسو

إتسامھم بالمماطلة في دفع التعویض أثناء وقوع حادث مؤمن، ھذا ما أدى بالمستوردین إلى عدم الرغبة في 

. ك فقط خضوعا لإللزامیة التعامل معھم، فھم مجبرین على ذل

ورغبـة منھـم في تغییـر تلك الصورة، قامـت شـركـات التـأمیـن العـاملـة بالسـوق الـوطني بـإتخـاذ العـدید من

من جھة، ونقص جھود ) التأمین البحري ( اإلجراءات، لكن نقص كل من اإلتصال حول ھذه الخدمة 

.ة التي تحول دون تحقیق تلك الرغبة التحسیس من جھة أخرى، شكال العوائق الرئیسی

كانت ھذه إذا أھم الظروف التي من شأنھا التأثیر على عدم خضوع المستوردین إللزامیة توطین عقود 

تأمین البضائع ومواد التجھیزالمنقولة بحرا، والتي تستدعي إیجاد حلول لھا من أجل تحقیق األھداف المرجوة 

.الفرع الموالي منھا، وھو ما سنراه من خالل
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لبضائع ومواد النقل البحري على اتأمینتخاذھا من أجل حمایة توطین عقد التدابیر الواجب إ: الفرع الثاني 

التجھیز المستوردة

على توطین عقد التأمینمن قانون التأمینات المنشئة إللزامیة194سبق وأن أشرنا إلى أن نص المادة 

à des visées(ھ ألغراض حمائیة ـم وضعـیز المنقولة بحرا، قد تالبضائع ومواد التجھ

protectionnistes( من خالل حمایة ، لكن ال یمكن لإللزامیة وحدھا ضمان حمایة فعالة للسوق الوطني

الدولة من خالل تدخلھا الموجھ نحو كافة : ھذا الفرع من التأمین، إذ یتعین على الجمیع القیام بدورھم 

المعنیة بھذه اإللزامیة، وشركات التأمین بصفتھا المستفید الرئیسي من تطبیق تلك اإللزامیة، من العناصر 

.كسب ثقة المؤمن لھم العمل علىخالل

التدابیر الواجب إتخاذھا من قبل الدولة:أوال 

د التجھیز كما سبق كونھا المبادرة بإنشاء إلزامیة توطین إكتتاب عقد التأمین البحري على البضائع وموا

مشاركتھا من الضروريإذ .على إحترام تلك اإللزامیة من خاللھعملتوأن أشرنا أعاله، للدولة دور جد ھام 

.أكثر فأكثر من أجل الوقوف على التطبیق الیومي لھا ) الدولة( 

وكذا من أجل تغییر العقود ،)1(بغیة عدم تجمید النظام، تلزم اإلدارة بالتدخل دوریا لمراجعة شروط ھذا العقد ف

النموذجیة الموضوعة من قبل المؤمنین، إذا بدت بعد وضعھا حیز التنفیذ بأنھا مخالفة للقانون، أو أنھا 

. أصبحت غیر مجدیة 

كما ینبغي تسلیط المزید من وسائل الرقابة على شركات التأمین وھذا لفائدة المؤمن لھم، وذلك بالتعاون مـع 

ل إنشاء العقد ـونشیـر ھنـا إلى أن الرقـابة المقصودة لیست فقط قب. مستھلكي خدمـة التـأمیـن جمعیـات حمـایة 

المعدل والمتمم 04- 06رقم نقصد باإلدارة ھنا ھیئة اإلشراف والرقابة على شركات التأمین التي تم إنشاؤھا بموجب القانون ) 1(

.منھ 26الل المادة ، وذلك من خالمتعلق بالتأمینات07-95رقم لألمر 

نصت في ھذا السیـاق على 04- 06المذكور أعاله والتي لم یتم تعدیلھا بموجب القانون 07-95من األمر 227كما أن المادة 

تخضع الشروط العامة لوثیقة التأمین أو أیة وثیقة أخرى، تقوم مقامھا، لتأشیرة إدارة الرقابة التي تستطیع أن تفرض : " أنھ 

.وط نموذجیة العمل بشر

یوما من تاریخ اإلستالم ) 45( تسلم إدارة الرقابة التأشیرة المنصوص علیھا في الفقرة األولى أعاله، في أجل خمسة وأربعین 

.وبإنقضاء ھذا األجل تعتبر التأشیرة مكتسبة

" .لب تعدیلھا في أي وقت تعرض مسبقا كل الوثائق التجاریة الموجھة للجمھور على إدارة الرقابة التي یمكن لھا أن تط
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، وحجتنا في ذلك ھي أنھ وعكس ما یقال على عقد ) 1(، وإنما أثناء وبعد تكوینھ )إعتماد عقود نموذجیة ( 

un contrat entre( التأمین البحري على البضائع ومواد التجھیز بأنھ عقد یبرم بین محترفین 

professionnelles( المستوردین كونھا تمثل حقیقة لدى الكثیر من، إال أن اإلحترافیة بعیدة عن

بمعنى في حالة نھم یرغبون في الحصول على الضمانالجزائریین، وبالنتیجة عندما یكتتبون عقود تأمین فإ

تحقق خطر مؤمن منھ تكون للمؤمن القدرة المالیة الكافیة لتعویضھم، لكن ال یمكنھم التقدیر الصحیح لشروط 

ال الوسائل وال القدرات الالزمة من أجل متابعة تطورات المؤمن المالیة، فوحدھا الدولة العقد، فھم ال یملكون 

ھي من تمنحھم ھذا الضمان من خالل مراقبة فعالة ) ھیئة اإلشراف والرقابة ( ممثلة في وزارة المالیة 

.لشركات التأمین 

ھم طلب مساعدة سمسار التأمین من أجل بأنھ یمكننشیر في ھذا السیاقوبغیة لفت إنتباه ھؤالء المستوردین،

یقوم بإبرام عقود التأمین لصالحھم لدى شركات التأمین التي یراھا التغلب على نقص احترافیتھم، حیث

.تسییر ملف المطالبة في حالة وقوع حادث مضمون، كما یتولى أیضا من حیث الشروط المقدمة األنسب

) le système de contrainte( أمین دائما، نقترح تحسین نظام القید وفي إطار الرقابة على شركات الت

مـن دون) التعویض ( من خالل تطبیق الغرامة التھدیدیة كوسیلة لحث شركات التأمیـن على تنفیـذ إلتزامـاتھا 

لزم القاضيإذ یُ .، وإجباره على أداء إلتزامھ )شركات التأمین ( ، من خالل قھرھا للمدین المتمرد ) 2(مماطلة 

والذي یرأسھ وزیر المالیة، قام بدراسة سنة ) كھیئة إستشاریة ( ونشیر في ھذا المقام إلى أن المجلس الوطني للتأمینات ) 1(

لتأمینات البضائع المنقولة بحرا، ھدفھا تقییم أداءات التغطیة التأمینیة المقترحة من قبل شركات التأمین، وكذا إقتراح 1997

قیمة األقساط / قیمة األضرار: تحلیل النسبة ت تلك الدراسة بأنأولیة كمیة ونوعیة في األسعـار المطبقـة، حیث أظھرتعدیالت 

ال یعود ) 1997- 1990( بأن تدھور تلك النسبة خالل الفترة األخیرة ) 1997–1990و 1989–1975( خالل الفترتین 

ض حجم األقساط المحصلة من خالل ممارسات تجاریة غیر مضبوطة، وأن التسعیر إلى إرتفاع الحوادث، وإنما یعود إلى إنخفا

من خالل تشجیع تطبیق الزیادات الفعالة بغیة معاقبة یؤسس على معطیات جزائریة، ویرافق بخطوات وقائیةیُراجع و یجب أن 

) وعلى الخصوص المكوث على الرصیف ، السرقة والفقدان،)son pavillon( سن السفینة، جناحھا ( األخطار األكثر تكلفة 

النقل بواسطة الحاویات، مراقبة عملیات التفریغ أو : مثل ) les actions de prévention( وكذا تشجیع التصرفات الوقائیة 

.، وذلك سواء تعلق األمر بضمان كل األخطار أو ضمان الكوارث الخاصة مكوث البضائع في المخازن بالمیناء

Pour plus d’informations veillez voir :

Conseil National des Assurances ( CNA ). Facultés maritimes : étude et tarification. Etude

publiée sur le site d’internet :

www.cna.dz
إللتزام عینا غیر ممكن أو إذا كان تنفیذ ا: " من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنھ 174إستنادا إلى نص المادة ) 2(

غیر مالئم إال إذا قام بھ المدین نفسھ، جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بھذا التنفیذ وبدفع غرامة إجباریة إن إمتنع 

. =عن ذلك 

www.cna.dz
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، الحكم بالتعویضات مع التنفیذ الفوري، ومثل ھذه الحلول في حاالت اإلنتھاك الصارخة من قبل المؤمنین 

م بأحكام تشریعیة مالئمة، من شأنھا حث القضاة على الحكم بھا یج .) 1(ب أن تدعّ

كما یجب على الدولة أیضا تشجیع التحكیم بالنسبة للنزاعات بین المؤمن والمؤمن لھ، بغیة تخفیف العبء 

.) 2(، وبأكثر كفاءة للطعون على المحاكم، وكذا تشجیع التخصص الذي من شأنھ وضع نظام سریع

.من قبل الدولة إتجاه شركات التأمین ھذا عن التدابیر الواجب إتخاذھا

أما عن تلك الواجب إتخاذھا تجاه المستوردین لحثھم على اإللتزام باإللزامیة، فتتمثل أساسا في مراجعة 

دج إلى 5000من قانون التأمینات، والمتمثلة في دفع غرامة من 199العقوبة التي جاءت بھا المادة 

. دج دون اإلخالل بإكتتاب التأمین المعني 100.000

إما كون العقوبة غیر : ة من قبل الجمارك، یجعلنا أمام إحتمالین لمخالفات التي یتم تسجیلھا في كل مروعدد ا

.ستوجب تصحیحھ وجود تھاون من الناحیة العملیة في تطبیق تلك العقوبات یُ ردعیة، أو

ذكر نصت على تطبیق غرامات مالیة فقط في حالة اإلخالل بإلزامیة التوطین التي جاءت بھا فالمادة السالفة ال

من نفس القانون، لكن التطبیق الفعلي لتلك اإللزامیة عملیا أكد بأنھ یتم بشكل خاطئ، ومتعمد في 194المادة 

.الكثیر من األحیان 

البضاعة إلى میناء الوصول بالجزائر، لیتم بعدھا إذ من عادة الكثیر من المستوردین الوطنیین إنتظار وصول 

إكتتاب عقد التأمین أمام أحد الشركات العاملة بالسوق الوطني كما سبق وأن أشرنا، ویسري ھذا التصرف

أمام مرأى ومسمع الجمیع، في حین القانون یحدد بصفة واضحة امتداد ضمان العقد، والذي یكون من میناء 

.غ كأدنى حد الشحن إلى میناء التفری

وإن رأى القاضي أن مقدار الغرامة لیس كافیا إلكراه المدین الممتنع عن التنفیذ، جاز لھ أن یزید في الغرامة كلما رأى داعیا = 

" .للزیادة

د إذا تم التنفیذ العیني، أو أصر المدین على رفض التنفیذ حد:" من نفس القانون التي تنص على أنھ 175وكذا نص المادة 

."القاضي مقدار التعویض الذي یلزم بھ المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدین 
(1) Othmane BEN FADHEL. L’assurance obligatoire à l’importation : l’expérience tunisienne.

Communication présentée lors du séminaire tenu en marge du 1er salon des transports organisé

par le groupe KGS " Le Phare ". Alger. 11-15 mars 2001. pp.5-6.
عثمان بن فضل، خواطر حول التحكیم وعقد التأمین زمن عولمة اإلقتصاد، األعمال الكاملة للملتقى الدولي الذي نظمھ مركز ) 2(

التحكیـم في ظل : " الـذي موضوعھ 1998أفریل 24على للقضـاء بتونس في الدراسات القانونیة والقضائیة والمعھد األ

.و ما یلیھا 85، ص "العولمة 
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والقائمین بھذا التصرف یؤكدون بأنھم لم یتحایلوا على القانون، كونھم خضعوا إللزامیة توطین إكتتاب العقد 

، وحولوھا إلى مجرد بائعي التخلیصات لكنھم یجھلون أن بسلوكھم ھذا یكونون قد أفسدوا مھنة المؤمنین

، كـون البضاعـة قد وصلت إلى المینـاء "des vendeurs de quitus de dédouanement" الجمـركیة 

.و الخطر المؤمن منھ قد زال 

یجب أن یعاقب علیھ أیضا، شأنھ شأن عدم الخضوع لإللزامیة المذكورة أعاله194فتفسیر كھذا لنص المادة 

من قانون التأمینات ال 200و 199ة مثل تلك التي جاء بھا نص المادتینلكننا نرى بأن عقوبة مالیإطالقا،

زیادة النسبة المئویة المطبقة، والمحسوبةتفي بالغرض، ویجب مراجعتھا بالزیادة، إذ نقترح في ھذا الصدد 

مع تشدیدھا في حالة العود،%10إلى %1من برفعھا اعة أو مواد التجھیز المستوردة قیمة البضعلى 

.دج 1.000.000دج إلى 100.000من الغرامةمبلغوكذا الزیادة في سقف

، فكون )دون اإلخالل بإكتتاب التأمین المعني ( 199أما عن العقوبة المالیة الثانیة التي جاءت بھا المادة 

مان كل األخطار أو ضمان اإلعفاء من المشرع لم یحدد التأمین المعني المقصود، بمعنى ھل یتعلق األمر بض

الكوارث الخاصة، جعل ھؤالء المستوردین یفضلون إكتتاب الضمان األخیر، نظرا إلنخفاض قیمة قسط 

إعادة المشرع النظر في تلك من خالل العقوبةونقترح في ھذه الحالة تشدیدتأمینھ مقارنة بالضمان األول، 

.) 1(اب عقد التأمین بضمان كل األخطار المادة ونصھ صراحة على اإللتزام بإكتت

قترح من جھة أخرى توقیع جزاءات سالبة للحریة على المخالفین، كتوقیع عقوبة الحبس من یوم نكما 

)2(ق بمخالفة، وبالرجوع إلى قانون العقوباتـر یتعلـر، كون األمـلى األكثـن عـریـى شھـل إلـلى األقـد عـواح

. ، مع تشدید العقوبة في حالة العودنجدھا العقوبة األصلیة في مادة المخالفات) منھ المادة الخامسة ( 

وتجدر اإلشارة إلى أن تلك التدابیر واإلقتراحات ال یمكن أن تثبت فعالیتھا إال مع حرص الدولة على 

جـدوى إن لم یتم السھـر علىفإعادة النظر في العقوبـات بالزیادة ھو حل، لكنھ یبقى مـن دون. تطبیقھا السلیم 

.مراقبة تطبیقھ الفعلي على أرض الواقع 

و مھما كانت شدة العقوبات المطبقة، فال یمكن أن یكون لھا تأثیر على التطبیق الصحیح للقانـون إال بعـد إتخاذ

ارم لتلك العقوبات التدابیر الالزمة من أجل السھر أوال على الكشف عن المخالفین، ثم بعد ذلك التطبیق الص

.علیھم 

، حیث سیفضل الممارسات المتعلقة بإكتتاب عقد التأمین لدى الشركات األجنبیةھذه العقوبة من شأنھا في نظرنا، إحباط )  1(

.بدون شك ھؤالء المتعاملین اإلقتصادیین إكتتاب عقد تأمین واحد بضمان كل األخطار لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر 
23-06، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو سنة 8: المؤرخ في 156-66مر رقم األ) 2(

. 2006دیسمبر سنة 24: ، مؤرخة في 84عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ( 2006دیسمبر سنة 20: المؤرخ في 

) .11. ص
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أن تلعب نفس الدور الذي تلعبھ ، إذ ینبغي على ھذه األخیرة وھاتان المھمتان تقعان على عاتق الجمارك

لیة المدنیة لسائقي الشرطة أو الدرك الوطني، المتعلق بمراقبة مدى إحترام إلزامیة التأمین من المسؤو

یجب أن تكون مراقبتھم نظامیة، لجمیع البضائع ومواد التجھیز الداخلة إلى اإلقلیم الوطني حیث. السیارات 

les brigades( موانئ الجزائریة، وحتى داخل التراب الوطني، من خالل الكتائب الجمركیة المستقلة عبر ال

mobiles ( المتكونة من أشخاص مؤھلین، یمكنھم التدخل من أجل المراقبات غیر المعلنة )les contrôles

inopinés (غش وبنفس الطریقة التي یتم  من خاللھا التدخل في إطار مكافحة ال.

وزیادة على ذلك، یجب علیھم مراقبة تاریخ إكتتاب العقد ومقارنتھ بتاریخ وصول السفینة إلى المیناء، من 

.على النحو الذي یرونھ مناسبا ) إلزامیة التوطین ( أجل الكشف عن ھؤالء الذین یفضلون تطبیق القانون 

لوطني تملك ھي األخرى إمكانیة مراقبة ومقارنة وتجدر اإلشارة إلى أن شركات التأمین العاملة بالسوق ا

الذین یكتتبون عقود التأمین على بضائعھم أو عن المتعاملین اإلقتصادیین من خالل ذلكالتواریخ، والكشف

رقابة شركات ( مواد تجھیزھم فقط من أجل التخلیصات الجمركیة، فتسلیط رقابتین على ھؤالء المخالفین

أفضل من رقابة واحدة، إذ ھناك دائما من یملكون القدرة على اإلفالت من )كیة التأمین وكذا رقابة جمر

.العقاب 

فبعد الكشف عن ھؤالء المخالفین، وتطبیق العقوبات الصارمة علیھم التي سبق و أن إقترحناھا، فبدون 

مثل ھذه اآلثار، یجب أن وننوه في ھذا المقام بأنھ حتى تكون لتلك العقوبات. شك سیكون لھا آثار جد ردعیة 

كلفون بتلك الرقابة قادرین فقط على یتم تطبیقھا فعلیا على أرض الواقع، وبالنتیجة یجب أن ال یكون المُ 

.الكشف عن المخالفین، وإنما یجب علیھم أیضا إعتماد سلوك صحیح بالتخلي عن جمیع أفكار الفساد 

قھا مھمة تطھیر سلوكات المتعاملین اإلقتصادیین، بمعنى تلك فالجمارك الجزائریة یجب أن تأخذ على عات

.من أجل الحفاظ على مصالح الدولة ، وذلكإلزامیة توطین عقود تأمینھمالتحایل على المتعلقة ب

16عند تحدید القیمة لدى الجمارك بمقتضى المادة : " من قانون الجمارك تنص على أنھ 6مكرر 16فالمادة 

: ى السعر المدفوع فعال أو المستحق عن البضائع المستوردة ، تضاف إل1مكرر 

" .مصاریف نقل وتأمین البضائع المستوردة : أوال / ھـ

إذ أدرجـت تـلك المـادة سعـر تأمیـن النقـل ضمـن العنـاصر المكـونة لتحـدید القیمـة لـدى الجمـارك للبضـاعـة

ة من خالل ـض تلك القیمـ، بتخفی)1(ةـاستعمال طرق احتیالیالمستوردة، وإن قام متعـامل إقتصادي، من خالل

تجدر اإلشارة إلى أنھ على مستوى الجمارك المینائیة، یتم مراقبة عقود التأمین من قبل مراقب مكلف بذلك، ھذا األخیر یقوم ) 1(

. =إكتتابھابتوقیف التصریحات الغیر مرفوقة بعقود التأمین، للضغط على المستوردین وإجبارھم على 
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.، فمن شأن ذلك أن یسبب خسائر جبائیة للدولة )عدم إكتتاب العقد محلیا ( التھرب من دفع قسط التأمین 

ھذا عن التدابیر الواجب إتخاذھا من قبل الدولة، أما عن تلك التي یجب إتخاذھا من قبل شركات التأمین 

.فسیتم التطرق إلیھا من خالل الفقرة الموالیة

التدابیر الواجب إتخاذھا من قبل شركات التأمین :انیا ث

وتعویض فقط تجمیع األقساط تسبق وأن أشرنا إلى أن مھمة شركات التأمین العاملة بالسوق الوطني لیس

التأمین لكافة المواطنین، وعلى الخصوصعقد بالتعریف تسبقھما مھمة أساسیة تتمثل فيالخسائر، ولكن

للمتعاملین بالنسبةالتأمین البحري على البضائع ومواد التجھیز المنقولة، وأھمیة توطینھعقدبالتعریف

. اإلقتصادیین

من الناحیة ، وفشلھ)أھمیة التوطین ( من قانون التأمین عن تبیان تلك األھمیة 194فسكوت نص المادة 

المادةلشركات تدابیر مرافقة لنصفي إخضاع كافة المعنیین بھا، جعل من الضروري إتخاذ تلك االعملیة

.المذكور

فعلى شركات التأمین اإلقتراب من المؤمن لھم لیس فقط من أجل توعیتھم وتحسیسھم، وإنما أیضا بغرض 

. إستقطابھم وكسب ثقتھم ووفائھم 

قوده من قبل مؤمنھ، یستمر في اكتتاب كامل علھ ومن البدیھي كون المستورد الذي رضي بالخدمات المقدمة 

) المؤمن ( المتعلقة بتأمین البضاعة ومواد التجھیز المنقولة بحرا لدى نفس المؤمن، وإن كان ھذا األخیر 

.المؤمن لھ، المؤمن وكذا اإلقتصاد الوطني : شركة عاملة بالسوق الوطني، فإن الجمیع سیستفید 

لب المتعاملین ـن من أجل جـانون التأمیـمن ق194ا على نص المادة ـوبالنتیجة ال یجدر بالمؤمنین اإلعتماد كلی

نافسة، العمل على جلب زبائن جدد وكسب  اإلقتصادیین، فعلى الشركات التي ترغب في أن تكون وتظل مُ

ثقتھم، من خالل المراھنة على اإلرضاء الدائم لھم، كون رضا الزبون أصبح الیوم تحدیا كبیرا أمام شركات 

.التأمین 

لكن أحیانا، . عالجة تحول إلى الجمارك، في حالة غیاب عقود التأمین التي یجب أن ترافق كل تصریحالملفات الغیر مو= 

یتم سحب التصریحات من قبل مصلحة الجمارك، من خالل طرح مشكلة ) les transitaires( وبضغط من رجال العبور 

» Demande d’Enlèvement Direct( التصریحات التي تكون محال للمطالبة بالسحب الفوري  DED ، ویتعلق األمر )«

، والتي )des denrées perrissables( أو المواد سریعة التلف ) des articles fragiles( بالسلع سریعة اإلنكسار 

ھذه التصریحات تكون محال لتحصیل الحقوق الجمركیة بعد خروج البضائع من . تستدعي سحبا سریعا، بغیة تفادي خسارتھا

.المیناء

ھي الطریقة التي یستعملھا و. یجعل من غیر الممكن إیقاف الملفات من أجل مراقبة عقود التأمین) السحب الفوري ( ھذا النظام 

.وغیرھا ... أغلبیة رجال العبور للھروب من تلك المراقبات، حتى وإن كانت البضائع غیر قابلة للتلف كاآلالت، قطع الغیار، 
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، ویجب أن )في حالة وقوع حادث ( إال من خالل تقدیم خدمات ما بعد البیع جیدة لھ وإرضاء الزبون ال یتم 

نشیر في ھذا اإلطـار بأنھ لیسـت كل الحـوادث الحاصلـة تكون محـال للتعویض، ولكن إن كانت محال لذلك 

الوضوح من فال یجب دفع التعویض بأي طریقة، إذ یتعین أن یرافق ذلك وضوح في تنفیذ تلك اإللزامیة، ذلك

des services( شأنھ أن یسمح بالمرور من خدمات ما بعد البیع عادیة، إلى خدمات ما بعد البیع نوعیة 

après vente de qualité. (

، إذ في الحالة األولى )العادیة والنوعیة ( ھذا اإلطار یفرق بین كال الخدمات ل وفقوالمؤمن الذي یعم

لھ راضیا عن طریقة تعویض ا الزبون، أما في الحالة الثانیة یكون المؤمن یتم دفع التعویض دون رض

.كونھ استجاب لتوقعاتھ من جھة، وكذا كونھ قد تم بسرعة من جھة ثانیة المؤمن،

الذي یجد معناه أساسا في التأمین، خاصة " le temps c’est de l’argent" فالوقت مال كما یقول المثل 

ة ـات ضخمـركـكلھـم في إطـار شزائریون ال یعملـون ستـوردون الجــفالم. لى البضـاعة ن البحـري عــأمیـالت

تملك من األموال اإلحتیاطیة ما یكفیھا لمجابھة األخطار المحتملة، كالفقدان الجزئي أو ) شركات مساھمة ( 

فمھنة اإلستیراد في . الكلي للبضاعة أو مواد التجھیز المستوردة، في إنتظار رغبة المؤمن في تعویضھم 

یؤسسون نشاطھم من خالل  جمع أموال من  تمارس أیضا من قبل التجار الصغار والمتوسطین الذینبالدنا

وقوع حادث من شأنھ أن یھدد بقاء نشاطات مؤسساتھم، ما لم یقم قروض بنكیة، وعن طریقإحتیاطاتھم أو

) .ضمان كل األخطار ( بضمانات جیدة تأمینا حالة إكتتابھم، ھذا في مؤمنھم بتعویضھم بسرعة

ن ینتظرون إذا من مؤمنھم احترام إلتزاماتھ المتعلقة بالتعویض في حالة وقوع فالمؤمن لھم الوطنیو

التجار ( ففي حالة التجار المذكورین أعاله . تعویض یجب أن تتوفر فیھ بعض معاییر السرعة ،حادث

. ھو أمر جید، لكن تعویضھم في وقت قصیر أفضل أن یتم تعویضھم) الصغار والمتوسطین 

وبالنتیجة، المؤمن لھ الراضي ھو الذي یتم تعویضھ بطریقة أو بأخرى، أما المؤمن لھ الراضي تماما فھو ذلك 

ة الجودة في تقدیم خدمة التأمین بالنسبة الذي یتحصل على تعویض في وقت معقول، ومن ھنا تبرز أھمی

.لشركات التأمین 

ات التأمین العاملة بالسوق الوطني تطمح إلى كسب ثقة ووفاء المستوردین الذین یكتتبون عقود تأمینھم فشرك

بالخارج، لكن الخطأ الذي یرتكبونھ في الكثیر من األحیان ھو أخذھم بعین اإلعتبار فقط للنتائج الداخلیة 

لك الشركة، في حین أنھ من بین للشركة، بمعنى تلك الناتجة عن المراقبات، من أجل الحكم على نوعیة ت

.تحدید نوعیة الشركة، والتي یجب أن تحتل من المفروض اإلھتمام األكبر، إرضاء رغبات الزبائن معاییر

فمن مصلحة كل شركة تأمین أن تعمل على تحقیق عامل الجودة أثناء تقدیمھا لخدماتھا، عامل من شأنھ 

كدلیل على أن إرضاء المؤمن لھ ھو" ISO 9001" ى نیل شھادة أن یُؤدي إن مُورس في أحسن الظروف إل
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.) 1(مركز إھتمام الشركة 

ود ـن عقـن في توطیـوردین الجزائرییـدى المستـة لـور عدم الرغبـونشیر إلى أن غیاب الجودة ھو من ولد شع

.تأمینھم، وتفضیلھم إكتتابھا لدى شركات التأمین األجنبیة بالخارج 

شركات التأمین العاملة بالسوق الوطني تبني سیاسة تسویقیة ومن أجل معالجة ھذا الوضع، وجب على

ھو سبب وسر وجود واستمرار نشاط ) مستھلك خدمة التأمین ( ناجعة، بمعنى تقوم على إعتبار المؤمن لھ 

ومعاینتھا تھ واحتیاجاتھفي رغباالبدء أوال بالبحث أعمالھا، لذا یجب علیھا حتى تبقى مستمرة ناجحة في ذلك 

.)2(، ثم السعي إلى تلبیتھا بكفاءة وفعالیة تفوق كفاءة وفعالیة المنافسینوتحدیدھا

وال یتم ذلك إال من خالل التحكم في النشاطات األساسیة للتسویق، بمعنى دراسة السوق كأول خطوة، وبعدھا 

صل علیھا، مرورا بوضع سیاسات تسعیر ذلك المنتوج وضع المنتوج التأمیني وتكییفھ طبقا للدراسة المتح

وضع سیاسة اإلتصال والترویج الخاصة بھإنتھاءا بوضع سیاسة توزیعھ، وكل ما یتعلق بھا، لیتم بعد ذلك

.)3(وھو ما یعرف بالسیاسات التسویقیة

لى إرضاء زبائنھا فإنھا ستتوصل ال محالة إفإن تمكنت تلك الشركات من التحكم في ھذه النشاطات، 

:  یعتمد أساسا على ) اإلرضاء ( والذي 

.جودة عرض الخدمات، والتي تعتبر كقاعدة إلرضاء المستھلكین ومبررا للسعر -

، سواء فیما یتعلق باإلتصال، اإلجابة عن )المؤمن لھم ( جودة العالقات الشخصیة مع المستھلكین-

.تساؤالتھم، وكذا تسویة منازعاتھم 

.) 4(ممثلي مستھلكي خدمة التأمین، كجمعیات حمایة المستھلكین دة الحوار مع جو-

فإرضاء الزبـون یمثـل الیـوم تحدیا كبیـرا أمام شـركات التأمین، إذ اإلستماع إلیھ، تـوقع طلباتھ 

دمھا من أجلھي مصادر قیمیة لتلك الشركات، تستخ) réclamations( اتھواحتیاجاتھ، التسییر الجید لمطالب

نشیر ھنا إلى أنھ توجد شركة تأمین جزائریة وحیدة عاملة بالسوق الوطني متحصلة على تلك الشھادة، ویتعلق األمر بشركة ) 1(

" .ALGERAC" والتي منح لھا اإلعتماد من قبل الھیئة الجزائریة لإلعتماد ) 2A( الجزائریة للتأمین 

ISO : Organisation Internationale de Normalisation.
.27، ص 2008الطبعة األولى –الجزائر –كمال مرداوي، مبادئ في التسویق، مطبعة بغیجة، قسنطینة ) 2(
.107–83كمال مرداوي، المرجع السابق، ص ص ) 3(

(4) MEDEF : Mouvement des entreprises de France. La satisfaction du client : six bonnes

pratiques d’entreprises pour un résultat gagnant/gagnant. Livre Blanc. Paris – France- décembre

2010. p. 5.
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ین یمثلون من جھة خسارة كبرى للشركات التي تعلم بأن غیر راضالتحسین خدماتھا المقدمة، كون الزبائن

ون من جھة یساعدبزبون مكتسب، كماسعر جلب زبون جدید یفوق على العموم بخمس مرات سعر اإلحتفاظ 

ومن ھنا وجب على شركات التأمین تخصیص . الذي تعاني منھ على التحري السریع لموطن الخلل أخرى

مصلحة خاصة بالزبائن، كونھا تمثل إستثمارا لتلك الشركات، إذ یتعلق األمر بتأسیس إستراتیجیة طویلة 

. المدى 

منتوجاتھا ( بح أكثر وفاءا للشركة، ویلعب بذلك دور السفیر لخدماتھا أما الزبون الراضي فمن شأنھ أن یص

قد أدركت الشركات الناجحة الیوم بأن كسب ف.، وخطوة كھذه تمثل إستثمارا إضافیا لتلك الشركات )التأمینیة 

. عفة سفـراء عالماتھا التجاریة رضا ووفاء زبائنھا ھو فرصة لمضا

)الوقوف ( طھو إلتزام أساسي للمؤمن، وال یكون فقلذین تعرضوا لحوادث الوقوف إلى جانب المؤمن لھم او

اإلرضاء تلك ھي األمور التي تساعد على. بصفة تعاقدیة ومالیة، وإنما أیضا مـن ناحیة الدعم النفسي 

ھم منبھم جیدا عند تعرضھم لمشاكل كبرىالذین یتم التكفل قي للزبون، فمن المؤكد أن المؤمن لھمالحقی

créer un bouche à l’oreille(  یصبحون أكثر وفاءا للشركة، ویعملون على نشر ذلك بصفة إیجابیة 

très positif ()1( .

والمؤمن لھ الراضي ھو من یقتنع كذلك بأن مؤمنھ لم یقم فقط بإبرام العقد الذي یجمعھما، وإنما قام بذلك 

.، وفق ما تقتضیھ المنافسة ھلضماناتو الشرح المفصل خالل توعیتھ لھ بطبیعة العقد وبزیادة، من 

قط المنافسة الداخلیة فیما بینھایجب على شركات التأمین العاملة بالسوق الوطني أن ال تأخذ بعین اإلعتبار فإذ 

وإنما أیضا المنافسة الخارجیة، بمعنى شركات التأمین األجنبیة، التي وبالرغم من إلزامیة توطین عقود تأمین 

ال زالت تملك جزءا من السوق الوطني من خالل تحصیلھا ألقساط النقل البحري للبضائع ومواد التجھیز، 

.ھي من المفروض من حق الشركات العاملة بالسوق الوطني 

ین إستخدام وسائل اإلتصال ، وجب على شركات التأم)إقناع المؤمن لھ ( أجل بلوغ ھذا الھدفومن 

دون إعطاء المؤمن لھم إنطباعا ل إظھار براعتھا أثناء مختلف مراحل التحسیس،وذلك من خالبنجاعة

.ضغط علیھم تمارسبكونھا 

سائل جدیدة مناسبة لإلتصالونشیر في ھذا المقام إلى أن مستھلكي خدمة التأمین أصبح لدیھم الیوم و

ومة، وھم ینتظرون من شركات النقالة واإلنترنیت، وقد تعودوا على سرعة الوصول إلى المعلكالھواتف

.التأمین إفادتھم بالمعلومات بنفس السرعة، مع التنویھ إلى أنھم أصبحوا أكثر تطلبا لنوعیة األجوبة المقدمة 

(1) MEDEF : Mouvement des entreprises de France. op.cit.. p. 6.
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ت بتبادل المعلومات حول العالمات والمنتجافاإلنترنیت أصبحت الیوم تلعب دورا متزاید األھمیة فیما یتعلق

والـد أثبتـت إحدى الدراسـات التي قام بھا مركـز األبحـاث لـدراسة ورصد أحوالخدمـات بین المستھلكیـن، فق

لى ـة منتظمة، أو من وقت إلى آخر عـون بصفـرنیت یبحثـدمي اإلنتـمن مستخ%44أن )1(رنسا ـفة بـالمعیش

. یعطون آراءھم حول المنتجات أو الخدمات المقدمة %21خرین، و آراء مستھلكین آ

فشركات التأمین لیست ھي الوحیدة حالیا التي یمكنھا معالجة طلبات زبائنھا، فتلك التقدیمات یمكن ضمانھا 

,face book, twitter( عبر اإلنترنیت بواسطة زبون آخر عن طریق الشبكة اإلجتماعیة  …. (

ظام البیئي الجدید، یجب على شركات التأمین العاملة بالسوق الوطني وضع إستراتیجیات إلدارة وأمام ھذا الن

" .community management" المجتمع 

فقد أثبتت الدراسات أن ھناك تطور كبیر في سلوك المستھلكین الذین یعتمدون الیوم على خطوات فعالة، وال 

.كونھا من أجل التعبیر عن آرائھم یترددون في إستعمال كل الوسائل التي یمل

للتكلم ... ) الشبكات اإلجتماعیة، المنتدیات ( فالزبائن یستعملون الیوم أكثر فأكثر وسائل اإلعالم اإلجتماعیة 

.فیما بینھم عن المشاكل التي یواجھونھا مع منتج أو خدمة لشركة معینة 

التعامل مع وبھدف. ل الفھم الجید لتوقعات زبائنھاأجھذه التبادالت تمثل وسیلة في ید شركات التأمین، من 

:ھذه الظاھرة، یمكن لتلك الشركات أن تنتظم بطرق مختلفة 

واإلنتظام ) les signaux faibles( سماع وسائل اإلعالم اإلجتماعیة من أجل تحدید إشارات الضعف -

ضارة، إذ )الزبائن الغیر راضینتصریحات ( من أجل تصحیح أسبابھا، وذلك قبل أن تصبح ھذه اإلشارات

.یجب وضع إستراتیجیات للرد المناسب عبر وسائل اإلعالم األخرى غیر اإلنترنیت 

أو موقع فرعي مخصص، قاعدة تواصل وتبادل للمعلوماتعبر اإلنترنیت وضع من خالل موقع الشركة -

.وكذا اإلنفتاح على صوت الزبائن نشر صورة قویة لوجودھا، والتي من شأنھامفتوحة على كل المستھلكین،

موظفین قادرین وضعأن تجعل من وسائل اإلعالم اإلجتماعیة تمدیدا حقیقیا لمصلحة الزبائن، من خالل-

فقد أثبتت . طلبات الزبائن وإنشغاالتھم عبر تلك الوسائلباشرة علىعلى المشاركة في النقاشات، واإلجابة الم

...) الشبكات اإلجتماعیة، المنتدیات،( ھا عبر وسائل اإلعالم اإلجتماعیة  ط لموظفیابعض الشركات وجود نش

من أجل جلب معلومات وأجوبة للمستھلكین في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تفادي التفسیر السيء لسوء 

مـات تـلـكالفھـم من قبـل زبـون، والـذي من شأنـھ اإلنتشـار إلـى المجتمع بأكملـھ، وإعـطـاء سمعـة سیئة لخـد

.)2(الشركة 

(1) Selon l’étude CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions

de vie – CONSOMMATION ET MODES DE VIE : « L’Internet participatif redonne confiance

aux français » - juin 2009 . Source : le site d’internet :

http://www.credoc.fr
(2) MEDEF.op.cit.pp.69-76

http://www.credoc.fr
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بوسائل اإلتصال األخرى، من أجل كما یجدر بشركات التأمین العاملة بالسوق الوطني اإلستعانة أیضا 

وإذاعیة، یُستضاف إنجاح تحسیساتھا بأھمیة التوطین، وذلك من خالل القیام بإشھارات وحصص تلفزیونیة 

ن في مجال التأمین البحري، الذین وبحكم خبرتھم في ھذا المجال، یمكنھم اإلجابة عن صومن خاللھا مخت

.إنشغاالت المستوردین مع إفادتھم بمعلومات ونصائح 

كما نقترح اإلكثار من عقد أیام تحسیسیة وملتقیات عبر كامل ربوع الوطن، یتم من خاللھا إستدعاء كافة 

ن عقد التأمین البحري على البضائع ومواد التجھیز، مع اإلستعانة بشھادة المستوردین وتوعیتھم بأھمیة توطی

الذین تعرضت بضاعتھم ألخطار أثناء نقلھا، ولم یتم تعویضھم من قبل شركات ) المستوردین ( ھؤالء 

.لذلك بالرغم من أحقیتھم ،التأمین األجنبیة التي إكتتبوا أمامھا عقود تأمینھم

رات، من شأنھا نشر الوعي التأمیني لدى أفراد مجتمعنا، والذي یعاني حالیا من تدني فمثل ھذه المباد

.یركب

إحدى أھم وسائل تالفي النزاعات التي یضیع بسبب فضھا توافر الوعي المناسب لدى المستوردویعتبر 

.ف العقد الكثیر من الوقت والجھد والمال، والتي تؤدي إلى زیادة مساحة الشك وعدم الثقة بین أطرا

ومن األھمیة بمكان أن تحرص شركات التأمین على استمرار التواصل مع المؤمن لھ بعد إبرام العقد وخالل 

وذلك إلضفاء لمسة إنسانیة على طبیعة العالقة، ولضمان متابعة أیة تطورات قد تطرأ على فترة سریانھ،

.)1(یؤثر في شروط الوثیقةموضوع التأمین، والتي قد تؤدي إلى تغییر جوھري فیھ، مما قد 

عتبار، حتى تتمكن من بعین اإلفعلى شركات التأمین العاملة بالسوق الوطني أن تأخذ ھذه التوصیات 

من قانون 194المستوردین الجزائریین، وتتخذ بذلك تدابیر مرافقة لنص المادة الفوز بأكبر عدد ممكن من

.التأمینات 

نا الفصل األول من ھذا الباب، والمتعلق بتأمینات البضائع ومواد التجھیز المنقولة وبھذا نكون قد أنھی

.برا و جوابحرا، لنعرج في الفصل الموالي على تأمینات البضائع ومواد التجھیز المنقولة

سالة التأمین، نشرة دوریة محمود عبد القادر الزمامیري، الثقة بین شركات التأمین وجمھور العمالء، مقال منشور بمجلة ر) 1(

، ص  2011، تشرین الثاني 14فصلیة تصدر عن اإلتحاد األردني لشركات التأمین، دائرة الدراسات والتطویر والتدریب، السنة 

12-13.



تأمین الواردات الوطنیة  عقود : الباب األول

- 172 -

:خالصة الفصل األول 

ومواد حاولنا من خالل ھذا الفصل إجراء دراسة تحلیلیة معمقة لعقود تأمین النقل البحري للبضائع

بتحـدید أطـرھا القـانونیـة من خـالل تنـاول مختلـف األحكـام المنظمـة لھا، سـواء منھا الـدولیـة التجھیـز، بدءا 

، وكذا مختلف صور )القانون البحري، قانون التأمینات ( ، أو الوطنیة )اإلتفاقیات الدولیة، األعراف الدولیة ( 

من ة واحدة، أو المفتوحة على عدة رحالت، والتي یمكن للمؤمن لھم ھذه العقود، بمعنى تلك المتعلقة برحل

التأمین الشامل، ضمان اإلعفاء من الكوارث ( خاللھا إختیار أنواع التغطیة التأمینیة التي یرغبون فیھا 

) .الخاصة إال تلك المنصوص علیھا في العقد 

ین معتمدة بالجزائر، من خالل تناول كل من وبعدھا عرجنا على إلزامیة إكتتاب ھذه العقود لدى شركة تأم

الھدف من ھذه اإللزامیة، بدءا بتحدید دواعي ظھورھا، إنتقاال إلى أھمیتھا العملیة سواء بالنسبة للمستوردین 

. الوطنیین، أو بالنسبة لشركات التأمین العاملة بالسوق الوطني، أو حتى بالنسبة للدولة

م المستوردین الوطنیین بھذه اإللزامیة، حللنا من خاللھا مختلف الظروف كما تطرقنا إلى دراسة مدى إلتزا

المؤثرة على الحیلولة دون اإللتزام بھا، سواء تلك المتعلقة بالمستوردین، أو المعنیین بتطبیق تلك اإللزامیة 

من قبل ھا رأینا ضرورة إتخاذاألخیر إلى إقتراح بعض التدابیربمعنى الدولة وشركات التأمین، لنخلص في 

.مراقبة جیدة للمخالفین لھذه اإللزامیة وردعھم الدولة وشركات التأمین، من أجل 
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تأمینات البضائع ومواد التجھیز المنقولة جوا وبرا : الفصل الثاني 

بضائع إن العولمة التي یشھدھا إقتصادنا حالیا تقتضي تحركات متكررة وعلى نحو متزاید ومعتبر لل

.ومواد التجھیز، وكذا وسائل نقل أكثر تخصصا وتنوعا 

الیوم أن النقل البحري، وعلى الرغم من كونھ أھم الطرق المستعملة لنقل البضائع ومواد التجھیز، إال فقد ثبت

.ي مأنھ یبقى غیر قادر على سد اإلحتیاجات الكلیة من النقل العال

ھة، وتطور الھیاكل القاعدیة للنقل الجوي والبري من جھة ثانیة فقرب بلد المصدر من بلد المستورد من ج

المتعامل اإلقتصادي إلى اإلستنجادبعوامل دفعت المراد نقلھا من جھة ثالثة، كلھاوكذا خصوصیة البضاعة

.بخدمات النقل الجوي والبري 

ین اإلقتصادیین والتي تأتي على وبالرغم من المزایا التي تمنحھا وسائل النقل الجویة والبریة للمتعامل

رأسھا السرعة مقارنة بوسائل النقل البحري، إال أن تحـركات البضاعة ومواد التجھیز عبر طـرق النقـل ھذه 

لیست بمنأى عن األخطار المعتبرة التي قد تعترض طریقھا، مما یستدعي حمایتھا من ) الجویة والبریة ( 

.خالل اكتتاب عقود تأمین خاصة 

وإن كان التأمین البحري ھیئة في خدمة التجارة الدولیة البحریة كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في الفصل 

األول، فیمكننا تعمیم الفكرة على تأمینات النقل الجوي والبري، والقول بأنھا ھیئات في خدمة التجارة الدولیة 

من شأنھا حمایتھم من األضرار قتصادیین، والتياملین اإلالجویة والبریة بالنظر للضمانات التي تمنحھا للمتع

والخسائر التي یمكن أن تلحق ببضائعھم ومواد تجھیزھم أثناء نقلھا عبر ھذین الطریقین، وبالتالي حمایة 

.ھذا ما دفع بالمشرع الوطني إلى تبني إلزامیة إكتتاب مثل ھذه العقود . اإلقتصاد الوطني ككل

ري قد أقر إلزامیة إكتتاب عقد تأمین النقل الجوي من قبل كل مستورد جزائري وإن كان المشرع الجزائ

لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر، متبعا في ذلك ما تم إقراره بشأن تأمین النقل البحري، فھو لم یقرر ذلك 

بالنسبة لھذا النوع فیما یتعلق بالنقل البري، مما یدفعنا إلى التساؤل حول دوافع إقصاء المشرع لھذه اإللزامیة 

.من النقل 

طرق لھا من خالل ھذا الفصل، حیث سنخصص المبحث األول منھ سؤال ونقاط أخرى سنحاول اإلجابة والت

لعقود تأمین النقل الجوي للبضائع ومواد التجھیز، ونفصل في المبحث الثاني في عقود تأمین النقل البري 

.للبضائع ومواد التجھیز 
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عقود تأمین النقل الجوي للبضائع ومواد التجھیز:المبحث األول 

المراد دراستھا من خالل ھذا المبحث دولیة و مواد التجھیز للبضائع عقود تأمین النقل الجوي باعتبار

كما تتنوع . بمعنى تتم بین إقلیم دولتین مختلفتین على األقل، فتتنوع إذا األحكام المنظمة لھا بین دولیة ووطنیة

.ا صور تأمین ھذه العقود رغبة في توفیر التغطیات التأمینیة المناسبة ألصحاب ھذه البضائع أیض

:ذلك ما سنحاول التطرق إلیھ بشيء من التفصیل من خالل المطالب الموالیة 

عقد تأمین النقل الجوي للبضائع ومواد التجھیزاألحكام المنظمة ل: المطلب األول 

ة التي تم إعتمادھا عند دراستنا لمختلف األحكام المنظمة لعقد تأمین النقل البحري متبعین نفس المنھجی

.للبضائع ومواد التجھیز، سنبدأ أوال بإعطاء لمحة تاریخیة عن نشأة ھذا التأمین 

قبل بدایة الحرب العالمیة األولى بفترة وجیزة، عندما صدرت في الجوي بصفة عامةالتأمیننشأحیث

.النقلوثائق لتغطیة أخطار اإلرتطام والمسؤولیة المدنیة الناجمة عن تشغیل ھذا النوع الجدید من وسائللندن 

الطیران، خاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة وقد كان لكل من الحربین العالمیتین أثرھما القوي في تطور 

على أسواق أوروبا، ومؤثرة على التي احتلت مركز الصدارة في مجال صناعة الطائرات، متفوقة بذلك 

بعد الحرب العالمیة الثانیة كوسیلة عالمیة للنقل حیث تطور الطیران المدني بسرعة . الطیران المدني العالمي 

.سواء نقل األشخاص أو البضائع

فر تطلب توعملیات التأمین الجوي، توأصبح واضحا في األیام األولى للطیران المدني أن نجاح مزاولة 

المعلومات الفنیة الصحیحة على ھذا النوع من وسائل النقل، ولھذا إقتصرت مزاولة ھذا التأمین على سوق 

) .سوق لندن من خالل ھیئة اللویدز ( متخصص محدود 

إزدیاد انتشار عملیات النقل الجوي بالطائرات الحدیثة في مختلف دول العالم، زاد عدد ولكن بمرور الوقت و

.)1(ي تزاول ھذا النوع من التأمین وانتشر في مختلف األسواق العالمیةالشركات الت

لقواعد أقرب إلى التأمین البحري ، كونھ یخضع لنفس األحكام واوقد إعتبر التأمین الجوي على البضائع

.المطبقة من طرف ھذا األخیر

.154- 153عصام الدین عمر، المرجع السابق، ص )  1(
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انت ھذه بإختصار لمحة عن تاریخ ظھور التأمین الجوي بصفة عامة، وكما سبق وأن أشرنا تنظم عقد ك

التأمین الجوي على البضائع ومواد التجھیز العدید من األحكام سواء منھا الدولیة أو الوطنیة، والتي سنتناولھا 

:  من خالل الفروع الموالیة 

مة لعقد تأمین النقل الجوي للبضائع ومواد التجھیزاألحكام الدولیة المنظ:الفرع األول 

تتمثل ھذه األحكام أساسا في اإلتفاقیات الدولیة، حیث یخضع النظام الدولي للطیران إلى إتفاقیة  وارسو 

، وسوف لن نعید التطرق إلى األحكام التي جاءت بھا 1955وكذا بروتوكول الھاي الدولي لسنة 1929لسنة 

، وإنما سنركز فقط )وما یلیھا 54ص ( قیة، كونھ سبق التفصیل فیھا من خالل الفصل التمھیديھذه اإلتفا

.على جوانب تأثیرھا على أحكام عقد تأمین النقل الجوي للبضائع 

، ومسؤولیتھ مفترضة ففیما یتعلق بإلتزام الناقل الجوي، فشأنھ شأن الناقل البحري ھو إلتزام بتحقیق نتیجة

و 20المادتین ( ذا أثبت أحد الحاالت اإلعفائیة التالیة الة تضرر البضاعة  أو التأخیر في تسلیمھا، إال إفي ح

) :من إتفاقیة وارسو 21

، أو إثبات استحالة إتخاذھم لھا بأنھ إتخذ صحبة جمیع مندوبیھ اإلجراءات الضروریة لتفادي الخسارة-

اعة ذاتھاأن الخسارة ناتجة عن عیب في البض-

.ضرر، أو مساھمة ھذا األخیر فیھادلة على كون الخسارة صادرة عن الشخص المتفي حالة تقدیم األ-

:ولم تبین  اإلتفاقیة المقصود من ھذه التعابیر، وسنحاول فیما یلي تفسیرھا لرفع أي لبس 

:اتخاذ التدابیر الضروریة لتفادي الضرر -1

ظر في تفسیر ھذه العبارة، ولكن الرأي الراجح في الفقھ والقضاء إتجھ إلى تفسیر لقد إختلفت وجھات الن

ابعیھ قد إتخذوا التدابیر المعقولة التي أنھ وتإعفائھ من المسؤولیة أن یثبتواسع لھا، وتطلب من الناقل لغرض

:  یتخذھا الناقل الجوي الحریص لتفادي الضرر، كأن یثبت 

ماما للطیران وروعي في شأن تحمیلھا القواعد الخاصة بأمنھاأن الطائرة كانت صالحة ت

 أن الطائرة كانت موضع عنایة وتخضع لصیانة دوریة دقیقة ومزودة بالقدر الكافي من الوقود إلتمام

الرحلة
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أن األحوال الجویة كانت تسمح بإقالع الطائرة، والطائرة مزودة باألجھزة الضروریة والخرائط

م حائزون على الشھادات التي یستلزمھا القانونأن أفراد الطاق

 أنھ وتابعیھ بقوا على إتصال دائم بالطائرة طوال الرحلة وإستمروا بإتخاذ تدابیر السالمة إلى وقت

.وقوع الحادث 

ونشیر إلى أن كفایة ھذه العنایة التي یبذلھا الناقل الحریص أو عدم كفایتھا ھو من شأن قاضي الموضوع 

اصر ھذا التقدیر نوع الطائرة، الظروف الجغرافیة للرحلة الجویة، مدى كفاءة أجھزة اإلنقاذ ویدخل في عن

.حالتھاوكذا طبیعة البضاعة المنقولة و

:القوة القاھرة -2

تعد القوة القاھرة في جمیع التشریعات العالمیة سببا من أسباب دفع المسؤولیة، والقوة القاھرة في النقل 

ي تعفي الناقل من مسؤولیتھ ھي تلك الحوادث المباغتة التي تخرج عن دائرة نشاطھ، وال یمكنھ الجوي الت

توقعھا أو تالفي مخاطرھا، كأن تسقط طائرة فجأة في مطب ھوائي فیختل توازنھا وتھوي وتتحطم، أو أن 

أو إنھیار قلبیة تتعرض لعاصفة ثلجیة أو لصاعقة رغم توقعات اإلرصاد الجوي، أو أن یصاب قائدھا بنوبة

أو إجھاد مفاجئ لیست لھ أیة إمارات سابقة، أو أن تتعرض الطائرة لھجوم من طائرة حربیة على الرغم من 

.عدم إرتكاب قائدھا عمال یسمح بذلك 

ھذا وال یكلف الناقل بإثبات أن الحادث كان نتیجة قوة قاھرة، وإنما یكفي أن یثبت أنھ وتابعیھ قد إتخذوا 

.)1(بقا لمعیار الناقل الحریص العاقللضروریة كافة والمناسبة لتوقي الضرر طالتدابیر ا

) :الخطأ المالحي ( فعل الغیر -3

الناقل ال یكون مسؤوال في حالة نقل : " من إتفاقیة وارسو بأن 20لقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 

القیادة أو تسییر الطائرة أو في المالحة، وأنھ ھو البضائع واألمتعة إذا أثبت أن الضرر تولد عن خطأ في

" .وتابعیھ قد إتخذوا من كافة الوجوه، كل التدابیر الضروریة لتفادي الضرر 

بمعنى ال تقوم مسؤولیة الناقل في حال إثباتھ بأن الضرر قد نتج عن خطأ في الطیران، أو في قیادة الطائرة أو 

.یئة الطاقم الخاصین بعملیات التسییر الفني للطائرة في المالحة الجویة، من قبل أفراد ھ

، أو خطأ ضابط برج المراقبة بطیارة الناقلمو كمثال عن تحقق فعل الغیر، خطأ طیار طائرة أخرى یصطد

.بالمطار من خالل السماح لطائرتین بالھبوط في نفس الوقت على ممر واحد 

اء جاسم محمد العمران، محاضرات في القانون البحري والجوي، بدون ذكر ھاني محمد صالح عبد الرحیم الحدیثي، إسر) 1(

.49، ص 2005بدون ذكر رقم الطبعة، -الكویت –دار النشر 
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ویشترط في الغیر كي یؤدي فعلھ أو تصرفھ إلى إعفاء الناقل من المسؤولیة، أن یكون أجنبیا بمعنى أن ال

كقائد الطائرة والمضیفین : تبعیة أو إشراف لتنفیذ عملیة النقل یكون  من األشخاص الذین تربطھم بھ عالقة

. ومن في حكمھم من مستخدمي وعمال الناقل 

:العیب الذاتي -4

العیب الذاتي في البضاعة، كما یدل علیھ إسمھ یرجع إلى الطبیعة الذاتیة للبضاعة كالزھور التي ال تتحمل 

فواكھ التي قد تتعفن، واللحوم والسوائل التي تتلف نتیجة تعرضھا لتفاعالت النقل لفترة طویلة فتذبل، وكذا ال

.كیمیائیة 

ویشترط في العیب الذاتي الذي بمجرد إثباتھ یعفى الناقل من مسؤولیتھ أن تتوافر فیھ شروط القوة القاھرة، أي 

لم یتخذ الناقل حیالھ التدابیر فإذا أمكن توقع العیب و. أن ال یكون بمقدور الناقل أو تابعیھ توقعھ أو دفعھ

الالزمة لتفادي ما قد ینشأ عنھ من ضرر، فإنھ یكون مقصرا في تنفیذ إلتزامھ بالمحافظة على الشيء ویسأل 

.بالتالي عن الضرر الحاصل لھ، مثال ذلك نقل حیوان عدة أیام دون إطعامھ مما یؤدي إلى ھالكھ 

:خطأ المضرور -5

21في عقد النقل تجاه الناقل قد یكون المرسل أو المرسل إلیھ، وقد نصت المادة إن الطرف المضرور 

إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور ھو الذي تسبب في الضرر أو ساھم في : " من إتفاقیة وارسو بأنھ 

" .تستبعد مسؤولیة الناقل أو تخفف منھا وقوعھ، فللمحكمة طبقا لقانونھا أن 

بلده، ماھیة خطأ المضرور اإلتفاقیة قد تركت لقاضي الموضوع أن یقدر، ووفقا لقانون ومقتضى ذلك أن 

إلعفاء من المسؤولیة، فإن الناقل القاضي یعد خطأ المضرور سببا لفإن كان . مسؤولیة الناقل وأثره على

ؤولیة، أي یعفى منھا، وإذا كان خطأ المضرور قد ساھم في وقوع الضرر فإن المحكمة تقضي بتخفیف المس

.أن الناقل یعفى جزئیا منھا بنسبة مساھمتھ في حدوث الضرر 

ومثال خطأ المضرور، أن یثبت الناقل إھمال المرسل الشاحن تغلیف البضاعة بشكل یتناسب مع طبیعتھا 

.فتصاب بتلف من جراء ذلك 

ل الفواكھ واللحوم مما ع، مثأما خطأ المرسل إلیھ، فیتمثل في تأخره في إستالم البضاعة القابلة للتلف السری

.)1(یؤدي إلى تعفنھا 

.52-50ھاني محمد صالح عبد الرحیم الحدیثي، إسراء جاسم محمد العمران، المرجع السابق، ص ص ) 1(
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فإثبات الناقل إلحدى ھذه الحاالت، یؤدي إلى إعفائھ من المسؤولیة أو التخفیف منھا، وھنا قد ال یتحصل 

.اعة المتضررة على أي تعویض، أو یتحصل فقط على تعویض جزئي، حسب الحال صاحب البض

) إتفاقیة وارسو ( ھذا باإلضافة إلى حدود مسؤولیة الناقل الجوي التي جاءت بھا اإلتفاقیة المذكورة أعاله 

ت ضررا وي عن واقعة ألحقمسؤولیة الناقل الجواعد العامة تقضي بأنھ عندما قیامفعلى الرغم من كون الق

للمضرور، وأن األصل في التعویض أن یكون بقدر الضرر الذي یقاس بما اتعویضبالغیر، یترتب في ذمتھ 

إال أن إتفاقیة وارسو قد خرجت عن ھذه القاعدة، وأقرت . لحق المضرور من خسارة، وما فاتھ من كسب 

: ھ، والذي حددتھ بـ دفع أكثر منمبدأ التعویض المحدد بمبلغ أقصى ال یلتزم الناقل في مواجھة المضرور ب

16,5837DTS )Droits de Tirage Spéciaux للكیلو غرام الواحد، بمعنى ) حقوق السحب الخاصة

والذي لم تصادق علیھ الجزائر 1975، أما في إطار بروتوكول مونتریال لسنة للكیلو غرام£23,33حوالي 

. 17DTS: فیقدر التعویض بـ 

عن التأخیر محدد بنفس الكیفیة، وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه الحدود ال تطبق في حالة الخطأ كما أن التعویض 

.)من إتفاقیة وارسو المعدلة ببروتوكول الھاي 25المادة ( الجسیم أو العمدي المرتكب من قبل الناقل

ھ بنقلھا، ویرجع ذلك إلى فالناقل الجوي یتمتع إذا بمسؤولیة محدودة في حالة تضرر البضاعة المعھود ل

.3م6/ طن 1: والمساویة لـ ) الحجم  / قاعدة الوزن(  طریقة تسعیر النقل الجوي الدولي 

وخالل مدة وفي حالة تلف البضاعة، یجب على المرسل إلیھ أن یوجھ للناقل إحتجاجا فور إكتشاف ذلك 

یوم من 21یوجھ اإلحتجاج كأقصى حد خالل أما في حال التأخیر. یوم إبتداءا من یوم إستالمھا14أقصاھا 

وذلك ) تحت تصرف المرسل إلیھ ( التاریخ الذي كان من المفروض أن توضع فیھ البضائع تحت تصرفھ 

یوم 14أیام و 7كانت المدة ھي على التوالي من اإلتفاقیة المعدلة ببروتوكول الھاي بعدما 26حسب المادة 

) .في إطار إتفاقیة وارسو 

تضرر بضاعتھ، أو حتى ي یتحصل علیھا صاحب البضاعة بسببإن ھذه التعویضات الغیر مرضیة الت

الذین )ن المستوردی( رق مالك ھاتھ البضائع عدم أحقیتھ في التعویض نتیجة وجود سبب إعفائي للناقل، تؤ

أمین النقل الجوي یجدون أنفسھم أمام خسائر معتبرة تھدد مصیرھم المھني، ومن ھنا جاء دور عقود ت

مسؤولیة تعویضا ال یقاس على أساس ومنحت ھؤالء المالكاستلھمت من أحكام ھذه اإلتفاقیة، للبضائع التي

تحصیل تعویضات عن كما مكن المالك من، القیمة الحقیقیة للبضاعة المتضررة، وإنما على أساسالناقل

ن في عقد النقل تتطابق مع تلكستثناة من الضمااألخطار الممعظماألضرار التي یعفى الناقل منھا، كون

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى مكنھم من الحصول على تعویضات بسرعة المغطاة بموجب عقد التأمین

.) 1(بإجراءات أقلو
(1) Jean-Patrick MARCQ.op cit.p. 168.
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ئع ومواد التجھیزاألحكام الوطنیة المنظمة لعقد تأمین النقل الجوي للبضا: الفرع الثاني 

القانون المحدد ینظم عقد تأمین النقل الجوي للبضائع ومواد التجھیز على المستوى الوطني كل من 

.للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، وعلى الخصوص قانون التأمینات 

، فیتعلق األمر )ة بالطیران المدني القانون المحدد للقواعد العامة المتعلق( ففیما یتعلق بالقانون األول

المؤرخ 74-64، وقبل ذلك نشیر إلى المرسوم رقم ) 1(1998جوان 27: المؤرخ في 06-98بالقانون رقم 

المتضمن إنضمام الجزائر إلى إتفاقیة وارسو والذي منذ صدوره، أصبح الطیران 1964مارس 2: في 

وبروتوكول الھاي 1929الذي جاءت بھ إتفاقیة وارسو لسنة المدني الداخلي یخضع للنظام الدولي للطیران

