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 مقدمة

أدى تطور الحياة االقتصادية وتشعبها، وظهور اآللة في الصناعات ذات التكنولوجية الكبيرة والقيمة، ونمو 
والمصانع والمصالح حجم التجارة وتبادلها، وتطور وسائل النقل في هذا العصر، باإلضافة إلى ظهور الشركات 

الضخمة ذات القيمة المالية الكبيرة، إلى ازدياد تخوف أصحابها من خطر الحريق الذي قد يصيب ممتلكاتهم، 
نما قد تؤثر على  ويلحق بها عند تحققه خسائر مالية ضخمة ال تصيب الشخص صاحب المصلحة وحده فقط، وا 

الة للمحافظة على لى محاولة البحث عن طريقة فع  االقتصاد الوطني للدولة أيضا. لذا قد سعى اإلنسان إ
مصلحته، وتعويضه عن الخسائر واألضرار التي قد تلحق به عند نشوب الحريق في ممتلكاته. مما أدى إلى 
ظهور التأمين من الحريق منذ زمن بعيد. وقد ترعرعت فكرة هذا التأمين وازدهرت حتى وصلت إلى أقصى 

صبح ينصب تأمين الحريق في قالب عقد يبرم بين المؤمن له وشركة التأمين، حيث درجات الرقي والتعقيد. أين أ
 يغطي من خالله المؤمن له األشياء المملوكة له من جراء نشوب حريق فيها.

من جهة، فالحريق إما يكون خطر بسيط ُيغطى بموجب عقد تأمين األخطار البسيطة الذي يضمن عادة 
ما يكون خطر السكنات المنزلية والمؤسسات ال مهنية البسيطة أو السكنات ذات االستعمال الصناعي والتجاري، وا 

غطى بموجب عقد تأمين األخطار الصناعية. وفي الحقيقة أن معيار التفرقة بين هذين الخطرين يكمن صناعي يُ 
ذا المؤشر حدد في هفي القيمة المؤمن عليها والمحددة في مؤشر يطلق عليه بمؤشر األخطار الصناعية. حيث يُ 

معينة تكون هي الحد الفاصل في تحديد نوع الخطر، فاذا كان الخطر أقل أو يعادل هذه القيمة ُعد خطر قيمة 
تندرج ضمن األخطار بسيط، أما إذا كان الخطر أكبر من هذه القيمة بألف مرة ُعد هنا الخطر خطر صناعي، و 

والمناجم والمتاجر والمستودعات الكبرى. وعليه، فنحن المؤسسات الصناعية األخطار التي تمس عادة  الصناعية
بصدد دراسة عقد تأمين الحريق الصناعي الذي ُيغطي عادة الحرائق الكبرى التي تندرج ضمن األخطار 
الصناعية دون األخطار البسيطة، كما أن الحرائق التي تمس المحاصيل الزراعية والغابات فهي مستبعدة من 

 تدخل في إطار التأمين الفالحي وهو تأمين مستقل عن تأمين األخطار الصناعية.الدراسة أيضا، ألنها 

أخرى، فعقد تأمين الحريق الصناعي بهذا المفهوم هو فرع من فروع تأمين األشياء، الذي يهدف  ومن جهة
مملوك له عادة إلى ضمان األضرار المادية التي تلحق الذمة المالية للمؤمن له، نتيجة تلف أو هالك الشيء ال

ذو القيمة الكبيرة التي تفوق ألف مرة قيمة مؤشر األخطار الصناعية. وما دام أن تأمين األشياء ينصب على 
أموال المؤمن له، فهو يندرج تحت تأمينات األضرار التي تهدف هي األخرى إلى تعويض المؤمن له عما 
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تأمين الحريق الصناعي هو من عقود تأمينات  يصيب ذمته المالية عند تحقق الخطر المؤمن منه. وبالتالي فعقد
 األضرار.

ن خطره هو عقد منها بخطر معين، فمثال عقد تأمين السرقة نجد أضرار ينفرد كل األ تأميناتن عقود أغير 
، وعقد ذاتها خطر المسؤولية المدنية في حدهو محله مين المسؤولية المدنية تأفعل السرقة في حد ذاته، وعقد 

ضرار هذا الخطر تنجر عنه أن وأ. ...الخ ق الصناعي محله خطر الحريق الصناعي في حد ذاتهمين الحريتأ
ضرار تتعلق بالمسؤولية ، أو تكون أو هيكلةمباشرة في كيانه أ ءمادية تمس الشيضرار انت أجمة سواء ك

ضرار المادية تصدر عن األمادية ر الضراوالمسببة له، أو تكون أ المدنية المترتبة عن الخطر المضمون
ضرار المنجرة المضمونة واألخطار بلغة التأمين يطلق على األنه أ اال   ،المسؤولية المدنيةأضرار و المباشرة أ

 الضمانات.عنها مصطلح 

تتمثل في التراضي والمحل  ،ركان أساسية من حيث االبرامتأمينات األضرار تتوافر على أعقود أن كما 
طوات ومراحل عملية هي اقتراح بتوافر خ والسبب، والى جانب هذه األركان القانونية فان العقد ال يكتمل اال  

ثناء تحقق و أألوثيقة. وخالل ابرام هذه العقود بهذه امين والملحق الخاص ية ووثيقة التأمين ومذكرة التغطالتأ
حيث يلتزم المؤمن له  ،خراتجاه اآل التزامات كل طرفتتمثل في  ،ثارعدة آ في العقدتترتب على طر الكارثة 

لتزم أيضا سريان العقد، ويثناء باإلفصاح عن بيانات الخطر المراد التأمين عليه سواء أثناء اكتتاب العقد أو أ
تحقق  جل معين، ويلتزم المؤمن بالتعويض في حالةث في غضون أفصاح عن الحادمين واالبدفع قسط التأ

و ضي بانتهاء المدة االصلية للعقد أتنق االلتزامات عادة ماو اآلثار أهذه زيادة على ذلك فو الخطر المضمون، 
 .محددة قانونا ألسبابو الفسخ البطالن أب

هذا ما دفع بي ضرار، تأمينات األعقود نه فرع من فروع أ مين الحريق الصناعي نجدالى عقد تأوبالرجوع 
حكام التي هي نفس األهل  ثار،و اآلسواء من حيث الضمانات أو االبرام أحكام هذا العقد أحول الى التساؤل 

 حكام خاصة به وحده؟ هذا العقد له أ ن  أم أ ،ضرار األخرىاأل تأميناتتسري على عقود 

 ومن هذه اإلشكالية الرئيسية تنبثق عدة تساؤالت فرعية تتعلق بجزئيات ذات صلة بالموضوع تتمثل في:

  مين الحريق الصناعي من حيث الضمانات؟ أحكام عقد تأما هي 
  م؟ ار الحريق الصناعي من حيث االب مينأحكام عقد تأما هي 
  ثار المترتبة عليه؟أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث اآلماهي 
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هي الرغبة الملحة وما شك ل حافز نفسي لي بغرض تسليط الضوء على هذا العقد وتناوله بالدراسة والتحليل،  
في معرفة ودراسة األخطار المغطاة والمدرجة ضمن عقد تأمين الحريق الصناعي، واألخطار المستثناة من 
الضمان. باإلضافة إلى محاولة معرفة األضرار المضمونة والغير المضمونة، ومعرفة أيضا كيفية إبرام عقد 

بل تحقق الكارثة أو بعد تحققها، مع استدراك النقائص تأمين الحريق الصناعي، واآلثار المترتبة عليه سواء ق
 الموجودة في هذا العقد مقارنة بالتشريعات األخرى.

ونهدف من خالل هذه الدراسة، إلى التأكد من صحة أن األحكام المطبقة على عقد تأمين الحريق الصناعي 
األحكام المطبقة على عقود  سواء من حيث الضمانات الممنوحة أو من حيث اإلبرام أو اآلثار، هي نفس

أن عقد تأمين الحريق الصناعي تحكمه أحكام خاصة به وحده. كما نهدف من  متأمينات األضرار األخرى، أ
خالل هذه الدراسة إلى اقتراح تعديل لبعض المواد التي تتعلق بتأمين الحريق، وذلك لمسايرة ومواكبة التطورات 

مين الحريق والتغيرات الحديثة، والوصول إلى إعطاء مفاهيم وتعاريف جديدة لبعض المصطلحات التي تتعلق بتأ
 الصناعي، باإلضافة إلى إثراء المكتبة القانونية بأفكار جديدة وجزيئات علمية.

ولدراسة هذا الموضوع والغوص في جوانبه العلمية والعملية ارتأينا االعتماد على عدة مناهج، وذلك للوصول 
ر تأمين الحريق الصناعي إلى الحقيقة العلمية. حيث اعتمدت على المنهج التاريخي عند دراستي لنشأة وتطو 

عبر األزمنة المختلفة، وعند دراسة بعض المفاهيم والتعاريف المتعلقة بهذا الموضوع وخاصة التي لها أثر 
تاريخي. كما اعتمدت على المنهج الوصفي، وذلك بوصف ظاهرة الحريق وكيف حتى تتولد هذه الظاهرة واآلثار 

 صاعقة والزالزل واألعاصير...الخ.األخرى كاالنفجار وال المترتبة عليها. كما قمت بوصف بعض األخطار
واعتمدت أيضا على منهج تحليل المضمون، وذلك لتحليل المواد الخاصة بعقد تأمين الحريق الصناعي مادة 
بمادة والوصول إلى حقيقتها، كما قمت بتحليل بعض أراء الفقهاء واالجتهادات القضائية. ورغم أن دراستي هي 

ة فقد اعتمدت على المنهج المقارن بصفة ثانوية وليس أساسية، حيث قارنت ما قضى به المشرع دراسة وطني
الجزائري مع كل من التشريعات األجنبية كالتشريع الفرنسي والمصري واألردني والمغربي، وذلك للوقوف على 

يله أو إلغاؤه. كما استعنت بعض االختالفات الجوهرية الموجودة في هذا الموضوع، وتعديل أو إلغاء ما يتم تعد
 لمتخصصة، كون هذا الموضوع لم يحظباجتهاد كل من الفقه والقضاء األجنبيين، وذلك راجع إلى ندرة المراجع ا

متخصصة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لقلة وندرة األحكام الكاديمية األعلمية الدراسات من ال عدد قليلب اال  
 مقارنة باالجتهادات األجنبية.القضائية الوطنية في هذا الموضوع 
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وزيادة على ذلك، فقد حظي موضوع عقد تأمين الحريق الصناعي بدراسات محلية سابقة رغم قلتها وندرتها، 
حيث نجد مذكرة ماجستير بعنوان " تأمين األخطار الصناعية "، وقد عالج فيها مؤلفها كل األخطار الصناعية 

ي مقتصرة على خطر الحريق فقط دون األخطار الصناعية األخرى وليس خطر الحريق فقط، لذا جاءت دراست
باعتباره من أهم األخطار التي تصيب الممتلكات. كما أن هناك مذكرة ماجستير بعنوان " النظام القانوني لعقد 
التأمين على األشياء ضد الحريق "، وقد عالج فيها مؤلفها العقد من حيث اإلبرام والتنفيذ دون التفصيل في 
ضمانات هذا العقد، وهذا ما دفعني إلى دراسة هذه الضمانات بنوع من التفصيل. باإلضافة إلى ذلك هناك 

، والمرجع  «l’ assurance incendie»مراجع أجنبية أخذت عنها الكثير كالمرجع الفرنسي الذي هو بعنوان 
 المصري الذي هو بعنوان " التأمين من الحريق ".

عملية البحث هي الصعوبة في الترجمة، ذلك أن بحثي مقدم باللغة العربية وأن أغلب وما شك ل لنا عائق في 
المراجع المتخصصة والتي اعتمدت عليها هي مراجع فرنسية، باإلضافة إلى الصعوبة في الحصول على بعض 

  .سسات المعنية ونقص ثقافة التأمينالوثائق المهمة من المؤ 

 وشاملة ارتأيت تقسيمه إلى بابين يضم كل باب فصلين.ولدراسة هذا الموضوع دراسة وافية 

الباب األول بعنوان أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث الضمانات الممنوحة، وقسمته الى فصلين: 
حيث يتناول الفصل األول األخطار المضمونة في إطار عقد تأمين الحريق الصناعي، ويشتمل هذا الفصل على 

عقد تأمين الحريق الصناعي، والمبحث الثاني يعالج األخطار دخل الى ل المبحث األول مباحث، يتناو ثالثة م
 المضمونة األساسية، وفي المبحث الثالث تطرقت الى األخطار المضمونة االختيارية والمستثناة.

الصناعي، ويشتمل أما في الفصل الثاني فتطرقت فيه الى األضرار المضمونة في إطار عقد تأمين الحريق 
بدوره على ثالثة مباحث، تناولت في المبحث األول األضرار المادية المباشرة والحتمية، وفي المبحث الثاني 
أضرار المسؤولية المدنية، وفي المبحث الثالث األضرار الغير المادية كالخسائر والقيم والمصاريف التي يجوز 

 تغطيتها مقابل قسط زائد.

من هذه الدراسة، فيحمل عنوان أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث اإلبرام واآلثار  أما الباب الثاني
 المترتبة عليه، ويضم فصلين:
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ففي الفصل األول عالجت أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث االبرام. ويشتمل هذا الفصل على 
الحريق الصناعي من الناحية القانونية، وفي  مبحثين، حيث تناولت في المبحث األول كيفية إبرام عقد تأمين
 المبحث الثاني درست كيفية إبرام هذا العقد من الناحية العملية.

وجاء الفصل الثاني بعنوان أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث اآلثار المترتبة عليه، ويشتمل هذا 
اصة بالمؤمن له، أما المبحث الثاني فيعالج الفصل على ثالثة مباحث، يتناول المبحث األول االلتزامات الخ

االلتزامات الخاصة بالمؤمن، أما المبحث الثالث فيتطرق الى انتهاء وانقضاء آثار عقد تأمين الحريق الصناعي 
 وقواعد التنازع القضائي للدعوى التأمينية.

بقائمة متبوعة  ،البحث وُذيل البحث أخيرا بخاتمة استوفت على أهم النتائج والتوصيات المتوخاة من هذا
 .للمراجع والفهرس
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 لصناعي من حيث الضماناتمين الحريق اأحكام عقد تأ الباب األول:

إن لتأمين الحريق الصناعي ضمانات خاصة به تتمثل في األخطار التي يمكن تغطيتها سواء في إطار 
، واألضرار الناجمة عن هذه األخطار كاألضرار المادية لوثيقة الحريق الصناعي الضمان األساسي أو االختياري

ة معاني منها المعنى االقتصادي له عدفالخطر بصفة عامة  ،والالمادية وأضرار المسؤولية المدنية. وعليه
القانوني لخطر لى المعنى مين من الناحية القانونية سنقتصر فقط عأولكوننا سندرس الت ،والقانوني اإلحصائيو 
يتوقف  حادث محتمل الوقوع ال" الخطر هو ات المقدمة من طرف الفقه نجد أن إلى التعريف وبالرجوع. مينـأالت

العملية هو  بالتالي فالخطر من الناحيةو  ،1"على الخصوص المؤمن لهوحدهما و  نالطرفي إرادةتحققه على 
 .أصال مينألنا للتبدونه ال حاجة و  للتأمينوالجوهري  األساسيالعنصر 

ختياري، فالخطر األساسي يتمثل فالخطر في وثيقة الحريق الصناعي ينقسم إلى خطر أساسي وا   ،ومن جهة
غطى بصفة آلية ودون قسط زائد، في حد ذاته، واألخطار الالحقة له التي ت   (incendie) في خطر الحريق

هربائية وسقوط الصاعقة هذا من ناحية. ومن الكواألخطار  (explosion) وتتمثل هذه األخطار في االنفجار
ختيارية عديدة ومتنوعة ال يضمنها الضمان األساسي، ولكن يجوز للمؤمن له هناك أخطار ا   ،أخرى ناحية

تغطيتها في بند خاص ومقابل قسط زائد. ومن هذه األخطار ما نص عليها القانون كأخطار المالحة الجوية 
ها من الممارسة العملية ومنصوص عليها في ابيعية...الخ، ومنها ما استخلصنوأخطار الحروب والكوارث الط

...الخ. ومقابل هذه ، وأضرار تسربات المياه الفجائيةصطدام المركبات البريةالشروط الخاصة كأضرار الدخان وا  
ضرار األخطار المضمونة هناك أخطار مستثناة من الضمان، سواء بصفة رسمية كاألخطار العمدية أو األ

 ها مقابل قسط إضافي.ؤ ومنها ما يمكن شرا ،الجسمانية

، تنجر عن هذه األخطار أضرار جمة تمس الشيء المؤمن عليه في حد ذاته وفي كيانه ومن جهة أخرى
. هذه األخيرة (les dommages matériels) وهيكله، حيث تنقص من قيمته المادية يطلق عليها باألضرار المادية

تكون نتيجة حتمية لهذا الحريق والحقة له، له مباشرة وبصفة فورية، أو إما  األشياء المملوكة للمؤمنإما تصيب 
الناجمة عن  األضرار التي تلحق األشياءمن بينها  ،تغطى بمجرد حدوثها وال تحتاج إلى بند خاص لضمانها

 ختفائها أثناء الحريق. ا  ضياع األشياء المؤمن عليها أو األضرار الناجمة عن و  تخاذ وسائل اإلنقاذا  

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية، 2، ط (دراسة مقارنة) "،اإليجار–التأمين)الضمان(-البيع"  لقانون المدني، العقود المسماةمحمد حسن قاسم، ا -1

 .555، ص 2102لبنان،  –بيروت 
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إضافة إلى ذلك، غالبا ما يتسبب المؤمن له في إحداث الضرر بفعل الحريق المنجر عنه، حيث تترتب 
مسؤوليته إزاء المضرور، ويجوز لهذا األخير الرجوع عليه بجبر الضرر الذي أصابه، مما يضطر المؤمن له 

كنه ضمان أضرار هذه المسؤولية حق للمضرور من ذمته المالية، غير أن المؤمن له يمبدفع التعويض المست
 لك مقابل قسط زائد.وذ

لك، يمكن أن يتسبب الحريق في أضرار غير مباشرة، تكون ناجمة سواء عن األضرار المادية وعالوة على ذ   
حريق الشيء المؤمن عليه، ويطلق عليها التي تصيب األشياء المؤمن عليها، وسواء عن مسؤولية المؤمن له في 

باألضرار الغير المادية، وهذا النوع من األضرار يمكن التأمين عليه في إطار العقد الخاص بالحريق ومقابل 
 قسط زائد.

الفصل )وفي  ،الحريق الصناعي مجال عقد تأميناألخطار المضمونة في  (الفصل األول)وعليه سنعالج في 
 سنعالج األضرار المضمونة في اطار عقد تأمين  الحريق الصناعي. (الثاني
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 الفصل األول: األخطار المضمونة في مجال عقد تأمين الحريق الصناعي 

تأمين الحريق ل، نحاول أوال إعطاء نظرة عامة لوثيقة الحريق الصناعيقبل دراسة األخطار المضمومة 
عطاء تعريف دقيق لهذا التأمين اعتمادا على التعاريف التي قدمها الفقهاء  من حيث النشأة والتطور، الصناعي وا 

 ورجال القانون، بعدما لم يقم المشرع الجزائري بتقديم التعريف على غرار التشريعات األخرى.

فبدونه ال  ،وهري لهاالج العنصرأساسها الخطر الذي يعتبر  تأمينيةفكل عملية  ومما تجدر اإلشارة اليه،
 أنيمكن  منها الحريق، عديدة خطارألفي الواقع العملي كل شخص هو معرض  ذلك أنه 1،مينأحاجة لنا للت

ظهر  لكلذو  األخطار.في عدم تحقق هذه  ة المؤمن لهلحلذا تكمن مص ،الممتلكات الخاصة بهو  األشياءصيب ي
 هم.بينواالستقرار  الطمأنينةبعث روح التي تحدق بهم و  األخطارمن  األشخاصمين كضرورة ملحة لحماية أالت

ما خطر اختياري، فالخطر  يف (le risque) فالخطر وعليه وثيقة الحريق الصناعي إما يكون خطر أساسي وا 
األساسي يتمثل في خطر الحريق في حد ذاته الذي يعتبر نار ملتهبة ال يمكن السيطرة والتحكم فيها، وتضر 

تلكات الحريق تالحقه أخطار أخرى غالبا ما تتسبب في وقوعه، وتضر بالممهذا باألشياء المجاورة لها. غير أن 
 ، لذا (la foudre) خطار الكهربائية وسقوط الصاعقةفي االنفجار واأل المؤمن عليها، وهذه األخطار تتمثل

 تغطيتها بصفة آلية في إطار الضمان األساسي ودون قسط زائد. اقتضت الضرورة 

ولكن ال يجوز تغطيتها في مجال  ،أنه هناك بعض األخطار ال تقل أهمية عن األخطار األساسية االا 
ر أن القانون قد غطى وفق شروط خاصة ومحددة. غيها ت  الضمان األساسي، وذلك نظر لجسامة أضرارها أو أن

ومقابل قسط إضافي. وهذه في بند خاص في العقد في إطار الضمانات االختيارية  جاز للمؤمن له تغطيتهاأ
وادث الطبيعية والمناخية وأضرار المالحة الجوية واألخطار ذات الضمانات منها ما نص عليها القانون كالح

تسربات الدخان و  كأضرار لعقد،با االتفاقيات الخاصةمن خالل الشروط و  اهستخلصنا  ا الطابع الكهربائي، ومنها م
 ....الخوأضرار المياه ،أضرار تصادم المركبات البريةو  ،لفجائيةالمياه ا

أو  ظام العامال يجوز التأمين عليها، وذلك نظرا لمخالفتها للن ضمانات مستثناةتوجد  ،ومقابل هذه الضمانات
أنها تبدو من الناحية التقنية غير قابلة للتأمين، أو أنها غير متصلة أصال بموضوع التأمين، أو أنها تغطى وفق 

                                                           
عقد المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين "، -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني " عقود الغرر -1

، 00عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، ط . 0011، ص2100لبنان، -ورات الحلبي الحقوقية، بيروت، منش2المجلد الثاني، ط 
 .011ص ، 2105األردن، سنة  –دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
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ضرار الجسمانية ألالعمدي وا تغطيتها كالخطأ يجوز أبدا ومن هذه االستثناءات ما ال شروط خاصة ومحددة.
 .ومنها ما يجوز شراؤه مقابل قسط زائد وبند خاص في العقد ،ماتاوالغر 

األول(، ثم نعالج  )المبحث مين الحريق الصناعيتأعقد لمدخل ومن خالل هذا الفصل نحاول إعطاء 
ألخطار األخطار األساسية التي تدخل في إطار وثيقة الحريق الصناعي )المبحث الثاني(، ثم نتطرق إلى ا

 ثناة من الضمان )المبحث الثالث(.االختيارية والمست
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 تأمين الحريق الصناعي  عقدالمبحث األول: مدخل الى 

تأمين الحريق الصناعي، وذلك حتى يتسنى لنا معرفة لعقد من خالل هذا المبحث نحاول إعطاء نظرة عامة 
من خالل إصدار قوانين وتشريعات  وصل إلى هذا الحدلعصور حتى نشأة هذا التأمين وكيف تطور عبر ا

لم تقم بتعريف تأمين الحريق أنها والعيب في هذه التشريعات  في تبلور فكرة التأمين من الحريق.ساهمت 
 الصناعي تاركة هذا الدور للفقهاء ورجال القانون. 

قانونية تخرجه من دائرة المضاربة تأمين الحريق الصناعي يتميز بعدة مبادئ عقد فان  وعالوة على ذلك،
ويتم ذلك من خالل  ،والمقامرة، وأخرى فنية تقوم على التعاون بين المؤمن لهم، مع إجراء المقاصة بين األخطار

 االستعانة بعلم اإلحصاء.

تأمين الحريق الصناعي )المطلب األول(، ثم عقد ل أولية مفاهيم إعطاءوعليه من خالل هذا المبحث نحاول 
 )المطلب الثاني(. رق إلى المبادئ القانونية واألسس الفنية لهذا التأميننتط

 الحريق الصناعيعقد تأمين حول  أولية المطلب األول: مفاهيم

ورها تنطبق على كافة عقود التأمين من الحريق الصناعي التي بدعقد لمفاهيم نحاول في هذا المطلب عرض 
حيث ى األشياء وأكثرها شيوعا، التأمين علعقود من أهم أنواع عقد الهذا أن  ذلك باعتبارو  األخرى. األضرار

 . ومنذ ذلك الوقت حاول رجال الفقه0555حريق لندن الشهير لسنة  إلى العصور الوسطى إثرتمتد جذور نشأته 
 . كما تم إصداروالشركات الخاصة بتغطية خطر الحريقلك بإنشاء الجمعيات والقانون تنظيم هذا التأمين، وذ

الفرنسي، الذي يعتبر هو  0321تنظم عملية تأمين الحريق أهمها قانون  ،قليلة ن كانتين وتشريعات وا  قوان
 تأمين الحريق الصناعي. عقد المصدر الرئيسي لجل فروع التأمين البري في الجزائر منها 

حتى ن أن يكون عقد مدني أو تجاري أو كما أن عقد تأمين الحريق الصناعي يتمتع بطبيعة خاصة، إذ يمك
ضافة إلى ذلك فهو يتسم ببعض الخصائص الجوهرية، ويلعب دور مهم في تعويض المؤمن له  عقد مختلط، وا 

 في حالة وقوع الخطر من جهة، والمحافظة على كيان االقتصاد الوطني من جهة أخرى.

 )الفرع األول(، ثم نتطرق إلى الصناعي وعليه من خالل هذا المطلب سنعالج نشأة وتطور تأمين الحريق
من خالل العقد ماهية هذا  مين الحريق الصناعي في الجزائر )الفرع الثاني(، ثم نعالجعقد تأالنظام التشريعي ل
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مين الحريق (، وأخيرا نعالج الهدف من عقد تأ)الفرع الثالث تعريفه وبيان طبيعته والخصائص التي يتميز بها
 (.ابعالصناعي )الفرع الر 

 الصناعي الحريق ضدالتأمين  فكرة نشأة وتطورالفرع األول: 

للطبيعة االقتصادية  اعلى الحريق البسيط فقط نظر ، وكان يقتصر رت فكرة التأمين من الحريق قديماظه
أبرز مبدأ تقوم عليه الجماعات الدينية التي كان في عهد الرومان البسيطة التي كانت سائدة في ذلك الوقت، ف

في حالة تحقق خطر الحريق لعضو من  (principe de coopération) هو مبدأ التعاون ،انتشرت في ذلك الحين
  1.الجماعةهذه أعضاء 

الحرف في أرباب قام  نأي ،بقي الوضع سائدا على حاله إلى غاية القرنين السادس عشر والسابع عشرلقد و 
ممتلكاته  مساعدة صاحب الحرفة الذي تعرضتإلى  هدفت ،جمعيات خاصة بهمبإنشاء  بريطانيا وأواسط أوروبا

عانات في صنعن طريق جمع تبرعات و وذلك  ،للحريق عند  ان إليهؤو يلج  (boîtes spéciales)ةق خاصيداا 
 2.الحرفهذه قد نشأ عمدا من أحد أصحاب بشرط أال يكون  الحريق، خطروقوع 

 إالا  ،تعويض األفراد عما يصيبهم من خسائر الحريقلتعهد في بريطانيا باألشخاص قام أحد  0521وفي عام 
 وذلك نظرا لقلة الخبرة الكافية لديه مما أدى إلى إفالسه. ،فشل ولم يستمر طويال في مشروعه شخصأن هذا ال

ل في لندن دام حريق هائ بنش ، أين0555وعلى ذلك، ظل تأمين الحريق يسير بخطوات بطيئة إلى غاية عام 
 الحريق على ثالثة عشر ألف منزال، ومائة كنيسة في حي يشمل أربعمائة شارع،هذا أتى  ثيح ،لمدة خمسة أيام

مما أدى إلى إعادة بناء المدينة صرف  ،مس معظم الدور والممتلكاتحيث  إلى هالك نصف المدينة أدىو 
كانت مادة ما بعدطوبة في تشييد الدور الجديدة وذلك باستعمال مواد بناء جديدة كالحجارة وال ،أموال طائلة

 3.الخشب هي المادة الغالبة في المباني

                                                           
 .253ص ،2111مصر، -دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية د ط، إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، الخطر والتأمين، -1

. محمد أوغريس، التأمين 10، ص0351النهضة العربية، القاهرة،  دار د ط، أحمد حسين أبو العال، تأمين الحريق من الناحية التطبيقية، -2
وليد و  . عيد أحمد أبوبكر11ص 0332المغرب، -، دار قرطبة، الدار البيضاء0من األضرار في التشريع المغربي "دراسة مقارنة "، ط 

أحمد ممدوح حمزة،  .033، ص2113األردن، -ر والتوزيع، عماندار اليازوري العلمية للنش د ط، إسماعيل السيفو، إدارة الخطر والتأمين،
 .2. ص0332مركز التعليم المفتوح، القاهرة،  د ط، تأمين حريق وحوادث متحالفة،

سالة ماجستير، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية الحسين بلوش، التأمين على الحريق في القانون المغربي، ر  -3
 . 1، ص0331-0313المغرب، سنة -واالجتماعية، دار البيضاء
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قد كان لحريق لندن الشهير أثر كبير في ظهور فكرة تأمين الحريق، والتحول من فكرة التعاون بين أفراد  ومنه
تربطهم صلة دينية أو حرفية، إلى فكرة التعاون في التعويض من خطر الحريق بين أفراد ال تربطهم أي صلة 

نمامن الصال   1.يربطهم خطر واحد وهو خطر الحريق ت السابقة، وا 

هو السبب الرئيسي لظهور التأمين من  لندن الشهير دثاحأن  " األهوانيحسام "فاضل الاألستاذ  ولقد ا عتبر
 2.الحريق

نشئت في البداية بعض المكاتب منذ حريق لندن الشهير بدأت فكرة تأمين الحريق تتطور، حيث أ   ،وعليه
لذي يعد أول شركة تأمين ضد الحريق في العالم، ا )  Fire office The  (مكتبللحريق. من أبرزها  والجمعيات

وظل هذا المكتب يمارس عمله إلى غاية منتصف القرن الثامن عشر  (Foenex)سم ا بعد إوقد أطلق عليه فيم
  3أين أغلق نتيجة تعرضه للخسارة.

أنها لم تكن تعوض المؤمن  في بريطانيا أيضا، إالا  (Friendly Society Fire)شركة ظهرت  0511وفي عام 
لهم عما أصابهم من أضرار بسبب الحريق تعويضا كامال، بل كانت تعوضهم تعويضا جزئيا وتترك الباقي على 

    )in  Hand سم اليد في اليدأسيس شركة أخرى بشكل تعاوني تحت إإلى ت 3505سنة  عاتقهم. وهذا ما دفع

)Hand
4

 غير أن هذه الشركات والمكاتب كانت تقتصر على تأمين المباني فقط دون المنقوالت. ،

ل التأمين على المنقوالت مونتيجة لتطور الحياة االقتصادية في بريطانيا، امتد التأمين من خطر الحريق ليش
 The Sun)أطلق عليها  0011، أثاث...(، حيث تم تأسيس شركة خاصة لذلك سنة مالبس)بضاعة، 

company)   .وقد القت هذه الشركة نجاحا كبيرا على الرغم أن التأمين الذي كانت تقوم به كان تأمينا ناقصا ،
المبنى  كانت تضع عالمة مميزة باسمها علىكما قامت هذه الشركة بإنشاء فرق خاصة إلطفاء الحريق، حيث 

                                                           
 .253إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص  -1
 . 22، ص 2101األردن، -زيع، عمان، دار الثقافة للنشر والتو 0سمير صادق عادي، التأمين من الحريق "دراسة مقارنة"، ط  -2

، ى. حسن صبر 00، ص 0331ة، القاهرة، دار النهضة العربي د ط، وحيد عبد الباري، تأمين الحريق من الناحيتين العملية والعلمية،محمد  -3
 –دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة  د ط، أخطار النار واالنفجار في المؤسسات الصناعية )مع التنويه إلى النواحي التأمينية(،

 .   2.  أحمد ممدوح حمزة، المرجع السابق، ص 555، ص 2111مصر، 
. إبراهيم 212، ص0352مطبعة جامعة دمشق، سوريا، ، 2، ط 5الجزء نهاد السباعي ورزق اهلل أنطاكي، موسوعة الحقوق التجارية،  -4

 .253ص  سابق،المرجع العلي إبراهيم عبد ربه، 
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وتقوم بتوزيع النقود بين  ،كانت توضع األقساط في خزينة حديديةو المؤمن عليها عندها،  األشياء الذي توجد فيه
 1.إدارتها للعملية بلخسارته بعد خصم حصة الشركة مقا أصحاب الخسائر في نهاية العام كل بنسبة

خاصة بمخاطر الحريق أطلق  جمعيات للتأمينالثامن عشر تأسيس فقد تم مع بداية القرن  ،أما في فرنسا
تم إنشاء أول شركة فرنسية للتأمين من  0052"، وخالل سنة les bureaux d’incendie عليها "مكاتب الحريق

 2الحريق تعرف "بالغرفة الملكية للتأمينات " التي تم استبدال اسمها فيما بعد باسم آخر هو" الوطنية".

، ظهرت ونمو الصناعة اة االقتصاديةالحي تطورو  ،في أواخر القرن الثامن عشرالثورة الصناعية  ومع ظهور
انتقال النشاط من إضافة إلى ذلك،  البخارية. إلى استخدام اآلالت والماكينات تطرق جديدة في التصنيع أد

 العمليةوأصبحت الحياة  ،على نطاق أوسع المصانع تنشئأ   ت، حيثرف المنزلية إلى أرباب الصناعاأرباب الح
. وفي رؤوس األموال المعرضة لخطر الحريقوبالتالي كبر حجم  ،على آالت مرتفعة الثمن يديرها البخارتعتمد 

بكل مجاالته بما فيها خطر  (risque industriel) هذه الحقبة ظهرت فكرة التأمين على الخطر الصناعي
الذي كان يمس خاصة المؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى  تأمين الحريقإلى الحاجة الحريق، حيث ازدادت 

 نظرا لألضرار الضخمة التي تتكبدها هذه المؤسسات نتيجة تعرضها للحريق. 

ومع التقدم السريع المذهل في جميع الجوانب االقتصادية، سواء منها الصناعية أو التجارية أو المواصالت. 
ة المتمثلة في خدمة التلغراف والتليفون والتلكس، دعت الحاجة إلى ومع ظهور االتصاالت السلكية والالسلكي

لك الخطر الذي يمس المؤسسات الصناعية ذات الصناعي. حيث أصبح ال يقصد به ذ تطور فكرة الحريق
لك الحريق ذو القيمة المالية الكبيرة الذي يمس ل تعددت مجاالته، وبات يقصد به ذالطابع الصناعي فحسب، ب

بعيدا كل البعد  3اجم والمستودعات والمحالت التجارية الكبرى والمؤسسات الصناعية والمباني الكبيرة،عادة المن
 عن األخطار البسيطة واألخطار الفالحية.

لك لم تعد شركات التأمين تقتصر على تغطية خطر الحريق فقط ضمن الوثيقة، بل تم إضافة إضافة إلى ذ
ن االنفجار والصواعق، وتأمين خسائر تأمي في مثليقة الحريق، تتأنواع جديدة من الضمانات مكملة لوث

                                                           
ممدوح حمزة، المرجع أحمد . 02-20وحيد عبد الباري، المرجع السابق، ص  . محمد02أحمد حسين أبو العال، المرجع السابق، ص  -1

 .1السابق، ص 
أوغريس، . محمد 02ص  ،2111، ، الجزائرامعية، ديوان المطبوعات الج2ي، طمين الجزائر أت في قانون التجديدي معراج، محاضرا -2

 .13التأمين من األضرار في التشريع المغربي، المرجع السابق، ص 
3- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. les 

contrats », J.CL. Responsabilité civile et assurances, fasc.20-10, Lexis Nexis, 2007, Paris, P4. 
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االستغالل الناجمة عن توقف المؤسسة بسبب الحريق، والتأمين على الحوادث الطبيعية كالزالزل والفيضانات 
تـأمين المسؤولية و الشعبية والتخريب، ت االضطراباالتأمين على األخطار االجتماعية كالفتن و و واألعاصير، 

 ...الخ. اإليجاريةالمدنية الناجمة عن الحريق وتأمين القيمة 

 مين الحريق الصناعي في الجزائرتأعقد التشريعي لالنظام الفرع الثاني: 

بق على تأمين الحريق بصفة عامة، الحريق الصناعي هو نفسه النظام المط أمينتعقد التشريعي ل نظامالإن 
 وبين الحريق كخطر بسيط. ق لم يفرق بين الحريق كخطر صناعيتنظيمه لتأمين الحريذلك أن المشرع عند 

ن الحريق هو نفسه التنظيم الخاص للتأمين بصفة تأميعقد أن النظام التشريعي لنجد  ومما تجدر االشارة اليه،
قواعده كانت و  1الفرنسي،هو نظام جديد بالنسبة للجزائر دخل عن طريق االستعمار وعليه فنظام التأمين  عامة.

إبان الحملة االستعمارية، وأن أهم قانون لهذا النظام هو تطبق على الفرنسيين الذين كانوا موجودين في الجزائر 
 .2المتعلق بالتأمين البري 0321جويلية  02التأمين الصادر في قانون 

لعدم تناوله من قبل المختصين. ا تسم نظام التأمين بالغموض، وذلك نظر  0321غير أنه قبل صدور قانون 
وعليه  ئ بعدم وجود نصوص في هذا المضمار.وهذا راجع إلى الطبيعة البدائية لعقود التأمين أو إلى اعتقاد خاط

 0150أنشأت سنة كانت هناك مؤسستين هامتين لهما عالقة مباشرة بالتأمين في الجزائر، أولها تلك التي فقد 
التي كانت تمارس عمليات التأمين "، و  mutuelle incendieدلي ضد الحريق مؤسسة التأمين التبا"تحت اسم 
وهذه المؤسسة هي امتداد ألول مؤسسة في آنذاك.  والمستعمرات الواقعة تحت سيطرة السلطة الفرنسية بالجزائر

وثانيها تلك  .المسماة بالغرفة الملكية للتأمينات 0052مجال التأمين البحري التي أنشأها المشرع الفرنسي عام 
تحت اسم الصندوق المركزي إلعادة التأمين التبادلي في المجال  0310المؤسسة التي أنشأت بفرنسا سنة 

في المجال فقط ويقتصر  ،كان محدودا 0321ر قبل صدور قانون في الجزائ الحريق فتأمينوعليه  .الفالحي
 3نظرا ألهمية هذا القطاع الرتباطه بمصالح المعمرين. الفالحي

تعددت مجاالت التأمين، وأصبح هذا  ،0322بق في الجزائر سنة الذي ط   0321أما بعد صدور قانون 
عليه  وهذا ما أكدتالقانون هو السائد في مجال التأمين البري بصفة عامة، وتأمين الحريق بصفة خاصة. 

                                                           
 .20، ص 2105ردن، األ–دار الراية للنشر والتوزيع، عمان ، 0ط س والنظريات "، سمين " المبادئ واألأسالم رشدي سيد، الت -1
 .02سابق، ص المرجع الجديدي معراج،  -2
اه في العلوم، جامعة مولود رسالة لنيل شهادة الدكتور  ،مين " دراسة في التشريع الجزائري"أ، النظام القانوني لعقد التتكاري هيفاءرشيدة  -3

 .00ص  ،2102 تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،معمري
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هو  0321 فكان قانون ،. ومنهريةبالتأمينات الب على أن هذا القانون ال يتعلق إالا  تالمادة األولى منه التي نص
وفي السياق نفسه فإن . ترضخ لالستعمار الفرنسيكانت  الجزائرأن المطبق في الجزائر قبل االستقالل بحكم 

تكمن أهمية هذا القانون في تنظيمه بالتالي . و 15إلى  11المواد من الحريق ضمن م تأمين هذا القانون نظا 
عل القواعد التي تحكم العالقة بين المؤمن والمؤمن له قواعد آمرة. ثم تلت لعقود التأمين بصورة محكمة، حيث ج

الذي يتعلق بتنظيم  0321جوان  01نصوص مكمله له، ولعل أهمها المرسوم المؤرخ في  0321بعد قانون 
الذي  0321ديسمبر  21رقابة الدولة على قطاع التأمين عامة وتأمين الحريق خاصة، والمرسوم المؤرخ في 

 1علق بإنشاء شركات التأمين والقواعد التي تخضع لها في تسييرها.يت

تطبيق قواعد  ادامتدب قضى 0352ديسمبر  20صدر قانون جزائري بتاريخ  فقد ،أما في فترة االستقاللو 
وبعض النصوص المتعلقة بالتأمين الواردة في  ،، والنصوص المكملة له0321ة خاصة قانون الفرنسي وانينالق

 0352 وطنية. وقد بقي قانون ديسمبر لسنةما كان مخالفا للسيادة ال القانونين المدني والتجاري الفرنسيين إالا 
 210-52رقم  هنا بالقانون ويتعلق األمر ،حتى صدور أول تشريع جزائري في مجال التأمينساري المفعول 

مؤسسات التأمين التي تمارس المفروضة على المتعلق بااللتزامات والضمانات  0352جوان  11في  مؤرخال
 إلى طلب خضوعهاو  ،وضمانات على الشركات األجنبية التزامات القانون هذافرض حيث  2نشاطها بالجزائر.

 مداخيلهامن مع وضع كفالة تقدر بنسبة مئوية معينة  تأمين الحريق، لممارسة نشاط االعتماد من وزارة المالية
 3.وات األخيرة من نشاطهاسنالمالية من األقساط للخمس 

يقضي بفرض رقابة الدولة الجزائرية على  52/030قانون رقم  0352كما صدر في نفس التاريخ سنة 
خضاع هذه الشركات إلى إعادة التأمين في الجزائر  ،في الجزائر التي تمارس نشاط تأمين الحريقشركات ال وا 

  .لدى أول مؤسسة جزائرية أنشئت لهذا الغرض

ذلك للحد من تحويل المبالغ المالية التي و  ،وفي الحقيقة أن المشرع الجزائري لجأ إلى هذه اإلجراءات الجديدة
لهذه التدابير الجديدة التي فرضها المشرع  كانت الشركات األجنبية تحولها للخارج بعنوان إعادة التأمين، ونتيجة

ولم تبقى سوى شركة واحدة  ،شركة عن النشاط في الجزائر 201الجزائري على الشركات التأمينية توقفت حوالي 

                                                           
 .00جديدي معراج، المرجع السابق، ص  .01، ص السابق المرجعرشيدة تيكاري هيفاء،  -1
بااللتزامات والضمانات المفروضة على شركات التأمين التي تمارس  يتعلق ،0352جوان  11، صادر بتاريخ 210-52أنظر القانون رقم  -2

 .0352جوان  01صادرة بتاريخ  ،23 عدد، ج. ر، 2و 0نشاطها بالجزائر، المادتين 
 .21ديدي معراج، المرجع السابق، ص ج -3
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عتماد بمقتضى قرار صادر عن نح لها االوهي الشركة الجزائرية للتأمين التي م   تمارس نشاط تأمين الحريق،
 1 .لفالحياالصندوق المركزي إلعادة التأمين  ةباإلضافة إلى مؤسس ،02/02/0352 وزارة المالية بتاريخ

الدولة  ء احتكارالمتضمن إنشا 0355مايو  20المؤرخ في  020-55األمر رقم  رصد 0355سنة وفي 
من اآلن فصاعدا يرجع استغالل كل عمليات  : "على أنه منه المادة األولىحيث أشارت  2لعمليات التأمين،

نشاط التـأمين من طرف الدولة، حيث تأميم يقضي ب 023-55مر صدر في نفس السنة األكما . " التأمين للدولة
هي  ومن الشركات التي مارست نشاط االحتكار 3ركات التابعة لها دون سواها.تم إسناد تأمين الحريق إلى الش

عاد ،SAAالشركة الجزائرية للتأمين  كما تم إنشاء شركة أخرى  .CAARة التأمين والصندوق الجزائري للتأمين وا 
، وهذه الشركة كانت تقوم 02/0351بموجب األمر  0302عام  CCRهي الشركة المركزية إلعادة التأمين 

 بعمليات إعادة التأمين للمخاطر التي تفوق قدرة الشركات الوطنية كمخاطر الحريق.

بواسطة  اوتأمين الحريق خصوصما لعقد التأمين عمو  وبالموازاة مع هذه المؤسسات فقد تطور النظام القانوني
ضمن  الذي تضمن فصال كامال لتنظيم عقد التأمين 4أهمها القانون المدني الجزائري مجموعة من القوانين، لعلا 

واعتبرته  ،الذي حددت المادة الثانية منه طبيعة عقد التأمين 5والقانون التجاري ،525إلى  619المواد من 
 ....كل مقاولة للتأمينات..." عه:موضو بقولها " يعد عمل تجاريا بحسب تصرف تجاري 

تحديد  فيه تمحيث  10،6-11متعلق بالتأمينات هو القانون رقم  صدر أول قانون جزائري 0311وفي سنة 
وبيان حقوق والتزامات األطراف وطرق إبرام  بصفة عامة وتأمين الحريق بصفة خاصة، مختلف قواعد التأمين

 ته. وتحديد مجاال ،العقد وانقضائه

الدولة لقطاع التأمين،  (monopole) يجد أنه كرس استمرار احتكار 0311وبالتالي فالمالحظ على قانون 
المدني ، وكذلك األحكام التي وردت في القانون 0321وأن مضمون قواعده مستمدة من القانون الفرنسي لعام 

                                                           
 .21، ص السابق المرجع جديدي معراج، -1
، 12 عدد، ج. ر، 0مين، المادة أانشاء احتكار الدولة لعمليات الت، يتضمن 0355ماي  20، المؤرخ في 020-55مر رقم أنظر األ -2

 .512ص  .0355ماي  20صادرة بتاريخ 
 .20، صالمرجع السابقتكاري، رشيدة هيفاء  -3
  .0305لسنة  01، المتضمن القانون المدني، ج. ر، عدد 0305سبتمبر سنة  25المؤرخ في  ،51-05األمر رقم أنظر  -4

  .0305لسنة  01تضمن القانون التجاري، ج. ر، عدد الم، 0305سبتمبر  25المؤرخ في  ،53-05األمر رقم أنظر  -5

وقد  .0311غشت  02صادرة بتاريخ ، 22عدد ج ر،  بالتأمينات،المتعلق  ،0311غشت سنة  3المؤرخ في  ،10-11القانون رقم أنظر  -6
 .0335مارس  1 صادرة بتاريخ، 02ج. ر، عدد  ،المتعلق بالتأمينات ،0335يناير  25المؤرخ في  ،10- 35ألمر رقم ابألغي هذا القانون 
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ظل هذا قد و ، كما أنه قد أنهى استمرارية تطبيق النصوص الفرنسية في مجال التأمين. 0305الجزائري لعام 
الذي ألغى القوانين  1المتعلق بالتأمينات 10-35رقم  مراألأين صدر  ،0335سنة القانون سائدا إلى غاية 

افتتاح هذا ما سمح ب .السالف الذكر 10-11مر رقم بقة له خاصة ذات الصلة باالحتكار واألوالقواعد السا
الحريق.  ينتـأمتستثمر في مجال نشاط  ،خاصة وأجنبيةوطنية أدى إلى ظهور شركات الذي  اقتصاد السوق

من الفصل -11إلى المادة  11المادة -في القسم الثاني تأمين الحريق وخالل هذا القانون نظم المشرع الجزائري 
 ضرار من الباب األول المتضمن التأمينات البرية.الثاني المتضمن تأمين األ

 11-15القانون رقم ، وذلك ب10-35ومما تجدر اإلشارة إليه، فانه قد تم تعديل بعض أحكام األمر رقم 
لكن هذا األخير لم يأتي بأي جديد في مواد تأمين الحريق  2المتعلق بالتأمينات، 21/12/5211المؤرخ في 

 .10-35ة لألمر رقم حيث ظلت هذه المواد خاضع

ر مواد فقط ويفتق 1صا، حيث خصص له مزال ناق وفي األخير نجد أن التنظيم التشريعي لتأمين الحريق   
للعديد من الجوانب المهمة، ويتسم ببعض الغموض خاصة أن المشرع لم يفرق بين تأمين الحريق كخطر بسيط، 

خر من ذلك أن كل تأمين هو مستقل عن اآل التفرقة بينها،وبين تأمين الحريق كخطر صناعي، ولم يحدد معيار 
 لذا نطلب من المشرع استدراك ذلك. ،حيث االكتتاب أو الضمانات الممنوحة

 الحريق الصناعي: ماهية عقد تأمين الفرع الثالث

الحريق الصناعي، بداية من تعريفه بصفة عامة من تـأمين عقد الومن خالل هذا الفرع نحاول إعطاء تعريف ل
هذا التأمين )ثانيا(، و)ثالثا( نتطرق إلى الصناعية )أوال(، ثم نعالج طبيعة إلى تعريفه في مجال األخطار 

 الخصائص التي يتصف بها عقد تأمين الحريق الصناعي. 

 الحريق الصناعي عقد تأمين تعريف أوال: 

 ال ضمن الشروط العامة أوحريق الصناعي ال من قبل المشرع، و ال مينتأعقد لم يورد تعريف خاص ب
تأمين الحريق عقد الفقه للبحث عن تعريف خاص ب لذا يتوجب علينا الرجوع إلى .ميناالتفاقيات الخاصة بعقد التأ

                                                           
 .201المذكور، المادة  10- 35األمر رقم نظر أ -1

د ، ج. ر، العدالمذكور 10-35المعدل والمتمم لألمر رقم  ،المتعلق بالتأمينات ،2115فبراير  21مؤرخ في ال ،11-15القانون رقم أنظر  -2
 .2115مارس  02، صادرة بتاريخ 05
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، ولم يفرقوا بين الحريق البسيط لحريق بصفة عامةعقد تأمين اف ليغير أن الفقهاء أعطوا تعر الصناعي. 
مين الحريق تعريف خاص بتأ مين الحريق بصفة عامة ثم إعطاءتعريف تأ ينبغي أواللذا  ،الحريق الصناعيو 

 .الصناعي

 تأمين الحريق بصفة عامةعقد تعريف  1-

ن اختلفت هذه التعار  ،لتأمين من الحريق بصفة عامةاعقد قد أورد الفقه عدة تعريفات خاصة بل ف من حيث يوا 
عقد شخصي يتم إبرامه " بأنه: فبعض الفقهاء عراف تأمين الحريق لذا  ،نفس المعنىفي  الصياغة إال أنها تصب

وذلك ضمن المدة  ،بين طرفين يتعهد بموجبه المؤمن أن يضمن الخسائر المالية الناتجة عن الحريق للمؤمن له
ه أن يعوض المؤمن له عن عقد يلتزم المؤمن بمقتضا"  :بأنه 2فه البعض اآلخروقد عرا  .1" التي تم االتفاق عليها

 وعليه فإن كلمة الحريق تشير إلى سبب الضرر."،  األضرار التي تصيب األشياء المؤمن عليها بسبب الحريق
هو نوع من أنواع التأمين على األشياء يهدف إلى ضمان المؤمن له "  :بأنه فه األستاذ محمد علي عرفةكما عرا 

 3." عن هالك األشياء المؤمن عليها أو تلفها بسبب الحريق عن األضرار المادية المباشرة التي تنجم

وهو  ،ومن المالحظ على التعاريف السابقة أن الفقهاء تطرقوا إلى جانب واحد فقط لهذه العملية التأمينية
لتأمين من خطر الحريق جانب آخر ال عقد اولكن ل م العالقة بين المؤمن والمؤمن له.الجانب القانوني الذي ينظ

ويجعله  4،عقد من المقامرة والرهانالالذي يبعد  )التقني( يتمثل في الجانب الفني ،أهمية عن الجانب األول يقل
عقد مشروع قائم بذاته يعتمد على أسس فنية تدخل في نطاق العملية التأمينية لقوانين اإلحصاء، وقانون األعداد 

البد من  ،أمام تعريف شامل لعقد التأمين ضد الحريقلذلك حتى نكون  loi de grands nombres( . 5( الكبيرة
 مزج العناصر القانونية بالعناصر الفنية في إطار قانوني يحمي مصالح األطراف وينظم العالقة فيما بينهم.

                                                           
 .23سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -1
. بديعة 001، ص 0331، األردن-دار مجدالوي للنشر، عمان ،0ط محمد جودت ناصر، إدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيق،  -2

أحمد فؤاد . 020، ص 0332لبنان، -ية، طرابلسدار المعارف العمومد ط، غالييني وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر "دراسة مقارنة "، 
 .00، ص 0355الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  د ط، األنصاري، التأمين من الحريق "شروطه وتسوية مطالباته"،

 .251ص ،2110، األردن-دار ومكتبة الحامد، عمان ،0ط عزمي سالم وموسى شقيري نوري، إدارة الخطر والتأمين، أسامة -3

إن المقامرة هي عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع، إذا خسر المقامرة، للمقامر الذي كسبها، مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يتفق  -4
يصدق قوله في واقعة غير محققة، للمتراهن الذي يصدق قوله فيها  ذا لمجبه كل من المتراهنين أن يدفع، إبمو عليه. أما الرهان فهو عقد يتعهد 

 مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه. 
5-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, les assurances terrestres en droit français, T 1 , 3eme   éd, L.G.D.J, Paris, 

1970, P 01-02. 
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عقد يبرم بين المؤمن والمؤمن له لمصلحة هذا األخير أو  :وعليه يمكن تعريف عقد التأمين من الحريق بأنه
يلتزم بموجبه المؤمن عند تحقق خطر الحريق المؤمن منه بدفع تعويض للمؤمن له عن األضرار  حيث ،المستفيد

وذلك من خالل تجميع أشخاص  ،مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن ،التي لحقت به
جراء المقاصة ،يتحدون في خطر الحريق  بينهم وفقا لعملية اإلحصاء. 1وا 

 تأمين خطر الحريق في مجال األخطار الصناعيةعقد تعريف  2- 

تأمين الحريق، ولم يفرقوا بين الحريق البسيط عقد يتضح من التعريفات السابقة أن الفقهاء أعطوا تعريف عام ل
والحريق الصناعي، رغم وجود اختالف بينهما من حيث الطبيعة والقيمة. هذه األخيرة هي معيار التفرقة بين 

أن الخطر البسيط هو ذو قيمة مالية قليلة أما الخطر الصناعي فقيمته كبيرة ومرتفعة. ولمعرفة  الخطرين، ذلك
الذي يصدر عن المجلس  RI l’indice(2 (الصناعيةقيمة الخطر الصناعي يجب الرجوع إلى مؤشر المخاطر 

  3الوطني للتأمينات كل ستة أشهر.

التفرقة بين األخطار الصناعية وبين األخطار البسيطة.  وهذا المؤشر يحدد فيه قيمة معينة تكون هي معيار
 ) leيمكن معرفة الخطر الصناعي من الخطر البسيط 4ذلك أنه من خالل قيمة مؤشر األخطار الصناعية

risque simple)   د ، فإذا كانت قيمة الخطر المراد التأمين عليه تفوق ألف مرة قيمة مؤشر األخطار الصناعية ع
 5صناعي والعكس صحيح. هذا الخطر خطر

                                                           
ف المقاصة بأنها العملية المنظمة لتوزيع عبء الكوارث التي تقع لبعض المؤمن لهم على جميع المستأمنين المعرضين لنفس الخطر، تعرا  -1

 وتعتبر هي التطبيق العملي لمبدأ التعاون.
2- YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, 3eme    éd, Dalloz, PARIS, 1991, P161. 

3 - Indice RI et Révision Tarif RS, C N A, 2004, P 04. 
األخطار الصناعية، وهو يمثل الرقم الذي  في مجال مين الحريق خاصةأ: هو مؤشر خاص ومحدد في ت RIالصناعية خطار مؤشر األ -4

. ولقد اوبين نفس المادة في فترة يتم اختيارها كـأساس يتم التعبير عنهيشير الى النسبة بين متوسط سعر الوحدة لمادة معينة في فترة معينة، 
 وعليه: ،RI = 45+2,26A + 1,71B + 0,8 C +1, 42 Dتحت الصيغة التالية:  0305ظهر هذا المؤشر في فرنسا سنة 

- A يمثل ثمن البناء في المناطق الباريسية الذي ينشر من طرف الفيدرالية الوطنية للبناء. 
- B هو مؤشر المعدات المؤمن عليها يمثل ثمن اليد العاملة في الصناعات الميكانيكية وااللكترونية. 
- C الحديد، النحاس، األلومنيوم...(. هو مؤشر أثمان الجملة للمواد المعدنية( 
- D .هو مؤشر أثمان الجملة بالنسبة للمواد القابلة للتصنيع 

 ت الصيغة التالية:حت 0331رات كانت آخرها في أكتوبر وتجدر اإلشارة أن هذه الصيغة قد خضعت لتغيي
-RI =45+ 2, 26A+ 13, 59B+ 4, 17C+7, 02D. 

 .دج 26181ب  1002لسنة  خطار الصناعيةقدرت قيمة مؤشر األوقد 
5- Www. CNA. Com. Vu le 17-10-2018 à 11h. 



 ......................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث الضمانات............................الباب األول..........

 

11 
 

المحالت المستودعات و ومنه فاألخطار الصناعية هي أغلب المخاطر التي تمس المناجم والمصانع الكبيرة، و 
 1قارية الكبيرة والمباني العالية.التجمعات العالتجارية الضخمة، و 

ية يصنف ضمن وبالتالي فخطر الحريق الذي تكون قيمته تزيد عن ألف مرة قيمة مؤشر األخطار الصناع
 قيمة فهو خطر بسيط. الاألخطار الصناعية، أما إذا كانت قيمته أقل من هذه 

يهدف من خالله هذا ذي يبرم بين المؤمن والمؤمن له، وعليه فعقد تأمين الحريق الصناعي هو ذلك العقد ال
التي تزيد قيمتها عن ألف مرة قيمة مؤشر األخطار الصناعية، وذلك مقابل ق أخطار الحري ةغطياألخير إلى ت

ويتعلق هذا التأمين عادة بمخاطر المستودعات  اإلحصاء.لقوانين المقاصة وفقا عملية إجراء دفع القسط مع 
 الكبيرة والمتاجر الضخمة...الخ.  المصانعوالمناجم و 

 2تأمين الحريق الصناعيعقد  طبيعةثانيا: 

بالنسبة  مدني أو تجاري ، قد يكون عقدطبيعة عقد تأمين الحريق الصناعي على صفة طرفيه تتوقف
 خر.اآلطرف للأي مدني بالنسبة لطرف وتجاري بالنسبة  ،قد يكون مختلطاو ، للطرفين

 سطعقدا تجاريا إذا أبرمته شركة من شركات التأمين بق الحريق الصناعي تأمينلى المؤمن، يعتبر فبالنسبة إ
المؤمن من قبل جمعيات التأمين  هذا أما إذا كانيهدف إلى تحقيق الربح، ثابت ألن المؤمن في هذه الحالة 

 له يكون مدني يخضع لنصوص القانون المدني. التبادلية أو التعاونية فإن العقد بالنسبة 

نما ، و يرمي إلى تحقيق الربح لك ألنه الوذ ،التأمين يعتبر عقدا مدنيا بالنسبة له فاألصل أن ،لمؤمن لها اأم ا 
متعلق  الصناعي كان عقد التأمين من الحريق أما إذا كان المؤمن له تاجرا أو .هدفه هو تغطية خطر معين

 3.فالعقد هنا يعتبر عمل تجاري وفقا لنظرية التبعية بالنسبة للمؤمن له ،بتجارة

هو معرفة القواعد الخاصة لكل عقد، فالعقد  رة من تحديد طبيعة عقد تأمين الحريق الصناعيالعبعليه فو 
وفي كال القانونين اختالف  .والعقد المدني يخضع لقواعد القانون المدني ،التجاري يخضع لقواعد القانون التجاري

                                                           
1- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P 4. 
 .212، ص 2100األردن، -دار وائل للنشر، عمان، 0ط خالد غازي أبو عرابي، أحكام التأمين "دراسة مقارنة"،  -2

نور أ .52، ص 0335مصر،  –دار النهضة العربية، القاهرة د ط، إنهاؤه "، -أثاره-محمد عبد الظاهر حسين، عقد التأمين " مشروعيته -3
 .02، ص 2105مصر، -المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية د ط، ن حوادث السيارات،مين االجباري عأمين والتأطلبة، عقد الت
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اإلثبات حسب القواعد التجارية فإنه يجوز  ك أنه، ذل (la preuve) كبير نذكر على سبيل المثال قضية اإلثبات
، أما في القانون المدني ال يجوز اإلثبات بالشهادة إذا زاد المبلغ عن مقدار بما فيها الشهادة ثباتبكل طرق اإل

الجهة القضائية معرفة العبرة من تحديد طبيعة العقد هي ف إضافة إلى ذلك، 1.دينار جزائري( مائة ألفمعين )
 ، فإذا كان هذا العقد تجاري لكالالصناعي المختصة التي تنظر في المنازعات الناشئة عن عقد تأمين الحريق

مدني فإنه يتم  الصناعي أما إذا كان عقد التأمين عن الحريق 2،الطرفين فإنه يتم رفع الدعوى أمام القسم التجاري
إذا كان عقد التأمين مختلطا أي مدني عند طرف وتجاري لدى الطرف أما  رفع الدعوى أمام القسم المدني.

 ن جهة االختصاص تتحدد حسب صفة العقد بالنسبة للمدعى عليهدد أي هذا الصفالقاعدة ف ،اآلخر
(défendeur) . خصمه ةضاالخيار في مقاله  ،مدنيبالنسبة له لطرف الذي يعتبر العقد ل فانه من المقرر أن 
 برفع ،في حين يلتزم من كان العقد تجاري بالنسبة له ،مام المحاكم المدنية أو التجاريةالتاجر أ )المدعى عليه(

 3.مدنيعقد ى كان العقد بالنسبة لخصمه النزاع أمام المحاكم المدنية فقط مت

 ثالثا: خصائص عقد تأمين الحريق الصناعي

 يتميز بعدة خصائص هي: الصناعي إن عقد التأمين من الحريق

   contrat consensuelعقد رضائي -0

اإليجاب تالقي من العقود الرضائية التي تتم بمجرد هو عقد  ،بحسب األصل الصناعي الحريقتأمين عقد إن 
لذا لم يتطلب  4.دون اشتراط شكل خاص إلثباته هما بكل حريةعن إرادت تبادل الطرفين التعبيرو  ،مع القبول

 المشرع الجزائري إلبرام عقد تأمين الحريق الصناعي شكال خاص يفرغ فيه رضا المتعاقدين. 

في  الصناعي تأمين الحريقن أن يتفق الطرفين على وضع عقد فإنه ال يمنع م ذكره، وعلى الرغم مما سبق
أن عقد تأمين الحريق الصناعي ال وذلك ما يجري عليه الواقع العملي، حيث يشترط المؤمن عادة  .قالب شكلي
بتوقيع وثيقة التأمين، فيصبح العقد في هذه الحالة عقدا شكليا بموجب هذا الشرط وتصبح وثيقة التأمين  ينعقد إالا 

كما . أن هذا ال يمنع من اعتبار العقد عقدا رضائيا، فالكتابة هنا شرط لإلثبات ال لالنعقاد ضرورية لالنعقاد، إالا 
                                                           

، ج. ر، 11، المادة المتضمن القانون المدني ،51-05مر ، المعدل والمتمم لأل2115يونيو  21، المؤرخ في 01-15القانون رقم نظر أ -1
 .25، ص 2115يونيو  25، صادرة بتاريخ 11عدد 

 . 23سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص -2
3- YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 120 . 

نشر والتوزيع، مصر، دار الكتب القانونية ودار شتات لل د ط، باسم محمد صالح عبد اهلل، التأمين أحكامه وأسسه "دراسة تحليلية مقارنة "، -4
 .50محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص . 11، ص 2100
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بحيث ينعقد وينتج آثاره بمجرد دفع  ،عقد عينيالصناعي  طراف على جعل عقد التأمين من الحريققد يتفق األ
نما يؤخر تنفيذ العقدأو  ،للتأمين القسط األول  1فقط. ن مثل هذا الشرط ال يترتب عليه تأجيل تكوين العقد وا 

  contrat synallagmatique ملزم لجانبين عقد-2

ابلة على طرفي رتب التزامات متققد تبادلي ي  عهو  الصناعي من الحريق ن عقد التأمينويقصد بذلك، أ
حيث أن سبب التزام كل طرف هو التزام الطرف اآلخر، فالتزام المؤمن له هو دفع أقساط  ،العالقة القانونية

 .ؤمن عليهاالمالحريق كارثة دفع مبلغ التأمين إذا وقعت مقابل إلقاء المخاطر على المؤمن الذي يلتزم ب التأمين
أن التزام المؤمن له بدفع القسط هو التزام محقق يكون بمجرد إبرام العقد وقد ينفذ عادة ومما تجدر اإلشارة إليه، 

إذ هو التزام احتمالي قائم  ،أما التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض هو التزام غير محقق الوقوع 2،آجال معينةفي 
تبادلية، إذ العبرة ال تهحتفظ بصفيبقى معقد تأمين الحريق الصناعي  إنومع ذلك ف .على تحقق الخطر من عدمه

هنا هي النظر إلى العقد عند إبرامه، فإذا تبين لحظة إبرام العقد من وجود اتفاق بين األطراف ووجود التزامات 
 3.نفذ أحد طرفيه التزاماته فيما بعدكان العقد ملزما لجانبيه حتى ولو لم ي   ،متقابلة

يترتب التزامات و  ه،زم لطرفيعقد مل هو الصناعي عقد التأمين من الحريقما دام أن  ،على ذلكزيادة و 
نما العقد بناء على إرادته المنفردةهذا ا تعديل شروط مألي منه ال يحقفانه  ،متقابلة يتم التعديل بموافقة ، وا 

عطي فإن ذلك ي   التزامه أداءوفي حالة ما إذا امتنع أحد الطرفين عن  4ن العقد شريعة المتعاقدين.اإلرادتين أل
 5.للطرف اآلخر الحق في االمتناع عن الوفاء بالتزامه

  contrat à titre onéreux معاوضة عقد-3

عقد يأخذ مقابل لما هذا الإذ أن كل من طرفي  6،يعتبر من عقود المعاوضة الصناعي تأمين الحريقإن عقد 
ويأخذ مقابل هذا االلتزام من المؤمن له  ،فالمؤمن يقوم بدفع التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منهأعطى، 

                                                           
 .  0212-0212عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1

 .503محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -2

 .53هر حسين، المرجع السابق، ص امحمد عبد الظ -3
 . 20، ص 015، المادة المذكور 51-05نظر األمر رقم أ -4
 .21سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص -5
 .0023عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -6



 ......................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث الضمانات............................الباب األول..........

 

11 
 

مقابل ذلك فإنه يتحصل على مبلغ التأمين في و دفع القسط للمؤمن يلتزم بوكذلك فإن المؤمن له  1،قيمة القسط
 حالة تحقق خطر الحريق.

ضافة إلى ذلك، فقد  بالقول أن التزام المؤمن ال يقتصر فقط على تعويض  2هيةذهبت بعض االجتهادات الفقوا 
ونشير هنا إلى أنه في حالة عدم تحقق  .ولكن باألحرى في حصوله على األمن طيلة سريان العقد ،المؤمن له

فإن العقد المبرم بينهما يحتفظ  ،دفع األقساط من طرف المؤمن له للمؤمناستمرارية مع  الصناعي خطر الحريق
هو عقد  الصناعي ذلك أن عقد تأمين الحريق ،وال يتحول إلى عقد تبرع ،بصيغته كعقد من عقود المعاوضة

 3.احتمالي وأن العقود االحتمالية كلها عقود معاوضة

   contrat aléatoire احتمالي عقد-4

، التحديد عند إبرامه مقدار االلتزامات وحقوق كل منهماإن العقد االحتمالي هو عقد ال يعلم أطرافه على وجه 
حيث يتحدد مدى التزاماته أو منفعته في المستقبل عند حدوث أمر غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت 

  4حصوله.

عقد تأمين الحريق الصناعي هو عقد احتمالي بهذا المعنى، ذلك أن مقدار التزام أو كسب كال المتعاقدين و 
ال يعرف الطرفين وقت انعقاد العقد ى أمر غير محقق الوقوع وهو خطر الحريق المؤمن منه. ذلك أنه معلق عل
 .ما سيأخذ كل طرف ومقدار ما سيعطيمقدار 

من الناحية القانونية، إي باعتباره عالقة  (l’assurance) أن صفة االحتمال إنما تلحق التأمين ،وجدير بالذكر
بمعنى احتمال حدوث كسب  ،له، فال شك أنه في هذه العالقة يوجد عنصر االحتمالعقدية بين المؤمن والمؤمن 

أو خسارة ألحد الطرفين. أما إذا نظرنا إلى التأمين من الناحية الفنية، فنجد أن عنصر االحتمال يتضاءل، وذلك 
االحتمال ضئيال إن  جعلت وقانون الكثرة وأساليب فنية أخرىلقيام التأمين من هذه الناحية على أسس اإلحصاء 

 5لم يكن منعدما.

                                                           
 .50محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص   -1
 .01باسم محمد صالح عبد اهلل، المرجع السابق، ص  -2
 .25سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -3
لبنان، -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت د ط، " دراسة مقارنة"،-ومشروعيتهحقيقته -مين أالسيد محمد تقي الحكيم، عقد الت الهاديعبد  -4

 .503محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص. 51اهر حسين، المرجع السابق، ص عبد الظ . محمد213، ص 2101
 .0011الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص عبد . 503، ص المرجعنفس حسن قاسم، محمد  -5
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   contrat successif (زمني) مستمر عقد-5

إن العقد المستمر)الزمني( هو العقد الذي يلعب الزمن دورا رئيسيا فيه، بحيث تكون االلتزامات الناشئة عنه 
ألنه  ،عقد زمني الصناعي هو عقد تأمين الحريقو  1عبارة عن أداءات متكررة يستمر الوفاء بها مدة من الزمن.

وخالل  3.يبدأ بتاريخ معين وينتهي خالل تاريخ معينحيث  2،يعقد لزمن معين والزمن هو عنصر جوهري فيه
كما  بصفة مستمرة، المؤمن بتغطية خطر الحريق طيلة مدة العقدمن جهة يلتزم هذه المدة يلتزم طرفي العقد به، ف

من جهة أخرى يلتزم المؤمن له بدفع و  4.قد يقوم بتغطية هذا الخطر عدة مرات إذا تكرر وقوع هذا الخطر
إذا قام المؤمن له بدفع مبلغ على ذلك  وال يؤثر ،األقساط بصفة دورية ومستمرة ومنتظمة لمدة بقاء العقد قائما

متناع إذ هو يبقى ملزم دائما باال ،بالنسبة للمؤمن لهومع ذلك يبقى العقد مستمرا  ،القسط دفعة واحدة لكل المدة
 5.بطبيعته هو التزام مستمر هنا االمتناعو  ،الحريق خطرم قعن كل عمل قد يؤدي إلى تفا

  contrat d’adhésion إذعان عقد-6

 " ، حيث نص على51-05رقم  من القانون المدني 01عقد اإلذعان في المادة  الجزائري قد أقر المشرع
 ،يضعها الموجب وال يقبل المناقشة فيها" ،يحصل القبول في عقد اإلذعان بمجرد التسليم لشروط معينة ومقررة

 6.وهذا ما نصت عليه التشريعات العربية وخاصة المصرية

وهو  ذلك أن أحد طرفي العقد ،هو عقد من عقود اإلذعاننجده  الصناعي عقد تأمين الحريقوبالرجوع إلى 
وما على الطرف  ،منفردةال تهبإعداد وتحديد شروط العقد بإرادهذا األخير حيث يقوم  ،إرادته بالقوةتتسم المؤمن، 
التي تكون في و  ،7مناقشة هذه الشروط أبدا الضعيف ، وال يمكن لهذا الطرفقبولها إذا أراد إتمام العقد اآلخر إالا 

 8.وهذه هي أهم خصائص عقود اإلذعان ،الغالب شروط مطبوعة ومعروضة على كافة الناس

                                                           
 .520، ص السابق محمد حسن قاسم، المرجع -1
 .51.  محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص0010عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -2
 .25سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -3
 .51بق، ص محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السا -4
 .51-53، ص 2101دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والتوزيع، مصر، د ط، فايد، أحكام عقد التأمين،  عابد فايدعبد الفتاح  -5
من القانون المدني المصري " القبول في عقود اإلذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال  011تنص المادة  -6

 .12لمناقشة فيها "، نقال عن سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص يقبل ا
، 2101مصر، -العربية للنشر والتوزيع، الجيزةمركز الدراسات ، 0ط "،  " دراسة فقهية قانونية مقارنةمينأحسين جاسم الكويدالوي، الت -7

 .52. محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص 011-003ص
 .12سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -8
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وبتطبيق ذلك من الناحية العملية، نجد أن المؤمن هو الذي يقوم بإعداد شروط عقد تأمين الحريق الصناعي 
قبل المناقشة أو التعديل هذه الشروط ال ت  وتفصيالته، ويطبعها في صورة وثيقة ويعرضها بشكل عام للكافة. و 

، وهذا ما يؤدي يقتصر دوره في الموافقة على هذه الشروط فقط إذا قبل العقدفيها من طرف المؤمن له الذي 
 1مجحفة وقاسية بحق المؤمن له. )arbitraires conditions(تعسفيةعادة إلى وجود شروط 

وأمام ذلك، تدخل المشرع وأصبغ نوعا من الحماية القانونية لصالح الطرف المذعن. وتتمثل هذه الحماية في 
من النصوص القانونية للحد من الظلم واإلجحاف، ومحاولة إيجاد نوع من المساواة بين طرفي العقد، إفراد عدد 

إذا تم العقد "  ، والتي جاء فيها51-05رقم  من القانون المدني الجزائري 001ويظهر ذلك في نص المادة 
أو أن يعفي الطرف  بطريقة اإلذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط
ومغزى ذلك، هو أن  المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك".

عقد تأمين الحريق هو عقد إذعان قد تندرج فيه شروط تعسفية من طرف المؤمن، ففي هذه الحالة تدخل المشرع 
 مؤمن له منها.ومنح للقاضي رخصة تعديل هذه الشروط أو إعفاء ال

ذا كانت والتي تقضي بأنه إ ،من نفس القانون 000للمؤمن له في نص المادة  كما تتمثل الحماية القانونية
رات العقد غامضة اتأويلها وتفسيرها، أما إذا كانت عبعبارات العقد واضحة فال يجوز االنحراف عنها عن طريق 

فهنا يجوز تفسير هذه العبارات من طرف القاضي وذلك بالبحث عن النية المشركة للطرفين دون الوقوف على 
المعنى الحرفي لأللفاظ، مع االستهداء في ذلك بطبيعة التعامل بين الطرفين وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة 

يكون في ن تفسير هذا الشك ، فإض الذي يشوب العقد وحدوث شكبين المتعاقدين. وفي حالة عدم تفسير الغمو 
من نفس  002مصلحة المدين، أي في صالح المؤمن له الذي هو الطرف المذعن. وهذا ما نصت عليه المادة 

ائما ، ونص على أن الشك يفسر دالمؤمن لهويظهر من ذلك، أن المشرع أضفى الحماية القانونية على القانون. 
ن المؤمن باعتباره هو الذي أملى هذه الشروط، يتحمل تبعة هذا الغموض، لذا يفسر الشرط ضد لمصلحته، أل

 .مصلحته

باإلضافة الى مظاهر الحماية السابقة والتي تضفيها القواعد العامة بشأن عقود اإلذعان على المؤمن له 
قصد بها  قواعدرع الجزائري لعقد التأمين عدة كطرف مذعن في عقد التأمين، فقد نص التنظيم الذي أورده المش

بطالن التي تقضي ب 51-05رقم من القانون المدني  522، من بينها نص المادة أيضا حماية للمؤمن له

                                                           
الوسائل القانونية لحماية المؤمن له من صفة اإلذعان في عقد التأمين، الملتقى الوطني حول الحرية التعاقدية في ظل  علي حمدوني، -1

 .3ص ، 2101أكتوبر  20-21، يومي ال، جامعة االخوة منتوري قسنطينةاقتصاد السوق، مخبر العقود وقانون األعم
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ن بسبب مخالفة الشروط التعسفية المدرجة في وثيقة التأمين، خاصة الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمي
المؤمن  نعالإأو بسبب تأخر المؤمن له في  الخرق جناية أو جنحة عمدية، ذلك كان ذاإ االا  القوانين أو النظم

ذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول، كما يبطل كل شرط مطبوع لم إ أو تقديم المستندات بالحادث
يضا شرط يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من األحوال التي تؤدي الى البطالن أو السقوط، ويبطل أ

التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين الشروط العامة المطبوعة، وكل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر 
 .في وقوع الحادث المؤمن منه

ا عتبار النصوص الخاصة بتنظيم عقد التأمين نصوصا آمرة ال يجوز  هو، مظاهر الحماية أيضا ومن
رقم  من القانون المدني 525وهذا ما نصت عليه المادة  1مخالفتها االا لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد،

رة . ومنه إذا كان المشرع قد ا ستهدف حماية المؤمن له بهذه النصوص، فال شك أن إضفاء الصفة اآلم05-51
 خروج على ما تقضي به هذه النصوص.عليها فيه أكبر حماية للمؤمن له من تعسف المؤمن، ومحاولته ال

 contrat de bonne foiمن عقود حسن النية  عقد-7

ن كان مفترضا وجوده في كل العقود، إال أنه ينبغي ظهوره بصورة أكثر جالء فيما يتعلق  مبدأ حسن النية وا 
 2الصناعي. ألنه من العقود التي يتعين تنفيذها حرفيا وبمنتهى حسن النية.بعقد تأمين الحريق 

مهما في عقد تأمين الحريق الصناعي سواء بالنسبة  وراد principe de bonne foi )  (ويلعب مبدأ حسن النية
 تقرير قبوله يعتمد فيالمؤمن  ، إلى أنإلى المؤمن أو المؤمن له، ويبدأ االلتزام به منذ التعاقد. ويرجع ذلك

على صحة البيانات التي يدلي بها المؤمن له عن حقيقة خطر الحريق المؤمن منه، خطر الحريق،  لتغطية
  3ومدى جسامته والظروف المحيطة به، لهذا وجب على المؤمن له التزام حسن النية عند اإلدالء بتلك البيانات.

لى المؤمن له باالمتناع عن كل ما من شأنه أن يؤدي إان العقد، حيث يلتزم كما يستمر هذا المبدأ إلى سري
خطار المؤمن بكل ظرف تفاقم الخطر المؤمن منه، و  ، أو يمتنع عن كل ما وقوع الحريق يؤدي إلى زيادة احتمالا 

وقوع الكارثة، وكذلك الحد من أثار الكارثة إذا وقعت. وبالتالي إذا خرج المؤمن له عن مقتضيات  الى يؤدي

                                                           
 .05الوسائل القانونية لحماية المؤمن له من صفة اإلذعان في عقد التأمين، المرجع السابق، ص حمدوني،  يعل -1
ر، مص-دار النهضة العربية، القاهرةد ط، جالل محمد إبراهيم، التأمين " دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانونين الكويتي والفرنسي "،  -2

 .121، ص 0331
زيع، دار الثقافة للنشر والتو  ،2ط المصري والفرنسي"،  نارنة بين القانونيمحمد حسام محمود لطفي، األحكام العامة لعقد التأمين "دراسة مق -3

 .523محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص . 011، ص 2110مصر، -القاهرة
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في هذه  الحريق الصناعي تأمينمؤمن منه عند اإلبرام يبطل عقد وأدلى ببيانات كاذبة عن الخطر ال حسن النية،
 1الحالة، أو يسقط حق المؤمن في الضمان لعدم التزامه بحس النية عند تنفيذ العقد.

 2التأمين ضد الحريق الصناعي:عقد هدف : الفرع الرابع

ويؤدي  ،لخطر الحريق المؤمن له الذي يتعرض 3إلى تعويضإن التأمين من خطر الحريق الصناعي يهدف 
الصناعية  لمزاولة األنشطة الطمأنينة في نفس المؤمن له بعثكما يهدف إلى  إلى تلف جميع ممتلكاته.

على ف عبء الخسارة يخفيلعب هذا التأمين دور كبير في ت كما ،بنتيجة خطر الحريق التجارية رغم علمهو 
 فهو يهدف إلى تكوين رؤوس األموال بموجب تراكم األقساط التي ،ومن جهة أخرى 4.ةهذا من جه ،المؤمن له
من أهم عناصر تعد  هذه األموالة على األرباح التي يتحصل عليها. زياد لهم، مؤمنمن ال المؤمنيتقاضها 

ذات  يمكن استثمارها في مختلف قطاعات أوجه النشاط االقتصادي بالنسبة للمؤمن، حيثاالستثمار واإلنتاج 
تدل اإلحصائيات على أن شركات هذا و  5.وتقديم الخدمات الصحية واالجتماعية ،كالصناعة والتجارة النفع العام

 ،ياريع بالفائدة على االقتصاد الوطنمما تعود هذه المش ،التأمين تستثمر أموالها في مشاريع التطور الصناعي
بل نجد أن معظم الدول تصدر  6،على شركات التأمين ب التي تدفع الدولة لبسط رقابتهاوهذا سبب من األسبا

تشريعات خاصة تنظم كيفية استثمار أموال شركات التأمين حماية ألموال المؤمن لهم وخدمة لالقتصاد 
 7.الوطني

 الحريق الصناعي تأمينعقد ل واألسس الفنية المبادئ القانونية :الثانيالمطلب 

أن يخضع عقد التأمين من الحريق الصناعي لعدد من المبادئ القانونية الخاصة التي تنظم عملية التأمين. و 
غير البعيدا عن شبهة المضاربة والمقامرة، وال يكون هناك مجال لإلثراء  هذه المبادئ يجعل هذا العقدتوافر 

                                                           
 .521، ص السابق حسن قاسم، المرجعمحمد  -1
مود الهانسي، مقدمة . مختار مح320، ص 2115الكتب القانونية، مصر،  دارد ط،  النقض المدني في العقود، سعيد أحمد شعلة، قضاء -2

 .05، ص0331الجامعية، مصر،  الدارد ط،  مين،أفي مبادئ الت
3- THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET, l’assurance contre l’incendie sa technique, sa pratique, T 1, 

édition l’assurance française, Paris, 2000, P 139. 

 .21باسم محمد صالح عبد اهلل، المرجع السابق، ص -4
 .012. محمد جودت ناصر، المرجع السابق، ص 251إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص  -5
 .0135عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -6

 .21باسم محمد صالح عبد اهلل، المرجع السابق، ص  -7
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يرتكز على جانب فني يتمثل في األسس الفنية التي تقوم على تأمين الحريق الصناعي عقد المشروع. كما أن 
 لك من خالل االستعانة بعلم اإلحصاء.راء المقاصة بين األخطار، ويتم ذالتعاون بين المؤمن لهم، ثم إج

)الفرع األول(، ثم األسس الفنية  تأمين الحريق الصناعيعقد وعليه نعالج في هذا المطلب المبادئ القانونية ل
 )الفرع الثاني(. التأمينلهذا 

 لعقد تأمين الحريق الصناعي المبادئ القانونية الفرع األول:

تأمين الحريق الصناعي يخضع لعدد من المبادئ القانونية الخاصة التي تنظم عملية التأمين، عقد إن 
من شبهة المقامرة والمضاربة، كما ال يكون هناك  الصناعي وبتواجد هذه المبادئ يبتعد تأمين خطر الحريق

  1.مشروع بالنسبة للمؤمن لهالثراء الغير أيضا مجال لإل

  وتتمثل هذه المبادئ في:

  principe de l’intérêt d’assurance: مبدأ المصلحة التأمينيةأوال

عد ركن من أركان التأمينية التي ت  مين الحريق الصناعي كسائر التأمينات األخرى لمبدأ المصلحة يخضع تأ
 فهي مرتبطة بمحل الشيء المؤمن عليه. ،فبدونها ال يمكن أن نتصور أن هناك تأمين أصال ،انعقاده

حيث  ،يقصد بالمصلحة التأمينية الفائدة التي تعود على المؤمن له من عدم تحقق الخطر المؤمن منه ومنه
  2.يتضرر بتضررها وينتفع بسالمتها

ام المصلحة هي المنفعة المادية في بقاء الشيء موضوع التأمين سليما وصحيحا، ذلك أن انعد ،ة أخرىوبعبار 
 l’assuré)   (زيادة على ذلك فإنه يفتح أمام المؤمن له ،يجعله عملية من عمليات المقامرةيرتب بطالن التأمين و 

  3.باب إحداث الخطر عمدا وذلك للحصول على قيمة التأمين

                                                           
 .31إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص  -1
سمير صادق . 022، ص2115، اإلسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي د ط، شهاب أحمد جاسم العنكبي، المبادئ العامة للتأمين، -2

 .0012السنهوري، المرجع السابق، ص  حمدأ. عبد الرزاق 10 عادي، المرجع السابق، ص
 ،0ط مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين )عقد الضمان( "دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء في ضوء األسس الفنية للتأمين"،  -3

 .250، ص 0333لبنان، -منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
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أي ذات قيمة قابلة  ،اقتصاديةتكون مصلحة  البد أن فالمصلحة القابلة للتأمين بلغة القانون ،ومن جهة
ستبعد من التأمين المصلحة االجتماعية والعاطفية، كما أنه البد أن تكون هذه المصلحة حيث ت 1،بمالتقدير لل

 2مشروعة غير مخالفة للنظام العام واآلداب العامة.

الحريق  مينتأخلفها في هذا الوقت يجعل عقد تتوفر المصلحة عند إبرام العقد، و البد أن ت ،ومن جهة أخرى
لك كما يشترط فضال عن ذ .هانعقاد فر المصلحة عندلذا تقتضي الضرورة تو  3،باطال بطالنا مطلقا الصناعي

 .بقاء هذه المصلحة طوال مدة سريان العقد حتى وقت تحقق الخطر المؤمن منه

ثم زالت هذه  الصناعي م عقد تأمين الحريقابر توفرة لدى المؤمن له أثناء إكانت المصلحة م وعليه إذا
 فإذا 4.مين بقوة القانون منذ لحظة زوال المصلحةلك انقضاء التأترتب على ذيسريان التأمين، المصلحة أثناء 

عتبر ، أ  ألي سبب من األسبابسخ عقد اإليجار ثم ف   المؤجرة،ن المستأجر على مسؤوليته ضد حريق البناية ما أ
 5.وأن هذا البطالن يتعلق بالنظام العام يحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ،مين الحريق باطالهنا عقد تأ

الالحقة التأمين في المدة  فان زوال المصلحة يترتب عليه سقوط التزام المؤمن له بدفع أقساط ،لكزيادة على ذ
مصلحة، فمن حق المؤمن استبقائها قبل زوال ال التي تستحق والتي دفعت أ على زوال المصلحة. أما األقساط

 6.اقتضائها ألنها كانت مقابل تحمل تبعة الخطرأو 

 principe indemnitaire 7مبدأ التعويضثانيا: 

 المعدل والمتمم 11-15والمعدلة بموجب القانون رقم المتعلق بالتأمين  10-35األمر من  21تنص المادة 
الحق في  ،في حالة وقوع حدث منصوص عليه في العقد ،طي التأمين على األمالك للمؤمن لهأنه: " ي ععلى 

                                                           
 .  30إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص  .0522عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1
. عبد الهادي السيد 15، ص 2115ردن، األ-المعرفة للنشر والتوزيع، عماندار كنوز ، 0ط زيد منير عبوي، إدارة التأمين والمخاطر،   -2

 .  025محمد تقي الحكيم، المرجع السابق، ص 
 .202مين، المرجع السابق، ص أصول التأ ،محمد الجمال . مصطفى32إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص  -3
 .532حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -4
 .13سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -5
حسن محمد . 252، ص 0330نادي القضاة، مصر،  ،2ط "، أحمد شرف الدين، أحكام التأمين " دراسة في القانون والقضاء المقارنين  -6

 . 532قاسم، المرجع السابق، ص 
المملكة -دار المريخ للنشر، الرياضد ط، براهيم محمد مهدي، اين، ترجمة محمد توفيق البلقيني و مأج ريجدا، مبادئ ادارة الخطر والتجور  -7

 .010-015، ص2115السعودية، 
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يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول أو قيمة  أالوينبغي  ،التعويض حسب شروط عقد التأمين
 ."...إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث

فانه يتسم بالصفة  حسب هذا النصف ،الحريق الصناعي هو من تأمينات الممتلكاتمين تأعقد  وبما أن
عن قيمة الخسارة الفعلية  ،التعويضية التي ال يجوز فيها إطالقا أن يزيد التعويض الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له
ني. كما ال يجوز أن يزيد التي تتمثل في قيمة االستبدال بالنسبة للمنقول، أو قيمة إعادة التشييد بالنسبة للمبا

من  050في نص المادة  وهذا ما جاء أيضا. 1مبلغ التأمين أو قيمة الشيء موضوع التأمينالتعويض عن 
 2.القانون المدني المصري

ال يجوز أن يكون مصدر ثراء بالنسبة  الصناعي مين الحريقتأ عقد يض فانبمقتضى مبدأ التعو  ،وعليه
ون هذا األخير في وضعية أفضل من وضعيته التي كان عليها قبل تحقق خطر أي ال يمكن أن يك ،للمؤمن له
مين المذكور في غ التألذا ال يجوز أن يتقاضى المؤمن له من المؤمن تعويض أكبر ليس فقط من مبل 3.الحريق

له ال فإذا كانت هذه القيمة أكثر من مبلغ التأمين فإن المؤمن  ،الوثيقة بل حتى من قيمة الضرر الذي لحقه
إذا كان هذا األخير أكبر من قيمة الضرر فإن المؤمن له ال يتقاضى إال قيمة هذا أما التأمين،  يتقاضى إال مبلغ

 4.الضرر كما تقتضي به الصفة التعويضية

المطالبة أثناء ألنه في الواقع  ،هناك صلة بين مبدأ التعويض ومبدأ المصلحة التأمينيةومن جهة أخرى، 
فإنه  ،وبناء على ذلك 5.فإن المبلغ المدفوع إلى المؤمن له ال يمكن أن يتجاوز حدود هذه المصلحة ،بالتعويض

ب خسارة مالية، ففي هذه الحالة إذا كانت قيمة في حالة تقدير األشياء بمقدار معين ثم حصل خطر الحريق وسبا 
ن الخسائر الفعلية التي لحقت ع )  (l’indemnitéاألشياء أقل من مبلغ التأمين فإن المؤمن له يستحق التعويض

وأما إذا كانت قيمة األشياء مساوية لمبلغ التأمين فإن المؤمن له يستحق التعويض عن الخسائر التي  ،به فقط
أما إذا كانت قيمة األشياء المؤمن عليها تزيد عن المبلغ  .لحقت به في حدود قيمة المبلغ المتفق عليه في الوثيقة

                                                           
ان المطبوعات الجامعية، بن ديو  د ط، ،0311أوت  13البرية في ضوء قانون التأمينات الجزائري المؤرخ في راشد راشد، التأمينات  -1

 .21. إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص003، ص0332الجزائر، -عكنون

عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه  ال يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إالا  من القانون المدني المصري" 050تنص المادة  -2
 .55بشرط أال يجاوز ذلك قيمة التأمين"، نقال عن سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص 

 .0523حمد السنهوري، المرجع السابق، ص أعبد الرزاق . 003راشد راشد، المرجع السابق، ص -3
 .31إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص . 0521حمد السنهوري، نفس المرجع، ص أعبد الرزاق  -4
 .012حمد العنكبي، المرجع السابق، ص شهاب أ  -5
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ومن ثم يتحمل حصة نسبية  بما يزيد عن مبلغ التأمين،فإن المؤمن له يعتبر بمثابة مؤمن لنفسه  ،المؤمن منه
سائر بقدر النسبة الموجودة بين المبلغ فان شركة التأمين تدفع عن هذه الخمن الخسائر واألضرار. وبالتالي 

 1.المؤمن به وبين قيمة األشياء الحقيقية وقت وقوع الحريق

 ين الذي يحصل عليه المؤمن له من الشركة يحسب كالتالي:لذلك فإن التأم

مبلغ التأمين
قيمة الشيء وقت الحادث

 𝑋 الخسارة =  التعويض

ه صاحبه ضد خطر الحريق بمبلغ ين علوقد أما  ،ألف دينار 111إذا فرضنا أن مصنع قيمته الفعلية  مثال:
ألف دينار، فكم مقدار  211وعند وقوع الحريق لحقت بالمصنع خسائر مادية قدرت بـ  ،ألف دينار 511

 ؟التعويض الذي سيدفعه المؤمن للمؤمن له

 طبق هنا القاعدة ن

مبلغ التأمين
قيمة الشيء 

 𝑋 الخسارة =  قيمة التعويض

  

125000 =
100000

8
 =

500000

800000
 𝑋 200000 =   التعويض

 دينار. 025111إذن قيمة التعويض = 

 la cause proche principe de  2مبدأ السبب القريبثالثا: 

نما يقصد بها القرب من ناحية التسبباإن كلمة قريب هنا ال يقصد بها القرب الزم والسبب  3،ني أو المكاني وا 
القادر على نشوء سلسلة من الحوادث المتصلة تؤدي في  الالفعا (la cause directe) القريب هو السبب المباشر

                                                           
 .11ممدوح حمزة، المرجع السابق، ص أحمد . 50صادق عادي، المرجع السابق، صسمير  -1
الثقافة للنشر والتوزيع، دار  ،0ط مين من الناحية القانونية"، المجلد السادس، أة التجارية والمصرفية " عقود التمحمود الكيالني، الموسوع -2

 .213-211، ص2111ردن، األ-عمان
سالمي "،  -3 -دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 0ط هاني جزاع أرتيمة وسامر محمد عكور، إدارة الخطر والتأمين " منظور إداري كمي وا 

 . 21ت ناصر، المرجع السابق، صجود. محمد 051، ص2101، األردن
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يجب أن تكون  من جهة، نهذلك أ 1.ولكن بدون تدخل أي مؤثرات خارجية مستقلة ،نهايتها إلى وقوع الخسارة
متصلة به بواسطة يجب أن تكون و  ،(efficace) الالفعا و سبب القريب واقعة الحريق هي نتيجة طبيعية لهذا ال

تدخل لك ب، وذفانه إذا حدث أي اضطراب لهذه السلسلة ،ومن جهة أخرى .الحوادث كلها تتبع األخرىسلسلة من 
فان السبب  ،الواقعةتحقق والذي يكون من نتيجته المباشرة  ،في السلسلةالمتالحقة سبب جديد ليس من األسباب 

 raison lenouvella ( .2( السبب القريب هو السبب الجديديعتبر سبب بعيد و  األول

 نه إذا كان السبب القريب في حدوث الخسارة مستثنى من وثيقة تأمين الحريقأفي  وتكمن أهمية هذا المبدأ
. أما إذا كان السبب فإن المؤمن غير ملزم بالتعويض عن كافة الخسائر التابعة لهذا السبب القريب ،الصناعي
عن هذا السبب الصناعي، فهنا يكون المؤمن ملزم بالتعويض  مغطى بموجب وثيقة تأمين الحريقالقريب 

شريطة أن يكون خطر الحريق المؤمن منه هو السبب  3،والخسائر الناشئة عن األسباب المتعاقبة عن هذا السبب
  4.القريب ال السبب البعيد لحدوث هذه الخسارة

المؤمن منه هو السبب الوحيد  لصناعيا وال تظهر أية مشكلة عند تطبيق هذا المبدأ إذا كان خطر الحريق
 ،ولكن الصعوبة تكمن من الناحية التطبيقية عندما يتدخل مع خطر الحريق خطرا آخر ،لوقوع الخسارة المالية

ونورد فيها مثال  5.وهنا تتعدد أسباب الخسائر وتصعب معرفة السبب القريب األصلي لحدوث هذه الخسارة
 لتوضيح هذا المبدأ:

من هذا العقد  تثناءسقد تم ا، و له لتغطية المصنع من خطر الحريق مين بين المؤمن والمؤمنبرم عقد تأأ  
حدث زلزال أدى إلى نشوب حريق دمر جزء كبير من المصنع، ففي هذه الحالة خطر الزلزال، وفي فترة وجيزة 

، وبالتالي مثال الغاز يكون السبب القريب الذي أدى إلى وقوع خطر الحريق هو الزلزال وليس انفجار أسطوانات
عدم استحقاق المؤمن له التعويض ألن خطر الحريق الناشئ بسبب الزلزال غير مشمول بوثيقة التأمين من 

 .الصناعي الحريق

                                                           
 .001حمد العنكبي، المرجع السابق، ص أ شهاب . 52سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص -1
 .21أحمد فؤاد األنصاري، المرجع السابق، ص  -2
عادي، المرجع سمير صادق . 35، المرجع السابق، ص . إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه21محمد جودت ناصر، المرجع السابق، ص -3

 .52السابق، ص 
 .35إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، نفس المرجع، ص  -4
 .003مد العنكبي، المرجع السابق، ص أح شهاب .35نفس المرجع، ص -5
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فإنه في هذه  ،بب شخص قام بنقل أشياء مشتعلة إليهأما لو فرضنا أن الحريق امتد إلى المصنع الثاني بس
ل لنشوب الحريق في المصنع الثاني، فيكون الزلزال هنا هو السبب البعيد الحالة نكون أمام سبب جديد مستق

ي تسبب في وقوع بينما يكون نقل الشخص لشيء مشتعل إلى المصنع المجاور هو السبب القريب والجديد الذ
 وبالتالي استحقاق المؤمن له للتعويض.الحادث، 

  principe de bonne foi مبدأ منتهى حسن النيةرابعا: 

 les données)الجوهريةالبيانات و  قة عن جميع الحقائقه بصورة دقيينص هذا المبدأ بضرورة إفصاح المؤمن ل

)essentiels ويقصد بالحقائق  1.التي من شأنها أن تؤثر على قرار قبول العقد أو رفضهو  ،الخاصة بخطر الحريق
فإنها تؤثر على قراره في قبول  ،الجوهرية تلك األمور التي لو عرفها المؤمن عند إبرام العقد أو أثناء سريانه

الشخص الذي يقوم بإبرام عقد تأمين ضد خطر الحريق على مثال  .2التأمين أو رفضه أو تؤثر في تحديد القسط
ضخمة في المصنع، فهذا اإلخفاء الذي صدر من المؤمن له على المؤمن وجود أسطوانات غاز  يخفي مصنعه

 أو ربما يبرم العقد مقابل قسط كبير. ،لو علم به المؤمن ربما ال يقبل إبرام العقد

ذلك حتى ، و وأهمية هذا المبدأ تكمن في اإلدالء بجميع البيانات الضرورية والجوهرية من طرف المؤمن له
مبدأ حسن النية ليس مطلوب فقط عند إبرام العقد بل و  .يد القسط المستحقيتمكن المؤمن بتقدير األخطار وتحد

ستمرار اإلفصاح بكافة المستجدات والتغييرات التي تطرأ أيضا أثناء سريان العقد وعند تحقق الخطر، كما يجب ا
 أو أي عوامل قد تؤدي إلى زيادة احتمال وقوع الخطر. ،على الشيء موضوع التأمين

ونظرا ألهمية هذا المبدأ تترتب جزاءات في حالة اإلخالل به سواء كان هذا اإلخالل بسوء نية أو بحسن 
 الجزائري بين الحالتين:وقد ميز التشريع  3،نية

: إذا أدلى المؤمن له ببيانات جوهرية خاطئة عن قصد وسوء نية، يبطل العقد مع حالة اإلغفال عن سوء نية1-
المؤمن عبء إثبات البيانات التي أخفاها هذا يقع على عاتق و  4،فاظ باألقساط المستحقةأحقية المؤمن باالحت

 المؤمن له أو سوء نيته في إخفاء البيانات الجوهرية.

                                                           
 .050هاني جزاع أرتيمة وسامر محمد عكور، المرجع السابق، ص  -1
حمد العنكبي، المرجع السابق، ص أ . شهاب22جع السابق، ص محمد جودت ناصر، المر . 50ص سمير صادق عادي، المرجع السابق، -2

055. 
 .31إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص  -3
 .00-01، ص 20المادة المذكور،  10- 35نظر األمر رقم أ  -4
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 : أيضاونميز هنا بين حالتين  حالة اإلغفال عن حسن نية2-

 وهنا إذا تبين أن المؤمن له أغفل شيئا أو صرح تصريح غير صحيح، حالة اإلغفال قبل تحقق الخطر :
يجوز للمؤمن هنا اإلبقاء على العقد مقابل قسط أعلى، أو فسخ العقد إذا رفض المؤمن له تلك الزيادة 
في القسط. وفي حالة الفسخ، يترتب على المؤمن أن يعيد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة التي ال 

 .10-35رقم  من قانون التأمين 2-و 0-03التأمين، وذلك حسب المادة يسري فيها 
 وهنا إذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث أن المؤمن له أغفل شيئا أو حالة اإلغفال بعد وقوع الحادث :

صرح تصريح غير صحيح، يخفض التعويض في حدود األقساط المدفوعة منسوبة لألقساط المستحقة، 
 .السالفة الذكر من قانون التأمين 03من نص المادة  1الفقرة وهذا ما نصت عليه 

وجود حالة حرب أو عدم ذكر  مثل إذا كانت البيانات المخفية غير جوهرية كأمور يعرفها الجميع، غير أنه   
 هنقطة إطفاء حريق أمام المصنع المطلوب التأمين عليه، ففي هذه الحالة ال يبطل العقد ولكن يتم تعديل شروط

خالل هذا  ،اإلخالل بهذا المبدأ يسري على المؤمن له كما يسري أيضا على المؤمن نإ ،وبناء على ذلك 1قط.ف وا 
 2،األخير يكمن في إعطاء معلومات غير صحيحة حتى يشجع طالب التأمين على قبول التأمين والتعاقد معه

خل هذا المبدأ من طرف المؤمن ولكن نادرا ما ي   ،وهذا إجحاف في حق المؤمن له ينجر عنه مباشرة إبطال العقد
 3.ألنه بمجرد التوقيع على الوثيقة من طرف المؤمن له يعفى المؤمن من اإلخالل بهذا المبدأ

 principe de participation مبدأ المشاركةخامسا: 

وذلك لتغطية نفس الشيء موضوع  ،من مؤمنيقوم المؤمن له بالتعاقد مع أكثر أن يقصد بمبدأ المشاركة 
كل حسب حصته  تناسبيا مع حق مطالبة جميع المؤمنين بالمشاركة في دفع التعويض ،من نفس الخطر التأمين

حسب نسبة نصيبه في التـأمين إلى مجموع أي كل مؤمن يغطي التزامه الصناعي،  في وثيقة تأمين الحريق
 5.عويض الذي سبق اإلشارة إليهراعى مبدأ التعلى أن ي   4التأمينات األخرى،

                                                           
 .31إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص  -1
 .50سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -2
 .35إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص  -3
 .002، ص 0311مكتبة النهضة العربية، مصر،  ،5ط ، الخطر والتأمين " األصول العلمية والعملية "، سالمةعبد اهلل  -4

إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع . 13األنصاري، المرجع السابق، ص . أحمد فؤاد 15محمد جودت ناصر، المرجع السابق، ص  -5
 .33السابق، ص 
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نظرا لضخامة المبلغ  الصناعي والمؤمن له يلجأ عادة إلى هذا المبدأ خاصة في التأمين ضد الحريق
 الذي ربما ال يستطيع مؤمن واحد أن يغطي آثاره.هذا الخطر المخصص لتأمين 

 :1هيوالبد من توفر مجموعة من الشروط حتى يتم العمل بهذا المبدأ وهذه الشروط 

 يجب أن يكون هناك أكثر من تأمين واحد. .0
 يجب أن تكون المصلحة التأمينية واحدة. .2
 يجب أن تكون وثيقة التأمين من الحريق تغطي نفس األشياء المؤمن عليها. .2
 يجب أن يكون الخطر المؤمن عليه في كل تأمين واحد. .1
للخسائر  ادث، ضامنةة المفعول وقت وقوع الحيجب أن تكون وثائق التأمين من الحريق ساري .5

 قانونا. ةواألضرار الالحقة باألشياء المؤمن عليها ونافذ

وطبقا لهذا المبدأ البد على المؤمن له الذي يؤمن على خطر الحريق لدى أكثر من شركة  ،زيادة على ذلكو 
مبلغ كل وذلك بتحديد قيمة  ،خرىاألأن يخطر كل شركة بالتأمينات األخرى التي قام بها لدى شركات  ،تأمين

تتجاوز قيمة التأمين في حالة تعدد  يجب أال أيضا، كل شركة، كما أنه طبقا لهذا المبدأ سمشركة وكذلك ا
 2.المؤمنين عن القيمة األصلية والحقيقية للشيء المؤمن عليه

ال تأمين، حيث أنه وص قانون التأمين الجزائري نجد أنها تبطل هذا النوع من البالرجوع إلى نصغير أنه 
-15من القانون رقم  22يجوز تعدد عقود التـأمين لتغطية نفس الخطر عند مؤمنين آخرين، وهذا طبقا للمادة 

ن واحد ومن نفس الطبيعة يمأاكتتاب ت إالمؤمن له  ألييحق  ال المتعلق بالتأمينات التي تنص على أنه " 11
كان التعدد في هذه  إذااالا أنه  3للحريق واالنفجار. الجزائرية العامةالشروط  به وهذا ما أخذت ،..."لنفس الخطر

دفع جزء ، فان هذه العقود تنتج أثارها بحيث يجب على كل شركة تدليسي(ال)التعدد الغير  العقود بحسن نية
 ترتب بنية الغشالم ما حالة التعددأفي حدود القيمة الكلية للشيء المؤمن عليه. المبلغ المؤمن عليه يتناسب مع 

  من نفس القانون السابق الذكر. 0-22حسب نص المادة  البطالنفمصيره  )التعدد التدليسي(
                                                           

سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .15، ص السابق المرجع. أحمد فؤاد األنصاري، 15، ص السابق المرجعمحمد جودت ناصر،  -1
51  . 

 .50، ص نفس المرجعسمير صادق عادي،  -2
3- Article 8-D « Tout assuré ne peut souscrire qu’une seul assurance de même nature pour un même risque. Si plusieurs 

assurances sont contractées, la plus favorable reste la seule valable. Toutefois, si les garanties de cette assurance 

s’avèrent insuffisantes, elles seront complétées, jusqu' à concurrence de la valeur du bien assuré, par celles des autres 

polices d’assurance souscrites sur ce même bien », cité a Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-

explosions », Visa No 13 /MF/DGT/DASS, Société Nationale d’assurance (SAA), 1998, P10. 
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  principe de subrogationمبدأ الحلولسادسا: 

"يحل المؤمن محل  نه:على أ 10-35رقم من قانون التــأمين الجزائري  في فقرتها األولى 21المادة  تنص
، في حدود التعويض المدفوع له، ويجب أن يستفيد أولويا والدعاوى اتجاه الغير المسؤولين المؤمن له في الحقوق

 ."...المؤمن له من أية دعوى رجوع حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة

فالحلول في تأمين الحريق الصناعي هو أن يحل المؤمن محل المؤمن له بالرجوع على الغير  ،وعليه
  1.ومطالبته باسترداد ما دفعه للمؤمن له ،مسؤول عن حادث الحريق في جميع الحقوق والدعاوىال

لذا  2،يكون قد دفع دين الغير المسؤول عن الخسارة ،ومنه فالمؤمن بمجرد وفائه بمبلغ التعويض للمؤمن له
الذي هو في األصل يكون في ذمة  ،يحل قانونا محل المؤمن له في مواجهة هذا الغير بما دفعه من تعويض

 3.الغير المسؤول عن الخسارة

يكون رجوع المؤمن على ذلك أنه ينبغي أن  التعويضية عند تطبيق مبدأ الحلول،نه يجب مراعاة الصفة كما أ
أما إذا حصل المؤمن من الغير على مبلغ زائد فانه يلتزم بدفع  4،الغير في حدود التعويض الذي دفعه للمؤمن له

قل فانه ال يجوز في هذه الحالة أن حدث العكس وحصل المؤمن على مبلغ أأما إذا و  ،لفرق الزائد إلى المؤمن لها
  5.يرجع على المؤمن له باسترداد الفرق

نه طبقا لهذا المبدأ ال يجوز للمؤمن له أن يحصل على تعويض أكثر من قيمة الضرر إضافة إلى ذلك، أ
 6.حد أو عدة مصادر أو أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويضسواء من مصدر وا، الذي أصابه

هذا الحلول بناء على استمارة لعادة على أن يكون أنه من الناحية العملية جرت ا ،ومما تجدر اإلشارة إليه
يعلن فيها موافقته على قيام المؤمن أن يحل محله المؤمن له أي بمجرد التوقيع عليها من طرف  ،حوالة حق

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ط 0ج إبراهيم أبو النجا، التأمين في القانون الجزائري " األحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد "،  -1

 . 05حمد فؤاد األنصاري، المرجع السابق، صأ. 12جودت ناصر، المرجع السابق، صمحمد . 203، ص 0315الجزائر، 

 .010، ص0315مؤسسات عبد الكريم بن عبد اهلل للنشر والتوزيع، تونس، ، 2ط البشير زهرة، التأمين البري،  -2

 .12محمد جودت ناصر، المرجع السابق، ص  -3
 .203إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص  -4
 . 005المرجع السابق، ص  سالمة، عبد اهلل. 35، ص سمير صادق عادي، المرجع السابق -5
 .05أحمد فؤاد األنصاري، المرجع السابق، ص  -6
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كما يجوز للشركة أن تحل محل المؤمن له حتى في غياب   1.الطرف اآلخر المسؤول عن الضرر لمطالبة
 2.ولكن الشركة تفضل توقيع المؤمن له على حوالة الحق لتسهيل مهمة إثبات حقها في الحلول ،حوالة الحق

 ،المسؤول لغيراستحالة قيام المؤمن برفع دعوى الرجوع ضد افي المؤمن له تسبب إذا  وزيادة على ذلك،
، كما ال يجوز للمؤمن أن يمارس دعوى الرجوع ضد األشخاص المؤمن من ضمان المؤمن لههذا يجوز إعفاء 

. ذلك عنهم وكانوا أقارب وأصهار مباشرين للمؤمن له أو تابعين له ألنه مسؤوال ،الذين تسببوا في حادث الحريق
ألن المؤمن له  ،بصفة غير مباشرة 3رجع على المؤمن لهيكون قد  ،في حالة رجوع المؤمن عليهم بالتعويضأنه 

 ،عن قصدؤالء األشخاص إذا صدر عنهم الضرر ولكن القانون أجاز للمؤمن الرجوع على ه .هو الضامن لهم
من المادة  2هذا ما أخذت به الفقرة و ، ففي هذه الحالة يمكن للمؤمن رفع دعوى الرجوع عليهم واستفاء حقه منهم

 .السالفة الذكر مين الجزائريمن قانون التأ 21

 تأمين الحريق الصناعي:عقد األسس الفنية لالفرع الثاني: 

الراغبين في المؤمن لهم أكبر عدد من  مين الحريق الصناعي من الناحية الفنية بتنظيم التعاون بينتأيتجلى 
قد يتعرض منهم لهذا الخطر، حيث يدير المؤمن  لتغطية منذين يدفعون أقساطا وال ،التأمين ضد خطر الحريق

إلحصاء وحساب هذا التعاون بين المستأمنين عن طريق إجراء المقاصة بين المخاطر المتشابهة طبقا لقوانين ا
 مين الحريق الصناعي يقوم على األسس الفنية التالية: تأعقد لك فاالحتماالت. وعلى ذ

  la mutualitéالتعاونأوال: 

من تأمين الحريق الصناعي تكمن في اشتراك مجموعة من المؤمن لهم في تعويض عقد إن فكرة التعاون في 
وفي حالة انتفاء هذا  4.حيث يتم توزيع خسائر هذا الخطر على المؤمن لهم جميعا ،خطر الحريقوقع عليه 

نتائج الحريق ويحققون ألنفسهم يواجه المؤمن لهم  إذ بفضله 5،التعاون بين المؤمن لهم ال نكون بصدد تأمين

                                                           
 .010ص  ،البشير زهرة، المرجع السابق. 020، ص 2115معية، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجاد ط، نبيل مختار، موسوعة التأمين،  -1

 .020نبيل مختار، نفس المرجع، ص  -2
 هو تحت رقابته. منعبصفة أن المؤمن له هو مسؤول  ،يعني أن يمنحه تعويض ثم يقوم مرة أخرى بأخذ هذا التعويض الذي منحه -3
عبد القادر العطير، المرجع السابق، . 011، المرجع السابق، ص بو عرابيأ . خالد غازي11أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -4

 .05ص

 .001المرجع السابق، ص إبراهيم أبو النجا،  -5
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النظر بسيطا بو حيث يصير العبء على كل منهم سهال  .وذلك من خالل توزيع آثار الخسائر فيما بينهم ،األمان
 1.تحقيق الخطر إلى األضرار التي تترتب عند

األقساط التي  الحريق إلى مجموعلكارثة  عند تغطيتهأن المؤمن يلجأ  ،وتكمن فكرة التعاون من الناحية العملية
ون رصيد تغطية كا ن األقساط التي يجمعها المؤمن ت  ذلك أ ،نوا على نفس الحريقيدفعها المؤمن لهم الذين أما 

عند عدم كفاية األقساط المدفوعة من طرف المؤمن  وال يلجأ المؤمن إلى رأسماله للوفاء بالتزاماته إالا  ،الخطر
 2.من لهم هي التي تغطي في الدرجة األولى خطر الحريقمجموع األقساط التي يدفعها المؤ . إذن فلهم

  compensation des risquesالمقاصة بين المخاطرثانيا: 

المستأمنين إن المقاصة هي العملية المنظمة لتوزيع عبء الكوارث التي تقع لبعض المؤمن لهم على جميع 
المستأمنين يتم تجميع عدد من وتعتبر هي التطبيق العملي لمبدأ التعاون. ذلك أنه  3،ن لنفس الخطرعرضيالم

التعويضات لمن ثم تدفع  ،أقساط يتقاضها المؤمن من كل منهمتركون في تغطية خطر الحريق مقابل يشالذين 
) les primesكلما زادت حصيلة هذه األقساط المدفوعةوعليه  4ة.يقع عليه الخطر من مجموع األقساط المتحصل

payées) المقاصة بين ما تحقق  ، وذلك بإجراءأمكن للمؤمن تغطية الكوارث دون أن يتحمل من ماله شيئا، كلما
 6لية المقاصة البد من توفر عنصرين أساسيين هما:ولكي تنجح عم 5من مخاطر وبين ما لم يتحقق.

ويقصد بذلك أن تكون المخاطر التي تجري عليها المقاصة وفقا لحساب االحتماالت  :تجانس المخاطر1-
 7متجانسة ومتماثلة، غير أنه ال يشترط التجانس التام أو التماثل المطلق بل يكفي مجرد التشابه.

                                                           
 .12. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص 005ص  ،السابق المرجع ،إبراهيم أبو النجا -1
 .11ص  ،المرجعنفس أحمد شرف الدين،  -2
. محمد حسين منصور، 22، ص 0301مصر، -مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة  ،0ط خميس خضر، عقد التأمين في القانون المدني،  -3

 . 005إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص . 25، ص د س ن لبنان،-النشر، بيروتالدار الجامعية للطباعة و د ط، مبادئ عقد التأمين، 

 . 03لمرجع السابق، ص . عبد القادر العطير، ا015خالد غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص  -4

. أحمد 1-0، ص 0301دار الفكر العربي، د ط،  عبد الناصر توفيق العطار، أحكام التأمين في القانون المدني والشريعة اإلسالمية، -5
 . 22. خميس خضر، المرجع السابق، ص 15شرف الدين، المرجع السابق، ص 

، المرجع السابق، . محمد حسين منصور015السابق، ص ، المرجع أبو عرابي زي. خالد غا03عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  -6
 .20-25ص 

 .015، نفس المرجع، ص أبو عرابي .  خالد غازي25حسين منصور، نفس المرجع، ص محمد  -7
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حتى تجرى المقاصة البد من تجميع المخاطر ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متشابهة، وتحت  ،ومنه
تقسيم كما يمكن أيضا  1.إذ ال يمكن إجراء المقاصة بين أخطار غير متشابهة ومتباينة في الطبيعةاء واحد، وع

حيث تجمع األشياء ذات القيمة المتقاربة  ،كالعقارات والمنقوالت، أو وفقا لقيمتها هالموضوعوفقا هذه المخاطر 
فمن الطبيعي أن المدة في تحت سقف نفس النوع من التأمين. وينبغي أخيرا تشابه األخطار من حيث مدتها، 

نما تختلف من عقد آلخر ،عقود التأمين ليست واحدة لذلك يجب وضع عقود التأمين المتقاربة في وعاء واحد  ،وا 
 2.ين إجراء المقاصة بينهاحتى يسهل على شركة التأم

يتطلب إلجراء المقاصة توافر عدد كبير من الحاالت المعرضة لنفس الخطر حتى يمكن  كثرة المخاطر:2-
اج معلومات تفالكثرة الزمة الستن 3.الموازنة بين األقساط المدفوعة، والتعويض الواجب دفعه عند تحقق الخطر

وقيمة األضرار التي تسببها وتحديد درجة احتمال وقوعها، وذلك وفقا لقانون األعداد  دقيقة عن عدد الحوادث
نه هدد عدد كبير من المؤمن لهم إال أأي ي ،الكبيرة وقوانين اإلحصاء. ويقصد بكثرة الخطر وقوعه بنسبة معينة

 4.ال يقع إال لعدد قليل منهم

 facteurs statistiques 5عوامل اإلحصاءثالثا: 

منها مجال التأمين بصفة ، خاصة االقتصاديةجاالت قوانين اإلحصاء باتت تلعب دورا هاما في جميع المإن 
اإلحصاء هو حساب الفرص المواتية لتحقيق الخطر . و عامة والتأمين ضد خطر الحريق الصناعي بصفة خاصة

 7.ما كثر عدد األخطار المؤمنةهذا الحساب يقترب إلى الدقة كل 6اعتمادا على قواعد االحتمال وقانون الكثرة،

ليحدد سلفا ولو إلى حد قريب معدل أخطار الحريق التي  ،يعتمد على قوانين اإلحصاءنجد أن المؤمن  ،وعليه
فقري العمود الهذا القسط يشكل  ،يمكن معرفة قيمة القسط مقدما ،ومن خالل ذلك 8.تقع ومتوسط تكاليفها

                                                           
 .15أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -1
 .010سابق، ص المرجع ال أبو عرابي، خالد غازي -2
 .000.  إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص 010ص  نفس المرجع، -3
 .3عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص  -4
، 2105رات العربية المتحدة، ادار الكتاب الجامعي، االم ،0ط مين، أحكام عقد التأبارك بن عبد اهلل المقبالي، محمد المرسي زهرة وم -5

 .12-10ص
 .10أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -6
 .10نفس المرجع، ص  -7
 .001. إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص 11عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  -8
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أيضا بفضل  كما يمكن للمؤمن 1.ض المستأمنين الذين تصيبهم الخسارةيستعمل جزء منه لتعوي ، ذلك أنهللمؤمن
 2.وبالتالي حجم التزاماته المالية وقدرته على الوفاء بها ،عوامل اإلحصاء معرفة مبلغ التعويض

تقوم على حساب  ،خبراء مختصين يسمون االكتواريين ايقوم بهالتي  وعلى ذلك نجد أن عوامل اإلحصاء
 3.االحتماالت وعلى قانون األعداد الكبيرة

بناء  ،يقصد به حساب الفرص المواتية لتحقيق خطر الحريق:  calcul de probabilités حساب االحتماالت1-
ثم حساب متوسط عدد المرات التي يمكن أن  ،على تجميع إحصائيات عن هذا الخطر في عدة سنوات سابقة

فيجب أن  ،فمثال إذا أرادت شركة التأمين تغطية المخاطر الناشئة عن خطر الحريق .يتحقق فيها خطر الحريق
ومبلغ  ق التي وقعت في الماضيائوعدد مرات الحر  ،يكون لديها إحصاءات عن عدد الحرائق التي تحدث سنويا

ق ذلك في المستقبل حتى يمكنها من تكوين فكرة عن التعويضات التي تستلزم ومدى احتمال تحق ا،مكل منه
 بدفعها سنويا. 

االحتماالت حتى يتمكن من تحديد القسط الذي يمكن أن حساب فالمؤمن يعتمد على  عالوة على ذلك،و 
ق المؤمن الرصيد الكافي لدفع التعويض في حالة وقوع خطر الحري وحتى يجتمع لديه ،يطالب به المؤمن له

ودقة اإلحصاءات  .كلما كانت النتائج أقرب إلى الواقع 5،وعليه كلما كانت اإلحصائيات دقيقة ومنتظمة 4.منه
لقى ستة مرات دون أن تسقط في كل مرة على وجه فمثال أن زهرة النرد يمكن أن ت   ،تزداد بازدياد موضوع الدراسة

ويصبح احتمال يتحقق بنسبة أكبر،  0، فإن الرقم لكننا لو زدنا عدد المرات إلى عشرة أو مائة مرة ،(0الرقم )
فكلما زاد عدد  الصناعي، كذلك بالنسبة لوقوع خطر الحريق .أمر محقق بشكل دقيق 0الحصول على الرقم 

 .الصناعي األخطار كلما زاد احتمال تحقق خطر الحريق

هو أن تطبق إحصائيات تقدير االحتمال : loi de grands nombres)قانون الكثرة( قانون األعداد الكبيرة 2-
وال يخضع للصدفة  ،وبفضل هذا القانون يتأسس التأمين على قاعدة علمية 6،على أكبر عدد ممكن من األخطار

                                                           
 .10. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص 11، ص السابق المرجع عبد القادر العطير، -1
 .001. إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص 010سابق، ص المرجع ال عرابي،و أب خالد غازي -2
 . 10بق، ص عبد القادر العطير، المرجع السا .011، ص نفس المرجع بو عرابي،أخالد غازي  -3
 .10عبد القادر العطير، نفس المرجع، ص  -4
 .013غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -5
 .12. عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 11أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -6
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كما يمكن بواسطة هذا القانون مالحظة تكرار وقوع  ijeu et par(.1(فيبتعد على المقامرة والرهان ،والحظ
 2،والمدةمن حيث الطبيعة والموضوع والقيمة مع توافر عناصر معينة في الخطر موضوع الدراسة  ،الحوادث

أي أن هناك تناسب  ،فكلما تم فحص أكبر عدد ممكن من الحاالت المتشابهة كانت النتائج متقاربة إلى حد ما
 3.اء وبين مدى دقة النتائجصت محل اإلحين عدد الحاالطردي ب

يتضح مما سبق أن عملية التأمين ضد خطر الحريق هي عملية فنية تقوم على قواعد علمية ال تترك لعامل و 
تكمن بالدرجة األولى في التعاون بين المستأمنين لتغطية خطر هذه العملية  ،الصدفة والحظ إال احتمال قليل

 محققة.الالمحققة والغير  إجراء المقاصة بين األخطار المؤمن ضدهاالحريق، ولتطبيق هذا التعاون يستلزم 
وبهذه الطريقة يمكن للمؤمن أن  ،ولتنظيم عملية المقاصة البد من استعمال أساليب اإلحصاء وقانون االحتماالت

 حدد نسبة القسط السنوي الذي يتناسب مع احتمال وقوع الخطر وجسامته.ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .11، ص السابق المرجعأحمد شرف الدين،  -1
 .12عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  -2
 .013بو عرابي، المرجع السابق، ص أ. خالد غازي 12نفس المرجع، ص  -3
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 les risques de baseالمبحث الثاني: األخطار األساسية 

نار شديدة  إن الخطر األساسي لوثيقة الحريق الصناعي هو خطر الحريق في حد ذاته، وهذا األخير هو
البد أن يكون هناك اشتعال حقيقي وظاهر  ،وحتى نكون بصدد حريقاللهب ال يمكن السيطرة والتحكم فيها. 

يلتهم أشياء ال تكون أصال في حالة حريق، كما يجب أن يكون هذا الحريق عرضي ومفاجئ ال دخل إلرادة 
الا  خارج مجال التغطية التأمينية. وبالتالي فالمعنى التأميني لخطر الحريق هو  اد خطر ع   المؤمن له في وقوعه، وا 

تنتج عنها و  ،وتصيب أشياء مجاورة لها ،ال يمكن التحكم فيهانار خارجة عن الحيز المخصص لها ن يكون أ
أضرار جمة. لذلك تستبعد من الضمان النار التي يمكن التحكم فيها وال تتعدى الحيز المخصص لها، كما 

أو بإحدى المواد  مباشر والفوري للنارة االتصال الأو نتيج ،تستبعد أيضا األضرار التي تكون نتيجة تأثير الحرارة
المتأججة إال في حالة وجود اتفاق مخالف بضمانها، أو كانت هناك بداية حريق ناجمة عن هذه األضرار من 

 المحتمل أن تتحول إلى حريق حقيقي.

ضافة الى ذلك، سقوط  فان خطر الحريق غالبا ما يكون نتيجة االنفجارات أو األخطار الكهربائية أو نتيجة وا 
غطى بصفة آلية في إطار الضمان الصواعق على األشياء المؤمن عليها، وهذا ما يفسر كون هذه األخطار ت  

 األساسي، ودون اللجوء إلى الزيادة في القسط. 

وعليه نعالج في هذا المبحث خطر الحريق في )المطلب األول(، واألخطار الالحقة له كاالنفجار والكهرباء 
 )المطلب الثاني(.والصاعقة في 

     l’incendieالمطلب األول: الحريق

إن خطر الحريق هو من أهم األخطار التي يتعرض لها اإلنسان في حياته العملية واليومية، يصيب ممتلكاته 
ويؤدي بهالكها كليا أو جزئيا. وهذا الحريق في األصل هو نار متوهجة، وأن هذه النار هي العنصر األول 

مع  (combustible) األساسي لحدوث الحريق، تكون نتيجة تفاعل األكسجين مع المواد القابلة لالحتراقوالعامل 
وهذا األخير البد أن يكون ظاهر وحقيقي ال يترتب عن إرادة المؤمن له، وال  1توفر طاقة حرارية كافية لالشتعال،

نما يكون نتيجة قوة قاهرة أو حدث مفاجأ نتيجة أشياء معدة أصال لالشتعال، يكون أو بفعل الخطأ الغير  ،وا 
 العمدي للمؤمن له أو أحد تابعه.

                                                           
ماجستير، رسالة (، 2115-2110الفترة ) LA CAARخطار الصناعية "دراسة حالة خطر الحريق على مستوى شركة حمزة بالي، تأمين األ -1

 .051، ص2110، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، ورقلة
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ك أنه تستبعد النار التي في الضمان والتغطية التأمينية، ذلليست كل النيران هي داخلة  ،ومن جهة أخرى
نما تغطى فقط النيران التي تخ رج عن المكان المخصص لها وال تكون في حيز معين ويمكن السيطرة عليها. وا 

يمكن التحكم فيها. كما أن هناك أضرار تستثنى من التغطية لكونها ال ترتقي إلى درجة الحريق، كاألضرار 
 المتأججة إال بوجود اتفاق مخالف.الناتجة عن تأثير الحرارة أو المتصلة بصفة مباشرة بالنار أو بإحدى المواد 

الصناعي في بحثنا هذا، فانه يتعين علينا من خالل هذا المطلب إعطاء وبما أننا بصدد معالجة الحريق 
تحقق خطر الحريق )الفرع الثاني(، ثم لفرع األول(، ثم نتطرق إلى شروط تعريف لخطر الحريق الصناعي )ا

عي األسباب التي ينجم عنها الحريق )الفرع الثالث(، ثم نعالج المعنى القانوني والتأميني لخطر الحريق الصنا
  )الفرع الرابع(.

 الصناعي تعريف خطر الحريقالفرع األول: 

أن المؤمن  المتعلق بالتأمينات بقوله " 10-35رقم:  مراألمن  11ينص المشرع الجزائري في نص المادة 
هذه المادة فالحريق هو  ومنه حسب نص .رار التي تتسبب فيها النيران..."يضمن من الحريق جميع األض

للحريق، وبدونها ال يوجد هناك  الفعل األصليالعامل السابق و العلمية هي وهذه النار من الناحية  ،)feu(نار
 ،ضرار الناتجة عن النار عندما تكون حريقنجد أن المؤمن يستجيب لأل أما من الناحية القانونية 1حريق أصال.

 2.االشتعال الذاتي التخمر أوال يستجيب ألضرارها عندما ال يمكن تكييفها على أنها حريق مثل ظاهرة و 

بموجبها يمكن تحديد مدلول الحريق حيث  ،سابق للحريقلك يتعين علينا أوال دراسة النار كفعل أصلي و لذ
، ثم نشرع ثانيا في إعطاء الصناعي مين الحريقتــأ حتى يتسنى لنا معرفة ما يمكن إدخاله في إطاروذلك 

 .ةالصناعي خطاربصفة عامة ومدلوله في مجال األ تعريف للحريق

 تعريف النار أوال: 

أوال دراسة مين يجب التأ الذي يدخل في إطار (incendie industriel) الصناعي للوصول إلى مفهوم الحريق
علمي  أحدهماا من جانبين اثنين ندرس النار انطالقيه علو  .األول لخطر الحريق وهو النارالعامل السابق و 

 ، مع استبيان بعض المظاهر من النار القابلة للتغطية.األخر قانونيو 
                                                           

1- JOËLE FOSSEREAU, Assurance Incendie, Sirey, PARIS, 1961, P 11. 

المغرب، العدد -النار والحريق واالنفجار في القانون المنظم لعقد التأمين، مجلة اإلشعاع، هيئة المحامين، القنيطرةحسين بلوش، مفهوم ال -2
 .002، ص 2111، 22
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 النار من الناحية العلمية )التعريف الفيزيوكميائي(1-

 تليساالحتراق هو ظاهرة كيماوية و هذا و  ،(combustion) حتراقالنار من الناحية العلمية والتقنية تعتبر ا  إن 
مادة ) حدهما حروقأجسمين بين  )combinaison( مزيج أي كيماوي، تفاعل حدث نتيجةت 1و ميكانيكيةأفيزيائية 

 ،أوكسجين الهواءعادة  هو  (comburant)حرقخر م  اآلقابلة لالشتعال( مثل الخشب والسوائل القابلة لالشتعال، و 
عملية فاالحتراق هو  بعبارة أخرىو  2.مع وجود طاقة ضرورية ونشيطة مثل الحرارة أو الضغط أو االحتكاك

 3.أكسدة يصحبها ظهور الحرارة

عناصر  ةيحتوي على ثالث 4 "النار ثمثل"وبالتالي حسب هذا التعريف فالنار علميا تأخذ شكل مثلث يسمى ب
 5:هي

 ل عموما األشياء الجامدة الحروق: وهو كل جسم يتوحد مع األوكسجين وقابل لالحتراق، ويشم
 . (الهيدروجينطبيعتها مثل الغازات )ر محرقة في والورق، والسوائل الغيكالخشب 

  .المحرق: هو عادة في الواقع ما يكون أوكسجين الهواء أو الكلور 
   .الطاقة: هذه الطاقة ضرورية لحدوث االحتراق تتمثل في الحرارة أو الشرارة أو الضغط أو االحتكاك 

 هي:  6ثالث حاالت من الناحية العلميةيأخذ  فاالحتراق ،وعليه

  بطيءاحتراق(combustion lente)  خر يسمى آ: وهو تأكسد يتحول بمقتضاه جسم إلى جسم
األكسيد، هذا التحول يرافقه إطالق حرارة بالكاد تكون محسوسة، ولكن بدون ظهور لهب أو اشتعال. 

شروط معينة، مثل  ءاستيفاوهذا االحتراق يحدث في األجسام التي تسخن نفسها بنفسها عندما يتم 

                                                           
1- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 12. 
2- JEAN CLAUDE SAVOUREUX, sécurité incendie « exigences réglementaires », Ginger Cated, France, 2015, P7. 

JEROME KULLMANN, « contrat d’assurance, assurances de dommages, assurances de personnes, intermédiaires 

d’assurance », Lamy (S.A), Paris, 1994, P501.  JACQUES LACOUR, Théorie et Pratique de l’assurance incendie, 2eme 

éd, L’ARGUS, Paris, 1979, P 19. 

 .20، ص 0300مصر، -للطبع والنشر، القاهرة مصر دار نهضة د ط، كمال عبد المقصود، استراتيجية مكافحة الحريق وأسس القيادة، -3
4- JEAN–MICHEL D’HOOP, Maîtriser et gérer le risque d’incendie, Afnor, France, 2005, P9. SERGE PINGUET, 

assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. les contrats », article cité, P 5.   
5- JEAN–MICHEL D’HOOP, ibid., P10. JEROME KULLMANN, op. cit., P501. JEAN CLAUDE SAVOUREUX, 

op.cit., P 7. 
 يضا:        أ. أنظر 21ص  ،سابقالمرجع الحسين بلوش، التأمين على الحريق في القانون المغربي، ال -6

-JACQUES LACOUR, op.cit., P19. 
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التي هي   (la rouille)ظاهرة التخمر التي تؤدي إلى تلف التبن األخضر أو الروث، أو ظاهرة الصدأ
 في الواقع احتراق ناتج عن تفاعل األكسجين مع الحديد. 

 احتراق نشيط وحاد )combustion vive( :1  وهو تفاعل كيماوي يحدث نتيجة الزيادة في درجة
لهب أو اشتعال وانبعاث الدخان والضوء، وهو في نظر بعض الفقهاء هو النار  الحرارة مع تولد

 2نفسها.
 )االحتراق العفوي )الذاتي (combustion spontanée) :  هو احتراق نشيط وسريع لجسم ما يحدث

خر يكون تعانة بجسم آنتيجة الزيادة في درجة الحرارة، حيث يشعل هذا الجسم نفسه بنفسه دون االس
حالة اشتعال، على سبيل المثال االحتراق الذاتي للبضائع الليفية كالقش والكتان المشبعين في 

 3بالرطوبة، وهذا االحتراق يعتبر نار إذا صاحبه اشتعال.

 النار من الناحية القانونية2-

للنار مع  المفهوم التقني والعلميبللوصول إلى مفهوم قانوني للنار، فان الفقه الفرنسي يرى وجوب االحتفاظ 
إضافة عوامل أخرى كاللهب والحرارة والدخان والضوء. أي أن النار سيضفي عليها طابع الظهور وأن تكون 

 4محسوسة.

ن نتيجة تفاعل كو " احتراق حاد ونشيط ي أنهاللوقاية المدنية النار ب الفرنسي ف المركز الوطنيقد عرا فومنه 
ن هذا أحروق أو قابل لالحتراق في ظروف من ش رخواآل ،حدهما محرق كاألكسجينكيماوي بين جسمين أ

 .5 التفاعل إن حصل أن يتبعه استخراج كمية بارزة من الحرارة "

 6:شروط وهيلحدوث النار البد من توفر ثالثة وعليه 

                                                           
1 - ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, L’Assurance Incendie, 2eme éd, L’ARGUS, Paris, 1998, P50. LUC 

GRYNBAUM, assurance « contrat, risques des consommateurs, risques des entreprises », L’ARGUS de L’assurance, 

Paris, 2012, P1794.  JACQUES LACOUR, op.cit., P19. 

2- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P00. 
 .005-005نبيل مختار، المرجع السابق، ص  -3

4- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, les assurances dommages aux biens de l’entreprise, L’ARGUS de 

L’assurance, Paris, 1999, P47. 

5- JOËLE FOSSEREAU, op.cit. P21. 
ب، منية والتدريات األالمركز العربي للدراس د ط، عبد الرحمان شعبان عطيات، التحقيق العلمي للكشف عن مسببات الحريق العمد، -6

 يضا:أنظر أ. 22، ص0311، -السعودية-الرياض
-JOËLE FOSSEREAU, ibid., P13. 
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o ن لم يكن هذا التناسب فانه إما ال يحدث سم القابل لالحتراق واألكسجين، وا  وجود تناسب بين الج
 شيء أو نكون أمام حالة تخمر أو احتراق بطيء. 

o  .يجب أن يصل الجسم إلى درجة حرارية من شأنها أن تؤدي إلى بداية التفاعل 
o  بجب أن يكون مع بداية التفاعل هناك لهب أو شرارة أو على األقل ظهور نقطة في حالة توقد مع

 والدخان.وجود الضوء 

ن النار من الناحية القانونية تأخذ حالة االحتراق الشديد أو العفوي وليس أ، نستنتج من خالل ما سبقو 
تكون هذه النار البد أن االحتراق البطيء الذي ال يعد أصال نار. كما أن النار هي العامل األول للحريق، ومنه 

إضافة إلى وجود  ،ةوحرارة محسوس لهب ظاهر للعيان في نفس الوقت نتجت ،احتراق حاد ونشيط لبعض األجسام
 . ضوء ودخان

 مين تأال تدخل في إطار التي مظاهر من النار3-

لذا ، العفويالصناعي منها نار المدخنة واالحتراق  مين الحريقمن النار يمكن تغطيتها بوثيقة تأ هناك أشكال
 :األشكالقاء نظرة وجيزة لكل شكل من هذه سنحاول إل

لم غير معروف كثيرا، و  هذا النوع من النار لم يحض بدراسة كافية ألنه: (feu de cheminée)المدخنة أ/ نار 
  1.من طرف قليل من المختصين بالرغم من كونه مصدر قلق في فرنسا لكثرة المنازعات فيه يدرس إالا 

اكمة في الجنبات الداخلية المتر الرواسب الكلسية توهج حاصل للغبار و تحدث نتيجة  وعليه فنار المدخنة
يمكن أن  في شكل دخان غير عاديهذه النار وتظهر  ،، بسبب مواد خارجية قابلة لالشتعاللمجاري الموقد نفسه

 2حدث توهج قبل أو بعد تنظيف المداخن.ي  

 الضمان يدخل في إطارحيث  3الصناعي، مين الحريقتعتبر نار المدخنة مضمونة بواسطة وثيقة تأو 
اسب الكلسية الرو و  (poussière) التهاب الغبارنتيجة  انفسه المدخنة التي تمس les dommages) (ضراراأل

 4.تحدث قبل أو بعد تنظيف المدخنة أن التي يمكنو  ،هذه المدخنةالمتراكمة على طول الجدران الداخلية ل

                                                           
1 - JOËLE FOSSEREAU, op. cit., P22. 

 ، أنظر أيضا: 005السابق، ص  مرجعانون المنظم لعقد التأمين، المفهوم النار والحريق واالنفجار في القالحسين بلوش،  -2
-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P50 . 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P 00. 
4- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 12. 



 ......................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث الضمانات............................الباب األول..........

 

17 
 

الشقوق األصلية أضرار التكدس و دم وأضرار انخساف)هدم( المواقد، وكذلك وتستثنى من الضمان أضرار الق  
 1الناتج عن دخان الحريق.و وأضرار اللون األسمر الداكن  أضرار الرطوبة، و لألنابيب

توجد بعض األضرار بالرغم من تشابهها بنار المدخنة إال أنها ال تعتبر كذلك، وال تدخل  وعالوة على ذلك،
 ،الحرارة الزائدةالحوادث التي تكون بدون نار نتيجة  ، ويتعلق األمر ببعضفي إطار تأمين الحريق الصناعي

 2والناجمة ببساطة من إطالق نار كثيفة جدا لمقاومة الفخار.

حول اعتبار نار المدخنة كالحريق إال أنها تختلف عنه في  3كثرة الخالفاتزيادة على ذلك، رغم الشائعات و 
 4: المسائل التالية

 بعد وقوع الحادث وال نالحظها في حينها، عكس الحريق فهو خطير  ال تظهر لنا إالا  إن نار المدخنة
 وظاهر للعيان ومخيف.

  إذا التهمت النار  لدرجة الحريق إالا  أضرار إال للمدخنة نفسها، ال ترقنار المدخنة ال تتسبب في
 أشياء خارج المدخنة.

)combustion االحتراق العفويرأينا فيما سبق أن : 5أو االحتراق الذاتي( )االشتعالاالحتراق العفوي ب/ 
spontanée)  حيث يشعل هذا الجسم  ،يحدث نتيجة الزيادة في درجة الحرارة لجسم ما، سريعو احتراق نشيط و ه

، على سبيل المثال االحتراق الذاتي للبضائع الليفية دون االستعانة بجسم آخر يكون في حالة اشتعال بنفسه نفسه
يمكن أن يكون هذا االحتراق  بالرطوبة، كماكالقش والكتان المشبعين بالرطوبة وكذلك الفحم الحجري المشبع 

 الذاتي ناتج عن االحتراق البطيء عند تطوره.

مضمونة في إطار تكون أضراره  ، وفي هذه الحالةإذا وصل لدرجة االشتعال واالحتراق الذاتي يعتبر نار
عكس وثيقة الحريق المصرية التي تضمن االحتراق الذاتي دون أن يحصل هناك  6الصناعي. وثيقة الحريق

                                                           
كلية الحقوق  ، النظام القانوني لعقد التأمين على األشياء ضد الحريق "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري،قرباسحسن  -1

 .120، ص2102وزو،  السياسية، تيزيوالعلوم 

 . 005ص السابق،  رجعانون المنظم لعقد التأمين، المبلوش، مفهوم النار والحريق واالنفجار في القحسين ال -2
 

3- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P22. 
 .25حسين بلوش، التأمين على الحريق في القانون المغربي، المرجع سابق، ص ال -4

5- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. les 

contrats », article cité, P 5. 

50. P ,op.cit. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL,-
6 
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ذاتي نفسه للمادة المشتعلة ذاتيا، ولكن الي من الضمان االشتعال نثيمنا وثيقة الحريق االنجليزية تستاشتعال، ب
 1المشتعلة ذاتيا إلى غيرها من الممتلكات األخرى. تضمن أضرار الحريق الممتد من المادة

  تعريف الحريقثانيا: 

، وأنه ال يوجد حريق بدون األول لحدوث خطر الحريقو  النار هي العامل األساسي رأينا فيما سبق دراسته أن
بصفة عامة ثم  . ومنه نحاول إعطاء تعريف للحريقفالحريق هو الشكل الظاهر للنار ونتيجتها نار. وبالتالي

 خطار الصناعية.مدلوله في مجال األ

 تعريف الحريق بصفة عامة-1

 حتى القضاءمعظم الفقهاء و ن ا أوال معرفة المعنى اللغوي له ألرتأينتعدد تعارفه ا  هذا الخطر و  نظرا ألهمية
 .عطاء تعريف للحريقعتمدوا على هذا المعنى إلا   واالتفاقيات التأمينية،

 لخطر الحريق المعنى اللغوي-أ

ن كان وا   ،(the fier)ية باإلنجليز و  ،(l’incendie)إن المصطلح العربي لكلمة الحريق يقابله بالفرنسية 
 والفرنسية تفرقانفان اللغة العربية  ،لم يفرق بينهمامصطلح االنجليزي يدل على النار والحريق على حد سواء و ال

 . (incendie)الحريقو   (le feu) بين النار

لتي تعني باللغة ا )  (incendiumةاسم مذكر مأخوذ من الكلمة الالتينيهو  (incendie)ومنه فمصطلح 
المصطلح "، كما أن االشتعال" وباللغة العربية في قاموس المنهل ) tembrasemen (2الفرنسية
 ) allumer ( 3الفرنسيةالذي يعني باللغة  ) incendere ( الالتيني مشتق من الفعل هو ) incendium ( الالتيني

 ".يشعل ويضرم النار " الذي معناه باللغة العربية حسب قاموس المنهلو 

 4"،تسبب أضرار مهمةنار كبيرة تنتشر وتتكاثر و  ق هو "فالحري )phonemaxi  Larousse(قاموسحسب  ومنه
  .)  Larousse)Le petit 5 وهذا التعريف موجود أيضا في القاموس

                                                           
 .010، ص السابق نبيل مختار، المرجع -1

2-PHILIPPE LAROCHE, les assurances dommages aux biens de l’entreprise, 2eme éd, L’ARGUS de L’assurance, Paris, 

2011, P101.  LUC GRYNBAUM, op.cit., P 1794. 

3- LUC GRYNBAUM, ibid., P1794.  PHILIPPE LAROCHE, ibid., P202. 
4 - L’incendie c’est un grand feu qui en se propageant, cause des dégâts importants. 
5- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P74. 
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التعريف اللغوي فان الحريق هو نار عنيفة يستحيل السيطرة عليها وتؤدي إلى تدمير األشياء وعليه من خالل 
 بكل أنواعها.

 القضائي لخطر الحريق التعريف الفقهي و -ب

 دور الفقه والقضاء.ف المشرع الجزائري خطر الحريق على غرار التشريعات األخرى تاركا التعريف للم يعرا 
 M. Picard et) منها تعريف الفقيهان ،مين نجد تعريفات عديدة للحريقكتب الفقهاء في مجال التأ وبالرجوع إلى

)A. Besson عرضية  نار عنيفة و  ( بأنهfeu actif et accidentel (.1  

الغير قصدي،  و الغير العادي لفعل النارأالشكل النشيط يتضح لنا أن الحريق هو ومن خالل هذا التعريف  
هو تعريف صحيح وغير خاطئ  للحريق هذا التعريف. ويالحظ الفقه على أن هذه النار تتسبب في أضرارأن و 
 2.كافينه غير أ إالا 

ريق هو عامل من االحتراق " إن الح :بقولهقترح تعريف للحريق ا (Deschamps)أمام هذا االنتقاد فان الفقيه و 
حتراق مع استخراج يهجم على مواد لم تكن مخصصة أصال لاليط يحصل خارج الحيز العادي للنار، النشالحاد و 

 ونالحظ من خالل هذا التعريف أن األستاذ 3.تدخل خارجي "أي حرارة كافية إلحراق تام لهذه المواد عند عدم 

Deschamps)  (  كاحتراق حادعلى مفهوم النار  عتمد في تعريفه للحريقا. 