.1955الدولي لسنة 

المنظمة بصفة غیر مباشرة  فأعاد إدراج ھذه اإلتفاقیة، وسوف لن نتطرق إلى أحكامھ06-98أما القانون رقم 

حدود تلك المسؤولیة حاالت قیام مسؤولیة الناقل، حاالت اإلعفاء منھا وكذا ( لعقد تأمین النقل الجوي للبضائع 

كونھا نفس األحكام التي جاءت بھا إتفاقیة وارسو وبروتوكول الھاي ،)من القانون 151إلى 146المواد من 

. )2(المعدل لھا 

المعدل والمتمم بالقانون 07- 95فیتعلق األمر باألمر رقم ،)قانون التأمینات ( القانون الثاني وفیما یخص 

نظم األحكام المتعلقة بعقد لتأمینات والذي سبق اإلشارة إلیھ من خالل الفصل األول، حیثالمتعلق با06-04

بأنھ 161منھ، حیث ذكرت المادة 162و 161تأمین النقل الجوي للبضائع ومواد التجھیز من خالل المواد 

لبضائع المؤمن علیھا عن تطبق األحكام المتعلقة بتأمین البضائع المنقولة جوا على كامل الرحلة إذا تم نقل ا

.طریق البر أو السكك الحدیدیة أو النھر، سواء كان ذلك قبل النقل الجوي أو تكملة لھ 

وما یفھم من نص ھذه المادة أنھ في حالة كون الرحلة قد تمت عبر طریقین أو أكثر، من بینھم طریق جوي 

نص أنكما نشیر في ھذا المقام إلى. الرحلة فاألحكام المتعلقة بتأمین النقل الجوي ھي التي تسري على كامل

ذكر النقل البحري، وھو إستثناء متعمد من قبل المشرع الجزائري كون الرحلة التي تتضمن ھذه المادة لم ی

: یليوذلك كما ) من قانون التأمین136المادة ( ري نقال بحریا تسري علیھا األحكام المتعلقة بتأمین النقل البح

.وما یلیھا 3، ص 1998جوان سنة 28: ، مؤرخة في48:عددللجمھوریة الجزائریة رسمیة جریدة ) 1(
زمن توجیھ اإلحتجاج في المذكور أعاله، والتي تنص على06-98من القانون رقم 152في ھذا السیاق إلى المادة فقطنشیر) 2(

یوم على 14أیام و 7( مھل التي جاءت بھا إتفاقیة وارسو قد أعادت إدراج نفس الفالبضاعة أو التأخر في تسلیمھا، حالة تلف

یوم 14والتي أصبحت على التوالي 26المادة ( وذلك بالرغم من كون ھذه المھل قد تعدلت بموجب بروتوكول الھاي ) التوالي

حارما عدیل الذي جاء بھ التوكما سبق اإلشارة الجزائر صادقت على ھذا البروتوكول، إال أن المشرع لم یدرج ھذا) یوم 21و 

.ضرورة إعادة النظر في ھذه المادة إضافیة، لذا نقترح في ھذا اإلطارمرسل إلیھ من حقھ في أیامبذلك ال
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األحكام المتعلقة بتأمین البضائع المنقولة جوا =نقل جوي + نقل نھري + نقل بالسكك الحدیدیة + نقل بري 

.ھي التي تطبق على كامل الرحلة 

األحكام المتعلقة بتأمین البضائع =نقل بحري + نقل جوي + نقل نھري + نقل بالسكك الحدیدیة  + بري نقل 

.المنقولة بحرا ھي التي تطبق على كامل الرحلة 

من قانون التأمین ھي التي نصت على ھیمنة األحكام المتعلقة بالتأمین البحري على 136فإذا كانت المادة 

من نفس القانون ھي التي قضت بتطبیق 161ن وجود طرق نقل أخرى، فإن المادة كامل الرحلة، بالرغم م

األحكام المتعلقة بتأمین النقل الجوي للبضائع على كامل الرحلة التي تتضمن طرق نقل أخرى بإستثاء النقل 

. البحري 

ضع تأمین البضائع یخ: " من قانون التأمینات، حیث نصت على أنھ 162وسبب ھذا اإلستثناء وضحتھ المادة 

المنقولة جوا ألحكام الباب الثاني المتعلق بالتأمینات البحریة ولإلتفاقیات الخاصة دون اإلخالل باألحكام 

" .من ھذا األمر 96الملزمة المحددة في المادة 

ا، فمن التي تطبق على عقود تأمین البضائع المنقولة جوینات البحریة ھيمفإذا كانت األحكام المتعلقة بالتأ

ي حالة كون الرحلة تحتوي على ف) أحكام متعلقة بالتأمینات البحریة ( المنطقي أن تطبق ھذه األحكام مباشرة 

.بحري العبر الطریقنقل

حسبما جاءت وعن أحكام الباب الثاني المتعلق بالتأمینات البحریة التي یخضع لھا تأمین البضائع المنقولة جوا

، أحكام مشتركة بین جمیع )96- 92المواد من ( األمر یتعلق بكل من األحكام العامة ، فأعاله162بھ المادة 

إلى 122المواد من ( ، أحكام خاصة بالتأمینات البحریة )121إلى غایة 97المواد من ( التأمینات البحریة 

.أسھبنا في شرحھا من خالل الفصل األولسوف لن نتعرض لھذه األحكام كوننا، و)150غایة 

وعن إلزامیة إكتتاب المستورد الجزائري لعقد تأمین البضائع أو مواد التجھیز المنقولة جوا لدى شركة 

من قانون التأمینات، حیث نص197، فقد جاء بھا نص المادة)إلزامیة توطین العقد ( تأمین معتمدة بالجزائر

جوا، إكتتاب تأمین المنقولةئع أو مواد التجھیزیتعین على كل مستورد یرغب في تأمین البضا: " على أنھ 

. لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر 

.غیر أن البضائع ومواد التجھیز المستوردة التي تستفید من تمویل خاص ال تخضع إللزامیة ھذا التأمین 

" .تحدد شروط و كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم 

من نفس القانون 194المادة جاء بنفس الكیفیة التي صیغ بھا  نص المادة والمالحظ أن صیاغة نص ھذه 

المتعلقة بإلزامیة إكتتاب المستورد الجزائري لعقد تأمین البضائع أو مواد التجھیز المنقولة بحرا لدى شركة 

بیان نص المادة فیما یتعلق بعدم وضوح اإللزامیة، عدم ت194بشأن المادة إذاما قیل، فتأمین معتمدة بالجزائر

وع التأمیـن الواجب إكتتـابھ، عدم التفـریق بیـن السلع ومواد التجھیـز المستـوردة بغـرض إعـادة بیعھا وتلك لن
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المستوردة لغرض اإلستعمال الشخصي، منح إمكانیة إكتتاب ھذا العقد لجمیع شركات التأمین العاملة بالسوق 

.من نفس القانون 197یصلح تطبیقھ على نص المادة سواء العمومیة منھا أو الخاصة،الوطني

أعاله، المتعلق بإعفاء البضائع ومواد التجھیز المستوردة 197كما أن التنظیم الذي تحدثت عنھ نص المادة 

عن طریق الجو التي تستفید من تمویل خاص من إلزامیة إكتتاب ھذا العقد، ھو نفسھ التنظیم الذي جاء بھ 

والذي سبق 1995دیسمبر 9: المؤرخ في 412-95ویتعلق األمر بالمرسوم التنفیذي رقم ، 194نص المادة 

.) 1(وأن تطرقنا لمضمونھ 

من قانون التأمینات 200نص المادة اھتوعن العقوبات المقررة في حال اإلخالل بھذه اإللزامیة، فقد تناول

المذكورتین أعاله 197و 194ین وفقا ألحكام المادتین یعاقب على عدم إكتتاب التأم: " الذي نص على أنھ 

.دج 100000من قیمة البضائع ومواد التجھیز بمبلغ أقصاه %1بدفع غرامة 

.دج 500000وال تفرض ھذه الغرامة عندما ال تتجاوز قیمة البضائع أو مواد التجھیز 

طریق قباضات الجمارك وتدفع لحساب یتم تحصیل الغرامة المنصوص علیھا في الفقرة األولى أعاله عن 

" .الخزینة العامة 

وما یالحظ كذلك ھو . حیث فصل نص ھذه المادة في طریقة حساب الغرامة، وأعطى حدا أدنى وأقصى لھا 

توطین عقد إلزامیة أن تلك الغرامة ھي العقوبة الوحیدة التي أقرھا المشرع، وھذا على خالف عدم اإللتزام ب

باإلضافة إلى الغرامة ھناك عقوبة ثانیة جاء بھا نص التي اد التجھیز، لى البضائع وموالتأمین البحري ع

من قانون التأمینات، والمتمثلة في إكتتاب التأمین المعني بالرغم من وصول البضاعة سالمة حیث 199المادة 

لمشرع الوطني یجب من بین المواد التي تضمنھا،  وھو في نظرنا سھو من ا197المادةالنص ھذاذكریلم 

. تطبیق عقوبة واحدة ذلك الناتج عنمنلتطبیق عقوبتین أقوىاألثر الردعيتداركھ، ألن

كما نشیر إلى أن المشرع بادر بتأسیس إلزامیة توطین عقود تأمین النقل الجوي للبضائع ومواد التجھیز 

أسباب ( النقل البحري للبضائع ومواد التجھیز لنفس األسباب التي تم ذكرھا بشأن إلزامیة توطین عقود تأمین

.)ذات طابع إقتصادي 

لبضائع ومواد التجھیزالنقل الجوي لتأمینبإختصار بمختلف األحكام المنظمة لعقد بھذا نكون قد ألممنا و

خالل المطلب د، وذلك منفیما یلي إلى مختلف صور ھذه العقولنتطرق، سواء منھا الدولیة أو الوطنیة

.الموالي 

.من الفصل األول148و 147أنظر الصفحتان) 1(
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لبضائع ومواد التجھیزصور عقود تأمین النقل الجوي على ا: ي المطلب الثان

المتعلق بخضوع تأمین البضائع من قانون التأمینات162سبق وأن أشرنا إلى محتوى نص المادة 

عقود عن أحكام ھذا الباب المتعلقة بأنواعب الثاني الخاص بالتأمینات البحریة، والمنقولة جوا ألحكام البا

من نفس القانون التي حددت وثیقتین یمكن بموجبھما تأمین البضائع ویتعلق 139، نذكر نص المادة التأمین

التطرق  لھما وسـوف لن نعید. ةواحدة وكذا، وثیقة تأمین مفتوحاألمر بوثیقة تأمین سفریة صالحة لرحلة

لذا سنركز دراستنا من خالل ھذا المطلب على ) 1(كوننا تناولناھما بالشرح المفصل من خالل الفصل األول 

.أنواع الضمانات 

لمرسوم التنفیذي لن طریق الجو من المادة الثانیة التابعةبعنوان البضائع المنقولة ع3-7فقد نصت الفقرة 

، المعدل ) 2(المتعلق بإعداد قائمة عملیات التأمین وحصرھا 1995أكتوبر 30: المؤرخ في 338-95رقم 

بأنھ یمكن تغطیة البضائع المنقولة عن ) 3(2002سبتمبر 10: المؤرخ في 293- 02والمتمم بالمرسوم رقم 

. طریق الجو إما بضمان كل األخطار، أو ضمان الحوادث المتمیزة أو ضمانات إضافیة 

یمكن ) ضمانات إضافیة ( ل الفروع الموالیة على الضمانین األولین، كون الضمان األخیر وسنركز من خال

.إدراجھ ضمنھما بموجب إتفاق خاص، وبعد دفع قسط إضافي 

"la garantie tous risques" ضمان كل األخطار : الفرع األول 

ذا الخسائر في الوزن والكمیة، الفقدان یغطي المؤمن بموجب ھذا الضمان، األضرار والخسائر المادیة وك

والسرقة التي یمكن أن تتعرض لھا البضاعة أثناء الرحالت المنصوص علیھا في الشروط الخاصة، وذلك 

.بفعل حادث طارئ أو قوة قاھرة 

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا الضمان یتضمن تلقائیا أخطار الفقدان والسرقة، عكس ما ھو علیھ الحال فیما 

ال یضمن مثل ھذه ي المنقولة بحرا الذق بضمان كل األخطار بالنسبة لعقد تأمین البضائع ومواد التجھیز یتعل

.إال بموجب شرط خاص في العقد وبعد دفع قسط إضافي) الفقدان والسرقة ( األخطار 

رط أن ال إختفائھم ھي أخطار مضمونة من قبل المؤمن، شنھبھم وللطرود وكذا الكلي أو الجزئيفالفقدان

.تكون ناتجة عن خطر مستثنى 

.من الفصل األول127إلى غایة 120ات من الصفح)1(
.7، ص 1995أكتوبر سنة 31: ، مؤرخة في 65عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 2(
.10، ص 2002سبتمبر سنة 11: ، مؤرخة في 61عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 3(
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، بأنھ ال یقع على المؤمن تعویض ) 1(ذلك، تضیف الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من الشروط العامةع وم

خبیر الفقدان الجزئي أو الكلي لمحتوى الطرد إال إذا تمت معاینة آثار ال لبس فیھا للكسر أو التحطیم، من قبل 

) المؤمن لھ ( من قبل مستقبل البضاعة المؤمن، والذي تم إخطارهمعتمد من طرف) محافظ العواریات ( 

تحسب من یوم تفریغ البضاعة المؤمنة،فیما بعد، تحت طائلة عدم قبول المطالبةیوم15ال تتجاوزخالل مدة

.) 2(من على وسیلة النقل في مكان الوصول

اإلقلیم الوطني، أو بالقسم التجاري لدى محكمة تقع داخلوفي حالة غیاب المحافظ، یلزم المستقبل باإلتصال 

.اإلتصال بقنصل الجزائر بالخارج 

كما أن الفقدان الكلي لطرد أو عدة طرود ال یكون مضمونا من قبل المؤمن، إال إذا ثبت ذلك من خالل شھادة 

.صادرة عن الناقل تثبت عدم التسلیم النھائي 

ل أن تقع أثناء عملیة النقل الجوي ماعدا فیغطي المؤمن إذا بموجب ھذا الضمان، كافة األخطار التي یحتم

وتشمل األخطار المغطاة، ما یلحق البضاعة من تلف أو ضرر، سواء أحصلت ھذه . األخطار المستثناة

.الحوادث أثناء وجود الطائرة على المدرج استعدادا لعملیة اإلقالع، أو أثناء طیرانھا، أو عند ھبوطھا 

انعدام حالة الخسارة ، على أنھ یالحظ قد یقع أثناء التحمیل أو التفریغذيالكما تغطي أیضا التلف أو الضرر

لة ة وحاالت اإلغاثة في النقل الجوي، لذلك لم ترد اإلشارة في الشروط العامة لھذا العقد إلى حاالمشترك

.) 3(ة ومكافآت اإلنقاذشتركمالخسارة ال

:ي النقاط التالیة ھا ھذا الضمان فیغطیإذا یمكن تلخیص األخطار التي 

التي تمس كل من البضاعة ووسیلة النقل في آن واحد " les évènements majeurs" الحوادث القاھرة -

.والتي سنتطرق لھا أثناء الحدیث عن ضمان الحوادث المتمیزة 

.الحوادث التي تمس فقط البضاعة، والتي تحدث أثناء عملیات الشحن، التفریغ وإعادة الشحن -

(1) Les conditions générales de la Compagnie Algérienne d’Assurances ( CAAT ) .  Police

d’assurance  des marchandises transportés par voix aérienne . Visa M.F.N° 18 du 16/03/1998.

p.1.
إلى غایة إنتھاء فترة یوم، یمتد أجل المعاینة 15تفوق وإذا تم إستثناءا تغطیة إمتداد فترة بقاء البضاعة بعد وصولھا لمدة ) 2(

بثالثة أیام أخرى، بالنسبة لألضرار والخسائر الواقعة خالل ) یوم 15( كما تمتد أیضا الفترة المذكورة أعاله . المدة المضمونة 

) . ه من الشروط العامة المذكورة أعال17و 16أنظر المواد ( أیام قبل إنتھاء تلك المدة 3مدة 
.496بھاء بھیج شكري، المرجع السابق، ص ) 3(
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15بعد تفریغ البضاعة وقبل دخولھا مخازن المؤمن لھ، وذلك خالل مدة ال تتجاوز الـ الحوادث التي تقع-

.، إال في حالة اإلتفاق على أجل آخریوم من زمن تفریغھا

"la garantie accidents caractérisés" ضمان الحوادث المتمیزة : الفرع الثاني 

یغطي المؤمن بموجب ھذا الضمان األضرار والخسائر المادیة، وكذا الخسائر في الوزن والكمیة التي یمكن 

أن تلحق بالبضاعة أثناء نقلھا عبر الطریق الجوي، وكذا الطریق البري أو بالسكك الحدیدیة أو النھري التبعي 

:ة وذلك بفعل أحد الحوادث الحصریة التالی

تحطم الطائرة الناقلة-

إصطدام الطائرة الناقلة بطائرة أخرى أو بجسم ثابت أو متحرك أو عائم-

حریق، إنفجار-

سقوط الطرد المؤمن أثناء عملیات الشحن، التفریغ، أو إعادة الشحن -

غرق، جنوح أو إصطدام السفینة أثناء النقل النھري التبعي-

سقوط أو إنكسار المركبة أثناء النقل البري التبعيإنحراف، إصطدام، إنقالب،-

إنھیار المباني، الجسور، األنفاق أو سائر المنشآت الفنیة-

أو قنوات المیاه) rupture de digues( سقوط األشجار، إنقطاع السدود -

) débordement de fleuves( إنھیار الصخور، إنھیار ثلجي، الصاعقة، فیضانات، فیضان األنھار -

cyclone ou trombe( یزة م، إعصار أو زوبعة مت)raz-de-marée( تفكك الجلید، مد عال 

caractérisés( ثوران بركاني، زلزال ،.

) ضمان كل األخطار وضمان الحوادث المتمیزة ( وتجدر اإلشارة إلى أنھ یشترط في كال الضمانین 

des avions( الشحن على طائرات تعمل على خطوط منتظمة بخصوص المسار الجوي، أن یتم التحمیل أو 

exploités en lignes régulières( ویقصد بھا تلك الطائرات المملوكة لشركة مالحة جویة، والتي ،

تضعھا بصفة معتادة ومنتظمة في متناول المستعملین وفقا لمسالك أو طرق، وكـذا تواریـخ محددة مسبقا 

.)1(ن إال بموجب إتفاق خاص بین طرفي العقد، وبعد دفع قسط إضافيودون ذلك ال یمنح الضما

(1) selon l’article 29 des conditions générales susmentionnées.
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أحكام مشتركة بین كال الضمانین: الفرع الثالث 

كل من التكالیف ) ضمان كل األخطار وضمان الحوادث المتمیزة ( یغطي المؤمن بموجب كال الضمانین 

الضروریة والمعقولة المنفقة بغرض الحفاظ على األمالك المؤمنة من خطر وشیك الوقوع، أو التقلیل من 

.آثاره

وبنفس الشروط في ) مغطاة ( أن األخطار المضمونة من قبل المؤمن والمغطاة بموجب العقد، تبقى كذلك كما 

أو بدون إعادة شحن البضائع، وكذا  في حالة الھبوط أو عدم مع) escale directe( حالة الھبوط المباشر 

، أو التغییر في الطریق، في الرحلة أو الطائرة أو )immobilisation forcée( الحراك القسري 

.) من الشروط العامة 2المادة ( اإلستعمال اإلضطراري ألیة وسیلة نقل أخرى 

رفع أو تجنب حجز البضاعة المؤمنة، والموقع على ھذه األموال وإن أجبر المؤمن لھ على دفع كفالة من أجل

. نتیجة وقوع خطر مضمون، ففي ھذه الحالة یتدخل المؤمن لصالح المؤمن لھ لمنح ھذه الكفالة 

ویشترك كال الضمانین أیضا في األخطار المستثناة، سواء تلك التي ال یتم ضمانھا في جمیع األحوال 

الغرامات ( ه األخطار ال تختلف عن تلك التي تم ذكرھا بشأن التأمین البحري على البضائعونشیر إلى أن ھذ

المصادرات، أخطاء المؤمن لھ المتعمدة أو الجسیمة، حزم البضائع بشكل غیر كاف، التأخیر في تسلیم 

رة لإلنفجار ـر المباشـیاشرة وغـار المبـبب فیھا اآلثـرار التي تتسـذاتي في البضائع، اآلضـب الـالبضاعة، العی

العادیة بالنسبة مع إضافة أخطار الطریق ... ) و إطالق الحرارة واإلشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة، 

لم ترد ضمن أخطاره ( د تأمین النقل البحري للبضائععقھا فيلعقد تأمین النقل الجوي للبضاعة، وعدم ذكر

) .من الشروط العامة 3المادة ( اإلستثناء یطبق على كال العقدین مع العلم أن ھذا) المستثناة بصفة قطعیة 

أما عن األخطار المستثناة والتي یمكن ضمانھا بموجب إتفاق مخالف، فھي تشبھ أیضا تلك التي تم ذكرھا 

الحرب األھلیة أو األجنبیة، القرصنة واإلستیالء، الفتن ( بشأن عقد تأمین البضائع المنقولة بحرا 

أخرى أو أشخاص آخرینرابات الشعبیة، األضرار التي تسببھا البضائع المؤمن علیھا ألموال واإلضط

اختراق الحصار، العیب الذاتي في الشيء المؤمن علیھ، جمیع النفقات أو التعویضات المبنیة على الحجز أو 

مع حذف ) المباشرةالكفاالت لتخلیص األموال المؤمنة إال إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون، األضرار غیر

واإلختفاء الجزئي والكلي للبضاعة المؤمنة، فقد سبق وأن ذكرنا اإلستثناء المتعلق بأخطار السرقة والنھب

.بأن ھذا الضمان یدخل تلقائیا ضمن ضمان كل األخطار فیما یتعلق بعقد تأمین النقل الجوي للبضائع 

تشكل ضمانات إضافیة ) المستثناة بصفة غیر قطعیة األخطار ( وتجدر اإلشارة إلى أن األخطار األخیرة 

تدرج في العقد بإتفاق خاص، وبعد دفع قسط إضافي، وھناك أیضا ضمانات أخرى یمكن إضافتھا في العقد 

، ویتعلق األمر بكل من النقل البري المكمل، تمدید اإلقامـة )دفع قسط إضافي + إتفاق خاص ( الشروط بنفس 
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 )séjour prolongé( نقل البضاعة من طائرة إلى أخرى ، )transbordement ()1 (.

ضمنتھا السلع المستثناة ) 5المادة ( وتضیف الشروط العامة لعقد تأمین النقل الجوي للبضائع مادة أخرى 

من الضمان إال بإتفاق مخالف، بمعنى البضائع المستثناة بصفة غیر قطعیة، أي یمكن تغطیتھا بموجب إتفاق

: خاص وبعد دفع قسط إضافي، ویتعلق األمر بما یلي 

، النقود والمعادن الثمینة، البطاقات )orfèvrerie( المجوھرات، الآللئ واألحجار الثمینة، اللوحات الزیتیة -

.، وكذا جمیع المبالغ والقیم النقدیة )les coupons( البنكیة، األسھم، السندات، القسائم 

، أو الزیتیة، األعمال )sculpture( ، النحت )objets d’art( ، األعمال الفنیة )fourrures( الفراء -

objets de curiosité ou de( ، التحف أو المقتنیات )antiquités( الفنیة التابعة للعصور القدیمة 

collection( وثائق أو عینات ال تقاس قیمتھا الجوھریة بسعر المادة المكونة لھا ، )documents et

échantillons dont la valeur intrinsèque est sans rapport avec le prix de leurs

constituants. (

.الحیوانات الحیة، المواد والمنتجات سریعة التلف -

.حتى وإن تم التصریح بقیمتھا ) colis postaux( الطرود البریدیة -

) .les embalages( وسائل التعبئة والتغلیف -

:وعن المعلومات الواجب تقدیمھا من قبل المؤمن لھ، والتي تسمح للمؤمن بتقدیر الخطر، فتتمثل في 

طبیعة البضاعة-

نوع التعبئة والتغلیف المستعمل -

عدد، وزن وكمیة الطرود المؤمنة-

كلم، أما إن زاد عنھا تطبق زیادة 25إذا لم تتجاوز مسافتھ نشیر إلى أن النقل البري المكمل ال یكون محل زیادة في القسط ) 1(

.%0,13في القسط قدرھا 

یوم من یوم وصول الطائرة الناقلة، فبعد 15إقامة البضاعة فتتم بطلب من المؤمن لھ وذلك قبل إنتھاء مدة الـ مدةأما عن تمدید

.یحسب على القیمة المؤمنة%0,10إتفاق طرفي العقد یقوم المؤمن لھ بدفع قسط إضافي یقدر بـ 

تحسب على القیمة %0,10بـ أیضاوعن نقل البضائع من طائرة إلى أخرى، یلزم المؤمن لھ بدفع زیادة في القسط تقدر

.المؤمنة

Source : Compagnie Algérienne des Assurances ( CAAT ). Tarif Facultés Aériennes. Novembre

1985. p. 10 .
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طة اإلنطالق والوصول النھائي للبضاعةنق-

اسم الناقل ورقم الرحلة الجویة-

) 1(قیمة البضاعة-

وال یختلف سریان وثیقة تأمین البضاعة المنقولة جوا عن سریان وثیقة تأمین البضاعة المنقولة بحرا، إذ 

مر إلى حین دخولھا مخازن یسري حكمھا من زمن خروج البضاعة من مخزن المجھز في بلد اإلرسال، ویست

غیر أن حكمھا في حالة التأخیر في تسلیم البضاعة . المرسل إلیھ أو ممثلیھ أو ذوي الحقوق في جھة الوصول

، ولم یتم التفریق بین ما إذا كان مكان الوصول تفریغ البضاعة من الطائرةمن زمنیوم 15ینقضي بإنقضاء 

ولة بحرا ـن البضاعة المنقـة تأمیـو علیھ الحال فیما یتعلق بوثیقـھماة في الداخل، عكس ـالنھائي مطار أو نقط

یوم عندما 15شھر إبتداءا من تفریغ البضاعة من على السفینة، إذا كان مكان الوصول النھائي میناء، و ( 

ا سبق ، ویمكن لطرفي العقد اإلتفاق على تمدید ھذا األجل كم)یكون مكان الوصول النھائي نقطة في الداخل 

.وأن أشرنا 

، وفي ھذه الحالة یبدأ سریان العقد من للبضائعویجوز أن یقتصر التأمین حصریا على عملیة النقل الجوي

.البدء بعملیة التحمیل، وینقضي بإنھاء عملیة التفریغ ووضع البضاعة على أرضیة مطار الوصول

، وكذا شرط إعادة إرسال البضاعة أو الوصولأما بالنسبة للشروط األخرى المتعلقة بتغییر الرحلة أو جھة 

، وغیر ذلك )معلبة ومغلفة ( ، شرط سریان الضمان على البضاعة الجدیدة والمھیأة لإلرسال مواد التجھیز

.من الشروط فھي ال تختلف بشيء عن شروط وثیقة تأمین البضائع المنقولة بحرا 

:)2(الحادث، فتتمثل في ھذاكیل ملفن الوثائق الالزمة لتشفي حالة وقوع حادث،فإو

:یقع ضمن الحوادث المغطاة ن الحادث الحاصلتي تثبت بأالوثائق ال-أ

 التحدیدبشعاروثیقة اإلإما )Avis d’aliment(إذا تعلق األمر بوثیقة تأمین مفتوحة

 3(أو وثیقة التأمین  إذا تعلق األمر بوثیقة تأمین سفریة صالحة لرحلة واحدة (.

.وھي نفس البیانات التي تحتوي علیھا وثیقة النقل الجوي ) 1(
.4، ص )CAAT( من الشروط الخاصة لعقد تم إكتتابھ لدى الشركة الجزائریة للتأمین 9المادة ) 2(
و تكون تلك . للمؤمن لھ امنھتمنح النسخة األصلیةنسخ على أن 6تأمین یتم إصدارھا بـ إن تلك الوثائق المثبتة إلبرام عقد ال) 3(

بمعرفتھما لمحتوى من قبل كل من المؤمن والمؤمن لھ، اللذین یصرحان بدون كتابة زائدة أو ممحوة، وبدون تحفظاتالنسخ 

) .5من الشروط الخاصة لعقد التأمین، ص 10المادة ( وشروط العقد 
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:الوثائق المثبتة للرحلة –ب 

 وثیقة النقل الجوي )LTA (

التحمیل ان بی )le manifeste du chargement(

 تقریر الوصول )le rapport d’arrivé ( وأحیانا وثیقة النقل البري إن شملت الرحلة نقل بري

.تبعي مكمل 

:الوثائق المثبتة لألضرار الحاصلة –ج 

تقریر الخبرة

 ( ، الفقدان )بالنسبة للخسائر الكلیة ( وثیقة عدم التسلیمmanquants ( أو بیان الوزن )bulletins

de poids ( بالنسبة للخسائر الجزئیة

فاتورة اإلصالح عند اإلقتضاء

: الوثائق المثبتة لقیمة التأمین –د 

الفاتورة التجاریة

) :رجوع على الناقل التي تمكن المؤمن من ال( الوثائق المثبتة للحفاظ على الطعون -ھـ 

 محضر تحقیق ومعاینة )PV de constat(

رسالة التحفظات.

أیام من یوم وقوعھ إال في حالة 7( ونشیر إلى أن المدة التي یلزم المؤمن لھ خاللھا بالتصریح بالحادث 

، كیفیة تسویة األضرار والخسائر، اإلعفاءات، الحاالت التي یجوز فیھا للمؤمن لھ التخلي عن )القوة القاھرة 

، اإلختصاص والتقادم ھي نفسھا التي تم ذكرھا أثناء حدیثنا عن )یوم 30( عویض بضاعتھ، وكذا زمن الت

. عقد تأمین النقل البحري للبضائع ومواد التجھیز، لذا فلن نعید التطرق لھا تفادیا للتكرار 

فیما یلي وھنا نكون قد وصلنا إلى نھایة المبحث األول المتعلق بعقود تأمین النقل الجوي للبضائع، لنعرج

:على عقود تأمین النقل البري للبضائع، وھو عنوان المبحث الموالي 
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لبضائع ومواد التجھیزعقود تأمین النقل البري على ا: لثاني المبحث ا

الحدود التي جاءت یدیة، ولعل ما زاد في تطورھا مع ظھور السكك الحدلقد ظھرت تأمینات النقل البري 

من جھة، وكذا الطریقة أو الكیفیة الغیر مرضیة التي یتم لدولیة المتعلقة بمسؤولیة الناقل البريبھا اإلتفاقیات ا

على أساسھا حساب التعویض بالنسبة للبضائع المتضررة من جھة أخرى، األمر الذي دفع بأصحاب البضاعة 

.إلى اكتتاب عقود تأمین خاصة حمایة لرؤوس أموالھم 

ین النقل البري للبضائع أدى بشركات التأمین إلى تطویرھا وتكییفھا مع الحاجیات زیادة الطلب على عقود تأم

.سمح بتنوعھا ذلك ما المستمرة والمتزایدة لزبائنھا، 

.سنحاول من خالل المطالب الموالیة التطرق لمختلف أنواع ھذه العقود، وكذا أنواع التغطیة التأمینیة 

نقل البري للبضائع ومواد التجھیزأنواع عقود تأمین ال: المطلب األول 

قبل التطرق إلى مختلف أنواع عقود تأمین النقل البري للبضائع و مواد التجھیز، یجدر بنا أوال التعرض 

.إلى األحكام المنظمة لھذا العقد، سواء الوطنیة أو الدولیة

م كامال عبر الطریق أو السكة الحدیدیة كما نشیر بدایة إلى أن النقل البري المقصود ھنا، ھو النقل الذي یت

وذلك من البلد المصدر إلى غایة بلدنا، ولیس النقل البري التبعي للنقل البحري أو الجوي، ألن ھذا األخیر كما 

سبق وأن أشرنا تسري علیھ قواعد النقل البحري أو الجوي، وبالتالي تطبق علیھ أحكام التأمین البحري أو 

.الجوي 

یتعلق باألحكام الدولیة، فتتمثل في اإلتفاقیات الدولیة التي سبق وأن تناولناھا في الفصل التمھیديففیما 

.وال مجال إلعادة ذكرھا، وإنما سنركز فقط على جوانب تأثیرھا على أحكام عقد تأمین النقل البري للبضائع 

متعلقة بالنقل الدولي للبضائع عبر السكة ال)Berne( الناتجة عن تعدیل إتفاقیة ) CIM( فعن إتفاقیة 

الحدیدیة فقد أقرت مسؤولیة الناقل عن الضرر الناتج عن الفقدان الجزئي أو الكلي للبضاعة وتعیبھا الواقعین 

لكن األسباب التقلیدیة إلنقضاء المسؤولیة . )1(إبتداءا من قبولھ نقلھا، وكذا مسؤولیتھ عن مواعید التسلیم 

أو خطأ صاحب الحق تطبق ھنا، بمعنى بمجرد إثبات الناقل بالسكة الحدیدیة أحد العیب الذاتي،كالقوة القاھرة

.بدفع مبلغ التعویض نتیجة الخسائر واألضرار الالحقة بالبضاعة عفائیة الثالث، ال یلتزماألسباب اإل

.من الفصل التمھیدي 48أنظر الصفحة ) 1(
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) objective et présumée( بالسكة الحدیدیة موضوعیة ومفترضة فعلى الرغم من كون مسؤولیة الناقل

.) 1(إال أنھ یمكن دحضھا بإبراز أحد األسباب اإلعفائیة المذكورة أعاله 

وضعت سقفا ) CIM( مسؤولیة الناقل نتیجة األضرار الالحقة بالبضاعة المنقولة، فإتفاقیة موفي حالة قیا

ھا بأن الناقل مجبر بدفع، وبإستثناء جمیع األضرار والفوائد، تعویضا من40حیث ذكرت المادة . للتعویض 

یحسب حسب السعر في البورصة، أو على أساس السعر الحالي في السوق، أو وفي حالة غیاب كلیھما فعلى 

. أساس القیمة العادیة لسلع بنفس النوع والجودة، في المكان والزمان الذي تم فیھ إستالم السلع 

بأن التعویض ال یمكن بأي حال من األحوال أن یفوق ) 40المادة ( الفقرة الثانیة من نفس المادة كما تضیف 

.من الوزن المفقود أو المتضرر، وھذا فقط بالنسبة لألضرار المادیة كیلوغرام لكوحدة حساب ل17

أثناء ھذه المدة وعن التعویض في حالة التأخیر في تسلیم البضائع، ففي حالة حصول أضرار وخسائر لھا

ھذا عن أحكام  اإلتفاقیة . )من اإلتفاقیة 43المادة ( مرات أجرة النقل3یلزم الناقل بدفع مبلغ ال یفوق 

.المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع عبر السكة الحدیدیة 

لناقل ھو التزام فذكرت بأن التزام االمتعلقة بالنقل البري الدولي للبضائع، ) CMR( أما عن إتفاقیة 

بتحقیق نتیجة، وأن مسؤولیتھ ھو اآلخر مفترضة لكن یمكن دحضھا بإثبات أحد األسباب اإلعفائیة التي تم 

القوة القاھرة، خطأ صاحب الحق، العیب الذاتي في ( ذكرھا بشأن النقل الدولي للبضائع عبر السكك الحدیدیة 

) .البضاعة 

فقد وضعت ھذه اإلتفاقیة سقفا للتعویض بضاعة إثر تضررھا أو فقدانھا، وفي حالة قیام مسؤولیة الناقل عن ال

منھا، حیث یحسب على أساس قیمة البضاعة في مكان وزمان استالمھا، والتي تحدد حسب 23حددتھ المادة 

. السعر في البورصة أو السعر المتداول في السوق، وإال على أساس القیمة العادیة لسلع بنفس النوع والجودة

، بمعنى وحدة حساب لكل كیلوغرام من الوزن المفقود أو المتضرر8,33یفوق التعویض وال یمكن أن

.للكیلوغرام الواحد £11,72حوالي 

وعن التعویض في حالة التأخیر في تسلیم البضاعة وتضررھا نتیجة لذلك، یلزم الناقل بدفع تعویض قدره 

.أجرة النقل كاملة 

الرغم من كونھ مسؤوال عن البضائع المعھود لھ بنقلھا، إال أن مسؤولیتھ محدودة في حالة فالناقل البري وب

والمقدرة بـ ) الحجم /قاعدة الوزن( دولي ـري الـل البـر النقـة تسعیـادا إلى طریقـتضرر البضاعة، وذلك إستن

.3م3/ طن1

(1) Louis Pierre CORADIN. Assurances des risques d’entreprises. Editions Francis LEFEBVRE.

Paris – France – Sans Numéro d’édition.1994.p. 547.
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في حالة قیام فأجرة النقل تحسب على أساس وزن وحجم البضاعة المنقولة، وكال اإلتفاقیتین أجمعتا على أنھ 

.أساس قیمتھا الحقیقیة مسؤولیة الناقل، یحسب التعویض على أساس وزن البضاعة المتضررة، ولیس على

إن حدود مسؤولیة الناقل البري، والتي قد تصل إلى حد اإلعفاء الكلي في حالة وقوع أضرار وخسائر 

أو الشاحنین، الذین ) لجزائریون المستوردون ا( تطرح مشكلة كبیرة أمام أصحاب ھذه البضاعة ،للبضاعة

الذي یھدد مصیرھم مرالحصول على أي تعویض، األیجدون أنفسھم أمام تعویضات جزئیة أو حتى عدم

ومن ھنا جاء دور عقود تأمین النقل البري على البضائع لتعطي لھؤالء المستوردین بمجرد اكتتابھا . المھني 

وإنما على وال على أساس وزن البضاعة المتضررة،الحق في تعویض ال یقاس على أساس أجرة النقل،

.ھذا عن األحكام الدولیة المنظمة لعقد تأمین النقل البري للبضائع .ضائع أساس القیمة الحقیقیة للب

من خالل الفصل الرابع من الباب الرابع المعنون ) 1(في القانون التجاريعن األحكام الوطنیة، فتتمثلأما 

.61إلى 36منفي عقد النقل البري وفي عقد العمولة للنقل، المواد: بـ 

المرسل ، وتناول حقوق وإلتزامات )38- 37-36المواد ( كل من عقد النقل وعقد العمولة للنقل فبعد تعریف 

وقت تسلمھ األشیاء المراد نقلھامن نفس القانون بأن الناقل یعد مسؤوال من47والمرسل إلیھ، ذكرت المادة 

.عن ضیاعھا الكلي أو الجزئي أو تلفھا أو التأخیر في تسلیمھا 

من مسؤولیتھ الكلیة أو الجزئیة من جراء عدم تنفیذ إلتزاماتھ أو 48الناقل، تضیف المادة ویمكن إعفاء 

اإلخالل أو التأخیر فیھا، وذلك عند إثبات حالة القوة أو عیب خاص بالشيء، أو الخطأ المنسوب للمرسل أو 

.المرسل إلیھ 

دراج نفـس األحكـام التـي جـاءت بھـا إتفـاقیة أنھـا أعـادت إ) 48المادة ( وما یـالحظ عـلى نـص ھـذه المـادة 

 )CMR(.

ھ، وذلك بمقتضى شرط كتابي مدرج من نفس القانون للناقل إمكانیة تحدید مسؤولیت52كما أعطت المادة 

فبعد تبلیغ ھذا الشرط للمرسل، یمكن للناقل . سند النقل، ومطابق للقوانین واألنظمة الساریة المفعول ضمن

: حالة الخطأ العمدي أو الجسیم المرتكب من قبلھ، أو من قبل مستخدمھ فیما عدا 

تحدید مسؤولیتھ بسبب الضیاع أو التلف، بشرط أن ال یكون التعویض المقرر أقل بكثیر من قیمة الشيء -1

نفسھ بحیث یصبح في الحقیقة وھمیا 

إعفاؤه كلیا أو جزئیا من مسؤولیة التأخیر-2

.تراط من شأنھ أن یعفي الناقل كلیا من مسؤولیتھ عن الفقدان الكلي أو الجزئي أو التلف یكون باطال كل إش-3

02- 05المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر سنة 26: مؤرخ في 59-75أمر رقم ) 1(

.2005فیفري سنة 6المؤرخ في 
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یترتب على إستالم الشيء المنقول سقوط كل دعوى ضد الناقل : " من نفس القانون بأنھ55وتضیف المادة 

من أجل التلف أو الضیاع الجزئي إذا لم یبادر المرسل إلیھ أو المرسل أو أي شخص یعمل لحساب أحدھما في 

ظرف ثالثة أیام من تاریخ اإلستالم ودون حساب أیام العطل، بتبلیغ الناقل إحتجاجھ المسبب بموجب إخبار 

.ضائي أو رسالة موصى علیھا غیر ق

ویكون ھذا اإلحتجاج صحیحا مھما كان شكلھ إذا ثبت من اإلشعار باستالم الناقل أن اإلحتجاج المذكور قد 

.حصل ضمن المھلة المذكورة أعاله 

قبل تسلمھ الشيء المنقول أو خالل الثالثة أیام 54وإذا طلب أحد األطراف إجراء الخبرة المقررة في المادة 

لتالیة إلستالمھ إیاه، یكون طلبھ بمثابة احتجاج وال محل عندئذ للقیام باإلجراءات المنصوص علیھا في الفقرة ا

" .األولى من ھذه المادة 

لحسابھما، ملزم بتحریر رسالة ل أو المرسل إلیھ أو أي شخص یعملنص ھذه المادة، أن المرسما یفھم منو

أیام 3أثناء نقلھا، وتقدیمھا للناقل في مھلةتعرضت لھ البضاعة الذي تحفظات عن التلف أو الضیاع الجزئي

.في مطالبة الناقل بالتعویض سقط حقھ من تاریخ استالمھا وإال 

كما یسقط إلتزامھ بتحریـر تلك الرسالـة إذا طالـب بإجراء خبـرة للبضاعـة المتضررة قبـل تسلمھـا، أو خـالل

محضر المعاینة المحرر من قبل الخبیر مقام تلك الرسالة، لما یتضمن من حیث یقوم أیام من إستالمھا، 3

.بیانات مفصلة عن حالة البضاعة 

من نفس القانون مدتھ بسنة 61وعن تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البري للبضائع، فحددت المادة 

، وفي جمیع یھ تسلیم الشيء المنقولواحدة، تسري في حالة الضیاع الكلي إبتداءا من الیوم الذي كان یجب ف

.األحوال األخرى، من تاریخ تسلیمھ للمرسل إلیھ أو عرضھ علیھ 

أشھر، وال تسري ھذه المھلة إال من یوم رفع الدعوى 3وتحدد المھلة التي ترفع فیھا كل دعوى رجوع بـ 

.على المكفول 

تي جاء بھا القانون التجاري، فھناك إجراءات تسقط فباإلضافة إلى حدود مسؤولیة الناقل البري للبضائع ال

ومن ھنا جاء دور . صاحب البضاعة حقھ في الحصول على التعویض، إن لم یقم بھا في اآلجال المحددة 

عقود تأمین النقل البري للبضائع، حیث أن إكتتابھا من شأنھ أن یجنب صاحب البضاعة معظم ھذه اإلجراءات 

.ر وتمنحھ تعویضا بقدر الضر

قانون التأمینات على وجھ الخصوصذكر، ندائمالوطنیة المنظمة لھذا العقدوفي إطار األحكام ا

، حیث ذكر مادة وحیدة تتعلق بھذا )04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95األمر رقم ( الجزائري

ع ـن البضائـون بتأمیـع المعنـم الرابـقسالنـمنھ، والتي وردت ضم55ادة المبرـالنوع من العقود، ویتعلق األم
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البریة یغطي تأمین البضائع المنقولة عبر الطرق" : التأمینات البریة بأنھ للباب األول بعنوانالتابع ة المنقول

یة الالحقة بالبضائع أثناء نقلھاأو السكك الحدیدیة وفق الشروط المحددة في العقد، األضرار والخسائر الماد

.تضى الحال أثناء عملیات الشحن والتفریغ وإذا اق

یحدد عقد التأمین الخاص بنقل المواد الخطیرة أو القیم أو األشیاء الثمینة، الشروط الخاصة لتغطیة الخطر 

.  ) 1(" المؤمن علیھ 

لي أو النقل البري الدو( فبتحلیلنا لنص ھذه المادة، یمكننا مالحظة أنھا لم تحدد نوع النقل البري المقصود 

.بمعنى أنھا جاءت عامة، و شملت بذلك كال النوعین من النقل ) المحلي 

. إن كان دولیا، فإكتتاب ھذا العقد إذا ھو إختیاري غة اإللزام، بمعنى إجباریة توطینھكما أنھا لم تأت بصی

قود تأمین النقل والعلة من عدم تأسیس إلزامیة توطین اكتتاب ھذا العقد، عكس ما ھو علیھ الحال بالنسبة لع

كما سبق وأن رأینا، تعود في نظرنا إلى ضعف استخدام ي والجوي للبضائع ومواد التجھیز، البحر

.  ) 2(المستوردین الجزائریین لھذا الطریق، وتفضیلھم جلب وارداتھم عبر الطریق البحري والجوي 

.  ن تمتد إلى عملیات الشحن والتفـریغكما حددت ھذه المادة فترة الضمان، والمتمثلة في مدة النقل، ویجوز أ

ونشیر في ھذا اإلطار إلى أن األحكام التي جاء بھا نص ھذه المادة، ھي أحكام مكملة بمعنى یمكن لطرفي 

العقد اإلتفاق على مخالفتھا، وذلك بموجب شرط خاص في العقد، ودفع قسط إضافي، أي أنھ یمكن تمدید 

.ن المصدر إلى غایة وصولھا إلى مخازن المستورد الوطني الضمان من زمن خروج البضاعة من مخاز

بعدما عرجنا على مختلف األحكام المنظمة لعقد تأمین النقل البـري للبضائع، نتناول فیمـا یلي أنواع ھذه 

.العقود 

.المادة لذا فمن المستحسن إعادة مراجعة صیاغة ھذه . الخطر المؤمن منھ، ولیس الخطر المؤمن علیھ: یقال ) 1(
لكن بالرغم من ذلك، تبقى ھناك فئة من المستوردین یستخدمون الطریق البري لنقل وارداتھم، ومن المستحسن إلزامھم ) 2(

لما لھا من بتوطین عقود تأمینھم إن قرروا اكتتابھا، وعدم ترك أقساط تأمین ھذه الواردات بین أیدي شركات التأمین األجنبیة 

وذلك إقتداءا بالمشرع التونسي، الذي أقر إلزامیة توطین ھذا النوع من التأمین شأنھ شأن بقیة . طني تأثیر على اإلقتصاد الو

الحامل قانون 1980دیسمبر 31: المؤرخ في 88- 80من القانون 30أنواع عقود تأمین النقل األخرى، وذلك بمقتضى المادة 

.1981المالیة لسنة 

L’article 30 : « le transport maritime, aérien et terrestre des marchandises à l’importation est

soumis à l’obligation d’assurance en Tunisie. Les infractions aux dispositions de cet article sont

constatées par les agents de douanes à l’occasion du dédouanement des marchandises » .

Pour plus de détail, voir :

Othmane BENFADHEL. L’assurance obligatoire à l’importation l’expérience tunisienne.

Communication présentée lors du séminaire tenu en marge du 1er salon des transports organisé

par le groupe KGS "Le Phare " ( Alger, 11-15 mars 2001 ) .
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المؤرخ 09- 11من القانون رقم قل البري، حیث ذكرت المادة الثانیةإذ تتنوع ھذه العقود تبعا لتنوع الن

)2(2001أوت 7: المؤرخ في 13-01من القانون رقم 2المعدلة والمتممة للمادة ) 1(2011جوان 5: في 

:)3(نقل البريالمتضمن توجیھ النقل البري وتنظیمھ، ذكرت صنفین من ال

نقل تقوم بھ أشخاص طبیعیة أو معنویة لحاجاتھم الخاصة بواسطة مركبات : النقل للحساب الخاص -

.یملكونھا 

.نقل یتم بمقابل ولحساب الغیر یقوم بھ مستغلون مرخص لھم لھذا الغرض : النقل العمومي -

:ھما من خالل الفروع الموالیة ناولویغطي ھذین الصنفین بالمقابل نوعین من عقود التأمین، نت

les contrats"للحساب الخاص  برا المنقولةلبضائع ومواد التجھیزعقود تأمین ا: األول الفرع 

d’assurance transports privés de marchandises"

التي تندرج ھذه العقود ضمن تأمینات األضرار، حیث تھدف إلى ضمان التعویض عن األضرار المادیة 

، وذلك أثناء نقلھا في مراكب مصرح بھا، بحیث ترجع ملكیة قد تلحق بالبضاعة المحددة في الشروط الخاصة

كل من البضاعة ووسیلة النقل للمؤمن لھ، بمعنى أن یتولى المستورد الوطني نفسھ أو تابعیھ نقل البضائع عن 

. ) 4(طریق وسائل نقل خاصة تابعة لھ 

ن اإللزامي من المسؤولیة المدنیة، وكذا التأمین اإلختیاري لألضرار الالحقة فبغض النظر عن التأمی

بالمركبة، یمكن للمستورد إكتتاب عقد تأمین تغطى بموجبھ األضرار التي قد تلحق بالبضاعة أو مواد التجھیز 

. )5(المنقولة 

ھذا األخیر ملزم بتقدیم بیانات وحیث أن كل من البضاعة المستوردة ووسیلة النقل ملكا للمؤمن لھ، ف

.ومعلومات تتعلق بكلیھما أثناء إكتتاب العقد، وذلك حتى یتمكن المؤمن من تقدیر الخطر وحساب القسط 

:، فتتمثل في )المركبة ( فعن المعلومات المتعلقة بوسیلة النقل 

)le type( الطراز -

)la marque( الصنف -

.11- 10، ص 2011جوان سنة 8: ، مؤرخة في 32عدد الجزائریة للجمھوریة جریدة رسمیة ) 1(
.4، ص 2001أوت سنة 8: ، مؤرخة في 44عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 2(
كل نشاط یقوم من خاللھ مستغل : " كما تطرقت نفس المادة لتعریف النقل البري من خالل فقرتھا األولى، حیث ذكرت بأنھ ) 3(

" .أو بضائع من مكان إلى آخر عبر الطریق أو السكة الحدیدیة أو السلك على متن مركبة مالئمة بنقل أشخاص
.وحیث أن النقل بالسكك الحدیدیة ال یتم من قبل الخواص في بلدنا، فسترتكز دراستنا أعاله على النقل البري عبر المركبات ) 4(

(5) Yvonne LAMBERT-FAIVRE. Op. cit. p.374 .
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)le genre( نوع ال-

)le tonnage autorisé( الحمولة المسموح بھا -

)le n° d’immatriculation( رقم التسجیل -

) .le capital maximum garanti( الرأسمال األقصى المضمون -

:عن تلك المرتبطة بالبضاعة، فتتمثل في أما 

)la nature( طبیعتھا -

)le type d’emballage( غلیف نوعیة التعبئة والت-

.) les conditions ()1( الشروط -

تحدید الرأسمال المضمون، الذي وخالفا لعقود تأمین نقل البضاعة مكن للمؤمنفمن خالل ھذه المعلومات ی

par véhicule et par( یتم إما على أساس المركبة وحمولتھا ) البحریة والجویة ( األخرى 

chargement ( أو على أساس الحادث )par évènement()2(.

تلك الحدود تمثل الحد األقصى إللتزام المؤمن بالتعویض، كما یمكن زیادتھا بموجب إتفاق خاص بین المؤمن 

.) 3(والمؤمن لھ، ودفع قسط إضافي 

:وفي حدود الرأسمال المؤمن، تكون القیمة المؤمنة مساویة لـ 

:جدیدة إذا تعلق العقد ببضاعة-أ

سعر البیع فیما یتعلق بالبضاعة المباعة

سعر الشراء إذا تعلق األمر ببضاعة مشتراة

 سعر التكلفة )prix de revient ( في باقي الحاالت األخرى.

.تكون مساویة لقیمة البیع المحددة من قبل خبیر مختص : فیما یتعلق ببضائع في طریق اإلستعمال -ب

(1) La Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Séminaires sur les assurances transport de

marchandises. Alger. 2006. p.10 .
یقصد بتحدید الرأسمال المؤمن على أساس الحادث أنھ وبعد وقوع الحادث المؤمن منھ، یدفع التعویض من قبل المؤمن على ) 2(

.ومن دون تناقص الرأسمال المؤمن كان عدد الحوادث الحاصلة،أساس الخسائر الالحقة، وذلك مھما 
(3) Selon l’article 7 des conditions générales de la Compagnie Algérienne des Assurances

(CAAT). Police d’assurance transports privés de marchandises . Visa M.F.N° 22 du 17/03/1998.

p.2.
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، إال إذا تم اإلتفاق على ما یخالف ذلك )1(، یتم حساب قسط التأمین)القیمة المؤمنة ( تلك القیمة إذا فعلى أساس 

) .من الشروط العامة 11و 8المادتین ( في العقد 

ودفعھ من قبل المؤمن لھ واإلمضاء على العقد من الطرفین، ینعقد صحیحا مرتبا آلثارهوبعد تحدید القسط 

.  ذ ذلك الوقت متابعة تنفیذه، وذلك إبتداءا من التاریخ والساعة المحددین في الشروط الخاصةویمكن للمؤمن من

.) 2(ونشیر إلى أنھ یتم إصدار ھذا العقد بست نسخ، على أن تعطى النسخة األصلیة للمؤمن لھ 

أنواع من 3اقع العملي ویبرم العقد تبعا للمدة التي یتم اإلتفاق على تغطیة البضاعة خاللھا، ونجد في الو

:وثائق التأمین 

.ویتم إكتتابھا لضمان رحلة نقل بریة واحدة ) : police au voyage( الوثیقة المتعلقة برحلة واحدة -

تمنح ضمانا تلقائیا لجمیع البضائع التي تتوفر فیھا الشروط ) : police annuelle( الوثیقة السنویة -

بین طرفي العقد، والتي یتم حصرھا في الشروط الخاصة، مدتھا سنة كاملة الموضوعة بموجب إتفاق مشترك

.ونشیر إلى أنھا الوثیقة األكثر تداوال في الواقع العملي 

ھي وثیقة تشبھ الوثیقة السنویة، وتوجھ ) : police au chiffre d’affaires( الوثیقة حسب رقم األعمال -

" une flotte importante" یات ھائلة من البضائع أو مواد التجھیز للمؤمن لھم الذین یقومون بإستیراد كم

.) 3(ویحسب القسط على أساس رقم أعمال المؤمن لھ 

التي تناولناھا أثناء دراستنا لعقد تأمین النقل البحري في ھذا العقد، فھي نفس تلك وعن إلتزامات طر

ة بوضعیة الخطر ـقد، سواء تلك المتعلقـة أثناء مدة العـصحیحات ـم تصریحـزم بتقدیـؤمن لھ ملـفالم. للبضائع 

نشیر إلى أن المدة بالنسبة لتأمین النقل ( أیام على األكثر 7وذلك بمجرد علمھ وخالل ) تغیره، تفاقمھ ( 

أیام بالنسبة لجمیع 7خالل ( ، أو تلك المرتبطة بوقوع الحادث المؤمن منھ )أیام 10البحري للبضائع ھي 

)  .أیام من أیام العمل 3حوادث بإستثناء السرقة التي تحدد مھلة التصریح بھا بـ ال

كما یلزم المؤمن لھ أیضا بدفع القسط الذي یمثل مقابل الضمان، وكذا إلتزامھ بالتصریح  بقبول حلول المؤمن 

) .subroger l’assureur( محلھ في المطالبة بالتعویض المدفوع لھ جراء وقوع الحادث المؤمن منھ 

: یتم تحدید قسط التأمین كما یلي ) 1(

رسوم ) + صافي وسعر الوثیقة مطبقة على مجموع القسط ال%17( الرسم ) + دج 500,00( سعر الوثیقة + القسط الصافي

.دج 200,00: والمقدرة بـ ) droits de timbres( الدمغة 
الشركـة الجزائریة الخاص ،  تم إبرامھ لدى للبضائع للحساب أمیـن النقـل البـري من عقـد ت2حسب المـادة العاشرة الفقـرة ) 2(

.4، ص 2012مارس 5ات في للتأمین
:لمزید من التوضیح أنظر . القسط في الوثیقة حسب رقم األعمال یتم توقعھ، ویصحح عند نھایة السنة ) 3(

Yvonne LAMBERT-FAIVRE. op cit. p.375 .
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بتحریر محضر معاینة ودیة باإلشتراك مع الغیر لھالة وقوع الخطر المؤمن منھ، یلزم المؤمنوفي ح

قبل المؤمنبخبیر معین من إما المعنیین إن أمكن ذلك، حول األماكن التي وقع فیھا الحادث، وذلك باإلستعانة 

للقیام بة من مكان الحادث،القری) الدرك، الشرطة، أو المحضر القضائي ( السلطات المحلیة المختصةأو ب

.تعلقت بحادث مضمون مع اإلشارة إلى أن تكالیف المحضر أو الخبرة تقع على عاتق المؤمن إذا . بذلك 

17المادة ( وإیداع شكوى أمامھم ، أو الدركالة السرقة، یلزم المؤمن لھ باإلخطار الفوري للشرطةوفي ح

) .من الشروط العامة 

: لف المطالبة التي یلزم المؤمن لھ بتقدیمھا للمؤمن، فتتمثل في مللمكونةالوثائق اوعن

)فاتورة الشراء ( الفاتورة األصلیة للبضاعة المتضررة -

محضر المعاینة الودیة، أو محضر التحقیق الذي قامت بھ الشرطة أو الدرك الوطني-

récépissé de dépôt( وصل إیداع الشكوى في حالة السرقة - de plainte(

تقریر الخبرة-

مفصلة للحمولة الالقائمة  -

عة منقولة وجود بضاي تثبتتلك التكذا كل الوثائق التي تبرر حقیقة الحادث وأسبابھ، ووبصفة عامة،

) .من الشروط العامة 19المادة ( وتعرضھا ألضرار

یأمر بإجراء تلك المعاینات ضمن مھلة تقدر ویتعین على المؤمن لھ، تحت طائلة عدم قبول المطالبة، أن

من الشروط العامة، وذلك من قبل خبیر 21أیام تحسب من تاریخ التصریح بالحادث، حسب المادة 5بـ 

معتمد لدى المؤمن، كما سبق وأن أشرنا، وتجدر اإلشارة إلى أن كال طرفي العقد یمكنھما المطالبة بإجراء 

كما ) . المعاینة الودیة ( یوم من تاریخ الخبرة األولى 15، وذلك في ظرف )ودیة أو قضائیة ( خبرة مضادة 

من الشروط 20أن تدخل الخبیر یكون دائما بتحفظ لشروط وبنود العقد، تضیف الفقرة األخیرة من المادة 

.ھذا عن إلتزامات المؤمن لھ . العامة 

.، والذي قد یكون جزئیا أو كلیا محدد في العقدأما عن إلتزامات المؤمن، فتتمثل في دفع التعویض ال

ففي حالة الضرر الجزئي الذي قد یمس البضاعة المؤمنة، یحدد التعویض من خالل المقارنة بین قیمة ھذه 

البضاعة وھي في حالة جیدة مع قیمتھا وھي متضررة، ومعدل أو كمیة النقص المتحصل علیھ، یطبق على 

.القیمة المؤمنة 

. ضرر البضاعة كلیا، یدفع المؤمن القیمة المؤمنة المذكورة في العقد، مع أو بدون تحویل الملكیة وفي حالة ت

فإن كان القانون یسمح للمؤمن لھ بالتخلي عن األشیاء المؤمنة في حاالت معینة، فإنھ یسمح أیضا للمؤمن بدفع 

.، مع رفض تحویل الملكیة التعویض المستحق
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تعدى مبلغ التعویض لك بتسویة تكالیف الخبرة، حتى وإنالتعویض، فھو ملزم كذوعندما یقبل المؤمن دفع

یوم تحسب من تاریخ إستالم مجموع الوثائق الثبوتیة 30ونشیر إلى أن مدة دفع التعویض ھي . القیمة المؤمنة

) .نفس المدة فیما یتعلق بعقد تأمین النقل البحري للبضائع ( 

المذكورة أعاله، یجوز للمؤمن لھ أن یطالب بتعویض الضرر زیادة عن التعویض وإن لم یحترم المؤمن المدة 

.من قانون التأمینات 117المستحق، حسب المادة 

والتي ألقساط المستحقة، جمیع افإنھ یقوم بإقتطاع ونشیر إلى أنھ وأثناء دفع مبالغ التعویض من قبل المؤمن، 

) .من الشروط العامة 24المادة ( من قبل المؤمن لھ لم یتم دفعھا 

من 6المادة ( ، إذا نتج الحادث أو تفاقم بفعللھ في التعویض یسقطلى أن حق المؤمنكما یجدر التنویھ إ

: )الشروط العامة 

السكر العلني للمؤمن لھ أو أحد تابعیھ أثناء قیادتھ المركبة-

)les bâches( غیاب الصیانة سواء للمركبة أو الغطاء -

لحدود الحمولة المحددة من قبل الصانع %20تجاوز یفوق -

.، أو إنتھاء مدة صالحیتھا غیاب رخصة السیاقة المطابقة لنوع المركبة الناقلة للبضاعة-

البري للحساب الخاص، أما عن تلك المتعلقة بالنقل البري للبضائعنقلالھذا عن عقود التأمین التي تغطي 

.ئع، فنتناولھا من خالل الفرع الموالي العمومي للبضا

les contrats" عقود تأمین النقل البري العمومي للبضائع ومواد التجھیز : الفرع الثاني 

d’assurance transports public de marchandises"

ضرار تندرج ھذه العقود ھي األخرى ضمن تأمینات األضرار، حیث تھدف إلى ضمان التعویض عن األ

إلى ناقلین عمومیین، عبر السكة الحدیدیة المادیة التي یمكن أن تلحق بالبضائع أو مواد التجھیز المعھود بھا

.) 1(بغرض نقلھا ما بین األماكن المحددة في الشروط الخاصة ،أو عبر الطریق البري

یلزم ھذا األخیر حیث. ميوھو تأمین إختیاري، جاء كتكملة للتأمین اإلجباري من مسؤولیة الناقل العمو

من قانون2فقرة 166المادة ( بموجبھ مسؤولیتھ المدنیة تجاه الممتلكات التي ینقلھا بإكتتاب عقد تأمین یغطي

(1) Source : Compagnie Algérienne des Assurances ( CAAT ). Conditions particulière d’un

Contrat Facultés Terrestre (Transports Publics). Exercice 2012. p.2 ( art 1 : Objet de la police ) .
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.)1() التأمینات 

عن طریق الدعوى المباشرة ( فبغیة تفادي المستورد لإلجراءات الطویلة والمعقدة المتخذة ضد الناقل ومؤمنھ 

ھا، خصوصا في حالة أثناء نقلنتیجة تضرر بضاعتھمن أجل الحصول على التعویض) ؤمن فیما یتعلق بالم

من مسؤولیتھ تلك لدى شركة تأمین أجنبیة، وما ینتج عن ذلك من أعباء إضافیة كون الناقل أجنبي، ومؤمن 

عقد تأمین النقل العمومي البري للبضائع لدى بإكتتاب) المستورد الوطني ( كتكالیف التنقل وغیرھا، یقوم 

ن سرعة الحصول على التعویض، كون المؤمن یقوم شركة تأمین عاملة بالسوق الوطني، والذي یمكنھ م

یرجع فیما بعد على مؤمن الناقل أحد األخطار المشمولة بالضمان، لبتعویضھ إن كان الضرر قد نتج عن

.لمطالبتھ بالتعویض، بمعنى أنھ یتولى محلھ القیام بتلك اإلجراءات البري

م جملة من المعلومات من شأنھا أن تسمح للمؤمن بتقدیر وعند إكتتاب ھذا العقد، یلزم المؤمن لھ بتقدی

: الخطر المؤمن منھ، والمتمثلة في 

طبیعة البضاعة-

نوع التعبئة والتغلیف المستعمل -

عدد ووزن الطرود أو الكمیات المرسلة-

نقاط إنطالق ووجھة البضاعة-

قیمة البضاعة-

وكذا جمیع المعلومات التي تسمح بتقدیر الخطر المؤمن طرق الشحن والتفریغ و شروط تستیف البضاعة،-

.) 2(منھ 

، حیث یقبل المؤمن البنود التي یحتوي وھي نفس المعلومات التي تحتوي علیھا وثیقة أو سند النقل البري

ثناء علیھا ھذا األخیر ما دامت غیر مخالفة للقانون أو التنظیمات أو اإلتفاقیات الدولیة الساریة المفعول، بإست

رفـطمن الكاذب المتعمدتصریح البب ـھ، بسـا من مسؤولیتـا أو جزئیـل كلیـاء الناقـلى إعفـتلك التي تنص ع

.
ین للبضائع عن طریق البر أن یكتتبوا تأمینا یغطي كما یجب على الناقلین العمومی: " على أنھ 2فقرة 166تنص المادة ) 1(

مع مالحظة أن ھذه المادة خصت بالذكر فقط الناقلین العمومیین للبضائع عن " .التي ینقلونھا مسؤولیتھم المدنیة تجاه الممتلكات 

طریق البر، دون الناقلین العمومیین عبر السكة الحدیدیة ، وھو إستثناء متعمد كون السكك الحدیدیة تابعة للدولة، ونشیر إلى أن 

التأمین، إذ تقع علیھا إلتزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكھا أو الدولة مؤمنة نفسھا بنفسھا، فھي معفاة من اإللتزام ب

.الموجودة تحت حراستھا  
(2) La Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Séminaires sur les assurances transport de

marchandises. Alger. 2006. p.9 .
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.)1(أو ممثلیھ أو ذوي الحقوق فیما یتعلق بطبیعة أو قیمة البضاعة ) المؤمن لھ ( المرسل إلیھ ،المرسل

12المادة ( أیضا تكالیف النقل وكذا قسط التأمینتضم ، والتيفتلك المعلومات من شأنھا تحدید القیمة المؤمنة

) .من الشروط العامة 

ه، إذ یبدأ بالسریان من التاریخ وبمجرد اإلمضاء على العقد من قبل طرفیھ یمكن للمؤمن متابعة تنفیذ

:ونشیر إلى أن ھذا العقد یبرم إما .والساعة المحددین في الشروط الخاصة 

وذلك تبعا لمدة الرحلة الوحیدة المحددة في الشروط الخاصة، وینتھي العقد ) : au voyage( لرحلة واحدة -

.تلقائیا بإنتھاء الرحلة 

تمنح ضمان تلقائي لجمیع البضائع المنقولة التي تستجیب للتعریف ) : en abonnement( اإلشتراك -

من اإلكتتاب شتراك ھذه من شأنھا إعفاء المؤمن لھمدة الضمان سنة، ووثیقة اإل. المحدد أثناء إكتتاب العقد 

إخطار من خالل ؤمنـط للمـریح بسیـوم بتصـط أن یقـي فقـ، إذ یكفنـد التأمیـة لعقـل كل رحلـوقبفي كل مـرة

 )avis d’aliment(التي تسبق عملیة تسلیم البضاعة للناقل أیام 3ضمن مھلة ، و ذلك)2 (.