لم يستغني عنه ن كان بعضهم قد تبناه و وا   ،من طرف الفقهاءانتقاد خر لقي هو اآلهذا التعريف غير أن 
بقولها أن اعتمدت على هذا التعريف مع إضافة عنصر الضرر، التي  (Fossereau)منهم األستاذة ، و بأكمله

ويسبب للمؤمن له ضرر عن طريق  ،عامل من االحتراق الحاد يطرأ خارج الحيز العادي للنار " الحريق هو
  .4حتراق "د لم تكن مخصصة لالاالشتعال في موا

العنصر األساسي للحريق هو  نأل ،أصابت في إضافة عنصر الضرر (Fossereau) وفي رأيي أن األستاذة
 أصال. يكون هناك حريق بدون ضرر الو  ،إلحاق الضرر باألشياء

                                                           
 .13، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأالحسين بلوش، الت -1
 .020السابق، ص  رجعانون المنظم لعقد التأمين، المحسين بلوش، مفهوم النار والحريق واالنفجار في القال -2

3- JACOB NICOLAS, les assurances, 2eme éd, Dalloz, Paris, 1979, P111 . SERGE PINGUET, assurances terrestres, 

« assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. les contrats », article cité, P5.     

4- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P27. 
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شديد يتكون خارج  رة التهابظاه " ، بأنهحريقوعليه انطالقا من تعريف الفقهاء فقد عراف القضاء الفرنسي ال
مع تطور حرارة كافية إلحداث  ،ويضر بالمواد التي لم تكن في هذا الوقت معدة لاللتهاب للنار، العادي المجال

 1." التهاب كلي لهذه المواد بدون تدخل عامل أجنبي

 la définition selon le contrat التعريف التعاقدي لخطر الحريق-ج

لعقد  ضمن االتفاقيات الخاصةانطالقا من التعريف الفقهي والقضائي لخطر الحريق، ع راف هذا األخير 
وهذا التعريف هو مطابق للتعريف الذي قدمته  2." احتراق مع لهب خارج المكان المعد له "حريق بأنه ال تأمين

احتراق مع  " أن الحريق هو بقولها 0312،3لسنة  مين من الحريق في فرنساالشروط النموذجية العامة للتأ
الذي قدمه الفقيه ريف التعمقتبس من وهذا التعريف هو األخر  4."راج لهب خارج الحيز العادي للناراستخ

)Deschamps( .5 الذي قد سبق تناوله
إضافة إلى ذلك، فالتعريف الذي أتت به هذه الشروط النموذجية هو  

فت هذه اللجنة الحريق "، حيث عرا  للتأمينات الحريق داخل الجمعية األوروبيةلجنة  "لتعريف الذي قدمته مطابق ل
 6." احتراق مع استخراج لهب انتشر خارج الحيز العادي للنار " بأنه

وذلك ألنه جاء خالي من عنصر نه يبقى ناقصا، أ يف الفقهاء إالا أن التعريف التعاقدي مقتبس من تعار  ورغم
 .ن معدة أصال لالحتراقتكالضرر الذي يصيب أشياء لم 

مع  احتراق "هو، السابقة لخطر الحريق يتضح لنا أن الحريق التعاقديةليه فمن خالل التعاريف الفقهية و عو 
ويصيب أشياء لم تكن في حالة احتراق دون تدخل عامل  ،يحدث خارج الحيز العادي للنار نشيط ستخرج لهبا

 والشروط االتفاقياتدخل هذا التعريف ضمن جدى لو أ  ". وكان من األويؤدي الى حدوث ضرر بها أجنبي

                                                           
 .005، ص السابق مرجعقرباس، الحسن  -1
لبنان، -، جامعة بيروت العربية، بيروتمين والضمان في العالم العربيأموال، مؤتمر الجديد في مجال التمين على األأغالب، الت فرحات -2

 ، أنظر أيضا:212، ص 2115أفريل  21-25
-LUC GRYNBAUM, op. cit., P 2410.  PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 50. 

، 0331مطبعة حيرد، الجزائر، سنة  د ط، ،0زء جالعبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، "التأمينات البرية"،  -3
 مرجعقرباس، الحسن . 022لسابق، صا رجعانون المنظم لعقد التأمين، المحسين بلوش، مفهوم النار والحريق واالنفجار في القال .031ص

 .005، ص السابق
4-L’incendie c’est une combustion avec flammes, en dehors d’un foyer normale. 
5- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. les 

contrats », article cité, P 5 
6- L’incendie c’est une combustion avec flammes qui se propagent hors d’un foyer normale. 
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 أن ي جنبوفي متناول فهم الجميع، ومن شأنه  واقعيو تعريف بسيط باعتباره  الحريق، تأمينالجزائرية لعقود 
 . مين في هذا المجالنازعات الناتجة عن غموض بنود التأالم

رجة إلى د تلف ناتج عن حرارة لم ترتقا  كل كل احتراق بطيء أو ،بالتالي ال يدخل في إطار خطر الحريقو 
داخل  ن االحتراق الذي يحدثصص للنار، ألرمى داخل المكان المخو ت  أاألشياء التي تسقط  و، أاالشتعال

 الموقد فهو غير مغطى، وال يعتبر حريق أصال.

 في مجال األخطار الصناعية خطر الحريق مدلول-2

االتفاقيات الخاصة إلى تعريف خطر الحريق الصناعي وتمييزه عن لم يتطرق الفقهاء وال المشرعون وال 
الحريق البسيط، رغم وجود اختالف بينهما من حيث الطبيعة والقيمة. هذه القيمة باتت هي معيار تحديد الخطر 
الصناعي بغض النظر عن نشاط المؤمن له حتى ولو كان تجاري أو خدماتي، ذلك أن الخطر البسيط عادة ما 

 و قيمة قليلة أما الخطر الصناعي فقيمته تكون كبيرة ومرتفعة.يكون ذ

يصدر عن المجلس الوطني للتأمينات يطلق عليه  ولمعرفة قيمة الخطر الصناعي يجب الرجوع إلى مؤشر
هذا المؤشر يحدد فيه قيمة معينة تكون هي معيار التفرقة بين  ،(l’indice RI) بمؤشر المخاطر الصناعية

ية وبين األخطار البسيطة. ذلك أن قيمة الخطر الصناعي تفوق ألف مرة قيمة مؤشر األخطار األخطار الصناع
د فإذا كانت قيمة خطر الحريق المراد التأمين عليه تفوق ألف مرة قيمة مؤشر األخطار الصناعية ع   1الصناعية،

الصناعية هي أغلب المخاطر والعكس صحيح. ومنه فالحرائق  (risque industriel) هذا الحريق خطر صناعي
قارية الكبيرة التجمعات العالمحالت التجارية الضخمة، و المستودعات و التي تمس المناجم والمصانع الكبيرة، و 

  2والمباني العالية.

من طرف المجلس  كل ستة أشهر ونشره فمؤشر األخطار الصناعية عموما يتم تعديله ،ومن جهة عامة
شركات يمكنها أن تعرف القيمة ذلك أن هذه ال 3،برسالة مرسلة الى شركات التأمين المعنية الوطني للتأمينات
 4الجديدة مسبقا.

                                                           
1 - Www. CNA.Com. Vu le 17-10-2018 à 12h. 
2- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les 

contrats », article cité, P4. 
3- Indice RI et Révision Tarif RS, op.cit., P 4.  
4- JACOB NICOLAS, la gestion des risques accidentels de l’entreprise « guide pratique », entreprise moderne d’édition, 

Paris, 1983, P 83. YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 161-162. 
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  الصناعي شروط خطر الحريقالفرع الثاني: 

الذي يكون خاضعا للحماية التأمينية يجب أن تتوفر  الصناعي ن خطر الحريقيتبين من التعاريف السابقة أ
 :فيه شروط معينة هي

 أوال: االشتعال الحقيقي للشيء

أي تولد نتيجة لهب أو  ،يجب أن يكون الشيء الذي تضرر أو تلف قد احترق بحد ذاتهرأينا فيما سبق، أنه 
وهذا ما يتضمنه مصطلح  ،2ينتشر بحيث ال يمكن التحكم فيهيتطور خارج بؤرة عادية، و  1وحقيقي بارز اشتعال

حقيقي شرط أساسي العتبار أن الشيء قد تلف فعال  أو اشتعال احتراق. لذا فوجود  (allumage) االشتعال
خار الناتجة عن الباألضرار ، لذلك يخرج عن نطاق تأمين الحريق الصناعي، 3نتيجة حادث حريق محقق

الحرارة  وجودغير أن  4.كوحدات منفصلة ألنها ال تعبر عن النارهذه العناصر إذا أخذت  ،الدخان المنبعثو 
 وتخرج أيضا عن نطاق الحريق وبالتالي تحقق كارثة الحريق. آن واحد دليل على وجود ناروالبخار والدخان في 

حدى المواد المتضررة نتيجة التأثير بفعل الحرارة أو االتصال المباشر والفوري للنار أو إلاألشياء  الصناعي
فاق مخالف، أو كانت هذه األشياء المتضررة ناتجة عن ال بوجود اتا (substance incandescente)، المتأججة

 . يبداية حريق يمكن أن يتحول إلى حريق حقيق

 5يءااللتهاب الشديد للشثانيا: 

كالكربون والهدروجين مرفقة لالشتعال و مزج مادة األكسجين بمواد قابلة ه) (l’inflammation إن االلتهاب
الهبة ي وجود نار يعن ونشيط، شديد االلتهابيجب أن يكون هذا  وحتى نكون بصدد حريق 6،بانبعاث الحرارة

                                                           
كلية العلوم ، جامعة اإلخوة منتوري صندرة لعور، التأمين على أخطار المؤسسة "دراسة حالة تأمين خسائر االستغالل"، رسالة ماجستير، -1
. عبد القادر العطير، المرجع 001. محمد جودت ناصر، المرجع السابق، ص 12ص ،2115-2111 قسنطينة، القتصادية وعلوم التسيير،ا

 . 253سالمة، المرجع السابق، ص  عبد اهلل .212السابق، ص رجعغالب، المفرحات . 222ابق، ص الس
2 - PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P48. 

، -األردن-دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،2، ط 0الجزء بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء "نظام التأمين"،  -3
محمد وحيد . 011، ص 0350لبنان،  –ق، بيروت دار الصادد ط، . جليل قسيطو، التأمين نظرية وتطبيقا "دراسة مقارنة"، 220، ص2100

. ابراهيم علي 000ابق، ص سالنبيل مختار، المرجع . 00سابق، ص الحمد فؤاد األنصاري، المرجع أ. 00سابق، ص العبد الباري، المرجع 
 . 250إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص

 .220سابق، ص العبد القادر العطير، المرجع  -4
 .005، المرجع السابق، ص قرباسحسن  -5

6- JEROME KULLMANN, op. cit., P 501.  JACQUES LACOUR, op.cit., P 19. 
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نة اللهب إلى األشياء المجاورة لسأي أن تمتد أ 1،الدخانسيطرة عليها مع انبعاث الحرارة و متوهجة ال يمكن الو 
يستبعد و  ،vive l’inflammation)3( الشديد هابتأنه يدخل في الضمان سوى االل لذلك نجد 2.تؤدي إلى إتالفهاو 

أحد وهذا ما جاء في  يمكن السيطرة عليه والتحكم فيه، وبالتالي ال يعد أصال نار. ألنه البسيط والبطيء االلتهاب
لحلويات الكلوز بسبب درجة  البطيء االحتراق ،من نطاق الضمانالتي استبعدت محكمة النقض الفرنسية أحكام 
 4.توهجهاالتي هي الزمة لالمنخفضة عن تلك  الحرارة

الذي هو  (combustion spontanée) االحتراق الذاتي ،ار االلتهاب النشيطيدخل في إط ال إضافة الى ذلك،
زيادة درجة حرارتها و  د من تلقاء نفسها نتيجة تحللهايحدث لبعض الموا 5عادة أكسدة سريعة ال يسبب دوما نار،

لك الفحم كذللبضائع الليفية والكتان المشبع بالرطوبة، و  االحتراق الذاتيك ،دون أن تصل إليها نار خارجية
 6.الحجري المشبع بالرطوبة

أما إذا نتج عن هذا االحتراق الذاتي  وهذا االحتراق الذاتي ال يندرج ضمن التغطية باعتباره عيب ذاتي،
غير أن الوثيقة  7ن.اشتعال حقيقي بحيث ال يجوز التحكم فيه عد حريق بمعنى الكلمة، وبالتالي يدخل في الضما

حد أحكام محكمة النقض ن االحتراق الذاتي حتى ولو لم يصحبه اشتعال، وهذا ما جاء في أمالمصرية تض
أو األضرار مين ال يضمن الخسائر الذي ينص على أن عقد التأو في وثيقة التأمين  إن الشرط الوارد " ،المصرية

 8".يكون قد وقع باطال  بنص صريح في الوثيقة ذاتياحتراق بسبب  المؤمن عليها التي تلحق األشياء

علة ذاتيا، ولكن تستثني من الضمان االشتعال الذاتي نفسه للمادة المشتمين االنجليزية وثائق التأفي حين أن 
 9.تكون مضمونة امن المادة المشتعلة ذاتيا إلى الممتلكات المجاورة فان أضرار الحريق هنإذا امتد الحريق 

 

                                                           
1- LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1794. 

-010)م العمروسي، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في مصر واألقطار العربيةأنور  -2
 .000، ص2113مصر،  –دار العدالة، القاهرة  ،1، ط 5الجزء (، 125

3 - JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 13.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 48. 
 ، تحت رقم:000، ص السابق لمرجع، اقرباسحسن قرار محكمة النقض الفرنسية، منقول عن  -4

-CASS 1ere CIV. 15 MARS 1977, RESP. CIV ET ASUR, 1977., P 230. 
  .220سابق، ص العبد القادر العطير، المرجع  -5
 .010سابق، ص ال.  نبيل مختار، المرجع 000، ص السابق مرجعقرباس، الحسن  -6

7- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 50. 
 .005، نقال عن أنور العمروسي، المرجع السابق، ص0210، ص05، السنة 0355ديسمبر 21ق، جلسة  20لسنة  50الطعن رقم  -8
 .010سابق، ص النبيل مختار، المرجع . 001السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -9
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 كون النار عدوانية ثالثا: 

بحيث تصبح خارج  ،تتعداهبها تلك النار الغير العادية التي تتسرب من المكان المخصص لها و المقصود و 
عكس النار  ،فمثل هذه النار هي التي تدخل في الضمان 1يترتب عليها خسارة مالية ملموسة. حدود السيطرة مما

ص لها، كتلك النار المخصصة للطبخ ى الحيز المخصال تتعدو  التي تم إنشائها بطريقة عادية لغرض ما
ص ألنها تبقى في الحيز المخص ،ال تدخل في إطار الحريقمن الضمان و  ةهذه النيران مستبعدوالتصنيع. فمثل 

قيام النار فيه، ي أنها تحترق في المكان الذي يكون من العادي أ ،جلهلها وال تتعدى الغرض الذي أنشئت من أ
 3،وتسمى هذه النار بالنار المألوفة والصديقة 2،لألشياء المتضررة إذا رميت في الموقد عمدا أو سهوا أهمية وال

ه الحالة تصبح ففي هذأشياء مجاورة، تصيب تتطاير من مكانها بسبب الرياح، و  غير أن هذه النار يمكن أن
 4.مينإطار الحريق المضمون بوثيقة التأ تدخل فيالنار غير عادية وضارة، و 

 عرضيفاجئ و كون الحريق مرابعا: 

، ال دخل إلرادة المؤمن له في ارتكابهاالشتعال غير قصدي وغير منتظر ال يجوز التحكم فيه، و  أي أن يكون
الذي يكون  فالحريق الذي يحدثه المؤمن له عمدا أو ومنه 5.فالبد أن يكون الحريق ذو طابع عرضي لذلك

ريق غير أن الح 6،النتفاء الصفة العرضية فيهوذلك  ،مينمنتظر ال ينطوي تحت مدلول الحريق في لغة التأ
ى ولو كان ناجم عنهم بصفة عمدية، يعتبر حد تابعيه ومستخدميه حتالناتج عن إهمال المؤمن له أو بفعل أ

 7.يشمله الضمانحريق عرضي و 

                                                           
عيد . 251سابق، ص ال، المرجع ةسالم عبد اهلل. 212السابق، ص  رجعغالب، الم فرحات .002سابق، ص النبيل مختار، المرجع  -1

 .05سابق، ص الر صادق عادي، المرجع سمي. 212السيفو، المرجع السابق، ص  وليد إسماعيلو  أحمد أبو بكر
 .021السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  - 2
، جامعة عين شمس، كلية الحقوق واالقتصادية،مين الحريق، مجلة العلوم القانونية أالمؤمن في بوليصة تحدود مسؤولية كامل الحلواني،  -3

 .200، ص0351ول، عدد األالالقاهرة، 
 ، أنظر أيضا:221عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  -4

-JEROME KULLMANN, op. cit., P 001. 
 . أنظر أيضا:000أنور العمروسي، المرجع السابق، ص  -5

-JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 14. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P47. 
بهاء . 00سابق، صالحمد فؤاد األنصاري، المرجع أ. 011سابق، ص اليل قسيطو، المرجع جل. 002ل مختار، المرجع السابق، ص نبي -6

، وعدنان ضناوي اليينيغ. بديعة 01د الباري، المرجع السابق، ص محمد وحيد عب .222سابق، ص المين، المرجع أبهيج شكري، نظام الت
 .020المرجع السابق، ص

. 002. نبيل مختار، نفس المرجع، ص 11، ص0355مصر، -دار المعارف، القاهرة د ط، كامل عباس الحلواني، الخطر والتأمين، -7
 .  001محمد جودت ناصر، المرجع السابق، ص 
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 يحترق لم يكن بطبيعته في حالة احتراق  يكون هناك شيء يجب أنخامسا: 

، وهو أصال ليس في حالة احتراقرق الذي احتالشيء  الصناعي ويدخل أيضا في إطار تأمين الحريق
 .باعتبار أن هذه األشياء غير معدة لالشتعال ،اآلالت بسبب سقوط عود ثقاب مشتعل عليهاكاحتراق البضائع و 

ثال الفحم إذا استخدم كقوة محركة أو مف ،أما األشياء التي هي في األصل معدة لالحتراق فال يشملها الضمان
لم يكن ا كان هذا الفحم في حالة تخزين و أما إذ ،للتدفئة ال يكون مضمون ألنه بطبيعته يكون في حالة احتراق

 1.مستعمال فان اشتعاله يعتبر حريق بالمعنى التأميني

 خسارة مادية يحدث الحريق بالشيء المؤمن عليه  أن سادسا:

إذا ذلك أنه  .يلحق به أضرار جسيمةالذي يؤدي إلى تلف الشيء و  الحريق الضمان، ويدخل أيضا في إطار
نه زاد في قيمته فان الحادث فعلية بالشيء المؤمن عليه، أو أولم يؤدي إلى خسارة مادية  ،وقع حادث الحريق
نه زاد في قيمة المواد ع الفخار وكان نتيجة هذا الحريق أمثل إذا وقع حريق بأحد مصان 2،هنا ال يعتبر حريق

 ذه الحالة حريق بالمعنى التأميني.المصنعة ال يعتبر في ه

 األسباب التي ينجم عنها الحريق  الفرع الثالث:

غلبها تعود ن كانت أ، وا  متنوعةمتعددة و  دخل في التغطية التأمينيةالذي يإن األسباب التي ينجم عنها الحريق 
خطر المحدق بالشيء المؤمن عليه، عدم اهتمامه واكتراثه بال، وذلك لو الى خطأ تابعيهأ إلى المؤمن له بذاته

ورغم ال يد للمؤمن له فيها،  أن هناك أسباب. غير الحرص الالزمين إلبعاد هذا الخطروعدم بذل العناية الفائقة و 
 والعيب الذاتي للشيء. القوة القاهرةالحادث المفاجئ و  من هذه األسبابيق، و حدوث الحر  لك تؤدي إلىذ

 و القوة القاهرة أالحادث المفاجئ أوال: 

كل أمر ال يمكن توقعه أو  (force majeure)القوة القاهرة أو   (l’accident soudain) يقصد بالحادث المفاجئ
لألشياء المؤمن عليها،  حريقفي سبب يت 3المألوف، أي هو كل فعل خارج عن تفاده من طرف المؤمن له

                                                           
 .212سابق، ص الوليد إسماعيل السيفو، المرجع و  . عيد أحمد أبو بكر01سابق، ص المحمد وحيد عبد الباري، المرجع  -1
-055، ص2100األردن،-دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان ،0ط يوسف حجيم الطائي وآخرون، إدارة التأمين والمخاطر،  -2

 .01المرجع، ص نفس محمد وحيد عبد الباري، . 212، ص المرجعنفس السيفو، وليد اسماعيل و  أحمد أبو بكر . عيد055

ديوان ، 5، ط 0الجزء العقد واإلرادة المنفردة "  –العربي بلحاج، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، " التصرف القانوني  -3
 .250ص ،2111 الجزائر، –المطبوعات الجامعية، بن عكنون 
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فالمؤمن عليه و  1.متعمد هذا الغير لو كانالغير و  عن خطأ عن الصاعقة أو الحريق الناجمكالحريق الناجم 
حادث ن الحريق في هذه الحالة هو أل ،قاهرةالقوة الفجائي أو الحادث العن الحريق الذي يقع عن يكون مسؤوال 

  2.له ال يتعلق بإرادة المؤمنو احتمالي غير متوقع 

تنطوي على عنصر جسيم من الخطر  مفاجئةيكون نتيجة أحداث  ان الحريق يمكن أنف وعالوة على ذلك،
بل البد من إيراد بند خاص للحريق الصناعي،  إال أنها ال تدخل في التغطية الخاصة بالوثيقة العادية ،المفاجئةو 

 ،االضطرابات الشعبيةوالزالزل والبراكين و الداخلية فالحروب الخارجية و  3.العقد لكي يتم تغطيتهاضمن شروط 
بوجود نص خاص في  إالا  ، وال تغطىرغم أن المؤمن له ال يد له في تحقيقها إال أنها مستبعدة من الضمان

عاتق  لظواهر الطبيعية علىعن أحد هذه ا يقع عبء إثبات الحريق الناتج. و شروط العقد ومقابل قسط إضافي
 .مسؤولية المؤمن

 4المؤمن له الغير المتعمد ثانيا: خطأ

نتيجة  ،ومن األسباب التي تؤدي أيضا إلى وقوع الحريق هو الخطأ الذي يرتكبه المؤمن له بدون قصد
وخطأ  .عدم بذل العناية الضرورية لتفادي خطر الحريق أو ،المؤمن عليه عدم اهتمامه بالشيء لتقصيره أو

 5،اإلرادية التي تساعد في حدة خطر الحريقالمؤمن له الغير العمدي يدخل ضمن العوامل الشخصية الغير 
مثل اإلهمال في  6،يعد السبب الرئيسي للحريقهذا األخير  ،)négligence( ومن هذه العوامل الشخصية اإلهمال

عدم أخذ  أوشرارة قد ينجم عنها حريق،  حداثوا   ألجهزة الكهربائية مما يعرضها لالحتكاكوا العناية باألسالك
ناتج اللعمدي االخطأ الغير فان  عليهو  .ماكن غير آمنةأتركها في الحيطة والحذر عند استعمال المواد الخطرة و 

                                                           
 .15. سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص 051جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص -1

. 522، ص2111مصر، -دار المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ،0، ط 01الجزء أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني،  -2
، 0301لبنان، -دار الثقافة، بيروت ،0، ط، 05الجزء ضمان، والصلح، والكفالة "، زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود " في عقود ال

 ، أنظر أيضا:001سابق، ص المرجع ال.  أنور العمروسي، 22ص 

-JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 14-15. 
 . 1582السنهوري، المرجع السابق، ص  حمدالرزاق أعبد  -3

4- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 15. 
دارة الخطر )النظرية والتطبيق(، و  محمد حربي عريقات -5 األردن، -دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  ،0ط سعيد جمعة عقل، التأمين وا 

. رمضان أبو السعود، الموجز في شرح العقود المسماة: عقود البيع والمقايضة والتأمين "دراسة مقارنة في القانون المصري 02، ص2111
 . 05. عبد اهلل سالمة، المرجع السابق، ص 521، ص 0332، لبنان-بيروت دار الجامعية،ال د ط،واللبناني"، 

 . 21سابق، ص الحمد حسين أبو العال، المرجع أ -6



 ......................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث الضمانات............................الباب األول..........

 

17 
 

نه يتوقف إلى حد كبير على ذلك أل .عن المؤمن له يخضع للحماية التأمينية حتى ولو كان هذا الخطأ جسيم
  1.مينوهذا األخير هو أساس صحة التأ تمال،عنصر االحالتي هي  ) coïncidencela( المصادفة

"يلتزم المؤمن بتعويض أنه: المتعلق بالتأمينات بقولها  10-35 رقم من األمر ب-0-02المادة ت نصوقد 
المادة  من يطابق هذا األمر الفقرة األولىو  ،ير متعمد من المؤمن له...."غ خسائر واألضرار الناتجة عن خطأال

أ المؤمن له "يكون المؤمن مسؤوال عن األضرار الناشئة عن خطأنه: بقولها  ،من القانون المدني المصري 031
 2.أضرار الحريق الناتج عن إهمال أو رعونة المؤمن لهيشمل ضمان المؤمن  ،ومنه .غير المتعمد..."

 تابعي المؤمن له  ثالثا: خطأ

 ،10-35 رقم من األمر ج-0-02لى حدوث الحريق حسب نص المادة من األسباب أيضا التي تؤدي إو 
 025إلى  021طبقا لنص المواد  ،عنهم ايكون المؤمن له مسؤوال مدني نحد األشخاص الذيالذي يرتكبه أ الخطأ

من  053لمادة المرتكب وخطورته، وهذا ما يتجلى طبقا ل كانت نوعية الخطأكيفما  من القانون المدني الجزائري
سبب فيها األشخاص الذين التي يت ل عن األضرارسأمن ي  التي تنص على أن المؤ  ،القانون المدني المصري

 3.مداهسؤوال عنهم مهما يكن نوع خطئهم و يكون المؤمن له م

 عن تقصير أو إهمالن أضرار الحريق الصناعي التي تكون ناتجة ان المؤمن يضمف ،حسب هذه الموادو 
لك ما اليسير، وذأو  الغير عمدي، الجسيم عمدي أو، سواء كان نتيجة خطئهم الالمؤمن لهحد تابعي صادر عن أ

هو أن هذا الخطأ تغطية خطأ تابع المؤمن له فسبب  بالتاليو  لمؤمن له.مع ا لتقصير صادر بتواطؤلم يكن ا
يؤمن ضد أخطاء  أنيجوز لرب العمل  ،ومنه 4.رادة المؤمن له بحدوثههذا التابع، وال عالقة إل يحدث بإرادة

خطاء الصادرة عن أن األ ،ومما تجدر اإلشارة إليه .العمدية التي تؤدي إلى حدوث الحريقعماله ومستخدميه 
 إذ ستقر عليه القضاء الفرنسيهذا ما ا  و  5.ال يجوز االتفاق على مخالفته ،تابعي المؤمن له هي من النظام العام

                                                           
ة يع، القاهر دار محمود للنشر والتوز  د ط، المجلد العاشر،، ي القانون المدني )عقد التأمين(محمد العزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء ف -1
 . 0221، ص د س ن مصر،–

أنور العمروسي، المرجع السابق، . 023أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص . 0515سنهوري، المرجع السابق، ص حمد الأعبد الرزاق  -2
 .001ص

 .0510السنهوري، نفس المرجع، ص  الرزاق أحمدعبد  -3
 .220سابق، ص العبد القادر العطير، المرجع  -4
 .222نفس المرجع، ص  -5
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لعمدي الصادر عن تابعي ألضرار التي تكو نتيجة الخطأ اا المؤمن من خالله تغطية شرط الذي يستبعدأبطل ال
 1.المسؤول عنهمهو  األخير ن هذاأل المؤمن له

األضرار التي تسببها أشياء أو حيوانات يكون المؤمن المؤمن له  يدخل في إطار مسؤولية، لكإضافة إلى ذ
 ،51-05رقم  من القانون المدني الجزائري 011إلى  021 من بموجب الموادا عنهم، وذلك مدني له مسؤوال
 .تعود للمؤمن له يسأل عنه المؤمن الناجم عن أشياء أو حيوانات الصناعي الحريقوعليه ف

  défaut de la chose assurée عيب الشيء المؤمن عليه رابعا:

 .على الشيء المؤمن عليه الذي يطرأ عيبيمكن أن ينجر عنها خطر الحريق الصناعي ال التيمن األسباب 
ا األخير يمكن أن وطبيعي فيه أو عيب طارئ عرضي. هذ شيءلمالزم ل يمكن أن يكون عيب ذاتيهذا العيب و 

مثل  ،قابلية بعض األجهزة إلى التلف بفعل عوامل خارجية طارئة وفقا لتركيبها الخارجي نتيجةيتسبب في حريق 
. وهذا العيب باتفاق 2جهزة الناتج عن الزيادة أو النقص في قدرة التيار الكهربائيالعطب الكهربائي الذي يلحق األ

 3السنهوري" يجوز التأمين عليه.عبد الرزاق  ر "جمهور الفقهاء أمثال الدكتو 

فه الفقيه المالزم للشيء، والذي عرا  ((vice propre أما العيب الثاني المسبب للحريق هو العيب الذاتي
الشيء أو سوء تركيبه أو تكوينه، أي العيب الذي ال يوجد في النقص الخاص في  كامل مرسي بأنه " المصري

 قابل للتلف بسبب االحتراق الذاتي أو التخمرالشيء أن يكون مثل  4". غيره من األشياء التي هي من نفس النوع
(la fermentation) العيب الذاتي للشيء مستثنى من الضمان وفي األصل أن  .أو بسبب الحرارة الطبيعية الزائدة

 ب "، ونصت هذه األخيرة 10-35ب من قانون التأمين رقم -25ا للمادة بموجب اتفاق مخالف، وذلك طبق إالا 
إذا كان  إالا  عليه،عيب ذاتي في الشيء المؤمن  ...المؤمن األموال التالفة أو المفقودة أو الهالكة نتيجةال يتحمل 

ال يضمن المؤمن الخسائر  قانون "نفس ال من 11، وهذا ما يوجد في صدر المادة " .هناك اتفاق مخالف
للحريق  الجزائرية من الشروط العامة (A4°-4والمادة  ..."،عيب ذاتي فيه نقائص الشيء المؤمن عليه لوجودو 

                                                           
 .0511سابق، صالحمد السنهوري، المرجع أعبد الرزاق  -1
 .015، ص 2102األردن، -دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،0ط  بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين، -2

 .222السابق، صمين، المرجع أ. بهاء بهيج شكري، نظام الت0531 حمد السنهوري، المرجع السابق، صأعبد الرزاق  - 3
، ص 0350 ،5، العدد -مصر-، مجلة المحاماة، نقابة المحامينمين من الحريقأعيب في الشيء المؤمن عليه في التسعد واصف، ال -4

555-555. 
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المؤمن للخسائر التي تمس  ال يستجيبالتأمين الفرنسي  قانونمن  L122-5مادة كما أنه طبقا لل. 1واالنفجار
  3من قانون الموجبات والعقود اللبناني. 351هذا ما جاء في نص المادة و  2،الناجمة عن العيب الذاتيو  الشيء

العيب الذاتي من الضمان هو أن التلف الناجم عن هذا العيب يكون محتم ومؤكد، وهذا يفقد  دوسبب استبعا
فأضرار  ،نشأ عن العيب الذاتي حريق اإذغير أنه  ريق الصناعي.عنصر االحتمال الذي هو أساس تأمين الح

ن إذ نصت بأ ،10-35رقم  من األمر 11المادة أخذت به هذا ما ـو  4،ومضمونةمغطاة هذا األخير تكون 
لكن يضمن أضرار ، و عيب ذاتي فيهتي تصيب الشيء المؤمن عليه لوجود ال يضمن الخسائر ال" المؤمن 

 ."الحريق المنجرة عنه 

وهذا ما هو معمول به في  ،5تغطى أضرار الحريق الناجمة عن التخمر أو األكسدة البطيئة ،إضافة إلى ذلك
 L122-5طبقا لنص المادة  وذلك العيب الذاتيالناجمة عن  ألضرار الحريق ستجيبت وثيقة الحريق الفرنسية التي

) oxydationالبطيئةالناجمة عن التخمر أو األكسدة ضرار الحريق ألوأيضا  6،مين الفرنسيقانون التأ من
)lente

عتبر أن ، حيث ا  شريع الجزائري والفرنسيهذا عكس ما أقره القضاء المصري الذي لم يحذو حذو الت. 7
أن الشرط الوارد في عقد  " 8م ال، وهذا ما جاء في أحد أحكامهب الذاتي مضمون سواء صاحبه حريق أالعي

على أنه ال يضمن األضرار التي تلحق األشياء المؤمن عليها بسبب تخمرها أو سخونتها التأمين الذي ينص 
 ". حتراقها الذاتي يكون قد وقع باطالالطبيعية أو ا  

 وهي:  9وعالوة على األسباب السالفة الذكر هناك أسباب أخرى فنية يمكن أن ينجر عنها الحريق

                                                           
1- Article 4 « sont formellement exclus des dommages …4°) les dommages autres que ceux d’incendie ou d’explosion 

causée aux objets assuré et provenant d’un vice propre… », Cité a Conditions Générales du Contrat d’assurance, 

« incendie - explosions », (SAA), op.cit., P 7. 
2- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. les 

contrats » article cité, P 24.  LUC GRYNBAUM, assurance, op.cit., P 1795.  
نقال " ال يكون الضامن مسؤوال عن التعيب أو العطل أو النقصان الذي يصيب الشيء المضمون من جراء عيب مالزم له"،  351المادة  -3

 .0513السابق، ص حمد السنهوري، المرجع أعن عبد الرزاق 
العمروسي، المرجع  . أنور0110، ص 2110الحديث، مصر، المكتب الجامعي  ، د ط،1ج أنور طلبة، الوسيط في القانون المدني،  -4

 .005-001السابق، ص 
5- ARTICLE 4-A 4°) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P 7. 
6- Article 122-5 « l’assureur, conformément à l’article L. 121-7, ne réponde pas des pertes et détérioration de la chose 

assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la suite... », Code d’assurance 

français, 2016, http:// www.legifrance.com/. 
7- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les 

contrats », article cité, P24. 
 .  325حمد شعلة، المرجع السابق، ص أ، نقال عن سعيد 0210، ص 00، س 5503-02-21ق جلسة  20سنة  50طعن رقم  8

9- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 14. 
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 ة لالشتعال، وتتمثل هذه األخيرة في األجسام التي ناتجة عن استخدام مواد قابل :ةأسباب كيميائي
 تتوحد مع األوكسجين ولها طبيعة االحتراق، حيث تشمل عموما األشياء الجامدة كالخشب، الورق،

 1.ات واألبخرةمواد البناء، والسوائل الغير محرقة في طبيعتها مثل الغاز  األقمشة،
 :درجة أنمثل االحتراق العفوي الذي هو احتراق لجسم ما نتيجة ارتفاع الحرارة إلى  أسباب بيولوجية 

 خر مشتعل.  ذا الجسم بنفسه دون اتصاله بجسم آيشتعل ه
 :ويمكن أن يحدث الحريق نتيجة دارة قصيرة أسباب كهربائية )circuit-court( 2  في التيار الكهربائي

ن سلكين مختلفين أحدهما عند االلتقاء المفاجئ بي(étincelle électrique) أو نتيجة شرارة كهربائية 
 خر سالب.    موجب واآل

 تتمثل في االحتكاكأسباب ميكانيكية :  (frottement)التسخين أو. (échauffement)  

 الصناعيلخطر الحريق  الفرع الرابع: المعنى القانوني والتأميني

بقوله: "يضمن المؤمن من  المتعلق بالتأمينات 10-35رقم  من األمر 11ينص المشرع الجزائري في المادة 
ال يضمن  ،نه إذا لم يكن هناك اتفاق مخالف، غير أجميع األضرار التي تتسبب فيها النيرانتأمين الحريق 

األضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو االتصال المباشر الفوري للنار أو إلحدى المواد المتأججة إذا لم يكن 
تقنين من  L.122-1المادة  :المواد التاليةوتقابل هذه المادة . "حريق حقيقي ناك بداية حريق قابلة للتحول إلىه

انون الموجبات والعقود من ق 311المادة و  4من التقنين المدني المصري 055المادة و  3،التأمينات الفرنسي
  الفرنسية. التي هي طبق األصل للمادة 5اللبناني

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P50.  JEAN –MICHEL D’HOOP, op.cit., P 10. 
2- CATHERINE GIRAUDEL, droit à réparation « responsabilité fondée la faute, responsabilité en cas communication 

d’incendie, j. cl. civil, art. 1382 à 1386, fasc. 124, Lexis Nexis, Paris, 2007, P 13.  
3- Article 122-1 « l’assureur contre l’incendie réponde de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou 

simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la 

chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni 

commencent d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable », code d’assurance français, 2018, http:// 

www.legifrance.com/.   
مين من الحريق، يكون المؤمن مسؤوال عن كافة األضرار الناشئة عن حريق، أو أ" في الت التقنين المدني المصري من 055تنص المادة  -4

السنهوري، المرجع السابق،  أحمد عن بداية حريق، يمكن أن يصبح حريق كامل أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق "، نقال عن عبد الرزاق
 .0501ص 

قانون الموجبات والعقود اللبناني على " أن ضامن الحريق مسؤول عن جميع األضرار الناجمة عن اضطرام، أو من  311تنص المادة  -5
ولكنه غير مسؤول عن األضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة، أو مساس النار مباشرة، أو مساس أجسام حامية،  بسيط،اشتعال، أو احتراق 

 .05ن أن يتحول إلى حريق فعلي "، نقال عن زهدي يكن، المرجع السابق، صإذا لم يحصل حريق، أو بداية حريق، يمك
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قانون التأمين التي نص عليها  1(23المادة )نفس  نجد أنها 11الجزائرية رقم بالرجوع إلى نص المادة  ،عليهو 
من القانون  40من المادة  ستمد مادة الحريقا  هو اآلخر والذي  ،0311الصادر سنة  10-11الملغى رقم 

  211L-1المتعلق بالتأمين البري، التي أصبحت فيما بعد تحت رقم  0321ي الفرنس
2

تقنين التأمينات  من 
  .الجديد الفرنسي

، الذي استعمل المشرع الفرنسيعن الحريق على خالف ستعملت كلمة النيران للتعبير فالمادة الجزائرية ا   ومنه
simple combustion(3( أو االلتهاب البسيط )tembrasemen(أو االشتعال )conflagration( االحتراقعبارات 

، 
 4.طيااللتهاب البسعن االحتراق واالشتعال و  فاستعمل كلمة الحريق التي تعبر أيضا أما المشرع المصري

من يضمن  ، "في فقرتها األولى أن المؤمن من التقنين الفرنسي نجدها نصت L.122-1 وبالرجوع إلى المادة 
  ...".الحريق كل األضرار الناتجة عن االحتراق أو االشتعال أو االلتهاب البسط

ما أما االشتعال هو  5،طابع هدام واالحتراق بأنه اشتعال عدة أشياء أو هو اشتعال كلي ذوقد تم تفسير 
رجاعهإي ه ،جذوة تنتجه النار بالشيء بصيرورته علميا و  6.إلى حالة الجمر و إتالف شيء عن طريق شعل وا 

فيصحبه ظهور الحرارة  يتميز عن االحتراق، ذلك أن هذا األخير ال يصحبه لهب، أما االشتعال فاالشتعال
هو تفاعل  وأ ،)chaleur( أما االلتهاب فهو حالة الشيء الذي يتالشى وهو يبعث حرارة 7.)flamme( اللهبو 
قد يكون شديد أـو بسيط، حسب نص هذه المادة وااللتهاب  8،األكسجينج عن مزج أجسام قابلة لالشتعال مع نات

هو عدم اشتراط تحقق حريق كامل، بل يكفي أن تكون هناك بداية لم تتحول بعد الى حريق كامل،  خيروهذا األ
 9وقد بادر الناس الى اطفائها.مكن أن تصبح حريق كامل على شرط أن تكون هذه البداية من الم

                                                           
لم  إذانه أر التي تتسبب فيها النيران. غير ضراميع األيضمن المؤمن من الحريق ج: " 23، المذكور، المادة 10-11القانون الملغى رقم  -1
لم  إذاالمواد المتأججة  حدىإلو أو االتصال المباشر الفوري للنار أالتي يتسبب فيها تأثير الحرارة  ضراركن هناك اتفاق مخالف فال يضمن األي

 ".يكن هناك بداية حريق قابلة للتحول الى حريق حقيقي
2- JACQUES LACOUR, op.cit., P 19. 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 48.  JEROME KULLMANN, op. cit., P001.  

 .0503السنهوري، المرجع السابق، صحمد أعبد الرزاق  -4
5- ANDRE FAVRE ROCHEX ET GUY COURTIEU, le droit du contrat d’assurance terrestre, L.G.D.J, Paris, 1998, 

P290.  JACQUES LACOUR, op.cit., P 19. 

 . 215البشير زهرة، المرجع السابق، ص . 011السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -6
 .20كمال عبد المقصود، المرجع السابق، ص  -7

8- JACQUES LACOUR, op.cit., P 19. 
 .05يكن، المرجع السابق، صزهدي  -9
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أنها جاءت مبهمة  إالا  ،الحريقحالة ر عن الفرنسي تعبات التي جاء بها المشرع العبار  هذه كانت إن ،وعليه
غير كافية  هامن طرف الفقه ألن -2L.122المادة  ، ذلك أنه تم انتقاد عباراتتثير االلتباسوغامضة ومتناقضة و 

بإضافة الصيغة  L.122-2نص المادة وهذا ما دفع المؤمنون بإتمام  1،إلعطاء المدلول الحقيقي لخطر الحريق
 2.كل احتراق مع التهاب يحصل خارج النار العادية " ضمن الشروط العامة لخطر الحريق " ،التالية

على خطر يدل  االحتراق الفي فرنسا، ذلك أن  لحد اآلن أن تشبيه االحتراق بالحريق مازال محل نقاشكما 
تكون النار ذات  أي أن ،البد أن يكون حاد وشديدخطر الحريق كما رأينا سابقا  أن، إذ الحريق بالمعنى الحقيقي

" لم يكن من الضروري إدراجها االلتهاب البسيط عبارة " كما أن. الحيز العادي المخصص لها ة عنخارجلهب و 
 4.إال بعد أن يتحول إلى حريق كامل 3وال يضمنه المؤمن مبدئيا ،ليس حريقن االلتهاب البسيط ضمن النص أل

استعمال بالمشرع الجزائري إلى هو الذي دفع اجهه النص الفرنسي من طرف الفقه االنتقاد الذي و  لعلا  ،ومنه
 مة تعبر على أن هناك حريق فعال كما رأينا سابقا، إالا وان كانت هذه الكل ،عن الحريق للتعبير (feu)كلمة النيران

 مين الحريقتأ إطارأن المشرع الجزائري لم يحدد النار التي تدخل في ذلك  .غير واضحةأنها تبقى مبهمة و 
يستجيب للنار التي  )TRASPOT( في نظر الفقيه ن المؤمنأكما  5.تعتبر حريقنار  ألنه ليست إي الصناعي،

 6.ال يستجيب للنار التي ال يمكن تكييفها على أنها حريقى أنها حريق، و يمكن تكييفها عل

أجل تحقيق غرض معين وفي مكان  ريق كالنار التي توقد عمدا منلدرجة الح ال ترتقهناك نار  ،وعليه
 7.أو الصديقة )feu utilitaire( ويطلق على هذه النار بنار االستعمال ها،ال تتعدى الحيز المخصص لمعين، و 

لسنة ، وتبقى تستعمل في موضعها وال تمتد أكمصدر للحرارةبانتظام في الحدود المرسومة لها هذه النار تستخدم و 
تي مثالها النار ال 8ألنها ال تمثل حريق. مينالتأ مثل هذه النار ال تدخل في إطارالمجاورة، و  اللهب إلى األماكن

وانبعث منها دخان أدى إلى تلف  ،أو النار التي تستخدم لغرض الصناعة تستعمل من أجل التدفئة والطهي

                                                           
1- JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P 221. 
2- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 48.  JEROME KULLMANN, op. cit., P502. 

 .001، المرجع السابق، ص قرباسحسن  -3
 .05زهدي يكن، المرجع السابق، ص  -4
 ، أنظر أيضا: 250إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص  -5

-JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 11. 
 .22السابق، ص  مين على الحريق في القانون المغربي، المرجعأحسين بلوش، التال -6
 . 250إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص . 205انطاكي، المرجع السابق، ص  نهاد السباعي ورزق اهلل -7
. يوسف حجيم الطائي، المرجع السابق، ص 31. جليل قسيطو، المرجع السابق، ص 01حمد فؤاد األنصاري، المرجع السابق، ص أ -8

055. 
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نطاقها ولم تخرج من الغرض الذي  ن النار لم تتعدنها، فال يمكن تغطية هذا التلف ألبعض الموجودات القريبة م
 .اشتعلت من أجله

تصيب ، و لها، وتصبح خارج حدود السيطرةيمكن أن تخرج من الحيز المخصص هذه  النار الصديقةغير أن 
وغير  ضارة عدوانية أوفي هذه الحالة تصبح نار و  .(dommages)حيث تتسبب في أضرار أشياء مجاورة لها

خذ به القضاء األمريكي عند تحديد مسؤولية الحقيقة هي التي يتم تغطيتها. وهذا ما أوهذه النار في  1،منتظرة
أي النار  ،خذ بفكرة النار العدوانية، حيث أالخسائر التي تمس المؤمن له من جراء خطر الحريقالمؤمن عن 

 2.تسبب أضرار للمؤمن لهالتي تخرج عن الحيز المخصص لها و 

الحادة التي تخرج عن النار الشديدة و  أي ،ي التغطية التأمينية هي النار العدوانيةفالنار التي تدخل فوبالتالي 
ي طالبين منه إدراج كلمة بهذا الرأالمشرع الجزائري  دأخحبذا لو مجاورة، و  وتصيب أشياء ،الحيز المخصص لها

 "النيران النشيطة".مرفقة مع كلمة النيران فتصبح العبارة نشيطة 

السالفة  11في نص المادة  الحريقمدلول استثنى المشرع الجزائري بعض األضرار من قد وزيادة على ذلك، ف
 ،L.122-1رع الفرنسي في نص المادة خذ به المش، وهذا ما أبوجود اتفاق مخالف يقضي بضمانها إالا الذكر 

 4.مين التونسيةمن مجلة التأ 20والفصل  3العقودمن قانون الموجبات و  311المادة  في نصالمشرع اللبناني و 

 :يلي بوجود اتفاق مخالف ما من مدلول الحريق إالا  ومنه تستبعد

ما لم يصحبها اشتعال، مثل كسر  (action de la chaleur) اإلضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة -
نار إذا النوافذ نتيجة الزيادة في درجة الحرارة، ذلك أنه مهما بلغت هذه الحرارة واشتد تأثيرها ال تعتبر 

 6إذا كانت منبعثة من حريق أشياء أخرى. إالا وال يجوز تغطيتها  5،لم ينجم عنها اشتعال

                                                           
نهاد السباعي ورزق . 52، ص0300لبنان، -دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروتد ط، مين، أيد عز، مبادئ التعادل عبد الحم -1

سمير . 222العطير، المرجع السابق، ص  عبد القادر. 20ممدوح حمزة، المرجع السابق، ص أحمد . 205، ص السابق اهلل انطاكي، المرجع
 .000. أنور العمروسي، المرجع السابق، ص 05صادق عادي، المرجع السابق، ص 

 .200، ص السابق رجعمين الحريق، المأحدود مسؤولية المؤمن في بوليصة تكامل الحلواني،  -2
 . 05زهدي يكن، المرجع السابق، ص  -3
 .31، ص 2102دار سنابل للنشر، تونس، ،0ط مدرجة بها، مين ونصوصها التطبيقية والنصوص غير الأمجلة التجمال الخشناوي،  -4
 .220عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص . 220انطاكي، المرجع السابق، ص  نهاد السباعي ورزق اهلل -5

6 - JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P 222. 
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مثل  (le contact direct et immédiat) األضرار التي يتسبب فيها االتصال المباشر والفوري للنار -
 ا فوق الجمر أو الفحم. هاألشياء التي تحترق لوضع

 (substance incandescente) المباشر الفوري إلحدى المواد المتأججةاألضرار الناتجة عن االتصال  -
 مثل الشرارة التي تضر باألشياء أو السيجارة التي تثقب األشياء.

 يلتزم ولكنه بضمانها، يقضي اتفاق وجد إذا إالا  المؤمن يضمنها ال الذكر السالفة األضرار هذه فمثل وعليه
 1.حقيقي حريق إلى لتحول قابل حريق بداية عن ناتجة تكان إذا اتفاق، هناك يكن لم ولو حتى بضمانها

 2:كما تستثنى أيضا األضرار التالية

  .األشياء التي تسقط أو ترمى غفلة في موقد عادي ألنه في هذه الحالة يمكن السيطرة على الحريق 
 حترق عن طريق لهب مثل حروق السيجارة أو لباس ي األضرار الناجمة عن الحروق البسيطة دون

 المكواة الكهربائية. 
  األضرار الناجمة عن انبعاث الدخان دون حصول حريق، ولكن في حالة وقوع حريق فان أضرار

 الدخان تكون مضمونة.
 ضرار التي تصيب لتكون مقر نار طبيعية، وأيضا األ ضرار التي تمس األجهزة المخصصةاأل

 لواحقها.
  األجهزة الكهربائية وأيضا لواحقها كاألفران الحريق الذي يتولد عن األضرار الناجمة عن

 ولكنها تغطى ضرار تأتي من عمل خاطئ في التركيب،، حتى ولو كانت هذه األوالغاليات)المراجل(
 في إطار ضمان" كسر اآلالت".

 ،3الحريق المرحلة األولى من نرى أنها هي )commencement d’incendie( بداية الحريق وبالرجوع الى
وبالتالي  4من انتشارها بصورة يتعذر وقف تطور هذه النار.حدث للشاهدين خشية وخوف معقول تتمثل في نار ت  

                                                           
1- DIDIER KRAJESKI, droit des assurances, 2 e éd, Montchrestien, Paris, 2008, P 104. 
2- FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, Les grands principes de l’assurance, 9eme éd, L’ARGUS 

de l’assurance, Paris, 2009, P222. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 48.  LUC GRYNBAUM, 

op.cit., P1795.   

3- JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P222. 
 ، أنظر أيضا:215. البشير زهرة، المرجع السابق، ص 013عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  -4

-LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1795. 
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أي أن  1،سبب أضرار للغيرلبداية يمكن أن تصبح حريق كامل يدام أن هذه ا تغطى أضرار بداية الحريق ما
وكمثال على  ستطع االنتشار النعدام المواد.حريقا بالرغم من أن النار لم ت بداية الحريق ليست في العمق إالا 

بداية الحريق وجود معطف على كرسي قريب من مقالة، وانتقال النار من هذه األخيرة إلى المعطف، وحدوث 
 2خوف من إمكانية امتداد الحريق إلى المالبس األخرى القريبة.

 ،أن الفقه في فرنسا المعنى الحقيقي للحريق في نظر القانون إالا  ورغم أن بداية الحريق تدخل في إطار
 بداية الحريق هي مرحلة منه لكنها ليست تإن كان ، حيث قالرأى عكس ذلك (Deschamps) وخاصة الفقيه 

 3.خر غير حقيقياآليقي و نه ال يوجد أصال حريق حقنوع خاص من الحريق، وأ

 الصناعي التي يمتد إليها ضمان الحريق )األخطار(الالحقةالوقائعالمطلب الثاني: 

المغطى في إطار وثيقة الحريق الصناعي، هناك  إلى جانب خطر الحريق الذي يعتبر الضمان األساسي
أخطار أخرى الحقة يمتد إليها هذا الضمان األساسي بصفة تلقائية وآلية، ال يستلزم أن يكون هناك بند خاص 

 لصناعي لضمانها ودون حاجة إلى دفع قسط إضافي.في وثيقة الحريق ا

المتعلق  10-35من األمر رقم  0ف-15طار المنصوص عليها في المادة ويتعلق األمر هنا باألخ
 )الفرع الثالث(. الثاني(، والصاعقة)الفرع  )الفرع األول(، وأخطار الكهرباء بالتأمينات، وهي االنفجار

 explosion رااالنفجالفرع األول: 

خطر الحريق، وعالقته به تتجلى في كونهما خطرين مؤمنين ر هو الظاهرة األكثر اقترابا من إن االنفجا
 .ات التأمين وفي إطار وثيقة واحدةعليهما لدى نفس شرك

ومنه سندرس االنفجار من خالل التعريف )أوال(، ثم التطرق إلى أسبابه )ثانيا(، ثم التأمين عليه من خالل 
 ر المضمونة واألضرار المستثناة منه)ثالثا(.استبيان األضرا

 
                                                           

مكتبة  ،0ط  الكفالة"، المجلد الثامن،-عقود الغرر-الحراسة-"الوديعةعبد التواب معوض، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني  -1
 . 221، ص 2111عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 

مين، أفجار في القانون المنظم لعقد التالحسين بلوش، مفهوم النار والحريق واالن. 0503سنهوري، المرجع السابق، ص الحمد أعبد الرزاق  -2
 .022-022ابق، ص الس رجعالم

 .001، ص السابق مرجعقرباس، الحسن . 22السابق، ص مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأحسين بلوش، التال -3
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 تعريف االنفجارأوال: 

 هناك عدة تعريفات لالنفجار منها التعريف اللغوي والعلمي واالتفاقي.

التي تعني  (explodere) ةقة من الكلمة الالتينيتكلمة االنفجار مش إن: خطر االنفجارل اللغوي فيتعر ال-1
  1الضغط الذي يؤدي إلى االنفجار.

يبرز أو يظهر في فعل لكسر مفاجئ بأنه " ، (P.robert)في القاموس الصغير  ومنه قد جاء تعريف االنفجار
 انفجار عنيف".  " "الروس الصغير"  بأنه فه أيضا قاموسوعرا  2بعض األحيان شظايا "،

أو سائلة أو غازية، هو نتيجة تفاعل كيميائي سريع يحدث لمادة صلبة : لالنفجار (التعريف التقني )العلمي-2
غط شديد ينتج ينتج عنه غازات وأبخرة وحرارة شديدة، تتسبب عند تمدد هذه المادة بسبب الحرارة في إحداث ض

 3جدا. لك في وقت قصيرعنه تدمير، ويتم ذ

م فيها عملية رة الحريق باختالف السرعة التي تتومن خالل هذا التعريف نجد أن االنفجار يختلف عن ظاه
بسرعة فائقة أما في ظاهرة الحريق فيتم فيها )  (l’oxydation)االحتراق(، ففي االنفجار تتم األكسدة األكسدة

 4لك.ذ االحتراق أبطأ بكثير من

لك، فالحريق لكي يتم البد من توفر ثالثة عناصر، هي جسم يحترق ودرجة حرارة مناسبة وقدر إضافة إلى ذ
عنصر  إلىكذلك االنفجار يتم أيضا بتوفر هذه العناصر الثالث، إضافة  ،(l’oxygène) كافي من األكسجين

 5الغازات التي تتولد وتتمدد كثيرا بسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن التفاعل والتي تتسبب في دمار.

وعليه فحوادث االنفجار تحدث بكثرة في األماكن التي توجد بها سوائل أو غازات أو أبخرة قابلة لالشتعال 
عندما تتعرض لشرارة، فمثال عند تعرض خليط من الغاز أو البخار في جو من األكسجين، وبنسبة معينة من 

 6درجة الحرارة يحدث االنفجار واالشتعال.

                                                           
1- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 51. 
2 - DANIEL VEAUX, explosion, j. cl. Civil, art. 1382 à 1386, fasc. 378, Lexis Nexis, Paris, 1998, P 2.  

 .015، المرجع السابق، ص ىحسن صبر  -3
 .015نفس المرجع، ص  -4
 .015ص المرجع، نفس -5
 .010ص  المرجع،نفس  -6
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 نفجارال ل )التعاقدي( التعريف االتفاقي-3

التعريف ف المشرع الجزائري االنفجار على غرار التشريعات األخرى، لذا ينبغي االعتماد على لم يعرا 
 بين شركات التأمين.  يالتعاقدي واالتفاق

مع التقني للحريق التابع لشركات التأمين في فرنسا سنة  ومنه فقد عراف االنفجار بأنه " ظاهرة  0311المجا
تكوينهم متزامنا". وتكون الترجمة  اموجودين قبل االنفجار أو كان امفاجئة وعنيفة لضغط الغاز والبخار سواء كان

 الفرنسية لهذا النص كالتالي:

« L’explosion est la manifestation subite et violente de gaz ou de vapeurs, que ceux–ci aient 

existé avant l’explosion ou que leur formation y ait été concomitante ». 
مع التقني لالنفجار إلى وثائق التأمين الفرنسية، حيث اقتبست منه االتفاقيات دخل تعريف ، فقد أ  وعليه المجا

الغاز أو البخار  الخاصة والشروط النموذجية العامة للتأمين من الحريق تعريف االنفجار، وحذفت عبارة كون "
الرتفاع لمفاجئ العنيف :" الفعل امتزامنا"، وأصبح التعريف كالتاليتكوينهم  اموجودين قبل االنفجار أو كان

  1ضغط الغاز أو البخار". وانخفاض

مع التقني هو األصح لكونه يشير إلى ف كان محل انتقاد من طرف الفقه ألغير أن هذا الحذ ن تعريف المجا
، وهذا ما جعل في رأيي االتفاقيات الخاصة الجزائرية وحتى الشروط العامة للحريق 2تاالنفجاراجميع 

مع التقني مع التغيير في الصياغة فقط.  تتبن 3واالنفجار،  ى التعريف الذي أتى به المجا

 أسباب االنفجار ثانيا:

يمكن أن تيجة لضغط الغاز أو البخار، كما أسباب متعددة حيث يمكن أن يكون من أصل كيماوي ن رلالنفجا
نه يمكن أن تتسبب في كما أ 4يكون من أصل ميكانيكي نتيجة القوة الطاردة المركزية أو السرعة المفرطة للجهاز،

وهذا ما يحدث خاصة في  5،عندما تتعرض للتسخين االنفجار مواد تكون في شكل غبار معلق في الهواء الجوي
 6مطاحن الدقيق وفي ورشات النجارة )نشارة الخشب(.

                                                           
1 - « L’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs ». 

 .52، صالسابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأحسين بلوش، التال -2
3- « L’explosion est une action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeurs que ceux–ci 

aient existé avant cette action ou que leur formation lui été concomitante ». 
4- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 51. 

 .21عبد الرحمان شعبان عطيات، المرجع السابق، ص -5
6- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 52.  JEROME KULLMANN, op. cit., P 503. 
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 1إضافة إلى ذلك هناك أسباب عديدة لحدوث االنفجار منها:

  .التصميم والتركيب الخاطئ الذي ينتج عنه عيب في الصناعة 
 .اإلهمال في التشغيل والصيانة لسوء تدريب العاملين وغياب التفتيش 
   المؤمن عليه م الشيءدق. 
   ترك لفترة طويلة.كثرة الرواسب لبعض األجهزة والتي تتراكم على القاع وت 
  بعض المواد الكيميائية في الماء حيث يسبب الصدأ الذي يصيب الشيء المؤمن عليه نتيجة وجود

 التنقير وتآكل الحديد.

 مين على االنفجارثالثا: التأ

األضرار المادية أن" المؤمن يتحمل مين الجزائري التأالمتعلق ب 10-35من األمر رقم  0-15تنص المادة 
االنفجار هو مضمون تلقائيا ضمن ويفهم من نص هذه المادة أن خطر  االنفجار...".أو الناجمة مباشرة عن...

في حدود مبلغ الضمان المكتتب، وال يستلزم وجود بند خاص في  الصناعي األخطار األساسية لوثيقة الحريق
 3ار ضمن ضمانها األساسي،هذا ما معمول به في الوثيقة الفرنسية للحريق التي يدخل خطر االنفجو  2العقد.

ن هذا االنفجار مقابل أقساط مميزة ومنفصلة خاصة في مجال غير أن المؤمن الفرنسي يوافق على ضما
ين جعال خطر االنفجار من الضمانات اإلضافية عكس الوثيقتين المصرية واالنجليزية اللت 4األخطار الصناعية.

 5والتكميلية التي يجوز التأمين عليها مقابل بند صريح في الوثيقة.

رار الناتجة عن االنفجار أيا كانت طبيعته سواء كان سابق يشمل كل األض الصناعي فتأمين الحريق ،ومنه
التي ال تضمن  7خالفا لوثيقة التأمين المصرية الجديدة 6أو الحق للحريق، أو حتى لو لم ينتج عنه حريق،

                                                           
 .00، المرجع السابق، ص ىحسن صبر  -1
 .025، ص السابق مرجعقرباس، الحسن  -2

3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 53. YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des 

entreprises, op.cit., P125. JACOB NICOLAS, la gestion des risques accidentels de l’entreprise, op.cit., P 74. LUC 

GRYNBAUM, op. cit., P1796. 
4 - JACOB NICOLAS, ibid., P47.  THERESE BERTHIN –LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P 213. 

، المرجع السابق، ى. حسن صبر 011الباري، المرجع السابق، ص  محمد وحيد عبد. 010-003 ص-جع السابق، صنبيل مختار، المر  -5
 .021، ص السابق مرجعقرباس، الحسن  .022ص 

 . 031سابق، ص بن خروف، المرجع العبد الرزاق  .021ص ،مرجعالنفس  ،قرباسحسن  -6
مين بتعويض المؤمن له عن األضرار المادية لألشياء المؤمن عليها بسبب أتلتزم شركة الت مين المصرية الجديدة ما يلي "أجاء في وثيقة الت -7

 .005المرجع السابق، ص حريق أو صاعقة أو حريق ناتج عن انفجار أو إشعال ذاتي"، نقال عن نبيل مختار، 
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أضرار االنفجار نفسه ولكنها تضمن أضرار الحريق إذا نتج عنه، على خالف االنفجار الناتج عن الحريق فهو 
وهذا ما هو معتمد عليه  1نه يعتبر في هذه الحالة جزء من خسارة الحريق المؤمن ضده في الوثيقة.مضمون، أل

نه "من جملة الحوادث المغطاة حادث االنفجار الناتج حيث تنص على أ (، (Lloyd’sة لهيئةفي الوثيقة النموذجي
عكس الوثيقة النموذجية االنجليزية التي تستثني من التغطية أضرار االنفجار الناشئ عن حريق  2عن الحريق".

 3أو بسبب آخر، وتغطي فقط أضرار الحريق الناشئ عن االنفجار.

 المؤمن عليها االنفجارات-1

بواسطة تدخل في إطار ضمان وثيقة الحريق الصناعي األضرار المادية التي تلحق األشياء المؤمن عليها 
 4االنفجار الناجم عن:

 الغاز المستخدم للتدفئة واإلنارة أو القوة المحركة (la force motrice) .وعمليات التلحيم 
 الديناميت )dynamite( .5أو كل متفجر مماثل باستثناء االنفجارات التي تحدث في مصنع أو مستودع 
 فجرات العادية كالبنزين المؤمن له مثل المت ىانفجار كل المواد التي يمكن أن تكون محجوزة لد

 والكحول.
 الناتجة مثال عن خزن السكر  ،التفاعالت الكيميائية لبعض المواد العضوية والمقطعة بصفة رقيقة جدا

 6أو الفرينة أو نشارة الخشب.
  انفجار األجهزة البخارية والتدفئة المركزية بما في ذلك طلقات الماء الناتجة عن األجهزة البخارية، وطلقة

يتم  (refroidissement) تحدث عادة في اآلالت البخارية، حيث بسبب البرودة(coups d’eau)  الماء
إلى ماء يدخل في االسطوانة صدفة، ونتيجة للضغط يدفع هذا  الذي يتحولتكثيف جزء من البخار 

 7الماء بواسطة مكبس يتسبب في انفجار اآللة البخارية.
 

                                                           
 .005، ص السابق الرجعنبيل مختار،  -1
 .225ص لسابق، مين، المرجع اأبهاء بهيج شكري، نظام الت -2
 .225ص  ،نفس المرجع -3

4 - Recueil de conventions spéciales, branche incendie et risques annexes, C.A.A.R assurance, édition 1996, P 4.   
5- JACQUES LACOUR, op.cit., P23.  JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 24. 

 .021، ص السابق لمرجعقرباس، احسن  -6
7- NICOLAS JACOB, la gestion des risques accidentels de l’entrepris, op.cit., P42. JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P24.  

JEROME KULLMANN, op.cit., P503. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P52. LUC GRYNBAUM,  

op.cit., P1796. 
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 الضماناالستثناءات من -2

أو   (l’usure)ىل  االنفجاريات الناتجة عن تصدع األجهزة وانشقاقها السيما بسبب الب  يستثنى من الضمان 
ترجع إلى الحرارة الزائدة التي تنتج عن عدم كفاية مرور  )feu de coups(وطلقة النار 1الجليد أو الطلقات النارية،

الماء إلى مولد البخار أو غيابه أصال، هذه الحرارة الزائدة تؤدي إلى انصهار أو تفتت األنابيب أو الصفائح 
  2.أو حتى انفجار الحزمة االسطوانية لمولد البخار ،المعدنية

 3.في إطار ضمان الماكينات على طلقة النار لكن يجوز التأمينو 

 4كما تستثنى من الضمان أيضا:

  األضرار الناجمة عن ضغط الغاز أو السائل الذي يدخل إراديا في الجهاز بمناسبة التجربة أو
 االختبار.

 التي تصيب الضواغط األضرار (compresseurs)  ،المولدات الكهربائية، المحركات الحرارية ،
 هذه األجهزة.  الذي يتولد داخل نفجاراالالناجمة عن و  ،( (turbinesالتربينات

 األضرار التي تمس األشياء أو الهياكل القابلة للنفخ (structures gonflables)،  الناجمة عن و
 االنفجار الذي نشأ بداخلها. 

  بداخلها.أضرار التشوهات دون كسر التي تلحق الحاويات والخزانات الناتجة عن انفجار نشأ 
  أضرار االنفجار الناشئ داخل األجهزة الكهربائية، ولكن يجوز التأمين عليها ضمن ضمان "حوادث

 5األجهزة الكهربائية " في إطار تغطية إضافية.
  ويقصد بهذا األخير كل معمل توجد  6ات التي تحدث داخل مصنع أو مستودع للمتفجرات،االنفجار

 7ارات أو تستعمل لهذا الغرض.عدت من أجل إحداث انفجفيه مواد أ  

                                                           
1-ARTICLE 3A-2°) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », Visa No 

82 /MF/DGT/DASS, CAAR, 1996, P5.  

2-JEROME KULLMANN, op. cit., P 503. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 53. LUC GRYNBAUM, 

op.cit., P1796. 
 ، أنظر أيضا:021، ص السابق مرجعقرباس، الحسن  -3

-PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 52. 
4- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, ibid., P 52. LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1796. ALAIN GELLION 

ET JAMES LANDEL, op.cit., P 53. THERESE BERTHIN –LACHAUD SERGE PINGUET op.cit., P 214. 
5- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, ibid., P01. 
6- Recueil de conventions spéciales, op.cit., P4.  JACQUES LACOUR, op.cit., P 23. 

 .020السابق، ص  رجعمين، المأانون المنظم لعقد التالحسين بلوش، مفهوم النار والحريق واالنفجار في الق -7
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  1ها عمل إرهابي أو تخريبي.االنفجاريات التي يكون منشؤ 

  risques de l’électricitéأخطار الكهرباءالفرع الثاني: 

إن الكهرباء باتت اليوم تلعب دور كبير ومهم في جميع المجاالت سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو 
غلب الحرائق كهربائية، حيث نجد في الواقع أن أاستعمالها إلى الزيادة في الحوادث الالخدماتي، وقد أدى كثرة 

  2هي ناتجة عن شرارة كهربائية.

 ومنه سندرس فكرة تولد األحداث الكهربائية)أوال(، وأسبابها)ثانيا(، وكيفية التأمين عليها)ثالثا(. 

 أوال: فكرة تولد األحداث الكهربائية

  3الكهربائية تترتب عن التغيرات التي تحدث بشكل غير عادي في التوتر وشدة التيار والمقاومة.إن الحوادث 

قد تتسبب في الزيادة المفاجئة لشدة التيار، مما ينتج عنه تسخين القنوات  (la tension)فالزيادة في التوتر
تالف األجهزة الكهربائية.والع كثرة اشتغال القطاع خاصة في  أما االنخفاض في التوتر يكون سببه وازل وا 

 4لحظات االستهالك القصوى، ويؤدي عادة إلى فقدان توازن اآلالت الكهربائية وتصدعها.

فهي تنجم عن إجهاد محرك من قبل مستعمله، حيث يمكن في  (l’intensité du courant)أما شدة التيار
الحرارة، مما يؤدي إلى نشوب حريق. لذا كلما أغلب األحيان عند ارتفاع هذه الشدة أن تتسبب في ارتفاع درجة 

ن لم تتحول إلى حريق، يمكن أن  ازدادت شدة التيار ازدادت حرارة القنوات وسخونتها، وهذه السخونة حتى وا 
 5تتسبب في أضرار خطيرة للمعدات الكهربائية.

ائية، ذلك أن البرودة ي كثير من األحيان تؤدي إلى حوادث كهربفف (la résistance)أما تغيرات المقاومة 
والغبار وسوء صيانة العوازل تؤدي غالبا إلى اإلساءة لهذه العوازل، مما يتسبب في ضياع التيار أو حصول 

خر سالب، يمر بينهما تيار يحدث شرارة كهربائية مما مختلفين أحدهما موجب واآل نالتقاء مفاجئ بين سلكيي
                                                           

1 - Recueil de conventions spéciales, op.cit., P4. 
 .031، المرجع السابق، ص ىسن صبر ح -2
الفولت، أما شدة التيار فهي كمية الكهرباء التي تمر في كل التوتر هو الفرق في الجهد بين المربط الموجب والسالب لموصل يقاس بوحدة  -3

ى ثانية عبر أسالك ناقلة للتيار، وتقاس بوحدة تسمى األمبير، أما المقاومة فهي قدرة الحاجز على مواجهة مردود التيار، وتقاس بوحدة تسم
 األوم.

 .002السابق، ص رجعلعقد التأمين، المانون المنظم حسين بلوش، مفهوم النار والحريق واالنفجار في القال -4
 .05مين على الحريق في القانون المغربي، المرجع السابق، ص أالحسين بلوش، الت -5
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كما أن ضعف المقاومة يتسبب في الكثافة الشديدة وهي أصل التسخين المولد  1يؤدي إلى اندالع النار.
 للحوادث. ضف إلى ذلك، أن هذه األخيرة تنشأ عادة بسبب تسخين غير عادي للمقاومة.

 2من أسباب وقوع الحوادث الكهربائية ما يلي:و  :أسباب الحوادث الكهربائيةثانيا: 

  الكهربائية الموصالت-1

تتمثل في أي مادة تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرها كالمعادن بكل وهي قنوات تركيب األجهزة الكهربائية، 
مفردة أو مجمعة تمتد إلى األسقف، أو تكون في  هذه الموصالت وتكونأنواعها)الفضة والنحاس وااللمنيوم...(. 

الهواء، ففي حالة حدث بها اشتعال يصعب قنوات تحت األرض أو في صناديق أو تكون معلقة على حوامل في 
 الوصول إليها للقيام بعملية اإلطفاء.

  الكهربائية الشرارة-2

خر سالب، عندما يمر بينهما تيار تحدث شرارة وجب واآلمختلفين أحدهما م نوتحدث عند تالمس سلكيي
 السوائل األخرى.كهربائية ينشب عنها حريق، أو تكون نتيجة التقاء التيار مع الماء أو أحد 

 (court-circuit) القصيرة الدارة-3

غير أنه في  قطة التي بدأ منها وتقفل الدائرة.لكي ينتج التيار طاقة البد أن يتم دورة كاملة، إي يعود إلى الن
بعض األحيان يمكن أن تعترض سير التيار نقطة معيبة، كأن يكون التوصيل رديء، وفي هذه الحالة يضطر 

أن يسلك طريق آخر غير الطريق الذي كان يسلكه للعودة إلى نقطة البداية، كأن يستعين بمادة أخرى الى التيار 
عن ذلك  نصهر أو تشتعل ويترتبفتتولد حرارة شديدة قد تحدث توهج للموصل، أو تلك المادة قد ت ،يمر بها
 حريق. 

لى الكهرباء بالدرجة األولى منها كما قد تحدث الحوادث الكهربائية عن العمليات الصناعية التي تعتمد ع
، التنظيف الجاف ...الخ، أو تحدث الحوادث ((opération de soudureاستخراج المعادن، عمليات التلحيم

 الكهربائية نتيجة اإلهمال عند استخدام األجهزة الكهربائية أو نتيجة عيب فيها. 

 
                                                           

 .032، المرجع السابق، ص ىحسن صبر  -1
 .031نفس المرجع، ص -2
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 خطار الكهربائيةاألين على التأم ثالثا:

الكهربائية التي تؤدي إلى حريق أو انفجار األشياء المؤمن عليها، تكون مبدئيا مغطاة في إطار إن الحوادث 
 الضمان األساسي لوثيقة الحريق الصناعي، دون حاجة إلى بند صريح في العقد.

، على أن المؤمن يتحمل الجزائري قانون التأميناتب المتعلق 10- 35من األمر رقم  0ف-15المادة  صوتن
ار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق واالنفجار والصاعقة والكهرباء. وهذا تأكيد من المشرع على ضمان األضر 

ونجد هذا أيضا في  1المؤمن بقوة القانون لألضرار المادية الناتجة عن الحوادث الكهربائية أيا كان نوعها.
 لكهرباء من الضمان.غير أن هذا األخير أجاز للمؤمن إقصاء أخطار ا 2التشريع الفرنسي،

فاألضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحوادث الكهربائية أيا كان نوعها، والتي تضر باألشياء المؤمن  ،وعليه
خاص في  عليها، أي األضرار المادية المباشرة بصفة عامة، تكون مضمونة بقوة القانون ودون حاجة إلى بند

 العقد. 

والغير المادية الناجمة عن الكهرباء، فال يشملها الضمان األساسي ألنها أصال أما األضرار الغير المباشرة 
 3مستبعدة، ولكن يمكن لألطراف االتفاق على ضمانها.

التي تتعرض لها (les dommages d’ordre électrique)  ، فاألضرار ذات الطابع الكهربائيوزيادة على ذلك
الكهربائية وااللكترونية كيفما كان نوعها، القنوات الكهربائية بصفة الماكينات الكهربائية والمحوالت، األجهزة 

 إضافي.بوجود اتفاق خاص ومقابل قسط  خاصة، ال تكون مبدئيا مضمونة إالا 

المغربية التي أجازت تمديد الضمان إلى األضرار الكهربائية التي  الحريقوثيقة وهذا ما هو معمول به في 
وسيأتي دراسة هذه  4 بل قسط إضافي وبشرط خاص في العقد،تمس األجهزة الكهربائية ولواحقها، وذلك مقا

 ضرار الحقا.األ

  la chute de la foudre )البرق( سقوط الصاعقةالفرع الثالث: 

 التعريف بها )أوال(، ثم التطرق إلى التأمين عليها)ثانيا(.نعالج ضمان الصاعقة من حيث 
                                                           

 .020، صالسابق مرجعقرباس، الحسن  -1
2- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 24. THERESE BERTHIN –LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P 214. 

 .211بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -3
 .10، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأحسين بلوش، التال -4
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 أوال: تعريف الصاعقة

يحدث نتيجة اقتراب الغيوم الحاملة  ، (décharge électrique)هي ظاهرة طبيعية معروفة لتفريغ كهربائي
ا حداهما تحمل شحنة  أو يحدث نتيجة التقاء سحابتين لشحنات سالبة من األرض الحاملة لشحنات موجبة،
حتى داخل السحابة نفسها. يتولد يحدث هذا التفريغ ، أو كهربائية سالبة، واألخرى تحمل شحنة كهربائية موجبة

 إلى 21111ن ما بيتيار كهربائي يمكن أن يصل إلى مئات اآلالف من األمبير يتراوح  عن هذا التفريغ
  1ولت.أمبير تحت فرق الجهد لعدة ماليين من الف 051111

 2في حريق وتكون سابقة له، ولكن قد تقع وال تؤدي إلى حريق. الصواعق تتسبب عادة

 مين على الصاعقةثانيا: التأ

على أن المؤمن يتحمل المتعلق بقانون التأمينات الجزائري،  10-35من األمر رقم  0ف-15تنص المادة 
 والكهرباء. األضرار المادية المباشرة عن الحريق واالنفجار والصاعقة

ومنه حسب مفهوم هذه المادة، تدخل تغطية أضرار الصواعق مباشرة ضمن األخطار األساسية الالحقة 
نما  3لوثيقة الحريق الصناعي، ودون قيد أو بند خاص. غير أنه ليست كل أضرار الصواعق هي مضمونة، وا 

سقوط الصاعقة مباشرة على األشياء الناجمة عن  (les dommages matériels) غطى فقط األضرار الماديةت  
من الشروط  3-1°(وهذا ما أكدت عليه المادة  4المؤمن عليها، سواء تسببت هذه الصاعقة في حريق أم ال،

على  6ومن جهة أخرى، نجد نفس األمر في وثيقة تأمين الحريق األردنية، 5العامة للحريق واالنفجار الجزائرية.
ي لم تجعل خطر الصاعقة ضمن األخطار األساسية المضمونة في عقد عكس وثيقة التأمين المصرية الت

                                                           
1- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. les 

contrats », article cité, P6. 
 مصر، كلية التجارة، ،جامعة القاهرة احتياطاتها"، رسالة ماجستير،-سعيد عباس مرزه، األخطار اإلضافية في تأمين الحريق، "معالجتها -2

عبد الرزاق بن خروف، المرجع . 021السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن . 005سابق، ص نبيل مختار، المرجع ال. 50، ص 0301سنة 
 . 033السابق، ص 

  .025، نفس المرجع، صقرباسحسن  -3
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 35.  JACQUES LACOUR, op.cit., P 22.  JOËLE FOSSEREAU, 

op.cit., P 25. 
5- Article 3:  « … sont étendues aux dommages matériels autre que ceux d’incendie occasionnés directement : 1°) par la 

chute de la foudre, dument constatée sur les biens assurés… », Cité a Conditions Générales du Contrat d’assurance, 

« incendie-explosions », (SAA), op.cit., P6. 
 .250المرجع السابق، ص  ،نوريوموسى شقيري  أسامة عزمي -6
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نما يجو  وهذا ما نجده أيضا  les risques facultatifs(،1( ضافيةاال ز التأمين عليها في إطار األخطارالتأمين، وا 
 2في وثيقة الحريق العراقية.

 3وتستثنى من الضمان:

كهدم سقف بناية بواسطة شجرة قريبة منها سقطت الناجمة عن الصاعقة، و مباشرة الاألضرار الغير  -
األضرار  "ا تحت ضمان نتيجة ضربها بصاعقة. غير أن هذه األضرار يجوز التأمين عليه

 4". كسر اآلالت أو ضمان "الكهربائية" 
المعدات الكهربائية وااللكترونية التي تدهورت بواسطة دارة قصيرة ناجمة عن سقوط الصاعقة في  -

 الجوار. 
الناجمة عن سقوط األمطار لبضع ساعات بعد تدمير السقف بواسطة و ضرار التي تمس البضائع األ -

 5الصاعقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .021، ص السابقمرجع قرباس، الحسن  -1
 .50، ص السابق مرجعسعيد عباس مرزه، ال -2

3- JACQUES LACOUR, op.cit., P 22. 
4- Cass., 1 civ. 3 nov. 1978, R.G.A.T, 1979, P 170, cité par SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance 

relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les contrats », article cité. P7. 
5- JACQUES LACOUR, op.cit., P 22. 
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  les risques facultatifs et exclues والمستثناة االختيارية األخطارالمبحث الثالث: 

الصناعي، وال يجوز هناك بعض األخطار أو الوقائع ال تدخل في إطار الضمان األساسي لوثيقة الحريق 
ها التي ربما تكبد خزينة المؤمن ، وذلك نظرا لجسامة أضرار في إطار هذا الضمان للمؤمن تغطيتها أثناء وقوعها

خسائر جمة. غير أنه ما دام أن عدم توسيع الضمان األساسي ليس من النظام العام فانه يجوز تمديد هذا 
يسمح للمؤمن له بمواجهة كل األخطار التي يمكن أن الضمان، وذلك بإضافة أخطار أخرى تكميلية حتى 

يتعرض لها في حياته، ولكن مقابل قسط إضافي يقدمه للمؤمن وفي إطار بند خاص في الوثيقة. وهذه 
منها ما نص عليه  .في الضمان اتلقائيالضمانات االختيارية هي عديدة ومتنوعة وال يمكن حصرها، وال تدخل 

من قانون  15لجوية أو األضرار ذات الطبع الكهربائي التي نصت عليها المادة القانون كأضرار المالحة ا
، وأضرار الحوادث الطبيعية كالزالزل وهيجان البحر والفيضانات التي نصت عليها 10-35رقم  الجزائريالتـأمين 
ت عليها المادة من نفس القانون، واالضطرابات الشعبية والفتن والتخريب والحرب األهلية التي نص 10المادة 
 . ومنها ما تم استخالصه من الممارسة العملية ومدونة في الشروط الخاصة لوثيقة الحريقمن نفس القانون 11

أو في االتفاقيات الخاصة، كأضرار الدخان أو التسربات الفجائية للمياه، أو اصطدام المركبات البرية  الصناعي
 وأضرار المياه والسيول ...الخ. 

ل هناك بعض األخطار هي مستثناة من الضمان نظرا لمخالفتها للنظام العام، أو أنها تبدو من وفي المقاب
الناحية التقنية غير قابلة للتأمين، أو أنها غير متصلة أصال بموضوع التأمين، أو أنها تغطى وفق شروط خاصة 

ا مقابل قسط إضافي، كالخطأ ومحددة. وهذه األخطار ال يجوز تغطيتها أبدا حتى ولو أراد المؤمن له ضمانه
أنه قد أجاز القانون شراء بعض االستثناءات الغير لجزائية واألضرار الجسمانية. غير العمدي والعقوبات ا

 مضمونة، ومقابل قسط زائد مع إضافة بند صريح في وثيقة الحريق الصناعي. 

)المطلب  المستثناة من التغطية خطارأل)المطلب األول(، وا االختيارية ألخطارومنه نعالج في هذا المبحث ا
 الثاني(.

 les risques facultatifs االختيارية خطارالمطلب األول: األ

توجد بعض األخطار ال تدخل في إطار الضمان األساسي لوثيقة الحريق الصناعي، وذلك نظرا لكونها 
الطبيعية )الزالزل والفيضانات أخطار جسيمة يصعب على المؤمن له تغطيتها، كأخطار الحروب أو الحوادث 

.(، أو الحوادث االجتماعية )الفتن واالضطرابات الشعبية وأعمال اإلرهاب والتخريب...(، أو أن .والعواصف.
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ولتفادي الجليد أو أضرار المياه...الخ.  هذه األحداث نادرا ما تتسبب في حرائق كأخطار البرد وثقل الثلج أو
وذلك  1في إطار الضمان االختياري، يجوز للمؤمن له قانونا التأمين عليها خطاراألضرار المترتبة على هذه األ

  .مقابل قسط إضافي وبند صريح في الشروط الخاصة للعقد

 كما تدخل في إطار هذا الضمان بعض األخطار، يمكن التأمين عليها تحت ضمان واحد يسمى بضمان "
مستقلة. وتتمثل هذه األخطار في أضرار الدخان أو  "، أو يجوز تغطيتها خالل ضمانات األخطار الخاصة

أضرار تسربات المياه الفجائية، أو أضرار تصادم المركبات البرية ذات محرك ...الخ، كما تدخل في مجال 
 الضمانات االختيارية الحوادث المنزلية.

 وعليه ندرس هذا المطلب خالل الفروع التالية:

 والمركبات الفضائية الجويةأخطار المالحة الفرع األول: ضمان 

تتمثل في اصطدام أو سقوط أجهزة المالحة الجوية   (navigation aérienne)إن أخطار المالحة الجوية
كالطائرات، أو سقوط أجزاء أو أشياء منها على الممتلكات المؤمن عليها. وضمان هذه األخطار هو ضمان 

 2في وثيقة التأمين يقضي بضمانها مقابل قسط إضافي،اختياري يجوز تغطيته من طرف المؤمن إذا وجد بند 
وهذا الضمان يهدف إلى جبر األضرار المادية غير  أما من الناحية العملية فيتم عادة تغطيته دون قسط زائد.

التي تلحق باألشياء المؤمن عليها عن طريق اصطدام أو سقوط أجهزة المالحة الجوية، أو و الحريق أو االنفجار، 
رقم  من قانون التأمين الجزائري 15/0وهذا ما جاء في نص المادة  3جهزة أو أشياء تسقط منها.ذه األهأجزاء ل

 4للحريق واالنفجار. الجزائرية من الشروط العامة A3-1 (°، والمادة35-10

إضافة إلى ذلك، يمكن تمديد ضمان أخطار المالحة الجوية إلى األضرار الناجمة عن اهتزاز تتسبب فيه 
وهذا  6سواء كانت هذه األضرار مصحوبة بحدوث حريق أو دون حدوثه. 5الطائرة باجتيازها جدار الصوت،

                                                           
1- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 58. YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances 

des entreprises, op.cit., P 136. 
 .022السابق، ص  مرجعال، رباسقحسن . 211 ص سابق،المرجع العبد الرزاق بن خروف،  -2

3- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 58. 
4- ARTICLE 3:  «… par ailleurs, peuvent également faire l’objet de l’assurance:  A- les dommages matériels autre que 

ceux d’incendie et d’explosions  :  1°) occasionnés par le choc ou la chute des appareils de navigation aérienne ou de 

parties d’appareils, ou d’objets tombant de ceux-ci … », cité par Conditions Générales du Contrat d’assurance, 

« incendie-explosions », (SAA), op.cit., P6. 
5- ARTICLE 3 -A2°) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), ibid., P6. 

 . 022، ص السابق مرجعقرباس، الحسن  -6
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نظرا لكثرة هذه األخطار في ذلك الوقت  0353الضمان أستعمل ألول مرة ضمن وثيقة الحريق الفرنسية سنة 
 1ومسايرة للتطور التقني.

الطائرات أكبر بالنسبة للممتلكات القريبة من المطارات، حيث تستطيع  مومن جهة عامة، يكون خطر اصطدا
شركات التأمين أن ترجع بالمسؤولية على مشغلي الطائرات، بموجب حق الحلول لتسترد التعويض الذي دفعته 

 2للمؤمن له.

 حريق الصناعيفقد أدخل ضمن االتفاقيات الخاصة لتأمين ال ،وجريا وراء التطور العلمي في اآلونة األخيرة
األشياء المؤمن عليها، كسقوط سفن  علىuxspatia sengin(3( ، ضمان سقوط المركبات الفضائيةفي الجزائر

ن كانت هذه المركبات نادرا ما تسقط على األشياء المؤمن  الفضاء واألقمار الصناعية والصواريخ الموجهة، وا 
دراجها ضمن وثيقة الحريق الصناعي، وهذا ما مع مول به في وثيقة الحريق عليها إال أنه يجوز التأمين عليها وا 

   4.الفرنسية

حيث الوثيقة الجزائرية والفرنسية فان الوثيقة المصرية ال تغطي أضرار المركبات الفضائية، وعلى خالف 
عكس وثيقة الحريق  5فقط.في هذا المجال على استعمال كلمة الطائرة كوسيلة لنقل الركاب والبضائع  اقتصرت

ضاء واألقمار الصناعية االنجليزية التي تمتد تغطيتها إلى كل شيء يطير في السماء، بما في ذلك سفن الف
  6والصواريخ الموجهة. 

وفي كل األحوال فان النيازك والنجوم السابحة في السماء ال تدخل في معنى كلمة الطائرة أو أي وسيلة 
 7فضائية أخرى ألنها ليست من صنع اإلنسان.

في وثيقة التأمين، مع أخطار المالحة الجوية  المركبات الفضائية غير أن المشرع الجزائري لم يدرج ضمان
وانما يمكن استخالصه من االتفاقيات والشروط الخاصة بعقد تأمين الحريق الصناعي، وكان من األجدر في 

                                                           
 .30، صالسابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأالحسين بلوش، الت -1
 .012، ص السابق مرجعالنبيل مختار،  -2

3- Recueil de convention spéciales, branche incendie et risques annexes, op.cit., P 10. 
4- ABDELLATIF GHOULAM, manuel pratique de l’assuré « assurances des dommages et des responsabilités, règles 

de prévention de sécurité et de protection », les éditions maghrébines, Casablanca, 2012, P 20. PIERRE-HENRI DADE 

ET DANIEL HUET, op.cit., P 85.  JEROME KULLMANN, op.cit., P 504. 
 .012سابق، ص المرجع النبيل مختار،  -5
 .012نفس المرجع، ص  -6
 . 022، ص السابق مرجعقرباس، الحسن . 012نفس المرجع، ص  -7
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لك لمسايرة نا لو تدخل المشرع الجزائري، وأدرج ضمان المركبات الفضائية مع أخطار المالحة الجوية، وذرأي
     .هذا الضمانالخاص بقسط ه للوضععند المؤمن  والحد من تعسف التطور والتقدم العلمي والتقني،

 ()األضرار الكهربائية الحوادث ذات الطابع الكهربائيالفرع الثاني: 

ف هذا وقد ع را  les dommages électriques  "،1األضرار الكهربائية شار إليه عادة بضمان "هذا الضمان ي  
لوثائق الحريق الفرنسية بأنه "ضمان الحوادث التي تلحق األجهزة الكهربائية  9Pالضمان ضمن الملحق 

المعدات الكهربائية  التي تتولد داخل ق واالنفجاراتائالحر ل األضرار الكهربائية عادة، وتشم 2وااللكترونية ".
ومن خالل هذا الفرع  3.، وأيضا الصواعق التي تلحق هذه االجهزةوااللكترونية وملحقاتها والقنوات الكهربائية

 نحاول أوال تقديم أسباب األضرار الكهربائية ثم ثانيا التأمين على هذه األضرار.

 ةرار الكهربائياألضأسباب أوال: 

 4:إن األضرار الكهربائية تكون ناجمة عادة

 نتيجة األضرار الداخلية البحتة لألجهزة التي تحدث بسبب دارة قصيرة أو الجهد الزائد(surtension)  . 
 .نتيجة الحرائق واالنفجارات المتولدة داخل األجهزة الكهربائية أو االلكترونية أو ملحقاتها 
 بسبب سقوط الصاعقة على الخطوط والشبكات واألسالك الكهربائية أو نتيجة تأثير الكهرباء الجوية 

)l’influence de l’électricité atmosphérique).5 
 غير عادي. بسبب تشغيل كهربائي 

 مين على األضرار الكهربائيةثانيا: التأ

" هو مستثنى بطبيعته من الضمان األساسي لوثائق الحريق  األضرار الكهربائية في األصل أن ضمان "
غير أنه يجوز  6إذا كانت هذه األضرار يتسبب فيها حريق أو انفجار ناجمين عن أشياء مجاورة. الصناعي، إالا 

                                                           
1- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. les 

contrats », article cité, P 12.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P57. 
2 - « Garantie des accidents aux appareils électrique et électroniques ». 
3- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P 12. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 80. 
4- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », ibid., P12.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 57 
5- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, CNA, 2004, P 115. 

6- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P12. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 60. 
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ك مقابل قسط تغطية هذه األضرار الكهربائية وذلسي لوثيقة الحريق الصناعي، ليشمل توسيع الضمان األسا
من الشروط  2A2والمادة  ،10-35رقم  من قانون تأمين الجزائري 15/2ة إضافي، وهذا ما نصت عليه الماد

هذه األخيرة ل به في وثيقة الحريق الفرنسية، اذ أن وهذا ما هو معمو  1لوثيقة الحريق واالنفجار.الجزائرية العامة 
ال تضمن أضرار الحريق واالنفجار التي تنشأ داخل األجهزة الكهربائية وااللكترونية ولواحقها والقنوات الكهربائية، 

 2إال بوجود اتفاق مخالف يقضي بضمانها.

 " القيمة الجديدة ليشمل "ل االتفاق على تمديد هذا الضمان وزيادة على ذلك، ال يمكن في كل حال من األحوا
الخسائر الغير  وأيضا ال يمكن إدراج في العقد ضمان " valeur de reconstitution "،3 قيمة إعادة االنشاء" و

 4.المباشرة "

 األشياء المؤمن عليها -1

يمتد الضمان باتفاق  ،المشتركة الخاصة بتعريفة الحريق للبنودB من الملحق Ba-25في إطار البند رقم 
األجهزة واآلالت، المحركات الكهربائية وااللكترونية ولواحقها، المشاركة  ضرار المادية التي تصيباأل خاص إلى

في مهام اإلنتاج أو االستغالل، وأيضا القنوات الكهربائية )غير تلك المدفونة في األرض التي تتطلب الوصول 
 6ة.بما في ذلك مصاريف نقل وتركيب المعدات التالفة أو المعدات المستبدل 5 ،إليها أعمال الحفر(

 االستثناءات-2

األضرار التي تلحق  ،المشتركة لتعريفة الحريق للبنودB من الملحق  Bb-25تستبعد رسميا بموجب البند رقم 
 :ما يلي

 الصهيرات(fusibles) التدفئة، المصابيح بكل أنواعها، واألنابيب االلكترونية. ، مقاومات 
                                                           

1- ARTICLE 3:  «… par ailleurs, peuvent également faire l’objet de l’assurance:  A- les dommages matériels autre que 

ceux d’incendie et d’explosions  :  3°) D’ordre électrique subis par les machines électriques, transformateurs, appareils 

électriques ou électroniques quelconques et canalisations électriques... », Cité par des Conditions Générales du Contrat 

d’assurance, « incendie-explosions », (SAA), op.cit., P6. 
2- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 60. 
3- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op. cit., P 34. Recueil de conventions 

spéciales, op.cit., P 6. 

تشمل المصاريف والخسائر المالية والقيم التأمينية بكل أنواعها، وأيضا النتائج المالية هي كل األضرار غير األضرار الجسمانية أو المادية،  -4
 للمسؤولية المدنية التي يتحملها المؤمن له.

5- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 116. Recueil de conventions 

spéciales, op.cit., P 8. 

6- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P57. 



 ......................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث الضمانات............................الباب األول..........

 

80 
 

 المكونات االلكترونية  (composants électriques)قابلة  واحد أو وحدة تقتصر الكارثة على عنصر عندما
 1أو إذا كان العنصر المتضرر هو جزء من مجموعة غير منفصلة. ،للتبادل

  كومبيوتر  الميكروفونات والحواسب الصغيرة( المشاركة في مهام التسييرأجهزة الكومبيوتر )بما في ذلك(
التحكم عن بعد الرقمية، الرجل اآللي الصناعي(، كما المعالجة، وحدات كومبيوتر ، أو اإلنتاج )التسيير(

 تدخل أيضا في االستثناء الوحدة المركزية للكمبيوتر، الذاكرات المركزية.
  المعدات االلكترونية لغرف المراقبة ومراكز التحكم، غير أنه يمكن أن تندرج هذه األجهزة ضمن وثائق

 2خاصة.
 مرة من قيمة  51ندما قيمتها االستبدالية الجديدة، تزيد عن األجهزة االلكترونية للهواتف المركزية ع

 لألخطار الصناعية. RIالمؤشر
 أو خلل ميكانيكي تبللالناجمة مباشرة عن ال (dysfonctionnement mécanique) .  
  1000المولدات الكهربائية والمحوالت ألكثر من KVA ة)كيلو فولت أمبير(، والمحركات الكهربائي 

 ، غير أن هذه المعدات يمكن أن تندرج ضمن ضمان "كسر اآلالت".KW 1000ألكثر من 
  ضرار مباشرة مغطاة بموجب هذا التي يمكن أن تنتج عن اضطرابات في التصنيع من قبل أاألضرار

 3مين.أالت

 :ونميز هنا بين حالتين 4:الكهربائية األضرارتقدير -3

 ) valeur deقيمة االستبدال في هذه الحالة إن تقدير الضرر يعادل :في حالة الهالك الكلي للجهازأ/ 
)remplacement

دم المحسوبة جزافيا خالل وقيمة الق   6مع إنقاص قيمة ما تم إنقاذه ،الجديدة للجهاز المماثل 5
ادة زيسنة منذ تاريخ خروج الجهاز المدمر من المصنع أو تاريخ وضع أو تركيب األنابيب والقنوات. كما يتم 

 من مقدار الضرر، %05مبلغ ال يزيد عن  في حدود األضرار الذي يتم تقييمه، مبلغتكاليف النقل والتركيب إلى 
  في حالة اتفاق مخالف. إالا 

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P57. LUC GRYNBAUM, op. cit., P1804. 
2- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P116. 

3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P58. 
4- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P116. 

الصيانة ودرجة دم الناشئة عن حاالت أخرى للجهاز كنوعية ف قيمة االستبدال بأنها الحصول على معدات مماثلة بعد خصم قيمة الق  تعرا  -5
 .التآكل وقيمة االستعمال

6- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 58. 
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يقدر الضرر على أساس قيمة تكلفة اإلصالح )قطع الغيار والعمال(، منقوص  :في حالة الهالك الجزئيب/ 
جزافيا كما هو مبين أعاله وقيمة ما تم إنقاذه. وفي كل األحوال، فالتعويض المحتسب منها قيمة القدم المحسوبة 

 ن الهالك الكلي للجهاز.مكن أن يزيد عن األضرار الناجمة عال ي

 القاعدة النسيبة-4

عندما يكون المبلغ المؤمن عليه،  10-35رقم  قانون التأمين الجزائريمن  22المادة  هي مطبقة وفقا لنص
أي المصرح به من طرف المؤمن له عند التعاقد، أقل من القيمة الحقيقية للمعدات الكهربائية المؤمن عليها مع 

 éla vétust(.1( دماستنزال مقابل الق  

 اإلعفاء-5

 2من مبلغ الكارثة. %21يتحمل المؤمن له جزء من الخسارة تعادل 

 أخطار الحرب ضمانالفرع الثالث: 

 وخالل هذا الفرع نعالج أوال الحرب األجنبية ثم ثانيا الحرب األهلية.

 la guerre étrangère األجنبية أوال: الحرب

أو  بين اثنين )القتال(العداء" حالة الكفاح المسلح و  لقد عرافت محكمة النقض الفرنسية الحرب األجنبية بأنها
عدد من الدول ذات سيادة، أو بين الشعوب التي ال تنتمي إلى نفس األمة والتي ال تخضع إلى نفس سلطة 

هذا الكفاح عادة ما يكون عبارة عن عمليات هجومية، تستعمل فيه القوة العسكرية كالقصف بالمدافع  3،" الدولة
لقاء القنابل والرشاشات والقيام بالتخريب والتدمير.   وا 

الحرائق الناجمة  ،أيضا ما يتصل بأعمال الحرب الخارجية ويعتبر نتيجة لهاالحرب األجنبية  إطارويدخل في 
 4عنها.

                                                           
 .31، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأالحسين بلوش، الت -1

2- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P117. 

3- CASS 1e CIV, 2 mars 1954, R.G.A.T, 1954, P 454, cité par SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance 

relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les contrats », article cité, P 23. 
 . 011عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص. 0512سابق، ص المرجع الحمد السنهوري، أعبد الرزاق  -4
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، بحيث فالحرب الخارجية غالبا ما يؤدي وقوعها إلى أضرار كبيرة وجسيمة في األموال واألشخاص ،وعليه
بموجب  الا نطاق تأمين الحريق الصناعي إ ها. لذا فأضرارها ال تدخل مبدئيا فييصعب وضع إحصاءات ثابتة ل

 1لك ومقابل قسط إضافي.اتفاق يقضي بذ

ال يتحمل المؤمن مسؤولية  من قانون التأمين الجزائري، " 10-35رقم من األمر  23ومنه طبقا لنص المادة 
ند في العقد يقضي بوجود اتفاق مخالف". ذلك أنه في حالة إدراج ب الخسائر التي تتسبب فيها الحرب األجنبية إالا 

بتغطية أضرار الحرب األجنبية، فان المؤمن هنا يصبح مسؤول بشرط اقتضاء قسط زائد من المؤمن له، وذلك 
  2لوثيقة الحريق واالنفجار. الجزائرية من الشروط العامة B1-1وفقا للمادة 

الحرب األجنبية من ستثنت خطر وهذا ما هو معمول به في وثيقة الحريق الفرنسية التي هي األخرى ا  
انون التأمين من الق L.121-8وذلك طبقا لنص المادة  3بموجب اتفاق مخالف في الشروط الخاصة. الضمان إالا 
من  353وهذا ما نجده في نص المادة  5ضرار،لتأمينات األ من الشروط العامة B III 1 والبند رقم 4الفرنسي،

 6تقنين الموجبات والعقود اللبناني.

 حالة عدم وجود اتفاق بشأن تغطية الضرر الناجم عن الحرب األجنبية، فهنا هذا الضرر غيرأما في 
ي أن عبء إثبات الضرر الناجم عن لك راجع إلى الحرب األجنبية، أمغطى، بشرط أن يثبت المؤمن أن ذ

ى خالف المشرع علالسالفة الذكر.  23من المادة  2 الحرب األجنبية يقع على عاتق المؤمن، وهذا طبقا لفقرة
من  L.121-8ة من الماد 2المؤمن له، إذ نص في الفقرة الفرنسي الذي جعل عبء إثبات الضرر على عاتق 

 قانون التأمين على أن المؤمن له يقع عليه إثبات أن الضرر نتج عن فعل آخر غير فعل الحرب األجنبية.

                                                           
 مرجعقرباس، الحسن . 011 رجع السابق، صالمعبد الرزاق بن خروف،  .0512، ص السابق مرجعالحمد السنهوري، أعبد الرزاق  -1

 .022، ص ابقالس
2-Article 4:  « … B- les pertes et dommages résultant des événements ci-après, peuvent être couverts totalement ou 

partiellement dans le cadre des contrats d’assurances dommages  :  1°) les dommages occasionnés par la guerre 

étrangère, la charge de la preuve que le sinistre résulte d’un fait de guerre étrangère incombe à l’assureur », cité par des 

Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », (SAA), op.cit., P 7. 
3-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. les 

contrats », article cité, P22-23. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P63. LUC GRYNBAUM, op.cit., 

P 1804.  YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 140. 
4-Article 121-8 : « l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et des dommages occasionnés soit par 

la guerre étrangère … », code d’assurance français 2026, http  :  // www.legifrance.com/. 
5-PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P63 

وال عن الهالك أو الضرر الذي تحدثه حرب خارجية أو حرب أهلية ؤ من تقنين الموجبات والعقود اللبناني" ال يكون الضامن مس 353المادة  -6
 .0512حمد السنهوري، المرجع السابق، ص أ، نقال عن عبد الرزاق "العكس ...أو فتنة أو حركة قومية، ما لم يكن هناك اتفاق على 
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الضمان هو ليس من النظام العام، فيجوز االتفاق وعليه يفهم من هذا، أن استبعاد خطر الحرب األجنبية من 
 على مخالفته، وفي حالة وجود االتفاق وجب ضمان األضرار الناجمة عن الحرب األجنبية.

 la guerre civilالحرب األهلية ثانيا: 

وهي حالة االعتداء الداخلي والعام بين مواطنين من دولة واحدة ذات سيادة، بهدف اإلطاحة بالسلطة 
كما قد تكون بمساعدات  2ويغلب أن ينجم ذلك عن انقسام الجيش إلى فئات يحارب بعضه بعضا، 1ئمة،القا

 3أجنبية في بعض األحيان.

لك نظرا لطبيعة األضرار ا في األصل مستثنى من الضمان، وذفخطر الحرب األهلية هو أيض ،وعليه
غرار التشريعات األخرى، التأمين كليا أو جزئيا الجسيمة الناجمة عنها. غير أنه قد أجاز المشرع الجزائري على 

على الخسائر واألضرار الناجمة عن الحرب األهلية ضمن شروط خاصة ومقابل قسط إضافي، وذلك طبقا لنص 
  10.4-35رقم  من قانون التأمين 11المادة 

ناءات التي يمكن كما أدرجت الشروط العامة الجزائرية للحريق واالنفجار خطر الحرب األهلية ضمن االستث
وهذا ما هو معمول به في الوثيقة الفرنسية التي أجازت هي األخرى التأمين على  5ها مقابل قسط إضافي.ؤ شرا

من  III B   1والبند رقممن قانون التأمين،  L.121-8 الحرب األهلية، وذلك مقابل قسط زائد طبقا لنص المادة
  6الشروط العامة لتأمينات األضرار.

وثيقة الحريق المصرية أجازت هي األخرى التأمين على خطر الحرب األهلية مقابل قسط إضافي كما أن 
 7بمجرد االتفاق عليها.

من طرف المؤمن، بشرط إثبات هذا  غطا وبالتالي إذا لم يكن هناك بند خاص بشأن الحرب األهلية فال ت  
من الشروط العامة للحريق واالنفجار  4B2األخير أن الضرر ناتج عن هذه الحرب، وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                           
 أنظر أيضا:  .0512سابق، ص المرجع الحمد السنهوري، أ. عبد الرزاق 051مرجع السابق، ص ال البشير زهرة، -1

-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 52. 
 .0512حمد السنهوري، نفس المرجع، ص أعبد الرزاق  -2

3- Picard. m. et besson. A, op.cit., P 311. 
 .015سابق، ص المرجع العبد الرزاق بن خروف،  -4

5- ARTICLE 4-B)-2°)-B) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », Visa M.F. No8, 

compagnie algérienne des assurances (CAAT), 1998, P3. 

6- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 63. 
 .0512سابق، ص المرجع الحمد السنهوري، أعبد الرزاق  -7
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من قانون التأمين الفرنسي. علما أن المشرع الجزائري لم ينص على  L.121-8 من المادة 2الجزائرية، والفقرة 
 كان من األجدر لو نص على ذلك.هلية، وهذا في رأيي تقصير منه و عبء إثبات الحرب األ

 الضطرابات الشعبية التمرد( وا)الشغب،  أخطار الفتنالرابع:  عالفر 

إن مثل هذه األفعال ال تقع في السر وتهدف إلى إزعاج النظام العام، بحيث تسبب اضطرابات داخلية ضده. 
بأنها " كل حركة صاخبة من حشد  (les émeutes) الفتن ((M. Picard et A. Bessonف الفقيهان ومنه فقد عرا 

مجهول وساخط على أجهزة الحكومة، أوهي حالة األشخاص المتمردون على السلطة بواسطة التهديد والعنف 
  1."مطالب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية مما يهدد أمن النظام العام وذلك لتحقيقمدبر، الالمدبر والغير 

 2توفر عدة شروط هي: وحتى نكون أمام ظاهرة الفتن البد من

 كثر.تكون هناك مجموعة من ثالثة أشخاص أو أن أ 
 ن يكون لهذه المجموعة قصد مشتركأ. 
 و يشرعوا في تنفيذ قصدهم المشتركينفذوا أن أ. 
 خرين ولو بالقوة عند االقتضاءفي معاونة اآلن يقصد كل منهم أ. 
 ألقل ممن يتصفون بالجرأة أن يصدر منهم القدر الكافي من العنف إلخافة شخص واحد على ا

 والشجاعة المعقولة.

  (non concertée) مدبرةهي مظاهرات عنيفة غير   (mouvements populaires)أما االضطرابات الشعبية
كما أن اإلضراب يمكن أن  3متمرد، تتجسد في أعمال الفوضى وأفعال غير مشروعة ضد النظام القائم. لحشد

 4وخاصة احتالل أماكن العمل من قبل العمال. ،ةعاميصبح حركات شعبية إذا كان مصحوبا بمظاهرات 

أخطار متداخلة ذات معنى متقارب تنطوي على عنصر  الشعبية تعتبروفي الحقيقة أن الفتن واالضطرابات 
  5العنف واإلكراه والخروج عن القانون.

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P51-52. 

، مؤسسة دار الكتب)الكويت( ومؤسسة دار الكتاب الحديث)لبنان(، 0، ط " محمد رفيق المصري، التأمين " تطبيقات على التأمينات العامة -2
  .221ص  ،المرجع السابق ين،مأ. بهاء بهيج شكري، نظام الت213-211، ص 0315

3- JACQUES LACOUR, op.cit., P30. 
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 52. 

 .001سابق، ص المرجع النبيل مختار،  -5
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فمثل هذه األخطار ال تعتبر مستبعدة من الضمان بشكل مطلق، إذ يجوز التأمين عليها بموجب اتفاق  ،وعليه
  onneltiaddiprime ( .1( يدرج ضمن شروط خاصة ومقابل قسط إضافي

، والناجمة عن الحريق أو االنفجار المترتب اغطى األضرار المادية التي تلحق األشياء المؤمن عليهوبالتالي ت  
 2الفتن واالضطرابات الشعبية.عن 

، في حالة عدم االتفاق على إدخال أخطار الفتن واالضطرابات الشعبية في نطاق وثيقة وزيادة على ذلك
ق ناتج عن لك بشرط أن يثبت المؤمن أن حادث الحريال من الضمان، وذالحريق الصناعي تستثنى هذه األفع

  3هذه األفعال المستثناة.

ذا لم يستطع ا للمؤمن أن يشترط على المؤمن له، ومن ثم ال يصح  لمؤمن إثبات ذلك وجب عليه الضمان،وا 
 ن الحادث لم ينجم عن هذه األسباب،إذا وقع الحادث المؤمن منه أثناء الفتن أو االضطرابات الشعبية أن يثبت أ

 4ويعتبر هذا الحكم من النظام العام فال يجوز االتفاق على مخالفته.

 أو الهجمات)االعتداءات( والتخريبأعمال اإلرهاب : الفرع الخامس

 وندرس في هذا الفرع أعمال اإلرهاب أو الهجمات )أوال( ثم نعالج أعمال التخريب )ثانيا(.

 actes de terrorisme ou attentats أوال: أعمال اإلرهاب أو الهجمات

من وسائل العنف والتهديد، فاإلرهابي  إن اإلرهاب في قواميس اللغة يعني تخويف الناس باستخدام أي وسيلة
  5هو الشخص الذي أوقع الرعب والخوف في نفوس الناس بغرض إخضاعهم لما يريد.

رتكب من طرف شخص واحد أو من جماعة صغيرة منظمة، بقصد أما اإلرهاب في لغة التأمين هو أي فعل ي  
نف من أجل تحقيق أغراض إيديولوجية أو لك باستخدام القوة والعالتخويف أو الرعب بين السكان، وذتوليد 

 6سياسية أو اجتماعية، ومن األرجح أن يعطل النظام العام ويخرب الممتلكات.

                                                           
 .11المذكور، المادة  10-35نظر األمر رقم أ -1

2- Conditions particuliers « incendie et risques annexes », P 3. 

3- ARTICLE 4-B3°) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P4. 
 .0511سابق، ص المرجع الحمد السنهوري، أعبد الرزاق  -4
 .001سابق، ص المرجع النبيل مختار،  -5

6- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 51. 
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ومع التزايد المستمر ألعمال اإلرهاب في السنوات األخيرة ازدادت طلبات تغطيته بكثرة، حيث أجاز المشرع 
من قانون  11سط زائد، وذلك طبقا لنص المادة الجزائري التأمين على هذا الخطر ضمن شروط خاصة ومقابل ق

 للحريق واالنفجار. الجزائرية من الشروط العامة  4B-2والمادة السالفة الذكر التأمين الجزائري

الجزائرية، يهدف إلى  الصناعي وبالتالي فضمان "أعمال اإلرهاب" هو ضمان اختياري ومكمل لوثيقة الحريق
الكلية أو الجزئية الناجمة عن الحريق الذي تتسبب فيه األفعال اإلرهابية. وهذا ما هو معمول به  تغطية األضرار

أخطار اإلرهاب، وذلك بوجود اتفاق يقضي  ي أجازت هي األخرى، التأمين علىفي وثيقة الحريق المصرية الت
 1بضمانها ومقابل قسط إضافي.

 ن ضمان أعمال اإلرهاب أو الهجمات يدخل تلقائياأما ما هو عليه الحال في التشريع الفرنسي، فا
)automatiquement(2 .في إطار الضمانات األساسية لوثيقة الحريق  

ولو لم حسب الوثيقة الفرنسية يجب تغطية أضرار أعمال اإلرهاب أو الهجمات بصفة قانونية حتى عليه، و 
 3وهذا طبقا لنص المادة  3وكأنه لم يكتب.ن كل اتفاق يقضي بخالف ذلك يعتبر تدرج ضمن وثيقة الحريق، وأ

من بمكافحة اإلرهاب واالعتداءات ضد أالمتعلق  0315سبتمبر  3المؤرخ في  15-0121من القانون رقم 
وهذا القانون يعتبر أول قانون، جعل ضمان أعمال اإلرهاب من الضمانات اإللزامية بعد موجة الهجمات  4الدولة.

 22المؤرخ في  2115-51بالقانون رقم  ،دل هذا القانوننسا في ذلك الوقت، ثم ع  واالعتداءات التي اجتاحت فر 
التي تنص  5من قانون التأمين L. 126-2ة خر المادمكافحة اإلرهاب، والذي عدل هو اآلالمتعلق ب 2115جانفي

 الهجمات.على أن عقود التأمين تضمن األضرار المادية والمباشرة للحريق الناجم عن أعمال اإلرهاب أو 

من قانون التأمين الفرنسي، التي نصت على أنه يجب على  L. 126-3 بإنشاء المادة 2115كما قام قانون 
المؤمنين إدراج بند ضمن عقود تأمين األضرار، يقضي بتمديد ضمان األضرار الناجمة عن الهجمات أو أفعال 

                                                           
 .005سابق، ص المرجع النبيل مختار،  -1

2- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P59. 
3- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. les 

contrats », article cité, P 7-8. JEROME KULLMANN, op.cit., P504. YVONNE LAMBERT– FAIVER, Risques et 

assurances des entreprises, op.cit., P 135. 
4- ARTICLE 9:  « les contrats d’assurances de biens ne peuvent exclure la garantie de l’assureur des dommages 

résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non 

écrite », cité à YVONNE LAMBERT– FAIVER, Risques et assurances des entreprises, ibid., p135. 
5- ARTICLE 126-2: dispose que «  les contrats d’assurances garantissant les dommages d’incendie à des biens situés 

sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de 

l’assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un actes de terrorisme », code 

d’assurance  français, 2018 , http: // www.legifrance.com/.  
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أنه في حالة اكتتاب ضمان على خسائر االستغالل من طرف  ،باإلضافة إلى ذلك 1اإلرهاب بكل طبيعتها.
 2.للتكفل بها متد إلى هذا الضمانال اإلرهاب أو الهجمات تاألضرار الناجمة عن أفعهذه تغطية المؤمن له، فان 

وعليه كان من األجدر على المشرع الجزائري إصدار قوانين خاصة بالتأمين على أخطار اإلرهاب، وجعلها 
ضرار بما فيها تأمين الحريق لعقود تأمين األ تدخل تحت إطار الضمان األساسيالتي ات اإللزامية من الضمان
 ، وذلك لمواكبة التطورات وكثرة حدوث أعمال اإلرهاب أو الهجمات في اآلونة األخيرة.الصناعي

 sabotage التخريبثانيا: 

ؤدي لألشياء المؤمن عليها بواسطة الغير، حيث ي  واإلرادي   (destruction volontaire)هو التدمير العمدي
وهذا الفعل هو في األصل مستثنى من الضمان األساسي لوثيقة الحريق  3إلى إحداث فوضى وعرقلة للنشاطات.

شريطة أن تنص  4الصناعي، ولكن يجوز التأمين عليه من طرف المؤمن في إطار ضمان إضافي ومكمل،
السالفة  من قانون التأمين الجزائري 11ومقابل قسط إضافي طبقا لنص المادة وثيقة الحريق الصناعي على ذلك 

  5جزائرية لوثيقة الحريق واالنفجار.من الشروط العامة ال B4-2 ، والمادة الذكر

ويهدف هذا الضمان إلى تغطية أضرار الحريق الناجمة عن التخريب. وهذا ما هو معمول به في وثيقة 
التي أجازت التأمين على  6من االتفاقيات الخاصة لوثيقة الحريق، 3Aer1§ نص المادةالحريق الفرنسية طبقا ل

، أو في إطار ضمان "األخطار الخاصة" الذي يدخل ضمن الضمانات لتخريب تحت إطار ضمان مستقلفعل ا
 7االختيارية والالحقة لوثيقة الحريق األصلية.

 
                                                           

1- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P10. LUC GRYNBAUM, op.cit., P1798. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT 

ELIASHBERG, op.cit., P 223. 
2- FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, ibid., P 223. 

 ، أنظر أيضا:000سابق، ص المرجع النبيل مختار،  -3
-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 51. 
4- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P33. 

5- Article 4:  « … B- risques exclus (sauf convention contraire aux conditions particulières et moyennant une prime 

additionnelle) les pertes et dommages résultant des évènements ci-après, peuvent être couverts totalement ou 

partiellement dans le cadre des contrats d’assurance dommages  :  2°) … ou de sabotage ayant un mobile politique… », 

cité par des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P7. 
6- Article 1er§3A des conventions spéciale incendie français:  « peuvent être garantis les dommages autres que .... 

Causés par des actes de vandalisme et de sabotage, … », cité à PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op. cit., P 

58. 
7- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, ibid., P 58. LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1806. ALAIN GELLION 

ET JAMES LANDEL, op. cit., P 59. YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op. cit., 

P 137. 



 ......................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث الضمانات............................الباب األول..........

 

89 
 

  les catastrophes naturelles الطبيعية()الظواهر  الطبيعيةالحوادث  الفرع السادس:

الطبيعة،  لعامل l’intensité anormale( 1( الكارثة الطبيعية بأنها حادث طبيعي ذو شدة غير عاديةف تعرا 
عندما ال يمكن للتدابير المعتادة التي تتخذ لمنع هذه األضرار أن تمنع وقوع هذه الوقائع، وتشمل الحوادث 

 .الطبيعية الهزات األرضية والفيضانات وهيجان البحر والعواصف واألعاصير، االنهيار الثلجي ...الخ

ج غطى في ، ي   (assurance obligatoire) باريوفي األصل أن تأمين الكوارث الطبيعية هو تأمين إلزامي وا 
من األمر رقم  0إطار عقد مستقل ووحيد، وليس ضمن عقود تأمين األضرار األخرى، وذلك بموجب المادة 

 المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية. 12-02

(، إلى حد معين )عتبةية أو البشرية وحتى نكون بصدد كارثة طبيعية البد أن تصل أضرارها سواء الماد
وزير المكلف بالجماعات المحلية عن الصادر  مشترك وتتجاوز محيط معين، وتصارح بموجب قرار وزاري

 2.البلديات المعنيةفيه طبيعة الحادث وتاريخ وقوعه و  حددوالوزير المكلف بالمالية، م

وذلك العتبارات معينة، فهنا ال أما في حالة وقوع كارثة طبيعية ولم يصرح بها من طرف الوزارة المختصة 
نما نكون بصدد حادثة طبيعية. ولتفادي نكون بصدد كارثة طبيعية، وال ت   غطى بموجب التأمين اإللزامي، وا 

األضرار األخرى في إطار التأمين  اتاألضرار في هذه الحالة يلجأ المؤمن له إلى تغطيتها ضمن عقود تأمين
 . 10-35رقم  ن قانون التأمينم 10ة االختياري، وذلك بموجب الماد

ضمن التأمين اإللزامي للكوارث الطبيعية يكون في حدود  ((l’indemnitéوزيادة على ذلك، فان التعويض
والباقي يتحمله المؤمن له، لذا يلجأ هذا األخير إلى التأمين على األحداث  3من األموال المؤمن عليها 51%

 .%51 ، وذلك لضمان ما يتجاوز عن نسبةاألخرى عقود تأمينات األضرارالطبيعية في إطار 

، حتى لو لم يتم اإلعالن عن االختياري لهذه العقوداألحداث الطبيعية في إطار التأمين هذه كما يجوز تغطية 
في الطبيعية  ظواهرالكوارث الطبيعية من طرف السلطات العمومية، وهذا ما يفسر اكتتاب المؤمن لهم ضمان ال

                                                           
 ، ج.2مين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، المادة أيتعلق بإلزامية الت، 2112غشت 25ي مؤرخ فال ،02-12األمر رقم نظر أ -1
 22. ، ص2112غشت  20، صادرة بتاريخ 52عدد  ،ر
مين على أالطبيعية المغطاة بإلزامية الت حوادثيتضمن تشخيص ال، 2111-11-23في مؤرخ ، ال251-11نظر المرسوم التنفيذي رقم أ -2
 .5، ص2111-13-10صادرة بتاريخ  ،55، العدد ر ، ج.2، المادة الطبيعية ر الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعالن حالة الكارثةاثآ
ثار آوحدود تغطية كيفيات تحديد التعريفات واالعفاءات  يتضمن ،2111-11-23مؤرخ في ال ،253-11نظر المرسوم التنفيذي رقم أ -3

 .0 ، ص2111-13-10خ يصادرة بتار  ،55ر، عدد  ج.، 0، المادة الكوارث الطبيعية
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 ضرار.ذا األخير هو من عقود تأمينات األن هباعتبار أالصناعي  الحريق ختياري لعقد تأمينإطار التأمين اال
، يمكن التأمين كليا أو جزئيا على الخسائر واألضرار الجزائري من قانون التأمينات 10وبالرجوع إلى نص المادة 

...الخ في إطار عقود تأمين الناجمة عن الحوادث الطبيعية مثل الهزات األرضية والفيضان وهيجان البحر 
من الشروط العامة  3A5المادة  الحريق الصناعي، وذلك مقابل قسط إضافي، وهذا ما هو منصوص عليه في

 1الجزائرية لوثيقة الحريق واالنفجار.

وخالفا لما هو عليه في التشريع الجزائري، فقد جعل المشرع الفرنسي ضمان الكوارث الطبيعية ضمن 
وذلك طبقا  3نص عليها في وثيقة الحريق،لم ي  لو غطى تلقائيا حتى و حيث ت   2يقة الحريق،سية لوثالضمانات األسا

 02المؤرخ في  12-511ت بموجب القانون رقم قانون التأمين الفرنسي التي أ نشئ من 1210L-ة لنص الماد
ووفقا لهذا فقد ألزم المشرع الفرنسي المؤمن والمؤمن  4المتعلق بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية. 0312جويلية 

خرى الناجمة عن الكوارث له على تمديد الضمان األساسي، ليشمل أضرار الحريق واألضرار المادية األ
الكوارث الطبيعية كانت غير مؤمن عليها في الوثيقة الفرنسية قبل صدور القانون رقم هذه . مع العلم أن الطبيعية

12-511.5 

وكان من األجدر لو تدخل المشرع الجزائري، وجعل ضمان الكوارث الطبيعية إلزامي في كل عقود التأمين بما 
نشأ عنه نزاع بين في ذلك تأمين الحريق الصناعي دون قيد، وذلك لتفادي الغموض القائم حاليا الذي يمكن أن ي  

 طرفي العقد. 

 تالية:كوارث الطبيعية الحوادث الومنه تدخل في إطار ال
 tremblement de terre (الهزات األرضية)الزالزل أوال: 

 )déformation de l’écorce terrestre( هي جميع الظواهر التي تتعلق بتشوه القشرة األرضية
ما،  لمنطقة 6

تقع فجأة ويصحبها دوي وضوضاء، إذ في ظرف ثواني قليلة تدمر مدينة بأكملها وقد تنتج عنها حرائق، وهذا ما 

                                                           
1- Article 3:  « par ailleurs, peuvent également faire l’objet de l’assurance:  A- les dommages matériels autre que ceux 

d’incendie et d’explosions  :  5°) consécutifs aux raz de marées, aux tremblements de terre, aux inondations ou autres 

cataclysmes suivis ou non d’incendie », cité par des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - 

explosions », (SAA), op.cit., P6. 
2- FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 222. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL 

HUET, op.cit., P 54. 
3 - FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, ibid., P222-223. ALAIN GELLION ET JAMES 

LANDEL, op.cit., P 07. 
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P07. SERGE PINGUET, Assurances terrestres « assurance relative 

aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les contrats », Article cité, P 8-9. 
5- LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1797.  PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 53. 
6 - ABDELLATIF GHOULAM, op.cit., P 23. 
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، وذلك بسبب دارات قصيرة وتصدع قنوات الغاز نتجت عن هزات" كوانطو" و"سان فرانسيسكو" حصل أثناء
 1الهزات األرضية.

 ال تدخل الحرائق التي تنشأ عن الزالزل بشكل مباشر ضمن مدلول الحريق المغطى بوثيقة التأمين، إالا  ،وعليه
 من قانون التأمين الجزائري 10بوجود اتفاق مخالف يقضي بضمانها، وذلك مقابل قسط زائد طبقا لنص المادة 

ار الحريق واألضرار المادية المباشرة . وبالتالي في حالة وجود هذا االتفاق، يضمن المؤمن أضر السالفة الذكر
وهذا ما هو معمول به في وثيقة الحريق  2األخرى التي تلحق األشياء المؤمن عليها الناجمة عن فعل الزالزل،

خالف لما  3المصرية التي أجازت هي األخرى، تغطية خطر الزلزال سواء كان مصحوب بحريق أو بدون حريق.
لذي جعل خطر الزالزل، ضمن األخطار األساسية التي تغطيها وثيقة الحريق هو عليه في التشريع األردني ا

 4من القانون المدني األردني. 322االعتيادية طبقا لنص المادة 
 5 :عن لك الحريق الناجمةالضمان يغطي كل األضرار بما في ذومنه ف
o هتزازات الزلزالية المسجلة الزالزل، أي جميع الظواهر المتعلقة بتشوه القشرة األرضية بما في ذلك اال

 ( ساعة المتتالية.01خالل فترة أربعة وسبعين)
o ثوران البراكين، أي فتحات القشرة األرضية المصحوبة بانبعاثات عنيفة للغاز أو المواد الصلبة 

 سائلة)الحمم(.)القنابل، الرماد( أو ال
o .هيجان البحر الناجم عن الزالزل أو ثوران البراكين 

 tempêtes et ouragans (cyclones) العواصف واألعاصيرثانيا: 
سا، تصحبها عادة األمطار أو / كلم 011تعني رياح عنيفة ومدمرة تفوق سرعتها  (tempêtes) إن العواصف

ر بع كلم  5على بعد  ،األشجار واألشياء األخرىو دد معين من البنايات المشيدة الثلوج أو الصقيع، ت ك سر وت ض 
 6المؤمن عليه.من الخطر 

                                                           
 .203، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأالحسين بلوش، الت -1

2 - Conditions particuliers « incendie et risques annexes, op.cit., P 2. 

 .002سابق، ص المرجع النبيل مختار،  -3
عن األضرار الناشئة عن الحريق ولو  – 0مين من الحريق: أدني " يكون المؤمن مسؤوال في التمن القانون المدني األر  322ص المادة ت -4

 .00ص كانت ناجمة عن الزالزل والصواعق والزوابع والرياح واألعاصير ...."، نقال عن سمير صادق عادي، المرجع السابق، 
5 - Assemblée Plénière Des Sociétés D’assurances Dommages, Traité d’assurance « Incendie Risques entreprises, 

risques directs : dispositions générales et clauses », T 1, ffsa, Paris, 1996, P72. ALAIN GELLION ET JAMES 

LANDEL, op.cit., P 64. 

6- JACQUES LACOUR, op.cit., P 25. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 56. 



 ......................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث الضمانات............................الباب األول..........

 

91 
 

فهي عواصف تتميز بحركة دورانية متقاربة حول منطقة ذات ضغط منخفض، تم  (ouragans) أما األعاصير
 1إثارته من منطقة ذات ضغط مرتفع.

وفي الواقع أن هذه األخطار هي بطبيعتها أخطار مناخية وليست طبيعية، ولكن نظرا لجسامة أضرارها 
يحدث في بعض األحيان، نتيجة السرعة القصوى للرياح التي يمكن أن تتراوح وطابعها الكارثي والمدمر الذي 

هذا ما جعل المشرع الجزائري إدراج العواصف  سا تصبح كوارث طبيعية./كلم 205سا و/كلم 015بين 
الذي يتضمن  251-11من المرسوم التنفيذي رقم  2واألعاصير ضمن الكوارث الطبيعية، بموجب المادة 

المتعلق بإلزامية  02-12مر رقم الكوارث الطبيعية التي تخضع لإللزامية التأمين، المعدل والمتمم لألتشخيص 
 تأمين الكوارث الطبيعية.

ثار سلبية وخسائر ضخمة لألموال والممتلكات، هذا ما أأن للعواصف واألعاصير  ،نرى من ناحية أخرىو 
النوع من األخطار في الماضي، خاصة في األماكن التي دفع بشركات التأمين االبتعاد عن تغطية مثل هذا 

تكثر فيها العواصف واألعاصير. غير أنه بعد الطلب الكبير من جانب المؤمن لهم في اآلونة األخيرة على 
تغطية هذه األضرار، دفع بشركات التأمين إلى إدماج هذه التغطية في وثيقة الحريق الصناعي، بشرط وجود بند 

غير . 10-35رقم  من قانون التأمين الجزائري 52من نص المادة وهذا ما يفهم  2ط إضافي.خاص ومقابل قس
أن هذه المادة حصرها المشرع الجزائري في األخطار الزراعية فقد دون األخطار األخرى، وما يبرر ذلك هي 

وهذا  3وكيفياته. الذي يحدد شروط ضمان األخطار الزراعية 105-35المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم
ضمان العواصف واألعاصير ضمن جميع األخطار سواء الفالحية أو  المشرع إدراجمنتقد في رأينا إذ كان على 
 الصناعية أو حتى البسيطة.

األعاصير في لذي نص صراحة على ضمان العواصف و ما هو عليه في التشريع الفرنسي اعلى خالف ل
، .211L-4 لمادةطبقا لمين الحريق عقود تأ إطار

ت غ طى تلقائيا ضمن جميع  حيث 5،نه جعل ضمانها إلزاميبل إ 4
 ،0335محكمة النقض الفرنسية سنة وهذا ما حكمت به  بما في ذلك عقد تأمين الحريق،األضرار  تأمينعقود 

                                                           
 .212، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، الالمين على أحسين بلوش، التال -1
 .11، ص السابق مرجعسعيد عباس مرزه، ال -2
 ،05 ددع ،ر يحدد شروط ضمان األخطار الزراعية وكيفياته، ج. ،0335-02-13مؤرخ في ال ،105-35رقم نظر المرسوم التنفيذي أ -3

 01، ص0335-02-01صادرة بتاريخ 
4- ARTICLE 122-7 « les contrats d’assurances garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages des 

biens ….ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent du aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les 

biens faisant l’objet de tels contrats … », code d’assurance français, 2018, http  :  // www.legifrance.com/. 
5 - BERNARD BEIGNIER ET JEANE-MICHEL SILVA, code des assurances, 4eme éd, Lexis Nexis, Paris, 2010, P216. 
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مع استبعاد أخطار البرد  ،األعاصيرلتمديد اإللزامي لضمان العواصف و على ا في أحد أحكامها حيث أكدت
  2حتى ولو لو تذكر في وثيقة الحريق.بل إن العواصف واألعاصير تغطى  1ضمن عقد خاص. غطىالذي ي  

 تضمن األخطار األساسية لعقود تأمينا واألعاصير وكان من األجدر للمشرع الجزائري ادراج العواصف
األضرار بما في ذلك عقد تأمين الحريق الصناعي، بل وجعل ضمان العواصف واألعاصير ضمان الزامي، 

 وذلك نظرا لكثرة هذه الظواهر في اآلونة األخيرة ومدى األضرار المنجرة عنها.
 011ن إذا تجاوزت سرعة الرياح ع ال تعتبر العاصفة كارثة تشملها التغطية التأمينية إالا  وعالوة على ذلك،

 عن كلم/سا، ودليل ذلك هو حصول المؤمن له على شهادة من أقرب محطة جوية تثبت تجاوز سرعة الرياح
 3/سا.كلم011

واألضرار األخرى التي تلحق األشياء المؤمن عليها  4فضمان العواصف واألعاصير يغطي الحرائق ،وعليه
الناجمة  تبللكما يمتد الضمان ليشمل أضرار القلب أو ق ذ ف بواسطة هذه الرياح. نبفعل الرياح، أو بفعل جسم ا  

المباني المتضررة بفعل الرياح، خالل أجل داخل تخترق  ثلوج أو البرد، عندما هذه األخطارعن األمطار أو ال
سائر االستغالل إضافة إلى ذلك، إذا قام المؤمن له باكتتاب "تأمين خ 5ساعة بعد حدوث العاصفة. 02أقصاه 

المتسببة في هذه ح الناجمة عن العواصف واألعاصير بعد الحريق" فان هذا الضمان يمتد لتغطية أثار الريا
 6الخسائر.

 7:وتستثنى من هذا الضمان ما يلي
  األضرار الناجمة عن خطأ في التصليح أو الصيانة الالزمة التي يتحملها المؤمن له ما عدا حالة

 القوة القاهرة. 
 اإلضرار الناجمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة حتى أثناء العواصف الرعدية (en cas d’orage) عن

أو انسداد )امتالء( قنوات الصرف الصحي، أو الناجمة عن  (ruissellement) مياه الجريان السطحي

                                                           
1 -FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P224. ALAIN GELLION ET JAMES 

LANDEL, op.cit., P00.  JACQUES LACOUR, op.cit., P 25.  LUC GRYNBAUM, op.cit., P 1799.  
2- FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, ibid., P110-117. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL 

HUET, op.cit., P 56. 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 56.  LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1799.  

، الغرفة المدنية، المجلة القضائية، المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات 2102-11-03الصادر بتاريخ  ،000312نظر القرار رقم أ -4
 .013، ص2102، 2عدد ية، القانونية والقضائ

5- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL op.cit., P 56.  SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative 

aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les contrats », article cité, P 7.  
6 - PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 56. 
7 - Ibid., P57-58.  LUC GRYNBAUM, op. cit. P 1800.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 56. 
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والمسطحات الفيضانات أو هيجان البحر أو المجاري المائية، وبصفة عامة الناجمة عن البحر 
 المائية األخرى سواء الطبيعية أو الصناعية.

  األضرار الناجمة عن الرياح التي تلحق المباني التي هي ليست مغلقة تماما والمفتوحة وحتى
 1لواحقها.

  األضرار الناجمة عن الرياح التي تلحق المنشآت الهشة ولواحقها، والتي ال ترتكز على عناصر
 .الدعم وفقا للقواعد الفنية

  عياألضرار التي تلحق المصار (volets) المزاريبوالستائر ،(gouttières)،  ،األلواح والالفتات
 الهوائيات، العناصر الزجاجية.

  كل شيء موجود على الهواء الطلق.األضرار التي تمس 
 inondations الفيضانات ثالثا:
ف الفيضانات بأنها تجمع كميات هائلة من المياه على سطح األرض، بسبب األمطار الغزيرة أو ذوبان را عت  

الثلوج أو فيض السيول والسدود، أو إنسداد القنوات المائية أو العواصف، وهذه األخيرة عادة ما تتسبب في 
 2فيضانات ذلك أنها السبب القريب أو البعيد له.

الصناعي  في إطار عقد تأمين الحريق مين عليهااث الطبيعية التي يجوز التأل ضمن األحدالفيضان يدخو 
. ويشمل هذا الضمان األضرار السابقة الذكر من قانون التأمين 10، طبقا لنص المادة مقابل قسط إضافي

أو انحراف المجاري المائية، (débordement)  المادية التي تلحق األشياء المؤمن عليها، والناجمة عن الفيض
 3على سطح األرض. )l’accumulation d’eau(وتدفق أو تراكم المياه 

 raz de marée هيجان البحررابعا: 
يقع هيجان البحر عندما تحدث هزات أرضية تحت مياه البحر يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغيرات فجائية في 

حيث ترتفع مياه البحار إلى األعلى ثم تهبط إلى  والجزر،أعماق البحار، مما يؤدي إلى حدوث ظاهرة المد 
. ثم تبدأ مياه البحر في االنحسار عن  (flux)درجة أنها تغمر األراضي المجاورة وتغطيها وهذا ما يعرف بالمد

. وتتكرر هذه الظاهرة عدة مرات مما تؤدي إلى تلف جميع ما في (reflux) األراضي وهذا ما يعرف بالجزر
 4تقع هذه الواقعة في األماكن الساحلية.طرقها، و 

                                                           
1-  CASS. 2e CIV, 12 déc. 2013, N° 12-29862, R.G.D.A, JANV 2014, P31. 

 .51سعيد عباس مرزه، المرجع السابق، ص . 001سابق، ص المرجع النبيل مختار،  -2
3- Conditions particuliers « incendie et risques annexes, op.cit., P 2. 

 .001نبيل مختار، المرجع السابق، ص . 211السابق، ص مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأحسين بلوش، التال -4
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، حيث أجازت للمؤمن السالفة الذكر من قانون التأمين الجزائري 10وتغطية هذا الضمان نصت عليه المادة 
له الذي يبرم عقد تأمين الحريق الصناعي، أن يمدد ضمانه األصلي ليشمل األضرار المادية التي تلحق باألشياء 

 هيجان البحر.المؤمن عليها نتيجة 
 تنتج عنها. ألنها غالبا ما 1كما يمكن التأمين على هيجان البحر تحت ضمان الزالزل

  éruption volcaniques الثورات البركانية((وران البراكين ف خامسا:

البراكين من الظواهر الطبيعية التي ال يمكن التحكم فيها، وهي تتمثل في انفتاحات القشرة األرضية تعتبر 
  2القنابل والرماد( أو السوائل )الحمم البركانية(.) المصحوبة بانبعاثات عنيفة للغاز، أو مواد صلبة مثل

والبركان يأخذ عادة شكل جبل مخروط عن طريق تكديس المواد المستخرجة من داخله، ويوجد في قمته منفذ 
التي بواسطتها تخرج المواد الذائبة، وتسيل يسمى فوهة البركان، وفي عمق هذه الفوهة توجد بداية مدخنة البركان 

 3بسرعة تصل إلى عشرة أمتار في الثانية، سرعان ما تتحول هذه المواد السائلة إلى خطر يهدد القرى المجاورة،
 تكون نتيجة هزات أرضية عنيفة. والبراكين غالبا ما

في التشريع الفرنسي، يدخل في إطار الكوارث الطبيعية المغطاة  إلزاميوالتأمين على خطر البركان هو 
من قانون التأمين، غير أن أضرار الحريق الناجمة عن البراكين هي مستثناة  0-025بصفة إجبارية وفقا للمادة 

 4مين الفرنسي.تأمن قانون ال 5-202بوجود اتفاق مخالف يقضي بضمانها، وهذا طبقا للمادة  إالا 

ن كانت موجودة فهي  ةزائر ونظرا للطبيعة التضاريسيالج أما في لها نجد أن البراكين هي شبه منعدمة، وا 
تقع، بل لم تسجل لحد اآلن لدى السلطات المختصة كارثة فوران البراكين، لذا لم  خامدة وليست نشيطة ونادرا ما

الصناعي على التأمين ضد فوران البراكين. ينص المشرع الجزائري وال الشروط العامة وال الخاصة لوثيقة الحريق 
لو قام المشرع الجزائري النص صراحة على التأمين ضد البراكين كما  نا، ألنه كان من األجدرقد في رأيوهذا منت

فعل المشرع الفرنسي، وذلك أن البراكين تدخل ضمن الكوارث الطبيعية التي ال يستطيع اإلنسان التحكم فيها 
 ان. وتحدث في أي وقت ك

 

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P64. Assemblée Plénière Des Sociétés D’assurances Dommages, 

Traité d’assurance « Incendie Risques entreprises, risque directe », op.cit., P72. 
2 - ABDELLATIF GHOULAM, op.cit., P 23. 

 .200، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأالت الحسين بلوش، -3
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P54-55. 
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  les risques climatiques األخطار المناخيةالفرع السابع: 

، يمكن ضمان أخطار البرد المتعلق بقانون التأمين الجزائري 10- 35مر رقم من األ 52بموجب المادة 
والعاصفة والجليد وثقل الثلج والفيضانات، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين. وقد سبق دراسة 

والفيضانات في إطار الحوادث الطبيعية، لذا سندرس في إطار األخطار المناخية البرد والجليد وثقل العاصفة 
 الثلج.

 les dommages de grêle et pois de la neige sur les toituresثقل الثلج على األسطح البرد و  أضرار: أوال

قانون التأمين الجزائري، أنه كل فعل آلي  من 52بموجب الفقرة األولى من المادة (le grêle) ف البرد را ي ع
فيتمثل في كمية الثلوج  (pois de la neige) لحبات البرد التي تسقط على الممتلكات المؤمن عليها. أما ثقل الثلج

 1المتراكمة على األسطح، والتي يمكن أن تسبب لهذه األسطح أضرار مهمة أو تتسبب في انهيارها.

السالفة الذكر نجد أنه يمكن التأمين على البرد وثقل الثلج، وذلك مقابل قسط  52وبالرجوع إلى نص المادة 
المؤمن من المؤمن له. ومنه فهذا الضمان يغطي األضرار المادية غير الحريق أو االنفجار التي  هيتقاضازائد 

 كماج على األسطح، ط البرد وثقل الثل، والناجمة عن سقو  (les choses assurées) تصيب األشياء المؤمن عليها
 داخل الناجمة عن البرد والثلج أو األمطار، عندما هذه األخيرة تخترق يمتد هذا الضمان إلى أضرار التبلل

  2.الحادث بعد وقوعساعة  02إلى  11بين  تتراوح ماخالل مدة  ،ني المتضررة من األسطحالمبا

التي ليست مغلقة تماما تلحق محتويات المباني  التي  (mouille)تبلللويستثنى من هذا الضمان أضرار ا
، وهذا ما جاء في أحد أحكام محكمة النقض الفرنسية، حيث أكدت أن هذا االستثناء 3وليست مغطاة )مفتوحة(

يطبق على كل المباني الغير مغلقة والغير مغطاة أثناء وقوع الحادث دون أي حاجة للتمييز بين المباني التي 
وتستثنى أيضا األضرار الناشئة بعد أكثر من  4وتلك التي تم اكتشافها مؤقتا بمناسبة األعمال. بطبيعتها ال تغلق

 5.نتيجة البرد وثقل الثلج ساعة من وقوع األضرار المادية للمبنى 02

 
                                                           

1- SERGE PINGUET, assurances terrestres, « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les 

contrats », article cité, P 22. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P57. 
2- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P 57. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, 

op.cit., P 226.  PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 58. LUC GRYNBAUM, op.cit., P 1806. 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P 57. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, ibid., P 58.  
4- CASS. 1e CIV, 30 sept 1997, N° 95-17270, cité par SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux 

biens, incendie, les risques .les garanties. Les contrats », article cité. P11. 
5- Ibid., P11.  
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  Le Gel )الصقيع( الجليدثانيا: 

الخطر هو اختياري بمفهوم  وهو حالة تجمد مادة سائلة نتيجة االنخفاض الشديد لدرجة الحرارة، وتغطية هذا
  .السالفة الذكر من قانون التـأمين الجزائري 52ة الماد

 األضرار الناجمة عن الجليد أو التي يكون منشؤها األصلي الجليد شريطة أنوالضمان في هذه الحالة يشمل 
 1عادية. ضمن إال الجليد الذي يكون نتيجة شدة غيرتقع داخل المباني الساخنة عادة، ومع ذلك ال ي  

لماء أو البخار أو األجهزة الثابتة بفعل الناجمة عن تجمد او لمباشرة اضرار األ ،وتؤخذ بعين االعتبار
قنوات المياه غير تلك المدفونة والواقعة داخل المباني الساخنة  التي تصيب الجليد ضراريضا أالتسخين، وأ

 2.عادة

  les risques spécieux األخطار الخاصةالفرع الثامن: 

هناك مجموعة من األخطار االختيارية يمكن جمعها في إطار ضمان واحد، يطلق عليه ضمان "األخطار 
 غير أنه يجوز تغطية األخطار التي تدخل تحت هذا الضمان في إطار ضمانات مستقلة. .الخاصة"

ومنه فضمان "األخطار الخاصة"، يشمل على مجموعة من الوقائع كأضرار العواصف والبرد وثقل الثلج فوق 
األسقف، سقوط أجهزة المالحة الجوية والمركبات الفضائية، أعمال التخريب والفتن واالضطرابات الشعبية، أفعال 

ي إلعادتها. كما أنه تدخل في إطار هذا انات السابقة قد تم دراستها فال داعماإلرهاب والهجمات، وهذه الض
 الضمان ما يلي: 

 les fuites d’eau accidentelles ةالمياه المفاجئ اتتسربأوال: 

نفجارها، إلى تلف وهالك األشياء واألنابيب واألجهزة المائية نتيجة ا   تيؤدي تسرب المياه المفاجئ من الخزانا
 المؤمن عليها.

ال يدخل في إطار التغطية األساسية لوثيقة الحريق الصناعي، غير أنه يجوز وضمان أضرار هذه التسربات  
تمديد هذه التغطية مقابل قسط زائد، لتشمل ضمان التلف واألضرار التي تنشأ عن تسرب المياه من أي خزان 

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit.,  P 62. 
2- SERGE PINGUET, assurances terrestres, « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les 

contrats », article cité., P11. PIERRE -HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 60.  
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بما في ذلك أيضا األضرار  1به األشياء المؤمن عليها، ةمياه أو جهاز أو مواسير إلى داخل المبنى الموجود
 المتعاقبة عن الجليد والواقعة داخل المباني التي عادة تكون ساخنة.