ھو إجراء إلزامي، إذ یجبر المؤمن لھ بالتصریح بكافة اإلرسالیات التي تتوفر فیھا المعاییر المحددة في و

إكتتاب عقد كلھ بصفة منتظمة للقیام بوأو لحساب الغیر الذي الشروط الخاصة، والتي تم القیام بھا إما لصالحھ 

وكیال ھ ـبصفتعلى الخصوص بشرط أن تكون للمؤمن لھ مصلحة في الرحلة، التأمین

)commissionnaire ( أو مودعا لدیھ )consignataire. (

لیست لھ ( ومصلحة المؤمن لھ التي ال تتمثل سوى في تنفیذ أمر صادر عن الغیر من أجل اكتتاب العقد 

. )3(، ال تعطي الحق في سریان وثیقة التأمین )حة في الرحلة مصل

لتقدیر الخطر، خاصة منھا طبیعة البضاعة جمیع المعلومات الالزمةیتضمن كما نشیر إلى أن اإلخطار 

.قیمتھا، وسائل النقل المستعملة، نقاط اإلنطالق والوصول المنقولة، طریقة تغلیفھا، 

وفي حالة لمكتتب بالنسبة لكل إرسالیة ولكل شاحنة، یمثل حدود إلتزام المؤمن،إلى أن الحد األقصى اوننوه

طالق، أو بعد تفریغھا عند الوصولإلني سبب كان في مكان ما قبل شحنھا لتراكم البضاعة المؤمنة أل

) .من الشروط العامة 25المادة ( فالمؤمن ال یلتزم بتعویض مبلغ یفوق ذلك الحد األقصى 

(1) Selon l’article 6 des conditions générales de la Société Nationale d’Assurance (SAA). Contrat

d’assurance facultés terrestres " Public " Visa M.F.N° 11 du 11 novembre 1998. p.7.
(2) La Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Tarif facultés terrestres (Transport

Public). Direction production transports. Octobre 1991. p.4 .
(3) Selon l’article 24 des conditions générales précédemment mentionnés. p. 14, voir aussi :

Louis Pierre CORADIN. op.cit.p. 568.
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، فھي تسري )الصالحة لرحلة واحدة، وثیقة اإلشتراك الوثیقة ( وعن مدة الضمان بالنسبة لكال الوثیقتین 

بالنسبة للرحلة من الوقت الذي تغادر فیھ البضاعة المؤمنة المھیأة لإلرسال المخازن كأقصى نقطة إنطالق 

مخازن المرسل إلیھ أو ذوي الحقوق أو ممثلیھ المبینة في الشروط الخاصة، وتنتھي في الوقت الذي تدخل فیھ 

، بمعنى أن عملیات الشحن والتفریغ أیضا مغطاة، إال )من المخزن إلى المخزن ( ل النھائي في مكان الوصو

) .من الشروط العامة 7المادة ( في حالة اإلتفاق على خالف ذلك 

ھذا األخیر من حقھ . وإن إمتدت المدة العادیة للرحلة، یلزم المؤمن لھ بإخطار المؤمن بمجرد علمھ بذلك 

.سط إضافي، إال في حالة كون اإلمتداد ناتجا عن وقوع خطر مضمون المطالبة بدفع ق

وفي حالة اإلستالم المبكر للبضاعة المؤمنة من قبل المؤمن لھ، فإن ذلك من شأنھ أن یتسبب في إیقاف سریان 

.ضمان المؤمن 

بھ، إال في حالة كما نشیر إلى أن العقد یصبح بدون أثر إذا لم یبدأ سریان األخطار خالل شھرین من إكتتا

.حكم على وثائق اإلشتراك إال فیما یتعلق باإلخطار األول اإلتفاق على أجل جدید، وال یطبق ھذا ال

أثناء الحدیث عن عقود تأمین تلك التي تم ذكرھاوعن إلتزامات كل من المؤمن والمؤمن لھ، فھي نفس

رسالةلمؤمن لھ في إطار ھذا العقد، والمتمثل في النقل البري للبضائع للحساب الخاص، مع إلتزام إضافي ل

من القانون التجاري منحت فقط مھلة ثالثة أیام لتحریر تلك الرسالة في حالة تعرض 55، فالمادة التحفظات

.البضاعة للتلف أو الضیاع الجزئي أثناء نقلھا، وتقدیمھا للناقل مع اإلشعار باإلستالم 

على التعویض الممنوح للمؤمن لھ وذلك نتیجة تضییع اتخفیضالمؤمنت، یطبقفإن لم یتم القیام بتلك التحفظا

.) 2(كما یمكن أن یسقط حق المؤمن لھ كلیا في التعویض ،) 1(حق المؤمن في الرجوع على الناقل 

ھذا كل ما یتعلق بعقود تأمین النقل البري للبضائع ومواد التجھیز، سواء للحساب الخاص أو النقل 

وبصفة كبیرة من عقود تأمین النقل البحري للبضائع ومواد ونشیر إلى أن ھذه العقود إستلھمت.عمومي ال

.أو الدولي ھیز، وتتكیف سواء مع النقل الداخليالتج

) للحساب الخاص أو النقل العمومي للبضائعالبريالنقلتأمینعقد ( كما تجدر اإلشارة إلى أن كال العقدین

ذلك . ضمان كل األخطار وكذا ضمان الحوادث المتمیزة : في إطار نوعین من التغطیة التأمینیةا یتم إكتتابھم

.ما سنتناولھ بشيء من التفصیل من خالل المطلب الموالي 

(1) Jean Patrick MARCQ. op. cit. p. 250.
(2) Selon l’article 7 d’un contrat d’assurance transport public de marchandises souscrit au niveau

de la CAAT, exercice 2012 , p 3.
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أنواع التغطیة التأمینیة: المطلب الثاني 

یمكن للمؤمن لھ الذي یرغب في إكتتاب عقود تأمین النقل البري للبضائع، سواء للحساب الخاص أو النقل 

بعنوان البضائع المنقولة عن طریق 1-7، فقد منحت الفقرة بةالعمومي، أن یختار نوع التغطیة التأمینیة المناس

المتعلق بإعداد 1995أكتوبر 30: المؤرخ في 338-95البر من المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

2002سبتمبر 10: المؤرخ في 293-02: قائمة عملیات التأمین وحصرھا، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 

ضمان كل األخطار، حوادث متمیزة وأخیرا : لھ حق اإلختیار بین ثالث ضمانات ھي منحت للمؤمن

.ضمانات إضافیة 

ھا إسمھا وسنركز من خالل الفروع الموالیة على الضمانین األولین، كون الضمانات اإلضافیة كما یدل علی

.بموجب إتفاق خاص، وبعد دفع قسط إضافي یمكن إضافتھا لھما

"la garantie tous risques" ضمان كل األخطار : الفرع األول 

یغطي المؤمن بموجب ھذا الضمان األضرار والخسائر المادیة، وكذا الخسائر في الوزن والكمیة، الفقدان 

تي الشحن والتفریغ إن تم اإلتفاق یوالسرقة التي یمكن أن تلحق بالبضاعة أثناء عملیة نقلھا، وكذا خالل عمل

:كما یمتد ھذا الضمان لتغطیة الخسائر الناتجة عن الحوادث التالیة . ا ضمن العقد على إدراجھم

اصطدام المركبة أو حمولتھا بجسم ثابت أو متحرك، بإستثناء اإلصطدام بحواف الرصیف أو جوانب -

) .bordure de trottoirs et accotement exemptés( الطریق 

إنقالب المركبة أو سقوطھا-

)(ن التحكم في مقود المركبةفقدا- rupture de direction ،محورفي ال )d’essieu(،،القاعدةالھیكل

)châssis(في مكان الشد أو الجر ،d’attelage ou de remorque)(

الحریق واإلنفجار-

ریق نیة، إنھیار مفاجئ وطارئ للطإنھیار المباني، الجسور، األنفاق، وغیرھا من المنشآت الف-

سقوط األشجار، إنقطاع السدود أو قنوات المیاه -

إنھیار الصخور، إنھیار ثلجي، صاعقة، فیضانات، فیضان األنھار، تفكك الجلید، مد عال، إعصار، زوبعة -

.)1(ثوران بركاني أو زلزال 

نـأمیـریة للتـركة الجزائـا الشـأبرمتھم) مومي للحساب الخاص، والنقل الع( ري للبضائع ـل البـن النقـمن عقدي تأمی2المادة ) 1(

 )CAAT ( 2ص،2012سنة.
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:فھذا الضمان یغطي إذا الخسائر واألضرار الالحقة بالبضاعة بفعل 

الحوادث القاھرة التي تمس كل من البضاعة ووسیلة النقل-

الحوادث التي تمس فقط البضاعة-

.الشحن والتفریغ إن تم اإلتفاق على ضمانھا بواسطة شرط خاص الحوادث التي قد تطرأ أثناء عملیتي -

بموجب ضمان كل األخطار، إال إذا وقع ضمنیاكما نشیر إلى أن خطر الفقدان والسرقة ال یكون مغطى

:ضمن الحاالت التالیة 

السرقة نتیجة وقوع أحد الحوادث القاھرة المذكورة أعاله-

و العنفالسرقة بإستعمال السالح أ-

.سرقة كل من البضاعة ووسیلة النقل -

بأن و تضیف الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من الشروط العامة لعقد تأمین النقل العمومي البري للبضائع

خطر الفقدان أو السرقة الكلیة أو الجزئیة الذي یمكن أن یمس محتوى الطرود ال یكون مضمونا، إال إذا تم 

. )1(یحمل آثارا ال لبس فیھا للكسر أو التحطیم، حدثت أثناء مدة الضمانإثبات أن الطرد

والمؤمن لھ الذي إختار ھذا الضمان، غیر ملزم بإثبات كون األضرار الالحقة بالبضاعة ناتجة عن وقوع 

.حادث مغطى بموجب العقد، إذ یقع على عاتق المؤمن إثبات أن الحادث غیر مغطى 

، أما عن تلك التي یغطیھا ضمان الحوادث المتمیزة ضمان كل األخطاردث المغطاة في إطارالحواھذا عن

.فسیتم تناولھا من خالل الفرع الموالي 

"la garantie accidents caractérisés" ضمان الحوادث المتمیزة : الفرع الثاني 

، وكذا الخسائر في الوزن والكمیة ، األضرار والخسائر المادیةیغطي المؤمن بموجب ھذا الضمان

الالحقة بالبضاعة المؤمنة نتیجة وقوع أحد الحوادث الكارثیة التي تمس كل من البضاعة ووسیلة النقل، والتي 

ابت أو م ثـدام المركبة أو حمولتھا بجسـاصط( أعـالهارـان كل األخطـسبق وأن تناولناھا عند حدیثنا عن ضم

véhicules équipés de( التأمین الفرنسیة تشترط تجھیز المراكب الناقلة بنظام مضاد للسرقة نشیر إلى أن شركات) 1(

dispositifs antivols ( لمزید من التوضیحات، أنظر:

Louis Pierre CORADIN. op.cit.p. 568.
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.ین عن تلك الحوادث كما یغطي أیضا السرقة والفقدان الناتج) . إلى غایة ثوران بركاني أو زلزال ... متحرك

فھذا الضمان إذا أضیق من الضمان السابق، وفي حالة ما إذا تم إختیاره من قبل المؤمن لھ، یقع على عاتقھ 

، وإال عبء إثبات أن الخسائر واألضرار ناتجة عن أحد تلك الحوادث القاھرة المذكورة على سبیل الحصر

.فلیس لھ الحق في التعویض 

) marchandises transportées en vrac( أن البضاعة المستعملة، البضاعة السائبة كما نشیر إلى 

بمعنى ) marchandises voyageant à nu( بدون وسائل تعبئة وتغلیف مناسبة البضائع المنقولةوكذا 

والخزف، الزجاج، الرخامالبالط :تلك الموضوعة في أكیاس من ورق، البضاعة سریعة اإلنكسار مثل

،  فتلك البضائع ال تغطى إال بموجب ضمان الخزف الصیني، الخزف المصقول، الصلصال والسیرامیك

.) 1(الحوادث المتمیزة، وال یمكن بأي حال من األحوال تغطیتھا بموجب ضمان كل األخطار 

كلیھما وبعدما عرجنا على مختلف األخطار التي یغطیھا كل ضمان، نشیر إلى أن ھناك أحكام مشتركة بین 

.نتطرق لھا من خالل الفرع الموالي 

أحكام مشتركة بین كال الضمانین: الفرع الثالث 

ضمان الحوادث المتمیزة، المصاریف الضروریة كذا ضمان كل األخطار ویغطي المؤمن في إطار 

الوقوع ، أو والمعقولة التي دفعھا المؤمن لھ بغیة الحفاظ على البضاعة المؤمنة من خطر مضمون وشیك

.التقلیل من نتائجھ 

وعن األخطار المستثناة، فتفرق وثائق تأمین النقل البري بین تلك المستثناة في جمیع األحوال، وتلك التي 

.د دفع قسط إضافي یمكن اإلتفاق على تغطیتھا بشرط خاص في العقد وبع

:ففیما یتعلق بتلك المستثناة في جمیع األحوال، فتتمثل في 

: جمیع األضرار بما فیھا السرقة الناتجة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن -

األخطاء العمدیة أو الجسیمة الناتجة عن المؤمن لھ أو وكالئھ أو تابعیھ أو ذوي الحقوق

(1) La Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Tarif facultés terrestres (Transport

Public). Direction production transports. Octobre 1991. p.4. Ainsi que l’article 5 paragraphe 2

des conditions générales de la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Police

d’assurance transports privés de marchandises.p.2.
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 من تغلیف، تعبئة، تستیف وربط البضاعة عندما یقوم غیاب، عدم كفایة أو عدم مالءمة كل

بكل ھذه العملیات المؤمن لھ أو ممثلیھ أو ذوي الحقوق

البلل الذي یمس المركبات المفتوحة

 التلوث الغیر ناتج عن أحد الحوادث القاھرة المذكورة آنفا

مجرد اإلختفاء

.ة محظورة أو غیر مشروعة الغرامات، المصادرات، الوضع تحت الحراسة، التھریب، تجار-

، اإلختالف في العمالت، مخالفة أنظمة ) 1(التعویض عن التأخیر في إرسال أو وصول البضاعة المؤمنة -

التي تضاف لألضرار التصدیر واإلستیراد والعبور واألمن، وبصفة عامة جمیع التكالیف وفوائد األضرار 

.المادیة المغطاة بموجب العقد 

تسببھا اآلثار المباشرة أو غیر المباشرة لإلنفجار وإطالق الحرارة واإلشعاع المتولد عن األضرار التي-

تحول نووي للذرة، أو اإلشعاعیة وكذلك األضرار الناتجة عن آثار اإلشعاع الذي یحدثھ التعجیل المصطنع 

.للجزیئات 

أو مخازن أو ساحات یكون المؤمن عندما تقع داخل محالت -بما فیھا السرقة-األضرار الالحقة بالبضاعة-

.لھ أو عمالھ مالكین أو مستأجرین أو مستغلین لھا بدون مقابل 

الخسائر و األضرار الناتجة عن توجیھات أو تعلیمات خاطئة أو غیر كافیة مقدمة للناقل أو مساعدي النقل -

الخسائر ( وكذا تلك . قوق من قبل المؤمن لھ، المرسل، متلقي البضاعة، العمال، الممثلین، أو ذوي الح

الناتجة عن تدخل نفس ھؤالء األشخاص أثناء عملیات نقل البضاعة المؤمنة، إال في حالة كون ) واألضرار 

.تدابیر تم إتخاذھا بفعل تحقق حادث مضمون ذلك التدخل أو تلك التعلیمات ناتجة عن 

la( األضرار والخسائر الناتجة عن األخطار العادیة للطریق - freinte normale de route()2 (.

وباإلضافة إلى ھذه األخطار، ھناك أخرى مستثناة ولكن لیس بصفة قطعیة، بمعنى یمكن اإلتفاق على ضمانھا 

الضمانات اإلضافیة التي سبق وأن تحدثنا بموجب شرط خاص في العقد، وبعد دفع قسط إضافي، وھي نفسھا 

: عنھا، وتتمثل ھذه األخطار فیما یلي

العیب الذاتي في البضاعة المؤمنة، الدیدان، الطفیلیات، الثقوب التي تحدث في البرامیل و الصھاریج -

.التدابیر الصحیة أو التطھیریة 

.تأثیر درجة الحرارة الداخلیة أو الخارجیة على المركبة -

.ه العقود نشیر إلى أن التأخیر الناتج عن وقوع حادث مضمون یكون مغطى بموجب ھذ) 1(
من الشروط العامة لكل من عقدي تأمین النقل البري للبضاعة للحساب الخاص، وكذا النقل العمومي البري 3المادتین ) 2(

.للبضاعة 
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الحرب األھلیة أو األجنبیة، األلغام وجمیع معدات الحرب، أعمال اإلرھاب والتخریب -

إلضراباتالفتن واإلضطرابات الشعبیة، إغالق المصانع وا-

القرصنة، اإلستیالء والحجز أو اإلعتقال الصادر عن جمیع الحكومات أو السلطات كیفما كان نوعھا-

.) 1(إختراق الحصار-

كما تضیف الشروط العامة لعقدي تأمین النقل البري للبضاعة سواء للحساب الخاص أو النقل العمومي، مادة 

عنى تلك التي تتمیز بالخطورة أو بخصائص معینة، والتي ال یتم خامسة ضمنتھا إستثناء خاص بالبضاعة، بم

ویتعلق األمر بتلك البضاعة التي تم . ضمانھا إال بموجب إتفاق خاص في العقد، وبعد دفع قسط إضافي 

المجوھرات، الآللئ ( ) 2(ذكرھا أثناء حدیثنا عن البضائع المستثناة في إطار عقد تأمین النقل الجوي للبضاعة 

اء، المنحوتات، التحف، النقود، الحیوانات الحیة، السلع والمواد سریعة التلف، البضاعة التي تم تصنیفھا الفر

... ) . خطرة من قبل اإلتفاقیات والقوانین واألنظمة الساریة المفعول، وسائل التعبئة والتغلیف، 

ھذا المطلب، الذي یختم بدوره ھایة وبدراستنا لألخطار المستثناة بمختلف أنواعھا، نكون قد وصلنا لن

.المبحث الثاني من الفصل الثاني المعنون بتأمینات البضائع ومواد التجھیز المنقولة جوا وبرا 

حسب المادتین الرابعتین من الشروط العامة لكل من عقدي تأمین النقل البري للبضاعة للحساب الخاص، وكذا النقل ) 1(

.للبضاعة العمومي البري
.من الرسالة 186أنظر الصفحة ) 2(
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:خالصة الفصل الثاني 

.للبضائع ومواد التجھیز جمعنا من خالل ھذا الفصل عقود تأمین كل من النقل الجوي وكذا النقل البري 

م المنظمة فعن عقود تأمین النقل الجوي للبضائع ومواد التجھیز، تناولنا بالدراسة والتحلیل مختلف األحكا

لھا سواء منھا الدولیة أو الوطنیة، لنعرج بعدھا على الصور التي یمكن بموجبھا إكتتاب ھذه العقود، والمتمثلة 

في وثیقة تأمین سفریة صالحة لرحلة واحدة، وكذا وثیقة التأمین المفتوحة، وأبرزنا أنھ یمكن في إطار ھاتین 

لھم، والمتمثلة في ضمان كل األخطار وكذا ضمان الحوادث الوثیقتین إختیار الضمانات التي تناسب المؤمن

. المتمیزة 

أما عن عقود تأمین النقل البري للبضائع ومواد التجھیز، فقد أبرزنا مختلف أنواعھا، بمعنى تلك المكتتبة 

ن تطرأ لضمان البضاعة المنقولة للحساب الخاص، وكذا تلك المكتتبة من أجل تغطیة األخطار التي یمكن أ

یة والوطنیة ألحكام الدول، وذلك بعد تناولنا لعمومیینلمعھود بنقلھا لناقلین على البضائع ومواد التجھیز ا

. المنظمة لھذه العقود، و إبرازنا لكون النقل البري یشمل كل من الطریق و السكك الحدیدیة 

اب تلك العقود، بمعنى ضمان كل األخطار وعرجنا بعدھا على أنواع التغطیة التأمینیة التي یمكن بموجبھا إكتت

.وكذا ضمان الحوادث المتمیزة 

تأمین النقل الجوي وكذا النقل البري للبضائع ومواد التجھیز، قد لصنا في األخیر إلى أن كل من عقودوخ

الكثیر ناولإستلھمت وبصفة كبیرة من عقود تأمین النقل البحري للبضائع ومواد التجھیز، مما دفعنا إلى عدم ت

.ذا تفادیا للتكرار لتماثلھا، وھنظرا من النقاط بالدراسة 
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:خالصة الباب األول 
رأینا من خالل الفصول السابقة بأن األخطار في مجال نقل البضائع ومواد التجھیز المستوردة، تتنوع 

) بحري، جوي، بري ( ستخدمة طرق النقل الم: بصفة كبیرة وذلك استنادا لمعاییر متعددة تتمثل في 

اإلتفاقیات الدولیة، تحویل الملكیة في عقود طبیعة البضاعة، تأثیر القوانین و،خصوصیة بعض أنواع النقل

تنوع تلك األخطار ... .، نقل، الحواجز الثقافیة و اللغویةالبیع الدولیة، التنوع الھائل للمتدخلین في عملیة ال

من دون إكتتاب عقد تأمینضائع ومواد التجھیز من البلد المصدر إلى بلدنا جعل من غیر الممكن تنقل الب

تضمن من خاللھ النتائج المالیة للحوادث الممكن وقوعھا، مما أدى إلى إعتبار عقد التأمین مرافقا أساسیا 

.تطلب من أجل فتح إعتمادات بنكیة كونھ وثیقة ھامةللتجارة الخارجیة، زیادة على 

، ویرجع ذلك لسببین نقل البضاعةاتتأمینبیننقل البحري یحتل مكانة جد ھامةتأمین الالحظ أنكما ی

وبھدف تعماال في إطار تجارتنا الخارجیة من جھة، كما أنھ الطریق األكثر إسعدییتمثالن في كون البحر

وجود مسار على مجموع النقل بمجردمبادئ وقواعد التأمین البحري ، یتم تطبیقمن جھة أخرىالتبسیط

تلك المكانة جعلتنا .بحري حتى وإن تمت األجزاء األخرى بطریق نقل آخر، بمعنى بري، جوي أو نھري 

.لھذا النوع من التأمین فصال كامال نفرد

یرة من كما الحظنا أیضا أن وثائق تأمین النقل البري والجوي للبضائع ومواد التجھیز قد إستلھمت وبصفة كب

المشرعادر ب،النقل البحري والجوي للبضائععقود تأمینونظرا إلرتفاع أقساط .ن البحري أحكام عقد التأمی

إستفادة شركات بغیةوذلك بتأسیس إلزامیة توطین تلك العقود في حالة ما إذا قرر المستورد الوطني إكتتابھا، 

في النھوض ھادورلنظرابیة، شركات التأمین األجنن من تلك األقساط بدال مالتأمین العاملة بالسوق الوطني

ذلكالتي یعود بھامزایاالالتبعیة النھوض باإلقتصاد الوطني من جھة، وكذابالسوق الوطني للتأمین وب

من خالل سھولة حصولھم على التعویضات في حالة وقوع حادث مضمون التوطین بالنسبة للمؤمن لھم، 

.ن جھة أخرى ملجغرافي واللغوي بین طرفي العقد،نظرا للتقارب ا

ن المتعاملین اإلقتصادیین الوطنیین من الخضوع العدید متھربناالحظوبالرغم من تلك المزایا، إال أننا 

ت بمعنى الدولة وشركاھابھؤالء المعنیین بتطبیقبھم، أو إما تعلق نظرا لعدة ظروف ت،لزامیة التوطینإل

في نظرنامرافقةرأینا ضرورة إتخاذھا، كونھا لتدابیر األمر الذي دفع بنا إلى إقتراح العدید من ا.التأمین

كما الحظنا أنھ تم إعفاء عقود تأمین .بشأن اإلخالل بتلك اإللزامیة للعقوبات التي قررھا قانون التأمینات

والذي أرجعنا سببھ إلى ضعف إستخدام المستوردین ع ومواد التجھیز من ھكذا إلزامیة،النقل البري للبضائ

حتى ال تضیع أقساط التأمین من بین یدي ،ریق، لكننا إقترحنا رغم ذلك إلحاق ھذه العقود بنظیراتھالھذا الط

.ھذه العقود، وكذا تسھیال إلجراءات التعویض لمكتتبيشركات التأمین العاملة بالسوق الوطني

لوطنیین، وإنما یمكن وننوه إلى أن إكتتاب عقود تأمین النقل على البضاعة لیس فقط حكرا على المستوردین ا

، وذلك حتى نتمكن من تصدیر "CIF" إكتتابھا من قبل مصدرینا لصالح زبائنھم في إطار البیوع ویستحسن 

.ھذا إلى جانب إكتتابھم عقودا أخرى سنتناولھا من خالل الباب الموالي .خدمة التأمین إضافة للبضائع



الباب الثاني 
عقود تأمین الصادرات 
الوطنیة خارج مجال 

المحروقات
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:تقدیم 

لقد أدركت العدید من الدول التي خطت خطوتھا األولى في میدان التجارة الخارجیة بأنھ وإن حققت 

.، فتلك المزایا ال تقسم بصفة عادلة )المصدرین والمستوردین( المبادالت التجاریة مزایا لمختلف أطرافھا 

ان، حیث یمكنھم بیع منتوجاتھم في أسواق جدیدة كین محظوظین في أغلب األحیفالمصدرین األجنبیین المحنّ 

وبالعكس . نھم من شراء منتوجات محلیة بھدف إعادة بیعھا مقابل أثمان ھامة، ودخولھم لھذه األسواق یمكّ 

المصدر الجدید یواجھ خطر إلزامیة الدفع نقدا لمبالغ كبیرة عند اإلستیراد، وقبول مبالغ نقدیة منخفضة عند 

بأنھ من الواجب محاولة إستعادة التوازن لعملیات التفاوض ترىتلك الدولكھذه جعلتوضعیة .التصدیر 

.والمبادالت، وذلك من أجل وضع منتجیھا، مستوردیھا ومصدریھا في وضعیة قوة مماثلة 

جارة الخارجیة تمثل إذا خطرا إضافیا على المؤسسات، خاصة إذا تعلق األمر بمؤسسات تصدیر جدیدة فالت

ھم فصغار المصدرین ال یعرفون عمالء. ق منتوجاتھا ألول مرة خارج حدود بلدھا و بفروع صناعیة تسوّ أ

ق المتفیتم تسدید الثمن ضمن اآلجال األجنبیین، وھم مجبرین على إرسال منتوجاتھم نحو بلدان بعیدة، آملین أن 

.ئھم لیسوا بمنأى عن تلك األخطارعمالوحتى كبار المصدرین الذین ھم على درایة ب.بموجب عقد البیعاعلیھ

إلى قبول أثمان منخفضة كذلكنھم قد یضطرونأوعلى المحك، كبیرة من أموالھم ھيفكالھما یدرك بأن مبالغ

.السوق العالمي في لمنافسة شدة ا، نظرا للم یكونوا قادرین على منح قروض لزبائنھممامثل سعر منتوجاتھمال ت

، فھو من جھة المصدر یمثل )المدین ( وح یمثل مصدر تمویل جد ھام بالنسبة للمستورد فإن كان القرض الممن

.  بقدرتھا على الحصول على األموال مرتبطةدیمومة مؤسستھبالمخاطر، كونتجمیدا لألموال مكلف ومحفوف

إفالسھ ، وكذا تزاماتھفخطر عدم وفاء المستورد بمستحقاتھ تجاه المصدر الوطني، رغم قیام ھذا األخیر بجمیع إل

فالعدید من الشركات المصدرة تضررت كثیرا . یؤرق حقیقة المصدرین الوطنیین والبنوك التي یتعاملون معھا 

حتى التأخیر في التسدید لعدة شھور یمكن أن یسبب نقصا وجراء عدم الدفع الغیر متوقع لطلبات تصدیر ھائلة، 

.بالتبعیةوبالتالي تضرر اإلقتصاد الوطنيإفالسھا، ن یؤدي إلىفي السیولة، والذي من شأنھ أ

فتعقید المعامالت التجاریة مضافا إلیھ المحیط اإلقتصادي العالمي الغیر مستقر، جعال من تأسیس ھیئة تأمین 

مؤسسات المصدرة وبنوكھاالقرض عند التصدیر ضرورة حتمیة من أجل تسییر ھذه األخطار، ومرافقة ال

على األقل شركة أو ھیئة تؤمن قروضا كھذه، كما ھو الحال الیوم الدول المصدرة تملك فمعظم. وحمایتھم

في ظل تزاید أخطار عدم الوطنیین وبنوكھم،صدرینفي استقطاب المشركتنا الوطنیة فھل وفقت .بالنسبة لبلدنا

ن العقود ھو إختیاري ؟ خصوصا وأن اكتتاب ھذا النوع مالدفع نظرا لألزمات المستمرة التي یشھدھا العالم،

: ھا من خالل الفصول الموالیة، والتي سنقسمھا كما یلي وأخرى سنحاول اإلجابة عنأسئلة 

األخطار التي تعترض عملیة التصدیر وسبل مواجھتھا: الفصل األول 

تأمین القرض عند التصدیر میكانیزمات وآفاق: صل الثاني الف
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عملیة التصدیر وسبل مواجھتھا األخطار التي تعترض: الفصل األول 

العشرین، حتى أن معظم دول الواحد وأصبحت تجارة الصادرات أھم نوع من أنواع التجارة في القرن

العالم تصنع قدرا أكبر مما تستھلكھ لتصدر الفائض نحو الخارج، والدول غیر الصناعیة تصدر مواد غذائیة 

فلم یعد إذا بإمكان أي دولة اإلنطواء على نفسھا، واإلنعزال عن . نوعة وأولیة مقابل ما تحصل علیھ من سلع مص

.العالم 

ة موضوع التجارة عرض لھا التدفقات السلعیة والخدماتیغیر أن األخطار اإلقتصادیة وغیر اإلقتصادیة التي تت

ولذلك فالصادرات . دفقات الخارجیة، تقلل من كفاءة القرارات اإلقتصادیة المتعلقة بإنتاج ونقل وإستقبال ھذه الت

، فھي بحاجة أمس لبرامج ضمان )منح قروض ( والواردات وإن كانت في حاجة إلى برامج تمویل وإئتمان 

فعالة، خاصة أمام األخطار السیاسیة المتزایدة التي یشھدھا العالم والتي تعرقل حركة ھذه التدفقات، مما ینعكس 

.ھذه الحركة سلبا على موازین المدفوعات للدول أطراف

یة خاصة في الدول النامیة كبلدناھدف تنمیة الصادرات من األھداف التي تسعى إلیھا السیاسة اإلقتصادو

نظرا لما تمثلھ من نقد أجنبي الزم لتمویل برامج التنمیة، وكذا لتسدید الدیون واألعباء الخارجیة والمحلیة 

.ایة ولتحسین سعر الصرف للعملة الوطنیة في النھ

، برامج الحوافز والتیسیرات على )تنمیة الصادرات(تحقیق ھذا الھدف ومن بین ما یمكن استخدامھ في سبیل

صعید السیاسة النقدیة واإلئتمانیة، وسیاسات تشجیع اإلدخار المحلي اإلجمالي، بما یضمن توجیھ المزید من 

حقق فاعلیتھا من دون برامج ضمان ھذه البرامج ال تإال أن.اإلئتمان والتمویل لإلستثمار اإلنتاجي التصدیري 

ن الذین یبیعون سلعھم بشرط الدفع اآلجل، وكذا فالمصدرو. ذي یعترض ھذه الصادرات تواجھ الخطر المتعدد ال

ل تلك الصادرات تتعرض لعدد من المخاطر تزید من حالة عدم التأكد فیما یتعلق بقرار المصدر البنوك التي تموّ 

.حو األسواق الخارجیة، وكذا توجیھ القطاع المصرفي لتمویل ھذه المشروعات نوتوجھھ 

، الشك أنھا تحفز القطاع وأیة إجراءات من شأنھا توفیر الضمان والحمایة للصادرات والقروض التي تغطیھا

.المصرفي على توفیر كثیر من شروط نجاح العملیات التصدیریة في المقابل

تتعامل معھاالبنوك التي عالقاتھا مع دیمومةوكذا،الوطنیة العاملة بقطاع التصدیرفدیمومة نشاط الشركات 

على المستوى الخارجي من خالل خصوصاو، إجراءات فعالة على مستواھا الداخليبوجوب إتخاذھارتبط إذا ت

یر، وذلك من في شركات تأمین القرض عند التصدأساسااللجوء إلى ھیئات مختصة وطلب ضمانھا، والمتمثلة

.بالضمانات الكافیة أجل حصر األخطار التي تواجھھا، وإحاطة نفسھا

حیث ھ من خالل ھذا الفصلن؟ سؤال سنحاول اإلجابة عمواجھتھاوما ھي سبل تلك األخطارفماھي إذا

.في مبحث ثانمختلف األخطار التي تعترض عملیة التصدیر في مبحث أول، وكذا سبل مواجھتھا سنتناول 
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مختلف األخطار التي تعترض عملیة التصدیر: المبحث األول

یعمل التصدیر على وضع المؤسسة في محیط إقتصادي یختلف عن ذلك الذي إعتادتھ على المستوى 

مة واألنظالداخلي، نظرا لتأثیر عدة عوامل منھا بعد المسافة بینھا وبین عمالئھا، إختالف اللغات والثقافات

لتي وبالنتیجة فاألخطار الكالسیكیة ا... .القانونیة بین البلدین، العوامل السیاسیة، اإلقتصادیة، اإلجتماعیة، 

.أخطار جدیدة ذات خصوصیات معینة ي تتغیر بالزیادة، كما یتم ظھورة التجارتواجھ نشاط الشرك

:ذاك ما سنتعرض لھ بشيء من التفصیل من خالل المطالب الموالیة 

تنوع أخطار عملیة التصدیر: المطلب األول

ات القائمة بھا إال إذا عملت على تحقیق أرباح إضافیة على فعالیة لدى الشركال تكون لعملیة التصدیر 

.وتقویة تمركزھا في السوق العالمي ى الطویل، من شأنھا ضمان تطورھا المد

حدود الدولیة یوسع آفاق السوق كونھ یسمح للمصدر بزیادة تلك األرباح اإلضافیة تختلف مصادرھا، فعبور ال

، كما أن اإلنتاج على نطاق أوسع یسمح )زیادة مرونة الطلب ( مبیعاتھ دون لجوئھ إلى تخفیض األسعار 

، وإن كانت تكالیف إنتاجھ منخفضة على تكالیف إنتاج منافسیھ للمصدر بتخفیض التكالیف الوحدویة إلنتاجھ

.المطبقة من قبلھم ه مع تلكأسعارمواءمةمن خالل ن للمصدر تحقیق أرباح كبرىاألجنبیین، یمك

. ات المصدرةخصصتھا الدولة للشركوأخیرا، یسمح التصدیر باإلستفادة من إعانات ومعامالت تفضیلیة

فیة التي تسعى ألرباح اإلضاوإستنادا للقاعدة المعمول بھا في اإلقتصاد التنافسي، والتي تقضي بأن آفاق ا

مرفوقة دائما بزیادة المخاطر، سواء تلك التي یتم مواجھتھا أساسا على المستوى تكون ة لتحقیقھا الشرك

الوطني والتي تتفاقم بفعل اإلنتقال إلى المستوى الدولي، أو مخاطر جدیدة تظھر فقط بمجرد الولوج إلى 

.األسواق الخارجیة

: التصدیر، نقترح فیما یلي تصنیفا لھا معتمدین على معیارین وللتعرف بشكل أفضل على أخطار عملیة

.)1(معیار مصدر الخطر، ومعیار طبیعة الخطر

:یمكننا أن نفرق بین )معیار مصدر الخطر ( فحسب المعیار األول

 األخطار التي تنشـأ من أحداث عـرضیة )des évènements accidentels( سواء بفعل ،

....كالزالزل، الفیضانات، الحوادث، اإلھمال، أعمال التخریب : أو بفعل اإلنسان قوى  الطبیعة 

 كالنزاعات، إلغاء الطلبات، عدم القدرة على تسدید : تلك التي تُنسب إلى إدارة الزبون األجنبي

... .الفواتیر، 

(1) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. Financement et assurance des crédits à l’exportation.

Librairie DROZ – Genève- Paris. 1ère édition.1985. p. 21.
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ن الحوادث أو التدابیر ذات الخصوصیة السیاسیة أو اإلقتصادیة، الواقعة أو التي تم تلك الناشئة ع

فالحظر، مراقبـات الصرك: إما في بلد المستورد، أو المصدر، أو في بلد العبور إتخاذھا 

.إلخ ... حروب، ثورات،

إمتداد ، والتي تأخذ أبعادا جدیدة بفعلالمصدرةةلناتجة عن التسییر الداخلي للشركوأخیرا، تلك ا

.على المستوى الدولي)ةالشرك( أنشطة ھذه األخیرة 

:، یمكننا أن نفرق بین )المعیار الثاني ( وحسب معیار طبیعة الخطر

 ة على غزو األسواق، المحافظة علیھا قدرة الشرك، التي تؤثر فيادیةإقتصأخطار ذات طبیعة

.بصفة مربحة ) األسواق ( والعمل بھا 

ة شركأخطار القرض، المتعلقة بدیون ال.

عمالھا أو ، والتي یمكن أن تمس أصول الشركةأخطار الخسائر الالحقة بالممتلكات واألشخاص ،

.) 1(كذلك الغیر وممتلكاتھم 

ار ـأخطن مجموعتحدید مختلف العناصر التي تكوّ التوصل إلى، یمكنناالمعیارین السابقینتعانة بكالباإلسو

:وذلك من خالل الجدول الموالي ،التصدیر

(1) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit.p p. 22-23.

في تلك المتعلقة بمنح قروض من قبل مصدرینا ونشیر في ھذا الصدد إلى أن المشرع الجزائري قد حصر ھذه األخطار فقط
.أخطار تجاریة وأخرى غیر تجاریة : حیث قسمھا إلى قسمین

المتعلق بتأمین القرض 1996جانفي 10: المؤرخ في06-96: من األمر رقم 5ففیما یتعلق باألخطار التجاریة، نصت المادة 
یفي المشتري بدینھ، شخصا طبیعیا كان أو معنویا، ولیست إدارة عمومیة یتحقق الخطر التجاري عندما ال : " عند التصدیر بأنھ 

وال شركة مكلفة بخدمة عمومیة، وكان عدم الوفاء ھذا غیر ناتج عن عدم تنفیذ المؤمن لھ، بنود العقد وشروطھ، وإنما ناتجا عن 
" .  تقصیر المشتري أو عدم قدرتھ على الوفاء 

فتتضمن كل من األخطار السیاسیة، األخطار " risques pays" یسمى بأخطار الدولة أما األخطار غیر التجاریة، أو ما
:من األمر المذكور أعاله كما یلي 8و 7، 6الناتجة عن الكوارث وأخطار عدم التحویل، حیث نصت علیھم المواد 

عدم الوفاء بالدین راجعا لعدم تنفیذ ، ولم یكنیتحقق الخطر السیاسي عندما ال یفي المشتري بدینھ: " تنص على أن 6المادة 
: بنود العقد وشروطھ، وكان 

المشتري إدارة عمومیة أو شركة مكلفة بخدمة عمومیة، أو إنجر عن عملیة التصدیر إلزام متعاقد علیھ إلدارة عمومیة أو -1
.لشركة مكلفة بخدمة عمومیة 

: ناجما عن أحد األسباب التالیة -2
بیة، أو ثورة أو أعمال شغب وغیرھا من الوقائع المماثلة، وقعت في بلد إقامة المشتري حرب أھلیة أو أجن-
" .قرار تأجیل دفع الدیون بأمر من سلطات بلد إقامة المشتري-

یتحقق خطر عدم التحویل، عندما تحول أحداث سیاسیة، أو مصاعب إقتصادیة أو تشریع بلد إقامة : " تنص على أنھ 7المادة 
" .التي یدفعھا ھذا األخیر، أو تتسبب في تأخیر التحویل ي، دون تحویل األموالالمشتر
یتحقق خطر الكوارث عندما الیفي المشتري بدینھ بسبب وقوع كارثة في بلد إقامتھ، مثل الزلزال : " تنص على 8المادة 

" . على نشاطھ وقدرة وفائھ والفیضان، واإلعصار، والطوفان، واإلنفجار البركاني، والتي تؤثر بصفة مباشرة 
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مصدر الخطر
( Origine du risque )

( Nature du risque )طبیعة الخطر 

أخطار الخسائر الالحقة أخطار القرضأخطار إقتصادیة
بالممتلكات واألشخاص

ذات المصدر الحادثي
(Origine accidentelle)

حوادث، حریق، سرقة، ( 
)كوارث 

قطاع الصفقةإن-
 )Interruption du

marché(
إلغاء الطلب-

 )Annulation de
la commande(

التأخیر في الدفع-
(Retard de

paiement(
عدم الدفع-

( Défaut de
paiement(

األضرار الالحقة -
مركبات، ( بالممتلكات 

)منتوجات 
األضرار الالحقة بعمال -

الشركة
قة بالغیر إما األضرار الالح-

أثناء النقل، أو بفعل 
.المنتوجات 

التي یكون مصدرھا اإلقتصاد 
-Origine micro)الجزئي 

économique( ) بفعل الزبون(

إنقطاع الصفقة-
إلغاء الطلب-

التأخیر في الدفع-
عدم الدفع-

ذات المصدر السیاسي أو 
Origine )اإلقتصاد الكلي 

politique ou macro-
économique( : ) السیاسات
القرارات اإلداریة، اإلقتصادیة ، 

اإلضطرابات اإلجتماعیة، 
.)الثورات، الحروب 

إنقطاع الصفقة-
إلغاء الطلب-
تغییر في -

القوانین
حواجز تحول -

دون تحویل الدفع
خطر الصرف-

التأخیر في الدفع-
عدم الدفع-

األضرار الالحقة -
مركبات، ( ت بالممتلكا

)منتوجات 
األضرار الالحقة بعمال -

الشركة

Origine )ذات المصدر الداخلي 
interne (

) أخطار المصدر ( 

غیر مجد بحث-
عن أسواق

خطأ في تقدیر -
الصفقة 

خطأ في تقییم -
األسعار

خطأ في ترجمة -
التشریعات 
والتنظیمات 

األجنبیة 

Source : Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit.p. 23.
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: إستنادا لما ذكر بالجدول أعاله، نتناول أھم تلك األخطار من خالل الفروع الموالیة و

یة األخطار ذات الطبیعة اإلقتصاد: ول الفرع األ

إما على مستوى البحث أو زمني، كونھا قد تحدثضمن التدرج الف األخطار اإلقتصادیة األولىتصنّ 

التنقیب عن أسواق جدیدة بھدف تسویق منتوجات وخدمات الشركة، على مستوى اإلنتاج، أو على مستوى 

.التسلیم 

)la prospection( و التنقیب عن ھذه األخیرة األسواق األجنبیة، بمعنى البحث فدراسة إحتیاجات

حملتھ التنقیبیة نتیجة لعدم تحقیق ،حمل تكالیف قد ال یكون في وسعھ تحصیلھا فیما بعدتتستدعي من المصدر 

، تكالیف )frais d’analyse des marchés( ویتعلق األمر بتكالیف تحلیل األسواق .النتائج المرجوة 

تكالیف لھم،الرحالت واإلقامة بالخارج، تكالیف إستقبال الزبائن المستقبلیین، تكالیف إجراء ملتقیات

. وبعبارة أخرى یتمثل الخطر ھنا في إخفاق جھود التنقیب ... المشاركة في صالونات ومعارض خاصة،

ـؤدي إلى نتائج سلبیة على المصدر د، قد تـرام العقـھي مرحلة ھامة تسبق مرحلة إبمرحلة البحث والتنقیب و

وكذا المناسبةأو في إختیار إستراتیجیة البیع اكونھ قد یخطئ في تقدیر تلك األسواق، أو في ترجمة تشریعاتھ

... . التقییم بالنقصان ألسعار اإلنتاج، 

على المستوى الداخلي، لكنھا تأخذ أبعادا ن تلك التي یمكن أن تواجھ الشركةكل ھذه المشاكل ال تختلف ع

ول ما یجـري خـارج حدود فیما یتعلق بالتصدیر، بفعل المعلومات الغیر كافیة التي یملكھا المصدر حأوسع 

.)1(بلده 

ار إلغاء الطلب أخط، فتتمثل في)على مستوى اإلنتاج ( عقدبعد إبرام العن األخطار التي یمكن أن تقع و

. خذ بعیدا عن رقابة الشركة المصدرةتتُ والتي تنشأ بفعل جمیع الحوادث والقرارات التي أو إنقطاع الصفقة 

) بفعل الزبون ( اإلقتصاد الجزئي، أو الكوارث الطبیعیة:مثل)accidentelle(درھا إما حادثي ـمص

كاإلنقطاع التعسفي للصفقة نتیجة تلقي المستورد عروضا أخرى من المنافسین تكون أكثر مالءمة، أو بفعل 

. التخلي عن إلتزاماتھ أن تجبره علىوضعیة المستورد المالیة السیئة والتي یمكن 

ة أو اإلجتماعیة الواقعة بالخارج، كالحوادث السیاسیاإلقتصاد الكليسیاسي أوأن یكون مصدرھاكما یمكن 

. التدابیر السیاسیة أو اإلقتصادیة المتخذة من قبل الحكومات األجنبیة أو الحكومة الوطنیة

(1) Dominique TUFFRAU. Assurances des risques d’entreprises. Editions Francis LEFEBVRE.

Paris – France – Sans Numéro d’édition.1994.p.623.
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أن یحدث فعلى المستوى الداخـلي یمكن . وتلك األخطار لیست خاصة فقط بالتجارة الدولیة، لكنھا تتفاقم بفعلھا 

إلغاء الطلب إن واجھت الزبون صعوبات مالیة، أو في حالة وقوع ظرف طارئ أو قوة قاھرة كالزالزل، أو 

ولكن إحتمال وقوع مثل ھذه الحوادث . إجراءات التصنیع كونھ مخالفا للصحة منع السلطات العمومیة ألحد 

وھو في إرتفاع مستمر ،لدولي مرتفع نسبیا حسب الدولمحدود، وبالعكس فإحتمال وقوعھا على المستوى ا

لحكومات تسارع الیوم إلى فا. خصوصا مع الصعوبات المالیة المسجلة منذ منتصف سبعینات القرن الماضي

. تصدیر منتوجات ھامة ألغراض سیاسیة ا علىحظرتفرضغلق حدودھا أمام المنتوجات الخارجیة، أو

فالبعد الجغرافي، وتنوع السیادات الوطنیة یزیدان من خطر إلغاء الطلب، والذي یعتبر خطرا كبیرا كونھ 

لب منتوجات أو أجھزة خاصة بزبون معین، فإلغاء ر تكالیف اإلنتاج، وعندما یكون محل الطل المصدحمّ یُ 

.نظرا لخصوصیتھاالطلب یجعل من الصعب على المصدر إعادة بیع تلك المنتوجات أو األجھزة لزبون آخر 

كما أن خطر تغییر التشریعات وارد ھو اآلخر على المستوى الوطني، لكنھ یكتسي أھمیة كبرى على 

لمعاییر المتعلقة بالمنتوجات تمس في كثیر من األحیان الواردات، وتمثل المستوى الدولي، كون التغییر في ا

ھذا عن األخطار التي یواجھھا المصدر .حواجز غیر جمركیة أمام دخول تلك الواردات لألسواق الداخلیة 

. )1(على مستوى اإلنتاج

لد المستورد، یمكن أن بمجرد وصول البضاعة إلى بوعن تلك التي تعترضھ على مستوى التسلیم، ف

) الشكلیات ( یرفض ھذا األخیر ألي عذر كان، القیام بالشكلیات الالزمة من أجل استالمھا، والتي من شأنھا 

.تلزمھ بالدفع أن 

les risques( الصرف رأخطا: إن استلم المستورد البضائع، فھناك أخطار تھدد المصدر تتمثل فيوحتى 

de change(حویل األموال، وھي أخطار خاصة بعملیة التصدیر، حیث ال یتم مواجھتھا ، خطر عرقلة ت

.عزى كلیا لتنوع السیادات الوطنیة تُ على المستوى الداخلي، كونھا 

تلك إنخفاض قیمة لخسارة ناتجة عنعرضھ یذي یفوتر بالعملة األجنبیة، إذ یھدد المصدر الفخطر الصرف

ل المستورد ھذه الخسارة، كون ھذا األخیر أدى یمكن للمصدر أن یحمّ وال. ) 2(العملة مقارنة بعمالت أخرى

.إلتزاماتھ من خالل الدفع بالعملة المحددة في العقد 

ویمكن لخطر الصرف أن یبدأ بالسریان في وقت مبكر، من یوم اإلیجاب مثال، أو من یوم إبرام العقد 

وحصول ھذا الخطر من شأنھ أن ینقص أو حتى . ثمن التجاري، أو من الیوم الذي یتم فیھ التسدید الفعلي لل

.یعدم ربحیة العملیة التجاریة 

رار كھذا قـ. نتج  عن قرار حكومة بلد المستورد تأخیر أو تعلیق الدفع حویل الدفع ، فتأما فیما یتعلق بعراقیل ت

(1) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. p. 24.
.الصرف حسب العرض والطلب إذ تتغیر أسعار) 2(
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تتعـدد مصادره، إذ یمكـن أن ینشأ عن أحكـام تنظـم مباشـرة التحـویل، كتلك المتعلقـة بالصـرف، منـع الشـراء 

من شأنھا إقتصادیة أو إجتماعیة، أو عن وضعیات مالیـة)ذات طبیعة سیاسیة أخطار... ( األجنبیة بالعمالت 

) .أخطار ذات طبیعة ماكرو إقتصادیة( التجاري أن تؤدي إلى اختالل المیزان

، ویتحقق في الوقت الذي یستحیل فیھ على المستورد الذي یسدد وینشأ ھذا الخطر من یوم إبرام العقد التجاري

وھو خطر یكون على العموم مؤقت ویزول مع رفع قیود التحویل، لكن التأخیر .بعملتھ المحلیة تحویل أموالھ

، كونھ یؤدي إلى بالنسبة للمصدرالمنتوجات أو الخدمات یكون مصدرا لخسائر مالیةفي تحصیل أسعار

. )1(، أو یعدمھا كلیة العملیةتجمید األموال على مستوى بلد المستورد  مما ینقص من  ربحیة

ما فاألخطار اإلقتصادیة تھدد إذا قدرة الشركات على التصدیر، كونھا تعرضھم لخسائر مالیة تمس إ

على حفاظ إجراء المصدر لحمالت تنقیب مربحة، الإمكانیة فھي تحول دون.المنتوج المصدر أو ربحیتھ 

.مھا، وكذا ربحیتھا أبرالعقود التي

تشبیھھا غیاب منح قروض للمستورد، وال یمكن إذا فيخیر إلى أن ھذه األخطار قد تحدث حتىونشیر في األ

.الموالي ا خاصا، وھو الفرعفرعأفردنا لھا نظرا ألھمیتھاوبأخطار القرض عند التصدیر، التي

أخطار القرض: الفرع الثاني 

ت الشركات المصدرة ا العالم في بدایة السبعینات، عرفخالل الظروف اإلقتصادیة الصعبة التي عرفھ

فقد كانت أغلبھا . في السوق لمختلف بلدان العالم تنافسا حادا من أجل الحصول، الحفاظ وكذا توسیع أماكنھا 

المحافظة على ذلك بغیة مستعدة لمنح المشترین إمتیازات ھامة، من شأنھا أن تقلب الموازین لصالحھا، و

السعر العامل األساسي لھذه المنافسة، لكن السعر حیث مثّل. مكانتھا في السوق كذا سمعتھا، دیمومتھا و

في أغلب األحیان أیضا في العقد، وإنما یتعلق لذي تم اإلتفاق علیھذلك افقط الحقیقي لمنتوج أو خدمة ما لیس 

بعبارة أخرى تلعب شروط و . للدفع المؤجل وكذا، سعر الخصم بتاریخ الدفع، سعر الفائدة المطبق بالنسبة 

.الدفع دورا جد ھام فیما یتعلق بشروط البیع 

سباب عدیدة، فالصعوبات التي تواجھ العدید من فقد تزاید دور شروط الدفع خالل العقدین األخیرین وذلك أل

ھم، أجبرت المصدرین على منحالمتقدمةالعالم الثالث، وإنما كذلك البلدان لمشترین، لیس فقط التابعین لدولا

.مدة أطول للوفاء

(1) Dominique TUFFRAU. op.cit. p p.623-624. Voir aussi :

Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit.p p. 26-44.
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بشروط مـربحة، عـوضا عن بأن المصدر یقبل بسھولة منح قروض االخبرة أوضحتالتجربة وكما أن

یمكن إعتبار القرض استثمار ماليبسمعة الشركة، في حینفاإلنقاص من شأنھ أن یضر. البیع إنقاص ثمن

أمام ) refinancement( إعادة تمویلھ بمجردھللمصدر الحصول على مبلغ، كما یمكنكونھ یجلب فائدة

.)1(وباإلضافة إلى ذلك یُظھر القرض ثقة المصدر في المشتري. البنك عند اإلحتیاج 

ونشیر كذلك إلى أن السبب الرئیسي لمنح قروض یقع خارج المجال التجاري، ویدخل ضمن مجال السیاسة 

ة التي تمنح من خاللھا الدولة تسھیالت القناة المفضلفقروض التصدیر أصبحت الیوم . اإلقتصادیة 

من ( الحكومات میكانیزمات إلعادة تمویل القروض الممنوحة من قبل المصدرین إذ وضعت .للمصدرین

بمعنى البیع بتحقیق )en position de force( والتي من شأنھا أن تبقیھم في موقع قوة ) خالل البنوك 

. فوائد

.الدوالیب األساسیة آللیات التصدیر فقروض التصدیر تمثل الیوم أحد

یبدأ التي و،أخطار التأخیر في الدفع أو عدم الدفع فية والمتمثل،ال یخلو من األخطارومنح القروض

ل فیھ ملكیة البضائع أو الخدمات من اللحظة التي ینفذ فیھا المصدر إلتزامھ، بمعنى الیوم الذي تُ ھاسریان ّ حو

.)selon incoterm( اعدة المتفق علیھا حسب القوذلك،للمستورد

ومثلما ھو الحال بالنسبة ألخطار إنقطاع الصفقة أو إلغاء الطلب، فأخطار التأخیر في الدفع أو عدم الدفع 

ویمكن أن یكون مصدرھا إما . تتواجد على المستوى الوطني، لكنھا تأخذ أبعادا كبرى على المستوى الدولي 

حروب، ثورات ( أو سیاسي ) صعوبات مالیة للمدین األجنبي( ، اإلقتصاد الجزئي )كوارث طبیعیة ( حادثي 

. ( ...

.تمنح لھذه األخطار أھمیة كبرى أمور كلھا ...القانونیة تنوع الممارسات التجاریة وفالبعد الجغرافي، 

أیضا إلى تفاقم ھذه ن في التجارة الخارجیة یؤديلدور المتزاید الذي یلعبھ المشترون العمومیوكما أن ا

balance des( توازن میزان المدفوعاتالكثیر من حاالت عدم في جو عالمي یسودهوذلك األخطار، 

comptes(والـدرة األمـنفي حالةدفعـل الـرى بتأجیـوم ھي األخـتقأنةـات العمومیـلسلطیمكن ل، ف

...،مواد التجھیز،مواد اإلستھالكیةلداخلیة من الال تسمح لھا بتغطیة حاجیاتھا ا)األموال ( بمعنى كونھا

. )2(وغیرھا  

ھذا عن أخطار القرض بشكل عام، أما عن أخطار األضرار الالحقة باألشخاص والممتلكات، فسنتناولھا من 

. خالل الفرع الموالي 

.وما یلیھا28حة أنظر الصفالفصل التمھیدي بالتفصیل من خالل تلك القروضسبق وأن تناولنا) 1(
(2) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit.p. 27.
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أخطار األضرار الالحقة بالممتلكات واألشخاص: الفرع الثالث 

وكذا أشخاص ، عمالھا )المنتوجات، المركبات ( ممتلكات الشركات المصدرة تصیب ھذه األخطار 

استعمال ونقل المنتوجفياسا ـأسركزوتت. ، وتلحق أضرارا بھممآخرین ال ینتمون إلى الشركة وممتلكاتھ

واق، وكذا على مستوى المفاوضات حول إبرام عقود البیع ـاألسـوى التنقیب عنلى مستـركز أیضا عـكما تت

) . أخطار األضرار الالحقة بعمال الشركة ( 

الطریق، الحریق، السرقة، أضرار حوادث ( وتعكس ھذه األخطار جمیع أشكال األضرار الممكن حدوثھا 

سواء على أرض الوطن أو في الخارج، بفعل استعمال ) المیاه، األضرار الالحقة بممتلكات الغیر، الجروح 

.بفعل نشاط عمال الشركة ھ، تخزینھ وكذا، أو بفعل نقل)المسؤولیة عن المنتوجات ( المنتوج 

) ذلك السرقة التي تعتبر حادثا من وجھة نظر الشركة بما في( ھو على العموم حادثي فأصل ھذه األضرار 

des( ذو طبیعة سیاسیة في حالة وقوع إضطرابات إجتماعیة ) أصل األضرار ( كما یمكن أن یكون 

troubles sociaux( ثورات أو حروب ،.