  2:الناجمة عنو المادية  التسرب أضرار، هذا الضمان يغطي وعليه

 أنابيب جر أو توزيع المياه الغير المدفونة (non enterrées) فر(. ال تتطلب أعمال الح )التي 
  .كل األجهزة الثابتة بفعل الماء أو البخار أو التسخين 
 انشقاق (rupture)   أو انسداد (l’engorgement)  الصرف الصحي)البالوعات(.  أو قنواتالمزاريب 
 .التسربات التي تكون من خالل األسطح والعناصر التي تحمي غطاء المبنى 

 :3وتستثنى من الضمان األضرار التالية

  4نظمة إطفاء الماء اآللية )الرشاشات التلقائية( أو تجمدها،ألاألضرار الناجمة عن التسربات الفجائية 
 5.ةه منفصال عن ضمان تسرب المياه المفاجئؤ وهذا الضمان األخير يتم شرا

  سوائل األخرى والرطوبة والتكاثف، فيض المنابع، ومجرى المياه والناجمة الاألضرار الناجمة عن كل
 الفيضانات والمد والجزر. عن

 األضرار التي تلحق المزاريب (chêneaux)،  .القنوات واألجهزة نفسها إال في حالة التجمد فهي مغطاة 
  التنظيف ...الخ.التسربات، التصليحاتتكاليف البحث عن ، 
  إصالح األسطح وعناصر تغطيتها. تكاليف 
 القنوات الباطنية. و  انسداد ودفع مياه الصرف الصحي ،األضرار التي يسببها الجريان السطحي للماء 
  6مشغولة.والغير التلف أو األضرار التي تمس المباني الخالية 
 .7دخول الماء عبر الجدران أو األبواب أو النوافذ، ولكن بعض الشركات تغطيها 

 

                                                           
 .03، ص السابق مرجع.  سعيد عباس مرزه، ال012ص  سابق،المرجع النبيل مختار،  -1

2- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 59. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 61. 
3- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, ibid., P 59-60.  
4 - Ibid., P 59. 

 .012نبيل مختار، المرجع السابق، ص  -5
 . 012، ص المرجعنفس  -6

7- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 61. 
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 les dommages de fumée  1أضرار الدخانثانيا: 

اسطة بو  ،التي تلحق األشياء المؤمن عليها األضرار المادية المباشرةإن المؤمن يمكن أن يضمن من جهة ف
متوقع من أي جهاز خاص بالتسخين والتدفئة. غير و  (défectuosité soudaine) الدخان الناتج عن خلل فجائي

وبالمقابل أضرار الدخان الناجمة عن الحريق هي مغطاة  2بشرط أن يكون هذا الجهاز متصل عادة بالمداخن،
بوجود اتفاق مخالف، األضرار الناجمة عن نار الموقد  ال تضمن إالا  ،ومن جهة أخرى 3من تلقاء نفسها.

وكذلك تستثنى األضرار الناجمة عن جهاز غير متصل  4الخارجي أو األجهزة الصناعية غير أجهزة التسخين،
 5بالمدخنة عبر مجرى الدخان، أو من قبل جهاز يقع خارج محيط الممتلكات المؤمن عليها.

 وتجمدهااشات أجهزة الرش الفجائية الناجمة عن تسرباتثالثا: ال

بالماء من نوع  اإلطفاء التلقائيةحمية بواسطة أنظمة من الناحية العملية هذا الضمان يتعلق بالمباني الم
ولكن هذا الضمان ال يدخل في إطار الضمان األساسي لوثيقة الحريق الصناعي،  ssprinkleur(،6)الرشاشات 

 7غير أنه يجوز شراء هذا الضمان وفق بند خاص في الوثيقة.

النتائج التكاليف والخسائر، وكذا  بما فيها األضرار المادية ،وتؤخذ بعين االعتبار في إطار هذا الضمان
للمسؤولية المدنية التي يتكبدها المؤمن له في حالة ما إذا تم النص عليها   (conséquences pécuniaires)المالية

أجهزة الرشاشات، بما في مترتبة عن عن التسربات المفاجئة ال ناتجةفي العقد، بشرط أن تكون هذه األضرار 
التجمد لشدة غير عادية داخل المباني الساخنة هذا سواء كان  ،عن تجمد هذه األنظمةالناجمة األضرار لك ذ

 8ولكن يحدث بالتزامن مع أحداث مفاجئة وغير متوقعة مما ينتج عنه أضرار. ،عادة، أو كان لشدة عادية

 9مع العلم أن هذا الضمان يدخل في إطار الضمانات األساسية لوثيقة الحريق الفرنسية.

                                                           
 .055حمزة بالي، المرجع السابق، ص -1

2- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 59.  LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1807. 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P61.  
4- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 59. 
5- SERGE PINGUET, assurances terrestres, « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les 

contrats », article cité, P 11. 
6- ibid., P4. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 53. 

 .012نبيل مختار، المرجع السابق، ص -7
8- SERGE PINGUET, assurances terrestres, « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité. P7. 
9- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 53. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op .cit., P 53.  

LUC GRYNBAUM, op.cit., P 1797. 
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 le choc d’un véhicule terrestre à moteur 1ذات محركاصطدام المركبات البرية رابعا: 

 ) corps enإن المقصود باالصطدام هو الضرر الذي يلحق األشياء الثابتة نتيجة اصطدامها بجسم متحرك
)mouvement،2  من المادة األولى  2وعادة ما يتمثل هذا الجسم في المركبات البرية ذات محرك. وحسب الفقرة

كل مركبة  ،النصتعني كلمة مركبة في هذا  3،مين على السياراتالمتعلق بإلزامية التأ 05-01 رقم من األمر
صطدام سيارة بسياج أو لك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولتها. ومنه يقع كثيرا ابرية ذات محرك وكذ

، مما يترتب عن هذا االصطدام أضرار بليغة ويؤدي حتما إلى هالك المباني تجدران المباني أو البوابا
 ومحتوياتها. 

غطي األضرار المادية حيث ي   4وعليه فهذا الضمان يتم بموجب بند خاص في الوثيقة ومقابل قسط إضافي،
االنفجار، والتي تلحق األشياء المؤمن عليها بواسطة اصطدام مركبة  المباشرة غير تلك الناجمة عن الحريق أو

برية ذات محرك أو بدون محرك، شريطة أن تكون هذه المركبة معروفة وليست خاصة بالمؤمن له سواء كان 
بموجب اتفاق مخالف، األضرار التي تلحق ذات المركبة  ويستثنى من هذا الضمان إالا  5مالك أو مستخدم لها.

اد أسرته أو مستخدميه وياتها، وكذلك األضرار التي تصيب المركبات التي هي م لك للمؤمن له أو ألحد أفر ومحت
 7أو األضرار التي تلحق الطرقات أو المروج )األراضي الخضراء(. 6أو تابعيه،

  dégâts des eaux 8أضرار المياهخامسا: ضمان 

مقابل قسط إضافي، ويهدف المؤمن من خالل هذا وهذا الضمان يمكن شراؤه من طرف المؤمن له وذلك 
الضمان إلى تعويض نتائج أضرار المياه، ولكن ليست تلك التي تكون ذو أصل حادث مفاجئ. وتدخل في إطار 

 هذا الضمان:

                                                           
 .055حمزة بالي، المرجع السابق، ص  -1
 .012سابق، ص المرجع النبيل مختار،  -2
، 05 ددر، ع مين على السيارات ونظام التعويض على األضرار، ج.أيتعلق بإلزامية الت ،0301يناير  12مؤرخ في ال ،05-01األمر رقم  -3

  .0301-2-03صادرة بتاريخ 
 .012المرجع السابق، ص نبيل مختار،  -4

5- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P110. 

 أنظر أيضا: .10سابق، ص المرجع السعيد عباس مرزه،  -6
-LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1807. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P60. 
7- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 110. 
8- LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1807-1808. Conditions particuliers « incendie et risques annexes », op.cit., P 2.        
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 وهي تدفق تسربات المياه  (écoulement)  (.الشق أوالماء من خالل منفذ ضيق )الصدع 
 االنشقاقات (les ruptures)  وهي الكسور الجزئية أو الكلية لجسم من عدة عناصر، مثل كسر الحاويات

 األنابيب.أو كسر 
 .أضرار الفيض 
 1الماء من خالل الجدران أو األسقف أو األسطح والشرفات. )اختراق(انسالل أو تسلل 
 وجدران الواجهات النوافذ المغلقة  انسالالت )تسلالت( ماء األمطار والبرد والثلوج، عن طريق األبواب أو

 ( (joint d’étanchéitéر التي تكون من خالل وصلة المساكةومجاري المداخن، بما في ذلك األضرا
 . (installations sanitaires) ةالصحيخاصة بالمرافق ال

 les dommages ménagers 2المنزلية التاسع: الحوادثالفرع 

لنار تأثير فعل الحرارة أو عن االتصال المباشر الفوري لويقصد بالحوادث المنزلية تلك األضرار الناجمة عن 
بإمكانها أن تتحول إلى حريق يؤول ذلك إلى حدوث حريق أو بداية حريق  أالبشرط أو ألحدى المواد المتأججة، 

 3كامل، وهي بهذا المفهوم ال تدخل في فئة الحريق.

يجوز ضمانها، لذلك اتفاق مخالف يقضي ب بوجود ومنه فهذه األضرار هي مستثناة من الضمان األساسي إالا 
خصوصا  ليشمل األضرار التي تلحق األشياء المؤمن عليهامقابل قسط إضافي،  تمديد هذا الضمان األساسي

، أو كتشوه جسم ما تحت تأثير الحرارة المالبس واألثاث...الخ، بسبب الحروق الناجم عن التأثير البسيط للحرارة
 الفوري بالنار أو بإحدى المواد المتأججة، مثال ضمان اآلثار السوداءو  المباشر الناجم عن االتصال

noircissures)) حروق  لناجمة عن المكواة الكهربائية، كما تبقى مستثناة من الضمان حوادث المدخنينا(
 السجائر(.

 النسبية.ضعيف نسبيا، مع عدم تطبيق القاعدة سلم هذا الضمان في حدود مبلغ جزافي وي  

 

                                                           
1- JULIEN MOLARD, les assurances de dommages, Séfi édition, Québec- canada, 2010, P 71. 
2- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P66. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, 

op.cit., P 226. 
منشورات الحلبي الحقوقية،  ، د ط،3ج ، ( " دراسة مقارنة"0015الى  351)من المادة  موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني -3

 .022، ص 2110، لبنان-بيروت
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  les risques exclues من الضمان األخطار المستثناة المطلب الثاني:

بعدما رأينا األخطار التي تدخل مباشرة في إطار الضمان األساسي لوثيقة الحريق الصناعي، واألخطار التي 
والمستبعدة من التغطية، يمكن أن تمتد بصفة اختيارية لهذا الضمان. ندرس في هذا المطلب األخطار المستثناة 

والتي ال يمكن للمؤمن له تغطيتها نظرا لمخالفتها للنظام العام، أو أنها تبدو من الناحية التقنية غير قابلة 
زيادة على للتأمين، أو أنها غير متصلة أصال بموضوع التأمين، أو أنها تغطى وفق شروط خاصة ومحددة. و 

ال كانت باطلة، وهذا ما جاء في أحد أحكام محكمة البد أن تكون هذه االستثناءات وا ذلك، ضحة ومفهومة وا 
 1النقض الفرنسية التي قضت بأن االستثناءات المحررة تحرير غير كافي وغامض تكون باطلة.

)الفرع األول(، كما أن هناك  فهناك بعض األخطار هي مستثناة بصفة مطلقة ال يمكن تغطيتها نهائيا ،ومنه
شار ها وضمانها بصفة اختيارية، ي  أنه يجوز للمؤمن له شراؤ  م استبعادها من الضمان، إالا بعض االستثناءات رغ

 )الفرع الثاني(. 2إليها في بند خاص في وثيقة الحريق الصناعي ومقابل قسط إضافي

 les risques exclues à titre formelles األخطار المستثناة بصفة رسميةالفرع األول: 

وذلك لمخالفتها للنظام العام أو أنها بطبيعتها من الناحية التقنية  نهائيا من الضمان األخطار مستبعدهذه 
غير مؤمن عليها، ألنها تنفي عنصر االحتمال الذي هو أساس التأمين. وعليه تدخل في إطار هذه االستثناءات 

 :ما يلي

 l’erreur intentionnelle 3عمديالخطأ الأوال: 

إن الخطأ العمدي هو الفعل القصدي واإلرادي الناتج عن سوء التصرف والسلوك من جهة المؤمن له، أي أن 
هذا األخير هو الذي يقوم بارتكاب الخطأ عمدا بقصد التسبب في الضرر، والحصول على مبلغ التأمين. 

لة، وهذا يتنافى مع عنصر أضرار ال محامما يتسبب في وبالتالي فالحريق العمدي يكون بإرادة المؤمن له 
االحتمال المبني على عدم التأكد أو الشك في وقوع الخطر، والذي هو عنصر جوهري في عقد تأمين الحريق 

 4الصناعي.

                                                           
1- CASS. 2e civ., 12 déc., 2013, n°12-25777, R.G.D.A, janv. 2014, P 30. 
2- SERGE PINGUET, assurances terrestres, « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. les 

contrats », article cité, P21. 
3 - Article 4-A des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (CAAR), op.cit., P 6. 

 .015العطير، المرجع السابق، ص عبد القادر  -4
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ل التشريعات العالمية على غرار التشريع الجزائري الخطأ العمدي من ستبعدت ج  وعلى هذا األساس، فقد ا  
-35رقم  من قانون التأمين الجزائري ب-0-02خالفة من نص المادة الضمان، وهذا ما يستخلص بمفهوم الم

واألضرار الناتجة عن الخطأ الغير العمدي فقط، واستبعدت الخطأ  لتي ألزمت المؤمن بتعويض الخسائرا 10
القصدي من الضمان. وعليه ال يلتزم المؤمن بتعويض أضرار الحريق إذا كان ناتج عن محض إرادة المؤمن له، 

من قانون التأمين الفرنسي  .222L- 1وهذا ما نصت عليه المادة 1أو كان حتى بتواطؤ منه مع شخص آخر.
كما أن  2مع شخص أخر. )sa complicité(ؤ منه أ العمدي للمؤمن له أو بتواطتثنت هي األخرى الخطالتي اس

محكمة النقض الفرنسية أكدت في أحد أحكامها أن الخطأ العمدي من الناحية القانونية يستبعد من الضمان ألنه 
باألشخاص المعنوية، فاألخطاء العمدية إذا تعلق األمر  إضافة إلى ذلك، 3يفقد عقد التأمين طابعه االحتمالي.

 4تطبق على الممثل القانوني لهذا الشخص.

وأن إثبات هذا الخطأ  5،وبصفة عامة، فاستثناء الخطأ العمدي للحريق هو من النظام العام ال يجوز مخالفته
  6كمة الجنايات.متروك ألمر المؤمن الذي يثبته بجميع أدلة اإلثبات حتى ولو تم تبرئة المؤمن له من قبل مح

 وأ 7ومع ذلك، يجوز التأمين على الحرائق العمدية التي يكون المؤمن له فيها ضحية وغير مسؤول عنها،
عن فعل الغير طبقا بمقتضى أحكام المسؤولية التي تترتب عن األشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤوال عنهم 

 . المعدل والمتمم 01-15رقم  من القانون المدني الجزائري 020الى 021ألحكام المواد من 

 les dommages corporels األضرار الجسمانيةثانيا: 

يقصد باألضرار الجسمانية اإلصابة التي تلحق األشخاص في كمالهم الجسماني، أو هي أي هجوم على 
  8السالمة الجسدية لألشخاص.

                                                           
1- Article 4-A1 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P 7. 
2- JACOB NICOLAS, la gestion des risques accidentels de l’entreprise, op.cit., P40. YVONNE LAMBERT – FAIVER, 

Risques et assurances des entreprises, op.cit., P140. 
3- CASS. 2e CIV, 06 févr. 2014, n° 13 -10160, R.G.D.A, Avril 2014, n° 4, P 214. 
4- CASS. 1e CIV 6 AVR 2004: bull .CIV 2004, 1, N° 108; D. 2004, INF .rap. P 1425. RESP. CIV et ASSUR.2004, 

COMM. 241, OBS, H. GROUTEL ; RGDA 2004, 372, not J.KULLMANN. Cité par SERGE PINGUET, assurances 

terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les contrats », article cité, P 21. 
 .015عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  -5

6 - JACOB NICOLAS, la gestion des risques accidentels de l’Enterprise, op.cit., P 75. 
7- JACOB NICOLAS, ibid., P 75. YVONNE LAMBERT– FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., 

P140. 
 ، أنظر أيضا:215، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأحسين بلوش، التال -8

-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les 

contrats », article cité, P 22. 
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ومنه فهذه األضرار تتعلق باألشخاص وليس باألشياء المؤمن عليها، والتأمين على الحريق الصناعي هو 
تأمين على األشياء، يغطي األضرار المادية التي تلحق األشياء وال يغطي األشخاص، لذلك فاألضرار الجسمانية 

ر األصلي المؤمن منه، أو كانت ال تدخل بتاتا ضمن تأمين الحريق الصناعي سواء كانت حاصلة بسبب الخط
، أن 10-35رقم  من قانون التـأمين الجزائري 15جاء في نص المادة المسؤوليات المدنية المضمونة. و بسبب 

فقط التي تمس أصل الشيء المؤمن عليه، وليس  (les dommages matériels) المؤمن يتحمل األضرار المادية
اء كان هذا الشخص مؤمن له في حد ذاته أو مستأجر أو حتى األضرار الجسمانية التي تمس الشخص، سو 

 1الغير.

 le risque atomique النووية( )األخطارثالثا: الخطر الذري 

، وليست عامل (agent physique) إن األخطار الذرية ال تعتبر حريق ألن النوى الذرية هي عامل فيزيائي   
وهذا ما  2كما هو الحال بالنسبة للحريق. كما أن أثار اإلشعاع النووي ليست نار،  )agent chimique(كيميائي

ناجمة وال ،األضرار النووية أو تفاقمهاوعليه تستثنى من الضمان  جعل هذه األخطار هي مستبعدة من الضمان.
 3:عن

  (noyau de l’atome)الذرةاألسلحة العسكرية أو األجهزة المعدة للتفجير عن طريق تعديل هيكل نوى  

مصدر آخر من  ، أو كل (déchet radioactif) عن كل الوقود النووية والمنتجات أو النفايات المشعة 
ينة، و كان هذا الضرر ناجم عن ، أة نوويةإذا وقع الضرر مباشرة على منشأ 4اإلشعاعات المؤ 
الخدمات المتعلقة بالتركيب ، أو كان مصدره توريد األشياء أو مشغل النوويللالمسؤولية الوحيدة 

   النووي.
 dégagement de)التي تتسبب فيها اآلثار المباشرة والغير المباشرة لالنفجار، انبعاث الحرارة 

chaleur) اإلشعاع الناتج عن تحول النوى الذرية أو النشاط اإلشعاعي، وأيضا الحوادث الناجمة ،
 5طناعية. اإلشعاع الناتج عن تسارع الجزيئات االص عن آثار

                                                           
1 - FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P226. ALAIN GELLION ET JAMES 

LANDEL, op.cit., P 66.  PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 62. 
 .001السابق، ص  مرجعال، مينأنون المنظم لعقد التالقا في واالنفجارالحسين بلوش، مفهوم النار والحريق  -2

3- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P22. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 63. 

نة: هي إشعاعات ذات طاقة عالية جدا، تتسبب أثناء مرورها في الوسط المادي طرد االلكترونات من ذرات المادة، ي  ؤ  اإلشعاعات الم   -4
 ومن أمثلتها أشعة اكس وأشعة جاما ...الخ.، ولهذا السبب فهي ضارة جدا على صحة اإلنسان إذا زادت عن حدها، أليوناتوتحويلها 

5- ARTICLE 4-A2 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op. cit., P 7.  
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    les sanctions pénales 1(الغرامات) رابعا: العقوبات الجزائية

وهي العقوبات المالية ونتائجها التي يتعرض لها المؤمن له بسبب الحريق العمدي الصادر منه، حيث تترتب 
الضمان خر طبقا لمبدأ شخصية العقوبة. وعليه تستثنى من ية جزائية يتحملها وحده دون شخص آعليه مسؤول

ؤخذ أيضا بعين االعتبار األضرار كما ت   2،كل الغرامات المالية والعقوبات الجزائية الناجمة عن المسؤولية الجزائية
  للشخص المعنوي.جمة عن المسؤولية الجزائية النا

 3إضافة إلى ذلك يمكن ضمان الغرامات المدنية والجبائية أو الجمركية.

 les exclusions rachetablesها ؤ يمكن شرا االستثناءات التيالفرع الثاني: 

هذه االستثناءات هي في األصل غير مضمونة في إطار وثيقة الحريق الصناعي، ولكن نظرا لعدم مخالفتها 
للنظام العام أو لعدم تعلقها بإرادة اإلنسان كالكوارث الطبيعية والمناخية، أو لجسامة أضرارها المنجرة عنها، يمكن 

 . (prime additionnel) لك مقابل قسط إضافيفي إطار وثيقة الحريق الصناعي وذن عليها التأمي

من الشروط  B1ة وعليه طبقا لما درسناه سابقا في إطار األخطار التي يجوز التأمين عليها، وبموجب الماد
 يجوز شراء الضمانات التالية: وثيقة الحريق واالنفجارل الجزائرية العامة

  10-35رقم  من قانون التأمين الجزائري 23بموجب المادة الحرب األجنبية . 
  من قانون  11الحرب األهلية والفتن واالضطرابات الشعبية، وأعمال اإلرهاب، والتخريب بموجب المادة

 .10-35رقم  التأمين الجزائري
  التي تحدث داخل مصنع أو مستودع متفجرو األضرار غير تلك الناجمة عن الحريق أو االنفجار 

 مجاور.
  الكوارث الطبيعية كالزالزل، والفيضانات، والعواصف واألعاصير، هيجان البحر ...الخ بموجب المادة

 . 10-35رقم  من قانون التأمين الجزائري 10
  10-35رقم  مينمن قانون التأ 52طبقا لنص المادة األخطار المناخية كالبرد وثقل الثلج والجليد. 

 

                                                           
1- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 63. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 66. 

 .11، ص 2111مصر، –منشأة المعارف، االسكندرية د ط،  مين،أصول عقد التأنور سليم، أعصام  -2
3- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P22. 
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 1:األخطار المستثناة التي يجوز التأمين عليها مقابل قسط زائد ما يليكما يمكن أن تدخل في إطار 

 العيب الذاتي (vice propre)  للشيء وهو خلل في الشيء أو سوء في تكوينه أو الخطأ في تركيبه
، حيث ال يمكن التنبؤ به وغير فيه وال يوجد في مثل نوعه وبنيانه، بحيث ال يوجد هذا العيب إالا 

من قانون التأمين  25وبالرجوع إلى النصوص القانونية على غرار المادة  2األطراف.معروف لدى 
إذا وجد  ، نرى أنها استثنت من الضمان العيب الذاتي المالزم للشيء، إالا 10-35رقم  الجزائري

اتفاق مخالف يقضي بضمان هذا العيب. وسبب استبعاد العيب الذاتي هو أن هذا األخير يؤدي 
غير أن أضرار الحريق المنجرة عن هذا  3حتما إلى تلف الشيء، وهذا ينتفي مع عنصر االحتمال.
 10-35 رقم الجزائري من قانون التأمين 11العيب الذاتي فهي مضمونة بدون اتفاق، طبقا للمادة 

ال يضمن المؤمن الخسائر ونقائص الشيء المؤمن عليه لوجود عيب ذاتي  التي نصت على أنه "
 فيه ولكنه يضمن أضرار الحريق المنجرة عنه".

 أشعة م   األضرار الناجمة عن كل مصدر إشعاعي مولد للتأيين(  ينةؤrayonnement ionisants  ،)
لمالك أو ت النووية عندما يكون المؤمن له هو االذي يستعمل أو يمكن استعماله خارج المنشآ

اإلشعاعات المولدة للتأيين. ويتعلق األمر هنا أساسا بالصناعيين  الحارس أو المستخدم لمواد تسبب
، والمستشفيات واألطباء (radio-isotopes) ومكاتب المراقبة التقنية التي تستخدم النظائر اإلشعاعية

أصل هذه األشياء في الطريق ما بين مراكز الصنع ومختلف أماكن للكشف وللعالج، وكذلك ناقلي 
وهذا  4.وعليه يجوز شراء هذا الضمان خاصة في المجال الطبي أو البحث العلمي ،االستعمال

من الشروط العامة لتأمين  III B 3 من عليه في وثيقة الحريق الفرنسية تحت البندالضمان مؤا 
 وثائق التأمين الجزائرية على ذلك.األضرار، وكان من األجدى لو نصت 

  أضرار غير الحريق الناتجة عن ضغط الغاز أو السائل الذي يدخل قصدا في األجهزة بمناسبة
 التجارب واالختبارات. 

 رعدية، عن مياه الجريان األضرار الناجمة مباشرة أو بصفة غير مباشرة حتى أثناء العواصف ال
)االمتالء( األنابيب المدفونة وقنوات الصرف الصحي انسداد  ،((ruissellementالسطحي

االنهيار، هيجان البحر، فيض المنابع والمجاري المائية،  أو األضرار الناجمة عن )البالوعات(،
                                                           

1- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P 24-25. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 63-64. 
2 - MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 302.  

 .0110. أنور طلبة، الوسيط في القانون المدني، المرجع السابق، ص 222سابق، ص المرجع الالعطير، عبد القادر  -3
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 63. 
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وأيضا األضرار الناجمة عن تراكم الثلوج أو الجليد المتحرك أو انزالق التربة، سقوط األحجار وأي 
 كارثة أخرى.

 تلحق الجيران والغير، حيث ال يتحمل المؤمن النتائج المالية لمسؤولية المؤمن له  أضرار التلوث التي
أضرار تلحق الجيران أو الغير والتي تحدث التي يمكن أن يتكبدها حتى بمناسبة أحداث مضمونة، 

إي مادة صلبة أو سائلة أو غازية تلوث التربة،  أو إحالة و/ أو ترسب بواسطة انبعاث أو تشتت
 1لك المياه الجوفية، ولكن يجوز تغطيتها بوجود اتفاق مخالف.بما في ذالجو أو المياه 

  األضرار الناجمة عن سرقة األشياء المؤمن عليها أثناء الحريق بما في ذلك األضرار التي ارتكبت
 بمناسبة حوادث مضمونة. 

 لقنوات المدفونة التي تتطلب الوصول إليها أعمال الحفر هي مستثناة دائما إال األضرار التي تلحق ا
 بوجود اتفاق مخالف.

  األضرار غير تلك المغطاة في إطار الضمان األساسي، والتي تلحق األشياء المؤمن عليها نتيجة
 2تلقائية. تخمرها أو تأكسدها، غير أنه تضمن أضرار الحريق الناجمة عن التخمر أو التأكسد بصفة

 األضرار التي تمس ناقالت المعلومات(supports d’informations)   ،بكل أنواعها كالبرمجيات
يمكن شراؤه بواسطة اكتتاب ضمان تكلفة  قراص المرنة ...الخ. وهذا االستثناءالذاكرات، األ الملفات،

 3إعادة اإلنشاء حسب طبيعة ناقالت المعلومات التي يرغب المؤمن له في تغطيتها.
  يلي: فيمااألضرار التي تصيب الممتلكات التي يكون المؤمن له هو مالكها، وتتمثل هذه الممتلكات 

o األراضي، األشجار، المروج (les pelouses)   .والنباتات، األسوار وأعمال الهندسة المدنية 
o األجهزة البخارية(les appareils à vapeur)   التي تتضرر نتيجة الصدوع والشقوق الناجمة

 ى وطلقة النار والجليد.ل  خاصة عن الب  
o وتسبب  ،المركبات ذات محرك وأيضا مقطوراتها ونصف مقطوراتها التي تكون في وضع سير

دث المرور، وهذه األشياء هي عامة مؤمن عليها في إطار التأمين أضرار نتيجة حوا
المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات،  05-01اإللزامي لحوادث المرور طبقا لألمر رقم 

                                                           
1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P 24. 
2- ARTICLE 4-b3°) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions » (CAAT) op, cit., P 3.  

3- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les 

contrats », article cité, P10. 
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ومع ذلك فيمكن بصفة استثنائية التأمين على هذه المركبات بواسطة بند خاص في وثيقة 
 الحريق الصناعي.  

o لتلف والمتضررة بسبب تدهور أو تدمير أو توقف أو خلل أصاب النظام الذي ل القابلة البضائع
يكفل صيانة ظروف الحفاظ عليها ألي سبب من األسباب، وهذه المواد تتطلب الحفاظ عليها 

 ..(.الرطوبة.ة عن تلك المحيطة بها )الحرارة و في ظروف مختلف
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  الصناعي الحريق عقد تأمينفي إطار  ةناألضرار المضمو الفصل الثاني: 

ما سبق ذكره أن األحداث التي تدخل في إطار الضمان األساسي واالختياري لوثيقة الحريق الصناعي، رأينا في
يمكن أن تنجر عنها أضرار قابلة للتقدير ماديا، وتمس الشيء المؤمن عليه في حد ذاته وفي كيانه وهيكله، 

طلق عليها باألضرار المادية. هذه األخيرة إما تصيب األشياء المملوكة للمؤمن حيث تنقص من قيمته المادية ي
لحريق والحقة له، ع(، أو إما تكون نتيجة حتمية لالعتاد والبضائ) له مباشرة وبصفة فورية كالمباني والمنقوالت

الناجمة عن اتخاذ  مثل األضرار التي تلحق األشياء ،تغطى بمجرد حدوثها وال تحتاج إلى بند خاص لضمانها
 1.وضياع األشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، وسائل اإلنقاذ

يمكن أن يصدر الحريق بفعل المؤمن له ويسبب أضرار للغير، مما يستدعي رجوع هذا الغير عليه وذلك  كما
ه. غير أنه يجوز لهذا لمؤمن لالستفاء قيمة التعويض المستحق، وهذا ما يؤثر في الذمة المالية الخاصة با

تغطية مسؤوليته عن الحريق، وحماية ذمته المالية من رجوع الغير عليه. ومن المسؤوليات المؤمن عليها  األخير
مسؤولية الوديع ، رجوع الغير والجيران عليهما، في إطار الحريق المسؤولية التعاقدية بين المالك والمستأجر

 وأصحاب الفنادق والنزل. 

يمكن أن يتسبب الحريق في أضرار غير مباشرة، تكون ناجمة سواء عن األضرار المادية  ،لكذإضافة إلى 
التي تصيب األشياء المؤمن عليها، وسواء عن مسؤولية المؤمن له في حريق الشيء المؤمن عليه. ويطلق عليها 

د الخاص بالحريق ومقابل باألضرار الغير المادية، وهذا النوع من األضرار يمكن التأمين عليه في إطار العق
 قسط زائد.

ثم في )المبحث األول(،  األضرار المادية بشقيها المباشرة والحتمية للحريقوعليه سندرس في هذا الفصل 
 .(المبحث الثالث)في  مادية )الالمادية(الاألضرار الغير في )المبحث الثاني(، ثم  المسؤولية المدنية أضرار

 

 

 

                                                           
وليد و  . عيد أحمد أبوبكر212عبد التواب معوض، المرجع السابق، ص . 0531سابق، ص المرجع الحمد السنهوري، أعبد الرزاق  -1

 . 215إسماعيل السيفو، المرجع السابق، ص 
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 المباشرة والحتمية األضرار المادية المبحث األول: 

يتحمل المؤمن  في فقرتها األولى، على أنه " 10-35رقم  من قانون التأمين الجزائري 15تنص المادة 
 ."..األضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو االنفجار أو الصاعقة أو الكهرباء.

حيث يمكن تقييمها ماليا  1الشيء في هيكله وكيانه،ويقصد باألضرار المادية تلك األضرار التي تصيب 
له أو بالغير.  مادية سواء لحقت بالمؤمنالوتخرج من نطاقها األضرار الجسمانية واألضرار الغير  2وبسهولة.

 )المباني والمنقوالت يمكن أن تحدث مباشرة بفعل الحريق، تصيب األشياء المؤمن عليها المادية األضرارو 
و تكون نتيجة حتمية والحقة للحريق كاألضرار التي تكون ناجمة عن تدابير اإلسعاف واإلنقاذ، أو ، أوالعتاد...(

 ضياع األشياء بعد واقعة الحريق. تكون نتيجة 

وعليه فالمؤمن هو مسؤول عن جميع األضرار المادية التي تلحق الشيء المؤمن عليه بسبب الحريق، سواء 
 عل الحريق أو تحدث نتيجة حتمية والحقة له.كانت هذه األضرار تحدث مباشرة بف

ضرار الحتمية والالحقة المباشرة في )المطلب األول(، واألنعالج من خالل هذا المبحث األضرار المادية و 
 للحريق في )المطلب الثاني(.  

  les dommages matériels directe األضرار المادية المباشرةالمطلب األول: 

المادية التي يكون الحريق سبب مباشر في حدوثها، حيث تؤدي إلى النقص في قيمة وهي تلك األضرار 
 تصيب األبنية واألثاث واألمتعة والبضائع وغيرها من األشياء األخرى. ،3الشيء المؤمن عليه

فهذه األضرار تلحق بصفة مباشرة المباني والمنقوالت بما فيها المنقوالت الشخصية والعتاد والبضائع،  ،ومنه
 )الفرع األول(.لوثيقة الحريق الصناعي  وتغطية هذه األشياء يدخل في مجال الضمان األساسي

واألضرار التي تلحق القيم غير أنه يجوز تمديد هذا الضمان ليشمل األضرار التي تمس ناقالت المعلومات، 
 )الفرع الثاني(.  النقدية والمالية بكل أنواعها، بشرط إدراجها في بند خاص ومقابل قسط إضافي

 
                                                           

 ، أنظر أيضا:215المرجع السابق، ص زهرة،البشير . 031بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -1
-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P141. 

 .055حمزة بالي، المرجع السابق، ص  .013العنكبي، المرجع السابق، ص  أحمد شهاب -2
 .215حمد أبو بكر وليد إسماعيل سيفو، المرجع السابق، ص أد ي. ع050المرجع، ص شهاب أحمد العنكبي، نفس  -3
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 األشياء المؤمن عليها في إطار الضمان األساسيالفرع األول: 

)المنقوالت الشخصية، العتاد،  ويدخل في إطار األضرار المادية المباشرة بصفة أساسية المباني، المنقوالت
 1.(والتحسين )التزيين والتجميالتالراحة مرافق البضائع والتحزيمات(، 

  les bâtiments (المبنية أوال: المباني )العقارات

وعليه ندرس في هذا القسم نطاق تأمين المباني محددين ما  2.ونعني بالمباني كل ما هو ثابت وال يمكن نقله
يدخل في الضمان وما ال يدخل، ثم نبين من يحق لهم التأمين على هذه المباني، ثم ندرس كيفية التعويض على 

 خاصة لبعض المباني المؤمن عليها. ذه المباني، وأخيرا نبين حاالت ه

مؤمن له، جميع البنايات واإلنشاءات المملوكة لل 3إطار هذا التأمينتدخل في : نطاق التأمين على البنايات-1
 التي تتمثل في األماكن المستخدمة للتخزين مثل المآرب واألقبية )leur dépendances( وجميع توابعها ولواحقها

)les caves(،4 لمكان بشرط أن تكون هذه األشياء واقعة في ا لك أسس البناء والعقارات بالتخصيص.بما في ذ
 المحدد تحديد دقيق في الشروط الخاصة للوثيقة.

واألجهزة التي هي ليست من أصل البناية،  (les aménagements) ئاتما تدخل في الضمان أيضا كل التهيك
وتعتبر جزء من  5دم جزء من المبنى الذي يتعلق بها.للتلف أو ه   وتعرضت كن ال يمكن إزالتها من المبنى االا ول

التهيئات كل األجهزة الخاصة بالتدفئة المركزية والماء والكهرباء وكذا أجهزة التهوية، وأيضا كل أنواع هذه 
إضافة إلى ذلك تدخل في ضمان  6الخاص بالجدران واألرضية واألسقف. )revêtements( التلبيسات والطالء

 7البناية.والجدران التي هي جزء من  )les clôtures(رواألسوا األسوجة ،المباني

 8:وتستثنى من ضمان المباني ما يلي

 .األراضي، الطروقات والمسارات الغير معبدة، األشجار، المروج والزروع، النباتات بكل أنواعها 
                                                           

1- YVONNE LAMBERT– FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 141. 
2 - PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 77. 
3- Conditions particuliers « incendie et risques annexes », op.cit., P 01. 

4- FRANCIS NOËL, l’assurance en 100 questions, « incendie, accident, et risques divers », SEFI édition, Paris, 2006, P 

88.  
5- ARTICLE 2-10)-A des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (CAAR), op.cit., P 

3. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P22. JACQUES LACOUR, op.cit., P 33. 
6- SERGE PINGUET, ibid., P22. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P88. 
7- JACQUES LACOUR, op.cit., P 33. 
8- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 88. 
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  .القنوات واألنابيب المدفونة التي تتطلب أعمال الحفر 
 ر أو االسوجة الغير اللصيقة بالبناية.اسو األ 
  الجسور، مرافق الميناء وحماية الشواطئ والسواحل، مباني استخراج المياه، مباني التطهير، مباني

خطوط الجوية الخارجية، ولكن يجوز التأمين على هذه المباني في المياه الصرف الصحي، مباني 
 1حالة وجود اتفاق مخالف.

 2من يحق لهم التأمين على البنايات-2

كل ريق وذلك حفاظا على ملكيته لها، كما يحق لؤمن على البناية المملوكة له من الحي  أوال أن لمالك يحق ل
لك صاحب حق االنتفاع، وكذمالك الرقبة أو أن يجري تأمينا عليها ك شخص له مصلحة في الحفاظ على البناية

طور التشييد، فيمكن لتي هي في أما البنايات االذي يمكنه اكتتاب تأمين على المبنى المرهون. الدائن المرتهن 
مين ألك يمكن لمقاول البناء الت، وكذمين عليها من طرف المرقي العقاري الذي هو مالك للبناية حتى يسلمهاالتأ

 3.عليها إلى غاية تسليم األشغال

مين بالتأ ن عقد اإليجار يلزمهم أحياناالشاغلين للبناية التأمين عليها، أل لك يحق للمستأجرين أوإضافة إلى ذ
 .ضرار الحريقأمن العين المؤجرة  لىع

 التعويض-3

في يوم الحادث، بما في  (la valeur de reconstruction) التشييدإن مبلغ ضمان المباني يعادل قيمة إعادة 
مع العلم أن قيمة إعادة التشييد هي  valeur vétusté).4(ك أتعاب المهندسين المعماريين مع خصم قيمة الق دمذل

  6:وهذه القيمة ال تشمل 5توافق سعر مواد البناء زائد تكلفة اليد العاملة،

من مبلغ  %5واألنقاض(، غير أنه يجوز التأمين عليها في حدود  )الحفريات تكاليف الهدم ورفع الركام 
 7التعويض المدفوع.

 والمراقبة التقنية والهندسة.أتعاب المزخرفين ومكاتب الدراسات  
                                                           

1- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les 

contrats », article cité, P 13. 
2- JACQUES LACOUR, op.cit., P 34. 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 89. 
4-  ARTICLE 16-A des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P13. 
5- FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 231. 
6- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P81. 
7- JACQUES LACOUR, op.cit., P 34. 
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 . (assurance dommages-ouvrage)االشتراكات المدفوعة الخاصة بتأمين أضرار األشغال 

وفي هذه الحالة ال يمكن  ،la valeur à neuf كما يجوز التأمين على هذه المباني على أساس القيمة الجديدة
 2من عليها تلقائيا.أما قيمة األقبية أو أسس المباني فهي مؤا  1دم.تخفيض قيمة الق  

، في حالة إذا كانت  (la règle proportionnel)فضمان المباني يخضع للقاعدة النسبية وزيادة على ذلك،
 قيمة المبنى المصرح بها أكثر من قيمة مبلغ التأمين. 

 لبعض المباني المؤمن عليها حاالت خاصة-4

 :المباني التالية ،الضمان وتدخل في إطار

 3واقعة على أراضي الغيروالالمباني المملوكة للمؤمن له -أ

ورغم ذلك فالمالك له مصلحة في  ،هذه المباني هي ملك للمؤمن له ولكنها مشيدة في أراضي مملوكة للغيرو 
 الغير. هذا رض حفاظ على ملكه الذي استثمره على أال

ال،  أمتشييد للمبنى  فان الوضع مختلف حسب ما إذا كانت هناك إعادة ،وعليه في حالة وقوع الحادث
 يعتمد هذا على االتفاق مع مالك األرض.و 

يكون  ،في غضون عام واحد من اغالق تقرير الخبرة المبنى باتفاق مع مالك األرض إعادة تشييدففي حالة 
  .دم أو بالقيمة الجديدة(خصم الق   )قيمة إعادة التشييد مع وفقا للقاعدة العامة للدفعهنا التعويض 

اليد العاملة مع المواد و  سعر )كلفة(فالتعويض يكون على أساس  ،أما في حالة عدم إعادة تشييد المبنى
ها مع المالك بموجب اتفاق أو على أساس القيمة المتفق علي 4،تحويل ملكية هذه المباني إلى مالك األرض

 5الصناعي. التعويض عن المبلغ المؤمن عليه في وثيقة الحريقلك ال يمكن أن يزيد مسبق، ومع ذ

 

                                                           
1- JACQUES LACOUR, op.cit., P 35. 
2- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 88.  JEROME KULLMANN, op. cit., P 509. 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P 89. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 90-91. 
4 - Article 16-A) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op. cit., P13-14.  

JACQUES LACOUR, op.cit., P34.   
5-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P60. 
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 1عملية البناء المباني التي تشيد أثناء-ب

، ومع ذلك وهذه المباني نادرا ما تغطى من طرف أصحابها باعتبار أنها تدخل تحت مسؤولية شركة البناء
 2.له مصلحة الذي هو هنا المالكلحساب من من طرف شركة البناء  أو ،مين عليها من طرف المالكيجوز التأ

 .أو وفقا للقيمة الجديدة(قيمة إعادة التشييد مع خصم قيمة الق دم التعويض عليها يكون وفقا للقاعدة القديمة )و 

 3المباني في حالة االنتفاع-ج

 بالمبنىتمتع وبين صاحب حق االنتفاع الذي ي ،إن حق االنتفاع ينطوي على تبادل الحقوق بين مالك الرقبة
دون أن يكون له الحق في بيع أو تحويل أو هدم المباني التي اكتراها من المالك. ومنه يحق لكل من مالك 

ؤمن عليها فالمباني التي تكون في حالة انتفاع ي   نتفاع المحافظة على المبنى. وبالتاليالرقبة، أو صاحب اال
 هما معا.سواء من طرف مالك الرقبة أو من طرف صاحب االنتفاع أو 

   éshypothéqu bâtimentsles 4المباني المرهونة-د

ى عل ءاالستيال المرتهن وهذا األخير يسمح للشخص الدائن ،ع رهنالة البناية المؤمن عليها هي موضفي ح
 créancier" دين مضمون برهنيطلب إدراج بند يدعى حيث  ،المباني المرهونة في حالة استحقاق أجل الدين

hypothécaire للقسط بطالن عقد التأمين وأيضا لمواجهة قاعدة التخفيض النسبي "، وذلك من أجل تجنب، 
ومن جهة  باإلضافة الى ذلك، للتعويض عن عجز المدين عن دفع القسط وتجنب التعرض للعقوبة الناجمة.

فجار، وأن المؤمن فهذا الضمان هو للدائن المرتهن بشرط أن المبنى لم يتم تدميره بسبب الحريق أو االن ،أخرى
تعليق الضمان  ال يعارض أو ،أثناء الحادث ال يعارض سقوط الضمان الجزئي أو الكلي بسبب التصريح الكاذب

 بسبب عدم دفع قسط التأمين. 

 les biens meubles )األشياء المنقولة( المنقوالتثانيا: 

جانب ضمان أضرار الحريق الصناعي الالحقة بالبنايات، ت غطى أيضا األضرار التي تمس المنقوالت إلى 
المملوكة للمؤمن له، وهذه المنقوالت يمكن أن تتعلق بمنقول واحد وأحيانا بعدة منقوالت مختلفة، سواء كانت 

                                                           
1- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P 13. 
2- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 89-90. 
3- JACQUES LACOUR, op. cit., P36. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 230. 
4- JACQUES LACOUR, Ibid., P 35. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, 

les risques .les garanties. Les contrats », article cité, P22. 
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ت مملوكة للغير مثال أفراد واليمكن أن تكون هذه المنق ،منقوالت شخصية أو سلع أو عتاد. وعالوة على ذلك
 1أو أحد تابعيه ي سأل عنها المؤمن. عائلة المؤمن له

 وعليه فان ضمان المنقوالت يشمل المنقوالت الشخصية والعتاد والسلع )البضائع( والتحزيمات.

  les mobiliers personnelles الشخصية المنقوالت-1

سندرس في هذا القسم نطاق التأمين على المنقوالت الشخصية ثم التمديدات الخاصة بهذا الضمان، 
  .هذا الضمان، وأخيرا تحديد القاعدة النسبيةكيفية التعويض الخاص بمع تحديد واالستثناءات المترتبة عنه، 

 مين على المنقوالت الشخصيةنطاق التأ-أ

خدم في والتي ال تست المملوكة للمؤمن له والمتعلقة بالسكن العادي، واألشياءويشمل هذا الضمان كل األثاث 
أيضا الحيوانات األليفة،  . كما تدخل في نطاق هذا الضمان (les besoins de la professions)األغراض المهنية

 ،وحتى تلك األشياء التي توجد مؤقتا في المباني المؤمن عليها وال تستعمل ألغراض مهنية. إضافة إلى ذلك
 2تدخل في التغطية كل المنقوالت التي تكون مملوكة لموظفي المؤمن له وعماله، أو كل شخص آخر يقيم معه.

ؤمن عليها المالبس والمواد الغذائية واألواني المنزلية وأدوات المطبخ كما تدخل في إطار المنقوالت الشخصية الم
 3...الخ.

النسبة لألجهزة الكهربائية بصفة عامة كاألجهزة الكهرومنزلية، أجهزة الراديو والتلفاز، ومختلف بأما 
من أشياء مجاورة، الروبوتات، األدوات الكهربائية الصغيرة، فإنها تضمن فقط في حالة الحريق الذي يمتد إليها 

أما الحريق الذي يتولد من هذه األجهزة نفسها فهو ليس مضمون، غير أن هذا التقييد يجوز إلغاؤه عن طريق 
 4تمديد الضمان إلى تغطية األضرار الكهربائية.

، (bijoux)إضافة إلى ذلك، تدخل أيضا في إطار ضمان المنقوالت الشخصية األشياء الثمينة كالحلي
، اللوحات الثمينة، التماثيل، األشياء النادرة والنفيسة  (perles fines)واألحجار الكريمة والآللئ الجميلةالمجوهرات 

من مبلغ  %21واآلثار الفنية. والتعويض على هذه األشياء في حالة تعرضها للحادث ال يمكن أن يتجاوز 
                                                           

 ، أنظر أيضا:001، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأحسين بلوش، التال -1
-JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 36. 
2- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les 

contrats », article cité, P  22 . PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 77. 
3- JACQUES LACOUR, op.cit., P 37. 
4- Ibid., P 37-38. 
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) la )القيمة المعتمدة( وهذه األشياء تكون مضمونة بالقيمة المتفق عليها 1التأمين بالنسبة لجميع المنقوالت.
valeur agrée)،  يعني بناء على القيمة التي تم تقديرها من قبل خبير معتمد من طرف شركة التأمين أثناء

 2االكتتاب، ودفعت من قبل المؤمن له.

 تمديد ضمان المنقوالت الشخصية-ب

 والتحسينات (les aménagements) ئاتيابل بند أو اتفاق خاص إلى التهالشخصية مقيمتد ضمان المنقوالت 
تعلق بأشغال الصباغة واألوراق ي)كل ما  دخلها المستأجرون أو الشاغلون على العقاراتوكل تكاليفها التي ي  

أما التهيئات المتعلقة  3، وأيضا أجهزة التدفئة والكهرباء التي وضعها المستأجرون أو الشاغلون،(الملونة والتزيين
 4بالمالك فهي مغطاة في إطار ضمان المباني.

 االستثناء-ج

 ، الطوابع(العمالت النقديةبكل أنواعها )مثل  والقيم النقدية (les fonds) والوتستثنى من حيث المبدأ األم
(philatéliques) االستثناءات يمكن شراء تغطيتها ، المخطوطات، األوراق المصرفية والمالية والنقدية، ولكن هذه

كما تستثنى أيضا المركبات ذات محرك  5،خاصة القطع النقدية والقيم المالية واألوراق التي تمثل قيم نقدية
 6ومقطوراتها الخاضعة إللزامية التأمين.

 التعويض-د

 valeur de)المستبدلة قيمتهاكقاعدة عامة فالتعويض على المنقوالت الشخصية يقدر على أساس 

)remplacement غير أنه يجوز التأمين على هذه المنقوالت بقيمتها الجديدة  7دم،ثناء الحادث مع خصم قيمة الق  أ
 9ومنه ال تدخل في إطار هذا الضمان ما يلي: 8دم.مع احتساب قيمة الق  

                                                           
1- ARTICLE 2- 10) C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (CAAT), op.cit., P 

01. YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 120. 
2- JACQUES LACOUR, op.cit., P 38.  JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 37. 

 يضا:أ. أنظر 114، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأحسين بلوش، التلا -3
-JACQUES LACOUR, ibid., P38. 
4- FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 230. 
5- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques .les garanties. Les 

contrats », article cité, P  22 . 
6- JACQUES LACOUR, op.cit., P 38. 
7- BERNARD BEIGNIER ET JEANE-MICHEL SILVA, op. cit., P 216.  
8 - FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 232. ALAIN GELLION ET JAMES 

LANDEL, op.cit., P 90. 
9- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 81. 
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  .تكاليف النقل والترحيل 
 .)تكاليف الهدم ورفع الركام )األنقاض 

 1:بطريقتين مختلفتينيكون  ضيتعو الالكهربائية فيخص األجهزة  فيماأما 

 matériel)التعويض يعادل قيمة االستبدال الجديدة للجهاز المماثل :األجهزةفي حالة الهالك الكلي لهذه *

équivalent)،   المحسوبة جزافيا دممع إنقاص قيمة الق (forfaitairement)  يخ خروج الجهاز خالل سنة منذ تار
الرجوع الكلي للجهاز مع ) 2ما تم إنقاذه زائد خصم ،أو من تاريخ تركيب األنابيب والقنوات المدمر من المصنع

 القدم(.  إنقاص نسبة

ضف إلى ذلك، فمبلغ األضرار الذي يتم تقييمه ي ضاف إليه مصاريف النقل والتركيب في حدود مبلغ ال يزيد 
 3 .ق مخالفإال في حالة اتفامن مقدار الضرر،  %05عن 

)قطع  (prix de la réparation) در التعويض على أساس ثمن التصليحيق :في حالة الهالك الجزئي للجهاز*
اذه، ومع ذلك فالتعويض الفعلي ال يمكن أن يتجاوز ذلك إنقدم وما تم ة( منقوص منه قيمة الق  الغيار واليد العامل

  4الناتج عن الهالك الكلي للجهاز.

هذه األجهزة الكهربائية بسبب الحريق أو االنفجار المتولدين من أشياء مجاورة، فالتعويض  في حالة هالكو 
 دم أو على أساس القيمة الجديدة(.يحسب وفق القاعدة العامة )قيمة االستبدال منقوص منها قيمة الق  

ادرة والنفيسة، فالتعويض أما فيما يخص المجوهرات واألحجار الكريمة، واللوحات الثمينة والتماثيل واألشياء الن
)القيمة المعتمدة( التي  المستحق لهذه األشياء في حالة تعرضها للحادث، يكون على أساس القيمة المتفق عليها

من  %21 في هذه الحالة نسبة وال يمكن أن يتجاوز التعويض 5يمكن تقديرها بعد الخبرة عند اكتتاب العقد،
 6.المبلغ المؤمن عليه بالنسبة لجميع المنقوالت

                                                           
1-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P116. JACQUES LACOUR, 

op.cit., P 40-41. 

2- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 58. 
3 - Ibid., P59. 
4-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 117. 

5- Ibid., P 118. 
6- ARTICLE 2-10)-C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P 4. 

YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 120. 
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لمجموع عندما يكون المبلغ المؤمن عليه أقل من القيمة الحقيقية هذه القاعدة تطبق  :ةالقاعدة النسبي-ه
لوثيقة الحريق  الجزائرية من الشروط العامة C-) 01-2ة وذلك طبقا لنص الماد المؤمن عليها،المنقوالت الشخصية 

 واالنفجار.

  le matériel)المنقوالت المهنية( العتاد-2

والماكينات المملوكة للمؤمن له،  واآلالت (outillages)ف العتاد بأنه كل األشياء المنقولة واألدواتعرا ي  
ومنه ندرس في هذا القسم نطاق التأمين للعتاد واالستثناءات المترتبة عن هذا  1والمستعملة لالحتياجات المهنية.

 ذه المنقوالت المهنية عند تضررها مع تحديد القاعدة النسبية. الضمان، ثم كيفية التعويض على ه

 مين على العتادنطاق التأ-أ

التجهيزات المؤمن عليها دون حاجة إن التأمين على العتاد يشمل جميع المعدات الصناعية والتجارية، وجميع 
 3.ودون أي استثناء أو تحفظ 2إلى تحديد أو جرد،

 4:وعليه تدخل في إطار ضمان العتاد ما يلي

 المنقوالت المهنية التي تخص األشياء واللوازم الخاصة بالمكتب وأيضا أجهزة التخزين.  -
 األدوات أو اآلالت التي تستعمل يدويا أو عن طريق الماكينات. -
 الماكينات واألجهزة التي على األرجح يتم تغطيتها تحت ضمان "كسر الماكينات". -
)اإلعالم  المعلوماتية جهزة: األوالمعدات ذات االستعمال المهني  (équipements)كل التجهيزات -

وأيضا المحوالت والمنشآت االتصاالت، التجارب، األمن، المعالجة،  أجهزة أو ،اآللي( وااللكترونية
 courant force(.5( بائية الخاصة بتوليد التيار القويالكهر 

واألشرطة واألقراص  (disques) كل ما يتعلق بحامالت المعلومات الخاصة باإلعالم اآللي كاألقراص -
 . (CD-Rom) والخراطيش واألشرطة المغناطيسية واألقراص المضغوطة  (disquettes)المرنة

  (moules)غير المتعلقة باإلعالم اآللي كالنماذج والقوالبكل حامالت المعلومات )وسائط التخزين(  -
 واألرشيفات والملفات اليدوية ...الخ.   (dessins) والرسومات

                                                           
1- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 77. JEROME KULLMANN, op. cit., P 510. FRANÇOIS 

COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 231. 
2- JACQUES LACOUR, op.cit., P 38. 
3- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 77.  
4- Ibid., P 77-78.  JACQUES LACOUR, op.cit., P 38.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 91. 
5- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, Ibid., P 91. JEROME KULLMANN, op. cit., P 510.   
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السجاد ...الخ إذا تم تنفيذها على حساب المؤمن له  المهني مثل ورق الجدران المرسوم، مقرالمرافق  -
 1المستأجر.

 استثناءات هذا الضمان-ب

 2:ضمان العتاد ما يليال تدخل في إطار 

 المركبات والمعدات ذات محرك ولواحقها الخاضعة(soumis)   .لإللزامية التأمين 
  انفجار المحركات، التوربينات، وأجهزة أو أنظمة النفخ، الناجمة عن  الضواغط،تلحق األضرار التي

 نفسها. هذه األجهزة
  إذا ولواحقهاالمكنات الكهربائية، المحوالت، األجهزة الكهربائية أو االلكترونية، القنوات الكهربائية ،

الحريق أو االنفجار يأتي من هذه األجهزة نفسها، ولكن يجوز التأمين على هذه األجهزة في إطار 
 . (prime additionnel)"تأمين األضرار الكهربائية" مقابل قسط زائد

 تالتشوها(les déformations)   دون كسر التي تلحق الحاويات أو الخزانات نتيجة االنفجار الذي
 بداخلها. ينشأ

 األجزاء الهشة(les parties fragiles)   ،التسخين، المصابيح بكل أنواعها،  مقاوماتكالعوازل
 األنابيب االلكترونية. و 

 .القنوات الكهربائية المدفونة 
  كيلو فولت أمبير.  0111مولدات الكهرباء والمحوالت ألكثر من 
  كيلو وات. 0111كثر من ألالمحركات 

 التعويض-ج

 un)واإلنتاجمعدات مطابقة للحالة التعويض عن العتاد يقدر وفقا لقيمته المستبدلة أثناء وقوع الحادث ب

)matériel d’état et de rendement identiques 3.تشمل أيضا تكاليف النقل والتركيب، وهذه القيمة  

                                                           
1- FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 231. 
2- JACQUES LACOUR, op.cit., P 39.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 91. 
3- ARTICLE 16-C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », (SAA), op.cit., P 14. 

ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P 91. JACQUES LACOUR, ibid., P 40. PIERRE-HENRI DADE ET 

DANIEL HUET, op.cit., P 81. 
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كما يمكن ضمان  1ويمكن أيضا التأمين على العتاد بقيمته الجديدة باستثناء األجهزة الكهربائية أو االلكترونية.
عادة التوطين، ومصاريف الهدم واألنقاض بشرط أن تكون في بند منفصل تحت  مصاريف االنتقال أو الترحيل وا 

 2ضمان المصاريف والخسائر )األضرار الالمادية(.

 األجهزة الكهربائية ذات االستعمال المهني فتعوض بطريقتين: بأما بما يتعلق 

جهاز المماثل مع إنقاص قيمة ما تم ض يعادل قيمة االستبدال الجديدة للعوي: فالتفي حالة الهالك الكلي* 
الجهاز المدمر من المصنع أو من تاريخ وضع  تاريخ خروجدم السنوي المحددة جزافيا منذ إنقاذه، وقيمة الق  

 3من مقدار الضرر. %05زيادة مصاريف النقل والتركيب في حدود مبلغ ال يزيد عن  خطوط األنابيب، مع

: يقدر التعويض على أساس ثمن التصليح )قطع الغيار واليد العاملة( منقوص منه في حالة الهالك الجزئي*
ومنه فالتعويض المستحق ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الضرر الناتج عن الهالك الكلي  اذه.دم وما تم إنققيمة الق  
  4للجهاز.

الحريق أو االنفجار المتولدين من أشياء مجاورة، فالتعويض أما في حالة هالك هذه األجهزة الكهربائية بسبب 
دم المقدرة من طرف الخبير بدون إعفاء وبدون قيمة الق  قيمة االستبدال منقوص منها ) يحسب وفق القاعدة العامة

 5استثناء األجزاء الهشة أو على أساس التسوية بالقيمة الجديدة عند االقتضاء(.

يخص النماذج والرسومات، األرشيفات، الكليشيهات، الملفات، األشرطة بكل أنواعها، األقراص بكل  فيماأما 
 6هذه األشياء.تأسيس )إنشاء( أنواعها والذاكرات فيقدر تعويضها على أساس قيمة إعادة 

 القاعدة النسبية-د

والحقيقية  عندما المبلغ المصرح به يكون أقل من القيمة الكاملة ،هي مطبقة قبل تخفيض اإلعفاء هذه القاعدة
 7في المؤسسة. ةالموجود للمنقوالت المهنية

 

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 91. 
2- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 81. 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 59. 
4-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 117. 

5- JACQUES LACOUR, op.cit., P41. 
6- Ibid., P 41. 
7- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 91.  
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  marchandises 1السلع )البضائع(-3

من الناحية القانونية يمكن تعريف البضائع بأنها كل منقول موضوعه التجارة. وهي من ناحية المحاسبة " كل 
 ".  بغرض البيع األشياء المشترية

كل األشياء المخصصة للتحويل أو البيع، وأيضا كل المؤون  ف البضائع بأنها "عرا أما بلغة التأمين ت  
 2". المتعلقة بمهنة المؤمن له )emballages( والتحزيمات

ومنه نعالج موضوع البضائع من خالل دراستنا لنطاق التأمين، ومعرفة البضائع التي تدخل في الضمان مع 
 ، وأخيرا ندرس حالة خاصة عند تغير المخزون.والقاعدة النسبية المطبقة تحديد كيفية التعويض

)البضائع( في لغة التأمين يشمل إذن كل ما هو غير  ن مصطلح السلعا :مين على البضائعنطاق التأ-أ
 وعليه فالتأمين على السلع يشمل: 3المباني أو المنقوالت أو العتاد.

  تخضع  الالتي  أي ،ها من قبل المؤسسة بغرض بيعها على حالتهاؤ التي يتم شراالبضائع نفسها
 4للتحول.

  ،جميع األشياء المخصصة للتحول كالمواد األولية بكل أنواعها، المنتجات التي تكون تحت التصنيع
 المنتجات النصف المصنعة أو التامة الصنع أو المنتجات المخزنة.

  ناتكل المؤو (les approvisionnements)  الضرورية والتحزيمات )مواد التلفيف( المرتبطة بالنشاط
 ، وكل تجهيزات الورشات والمخازن والمكاتب.5المهني للمؤمن له

  كل المواد المستهلكة كالوقود والزيوت والشحوم، غاز البوتان، خشب التدفئة، البذور، األسمدة، منتجات
 ..الخ..الصيانة 

وهي كل المواد أو البضائع المختلفة التي تكون في حالة النفايات الغير  ،الخردواتمنه تستبعد من الضمان و 
 6القابلة لالستعمال وتكون عديمة القيمة.

 
                                                           

1- YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 141. 
2- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P78. 
3- JEROME KULLMANN, op. cit., P 510. 
4- Ibid., P 511. 
5- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P27.  PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 78. 
6- JACQUES LACOUR, op.cit., P 41. 
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 المضمونةالبضائع -ب

 وتدخل في إطار هذا الضمان ما يلي:

 1البضائع الخاصة-1-ب

وهي تتعلق بكل البضائع المملوكة للمؤمن له، والتي توجد في األماكن المحددة في عقد التأمين كالبنايات 
 2.بغرض بيعها المركبات المملوكة للمؤمن لهأو تكون عند الغير، كما تشمل البضائع أيضا والساحات 

 (إليهالبضائع الموكلة للمؤمن له )المودعة -2-ب

 مملوكة للغير أو تكون مملوكة للدولة.وهذه البضائع إما تكون 

 هذه البضائع تكون تحت مسؤولية المؤمن له باعتباره الوديع، حيث يجوز ضمانها : 3المملوكة للغير
لحساب المودع عن طريق صيغة التأمين لحساب ذي المصلحة. وعموما يجب إدراج في الشروط 

يد هذا المبلغ هذا العرض يستف البضائع، ومن خالل اصة مبلغ خاص ومميز بالنسبة لهذهالخ
ن القاعدة النسبية لرأس المال. وهذا يضع مسؤولية المؤمن له بعيدة عن هذه الخاص من اإلعفاء م

ن رصيد التعويض ألنه إذا كان المبلغ غير كافي فإ القاعدة على األقل لجزء من الممتلكات،
وفي هذه الحالة فان القاعدة النسبية هي  ،ؤخذ من األشياء المملوكة للمؤمن لهالمستحق للمودع سي  

في حالة وجود بند وارد في الشروط الخاصة بين الطرفين يتعلق بالتنازل)هجر( عن رجوع و  مطبقة.
 المودع نحو الوديع، فهذا األخير يمكنه االستغناء عن التأمين لحساب المودع.  

 4المملوكة للدولة
 )appartenant à l’état(  : تودع بضائع لدى مؤسسة فهي تفرض عندما الدولة

شروط كحد أدنى)دنيا( للضمان. والتأمين على هذه السلع يجب إذن أن يكون موضوع بند خاص، 
لدولة تسديد ينص على أن هذا التأمين لحساب الدولة. وفي حالة التلف الناتج عن الحريق تفرض ا

األصل تكون ثابتة ومحددة بواسطة قيمة الممتلكات المودعة قبل تحويلها، وهذه القيمة في كامل ل
 اإلدارة التابعة للدولة.

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P93. 
2- JACQUES LACOUR, op.cit., P 41. 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P17. 
4- Ibid., P 94. Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op. cit., P58. 
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 1المودعة لدى الغير البضائع-3-ب

ك تغطيتها، وذلك للعبور...( يجوز للمال التصليح،، )للبيعوهذه البضائع أيا كان سبب إيداعها لدى الغير 
يجب على المالك إعالم  للحفاظ عليها من التلف بسبب الحريق، بشرط أن يبلغ المؤمن بأماكن وجودها. كما

ويجب أيضا إدراج بند خاص في عقد  2.وديع مع قبول القسط الزائدالمؤمن بتنازله المحتمل عن الرجوع على ال
الوديعة يقضي بإلزام الوديع اكتتاب تأمين لمصلحة المودع، ليتمكن هذا األخير من دمج هذا التمديد في وثيقة 

 التأمين الخاصة به.

 3االحتفاظ بملكيتهااعة مع شرط المب البضائع-4-ب

 ،ومنهنقل الملكية حتى يتم سداد الثمن بالكامل.  بتأجيليسمح الملكية في عقد البيع  االحتفاظ بحق بندن إ
خير لم دام أن هذا األ مايمكنه استردادها من المشتري حيث  ،هذه السلعلال يزال مالك البند  بموجب هذاالبائع ف

الممتلكات المباعة المطالبة ب مكانيةإ جرلبائع الغير مدفوع األوفر لفالقانون ي ،االستحقاق. وعليهيدفع ثمنها عند 
 4.عن الدفع في حالة توقف المشتري

الغير و المباعة والمتضررة للسلع المقابل التعويض يحق للبائع مباشرة ، حريقففي حالة حدوث ال ،وبالتالي
 5مدفوعة الثمن من طرف المشتري.

 6:البضائع المباعة ببنود احتفاظ بحق الملكيةالتي تمس ضرار يكون هناك تأمينين لضمان األقد ف ،ومنه

 مين البائعتأl’assurance du vendeur) ) :األضرار المادية مين هذا التأ في هذه الحالة يغطيف
مع تطبيق القاعدة  ،ساس سعر بيعهامة الكلية للبضائع المحسوبة على أقل القيبمبلغ يعادل على األ

 ،الخسائر والمصاريفك ماديةالضرار الغير األ كما يمكن ضمان ،مين الناقصفي حالة التأ النسبية
 .المسؤولية المدنية للبائعيضا أضمان و 

 مين المشتريتأl’assurance de l’acheteur) ) : البضائع التي هي تحت بند  ضمانللمشتري يمكن
مين لحساب ذي ، ذلك أن هذا الضمان يمكن منحه في شكل التألحساب البائع االحتفاظ بالملكية

                                                           
1- JACQUES LACOUR, op.cit., P 41. 
2- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 95. 
3-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P124. 

 .522المادة المذكور،  51-05مر نظر األأ -4
5- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P17. 
6- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 57. 
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مع  ،قل القيمة الكلية للبضائع المحسوبة بسعر شرائها، وهو يعادل على األالمصلحة لفائدة البائع
 .(sous-assurance) مين البخسفي حالة التأ تطبيق القاعدة النسبية

 الطريق   البضائع على طول-5-ب

ن على البضائع في حالة االنتقال، ألفي الحقيقة أن اتفاقية األخطار الصناعية ال توفر إمكانية التأمين 
" هو في الواقع الذي يتم إصداره لتغطية هذه البضائع. ومع ذلك ال مانع من تقديم  البضائع المنقولة ضمان "

 1الحريق الصناعي.بند خاص لضمان البضائع المنقولة على طول الطريق ضمن وثيقة 

  marchandises en flottant 2البضائع العائمة-6-ب

 خزين بدون أن يحدد مبلغ تأمين لكل مكان على حدة، لذلكوهي تلك البضائع المودعة في عدة أماكن للت
يستحيل التأمين عليها بواسطة وثيقة التأمين الشاملة. لذا يجوز تغطيتها عن طريق اللجوء إلى إدراج بند خاص 

كما يسمح للمؤمن له هذه البضائع بغض النظر عن موقعها، عائم"، يسمح بضمان قيمة في الوثيقة يسمى "ال
  ن غير خاضع للقاعدة النسبية.ن هذا البياركة مخزون، مع العلم أكل حعدم تقديم بيان للمؤمن لب

 les marchandises périssables السريعة التلف البضائع-7-ب

تلك البضائع المخزنة والتي صيانتها تتطلب الحفاظ على ظروف مختلفة عن  ف هذه البضائع بأنها "عرا وت  
النظيف...(، وتستثنى األضرار الناجمة عن  الرطوبة، الهواء الحرارة، درجةتلك الموجودة في الهواء المحيط بها )

 3وقف أو ضعف منشآت الصيانة.

 يقدر التعويض هنا حسب طبيعة السلع:: التعويض-ج

الذي تم   (coût d’achat)وهذه تقدر على أساس سعر الشراء :ناتو المؤ ، التحزيماتالمواد األولية، -1-ج
 4النقل.على أساس آخر سعر سابق للحادث، زائد تكاليف  تقييمه

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 95. 

 ، أنظر أيضا:212، ص0351دار الكتب الجامعية، مصر، د ط، مين، أصالح الدين طلبة، أصول الت -2

-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P14. 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 96.  PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 65. 
4- JACQUES LACOUR, op.cit., P 42. 
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 ) prix deتقدر على أساس سعر التكلفة :المواد التامة أو النصف تامة أو التي تكون أثناء التصنيع-2-ج
)revient،1  يعني تكلفة اإلنتاج المقابلة لسعر شراء المواد والمنتجات المستعملة، زائد تكاليف التصنيع المعرضة

 3باستثناء تلك المتعلقة بالتوزيع. 2سابقا وحصة نسبية من التكاليف العامة الضرورية للتصنيع،

تعوض على أساس قيمة البضائع المعينة من طرف اإلدارة المختصة قبل  :البضائع المملوكة للدولة-3-ج
 4تحويلها.

تقدر على أساس سعر البيع المتفق عليه،  :البضائع المصنوعة المباعة للمزرعة والمجهزة للتسليم-4-ج
من قبل  منقوص منه تكاليف التسليم المحفوظة. وهذا التعويض األساسي يمنح فقط للبضائع الغير المؤمن عليها

 5المشتري.

 القاعدة النسبية-د

من  %01ما يخص البضائع، يجوز التنازل عن تطبيق القاعدة النسبية عندما عدم الكفاية لم يتجاوز في
 .شريطة أن عدم الكفاية يأتي من ارتفاع األسعار التي تحدث في الشهر السابق للحادثالمبالغ المؤمن عليها، 

 مثال

 .دج 101111....القيمة المقدرة من طرف الخبير    

 .دج111111التأمين ...........................   

 .دج01111عدم الكفاية ..............   

ذا كانإذن ال قاعد %01عدم الكفاية هنا هي أقل من  فالقاعدة النسبية  %01 فوقعدم الكفاية ي ة نسبية، وا 
 6تطبق بالكامل.

 

 
                                                           

1- ARTICLE 16-E des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P 14. 
2- JEROME KULLMANN, op. cit., P511. 
3- JACQUES LACOUR, op.cit., P42. 
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P94.  
5- JACQUES LACOUR, op. cit., P42. 
6- Ibid., P 43. 
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 (المتغير عند تغير المخزون )المبلغحالة خاصة -ه

في بعض الحاالت تتسم السلع بعدم استقرار قيمتها، أي تكون ذو قيمة متغيرة على مدار السنة تارة في 
تصاعد وتارة أخرى في انخفاض، ويحصل هذا أحيانا بشكل مفاجئ. وهذا التغير في القيمة هو مسألة طبيعية 

  1.متصلة مباشرة بنشاط المؤسسة

أمين بمبلغ ثابت في هذه الحالة قد يكون غير كافي في بعض األحيان، وبالتالي فهذا الضمان هو تحت والت
  2النسبية الناتجة عن عدم االستقرار. ةتأثير القاعد

 قصىالحد األمقدار  مبلغ يعادلؤمن على ولكي يحمي المؤمن له ماله من تأثير هذه القاعدة، فهو ملزم بأن ي  
تم التوصل إلى هذا الحد األقصى خالل بضعة  حتى لو يوجد في أي لحظة من مدة العقد مخزون، يمكن أنلل

 3أيام فقط، والقسط في هذه الحالة يحسب على أساس الضمان السنوي الموافق لهذا الحد األعلى.

 مين عند تغير المخزونالتأ أشكال-1-ه

 :الصيغة ينقسم إلى ثالثة أشكال هيوالتـأمين بهذه 

 l’assurance révisable 4لمراجعةل القابل التأمين-1-1-ه

هذا اوز دائما تغيرات قيمة المخزون، يتج أاليجب ختار المؤمن له مبلغ أعلى )سقف( أثناء إبرام العقد ي
المبلغ يمثل القيمة األقصى المؤمن عليها التي يلتزم بها المؤمن والمحددة في الشروط الخاصة. وعلى أساس 

، وهذا %01زائد  (la prime provisionnelle) مسبق(قسط مؤقت و ) يتم احتساب القسط االحتياطيهذه القيمة 
 5القسط يدفع كامال ومقدما في بداية كل سنة تأمينية.

، يلتزم المؤمن له بالتصريح للمؤمن بالقيمة الحقيقية كل شهرمن  ، وفي التاريخ المتفق عليهالعام كله وخالل
  7)قيمة السقف(. وفي حالة النسيان تعتبر القيمة المؤمن عليها في الشهر السابق هي القيمة األعلى 6للمخزون،

                                                           
1-JACQUES LACOUR, op.cit., P 44. 
2- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 96-97. 
3- JACQUES LACOUR, op.cit., P 44. 
4- Recueil de conventions spéciales, branche incendie et risques annexes, op.cit., P 5. 
5- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P96. 

 يضا:أنظر أ. 022، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأحسين بلوش، التال -6
-JACQUES LACOUR, op. cit., P 46. 
7- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 96. 
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وخالل نهاية كل سنة تأمينية، يحتسب القسط الفعلي أو النهائي عن طريق تطبيق معدل القسط على متوسط 
 02المحصل عليه بعد جمع القيم الشهرية المصرح بها وقسمة المجموع على  ، (le capital moyen)رأس المال
على هذا القسط، مع العلم أن القسط الفعلي الذي يستحقه المؤمن ال يمكن في أي حال من  %01مع إضافة 

 1من القسط المسبق المدفوع في بداية كل سنة.%51األحوال أن يتجاوز 

ألقصى)السقف( مع تطبيق القاعدة النسبية لرأس المال في حالة القيمة ومنه يخول الضمان في حدود المبلغ ا
 2اإلجمالية للموجودات أثناء الحادث تجاوزت السقف.

 l’assurance en compte-courant للحساب الجاري التأمين-2-1-ه

)التبغ والسكر ائب إن هذا التأمين يخول بالنسبة للسلع التي هي تحت مراقبة الجمارك أو إدارة جباية الضر 
 3(، أو التي تكون في المرافئ والمستودعات والمخازن العمومية.والشاي ...الخ

للضمان، ويحتفظ المؤمن له بسجل خاص مرقم وموقع من  وفي إطار هذا التأمين يجب تحديد قسط مسبق
المخزون. ويتم تحديد هذه التي تقع في  (les existences) المؤمن، يقيد فيه يوميا كمية الموجودات قبل وكيل

 4الكمية يوميا مع زيادة قيمة المداخيل اليومية دون تخفيض ما يمكن إخراجه في نفس اليوم.

، بإرسال البيانات التي تمثل أكبر قيمة كل شهرمن  في التاريخ المتفق عليهيلتزم المؤمن  وزيادة على ذلك،
 في اليوم األخير من هذا الشهر. هايتم تحديثالتي و  5ابق،تم التوصل إليها في الشهر السالتي  للمخزونات يومية

فالقسط الفعلي المستحق يحدد بتطبيق معدل القسط على متوسط رأس المال المتحصل عليه عن  ومنه،
 . 02طريق قسمة مجموع التصريحات على 

من القسط المسبق مع تطبيق القاعدة  %05وفي األخير يخول الضمان اعتمادا على مبلغ السقف في حدود 
 6النسبية في حالة عدم كفاية هذا السقف.

 

                                                           
1- JACQUES LACOUR, op.cit., P 45-46. 
2- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 89. 
3- JACQUES LACOUR, op.cit., P 45. 
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 97. 
5- JACQUES LACOUR, op.cit., P 45. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 90. 
6- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, ibid., P 89. 
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 l’assurance ajustable 1)قابل للتعديل( القابل للمالئمة التأمين-3-1-ه

تلقائيا في أي وقت وفقا لتغير قيمة المخزون المحسوبة في إطار هذه الصيغة فان مبلغ الضمان يمكن تغييره 
 les)كما يتم إرسال التصريحات .المؤمن من طرف بناء على إشعاركل شهر، ويتم ا خطار المؤمن له بذلك 

déclarations)  من طرف المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول في أي وقت أراد المؤمن له ذلك، وهو
 2كافيا لذلك. اي يراهدد من التصريحات التفي إرسال الع حر أيضا

ال يزيد التعويض خر تصريح توصلت إليه شركة التـأمين، و في آويخول الضمان اعتمادا على المبلغ المبين 
وتطبق القاعدة النسبية عندما تكون كمية الموجودات يوم الحادث أكبر  3المسبق.و  المؤقت من القسط %51عن 

في نهاية وثيقة، أو آخر ملحق لعقد التأمين، كما أنه من المبلغ األخير المصرح به وليس السقف المحدد في ال
 4كل سنة يقوم المؤمن بحساب القسط النهائي.

 التأمين:ومن ميزات هذا : مين تغير المخزونتأ مميزات-2-ه

o 5يوافق القيمة القصوى المرجح تحقيقها خالل مدة التأمين. تحديد سقف 
o ملزم بالتصريح المستمر لقيمة المخزون في المواعيد المحددة مسبقا في العقد، وهذه  إن المؤمن له

لزامية في التأمين القابل للمراجعة والتأمي ،التصريحات هي اختيارية في التأمين القابل للمالئمة ن وا 
 6للحساب الجاري.

o صوى عند اكتتاب العقد يمنح قسط مسبق)احتياطي( يحسب على أساس المبلغ الذي يمثل القيمة الق
 7مين.المرجح تحقيقها خالل مدة التأ

o هذا  القسط المستحق يتم تحديده في آخر سنة اعتمادا على تصريحات المؤمن له، وتتم الزيادة في
من القسط المدفوع  % 25حيث يجب أن يكون على األقل يعادل ، %01بنسبة القسط 
من  %51وفي التأمين القابل للمراجعة فان القسط المستحق يعادل على األقل )االحتياطي(، مسبقا

 .القسط المدفوع مسبقا
 

                                                           
1- JACQUES LACOUR, op.cit., P 44. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 90 

 .022، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأحسين بلوش، التال -2
3- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 90. 
4- YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 159. 
5- PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op. cit., P 89. 
6- Ibid., P 89.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 96. 
7- JACQUES LACOUR, op.cit., P 44. 
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 emballage )مواد التلفيف( التحزيم-4

 زء من البضائع الخاصة به لذاالمستعملة في النشاط المهني للمؤمن له، وهي تعتبر ج هي كل التحزيمات
ومنه فمصطلح "التحزيم" ينبغي أن يفهم بمعناه الواسع، فيشمل كل األشياء  1.من مثل هذه البضائعؤا يجب أن ت  

 التي تهدف إلى تغطية وحماية المنتجات مما يساعد في نقلها وعرضها للبيع.

، يحمي ويضمن في المقام األول كل ما إذن هو كل ما يسمح بنقل أو تخزين أو توزيع المنتوجفالتحزيم 
بكل  (palettes-caisses) ، ويشمل على وجه الخصوص الصناديق بكل أنواعها، المنصات المربعةيحتويه

الحافظات،  الحقائب، األكياس،الخشبية، البالستكية(،  ،لكرتونيةدراج، العلب بكل أنواعها )اأنواعها، والخزائن واأل
لماء(، األنابيب، رب)وعاء من جلد يجعل فيه ا، الق   (étuis))وعاء من الجلد يحفظ فيه الطعام(، األغماد رابالج  

الء لنقل السوائل بكل أنواعها( (jerricans) (صفائح القارورات بكل أنواعها، اص، البراميل، ، األقفد 
الء،  ،bouteillesالق نان الل )وعاء يصنع من القصب(، اآلنيةالد  درة بين )حاويات ذات ق (jales) الق صاع ،الس 
)وعاء من فخار يطبخ فيه(، البراميل والحاويات الصغيرة ذات قدرة تصل (pots) لتر( ، القدور 111و  251
 الكبيرة للنقل )الحاويات الكبيرة ذات قدرة قياس عشرات المتر مكعب، والخزانات(. لتر، التحزيمات 2111إلى 

زم التغليفوتعتبر  كابح االوتاد الداعمة، مواد الحماية الميكانيكية لألحمال )، أيضا من التحزيمات كل ح 
المواد  sandows(،2( لتحزيم مثل الساندو، وغيرها من ملحقات ا...(والحشو الصدمات، مواد التنجيد والتبطين

 ، اللفائف، البكرات.ق )األغطية، المقابس، الكبسوالت(الالصقة، وسائل اإلغال

ذا التقدير يتم على أساس آخر وه ،وعليه تقدر التحزيمات على أساس سعر الشراء بما في ذلك تكاليف النقل
 3بب الحادث.للحادث، وذلك لتجنب ندرة محتملة للبضائع من النوع التي دمرت بس سعر سابق

 les aménagements et embellissements (الراحة والتجميل )الزينةمرافق ثالثا: 

الخاصة بالجدران واألرضية واألسقف، وأيضا كل المرافق  (revêtements) الطالء() وهي كل التلبيسات
   4المستأجر أو الشاغل.والمنشآت التي يمكن أن تصنف على أنها منقولة، والتي تنفذ نفقتها من قبل المالك أو 

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 97. 

يد قطار مختلفة لتالئم العدأطوال و أد كل طرف، ويأتي بألوان و ننواة مطاطية ولفة متماسكة، مع وجود خطافات ع هو كابل مرن يتألف من -2
 و شد األجهزة مثل الغلق المؤقت لألبواب.أن تكون مفيدة للتخزين في الطرود أمن التطبيقات، وبالتالي يمكن 

3- JACQUES LACOUR, op.cit., P 42. 
4- ARTICLE 2-10)-B des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P 4. 
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التحسينات والتجميالت يمكن أن تكون مؤمن عليها تحت ضمان المباني أو بالراحة و المرافق الخاصة وهذه 
 .المحتويات

 يجب أن يؤدى على النحو التالي: وضمان هذه المرافق

  تضمن تحت ضمان المباني مرافق-1

، كالمرافق الخاصة تجميليالطابع الذات  العقارية أو المنقولة تتحت ضمان المباني كل التهيئاتضمن 
بالتدفئة والتهوية، وأيضا كل التلبيسات الخاصة بالجدران أو األرضية أو األسقف التي قدمت نفقتها على حساب 

المستأجر ولكن أصبحت ملكا للمؤجر)المالك(، وذلك بسبب وجود بند في عقد اإليجار،  لتي نفذهاالمالك، أو ا
 1عقد اإليجار. لكا للمؤجر أو بسبب انتهاءينص على أن هذه األشياء أصبحت م

  المنقول الشخصي تضمن تحت ضمان مرافق-2

، أو المستأجر على نفقته الخاصةقام بها التي سبق أن و  سالفة الذكر،ال العقارية أو المنقولة هي كل المرافق
 2لمؤجر خالل عقد اإليجار.م تصبح ملكا لالتي لو لمدرجة في عقد اإليجار المستمر اتلك المستأجرة و 

 ضمان العتاد تضمن تحت مرافق-3

منقولة التي يتم الالمنقولة والغير  حائز( تحت ضمان العتاد، المرافقمن من قبل المستأجر أو الشاغل )التؤا 
 3تنفيذها من قبل المستأجر ولم تصبح في ملكية المؤجر بعد، أو المدرجة في عقد اإليجار الجاري والمستمر.

التجهيزات ذات االستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي التالية: أجهزة  ،أيضاوتدخل في هذا الضمان 
التجارب، أجهزة األمن و  تصاالتاالتجهيزات األعالم اآللي )معالجة المعلومات(، واألجهزة االلكترونية، 

 4والمعالجة والمحوالت، واألجهزة الكهربائية.

 5األساسي تمديد الضمانالفرع الثاني: 

 :مان األساسي مقابل قسط إضافي إلىيمتد الض

                                                           
1- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. les 

contrats », article cité, P14. 
2- Ibid., P14. 
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 92. 
4- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P14.  
5- YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 142. 
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 supports d’informations )وسائل نقل المعلومات( المعلومات حامالتأوال: 

رغم أنها مدرجة في خانة  أنواعها هي مستثناة من الضمان األساسيمبدئيا أن وسائل نقل المعلومات بكل 
فوسائل نقل المعلومات هي كل  ،وعليه 1، ومع ذلك يجوز تمديد هذا الضمان ليشمل تغطية هذه الوسائل.العتاد

 تية.)اإلعالم اآللي( أو غير المعلوما األشياء المستخدمة لنقل أي معلومة سواء تلك الخاصة بمعالجة المعلومات

 المعلومات الغير معلوماتية )غير المعالجة اآللية لإلعالم( ناقالت-1

الرسومات، األرشيفات بكل أنواعها،  ،(modèles)وتشمل هذه الناقالت القوالب واألشياء المماثلة لها، النماذج
 2ميكرو فيلم...الخ. ،(clichés(األوراق، الوثائق التقنية، الملفات الغير معلوماتية، الكليشيهات

في الشروط الخاصة على عتمادا على مبلغ محدد ا  وتضمن هذه الناقالت)الوسائل( من طرف المؤمن 
 3:أساس

 (تأسيستكلفة إعادة إنشاء) (les frais de reconstitution) ( األرشيف، أو استبدال حامالت األجهزة
 األوراق، الخشب، المعدن، البالستيك ...(. 

  التصاميم، الدراسات.نفسها المعلومات  إعادة تكوينمصاريف(..). 
 مصاريف نقل المعلومات(report de l’information)  لذي المطابق لالناقل ن جديد على م المعاد تكوينها

 )إصالح القالب(. تضرر أو تدمر

في إطار عقد وتستثنى من الضمان تكاليف ملفات الدراسة وتحليل المعلوماتية، غير أنه يمكن تغطيتها 
من الممكن أن يختار للقوالب المستخدمة في الصناعة،  وفي حالة ما إذا رغب المؤمن له لضمان أوسع 4خاص.

 5". كل أخطار القوالب ضمان من نوع "

 6هذا الضمان يتم منحه مع اإلعفاء من القاعدة النسبية لرأس المال.و 

 
                                                           

1 - YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 142 
2- LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1805. 
3-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 119. YVONNE LAMBERT – 

FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op. cit., P142. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P100. 

4- LUC GRYNBAUM, op. cit., P 1806. 
5 - Ibid., P 1806. 
6- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 119. 
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 )أجهزة معالجة المعلومات( ألجهزة المعلوماتيةالخاصة باناقالت المعلومات -2

اصة بجميع الخو األقراص المضغوطة، األشرطة، الذاكرات بكل أنواعها وتتمثل في األقراص الصلبة والمرنة، 
 1.الخ..سطوانات تخزين المعلومات، األشرطة الممغنطة، الخراطيش.األجهزة المعلوماتية، أ

ك تكاليف بما في ذل  (frais de duplication)النسخ تكاليفان هذه الناقالت في الواقع على ويقتصر ضم
 2 .سجالت الدراسات والتحاليل

 3وهذا الضمان يشمل على:

o األشرطة...(  ،االسطوانات الخاصة بالتخزين ،تكلفة استبدال حامالت األجهزة المتضررة )األقراص
 بحامل مطابق وموازي لها. 

o المطابق عن طريق النسخ التلقائي. الحامل على تكاليف نقل المعلومات 

 تستثنى من هذا الضمان:و 

سواء على الناقالت الخاصة باألجهزة المعلوماتية، أو  4ة تشكيل هذه المعلومات مرة ثانيةتكاليف إعاد -
مبيوتر، غير أنه يجوز تغطيتها بضمان خاص تحت إطار واء في سجالت الدراسة وتحليل الكس

 5المعلوماتية".ضمان" كل أخطار 
ناقالت الالتكاليف المدفوعة لتسجيل المعلومات الموجودة على الناقالت الغير معلوماتية داخل  -

 6المعلوماتية. 

ختاره المؤمن له، ولكن في حدود في هذه الحالة اعتمادا على مبلغ ي مبلغ الضمانيمنح  ،إضافة الى ذلك
 8الخاصة برأس المال.مع اإلعفاء من القاعدة النسبية  7،النسخ تكاليف

 

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 93. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 78. 
2- YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 143. 
3-LUC GRYNBAUM, op. cit.,P1806. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, 

les risques .les garanties. les contrats », article cité, P 15.   
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 93. 
5- LUC GRYNBAUM, op. cit., P1806. 
6- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 119. 

7- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 100. 
8- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 119. 
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 ناقالت المعلومات تعويض بند-3

تسديد التعويض أثناء الحادث ال يتم إال بتقديم شهادة استبدال أو إعادة إنشاء الوثائق أو األشياء المتضررة 
سنة( ابتداء من تاريخ الحادث، وبعد انتهاء هذا األجل  2في غضون أجل سنتين ) ،والفواتير وسجالت اإلنتاج

 1فتكاليف االستبدال أو إعادة التشكيل ال تعوض.

 les espèces et valeurs المالية القيمثانيا: النقود و 

النظام العام، في األصل أن هذه األشياء هي مستبعدة من الضمان، ولكن نظرا لكون هذا االستبعاد ليس من 
فانه يمكن للمؤمن له ضمان النقود والقيم المالية التي بحوزته، عن طريق اكتتاب بند مبين في العقد مقابل قسط 

 3والمؤمن له هنا يمكن أن يكون المالك نفسه أو الوديع أو الحائز لهذه األشياء. 2زائد وفي حدود مبلغ خاص.

، األوراق المالية من أي نوع،  (espèces monnayées)يةوعليه تغطى ضمن هذا الضمان النقود المعدن
الطوابع الجبائية والبريدية  أيضاو  ،التبادلسندات ، سندات الخزينة،  (lettres de change)نقدية، السفاتجاألوراق ال

تذاكر تذاكر اليانصيب،  vignettes) ،4 (ريمةلك شيكات المطاعم والعطل، ك  الغير الملغاة، الشيكات بما في ذ
 5النقل، بطاقات الهواتف ...الخ. 

 الحريقالمخصص لها في الشروط الخاصة لوثيقة و  المسجل فضمان هذه األشياء يقتصر على المبلغ ومنه
 6على النحو التالي: الصناعي

 جراءات المعارضةصر على تكاليف إفما يتعلق باألوراق المالية المسجلة)االسمية(: فان التأمين يقت 
(frais de la procédure d’opposition)  أي خسارة في الفائدةاستبدال األوراق المالية، بما في ذلك و 

 7الناتجة عن تأجيل أو تأخير في دفع الفوائد المستحقة.و 

                                                           
1- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 119-120. 

 .249المرجع السابق، صصالح الدين طلبة،  -2
3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 98. 

 .صور مصغرة أو نقش صغير أو زخرف غالف صغير أو سمة خاصة لمصنع -4
5 -ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 98. Tarif incendie des risques simples et risques à usage 

industriel ou commercial, op.cit., P 117. 

6- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, ibid., P117-118. 

7- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P13. 
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 ،فتضمن  في حالة األوراق المالية التي تتضمن قسائم الفائدة والمعاشات واألرباح المستحقة الدفع لحاملها
صر على وبالنسبة للقيم األخرى فان الضمان يقت 1لة في حدود المبلغ المضمون.على أساس قيمتها الكام

 أو المستبدلة.  مصاريف المعارضة

على المؤمن له أن يثبت بكل الوسائل قيمة هذه ويجب  عالوة على ذلك، فان القاعدة النسبية غير مطبقة،
  2.األشياء المتضررة

 المادية الالحقةاألضرار  المطلب الثاني:

بطريقة غير مباشرة أثناء  لخطر الحريق واألخطار الالحقة به، تحدث 3هذه األضرار تكون نتيجة حتمية
لذا فهي تضمن بصفة تلقائية في إطار  4إخماد الحريق، وال يمكن فصلها عن األضرار المادية المباشرة.عملية 

المادية الناجمة من جراء  وتدخل تحت هذه األضرار، األضرار 5الضمان األساسي ودون الزيادة في القسط.
 .ضياع أو فقدان األشياء المؤمن عليها أثناء الحريق )الفرع الثاني( ،اإلسعافات وتدابير اإلنقاذ )الفرع األول(

 6تدابير اإلنقاذالمادية الناجمة من جراء اإلسعافات و  األضرارالفرع األول: 

له أو رجال اإلطفاء أو ات وتدابير اإلنقاذ في كل العمليات التي يقوم بها المؤمن في الواقع تتمثل اإلسعاف
جزء من البناء  عن طريق استعمال المياه أو وسائل اإلطفاء التلقائية أو الغير التلقائية، أو هدم ،حتى الغير

إلخماد الحريق ومنع امتداده  ،وذلك لحماية األشياء من التلف، أو اتخاذ أي تدبير أو إجراء كاألسقف واألسوار،
 إلى األماكن المجاورة، أو إتالف بعض األمتعة بإلقائها إلى أماكن بعيدة عن الحريق.

 نصت عليها وثيقة الحريقتكون مضمونة بصفة تلقائية سواء  قد تنتج عن هذه التدابير أضرار جمة ،وعليه
غطى ت   على أنه " ، التي تنص10-35التأمين رقم قانون من  15وهذا ما جاء في المادة  7أم ال، الصناعي

بواسطة عقد تأمين الحريق، وتدخل في حكم األضرار الناجمة عن الحريق، األضرار المادية والمباشرة الالحقة 

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 98. Tarif incendie des risques simples et risques à usage 

industriel ou commercial, op.cit., P 118. 

2- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, ibid., P 118. 

 .0532حمد السنهوري، المرجع السابق، صأعبد الرزاق  -3
4- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 28. 
5- FRANÇOIS COUILBAU ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 222. 

 .00 ص زهدي يكن، المرجع السابق، -6
 .021، ص السابق مرجعال حسن قرباس،. 035عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  -7
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ال يجوز االتفاق على  ". وهذا النص من النظام العام باألشياء المؤمن عليها من جراء اإلسعافات وتدابير اإلنقاذ
ن المصلحة العامة تقتضي بمجرد شبوب حريق اتخاذ وسائل اإلنقاذ وبذل المستطاع إلخماد الحريق، أل مخالفته،

 1إتالف بعض األمتعة بإلقائها إلى أماكن بعيدة عن الحريق. أو ،المجاورةأو منع امتداده إلى األماكن 

من تلف أو فساد بسبب مياه  وبالتالي تدخل في إطار هذا الضمان، األضرار الحاصلة لألشياء المؤمن عليها
 2اإلطفاء، أو هدم جزء من البناء إذا اضطر رجال المطافئ إلى ذلك، أو إلقاء بعض المنقوالت بالطريق العام.

كما تدخل أيضا في الضمان، المصاريف التي يتكبدها المؤمن له أو من له الحق في ذلك )مصاريف العمال 
حتى ولو زادت قيمتها باإلضافة إلى قيمة الضرر على مبلغ التأمين، وحتى لو لم  3 الذين قاموا بأعمال النجدة(،

المؤمن المصاريف الضرورية  يتحمل ،إضافة إلى ذلك 4يؤدي المجهود الذي بذله المؤمن له إلى نتيجة ما.
يجاد األ شياء المفقودة وهذا والمعقولة التي يدفعها المؤمن له قصد التقليل من العواقب، ورقابة األشياء السليمة وا 

 .10-35رقم  مين الجزائريقانون التأ من 21طبقا لنص المادة 

ومنه وجب على المؤمن له وجاز للمؤمن، أن يعمل كل منهما على اتخاذ كل الوسائل والتدابير لوقف الحريق 
يمة التعويض إلى أو منع امتداده، وفي حالة ما لم يتخذ المؤمن له هذه التدابير، كان للمؤمن الحق في خفض ق

قف الضرر، ويسقط حق التعويض إذا تسبب المؤمن له في عرقلة هذه ستحق فيما لو و  المبلغ الذي كان ي  
 5التدابير.

 ضياع أو فقدان األشياء المؤمن عليها أثناء الحريقاألضرار الناجمة عن الفرع الثاني: 

على أنه " يجب على المؤمن أن  10-35رقم  من قانون التأمين الجزائري 10من المادة  0تنص الفقرة 
يضمن األشياء المؤمن عليها من كل ضياع أو فقدان أثناء الحريق". وهذا النص أيضا يعتبر من النظام العام 

 فال يجوز االتفاق على مخالفته.

                                                           
 .210البشير زهرة، المرجع السابق، ص . 035، ص السابق المرجعبن خروف، عبد الرزاق  -1
 .223-221عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص . 210ص  ،المرجعنفس  البشير زهرة، -2
 .223عبد القادر العطير، نفس المرجع، ص . 210لمرجع، ص زهرة، نفس االبشير  -3
 ، أنظر أيضا:0535حمد السنهوري، المرجع السابق، ص أعبد الرزاق  -4

-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. les 

contrats », article cité, P6. 
 .0535السنهوري، نفس المرجع، ص حمد أعبد الرزاق  -5
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الحريق كان  فالمشرع جعل قرينة قانونية لصالح المؤمن له مفادها، أن ضياع األشياء أو فقدانها أثناء ،وعليه
بسبب التهام النيران لها، وليس هناك سبب آخر أدى إلى إتالفها. وبالتالي فهي مضمونة تلقائيا، ولكن بشرط أن 

 ولم تكن بسبب خطئه. 1يثبت المؤمن له أن هذه األشياء المفقودة كانت موجودة في مكان الحريق

كس، فأباح للمؤمن أن يثبت أن ضياع األشياء فقد جعل القانون هذه القرينة قابلة إلثبات الع ضف الى ذلك،
 10من المادة  2قرة أو اختفائها كان بسبب خطأ من المؤمن له حتى ال يشملها الضمان، وهذا ما جاء في الف

. من المؤمن له " التي تفقد بسبب خطأالسابقة حيث نصت على أنه " ...غير أن هذا الضمان ال يشمل األشياء 
طبيعة هذا الخطأ، وجعله غامض على خالف المشرع الفرنسي الذي استبعد ضياع ولكن المشرع لم يوضح 

وهذا ما منصوص عليه في  2مين،من قانون التأ  .211L-7ادة ا لنص الماألشياء أو فقدانها بفعل السرقة طبق
  3القانون المدني. من 2-005في نص المادة التشريع المصري 

، يكمن في 2ف-10غير أن األستاذ "عبد الرزاق بن خروف" رأى أن طبيعة الخطأ الذي جاءت به المادة 
عمدي الذي يبقى مضمون، ذلك مثال أنه لو سرقت األمتعة أثناء الحريق كان الالغير  وليس الخطأالخطأ العمدي 

 ين أجل الحفاظ على أمواله، وفي رأيهذا خطأ متعمد من المؤمن له، ألنه لم يتخذ الحيطة والتبصر الالزمين م
 وكان من األجدى على المشرع الجزائري تحديد طبيعة هذا الخطأ، وجعل الخطأ العمديأنه قد جانب الصواب. 

عمدي وهذا األخير الفقط أيا كان نوعه هو المستثنى من الضمان، ألن كلمة خطأ وحدها قد توحي بالخطأ الغير 
 هو مضمون. 

على عاتق المؤمن عبء إثبات أن الخطأ الذي ارتكبه المؤمن له، والذي كان سببا في يقع  ،وفي األخير
  4ضياع األشياء المؤمن عليها، كان خطأ متعمد سواء كان سرقة أو أي خطأ آخر متعمد.

 

 

                                                           
 .025. موريس نخلة، المرجع السابق، ص210البشير زهرة، المرجع السابق، ص . 035بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -1

2- Article 122-4 « L’assureur répond la perte ou la disparition des objets assurés survenues pendant l’incendie, à moins 

qu’il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d’un vol », code des assurances français 2018, http  :  // 

www. Legifrance.com/. 
وال عن ضياع األشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ؤ " ويكون )المؤمن( مسمن القانون المدني المصري  2-005المادة  تنص -3

 . 0535السنهوري، المرجع السابق، ص حمد اأالرزاق  غيره" نقال عن عبد ىنتيجة سرقة. كل هذا ولو اتفق علما لم يثبت أن ذلك كان 
 .030خروف، المرجع السابق، ص بن عبد الرزاق  -4
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 الصناعي المسؤوليات في مادة الحريقأضرار مين المبحث الثاني: تأ

للحريق الصناعي، والتي تصيب األشياء المؤمن عليها في   المادية المباشرة والالحقة ضرار األإلى جانب 
سأل عليها المؤمن، أال وهي أضرار كيانها أو تكون نتيجة حتمية لها، هناك أضرار أخرى ال تقل أهمية عنها ي  

نما  المسؤولية المدنية الناجمة عن الحريق. وهذه األضرار األخيرة ال تمس كيان أو هيكل الشيء المؤمن عليه، وا 
والتأمين على المسؤولية  شئ عن مسؤوليته ورجوع الغير عليه.تصيب ذمة المؤمن له من جراء الحريق النا

ن تأمين األشياء، ورغم ذلك فهما مختلفان في نقاط عديدة، ذلك أن دنية هو تأمين من األضرار شأنه شأالم
ذمة المؤمن له، في حين أن تأمين األشياء هو تأمين لشيء مملوك  تأمين المسؤولية المدنية هو تأمين لدين في

هو ما محل تأمين المسؤولية في حين أن  محل تأمين األشياء هو ما للمؤمن له من مال،ف ،للمؤمن له. وعليه
ة على يضمن المؤمن التبعات المالية المترتب ،أي أنه في تأمين المسؤولية ،على المؤمن له من مال ودين

 1ضرار الالحقة بالغير.لية المؤمن له بسبب األمسؤو 

وال يغطي أضرار المسؤولية  ،بما أن تأمين الحريق هو تأمين أشياء يغطي فقط األضرار المادية المباشرةو 
في إطار هذه المسؤولية  ةللمؤمن له تغطييجوز فانه المدنية التي تضمن في األصل بموجب عقد مستقل. 

، وذلك مقابل قسط زائد. وضمان الصناعي الضمان األساسي لوثيقة الحريقضمان اختياري ومستقل عن 
المسؤولية المدنية في هذه الحالة يقتصر فقط على األضرار المادية، ومع ذلك يجوز للمؤمن له الحصول على 

  المسؤوليات والخطر الذري، وذلك مقابل قسط زائد. عضليشمل األضرار الغير المادية لبتمديد الضمان 

)المطلب  يغطي مسؤولية المالك اتجاه مستأجريه الصناعي فتأمين المسؤولية المدنية في مادة الحريق بالتاليو 
مسؤولية الوديع ورجوع  أيضا تدخل في الضمانو  األول(، ومسؤولية المستأجر أمام المالك )المطلب الثاني(،

الفنادق والنزل )المطلب الثالث(، كما يجوز تمديد ضمان هذه المسؤوليات  ومسؤولية أصحاب ،الجيران والغير
 مادية والخطر الذري )المطلب الرابع(.الالى األضرار الغير 

 اتجاه المستأجر )المؤجر(مسؤولية المالكالمطلب األول: تأمين 

، 112، 103، 105د الموا والمستأجر طبقا لنصجار بين المالك هذه المسؤولية تقوم في حالة إبرام عقد اإلي
ووفقا لهذا يكون المالك مسؤوال عن  15.2-10والمعدلة طبقا للقانون  من القانون المدني الجزائري 131 ،111

                                                           
راسات ، الغرفة المدنية، المجلة القضائية، المحكمة العليا، قسم الوثائق والد2210-15-20الصادر بتاريخ  ،015120نظر القرار رقم أ -1

 .055، ص 2102، 2عدد القانونية والقضائية، 
ج.  ،5المادة  المتضمن القانون المدني المذكور، 51-05والمتمم لألمر ، المعدل 2110مايو  02المؤرخ في  ،15-10أنظر القانون رقم  -2

 1، ص2110مايو  02الصادرة بتاريخ  ،20ر، عدد 
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هالك األشياء اتجاه المستأجر بسبب الحريق الناجم عن عدم الصيانة أو عيب في البناء، مما يرتب ذلك رجوع 
يكون المالك أيضا مسؤول عن حرمان المستأجر  ،. ومن جهة أخرىالمستأجر على المالك لضمان هذا الهالك

من االنتفاع بالعين المؤجرة خالل مدة اإليجار، لذا يجوز للمالك التأمين على هذين المسؤوليتين اتجاه 
 المستأجر، غير أنه يجوز لهذا األخير التنازل عن رجوعه ضد المالك.

)الفرع األول(، ثم نعالج حرمان المستأجر  على المالك ينجر ومنه في هذا المطلب نتطرق إلى رجوع المستأ
 )الفرع الثالث(.   )الفرع الثاني(، وأخيرا نعالج تنازل المستأجر عن الرجوع ضد المالك بالعين المؤجرة من االنتفاع

  slocatairerecours des 1على المالك )مسؤولية المالك اتجاه المستأجر( ينالمستأجر  رجوعالفرع األول: 

من خالل هذا الفرع نعالج أوال األساس القانوني لمسؤولية المالك إزاء المستأجر، ثم نعالج التأمين على هذه 
 المسؤولية.

 أوال: األساس القانوني

 من القانون المدني 0-103نجد مركزها القانوني في نص المادة   (la responsabilité)هذه المسؤولية
يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت "  التي تنص على أنهو  15-10رقم  الجزائري

، للمستأجريضمن المؤجر  "التي تنص على أنه القانون  من نفس 0-111والمادة  ،"التسليم...عليها وقت 
باستثناء العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها، كل ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون 

غير أن المؤجر  لم يوجد اتفاق على خالف ذلك... ، ماقصا محسوسانقص من هذا االستعمال تن أواستعمالها 
كما تنص أيضا المادة  ." وقت التعاقدعلم بها هذا األخير ي و كانأ المستأجرعلم بها التي أ ال يضمن العيوب

لتزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت من نفس القانون على أنه "... فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب ا 113-2
 2من القانون المدني الفرنسي. .2412L ةالماد وتقابل هذه المواد،نه كان يجهل وجود العيب "، أ

بمجرد نشوب حريق أو تفاقمه  ((propriétaireتقوم مسؤولية المالك وعليه حسب هذه النصوص القانونية
لك إخالال بالتزامه ، وذ (défaut d’entretien)أو عدم الصيانة (vice de construction) يب في البناءبسبب ع

وفي هذه الحالة يفترض الحريق للمالك مع اعفاء  ل في المحافظة على العين المؤجرة.التعاقدي الذي يتمث

                                                           
1- ARTICLE 2-3°)-C) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie – explosions », (CAAT), op.cit., P 

02. 
2- ARTICLE 1721 « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui empêchent 

l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lord du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte 

pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser », code civil français 2018, http  :  //www.legifrance.com/. 
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كما تقوم مسؤولية المالك حتى ولو كان العيب في البناء بفعل المهندسين المعماريين  1المستأجر من المسؤولية.
ثبت أن ويعفى المالك من المسؤولية إذا أ 2أو المقاولين، أو كان يجهله المالك ونجم عن هذا العيب حريق.
كان على علم بالخلل في الصيانة ولم يبلغ المستأجر كان عليه من الواضح أن يعلم بالعيب في البناء، أو 

 3المؤجر بذلك.

 مين ثانيا: التأ

هو تابع للتأمين على األبنية واألموال المنقولة، وهو يغطي مسؤولية المالك من جهة إن هذا الضمان 
الحائزين بسبب مستأجريه أو  والتي تلحق ممتلكات مباشرة،ال)المؤجر( عن كل األضرار المادية المباشرة والغير 

 4الحريق أو االنفجار الناجمين عن عيب في البناء أو عدم الصيانة.

الذي يمكن أن يكون ضحاياه المستأجرين  5يمكن لهذا الضمان أن يمتد إلى فقدان االنتفاع ،ومن جهة أخرى
ماكن خالء األمصاريف إعادة التأجير المؤقت في حالة إالى  المتأثرين بالحادث، كما يمتد هذا الضمان أيضا

لى مصاريف ترحالمدة الفعلية لألعمال، و ل خال (، يل واستبدال كل األشياء المنقولة )الستائر، األلواح، النجودا 
 6في حالة أين الترحيل أو االنتقال يكون ضروري إلجراء اإلصالحات المستلزمة الخاصة بالمبنى.

السعر الصافي للضمان األساسي، وفي من % 25إضافة إلى ذلك، يخول هذا الضمان مقابل قسط قدره 
من الناحية النظرية يعادل  هذا الضمانو  7حدود رأسمال محدد من قبل المؤمن له ضمن الشروط الخاصة،

غير خاضع هو و  ، (valeur des biens appartenant aux locataires)قيمة األشياء المملوكة للمستأجرين
 8للقاعدة النسبية.

 المالك عن حرمان المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة( )مسؤولية االنتفاع الفرع الثاني: حرمان

ومن خالل هذا الفرع نعالج أوال، األساس القانوني لمسؤولية المالك عن حرمان المستأجر من االنتفاع بالعين 
 المؤجرة، ثم ثانيا نتطرق إلى التأمين على هذه المسؤولية.

                                                           
1- Www. Jurisque.Com. Vu le 29-07-2018 à 16h. 
2- JACQUES LACOUR, op.cit., P 60. 
3- Ibid., P 60. 
4- ARTICLE 2-3°)-C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (CAAR), op.cit., P4.   

ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P116. 
  المنتفع بها. والمباني ماكناألمن و جزء أن استحالة االستعمال المؤقت لكل جار الناجمة عياإليعني خسارة قيمة  -5

6- ARTICLE 2-3°)-C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P5.  

JACQUES LACOUR, op.cit. P61. 
7- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op. cit., P47.  
8 -JACQUES LACOUR, op.cit., P82.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P116. 
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 أوال: األساس القانوني

المؤجر هو ملزم بضمان العين المؤجرة والمحافظة عليها حتى ينتفع بها مستأجريه، حيث نصت المادة إن 
نتفاع على أن المؤجر، يمتنع عن كل تعرض يحول دون ا 15-10رقم  من القانون المدني الجزائري 112

قاتها أي تغيير ينقص من وال يجوز له في أي حال من األحوال أن يحدث بها أو بملحالمستأجر بالعين المؤجرة، 
من نفس المادة أن المؤجر ال يسأل عن األفعال التي تصدر منه هو فقط، بل  2هذا االنتفاع. وتضيف الفقرة 

 يمتد إلى كل ضرر أو تعرض قانوني صادر عن مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

ين المؤجرة لصالح المستأجر، وذلك بأن يمنع وعليه حسب هذه المادة، فان المؤجر ملزم بالمحافظة على الع
كل ما يؤدي إلى تعكير صفوة حيازة هذا المستأجر للعين المؤجرة، أو الى حرمانه من المزايا التي كانت من حقه 

  1 أن ي عول عليها بحسب ما أ عد إليه الشيء.

ما يكون بسبب الحرائق واالنفجارات التي تترتب بفعل أحد المستأجرين  غالبا (trouble)وهذا الحرمان
من االنتفاع  هذا األخير مستأجر المضرور، وتؤدي الى حرمانفي اإليجار مع ال  (colocataires)المشاركين

بالعين المؤجرة، ومسؤولية المؤجر في هذه الحالة تقوم بسبب خطئه في ا ختياره لشريك في اإليجار أقل نباهة 
 ورعونة. 

وبالتالي فالمالك هو المسؤول بصفة خاصة، عن كل األضرار المادية التي تتسبب في فقدان االنتفاع 
 2اآلخرين.فعل أحد مستأجريه  المضرور الناجم عن لمستأجره

  مينثانيا: التأ

من الشروط العامة لوثيقة الحريق واالنفجار الجزائرية، فانه يجوز التأمين، وذلك   D(°3-2بموجب المادة
والمترتبة  المالك،  (encourir)التي يتكبدها  (les dommages matériels)مقابل قسط زائد، على األضرار المادية
من االنتفاع بالعين المؤجرة، نتيجة الحريق أو االنفجار الذي  المضرور عن مسؤوليته في حرمان المستأجر

 يتسبب فيهما أحد أو مجموعة من المستأجرين المشاركين في اإليجار مع المستأجر المضرور.

لجزء من العين   (occupant)كما يجوز أيضا ا كتتاب هذا الضمان من طرف المستأجر المضرور والشاغل
 3المؤجرة.

                                                           
 .202مين على الحريق في القانون المغربي، المرجع السابق، صتأبلوش، الحسين ال -1

2- YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 149-150. 
3- JACQUES LACOUR, op.cit., P 81. 
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تلقائيا تحت هذا الضمان األضرار الغير المادية التي تلحق المستأجر المضرور عندما تكون نتيجة غطى وت  
من السعر الصافي للضمان األساسي  %25ويخول هذا الضمان مقابل سعر قدره  1لألضرار المادية المغطاة.

 2.الصناعي لوثيقة الحريق

المؤمن له)المؤجر(، ويستحسن أن يكون مساويا لقيمة وزيادة على ذلك، فمبلغ الضمان متروك لمحض إرادة 
 3األموال المملوكة للمستأجر المضرور، وهنا ال يمكن تطبق القاعدة النسبية في هذا الضمان.

 4التنازل من قبل المستأجر عن الرجوع ضد المالكالفرع الثالث: 

ممارسة ر إدراج بند يقضي بتنازله عن في إطار عقد اإليجار المبرم بين المؤجر والمستأجر، يمكن لهذا األخي
خسائر المضمونة من المصاريف والو الرجوع على المالك الذي يمكن أن يساهم في تحقيق األضرار المادية 

يتنازل هو اآلخر عن ممارسة الذي خير يجب عليه إبالغ المؤمن بذلك، وهذا األطرف المستأجر. 
 %25ضد المالك ومؤمنيه، وذلك مقابل قسط إضافي يساوي  ،الطعون)الرجوع( التي تحل محل حقوق المستأجر

 5من األقساط الصافية المستلمة.

 المالك أمام مسؤولية المستأجرالمطلب الثاني: تأمين 

إن هذه المسؤولية هي مسؤولية عقدية بموجب عقد اإليجار المبرم بين المستأجر والمؤجر صاحب العين 
لى المستأجر أن يتحلى بالعناية المطلوبة للمحافظة على العين المؤجرة، المؤجرة. وتحت بنود هذا العقد يجب ع

وردها سليمة إلى يد المؤجر في نهاية عقد اإليجار. وفي حالة تعرضها للهالك مثال احتراقها، وهذا ما يقع كثيرا 
وهذه المسؤولية يطلق عليها  ،في الواقع، تقوم مسؤولية المستأجر في جبر الضرر الذي أصاب المؤجر

 . (la responsabilité locative)بالمسؤولية الكرائية

نما ي  اإليجاريةن المستأجر ال يسأل فقط على المسؤولية افلك، زد على ذ    سأل أيضا على حرمان المالك ، وا 
خسارة األجرة التي يتقاضاها سأل المستأجر أيضا على من االنتفاع بالعين المؤجرة إلى غاية إعادة بناءها، كما ي  

حتراق العين المؤجرة، وذلك خالل المدة الالزمة في حالة ا   ،المؤجر منه أو من المشاركين معه في اإليجار
 إلعادة بنائها. 

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P224. 
2- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 48. 
3- JACQUES LACOUR, op.cit., P 62. 
4- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit. P48. 

5- YVONNE LAMBERT–FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P150. Assemblée Plénière Des 

Sociétés D’assurances Dommages, Traité d’assurance « incendie risque d’entreprise, risques directs », op .cit., P 89. 
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لك، قد يقوم المستأجر نفسه بإعادة استئجار العين المؤجرة إلى مستأجر من الباطن، الذي تقوم ضف إلى ذ
احتراق العين المؤجرة، غير أنه يمكن للمالك أن يتنازل عن رجوعه على المستأجر د خر عنهو اآل مسؤوليته

 ويعفيه من قيام المسؤولية.

حرمان من الضمان )الفرع األول(، ثم  للمستأجر المسؤولية االيجاريةضمان ومن خالل هذا المطلب نعالج 
مان وضياع األجرة )الفرع الثالث(، وأخيرا ندرس )الفرع الثاني(، ثم نتطرق إلى ضمان حر المؤجرة  االنتفاع بالعين

 )الفرع الرابع(. تنازل المؤجر عن الرجوع على المستأجر

 (ين المؤجرة )المسؤولية االيجاريةمسؤولية المستأجر عن حريق العتأمين الفرع األول: 

ت المالية بأنها التبعارف حيث تعا  le risque locatif(،1( االيجاريق على هذه المسؤولية أيضا بالخطر يطل
 2في حالة احتراق العين المؤجرة التي تؤول إليه، والتي ينتفع بها انتفاع حصري وخاص.التي يتحملها المستأجر 

 ومنه سنتطرق أوال إلى تبيان األساس القانوني لهذه المسؤولية ثم ثانيا التأمين عليها.

 (اليجاريلخطر اللمسؤولية االيجارية )ا األساس القانونيأوال: 

المستأجر مسؤول عن  في فقرتها األولى، بأن " 51-05رقم  الجزائري من القانون المدني 135المادة  تنص
"، وتقابل هذه المادة الفقرة األولى ...إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب ليس من فعله حريق العين المؤجرة إالا 

 3من القانون الفرنسي.  .2242Lالمادة من القانون المدني المصري و  511 من المادة

ونالحظ من خالل نصوص هذه المواد أن المستأجر هو ملزم بالحفاظ على العين المؤجرة من الهالك، وكل 
إذا أثبت أن هذا الحريق كان لسبب يعفيه من قيام المسؤولية. وما  حريق يصيب هذه العين هو مسؤول عنه، إالا 

يعاب على نصي المشرعين الجزائري والمصري أن كالهما لم يحددا نوع السبب الذي يعفي المستأجر من قيام 
السالفة الذكر أن  0022المسؤولية، عكس المشرع الفرنسي الذي حدد سبب اإلعفاء، حيث نص في المادة 

                                                           
1- FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 236. 

 يضا:أنظر أ. 031بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -2
-JACQUES LACOUR, op. cit., P 49. 

من القانون المدني المصري" المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إال إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب ال يد له  0-511المادة  -3
 .351فيه..." نقال عن محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 

- ARTICLE 1733  :  « il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve   : que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou de 

force majeur, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine », code civile 

français 2018, http  :  // www.legifrabce.com/. 
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مسؤول عن الحريق ما لم يثبت أنه حدث بسبب قوة قاهرة أو عيب في البناء أو اندالع اللهب من بيت  المستأجر
   1مجاور.

ومنه فالمشرع الفرنسي حدد األسباب التي تحول دون قيام مسؤولية المستأجر، وهذا ما نجده في نص المادة 
 األسباب كال المشرعين الجزائري والمصري.  وحبذا لو أخذا بهذه 2من قانون الموجبات والعقود اللبناني، 555

 plusieurs)السالفة الذكر في حالة تعدد المستأجرين 135من المادة  2فقد نصت الفقرة  ،لكإضافة إلى ذ

preneurs)  لعقار واحد، أن كل واحد منهم هو مسؤول عن الحريق بالنسبة للجزء الذي يشغله بما فيهم المؤجر
فيكون  إذا ثبت أن الحريق بدأ نشوبه في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين، ، إالا إن كان يسكن معهم العقار
 وحده المسؤول عن الحريق. 

من القانون المدني  511من المادة  2والفقرة  3من القانون المدني الفرنسي .2427Lوتقابل هذه الفقرة المادة 
 المصري.  

 ثانيا: التأمين على الخطر االيجاري

المستأجر هو  ،ما سبق أن الخطر االيجاري يقوم بمجرد حريق العين المؤجرة، وفي هذه الحالةرأينا في
من القانون المدني الجزائري. ولكن  135المسؤول عن جبر األضرار المنجرة عن هذا الحريق طبقا لنص المادة 
 يجوز للمستأجر التأمين على هذا الخطر وتغطية رجوع المالك عليه.

العين المؤجرة تختلف طريقة التأمين هنا، باختالف ما إذا كان المبنى يشغله كله مستأجر  وفي حالة حريق
 .جزئي )عدة مستأجرين( وحيد وما إذا كان المبنى مشغوال من طرف مستأجر

  ونبين ذلك من خالل النقاط التالية:

                                                           
الحدث المفاجئ أو القوة القاهرة هما كل حادث غير متوقع وال يمكن مقاومته، مثل سقوط الصاعقة أو الكوارث الطبيعية. أما العيب في  -1

 البناء هو أي خطأ ضد قواعد فن البناء، أو ضد القوانين والمراسيم التي تحكم البناء حتى ولو كان هذا العيب يرجع في نهاية المطاف إلى
 المعماري أو المقاول، وعيب البناء في معظم الوقت يتعلق بالمواقد وخاصة قنوات الدخان. المهندس

من بيت  نه حدث بسبب قوة قاهرة أو عيب في البناء أو اندالع اللهيبأيثبت  مأجر مسؤول عن الحريق ما ل" المست 555المادة اللبنانية  -2
 .350ن قاسم، المرجع السابق، صمجاور"، نقال عن محمد حس

3-ARTICLE 1734:  « s’il y a plusieurs locataires, tous responsables de l’incendie proportionnellement à la valeur 

locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupant ; a mois qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans de 

l’immeuble qu’ils d’eux, auquel cas celui- là seul en est tenu ; ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu 

commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus », code civil français 1026, http  :  // www. Legifrance.com/. 
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 ( occupant totale)الشاغل الكلي للمبنى الخطر االيجاري للمستأجر الوحيد ضمان-1

الذي يشغل العين المؤجرة كلها، بحيث أنه في حالة   (locataire unique)حيدالو  هذا الخطر يخص المستأجر
وال يستطيع أن  1وقوع خطر الحريق في هذه العين يفترض قانونا قيام مسؤولية هذا المستأجر وحده دون سواه،

ينفي مسؤوليته عن نفسه، بإثبات عدم وقوع خطأ من جانبه أو أنه بذل في حفظ العين عناية الرجل المعتاد، وأنه 
نه في حالة وقوع الحريق يفترض أنه هو المسؤول عن قوع الحريق، بل إاتخذ كافة االحتياطات الالزمة لمنع و 

ذا أراد دفع المسؤولية عنه ي جب عليه إثبات أن الحريق كان لسبب أجنبي عنه، كالقوة القاهرة أو هذا الحريق. وا 
 ela communication du feu par un maison voisin(.2(ورعيب في البناء أو نشوء الحريق من منزل مجا

ذن تأمين الخطر االيجاري في هذه الحالة، بمبلغ يعادل قيمة إعادة تشييد المبنى المستأجر مع استنزال ويجب إ
رم منه المؤجر فعال من االنتفاع بالعين خالل المدة الالزمة إلعادتها إلى باإلضافة إلى مقدار ما ح   3،دميمة الق  ق

 5المبلغ المؤمن عليه أقل من هذه القيمة.يكون وتطبق القاعدة النسبية عندما  4أصلها السابق.

م التي تكون بفعل األشخاص الذين همسؤول عن األضرار والخسائر الإضافة إلى ذلك، فان المستأجر هو 
 :يونوضح ذلك فيما يل لك المستأجر من الباطن.بما في ذ تحت رقابته أو تابعيه

 تابعيهأهل بيته و أ/ 

مسؤول عنهم مدنيا طبقا  هذا المستأجر يدخل تحت ضمان مسؤولية المستأجر، األشخاص الذين يكون
، وأيضا هللقانون، وهم أحد أفراد عائلته الذين هم تحت رقابته أو الحاضرين معه، أو كل شخص يكون تحت سقف

  6العمال المجندين في خدمته.

يحدث بفعل من يوجد تحت  الذي l’incendie(7( غطى تحت إطار تأمين الخطر االيجاري، الحريقوبالتالي ي  
، أو على المعدل والمتمم 01-15رقم  من القانون المدني الجزائري 021رقابة المستأجر على أساس المادة 

إذا كان المتسبب في الحريق أحد تابعي المستأجر في حالة تأدية وظيفته أو  من نفس القانون 025أساس المادة 
                                                           

، ص 2112مصر، -دار النهضة العربية، القاهرة د ط، جر عن حريق العين المؤجرة،أية المست، مسئولمدحت محمود عبد العالمحمد  -1
 .350. محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 25-20

2- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 42-43. 
3- ARTICLE 17-II-2°)-A) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., 

P14-15. 
 .352محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -4

5- JACQUES LACOUR, op.cit., P 56.  FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 236. 
6- JACQUES LACOUR, ibid., P 52.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P250.  

 .035-031بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -7
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كب خطأ جسيم. ففي الحالة األخيرة يجوز للمستأجر الرجوع على تابعه يرت أالبسببها أو بمناسبتها، ولكن بشرط 
 السالف الذكر. 01-15رقم  من القانون المدني 020طبقا لنص المادة 

 le sous-locataire المستأجر من الباطن /ب

وبموافقة المؤجر ما لم  مستأجر الرئيسيوهو المستأجر الثاني للعين المؤجرة بعد إعادة تأجيرها له من طرف ال
يوجد نص قانوني يقضي بخالف ذلك. ورغم هذا ال يوجد عقد يربط مباشرة المالك بالمستأجر من الباطن، لذا 

لذي يصدر من المستأجر يبقى المستأجر األصلي وحده المسؤول أمام المالك بموجب عقد اإليجار، عن الحريق ا
 مالك الرجوع مباشرة على المستأجر من الباطن.كما أنه طبقا للقانون يجوز لل 1من الباطن،

 عين يشغلها عدة مستأجرين(االيجاري للمستأجر الجزئي ) الخطرضمان -2

 وفي هذا القسم ندرس كيفية ضمان الخطر االيجاري وصور هذا الخطر. 

 كيفية ضمان الخطر االيجاري -أ

للعين المؤجرة، بل هو حائز لجزء فقط   (occupant unique)هذه الحالة ليس شاغل وحيدفي  إن المستأجر
 plusieurs)من هذه العين ويشاركه عدة مستأجرين في االنتفاع بها، أي أن العين هي مؤجرة لعدة أشخاص

personnes) يختص كل واحد منهم بجزء منها مستقل عن سائر األجزاء. وفي هذا الفرض إذا احترقت العين ،
من  135ة من الماد 2وهي حسب مفهوم الفقرة  2ة معينة،ق بنسبكل منهم مسؤول عن الحري المؤجرة كان

من  2، نسبة الجزء الذي يشغله كل مستأجر، وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة القانون المدني السالفة الذكر
عاب على النصين الجزائري والمصري، أن كال ولكن ما ي   3.من القانون المدني المصري 511نص المادة 

 المشرعين لم يحددا المقصود الحقيقي لنسبة الجزء الذي يشغله كل مستأجر، والذي على أساسه يكون التأمين. 

على أن توزيع المسؤولية على  " سليمان مرقس" وعلى هذا األساس، ذهب جانب من الفقه أمثال الدكتور 
له كل مستأجر كما نص المشرع بذلك، ألنه بقدر ما تزيد مساحة الجزء الذي يشغ المستأجرين، يكون على أساس

عبد " غير أن هذا الرأي لقي انتقاد من طرف األستاذ  المساحة تزيد احتماالت ابتداء الحريق من هذا الجزء.
                                                           

1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 113. 
 . 355محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -2
فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسؤوال عن الحريق بنسبة الجزء الذي -2..المصري".من القانون  511ص المادة ن -3

هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون  يشغله، ويتنازل ذلك المؤجر إذا كان مقيما في العقار.
 .350، ص المرجعنفس ن قاسم، حمد حسوحده مسؤوال عن الحريق"، نقال عن م
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ب تقديرها، الذي رأى، أن توزيع المسؤولية على المستأجرين على أساس نسبة الجزء يصع " الرزاق السنهوري
ة احتمال شبوب الحريق، كما أنه يترتب على األخذ بمعيار ذلك أنه ال توجد عالقة بين مساحة الجزء ودرج

المساحة أال يدخل في التقدير حساب المساحة الغير قابلة للحريق من األجزاء المؤجرة، وبالتالي لو كان إيجار 
العالقة الجدية تكون ف ة في تقدير نسبة المسؤولية. لذلكالطابق األرضي يشمل الحديقة فال تدخل مساحة الحديق

يجب هو مسؤول عن الجزء الذي يشغله و  ن هذا األخيرة الجزء الذي يشغله كل مستأجر، ألعلى أساس قيم
 1عليه رده سالما من الحريق للمؤجر.

الجزء ال يتفق تماما مع ن توزيع المسؤولية على أساس قيمة رأي أيضا لقي انتقاد هو األخر، ألولكن هذا ال
توزيع المسؤولية على أساس ، أنه من األصح " ن قاسممحمد حس" ر درجة خطأ المستأجر. لذا ذهب الدكتو 

للجزء الذي يشغله كل مستأجر، إذ يكفي القيام بعملية حسابية حتى يمكن  ((la valeur locativeالقيمة االيجارية
من القانون المدني  .2427Lنؤيده وهو مقتبس من نص المادة معرفة ما يتحمله كل مستأجر. وهذا الرأي 

التعويض في حالة تعدد المستأجرين يكون على أساس القيمة االيجارية للجزء  أن والتي نصت على 2،الفرنسي
وهذا ما هو منصوص عليه في الشروط العامة الجزائرية للحريق واالنفجار، التي  الذي يشغله كل مستأجر.

)خمسين مرة ايجار  خمسين مرة مبلغ اإليجار السنوي يعادل الضمان في حالة تعدد المستأجريننصت على أن 
أي إيجار،  )تحصيل( إذا لم يتم استحصال السنوية أو خمسين مرة القيمة االيجارية لكارثة(،شهر السابق ل 02

 3متين.وتطبق القاعدة النسبية إذا كان الرأسمال المؤمن عليه يقل عن إحدى هاتين القي

تأمين المسؤولية في حالة تعدد المستأجرين، نرى أنه من األفضل أن يكون التأمين في هذه  وبالرجوع إلى
الحالة، على أساس القيمة االيجارية للجزء الذي يشغله كل مستأجر، وعلى أساس هذه القيمة يكون رجوع المالك 

أو خمسين مرة  وفي هذه الحالة يعادل الضمان على األقل خمسين مرة من مبلغ اإليجار السنوي على المستأجر.
  من المشرعين الجزائري والمصري. وحبذا لو يأخذ بذلك، كال 4.السنوية القيمة االيجارية

 تتمثل في:مسؤولية المستأجر الجزئي بخاصة حاالت غير أنه توجد 

                                                           
 .53 ص لعال، المرجع السابق،دحت محمود عبد احمد م. م351، ص السابق محمد حسن قاسم، المرجع -1

2- ARTICLE 1734 « s’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur 

locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent… », Code civil français 2018, http  :  // www. Legifrance.com/ 
3- Article 18-II) -2°)- b( des Conditions Générales du Contrat d’assurance, «incendie -explosions», CAAR, op.cit., P 

13. 
4-ARTICLE 17- II)-2°)-B) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., 

P 15. 
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 من نص المادة  2وحسب الفقرة  ،ففي هذه الحالة في نفس العين:المالك شاغل مع المستأجرين  إذا
قيم في جزء من العين المؤجرة، ، إذا كان المالك ي  51-05رقم  الجزائري من القانون المدني 135

على أساس سأل عن الحريق عتبر عند توزيع المسؤولية كأنه مستأجر، وي  احترقت هذه األخيرة أ  و 
ثبت أن ال يد له في هذا الحريق. وال يشترط أن يكون إذا أ الذي يشغله إالا للجزء القيمة االيجارية 

مقيما فعليا في الجزء المخصص له، بل يكفي أن يكون له في العين مكان  )rbailleu(المؤجر
ة وهذا ما نجده في التشريع المصري في نص الماد 1ألي غرض آخر. لعمله، أو مخصص لسكناه أو

 التشريع الفرنسي وحبذا لو أخذ هذا األخير بذلك.ال نجده في و  511
 إذا )نشوب الحريق من مستأجر آخر(:  الحريق من الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين شبن إذا

وابتدأ شبوبه من الجزء الذي يشغله مستأجر آخر  ، (connue)ثبت أن اندالع الحريق كان معروف
قامت مسؤولية هذا األخير، وانتفت مسؤولية المستأجرين اآلخرين. وفي هذه الحالة يتحمل المستأجر 
الذي تولد الحريق عنه وحده كامل المسؤولية دون باقي المستأجرين اآلخرين، إذ يجب عليه وحده 

 2دفع كامل قيمة الضرر.
 إذا كان سبب اندالع )أصل الحريق غير معروف(:  يق من مكان غير معروفب الحر نش إذا

، في هذه الحالة كل المستأجرين مسؤولين بشكل يتناسب مع القيمة (inconnue)الحريق غير معروف
ومع ذلك  3االيجارية للجزء الذي يشغله كل مستأجر، ولن يكون هناك تضامن بين بعضهم البعض.

 4رية ال تأخذ بعين االعتبار األماكن الشاغرة.عند حساب القيمة االيجا
 في هذه الحالة أن هؤالء  5:بعض المستأجرين أن نشوب الحريق لم يندلع من عندهمأثبت  إذا

المسؤولية، والتعويض عن المبنى في حالة حريقه يقع على  من (exonérés) المستأجرين هم معفون
عاتق المستأجرين المشاركين في االيجار، الذين لم يتمكنوا من إثبات أن الحريق لم يندلع من 

 عندهم، وفي هذه الحالة أن أضرار المبنى توزع بشكل متناسب مع قيمة اإليجار لشققهم.

 ةاإليجارياألخطار صور -ب

 الخطرين:نميز بين هنا و 

                                                           
 .35محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -1

2- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 46. 
3- Ibid., P 46. 
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 254. 
5- Ibid., P 255. JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 46.   
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 :يجب التمييز بينهما وهناك حالتين: « risque locatifs  « bâtiment الخطر االيجاري للمباني-1-ب

   garantie des risques locatifs ordinaires (RLO)األخطار االيجارية العادية ضمان-1-1-ب

نتيجة  إزاء المالك، المستأجر أو الحائز وهذا الضمان يهدف إلى تغطية المسؤولية المدنية التي يتكبدها
 135بموجب المادة  ني ومنقوالت أو عتادسواء كانت مباضرار المادية التي تؤثر على الممتلكات المستأجرة األ

 ماكنالوحيد من األجزء اليغطي قيمة  )المستأجر( أي أن المؤمن له، السالفة الذكر من القانون المدني الجزائري
 1.المستأجرة والحائزة من طرفه

 المباني (la valeur de reconstruction)يعادل على األقل قيمة إعادة تشييدفي هذه الحالة الضمان و 
  2 .كما تشمل أيضا أتعاب المهندسين المعماريين ،تخفيض قيمة القدم ، معالمستأجرة )الحائزة(

 3مطبقة.في هذه الحالة والقاعدة النسبية 

   garantie des risques locatifs supplémentaires (RLS) ةاإلضافي ةر االيجارياخطاأل ضمان 2--1-ب

عكس تأمين الخطر وهو  4دون المنقوالت، الحائزة من قبل عدة مستأجرين خاص بالمباني وهذا الضمان هو
المستأجر، دون أن يتعدى إلى أماكن أخرى ال يشغلها المستأجر.  ةالعادي الذي يغطي فقط ما في حوز  االيجاري

لذا فانه في إطار ضمان الخطر االيجاري اإلضافي، يجوز للمستأجر الشاغل لجزء من المبنى، التأمين بمبلغ 
يفوق قيمة األماكن التي يشغلها، ويتعدى ذلك لتحمل الكارثة التي تصيب األجزاء التي هي ليست بحوزته، وقد 

ثبت رين بدفع المسؤولية عنهم أو إذا أوذلك عندما يقوم بعض المستأجرين اآلخ 5متد تحمله إلى كامل العقار.ي
 المستأجر أن الحريق تولد من عنده.

لك لتغطية مسؤوليته األخطار االيجارية اإلضافية "، وذتأمين  إذن فالمؤمن يمكن له أن يكتتب تأمين يدعى "
 6فيما يتجاوز الحد األدنى المؤمن عليه في التأمين من األخطار االيجارية العادية.

                                                           
1- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P  26 . FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 236. 
2- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P45. 
3-  FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P236. 

4- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P18. Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op. cit., P45. 
5- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 115. 
6- JACQUES LACOUR, op.cit., P 56. 
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السعر الصافي  من %51ومعدل قسط هذا الضمان هو نصف المعدل الخاص بالخطر االيجاري العادي، أي
 1للضمان األساسي.

غ المؤمن عليه في قيمة العقار برمته والمبلوالضمان في هذه الحالة يجب أن يوازي نظريا، الفرق ما بين 
  .ومع ذلك فان هذا الضمان ال يخضع للقاعدة النسبية 2لتأمين من األخطار االيجارية العادية.ا

  « risque locatif « biens meublesللمنقوالتالخطر االيجاري -2-ب

التي يتحملها (  le locataire occupantالشاغل المستأجر)مين الى ضمان مسؤولية المؤمن له لتأهذا ايهدف 
و التي تحت أ  (les choses louées)األشياء المؤجرةضرار المادية التي تصيب ألا بسببمالك الفي مواجهة 

 المالك.هذا تصرف 

 la règle)يخول هذا الضمان بمبلغ يعادل على األقل قيمة المنقوالت المؤجرة مع تطبيق القاعدة النسبية

proportionnelle) .إذا كان هذا المبلغ يقل عن القيمة الحقيقية لهذه األشياء المؤجرة 

  garantie du trouble de jouissanceضمان حرمان االنتفاعالفرع الثاني: 

المسؤول عن الحريق أو االنفجار، بالتأمين   (locataire partiel)هذا الضمان يسمح إذن للمستأجر الجزئي
تلحق المستأجرين  بب األضرار المادية التيمسؤوليته ضد الطعون التي يمارسها ضده مالك المبنى، بسعلى 

الغير مسؤولين عن الحريق، وتحول دون تمتعهم بالعين المؤجرة  أحدهماآلخرين المشاركين معه في اإليجار أو 
 3مادية الناجمة.البما في ذلك األضرار الغير 

يمكن للمستأجرين الغير مسؤولين والذين تعرضوا ألضرار نتيجة الحريق أو االنفجار، اتخاذ  ،إضافة إلى ذلك
إجراءات ضد مالك المبنى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم، وهذا األخير يعود بدوره على المستأجر 

جرين المتضررين أثناء ، وذلك من أجل استرداد المبالغ التي دفعها للمستأ)locataire responsable( المسؤول
 4الكارثة.

                                                           
1- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 45. 

 .032، ص السابق لمرجعحريق في القانون المغربي، امين على الأحسين بلوش، التال -2
3- SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P19. 
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 116. 
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ومبلغ الضمان في هذه الحالة متروك لتقدير مكتتب العقد، بشرط ينصح التأمين بمبلغ يوافق قيمة األموال 
 1ك فالقاعدة النسبية غير مطبقة في هذا الضمان.لالمملوكة للمكترين، ومع ذ

  garantie des pertes du loyer 2اإليجار )خسارة قيمة الكراء( الفرع الثالث: ضمان خسائر

إذا احترقت العين المؤجرة وكان المستأجر مسؤوال عن هذا االحتراق، فهو ال يحرم المؤجر أو المستأجرين 
اآلخرين المشاركين معه في االنتفاع بالعين المؤجرة فحسب، بل تؤدي مسؤوليته تلقائيا إلى ضياع وفقد األجرة 

سواء من طرفه أو من طرف المستأجرين اآلخرين الغير مسؤولين عن الحريق. التي كان المالك يحصل عليها، 
لذا في هذه الحالة يرجع المالك على المستأجر المسؤول، وذلك لتحصيل قيمة بدل اإليجار التي كان يدفعها له 

سؤوليته ضد يجوز للمستأجر التأـمين على منه أغير  .قبل وقوع الكارثة المستأجرون الغير مسؤولين عن الحريق
 .رجوع المؤجر عليه

ومنه، فهذا الضمان مخصص للمستأجر الشاغل لجزء من العين المؤجرة، يجب أن ينص عليه في بوليصة 
بحيث من خالله يغطي المستأجر المسؤول، األجرة الضائعة التي  3تغطي األخطار االيجارية واألموال المنقولة.

. كما والغير مسؤولين عن الحريق كان يتحصل عليها المؤجر من المستأجرين اآلخرين المشاركين في اإليجار
تدخل تحت الضمان أيضا، األجرة الخاصة بالمستأجر المسؤول التي كان يدفعها للمؤجر قبل وقوع الكارثة في 

 4.إذا كان مقيم في المبنى ذلك خسارة استعمال الممتلكات الخاصة بالمالك فسخ عقد اإليجار فقط، بما فيلة حا

إليجارات السنوية اإلجمالي ل المبلغ ومبلغ الضمان متروك لمحض تقدير مكتتب العقد، ويجب أن يعادل
ومع ذلك ال يخضع هذا الضمان  5،الذي يشغله المالك من المبنى بما في ذلك القيمة االيجارية للجزء ،للمبنى

 6إلى القاعدة النسبية.

 7ضد المستأجر )الحائز(تنازل المالك عن الرجوع الفرع الرابع: 

ول، الذي يمكن أن المستأجر المسؤ  مالك عن الرجوع علىيمكن أن يتضمن عقد اإليجار بند يقضي بتنازل ال
يساهم في تحقيق األضرار المادية للمالك. وهذا األخير يجب عليه إبالغ المؤمن بذلك، وفي نفس الوقت يجب 

                                                           
1- JACQUES LACOUR, op.cit., P 62. 
2- ARTICLE 2-3°)-E des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P 6. 
3- JACQUES LACOUR, op.cit., P 61. 
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 116. 
5- Ibid., P 116. JACQUES LACOUR, op.cit., P 61.  
6-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 47. 

7- YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 149. 
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إدراج هذا التنازل عن الرجوع في عقد التأمين المبرم من طرف المالك. وفي هذه الحالة فان المؤمن هو أيضا 
من األقساط  %25ضد المستأجر ومؤمنه مقابل  ،مالكيتخلى عن ممارسة الطعون التي تحل محل حقوق ال

 1الصافية المستلمة.

 assurance autres responsabilités لمسؤوليات األخرىاتأمين المطلب الثالث: 

غالبا ما تندلع حرائق جمة وتتعدى حيز األشياء المؤمن عليها، تصيب األماكن المجاورة لها الخاصة بالغير 
رجوع هؤالء على المتسبب في الحريق سواء كان المؤجر أو المستأجر. ولكن يجوز للمؤمن رتب والجيران، مما ي  

 فسه من رجوع الغير والجيران عليه.تغطية هذه المسؤولية وحماية ن )المتسبب في الحريق( له

عليها وردها سليمة  كما أنه يمكن للغير إيداع أشياء لدى المؤمن له، ومن واجب هذا األخير المحافظة
في هذه الحالة، إبرام تأمين يغطي أضرار الحريق الذي يمكن أن يمس هذه  )الوديع( ويجوز للمؤمن له للمودع،

 األشياء المودعة. 

كما يمكن أن يكون المؤمن له مالك لفندق أو نزل مما يستوجب عليه التأمين على مسؤوليته إزاء األشياء 
 الء بإيداعها في الفندق.التي يقوم المسافرون والنز 

)الفرع األول(، ثم التأمين على مسؤولية  والجيرانا المطلب التأمين على رجوع الغير وعليه نعالج في هذ
 )الفرع الثالث(. )الفرع الثاني(، وأخيرا نتطرق إلى مسؤولية أصحاب الفنادق والنزل الوديع

  (ولية في مواجهة الغير والجيرانالمسؤ ) التأمين على رجوع الغير والجيرانالفرع األول: 

اس مسؤولية المؤمن له سواء كان مؤجر أو ومن خالل هذا الفرع نحاول أوال إعطاء فكرة عامة على أس
 مستأجر إزاء الغير والجيران، ثم ثانيا ندرس التأمين على هذه المسؤولية.

 أوال: أساس رجوع الغير والجيران

من القانون  021وليست تعاقدية تنطبق عليها أحكام المادة  (délictuelle) إن هذه المسؤولية هي تقصيرية
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه  ، والتي تنص على أنه "المعدل والمتمم 01-15رقم  المدني الجزائري

 ". ويسبب ضررا للغير، يلتزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

                                                           
1- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 48.  
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، إذ أن كل شخص يتسبب ع هو المسؤولية التقصيريةنالحظ من خالل هذه المادة أن أساس هذا الرجو  ،ومنه
عن هذا الضرر الذي سببه للغير أو الجيران على  1فهو مسؤول ،في ضرر للغير بسبب تقصيره أو إهماله

بب في الضرر هو ن المتسعلى أساس المسؤولية التعاقدية، ألأساس المسؤولية الشخصية التقصيرية وليس 
له سواء كان مؤجر ك فلو حدث حريق ينسب إلى خطأ المؤمن مضرور وال تربطه أي عالقة به، لذلأجنبي عن ال
متد هذا الحريق إلى الغير والجيران، وتسبب ، وا   (à la suite sa négligence)نتيجة تقصيره أو إهمالهأو مستأجر 

للمضرور الرجوع على المسؤول عن الحريق، وذلك الستفاء التعويض في إلحاق أضرار بممتلكاتهم، يحق هنا 
  3بت أن الحريق كان نتيجة حادث أجنبي أو قوة قاهرة.ث  إذا  إالا  2منه

وزيادة على ذلك، يكون المؤمن له مسؤول أيضا على الحريق الذي وقع من األشياء التي في حوزته وامتد 
من  0-011طبقا لنص المادة نتسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنه مدنيا نحو الغير، وثبت أنه م
 .51-05رقم  القانون المدني الجزائري

)la ، يمكن أن تقوم مسؤولية المؤمن له عن الحريق على أساس المسؤولية المفترضةضف الى ذلك
)responsabilité assumée،4  إذا كان المؤمن له حارس للشيء وتسبب هذا األخير في ضرر للغير طبقا لنص

. وفي هذه الحالة، يعتبر حارس الشيء الذي تولد عنه 51-05رقم  من القانون المدني الجزائري 021المادة 
طرف  بت في حقه منالحريق، مسؤول أمام الغير والجيران عن األضرار التي لحقتهم بفعل هذا الحريق إذا ث  

بت أن هذا الحريق حدث بسب لم يكن يتوقعه المؤمن له، مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو إذا ث  أما  5الغير.
 6عفى حارس الشيء من المسؤولية.في هذه الحالة ي  ف ،الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

 الجيرانثانيا: التأمين عن رجوع الغير و 

الحريق الصناعي يمكن اكتتابه سواء من طرف المالك أو من طرف لتأمين إن هذا التأمين هو تابع 
، وذلك لعدم إمكانية تحديد  (responsabilité illimitée)عتبر تأمين من مسؤولية غير محدودةالمستأجر، وهو ي  

                                                           
1- CATHERINE GIRAUDEL, droit à réparation, article cité, P 14. 

 .035- 031عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص -2
3 - JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 40. 
4- JACQUES LACOUR, op.cit., P 58.  FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 237. 
5- JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P 40. 

 ،2عدد  العليا، قسم الوثائق، الغرفة المدنية. المجلة القضائية، المحكمة ،0312-12-00بتاريخ الصادر  ،21032القرار رقم أنظر  -6
 .21ص ، 0313
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مالك أو لتأمين يضمن مسؤولية المؤمن له )هذا اف ،ومنه 1له.تحصيمسبقا المبلغ األقصى للضرر الممكن 
عليه، بسبب  (recours des voisins et des tiers)مستأجر أو حتى حارس الشيء( من رجوع الجيران والغير 
 2عنه. المؤمن له مسؤوالهذا األضرار المادية التي لحقتهم نتيجة حريق أو انفجار كان 

الجيران والغير عندما تكون لك، يمتد هذا الضمان تلقائيا إلى األضرار الالمادية التي تلحق إضافة إلى ذ
كما يمتد هذا الضمان أيضا بموجب شرط خاص في العقد، إلى الحرمان من   3نتيجة أضرار مادية مضمونة.

االنتفاع ومصاريف نقل ووضع كل األشياء المنقولة، في حالة إذا كان نقلها ضروري إلجراء اإلصالحات 
 4الضرورية الناجمة عن خطر مؤمن منه.

من القسط الصافي الخاص بالضمان األساسي مع حد أدنى قدره  %25لضمان مقابل سعر قدره ويخول هذا ا
 5.باأللف 0,10  

قيمة األشياء المجاورة مبلغ يمثل ومبلغ الضمان هو متروك لمحض إرادة المؤمن له، ويجب أن يعادل 
 6للمؤمن له، ومع ذلك ال يخضع هذا الضمان للقاعدة النسبية.

  assurance de la responsabilité du dépositaireمين مسؤولية الوديعأالفرع الثاني: ت

إن العديد من المؤسسات الصناعية أو التجارية تحوز معدات ومواد أولية وسلع مملوكة للغير، تودعها لديها 
 توجد بعض المؤسسات مختصة في تلقي الودائع، كالمستودعات ،للمحافظة عليها بمقابل أو بدون مقابل. ومنه

 7العمومية ومستودعات التبريد والمرائب العمومية ومقاوالت النقل ...الخ.

، مما  (sa faute)قد تثور مسؤولية الوديع نتيجة هالك األشياء المودعة لديه بسبب حريق نشأ عن خطئهو 
وز للوديع التأمين ضد هذا الرجوع، غير أنه يجوز للمودع التنازل يضطر إلى تحمل رجوع مالكها عليه، لذا يج

 عن الرجوع على الوديع.

                                                           
1-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 237. JACOB NICOLAS, les assurances, 

op.cit., P 228. 
2-ARTICLE 2-3B des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (CAAR), op.cit., P4. 
3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 117. 

 ، أنظر أبضا: 210، ص سابقال جعر محريق في القانون المغربي، المين على الأالحسين بلوش، الت -4
-JACQUES LACOUR, op.cit., P 59-60. 
5-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 49. 

6-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 117. 
7-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 150. 
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على هذه المسؤولية، مسؤولية الوديع، ثم نتطرق إلى التأمين ل القانوني ساساألوعليه نعالج أوال في هذا الفرع 
 ثم الى تنازل المودع الرجوع على الوديع.

 دعالمو  الوديع أماممسؤولية القانوني لساس األأوال: 

الوديعة، بأنها "عقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا  51-05رقم  قانون المدني الجزائريالمن  531فت المادة عرا 
من .L 2120تقابلها المادة  ،منقوال إلى المودع لديه، على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عينا". هذه المادة

 يلي: حيث تنص كما القانون المدني الفرنسي

« Le dépôt en général, est acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et 

de la restituer en nature. ». 

وبالرجوع إلى المواد السالفة الذكر، نجد أن الوديع عليه التزامات اتجاه األشياء المودعة لديه، وأهم هذه 
 االلتزامات هي: 

هو أن يبذل من العناية الالزمة في حفظ  (dépositaire) إن أهم التزام للوديع: حفظ الشيء المودع لديه-1
رقم  من القانون المدني الجزائري 532الشيء المودع لديه ما يبذله في حفظ ماله، طبقا للفقرة األولى من المادة 

يكون الوديع مسؤوال عن هذا الحريق، إذا كان أدى إلى إتالف األشياء المودعة، . لذا لو نشب حريق و 05-51
ثبت أن هذا الحريق إذا أ إالا  1هذا األخير راجع عن فعل متعمد منه أو كان نتيجة تقصير منه أو بسبب رعونته،

راجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه، كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، أو كان الحريق نتيجة عيب في األشياء 
 بسبب أعمال المودع.المودعة أو 

وهي رد األشياء المودعة سليمة  2إن الوديع ملزم بتحقيق نتيجة: رد األشياء المودعة عند انتهاء الوديعة-2
، خالفا 51-05رقم  من القانون المدني الجزائري 531بمجرد طلبها طبقا لنص المادة   (déposant)إلى المودع

 لما هو عليه الحال بااللتزام األول الذي يعد التزام ببذل عناية، وهو حفظ األشياء المودعة. 

 مين على مسؤولية الوديعثانيا: التأ

ا بسبب أن الوديع هو مسؤول عن األشياء المودعة لديه والمملوكة للغير في حالة إتالفه ،ما سبق ذكرهفيرأينا 
التأمين عن مسؤوليته التي يتكبدها في مواجهة مالكي هذه األشياء لذا يجوز للوديع  ، (l’incendie)الحريق

                                                           
 .035مين على الحريق في القانون المغربي، المرجع السابق، ص أحسين بلوش، التال -1

2-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 151. 
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وذلك مقابل زيادة في  1وديع،المودعة لديه، إذا اثبتوا أن هالك أشيائهم يعود إلى حريق أو انفجار نجم بفعل ال
  2القسط يتم احتسابها على مبلغ أو قيمة السلع أو األشياء المودعة.

 valeur des biens dont l’assuré est)ومبلغ هذا الضمان يعادل قيمة األشياء المودعة لدى المؤمن له
)dépositaire،3 4قيمة األشياء المودعة. لة إذا كان مبلغ التأمين أقل منوهو خاضع للقاعدة النسبية في حا 

توجد أشياء وبضائع مملوكة للغير متغيرة بدرجة كبيرة في الكمية، ففي هذه الحالة  ،وبالنسبة لبعض المهن
يصعب معرفة قيمة األشياء المودعة، وبالتالي فالقاعدة النسبية هنا يجوز إلغاؤها بشروط تحفظية مع الزيادة في 

 5سعر التأمين ويتعلق األمر هنا خصوصا بالمرائب العمومية ومقاوالت النقل...الخ.

حيث يقوم  6وفقا لطبيعة هذا العقد يمكن اكتتاب هذا الضمان تحت صيغة التأمين لحساب ذي المصلحة،و 
الوديع بالتأمين على األشياء المودعة لديه لحساب مصلحة المودع. وهذا التأمين يشكل في آن واحد تأمين 

والتأمين لحساب ذي  7ع.مسؤولية الوديع من جهة، ومن جهة أخرى هو تأمين أشياء لحساب المالك المود
المصلحة في هذه الحالة يغطي أوال مسؤولية الوديع ثم يتحول إلى تأمين أشياء لحساب المالك، إذا كان الوديع 

ن تأمين بخس على األشياء المودعة أو لو يؤمن أصال عليهم.  غير مسؤول عن الحريق، أو كان المودع قد أما 
انعدام  لتفادي  (non en coassurance)اقترانيةفة تكميلية وليست ويدخل هذا الضمان في تأمين األشياء بص

 8التأمين أو عدم كفاءته.

 التنازل من قبل المودع عن الرجوع ضد الوديعثالثا: 

ساهم في تحقيق أضرار مادية الذي يمكن أن ي في حالة ما إذا قام المودع بالتنازل عن الرجوع على الوديع
قوم بإدراج هذا التنازل في المؤمن بذلك حتى ي أن يبلغ فيجب على هذا األخيرالمودع، هذا مضمونة من طرف 

وفي هذه الحالة يتخلى المؤمن أيضا عن ممارسة الطعون التي تحل محل حقوق  .الصناعي الحريق تأمينعقد 

                                                           
1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P  .21  
 .031، ص السابق مرجعالمغربي، الحريق في القانون مين على الأحسين بلوش، التال -2

3-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 50. 

4-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 118. JACQUES LACOUR, op.cit., P 66. 
5-JACQUES LACOUR, Ibid., P 66. 
6-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 50. 

7-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 151. ALAIN GELLION ET 

JAMES LANDEL, op.cit., P118. 
8-JACQUES LACOUR, op.cit., P 65. 
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من األقساط الصافية المستلمة، والتي تقابل  %25لك مقابل قسط يعادل وذ، )المودع(، ضد الوديعالمؤمن له
 1الضمانات التي هي موضوع تنازل عن الرجوع.

 2أصحاب الفنادق وبيوت الشبابمسؤولية الفرع الثالث: ضمان 

من  533وهذه المسؤولية هي نوع من أنواع مسؤولية الوديع عن حفظ األشياء المودعة، طبقا لنص المادة 
يكون أصحاب الفنادق والنزل ومن يمثلهم من األشخاص،  ،ومنه. 51-05قم ر  القانون المدني الجزائري

مسؤولين عن األشياء والمواد المودعة لديهم التي تعود ملكيتها للمسافرين والنزالء، إالا إذا ثبت أن أسباب الضياع 
طارئة أو تعود لقوة قاهرة أو بسبب خطـأ النازل، أو لعيب في الشيء المودع. غير أنه يجوز  حادثة كانت

  3:وعليه هذا الضمان إزاء هؤالء المسافرين والنزالء. ألصحاب الفنادق والنزل تغطية أضرار مسؤوليتهم المدنية

 سعر اإليجار بالنسبة لألضرار التي تلحق األشياء المتروكة في الغرف. مرة 011يقتصر على  -
سعر اإليجار بالنسبة لكل األشياء المتروكة في السيارات الموقوفة داخل  مرة 51يقتصر على  -

 المرائب أو الحظائر الخاصة بالفندق.
 سعر غير محدود لجميع األشياء المودعة بين أيادي صاحب الفندق. -

في  ر الحريق أو االنفجار يمكن أن تكون موضوع تأمين لحساب مصلحة المسافرين والنزالء،فأضرا وعليه،
 4.مع عدم تطبيق القاعدة النسبية حدود مبلغ مكتتب من طرف المؤمن له

من قبل أصحاب  ، يقضي بالتنازل عن ممارسة الرجوعيمكن إدراج بند في عقد التأمين ،وزيادة على ذلك
، مع تطبيق من القسط الصافي للضمان األساسي %25قسط يعادل ب ضد المسافرين أو النزالء ومؤمنيهم الفنادق

 5 القاعدة النسبية في هذه الحالة.

 في تمديد تأمين المسؤولياتحاالت خاصة : الرابع المطلب

 )الفرع الثاني(في ثم  ،ماديةالالمدنية إلى األضرار الغير  تمديد تأمين المسؤوليات األول( في )الفرع وندرس
 التمديد إلى الخطر الذري.

                                                           
1-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 50. 

2-Ibid., P 51. 
3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 118. 
4- Ibid., P226 . 
5-Ibid., P118.Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 51. 
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 ماديةالتمديد ضمان المسؤولية المدنية إلى األضرار الغير  :الفرع األول

في األصل أن ضمان المسؤولية المدنية يغطي فقط األضرار المادية الناتجة عنها، ولكن يجوز أن يمتد 
وفورية لألضرار المادية المؤمن عليها، وذلك مقابل الضمان إلى األضرار الالمادية التي تكون نتيجة مباشرة 

قسط إضافي، يحسب على أساس نفس سعر التأمين المطبق على ضمان المسؤولية المدنية التي هي موضوع 
 1لكل تمديد من الضمان.حدود مبلغ مختار من طرف المؤمن  تمديد لألضرار الالمادية، وفي

 2:سؤوليات التاليةعليه يمكن تغطية األضرار الالمادية للمو 

o لضمان حرمان االنتفاع.ة المستأجر إزاء المالك بالنسبة مسؤولي 
o .مسؤولية المالك اتجاه المستأجر بالنسبة لضمان رجوع المستأجر وضمان حرمان االنتفاع 
o  .المسؤولية اتجاه الغير والجيران 
o .مسؤولية الوديع أمام المودع 

 والقاعدة النسبية هنا هي غير مطبقة لهذه التمديدات. 

 تمديد الضمان إلى الخطر الذري: الفرع الثاني

 الذي يستعمل ضمانات المسؤولية المدنية المكتتبة عن طريق المؤمن له، إلى الخطر الذري يمكن تمديد   
كحد أقصى، من  %01 مقابل زيادة في القسط قدرهاخاصة في المجال الطبي والبحث العلمي، وذلك 

مع العلم أن الخطر الذري الذي يستخدم داخل المنشآت  3،األقساط المتعلقة بضمانات هذه المسؤوليات
 4النووية هو مستبعد من الضمان.

 

 

 
                                                           

1-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 50-51. ALAIN GELLION ET 

JAMES LANDEL, op.cit., P119. 

2-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, ibid., P 50. 

3- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P119. 
4-PHILIPPE LAROCHE, op.cit., P 109. 
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 )والقيم المصاريفو  الخسائر(مادية الاألضرار الغير المبحث الثالث: 

، هناك أضرار أخرى ال المدنية الناجمتين عن الحريق مادية المباشرة وأضرار المسؤوليةإلى جانب األضرار ال
بطريقة غير مباشرة. أجمعت أغلب التشريعات  هي األخرى ولكن تقل أهمية عن سابقاتها ناجمة عن الحريق

 les dommagesباألضرار الالمادية باتفاق مخالف، ويطلق على هذه الخسائر " المقارنة على عدم تغطيتها إالا 

immatériels  "" والخسائر المصاريف أو frais et pertesفاألضرار الالمادية هي خسائر غير مباشرة،  ،". ومنه
وبالتالي تعارف  1ناجمة عن األضرار المادية التي تلحق األشياء مباشرة أو تكون نتيجة قيام مسؤولية المؤمن له.

تشمل المصاريف والخسائر المالية بكل هذه األضرار بأنها " كل األضرار غير األضرار الجسمانية أو المادية، 
 2أنواعها وأيضا النتائج المالية للمسؤولية المدنية التي يتحملها المؤمن له".

فهذه األضرار ال يغطيها الضمان األساسي لوثيقة الحريق الصناعي، ولكن يجوز التأمين عليها في  ،وعليه
ضف إلى  3ي وثيقة التأمين ومقابل قسط زائد.إطار تمديد الضمان األساسي، وذلك ضمن شروط خاصة تدرج ف

البد من وجود وثيقة تأمين الحريق الصناعي سارية المفعول، تغطي األضرار المادية والمباشرة للحريق،  ،ذلك
مادية لدى مؤمن واحد، وذلك لتفادي أي نزاع حول تحديد األضرار اللذلك يستحسن التأمين على األضرار الغير 

 4المضمونة.

تدخل في إطار هذه األضرار كل الخسائر والمصاريف التي يتكبدها المؤمن له، إضافة إلى القيم  وبالتالي
التأمين عليها كالقيمة الجديدة أو القيمة المتفق  له التي ال تدخل في الضمان األساسي، ويجوز للمؤمن ةالتأميني

 عليها أو القيمة التجارية...الخ. 

لب الثاني(، ث الخسائر المضمونة )المطلب األول(، ثم القيم المؤمن عليها )المطومنه نعالج في هذا المبح
 )المطلب الثالث(. تعاب المغطاةوأخيرا المصاريف واأل

 المضمونة  الخسائرالمطلب األول: 

نما يجوز  تترتب عن الحريق خسائر غير مادية ال تدخل في الضمان األساسي لوثيقة الحريق الصناعي، وا 
 تغطيتها مقابل قسط زائد يدفعه المؤمن له للمؤمن. 

                                                           
1-PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 119. 
2-Ibid., P 119. 

 .051. نبيل مختار، المرجع السابق، ص010، ص السابق مرجعقرباس، الحسن  .030خروف، المرجع السابق، ص  بنعبد الرزاق  -3
 .010، نفس المرجع، ص قرباسحسن  -4
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دان األجرة التي يضمنها المؤمن له المالك )الفرع في ضياع وفق تتمثلوتدخل في الضمان عدة خسائر 
)الفرع الثاني(،  معتادا على االنتفاع بها المؤمن له مؤقت للممتلكات التي كانخسارة االستعمال الاألول(، 
 تعاب الخبراءأو تكاليف النقل اإلضافية ، الطوابعو تكاليف الرسوم الغير المباشرة التي تتمثل في الخسائر 

الخسائر المالية التي تتمثل في التكاليف والمصاريف التي تدفع ، ومصاريف الهاتف والبريد السريع )الفرع الثالث(
خسائر االستغالل التي تتمثل في خسارة )الفرع الرابع(،  ات واإلعدادات الغير المنقولة أو المنقولةالتهيئ إلنجاز

لحد هامش الربح اإلجمالي الناتج عن تدهور رقم أعمال المؤسسة ومصاريف االستغالل اإلضافية المتكبدة ل
 والتقليل من النقص الذي يتعرض له رقم األعمال )الفرع الخامس(.

 1)المؤجر( الخاص بالمالك ضياع مبلغ األجرةالفرع األول: تأمين فقدان و 

الذي يقوم باستئجار   (le propriétaire)إن هذا التأمين هو الحق لضمان البنايات، وهو يتعلق بالمالك
ثناء حدوث حريق لهذه الممتلكات يخسر وأ مقابل مبلغ ايجاري خاص.ممتلكاته لدى مستأجر أو عدة مستأجرين 

معفون من  همنأ ثبت إذاخاصة  ويخسر أيضا الرجوع على هؤالء المستأجرين هذا المبلغ المالك المؤمن له
على  في هذه الحالة للمكتتب الضمان ويخول 2.بلغلملى هذا اين علتأملك ااففي هذه الحالة يجوز للم ،المسؤولية

)مبلغ  المستأجر للمبنى أساس مبلغ ثابت في الشروط الخاصة، يعادل على األقل مبلغ اإليجارات السنوية
 3للجزء الذي يشغله المؤمن له. اإليجاريةحتساب القيمة دون ا  و  ،مع خضم الرسوم ايجارات المستأجرين(

 la période)لمدة الضروريةا ،تعويضاللحساب  راعىفانه ي    (en cas de sinistre)الحادثوفي حالة 

nécessaire)  يعوض عن  له ن المؤمن، أي أأو إعادة ترميم المباني المتضررة لتي يراها الخبراء كافية إلصالحا
وال يجوز في أي حال من  4.ىالضرورية ولمدة سنة واحدة كحد أقصطوال مدة االشغال الضائعة  تاإليجارا

ال يمكن أن يمتد ، كما ن الفعلي لإليجاراتاألحوال، أن يزيد التعويض عن األضرار الحقيقية الناجمة عن الحرما
ذا كان مبلغ القيمة االيجارية  5التعويض لإليجارات االفتراضية التي تكون بعد إتمام أشغال الترميم أو التشييد. وا 

 من المبلغ المؤمن عليه، يخضع هذا األخير للقاعدة النسبية. السنوي لهذا الضمان أكبر 

                                                           
1-Article 2- 2°)-b) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (CAAT), op cit., P 01. 

 يضا:أنظر أ. 031ص عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق،  -2
-JACQUES LACOUR, op.cit., P 67.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 102.    
3-JACQUES LACOUR, ibid., P 67.  FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 238. 
4-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 43. 

 .221-223ص السابق،  مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأالحسين بلوش، الت -5
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1خسارة االستعمالضمان الفرع الثاني: 
garantie de la perte d’usage  

بعد  لشاغل )سواء المالك أو المستأجر(ل  (en cas d’impossibilité)هذه الخسارة غالبا عندما يستحيلتحدث 
  .االستعمال المؤقت للممتلكات التي كان معتادا على االنتفاع بها وقوع الحادث،

لك أو الما ماكن التي يشغلهالأل المفقودة فخسارة االستعمال تمثل كل أو جزء القيمة االيجارية ،وبعبارة أخرى
ادث الستعمال المؤقت لكل أو جزء من هذه األماكن بعد وقوع الحا ، إذا كان من المستحيل عليهمالمستأجر
 2المضمون.

يكتتب سواء من طرف  perte de jouissance(،3( كان يطلق عليه قديما بفقدان االنتفاعوعليه هذا الضمان 
 4:المالك أو المستأجر ويسمح بتغطية

 القيمة االيجارية(la valeur locative)  في حالة عدم إمكانية استعمالها المالك ماكن التي يشغلهالأل، 
 خالل فقط المدة الضرورية الالزمة الستعادتها.

 قيمة بدل اإليجارla valeur du loyer)) أجر، في حالة استحالة هذا ماكن المستأجرة من طرف المستلأل
 التي هي بحوزته. هذه األماكنستخدام مؤقتا في ا   األخير

اعتمادا على الذي يتم احتسابه و  ،على المبلغ المكتتب من طرف المؤمن لهفالتعويض يقتصر  ،ومنه
ها تالضرورية التي قدرها الخبراء إلعادة هذه الممتلكات إلى حالللمدة  ،اإليجارات السنوية للممتلكات المتضررة

 .6واحدة من تاريخ حصول الكارثة المدة سنةدون أن تتجاوز هذه  5،الطبيعية

 7القاعدة النسبية هي مطبقة.فلك ومع ذاإليرادات وفقدان األرباح، وتستثنى من هذا الضمان خسائر 

                                                           
1-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 43. JULIEN MOLARD, 

op.cit., P 67. 

2-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 238. PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL 

HUET, op.cit., P 120. 
3-ARTICLE 2-2°)-A des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P5. 

SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. les 

contrats », article cité, P 16. 
4-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 102. 
5-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit. P43. 

6-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P102. JACQUES LACOUR, op.cit., P 68. 
7-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op. cit., P43. 
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  garantie des pertes indirectesمباشرةالر الغير الخسائالفرع الثالث: ضمان 

ناجمة عن كارثة الحريق ال تدخل في إطار   (dépenses personnelles)وهذه الخسائر هي مصاريف شخصية
لكن تبقى على عاتق و  مستبعدة من الضمان،اذ هي في األصل  ، (la garantie de base)الضمان األساسي

 وذلك مقابل قسط زائد.المؤمن له، غير أنه يجوز التأمين عليها 

يدخل تحت هذه الخسائر ما ويتحمل نفقاتها وحده. و وعليه، بعد وقوع الحادث يتعرض المؤمن له الى خسائر 
 1يلي:

  الرسوم و  الضرائب تكاليفمختلف التكاليف والخسائر التي يتحملها المؤمن له بعد وقوع الحادث، مثل
 الطوابع التي تتعلق باإلجراءات اإلدارية إلعادة إنشاء الملفات.و 

  .تكاليف النقل اإلضافية وأتعاب الخبراء 
  الخ.المصاريف المختلفة القليلة األهمية كمصاريف الهاتف والبريد السريع... 
   دم في حالة الضمان لم يغطي القيمة الجديدة. خسائر الق 
 التضخم أثارl’inflation) )  عند التأخير في إعادة البناء، ذلك أن التعويض الذي تم احتسابه يوم

 حصول الكارثة يمكن أن يكون غير كافي. 
  تأمين  هذه الخسائر يستحسن التـأمين عليها في إطار " أناآلثار المالية لتوقف نشاط المؤسسة، غير

 خسائر االستغالل".

حيث مباشرة يجوز منحه للمالك أو المستأجر سواء بصفة جزافية أو تبريرية، الفضمان الخسائر الغير  ،ومنه
هذا الضمان  نغير أ .ناجمة عن الحريق واالنفجاريخول االا لألضرار الحاصلة للبنايات والمعدات والمنقوالت ال

الحوادث المنزلية الضمانات الخاصة ب أو ،المسؤولية المدنية بتأمينات في كل حال من األحوالال يتعلق 
 2.ثقل الثلج على األسطحو أو البرد  ،العواصفو  ،الكهربائيةاألضرار و 

 هما: " وفقا الحتمالين مباشرةالالخسائر الغير  وعليه هذه الخسائر يمكن تغطيتها عن طريق ضمان "

                                                           
1-JACQUES LACOUR, op.cit., P 69. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 238. 

2-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P24.   
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  garantie forfaitaire 1الضمان االتفاقي )الجزافي(أوال: 

من المبالغ المؤمن عليها تحت  متفق عليها مسبقا، ويةنسبة مئيحدد مبلغ التعويض هنا جزافيا يعادل 
وية هي ثابتة في دات أو البضائع(. هذه النسبة المئالضمان األساسي )المباني أو المنقوالت الشخصية أو المع

لمباني والمعدات، ويتم تخفيض هذا من المبلغ المؤمن على ا %01الشروط الخاصة للعقد، وال يمكن أن تتجاوز 
مباشرة في وقت واحد على أساس القيمة الجديدة، أو العندما تكتتب هذه الخسائر الغير  %5الحد األقصى إلى 

 على أساس مصاريف إعادة اإلنشاء. 

 هذه البضائع.من المبلغ المؤمن على  % 5أن تتجاوز هذه النسبة  أما بالنسبة للبضائع فال يمكن

وعليه، يحسب التعويض الخاص بالخسائر الغير المباشرة، اعتمادا على التعويض المخصص للخسائر 
 المباشرة زائد النسبة الجزافية المتفق عليها.

فترة عطل أو إنهاء أعمال المؤسسة مباشرة يوقف تلقائيا أثناء الإضافة إلى ذلك، فضمان الخسائر الغير 
ومع ذلك  .وفي هذه الحالة يحق للمؤمن له استرداد جزء من قسط التأمين الخاص بمدة التوقف 2،المؤمن عليها

 دون انقطاع أجور موظفيه وال يزال المؤمن له يسددفالتعويض يبقى مستحق إذا وقع حادث خالل مدة العطل 
 3 القاعدة النسبية هي مطبقة.فلك ومع ذ ،ومي 21أال تزيد مدة العطل عن بشرط 

  garantie sur justificatifs الضمان المدعم أو المبررثانيا: 

وية متفق عليها من المبالغ من قبل المؤمن له، ويعادل نسبة مئح هذا الضمان على أساس مبلغ محدد مني  
الذي يمكن أن يكون ضامن للقيمة الجديدة البضائع(، )المباني والمعدات و  المؤمن عليها تحت الضمان األساسي

من مجموع المبالغ المغطاة.  %01أو مصاريف إعادة اإلنشاء، وعلى أي حال فهذه النسبة ال يمكن أن تتجاوز 
عن طريق  المؤمن لهبناء على حقيقة التكاليف والخسائر المقدمة من طرف والتعويض المستحق سيتم دفعه فقط 

أو أي وثيقة أخرى، كما ال يتجاوز هذا  سعار، عروض األتير، أو وثائق كشوف األجورالفواالوثائق التبريرية ك
 التعويض النسبة المتفق عليها في الشروط الخاصة.

                                                           
1-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 43. 

2-JACQUES LACOUR, op.cit., P69. 
3- Www. CNA .Com. Vu le 13-11-2018, à 11h.  
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مباشرة يوقف تلقائيا أثناء فترة عطل أو إنهاء أعمال المؤسسة الإضافة إلى ذلك، فضمان الخسائر الغير 
ك ومع ذل .ن له استرداد جزء من قسط التأمين الخاص بمدة التوقفوفي هذه الحالة يحق للمؤم 1،المؤمن عليها

 دون انقطاع أجور موظفيه ال يزال المؤمن له يسددفالتعويض يبقى مستحق إذا وقع حادث خالل مدة العطل و 
 2 لك القاعدة النسبية هي مطبقة.ومع ذ يوم، 21شرط أال تزيد مدة العطل عن ب

 garantie des pertes financières 3المالية ضمان الخسائرالفرع الرابع: 

من طرف  هذا الضمان هو خاص بالمستأجر أو الحائز، ويهدف إلى تغطية التكاليف والمصاريف التي تدفع
منقولة أو المنقولة التي أصبحت أثناء الالغير  ( (les aménagementsالتهيئاتالمرافق و  إلنجاز هذا المستأجر

وقوع الكارثة ملكا للمالك، مثال المصاريف الخاصة بالتجهيزات والمرافق المتعلقة بالتدفئة، ومكيفات الهواء وأيضا 
، وأن بفعل الحريق شريطة أن تكون هذه الخسائر 4)الطالء( الخاصة باألرضيات والجدران واألسقف. التلبيسات

ما أن هذا  ، إما بسببستعمال هذه المرافقيفقد المستأجر ا فسخ عقد اإليجار بقوة القانون من طرف المالك، وا 
 5ت الموجودة أثناء الحادث.خير رفض إعادة إنشاء هذه التهيئااأل

ومنه هذا الضمان هو خاضع للقاعدة النسبية، ويجب أن يكتتب من طرف أي مستأجر أو الشاغل مهما 
ت التي أنجزها مع هذه التهيئا )تأسيس(قيمة إعادة إنشاءيعادل على األقل  كانت صفته، على أساس مبلغ

 6دم.اقتطاع نسبة الق  

  assurance des pertes d’exploitationمين خسائر االستغاللالفرع الخامس: تأ

إن خسائر االستغالل هي خسائر غير مباشرة، تتمثل في خسارة هامش الربح اإلجمالي الناجمة عن النقص 
وخسارة مصاريف االستغالل اإلضافية التي يتحملها المؤمن له للحد  ،((le chiffre d’affaireفي رقم األعمال

 والتقليل من خسارة هامش الربح.

ألنها ال تترتب بصورة مباشرة  الصناعي األساسي لوثيقة الحريق وهذه الخسائر ال تدخل في إطار الضمان
يتها ضمن عنه. ونظرا لخطورتها وجسامة أضرارها التي تفوق ربما األضرار المادية ذاتها، أجاز المؤمنون تغط

                                                           
1-JACQUES LACOUR, op.cit., P69. 
2-Www. CNA.Com. Vu le 13-11-2018, à 11h. 
3-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P145. 
4-PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 122. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 105. 
5-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P 105. 
6-PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 123.   
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ي ومقابل قسط زائد، وذلك إلعادة المؤسسة المؤمن عليها إلى الوضعية المالية الت شرط خاص في وثيقة التأمين
عادة نشاطها إلى سابق عهده.   1كانت عليها قبل وقوع الحادث، وتحسين رقم أعمالها وا 

وزيادة على ذلك، يعتبر تأمين خسائر االستغالل بمثابة توسيع للضمان األصلي ومكمل له، يخضع ألغلب 
حريق األخطار المؤمن عليها في إطار الضمان األصلي كخطر ال حيث ال يضمن إالا ب 2شروطه وأحكامه.
 3عقة وخطر الكهرباء كأخطار أساسية.واالنفجار والصا

من عليها المؤمن له في إطار الضمان االختياري إلى أخطار اختيارية يؤا  هذا الضمان كما يمكن أن يمتد
مقابل قسط زائد، كأخطار الحروب األجنبية واألهلية، االضطرابات الشعبية، الزالزل، الفيضانات والعواصف 

 4...الخ.

وتستثنى من ضمان خسائر االستغالل جميع األخطار المستثناة من الضمان األساسي، كاألخطاء العمدية 
غير أنه يجوز  5واألضرار الجسمانية، واألضرار الناجمة عن األخطار النووية )les amendes( تودفع الغراما

 شراء بعض االستثناءات وذلك مقابل قسط زائد.

ستبيان الضمانات األساسية لهذا التأمين خسائر االستغالل من خالل ا  ومنه سنعالج موضوع تأمين 
 والضمانات االختيارية له، ثم نقوم بدراسة كيفية التعويض على هذه الخسائر.

  les garanties de base ساسيةالضمانات األ أوال:

 تدخل في إطار هذا الضمان بصفة أساسية ما يلي:

 

                                                           
مير عبد القادر، لية الشريعة واالقتصاد، جامعة األمين خسائر االستغالل بعد الحريق، مجلة الشريعة واالقتصاد، كأحمدوني، تعلي  -1

 .231، ص 2100سنة  ،00العدد قسنطينة، 
شكري، نظام التأمين، بهاء بهيج . 050الباري، المرجع السابق، ص  محمد وحيد عبد. 032لسابق، ص ببن خروف، المرجع اعبد الرزاق  -2

 .251المرجع السابق، ص 
3-ARTICLE 4 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « Pertes d’exploitation après incendie », Visa No 

12 /MF/DGT/DASS, Société Nationale d’assurance (SAA), 1998, P 8. 

 .05، ص 2101راقي، مكتبة التأمين الع، 0ط منعم الخفاجي، تأمين خسارة األرباح الناتجة عن الحريق، "عرض موجز"،  -4

 .011، ص السابق مرجعصندرة لعور، ال -5
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1خسارة هامش الربح اإلجمالي-1
perte de marge brute  

إلى صافي  )المصاريف العامة( قيمة التكاليف الثابتة عن إضافةالربح اإلجمالي هو المبلغ الناتج هامش إن 
خسارة هذا الهامش هي ناجمة عن االنخفاض في رقم أعمال المؤسسة المترتب عن ف وبالتالي 2المؤسسة. ربح

 توقف أو انقطاع نشاطها بسبب الحريق. 

 تشمل ما يلي: الخسارةوهده 

  les frais généraux permanentsالمصاريف العامة المستمرة )المصاريف الثابتة(أ/ 

وهي المصاريف التي يستمر المؤمن له في تسديدها رغم توقف نشاط المؤسسة بسبب وقوع خطر الحريق، 
الرسوم، مصاريف وتشمل )الضرائب و  3،المصاريف ال تتأثر بتوقف النشاط االستغاللي لهذه المؤسسة وهذه

عكس التكاليف  ،الغاز، رواتب الموظفين الدائمين، األجور...(لتأمين، اإليجار، فواتير الماء والكهرباء و ا
 4.التي ال يشملها الضمان ألنها تختفي مع توقف عمل المؤسسة  )  charges variablesles (  المتغيرة

  bénéfice net الربح الصافيب/ 

 ،على أساس الفرق بين مجموع المداخيل الناتجة عن النشاط االستغاللي للمؤسسة هذا الربح يحتسب
 5التكاليف ثابتة كانت أو متغيرة وقبل اقتطاع أي ضرائب على األرباح. ومختلف

 les frais supplémentaires d’exploitation مصاريف االستغالل اإلضافية-2

وينفقها أثناء فترة توقف النشاط االستغاللي للمؤسسة  ،الزائدة التي يتحملها المؤمن له وهي تلك المصاريف
بحكم الضرورة وفي الحدود المعقولة، وذلك من أجل الحد أو التقليل من خسارة هامش الربح اإلجمالي الناتجة 

اإلجمالي المرغوب في  تتعدى قيمة هذه التكاليف كامل مبلغ الربح أالبشرط  6،عن النقص في رقم األعمال

                                                           
1 -DANIEL LASSERRE, assurances terrestres « assurance relative aux biens, pertes d’exploitation», J.CL. 

Responsabilité civile et assurances, fasc.521, Lexis Nexis, Paris, 2003, P 3-4. 
2-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 231. 

 .03المنعم الخفاجي، المرجع السابق، ص  .30، ص السابق مرجعسعيد عباس مرزه، ال -3
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 206. 
5- ARTICLE 1 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « Pertes d’exploitation après incendie », (SAA), op. 

cit., P 5. 
6- JACQUES PRÉVOTES ET JOËL ENO, L’assurance des Pertes d’exploitation, 6eme éd, L’ ARGUS, Paris, 1988, 

P 772 . 
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المعدات، صاريف استئجار المباني واآلالت و وتشمل هذه المصاريف تكلفة ساعات العمل اإلضافية، م 1.تغطيته
 . مصاريف اإلشهار ومصاريف إعادة تشييد البناء...الخ

  les garanties facultativesالضمانات االختياريةثانيا: 

 الضمانات التالية:يجوز تمديد الضمان األساسي إلى 

 la garantie des salaires ضمان أجور العمال-1

لطبيعة  اوذلك نظر  2،إن هذا الضمان يمكن التأمين عليه في إطار ضمان التكاليف العامة المستمرة للمؤسسة
والمشاكل  المستقر نظرا لطابعها الغيرو  .هذه األجور التي يستمر المؤمن له في دفعها خاصة للعمال الدائمين

وفي هذه الحالة يتحدد مبلغ هذا  .عنها، يمكن التأمين عليها بفقرة مستقلة عن ضمان التكاليف الثابتة ةالمترتب
الضمان بما يعادل أجور جميع العمال خالل الفترة التي يحددها المؤمن له الستعادة نشاط المؤسسة. ويخضع 

جور الحقيقية لجميع العمال تزيد عن مبلغ التأمين المبين في هذا الضمان لشرط القاعدة النسبية، إذا تبين أن األ
 العقد.

 la carence des fournisseurs قصور الموردين-2

نتيجة  ،االنخفاض في رقم األعمالعن إن تأمين خسائر االستغالل يمكن أن يمتد ليشمل تعويض المؤمن له 
بسبب األضرار المادية الناتجة عن  ،قصور الموردين وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم إزاء المؤمن له

ذلك أن اإلنتاج يمكن أن يتوقف بسبب حريق  .التي لحقت بالمادة األولية الموزعة من طرف الموردينو الحريق، 
مان إلى أثار الحريق األخير أن يطلب تمديد الض شب في مؤسسة تابعة ألحد موردي المؤمن له، لذا يجوز لهذا

 3.الموردين حدالحاصل أل

  les frais supplémentaires additionnels المصاريف اإلضافية التكميلية-3

 4وتعني النفقات الفعلية التي تدفع بموافقة المؤمن لتسهيل استئناف النشاط العادي للمؤسسة.

                                                           
1-ASSEMBLEE PLENIERE DES SOCIETES D’ASSURANCES DOMMAGES, Traité d’assurance, Incendie Risques 

D’entreprises, « Perte d’exploitation », T 2, FFSA, Paris, 2118, P10. 
2- JACQUES LACOUR, op.cit., P 117.  

 .005، ص السابق مرجعصندرة لعور، ال -3
4 -SERGE PINGUE, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P 28. 
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   d’expertles honoraires 1يرالخب أتعاب-4

خبرة عقب تحقق خطر الحريق، وذلك إلى ال أوثيقة تأمين خسائر االستغالل يلجإن المؤمن له بموجب شروط 
وأتعاب هذه الخبرة تكون على  .وتقدير هذه الخسائر تزويد المؤمن بجميع المعلومات الخاصة بحادث الحريقل

 عاتق المؤمن له وعلى نفقته الخاصة، لذا يمكن تمديد ضمان خسائر االستغالل ليشمل أتعاب الخبير.

 les pénalités de retard  2خيريةالتأ الغرامات-5

أن توقف النشاط االستغاللي بسبب خطر الحريق، يؤدي إلى عجز المؤمن له عن تنفيذ التزاماته في  كال ش
 ،مما يجعله مسؤوال عن تعويض األضرار التي لحقت بهم .اآلجال المتفق عليها أو تأخره في تنفيذها إزاء زبائنه

مع الضرر الذي لحق بهم في حالة  أو دفع مبلغ مقطوع يتناسب ،في حالة التأخر ةتأخيريوذلك بدفع غرامات 
عقد تأمين خسائر االستغالل امتداد التغطية التأمينية لتشمل ضمان لعدم التنفيذ. لذا يمكن للمؤمن له المكتتب 

 3.هذه الغرامات التأخيرية

  garantie d’achats des produits 4ضمان شراء المواد-6

مثل مصانع المعلبات ومصانع  تنتج المواد الغذائية،تظهر أهمية هذا الضمان خاصة في المؤسسات التي 
عادة ما تقوم هذه المؤسسات بشراء المادة األولية مسبقا وقبل جنيها، وفي حالة تعرض هذه و  5.السكر والحلويات

المادة لحادث الحريق، تجد المؤسسة نفسها في وضعية صعبة لمعالجة المنتوج، وبالتالي تتعرض لخسائر مالية 
 يجة شرائها لهذه المادة األولية، لذا أجازت شركات التأمين على تغطية هذا الضمان.فادحة نت

  calcul de l’indemnité حساب التعويض ثالثا:

الناجمة عن  االستغالل إلى كيفية تقدير خسائر ،لتعويضل تناسنتطرق في دراس ه النقطةمن خالل هذ
، وذلك حتى ((la baisse du chiffre d’affaires à cause d’incendieيق االنخفاض في رقم األعمال بسبب الحر 

 يتسنى لنا معرفة مقدار مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له خالل فترة التعويض المحددة في العقد. 

   
                                                           

1-DANIEL LASSERRE, article cité, P 8.  
2- www.ffsa.com. Vu le 29-07-2018 à 15h. 

 .253مين، المرجع سابق، ص أبهيج شكري، نظام التبهاء  -3
 .101السابق، ص  رجعالمتأمين خسائر االستغالل بعد الحريق، حمدوني، علي  -4

5-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurance des entreprises, op.cit., P 124. 

http://www.ffsa.com/
http://www.ffsa.com/
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 تقدير الضرر-1

 يلي: يقدر الضرر في ضمان خسائر االستغالل بعد الحريق كما

 بالنسبة للربح اإلجماليأ/ 

الذي يكون  2في رقم األعمال 1الربح اإلجمالي هامش معدلتقدير خسارة هامش الربح اإلجمالي، بتطبيق  يتم
حقق خالل فترة التعويض الم (le chiffre d’affaires effectivement( 3الفعلي رقم األعمالنتيجة الفرق بين 

فترة الزمنية التي تقع خالل مدة ال فيع الحادث، أي المحقق و قحالة عدم و  المحقق فيرقم األعمال و الفعلية، 
 4.الثني عشرة شهرا التي تسبق الحادث مباشرة والمقابلة لفترة التعويض الفعليةا

5رقم أعمال مدة التعويض الحقيقية ورقم األعمال القياسيمقارنة فان  ،وعليه
le chiffre d’affaires standard ،

وهذا الرقم يتم ضربه في الناجم عن حادث الحريق،  الحقيقي ؤدي إلى معرفة النقص الحاصل في رقم األعمالت
 معدل الهامش اإلجمالي وذلك للحصول على التعويض الخاص بخسارة هامش الربح. 

كما تعتبر أيضا جزء من رقم األعمال، العمليات الداخلة ضمن النشاط االستغاللي للمؤسسة خالل فترة 
من طرف المؤمن له أو الغير المتصرف لحسابه  لهذا النشاط التعويض، والمنجزة خارج األماكن المخصصة

 6السيما في حالة التصليح.

 اإلضافية بالنسبة لمصاريف االستغالل ب/

بموافقة  المدفوعة من طرف المؤمن لهو المصاريف الزائدة على أساس خسائر االستغالل ضمان أيضا يقدر 
المترتبة عن النقص في رقم األعمال أثناء فترة  الربح اإلجمالي، وذلك من أجل الحد أو التقليل من خسارة الخبراء

 التعويض. 

ال يجب إثراء المؤمن له بواسطة مصاريف االستغالل  (Principe indemnitaire)وطبقا لمبدأ التعويض 
 7.النقص في رقم األعمالب لخاصتزيد عن كامل التعويض ا أي ال تكون هذه األخيرة ،اإلضافية

                                                           
 رقم أعمال آخر دورة استغاللية والسابقة مباشرة لوقوع الحادث. معدل الربح اإلجمالي هو حاصل قسمة هامش الربح اإلجمالي على -1
 .051-013، ص السابق مرجعصندرة لعور، ال -2
 عمال الذي تحققه المؤسسة بعد تحقق خطر الحريق.عمال الفعلي يمثل رقم األرقم األ -3

4-JACQUES PRÉVOTES ET JOËL ENO, op.cit., P224. DANIEL LASSERRE, article cité, P 11. 
الثني عشرة شهرا السابقة ليوم وقوع كارثة الحريق والتي توازي ارقم األعمال القياسي هو رقم األعمال المحقق في الفترة التي تقع خالل مدة  -5

 .يوما بيوم مدة التعويض الفعلية المحددة في العقد
6- YVONNE LAMBERT–FAIVER, Risques et assurance des entreprises, op.cit., P 249. 
7-  JACQUES PRÉVOTES ET JOËL ENO, op.cit., P 144. 
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    la période d’indemnisationالتعويض فترة-2

وال  وتستمر خالل المدة المنصوص عليها في العقد 1،تبدأ فترة التعويض مباشرة بعد وقوع حادث الحريق
أن يراعي في تحديدها  في هذه الحالة يجب عليهو  ،مؤمن له بتحديد هذه الفترة مقدمايقوم ال 2تتجاوز هذه المدة.

توقف  إثرهذه الفترة يتأثر رقم أعمال المؤسسة وأثناء  3.يغالي في تحديدها أالنوع النشاط الذي يمارسه بشرط 
التعويض الخاص بخسائر حتساب مبلغ يتم ا  ومن خاللها النشاط االستغاللي لها بسبب حادث الحريق، 

 االستغالل.

ضرورية إلعادة المؤسسة إلى ممارسة نشاطها االستغاللي بصورة تعتبر فترة التعويض من جهة أخرى، و 
الفترة المشاريع الصناعية الكبرى، وال تتأثر هذه  هتقتضيما  وقد تصل هذه الفترة إلى عدة سنوات حسب 4طبيعية،
 العقد وال بفسخه أو توقفه بعد الكارثة.  بانتهاء

 تقدير مبلغ التعويض-2

إذ يجب أن  ،في مجال تأمين خسائر االستغالل مصدر إثراء للمؤمن لهال يجب أن يكون مبلغ التعويض 
يعادل مبلغ الخسارة  6الناتج عن النقص في قيمة رقم األعمال. لذا فمبلغ التعويض 5الضرر الفعليأساسه يكون 

ذا من الكلية لهامش الربح اإلجمالي، التي تتمثل في خسارة الربح الصافي والمصاريف الثابتة المؤمن عليها ه
 .جهة

فالتعويض يشمل أيضا قيمة مصاريف االستغالل اإلضافية التي يدفعها المؤمن له من أجل  ،ومن جهة أخرى
يض الخاص بالنقص تزيد هذه المصاريف عن مبلغ التعو  أالتفادي أو الحد من النقص في رقم األعمال، بشرط 

 في رقم األعمال.

 لمبلغ التعويض الخاص بخسائر االستغالل كما يلي:  (déductions)ت التخفيضانه يمكن إجراء بعض أغير 

                                                           
 .00. منعم الخفاجي، المرجع السابق، ص 512أحمد حسين أبو العال، المرجع السابق، ص  -1
 يضا:أنظر أ .201، ص السابق مرجعال مين على الحريق في القانون المغربي،أالت الحسين بلوش، -2

-ARTICLE 1 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « Pertes d’exploitation après incendie », (SAA), 

op.cit., P 5. 
 .253سابق، ص المين، المرجع أبهاء بهيج شكري، نظام الت -3

4- Www.ffsa.com. Vu le 29-07-2018, à 16h. 
5- JACQUES PRÉVOTES ET JOËL ENO, op.cit., P301. 
6 -JEAN–MICHEL D’HOOP, op.cit.,  P 201. 
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1عند خطأ المؤمن له في التصريحات التي يبديها للمؤمن حول مادية الخطرأ/ 
 )matérialité du risque la( :

فإذا تبين أن المؤمن له أغفل شيئا بعد وقوع الحادث أو صرح تصريح غير صحيح، يخفض التعويض في حدود 
 2.األقساط المدفوعة منسوبة لألقساط المستحقة فعال مقابل األخطار المعينة مع تعديل العقد في المستقبل

المؤمن عليها أثناء فترة التعويض: ففي هذه الحالة و عند عدم دفع المؤسسة للمصاريف العامة المستمرة  ب/
 3.تخصم هذه المصاريف من مبلغ التعويض

وأدى إلى تفاقم  ،(insuffisance)عند نقص تأمين األضرار المادية: فإذا تبين أن هذا التأمين غير كاف  ج/
 4.خسائر االستغالل، يخفض التعويض الخاص بتأمين خسائر االستغالل

مبلغ هامش عدم كفاية المبلغ المؤمن عليه والمخصص لهامش الربح اإلجمالي: إذا تبين يوم الحادث أن  د/
طبقا لشرط القاعدة  هنا يخفض التعويض، عن ذلك المبلغ المحدد في عقد التأميند يزيح اإلجمالي الفعلي الرب

 5.النسبية، حيث يتحمل المؤمن له الفارق الناتج عن ذلك، غير أنه يجوز مخالفة شرط القاعدة النسبية

  les valeurs assurées القيم المؤمن عليهاالمطلب الثاني: 

من عليه، فانه يستحق تعويض يعادل قيمة إعادة المؤمن له في حالة تعرضه لحادث مؤا في األصل أن 
دم. ك مقابل خصم قيمة الق  للمنقوالت الشخصية أو العتاد، وذلالتشييد بالنسبة للمباني أو قيمة االستبدال بالنسبة 

بقيمتها الجديدة، وذلك بالتأمين وما دام أن هذا ليس من النظام العام فيجوز للمؤمن له ضمان األشياء المتضررة 
 على قيمة القدم مقابل قسط زائد.

كما أن هناك بعض األشياء الثمينة والنادرة يصعب تحديد قيمتها بعد الكارثة ويحول دون استصالحها، وال 
يها ، لذا يلجأ المؤمن له بالتأمين عليها بالقيمة المتفق عللتقاس على أساس قيمة إعادة التشييد أو االستبدا

 والمقدرة من طرف الخبير أثناء إبرام العقد.

كون من عناصر مادية ، قد تكون بعض ممتلكات المؤمن له عبارة عن محالت تجارية تتزيادة على ذلكو 
تدخل العناصر المادية في الضمان األساسي،  ،وعند تضرر هذه المحالت بسبب الحريق وأخرى معنوية.

                                                           
1 - JACQUES PRÉVOTES ET JOËL ENO, op.cit., P 302. 

 .03المذكور، المادة  10-35نظر األمر رقم أ -2
3- YVONNE LAMBERT–FAIVER, Risques et assurance des entreprises, op.cit., P252. 
4- Ibid., P 102. 

 .012، صالسابق مرجعلصندرة لعور، ا -5
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. أما العناصر المعنوية فيجوز للمؤمن له تغطيتها لتشييد أو قيمة االستبداوتعوض إما على أساس قيمة إعادة ال
 تحت ضمان القيمة التجارية للمحل التجاري. 

)الفرع  ومنه في هذا المطلب نعالج ضمان القيمة الجديدة )الفرع األول(، ثم ضمان القيمة المتفق عليها
 الثالث(.)الفرع  ضمان القيمة التجارية االثاني(، وأخير 

 l’assurance valeur à neuf القيمة الجديدةبتأمين الالفرع األول: 

 la valeur de)سبق ذكره أن التعويض في إطار الضمان األساسي يعادل قيمة إعادة التشييد فيمارأينا 

reconstruction) بالنسبة للمباني، أو قيمة االستبدال(la valeur de remplacement)   للمنقوالت بالنسبة
 دم الشيء يوم وقوع الحادث.والمعدات، مع تخفيض نسبة معينة تراعي حالة الصيانة أو ق  

ن هذه األخيرة غير دم، ألفالتعويض المستحق يوازي مبلغ الخسارة الفعلية للشيء مع إنقاص قيمة الق   ،ومنه
دم هو خرق لمبدأ الق   ناتجة عن الحادث بل هي موجودة قبل وقوع كارثة الحريق، والتعويض على هذا

دم الحاصل للشيء، فهو يسأل فقط على قيمة ن المؤمن ال يتحمل مسؤولية الق  ، فاوحسب هذا المبدأ 1التعويض.
 . (la vétusté)دمالشيء الفعلية مع نقص مقابل الق  

إلعادة البناء دم يمكن أن يكون عائق أو غير كافي فالتعويض المدفوع بعد إنقاص قيمة الق   وعالوة على ذلك،
أو االستبدال، بسبب نقص الوسائل الكافية. هذا ما دفع المؤمنين إلى اقتراح التأمين على الشيء دون إنقاص 

" مع  تأمين القيمة الجديدة دم، أي يمكن ضمان الفرق بين الشيء الجديد والقديم من خالل تأمين يدعى "قيمة الق  
 2الزيادة في قيمة القسط.

)خاصة  لقيمة الجديدة يسمح بتغطية الممتلكات على أساس مبلغ، يعادل قيمة إعادة التشييدفتأمين ا ،وعليه
 دم الناجمة عن االستعمال، وبالتالي)خاصة بالمنقوالت والمعدات( دون خصم قيمة الق   بالمباني( أو االستبدال

 3دم.فتأمين القيمة الجديدة يساوي تأمين قيمة االستعمال زائد تأمين قيمة الق  

ومن أجل تفادي أن يكون التعويض مصدر ربح للمؤمن له في حالة التعويض على القيمة الجديدة، فقد تم 
  4:تتمثل في APSADتحديد بعض القيود من طرف 

                                                           
1-PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P 129. 
2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 78.  JACQUES LACOUR, op.cit., P70. 
3-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 232. 
4-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 78-79.  JACQUES LACOUR, op. cit., P 70. 
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 تبتدأ من تاريخ حصول الكارثة خالل أجل سنتين إعادة تشييد أو استبدال األشياء المتضررةااللتزام ب. 
  المحافظة على الممتلكات المؤمن عليها. االلتزام بالصيانة و 
 من القيمة الجديدة للشيء التي يقدرها الخبير  %25دم عن يمكن أن يتجاوز تحمل المؤمن لنسبة الق   ال

 1.% 25 يوم الحادث، ومع هذا يتحمل المؤمن له بالرغم من ضمان القيمة الجديدة بما يزيد عن

 2الجديدة:ها تعوض أبدا بقيمتوزيادة على ذلك ال 

 الممتلكات التي ال تنقص قيمتها بفعل الزمن كالمجوهرات(bijoux)  واألحجار الكريمة(pierres 
précieuses)والف راء ،المالبس ،، الآللئ، التماثيل واأللواح الثمينة (fourrures)....الخ 

 الكتان، المركبات ذات محرك...(. األشياء ذات االستهالك السريع جدا( 
  دم كالحيوانات، المؤونات والمواد األولية والبضائع. التي ال يمسها الق  الممتلكات 
  المتولدين الحريق أو االنفجار المتضررة بفعل المعدات الكهربائية وااللكترونية والقنوات الكهربائية

 بداخل هذه األجهزة نفسها، غير أنه في حالة إتالفها من أشياء مجاورة لها فهنا يمكن التأمين عليها
 3بقيمتها الجديدة.

 4مثال

، %21دم هي قيمة الق  دج،  0111111درة من طرف الخبير هي إعادة تشييد المبنى المق قيمة-0
 فالتعويض يكون كالتالي:

 التعويض بدون القيمة الجديدة *

 :دم، وفي مثالنا هذافي هذه الحالة يعوض المؤمن له بإنقاص قيمة إعادة التشييد من قيمة الق  

 ج.د 111111 = % 21- 0111111 

 

                                                           
1 -ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 79. JACQUES LACOUR, op. cit., P 70. FRANÇOIS 

COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 232. 
2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P79. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, 

ibid., P232. 
3-JACQUES LACOUR, op.cit., P 70. 
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P79 
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 التعويض بالقيمة الجديدة*

(، وعليه فالتعويض اإلجمالي هو 211111=  %21* 0111111دم )الق  في هذه الحالة نحسب قيمة 
 دج.0111111= 111111+211111

 فالتعويض يكون كالتالي: %21دم تساوي في حالة كون نسبة الق  -2

 .دج011111=  %21-دج0111111 :هو التعويض بدون القيمة الجديدة*

(، وعليه 251111=  %21* 0111111: في هذه الحالة نحسب قيمة القدم )التعويض بالقيمة الجديدة*
 دج. 351111= 251111+011111فالتعويض اإلجمالي هو 

فهذه األخيرة يتحملها المؤمن  %5وهي تفوق النسبة المخصصة للمؤمن ب  %21وبما أن قيمة القدم هي 
 له.

 la valeur agrée)القيمة المعتمدة(  1مين بالقيمة المتفق عليهاالفرع الثاني: التأ

بعد الكارثة ويحول دون استصالحها يتعلق هذا الضمان باألشياء الثمينة والنادرة التي يصعب تحديد قيمتها 
 األشياء النادرة والنفيسة.كالحلي، المجوهرات واألحجار الكريمة والآللئ الجميلة، اللوحات الثمينة، التماثيل، 

الذي سيلتزم به   (le montant d’assurance)بموجب هذا الضمان، يتفق الطرفان على تقدير مبلغ التأمينو 
ريها خبير معتمد ، يجثناء اكتتاب العقدأ المؤمن، وذلك عن طريق إجراء خبرة مسبقة لقيمة الشيء المؤمن عليه

القيمة و  2،مع إمكانية مراجعة هذه األشياء كل سنة المؤمن له من طرف المؤمن تكون مصاريفه على عاتق
  3.عتمادا على القيمة السوقية لهذه األشياءتحدد ا   في هذه الحالة فينالمتفق عليها بين الطر 

لكي نكون بصدد هذا الضمان البد أن ينص عليه الطرفان في عقد التأمين ببند واضح وغير غامض، و 
المقدرة مسبقا يكون التزام المؤمن عند وقوع  ةوعلى أساس هذه القيم للشيء المؤمن عليه،يه قيمة معينة يحددان ف

  4الحادث دون اللجوء الى خبرة أخرى.

                                                           
1- FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 233. 

 .251، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الأحسين بلوش، التال -2
3-JACQUES LACOUR, op. cit., P38. 
4- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 62 
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 1:وفي حالة وقوع الكارثة نميز بين حالتين

  :لك ن الشيء المؤمن عليه هد صعوبة في تقييم الضرر الحاصل ألال توجفي حالة الضرر الكلي
في هذه الحالة يدفع المؤمن للمؤمن له المبلغ الذي صرح به على أنه هو معروفة، فبالتمام وقيمته 

 القيمة الحقيقة للشيء.
  :المصرح بها للشيء، المقدرة مسبقا و  يعتمد أيضا في هذه الحالة على القيمةفي حالة الضرر الجزئي

مبلغ نه عند تقدير فإقيمة معينة،  ال زالت لهذا الشيءوبما أن هذا األخير هلك هالك جزئي، أي 
وطرحه مع  2يجريها نفس الخبراءالحاصل بواسطة خبرة  يجب تحديد مقدار النقصان ،التعويض

هو حاصل الفرق ما  التعويض الذي يستحقه المؤمن لهأن  ، هذا يعنيالمبلغ المتفق عليه في العقد
 بين المبلغ المتفق عليه مسبقا والمبلغ الذي الزال يحتفظ به الشيء بعد حصول الكارثة، غير أنه
يجوز للمؤمن لهم الحصول على التعويض الكلي مقابل تمليك الشركة لهذه األشياء، وهذه من 

 3.يالصناع الحاالت النادرة للتخلي التي يتم اللجوء إليها في تأمين الحريق

فالمبلغ المنصوص عليه في العقد على أنه هو قيمة الشيء المؤمن عليه، يعتبر هو األساس في  ،وعليه
 . حدود عدم التعارض مع الصفة التعويضيةتحديد التعويض سواء حصل ضرر تام أو ضرر جزئي، وذلك في 

  garantie de la valeur vénale القيمة التجارية للمحل التجاري)المتجر(الفرع الثالث: ضمان 

الستغالل  ةمخصصاألموال المنقولة مادية كانت أو معنوية  مجموعة من يمكن تعريف المحل التجاري بأنه
تجاري أو صناعة معينة، وقد يسمى بالمتجر أو المصنع تبعا لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص. وهذا المحل له 

وحسب هذه المادة يتكون المتجر  .من القانون التجاري الجزائري 01عناصر مادية ومعنوية نصت عليها المادة 
وعناصر معنوية تتمثل في العمالء، والمنقوالت، من عناصر مادية تتمثل في البضائع واآلالت والمعدات 

 الخ.... براءات االختراع، ية والتجاريةحق الملكية الصناع، العنوان، العالمات، االسم التجاري ،الشهرة

ومنه في حالة هالك المحل التجاري بفعل الحريق، فان هذا المحل يفقد عناصره المادية والمعنوية إضافة إلى 
 اإلجمالي بسبب االنخفاض في رقم األعمال. وعليه فان الضمان األساسي لوثيقة الحريق خسارة هامش الربح

يغطي سوى العناصر المادية لهذا المحل المتمثلة في البضائع والمعدات والمنقوالت والمباني، أما  الصناعي
                                                           

 .256، ص السابق مرجعحريق في القانون المغربي، المين على الألتحسين بلوش، اال -1
2- Www. CNA. Com. Vu le 13-11-2018, à 12h 

3-JACQUES LACOUR, op.cit., P 71. 
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أما  1الل".غطى في إطار ضمان إضافي يدعى "تأمين خسائر االستغخسارة هامش الربح اإلجمالي فهي ت  
 .ن القيمة التجارية للمحل التجاريالخسائر المعنوية لهذا المحل فيجوز تغطيتها في إطار ضما

 les éléments)وعليه فضمان القيمة التجارية للمحل التجاري، يتمثل في القيمة السوقية للعناصر المعنوية

incorporels) الخاصة بالمتجر(fonds de commerce)، العمالء )الزبائن(، ، الحق في اإليجار :والتي تتكون من
والعنوان، الملكية الصناعية   (nom commercial)االسم التجاري،  (l’enseigne)العالمة التجارية، الشهرة

ن يغطي لألصل التجاري، يمكن أمين من القيمة التجارية على ذلك، فالتأوزيادة  2براءات االختراع.، والتجارية
 غالقعلى اإلن يخول للمؤمن له تعويضا يومي كما يمكن أ 3،الجزئي للمحل كلي أو الضررالضرر ال
الذي يؤدي الى حرمان المؤمن له من مداخيل ضرورية تساعده على  ،للمحل (fermeture provisoire)المؤقت

 4أداء المصاريف العامة.

 مين جزافي.تأ اليومي ألنهوتطبق القاعدة النسبية على الضرر التام والجزئي وال تطبق على التعويض 

 les frais et les honoraires واألتعاب المصاريفالمطلب الثالث: 

قد يستعين المؤمن له بخبراء عند وقوع الحادث المؤمن عليه في الوثيقة، وذلك لتقدير األضرار وتحديد مبلغ 
كما قد يلجأ المؤمن له إلى نقل  .التعويض المستحق، وأتعاب هؤالء يكون على عاتقه أو مناصفة مع المؤمن

ا أو توطينها بعد ترميم األشياء المؤمن عليها، هاألموال الغير المتضررة إلى أماكن أخرى، بغرض إعادة إسكان
قد يستعين المؤمن له بآالت تابعة للغير أو كاليف تكون على عاتق المؤمن له. ضف الى ذلك، وذلك مقابل ت

المبنى أو رفع الركام مقابل دفع مصاريف، أو قد يستعين المؤمن له أيضا الدولة، وذلك لهدم بعض أجزاء 
بخبراء الديكور والمزينين ومكاتب الدراسات والمراقبة التقنية والهندسة، عند إعادة ترميم األشياء المتضررة مقابل 

ظيم والتشريع مقابل دفع دفع تكاليف لهؤالء المتدخلين، أو يقوم بإعادة المباني إلى حالتها الطبيعية وفقا للتن
 مصاريف وتكاليف. 

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 109. 
2-JACQUES LACOUR, op.cit., P 72.  PIERRE-HENRI DADE ET DANIEL HUET, op.cit., P123. 

نفس  إقامة تجارته في في -للتاجر بالنسبة- الضرر الكلي للمحل التجاري هو ذلك الضرر الناتج عن كارثة أدت الى حصول استحالة -3
ما الضرر الجزئي فهو ذلك الضرر الناتج عن التخفيض النهائي للزبائن مترتب عن أ .و في محاالت أخرىأالذي كان يمارسها فيه المحل 
 .خر اثناء اغالق المحلآاعتادوا شراء حاجياتهم من مكان  ن الزبائنو ألأ ،تاجر لتجارته في مكان غير مناسبإقامة ال

 يضا:أنظر أ. 210-211، ص السابق مرجعون المغربي، الفي القان مين على الحريقأحسين بلوش، التال -4
-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P109. JACQUES LACOUR, op.cit., P72. 
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 وذلك بالتأمين عليها مقابل قسط زائد. ،يجوز له إدخال هذه األتعاب والمصاريف في الضمان غير أنه

عادة توطينها ومنه سنعالج أتعاب الخبراء )الفرع الثاني(، ثم  )الفرع األول(، ثم مصاريف نقل األموال وا 
)الفرع الثالث(، تم أتعاب المزينين ومكاتب  ومصاريف التدابير التحفظية الركامنتطرق إلى مصاريف الهدم ورفع 
)الفرع الرابع(، وأخيرا نعالج المصاريف الضرورية إلعادة المباني إلى حالتها  الدراسات والمراقبة التقنية والهندسة

 )الفرع الخامس(. مالعادية وفقا للتشريع والتنظي

  les honoraires des expertsأتعاب الخبراءالفرع األول: 

، أي ضرار المنجرة عن هذا الحريق محل تسوية بالتراضياأل أثناء وقوع خطر الحريق المؤمن عليه تكون
حيث يلجأ كل  ،الزاميةو م االتفاق تكون التسوية عن طريق خبرة ودية عدد نوع باالتفاق المتبادل بين الطرفين،

وعند عدم  1األضرار، ويتحمل كل طرف أتعاب الخبير الذي اختاره.طرف إلى تعيين خبير ينوب عنه لتقدير 
اتفاق الخبيرين المختارين يلجأ الطرفين إلى خبير ثالث، وأتعاب هذا األخير يتحمله الطرفين على حد سواء، وفي 

لة وفي حا 2هذه الحالة يعمل الخبراء الثالثة معا في تقدير األضرار ويفصلون في األمر بأغلبية األصوات.
 (expert judiciaire)استحالة هذه االجراءات يلجأ الطرفان الى المحكمة لتعيين الخبير القضائي 

وفقا لشرط خاص في وثيقة الحريق الصناعي، يجوز للمؤمن له تغطية األتعاب الحقيقية التي يدفعها  ،وعليه
 للخبراء الذين اختارهم هو بنفسه، أو بشراكة مع المؤمن من أجل تحديد قيمة الضرر.

 3ومنه تدخل في إطار هذا الضمان األتعاب التالية:

o الوجاهية( المضادة أتعاب خبير المؤمن له في حالة الخبرة الودية( (expertise amiable 

contradictoire)  . 

o .نصف أتعاب الخبير الثالث في حالة عدم اتفاق الخبراء 
o .المصاريف المدفوعة من طرف المؤمن له في حالة الخبرة القضائية 

 4:وفي كل حال من األحوال فان مبلغ التعويض ال يمكن أن يتجاوز أبدا أحد المبالغ التالية

                                                           
1-JACQUES LACOUR, op. cit., P 68. 
2-ARTICLE 16 -3°) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie – explosions », (CAAR). op.cit., P11. 
3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 103. 
4-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. Les 

contrats », article cité, P24. Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op. cit., P 

120.  
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 مبلغ األتعاب الفعلية المدفوعة من قبل المؤمن له.   
 المبلغ المؤمن عليه الوارد ضمن الشروط الخاصة. 
 مبلغ الخسارة. 

 ومنه فمبلغ الضمان يحدد من طرف المؤمن له على أساس اختياره والقاعدة النسبية هنا غير مطبقة.

عادة توطينهامصاريف نالفرع الثاني:   )إسكانها( قل األموال المنقولة وا 

للمبنى سواء المالك أو المستأجر،   (tous les occupants)يمكن اكتتاب هذا الضمان من طرف كل الشاغلين
 ،األشياء الغير المتضررة وترحيل ويهدف إلى تعويض المصاريف المدفوعة من طرف المؤمن له من أجل نقل

 frais de)ومصاريف إعادة تنصيب)الوضع( ،ف النقليومصاريف تخزين األموال المنقولة بما في ذلك مصار 

)relogement .1األشياء المضمونة في األماكن المؤمن عليها بعد ترميمها 

الذي يدفعه المؤمن له إلعادة  )األجرة(وهذا الضمان يسمح أيضا بتعويض الفرق المحتمل، بين بدل اإليجار
فع قبل وقوع الحادث دل اإليجار القديم الذي د  في ظروف مماثلة، وبو التوطين المؤقت لألشياء في أماكن أخرى 

فالضمان يعادل الفرق بين مبلغ اإليجار الذي يدفعه  ،أما بالنسبة للمالكهذا بالنسبة للمؤمن له المستأجر. 
وبين القيمة االيجارية لالماكن القديمة التي كانت الغير المتضررة في أماكن أخرى،  إلعادة توطين األشياء

 2بحوزته.

 يجار القديمالتكلفة اإلضافية لإليجار التي تتمثل في الفرق، بين بدل اإل غطي إالا العلم أن هذا الضمان ي  مع 
وبدل اإليجار الجديد، ذلك أن اإليجار القديم الخاص بالمستأجر المسؤول هو مغطى تحت ضمان "مسؤولية 

قد اإليجار. تعمال" في حالة عدم فسخ عفقدان األجرة " في حالة فسخ عقد اإليجار، أو تحت ضمان "خسارة االس
 3تحت ضمان "خسارة االستعمال". غطىأما اإليجار القديم الخاص بالمالك فهو م  

 4وتحديد المبلغ المؤمن عليه هو متروك لمحض إرادة المؤمن له وهو غير خاضع للقاعدة النسبية.

 

                                                           
1-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P42. 

2-Ibid., P 42. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P101. 

3-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, ibid., P 42. 
4-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P102. JACQUES LACOUR, op.cit., P 69. 



 ......................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث الضمانات............................الباب األول..........

 

078 
 

 التحفظية المفروضة من اإلدارةومصاريف التدابير رفع الركام الفرع الثالث: مصاريف الهدم و 

 هذا الضمان يمكن اكتتابه سواء من طرف المالك أو المستأجر بما يعادل المبلغ المختار، وهو يغطي:

 مصاريف الهدم(frais de démolition)  ورفع الركام(frais de déblais)   الضرورية من أجل إعادة
 1دث مضمون في العقد.تشييد الممتلكات المؤمن عليها التي تضررت نتيجة حا

 قتةلتدابير المؤ الناجمة عن حادث مضمون، والمترتبة عن ا المصاريف(mesures conservatoires)  

 مثال قامت السلطات العمومية بهدم حائط كان مهدد باالنهيار.المفروضة بموجب قرار إداري، 

  3.ملوثة بمواد سامة بعد حادث مضمونالممتلكات ال 2ويمتد هذا الضمان تلقائيا إلى مصاريف تدمير وتحييد

من  5%، وذلك في حدودودون النص عليه في العقد يمنح هذا الضمان بدون قسط إضافي ،لكإضافة إلى ذ
 4لممتلكات.يتجاوز المبلغ المؤمن عليه لمبلغ التعويض المدفوع دون التعويض الكلي الذي يمكن أن 

 5من القاعدة النسبية. اإلعفاءومن جهة أخرى، فمبلغ هذا الضمان يحدده المؤمن له ويكتتب مع 

 الهندسةالفرع الرابع: أتعاب المزينين ومكاتب الدراسات والمراقبة التقنية و 

 ((décorateursمثل المزينين ةمهن غير المهن الكالسيكيال رجال تتطلب أحيانا إعادة تشييد المبنى اللجوء إلى
، وأيضا المهندسين.  (contrôle technique)والمراقبة التقنية  (bureaux d’études)المختصين، مكاتب الدراسات 

أو إصالح الممتلكات المؤمن عليها التي  تشييدوأتعاب هؤالء المتدخلين التي يراها الخبير أنها ضرورية إلعادة 
 مكن تغطيتها في إطار هذا التأمين.حيث ي الضمان،ن، تؤخذ يعين االعتبار في تضررت بواسطة حادث مضمو 

 6غير أن أتعاب المهندسين المعماريين فهي مغطاة في إطار الضمان األساسي للمباني.

من مبلغ التعويض المدفوع دون التعويض الكلي  %5يمنح هذا الضمان بدون قسط إضافي، وذلك في حدود 
 ليه لهذه الممتلكات. الذي يمكن أن يتجاوز مبلغ رأس المال المؤمن ع

 مع اإلعفاء من القاعدة النسبية. مبلغ هذا الضمان يحدده المؤمن له ويكتتبو 
                                                           

1- FRANCIS NOËL, op. cit., P 92. 
 .وضع األشياء جانبا وعدم االستفادة منها -2

3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 104. 
4-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 40. 

5-Ibid., P 42. 
6-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 105. 
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 التنظيمطبقا للتشريع و  العادية تهاإلى حال إلعادة المبانيالمصاريف الضرورية الفرع الخامس: 

يمكن أن تكون إعادة  إذ إن إعادة تشييد بناية قديمة كما كانت من قبل ليس دائما ممكن في بعض الحاالت،
يمكن أن . لذا والبناء خاصة بسبب التزام المالك باحترام بعض معايير السالمة ،البناء صعبة أو حتى مستحيلة

، تقتضي إعادة تأهيل المباني  (dépenses supplémentaires)إلى تحمل مصاريف إضافية له يلجأ المؤمن
والمعايير الخاصة بالبناء والتعمير، على عكس وفقا للتشريعات والتنظيمات  الى حالتها الطبيعية المتضررة

 المعايير التي كانت مطبقة قبل الهدم والدمار.

االضافية تغطية المصاريف  ،لكل مالكي المباني باستثناء المباني التجاريةيجوز  وبموجب هذا الضمان،
وفقا للتشريع والتنظيم المتعلق بالبناء، في حالة إعادة تشييد  العادية من أجل إعادة األماكن إلى حالتها والمدفوعة

على أساس مبلغ أو اصالح المباني المضمونة والمتضرر بحادث مغطى في وثيقة التأمين، ويخول هذا الضمان 
  يختاره ويحدده المؤمن له. 

من مبلغ التعويض المدفوع دون التعويض الكلي  %5يمنح هذا الضمان بدون قسط إضافي، وذلك في حدود 
 1.والقاعدة النسبية هنا غير مطبقة ،الذي يمكن أن يتجاوز مبلغ رأس المال المؤمن عليه لهذه الممتلكات

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 41. 
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 خالصة الباب األول

قيمة الذات األخطار الكبيرة نستنتج مما سبق أن عقد تأمين الحريق الصناعي هو عقد يبرم عادة لتغطية 
في هذا يحدد  حيث ،يجب الرجوع إلى مؤشر األخطار الصناعيةخطار ولمعرفة قيمة هذه األ .مرتفعة جداال

وهذه األخيرة تتمثل في الحرائق التي  ،قيمة األخطار التي يمكن تصنيفها على أنها أخطار صناعية المؤشر
قارية الكبيرة التجمعات العرية الضخمة، و المحالت التجاالمستودعات و تمس غالبا المناجم والمصانع الكبيرة، و 

 والمباني العالية.

 ،حدد حسب صفة طرفي العقدهو ذو طبيعة قانونية خاصة ت   من جهة، عقد تـأمين الحريق الصناعيكما أن 
 ،وقد يكون عقد تجاري تطبق عليه أحكام القانون التجاري ،فقد يكون عقد مدني تطبق عليه أحكام القانون المدني

وفي هذه الحالة ينظر  ،أو العكس بة لطرف وتجاري بالنسبة للطرف اآلخرأو قد يكون عقد مختلط مدني بالنس
فعقد تأمين ومن جهة أخرى، . والقسم الذي ينظر في النزاع إلى صفة المدعى عليه لتحديد القانون المطبق

حتى يتمكن من ممارسة  ،قالحريق الصناعي يهدف إلى تعويض المؤمن له في حالة تعرضه لخطر الحري
طريق جمع وذلك بتوفير األموال عن  ،كما يرجع هذا التأمين بالفائدة على االقتصاد الوطني ،نشاطه مرة أخرى

مين الحريق عقد تأف ضف الى ذلك،واستثمارها في مشاريع تجارية واقتصادية وصناعية. األقساط من المؤمن لهم 
وتجعله عقد بعيد عن  ،نية واألسس الفنية التي تنظم عملية التأمينيخضع لعدد من المبادئ القانو الصناعي 

 وحتى ال يكون هناك مجاال للثراء الغير المشروع بالنسبة للمؤمن له.  ،شبهة المضاربة والمقامرة والصدفة

أن عقد تأمين الحريق الصناعي له ضمانات خاصة به تختلف عن ضمانات عقود تأمين  أيضا، نستنتجو 
سواء من حيث األخطار المضمونة بصفة أساسية أو اختيارية، أو سواء من حيث األضرار  ،ألخرىاألضرار ا

 القابلة للتغطية.

 فاألخطار األساسية لوثيقة الحريق الصناعي تشمل خطر الحريق في حد ذاته، الذي هو عبارة عن ،وعليه
تضر و وال يمكن السيطرة والتحكم فيها، تحدث خشية وخوف في نفوس الناس ، ظاهرة للعيان نار شديدة اللهب

لتي وهذه النار يطلق عليها بالنار العدوانية وهي ا .باألشياء المجاورة لها التي ال تكون أصال معدة لالشتعال
غير أنه تستبعد من الضمان النار التي يمكن التحكم فيها وال تتعدى الحيز تدخل في التغطية التأمينية. 

أو  ة االتصال المباشر والفوري للنارأو نتيج ،ضرار التي تكون نتيجة تأثير الحرارةالمخصص لها، وأيضا األ
بضمانها أو كانت هناك بداية حريق ناجمة عن يقضي في حالة وجود اتفاق مخالف  إالا  ،بإحدى المواد المتأججة
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ريق ية لوثيقة الحتدخل في إطار األخطار األساسكما  هذه األضرار من المحتمل أن تتحول إلى حريق حقيقي.
وهذه األخطار هي الحقة للحريق غالبا ما تتسبب في  ،الصواعقالصناعي االنفجارات واألخطار الكهربائية و 

 ضمانها بصفة آلية في إطار الضمان األساسي، ودون اللجوء إلى الزيادة في القسط.، وهذا ما يفسر وقوعه

توجد أخطار عديدة ال تدخل في إطار الضمان األساسي وذلك نظرا لجسامة وضخامة  ،إضافة إلى ذلك
. وبند صريح في العقد مجال الضمان االختياري للوثيقة، مقابل قسط زائد غير أنه يجوز تغطيتها في ،أضرارها
 بع الكهربائيذات الطا، كأضرار المالحة الجوية واألخطار ها قانون التأمينياألخطار منها ما نص علوهذه 

ن واالضطرابات الشعبية والتخريب وأخطار الفت ،وأخطار الحروب األجنبية واألهلية ،الكهربائية( )األضرار
ثقل )البرد والجليد و  والمناخية ،هيجان البحر...( ،العواصف، والظواهر الطبيعة )الفيضانات، وأعمال اإلرهاب

واصطدام المركبات البرية ذات  ،كأضرار الدخان، ات الخاصةومنها ما نصت عليه الشروط واالتفاقي .الثلج...(
 .وتسربات المياه المفاجئة والحوادث المنزلية وأضرار المياه...الخ ،محرك

ومقابل هذه األخطار المضمونة هناك أخطار مستثناة من الضمان وذلك نظرا لمخالفتها للنظام العام، أو أنها 
للتأمين، أو أنها غير متصلة أصال بموضوع التأمين، أو أنها تغطى وفق تبدو من الناحية التقنية غير قابلة 

منها ما هو مستثنى بصفة رسمية كاألخطار العمدية واألضرار الجسمانية والغرامات  شروط خاصة ومحددة.
 ومنها ما يجوز شراؤه مقابل قسط زائد.  ،واألخطار النووية

تمس الشيء المؤمن عليه في قابلة للتقدير ماديا، اث واألخطار المضمومة أضرار جمة قد تنجر عن األحدو 
يطلق عليها باألضرار المادية. هذه األخيرة إما تكون  ،حد ذاته وفي كيانه وهيكله، حيث تنقص من قيمته المادية

ساسية المباني والعقارات وتدخل تحت ضمان األضرار المادية المباشرة بصفة أ .مباشرة أو نتيجة حتمية للحريق
كما تدخل في الضمان  ،حيث تعوض على أساس قيمة إعادة التشييد أو بالقيمة الجديدة ،الخاصة بالمؤمن له

وتدخل  ،تعوض على أساس قيمة االستبدال أو بالقيمة الجديدة، و األساسي المنقوالت الشخصية والمهنية )العتاد(
 ،)مواد التلفيف( الخاصة بالمؤمن له أو المودعة لديه ع والتحزيماتالسلع والبضائ األساسي أيضا في الضمان
 الراحة كل مرافقجال التغطية األساسية أيضا وتدخل في مساس سعر التكلفة أو سعر الشراء. وتعوض على أ

العقارية أو المنقولة، كالمرافق  تالتهيئا المتمثلة فيو  والتحسين التي يتم تنفيذها سواء من قبل المالك أو المؤجر،
 ...الخبالجدران أو األرضية أو األسقف.الخاصة بالتدفئة والتهوية، وأيضا كل التلبيسات الخاصة 
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غير أنه يمكن تمديد الضمان األساسي ليشمل ناقالت المعلومات ذات المعالجة المعلوماتية أو غير 
 ذلك مقابل قسط زائد.  المعلوماتية أو أيضا األوراق المالية والنقدية و 

األضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق والحقة له، حيث  ،الماديةتدخل في حكم األضرار  ،وزيادة على ذلك
الناجمة عن اتخاذ  األضرار التي تلحق األشياء وتشمل ،غطى بمجرد حدوثها وال تحتاج إلى بند خاص لضمانهات  

 .ضياع األشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريقاألضرار الناجمة عن و ، وسائل اإلنقاذ

 ،ومن جهة أخرى، تدخل في إطار األضرار القابلة للضمان أضرار المسؤولية المدنية المتسببة في الحريق
مسؤولية  ،تحت ضمانات المسؤولية المدنيةتندرج و  .وهذه األضرار تغطى مقابل قسط زائد وبند صريح في العقد

ومسؤوليته أيضا في  ،في البناء أو عيب في الصيانة بسبب خطأمستأجريه عن حريق العين المؤجرة المالك إزاء 
في المشاركين من االنتفاع بالعين المؤجرة بسبب الحريق الناجم عن أحد المستأجرين  المتضرر حرمان المستأجر

 ه، ومسؤوليتؤجرة الخاصة بالمالكمسؤولية المستأجر عن حريق العين الم ،كما تدخل أيضا في التغطية .اإليجار
من  ، أو حرمان المالكالمستأجرين المشاركين معه في اإليجار من االنتفاع بالعين المؤجرةأيضا في حرمان 

تحت الضمان أيضا رجوع الغير  ضف الى ذلك، تندرج. التي كان يتقاضاها من المستأجرين المتضررين األجرة
الحريق الذي يمس األشياء  ومسؤولية الوديع أو أصحاب الفنادق عن ،أجروالجيران سواء على المالك أو المست

 مع تبليغ المؤمن بذلك. أو الوديع التنازل عن مسؤولياتهم غير أنه يجوز للمالك أو المستأجر م،المودعة لديه

ناجمة عن تكون وهي خسائر غير مباشرة،  ،األضرار الالماديةأيضا تدخل في الضمان  ،عالوة على ذلك
وهذه األضرار ال يغطيها  .أو تكون نتيجة قيام مسؤولية المؤمن له ،األضرار المادية التي تلحق األشياء مباشرة

الضمان األساسي لوثيقة الحريق الصناعي، ولكن يجوز التأمين عليها في إطار تمديد الضمان األساسي، وذلك 
 ،خل في إطار هذه األضرار كل الخسائرتدو ضمن شروط خاصة تدرج في وثيقة التأمين ومقابل قسط زائد. 

 وتندرج .مباشرة والمالية وخسائر االستغاللالوالخسائر الغير  ،كخسارة االستعمال وفقدان األجرة بالنسبة للمالك
ة التي يجوز تغطيتها كالقيمة الجديدة أو القيمة المتفق عليها أو يالقيم التأمين ،ماديةالأيضا ضمن األضرار الغير 

صاريف الم ،مين عليهارار الغير المادية التي يجوز التأكما تدخل أيضا تحت إطار األض .لتجاريةالقيمة ا
نقل ، مصاريف ، مصاريف الهدم ورفع الركامالمزينين والمراقبة التقنية والدراساتواألتعاب كأتعاب الخبراء و 

عادة توطينها )إسكانها(  ....الخ ترميمها واصالحهان المتضررة بعد ماكفي األ األموال المنقولة وا 
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مين الحريق الصناعي القواعد العامة من حيث اإلبرام واآلثار المترتبة عليه، حيث في هذه تسري على عقد تأ
بالفصل  ، خاصة ما يتعلق70-59رقم مين الجزائرياألحكام التي نص عليها قانون التأالحالة، يخضع لجميع 

ضرار، ق الصناعي هو من عقود تأمينات األمين الحريص تأمينات األضرار. ذلك أن عقد تأالثاني منه الذي يخ
د خاصة ينفرد بها وحده. إذن فعقوكل ما يطبق على هذه األخيرة يطبق عليه، ورغم ذلك فهو يخضع ألحكام 

 كام عامة وخاصة في نفس الوقت.مين الحريق الصناعي من حيث اإلبرام واآلثار، تسري عليه أحتأ

مين الحريق الصناعي يبرم على طريقتين قانونية وعملية. فمن الناحية ه فمن حيث اإلبرام، نجد أن عقد تأومن
والسبب تسري عليها  والمحل والسبب. فالتراضي على أركان أساسية تتمثل في التراضي القانونية نجده يتوافر

لكل عقد محل خاص  بق عليه أحكام خاصة إلى جانب األحكام العامة، ذلك أنالقواعد العامة، أما المحل فتنط
من الناحية العملية نجد أن عقد مين الحريق الصناعي هو خطر الحريق في حد ذاته. أما به، ومحل عقد تأ

بل مين الحريق الصناعي يتوافر على خطوات أساسية حتى تتم عملية اإلبرام، وهذه الخطوات منها ما يتخذ قتأ
مين، ومنها ما يتخذ أثناء قبول حري كاإلشهار بالخطر واقتراح التأاإلبرام النهائي للعقد، أي أثناء المفاوضات والت

مين النهائية. وهذه الخطوات العملية تسري عليها األحكام العامة التي ذكرة التغطية المؤقتة ووثيقة التأالضمان كم
لى جانب ذلك، ه الصناعي، حيث  الحريقتأمين ناك أحكام خاصة ينفرد بها عقد تسري على جميع العقود. وا 

مين، كما أنه غالبا المحتويات المدرجة في اقتراح التأمين ومذكرة التغطية ووثيقة التأيتسم بخصوصية البيانات و 
 مين عليه، وذلك لمعرفة مالبساته ومدى قابليته للتغطية. موقع الخطر المراد التأ ما يقوم المؤمن بزيارة

مين الحريق الصناعي يخضع طرفي العقد، نالحظ أيضا أن عقد تأأما من حيث اآلثار المتمثلة في التزامات 
إلى القواعد العامة في ذلك. وبالتالي فااللتزامات المترتبة على المؤمن له، هي اإلفصاح بالبيانات المتعلقة 

، غير أن خصوصية هذا األخير في ذلك الصناعي مين الحريقسواء أثناء إبرام أو سريان عقد تأبخطر الحريق 
تكمن في طبيعة ومحتويات هذه البيانات. ومن التزامات المؤمن له أيضا دفع القسط المستحق والتصريح 
بالحادث. والى جانب هذه االلتزامات العامة، هناك التزامات خاصة بعد وقوع الكارثة تترتب على المؤمن له، 

لالزمة للتقليل والحد من الحادث، وتحرير تقرير مفصل حوله، باإلضافة إلى إعداد تتمثل في أخذ التدابير ا
ضرار. أما التزام المؤمن فيتمثل في لضرورية إلجراء الخبرة وتقدير األالحالة التقديرية لألضرار، وتقديم الوثائق ا

الصناعي تتمثل هذه  مين الحريقتختلف من عقد إلى آخر، ففي عقد تأالتعويض، إاّل أن إجراءات حسابه 
ضرار المنجرة عن الحريق بواسطة خبير مختص، وذلك لحساب التعويض اءات في تقدير وتقييم األاإلجر 
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مين لي فيه، والقاعدة النسبية في التأمين المغاعاة المبدأ التعويضي في حالة التأالمستحق للمؤمن له، بشرط مرا
على حساب المؤمن، وبعد حساب التعويض يشرع المؤمن الناقص، وذلك لتجنب اإلثراء الفاحش للمؤمن له 

 مباشرة في دفع التعويض للمؤمن له.

ضافة إلى ذلك فلكل بد مين الحريق الصناعي بانقضاء مدته األصلية، اية نهاية، حيث تنقضي آثار عقد تأوا 
ذه اآلثار يولد تنازع أو الفسخ ألسباب معينة. كما أن عدم الوفاء به ل انتهاء هذه المدة سواء بالبطالنأو قب

 قضائي بين الطرفين، هذا النزاع يتقادم بعد مرور مدة زمنية من عدم سماع الدعوى المترتبة عن هذا النزاع.

مين الحريق الصناعي من حيث اإلبرام، وفي )الفصل الثاني( رس في )الفصل األول( أحكام عقد تأومنه سند
 أحكامه من حيث اآلثار المترتبة عليه.
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 الحريق الصناعي من حيث اإلبرام. مينأتعقد  الفصل األول: أحكام

 مينامة التي تخضع لها سائر عقود تأمين الحريق الصناعي إلى األحكام واألسس العيخضع إبرام عقد تأ
تلك ، أو  (contrat civil)األخرى، سواء تلك األحكام المتعلقة بالقانون المدني باعتباره عقد مدني األضرار

ضرار. األ اتميناألضرار باعتباره عقد من عقود تأ األحكام النابعة من قانون التأمين، خاصة التي تحكم تأمينات
ورغم كل ذلك فان عقد تأمين الحريق الصناعي ينفرد من حيث االكتتاب ببعض األحكام الخاصة سواء من 

 الناحية القانونية أو العملية.

يق الصناعي من الناحية القانونية يبرم كسائر العقود األخرى، حيث يتوافر في مين الحر وعليه، نجد أن عقد تأ
هو الركن األساسي للعقد، يتمثل في  على أركان أساسية تتمثل في التراضي والمحل والسبب. فالتراضي انعقاده

وجود ومن حيث تسري عليه األحكام العامة من حيث الو  ،لقبول، وهو متوفر في طرفي العقدتوافق اإليجاب مع ا
جانب القواعد العامة، الصحة. وأما المحل فيتمثل في خطر الحريق في خد ذاته، تسري عليه قواعد خاصة إلى 

مين من خطر الحريق الصناعي يكون ذو طبيعة إلزامية بالنسبة للهيئات العمومية االقتصادية التابعة ذلك أن التأ
الخاصة. ويقابل ضمان خطر الحريق مبلغ مالي يسمى بالقسط، للدولة، وذو طبيعة اختيارية بالنسبة لألشخاص 

يحسب على أساس سعر محدد في جدول يعرف بتعريفة الحريق الصناعي. أما السبب فيتمثل في المصلحة 
 والمنفعة من إبرام العقد، وهذه األخيرة متوفرة في سائر العقود األخرى وتسري عليها القواعد العامة.

األخرى،  األضرار عقودالناحية القانونية، نجد أن عقد تأمين الحريق الصناعي كسائر ن والى جانب اإلبرام م
جراءات عملية، ت   مين ومعاينة لعقد النهائي تتمثل في اقتراح التأتخذ سواء قبل إبرام ايتوافر على خطوات وا 

لقواعد العامة إلى يخضع لة وملحقها. وهو في ذلك والوثيق اإلبرام تتمثل في مذكرة التغطية الخطر، أو أثناء
مين، ومعاينة الخطر بعد االنتهاء من مرحلة قة باقتراح التأجانب أحكام خاصة، تتمثل في طبيعة البيانات المتعل

ة أو الوثيقة أو مبادلة المعلومات. كما يتسم بالخصوصية من حيث طبيعة البيانات الخاصة بمذكرة التغطي
 . الملحق الخاص بهذه الوثيقة

سندرس أوال أحكام اإلبرام من الناحية القانونية في )المبحث األول(، وأحكام اإلبرام من الناحية العملية في لذا 
 )المبحث الثاني(.
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 من الناحية القانونية  الصناعي مين الحريقإبرام عقد تأالمبحث األول: 

 (les règles générales)للقواعد العامةمين الحريق الصناعي كسائر العقود التأمينية األخرى يخضع ان عقد تأ

شترط النعقاده توفر سائر األركان المتوفرة في جميع هذه العقود وهي التراضي والمحل لنظرية العقد، لذلك ي   
 والسبب. 

مع   (l’offre)من جهة هو الركن األساسي للعقد، يتمثل في توافق اإليجاب  (le consentement)والتراضي
القبول، ويكون متوفر في طرفي العقد المؤمن والمؤمن له، وهذا األخير هو الشخص الذي تترتب عليه التزامات 
العقد اتجاه المؤمن، يكون عادة في صورة مكتتب أو مؤمن له أو مستفيد. أما المؤمن فهو غالبا ما يكون في 

برم العقد حريق في حالة تحققه، وهو إما ي  صورة شركة تجارية أو تعاضدية، تكون مهمته هي جبر أضرار ال
فالبد أن يكون التراضي موجود وصحيح ال يشوبه عيب  ،بنفسه أو عن طريق وسطاء يمثلونه. ومن جهة أخرى

 من عيوب الرضا.

مين عليه. ثاني للعقد، وهو في مجال التأمين يتمثل في الخطر المراد التأفهو الركن ال  (l’objet)أما المحل
ل ثمة إلى األخطار الالحقة به التي تتهو الحريق في حد ذاته، باإلضاف الصناعي طر في وثيقة الحريقإذن فالخ

، واألخطار اإلضافية المتمثلة في األخطار الطبيعية كأخطار أساسية في االنفجار والصاعقة والكهرباء
  1..الخ.واالجتماعية وأخطار الحروب.

مين اختياري وجوازي للمؤمن له، إاّل إذا كان هذا في األصل هو تأ الصناعي لتأمين عن خطر الحريقوا
مين على خطر الحريق إلزامي تحت طائلة العقوبة. وتغطية هذا عمومية اقتصادية، فهنا يكون التأ األخير هيئة

عر يسمى القسط، ويدخل في حساب هذا األخير س غ مالي يدفعه المؤمن له للمؤمنالخطر يكون بمقابل مبل
 خطار الصناعية. د في جدول يعرف بتعريفة األمحد

بتوافر ركن آخر يتمثل في السبب، وهذا األخير  مين الحريق الصناعي إالّ وزيادة على ذلك، ال ينعقد عقد تأ
مين الحريق الصناعي إذا لم تكن لطرفيه عقد تأ وفي هذه الحالة ال يصحالدافع والباعث من إبرام العقد، هو 

 عليهما من هذا العقد. منفعة مشروعة تعود

 وعليه ندرس في هذا المبحث التراضي في )المطلب األول(، ثم المحل والسبب في )المطلب الثاني(.

                                                           
  .171-24ص، -، صا البحثق دراستها في الباب األول من هذبخطار قد سهذه األ -1
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  le consentement التراضيالمطلب األول: 

التراضي، وهذا األخير هو  مين الحريق الصناعي من الناحية القانونية هو ركنتأأهم ركن إلبرام عقد  إن
، أي توافق طرفي العقد في التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون  (l’acceptation)اإليجاب مع القبولتطابق 

  2ودون حاجة إلفراغ هذا التراضي في شكل معين. 1اإلخالل بالنصوص القانونية،

وبقبول من مين، ب من المؤمن له يتمثل في طلب التأمين الحريق الصناعي يتم أوال بإيجاوبالتالي فعقد تأ
رية بين طرفي العقد، كما وقبل كل ذلك ينبغي وجود تراضي حول المسائل الجوه 3المؤمن يتمثل في توقيعه.

 4التراضي بينهما صحيح، أي ال يشوب إرادتهما أي عيب من عيوب اإلرادة.هذا يكون يجب أن 

في  األول(، ثم نحدد وجود التراضي وصحته )الفرع مين الحريق الصناعي فيعقد تأ لذا فعلينا تحديد أطراف
 )الفرع الثاني(.

 الحريق الصناعيمين تأالفرع األول: أطراف عقد 

غير أنه في الواقع العملي  5مين الحريق الصناعي عادة بين طرفين هما المؤمن والمؤمن له.يتم إبرام عقد تأ
بقا مين والبحث عن عمالء طيكون له دور في تسويق التأ ،لعقدكثيرا ما يقوم شخص مقام المؤمن في إبرام ا

 مين.حيث يطلق عليه بوسيط التأ 6مين يباع وال يشترى"، لقاعدة مستقرة تقول " إن التأ

 ومنه سوف ندرس )أوال( المؤمن له، ثم )ثانيا( المؤمن، ونتناول كل ذلك بالتفصيل على النحو التالي:

 

                                                           
 .95المادة المذكور،  95-09أنظر القانون رقم  -1
 .495غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد . 111عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  -2
 .111عبد القادر العطير، نفس المرجع، ص  -3
، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 1ط فؤاد معالل، الوسيط في قانون التأمين " دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمين المغربية الجديدة "،  -4

ص  لسابق،ا، المرجع يالسنهور  أحمد عبد الرزاق .490غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  .59 ص، 4771، المغرب-الرباط
1119. 

، 4775، مصر-سكندريةاإلدار الفكر الجامعي،  د ط، أحمد أبو السعود، عقد التأمين بين النظرية والتطبيق " دراسة تحليلية شاملة "، -5
 .145ص

 .495زي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد غا -6
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  l’assuréالمؤمن لهأوال: 

غلب عي له صفات متعددة، حيث يكون في أق الصنامين الحريالمؤمن له هو طرف أساسي في عقد تأإن 
كما قد ثار العقد وحده، ، وتنصرف إليه آخر يطلق عليه بالمؤمن لهان هو المتعاقد نفسه مع الطرف اآلاألحي

 د. ثار هذا العقد إلى شخص آخر عادة ما يؤخذ صفة المكتتب للعقد أو المستفيتنصرف آ

 .(4والصفات) ،(1ومنه ندرس المؤمن له من حيث التعريف )

 تعريف المؤمن له1-

أي هو الشخص الذي يأخذ على عاتقه  1مين مع المؤمن،لذي يبرم عقد التأف المؤمن له بأنه الشخص اي عرّ 
هي  3صفات ثالث،مين الحريق الصناعي يجمع عادة بين والمؤمن له في تأ 2االلتزامات المقابلة اللتزام المؤمن.

.  (bénéficiaire) مين، وصفة المؤمن له وصفة المستفيدي التأأو المتعاقد ف  (le souscripteur)صفة المكتتب
مين، حكامها، أن المؤمن له في عقد التأوهذا ما جاء في حكم محكمة التمييز األردنية التي قررت في أحد أ

الشخص و  ص المهدد بالخطر المعروف باسم المؤمن لهالشخو  يجمع عادة بين الطرف المتعاقد مع المؤمن
 4المستفيد.

مين عليه ضد ا في حالة قيام مالك المبنى بالتأكم 5وفي الغالب تجتمع هذه الصفات الثالثة في شخص واحد،
له، وهو الذي يستفيد من مبلغ الحريق، فالمتعاقد هنا مع المؤمن هو الشخص الذي يتهدده خطر الحريق في ما

 مين عند حدوث الحريق.التأ

 خرن شخص والمؤمن له شخص آميعلى ثالثة أشخاص، فيكون طالب التأوقد تتفرق هذه الصفات 
صفة المتعاقد وصفة  والمستفيد شخص ثالث، كما قد تتفرق هذه الصفات على شخصين اثنين، حيث تتوفر

                                                           
غازي أبو عرابي، خالد . 21، ص 1519دار المعارف، مصر،  د ط، ،1ج جمال الحكيم، عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية،  -1

 . 411، ص السابقالمرجع 

 . 171ص  السابق،المرجع  فايد، عابد فايدعبد الفتاح  -2

 .411غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد . 55فؤاد معالل، المرجع السابق، ص  .111عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  -3
 .411غازي أبو عرابي، نفس المرجع ص خالد  -4
 ص السنهوري، المرجع السابق، أحمد رزاقعبد ال. 52مرجع السابق، ص أحمد شرف الدين، ال. 55، صالسابق المرجع فؤاد معالل، -5

 .171ص  عابد فايد فايد، المرجع السابق،عبد الفتاح . 1160
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ستفيد شخصا واحد والمؤمن له الموقد يكون المتعاقد و  خر،ويكون المستفيد شخص آ المؤمن له لشخص واحد
 1خر.دا ويكون المتعاقد شخص آكما قد يكون المؤمن له والمستفيد شخصا واح خر،شخص آ

ا عن مين نائبد التأوعادة يقوم المؤمن له بالتعاقد بنفسه مع المؤمن مباشرة بصفته أصيال. وقد يبرم عق
وقد ال تتوافر شروط  فضوليا متى توافرت شروط الفضالة، هذا النائب قد يكون وكيال كما قد يكونو  المؤمن له.

عتبر من قام بالتأمين لحساب غيره دون وكالة، فاذا أقر الغير ذلك ا   الفضالة ومع ذلك يعقد شخص تأمينا
 2لحسابه وكيال عنه.

 هما: بطريقينعن طريق النائب وعليه يكون التعاقد 

 مين عن طريق النائب الوكيلالتأ-أ

معها عن طريق نائب يمثله  مين مباشرة، كما قد يتعاقدؤمن له يتعاقد بنفسه مع شركة التأأن المفي األصل 
ف العقد، وينصر  ابرام وفي هذه الحالة تسري أحكام الوكالة على 3في أغلب األحيان وكيال عن المؤمن له.يكون 

ألنه هو المستفيد الوحيد من هذا  مين الحريق الصناعي مباشرة إلى المؤمن له الموكل دون الوكيل،أثر عقد تأ
ومنه يبقى المؤمن له)الموكل( مسؤوال عن االلتزامات المترتبة عن العقد  4العقد وليس الوكيل الذي أمضى العقد،

 5مين.ء المؤمن بما في ذلك دفع قسط التأإزا

 التأمين عن طريق النائب الفضولي-ب

مين عاجل تتوافر فيعقد هذا النائب تأ 6المؤمن له،من جهة، قد يكون النائب فضوليا دون توكيل من طرف 
-09رقم  من القانون المدني الجزائري 191فيه شروط الفضالة، حيث يتصرف كفضولي هنا طبقا لنص المادة 

ي العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من فيجب على الفضولي أن يمضي "  التي تنص على 95
الشخص الذي  ،مثال ذلكو  دخله رب العمل متى استطاع ذلك ".يخطر بت مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن

                                                           
عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  ، نقال عن1555ع مجلة النقابة لعام  .ه 51-597حكم التمييز األردنية تمييز حقوق رقم أنظر  -1

112 . 
 .912 محمد قاسم حسن، المرجع السابق، ص -2
غازي أبو عرابي، المرجع خالد . 119. عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 1101ص  السنهوري، المرجع السابق، أحمد عبد الرزاق -3

 .414 ص السابق،
 ، تحت رقم:15، المرجع السابق، ص قرباسحسن ض الفرنسية مأخوذ عن ققرار محكمة الن -4

-CASS 1, civ, 27 déc., 1962, RGAT, 1963. 
 .15المرجع، ص نفس قرباس، حسن  -5
 .119 ص السابق،عبد القادر العطير، المرجع  .1101ص  السنهوري، المرجع السابق، أحمد عبد الرزاق -6
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مؤمن له مين إلى الوضا. وعند ذلك ينصرف أثر هذا التأيّؤمن على شيء تحسبا لوقوع طارئ دون أن يكون مف
 1مين.ين، باعتباره هو المستفيد من التأمالذي يلتزم بدفع قسط التأ

 la gestion d’affaire(،2( مين دون توفر شروط الفضالةقد يتدخل النائب إلبرام عقد التأ ومن جهة أخرى،
ففي هذه الحالة إذا أّقر المؤمن له تصرف النائب تسري قواعد  .أي دون وكالة ،ودون تفويض من المؤمن له

وحينئذ يصبح هذا اإلقرار بمثابة التوكيل  95،3-09رقم  من القانون المدني الجزائري 194الوكالة طبقا للمادة 
مين من وقت اإلبرام مؤمن له الذي ينصرف إليه أثر التأمين وكيال للوينقلب الشخص الذي أبرم عقد التأ السابق،

وليس من وقت اإلقرار، ذلك أن لإلقرار أثر رجعي، حيث يكون المؤمن له هو الملزم بدفع األقساط 
قد  األخير مين إذا كان هذا، ويرد األقساط الى الشخص النائب الذي أبرم التأ(les primes réellement)ستحقةالم

  4دفعها للمؤمن.

مين ترجع على هذا النائب لتحصيل ن له لتصرف النائب، فان شركة التأأما في حالة عدم إقرار المؤم
 األقساط طبقا للقواعد العامة المقررة في عقد الوكالة. 

 11طبقا لنص المادة أما عن إقرار العقد من طرف المؤمن له، فقد يتم حتى بعد وقوع الكارثة المؤمن منها 
اللتين لم تقييدا حق  5من القانون المدني الفرنسي، .111L-1والمادة  70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ

من  1-2يع المصري، حيث قيدت المادة المؤمن له في اإلقرار بأجل معين، عكس ما هو معمول به في التشر 
مين أيهما ن تاريخ تحقق الخطر أو علمه بالتأمشروع الحكومة، حق المؤمن له في إقرار العقد بثالث سنوات م

 6تاريخا. أقرب

 صفات المؤمن له:-2

 تتوفر لدى المؤمن له ثالث صفات هي: 

                                                           
 .15ص  السابق، مرجعقرباس، الحسن  -1
 .1101ص  السنهوري، المرجع السابق، أحمد عبد الرزاق -2
 " تسري قواعد الوكالة إذا أجاز رب العمل ما قام به الفضولي". 194المادة المذكور،  95-09أنظر األمر رقم  -3
 .15السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -4

5-Article 112-1 «L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour 

le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle 

elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. .. », Code d’assurance français 2018, 

http: // www.legifrance.com/. 
 .1104السنهوري، المرجع السابق، ص أحمد عبد الرزاق  -6
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وهو الشخص المتعاقد مع  1مين،بطالب التأيطلق عليه : )le souscripteur( قدصفة المكتتب أو المتعا-أ
 2مين الحريق الصناعي.زامات المؤمن الناشئة عن عقد تأالذي يتعهد بتنفيذ االلتزامات المقابلة اللتو  ،المؤمن

ض بالمستأمن، وهو الشخص الذي يتهدده الخطر المؤمن عليه ويسميه البع:  (l’assuré)المؤمن له صفة-ب
وهو في هذه الحالة يتخذ  3خر بالمؤمن عليه، ويطلق عليه غالبا بالمؤمن له في الفقه. كما يسميه البعض اآل

 4عدة صور هي:

وهو المالك األصلي للشيء، وأول األشخاص الذين لهم مصلحة في عدم  :(propriétaire)مالك الشيء-1-ب
الحين، وقد تكون ملكيته  المؤمن منه، يمكن أن تكون ملكيته للشيء فورية أي موجودة في تحقق خطر الحريق

وز أن غير أنه إذا كان مالك على الشيوع، ال يج 5في كال الحالتين يجوز التأمين على محل ملكيته.و ؤجلة، م
 6في حدود نصيبه الذي يملكه في المال المشاع. مين الحريق الصناعي إالّ يبرم باسمه ولمصلحته عقد تأ

مين على الشيء، فانه قد يغني أصحاب الحقوق العينية بالتبعية ى ذلك، في حالة قيام المالك بالتأإضافة إل
من عليه ينتقل حقهم إلى مبلغ مين عليه، ألنه في حالة هالك الشيء المؤ الدائن مثال أن يبرموا لصالحهم تأك
 8مين عليه مرة أخرى.ر أن هذا ال ينفي مصلحتهم في التأغي 7مين،التأ

المالك األصلي للشيء، ولكن له مصلحة في استعمال الشيء  وهو الشخص غير :صاحب حق االنتفاع-2-ب
 (l’usufruit(كما يجب على صاحب حق االنتفاع 9وجب اتفاق بينه وبين مالك الشيء،واستغالله لمدة معينة بم

اذا أن يبذل العناية الالزمة للمحافظة على الشيء ما يبذله الشخص العادي، وهو مسؤول عن هالك الشيء 
 . 95-09رقم  من القانون المدني الجزائري 525طبقا لنص المادة الى مالكه، وذلك تأخر في رده 

                                                           
 .912ص  محمد قاسم حسن، المرجع السابق، .1107، ص السابق المرجع، السنهوري أحمد عبد الرزاق -1
 .55. فؤاد معالل، المرجع السابق، ص 112العطير، المرجع السابق، ص عبد القادر  .179ص  المرجع السابق، محمد حسين منصور، -2
 .912حسن، المرجع السابق، ص محمد قاسم  -3
 .19السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -4
 .154قال عن جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ن، 1595-14-41حكم صادر عن محكمة اإلسكندرية االبتدائية بتاريخ  -5
، مصر-اإلسكندريةمؤسسة الثقافة الجامعية،  ،4، ط 1ج مين"، أمين وعقد التأمين "القواعد العامة في التأأحكام الت توفيق حسن فرج، -6

 .959. محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 129-122، ص 1551

 .11، المادة المذكور المتعلق بالتأمينات 70-59أنظر األمر رقم  -7
 .151محمد جالل إبراهيم، المرجع السابق، ص  -8
 .441عرابي، المرجع السابق، ص غازي أبو خالد  .159حسن قاسم، المرجع السابق ص محمد  -9
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 مين على الشيء ضد الحريق، تظهر من ناحيتين:جيز له التأنتفاع مصلحة مزدوجة ت  وعليه فلصاحب حق اال

 فمن ناحية أولى إذا انقضى حق االنتفاع بمجرد الهالك الكلي للشيء، انتقل حقه من الشيء الهالك 
لحق في ، وا95-09رقم  من القانون المدني الجزائري 591إلى ما يقابل قيمته طبقا لنص المادة 

 مين.هذه الحالة يمثل مبلغ التأ
  ومن ناحية ثانية، قد يكون صاحب حق االنتفاع مسؤوال عن هالك الشيء المنتفع به حتى ولو هلك

 525قا للمادة نتهاء حق االنتفاع طببسبب أجنبي عنه، إن كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد ا
ين على حقه، حتى يجد متبرز مصلحة المنتفع في التأ، ومن هنا من القانون المدني السالفة الذكر

 1مين ما يغطي مسؤوليته عن هالك الشيء.في مبلغ التأ

وفر وزيادة على ذلك، إذا اقتصر حق االنتفاع على جزء فقط من العين المؤجرة، فصاحب االنتفاع تت
 2مصلحته التأمينية إال بالنسبة لهذا الجزء فقط دون كل العين.

  nu-propriétaire الرقبة مالك-3-ب

مين ضد خطر الحريق الصناعي على محل حقه، سواء أثناء الوقت الذي يكون فيه يمكن لمالك الرقبة التأ
حالة هالك الشيء خالل الفترة التي حق االنتفاع قائما للمنتفع، أو سواء بعد انقضاء حق االنتفاع. ومنه في 

ا، يجد مالك الرقبة يكون فيها حق االنتفاع مازال قائما، ولم يكن المنتفع مسؤوال عنه أو كان هذا األخير معسر 
مين قائمة حتى ولو ا تبقى مصلحة مالك الرقبة في التأمين تعويضا عن الهالك القائم للشيء، كمهنا مبلغ التأ

 3يء.أّمن المنتفع على الش

 4صاحب الحق العيني التبعي-4-ب

 ، (débiteur)الذي يتقرر له حق عيني تبعي على مال معين من أموال المدين  (créancier)إن الدائن
الدين. لذلك يجوز له  ءاستيفاله مصلحة أكيدة في المحافظة على ما يرد عليه حقه إلى حين ، كالدائن المرتهن

                                                           
 .11السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  .441، ص السابق المرجع بو عرابي،غازي أخالد  -1
 .11، نفس المرجع ص قرباسحسن  -2
محمد حسن قاسم، المرجع السابق، . 441و عرابي، المرجع السابق، ص غازي أبخالد . 152جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  -3

 .950 ص
 .950حسن قاسم، نفس المرجع، ص محمد  -4
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مين يحل محل ق الخطر المؤمن منه فان مبلغ التأالحريق، حتى إذا ما تحقمن على ما يرد عليه حقه ضد أن يؤّ 
 الشيء المؤمن عليه وينتقل إليه حق الدائن بمرتبته. 

  bénéficier المستفيد-ج

لمصلحته، ولكنه ليس طرف في العقد.  الصناعي مين الحريقلشخص الذي يشترط المؤمن له عقد تأوهو ا
  1غير أنه يكتسب من هذا العقد حقا مباشرا من قبل المؤمن طبقا ألحكام االشتراط لمصلحة الغير.

مين لحساب من يثبت له التأمين لحساب ذي المصلحة أو التأ 2من خالل فرضين، المستفيد ويتحقق هذا
ير محل المؤمن له فيصبح األول هو المستفيد في مكان (، ووجود حاالت معينة يحل فيها الغ1الحق فيه)ج

 (. 4اآلخر)ج

 لحساب من يثبت له الحق فيه مين أو التألحساب ذي المصلحة التأمين -1-ج

لمصلحة الغير  الصناعي مين الحريقيبرم عقد تأ 3مين يكون المؤمن له متعاقد أصليفي هذه الصورة من التأ
قد يكون هذا المستفيد  4مين لمصلحة مستفيد أجنبي عن العقد.عقد التأ صه، كأن يبرم المؤمن لهبجميع خصائ

شخص معين أو غير معين أو قابل للتعيين، كما قد يكون شخص موجود وقت إبرام العقد أو شخصا مستقال 
 5وفي كل األحوال يعين هذا المستفيد وقت تحقق الخطر على أبعد تقدير. يوجد بعد ذلك،

لديه شيء للغير، ويكون مسؤوال عنه من من يودع أن يؤّ  ،مينورة من التألهذه الص ومن التطبيقات العملية
من صاحب المخزن العام على البضائع التي تودع في المخزن ضد فيؤّ  له، على هذا الشيء لمصلحة صاحبه.ب  ق  

على الودائع التي توضع في المصرف  من صاحب المصرفويؤّ  الحريق لمصلحة أصحاب هذه البضائع،
 6لمصلحة أصحاب هذه الودائع.

ثم اآلثار المترتبة  مين لحساب ذي المصلحة،من خالل الشروط المتوفرة في التأ وعليه سنعالج هذا الموضوع
 مين.على هذا التأ

                                                           
 .174، المرجع السابق، ص فايد عابد فايدعبد الفتاح . 55فؤاد معالل، المرجع السابق، ص  .112، المرجع السابق، ص أبو النجا إبراهيم-1
 .1921السنهوري، المرجع السابق، صأحمد عبد الرزاق  -2
 .140السابق، ص باسم محمد صالح عبد اهلل، المرجع  -3
 .59أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -4
 .15السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -5
 .1924السنهوري، المرجع السابق، ص أحمد عبد الرزاق  -6
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 مين لحساب ذي المصلحةقيام التأ شروط-1-1-ج

 مين البد من توفر شرطين هما: ولكي يتم هذا التأ

 :مين لمصلحة مستفيد أجنبي اشتراطا المؤمن له قاصدا أن يشترط التأون هو أن يك الشرط األول
المصلحة، أو واضحا وصريحا ال لبس فيه وال غموض، كأن يذكر أنه يبرم العقد لحساب ذي 

كما يمكن أن يكون االشتراط  1فيه، أو بعبارة أخرى تفيد هذا المعنى.لحساب من يثبت الحق 
الوديع على الشيء المودع دون أن يصرح بأن من كأن يؤّ مادام أنه واضح ال لبس فيه،  2ضمني

 3ن لحساب المودع.مين معقود لمصلحة المودع، ولكن يقوم من الظروف أن المؤمن له قد أمّ التأ
حت بأنه يمكن أن يكون هناك وهذا ما جاء في أحد أحكام محكمة النقض الفرنسية، حيث وضّ 

 4اشتراط لمصلحة الغير حتى في غياب بند صريح.
 :مين لحساب ذي المصلحةحتى نكون بصدد تأ الشرط الثاني(assurance pour compte de qui il 

appartiendra) يد أجنبي، أن تكون للمؤمن له مصلحة شخصية في االشتراط لمصلحة مستف دالب
فضوليا ب سواء كان وكيال أو قام النائومنه إذا  .ي االشتراط لمصلحة الغيرطبقا للقواعد المقررة ف

ي ن كل من الوكيل أو الفضولب غيره ال يكون هناك تأمين لحساب ذي المصلحة، ألمين لحساالتأ
مين مباشر عقده ذو المصلحة نفسه ليس له مصلحة شخصية في هذا التأمين، بل يعد هذا األخير تأ

 5عن طريق نائبه الوكيل أو الفضولي.

 المصلحةمين لحساب ذي المترتبة على التأ اآلثار-2-1-ج

 مين لحساب ذي المصلحة تترتب عليه مجموعة من اآلثار تتمثل في: تأالإن 

مين أن المؤمن له في إطار هذا التأ : رأينا سابقاالتزام المؤمن له وحده وشخصيا نحو المؤمن-1-2-1-ج 
هي في  ناعيالص مين الحريقع االلتزامات التي تنشأ عن عقد تأهو الذي يتعاقد باسمه مع المؤمن، لذا فجمي

                                                           
 .1921، ص السابق المرجععبد الرزاق أحمد السنهوري،  -1
 .47السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -2
 .1922السنهوري، المرجع السابق، ص حمد أعبد الرزاق  -3
 ، تحت رقم:41السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن رنسية مأخوذ عن قرار محكمة النقض الف -4

-CASS com. 27 fév. 1791 , RGAT, 1973, 555.  
 .1929 ص المرجع السابق،، السنهوريحمد أعبد الرزاق  -5
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ذمة المؤمن له، لذلك يكون مدين شخصي بهذه االلتزامات إزاء المؤمن، حتى ولو تعين وقت ا برم العقد أو بعده 
 1شخص المستفيد وقبل هذا األخير االشتراط لمصلحته.

 مين وتكون في ذمة المؤمن له هي: اللتزامات التي تترتب عن عقد التأوعليه من بين ا

  مين، حتى يتمكن المؤمن من وراء ذلك ند طلب التأالبيانات الضرورية عيلتزم المؤمن له بتقديم جميع
طر المؤمن بجميع أن يقدر الخطر الذي يؤمنه تقديرا صحيحا، كما يجب على المؤمن له أن يخ

 التي تطرأ حول الخطر. الظروف الجديدة 
 فهو الم طال ب بها، وال شأن هنا للمستفيد  2مين،تأأو المكتتب أيضا بدفع أقساط ال يلتزم المؤمن له

الذي أ برم العقد لمصلحته، ما لم يكن قد تعهد للمؤمن في الوثيقة أو في ملحق لها بدفع هذه 
 األقساط.

 مين ذي المصلحة، بإخطار المؤمن بوقوع خطر الحريق إذا لتزم المؤمن له أيضا في إطار التأي
يحرص المؤمن دائما في . و 70-59رقم  مين الجزائريقانون التأمن  9-19تحقق طبقا لنص المادة 

ن التعامل شرطا يقضي بأ الحريق الصناعي تأمينرج في وثيقة دمين لحساب ذي المصلحة، أن ي  لتأا
يكون مع المؤمن له وحده عند تقدير الضرر الناجم عن تحقق الخطر، وهذا هو ما يعرف بشرط 

غير أنه يجوز للمستفيد إخطار المؤمن بوقوع الخطر، وذلك حتى . (clause de règlement) التسوية
 3يتفادى سقوط حقه وحتى يتمكن من قبض هذا الحق كامال.

 الحق المباشر للمستفيد في ذمة المؤمن-2-2-1-ج

منه حق شخصي ومباشر في مين لحساب ذي المصلحة عند تحقق الخطر المؤمن يترتب للمستفيد في التأ
 4بالرغم أنه لم يتعاقد شخصيا مع المؤمن، وذلك طبقا للقواعد المقررة في االشتراط لمصلحة الغير. ،مينمبلغ التأ

ألنه هو صاحب المصلحة  ،حدد هذا األخير حتما وقت تحقق الخطروفي حالة ما، لم يكن المستفيد معين، ي  
في يد يء المؤمن عليه وديعة لو كان للمؤمن له أيضا مصلحة مؤمن عليها. فإذا كان الشو  المؤمن عليها حتى

 فمالك الوديعة هو المستفيد عند تحقق الخطر.المؤمن له، وتحقق الخطر المؤمن منه 

                                                           
 .1920، ص السابق المرجععبد الرزاق أحمد السنهوري،  -1
 .4-11، المادة المذكور المتعلق بالتأمينات 70-59نظر األمر رقم أ -2

3-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op. cit., P 412.  
 .1925ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، -4
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من عليها وقت تحقق الخطر بجميع طرق اإلثبات وعليه، يقع على المستفيد عبء إثبات أن له مصلحة مؤّ 
فحمل الوثيقة ليس  ،مينيكون المستفيد حامال لوثيقة التأ بما في ذلك البينة والقرائن، وال يكفي في إثبات ذلك، أن

 1حجة على قيام هذه المصلحة.

 سريان الدفوع الموجهة ضد المؤمن له على المستفيد-3-2-1-ج

نفسه. لذا  الصناعي مين الحريقاشر في ذمة المؤمن مصدره عقد تأرأينا فيما سبق، أن للمستفيد حق مب
المستمدة من هذا العقد، والتي كان يحتج بها إزاء   (défenses)تفيد بكل الدفوعيمكن للمؤمن أن يحتج على المس

العقد   (résiliation)المؤمن له نفسه. كاالحتجاج بالبطالن أو اإلبطال ألسباب محددة قانونا، أو االحتجاج بفسخ
الدفوع المستمدة  يمكن للمؤمن االحتجاج بجميع أو وقف الضمان في حالة عدم تسديد القسط المستحق. كذلك

في الميعاد القانوني  ن بسبب عدم اإلخطار عن وقوع الحريقميد وقوع الخطر، كسقوط الحق في التأمن العقد بع
 2أو بسبب تقادم هذا الحق.

 حاالت يحل فيها الغير محل المؤمن له-2-ج

ان الشخص سواء كمين الحريق الصناعي، له هو الشخص المصرح به في عقد تأ سبق أن المؤمن فيمارأينا 
مين لحسابه الخاص أو لحساب ذي المصلحة. غير أنه يمكن أن يكون المؤمن له المؤمن له أبرم عقد التأ

األصلي، وذلك دون أن يكون مشترطا لحسابه الخاص أو لمصلحته. ويتحقق  شخص آخر يحل محل المؤمن له
 ذلك في ثالث حاالت هي: 

 خص آخرانتقال الشيء المؤمن عليه إلى ش-1-2-ج

إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه  أنه، "المتعلق بالتأمينات على  70-59م رق مرمن األ 42تنص المادة 
في جميع االلتزامات مين لفائدة الوارث أو المشتري شريطة أن يستو ثر وفاة أو تصرف، يستمر أثر التأا  

...". ةالمشتري أن يصرح للمؤمن بنقل الملكيالمنصوص عليها في العقد، ويتعين على المتصرف أو الوارث أو 
مين، في حالة نقل ملكية بقوله، " يستمر مفعول التأمن نفس األمر  92ويقابل هذه المادة، النص القانوني رقم 
أعاله، غير أن المؤمن يستطيع نقض العقد وتبليغ  42 محددة في المادةالعقارات أو اإليرادات، بالشروط نفسها ال

 ". مين الجاريةك، وفي هذه الحالة يبدأ سريان العقد عند انقضاء فترة التأري بذلالمشت
                                                           

 .1997، صالسابق المرجععبد الرزاق أحمد السنهوري،  -1
 .41السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  .1991نفس المرجع، ص  -2
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ن كان  وعليه، طبقا لنص هاتين المادتين يمكن أن يكون المؤمن له شخص آخر غير المؤمن له األصلي، وا 
نفسه عند إبرام العقد. ويتجلى ذلك عند انتقال الشيء المؤمن عليه إلى شخص آخر بسبب من  دهو المستفي

أسباب انتقال الملكية. ومنه يحل من انتقلت إليه ملكية الشيء محل المؤمن له األصلي في العقد، وذلك طبقا 
مين سواء إلى المؤمن عليه تنتقل معه وثيقة التأذلك أنه إذا انتقل الشيء  1لقواعد االستخالف العام والخاص.

قا لقواعد االستخالف الخاص، مع احتفاظ الخلف العام طبقا لقواعد االستخالف العام، أو إلى الخاص طب
 2أو النقض. ن انتقلت إليه الملكية بحق الفسخالمؤمن وم

مين الحريق الصناعي لفائدة الغير وآثاره، وحق أحد نستعرض فيما يلي شروط ا نتقال تأ وعلى ضوء ذلك،
 مين. رفي العقد في فسخ أو نقض عقد التأط

 3الحريق الصناعيمين شروط انتقال عقد تأ-1-1-2-ج

 مين الحريق الصناعي وفق الشروط التالية:يتم انتقال عقد التأ

  ومن المسلم به أن تأمين الحريق الصناعي مين الحريق الصناعي تأمينا على األشياءتأكون عقد :
ألنه ينصب على شيء معين بالذات سواء كان هذا  ،(assurance des choses)مين أشياءهو تأ

ذا انتقلت ملكية هذا 4الشيء عقارا أو منقوال، مين إلى شخص آخر انتقل معها عقد تأالشيء  وا 
 رتبطامين المسؤولية المدنية، إذا ا الشخص. كما يجوز أيضا انتقال تأالحريق الصناعي إلى هذ

مين من كالتأ أن تنتقل ملكيته من شخص إلى آخر،بشيء معين يجوز  تحقق المسؤولية المؤمن منها
 5إذ ترتبط مسؤولية الجار هنا بمكان معين يجوز أن تنتقل ملكيته. ،مسؤولية الجار عن الحريق

 وفي هذه الحالة تنتقل ملكية الشيء أن تنتقل ملكية الشيء المؤمن عليه من المؤمن له إلى الغير :
إما بسبب الوفاة، فتنتقل الملكية هنا من المورث إلى  ،أسباب انتقال الملكيةالمؤمن عليه بسبب من 
مين الحريق الصناعي إلى غاية حصول تأكين للشيء، وينتقل إليهم عقد الورثة الذين يبقون مال

أيضا عن طريق  )la propriété( كما تنتقل الملكية 6وقوع الشيء في نصيب كل منهم.القسمة و 
مين الحريق تأالموصى له وينتقل معه عقد الوصية، وفي هذه الحالة ينتقل الشيء إلى الشخص 

                                                           
 .1994، صالسابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع -1

2-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P358. 
3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 412. 

 .114بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -4
 .1992السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  .114نفس المرجع، ص  -5

6-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P362-363. 
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مين الحريق لبيع أو الهبة وينتقل معها عقد تأالصناعي. كما تنتقل الملكية أيضا عن طريق العقد، كا
 1الصناعي.

  والعبرة هنا بوقت ملكية الشيءمين الحريق الصناعي موجودا وقت انتقال تأيكون عقد يجب أن :
تنتقل بمجرد إجراء القسمة إن اكتسبت عن طريق  ،انتقال الملكية، فإذا كانت هذه األخيرة منقول

اإلرث، وبمجرد الوفاة إن اكتسبت عن طريق الوصية، وبمجرد العقد إن اكتسبت عن طريق البيع أو 
 donation(.2( الهبة

 بعد القيام بإجراءات فملكيته ال تنتقل في جميع الحاالت إالّ  ،عقاراأما إذا كان الشيء المؤمن عليه 
وبالتالي يشترط في االنتقال أن  02.3-09من األمر  11و 19الشهر العقاري طبقا لنص المواد 

يكون قد انتهى بسبب من األسباب قبل انتقال الملكية فعال من المؤمن له  وأالمين قائما، يكون التأ
يشترط أن يكون المؤمن له قد وفى بما عليه من التزامات، وعلى األخص أن يكون إلى الغير، كما 

 4قد دفع األقساط المستحقة للفترة السابقة لنقل الملكية.

 وجاء هذا اإلخطار أو التصريح في الشطر األخير للفقرة  :إخطار المؤمن بانتقال الملكية إلى الغير
ويتعين على المتصرف أو الوارث أو المشتري أن يصرح  ...السابقة بقولها، "  42األولى من المادة 

 ".  للمؤمن له بنقل الملكية

ويفهم من هذا، أنه في حالة انتقال ملكية الشيء من المؤمن له إلى شخص آخر، وجب على 
المؤمن له أن يصرح للمؤمن بانتقال الشيء المؤمن عليه إلى هذا الشخص. ويقع عبء إثبات 

ولم يشترط المشرع شكل معين لإلخطار  5مين.من له مصلحة في انتقال التأر على حصول اإلخطا
أو التصريح، إذ يمكن أن يتم كتابة أو شفاهة، كما يمكن أن يكون بواسطة رسالة موصى 

 6مع اإلشعار باالستالم. )lettre recommandée( عليها

                                                           
 .114عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  .1999السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -1
 .217السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  .111-114مرجع، صبن خروف، نفس العبد الرزاق  -2
، 11و 19المواد ، عقاريراضي العام وتأسيس السجل المسح األ المتعلق بإعداد ،1509نوفمبر  14المؤرخ في  ،02-09األمر رقم أنظر  -3

 .1470، ص1509نوفمبر  15، صادرة في 92، عدد ر ج.
 .111بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -4
 .415السابق، ص مرجعقرباس، الحسن  .111س المرجع، صنف -5
 .415نفس المرجع، صاس، بر حسن ق -6
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 1الحريق الصناعي مينتأب على انتقال عقد التي تترت اآلثار-2-1-2-ج

مين الحريق الصناعي انتقال أيضا الحقوق وااللتزامات الناجمة عنه من المؤمن له يترتب على انتقال عقد تأ
ثاره بالنسبة للمؤمن له الجديد. وبالتالي ، حيث يستمر العقد ويبقى منتجا آلاألصلي إلى المؤمن له الجديد

الجديد، وتنتقل معها أيضا الحقوق طبقا ألحكام تنقضي التزامات المؤمن له األصلي وتنتقل إلى المؤمن له 
خطار الذي يصبح ملزما بدفع أقساط التأ وتبعا لذلك، فان المؤمن له الجديد هو 2التجديد. مين المستقبلية وا 

 3المؤمن بتفاقم الخطر أو تغيره أو تحققه.

االلتزامات المترتبة على العقد الشيء عن طريق الوفاة، فان  ( (transfert de propriétéوفي حالة انتقال ملكية
تنتقل إلى عاتق الورثة، حيث أنه إن لم تكن بعض األقساط مدفوعة فعلى الورثة دفعها، فهي دين على التركة 

 4طبقا لقواعد الميراث، ونفس الحال كذلك بالنسبة للمشتري.

اإلخطار، أما األقساط التي تكون بدفع األقساط المتبقية التي تكون بعد  وبالتالي يلتزم المؤمن له الجديد إالّ 
قبل اإلخطار فهي على عاتق المؤمن له األصلي، حيث تبقى دينا في ذمته، ويجب عليه دفعها طبقا لنص 

أما في حالة تعدد الورثة أو المشترين، فيجب عليهم دفع  .70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 4-42المادة 
السابقة، حيث أن المشرع من  42ا تقتضي به الفقرة األخيرة من المادة األقساط مجتمعين ومتضامنين، وهذا م

خالل هذه المادة أقام تضامن قانوني بين المتصرف لهم أو الورثة إن تعددوا، وفي هذه الحالة يكون كل واحد 
حيث يستطيع المؤمن أن يرجع على أي  5منهم مسؤول عن األقساط كلها بحكم التضامن السلبي فيما بينهم،
أما إذا قام أحد المتضامنين الوفاء باألقساط  6واحد منهم طبقا لما تقتضي به القواعد العامة في التضامن السلبي.

كلها، جاز له الرجوع على الباقين بقدر حصته في هذا الدين الذي يقسم بينهم بالتساوي، ما لم يكن هناك اتفاق 
 95.7-09رقم  من القانون المدني الجزائري 412المادة  مخالف طبقا لنص

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 414. 

 . 450المادة ، المذكور المتضمن القانون المدني 95-09أنظر األمر رقم  -2
 .112بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -3
 .1990المرجع السابق، ص  السنهوري،عبد الرزاق أحمد  -4
 .112بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -5
 .441، المادة المذكور المتضمن القانون المدني 95-09أنظر األمر رقم  -6
على أي فال يرجع ، إذا وفى أحد المدنين المتضامنين كل الدين"  412المادة المذكور،  المتضمن القانون المدني 95-09أنظر األمر رقم  -7

، ما لم يكن هناك اتفاق أو نص قسم الدين بالتساوي بين المدنيني  و  ن.الدائولو كان بدعوى الحلول على ، بقدر حصته في الدين من الباقين إالّ 
 يقضي بغير ذلك ".
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مين، جاز للمؤمن لجديد أو هما معا عن دفع قسط التأوعليه، في حالة ما إذا تخلف المؤمن له األصلي أو ا
المترتب على عدم الدفع من اعذرا ثم وقف  1في هذه الحالة أن يتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة، لتوقيع الجزاء

 .70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 11طبقا لنص المادة العقد ثم يتلوه الفسخ للعقد  سريان

ف التي ومن اآلثار أيضا المترتبة عن االنتقال، التزام المؤمن له الجديد بإخطار المؤمن بما يطرأ من الظرو 
لكية إليه، كما يقوم بإخطار ، وخاصة الظروف التي ترجع إلى انتقال المالحريق خطرتكون من شأنها زيادة في 

 2تحقق الخطر في الميعاد القانوني.

وعليه، إذا قام المؤمن له الجديد بكل هذه اللتزامات كان له الحق في التعويض عند تحقق الخطر، فيرجع به 
األصلي أن يتمسك بها في  له على المؤمن. وله الحق أيضا التمسك بكل الدفوع التي كان بإمكان المؤمن

 ة المؤمن. مواجه

 فسخ العقد( ) المؤمن في نقض العقد حق-3-1-2-ج

مين الحريق الصناعي ينتقل بانتقال ملكية الشيء المؤمن عليه، من المؤمن له األصلي إلى ألما كان عقد ت
المؤمن له الجديد بحكم القانون، ودون موافقة من المؤمن أو المؤمن له الجديد، فانه مقابل ذلك يجوز فسخ 

ن العقد شريعة المتعاقدين ال يجوز نقضه وال تعديله إال أطبقا للمبدأ العام القائل ب  (résiliation le contrat)العقد
المتعلق بالتأمينات، أجازت للمؤمن وحده دون المؤمن له  70-59من األمر  92باتفاق الطرفين. غير أن المادة 

مين سريان الفسخ عند انقضاء فترة التأبذلك، ويبدأ مين الحريق الصناعي وتبليغ المشتري )فسخ( عقد تأ بنقض
الجارية. أما في التشريعين المصري والفرنسي فيجوز أيضا للمؤمن له الجديد الحق في فسخ العقد، إما ألنه ال 

وكان من األجدى لو أخذ  3خر أصلح له.ألقساط، أو إما ألنه يرغب في التأمين عند مؤمن آيستطيع دفع ا
 المشرع الجزائري بهذه النقطة ودون احتكار حق الفسخ للمؤمن فقط.

مين الجزائري، نجدها لم تبين المدة التي يستطيع فيها المؤمن أن من قانون التأ 92ع إلى نص المادة وبالرجو 
س التشريع المصري والفرنسي مين إلى المالك الجديد، عكقض العقد في حالة انتقال عقد التأيبدي رغبته في ن

لكية الشيء قد طلب نقل من الوقت الذي يكون من انتقلت إليه م ابتداءاللذين حددا مدة الفسخ بثالثة أشهر، 

                                                           
 .1995السنهوري، المرجع السابق، صحمد أعبد الرزاق  -1
 .415السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  .119السابق، ص  عبد الرزاق بن خروف، المرجع .1995نفس المرجع، ص  -2
 أيضا:، أنظر 1911-1917ص ، السنهوري، نفس المرجععبد الرزاق أحمد  -3

-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 374-375. 
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وكان من األجدى للمشرع الجزائري تحديد مدة نقض العقد أو فسخه كما فعل المشرع  1مين إليه.وثيقة التأ
 المصري والفرنسي.

السابقة، أنها تشترط على المؤمن في حالة نقض العقد، أن  92الذي أتت به المادة  ولكن الشيء االيجابي
ويكون من مصلحة المالك الجديد أن يتم له البحث عن مؤمن آخر، يخطر المؤمن له الجديد بذلك حتى يتسنى 

 2وقت ممكن، ومن مصلحة المؤمن أن يرد هذا اإلخطار في رسالة موصى عليها.  أقربإخطاره في 

مين من هذا الوقت، وزال التزام المؤمن حقه في نقض العقد، انتهى عقد التأعليه، إذا استعمل المؤمن و 
عتبر هذا ل أن يستمر في العقد مع المؤمن له الجديد، أ  بالضمان. أما إذا لم يستعمل حقه في فسخ العقد وقب  

لة يستخلص من انقضاء مدة معقو عن حقه في نقض العقد. وقبوله   (renonciation implicite)نزول ضمني
المالك الجديد، أو من أي المؤمن عليه، أو من قبوله األقساط التي يدفعها  على علمه بانتقال ملكية الشيء

 3مين مع المؤمن له الجديد.لمؤمن يريد االستمرار في عقد التأخر يدل داللة على أن اطرف آ

  faillite de l’assuré 4إفالس المؤمن له-2-2-ج

إذا أفلس المؤمن له أو صدرت في  في الشطر األول على أنه، " 70-59 رقم من األمر 41تنص المادة 
مين لفائدة جماعة الدائنين الذين يتعين عليهم دفع األقساط التي قرب حلول أنه التسوية القضائية، يستمر التأش

 ". أجلها، ابتداء من إعالن اإلفالس أو التسوية القضائية...

قضائية، فان مؤمن له أو تصفية أمواله تصفية نه في حالة إفالس اليتضح أ ،يء هذا النص القانونوعلى ضو 
ون ذين يحلّ ال  (masse des créanciers)مين الحريق الصناعي يبقى، ولكن يستمر لفائدة جماعة الدائنينعقد تأ

ففي هذه  5قد دخل في التفليسة.المؤمن عليه محل المؤمن له في جميع الحقوق وااللتزامات، ذلك أن الشيء 
 مين.جماعة الدائنين مدينة بأقساط التأالحالة يبقى المؤمن ضامنا لخطر الحريق المؤمن عليه، وتصبح 

مين من المؤمن له إلى جماعة الدائنين، ثم اآلثار التي تترتب ل هذا النص نبين شروط انتقال التأومن خال
 طرف المؤمن أو جماعة الدائنين.على هذا االنتقال، وجواز فسخ العقد من 

                                                           
 أيضا:، أنظر 441السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  .1911صالسابق،  المرجعالسنهوري، عبد الرزاق أحمد  -1

-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 376. 
 . 111المرجع السابق، ص ، بن خروفعبد الرزاق  .447قرباس، نفس المرجع، صحسن  -2
 .111بن خروف، نفس المرجع، ص عبد الرزاق  -3

4-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 393. 
 .1909المرجع السابق، صالسنهوري، عبد الرزاق أحمد  -5
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 إلى جماعة الدائنين الحريق الصناعي مينتأعقد  شروط انتقال-1-2-2-ج

بتوفر الشروط  مين الحريق الصناعي في حالة إفالس المؤمن له إلى جماعة الدائنين إالّ ال ينتقل عقد تأ
 التالية:

 وفقا لهذا الشرط، ال ينتقل عقد : صدور حكم باإلفالس أو التسوية القضائية في حق المؤمن له
مين الحريق الصناعي بمجرد توقف المؤمن له عن دفع ديونه وقت استحقاقها، بل البد أن يعلن تأ

طبقا لقواعد  1بحكم قضائي، )règlement judiciaire( إفالسه أو تتم في حقه التسوية القضائية
وعليه يتخلى المفلس بقوة القانون عن إدارة أمواله والتصرف فيها، في حالة صدور  2القانون التجاري.

لصالح جماعة الدائنين. وهذه األخيرة تشمل أصحاب الديون  ضائيةالحكم باإلفالس أو التسوية الق
نت إذا كا العادية، أما الدائنون الممتازون والمرتهنون ال ينضمون إلى جماعة الدائنين العاديين إالّ 

  3ضماناتهم غير كافية.

طيلة  سالذي يمارس جميع الحقوق والدعاوى الخاصة بالمفل ويمثل جماعة الدائنين وكيل التفليسة
 4من القانون التجاري. 422مدة التفليسة طبقا لنص المادة 

 من شروط: مين الحريق الصناعي وقت صدور الحكم باإلفالس والتسوية القضائيةوجود عقد تأ 
خالل صدور الحكم  انتقال عقد تأمين الحريق الصناعي لجماعة الدائنين، هو وجود هذا العقد

مين الحريق الصناعي قبل صدور الحكم ة القضائية، لذلك لو انقضى عقد تأباإلفالس أو التسوي
  .لعدم وجوده مين إلى جماعة الدائنينفالس ألي سبب كان، لم ينتقل التأباإل

دائنين مين على األشياء، بحيث ال يكون لجماعة الالتأمين في هذه الحالة تأويشترط أن يكون 
مين تأمينا على شيء معين ينفذ عليه كما ينفذ إذا كان هذا التأ مين، إالّ مصلحة في استمرار عقد التأ

 5على األموال األخرى المملوكة للمؤمن له.

                                                           
 .449، المرجع السابق، صقرباسحسن  -1
 .411، المادة المذكور المتضمن القانون التجاري 95-09أنظر األمر رقم  -2
 .107بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -3
التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة ل ي"... يمارس وك 422المادة  ،المذكور المتضمن القانون التجاري 95-09أنظر األمر رقم  -4

 بذمته طيلة مدة التفليسة...".
 .449، المرجع السابق، ص رباسحسن ق. 107ن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق ب -5
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 .إلى جماعة الدائنين الحريق الصناعي مينتأثار انتقال آ-2-2-2-ج

مين الحريق ئنين تحل محل المؤمن له في عقد تأفي حالة توفر الشروط المبينة سابقا فان جماعة الدا
الصناعي، فينتقل إليهم العقد بما يحمله من التزامات وحقوق، ويبقى العقد مستمرا ما لم تنتهي مدته في صالح 

لتزمون بجميع التزامات المؤمن له األصلي، فعليهما إخطار حيث ي 1المؤمن له الجديد، أي جماعة الدائنين.
 كما يجب عليهم دفع األقساط المستحقة التي قرب حلول 2المؤمن بتفاقم الخطر وبتحققه في الميعاد القانوني،

مين من قانون التأ 41ألولى من المادة جلها ابتداء من إعالن اإلفالس أو التسوية القضائية، طبقا للفقرة اأ
. أما األقساط المستحقة قبل صدور الحكم باإلفالس، فال تلتزم جماعة الدائنين بدفعها، ويبقى الفة الذكرالس

المؤمن له المفلس مدين بها للمؤمن، ومن ثم يدخل بها هذا األخير في التفليسة شأنه في ذلك شأن سائر 
 3الدائنين.

المستحقة قبل صدور الحكم بشهر اإلفالس، وهذا ولكن ال يمكن للمؤمن فسخ العقد بمجرد عدم دفع األقساط 
وهو ما نرى األخذ به في القانون  4ما نص عليه االجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض الفرنسية،

 مين الجزائري.من قانون التأ 41ة على ذلك المادة ، وكان من األجدى لو نصت صراحنالجزائرياوالقضاء 

ة وقوع الحادث، طبقا لشروط عقد دائنين على المؤمن بالضمان في حالإضافة إلى ذلك، ترجع جماعة ال
مين. وعلى ذلك، يمكن للمؤمن أن يحتج على جماعة الدائنين، حريق الصناعي، وفي حدود مبلغ التأمين التأ

التي كان يستطيع أن يحتج بها على المؤمن له وقت صدور الحكم باإلفالس أو التصفية  بجميع الدفوع
طر، استبعاد الخانه، ومن شروط إسقاط الضمان أو من أوجه بطالن أو فسخ للعقد أو وقف سري القضائية،

المؤمن له   (la déchéance) مين البخس، وبسقوط حقفي حالة تأ  (la règle proportionnelle)وبالقاعدة النسبية
أو عند ابرام العقد بعدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له و  في حالة تعمده في تحقق الخطر المؤمن منه،

صم األقساط المتأخرة بغير ذلك من الدفوع، كما يجوز للمؤمن في حالة وقوع الحادث أن يخو  عند تفاقم الخطر،
 5مين.من مبلغ التأ

                                                           
 .101، ص السابق بن خروف، المرجععبد الرزاق  -1
 .1909السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد  -2
 . 449السابق، ص  مرجعاس، الربحسن ق .1909ص  المرجع،نفس  -3
 ، تحت رقم:411ص ،نفس المرجعقرباس، حسن قرار محكمة النقض الفرنسية مأخوذ عن  -4

-CASS. Com., 20 juin 1995, resp. civ. et assur. 1996, P62 
  .1909السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -5
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 1جماعة الدائنين في فسخ العقدالمؤمن له و  حق-3-2-2-ج

 الدائنين والمؤمن، الحق في فسخ العقد بعد صدور الحكم باإلفالس للمؤمنلقد منح القانون لكل من جماعة 
للمؤمن أو جماعة الدائنين الحق  ت جيز هذه المادةحيث  .سابقة الذكرال 4-41له، وهذا ما نصت علية المادة 
 فترة ال تزيد عن أربعة أشهر، ابتداء ، خالللطرف اآلخر مسبقا بخمسة عشر يومافي فسخ العقد، بعد إخطار ا

مين قابل للتجزئة، حيث يترتب ئية. وفي هذه الحالة فان قسط التأمن تاريخ إعالن اإلفالس أو التسوية القضا
مين والتي زال فيها الخطر، لمطابقة للمدة الباقية الستنفاذ أجل التأعلى الفسخ التزام المؤمن بإرجاع األقساط ا

القسط لم يتحمل المؤمن فيه خطر ما، ويرجع المؤمن هذه األقساط إلى جماعة الدائنين فهي  ن هذا الجزء منأل
 2التي تستحق هذه األقساط بعد إفالس المؤمن له.

كما لم يشترط النص شكال خاصا لهذا اإلخطار، فيمكن أن يتم كتابة أو شفاهة، ويقع عبء إثباته وحصوله 
 3على من يطلب الفسخ.