لتي یتم العبور علیھا فنشاط التصدیر یؤدي أحیانا إلى تفاقم ھذه األخطار إذا كان البلد المستورد، أو البلدان ا

، السرقة ... )فیضانات، أعاصیر، زالزل ( عند نقل المنتوج  تمثل خطرا متزایدا من حیث الكوارث الطبیعیة 

ففي . أو اإلضطرابات السیاسیة واإلجتماعیة ) brigandage( بإستعمال السالح من قبل جماعات منظمة 

د الجغرافي، النقل عبر وسائط النقل المختلفة وكذا عملیات كثیر من األحیان یرجع سبب تفاقم الخطر إلى البع

.)1(الشحن والتفریغ التي تخضع لھا المنتوجات المصدرة 

كما رأینا بین أخطار إقتصادیة، أخطار القرض وكذا أخطار األضرار أخطار عملیة التصدیر فتتنوع إذا 

وصیات معینة سنتناولھا من خالل المطلب الالحقة باألشخاص والممتلكات، وتكتسي في نفس الوقت خص

.الموالي 

خصوصیة أخطار عملیة التصدیر: ثانيالمطلب ال

:في ةتمثلوالم، عوامل الخطروتعقیدنظرا لتعددسم أخطار عملیة التصدیر بخصوصیات معینة  تتّ 

أنھا أن تحول دون تحصیل كل تلك العوامل من ش. كذا العامل الظرفيالعامل السیاسي و،العامل الھیكلي

.الھدف المنشود من وراء العملیة التجاریة و ھو ، من المستورد شخص عام أو خاصالمصدر لدیونھ

(1) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. pp.27-28.
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ي، فإنھا تتخذ وإن كانت تلك األخطار تھـدد، كما سبـق وأن ذكرنا الشـركة أو المؤسسة على المستوى الوطن

.التجارة الخارجیة  في إطار أخرى مستویات 

سنحاول من خالل الفروع الموالیة التطرق بالشرح والتحلیل لمختلف تلك العوامل، مع إبراز دورھا في منح 

.  أخطار عملیة التصدیر تلك الخصوصیة 

)Les facteurs structurels( العوامل الھیكلیة : الفرع األول 

اإلتجاھات السیاسیة، والتي تؤثر قصد بالھیاكل مجموعة القوانین العامة أو الخاصة، األعراف التجاریة، ن

.وتُكسبھ خصوصیات معینةجمیعھا في الخطر

لھا في الكثیر وتتغیر تلك الھیاكل بإستمرار، لكن بصفة بطیئة نوعا ما إلى درجة عدم معاینة رجل األعمال 

.من األحیان

كبُر في ، كون رجل األعمال ذو الخبرة بحاجة إلى الحدیث عن تلك الھیاكل على المستوى الداخليوال نكون 

بالتصدیر، أین یُلزم المصدر بمعرفة ھیاكل یتعلقلكن األمر مغایر تماما فیما. محیطھ، وتعایش مع ھیاكلھ

. البلدان المتعامل معھا 

:، یمكننا تقسیمھا كما یلي )لھیكلیة العوامل ا( وإذا قمنا بتحلیل مفصل لتلك العوامل 

العوامل التشریعیة والقضائیة

العوامل اإلجتماعیة

العوامل التجاریة

 المالیةالعوامل

 1(العوامل الجبائیة (.

:فیما یلي سنتناول كل عامل من تلك العوامل على حدى 

العوامل التشریعیة والقضائیة: أوال

كما أن . تي تحكم وتغیر القانون التجاري المقید أو غیر المقید لحریة اإلتفاقیات األولى الھيتلك العوامل 

قانون اإلفالس، رتب حكمالتشریعات والتنظیمات المتعلقة بالسعر، العامل األساسي للخطر، ھي أیضا من ت

نوعا ما للـدولة في، تتسبب في التدخـل الكبیـر ، تنظـم العـدالة)les rangs des privilèges( ات ازـاإلمتی

(1) Jean BASTIN. L’assurance-crédit dans le monde contemporain. Editions Jupiter. Paris –

France – Sans Numéro d’édition.1978.p.116.



مجال المحروقاتعقود تأمین الصادرات الوطنیة خارج : الباب الثاني

- 220 -

. تسییر الشركات 

اء البطيء أو غیر القضف. الممارسات القضائیة في إحباط توقعات المصدر المتعلقة بتحصیل دیونھ كما تساھم

.ھي عوامل من شأنھا الزیادة في الخطر ... ، اإلجراءات المعقدة لتنفیذ األحكامالمستقل،

العوامل اإلجتماعیة :ثانیا 

للعوامل اإلجتماعیة تأثیر كبیر على الخطر، فاإلرتفاع الغیر منتظم أحیانا لتكالیف األجور واألعباء 

les charges( اإلجتماعیة  sociales (خطرللالمستوردةتعرض الشركات.

ینقص من عزیمة مستقرفالمناخ اإلجتماعي ضروري أیضا لحیاة الشركات، كون وضع إجتماعي غیر 

.مدرائھا بفعل كثرة العوائق التي تجابھھم خالل تأدیة مھامھم إطاراتھا و

تجدید اإلتفاقیـات الجماعیة ولكن أثناء، لیس فقط )la puissance des syndicats( كما أن قوة النقابات 

les ventes( الخطیرة التي قد تحدث في الشركة، احتالل المصانع، البیوع البریة خاصة أثناء الحوادث 

sauvages( إدارة العمال ، )la gestion ouvrière( ، ،كلھا أمور غالبا ما تكون سببا في اإلضرابات

، مما یؤدي إلى عدم قدرتھا على الوفاء بمستحقاتھا تجاه فاقم الخسائرإنخفاض القیمة المالیة للشركة وت

.)1(المصدر الوطني

العوامل التجاریة:ثالثا 

.ألي تقنین، ولكنھا تعتبر من عوامل الخطرإن األعراف التجاریة یصعب إكتشافھا، كونھا ال تكون محال 

.یمكن أن تكون لھ تأثیرات على حیاة الشركات إختالفھاقنوات التجارة و)la texture( فتركیب

لمستحقات، أو وفي حاالت أخرى، وبالنسبةالسرعة المعتادة فیما یتعلق بتسدید اإذ یجب األخذ بعین اإلعتبار

سبیل المثال، عدم إحترام مواعید السداد من قبل ففي أمریكا الالتینیة على . بعض البلدان، اإلھمال المتكرر ل

.على حالة إعسار مستقبلي أو فوريبسندات تجاریة، ال یعتبر مؤشرا اتى وإن كان مدعم، حالمشتري

تجاه شركاتھم التي تواجھ صعوبات مالیة، وبالتحدید موقف المعتادلمسیرینكما یجب اإلنتباه أیضا لموقف ا

مسیرین األمریكیین لمتكرر للفعدم اإلھتمام ا. تعیش ظروفا مالیة صعبةالشركات األم تجاه فروعھا التي

.)2(الكثیر من الحیطة والحذر خالل التعامل معھمفروعھم یقود المصدرین إلى توخي ب

(1) Jean BASTIN. op.cit.p.117.
(2) Jean BASTIN. op.cit.p.117.
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العوامل المالیة:رابعا 

تعلق األمر فقط بعادات وإمكانیات المالیة كذلك تأثیر في منح الخطر خصوصیات معینة، وال یللعوامل 

في تمویل الشركات ) crédit dit public( المؤسسات البنكیة الكالسیكیة، وإنما كذلك بتدخل القرض العام 

.ومساعدة المؤسسات التي تواجھھا صعوبات 

ان، حینما فقیمة المعلومات المالیة لھا أیضا أھمیتھا، والتي تكون مقتضبة إلى أقصى الحدود في بعض األحی

le code( فك رمزھا التفسیري تقتصر على بعض السطور الصادرة عن بنك، والتي من العسیر 

d’interprétation ( نظرا لسریتھ.

) le marché commun( ة، وعلى الخصوص في السوق المشترك األوروبيوفي بعض البلدان الصناعی

la( حیث تتعلق بإشھار الوضعیة الضریبیة . لبلدان نملك معلومات رسمیة أو غیر رسمیة جد متنوعة حسب ا

publicité de la situation fiscale ( للشركات، كما ھـو الحـال في السـوید أو بعـض دویـالت سـویسـرا

 )les cantons de suisse(اإلجتماعیة كشأن بلجیكا، تقییم معرفة أي تأخیر في دفع اإلشتراكات، أو

la publication( أللمانیا، وأخیرا نشر اإلحتجاجات العقارات بالنسبة des protêts ( في كل من بلجیكا

.وإیطالیا 

یؤثر غیر أن التأخیر الذي تشھده بعض البلدان المتعلق بنشر بعض المعلومات یمكن أن یسبب أضرارا، كونھ 

.)1(إتخاذ قرار منح الضمان في

العوامل الجبائیة:خامسا 

في )2(الضرائب المباشرةقیمة ، كون وزن أو للخطرالجبائیة تأثیر كذلك في منح خصوصیاتللعوامل

المرونة التي بموجبھا یتم قبول في حین تلعب ،العاملة بھالشركاتار لضریسبب أبعض البلدان یمكن أن

خرى دورا في بعض الدول األتقییم المخزونات والدیون وكذا)les amortissements( اإلھتالكات 

.إیجابیا لتلك الشركات 

ونشیر أیضا إلى أنھ یؤخذ كذلك بعین اإلعتبار اإلخفاء المتكرر أو المعتاد في التصریحات الجبائیة للمكلفین 

.، والذي بالرغم من أھمیتھ إال أنھ یصعب تقییمھ )les contribuables( بالضرائب 

المضافةیتعلق بالرسم على القیمةر، والذيإھمـالھ ھـو اآلخال یمكـن رائب الغیر مباشرةـكمـا أن نظام الض

(1) Jean BASTIN. op.cit.p.118.
الضرائب المباشرة ھي تلك التي یتحملھا المكلف مباشرة دون إمكانیة نقلھا إلى شخص آخر، كالضریبة  على أرباح ) 2(

مكن نقلھا لشخص آخر مثل ضرائب الجمارك، وكذا الرسم ، والعكس بالنسبة للضرائب غیر المباشرة أي ی" I.B.S" الشركات 

–حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون : لمزید من التفاصیل أنظر. الداخلي على اإلستھالك

.21، ص 2007الطبعة الثانیة، - الجزائر
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 )TVA (رسوم الجمركیة في البلدان األخرى، والتي الالحقوق وبالنسبة لبلدان السوق المشترك، وكذا

.عامة تتمثل في إمكانیة التغیر بقساوة، األمر الذي ینعكس سلبا على حیاة الشركاتتحمل خصوصیة 

لنفصل من خالل الفرع لعوامل الجبائیة، نكون قد ألممنا بمختلف العوامل المكونة للعامل الھیكلي،  وبإنھائنا ل

.یة الموالي في العوامل السیاس

)les facteurs politiques( العوامل السیاسیة : الفرع الثاني 

فمن وجھة نظر أولى، السلطة التشریعیة . إن التأثیر المتزاید للعامل السیاسي یُالحظ من وجھات عدیدة 

فإرتباط البا، التي تسود حكوماتھا غمتأثرة  بالسیاسة اإلقتصادیةوالتنفیذیة ھي من تنشئ وتغیر معظم الھیاكل

الحكومة بالشركات واإلعتناء بھا من خالل التنبؤ بوضعیتھا المالیة المستقبلیة حتى تبقیھا بحالة جیدة، ھي 

.على درجة من األھمیة

، )منح قروض بفوائد كبیرة أو ضئیلة (مكلفةالاإلئتمانیة المكلفة أو الغیر ) سیاسة الحكومة ( وسیاستھا

، فمما ال شك فیھ أن معدل الفائدة شركاتلھا تأثیرات مباشرة على إستمراریة و بقاء الالوفیرة أو النادرة ، 

كما أن سیاستھا .المنخفض یؤدي إلى سھولة توفیر السیولة للمستورد بالشكل الذي یزید من فرص السداد

فاألمـوال . ـاسیـة أو تسعى نحـو إحتـوائـھ، تعتبـر أیـضا مسـألة أس)1(التي تشجع بصفة غیر مباشرة التضخم

رقم التضخم، حیث یعزز الشركات) gigantisme( الغیر مكلفـة والـوفیـرة تشجـع عـلى تـوسـع وعملقة 

تحد من توسع الشركات) مكلفة والنادرة ال( ما السیاسة العكسیة أ. لكنھ یؤثر على ربحیتھا وقوتھا أعمالھا

.لكنھا تمنحھم إستقرار مفید جدا لھم

، من خالل )individuelles ou généralisées( الت الحكومیة، المحدودة أو الواسعة النطاق فالتدخ

الممنوحة لتلك الشركات ) des prêts mal garanties( الغیر مضمونةالمساھمات المالیة أو القروض 

في منع والتي تحافظ من خاللھا على الوظائف، و تجنب أو تؤخر ظھور إعسارات الدفع، تكون سببا 

ما ، ممالدعكما تُنشـئ صعـوبات جدیـدة على مستـوى تلك التي لم تتحصل على) تطـور الشركات ( تطـورھا 

.)المدعمة وغیر المدعمة ( ة بین كال الشركاتیؤدي إلى ظھور منافسة غیر مشروع

ة ـس الطریقـوال بنفونشیر إلى أن تأثیر العامل السیاسي ال یتم بشكل مكثف على جمیع مستویات اإلقتصاد، 

تأثیرھا موجھا نحو شركات یكون التي تھتم بالصناعة أكثر من التجارة، فتلك. أو الكیفیة في جمیع البلدان 

ن المؤسسات الصغیرة دال مـد عاملة ھامة بـت التي توظف یا نحو الشركاـتشدد توجھھالقطاع الثانوي، كما 

.، نظرا لقلة الید العاملة بھا أو المتوسطة

ومن وجھة نظر أخرى، الحكومات الضعیفة تكون معرضة أكثر للضغوطات الممارسة من قبل النقـابات 

وھذا ما یؤثر في قراراتھا، أما الحكومات القویة والمتسلطة خاصة تملك إمكانیة إتخاذ قرارات مفاجئة، والتي

.وف اإلقتصادیةلظرعوامل اعند تناولنا لبنوع من التفصیلسنعود للحدیث عن التضخم) 1(
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.من شأنھا وبصفة مفاجئة أیضا، إما تشجیع أو إلحاق األذى بالشركات 

إن اختالف تلك العوامل السیاسیة یمثل خطرا أمام المصدر الوطني، خصوصا عند منحھ قروض، حیث غالبا 

اجھ صعوبات، أو إذ ال یمكنھ التكھن بردود فعل الحكومات تجاه أحد القطاعات التي توة، ما یكون في حیر

.)1(شركات معینة تجاه 

و بقدر ما نتوقع تأثیر متزاید للعوامل السیاسیـة، بقدر ما تكون عملیة تحصیل الدیون من قبل المصدر الوطني

نظرا لتأثیر عوامل أخرى بال، وذلك صعبة، خصوصا إذا تعلق األمر بمنح قروض متوسطة أو طویلة المدى

.والي نتناولھا من خالل الفرع الم

)les facteurs conjoncturels( الظروف اإلقتصادیةاملع: الفرع الثالث 

على الخطراإلقتصادیةأثیر الكبیر للظروفإن الحدوث المتكرر لألزمات العالمیة، جعلنا نفھم جلیا الت

وبذلك من شأنھا مرة ھي محل دراسات متتابعة و مستالظروفو تلك . كونھا حقیقة تسود اإلقتصاد اللیبرالي

في حركة جد سریعة  لكن یمكن مالحظتھا در حتى وإن كان ذو خبرة، كما أنھا أن تخرج عن توقعات المص

عناصر تؤثر في حركة الفكل تلكالسلوك البشري،تطور الھیاكل والعوامل السیاسیة وكذابصفة أحسن من

. ولكن بصفة ال یمكن مالحظتھااألموال 

د مالحظتھ لعامل الظروف حالیا اإلقتناع فقط بمجرال یمكنھ لمصدر یراتھا، إال أن اوبالرغم من تأث

أن التعقید المتزاید للھیاكل كما نشیر إلى . سیة تفوقھما، فالعوامل السیاوكذا العامل اإلجتماعياإلقتصادیة

في مرتبة تصادیةوف اإلقامل الظرمن شأنھ أن یضع عادة على تأثیر رجال الدولة علیھا، زیاإلقتصادیة

فقد أظھرت الدراسات أن ھناك عالقة طردیة قویة بین حاالت اإلعسار .ھدون تجاھللكن من ثانویة، 

.واإلفالس واإلتجاه الھبوطي للدورة اإلقتصادیة 

، وھو عامل یجمع العوامل ونشیر في األخیر إلى أحد العوامل األكثر خطورة والمتمثل في التضخم

الخطركبیرة علىھوتأثیراتھعواقبحیث أن. ، الھیكلیة والسیاسیة وف اإلقتصادیةظرالعاملىالثالث بمعن

لكل بلد أن یكون یمكن بذلك دون رسوم جمركیة، ومن هتصدیرلخصوصیتھ المتمثلة في إمكانیة نظرا

.ضحیة تضخم بلد آخر 

. لقنوات التجاریة ویضر بأمن األسواقحیث یتسبب التضخم في تكرار إنخفاض قیمة العمالت، ویعطل بذلك ا

وإن عزز التضخم أحیانا المبیعات فھذا الوضع یكون مصطنعا، حیث یشجع على المضاربة و كذا الدیون

كما یقلل من القیمة الجوھریة لمحفظة الذمم . المفرطة، في حین التآكل النقدي الذي یتسبب فیھ یُفقر الخزینة 

)portefeuille des créances ( زوناتـمخـة الـكلـادة ھیـإع،  یمـنـع )reconstitution des stocks(

(1) Jean BASTIN. op.cit.pp.131-132.
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بفعل التصعید الغیر مؤشر لمعدالت الضرائب، وبإختصار یتسبب ویعرض الشركات إلى إقتطاعات جبائیة 

من جھة ، و یعتبراإلقتصادیةلظروفالتضخم في التخریب البطيء والمؤكد للشركات، فھو أصل تدھور ا

.) 1(عامال سیاسیا أخرى

تمنح إذا للخطر خصوصیات معینة،  مما یزید وف اإلقتصادیةفكل من العوامل الھیكلیة، السیاسیة والظر

.من إحتمال عدم تحصیل المصدر الوطني لدیونھ تجاه المستوردین 

تُكسب ھي األخرى خطر عدم الدفع ) شخص خاص أو عام ( إلى أن طبیعة المستورد تجدر اإلشارةكما 

، أو ما یُعرف بالخطر )طبیعي أو معنوي ( فعدم الدفع من المدین شخص خاص. یات معینة صخصو

اإلعسار القانوني ( إفالسھیؤدي إلى إعساره المؤقت، أوالتجاري، ینشأ عن إختالل توازنھ المالي الذي قد 

عن السداد لفترة ، كما قد ینشأ بفعل إمتناعھ " )l’insolvabilité de droit" الذي یتم بصدور حكم قضائي

فة عمدیة، أو نتیجة أسباب سیاسیة، سواء بص)تاریخ اإلستحقاق ( تتعدى فترة اإلنتظار المتفق علیھا 

l’insolvabilité de" وھو ما یعرف باإلعسار الحكمي ( إجتماعیة أو حادثیة التي سبق وأن تطرقنا إلیھا

fait( ".

فبالرغم من كونھ یتمثل أیضا في عدم إمكانیة تحصیل المصدر كل أما عن عدم الدفع من المدین شخص عام، 

أو جزء من دیونھ، إما عند تاریخ اإلستحقاق، أو بعد ھذا التاریخ، إال أن ھذا الخطر یختلف عن الخطر 

عجز المدین شخص عام ال یمكن أن تتم ھنا كون فمن جھة، مفھوم اإلعسار ال یطبق: السابق من وجھتین 

) الوطني المصدر( معاینتھ من خالل الطرق العادیة إلجراءات تحصیل الدیون، حتى وإن تحصل الدائن 

محكمة إداریة على سبیل المثال، فھو ال یملك أیة وسیلة إجبار ضده، وال یمكن على إعتراف بحقھ أمام

.أو طرق أخرىمن خالل الطریق الدبلوماسيھ علیللمصدر سوى ممارسة ضغوطات 

، كونھ ینتج عن التـدابیر الحكومیـة أو اسیاسیا خطریُعتبر ومن جھة ثانیة، عدم الدفع من المدین شخص عام 

العملة اذ إحتیاطات البلد المستورد  من ـستنفكإ( ، أو عن وضعیات معینة )روب ـكالح( وادث ـعن الح

. ) 2(، إذ ال یمكن لھیئة عمومیة أن تفلس برفض الدفعھنا یتعلق في الحقیقة األمركما أن .)الصعبة 

وبھذا نكون قد ألممنا بمختلف أخطار عملیة التصدیر، عنوان المبحث األول، لنعالج من خالل المبحث 

.الموالي، طرق وكیفیات مواجھتھا 

(1) Jean BASTIN. op.cit.p.136.
(2) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. pp.32-38. Voir aussi : Dominique TUFFRAU.

op.cit.p. 624.
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سبل مواجھة  أخطار عملیة التصدیر: المبحث الثاني 

أمام تعدد وتنوع وكذا خصوصیة األخطار التي تعترض طریق الشركات أثناء عملیة التصدیر، خاصة 

لحق خسائر كبرى بتلك الشركات، بدا من الواجب إتخاذھا تدابیر ناجعة تُ أخطار القرض، والتي من شأنھا أن

: ومن أجل ذلك وجدت تلك الشركات نفسھا أمام اختیار استراتیجي . من أجل ضمان محیط عمل مالئم لھا 

إما تخصیص استثمار ضخم إلنشاء ھیكل قادر على تحلیل ومراقبة خطر الزبائن، أو اإلستنجاد بالبنوك 

) . تأمین القرض ( ھا، أو أخیرا اللجوء إلى نظام أثبت نجاعتھ وبتكلفة أقل، والمتمثل في التأمین وطلب ضمان

:سنحاول من خالل المطالب الموالیة تناول مختلف تلك السبل بالتحلیل والشرح 

التدابیر المتخذة على المستوى الداخلي لشركات التصدیر: المطلب األول 

الحساب "ھا، یجب على الشركات المصدرة إجراء تسییر صارم لحساب الزبائن أو العمالء لتفادي إفالس

من خالل اإلرتكاز على إجراءات داخلیة فعالة ومجربة، من شأنھا قیاس ) poste clients" ( 411رقم 

. شدة تركیز خطر عدم الدفع الذي قد تتعرض لھ خالل مختلف مراحل عملیات التصدیر

تقسیم رقم األعمال، خصوصیات الزبائن : اإلجراءات على العدید من المعاییر، والمتمثلة في وترتكز تلك

سنتناول كل تلك المعاییر على حدى من خالل الفروع . التمركز الجغرافي وكذا مواعید السداد الممنوحة 

:  الموالیة 

)la répartition du chiffre d’affaires( معیار تقسیم رقم األعمال: الفرع األول 

وزبائن جدد بمعنى أسواق جدیدة ) des débouchés diversifiés(  إن البحث عن منافذ متنوعة 

. بفعل الصفقات المبرمة یقتضي من الشركة المصدرة تقسیم األخطار اإلقتصادیة والمالیة التي قد تواجھھا

سیئة لبعض األسواق األجنبیة مع بیوع ھامة فھي تبحث من وراء ذلك إلى موازنة الظروف اإلقتصادیة ال

.أجرتھا مع بلدان ذات نمو إقتصادي كبیر

ز ـركـزاید إذا تـر یتـوى الخطـیعتبرون بأن مست) les crédit manager( )1(فمدیري القروض أو اإلئتمان

تمرار نجاح الشركات، إذ تعني التخطیط لعملیة من األمور التي یجب التأكید علیھا أن إدارة اإلئتمان تلعب دورا حیویا في اس) 1(

اإلئتمان ووضع السیاسة اإلئتمانیة، وتحلیل نوعیات العمالء وحجم عملیات كل منھم أو كل مجموعة حسب األحوال، وحدود 

ؤدي إلى اإلئتمان لكل منتج في حالة تعدد المنتوجات، وأسالیب متابعة مراكز العمالء إلكتشاف الظواھر أو المقدمات التي ت

أنظر في ھذا ة عنصر إنتشار الخطر وعدم تركزه القوائم المالیة للعمالء دوریا، ومراعاظھور بوادر اإلفالس، وكذا تحلیل 

مجلة فصلیة متخصصة في أعمال التأمین صادرة عن األمانة العامة لإلتحاد العام العربي للتأمین : مجلة التأمین العربي : الشأن 

.98، ص 1994، أكتوبر، نوفمبر، دیسمبر من سنة 12لسنة ، ا43العدد -مصر–
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.)1(تقسیم رقم األعمال على عدد قلیل من البلدان األجنبیة، أو على عدد قلیل من الزبائن، والعكس صحیح

)les caractéristiques des clients( معیار خصوصیات الزبائن : الفرع الثاني 

وفي ھذا اإلطار قد یبدوا التعامل . سبق وأن أشرنا، بین شخص خاص وعام تختلف طبیعة الزبون كما 

مع زبائن عامین أقل خطورة من التعامل مع زبون شخص خاص نظرا لقوتھم المالیة، وقدرتھم على تمویل 

، لكن التجربة والخبرة أثبتتا ...)بروتوكول مالي، تدخل منظمات غیر حكومیة أو صنادیق التنمیة ( العملیة 

، وھو )cessation de paiement( بأن المشترین العمومیین یمكن أن یتعرضوا لحالة توقف عن الدفع 

.) 2(خطر حقیقي ال یُستھان بھ 

كما تلعب الخبرة السابقة عن العمالء دور جد ھام، فعكس الزبائن الجدد، الزبائن الذین سبق وأن تعامل معھم 

تمكینھ من تقسیم زبائنھ من حیث القدرة على ) القوائم المالیة ( ن شأنھا المصدر یملك قوائم مالیة لھم، والتي م

: سداد القرض كما یلي 

A : ھناك خبرة سداد متمیزة وبیانات مناسبة ( خطر منخفض (

B : ھناك خبرة سداد جیدة وبیانات مناسبة ( خطر متوسط(

C : تورد ھناك حاالت عدم سداد وقضایا فعلیة ضد المس( خطر مرتفع. (

عند تعاملھ معھم بعض اإلجراءات اإلحترازیة، والمتمثلة في یتخذ المصدریمكن أن وبالنسبة للزبائن الجدد، 

. وحق استردادھا من قبل المصدر في حالة عدم سداد المستورد لقیمتھاوضع شرط اإلحتفاظ بملكیة البضائع

.عملیات معالجة غیر أن ھذا الشرط ال یناسب البضائع التي ستُجرى علیھا

من القیمة مسبقا %20مع إشتراط سداد ) یوم 30عن اال تزید مدتھ( قصیرة كما یعد منح قرض لفترات

.  ) 3(، مع اإلشارة إلى ضرورة توسیط البنوك في الصفقات أیضاعلى سبیل المثال، إجراءا إحترازیا

(1) Hubert MARTINI. L’assurance-crédit dans le monde mécanismes et perspectives. Revue

banque édition . Paris – France – Sans Numéro d’édition.2004.p.20.
(2) Hubert MARTINI. op.cit.pp. 20-21.

تأمینات رفض –ضمان سداد الضرائب الجمركیة - تأمین إئتمان الصادرات: طارق جمعة سیف، تأمینات التجارة الخارجیة ) 3(

.135، ص 2008الطبعة األولى، - مصر–سلطات، دار الفكر الجامعي اإلسكندریة ال
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)la localisation géographique( معیار التمركز الجغرافي : الفرع الثالث 

من المعروف أن األخطار التي تواجھ الشركات المصدرة تتنوع بتنوع البلدان المتعامل معھا، مما 

l’évaluation du( ركات الحصول على معلومات في مجال تقییم أخطار تلك الدول یستدعي من تلك الش

risque pays ( قبل التعامل معھا، حیث یغطي ھذا التقییم مختلف العوامل سیما السیاسیة، اإلقتصادیة

.اإلجتماعیة التي یمكن أن تتسبب في وقوع حوادث أثناء عملیة التصدیر

التي ) المحیط ( وإنما یرتبط بالبیئة ) كزبائنھ، موردیھ ( المستورد الشخصیة فالتقییم مستقل عن خصوصیات 

la( عدم اإلستقرار السیاسي في بلد ما، الفساد : ، وكمثال عن أخطار الدولة نذكر تم فیھا تنفیذ الصفقة

corruption (وكذا الظروف الجویة القاسیة والمخاطر الصحیة .

" Coface" شركة : ھي محل قیاسات قامت بھا العدید من الھیئات مثل )أخطار الدولة ( ھذه األخطار 

ویتم القیاس من خالل منح الدول. ) 3(" l’OCDE" ، )2(البلجیكیة " la S.A. Ducroire" ، ) 1(الفرنسیة 

(1) Coface : Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur créer en 1946, cet

organisme a pour vocation de garantir les entreprises contre les risques financiers à l’export. Le

métier de base de Coface est l’assurance crédit qui prévient et couvre les impayés des

entreprises. Source : le site d’internet : www.glossaire-international.com/pages/tous-les-

termes/coface.html.
(2) La S.A. Ducroire, assureur- crédit Belge spécialisé dans les pays émergents et challenger des

grandes compagnies européennes, avait pour mission de protéger ses clients contre les risques

liés aux transactions commerciales domestiques et internationales et d’en faciliter le

financement.

La S.A. Ducroire assurait et réassurait les risques politiques et commerciaux de transactions

commerciales courantes. Elle émettait également des cautions réglementaires et contractuelles.

Elle s’adressait à l’ensemble des entreprises de l’Union européenne, et assurait le risque clients,

que ce soit sur le marché national ou dans n’importe quel  autre pays .

Elle proposait également une évaluation des risques pays. Source : le site d’internet :

www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/ducroire.html.
.الفصل التمھیدي  من 27الصفحة رقم مسبقا، أنظر" l’OCDE" لقد تم التطرق إلى ھذه الھیئة ) 3(

L’OCDE siège à paris. Elle est le principal rassembleur de statistiques sur les pays développés.

Sa mission est de promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être économique et social

partout dans le monde. Source : le site d’internet : www.glossaire-international.com/pages/tous-

les-termes/ocde.html.

www.glossaire-international.com/pages/tous-les-
www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/ducroire.html
www.glossaire-international.com/pages/tous-
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المعمول بھ ، أو من خالل أرقام وھو" Coface" و الحال بالنسبة لشركة رتب تتدرج وفق حروف، كما ھ

.) 1(7إلى 1والتي تتدرج من " l’OCDE" من قبل 

" Coface Rating ou Notation" والمسمى بـ " Coface" وفیمـا یلي القیـاس المعتمد من قبل شركة 

بق وأن ذكرنا الدول رتب ترتیبیة على مقیاس مكون من الذي تقوم بنشره سنویا، والذي تمنح من خاللھ كما س

الذي یمثل أعلى درجة ألخطار ( Dإلى ) الذي یمثل أقل درجة ألخطار اإلئتمان ( A1درجات تندرج من 7

) .اإلئتمان 

:  ) 2(ویمكن تعریف مدلول ھذه الرتب على النحو التالي 

التعریفالرتبة 

A 1ادي كبیرة ذات تأثیر إیجابي على القدرة على السداد، درجة استقرار سیاسي وإقتص

.سداد ضئیلة جدا الخبرة سداد فعلیة ممیزة وبالتالي احتماالت عدم 

A 2 سداد ما زالت ضعیفة وھذا بالرغم من أن أحد المتغیرات السیاسیة الاحتماالت عدم

.A1واإلقتصادیة أو خبرة السداد الفعلیة لیست بمستوى 

A 3اإلقتصادي تؤثر على خبرة السداد وتجعل احتماالت عدم إلستقرار السیاسي ودرجة ا

. بالرغم من أنھا مازالت منخفضة نسبیا A2و A1السداد أقل من 

A 4 وضع سیاسي و إقتصادي غیر مستقر وخبرة عدم السداد مختلطة ولكن بالرغم من ھذا

.فإن احتماالت عدم السداد مازالت مقبولة 

Bیاسي و إقتصادي غیر مستقر لھ تأثیر سيء على احتماالت عدم السداد وخبرة وضع س

.عدم السداد غیر مواتیة أصال 

C وضع سیاسي و إقتصادي غیر مستقر لھ تأثیر سیئ على احتماالت عدم السداد وخبرة

.عدم السداد سیئة 

Dد وخبرة عدم وضع سیاسي وإقتصادي سیئ جدا لھ تأثیر قوي على احتماالت عدم السدا

.السداد سیئة جدا وتعكس مخاطر مرتفعة جدا 

(1) Source : le site d’internet : www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/risque-

pays.html.
.139- 138طارق جمعة سیف، المرجع السابق، ص ) 2(

www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/risque-
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أو إیجابیتھاوالتي ثبتتللبلدان الموضوعة تحت المراقبة دولة، حیث یمثل قائمة 159یشمل ھذا التقییم 

وتقسم تلك البلدان حسب القارات التي تنتمي ) avec implications positive ou négative( یتھاسلب

.)1(إلیھا 

ترفق المالحظات والوضع تحت المراقبة بجدول یمثل أرقاما ماكروإقتصادیة للبلد، بتحلیل األخطار وكذا 

.عدم الدفع على المدى القصیر منحنى

ونشیر إلى أن المنحنى العالمي لمؤشرات عدم الدفع على مدى عدة عقود، أوضح بأنھ توجد عالقة وطیدة بین 

كما أن الصعـوبات التي تواجـھ ھذه األخیـرة . مستـویات نشـاط مجمـوع البلـدان و سلـوكات دفع الشـركـات 

ل زیادة حاالت عدم الدفع، تكون كبیرة عندما یتباطؤ النمو اإلقتصادي ، والتي تترجم من خال)الشركات ( 

.  ) 2(للبلد 

)les échéances de paiement accordées( معیار مواعید السداد الممنوحة : الفرع الرابع 

ل المصدر ن قبعملیة التحصیل، إذ كلما إرتفعت مواعید السداد الممنوحة معنصرا سلبیا في یعتبر الوقت 

.ھذا األخیردفعكلما زاد خطر عدم للمستورد، 

، أو قد تقع حوادث سیاسیة من شأنھا المتفق علیھاحیث یمكن للزبون أن یفلس خالل فترة تسدید مبلغ القرض

األخطار، تعمل المؤسسة على منح قروض لذا وتفادیا لمثل ھذه.الفترةتلكأن تحول دون السداد خالل

le( ، أو قد تلجأ إلى تقنیات الدفع الغیر مضمونة كالتحویل السریع بدال من الطویلة والمتوسطةقصیرة المدى 

virement Swift (بعقد تحویل الفاتورة للخطر إال إذا احتمتأو السندات التجاریة، والتي تعرضھا )un

contrat d’affacturage ()3 (.

تم الدفع من قبل المشتري بمجرد الطلب أو قبل اإلرسال كما یمكن تخفیض الخطر من خالل اشتراط أن ی

وفـي كـلتـا الحالتـیـن، یتـعـلـق األمـر بممـارسات غیـر تجـاریـة ومقـیـدة جـدا للـمسـتـوردین، إذ یـلـزم ھـؤالء 

رة بدفع تسبیقات ھامة من أجل أن تُؤخذ طلبیاتھم بعین اإلعتبار، وھذا ما یؤثر بصفة كبی) المستوردون ( 

.) 4(على خزینتھم المالیة، مما یجعلھم ال یتعاملون مع ذلك المصدر مرة أخرى

.4ملحق رقم أنظر نموذج عن الجدول ) 1(
(2) Hubert MARTINI. op.cit.pp. 21-22.

.37-36: تطرقنا لعقد تحویل الفاتورة خالل الفصل التمھیدي، أنظر الصفحات ) 3(
(4) Hubert MARTINI. op.cit.pp. 22-23.
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وبإنھائنا لمعیار مواعید السداد الممنوحة، نكون قد أحطنا بمختلف التدابیر المتخذة على المستوى الداخلي 

لشركات التصدیر، والتي بالرغم من أھمیتھا إال أنھا تبقى غیر كافیة، وال یمكن للشركات المصدرة بالنظر 

أكثر ، وإنما ال بد من إتخاذ تدابیر أخرى خارجیةفقط علیھاللتغیرات التي یشھدھا العالم الیوم أن ترتكز

.من خالل المطلب الموالي نجاعة، والتي سنتناولھا 

التدابیر المتخذة على المستوى الخارجي لشركات التصدیر: المطلب الثاني 

شركات المصدرة إلى تلجأ الألخطار عدم الدفع، الفعالةمواجھةالنظرا لقصور اإلجراءات الداخلیة في 

.خارجیة تتجسد من خالل اللجوء إلى التقنیات البنكیة، وخصوصا تقنیات تأمین القرض تدابیر

:ھذا ما سنتناولھ بشيء من التفصیل من خالل الفروع الموالیة 

تدخل البنوك لتغطیة أخطار عملیة التصدیر: الفرع األول 

عملیة التصدیر ظاھرة حدیثة، فقد أدت آلیات السوق منذ القدم إلى ال یعد تدخل البنوك لتغطیة أخطار 

عاتقھا على) البنوك ( تغطیة تلك األخطار بین البنوك وشركات التأمین، حیث أخذت األولى تقسیم مھام 

ف من آثاره من خالل اللجوء إلى أسواق النقد الدولیة، أما عن شركات یتخفخطر الصرف الذي یمكنھا ال

) la sélection des risques( قد تولت ضمان أخطار القرض، من خالل اختیارھا للمخاطر التأمین ف

.عملیة إعادة التأمین مارس في األسواق الدولیة، عن طریقوكذا التنازل الم

لكن الرغبة في تقدیم مجموعة من الخدمات تغطي قدر اإلمكان كافة احتیاجات زبائنھا المصدرین، دفعت 

استحسان ھؤالء المصدرین، فبالنسبة لھم من الجید ىغطیة أخطار القرض، األمر الذي القبالبنوك إلى ت

من أجل إیجاد حل لمشاكلھم المتعلقة بتمویل وتأمین قروض –والمتمثلة في البنك -اللجوء إلى ھیئة واحدة 

صرف، وشركة التأمین البنك من أجل تمویل وتغطیة خطر ال: التصدیر، بدال من التوجھ إلى ھیئتین مختلفتین 

فقد تمكنت البنوك ومن دون الدخول في منافسة مع شركات التأمین من وضع . لضمان األخطار األخرى 

.جعلت منھا جھات اإلتصال المفضلة للمصدرین ) des arrangements( ترتیبات 

وضمان مجموعة ومن بین تلك الترتیبات، نذكر تلك التي تجمع في صیغة واحدة كل من تمویل الصادرات 

، عقد تحویل )le crédit documentaire( اإلعتماد المستندي : من أخطار التصدیر، والمتمثلة في 

كما أن ھناك . ) le forfaitage ()1( رجوع ـق الـض مع حـابات القبـ، شراء حس)le factoring( الفاتورة 

.37-31من : الصفحات یدي، أنظر تناولنا مختلف ھذه الترتیبات من خالل الفصل التمھ) 1(
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) .les cautions bancaires( ترتیبات تتمیز بنوع من الخصوصیة، والمتمثلة في الكفاالت المصرفیة 

:أشكال، تتلخص في ملیة التصدیر تأخذ الیوم إذا ثالث فتدخل البنوك لتغطیة أخطار ع

تغطیة خطر الصرف-

ألخطارالخدمات الجامعة بین تمویل وتغطیة ا-

) 1(الكفاالت المصرفیة -

: سنتناول كل شكل على حدى من خالل الفقرات الموالیة 

)la couverture du risque de change( تغطیة خطر الصرف :أوال 

:سبق وأن ذكرنا بأن عملیة التصدیر تعتبر مصدرا لخطر الصرف إذا اجتمعت ثالث عوامل تتمثل في 

ملة الصعبة، وجود فارق زمني بین تاریخ تسعیر الصفقة وتاریخ الدفع، عدم التأكد من إصدار فاتورة بالع

.سعر الصرف المستقبلي للعملة الصعبة 

فیظھر خطر الصرف من خالل تقلب كبیر نوعا ما للنتائج النھائیة المرجوة، فإن استقر سعر العملة أو ارتفع 

فخطر الصرف إذا یترجم . ض فستكون الصفقة خاسرة تحقق الشركة المصدرة عملیة مربحة، أما إن انخف

وھنا یأتي دور البنوك ) . عملیة التصدیر ( بخسارة أو بربح من شأنھ أن یقلل، یلغي أو یضخم فوائد العملیة 

) des contrats de change à terme( من خالل منحھا للمتعاملین اإلقتصادیین عقود صرف آجلة 

.ن فیما یتعلق بأسعار الصرف المستقبلیة، وتعمل بذلك على إخفاء خطر القرض تسمح برفع حاالت عدم الیقی

یحدد أثناء إبرام العقد، ویطبق فعال أثناء تنفیذ ) الصرف اآلجل ( وسعر الصرف المستعمل في تلك العقود 

.العملیة، األمر الذي یسمح للمصدر بإجراء حساب مسبق للفائدة التي سیجنیھا من الصفقة 

d’un montant( ة عامة، یختلف سعر الصرف اآلجل عن سعر الصرف الفوري إما بمبلغ إیجابي وكقاعد

positif « le report » d’un montant négatif( أو بمبلغ سلبي ) « le déport فعندما یبیع ). «

في حساباتھ )المصدر ( المصدر للبنك بأجل العملة الصعبة التي ستسلم لھ عند تاریخ اإلستحقاق، یستبدل 

المستحقات بالعملة الصعبة بالمستحقات بالعملة الوطنیة، بحیث یكون المبلغ حسب الحالة أكبر أو أقل من ذلك 

فمن وجھة النظر المحاسبیة، تحتوي .الذي كان سیتحصل علیھ إن تم التحصیل الفوري بالعملة الصعبة 

.عملیة الضمان اآلجل على أرباح أو تكالیف مؤكدة 

تعكس إختالف أسعار الفائدة بین أسواق ) le report/déport( المبلغ السلبي / المبلغ اإلیجابي: ة والنسب

) report( فنكون أمام مبلغ إیجابي . المال الوطنیة واألسواق الدولیة للعملة المتفق على السداد بھا في العقد 

القروض بین البنـوك على العملة أقـل إذا كان معـدل ) الفوري سعر الصرف اآلجل أكبر من سعر الصرف ( 

(1) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. pp. 424 – 425 .
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وھذا اإلرتباط بین . من سعر الفائدة المطبق على العملة الوطنیة، والعكس صحیح فیما یتعلق بالمبلغ السلبي 

ینة الذي تتسبب فیھ عملیات الصرف اآلجلة فارق الفائدة وفارق الصرف ناتج عن سعر إعادة تنظیم الخز

.للبنوك 

:ولتوضیح المیكانیزمات المستعملة، نقترح المثال اإلفتراضي التالي 

سلمت شركة تصدیر جزائریة لشركة مستوردة بأمریكا الالتینیة جلودا، على أن تدفع ھذه األخیرة بالدوالر 

دج، لكن الشركة الجزائریة تعلم بأن 88سعر الدوالر أشھر، وأثناء عملیة الفوترة بلغ 3وذلك خالل مھلة 

ھذا السعر یمكنھ اإلنخفاض، وتوصلت بعد القیام بعملیة حسابیة إلى أن صفقتھا تكون خاسرة إذا بلغ سعر 

.دج 70الدوالر المحصل بعد مرور ثالث أشھر أقل من 

ع آجل للدوالرات التي ستُدفع لھا وحتى تقي الشركة الجزائریة نفسھا من ھذا الخطر، قررت إبرام عقد بی

3بعد مرور ( أشھر مع بنكھا، وبذلك ستتخلص من جمیع أخطار الصرف، وخالل حلول أجل الدفع 3خالل 

ستستلم الدوالرات المدفوعة من قبل المستورد، وتقوم بتسلیمھا فوریا لبنكھا حتى تتحصل في المقابل ) أشھر 

.علیھ مسبقاعلى المبلغ بالدینار الجزائري المتفق

فإن كانت الشركة الجزائریة قد تخلصت من خطر الصرف، فقد ظھر ھذا الخطر لدى البنك، حیث تعھد 

أشھر، دون أن یكون على علم ما إذا كان سعر الدوالر سیرتفع أو سینخفض عن 3بشراء الدوالرات خالل 

ر انخفاض قیمة الدوالر، یقوم البنك السعر الذي كان علیھ وقت إبرام العقد، ومن أجل تغطیة نفسھ من أخطا

:بالعملیات الثالث التالیة 

) le marché interbancaire ()1( یقترض البنك دوالرات لثالث أشھر في السوق البینیة -

یقوم ببیع ھذه الدوالرات نقدا بالدینار الجزائري-

.أشھر 3یقوم باستثمار تلك الدینارات الجزائریة لمدة -

رة ل تاریخ إستحقاق العقد اآلجل، یمكن للبنك استخدام الدوالرات المسلمة من قبل الشركة المصدوعند حلو

رق بین سعر ـالل الفالممنوح لھ من طـرف باقي البنوك، ویتم تحدید تكلفـة العمـلیة من خرض لتسدید مبلـغ الق

(1) Selon l’instruction n° 04-2011 du 19 octobre 2011 modifiant et complétant l’instruction n°79-

95 du 27 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement du marché interbancaire des

changes. Cette instruction autorise les banques à effectuer entre elles des opérations de

prêt/emprunt en devises librement convertibles sur le marché interbancaire des changes. Les

opérations de prêt/emprunt peuvent porter sur une période allant jusqu’à 180 jours.

Il est à noter que les opérations susvisées doivent être dédiées exclusivement à la couverture du

risque de change sur les opérations d’importation et d’exportation de biens.
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.) 1(لألموال المقترضة والممنوحة الفائدة 

les services combinant financement( الخدمات البنكیة الجامعة بین تمویل وتغطیة األخطار :ثانیا 

et couverture des risques(

: تتمثل تلك الخدمات في كل من 

: اإلعتماد المستندي -1

یمنح للمصدر ضمان النھایة الجیدة (2)إن اإلعتماد المستندي بواسطة خطاب اعتماد غیر قابل لإللغاء

مبدأ اإلستقاللیة ومبدأ الصرامة ( لصفقتھ التجاریة، فالمبدأین الخاصین اللذین یتمیز بھما اإلعتماد المستندي 

. صدر متأكد من أنھ ال یمكن ألي عنصر ذو خصوصیة تجاریة أن یعیق عملیة الدفع یجعالن الم) المستندیة 

یغطیھ من مخاطر عدم الدفع التجاریة، بما في ذلك إعسار ) la banque émettrice( والبنك مانح اإلعتماد 

.المشتري 

son propre( اوالتي یبقي على عاتق المصدر خطره المقونشیر إلى أن خطاب اإلعتماد الغیر قابل لإللغاء

risque d’entrepreneur ) ( وإن أراد . ، وكذا األخطار السیاسیة )في حالة تقدیم وثائق غیر مطابقة

المحتمل حدوثھا في بلد المشتري، یمكن أن ) األخطار السیاسیة ( المصدر أن یحمي نفسھ من تلك األخطار 

، وفي ھذه الحالة )la banque notificatrice( تماد یطلب تأكید خطاب اإلعتماد من قبل البنك مبلغ اإلع

la banque( یؤكد بنك یقع في بلد المصدر الوعد بالدفع، ویضیف بذلك ضمانھ لضمان البنك مانح اإلعتماد 

émettrice( فإن استحال على ھذا األخیر ، )نظرا لوقوع حادث خارج عن الدفع) عتماد البنك مانح اإل

.المقدم من قبل البنك مبلغ اإلعتماد صدر من ضمان الدفع إرادتھ، یستفید الم

ضمانا ) المصدرین ( فمن خالل خطاب اإلعتماد الغیر قابل لإللغاء والمؤكد، تمنح البنوك إذا لزبائنھا التجار 

واسعا ألخطار عملیة التصدیر، األمر الذي یعرضھا في بعض األحیان لخطر وقوعھا ضحیة ممارسات 

.) 3(ة تجاریة إحتیالی

(1) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. pp. 426 – 428 .
.من الفصل التمھیدي 35إلى غایة 31من :أنظر في ھذا الشأن الصفحات) 2(

(3) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. pp. 435 – 436 .
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:عقد تحویل الفاتورة -2

عبء " ) factor"الوسیط ( للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتحویل للغیر ل الفاتورة یسمح عقد تحوی

وزیادة على خدمة التسییر، یمنح . یمكن أن تنتج عن تجارة داخلیة أو خارجیة تسییر دیون زبائنھا التي

.الوسیط خدمة تغطیة الخطر التجاري المتمثل في عدم الدفع، وذلك مقابل أجر إضافي 

ي الوسیط من مجال ضمانھ األخطار اإلقتصادیة وأخطار القرض ذات المصدر السیاسي، وكذا الدیون ویستثن

التي ینشأ بشأنھا خالف بین المورد وزبونھ، فھو ال یتحمل سوى خطر عدم الدفع ذو المصدر المیكرو 

.إقتصادي، وفي حدود معینة محددة بصفة فردیة لكل مشتري بعد فحص مالءتھ المالیة 

كل من تمویل وتسییر الدیون، ومع ذلك ال یتم اللجوء إلى د تحویل الفاتورة یسمح إذا بتجمیع في عقد واحدفعق

un cercle stable( ھذا العقد إال إذا كانت الشركة تتعامل مع مجموعة مستقرة من المشترین 

d’acheteur (كون فحص مالءتھم یقتضي تكالیف ھامة، خاصة إذا كانوا أجنبیین)1 ( .

:شراء حسابات القبض مع حق الرجوع -3

، فھو )36الصفحة ( سبق وأن تناولنا شراء حسابات القبض مع حق الرجوع من خالل الفصل التمھیدي 

من إجراءات تمویل قروض التصدیر على المدى المتوسط ، وأھمیتھ ال تكمن في التمویل الذي یمنحھ وإنما 

والمصدر یستفید من تغطیة أخطار القرض على كامل . التي یسمح بالحصول علیھا في الضمانات الواسعة 

مبلغ الدین، سواء ذات المصدر التجاري أو السیاسي، وكذا تغطیة بعض األخطار اإلقتصادیة، خاصة  

فالمصدر ال یكون معرضا سوى لألخطار التي قد تقع قبل التنازل عن . عراقیل تحویل الدفع وخطر الصرف 

.كخطر إلغاء الطلب والنزاعات حول نوعیة البضاعة : یون الد

إذا من وجھة نظر الخدمة التي یقدمھا، بدیال حقیقیا لإلجراء فیعتبر شراء حسابات القبض مع حق الرجوع 

العادي الذي یجمع بین التمویل والتأمین العمومیین للقروض متوسطة األجل، ولكنھ بالرغم من ذلك قلیل 

لسعره المرتفع نتیجة تحمل المؤسسة المالیة كامل األخطار من جھة، وكذا نتیجة للقیود اإلستعمال نظرا

من جھة أخرى، كون ھذا اإلجراء لیس ممكنا إال ) les contraintes institutionnelles( المؤسساتیة 

سویسري والتي األورو، الجنیھ اإلسترلیني، الفرنك ال، )Dollar US( الدوالر األمریكي : لبعض العمالت 

خضع من جانب المؤسسة المالیة رة والتمویل، خاصة وأن ھذا اإلجراء یتمثل حقیقة أھم العمالت الدولیة للفوت

 )le forfaiteur ( لضمان غیر مشروط قامسبلمصدر م اتقدیإلى)une garantie inconditionnelle(

(1) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. p. 436 .
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. تحمل جمیع األخطار دون الرجوع : المتمثلة في سلطاتھمنالذي ینزع عنھ البعضلبنك بلد المدین، األمر 

فإختیار ھذه التقنیة ال یمكن تبریره إال في حاالت خاصة، والتي یكون فیھا الخطر غیر مرتفع كثیرا، وكذا 

.)1(ل والتأمین عدم إستفادة المصدر من دعم الدولة فیما یتعلق بالتموی

)les cautions bancaires( الكفاالت المصرفیة : ثالثا

ال تمثل الكفاالت المصرفیة خدمات لتغطیة أخطار التصدیر بصریح العبارة، ولكنھا تسمح للشركات 

دون ) un gage de respectabilité financière( الوطنیة بمنح زبائنھا األجانب ضمان اإلحترام المالي 

الحاجة إلى استخدام لھذا الغرض جزء من أموالھا الخاصة، لذا فھي تعتبر دعم مالي غیر مباشر للشركات 

. المصدرة 

خدم ي الخارج، ولكنھا تستوتعتبر ھذه الكفاالت مھمة، خاصة بالنسبة للشركات التي تقوم بأعمال كبرى ف

.) 2(أیضا من قبل الشركات المصدرة للسلع ومواد التجھیز

فالبنوك التجاریة تلعب الیوم كما رأینا، دورا ھاما في تغطیة أخطار عملیة التصدیر، وعلى الخصوص 

كما أن ھناك العدید من اإلجراءات تمنح فیھا البنوك للمصدرین خدمات . خطر الصرف المسند إلیھا منذ القدم 

.مماثلة للخدمات المقدمة من قبل شركات التأمین 

وبطبیعة الحال . دئ تجاریة، ولیس على أنظمة تقنیة مزایا ترتكز على مبا) البنوك ( ھا إلى منحھذا باإلضافة 

تلك لم توضع كبدیل للتأمین، وإنما وضعت على الخصوص لتكملة وتنویع تشكیلة خدمات تغطیة الخطر

.التغطیات والضمانات التي یملكھا المصدرون 

للعدید من األخطار ، األمر الذي جعلھا ویلھا لقروض التصدیر في إطار تمرضة أیضافالبنوك التجاریة مع

.في حاجة ھي األخرى لتغطیة نفسھا من تلك األخطار، من خالل اللجوء إلى خدمات التأمین 

كما نشیر إلى أنھ و بالنظر إلرتفاع سعر الترتیبات أو التقنیات البنكیة المذكورة أعاله من جھة، وتعقیدھا من 

بأن المصدرین یفضلون اللجوء إلى شركات التأمین المختصة من أجل إكتتاب عقود تأمین جھة أخرى، نجد 

:تضمن تغطیة تلك األخطار، وھو ما سنراه بشيء من التفصیل من خالل الفرع الموالي 

(1) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. p. 437 .
(2) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit.pp. 439- 440 .
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اللجوء إلى تقنیات التأمین : الفرع الثاني 

خذة من أجل مواجھة األخطار التي تعترض المؤسسة أثناء عملیة رأینا من خالل معالجتنا للتدابیر المتّ 

إذ ركزت فة وغیر كافیة، التصدیر، سواء على المستوى الداخلي، أو على مستوى البنوك، أن تلك التدابیر مكلّ 

.فقط على معالجة خطر القرض 

یھدد حقیقة عملیة التصدیر وبصفة كبیرة، إال أنھ ال یمكن تجاھل )خطر القرض ( وإن كان ھذا الخطر

والتي ) الطبیعة اإلقتصادیة وكذا أخطار األضرار الالحقة بالممتلكات واألشخاص ذات(األخطار األخرى

.كتتاب عقود خاصة إلالضارة إلى شركات التأمینیلجأ المصدرون من أجل تفادي نتائجھا

ففیما یتعلق بأخطار األضرار الالحقة بالممتلكات واألشخاص، فباعتبارھا امتدادا على المستوى الدولي 

العاملة بالسوق الوطني، فھي ال تطرح مشاكل لألخطار التي تكون محال لنشاط شركات تأمین األضرار

من قبل تلك الشركات، ویتعلق األمر بتأمینات نقل البضائع سواء البري، البحري أو خاصة ویستمر تغطیتھا

الجوي، وذلك إن تولى المصدر الوطني عملیة نقل البضائع أو مواد التجھیز إلى بلد المستورد، حسب القاعدة 

لمستوردة التي وال یختلف األمر ھنا عن وثائق تأمین نقل البضاعة ا) . selon incoterm( المعمول بھا 

. سبق وأن عالجناھا من خالل الباب األول 

غطى بموجبھ اآلثار المالیة المترتبة على لزم الشركات المصدرة بتأمین مسؤولیتھا المدنیة تجاه الغیر، تُ كما تُ 

قیام مسؤولیتھا المدنیة بفعل األضرار الجسمانیة والمادیة والمعنویة التي یمكن أن تلحقھا بالغیر بسبب 

من قانون 163وذلك وفقا للمادة ( من القانون المدني 138إلى غایة 124ستغالل نشاطھا طبقا للمواد ا

المتعلق بإلزامیة تأمین 1995دیسمبر سنة 9: المؤرخ في 413- 95التأمینات وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

، وتلزم أیضا تلك ) 1() المدنیة الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات اإلقتصادیة المدنیة من مسؤولیتھا 

ركات بتأمین مسؤولیتھا المدنیة المھنیة تجاه المستھلكین والمستعملین وتجاه الغیر، إذا كانت تقوم بصنع أو الش

كالمواد الغذائیة والصیدالنیة : إبتكار أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد معدة لإلستھالك أو لإلستعمال 

التنظیف، والمواد الصناعیة والمیكانیكیة واإللكترونیة والكھربائیة، وبصفة ومستحضرات التجمیل ومواد

عامة أیة مادة یمكن أن تسبب أضرارا للمستھلكین والمستعملین والغیر، تغطى بموجبھ اآلثار المالیة المترتبة 

) 2(بب فیھا المنتوجات ـسانیة، المادیة والمالیة التي تتـعن قیام مسؤولیتھا المدنیة المھنیة بفعل األضرار الجسم

دج تُدفع دون اإلخالل بإكتتاب 100.000دج و 5000ویعاقب على عدم اإلمتثال لھذه اإللزامیة بغرامة یتراوح مبلغھا بین ) 1(

.من قانون التأمینات 184التأمین المعني، وذلك حسب المادة 
من 3فقرة 168و الموزعون لھذه المواد ذاتھا طبقا ألحكام المادة نشیر إلى أن ھذه اإللزامیة یخضع لھا أیضا المستوردون) 2(

.قانون التأمینات 
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المحدد 1996جانفي سنة 17: المؤرخ في 48-96من قانون التأمینات وكذا المرسوم رقم 168المادة ( 

) .لشروط التأمین وكیفیاتھ في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات 

المصدرة بإكتتاب عقود التأمین المذكورة أعاله، إنما یرید المشرع الوطني الحفاظ على وبإلزامھ للشركة 

في حد ذاتھا، بمعنى الحفاظ على ممتلكاتھا من مصالح الشركة فیما یتعلق بالحفاظ على و.مصالح الضحایا

إلزامیة إكتتاب التخرب الجزئي أو الكلي الذي یمكن أن یلحق بھا بفعل تأثیر وقوع كوارث طبیعیة، فھناك

أو التجاریة ومحتواھا من آثار الكوارث الطبیعیة /عقد تأمین على األضرار یضمن المنشآت الصناعیة و

المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث 2003أوت سنة 26: المؤرخ في 12-03والتي جاء بھا األمر رقم 

.) 1(الطبیعیة وبتعویض الضحایا 

امیة بشكل عام، أما عن التأمینات اإلختیاریة التي یمكن للشركة المصدرة إكتتابھا ھذا عن التأمینات اإللز

بقدر الخسائر التي ھا تعویضا، والذي یمنح) 2(فتتمثل في عقد التأمین من خطر الحریق واألخطار الالحقة 

تاب عقود تأمین كما یمكنھا اكت. بفعل الحریق واإلنفجار، السرقة، أضرار المیاه، كسر الزجاج تعرضت لھا 

) من قانون التأمینات 62المادة ( األشخاص، تحمي بموجبھا عمالھا وذلك من خالل عقد التأمین الجماعي 

في حالة وفاة العامل أو ) ذوي الحقوق على العموم ( والذي یضمن دفع مبلغ معین من المال للمستفید المعین 

.عجزه الكلي الدائم أثناء مدة سریان العقد 

إذا بین عقود إلزامیة وأخرى فتتنوع عقود التأمین التي تغطي األضرار الالحقة بالممتلكات واألشخاص

إختیاریة، والتي یتم إكتتابھا إما لدى شركات تأمین األضرار، أو شركات تأمین األشخاص العاملة بالسوق 

أخطار القرض، فتتكفل بإصدارھاة و أما عن العقود التي تغطي األخطار ذات الطبیعة اإلقتصادی. الوطني 

الجزائریة لتأمین وضمان سم الشركة بإشركة وحیدة عمومیة مختصة في ھذا المجال، والتي تُعرف 

.، وذلك مقابل أقساط تأمین یدفعھا المصدر للشركة )CAGEX( الصادرات 

ذات الطبیعة اإلقتصادیة والمالحظ من الناحیة العملیة أن اللجوء إلى نظام التأمین من أجل تغطیة األخطار

التدابیر ( ) 3(التقنیات من جھة أخرى بباقيوأخطار القرض قد أثبت جدارتھ من جھة، وقلة تكلفتھ مقارنة

تُصدر أیضا عقـودا موجھة) CAGEX( ، كما أن شركة )المتخذة على المستوى الداخـلي والتقنیات البنكیة 

.22، ص 2003أوت 27: ، مؤرخة في 52عدد جریدة رسمیة ) 1(
من قانون 174أما إن كانت الشركة المصدرة ھیئة عمومیة، فإكتتاب عقد تأمین الحریق یكون إلزامي طبقا لنص المادة ) 2(

المتعلق بإلزامیة التأمین من خطر 1995دیسمبر سنة 9: المؤرخ في 415-95التأمینات وكذا أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

.الحریق 
(3) CAGEX, assurance crédit et financement à l’export : contribution de la CAGEX à la

promotion des exportations et au développement du marché interne. Direction Commerciale. le :

30 mai 2012. p. 11 .
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.أثناء تمویلھا لقروض التصدیر ) البنوك (للبنوك، تضمن من خاللھا األخطار التي قد تواجھ ھذه األخیرة 

والذي ل التجاري المقدمة من قبل البنوك،التمویمكمل أساسي لخدمات القرض عند التصدیرتأمینویعد 

والذي یلقیھ على عاتق ( المصدریسمح بتمویل المبادالت على أساس الخطر المباشر الذي یتحملھ الزبون

یسمح لھ بمنح ) nantissement( رھنا حیازیا ) البنك ( ویوفر لھذا األخیرعوضا عن البنك، )المؤمن 

كما أنھ یعتبر عنصرا أساسیا للبنیة التحتیة اإلقتصادیة، حیث . المزید من األموال لتیسیر عملیة التصدیر

ار یسمح للمصدرین وكذا بنوكھم  بقبول األخطار  المرتبطة بعملیات التجارة الخارجیة مع تفادي أخط

. )1(الحوادث الكارثیة 

ھو مكمل أساسي إلدارة اإلئتمان، كونھ إختیار ) تأمین القرض عند التصدیر ( كما نشیر إلى أن ھذا التأمین 

حیث تؤدي اإلدارة السلیمة لإلئتمان إلى اختیار حجم التغطیة التأمینیة المناسب لحجم . استراتیجي للمؤسسة 