 ووسطاؤه المؤمنثانيا: 

مين الحريق الصناعي، ويتخذ في الغالب شركة تجارية في شكل شركة مؤمن أحد أطراف عقد تأيشكل ال
برام العقد من طرف هذه  في الشركات التعاضدية التعاونية، مساهمة، وقد يتخذ المؤمن شكال آخر يتمثل وا 

 .مؤمن له في نفس الوقتاألخيرة ال يثير إي صعوبة، خاصة إذ أن كل عضو في هذه الجمعيات يعتبر مؤمن و 
تنفصل شخصية المؤمن عن شخصية المؤمن له، فالتعاقد في األصل مين التجارية حيث بة لشركات التأأما بالنس

غير  .مين، وبين العمالء الذين يتمثلون في أشخاص المؤمن لهمكة تأاشرة بين المؤمن باعتباره شر يتم بطريقة مب
العمالء، إذ الغالب يتوسط بينهم وسطاء. و  أن هذا التعاقد في بعض األحيان ال يتم بطريقة مباشرة بين المؤمن

 مين الحريق الصناعي. يا الوسطاء المتدخلون في عملية تأثانو  لذا سندرس أوال المؤمن

  l’assureur لمؤمنا-1

كتفى باإلشارة إليه فقط ضمن يورد القانون الجزائري على غرار القوانين األخرى تعريف للمؤمن، بل ا   لم
مين التي تلتزم بتغطية خطر الحريق المؤمن في رأي الفقه، هو إحدى شركات التأنصوص القانون. والمؤمن 

                                                           
1-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 399. 

 .104عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  .441ص  ،السابق مرجعقرباس، الحسن  -2
 .101عبد الرزاق بن خروف، نفس المرجع، ص  -3
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شركات من مزاولة نشاطها البد من حصولها ضده، قد يكون شركة تجارية أو تعاضدية. وحتى تتمكن هذه ال
 . على اعتماد من طرف وزارة المالية

مين، وثانيا شرط الحصول على االعتماد لممارسة هذه الهيئات لعمليات لذا ندرس أوال أنواع شركات التأ
 1التامين.

 مين هيئات التأ-أ

ما نوعا مين حسب طبيعة نشاطها، تتخذ إما نوعا تجاريا بحيث هيئات التأإن  تسعى إلى تحقيق الربح، وا 
 تعاونيا بحيث ال تسعى إلى تحقيق الربح، فيقتصر نشاطها في تحقيق هدف تعاوني فقط. اتعاضدي

 مين التجاريةأشركات الت-1-أ

مين الحريق الصناعي، حيث يكون ية في ممارسة نشاط تأمللناحية العهذه الشركات هي األكثر انتشارا من ا
ية لها الحق في ممارسة عملية ولكن ليست كل الشركات التجار  تأسيسها هو تحقيق الربح.الهدف األساسي من 

مين ، قصر نشاط التأ70-59رقم  من قانون التأمين 419مين، بل نجد أن المشرع الجزائري في نص المادة التأ
المنصوص عليها في  التي نظمها طبقا لألحكام العامةو للشركة ذات أسهم فقط دون الشركات التجارية األخرى، 

 من القانون التجاري، سواء من حيث اإلنشاء أو التسيير أو االنقضاء.  132مكرر 019إلى  954المواد من 

أكثر صور المؤمن انتشارا وأنسبها لعملية التأمين، حيث أن طبيعة تكوينها  فالشركة ذات أسهم هي ،وعليه
  currencela con(.2( افسةالرأسمالي يساعدها على االستمرارية والبقاء والمن

مين الحريق ق الربح، يجوز لها مزاولة نشاط تأشركة تجارية هدفها هو تحقيومنه، فشركة المساهمة هي 
مين مقابل أقساط يدفعها المؤمن ؤمن لهم، وذلك لتسيير عمليات التأالصناعي، حيث تلعب دور الوسيط بين الم

                                                           
السابق محمد جالل إبراهيم، المرجع . 179ام لطفي، المرجع السابق، ص محمد حس .914سن قاسم، المرجع السابق، ص حمحمد  -1

 ، أنظر أيضا:227ص
-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, 11eme éd, Dalloz, Paris, 2001, P159. 

. زيد منير 09، ص 4771الدار الجامعية، مصر،  د ط، مختار محمود الهانسي وابراهيم عبد النبي جمودة، مبادئ الخطر والتأمين، -2
 .17عبوي، المرجع السابق، ص 
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ما هو إال مدير يقوم بإدارة التعاون القائم بين المؤمن لهم في مواجهة  ةلهم لها، أي أن المؤمن بهذه الصيغ
 1األخطار المتوقعة.

 :يشركة ذات شكل تعاضد-2-أ

وتمارس نشاطها التأميني من قبل مجموعة من  2مين التعاونية أو التبادلية،وتسمى أيضا بشركات التأ
تربطهم رابطة المصلحة التأمينية، حيث يتعرضون لخطر معين ويلعبون دور المؤمن والمؤمن لهم في  األشخاص

ألن ليس فيها مساهمون يتقاضون  4ال تهدف إلى تحقيق الربح، 3إطار جمعية تعاونيةنفس الوقت، وذلك في 
عضائها نتيجة تحقق أرباحا على أسهمهم. وتهدف هذه الشركات إلى تعويض األضرار التي قد تلحق بأحد أ

 5التي يلتزم كل عضو بدفعها. )cotisations( الخطر المؤمن منه، ويتم دفع التعويض من مجموع االشتراكات
ويتميز هذا االشتراك بأنه قابل للتغيير وال يكون ثابت، ذلك أن مقدار ما يدفعه العضو يتوقف على عدد 

وتخضع هذه الشركة إلى القانون المدني والمرسوم  6الحوادث التي تقع بالفعل خالل السنة ومدى خطورتها.
 .7القانون األساسي لها الذي يحدد 11-75التنفيذي رقم 

 االعتمادالحصول على -ب

-71رقم  قانونالمن  415والمادة  70-59من األمر رقم  472لقد ألزم المشرع الجزائري في نص المادة 
صادر  ((l’agrémentدقبل مزاولة نشاطها التأميني، الحصول على اعتماو مين أيا كان شكلها، شركات التأ ،72

لجنة االعتماد التي ه تمثلرأي المجلس الوطني للتأمين الذي عن الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار، بعد ابداء 
تحدث في المجلس الوطني للتأمينات لجنة  بقولها، " 1158-59من المرسوم التنفيذي  0دة نصت عليها الما
 ها في منح إي اعتماد أو سحبه ".عتماد يتمثل دورها في إعطاء رأيتدعى لجنة اال

                                                           
 .49السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -1
 .114عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص .251محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -2
 .02-01مختار محمود الهانسى وابراهيم عبد النبي جمودة، المرجع السابق، ص .251المرجع، ص  نفس محمد حسن قاسم، -3
 .مكرر 419المادة ، المذكور المتعلق بالتأمينات 70-59لألمر رقم  معدل والمتممالمذكور، ال 72-71قانون رقم أنظر ال -4
 .02العطير، المرجع السابق، ص عبد القادر  -5
 .250ن قاسم، المرجع السابق، ص محمد حس -6
مين ذات الشكل أركات التيحدد القانون األساسي النموذجي لش ،4775-71-11مؤرخ في ال ،11-75المرسوم التنفيذي رقم أنظر -7

  .4775-71-12بتاريخ  ةصادر  ،1 ، عددر ج.، التعاضدي
مين وتكوينه وعمله وتنظيمه، أيتضمن صالحيات المجلس الوطني للت ،1559-17-17المؤرخ في ، 115-59فيذي رقم المرسوم التنأنظر  -8

 .17ص ،1559-17-11صادرة بتاريخ  ،19 ددع ،ر ج.
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يمنح االعتماد على  410،1-51من المرسوم التنفيذي رقم  17-1والمادة  السابقة 415بقا لنص المادة وط
 )le plan prévisionnel( ، السيما المخطط التقديريلشركةل المالية مالءةالتقييم شروط أساس ملف يسمح ب

 والوسائل التقنية والمالية الالزمة لذلك، باإلضافة إلى المؤهالت المهنية لمسيري الشركة ونزاهتهم.  2للنشاط

ممارسة لمين شركات التأمين و/ أو إعادة التأ مين التي أ هلتن يتضمن االعتماد على عمليات التأويجب أ
 4- 472اعتمدت من أجلها، طبقا للمادة مين أن تمارس سوى العمليات التي كما ال يمكن لشركة التأ 3نشاطها،
 المتعلق بالتأمينات وذلك حماية للمؤمن لهم.  70-59 رقم من األمر

مين بعد بالمالية، استجابة لطلب شركة التأإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل االعتماد بقرار من الوزير المكلف 
، كما يمكن للجهة 70-59رقم  ميننون التأمن قا 415بقا لنص المادة إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات، ط

 4التي منحت االعتماد سحب قرار االعتماد كليا أو جزئيا.

ال يمكن سحب االعتماد، إال إذا تم اعذار الشركة مسبقا بواسطة  مينمن قانون التأ 441بقا لنص المادة وط
ضدها، ويطلب من الشركة تقديم وضح فيها أوجه التقصير الثابتة ستالم، يرسالة مضمونة الوصول مع وصل اال

، وعليه يتم سحب رجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من استالم االعتذاها كتابيا إلى إدارة الرقابة في أمالحظات
 االعتماد كليا أو جزئيا بموجب قرار الوزير المكلف بالمالية بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات.

                                                           
مين االعتماد وكيفيات أمين أو إعادة التأيحدد شروط منح شركات الت، 1551-75-71المؤرخ في ، 410-51فيذي رقم المرسوم التنأنظر  -1

  .11، ص1551-75-70بتاريخ  ةصادر  ،20 ددعال ،ر منحه، ج.
 الوثائق التالية:تقديري المخطط يتضمن ال -2

 غير نفقات التجهيز، السيما النفقات العامة وعموالت التقديرات المتعلقة بنفقات التسيير من -ولى: األ بالنسبة للسنوات الثالث
التقديرات المتعلقة بالوسائل المالية - ،التقديرية للخزينة الوضعية-، المساهمات وبالحوادثو أ باألقساطالتقديرات المتعلقة - ،طاءالوس

ن تتوفر لدى الشركة طبقا للتنظيم المعمول أالتي يجب  المتعلقة بهامش القدرة على الوفاء التقديرات-، الموجهة لتغطية االلتزامات
 .به

  مين.أعادة التإفي مجال المبادئ الرئيسية التي تقترح الشركة اتباعها 
  .1-415، المادة المذكور المتعلق بالتأمينات 70-59ألمر رقم المذكور، المعدل والمتمم ل 72-71القانون أنظر  -3
 أسباب سحب االعتماد هي:  -4

  الشركة ال تسير طبقا للتشريع والتنظيم المعمولة بهما، أو لقوانينها األساسية أو لغياب شرط من شروط االعتماد.إذا كانت 
 .إذا اتضح بأن الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفاء بالتزاماتها 
 غة إلى إدارة الرقابة. إذا كانت الشركة تطبق بصفة معتمدة زيادات أو تخفيضات غير منصوص عليها في التعريفات المبل  
 العتماد، أو في حالة توقفها عن اكتتاب عقود ا تبليغ في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ

 مين لمدة سنة واحدة.أالت



 ........................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث االبرام واآلثار..............................الباب الثاني..
 

118 
 

 des intermédiaires d’assurance مينوسطاء التأ-2

مين، ولكن هذا التعاقد ال يتم باعتبارها المؤمن، وبين طالب التأمين تعاقد يتم في األصل بين شركة التأإن ال
مين الحريق رام عقد تأ، إذ الغالب أن يتوسط وسطاء تكون لهم سلطة إبالعمالءو  عادة مباشرة بين هذه الشركة
ويتمثلون هؤالء الوسطاء في الوكيل العام والسمسار إذ لهم صالحيات تختلف فيما الصناعي نيابة عن الشركة، 

 1بينهم، وذلك حسب صفة كل واحد منهم.

 l’agent général 2مينالوكيل العام للتأ-أ

 بأنه " 70-59رقم  مينقانون التأ من 1-491مين بموجب المادة لمشرع الجزائري الوكيل العام للتأعّرف ا
 ه الصفة...".جب عقد تعيين المتضمن اعتماده بهذمين بمو يمثل شركة أو عدة شركات للتأبيعي شخص ط

عن المؤمن، ويرتبط به بعقد وعليه، فالمقصود بالوكيل العام هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يمتهن الوكالة 
له صالحيات القيام بكل فهو صلة الربط أو عالقة االرتباط بين المؤمن والمؤمن له، تمنح  ،وبعبارة أخرى وكالة.

ما يمكن أن تقوم به شركة التأمين من إبرام للعقود وتسيير الحوادث، وقبض مبالغ القسط ودفع التعويضات، وقد 
 3يكون عمله مقيد ومحصور ببعض المهام التي تحدد بموجب عقد تعينه.

 du courtier d’assurance 4مينسمسار التأ-ب

شخص  بأنه " 70-59رقم  مينمن قانون التأ 495ن في نص المادة ميالتأعّرف المشرع الجزائري سمسار 
الخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين بغرض اكتتاب عقد طبيعي أو معنوي يمارس لحسابه 

 ". مسؤوال تجاههمين وكيال للمؤمن له و سمسار التأمين، ويعد التأ

، وينوب أمام المؤمن ميني أو المعنوي الذي يمثل طالب التأالطبيعمين هو ذلك الشخص ومنه، فسمسار التأ
ناسب لألخطار التي مين، وتحديد الغطاء الماسة اقتراح التأفيقوم بدر  5عنه خالل مرحلة التفاوض إلبرام العقد،

إلى  مين نيابة عن العميل المؤمن له، وذلك للتوصلغطيتها، كما يتفاوض مع شركات التأمين تيريد طالب التأ
                                                           

 .151المرجع السابق، ص ، سمير صادق عادي 113.أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص -1
2-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 164. 

-4711 ،الحقوق، قسنطينة كلية ،، جامعة االخوة منتوري)L.M.D (مين، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهأالعامري، الوساطة في التخالد  -3
 .111، ص 4710

4-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 168-170. 
 .20، ص 4719-4712،-المغرب-كاديرأسالم، قرطبة حي الد ط،  نواعه،أمين و أحكام عقد التأكلثومة موباريك،  -5
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مين الواجب ليها، واالتفاق على مبلغ قسط التأمين عطية الخطر أو األخطار المراد التأالشروط المالئمة لتغ
 1الدفع.

إذ  لحسابه الخاص ال لحساب المؤمن، الصناعي مين الحريقويمارس سمسار التأمين نشاطه في إبرام عقد تأ
ن أفعاله بخالف الوكيل العام ذه األخيرة مسؤولة مدنيا عمين، وبالتالي ال تعد ههو حر ال يعد تابع لشركة التأ

مين في حدود األوامر التي التأمين، بل حقيقة نشاطه على النقيض من ذلك، إذ هو ممثل لمفوضه طالب للتأ
ة تهدف ن النطاق، يقتصر بأفعال مادية بحتعيوم  ، بين المعالمها منه، كما أن مجال تدخله غالبا ما يكون م  ايتلق
 2بإبرامه بخالف باقي الوسطاء. لتقريب بين وجهات نظر طرفي عقد تأمين الحريق الصناعي ليقوماإلى 

 الفرع الثاني: وجود التراضي وصحته

غير أن هذا  مين الحريق الصناعي بوجود التراضي، أي بوجود إرادتين متوافقتين.يتوافر)يكتمل( انعقاد عقد تأ
يكون التراضي صحيح، وصحة هذا األخير تتطلب توافر األهلية في  الوجود ال يكفي لصحة العقد بل البد أن

 كال المتعاقدين، وسالمة إرادتهما من العيوب.

 ومنه ندرس )أوال( وجود التراضي ثم )ثانيا( صحة التراضي.

  أوال: وجود التراضي

 اإليجابينعقد بمجرد تطابق  ، (contrat consensuel)ن الحريق الصناعي هو عقد رضائيعمين أتالعقد  إن
 . آخر إجراءأي  إلىدون حاجة  المؤمن لهوالقبول بين المؤمن و 

يجوز لألطراف االتفاق على جعل هذا العقد شكليا أو حتى  النظام العام، اذهذه الرضائية ليست من  نأغير 
يكون  على أن تمام العقدتفق الطرفان ، إذا ا)contrat solonnel( حيث أنه يتحول إلى عقد شكلي 3عينيا.

فع قد يتحول باتفاق الطرفين إلى عقد عيني كأن يتم اشتراط دو  .المؤمن له والمؤمن بإمضاء وثيقة التأمين بين
يعتبر العقد مبرم بمجرد توافق االيجاب والقبول ولكنه ال وفي هذه الحالة  القسط األول من طرف المؤمن له.

                                                           
محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص . 170-171طفي، المرجع السابق، ص محمد حسام ل. 411ص ، المرجع السابق،العامريخالد  -1

911. 
 .412ص ، المرجعنفس ، العامريخالد  -2
 . 292محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص . جالل 151ي، المرجع السابق، ص سمير صادق عاد -3
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ت من وق الّ األول، وبالتالي ال تتحمل شركة التأمين الخطر المؤمن منه ا القسطودفع ااّل باإلمضاء يعتبر نافذ 
 1 مين ودفع القسط األول.امضاء وثيقة التأ

 la validité du consentement صحة التراضيثانيا: 

نما بجانب ذلك يجب أن يكون ص حيحا. وصحة التراضي تقتضي ال يكفي وجود التراضي في طرفي العقد، وا 
 2طراف التعاقد وتتطلب سالمة إرادتهما من عيوب اإلرادة. في أ  )la capacité( األهليةفر أن تتو 

 رأيناوعلى نحو ما ، ذلك أن المؤمن، من ناحية المؤمن له أما عن األهلية فان األمر ال يثور بشكل عملي إالّ 
لذا ال محل في األهلية بالنسبة يتمتع بشخصية معنوية مستقلة. ، أو جمعية تبادلية، سابقا، هو شركة مساهمة

مين الحريق الصناعي من عقود عقد تأ إليه، والكالم في األهلية إنما يكون بالنسبة للمؤمن له. وعليه لما كان
ومن ثم  3فاألهلية التي يجب أن تتوافر في المؤمن له هي أهلية اإلدارة،، )’administrationactes d(اإلدارة 

مين الحريق الصناعي، كما يجوز أيضا للقاصر أو المحجور عليه إذا كان يبرم عقد تأجوز للبالغ الرشيد أن ي
ذا فعل ارة، فهو غير أهل إلبرام عقد التأمأذونا له في إدارة أمواله. أما إذا كان غير مأذون له في اإلد مين، وا 

كما  ه هو بعد بلوغ سن الرشد،ه أو أجاز إذا أجازه ولي لمصلحته، إالّ   (annulable)ذلك كان العقد قابل لإلبطال
 مين لحساب من ينوب عنه.وكيل وكالة عامة أن يبرم عقد التأيجوز للولي أو ال

النظرية العامة  الصناعي مين الحريقفتسري بشأن عقد تأ  (les vices de volonté)يوب اإلرادةأما بالنسبة لع
نه يتعاقد عادة ، ذلك أ (dol)أو تدليس  (violence) المؤمن له إكراه ما يشوب إرادة في عيوب اإلرادة. ومنه قلّ 

، يصعب تصور وقوع اإلكراه أو التدليس منها على المتعاقد معها، بقدر ما يتعرض لشروط مع شركة تأمين
 تعسفية تفرضها عليه.

 ،مين قابل لإلبطال لمصلحتهله في غلط جوهري، فيكون عقد التأ غير أنه في بعض األحيان يقع المؤمن
ط أن يكون المؤمن مين كانت تشتر ة له رهن حيازة رغم أن وثيقة التأعلى سيارة مرهونالدائن المرتهن من يؤّ ن كأ

مؤمن فكثيرا ما يقع في غلط . أما من جانب الوااّل أ عفيت الشركة من المسؤولية سيارةله هو المالك الوحيد لل

                                                           
 .1101-1109السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -1
 .911محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -2
، 411، المرجع السابق، صأبو عرابي غازيخالد . 1101 ص السنهوري، المرجع السابق،عبد الرزاق أحمد . 910، ص المرجعنفس  -3

 أنظر أيضا:
-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P73-74. 
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دون أن يقوم الدليل على سوء نيته. فعند  أو أعطى بيان غير صحيح ، خاصة إذا كتم المؤمن له أمراجوهري
 1إذا كان من شأن هذا الكتمان يدفعه إلى التعاقد.، ذلك يقع المؤمن في غلط جوهري

 مين الحريق الصناعيب الثاني: المحل والسبب في عقد تأالمطل

ومبلغ تتمثل في الخطر والقسط بنى على عناصر ومقومات أساسية مين الحريق الصناعي ي  إن عقد تأ
مين هو محل التزام المؤمن. أما الخطر، وهو أهم هذه ، ومبلغ التأفالقسط هو محل التزام المؤمن له مين.التأ

مين ليؤمن نفسه من التأ العناصر، يعتبر محل التزام كل من المؤمن له والمؤمن. فالمؤمن له يلتزم بدفع أقساط
مبلغ و  عليه فالخطر هو من وراء القسطو  ؤمن له من الخطر.مين المالمؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين لتأالخطر، و 

مين محل الرئيسي الذي يرد عليه عقد تأا، لذا فالخطر هو القاس به كل منهموهو المقياس الذي ي  ، مينالتأ
ونه ال نكون بصدد عقد التراضي، فبد إلى باإلضافةالعقد  أركانالحريق الصناعي. وهذا المحل هو ركن من 

 2.أصالمين تأ

مين الحريق الصناعي إال بتوافر ركن آخر يتمثل في السبب، وهذا األخير وزيادة على ذلك، ال ينعقد عقد تأ
مين الحريق الصناعي كغيره من العقود األخرى ال يصح إذا ث من إبرام العقد، بحيث أن عقد تأهو الدافع والباع

 لم تكن لطرفيه منفعة مشروعة تعود عليهما من هذا العقد.

 )الفرع الثاني(. ثم ثانيا السبب ،)الفرع األول( يه من خالل هذا الطرح ندرس أوال المحلوعل

 مين الحريق الصناعيالفرع األول: المحل في عقد تأ

 مين الحريق الصناعي يتمثل في الخطر، وهذا األخير في وثيقة الحريقسابقا، فان محل عقد تأ وكما رأينا
يتمثل في خطر الحريق في حد ذاته إلى جانب األخطار الالحقة به، والتي تتمثل في االنفجار  الصناعي

 في الضمان األساسي للوثيقة. والصاعقة والكهرباء، وهذه األخطار تدخل بصفة آلية 

نه يجوز للمؤمن له إدخال أخطار أخرى في الضمان، وذلك مقابل التصريح بها في بند خاص وقسط غير أ
 ولقد سبق دراسة هذا كله في الباب األول. زائد.

                                                           
 المرجعغازي أبو عرابي، خالد  .910، ص السابق المرجعمحمد حسن قاسم،  .1100، ص السابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع -1

 .412، ص السابق
 .155، المرجع السابق، صأبو النجاإبراهيم  .415، المرجع السابق، ص عبد اهلل باسم محمد صالح -2
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مين اختياري وجوازي لصناعي واألخطار الالحقة به هو تأمين على خطر الحريق اوالى جانب ذلك، فالتأ
صادية تابعة للدولة، فالتأمين على الحريق نه إذا كان هذا األخير عبارة عن هيئات عمومية واقتأ للمؤمن له، إالّ 

 ويبرم تحت طائلة العقوبة.مين إلزامي هنا هو تأ

غطى مقابل ثمن مادي يتمثل في القسط. وهذا القسط يدخل ذلك، فخطر الحريق الصناعي ي   إلى باإلضافة
 األخيرةهذه  إلىلذا يجب الرجوع  ، (la tarification)في حسابه سعر محدد ومدون في جدول يعرف بالتعريفة

 مين عليه. سعر الخطر المراد التأ لمعرفة

، ثم )ثانيا( التعريفة التي تدخل في الصناعي خطر الحريقالتأمين على  إلزامية( أوال) وجب علينا دراسة لذلك
 .الصناعي حساب قسط خطر الحريق

 1مين على خطر الحريق الصناعي: إلزامية التأأوال

له  ،الحالةليس وجوبي، إذ أن المؤمن له في هذه و  مين اختياريفي األصل أن تأمين الحريق الصناعي هو تأ
ابل ذلك تعويض، وفي حالة مين عليه سيلقى مقالحرية المطلقة في التأمين عليه أو ال. ذلك أنه في حالة التأ

 مين.وحده ودون أن يعاقب على عدم التأ مين على خطر الحريق، فان المؤمن له يتحمل هذا الخطرعدم التأ

وجب المشرع الجزائري للهيئات العمومية االقتصادية التابعة للدولة وحدها القاعدة، فقد أ غير أنه استثناء من
 مين الجزائريمن قانون التأ 102بقا لنص المادة ط مين على خطر الحريق الصناعيالهيئات الخاصة، التأ دون
أن تكتب  ادية المدنيةيجب على الهيئات العمومية التابعة للقطاعات االقتص ، والتي تنص على "70-59رقم 

ني اإللزامية عتأمينا من خطر الحريق...". ونالحظ هنا أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح "يجب" مما ي
الّ والوجوبية في التأ قرها المشرع عقوبة. وهذه اإللزامية أ تعرضت هذه الهيئات إلى مين على هذا الخطر، وا 

والمحافظة عليها ألنها عماد االقتصاد الوطني، فحمايتها من الجزائري لحماية هذه الهيئات من خطر الحريق 
 خطر الحريق يعني حماية االقتصاد الوطني.

تلك الهيئات  219،2-59من المرسوم التنفيذي رقم  4ويقصد بالهيئات العمومية االقتصادية في نص المادة 
  نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي.االقتصادية العمومية التي تمارس 

                                                           
 .15، ص السابق أبو النجا، المرجع إبراهيم -1
، الصادرة 01 عدد، ر .مين من خطر الحريق، جأتعلق بإلزامية التي ،5591ديسمبر  5مؤرخ في ال ،219-59أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .11، ص 1559ديسمبر  17بتاريخ 
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وعليه، في حالة عدم االمتثال إلى هذه اإللزامية، ستلقى هذه الهيئات العمومية االقتصادية جزاء وعقوبة 
ب على عدم االمتثال إللزامية يعاق، والتي تنص " 70-59رقم مين من قانون التأ 152ة في نص المادة محدد
 177.777دج و 9.777مبلغها بين  أعاله، بغرامة مالية يتراوح 102مين المشار إليها في المواد...والتأ
مين ه الغرامة دون اإلخالل باكتتاب تأنه يجب أن تدفع هذذه المادة في فقرتها الثانية، أوأضافت ه ...".دج

 الحريق، وتحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، وتدفع لحساب الخزينة العامة.

 تسعيرة خطر الحريق الصناعيثانيا: 

مين الحريق الصناعي استنادا إلى أسعار، توضع عادة من قبل هيئات فنية مختصة في جدول قسط تأيحدد 
  1يدعى التعريفة.

 لذا ندرس أوال تعريفة الحريق الصناعي، ثم نشرع ثانيا في دراسة حساب القسط.

 la tarification التعريفة-1

 ،المختص بوضعهاوالجهاز  ،أنواعهامع تحديد مفهوم للتعريفة  إعطاءنصر نحاول ومن خالل هذا الع
 النقصان. أوالزيادة  إلىوالتي تدفع به تحدد السعر  التي األساسيةوضع المعايير  إلى باإلضافة

 مفهوم التعريفة-أ

لى األخطار واألشياء القابلة للتأمين، مع وضع سعر تأمين يسمى إن التعريفة هي عبارة عن قائمة تحتوي ع
تحتوي على  ،أمام كل شيء على حدة وفقا لدرجة خطورته ، (le taux d’assurance)مينالتأ )سعر(معدل

التعريفة عن عشرات الصفحات، وهي تختلف من بلد إلى تعليمات أو إرشادات عامة في مقدمتها، وقد تزيد هذه 
  2آخر ومن زمان إلى زمان.

وية في ارة عن معدل في األلف )أو نسبة مئهو عبمين الذي ريفة تشير في جدولها إلى سعر التأفالتع ،ومنه
القسط السنوي المستحق للمؤمن مين، وذلك للحصول على التأبعض البلدان(، يتم ضرب هذا المعدل في مبلغ 

 3له.

                                                           
 .159، المرجع السابق، ص ورزق اهلل انطاكي نهاد السباعي .124المرجع السابق، ص نظام التأمين، بهاء بهيج شكري، -1
 .152نبيل مختار، المرجع السابق، ص  .120السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -2
 .120، ص  المرجعنفس ، قرباسحسن  -3
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ويتم ترتيب التعريفة حسب ترتيب األشياء المؤمن عليها )المباني والبضائع والمعدات( أبجديا مثل القاموس، 
 ترتيبها حسب استعمال العقار أو نوع المهنة أو الصناعة.أو قد يتم 

بهذا وبالرجوع إلى خطر الحريق نجد أن التعريفة الخاصة : الصناعي أنوع تسعيرة )التعريفة( خطر الحريق-ب
 تنقسم إلى ثالثة أنواع هي: الخطر

رفت بهذا االسم نظرا للون هذه التعريفة خاصة باألخطار البسيطة، وع   :(tarif blanc)البيضاء التسعيرة-1-ب
عرف باتفاقية األخطار البسيطة واألخطار أصبحت ت   1551وفي سنة  1في فرنسا. 1551غالفها، نشرت سنة 

لذا فهي تشمل فقط األخطار البسيطة المنزلية باستثناء المباني  .(TRS/RIC)ذات االستعمال الصناعي والتجاري
ن الحرة ومكاتب الدراسات والمؤسسات الصغيرة ذات االستعمال ذات االرتفاع الكبير، كما تشمل أيضا المه

 2التجاري والصناعي، واألمالك العامة كالبلديات والفنادق ...الخ.

وهذه التسعيرة خاصة باألخطار الفالحية، وكانت تابعة للتسعيرة  :(tarif vert)التسعيرة الخضراء-2-ب
 .(TRA) ، وأصبحت فيما بعد تسمى بمعاهدة األخطار الزراعية1555وقد تم فصلها عنها سنة  ،البيضاء

 ،برىلمؤسسات الكالخاصة باباألخطار الصناعية هذه التسعيرة تتعلق  tarif rouge):3(التسعيرة الحمراء-3-ب
ميت بهذا االسم نظرا وس   والزراعية،ل بكثير من األخطار البسيطة أو األخطار التجارية التي تكون أضرارها أثقو 

                                                           
1-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P164. 
2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P137. 

 الهيكل التنظيمي للتسعيرة الحمراء: -3

  :إن هذا القسم يسمح بالوصول وبطريقة سهلة إلى ما يراد البحث عنه فيما يخص التسعيرة، كرقم الباب الفهرسية الهجائية
 واألحكام العامة والشروط...الخ.

  :ويضم هذا القسم مجموعة القواعد العامة للتسعيرة المطبقة على جميع األخطار وكذا الخطر المعني، وذلك بناء األحكام العامة
جراءات الوقاية والحماية، وهذا ا لقسم على بعض األمور تتعلق بالتغطية وتفاقمات الخطر الداخلية والخارجية، وكذا وسائل وا 

 يحمل اللون الوردي.
  :ويقصد بها التفاصيل الخاصة بكل عقد تأمين على حدة، والتي تدرج ضمن الشروط الخاصة للخطر المرغوب البنود المشتركة

 في تغطيته، وهذا الجزء يحمل اللون األصفر.
  :ساس في تحديد المعدل المطبق. هو إعطاء تسعيرة خاصة لكل خطر، وتعتبر األهذه التسعيرة  والهدف منالتسعيرة التحليلية 
  .التسعيرة المحلية 
 المحققين، المؤهلين والخبراء، المعتمدون في فرنسا. وهذا القسم ال ن: تحتوي هذه القائمة على البنائين المهنييقائمة خاصة ،

 يخص التراب الوطني الجزائري.
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وبقيت قائمة هذه التعريفة على هذا االسم إلى  1511،1سنة  في فرنسا للون غالفها، وتم إنشاء هذه التعريفة
خيرة ، كما تم تحديث هذه األ(TRE)عرف ب" اتفاقية أخطار المؤسسات "أين أصبحت ت   1557غاية جويلية 

سارية ، ودمج قوانين وأنظمة جديدة فيها اإلحصائيات المتاحةحدث لتعكس أ 4772وسنة  1551سنة 
 2المفعول.

نه في الوقت الراهن ومع انفتاح السوق وحرية المنافسة، فان هذه التعريفة أضحت ذو طابع غير غير أ
ع ن ذلك يخالف حرية األسعار، أين أصبح للمؤمنين وضع تسعيرة بأنفسهم تماشيا مبالنسبة للمؤمنين، أل 3إلزامي

 4حرية المنافسة.

 الصناعي. الجهاز المختص في وضع تعريفة خطر الحريق-ج

 في األصل توضع التعريفة من قبل هيئات مختصة في ذلك، وال تترك في متناول المؤمنين أو الضامنين.
مين ضد ، هي الجمعية العامة لشركات التأخطر الحريق تتعريفاختصت بدراسة ويالحظ أن أول الهيئات التي ا  

ا ( فيA.P.S.A.I(الحريق  فيما بعد تعرف بالجمعية العامة لشركات تأمينات األضرار التي أصبحت5فرنس
(APSAD(،6  والشركة)EFIRE OFFICE COMMITTE( .نه في الوقت الراهن ومع انفتاح غير أ 7في انجلترا

بنفسه تناسبه، وتسمى هذه السوق أصبحت التعريفة غير مقيدة، حيث يقوم المؤمن في هذه الحالة بوضع تسعيرة 
)tarif ك البد من وجود دليل أو تعريفة استرشاديةومع ذل 8وهذا هو الحال في فرنسا، السوق بسوق الالتعريفة

indicatif) تساعد على تقييم الخطر وتسعيره. 

 70-59من قانون التأمين رقم  411يه المادة أما في الجزائر، فهناك جهاز خاص بالتعريفة نصت عل
يحدث لدى الوزير المكلف بالمالية جهاز مختص في مجال التعريفات، يهتم هذا الجهاز المختص في  بقولها، "

                                                           
1-JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P66. 
2-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », J.CL. Responsabilité civile et assurances, fasc.20-20, Paris, 2007, P12  . ALAIN GELLION ET 

JAMES LANDEL, op.cit., P 189. 

3-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », ibid., P12. 

 .120السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -4
5-JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P66. 
6-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P 11. 
 .159، المرجع السابق، صورزق اهلل انطاكي نهاد السباعي -7
 .120السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -8
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مين السارية المفعول وتحيينها...". يع التعريفات ودراسة تعريفات التأمجال التعريفة على الخصوص بإعداد مشار 
قتصر على جهاز مختص لدى وزارة المالية، مين هو مل هذه المادة، أن تحديد سعر التأومنه نالحظ من خال

يعمل هذا الجهاز على إعداد مشاريع التعريفات ودراستها وتحيينها، والبت في النزاعات المتعلقة بالتعريفات. وتم 
الخاص بتنظيم التعريفة، حيث نصت مادته األولى أن الجهاز  4901-75التنفيذي رقم  تأكيد ذلك في المرسوم

مين". كما في مجال التأالمكتب المتخصص بالتعريفة  يدعى ب " مينمن قانون التأ 411ة أتت به الماد الذي
مين شاريع ودراسة وتحيين تعريفات التأمن هذا المرسوم، أن هذا المكتب يهدف إلى إعداد م 2نصت المادة 

 المعمول بها، غير أن هذا المكتب غير معمول به بتاتا من الناحية العملية.

تعلق بصالحيات المجلس الم 115-59من المرسوم التنفيذي رقم  1ذلك، طبقا لنص المادة زيادة على 
المتعلقة بالتعريفات،  فانه يمكن لهذا األخير أن يقترح طبقا للتشريع المعمول به كل اإلجراءات مين،الوطني للتأ
تضمن إنشاء لجنة لحماية ، ي1555نوفمبر  1من الوزير المكلف بالمالية مؤرخ في  2نه صدر قرارمع العلم أ

 4مين وتشكيلها وتنظيمها وعملها، حيث نصت المادة عريفة التابعة للمجلس الوطني للتأمصالح المؤمن لهم والت
توصيات في ما يخص حماية مصالح و  من هذا القرار، على أنه تكلف هذه اللجنة على الخصوص بإبداء أراء

بداء أراء   حول كل مشروع يرتبط بتعريفة األخطار.المؤمن لهم ومكتتبي العقود، وا 

مين، وكذلك يفات التأفان لجنة اإلشراف على التأمينات هي التي تحدد تعر  3أما في مجال التأمينات اإللزامية،
في ميدان التعريفة بعد إبداء رأي المجلس الوطني  4المقاييس الخاصة بها، وهذا باقتراح من الجهاز المختص

اعتراض المؤمن له على التعريفة، يخطر لجنة اإلشراف على التأمينات بذلك، وتقوم هذه وفي حالة  5للتأمينات.
 241األخيرة بإقرار التعريفة الواجب تطبيقها، بعد استشارة الهيئة المكلفة بالتعريفة المنصوص عليها في المادة 

 واقع.غير أن هذه األجهزة كلها غير معمول بها في ال 70،6-59رقم  من قانون التأمين

                                                           
لتأمينات وتنظيمه ، يحدد تشكيل الجهاز المخصص في مجال تعريفة ا4775-75-11مؤرخ في ال ،490-75تنفيذي رقم المرسوم أنظر ال -1

 .17، ص4775-75-11بتاريخ  ةصادر  ،20 عددر،  وسيره، ج.
 التابعة للمجلس الوطني للتأمينالتعريفة حماية مصالح المؤمن عليهم و ، يتضمن إنشاء لجنة 1555-11-71مؤرخ في القرار أنظر ال -2

 .1555-14-74بتاريخ  ةصادر  ،57 عدد، ر ها وعملها، ج.ها وتنظيمتوتشكيل
 .110بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -3
 .1المادة المذكور،  490-75 رقم أنظر المرسوم التنفيذي -4
 .411المادة ، المذكور 70-59أنظر األمر رقم  -5
 .4-471المذكور، المادة  70-59أنظر األمر رقم  -6
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ن تتبنى للتأمينات، مؤسسات التأمين أى المجلس الوطني فقد أوص تعريفة الحريق الصناعي،لذلك، فبالنسبة ل
 1"، والتي حلت محل التسعيرة الحمراء وذلك لألسباب التالية: TRE ة" اتفاقية المخاطر المؤسساتي

 قد تم استبدال التسعيرة الحمراء بالتسعيرة الجديدة (TRE) . 
  معدالت(TRE)   وهذا يسير في اتجاه سياسة التسعير التي سيتم تنفيذها في  ،عبر عن القسط الصافيت

 .كثر تنافسيةأالسوق والتي أصبحت 
  يتم قبول(TRE) من دون تحفظ وبشكل كامل من قبل سوق إعادة التأمين. 

 2وزيادة على ذلك تنقسم هذه التسعيرة الى ثالثة أجزاء:

 حكام العامةاأل: يخص الجزء األول(dispositions générales)   والمعايير الالزمة لتحديد األقساط
تشمل كما  التي يمكن التأمين عليها،األشياء  ،الضمانات والمسؤوليات المؤمن عليها، الصافية

 .ريفية للعوامل المشددة وكذلك تمديد الضمانالعقوبات التع
 يتعلق بخسائر االستغالل :الجزء الثاني(pertes d’exploitation)  حكام العامةويشمل عادة األ ،

 تعريفة الضمانات. ،خطارتسوية األ
 تحليلية مدونةيمثل  :الجزء الثالث(nomenclature analytique)  لمجموع األنشطة المؤمن عليها ،

تجميع هذه العناوين في ويتم  ،و تجاريلكل نشاط صناعي أ )rubriques(عنوانا 112 تشمل على
 و عائالت من األنشطة.أ fascicule( 3(م ْلزمة 11

 4في الوقت الراهن، أضحت هذه التسعيرة ذو طابع غير إلزامي مع انفتاح السوق وحرية المنافسةغير أنه 
ن ذلك يخالف حرية األسعار، أين أصبح للمؤمنين وضع تسعيرة بأنفسهم تماشيا مع حرية بالنسبة للمؤمنين أل
وتقلل من إجحافه وتعسفه  البد من وجود تعريفة استرشادية تساعد المؤمن في تسعير الخطرالمنافسة، ومع ذلك 

ة استرشادية لخطر الحريق الصناعي يرجع اليها وضع تسعير بالمشرع الجزائري  لذلك نطالب 5في التسعير،
 المؤمن في وضع تسعيرة الحريق.

                                                           
1-Indice RI et Révision Tarif RS, op. cit., P03. 
2-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P12.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 187-188. 
 .كتاب تتكون من صفحات عديدةعة من هي قط -3

4-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P12. 
 .120السابق، ص  مرجع، الاسقربحسن  -5
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 لصناعيتقييم تسعيرة خطر الحريق او  المعايير األساسية لتحديد-د

 (les rabais)واالنخفاضات  (les majorations)هي مختلف العوامل والعناصر التي من خاللها تحدد الزيادات

للخطر المؤمن عليه في وثيقة الحريق  1المطبقة في سعر)معدل( القسط، الذي يدخل في حساب القسط الصافي
وعليه  .بهذه الوسائلالوقاية أو يكون غير محمي  الصناعي. والخطر في هذه الوثيقة إما يكون محمي بوسائل

مين دات خاصة في سعر التأفغياب مثل هذه الوسائل الخاصة بالوقاية، يؤدي في أغلب األحيان إلى فرض زيا
ك يفضل أغلب المؤمنين بعدم تغطية األخطار الغير محمية بدال من ضمانها بسعر في حالة قبول التغطية، لذل

التي تحد من خطورته، فان هذا يؤدي عادة  الجيدة الخطر محمي بوسائل الوقاية والحمايةأما إن كان أعلى. 
مين، لذا يفضل تجنب تطبيق الزيادات في قسط التأ أو حتى ،)معدل القسط( إلى التخفيض في سعر األساس

 2المؤمن أن يكون الخطر المؤمن عليه محمي حتى يتمكن من تغطيته في النهاية.

الذي يطبق في تحديد القسط الصافي يتأثر بالزيادة والنقصان حسب طبيعة وسائل الحماية وعليه فالسعر 
 3المباشرة والغير المباشرة.

  moyens de la protection directالحماية المباشرةوسائل -1-د

هي أجهزة تصنف مباشرة للوقاية والحد من خطر الحريق الصناعي، ووجودها يؤدي إلى التخفيض في سعر 
 والوسائل البشرية. الوسائل المادية لإلسعافات األوليةوهذه الوسائل تشمل  القسط،

 الوسائل المادية لإلسعافات األولية-1-1-د

 :وهذه الوسائل تتمثل في

 les installations d’extincteurs mobiles أنظمة اإلطفاء المحمولة-1-1-1-د

قل من ودها إلزامي، وهي ذات كتلة كلية أغالبا ما يكون وجو وتعني كل المطافئ المحمولة باليد أو العجالت 
إلى عدة فئات، منها ما هو خاص بنيران  األنظمةكلغ تحتوي على منتجات ومواد اطفائية. تصنف هذه  47

مدة من توضع هذه األنظمة من قبل شركة معت 4الغازات أو نيران المواد السائلة والصلبة أو نيران المعدات.
                                                           

1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P12. 
2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P35. 
3-Ibid., P188-189. 
4-Ibid., P187. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. 

Tarification. Règlement de sinistres », article cité., P16. 
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عادة التأطرف اتحاد شر   ا سنويا من قبل محقق مؤهل من طرفويتم مراجعته (،U.A.R) مينكات التأمين وا 
(U.A.R.)1 

 إذا كانت تنخفض هذه النسبةويمكن أن  2،%17ومنه وجود وسائل اإلنقاذ هذه يسمح بتجنب زيادة قدرها 
 3مصحوبة بتدابير أخرى للوقاية. الوسائل هذه

  (RIAخراطيم إطفاء الحرائق)-2-1-1-د

هذه األجهزة تستعمل كوسائل إنقاذ أولية، تسمح بالتخفيف من النيران إلى حين وصول رجال اإلطفاء، تتكون 
، حيث يتصل من إحدى طرفيه بشبكة متر 47ها أنبوب يصل طوله إلى حتى من خرطوم ملفوف على بكرة، ل

 الخرطوم بسرعة وفي كل االتجاهات.إمداد المياه، ومن الطرف اآلخر بفتحة قاذف لخروج المياه، ويمكن سحب 

للقواعد الصادرة عن لجنة الوقاية لشركة   (certificat de conformité)تخضع هذه األجهزة لشهادة االمتثالو 
(U.A.Rوهذه األنظمة تعد من قبل شخص مؤهل لذلك، وتتطلب مراجعة سنوية وضرورية م ،) ن قبل هيئة

 4.(U.A.R)طرف مختصة ومعتمدة من 

االنخفاض في معدل القسط خاصة في حالة  مثل هذه األجهزة في األماكن المؤمن عليها يؤدي إلىووجود 
 5.%17، وفي حالة غيابها تمنح زيادة في معدل القسط قدرها مزجها مع وسيلة أخرى للوقاية

6الحرارة منافذ ومخارج الدخان و -3-1-1-د
les exutoires de fumée et de chaleur   

غالبا ما يعيقان عمليات رجال التدخل األولي لمكافحة الحرائق في  ،والحرارة المنبعثين من الحريقإن الدخان 
حالة وجودهم داخل المبنى، لذا ينبغي للمؤمن له إنشاء منافذ ومخارج لتسرب الدخان والحرارة، وذلك لتسهيل 

  .عمليات التدخل األولي

 .%1لتخفيض في سعر القسط قد يصل إلى ومنه، وجود مثل هذه المنافذ والمخارج يسمح با

                                                           
1-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P110. 

2-Www.CNA.Com. Vu le 18-10-2018 à 14h. 
3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P189. 
4-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P110. 

5-Www.CNA.Com. Vu le 18-10-2018 à 14h. 
6-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P190 .SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative 

aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. Règlement de sinistres », article cité., P16. 
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 الحرارة لقائي للدخان و أنظمة الكشف الت-4-1-1-د

بمجرد ظهور الدخان أو الحرارة  هذه األنظمة تهدف إلى إطالق تنبيهات على الفور تكون مسموعة ومرئيةو 
   (détecteurs)وتوجد العديد من هذه األجهزة منها الكاشفات في كبح الحرائق. نالمتدخلو  أو اللهب، ليسارع

التي تشير إلى حدوث االلتهاب، الكاشفات   (détecteurs optiques)الكاشفات البصرية ،الحرارية المقاومة للحرارة
  1للدخان والغازات. )détecteurs ioniques( األيونية

ونظام  2بحارس أو هيئة مراقبة عن بعد. تكون متصلةولكي تأخذ مثل هذه األنظمة في الحسبان يجب أن 
الوقاية هذا ال يؤدي في حد ذاته إلى انخفاض، ولكن مزجه مع وسيلة أخرى للوقاية يزيد بشكل محدد في 

 3التخفيضات المحتملة.

  les extincteurs automatique à eau(الحريق رشاشات) مطافئ المياه األتوماتيكية-5-1-1-د

 وهي 4)الفنادق والمستشفيات والمسارح...(، إجباريا هذه األجهزة في المؤسسات التي تتلقى الجمهورتستعمل 
حيث يتدفق الماء من رؤوس المرشات تحت ضغط وتدفق  ،بطريقة آلية وسيلة إلطفاء ومكافحة الحريق بالماء

غذى بواسطة شبكة من ت  حيث  ع هذه الرؤوس يكون قريب من السقف،وتوزي .محسوبين لتغطية موقع الحريق
تعمل هذه الرشاشات على كة عن طريق خزانات مياه مناسبة. األنابيب تحسب أقطارها هندسيا، وتغذى هذه الشب

خماد الحرائق ة الممتلكات من ووجود مثل هذه األجهزة يؤدي إلى حماي 5.تخفيض درجة حرارة المواد المشتعلة وا 
مين، الذي يعتمد مقداره على عدد المعدل األساسي للتأي ج عنها تطبيق تخفيض فتنخطر الحريق، حيث ي

 6مصادر إمدادات المياه التي تغذي الجهاز بعد تاريخ تنفيذه.

 CO2  les extincteurs automatiques à gaz)مطافئ الحريق اآللية الغازية )غاز-6-1-1-د

الكربون، تعمل بضغط الغاز هذه األجهزة هي عبارة عن شبكات وسيطها المستعمل هو غاز ثاني أكسيد 
مواسير معدنية و  سطوانات مزودة بوصالتإلى درجة اإلسالة. وتكون هذه األ داخل اسطوانات كبيرة لتحويله

وتستخدم هذه األجهزة  أليا عند حدوث االشتعال. ناء يعماللتوزيع الغاز بالمكان المراد تأمينه، ومفجر ولوحة إطف
                                                           

1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P  .11  
2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P190. 
3-Ibid., P190. 
4-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P 16. 
5-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 191. 
6-Ibid., P191. 
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صباغ وحرائق الكهرباء والسوائل سريعة االلتهاب، وذلك من خالل خنق إلطفاء حرائق الزيوت والشحوم واأل
 اللهب وتبريد درجة الحرارة. 

 مين الذي يدخل في حساب القسط الصافي. جهزة يؤدي إلى تخفيض في سعر التأوجود مثل هذه األو 

1مطافئ الحريق اآللية الرغوية-7-1-1-د
mousse les extincteurs automatiques à   

من ماء ومادة عضوية تنتج  لزيوت والشحم واألصباغ، وهي مكونةتستخدم هذه المطافئ إلخماد حرائق ا
الرغوة. وتعمل هذه المطافئ على عزل سطح المادة عن األكسجين وتبريدها بالماء، وبالتالي إخماد الحرائق. 

 ووجود مثل هذه األنظمة يؤدي إلى التخفيض في معدل القسط والعكس صحيح.

  البشرية وسائلال-2-1-د

 وتتمثل هذه الموارد في: 

إن استعمال أجهزة اإلطفاء جد مهم، وللحصول على أقصى فائدة من  2:خدمات األمن والسالمة-1-2-1-د
قرب وقت ممكن، حيث يحضرون بشكل ن قبل موظفين مؤهلين ومدربين في أهذه األجهزة، يجب أن تستخدم م
عادة التأرة عن لجنة الوقاية التحاد التأتمتثل للمعاير والقواعد الصاددائم إلى المؤسسة التي يجب أن  مين مين وا 

(U.A.R.) 

 وفقا للموجودات المؤمن عليها. %49إلى  %9ومنه وجود هذه الخدمة من الوقاية يؤدي إلى خصم من 

 3لحريقا مراقبةحراسة و خدمة -2-2-1-د

الحرائق بواسطة أجهزة الكشف تكمن هذه الخدمة في وجود أشخاص مؤهلين يسهرون على حراسة ومراقبة 
يسهر على مراقبة خطر الحريق والتبليغ عنه عند  حارس أمن بشري دمة إما بوضعالخ وتكون هذه .والحماية

ما بإرسال تنبيهات آلية الى مركز المراقبة في حالة وقوع خطر الحريق ومنه تنظيم هذه الخدمة داخل  .حدوثه، وا 
 المؤسسة تؤخذ بعين االعتبار في تسعير خطر الحريق، حيث تؤدي إلى التخفيض في معدل القسط. 

                                                           
1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P 16. 
2-Www. CNA. Com. Vu le 13-11-2018. à 12h. 

3-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P 17. 
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  moyens de la protection indirecteمباشرةالغير الوسائل الوقاية -2-د

تتمثل هذه الوسائل والمعايير في طبيعة البناء وطبيعة التدفئة، والتجهيزات الكهربائية الخاصة بالمباني، 
يير التي يحدد من ضمن المعا أيضاقواعد التجمع والقرب والتجاور لهذه المباني، كما تدخل  إلى باإلضافة

  وطبيعة التخزين للبضائع. األخطارمين تفاقم خاللها سعر التأ

 غير المباشرة لتحديد سعر القسط في: الومنه تتمثل وسائل الوقاية 

 la construction البناء-1-2-د

 الصناعي قــالحري نــميرة تأــد تسعيــار تحديــل في إطــي تدخــة التــل األساسيــبر طبيعة البناء من العوامتعت
وتدخل في طبيعة البناء  1تعتمد على المعايير التقنية للمبنى.ن قابلية إطالق النار النقصان، ألادة أو ــواء بالزيــس

 العناصر والمعايير التالية:

مجموعة من العناصر الهيكلية التي تضمن  وه:  l’ossature( اإلطارات الخاصة بالمباني) الهيكل-1-1-2-د
 2: تماسك واستقرار المبنى، يمكن أن تكون هياكل معدنية أو خرسانية أو خشبية، وتشمل عادة

 اإلطارات العموديةossatures verticales) ) ،وتتكون من العناصر التي تدعم الجدران واألرضيات :
 وتتمثل عادة في األعمدة والعارضات بكل أنواعها.

 هياكل السقفcharpentes de toiture) )  ،وتتكون من العناصر األفقية التي تدعم وتحمل الغطاء :
 ويتم تجميع هذه العناصر للتحكم والسيطرة في ميل السقف وانحرافه. 

3الجدران الخارجية-2-1-2-د
les murs extérieurs   

نه يمكن كما أ 4.تصنف ضمن فئات مختلفة سقف المبانيسوار العمودية التي يرتكز عليها هي األركان واأل
 5.تصنيف الجدران الخارجية ضمن معيار "الهيكل"

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P196. FRARANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT 

ELIASHBERG, op.cit., P243  . YVONNE LAMBERT–FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 173. 
2-YVONNE LAMBERT – FAIVER, risques et assurances des entreprises, ibid., P173. 
3-Les murs extérieurs sont constitués d’au moins 75% de matériaux tels que béton, brique, pierre, parpaing ou encore de 

vitrages, de panneaux métalliques, fibre-ciment et tous panneaux composite dont l’isolant est minéral, pris en sandwich 

entre deux plaques de métal, fibre-ciment, quelle que soit l’ossature verticale. 
4-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P197.   
5-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprise, op.cit. P173. 
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 les planchers 1الخاصة بالمباني األرضيات-3-1-2-د

تستند عموما على عارضات أو  ،الخاصة بالمبانيو شكل فاصل أفقي بين المستويات المتعددة ي   هي عنصر
تؤخذ بعين االعتبار في تحديد التسعير بغض النظر عن  جميع األرضيات لكل مستوىفومنه  .روافد

كما تؤخذ في . إلى مكاتب أو مخازن أو نشاطات مختلفة أو أماكن فارغة  (leur affectation)تحصيصها
بار المصاعد آو  بوابات الساللمك التي تربط مستوى بآخر روابط المستوياتات الجزئية، و الحسبان األرضي

 وتصنف هذه األرضيات ضمن فئات مختلفة. ،غيرهاو 

 la couverture 2الغطاء )السقف(-4-1-2-د

بشكل خاص على حاملة الروافد، وهو يعمل على تغطية المبنى وحمايته من تأثيرات و  يوضع على الهيكل
الطقس ومن غزو الحيوانات. ويدخل في تحديد سعر خطر الحريق حسب طبيعة المادة التي يتكون منها، 

 .والشكل الذي يأخذه

3التلبيسات الداخليةو  )المرافق(يئاتالته-5-1-2-د
s et les revêtements intérieur sles aménagement 

التلبيسات هي معزولة عن البناء، ال تقوم بوظيفة حمل ودعم المبنى. وهي خاصة بتزيين و  اتإن هذه التهيئ
 األماكن الداخلية فقط. 

o ات الداخليةئالتهي(aménagements intérieurs)  :ي تحديد سعر الخطر يئات تدخل فهذه الته
 تتألف من العناصر التالية:و  سواء بالزيادة أو النقصان

شكل عام ب مباشرة تحت السقف األساسي، تتوافق وهي تقع :((les sous-toituresاألسقف الفرعية -
 مع وجود فجوة للهواء بين السقف الفرعي والغطاء األساسي. 

وتوجد وهي منفصلة عن تخشيبة سقف الغرفة  :  ( (les faux plafonds)الزائفة( األسقف المستعارة -
أيضا تستعمل و  تقوم من حيث المبدأ على تقليص حجم المباني والسماح باقتصاد التدفئةفي أدناها، 
 في التزيين. 

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 198-199 
2-La couverture est constituée pour au moins 75% d’ardoises ou tuiles, en vitrages, en plaques simple de métal, fibre-

ciment (couverture sèche), en panneaux composite dont l’isolant est minéral pris en sandwich entre deux plaques de 

métal, fibre-ciment, en béton avec isolant minéral (ou sans isolant) et étanchéité (quelle que soit l’étanchéité) quelle que 

soit la charpente de toiture. 
3-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité, P 15. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P202-203. 
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o التلبيسات الداخليةles revêtements intérieurs) )  : الجدران الخارجية والداخلية، تطبق على و
غات بينها وبين عنصر التغليف ا)األغطية(، وهي غالبا ما تتميز بعدم وجود فر  واألرضيات واألسقف

 والطالء، تتمثل عادة هذه التلبيسات في الدهون، البالط، السجاد، المفروشات...الخ. 

 les niveaux 1المستويات-6-1-2-د

ووفقا لعدد المستويات  ، وطوابق المباني العادية. (les caves)األقبية(والبدرومات )وتشمل الطوابق األرضية 
 التي يشملها المبنى يحدد سعر خطر الحريق الصناعي. وتصنف هذه المستويات ضمن ثالث فئات هي:

  ر عن علو المبنى.تشمل مبنى من مستوى واحد بغض النظ: و 1الفئة 
  مستويات. 9مستوى إلى  4: وتشمل المباني ذات 4الفئة 
  متر. 45من  أكثر: وتشمل المباني التي تفوق خمس مستويات أو مبنى يكون طوله 1الفئة 

2التدفئة-2-2-د
le chauffage   

تؤدي طبيعيا الى  إن العمليات الصناعية للمؤسسة تتطلب استعمال وسائل التدفئة أو التجفيف، هذه األخيرة
ونوع  مين حسب نوع التدفئة المستعملةيرتب زيادة أيضا في سعر التأ ا ماالزيادة في خطر الحريق، وهذ

 4ومخاطر التدفئة تقسم الى: 3.الصناعة

  عادية مخاطر(risques ordinaires) : القسط.  في هذه الحالة فان عملية التسخين ال تؤثر على معدل 
 مخاطر خطيرة أوجد خطيرة (risques dangereux ou très dangereux)  : وبوجود هذه المخاطر في

، وتؤخذ في الحسبان كل جهاز التدفئة تشكل تفاقم في الخطر مما يفرض زيادة في المعدل األساسي
،  (appareils à flammes nues) )الكبريت المشتعل، الشمعة( العاريأجهزة اللهب أجهزة التدفئة خاصة 

  5اعية المتعلقة بعملية التصنيع والتجفيف.أجهزة العناصر المتوهجة الغير محمية، أجهزة التدفئة الصن

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P200. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative 

aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. Règlement de sinistres », article cité, P14. 
2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P 208.  

3- YVONNE LAMBERT–FAIVER, assurance des entreprises « étude de gestion des risques », 2eme édition, Dalloz, 

Paris, 1986, P161. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P244. JOËLE FOSSEREAU, 

op.cit., P 67-68. 

4-Www. CNA.Com. Vu le 18-10-2018 à 15h. 
5-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 208. 
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 les installations électriques الكهربائية األجهزة-3-2-د

والمراجعة الغير المنظمة  هو سوء أنظمة األجهزة الكهربائيةإن ما يؤدي إلى وقوع خطر الحريق أو تفاقمه 
 1الكهربائية. من الحرائق سببها خطأ المرافق %47لهذه األجهزة، وأن أكثر من 

مين أهمية كبيرة لهذا المعيار بتقديم زيادات أو تخفيضات في تسعيرة لهذا السبب ت علق شركات التأ ،ومنه
الحريق، وذلك حتى تقوم بتشجيع المؤمن له ليتحقق في جودة التجهيزات الكهربائية، والمحافظة عليها عن طريق 

 السنة من طرف محقق مختص، أو هيئةمنظمة على األقل مرة في  vérification périodiques(2( مراجعة دورية
عادة التأتحقيق م ض في يتخف ذه الحالة يطبقوفي ه 3(.UARمين )ؤهلة معتمدة لدى اتحاد شركات التأمين وا 

في حالة غياب المراقبة التقنية  ،خطيرةخطار الجد ، أما األ%19العادية والخطيرة بمعدل  لألخطار سعر القسط
 4.%177زيادة في معدل القسط بنسبة تطبق 

 5:وفي إطار هذا يلتزم المؤمن له ب

( وأماكن، وتعيين المواقع )مناطق كل المعلومات المتعلقة بالمرافقتزويد المحقق أو هيئة التحقيق ب -
 التي تمثل أخطار خاصة للحريق واالنفجار. 

يوم، يحسب ابتداء  19ن بيان تركيب التجهيزات في حدود أجل ال يتجاوز تزويد المؤمن بنسخة م -
 من تاريخ إرسال البيان عن طريق المحقق أو هيئة التحقيق. 

 بناء على طلبهم نسخة من تقرير المراجعة السنوية. (UARتزويد المؤمن و) -

 التجاور)التماس( التجمع والقرب و  قواعد-4-2-د

المؤمن عليه،  خطر أو عدة أخطار بالقرب من الشيءما يؤثر في تسعيرة خطر الحريق الصناعي هو وجود 
حيث أن االحتمال في وقوع الحريق أو تفاقمه في هذه الحالة  أو مجاورة له أو متجمعة معه في نفس المكان.

لهذه األخطار بالشيء المؤمن  يكون عالي جدا، وهذا ما يؤدي إلى الزيادة في القسط بسبب االتصال القريب
 عليه، لذا نميز بين هذه القواعد بما يلي:

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 206. 
2-Ibid., P 206. 
3-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P109. 

4-Www. CNA.Com. Vu le 18-10-2018 à 15h 
5-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P109. 
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 communauté األخطار مع(تتجمع)مج-1-4-2-د

عندما تقع في نفس المبنى  es risques communsl(1( يمكن أن يطلق على هذه األخطار باألخطار المشتركة
العادي أو جدار مقاوم للحريق، وهذا التجمع يؤدي أو في مجموعة من المباني، ال يفصل بينها بجدار الفصل 

 2والرسم البياني يوضح ذلك: إلى الزيادة في تسعيرة خطر الحريق.

 

                               جدار عادي                                                                                           

1  

 

            1                                                               4 

 .مجتمعينفهما اية دون وجود جدار الفصل اذن البننفس ( يقعان في ب) و )أ(ن نجد أ :1النموذج 

تنطبق  ال امبنيين متالصقين ومنفصلين بواسطة جدار عادي فهنقعان في ي نجد أن )أ( و )ب( :2النموذج 
 .قاعدة التجمعهم علي

 la contiguïté de risques خطار المتالصقة()األتجاور األخطار-2-4-2-د

 3نميز بين حالتين:

 تجاور بدون اتصال(contiguïté sans communication) : هو وجود مبنيين منفصلين بحاجز دون
ا منفصلين بواسطة ملكنهو  واحد،وجود فتوحات، أي أن المبنيين متالمسين كليا أو جزئيا من جانب 

)mur séparatif coupe-أو جدار مقاوم للحريق mur séparatif ordinaire( 4(جدار الفصل العادي
)feu

 .مع عدم وجود أي فتحة 5
                                                           

1-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 244. 
2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 213 
3-Ibid., P 213-214. 

 حيث تعتمد عليه خدمات الطوارئ للحد من انتشار النيران.بهو توفر خط دفاعي عادي في المبنى ضد الحريق  -4
يتنشر هذا الحريق الى الجانب  ذا وقع حريق في جانب الإبحيث  الجدار العازل للحريق هو جدار يفصل مبنيين أو جزئين من نفس المبنى -5
 خر بفضل هذا العازل المقاوم للحريق. اآل

 أ

 ب ب

 

 أ
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 فتحات و المقاوم للنار بدونالفصل العادي أجدار                                              

 

  مع اتصالتجاور(contiguïté avec communication)  : هذه تشبه الحالة األولى، ولكن الجدار
وتؤخذ  UAR.1من قبل  محدد من طراز الفاصل توجد به عدة فتوحات مغلقة بأبواب مقاومة للنار

في الحسبان لتحديد التسعيرة، طبيعة ونوعية الجدران والفتوحات، حيث تختلف تسعيرة الجدران 
العادية عن الجدران المقاومة للنار، وأيضا تختلف الفتوحات العادية عن الفتوحات المحمية بواسطة 

 2والرسم البياني يوضح ذلك: أبواب أتوماتيكية مقاومة للنار.

 

 جدار الفصل العادي أو المقاوم للنار مع وجود فتحات                                                

 

 3.كل خطر مجاور يحفظ حسب سعر خاصو 

 la proximité 4األخطار القريبة-3-4-2-د

متر، وتكون هذه المسافة  17بينها بمسافة تقل أو تعادل  فيماتعتبر مباني قريبة عندما تكون منفصلة 
  5وهذا ما يوضحه الرسم البياني التالي: مفتوحة وخالية من أي مواد أو بضائع.

 

 أمتار 5                                  

 

                                                           
1-Www.CNA.Com. Vu le 18-10-2018 à 15h. 
2-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P19. 
3-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P244. 
4-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P214. 
5-Ibid., P 214.  

 

 ب

 

 أ

 

 أ
 
 ب

 

 أ

    

   

 ب

http://www.cna.com/
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                 متر اذن فهما متقاربين. 17و )ب( منفصلين عن بعضهما بمسافة تقل عن  (أ)

 risques distincts 1أخطار متميزة)مختلفة(-5-2-د

أمتار،  17تعتبر أخطار متميزة عندما تكون مباني منفصلة عن بعضها البعض بمسافة خالية تماما تفوق 
والرسم التالي  خر.القسط الخاص لواحد منهم بمعدل اآلوكل خطر هنا يحسب بسعر خاص، وال يتأثر معدل 

 2يوضح ذلك:

                         

 أمتار 17+                                

 

  3الخطيرة. تفاقم الخطر بسبب المواد-6-2-د

يؤخذ في الحسبان في تحديد وتقدير تسعيرة الحريق الصناعي وجود المواد الخطيرة القابلة لالشتعال، التي 
تحزيمات والتغليفات القابلة لالشتعال، الدهون التتمثل في السوائل القابلة لالشتعال والغازات القابلة لالحتراق، 

 ات حسب طبيعة وتخزين واستعمال هذه المواد الخطيرة. بكل أنواعها والّسلولوز والسّلولويد. ومنه تؤخذ الزياد

  stockage de grande hauteurعلى مرتفع كبيرالتخزين -7-2-د

وهو يخضع لتنظيمات يوجد التخزين العمودي ذو المرتفع الكبير للمنتجات خاصة في المستودعات الكبرى، 
ن هذا األخير ينجذب بشكل طبيعي قد تزيد من تفاقم خطر الحريق، أل ومثل هذه التجهيزات .وتجهيزات خاصة

الة في نحوى األعلى. وعالوة على ذلك، قد تكون الوقاية األساسية )أجهزة الرشاشات المائية مثال( غير فعّ 
 وحسب المؤمنين فان تفاقم الخطر يتم ابتداء من مواجهة الحريق الذي قد يتطور إلى عدة أمتار في األعلى.

الة، لذا تكون متر من سطح األرض، وفي هذا االرتفاع تكون وسائل اإلنقاذ األولية غير فعّ  0.47تخزين يفوق
 4زيادات في التسعير حسب عدد األمتار للمرتفع الكبير الخاص بالتخزين.

                                                           
1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P17. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P212. 
2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P215. 
3-JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P68. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 244. 
4-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 209. 

    

 أ
    

 ب
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ة من الضروري أن تكون التجهيزات والتركيبات الكهربائية التي تطبق في المخازن العالية، محل مراجعو 
دورية، تطبق  هذه الوقاية ولم تكن هناك مراجعة نه لم تتخذ تدابيرفي حالة ما أ ،مراقبة دورية. ومنهسنوية أو 

وسائل اإلنقاذ  المبررة عند استعمال تخفيضاتال، كما ال تنطبق %17إلى  %17بين  زيادات خاصة تتراوح ما
 1متر. 5يفوق األولية )وسائل اإلطفاء اليدوية( على المخازن التي ارتفاعها 

 حساب قسط الحريق الصناعي-2

ي ّعرف القسط بأنه المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية خطر الحريق الصناعي، أو بعبارة 
ويقدر هذا القسط بمبلغ من النقود، يدفع من طرف المؤمن له دفعة واحدة أو  2أخرى هو ثمن ضمان الخطر.

 على أقساط دورية. 

من جهة، يتم الوفاء بالقسط إما عن طريق دفع مبلغ من النقود مباشرة، أو عن طريق سند تجاري غالبا ما 
 compensation(.3( يكون شيك، أو عن طريق المقاصة

مين التي تغطي الخطر، فإذا كانت هذه الجهة دوج حسب جهة التأل مز ومن جهة أخرى، يتخذ القسط شك
مين مؤسسه تعاضدية أو أما إذا كانت جهة التأشركة مساهمة يسمى المقابل الذي يلتزم به المؤمن له قسطا، 

 5.يرجع الفرق بينهما إلى أن االشتراك غير ثابت بينما القسط يدفع ثابتو  4تعاونية يسمى القسط هنا اشتراكا،

مين الحريق األساسية التي يقوم عليها عقد تأ وعليه، حسب الدراسات الفقهية يعتبر القسط من العناصر
الّ الصناع سط هنا على أساس عنصرين عتبر هذا العقد باطال. ويتم تقدير القأ   ي، حيث ال يقوم إال بوجوده وا 

الحريق كما تحدده الدراسات  هما القسط الصافي الذي يساوي على وجه التقريب قيمة خطرجوهريين، 
 6اإلحصائية، والعنصر الثاني الذي يقوم عليه القسط هو األعباء والعالوات التي يساهم المؤمن في تحملها.

 مين على أساس عنصرين هما:ومنه يقدر قسط التأ

                                                           
1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P11. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 209. 
 .109، ص 4717، األردن-الشارقةإثراء للنشر والتوزيع،  ،1ط هيثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح عقد التأمين،  -2

 .112بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -3
4-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P311. 

 .1129حمد السنهوري، المرجع السابق، صأعبد الرزاق  .195العطير، المرجع السابق، ص عبد القادر  -5
 .190 ص محمد حسام لطفي، المرجع السابق، -6
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 la prime net )القسط الفني( القسط الصافي-أ

الدراسات اإلحصائية، ويكون مساويا على وجه  يقصد بالقسط الصافي ذلك القسط الذي يتحدد في ضوء
يوافق السعر اإلحصائي للخطر المضمون، ويحدد وفق معيارين  لذا فهو فنيا 1التقريب لقيمة الخطر المؤمن منه.

 أساسين هما معدل القسط ومبلغ الضمان.

يارين ينبغي مين، والى جانب هذين المعو حاصل ضرب معدل القسط ومبلغ التأيعني أن القسط الصافي ه
  2مين وسعر الفائدة.امل أخرى أكثر تقنية كمدة التأإضافة عو 

 ويدخل في حساب القسط الصافي العوامل التالية:

  taux de risqueسعر الخطر )معدل القسط(-1-أ

 3 .%0يعبر عنه عادة باأللف  ،مين عليه والمحدد في تعريفة الحريق الصناعيوهو معدل الخطر المراد التأ
وهذا المعدل ينشأ بواسطة معيارين إحصائيين لالحتمال، هما تكرار الحوادث )درجة احتمال وقوع الخطر( 

)درجة جسامة الخطر(، وباألحرى أن معدل القسط هو حاصل ضرب تكرار الحوادث  ومتوسط تكلفة الكوارث
 4بمتوسط تكلفة الكوارث.

 la fréquence des sinistres  )درجة احتمال وقوع الخطر (تكرار الكوارث-1-1-أ

أي العالقة بين  5يقصد بذلك مدى احتمال وقوع الخطر المؤمن منه بالنسبة لعدد المرات الممكنة لهذا الوقوع،
 6عدد الفرص التي يتحقق فيها الخطر بالنسبة للفرص الممكنة، وفقا لحساب االحتماالت وقانون الكثرة.

وبالرجوع إلى المسح اإلحصائي لألحداث السابقة، يمكن تقدير فرص  ووفقا لنظرية االحتماالت وقانون الكثرة،
مبنى  19مبنى يحترق  17777نه خالل عام من كل لحاالت الممكنة، فمثال إذا تبين أتحقق األحداث بالنسبة ل

 7وهذه النسبة إحصائيا تترجم درجة تكرار الحوادث. ،.%19نسبة تحقق الخطر  ، ومنه تكونمؤمن عليه

                                                           
 .901محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -1

2-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 311-312. 
3-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 243. 
4-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 313. 

 .411جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  -5
 .117عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص  .157غازي أبو عرابي، المرجع السابق، صخالد  -6

7-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P312. 
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   le cout moyen des sinistres       ر(درجة جسامة الخط (وسط تكلفة الكوارثمت-2-1-أ

)الحريق(، لذا فمعدل القسط يختلف حسب درجة  هي مدى النتائج المترتبة عند تحقق الخطر المؤمن منه
ففي حالة الهالك الكلي يزداد معدل القسط وفي حالة الهالك الجزئي يقل مقدار  .الجسامة كلية كانت أو جزئية

 1معدل القسط. وهذا األخير يتناسب مع درجة الهالك الناجم، أي يتناسب مع درجة جسامة الكارثة.

مبنى  19ومنه بالرجوع إلى المثال السابق، نجد أن تحقق الخطر ليس بالضرورة أن يكون كلي، فمن خالل 
مباني. وعلى سبيل المثال، يمكن تقدير متوسط  ةمباني وضرر جزئي لعشر  ةكن أن يتحقق ضرر كلي لخمسيم

فان متوسط تكلفة  دج1777من الخطر الكلي، ومنه إذا كانت القيمة المؤمن عليها هي  %17ب الحوادث 
 2.دج 177 = 177 / 17*1777الكوارث هو 

 .حوادث*متوسط تكلفة الكوارثوكما قلنا سابقا أن معدل القسط = تكرار ال

ذا ترجمنا هذا على المثالين السابق  :علىنحصل  ينوا 

 .%7.5=  177*  17777/ 19معدل القسط =  

تدخل في تحديد معدل القسط سواء بالزيادة أو النقصان، ومن هذه  3باإلضافة إلى أن هناك عوامل ومعايير
المعايير طبيعة مواد البناء، والوسائل المستعملة للوقاية والحماية، واألخطار القريبة والمجاورة التي تؤدي إلى 

 4تفاقم الخطر.

  مبلغ الضمان-2-أ

هو مقدار التعويض الذي يدفعه المؤمن عند تحقق خطر الحريق الصناعي، ويعتبر عامل أساسي لتحديد 
القسط الواجب  نه كلما زاد مقدار هذا المبلغ زادأ كوال شمين، هذا األخير يتغير بتغير مبلغ التأالقسط، حيث إن 

دل الخطر المؤمن منه في خالل ضرب معمين في االعتبار من لذا يتم إدخال مبلغ التأ  5دفعه والعكس صحيح.

                                                           
جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق،  .147 ص سمير صادق عادي، المرجع السابق، .157غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -1

 .411ص 
2-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 313. 

  .445-415ص، -، صفي هذا الباب لقد سبق دراسة هذه المعايير -3
4-Www.CNA.Com vu le 3-11-2018. à13h. 
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وهذا المبلغ يمثل عادة القيمة التأمينية للشيء المؤمن عليه، غير أن هذه القيمة تخضع لضوابط  1مين.مبلغ التأ
 لذا ندرس أوال القيمة التأمينية ثم ثانيا الضوابط التي تخضع لها هذه القيمة. خاصة في تحديدها.

مين يعادل القيمة المؤمن عليها لألشياء، وهذه القيمة إن مبلغ التأا: المؤمن عليه القيمة)المبلغ(تحديد -1-2-أ
كما هو الحال في القيمة لمعدات، وتارة أخرى تكون متغيرة تكون تارة محددة وثابتة كالقيمة المتعلقة بالمباني وا

بين و  نية الثابتة للمباني والمعدات،ن القيمة التأميمين يجب التمييز بيبالبضائع. ومنه لتحديد مبلغ التأ المتعلقة
 القيمة المتغيرة للمخزون. 

 تحديد القيمة التأمينية الثابتة للمباني والمعدات -1-1-2-أ

ضمان الالقيمة التأمينية لهذه األشياء تكون محددة أثناء إبرام العقد، وهي تشكل وعاء القسط وسقف ان 
 عند وقوع الحادث، وتحدد هذه القيمة بطريقتين: عليه المؤمن

 2)المعلنة(على أساس القيمة المصرح بها-1-1-1-2-أ

، وهي ال تشكل دليل  (l’assureur)هذه القيمة تحدد من طرف المؤمن له بدون أي مراقبة من جانب المؤمن
وتدخل في إطار هذه  .به المؤمن مين الذي يلتزمولكن هي فقط مقدار مبلغ التأ ،حادثعلى قيمة الشيء أثناء ال

 القيمة القيم التالية:

 قيمة االستعمال(la valeur d’usage) : هي القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه بعد استعماله
دم، وهي تختلف حسب طبيعة الشيء المؤمن عليه. فقيمة االستعمال بالنسبة منقوص منه قيمة الق  

دم مع إضافة أتعاب المهندسين التشييد مقطوع منها قيمة الق  للمباني هي تعادل قيمة إعادة 
فهي تعادل قيمة استبدال الشيء  الشخصية المعماريين، أما قيمة االستعمال الخاصة بالمنقوالت

فهي تعادل قيمة استبدال  المهنية دم، أما قيمة االستعمال الخاصة بالمعداتمنقوص منه قيمة الق  
إذا  ،ومنه 3ز مماثل في األداء والحالة بما في ذلك مصاريف النقل.الجهاز المتضرر بواسطة جها

 4أّمن الشخص على الشيء بقيمته المستعملة تكون قيمة القسط قليلة.

                                                           
 .154غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -1

2-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 315. 
3-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P 231-232 . JACQUES LACOUR, op.cit., P 40. 

 .111محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص  -4
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 القيمة الجديدة(la valeur à neuf)  :  دم، إذن هي هي القيمة الفعلية للشيء دون خصم قيمة الق
بالنسبة للمباني تقدر حسب قيمة إعادة تشييدها دون  ،دم. ومنهتعادل قيمة االستعمال زائد قيمة الق  

)المنقوالت الشخصية والعتاد( تقدر حسب قيمة االستبدال  دم وبالنسبة لألشياء المنقولةالق  قيمة خصم 
لجديدة التي يقدر عليها مبلغ عند تحديد القسط على أساس القيمة ا وبالتالي 1دم.دون خصم قيمة الق  

 2ير.مين يكون القسط كبالتأ

 3(agrée )المعتمدة على أساس القيمة المتفق عليها-2-1-1-2-أ

مين، وتخص أثناء إبرام عقد التأcertifié)   (expertخبير معتمد وهي القيمة المعتمدة التي يقدرها مسبقا
مين مبلغ التأ...(، وهي تمثل مقدار واألعمال الفنية المجوهرات والآللئ)الثمينة  التقييم كاألشياءصعبة الاألشياء 

 الذي يلتزم به المؤمن أثناء وقوع الحادث، والذي يمكن أن يحدد القسط على أساسه.

 قيمة التأمينية للمخزون )البضائع(تحديد ال-2-1-2-أ

مين يقدر على أساس القيمة التجارية للمخزون التي تتمثل في تكلفة الممتلكات في هذه الحالة، فان مبلغ التأ
وهذه القيمة تختلف حسب طبيعة المخزون،  4الضرائب ومصروفات الشحن وهامش الربح. المخزنة مضاف إليها
 prix)ن تقدر على أساس ثمن الشراءو المؤ و  (emballages)والتحزيمات   (premier matière)فأما المواد األولية

d’achat) تكلفة  زائد مصاريف النقل، وأما األشياء المصنوعة أو التي تكون أثناء التصنيع تقدر على أساس
زائد مصاريف التصنيع المدفوعة والمصاريف العامة  اد األولية والمنتوجات المستعملةثمن المو  االنتاج، أي

 5المتعلقة بالتصنيع.

 .تسديدهالمؤمن له ب يلتزمبضائع الذي وهذه القيمة تدخل في حساب قسط قيمة ال

 ضوابط خاصة للقيمة التأمينية -2-2-أ

 ونميز هنا بين قاعدتين:

                                                           
1-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 156. 

 .111محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  -2
3
-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P315. 

 أنظر أيضا: .111، ص السابق محمد حسام لطفي، المرجع -4
-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P159 
5-YVONNE LAMBERT – FAIVER, ibid., P158.  JACQUES LACOUR, op.cit., P42. 



 ........................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث االبرام واآلثار..............................الباب الثاني..
 

111 
 

 1مينالقاعدة النسبية لمبلغ التأ-1-2-2-أ

مين المؤمن له، والتي تمثل مبلغ التأ المصرح بها من طرف ةعتمد أساسا لتقدير القسط على القيمة التأمينيي  
شيء أن هذا المبلغ أقل من القيمة الحقيقية لليوم الحادث الذي يلتزم به المؤمن يوم وقوع الحادث. فإذا تبين 

أي أن المؤمن له قد أّمن على شيء بأقل من  ، (sous-assurance)مين بخسالمؤمن عليه نكون هنا بصدد تأ
إلعادة توازن العقد نطبق  ففي هذه الحالة قيمته وتحمل جزء ضئيل من األقساط نظرا لقيمة الضرر الفعلي.

ض التعويض بما يعادل النسبة يخف، أي يتم ت (règle proportionnelle de capitaux)القاعدة النسبية لرأس المال
نصت بين القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه والقيمة التأمينية المصرح بها والباقي يتحمله المؤمن له، وهذا ما 

 2مين الفرنسي.من قانون التأ L.121-5والمادة  70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 14دة علية الما

 3مين في العالقة التالية:تتمثل القاعدة النسبية لمبلغ التأومنه 

  .تخفيض التعويض = الضرر *القيمة المصرح بها /القيمة الفعلية

  règle proportionnelle de primesالخاصة بمعدل القسط القاعدة النسبية-2-2-2-أ

يعتمد المؤمن لتحديد القسط على قيمة الخطر المصرح بها من طرف المؤمن له، وغالبا ما يقع هذا األخير 
في خطأ التصريح سواء يغفل شيئا لم يصرح به أو يصرح تصريح غير صحيح بحسن نيته. وفي هذه الحالة 

، حيث  (prime d’assurance)ميننسبية على قسط التأبيق القاعدة السيعاقب من طرف المؤمن، وذلك بتط
خفض التعويض عند وقوع الكارثة في حدود األقساط المدفوعة منسوبة لألقساط المستحقة فعال، وهذا ما نصت ي  

 4مين الفرنسي.من قانون التأ L.113- 9المادةو  70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 2-15المادة عليه 

 5النسبية للقسط في العالقة التالية:وتتمثل القاعدة 

                                                           
 أنظر أيضا: .1119عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1

-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P316. 
2-Article 121-5:  « s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme 

garantie. L’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et support, en conséquence, une 

part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. », Code d’assurance français 2018, http  :  // www. 

Legifrance.com/.  

3-YVONNE LAMBERT – FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 155. 
4-Article 113-9: « … dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du 

taux des prime payées par rapport au taux des prime qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et 

exactement déclarés. », code d’assurance français 2018, http: // www. Legifrance.com/. 
5-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 313. 
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 تخفيض التعويض =الضرر*معدل القسط المدفوع /معدل القسط المستحق.

  la durée d’assurance مينمدة التأ-3-أ

وهي تلك المدة التي يغطي من خاللها المؤمن خطر الحريق الصناعي، وتلعب دور هام في تحديد القسط 
زادت هذه المدة زاد  أساس وحدة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة كاملة، فإذاالصافي. وهذا األخير يحدد على 

 1مين بمقدار الزيادة.ا قسط التأهمع

  taux d’intérêt سعر الفائدة-4-أ

مين في غ األقساط التي تجمعها شركات التأيتعلق باستثمار مبال 2هذا العنصر هو مالي وليس إحصائي،
وهذا ما يطلق عليه بعائد االستثمار. لذا  عليها بأرباح تضاف إلى بند اإليرادات،عمليات تجارية وصناعية تعود 

فان هذه األرباح تدخل في الحسبان عند تحديد قيمة القسط الصافي، ويكون ذلك بإنقاص قيمة القسط بما يوازي 
 3سعر الفائدة، وكلما كان هذا األخير مرتفعا كلما تقلص القسط.

  les chargements de la primeء القسطعالوات القسط أو أعبا-ب

مين، تضاف إلى القسط الصافي عند تحملها المؤمن لمباشرة عملية التأوهي تلك المصاريف والنفقات التي ي
 تقدير القسط التجاري أو الفعلي الذي يقوم المؤمن له بدفعه في النهاية.

 4ما يلي:على ومنه تشمل عالوات القسط 

  frais d’acquisition des contrats نفقات التعاقد-1-ب

مين هم إلى العمالء بغية إبرام عقد تأمين نظير سعيقات األجر الذي يستحقه وسطاء التأوتشكل هذه النف
لتغطية نفقات  وية من المبالغ المؤمن بها يتحملها المؤمن لهعي معهم، ويتخذ هذا األجر نسبة مئالحريق الصنا

 5الوسطاء.

                                                           
 . 09المرجع السابق، ص  محمد حسين منصور، -1
 .119العطير، المرجع السابق، ص عبد القادر  -2
 .141ص . سمير صادق، المرجع السابق، 111، ص المرجعنفس  -3
 . 905. محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 159المرجع السابق، ص  غازي أبو عرابي،خالد  -4
 . 51، المرجع السابق ص أبو النجاإبراهيم  .159أبو عرابي، نفس المرجع، ص غازي خالد  -5
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  frais d’encaissement des primesاألقساطمصاريف تحصيل -2-ب

طن المدين، هذا يعني وجوب الوفاء بالدين في مو  1وطبقا للقاعدة العامة أن الدين مطلوب وليس محمول،
مين الحريق الصناعي هو المؤمن له. حيث يترتب على ذلك، أن يسعى المؤمن إلى وهذا األخير في عقد تأ

هذه بل عمولة ومصاريف تدفع لهم، ، مقابيهو مندالمؤمن له في موطنه لتحصيل األقساط المستحقة عن طريق 
 2المصاريف تضاف إلى القسط الذي يتحمله في نهاية المطاف المؤمن له)المدين(.

ن قاعدة الدين على جعل القسط محموال، ال سيما وأيمنع من أن يتفق طرفي العقد ومع ذلك ال يوجد ما 
مطلوب ال محمول ليست من النظام العام، وبالتالي يمكن االتفاق على قيام المؤمن له بدفع األقساط في مكتب 

 3المؤمن، وهذا ما هو معمول به في الواقع.

4نفقات اإلدارة-3-ب
frais de gestion et d’administration   

ار األماكن التي تشغلها شركة مين كإيجتدخل في سبيل القيام بعملية التأ يقصد بها كافة النفقات الالزمة التي
ذين يستعين بهم المؤمن في تصفية الكوارث، أجور الخبراء االكتواريين الذين مين، أجور الموظفين والخبراء الالتأ

مين، تضاف إليها أيضا مصاريف الدعاوى التي ترفع من الشركة أو مليات اإلحصائية الفنية للتأبالع يقومون
 5عليها، مصاريف الدعاية واإلعالن.

  chargement fiscale 6الضرائب-4-ب

لى المؤمن عند كما تدخل في القسط اإلجمالي إضافة إلى القسط الصافي، ما تفرضه الدولة من ضرائب ع
 مين، يتحملها المؤمن له بعد إضافة هذه الضرائب إلى مبلغ القسط. التأ قيامه بعمليات

 
                                                           

 . 4-454المادة المذكور،  95-09أنظر األمر  -1
 .451المادة المذكور،  95-09أنظر األمر  -2
توفيق حسن فرج، المرجع السابق،  .151-159غازي أبو عرابي، المرجع السابق، صخالد  .957حسن قاسم، المرجع السابق، صمحمد  -3

 .170- 171ص 
 .454جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص -4
، ص 4712 مصر،–القاهرة  للتدريب والنشر،المجموعة العربية  ،1ط  مين،أمبادئ االكتتاب في شركات الت مؤمن محمد علي،عاطف  -5

 .111محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  .14

 .115العطير، المرجع السابق، ص عبد القادر  -6
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  les bénéfices األرباح-5-ب

خالله  يقصد بها تلك األرباح التي يسعى المؤمن إلى تحقيقها نظرا لطبيعة النشاط التجاري الذي يهدف من
 المؤمن إلى إدخال نسبة الربح ضمن األعباء التي يتحملها المؤمن له. إلى تحقيق الربح، لذا يلجأ

 1الفرع الثاني: السبب

مين الحريق العقد بشكل عام. وال يخرج عقد تأ يعتبر سبب التعاقد هو الركن الثالث من أركان انعقاد
رض المباشر القريب الصناعي عن هذه القاعدة العامة. لذا فالسبب قد يكون سبب قصدي، وهذا األخير هو الغ

الذي يرمي إليه المتعاقد من وراء التزامه، مثال أن سبب التزام كل من المتعاقدين هو التزام المتعاقد اآلخر. وقد 
يكون السبب هو الدافع والباعث على التعاقد، وهذا السبب يختلف من عقد إلى آخر تبعا الختالف البواعث 

البائع بتسليم المبيع قد يكون سببه هو الحصول على الثمن لشراء سلعة  النفسية لدى المتعاقدين، فمثال التزام
 أخرى، أو الدخاره، أو للتبرع به في مشروع خيري.

وبالتالي، فالسبب القصدي هو سبب االلتزام حسب النظرية التقليدية للسبب، أما السبب الدافع إلى التقاعد 
مين الحريق الصناعي خاصة، التأمين عامة وتأه ففي مجال فهو سبب العقد وفقا للنظرية الحديثة للسبب. وعلي

مين الحريق الصناعي هو مصلحة ومن ثم يكون السبب في عقد تأ 2استقر الفقه األخذ بالنظرية الحديثة للسبب،
المؤمن له في عدم تحقق خطر الحريق، ذلك أن هذه المصلحة هي التي تدفع المؤمن له إلى إبرام العقد، أي 

 .مينلما أقدم المؤمن له على التأ فلوالها ،الباعث الدافع إلى التعاقدأنها 

ويشترط في السبب حسب ما هو وارد في القواعد العامة للقانون المدني الجزائري، أن يكون موجودا وصحيحا 
 مين من الحريق الصناعي يكون باطال بسببفعقد التأ 3مباحا غير مخالف للنظام العام واآلداب العامة.و 

المترتبة عن االتجار بالمخدرات،  مين من الحريق على األضراربالتأمخالفته للنظام العام، كالشخص الذي يقوم 
باطال لمخالفته  الصناعي مين من الحريقرمة شرعا وقانونا. ويكون عقد التأوذلك باعتبار أن هذه التجارة مح

 بيوت الدعارة والقمار.مين من الحريق على ب العامة، كالشخص الذي يقوم بالتألآلدا

                                                           
 .101عابد فايد فايد، المرجع السابق، ص عبد الفتاح  .421سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -1
، 4711، األردن-عمان توزيع، ، دار الثقافة للنشر وال4، ط4مين"، جأوالقانون والقضاء، "عقد التطبيق بهاء بهيج شكري، التأمين في الت -2

 .193-154سابق، ص أبو النجا، المرجع الإبراهيم  .57-55ص 
 .50المذكور، المادة  95-09رقم  األمرنظر أ -3
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  من الناحية العملية الحريق الصناعي مينأتعقد  إبرامالمبحث الثاني: 

من لحظة  آثارهج نتي، حيث القبول معاو  اإليجاببمجرد تالقي  الحريق الصناعي مينأتينعقد عقد  األصلفي 
أن الواقع العملي في إبرام  إالّ  .سابقا رأيناباعتباره من العقود الرضائية كما وذلك  ،الطرفين إرادتيتفاق بين اال
ك حتى يتخذ المكتتب يتطلب بحث وتقصي، ثم مفاوضات قد تطول أو تقصر، وذل تأمين الحريق الصناعي عقد

ويتخذ المؤمن قراره في تغطيته. وبالتالي تتخذ إجراءات متعددة قبل التعاقد  الحريق خطرمين على قراره في التأ
قق والتحري على الخطر المراد تأمينه، وفي حالة قبول التغطية يحرر المؤمن عقد من قبل المؤمن قصد التح

 .يبقى ساري المفعول إلى غاية انتهاء مدته

حيث تكون  1مين الحريق الصناعي من الناحية العملية بعدة إجراءات قبل التعاقد،تأيمر إبرام عقد  ،وعليه
بغرض جلب المؤمن له  المبادرة األولى من طرف المؤمن عن طريق اإلشهار بالخطر وكيفية تغطيته، وذلك

خطر الذي في حالة رغبته في تغطية خطر الحريق الصناعي، يسعى إلى تقديم معلومات وبيانات خاصة بهذا ال
سة الخطر ومدى قدرته على تغطيته أو ال. وفي المؤمن مباشرة بدرا عن طريق ما يعرف باقتراح التأمين. ثم يلجأ

خطر، في انتظار حالة قبول التغطية جرى العمل على قيام المؤمن بإصدار ما يسمى بمذكرة التغطية المؤقتة لل
مين وتسليمها للمؤمن له، غير أنه غالبا ما يحصل بعد تحرير العقد بعض المستجدات تحرير بوليصة التأ

 مين.ا يسمى بملحق التأفين إلى إدخالها على العقد األصلي عن طريق موالتعديالت، تدفع بالطر 

وعليه سندرس أوال االجراءات المتخذة ما قبل التعاقد في )المطلب األول(، ثم اجراءات التعاقد في )المطلب 
 الثاني(.

 اإلجراءات المتخذة ما قبل التعاقدالمطلب األول: 

من الحريق الصناعي تتخذ عدة إجراءات وخطوات، تتمثل في تقديم مين رت العادة أنه قبل إبرام عقد التأج
أو من طرف المؤمن الذي ينبغي عليه دراسة  ، سواء من طرف المؤمن لهمعلومات حول تغطية خطر الحريق

تكمن الخطوة األولى  ،هذا الخطر قبل إبداء رأييه في التغطية، ومن ثم اتخاذ القرار بالتغطية أو الرفض. ومنه
في دراسة  بل التعاقد في اإلعالم والتعرف بخطر الحريق الصناعي من كال الطرفين، والخطوة الثانية تتمثللما ق

قراراه في قبول التغطية أو  مين عليه من طرف المؤمن، وبعد هذه الخطوة يتخذ المؤمنخطر الحريق المراد التأ
 رفضها.

                                                           
 . 115. عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 54فؤاد معالل، المرجع السابق، ص .419غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -1
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 .وفي )الفرع الثاني( دراسة الخطر ،المسبقة تبادل المعلوماتومنه نعالج في )الفرع األول( 

 l’information préalable réciproque  1)المفاوضات( المسبقة المعلوماتالفرع األول: تبادل 

خالل هذه المرحلة يتبادل الطرفان المعلومات لغرض التعرف على خطر الحريق الصناعي، وأخد بيانات و 
 عن طريق اإلعالناتفي هذه المرحلة استمالة الجمهور  ومنه تدخل 2عنه قبل اتخاذ قرار قبول التغطية.

عالم المؤمن له بشروط التعاقد.االشهارية، ثم تقديم اقتراح التأ  مين وا 

 .مين)ثانيا( اقتراح التأ ،وعليه ندرس )أوال( استمالة الجمهور ثم

 3استمالة الجمهور بواسطة اإلعالنات االشهارية: أوال

والضمانات الخاصة به إلى  طر الحريق الصناعي المراد التأمين عليهالتعريف بخفي حالة قد يلجأ المؤمن 
يعلنها في شكل ملصقات أو وثائق أو وصالت اشهارية  .اإلعالنات االشهارية، وذلك بغرض جلب المؤمن لهم

تتضمن معطيات خاصة بالتعرف على الخطر والضمانات الخاصة به، وشروط التعاقد ، إذاعية أو تلفزية
 األسعار وكيفية دفع القسط ...الخ.و 

مين يلة استمالة تلجأ إليها شركة التأومصطلح اإلعالنات االشهارية يشمل بمفهومه الواسع، كل وس
 والكتالوجات )sEtiquette(واللصائق  4كاإلعالنات الموجهة بواسطة الفاكس، والبريد االلكتروني واالنترنيت،

)Catalogues( ،5ووسائل التلفيف )sEmballage( ،أو حتى إقامة دوريات خاصة. 

عتد بهذه اإلعالنات االشهارية في تحديد شروط التعاقد وذلك لدعم حماية المستهلك، وزيادة على ذلك، ي  
رض عليه من شروط في اإلعالنات االشهارية، فان هذه بحيث كلما ثبت أن المكتتب تعاقد على أساس ما ع  

 6مين أو في العقد ذاته.مة داخلية لشركة التأشروط، سواء وردت في أنظاألخيرة ترجح على ما دونها من 

                                                           
1-GEORGES BRIERE DE L’ISELE, droit des assurances, 1eme éd, presses universitaires de France, paris, 1973, P35. 

YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P185.  

 .11مؤمن محمد علي، المرجع السابق، ص  عاطف -2
 .51فؤاد معالل، المرجع السابق، ص  -3
 .51ص  نفس المرجع، -4
 رقم:، تحت 51المرجع صنفس ض الفرنسية مأخوذ عن فؤاد معالل، ققرار محكمة الن -5

-CASS., Com, 27 oct.1992, d.1992.506.obs .BENABENT.  
 .51، ص المرجعنفس فؤاد معالل،  -6



 ........................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث االبرام واآلثار..............................الباب الثاني..
 

111 
 

  la proposition d’assurance ميناقتراح التأثانيا: 

ن الطبيعة وبعد ذلك نبي ،(4ثم ندرس مضمون هذا االقتراح) ،(1مين)ه الحالة نعالج ماهية اقتراح التأفي هذ
 .(2)هميتهأوأخيرا  ،(1مين)القانونية القتراح التأ

 مينماهية اقتراح التأ-1

وهو عبارة عن وثيقة أو محرر مطبوع  1مين في بعض التشريعات،سمى أيضا بطلب التأمين يإن اقتراح التأ
يعد مسبقا من طرف المؤمن ويقدم للمؤمن له،  .تصريح بالخطر  (questionnaire)أسئلة يأتي في شكل استمارة

يتضمن مجموعة من األسئلة تدور حول التعريف بخطر الحريق وطبيعته، وكذلك الظروف المحيطة به ومقدار 
مين اإلجابة عن هذه ت. وفي المقابل يجب على طالب التأغير ذلك من البياناو  القسط ومدة ومبلغ التغطية،
 2مين.وتسليمها إلى المؤمن أو وسيط التأتوقيع على الوثيقة اليقوم ب تامة، ثم األسئلة بدقة كاملة وأمانة

الصناعي المراد  وعليه يكمن الغرض من هذا االقتراح في تمكين المؤمن من التعرف بدقة على خطر الحريق
حالة قبول المؤمن في و  .مين عليه أم اليمه، وتقرير ما إذا كان يقبل التأمين عليه، حتى يكون بإمكانه تقيالتأ

يبين له فيه    (la fiche d’information)علوماتمين فانه يخطر المؤمن له بذلك، ويسلمه بيانا للمالقتراح التأ
نظر الى الطابع االدعائي لهذا والغرض من هذا البيان هو تدعيم موقف المؤمن له في العقد بال ،شروط التغطية

الفرنسي هو اجراء األخرى على غرار التشريع  هذا البيان في التشريعاتونالحظ أن  3.خير من جانب المؤمناأل
حيث يجب على المؤمن قبل ابرام العقد تسليم المؤمن  5من قانون التأمينات، L.112- 2حسب نص المادة 4الزامي
وحبذا لو أخذ المشرع الجزائري بهذا البيان ونص عليه صراحة  وثمنها، ن فيه شروط التغطيةن اخباري يبيله بيا

 في قانون التأمين. 

 

                                                           
، عبد ربه ي إبراهيمإبراهيم عل .147ص سابق، ل. عبد القادر العطير، المرجع ا125، المرجع السابق، ص عبد اهلل مد صالحباسم مح -1

 .112المرجع السابق، ص 
طبة، الدار ، دار قر 1ط ،" دراسة على ضوء مدونة التأمينات الجديدة " ، أحكام التأمين البري في التشريع المغربي الجديدغريسو محمد أ -2

 .91العنكبي، المرجع السابق، ص  أحمد شهاب. 411و عرابي، المرجع السابق، ص غازي أبخالد  .114، ص4771المغرب، -البيضاء
 . 915محمد حسن قاسم، المرجع السابق ص 

 .52فؤاد معالل، المرجع السابق، ص  .91المرجع، ص نفس  العنكبي،أحمد شهاب  -3
4 -YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P185. 
5-« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du 

contrat… », Code d’assurance 2018, http // www. Legifrance.com/. 
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 مينمحتوى اقتراح التأو  مضمون-2

بيانات ومعلومات تتعلق بطالب التأمين نفسه، أو بالشيء يتضمن اقتراح وثيقة الحريق الصناعي على 
مين. وتتمثل هذه البيانات للشيء موضوع التأ لتاريخ التأمينيمين في حد ذاته، أو باموضوع التأمين، أو بالتأ

 1في:

 مين في:الب التأطب: تتمثل أهم البيانات التي تتعلق مين ضد خطر الحريقبيانات تتعلق بطالب التأ-أ
 مين. لقب طالب التأو  اسم -
 مين. عنوان ومهنة طالب التأ -
ال،  مهناك مصلحة تأمينية أمين، وذلك حتى يمكن معرفة ما إذا كانت طالب التأ  (la qualité)صفة -

 ...الخ(.دائن  ،مستأجر ،صلحة إن وجدت )مالكونوع هذه الم

 :وتتمثل في :مينبيانات تتعلق بالشيء موضوع التأ-ب

من حيث الشكل والموقع  وصف دقيق لألشياء المطلوب التأمين عليها ضد خطر الحريق الصناعي -
 والقيمة، وهل هي مباني أو معدات أو بضائع، وما إذا كانت متداولة أم ال.

 لمعرفة كثافة المنطقة.  عنوان المبنى والحي الذي يقع فيهتحديد دقيق ل -
تحديد دقيق للحدود األربعة للمبنى ومدى مالصقته للمباني المجاورة من عدمه، واستعماالتها )مصانع  -

 شركات...الخ(.فنادق 
توجد بداخله األشياء أو الذي  تحديد دقيق للمبنى المطلوب التأمين عليه ضد خطر الحريق الصناعي -

مين عليها، من حيث نوع مواد البناء، ونوع السقف، وعدد ادوار المبنى واستعماالت كل المطلوب التأ
 دور لتأثير ذلك على درجة الخطورة.

ن ما إذا كانت الكهرباء عمومية، أو محطة توليد خاصة بالمبنى، أو تحديد نوع اإلنارة من حيث تبيي -
 حيث تؤثر طريقة اإلنارة في حوادث الحريق.  بمصابيح الغاز...الخ،

مين من الحريق أو مدته من حيث البداية انات تشمل كل ما يتعلق بمبلغ التأوهذه البي مين:بيانات تتعلق بالتأ-ج
 2والنهاية.

                                                           
 . 21، المرجع السابق، صممدوحأحمد حمزة  .97المرجع السابق، ص أبو العال، حسين حمدأ -1
 .151سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص -2
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مين بدقة، ألنه هو صاحب المصلحة هذه الحالة يحاول طالب التأمين تحديد مبلغ التأ: في مينمبلغ التأ -
وما يترتب على تحديد المبلغ  ،مين عليهلقيمة الحقيقية للشيء المراد التأالتأمينية واألجدر على تحديد ا

 مين.ي يلتزم به طالب التأهو تقدير القسط الذ
مين زيادة هذه المدة أو واحدة، غير أنه يجوز لطالب التأ ةمين: هذه المدة هي في الغالب سنمدة التأ -

 مين. تاريخ البداية والنهاية لعقد التأتقصيرها، كما يمكنه تحديد 

 تتعلق ب: وهذه: مينلتاريخ التأميني للشيء موضوع التأبيانات تتعلق با-د

مع تحديد تاريخ  أم ال،قد تعرض لحادث حريق من قبل مين عليه ا إذا كان الشيء المطلوب التأتحديد م -
 وسبب ظروف هذه الحوادث إن وجدت.

مين من قبل، وأسماء هذه الشركات إن تحديد ما إذا كان قد سبق التأمين على الشيء موضوع التأ -
 وجدت.

مين عليها، مع تحديد أسماء األشياء المطلوب التأ تحديد ما إذا كانت هناك تأمينات سارية المفعول على -
 مين المؤمن بها لديها.لغ التأمباو  هذه الشركات

مين عليها، وأنها قد رفضت سبق عرض هذه األشياء على شركات تأمين أخرى للتأتحديد ما إذا كان قد  -
 مع بيان أسماء هذه الشركات وأسباب الرفض.

مين على صحة البيانات التي أدلى بها من طالب التأ ، يكون في نهاية االقتراح تعهداضافة الى ذلكو 
خاطئة أو بيانات أخفاها طالب نه في حالة ثبوت أن هناك معلومات مؤمن. والغرض من هذا التعهد، هو ألل
مين ضد حق للمؤمن المطالبة بفسخ عقد التأمين تؤثر في تقدير المؤمن للخطر وفي قبوله للتغطية، فانه يالتأ

 1مين.في اإلدالء ببيانات اقتراح التأ ةمين سيء النيقوط حق التعويض إذا كان طالب التأالحريق مستقبال، أو س

 مينالطبيعة القانونية القتراح التأ-3

 مين التزام المؤمن له والمؤمن إالّ " ال يترتب على طلب التأ 70-59التأمين رقم من قانون  1-5تنص المادة 
ن كان إجراء أوليالنص أن اقتراح التأبعد قبوله...". ومنه نفهم من هذا    (procédure préliminaire)مين وا 

لذا فان اقتراح  بعد قبوله. ثر قانوني بالنسبة لهما إالّ م من جانب الطرفين، وال يرتب أي أللتعاقد، فانه غير ملز 

                                                           
 . 22، المرجع السابق، ص ممدوح. أحمد حمزة 159، ص السابق سمير صادق عادي، المرجع -1
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المادة   أيضاوهذا ما تقتضي به  1مين ليس له قيمة قانونية ال من حيث الشكل وال من حيث القوة الملزمة،التأ
2-L.112 2مين غير ملزم ال للمؤمن له وال للمؤمن.التي تبين أن اقتراح التأالفرنسي مين قانون التأن م 

ال يعتبر إيجاب بات منه، فهو يعد سوى عرض تمهيدي ال  مين من جانب طالب التأمينوبالتالي فاقتراح التأ
من  لما لم يصدر قبولاتترتب عنه التزامات اتجاه المؤمن، لذا يجوز للمؤمن له الرجوع عن إيجابه أو تعديله ط

غير أنه يعد االقتراح إيجاب متكامل وحقيقي وملزم للمؤمن له، إذا تضمن كافة العناصر  3طرف المؤمن.
ت به محكمة مين، وهذا ما قضهي الخطر ومقدار القسط ومبلغ التأمين ومدة التأاألساسية النعقاد العقد، و 

 4أحكامها. حدالتمييز األردنية في أ

لذا ال  5دا للقبول،اعيمين وملزم له إذا تضمن ماالقتراح إيجاب حقيقي لطالب التأ يعد ،باإلضافة إلى ذلك
محدد للقبول أو رفض إذا انقضى األجل ال إالّ عاد المحدد يفي الم مين رفضه أو العدول عنهيجوز لطالب التأ

  95.6-09رقم  من القانون المدني الجزائري 11ة ، وهذا مستنبط من نص المادذلك المؤمن

 الصناعي لقبول تغطية خطر الحريق مينغير أنه في حالة لم يفرض حد زمني أو أجل محدد في اقتراح التأ
كما  7حدد،غير ملزم بقبول التأمين أو الرد على اقتراح التأمين في أجل م، فان هذا األخير من طرف المؤمن
 المؤمن.نه لم يقترن بقبول مين الرجوع عن ايجابه ما دام أيجوز لطالب التأ

مين إيجابا له وغير ملزم به، ألنه حر في قبوله أو رفضه دون أن يعد أيضا اقتراح التأ أما بالنسبة للمؤمن ال
ال يكون ملزما إذ أن هذا األخير  8يرتب عليه أي التزم. وبالتالي فهو ال يرتب أي قوة إلزامية اتجاه المؤمن،

                                                           
 .50السابق، ص . عبد الرزاق بن خروف، المرجع 199، المرجع السابق، ص عبد اهلل باسم محمد صالح -1

2-YVONNE LAMBERT–FAIVER, droit des assurances, op.cit., P186. THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE 

PINGUET, op. cit., P160.  
 ، المرجع السابق،صالح عبد اهلل باسم محمد .112مين البري في التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، ص أغريس، أحكام التو أمحمد  -3

 .199ص 
-410، نقال عن خالد غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص1515ص  1550مجلة نقابة المحامين لسنة  59-911تمييز حقوق رقم  -4

415. 
عابد فايد عبد الفتاح . 191، المرجع السابق، ص عبد اهلل مد صالحباسم مح. 150-151ادي، المرجع السابق، ص مير صادق عس -5

 .927محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  .159السابق، ص فايد، المرجع 
جل للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء األجل. وقد يستخلص أ" إذا عين  11المادة ، المذكور، 95-09أنظر األمر رقم  -6

 ".  األجل من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة
7-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P54 . GEORGES BRIERE DE L’ISELE, op.cit., P36. 

السابق،  الجديد، المرجعمين البري في التشريع المغربي أمحمد أغريس، أحكام الت .415-415المرجع السابق، ص  غازي أبو عرابي،خالد  -8
 .111محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  .112ص 
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 ا االقتراح مقترن بشروطغير أنه إذا كان هذ 1هذا الرفض. طالب ببيان أسبابمين وال ي  بشيء نحو طالب التأ
يصبح  همين بتوقيع المؤمن له، فانمين، خاصة إذا اقترن طلب التأغبة المؤمن بالتزامه الفوري بالتأتفصح عن ر 

 2ملزم له.

ضافة إلى ذلك، ال يعتبر الصمت الطويل من طرف المؤمن بمثابة قبول ضمني له، إالّ  في حالة حدوث  وا 
 3تعديالت خالل سريان العقد.

 4مينقتراح التأأهمية ا-4

ليها في تحديد نه عند إبرام العقد يصبح هو الوثيقة األساسية التي يتم الرجوع إأفي قتراح التأمين اأهمية كمن ت
والمعلومات التي تتعلق بخطر الحريق الصناعي المؤمن منه، ومدى جسامته وأوصافه  البيانات األساسية

مسؤوال  هذا األخير يصبحوبالتالي يعتبر اقتراح التأمين حجة على طالب التأمين، لذلك  المحيطة به، والظروف
 دقتها.و  عن صحة هذه البيانات

 étude de risqueدراسة الخطر الفرع الثاني:

مين الحريق الصناعي، حيث يقوم المؤمن في هذه المرحلة الخطوة مهمة جدا قبل إبرام عقد تأوتعد هذه 
ومدى تأثيرها على  والبيانات التي صرح بها طالب التأمين، ودراسة سلوكياته وأخالقياتهبدراسة صحة المعلومات 

جوانب المحيطة به، وتحديد ما إذا قبوله للتغطية. كما يقوم أيضا بزيارة موقع الخطر، وذلك لمعاينته ودراسة ال
قبول  الحريق وتحديد بالتحري في العوامل المؤثرة في خطر كان قابل للتغطية أم ال، وبعد ذلك يقوم المؤمن

 التغطية تحت شروط محددة. 

مين، ثم )ثانيا( نعالج مرحلة زيارة الخطر ومعاينته، تقرير حول صحة بيانات اقتراح التأ( الأوالومنه ندرس )
 .تحري المؤمن للعوامل المؤثرة في الحريق و)ثالثا( نبين

 

                                                           
 .915المرجع السابق، ص حسن قاسم، حمد م -1
 .141العطير، المرجع السابق، ص عبد القادر  - 2

3-GEORGES BRIERE DE L’ISELE, op.cit., P36. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P33. 
السنهوري، المرجع عبد الرزاق أحمد  .151ص  ،، المرجع السابقفايدفايد عبد الفتاح  .91العنكبي، المرجع السابق، ص  أحمد شهاب -4

 .54خميس خضر، المرجع السابق، ص .1154السابق، ص 
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 1مينحة بيانات اقتراح التأالتقرير السري حول ص: أوال

مين عن طريق مفتش الشركة أو الوسيط، للتأكد من صحة البيانات ومدى خالل هذه المرحلة تقوم شركة التأ
الحريق. حيث يقوم مندوب الشركة بالبحث مين الخاص بوثيقة لمعلومات الموجودة في اقتراح التأسالمة ا

مين والعالقة التي تربطه بالوسيط، وبيان سمعة طالب التأ والتحري عن هذه البيانات، ومدى صدقها، ومعرفة
ا هي سلوكيات وأخالقيات طالب الطريقة التي تم االتصال بها بينهما، وبيان مصادر هذه المعلومات، وم

 مين.التأوتسليمه إلى شركة  وم الوسيط بالتوقيع عليهمين، وفي نهاية التقرير يقالتأ

أساسا في إصدار قرارها بقبول مين، حيث تعتمد عليه كبيرة بالنسبة لشركة التأوعليه فان هذا التقرير له أهمية 
مين ضد الحريق أو رفضها للتغطية، أو تعديل بعض الشروط حتى يتم التعاقد، كما تساعد بيانات هذا التأ

 التأمين.لى تحديد قسط التقرير ع

 visite du risque  2لمعاينة(ا تقرير)زيارة الخطر ثانيا: 

في إبداء رأيه لتغطية خطر الحريق، ذلك أن العميل غالبا ما  أحيانا يكون اقتراح التأمين غير كافي للمؤمن
يفشل في ّلم كل المعلومات والبيانات الخاصة بالخطر، وذلك بسبب اإلهمال أو عدم وجود الوقت الكافي. لذا 

وذلك لمعاينته وجمع كل  ،المراد التأمين عليه غالبا ما تقوم الشركة بتعيين خبير مختص لزيارة موقع الخطر
العناصر الضرورية الخاصة بالدراسة التي تسمح لها بتحديد معدل القسط المطبق، أو الحصول على معلومات 

 )scritère(إما بالقبول أو الرفض في حالة الخطر لم يوافق معايير ،ية تفيد الشركة في تحديد قرارهاإضاف
والتدقيق، لتبيين مواقع الخطر التي بإمكانها تتسبب في حدوث  خبير المعاينة بإجراء الفحص ويقوم 3المؤمن.

وحتى يقوم  ،مينر المعاينة وتقديمه إلى شركة التأالحريق، وعمل رسم تخطيطي لعين المكان، ومن ثم إعداد تقري
 الخبير بمهامه البد من توفر عدة شروط فيه.

 الخبير حتى يمارس مهنته.الشروط الواجبة في ثم ثانيا  ،ين أوال واجبات الخبيربلذا ن

 
                                                           

سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .17أبو العال، المرجع السابق، ص  حسين أحمد .20، ص السابق المرجع، ممدوحأحمد حمزة  -1
155. 

2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P34. JACQUES LACOUR, op.cit., P227. 
بد ربه، المرجع إبراهيم علي إبراهيم ع .25، المرجع السابق، ص ممدوح. أحمد حمزة 51مختار محمود الهانسي، المرجع السابق، ص -3

 ، أنظر أيضا:110-111السابق، ص
-ALAIN GELLION ET JAMES LANDE, ibid., P 34. 
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 واجبات خبير المعاينة -1

 1تتمثل فيما يلي:

 مين فحصا دقيقا شامال لمعرفة وتحديد العوامل المؤثرة في درجة الخطورة.فحص الشيء موضوع التأ -
 إبداء الرأي فيما يتعلق بعمليات الصيانة والنظافة وكيفية التخلص من المخلفات. -
 مين وتحديد مستواها. الخاصة بالشيء موضوع التأهربائية فحص التوصيالت الك -
 فحص وسائل الوقاية والمنع لخطر الحريق، وتحديد درجة كفاءتها وكفايتها.  -
 التحقق من عدم وجود تكدس غير الزم للبضائع داخل المبنى المؤمن عليه. -
إعطاء فكرة عن وسائل األداء واإلدارة، والعوامل المعنوية السائدة في محيط العمل وعالقة العمال برب  -

 العمل. 
 تحديد ما إذا كان ممكن انتشار الحريق من عدمه إلى المباني المجاورة.  -
 مين المطلوب. ن ومدى كفاية مبلغ التأميتقدير قيمة الشيء موضوع التأ -
 مين تركيبها لتخفيف درجة الخطورة. والمنع التي يمكن على طالب التأة اقتراح وسائل الوقاي -
مع التوصية بقبول أو رفض طلب إعداد تقرير شامل يتضمن جميع ما سبق، وتقديمه إلى المؤمن  -

 مين في حالة قبوله.التأمين من الحريق وشروط التأ

 الشروط الواجب توفرها في الخبير-2

 2:تتمثل هذه الشروط في

  الصناعي مين الحريقامة باألصول العلمية والعملية لتأيكون على دراية تيجب أن . 
  .يجب أن يكون حريصا سريع البديهة والمالحظة 
 والكهرباء، وجميع  ءوالكيميا ءيجب أن يكون لديه حد أدنى من المعلومات الخاصة بعلوم الفيزيا

 اآلالت، والسلع، ومواد الخام وأنواع مواد البناء.
 بوضع التقرير. مثلها بكل أمانة وصدق أثناء قيامهمين التي يلى حماية حقوق شركة التأأن يسعى إ 

                                                           
 سمير صادق عادي، المرجع السابق،. 49عاطف مؤمن محمد علي، المرجع السابق، ص  .25، ص السابق ممدوح، المرجعأحمد حمزة  -1

 .477ص 
 .110إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، المرجع السابق، ص  .11-19أبو العال، المرجع السابق، ص حسين أحمد -2
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 1الخطر لتحري في العوامل المؤثرة فيا ثالثا:

مين، والتقرير الخاص المعلومات الواردة في اقتراح التأخالل هذه المرحلة يقوم المؤمن بدراسة جميع البيانات و 
بزيارة الخطر. وبناء على هذه الوثائق، يستطيع المؤمن تحديد  المعاينة الخاصتقرير و  عده الوسيط،به الذي ي  

التي تساعد في زيادة وقوع خطر و العوامل الطبيعية أو المادية والعوامل األخالقية المؤثرة في درجة الخطورة، 
 ونبين هذه المعلومات كالتالي: 2الحريق أو شدته في حالة حدوثه.

 والمادية المؤثرة في درجة الخطورةالعوامل الطبيعية -1

وبمكوناته أو األشياء المحيطة به، والتي تؤثر في درجة الخطورة لعوامل تتعلق بالشيء موضوع التأمين هذه ا
يجابا. ومن أهم هذه العوامل ما يلي:  سلبا وا 

 مدى قابليتها لالشتعال.و  نوع المواد المشيد منها البناء -
 مدى تعرضه للحريق من مصادر خارجية. و  عمر وحالة البناء -
 مدى توافر وسائل الوقاية ومكافحة الحريق في المبنى.  -
 دوار)مستويات( المبنى واستعماالت كل دور.عدد أ -
 قرب أو بعد المبنى عن مراكز اإلطفاء.  -

مين، وتخص التأتعلق بالطبيعة البشرية لطالب هذه العوامل ت: العوامل األخالقية المؤثرة في درجة الخطورة-2
 في:شخصيته وصفاته وسمعته وعالقاته بموظفيه وعماله. وتتمثل هذه العوامل 

o ين االعتبار واالهتمام بها، ذلك العالقة الغير ودية بين العمال ورب العمل، وهذه العالقة يجب أخذها بع
ر في المبنى نكاية نه من االحتمال جدا قيام العمال بأي إجراء ضار برب العمل، كتعمدهم بإشعال الناأ

 عنه. 
o الجيران إشعال  أحدمين وجيرانه، فإذا كانت غير طيبة فقد يعتمد عالقة الغير طبيعية بين طالب التأال

 الحريق.
o  مين مشاكل، والذين يوجد بينهم وبين طالب التأالتصرفات التي تتسم باإلهمال من المترددين على المبنى

 الصغار. أو المستأجرين المتهورين أو األطفال 
                                                           

 .91- 94المرجع السابق، ص  ،ممدوحأحمد حمزة  -1
 . 471سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -2
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 (تحريرهو  إبرام العقد)التعاقد المطلب الثاني: إجراءات 

 حيث ، (la souscription)مين عليه لمعايير االكتتابالمراد التأ الحريق خطر بعض األحيان ال يوافق في
ثر مين مسبقا عديم األقد، ويصبح كل ما قام به طالب التأالخطر وال تستمر إجراءات التعا مين هذاتأ رفضي  

لمعايير التعاقد فان المؤمن يقبل تغطية الخطر طبقا لشروط معينة  الحريق خطروباطل. أما في حالة مطابقة 
 1.ومحددة

من قبل دراسة الخطر قد يستغرق النظر وقتا طويال لقبول تغطية خطر الحريق الصناعي خالل  ،ومنه
ه المدة التي تسبق تحرير مين يتعرض خالل هذالتأ أن طالب كال شنه المؤمن وتحرير وثيقة التأمين، كما أ

وفي سبيل الرغبة في  ،ثاره وحده إذا تحقق هذا الحريق. لذلكلخطر الحريق، مما يؤدي إلى تحمل آ الوثيقة
مين ثارها، يتفق طالب التأوترتبها آل خالل الفترة السابقة على قيام الوثيقة بصفة نهائية مباشرةخطر هذا التغطية 

، حيث المؤقتة ى تغطية وقتية للخطر خالل تلك الفترة. ويتم ذلك عن طريق مذكرة التغطيةمع المؤمن عل
بمقتضاها يلتزم المؤمن بتحمل خطر الحريق الصناعي عند وقوعه، وذلك بالشروط التي يتم االتفاق عليها 

 2مسبقا.

مذكرة تغطية مؤقتة غلب األحيان في شكل في أ خطر الحريق الصناعي، يكونتغطية التعبير عن قبول و 
مين النهائية التي غالبا ما يلجأ الطرفان إلى إعادة النظر فيها، ، في حين انتظار إعداد وثيقة التأتسلم للمؤمن له

ضافة تعديالت وبنود جديدة  وبالتالي يمكن اثبات طرفي عقد التأمين  مين.إليها عن طريق ما يسمى بملحق التأوا 
ما بمذكر   3ة التغطية أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن.إما بوثيقة التأمين وا 

 غير أنه من الناحية العملية، يمكن للمؤمنين إدراج بند في العقد ينص على أن العقد ال يعتبر مكتتب، إالّ 
 4تسديد القسط األول من طرف المؤمن له.و بعد توقيع المؤمن على البوليصة 

 .الصناعي ، ثم نعالج في )الفرع الثاني( وثيقة الحريقالمؤقتة األول( مذكرة التغطية في )الفرعسنعالج  ،ومنه

  

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P33. 

 .921حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -2
، 4عددقسم الوثائق،  لمجلة القضائية، المحكمة العليا،، الغرفة المدنية، ا4775-17-44الصادر بتاريخ  ،219111نظر القرار رقم أ -3

 . 150ص، 4775
4-GEORGES BRIERE DE L’ISELE, op.cit., P37. JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P55. 
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  la note de couverture مذكرة التغطية المؤقتةالفرع األول: 

 نه غالبا ماغير أ .تحققها إلىفقد ال يكون هناك حاجة  ،إن مذكرة التغطية ليست مرحلة حتمية في التعاقد
العقد النهائي،  إبراموذلك حتى يدرس الخطر جيدا قبل  ،الفترة التي تسبق تحرير الوثيقة لضمان يطلبها المؤمن

قبل  من خطر الحريقممتلكاته يحمي به  إذ ،أيضاالذي يتخذه المؤمن هو في صالح المؤمن له  اإلجراءوهذا 
 اكتتاب العقد.

 (ثالثا)و ،التغطية وثيقةشكل  (نياثا)و ،(أوال)التغطية مذكرةيف بوعليه ندرس هذا الفرع من خالل التعر 
 .القانونية للمذكرة الطبيعة

 : المقصود بمذكرة التغطية المؤقتةأوال

نما اكتفى بجعلها وثيقة إثبات فقط اللتزام طرفي العقد لم ي عرّ  ف المشرع الجزائري مذكرة التغطية المؤقتة، وا 
فها في على خالف المشرع األردني الذي عرّ ، 70-59رقم  التأمين من قانون 5جلى في نص المادة وهذا ما ت

 4775.1مين لسنة مادة الثانية من مشروع قانون التأال

تتضمن التغطية المؤقتة للخطر،   (document)وعليه، يمكن تعريف مذكرة التغطية بأنها مستند أو وثيقة
حين إصدار الوثيقة النهائية  لىمين عليه إفيها بتحمل عبء الخطر المراد التأيسلمها المؤمن للمؤمن له، متعهدا 

نوع خاص يكون أساسا  من ((contrat correcteكرة التغطية هي بمثابة عقد صحيحفمذ مين. وبعبارة أخرى،للتأ
إضافة إلى ذلك، فمذكرة التغطية هي دليل  وسيلة إثبات مؤقتة للعقد النهائي. أي هي 2مؤقتا وليس عقد نهائي،

للتغطية، تصدر من المؤمن وحده وتوقع من طرفه فقط، أو من طرف   (preuve temporaire)إثبات مؤقت
ومع ذلك تعتبر  3ر فور وقوعه،خطيث بموجبها يتعهد المؤمن بضمان الوسيطه الذي يمثله أمام المؤمن لهم، ح

 4مذكرة التغطية اتفاق، يكون قد تم بين الطرفين تشهد في الواقع على رضا المؤمن.

                                                           
ة محددة إلى حين إصدار مين األردني " مستند يصدر عن طريق المؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه لفتر أنون التمن مشروع قا 4المادة  -1

، المرجع "، نقال عن خالد غازي أبو عرابي مين بشكل نهائي.أعليها إلى حين البت في طلب التق مين، أو لتغطية األمور المتفأوثيقة الت
 .401السابق، ص

2 -ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P37-38. JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P55. 

GEORGES BRIERE DE L’ISELE, op.cit., P38. 
3-JACOB NICOLAS, les assurances, ibid., P55. THERESE BERTHIN –LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., 

P162.  
، 4771مصر، -الفتح للطباعة والنشر، االسكندرية ،1ط مصطفى محمد الجمال، التأمين الخاص وفقا ألحكام القانون المدني المصري،  -4

 .110ص 
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  la forme de la note de couvertureةشكل مذكرة التغطيثانيا: 

لم يشترط المشرع الجزائري شكل معين إلفراغ محتويات مذكرة التغطية فيه، فيمكن أن تتضمنها أي ورقة 
دون حاجة إلى أن يذكر في الكتاب مين، ورة كتاب عادي مرسل إلى طالب التأمكتوبة حتى ولو كانت في ص

 2كما يمكن أن ترسل عن طريق الفاكس. 1نه مذكرة تغطية،أ

نما التي تحتوي عليها عادة وثيقة التأوعلى العموم، فمذكرة التغطية ال تشتمل على البيانات التفصيلية  مين، وا 
يعة الضمانات المكتتبة ومبلغ التأمين، والقسط ومدة تقتصر على العناصر األساسية للتغطية، خاصة طب

 3مين عليه.مكان التغطية، والشيء المراد التأيقة و مين، وتاريخ سريان الوثالتأ

 4ومن جهة، يبدأ سريان مفعول مذكرة التغطية من التاريخ المحدد فيها، أو من تاريخ وصولها إلى المؤمن له
 إذا لم يعين فيها تاريخ السريان، وتستمر إلى غاية إعداد العقد النهائي.

وثيقة الحريق النهائية  بمجرد أن يسلم المؤمن لطالب التأمين ومن جهة أخرى، تنتهي مذكرة التغطية المؤقتة
 يوم(. 17أو بانقضاء المدة المحددة لسريان المذكرة التي غالبا ما تكون شهر ) ،بعد التوقيع عليها

 وحجيتهاذكرة التغطية مالقانونية ل ثالثا: الطبيعة

يمكن أن تكون مذكرة التغطية دليل مؤقت  تختلف طبيعة مذكرة التغطية وحجيتها باختالف الغاية منها، حيث
 على حصول اتفاق نهائي، أو تكون مجرد اتفاق مؤقت. ونوضح ذلك فيما يلي:

 5مذكرة التغطية دليل مؤقت لالتفاق النهائي-1

مين. غير أن تحرير الوثيقة يستغرق بعض قد قبل الطلب المقدم من طالب التأفي هذه الحالة يكون المؤمن 
الحريق إلى البات لتغطية خطر   (l’accord définitif)ثبت مذكرة التغطية، االتفاق النهائيومنه ت  الوقت فقط. 

                                                           
 .54البشير زهرة، المرجع السابق، ص  .1151السنهوري، المرجع السابق، ص  عبد الرزاق أحمد -1
 .147محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  -2
أبو عرابي، المرجع غازي خالد . 110المرجع السابق، ص  ،محمد الجمال، التأمين الخاص وفقا ألحكام القانون المدني المصري ىمصطف -3

 ، أنظر أيضا:401السابق، ص 
-THERESE BERTHIN –LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P163. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, 

op.cit., P37. 
 .147بق، ص محمد حسام لطفي، المرجع السا .115مصطفى محمد الجمال، نفس المرجع، ص  -4
سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .402غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد . 55فؤاد معالل، المرجع السابق، ص  -5

472. 
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خر بتنفيذ لنهائي في مطالبة كال الطرفين لآلمين إلى المؤمن له، حيث تقوم مقام العقد احين تسليم بوليصة التأ
مين، حيث يكون تاريخ تسليم المذكرة هو قد التأات والحقوق المترتبة على عالتزامه، لذلك ينشأ عنها كافة االلتزام

في حالة إعداد الوثيقة النهائية تنتهي مهمة مذكرة التغطية المؤقتة، وتصبح للوثيقة . و مينالتأتاريخ بداية سريان 
وعند وجود تعارض بين  .مين أ برم منذ ذلك التاريخريخ سريان المذكرة، ويعد عقد التأالنهائية حجيتها منذ تا

وط المدونة في المذكرة المؤقتة والشروط المدونة في الوثيقة النهائية، يجوز لقاضي الموضوع تغليب الشروط الشر 
 1مين الحريق الصناعي.تشكل األساس الذي بني عليه عقد تأالواردة في المذكرة باعتبار أنها 

 مذكرة التغطية كدليل التفاق مؤقت-2

التغطية بمثابة دليل مؤقت على تغطية خطر الحريق الصناعي لمدة على خالف الحالة األولى، تكون مذكرة 
ض الوقت من أجل حتى يكون للمؤمن بع ،معينة وبشروط محددة. ويتم إعداد هذه المذكرة مقابل قسط معين

والنظر في  ،وعن مدى جسامته وخطورته حقيقية على الخطر المراد تأمينه مين، وتكوين فكرةدراسة اقتراح التأ
في هذه الحالة، إثبات وجود   (la note)بت في إبرام العقد النهائي أو عدم إبرامه. وتكون مهمة المذكرةشأن ال

الحريق الصناعي مين لذا، إذا عّبر المؤمن عن قبول تأ االتفاق المؤقت الذي ينتهي بانتهاء المدة المحددة له.
للمؤمن له ال من وقت تسليم المذكرة المؤقتة، على مين، فان هذه الوثيقة تسري من يوم تسليمها بتحرير وثيقة التأ

مين فان ا حدث العكس ورفض المؤمن طلب التأأساس أن كل من هذه األخيرة والوثيقة اتفاق قائم بذاته، أما إذ
 2مذكرة التغطية المؤقتة تظل سارية إلى نهاية المدة المحددة لها.

رة دة محدودة، بحيث إذا تحقق الخطر خالل فتوعليه فالمؤمن هنا يضمن خطر الحريق بصفة مؤقتة ولم
 مين على المؤمن بالمبلغ. التعاقد المؤقت، رجع طالب التأ

وعلى أي حال، إذا ظهرت صعوبة في تكييف مذكرة التغطية على أنها اتفاق نهائي أو مؤقت، فيجب الرجوع 
إلى ذلك، إذا كان مقدار القسط  إضافة 3إلى األصل، وهو أن مذكرة التغطية وسيلة إثبات مؤقتة لعقد نهائي.

 4أعلى بكثير من مدة مذكرة التغطية فهذه األخيرة تعتبر كدليل مؤقت لعقد نهائي.

                                                           
 . 115مين البري في التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، ص أغريس، أحكام التو أمحمد  -1
 .115محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  .924حسن قاسم، المرجع السابق، صمحمد  -2
 .409غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -3
 تحت رقم: 409، صالمرجعنفس قرار محكمة النقض الفرنسية مأخوذ عن غازي خالد أبو عرابي،  -4

-CASS .Civ., 4 mai 1982, d. 1984, I.R, 35. 
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  la police d’assurance مينوثيقة التأالفرع الثاني: 

مين عليه، ة خطر الحريق الصناعي المراد التأمين على تغطية النهائية بين المؤمن وطالب التأبعد الموافق
 مين الحريق الصناعي، ويوقع عليها ثم يقوم بإرسالها إلى المؤمن له.بتحرير ما يسمى بوثيقة تأيباشر المؤمن 

نحدد  ( عن تعريف الوثيقة وشكلها، ثم )ثانيا( مشتمالتها ومحتوياتها، ثمأوالومنه نبحث في هذا المقام )
خامسا( صور ومهمة الوثيقة بالنسبة للطرفين، وبعد ذلك ندرس )بدأ ومدة سريان الوثيقة، ثم نبين )رابعا(  )ثالثا(

 ، وأخيرا ندرس تعديل الوثيقة وتجديدها. له ة تلفها أو ضياعها من جانب المؤمنأحكام تفسير الوثيقة وعقوب

 مين الحريق الصناعي: تعريف وشكل وثيقة تأأوال

 (.4)ثم ثانيا شكلها (،1)ق الصناعييتعريف وثيقة الحر  أوالندرس 

بل هي  1مين،ي يحرره المؤمن والمثبت لعقد التأالذ )le modèle final( هي النموذج النهائي :تعريف الوثيقة-1
 2العقد ذاته، تشتمل على الشروط واألحكام التعاقدية النهائية المتفق عليها بين الطرفين.

الصناعي، لذا فقد تكون عرفية أو مين الحريق ال يشترط شكل معين في وثيقة تأ: مينشكل وثيقة التأ-2
ن كان هذا األمر األخير نادر الوقوع. لمشرع الجزائري أن تكون بوليصة ورغم ذلك، فقد اشترط ا 3رسمية، وا 

نه ال مانع من أن تكون مكتوبة أ ورقة مطبوعة يعدها المؤمن، إالّ  في شكل 4مين الحريق الصناعي مكتوبةتأ
 5باليد.

المشرع الجزائري تحرير الوثيقة بلغة معينة، فيكفي أن يكون تحريرها بطريقة يفهما ومن جهة، لم يشترط 
حية الواقعية تحرر جميع عقود غير أنه من النا.  (la langue arabe)يث يجوز كتابتها باللغة العربيةالطرفان، ح

 ترجمة عربية لشروطها. مين باللغة الفرنسية مع إدراجالتأ

                                                           
محمد حسن قاسم، المرجع السابق،  .147مين الخاص وفقا ألحكام القانون المدني المصري، المرجع السابق، ص أالجمال، الت ىمصطف -1

 .144حسام لطفي، المرجع السابق، ص محمد  .921ص 
 .401غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  .55بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -2
 .470سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص -3
 . 0المادة ، المذكور 70-95أنظر األمر رقم  -4
ني المصري، المرجع السابق، مين الخاص وفقا ألحكام القانون المدأالجمال، التمصطفى  .922 ص السابق،محمد حسن قاسم، المرجع  -5

 ، أنظر أيضا:147ص 
-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 40. THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET, op. 

cit., P163. 
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 scaractères apparent(،1(حرر وثيقة الحريق الصناعي بحروف ظاهرة وواضحةومن جهة أخرى، يجب أن ت
 مينمن قانون التأ 0نصت عليه المادة  يمكن للمؤمن له قراءته بسهولة، وهذا ما  (saillant)أي بخط كبير وبارز

  مين كتابيا، وبحروف واضحة...".عقد التأيحرر  بقولها، " 70-59رقم  الجزائري

على بطالن كل شرط مطبوع  95-09رقم  من القانون المدني الجزائري 144ذلك، قضت المادة وزيادة على 
 .لم يبرز بشكل ظاهر، وكان متعلقا بحالة من األحوال التي تؤدي إلى البطالن وسقوط الضمان

توزع بين  trois copies(،2( مين الحريق الصناعي على ثالث نسخفقد جرت العادة أن تحرر وثيقة تأ وعليه،
المؤمن له والوسيط الذي أجرى التعاقد والمؤمن. ويجب أن تتضمن كل نسخة اإلشارة إلى عدد النسخ األخرى 

 المحررة من ذات الوثيقة. 

  les contenues de la policeالوثيقةثانيا: بيانات )محتويات( 

مين الحريق الصناعي على محتويات وبيانات إجبارية تكون مدرجة في جدول الوثيقة، وبيانات تشتمل وثيقة تأ
 تكون منفصلة عن الجدول، تتمثل في الشروط العامة والخاصة والمالحق المختلفة كاالتفاقيات الخاصة. 

 3البيانات المدرجة في جدول الوثيقة-1

 تحتوي الوثيقة إجباريا على البيانات التالية:على أنه يجب أن السالفة الذكر،  0مادة تنص ال

  اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما: حيث يذكر اسم المؤمن له ولقبه وموطنه ومهنته، واسم
المستفيد ولقبه إذا وجد. وبالنسبة للمؤمن، يذكر اسم الشركة ومقر أعمالها ورقم قيدها في السجل 

 مين لممارسة نشاطها.التأري، وتاريخ حصولها على إجازة التجا
 مين عليه بكل دقة، وتحديد طبيعته وخصائصه يذكر بيان الشيء المراد التأيه: الشيء المؤمن عل

 وقيمته.
 .طبيعة المخاطر المضمونة: ويقصد بذلك تعيين نوع الخطر المؤمن منه كخطر الحريق مثال 

                                                           
1-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P77. 

محمد حسام لطفي، المرجع السابق،  .444سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .405عرابي، المرجع السابق، ص غازي أبو خالد  -2
 .112ص 

 .9، ص4775مصر، –االسكندرية دار الفكر الجامعي،  ،1ط مين " دراسة تطبيقية "، أعلي محمود بدوي، الت - 3



 ........................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث االبرام واآلثار..............................الباب الثاني..
 

111 
 

 ة من قبل الطرفين، والذي قبل فيه تاريخ االكتتاب: وهو التاريخ الذي تم فيه التوقيع على الوثيق
مين ين المتعاقبين عند تعدد عقود التأالمؤمن نهائيا إبرام العقد، كما يحدد هذا التاريخ ترتيب المؤمن

 1من نفس الخطر.
 ام ثاره، أي التاريخ الذي يبدأ فيه التز ريخ الذي يبدأ فيه العقد بإنتاج آتاريخ سريان الوثيقة: وهو التا

 2مين.لتزم فيه المؤمن له بدفع قسط التأمين، ويالخطر موضوع التأالمؤمن بضمان 
  مدة الوثيقة: يقصد بها المدة الزمنية التي يلتزم فيها الطرفين بأحكام العقد، أي األجل المحدد بين

 3بداية سريان العقد وانتهائه، ويمكن أن يكون معين )سنة مثال( أو قابل للتعيين.
  الذي يلتزم به المؤمن إزاء المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه. مبلغ الضمان: وهو التعويض 
 مين: وهو األداء الذي يلتزم به المؤمن له للمؤمن مقابل ضمان هذا مبلغ القسط أو اشتراك التأ

ان الوفاء األخير للخطر. والى جانب مقدار القسط يحدد أيضا ميعاد استحقاقه وكيفية الوفاء به ومك
 4مين.ي الشركات التعاضدية باشتراك التأمين فقسط التأبه، ويطلق على 

 من  5ال بد من التوقيع في أسفل الوثيقة الحريق الصناعي مينتأوقيع الطرفين: حتى يكتمل عقد ت
 طرف المتعاقدين، ومع ذلك فقد درج العمل على قيام المؤمن بالختم على الوثيقة إضافة إلى التوقيع.

السالفة الذكر ليست واردة على سبيل الحصر،  0يانات التي نصت عليها المادة وتجدر اإلشارة أن مجموع الب
نما تشكل أغلب البيانات الجوهرية والرئيسية ا  مين الحريق الصناعي. لتي يجب أن تحتوي عليها بوليصة تأوا 

تسوية الكارثة وكيفية ى، كتلك الخاصة بمواعيد غير أنه ال مانع من أن تدرج في هذه البوليصة بيانات أخر 
 تقدير األضرار...الخ. 

ومطبقة على كل مكتتبي   (imprimés)هي شروط مطبوعة:  les conditions généralesالشروط العامة-2
مين. حيث تحتوي عموما على كل األحكام التي تبرز تشابهة عموما لدى معظم شركات التأنفس العقد، وتكون م

                                                           
 .920محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -1
 .141مين البري في التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، ص أغريس، أحكام التو أمحمد  -2

 .145محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  -3
 .920محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  .54بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -4

5 -ARTICLE 5 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », (SAA), op.cit., P8. 

THERESE BERTHIN –LACHAUD SERGE PINGUET, op.cit., P165.  
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أشكال ، قواعد التصريح، لذلك فهي تعالج إذن، التعريف باألخطار وأحكام اكتتاب العقد 1مين،قانون التأ في
 2واحتماالت الفسخ، وأسس تسوية الكارثة ...الخ.

عليه المادة  مؤشر عليه من طرف إدارة الرقابة، وهذا ما نصت  (modèle)عد هذه الشروط وفق نموذجوت  
مين أو أية وثيقة تخضع الشروط العامة لوثيقة التأ بقولها، " 70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 440-1

 أخرى، تقوم مقامها، لتأشيرة إدارة الرقابة التي تستطيع أن تفرض العمل بشروط نموذجية ...".

عطى نسخة منه للمؤمن له، ويضاف ت   ،(brochure)تيب ومنه، فقد جرت العادة أن توضع هذه الشروط في ك  
 3الشروط الخاصة.إليه ملحق يتضمن 

مين تكون خاصة بكل عقد تأ هي تلك الشروط التي:   les conditions particulièresالشروط الخاصة-3
وهي على  4.على حدة، حيث تختلف من بوليصة إلى أخرى، قد تكون مكتوبة باليد أو مطبوعة بآلة الكتابة

الممنوحة ومبلغ كل   (les garanties)عليها، الضماناتالعموم تدل على هوية المتعاقدين، عنوان األشياء المؤمن 
 ضمان، إضافة إلى التمديدات واالستثناءات، تاريخ بداية العقد، مبلغ القسط أو االشتراك، مدة العقد ...الخ.

وفي حالة تعارض الشروط العامة مع الشروط الخاصة، فالعبرة تكون بالشروط الخاصة باعتبارها تعديال 
 5للشروط العامة. 

 ت علق هذه المالحق على العقد، وهي توفر توضيحات:   les annexes diversesالمالحق المختلفةالمرافق و -4
 خاصة لبعض مجاالت الضمان، حيث تشرح بعض امتدادات التغطية )ضمان األضرار الكهربائية وشروحات

مين الحريق خاصة في المالحق بكثرة وبصفة متكررة في تأمين الخاصة. ونجد هذه مثال(، أو تحدد اتفاقيات التأ
 6األخطار الصناعية.

 
                                                           

 ، أنظر أيضا:179ص ، السابق رجعفرحات غالب، الم -1
-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 41. 
2-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, les risques. les garanties. les 

contrats », article cité., P 32.  

 .55بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -3
 .171، ص السابق رجعغالب، المفرحات . 147الجديد، المرجع السابق، ص  مين البري في التشريع المغربيأغريس، أحكام التو أمحمد  -4

 . 415غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  .50- 51أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -5
6-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P42. 
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 سريان وثيقة الحريق الصناعي ومدة بدءثالثا: 

الج ثانيا مدة سريان هذه (، ثم نع1)ان وثيقة الحريق الصناعيعالج أوال بدء سريالطرح ن ومن خالل هذا
 (.4)الوثيقة

  prise d’effet de la police بدء سريان الوثيقة-1

مين، أو من يوم التوقيع عي من يوم التوقيع على وثيقة التأمين الحريق الصنااألصل أن يبدأ سريان عقد تأ
غير أنه يجوز للطرفين على اختيار  1المؤقتة إذا كانت كدليل أو اتفاق مؤقت لعقد نهائي. على مذكرة التغطية

وقت آخر لبدء سريان الوثيقة غير تاريخ التوقيع عليها، وهو عادة ما يكون الساعة الصفر من اليوم 
ليوم والساعة والدقيقة إذا كان هناك اتفاق مخالف، وهذا الوقت منضبط با ط، إالّ لدفع القس )lendemain( الموالي
من الشروط العامة لوثيقة  9، والمادة 70-59مين رقم من قانون التأ 10نصت عليه المادة هذا ما  2والثانية.

ومنه، في هذه الحالة إذا تحقق خطر الحريق قبل هذه الساعة لم يكن المؤمن مسؤوال عن  3الحريق واالنفجار.
 التعويض. 

  la durée de la policeمدة سريان الوثيقة-2

مين الحريق الصناعي في الشروط الخاصة للوثيقة، المتعاقدان إلى تحديد مدة لعقد تأعادة ما يلجأ الطرفان 
كتتب الوثيقة لفترة ثابتة ويجب أن يبرز شرط المدة بحروف واضحة وظاهرة. وعليه، ففي معظم األحيان ت  

أو ثالثون سنة، ومع ذلك ال يجب أن تقل عن سنة  تكون طويلة أو قصيرة لمدة خمس أو عشر سنوات، ومحددة
مين الحريق الصناعي ذو األجل المحدد لسنة واحدة، يمكن للطرفين وعالوة على ذلك، ففي عقد تأ 4واحدة.

(tacite reconduction(تمديد تلقائيا هذه المدة وذلك بإدراج بند االتفاق الضمني من الناحية العملية المتعاقدين
5 

                                                           
غازي أبو عرابي، المرجع السابق، خالد . 105-105توفيق فرج، المرجع السابق، ص. 51بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -1

 .402ص 
 .1472السنهوري، المرجع السابق، ص حمد أعبد الرزاق  -2

3-ARTICLE 5:  « … la garantie ne produira ses effets que le lendemain à zéro heure du paiement de prime… », Cité 

par des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », (SAA) op.cit., P 8. 
4-JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P108. THERESE BERTHIN –LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P170. 