.ة معقولة الشركة وطبیعة العمل بھا وبتكلف

من خالل میكانیزماتھ، یسمح تأمین القرض عند التصدیر للشركات بمنح قروض بكل أمان مما یدعم ف

تنافسیتھم في األسواق ویزید من منافذھم التجاریة، كما یسھل الحصول على تمویل لصادراتھم نظرا للحمایة 

.خالل الفصل الموالي ھذا ما سیتم التطرق لھ بشيء من التفصیل من. التي یقدمھا للبنوك 

(1) Source : CCI Centre du Commerce International CNUCED/OMC : Mécanismes d’assurance et

de garantie du crédit à l’exportation - Guide pratique à l’attention des pays en développement et

en transition. Genève. 1998.p.4.
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:خالصة الفصل األول 

من خالل ھذا الفصل إعطاء نظرة مفصلة نوعا ما لمختلف األخطار التي تعترض عملیة التصدیر حاولنا 

.وسبل مواجھتھا 

الحظنا تنوعھا بین أخطار ذات طبیعة إقتصادیة بمعنى تلك التي قد تحدث إما على تلك األخطار، فعن مختلف 

تنقیب عن أسواق جدیدة أو على مستوى اإلنتاج أو على مستوى التسلیم، و كذا أخطار مستوى البحث أو ال

تلكات ـة بالممـار األضرار الالحقـرا أخطـدفع، وأخیـدم الـع أو عـأخیر في الدفـلة في أخطار التـالقرض المتمث

ین ال ینتمون إلى و األشخاص بمعنى تلك التي تصیب ممتلكات الشركة المصدرة، عمالھا وكذا أشخاص آخر

وخلصنا إلى أن تلك األخطار تواجھ الشركات والمـؤسسـات عـلى . وتلحق بھم أضرار الشركة وممتلكاتھم 

نظرا )التصدیر ( المستـوى الـداخـلي، لكنھا تـأخـذ خصـوصیات وأبعـاد أخـرى عـلى المستـوى الخـارجي 

حیث تناولنا . ھیكلي، العامل السیاسي والعامل الظرفي العامل ال: لتعدد وتعقید عوامل الخطر، والمتمثلة في 

كونھا ) شخص عام أو خاص ( كل عامل على حدى بالتحلیل والتفصیل، مشیرین إلى طبیعة المستورد 

.تُكسب ھي األخرى خطر عدم الدفع خصوصیات معینة 

لتفصیل في مختلف التدابیر من خالل ادراستنا لمختلف تلك األخطار، استوجب منا تناول سبل مواجھتھا

الواجب إتخاذھا من قبل الشركات المصدرة، سواء على مستواھا الداخلي من خالل إجراء تسییر صارم لقسم 

، والتي بالرغم من أھمیتھا تبقى غیر كافیة، مما یستدعي اللجوء إلى إدارة اإلئتمان والتحصیل لدى الزبائن

لبنوك المكلفة والمعقدة، وإما إكتتاب عقود تأمین تسمح لھا طلب خدمات اإما إجراءات خارجیة من خالل 

تلك األخطار، وأشرنا إلى أنھ وإن كانت أخطار األضرار الالحقة یخلفھا وقوعاألضرار التيبمجابھة

و األشخاص العاملة بالسوق الوطنيبالممتلكات واألشخاص یتم تأمینھا لدى أحد شركات تأمین األضرار أ

ادیة وخطر القرض تتكفل بتغطیتھم شركة وحیدة على مستوى الوطن ھي الشركة فاألخطار اإلقتص

) .CAGEX( الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات 
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میكانیزمات تأمین القرض عند التصدیر وآفاقھ: الفصل الثاني 

داولھا في میدان منح القروض المتوسطة وطویلة األجل للزبون األجنبي ممارسات یكثر تعملیات تعد 

ممارسات كھذه من . التجارة الخارجیة، خاصة إذا تعلق األمر بتجارة المواد المصنعة أو نصف المصنعة 

شأنھا أن تعرّض المصدر كما سبق وأن رأینا في الفصل األول من ھذا الباب، إلى خطر عدم تحصیل 

.مستحقاتھ من الدیون لدى المشتري األجنبي 

ي یلجأ فیھ المصدر من أجل تمویل نشاطاتھ إلى قروض بنكیة، تكون قدرتھ على تسدید وفي الوقت الذ

) البیوع بأجل ( تلك القروض، وبالتالي قبول تمویلھ من طرف البنك مرھونة بالسیر الحسن لتلك النشاطات 

ضد أخطار فإن لم یكن مغطى. بمعنى ترتبط أیضا بأخطار عدم سداد القروض الممنوحة للزبائن األجنبیین 

.كھذه، سیواجھ الكثیر من الصعوبات من أجل الحصول على التمویالت الالزمة 

وبالنتیجة، كان لزاما على مخططات دعم الصادرات خارج مجال المحروقات أن توفّر حلوال عملیة لمشاكل 

.قرض عند التصدیر التأمین ضمان أخطار التجارة الخارجیة، ومن أجل بلوغ ھذا الھدف، تمّ تأسیس نظام 

فمسألة تأمین القرض عند التصدیر ترتبط إذا إرتباطا وثیقا بتمویل الصادرات، فالبنوك التي تمنح الدعم 

تطلب ) pré-expédition ou post-expédition( ما قبل أو ما بعد اإلرسال لالمالي في شكل قروض 

المحتمل من قبل المصدر، والمؤسسات وبشكل طبیعي ومنطقي ضمانات آمنة ضد خطر عدم السداد

ال تملك الوسائل المادیة الالزمة من أجل منح في میدان التصدیرالصغیرة والمتوسطة التي تنشط ببالدنا

تجد بذلك صعوبة في التعامل مع البنوك التجاریة، و میكانیزم كھذا وفّر نوعین من فمناسبة، الالضمانات

من خطر عدم دفع یحمیھوالموجھ للمصدر، حیثأوال تأمین القرض :الخدمات تكمّل إحداھما األخرى 

والثاني ضمانات لفائدة البنوك التي تمنح تمویال لما قبل وما بعد إرسال ،لمستحقاتھالزبون األجنبي

ھا إن لم یقم المصدر من الخسائر التي یمكن أن تلحق بحمایتھا)الضمانات ( الصادرات، والتي من شأنھا

.تجاھھنتیجة لعدم تسدید المستورد لمستحقاتھرضغ القبرد مبل

ضع ھذا المیكانیزم من أجل ضمان و حمایة كل من المصدرین الوطنیین وبنوكھم، فھل وفّر حقیقة  فإن وُ

وما ھي النتائج المحققة حالیا ؟ وماھي اآلفاق المنتظرة ؟تلك الحمایة ؟ 

مباحث الموالیة، حیث سنخصص المبحث األول لتناول ھذا المیكانیزم أسئلة سنحاول اإلجابة عنھا من خالل ال

.دنا ق تأمین القرض عند التصدیر في بلبالتحلیل والشرح، أما المبحث الثاني فنستعرض من خاللھ آفا
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میكانیزمات تأمین القرض عند التصدیر: المبحث األول 

. أمینات، كونھ یرتبط بالدولة وبسیاستھا التجاریة یعد تأمین القرض عند التصدیر نوعا خاصا من الت

فالسعي الدائم نحو تشجیع التجارة الخارجیة، وعلى الخصوص التطویر قدر المستطاع للصادرات الوطنیة 

، وذلك من خالل رك ومن المفروض للمبادرة الخاصةیُتدفع بالسلطات العمومیة إلى التدخل وبعمق في میدان 

.تأمین وضمان الصادرات إنشاء شركة مختصة في 

ات كما أن ضخامة وتنوع األخطار المالیة المرتبطة بنشاط التصدیر مقارنة مع األخطار المرتبطة بالعملی

) المؤمن لھم ( الشركة تتأقلم مع ھذه الحقیقة، مانحة بذلك لمختلف المتعاملین معھا الداخلیة، جعل من تلك

ت تأمینیة غیر موجودة على مستوى السوق الداخلي للتأمین مجموعة من الضمانات أكثر إتساعا، وتغطیا

:ذلك ما سنحاول التفصیل فیھ من خالل المطالب الموالیة . معتمدة في ذلك على أسس خاصة 

المبادئ العامة لتأمین القرض عند التصدیر: المطلب األول 

الحات اإلقتصادیة التي قامت بھا یعد إنشاء نظام تأمین القرض عند التصدیر أحد أولویات خطط اإلص

من أجل ترقیة الصادرات خارج مجال المحروقات، وعلى الرغم من كون الفكرة 1988الجزائر منذ سنة 

قدیمة نوعا ما، إال أن معالمھا لم تتجسد فعلیا على أرض الواقع إال في منتصف التسعینات، نظرا لتوافر 

.عوامل داخلیة ودولیة 

ي العالم، یرتكز تأمین القرض عند التصدیر على مجموعة من األسس وضعتھا وكأي نظام مستعمل ف

ھذا ما سنتعرض لھ بشيء من التفصیل من خالل الفروع . نظریات، وصقلتھا التجربة مع مرور الوقت 

:التالیة 

القرض عند التصدیر في بالدناتأمیندواعي ظھور نظام: الفرع األول 

ھور نظام تأمین القرض عند التصدیر في بالدنا، وجب علینا إعطاء لمحة عن دواعي ظقبل تطرقنا ل

.تاریخ ظھوره في العالم 

الدولیة ھي ولیدة نظریات معاصرةن أیة ممارسة في میدان التجارةألقائلین بنا من المعارضین لباعتبارف

ھناك ما یدل على أن تاریخ ظھوره كان تأمین القرض ھو تقنیة حدیثة العھد، ففمن المنطقي أن ال نؤمن بأن 

.ألمانیا، إیطالیا، فرنسا والوالیات المتحدة األمریكیة : في البلدان الغربیة، خاصة منھا 18خالل القرن الـ 
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من فكغیره،وھذا ال یدفعنا إلى اإلدعاء بكون ھذه الممارسة  قد ظھرت بكافة تقنیاتھا المطبقة حالیا

شركات التي إختصت في رتكز تأمین القرض على اإلستفادة من أخطاء وخبرات الالممارسات المتطورة، إ

.والتي ظھرت في تلك األثناء ھذا المجال 

Assurances" وأول تلك الشركات نذكر الشركة النمساویة  Générales de Trieste " التي أصدرت

أصناف محددة لكل صنف 9ر إلى وثیقة لتغطیة أخطار القرض، حیث عملت على تصنیف التجا1837سنة 

.سقفا للتغطیة، لكن األزمة التجاریة التي ظھرت في تلك األثناء لم تبق على تلك الشركة 

" BUSH" و " WURM" وأقدم من ذلك أیضا، نذكر میكانیزمات ضمان القرض التي إقترحھا األلمانیین 

.مشروع بدون مستقبل  ، ویخضع ذلك الضمان إلحتكار الدولة، والذي كان مجرد1766سنة 

الذي یُعتبر لدى البعض األب " SANGUINETTI" تاریخ قدوم نظریات اإلیطالي 1839وتعد سنة 

، حیث إنطلق من فكرة كون اإلفالس المسبب للحادث محل تأمین القرض، ینشأ المؤسس لمبدأ تأمین القرض

.یخضع لإلحتماالت) aléatoire( ائي بصفة مستقلة عن إرادة الصناعیین والتجار، ویعتبر بذلك حدث عشو

ر اإلیطالي ،ھو جوھر التأمینات التقلیدیة التي ترتكز على جمع شارة إلى أن ما توصل إلیھ المنظّ وتجدر اإل

من أجل دفع تعویضات عن الحوادث التي تعرض ) المؤمن لھم ( من مختلف الزبائن ) أقساط ( مبالغ مالیة 

تطبیقا لمبادئ التأمینات العامة، كمبدأ التعاون واإلحصائیات، على تأمین فقد وجد إذا.لھا البعض منھم 

. )1(القرض من أجل تغطیة خطر اإلفالس

ونظرا للتوسع الغیر محدود للتجارة القاریة والعابرة للقارات خالل القرن التاسع عشر، أظھرت بلدان 

اإلقتصادیین، كحال فرنسا، حیث تم تأسیس إتحاد أخرى حاجتھا إلى إیجاد وسیلة تضمن بموجبھا متعاملیھا

والـذي سـرعان ما أخفـق بفعل ھیمنة مبـدأ تأمیـن الضمان 1845سنة " Union de commerce" التجارة 

 "le principe de l’assurance garantie " الذي ینص على أن وجود شركات تأمین التجارة الخارجیة

.ل تقدیم ضمانات استرجاع القروض التي تمنحھا للمصدرین من خالھو من أجل خدمة البنوك، 

شركـة1845أسسـت بھـا سنة حیثھا أیضا في إنجلترا ،تإن ھذه الوجھة السـیئة لتأمین القرض تمت مالحظ

 "Commercial insurance and Indemnity company" وقبل ذلك التاریخ تم تأسیس شركة ،

British Commercial" أخرى المسماة بـ  Insurance ")2 ( والتي غرقت في ممارسات 1820سنة ،

لم تطبق ھذه الشركة إطالقا مبدأ الشمولیة ھ، إذ تأمین القرض، حیث تعتبر حالیا نموذجا یُرجى عدم اإلقتداء ب

) األجنبيالمشتري( ال مبدأ إختیار األخطار، و إكتفت بتكلیفھا للمؤمن لھ بالتأكد من الوضعیة المالیة لزبونھ و

(1) Jean BASTIN. op.cit.pp.8-9.
.والتي كانت من قبل شركة لتأمین الحیاة والحریق ) 2(
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وھي إذا أحد األخطاء التي دفعت . بوسائلھا الخاصة) الزبون ( ن اإلستعالم عن ھذا األخیر ممتنعة بذلك م

.بتأمین القرض نحو التطور 

وال ) l’originalité( ي منتصف القرن العشرین لم تفتقر ال لألصالة فالمحاوالت التي ظھرت في أوروبا ف

في الصفحة الخامسة من " P. Bareau" لكن مصیرھا كان الفشل، كون كما ذكر ) témérité( للمجازفة 

)1(»شركات التأمین لم تتمكن من إنشاء حدود دقیقة بما فیھ الكفایة بین مجال البنوك ومجال التأمین «:كتابھ 

باإلبتكار وروح المبادرة وعلى النقیض من ذلك، تطور تأمین القرض في الوالیات المتحدة األمریكیة تمیز

والیات من الوالیات المتحدة األمریكیة على قوانین تقضي 3تصویت 18851886إذ تم سنتي الحرة ؛

ظام یرتكز على بإدخال شركات تأمین قرض متخصصة، حیث استغلت التجربة األوروبیة وأسست ن

.التعویض الجزئي للخسائر، بمعنى إشراك المصدر أكثر فأكثر في تسییر المخاطر 

ومع مرور الوقت، أخذ تطور تأمین القرض في الغرب بالتوسع نتیجة إلمتداد الشركات نحو بلدان أخرى من 

.خالل إنشاء فروع لھا في تلك البلدان 

، كما لوحظ 1900ختیار األخطار تم تطبیقھما بصفة عامة منذ سنة وتجدر اإلشارة إلى أن مبدأي الشمولیة وإ

بأنھ في كل من ألمـانیا والـوالیات المتحـدة األمـریكیة تقـوم شـركات التـأمیـن بالتعـویض الجـزئي للحـوادث 

.یتحملھ المؤمن لھم ) %20( والباقي %)80( 

US" قیق أرباح، مثلما ھو الحال بالنسبة لشركة توصلت إلى تح) شركات التأمین ( كما أن تلك الشركات 

Crédit system co " التي تم تأسیسھا بـ "New jersey " والتي بلغت نسبة األقساط 1889سنة ،

جھت جمّ المُ  .) 2(%72بـلتعویض الحوادث الحاصلةفقط عة التي وُ

ت فیھ تطبیقات الماضي جتمعذ ارض في فرنسا مبدأ غیر مفھوم، إوعلى النقیض من ذلك، بقي تأمین الق

. بقي دائما دور البنوك الضامنة مسیطرا إلى غایة تاریخ جد متأخر والسیئة،

ضمن تحررھا، من خالل إنفرادھا العالمیة الثانیة حیث عرفت ھذه التقنیة منعطفا إبتداءا من نھایة الحرب

.المتمیز عن شركات التأمین الكالسیكیة والبنوك 

1969سنة " Export Development Corporation"لعشرات من الشركات كشركة كما تم ظھور ا

Les" بألمانیا وكذا شركة 1954سنة " Gerling Konzern Speziale A.G" بأوتاوا الكندیة، وشركة 

assurances du crédit S.A "وشركة بنامور البلجیكیة ،"La Compagnie Française

d’Assurance pour le Commerce Exterieur " بفرنسا 1946المنشأة سنة.

(1) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. pp.178-179 .
(2) Jean BASTIN. op.cit.p.17.



مجال المحروقاتعقود تأمین الصادرات الوطنیة خارج : الباب الثاني

- 244 -

) 1(كما بدأ تأمین القرض بالتسرب لدى بعض البلدان النامیة، لیكرس بذلك سیطرتھ كفكرة وتطبیق خاصین 

Export Credit and Guarantee Corporation" ال شركة حیث نجد على سبیل المث Ltd

«ECGD Development Bank of Mauritius Export" ، وكذا 1957الھندیة المنشأة سنة " «

Credit Guarantee Departement « DBM-ECGD 1981بجزر موریس سنة " «

L’Agence Sénégalaise d’Assurance pour le Commerce Extérieur « ASACE سنة " «

la Compagnie Tunisienne pour le Commerce" التونسیةشركةالبالسنغال، 1982

Extérieur «COTUNACE Nigerian Export Credit" ، شركة 1984المنشأة سنة " «

Guarantee and Insurance Corporation « NEXIM بنیجیریا 1988التي تم تأسیسھا سنة " «

la" لشركة المغربیة ا Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation « SMAEX » "

.1989المنشأة سنة 

مالحظة إلى أن أغلبیة الشركات المذكورة أعاله إتخذت تسمیة ضمان القروض بدال عن تأمین الوتجدر 

فالشركات . ولة في تغطیة الخطرالقروض، إذ ال یمكننا الحدیث عن تأمین القرض حینما یتم إشراك الد

التقنیات القاعدیة ، إذ العمومیة المنشأة لھذا الغرض ال تستجیب لتصنیف ھیئة تأمین حتى وإن كانت تبدو كذلك

فاألقساط ال یتم حسابھا وفقا لمبدأ : من قبلھـا ال تتوافـق ومبدأ التأمیـن، وذلك ألمـور عـدیدة ومتنـوعة المطبقة 

:قبل ذلك بشأن تأمین القرض العدید من النظریات حیث ظھرت ) 1(

من قبل 1766ظھرت سنة ( بالرغم من قدم ھذه النظریة :ضمان القرض ھو مرفق عام :النظریة األولى -

إال أنھ لم تُذكر في تاریخ الشركات القدیم أیة مؤسسة عمومیة قامت بضمان القروض، ویرجع سبب ذلك )األلمانیین

لكن ھذه النظریة وجدت . اللیبرالي الذي كان سائدا، والذي یمنع الدولة من التدخل في میدان كھذاإلى صرامة النظام

.تطبیقا لھا فیما بعد في مجال التصدیر 

تضمن شركات التأمین من خالل ھذه النظریة البنوك، :تأمین القرض ھو مساعد في خدمة البنوك : النظریة الثانیة -

.ي فرنسا وتم تطبیقھا على الخصوص ف

إذ تعتبر ھذه النظریة :تأمین القرض ھو فرع من فروع التأمین تمارسھ شركات تأمین األضرار : النظریة الثالثة -

تأمین القرض كأحد فروع تأمینات األضرار التي تمارسھا شركات التأمین، وقد سادت ھذه النظریة على الخصوص 

) .1666ث نشأ التأمین فیھا بعد حریق لندن الشھیر سنة حی( في إنجلترا كونھا السباقة في ظھور التأمین 

، لكن من 1930ال نكاد نجد تطبیقا لھذه النظریة قبل سنة :تأمین القرض ھو نشاط أصلي بحت : النظریة الرابعة -

ظھرت المھم اإلشارة إلى أن الشركات التي طبقت ھذه النظریة ھي الوحیدة التي إجتازت وبنجاح األزمة الكبرى التي 

.، وحافظت بذلك على بقائھا وإستمرارھا 1929سنة 

Source : Jean BASTIN. op.cit.pp.30-31. Voir aussi :

Dominique TUFFRAU. op.cit. p.625.
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تمتلك على العموم مصادر مكملة لضمان ) الشركات ( كونھا" le principe de la mutualité" التعاون 

ص، وأحیانا تكون ھذه الھیئات جزءا من الدولة وبذلك یمكنھا أن تغترف وبكل مھمتھا وذلك في شكل تخصی

.حریة من مواردھا 

ھدفھا من ناحیة أخرى مختلف، إذ ال یتمثل على العموم في تحمل المخاطر، وإنما في تعزیز وتشجیع كما أن 

التجارة الدولیة، أین ومع ظھور الحاجة إلى إعادة بعث 1918–1914حیث أنھ غداة الحرب . الصادرات

لتدخل سُبق إن ھذا ا. تدخلت الدول واھتمت بضمان القروض الممنوحة، ولكن حصریا تلك المتعلقة بالتصدیر

.تعلق بتمویل الصادرات أكثر من ضمانھا بأن األمر في البدایة الحظبمقدمات، ویمكننا أن ن

ن الدولة ال تتدخل من الناحیة التطبیقیة إال أما عن تسمیة باقي الشركات بشركات تأمین القرض، فذلك لكو

.كمعید تأمین 

بالشركة الفرنسیة لتأمین التجارة الخارجیة، فھي ال تمثل إستثناءا للقاعدة " Coface" وعن تسمیة شركة 

، إذ تخضع ألحكام القانون التجاري وكذا ) 1(لكن بإقتصاد مختلطكونھا حقیقة شركة عمومیةالمذكورة أعاله، 

.) 2(قوانین المتعلقة بشركات التأمین ال

بأنھ من الصعب تحملھا سرعان ما لوحظشاركت أیضا في ھذا المیدان، لكنونشیر إلى أن التجربة الخاصة

، بفعل القیود المالیة التي یمكن أن تواجھھا في حالة دفع مدة طویلةنشاط تأمین القرض عند التصدیر لل

وادث، إال إذا اقتصرت تغطیتھا التأمینیة فقط على األخطار التجاریة البحتةـوع حـرة نتیجة وقـویضات كبیـتع

.)دون األخطار السیاسیة (

فكل عملیة : إن ما یجب اإلتفاق علیھ في ھذا المجال، ھو أن تأمین القرض ھو وسیلة مشجعة ومحفزة 

، ومن ھذا المنطلق، وإتباعا لسیاستھ )aventure( تصدیر تعتبر صفقة، وكل صفقة ھي عبارة عن مغامرة 

یرسخ فكرة رجي من خالل تدفق صادراتھ، یجب أن اإلقتصادیة، إن اختار بلد ما اإلنفتاح على العالم الخا

.المغامرة تلك في سلوكیات متعاملیھ اإلقتصادیین

(1) La Compagnie Française pour le Commerce Extérieur ( COFACE ) est une société nationale

créée par un décret du 1er juin 1946. Peuvent prendre part à la constitution de son capital, la

Caisse des dépôts et consignations, le Crédit national, la Banque française du commerce

extérieur, les banques et les compagnies d’assurance nationalisées, ainsi qu’une société privée, la

Société française d’assurance pour favoriser le crédit ( SFAFC ) . Sa création a mis fin au

système d’assurance – crédit d’Etat qui fonctionnait depuis 1928 .

Pour plus d’informations voir : A .Colombier. L’assurance des risques à l’exportation. Article

publié dans la revue économique. Volume 9, n° 3. 1958.p.489.
(2) Jean BASTIN. op.cit.pp.41- 42.
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وتأمین القرض عند التصدیر ھو أحد الطرق المؤدیة إلى ھذا الھدف، كونھ أداة تسمح بتعزیز صادرات ذلك 

.تغطیة المصدرین من أخطار عدم الدفع البلد من خالل

فالبلدان التي أحست بالحاجة إلى ترقیة صادراتھا، والتي إحتاج فیھا متعاملوھا إلى التأكد من أن خطر عدم 

ومنذ ذلك الحین عملت الكثیر من الدول المتقدمة والنامیة . الدفع ال یھدد حیاتھم المھنیة، تبنت ھذا النظام 

القرض بغیة مساعدة مصدریھا ومساندتھم من أجل الوقوف أمام منافسة مصدري الدول بمیكانیزمات تأمین 

.األخرى 

ومع ذلك فمن الغریب إحصاء عدد كبیر من البلدان التي ال تملك میكانیزمات تأمین القرض عند التصدیر 

ن مستوى ویمكن تفسیر ھذه الظاھرة بكو. األمر الذي إنعكس و بدون شك سلبا على نتائج صادراتھا 

صادرات تلك البلدان ال یكفي إلنشاء ھیئة لتأمین القرض من جھة، ومن جھة أخرى غیاب الید العاملة 

.  )1(المؤھلة في ھذا المجال

، كون عملیة التصدیر كانت قبل ھذا التاریخ محتكرة 1974وال یمكننا أن ننسب كال السببین لبلدنا قبل سنة 

، لیتم ، وال یتم ممارستھا من قبل الخواص )تأمیم التجارة الخارجیة في إطار ( من قبل ھیئات وطنیة

حیث لم . )2(المتضمن تحریر تجارة التصدیر11-74تحریرھا جزئیا خالل نفس السنة بموجب األمر رقم 

.یسمح كل من عدد المصدرین الخواص وكذا المنتوجات المصدرة في ذلك الوقت بإنشاء ھیئة للتأمین 

من )3()02-78من خالل القانون رقم ( تاریخ رأینا بأنھ تم إحتكار عملیة التصدیر من قبل الدولة وبعد ھذا ال

.ین القرض كون الدولة مؤمنة نفسھا بنفسھا مخالل ھیئاتھا، وھنا أیضا ال یمكننا الحدیث عن إنشاء ھیئة لتأ

رض عند التصدیر في بلدنا نظرا لسیادة إذا ال یمكننا الحدیث عن إنشاء نظام تأمین الق1988فقبل سنة 

.إرتكاز الصادرات الوطنیة بصفة شبھ كلیة على المحروقات من جھة ثانیة الفكر اإلشتراكي من جھة، و

على صنف وحید من الصادرات وتنوع اإلعتماد الكبیرناء نتیجةك األثونشیر إلى أن التباین الذي حدث في تل

ئر عرضة لإلضطرابات التي تھز دوریا سوق المحروقات بفعل التغیرات الواردات، جعل من إقتصاد الجزا

وھو ما حدث خالل سنة . المستمرة لسعر الدوالر، بصفتھ العملة التي یتم بموجبھا دفع مقابل تلك الصادرات 

نتیجة إنخفاض أسعار البترول وعجز میزان بالدنا التجاري، مما اضطرھا إلى اللجوء إلى صندوق 1986

الذي أجبـرھا على تبـني برنـامج تصحیحي یمـس قطاع التجـارة الخارجیة، من خـالل تحـریـرھا الدوليالنقد

(1) Source : CCI Centre du Commerce International CNUCED/OMC : Mécanismes d’assurance et

de garantie du crédit à l’exportation - Guide pratique à l’attention des pays en développement et

en transition. Genève. 1998.p.1.
.من الفصل التمھیدي 69إلى غایة 65أنظر الصفحات من ) 2(
.من الفصل التمھیدي 70أنظر الصفحة رقم ) 3(
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.وفتحھا أمام الخواص 

عض التدابیر لتشجیع الصادرات فالحاجة إلى التحضیر لما بعد البترول دفعت بالسلطات العمومیة إلى إتخاذ ب

تلك التدابیر إرتكزت أساسا على كل من الضرائب، الشحن . الغیر تقلیدیة، بمعنى خارج مجال المحروقات 

.الصرف، وخاصة التأمین 

فأمام تجلي معالم نظام إقتصاد السوق من خالل تحریر التجارة الخارجیة المفروضة على الجزائر بعد أزمة 

1994في أفـریـل مـن سنـة اق ـاء إتفـإمضـة بـوطنیـات الـلطـام السـیـ، وق1993ة ـا سنـتھـاجھون التي وـدیـال

 "Accord stand by " لتجارة الخارجیة أحد الفعلي لتحریرالمع صندوق النقد الدولي، والذي كان

، أوكلت ل مرة، وأمام تزاید األخطار التي یتعرض لھا المصدرون الوطنیون في ك)1(شروطھ األساسیة

، والتي ) CAAR ()2( السلطات العمومیة تسییر فرع تأمین القرض عند التصدیر للشركة الجزائریة للتأمین 

نعتقد أنھا كانت تطبق علیھ قواعد تأمینات األضرار، وحجتنا في ذلك غیاب اإلطارات المتخصصة في ھذا 

من 166انوني خاص بتنظیمھ سوى المادة النوع من التأمین من جھة، ومن جھة أخرى عدم وجود إطار ق

) 3(1994المتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر سنة 29: المؤرخ في 18- 93المرسوم التشریعي رقم 

لحساب الدولة في إطار عملیات تأمین القرض »سیاسیة «غطى األخطار المسماة تُ : " والتي نصت على أنھ 

یة تكفل الخزینة باإللتزامات المالیة المترتبة على تغطیة األخطار  یجب أن تكون كیف. عند التصدیر 

."موضوع إتفاقیة بین الخزینة والھیئة المكلفة بضمان األخطار المذكورة أعاله لحساب الدولة»السیاسیة «

.تؤمن األخطار التجاریة لحسابھا، واألخطار السیاسیة لحساب الدولة ) CAARشركة ( بمعنى أنھا

في ) CAAR( إن المالحظ أن تأمین القرض عند التصدیر الممارس من قبل الشركة الجزائریة للتأمین 

تلك األثناء كان بعیدا على أن یُعتبر في مجملھ نظاما تشجیعیا یسمح بالدفع الحقیقي لدینامیكیة التصدیر خارج 

.عراقیل مجال المحروقات، وذلك لتوافر عدة 

) des produits de base( ات، بمعنى إرتكازھا أساسا على المنتوجات القاعدیة فھیكلة حجم الصادر

من تلك الصادرات ) تلك التي تباع بأجل ( والتي ال تقتضي عادة بیع باألجل من جھة، وضعف النوع الثاني 

ات القـابلة   إذ أن حجـم الصادر. ـانیزمات تـأمین القرض عند التصدیرس میكـأسیـح بتـرى لم یسمـة أخـمن جھ

(1) ECOtechnics : Diagnostic de l’environnement juridique et réglementaire et du dispositif

institutionnel et d’appui aux exportations hors hydrocarbures.  Etude pour ANEXAL-NAED

( SFI ). Mars 2004.p. 3.
الصادرات آنذاك حال دون تأسیس میكانیزم ككل ات الصغیرة والمتوسطة تحتاج إلى التأمین، فحجم فإن كانت حقیقة  المؤسس) 2(

. لتأمین القرض عند التصدیر 
.62، ص 1993دیسمبر سنة 30: مؤرخة في 88عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 3(
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ضعیفا، كلما وجب رفع أقساط التأمین حتى یمكن للتأمین یُعتبر جوھریا لمردودیة ھذا المیكانیزم ، فكلما كان 

نعكس بالزیادة زیادة أقساط التأمین یمكن أن ی. للمداخیل أن تغطي كل من تكلفة التسییر وكذا دفع التعویضات

.على أسعار بیع المنتوجات المصدرة، ما من شأنھ التأثیر على تنافسیة صادراتنا 

یقتضي إستقاللیة مالیة، األمر الذي لم یكن قابال ند التصدیر كما أن تأسیس میكانیزمات تأمین القرض ع

جب أن ال یُنظر إلنشاء تلك المیكانیزمات على كھذه، وشروطوأمام . القصیر في بالدنا للتحقق على المدى

أساس التدفق العادي لصادرات المواد المصنعة، ولكن على أساس التدفق المحتمل، مع األخذ بعین اإلعتبار 

.نشؤه نظام التأمین بحد ذاتھ ت التصنیع وعامل التسریع الذي یُ تطورا

، تقتضي النظر في إنشاء على وجود إمكانیات لتوسیع تجارة المنتوجات المصنعة رتكزوالتي ت،مقاربة كھذه

كالدعم المباشر ( كجزء من إستراتیجیة شاملة تتضمن تدابیر أخرى یزمات تأمین القرض عند التصدیر میكان

.) 1(والتي تھدف إلى زیادة إنتاج وتصدیر السلع المصنعة ... ) درات، حوافز ضریبیة،للصا

ر من خالل األخطار التي یتم مواجھتھا أثناء البیوع  والمشكل اآلخر یتمثل في كون إنشاء میكانیزم كھذا یُبرّ

ى سبیل المثال، تلعب ففي البلدان المتطورة عل. بقرض، والتي تتم على العموم بمساعدة البنوك التجاریة 

.البنوك دورا ھاما في ترقیة الصادرات الوطنیة، وكذا في جدوى میكانیزمات تأمین القرض عند التصدیر 

فبفضل شبكة فروعھا بالخارج، تقدم تلك البنوك معلومات حول المشترین األجنبیین، وبذلك یتم تقدیر 

جنبیین وبلدانھم یقتضي لوجستیكا ھاما وكفاءة فتحصیل معلومات حول المشترین األ.  األخطار بشكل جید 

.تقنیة عالیة فیما یتعلق بمعالجة وتحلیل المعطیات 

والنظام البنكي لبلدنا في تلك األثناء ال یملك ال الحجم وال الموارد الضروریة لتمویل وترقیة نشاطات تصدیر 

ھذا إضافة . رنة مع غیرھا من النشاطات ، والتي تُظھر المزید من المخاطر مقا)2(المنتوجات غیر التقلیدیة

إلى عدم فعالیة الھیاكل اإلداریة التي تؤكد ضعف بلدنا على وضع أنظمة متقدمة لتمویل وضمان القرض عند 

.التصدیر 

كما أنھ وبالنظر لعدم كفایة الھیاكل القاعدیة، فإن تأسیس تلك المیكانیزمات یتطلب إعانات من قبل الدولة 

وھو ما ال یتماشى والفلسفة العامة التي تقوم علیھا برامج التصحیح الھیكلي التي تبنتھا الجزائر ولفترة طویلة،

.منذ بدایة التسعینات

(1) Nations Unis, Conseil Economique et Social, Commission Economique pour l’Afrique :

L’assurance crédit à l’exportation perspective en Afrique. 17 octobre 1991. p. 5.
ضعف عائدات بفعلبالدنا خالل نھایة الثمانینات وبدایة التسعیناتھاعرفتنتیجة للمشاكل ذات الطابع الظرفي التي ف) 2(

لبنوك القطاع المالي لبلدنا العدید من المشاكل الصعبة، على رأسھا تلك المتمثلة في إعسار اواجھ من المحروقات،الصادرات

تلك التدابیر . بإتخاذ تدابیر تقیید القروض من أجل مكافحة التضخم تتفاقمتلك الوضعیة . مما إستوجب إعادة ھیكلتھا

.إنشاء میكانیزمات تأمین القرض عند التصدیر دون إمكانیة تلاحاإلنكماشیة 
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سوم التشریعي سالف الذكر فعلى الـرغم من تجلي معالم تأمیـن القرض عند التصدیر في بلدنا من خالل المر

إال أنھ ال یمكننا القول بأننا كنا في تلك األثناء أمام نظام حقیقي لھذا النوع من ) 18-93المرسوم رقم ( 

التأمین، كون كما سبق وأن ذكرنا تأمین القرض عند التصدیر نشاط یتطلب حد أدنى من الھیاكل المالیة وكذا 

جھة أخرى، تأمین الدیون الناشئة عن عقود التصدیـر ھو نـوع فرید ومن . إطار مؤسسي كاف، ھذا من جھة 

ومن غیر الممكن أن یتم ممارستھا من قبل شركة تأمین ) 1(من التغطیة ضد أخطار ذات طبیعة خاصة 

إال ) CAAR( الجزائریة للتأمین وما تدخل الدولة لضمان األخطار السیاسیة إلى جانب الشركة.األضرار 

la( دث إستثنائي، إذ  ال یمكن للمؤمن أن یطبق على ھذا النوع من األخطار قانون األعداد الكبرى لكونھا حا

loi des grands nombres( كون الحادث السیاسي غیر قابل للتحدید ، )inquantifiable ( وغیر قابل

) .inassurable sur une base commerciale( للتأمین على أساس تجاري 

د التصدیر ـللنتائج المرجوة في مجال تأمین القرض عن) CAAR( دم تحقیق تلك الشركة ونظرا لع

وبإدراكھا بأنھ ال مجال لتأجیل وضع میكانیزمات ھذا النوع من التأمین بحجة كونھا لن تكون فعالة ومربحة 

ر للنتائج التي حققتھا إال على المدى البعید، وبأخذھا بعین اإلعتبار إلمكانیات التصدیر المستقبلیة، وبالنظ

، وإتباعا لنصائح األمم المتحدة)2(، وكذا الدول المتقدمة في ھذا المجال)تونس والمغرب ( الدول الشقیقة 

تجارتھا الخارجیة، قررت الدولة إحداث نظام تأمین القرض عند ھتمامھا وقلقھا الدائم بتشجیع نظرا إلو

متعلق بتأمین القرض عند ال) 3(1996ینایر 10: مؤرخ في ال06-96التصدیر من خالل إصدار األمر رقم 

)4إلى غایة المادة 1المادة ( امة ـأحكام ع: مادة مقسمة كما یلي 14یحتوي ھذا األمر على . التصدیر

9المادة ( ، مجال الضمان وحلول الغیر محل المؤمن لھ )8إلى غایة المادة 5من المادة ( تعریف األخطار 

) .14إلى غایة المادة 12المادة ( وأخیرا نظام التأمین ) 11المادة إلى غایة

(1) Samir SAUL. L’Etat et l’assurance des risques à l’exportation : la COFACE ( 1946-1966 ).

Article publié dans la revue : Histoire, économie et société. 21 ème année, n° 3. 2002. p. 358 .
(2) Les pays exportateurs à travers le monde ont pu constater que l’assurance crédit à

l’exportation est un élément essentiel de l’infrastructure des pays exportateurs qui réussissent.

Elle peut considérablement augmenter l’efficacité des autres mesures de promotion des

échanges, telles que celles qui portent sur le change et les améliorations macro-économiques.

Pour plus d’information voir : CCI Centre du Commerce International

CNUCED/OMC.op.cit.p.7.
.16، ص 1996جانفي سنة 14: مؤرخة في 3عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 3(



مجال المحروقاتعقود تأمین الصادرات الوطنیة خارج : الباب الثاني

- 250 -

وتجدر اإلشارة إلى أنھ بعد صدور ھذا األمر، تم تأسیس الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات

CAGEX)( ھد إلیھا تسییر ھذا النوع من التأمین على أسس عامة ، القائم )منھ 4بموجب المادة ( التي عُ

:سیتم التطرق إلیھا من خالل الفرع الموالي 

أسس تأمین القرض عند التصدیر: الفرع الثاني 

قبل التطرق إلى أسس تأمین القرض عند التصدیر، وجب إعطاء تعریف لھ، حیث آثرنا التعریف الذي 

لت على اإلحاطة بمفھوم ھذا كونھ إستعمل فیھ مصطلحات عم" Jean BASTIN" البلجیكي الفقیھجاء بھ

فھ بكونھ نظام تأمین یسمح للدائنین مقابل دفع قسط، بالحصول )1(النوع من التأمین، دون تقییده  ، حیث عرّ

ة ـلاونون في حـل أشخاص معروفین مسبقا، ویكـة من قبـون المستحقـع الدیـدم دفـر عـعلى تغطیة لھم من خط

في مقال " D.W.Lorey" تاب في إعطاء تعریف لھذا النوع من التأمین، ففیما قیّد البروفیسور ھذا وقد سبقھ العدید من الك) 1(

:تعریفھ في صفة المؤمن لھ وطبیعة التعویض " la Deutsche Versicherung Zeitung" في 1924لھ ظھر سنة 

« L’assurance-crédit a pour but d’assurer les grossistes et fabricants contre toutes pertes

dépassant la normale » .

اقترب بعض الكتاب الفرنسیین من العادات الفرنسیة القدیمة فیما یتعلق بتغطیة الخطر، و المتعلقة بكون تأمین القرض وُضع 

Etude du crédit dans ses rapports: " كتابھ من 13الصفحة في " Jean DELMAS"خدمة للبنوك، إذ عرفھ 

avec l’assurance "كما یلي عن مكتبة القانون واإلجتھاد القضائي بباریس،1924سنة الصادر :

« L’assurance-crédit a pour but, en se basant sur la loi des grands nombres et sur le principe de

la division du risque, de garantir, contre le risque d’insolvabilité de certains débiteurs

déterminés, les crédits ouverts par une banque à un industriel ou un commerçant » .

M" الكاتب الفرنسي أما .Leyris " وفي تقریر لھ حول تأمین القرض المعروض في أسبوع النقد في باریس بفرنسا یوم :

: ال نشاط التأمین، حیث ذكر بأنھ ، إستثنى كلیا التصدیر من مج06/11/1922

« Assure exclusivement les crédits qu’une banque peut ouvrir à un industriel, à un commerçant

ou à un agriculteur pour des opérations à effectuer en territoire national » .

جد في فرنسا تعریفا یقترب من ال15وبعد مرور  التي أتى بھا " la théorie des radicaux"نظریة المتطرفة سنة وُ

"Michel " في كتابھ "l’assurance crédit dans le droit comparé " والذي ینص على أنھ :

« Le contrat par lequel un assureur garantit un assuré contre le risque de pertes définitives des

créances » .

: زید من التوضیحات، أنظر للم

Jean BASTIN. op.cit.pp.48- 49.
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.)1(عن الدفع إعسار 

: من ھذا التعریف یمكننا إستخالص ما یلي 

) la compensation du risque( تأمین القرض ھو قبل كل شيء نظام تأمین، فبدون موازنة الخطر -1

) .la prime( رف بالقسط ال نكون أمام تأمین، لذا وجب دفع مبلغ مالي یُع

لعكس إن الدائنین ھم المؤمن لھم، وبھذا یكون الفقیھ قد رسم حدا بین تأمین القرض والكفالة، والتي با-2

.أي إعسار عن الدفع محتمل منیرغب فیھا المدین المستقبلي ضمان نفسھ 

یحمل مفھوما واسعا، والذي ) عدم الدفع( یسمح ھذا النظام بتغطیة خطر عدم الدفع، و ھذا المصطلح  -3

ف الخطر بغیاب الدفع، من دون ذكر زمن التدخل وزمن دفع التعویض  فقد یكون زمن حلول أجل . یعرّ

، وأخیرا یمكن أن یكون الیوم الذي یُثبت فیھ اإلعسار  )نظام اإلعسار المفترض ( اإلستحقاق، أو بعد مدة 

.باإلفالس أو بإقفال التفلیسة

تعني وجود حق الدائنیة والناتج إما عن بیع، عن تقدیم خدمات، أو عن " créance" دین إن عبارة -4

.إقراض مبلغ من المال 

إذ لم یُقیّد الفقیھ الفكرة، فیمكن أن یتعلق األمر بأشخاص طبیعیة أو معنویة تمارس :الدین على األشخاص-5

.ض لھ مجال نشاط واسع نشاطا یھدف إلى تحقیق ربح، وكذا الخواص كون تأمین القر

فمن الضروري أن یُعرف الشخص المدین منذ إمضاء وثیقة التأمین، كون : أشخاص معروفین مسبقا -6

المؤمن و بعد قیامھ بدفع مبلغ التعویض، یرجع مباشرة وفي حدود المبلغ المدفوع على المدین، والذي یجب 

تأمین القرض وتأمین السرقة، ففي األخیر یمكن وھنا نُدرك اإلختالف الجوھري بین. تحدید ھویتھ بدقة 

ولكن على شخص ) نتیجة حلولھ القانوني محل المؤمن لھ بعد تعویضھ ( التعویض رفع دعوى نحقیقة للمؤم

.یمكن أن ال یُعرف أبدا 

تعني ضرورة وجود دین، وأن یكون المدین ملزما حقیقة " في حالة إعسار عن الدفع : " وأخیرا، عبارة -7

لسیاسیةاألخطار اكذلكالذي یدخل ضمن إطارھا، وبدفعھ، وال یمكنھ التھرب من ذلك إما بسبب قوة قاھرة

. ) إعسار عن الدفع ال یوجدألنھ في ھذه الحالة ( وإما بسبب معارضتھ لھ 

ف ھذا النوع من التأمین بمجال ضمانھ، إذ نصت المادة األأما عن المشرع  ولى من الجزائري، فقد عرّ

یضمن تأمین القرض عند التصدیر وفق الشروط : " السالف اإلشارة إلیھ على أنھ 06-96األمر رقم 

، من رـات التصدیـة بعملیـرتبطـات المـل المستحقـأمین، تحصیـد التـر وفي عقـا في ھذا األمـالمنصوص علیھ

(1) « c’est un système d’assurance qui permet à des créanciers, moyennant le paiement d’une

prime, de se couvrir sur le non paiement des créances dues par des personnes préalablement

identifiées et en état de défaillance de paiement » . Voir : Jean BASTIN. op.cit.p.50.
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" .عدم التحویل وأخطار الكوارث األخطار التجاریة واألخطار السیاسیة، أخطار

فقد عدّد المشرع من خالل ھذا التعریف األخطار التي یحول وقوعھا دون تحصیل مستحقات عملیة التصدیر 

.)1(والتي یغطیھا عقد التأمین) األخطار التجاریة، السیاسیة، أخطار عدم التحویل وكذا أخطار الكوارث ( 

في كونھما لم یتحدثا " Jean BASTIN" الفقیھ ري یتفق مع تعریف المشرع الجزائتعریف والمالحظ أن 

التجاریة، معتبرین بذلك أن تلك عن األخطار ذات الطبیعة اإلقتصادیة، وإنما كان تركیزھم فقط على األخطار 

.تخرج عن إطار تأمین القرض ) ذات الطبیعة اإلقتصادیة ( األخطار 

:تأمین القرض عند التصدیر، والمتمثلة في بأفكار تتعلق3ء حول ي تعریفات الفقھاكما إتفق المشرع وباق

.كالكفالةأن األمر یتعلق بعقد أساسي، ولیس تبعي-1

.)2(ھذا التأمین ھو نوع من أنواع تأمینات األضرار-2

.لتأمین القرض الخاصیة التعویضیة -3

لنوع من عقود التأمین لشركة منحتھا توكیال من نفس األمر مھمة إكتتاب ھذا ا4وقد أسندت المادة 

مزدوجا، إذ تؤمن لحسابھا الخاص وتحت رقابة الدولة األخطار التجاریة، وتؤمن لحساب الدولة وتحت 

رقابتھا كل من األخطار السیاسیة، أخطار عدم التحویل وأخطار الكوارث، ویتعلق األمر بالشركة الجزائریة 

ن والمُعتمدة بمقتضى 1995دیسمبر سنة 3: شأة بموجب عقد توثیقي بتاریخ لتأمین وضمان الصادرات، المُ

المحدد لشروط تسییر األخطار المغطاة 1996یولیو سنة 2: المؤرخ في 235-96: المرسوم التنفیذي رقم 

) من المرسوم 2حسب المادة ( وھي شركة عمومیة ذات أسھم . )3(بتأمین القرض عند التصدیر وكیفیاتھ 

على المساھمین )%10( دج موزع بصفة متساویة 2.000.000.000لتي یُقدر رأسمالھا حالیا بـ وا

BDLبنك التنمیة المحلیة ، BADRبنك الفالحة والتنمیة الریفیة (العمومیین المتمثلین في كل من البنوك 

وكذا ) CPAالجزائري القرض الشعبي ، BNAالبنك الوطني الجزائري ، BEAبنك الجزائر الخارجي 

، CAATالشركة الجزائریة للتأمین ،  CAARالشركة الوطنیة للتأمین وإعادة التأمین (شركات التأمین 

، الشركة الوطنیة CNMA، الصندوق الوطني للتعاون الفالحي CCRالشركة المركزیة إلعادة التأمین 

) .SAAللتأمین 

ن ـون التأمیـن كـم مـرغـان الصادرات، فبالـن وضمـأمیـزائریة لتـالجركة ـالش: ركة ـتسمیة الشوبتعلیقنا على 

ونشیر في ھذا السیاق إلى أن األخطار السیاسیة وأخطار عدم التحویل وأخطار الكوارث ال یمكن تغطیتھا في إطار عقد ) 1(

حالة كون المشتري إدارة عمومیة أو تأمین القرض عند التصدیر إال إذا تزامن ذلك مع تغطیة األخطار التجاریة، بإستثناء

.المتعلق بتأمین القرض عند التصدیر 06-96من األمر رقم 13و 12، وذلك حسب المادتین شركة مكلفة بخدمة عمومیة
بالرغم من كون تأمین القرض عند التصدیر نوع من أنواع تأمینات األضرار، إال أن المشرع لم یجعلھ خاضعا لقانون ) 2(

ھ بنظام خاص نظرا لخصوصیتھ التأمینات .، وإنما خصّ
.12، ص 1996یولیو سنة 3: مؤرخة في 41عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ) 3(
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فسبـق وأن أشـرنا . والضمان یبدوان في بادئ األمر شیئـا واحدا، إال أنھمـا في الحقیقـة یختلفـان عن بعضھما 

األخطار ویتعلق األمر بأخطاره، تأمین القـرض إذا اھتمت الدولة بتغطیة  إلى أنھ ال یمكننا الحدیث عنأعاله 

برز مصطلح ضمان لذا ،السیاسیة، أخطار عدم الدفع وأخطار الكوارث التي تغطیھا الشركة لصالح الدولة

ین، أما عن مصطلح التأمین فظھوره كان نتیجة لتغطیة الشركة أخطار القرض وفقا لمبادئ التأم. في تسمیتھا 

ونقصد بذلك تغطیة األخطار التجاریة، حیث تضمنھا لحسابھا الخاص كما سبق وأن ذكرنا، وتحت رقابة 

) .بمعنى بدعم منھا عند اإلقتضاء ( الدولة 

وعن إمتالك الدولة لرأسمال ھذه الشركة وتقسیمھ بصفة متساویة بین البنوك وشركات التأمین، فقد كان 

بغرض إبراز الطابع الخاص لھذا النوع من التأمین، الذي وُضع من أجل تمویل الصادرات أكثر من ضمانھا 

. لھذا احتكرتھ الدولة 

le caractère d’entreprise( ةالعاموصیة الشركةالقرض عند التصدیر خصففي بلدنا یكتسي إذا تأمین

publique ()1 ( فشركة ، )CAGEX ( التي تسیّر النظام العمومي لتأمین القرض عند التصدیر لصالح أو

.ع إلى قواعد محددة من قبل الدولة یخض، كما أن ذلك النظامبضمان الدولة بعیدة عن میدان المنافسة

كان نتیجة لدرایتھم وخبرتھم، وكذا شركات التأمین في رأسمال ھذه الشركة، فوعن إشراك كل من البنوك و

) .COFACEشركة ( إقتداءا بالتجربة الفرنسیة 

وبعد إعطائنا تعریفا لعقد تأمین القرض عند التصدیر وتبیان طبیعة الشركة التي تمارسھ في بالدنا، نعود 

، وتتمثل لتأمین، والتي یمكن إستخراجھا من الوظیفة التي یؤدیھااآلن لنكمل حدیثنا عن أسس ھذا النوع من ا

:تلك األسس في 

procédure de sélectionL’agrément :( نتقاء الخطر والحصة المسموح بھا إلاإلعتماد كإجراء :أوال

du risque et d’encours autorisé  (

ب أوال أن یصنف المشترین یقوم المؤمن بإنتقاء ومراقبة محفظة زبائن المؤمن لھم على مستویین، إذ یج

، وكذا )تحقیق أرباح للمساھمین ( وذلك حتى یعمل بصفة مربحة  ،  إلتزاماتھموبعدھا التعرف الجید على 

ونشیر إلى أن تأمین القرض . ھم في حالة وقوع حادث من أجل إمتالك الموارد الالزمة لتعویض المؤمن ل

بإستثناء البیـوع بأثمان) le système d’agrément obligatoire( یرتكـز على نظـام اإلعتماد اإللـزامي 

قوانین ، یجب أن توضع لھ شركة عمومیة كحال بلدناو إن البلدان التي یكون فیھا تأمین القرض عند التصدیر مرفقا عاما أ) 1(

وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك العدید من مؤمني القرض المشھورین في أوروبا، آسیا وأمریكا تحكمھم . خاصة تحكم سیره 

: أنظر في ھذا الشأن . تشریعات خاصة 

CCI Centre du Commerce International CNUCED/OMC. op.cit.p.33.
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clients non" المسمى بالزبائن الغیر مُسمّون الشرط ( زھیدة التي تتـم مع مشتـرین ظرفییـن 

dénommés. ( "

أن یُخطر الشركة من أجل الحصول بمع زبون جدید، وقبل إبرام أیة صفقة) المصدر ( المؤمن لھ یُلزمإذ 

الحصة ، وھذا حتى یكون مؤمنا من خطر عدم الدفع في حدود )إعتماد الزبون الجدید ( على اعتماد لھ

الزبون من خالل جمع معلومات حول مالءتھ، لتعطي ذلكحیث تقوم الشركة بالتحري عن.االمسموح بھ

. بعد ذلك موقفھا للمؤمن لھ 

ركة مثل شركة ـا الشـامل معھـومات یتم الحصول علیھا من خالل ھیئات دولیة تتعـلك المعلـر إلى أن تـونشی

 "COFACE"ذا ـة، وكـیـرنسـالف "Crédit Reform"1(ة ـانیـمـلاأل ( ،"Credit safe "ة ـرانیـاألك

 "Info Credit " بمنطقة مینا )Zone Mena ()2 (كذا باقي مؤمني دول العالم و" )SMAEX "

.) 3(إضافة إلى الدبلوماسیین الجزائریین في الخارج ... ) التونسیة ، " COTUNACE" المغربیة 

على المصدر أن یحرص على أن ال من لھ یحدد حصة الخطر المضمونة، فؤكل قبول صادر عن المؤمن للمو 

فإن التعویض المتحصل علیھ في حالة وقوع المبلغ المستحق لھ تجاه زبونھ حدود تلك الحصة، وإال یفوق 

:تطبیق القاعدة النسبیة وذلك كما یلي یُحسب بحادث 

مبلغ الدین المستحق × روض دفعھ مبلغ التعویض الذي كان من المف= مبلغ التعویض المستحق 

الحصة المضمونة

la globalité du chiffre d’affaires   ):مبدأ تجمیع المخاطر: شمولیة رقم األعمال: ثانیا

e de mutualisation des risques )un princip

وثائق تأمین القرض فیما یتعلق بالتجارة المتداولة، یجب أن تشمل ومن المفروض جمیع رقم أعمال 

دفع ـاریة مسبقة الـى من تلك الشمولیة، العملیات التجـرض، بمعنى تستثنـخطر القمؤمن لھ التي تحتوي علىال

(1) Credit Reform international is the imbrella association of independent credit reform country

offices from 21 european contries and China . Its objective is to provide international

information and debt collection services in ordre to ensure secure buisness to its clients all

arrownd the word. For more informations look : www.creditreform.com
(2) MENA : Middle East and North Africa : depuis le Maroc au nord-ouest de l’Afrique jusqu'à

l’Iran au sud ouest de l’Asie .
(3) CAGEX : Assurance crédit et financement à l’export, contribution de la CAGEX à la

promotion des exportations et au développement du marché interne. Direction Commerciale : le

30 Mai 2012 .p. 24 .

www.creditreform.com
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في ) crédit irrévocable et confirmé( أو التي یتم فیھا الدفع بواسطة قرض غیر قابل لإللغاء ومؤكد 

.بلد البائع 

من قبل مؤمني القرض، مؤسس على مبدأ تجمیع المخاطر إن شرط الشمولیة، والذي فُرض منذ زمن بعید 

كما أنھ . ، فاألخطار الجیدة تُعوض األخطار السیئة القرضتأمینفي جمیع عقود ) sous jacent( الكامنة 

یعتبر بمثابة رد فعل دفـاعي للمؤمـن الـذي یخشـى إقتصـار المـؤمـن لھـم فقـط على تأمین أخطـار القـرض 

.لو تُرك األمر بیدھم ) Anti-sélection des risques crédit( الكبـرى 

فقط للبلدان التي یكون فیھا خطر القرض كبیر، وإنما یحاول المؤمن یحرص على عدم حصر تغطیتھ كما أن 

. أن یضم مجموعة من البلدان التي تحقق في مجملھا توازنا مقبوال

یرفض المؤمن تغطیة صفقة ، فقطاألخطار الكبرىمینخشیة إقتصار المؤمن لھ على تأفي إطاردائما و

في ( إال في حاالت خاصة متواصلة، وحیدة، في الوقت الذي تتواجد فیھ بین المؤمن لھ وزبونھ حركة أعمال

لك ومع ذ. )1()والتي سیتم التطرق إلیھا الحقا " les polices individuelles" إطار الوثائق الفردیة 

ا، فكل شركة تمثل حالة أصبح الیوم أكثر إنفتاحفاوض بین المؤمن لھم  ومؤمني القرض نشیر إلى أن الت

قائمة كون مؤمن القرض ال یُصدر الوثیقة تظل حقیقة كانت عدم الشمولیة ممكنة حالیا، إال أنھا وإن .خاصة 

.إال إذا كان جزء من رقم األعمال المؤمن متماسك، ویسمح بالتوازن اإلقتصادي للوثیقة 

یُلزم المؤمن لھ بالتصریح بإنتظام برقم أعمالھ، تلك ) شرط الشمولیة ( من أجل تنفیذ ھذا الشرط و

التصریحات الشھریة تُعتمد كأساس لحساب األقساط المستحقة األداء، كما تُعد وسیلة مراقبة في حالة وقوع 

التصریح برقم األعمال والحادث ترابط بین مدى وجود تناسق و، إذ یمكن للمؤمن بواسطتھا التحقق من حادث

.) 2(المصرح بھ 

,La quotité garantie: ( الحصة المضمونة، األقساط والتكالیف اإلضافیة، التعویض واإلسترجاع :ثالثا

primes, frais et accessoires, indemnisation et récupération )

تسییر الدیون عن عملیة إختیار الزبائن وكذاأكثرجعل المؤمن لھ مسؤوالبالحصة المضمونة تسمح 

بین المؤمن ) un partenariat( الغیر مدفوعة، إذ یجب أن یُفھم تأمین القرض على أساس كونھ شراكة 

.والمؤمن لھ 

عـدم تغطیة الفوائد واألرباح، إشراك المؤمن لھ في الخسائر وبعض: و بتذكیـرنا لمبـررات تحـدید التعـویض 

(1) Jean BASTIN. op.cit.pp. 261.
(2) Hubert MARTINI. op.cit.p. 29.
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وكذا إشراكھ في النھایة الحسنة للعملیة،غیر أن المبرر األخیر یفقد قوتھ فیما یتعلق بمیدان التصدیر )1(التدابیر

ب اإلتصال سبب غیاب المعلومة وكذا غیاكون المؤمن لھ ال یمكنھ المساھمة في النھایة الحسنة للعملیة، ب

.زبونھ المباشر مع 

تنص على ) CAGEX( وعقود تأمین القرض الصادرة عن الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات 

فیما یخص %90فیما یتعلق باألخطار التجاریة، و %80( %90و 80حصة مضمونة تتراوح بین 

في ھذا اإلطار إلى أنھ یبقى دائما السعي نحو ، ونشیر)) 2(األخطار السیاسیة، أخطار عدم التحویل والكوارث 

.إلى الرفع من تلك الحصص تشجیع الصادرات ھو العامل الذي أدى 

لھا ما یبررھا، فالمؤمن كما سبق وأن ذكرنا ) %100عوضا عن %90و 80( وتخفیض حصة التعویض 

تكالیف المترتبة عن الصفقة، ولكن ال یغطي األرباح، بمعنى أنھ یغطي فقط سعر البضاعة أو الخدمة وكذا ال

.)3(العامة الثابتة للشركةلیس النفقات

رقم األعمال المتعلق بالتصدیر فال یُلزم فقط بإبالغ المؤمن ب،وعن واجب المؤمن لھ المتعلق باإلخطار

ا ـفقوھ ـبإعالمیضا أیُلزموإنما،اب القسطـأساس لحسـذ كـوالمتخد،ـمنصوص علیھا في العقرات الـوفقا للفت

(1) La participation de l’assuré dans les pertes et autres mesures est inscrite dans toutes les

polices, l’obligation  pour  l’assuré  de  gérer  les  risques en bon  père de  famille  témoigne de

l’influence prépondérante de l’assuré dans les résultats de la police, nonobstant le pouvoir

discrétionnaire de la compagnie de fixer la hauteur des garanties ou de les annuler et réduire.

L’assuré diligent prendra l’initiative de ne pas livrer, s’il perçoit les bruits avant-coureurs d’une

défaillance, il réduira ses fournitures à une entreprise qu’il sent gênée, il veillera de plus près à

l’encaissement des factures et multipliera les rappels dès le moindre retard.