النتهائها، إما في إن االتفاق الضمني هو شرط يطبق على العقود التي تكتتب لمدة ثابتة، والتي في األصل تفسخ قانونا في التاريخ المحدد  -5
ذلك ليتفادى المؤمن الفسخ التلقائي الذي يمكن أن يضر بالمؤمن له، والذي من المحتمل و  ،نهاية العشرين واألربعين أو حتى في السنة األولى

لعقد إلى نهايته أن يهرب من التغطية. وعليه لمنع هذا الضرر يمكن إدخال عموما إلى العقد شرط االتفاق الضمني، الذي بموجبه إذا وصل ا
 يستأنف خالل وضعه الطبيعي إذا لم يتم إنهاؤه قبل األوان.
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من قبل أي طرف، خالل شهر واحد على  اؤه، يقضي بالتجديد اآللي لمدة الضمان ما لم يتم إنهافي الوثيقة
حيث ال  ،مينلضمني على عقد التأنه من الناحية القانونية ال ينطبق هذا االتفاق اأغير  1األقل قبل انتهاء العقد.

 2يجوز تمديد أجل العقد ضمنيا بل البد من وجود بند صريح على ذلك.

ضافة إلى ذلك، يحتفظ كل من الم ( سنوات، بحق 1وت مدتها ثالث )ؤمن والمؤمن له في العقود التي تفوا 
 3( أشهر.1( سنوات عن طرق إشعار مسبق بثالثة )1فسخ العقد كل ثالث )

 رابعا: صور وثيقة الحريق الصناعي ومهمتها 

 .(4ثم مهمتها) ،(1ندرس أوال صور وثيقة الحريق الصناعي)

 الوثيقةصور -1

 تكون وثيقة الحريق الصناعي في صورة:

وهي تلك الوثيقة التي يكون خطر الحريق فيها معينا، وال  mpleila police s(:4( البسيطةالوثيقة العادية أو -أ
مين على الشيء في أماكن بدل بخطر آخر، كما يكون مبلغ التأمين أيضا محدد حتى ولو تم التأيمكن أن يست

 متعددة.

غطي مجموعة من الممتلكات واألشياء وهي الوثيقة التي ت   la police en flottante(:5( الوثيقة العائمة-ب
مين منفصل ومستقل لكل مخزون أو واحد إجمالي، دون أن تحدد مبلغ تأمين دة بمبلغ تأالمودعة في أماكن متعد

 الشيء المؤمن عليه، ولكن بشرط تحديد هذه األماكن بدقة واضحة. 

وهي الوثيقة التي يمكن بواسطتها استبدال الخطر المعين فيها  : (la police d’abonnement)وثيقة االشتراك-ج
 6مين المتفق عليه في هذا العقد.في حدود مبلغ التأمين و ر، وهذا أثناء سريان نفس عقد التأبخطر آخ

                                                           
1 -ARTICLE 6 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », (CAAR), op.cit., P7. 

Conditions particuliers « incendie et risques annexes », op.cit., P5. 

 .1191السنهوري، المرجع السابق، صحمد أعبد الرزاق  -2
3-ARTICLE 6 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P8. 

الباري، المرجع  عبدوحيد محمد . 170ق، ص أبو العال، المرجع الساب حسين أحمد .51بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -4
 .141-147السابق، ص

 .421. صالح الدين طلبة، المرجع السابق، ص 125نبيل مختار، المرجع السابق، ص  .170المرجع، ص نفس  أبو العال،حسين  حمدأ -5
 .51بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -6
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 1اشتراك تكون إما:وعليه فوثيقة الحريق الصناعي سواء كانت بسيطة أو عائمة أو وثيقة 

بتعديل  : حيث تحرر باسم شخص معين، حينئذ ال يمكن تداولها وال يمكن أن تنتقل إالّ وثيقة اسمية 
ضافة ملحق متضمن اسم المستفيد الجديد.  العقد، وا 

أو ألمر: وهذه الوثيقة ال يعين فيها المستفيد، حيث تكون لحساب ذي المصلحة وبالتالي  أذنيهوثيقة  
 يمكن تداولها بالتظهير )التوقيع على ظهر الوثيقة( للغير.

 أنها تنتقل من يد إلى يد عن طريق المناولة اليدوية الفعلية. أي وثيقة لحاملها: 

 مهمة الوثيقة هل هي لإلثبات أو لالنعقاد-2

مين الحريق الصناعي هو عقد رضائي، يصبح ملزم لطرفيه ومنتج ألثاره بمجرد تالقي القول أن عقد تأ سبق
قبل المؤمن االيجاب الموجه اليه  إذاومن ثم ط فيه أي شكل خاص النعقاده. اإليجاب مع القبول، حيث ال يشتر 

خير، تم عقد التأمين وصار ملزما لكل من الطرفين. وال ووصل هذا القبول الى علم هذا األ من المؤمن له،
برقية أو  فيضرورة في انعقاده لوثيقة تأمين يوقعها المؤمن، بل يكفي أن يرسل المؤمن بقبوله في كتاب أو 

ول القبول الى علم المؤمن له، ح العقد تاما ملزما بمجرد وصبشفويا عن طريق رسول يكون مثال الوسيط، فيص
 مينمن قانون التأ 0غير أنه قد نصت المادة  2ول من أقساط التأمين.يدفع هذا األخير القسط األ حتى قبل أن
مين انون لتكون كدليل إلثبات عقد التأأن يفرغ هذا العقد في وثيقة مكتوبة، هذه األخيرة يتطلبها الق السابقة على

 وليس النعقاده.

مين، كالرسائل دليل كتابي آخر غير بوليصة التأ اعي بأيمين الحريق الصنتأكما أنه ال مانع من إثبات عقد 
مين، أو حتى شفويا عن ؤمن إلى المؤمن له بقبول طلب التأالمتبادلة بين الطرفين، أو البرقيات الصادرة من الم

 5ئري في نص المادة كما أن مذكرة التغطية تعتبر كدليل لوجوده، وهذا ما بينه المشرع الجزا  3طريق التليفون.
ما بمذكرة ت التزام الطرفين إما بوثيقة التأإثبا ن.... ويمك، حيث نص "70-59رقم  مينمن قانون التأ مين وا 

 ". ر مكتوب وقعه المؤمنة، أو بأي مستند آخالتغطي

                                                           
مين البري في التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، أأحكام التغريس، و محمد أ .52-51، ص السابق بن خروف، المرجععبد الرزاق  -1

 أحمد . شهاب117-145. عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 1150عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  .117ص 
 .00-01العنكبي، المرجع السابق، ص 

 1155 ، صنفس المرجعحمد السنهوري، أعبد الرزاق  -2
 .991محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  .171فؤاد معالل، المرجع السابق، ص  .111ص ، السابق العطير، المرجععبد القادر -3
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مين، وفي يق الصناعي على توقيع بوليصة التأمين الحر تأليا، هو أن ي علق إبرام عقد غير أنه ما يحدث عم
مين الحريق بموجب هذا الشرط، وتصبح وثيقة تأ  (contrat solonnel)ح العقد عقدا شكليهذه الحالة يصب

مين، ون تارة توقيعه هو على وثيقة التأوالتوقيع الذي يشترطه المؤمن يك 1ضرورية لالنعقاد ال لمجرد اإلثبات.
من الطرفين على الوثيقة، فيجب فيتم العقد بهذا التوقيع وتسلم الوثيقة للمؤمن له. ويكون تارة أخرى توقيع كل 

 ثم يسلم الوثيقة للمؤمن له فيوقعها بدوره.، لتمام العقد في هذه الحالة أن يوقع المؤمن

بتوقيع الوثيقة  مين الحريق الصناعي إالّ مدى أبعد، فيشترط أال يتم عقد تأ بل قد يصل المؤمن في الشرط إلى
إلى عقد عيني ال  مين الحريق الصناعين. ومنه يتقلب عقد تأوبدفع القسط األول من أقساط التأمي من الطرفين

وعليه ففي هذه الحالة تصبح الوثيقة ضرورية لالنعقاد ال لمجرد  2مين.بدفع القسط األول من أقساط التأ الّ يتم إ
 اإلثبات.

 (.4)ثم ثانيا ضياعها (،1)تفسير وثيقة الحريق الصناعي أوالنعالج  :خامسا: تفسير الوثيقة وضياعها

 تفسير الوثيقة-1

قد يثور نزاع عند تنفيذ وثيقة الحريق الصناعي حول البيانات المدرجة في الجدول أو الشروط العامة أو 
مما ، الخاصة الالحقة بها، كما لو تعارض أحد بنود الوثيقة المدرجة في الجدول مع الشروط العامة المطبوعة

 إرادة المتعاقدين. يستوجب تفسير عبارتها لتحديد ما اتجهت إليه

وتفسير الوثيقة يخضع للقواعد العامة للتفسير، حيث يتولى قاضي الموضوع مهمة تفسير عبارات الوثيقة 
  3 الظاهر لأللفاظ.والبحث عن اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين، واالعتداد بالمقاصد والمعاني ال بالمعنى 

قة، وجب على القاضي تفسيرها تفسير حرفي دون وعليه إذا كانت عبارات الوثيقة واضحة المعنى ودقي
 4الخروج عن معناها الواضح إلى معنى آخر، وال يجوز له تجاهلها أو تعديلها ولو من منطلق تحقيق العدالة.

                                                           
 .1474السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -1
 .117السابق، ص . محمد حسام لطفي، المرجع 442دق عادي، المرجع السابق، ص سمير صا. 1471-1474، ص المرجعنفس  -2
 .140مين البري في التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، ص أغريس، أحكام التو محمد أ .172معالل، المرجع السابق، ص فؤاد  -3

 ، تحت رقم:172، ص المرجعنفس  ،فؤاد معالل ض الفرنسية مأخوذ عنققرار محكمة الن -4
-CASS. 1 Civ., 22 mai 1991, RGAT 1991811. note H MARGEAT ET J. LANDEL ; 3 mai 1995, RGAT 1995. 550, 

note M. H. MALVILLE. 
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تبرير ذلك أن المؤمن هو الذي و  1أما إذا كانت عبارات الوثيقة غامضة، فان تفسيرها يتم لمصلحة المؤمن له،
ومنه يختلف الحل حسب الحاالت  2بالتالي يجب أن يتحمل تبعة صياغته الغامضة.وضع تلك الشروط، و 

 التالية:

 إذا كان أحد الشروط واضح واآلخر غامض، يرجح الشرط الواضح.  -
فان هذه األخيرة هي  لخاصة المكتوبةإذا كان هناك تعارض بين الشروط العامة المطبوعة والشروط ا -

 3التي ترجح باعتبارها تعديل للشروط العامة.
إذا حدث تعارض بين نسخ الوثيقة، ترجح النسخة التي هي تحت يد المؤمن له رغم توقيعه على  -

 . األخرىسائر النسخ 

يرد في من طرف المؤمن على المؤمن له، على شرط لم   (la protestation)وتطبيقا لذلك، ال يجوز االحتجاج
النسخة المسلمة له، كما ال يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة ضارا بمصلحة الطرف المذعن، أي يفسر 

  4الشك دائما لمصلحة المؤمن له.

 تلف الوثيقة  أو ضياع-2

مين الحريق الصناعي، قد تضيع هذه الوثيقة من سبق القول أن وثيقة التأمين هي دليل من أدلة إثبات عقد تأ
يد المؤمن له أو تتلف منه. ففي هذه الحالة يحتاج المؤمن له إلى دليل إلثبات العقد، حيث يحق له طبقا للقواعد 

 مين الحريقان المؤمن ال ينازع في صحة عقد تأمين إذا كأن يطلب نسخة أخرى من بوليصة التأالعامة، 
 5وتقع على المؤمن له مصاريف ونفقات النسخة المطلوبة. النسخة الضائعة أو التالفة، ، فتحل محلالصناعي

التي ، يحق للمؤمن له أن يطلب من المؤمن أن يزوده بصور جميع البيانات، والمستندات وزيادة على ذلك
 مين، والتي على أساسها تم إبرام العقد. ن قدمها في طلب التأسبق له أ

 
                                                           

1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P42. 
 . 14الوسائل القانونية لحماية المؤمن له من صفة اإلذعان في عقد التأمين، المرجع السابق، صعلي حمدوني،  -2

3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P43. YVONNE LAMBERT–FAIVER, droit des assurances, 

op.cit., P190. 

 .114، المادة المذكور 95-09أنظر األمر رقم  -4

المرجع  مين البري في التشريع المغربي الجديد،أأحكام الت غريس،و أمحمد  .1417السنهوري، المرجع السابق، ص  حمدأعبد الرزاق  -5
 .117-145 صالسابق، 
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 سادسا: تعديل وتجديد الوثيقة 

 .(4ثم تجديدها) ،(1ومن خالل هذا نتطرق أوال إلى تعديل وثيقة الحريق الصناعي)

  modification de la police تعديل الوثيقة-1

يتطلب إدخال  ،مين الحريق الصناعيا حدث أي طارئ بعد صدور وثيقة تأقد جرى التعامل في حالة ما إذ
سواء كان هذا التعديل هو تصحيح لخطأ حصل في طبع البيانات، أو إضافة أخطار جديدة لم  1تعديل عليها،

تكن مغطاة أصال، أو تعديل نطاق الوثيقة بأي شكل آخر. ويتم هذا التعديل سواء من طرف المؤمن له أو من 
 طرف المؤمن.

 وعليه نعالج في هذا الموضوع شروط التعديل)أ(، ودليل ثبوت التعديل)ب(. 

 2:يخضع التعديل إلى عدة شروط تتمثل في: شروط تعديل الوثيقة-أ

 )سارية المفعول( وجود وثيقة أصلية قائمة-1-أ

فين حتى يتم تعديلها إذا ونهائية سارية المفعول بين الطر   (document officiel)يتعين وجود وثيقة أصلية
مدتها أو فسخها ألي سبب كان ال يمكن إجراء تطلب األمر ذلك. ومنه في حالة بطالن الوثيقة أو انقضاء 

 3التعديل عليها.

 هايتقديم اقتراح التعديل للمؤمن بواسطة رسالة موصى عل-4-أ

 proposition de)يعد ا قتراح تعديل عقد 70-59رقم  مين الجزائرين التأمن قانو  4-5بموجب المادة 

modifier un contrat)   دم في رسالة موصى عليها، ولم يرفض بخصوص مدى الضمان ومبلغه مقبوال إذا ق
( يوما من تاريخ استالمه له، وفي حالة زوال هذه المدة وسكت المؤمن 47المؤمن هذا الطلب خالل عشرين )

 4عن الرد فان هذا يعد قبوال منه على التعديل.

                                                           
 . 171ص، المرجع السابق، مينأبهاء بهيج شكري، عقد الت -1

2-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P192. 
 .51محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص  -3
 .151، المرجع السابق، ص عبد اهلل باسم محمد صالح -4
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ح، ألنه يجنب أي نزاع بشأن بشكل خاص في تقديم االقتراالكتروني وعليه، من األفضل استعمال بطاقة بريد 
 1مضمون اقتراح التعديل المرسل.

 يجب أن يتم التعديل برضا الطرفين-3-أ

و المؤمن مع قبول الطرف اآلخر، وبعبارة أي أنه يجب تالقي إيجاب طالب التعديل سواء كان المؤمن له أ
التعديالت التي  لتعديل،طرفين. غير أنه ال تعد في حكم امحل اتفاق بين ال طلب التعديل يجب أن يكون أخرى

نه ال يعد ملحق التعديل باإلرادة لقة بعد دفع القسط المتأخر، كما أتكون بقوة القانون كإعادة نفاذ الوثيقة المع
 2المنفردة.

يقع أي تعديل  نه، " العلى أ 70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 5تنص المادة : دليل ثبوت التعديل-ب
يدل على اتفاق  3هو مستند مكتوب الوثيقة)avenant( ومنه فملحق ". بملحق يوقعه الطرفان مين إالّ في عقد التأ

مين. والهدف منه هو إدخال تعديالت أو إضافات جديدة من والمؤمن له، يلحق ببوليصة التأإضافي يتم بين المؤ 
وصف مخاطر سابقة، أو كإضافة مخاطر جديدة لم يتناولها العقد األصلي، أو تعديل  4على العقد األصلي،

غفل المتعاقدان إدراجها في العقد، أو تعديل المبالغ المؤمن عليها سواء بالزيادة أو النقصان، إضافة شروط أ
 وأيضا يمكن تعديل معدل القسط وموطن المؤمن له ومدة العقد.

نه ال يمنع أن يكون أي شكل معين، غير أبالكتابة وال يشترط فيه  ال يثبت إالّ ومن جهة، فملحق الوثيقة 
الملحق في صورة خطابات متبادلة بين األطراف أو تأشير على هامش الوثيقة، كما يمكن أن يتم عن طريق 

ن كان الغالب من الناحية العملية هو أن يكون في ورقة  fax(،5( الهاتف أو اإلعالم البرقي أو الفاكس وا 
 تأخذ شكل رسالة موصى عليها.  )intercalaire un(  6منفصلة

                                                           
1-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P192. 

عرابي، المرجع  أبوغازي خالد . 115محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص . 105-100رشيدة تكاري هيفاء، المرجع السابق، ص -2
المصاروة، هيثم  .151، المرجع السابق، ص عبد اهلل باسم محمد صالح .411سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .451صالسابق، 

 .191المرجع السابق، ص 
3-THERESE BERTHIN –LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P179. 

ص  بي الجديد، المرجع السابق،مين البري في التشريع المغر أغريس، أحكام التو محمد أ. 59بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -4
 .454غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد . 114

 .194هيثم المصاروة، المرجع السابق، ص  .127محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص -5
6-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P196. 
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ولقب المؤمن له، مهنته  ومن جهة أخرى، يجب أن يحتوي الملحق على نفس البيانات العامة للوثيقة، كاسم
بنود البطالن والسقوط. إضافة ع، بداية سريان الملحق، وموطنه، طبيعة األخطار المراد تعديلها، التاريخ والتوقي

وأن يحرر بنسخ  caractères très apparents(،1( ذه البيانات بحروف ظاهرة وبارزةيجب أن تكتب ه ،إلى ذلك
 2ثالث، للمؤمن له والوسيط والمؤمن.

األخير ألنه يتضمن إرادة وعالوة على ذلك، إذا وقع تعارض بين شروط الوثيقة األصلية والملحق، يرجح هذا 
الطرفين على تعديل الوثيقة األصلية. وطبقا لقاعدة أن الالحق ينسخ السابق، فان الشروط الواردة في الملحق 

 تعتبر ناسخة ومعدلة لشروط الوثيقة.

 نهفذ الملحق من تاريخ تحريره، غير أحيث ين 3 وعليه، فأحكام سريان الملحق هي نفسها المطبقة على الوثيقة
عليها من  الموصىليوم التقديم األول للرسالة  من اليوم الموالي 7ه على الساعة ال مانع من االتفاق على سريان

في حاالت اصالح أخطاء صياغة هذه الوثيقة أو جالء  أو من تاريخ سريان الوثيقة األصلية 4طرف المؤمن له،
 5.غموضها

  renouvellement de la police تجديد الوثيقة-2

لة تحقق الحادث المؤمن مين الحريق الصناعي تنتهي بانقضاء فترة نفاذها، في غير حامبدئيا أن وثيقة تأ
نه يجوز للمؤمن له إذا أراد مواصلة التغطية أن يطلب تجديد الوثيقة إذا رأى أن التجديد ينصب أ منه. إالّ 

 له، عما إذا كان يرغب في التجديدمؤمن لمصلحته. وقد جرى التطبيق العملي أن يقوم المؤمن باستطالع رأي ال
وذلك بإرسال إشعار له قبل انتهاء سريان الوثيقة. وفي حالة الرد بقبول التجديد من طرف المؤمن له، يسارع 

مين األولى واسم المؤمن له، وطبيعة الخطر المراد التجديد مبينا فيه رقم وثيقة التأالمؤمن في إصدار مستند 
مين والتعديالت الجديدة إن وجدت. وعلى دة سريان العقد الجديد، وقسط التأمين، ومالتأ تجديد تغطيته، ومبلغ

 6المؤمن له أن يسدد قسط التجديد فور استالمه لتظهيرة التجديد.

                                                           
1-THERESE BERTHIN –LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P179. YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des 

assurances, op.cit., P196. 
 .151، المرجع السابق، ص عبد اهلل باسم محمد صالح -2

3 -ARTICLE 5 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P8. 

THERESE BERTHIN –LACHAUD SERGE PINGUET, op.cit., P180. 
4-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P193. 

 .121محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص .452غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  - 5
 .172مين، المرجع السابق، ص أهاء بهيج شكري، عقد التب -6
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ن األخير كتابيا، وأ ومن ناحية، تنطبق نفس القواعد التي تحكم إبرام العقد على التجديد، إذ يجب أن يتم هذا
خطار المؤمن بالظروف المستجدة التي يستوجب إ يقوم المؤمن له عادة بواجب التصريح بالحقائق الجوهرية، وا 

إذا تحقق الحادث قبل صدور التجديد  ،ة أخرىين المترتب على التجديد. ومن ناحيمالنظر فيها، وتسديد قسط التأ
 1أو لم يدفع القسط أثناء تحققه، فان من حق المؤمن أن يمتنع عن دفع التعويض.

ما  2التأمين فقد نصت الشروط العامة لوثيقة الحريق واالنفجار على التجديد الضمني لعقدوعالوة على ذلك، 
التجديد هو غير جائز ن هذا أغير  3اء العقد.لم يتم إنهاؤه من قبل أي طرف، خالل شهر على األقل قبل انته

ن المؤمن له يستمر في دفع االقساط والمؤمن خيرة ال تجدد ضمنيا لمجرد أذه األن ه، ذلك أمينفي عقود التأ
تبعت في العقد تبع فيه اجراءات االنعقاد التي أ  ، ت  مين جديد صريحالبد من عقد تأيستمر في قبضها. بل 

مطبق في كما هو مين الحريق الصناعي بالمعنى الدقيق ال يوجد تجديد ضمني لعقد تأ نهنرى ألذلك  4ول.األ
ذا. عقد االيجار صريح  هذا تجديد ضمنيا وانما هو تجديد اشتمل هذا العقد على شرط صريح بالتجديد فليس وا 

  .القديم مينتأاللعقد 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .179، ص السابق ن، المرجعأميعقد التقال عن بهاء بهيج شكري، ن 1504-أولىمدنية – 125محكمة تمييز العراق، القرار رقم  -1
مين شرط يقضي أيكون في عقد الت الّ أيجار، لوجب ن نتصور التجديد الضمني لعقد التأمين، على غرار التجديد الضمني لعقد االأرادنا أذا إ -2

مين محدد المدة، ثالث سنوات مثال، وتنقضي مدة ثالث سنوات، فينتهي العقد بانقضائها. ولكن المؤمن أد. ومن ثم يكون هنالك عقد تبالتجدي
ن العقد قد جدد تجديد ضمني، وتلى أفي قبضها. فهنا كان يمكن القول بصلي، ويستمر المؤمن دفع االقساط بعد انتهاء العقد األله يستمر في 
بعد  المستأجرذا بقي إوم التجديد الضمني لعقد االيجار من المؤمن له والمؤمن، كما يق نقبول ضمنيد جديد قام على ايجاب و العقد القديم عق

مين كما صحت في ألعقد التقدمناها ال تصح ه الصورة التي المؤجر. ولكن هذجرة ويقبضها منه جار شاغال للعين المؤجرة بدفع األانتهاء االي
 عقد االيجار.

3-ARTICLE 6 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAR, op.cit., P 9 
 .1190-1191عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -4
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 مين الحريق الصناعي من حيث اآلثارعقد تأالفصل الثاني: أحكام 

مين الحريق الصناعي، ولما كان هذا العقد تزامات والحقوق الناشئة عن عقد تأمين عادة االليقصد بآثار التأ
التزامات متقابلة في ذمة كل واحد من طرفي العقد. وسنكتفي بدراسة  ينشئمن العقود الملزمة لجانبين، فانه 

 1ن هذه االلتزامات ما هي إال حقوق للطرف اآلخر.وق، باعتبار أااللتزامات دون الحق

الصناعي هي نفسها االلتزامات العامة المطبقة على جميع العقود مين الحريق وعليه، فالتزامات طرفي عقد تأ
التأمينية. حيث يلتزم المؤمن له بتقديم البيانات المتعلقة بخطر الحريق سواء أثناء االكتتاب أو أثناء سريان العقد، 

، هو أن مين الحريق الصناعيلحادث. غير أن ما يتميز به عقد تأكما يلتزم أيضا بدفع القسط والتصريح با
خذ االحتياطات الالزمة للتقليل من يه عدة التزامات أخرى، تتمثل في أالمؤمن له بعد وقوع الكارثة تترتب عل

. باإلضافة إلى إعداد البيان التقديري الحريق حادثلحد منه، وتحرير تقرير مفصل عن خطر الحريق وا
 ن إجراء الخبرة وتقدير التعويض.لألضرار، وتقديم الوثائق الضرورية، وذلك حتى يتمكن المؤمن م

بالتعويض عن الضرر الحاصل، غير أن إجراءات هذا التعويض تختلف من عقد إلى  أما المؤمن فيلتزم
كشف عن أسباب وقوعه، وهو خالل هذه آخر. ذلك أن أول إجراء يقوم به مؤمن الحريق، هو دراسة الحادث وال

لك خاصة في األخطار المعقدة والكبرى، ذلك أن األخطار غالبا ما يستعين بخبير يساعده على ذ الدراسة
البسيطة تسوى عادة بين الطرفين بالتراضي. وبعد ذلك يشرع المؤمن في حساب التعويض المستحق، وأثناء هذا 

مين البخس، ه، والقاعدة النسبية في حالة التأمين المغالي فيمبدأ التعويضي في حالة التأالحساب يراعي عادة ال
حتى ال يكون هناك إثراء للمؤمن له على حساب المؤمن. وبعد حساب التعويض يشرع المؤمن مباشرة في وذلك 

 تسديد التعويض للمؤمن له.

دام  مين الحريق الصناعي هو عملية ممتدة في الزمن. لذلك فالتزامات الطرفين تظل قائمة ماأدام أن ت وما
 .أو الفسخ بل انتهاء المدة األصلية بالبطالناألصلية للعقد أو قهو قائم، وتنقضي حتما بانقضائه سواء في المدة 

مين الحريق ن، وبالتالي فأحكام انقضاء عقد تأكما أن عدم الوفاء بهذه االلتزامات يولد تنازع قضائي بين الطرفي
 الصناعي، وأحكام التنازع القضائي للدعوى التأمينية هي نفس األحكام العامة.

ذا الفصل التزامات المؤمن له في )المبحث األول(، والتزامات المؤمن في )المبحث وعليه، سندرس خالل ه
 والتنازع القضائي للدعوى التأمينية في )المبحث الثالث(. تااللتزاماالثاني(، وانقضاء 

                                                           
 .459غازي أبو عرابي، المرجع السابق، صخالد  -1
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 les obligations de l’assuré التزامات المؤمن لهالمبحث األول: 

سابقا هو من العقود الملزمة لجانبين، لذلك فهو يرتب على كل مين الحريق الصناعي كما ذكرنا إن عقد تأ
لذا فالتزامات المؤمن له هي حقوق للمؤمن  1طرف من أطرافه التزامات تعد في الوقت ذاته حقوقا للطرف اآلخر.
 لذا فهناك التزامات تقع قبل وقوع الكارثة، .والعكس صحيح، وهي تتدرج من جهة بتدرج مراحل العقد المتتابعة

أي أثناء إبرام العقد، تتمثل في اإلفصاح بكل البيانات المتعلقة بالخطر والظروف المحيطة به ودفع القسط 
التي تغير من طبيعة الخطر. وهناك ار بكل الظروف المستجدة خط، أو أثناء سريانه تتمثل في اإلالمستحق

خذ االحتياطات الالزمة للحد منه، وتحرير أمثل في اإلخطار بواقعة الحريق، و التزامات تقع بعد وقوع الكارثة تت
الوثائق الضرورية  كما يقوم المؤمن له بإعداد الحالة التقديرية لألضرار، وتقديم ،تقرير مفصل حول الحادث

ية في حالة كون المؤمن له هو المسؤول عن حادثة الحريق. ومن جهة أخرى، ائضأو المرافعة الق إلجراء الخبرة
م من هذه االلتزامات جزاء قانوني معين. لذا يتعين دراسة هذه االلتزامات وفقا لمراحل العقد يترتب على كل التزا

 المختلفة.

ومنه ندرس في )المطلب األول( االلتزامات المترتبة على المؤمن له قبل تحقق كارثة الحريق، وفي )المطلب 
 كارثة الحريق.الثاني( ندرس االلتزامات التي تكون على عاتق المؤمن له بعد تحقق 

 المطلب األول: التزامات المؤمن له قبل تحقق الكارثة

التصريح بالبيانات المتعلقة بخطر  ، تتمثل فيتترتب على المؤمن له عدة التزامات قبل تحقق كارثة الحريق
أو أثناء سريانه عند تفاقم خطر الحريق. وهذا التصريح هو جد مهم  الصناعي سواء أثناء إبرام العقد الحريق

يساعد المؤمن في دراسة الخطر وقت االنعقاد، أو معرفة المستجدات التي تطرأ عليه أثناء تنفيذ العقد. لذلك 
ها. ومن في حالة اإلخالل ب ((la pénalitéأوجب القانون المؤمن له بالتصريح بهذه البيانات تحت طائلة العقوبة

االلتزامات أيضا التي تترتب على عاتق المؤمن له، هو التزامه بدفع القسط المناسب للتغطية حتى يقوم المؤمن 
بدفع التعويض في حالة تحقق خطر الحريق، وفي حالة اإلخالل بهذا االلتزام يترتب على المؤمن له عدة 

مين في حالة عدم دفع القسط المناسب خالل ضمان لمدة معينة، ثم فسخ عقد التأجزاءات تتمثل في وقف ال
 المهلة التي حددها القانون.

                                                           
 .171محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -1
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لذا سندرس في )الفرع األول( التزام التصريح ببيانات خطر الحريق سواء أثناء اإلبرام أو أثناء سريان العقد، 
 ثم ندرس في )الفرع الثاني( التزام دفع القسط المناسب.

 الحريقخطر المتعلقة بزام تقديم التصريحات الفرع األول: الت

 :" يلتزم المؤمن له ىعل 70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 1و 1في فقرتيها 19 تنص المادة

التصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروفة لديه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن ب-1
 ،...بتقدير األخطار التي يتكفل بها 

( أيام ابتداء من 0بتغيير الخطر أو تفاقمه إذا كان خارجا عن إرادة المؤمن له، خالل سبعة) التصريح الدقيقب-1
 . ".حالة الطارئة أو القوة القاهرة ..في ال تاريخ اطالعه عليه إالّ 

مين الحريق الصناعي، فان المؤمن له ملزم أثناء اكتتاب ا على عقد تأحسب فقرتي هذه المادة وتطبيق ،وعليه
ّكون فكرة صحيحة وسليمة عن حقيقة خطر الحريق، باإلدالء للمؤمن بجميع البيانات التي من شأنها أن ت  العقد، 

ريق التي من شأنها أن تزيد في نسبة احتمال حدوث خطر الح ه، وكذا إحاطته بالظروف المستجدةومدى جسامت
ل بها، كإغفال التصريح ببعض البيانات ومقابل هذه االلتزامات يمكن للمؤمن له اإلخالمين. أثناء سريان عقد التأ

 ، غير أنه يجوز توقي هذه الجزاءات العتبارات معينة.أو التصريح الغير صحيح بها، مما يترتب عليه جزاءات

إلى جزاء اإلخالل بهذه )أوال( دراسة التصريحات المقدمة من طرف المؤمن له، ثم )ثانيا( نتطرق  لذا نحاول 
  دفوع المؤمن له لتوقي الجزاءات المترتبة عليه.التصريحات، و)ثالثا( 

 أوال: مضمون التصريحات المتعلقة بظروف الخطر

المذكورة أعاله، نجد أن المشرع الجزائري ألزم المؤمن له بتقديم نوعين من  19فقرات المادة بالرجوع إلى 
المؤمن منه. هذه  (circonstances de risque d’incendie)التصريحات، تتعلق بظروف خطر الحريق

التصريحات تتمثل في البيانات التي يدلي بها المؤمن له أثناء إبرام عقد الحريق الصناعي، والبيانات التي يصرح 
بها عند سريان هذا العقد، أي عند تفاقم الخطر، لذا نحاول أن نرى مضمون هذا االلتزام في كل مرحلة من 

 هاتين المرحلتين.
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 التصريح بها أثناء االكتتابالبيانات الواجب -1

للمؤمن بجميع البيانات   (déclarer)الحريق الصناعي أن يصرحتأمين ينبغي للمؤمن له وقت إبرام عقد 
وذلك حتى يتمكن المؤمن أخذها  1مين عليه،بخطر الحريق الصناعي المراد التأ الالزمة والضرورية، المتعلقة

حتى تكون طبيعة هذه  ،ومنه 2ومدى قيمة القسط المستحق. الخطرتبار لتقدير مدى جسامة هذا بعين االع
وكيفية  البيانات صحيحة ودقيقة ال بد أن تتوفر فيها جملة من الشروط، لذا نبين في هذا األمر شروط البيانات

 ثم طبيعتها. التصريح بها

 فرها في البياناتالشروط الواجب تو -أ

مين الحريق الصناعي جملة من المؤمن له أثناء اكتتاب عقد تأ هايجب أن تتوفر في البيانات التي يلتزم ب
 الشروط هي:

يعد البيان جوهريا إذا ما كان الزما  3:الخطرمؤثرة في تحديد جوهرية و يجب أن تكون هذه البيانات -1-أ
التي يأخذها المؤمن بعين االعتبار  ،وأوصافه وأثاره في تحديد مدى جسامة خطر الحريق ntainflu(4( ومؤثرا

على عكس البيانات التي تكون غير مرتبطة  5تحديد سعر القسط المناسب لتغطيته.للتعرف على هذا الخطر و 
 6بخطر الحريق، وليس من شأنها التأثير عليه، فان المؤمن له غير ملزما بالتصريح بها للمؤمن ولو طلبه بذلك.

 اعتبارها جوهرية وعلى درجة من األهمية فإنها تنقسم إلى نوعين:فالبيانات التي يمكن  ،وعليه

 البيانات الموضوعية(risques objectifs) : ع خطر الحريق وهي تلك البيانات المتعلقة بموضو
وما يحيط به من ظروف  وتتمثل في الصفات الجوهرية للخطرمين عليه، الصناعي المراد التأ

                                                           
المطبعة العالمية، القاهرة،  د ط، مين " دراسة مقارنة في القانون االلماني والفرنسي "،أالخطر في الت بإعالنعبد الودود يحي، االلتزام  -1

 .111. محمود الكيالني، المرجع السابق، ص 45، ص 1515
المرجع السابق، ص محمد أوغريس، أحكام التأمين البري في التشريع المغربي الجديد،  .179، ص السابق المرجع محمد حسن قاسم، -2

191. 

 سعاد نويري، االلزام باإلفضاء وقت التعاقد في عقد التأمين "دراسة مقارنة "، مجلة دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات -3
 .445هيثم المصاروة، المرجع السابق، ص . 145-145، ص4775، 11 التعليمية، الجزائر، عدد والخدمات

 مين أو لقبله نظير قسط أعلى.أداية قبل التعاقد، لرفض مبدأ التثرا، كل بيان لو كان قد علم به المؤمن بيعد بيانا مؤ  -4
محمد حسين  .115ص ، 1515مكتبة السيد عبد اهلل وهبة ، د ط، العقود المسماة اإليجار والتأمين" األحكام العامة "، عبد المنعم البدراوي، -5

 .151محمود حسام لطفي، المرجع السابق، ص  .445هيثم المصاروة، المرجع السابق، ص  .115المرجع السابق، ص  منصور،
  .171محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -6
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ومن  1مين،تي على أساسها يتم تحديد سعر التأتكييفا دقيقا، والومالبسات، يكون من شأنها تكييفه 
 2أمثلتها المادة التي يبنى بها المبنى المؤمن عليه وموقعه واألخطار المجاورة له.

 البيانات الشخصية(risques subjectifs)  : هي تلك البيانات التي تتعلق بشخص المؤمن له، تتناول
القانوني بالنسبة للشيء المؤمن عليه، كدرجة يساره وأخالقه ومدى كافة ظروفه الشخصية ومركزه 
مين أخرى، وهل تحقق الخطر وما إذا كان قد أّمن لدى شركة تأ، حيطته وحرصه في تنظيم أموره

مين، وتاريخ ومدى قدرته على دفع أقساط التأالمؤمن منه أم ال. باإلضافة إلى حالته المادية، 
مين، وما هي األسباب أ المؤمن السابق إلى فسخ عقد التأوهل لج ،الحصول على شهادة السياقة
 3وغيرها من البيانات األخرى.

 المؤمن لهلدى  ومعروفة أن تكون البيانات معلومة-2-أ

 لديه  (connues)إن البيانات التي ينبغي على المؤمن له التصريح بها، هي تلك التي تكون معلومة ومعروفة
السالفة الذكر بقولها، " يلتزم المؤمن له بالتصريح عند اكتتاب  19من المادة  1الفقرة حسب ما نصت عليه 

كن في استطاعته العلم بها فال ..."، أما البيانات التي يجهلها ولم يالبيانات والظروف المعروفة لديه العقد بجميع
  4ل عن عدم اإلدالء بها.ي سأ

ضافة إلى ذلك، ال يقتصر المؤمن له  بالبيانات المعلومة لديه فحسب، بل يلتزم حتى بالبيانات التي كان وا 
 5باستطاعته العلم بها لو بذل العناية الالزمة التي يبذلها الرجل المعتاد للحصول عليها.

 أن ال تكون البيانات معلومة من قبل المؤمن-3-أ

تكون مجهولة بالنسبة للمؤمن، ومن ثم،  إن ما يلتزم به المؤمن له هو اإلدالء فقط بالمعلومات والبيانات التي
إن لم يدل هو بها. وهذا يطبق أيضا على الوسيط إذا كان ذو بالبيانات التي تعلمها شركة التأمين  ال يحتج عليه

                                                           
السابق، ص  مرجعلحريق في القانون المغربي، المين على اأالحسين بلوش، الت .1497حمد السنهوري، المرجع السابق، ص أعبد الرزاق  -1

117. 
2-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P103. 

، 195ص  ،المرجع السابق ي التشريع المغربي الجديد،محمد أوغريس، أحكام التأمين البري ف .417المصاروة، المرجع السابق، ص هيثم  -3
 أنظر أيضا:

-JACOB NICOLAS, les assurances, ibid., P 102-103. 
 .25، ص1557دار النهضة العربية، د ط،  مين،أبيانات الخطر وتفاقمه في عقد التب باإلدالءسهير منتصر، االلتزام  -4
 .175حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  .411ص  السابق، يثم المصاروة، المرجعه -5
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عفى المؤمن له من االلتزام باإلدالء بالبيانات المعلومة لدى هذا ، حيث ي   (agent général)صفة وكيل مفوض
فان علمه بتلك البيانات ال يغني عن ضرورة التصريح بها  (courtier)كان الوسيط سمسارالوكيل، أما إذا 

 1للمؤمن.

 المؤمن له بالبيانات كيفية )طريقة( تصريح-ب

والمعلومات التي يعرفها عن خطر الحريق  يلتزم باإلفصاح عن كل البيانات في األصل أن المؤمن له
نفسه إلى المؤمن، دون أن يوجه له هذا األخير أسئلة في هذا الصدد، مين عليه من تلقاء تأالصناعي المراد ال

  déclaration spontanée( .2( ي(تلقائعفوي )الحيث في هذه الحالة يتخذ التصريح شكل التقرير أو التصريح ال

فيه بأن هذه الطريقة هي مرنة يكون المؤمن له فيها محمي بما   (M. Picard et A. Besson) ويرى الفقيهان
الكفاية، ذلك أنه حتى في حالة تقديم تصريح غير كامل أو كاذب، فانه ينال جزاء مخففا ألنه يصعب إثبات 

 3سوء نيته، والبطالن ال يطبق عليه إال نادرا.

 questionnaire)مطبوعة غير أنه من الناحية العملية، قد جرت العادة أن يكون التصريح عن طريق أسئلة
)imprimée وعية منها والشخصية. عدها المؤمن مسبقا، تشمل على كافة البيانات الموضي   4ضمن استمارة 

في اإليفاء بااللتزام الذي يقع على  تمارة(، بأنها ت يسر على طالب التأمين)االستتميز هذه الطريقة  وبالتالي
بنية التضليل عن عاتقه بحسن نية وبكل أمانة ودقة، كما من شأنها الكشف عن سوء نيته وغشه إن هو سكت 

 أو باإلجابة على هذا السؤال إجابة كاذبة.  إجابة سؤال معين

ير أو اإلعالم التلقائي، فيوجه والغالب أن يجمع المؤمن بين طريقة األسئلة المطبوعة المحددة وطريقة التقر 
إلى المؤمن له أسئلة محددة مطبوعة يطلب منه اإلجابة عنها، وفي الوقت ذاته يطلب منه أن يذكر من تلقاء 

 5نفسه، ما يعلمه من ظروف وبيانات أخرى متعلقة بخطر الحريق الصناعي المؤمن منه.

 

                                                           
 .151سام لطفي، المرجع السابق، ص ح. محمود 175ص  السابق، حسن قاسم، المرجعمحمد  -1
 . 195مين البري في التشريع المغربي، المرجع السابق، ص أمحمد أوغريس، أحكام الت .11السابق، ص سهير منتصر، المرجع  -2
 .111السابق، ص  مرجعلحريق في القانون المغربي، المين على اأحسين بلوش، التال -3
 . 1-19المادة المذكور،  70-59أنظر األمر رقم  -4
 .117حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -5
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 المصرح بها طبيعة البيانات-ج

ن له، هو ملزم عند اكتتاب على أن المؤم عامة الجزائرية للحريق واالنفجارالمن الشروط  8A تنص المادة
 ،عن كل األسئلة الكتابية أو الشفاهية التي يوجهها له المؤمن  (la réponse précise)باإلجابة الدقيقة عقد التأمين

 وتتعلق هذه التصريحات خصوصا ب: قدير الخطر.وذلك لت

  أو  يجب على المؤمن له تحديد صفته ما إذا كان مالك لمجموع: له العقدالصفة التي يبرم بها المؤمن
أو مستأجر أو   (usufruitier)مين عليها، أم هو شريك في الملك، أو منتفعجزء من الممتلكات المراد التأ

 حائز وشاغل، أو مالك الرقبة أو وديع أو مدير للشركة، أو أنه مكتتب لحساب الغير.
  وتتعلق خاصة ب: :المادي للخطرشروط التركيب 

والتغطية الخاصة بالمباني المؤمن عليها، أو ما تحتويه هذه األشياء المؤمن  1طبيعة مواد البناء -
 2عليها، ذلك أن نشوب الحريق وامتداده رهين بمدى مقاومة هذه المواد للحريق.

ها والقوة المحركة لها، التصريح بكل ما يتعلق بوسائل اإلنارة والتدفئة وكيفية تركيبها ومصدر  -
 وذلك لتحديد التعريفة المطبقة.

 الحواجز والفواصل والطوابق واألساور. -
ما إذا كانت مخصصة لغرض الصناعة أو   (affectation des bâtiments)تخصيص المباني -

مين تختلف باختالف هذه ذلك أن أقساط التأ التجارة، مع تحديد نوع هذه الصناعة أو التجارة،
 األغراض. 

 التصريح أيضا بالبضائع المخزنة والمنتجات واألشياء التي بإمكانها الزيادة في خطر الحريق. -
 التصريح بكل ما هو متجاور ومتالصق(les contiguïtés)  سواء كان هناك  ،بالممتلكات المؤمن عليها

 اتصال أو غير اتصال بالمخاطر األكثر خطورة. 

                                                           
 مين الحريق إلى:أتنقسم مواد البناء من حيث ت -1

صلبة: هي مواد صعبة االحتراق، وتمتاز بمقاومتها الشديدة للنار، كما تعتبر حاجزا وعامال لتعطيل تطور الحريق كالحجر، المواد ال -
 واألجر والحديد...الخ.

مقومتها للنيران، ويدخل في هذا النوع األلواح الخشبية، هي بخالف سابقتها، تتصف بكونها سهلة االحتراق، وبعدم و مواد الخفيفة: ال -
 والزجاج...الخ.

  (carreaux de plâtre samiex). ، ومن نوع Knock-out)ية من نوع )سخفيفة: ويدخل ضمنها األلواح الجبالنصف المواد ال -
2-JACQUES LACOUR, op.cit., P109. 
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  كثر خطورة والقريبةاألالتصريح بالمخاطرla proximité))  من المبنى المؤمن عليه التي تكون مسافتها
 ( أمتار. 17أقل من عشرة)

 التصريح بوسائل اإلنقاذ(les moyens de secours)   والوقاية والحماية من الحريق واالنفجار، كوسائل
 وية ...الخ.إطفاء الحريق المائية )الرشاشات( والغازية والرغ

 التصريح بكل تنازل(renonciation)   .عن الطعون الموجهة ضد المسؤول أو الضامن 

 البيانات الواجب التصريح بها أثناء سريان العقد )تفاقم الخطر(-2

إلى غاية انقضائها أو  مين الحريق الصناعي من العقود الزمنية التي تبقى قائمةرأينا فيما سبق، أن عقد تأ
والتعديالت التي من شأنها أن تؤدي إلى  دة سريانه قد تطرأ بعض التغييراتوخالل مانتهائها، 

لذا أوجب المشرع على  خطر الحريق أو زيادته أو التأثير في رأي المؤمن إذا علم بها.  (aggravation)تفاقم
ت التي تطرأ أثناء جريان العقد، الظروف والتغييرا بكل هذهالسابقة، التصريح الدقيق  1-19لمؤمن له في المادة ا
(، ابتداء من تاريخ 0خالل سبعة أيام )وذلك  ،التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم أو اشتداد الخطر المؤمن منهو 

ى مين حتي تمكين المؤمن من تعديل قسط التأفي الحالة الطارئة أو القوة القاهرة، وبالتال اطالعه عليه، إالّ 
 يتناسب مع خطر الحريق الصناعي. 

نعرض فيما يلي لماهية االلتزام باإلخطار عن تفاقم الخطر، وبعد ذلك نعرض كيفية تنفيذ  ،وفي ضوء ما تقدم
 هذا اإلخطار، وأخيرا اآلثار المترتبة على تنفيذه.

 إلخطار عن تفاقم خطر الحريق الصناعيبا ماهية االلتزام-أ

 .نبين مضمون اإلخطار وشروطههذه الماهية  ومن خالل

باإلفصاح عن كل تغيير  قدي الذي يقع على عاتق المؤمن لهيقصد به ذلك االلتزام التعا: مضمون االلتزام-1-أ
مين الحريق الصناعي، يكون من شأن هذا التفاقم أو التغيير الزيادة في نسبة احتمال تحقق تأيطرأ بعد إبرام عقد 

األضرار الناشئة عنه، إلى درجة لو علم بها المؤمن لما تعاقد أو تعاقد مقابل قسط  الخطر، أو الزيادة في جسامة
 1زائد.

                                                           
 .15. عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص 412المصاروة، المرجع السابق، ص هيثم . 111اد معالل، المرجع السابق، صفؤ  -1

ام لطفي، المرجع السابق، ص . محمود حس145عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  .114ص  ، المرجع السابق،سمامحمد حسن ق
 .111السابق، ص مين البري في التشريع المغربي، المرجع أوغريس، أحكام التأ. محمد 152
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لذا ال  وف جديدة تطرأ بعد إبرام العقد.ويتبين من ذلك، أن الظروف التي يلتزم بإخطارها المؤمن له هي ظر 
كل ما أ غفل المؤمن له الحريق الصناعي، و  تأمين تدخل في نطاقها الظروف الموجودة أصال عند إبرام عقد

بينما  2زيادة على ذلك، ال يعد التكرار الغير العادي للخطر تفاقما، 1سواء بحسن نية أو سوء نية. التصريح به
يعتبر تفاقم في الخطر إضافة نشاط ثانوي لمهنة المؤمن له في العقد، أو القيام بأعمال ال تدخل في مهام 

 ن أمثلة التفاقم تخزين مواد قابلة لالشتعال في العقار المؤمن عليه.وم 3المؤمن له أو ال يكون مؤهال لها،

  شروط االلتزام بإخطار تفاقم الخطر-2-أ

 تختصر هذه الشروط فيما يلي:

 4الحريق الصناعي مينتأعقد  إبرامبعد يجب أن تطرأ هذه الظروف المستجدة -1-2-أ

 nouvelles)التصريح بها، أن تكون ظروف جديدةشترط في الظروف المستجدة التي يلتزم المؤمن له ي  
circonstances) فالظروف  ،منهو  مين، وأدت إلى تزايد خطر الحريق وتفاقمه.قد وقعت بعد اكتتاب عقد التأ

السابقة أو حتى المعاصرة التي ال يترتب عليها تفاقم الخطر أو زيادته، ال تدخل ضمن الظروف المشددة التي 
يلتزم المؤمن له باإلدالء بها، وأيضا ال تؤخذ بعين االعتبار الظروف التي كانت موجودة أصال عند اكتتاب 

 5البيانات الغير صحيحة والكاذبة.تقديمها، أو حتى تلك  العقد، أو التي أغفل المؤمن له

 دة معلومة ومعروفة لدى المؤمن لهيجب أن تكون الظروف المستج-2-2-أ

إذ يكفي وضع  6يقصد بالعلم بالظروف المستجدة في هذا المقام، هو العلم بها دون العلم بآثارها على الخطر،
 لم يكن يعلم فعال بقابليتها لالشتعال. مواد كيماوية في مبنى مؤمن عليه ليقوم التزام المؤمن له، حتى ولو

حتى يقوم  7ومعلومة لدى المؤمن له )connues( الظروف المستجدة أن تكون معروفة ومنه، يشترط في هذه
بتنفيذ التزامه الذي خوله له القانون، أما ما كان يجهله فال يلتزم باإلخطار به، وال يعتبر مسؤوال عن عدم 

                                                           
 .411، ص السابق المرجعسم، قاحسن محمد  -1
 ، تحت رقم:145قرار محكمة النقض الفرنسية مأخوذ عن عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  -2

-CASS. Civ., 1. 9 JUIL.67 R.G.A.T 1967. 
 .145، صالمرجعنفس عبد الرزاق ين خروف،  -3

4-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P105. 
 .497-425، المرجع السابق، ص فايد . عبد الفتاح فايد455غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -5
 .455أبو عرابي، نفس المرجع، ص غازي خالد  -6

7-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P107. 
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يتعرض ألي جزاء. ويجب على المؤمن هنا ضمان خطر الحريق حتى ولو طرأت  اإلفصاح به، وبالتالي ال
 1ظروف مشددة كان يجهلها المؤمن له.

 2يجب أن تكون الظروف المستجدة مؤثرة في الخطر المؤمن منه-3-2-أ

تكون مؤثرة في خطر الحريق  يشترط أيضا في الظروف المستجدة سواء كانت موضوعية أو شخصية، أن
بحيث تؤدي إلى زيادة درجة احتمال حدوثه أو زيادة درجة جسامته. ومن أمثلة الظروف المستجدة الصناعي، 

مخزن للمواد القابلة لالشتعال التي من  ، وجود بجوار المبنى المؤمن عليهالتي تزيد في درجة وقوع الخطر
  .المحتمل أن تؤدي إلى نشوب حريق

جة جسامة خطر الحريق الصناعي، هو نزول المؤمن له عن ومن أمثلة الظروف المستجدة التي تزيد في در 
مما يؤدي إلى زيادة الخسائر التي يلتزم بها المؤمن في هذه  غير المسؤول عن الحريقحقه في الرجوع عن ال

 3الحالة.

 4مينف المستجدة مذكورة في بوليصة التأيجب أن تكون الظرو -4-2-أ

تكون مذكورة مقدما في إن الظروف التي تؤدي إلى تشديد خطر الحريق الصناعي وتفاقمه، هي تلك التي 
 . (souscription du contrat)مين، أي تلك التي يلتفت نظر المؤمن إليها أثناء إبرام العقدبوليصة التأ

لو كان من و  باإلعالم بها، حتىأما الظروف التي لم تكن مذكورة في البوليصة فان المؤمن له غير ملزم 
 شأنها الزيادة في الخطر. 

دهم في هذا الرأي، أنه يونحن نؤ  أمثال الدكتور " عبد الرزاق السنهوري "، وعليه يرى الرأي الراجح في الفقه
ألن ذلك تضييق في التزام المؤمن له باإلخطار عن الظروف التي ال ضرورة الشتراط مثل هذا البند في الوثيقة، 

 ومن ثم ال محل لألخذ به في الجزائر.م ينص المشرع الجزائري على هذا، تزيد في الخطر، كذلك ل

 

                                                           
منقول عن محمد وع قرارات محكمة االستئناف بالرباط، م، منشور بمج4111عدد تحت  1522يونيه  17قرار استئنافي مؤرخ في  -1

 .111ص  المرجع السابق، مين البري في التشريع المغربي،أأوغريس، أحكام الت
 .455ص غازي أبو عرابي، المرجع السابق،خالد . 111محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -2
 .1495السابق، ص  السنهوري، المرجععبد الرزاق أحمد  -3

4-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P 107. GEORGES BRIERE DE L’ISELE, op.cit., P82. 
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 الحريق الصناعي خطركيفية اإلخطار بتفاقم -ب

 رأينا سابقا أنه يتعين على المؤمن له إخطار المؤمن بكل الظروف المستجدة التي تطرأ بعد إبرام العقد، والتي
  تؤثر في خطر الحريق المؤمن عليه.

وتنفيذا لهذا اإلخطار يطلب علينا استبيان الميعاد واآلجال التي يتم فيها اإلخطار، وكذلك الشكل الذي يجب 
 1أن يتخذه هذا اإلخطار.

 ميعاد اإلخطار-1-ب

صناعي، هل ميعاد هذا اإلخطار باختالف مصدر نشأة الظروف التي أدت إلى تفاقم خطر الحريق اليختلف 
 2:لذا يجب التفرقة هنا بين حالتين فيه؟ترجع إلى فعل المؤمن له أو أنه ال يد له 

 : حالة الظروف المشددة بفعل المؤمن لهالحالة األولى*

قد تكون الظروف المشددة بفعل المؤمن له، كما لو قام هذا األخير بتخصيص مكان في المبنى المؤمن عليه 
، ففي هذه الحالة يتعين على المؤمن له أن يخطر (matériaux inflammables)لالشتعاللتخزين مواد قابلة 

بهذا التعديل قبل القيام به، أي ال توجد مدة محددة لهذا اإلخطار. ومنه فهذا األخير يتم في وقت  3المؤمن مسبقا
 .يسبق القيام بالتغييرات التي تؤدي إلى تفاقم الخطر

 الظروف المشددة بغير فعل المؤمن له: حالة الحالة الثانية*

كما لو أقام الغير  4في هذه الحالة تكون الظروف المستجدة راجعة لسبب أجنبي كفعل الغير أو فعل الطبيعة،
بجوار المبنى المؤمن عليه من الحريق محطة بنزين، حينئذ يجب على المؤمن له إخطار المؤمن بهذه الظروف 

تغير أو تفاقم الم، ويسري هذا األجل ابتداء من يوم اطالع المؤمن له على ( أيا0خالل مدة أقصاها سبعة )
  5.في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة الخطر، إالّ 

                                                           
 .171غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  .112حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -1
 . 111-117بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -2

3-JACOB NICOLA, les assurances, op.cit., P108. 
مين البري في أمحمد أوغريس، أحكام الت .171بق، صغازي أبو عرابي، المرجع الساخالد . 119حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -4

 .119التشريع المغربي، المرجع السابق، ص 
 .1-19المذكور، المادة  70-59مر نظر األأ -5
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 شكل اإلخطار-2-ب

، يجب على المؤمن له أن يقدم تصريحه الخاص بتفاقم السابقة الذكر 19من نص المادة  1بموجب الفقرة 
 في رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم.خطر الحريق الصناعي أو تغييره 

 تفاقمهالحريق و  خطرثار التصريح بتغير آ-ج

، يترتب على قيام المؤمن له بالتصريح عن تفاقم 70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 15بموجب المادة 
الخطر المؤمن منه، إعطاء الخيار للمؤمن بين إبقاء العقد مع الزيادة في القسط، أو إبقاءه دون الزيادة في 

 القسط، أو طلب فسخ العقد. 

 1استبقاء العقد مع اقتراح تعديل في القسط-1-ج

أنه تقديرا لمصلحته  العقد، إالّ  للمؤمن طلب فسخ في األصل عند تفاقم خطر الحريق الصناعي يحق
، خاصة إذا كانت الظروف  (la résiliation)ومصلحة المؤمن له الذي يمكن أن يتضرر من هذا الفسخ

 المستجدة ليست بالجسامة التي تجعله يطلب فسخ العقد. لذلك يختار المؤمن االستبقاء على تغطية الخطر
( يوما من 17مين خالل ثالثين )ألقسط الت )nouveau taux( وذلك مقابل اقتراح معدل جديد 2،بشروط محددة

 . 3تاريخ اطالعه بتفاقم الخطر

إذا قبل المؤمن له باالقتراح . فر بين قبول أو رفض اقتراح المؤمنغير أن المؤمن له في هذه الحالة له الخيا
من تاريخ استالمه  ء( يوما، ابتدا17ن في ظرف ثالثين)فيجب عليه أن يؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤم

مين يضاف إلى وثيقة التأ )avenant( في شكل ملحقتعديل هذا ال يتمو  4،االقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط
أما إذا رفض المؤمن له الزيادة  عي من تاريخ طرأ الظروف المستجدة.األصلية، وتسري الزيادة الجديدة بأثر رج

شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الزيادة، وأشار  المقترحة في القسط، فللمؤمن الحق في طلب فسخ العقد
 إليها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة القتراحه.

                                                           
عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، . 170، ص السابق و عرابي، المرجعغازي أبخالد . 115، ص السابق سن قاسم، المرجعحمحمد  -1
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P107. 
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القسط إلى الحد  ، إذا زال تفاقم خطر الحريق الصناعي، يحق للمؤمن له أن يطلب تخفيضاضافة الى ذلك
 1الذي يتناسب مع الخطر بعد زوال تفاقمه، ويستفيد من هذا الحق ابتداء من يوم تبليغ المؤمن بزوال التفاقم.

 ميناء العقد دون الزيادة في قسط التأاستبق-2-ج

مين، وذلك حرصا منه على الصناعي دون الزيادة في قسط التأ مين الحريقيحق للمؤمن اإلبقاء على عقد تأ
أو كانت آثار التفاقم بسيطة ال تتطلب الزيادة في القسط. ويكون  ،كسب عميل هام، وتدعيما لسمعته التجارية

 التعبير على بقاء العقد ساري المفعول إما صراحة أو ضمنا.

خطره بهذا القبول، أو يحرر معه ملحقا وعليه، يكون التعبير الصريح بقبول التغطية بإرسال كتاب للمؤمن له ي  
  2.فيه استمرارية العقد بنفس القسط مين، يثبتقة التأوثيل

ويكون التعبير ضمنيا بقبول التغطية إذا لم يعرض المؤمن على المؤمن له اقتراح الزيادة في القسط لمدة 
 3( يوم، ابتداء من تاريخ اطالعه على هذا التفاقم.17ثالثين )

 4طلب فسخ العقد-3-ج

للمؤمن قبول تغطية تفاقم خطر الحريق الصناعي مقابل الزيادة في القسط، خالل نه يمكن رأينا فيما سبق أ
اطالعه على هذا التفاقم. وبالتالي يجب على المؤمن له أن يؤدي فارق القسط الذي طلبه  ثالثين يوم من تاريخ

  .المؤمن في غضون شهر، ابتداء من تاريخ استالمه لالقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط

  (la résiliation du contrat)غير أنه إذا لم يقم المؤمن له بتسديد هذا الفارق، جاز للمؤمن طلب فسخ العقد
 السالفة الذكر. 15من نص المادة  2و 1حسب ما تقتضيه الفقرتين 

إضافة إلى ذلك، يمكن للمؤمن أن يطالب المؤمن له بالتعويض عن الضرر الذي يكون قد لحقه بسبب 
 5حالة ما إذا كان تفاقم خطر الحريق الصناعي راجعا إلى إرادة المؤمن له. الفسخ، في
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 ثانيا: جزاء اإلخالل بالتصريحات المتعلقة بظروف الخطر

مين الحريق الصناعي أو لمترتبة عليه أثناء اكتتاب عقد تأإذا لم يقم المؤمن له بتقديم التصريحات الضرورية ا
مختلفة حسب طبيعة اإلخالل،   (sanctions)بالتزامه، ويتعرض إلى جزاءات عند تفاقم خطر الحريق، يعتبر مخل
لذا فقد ميز المشرع الجزائري بين الجزاء في حالة التصريح الكاذب العمدي  إذا كان عمدي أو غير عمدي،

 .سوء النية(، والجزاء في حالة التصريح الكاذب الغير عمدي)حسن النية()

  la fausse déclaration intentionnelleالكتمان العمدي(التصريح الكاذب العمدي) -1

-59رقم  مينمن قانون التأ 41في نص المادة  انعّرف المشرع الجزائري التصريح الكاذب العمدي أو الكتم
بأي فعل من شأنه أن يغير رأي المؤمن في  المتعمد من المؤمن له للتصريح (l’omission)ال، باإلغف70

موضوع الخطر أو التقليل من أهميته، سواء كان ذلك أثناء اكتتاب العقد أو أثناء سريانه عند تفاقم الخطر. 
وعلى هذا الضوء، تقضي نفس المادة في فقرتها األولى، أن الجزاء المقرر عند كل كتمان أو تصريح كاذب 

مين الحريق الصناعي، أي زوال التزام المؤمن عقد تأ ( (nullitéينجر عنه بطالنالمؤمن له، متعمد من طرف 
 بتغطية الخطر المؤمن منه عند تحققه. 

ك، وتعويضا إلصالح الضرر الذي يمكن أن يصيب المؤمن، يجوز لهذا األخير االحتفاظ إضافة إلى ذل
وفي هذا السياق، يحق  1مدنية على المؤمن له. باألقساط المدفوعة، والمطالبة باألقساط التي حان أجلها كعقوبة

للمؤمن أيضا أن يطالب المؤمن له بإعادة المبالغ التي دفعها في شكل تعويض، وهذا ما قضت به الفقرة األخيرة 
 السالفة الذكر. 41من نص المادة 

فإذا لم  2،الثباتبكافة طرق ا ويقع عبء إثبات سوء نية المؤمن له في التصريح بالبيانات على عاتق المؤمن
 . (bonne foi)لك افترض أن المؤمن له حسن النيةيثبت ذ

مين ذات أهمية خاصة في هذا له اإلجابة عليها عند اقتراح التأوتعتبر قائمة األسئلة التي يتعين على المؤمن 
 3اإلثبات.

                                                           
المرجع السابق،  محمد حسين منصور، .142محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص . 111غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -1

 . 142ص
2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P24. 

 .142محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -3
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بالتصريحات ويعود بطبيعة الحال لقاضي الموضوع تقدير سوء نية المؤمن له من عدمها في اإلدالء 
 1والبيانات.

 التصريح الكاذب الغير العمدي-2

نه لم يتعمد كتمان الظروف المتعلقة الكاذب الغير عمدي حسن نية، إذا أعتبر المؤمن له في حالة التصريح ي  
 2.مين أو تخفيض سعر القسطالمؤمن لحمله على إبرام عقد التأ بخطر الحريق الصناعي، ولم يقصد تضليل

ن كان الجزاء في هذه الحالة أخف من الجزاء  3أنه ال يفلت من الجزاء، رغم حسن نية المؤمن له إالّ  ،وعليه وا 
 الذي يتعرض له أثناء التصريح الكاذب العمدي. ويختلف مضمون هذا الجزاء ما إذ كان المؤمن قد اكتشف

 .الحقيقة قبل تحقق الخطر أو بعده

 4اكتشاف الحقيقة قبل وقوع الحادث-أ

ن قبل في فقرتها األولى على أنه " إذا تحقق المؤم 70-59رقم  الجزائري مينمن قانون التأ 15تنص المادة 
 أعلىيمكن اإلبقاء على العقد مقابل قسط ، غفل شيئا أو صرح تصريح غير صحيحوقوع الحادث أن المؤمن له أ

 يقبله المؤمن له أو فسخ العقد إذا رفض هذا األخير دفع تلك الزيادة. "

نه إذا تم اكتشاف الكتمان أو التصريح الخاطئ قبل تحقق الخطر، كان للمؤمن ومنه يتبين من هذه الفقرة، أ
 الخيار بين:

o الخطر، مقدرا مين عمال بمبدأ تناسب القسط مع اإلبقاء على عقد التأمين مقابل الزيادة في قسط التأ
من نفس المادة، على أن دفع  4ة فقد نصت الفقر  ،وزيادة على ذلك 5.ةيعلى أساس البيانات الحقيق

 القسط الزائد يتم خالل خمسة عشر يوما تسري ابتداء من تاريخ تبليغ المؤمن له بهذا التعديل.
o مين في حالة ما إذا رفض المؤمن له دفع الزيادة في القسط، وحينئذ يتعين على المؤمن فسخ عقد التأ

المدة التي ال يسري فيها أن يرد للمؤمن له جزء من األقساط التي دفعها هذا األخير، والتي تغطي 

                                                           
 تحت رقم: ،115قرار محكمة النقض الفرنسية مأخوذ عن فؤاد معالل، المرجع السابق، ص  -1

CASS. 1 Civ., 17 juill. 1990., 814, note R. Maurice. 
  .411. عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص 114أبو عرابي، المرجع السابق، ص غازي خالد  -2
 ، أنظر أيضا:1457ص  ، المرجع السابق،حمد السنهوريأعبد الرزاق  .149ص  ، المرجع السابق،حسن قاسممحمد  -3

-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 256-257. 
4-ARTICLE 8-C-1 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA, op.cit., P9. 

 .142عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  .115المرجع السابق، ص ، فؤاد معالل -5
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د ال السالفة الذكر. ومفاد ذلك أن فسخ العق 15من المادة  1مين. وهذا ما تقضي به الفقرة عقد التأ
يسري بأثر رجعي، بل يزول بالنسبة للمستقبل فقط، حيث يحتفظ المؤمن باألقساط المدفوعة التي 

 1تغطي الفترة السابقة للفسخ.

 2اكتشاف الحقيقة بعد وقوع الحادث-ب

" إذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن  نهفة الذكر في فقرتها األخيرة على أالسال 15تنص المادة 
يخفض التعويض في حدود األقساط المدفوعة منسوبة لألقساط ، أغفل شيئا أو صرح تصريح غير صحيحله 

 ". المستحقة فعال مقابل األخطار المعنية مع تعديل القسط بالنسبة للمستقبل

وعليه حسب مفهوم هذه الفقرة، فان الجزاء الذي يرتبه المؤمن على المؤمن له، يتمثل في التخفيض النسبي 
مين، بنسبة الفرق بين معدل األقساط المدفوعة حيث يتم تخفيض مبلغ التأ 3)القاعدة النسبية للقسط(. عويضللت

فيما لو كانت بيانات خطر الحريق قد تم تقديمها  (تدفع )المستحقةفعال، ومعدل األقساط التي كان يجب أن 
 يمكنه المطالبة بالتعويض الكامل وعليه، يتحمل المؤمن له حصة نسبية من األضرار، وال 4على وجه صحيح.

 ألنه لم يدفع القسط المناسب.

أيضا عند عدم التصريح بتفاقم  )la réduction proportionnelle( إضافة إلى ذلك يطبق التخفيض النسبي
 5.الخطر

 6ويحسب التعويض في هذه الحالة تطبيقا للعالقة التالية:

 ./قيمة القسط المستحق * قيمة القسط المدفوعالتعويض = مقدار الضرر

 

                                                           
 .441محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  .142، ص السابق بن خروف، المرجععبد الرزاق  -1

2
-ARTICLE 8-C-3 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA. op. cit., P9-10. 

3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P25.  JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P 116. 
حسن قاسم، المرجع السابق،  محمد .111غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد . 141المرجع السابق، ص  محمد حسين منصور، -4

 ، أنظر أيضا:141ص 
-JACOB NICOLAS, les assurances, ibid., P116. THERESE BERTHIN – LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., 

P241. 
5-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P26. 

 ، أنظر أيضا:111، المرجع السابق، صعرابي عازي أبوخالد  -6
-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P313. 
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 1:مثال

 باأللف. 7.27معدل القسط الخاص بالخطر المصرح به هو  -
 دج. 177777مقدار الكارثة هي -

، وبالتالي 97%ؤدي إلى الزيادة في القسط براء خبرة غياب الوقاية، وهذا ما يبعد وقوع الحادث تبين من إج
 باأللف.  7.17فالمعدل المستحق كان ينبغي أن يكون 

 ويحسب التعويض كالتالي:

 :ومنه التعويض = مقدار الكارثة * القسط المدفوع /القسط المستحق،

 والباقي يتحمله المؤمن له. دج. 477777= 7.27/7.17*177777التعويض = 

 ثالثا: دفوع المؤمن له لتوقي جزاء اإلخالل بااللتزام بالتصريحات

مواجهة المؤمن لتجنب الجزاء المقرر له، والمترتب عن يتمسك بعدة دفوع في  للمؤمن له الحق في أن
  اإلخالل بالتزام التصريح ببيانات خطر الحريق الصناعي، أثناء إبرام العقد أو أثناء سريانه.

 :ثبات هذه الدفوع، والتي تتمثل فيعلى المؤمن له يقع عبء إ ،ومنه

 2تدارك المؤمن له لخطئه-1

يباشر في تصحيح كل و  بعد الكتمان أو الكذب في البيانات المتعلقة بالخطر،قد يتراجع المؤمن له عن موقفه 
رينة سوء ما قدمه من بيانات خاطئة عن خطر الحريق قبل وقوعه. حيث أن هذا التراجع يبعد عن المؤمن له ق

  نه مؤمن له حسن النية.النية ويعامل على أساس أ

 ف، وهو الجزاء المقرر للمؤمن له الحسن النية.ومع ذلك، يقتصر أثر التدارك على تطبيق جزاء مخف

 

 
                                                           

1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P26. 
المرجع السابق، ص مين البري في التشريع المغربي الجديد، أمحمد أوغريس، أحكام الت .111غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -2

157. 
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 1نزول المؤمن عن حقه في التمسك بتوقيع الجزاء-2

ويتخذ هذا النزول إحدى الصورتين: األولى سابقة على ثبوت حق المؤمن في توقيع الجزاء، والثانية متمثلة 
 2في سلوك الحق على علمه بالحقيقة.

مين الحريق الصناعي، يقضي فيه المؤمن بعدم المنازعة يرد في وثيقة تأولى على شكل بند وتكون الصورة األ
ئة بعد في صحة البيانات الواردة فيها، ما دام أنه لن يثبت سوء نية المؤمن له في إخفاء أو إعطاء بيانات خاط

)clause يسمى هذا الشرط ببند عدم المنازعةو  مين الحريق الصناعي.مدة معينة من إبرام عقد تأ
)ncontestabilitéd’i،3  .أما إذا كان المؤمن له سيء النية فانه ال يستطيع التمسك بهذا الشرط 

أما الصورة الثانية، فيتخذ النزول فيها شكل سلوك الحق على علم المؤمن بحقيقة الخطر، وفي هذه الحالة قد 
 بتنازله عن حقه في تطبيق الجزاء،يكون النزول صريحا عندما يوجه المؤمن إلى المؤمن له رسالة يخبره فيها 

مين كما هي، من دون ن يستمر المؤمن في قبض أقساط التأقد يكون ضمنيا يستفاد من ظروف الحال، كأو 
 4مين من دون أن يتمسك بحقه في تطبيق الجزاء.مبلغ التأالمطالبة بأية زيادة، أو أن يدفع له 

 القوة القاهرة أو الحالة الطارئة-3

فوع السابقة، يحق للمؤمن له أن يتمسك في مواجهة المؤمن بدفع الحالة الطارئة أو القوة إضافة إلى الد
 القاهرة، وذاك لتفادي اإلخالل بالتزام التصريحات المقدمة من طرفه.

بالنسبة للظروف المتغيرة أو المتفاقمة، التي تطرأ  وعليه، فالتمسك بالقوة القاهرة أو الحالة الطارئة ال يكون إالّ 
 اأم ،70-59من قانون التأمين رقم  1-19 المادة ثناء سريان العقد وال دخل إلرادة المؤمن له فيها. وهذا حسبأ

المدلى بها أثناء اكتتاب العقد أو حتى الظروف المستجدة الحاصلة بفعل المؤمن له، فال سبيل هنا  البيانات
الّ   تعرض إلى الجزاءات. التمسك بالقوة القاهرة أو الحالة الطارئة ألنه ملزم باإلفصاح عنها، وا 

 

 

                                                           
1-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P158-159. 

 .111، ص السابق المرجع غازي خالد أبو عرابي، .411-414محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  -2
3-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P117. GEORGES BRIERE DE L’ISELE, op.cit., P78-79. 

 . 157مين البري في التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، ص أأوغريس، أحكام التمحمد  -4
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 مينبدفع قسط التأ الفرع الثاني: االلتزام

بدفع القسط  – 4...نه " يلتزم المؤمن له على أ 70-59رقم  ئريالجزامين من قانون التأ 4-19تنص المادة 
 ".... أو االشتراك في الفترات المتفق عليها

هو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه إلى المؤمن من أجل   (la prime)وكما رأينا سابقا أن القسط
مين التجارية، وفي في صورة قسط بالنسبة لشركات التأ تغطية خطر الحريق الصناعي. وهذا المقابل قد يكون

 مين التعاضدية.شركات التأصورة اشتراك بالنسبة ل

مين، غير أنه في حالة أ التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين الحريق الصناعي ينشومنه، بمجرد إبرام عقد تأ
بعد  الحريق الصناعي مينتأخ عقد جزاءات، تصل إلى حد فس إلى (l’assuré)عدم الدفع يتعرض المؤمن له

( بيان أحكامه وعناصره المختلفة، ثم بيان أواللذا فان دراسة هذا االلتزام يقتضي ) توقف الضمان لمدة معية.
 جزاء اإلخالل به )ثانيا(. 

 أحكام االلتزام بدفع القسطأوال: 

نتناول أحكام االلتزام بالقسط من حيت الصفة اإللزامية لدفع القسط، ثم نبين المدين والدائن بالقسط، ثم زمان 
 ومكان استحقاقه وكيفية الوفاء به. 

 1الصفة اإللزامية لدفع القسط-1

دفع مؤمن له بصفة وجوبية مين الحريق الصناعي كونه عقد ملزم لجانبين، أن يلتزم اليترتب على عقد تأ
من  19ما أكدته المادة مين الملقى على عاتقه للمؤمن، مقابل التزام هذا األخير تغطية الخطر. وهذا قسط التأ
القسط أو االشتراك في الفترات المتفق عليها".  بدفع-4يلتزم المؤمن له...  بقولها " 70-59رقم  مينقانون التأ

المؤمن له أن يجب على  نه "على أ 4نصت في الفقرة قانون، حيث من نفس ال 11وهذا ما نجده في المادة 
ذا لم يقم بتنفيذه  يدفع القسط المطلوب...". وعليه يفهم من هاتين المادتين أن المؤمن له ملزم بدفع القسط، وا 

 2جاز للمؤمن أن يجبره على تنفيذ هذا القسط قضاء.

                                                           
 .445-440، المرجع السابق، ص فايد عابد فايدعبد الفتاح  -1
ريع محمد أوغريس، أحكام التأمين البري في التش. 145دق عادي، المرجع السابق، ص سمير صا. 170د معالل، المرجع السابق، ص فؤا -2

 .110المغربي الجديد، المرجع السابق، ص 
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 المدين والدائن بالوفاء بالقسط-2

 أوال، ثم الدائن بالقسط ثانيا.ومنه نبين المدين بالقسط    

  le débiteurالمدين -أ

ثناء اكتتابه للعقد يقع االلتزام بدفع القسط على كاهل المؤمن له، فهو الذي يتعاقد غالبا مع المؤمن، لذا يلتزم أ
 عبء اثبات دفع القسطعليه على وثيقة الحريق الصناعي، ويقع  مين، طالما أنه هو الذي يوقعبدفع قسط التأ

مين ين صفات ثالث، فيكون هو طالب التأما سبق، أن المؤمن له كثير ما يجمع بوقد أشرنا في 1.للمؤمن
يكون  والمؤمن له نفسه والمستفيد. غير أن هذه الصفات قد تتفرق على أشخاص مختلفين، ففي هذه الحالة

 2مين باعتباره هو الطرف المتعاقد مع المؤمن.المدين بالقسط هو طالب التأ

ذا أ برم عقد التأو  مين بواسطة وكيل أو نائب عن المؤمن له، كان هذا األخير هو الملزم بالقسط في مواجهة ا 
برم العقد بواسطة فضولي، كان هذا األخير هو الملزم بالقسط، وكان المؤمن له ملزما برد ما أ   إذا المؤمن، أما

في هذه الحالة تسري أحكام الوكالة، وبالتالي لكن إذا ما أقر المؤمن له تصرف الفضولي، ف 3دفعه الفضولي.
يصير األصيل )المؤمن له( هو الملزم بدفع القسط تجاه المؤمن، باعتبار أن الفضولي هنا يتعاقد باسم األصيل، 

 ولكن دون أن يكون مزود بسلطة النيابة عنه.

كية الشيء المؤمن عليه من إضافة إلى ذلك، قد يتغير شخص المدين أثناء سريان العقد، في حالة انتقال مل
إلى الخلف العام )الورثة مثال(، أو إلى الخلف الخاص )المشتري(، فهنا يصبح الخلف العام أو  له المؤمن

 4الخاص ملزما بدفع القسط .

  (masse des créanciers)جراء تصفية قضائية بشأنه، تصبح كتلة الدائنينوفي حالة إفالس المؤمن له أو إ

جلها( للمؤمن، ابتداء من إعالن اإلفالس أو التسوية التأمين المستحقة )التي قرب حلول أمدينة بأقساط 
 5القضائية.

                                                           
1-CASS, 2e Civ., 5 oct. 2006, n° 1435, recueil Dalloz, novembre 2006, n° 38/7267, P 2623-2624. 

 .1457السنهوري، المرجع السابق، ص  عبد الرزاق أحمد .145-140قاسم، المرجع السابق، ص  نحسمحمد  -2
 .415صمحمد حسام لطفي، المرجع السابق،  .115المرجع السابق، ص غازي أبو عرابي، خالد  -3
 .42المادة المذكور،  70-59أنظر األمر رقم  -4
 . 41المادة المذكور  70-59أنظر األمر رقم  -5
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الحالة يحق  هوأخيرا، يجوز للغير أن يفي بالقسط بدال من المؤمن له طبقا ألحكام وفاء الغير للدين، وفي هذ
من القانون  495المادة  ذا مستنبط منوه 1للغير الرجوع على المؤمن له بما دفعه من أقساط في حقه للمؤمن،

 .95-09رقم  المدني الجزائري

 créancierالدائن -ب

ن الدائن بالقسط هو المؤمن، حيث يتم الوفاء له أو لمن يمثله. وال صعوبة في األمر إذا تم الوفاء للمؤمن إ
القاعدة في هذا الصدد، أن الوسيط مين. وعليه، فان يثور عندما يتم الوفاء لوسيط التأمباشرة، ولكن اإلشكال 

القسط نيابة عن المؤمن، ومن ثم  ءاستيفاله صالحية  ،)الوكيل العام( في التعاقد المندوب ذو التوكيل العام
 2يكون الوفاء له مبرئا لذمة المؤمن له.

يكون أما الوسيط الغير مفوض في التعاقد )السمسار(، فاألصل ليست له سلطة في قبض األقساط، وال 
سط، إذا حدد المؤمن نه يمكن أن يصبح السمسار له صفة في قبض القأ إالّ  3الوفاء له مبرئا لذمة المؤمن له،

 4لك صراحة.اختصاصه في ذ

 : زمان الوفاء بالقسط-3

 ما يلي:الوفاء بالقسط من حيث الزمان بنبين 

 مينالوقت المتفق عليه في وثيقة التأ مين يدفع فيقسط التأ-أ

، يدفع القسط في الميعاد الذي يتفق عليه 70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 4-11المادة بموجب 
الموالية لتاريخ يوما  (19الطرفان في وثيقة الحريق الصناعي، وعلى أكثر تقدير خالل خمسة عشر)

الى ا شير وم واحد شهرقبل  مسبقا بهذا التاريخ على المؤمن تذكير المؤمن لهويجب  ،(l’échéance)االستحقاق
 5جل التسديد.وأالمبلغ الواجب دفعه 

                                                           
غازي أبو عرابي، المرجع السابق، خالد  .145محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  .145ص المرجع السابق،  محمد حسين منصور، -1

 . 141-147ص 
 .1454السنهوري، المرجع السابق، ص حمد أعبد الرزاق  .117ص  المرجع،نفس محمد حسين منصور،  -2
 تحت رقم: 145قرار محكمة النقض الفرنسية مأخوذ عن محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -3

-CASS .CIV.13-10-1989.R.G.A.T, 1990, P 93. 
 .112سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -4

5-ARTICLE 11-1 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P11. 
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، أو في بداية كل فترة جديدة مينالقسط مقدما بمجرد إبرام عقد التأوعليه، فقد جرت العادة أن يتم الوفاء ب
التي تقع خالل السنة  ما يخص بالقسط األول، وذلك حتى يتمكن المؤمن من مواجهة الكوارثفيمين خاصة للتأ

مين، حتى أصبح عرفا تأمينيا رط دفع القسط مقدما في وثائق التأش )استمر( ضطردمين، وقد ا  األولى للتأ
 1مستقرا.

وتكون األقساط عادة سنوية، أي واجبة الدفع في بداية كل سنة. حيث تقدر بمبلغ إجمالي يدفع مرة واحدة، 
مين بتقسيط غير أنه في الغالب ما تقوم شركات التأ la prime unique(.2( ويسمى في هذه الحالة بالقسط الوحيد

القسط السنوي إلى دفعات، تدفع مقدما كل ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو حتى شهر، ويسمى القسط في هذه 
 وذلك بهدف التيسير على المؤمن لهم. غير أن ذلك ال يمنع la prime périodique(،3( الحالة بالقسط الدوري

الّ من المؤمن، من مطالبة القسط السنوي كامال عند تحقق الخطر في بد  4مين.خصم من مبلغ التأ اية السنة، وا 

5مبدأ مدى قابلية القسط للتجزئة-ب
divisibilité de la prime   

بعد ستة أشهر أو ثالثة  6مين الحريق الصناعي بالفسخ أو االنفساخهذا المبدأ، أنه قد ينتهي عقد تأ ومفاد
ة مين الذي يعادل الفتر قسط التأأشهر من بدايته. وفي هذه الحالة، يمكن للمؤمن له أن يسترد الجزء المتبقي من 

وذلك إعماال بمبدأ تناسب القسط مع الخطر الذي يقضي بوجوب  7،مين قائماالمتبقية التي لم يعد فيها التأ
تغير القسط يكون بتغير الخطر زيادة ونقصانا، فإذا ما توقف الخطر تناسب القسط دائما مع الخطر، اذ أن 

أن احتفاظ المؤمن بالجزء المقابل عن الفترة الغير مؤمنة قف معه دفع القسط. أضف إلى ذلك، وجب بالتالي تو 
مؤمن بتغطية خطر الحريق خالل الفترة يعد إثراء بال سبب على حساب المؤمن له. ذلك أن انقضاء التزام ال

                                                           
. 479مرجع السابق، ص ، النجاأبو الإبراهيم  .170فؤاد معالل، المرجع السابق، ص  .424محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  -1

 .1459حمد السنهوري، المرجع السابق، ص أعبد الرزاق 
مين، قصد التحرر من التزامه أه دفعة واحدة عند اكتتاب عقد التمين أداءأف القسط الوحيد بأنه المبلغ الذي يجب على مكتتب التيعرّ  -2

 والحصول على الضمان.
 مين كلما حل أجل االستحقاق طوال المدة المحددة في العقد.أمكتتب الت ف القسط الدوري بأنه القسط الذي يدفعهيعرّ  -3
مين البري في أتالمحمد أوغريس، أحكام  .144غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  .117حسن قاسم، المرجع السابق، ص حمد م -4

 . 121التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، ص 
5-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P117-120. 

، خالفا للفسخ الذي هو جزاء على جنبي ال يد للمدين فيهأااللتزام التي يكون مرجعها سبب  االنفساخ هو حل الرابطة العقدية الستحالة تنفيذ -6
  المدين في حالة عدم تنفيذه لاللتزام المترتب عليه.

 .4- 41والمادة  1-15المادة ، المذكور 70-59أنظر األمر رقم  -7
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بدفع القسط الغير مؤمن عليها، يستتبع وفقا للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين، انقضاء التزام المؤمن له 
 1د بمثابة السبب اللتزام الثاني.عّ ن التزام األول ي  عن ذات المدة، أل

 مكان الوفاء بالقسط-4

جوب الوفاء بالقسط في مكان معين، لذا يرجع إلى تطبيق األحكام العامة ال يوجد نص تأميني يقضي بو 
، أو مكان وجود مركز  (domicile du débiteur)للوفاء التي تقضي بأن يكون الوفاء في موطن المدين به

ومنه فالمدين بالوفاء كما رأينا  portable(.2(وليس محموال )quérable( مؤسسته، طبقا للقاعدة أن الدين مطلوب
إلى  بيهو مندهو المؤمن له، لذا فان مكان الوفاء بالقسط هو موطن المؤمن له، وتبعا لذلك يلتزم المؤمن بإرسال 

 عند استحقاقه. المؤمن له لتحصيل القسط

لذلك جرى العرف غير أن القاعدة السالفة الذكر ليست من النظام العام، حيث يجوز االتفاق على مخالفتها. 
بحيث جرت العادة أن يكون دفع األقساط في موطن المؤمن  3ليس مطلوبا،و  التأميني على جعل القسط محموال

مين درجت على أن شركات التأ هذا البند التعاقدي في وثائق التأمين، إالّ ورغم شيوع  4أو وسيطه المعين لذلك.
 5إرسال مندوبيها إلى العمالء لتحصيل األقساط .

ثباته كيفية الوفاء بالقسط و -5  ا 

الى ، يسلمها المؤمن له يدا بيد إلى المؤمن أو  (en monnaie)األصل هو أن يتم الوفاء بالقسط عادة نقودا
تناع عن القيام به للوفاء ك. وبعبارة أخرى، ال يقوم مقام النقود القيام بعمل أو االموسيطه المختص في ذل

غير أن الوفاء يجوز أن يتم بواسطة سند تجاري كالشيك أو السفتجة )كمبيالة( أو حوالة بريدية. وفي  6.بالقسط
على هذا، قضت  وبناء 7ض المؤمن قيمة هذه األوراق فعال.إذا قب يعتبر الوفاء قد تم، إالّ  مثل هذه الحالة ال

                                                           
 .111حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -1
 .4-454المذكور المادة  95-09مر رقم أنظر األ -2
 .427نور سليم، المرجع السابق، ص أعصام  -3

4-THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUE, op. cit., P 266. GEORGES BRIERE DE L’ISELE, op.cit., P97. 
 ، تحت رقم:144ص  المرجع السابق، ،أبو عرابي غازيخالد قرار محكمة النقض الفرنسية مأخوذ عن  -5

-CASS .1 Civ., 4 NOV 1992 .GAN. RGAT. 1993 no.1, P 94, note .H.MARGEAT.  
 .19كلثومة مباريك، المرجع السابق، ص  .182، المرجع السابق، ص قرباسحسن  .112بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -6
محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص . 491لمصاروة، المرجع السابق، ص اهيثم . 112ص  ،المرجعنفس عبد الرزاق بن خروف،  -7

 ، أنظر أيضا:1172. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 141غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  .112
-THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P227. 
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نما  هذا  1يشترط التحصيل الفعلي لقيمة الشيك.محكمة النقض الفرنسية أنه ال يكفي دفع القسط بواسطة شيك، وا 
أي يقوم المؤمن بخصم األقساط المستحقة  compensation(،2( ويجوز أن يتم الوفاء بالقسط عن طريق المقاصة

 مين المستحق عند تحقق خطر الحريق الصناعي.م يدفعها المؤمن له من مبلغ التأالتي ل

افة طرق اإلثبات منها البينة والقرائن إذا كان مقدار القسط ال إضافة إلى ذلك، يجوز إثبات الوفاء بالقسط بك
أما إذا تجاوز القسط هذا المقدار فيثبت عن طريق الكتابة، وتكون في هذه الحالة في  3دج. 177.777يزيد عن 

 4يحررها المؤمن ويسلمها للمؤمن له طبقا لما تقضي به القواعد العامة لإلثبات. )quittance( شكل مخالصة

 ميندفع قسط التأجزاء اإلخالل بالتزام ثانيا: 

مين يجب أن يدفع في الوقت المحدد والمتفق عليه بين الطرفين، غير أنه في رأينا فيما سبق، أن قسط التأ
بعض األحيان ال يقوم المؤمن له بأداء القسط في الميعاد المحدد له أو يمتنع عن تسديده، مما يؤدي إلى 

 مين.لتأمين، وهو عدم دفع قسط التأي في عملية ااإلخالل بالتزام أساس

حلول،  70-59رقم  مينمن قانون التأ 11خالل نص المادة  وفي هذه الحالة تبنى المشرع الجزائري من
فإذا لم يقم بالسداد ، تتلخص في أنه عند تخلف المؤمن له عن تسديد القسط، يتعين على المؤمن إنذاره بالدفع

ذا استمر امتناع المؤمن لهقف و خالل فترة معينة ي عن دفع القسط المتأخر، يكون  التزام المؤمن بالضمان، وا 
ل في وقف للمؤمن حق المطالبة بفسخ عقد. لذا نرى فيما يلي الجزاء المترتب في حالة عدم دفع القسط المتمث

 مين.الضمان، ثم فسخ عقد التأ

 la suspension de la garantie وقف الضمان-1

مؤمن له د وقف الضمان جزاء إلخالل العّ ، ي  السابقة الذكر مين الجزائريمن قانون التأ 11المادة بموجب 
 مين، بعد مرور مدة معينة من اعذراه بتنفيذ التزامه.بالتزامه في دفع قسط التأ

 لذا يتعين علينا دراسة هذا الوقف من خالل تعريفه وتبيان شروطه وآثاره.

 
                                                           

 .141ص ، السابق غازي أبو عرابي، المرجعخالد  -1
 .491هيثم المصاروة، المرجع السابق، ص .112بن خروف، المرجع السابق، صعبد الرزاق  -2
 .111المادة ، المذكور 95-09مر لأل المذكور، المعدل والمتمم 17-79القانون رقم  أنظر -3
 .119بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الزراق  -4
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 تعريف وقف الضمان-أ

عند عدم سداد األقساط المستحقة من طرف -بجزاء وقف الضمان، أنه جزاء اتفاقي ي خول للمؤمن  يقصد
تعطيل التزامه بالضمان، مع استمرار التزام المؤمن له بسداد األقساط السابقة والالحقة على هذا  حق- المؤمن له
 1التعطيل.

 شروط تتمثل في: يتعين األخذ بجزاء وقف الضمان توفر عدة: شروط وقف الضمان-ب

 2تراخي المؤمن له في سداد القسط المستحق-1-ب

مين أو امتناعه السافر عن ذلك، مما يعني تأخر المؤمن له في سداد قسط التأ ويقصد بهذا الشرط هو ثبوت
د تقصير المؤمن تقصيره في دفع القسط. وعلى ذلك ينتفي هذا التقصير إذا كان راجعا إلى قوة قاهرة أو إلى مجر 

 .في تحصيل األقساط

 3اعذرا المؤمن له-2-ب

يجب ، بأنه "...في حالة عدم الدفع 70-59رقم  الجزائري مينالتأمن قانون  11من المادة  1تقضي الفقرة 
على المؤمن أن يعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم بدفع القسط المطلوب 

 يوم(". 19أعاله ) 4التالية النقضاء األجل المحدد في ( يوما 17خالل ثالثين )

بدفع القسط المطلوب  يبدأ المؤمن بإعذار المؤمن له أن ،شترط لتطبيق جزاء الوقفومنه حسب هذه الفقرة، ي  
هو شرط جوهري إلعمال  رواالعذا .لتي تترتب على عدم الوفاء بالقسطا بالنتائج الخطيرة فاجئحتى ال ي  
يه مين المستحق، وذلك بمطالبته لتنفيذ التزامه المترتب عللمؤمن له المتأخر عن دفع قسط التأليوجه  4الوقف،

 5ثار عدم الدفع.ولفت نظره إلى ما قد ينشأ من آ

                                                           
مين أأوغريس، أحكام الت محمد .145غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد . 425-425محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  -1

 .197-125البري في التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، ص 
المصاروة، المرجع السابق، هيثم  .145، ص المرجعنفس غازي أبو عرابي، خالد . 497، ص المرجعنفس حسام محمود لطفي، محمد  -2

 .112المرجع السابق، ص ، منصور حسين . محمد491ص 
3-THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P 227. 

 .115حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -4
مين البري في التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، ص أأوغريس، أحكام التمحمد  .421، المرجع السابق، ص عابد فايدعبد الفتاح  -5

 .475. عبد القادر العطير، المرجع السابق، ص 120
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رسل إلى المؤمن له أو إلى ويتم االعذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم، حيث ي  
مين الحريق ؤمن أو الموطن المبين في وثيقة تأآخر موطن له معروف لدى المفي ، الشخص الملتزم بدفع القسط

 الصناعي.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الرسالة الموصى عليها بيانات معينة، حيث يذكر فيها مقدار القسط 
واآلثار التي المستحق وتاريخ استحقاقه، كما يجب أن يبين فيها أن هذه الرسالة تكون اعذرا للمؤمن له بالدفع، 

بعد انقضاء مدة معينة من إنذار  الصناعي مين الحريقتأعقد ا وقف سريان هن اإلخالل به وأهمتترتب ع
 1المؤمن للمؤمن له، وجواز فسخه إذا لم يقم المؤمن له بدفع القسط مرة أخرى.

من  4تي حددتها الفقرة مباشرة بعد ا نتهاء المدة األصلية لدفع القسط، وال روفي األخير يجب أن يوجه االعذا
 يوم على األكثر من تاريخ االستحقاق. 19ب السالفة الذكر والمقدرة  11المادة 

نما يجب مرور و  إن االعذار وحده ال يكفي لتطبيق جزاء وقف الضمان،: مرور مدة معينة بعد اإلنذار-3-ب ا 
السالفة  11من المادة  2حددت الفقرة مين. وقد أن يقوم المؤمن له بدفع قسط التأ مدة معينة بعد االعذار دون

( يوم من تاريخ إرسال االعذار. وعليه في حالة انقضاء هذه المدة دون أن 17الذكر هذه المدة بانقضاء ثالثين )
 2يدفع المؤمن له القسط المستحق يترتب على ذلك وقف التزام المؤمن بالضمان تلقائيا دون إشعار آخر.

 أثار وقف الضمان-ج

ن المؤمن مين الحريق الصناعي توقف ضمان المؤمن للخطر، ومعنى ذلك أتأعقد يترتب على وقف سريان 
مين إذا تحقق خطر الحريق خالل مدة الوقف، مع بقاء المؤمن له ملزما بدفع األقساط ال يلتزم بدفع مبلغ التأ

 المستحقة طوال مدة الوقف.

نما يحتج به أيضا في مواجهة المستفيد غير وعليه، فوقف الضمان ال يحتج به في مواجهة ال مؤمن له فقط، وا 
 3الخلف العام والخلف الخاص للمؤمن له، كما يحتج بالوقف في مواجهة الغير وكذلك في مواجهة، المؤمن له

 مين المسؤولية الناشئة عن الحريق.مثل المضرور في تأ

                                                           
 .115 ص حسن قاسم، المرجع السابق،محمد  -1

2-ARTICLE 11-3 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAT, op.cit., P 05. 
 ، أنظر أيضا:492حمود لطفي، المرجع السابق، ص محمد حسام م -3

-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P 124. 
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إذا قام المؤمن له بدفع  الحريق الصناعي، مينر الوقف ويعود سريان مفعول عقد تأينتهي أثضف الى ذلك، 
مين المستحق )المطلوب( مع النفقات التي تترتب على االعذار وتحصيل القسط، بشرط أن يتم ذلك قبل قسط التأ

 مين الحريق الصناعي.جوء المؤمن إلى فسخ عقد تأل

 1مين الحريق الصناعيفسخ عقد تأ-2

مين هو فسخ من له في حالة عدم دفعه لقسط التأالمؤمن على المؤ إن الجزاء الثاني الذي يمكن أن يرتبه 
( من 17. وهذا الفسخ هو حق للمؤمن يلجأ إليه عندما تنقضي مهلة عشرة أيام ) (résiliation du contrat)العقد

 السالفة الذكر. كما يحق للمؤمن إبقاء العقد 11من المادة  9تاريخ وقف الضمان، حسب ما تقتضي به الفقرة 
على حاله إن شاء، ولكن يبقى الضمان موقوفا طالما أن المؤمن له لم يدفع األقساط المتأخرة، ولكن إذا قرر 

 2المؤمن فسخ العقد، فان هذا األخير ال يعود إلى السريان حتى لو اقترح المؤمن له دفع األقساط المتأخرة.

لة مضمونة الوصول مع اإلشعار ، يجب على المؤمن أن يبلغ الفسخ للمؤمن له بواسطة رسامن جهة
 3باالستالم. وفي هذه الحالة، يسري الفسخ من وقت إرسال الرسالة حتى ولو لم يتسلمها المؤمن له بالفعل.

وجرت العادة أن يدون المؤمن صراحة في االعذار األول الموجه إلى المؤمن له، بيان يقضي بأن العقد يعتبر 
 4حاجة إلى إرسال رسالة جديدة. مفسوخا بمجرد انقضاء مدة الوقف دون

، في حالة الفسخ يبقى المؤمن له مطالبا باألقساط المتبقية، والمطابقة للفترة التي سرى فيها ومن جهة أخرى
مين الحريق ر التي أصابته من جراء فسخ عقد تأالضمان، مع أحقية المؤمن للمطالبة بالتعويض عن األضرا

 5الصناعي.

إللزام المؤمن له بدفع القسط  ((l’exécution en natureأ المؤمن إلى التنفيذ العينيقد يلجزيادة على ذلك، و 
متأخر مع مين الالمختصة يطلبه فيها بدفع قسط التأبدل الفسخ، وذلك بأن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة 

بعد انقضاء عشرة أيام من يوم  وال تجوز المطالبة القضائية بالتنفيذ العيني االّ  6التعويض إن كان له محل،

                                                           
1-ARTICLE 11 -5 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA, op.cit., P 11. 

 .121بن خروف، المرجع السابق، صعبد الرزاق  -2
 .1115السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -3
 .121ص حسن قاسم، المرجع السابق،محمد  -4
 .121المرجع السابق، ص بن خروف،عبد الرزاق  .121محمد حسن قاسم، نفس المرجع، ص  -5
السابق، ص لمرجع قرباس، احسن  .492هيثم المصاروة، المرجع السابق، ص  .119-112المرجع السابق، ص  ،محمد حسين منصور -6

151. 
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، الى أن يتقاضى المؤمن القسط قضاء أو رضاء فينتهي موقوفا أثناء المطالبة القضائية الوقف، حيث يبقى العقد
 1الوقف.

ميعاد  يحل أن إلىمين الحريق الصناعي موقوفا فيذ العيني، يبقى عقد تأنلم يختر المؤمن ال الفسخ وال الت فإذا
 إالّ ، وال يبقى للمؤمن السريان إلىويعود العقد القسط الجديد، وعندئذ ينتهي الوقف وينقطع حق الفسخ  استحقاق

 2.كان له محل إنمع المصروفات ومع التعويض  المتأخريطالب قضاء بالقسط  أن

 3.االلتزامات المترتبة على المؤمن له بعد وقوع الحادثالمطلب الثاني: 

امات طرفي العقد بحيث تستمر التز  ،من العقود المستمرة ق الصناعي هومين الحريتأرأينا فيما سبق أن عقد 
حيث في هذه الحالة  ،اء وقوع كارثة الحريقات المستمرة واجبات المؤمن له أثنومن االلتزامإلى غاية انتهاءه. 

الّ   (sept jours)عن الحادث في غضون سبعة أيام يسعى مباشرة باإلخطار وال يكتفي  .سقط حقه في الضمان وا 
ت الضرورية للوقاية واإلنقاذ وذلك للحد اجبات أخرى تتمثل في اتخاذ االحتياطابل يجب عليه القيام بو  ،بهذا فقط

عدا قديم الوثائق الضرورية تحرير تقرير مفصل حول الحادث مع تو  ،د الحالة التقديرية للخسائرمن الضرر، وا 
، وفي حالة اإلخالل بهذه االلتزامات يحق للمؤمن تخفيض التعويض فعة القضائيةمرارة والالخاصة بإجراء الخب

 في حدود الضرر الواقع له.

وعليه ندرس في )الفرع األول( التزام التصريح بالحادث، وفي )الفرع الثاني( االلتزامات األخرى التي تكون 
 على عاتق المؤمن له.

 جزاء اإلخالل بهالفرع األول: التزام التصريح بالحادث و 

أن لهذا االستحقاق شروطا من بينها  يترتب على وقوع الكارثة أن يصبح التزام المؤمن مستحق األداء، إالّ 
التأكد من أن الخطر الذي وقع هو ذاته المؤمن منه. وهذا يتطلب من المؤمن له اإلخطار وبالسرعة الممكنة عن 

وتحديد قيمة التعويض. غير أن  ،سبابه ونتائجهأمن الوقوف على لكي يتمكن المؤمن وذلك كارثة الحريق، وقوع 
 .المؤمن له قد يقصر في التصريح بالحادث ألسباب معينة مما يتعرض إلى جزاء

 لذا سنعالج )أوال( االلتزام بالتصريح، ثم )ثانيا( جزاء اإلخالل بهذا االلتزام.
                                                           

 .1115حمد السنهوري، المرجع السابق، صأعبد الرزاق  -1
 .121. محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 1115نفس المرجع، ص - 2

3-ARTICLE 12 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie – explosions », CAAR, op. cit., P 10.  
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  déclaration du sinistreأوال: واجب التصريح بالحادث

تبليغ المؤمن عن -9بأنه " يلتزم المؤمن له...  70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 9-19تنص المادة 
( أيام، إال في الحالة الطارئة أو القوة 0كل حادث ينجر عنه الضمان، بمجرد اطالعه عليه وفي أجل ال يتعدى )

  ".القاهرة...

قرب وقت ممكن بوقوع كارثة أملزم بإعالم المؤمن في  وبالرجوع إلى النص المذكور، يتبين أن المؤمن له
 الحريق، حتى يبادر إلى اتخاذ كافة التدابير الالزمة للمحافظة على حقوقه ومنعها من الضياع.

ث يجب أن يحصل اإلعالم نص عليه صراحة القانون الجزائري، حي  (légal)وعليه، فهذا االلتزام هو شرعي
ة بمجرد علم المؤمن له بوقوع الكارثة، وعلى أبعد تقدير خالل سبعة أيام الحريق كقاعدة عامبوقوع خطر 
أما المشرع المصري فلم يحدد المدة أصال إذ  1،عكس المشرع الفرنسي الذي جعلها خمسة أيام .االموالية لوقوعه

مقررة لمصلحة وبالطبع فان هذه المدة  2تقدر خالل مدة معقولة يقدرها قاضي الموضوع في كل حالة على حدة.
 3المؤمن له، لذلك يمكن تعديلها بما فيه من الزيادة، وذلك باالتفاق على إطالتها ودون تخفيضها.

أما إذا لم يعلم بذلك فال  4من تاريخ علم المؤمن له بوقوع حادث الحريق، وبالتالي فهذه المدة ال تسري إالّ 
اب هذه المدة من اليوم التالي لليوم الذي علم فيه يمكن أن ينسب إليه أي تقصير، وفي هذه الحالة يبدأ احتس

المؤمن له بالحادث بداية من الساعة الصفر، وتنقضي في الساعة األخيرة من اليوم األخير. أما إذا صادف 
آخر يوم من األجل يوم عطلة فان احتساب األجل يتوقف إلى حين بداية العمل، أي ال يدخل في احتساب 

  5األجل أيام العطلة.

                                                           
1-Article 113-2:  « …. De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et eu plus tard dans délai fixé par le 

contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours 

ouvrés …», code d’assurance français 2018, http  :  // www. Legifrance.com/. 
 .1149حمد السنهوري، المرجع السابق، ص أعبد الرزاق  .122ن قاسم، المرجع السابق، ص محمد حس -2
 أيضا:، أنظر 142ؤاد معالل، المرجع السابق، ص ف -3

-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P17.  JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P 129. 

ماي  19-12، -م ع. إ.-الشارقةجامعة  ،مين والقانون"، كلية القانونأالخطر، ندوة " التاإلعالم بوقوع محمد شكري سرور، االلتزام ب -4
 .05-05، ص 4771

5-SERGE PINGUET, assurances terrestres, « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P17. YVONNE LAMBERT–FAIVER, droit des assurances, op.cit., P347. 

GEORGES BRIERE DE L’ISELE, op.cit., P109. 
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وعالوة على ذلك، فهناك بعض الحاالت يخفض فيها أجل التصريح، فإذا تعلق األمر بهالك الماشية فالمهلة 
مين من البرد األمر بالتأ( ساعة ابتداء من وقوع الحادث، أما إذا تعلق 42القصوى للتصريح هي أربع وعشرون )

مهلة التصريح  تحدددث، أما السرقة فتاريخ وقوع الحامن  ابتداءفمهلة التصريح بالحادث هي أربعة أيام 
 1من تاريخ العلم بالسرقة. ابتداءبالحادث بثالثة أيام 

لذلك مبدئيا يمكن  2يجب أن يتم فيه التصريح، )forme spéciale( من جهة، لم يفرض القانون شكل خاص
أو عن طريق ، له، أو بواسطة تصريح مكتوب يودع لدى المؤمن  (oral)أن يتم بأي وسيلة كانت إما شفويا

 ، أو رسالة الكترونية، أو بواسطة رسالة عادية أو مضمونة...الخ. تليكسأو  3الهاتف أو الفاكس،

وقد درج العمل على أن يتم اإلخطار في شكل تصريح مكتوب موصى عليه بعلم الوصول، حتى يمكن إقامة 
خطار على عاتق عبء إثبات اإل قعوي الدليل عليه عند حدوث نزاع بشأن وقوع اإلخطار من عدم وقوعه،

 4المؤمن له.

نه لما كانت هذه القاعدة ليست غير أ، ومن جهة أخرى، فان المدين بالتصريح بوقوع الحادث هو المؤمن له
من النظام العام، فانه يمكن االتفاق بين المؤمن والمؤمن له على إسناد ذلك إلى شخص آخر يجب تعيينه في 

في حالة انتقال الشيء المؤمن عليه إلى مالك آخر، فيقع التزام التصريح هنا على عاتق العقد بذاته وصفته، أما 
كما يجوز أن يوجه اإلخطار في  5المؤمن له. في حالة وفاة الورثة(الخلف الخاص )المشتري(، أو الخلف العام )

 6مين من المسؤولية من المضرور نفسه تمهيدا الستعمال حقه في الدعوى المباشرة.التأ

أما الجهة التي يتم اإلشعار لديها هي في األصل المؤمن، في مركز عمله أو في اإلدارة العامة أو في أحد 
برم العقد مع المؤمن له، وذلك الذي أ مين )السمسار أو الوكيل العام(كاالته أو فروعه، أو الى مندوب التأو 

 بحسب ما يرد في وثيقة الحريق الصناعي.

 
                                                           

 .9-19المادة المذكور،  70-59نظر األمر أ -1
2-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P346. 

 .142ص  ، المرجع السابق،فؤاد معالل -3
 .415لطفي، المرجع السابق، ص  محمود حساممحمد  .122ن قاسم، المرجع السابق، ص حسمحمد  -4
 منصور،حسين محمد  .114ص غازي أبو عرابي، المرجع السابق،خالد  .1141السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -5

 . أنظر أيضا:140المرجع السابق، ص
-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P132-133. 
6-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 197. 
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 بواجب التصريح جزاء اإلخاللثانيا: 

حق المؤمن له في  (déchéance) إن الجزاء الخاص بعدم التصريح بواقعة الحريق الصناعي يكمن في سقوط
إذ لم يرد في تقنين التأمينات الجزائري على غرار  2وهذا الجزاء هو جزاء تعاقدي وليس قانوني، 1الضمان.

 3إدراجه في الشروط العامة لوثيقة الحريق الصناعي.ما تم نالتشريعات األخرى خصوصا الفرنسي والمصري، وا  
 (.1( وحاالت توقيه)4( والشروط)1لذا سندرس هذا الجزاء من حيث الماهية)

 ماهية السقوط-1

إن شرط السقوط يعني فقدان المؤمن له لحقه في الضمان على سبيل العقوبة لعدم قيامه بإخطار المؤمن 
مين الحريق الصناعي ونفاذه سواء في سريان عقد تأ الجزاء على استمرارية وال يؤثر إعمال هذا 4بوقوع الكارثة.

ا المؤمن له الماضي أو المستقبل، ما لم يتفق صراحة على اإلنهاء بوقوع الكارثة. فتظل األقساط التي دفعه
لمؤمن من حق المؤمن، كما يظل هذا األخير ملتزما بضمان األخطار ا واألقساط المستحقة التي لم تدفع بعد

 5عليها فيما عدا الخطر الذي لم يتم اإلعالن عن وقوعه، أو أعلن عن وقوعه بشكل غير صحيح.

مين الحريق خاص بعقد التأمين عموما وعقد تأ  (peine civile)ا هو إال جزاء مدنين السقوط موعليه، فا
خاصة إذا  7ال تعرفه القواعد العامة. غير أن هذا الجزاء في بعض األحيان يكون قاسي 6الصناعي خصوصا،

، ويقتصر إلى شرط السقوط جعل المؤمن في هذه الحالة ال يلجأتعلق األمر بالمؤمن له حسن النية، وهذا ما 
 8اإلخطار.بتعويض يتناسب مع الضرر الذي تسبب فيه التأخر في  الجزاء حينئذ على إلزام المؤمن له

                                                           
العطير، المرجع السابق،  عبد القادر. 141فؤاد معالل، المرجع السابق، ص. 1329حمد السنهوري، المرجع السابق، صأالرزاق عبد  -1

 ، أنظر أيضا:441ص
-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P 10.  

2-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op. cit., P349. 

3-ARTICLE 15 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAT, op.cit., P 05. 

 ، أنظر أيضا:495، المرجع السابق، ص فايد فايد عابد عبد الفتاح -4
-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 348. 

 ، أنظر أيضا:121حسن قاسم، المرجع السابق، ص  محمد. 401حسام لطفي، المرجع السابق، ص محمد  -5
-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P134. 
6-JACOB NICOLAS, les assurances, ibid., P134. YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P349. 
7-JACOB NICOLAS, les assurances, ibid., P 133. 

 .121ص  غازي أبو عرابي، المرجع السابق،خالد  -8
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 شروط صحة جزاء السقوط-2

 يشترط لصحة االتفاق على السقوط كجزاء توافر الشروط التالية:

 1مين الحريق الصناعيينص عليه صراحة في وثيقة تأأن -أ

نما يلزم النص عليه صراحةإن سقوط الحق ال ي   لذا فالسقوط  2في وثيقة الحريق. )texplicitemen( فترض وا 
أو إذا لم يعلم المؤمن له بالشروط  3،إذا كان منصوص عليه في الوثيقة مواجهة المؤمن له إالّ ال يحتج به في 

 بعد تحقق الكارثة.  العامة التي تتضمن شرطا يقضي بسقوط حقه إالّ 

وبناء على ذلك، نقضت محكمة النقض الفرنسية الحكم الذي قرر سقوط حق المؤمن له في الضمان، دون 
مين، يقضي بإعفاء المؤمن من الضمان في حالة تأخر المؤمن له في رط في وثيقة التأيشير إلى وجود ش أن

 4إعالن الكارثة.

 5في الوثيقة بشكل ظاهر وواضح بارزا السقوطأن يكون شرط -ب

وف المستخدمة في كتابة وثيقة ويتحقق ذلك بكتابة شرط السقوط بحروف مختلفة الشكل واللون عن باقي الحر 
 144وهذا ما أكدت عليه المادة  .كان هذا الشرط باطال واالّ  ،أو يوضع تحته خط ،بحروف أكبر، أو مينالتأ

، حيث نصت على بطالن كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر 95-09رقم  من القانون المدني الجزائري
والغرض من ذلك هو لفت انتباه المؤمن له  البطالن أو السقوط.الى وكان متعلقا بحالة من األحوال التي تؤدي 

خل بالتزامه. هذا ويالحظ أنه باإلضافة إلى وجوب إبراز شرط وخطورة الجزاء الذي ينتظره، إذا أإلى أهمية 
  6السقوط بشكل ظاهر، فانه يتعين أن يبرز أيضا االلتزام الذي تقرر السقوط جزاء له بشكل ظاهر.

                                                           
. أنظر 57، ص 1557دار الفكر العربي، مصر،  ،1ط  ،-البريمين أدراسة في عقد الت–الحق في الضمان محمد شكري سرور، سقوط  -1

 أيضا:
-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 351. 

 ، أنظر أيضا:120محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص -2
-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, ibid., P  151 . 

 ، تحت رقم:411فايد فايد، المرجع السابق، ص عبد الفتاح قرار محكمة النقض الفرنسية مأخوذ عن  -3
-CASS. Civ., 124 février 1965, RGAT .1965, P 472. 

 .411ص  المرجع،نفس فايد فايد، عبد الفتاح  -4
5-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P136-137. YVONNE LAMBERT–FAIVER, droit des assurances, op.cit., 

P 351. 
 .50-51الضمان، المرجع السابق، ص محمد شكري سرور، سقوط الحق في  .125حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -6
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تفاق على السقوط واضحا ومحددا، حتى يكون المؤمن له على علم تام ، يجب أن يكون االعالوة على ذلكو 
بالجزاء الذي يوقع عليه عند إخالله بما يقع عليه من التزامات. فإذا كان شرط السقوط غامضا أو مبهما تعين 

 1الشرط.هذا هو الذي قام بتحرير لمؤمن، ألنه تفسيره لصالح المؤمن له، بحيث يتحمله ا

 2يكون شرط السقوط تعسفي أال-ج

التي تبطل كل شرط ، و 95-09رقم  من القانون المدني الجزائري 144هذا الشرط من نص المادة يستفاد 
تعسفي، يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه. لذا يعتبر شرط السقوط 

 ويجب إبطاله في حالة توفر الشروط التالية:  (arbitraire)تعسفي

الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين أو النظم، إال إذا كان ذلك  -
 .الخرق جناية أو جنحة عمدية

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعالن الحادث المؤمن منه إلى  -
ومثل هذا  .إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول 3ات،السلطات، أو في تقديم المستند

الشرط يعتبر باطال متى كان يتعلق بمجرد التأخير العادي الذي تبرره الظروف أو الذي يستند إلى 
عذر مقبول، بالرغم من وروده كاتفاق خاص حتى ولو كان مكتوبا أو مطبوعا وبارزا في شكل 

غير أنه من حق المؤمن  4ما ينطوي عليه الشرط من التعسف. ظاهر، والبطالن هنا يرجع إلى
الحادث  عبتعويض الضرر الذي أصابه، من جراء التأخر في التبليغ عن وقو  الرجوع على المؤمن له

ذلك كان  أو تقديم المستندات. ويقع عبء إثبات الضرر ومقداره على عاتق المؤمن، فإذا تمكن من
أما إذا تعلق األمر بتأخر  5ما يتناسب مع الضرر الذي أصابه.مين له أن يخصم من مبلغ التأ

أو اإلدالء بالوثائق لعذر غير مقبول، فان شرط السقوط يقع  تعمد أو بامتناع مطلق عن التصريحم
 6صحيحا إذا ورد بالشكل الذي يقتضيه القانون، ألنه يعني أن المؤمن له قد أخل فعال بالتزامه.

                                                           
1-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 151. 

 . 51محمد شكري سرور، االلتزام باإلعالم بوقوع الخطر، المرجع السابق، ص  .121عرابي، المرجع السابق، ص غازي أبو خالد  -2
أن يرسل هذا األخير جميع األوراق والمستندات الخاصة بهذه ، إدارة دعوى المسؤولية التي تقام على المؤمن له مثال يشترط المؤمن عند -3

  ..الخ.الدعوى كاإلنذارات وعريضة الدعوى.
 .145ص  فؤاد معالل، المرجع السابق، .1112السنهوري، المرجع السابق، ص حمد أعبد الرزاق  -4
 .125حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -5
 .151مين البري في التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، ص أوغريس، أحكام التأمحمد  .145فؤاد معالل، المرجع السابق، ص  -6
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، كان هذا األخير صحيحا وأنتج آثاره السابق بيانها روط الشكلية الخاصة بالسقوطوعليه، في حالة توفر الش
بالحادث إلى إلحاق ولو لم يؤدي إخالل المؤمن له بالتصريح  1،مينان المؤمن له من حقه في مبلغ التأفي حرم

لصحة  الشكليةخالفا لما هو معمول به في ظل القانون الفرنسي، الذي أضاف إلى الشروط  أي ضرر للمؤمن.
 خر، مؤداه أن المؤمن ال يمكنه التمسك بجزاء السقوط في مواجهة المؤمن له، إال إذا أثبت أنالسقوط شرطا آ

  2لحق به ضرار.التأخر في إعالن تحقق الخطر قد أ

ن العبرة باإلخالل وليس بتحقق الضرر، ألنه غالبا ما ينتج ضرر أن هذا األمر ال ينصح األخذ به ألغير 
 .بالحادث لذا وجب توخي هذا الشرط جة إخالل المؤمن له بالتصريحنتي

 سبل توقي المؤمن له للسقوط-3

 يستطيع المؤمن له توقي سقوط حقه في الضمان باللجوء إلى وسيلة من الوسائل التالية:

 وفي هذه الحالة  ،: إذا كان إخالل المؤمن له بالتزاماته راجع إلى وجود القوة القاهرةالحالة األولى
النفسي الذي  يجب على المؤمن له إثبات القوة القاهرة. وتعتبر من قبيل هذه القوة العجز البدني أو

وقيامه بواجبه باإلخطار عن الحادث، وال يعتبر من قبيل القوة القاهرة تغيب  يحول بين المؤمن له
 3ا عنه في مدة غيابه.ائبلحادث، فقد كان عليه أن يعين نالمؤمن له عن موطنه وقت وقوع ا

 يستطيع المؤمن له أن يتوقى السقوط أيضا إذا : الحالة الثانية: الدفع بتنازل المؤمن عن السقوط
أثبت تنازل المؤمن عن التمسك بشرط السقوط. ويقع عبء إثبات هذا التنازل على عاتق المؤمن له. 

ا ال لبس فيه وال غموض. ويمكن وهذا التنازل قد يكون صريحا أو ضمنيا، المهم أن يكون واضح
 4إثارة الدفع بتنازل المؤمن عن التمسك بالسقوط ألول مرة أمام محكمة االستئناف.

 يستطيع المؤمن له بتوقي سقوط حقه إذا تمكن من تدارك خطئه : : الدفع بتدارك الخطرالحالة الثالثة
أو اإلخطار على نحو صحيح، وذلك قبل أن  ،أخر عن اإلخطار بتحقق خطر الحريقالمتمثل في الت

يفترض ذلك إن يكون المؤمن له قابال للتدارك، أما إذا كان غير ذلك فال يلوم و  يتمسك به المؤمن.

                                                           
 .121محمد المرسي زهرة ومبارك بن عبد اهلل المقبالي، المرجع السابق، ص -1
 .125حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -2
 .191، ص المرجعنفس  -3
 .411فايد، المرجع السابق، ص  فايد فاتحال عبد - 4
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إال نفسه، كما لو وجد اتفاق على مدة معينة لإلخطار وانقضت هذه المدة دون إخطار فال يمكن 
 1التدارك في هذه الحالة.

 الفرع الثاني: االلتزامات األخرى وجزاء اإلخالل بها 

التصريح بواقعة الحريق فحسب، بل يجب عليه القيام بعدة واجبات أخرى تقلل واجب إن المؤمن له ال يقوم ب
 من الحادث وتساعد المؤمن في تقدير التعويض، تحت طائلة جزاء تخفيض التعويض في حالة اإلخالل بها.

جبات األخرى التي يتخذها المؤمن له على عاتقه، ثم )ثانيا( ندرس جزاء اإلخالل بهذه االو لذا سندرس )أوال( 
 االلتزامات.

  les outres obligationsجبات األخرىاأوال: الو 

تتمثل في اتخاذ التدابير الوقائية واإلنقاذ للحد والتقليل ، أثناء وقوع كارثة الحريق يقوم المؤمن له بعدة التزامات
تقديم الوثائق الضرورية  ،إعداد الحالة التقديرية لألضرار ،الحادث تحرير تقرير مفصل حول ،الحادثمن 

 الخاصة بإجراء الخبرة أو الخاصة بالقضايا اإلجرائية. والالزمة 

  prendre les mesures de sauvegarde إلنقاذواوقائية التدابير ال اتخاذ-1

والتدابير الضرورية من أجل  ، اتخاذ بصفة فورية كل اإلجراءاتالحادثيجب على المؤمن له في حالة وقوع 
نقاذ األشياء المؤمن عليها. ،الحد من أهمية وحجم األضرار نما هو  2والحفاظ وا  وهذا االلتزام هو ليس قانوني وا 
التي  نه ال يكون مسؤول عن تلك النتائجحمل النتائج الضارة للحادث، غير أعقدي، لذا يجب على المؤمن ت

 3تكون ناجمة بسبب اإلهمال أو عجز)قصور( من المؤمن له.

 4وهذا االلتزام له جانبان:

                                                           
 .191حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -1

2-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P18. JACQUES LACOUR, op.cit., P87. JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P117. 

ABDELLATIF GHOULAM, op.cit., P10. 

3-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », ibid., P18. 
4-Ibid., P18. 
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 يقوم فورا بإخماد النيران عند مؤمن له االتصال برجال اإلطفاء، كما أثناء الحادث يجب على ال
، يمكن تنفيذها )دلو من الماء، الرملاحة له، والتي هي تحت تصرفه و بدايتها بكل الوسائل المت

المطافئ...(، كما يقوم بإبعاد األشياء التي من المحتمل أن تتأثر بالكارثة، بشرط أن تكون هذه 
 اإلجراءات)األفعال( ال تمثل خطر عليه أو لآلخرين.

باإلضافة إلى ذلك، يسعى إلى أقصى حد ممكن إلى إنقاذ أكبر عدد من األشياء المؤمن عليها،  
والتي يمكن أن يكون وجودها سببا لزيادة  يمكن الوصول إليهاد والسلع التي ق نقل الموايعن طر 

 1.الى مكان آمن ضغط الحريق

  بعد إخماد النار يجب على المؤمن له اتخاذ كل التدابير المناسبة والقادرة على حفظ األشياء كليا أو
ات والبضائع نقل األدو لحمايتها من تسرب المياه، األشياء المؤمن عليها جزئيا من الكارثة، كتغطية 

ب األجهزة لتجن  (graissage)التنظيف، تشحيمسترداد خارج األماكن المتضررة، السليمة أو القابلة لال
 2أو األكسدة...الخ. )corrosion( خطر التآكل

 établir un rapport circonstancié du sinistre 3تحرير تقرير مفصل عن الحادث-2

لعدم توفر معلومات كافية حول الحادث، يجب على المؤمن له إرسال في أقرب اآلجال تقرير مكمل ومفصل 
 يبلغ فيه المؤمن بما يلي: 

 .تاريخ وقوع الحادث وظروفه 
 يمكن  نهأو أ إذا ما كان الضمان مغطى بشكل صحيح ،لحكماب الحادث المعروفة أو المفترضة اأسب

 حاالت االستثنائية للضمان. الأن يأتي من 
  .طبيعة األضرار والمقدار التقريبي لها 
 عند مؤمنين آخرين ضد نفس األحداث والوقائع. الضمانات المكتوبة على نفس الشيء 

 

                                                           
1-JACQUES LACOUR, op.cit., P88.  JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P117. 
2-JACQUES LACOUR, ibid., P88. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, 

règles techniques. Tarification. Règlement de sinistres », article cité., P 18. 

3-JACQUES LACOUR, ibid., P88. ABDELLATIF GHOULAM, op.cit., P10-11. THERESE BERTHIN–LACHAUD 

SERGE PINGUET, op. cit., P345. JEROME KULLMANN, op. cit., P516. YVONNE LAMBERT– FAIVER, assurance 

des entreprises, op.cit., P167. 
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 dresser un état estimatif des pertes 1)البيان التقديري( للخسائر إعداد الحالة التقديرية-3

وموقع من طرف المؤمن له، يدرج  ؤكد وصحيح،م (rapport)لألضرار في شكل تقريريكون البيان التقديري 
والتي تم إنقاذها، ثم يقدم  المؤمن عليها التالفة والمتضررة لألشياء فيه هذا األخير بشكل تفصلي، الحالة التقديرية

 يوم من تاريخ الحادث. 17هذا التقرير للمؤمن في غضون 

 2وأساسية وذلك لألسباب التالية:وهذه الوثيقة هي جد مهمة 

تعتبر عامل أساسي لحساب التعويض عندما تتم التسوية بالتراضي، يعني باالتفاق المشترك بين  -
 المؤمن له والمؤمن. 

 أثناء إجراء خبرة ودية مضادة.على تقدير األضرار تساعد الخبراء  -

صبها في جدول يتكون من خمسة أعمدة ال يوجد شكل مخصص لوثيقة الحالة التقديرية، لذا جرت العادة 
  3تحتوي على تعيين األشياء المتضررة، القيمة الجديدة، القيمة أثناء الحادث، اإلنقاذ، مقدار األضرار.

 4.وتحرر الحالة التقديرية للخسائر من قبل المؤمن له الذي غالبا ما يلجأ إلى مساعدة من الخبير الخاص به

يتناسب مع الضرر  من قد يطالب بتعويضااللتزام فان الجزاء المحتمل هو أن المؤ وفي حالة اإلخالل بهذا 
يسبب له خسارة، ما لم يثبت أن هذا اإلخالل راجع إلى سبب  ((la perturbationإذا كان هذا اإلخالل ،المتوقع

 5أجنبي أو قوة قاهرة.

 6عمدي في مقدار الضرر.كما يفقد المؤمن له الحق في التعويض في حالة االحتيال أو الغش ال

 

 

                                                           
1-THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P346. SERGE PINGUET, assurances terrestres 

« assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. Règlement de sinistres », article cité., P19. 

JOËLE FOSSEREAU, op.cit., P118. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 327. 

2-JACQUES LACOUR, op.cit., P88. 
3-Ibid., P89. YVONNE LAMBERT – FAIVER, assurance des entreprises, op.cit., P168. 
4-YVONNE LAMBERT–FAIVER. Ibid., P168. JACQUES LACOUR, ibid., P89. THERESE BERTHIN–LACHAUD 

SERGE PINGUET, op.cit., P 346. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P252. 
5-YVONNE LAMBERT–FAIVER. Ibid., P169. THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET. Ibid., P349. 

ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 327. JEROME KULLMANN, op.cit., P517. 
6-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL. Ibid., P327. 
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 1المستندات المتعلقة بالكارثة والمطلوبة من طرف المؤمناإلبالغ عن جميع الوثائق و -4

، حيث يلتزم المؤمن له بناء على طلب المؤمن بتقديم في أقرب  (contractuel)وهذا االلتزام هو عقدي
للخبرة وذلك لتقييم األضرار وتسوية الحادث، مثل اآلجال، كل المعلومات والوثائق الضرورية والتبريرية الالزمة 

ويكون هذا اإلفصاح في أقرب وقت ممكن بناء على طلب  ...الخ، الفواتير والكتب التجارية والوثائق الداعمة
 المؤمن. 

  2اإلجرائية تزويد المؤمن بجميع الوثائق الضرورية-5

يجب على المؤمن له إرسال فورا إلى المؤمن عند االستالم، كل اإلشعارات )اإلخطارات( والتنبيهات، 
األوراق( عقود و/أو الوثائق)القضائية(، الغير ال) كل العقود العرفيةو والرسائل واالستدعاءات، تكاليف بالحضور، 

 3انتسابه لمسؤولية المؤمن له. يحتمل المتعلقة بالحادث الذيو  ،أو إلى وكالئه اإلجرائية التي تبلغ له

وتطبيقا لذلك، في حالة رفع دعوى على المؤمن له بسبب مسؤوليته عن تلف أشياء الغير، يحتفظ المؤمن 
جراء المحاكمة، و  أمام كل المحاكم ممارسة جميع الطرق لحل النزاعات بحق تولي الدفاع عن المؤمن له وا 

 لهذا يطلب المؤمن من المؤمن له تزويده بكل الوثائق الضرورية عند استالمها،المدنية والتجارية أو اإلدارية. 
 4بينهم. طيكما يحتفظ أيضا بالحق في التعامل مع األطراف المتضررة والتوصل إلى حل وس

 5التعويض( االلتزامات )تخفيضهذه جزاء اإلخالل بثانيا: 

أخذ التدابير الوقائية واإلنقاذ للتقليل من خطر في حالة اإلخالل بااللتزامات األخرى المتمثلة في عدم 
ضرار، أو عدم تزويد المؤمن بالوثائق ن الحادث أو الحالة التقديرية لألالحريق، أو عدم تقديم تقرير مفصل ع

القضائية أو تلك الخاصة بالخبرة، فان الجزاء المحتمل هو أن  يطلبها سواء المتعلقة باإلجراءات الضرورية التي

                                                           
1 -THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET. op. cit., P347. JEROME KULLMANN. op. cit., P517. 

SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P 17.YVONNE LAMBER –FAIVER, assurance de l’entreprise, op.cit., P 168. 

2-CLAUDE-J. BERR ET HUBERT GROUTEL, droit des assurances, 3eme éd, Dalloz, Paris, 1981, P 84. SERGE 

PINGUET, assurances terrestres. ibid., P17. YVONNE LAMBERT–FAIVER. Ibid., P 168. ALAIN GELLION ET 

JAMES LANDEL, op.cit., P 327. 

3-JEROME KULLMANN, op. cit., P 517. 
4- Ibid., P517. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. 

Tarification. Règlement de sinistres », article cité., P19. THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET, op.cit., 

P 348. 

 .44المادة المذكور،  70-59نظر األمر رقم أ -5
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بتعويض يتناسب مع الضرر المتوقع، إذا كان هذا اإلخالل يسبب له   (peut réclamer)قد يطالبالمؤمن 
 1خسارة، ما لم يثبت المؤمن له أن هذا اإلخالل راجع إلى سبب أجنبي أو قوة قاهرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1-JEROME KULLMANN, op. cit., P 517. THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P 349. 

ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P327. YVONNE LAMBERT–FAIVER, assurances des entreprises, 

op.cit., P169. 
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 les obligations de l’assureur المبحث الثاني: التزامات المؤمن

مين من الحريق ما التزامات معينة بموجب عقد التأأن المؤمن له والمؤمن تترتب عليهنشير في البداية 
أن التزام المؤمن هو من جهة  وق بالنسبة للطرف اآلخر، بمعنىالصناعي. وهذه االلتزامات هي من جهة حق

، وذلك لتقدير تمثل في إجراءات تسوية كارثة الحريقات المؤمن تفالتزام ،أخرى حق من حقوق المؤمن له. ومنه
التعويض المستحق ودفعه للمؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه في العقد. وبالتالي فيقوم المؤمن أوال 

، ودراسة وضعية الضمان من ه وظروفهوذلك من خالل الكشف عن أسباببدراسة الحادث بعد وقوع الكارثة 
غالبا ما يستعين بخبير يساعده على ذلك خاصة في هذه الدراسة خالل قابليته للتغطية أم ال. وهو أثناء 

األخطار المعقدة والكبرى، ذلك أن األخطار البسيطة تسوى عادة بين الطرفين بالتراضي. وبعد ذلك، يشرع 
التشييد أو االستبدال أو سعر التكلفة،  المؤمن في حساب التعويض المستحق للمؤمن له، على أساس قيمة إعادة

ه، والقاعدة النسبية في مين المغالي فيبيق المبدأ التعويضي في حالة التأتط ثناء الحساب عادة ما يلجأ إلىوهو أ
 مين البخس، وذلك حتى ال يكون هناك إثراء للمؤمن له على حساب المؤمن.حالة التأ

والدفع عادة وبعد حساب التعويض يشرع المؤمن مباشرة في دفع التعويض للمؤمن له في غضون مدة معينة. 
ي صورة لمتضرر أو استبداله، أو قد يكون فيكون عبارة عن مبلغ نقدي، أو يكون في صورة إصالح للشيء ا

إجراء مقاصة بين القسط المستحق للمؤمن والتعويض المستحق للمؤمن له، وبعد التسديد يقوم المؤمن مباشرة 
 يض.بمنح المؤمن له دليل الدفع ليكون له حجة على تسديد التعو 

جراء الخبرة ومنه سندرس في هذا المبحث  في )المطلب األول(، وحساب التعويض في دراسة الحادث وا 
 )المطلب الثاني(، وتسديد)دفع( التعويض في )المطلب الثالث(.

جراء الخبرةالمطلب األول:   دراسة الحادث وا 

من خالل وذلك  ،هذا الحادثاشرة في دراسة من طرف المؤمن له يشرع المؤمن مب بعد وقوع الحادث وتبليغه
عن وذلك للكشف  ،بها المؤمن له أدلىوفحص كل التصريحات التي  ،وظروفه المحيطة به أسبابهالبحث عن 

 .ال أمقابلية الضمان للتغطية  المؤمن ويتحقق من فحصذلك ي إلى وباإلضافة ،حسن نية المؤمن له من عدمها
 أنالكبيرة والمعقدة، ذلك  األخطارخاصة في  ضراربالخبرة في تقدير األا يستعين وهو خالل هذه الدراسة غالبا م

 . البسيطة غالبا ما تسوى بالتراضي بين الطرفين األخطار

جراء الخبرة ،وعليه نعالج في )الفرع األول( دراسة وفحص الحادث  .وفي )الفرع الثاني( معاينة الحادث وا 
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  sinistre duétude et vérification  1الحادث وفحص دراسةالفرع األول: 

بأنه الوقوع الفعلي للخطر المنصوص عليه في وثيقة الحريق الصناعي، مثال   (le sinistre)ف الحادثعرّ ي  
وقد أوجب القانون المسارعة في التبليغ بالحادث  2تحقق خطر الحريق ألسباب مجهولة أو عن طريق قوة قاهرة.

للمؤمن من طرف المؤمن له حتى ال يضيع حق هذا األخير في الضمان. وينبغي على المؤمن دراسة وفحص 
الحادث هل هو قابل  هذا الحادث عن طريق الكشف عن أسابه وظروف تحققه، والكشف أيضا عن وضعية هذا

 للضمان أو ال؟

 وصالحية الضمان. التعرف عن الحادث، ثم )ثانيا( دراسة وضعية لذا سندرس )أوال(

 3على الحادث من طرف المؤمن )الكشف(التعرفأوال: 

قرب وقت ممكن، )المؤمن( في أ عندما يتعلق األمر بحادث مهم، فعلى الشخص المكلف بالتسوية
فيمكن  كان الحادث أقل أهمية، إنتى اكن المتضررة مع الخبير الخاص به. وحعلى األم ((reconnaîtreالتعرف

من صحة  تقدم ميزات عديدة تسمح بالتأكدمفيدة له، حيث  ((visite de reconnaissanceأن تكون زيارة التعرف
تصريحات المؤمن له حول الخطر المكتتب، وأخذ فكرة عن الحادث وأسبابه وظروفه ومدى أهمية األضرار 

 المنجرة.

تقرير، بحيث  ستطالع( دائما فسح المجال لصياغة)اال ى زيارة التعرفوفي حالة الحادث المهم، يجب عل
وآراء وانعكاسات صاحب  يبين هذا األخير المعاينات المنجزة، المعلومات التي تم جمعها واإلجراءات المتخذة،

 الكارثة، عدد الوفيات...الخ. البالغ حول

 ومن خالل هذه الدراسة والفحص يقوم المؤمن ب:

 du sinistre sla détermination des circonstance 4ظروف الحادث دتحدي-1

 ومن خالل هذا يتحقق المؤمن على ما يلي: 

                                                           
 ، أنظر أيضا:471، المرجع السابق، ص ممدوحأحمد حمزة  -1

-YVONNE LAMBERT–FAIVER, assurance des entreprises, op. cit., P170. 
2-JACQUES LACOUR, op.cit., P87. 
3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P328. THERESE BERTHIN – LACHAUD SERGE PINGUET, op. 

cit., P355. 
4-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P118. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, 

op.cit., P  151 . 
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 وهل هذا المكان مشغول  ،وقع؟: هل وقع الحريق عند المؤمن له، وفي أي مكان مكان وقوع الحادث
ذا وقع عند الغير ما هي هويته، ولدى أي مؤمن  الغير؟من طرف المؤمن له نفسه أو من طرف  وا 
 به؟قام بتأمينه، وما هي وثائق العقد الخاصة 

  هل انتشر هذا األخير بسرعة؟ وفي حالة اإليجاب، ما هي العناصر الخارجية الحريقتطور :
والداخلية التي سهلت من تطويره، من أطلق اإلنذار؟ هل استعملت وسائل النجدة من طرف المؤمن 

 ؟أم ال له
 في حالة تدخل رجال الحماية المدنية، هل فعلوا ذلك ضمن اآلجال القانونية؟، هل  :تقرير التحقيق

استعملوا جميع الوسائل الضرورية؟ ما هي هوية رجال الحماية المدنية والشرطة أو الدرك الذين قاموا 
 تي ستنجزه هذه السلطابالتحقيق؟ وهذه المعلومات هي ضرورية من أجل الحصول على التقرير الذ

 بعد الحادث.
 التهور أو اإلهمال، ظاهرة كهربائية، عملية خاطئة  : ما هي األسباب الممكنة للحريقأصل الحادث(

(، هل كانت الشركات تعمل في الجزء الذي وقع فيه الحادث؟، هل كانت تستعمل أجهزة .آللة..
 طلب توضيحات إضافية.  ساخنة من شأنها أن تكون سببا للحادث؟ في حالة اإليجاب

 :إذا الحادث من الممكن أن يؤدي إلى مسؤولية الغير، ما هي هويته؟ هل هو مؤمن؟،  المسؤوليات
ما هي هوية مؤمنه، وما هي وثائق العقد؟، هل منذ اآلن يجب القيام بخبرة ودية أو قضائية من أجل 

كما أنه من المستحسن طلب الكشف عن جميع الوثائق التي من  الحادث؟تحديد أسباب وظروف 
كعقد اإليجار، عقود اإليداع، صفقات األشغال الموكلة  المحتمل التأثير على تحديد المسؤوليات

 عقود الصيانة...الخ. ، للشركات

 constatation des dommages 1معاينة األضرار-2

ومقدار األضرار بمساعدة الخبير، حيث يقوم بفحص وثيقة حالة يقوم المؤمن بإجراء تقدير أولي لطبيعة 
 :المؤمن له. وذلك لتحديد مثال الخسائر المقدمة من طرف

 عدد المتر المربع المتضرر من المباني وسعر المتر الواحد. -
 المعدات التالفة.عدد وقيمة وحدة  -
 حسابات. كمية البضائع التالفة وسعر التكلفة لكل فئة بعد مراجعة سريعة لل -

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 330-331. JACQUES LACOUR, op.cit., P71 
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 سيما على:صة بملكية األشياء المتضررة، والكما يسعى أيضا للحصول على معلومات خا

 دات الموثوقة التي تثبت الملكية،امعرفة مالك هذه األشياء: وذلك بطلب تقديم التبريرات مثل الشه -
 .شهادة من مسح األراضي دفاتر التسجيل،

وديع، مودع مستأجر،  ير حائز،الملك، حائز أو غ: مالك، شريك في صفة من يحمل هذه األشياء -
 . الخ...

 وجود دائنين متميزين للمؤمن له. -

 vérification du sinistre 1التحقيق وفحص الخطر-3

إليها، وهذه الظروف قد  التحقيق من أن الخطر ال يحتوي على عوامل وظروف مشددة لم يوجه انتباه المؤمن
تهم على سبيل المثال موقع المباني ومواد بنائها والغطاء الخاص بها، المنطقة وعدد الغرف، المناطق المجاورة 

عوامل مشددة مثل أكشاك واالتصاالت، عدد الطوابق، وطبيعة المواد المستعملة، طبيعة النشاط المنجز، وجود 
لحريق، الشتعال، طريقة تسخين األماكن، وسائل النجدة الموجودة )طفاية ازونات المنتجات القابلة لالطالء ومخ

 الخ(.الرشاشات، خرطوم الحريق... 

 contrôler les déclarations de l’assuré 2فحص تصريحات المؤمن له-4

من الناحية الشرعية للمؤمن، أن يتحقق ما إذا كانت المخاطر المعلن عنها والتصريحات تتفق مع ما  يبدو
 المؤمن له، يمكن للمؤمن طلب بطالنأدلى به المؤمن له أم ال. ففي حالة التصريح الكاذب بسوء نية من طرف 

العقد، وفي حالة التصريح الكاذب بحسن نية، يمكن للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد بعد اكتشاف حقيقة التصريح 
 3قبل حدوث الخطر، أو حتى تخفيض نسبة التعويض في حالة اكتشاف حقيقة التصريح بعد الحادث.

 é de la garantieditconstater la position et la vali 4الضمان وصالحية وضعية التحقق منثانيا: 

يجب على المؤمن التحقيق بأن الضمان مكفول للمؤمن له، وعلى وجه الخصوص ، بمجرد التصريح بالحادث
 يجب على المؤمن طرح على المؤمن له األسئلة التالية:

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P 330-331. 
2-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P254. JACQUES LACOUR, op.cit., P71. 

 .15المادة المذكور،  70-59نظر األمر رقم أ -3
4-JACQUES LACOUR, op.cit., P71 . YVONNE LAMBERT – FAIVER, assurance des entreprises, op.cit., P 170. 
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 هل العقد ال يزال ساري المفعول يوم وقوع الحادث، أي غير موقوف وغير مفسوخ؟ -
 مين؟ بواسطة عقد التأوقوع الحادث مغطى هل مكان  -
 ؟ المتضررة والتالفة مضمونة أم ال هل األشياء -
يتم تحديد ما إذا كانت هناك تأمينات أخرى ضامنة كما  ،للتغطية هي كافية؟ بها هل المبالغ المصرح -

 1لنفس الشيء والخطر حتى يمكن تطبيق قاعدة المشاركة.
بها المؤمن له كما تظهر في العقد بعد االستطالع على الحادث، هل التصريحات التي أدلى  -

 هل صرح بوجود بند التنازل عن الرجوع في عقد اإليجار ...الخ؟. مثال صحيحة ودقيقة، أم ال؟

 الفرع الثاني: إجراء الخبرة 

ذا تعذر ذلك تقدر عن طريق تحدد عقود التأ مين أن األضرار غالبا ما تقدر بالتراضي )االتفاق المتبادل(، وا 
وهناك إجراء ال تنص عليه العقود وهو اللجوء إلى الخبرة القضائية عندما  2ضادة، أو خبرة ثالثية.خبرة ودية وم

 )االتفاق بالتراضي والخبرة الودية(.  تفشل الوسائل األخرى

 3يقدر الضرر بالطرق التالية: وعليه

 le règlement de gré à gré 4التسوية بالتراضيأوال: 

 مبدئيا الخبير المختص، حيث في هذه الحالة تقدر األضرار بالمراضاة، أي باالتفاقإن هذه الطريقة تستبعد 
حيث أن كل من بين الطرفين عندما يتعلق األمر بكوارث بسيطة، وذلك لتفادي مصروفات الخبراء.  المتبادل

اعتمادا  الخبير،يتفقون على تقدير األضرار ومبلغ التعويض من تلقاء أنفسهم دون تدخل المؤمن له والمؤمن 
 على كشوف كالفواتير، أو يمكن االعتماد على خبير تكون له صفة االستشارية فقط. 

عن طريق المؤمن يجب أن يتم بموافقة من طرف  ((évaluation des dommagesوعليه، فتقدير األضرار 
ول تخضع لتوقيع قب في رسالة بعد التقييممقدار األضرار  المؤمن له، وفي هذه الحالة سوف يذكر المؤمن

                                                           
 .471، المرجع السابق، ص ممدوحأحمد حمزة  -1

2-ARTICLE 61 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAT, op.cit., P 05-06. 

ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P349. 
3-JACQUES LACOUR, op.cit., P101.YVONNE LAMBERT–FAIVER, assurances des entreprises, op.cit., P170. 
4-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P 11-11 . JOËLE FOSSEREAU, op. cit., P118-119. FRANÇOIS COUILBAUT ET 

CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P254. ABDELLATIF GHOULAM, op.cit., P12. 
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مين، مع مراعاة أي إال تحديد مبلغ التأ تقدير األضرار، فما على المؤمنالمؤمن له. وبمجرد قبول المؤمن له ب
 1قيود تعاقدية كالقاعدة النسبية واإلعفاءات واالستثناءات...الخ.

أساس وفي األخير، يكون لكال الطرفين فترة ثالثة أشهر للتوصل إلى اتفاق ودي لتقدير األضرار على 
 2في حالة اتفاق مخالف. إالّ  مح بتسوية الحادث وتحديد التعويضالتي تسو  الوثائق التبريرية والداعمة،

  le règlement par L’expertiseالتسوية عن طريق الخبرةثانيا: 

األحيان، ال توفر قاعدة التسوية بالتراضي حال منصفا لطرفي العقد خاصة في الكوارث المهمة في كثير من 
يتوالها خبير معتمد لدى شركة التأمين أو متفق  إلثبات الضرر والمعقدة. لذا فمن الضروري اللجوء إلى الخبرة

  3عليه في عقد التأمين.

فهم من وهذا ما ي لتقدير الضرر تصبح الخبرة إجبارية،عند عدم وجود اتفاق ودي بين طرفي العقد  وعليه،
حيث تنص أنه )...يجب أن يأمر المؤمن بإجراء الخبرة  .70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 4-11المادة 

 من يوم استالم التصريح بالحادث(.  أيام ابتداء 0عندما تكون ضرورية في أجل أقصاه 

ذا لم يتوصل إلى اتفاق ودي،تكون الخبرة في شكلها الودي و  قام ت   الوجاهي كمرحلة أولى لتقييم الضرر، وا 
  4خبرة ثالثية ودية في المرحلة الثانية، قبل الوصول إلى الخبرة القضائية في المرحلة الثالثة.

 (.1(، ثم القضائية)4)(، ثم الخبرة الثالثية1ة الوجاهية)وعليه ندرس الخبرة الودي

  l’expertise amiable et contradictoireادة )الوجاهية(الخبرة الودية المض-1
 سنتناول الزاميتها)أ(، ثم عقد تعيين هذه الخبرة)ب(، وشروط المضادة الودية من خالل موضوع الخبرة

 تقرير الخبرة)ه(. إعداد)ج(، ومهمة الخبراء)د(، ثم  الخبرةهذه ممارسة 
 

 
                                                           

1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P351. 
2-ARTICLE 16-2 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAR, op.cit., P11. 

، الغرفة التجارية والبحرية، المجلة القضائية، المحكمة العليا، قسم الوثائق 4714-14-71الصادر بتاريخ  ،515151نظر القرار رقم أ -3
 .471، ص4711 ،1عدد والدراسات القانونية والقضائية، 

 .470السابق، ص  مرجعباس، القر حسن  -4
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 إلزامية الخبرة الودية المضادة-أ

 وهذا ما نصت عليه 1تحقق األضرار الكبيرة والمعقدة فان إجراء الخبرة هنا يصبح ضروري ووجوبي،في حالة 
ن م .11Lوالمادة  2وثيقة الحريق واالنفجار الجزائرية،من الشروط العامة ل 1-19، والمادة السابقة 4-11المادة 

  3الشروط العامة للوثيقة الفرنسية.

يلجأ إليها خارج المحكمة،  ألنه (amiable)خبرة ودية وجاهية، فهي ودية وتكون الخبرة كمرحلة أولى في شكل
ألنها تحدث أمام خبير المؤمن له وخبير المؤمن، بهدف تقييم األضرار وتحديد القيمة  ((contradictoireووجاهية

 4الحقيقية للتعويض.

حيث أن كل  5.يتم اللجوء إلى الخبرة الودية المضادة في حالة استحالة اللجوء إلى التسوية بالتراضي ،وعليه
حيث يعمالن الخبيران مناصفة في البحث عن  6.طرف يعين الخبير الذي يناسبه ويراه قادرا على إجراء الخبرة
وتحديد المسؤوليات، وفي النهاية  وتقييم األضرار ،أسباب وظروف الحادث، والتحقق من تصريحات المؤمن له

  7يقومان بتحرير محضر للخبرة.

يمكن اعتبارها غير مقبولة، إذا  ائية من طرف المؤمن أو المؤمن لهوزيادة على ذلك، أي طلب لخبرة قض
الخبرة الودية المضادة لم تنجز بعد. وفي المقابل فان التطبيق السيئ من أحد األطراف في إجراء الخبرة 

 8خر.، يمكن أن يؤدي إلى دفع تعويض لآلبالتراضي

 إعداد عقد تعيين الخبرة -ب

ع من طرف وقّ م    (acte de nomination d’expert) ريبرة عن طريق تحرير عقد تعيين خبيتم فتح عمليات الخ
العنوان(، وهوية خبرائهم، ومدى اتساع صالحيات و  المؤمن والمؤمن له، حيث ي ذكر فيه هوية األطراف )االسم

 بالضبط تاريخ تعيين الخبراء.يتم تحديد  مهمتهم، كما

                                                           
1-NICOLAS JACOB, la gestion des risques accidentels de l’Entreprises, op.cit., P88.  
2-ARTICLE 15 : « …1°) lorsqu’une expertise est jugée nécessaire par l’assureur, elle doit être diligentée dans un délai 

maximum de sept jours à partir de la réception de la déclaration du sinistre… », cité a des Conditions Générales du 

Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA, op. cit., P12. 
3-JEROME KULLMANN, op. cit., P518. 
4-ABDELLATIF GHOULAM, op.cit., P12. 
5-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P254. JACQUES LACOUR, op.cit., P101. 
6-ARTICLE 15-3 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA. op. cit., P13. 
7-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P254. 
8-YVONNE LAMBERT–FAIVER, assurances des entreprises, op.cit., P171. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, 

op.cit., P353. 
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رفان بإحالة هذه الوثيقة تعيين الخبرة عن طريق تبادل المراسالت، حيث يقوم الط أيضا يمكن أن ينجمو 
 1للتوقيع وتنجز في نسختين على األقل.

 2:شروط ممارسة مهنة الخبير-ج

نشاطهم لدى شركة على الخبراء لممارسة  المعدل والمتمم 72-71من قانون التأمين رقم  401توجب المادة 
 l’association des sociétés)مينيمنح لهم من طرف جمعية شركات التأمين الحصول على اعتماد، التأ

)d’assurance كما بينت المادة  3.في فقرتها الثانية 21-51من المرسوم رقم  4. وتؤكد على هذا الشرط المادة
 4الملف الذي يجب تكوينه لطلب االعتماد. 21-51من المرسوم رقم  2

ذه القائمة إلى شركات وتبلغ هسجل الخبراء بعد منحهم االعتماد في قائمة مخصصة لهذا الغرض، وي  
 21-51من المرسوم رقم  1مين ضرورية طبقا للمادة ماكن التي تراها جمعية شركات التأمين، وتعلق في األالتأ

 السالف الذكر.

 mission des experts 5مهمة الخبراء-د

-59رقم  من قانون التأمينات 415السالف الذكر، وبموجب المادة  21-51من المرسوم رقم  0المادة  تنص
عن أسباب وطبيعة وامتداد األضرار، ؤهل لتقديم الخدمة في مجال البحث ، أن الخبير هو كل شخص م70

 :ين. وعليه تتمثل مهمة الخبراء فيمالتأ والتحقق من ضمان ،وتقييمها

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op. cit., P355. 

 .84عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  -2
حافظي العّوارّيات لدى شركات يحدد شروط اعتماد خبراء وم، 1551يناير سنة  10مؤرخ في ال ،21-51أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .17، ص 1551يناير  41صادرة في  ،9عدد ،ر مين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم، ج.أالت
 ما يلي: على يتكون ملف طلب االعتماد  -4

  :والشهادات وأية وثيقة أخرى تثبت  المؤهالت- ،المطلوبطلب خطي يحدد التخصص -إذا كان طالب االعتماد شخص طبيعي
محل يسمح بممارسة  امتالك- ،مهامهم التأهل المهني المتصل بالمتخصص المطلوب، والخبرة المهنية التي تسمح للخبراء بممارسة

 .1من صفيحة السوابق العدلية رقم  مستخرج-الجنسية، شهادة  –الميالد، مستخرج من عقد -المهن، 
 خطي من  طلب-ن يقدم الملف التالي: أيكون خاضعا للقانون الجزائري. و  إذا كان طالب االعتماد شخص معنوي: فيشترط أن

الشهادات أو  – التجاري،وصل التسجيل في السجل  – للشركة،نسخة من القانون األساسي  – المطلوب،الشركة يحدد الشخص 
 الوثائق التي تثبت قدرة المتدخلين المهنية.

حسين أبو العال، المرجع . أحمد 479، المرجع السابق، ص ممدوحأحمد حمزة  .427-415محمد وحيد عبد الباري، المرجع السابق، ص -5
 .100-101 ص السابق،
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 البحث عن أسباب األضرار واثبات وقوعها المادي كالبحث مثال عن نقطة بداية الحريق. -
 .األضرار وحجمهاتحديد طبيعة  -
 األضرار.  وتقويم تقدير -
 تدوين جميع المعاينات في تقرير. -
 مين.التحقق من ضمان التأ -

 1كما تكمن مهمة الخبير أيضا في:

 التحقق من صحة بنود وتصريحات العقد. -
 عند الضرورة استدعاء المسؤولين ومؤمنيهم. -
 تحديد قيمة األشياء المؤمن عليها قبل تحقق الكارثة. -
 الضرورة طلب المساعدة بموافقة األطراف من األخصائي المؤهل في مجال معين.عند  -
القيام بتقرير حول سير عمليات الخبرة، وحول الصعوبات المحتملة التي واجهها الخبير خالل  -

 مهمته، ويكون هذا التقرير مؤقت.

  ed’expertis verbal-procèspréparation du 2)محضر معاينة( الخبرة إعداد محضر-ه

في  معندما ينتهي الخبراء من مهمتهم )إجراء عمليات الخبرة( يقومون بتحرير خالصاتهم، واستنتاجاته
ضر معاينة للخبرة الذي يضعون عليه توقيعهم. حيث يشيرون فيه إلى كل ما اتفقوا عليه أو لم يتفقوا عليه، مح

ذا التقرير يمكن أن يتوصل الخبراء إلى خالصات خاصة جميع النقاط التي كانت موضوع مهمتهم. ومن خالل ه
 إلى ذلك.  وايتوصل أالمشتركة أو يمكن 

الذي عليه  ،نجز تقرير الخبرة من طرف خبير مؤمن الحريق: ي3توصل األطراف إلى خالصات مشتركة-1-ه
كتابة هذا التقرير خبراء اآلخرين خالصاتهم الخاصة. وبمجرد البعد أن يرسل له  ر األكثر أهميةاألضرا أن يسوي

جل اسمهم في عقد التعيين، والذين يضعون عند الضرورة تحفظاتهم. وقع عليه من قبل جميع الخبراء الذين س  ي  
 ويشمل هذا التقرير التعليمات والنقاط التالية:

                                                           
1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P24.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P355-356. 

1-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P255. YVONNE LAMBERT–FAIVER, 

assurances des entreprises, op.cit., P170-171. ABDELLATIF GHOULAM, op.cit., P13. JEROME KULLMANN, 

op.cit., P517. 
3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P356-357. 
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يجيب فيه نقطة بنقطة عن األسئلة المطروحة في عقد التعيين: ظروف الحادث، مطابقة الخطر مع  -
 عقد، تحديد قيمة األشياء قبل تحقق الخطر وقيمة الخسائر.ضمانات ال

يبين فيه كيفيات تحديد التعويض، وعند الضرورة تتم استشارة المؤمن بشأن تطبيق العقد والقواعد  -
 النسبية المحتملة.

إلى األقساط المحتملة الدفع، قيمة التعويضات القابلة للدفع فورا والتعويضات المؤجلة، قيمة  فيه شيري   -
 التعويض المستحق الخاص بضمانة أتعاب الخبراء.

كشوف الخسائر مع التصحيحات والتعديالت الضرورية، وعند الضرورة يرفق مع التقرير برفق ي   -
، ورسالة القبول مؤرخة وموقعة من طرف المؤمن جدول يوضح فيه الطعون التي سيتم التعرض لها

 له. 

 1يتوصل األطراف إلى خالصات مشتركة لم-2-ه

اتفق عليها  ، حيث يحدد فيه النقاط التي (désaccord)في هذه الحالة يشير ذلك في محضر عدم االتفاق
 يتفقوا عليها، وكذا اسم الخبير المعين من طرفهم والمكلف بالفصل فيه. الخبراء وتلك التي لم

وزيادة على ذلك، يجب على الخبير في غير حالة القوة القاهرة تقديم تقرير الخبرة المنجزة في آجال محددة 
 3الخبير. من تاريخ تعيين )trois mois( وذلك خالل ثالثة أشهر 2في الشروط العامة الجزائرية لوثيقة الحريق،

أشهر من تاريخ استالم التصريح بالحادث، يحق للمؤمن له الحصول  1نه إذا لم تنتهي الخبرة خالل على أ
ذا لم تنتهي الخبرة خالل  4على الفوائد التأخيرية بعد توجيه إنذار للمؤمن، أشهر من تاريخ تقديم التصريح  1وا 

ن الفرنسي مين تقنين التأم   L.122-2صت عليه المادةبالحادث، كل طرف يمكنه اللجوء إلى القضاء وهذا ما ن
كما نصت نفس المادة أن ذلك من النظام العام، وهذا ما أكدت عليه  5مين من الحريق،كقاعدة خاصة لعقود التأ
 وكان من األجدى لو سن المشرع الجزائري على ذلك. 6محكمة النقض الفرنسية،

 

                                                           
1- ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P357. 

 .11لمادة االمذكور،  70-59أنظر األمر  -2
3-ARTICLE 15-6 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », SAA, op.cit., P 13. 

 .411السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -4
5-YVONNE LAMBERT–FAIVER, assurances des entreprises, op.cit., P171. 

 .414السابق، ص  مرجعاس، البر حسن ق -6
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 الخبرة الثالثية-2

 PV)محضر عدم االتفاق المعينين من تقدير وتقييم األضرار، يحرر هؤالء الخبراءإذا لم يتفق الخبراء 
désaccord)عليها وتلك التي لم يتفقوا عليها، وكذا اسم الخبير المعين  تم االتفاق النقاط التي ، يشيرون فيه الى

) troisièmeوفي هذه الحالة يلجأ الخبراء إلى تعيين وديا مرة أخرى خبير ثالث 1من طرفهم والمكلف بالفصل فيه.
)expert

تسدد أتعابه مناصفة بين طرفي العقد. ومنه يقومون كل هؤالء الخبراء بمهمتهم معا، ويتخذون قرارهم  2
ذا لم يتمكنوا مرة أخرى من االتفاق على تعيين الخبير الثالث،  voixla majorité des ( .3(األصواتبأغلبية  وا 

تعيينه بناء على طلب الطرفين فان رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الحادث هو الذي يقوم ب
وال  أن خبرته تبقى ودية ورغم أن الخبير الثالث في هذه الحالة معين من طرف المحكمة، إالّ  4.حدهما فقطأو أ

ن القاضي هنا مكلف فقط بفصل النزاع المتعلق باختيار الخبير الثالث والذي تحتفظ رة قضائية، ألثابة خبتعد بم
 ه بطابع خاص. خبرت

ويحررون مناصفة  ،لم يتفق عليها في الخبرة الودية الوجاهية فقط النقاط التي ثة بمعالجةويقوم الخبراء الثال
  5محضر معاينة جديد.

نتائج الخبرة الثالثية هي مثل الخبرة الودية الوجاهية ال تلزم المحكمة وال األطراف الذين يمكنهم كما أن 
إذا كان هناك اتفاق خاص بين الطرفين على أن تكون كذلك، وهذه المرحلة من الخبرة هي  اللجوء إليها، إالّ 

 إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء.

6الخبرة القضائية-3
 judiciairel’expertise  

وال ترضي طرفي العقد )غير  رة الثالثية إلى توافق في اآلراءالقضائية عندما ال تؤدي نتائج الخب ةتحدث الخبر 
أشهر بعد تاريخ تسليم البيان التقديري للخسائر، أو عندما ينشأ  1مرضية(، أو عندما لم تنتهي الخبرة الودية في 

يتفق المؤمن له على  فسير بنود العقد، أو حتى عندما لمنزاع حول الضمانات أو مسؤوليات العقد أو حول ت
                                                           

1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P24. 

2- KARIMA SEDDAK, les étapes d’une expertise et les voies de recours possibles, revue de l’assurance, conseil 

national des assurances, Alger, n° 7, 2014, P 19.  
3-ARTICLE 16-3 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAR. op.cit., P11. 
4-JACQUES LACOUR, op.cit., P102. 
5-FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P254. ABDELLATIF GHOULAM, op.cit., P12. 

6-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 361. 
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كما يمكن اللجوء إلى هذه الخبرة من طرف  1ليه من طرف المؤمن.سقوط الحق في الضمان المفروض ع
 2المؤمن له عندما يرفض المؤمن القيام بإجراء الخبرة الودية الوجاهية.

حدهما. ويحدد رئيس المحكمة المختصة بناء على طرفي العقد أو أوالخبير القضائي يعين من طرف رئيس 
دعي والمدعى عليه، فإذا كانا الطرفين تاجرين فالجهة المختصة المحكمة القسم المختص للتعيين حسب صفة الم

ذا كان المدعيهي القسم التجاري، أما إذا كانا الطرفين مدنيين فان الجهة المختصة  تاجر  هي القسم المدني. وا 
ه والمدعى عليه مدني فالجهة المختصة هي القسم المدني، أما إذا كان العكس يعني المدعي مدني والمدعى علي

 تاجر فالجهة المختصة هنا هي إما القسم المدني أو القسم التجاري أي حسب اختيار المدعي.

بما  ةمرتبط أنها من الواضحد على طلب أو أمر من المحكمة، و عتموعليه، فان مهمة الخبير القضائي ت
فهو مهتم بتقييم  التالي، وبينجز الخبرة وحده وبمفرده والخبير القضائي في هذه الحالة المحكمة.هذه قررته له 

 3األضرار والبحث عن أسباب وظروف الحادث، أو تحديد المسؤوليات، تفسير بنود العقد.

  calcule de l’indemnité حساب التعويضالمطلب الثاني: 

جراء الخبرة بدراسة الحادثبعدما يقوم المؤمن  يلجأ مباشرة إلى حساب التعويض المستحق للمؤمن له،  وا 
حسب قيمة الشيء المؤمن عليه، فالبنيات تقدر على أساس قيمة إعادة  ضراراأل من جهة بتقديرحيث يقوم 

التشييد، والمنقوالت تقدر على أساس قيمة االستبدال، والبضائع تقدر على أساس قيمة التكلفة. وهو أثناء هذا 
 التقدير يراعي حالة الضرر الذي أصاب الشيء المؤمن عليه سواء كان ضرر كلي أو جزئي أو متعاقب. ومن

وذلك بتطبيق المبدأ التعويضي والقاعدة النسبية على المبلغ  تقييد التعويض الفعلي،من بيقوم المؤ  جهة أخرى،
يتجاوز  أالالمتحصل عليه، حتى ال يكون هناك إثراء للمؤمن له على حساب المؤمن. إذ يجب في هذه الحالة، 

األشياء، وال مبلغ الخسارة الالحقة بالغير  التعويض مبلغ قيمة الممتلكات المؤمن عليها في التأمينات على
 4المتضرر بالنسبة للتأمينات من المسؤولية.

 تقييد التعويض.، وفي )الفرع الثاني( ندرس ضراروتقويم األ لذا سندرس في )الفرع األول( تقدير

                                                           
1-JACQUES LACOUR, op.cit., P102. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P254. 

YVONNE LAMBERT – FAIVER, assurances des entreprises, op.cit., P171. 

2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 361. 
3-JACQUES LACOUR, op.cit., P 103. 

 .400السابق، ص  مرجعلحريق في القانون المغربي، المين على اأحسين بلوش، التال -4
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  évaluation des dommagesاألضرار ويموتق تقديرالفرع األول: 

 l’état)ضرار إال ابتداء من لحظة تسليم المؤمن له للمؤمن، البيان التقديرييمكن اللجوء إلى إجراء تقييم األ ال
 estimatif) ويكون هذا البيان صحيح ودقيق وموقع عليه من طرف  رار التالفة والمفقودة والمتضررة،لألض

 1يوم من تاريخ الحادث. 17إلى  47المؤمن له. وينص العقد غالبا على إنتاج هذا البيان في أجل محدود من 

حاالت الهالك للشيء  تختلف باختالف وفقا لمعايير معينة ضراراأل يتم تقييم وتقديرواستنادا لهذا البيان، 
فقد يهلك الشيء المؤمن عليه هالك كليا، وقد يهلك هالك جزئي، وقد يهلك الشيء المؤمن عليه  المؤمن عليه،

 هالك جزئي متعاقب، أي مرة بعد مرة. 

 وسنتناول ذلك على التوالي:

 )تام(هالك الشيء المؤمن عليه هالك كليأوال: 

 إالّ  2تحقق الخطر المؤمن منه،وفي هذه الحالة فان الضرر يقدر على أساس قيمة الشيء المؤمن عليه وقت 
ويجب التمييز هنا بين ما إذا كان الشيء معدا للبيع فيعتد بقيمته  3إذا اتفق على أن يدفع المؤمن قيمته جديدا.

 4قد يعتد في هذه الحالة األخيرة بقيمته جديدا.و  في السوق، أو معدا لالستعمال فيعتد بقيمته مستعمال،

 (.4تطبيقات العملية لها على األشياء المؤمن عليها)( مع ال1لذا ندرس هذه القيم)

 :تقويم األضرارالقيم المعتد بها في -1

 :على أساس القيم التالية يحسب التعويض

  la valeur vénaleالقيمة السوقية أو التجارية-أ

والمقصود بالقيمة (، valeur vénaleعتد كما قدمنا بقيمته في السوق )ليه، إذا كان الشيء معدا للبيع، أ  وع
التي تخضع لقواعد العرض والطلب، وهذا السعر هو قابل للتغيير  5السوقية للبضاعة هو سعرها في السوق الحرة

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 349. 

 . 1955السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -2
 .425سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .117ص المرجع السابق،  محمد حسين منصور، -3
 ،السابق مرجعالمغربي، المين على الحريق في القانون أ. الحسين بلوش، الت1955لسابق، ص السنهوري، المرجع اعبد الرزاق أحمد  -4

 .457ص
 .125جورج ريجدا، المرجع السابق، ص -5
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ن كان صانعو  عتد بثمن شراء هذا الشيء في السوق وقت هالكه،أ  ، فان كان المؤمن له تاجرا 1في أي وقت، ا ا 
 2أ عتد بثمن التكلفة وقت الهالك.

  la valeur d’usage تعمال أو االستخدامقيمة االس-ب

إذا كان الشيء معدا لالستعمال كالمباني أو المنقوالت، فان التقدير يعتد بقيمة الشيء مستعمال، أي قيمة هذه 
عتد بتكاليف إعادة البناء إلى ي   ،األشياء على أساس ما يحققه هذا الشيء من منفعة لصاحبه. ففي البناء المحترق

أي الفرق بين قيمة ، دم البناء المحترقكان عليها قبل الحريق، ويخصم من هذه التكاليف ما يقابل ق  الحالة التي 
في المنقوالت يعتد بقيمة االستبدال، ويخصم من هذه القيمة ما تم عد إعادته جديدا وقيمته قديما، و البناء ب

 3.يعتد أيضا بالقيمة المعتمدة، كما قيمته وهو قديمو  استهالكه، أي الفرق بين قيمة الشيء وهو جديد

 la valeur à neuf  4القيمة الجديدة-ج

ن األصلي تأمينا ميأدم أو االستعمال، وبذلك يشمل التعتد بقيمة الشيء جديدا فال يخصم ما يقابل الق  قد ي  
المؤمن أن يدفع يقع ذلك فعال إذا طلب و  مين بالقيمة الجديدة(.دم )التأتكميليا وهو التأمين من البلى أو من الق  

التعويض عينا ال نقدا، فيقوم بتجديد البناء المحترق أو يشتري لحساب المؤمن له سيارة جديدة مثل السيارة التالفة 
دا، ويجب لتحل محلها. وفي هذه الحالة ال يحق للمؤمن أن يخصم الفرق بين الجديد والقديم لو دفع التعويض نق

على أن  مين الحريق الصناعي. ويجوز أيضا االتفاق في وثيقة تأدمو الق  مين البلى أعليه أن يتحمل بالفعل تأ
ويصح هذا العقد. وال يعترض ، دميدفع المؤمن عند تحقق الخطر قيمة الشيء جديدا دون أن يخصم ما يقابل الق  

دم هنا ذلك أن الق  مين. فال يجوز أن يكون محال للتأ م المؤمن منه هو أمر محقق الوقوعدعلى صحته بأن الق  
ال لوجب بدال من مواجهته بالتأ ليس مؤمن لذاته تأمينا أصليا، ه بتخصيص مبلغ يقابل استهالكه همين أن يواجوا 

(frais d’amortissement)نما هو تأ مين أصلي، ويقابل تابع لتأ  (assurance complémentaire)تكميلي مين. وا 
 5.يصيب المؤمن له فيغطيه بالتأمينضررا إضافي محققا 

 
                                                           

 .425نقال عن سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص . 515م، ص  1515-1-14ق جلسة  19نة لس 455الطعن رقم  -1
 .91أحمد فؤاد األنصاري، المرجع السابق، ص  -2
 .1955-1955صالسنهوري، المرجع السابق،  عبد الرزاق أحمد -3
 ، أنظر أيضا:497ادق عادي، المرجع السابق، ص سمير ص .1177-1955نفس المرجع، ص  -4

-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P437-438 . 
 .1177-1955المرجع، ص نفس السنهوري، عبد الرزاق أحمد  -5
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 تطبيقات تعويضية للقيم على األشياء المؤمن عليها-2

للمؤمن  مالكالتأمين على األ عطيي   " علىالمعدل والمتمم  72-71من قانون التأمين رقم  17نص المادة ت
ينبغي أن ال و  لحق في التعويض حسب شروط عقد التأمينفي حالة وقوع حادث منصوص عليه في العقد، ا ،له

عقاري المؤمن عند وقوع أو قيمة إعادة بناء الملك الالملك المنقول المؤمن التعويض مبلغ قيمة استبدال يتعدى 
  1من الشروط العامة لوثيقة الحريق واالنفجار الجزائرية. 16"، وتقابل هذه المادة، المادة  …الكارثة

غطي فقط الخسائر لمؤمن له، إذ هو ي  مين ال يمكن أن يكون سببا إلثراء اومنه حسب هذا النص القانوني فالتأ
قيمة  قيمة إعادة البناء للمباني أو لتي تمس األشياء المؤمن عليها على أساسا )  (les pertes réellesالفعلية

 حتى قيمة ثمن التكلفة بالنسبة للبضائع.االستبدال للمنقوالت، أو 

  les bâtimentsالمباني-أ

وأسس  ) (les cavesية بما فيها األقباء، أنه تقدر األبنمن الشروط العامة لوثيقة الحريق A-16تنص المادة 
 دم عند االقتضاء. مع إنقاص مقابل الق   ،وقفا للثمن الالزم إلعادة بنائها يوم وقوع الكارثة البناء

المباني من حيث المبدأ غير ن في هذه الحالة، أل  ((valeur de reconstructionة إعادة البناءعتد بقيمي   ،ومنه
نما هي معد عول على الثمن الذي يمكن أن يحصل عليه من لالستعمال، ذلك أن المؤمن له ال ي   ةمعدة للبيع وا 
جل من أ ه. فالذي يهمه هو المبلغ الذي سيؤديال على المنفعة التي يستخلصها منهعو بيع هذه البناية، ولكن ي  

 وردها إلى وضعها األصلي، وهذا المبلغ يمكن أن يكون أكبر من قيمتها في السوقإعادة تشييد البناية المحروقة 
 2قبل الحادث.

بعد قيمتها دم، أي الفرق بين قيمة البناية جديدة و لتحديد التعويض للمباني قيمة الق   كما يؤخذ بعين االعتبار
قدر ية: عمر البناية وحالة الصيانة. وي  دم يحسب اعتمادا على العوامل التالوالنقصان الناتج عن الق   االستعمال.

ن عقار مبني دم. هذا، فقد تم التسليم بأمل الق  عبر عنها بمعاوية يتم احتسابها على ثمن البناية، ي  دم بنسبة مئالق  
عن %1دم يساوي نظرياسنة، وبالتالي فان معامل الق   177بشكل سليم، وتتم صيانته بشكل جيد سيدوم أكثر من 

فان نقصان القيمة يمكن أن يكون  الصيانة بعين االعتبار. وتبعا لحالة الصيانة،أخذ كل سنة وجود مع وجوب 
                                                           

1-« l’assurance des biens donne à l’assuré, en cas d’événement prévu par le contrat, le droit à une indemnité selon les 

conditions d’assurance. Cette indemnité ne peut dépasser le mentant de la valeur de remplacement du bien assuré au 

moment du sinistre… », Cité a Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », (SAA), op. cit., 

P13. 
 .451ص السابق، مرجعلحريق في القانون المغربي، المين على اأالحسين بلوش، الت -2
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دم دم النظري للحصول على معامل حقيقي للق  ، يتعين تصحيح مقابل الق  لذا ،ويةمن هذه النسبة المئقل أو أعلى أ
 1يطبق على العقار المحروق.

فقد جرت  ،ذلكمين عليه ألنه حدث محقق، ومع ال يعتبر خطر يمكن التأ ال العاديوبالرغم أن االستعم
مين على قيمة الشيء مستعمال. كما أن الصفة العادة على قبول التأمين عليه، عندما يكون مكمال للتأ

ن االستعمال يؤدي نظرا أل، مس عند تخويل تعويض للمؤمن له اعتمادا على قيمة الشيء جديداالتعويضية ال ت  
 لكات المؤمن عليها ال محال.أي أن الضرر حاصل للممت، إلى نقص في قيمة الشيء

ألنه يغطي ويعوض ضررا يتجلى في النقص الحاصل ، دم ال يخول للمؤمن له أي إثراءمين من الق  والتأ
  بعد إعادة البناء. الّ مين إوالتعويض ال يخول في هذا التأ ،يهللشيء المؤمن عل

تكون هذه األتعاب  وأالأتعاب المهندس شرط أن يكون تدخل هذا األخير الزما، كما تؤخذ في الحسان 
 2مستثناة في العقد.

 3رض الغير فان تقدير التعويض يختلف حسب ما يلي:أأما فيما يتعلق باألبنية المشيدة على 

 أو المشغولة في ظرف سنة واحدة تحسب من تاريخ  ةفي حالة إعادة البناء على األماكن المكترا
فان المؤمن له يخول له التعويض اعتمادا على الثمن الالزم إلعادة البناء مع ، اختتام أعمال الخبرة

 إسقاط مقابل القدم، ويخول هذا التعويض حسب تطور األشغال.
 إذا لم يتم إعادة البناءen cas de non reconstruction) (  قبل  ثابت وجود عقد يتضمن تاريختضح أو

عوض من طرف مالك األرض من قيمة األبنية كال أو ن المؤمن له كان من الواجب أن ي  الكارثة، أ
. وعند المذكور في العقد كن أن يتجاوز المبلغ المنصوص والمتفق عليهبعضا. فان التعويض ال يم

فيه على المبلغ المقرر إرجاعه، ال  عدم وجود عقد من النوع المشار إليه، أو عند عدم التنصيص
 4يمكن أن يتجاوز التعويض قيمة المواد المستعملة في البناء والمقدرة كأنقاض.

                                                           
 .145ص السابق، مرجعلحريق في القانون المغربي، المين على اأالحسين بلوش، الت -1
 ، تحت رقم:459، صمرجعالنفس لحريق في القانون المغربي، مين على اأالتنسية، مأخوذ عن الحسين بلوش، قرار محكمة النقض الفر  -2

-CASS. 1ch. Civ., 6 janvier 1987, RGAT. 1987, P 143. 
3-ARTICLE 16-A des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA, op.cit., P 13. 
4-Ibid., P 14. 
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بيع، إذا احترقت فان قيمتها في المباني معدة للبيع كعمارة شيدت بقصد الكون  حالة وزيادة على ذلك، في
سعر السوق يتحدد أو االستعمال، و ليس على أساس قيمة االنتفاع الفقه تقدر على أساس سعر السوق و ظر ن

 1.بالثمن الذي كانت ستباع به البناية وقت وقوع الكارثة

  les mobiliers personnellesالمنقوالت الشخصية-ب

إيجاد منقوالت  به إن التعويض يقدر في حالة هالك المنقوالت الشخصية، اعتمادا على الثمن الذي يمكن
لشيء يوم حصول ا) (valeur de remplacementوبتعبير آخر قيمة استبدال والتي لها نفس االستعمال،متشابهة، 

 2دم.الكارثة منقوص منها ما يقابل الق  

أما فيما يخص األجهزة الكهربائية، فإنها تقدر حسب طبيعة الخطر الذي أصابها، ففي حالة هالك هذه 
حريق أو انفجار متولدين من أشياء مجاورة، فالتعويض يحسب وفق القاعدة العامة )قيمة األجهزة بسبب 

. أما إذا كان هالكها ناتج عن حريق أو 3االستبدال منقوص منها قيمة القدم أو على أساس القيمة الجديدة(
 4:انفجار متولدين عنها فيكون التعويض هنا بطريقتين

، مع إنقاص : التعويض يعادل قيمة االستبدال الجديدة للجهاز المماثلهزةفي حالة الهالك الكلي لهذه األج*
المحسوبة جزافيا خالل سنة منذ تاريخ خروج الجهاز المدمر من المصنع أو من تاريخ تركيب  دمقيمة الق  

 )الرجوع الكلي للجهاز مع إنقاص نصف القدم(.  5ما تم إنقاذه زائد خصم ،األنابيب والقنوات

ذلك، فمبلغ األضرار الذي يتم تقييمه ي ضاف إليه مصاريف النقل والتركيب في حدود مبلغ ال يزيد ضف إلى 
 6.في حالة اتفاق مخالف إالّ  ،من مقدار الضرر %19عن 

)قطع الغيار   (prix de réparation)يقدر التعويض على أساس ثمن التصليح :في حالة الهالك الجزئي للجهاز*
اذه، ومع ذلك فالتعويض الفعلي ال يمكن أن يتجاوز ذلك الناتج إنق منقوص منه قيمة القدم وما تمواليد العاملة( 

 7عن الهالك الكلي للجهاز.

                                                           
 .455السابق، ص مرجعلحريق في القانون المغربي، المين على اأالحسين بلوش، الت -1

2-ARTICLE 17-B des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAR, op.cit., P12. 
3-JACQUES LACOUR, op.cit., P41. 
4-Ibid., P40-41. Www. CNA. Com. Vu le 13-11-2018, à 13h. 

5-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 58. 
6-Ibid., P59. 
7- Www. CNA. Com. Vu le 13-11-2018, à 13h. 



 ........................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث االبرام واآلثار..............................الباب الثاني..
 

113 
 

أما فيما يخص المجوهرات واألحجار الكريمة، واللوحات الثمينة والتماثيل واألشياء النادرة والنفيسة، فالتعويض 
حادث، يكون على أساس القيمة المتفق عليها )القيمة المعتمدة( التي المستحق لهذه األشياء في حالة تعرضها لل

من المبلغ المؤمن عليه  %17وال يمكن أن يتجاوز التعويض  1يمكن تقديرها بعد الخبرة عند اكتتاب العقد،
 2بالنسبة لجميع المنقوالت.

  les matérielsالمعدات-ج

للحالة  مطابق يوم وقوع الكارثة بعتاد آخر 3استبدالهايقدر التعويض بالنسبة للمعدات على أساس قيمة 
دم وبهذا فانه يراعى في التقدير ق   4، ويدخل في هذه القيمة مصاريف النقل والتركيب عند االقتضاء.واإلنتاج

  العتاد، وقدمه يكون أسرع من قدم البنايات.

دم هذا مين من ق  الجديدة، أو بعبارة أخرى التأمته مين على العتاد بقيدم، فانه يمكن التأمعالجة هذا الق  ول
 5دم من التعويض عند حصول الكارثة.العتاد، وبالتالي فال مجال إلسقاط الق  

أما األضرار الحاصلة للعتاد الكهربائي فان األمر كما نرى يختلف حسب سبب الكارثة. فإذا كان أصل 
 كهربائية( فان التعويض يقدر بطريقتين:)األضرار ال الحريق أو االنفجار يرجع إلى العتاد نفسه

ها نسبة جزافية عن هذه المعدات، منقوص من قيمة استبدالعلى أساس قدر التعويض ي :في حالة الهالك الكلي*
 6ما تم إنقاذه. أيضا تنزل من التعويضويس ،تبتدئ من تاريخ خروج اآللة من المصنع كل سنة أقدمية

التعويض على أساس ثمن التصليح )قطع الغيار واليد العاملة( منقوص منه يقدر  :في حالة الهالك الجزئي*
اذه، ومنه فالتعويض المستحق ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الضرر الناتج عن الهالك الكلي دم وما تم إنققيمة الق  
 7للجهاز.

                                                           
1- Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 118. 
2-ARTICLE 2-10)-C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », (SAA), op.cit., P 4. 

YVONNE LAMBERT– FAIVER, Risques et assurances des entreprises, op.cit., P 120. 
للجهاز كنوعية الصيانة ودرجة  دم الناشئة عن حاالت أخرىف قيمة االستبدال بأنها الحصول على معدات مماثلة بعد خصم قيمة الق  تعرّ  -3

 .التآكل وقيمة االستعمال
4-ARTICLE 16-C des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA, op.cit., P 13-14. 

 .457السابق، ص  مرجعلحريق في القانون المغربي، المين على اأالت حسين بلوش،ال -5
6-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 59. 
7-Tarif incendie des risques simples et risques à usage industriel ou commercial, op.cit., P 117. 
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ضررا كهربائيا، وبالتالي أما إذا كان أصل حريق العتاد الكهربائي شيئا مجاورا، فان األمر يعتبر حريقا وليس 
خر من نفس )قيمة استبدال العتاد بآ فان التعويض يحسب اعتمادا على القاعدة العامة دون تطبيق بند اإلعفاء

 1.(مع إنقاص قيمة الق دم أو بالقيمة الجديدة النوعية والمردودية

ألشرطة واالسطوانات، الذاكرة البطاقات، ا ،(clichés)يخص النماذج والرسوم، السجالت، الكليشيهات فيماأما 
 2.(اإلنشاءإعادة التأسيس )غلب الحاالت بقيمة اللكترونية، فان قيمتها تقدر في أالمتعلقة بالمجموعات ا

يتحمل المؤمن له مبلغا من المال غير مغطى  هوفي األخير يطبق على التعويض بند اإلعفاء، والذي بمقتضا
من المبلغ المؤمن عليه والذي  أكبرمن طرف المؤمن، كما تطبق القاعدة النسبية عندما تكون قيمة هذه المعدات 

 تم حساب القسط على أساسه.

  السلع-د

ومفهوم قيمتها في السوق بما أن السلع مهيأة للبيع، فان تعويضها يتم تقديره على أساس قيمتها في السوق، 
 يختلف باختالف أوضاعها.

تقدر على  ،(les approvisionnements)نو فالمواد األولية، البضائع، المواد الغذائية، مواد التلفيف، المؤ 
وال يؤخذ  3السعر السابق للكارثة مع زيادة الرسوم ومصاريف النقل. حسب)td’acha coût( أساس ثمن الشراء

بعين االعتبار ثمن بيعها يوم حصول الكارثة، أي الثمن الذي كان يستطيع المؤمن له أن يبيع به هذه المواد لوال 
مين خسائر بمقتضى شرط خاص تحت ضمان تأ ه إالّ حصول الكارثة، ذلك أن الربح المنتظر ال يكون مؤمن من

 االستغالل.

 امة أو التي في طور التصنيع، فإنها تقدر على أساس ثمن التكلفةالمصنوعة التامة والنصف الت ءأما األشيا
)prix de revient(4 الخسارة. ويتعلق األمر هنا بالصناع، أي الذين يشترون  الذي يسبق محسوب بالسعر األخير

المواد األولية ويجرون عليها تغيير ما قبل إعادة بيعها. فال يؤخذ بعين االعتبار ال ثمن شراء المواد األولية وال 
لمقومات وا للمواد األوليةالضرر يقدر اعتمادا على السعر األخير قبل الخسارة لذلك ف ،ثمن بيع المادة المصنوعة

                                                           
1-JACQUES LACOUR, op.cit., P40.  ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 71. 
2-JACQUES LACOUR, ibid., P 41. 
3-ARTICLE 67-D des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAR, op.cit., P13. 

بة ثمن التكلفة يعني سعر)تكلفة( اإلنتاج المطابق لثمن شراء المواد والمنتجات المستعملة)المستخدمة(، زائد مصاريف التصنيع المدفوعة ونس -4
 مة الضرورية عند التصنيع.من المصاريف العا
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المنتجات التامة وشبه التامة الصنع، مضاف إليه مصاريف الصنع المدفوعة قبل وقوع الكارثة وقسط نسبي من و 
 1المصاريف العامة.

 ك جزئيهالك الشيء هال  ثانيا:

 ،بتكاليف إصالح ما تلف من الشيء ، فانه يتم تقدير التعويضففي حالة الهالك الجزئي للشيء المؤمن عليه
 2بعد الهالك. ا تبقى من الضرر، أو تقديره عن طريق استنزال م-التقدير المباشر-أي بقيمة ما هلك من أجزائه

  التقدير المباشر-1

شياء يكون التقدير المباشر للضرر ميسور، إذا كان الشيء المؤمن عليه ضد خطر الحريق، يتكون من عدة أ
وفي هذه الحالة فالتقدير  خر.بعض األمتعة دون البعض اآل احترقت إذاخر، كما لحق بعضها الهالك دون اآل

 عتد بقيمة األشياء المحترقة على النحو الذي بسطناه تفصيال في الهالك الكلي.ي  

 .ولكن التقدير المباشر للضرر قد يكون عسيرا إذا كان الشيء المؤمن عليه شيئا واحدا كسيارة وتلف بعضها
 عتدرا، إذ ي  فال يكون التقدير المباشر هنا عسيمثال،  %47ط للسيارة ال يتعدى ففي هذه الحالة يكون إما تلف بس

ولى وقيمة الزمة إلعادة الشيء الى حالته األبتكاليف إصالح التلف التي تشمل المواد االولية ال في هذه الحالة
  3.األجور الالزمة لذلك

الشيء المؤمن عليه في حد ذاته، مثال كأن يلحق ما قد يكون التلف جسيما، تتجاوز تكاليف إصالحه قيمة وا  
هنا يقدر الضرر بقيمة الشيء المؤمن عليه كامال باعتبارها القيمة ف ،%57بالسيارة المؤمن عليها تلفا مقداره 

كبر وري "، هو أن المؤمن ال يدفع مبلغ أعبد الرزاق السنه" الحل بالنسبة لهذه الحالة في نظر الدكتور األقل. و 
مؤمن أن يدفع واشترط على ال إذا كانت لهذا الشيء قيمة خاصة في نظر المؤمن له، ة الشيء، إالّ من قيم

 4ربت)زادت( على قيمة الشيء.تكاليف إصالحه ولو أ

 
                                                           

1-ARTICLE 16-E des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA, op.cit., P13-14. 
السابق،  مرجعقرباس، الحسن  .497. سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص 1177ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، -2

 .205ص 
جامعة كلية القانون، مين والقانون "، أمين المتعدد، ندوة " التأضرار في مواجهة التمين من األأيل مجدي، الصفة التعويضية في التحسن خل -3

 .115، ص 4771ماي 19-12، -م ع. إ.-الشارقة
 .491، ص السابق المرجع سمير صادق عادي، .1177، ص السابق المرجع السنهوري،عبد الرزاق أحمد  -4
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 1ما تبقى بعد الهالك استنزال التقدير عن طريق-2

على النحو الذي بسطناه عتد بقيمة الشيء كامال في   ادة إذا كان الهالك الجزئي جسيما،يقع هذا التقدير ع
مة ما تبقى بعد الهالك، والفرق الحاصل هو قيمة الضرر تفصيال في الهالك الكلي، ثم يخصم من هذه القيمة قي

وتحسب كل من القيمتين وقت الهالك، وال عبرة بتغير القيمة بعد ذلك ولو وقع التغير قبل  2الذي يتحمله المؤمن.
نتائج الحادث  قاذ التي اتخذها المؤمن له لتالفى )تجنب(ف وسائل اإلنتضاف إليها تكاليو تسوية التعويض. 

طفائه سواء من طرف المؤمن له أو  وحصره في أضيق نطاق ممكن، كما هو األمر في منع امتداد الحريق وا 
ن رجال اإلطفاء. فكل هذه الخسائر المادية التي نتجت أثناء عملية اإلنقاذ يتحملها المؤمن كما لو قد نشأت ع

 3الحريق ذاته.

 )أي مرة بعد مرة( هالك الشيء المؤمن عليه هالك جزئي متعاقبثالثا: 

وفي هذه الحالة يلحق الشيء المؤمن عليه هالك جزئي متعاقب أي مرة بعد أخرى، وال تثور صعوبة إذا 
عندما يقع الحريق وقعت حوادث الحريق في سنة تأمينية مختلفة وجديدة عن السنة األخرى. ولكن تثور الصعوبة 

مين تألتي تم االتفاق عليها في عقد على الشيء المؤمن عليه مرة بعد أخرى، خالل المدة التأمينية الواحدة ا
دج قد احترقت، فهلكت هالك  177777مين عليها بمبلغ نفترض أن بناية تم التأ الحريق الصناعي. فمثال

في و  دج، وقد قام المؤمن بدفعها إلى المؤمن له. 177777جزئي وقدرت قيمة الخسائر واألضرار الناتجة ب 
حالة إذا لم يطلب أحد الطرفين إنهاء العقد بسبب الهالك الجزئي فان العقد يبقى ساري المفعول. فإذا احترقت 

لبناية طبقا لألسس الحريق الثاني بالقيمة األولية ل البناية مرة أخرى خالل السنة ذاتها، عند ذلك يعتد في هذا
ي بسطناها فيما تقدم، سواء كان قد بقي على حالته األولى ولم يصلح، أو كان قد أصلح بعد هذا الحريق، الت

 4فيعتد في هذه الحالة بقيمته بعد اإلصالح.

دج، دون اقتطاع منه مبلغ  177777وبالرجوع إلى المثال السابق يبقى ضمان المؤمن في حدود مبلغ 
مين األول المحدد في العقد حيث يبقى مبلغ التأ عن الحريق األول. فعدج قيمة التعويض الذي د   177777

                                                           
ص  ،السابق مرجعلحريق في القانون المغربي، المين على اأالت حسين بلوش،ال .1171، ص السابق عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع -1

 .206السابق، ص مرجعقرياس، الحسن  .452
 .141، ص السابق رجعحسن خليل مجدي، الم -2
 .21المذكور، المادة  70-59أنظر األمر رقم  -3
 .1174السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -4
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مين كله كما كان قائما بالنسبة للحريق األول، وحتى لو الحريق الثاني، في حدود مبلغ التأقائما بالنسبة إلى 
كن دج. ول 177777ول لجاوز بلغت قيمة التعويض عن الحريق الثاني مبلغا إذا أضيف إلى قيمة التعويض األ

ج. وعليه ال يعترض على هذا د 177777مين المقدر في مثالنا ى قيمة الحريق الثاني مبلغ التأتتعد أالبشرط 
ؤمن عن هذا الحريق، مين قيمة التعويض الذي دفعه المريق األول قد استنفد من مبلغ التأبأن وقوع الح الحكم

جزء ال يتجزأ  إليه كأنه وحدة قائمة بذاتها، بل هومين الحريق الصناعي في هذه الحالة ال ينظر ذلك أن عقد تأ
مين التي هي من نوع واحد، فيدخل في الحساب جميع األخطار التي تتحقق ولو تكررت من مجموع عقود التأ

 1هذه األخطار بالنسبة إلى الفرد الواحد.

  détermination de l’indemnité التعويض )تقييد(تحديدالفرع الثاني: 

التعويض الذي يتوصل المؤمن إلى تقديره، يمكن أن يكون أكثر من قيمة المبلغ المؤمن عليه في إن مبلغ 
وثيقة الحريق الصناعي. لذا ال بد على هذا المؤمن أن يراعي مبدأ مهم هو المبدأ التعويضي، والذي مفاده أن 

ى ذلك، أو يكون في ي وال يتعدالتعويض المستحق للمؤمن له في هذه الحالة، يكون في حدود قيمة الضرر الفعل
 ن علىمين المبين في العقد وال يتجاوز ذلك. كما قد يتبين أثناء حساب التعويض أن المؤمن له أمّ حدود مبلغ التأ

مين البخس(، لذا ليس من العدل أن يتلقى تعويض يعادل هذه القيمة، لذلك شيء بأقل من قيمته الحقيقية )التأ
 ق القاعدة النسبية في تقييد التعويض.يلجأ المؤمن عادة إلى تطبي

 وعليه ندرس )أوال( مبدأ التعويض، ثم )ثانيا( القاعدة النسبية.

  le principe indemnitaireالتعويضية( التعويض )الصفةأوال: مبدأ 

 (.4(، ثم عن آثار الصفة التعويضية)1سنتحدث عن مدلول الصفة التعويضية)

 2مدلول الصفة التعويضية -1

،  (contrats d’assurances dommages)ضراراأل تأميناتمين الحريق الصناعي هو عقد من عقود عقد تأ إن
الهدف منه تعويض المؤمن له  ،على حساب المؤمن. بل هو عقد واإلثراءيكون مصدرا للكسب  أنال يجوز 

                                                           
السابق، ص  مرجعال التأمين على الحريق في القانون المغربي، بلوش، . الحسين1174السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -1

 .207السابق، ص مرجعاس، البقر حسن . 455
، 4712لبنان،-، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت1المسؤولية المدنية وتعويض التأمين، ط أحمد الحاج بابا عمي، الجمع بين تعويض  -2

 .111ص 
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ق الصناعي الحري مينوبالتالي فعقد تأ بسبب تحقق خطر الحريق المؤمن منه،بقدر ما لحق به من ضرر 
ال  األخيروبمقتضى هذا  1التعويض. مبدأيتمثل في  أساسي لمبدألذلك فهو يخضع  يتصف بالصفة التعويضية،

مين مالي، يتجاوز قيمة الضرر الفعلي المترتب عن تحقق الخطر حصول على مبلغ تأيجوز للمؤمن له ال
نماالمؤمن منه،   2.أكثرقل وال أي حدود الضرر الحقيقي الحاصل ال يعوض ف وا 

الضرر الفعلي، الذي يحصل عليه المؤمن له قيمة  أال يتجاوز التعويضفالصفة التعويضية تقتضي إذن، 
يزيد هذا التعويض على المبلغ المتفق  أن أيضايفوق هذه القيمة، كما ال يجوز التعويض مبلغ حتى ولو كان 
... بقولها "  ،المعدل والمتمم 72-71رقم  الجزائري مينمن قانون التأ 17المادة  أكدتههذا ما و  3عليه في العقد.

بناء الملك العقاري المؤمن  إعادةقيمة  أويتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن  أالينبغي و 
 95.4-09رقم  من القانون المدني الجزائري 141نص المادة اليقابل هذا و  عند وقوع الحدث...".

يزيد عن  على مبلغ األخيريحصل هذا  أنللمؤمن له، فال يجوز  إثراءمين مصدر يكون التأوعليه، حتى ال 
 5تمس المصلحة العامة. ألنهاتعتبر هذه القاعدة من النظام العام ال يجوز مخالفتها و  ،أصابهالضرر الذي 

 الصفة التعويضية آثار-2

 التالية: اآلثارمين الحريق الصناعي على ثبوت الصفة التعويضية لعقد تأيترتب 

o  يقتضي من المؤمن تعويضا يتجاوز قيمة الضرر الفعلي الحاصل. أنال يجوز للمؤمن له 
o  يستوفي من المؤمن تعويض يقل عن قيمة الضرر الفعلي، وذلك عند تطبيق  أنيمكن للمؤمن له

 وشرط عدم التغطية وشرط التحديد التعاقدي للتعويض. اإلعفاءشرط 

ثم جواز تقاضي تعويض يقل  ،)أ(تعويض يفوق قيمة الضرر الفعلي ءاستيفاوعليه سندرس قاعدة عدم جواز 
 عن قيمة الضرر)ب(.

                                                           
1-DIDIER KRAJESKI, op. cit., P 106. 

المحكمة العليا، قسم الوثائق  ،، الغرفة التجارية والبحرية، المجلة القضائية1147-17-71الصادر بتاريخ  ،014507نظر القرار رقم أ -2
 . 150ص ، 4711، 1 عددوالدراسات القانونية والقضائية، 

 .194بن خروف، المرجع السابق، صعبد الرزاق  -3
" ال يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إال عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن  141المادة  ، المذكور95-09أنظر األمر رقم  -4

 مين ".أبشرط أن ال يتجاوز ذلك قيمة الت منه
 .194بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -5
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 تعويض يفوق قيمة الضرر الفعلي ءاستيفاقاعدة عدم جواز -أ

د عن قيمة الضرر يض يزيمين من الحريق الصناعي ال يجوز له الحصول على تعو المؤمن له في التأ إن
في  إالّ  وقوع الكارثة المؤمن منها ال يتمن التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عند ، أل (dommage réel)الفعلي

بقاعدة عدم جواز تقاضي تعويض  األخذ. وينتج عن مجاوزة أيبدون و  حدود الضرر الالحق بالمؤمن له فقط
 1يفوق قيمة الضرر ما يلي:

 مين بمبلغ يزيد على قيمة الشيء يبرم عقد تأ أنمين، ال يجوز للمؤمن له في حالة المغاالة في التأ
ذاالمؤمن عليه،   أصابهالمبلغ المساوي للضرر الذي  إالّ ما فعل ذلك، لن يتقاضى من التعويض  وا 

 بسبب تحقق خطر الحريق المؤمن منه.
 لدى عدة و على الشيء الواحد ومن نفس الخطر  الصناعي مين الحريقفي حالة تعدد عقود تّأ

على الرغم من تعدد المؤمنين  ود الضرر الالحق بهفي حد إالّ عوض مؤمنين، فان المؤمن له ال ي  
ما مين،حد هؤالء المؤمنين الذين أبرم معهم عقود التأإما من أدون زيادة وال نقصان،  منهم جميعا  وا 

 يما بينهم.اقتسام مبلغ التعويض ف أساسوذلك على 
 حلول المؤمن محل المؤمن  أحقيةمين ومبلغ التعويض، مع وز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأال يج

 له في جميع الحقوق والدعاوى.
، وثانيا عن تعدد عقود مين المغالي فيهأو التأ ةالمغاالمين عن تأ أوالوعليه من خالل ما سبق، سنتحدث 

 مين والتعويض الممنوح. بين مبلغ التأ عدم جواز الجمععن لثا ثاو  ،مينالتأ
 surassurance  2مين الزائد()التأ فيه مين المغاليالتأ أومين المغاالة تأ-1-أ

يحدد القيمة الحقيقية للشيء  أنمين من الحريق الصناعي ن له عندما يقوم باكتتاب عقد التأيفترض في المؤم
مين ما يسمى بالتأ تقدير قيمة الشيء عن قيمته الحقيقية، وهذاقد يقوم المؤمن له بالزيادة في  المؤمن عليه. لكن

 المغالي فيه. 
قد  أو، -تدليسيةالالمغاالة غير -خطأ يقع فيه المؤمن له بحسن نيةغير أنه قد تكون هذه المبالغة نتيجة 

المقصود  عنومنه سنتحدث  .-المغاالة التدليسية–بسوء نية  أيتدليس منه،  أونتيجة غش  ةالمغاالتكون هذه 
 المغاالة. آثارم نتحدث عن بالمغاالة وصورها، ومن ث

                                                           
 .17-45ضرار في التشريع المغربي، المرجع السابق، ص مين من األأأوغريس، التمحمد  -1
 .10- 17 ص-، صالمرجعنفس  -2
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 تعريف المغاالة-1-1-أ
يحدد فيه  أومن قيمته،  بأكثرمين الذي يقدر فيه الشيء المؤمن عليه هو ذلك التأ مين المغالييقصد بالتأ

من قيمة الضرر التي تتمثل في  أعلىها تكون القيمة المؤمن ب أن أي 1من قيمة هذا الشيء، بأكثرمين مبلغ للتأ
عقد  إبرامحال  سواء األوقاتوقت من  أيمين زائدا متى تبين في وبذلك، يكون التأ 2قيمة الشيء المؤمن منه.

من قيمة  األسبابسبب من  ألي كبرالمبلغ المؤمن به أ أنسريانه،  أثناء أو الصناعي مين من الحريقالتأ
 .70-59رقم  التأميناتمن قانون  11ذه المغاالة المادة وقد نصت على ه 3الشيء المؤمن عليه.

 4مين المغاالةصور تأ-2-1-أ
 5ونميز بين صورتين هما:

  في تحديد قيمة  ةالمغاال: ويتحقق هذا النوع من : المغاالة الموضوعية )الحقيقية(األولىالصورة
 للمغاالة. المألوفةلشيء، وهي الصورة تجاوز مبلغ التأمين القيمة الحقيقية ل إذاالشيء المؤمن عليه، 

 :مين قيمة المصلحة التي يملكها يتجاوز التأ أنوالمقصود بذلك  الصورة الثانية: المغاالة الشخصية
يكون  أن :تجاوز قيمة الشيء نفسه. مثال ذلكت أنالمؤمن له على الشيء المؤمن عليه، دون 

ليس و  مين ضد الحريق على كامل المبنىتأن البناية، فيقوم هذا الشخص باللجزء م مستأجرشخص 
كبر من مصلحة المؤمن له فمبلغ التأمين في هذه الحالة يكون أ، فقط استأجرهالجزء الذي 
 6الشخصية.

 مؤمن عليه ضد خطر الحريق الصناعي،المغاالة في قيمة الشيء ال أنسابقا  أوضحنا :المغاالة آثار-3-1-أ
ولقد ميز المشرع  .-المغاالة التدليسية–كون بسوء نية ، وقد ت-تدليسيةالمغاالة الغير –قد تكون بحسن نية 

 . السالفة الذكر مين الجزائريمن قانون التأ 11لك في نص المادة ا وذمالجزائري بينه
  surassurance frauduleuseالمغاالة التدليسية-1-3-1-أ

، "عندما يبالغ المؤمن له عن سوء نية في تقدير األولىي فقرتها ف السابقة مينمن قانون التأ 11ة تنص الماد
 العقد واالحتفاظ بالقسط المدفوع...".  بإلغاءقيمة المال المؤمن عليه، يجوز للمؤمن المطالبة 

                                                           
 . 105. عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص 1175السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -1
 .417سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -2
 .179ص  جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق، -3
 .14ي، المرجع السابق، ص ضرار في التشريع المغربمين من األأمحمد أوغريس، الت .414ص  المرجع السابق، سمير صادق عادي، -4
 .414ص  ،المرجعنفس سمير صادق عادي،  -5

6-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P171. 
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من قيمته  بأكبريقوم المؤمن له بتقدير قيمة الشيء المؤمن عليه ضد خطر الحريق  أنويتضح من ذلك، 
 نه يقوم بتلك المغاالة عن قصد وسوء نية، وذلك لكسب غير مشروع.أ أي، إرادتهالحقيقية من اتجاه 

 إذامين العقد للتدليس، كما أنه ال يلتزم بدفع مبلغ التأ بإلغاءيطالب  أنوعليه في هذه الحالة يحق للمؤمن في 
التي قبضها على سبيل التعويض، كجزاء خاص عن فعل المؤمن له  باألقساطتحقق خطر الحريق، ويحتفظ 

  1ي قام بالمغاالة بسوء نية.الذ
 2بما فيها البينة والقرائن. اإلثباتيثبته بكافة طرق  أنهذا التدليس على عاتق المؤمن، وله  إثباتويقع عبء 

ن المؤمن ليس من، وان كان هذا نادرا ما يقع. ألتصدر المغاالة من جانب المؤ  أنوعالوة على ذلك، فيمكن 
هو الذي يصرح بقيمة الشيء المؤمن عليه، بل التصريح عن هذه القيمة تكون من طرف المؤمن له. وعليه، 

مين تأ أقساط ءاستيفاجل حمل المؤمن له على المغاالة، من أ إلىعمد ما  المغاالة من جانب المؤمن إذاتكون 
 3قيمة الضرر الفعلي الحاصل. يزيد التعويض الذي سيدفعه له عند تحقق الكارثة عن أال، على أعلى

 بإبطالقبل وقوع الكارثة، جاز له المطالبة  للمؤمن ثبت المؤمن له وجود المغاالة التدليسيةما أ إذاومنه، 
ثبتت المغاالة بعد تحقق خطر الحريق، فان المؤمن له  أما إذامين التي دفعها له، التأ أقساطالعقد واسترداد 

، حتى ال يحرم نفسه من التعويض، وذلك بالقدر الذي يتناسب بإبطالهعلى العقد بدل المطالبة  اإلبقاءيفضل 
 4وقيمة الشيء الحقيقية.

على ، األخرىمن طرف المؤمن لم ينص عليها المشرع الجزائري على خالف التشريعات  ةالمغاال أنغير 
 وحبذا لو نص المشرع الجزائري على ذلك. 5(،L.121-3) الفرنسيو  (21)م غرار التشريع المغربي

 
 
 
 

                                                           
  .1111السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد -1

2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P71. 
 .411سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -3
 .19ص ، السابق المرجعضرار في التشريع المغربي، من األمين أالت محمد أوغريس، -4
ذا كان هناك تدليس أو غش من أحد األطراف، يمكن للطرف اآلخر أن يطلب  -5 " إذا أبرم عقد تأمين بمبلغ يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه وا 

 9792، ج. ر، عدد 21، المتعلق بمدونة التأمينات المغربية، المادة 10.55قانون رقم بطالن العقد ويطالب عالوة على ذلك بالتعويض..."، 
 أنظر أيضا:. 1179، ص 4774-11-0صادرة بتاريخ 

-ARTICLE 121-3 «lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieur à la valeur de la chose 

assurée , s’il a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’outre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre , des 

dommage et intérêts…. ». Code d’assurance français 2018, http  :  // www.legifrance.com/.  
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  surassurance non frauduleuse 1المغاالة الغير تدليسية-2-3-1-أ
هي المغاالة التي تقع بحسن نية على خالف ، أخرىوبعبارة  تدليس. أووهي المغاالة التي تقع بدون غش 

 المغاالة التدليسية التي تقع بسوء نية. ومنه فهذه المغاالة ال تبطل العقد الذي يبقى صحيحا. 
المؤمن منه، وجب تخفيض مبلغ  كتشفت المغاالة الغير تدليسية قبل تحقق خطر الحريقما أ   إذاومنه، 

دين، كما يخفض تبعا لذلك حد المتعاقوذلك بناء على طلب أ 2ؤمن عليه،القيمة الحقيقية للشيء الم إلىمين التأ
 المستحقة. األقساطالتي يكون قد قبضها وكذا  األقساطيحتفظ بكل  أنمين، وللمؤمن الحق قسط التأ
ساريا كما و مين يبقى صحيحا وهي الحالة الغالبة فان عقد التأ كتشفت المغاالة بعد تحقق الخطر،ما أ   إذا أما

مع احتفاظ  3وال يلتزم المؤمن ااّل بدفع ما يماثل قيمة الشيء الحقيقية وقت تحقق خطر الحريق،سبق القول، 
من  11من نص المادة  4 المنتظرة طبقا للفقرة األقساطتخفيض وتعديل  أيالمستحقة بدون  ألقساطباالمؤمن 
 . السالفة الذكر مين الجزائريقانون التأ
العقد  أنمين من الحريق الصناعي، ما دام عقد التأ إبطال إلىالمتعاقدين  أحديلجأ  أنمن نه ال مانع غير أ

 4من أقساط للمؤمن. حسن نية مع استرداد ما د فعشابه نوع من الخلل حتى ولو كانت المغاالة ب
   assurances multiples (cumulatives)مين المتعدد()التأ مينتعدد عقود التأ-2-أ

د لمصلحة واحدة وعلى شيء يتعدد المؤمنون على تغطية خطر واح أنمين هو المقصود بتعدد عقود التأ إن
يتجاوز مجموع المبالغ المؤمن بها  أالعلى  5ن تكون هذه العقود عن وقت واحد وفي مستوى واحد،واحد، وأ

 القيمة المؤمن عليها.
سوء  أومن الحريق الصناعي سواء بحسن نية  تأمينيةعدة عقود  إبرام إلىالمؤمن له  أحياناوعليه، قد يلجأ 
خوفا من عدم استطاعة مؤمن واحد من ضمان خطر الحريق الصناعي،  وأ، الشيء له ألهميةنية، وذلك نظرا 

ن المؤمن له يشك مثال في قدرة المؤمن على الوفاء عند حصول أل أو الرتفاع قيمة الشيء المؤمن عليه إما
 الضرر.
يجب  إذفال التشريع الجزائري وال الشروط العامة لوثيقة الحريق واالنفجار، يؤخذان بفكرة تعدد العقود.  ه،ومن

، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة إاّل اكتتاب تأمين واحد ومن نفس الطبيعة ولنفس الخطرعلى المؤمن له 
ثيقة الحريق من الشروط العامة لو  D-8، والمادة المعدل والمتمم 72-71التأمين الجزائري رقم من قانون  11

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P91. JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P171. 
2-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P325-326. 
3-JACOB NICOLAS, les assurances, op. cit., P194. 

 .419-264سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -4
 .1111، ص السابق السنهوري، المرجعحمد أعبد الرزاق  -5
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مين المتعدد، على غرار التشريع ق فكرة التأالتي تطب األخرىعلى خالف بعض التشريعات  1واالنفجار الجزائرية.
 3.مينمن مدونة التأ 24بي في نص المادة والتشريع المغر  2مينمن قانون التأ L.121-4  نص المادة الفرنسي في

 .وذلك لتغطية المخاطر ذات القيمة الكبيرة مين المتعددأخذ المشرع الجزائري بفكرة التأو وحبذا ل
ن فيه الجزاء المتوقع في حالة نص بيّ  أوردنه أ إالّ مين، رع الجزائري بفكرة تعدد عقود التأورغم عدم أخذ المش

 السابقة بين حالتين هما:مين من قانون التأ 11فقد ميزت المادة  ،ومنهعدة عقود على خطر واحد.  إبرام
  assurances cumulatives frauduleusesمين التدليسيحالة تعدد التأ-1-2-أ

 إلىمين لنفس الخطر بنية الغش يؤدي اكتتاب عدة عقود تأ على أنه "... األخيرةفي فقرتها  11تنص المادة 
 بطالن هذه العقود".

جميعا في  برمتأ  مين باطلة، ويجمع الفقه على بطالنها سواء ي هذه الحالة تكون جميع عقود التأومنه، فف
، وحتى لو كانت العقود السابقة مبرمة بحسن نية. إبرامهاكان تاريخ  وأيابصورة متتالية،  برمتأ   أووقت واحد 

كما  ينجح المؤمن له في تحقيق هدفه. أنال يشترط لتوقيعه  إذوالبطالن المقرر هنا هو عقاب على الشروع، 
يطلب بالتعويض عن بطالن العقد، وهو ما ينحصر غالبا في احتفاظه بقسط الفترة الحالية  أنيحق للمؤمن 

قد يعد تنازل من جانبه  األقساطمين، واستمراره في تحصيل علم المؤمن بتعدد عقود التأ أنكامال، ويالحظ كذلك 
 4عن التمسك بالبطالن.

قصد المؤمن له من ورائه أن يجني ربح غير  إذاتأمين تعددا تدليسيا وزيادة على ذلك، يعتبر تعدد عقود ال
ن يتقاضى ن قيمة الشيء المؤمن عليه، بقصد أزيد ععقود المتعددة تمشروع، كأن يجعل مبالغ التأمين في هذه ال

بر هذه المبالغ عند تحقق خطر الحريق ويجني بذلك فائدة تزيد على الضرر الذي لحق به. ولما كان هذا يعت
 5.بإبطالهان يطالب من جانب المؤمن له فان عقود التأمين التي ابرمها يجوز للمؤمن أ غشا وتدليسا

 

                                                           
1
-ARTICLE 8-D : « tout assuré ne peut souscrire qu’une seule assurance de même nature pour un même risque… », 

Cité a des conditions générales « incendie, explosions », (SAA), op.cit., P10.  
2-Article 121-4 « celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre 

un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autre assureurs…», code des 

assurances français 2018, http  :  //www.legifrance.com/.  
ن أة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين على نفس المصلح " يجب على كل من يؤمن 24، المذكور، المادة 10.55القانون المغربي رقم  -3
.، إذا تم إبرام عدة تأمينات ضد نفس الخطر سواء في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة دون وقوع غش ينتج ..خرمين اآلأبر فورا كل مؤمن بالتيخ

 كل واحد منها آثاره في حدود الضمانات المبينة في العقد... ".
4-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 343-344. 

 .140السابق، ص  رجع. حسن خليل مجدي، الم1111، صالمرجع السابق السنهوري،عبد الرزاق أحمد  -5
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 assurances cumulatives non frauduleuses مين غير التدليسيحالة تعدد التأ-2-2-أ

سوء نية المؤمن له، وكذلك  إثباتلم يستطع المؤمن  إذاحالة ما  أووهي حالة كون المؤمن له حسن النية، 
 األخيرةمين فتعد هذه فهنا رغم تعدد عقود التأ 1مين.ولو لمؤمن واحد بتعدد التأ األخيرهذا  إخطارحالة 

 صحيحة، ولكن يجب التمييز بين حالتين:

  مين في العقود المتعددة ال يزيد عن القيمة الحقيقية يكون فيها مجموع مبالغ التأ :األولىالحالة
مين ى المؤمن له من كل مؤمن مبلغ التأالمؤمن عليه ضد خطر الحريق، فهنا يتقاضللشيء 

 2مين الحريق الصناعي.المشروط في عقد تأ
  :لمتعدد يزيد عن القيمة الحقيقية مين ايكون فيها مجموع مبالغ التأمين في عقود التأالحالة الثانية

 لتسوية الكارثة: أنظمة أربعة إلىاللجوء  لشيء المؤمن عليه ضد خطر الحريق، وفي هذه الحالة يتمل
o  عقد  إبرامفي  األسبقالمؤمن الذي يعد هو  أنيقوم هذا النظام على : التاريخ أسبقيةنظام

من به ويض كامال، في حدود المبلغ الذي أالتع أوالمين الحريق الصناعي هو الذي يتحمل تأ
لم يكن كافيا هذا المبلغ لجبر الضرر، فان المؤمن الذي يليه في تاريخ  فإذالديه المؤمن له. 

الّ بتغطية الفارق  يلتزمهو الذي  اإلبرام  فالذي يليه.  وا 
o  مالئمة األكثرنظام العقد)le contrat la plus favorable):3  بموجب هذا النظام في عقود

الذي يختاره المؤمن له، هو الذي يعد وحده  أيمالئمة،  األكثرمين المتعدد، فان العقد التأ
كان المبلغ  إذابغض النظر عن تاريخ االكتتاب، وفي حالة ما  األخرىصحيحا دون العقود 

لتغطية قيمة   (insuffisantes)الئمة، غير كافيم األكثرالذي يتقاضاه المؤمن له من العقد 
ء المؤمن عليه، بواسطة وثائق الشيفي حدود قيمة  المؤمن عليه، فانه سيتم استكماله الشيء
نه ال ويعاب على هذا النظام أ 4المكتتبة على نفس الشيء المؤمن عليه. األخرىمين التأ

نه ال يسمح ى المؤمنين كل واحد بنسبته، كما أمين علتوزيع عادل لمبلغ التأ إلىيؤدي 

                                                           
 .199، المرجع السابق، ص اسبقر حسن  -1
 .1115السنهوري، المرجع السابق، ص  عبد الرزاق أحمد .401سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -2
 .199السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -3

4-ARTICLE 8-D des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA. op.cit., P 10. 
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كل واحد نصيبه  يتحملباقي المؤمنين، ل علىمالئمة بالرجوع  األكثرللمؤمن صاحب العقد 
 1مين.في مبلغ التأ

o من خالل هذا النظام، يتفق المؤمن له مع المؤمنين : نظام التضامن بين المؤمنين
ين وفقا الختياره بكامل مبلغ يكونوا متضامنين، فيرجع على أحد المؤمن أنالمتعددين على 

لم يستوفي كامل حقه جاز له الرجوع على مؤمن ثاني فثالث فهكذا.  فإذامين الخاص به، التأ
لحقه من  بمقدار ما إال: ال يرجع أمرينيراعي  أنمن المؤمنين  أيوالمهم في رجوعه على 

هذا في عالقة المؤمن له بالمؤمنين و مين الخاص بهذا المؤمن ضرر، وفي حدود مبلغ التأ
اه المؤمن له، يقتسمون ما تقاض فإنهمنين فيما بينهم، في عالقة هؤالء المؤم أماالمتعددين. 

 2مين.مجموع مبالغ التأ إلىمين الخاص به كل بنسبة مبلغ التأ
o غ يقوم المؤمن له بالرجوع على كل من المؤمنين بجزء من مبل أن أي: نظام التوزيع النسبي

في حدود القيمة الكلية  مين الخاص بكل مؤمنمبلغ التأ اسب معنما يتالخطر المتحقق، ب
يتجاوز مجموع ما يحصل عليه من المبالغ قيمة الشيء  أالشريطة  3،للشيء المؤمن عليه

  4المؤمن عليه.

دج  4777دج و 1777مين هي على التوالي لتأكان المؤمنون ثالثة: ومبالغ ا إذا ،ومنه
 .دج 1177هومقدار الضرر الحاصل  دج، 1777قيمة الشيء المؤمن عليه ، دج 1777و

ضرار والخسائر دج قيمة األ 1177مبلغ  إالفان المؤمن له ال يتقاضى من المؤمنين الثالثة 
 الفعلية التي لحقت به.

القيمة  وعليه فمقدار التعويض الواجب على كل مؤمن = مقدار الضرر *المبلغ المؤمن به/
 وتطبيقا لذلك نجد: الكلية للشيء المؤمن عليه.

 دج. 1577= 1777/  1777* 1177: األولبالنسبة للمؤمن له  -
 دج. 1477=1777/  4777* 1177بالنسبة للمؤمن الثاني:  -

                                                           
 .199السابق، ص  مرجعاس، البر حسن ق -1
 .91ص  المرجع السابق، التشريع المغربي،ضرار في مين من األأالت، محمد أوغريس .400سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -2
 .4-11المذكور، المادة  70-59مر رقم المذكور، المعدل والمتمم لأل 72-71القانون رقم أنظر  -3

 .1115عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -4
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 دج. 177= 1777/  1777*  1177بالنسبة للمؤمن الثالث: -
 دج. 1177المجموع =  -

هؤالء المؤمنين فان المبلغ المستحق يوزع على بقية المؤمنين، كل  أحد إعساروفي حالة 
نه يحق لهم مطالبته بما دفعوه للمؤمن له بة مبلغ التأمين الذي يخصه، على أبحسب نس

 1عنه.

السالفة  مين الجزائريمن قانون التأ 11نصت عليه المادة وهذا النظام هو نظام قانوني 
هذا  أنغير . أفضل الحلوليقدم أكثر تبسيطا وعدالة و  ألنه، األنظمة أفضلوهو  الذكر

االتفاق على توزيع التعويض  لألطرافالنظام هو ليس من النظام العام، وبالتالي يحق 
 أومثال بنظام التضامن  كاألخذمعين بمقتضى شرط في العقد،  بأسلوب أو أخرىبطريقة 
 2ة.مالئم األكثربنظام العقد  أوالتاريخ  في األسبقيةنظام 

من له في الرجوع محل المؤ  وحلول المؤمن ،والتعويض الممنوح مينعدم جواز الجمع بين مبلغ التأ-3-أ
 على الغير المسؤول

مين والتعويض، ثم ثانيا عن حلول المؤمن محل المؤمن له عن عدم جواز الجمع بين مبلغ التأ أوالسنتحدث 
 في الرجوع على الغير المسؤول.

 مين ومبلغ التعويض الممنوحالجمع بين مبلغ التأعدم جواز -1-3-أ

ض المؤمن له عن تعوي إلىمين الحريق الصناعي هو عقد تعويضي، يهدف عقد تأ أنفيما سبق ذكره،  رأينا
 بسبب تحقق واقعة الحريق المؤمن عليها.  الضرر الذي لحقه

 أن أيدون زيادة وال نقصان،  يتم ضمن مقدار الضرر الفعلي الحاصل أنوالتعويض في هذه الحالة ينبغي 
ورغم يستوفي من المؤمن عند تحقق الحريق تعويضا يزيد على قيمة الضرر الفعلي،  أنالمؤمن له ال يحق له 

 اإلشكالولكن  3.في حدود الضرر الحقيقي يحق للمؤمن له الرجوع على المؤمن لمطالبته بمبلغ التعويضذلك 

                                                           
 .400سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -1
 .1147-1115السنهوري، المرجع السابق، ص  عبد الرزاق أحمد .405، ص المرجعنفس  -2
 .94ص  المرجع السابق، ضرار في التشريع المغربي،مين من األأ، التأوغريسمحمد  -3
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 أيضايثور عندما يكون مصدر الضرر الفعلي هو الغير المسؤول، فهل يستطيع المؤمن له الرجوع عليه 
 ؟. م الفاء مبلغ التعويض أيالست

، ال يجوز للمؤمن المبدأالتعويض، وتطبيقا لهذا  لمبدأمين الحريق الصناعي يخضع عقد تأ أنسبق القول قد 
وذلك حتى ال يكون  1ؤمن ومبلغ التعويض الخاص بالغير المسؤول،مين الخاص بالميجمع بين مبلغ التأ أنله 

مين الحريق الصناعي الذي تنافى مع الصفة التعويضية لعقد تأالغير مشروع، وحتى ال ي واإلثراءمصدرا للكسب 
ل، من المؤمن له والثانية من الغير المسؤو  األولىمين مرتين، يستوفي مبلغ التأ أنبموجبها ال يحق للمؤمن له 

 2زيادة وال نقصان. أيةالمبلغ الموازي للضرر الحاصل من دون  إالبل هو ال يستوفي 

في حدود ما تبقى من ضرر  إالّ وعليه، فانه ال يحق للمؤمن له الرجوع على الغير المتسبب بوقوع الكارثة، 
يجوز  م العام الن هذا النص من النظاالضرر الذي لم يشمله مبلغ التأمين بالتعويض، وأ أيبدون تعويض. 

 3االتفاق على مخالفته. لألطراف

فان الذي يحل محله ، وهذا هو الذي يحدث غالبالمؤمن له الرجوع على المؤمن ا ما اختار إذا األخيروفي 
اوله في نالحلول الذي نت مبدأفي الرجوع على الغير المسؤول في جميع الدعاوى والحقوق هو المؤمن. وهذا هو 

 ذلك.القسم الذي يلي 

 4المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول حلول-2-3-أ

كان سبب وقوعها،  أياالمنصوص عليها في وثيقة الحريق الصناعي  األخطارالمؤمن يضمن  أن األصلفي 
العقد على  أوبفعل الغير، وذلك ما لم ينص القانون  أوالقوة القاهرة  أوسواء تحققت بخطأ المؤمن له  أي

معينة من نطاق الضمان. وبناء على ذلك، فان المؤمن يلتزم في حالة وقوع خطر الحريق بفعل  أسباباستبعاد 
هناك شخص من الغير مسؤول عن وقوع  أنيتنكر اللتزامه بحجة  أنال يمكن أن يعوض المؤمن له، و الغير 

                                                           
عبد الناصر توفيق العطار،  .01أحمد فؤاد األنصاري، المرجع السابق، ص  .1144السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد  -1

 .405سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .127 ص البشير زهرة، المرجع السابق، .154-151المرجع السابق، ص 
 .91ضرار في التشريع المغربي، المرجع السابق، ص مين من األأالت أوغريس،محمد  -2
 .482. أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص457سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص -3
 ، أنظر أيضا:01فؤاد األنصاري، المرجع السابق، ص أحمد  -4

-GEORGES BRIERE DE L’ISELE, op.cit., P185. ABDELLATIF GHOULAM, op.cit., P14  . JACOB NICOLAS, les 

assurances, op.cit., P211. 
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من مسؤوليته عن الضرر الذي سببه للمؤمن  يفلت أنالحريق، وبنفس المنطق ال يستطيع هذا الغير المسؤول 
هذا الغير هو الذي يجبر الضرر الذي  أن األصلفي  ألنه 1مين يكفل تغطيته.هناك تأ أن إلىله، استنادا 

 المؤمن له. أصاب

يرجع على المتسبب في  أن أومين، الرجوع على المؤمن بموجب عقد التأ نه يجوز للمؤمن له، إماغير أ
وال يجوز له من الناحية القانونية  la subrogation(.2( بموجب عقد الحلول المسؤولية المدنية أساسالضرر على 
تحصيل مبلغ التعويض من المسؤول عن و  مين من المؤمن لهتحصيل مبلغ التأ أيا االثنين، مالرجوع عليه

القانون للمؤمن تعويض المؤمن له، ثم  أجازلتعزيز هذه القاعدة وتفادي رجوع المؤمن له على االثنين، و  الضرر.
ما دفعه من تعويض للمؤمن له، وممارسة كل الحقوق  دالسترداالرجوع على الغير المتسبب في الضرر 

 المبدألذا ندرس هذا  3مين.الحلول في التأ بمبدأوالدعاوى التي كانت في حق المؤمن له، وهذا ما يعرف قانونا 
 والقيود. واآلثاروط القانوني والشر  األساسمن خالل 

 القانوني للحلول  األساس-1-2-3-أ

نه " يحل المؤمن محل المؤمن له، في على أ 70-59رقم  الجزائري من قانون التأمين 15تنص المادة 
ولويا المؤمن له من أيستفيد  أنالحقوق والدعاوى تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعويض المدفوع له، ويجب 

تسبب المؤمن له  إذادعوى رجوع حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة. وفي حالة ما  أية
جزء منه  أوالمؤمن من الضمان  إعفاءفي استحالة قيام المؤمن برفع دعوى رجوع ضد الغير المسؤول، يمكن 

المباشرين والعمال التابعين  هارواألص األقاربيمارس دعوى رجوع ضد  أنتجاه المؤمن له. وال يجوز للمؤمن 
صدر عنهم فعل قصد اإلضرار".  إذا إالّ الذين يعيشون عادة معه  األشخاصللمؤمن له، وبصفة عامة جميع 

 4من الشروط العامة لوثيقة الحريق واالنفجار الجزائرية. 15المادة  ،وتقابل هذه المادة

                                                           
 .107غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -1
 ،1عدد  ة، المحكمة العليا، قسم الوثائق،، الغرفة المدنية، المجلة القضائي4717-14-41 صادر بتاريخ، ال119741نظر القرار رقم أ -2

 .191، ص4711
3- ABDELLATIF GHOULAM, op.cit., P14. 
4 -ARTICLE 18:  «l’assureur est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables à 

concurrence de l’indemnité payée à celui-ci. Tout recours intenté doit profiter en priorité à l’assuré jusqu'à 

indemnisation intégrale, compte tenu des responsabilités encourues. Dans le cas où l’assuré a, par son fait, rendu 

impossible à l’assureur le recours contre le tiers responsable, l’assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa 

responsabilité envers l’assuré. L’assureur ne peut exercer aucun recours contre les parents et alliés en ligne directe, les 

préposés de l’assuré et toutes personnes vivent habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise 

par personnes », Cité a des conditions générales « incendie, explosions », (SAA), op. cit., P16. 
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 شروط الحلول-2-2-3-أ

 1في الرجوع على المسؤول يجب توفر شرطين هما:حتى يحل المؤمن محل المؤمن له 

  مينلمؤمن قد دفع للمؤمن له مبلغ التأيكون ا أن 2:األولالشرط )le montant d’assurance( ،دفع  أو
يكون في حدود ما دفعه  لالحلو  أنله مقدار التعويض المترتب على تحقق الخطر المؤمن منه، ذلك 

سابقة الذكر،  15من المادة  األولىوهو ما نصت عليه صراحة الفقرة  3المؤمن فعال للمؤمن له،
حيث قضت هذه الفقرة بـأن حلول المؤمن محل المؤمن له يكون في حدود التعويض المدفوع للمؤمن 

بواسطة حوالة  أو، كالوفاء بواسطة الشيك اإلثباتيثبت هذا الوفاء بكافة طرق  أنله. وعلى المؤمن 
 أيضاويجوز ، آخر إبراء أي أوعليه من المؤمن له،  ل على وصل مخالصة موقعالحصو  أوبريدية، 
 . وهذا الشرط من النظام العام ال يجوز مخالفته.نة والقرائن في المسائل التجاريةبالبي اإلثبات

  :تكون هناك دعوى مسؤولية أنالشرط الثاني(action en responsabilité)   يرجع بها المؤمن له على
تكون  أنوهذه المسؤولية ال يشترط فيها  4المسؤول فيحل فيها المؤمن محل المؤمن له.الغير 

ن كان هذا هو الغالب، بل يمكن  تكون دعوى مسؤولية عقدية، كأن يعقد مالك لمبنى  أنتقصيرية، وا 
. المستأجرعليه من الحريق، فيحل المؤمن محل المالك في الرجوع بالمسؤولية العقدية على  تأمينا

 أنكان للمؤمن له دعوى مسؤولية ثم انقضت هذه الدعوى، فانه من البديهي  إذابالتالي في حالة ما و 
المؤمن على ، وال تعتبر دعوى الحلول التي يقيمها متصوراحلول المؤمن محل المؤمن له ال يكون 

 5مين الحريق الصناعي.الغير ناشئة عن عقد تأ

محل المؤمن له في الرجوع   (de plein droit)بحكم القانون ؤمنومنه بمجرد توفر هذين الشرطين، يحل الم
 إتباععلى الغير المسؤول عن الحادث، وذلك في حدود ما يكون قد دفعه للمؤمن له من مبالغ مالية، وال يشترط 

                                                           
 ، أنظر أيضا:1140السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -1

-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P211. 
 عدنان ابراهيم سرحان، رجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر "دراسة في القانونين الفرنسي واالماراتي "، ندوة التأمين والقانون"، -2

أحمد فؤاد  .451، المرجع السابق، ص أبو النجا. إبراهيم 191-197، ص 4771ماي  19-12، -إ. ع. م-كلية القانون، جامعة الشارقة
 .195فؤاد معالل، المرجع السابق، ص  77 .مرجع السابق، صاألنصاري، ال

، الغرفة التجارية والبحرية، المجلة القضائية، المحكمة العليا، قسم الوثائق، 4771-14-71الصادر بتاريخ  ،101051نظر القرار رقم أ -3
 .115، ص 4771، 4عدد

4-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 485-486. 
 .451سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .512-833جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص -5
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في العالقة بين  ال في العالقة بين المؤمن له والغير، وال معينة للحلول، إجراءات أيةشكل خاص، وال  أي
 1ن الحلول هنا يتم بحكم القانون.المؤمن والغير أل

 2الحلول آثار-3-2-3-أ

المؤمن على هذا يزيد ما يرجع به  أاليترتب على حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسؤول، 
مما دفعه المؤمن كبر كان التعويض الواجب على المسؤول أالمسؤول على مقدار ما دفعه للمؤمن له، حتى لو 

المسؤولية المدنية،  ألحكامنه في الحالة التي يكون فيها التعويض الواجب على المسؤول وفقا ذلك أ 3للمؤمن له.
يرجع على  المؤمن له أن المؤمن، يكون من حق مين الذي حصل عليه المؤمن له منأكبر من مقدار مبلغ التأ

وهذا هو ما يستفاد من نص العبارة  بين القيمة الكلية للتعويض.المسؤول بالفرق بين ما قبضه من المؤمن و 
دعوى  أيةولويا المؤمن له من أن يستفيد أالسابقة، التي تقضي بوجوب "  15من المادة  األولىالثانية من الفقرة 

 ". التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة استفائهرجوع حتى 

فانه يترتب على حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسؤول،  أخرىهذا من ناحية، ومن ناحية 
التعاقدية بحسب طبيعة الحق الذي للمؤمن له في ذمة  أوالمؤمن يرجع على المسؤول بالمسؤولية التقصيرية  أن

اشئة عن عقد تقادم الحقوق النالمسؤول، ويتقادم هذا الحق بانقضاء مدته القانونية ال بانقضاء ثالث سنوات كما ت
يدفع رجوع المؤمن عليه بكافة الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في  أنومن ثم يكون للمسؤول  مين.التأ

.  (de la remise de l’obligation)اإلبراء أوالمقاصة  أو ((du paiementمواجهة المؤمن له، كأن يدفع بالوفاء
ال يحتج بها على المؤمن، ومن ثم ال يحتج عليه بالحجز تحت الدفوع التي يكون سببها تاليا على الحلول ف أما
 للحلول.ال بالمقاصة التالية لمسؤول الالحق في التاريخ للحلول، و يد ا

بالدعوى المباشرة  أيضابل يرجع ، وزيادة على ذلك، ال يرجع المؤمن بدعوى الحلول على المسؤول فحسب
 عنده. همسؤوليتن من مّ المسؤول قد أآخر يكون التي قد تكون للمؤمن له تجاه مؤمن 

 
                                                           

ص  السنهوري، المرجع السابق، عبد الرزاق أحمد .91ضرار في التشريع المغربي، المرجع السابق، ص مين من األأأوغريس، التمحمد  -1
 .154ص  غازي أبو عرابي، المرجع السابق،خالد  .454 ص ، المرجع السابق،أبو النجاإبراهيم  .1145

الل، المرجع السابق، فؤاد مع .451-454، ص المرجعنفس أبو النجا، إبراهيم  .1145، ص المرجعنفس السنهوري، عبد الرزاق أحمد  -2
 ، أنظر أيضا:121-124زهرة، المرجع السابق، ص  البشير. 111-111 ص-ص

-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P214-215. 
 .194 ص ،السابق رجععدنان ابراهيم سرحان، الم -3
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 القيود الواردة على الحلول-4-2-3-أ

 الحلول قيود ثالثة تتمثل في: مبدأيرد على    

المؤمن له، كما  إلىيتعلق بحالة استحالة حلول المؤمن في الرجوع على المسؤول لسبب يرجع و : األولالقيد *
ترك مسؤولية المسؤول تسقط بالتقادم ثم رجع بعد ذلك على  أو، قر المؤمن له بعدم مسؤولية الغير المسؤوللو أ

يصالحه دون موافقة المؤمن. ففي مثل هذه الحاالت يكون المؤمن له قد  أويبرئ ذمة هذا المسؤول  أوالمؤمن، 
من المسؤولية اتجاه  إعفاءهيطالب  أنتسبب في تعذر رجوع المؤمن على الغير المسؤول، وحينها يحق للمؤمن 

يسترد مبلغ التعويض من  أنعليه عدم الرجوع على المسؤول. كما يحق للمؤمن  أضاعهمن له بقدر ما المؤ 
من قانون  15لفقرة الثانية من المادة . وهذا ما نصت عليه اإذا كان قد دفعه فعال بمقدار ما ضاعالمؤمن له 

فع دعوى رجوع ضد الغير المؤمن بر تسبب المؤمن له في استحالة قيام  إذاوفي حالة ما  ..." مين بقولهاالتأ
 جزء منه تجاه المؤمن له...". أوالمؤمن من الضمان  إعفاءمكن المسؤول، ي

وهذا ، المؤمن له أصهار أو أقاربحد المسؤول عن الحادث أيتعلق بالحالة التي يكون فيها الغير : القيد الثاني*
، بقولها 70-59رقم مين من قانون التأ 1-15المادة ت عليه نص restriction légale(1( القيد هو قيد قانوني

المباشرين، والعمال التابعين للمؤمن له،  واألصهار األقاربيمارس دعوى رجوع ضد  أن"... وال يجوز للمؤمن 
 صدر عنهم فعل قصد اإلضرار". إذا إالّ الذين يعيشون عادة معه  األشخاصوبصفة عامة جميع 

من  أويكونون معه في معيشة واحدة،  فروع المؤمن له الذين أو أصول في حالة وقوع الحريق منوبذلك 
معه يعيشون  أنهم تأكدتفان المؤمن له لن يرجع عليهم بالتعويض لعالقته الخاصة بهم التي  ،أصهاره أوزوجه 

وبذلك  2.اآلخريرجع عليهم هو  أالبالمؤمن  فأولىكان المؤمن له نفسه ال يرجع عليهم،  فإذا في بيت واحد،
...(، يقيهم من رجوع األقارب واألصهار) األشخاصنوع من الحصانة على هؤالء  أضفىيكون المشرع قد 

 الضرر بالمؤمن له. إلحاقالمؤمن عليهم عندما يتسببون في 

ومن  واألتباع، كالخدم أفعالهمالذين يكون المؤمن له مسؤوال عن  باألشخاصكذلك فيما يتعلق  األمرويكون 
المؤمن من  أيضامنع القانون  ،يقيموا معه في معيشة واحدة. وفي هذه الحالة قابته حتى ولو لمهم تحت ر 

المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين، لجاز له الرجوع على المؤمن له  أنالرجوع عليهم بدعوى الحلول، ذلك 

                                                           
 .455سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص -1
 .1117السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -2
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لحكم يعتبر من النظام العام ال يجوز باليمين، وهذا ا أعطاهمسؤوال عنهم، فيسلبه باليسار ما  األخيرباعتبار هذا 
مؤمنا على نفسه من  تباعهحققت مسؤوليته من ذوي المؤمن له أو أن يكون من تعلى أنه من الجائز أ 1مخالفته.

ولية، ومن ثم يجوز للمؤمن األول أن يرجع على مؤمن المسؤ أن يرجع هذه المسؤولية، فيجوز عندئذ للمؤمن له 
  2خير.على هذا المؤمن األ

في الحالة التي يكون فيها  إالّ ال يسري  لمؤمن على ذوي المؤمن له وأتباعه، فعدم رجوع اوزيادة على ذلك
قاعدة  إعمالتحقق الحادث بقصد وتعمد، فللمؤمن حق  إذا أما. من منه قد تحقق بفعلهم وبدون قصدالخطر المؤ 

ه المسؤول عن هذا التابع حتى ال يسلبه ما الحلول، والرجوع على الشخص سيء النية دون التنفيذ على المؤمن ل
 3.إياه أعطاه

 4*القيد الثالث: تنازل المؤمن عن حقه في الحلول

فهو قد يتم بصورة عامة ومسبقة عن وقوع الحادث، حيث  5الصورتين، إحدىيتخذ  (la renonciation(والتنازل
على ذلك، وغالبا ما يكون ذلك في مقابل  الصناعي مين من الحريقالمؤمن له مع المؤمن في عقد التأ يتفق

خاصا بحادث معين والحق حين يتنازل المؤمن فور وقوع الحادث عن  هذا التنازل قد يكونو  زيادة في القسط.
 .حقه في الحلول

 األشخاصفهو مقصور على الحادث المبين وعلى ، وفي كال الحالتين ال يجوز التوسع في تفسير هذا النزول
 ؤمن عن الحلول لصالحهم.الذين نزل الم

ذا على الغير  الرجوع األخيرتنازل المؤمن عن حقه في الحلول القانوني محل المؤمن له، جاز لهذا  وا 
مين غير، واكتفى بتقاضي مبلغ التأقد تنازل عن حقه في الرجوع على هذا ال اآلخرنه هو المسؤول، ما لم يثبت أ

 6من المؤمن.

                                                           
مين أمد أوغريس، التمح .595-595جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  .1111ص ، السابق السنهوري، المرجع أحمد عبد الرزاق -1

 .95ضرار في التشريع المغربي، المرجع السابق، ص من األ
 .1111حمد السنهوري، نفس المرجع، ص أعبد الرزاق  -2
 .454سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -3

4-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 501-502. 
 .511المرجع السابق، ص، إبراهيم محمد جالل .1111السابق، ص السنهوري، المرجع حمد أعبد الرزاق  -5
ضرار في التشريع مين من األأأوغريس، الت محمد. 125شير زهرة، المرجع السابق، صالب .451ص سمير صادق عادي، المرجع السابق، -6

 .17صالسابق، المغربي، المرجع 
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يكون واردا في عبارات واضحة قاطعة الداللة عليه ال لبس  أنالحقا، فانه يجب  أووسواء كان النزول سابقا 
 1ال غموض، وفي حالة عدم وضوح التنازل فان الشك يفسر في معنى عدم التنازل.و  فيها

 2جواز تقاضي تعويض يقل عن قيمة الضرر قاعدة-ب

المؤمن له عند تحقق خطر  أنمين الحريق الصناعي هو عقد تعويضي، ومعنى ذلك عقد تأ أنسبق القول 
غير  واإلثراءمين مصدرا للكسب رر الذي لحق به، حتى ال يكون التأبمقدار الض إالّ عوض الحريق لن ي  

 المشروع.

ذا ضرر يحصل من المؤمن على تعويض يزيد عن مقدار ال أنالمؤمن له ال يمكنه  أنكان في الواقع  وا 
وجد شرط في  إذاالفعلي، فانه على العكس من ذلك يجوز له الحصول على تعويض يقل عن قيمة الضرر، 

 ويتحقق ذلك في ثالث حاالت: العقد يقضي بذلك.

3اإلجباريشرط عدم التغطية -1-ب
clause de découvert obligatoire  

ؤمن على كل الضرر الذي يلحق به عند تحقق الخطر المؤمن منه، ي   وهو شرط يقضي على المؤمن له بأالّ 
ال تأمينه ال عند المؤمن نفسه و غير مؤمن عليه، فال يستطيع  الخطر يستبقي جزءا من هذا أنبل يتحتم عليه 

مين مقدارا معينا من يغطي التأ أالّ ، مين من المسؤوليةالمؤمن في التأ يشترط أن. مثل ذلك آخرمؤمن  أيعند 
يكون هناك حافز للمؤمن له يحثه  أن هو نسبة معينة من هذه القيمة. والغرض من هذا الشرط أويمة الضرر ق

 إذا نطاق ممكن أضيقفي  أضرارهلحصر  أوواتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع تحقق الخطر،  اإلهمالعلى عدم 
 تحقق خطر الحريق. إذانه لن يعوض تعويضا كامال عن الضرر الحاصل دام يعلم مسبقا أ ، ماتحقق

 franchise  clause de la )عدم تغطية الكوارث الصغيرة( 4اإلعفاء شرط-2-ب

نسبة معينة منه، ولكن الغرض منه  أوومقتضى هذا الشرط هو عدم تغطية مقدار معين من قيمة الضرر 
نماليس هو حث المؤمن له على اتخاذ االحتي الغرض منه هو استبعاد  اطات الالزمة لمنع وقوع الخطر، وا 

                                                           
 .451، ص السابق المرجعسمير صادق عادي،  -1
 . عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،11ريع المغربي، المرجع السابق، صضرار في التشمين من األأأوغريس، التمحمد  -2

 .250محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  .1912-1911ص
أحمد الحاج بابا عمي، المرجع  .255ص  ،المرجعنفس محمد حسن قاسم،  .1911ص ، السنهوري، نفس المرجععبد الرزاق أحمد  -3

 .115السابق، ص
 .4-17المذكور، المادة  70-59أنظر األمر  -4
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ومقابل المتوسطة،  أوالكبيرة  األخطار إالّ مين تأبال مين، بحيث ال تبقى مشموالالصغيرة من نطاق التأ األخطار
 2جل تشجيعه على اختيار مثل هذا الحل.من أ 1ذلك يخفض القسط لمصلحة المؤمن له،

ضرار الحاصلة، وذلك للحد جعل المؤمن له يتحمل نسبة من األ جلهذا الشرط عادة من أ إلى والمؤمن يلجأ
 .قوعهايتعمد في و  أنمن وتيرة الكارثة التي ربما يمكن 

فرض من طرف المؤمن ت   أنتناقش غالبا بحرية بين المتعاقدين، كما يمكن   (les franchises)واإلعفاءات
 3الكهربائية.ضرار ة الحوادث المتكررة مثال حالة األلتجنب تغطي

 اإلعفاء:وهناك نوعين من 

   4la franchise absolue المطلق اإلعفاء-1-2-ب

كبيرا. ويؤدي  أووبمقتضى هذا الشرط يخصم مبلغ معين من قيمة الخطر المتحقق، صغيرا كان هذا الخطر 
هذا الشرط هو و  .إطالقايكون للمؤمن له دائما مصلحة في عدم تحقق الخطر المؤمن منه  أن إلىهذا الشرط 

 لتحمله مهما كانت تكلفة الحادث. اإلعفاءانتشار، حيث في هذه الحالة يحتفظ المؤمن له دائما بمبلغ  أكثر

 5مثال

دج. فان المؤمن له يتحمل كامل  5777دج، وقيمة الحادث هو  17777المطلق هو  اإلعفاءكانت قيمة  إذا
 ي شيء.حادث، وال يكون على عاتق المؤمن أقيمة ال

كون يي أ، اإلعفاء، فان المؤمن في هذه الحالة يتحمل ما جاوز قيمة 19777كانت قيمة الحادث  إذا أما
 دج، والباقي يكون على عاتق المؤمن له. 9777ه على عاتق

 

                                                           
أحمد الحاج بابا عمي،  .255-255محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  .1912السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد  -1

 .115المرجع السابق، ص 
2-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P10. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 74-75. YVONNE 

LAMBERT–FAIVER, assurances des entreprises, op.cit., P174. 

3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P75. 
 .1912ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، .255حسن قاسم، المرجع السابق، ص محمد  -4

5-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P75. 
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  la franchise relative 1البسيط اإلعفاء-2-2-ب

التي تتجاوز هذه  األخطار أماالصغيرة في حدود معينة.  األخطاروبموجب هذا الشرط ال يغطي المؤمن 
 إذا. مثل ذلك اإلعفاءوهذا الشرط يحدث نادرا ويختفي بمجرد تجاوز مبلغ الخسارة مبلغ  الحدود فيغطيها كاملة.

دج، ففي هذه الحالة ال يتحمل المؤمن  5777دج وقيمة الحادث هي  17777البسيط هي  اإلعفاءكانت قيمة 
فان المؤمن  19777كان مقدار الحادث هو  إذا أماشيء ويكون مبلغ الخسارة كامل على كاهل المؤمن له،  أي

 شيء.  أيفي هذه الحالة يتحمل كامل المبلغ وال يكون على عاتق المؤمن له 

حتى والعيب في هذا الشرط، هو أنه قد يدفع المؤمن له الى زيادة الخطر الذي يقل قيمته عن الحد المذكور 
 2تغطية كاملة. يغطىيصل الى هذا الحد أو أكثر حتى 

 limitation contractuelle d’indemnité  3التحديد التعاقدي للتعويض-3-ب

 أنحساسة جدا. وفي هذه الحالة ال ينبغي  بأخطار األمرتعلق  إذايمكن للمؤمن تحديد التزامه من التعويض 
نه يجب على الطرف الذي يستشهد بهذا التعويض التعاقدي المحدد في العقد، بشرط أ هالتزاميتجاوز التعويض 

وفي هذه الحالة، فالتعويض المستحق في حالة الحادث  4قد علم به وقبله. خراآلالطرف  أنيقدم دليال على  أن
 هو دائما محدود طبقا لشرط الحد التعاقدي للتعويض المنصوص عليه في العقد.

 5مثال

 دج. 1777777المؤمن عليها هي  القيمة -
 دج. 077777التحديد التعاقدي للتعويض هو  -
 دج. 577777قيمة الحادث هي  -

 دج. 077777فمبلغ الضمان يكون في حدود التعويض التعاقدي الذي هو  إذن
                                                           

1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P75 
 .255محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص . 1912لسنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد ا -2

3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P74. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative 

aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. Règlement de sinistres », article cité., P 10. YVONNE LAMBERT 

– FAIVER, assurances des entreprises, op.cit., P174. 
4-CASS. Com. 24 janv. 1983, N°81-13.722 : GAZ. PAL.1984, 1, PAN., P. 57, OBS. F.G. cité par SERGE PINGUET, 

assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. Règlement de sinistres », 

Ibid., P10. 

5-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P74. 
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  la règle proportionnelle ثانيا: القاعدة النسبية

يتم تحديد الضرر الناتج  أنمين الحريق الصناعي تحكمه فكرة التعويض. لذلك فبعد تأ أنذكرنا فيما سبق 
هذه  أنعن وقوع الكارثة المؤمن منها وفق القواعد السابقة، يلزم المؤمن مبدئيا بالتعويض عنه كامال. غير 

كان هذا  إذا أمامين. تأالقيمة الحقيقية للشيء موضع ال كان المبلغ المؤمن عليه يمثل إذا إالّ القاعدة ال تعمل 
 إالّ فانه إعماال للصفة التعويضية ال يلتزم المؤمن بالتعويض ، مين المغاالةمبالغا فيه وهو ما يسمى بتأ األخير

قل من أ أيمين بخسا، كان التأ إذا أماعن الضرر المتحقق فعال في حدود القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه. 
القيمة المصرح بها، ومن  إلىبنسبة تناسب الضرر  إالّ المؤمن ال يلتزم بالتعويض القيمة الحقيقية للشيء، فان 

قل من القيمة الحقيقة كان التأمين أ إذاتطبق في حالة ما  إما األخيرةهنا جاءت فكرة القاعدة النسبية. وهذه 
ما، قاعدة التخفيض النسبي لرأس المالبويطلق عليها  للشيء المؤمن عليه صريح تطبق كجزاء في حالة الت وا 

 غير الصحيح بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن عليه ويطلق عليها بقاعدة التخفيض النسبي للقسط.

 للقسط.( القاعدة النسبية 4المال، ثم ) لرأس( القاعدة النسبية 1وعليه ندرس )

  la règle proportionnelle de capitaux للقيمة أوالمال  لرأسالقاعدة النسبية -1

القيمة الحقيقية للشيء أقل من كان المبلغ المؤمن عليه  إذا إن القاعدة النسبية في هذه الحالة ال تعمل االّ 
ا يتم تطبيق المبدأ التعويضي الذي يقضي بأنه ال يلتزم المؤمن غير أنه إذا كان مبالغا فيه، فهن موضوع التأمين.
كان التأمين  إذافي حدود القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه. أما عن الضرر المتحقق فعال  بالتعويض االّ 

أي أن بنسبة تناسب الضرر الى القيمة المصرح بها،  ناقصا، أي أقل من تلك القيمة فان المؤمن ال يلتزم االّ 
القاعدة  ومن هنا كان إعمالالتعويض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه، 

شروط  إلىثم  )أ(،المال لرأسالقاعدة النسبية  أساس إلىفي هذه الحالة نتطرق وعليه،  النسبية لرأس المال.
عمالها )ب(،قيامها )ه(، تخضع لهذه القاعدة التي ال التأميناتالى و  )د(،طرق تفاديها إلى)ج(، ثم نتطرق وا 
 من هذه القاعدة)و(. اإلعفاء وأخيرا

 النسبيةأساس القاعدة -أ

، التي جاء 70-59رقم  مينمن قانون التأ 14المال في المادة  لرأسقرر المشرع الجزائري القاعدة النسبية 
تقديرات قيمة المال المؤمن عليه تفوق المبلغ المضمون يوم الحادث، وجب على المؤمن له  أناتضح  إذا"  فيها

كان هناك اتفاق  إذا إالّ ، في حالة الضرر الجزئي تحمل حصة نسبيةو  تحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي
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المبلغ المؤمن عليه يقل عن القيمة الحقيقة للشيء، فان  أننه كلما تبين ويتضح من هذا النص، أ مخالف".
. وعليه، فالقاعدة النسبية القسط المدفوع من طرف المؤمن له قيمةبة تعادل بنس إالّ زم بالتعويض تالمؤمن ال يل
مين يكون متناسب مع قسط التأ أنيجب ، زم المؤمن بدفعه للمؤمن لهتالتعويض الذي يل أن أساستقوم على 
تعويضا كامال، وهو لم يتسلم من  بأدائهمين الناقص )البخس( ضار المؤمن في التأي   أنال يمكن  إذالمدفوع، 

المؤمن له  أن أي 1العقد، إبرامقيمة الشيء المؤمن عليه وقت  أساسقسط جزئي محسوب على  إالّ المؤمن له 
جزء من  أساسالقسط الذي تم حسابه على  أن، آخردفع قسط غير متطابق مع الخطر الحقيقي. وبمعنى 

مين. وعليه ما يبرر قته مع قيمة التأمين في عالضمان جزئي يناسب مبلغ التأ إلى إالّ يؤدي  أنال يمكن  الخطر
ن المؤمن له لم يؤد القسط المتعلق أل ،((insuffisance de primeة النسبية هو عدم كفاية القسطالقاعد إعمال

 2بالخطر الحقيقي كامال، لذلك وجب في هذه الحالة تطبيق القاعدة النسبية.

 3يحسب كما يلي:و  يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه. فالتعويض ،ومنه

 .المؤمن عليه /القيمة الحقيقية للشيء التعويض= مقدار الحادث * المبلغ

 4مثال

 دج.  1777777دج، وقدرت قيمته الحقيقية ب  077777مبنى مؤمن عليه بقيمة 

 :كاآلتيفالتعويض يكون دج  977777بقيمة *في حالة الهالك الجزئي 

لم  ألنهدج. والباقي يتحمله المؤمن له شخصيا  197777= 077777/1777777*977777التعويض = 
نما أيؤمن على القيمة الكلية للمبنى،   .07%ن عليها بنسبة مّ وا 

 دج فحساب التعويض يكون كالتالي: 1777777قيمة *في حالة الهالك الكلي للمبنى ب

المبلغ كامل على قدر  يؤخذ، هنا المؤمن له 077777= 1777777/ 077777*1777777التعويض = 
 قيمة الضرر المؤمن عليه.

                                                           
 .11ص  ،المرجع السابق ضرار في التشريع المغربي،مين من األأغريس، التو محمد أ -1
 .195راشد راشد، المرجع السابق، ص . 175المرجع السابق، ص ي القانون المغربي، فمين على الحريق أالت حسين بلوش،ال -2

3-YVONNE LAMBERT–FAIVER, droit des assurances, op.cit., P316. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, 

op.cit., P 73. FRANÇOIS COUILBAUT ET CONSTANT ELIASHBERG, op.cit., P228. 
4-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P 73.  
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 القاعدة النسبية لرأس المالشروط -ب

قابلة للتقدير،  وأتكون هناك قيمة مؤمن عليها مقدرة  أن :يجب توافر ثالثة شروطالقاعدة النسبية  إلعمال
قل من المقدار الحقيقي للقيمة المؤمن عليها وقت تحقق يكون مبلغ التأمين أ أن أيمين بخسا، وأن يكون التأ

 .ه تحقق جزئي ال كليخطر المؤمن منالخطر، وأن يتحقق ال

 1قديرقابلة للت أومة مؤمن عليها مقدرة وجود قي-1-ب

قابلة  أوتكون قيمة الشيء المؤمن عليه مقدرة  أنمين الحريق الصناعي القاعدة النسبية في تأ إلعماليجب 
 .يختلف حسب نوع الضمان ،للتقدير. وتطبيق القاعدة في هذه الحالة

التي محلها شيء  كالتأميناتمؤمن عليها تحتوي على قيمة قابلة للتقدير،  أشياءكانت هذه الضمانات  فإذا
قابلة للتقدير تطبق القاعدة النسبية. وينطبق هذا الشرط عادة على المباني  أوالمقدرة  األشياءمن  أكثر أوواحد 

مين التأ أنذلك  ،ذات قيم مقدرة األشياءن هذه )منقوالت شخصية معدات وبضائع(، أل أنواعهاوالمنقوالت بكل 
بقيمة ثمن  أوبقيمة االستبدال بالنسبة للمعدات،  أوالبناء بالنسبة للمباني  إعادةمن الحريق يتعين اكتتابه بقيمة 

 آلين ناقصا، طبقت القاعدة النسبية بشكل ميفإذا كان مبلغ التأالتكلفة بالنسبة للبضائع. وهذه القيم قابلة للتقدير، 
 2منه.عند حصول الخطر المؤمن 

لمدنية ذات مين المسؤولية اسؤولية المدنية، فهما نفرق بين تأالم أضراركانت طبيعة الضمانات هي  إذا أما
.  (risque indéterminé) معينمين المسؤولية ذات الخطر الغير ، وبين تأ((risque déterminéالخطر المعين
كمن يؤمن  ،قابلة للتقدير، ومن ثم تعمل فيه القاعدة النسبية أوتوجد قيمة مؤمن عليها مقدرة  األولىففي الحالة 

. األشياءقابلة للتقدير، وهي قيمة هذه  أون على قيمة مقدرة مّ كون قد أي تودع عنده أشياءمن مسؤوليته عن 
 إعادةقابلة للتقدير، وهي قيمة  أوالذي يؤمن من مسؤوليته عن الحريق يؤمن على قيمة مقدرة  المستأجروكذلك 

ذاقل من هذه القيمة. الحالة عندما يكون مبلغ التأمين أبناء العين المؤجرة، وتطبق القاعدة النسبية في هذه   وا 
يتعلق  ففيما، من مسؤوليته عن الحريق المستأجرينحد هؤالء ن أمّ متعددون، وأ مستأجرونكان بالعين المؤجرة 
قابلة للتقدير هي قيمة هذا المكان، ومن ثم تعمل القاعدة  أوتكون هناك قيمة مقدرة  استأجرهبخطر الجزء الذي 

، (risque locatif complémentaire)التي قد يصبح مسؤوال عنها  األخرى األجزاءفيما يتعلق بخطر  أماالنسبية، 

                                                           
 .195راشد راشد، المرجع السابق، ص  .1110السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -1
 .111مين على الحريق في القانون المغربي، المرجع السابق، ص أحسين بلوش، التال -2
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بل يؤمن على مبلغ معين، ومن ثم ال ، األجزاءقابلة للتقدير هي قيمة هذه  أوفهو يؤمن ال على قيمة مقدرة 
 1عمل القاعدة النسبية.ت

مين عن الحريق اتجاه الغير والجيران فهو خال من ؤولية ذي الخطر الغير المعين، كالتأمين من المسالتأ أما
مين، ومن ثم ال على مبلغ التأمين، بل قد ال يشمل حتى على التأ إالّ القابلة للتقدير، وال يشمل  أوالقيمة المقدرة 

 تعمل فيه القاعدة النسبية.

 assurance-sous 2البخس التأمين-2-ب

قل من قيمة الشيء من عليه أيكون المبلغ المؤ  أيمين بخسا، يكون التأ أنالقاعدة النسبية  إلعماليجب 
 بدون قصد. أوالمؤمن عليه وقت تحقق الخطر، سواء كان ذلك عن قصد 

يعود بطبيعة و  القيمة الحقيقية. د بها وقت تحقق الخطر المؤمن منه هيوقيمة الشيء المؤمن عليه التي يعتّ 
جل تطبيق القاعدة أتقدير هذه القيمة وقت تحقق الخطر المؤمن منه من  أمرقاضي الموضوع  إلىالحال 
 النسبية.

 3يتحقق الخطر المؤمن منه تحققا جزئي أن يجب-3-ب

في حالة الهالك  إذ .يتحقق الخطر المؤمن منه تحقق جزئي ال تحقق كلي أنالقاعدة النسبية يجب  إلعمال
يتقاضى  أنالكلي للشيء المؤمن عليه، فان المؤمن له يعوض تعويضا معادال للمبلغ المؤمن به، وال يجوز له 

 وفي هذه الحالة ال تظهر القاعدة النسبية يتحمل شخصيا ما زاد عن مبلغ التأمين. وبالتالي من ذلك، أكثر
 أوقيمة الضرر  ماإقل القيمتين، تقضي بأن المؤمن له يتقاضى أ أخرىتختفي وراء قاعدة  باألحرى أوبوضوح، 

لنسبية تعمل حتى في هذه . ومع ذلك فالقاعدة األنه األقل األخيرمين، وهو عادة ما يتقاضى هذا قيمة مبلغ التأ
ورغم ن الشيء قد تلف كله. كامل مبلغ التأمين، أل المؤمن له يحصل هنا على أنن كانت مستترة. ذلك الحالة وا  

د تعادل نسبة ما تلف من الشيء، وق من مبلغ التأمين ذلك فيعتبر المؤمن له في هذه الحالة قد تقاضى نسبة

                                                           
 .1115السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -1
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ء غير مؤمن عليه جزء من الشي فبقيقل من قيمة الشيء، تلف الشيء كله فتقاضى مبلغ التأمين كله وهو أ
 1كل الخطر.دفعها ال تتسع لتغطية  التيمين التأ أقساطن أل له وتحمله المؤمن

في هذه الحالة لن  إذتحقق الخطر تحقق جزئي فتطبيق القاعدة النسبية يظهر بصورة جلية وواضحة،  إذا أما
التعويض الذي يلتزم به  أن أينسبة معينة من قيمة الضرر الحاصل،  إالّ يتقاضى المؤمن له من التعويض 

 وقيمة الشيء كله وقت تحقق الخطر المؤمن منه. مين المصرح بههه يعادل النسبة ما بين مبلغ التأالمؤمن تجا

نه حتى في حالة الهالك الكلي، طا لتطبيق القاعدة النسبية، ذلك أيكون هذا الشرط الثالث ليس شر  ،وعلى هذا
مين وقيمته. ولكنه شرط لظهور القاعدة النسبية وهي تأفان التعويض يكون نسبيا اعتمادا على العالقة بين مبلغ ال

 2ضوح.تعمل في و 

 ، ومسألة تطبيقها. إثباتهامسألة  إلىالتطرق  منا تطلبيالقاعدة النسبية  إعمال في: القاعدة النسبية إعمال-ج

 la preuve  3اإلثبات-1-ج

ولذا، فتطبيقها ال  4.مقررة بمقتضى نص قانوني أنهابقوة القانون، طالما آلي و القاعدة النسبية تطبق بشكل  إن
 5استبعاد تطبيقها يتعين وجود بند خاص في الوثيقة. أن. كما العقدإلى شرط خاص في يحتاج 

يكون عبء هذا و  يوم وقوع كارثة الحريق،  (sous-assurance)مين الناقصهو واقعة التأ إثباتهوالذي يجب 
قيمة التأمين كانت يوم الحادث أكبر من مبلغ  أن إثبات، الذي يتعين عليه نظريا على كاهل المؤمن اإلثبات

 مين.التأ

 إعمالجل ، ومن أاألهميةبخطر قليل  األمرتعلق  إذامن الناحية العملية فان الضرر يتم تقييمه مباشرة  أما
 مين تتجاوز المبلغ المؤمن عليه،يثبت وجود قيمة قابلة للتأ أنالقاعدة النسبية في هذه الحالة يتعين على المؤمن 

 6متعبا فان المؤمن يعوض المؤمن له تعويضا كامال بدون تطبيق القاعدة النسبية. اإلثباتولما كان هذا 

                                                           
عبد الرزاق  .195راشد راشد، المرجع السابق، ص  .112في القانون المغربي، المرجع السابق، ص  مين على الحريقأحسين بلوش، التال -1

 .1115-1115أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 
 .119المرجع، صنفس مين على الحريق في القانون المغربي، أ. الحسين بلوش، الت1115لمرجع، ص حمد السنهوري، نفس اأ عبد الرزاق -2

3-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P457-460. 
 .14المادة المذكور،  70-59أنظر األمر  -4
 .117راشد راشد، المرجع السابق، ص  -5
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من قيمة  إنقاذهعن طريق استنزال ما تم اثبات الضرر بطريقة غير مباشرة ، يتم وعندما يكون الضرر جسيما
  .مينالتأ

وقيمة  إنقاذهما تم  إثباتالضرر الذي حصل له، فانه يتعين عليه  إثباتولما كان على عاتق المؤمن له 
هذه ليست  اإلثباتوسيلة  أن إالّ  1.عن طريق الخبرة اإلثبات، يتم هذا األحيانغلب نه في أالتأمين. غير أ

، ي تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه في يوم تحقق الخطرموضوع الذين لهم السلطة المطلقة ف، وقضاة الإجبارية
 2.أخرىمين الناقص بطريقة ما ثبت لديهم وجود التأ إذايمكنهم استبعاد الخبرة 

 تطبيق القاعدة النسبية-2-ج

 .أشياءمين على عدة ن التأواحد، وبي مين على شيءد التمييز هنا بين التأبولتوضيح هذا التطبيق فانه ال

 مين على شيء واحدالتأ-1-2-ج

يكفي  إذمين على شيء واحد، فال توجد هناك صعوبة في تطبيق القاعدة النسبية. كان التأ إذافي هذه الحالة 
كانت هذه النسبة الربع مثال، فان المؤمن له  فإذاالشيء كله،  إلىمعرفة نسبة الجزء الذي تضرر بالنسبة 

ذامين فقط. بع مبلغ التأيتقاضى ر  ن المؤمن له قل من قيمة الشيء وقت ووقع الكارثة، فاكان هذا المبلغ أ وا 
التخفيض في التعويض يكون  أن أي 3مين على الشيء بقيمته الكاملة،تحمل جزء من الضرر نتيجة عدم التأي

 4مين.بمجرد معرفة قيمة التأ آليا

 متعددة أشياءمين على التأ-2-2-ج

مين على بناية دة ومستقلة عن بعضها البعض، كالتأمتعد أشياءمين من الحريق على هناك تأ يكون أن أي
مين لحالة قد يكون مبلغ التأ...الخ. ففي هذه اووسائل التغليف األوليةوالمواد  والمنتجاتالموجودة فيها،  واآلالت
التي يكون  األشياءتطبق القاعدة النسبية في  ،. وعليهاألخرى األشياءوبخسا في بعض األشياء في بعض  مغالي

. األخرىقل من قيمة الشيء، وال يعوض هذا النقصان)البخس( بالمغاالة الموجودة في المبالغ مبلغ التأمين فيها أ
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ية لها، على ما يزيد مين فيها يزيد عن القيمة الحقيقالتي يكون مبلغ التأ األشياءبينما ال يحصل المؤمن له في 
 1ن الحريق الصناعي.مين م، عمال بالصفة التعويضية للتأاألشياءقيمة هذه  أومين عن مبلغ التأ

 النسبية القاعدةطرق تفادي -د

 هناك عدة طرق لتفادي القاعدة النسيبة منها: 

 clause d’indice variable  2شرط الداللة المتغير-1-د

مين تأربط ال إلىيهدف  األسلوبيمكن تفادي تطبيق القاعدة النسبية عن طريق شرط الداللة المتغير، وهذا 
دليل اقتصادي ، كل سنة بحسب تغّيرات آليا ،تتغير معه المبالغ المؤمن عليها والقسطبسلم استداللي بشكل 
داللة ستعان بهذه ال، وي  األسعاريتخذ الطرفان داللة اقتصادية معينة تنبئ بحركة تغير  قاعدي)المعتمد(. ومنه،

علوها، وبذلك  أو األسعار خفضا، بحسب نزول أومين ومقدار القسط تلقائيا، رفعا كل سنة على تعديل مبلغ التأ
مين وسعر ق هذا الشرط يتم مراجعة مبلغ التأ. وعن طرياإلمكانمين معادال لقيمة الشيء بقدر يبقى مبلغ التأ

 وبذلك يضمن الطرفين تناسب القسط مع القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.، القسط بصفة دورية

شكلية، وبالتالي  إجراءات بأيةمين كل سنة دون القيام مبلغ التأتغير، يقع التعديل في وتطبيقا لشرط الداللة الم
 اآللياالنسجام  أو. وهكذا فان شرط الدليل المتغير، األثمانمين البخس عن الزيادة العامة في أيتم استبعاد الت

 معتبرا يخفض تخفيضا األقلعلى  أوللمبالغ المؤمن عليها مع القسط طبقا لمتغيرات الدليل المتفق عليه، يلغي 
 3.مساوئ االضطراب النقدي

مرة في فرنسا تحت اسم " شرط المؤشر المتغير"، وذلك بالنسبة للسكنى العادية،  ألولوقد ظهر هذا الشرط 
 أكثر األمرن أل شرط التعديل الدوري"، وتمت تسميته ب " 4الصناعية األخطار إلىثم تم تمديد هذا الشرط 

مؤشر خاص بكل  إيجاديتعين ، بحيث من الناحية النظرية .الصناعية األخطارفي  األشياءتعقيدا بسبب تنوع 
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الصناعية، وتمت  األخطارهو تبني مؤشر وحيد لتطبيقه على جميع  إيجادهوالحل الذي تم ، قطاع صناعي
 l’indice RI(.1( الصناعية األخطارتسميته بمؤشر 

القسط...(، يحصل و  مين، شرط عدم التغطيةبالغ التأفي البوليصة )م إليهاوالتعديل الدوري للقيم المشار 
 كما هو عليه الحال بالنسبة لشرط الداللة المتغيرة.  آليبشكل 

 clause de réversibilité  2شرط التحويل-2-د

لتضييقها، وهي  أولتفادي القاعدة النسبية  أخرىبسب الفعالية الناقصة في شرط الداللة المتغير وجدت كيفية 
 مين مع شرط التحويل. ما تسمى بالتأ

متفاوتة القيمة،  أشياءمين ضد الحريق، على عدة التأعلى يتفق المؤمن والمؤمن له  أنويقصد بشرط التحويل 
. فيتفادى بإحداهاعند تحقق الخطر  إالّ  من القسط األشياءنظير قسط كلي دون تحديد نصيب كل شيء من هذه 

مين زائد على المؤمن عليها، وتأ األشياءمين ناقص على بعض له بوجود تأب  ه، تمسك المؤمن ق  من لبذلك المؤ 
 .اآلخربعضها 

 األجزاء إلىمن مسؤوليته عن الحريق، ومن مسؤوليته عن امتداد الحريق  المستأجريؤمن  أن 3ومثال ذلك،
يوزع هذه  أومثال ثمانين دينار، دون  األقساطالموجودة في العين المؤجرة. فيجعل جملة  األمتعةالمجاورة، وعلى 

في  4 األمتعةمين على القسط في كل خطر منها، فيحدد للتأالثالثة، ولكنه يحدد سعر  األخطارعلى األقساط 
مين من المسؤولية عن الحريق دينار(، والتأ ألفمين فيه الذي يبلغ دينارين يكون مبلغ التأالقسط  أن أي) األلف

. ثم ينظر بعد ذلك، األلففي ½ المجاورة  األجزاء إلىمين من المسؤولية عن امتداد الحريق التأ، و األلففي  1
المختلفة. وسيجعل بداهة  األخطارعلى  األقساط، كيف يوزع جملة األخطار الثالثةعند تحقق خطر من هذه 

الخطر، فال يتعرض  مين ال ينقص عن قيمةيكفي لجعل مبلغ التأ األقساطللخطر الذي تحقق فعال جزء من 
 بذلك للخضوع للقاعدة النسبية.
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 1شرط عدم تطبيق القاعدة النسبية-3-د

لكون شرط الدليل  امين الحريق الصناعي على بند عدم الخضوع للقاعدة النسبية، وذلك نظر قد يشتمل عقد تأ
نماالمتغير ال يلغ تطبيق القاعدة النسبية،  مين الناقص المترتب على التأ آثار، جزء كبيرا من األقليلغي على  وا 

  .انخفاض القيمة النقدية

، ، وتقويم كل مسؤولياتهم الممكنةألموالهمونظرا للصعوبات التي يواجهها المؤمن لهم بصدد التقدير الصحيح 
مين تشمل مين. لذا نجد وثائق تأتقدير وتقويم القيم القابلة للتأ في أخطائهمالمؤمنون ضمان المؤمن لهم ضد  أراد

 صراحة على بند استبعاد القاعدة النسبية.

2األولمين من الخطر شرط التأ-4-د
clause d’assurance au premier risque   

، حيث  (assurance au premier feu)األولمين من الحريق الشرط يسمى في وثيقة الحريق بالتأوهذا 
مختلفة من خطر الكارثة  أماكنفي  موجودة-قيمتهادون تحديد - أشياءؤمن المؤمن له على عدة بمقتضاه ي  

نظير قسط ثابت. ويقوم هذا االتفاق على منطق مؤداه  األشياءمن قيم هذه  أعلى، بمبلغ يعادل قيمة األولى
قيمة هذه  أنوبديهي  3واحد وبذلك يكون بخسا. آنفي  األشياءاستحالة وقوع خطر الحريق بالنسبة لكل هذه 

لغ بله، فيستطيع الحصول على م المؤمن مين، وهذا هو ما يسعى إليهمبلغ التأ وز قيمةجميعا تتجا األشياء
يكون في وسع المؤمن التمسك بالقاعدة  أن، دون األشياءمن هذه  بأيمين المؤمن به عند وقوع الخطر التأ

 4النسبية.

ها ..( ال توجد كل.مكاتبو )بنايات ومصانع  أشياءوهذا الشرط يمكن تطبيقه عندما يكون المؤمن له يملك عدة 
الّ و  مين عليها كلها من الحريق، ولكن ال بمبلغ يعادل قيمتها جميعافي مكان واحد. فتؤمن شركة التأ اضطر  ا 

نه قيمة، معتمدة في ذلك أ األشياءهذه  ألعلىمين معادل فتكفي بأن تجعل مبلغ التأ، المؤمن له دفع قسط مرتفع
مختلفة، بل الذي يحترق هو شيء  أماكن كلها في وقت واحد وهي في األشياءحترق هذه ت أنمن المستحيل 

مين التأقيمة فجعلت مبلغ  األشياء أعلىهذا الشيء الذي يحترق هو  أنواحد، وقد احتاطت الشركة فافترضت 
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ضرر يقع  يأيعمل القاعدة النسبية بل يعوض عن  أالمعادال لقيمته. ويرضى المؤمن في مقابل قسط مناسب 
 1مين.في حدود مبلغ التأ

 التي بطبيعتها ال تخضع للقاعدة النسبية التأمينات-ه

 2القاعدة النسبية على الضمانات التالية: )ne s’applique pas( هذا ال تطبق أساسعلى    

  عادةمصاريف النقل  (.اإلسكان إعادة) التوطين وا 
  الحفريات( والهدم ومصاريف التدابير التحفظية.  )رفع الركام، األنقاضمصاريف 
  حامالت المعلومات الخاصة بالمعالجة المعلوماتية والغير المعلوماتية.  تأسيس إعادةثمن 
 المزينين ومكاتب الدراسات والمراقبة.  أتعاب 
  حالتها الطبيعية طبقا للتشريعات والتنظيمات. إلى األماكن إلعادةالمصاريف الضرورية 
  األجرةالحائز بالنسبة لضمان حرمان االنتفاع، ومسؤولية ضياع  أو المستأجرمسؤولية. 
  المستأجر إزاءمسؤولية المالك . 
  الغير والجيران.  إزاءالمسؤولية 
  مادية. الالغير  ألضرارالى اتمديدات ضمان المسؤولية المدنية 
 ( اإلضافيالخطر االيجاري المكتمل). (risque locatif supplémentaire)  

 3من تطبيق القاعدة النسبية اإلعفاء-و

نماوليست متعلقة بالنظام العام،  اآلمرةالقاعدة النسبية ليست من القواعد  إن إلرادة هي قاعدة مفسرة  وا 
وذلك في حدود مبلغ  أكثر، وال شيء يمنعهما من االتفاق على عدم تطبيقها، وتخويل المؤمن له ضمان الطرفين

 مين.التأ

                                                           
 .1121السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -1

2-ARTICLE 18-II-4°) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAR. op.cit., P 

14. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P9.  

. 115-115ص  المرجع السابق، مين على الحريق في القانون المغربي،أالت، الحسين بلوش. 112-111ص  راشد راشد، المرجع السابق، -3
 أنظر أيضا:

-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », Ibid., P 7. 
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نقدي، فانه مقابل زيادة في القسط يمكن االتفاق على عدم تطبيق القاعدة  األساسن المشكل في ونظرا أل
مين ضد الخطر الكرائي )االيجاري( في حالة تستبعد القاعدة النسبية في التأ األحيانالنسبية. وفي كثير من 
من هذا الخطر بمبلغ ال يقل عن خمسين مرة من بدل  المستأجرن مّ فإذا أ. مستأجرينالمبنى الذي يشغله عدة 

بعد من كما تست الكراء السنوي، فان المؤمن ال يطبق القاعدة النسبية بخصوص الجزء الذي يشغله المؤمن له،
 خطار كرائية اضافية.خرى من البناء والمضمونة بصفتها أضرار الالحقة باألجزاء األتطبيق القاعدة النسبية األ

السنوية فهنا تطبق  اإليجاريةمن القيمة  أوالسنوي  اإليجارقل عن خمسين مرة من بدل كان المبلغ أ إذا أما
 مبلغال، و حقيقة القائمة بين المبلغ المؤمن عليه  (la proportion)القاعدة النسبية، ويسوى الضرر في حدود النسبة

خمسين  أو، )االيجار السنوي( عشرة شهرا السابقة للحادث اإليجار ألثنيخمسين مرة من يمثل  المصرح به الذي
 leella valeur locative annu(.1( السنوية اإليجاريةمرة من القيمة 

مين من الحريق الصناعي، فان المؤمنين ال يطبقون القاعدة النسبية فانه في مجال التأ، وبجانب هذا االستثناء
الحاصلة  األسعاروكان ناتج عن الزيادة في ، %17مين البخس بالنسبة للمعدات والسلع ال يتعدى كان التأ إذا

 إلىمين البخس راجع التأ أن أو، %17مين البخس تجاوز التأ إذا أماخالل الشهر السابق ليوم حدوث الكارثة. 
 2فان القاعدة النسبية تطبق. األسعارعامل غير الزيادة في 

 la règle proportionnelle de primes 3يض النسبي للتعويض(النسبية للقسط )التخفالقاعدة -2

. وهذه القاعدة 70-59التأمين رقم من قانون  1-15لقد فرض المشرع الجزائري هذه القاعدة في نص المادة 
 pénalité)تعتبر كجزاء مدني ألنهاهي متعلقة بالنظام العام حيث ال يجوز االتفاق على مخالفتها واستبعادها، 

civile)،   إبرامعند  والمصرح بها بالبيانات المتعلقة بالخطر اإلخاللفي حالة  سلط على المؤمن له حسن النيةي 
صرح  أوغفل شيئا، المؤمن له أ أناكتشف المؤمن بعد وقوع الحادث  إذاومفادها أنه  ثناء سريانه. أوالعقد 

التعويض الذي ي خفض قيمة  أن أي 4تطبيق القاعدة النسبية، إالّ ا عليه تصريح غير صحيح وغير قصدي، فم
كان يجب مقارنة مع تلك التي  ((les primes payéesالمدفوعة األقساطمعدل ما يتناسب مع ب سيدفعه للمؤمن له،

                                                           
1-ARTICLE 17- II-2°)-B des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », SAA, op.cit., P15. 

 .112السابق، ص راشد راشد، المرجع  -2
3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P73. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative 

aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. Règlement de sinistres », article cité., P 8. PIERRE-HENRI DADE 

ET DANIEL HUET, op.cit., P70-71. 

4-CASS. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-17644, R.G.D.A, février  2015, n° 2, P 97.   
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دفعها لو كان المؤمن قد علم بالبيانات الصحيحة المتعلقة بالخطر، وذلك من أجل الموازنة بين الكوارث 
 المدفوعة.  واألقساط

 كاآلتي:وعليه فالتعويض يحسب 

 التعويض = الضرر *القسط المدفوع / القسط المستحق

 1مثال:

وبعد دج.  17777حيث قدر قسطه ب لصلبة، مشيد بالمواد ا بأنهدج صرح  1777777هناك مبنى قيمته 
المبنى كان مشيد  أنالخبرة تبين  إجراءدج. وبعد  977777ما يعادل  أي، %97ذلك دمر هذا المبنى بنسبة 

 دج.  47777بمواد شبه خفيفة وليست صلبة وكان يستوجب دفع قسط يعادل 

 وتطبيقا للقاعدة السابقة يحسب التعويض كما يلي:

 دج، والباقي يتحمله المؤمن له. 497777= 17777/47777*977777

 paiement de l’indemnité ( التعويضتسديد )دفعالمطلب الثالث: 

بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له في  األخيربعد تقويم وتحديد التعويض وتقييده من طرف المؤمن، يقوم هذا 
من التعويض يكون عادة هو المالك غضون مدة معينة تحددها الشروط العامة للوثيقة. والمؤمن له المستفيد 

دائني المؤمن له في حالة كون الشيء  أونفسه صاحب الشيء المتضرر، كما قد يكون هو الغير المضرور، 
 المودعة.  األشياءمين على قد يكون شخص يحدد التأمين لصالحه كما في التأ أوالمؤمن عليه مثقل برهن، 

كما قد يكون التعويض  ي شكل مبلغ نقدي يدفعه له المؤمن،ا فومن ناحية، يسدد التعويض للمؤمن له غالب
قد يكون التسديد عن طريق  أومماثل له،  آخراستبداله بشيء  أوالشيء المؤمن عليه  إصالحفي شكل 

 يقوم المؤمن بتسليم دليل التسديد للمؤمن له يكون له حجة على دفع التعويض. أخرىالمقاصة. ومن ناحية 

( مدة تسديد التعويض، وفي )الفرع الثاني( نبين المستفيد من األولومن خالل هذا الطرح نعالج في )الفرع 
 دليل التسديد.  إلىالتعويض، وفي )الفرع الثالث( نحدد كيفيات التسديد، وفي )الفرع الرابع( نتطرق 

                                                           
1-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P74. 
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 : مدة تسديد التعويضاألولالفرع  

ض أو بقولها " يدفع التعوي األولىفي فقرتها  70-59رقم  الجزائري التأميناتمن قانون  11تنص المادة 
الشروط العامة  إلىوبالرجوع  «.مين...تنص عليه الشروط العامة لعقد التأجل المبلغ المحدد في العقد في أ

المستحق في غضون  المؤمن ملزم بدفع التعويض أننصت على  أنهالوثيقة الحريق واالنفجار الجزائرية، نجد 
بعد صدور القرار القضائي من طرف المحكمة  أو 1التقرير النهائي للخبرة الودية، إيداععن  يوم، التالية 17

 2المختصة والقابل للتنفيذ.

ذا    مين، طلب هذا التعويض ، يحق للمؤمن له المستفيد من التأيوم 17لم يدفع التعويض في غضون  وا 
وزيادة على ذلك، يدفع  le taux de réescompte(.3( الخصم إعادة ، على سعرتأخيرم الفوائد عن كل يو  بإضافة

 إلىالدفع مباشرة  إرسالفي مقرها الرئيسي، كما يتم غالبا  أوالتعويض في مكتب الوكالة الخاص بالشركة 
 4المؤمن له.

 الفرع الثاني: تحديد مستفيد التعويض

هذا  أنالمتضررة، غير  األشياءسدد التعويض لصالحه هو المؤمن له مالك الشخص الذي ي   أن األصلفي 
الخلف الخاص  إلىيقوم ببيع الشيء المؤمن عليه، وفي هذه الحالة ينتقل التعويض  أنالشخص يمكن 

ن نه غالبا ما يحدد المؤمالورثة(. كما أالخلف العام) إلىيتوفى فينتقل التعويض قانونا  أنيمكن  أو)المشتري(، 
مين لذي المصلحة. ضف من مبلغ التعويض كما في حالة التأفي الوثيقة، يكون هو المستفيد  آخرله شخص 

صاحب  هو األخيرالغير، فيكون هذا  أيغير المؤمن له  آخريكون المتضرر هو شخص  أنذلك، يمكن  إلى
لغ التعويض هم باحب مالمؤمن عليه مثقل برهن، ففي هذه الحالة يكون ص التعويض. وفي حالة كون الشيء

 دائني المؤمن له حسب درجة ترتبهم. 

( رابعا)الغير المتضرر، ثم الخلف العام والخاص، و)ثالثا( يء، ثم)ثانيا(( المؤمن له مالك الشأواللذا سندرس )
 ( الدائنين.خامساالشخص صاحب ذي المصلحة، ثم )

                                                           
1-ARTICLE 15-6 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », SAA, op.cit., P 13.  
2-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P 33. JACQUES LACOUR, op.cit., P103. YVONNE LAMBERT–FAIVER, 

assurances des entreprises, op.cit., P 175. 

 .12المادة المذكور،  70-59ألمر رقم ل المذكور، المعدل والمتمم 72-71القانون  أنظر -3
4-JACQUES LACOUR, op.cit., P 103. 
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 1المتضررة لألشياء: المؤمن له المالك أوال

المتضررة، بشرط تبرير صفته كمالك  لألشياءهو المؤمن له، المالك المستفيد من التعويض  أن األصلفي 
مين االمتياز. وزيادة على ذلك، ففي تأ...الخ، ومع مراعاة حقوق الدائنين وذوي الحيازة أوبسندات الملكية 

صفة المؤمن له، حيث  يأخذمين خاصة، فالشخص الذي يكتتب عقد التأمين الحريق الصناعي عامة وتأ األشياء
للمكتتب المطالبة بحق  حق التصرف ضد المؤمن، لذلك يمكن  (le souscripteur)تخول له صفة المكتتب

 2.أخرىمين ما لم تتم المطالبة بالممتلكات المؤمن عليها من جهة تعويض التأ

  3الخلف العام والخاصثانيا: 

 بالميراثعند وفاة مالكه، وذلك  ( les héritiers)الورثة الخلف العام إلىقد تنتقل ملكية الشيء المؤمن عليه 
وقد تنتقل ملكية  هؤالء الورثة مع انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه. إلىمين ل مبلغ التأينتق وعندئذالوصية،  أو

 نتقلبالحيازة، وعندئذ ي أوهبة  أوبيع ، بعقد ( l’acheteur)المشتري الخلف الخاص إلىالشيء المؤمن عليه 
، عندما يشمل عقد بيع البضائع المؤمن عليها اإلشكال يثور،هذا الخلف الخاص. ولكن  إلىمين مبلغ التأ أيضا
يطلب من المؤمن  أنفالبائع يحق له  ،ففي هذه الحالة ائع بحق الملكية لحين سداد الثمن.احتفاظ البشرط  على
من طرف  غير مدفوعة الثمنالو  التالفةخاصة  ،نه ظل مالك للبضاعةأ أساسمين على يدفع له تعويض التأ أن

 4.المشتري

 les tiers  5ا: الغير )ضحايا الحادث(ثالث

غير المؤمن له المعين في العقد، ويحدث هذا خاصة  آخريكون المستفيد من التعويض شخص  أنيمكن 
 إزاءنه بموجب ضمان المسؤولية يكون المؤمن له مسؤول عنه. حيث أ بالنسبة للغير المتضرر من الحريق الذي

الغير والجيران، يجوز للمضرور)الغير( حق رفع الدعوى المباشرة ضد المؤمن للمطالبة بالتعويض المستحق له، 
                                                           

1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P10. YVONNE LAMBERT – FAIVER, assurances des entreprises, op.cit., P176. 

2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 410. 
مين البري في التشريع المغربي الجديد، المرجع السابق، أأحكام التمحمد أوغريس،  .111عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص  -3

عابد فايد فايد، عبد الفتاح . 111المرجع السابق، ص  ن منصور،يمحمد حس .19فؤاد األنصاري، المرجع السابق، صأحمد  .471ص 
 .170المرجع السابق، ص 

4-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P94. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative 

aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. Règlement de sinistres », article cité., P 30. 
 ، أنظر أيضا459حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص محمد  -5

-YVONNE LAMBERT – FAIVER, assurances des entreprises, op.cit., P176. 
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نه لم يتم تعويض طالما أ ،جزء من المبلغ المستحق أوكل  متضرر آخرطرف  ألييدفع  أنوال يجوز للمؤمن 
 1ا الغير بالكامل.هذ

 مين(.)صاحب المصلحة في التأ لحساب ذي المصلحة مينصفة التأ الشخص الذي له: رابعا

. فينشأ لمن عن العقد أجنبيمين لمصلحة شخص يبرم شخص عقد تأ أنغالبا ما يحدث في التطبيق العملي 
أو غير فا و سواء كان هذا الشخص معر مبلغ التعويض،  ءاستيفاحق مباشر ق ب ل  المؤمن في  أ برم العقد لمصلحته

مين بالتأ مينوعليه يعرف هذا النوع من التأ 2يعلم.لم  أمالعقد لمصلحته  بإبراموسواء علم  معروف وقت التعاقد،
 أومين قد يكون صريح وهذا التأ ، (assurance pour compte de qui il appartiendra)لصاحب ذي المصلحة

يؤمن من يودع لديه شيء للغير، ويكون مسؤول  أنمين العملية لهذه الصورة من التأيقات ومن التطب 3ضمني.
له، على هذا الشيء لمصلحة صاحبه، فيؤمن صاحب المخزن العام على البضائع التي تودع في المخزن ب  عنه ق  

ضرار ب للسيارات عقد تأمين يضمن األأعندما يبرم صاحب مر  األمروكذلك  هذه البضائع، أصحابلمصلحة 
 4.بهأمر التي تلحق السيارات المودعة في 

 le créancier hypothécaire et privilégié 5صاحب االمتيازو  المرتهن : الدائنخامسا

للمستفيد المحدد في عقد التأمين الذي أ كتتب  أومين للمؤمن له، التأ المؤمن يلتزم بدفع مبلغ أن األصلفي 
حق امتياز، يحل وجوبا صاحب هذا  أوكون الشيء المؤمن عليه مثقل برهن  نه في حالالتأمين لصالحه. غير أ

حق التعويض الذي يلتزم بدفعه المؤمن في حالة تحقق الكارثة. وهذا طبقا  ءاستيفاالحق، محل المؤمن له في 
ع حادث وق إذا"  نهعلى أ والتي تنص 70-59رقم  الجزائري من قانون التأمين 11من المادة  األولىلنص الفقرة 
المرتهنون تبعا لرتبتهم وطبقا للتشريع المعمول الساري  أو، يحصل الدائنون الممتازون األموال تأميناتفي مجال 

 على التعويضات المستحقة...".

الدائنين  أو الدائن المرتهن أوعلم بحق الدائن الممتاز  إذاالمؤمن  أنوعليه حسب مفهوم هذه المادة، 
حقهم من  يستوفي كل الدائنين أنبعد  إالّ يمتنع دفع التعويض للمؤمن له،  أنتعددوا، وجب عليه  إذاالعاديون 

                                                           
1-CASS.1ere Civ., 13 mars 1996 : RGDA, 1996, P 718, cité par SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance 

relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. Règlement de sinistres », article cité., P 31. 

 .147مين، المرجع السابق، صأبهيج شكري، عقد التبهاء  -2
3-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P411. 