Techniquement, les compagnies ont justifié la participation propre de l’assuré dans le sinistre en

vertu du principe bien connu qu’une indemnité d’assurance peut annuler une perte, mais ne peut

jamais couvrir bénéfice, sous peine d’entacher d’immoralité un tel contrat. Pour plus de détaille,

voir : Jean BASTIN. Op.cit.pp.266-267. Voir aussi : CCI Centre du Commerce International

CNUCED/OMC. op.cit.p.49.
، المحدد للحصة المضمونة لتغطیة 1996ماي سنة 21: من القرار الصادر عن وزارة المالیة في 2وذلك وفقا للمادة ) 2(

: األخطار المرتبطة بتأمین القرض عند التصدیر، حیث تنص على أنھ 

: القصوى المضمونة فیما یخص األخطار المغطاة بتأمین القرض عند التصدیر محددة كما یلي الحصة " 

%80: أخطار تجاریة -

. %90: أخطار سیاسیة وعدم التحویل والكوارث -
(3) Jean BASTIN. La défaillance de paiement et sa protection, l’assurance-crédit. Librairie

générale de droit et de jurisprudence. Paris-France- 2ème édition. 1993.pp. 259-260 .
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التي قد تواجھھ مع المشتـرین ) les incidents de paiements( لآلجال المتفـق علیھا بكل حـوادث الـدفع 

فتلك المعلومات , ) للمشترین ( الممنوحة لھم أي تمدید في آجال الدفعأي تفاقم للخطر، أووكذا اإلبالغ عن

تساعد ألخطار، كماحسین مراقبتھ لعمل عل تالمؤمن حول سلوك دفع المدینین، تمعارفمن شأنھا أن تثري 

. عند اإلقتضاءالممنوح التدابیر اإلحترازیة المتعلقة بتخفیض اإلعتماد هإتخاذعلى 

بالتصریح بعدم الدفع، یجري المؤمن لھ لمواعید المحددة في وثیقتھ والمتعلقةوقبل حلول اكما نشیر إلى أنھ 

لكن. على عالقتھ التجاریة ظ فاحما من شأنھ الالمؤمن،دون إخطارمع مدینھبوسائلھ الخاصة تسویة ودیة 

من تاریخ اإلستحقاق األساسي أو الذي تم على األكثر تحسب یوما 60مرور( حلول تلك اآلجال بمجرد

دخل ـب تـریق طلـن طـدفع عـدم الـالة عـن بحـؤمـإخطار المـھ بـن لـؤمـزم المـا، یلـال نفسھـوالح) 1()تمدیده 

 )demande d’intrvention(زاع ـھ في النـلـن وكیـؤمـھ المـن لـؤمـل المـر یجعـیـخذا األـب ھـوجـ، وبم

 )mandataire contentieuxson(كما عملیة شحن جدیدة للمشتري المعسر،، ویمتنع بذلك عن أي

.حرا للقیام بالتصرفات المناسبة یترك المؤمن

le délai de( عند نھایة فترة الخلو دین المؤمن لھ في حدود الحصة المضمونةبتعویضالمؤمنیقوم

carence(والتي تُحسب من تاریخ إستالم طلب التدخل ، ) 2() أشھر6تقل تلك المدة أو تساوي على العموم (

.ویض، حلول المؤمن محل المؤمن لھ في حقوقھ ودعاواهوینتج عن دفع التع

وحتى یُسمح للمؤمن لھم بالحصول على إعادة التمویل الالزمة من قبل بنوكھم، یمكن إمضاء ملحق لوثیقة 

ل ، یُحوّ المؤمن، المؤمن لھ والبنك: من قبل األطراف الثالث ) un avenant à la police( التأمین 

وفي حالة وقوع حادث، یُدفع التعویض . ) 3(في التعویض الناتج عن العقد للبنك بموجبھ المؤمن لھ حقھ

.)البنك یصبح المستفید من التعویضات الممنوحة من قبل المؤمن ( مباشرة للبنك

بصفة كلیة إما ، فیُعاد دفعھا للمؤمن لھ)في إطار دعاوى الحلول ( المسترجعة من قبل المؤمنوعن المبالغ

من على تعویض جزئيھتحصلفي حال جزئیةبصفةأویكن قد سبق و أن تحصل على تعویض،  إذا لم

والباقي لیحتفظ بھا،المبالغ التي قام بدفعھا من تلك المستردةالمؤمن خصم ، وفي الحالة األخیرة  یالمؤمن

ویض المؤمن لھ عن كامل مبلغـتعام بـق وأن قـان سبـا إذا كـن كلیـؤمـظ بھا المـھ ، وإما یحتفـن لـللمؤمحـمنیُ 

(1) Selon l’article 18 des conditions générales de la police globale émanante de la Compagnie

Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations. Police agréée par autorisation du

ministère des finances n° 87/MF/DGT/DASS du 6 mai 1996. p.11.
(2) voir l’article 6 de la police  mentionnée ci dessus. p. 8.

المتعلق بتأمین القرض عند التصدیر ، والتي 1996ینایر سنة 10: المؤرخ في 06- 96من األمر رقم 10وفقا لنص المادة ) 3(

ضمان لصالح الغیر، بترخیص من المؤمن ویكون ھذا یمكن للمؤمن لھ تحویل الحقوق الناتجة من ال: " تنص على أنھ 

الترخیص حقا مخوال عندما تكون األطراف المستفیدة من تحویل ھذا الضمان بنكا، أو ھیئة مالیة قامت بتمویل القرض عند 

" . التصدیر 
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.)1(الدین

)  un barème( ئویة أن المؤمن یستخدم معدال معبرا عنھ بنسب موعن كیفیة تحدید قسط التأمین، نشیر إلى 

رات قطاع نشاطھا، بلدان وجھة الصادكرقم أعمال المؤسسة المصدرة، : یأخذ بعین اإلعتبار معاییر مختلفة 

وكذا )2()الفرنسیة "COFACE"المعد سنویا من قبل شركة " risque pays"تقییم خطر الدولة أجلمن (

.)3(المراقبة، وكذا الضرائب والرسومیضاف للقسط تكالیف اإلعتماد وو. نوع وثیقة التأمین 

وبحدیثنا عن كیفیة تحدید القسط نكون قد ألممنا بمختلف األسس التي یقوم علیھا تأمین القرض عند 

:التصدیر، لنتناول من خالل المطلب الموالي مكتتبي ھذا النوع من التأمین 

تأمین القرض عند التصدیرمستعملي: المطلب الثاني 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي كذا یخص تأمین القرض عند التصدیر بالدرجة األولى الشركات و

تنشط بمیدان التصدیر، وكون خطر القرض یمتد أیضا للبنوك بصفتھا الممول الرئیسي لتلك القروض، فقد 

صا لھؤالء عملت الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات على إصدار عقود تأمین موجھة خصی

) .البنوك ( المتعاملین 

:سنحاول من خالل الفروع الموالیة تناول مختلف العقود الموجھة لكال المتعاملین اإلقتصادیین 

العقود الموجھة للشركات والمؤسسات العاملة بقطاع التصدیر: الفرع األول 

سبق وأن رأینا، خصیصا من كما) CAGEX( أنشئت الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات 

من 4المادة ( أجل إكتتاب عقود تأمین القرض عند التصدیر لفائدة الشركات والمؤسسات العاملة بھذا القطاع 

ور احتیاجات ـأدى إلى ظھار التصدیرـلكن تنوع أخط. )المتعلق بتأمین القرض عند التصدیر06-96األمر 

المحدد لشروط تسییر األخطار 1996یولیو سنة 2: المؤرخ في 235-96: نفیذي رقم من المرسوم الت12تنص المادة ) 1(

بعد دفع التعویض، الشركة أو الدولة التي ،یقتسم كل مبلغ تسترده: " كیفیاتھ على أنھ المغطاة بتأمین القرض عند التصدیر و

أو الغیر، بحسب النصیب الذي یتحملھ كل لھكة والمؤمنبین الشر،تقوم مقامھا أو المؤمن لھ، أو الغیر الذي أحال إلیھ حقوقھ

" .طرف في الخطر، طبقا للتشریع الساري المفعول 
.4للمزید من التوضیح، أنظر الملحق رقم ) 2(

(3) Hubert MARTINI. op.cit.pp. 30-32.
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معطیات سوق أخرى، استلزمت ضرورة بروز ضمانات مكملة لفائدة المصدرین، وذلك تكیفا للشركة و

التصدیر من جھة، وكذا وعیا منھا بضرورة مرافقة المصدرین وحمایتھم خالل معظم مراحل عملیة التصدیر

جمیعا إلى إصدار عقود تكمیلیة إلى جانب العقد األساسي، سنتناولھم ) الشركة ( من جھة أخرى، مما دفع بھا 

:فیما یليبالتفصیل 

العقد األساسي: أوال

من وثائق العقد األساسي في عقد تأمین القرض عند التصدیر، والذي یمكن إكتتابھ وفق نوعینیتمثل

: وكذا الوثیقة الفردیة، وذلك كما یلي )  1(عن بعضھما البعض، ویتعلق األمر بالوثیقة الشاملة التأمین تختلفان

) :police globale–e créditAssuranc( تأمین القرض عند التصدیر بموجب الوثیقة الشاملة  -1

طلق تستعمل ھذه الوثیقة لتغطیة القروض القصیرة األجل والتي تتجدد بصفة منتظمة، بمعنى تلك التي یُ 

) .crédits isolés( وذلك خالفا للقروض المعزولة ) crédit revolving( علیھا تسمیة القرض الدوار 

سب من تاریخ اإلرسال، كماأشھر تُح6لة القروض ذات مدة ال تفوق وكقاعدة عامة، تغطي الوثیقة الشام

des créances payables au comptant( أیضا الدیون المدفوعة نقدا مقابل إرسال الوثائق تضمن 

contre documents ()2 (.

ار المخاطر من ومبدأ التأمین الشامل للقروض عند التصدیر یسمح للمؤمن، كما سبق وأن ذكرنا، بتجنب اختی

فقط عقود تأمین على العملیات التي تشكل خطرا كبیرا دون تلك التي ال قبل المصدر الوطني، بمعنى إكتتابھ 

بذلك فرصة البحث عن توازن أفضل لألخطار داخل وثیقة التأمین ذاتھا ) للمؤمن ( تشكل أي خطر، متیحا لھ 

.ولیس فقط داخل محفظتھ التأمینیة 

: یفرق بین الوثیقة الشاملة ووثیقة اإلشتراك، وذلك كما یلي ھناك من (1)

" La police-cadre elle-même peut ne constituer qu’une police d’abonnement selon laquelle

l’assuré conserve le choix des opérations à soumettre à l’assurance, ou bien obéir au principe de

globalité qui impose à l’assuré de soumettre à l’assurance l’ensemble de ses commandes à

l’exportation " . Voir : Dominique TUFFRAU. op.cit. p.636.

)2( Voir l’article 7 des conditions générales de la police globale émanante de la Compagnie

Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations. Police agréée par autorisation du

ministère des finances n° 87/MF/DGT/DASS du 6 mai 1996. p.8.
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والقروض التي تأخذھا بعین اإلعتبار ھذه الوثیقة تتعلق ببیع السلع اإلستھالكیة، المواد األولیة، المواد نصف 

قات، وكذا وسائل التجھیز الخفیفة وبعض الخدمات المقـدمة، وذلك لكـون میـدانالمصنعة، قطع الغیار والملح

تلك الصادرات ھو الذي یبرر ضرورة تقسیم األخطار، إذ یتعلق في أغلب األحیان بتدفقات تجاریة منتظمة 

مختلفة والذین یوفرون مساحات مالیة جد ) مشترین من جنسیات متعددة ( مع مشترین ینتمون لبلدان مختلفة 

.) 1(أیضا 

كامل القروض، یؤدي أیضا إلى تبسیط إداري، حیث یعمل على طبیق مبدأ شمولیة وثیقة التأمین على وت

. اإلنقاص من عدد الوثائق المحررة 

وقابلیتھا للتجدید الضمنيكما أن تغطیتھا لمجمل رقم األعمال السنوي عند التصدیر المحقق من قبل المصدر،

. ) une tarification avantageuse( ألخیر یستفید من تسعیرة تنافسیة من ھذا انتجعال

ونشیر إلى أن رقم األعمال السنوي المتخذ كأساس لحساب القسط یكون متوقعا، لذا یلزم المؤمن لھ بعد 

یوما األولى من كل شھر برقم األعمال المحقق خالل الشھر 15بالتصریح للشركة خالل الـ إمضاء العقد 

القروض التي تحصل علیھا المصدر من ( اضي، بعنوان العملیات التي تدخل ضمن مجال تطبیق الوثیقةالم

.)التي منح فیھا أجل للتسدید البنك لتمویل عملیة التصدیر

بإبالغ الشركة من خالل تصریح یحمل عبارة وإن لم یحقق المؤمن لھ رقم أعمال خالل الشھر الماضي، یُلزم 

 "néant. "

، تُحسب بمعدل محدد في الرسوم، مضافا إلیھا الضرائب ولھألقساط الواجب دفعھا من قبل المؤمنوا

وتُدفع خالل مدة قصوى . الشروط الخاصة یُطبق على رقم األعمال المصرح بھ كل شھر من قبل المشتري 

. إرسال الفاتورة من قبل الشركة تاریخیوم تُحسب من15تقدر بـ 

القسط عمولة فصلیة بعنوان مراقبة الخطر، ومشاركة جزافیة في تكالیف فتح، دراسة یضاف لمبلغ كما 

.وتسییر الملف 

من الشروط العامة على أنھ یكون من تاریخ 10وعن بدایة سریان ضمان ھذه الوثیقة، فقد نصت المادة 

.عملیة فوترة تسمح بالدفع عن عملیة بیع نھائیة، و یُرفق ب) اإلرسال ( ، والذي یجب أن ینتج إرسال البضاعة

وفیما یتعلق بإجراءات إكتتاب الوثیقة الشاملة، فتتم من خالل قیام المصدر الوطني بملء طلب التأمین المقدم 

) سطیف ة، وھران وـعناب( ویة ـا الجھـدیریاتھـأحد مـاصمة، أو بـزائر العـبالجزيـركـركة المـر الشـھ بمقـل

ة اإللكتروني، وذلك منذ بدایة المفاوضات التجاریة، أو شھـر قبـل تسلیم أو المستخرج من موقع الشرك

أنھ ز بش، والذي یُمیَّ بطلب إعتماد المشتري حیث یُرفق ھذا الطلب) . la remise des offres( العروض 

: بین

(1) Dominique TUFFRAU. op.cit. p.636.
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ون -أ ) : mmésles clients déno( الزبائن المسمُّ

الحصول على الضمانیُشترط لإلستفادة منویتعلق األمر في ھذه الحالة بمشترین معروفین في السوق،

رض المضمونةـحصة القالشـركة بتحـدیـد وم ـن لھ، تقـؤمـات المـطلبھا علىبردّ و. المسبقة للشركةالموافقة

 )le montant de découverts ()1(الـدفع التي تقبـل ضمانھا عـن كـل مشتـري شـروطاءـوعنـد اإلقتض

.أجنبي 

إال إذا ذكرت " acheteur privé" " مشتري شخص خاص " ونشیر إلى أن الضمان ھنا ھو من نوع  

بأن األمر یتعلق بمشتري شخص " ) une fiche d’option" الذي یكون عن طریق ( الشركة في ردھا 

" .acheteur public" عام 

ا ننوه إلى أن القرارت المتخذة من قبل الشركة في ھذا السیاق، تكتسي الطابع السري، إذ یلتزم المؤمن لھكم

الغیـر المستفیـد( بعدم إبالغھا ألي كان، بإستثناء المستفیدین المحتملین من حق التعویض الذي تمنحھ الوثیقـة 

) .كالبنك 

:فالمبلغ المحدد من قبل الشركة یطبق على كل من " مشتري شخص خاص " و بالنسبة للضمان من نوع 

الخطر التجاري

 في بلد إقامة التحویل وذلك إذا تم النص على ضمان ھذه األخطاراألخطار السیاسیة، الكوارث وعدم

.من خالل الشروط الخاصة المدین 

وأثناء طلبھ لھذا . إلعتماد من تاریخ تلقیھا لطلب اخطار التي تبدأ بالسریانوموافقة الشركة تطبق على األ

التعاقدیة األساسي أو المعدل، یُلزم المؤمن لھ بإخطار الشركة بكل اإلستحقاقاتسواء ، )اإلعتماد ( األخیر

.)2(منذ ذلك التاریخالتي لم یتم دفعھا

ون -ب ) :dénommés-les clients non( الزبائن الغیر مسمُّ

مشترین بشأنھا مع المؤمن لھ مبالغ القروض التي إتفق ابقة، تقبل الشركة ضمان خالفا ألحكام الفقرة الس

) .من قبل الشركة ( ولم یتم إعتمادھم مسبقا من قبلھا غیر معروفینخواص لھم صفة التجار،

ن لھ، وكذا كونھإلى علم المؤمعن المشتري ویُمنح ھذا الضمان بشرط عدم وصول أیة معلومات سیئة 

.لتعامالتھ المسبقة مع المؤمن لھ بالنظر، ذو خبرة سداد جیدة) المشتري (

(1) Découvert : Encours de crédit accordé par un exportateur à un acheteur déterminé. La

CAGEX notifie à l’exportateur le montant du découvert qu’elle accepte de garantir au moyen

d’une fiche d’agrément.
(2) Voir l’article 12 des conditions générales de la police globale mentionnée ci dessus. p. 9.
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بالنسبة للخطر التجاري، وتبقى دون تغییر %50ونشیر في ھذا السیاق إلى أن الحصة المضمونة تُقدر بـ 

، وذلك إذا تم النص على تغطیة ھذه األخطار )%90( فیما یتعلق بالخطر السیاسي، الكوارث وعدم التحویل

. بمقتضى الوثیقة 

) الزبائن الغیر مسمون( المضمون المسموح بھ لكل مشتري في إطار ھذا الشرط قیمة  حصة القرضحدودو

.وكذا قائمة البلدان المطبقة علیھا تحدد ضمن الشروط الخاصة 

une( الزبائن الغیـر مسمـون، من خالل الئحـة خاصة یة تسمیةوتجدر اإلشارة إلى أن المؤمن لھ یملك إمكان

fiche d’option(في الشروط الخاصةعنھبمبلغ یقل عن الحد المنصوص، وذلك ) 12المادة وفقا لنص

.)من الشروط العامة 

كذامن جھة، وھؤالءللمشترین، حرصھا الشدید على طبیعة) CAGEX( والمالحظ أثناء إعتماد شركة 

أخرى، األمر الذي یعود بالفائدة على من جھةلمصدرین الوطنییناھم وبینالعملیات المبرمة بینطبیعة

ي التعامل معھا أو ال، وحتى ما إذاسیستمرون ف) المصدرون ( كانوا لمصدرین، إذ تحدد لھم مسبقا ما إذاا

ال، خصوصا في حالة كون المشتري غیر التي بدأوھا أو ) التصدیر ( تھم التجاریة اكانوا سیواصلون عملی

.معروف، وھو ما من شأنھ مساعدتھم في إتخاذ القرار المناسب بشأن تعامالتھم التجاریة 

)طلب التأمین وطلب اإلعتماد ( الوثائق المتعلقة بالشركة المصدرة والتي یجب إرفاقھا بالطلباتوعن 

: فتتمثل في 

وذلك إن قُدم طلب التأمین ألول مرة ) copie des statuts( للشركة نسخة من النظام األساسي -

میزانیات الثالث سنوات األخیرة وحسابات النتائج-

نسخة من السجل التجاري-

.) 1() كالمطویات على سبیل المثال ( الوثائق التي تمثل المنتوجات المراد تصدیرھا -

تعویض األضرار التي یمكن أن تلحق بالمصدر تضمن) الوثیقة الشاملة ( ونشیر إلى أن ھذه الوثیقة 

عن الدفع في إطار الخطر التجاريأو عجزهالخاصريـإعسار المشتبفعلدفع ـخطر عدم النتیجـة وقـوع

الطبیعیة في إطار الخطر ، عدم التحویل، عجز المشتري العمومي والكوارث وقوع الخطر السیاسيأو نتیجة 

.ي السیاس

كما ننوه إلى أن ھذه الوثیقة ال یمكنھا تغطیة األخطار السیاسیة، أخطار عدم الدفع وأخطار الكوارث إال إذا 

تزامن ذلك مع تغطیة األخطار التجاریة، بإستثناء حالة كون المشتري إدارة عمومیة، أو شركة مكلفة بخدمة 

.) 2(عمومیة، وھنا یمكن تغطیة األخطار السیاسیة دون التجاریة

(1) Source : le site d’internet : www.cagex.dz.
.نشیر إلى أنھ بالنسبة للمشتري شخص خاص، یمكنھ اختیار ضمان الخطر التجاري دون السیاسي، والعكس غیر صحیح ) 2(

www.cagex.dz
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وعیت بشأنھا جمیع وعن سیر ضمان ھذه الوثیقة، فال یتم إال إذا كانت عقود التصدیر  صحیحة، بمعنى رُ

) .من الشروط العامة 14المادة ( لشكلیات التنظیمیة، بما في ذلك إحترام رخص اإلستیراد في بلدان الوجھة ا

المؤمن رؤیة زبونھ إال بعد وقوع وخالفا لما یتم العمل بھ في معظم فروع التأمین األخرى، والتي ال یُعید فیھا 

ر لتطورات الوثیقة الشاملة، كون الشروط التي یتم الحادث أو فسخ العقد، یُلزم مؤمن القرض بالتتبع المستم

من خاللھا إنشاء تلك الوثیقة یمكن أن تتعرض لتغیرات مھمة أثناء سریانھا، كتغیر سیاسة المؤمن لھ في منح 

. ) 1(والتي لھا تأثیر كبیر على حسن سیر الوثیقة ... القروض، التعامل مع أسواق جدیدة وزبائن جدد، 

األخیر إلى أن الوثیقة الشاملة ال تكون ذات فعالیة إن تعلقت بالعقود الكبرى، بمعنى تلك التي ونشیر في

تنطوي على مخاطر كبرى، والتي ال تمنح بالضرورة شروط توزیع األخطار التي یُستفاد من خاللھا من 

ما ما سنراه فیذلك فردیة، تكون إذا محال للوثائق ال) العقود الكبرى ( ، فتلك العقود تخفیض في مبلغ القسط

:یلي 

):police individuelle–Assurance crédit(تأمین القرض عند التصدیر بموجب الوثیقة الفردیة -2

دورا الضخمةوالمنشآتثقیلة وكذا إنشاء المشاریعالتجھیز البیع معداتكتلعب الصادرات الكبرى

. الصناعیة والسیاسیة جد ضروریة إلستراتیجیتھلبلد، فھي محركا في القدرة التصدیریة ل

، األمر الذي تزید معھ حاالت إلى منح قروض طویلة ومتوسطة األجلغالباغیر أن تلك الصادرات تحتاج

عدم القدرة على السداد نظرا لطول مدة القرض، وھنا برز تخوف المصدرین من منح قروض كھذه، تخوف 

الدولة، إمتد تأمین القرض عند التصدیر لتغطیة أخطار القرض على المدى بدعم من ف.الیوم غیر مجدأصبح

.المتوسط ، وذلك بموجب الوثیقة الفردیة، بمعنى عملیة بعملیة 

les( ، تُستعمل الوثیقة الفردیة لتغطیة القروض المعزولة )الوثیقة الشاملة ( فخالفا للوثیقة السابقة 

crédits isolés( والمتمثلة في القروض متوسطة وطویلة األجلالتي ال تتجدد بصفة منتظمة، بمعنى تلك ،.

.وكون ھذه الوثیقة ال تغطي على العموم سوى عملیة تجاریة واحدة، فمن الممكن تكییفھا وبدقة مع الظروف

مان ، ویطبق بذلك الض"المشتري شخص خاص " وكحال الوثیقة الشاملة، تصدر الوثیقة الفردیة إما من نوع 

على الخطر التجـاري منعـزال، أو مرتبطا بالخطر السیـاسي، الكـوارث أو خطر عدم التحـویل، وإما من نـوع 

.) 2(وھنا یطبق الضمان على الخطر السیاسي، الكوارث وخطر عدم التحویل " المشتري شخص عام " 

(1) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. p.212.
(2) Voir l’article 3 des conditions générales de la police individuelle émanante de la CAGEX.
Police agréée par autorisation du ministère des finances n°87/MF/DGT/DASS du 6/5/ 1996. p.7.
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صة، حیث یتم تحدیده شروط الخاالكیفیات المحددة في الوفقا للشروط وویُدفع القسط في إطار ھذه الوثیقة

15المادة ( ، وتضاف إلیھ تكالیف فتح الملف ودراسة األخطار المراد تغطیتھا مبلغ الدین المضمونتناسبا و 

.)1() من الشروط العامة 

التفاوض بشأن العقد التجاري، وقبل إبرامھ وعن كیفیة سیر ضمان ھذه الوثیقة، فتلزم الشركة المصدرة أثناء 

طلب ضمان تبین فیھ زیادة على البیانات المتعلقة بھا، معلومات ) CAGEX( كة التأمین أن تودع أمام شر

دفعـریقة الـد، طـغ العقـالیات، مبلـة اإلرسـلة، طبیعـرض المحتمـامل معھ، مدة القـالتعراد ـحول المشتري الم

... .،)le montant à assurer( المتوقعة، األخطار التي سیتم التأمین منھا، المبلغ المراد تأمینھ 

son accord de( وبعد دراسة الطلب، وقبل إبرام العقد التجاري، یرسل المؤمن موافقتھ من حیث المبدأ 

principe (بشرط عدم حصول أي تغییر للخطر ،أشھر3لمدة في شكل وعد بالضمان، والذي یبقى صالحا

، حیث یحدد فیھ شروط الضمان ومقدار )الشروط العامة من 10المادة ( المراد التأمین منھ خالل تلك الفترة 

.ویسمح ھذا الوعد للمصدر بتقدیم عرض نھائي للصفقة بكل أمان لقسط المطبق،ا

یجب إبالغ المؤمن بذلك ، ودخولھ حیز التنفیذ)عقد التصدیر ( وبعد قیام المصدر بإبرام العقد التجاري 

والذي یُعد كأساس لتحریر " notification du contrat commercial" بموجب إشعار بالعقد التجاري 

.قبول، رفض أو تحدید الضمان المطلوب في تلك األثناء إمایقررالمؤمن ونشیر إلى أن . عقد التأمین

، یتم إبالغ المصدر بذلك، مع اإلشارة دیة، وإن رفضھ أو قرر تحدیدهالضمان، یتم إبرام الوثیقة الفرقبلفإن 

) .من الشروط العامة 11المادة ( یكون سریا للغایة لقرار المبلغ إلى أن ا

إما من تاریخ تنفیذ المؤمن لھ لكافة إلتزاماتھ، وإما من و بعد إستیفاء جمیع شروط العقد، یبدأ سریان الضمان

التسلیم ( ألخیر بشرط أن یمنح ھذا ا)بالنسبة للخدمات ( أو التقدیم الجزئي)بالنسبة للبضائع ( تاریخ التسلیم

.حقا في الدفع) أو التقدیم الجزئي 

: و باإلضافة لما ذُكر أعاله، نشیر إلى أنھ توجد أحكام مشتركة بین كل من الوثیقة الشاملة و الفردیة 

وبموافقة المؤمن) المصدر ( فكال الوثیقتین یمكن أن تحتوي على ضمانات تكمیلیة بطلب من المؤمن لھ -

وكذا ضمان خطر إنقطاع الصفقة، حیث یتم منحھا من خالل وثیقة خطر التصنیعي تتمثل في ضمانوالت

un( بالنسبة للوثیقة الفردیة، أو عن طریق ملحق ) une police complémentaire( إضافیة 

avenant ( تابع للعقد بالنسبة للوثیقة الشاملة، وذلك بعد دفع قسط إضافي.

جة عن تقلبات أسعار الصرفال یغطي الخسائر الناتكال الوثیقتینضمانمستثناة، فالوعن األخطار -

وغیرھا. ...انات، ـریق، التخرب، الفیضـة المصدرة كالحـا البضاعـالخسائر المادیة التي یمكن أن تتعرض لھ

.5ملحق رقم ) CAGEX( أنظر عقد تأمین القرض وثیقة فردیة تم إبرامھ من قبل شركة ) 1(
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اإلرسالیات التي أجـراھا المصـدر والتي لم یتـم اإلتفـاق بشأن محتواھا وسعرھا في وثیقة التأمین، البیوع التي

أو المودعة في ) le consignataire ()1( عن طریق مستلم بضاعة المؤمن لھتمت في الخارج لصالح

من 8و 7لمادتین ا( لمعارضفي اتي یتم عرضھامستودعات تحت حراسة الجمارك، وكذا البضاعة ال

. )كال الوثیقتین الشروط العامة ل

06-96من األمر رقم 9وفیما یتعلق بمقررات منح الضمان في كال الوثیقتین، فقد نصت علیھا المادة -

تحدد الحصة المضمونة لتغطیة األخطار المرتبطة بتأمین : " أنھ ین القرض عند التصدیر، على المتعلق بتأم

235-96: من المرسوم التنفیذي رقم 4ومن جھتھا المادة " . ، بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة القرض

: كیفیاتھ، ذكرت بأنھ المحدد لشروط تسییر األخطار المغطاة بتأمین القرض عند التصدیر و

وافق علیھا ـویا،ـدھا اللجنة مسبقـویات في اإلختصاص تعـب ثالث مستـانات حسـررات منح الضمـتتخذ مق" 

: الوزیر المكلف بالمالیة بقرار وذلك 

على مستوى الشركة-1

) 2(على مستوى اللجنة -2

(1) Stocks en consignation : marchandises adressées à un agent ( le consignataire ) en vue de leur

vente par celui-ci pour le compte de l’expéditeur. Ce dernier reste propriétaire  des marchandises

jusqu’à leurs vente.
المحدد 235- 96: من المرسوم التنفیذي رقم 3نشیر إلى أن لجنة التأمین وضمان الصادرات تم إنشاؤھا بموجب المادة ) 2(

:نفس المادة لشروط تسییر األخطار المغطاة بتأمین القرض عند التصدیر وكیفیاتھ، والتي أنیط بھا حسب 

إذا تم إتخاذ قرار منح ( الدراسة والتفصیل في الطلبات المتعلقة بالضمانات التي ترد من المصدرین، والتي تعرض علیھا -
)الضمان على مستواھا 

جال، كما تقدم للوزیر المكلف بالمالیة كل اإلقتراحات في ھذا المالبت في كل المسائل المتعلقة بالتأمینات عند التصدیر-
.الدراسة والتفصیل، إن إقتضى األمر، في كل الطعون المقدمة من المصدرین والمرتبطة بضمانات األخطار التجاریة -

: من نفس المرسوم من 5وتتكون اللجنة حسب المادة 
ممثلین عن الوزارة المكلفة بالمالیة تعینھم السلطة السلمیة ولكل منھم رتبة مدیر على األقل3-
:واحد عن كل وزارة من الوزارات اآلتیة تعینھم السلطة السلمیة، ولكل منھم رتبة مدیر على األقل ممثل -

الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة
الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجیة
الوزارة المكلفة بالفالحة
الوزارة المكلفة بالصناعة
الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ثل عن بنك الجزائر لھ رتبة مدیر عام على األقلمم-
المدیر العام للمركز الوطني لرصد األسواق الخارجیة والصفقات التجاریة-
الرئیس المدیر العام للشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات-
.المدیر العام للدیوان الجزائري لترقیة التجارة الخارجیة -

. بأي شخص لھ كفاءة تمكنھ من أن یفیدھا في أعمالھا، ویتولى رئاستھا ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة ویمكن للجنة اإلستعانة
وتتكفل الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات بأعمال كتابة اللجنة، وتحدد القائمة اإلسمیة ألعضاء اللجنة بقرار من 

.الوزیر المكلف بالمالیة 
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"المكلف بالمالیة على مستوى الوزیر -3

: ، المعدل والمتمم بالقرار الصادر في 1997أكتوبر 2: من القرار المؤرخ في 2ونشیر كذلك إلى المادة 

: المحدد لمستویات اإلختصاص المرتبطة بضمانات تأمین الصادرات، حیث ذكرت بأنھ 2005أوت 15

: د اآلتیة تتخذ مقررات منح الضمانات طبقا للشروط وضمن الحدو" 

: شھر أو تساویھا 12عقود التصدیر ذات مدة تقل عن -1

)  دج 30.000.000( من طرف الشركة، بالنسبة للعقود ذات مبلغ یقل أو یساوي ثالثون ملیون دینار 1-1

ویقل) دج 30.000.000(ارـون دینـون ملیـوق ثالثـذات مبلغ یفود ـة، بالنسبة للعقـرف اللجنـمن ط1-2

) دج 300.000.000( أو یساوي ثالثمائة ملیون دینار 

) .دج 300.000.000( من طرف وزیر المالیة، بالنسبة للعقود ذات مبلغ یفوق ثالثمائة ملیون دینار 1-3

: شھر 12عقود التصدیر ذات مدة تفوق -2

)دج 300.000.000( دینار من طرف اللجنة، بالنسبة للعقود ذات مبلغ یقل أو یساوي ثالثمائة ملیون2-1

) .دج 300.000.000( من طرف وزیر المالیة، بالنسبة للعقود ذات مبلغ یفوق ثالثمائة ملیون دینار 2-2

) المذكور أعاله 235-96المرسوم التنفیذي رقم ( من نفس المرسوم 9وتسلم تلك الضمانات تضیف المادة 

: مقابل دفع أقساط تحدد نسبھا 

فیما یتعلق باألخطار المؤمنة لحسابھا الخاص واألخطار التي تفوضھا لھا اللجنةالشركة،-1

من 3و 2اللجنة أو الوزیر المكلف بالمالیة، فیما یتعلق باألخطار المؤمنة لحساب الدولة طبقا للفقرتین -2

.أعاله 4المادة 

أن مقررات منح الضمان المتعلقة بالوثیقة من القرار المذكور أعاله 2من نص المادة  تھالحظما یمكن م

تُتّخذ على مستوى اللجنة أو على مستوى وزیر المالیة، كون القروض الممنوحة في إطارھا تتعلق قد الفردیة 

، وذات مبالغ كبیرة من جھة أخرى، مما یدفعنا )طویلة ومتوسطة األجل ( بعقود تصدیر تفوق السنة من جھة 

.CAGEXوتحت رقابتھا بواسطة شركة تأمین یة تُضمن لحساب الدولةالتغطیة الفردللقول بأن 

على المستویات الثالث، وذلك حسب قیمة تتخذقد أما عن مقررات منح الضمان المتعلقة بالوثیقة الشاملة، ف

لحسابھا الخاص وتحت مسؤولیة الدولة، أو تضمنھا CAGEXعقود التصدیر، وتؤمنھا بذلك إما شركة 

.اب الدولة وتحت رقابتھا مباشرة لحس

رة ـر البضاعة المفوتـسعیتعلق بالدیون الناشئة عن عقد التصدیر، ویغطين ـوثیقتیـالالضمـان بالنسبـة لكـال-

ون دمن ) les intérêts contractuels( ة  ـا إلیھ الفـوائد التعـاقدیـھ مضافـؤمن لـل المـدرة من قبـوالمص
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) . les frais accessoires( الیف التبعیة ـوالتك)1(رـء فوائد التأخیأن یتم أحیانا إستثنا

من الشروط العامة لكال الوثیقتین في نفس السیاق بأن الضمان ال یغطي سوى 7و 6وتضیف المادتین 

، إال بإتفاق مخالف منصوص علیھھناالمنتوجات المصنوعة في الجزائر أو الخدمات التي یقوم بھا المؤمن لھ

.في الشروط الخاصة 

زبونھ فس اإللتزامات التي تقع على عاتق المؤمن لھ، والمتمثلة في مراقبة مالءة كال الوثیقتین نصتا على ن-

وبمجرد علمھ بذلك بكل الشركة ،إذ یجب علیھ أن یُخطر. ، وكذا تنفیذ العقد )ses garants(أو ضامنیھ 

، وعلى الخصوص أیة )aggravation du risque( مضمونتفاقم الخطر الؤدي إلىمن شأنھ أن یحادث

.صعوبة تمت مجابھتھا أثناء تسلیم البضاعة، أو خالل إنشاء أو تسلیم وسائل الدفع 

یوما 60مھلة كأقصى حد خالل ) عدم إسترجاع الدیون ( بوقوع الحادث )الشركة(ھا كما یُلزم بإخطار

l’échéance contractuelle initiale ou( ساسي أو الممدد تاریخ اإلستحقاق التعاقدي األتُحسب من 

prorogée . (نقدا بمجرد إستالم المستنداتوإن كانت شروط الدفع "comptant contre documents "

والبضاعة المصدرة المستنداتیوما تُحسب من التاریخ الذي تصل فیھ كل من30یقلص أجل التصریح إلى 

شتري الذي بُوشرت في حقھ أو تمدید فترة السداد للممتنع المؤمن لھ عن تسلیم البضاعةكما ی. ا ھمیإلى وجھت

إجراءات اإلفالس والتسویة القضائیة، أو الذي نكث بإلتزامھ، بمعنى المشتري الذي لم یقم بتسدید دیونھ خالل 

نح بشأنھا قرض، أوات اسواء لتاریخ اإلستحقاق التعاقدي أو الممدد بالنسبة للعملیالتالیة یوما 30 لتي مُ

البضاعة والمستندات إلى وجھتیھما بالنسبة للعملیات التي یتم فیھا الدفع نقدا بمجرد إستالم لوصول كل من 

.المستندات 

بعد التصریح بتحقق كل تحصیل للدیون تمّ باإلعالم الفوري للشركة المؤمنة بكما یُلزم المؤمن لھ أیضا 

، سیما )2(مات الشركة المقدمة لھ بُغیة تفادي أو التقلیل من أھمیة أو نتائج الحادث الخطر، وكذا اإلمتثال لتعلی

، ضامنیھ أو الغیر أو إجراء طعون ضد المدینمن أجلتلك المتعلقة بإتخاذ جمیع التدابیر الضروریة

.ن المضمون الحفاظ على الدیالتدابیر التي من شأنھا أن تعمل على ، مختلفوبصفة عامة.المحافظة علیھا 

التخلي، لدینمبلغ اتسلیم كلي أو جزئي لأياإلتفاق بشأنباإلمتناع عنیلتزم المؤمن لھ  ،في نفس السیاقو

حیازي، إبرام عن أي حقوق أو ضمانات تتعلق بالدیون المضمونة، التنازل عنھا أو منحھا كرھن عنھ أو

.موافقة الصریحة للشركة الحصول على الدون، وذلك من تلك الدیونتعلق بمتحكیم أو مصالحةقإتفا

ركة ـون من قبل الشـر مضمـر الغیـن الخطـجزء مباإلحتفاظ لنفسـھ ب) ؤمن لھ ـالم( ھذا باإلضافة إلى إلتزامھ 

(1) « Après apurement de la totalité des créances garanties et non garanties, les sommes reçues en

excédent sont affectées aux intérêts de retard » voir l’article 22/c des conditions générales de la

police globale .p. 13.
(2) L’article 17 des conditions générales de la police individuelle et l’article 18 de celles de la

police globale .pp.10-11.
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 )la franchise( ، بعنوان مساھمتھ الجزئیة في تحمل الخطر)1 (.

أو اإلخفاءات التي یقوم بھا المؤمن لھ، والمتعلقة على التالعبات أنكما نصت كال الوثیقتین على-

تلك الدیون) les suretés( أو بخصوصیات ضمانات،الوضعیة الحقیقیة للمدینعدم التصریح بالخصوص ب

ھذا فیما ( تعلق بإخضاع كافة العملیات التي تدخل في إطار تطبیق ھذه الوثیقة وكذا كل مخالفتھ إللتزامھ الم

جمیع إمكانیة مالحقتھا قضائیا، بإیقافجمیع تلك المخالفات تسمح للشركة، وبدون،)یتعلق بالوثیقة الشاملة 

لة و. الضمانات التي تغطي تلك الدیون، أو بفسخ العقد  بل الشركة، یُعاد أو المستحقة من قاألقساط المحصّ

وعن العملیات التي لم تخضع للتأمین، أو .) 2(جزء منھا للمؤمن لھ عن المدة التي ال یسري فیھا عقد التأمین

اإلستفادة منإمكانیةلم یتم التصریح بھا بالشكل الكافي، فاألقساط المتعلقة بھا تبقى مستحقة األداء دون

.سریان الضمان 

أیام بعد 8من شأنھ أن یسمح للشركة، قسط المحددة  في الشروط الخاصة، تسدید العدم إحترام آجالكما أن

) la déchéance( بتطبیق سقوط الحق في الضمان إرسال اإلعذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول، 

مدینا وذلك على الدیون الغیر مصرح بھا أو التي لم یتم دفع األقساط المتعلقة بھا، ویبقى المؤمن لھ مع ذلك 

حد أدنى من القسط ونشیر إلى أنھ إذا تعلق األمر بعدم دفع ) . األقساط المتعلقة بتلك الدیون ( بتلك األقساط 

.فیما یتعلق بالوثیقة الشاملة، فسقوط الحق في الضمان یمس مجموع الدیون المضمونة 

یُلزم اإلبطالوأالحق في الضمان إلى أنھ في الحاالت التي یُسمح فیھا للشركة بتطبیق كل من سقوط كما ننوه

) .la restitution de l’indemnité( تم منحھ تعویضا، بإرجاع مبلغھ للشركة المؤمن لھ، إن 

إلتزاماتھ، یمكن للشركة فسخ بوإن إكتسى تقصیر المؤمن لھ طابعا متكررا، أو إن رفض ھذا األخیر القیام 

.ھ، والحوادث التي تقع بعد ذلك اإلخطار تُستثنى من الضمان العقد، ویسري الفسخ بمجرد إخطار المؤمن لھ ب

یوما من تاریخ 30وننوه إلى أن كل مبلغ مستحق األداء من قبل المؤمن لھ للشركة، والذي لم یتم دفعھ خالل 

، تُضاف لھ فوائد بقوة القانون، تُحسب من تاریخ ذلك اإلستحقاق، وذلك بمعدل یحدد ضمن الشروط إستحقاقھ

.)3(صة الخا

(1) L’article 16 des conditions générales de la police individuelle et l’article 17 de celles de la

police globale .pp.9 -11.
من الشروط العامة للوثیقة الفردیة والشاملة على الترتیب، والتي جاءت 32و 29ننوه ھنا إلى أن صیاغة كل من المادتین ) 2(

الضمانات، مما إضطرنا إلى م بھ الشركة بعد فسخ العقد وإیقاف، لم تبین جیدا ما تقو)نفس الصیاغة في كال الوثیقتین ( ابقة متط

المؤرخ 04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 1995جانفي سنة 25: المؤرخ في 07-95من األمر 2/ 19الرجوع إلى المادة 

في حالة الفسخ، یُعاد للمؤمن لھ جزء من القسط عن : " بالتأمینات، والتي نصت على أنھ المتعلق2006فیفري سنة 20: في 

: حیث وردت صیاغة الوثیقتین كالتالي " . المدة التي ال یسري فیھا عقد التأمین 

« Les primes perçues ou exigibles n’en sont pas moins acquises à la compagnie… ».
(3) Voir l’article 29 des conditions générales de la police individuelle et l’article 32 de celles de

la police globale. pp. 13-15.
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بالتصریح حیث یُلزموتطرقت كال الوثیقتین أیضا لحالة إفالس المؤمن لھ أو توقفھ عن ممارسة نشاطھ، -

أي طـلـب صلـح بیـنھ وبیـن دائنیـھ وقفـھ عن ممـارسة نشـاطھ ، ت: أیـام ، بكـل مـن 10في أجـل ،ركةـللش

 )demande de concordat ( ،من إجراء اإلیقاف المؤقت للمتابعاتةائدل على فوحصالأو إرجاء الدفع

مع دائنیھ لتصفیة أمالكھ) un arrangement amiable préventif( إبرام مصالحة ودیة وقائیة 

یؤدي إلى ) على فائدة بإستثناء الحصول( فوقوع تلك الحوادث . ھ ممتلكاتیة أو تصفیة قضائخضوعھ لتسویة 

بالسریان محترمة جمیع شروط العقـدونشیر إلى أن ھذا الفسخ ال یمس الضمانات التي بدأت فسخ العقد

. ) 1(ات الفوري لمبلغ األقساط و كذا التكالیف الباقي دفعھا بعنوان تلك الضماندفعالبشرط أن یتم 

ین، تنظر فیھا محاكم الجزائر المختصة كما تم اإلشارة إلى أن جمیع الخالفات الناشئة عن تطبیق كال الوثیقت

نحت لھا الوالیة القضائیة .)2(، وذلك مھما كان مكان وقوع الحادث )المحاكم التجاریة ( التي مُ

دّ  دت بثالث سنوات تُحسب من یوم وقوع الحادث الذي وعن فترة تقادم الدعاوى الناشئة عن ھذا العقد، فقد حُ

)3(و المالحظ أن ھذه الفتـرة ھي نفسھا فتـرة تقادم الدعاوى الناشئـة عـن تأمینات األضرار. أدى إلى نشوئھا 

.)المتعلق بالتأمینات 04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-95من األمر رقم 27المادة ( 

التطرق بعدھا، لنحاول تلف أحكام الوثیقتین الشاملة والفردیة، نكون قد ألممنا بالعقد األساسيوبتناولنا لمخ

:للعقود التكمیلیة الموجھة للشركات والمؤسسات العاملة بقطاع التصدیر

العقود التكمیلیة :ثانیا 

یمكن إكتتابھا سواء د األساسي، ول العقتكمّ مانات تُدعى بالضمانات التكمیلیة كونھاتتناول ھذه العقود ض

، أو یتم إدراجھا كما سبق وأن أشرنا ضمن العقد األساسي، إذا وھو ما سیتم التطرق إلیھضمن عقود منفردة،

. تم إتفاق طرفي العقد على ذلك، وبعد قیام المؤمن لھ بدفع قسط إضافي 

ھناك من تعمل على تسھیل توجھ الشركات ف: كما یلي تلخیص تلك الضماناتنایمكنومن خالل ذكر أھدافھا، 

علیھا تسمیة لذا یُطلق،ن ھذا النشاطـة عـم  الناتجـزاماتھـم و إلتـداتھـتعھایةـذا حمـوكدیر، ـالتصاطـنشنحو

(1) L’article 30 des conditions générales de la police individuelle et l’article 33de celles de la

police globale .pp.14 -16.
ّ التعبیر –عند إستفسارنا عن سبب مركزیة ) 2( بالرغم من المحاكم المختصة في نظر النزاع المتعلق بھذه العقود،-إن صح

أُجبنا بأن محاكم الجزائر العاصمة ھي األدرى واألكفأ وجود مدیریات مركزیة للشركة في كل من وھران، عنابة وسطیف،

أخرى، بشرط أن ، نظرا لخبرتھا في ھذا المجال، وأنھ یمكن لطرفي العقد أن یتفقا على إدراج أیة محكمةبالنظر في قضایا كھذه

. في العقد یتم كتابة ذلك
(3) L’article 31 et 32 des conditions générales de la police individuelle et l’article 34 et 35 de
celles de la police globale .pp.14 -16.
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وتضـم كـل مـن وثیقـة تـأمیـن المعـارض وبیـع ) les garanties facilitatrices(  الضمـانـات المُسھّـلـة 

ھناك من تحمي المصدر من خطر عدم الدفع والتي تُدعى بالضمانات معلومات اإلقتصادیة والتجاریة، وال

ارات ـثمـن اإلستـأمیـة تـقـن وثیـل مـرى كـاألخيـم ھـوتض)les garanties protectrices()1( ائیة ـوقـال

:وفیما یلي تفصیل في الضمانات التي تحویھا تلك العقود .  الدیونو إستیفاء 

) :les garanties facilitatrices( الضمانات المُسھّلة -1

:تسري ھذه الضمانات بمجرد إكتتاب الوثائق التالیة 

) :la police prospection foire et exposition( المعارض المشاركة في نقیب ووثیقة تأمین الت-أ

les groupements d’entreprises( ھذه الوثیقة الشركات وتجمعات الشركات الصناعیة تھم

industrielles(ىعل، وتخص المصدرین بُغیة تشجیعھمالخاضعة للقانون الجزائريالتجاریة أو الخدماتیة

في البحث عن أسواق خارجیة، بمشاركتھم إیجابیا في المعارض والصالونات والتظاھرات اإلنطالق عملیة

قامة في الخارجاإلقتصادیة  .)2(المُ

وتغطي الوثیقة األخطار الناشئة عن مثل ھذه المشاركات، كخطر عدم إسترجاع المنتوجات والمعدات 

des ventes( األموال الناتجة عن بیوع تمت في المكان المعروضة إلى أرض الوطن، وخطر عدم تحویل

sur places (لتلك المنتوجات والمعدات)3( .

وثیقة تأمین ( وما یُالحظ من خالل ذكرنا لألخطار المغطاة أن ھذه الوثیقة، وبالرغم من تسمیتھا المركبة 

المشاركة ( الناتجة عن التسمیة الثانیة ، إال أنھا ال تضمن سوى األخطار )التنقیب والمشاركة في المعارض 

إنفاقھا، والتي بالرغم من مثل في مصاریف خاصة یتم تت) التنقیب ( كون األخطار األولى ) في المعارض 

شیئا فشیئا مع الطلبات المسجلةال تُھتلك إال بالتدرج ) المصاریف ( فیما بعد، إال أنھا التصدیرعملیةنجاح 

.)4(مما یعني بأنھا غیر مشمولة بالضمان،هلم یتم  ذكرھا أعالحیث

(1) Jean BASTIN. La défaillance de paiement et sa protection, l’assurance-crédit. op.cit. pp.71-72.
نشیر في ھذا اإلطار إلى أن جزء من مصاریف حمالت التنقیب والمشاركة في المعارض یستفید من دعم الدولة في شكل ) 2(

.من الفصل التمھیدي 79، أنظر في ھذا الشأن الصفحة)FSPE( اعدة یمنحھا الصندوق الخاص بترقیة الصادرات مس
(3) Source : brochure de la CAGEX ainsi que des informations trouvées sur le site :

www.cagex.dz
=:ما یلي تنص علىوالتي، )COFACE( عن شركة مقارنة مع وثیقة تأمین التنقیب الفرنسیة الصادرة ھذا بال) 4(

www.cagex.dz
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%80من قیمة المواد المعروضة بعنوان الخطر السیاسي، و %90نسبة الضمان، فتقدّر بـ وفیما یخص

.منھا بعنوان الخطر التجاري

م إیداع فأثناء المرحلة التحضیریة للمشاركة في التظاھرة التجاریة، یتوعن كیفیة سیر ضمان ھذه الوثیقة، 

، ودراسة الملف تدور حول تقییم الخطر المتعلق )CAGEXشركة ( طلب من قبل المصدر أمام الشركة 

ویُرفق طلب الضمـان وجوبا بفـاتـورة موطّنة من قبـل بنك جـزائري، تبـرر قیمـة المعدات . بالبلد المضیف

.و المنتوجات التي سیتم عرضھا 

بقسط محدد واجب الدفع بمجرد إمضاء عقد التأمین، مُضافا إلیھ تكالیف أما عن سعر الضمان، فیُعبّر عنھ 

.الملف 

عدم إستعادة المنتوجات والمعدات المعروضة، أو األموال الناتجة عن حالةوبعد اإلنتھاء من التظاھرة، وفي

.ل أشھر من تاریخ تلقي المؤمن طلب التدخ6بیعھا یتحصل المؤمن لھ على تعویض خالل مدة قدرھا 

économiques etla vente d’informations( بیع المعلومات اإلقتصادیة والتجاریة –ب 

commerciales(

تتعلق بكل من المشترین ، وتمثل المعلومات اإلقتصادیة والتجاریة أحد خصوصیات تأمین القرض

.السیاسیة القانونیة، اإلقتصادیة وبلدانھمأنظمةاألجنبیین وكذا

، خصوصا وأن المصدرین یتعرضون في CAGEXووضع شبكة معلوماتیة یمثل ھدفا جوھریا لشركة 

.الكثیر من األحیان إلحتمال إجراء مفاوضات خطرة، في محیط عالمي غیر معروف وغیر مستقر 

على منح المؤمن لھ CAGEXالشبكات المعلوماتیة لشركة أجل تفادي مثل ھكذا أخطار، تعملمن ف

في مجال المعلومات التقنیة، اإلقتصادیة )  une panoplie de produits( مجموعة من المنتوجات 

یق المصدرین والتجاریة المتعلقة بالمشترین، قطاعات النشاط والبلدان، ما من شأنھ العمل على تجسید و تحق

.الوطنیین لعالقات عمل واسعة، في إطار حد أقصى من الوضوح ومن معاییر تقییم الخطر 

= « Le  principe  de  l’assurance  prospection est de  prendre en charge  une partie  des frais  de

prospection engagés par l’entreprise qui n’ont pu être amortis par un niveau suffisant de ventes

sur la zone garantie ».

L’assurance prospection présente pour votre entreprise un double intérêt :

- un soutien financier,
- une assurance contre la perte subie en cas d’échec commercial.

Source : COFACE. Assurance prospection. Avance prospection. Guide d’utilisation. p.4. Trouvé

sur le site d’internet : www.coface.fr/assurance-prospection.



مجال المحروقاتعقود تأمین الصادرات الوطنیة خارج : الباب الثاني

- 272 -

بناءا على طلب، المعطیات الكبرى المتعلقة على ) CAGEXشركة ( ففیما یتعلق بالبلدان، تمنح الشركة 

: الخصوص بما یلي 

اكرو إقتصادیة  والمالیةالمؤشرات الم-

التجارة الخارجیة حسب قطاع النشاط-

... ) الصناعي، الزراعي، ( أھم اإلنتاج -

المبادالت مع الجزائر-

شروط دخول السوق-

األحكام التنظیمیة-

) .synthèse bancaire( الحصیلة البنكیة -

بناءا على طلب، أقصى قدر ممكن من CAGEX، تمنح شركة )المشترین (أما عن المتعاملین 

: المعلومات المھمة المتعلقة بـ 

...الشكل القانوني، تاریخ اإلنشاء، المساھمین، : الوضعیة القانونیة -

...رقم األعمال، النتائج المالیة، الدیون، المستحقات، : الوضعیة المالیة -

...مجال النشاط، اإلنتاج، : النشاط -

)notoriété( ، الشھرة )réputation commerciale( لتقییم البنكي، السمعة التجاریة ا: م ـالتقیی-

.)1(سوابق في الدفع  

:لة، أما عن الضمانات الوقائیة فنتناولھا فیما یلي سھّ وبھذا نكون قد ألممنا بالضمانات المُ 

) :les garanties protectrices( الضمانات الوقائیة -2

: ھذه الضمانات بعد إكتتاب العقود التالیة تسري 

) : l’assurance des investissements( وثیقة تأمین اإلستثمارات -أ

ارات ـام بإستثمـ، إلى القیالـدوليوقـزاء من السقـد یلجـأ المـصدر مـن أجـل غـزو أو المحـافظة عـلى أجـ

ة لإلقتصاد الوطني، فھي تحتاج إلى حمایة من األخطار السیاسیة في الخارج وإن كانت تلك اإلستثمارات مھم

.أثناء القیام بھا 

(1) Source : brochure de la CAGEX ainsi que des informations trouvées sur le site :

www.cagex.dz

www.coface.fr/assurance-prospection
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) CAGEX( فوثیقة تأمین اإلستثمارات التي تُصدرھا الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات

والمؤسسة ) DHAMAN()1( بالشراكة مع المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار وإئتمان الصادرات 

تغطي كل من اإلستثمارات المنجزة خارج ) ICIEC()2( اإلسالمیة لتأمین اإلستثمار وإئتمان الصادرات 

ارات المنجزة في الجزائر من ـزائري، وكذا اإلستثمـون الجـمن قبل شركات خاضعة للقانالقطر الجزائري

)Coface( الشركة الفرنسیة لتأمین التجارة الخارجیة نشیر كذلك إلى أن كما. طرف شركات أجنبیة

الوطنییـنن ـاملیـالمتعح ـلصالدماتـوجات والخـوردوا المنتـمأو/ـرین وار المستثمـتغطیة أخطلأیضاتتدخل 

كھیئة عربیة مشتركة 1974تأسست عام " DHAMAN" إئتمان الصادرات مار والمؤسسة العربیة لضمان اإلستث) 1(

الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي ( من قبل حكومات الدول العربیة، باإلضافة إلى أربع ھیئات مالیة عربیة مملوكة 

ا الھیئة العربیة لإلستثمار واإلنماء واإلجتماعي، صندوق النقد العربي، المصرف العربي للتنمیة اإلقتصادیة في إفریقیا و أخیر

.  ، وتتخذ دولة الكویت مقرا لھا ) الزراعي 

العالمیة، كما أنھا تُعد أول ھیئة متعددة Standard & poor’sمن قبل ھیئة  ) مستقر AA( حصلت المؤسسة على تصنیف 

.األطراف لتأمین اإلستثمار في العالم 

في الدول العربیة والصادرات العربیة إلى كافة دول العالم، ولتحقیق أھدافھا، توفر تھدف المؤسسة إلى تشجیع اإلستثمار 

، )السیاسیة ( إلى الدول العربیة ضد المخاطر غیر التجاریة المؤسسة التغطیة التأمینیة لإلستثمارات العربیة واألجنبیة الوافدة 

.ة إلى كافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجاریة وغیر التجاریة كما توفر التغطیة التأمینیة إلئتمان الصادرات العربیة المتجھ

ملتقى آلیات الضمان والتمویل للصادرات واإلستثمار في : المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار وإئتمان الصادرات : المصدر 

.2010نوفمبر 21األحد –الجزائر –الجزائر، فندق شیراطون 

: كتروني أنظر كذلك موقع المؤسسة اإلل

www.dhaman.org
كعضو –السعودیة –بجدة 1994أنشئت عام ) ICIEC( المؤسسة اإلسالمیة لتأمین اإلستثمار وإئتمان الصادرات ) 2(

دولة عضو في منظمة المؤتمر اإلسالمي من بینھا 40كذا لـبمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، وھي مملوكة لھذا البنك و

ھذه المؤسسة بھدف تشجیع التجارة وتدفق اإلستثمارات إلى دول منظمة المؤتمر اإلسالمي، وذلك بتقدیم أنشئت. الجزائر 

لعملیات خدمات إئتمان الصادرات، خدمات دعم فني لتشجیع اإلستثمارات األجنبیة، إعادة التأمینخدمات تأمین اإلستثمار، 

تقدم المؤسسة خدمات متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، وھي حاصلة حیث . الصادرات واإلستثمار مع وكاالت الضمان الوطنیة 

.2009-2008سنة " Moody’s" من مؤسسة ) Aa3( على تصنیف للمالءة المالیة بدرجة 

ملتقى تأمین ) : عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة ( المؤسسة اإلسالمیة لتأمین اإلستثمار وإئتمان الصادرات : المصدر 

.2010نوفمبر 21–الجزائر –ار األجنبي ضد المخاطر القطریة، فندق الشیراطون اإلستثم

: أنظر أیضا موقع المؤسسة اإللكتروني 

http://www.iciec.com

www.cagex.dz
www.dhaman.org
http://www.iciec.com
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وذلك "CAGEX"اھمة في رأسمال شركة  ـالمتعلقة بھم لدى البنوك المساإلقتصادیة المعلومات حیث توفر 

.) 1(بدأ العمل بھا منذ ذلك الحین التي و1997الشركتین سنة إثر إتفاقیة تم إمضاؤھا بین

: وتضمن وثیقة تأمین اإلستثمارات حصریا المخاطر السیاسیة، والمتمثلة في 

المصادرة والتأمیم،-

القیود وعدم القدرة على التحویل،-

الحروب واألزمات األھلیة،-

.عدم إحترام اإللتزامات التعاقدیة -

یُنجز فیھ اإلستثمار، قطاع الذيالتي تُحسب على أساسھا أقساط التأمین بإختالف البلدالنسبتلف وتخ

.اإلستثمار وكذا درجة خطورة اإلستثمار 

اإلستثمار أو طبقا لتاریخ وقوع الحادث، ویغطي ) l’amortissement( ویتناقص التعویض طبقا إلھتالك 

). le manque à gagner( یس خسارة األرباح فقط األضرار الحاصلة ول) التعویض ( 

.)2(سنة 20من قیمة الخسائر بالنسبة للمشاریع التي ال تتجاوز %90تعویض في حدود وفي المقابل یتم دفع 

) :Recouvrement de créances( تحصیل الدیون -ب

أو الدولي في كثیر من األحیان على سواء على المستوى الوطني ) الدیون ( یفرض تحصیل نتائج البیع 

راد تحقیقھا الشركات المعنیة القیام بعملیات مكلّ  .فة ال تتناسب والنتائج المُ

وبما أن الـوقایة ال تكفي وحـدھا للقضاء على تلك المشاكل، وبغیة التخفیف من مخاطـر عدم السداد و إسترداد 

عمل بطرق محترفة، تتظافر من خاللھا جھـود الشركةفرقة فعالة تCAGEXالمبالغ المستحقـة، تملك شركة 

(1) « La Coface intervient en Algérie pour la couverture des risques des investisseurs et/ou

fournisseurs de produits et de services au profit d’opérateurs algériens dont les informations

commerciales les concernant sont disponibles auprès des banques actionnaires de la Cagex . Les

relations de la Cagex avec l’organisme français de crédit à l’exportation reposent sur une

convention signée en 1997 et reconduite depuis. Cette convention précise le champs

d’intervention de la Coface dans les différents domaines d’activité que sont la formation, les

informations commerciales, la surveillance et le recouvrement » .

Source : Sami AMINE. La Cagex assistera à la réunion de la Coface sur le risque-pays. Article

publié dans la revue mensuelle algérienne : le phare n°44. Décembre2002. p.44.
(2) Source : brochure de la CAGEX .
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بوسائلھا الخاصة، وكذا جھود شبكات المتعاملین معھا في الخارج، مما یسمح  على العموم بتفادي مرحلة 

.تسھیل حل المنازعة الدخول في نزاع بین الدائن ومدینھ، و عند اإلقتضاء

كما تعتمد . حیث تملك الشركة عمال یُجیدون عدة لغات، وكذا الممارسات التجاریة لبلدان المدینین المعنیین 

.وما بعد النزاع الشركة على شركاء خارجیین موثوق فیھم من أجل القیام بإجراءات ما قبل

سبة لكل وضعیة، حتى تسمح للمتعاملین بتحصیل وسائل كھذه تُمكّن الشركة من القیام باإلجراءات المنا

) المصدرین ( دیونھم ضمن اآلجال المناسبة وبتكالیف أقل، وذلك حرصا منھا على منح ھؤالء المتعاملین 

إمكانیة إدخار وسائلھم اإلجرائیة الخاصة، والتركیز فقط على أداء مھمتھم الرئیسیة المتمثلة في اإلنتاج 

.) 1(والبیع

یتـم من خـالل حـوالـة سـریعة CAGEXركة ـرف شـون من طـدیـان، فتغطیة الـر الضمـة سیـن كیفیـوع

)mandat express (یقدمھا لھا الدائن ) المدین ، ونشیر إلى أن)الذي لم یكن قد إكتتب العقد األساسي

. أجنبیا یكون جزائریا أویمكن أن 

بعد إقتطاع األجر ) créanciers mandants( ئنین الموكلین وبعد تحصیل الشركة للمبالغ تقوم بتسلیمھا للدا

.  ) 2(وكذا التكالیف التي تحملتھا أثناء ھذه العملیة ) القسط ( المستحق لھا 

، كما یتفادى فضمان كھذا من شأنھ أن یُجنّب الدائن الدخول في نزاع مع مدینھ، أو تسھیل حل تلك المنازعات

في ھذا اإلطارحیث تنص.ت بنك الجزائر نتیجة لعدم دخول العملة الصعبةبموجبھ المصدر الوطني متابعا

المتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فیفري سنة 03: المؤرخ في 01-07من النظام رقم 61المادة 

م من النظام رق2المعامالت التجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدلة والمتممة بموجب المادة 

: على أنھ )3(2011أكتوبر سنة 19: المؤرخ في 11-06

.یمكن أن یُبرم عقد التصدیر خارج المحروقات نقدا أو ألجل " 

ل اإلیرادات الناجمة عن التصدیر في أجل ال یتجاوز  یوما إعتبارا من تاریخ 180یجب على المصدر أن یُرحّ

.للخدمات اإلرسال بالنسبة للسلع، أو تاریخ اإلنجاز بالنسبة

یوما، ال یمكن القیام بالتصدیر إال بعد الحصول على 180عندما یكون تسدید التصدیر مستحقا یتجاوز 

" . ترخیص من المصالح المختصة لبنك الجزائر 

المعدل والمتمم لألمر رقم )4(2003فیفري سنة 19: المؤرخ في 01-03من األمر رقم 2المادة كما أن 

رف ـن بالصـم الخاصیـریع والتنظیـة التشـالفـع مخـق بقمـالمتعل1996ة ـو سنـولیـی9: في ؤرخ ـالم96-22

.نشیر إلى أن ھذا الضمان یشبھ ضمان الدفاع والمتابعة في تأمین السیارات ) 1(
(2) Source : brochure de la CAGEX ainsi que des informations trouvées sur le site :

www.cagex.dz
.34، ص 2012فیفري سنة 15: مؤرخة في 8عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة )3(
.17، ص 2003فیفري سنة 23: مؤرخة في12عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة )4(

www.cagex.dz
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یم ة أو محاولة مخالفة للتشریع والتنظـالفـر مخـتُعتب: " بأنھ ،األموال من و إلى الخـارجركة رؤوسـوح

:كانت، ما یأتي ةـأیة وسیلـالخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج ب

" .وال یُعذر المخالف على حسن نیتھ ... عدم إسترداد األموال إلى الوطن -... 