 .125ص  راشد، المرجع السابق، راشد  .1924ص  السنهوري، المرجع السابق،حمد أعبد الرزاق  -4
5-YVONNE LAMBERT–FAIVER, assurances des entreprises, op.cit., P177. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, 

op.cit., P 421-422. 
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يرجع على المؤمن بمبلغ الدين  أنمرتهنين. فلكل واحد من هؤالء الدائنين  أوالتعويض، سواء كانوا ممتازين 
حق  أوفي قيد حق الرهن  والسابق وفي كل واحد منهم حقه حسب مرتبته،بمقتضى الدعوى المباشرة، ويست
حقهم ، فعندما يستوفي هؤالء الدائنون وتصنف المراتب حسب تاريخ كل قيد 1.االمتياز، هو السابق في المرتبة

 يرجع به على المؤمن. أنمن التعويض، كان ما بقي منه من حق المؤمن له، الذي يجوز له 

من القانون  251اتجاه مالكه بموجب المادة  جرةعن مسؤوليته في حريق العين المؤ  مستأجرن مّ وبالتالي لو أ
أصيب الذي يستحق التعويض هو المالك المؤجر الذي  فاألصل، وتحقق خطر الحريق، 95-09رقم  المدني

كان هذا  إذاالذي يحق له الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة الستحقاق مبلغ التعويض. ولكن بالضرر، و 
يمتنع عن دفع التعويض للمالك المؤجر،  أنحق امتياز، وجب على المؤمن  أوالشيء المتضرر مثقال برهن 

مين، فهم يحلون محل المؤمن الممتازون كل حقوقهم من مبلغ التأالدائنون  أويستوفي الدائنون المرتهنون  أنقبل 
مين، فيطالب به أيرجع بما بقي من مبلغ الت أناستوفوا حقوقهم كان للمالك  فإذا 2المالك في هذا المبلغ، أوله 

 3.أصابهالمؤمن في حدود الضرر الذي 

يتمسك بها  أنوزيادة على ذلك، يحق للمؤمن التمسك في مواجهة الدائنين، بجميع الدفوع التي من المفروض 
يتمسك بهذا  أنفي مواجهة المؤمن له، فمثال لو هلك الشيء بسبب خطر مستبعد من الضمان، كان للمؤمن 

 أنيتمسكوا بحكم الحلول محل المؤمن له، بجميع الدفوع التي يمكن للمؤمن له  أن أيضاين للدائنو  االستبعاد.
 4في تسديد التعويض. التأخرفي حالة  تأخيريتمسك بها في مواجهة المؤمن، كطلب الفوائد عن كل 

  modes de paiement )طرق التسديد( الفرع الثالث: كيفيات التسديد

استبدال  أوفي تصليح الشيء المتضرر)ثانيا(،  أو(، أوال) تتمثل في الدفع النقديينفذ التسديد بعدة طرق 
 عن طريق المقاصة)رابعا(.  أو)ثالثا(، آخرالشيء بشيء 

 

 

                                                           
 .195ص  بن خروف، المرجع السابق،عبد الرزاق  -1
 .1-11المادة المذكور،  70-59أنظر األمر رقم  -2
 .197-125ص  راشد راشد، المرجع السابق، .195ن خروف، المرجع السابق، ص بعبد الرزاق  -3
 .195بن خروف، نفس المرجع، ص عبد الرزاق  -4
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 een monnai 1: الدفع النقديأوال

، والغالبية العظمى أموالمين الحريق الصناعي كونه عقد دفع من واقع طبيعة عقد تأ األسلوبهذا  يأتي
مين، كما ا قابل للتسديد بمقتضى وثيقة التأالمؤمن له شيك بإعطاءللحاالت التعويضية، يتم تسوية التعويض فيها 

 مين مسؤولية المدنية.لثالث )الغير المتضرر( في حالة تأالطرف ا إلىيتم ذلك 

 la réparations التصليحثانيا: 

المنقولة  باألشياء األمريستعمل المؤمنون بشكل واسع طريقة التعويض بالتصليح خاصة عندما يتعلق 
واعادة  الضرر عينا إصالحالمتضررة، وفي هذه الحالة قد يشترط المؤمن له على المؤمن عند تحقق الكارثة، 

حيث يتم تخويل ورشات التصليح،  2مين نقدا،بدل من دفع مبلغ التأ الشيء الى الحالة التي كان عليها من قبل
 قة عادة في تصليح المعدات واآلالتهذه الطري إلىالمتضررة. ويتم اللجوء  األشياءالتصليحات على  جراءإل

 3والمركبات ذات محرك.

 le remplacement االستبدالثالثا: 

المتضررة  األشياءوفي هذا النوع من التسديد، تقتصر مسؤولية المؤمن في حالة وقوع الضرر، على استبدال 
 إلىشيوعا في التطبيق العملي على اللجوء  األمثلة أكثربمثلها من حيث الصنع والحالة االستهالكية. ومن 

الزجاجية للنوافذ وواجهات المعارض التجارية. حيث تتولى شركات مركبات  األلواحمين االستبدال، يظهر في تأ
للتنفيذ.  إليهاطلب التعويض  إحالةزجاجية جديدة، وكل ما يقوم به المؤمن هو  بألواحالزجاج باستبدال المكسور 

تتعرض سيارة  االستبدال من قبل بعض مؤمني السيارات، وذلك عندما أسلوبازداد استخدام  األخيرة اآلونةوفي 
مين باستبدالها بسيارة مماثلة من نفس الموديل، ونجد هذا عادة في الهالك، تقوم شركة التأ إلىجديدة تقريبا 

 4.األوروبيةالدول 

                                                           
 ، أنظر أيضا:159ص  العنكبي، المرجع السابق،أحمد شهاب  -1

-JACQUES LACOUR, op.cit., P103. SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, 

règles techniques. Tarification. Règlement de sinistres », article cité., P 32. 

 .440السابق، ص رجع، الممين الحريقأحدود مسؤولية المؤمن في بوليصة تكامل الحلواني،  -2
ص  المرجع السابق، مين البري في التشريع المغربي الجديد،أوغريس، أحكام التأ حمدم .151ص، السابق المرجعالعنكبي،  أحمد شهاب -3

 .175عابد فايد فايد، المرجع السابق، ص عبد الفتاح . 472
 .492صمين، المرجع السابق، أبهاء بهيج شكري، عقد الت .150ص  العنكبي، نفس المرجع، أحمد شهاب -4
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 sation par compen paiement 1التسديد بالمقاصةرابعا: 

المقاصة بين ما هو نه " للمدين حق على أ 95-09رقم  من القانون المدني الجزائري 450تنص المادة 
 مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدين...".

ينقص من  أنيمكن للمؤمن  تأمين غير مدفوعة أقساطكان هناك  إذانه أ مين، هيوعليه فالمقاصة بلغة التأ
ين لبعضهما البعض في المؤمن والمؤمن له هما دائنين ومدن أن أي، األقساطقيمة التعويض المستحق قيمة هذه 

من مبلغ التعويض الذي  أقساطما على المؤمن له من  بإنقاصالدينين بالتبادل، وذلك  إطفاءواحد، حيث يتم  آن
 يلتزم به المؤمن.

( وذلك المتعلق ألقساط)ا له أن يكون الدين المتعلق بالمؤمنالمقاصة من الناحية القانونية، يجب  وإلجراء
مادة وصالح للمطالبة به قضاء طبقا لل ،األداءلتعويض(، مؤكد وثابت وخالي من النزاع، ومستحق بالمؤمن )ا

غير المعترض عليه من ال. وفي حالة الخصام والنزاع، تتم المقاصة على الجزء من الدين ة الذكرالسابق 450
يكون  أنال يمكن المسؤولية المدنية و مين يا في تأال يمكن فرض المقاصة على الضحاغير أنه   2.األطرافقبل 

 3لها أثر في تخفيض تعويضاتهم.

  4(ela quittanc الفرع الرابع: دليل التسديد )المخالصة

بمجرد التوقيع  أثرهاالدفع الفعلي للتعويض، وتنتج  إثباتجل تقديم وسيلة للمؤمن من أ إالالمخالصة ما هي 
استلم التعويض الكامل  بأنهمنه  إقرار)المؤمن له(، ويتضمن هذا التوقيع  عليها من طرف من تلقى الدفع

الطريق  والنهائي لجميع الحقوق المستحقة من جراء الحادث. والسبب في صياغة الوصل بهذا الشكل هو سد
تسليم  أو إرسالويستحسن  في المستقبل، عن نفس ذلك الحادث، إضافيي مبلغ على المؤمن له للمطالبة بأ

 ل المخالصة في نفس وقت الدفع والتسديد.وص

 بريدية. أوحوالة مصرفية  أوالدفع عن طريق نسخة من شيك  إثباتنه يمكن كما أ

                                                           
1-SERGE PINGUET, assurances terrestres « assurance relative aux biens, incendie, règles techniques. Tarification. 

Règlement de sinistres », article cité., P11. ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, op.cit., P 420. 

2-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, ibid., P420. 
3-CIV. I, 31 mars 1993, RESP. ET ASS. 93-210 ET CHRON. 18 ; RGAT 93-635. Cité par ALAIN GELLION ET 

JAMES LANDEL, ibid., P 420.  
 ، أنظر أيضا:491-494السابق، صمين، المرجع أهيج شكري، عقد التببهاء  -4

-ALAIN GELLION ET JAMES LANDEL, Ibid., P 425. THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET, op. 

cit., P 506. 



 ........................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث االبرام واآلثار..............................الباب الثاني..
 

111 
 

 مين الحريق الصناعي وقواعد التنازع القضائي للدعوى التأمينيةلمبحث الثالث: انتهاء آثار عقد تأا

مين الحريق الصناعي من العقود الزمنية التي يلعب الزمن دورا حاسما في تحديد االلتزامات يعد عقد تأ
 المحددة األصليةهذا العقد قائمة ما دام هو قائما، وتنقضي حتما بانقضاء مدته  آثارالناشئة عنها، لذلك تظل 

 1معينة. ألسبابك الفسخ، وذل أو باإلبطال األصليةقد تنتهي قبل انتهاء مدته  أوفي الوثيقة، 

ذا مين الحريق الصناعي، فان الحقوق وااللتزامات الناشئة ال تبقى قائمة، فيتولد للدائن ما انتهى عقد تأ وا 
 أوللمطالبة بتوقيع جزاءات كجزاء الفسخ  أخرىبمقابل. وقد تنشأ دعاوى  أودعاوى معينة للمطالبة بتنفيذها عينا 

صارت  األجلانقضى هذا  فإذاالقضاء العادي.  أمامجل محدد لسماعها . وكل هذه الدعاوى لها أاإلبطال
 الدعوى غير مسموعة.

مين الحريق الصناعي في عقد تأ آثاروعلى هذا النحو، نعرض في مطلبين متتابعين لكل من انقضاء 
 في )المطلب الثاني(. التأمينية(، وقواعد التنازع القضائي للدعوى األول)المطلب 

 مين الحريق الصناعيتأعقد  آثار انتهاء: المطلب األول

نه مرتبط بمدة محددة في ى ذلك أمين الحريق الصناعي من العقود المستمرة، ومؤدرأينا فيما سبق أن عقد تأ
نه يمكن أن ينقضي هذا العقد قبل ، حيث ينتهي انتهاء عادي متى حل أجل انقضاء هذه المدة. كما أالوثيقة

قانونا. ومنه إذا ما انتهى عقد محددة و الفسخ ألسباب معينة  اإلبطال أو وذلك عن طريق، األصليةانتهاء مدته 
ال تبقى قائمة، حيث تنتهي بانتهاء هذا عقد هذا الوق وااللتزامات الناشئة عن مين الحريق الصناعي، فان الحقتأ

 العقد. 

، األصليةوعليه سندرس هذا المطلب من خالل فرعين، ففي )الفرع األول( نعالج انتهاء العقد بانتهاء مدته 
 وفي )الفرع الثاني( نعالج انتهاء العقد قبل انتهاء مدته األصلية. 

 األصليةبانقضاء مدته  : انتهاء العقداألولالفرع 

بحيث ال يعد المؤمن ملزما بضمان حددة في الوثيقة، قضاء المدة الممين الحريق الصناعي بانينتهي عقد تأ
نه غالبا ما يستمر العقد ويمتد إلى مدة أخرى عد المؤمن له ملزما بدفع قسط التأمين. غير أخطر الحريق، وال ي

مين الحريق الصناعي بانقضاء المدة، من ا تتضح مالمح موضوع انتهاء عقد تأإذا توافرت شروط معينة. لذ
                                                           

 .971)عقد الضمان(، المرجع السابق، صمين التأمصطفى محمد الجمال، أصول  .155غازي أبو عرابي، المرجع السابق، صخالد  -1
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بانتهاء المدة األصلية له دون أن يعقب ذلك امتداد، وانتهاء العقد النقضاء مدته ثم يعقب ذلك  خالل انتهائه
 .امتداده

 ( انقضاء المدة دون امتداداها، و)ثانيا( انقضاء المدة مع امتداداها.أوالومنه نبين في هذا الفرع )

 مين األصلية للعقد دون امتدادهتأال: انقضاء مدة أوال

لطرفان يحدد ا نه "لتأمينات في فقرتها األولى، على أالمتعلق با 70-59رقم  من األمر 17تنص المادة 
 . المتعاقدان مدة العقد..."

 مينتأالتي يسري فيها عقد  يد المدةومنه يتبين من هذه المادة، أن لطرفي العقد الحرية المطلقة في تحد
 كما يتفقان أيضا على تاريخ سريان العقد لك.أكثر من ذقل أو أو أ سنتين، فيحددانها بسنة أو الحريق الصناعي

، سواء يسري من يوم إبرام العقد مثال مع تحديد تاريخ البداية والنهاية باليوم والشهر والسنة والساعة، أو وانتهاءه
منها، أو لتمام العقد وتنتهي بانتهاء اليوم األخير  )  lendemain (الموالييتفقان على أن تسري المدة في اليوم 

 1لك.أو غير ذ تعليق سريان المدة بتحقق شرط واقف كدفع القسط مثال

لي مين الحريق الصناعي، وبالتاالمدة األصلية التي يحددها الطرفين في الوثيقة ينتهي عقد تأبانقضاء  ،وعليه
أو  الحريق الصناعي مين، وفي هذا الشأن ال يمتد عقد تأفين بالنسبة للمستقبلتنقضي كل التزامات وحقوق الطر 

 2يتجدد من تلقاء نفسه.

 تأمين الحريق الصناعيا: انقضاء المدة مع امتداد عقد ثاني

مين الحريق الصناعي إلى تاريخ آخر بعد في الوثيقة على امتداد مدة عقد تأيجوز للطرفين االتفاق صراحة 
مين أن قانون التأ شروط العقد األصلي. غير، فيستمر العقد إلى المدة المتفق عليها بنفس األصليةانتهاء مدته 

 لوثيقة الحريق واالنفجار على عكس الشروط العامة ،مين الحريق الصناعيلم ينص على امتداد عقد تأ الجزائري
وهذا ما هو معمول به  3مين الحريق الصناعي.لعقد تأ )reconduction tacite( منيالضالتي نصت على التجديد 
 4مين.من قانون التأ L.113-15 لنص المادة في التشريع الفرنسي طبقا

                                                           
 .101عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  -1
 .119فايد عابد فايد، المرجع السابق، ص عبد الفتاح  -2

3-ARTICLE 6 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA. op.cit., P8. 
4-ARTICLE 113-15:  « … la police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne pas en aucun 

cas être supérieure à une année », code d’assurance français 2018, http  :  // www.legifrance.com/.  
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هذا يطبق و  بعد انتهائه لمدة معينة. استمرار العقد تلقائيا إلىيهدف  هو شرط 1الضمني التجديدومنه، ف
والتي في األصل تفسخ قانونا في التاريخ المحدد  كعقد الحريق مثال، على العقود التي تكتتب لمدة ثابتةالشرط 
كي يتفادى المؤمن لوذلك  عين سنة أو حتى في السنة األولى.و األربأ سنة إما في نهاية العشرين ،النتهائها

وعليه لمنع هذا  .الذي من المحتمل أن يهرب من التغطيةو  ،ضر بالمؤمن لهيمكن أن ي  الفسخ التلقائي الذي 
 يستأنف ،العقد إلى نهايتهوصل  خال عموما إلى العقد شرط االتفاق الضمني الذي بموجبه إذايمكن إد ،الضرر

 .خالل وضعه الطبيعي إذا لم يتم إنهاؤه قبل األوان آليا

ح التجديد الضمني يتصف ذلك أن استعمال مصطل 2غير أن هذا التجديد لقي انتقاد من طرف الفقه الفرنسي،
د التأمين عامة وعقد م إال إعماال لبند صريح في العقد وال يستنج ضمنيا. كما أن عقن التجديد ال يتبالغموض أل

تجديد ضمني لعقد  أصالال يقبل التجديد الضمني بالمعنى الدقيق، وال يوجد  مين الحريق الصناعي خاصةتأ
ذلك أنه بدون شرط خاص ال يمكن أن يجدد العقد بغير اتفاق  ،كما هو معمول به في عقد االيجار مينالتأ

مين الحريق الصناعي محدد المدة دون أن يشتمل على شرط صريح فاذا كان عقد تأ 3.صريح بين الطرفين
بالتجديد، فانه ينتهي بمجرد انقضاء مدته، وال يجدد ضمنيا لمجرد أن المؤمن له يستمر في دفع االقساط 

 قبضها. والمؤمن يستمر في

نمااشتمل العقد على شرط صريح بالتجديد فليس هذا تجديد ضمني،  إذاضف الى ذلك  هو امتداد  وا 
 أثرمين الحريق الصناعي على النحو الذي سنبينه الحقا، كما أن لعقد تأ prolongation explicite(4( صريح

وهذا هو السبب في التعبير عن بقاء العقد  5التجديد الضمني هو نشوء عقد جديد وليس استمرارية العقد األصلي.
قانونا إدراج هذا البند في عقد لذا ال يجوز  6، وتجنب عبارة التجديد الضمني،)prolongation la( دادبلفظ االمت

 مين الحريق الصناعي.تأ

                                                           
1-THERESE BERTHIN–LACHAUD SERGE PINGUET, op. cit., P172. YVONNE LAMBERT–FAIVER, droit des 

assurances, op.cit., P 199-200. 
2-YVONNE LAMBERT – FAIVER, ibid., P 199. MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 261. 

 .411 ص ،السابق مرجع، الهيفاء تكاريرشيدة . 177راشد راشد، المرجع السابق، ص -3
محمد حسام محمود لطفي، المرجع . 1191عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  .177ص المرجع، نفس ، راشد راشد -4

 .112السابق، ص 
ني جديد يتم عند انقضاء المدة صلي، بل من اتفاق ضمجديد يستمد وجوده ال من العقد األن هناك عقد أيذهب القضاء الفرنسي الى  -5
في  115-1517 مين البريأمجلة العامة للت، ال1545نوفمبر سنة  45)نقض فرنسي  صليالعقد األند الى الشرط الوارد في صلية، ويستاأل
 .1195، ص المرجعنفس حمد السنهوري، أ(، نقال عن عبد الرزاق 1511سنة  يوليه 45

 أنظر أيضا: .110، ص السابق المرجع محمد حسام لطفي، -6
-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op.cit., P 261-262. 
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بنفس مين الحريق الصناعي، واالمتداد هو استطالة مدة العقد األصلي غير أنه يجوز قانونا تمديد عقد تأ
 1شروطه وأحكامه بناء على شرط صريح في وثيقة الحريق الصناعي.

 2بتوافر عدة شروط هي: ، ال يمكن القول بامتداد العقد إالّ ومنه في جميع األحوال

نه ال محل هنا المتداد العقد الحريق الصناعي محدد المدة، حيث أمين ضد يجب أن يكون عقد التأ -
 ألخير يبقى ألجل غير محدد طالما لم يتم فسخه.إذا كان غير محدد المدة، فهذا ا

انتهاء مدة العقد بأكملها،  يجب أن تنقضي المدة األصلية للعقد، ذلك أن االمتداد ال يكون إال بعد -
 نه إذا زال العقد قبل انتهاء مدته فانه يعتبر منتهي بطبيعته وال يحتاج إلى امتداد.حيث أ

رغبة طرفي مين الحريق، يقضي بأفي وثيقة ت claire( 3( يجب أن يكون هناك شرط صريح وظاهر -
 مين الحريق الصناعي من تلقاء نفسه بعد زوال مدته األصلية.العقد في امتداد عقد تأ

نتهى األطراف على امتداد العقد، فإذا عارض المؤمن له أو المؤمن هذا االمتداد ا أحدأال يعترض  -
 صلية.مين الحريق الصناعي بانقضاء مدته األعقد تأ

. ويقع باطال كل تكون سنة واحدة أنلعقد بل يجب ل األصليةفمدة االمتداد ال تعادل المدة  ،وزيادة على ذلك
، قبل انقضاء السنة يعارض المؤمن له في امتداد العقدلم  نه إذاعقد لمدة تزيد على سنة. غير أاتفاق على مد ال

، وهكذا. وفي حالة معارضة المؤمن له االمتداد سنة ثالثة ثم، األقل، امتد العقد سنة ثانيةبثالثين يوما على 
امتداد العقد هو ليس عقدا جديدا يتلو العقد  أنكما  فينتهي العقد بانقضاء السنة التي حصلت فيها المعارضة.

عقد واحد امتدت مدته  إالوليس هناك ، . فالعقد هو هو لم يجدداألصلي، بل هو استمرار لهذا العقد األصلي
 4سنة فسنة. صليةاأل

 5ويترتب على امتداد العقد نتيجتان:

                                                           
 .151غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -1
. 452-451م المصاروة، المرجع السابق صثهي .111-119محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص . 150-151، ص المرجعنفس  -2

حسين جاسم الكويدالوي، المرجع  .111المرجع السابق، ص  سمير صادق عادي،. 110رجع السابق، ص مال، فايد عابد فايدعبد الفتاح 
 .492السابق، ص 

 .452المرجع، ص نفس نقال عن هيثم المصاروة،  4779-1111تمييز حقوق رقم  -3
 .150غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  .1195-1195عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -4
 .114سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .1195المرجع، ص  سعبد الرزاق أحمد السنهوري، نف -5



 ........................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث االبرام واآلثار..............................الباب الثاني..
 

111 
 

رام العقد منذ بتكون قد توافرت خالل إ أنمن جديد عند االمتداد، بل يكفي  األهليةال يشترط توافر  -
 فان ذلك ال يمنع من امتداد العقد. عند االمتداد أهليتهكان المؤمن له قد فقد  إذا ،البداية. وعلى ذلك

ليس هناك عقد  إذ، إبرامهمين الحريق الصناعي بعد امتداده هو تاريخ العقد منذ تأيكون تاريخ عقد  -
يوجد سوى  تاريخا مستقال من وقت االمتداد، فالعقد القديم يظل قائما كما هو وال يتجدد وال يأخذجديد 

 1صلية سنة تتلوها سنة.عقد واحد تمتد مدته األ

 الصناعي قبل انتهاء مدتهمين الحريق انقضاء عقد تأالفرع الثاني: 

في الوثيقة، وذلك عن طريق مين الحريق الصناعي قبل انتهاء مدته األصلية المحددة قد ينتهي عقد تأ
 معينة. أو عن طريق الفسخ وذلك ألسباب ألسباب معينة البطالن

 ، ثم ثانيا)الفسخ(.البطالن( أوالومنه ندرس )

 la nullité 2أوال: البطالن

لتوفر  كن بطالنهبحيث يم ،مين الحريق الصناعي إلى أحكام منفصلة، دقيقة ومهمةعقد تأ بطالنيخضع 
مين الحريق الصناعي آثار مهمة تختلف عن آثار عدم الضمان عقد تأ محددة. كما يترتب عن بطالنأسباب 

في القواعد مين الحريق الصناعي عند توفر أسباب مقررة عقد تأ بطالني الضمان. لذلك يمكن وسقوط الحق ف
 (.4مين)د توفر أسباب مقررة في قانون التأ(، أو عن1العامة لصحة العقود)

 مين الحريق الصناعي طبقا للقواعد العامة لصحة العقودعقد تأ بطالنأسباب -1

لف نه في حالة تخ. ذلك أإلى القواعد العامة إلبطال العقود مين الحريق الصناعي في بطالنهيخضع عقد تأ
بطالن مطلق  ، يقع العقد باطالأو حتى انعدام االهلية والمحل والسبب أركان العقد، وهي التراضيركن من 

  3ويكون كأنه لم ينعقد أصال.

يكون المتعاقدين وخاصة المؤمن له ناقص األهلية، أو  أحدن يكون كأ، أما إذا نقص شرط من شروط صحته
أو االستغالل، كان العقد قابال لإلبطال، أي  مثل الغلط أو التدليس أو اإلكراه رضاؤه معيبا بأحد عيوب التراضي

                                                           
 .499حسين جاسم الكويدالوي، المرجع السابق، ص  -1
، المحل، السبب(، أو شرط من شروط صحته )عدم توفر األهلية أو ة تخلف ركن من أركان العقد )التراضيهو جزاء قانوني يطبق في حال -2

 فساد اإلرادة بأحد عيوب الرضا(.
 .104، المرجع السابق، صبلحاجالعربي  - 3
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أن العقد في هذه الحالة يعتبر له وجود قانوني، حتى ي قضى ببطالنه لمصلحة ناقص األهلية أو من شاب إرادته 
ذا تخلفت إحدى مين الحريق الصناعي إ. ويمكن إبطال عقد تأ (les vice de volonté)ن عيوب االرادةعيب م

ا إذا كان خطر ، وبالتالي يبطل العقد الستحالة المحل. كمخطر الحريق()العقد توفرها في محل الشروط الواجب 
مين عليها أو تلفها ل ذلك احتراق البضاعة المراد التأمين عليه حادثا غير ممكن الوقوع، ومثاالحريق المراد التأ

 مين عليه، فأصبح مستحيال قبل إبرام العقد.يكون الخطر قد تحقق قبل التأحالة قبل إبرام العقد، ألنه في هذه ال

مين الحريق الصناعي لعدم مشروعية محله، إذا كان النشاط الذي ينشأ بسببه الخطر عقد تأ بطالنكما يمكن 
دعارة أو القمار يوت الأو ب المخدراتن أن المؤمن له قد أّمن على يكما لو تب .واآلداب العامة مخالفا للنظام العام

مين عليه هو خطأ لك لو كان خطر الحريق المراد التأأو عمل آخر مخالف لآلداب العامة، وكذ من الحريق
 1عمدي للمؤمن له.

 مينانون التأواعد قيق الصناعي طبقا لقمين الحر عقد تأ أسباب بطالن-2

 مين تتمثل في:في قانون التأأسباب معينة ومحددة مين الحريق الصناعي عند توافر عقد تأ يمكن بطالن

 مين الحريق الصناعي في حالة التصريح الكاذب المتعمد عقد التأ بطالن-أ

مين أو أثناء سريانه عند تفاقم خطر الحريق، أن المؤمن لمؤمن، سواء أثناء إبرام عقد التأفي حالة اكتشاف ا
تقدير الخطر، ينجر عن هذا ح تصريح كاذب قصد تضليله في بح به له أو صرّ شيء لم ي   أغفلله 

-41قضت به المادة مين الحريق الصناعي، وهذا ما عقد تأبطالن أو التصريح الكاذب   (l’omission)لاإلغفا
 2مين الفرنسي.من قانون التأ L.113-8 ، والمادة70-59رقم  ئريمين الجزامن قانون التأ 1

 لبطالنفان المشرع الجزائري قد خرج عن أحكام القواعد العامة في هذه الحالة، وذلك باعتبار أن ا ،وعليه
مين الحريق الصناعي بصفة خاصة، وال يطبق خاص بعقد التأمين بصفة عامة وعقد تأ لمقرر هنا هو بطالنا

 3على العقود المدنية األخرى.

                                                           
 .411السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -1

2-Article 113-8 « … le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part 

de l’assuré,… », Code d’assurance français 2018, http  :  // www.legifrance.com/.  
 .410السابق، ص  مرجعقرباس، الحسن  -3
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الحالة يؤدي إلى زوال ضمان المؤمن بأثر رجعي، إذ يمكن مين في هذه د التأعق وزيادة على ذلك، أن بطالن
منها بصدد حوادث سابقة في شكل تعويض،  مين التي استفادبإرجاع مبالغ التأ للمؤمن مطالبة المؤمن له
 1بل المطالبة أيضا باألقساط المستحقة. ،واالحتفاظ باألقساط المدفوعة

  )المغاالة التدليسية( مين المغالي فيهفي حالة التأ البطالن-ب

المعلنة بها عند اكتتاب العقد،  مين الذي تكون فيه القيمةكما رأينا سابقا أن التأمين المغالي فيه، هو ذلك التأ
مين المغالي فيه عن حسن نية، يه وقت الحادث. وقد يكون هذا التأكبر من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن علأ

قساط المنتظرة. أما إذا كان العقد قائما مع االحتفاظ باألقساط المستحقة ويعدل األبقي المؤمن ففي هذه الحالة ي  
المؤمن له قصد تحقق ربح في حالة تحقق خطر الحريق   (mauvaise foi)مين المغالي فيه عن سوء نيةالتأ

 2الصناعي، ففي هذه الحالة يجوز للمؤمن المطالبة بإلغاء العقد واالحتفاظ باألقساط المدفوعة.

 مين التدليسيةقود التأفي حالة تعدد ع البطالن-ج

ال يحق ألي مؤمن  في فقرتها األولى، على أنه " 72-71رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 11تنص المادة 
 نفس الطبيعة لنفس الخطر...". مين واحد ومن إال اكتتاب تأ

ففي  ة العملية هناك تعدد في عقود التأمين لنفس الخطر ولنفس الطبيعة.نه غالبا ما يكون من الناحيغير أ
تج أثارها، أما إذا ؤمن له فان هذه العقود كلها تنالمهذه الحالة إذا كان هذا التعدد في العقود ناتج عن حسن نية 

كان هذا التعدد ناتج عن سوء نية المؤمن له قصد جني ربح غير مشروع، فان هذه العقود كلها باطلة بطالن 
 من المادة السابقة الذكر. 4مطلق، وهذا ما قضت به الفقرة 

 la résiliation  3ثانيا: الفسخ

مين الحريق الصناعي قبل انتهاء مدته المدونة في الوثيقة الفسخ، وهذا األخير له من طرق انقضاء عقد تأ
أو يكون فسخا بإرادة حاالت متعددة ومتنوعة. فهو إما أن يكون فسخا بقوة القانون، أو يكون بإرادة المؤمن 

 معا. لذا سندرس كل حالة من هذه الحاالت.المؤمن له والمؤمن 

                                                           
 .1-41المذكور، المادة  70-59أنظر األمر  -1
 .1-11المذكور، المادة  70-59أنظر األمر  -2
 الفسخ هو جزاء قانوني يطبق في حالة عدم تنفيذ أحد طرفي العقد لما رتبه هذا العقد من التزامات في ذمته. -3
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 la résiliation de plein droit الفسخ بقوة القانون-1

 مين الحريق الصناعي بقوة القانون لسببين:يفسخ عقد تأ

  1.الفقدان الكلي للشيء المؤمن عليه :السبب األول-أ

 وهنا نميز بين حالتين:

 من  2-19ة والماد 70-59رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 1-24بموجب المادة  :الحالة األولى
للحريق واالنفجار الجزائرية، أنه في حالة الهالك الكلي للشيء المؤمن عليه، بسبب الشروط العامة 

مين بقوة القانون الستحالة في وثيقة التأمين، ينتهي التأ  (non prévu)ادث غير منصوص عليهح
التنفيذ، ويجب على المؤمن أن يعيد إلى المؤمن له حصة القسط المدفوعة مسبقا، والمتعلقة بالمدة 

 التي زال فيها خطر الحريق الصناعي. 
 ن الشروط العامة م 2-15مين الجزائري والمادة من قانون التأ 4-24بموجب المادة  :الحالة الثانية

في حالة الهالك الكلي للشيء المؤمن عليه بحكم القانون مين ر، ينتهي عقد التأللحريق واالنفجا
مين، وفي هذه الحالة تبقى األقساط في وثيقة التأ  (évènement prévu)بب حادث منصوص عليهبس

الشيء الهالك  إلزام المؤمن بإعادةنه في حالة وجود اتفاق على للمؤمن. غير أالمدفوعة حق مكتسب 
 2المحددة له. المدة حالته السابقة على الهالك، فان العقد يظل قائما حتى انتهاء إلى

 تلف الشيء أثناء اكتتاب العقد: السبب الثاني-ب

مين الحريق الصناعي بقوة القانون إذا تلف الشيء المؤمن عليه أو أصبح غير معرض ينتهي عقد تأ
في هذه الحالة يجب إعادة األقساط المدفوعة و  عديم األثر، لألخطار عند اكتتاب العقد حيث يعتبر هذا االكتتاب

 3للمؤمن له حسن النية. وفي حالة سوء النية يحتفظ المؤمن باألقساط المدفوعة.

  la résiliation par l’assureurالفسخ بإرادة المؤمن-2

 يفسخ العقد بإرادة المؤمن في الحاالت التالية:
                                                           

 .95ص  ،1555لمكتبة القانونية، المغرب، ا ،4ط صيلية "، أين في التشريع والقضاء " دراسة تمأالعزيز توفيق، عقد التعبد  -1
 .277غازي أبو عرابي، المرجع السابق، صخالد  -2
 ، أنظر أيضا:21المذكور، المادة  70-59أنظر األمر  -3

-ARTICLE 19-4 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAT, op.cit., P 16-17. 
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  en cas non paiement de prime d’assuranceمينقسط التأ حالة عدم دفعفي -أ

رقم  من قانون التأمين 9-11فجار، والمادة من الشروط العامة للحريق واالن A- (°3-19بموجب المادة 
الضمان، في حالة عدم دفع قسط ( من إيقاف 17مين بعد عشر أيام )يحق للمؤمن فسخ عقد التأ، 59-70
 مع إبقاء المؤمن مطالبا بدفع األقساط المطابقة لفترة الضمان. ،مين من جانب المؤمن لهالتأ

يوجهها المؤمن للمؤمن  ،وفي كل األحوال، يتم الفسخ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم
 1.سالة ال من تاريخ وصولها إلى علم المؤمن لهله، والعبرة بسريان الفسخ تكون من وقت إرسال هذه الر 

 en cas d’aggravation le risque حالة تفاقم الخطرفي -ب

نه في حالة تفاقم خطر الحريق الصناعي وزيادة شدته، يجوز للمؤمن مواصلة تغطية الخطر لقد سبق القول أ
يوم من تاريخ استالمه االقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط،  17مقابل قسط زائد، يؤديه المؤمن له في ظرف 

 ةفض المؤمن هذه الزيادة، جاز للمؤمن أن يفسخ العقد، ويتم الفسخ هنا بواسطة رسالة مضمونوفي حالة ما ر 
 2الوصول مع اإلشعار باالستالم.

 عن حسن نية في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب-ج

حيث ،  (bonne foi)مين الحريق الصناعي مبدأ حسن النيةق، أن من المبادئ األساسية لعقد تأرأينا فيما سب
يجب على المؤمن له اإلفصاح عن الحقائق الجوهرية الخاصة بخطر الحريق عند اكتتاب العقد أو أثناء سريانه. 

شيئا أو يصرح تصريح غير  ومنه في حالة اإلخالل بهذا المبدأ من طرف المؤمن له الحسن النية، كأن يغفل
، جاز له اإلبقاء على   (avant réalisé le sinistre)كتشف المؤمن بهذا اإلخالل قبل وقوع الحادثصحيح، وأ

  .أعلىالعقد مقابل قسط 

مين الحريق الصناعي، مع رد يحق للمؤمن فسخ عقد تأ ،المؤمن له وفي حالة رفض هذه الزيادة من طرف
 من 4-15وهذا ما أخذت به الفقرة مين، التي ال يسري فيها عقد التأ للمؤمن له جزء من القسط المطابق للمدة

 االنفجار.الشروط العامة للحريق و  نم C-(°3-19ة والماد، 70-59رقم  مينقانون التأ

 
                                                           

 .11عبد العزيز توفيق، المرجع السابق، ص  .121بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -1
 ، أنظر أيضا:2-15المذكور، المادة  70-59أنظر األمر  -2

-ARTICLE 02-3°)-B des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », CAAR. op.cit., P 15. 
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 en cas transfert de propriété 1انتقال ملكية الشيء-د

مين الحريق خر أو توفى المؤمن له، فان عقد تأبحسب األصل، إذا انتقلت ملكية الشيء إلى شخص آ
)الورثة(، أو إلى الخلف الخاص )المشتري(، بشرط أن  لفائدة الخلف العامالصناعي ال ينتهي، حيث تستمر آثاره 

القيام  األصليالتي تعهد المؤمن له و مين، تزامات المنصوص عليها في عقد التأيستوفي هذا الخلف جميع االل
على عاتقه  نه في حالة لم يقم الخلف العام أو الخاص تنفيذ هذه االلتزامات التي تكونه المؤمن. غير أبها تجا
مين الحريق الصناعي، ويتم هذا الفسخ بواسطة رسالة موصى عليها المؤمن له، جاز للمؤمن فسخ عقد تأبدل 

 مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم.و 

 إفالس المؤمن له أو إجراء التسوية القضائية بشأنه-ه

رقم  مين الجزائريمن قانون التأ 4-41فجار، والمادة من الشروط العامة للحريق واالن 4-15بموجب المادة 
مين لقضائية، يحق للمؤمن فسخ عقد التأنه في حالة إفالس المؤمن له أو إجراء في حقه التسوية ا، إ59-70

( أشهر، ابتداء من تاريخ إعالن 2( يوما، خالل فترة ال تزيد عن أربعة)19بعد إشعار مسبق بخمسة عشر)
 ((masse créanciersهذه الحالة، يجب على المؤمن أن يرد لجماعة الدائنين اإلفالس أو التسوية القضائية. وفي

أيضا لجماعة  مين والتي زال فيها الخطر. كما يحق هناابقة للمدة الباقية الستنفاذ أجل التأحصة القسط المط
ى عليها يتم الفسخ من طرف المؤمن عن طريق رسالة موص ،وعليه مين الحريق الصناعي.الدائنين فسخ عقد تأ

 مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم.و 

 رخصة الفسخ الدوري()الطرفين الفسخ بإرادة -3

يجوز للمؤمن والمؤمن له في العقود التي "... نهعلى أ 70-59رقم  من قانون التأمين 4-17تنص المادة 
( 1مسبق بثالثة ) ( سنوات عن طريق إشعار1( سنوات، أن يطلب فسخ العقد كل ثالث )1تفوق مدتها ثالث)

 أشهر".

مين الحريق الصناعي، وذلك مقابل توفر لطرفي العقد الفسخ الدوري لعقد تأومنه، حسب هذه الفقرة يحق 
 جملة من الشروط هي:

                                                           
 ، أنظر أيضا:42المذكور، المادة  70-59أنظر األمر  -1

-ARTICLE 19-3°)-D des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie - explosions », SAA, op.cit., P16. 
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o نه يجب أن تكون مدة العقد أي أ 1مين الحريق الصناعي أكثر من ثالث سنوات:أن تكون مدة عقد تأ
إذا استعمل  ،حد الطرفين أن يطالب بالفسخ. وعليهيستطيع أوتزيد عن ثالث سنوات حتى طويلة 

فانه ال يترتب عليه أي مسؤولية ق ب ل المؤمن، كما يبطل الشرط الذي ، المؤمن له حقه في الفسخ
 2يلزمه بأداء تعويض للمؤمن عند استعماله لهذه الرخصة.

o :ريق الصناعي، أن مين الحلى الطرف الذي يرغب في فسخ عقد تأويجب ع 3اإلخطار بالفسخ
 والعبرة هنا بتاريخ وصولعن طريق إشعار مسبق بثالثة أشهر، خطر الطرف اآلخر بذلك، ي  

اتخاذ إجراء اإلخطار فان عقد نه في حالة عدم غير أ 4الطرف اآلخر ال بتاريخ إرساله. الى اإلخطار
فانه ال يوجد شكل محدد لإلخطار، فاألمر هنا متروك  ،ومن جهة أخرى مين يستمر مفعوله.التأ

نه جرت العادة أن يكون غير أ .الصناعي أمين الحريقالطرف الذي يرغب في إنهاء عقد ت لحرية
الوصول، مع اإلشعار باالستالم، باعتبارها  ر في شكل رسالة موصى عليها مضمونةهذا اإلخطا

 5الوسيلة األبسط واأليسر عمال.

، فان استعمال رخصة الفسخ الدوري، يترتب عليه انتهاء العقد دون حاجة إلى تحرير ملحق مرآيا كان األ
ذا كان مستعمل الرخصة هو المؤمن له التزم المؤمن برد األقساط الالحقة على اإلنهاء.  للوثيقة بذلك، وا 

 التأمينيةالقضائي للدعوى التنازع قواعد المطلب الثاني: 

الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية  بأنها ( (l’actionف الدعوىتعرّ 
، وهي صالحية (la qualité(تتمثل في الصفة 7ولكي تقبل هذه الدعوى البد من توفر شروط معينة، 6حقه.

الشخص لمباشرة اإلجراءات القضائية سواء بنفسه أو بواسطة ممثله القانوني، والشرط الثاني يتمثل في 

                                                           
1-ARTICLE 20-1°) des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », CAAT. op.cit., P 07-08. 

 .450هيثم المصاروة، المرجع السابق، ص  -2
 .152غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -3
محمد حسام لطفي، المرجع السابق،  .175سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .577جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  -4

 .111ص 
 .111ص ، نفس المرجع محمد حسام لطفي، -5
 .91ص  ،2002 ،الجزائر-عنابةالعلوم للنشر والتوزيع،  دارد ط،  عمارة بلغيث، الوجيز في اإلجراءات المدنية، -6
، 4775 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،5 ط القضائي في مادة اإلجراءات المدنية،حمدي باشا عمر، مبادئ االجتهاد  -7

 .21-15 ص-ص
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يمكن أن تكون قائمة أو  ،، وهي الفائدة العملية التي يحققها صاحب المطالبة القضائية(l’intérêt (المصلحة
 1حتمية.

ر في النظن المحاكم اإلدارية غير مختصة بادي، ذلك أومنه، فالدعوى التأمينية يختص بها القضاء الع
راعى حتى ولو كانت الدولة طرف في النزاع. وعند رفع هذه الدعوى ي   النزاعات المتعلقة بعقد التأمين

الّ االختصاص القضائي بشقيه النوعي والمحلي،  االختصاصين. كما  بأحد اإلخاللفضت الدعوى في حالة ر   وا 
 المطالبة بحقه بعد زوال هذا الزمن. أحدهما أولهذه الدعوى زمن معين تتقادم فيه بحيث ال يستطيع الطرفين  أن

(، ثم نعالج األولالفرع )العقد ناشئة عن السنعالج من خالل هذا المطلب، الدعاوى الناشئة والغير  ،وعليه
 )الفرع الثالث(. الدعوى)الفرع الثاني(، ثم تقادم هذه  االختصاص القضائي لهذه الدعوى

 الحريق الصناعي  مينتأعن عقد والغير الناشئة : الدعاوى الناشئة األولالفرع 

أولها تنشأ مباشرة عن العقد نفسه  الصناعي،مين الحريق عقد تأنوعين متباينين من الدعاوى في  هناك
ائفة أخرى ال تعد ناتجة وثاني هذه الدعاوى، هي ط متعلقة بالتقادم كما سيذكر الحقا.وتطبق بشأنها األحكام ال

غم ذلك ال يخضع هذا الصنف ر لها صله به من قريب أو بعيد، و  أنمين الحريق الصناعي، غير عن عقد تأ
 .التأمينيةالثاني بداهة إلى األحكام المتعلقة بالتقادم الخاص بالدعوى 

 ناشئة عنه.ال( الدعاوى الغير )ثانيا( الدعاوى الناشئة عن العقد، وأوالومنه ندرس )

 مين الحريق الصناعي: الدعاوى الناشئة عن عقد تأأوال

وهذه  2مين الحريق الصناعي.رها أو سببها أو أساسها هو عقد تأيقصد بها الدعاوى العقدية التي يكون مصد
. 70-59رقم  الجزائري مينأمن قانون الت 45و 40الفئة تخضع ألحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 

(، أو من قبيل الدعاوى التي يرفعها 1وهي إما أن تكون من قبيل الدعاوى التي يرفعها المؤمن ضد المؤمن له)
 (.4المؤمن له ضد المؤمن)

 

                                                           
 .21، ص4711الجزائر،  ، منشورات بغدادي،2 طاإلجراءات المدنية واإلدارية،  بربارة عبد الرحمان، شرح قانون -1
غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  .457المرجع السابق، ص ، هيثم المصاروة .511جالل محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص  -2

972. 
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 دعاوى المؤمن ضد المؤمن له-1

 1تتمثل هذه الدعاوى في:

  تفاقم الخطر.دعاوى المطالبة باألقساط المستحقة أو زيادة القسط في حالة 
 بعض البيانات لالصحيح والعمدي  في حالة الكتمان أو اإلفصاح الغير مينعقد التأ عاوى بطالند

 . الحريق خطرالجوهرية الخاصة ب
 مين الحريق الصناعي أيا كان سببه، سواء كان ناتج عن إخالل المؤمن له دعاوى فسخ عقد تأ

بما بحسن نية بالتزامه بدفع القسط األولي، أو األقساط المستحقة، أو كان ناتجا عن عدم تصريحه 
 أ ستجد من ظروف مشددة للخطر المؤمن منه بعد إبرام العقد.

  تعويضات غير مستحقة. دعوى استرداد ما كان قد تحصل عليه المؤمن له من 

 دعاوى المؤمن له ضد المؤمن-2

 وتشمل هذه الدعاوى ما يلي:

 مين عند وقوع الكارثة المؤمن عليها.دعوى المطالبة بمبلغ التأ 
 مين الحريق الصناعي في حالة تحقق الخطر المؤمن منه قبل إبرام العقد. دعوى بطالن عقد تأ 
 مين بعد زوال حالة رفض المؤمن تخفيض قسط التأي مين الحريق الصناعي فدعوى فسخ عقد تأ

 تفاقم الخطر.
 .دعوى استرجاع ما دفعه المؤمن له للمؤمن من أقساط زائدة 

 الحريق الصناعي مينتأثانيا: الدعاوى الغير الناشئة عن عقد 

نما تخضع من حيث الثالثي التي تخضع له دعاوى التأ هذه الدعاوى ال تخضع ألحكام التقادم التقادم مين، وا 
 2للقواعد العامة. وتتمثل في:

                                                           
مين البري في التشريع أمحمد أوغريس، أحكام الت .112أبو النجا، المرجع السابق، ص إبراهيم  .55جديدي معراج، المرجع السابق، ص  -1

 .449المغربي الجديد، المرجع السابق، ص 
عبد  .454-451هيثم المصاروة، المرجع السابق، ص  .55ص المرجع، نفس جديدي معراج،  .119، صالمرجعنفس أبو النجا، إبراهيم  -2

 .100الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص 
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المؤمن على نفسه من المسؤولية  دعوى المسؤولية التي يرفعها الشخص المضرور على المسؤول -
 المدنية.

 مين من المسؤولية الناشئة عن الحريق.يرفعها المضرور ضد المؤمن في التأالدعوى المباشرة التي  -
 دعوى المؤمن له ضد المسؤول عن خطر الحريق. -
دعوى الحلول التي يحل فيها المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث  -

 المؤمن منه.
 مين.از ضد المؤمن للمطالبة بمبلغ التأدعوى الدائن المرتهن أو صاحب حق االمتي -
ما  ة بدفعمين ضد المؤمن له السترداد ما دفعه من أقساط، أو ضد المؤمن للمطالبعوى وسيط التأد -

 مين.شئة عن عقد السمسرة وليس عقد التأن هذه الدعوى نايستحق من عموالت، ذلك أ

 التأمينيةاالختصاص القضائي للدعوى الفرع الثاني: 

للفصل في المنازعات التي وذلك السلطة التي يمنحها القانون للجهة القضائية،  هو 1إن االختصاص القضائي
 .والمحلي )اإلقليمي(عرض أمامها عن طريق الدعوى، وهناك نوعين من االختصاص هما االختصاص النوعي ت  

 المحلي.( االختصاص النوعي، ثم )ثانيا( االختصاص أوالندرس ) ،وعليه

  la compétence matérielleاالختصاص النوعي : أوال

مين بأحكام االختصاص النوعي لدعوى تأ لم يورد في التشريع الجزائري الخاص بالتأمينات نص يتعلق
وذلك  2الحريق الصناعي، لذا ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة المدرجة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

 مين.ة عن عقد التأالنظر في النزاعات الناشئلتحديد الجهة المختصة ب

العام للنظر في منازعات تأمين الحريق  ذات االختصاص أن المحكمة هي الجهة القضائيةوعليه، نجد 
 الصناعي.

نه ت خصص أقطاب على أ 0-14وبالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، فقد نصت المادة 
منعقدة في بعض المحاكم، تنظر دون سواها في منازعات التأمين. غير أن   (les pôles spécialisés)متخصصة

                                                           
 .10ص المرجع السابق،  عمارة بلغيث، -1
 ،41 در. عد ، ج.14لمدنية واإلدارية، المادة يتضمن قانون اإلجراءات ا ،4775فبراير  49مؤرخ في ال ،75-75أنظر القانون رقم  -2

 . 1ص  ،4775أبريل  41صادرة بتاريخ 
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هذه األقطاب لم تر النور بعد وغير معمول بها في الواقع العملي. لذا فمن الناحية التطبيقية نجد أن القسم 
المختص في منازعات التأمين هو إما أن يكون القسم المدني أو القسم التجاري بحسب صفة أطراف العقد، وذلك 

 نظرا لعدم وجود قسم خاص بهذه المنازعات في المحكمة. 

ن يكون المؤمن شركة صناعي عقد تجاري لكال الطرفين، كأمين من الحريق الندما يكون عقد التأومنه، ع
ذا كان عقد تأه تاجرا، فالجهة المختصة هنا هي القسم التجاريذات أسهم والمؤمن ل الصناعي مين الحريق . وا 

ة تاجر، والمؤمن ن يكون المؤمن له شخص طبيعي أو شخص معنوي ليس له صفمدني بالنسبة للطرفين، كأ
 .الحالة الجهة المختصة هي القسم المدني شركة ذات شكل تعاضدي ال تهدف إلى تحقيق الربح، ففي هذه

بالنسبة للطرف اآلخر، فان القسم مين مختلط، أي مدني بالنسبة ألحد طرفيه وتجاري أما إذا كان عقد التأ
، فان المدعي له الخيار اكان هذا األخير تاجر فإذا  défendeur(.1( المختص يتحدد بحسب صفة المدعى عليه

المدعى عليه مدنيا، كان القسم المختص  . أما إذا كانأمام القسم المدني أو إما أمام القسم التجاريفي مقاضاته 
)المدعي( عقدا مدنيا، فبإمكان هذا األخير  . وتطبيقا لذلك، إذا كان العقد بالنسبة للمؤمن لهفقط هو القسم المدني

المدنية أو  سبة له عمال تجاريا، أمام األقساممين بالنالمدعى عليه( الذي يعتبر عقد التأ)المؤمن  اضاةمق
 2أمام المحاكم المدنية فقط. التجارية، أما المؤمن إذا أراد رفع الدعوى على هذا المؤمن له فال يمكنه رفعها إالّ 

   la compétence territorialeاالختصاص اإلقليمي ثانيا: 

دأ عام، مين الحريق الصناعي كمبأمينات، االختصاص المحلي لدعوى تأالمتعلق بالت 70-59حدد األمر رقم 
 نه تخرج عن هذا المبدأ بعض االستثناءات نظرا لطبيعة الشيء المؤمن عليه.في موطن المؤمن له، غير أ

 ونعالج هذا االختصاص كما يلي:

 .بموطن المؤمن له اختصاص المحكمة الكائنةالعام:  المبدأ-1

" في حالة نزاع يتعلق بتحديد  نهعلى أ 70-59رقم  الجزائريالتأمين  من قانون 1-41جاء في نص المادة 
التعويضات المستحقة ودفعها، يتابع المدعى عليه، مؤمنا كان أو مؤمن له، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن 

                                                           
1-JACQUES LACOUR, op.cit., P 146. GEORGES BRIERE DE L’ISELE, op.cit., P 114-115. 

 ، أنظر أيضا:945محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -2
-YVONNE LAMBERT – FAIVER, droit des assurances, op.cit., P 215-216. 
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وهذا ما ورد أيضا في الشروط العامة للحريق واالنفجار . مين المكتتب..."لك مهما كان التأالمؤمن له، وذ
 1الجزائرية.

، تها عن طريق القضاءيويترتب على ذلك، أن النزاعات التي يمكن أن تقوم بين المؤمن له والمؤمن، يتم تسو 
تعلق األمر  لجهة المختصة للنظر في هذه النزاعات هي المحكمة الكائن بدائرتها موطن المؤمن له، سواءوأن ا

 .مين أو المطالبة بدفع القسطبالمطالبة بمبلغ التأ

النظر في النزاعات، إلى غاية ه يبقى موطن المتوفى هو المختص ب، في حالة وفاة المؤمن لعالوة على ذلكو 
 التقسيم أو النقل النهائي للشيء المؤمن عليه إلى الورثة.

 2االستثناءات-2

مين بعض االستثناءات عن القاعدة العامة لالختصاص المحلي، قانون التأ من 41من المادة  4قرة أوردت الف
 وهذه االستثناءات تتمثل في:

  les immeubles ou bâtiments العقارات أو المباني-أ

النظر في الدعوى هي المحكمة التابعة أو مبنى، فان المحكمة المختصة بإذا كان الشيء المؤمن عليه عقار 
 المبنى المؤمن عليه.لموقع العقار أو 

 les meublesالمنقوالت -ب

نواعها(، فان المحكمة إذا كان الشيء المؤمن عليه منقوال )المنقوالت الشخصية، العتاد، البضائع بكل أ
 النظر في الدعوى، هي المحكمة التابعة لموقع هذه األشياء المؤمن عليها.المختصة ب

 مين من الحوادث بكل أنواعهاالتأ-ج

االستثناء يخص فقط دعاوى تحديد ودفع التعويض، ويطبق فقط على دعاوى المؤمن له ضد المؤمن هذا 
 تلحقمين على الحوادث بكل أنواعها، يعني الحوادث التي ا االستثناء يتعلق بالتأهذ، وليس العكس. ومنه
هذه الحالة، هي وعليه فالجهة المختصة هنا في  3أشياء مملوكة له.كسقوط جسم ما على  ممتلكات الشخص

                                                           
1-ARTICLE 20 des Conditions Générales du Contrat d’assurance « incendie - explosions », CAAR, op.cit., P 15. 

  .151-159ن خروف، المرجع السابق، ص بعبد الرزاق  -2
 .151ص ، المرجعنفس  -3
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للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار)الحادث(. ولكن هذا االختصاص هو اختياري إذ يجوز  المحكمة التابعة
 مخالفته حيث يمكن للمدعي أن يرفع دعواه أمام محكمة موطن المؤمن له.

 التأمينيةالفرع الثالث: تقادم الدعوى 

بعد  المدني، كفكرة لكسب حق أو سقوطه في القانون prescription)  (laلقد نظم المشرع الجزائري فكرة التقادم
مرور مدة معينة من الزمن. فجعل نوعين من التقادم، التقادم المكسب، وهو الذي يكتسب من خالله الشخص 

وهو الذي من خالله يفقد الشخص حق معين بعد مرور ، حق معين بعد مرور مدة من الزمن، والتقادم المسقط
 محدد. زمن

هو التقادم المسقط.  مين الحريق الصناعي خصوصا، فالتقادم المطبق في مجال التأمين عموما وتأوعليه
طرفي العقد بالمطالبة بحقوق أو تنفيذ  أحدمرور مدة زمنية معينة، يسقط من خاللها، حق وهذا التقادم هو 

 2.تتقادم، أما الحق نفسه فال يسقط سقط أووللداللة فقط، فان الدعوى التي تحمي الحق هي التي ت 1التزامات.
في المطالبة بحقه  لعلى صاحب الحق المهم نوفي جميع األحوال، فان تقادم الدعاوى يعد جزاء فرضه القانو 

طوال المدة المقررة لمرور الزمان بغير عذر شرعي، وذلك الستقرار المعامالت، وتثبيت المراكز القانونية المتولدة 
جع سبب تنظيم المشرع لهذه المسالة، إلى رغبته في الموازنة بين مصلحة المؤمن في عدم تحمل ير  ومنه،عنها. 

 الكارثة بعد مرور مدة طويلة على وقوعها، وبين مصلحة المؤمن له في عدم السقوط السريع لدعواه.

 وأثره)ثالثا(،  التقادم(، وانقطاعه)ثانيا(، وقف أوالعليه سندرس أحكام هذا التقادم من خالل استبيان مدته )و 
 )رابعا(، والنزول عنه)خامسا(.

  la durée de la prescription مدة التقادم: أوال

 .(1التقادم) مدة جواز تعديل ، ثم عدم(4التقادم) مدة بدء سريان ، ثم(1التقادم) وعليه ندرس أجل

 التقادم أجل-1

جل تقادم جميع دعاوى على أنه " يحدد أ، 70-59رقم  من قانون التأمين الجزائري 1-40المادة تنص 
 "....ت عنهابتداء من تاريخ الحادث الذي نشئ ( سنوات،1مين بثالث)له أو المؤمن الناشئة عن عقد التأالمؤمن 

                                                           
 .155محمد صالح عبد اهلل، المرجع السابق، ص  -1
 .271غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -2
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ادم، الدعاوى " تسقط بالتق نهعلى أ ،95-09رقم  من قانون المدني 142كما تنص الفقرة األولى من المادة 
 "....بانقضاء ثالث سنوات، من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوىمين الناشئة عن عقد التأ

بصفة عامة مين الجزائري حدد مدة تقادم دعاوى التأ وعليه من خالل هذه النصين، يتبين لنا أن المشرع
عنها ت يخ الحادث أو الواقعة التي نشئمين الحريق الصناعي بصفة خاصة، بعد مرور ثالث سنوات من تار وتأ
 1ه الدعاوى، وهدا ما أكد عليه االجتهاد القضائي الجزائري.هذ

، هي كافية إلقامة توازن عادل، بين مصالح المؤمنين في التحلل  (trois années)وعليه فان مدة ثالث سنوات
ومصالح ، السريع من التزامهم التعاقدي بالضمان واالستفادة من مدة تقادم طويلة بالنسبة لدعوى المطالبة بالقسط

 2مين في وقت معلوم.أالمؤمن لهم في اقتضاء حقوقهم المشروعة الناشئة عن عقد الت

لثالثي للدعاوى وضع المشرع الجزائري القاعدة العامة لبدء سريان مرور الزمان ا: 3بدء سريان مدة التقادم-2
 النحو التالي:مين الحريق الصناعي، ثم أورد بعض االستثناءات. وذلك على الناشئة عن عقد تأ

  la règle générale القاعدة العامة-أ

، يبدأ سريان التقادم من تاريخ الحادث، أي من السابقة الذكر 40ا للفقرة األولى من المادة في األصل وطبق
الحساب من اليوم التالي لحدوث  يبدأ أننه قد جرت العادة وى. غير أة التي تولدت عنها الدعوقت حدوث الواقع

إذا صادف  ال يحسب في حين يدخل اليوم األخير في حساب هذه المدة، إالّ  األولاليوم  أنالواقعة، وهذا يعني 
 4هذا اليوم عطلة رسمية فانه يمتد إلى اليوم التالي.

 les exceptions  5االستثناءات-ب

عن القاعدة العامة السابقة، واستثنت من هذا األصل، ثالث  السالفة الذكر 40من المادة  4قرة خرجت الف
ت عنه الدعاوى الخاضعة للتقادم. اريخ الحق لتاريخ الحادث الذي نشئت من حاالت يبدأ فيها التقادم في السريان

 وهذه الحاالت هي:

                                                           
، الغرفة المدنية، المجلة القضائية، المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات 4717-14-41الصادر بتاريخ  ،115000أنظر القرار رقم  -1

 .141، ص 4714، سنة 1 عددالقانونية والقضائية، 
 .122، ص السابق محمد حسام لطفي، المرجع -2

3-ARTICLE 23 des Conditions Générales du Contrat d’assurance « incendie - explosions », CAAT, op.cit., P08. 
 .275غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  .122محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  -4

5-ARTICLE 22-2 des Conditions Générales du Contrat d’assurance « incendie - explosions », SAA, op.cit., P19. 
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 1المؤمن عليهصحيح بشأن الخطر الغير الكاذب أو التصريح الكتمان أو ال: حالة األولى الحالة-1-ب

أو دعوى الفسخ أو المطالبة بزيادة  دعوى البطالن أو اإلبطالنه يتولد في هذه الحالة للمؤمن أ رأيناقد 
وقت إخفاء البيانات أو تقديم بيانات  وقت الحادث، وال من هذه الدعاوى ال منتقادم سريان  يبدأ ،القسط. وعليه

قبل هذا العلم كان  ذلك أنه دقتها. أوغير صحيحة، بل من وقت علم المؤمن باإلخفاء أو بعدم صحة البيانات 
المؤمن ال يستطيع أن يفكر في رفع الدعوى، فوجب إذن إرجاء سريان مدة التقادم إلى الوقت الذي يتم فيه هذا 

نه يتعذر على المؤمن تحريك الدعوى بدون أن يعلم بدء السريان في هذه الحالة، إلى أر ويعود سبب تأخي 2العلم.
  3 بواقعة اإلخفاء أو الكذب، تطبيقا لقاعدة عدم سريان التقادم في مواجهة غير العالم به.

 ويقع على المؤمن عبء إثبات جهله وتعد هذه الحالة ضرب من وقف التقادم يرجع الى تعذر رفع الدعوى،
 4للكتمان أو الكذب وتاريخ علمه بذلك.

 5: حالة وقوع الحادث المؤمن منهالحالة الثانية-2-ب

من تاريخ علم ذوي الشأن بوقوع كارثة الحريق. ويقصد بذوي الشأن  وفي هذه الحالة ال تبدأ مدة التقادم إالّ 
نه ال يمكن رفع والمستفيد. ذلك أ العام أو الخاص مين، كالمؤمن له وخلفهمن يكون دائنا للمؤمن بمبلغ التأ كل

يقع على عاتق من يطالب بمبلغ دعوى من هؤالء المعنيين في حالة جهلهم بوقوع الكارثة المؤمن عليها. ومنه 
وتعد هذه الحالة أيضا ضرب من  6بوقوع الكارثة وعبء وقت علمه بها،نه كان ال يعلم التأمين عبء إثبات أ

 وقف التقادم يرجع الى تعذر رفع الدعوى.

 ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير على المؤمن : إذا كانت دعوى المؤمن لهالحالة الثالثة-3-ب

حيث ال يبدأ  الناشئة عن الحريق، بما في ذلك المسؤولية 7مين من المسؤوليةوهذه الحالة هي خاصة بالتأ
له  ضد المؤمن الغير المضرور دعواه إلى المحكمةمن اليوم الذي يرفع فيه  تقادم دعوى المؤمن له، إالّ سريان 

                                                           
1-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P153. 

 .1111السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -2
 .211-217خالد غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص  -3
 .1111السنهوري، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد  -4
 . 142المذكور، المادة  95-09أنظر األمر  -5
عبد القادر العطير، المرجع السابق،  .254خميس خضر، المرجع السابق، ص  .1110عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -6

 .421ص 
7-JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P154. 
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بجبر الضرر الذي لحق به، أو من يوم حصول هذا الغير على التعويض من المؤمن له، وليس من  يطالبه فيها
 1وقت وقوع الحادث المبين في العقد.

 عدم جواز تعديل مدة التقادم-3

 يتم أن على االتفاق يجوز ال"  أنه على ،95-09رقم  الجزائري المدني القانون من 1-144 المادة تنص
 على االتفاق جيزي   ال العام النص هذا أن وواضح...". القانون حددها التي المدة عن تختلف مدة في التقادم
 .له المؤمن أو المؤمن ذلك، في مصلحة له الذي الشخص كان أيا تقصيرها، على أو التقادم مدة اطالة

من  149تنص المادة ولكن يعترض هذا النص العام نص ورد في خصوص مدة التقادم الخاص بالتأمين، ف
نه " يكون باطال كل اتفاق ين وحده دون العقود األخرى، على أمفيما يخص عقد التأ 95-09رقم  القانون المدني

 يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد".يخالف النصوص الواردة في هذا الفصل، إال أن 

طبق على مدة التقادم هنا، جواز تعديل مدة التقادم باإلطالة والنقصان، بشرط أن  إذاويفهم من هذا النص    
مين خمس ة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأيكون ذلك في مصلحة المؤمن له، فيجوز االتفاق على جعل مد

سنة  أومين سنتين دة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأات، ويجوز االتفاق على جعل معشر سنو  أوسنوات 
 2 واحدة.

 149 ةشأن التقادم، يقيد فيه حكم المادمين بئري قد أورد نص آخر في قانون التأغير أن المشرع الجزا
اختصار مدة التقادم ال يمكن " نه على أ 70-59رقم  من قانون التأمين 1-45يث نص في المادة ، حةالسابق

 3لذلك فبمفهوم المخالفة ألحكام هذه المادة فانه يجوز إطالة مدة التقادم دون تخفيضها. ...."باتفاق الطرفين

لذلك يجب تطبيق أحكام ، النص الخاص يقيد النص العام أنولما كان من القواعد المسلم بها في التفسير، 
وبالتالي ال يمكن االتفاق على  من القانون المدني. 149 أحكام المادةمع مراعاة مين ن قانون التأم 45المادة 

تقصير مدة التقادم، حتى ولو كان هذا االتفاق ال يتعارض مع مصلحة المؤمن له، بينما يجوز االتفاق على 
 مصلحة المؤمن له.  مع تمديد المدة بشرط أال يتعارض هذا االتفاق

                                                           
1-ARTICLE 22-3 des Conditions Générales du Contrat d’assurance, « incendie-explosions », SAA, op.cit., P 17. 

 .1112عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  .141سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -2
 .105-100عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  .115أبو النجا، المرجع السابق، ص إبراهيم  -3
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 Besson M. Picard et A.) ،2(والفقيهان 1ر "عبد الرزاق السنهوري"نه يرى بعض الفقه أمثال الدكتو غير أ
كان  أوسواء كان ذلك لمصلحة المؤمن قادم سواء بالنقصان أو الزيادة، على ضرورة عدم جواز تعديل مدة الت

لمصلحة المؤمن له. وهذا الرأي نؤيده وذلك لتفادي بعض الصعوبات واإلشكاليات التي قد تثور، خاصة وكما 
، وبالتالي قد يستخدم هذه النقطة لمصلحته الصناعي مين الحريقالمؤمن هو الطرف القوي في عقد تأ نعرف أن

من  144خذ بنص المادة األكان من األجدر ومن ذلك  العقد، في-الضعيفالطرف –والضغط على المؤمن له 
 ، والتي ال تجيز االتفاق على تعديل مدة التقادم سواء بالزيادة أو النقصان.القانون المدني

  interruption de la prescription انقطاع التقادمثانيا: 

السابقة، ويترتب عليه سقوط مدة يتمثل انقطاع التقادم في اتخاذ إجراء يؤدي إلى إلغاء مدة التقادم للفترة 
من تاريخ انتهاء سبب االنقطاع، وتكون مدة التقادم الجديد هي نفس مدة التقادم  تقادم السابقة وبداية تقادم جديدال

من الشروط  2-44، والمادة 70-59رقم  مينمن قانون التأ 4-45المادة ومنه، فقد جاء في نص  3األول.
 يمكن قطع التقادم فيما يلي:"...  العامة للحريق واالنفجار الجزائرية،

 أسباب االنقطاع العادية كما حددها القانون،-أ

 تعيين خبير، -ب

إلى المؤمن له بخصوص دفع قسط توجيه رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم من المؤمن -ج
 مين،التأ

 الوصول من المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض "إرسال رسالة مضمونة -د

 :ومنه نبين فيما يلي هذه الحاالت الثالثة التي ينقطع بها التقادم

 أسباب االنقطاع العادية-1

 110وهذه األسباب محددة على سبيل الحصر، طبقا للقواعد العامة النقطاع التقادم، في نص المادتين 
 .95-09رقم  دني الجزائريمن القانون الم 115و

                                                           
 .1119-1112السنهوري، المرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد  -1

2-MAURICE PICARD ET ANDRE BESSON, op. cit., P 249. 
 .1-115المذكور، المادة  95-09أنظر األمر  -3
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، حيث جاء فيها أن التقادم ينقطع السابقة الذكر من القانون المدني 110: وقضت به المادة السبب األول-أ
فعت الدعوى الناشئة عن هذه المطالبة أمام محكمة غير مختصة. وهذا ما ذهبت إليه بالمطالبة القضائية، ولو ر  

وبالرجوع إلى نص المادة  1.أحكامها، إلى أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أحدمحكمة النقض المصرية في 
بالطلب أيضا و  الحجز الذي يقع على أمواله، وأ جه إلى المدينالسابقة، ينقطع التقادم أيضا بالتنبيه المو  110
خر يقوم به الدائن أثناء أو في توزيع أمواله، أو بأي عمل آالمدين تفليسة يتقدم به الدائن لقبول حقه في  الذي

 .أو التمسك به المرافعة إلثبات حقه

، فان التقادم ينقطع بإقرار المدين بحق من القانون المدني السابقة الذكر 115ة : حسب المادالسبب الثاني-ب
بحق المؤمن له قبوله لمبلغ  الدائن في التعويض صراحة أو ضمنيا. حيث يعتبر من قبيل اإلقرار الصريح

ويعتبر من قبيل اإلقرار  ومن ثم تنقطع الدعوى التي طالبه بها المؤمن له. المؤمن، صراحة قره لهالتأمين الذي أ
م المؤمن له الشيء فلو قدّ  الدين، تأمينا لوفاء دائن ماال له مرهونا رهنا حيازياالضمني، ترك المدين تحت يد ال

إلى أن يدفع له األقساط كلها، كان هذا إقرار ضمني من المؤمن له لحق  زي للمؤمنكرهن حياالمؤمن عليه 
 2.يطالب بها المؤمن بالوفاء بالقسطالمؤمن، وبه ينقطع تقادم الدعوى التي 

 تعيين خبير-2

جل ل المؤمن من أبتعيين خبير من قب مين السابقة الذكر،ب من قانون التأ-45م حسب المادة ينقطع التقاد
القيام بتقدير قيمة األضرار التي نتجت عن تحقق خطر الحريق المؤمن منه، وهذا حتى يتمكن من تقدير 

ومتى انقطع التقادم في هذه الحالة، بدأ سريان تقادم جديد من  التعويض الذي يلتزم به المؤمن إزاء المؤمن له.
 3 وقت انتهاء األثر المترتب على سبب االنقطاع.

 4الدائن إلى المدين توجيه رسالة من-3

وهذه الرسالة التي تقطع سريان التقادم، إما تكون موجهة من طرف المؤمن لمطالبة المؤمن له بدفع األقساط 
ما تكون موجهة من المؤمن له إلى الو ، المستحقة مين المترتب عن كارثة مؤمن يطالبه فها بتسديد مبلغ التأا 

                                                           
 .142نقال عن سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  ،005ص  1501-9-47. ق جلسة 11لسنة  1الطعن رقم  -1
 .151روف، المرجع السابق، ص خعبد الرزاق بن  .212خالد غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص  -2
 . 271 ص ت، المرجع السابق،أنور طلبة، عقد التأمين والتأمين االجباري عن حوادث السيارا -3

 .151عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص  -4
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الرسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار باالستالم لتكون دليال قاطعا الحريق. وفي كال الحالتين يجب أن تكون 
 لإلثبات.

 suspension de la prescription 1وقف التقادمثالثا: 

نما يستمر بإن وقف التقادم هو عكس االنقطاع،  حيث ال يترتب عليه إلغاء المدة السابقة وبداية مدة جديدة، وا 
فان المدة التي  ،وعليه 2المدة السابقة على الوقف إلى المدة الالحقة له. أجل التقادم عند زوال سببه، حيث ت ضم

مين الحريق الصناعي هي ثالث سنوات، فإذا انقضى منها سنة واحدة ع سماع الدعاوى الناشئة عن عقد تأتمن
 3تستمر باقي المدة بحيث يبقى للدائن سنتان لمباشرة الدعوى.

أي نص خاص بوقف التقادم، لذا يتوجب علينا الرجوع للقواعد العامة مين ال نجد وبالرجوع إلى قانون التأ
-09رقم  ن القانون المدني الجزائريم 111قانون المدني. ومنه نصت المادة الللتقادم المنصوص عليها في 

ا نه " ال يسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه، كما ال يسري فيم، على أ95
 بين األصيل والنائب...".

وعليه يتبن من هذه المادة، أن التقادم يتحقق وقفه في حالة وجود مانع شرعي، يجعل أطراف العقد غير قادرة 
كالحرب األجنبية قاهرة المانع مادي يتمثل في القوة  قف التقادم عند وقوعو ي   ،على المطالبة بحقها. وتطبيقا لذلك

بية والمظاهرات أو قطع المواصالت، وغيرها من الظروف التي من شأنها أن توقف واألهلية واالضطرابات الشع
قف كما ي   4التقادم، فكل هذه الموانع تعتبر مبرر شرعي يحول دون تمكن الدائن من المطالبة قضائيا بحقه.

 والنائب. األصيلالتقادم بين 

غاية علم المؤمن بها،  إلىالبيانات من طرف المؤمن له  إخفاء، حالة أيضاالشرعية  األعذاروتعتبر من قبيل 
 5غاية علم المعنيين به. إلىوحالة وقوع الحريق المؤمن منه 

                                                           
جديدي معراج، المرجع السابق،  .141-144، المرجع السابق، ص أبو النجاإبراهيم  .105 ، صالسابق عبد الرزاق بن خروف، المرجع -1

 .59ص 
 .211غازي أبو عرابي، المرجع السابق، ص خالد  -2
 .141سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  -3
 ، أنظر أيضا:105بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق  -4

-YVONNE LAMBERT–FAIVER, droit des assurances, op.cit., P118. JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., P156. 
 .140سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  .1110-1111عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -5



 ........................أحكام عقد تأمين الحريق الصناعي من حيث االبرام واآلثار..............................الباب الثاني..
 

181 
 

إضافة إلى ذلك، يوقف سريان التقادم في حق عديمي األهلية والغائب والمحكوم عليه بعقوبات جنائية في 
غاية بلوغ القاصر سن الرشد  إلىتتوقف عن السريان  وبالتالي فان مدة التقادم 1حالة لم يكن لهم نائب قانوني،

 عن المحكوم عليه بعقوبة جنائية.  واإلفراج األصليموطنه  إلىوعودة الغائب 

 2غير أن هذه الموانع ال توقف التقادم، إذا كان لعديم األهلية والغائب والمحكوم عليه نائب يمثلهم قانونا.

  prescriptioneffet de la 3التقادم أثررابعا: 

حسب ومنه  .مين من الحريق الصناعي القواعد العامة للتقادمر التقادم الخاص بعقد التأجال أثتطبق في م
يترتب على اكتمال مدة التقادم انقضاء التزام المدين،  95-09رقم  الجزائري من القانون المدني 147المادة 

. وفي حالة سقوط الحق بالتقادم في ذمته التزام طبيعي فقطويتخلف حيث يمتنع هذا األخير عن الوفاء بالتزامه 
 تسقط معه جميع ملحقاته ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

نه ال يتوقف هذا مدين بالدين المستحق بذمته. كما أيبقى أثر التقادم حتى ولو حصل الدائن على إقرار من الو 
نه أدى فعال الدين. فهذا اإلقرار الصادر من المدين بعد اكتمال مدة على أم على حلف المؤمن له اليمين التقاد

لك أن مدة التقادم، قد تقررت العتبارات متعلقة بالنظام العام قانوني، ويرجع ذ أثرالتقادم ال يترتب عليه أي 
 4وليس إلقامة قرينة الوفاء.

كون ذلك بناء على طلب سهم، بل يجب أن يإضافة إلى ذلك، ال يجوز للقضاة التمسك بالتقادم من تلقاء نف
 5ه، أو أي شخص له مصلحة فيه، ولو لم يتمسك المدين به.يحد دائنالمدين أو أ

وأخيرا، يجوز التمسك بالتقادم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى ولو أمام محكمة االستئناف حسب ما 
 .95-09رقم  ئريمن القانون المدني الجزا 141من المادة  4تقضي به الفقرة 

 

                                                           
 .4-111، المذكور، المادة 95-09 رقم أنظر األمر -1
 .141بو النجا، المرجع السابق، صأبراهيم إ. 105بن خروف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق -2

3-YVONNE LAMBERT–FAIVER, droit des assurances, op.cit., P231-232. JACOB NICOLAS, les assurances, op.cit., 

P159. 
 .212السابق، ص غازي أبو عرابي، المرجع خالد  .117سمير صادق عادي، المرجع السابق، ص  - 4
، المجلة القضائية، المحكمة العليا، قسم المستندات والنشر، الغرفة المدنية، 1551-71-14اريخ بتالصادر  ،19142قرار رقم أنظر ال -5

  .11 ، ص1551، سنة 1عدد 
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  la renonciation de la prescription عن التقادم التنازلخامسا: 

نه ال يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق على أ 95-09من القانون المدني رقم  1-144لمادة ت قر ا
ثبوت الحق فيه وبعد  نه يجوز النزول عن التقادم بعدة بينت أمن نفس الماد 4فيه باكتمال مدته. غير أن الفقرة 

نفذ هذا التنازل في حق الدائنين إذا لحقهم ضرر، وهذا النزول قد يتم صراحة أو ي   أالبشرط  ،اكتمال مدته
رغم اكتمال مدة التقادم، أو قبوله تعيين خبير  لضمني تعهد المؤمن بدفع مبلغ التأمينضمنيا. ومن أمثلة النزول ا
التحكيم المنصوص عليه في العقد. وعلى عكس ذلك، ال يعد من  للجوء الىأو قبول ا 1لتسوية حقوق المؤمن له،

 2مفاوضات مع المؤمن له أو قبضه ألقساط مستحقة له. بإجراءقبيل النزول عن التمسك بالتقادم قيام المؤمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تحت رقم:، 219، المرجع السابق، ص أبو عرابي غازيخالد قرار محكمة النقض الفرنسية نقال عن  -1

-Civ. 1re 30 mai 1995 .BULL .CIV. 1. No 219 .RGAT.1995.580 not KULLMANN.  
محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  .117، المرجع السابق، ص عادي سمير صادق .910أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -2

199. 
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 خالصة الباب الثاني

لصناعي على غرار عقود تأمينات امين الحريق عقد تأ أن ،نستنتج من خالل ما سبق دراسته في هذا الباب
حيث اإلبرام سواء من  التي تخضع لها هذه العقود، ضرار األخرى، يخضع ألغلب األحكام والقواعد العامةاأل
على أركان أساسية تتمثل في الرضا نجده يتوافر  ،اإلبرامنه من ناحية حيث أ .المترتبة عليه اآلثارمن حيث و 

وهذا  ،العقد إبراماالتفاق بين المؤمن والمؤمن له في  أيمع القبول،  اإليجاب قتطاب فالرضا هووالمحل والسبب. 
المحل فهو  أما .اإلرادةصحيح خالي من عيوب  أيضا يكون أنيستلزم و في طرفي العقد موجود الرضا هو 

طر خ ة فييتمثل عاد ،مين الحريق الصناعيوهو في عقد تأ ،ين عليه من طرف المؤمن لهمالخطر المراد التأ
نه امي واختياري في نفس الوقت، ذلك أمين على هذا الخطر هو ذو طابع إلز . والتأالحريق الصناعي في حد ذاته

مين إلزامي له طبقا لنص المادة اقتصادية تابعة للدولة، يكون التأبالنسبة للمؤمن له الذي يعتبر مؤسسة عمومية 
مين هنا هو ه طرف خاص غير تابع للدولة، فالتأالمؤمن ل، أما إذا كان 70-59رقم  مينمن قانون التأ 102

بسعر خاص محدد في تعريفة الحريق الصناعي  الصناعي اختياري وليس إلزامي له. كما ينفرد خطر الحريق
والمنفعة من  العقد وهو يتمثل في المصلحة إلبرامو الدافع والباعث هالسبب ف أماعتمد عليه في حساب القسط. ي  

 . العقد إبرام

مراحل وخطوات عملية، وهذه الخطوات منها ما بتوافر  مين الحريق الصناعي ال يكتمل إالعقد تأ أنغير 
كمذكرة  في مرحلة اإلبرامتخذ ومنها ما ي   ،مينبالخطر واقتراح التأ كاإلشهارتخذ قبل اإلبرام النهائي للعقد ي  

 العامة األحكام الى جانب هذهو  .العامة األحكامتسري على هذه الخطوات والمراحل و ، مينالتغطية ووثيقة التأ
قة بخطر الحريق تكمن في طبيعة ونوعية البيانات المتعل ،مين الحريق الصناعي أحكام خاصة بهتتخلل عقد تأ

ي مذكرة تلك المدرجة ف أومين، في اقتراح التأ عادة مين، والتي يصرح بها المؤمن له للمؤمنوالشيء موضوع التأ
وقبل  .البيانات المتعلقة بتجديد هذه الوثيقة أو ،الخاص بالتعديل أو في الملحق ،مينفي وثيقة التأالتغطية أو 

مين الشيء المراد التأدراسة و  ،دراسة الخطر ومعاينة مكانه غالبا ما يلجأ المؤمن إلى ،التحرير النهائي للعقد
 ال. أمومدى قابلية هذا الشيء للتغطية  ،عليه، وذلك للتأكد من صحة التصريحات التي يدلي بها المؤمن له

العامة التي تسري على  مين الحريق الصناعي تسري عليه األحكامأن عقد تأ ،أيضانستنتج  أخرىومن ناحية 
المتمثلة في االلتزامات المترتبة على طرفي العقد. حيث يلتزم  ألخرى من حيث اآلثارا ضراراأل عقودجميع 

بدفع القسط  أيضا، ويلتزم سريانه أثناء أوأثناء إبرام العقد  الحريق خطرلبيانات المتعلقة ببا التصريحالمؤمن له ب
مين الحريق ن جانب عقد تأغير أن االختالف م المستحق، واإلفصاح بالحادث في غضون أجل محدد قانونا،
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. البيانات المتعلقة بالحادث أو مينيانات المتعلقة بالشيء موضوع التأالصناعي، يكمن في طبيعة ونوعية هذه الب
خذ أ هناك التزامات أخرى تترتب على المؤمن له بعد تحقق الكارثة، تتمثل خاصة في ،جانب هذاوالى 

عداد ،وتحرير تقرير مفصل حول الحادث ،االحتياطات الالزمة للحد والتقليل من الكارثة  تقديريالبيان ال وا 
رة والمرافعة الخب بإجراءالتبليغ بكل الوثائق الضرورية الخاصة  إلى باإلضافة، تضررةالتالفة والم لألشياء

 القضائية.

وتسري على هذا التعويض القواعد العامة في  وعالوة على ذلك، يلتزم المؤمن بدفع التعويض للمؤمن له،
وظروف  أسبابهوالبحث عن  اسة هذا الحادثبدر  ،حيث يشرع المؤمن مباشرة بعد تبليغه بالحادثحسابه وتقديره، 

جراء الخبرة في حالة األخطار الكبيرة والمعقدة، ذلك أن األخطار البسيطة عامالبساته دة ما تسوى بالتراضي ، وا 
على أساس  ضرارمن خالل تقدير األ ،. وبعد ذلك يشرع المؤمن في حساب التعويض المستحقبين الطرفين

بالنسبة للمنقوالت، وعلى أساس تكلفة اإلنتاج بالنسبة قيمة االستبدال للمباني، و بالنسبة  قيمة إعادة التشييد
ه، مين المغالي فيما، المبدأ التعويضي في حالة التأأساسين ه هذا التقدير يراعي مبدأين للبضائع. وهو أثناء

مين البخس، وذلك لتجنب اإلثراء الفاحش للمؤمن له على حسابه، وبعد ذلك يشرع والقاعدة النسبية في حالة التأ
 جل محدد.المستفيد من التأمين في غضون أ أواشرة في تسديد التعويض للمؤمن له مبؤمن الم

مين الحريق الصناعي بانقضاء مدته األصلية، أو اية نهاية، حيث تنقضي آثار عقد تألكل بد ،وفي األخير
كما أن عدم الوفاء بهذه اآلثار يولد  .حاالت محددة قانونافي  أو الفسخ سواء بالبطالن ةقبل انتهاء هذه المد

تنازع قضائي بين الطرفين، هذا النزاع يتقادم بعد مرور مدة زمنية من عدم سماع الدعوى المترتبة عن هذا 
 النزاع.
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 الخاتمة

نستنتج مما سبق ذكره، أن عقد تأمين الحريق الصناعي هو ذلك العقد الذي يسعى المؤمن له من خالل إبرامه 
إلى حماية ممتلكاته، والتعويض عن كافة الخسائر واألضرار التي تلحق هذه الممتلكات في حالة نشوب حريق 

عادة ب تصي ، هذه األخطارالتي تفوق ألف مرة مؤشر األخطار الصناعية فيها. وهذا العقد يخص عادة الحرائق
المؤسسات الصناعية والمناجم والمتاجر والفنادق والمستودعات الكبرى ذات القيمة العالية جدا. وهو بهذا المفهوم 

لى تعويض إيعتبر من أهم عقود تأمين األشياء التي بدورها تندرج ضمن عقود تأمينات األضرار، والتي تهدف 
ناعي هو عقد صالمؤمن له عما يصيب ذمته المالية عند تحقق الخطر المؤمن منه. وبالتالي فعقد تأمين الحريق ال

األحكام العامة التي تنطبق على هذه العقود خاصة من حيث اإلبرام  ضرار، يخضع ألغلبيةمن عقود تأمينات األ
ه أحكام خاصة ينفرد بها وحده، وهذه األحكام تتعلق عادة واآلثار. ورغم ذلك، فعقد تأمين الحريق الصناعي ل

هذه الضمانات تختلف من عقد آلخر، كما  بالضمانات الممنوحة، ذلك أن كل عقد له ضمانات خاصة به وأن
 تتخلل هذا العقد بعض األحكام الخاصة من حيث االبرام واآلثار.

 خاصةو  خاصة من حيث الضمانات، وأحكام عامةوبالتالي فعقد تأمين الحريق الصناعي تنطبق عليه أحكام 
وصيات بين أوال أهم النتائج التي تم التوصل اليها، ثم نبين ثانيا أهم التنلذا  من حيث اإلبرام واآلثار المترتبة عليه.

 المقترحة.

 أوال: النتائج

 وتكمن النتائج فيما يلي:

 ث الضماناتالنتائج من حي-1

الصناعي في األخطار المضمونة، واألضرار المترتبة على هذه األخطار  تتجلى ضمانات عقد تأمين الحريق
 أو غير مادية أو أضرار تتعلق بالمسؤولية المدنية. سواء كانت أضرار مادية

وعليه، فهناك أخطار مضمونة بصفة أساسية وهناك أخطار مضمونة بصفة ِاختيارية. من جهة، فاألخطار 
شمل خطر الحريق في حد ذاته، والذي هو عبارة عن نار شديدة اللهب وظاهرة األساسية لوثيقة الحريق الصناعي ت

للعيان، تحدث خشية وخوف في نفوس الناس وال يمكن السيطرة والتحكم فيها، ُتضر باألشياء المجاورة لها التي ال 
عدى الحيز التي يمكن التحكم فيها والتي ال تت الحريق النارتكون أصال معدة لالشتعال. غير أنه تستبعد من ظاهرة 
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المخصص لها، وأيضا تستبعد من صفة الحريق األضرار التي تكون نتيجة تأثير الحرارة، أو نتيجة االتصال 
المباشر والفوري للنار أو بإحدى المواد المتأججة إال في حالة وجود اتفاق مخالف بضمانها، أو كانت هناك بداية 

 هذه األضرار من المحتمل أن تتحول إلى حريق حقيقي. حريق ناجمة عن

كما أنه تدخل في إطار األخطار األساسية لوثيقة الحريق الصناعي، االنفجارات واألخطار الكهربائية 
والصواعق. وهذه األخطار هي الحقة للحريق غالبا ما تتسبب في وقوعه، وهذا ما ُيفسر ضمانها بصفة آلية في 

 سي، ودون اللجوء إلى الزيادة في القسط.إطار الضمان األسا

إضافة إلى األخطار األساسية، توجد هناك أخطار عديدة ال تدخل في إطار الضمان الرئيسي لوثيقة الحريق 
أنه يجوز ضمانها في مجال التغطية االختيارية للوثيقة  الصناعي، وذلك نظرا لجسامتها وضخامة أضرارها، إالا 

حة ها قانون التأمين كأضرار الماليد صريح في العقد. وهذه الوقائع منها ما نص علوذلك مقابل قسط زائد وبن
الكهربائية(، أخطار الحروب، أخطار الفتن واالضطرابات  ار ذات الطابع الكهربائي )األضرارالجوية، األخط

هر المناخية .(، الظواالشعبية، التخريب وأعمال اإلرهاب، الظواهر الطبيعة )الفيضانات، العواصف، هيجان البحر..
)البرد والجليد وثقل الثلج...(. ومنها ما نصت عليه الشروط واالتفاقيات الخاصة للعقد كأضرار الدخان، اصطدام 

 المركبات البرية ذات محرك، تسربات المياه المفاجئة، الحوادث المنزلية، أضرار المياه...الخ.

دة من الضمان، وذلك نظرا لمخالفتها للنظام العام، أو أنها ومقابل هذه األخطار المضمونة هناك أخطار مستبع
تبدو من الناحية التقنية غير قابلة للتأمين، أو أنها غير متصلة أصال بموضوع التأمين، منها األخطار العمدية 

 كالغرامات واألخطار النووية...الخ، غير أنه يجوز شراء بعض الضمانات المستثناة وذلواألضرار الجسمانية و 
  مقابل قسط زائد.

للتقدير ماديا، تمس الشيء المؤمن عليه  جمة قابلةة أضرار أخرى، قد تنجر عن األخطار المضمونومن جهة 
في حد ذاته وفي كيانه وهيكله، حيث تنقص من قيمته المادية يطلق عليها باألضرار المادية، وهذه األضرار إما 

تدخل تحت ضمان األضرار المادية المباشرة بصفة أساسية، المباني تكون مباشرة أو تكون نتيجة حتمية للحريق. و 
والعقارات الخاصة بالمؤمن له، وتعوض على أساس قيمة إعادة التشييد أو بالقيمة الجديدة، كما تدخل أيضا في 

يدة، دالضمان األساسي المنقوالت الشخصية والمهنية )العتاد(، وتغطى على أساس قيمة االستبدال أو بالقيمة الج
باإلضافة إلى ذلك، تدخل أيضا في الضمان األساسي السلع والبضائع والتحزيمات )مواد التلفيف( الخاصة بالمؤمن 

 له أو المودعة لديه، وتعوض على أساس سعر التكلفة أو سعر الشراء. 
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قارية أو المنقولة عكما تدخل في مجال التغطية األساسية أيضا مرافق التحسين والتزيين المتمثلة في التهيئات ال
تجميلي، كالمرافق الخاصة بالتدفئة والتهوية، وأيضا كل التلبيسات الخاصة بالجدران أو األرضية أو الطابع الذات 

 األسقف.

غير الغير أنه يمكن تمديد الضمان األساسي ليشمل ناقالت المعلومات ذات المعالجة المعلوماتية أو 
 ة والنقدية، وذلك مقابل قسط زائد.  المعلوماتية، وأيضا األوراق المالي

وعالوة على ذلك، تدخل في حكم األضرار المادية، األضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق والحقة له، حيث 
لناجمة عن ا األضرار التي تلحق األشياء . وتشمل غالبا،غطى بمجرد حدوثها وال تحتاج إلى بند خاص لضمانهاتُ 

 .ضياع األشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريقاألضرار الناجمة عن و ، اتخاذ وسائل اإلنقاذ

بة أضرار المسؤولية المدنية المتسب ،باإلضافة الى األضرار المادية، تدخل في إطار األضرار القابلة للضمان
 في الحريق، وهذه األضرار تغطى مقابل قسط زائد وبند صريح في العقد. وتندرج تحت ضمانات المسؤولية المدنية:

  .مسؤولية المالك إزاء مستأجريه عن حريق العين المؤجرة بسبب خطأ في البناء أو عيب في الصيانة
جر المتضرر من االنتفاع بالعين المؤجرة، بسبب الحريق الناجم أو مسؤوليته أيضا في حرمان المستأ

 عن أحد المستأجرين المشاركين في اإليجار.
 ن حرمان ع ازاء المؤجر مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة الخاصة بالمالك، ومسؤوليته أيضا

ه عن لمؤجرة، ومسؤوليتالمستأجرين المتضررين والمشاركين معه في اإليجار من االنتفاع بالعين ا
 ضياع األجرة التي كان يدفعها هؤالء المستأجرين المتضررين للمالك. 

 .رجوع الغير والجيران سواء على المالك أو المستأجر 
 .مسؤولية الوديع عن الحريق الذي يمس األشياء المودعة لديه 
 .مسؤولية أصحاب الفنادق وبيوت الشباب 

 التنازل عن الرجوع في المسؤولية مع تبليغ المؤمن بذلك.أو الوديع ر غير أنه يجوز للمالك أو المستأج

عالوة على ذلك، تدخل في الضمان األضرار الالمادية، وهي خسائر غير مباشرة ناجمة عن األضرار المادية و 
ساسي ألالتي تلحق األشياء مباشرة، أو تكون نتيجة قيام مسؤولية المؤمن له. وهذه األضرار ال يغطيها الضمان ا

لوثيقة الحريق الصناعي، ولكن يجوز التأمين عليها في إطار تمديد الضمان األساسي، وذلك ضمن شروط خاصة 
تدرج في وثيقة التأمين ومقابل قسط زائد. ضف إلى ذلك، البد أن تكون وثيقة تأمين الحريق الصناعي سارية 
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دى مؤمن واحد، وذلك لتفادي أي نزاع حول تحديد مادية لالالمفعول، لذلك يستحسن التأمين على األضرار الغير 
 األضرار المضمونة. 

 وعليه تدخل في إطار هذه األضرار:

  لمالية، مباشرة واالالخسائر كخسارة االستعمال، فقدان األجرة التي يضمنها المالك، الخسائر الغير
 وخسائر االستغالل.

  ة.أو القيمة المتفق عليها أو القيمة التجاريالقيم التأمينية التي يجوز تغطيتها، كالقيمة الجديدة 
 دم ومصاريف اله المصاريف واألتعاب، كأتعاب الخبراء والمزينين والمراقبة التقنية والدراسات

عادة توطينها،   ...الخ.واالنقاض، مصاريف نقل األشياء المتضررة وا 

 النتائج من حيث اإلبرام واآلثار-2

تخضع لها  ة التيلقواعد العامألغلب ا يخضع عي من حيث اإلبرام واآلثارمين الحريق الصنانستنتج أن عقد تأ
. فمن ناحية اإلبرام، نرى أن عقد تأمين الحريق مينأوالمدرجة في قانون الت ،ضرار األخرىعقود تأمينات األ
لقواعد العامة تسري عليه ا على أركان أساسية تتمثل في التراضي والمحل والسبب. فالتراضي الصناعي يتوافر

 تراضيالعقد. يستلزم أن يكون هذا ال هو توافق اإليجاب مع القبول، أي االتفاق بين المؤمن والمؤمن له في إبرامو 
الا   كان العقد باطل بطالن مطلق. موجود وأن يكون أيضا صحيح، أي خالي من عيوب اإلرادة، وا 

ن طرف المؤمن له، وتسري على هذا الخطر األحكام الخاصة، أما المحل فهو الخطر المراد التأمين عليه م
ذلك أن لكل عقد تأمين خطر خاص به. والخطر في عقد تأمين الحريق الصناعي، يتمثل عادة في خطر الحريق 

والتأمين على هذا الخطر هو ذو طابع إلزامي واختياري في نفس الوقت، ذلك أنه بالنسبة  الصناعي في حد ذاته.
الذي يعتبر شخص معنوي في صورة مؤسسة عمومية اقتصادية تابعة للدولة، يكون التأمين إلزامي له  للمؤمن له

، أما إذا كان المؤمن له طرف خاص غير تابع للدولة، 77-59رقم  من قانون التأمين 471طبقا لنص المادة 
يفة الحريق ر خاص محدد في تعر فالتأمين هنا هو اختياري وليس إلزامي له. كما ينفرد خطر الحريق الصناعي بسع

 الصناعي يعتمد عليه في حساب القسط .

أما السبب فهو الدافع والباعث إلبرام العقد، وهو يتمثل في المصلحة والمنفعة من إبرام عقد تأمين الحريق 
 الصناعي، وتسري عليه القواعد العامة.
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 وخطوات عملية، وهذه الخطوات منها ما يتخذغير أن عقد تأمين الحريق الصناعي ال يكتمل إال بتوافر مراحل 
قبل اإلبرام النهائي للعقد كاإلشهار بالخطر واقتراح التأمين، ومنها ما يتخذ في مرحلة اإلبرام كمذكرة التغطية ووثيقة 
التأمين. وتسري على هذه الخطوات والمراحل األحكام العامة التي تسري على جميع تأمينات األضرار األخرى. 

انب هذه األحكام العامة تتخلل عقد تأمين الحريق الصناعي بعض األحكام الخاصة، تكمن في طبيعة والى ج
ونوعية البيانات المتعلقة بخطر الحريق والشيء موضوع التأمين، والتي يصرح بها المؤمن له للمؤمن عادة في 

لقة بتجديد خاص بالتعديل، أو البيانات المتعاقتراح التأمين، أو مذكرة التغطية أو في وثيقة التأمين، أو في الملحق ال
وزيادة على ذلك، قبل التحرير النهائي للعقد، غالبا ما يلجأ المؤمن إلى دراسة خطر الحريق ومعاينة  هذه الوثيقة.

مكانه، وفحص الشيء المراد التأمين عليه، وذلك للتأكد من صحة التصريحات التي يدلي بها المؤمن له، ومدى 
 الشيء للتغطية أم ال. قابلية هذا

 ،ومن ناحية أخرى نخلص أيضا، أن عقد تأمين الحريق الصناعي تنطبق عليه األحكام العامة من حيث اآلثار
. وهذه اآلثار تتمثل في االلتزامات المترتبة على طرفي العقد ،التي تنطبق على جميع تأمينات األضرار األخرىو 

ومنه، يلتزم المؤمن له باإلفصاح عن البيانات المتعلقة بخطر الحريق أثناء إبرام العقد أو أثناء سريانه، ويلتزم 
د قغير أن االختالف من جانب ع أيضا بدفع القسط المستحق، واإلفصاح بالحادث في غضون أجل محدد قانونا.

أو البيانات  مين،يانات المتعلقة بالشيء موضوع التأتأمين الحريق الصناعي، يكمن في طبيعة ونوعية هذه الب
المتعلقة بخطر الحريق. والى جانب هذا، هناك التزامات أخرى تترتب على المؤمن له بعد تحقق الكارثة، تتمثل 

عداد البيان أخذ االحتياطات الالزمة للحد والتقليل من الكارث خاصة في ة، وتحرير تقرير مفصل حول الحادث، وا 
التقديري لألشياء التالفة والمتضررة، باإلضافة إلى التبليغ بكل الوثائق الضرورية الخاصة بإجراء الخبرة والمرافعة 

 القضائية.

ق حتصل حتى الى فسخ العقد وسقوط ال ،ومقابل هذه االلتزامات كلها يتعرض المؤمن له الى جزاءات خاصة
 في حالة االخالل بهذه االلتزامات. ،أو التخفيض في التعويض في الضمان

وعالوة على ذلك، يلتزم المؤمن بتسوية حادث الحريق ودفع التعويض المستحق للمؤمن له. حيث يشرع المؤمن 
جراء الخبرة ي حالة ف مباشرة بعد تبليغه بالحادث، بدراسة هذا الحادث والبحث عن أسبابه وظروف مالبساته، وا 

األخطار الكبيرة والمعقدة، ذلك أن األخطار البسيطة عادة ما تسوى بالتراضي بين الطرفين. وبعد ذلك يشرع 
للمباني، بة بالنس المؤمن في حساب التعويض المستحق، من خالل تقدير األضرار على أساس قيمة إعادة التشييد

. وهو أثناء هذا للبضائعبالنسبة اإلنتاج أو سعر الشراء  للمنقوالت، وعلى أساس تكلفةبالنسبة وقيمة االستبدال 
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التقدير يراعي مبدأين أساسين هما، المبدأ التعويضي في حالة التأمين المغالي فيه، والقاعدة النسبية في حالة 
في تسديد  مباشرة المؤمن التأمين البخس، وذلك لتجنب اإلثراء الفاحش للمؤمن له على حسابه، وبعد ذلك يشرع

 التعويض للمؤمن له أو للمستفيد من التأمين في غضون أجل محدد.

 لوفي األخير، لكل بداية نهاية، حيث تنقضي آثار عقد تأمين الحريق الصناعي بانقضاء مدته األصلية، أو قب
ع قضائي اآلثار يولد تناز  في حاالت محددة قانونا. وأن عدم الوفاء بهذه أو الفسخ انتهاء هذه المدة سواء بالبطالن
 الدعوى المترتبة عن هذا النزاع. م بعد مرور مدة زمنية من عدم قبولبين الطرفين، هذا النزاع يتقاد

 التوصياتا: ثاني

 وبناء على ما تقدم فإننا ننادي ب:

النيران، ، وذلك بإضافة عبارة  "حادة " لكلمة 77-59رقم  الجزائري من قانون التأمين 11تعديل المادة  -
حيث يصبح صدر المادة " يضمن المؤمن جميع األضرار التي تتسبب فيها النيران الحادة "، وذلك 
لكون أن كل النيران ال تعتبر حريق، فالنيران الحادة هي وحدها التي تعتبر حريق وتشملها التغطية 

 التأمينية.
 استخرج مع احتراق" هو الحريق، أن لنا يتضح الحريق لخطر والتعاقدية الفقهية التعاريف خالل من -

 عامل دخلت دون احتراق حالة في تكن لم أشياء ويصيب للنار، العادي الحيز خارج يحدث نشيط لهب
الشروط و  الجزائرية االتفاقيات ضمن التعريف هذا أُدخل لو راألجد من وكان". ويسبب ضرر لها أجنبي
 أن شأنه منو  الجميع، فهم متناول وفي وواقعي بسيط تعريف باعتباره الحريق، تأمين لعقودالعامة 

  . المجال هذا في التأمين بنود غموض عن الناتجة المنازعات جنبيُ 
 مينأت وثيقة في الجوية المالحة أخطار مع الفضائية المركبات ضمان يدرج لم الجزائري المشرع إن -

 أمينت بعقد الخاصة والشروط االتفاقيات من استخالصه تم الضمان هذا نماا  و  ،الصناعي الحريق
 المركبات ضمان وأدرج الجزائري، المشرع تدخل لو نارأي في األجدر من وكان الصناعي، الحريق

 تعسف نم والحد والتقني، العلمي والتقدم التطور لمسايرة وذلك الجوية، المالحة أخطار مع الفضائية
 .    الضمان بهذا الخاص للقسط وضعه عند المؤمن
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 ، وأعمال االرهاباألهلية الحرب إثبات عبء على مينأالت قانون في ينص لم الجزائري المشرع إن -
 تقصير أيير  في وهذا جنبية،األ الحرب اثبات في فعل كما والتخريب، والفتن واالضطرابات الشعبية

 ، حيث يجعل عبء إثبات هذه األخطار على عاتق المؤمن.ذلك على نص لو األجدر من وكان منه
 هاوجعل اإلرهاب، أخطار على بالتأمين خاصة قوانين إصدار الجزائري المشرع على األجدر من كان -

 لكوذ الفرنسي، المشرع فعل كما األساسي الضمان إطار تحت تدخلالتي  اإللزامية الضمانات من
 .األخيرة اآلونة في الهجمات أو اإلرهاب أعمال حدوث وكثرة التطورات لمواكبة

 عقود كل في إلزامي الطبيعية الكوارث ضمان وجعل الجزائري، المشرع تدخل لو األجدر من كان -
 يمكن لذيا حاليا القائم الغموض لتفادي وذلك قيد، دون الصناعي الحريق تأمين ذلك في بما التأمين

 .العقد طرفي بين نزاع عنه ينشأ أن
 خطاراأل على فقط مقتصرة والفيضانات والبرد الثلج وثقل العواصف ضمان الجزائري المشرع جعل لقد -

رقم  الجزائري التأمين قانون من 95 المادة نص من يفهم ما وهذا ،خرىاأل خطاراأل دون الفالحية
 شروط يحدد الذي 144-59م رق التنفيذي المرسوم من األولى المادة هي ذلك يبرر وما ،59-77

 ماناتالض هذه إدراج المشرع على كان إذ ،رأينا في منتقد وهذا. وكيفياته الزراعية األخطار ضمان
 .البسيطة حتى أو الصناعية أو الفالحية سواء األخطار جميع ضمن

 ودلعق األساسية األخطار ضمن عاصيرواأل العواصف ضمان ادراج الجزائري للمشرع األجدر من كان -
 يرواألعاص العواصف ضمان وجعل بل الصناعي، الحريق تأمين عقد ذلك في بما األضرار تأمينات
 .عنها المنجرة األضرار ومدى األخيرة اآلونة في الظواهر هذه لكثرة نظرا وذلك لزامي،إ ضمان

ن منعدمة، شبه هي البراكين أن نجد للجزائر التضاريسية للطبيعة نظرا -  خامدة هيف موجودة كانت وا 
 وثيقةل الخاصة وال العامة الشروط وال الجزائري المشرع ينص لم لذا ،تقع ما ونادرا نشيطة وليست
 قام لو جدراأل من كان ألنه رأينا، في منتقد وهذا. البراكين فوران ضد التأمين على الصناعي الحريق
 البراكين أن كوذل الفرنسي، المشرع فعل كما البراكين ضد التأمين على صراحة النص الجزائري المشرع
 . كان وقت أي في وتحدث فيها التحكم اإلنسان يستطيع ال التي الطبيعية الكوارث ضمن تدخل

من  5-17المنصوص عليه في المادة  الخطأ طبيعة تحديد الجزائري المشرع على رجداأل من كان -
حيث  ، والذي يؤدي الى فقدان األشياء المضمونة أثناء حدوث الحريق.77-59رقم  قانون التأمين

كان عليه جعل الخطأ العمدي أيا كان نوعه هو المقصود دون استعمال كلمة الخطأ وحده، ألن لفظ 
 . مضمون هو األخير وهذا عمديال الغير بالخطأ وحيي قدالخطأ دون تحديد طبيعته 
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 كالقوة ة،االيجاري مسؤوليته قيام من المستأجر عفيتُ  التي باألسباب الجزائري المشرع أخذ لو حبذا -
 راحةص هذا على ونص مجاور، بيت من اللهب ِاندالع أو البناء في العيب أو المفاجئ والحدث القاهرة

 . قانونية مادة في
 المشرع نص على أن كل مستأجر أن نرى المستأجرين، تعدد حالة في المسؤولية تأمين إلى بالرجوع -

يحدد طبيعة  ، ألنه لمفي رأينا منتقد مسؤول عن الحريق بالنسبة للجزء الذي يشغله كل واحد منهم. وهذا
التوزيع في هذه الحالة، هل يكون على أساس مساحة هذا الجزء أو على أساس قيمته أو على أساس 

 لولما كان التوزيع على أساس المساحة أو القيمة ال يتفق تماما مع درجة احتما القيمة االيجارية له.
على أحد هذين األساسين يؤدي الى صعوبة تطبيق ن التوزيع خطأ شاغل هذا الجزء، باإلضافة أ

 الذي زءللج االيجارية القيمة أساس على الحالة هذه في لتوزيعا يكون أن األفضل النص. لذا كان من
 األقل لىع الضمان يعادل الحالة هذه وفي. التأمين يكون القيمة هذه أساس وعلى مستأجر، كل يشغله

، لذا نطالب المشرع السنوية االيجارية القيمة مرة خمسين أو السنوي اإليجار مبلغ من مرة خمسين
بحيث تصبح "... كل واحد منهم  95-79رقم  من القانون المدني 154من المادة  5تعديل الفقرة ب

مسؤوال عن الحريق على أساس القيمة االيجارية للجزء الذي يشغله كل مستأجر..."، ذلك باعتبار أن 
 ويمكن حسابها. القيمة االيجارية واضحة 

 له منالمؤ  من الصناعي الحريق تأمين عقدفي حالة انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه ينتقل معه  -
 بلمقاد، و الجدي له المؤمن أو المؤمن من موافقة ودون القانون، بحكم الجديد له المؤمن إلى األصلي

 للمؤمن أجازت بالتأمينات، المتعلق 77-59 رقم األمر من 91 المادة أن غير .العقد فسخ يجوز ذلك
 ينالتشريع. على خالف الصناعي الحريق تأمين عقد( فسخ) بنقض الجديد له المؤمن دون وحده

 يستطيع ال هألن إما العقد، فسخ في الحق الجديد له للمؤمن أيضا فيهما يجوزحيث  والفرنسي المصري
 أخذ لو راألجد من وكان ،له أصلح خرآ مؤمن عند مينأالت في يرغب ألنه إما أو األقساط، دفع

 .فقط للمؤمن الفسخ حق احتكار دون النقطة بهذه الجزائري المشرع
 يالت المدة تبين لم نجدها ،السالفة الذكر الجزائري التأمين قانون من 91 المادة نص إلى بالرجوع -

 الجديد، لمالكا إلى التأمين عقد انتقال حالة في العقد نقض في رغبته يبدي أن المؤمن فيها يستطيع
 يكون لذيا الوقت من ابتداء أشهر، بثالثة الفسخ مدة حددا اللذين والفرنسي المصري التشريع عكس
 تحديد جزائريال للمشرع راألجد من وكان ،إليه التأمين وثيقة نقل طلب قد الشيء ملكية إليه انتقلت من
 .فسخه أو العقد نقض مدة
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 دفعها،ب الدائنين جماعة تلتزم ال ،المؤمن له إفالسب الحكم صدور قبل للمؤمن المستحقة األقساطإن  -
 ذلك في أنهش التفليسة في األخير هذا بها يدخل ثم ومن للمؤمن، بها مدين المفلس له المؤمن ويبقى
 قبل ةالمستحق األقساط دفع عدم بمجرد العقد فسخ للمؤمن يمكن الورغم ذلك، . الدائنين سائر شأن

 النقض محكمة عن الصادر القضائي االجتهاد عليه نص ما وهذا اإلفالس، بشهر الحكم صدور
 راحةص نصت لو راألجد من وكان ،انالجزائري والقضاء القانون في به األخذ نرى ما وهو الفرنسية،

 .77-59رقم  الجزائري التأمين قانون من 52 المادة ذلك على
شمولية تحكم عقد تأمين الحريق الصناعي، خاصة في المرحلة التي وضع قواعد قانونية خاصة وأكثر  -

تسبق مرحلة التعاقد النهائي، أي في مرحلة التفاوض ودراسة خطر الحريق، باإلضافة إلى وضع أحكام 
 خاصة تتعلق بكيفية تسوية كارثة الحريق.

 له يبين للمعلومات بيانا ويسلمه بذلك، له المؤمن يخطر فانه التأمين القتراح المؤمن قبول حالةفي  -
 بالنظر لعقدا في له المؤمن موقف تدعيم هو البيان هذا من والغرض وسعر التأمين. التغطية شروط فيه
 ألخرىا التشريعات في البيان هذا نفا كما درسناو  .المؤمن جانب من األخير لهذا االدعائي الطابع الى
 المؤمن يمتسل العقد ابرام قبل المؤمن على يجب حيث ،الزامي اجراء هو الفرنسي التشريع غرار على
 البيان هذاب الجزائري المشرع أخذ لو وحبذا التأمين، وسعر التغطية شروط فيه نييب اخباري بيان له

 . التأمين قانون في صراحة عليه ونص
وضع تعريفة استرشادية خاصة بتأمين الحريق الصناعي، وذلك حتى يرجع إليها المؤمن في حساب  -

 قسط التأمين.
 تاريخ من أشهر 2 خالل الخبرة تنتهي لم إذاإن من أساليب تقدير األضرار إجراء الخبرة التأمينية، ف -

للمؤمن،  نذارإ توجيه بعد التأخيرية الفوائد على الحصول له للمؤمن يحق بالحادث، التصريح استالم
 إلى اللجوء يمكنه طرف كل بالحادث، التصريح تقديم تاريخ من أشهر 4 خالل الخبرة تنتهي لم إذا أما

 التأمين لعقود خاصة كقاعدة الفرنسي التأمين تقنين من 5-455 المادة عليه نصت ما وهذا القضاء
 ريالجزائ المشرع سن لو راألجد من وكان ،العام النظام من ذلك أن المادة نفس نصت كما الحريق، من
 .ذلك على

أقساط حتفاظ باالففي هذه الحالة يبطل العقد مع  ،جانب المؤمن له غالبا ما تثبت المغاالة التدليسية من -
 تبثُ  ما إذا . غير أنه يمكن أن تصدر المغالة التدليسية من جانب المؤمن، ففي هذه الحالةمينالتأ

 استردادو  العقد بإبطال المطالبة للمؤمن له جاز الكارثة، وقوع قبل للمؤمن التدليسية المغاالة وجود
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 له المؤمن فان الحريق، خطر تحقق بعد المغاالة ثبتت إذا أما ،لمؤمنل دفعها التي التأمين أقساط
 الذي بالقدر وذلك التعويض، من نفسه يحرم ال حتى بإبطاله، المطالبة بدل العقد على اإلبقاء يفضل
 زائريالج المشرع عليها ينص لم المؤمن طرف من المغاالة أن غير. الحقيقية الشيء وقيمة يتناسب

 .ذلك على الجزائري المشرع نص لو وحبذا ،األخرى التشريعات خالف على
 الفرنسي شريعكالت األخرى التشريعات غرار على ينأمالت عقود تعدد بفكرة الجزائري المشرع خذأ لو حبذا -

المعدل  71-74رقم  مينأالت قانون من 22 المادة نص في الواقع الغموض لتجنب وذلك ،والمصري
قرة الثانية غير أنها في الف ُتبطل وتُلغي التأمين المتعدد كأصل عام في الفقرة األولى، التيو  والمتمم،

 وكان .النية وءس حالة في التعدد مرة أخرى تبطلفي الفقرة األخيرة و  ،النية حسن حالة في التعدد جيزتُ 
 ،يةن بسوء التعدد وابطال نية بحسناصة إذا كان كأصل عام خ التعدد إجازة المشرع على حرىاأل من

  .التدليسي التعدد بطالا  و  التدليسي الغير التعدد جوازهو  األصلألن 
 ألن ،بالغموض يتصف في وثائق تأمين الحريق الصناعي الضمني التجديد مصطلح استعمال نإ -

 وعقد امةع التأمين عقد أن كما. ضمنيا جتيستن وال العقد في صريح لبند إعماال إالا  يتم ال التجديد
 ضمني جديدت أصال يوجد وال الدقيق، بالمعنى الضمني التجديد يقبل ال خاصة الصناعي الحريق تأمين
 فليس دبالتجدي صريح شرط على العقد اشتمل فإذا االيجار، عقد في به معمول هو كما التأمين لعقد
نما ضمني، تجديد هذا  لضمنيا التجديد أثر أن كما ،الصناعي الحريق تأمين لعقد صريح امتداد هو وا 
 بلفظ لعقدا بقاء عن التعبير في السبب هو وهذا. األصلي العقد استمرارية وليس جديد عقد نشوء هو

 لحريقا تأمين عقد في البند هذا إدراج قانونا يجوز ال لذا الضمني، التجديد عبارة وتجنب االمتداد،
 .الصناعي

 ذلك كان سواءو  الزيادة، أو بالنقصان سواء التقادم مدة تعديل جواز عدم ضرورة على الفقه بعض يرى -
 الصعوبات بعض لتفادي وذلك نؤيده الرأي وهذا. له المؤمن لمصلحة كان أو المؤمن لمصلحة

 ريقالح تأمين عقد في القوي الطرف هو المؤمن أن نعرف وكما خاصة تثور، قد التي واإلشكاليات
 في-ضعيفال الطرف– له المؤمن على والضغط لمصلحته النقطة هذه يستخدم قد وبالتالي ،الصناعي

 بفكرة إطالة مدة التقادم أو تقصيرها. خذاألعدم  األجدر من كان ذلك ومن العقد،
 " تم بعون اهلل وحمده"                                                                        
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 قائمة المراجع

 باللغة العربيةوال: المراجع أ

 الرسمية النصوص القانونية-1

 (وامراألو  )القوانين النصوص التشريعية -أ

 على المفروضة والضمانات بااللتزامات يتعلق ،1636 جوان 00 بتاريخ صادر ،101-36 رقم القانون .1
  .1636 جوان 11 بتاريخ صادرة ،66 عدد ر،. ج بالجزائر، نشاطها تمارس التي التأمين شركات

. ج مين،التأ لعمليات الدولة احتكار انشاء يتضمن ،1633 وماي 11 في المؤرخ ،111-33 رقم مرألا .1
  .1633 وماي 61 بتاريخ صادرة ،16 عدد ر،

مين على السيارات ونظام التعويض أيتعلق بإلزامية الت ،1611يناير  60 في مؤرخ، 11-11األمر رقم  .6
 .1611فبراير 16بتاريخ ، صادرة 11 ددععلى األضرار، ج. ر، 

 10 العدد ر،. ج المدني، القانون المتضمن ،1611 سنة سبتمبر 13 في المؤرخ ،10-11 رقم األمر .1
  .1611 لسنة

 10 العدد ر،. ج التجاري، القانون يتضمن الذي ،1611 سبتمبر 13 في المؤرخ، 16-11 رقم األمر .1
  .1611 لسنة

راضي العام وتأسيس مسح األ المتعلق بإعداد، 1611نوفمبر  11في  ، المؤرخ11-11األمر رقم  .3
 .1611نوفمبر  10، صادرة في 92، عدد ر ج.، عقاريالسجل ال

صادرة ، 66العدد ر،  .، جبالتأميناتوالمتعلق  ،1600غشت سنة  6المؤرخ في ، 01-00القانون رقم  .1
  .1600غشت  11بتاريخ 

 صادرة بتاريخ، 16 عدد ر،. ج بالتأمينات، المتعلق ،1661 يناير 11 في المؤرخ، 01- 61 رقم األمر .0
 .1661مارس  0

 الطبيعية الكوارث على مينأالت بإلزامية يتعلق ،1006غشت  13 في مؤرخ، 11-06 رقم األمر .6
 .1006غشت  11 صادرة بتاريخ، 11 عدد ،ر. ج الضحايا، وتعويض

المتضمن القانون  10-11مر المعدل والمتمم لأل، 1001يونيو  10المؤرخ في  ،10-01القانون رقم  .10
 .1001يونيو  13، صادرة بتاريخ 11ج. ر، عدد ، المدني
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-61 رقم لألمر والمتمم المعدل بالتأمينات المتعلق ،1003 فبراير 10 في مؤرخ، 01-03 رقم القانون .11
 .1003مارس  11 صادرة بتاريخ، 11د العد ر،. ج ،01

المتضمن القانون  10-11، المعدل والمتمم لألمر 1001مايو  16المؤرخ في  ،01-01القانون رقم  .11
 .1001مايو  16الصادرة بتاريخ  ،61ج. ر، عدد  المدني،

. ر. ج واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون يتضمن ،1000 فبراير 11 في مؤرخ، 06-00 رقم القانون .16
   .1000أبريل  16صادرة بتاريخ  ،11عدد

 التنظيميةالنصوص -ب
 الوطني المجلس صالحيات يتضمن ،1661أكتوبر 60 في المؤرخ ،666-61 رقم التنفيذي المرسوم .1

  .1661أكتوبر 61 بتاريخ صادرة، 31 عدد ،ر .ج وتنظيمه، وعمله وتكوينه مينأللت
 خطر من مينأالت بإلزامية تعلقي، 1661 ديسمبر 6 في مؤرخ ،111-61 رقم التنفيذي المرسوم .1

 .1661ديسمبر  10خ صادرة بتاري ،13 العدد ر، ج الحريق،
 الزراعية األخطار ضمان شروط يحدد ،1661ديسمبر  06 في مؤرخ ،113-61 رقم التنفيذي المرسوم .6

  .1661ديسمبر 10 بتاريخ صادرة، 13 عدد. ر .ج وكيفياته،
 ومحافظي خبراء اعتماد شروط يحدد ،1663 سنة يناير 11 في مؤرخ ،13-63 رقم التنفيذي المرسوم .1

 يناير 11 في صادرة، 1 عدد ،ر .ج وشطبهم، مهامهم ممارسة وشروط مين،التأ شركات لدى العّوارّيات
1663.   

 أو مينأالت شركات منح شروط يحدد ،1663 غشت 06 في المؤرخ ،131-63 رقم التنفيذي المرسوم .1
  .1663 غشت 01 بتاريخ ةصادر  ،11 عدد ر .ج منحه، وكيفيات االعتماد مينأالت إعادة

 الطبيعية حوادثال تشخيص يتضمن ،1001 غشت 16 في مؤرخ ،130-01 رقم التنفيذي المرسوم .3
 .ج ،الطبيعية الكارثة حالة إعالن كيفيات ويحدد الطبيعية الكوارث راثآ على مينأالت بإلزامية المغطاة

  .1001سبتمبر  01 بتاريخ صادرة ،11 عدد. ر
يتضمن كيفيات تحديد التعريفات  ،1001 غشت 16مؤرخ في  ،136-01رقم المرسوم التنفيذي  .1

 .1001سبتمبر  01خ يصادرة بتار  ،11ر، عدد  ج.ثار الكوارث الطبيعية، آواالعفاءات وحدود تغطية 

 لشركات النموذجي األساسي القانون يحدد ،1006يناير  11 في مؤرخ ،16-06 رقم التنفيذي المرسوم .0
  .1006يناير  11 بتاريخ ةصادر  ،6 عدد. ر .ج التعاضدي، الشكل ذات مينأالت

 في المخصص الجهاز تشكيل يحدد ،1006 غشت 11 في مؤرخ ،111-06 رقم تنفيذيال مرسومال .6
  .1006 غشت 13 بتاريخ ةصادر  ،11 عدد ر، .ج وسيره، وتنظيمه التأمينات تعريفة مجال
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 القرارات-ج

 التابعة والتعريفة عليهم المؤمن مصالح حماية لجنة إنشاء يتضمن ،1660نوفمبر 06 في مؤرخال قرارال -
ديسمبر  01 بتاريخ ةصادر  ،60 عدد ر،. ج وعملها، وتنظيمها هاتوتشكيل للتأمين الوطني للمجلس
1660.  

 خرىلقوانين العربية األا-د

-11-1 بتاريخ صادرة ،1011 عدد ر،. ج ،المغربية التأمينات بمدونة المتعلق 11.66 رقم قانون -
1001.  

 الكتب-1

 الكتب العامة-أ

إبراهيم أبو النجا، التأمين في القانون الجزائري "األحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد"، الجزء  .1
 .1601األول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  د ط، إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، الخطر والتأمين، .1
1000. 

دار الفكر  د ط، "، دراسة تحليلية شاملة أحمد أبو السعود، عقد التأمين بين النظرية والتطبيق " .6
  .1006مصر، -الجامعي، اإلسكندرية

مين، الطبعة االولى، أأحمد الحاج بابا عمي، الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض الت .1
 .1011لبنان،-قية، بيروتو منشورات الحلبي الحق

 ،الطبعة الثالثة، نادي القضاة"،  دراسة في القانون والقضاء المقارنين أحمد شرف الدين، أحكام التأمين " .1
  .1661،مصر

أسامة عزمي سالم وموسى شقيري نوري، إدارة الخطر والتأمين، الطبعة األولى، دار ومكتبة الحامد،  .3
 .1001 األردن،-عمان

البشير زهرة، التأمين البري، الطبعة الثانية، مؤسسات عبد الكريم بن عبد اهلل للنشر والتوزيع، تونس،  .1
1601. 

 .1000دار الكتب القانونية، مصر،  د ط، مين البري،أالحبيب خضر، تفاقم الخطر في الت .0
العقد واإلرادة  –التصرف القانوني العربي بلحاج، النظرية العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري، "  .6

 .1000، الجزائر –الجزء األول، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون  ،المنفردة "



402 
 

أنور العمروسي، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في  .10
مصر،  –، الطبعة الرابعة، دار العدالة، القاهرة السادس(، الجزء 013-111)م مصر واألقطار العربية

1006.  

-اإلسكندرية المكتب الجامعي الحديث، د ط، أنور طلبة، الوسيط في القانون المدني، الجزء الرابع، .11
 .1001مصر، 

المكتب الجامعي أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، الطبعة األولى، دار  .11
  .1001مصر، -الحديث، اإلسكندرية

عي الحديث، المكتب الجام د ط، مين االجباري عن حوادث السيارات،أمين والتأأنور طلبة، عقد الت .16
  .1013مصر، -االسكندرية

دار المعارف العمومية،  د ط، بديعة غالييني وعدنان ضناوي، التأمين من الخطر "دراسة مقارنة "، .11
 .1661ن، لبنا-طرابلس

دار الكتب القانونية ودار  د ط، مين أحكامه وأسسه "دراسة تحليلية مقارنة "،أبسام محمد صالح، الت .11
 .1011شتات للنشر والتوزيع، مصر، 

لثانية، مين"، الجزء األول، الطبعة اأبهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء "نظام الت .13
  .1011األردن، -دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مين"، أطبيق والقانون والقضاء، "عقد التبهاء بهيج شكري، التأمين في الت .11
  .1011األردن، -دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 

األردن، -الثقافة للنشر والتوزيع، عمانمين، الطبعة األولى، دار أبهاء بهيج شكري، بحوث في الت .10
1011.  

مين"، الجزء األول، الطبعة الثانية، أمين وعقد التأمين "القواعد العامة في التأتوفيق حسن فرج، أحكام الت .16
 .1663مصر، -مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية

، الجامعيةديوان المطبوعات الطبعة الثالثة، مين الجزائري، أيدي معراج، محاضرات في قانون التجد .10
 .1000، الجزائر

جالل محمد إبراهيم، التأمين " دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانونين الكويتي والفرنسي "، د ط،  .11
 .1661مصر، -دار النهضة العربية، القاهرة

 .1631لبنان، –جليل قسيطو، التأمين نظرية وتطبيقا "دراسة مقارنة"، د ط، دار الصادق، بيروت  .11
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دار المعارف،  د ط، جمال الحكيم، عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية، الجزء األول، .16
  .1631مصر،

مين ونصوصها التطبيقية والنصوص غير المدرجة بها، الطبعة األولى، دار أجمال الخشناوي، مجلة الت .11
  .1011سنابل للنشر، تونس،

دار  د ط، مين، ترجمة محمد توفيق البلقيني وابراهيم محمد مهدي،أالخطر والتجورج ريجدا، مبادئ ادارة  .11
 .1003المملكة السعودية، -المريخ للنشر، الرياض

العربية ولى، مركز الدراسات قهية قانونية مقارنة"، الطبعة األالتأمين " دراسة فسين جاسم الكويدالوي، ح .13
  .1011مصر، -للنشر والتوزيع، الجيزة

األردن، -"دراسة مقارنة"، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان غازي أبو عرابي، أحكام التأمينخالد  .11
1011.  

مصر، -خميس خضر، عقد التأمين في القانون المدني، الطبعة األولى، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة  .10
1611.  

 د ط، ،1600أوت  06المؤرخ في  راشد راشد، التأمينات البرية في ضوء قانون التأمينات الجزائري .16
  .1661الجزائر،  –ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون 

عقود البيع والمقايضة والتأمين "دراسة مقارنة في  رمضان أبو السعود، الموجز في شرح العقود المسماة: .60
  .1666 لبنان،-بيروت الدار الجامعية، د ط، القانون المصري واللبناني"،

شرح قانون الموجبات والعقود " في عقود الضمان، والصلح، والكفالة "، الجزء السادس زهدي يكن،  .61
  .1610لبنان، -عشر، الطبعة األولى، دار الثقافة، بيروت

-عمانزيد منير عبوي، إدارة التأمين والمخاطر، الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،  .61
  .1003ردن، األ

شر والتوزيع، ولى، دار الراية للنوالنظريات "، الطبعة األسس مين " المبادئ واألأسالم رشدي سيد، الت .66
 .1011ردن، األ–عمان 

  .1003دار الكتب القانونية، مصر،  د ط، حمد شعلة، قضاء النقض المدني في العقود،أسعيد  .61
دار النهضة العربية،  د ط، مين،أببيانات الخطر وتفاقمه في عقد الت باإلدالءسهير منتصر، االلتزام  .61

1660. 
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دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،  د ط، شهاب أحمد جاسم العنكبي، المبادئ العامة للتأمين، .63
1001. 

  .1630دار الكتب الجامعية، مصر،  د ط، مين،أصول التأصالح الدين طلبة،   .61
لبنان،  –دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت  د ط، عادل عبد الحميد عز، مبادئ التأمين، .60

1611. 
ولى، المجموعة العربية أمين، الطبعة األعاطف مؤمن محمد علي، مبادئ االكتتاب في شركات الت .66

 .1011مصر، -للتدريب والنشر، القاهرة
-ود الغررعق-الحراسة-الوديعة ، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني "عبد التواب معوض .10

  .1001"، المجلد الثامن، الطبعة السابعة، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر،  الكفالة
، منشورات بغدادي، الرابعةعبد الرحمان بربارة، شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الطبعة  .11

 .1016الجزائر، 
عقد المقامرة والرهان -القانون المدني " عقود الغررعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح  .11

-مين "، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتاة وعقد التأوالمرتب مدى الحي
  .1011لبنان، 

 د ط، ،الجزء األولالتأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، "التأمينات البرية"،  عبد الرزاق بن خروف، .16
  .1660مطبعة حيرد، الجزائر، سنة 

صيلية "، الطبعة الثانية، المكتبة ين في التشريع والقضاء " دراسة تأمأعبد العزيز توفيق، عقد الت .11
 .1660القانونية، المغرب، 

دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والتوزيع، د ط،  عبد الفتاح عابد فايد فايد، أحكام عقد التأمين، .11
  .1010مصر، 

ة للنشر والتوزيع، دار الثقاف، الحادية عشر الطبعة العطير، التأمين البري في التشريع، عبد القادر .13
  .1011سنة  األردن، –عمان

تبة النهضة العربية، " األصول العلمية والعملية "، الطبعة السادسة، مكالخطر والتأمين  عبد اهلل سالمة، .11
 . 1600مصر، 

مكتبة السيد عبد اهلل  د ط، مين" األحكام العامة "،أااليجار والت :العقود المسماةعبد المنعم البدراوي،  .10
 . 1630، وهبة

دار الفكر  د ط، عبد الناصر توفيق العطار، أحكام التأمين في القانون المدني والشريعة اإلسالمية، .16
  .1611، العربي
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منشورات  د ط، " دراسة مقارنة"،-ومشروعيتهحقيقته -عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، عقد التأمين  .10
 .1010لبنان، -قية، بيروتالحلبي الحقو 

د  مين " دراسة مقارنة في القانون االلماني والفرنسي "،أالخطر في الت بإعالنعبد الودود يحي، االلتزام  .11
  .1630المطبعة العالمية، القاهرة،  ط،

  .1000مصر، –منشأة المعارف، االسكندرية  د ط، مين،أصول عقد التأنور سليم، أعصام  .11
مصر، –االسكندرية ولى، دار الفكر الجامعي، األمين " دراسة تطبيقية "، الطبعة أعلي محمود بدوي، الت .16

1006.  
الجزائر،  –دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة  د ط، عمارة بلغيث، الوجيز في اإلجراءات المدنية، .11

1001. 
، دار هومة الثامنة مبادئ االجتهاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنية، الطبعةعمر حمدي باشا،  .11

  .1006، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
دار اليازوري العلمية للنشر  د ط، وليد إسماعيل السيفو، إدارة الخطر والتأمين،و  عيد أحمد أبوبكر .13

  .1006األردن، -والتوزيع، عمان
في قانون التأمين "دراسة تحليلية على ضوء مدونة التأمين المغربية الجديدة"،  فؤاد معالل، الوسيط .11

  .1001المغرب، -الطبعة األولى، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط
  .1631مصر، -دار المعارف، القاهرة د ط، كامل عباس الحلواني، الخطر والتأمين، .10
-1011المغرب، -كاديرأقرطبة حي السالم، دار  د ط، نواعه،أمين و أحكام عقد التأكلثومة موباريك،  .16

1011. 
 د ط، محمد العزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني )عقد التأمين(، المجلد العاشر، .30

 مصر، د س ن.–نشر والتوزيع، القاهرة دار محمود لل
ولى، دار الكتاب مين، الطبعة األأالتحكام عقد أمحمد المرسي زهرة ومبارك بن عبد اهلل المقبالي،  .31

 .1011رات العربية المتحدة، االجامعي، االم
محمد أوغريس، التأمين من األضرار في التشريع المغربي " دراسة مقارنة "، الطبعة األولى، دار قرطبة،  .31

  .1666الدار البيضاء، المغرب، 
، أحكام التأمين البري في التشريع المغربي الجديد " دراسة على ضوء مدونة التأمينات محمد أوغريس .36

  .1006دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة األولى، الجديدة"، 
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، دار مجدالوي للنشر، األولى محمد جودت ناصر، إدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيق، الطبعة .31
 .1660األردن،-عمان

دارة و  محمد حربي عريقات .31 (، الطبعة األولى، دار والتطبيقالنظرية الخطر )سعيد جمعة عقل، التأمين وا 
  .1000األردن، -وائل للنشر والتوزيع، عمان 

المصري والفرنسي"،  نأمين "دراسة مقارنة بين القانونيمحمد حسام محمود لطفي، األحكام العامة لعقد الت .33
 .1001مصر، -لثقافة للنشر والتوزيع، القاهرةالطبعة الثالثة، دار ا

 اإليجار، دراسة مقارنة،–)الضمان( التأمين-محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، البيع .31
 .1016لبنان،  –منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  ،الطبعة الثانية

 لبنان. د س-الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت د ط، مبادئ عقد التأمين،محمد حسين منصور،  .30
 ن.

 ، مؤسسة دار الكتباألولىالطبعة محمد رفيق المصري، التأمين " تطبيقات على التأمينات العامة "،  .36
 .1603)لبنان(،  )الكويت( ومؤسسة دار الكتاب الحديث

ولى، دار ، الطبعة األ-مين البريأدراسة في عقد الت–ان محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضم .10
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ونية"، المجلد السادس، مين من الناحية القانأمحمود الكيالني، الموسوعة التجارية والمصرفية " عقود الت .11
 .1000ردن، األ-الثقافة للنشر والتوزيع، عمانولى، دار ألالطبعة ا
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مين والضمان في العالم العربي، أال، مؤتمر الجديد في مجال التمين على األمو أ، التغالبفرحات  .1

 .1003أفريل  13-11 يومي لبنان،-جامعة بيروت العربية، بيروت
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 55............................. ...................القاهرة.....................أوال: الحادث المفاجئ أو القوة 

 56....................... ........................ثانيا: خطأ المؤمن له الغير المتعمد .......................

 51..............................  ......................خطأ تابعي المؤمن له......................... :ثالثا

 51........................... ............................................رابعا: عيب الشيء المؤمن عليه...

 61...... ............................الفرع الرابع: المعنى القانوني والتأميني لخطر الحريق الصناعي..........

 65............... ......: الوقائع)األخطار(الالحقة التي يمتد إليها ضمان الحريق الصناعي.....المطلب الثاني

 65................................... ..........................الفرع األول: االنفجار.......................

 66........................................... ...........تعريف االنفجار.............................. :أوال

 66 ...................................التعريف اللغوي لخطر االنفجار.................................-0

 66 .....................................لالنفجار............................التعريف التقني )العلمي( -2

 61................. ................التعريف االتفاقي )التعاقدي( لالنفجار.............................-3

 61.................................. ..............................................ثانيا: أسباب االنفجار...

 61............................ ..................ثالثا: التأمين على االنفجار................................

 61 ...................................................االنفجارات المؤمن عليها.......................-0

 11............................. ......................االستثناءات من الضمان.......................-2

 10......................................... ............الفرع الثاني: أخطار الكهرباء .......................
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 11................ .............................وتجمدها أجهزة الرشاشاتعن  الناجمة ثالثا: التسربات الفجائية
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 051 .......................................أمام المودع................ مسؤولية الوديعل القانوني ساساألأوال: 

 051 .............................................ديع.........................مسؤولية الو  على تأمينالثانيا: 
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 051 ........................األضرار الغير المادية............الفرع األول: تمديد ضمان المسؤولية المدنية الى 
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 188......................................)الخسائر والمصاريف والقيم(مادية الالمبحث الثالث: األضرار الغير 

 051..................... .......................................: الخسائر المضمونة ........المطلب األول
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 011..........................)المتجر(.................... الفرع الثالث: ضمان القيمة التجارية للمحل التجاري

 015............................... ......واألتعاب.............................. المصاريف المطلب الثالث:

 016.................................. ..............الفرع األول: أتعاب الخبراء............................ 
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 011...... .......................الفرع الرابع: أتعاب المزينين ومكاتب الدراسات والمراقبة التقنية والهندسة......

 011........ ...........الفرع الخامس: المصاريف الضرورية إلعادة المباني إلى حالتها طبقا للتشريع والتنظيم..

 181................... ...................خالصة الباب األول...............................

 187... .اعي من حيث اإلبرام واآلثار....مين الحريق الصنأ: أحكام عقد تالباب الثاني

 188...... ..مين الحريق الصناعي من حيث اإلبرام ................أ: أحكام عقد تالفصل األول

 186.............. انونية ...................من الناحية الق الصناعي مين الحريقأ: إبرام عقد تالمبحث األول

 011................................. ........التراضي......................................: المطلب األول

 011................................ ................مين الحريق الصناعي........أأطراف عقد تالفرع األول: 

  011.......... ......................................أوال: المؤمن له .......................................
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 202........................ ......مين على خطر الحريق الصناعي..........................أأوال: إلزامية الت

  203...... .....................................الصناعي........................ثانيا: تسعيرة خطر الحريق 

 203 .........................................التعريفة...............................................-0

 221 ..............................................قسط الحريق الصناعي.....................حساب -2

 231......................................... .....الفرع الثاني: السبب.....................................

 478........................ ....مين الحريق الصناعي من الناحية العملية.......أ: إبرام عقد تالمبحث الثاني

 231.................................. .........اإلجراءات المتخذة ما قبل التعاقد .............: المطلب األول

 231.................................... .....)المفاوضات(............المسبقة  الفرع األول: تبادل المعلومات

 231........................... ..........................أوال: استمالة الجمهور بواسطة اإلعالنات االشهارية 

 211........ ...................................................مين.........................أثانيا: اقتراح الت

 211 ................................................ماهية اقتراح التأمين.............................-0
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 الملخص

ضرار والخسائر التي تترتب عن واقعة صناعي إلى تعويض المؤمن له عن األمين الحريق اليهدف عقد تأ
مين لمستودعات الكبرى. وبما أن عقد تأالذي يصيب عادة المؤسسات الصناعية والمناجم والمتاجر واو الحريق، 
الحال يخضع ألغلب األحكام والقواعد ضرار، فهو بطبيعة صناعي هو عقد من عقود تأمينات األالحريق ال

غير أن هذا العقد يتميز بخصوصيات ود خاصة من حيث اإلبرام واآلثار. العامة التي تخضع لها هذه العق
ضرار المترتبة عليها. في األخطار المضمونة واأل ي تتجلىتتعلق غالبا بالضمانات الت ،وأحكام ينفرد بها وحده

بصفة أساسية، الحريق واالنفجارات والكهرباء والصاعقة، باإلضافة إلى أن فاألخطار المضمونة تشمل عادة 
مين علها مقابل قسط زائد، تتمثل في الكوارث الطبيعية وأخطار ار اختيارية غير محصورة يجوز التأهناك أخط

ية الحروب واألخطار االجتماعية...الخ. وتنجر عن هذه األخطار أضرار جمة، منها ما هو مغطى بصورة آل
كاألضرار المادية المباشرة التي تمس عادة المباني والمنقوالت والبضائع، ومنها ما هو مغطى مقابل الزيادة في 

 القسط كأضرار المسؤولية المدنية واألضرار الالمادية، ومنها ما هو مستثنى من التغطية كاألضرار الجسمانية.      

 أغلب األحكام العامة لصناعي من حيث اإلبرام واآلثارمين الحريق ازيادة على ذلك، تسري على عقد تأو 
مين الحريق الصناعي من حيث اإلبرام، يتوافر ذلك أن عقد تأ ،التي تسري على عقود تأمينات األضرار األخرى
ذلك  ،م خاصةاكفي هذا العقد تنطبق عليه أحن المحل غير أ على أركان أساسية هي الرضا والمحل والسبب،

اقتراح التأمين ومذكرة التغطية ووثيقة  وتتخلل هذه األركان خطوات عملية تتمثل في خاص به. ن لكل عقد محلأ
  الملحق الخاص بها، غير أن االختالف يكمن في طبيعة البيانات المدرجة في هذه الوثائق.مين و التأ

بالبيانات  باإلفصاح قبل تحقق الحادث، له أما اآلثار فتتمثل في التزامات طرفي العقد، حيث يلتزم المؤمن
بإعداد البيان التقديري فيلتزم بعد وقوع الكارثة، أما  ،واإلفصاح عن الحادث القسط،المتعلقة بالخطر، ودفع 

عداد تقرير مفصل حول الحادث، باإلضافة إلى تقديم الوثائق الضرورية. وفي مقابل ذلك، يلتزم  لألضرار، وا 
ضرار المنجرة عنه عن طريق الخبرة حادث الحريق، وتقدير األ عد دراسةالمؤمن بدفع التعويض للمؤمن له ب

خاصة فيما يتعلق باألخطار الكبيرة، وهو أثناء هذا التقدير يراعي مبدأين أساسين هما المبدأ التعويضي والقاعدة 
الحريق مين ضف الى ذلك غالبا ما تنقضي آثار عقد تأ النسبية، وذلك لتجنب اإلثراء الفاحش للمؤمن له.

 .محددة قانونا ألسبابالفسخ ب وأو بالبطالن لصناعي بانتهاء المدة األصلية للعقد، أا

 

 



Résumé  

Le contrat d’assurance incendie industriel vise à indemniser l’assuré pour les dégâts et les pertes 

dus à l’incident d’incendie, et qui touche, habituellement les entreprises industrielles et les mines et 

les grands magasins et entrepôts. Et puisque le contrat d’assurance incendie industriel est l’un des 

contrats d’assurances dommages, alors il est naturellement soumis à la majorité des dispositions et 

des règles générales appliquées à ces contrats notamment en ce qui concerne la conclusion et les 

effets. Néanmoins, ce contrat se caractérise par des spécificités et des dispositions propres à lui, qui 

généralement concernent les garanties qui apparaissent dans les risques assurés et les dommages qui 

en résultent. 

Les risques assurés englobent habituellement et essentiellement l’incendie et les explosions et 

l’électricité et la foudre, ainsi qu’il existe des risques facultatifs non limités dont on pourra assurer 

contre une prime supplémentaire, tel que les catastrophes naturelles et les risques de guerre et les 

risques sociaux …etc. Plusieurs dommages résultent de ces risques, il y a ceux qui sont couvert 

automatiquement tel que les dommages matériels directs qui touchent habituellement les bâtiments, 

les meubles et les marchandises, et ceux qui sont couvert contre une prime supplémentaire tel que 

les dommages de responsabilité civile et les dommages immatériels, et ceux qui sont exclus de la 

couverture tel que les dommages corporels. 

Par ailleurs, on applique dans le contrat d’assurance incendie industriel, concernant la conclusion 

et les effets, la majorité des dispositions générales qui s’appliquent dans les contrats d’assurances 

sur les autres dommages, parce que le contrat d’assurance incendie industriel, dans  sa conclusion, 

contient des clauses essentielles qui sont le consentement, l’objet et le motif, néanmoins, l’objet 

dans ce contrat est soumis à des dispositions spéciales parce que chaque contrat a son propre l’objet. 

Entre ces clauses, interviennent des étapes opérationnelles qui sont la proposition d’assurance et la 

note de couverture et la police d’assurance et son attachement, mais la différence est dans la nature 

des renseignements insérés dans ces documents.  

Concernant les effets, ils représentent les obligations des parties contractantes ; l’assuré s’oblige 

avant la survenance du sinistre, à déclaré les renseignements qui concerne le risque, à payer la 

prime et à déclarer l’accident, et après la survenance de la catastrophe, il s’oblige à établir l’état 

estimatif et à établir un rapport détaillé sur le sinistre, en outre, à présenter les documents 

nécessaires. En contre partie, l’assureur s’oblige à payer l’indemnisation à l’assuré, après l’étude de 

l’accident d’incendie et l’estimation des dommages qui en résultent par une expertise spéciale 

quand il s’agit des grands risques, et il prend en considération durant l’estimation deux principes 

importants qui sont le principe indemnitaire et la règle proportionnelle, et cela pour éviter 

l’enrichissement abusif de l’assuré. Ajoutant que généralement, les effets du contrat d’assurance 

incendie industriel expirent avec la fin de la durée originale du contrat ou par la nullité ou par la 

résiliation pour des motifs fixes par la loi. 

 

 

 



Summary 

The contract of industrial fire insurance aims to compensate the insured for damages and losses 

resulting of the fire incident that mainly touches industrial corporations, mines, big stores and 

warehouses. Since the contract of industrial fire insurance is one of damages insurances contracts, it 

is naturally submitted to the majority of general dispositions and rules of those contracts, especially 

concerning their conclusion and their effects. But this contract is characterized by its own 

specificities and dispositions; it usually concerns guaranties that appear in insured risks and their 

damages. 

Insured risks include habitually and essentially fire, explosions, electricity and lightning. 

Moreover, there are facultative risks which are not limited, that can be insured against an additional 

premium, which are: natural catastrophe, wars risks, and social risks ...etc. many damages are 

resulting of those risks, some of them are covered automatically, as direct material damages that 

touch constructions, furniture and goods, and others are covered against a raise of the premium, as 

civil liability and immaterial damages; and others are excluded of cover as corporal damages. 

Furthermore, it is applied on the contract of industrial fire insurance, concerning the conclusion 

and the effects, the majority of general dispositions applicable on contracts of other damages 

contracts, because the contract of industrial fire insurance in its conclusion, contains essential 

clauses such as the consent, the local, and the motive, but the local in this contract has special 

dispositions, because every contract has its own local. Through those clauses there are operational 

steps which are the proposition of insurance, the cover note, the insurance policy and its attachment, 

but the difference is in the nature of information insert in those documents. 

And effects are obligations of the contract parties; the insured shall, before the realization of the 

accident, declare the information relating with the risk, pay the premium and declare the accident, 

and after the catastrophe, he has to establish the estimative damages statement, to establish a 

detailed report about the accident, in addition to present the necessary documents. In the other side, 

the insurer commits to pay compensation to the insured after studying the fire accident and 

estimating the caused damages by a special expertise concerning the important damages. In this 

estimation he takes in consideration to essential principals which are: the compensatory principal 

and the relative base, to avoid the abusive richness of the insured. Adding to that, effects of the 

contract of industrial fire insurance usually expires by the end of the original duration of the 

contract or by the nullity or the cancelation for reasons determined in law.    
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