: یتمم بمادة أولى مكرر تحرر كما یأتي 22-96والتي تُضیف بأن األمر منھ3أما المادة 

لفة أو محاولة مخالفة منصوصا علیھا في المادة األولى أعاله یُعاقب بالحبس من سنتین كل من یرتكب مخا" 

سنوات وبمصادرة محل الجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش، وبغرامة ال ) 7(إلى سبع ) 2(

.یمكن أن تقل عن ضعف قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة 

اد مصادرتھا، أو لم یقدمھا المخالف ألي سبب كان، یتعین على الجھة القضائیة إذا لم تُحجز األشیاء المر

" .المختصة أن تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة ھذه األشیاء 

لكل شخص حكم علیھ بالمخالفة المذكورة أعاله أن یُمنع من –من نفس األمر 5تضیف المادة –كما یمكن 

ریخ صیرورة الحكم القضائي نھائیاسنوات من تا5التجارة الخارجیة وذلك لمدة ال تتجاوز مزاولة عملیات 

كما یمكن للجھة القضائیة المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي باإلدانة كامال أو مستخرج منھ، على نفقة 

.الشخص المحكوم علیھ في جریدة أو أكثر تعینھا 

7إن كان شخصا معنویا خاضعا للقانون الخاص، فقد ذكرت المادة ھذا في إطار المخالف شخص طبیعي، و

مسؤوال عن المخالفات -دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیھ الشرعیین -من نفس األمر بأنھ یُعتبر

المنصوص علیھا أعاله والمرتكبة لحسابھ من قبل أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین، ویتعرض لغرامة ال یمكن أن 

مرات عن قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، باإلضافة إلى مصادرة محل الجنحة ووسائل 4ى تقل عل

... النقل المستعملة في الغش، وكذا إمكانیة منعھ من مزاولة عملیات الصرف والتجارة الخارجیة 

une garantie de 1er( ضمانا من الدرجة األولى في ھذا اإلطاریُعتبر) CAGEX( ضمان و

ordre ( 180من قبل بنك الجزائر لتبریر تجاوز مدة ترحیل اإلیرادات الناتجة عن التصدیر والمقدرة بـ

.)1(، كما حددتھ نص المادة أعالهیوم

ثبّتة  les( ھذا عن الضمانات الوقائیة، ونشیر إلى أن ھناك نوع ثالث من الضمانات تدعى بالضمانات المُ

garanties stabilisatrices ( والتي تغطي المصدر الذي یتعامل بسعر ثابت )à prix fermes ( مع

المشتري األجنبي، مقابل إرتفاع غیر معتاد لعناصر سعر تكلفة اإلنتاج، وھنا یمكن منح ضمان الخطر 

. اإلقتصادي لصالح ھؤالء المصدرین 

(1) Source : Journée d’étude : Assurance crédit et financement à l’export : l’apport de la CAGEX

dans la promotion des exportations hors hydrocarbures et le développement du marché local

organisée à Alger par CAGEX, ALGEX le : 29 mai 2016.
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ضمـانـات ضد خطـر الـصـرف منـح مجمـوعـة مـن ال) الضمـانـات المثـبتة ( و یـدخـل ضمـن نفـس اإلطـار 

  )assurance risque de change(والذي من شأنھ أن یساھم أیضا في تثبیت عناصر ربحیة جھود ،

التصدیر، حیث أنھ ال یھدف إلى السماح بالمضاربة على أسعار الصرف، وإنما إلى تجنیب المصدرین حالة 

.)1(لصعبة صرف غیر مواتیة بعد قیامھم بإمضاء عقد محرر بالعملة ا

لم نتطرق إلى في الجزائر، لذا غیر معمول بھ) الضمانات المثبتة ( وننوه إلى أن ھذا النوع من الضمانات 

. العقود التي تتضمنھا

والموجھة للشركات والمؤسسات CAGEXوبھذا نكون قد أحطنا بكافة العقود التي تصدرھا شركة 

أمینـخالصھ قبل اإلنتقال إلى الفرع الموالي ھو أن التعریف الممنوح لتالعاملة بقطاع التصدیر، وما یمكن إست

.CAGEXالقرض عند التصدیر ال یلیق إال بالفترة التي أنشئت فیھا شركة 

فبأخذنا بعین اإلعتبار للحقیقة الحالیة لھذا النوع من التأمین، وبإرتباطنا أكثر بطبیعة العملیة المؤمنة عوضا 

: لھ في الواقع العملي، یمكننا إعطاء التعریف التالي عن اإلسم الذي تحم

تأمین القرض عند التصدیر ھو عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن، مقابل دفع قسط، بتعویض المؤمن لھ عن " 

الخسائر التي یمكن أن تلحق بھ بفعل عدم تحصیل دیونھ الناتجة عن تصدیره للسلع أو الخدمات، أو تعویضھ 

ائي لصفقة التصدیر، أو عن إخفاق مشاركتھ في المعارض ـف النھـوقـاع أو التـج اإلنقطـائـعن نت

قامة في الخـوالصالونات وك ارج، والتي ترجع أسبابھا إلى وقوع أخطار ذات طبیعة ـذا اإلستثمارات المُ

.  )2(" میكرو أو ماكروإقتصادیة، سیاسیة أو حادثیة 

:التي تمول عملیات التصدیرالموجھة للبنوكوCAGEXوفیما یلي العقود التي تصدرھا شركة 

العقود الموجھة للبنوك: الفرع الثاني 

البنوك، و أثناء تمویلھا للمصدرین الوطنیین وكذا زبائنھم األجنبیین من أجل تسھیل ذكرنا بأنسبق وأن

زبون ـرض الـقد یتع،ن جھةـفم: زدوجة األصل ـر جدیة مـلمخاطإمتـداد تـدفق التجـارة الخـارجیة، تتعـرض

سعھ تسدید دیونھ، ومن ) زبون البنك ( المصدر  الذي منح لھ البنك قرضا لصعوبات مالیة، وال یكون في وُ

جھة ثانیة ھناك خطر تجاري وسیاسي في نفس الوقت، والمتمثل في عدم إحترام المشتري األجنبي فترات 

) .les échéances de remboursement( السداد 

(1) Source : le site d’internet : www.coface.fr . Voir aussi : Jean BASTIN. La défaillance de

paiement et sa protection, l’assurance-crédit. op.cit. p.73.
(2) Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. p.220.

www.coface.fr
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crédits( قروض التمویل المسبق یدخل النوع األول من ھذه األخطار ضمن إطار و de

préfinancement( في إطار قروض المشترین فالثاني ، أما )crédits acheteurs( ، كما أن البنك وأثناء

.یمكن أن یتعرض لخطر عدم دفع البنك مانح اإلعتماد ) le crédit documentaire(تأكیده لإلعتماد

la( الخطر المزدوج من خالل الزیادة في ھامش األمان ینعكسوف ففي غیاب عقود تأمین خاصة، س

marge de sécurité(في إطار تمویل التجارة التي تضاف لسعر األموال الممنوحة من قبل البنوك ، و

، لھذا عملت )القروض عند التصدیر ( الخارجیة األمر الذي من شأنھ الزیادة في أسعار فائدة تلك القروض 

ل ـر مشكـذلك تأثیـة بـم، متجنبـاجاتھـة إلحتیـوك مالئمـة للبنـات تـأمینیـلى تقـدیم تغطیـعةـات العمـومیـالسلط

األخطار البنكیة التي من شأنھا أن تقلص أو تعدم جھود تلك السلطات الرامیة إلى منـح تمـویالت بنسب فـوائد

.تنافسیة لكل من المصدرین الوطنیین وعمالئھم األجنبیین 

ل إذا الضمانات الممنوحة من قبل السلطات) عقود التأمین الموجھة للبنوك ( لتغطیات التأمینیة فتلك ا تُكمّ

فیما العمومیة للمصدرین، لزیادة قدرتھم على البحث عن منافذ خارج الحدود الوطنیة، وسنتناول تلك العقود 

: یلي 

) : urassurance crédit achete( وثیقة تأمین قرض المشتري : أوال

ل بواسطة قرض المشتري )1(تضمن وثیقة التأمین الفردیة لقرض المشتري، عقود التصدیر التي تُموّ

حتى یسمح لھ بتسدید مبالغ الصادرات وفي ھذه الحالة البنك ھو الذي یمنح مباشرة للمشتري األجنبي قرضا 

.نقدا، لذا فالبنك ھو الذي یكتتب ھذا العقد 

مغطاة، فوثیقة تأمین قرض المشتري تغطي فقط خطر عدم تحصیل الدیون نتیجة إعسار أو وعن األخطار ال

الخاص بعنوان الخطر التجاري، وكذا حدوث خطر سیاسي، الكوارث ) المشتري ( عجز المقترض األجنبي 

.الطبیعیة، عدم التحویل أو عجز المقترض العمومي، وذلك في إطار الخطر السیاسي 

من مبلغ الخسارة في %80، فتحدد نسب التغطیة بـ )la quotité garantie( دار الضمان وفیما یتعلق بمق

.)2(من نفس المبلغ في إطار الخطر السیاسي%90إطار الخطر التجاري، و

.29من خالل الفصل التمھیدي، أنظر الصفحة ) قرض المشتري ( سبق وأن تطرقنا إلى ھذا النوع من القروض ) 1(
من مبلغ الخسارة المتبقي تقع %10و الـ %20فالـ ) %100( إن تغطیة األخطار التي تواجھ البنك ال تكون بصفة كلیة ) 2(

على عاتق البنك، ھذا ما أدى بھ إلى إدراج قسط الخطر ضمن سعر القرض، بمعنى المقترض ھو الذي یتحملھ، لمزید من 

: التوضیح أنظر 

Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. p.448.
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وعن كیفیة سیر الضمان، فتتم من خالل إیداع بنك المصدر طلب ضمان أمام الشركة الجزائریة لتأمین 

.یذكر فیھ خصوصیات المشروع أو العقد وكذا مدة القرض ) CAGEX( وضمان الصادرات 

une promesse( من خالل وعد بالضمان للبنكبشأن الطلبقرارھا) CAGEXشركة ( الشركة منحت

de garantie ( أشھر، توضح فیھ للبنك شروط التأمین، وعلى الخصوص نسبة القسط 3صالحا لمدة

.بعد إبرام عقد التصدیر فیھاالتي لم یتمفي الحالة المطبقة، ھذا 

بعقـد القـرض ار ـالل إشعـن خـرض مـة القـركة بإمضاء إتفاقیـار الشـزم البنك بإخطـد، یُلـد العقـد تجسیـوعن

 )notification du contrat de prêt( والذي یُعتبر وثیقة أساسیة لتحریر عقد التأمین ،.

أشھر من تلقي الشركة طلب التدخل، ویأتي التعویض عند نھایة 6و فیما یتعلـق بالتعـویض، فیتم منحھ خالل 

) .نھایة الفترة المتفق علیھا بین البنك والمشتري لرد مبلغ القرض ( نشئ للحادث األجل الم

ا ـالة وفقـب حالة بحـ، وتُحس) 1(نك ـدیدھا من قبل البـم تسـفیت) ط ـر الضمان أو القسـسع( ن ـة التأمیـوعن تكلف

:للمعاییر التالیة 

قیمة عملیة التصدیر-

نوعیة المقترض-

تسدید نوعیة ضمان ال-

مدة القرض المتفق علیھا-

نوعیة بلد المقترض-

ویُدفع القسط عند كل استعمال للقرض، حیث تُضاف إلیھ عمولة فصلیة بعنوان مراقبة الخطر، ومساھمة 

.) 2(جزافیة لتكالیف فتح، دراسة وتسییر الملف 

: فیما یلي االمسبق فسنتناولھھذا عن وثیقة تأمین قرض المشتري، أما عن وثیقة تأمین قرض التمویل

) :assurance crédit préfinancement( وثیقة تأمین قرض التمویل المسبق : ثانیا

ھ وثیقة تأمین قرض التمویل المسبق خصیصا للبنوك، حیث تضمن عقود التصدیر المُز َّ تُوجَّ دة و

ل بھ ) المصدر ( ح لھذا األخیر بتمویل بنكي مسبق، وفي ھذه الحالة بنك المصدر ھو الذي یمن ّ قرضا یمو

صادراتھ، أو یحرك بھ الدیـون الناشئة عن الخارج ، ولھذا فتحـویل الحـق في التعویض یتـم لصالح مسبقا

(1) « C’est la banque qui paie la prime d’assurance et qui la récupère sur l’exportateur » .

Source :  Henri LOUBERGE et Pierre MAURER. op. cit. p.448.
)2 ( Source : brochure de la CAGEX .
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. من ھذا الضمان ستفیدالمھویُعتبر إذالبنك

فأثناء منحھ لتلك القروض، یواجھ البنك العدید من المخاطر كإنقطاع الصفقة، إعسار المشتري، كوارث 

.خطار التي تغطیھا ھذه الوثیقة یعیة، حوادث سیاسیة أو مالیة، وھي نفسھا األطب

من مبلغ %80( وعن مقدار الضمان، فیتم تحدید نسبة التغطیة بنفس مقدار وثیقة تأمین قرض المشتري 

.) من نفس المبلغ فیما یتعلق بالخطر السیاسي %90الخسارة فیما یتعلق بالخطر التجاري و 

بإیداع طلب الضمان لدى )1(ستفادة منھ، یقوم المؤمن لھ وفیما یتعلق بكیفیة سیر الضمان، فمن أجل اإل

یحتوي على معطیات تتعلق ببلد الوجھة، معلومات حول المشتري المعني، مدة القرض CAGEXشركة

.قیمة الصفقة، طریقة الدفع وكذا البیانات المتعلقة ببنكھ 

جسد من خالل ملحق تحویل یتCAGEXلشركة ) l’accord de principe( واإلتفاق من حیث المبدأ 

.لعملیة التصدیر الحق في التعویض لصالح البنك الذي یقبل التمویل المسبق 

une( ونشیر إلى أنھ ینبغي على البنك أن یُعلم المؤمن بإمضاء إتفاقیة القرض بواسطة إشعار باإلخطار 

notification. (

، وبعد حصول حالة عدم الدفع، یتم تزاماتھ أمام المشتريوفیما یتعلق بالتعویض، فبعد أداء المؤمن لھ إلل

طلب التدخل ) CAGEX( أشھر أو شھرین في بعض الحاالت من تلقي الشركة 6تعویض البنك خالل 

.عند نھایة األجل المنشئ للحادث 

: ر التالیة وعن تكلفة الضمان أو ما یُعرف بالقسط ، فیحسب وفقا لطبیعة الخطر المغطى، وكذا وفقا للمعایی

قیمة رقم األعمال المضمون-

... )ضمانات بنكیة، تحویل حر،( نوعیة المشتري وطریقة الدفع -

مدة القرض الممنوحة للمشتري-

.) 2(نوعیة بلد الوجھة -

تأمین اإلعتماد المستندي، فسیتم ھذا كل ما یتعلق بوثیقة تأمین قرض التمویل المسبق، أما عن وثیقة

:ستھا فیما یلي درا

إما المصدر الذي طلب قرض التمویل المسبق، أو البنك مانح القرض ) یكتسب صفة المؤمن لھ (  یمكن أن یكتتب ھذا العقد ) 1(

وھنا یمكن للبنك أن یحمي نفسھ من الخطر " lettre de créditconfirmation de" في حالة تأكیده لخطاب اإلئتمان 

.، وكذا خطر عدم التحویل المشبھ بالخطر السیاسي التجاري لبنك المشتري
(2) Source : brochure de la CAGEX .
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)assurance crédit documentaire( وثیقة تأمین اإلعتماد المستندي : ثالثا

la( والبنك مؤكد اإلعتماد CAGEXھي عقد یُبرم بین شركة تأمین اإلعتماد المستنديوثیقة 

banque confirmatrice (درة ـدم قـعنتیجةـذا األخیـرن أن تلحـق بھـرار التي یمكـاألضمن أجل ضمان

على أداء إلتزاماتھ عند تاریخ ) la banque émettrice( البنك مانح اإلعتماد ) أو رفض إعسار ( 

.) 1(إستحقاق اإلعتماد المستندي 

درةـقالـدم ق وأن ذكرنا أعاله، في عـة كما سبـالمتمثلیة، وكال من األخطار التجـارة ـذه الوثیقـن ھـحیث تضم

وكذا األخطار الغیر تجاریة أو إفالس البنك مانح اإلعتماد، ) التوقف عن الدفع، التسویة القضائیة العجز، (

دخـل ضمـن إطـارھا كل تصرف أو قـرار صادر عن حكـومة البنـك مانـح اإلعتمـاد، والتي من شأنھا التي ی

، تقویم )toute intervention( أن تعیق تحویل العملة الصعبة، وكذا كل تدخل )  لتصرفات و القرارات ا( 

 )redressement( أو مالحقات للبنك مانح اإلعتماد من قبل السلطات الحكومیة ،.

بتعویض CAGEXضمن اآلجال المتفق علیھا، تقوم شركة ففي حالة عدم الدفع من قبل البنك مانح اإلعتماد 

من مبلغ الخسائر الواقعة، وذلك بعد القیام بالشكلیات %90في حدود ) البنك المؤكد أو المصدر ( المؤمن لھ 

.المنصوص علیھا في العقد 

CAGEXصدرھا شركة وبتناولنا لوثیقة تأمین اإلعتماد المستندي نكون قد ألممنا بمختلف العقود التي تُ 

قوم بعد اإلرسال، فتلك البنوك التي تما قبل أو مانح المصدرین الوطنیین قروضاالتي تموالموجھة للبنوك 

التسبیقات التي تمنحھا لزبائنھا، تُلزم كما رأینا بدفع قسط یتناسب وقیمةتضمن بموجبھاتأمینإكتتاب عقود ب

ل شركة التأمین إن لم یقم المصدر برد مبلغ القرض، فسیتسبب بخسارة للبنك، وھنا تتدخ، ومدتھو القرض

.سبة المتفق علیھا ضمن شروط العقدالنض البنك في حدود عوّ وتُ 

ري، في حالة عدم تسدید في التعویض الفوالحقالضمانات التي توفرھا تلك الوثائق للبنك تمنح لھ كما أن 

وثیقة ك ن مجرد إمتال، أحسن م، فھي إذا من وجھة نظره جد نافعة لھ)مبلغ القرض ( دینالمصدر مبلغ ال

حقا في التعویض إال إذا )ا من الضمان ا مستفیدً بإعتباره غیرً ( للبنك تأمین من قبل المصدر، والتي ال تمنح

.صدر المؤمن لھ تم إثبات كون الحادث الذي تمت معاینتھ لم ینتج عن خطأ المُ 

نأتي إلى ختام المبحث وبذلك،CAGEXكانت ھذه مجمل الوثائق أو عقود التأمین التي تصدرھا شركة 

األول من ھذا الفصل، لنحاول من خالل المبحث الموالي التطرق إلى آفاق تأمین القرض عند التصدیر في 

.بالدنا 

(1) Source : Journée d’étude : Assurance crédit et financement à l’export, contribution de la

CAGEX à la promotion des exportations et au développement du marché interne, organisée à

constantine le : 30 mai 2012 par la CAGEX.
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آفاق تأمین القرض عند التصدیر في بالدنا: المبحث الثاني 

یرتبط نجاح وتطور میكانیزم تأمین القرض عند التصدیر ببذل جھود معتبرة وبصفة دائمة، إذ أنھ من 

طقي إنتظار وقوع أزمة اإلنخفاض المفاجئ لسعر البترول حتى یتم إعتبار ھذا التأمین أداة مھمة ال غیر المن

.عنھایمكن اإلستغناء

واألھمیة اإلقتصادیة لتأمین القرض عند التصدیر ال تظھر فقط من خالل الدعم الذي تمنحھ الدولة لشركة  

ت خارج مجال المحروقات، من خالل ضمانھا فالھدف األسمى ھو ترقیة الصادرا) CAGEX( كاجاكس 

.من األخطار المحدقة بھا 

فقد تجلت الیوم وبصفة واضحة ھذه األھمیة، األمر الذي أدى بنا إلى دراسة تطور ھذا النوع من التأمین في 

:ما سنحاول التفصیل فیھ من خالل المطالب الموالیة ذلك . بالدنا، وكذا رھاناتھ المستقبلیة

تطور تأمین القرض عند التصدیر في بالدنا: طلب األول الم

سنة من الوجود، شھد تأمین القرض عند التصدیر في بالدنا تطورا یمكن مالحظتھ من 20بعد حوالي 

األقساط المحصلة من تخالل زیادة صادرات الجزائر خارج مجال المحروقات، وبالموازاة مع ذلك تطور

وفیما یلي منحنى . یتھاالحوادث التي تمت تسوقیمة مؤخراإرتفعتكماھذا المجال، قبل الشركة العاملة في

: ) 1(ذلك بیاني یوضح
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: بناءا على إحصائیات التجارة الخارجیة المتحصل علیھا من خالل الموقع من قبل الطالبةتم إعداد المنحنى) 1(

www.mincom.dzالوناس بودرارن إطار بشركة كاجاكس : معلومات أفادنا بھا السیدلى وكذا بناءا ع.

www.mincom.dz
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تطور مبالغ األقساط المحصلة من قبل الشركة صادرات خارج مجال المحروقات،یمثل المنحنى تطور قیمة ال

.وذلك منذ نشأتھا إلى یومنا ھذا وكذا تطور مبالغ التعویضات الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات، 

عالقة طردیة ما بین كل من الصادرات الوطنیة خارج مجال ھو وجودحظ من خالل المنحنىیالما 

األمر واألقساط  المحصلة من قبل الشركة، فكلما زادت قیمة الصادرات ارتفعت قیمة األقساط المحروقات

.الذي یفسر بوعي عدد من المصدرین الجزائریین بضرورة إكتتاب عقد تأمین لدى شركة كاجاكس

بالرغم من إرتفاع قیمة الصادرات مقارنة بالسنة التي 2006سنوات إستثنائیة مثل سنة كما یالحظ  أن ھناك

األقساط إال أن ) 2006ملیون دینار سنة 86,004إلى 2005ملیون دینار سنة 66,537من ( التي قبلھا 

ملیون دینار 16,294مقابل 2005سنة ملیون دینار35,782( السنة التي قبلھا بالمحصلة تـراجعت مقارنة

.54,46 %تقدر بـ ) نسبة تراجع ( وذلك بنسبة ) 2006سنة 

مقارنة بالسنة ) ملیون دینار 150,294( ، فبالرغم من زیادة قیمة الصادرات 2011نفس األمر بالنسبة لسنة 

قساط تراجعت خالل نفس الفترة إال أن المالحظ أن قیمة األ) 2010ملیون دینار سنة 113,535( التي قبلھا 

.ملیون دینار 46,781ملیون دینار إلى 64,628من 

قیام ب) م من زیادة قیمة الصادرات تراجع قیمة األقساط بالرغ( اإلستثنائیة المذكورة أعاله الحاالت فسر وت

بالتصدیر نحو ) فروع الشركات األجنبیة المستثمرة في الجزائر ( عدد كبیر من المتعاملین اإلقتصادیین

vers les( أو نحو الموردین ) l’exportation vers les sociétés mères( الشركات األم 

fournisseurs ( شركة : مثال"Fruital"،شركة كوكاكوال اإلسبانیة "Knauf plâtres Algérie "

بیوع ینعدم دور الشركة الجزائریة وفي مثل ھذه ال... الفرنسیة ،لمواد البناء " la Farge" األلمانیة، شركة 

وبالتالي ال یقوم ھؤالء بین الشركات األم وفروعھا،إلنعدام األخطارCAGEXلتأمین وضمان الصادرات 

من %75أكثر منھذا من جھة، ومن جھة أخرى نشیر إلى أن. المتعاملین بإكتتاب عقود التأمین لدیھا 

des dérivés des( بارة عن مشتقات المحروقات صادرات الجزائر خارج مجال المحروقات ھي ع

hydrocarbures (ركة ـل شـن مجال عمـرى عـي األخـرج ھـتي تخـوالCAGEX كون عملیة بیعھا تتـم

ومن جھة ثالثة، یفسر الوضع  أیضا بعدم .ولیس عن طریق منح قروضلإلتحاد األوروبي) CASH( نقـدا 

عقود تأمین لدى كاجاكس، إما نتیجة جھلھم بوجود عقود كھذه، أو إكتتاب بعض المصدرین الجزائریین ل

.)1(%50بـعددھم، والمقدرتھربا من دفع أعباء إضافیة

" Mutations" حسب التصریح الذي أدلى بھ الرئیس المدیر العام لشركة كاجاكس في حوار لھ مع مجلة ) 1(

Revue trimestrielle éditée par la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI).n0 90-

Mars 2015. p.18.

« La CAGEX garantit en nombre 50% des exportateurs. En termes plus pratiques, sur un marché
estimé à 2,5 milliards en 2004, 2 milliards sont représentés par des produits dérivés des
hydrocarbures, donc, le marché potentiel de la CAGEX est estimé à peine à 400 millions
de dollars US, en déduisant du total les exportations réalisées avec les sociétés mères ou les
fournisseurs ».
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لوطنیة ھي في تطور مستمر، لكن ما یُعاب وما یمكن إستنتاجھ بصفة عامة من المنحنى ھو أن الصادرات ا

على ھذا التطور ھو أنھ یتم ببطئ مع تشكیل تراجع في بعض السنوات، وھو األمر المنعكس على األقساط 

.المحصلة من قبل شركة كاجاكس 

) ملیون دینار70,652والمقدرة بـ ( 2014بمقارنتنا لقیمة األقساط المحصلة من قبل الشركة سنة لكن و

یمكننا القول بأن ) ملیون دینار 17,044والمقدرة بـ ) ( 1996( لك التي تم تحصیلھا خالل بدایة عملھا بت

وھو تطور یعد معتبرا في مجال التأمین، مما یدفعنا إلى القول بأن ھذا %314ھناك تطور تقدر نسبتھ بـ 

.سائر في طریق النمو ھو حقیقةالنوع من التأمین

ضعف قیمة األقساط المحصلة یرجع بصفة عامة إلى ضعف قیمة الصادرات الوطنیة خارج كما نشیر إلى أن 

حیث أكد بأن سوق ) 1(، وھو األمر الذي وضحھ الرئیس المدیر العام لشركة كاجاكس مجال المحروقات

ة نبسبب المكا) chroniquement marginal( یُعد مھمشا باستمرار تأمین القرض عند التصدیر في بالدنا 

.)2()%08,5ال تتعدى ( الصادرات خارج مجال المحروقات ضمن ھیكلة الصادرات الوطنیة اتحتلھالتي

من %15إلى %13حوالي من ، بأن شركة كاجاكس تغطي سنویاالقیمة المؤمنةأضاف فیما یتعلق بو

.مة الصادرات خارج مجال المحروقات  مجمل قی

وھو األمر الذي یبینھ ( تعرف ركودا منذ سنوات ) مجال المحروقات خارج ( بأن تلك الصادرات علّقو

، وھو الركود الذي یعرفھ تأمین القرض عند التصدیر موازاة مع ذلك، وأن اإلمكانیات كان )المنحنى أعاله 

فقط على ) تأمین القرض عند التصدیر ( من الممكن أن تكون أكبر إن لم یتم حصر مجال تطبیق ھذا النظام 

.ادرات خارج مجال المحروقات، وإنما فتحھا على جمیع الصادرات دون إستثناءالص

الدور الذي یلعبھ تأمین القرض عند التصدیر ومن ناحیة أخرى، یضیف الرئیس المدیر العام للشركة بأن 

من خالل وضوح الرؤیة واألمان الذي تمنحھ شركة كاجاكس للمصدرین لإلقتصاد الوطني، یتجسدبالنسبة

تحت غطاء إیاھمي معامالتھم مع الزبائن األجنبیین، وكذا من خالل التمویل الذي توافق البنوك على منحھف

.)3(عقد تأمین القرض وأخیرا، من خالل التعویضات الممنوحة من قبل الشركة في حالة عدم التسدید

وذلك من خالل حوار لھ مع مجلة التأمینات ) 1(
Revue de l’assurance. Revue trimestrielle éditée par le Conseil National des Assurances ( CNA ).
n0 08/ Janvier à Mars 2015. p.42.

:الموقع اإللكتروني : وذلك حسب إحصائیات الجمارك، المصدر) 2(
www.mincommerce.gov.dz/fichier16/janvier2016douane.pdf

في حوار لھ مع مجلة التأمینات حیث صرح المدیر العام للشركة ) 3(

Revue de l’assurance. Revue trimestrielle éditée par le Conseil National des Assurances ( CNA ).
n0 13/ juin 2016. p.48.
« Il y a beaucoup d’incidents de paiement dans le monde. Il y aurait chaque année plus de
40.000 faillites dans chaque pays européen. Mais, pour l’Algérie, et grâce à l’intervention de la
CAGEX ces incidents ne sont ni nombreux ni importants en valeur » .

www.mincommerce.gov.dz/fichier16/janvier2016douane.pdf
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یم فمن خالل تلك األھداف التي یسعى ھذا النوع من التأمین لتحقیقھا، یمكن القول بأن بإمكانھ التأثیر على تنظ

صدیر بالنظر للوظائف التي یؤدیھاقد تجلت الیوم بوضوح أھمیة تأمین القرض عند التو.اإلقتصاد الوطني

:یلي والتي نفصلھا فیما 

وظائف تأمین القرض عند التصدیر: الفرع األول 

:لتأمین القرض عند التصدیر العدید من الوظائف نلخصھا فیما یلي 

حدوث أخطار القرضبمعنى أنھ وسیلة لتقلیل األعباء المالیة الناتجة عن: الخطر نتائجكونھ أداة لتقلیل-1

).شركة كاجاكس ( ونقلھا من على عاتق المؤمن لھ إلى شركة التأمین المختصة بقبول ھذه األخطار 

د الحمایة إذ یساعد المصدر على منح المستورد األجنبي شروط إئتمان أفضل بسبب وجو: یعد أداة تسویق -2

.اإلئتمانیة، مما یعطي میزة تنافسیة للمصدر من خالل دعم أنشطة التسویق 

، وتقدیم شروط أفضل كما ونوعا بسبب تحفیز البنوك على منح قروضإذ یعمل على: یعتبر أداة تمویل -3

.دید وجود الحمایة اإلئتمانیة الضامنة للبنك إسترداد أموالھ في حالة تحقق أحد أخطار عدم التس

ھذا باإلضافة إلى خدمات أخرى تقدمھا شركة كاجاكس كخدمات إدارة اإلئتمان والتحصیل وتقییم المقدرة -4

تتعلق بطرق وكیفیات الدفع، إختیار اإلئتمانیة للمستورد و قدرتھ على السداد، وكذا نصائح تقدمھا للمصدرین

.) 1(تقنیات التصدیر وكذا إنتقاء المشترین

ن یجنب إلى أن إكتتاب عقد تأمین القرض عند التصدیر لدى شركة كاجاكس من شأنھ أونشیر أیضا

ھذا ما یجعلنا نقول بأن شركة .) 2(ت القضائیة نتیجة عدم ترحیل األموال بعااالمصدرین الوطنیین المت

la CAGEX est le partenaire silencieux de )الرفیق الصامت للمصدر حقیقةكاجاكس ھي

l’exportateur ()3 (.

ومما سبق یتضح أن تأمین القرض عند التصدیر یعد أحد السیاسات األساسیة لتنمیة الصادرات، والسبب 

الرئیسي وراء ذلك ھو ما یحققھ من وظائف ومزایا على المستوى الجزئي، مما یدعم المقدرة التصدیریة 

افة إلى اإلیجابیات اإلقتصادیة الواضحة لتزاید للمصدرین، والذي یعني المزید من صادرات الدولة، باإلض

الوظائف والمزایا على المستوى ( الصادرات على موازین المدفوعات والناتج المحلي لإلقتصاد القومي

كما أن ھذا النوع من التأمین یضمن إستمراریة اإلنتاج دون تأثره باألخطار اإلئتمانیة السیاسیة .)الكلي 

.والتجاریة 

.35، 34ارق جمعة سیف، مرجع سابق، ص ص ط) 1(
(2) Ali MEBARKI. Assurance des exportations hors hydrocarbures : L’information commerciale
est devenue un buisiness. Article publié dans la revue de l’assurance. Revue trimestrielle éditée
par le Conseil National des Assurances ( CNA ).  n0 10 Septembre 2015. p.68.
(3) CCI Centre du Commerce International CNUCED/OMC. op.cit.p.10.
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ونشیر في ھذا السیاق إلى أن الحاجة إلى ھذا النوع من التأمین متساویة لكل من الدول النامیة والمتقدمة 

ي بقدر إرتباطھا بظروف اإلقتصادیات المُصدّر إلیھا تجارة فأخطار القرض ال ترتبط بحالة اإلقتصاد الوطن

ھذه الدولة، بل إن ھذا یوضح بأن الدول المتقدمة قد تكون بحاجة أكبر لھذا النوع من التأمین من الدول النامیة 

.)1(إذا كان شركائھا التجاریین في غالبیتھم من الدول النامیة 

لواضحة لتأمین القرض عند التصدیر، إال أن ھناك مجموعة من العیوبوبالرغم من الوظائف والمزایا ا

: ندرجھا من خالل الفرع الموالي 

عیوب تأمین القرض عند التصدیر: الفرع الثاني 

یُعاب على تأمین القـرض الصـرامة المـالیة التي یُـدخلھا في تسییـر الشـركات المصدرة، والتي مـن 

لھذه الشركات) les services commerciaux( إزعاج المصالح التجاریة ) لمالیة الصرامة ا( شـأنھا 

فمما ال شك فیھ ھو أن رجوع تلك . األمر الذي یجعلھا تحتج في أغلب األحیان بتأخر وكبح تطور مبیعاتھا 

حیان قبل معالجتھا ألسواق ھامة یؤدي في بعض األ) شركات تأمین القرض ( الشركات إلى ھیئات خارجیة 

إلى التأخر في إبرامھا، فبالرغم من توافر وسائل اإلتصال الحدیثة، والتي تسمح بإعطاء أجوبة سریعة بالنسبة 

للحاالت البسیطة، إال أن ھناك حاالت جد صعبة، كالوضعیات المالیة التي تقتضي دراسات معمقة، والرجوع 

.إلى مصادر معلومات إضافیة 

دة، واإلنتقاء الذي یجب القیام بھ في ھذه الحالة یمكن أن یكون مصدرا لھذه كما أن كثرة المعلومات المضا

.التأخیرات 

. ونشیر كذلك إلى أن ھذه الصرامة یمكن أن تتسبب في ظھور عیب ثان، والمتمثل في كبح تطور المبیعات 

أكثر صعوبةبعض البیوع أو یجعلھافمن المؤكد بأنھ بمجرد رفض منح الضمان أو تحدیده، یمنع المؤمن 

فدور مؤمن القرض جد حساس، كونھ . كون المؤمن لھ قد یجد نفسھ مجبرا على فرض شروط سداد فوریة 

ق خطأ في التقییم أو نتیجة إھمالفإما أن یتسع كثیرا في منح الضمانات عن طری: عرضة لمخاطر متناقضة 

ھ ال یمنحھ مطلقا تعویضا ؤمن لھ كونوھنا یتعرض لخسائر تفوق ما تم توقعھ، مسببا بذلك خسارة أیضا للم

عن كامل مبلغ الخسارة ، كما أن الخسائر المسجلة تدفع المؤمن عاجال أم آجال إلى الزیادة في معدالت 

.وال یكون المؤمن في ھذه الحالة قد أدى دوره بالشكل الالزم –إلى درجة المبالغة –األقساط 

ا ما یمثل حقیقة كبح تعسفي لتطور مبیعات المؤمن لھ ، وھنا وإما أن یتقید كثیرا في منح الضمانات، وھذ

.أیضا ال یكون المؤمن قد أدى مھمتھ على ما یرام  

38طارق جمعة سیف، المرجع السابق، ص ) 1(
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كما یعاب على شركة تأمین القرض صرامتھا أثناء تسویة التعویضات الناتجة عن وقوع حوادث، فبالنسبة 

حلیل شروط وثائق التأمین ال یھدف سوى إلى البحث عن العیوب واألخطاء التي تمنحھا لمصلحة الحوادث ت

. الحق في رفض دفع التعویض أو اإلنقاص منھ 

من خالل إنشاء ویعاب علیھا أیضا غالء األقساط، فحقیقة یجب على الشركة أن تحافظ على إستمراریتھا 

ھ ما یالحظ في مجاالت التأمین األخرى إمكانیة تخفیض إحتیاطات، والتي تمثل ضمانا للمؤمن لھم، إال أن

معدالت األقساط نتیجة الخبرة التي إكتسبتھا الشركات، حتى وإن أجبرتھم األزمة الحالیة إلى تخصیص 

.) 1(معامل كبیر نتیجة تعدد حاالت اإلعسار 

صدیر تعد قلیلة مقارنة مع إكتتاب وثیقة تأمین القرض عند التوما یمكن تقبلھ في األخیر، ھو أن سلبیات 

فبالرجوع إلى المنحنى أعاله نجد أن . المزایا الھائلة التي یمنحھا للمصدرین، والمتمثلة أساسا في التعویضات 

في حین أنھا لم تتحصل سوى 2015ملیون دینار سنة 157,933شركة كاجاكس قامت بتعویض ما قیمتھ 

س السنة، مما یبین بأنھا حققت خسارة بمبلغ یقدر بـ ملیون دینار كأقساط خالل نف64,597على مبلغ 

. ملیون دینار93,336

ملیون 4,106( 2010، )ملیون دینار0,88( 2011ھذا باإلضافة إلى التعویضات الممنوحة خالل السنوات 

) .ملیون دینار 0,606( 2007، )ملیون دینار 2,575( 2008، )ملیون دینار 6,95( 2009، )دینار 

كانت تلك ھي التطورات التي حققھا تأمین القرض عند التصدیر، والتي تعتبر ضعیفة مقارنة مع إذا و

اإلمكانیات المتاحة، فكیف ستكون الرؤیة المستقبلیة لھذا النوع من التأمین، ذلك ما سنتطرق لھ من خالل 

:  المطلب الموالي 

القرض عند التصدیر في بالدناالرھانات المستقبلیة لتأمین : المطلب الثاني 

إن التطور المستمر إلحتیاجات المصدرین الوطنیین لضمانات تحمیھم خالل مختلف مراحل عملیة 

تكییف منتوجاتھا وفقا لتلك اإلحتیاجات، وذلك حتى تضمن ) CAGEX( التصدیر یستوجب من شركة 

:فیھ من خالل الفروع الموالیة ھذا ما سنحاول التفصیل. لھؤالء أقصى قدر ممكن من الحمایة 

(1) Jean BASTIN. L’assurance-crédit dans le monde contemporain.op.cit. pp.234-236.
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تطور احتیاجات المؤمن لھم: ع األول الفر

) CAGEX( مرافقة شركة تأمین وضمان القرض عند التصدیر ترغب الشركات المصدرة الیوم في 

) les marchés d’exportation et d’implantation( أسواقھا التصدیریة أو اإلنشائیة لھا خالل 

.وینتظرون منھا تفاعل قوي معھم، فقد أظھرت تلك الشركات إحتیاجات خاصة مع مرور الزمن 

فتطور التجارة اإللكترونیة ووسائل اإلتصال والتفاوض الحدیثة تقتضي معرفة جد سریعة لمالءة الشركاء 

البائع یرید معرفة ما إذا كان زبونھ یملك مالءة مالیة كافیة، والمشتري ال یرید أن یتعاقد مالم تتوفر لدیھف

.معلومات حول مدى قدرة مورده على إحترام إلتزاماتھ 

وتنتظر من مؤمن القرض ) l’externalisation( كما أن بعض الشركات تبحث عن اإلنفتاح نحو الخارج 

التحصیل، مرورا غایةمن المصادقة على الزبائن المحتملین إلىبدایة ( یر حساب الزبائن عرض شامل لتسی

... ) .بتعویض الدین، 

والبعض اآلخر من الشركات القویة بخبرتھا وتنظیمھا، ترغب في تحمیل مؤمن القرض أخطار القرض 

les pertes en" ، أو الخسائر التي تتجاوز حدا معینا فقط اإلستثنائیة excess " وتنتظر بذلك عرضا

.) 1(لمنتوجات على المقاس، ال تغطي سوى جزء من رقم أعمالھا 

لى ظھور منتوجات ض مؤمن القرض واإلحتیاجات المتطورة للشركات، أدت إووالمواجھة ما بین عر

.ا حیز التنفیذوضعھتكنولوجیا المعلومات الجدیدة تلوخدمات جدیدة سھ

produits des assureurs( منتوجات مؤمني القرض ) / stratégie( ستراتیجیة والتوجھات الجدیدة لإل

crédits ( تمثل نقطة تحول ھامة لھؤالء ) فبعض المبادئ القدیمة كشمولیة رقم األعمال المراد )المؤمنین ،

جدیدة من خالل تقدیم خدماتمؤمني القرض یسایرونھاتأمینھ تم تخفیفھا، فإحتیاجات الشركات تتطور، و

.حول تسییر حساب الزبائن 

نوعا ما مقـدمي  خدمـات شاملیـن  وض القرتلكمؤمنوامات مرتبطة بتأمین القرض، یصبح وبإقتراحھم لخد

 )des prestataires globaux (منتوجات تأمین القرض مدمجین بذلك خدمات تسییر القرض ضمن .

لضمانات فعالة تمكنھا من منح تمویال لعملیة التصدیر) لھم المؤمن( البنوك حاجةأنونشیر أیضا إلى

تأمینیة المنتوجات التوفیر المزید من)CAGEX(من شركة بذلك، وتنتظرھي في تزاید مستمربكل أمان

.سایرة إلحتیاجاتھامال

تمكن یتى أكثر فأكثر للتعدیل، حقابلة یجب أن تكون) CAGEX(من قبل شركة المنتوجات المقترحةو

، وھو ماسنراه تتوافق مع خصوصیاتھم وحاجیاتھممن إمتالك حلول)والبنوكالمصدرةالشركات( زبائنھا 

:من خالل الفرع الموالي 

(1) Hubert MARTINI. op.cit.p.55.
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ات الزبائنحتیاجفقا إلو) CAGEX( ضرورة تكییف منتوجات شركة : الفرع الثاني 

كبرى التي تشھدھا السنوات األخیرة، والتي منھا عولمة األسواق، حملت مؤمني القرض التحوالت الإن 

فبعدما كان ومنذ سنوات عدیدة تأمین القرض یدور . عبر أنحاء المعمورة على تطویر عروضھم ومنتوجاتھم 

شترین من إنتقاء الم: في ) الخدمات ( حول أربع خدمات ضروریة للتطور اإلقتصادي للشركات، والمتمثلة 

خالل اإلعتماد، تسییر الدیون من خالل مراقبة التحصیل وتأخیر الدفع، مراقبة المشترین والتي تسمح 

لوضعیتھم المالیة أو تحسنھا األمر الذي من شأنھ أن یمنح لمؤمن القرض إمكانیة بالتقصي عن كل تدھور 

أخیرا، التعویض في حالة عدم الدفع نتیجة  مراجعة بالزیادة أو بالنقصان حسب الحالة لكیفیة تغطیتھ الخطر و 

الغیاب المطول أو إعسار المشتري، أصبح اإلقتصاد الیوم ھو إقتصاد المستھلك، والذي من خاللھ أصبح 

طلب خدمات موزعین بعیدین ى في مقارنة العروض، و ال في یتوان، فھو ال )exigeant( المشتري متطلبا 

جدت لمرافقـةـرض، فبـن القـأمیـات تـركـام شـو ما زاد من مھـھھ، وـان لسلعـن األمـث عـمع البح إعتبارھا وُ

.المصدرین الجزائریین، وجب على كاجاكس أن تقف عند إحتیاجاتھم وتعمل على وضع منتوجات مناسبة لھم

قة ونشیر في ھذا السیاق إلى أن شركة كاجاكس تسیّر خطر القرض وفق المعاییر الدولیة، وھي على عال

، كما أنھا عضو في مخطط أھـم شبـكة معلـومات في العـالم  ) 1(مع أھـم مجموعـات تأمیـن القـرض في العـالم 

 )Crédit Alliance ( ملیون متعامل في التجارة الخارجیة عبر أنحاء 60وھي ھیئة تضم ما ال یقل عن

، سواء قانـونیة، إقتصادیة، مالیة المعمورة، حیث یمكن بفضل ھذه الشبكة لمن یطلب أي معلومة كانت

.تجاریة والمتعلقة بأي مشتر كان عبر العالم أن یتحصل علیھا 

إنتخـاب كاجـاكس عضوا في المجلس التنفیذي لمنظمة ) 2015في دیسمبر ( كما ننـوه إلى أنھ قـد تـم مـؤخرا 

(1) Les partenaires de la CAGEX dans le monde :

- ATRADIUS ( Europe ) - COFACE ( France )

- ICIEC ( Jeddah Arabie Saoudite ) - IAIGC ( Koweït )

- AFRICARE ( Maroc ) - COTUNACE ( Tunisie )

- SMAEX ( Maroc ) - BULGARIAN Export Agency ( Bulgarie)

- Info Crédit Group ( Chypre ) - Crédit Reform ( Allemagne )

- URIOS ( France ) - RIME ( Chypre )

- HBOR ( Croatie ).

Source : brochure de la CAGEX
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خالل جمعیة عامة نُظمت في العاصمة العمانیة) Aman union ()1( مؤمني القرض العرب و اإلسالمیین 

ل مربحة بین مسقط، حیث أعلنت بأنھا إنخرطت لھذه المنظمة متعددة األطراف ویمكنھا بناء عالقات تباد

إعادة التأمین، المعلومة التجاریة و كذا تحصیل الدیون : متعاملي التجارة الخارجیة للبلدان المعنیة في میادین 

سواء في الجزائر لصالح المؤمنین األعضاء في المنظمة، أو في البلدان المعنیة لصالح كاجاكس والمصدرین 

.) 2(الجزائریین 

رة الخارجیة، وضمان المعامالت التي تتم في األسواق الدولیة قامت الشركة ومن أجل تشجیع التجا

منتوجات، ومع 8بإصدار منتوجات تتماشى وحاجیات المصدرین والبنوك، حیث بلغ عددھا منذ نشأتھا 

الذي یسمح بإستثمار الجزائریین في الخارج ، تعمل )2014الصادر في أواخر سنة ( ظھور القانون الجدید 

. ركة حالیا على إیجاد أشكال للتأمین ترتبط األخطار فیھا بھذا النوع من اإلستثمار الش

l’information( واإلنقالب الكبیر الذي عرفتھ السنوات األخیرة یتعلق بالمعلومة التجاریة 

commerciale( فمعظم مؤمني القرض یقترحون الیوم على الشركات المصدرة شراء ھذا الضمان وحده ،

أو مع تأمین القرض، أو كالھما معا، في حین كانوا إلى وقت قریب ال یقومون ) من وثیقة تأمین خاصة ض( 

فالمعلومة التجاریة أصبحت في وقتنا الراھن تجارة تضم فاعلین ذوو شھرة .بتسویقھا نظرا ألھمیتھا وقیمتھا 

.) 3(عالمیة وتجلب المالییر

ع شركائھا، ومن أجل المساھمة في النھوض باإلقتصاد الوطني وفي إطار سیاستھا المرتبطة بتنوی

لفائدة " le rating des entreprises" أصدرت شركة كاجاكس لمدة تزید عن السنة وثیقة تنقیط الشركات 

البنوك،  والتي تسمح بدفع تقنیات تحلیل أخطار التمویل في الجزائر إلى مصاف المعاییر الدولیة من جھة 

والفائدة الرئیسیة تتمثل. لجة طلبات الـزبائن المتعلقة بالتمـویل خالل وقـت قیاسي من جھة أخرى وإجراء معا

تتمثل مھمتھا في تقویة وتعزیز " إتحاد عمان " والمعروفة بمنظمة مؤمني القرض العرب واإلسالمیین 2010أنشئت سنة ) 1(

ع األموال غیر المدفوعة في الخارج، سواء في أوروبا، إفریقیا أو التنسیق بین المؤسسات ومختلف المنظمات العربیة إلسترجا

https://www.amanunion.net:لمزید من التوضیح زر موقع المنظمة اإللكتروني . البلدان العربیة اإلسالمیة 
(2) Source le site d’internet : www.cna.dz/Actualité/Assure-Infos/laCAGEX-elue-au-conseil
(3) « Dans le commerce international d’aujourd’hui, l’information commerciale est devenue un

business qui renferme des acteurs de renommée mondiale et qui brasse des milliards ». relève le

PDG de la CAGEX. Source : Ali MEBARKI. Assurance des exportations hors hydrocarbures :

L’information commerciale est devenue un buisiness. Article publié dans la revue de

l’assurance. Revue trimestrielle éditée par le Conseil National des Assurances ( CNA ).  n0 10

Septembre 2015. p.69.

www.amanunion.net
www.cna.dz/Actualit�/Assure-Infos/laCAGEX-elue-au-conseil
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.)1(ق الثروةفي تمویل الشركات وتطویر اإلستثمار وخل

على المدى القصیر والمتوسطمحتمل للشركات،مسبقإعسار وجود خطرالتحري عنفالتنقیط یتمثل في 

وتحلیل ھذا األخیر من خالل المعالجة ببعض النسب والتي تسمح بإجراء تصنیفات، فھو یمثل إذا تشخیصا 

.ن وكذا وسیلة موثوق فیھا لمعرفة القوة المالیةإستراتیجیا ومالیا في متناول المسیرین، شفافیة تجاه المستثمری

.) 2(بنوك زبونة 6وتحصي الشركة حالیا 

رة ـ، أكسبتھا خب)سنة 20منذ ما یزید عن ( المدة التي قضتھا شركة كاجاكس إلى جانب المصدرین و

) un marchéلكنھ واسع اإلطالع، تطورت في سوق جد صغیر) الشركة ( أنھا أكد منالتـسمحت لھا ب

très réduit mais instructif(العشر سنوات األخیرةففي ، بالنظر للضعف الكبیر في عروض التصدیر

.ةالوطنیمن مجموع  الصادرات %2فقط ،  یحققون مصدر500یعادل ما ثابتة نوعا ما تم تسجیل وبصفة 

توجاتھا، تعمل شركة كاجاكس في كل مرة على وفي سبیل إستقطاب المزید من المصدرین وتعریفھم بمن

تنظیم ملتقیات وأیام دراسیة، وذلك بالتنسیق مع غرف التجارة والصناعـة الوالئیة، بحضور إطارات الـوكالـة 

یة كما أنھا شاركت في الندوة الوطنیة حول التجارة الخارج). ALGEX( الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة 

ر األمم بالجـزائر العـاصمة، محاولة التعـریف بمنتوجاتھاـبقص2015ارس م31و 30الـتي أقیمـت یـومي 

(1) « Le Rating ou notation financière d’entreprises est une démarche d’évaluation

multidimensionnelle de la solvabilité d’une entreprise qui se trouve à la recherche d’un

financement bancaire. C’est une étude de détection précoce du risque de défaillance, dans

l’horizon court et à moyen  terme. Cette prédiction de défaillance se fonde sur l’analyse

économique et financière au moyen de variables qualitatives et quantitatives. Les utilisateurs

sont les banques. Le rating permet à la banque d’évaluer la qualité du risque crédit encouru selon

une note de synthèse.

Au sens de l’entreprise, il est entendu les sociétés et affaires personnelles ayant au moins deux

bilans consécutifs. La notation reste une opinion indépendante concernant la capacité de

l’entreprise à remplir ses engagements financiers (remboursement principal et intérêts).

Source : Le forum du commerce extérieur : revue publiée par l’Agence Nationale de promotion

des Exportations( ALGEX). n° 19/ mai 2016.p.46.
الرئیس المدیر العام لشركة كاجاكس في حوار لھ مع مجلة التأمینات تصریحاتحسب )  2(

Revue de l’assurance. Revue trimestrielle éditée par le Conseil National des Assurances ( CNA ).

n0 08/ Janvier à Mars 2015. p.42 .
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ونشیر أیضا إلى مشاركتھا ضمن الطبعة الخامسة لصالون الجزائر الدولي .وبمھامھا ومنح إقتراحات

لمعرض الجزائر الدولي، وذلك خالل 49الـ الطبعة المنظم على ھامش)Djazaïr Export(للتصدیر

رین الذین ال یملكون والذي إلتقت خاللھ بالعدید من المصد2016جوان 2ماي إلى غایة 28: الفترة مابین 

.)1(وحاولت إقناعھم بإكتتاب ھذا التأمین ) CAGEX( وثیقة تأمین 

و الشركة ال تضیع أیة فرصة للتجدید، فقد أفصح مؤخرا الرئیس المدیر العام لھا في لقاء جمعھ بمجلة 

l’assurance"  لبنوك التأمینات بأن مشروعھا المقبل یتمثل في إصدار وثیقة تأمین الودائع الدولیة لصالح ا

cautions internationales au profit des banques. "

قامت الشركة ) الشركات والمؤسسات المصدرة ( تقریبھا أكثر فأكثر من المواطنین المستھدفین بغیة و

والتي رابعة لھا بـوالیة سطیف) délégation régionale( بفتح مـدیریة جھـویة )  2015سنة ( مؤخرا 

سطیف، البرج، بجایة، میلة و قسنطینة ھذا إلى جانب المدیریات الجھویة الثالث : تضم الوالیات التالیة 

األخرى، األولى مركزیة  بالجزائر العاصمة، الثانیة بالشرق وتحدیدا في والیة عنابة والثالثة غرب البالد 

.  بوالیة وھران 

إلنخفاض سعرر إلى الوضعیة الحرجة التي تشھدھا البالد، نتیجةونشیر في الختام إلى أنھ وبالنظ

، و التي تُعد البترول وما یستوجبھ األمـر من ضرورة تنـویع صـادرات الجزائر خارج مجـال المحروقات

مكانة شركة وھو توجھ جدید یعزز ، الیوم استراتیجیة ضمن أولویات نموذج الحكومة الجدید للنمو اإلقتصادي

 )CAGEX (فعـلى الشـركة ضمن دورھا المتمثل في مرافقة وحمایة المصدرین من أخطار عـدم الـدفع ،

إلختـراقوالـوضـوحأن تقف أكثـر فـأكثـر إلى جـانب المصـدرین الـوطنییـن وتمنحـھم  المـزید مـن األمـان

، من خالل تنویع منتوجاتھا األسـواق الخارجیة، وكذا تسھیل حصولھم على التمویالت الالزمة من قبل البنوك

.محاولة بذلك منحھما أكبر قدر ممكن  من الضمانات ) المصدرین والبنوك ( التأمینیة لكال المتعاملین 

(1) La chargée de l’export de l’entreprise FADERCO, une entreprise familiale spécialiste des
produits d’hygiènes corporelle et qui a une activité à l’exportation souligne : « On essaie de faire
de notre mieux pour avoir des contrats d’assurance et protéger ainsi notre portefeuille. Nous
travaillons avec la CAGEX afin d’établir des contrats d’assurances couverture globale contre le
risque commercial et le risque politique » . Ces propos ont été cités dans la revue de l’assurance :
Revue trimestrielle éditée par le Conseil National des Assurances ( CNA ).  n0 13/ avril à juin
2016. p.45.
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:خالصة الفصل الثاني

تأمین القرض عند التصدیر میكانیزمات إعطاء نظرة مفصلة نوعا ما لالفصل حاولنا من خالل ھذا 

. وآفاقھ

نوعا خاصا من التأمینات یرتبط بالدولة وبسیاستھا التجاریة، وبإرتكازه على مبادئ كونھف، فعن میكانیزماتھ

عي ظھور ھذا النظام عامة، إقتضت منا الدراسة تناول ھذه المبادئ بالتحلیل والتفسیر بدءا بالتطرق إلى دوا

في بالدنا، ثم تناول مختلف األسس التي یقوم علیھا، لننتقل بذلك إلى الفئة المعنیة بإكتتاب ھذا النوع من 

التأمین، حیث فصلنا في العقود الموجھة للشركات والمؤسسات العاملة بقطاع التصدیر من عقود أساسیة 

قة تأمین قرض المشتري، وثیقة تأمین التمویل المسبق وكذا وأخرى تكمیلیة، وكذا تلك الموجھة للبنوك من وثی

.وثیقة تأمین اإلعتماد المستندي 

لننتقل بعدھا إلى آفاق تأمین القرض عند التصدیر في بالدنا، من خالل دراسة التطور الذي عرفھ بعد حوالي 

األقساط المحصلة مع،المحروقاتمجالالجزائر خارجسنة من الوجود عن طریق مقارنة صادرات 20

التعویضات المدفوعة منذ نشأة الشركة إلى یومنا ھذا، والذي الحظنا بأنھ تطور بطيء متذبذب نظرا كذا و

لننتقل في األخیر إلى الرھانات المستقبلیة . لوجود عدة عوامل مساھمة في ذلك تناولناھا بالتحلیل والتفصیل

عدم اإلستقرار ( را للظروف التي یشھدھا العالم بصفة عامة لھذا النوع من التأمین، حیث خلصنا إلى أنھ ونظ

اإلنھیار المستمر ألسعار البترول وضرورة التوجھ نحو تنویع ( وبالدنا بصفة خاصة ) السیاسي والمالي 

)CAGEX( الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات  شركةالفعلى ) الصادرات خارج مجال المحروقات 

وكذا تسھیل األسواق الدولیة بكل أمانجانب المصدرین لتشجیعھم على إختراقالوقوف أكثر فأكثر إلى

. حصولھم على التمویالت الالزمة من قبل البنوك من خالل تنویع منتوجاتھا التأمینیة  لكال الطرفین 
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:خالصة الباب الثاني 

لیة التصدیر متنوعة، وھي في مجملھا رأینا من خالل الفصول السابقة بأن األخطار التي تعترض عم

تصیب الشركات والمؤسسات على مستوى الوطن، لكنھا تأخذ خصوصیات و أبعاد أخرى على المستوى 

.نظرا لتوافر عدة عوامل تناولناھا بالتحلیل والتفصیل ) التصدیر ( الخارجي 

شركة المصدرة لتي على الاإلحتیاطات اوعن سبل مواجھة تلك األخطار، فتعرضنا لمختلف التدابیر و

الداخلي، والتي رأینا بأنھا  تبقى غیر كافیة، أو على المستوى الخارجي من خالل اھامستوإتخاذھا سواء على 

إكتتاب عقود تأمین تسمح لھا وبفعالیة بمواجھة تلك فة والمعقدة، أو على الخصوصالمكلّ طلب خدمات البنوك 

.األخطار 

لدى الحظنا بأنھ یتم تغطیتھاالتي تھدد المصدرین الوطنیین،خطار القرضفعن األخطار اإلقتصادیة وأ

دراتاـان الصـأمین وضمـتـریة لـزائـة الجـركـي الشـال وھـجـذا المـي ھـصة فـة مختـومیـدة عمـركة وحیـش

 )CAGEX( نظرا،معینةرتكز على میكانیزمات لنوع خاص من عقود التأمین توالتي تتمیز بإصدارھا

.بتمویل الصادرات وبالسیاسة الخارجیة للدولة وثیقالا ھرتباطإل

) البنوك والشركات المصدرة ( نین حیث تعمل ھذه الشركة وفقا لمبادئ وأسس عامة، وتتعامل مع زبائن معیّ 

الجزائر بطيء نوعا ما بالنظر لضعف صادراتیبقى ، لكن تطورھا وتكتتب عقود خاصة لكال الزبونین

من المصدرین الوطنیین، مما یبرز الجھود %50أنھا ال تغطي حالیا سوى المحروقات، كماخارج مجال 

المتبقیین والوقوف إلى جانبھم من خالل منحھم %50بذلھا من أجل إستقطاب الـ المعتبرة التي على الشركة 

ولیة من جھة، وأزمة المزید من الوضوح واألمان إلختراق األسواق العالمیة في وقت زادت فیھ األزمات الد

بالدنا من خالل إنھیار أسعار البترول وحتمیة تنویع الصادرات الوطنیة خارج مجال المحروقات من جھة 

. أخرى 



خاتمة 
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:خاتمة 

وكذا المزایا التي تأمین التجارة الخارجیة،عقودمن خالل ھذه الدراسة  الدور الذي تلعبھ یتجلى لنا 

فإلى . التجارة الخارجیةسسات العاملة بقطاع یمنحھا إكتتابھا، بإعتبارھا المرافق الفعال للشـركات والمـؤ

)البحري، الجوي والبري ( ل ار النقـلبضائع ومواد تجھیز المستورد الوطني من مختلف أخطجانب ضمانھا

وكونھا وثیقة ھامة تُطلب من أجل فتح إعتمادات بنكیة بالنظر للضمانات التي تقدمھا للبنك، فھي تُرافق أیضا 

عن المعلومات، دراسة اق خارجیة، فیما یتعلق بالتقصيأسوالمصدر الوطني خالل عملیة البحث عن

كما تسمح لھ بمنح قروض . المشاركة في المعارض والتظاھرات اإلقتصادیة، تحصیل الدیون ،األسواق

.وزیادة منافذه التجاریةفي األسواقم تنافسیتھیدعمن شأنھ تماالضمانات الممنوحة، مان نتیجةلزبائنھ بكل أ

.أیضا عملیة الحصول على تمویل لصادراتھ نظرا للحمایة التي تمنحھا للبنك كما تُسھل لھ 

تأثیره إلى اإلقتصاد الوطني ككل، حیث یعمل على والمالحظ أن ھذا الدور الذي تلعبھ تلك العقود یمتد

لدخول الوطنیةات الصادركلما دُعّمتوحة، ـتطویر التجارة الخارجیة لبلدنا، إذ كلما زادت الضمانات الممن

وكلما تم إكتتاب عقود تأمین نقل البضائع ومواد التجھیز المستوردة لدى شركات ، من جھـةاألسواق الدولیة

جانب إستیراد تلك البضائع، ھذا ما التأمین العاملة بالسوق الوطني، كلما تم تفادي إستیراد خدمة التأمین إلى

، وكذا المستورد من خدمات جواریةباإلضافة إلى إستفادة من خروج العملة الصعبة، یؤدي إلى التقلیص

وبالتالي ضمان تطورھا نتیجة،قلفي فرع تأمین النشركات التأمین من خالل زیادة رقم أعمالھاإستفادة

قیامھا بإستثمار أقساط تلك العقود داخل أرض الوطن، األمر الذي یسمح بتوفیر المزید من رؤوس األموال 

.تصاد الوطني، وكذا توفیر مناصب شغل التي تحرك اإلق

، كما خلصنا إلى مجموعة من اإلقتراحات نا سجلنا مجموعة من النقائصوبالرغم من تلك المزایا، إال أن

:تمس عقود تأمین التجارة الخارجیة بصفة عامة، بدءا بتلك المتعلقة بالواردات ثم الصادرات وذلك كما یلي 

عقود التأمین التي تغطي الواردات بوالمتعلقة،المقدمة من أجل تحسینھاواإلقتراحاتالنقائصفیما یخص 

: الوطنیة فھي كالتالي 

تغطیة كافة المبادالت التجاریة ن العاملة بالسوق الوطني لم تتمكن منبأن شركات التأمیناالحظ-

المستوردین بإكتتاب ھذه العقود لدى الشركات األجنبیة في بعضنتیجة قیاموذلك ، الخاصة بعملیة اإلستیراد

اللجوء إلى إكتتاب ضیل البعض اآلخر عدم، وتف)CF( أو ) FOB( ع عوضا عن البی) CIF( إطار البیع 



واقع تأمین التجارة الخارجیة في الجزائرخاتمة

- 296 -

إنعدام ثقتھم في شركات زیادة على،ز، كونھم یعتبرونھا تكلفة إضافیةعلى سلعھم ومواد التجھیتأمینعقود 

ان ـار ضمـنى إختیـبمع،ةـلفـل تكـود األقـقـاب العـتـن بإكتـریـین آخدرباإلضافة إلى قیام مستوالتأمین، 

) . la garantie FAP Sauf( ن الكـوارث الخـاصة ـاء مـفـاإلع

، إال أن ملیار دوالر60بـ 2014والمقدرة نھایة سنة ،ةالواردات الوطنیلفاتورةفبالـرغم من اإلرتفاع الكبیر

الھ ـم أعمـم رقـدعیـام بتـلقاتورةـلك الفـمن ت%1ر ـرجع ھذا األخیـو إستـفل. ا ـفد منھـن لم یستـتأمیـاع الـقط

وكذا مصلحة الضرائب)قطاع التأمین ( لھذا القطاع األمر الذي یشكل خسارة كبیرةملیون دوالر600بـ 

وعلى رأسھم اإلتحاد الوطني،ممثلي القطاعوھي وضعیة أرجعھا أغلب. وبالنتیجة اإلقتصاد الوطني ككل 

07- 95: ا األمر رقم ـاء بھـأمین التي جـزامیة التـإلى غیاب إل،) UAR()1(لتأمین وإعادة التأمینلشركات ا

ضرورة الل ـوذلك من خإدراجھا،ادة ـ، وطالبوا بإعالمتعلق بالتأمینات04-06: المعدل والمتمم بالقانون رقم 

للتشریعات المتعلقة بالتأمین كونھا ال وتكییفھا ) APN( تـدخل لجنـة المالیة للمجلس الشعـبي الـوطني 

لكننا نشیر في نفس .قطاع التأمیناتتتماشى والتحوالت الحالیة، إضافة إلى أنھا تعیق إرادة إعادة بعث 

حریة التعاقدیة الذي تنادي بھ منظمة التجارة الدولیة السیاق إلى أن إعادة إدراج تلك اإللزامیة یتنافى ومبدأ ال

. التي یرغب بلدنا في اإلنضمام إلیھا 

كما أن المؤسسات المالیة كالبنوك ملزمین بالقیام بواجبھم حیال ھذا األمر، وذلك من خالل السھر على إمتالك 

المستورد إمكانیة فتح قبل منحھا زبائنھم وثائق تأمین مكتتبة لدى شركة تأمین عاملة بالسوق الوطني، وذلك

.إعتمادات بنكیة

كما ینبغي على شركات التأمین عدم إنتظار صدور اإللزامیة والبقاء مكتوفة األیدي، إذ یجب علیھا بذل 

إقناعھم بأھمیة ودور عقد كسب ثقتھم، وكذا و)المستوردین ( المعنیین الجھود الكافیة من أجل التقدم من

، وكذا ) CIF( ع بالبیھنا بأرض الوطن ، وضرورة تجنب التعاملومزایا إكتتابھ لتجارتھمالتأمین بالنسبة

شرح أنواع وثائق تأمین النقل والضمانات التي تحتویھا، وذلك من خالل إجراء ملتقیات وأیام دراسیة توعویة 

التأمین لدى ھؤالء المتعاملین ھذا النوع منوالتي من شأنھا أن تخلق الشعور بالحاجة إلىوتحسیسیة 

المؤمن ( لعالقة بین شركات التأمین والمستوردیجب أن تكتسي اونشیر في ھذا اإلطار إلى أنھ. اإلقتصادیین 

. طابع الشراكة)لھ 

(1) Selon la communication du vice-président de l’UAR M Hassen KHELIFATI dans la revue de

l’assurance. Revue éditée par le conseil national des assurances ( CNA). N°9. Avril à jouin

2015.p.p.10-11
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تحسین قدرات إطاراتھا في أن تقف على التكوین المتواصل من أجل ) شركات التأمین ( كما یجب علیھا 

افة إلى التحكم في المعارف یتطلب إض، كون تأمین النقل فرع جد معقد،المجال التجاري وتقدیم الخدمات

المتعلقة بمیدان التأمین، الدرایة الكافیة بمختلف األحكام المنظمة لھ، بمعنى اإلتفاقیات واألعراف الدولیة وكذا 

.تشریعات الوطنیة ال

بأن كل من الوكالء الجمركیین ووكالء العبور یقومون ھم أیضا بإكتتاب عقود تأمین النقل ناالحظكما -

المتعاملین( إذا طلب منھم ھؤالء ) la police tiers chargeurs( ائدة المتعاملین اإلقتصادیین الوطنیین لف

ذلك، وھم مستعدون لتحسیس المتعاملین من خالل نصحھم بإختیار النوع المناسب من عقود ) اإلقتصادیین 

ضمان ( وكذا الضمانات المالئمة ) مفتوحة وثیقة تأمین سفریة صالحة لرحلة واحدة، وثیقة تأمین ( التأمین 

، وھذا ال یتم إال من خالل إقتناع الوكالء الجمركیین )كل األخطار، ضمان اإلعفاء من الكوارث الخاصة 

وفي ھذا اإلطار نقترح تحالف شركات . ووكالء العبور بنوعیة الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمین

من خالل إبرام ) UNCTA( الء العبور والوكالء الجمركیین الجزائریین التأمین مع اإلتحاد الوطني لوك

إلى )المستوردون ( إتفاقیات، نظرا إلتصالھم الدائم بالمتعاملین اإلقتصادیین، وقدرتھم على دفع ھؤالء

، وھي الخطوة التي بادرت بھا الشركة الوطنیة إكتتاب عقود تأمین على المستوى الوطني وبضمانات كافیة

.منذ حوالي سنتین، لكنھا لم تتم حیث بقیت اإلتفاقیة معلقة ) SAA( للتأمین 

ملتقیات ودورات تكوینیة لفائدة وكالء العبور والوكالء لإجراء شركات التأمین في ھذا اإلطاركما نقترح

.لمستوردین ة لالجیدب المزید من المعارف، وبالتالي تقدیم النصائحالجمركیین إلكتسا

، بالرغم من توافر وسائل اإلتصال الحدیثة نقصا في التواصل بین المؤمن والمؤمن لھأیضا الحظنا -

غیاب والمالحظ كذلك.اإلضافة إلى طول إجراءات التعویض، ب... )الھواتف النقالة، اإلنترنیت، ( والسریعة 

لتأمین وإعادة شركات االوطني لبین مختلف المتدخلین بمعنى اإلتحادإنعدام التنسیقل، الحوار وواصتال

زائریین ـن الجـركییـالء الجمـور والوكـالء العبـوكـوطني لـاد الـ، اإلتحنـ، شـركات التـأمی)UAR( ن ـالتأمی

 )UNCTA(وھو نقص وجب تداركھو كذا المتعاملین اإلقتصادیین.

عقود التأمین التي تغطي بالمقدمة من أجل تحسینھا والمتعقلةواإلقتراحاتالنقائص أما فیما یخص 

: الصادرات الوطنیة فنوردھا فیما یلي 

الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات ھي حالیا جزء ال یتجزأ من مراحل عملیة أن الشركة بناالحظ-

فوعدھا . شقھا المتعلق بالتصدیرالتصدیر، كما تعتبر أحد أھم العاملین على تطویر التجارة الخارجیة في 
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حیث یربرام عقود التصدویل، وكذا إلبالضمان أصبح شرط ال بد منھ من أجل تدخل البنوك في عملیة التم

. تعمل على تجنیب المصدرین خسائر تقدر بمالیین الدینارات 

لرفع حجم الصادرات فالمصدرین الوطنیین مدعوین من قبل الشركة إلى اإلستثمار الجید لألسواق الدولیة، 

خارج مجال المحروقات، وتحقیق التحدي المسطر من قبل السلطات والمتمثل في تنویع مداخیل الدولة 

.وفرض المنتوج الوطني في األسواق الدولیة

ھم ، بإعتباره أداة لتعویضینرقرض عند التصدیر وسیلة لضمان مستحقات المصدوبالرغم من كون تأمین ال

یستخدم كوسیلة ، وكونھاألجنبي، بمعنى في حالة عدم جلب أموالھمیفاء دیونھم من المشتريفي حالة عدم إست

متابعات لتصفیة ملفات التوطین أمام البنوك، إذ یعفي إكتتابھ من المفروض المصدرین الوطنیین من ال

المتعلق 01-03: قم المعدل والمتمم باألمر ر22-96:أموالھم، إال أن األمر رقمالقضائیة نتیجة عدم جلب

یعاقب المصدر بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من و إلى الخارج

. من التصدیر ھ في بعض األحیانمنع، كما قد تجزائیةالذي ال یقوم بعملیة الترحیل خالل اآلجال بعقوبات

ومن أجل . دیر یین، وتساھم في الحد من عملیة التصحیث تمثل ھذه التشریعات مصدر قلق للمتعاملین الوطن

المتعلق بتأمین القرض عند ( ضرورة رفع ھذا التناقض بین التشریعات لنامعالجة ھذا الوضع تراءت

.المعدل والمتمم المذكور أعاله 22-96: ، وذلك بإلغاء األمر رقم )التصدیر والمتعلق بالصرف 

ة لدیھم، وكذا ی، نظرا لغیاب الثقافة التأمیند المكتتبة من قبل المصدرینالعقوعددفيالحظنا نقص-

ت تحسیسیة وأیام دراسیة وكذا ملتقیاتالقیام بحمالتكثیفجھلھم بوجود عقود كھذه، وفي ھذا اإلطار نقترح

، إطـارات الـوكـالـة الـوطنیـة كـل مـن المصـدرینور ـ، وذلك بحضاعةـعلى مستوى غرف التجارة والصن

و ذكر یتم خاللھا التعریف بھذا المنتوجوالتيممثلین عن البنك،،)ALGEX( لترقیة التـجارة الخارجیة 

إمكانیة فتح الشركةكما نقترح.استخدام وسائل اإلشھار المختلفة من أجل ذلك وكذا ضرورة أھمیتھ ومزایاه

أكثر من ) الشركة ( بھا ی، وذلك بغیة تقر)AGA( الوكالء العامین یقباب لتسویق ھذه المنتوجات عن طر

.المصدرین 

) CAGEX( الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات المتبعة من قبل ستراتیجیةاإلالحظنا بأن-

مع ضرورة التركیز على تكوین العامل البشري، بمعنى لم ترتق إلى ما كان مسطرا لھا، لذا نقترح تعدیلھا 

. حتى یكون ذو فعالیة أكثر إطارات الشركة، 

ھي الوحیدة التي تمارس تأمین ) CAGEX( بأن الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات ناالحظ-

القرض عند التصدیر في بلدنا، لذا نقترح في ھذا اإلطار فتح المجال أمام الشركات الخاصة، لتغطیة األخطار 
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، إلى جانب تلك الشركة، ما من شأنھ زیادة المنافسة وبالتالي تحسین المنتوجات والخدمات فقطالتجاریة

.المقدمة 

لرغم من تسمیة إحدى الوثائق التكمیلیة الصادرة عن الشركة الجزائریة لتأمین وضمان أنھ وباناالحظ-

la police prospection( بوثیقة تأمین التنقیب و المشاركة في المعارض ) CAGEX( الصادرات 

foire et exposition ( كما الحظنا كذلك غیاب. نقترح إدراجھ إال أنھا تفتقر لضمان التنقیب، والذي

نظرا لدوره الفعال في إستقرار عناصر ، ف)assurance risques de changes( ضمان خطر الصرف 

، نقترح )أكثر من سنة ( مردودیة جھود التصدیر، وعدم قیام البنوك بضمان أسعار صرف البیوع اآلجلة 

.إضافة ھذا الضمان 

إالتأمین في میدان التجارة الخارجیة القطاعلعبھ الذي یالدورأنھ بالرغم من ما یمكن اإلشارة إلیھ، ھوو

ین المستورد( غطي إال فئة قلیلة من المتعاملین اإلقتصادیین ال یق إلى المستوى المطلوب، كونھتأنھ لم یر

، األمر الذي یستوجب تظافر جھود اإلقتصاد الوطني ال یزال محدودا علىوبالتالي فتأثیره) ن والمصدری

شركات التأمین تتوافق ومقتضیات الحال،دیل التشریعات وجعلھاـالل تعـومیة، من خـالسلطات العم: الجمیع 

.و كذا مختلف المتدخلین في ھذا المیدان 
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.1998أوت سنة 23: مؤرخة في 

للجمھوریة المتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة 1980أوت 9: المؤرخ في 07-80: القانون رقم -4

.1980أوت سنة 12: ، مؤرخة في33عدد الجزائریة 
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جریدة رسمیة المتعلق بالنقد والقرض، ، 1990أفریل 14: مؤرخ في 10-90: قانون رقم ال-5

.1990أفریل سنة 18: مؤرخة في 16عدد للجمھوریة الجزائریة 

العامة المتعلقة بالطیران المدنيالمحدد للقواعد 1998جوان 27: المؤرخ في 06-98القانون رقم -6

.1998جوان سنة 28: ، مؤرخة في48: عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة 

المتضمن توجیھ النقل البري وتنظیمھ المعدل 2001أوت 7: المؤرخ في 13-01القانون رقم -7

عدد للجمھوریة الجزائریة ، جریدة رسمیة 2011جوان 5: المؤرخ في 09- 11والمتمم بالقانون رقم 

.2011جوان سنة 8: ، مؤرخة في 32

المطبقة على الممارسات المحدد للقواعد2004جوان 23: المؤرخ في 02-04: القانون رقم -8

.2004جوان سنة 27: مؤرخة في 41عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة التجاریة

المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاریة، 2004أوت 14: المؤرخ في 08-04: القانون رقم -9

للجمھوریة ، جریدة رسمیة 2013جویلیة23: المؤرخ في 06-13:بالقانون رقم المعدل والمتمم 

.2013جویلیة سنة 31: مؤرخة في 39عدد الجزائریة 

. المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة2008فبرایر 25: مؤرخ في 09-08قانون رقم ال-10

.2008أبریل سنة 23: مؤرخة في 21عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة 

، 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22: المؤرخ في 01- 09القانون رقم -11

.2009جویلیة سنة 26: مؤرخة في 44عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة 

یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، جریدة 2009فیفري 25: المؤرخ في 03-09القانون رقم -12

.2009مارس سنة 8: مؤرخة في 15عدد للجمھوریة الجزائریة رسمیة 

. 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جویلیة 18: المؤرخ في 11-11قانون رقم -13

.2011جویلیة سنة 20: مؤرخة في 40عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة 

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 1966سنة یونیو8: المؤرخ في 156-66األمر رقم -14

24: ، مؤرخة في 84، جریدة رسمیة عدد 2006دیسمبر سنة 20: المؤرخ في 23-06بالقانون رقم 

.2006دیسمبر سنة 
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المتضمن مصادقة الجزائر على اإلتفاقیة المتعلقة 1969سبتمبر 2: المؤرخ في 68-69األمر رقم -15

: ، مؤرخة في 77عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة . بعقد النقل الدولي للبضائع عن طریق البر 

.1969سبتمبر سنة 10

لمتضمن المصادقة على اإلتفاقیة الدولیة ا1972جویلیة سنة 27: المؤرخ في 35-72: األمر رقم-16

84عدد للجمھوریة الجزائریة ، جریدة رسمیة )CIM( المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحدید 

.1972أكتوبر 20: مؤرخة في 

المتضمن المصادقة على اإلتفاقیة الدولیة 1972جویلیة سنة 27: المؤرخ في 36-72األمر رقم -17

84عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ،)CIV( المتعلقة بنقل المسافرین بواسطة سكك الحدید    

.1972أكتوبر 20: مؤرخة في 

تحریر تجارة التصدیر، جریدة رسمیة ، المتضمن 1974جانفي 30: في 11-74األمر رقم -18

.1974فبرایر سنة 15: مؤرخة في 14عدد للجمھوریة الجزائریة 

المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل 1975سبتمبر 26: المؤرخ في 58-75األمر رقم -19

.2005یونیو 20المؤرخ في 10- 05والمتمم بالقانون رقم 

المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26: المؤرخ في 59-75األمر رقم -20

11عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة . 2005فبرایر 6: المؤرخ في 02-05بالقانون رقم 

.2005فیفري سنة 9: مؤرخة في 

تضمن القانون البحري، جریدة رسمیة الم1976أكتوبر 23: المؤرخ في 80-76: األمر رقم -21

-98: بالقـانـون رقـم المعدل والمتمم 1977أفریل سنة 10: ، مؤرخة في29عددللجمھوریة الجزائریة 

27: ، مؤرخة في47عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة 1998جـوان25: المـؤرخ فـي 15

.1998جوان سنة 

المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1995جانفي 25: المؤرخ في 07-95األمر رقم -22

12: ، مؤرخة في 15عدد للجمھوریة الجزائریة ، جریدة رسمیة 2006فیفري 20: المؤرخ في 06-04

.2006مارس 

جریدة رسمیة , المتعلق باإلعتماد اإلیجاري1996جانفي 10: المؤرخ في 06-96األمر رقم -23

.1996جانفي سنة 14: مؤرخة في 3عدد للجمھوریة الجزائریة 
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المتعلق بتأمین القرض عند التصدیر، جریدة 1996ي جانف10: المؤرخ في 06-96: م األمر رق-24

.1996جانفي سنة 14: مؤرخة في 3د عدللجمھوریة الجزائریة رسمیة 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 1996یولیو سنة 9: المؤرخ في 22-96مر رقم األ-25

: المؤرخ في 01-03: بالصرف وحركة رؤوس األموال من و إلى الخارج المعدل والمتمم باألمر رقم 

فیفري سنة 23: مؤرخة في12عدد للجمھوریة الجزائریة ، جریدة رسمیة 2003فیفري سنة 19

2003.

المتضمن تأسیس تعریفة جمركیة موحدة، جریدة 2001أو ت 20: المؤرخ في 02-01: األمر رقم -26

.2001أوت سنة 22: مؤرخة في 47عدد للجمھوریة الجزائریة رسمیة 

للجمھوریة تعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة الم2003جویلیة 19: المؤرخ في 03-03األمر رقم -27

.2003جویلیة سنة 20: مؤرخة في 43عدد الجزائریة 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 2003جویلیة 19: المؤرخ في 04-03: األمر رقم -28

2015جویلیة 15: المؤرخ في 15-15المعدل والمتمم بموجب القانون رقم استیراد البضائع وتصدیرھا

.2015جویلیة سنة 29: مؤرخة في 41عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة 

المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث 2003أوت سنة 26: المؤرخ في 12- 03األمر رقم -29

أوت 27: ؤرخة في ، م52عدد للجمھوریة الجزائریة الطبیعیة وبتعویض الضحایا، جریدة رسمیة 

2003.

2009ة ـنون المالیة التكمیلي لسنالمتضمن قا2009جویلیة 22: المؤرخ في 01-09األمر رقم -30

.2009جویلیة سنة 26: مؤرخة في 44عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة 

59-75المعدل والمتمم لألمر رقم 1993أفریل 25: المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم -31

عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة . المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 

.1993أفریل سنة 27: مؤرخة في 27

المتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر سنة 29: المؤرخ في 18-93المرسوم التشریعي رقم -31

.1993دیسمبر سنة 30: مؤرخة في 88عدد للجمھوریة الجزائریة ، جریدة رسمیة 1994
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المتضمن اإلنضمام بتحفظ لإلتفاقیة 1988یولیو 26: المؤرخ في 143-88المرسوم الرئاسي رقم -32

یولیو 27: ، مؤرخة في30عدد للجمھوریة الجزائریة كیة للنقل الدولي عبر الطرق، جریدة رسمیة الجمر

.1988سنة 

المتضمن توقیع الجزائر 2001دیسمبـر سنـة 26: المـؤرخ في 433-01المرسـوم الرئاسي رقم -33

المتعلقة ) COTIF( المعدل إلتفاقیة 1999جوان 3: في) protocole Vilnius( على بروتوكول 

31: ، مؤرخة في 82عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة .  بالنقل الدولي عبر السكك الحدیدیة

.2001دیسمبر سنة 

المتضمن المصادقة على إتفاقیة تسییر 2004أوت 3: المؤرخ في 223-04: المرسوم الرئاسي رقم -34

8: مؤرخة في 49عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة ، 

.2004أوت 

المتضمن دخول اإلتفاق 2005أفریل 27: المؤرخ في 159-05المرسوم الرئاسي رقم -35

أفریل سنة 30: مؤرخة في 31عدد للجمھوریة الجزائریة األورومتوسطي حیز التنفیذ، جریدة رسمیة 

2005.

المتضمن مصادقة الجزائر على إتفاقیة 1964مارس 2: المؤرخ في 74-64رقم المرسوم التنفیذي -36

.وارسو  وبروتوكول الھاي

المتعلق بكیفیات تصدیر البضائع وبرمجة التصدیرات، جریدة رسمیة13-74المرسوم التنفیذي رقم -37

.1974فبرایر سنة 15: مؤرخة في 14عدد للجمھوریة الجزائریة

للجمھوریة المتعلق بالرخص اإلجمالیة لإلستیراد، جریدة رسمیة 14-74المرسوم التنفیذي رقم  -38

.1974فبرایر سنة 15: مؤرخة في 14عدد الجزائریة 

المتعلق بشروط برمجة المبادالت 1988سبتمبر 6: المؤرخ في 167-88: المرسوم التنفیذي رقم -39

للجمھوریة الت األجنبیة لفائدة المؤسسات العمومیة، جریدة رسمیة الخارجیة وإیجاد میزانیات بالعم

.1988سبتمبر سنة 7: مؤرخة في 36عدد الجزائریة 

المتضمن إلغاء جمیع األحكام التنظیمیة 1988أكتوبر 18: ، مؤرخ في 201-88: المرسوم رقم -40

أي نشاط إقتصادي أو احتكار التجارة، التي تخول المؤسسات اإلشتراكیة ذات الطابع اإلقتصادي التفرد ب

.1988أكتوبر سنة 19: مؤرخة في 42عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة 
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المتعلق بشروط التدخل في مجال 1991فیفري 13: المؤرخ في 37-91المرسوم التنفیذي رقم -41

.1991مارس سنة 20: في مؤرخة12عدد للجمھوریة الجزائریة التجارة الخارجیة، جریدة رسمیة 

المحدد لشروط ممارسة مھنتي 1994جویلیة سنة 27: المؤرخ في 234-94المرسوم التنفیذي رقم -42

: مؤرخة في 50عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ( وسیط الشحن ووكیل نقل البضائع وكیفیاتھا 

.)1994أوت 3

المتعلق بإعداد قائمة عملیات 1995أكتوبر 30: المؤرخ في 338-95: المرسوم التنفیذي رقم -43

، جریدة 2002سبتمبر 10: المؤرخ في 293-02: التأمین وحصرھا، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 

.2002سبتمبر سنة 11: ، مؤرخة في 61عدد للجمھوریة الجزائریة رسمیة 

المحدد للبضائع ومواد التجھیز 1995دیسمبر سنة 9: المؤرخ في 412-95:ذي رقمالمرسوم التنفی-44

المستوردة عن طریق البحر، والمعفاة من إلزامیة التأمین لدى شركة  تأمین معتمدة بالجزائر، جریدة 

.1995دیسمبر سنة 10: مؤرخة في 76عدد للجمھوریة الجزائریة رسمیة 

المتضمن إنشاء غرف التجارة 1996مارس 3: مؤرخ في93-96: المرسوم التنفیذي رقم -45

.1996مارس سنة 6: مؤرخة في 16عدد للجمھوریة الجزائریة والصناعة، جریدة رسمیة 

المحدد لكیفیات تسییر حساب 1996جوان 5: المؤرخ في 205-96: المرسوم التنفیذي رقم -46

المعدل " الصندوق الخاص لترقیة الصادرات " الذي عنوانھ 302-084: التخصیص الخاص رقم

للجمھوریة ،جریدة رسمیة 2008جانفي 19: المؤرخ في 07-08: والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

. 2008جانفي سنة 30: مؤرخة في 5عدد الجزائریة 

المحدد لشروط تسییر األخطار 1996یولیو سنة 2: المؤرخ في 235-96: المرسوم التنفیذي رقم -47

: مؤرخة في 41عدد للجمھوریة الجزائریة المغطاة بتأمین القرض عند التصدیر وكیفیاتھ، جریدة رسمیة 

.1996یولیو سنة 3

المتعلق بإنشاء المجلس الوطني 2004جوان 12: المؤرخ في 173-04: المرسوم التنفیذي رقم -48

جوان 16: مؤرخة في 39عدد للجمھوریة الجزائریة اإلستشاري لترقیة الصادرات، جریدة رسمیة 

2004.

الوطنیة المتعلق بإنشاء الوكالة2004جوان 12: المؤرخ ففي 174- 04: المرسوم التنفیذي رقم-49

.2004جوان 16: مؤرخة في 39عدد للجمھوریة الجزائریة لترقیة التجارة الخارجیة، جریدة رسمیة 
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المتضمن  شروط وطرق تنفیذ 2005جوان 22: المؤرخ في 220-05: المرسوم التنفیذي رقم -50

.2005سنة جوان 22: مؤرخة في 43عدد للجمھوریة الجزائریة ، جریدة رسمیة تدابیر الوقایة

المحدد لشروط تنفیذ حق الحصول 2005جوان 22: المؤرخ في 221-05:المرسوم التنفیذي رقم -51

.2005جوان سنة 22: مؤرخة في 43عدد للجمھوریة الجزائریة على تعویض، جریدة رسمیة 

تنفیذ حق حدد شروط وطرق الم2005جوان 22: في المؤرخ222-05: م التنفیذي رقم المرسو-52

.2005جوان سنة 22: مؤرخة في 43عدد للجمھوریة الجزائریة ، جریدة رسمیة مواجھة اإلغراق

یحدد شروط مراقبة مطابقة 2005دیسمبر 10: المؤرخ في 467-05: المرسوم التنفیذي رقم -53

مؤرخة في 80دد عللجمھوریة الجزائریة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، جریدة رسمیة 

.2005دیسمبر سنة 11

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2007ماي 30: المؤرخ في 162-07المرسوم التنفیذي رقم -54

والمتعلق بنظام اإلستغالل المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات 2001ماي 9: المؤرخ في 01-123

جریدة رسمیة . بما فیھا الالسلكیة الكھربائیة ، وعلى مختلف خدمات المواصالت السلكیة والالسلكیة

.2007یونیو سنة 7: مؤرخة في 37عدد للجمھوریة الجزائریة 

المحدد لشروط ممارسة أنشطة 2009ماي 12: المؤرخ في 181-09: المرسوم التنفیذي رقم -55

استیراد المواد األولیة والمنتوجات والبضائع الموجھة إلعادة البیع على حالھا من طرف شركات تجاریة 

20: مؤرخة في 30عدد الجزائریة للجمھوریةیكون فیھا الشركاء أو المساھمون أجانب، جریدة رسمیة 

.2009ماي سنة 

المحدد للحصة المضمونة 1996ماي 21: الصادر عن وزارة المالیة والمؤرخ في 30: القرار رقم -56

36عدد للجمھوریة الجزائریة لتغطیة األخطار المرتبطة بتأمین القرض عند التصدیر، جریدة رسمیة 

.1997سنةجوان1: مؤرخة في 

المحدد لشروط فتح وسیر حسابات 1990سبتمبر من سنة 8: المؤرخ في 02-90نظام رقم ال-57

24: مؤرخة في 45عدد للجمھوریة الجزائریة بالعملة الصعبة لألشخاص المعنویین، جریدة رسمیة 

.1990أكتوبر سنة 

وط تحویل رؤوس المتعلق بتحدید شر1990سبتمبر من سنة 8: المؤرخ في 03-90نظام رقم ال-58

األموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات اإلقتصادیة وإعادة تحویلھا إلى الخارج ومداخیلھا، جریدة رسمیة 

.1990أكتوبر سنة 24: مؤرخة في 45عدد للجمھوریة الجزائریة 
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المحدد العتماد الوكالء1990سبتمبر من سنة 8: المؤرخ في : المؤرخ في 04- 90نظام رقم ال-59

أكتوبر 24: مؤرخة في 45عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ،وتجار الجملة بالجزائر وتنصیبھم

.1990سنة 

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت 2007فیفري سنة 03: المؤرخ في 01-07النظام رقم -60

19: المؤرخ في 06-11:بالنظام رقمالتجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم 

.2012فیفري سنة 15: مؤرخة في 8عدد للجمھوریة الجزائریة جریدة رسمیة ،2011أكتوبر سنة 

:الجامعیة والبحوثالرسائل-3

إرزیل الكاھنة، دور آلیة تأمین القرض عند التصدیر في التجارة الخارجیة، رسالة لنیل شھادة -1

.2009كلیة الحقوق، –تیزي وزو –الدكتوراه في العلوم تخصص قانون، جامعة مولود معمري 

جامعة قموح مولود، تأمین القرض عند التصدیر، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في القانون، -2

.2004-2003كلیة الحقوق، 1قسنطینة 

شاللي رشید، تسییر المخاطر المالیة في التجارة الخارجیة الجزائریة، بحث مقدم لنیل شھادة -3

كلیة العلوم 3الماجستیر في العلوم التجاریة تخصص إدارة العملیات التجاریة، جامعة الجزائر 

.2011- 2010اإلقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر، 

حمشة عبد الحمید، دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات في ظل التطورات الدولیة -4

بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في العلوم اإلقتصادیة تخصص إقتصاد –دراسة حالة الجزائر –الراھنة 

.2013-2012لتسییر، دولي، جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم ا

:دوریاتوالالمقاالت-4

ما یمكن حدوثھ في التأمین البحري، مقال منشور بمجلة الرائد العربي، مجلة عربیة :الدباغ جمال-1

–دمشق –فصلیة تعنى بشؤون التأمین وإعادة التأمین تصدرھا شكة اإلتحاد العربي إلعادة التأمین 

.2003، الربع الرابع 80سوریة السنة العشرین،العدد 

الثقة بین شركات التأمین وجمھور العمالء، مقال منشور بمجلة رسالة :الزمامیري محمود عبد القادر -2

التأمین، نشرة دوریة فصلیة تصدر عن اإلتحاد األردني لشركات التأمین، دائرة الدراسات والتطویر 

.2011تشرین الثاني ، 14والتدریب، السنة 
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نشرة دوریة تأمین األخطار السیاسیة، مقال منشور بمجلة رسالة التأمین، :السفاویني بھاء الدین-3

، 14فصلیة تصدر عن اإلتحاد األردني لشركات التأمین، دائرة الدراسات والتطویر والتدریب، السنة 

.2011تشرین الثاني 

العواریة العامة، / مبدأ التعویض في التأمین البحري الخسارة المشتركة:الصدیق األمین المصراتي -4

مقال منشور في مجلة الرائـد العربـي، مجلـة فصلیـة تعـنى بشـؤون التأمیـن وإعـادة التـأمین تصدرھا 

السنة التاسعة، العدد الخامس -سوریة --دمشق–شركة اإلتحاد العـربي إلعادة التأمیـن 

.1992الربیع الثاني والثالثون،

التخلي وعالقتھ بالخسائر في التأمین البحري، مقال منشور في مجلة الشرق : جورجي ظریف ھالل-5

، العدد الثاني، جویلیة -مصر–للتأمین، مجلة فصلیة تصدر عن قطاع العالقات العامة والترویج القاھرة 

1989.

اإلقتصاد الجزائري، مقال منشور بمجلة إقتصادیات إفریقیا أثر اإلنفتاح التجاري على : خالدي خدیجة -6

.2005بجامعة الشلف، العدد الثاني، ماي 

35تأمین إئتمان الصادرات، مقال منشور بمجلة مصر للتأمین، مجلة فصلیة، عدد : رحیم نبیل محمد -7

.1979یونیھ 

تغطي كل شيء؟ مقال ) أ(لبحري بشروط ھل وثیقة التأمین ا: التأمین البحري :صبحي إبراھیم زاید -8

–منشور في مجلة الشرق للتأمین، مجلة فصلیة تصدر عن قطاع العالقات العامة والترویج القاھرة 

.1999، أكتوبر 31، العدد -مصر

وشروط التأمین البحري، مقال منشور بمجلة رسالة القرصنة  في نصوص القانون :شكري بھاء بھیج-9

دوریة فصلیة تصدر عن اإلتحاد األردني لشركات التأمین، دائرة الدراسات والتطویر نشرة التأمین، 

.2009العدد األول ، ،12والتدریب، السنة 

دراسة تحلیلیة لتأمین اإلئتمان وإمكانیة تطبیقھ في السوق المصریة، ملحق : عبد الحمید عادل منیر-10

.1980، دیسمبر53ة نصف سنویة، العدد لرسالة ماجستیر منشور بمجلة الحارس المصریة، مجل

تأمین األخطار السیاسیة والتجارة الدولیة ومناخ اإلستثمار في العالم : علي عمارة سعید عبد الحلیم -11

، السنة الحادیة عشر، أكتوبر، نوفمبر، 39العربي، مقال منشور بمجلة التأمین العربي المصریة، عدد 

.1993دیسمبر 
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مقال –حالة الجزائر –آلیات ضمان اإلئتمان وتنمیة الصادرات : قدي عبد المجید، وصاف سعیدي -12

.2002العدد الثاني، جوان –بسكرة –منشور بمجلة العلوم اإلنسانیة الصادرة عن جامعة محمد خیضر 

در عن الشركة تأمین اإلئتمان، مقال منشور بمجلة الحارس، مجلة ربع سنویة تص: كمالي رشاد -13

.1974، سبتمبر 31المصریة إلعادة التأمین، العدد 

تأمین اإلئتمان، مقال منشور بمجلة التأمین العربي، مجلة فصلیة متخصصة في : محمد السعید أماني -14

، السنة الثالثة عشر، یولیو46أعمال التأمین تصدر عن األمانة العامة لإلتحاد العام العربي للتأمین، العدد 

.1995أغسطس، سبتمبر 

:الملتقیات -5

ملتقى آلیات الضمان والتمویل للصادرات : المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار وإئتمان الصادرات -1

.2010نوفمبر 21األحد –الجزائر –واإلستثمار في الجزائر، فندق شیراطون 

) : عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة ( المؤسسة اإلسالمیة لتأمین اإلستثمار وإئتمان الصادرات -2

.2010نوفمبر 21–الجزائر –ملتقى تأمین اإلستثمار األجنبي ضد المخاطر القطریة، فندق الشیراطون 

: باللغة الفرنسیة -ثانیا 

1- Les ouvrages :

a- Ouvrages généraux :

1- EL KHALIFA Med El-Kamel. Répertoire des transports internationaux. Orbis impression-

Tunis- Sans n° d’édition.1995

2- EL KHELIFA Med El Kamel. Le connaissement – Les transports maritimes – Houma

édition-Alger- Fascicule 1.  Sans n° d’édition.1998.

3- EL KHELIFA Med El Kamel. Guide pratique de l’exportateur et des auxiliaires du

commerce extérieur. Editeur pharos – Alger - Sans n° d’édition.2007.

4- HASSID Ali. Introduction à l’étude des assurances économiques. Entreprise nationale du

livre – Alger - Sans n° d’édition. 1984 .

5- LEGRAND Ghislaine, MARTINI Hubert. Les documents import/export. Gualino éditeur

Paris - Sans numéro d’édition. 1999.
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6- LEGRAND Ghislaine, MARTINI Hubert. Techniques du commerce international. Gualino

éditeur – Paris – 2 ème édition. 2002.

7- MEDEF : Mouvement des Entreprises de France. La satisfaction du client : six bonnes

pratiques d’entreprises pour un résultat gagnant/gagnant. Livre blanc paris – France - Sans n°

d’édition.2010.

8- TRARI TANI Mostépha, PISSOORT William et SAERENS Patrick. Droit commercial

international. Editions berti- alger- sans n° d’édition. 2007.

b- Ouvrages spéciaux :

1- BASTIN Jean. L’assurance-crédit dans le monde contemporain. Editions Jupiter. Paris –

France – Sans numéro d’édition.1978.

2- BASTIN Jean. La défaillance de paiement et sa protection, l’assurance-crédit. Librairie

générale de droit et de jurisprudence. Paris-France- 2ème édition. 1993.

3- BASTIN Jean, COLLE Philipe. La prévention de la défaillance de paiement. Edition larcier

Bruxelle –Belgique - Sans numéro d’édition. 2000.

4- BIGOT Jean. Traité de droit des assurances. Tome 2 : Entreprises et organismes

d’assurance. Librairie générale de droit et de jurisprudence - Paris- France. 2ème  édition.

2000.

5- CCI Centre du Commerce International CNUCED/OMC : Mécanismes d’assurance et de

garantie du crédit à l’exportation - Guide pratique à l’attention des pays en développement et

en transition. Genève. 1998.

6- CCI Centre de commerce international CNUCED/OMC : comment approcher les banques.

Un guide pour les exportateurs algériens. Genève. 2005.

7 - CORADIN Louis Pierre. Assurances des risques d’entreprises. Editions Francis

LEFEBVRE. Paris – France – Sans numéro d’édition.1994.

8- D’ESTAINS François Giscard. Financement et garanties du commerce international.

Presses universitaires de France. 1ère édition. 3ème trimestre 1977 .  .

9- LAMBERT-FAIVRE Yvonne. Les assurances des entreprises. Dalloz. Paris – France – 2 è

me édition. 1986.
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10- LOUBERGE Henri et MAURER Pierre. Financement et assurance des crédits à

l’exportation. Librairie DROZ – Genève- Paris. 1ère édition.1985.

11- MARCQ Jean-Patrick. Risques et assurances transports. Edition l’argus de l’assurance.

Paris – France – Sans numéro d’édition 2003.

12- MARTINI Hubert. L’assurance-crédit dans le monde mécanismes et perspectives. Revue

banque édition. Paris – France – Sans numéro d’édition.2004.

13- NOINVILLE Michel. La Coface : la garantie des risques à l’exportation. DUNOD. Paris –

France – Sans numéro d’édition.1993.

14 - RODIERE René. Droit maritime. Assurance maritime. Edition Dalloz – France  Sans

numéro d’édition. 1983.

15- TUFFRAN Dominique. Assurance- crédit des risques à l’exportation. Editions Francis

Lefebvre Paris – France – Sans numéro d’édition.2004.

2- Thèses et mémoire :

1- BELLENGER Claire : Histoire de l’assurance de dommages en France. Thèse de doctorat

en droit ( mention histoire de droit ). Université Panthéon-Assas Paris- France- 2010-2011.

2- GAMOUH Abdelmadjid: La politique Algérienne des exportations. Thèse de doctorat en

droit. Université de Constantine.1997.

3- KENGNE Gabriel : le contrat d’assurance crédit pour la couverture des risques

d’exportations. Thèse de doctorat en droit. Université Descartes Paris – France – 1996 .

4- ZOURDANI Safia. Le financement des exportations du commerce extérieur en Algérie –

cas de la BNA – mémoire de magister en science économique. Université Mouloud Mammari

de Tizi ouzou. 2012 .

3- Conférences, séminaires et journées d’études :

-1 Actes de la conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED )

. 3ème session Santiago ( Chili ). Du 13 avril jusqu’au 21 mai 1972. Volume I rapport et

annexes. Nations unies. New york 1973.
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2- Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Aspects

juridiques et documentaires de l’assurance maritime française. Genève. 20 Octobre 1980.

3- Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Clauses

types de la CNUCED relatives à l’assurance maritime des corps de navire et des

marchandises. Genève 1989.

4- 1ère Conférence internationale sur le développement de l’assurance - crédit à l’exportation

en Afrique et en méditerranée ( CNUCED, CCI, COUTUNACE, OAA ). Union de Dakar et la

fondation scientifique Jean BASTIN. Tunis.2000.

5- Conférence des Nations Unis sur le commerce et le développement  (CNUCED).

Commission du commerce et du développement : Tendances récentes des transports

internationaux ayant des incidences sur le commerce des pays en développement .Cinquième

session. Genève, 17-21 juin 2013.

6- Séminaire sur le transport maritime organisé par la Compagnie Algérienne des Assurances

(CAAT) à Alger. 2006.

7- Séminaire sur les assurances transport de marchandises organisé par  la Compagnie

Algérienne des Assurances (CAAT). Alger. 2006

8- Séminaire technique « crédit documentaire » organisé par la chambre de commerce et

d’industrie de Paris Haut de Seine. Nanterre le 19 juin 2008

9- Communication de l’ANEXAL lors de la Journée d’étude CNC PME-PIMEC. faite à

ALGEX ( Alger ). Dimanche 25 mars 2007 .

10- Journée d’étude : Assurance crédit et financement à l’export : contribution de la CAGEX

à la promotion des exportations et au développement du marché interne, organisée à

constantine par la CAGEX, le 30 mai 2012 .

11- Journée d’étude : Assurance crédit et financement à l’export : l’apport de la CAGEX dans

la promotion des exportations hors hydrocarbures et le développement du marché local,

organisée à Alger par la CAGEX, ALGEX le 29 mai 2016.
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4- Revues et publications :

1- AMINE Sami : La Cagex assistera à la réunion de la Coface sur le risque-pays. Article

publié dans la revue mensuelle algérienne Le Phare : journal des échanges internationaux, des

transports et de la logistique. n°44. Décembre2002.

2- BENFADHEL Othmane : Assurances maritimes : Un cas de jurisprudence. Article publié

dans la revue mensuelle algérienne Le Phare : journal des échanges internationaux, des

transports et de la logistique. n°0. Avril 1999.

3- BENFADHEL Othmane : Les sinistres et les conditions de leur règlement par l’assureur.

Article publié dans la revue mensuelle algérienne Le Phare : journal des échanges

internationaux, des transports et de la logistique. n°2. Juin1999.

4- BENFADHEL Othmane : Les assurances maritimes et transports. Article publié dans la

revue mensuelle algérienne Le Phare : journal des échanges internationaux, des transports et

de la logistique. n°6. Octobre 1999.

5- BENFADHEL Othmane : L’assurance obligatoire à l’importation : l’expérience tunisienne.

Communication présentée lors du séminaire tenu en marge du 1er salon des transports

organisé par le groupe KGS " Le Phare ". Alger. 11-15 mars 2001.

6 - COLOMBIER. A : L’assurance des risques à l’exportation. Article publié dans la revue

économique française. Volume 9, n° 3. 1958.

7 - KHELIFA Kamel : De la responsabilité des auxiliaires du transport maritime. Article

publié dans la revue algérienne Le Phare : journal des échanges internationaux, des transports

et de la logistique. n°16. Aout 2000.

8- MEBARKI Ali : Assurance des exportations hors hydrocarbures : l’information

commerciale est devenue un buisines. Article publié dans la revue de l’assurance, revue

trimestrielle éditée par le CNA . n°10. Septembre 2015.

9- SAUL Samir. L’Etat et l’assurance des risques à l’exportation : la COFACE (1946-1966 ).

Article publié dans la revue française : Histoire, économie et société. 21 ème année, n° 3. 2002.

10- SEKSAOUI Omar. Qui est responsable de la marchandise dans les ports ?  Article publié

dans la revue mensuelle algérienne Le Phare : journal des échanges internationaux, des

transports et de la logistique. n°11. Mars 2000.
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11- ECOtechnics : Diagnostic de l’environnement juridique et réglementaire et du dispositif

institutionnel et d’appui aux exportations hors hydrocarbures.  Etude pour ANEXAL-NAED

( SFI ). Mars 2004.

12- M.A.B. Le marketing dans l’assurance des transports maritimes des marchandises :

l’importance de la couverture contre les risques. Article publié dans le journal Liberté du : 28

juin 2009.

5- Règles et usances

1- Règles et Usances Uniformes ( RUU), relatives aux encaissements, version révisée 1995,

publication CCI n0 522 .

6-Les conditions générales

1- Les conditions générales de la Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des

Exportations ( CAGEX ). Police globale. Police agréée par autorisation du ministère des

finances n° 87/MF/DGT/DASS du 6 mai 1996.

2- Les conditions générales de la Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des

Exportations ( CAGEX ). Police individuelle. Police agréée par autorisation du ministère des

finances n° 87/MF/DGT/DASS du 6 mai 1996.

3- Les conditions générales de la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT) . Police

d’assurance  maritime sur faculté . Visa M.F.N° 15 du 16/03/1998.

4- Les conditions générales de la Compagnie Algérienne d’Assurances ( CAAT) . Police

d’assurance  des marchandises transportés par voix aérienne . Visa M.F.N° 18 du 16/03/1998 .

5- Les conditions générales de la Compagnie Algérienne des Assurances (CAAT). Police

d’assurance transports privés de marchandises . Visa M.F.N° 22 du 17/03/1998.

6- Les conditions générales de la Société Nationale d’Assurance (SAA). Contrat d’assurance

facultés terrestres " Public " Visa M.F.N° 11 du 11 novembre 1998.

7- Sites d’internet :

- www.uncitral.org

- www.unidroit.org

www.uncitral.org
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- www.oecd.org

- www.iata.org

- www.ffsa.fr

- www.cna.dz

- www.cagex.dz

- www.coface.fr

- www.dhaman.org

www.unidroit.org
www.oecd.org
www.iata.org
www.ffsa.fr
www.cna.dz
www.cagex.dz
www.coface.fr
www.dhaman.org
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65.........................................................................الدیوان الوطني للتسویق:أوال 
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68..............................................مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة: الفرع الثاني 
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83................................................................................................................تقدیم 
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85............األحكام المنظمة لعقد التأمین  البحري على البضائع ومواد التجھیز: المطلب األول 
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141..........................................................................................بالجزائرتأمین معتمدة

141معتمدة بالجزائرالھدف من جعل إكتتاب ھذه العقود إلزامي لدى شركة تأمین : المطلب األول 

141...........................................................دواعي ظھور ھذه اإللزامیة: الفرع األول 

149.........................................................األھمیة العملیة لھذه اإللزامیة: الفرع الثاني 
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175..............................................................................................................التجھیز
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179..............................................................................................................التجھیز
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1ملحق رقم 



Unité: Millions USDollars

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

IMPORTATIONS ( CAF ) 20 357 21 456 27 631 39 479 39 294 40 473 47 247 50 376 55 028 58 580 39 192

EXPORTATIONS ( FOB ) 46 001 54 613 60 163 79 298 45 194 57 053 73 489 71 866 64 974 62 886 28 860

BALANCE COMMERCIALE 25 644 33 157 32 532 39 819 5 900 16 580 26 242 21 490 9 946 4 306 -10 332

TAUX DE COUVERTURE ( % ) 226 255 218 201 115 141 156 143 118 107 74

                                 

(*) 9 mois

EVOLUTION  DE  LA  BALANCE  COMMERCIALE  DE  L'ALGERIE

PERIODE: Années  2005-2015*
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EVOLUTION  DE  LA  BALANCE  COMMERCIALE  DE  L'ALGERIE
Période: Années  2005  à  2015*

IMPORTATIONS ( CAF )

EXPORTATIONS ( FOB )

BALANCE COMMERCIALE



IMPORTATIONS

Unite: Millions USDollars

REGIONS ECONOMIQUES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

U.E ( EX CEE ) 11 255 11 729 14 427 20 985 20 772 20 704 24 616 26 333 28 724 29 684 19 011

O.C.D.E ( hors U.E ) 3 506 3 738 5 363 7 245 6 435 6 519 6 219 6 160 6 965 8 436 5 612

Autres pays d'EUROPE 1 058 777 715 659 728 388 579 1 652 1 213 886 994

AMERIQUE DU SUD 1 249 1 281 1 672 2 179 1 866 2 380 3 931 3 590 3 466 3 815 2 051

ASIE ( sans les pays arabes ) 2 506 3 055 4 318 6 916 7 574 8 280 8 873 9 538 10 623 12 619 9 315

OCEANIE 31  -  -  - 2  -  - - - -  - 

pays Arabes ( sans UMA ) 387 493 621 705 1 089 1 262 1 760 1 555 2 414 1 962 1 428

Pays du MAGHREB 217 235 284 395 478 544 691 807 1 029 738 492

Autres pays d'AFRIQUE 148 148 231 395 350 396 578 741 594 440 289

TOTAL 20 357 21 456 27 631 39 479 39 294 40 473 47 247 50 376 55 028 58 580 39 192

(*)9 mois 

PERIODE: Années  2005-  2015*

EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DE L'ALGERIE PAR REGIONS ECONOMIQUES 

50,67%

14,4%

1,51%

6,51%

21,54%

0%
3,35% 1,26%

0,75%

ANNEE 2014

U.E ( EX CEE )

O.C.D.E ( hors U.E )

Autres pays d'EUROPE

AMERIQUE DU SUD

ASIE ( sans les pays arabes )

OCEANIE

pays Arabes ( sans UMA )



EXPORTATIONS

Unité: Millions USDollars

REGIONS ECONOMIQUES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

U.E ( EX CEE ) 25 593 28 750 26 833 41 246 23 186 28 009 37 307 39 797 41 277 40 378 19 930

O.C.D.E ( hors U.E ) 14 963 20 546 25 387 28 614 15 326 20 278 24 059 20 029 12 210 10 344 4 134

Autres pays d'EUROPE 15 7 7 10 7 10 102 36 52 98 30

AMERIQUE DU SUD 3 124 2 398 2 596 2 875 1 841 2 620 4 270 4 228 3 211 3 183 1 131

ASIE ( sans les pays arabes ) 1 218 1 792 4 004 3 765 3 320 4 082 5 168 4 683 4 697 5 060 1 733

OCEANIE - - 55 - -  - 41 - - - 60

pays Arabes ( sans UMA ) 621 591 479 797 564 694 810 958 797 648 439

Pays du MAGHREB 418 515 760 1 626 857 1 281 1 586 2 073 2 639 3 065 1319

Autres pays d'AFRIQUE 49 14 42 365 93 79 146 62 91 110 84

TOTAL 46 001 54 613 60 163 79 298 45 194 57 053 73 489 71 866 64 974 62 886 28 860

(*)9 mois 

EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DE L'ALGERIE PAR REGIONS ECONOMIQUES 

PERIODE: Années  2005- 2015*

64,21%
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0,16%

5,06%

8,05%

0%

1,03%
4,87%

0,17%

ANNEE 2014

U.E ( EX CEE )

O.C.D.E ( hors U.E )
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AMERIQUE DU SUD

ASIE ( sans les pays 
arabes )



IMPORTATIONS

Unité: Millions USDollars

GROUPES D'UTILISATION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015*

Alimentation 3 587 3 800 4 954 7 813 5 863 6 058 9 850 9 022 9 580 11 005 7 051

Energie et  Lubrifiants  212  244  324  594  549  955 1 164 4 955 4 385 2 879 1 699

Produits bruts  751  843 1 325 1 394 1 200 1 409 1 783 1 839 1 841 1 891 1 177

Demi produits 4 088 4 934 7 105 10 014 10 165 10 098 10 685 10 629 11 310 12 852 8 971

Biens d'équip. Agr.  160  96  146  174  233  341  387  330 508 658 526

Biens d'équip. Ind. 8 452 8 528 8 534 13 093 15 139 15 776 16 050 13 604 16 194 18 961 13 195

Biens de consom. 3 107 3 011 5 243 6 397 6 145 5 836 7 328 9 997 11 210 10 334 6 573

TOTAL 20 357 21 456 27 631 39 479 39 294 40 473 47 247 50 376 55 028 58 580 39 192

(*) 9 mois 

EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DE L'ALGERIE PAR GROUPES D'UTILISATION

PERIODE: Années  2005 -  2015*

18,79%

4,91%
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EXPORTATIONS

Unité: Millions USDollars

GROUPES D'UTILISATION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Alimentation  67  73  88  119  113  315  355  315  402 323                193

Energie et  Lubrifiants 45 094 53 429 58 831 77 361 44 128 55 527 71 427 69 804 62 960 60 304          27 290

Produits bruts  134  195  169  334  170  94  161  168  109 109                77

Demi produits  651  828  993 1 384  692 1 056 1 496 1 527 1 458 2 121            1 278

Biens d'équip. Agr. -  1  1  1  -  1 -  1 - 2                     - 

Biens d'équip. Ind.  36  44  46  67  42  30  35  32  28 16                  14

Biens de consom.  19  43  35  32  49  30  15  19  17 11                  8

TOTAL 46 001 54 613 60 163 79 298 45 194 57 053 73 489 71 866 64 974 62 886 28 860

(*) 9 mois 

EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DE L'ALGERIE PAR GROUPES D'UTILISATION

PERIODE: Années  2005  - 2015*

0,02%

95,89%

0,18%

3,37% 0%

0,51%

0,03% ANNEE 2014

Alimentation Energie et  Lubrifiants

Produits bruts Demi produits
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160 PAYS PASSÉS 
À LA LOUPE

CARTE DES ÉVALUATIONS PAYS • 2e TRIMESTRE 2016 

UNE MÉTHODOLOGIE UNIQUE
•  Une expertise macroéconomique en matière  
 d’appréciation des risques pays

•  L’appréhension de l’environnement des affaires

•  Les données microéconomiques à travers  
 70 ans d’expérience en matière de paiement

DÉGRADATIONSAMÉLIORATIONS

A2

A2

A3

A3

A3

A3

RUSSIE

ISLANDE

DANEMARK

SUÈDE

NORVÈGE
FINLANDE

ESTONIE

LITHUANIE

LETTONIE

POLOGNE

BIELORUSSIE

UKRAINE

MOLDAVIE

ROUMANIE

HONGRIE

SLOVAQUIE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

AUTRICHE

CROATIE

BOSNIE
SERBIE

SLOVÉNIE

MONTENEGRO

ITALIE

ALBANIE

MALTE

GRÈCE

BULGARIE

TURQUIE

CHYPRE

ESPAGNEPORTUGAL

FRANCE

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

IRLANDE

SUISSE

RISQUE D’IMPAYÉS DES ENTREPRISES A1 A2 A3 A4 B C D
TRÈS FAIBLE PEU ÉLEVÉ  SATISFAISANT CONVENABLE ASSEZ ÉLEVÉ ÉLEVÉ TRÈS ÉLEVÉ

C

B

D

D
A4

D

B

A4

B

A4A3

A3A3

A4

A4

A3

A3

A3

A3

• Baisse des défaillances 
d’entreprises : -3,2% prévu en 
2016

• Augmentation des marges 
des entreprises aidée par la 
croissance de l’activité et par 
le CICE

• Plus haut investissement des 
entreprises depuis 4 ans au T1

• L’activité devrait se renforcer 
en 2016 et 2017, tirée par la 
consommation privée 

• Un raffermissement de 
l’investissement est attendu

• Les défaillances en baisse 
depuis 2015

ITALIEFRANCE A3A2

EXTRÊME

E

• Le point de retournement 
post-crise est atteint et se 
traduit par une montée des 
défaillances pour la 1re fois 
depuis 2010

• La profitabilité des entreprises 
s’érode

• L’investissent ralentit

A2ÉTATS-UNISBCHINE

• Forte dépendance du secteur 
hydrocarbures

• La croissance devrait ralentir 
en 2016 en raison d’une baisse 
des dépenses publiques

• Les flux IDE restent faibles 
et n’excèdent pas 1 % du PIB

CALGÉRIE

• Les effets négatifs du prix 
du pétrole bas

• Le déficit public s’accroît 
et les dépôts publics se 
modèrent, fragilisant le 
système bancaire

ARABIE 
SAOUDITE B

• La probabilité d’un défaut 
souverain augmente

• Le manque de confiance des 
investisseurs dans la fiabilité 
du gouvernement et sa 
capacité à gérer le problème 
de son endettement

• Le FMI et la Banque 
mondiale ont suspendu leur 
aide, suite à la dissimulation 
d’une dette de 1,4 Mds USD

MOZAMBIQUE D

• L’efficacité des mesures 
de relance s’avère limitée à 
cause des surcapacités et 
d’un endettement excessif 
des entreprises

• La Corée du Sud, Hong 
Kong, Singapour, Taïwan   A3 
et la Malaisie A4 atteints par 
l’onde de choc, notamment, 
dans l’export, le tourisme et 
l’investissement
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:ملخص 

واقع تأمین التجارة الخارجیة في الجزائر، إبراز مكانة ودور عقود التأمین ضمن إطار : حاولنا من خالل ھذه الدراسة الموسومة بـ 
والتصدیر بالنظر للضمانات حیث توصلنا إلى كونھا تعتبر المرافق الفعال للشركات والمؤسسات العاملة بقطاعي اإلستیراد. تجارتنا الخارجیة 

وكونھا ) البحري، الجوي و البري ( التي تمنحھا لھم، فإلى جانب ضمانھا لبضائع ومواد تجھیز المستورد الوطني من مختلف أخطار النقل 
مصدر الوطني خالل وثیقة ھامة تطلب من أجل القیام بفتح اعتمادات بنكیة وذلك من خالل الضمانات التي تقدمھا للبنك فھي ترافق أیضا ال

. مختلف مراحل عملیة التصدیر، وتسھل عملیة حصولھ على تمویل لصادراتھ 

وخلصنا إلى أن التأمین في . على المتعاملین اإلقتصادیین فحسب وإنما یمتد إلى اإلقتصاد الوطني وال یقتصر تأثیر إكتتاب تلك العقود 
المطلوب  نظرا إلنحصاره على فئة قلیلة من المتعاملین اإلقتصادیین، األمر الذي یستوجب میدان التجارة الخارجیة لم یرتق إلى المستوى 

.شركات التأمین وكذا مختلف المتدخلین في میدان التجارة الخارجیة تظافر جھود كل من السلطات العمومیة، 

.ضمانات، عقد التأمین تأمین التجارة الخارجیة، المتعاملین اإلقتصادیین، أخطار، : الكلمات المفتاحیة 

Résumé :

Cette étude intitulée réalité de l’assurance du commerce extérieur en Algérie traite la place et le rôle des
contrats d'assurance dans notre commerce extérieur.

Ces contrats sont considérés comme des outils efficaces pour nos opérateurs économiques vu les garanties
offertes par ceux-ci. Ils couvrent les marchandises et bien d’équipements de l’importateur contre les
différents risques de transport ( maritime, aérien et terrestre ). Ils sont en outre des certificats importants
demandés lors de l’ouverture d’un crédit bancaire en raison des garanties offertes par ceux -ci aux banques.
Ils accompagnent également l’exportateur lors des différentes étapes de l’opération d’exportation et
facilitent l'obtention de financement de ses exportations.

Son impact ne se limite pas aux opérateurs économiques, mais il s’étend également à l'économie nationale.

Nous avons déduit que ce type d’assurance s’avère limité. Il concerne une minorité d'opérateurs
économiques. Il doit s’étendre à un nombre plus grand. Ceci demande des efforts de concertation entre les
pouvoirs publics, compagnies d'assurance, ainsi que les différentes parties prenantes dans le domaine du
commerce extérieur.

Mots clés : assurance du commerce extérieur, les opérateurs économiques, risques, garanties, contrat
d’assurance.

Abstract :

This study entitled : reality of insurance of foreign trade in Algeria treats the place and role of insurance
contracts in our foreign trade.

These contracts are considered us effective partners for our traders because of the guarantees offered by
them. They ensure goods and many importer equipment against different risks of transport (maritime, air
and land) and are important certificates requested at the opening of a bank credit because of the guarantees
offered by them to the banks. They also accompany the exporter during the different stages of the export
transaction and facilitate obtaining financing for its exports.

Their impact is not limited on economic operators, but it also extends to the national economy.

We found that this type of insurance appears limited. It affects a minority of traders. It should be extended to
a larger number. This will demand concerted efforts between governments, insurance companies and
different stakeholders in the field of foreign trade.

Key words: insurance of foreign trade, economic operators, risks, guarantees, insurance contract.
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