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مةمقــــد: 

 
 

تعتـرب املالحـة البحريـة من أهـم ضـروب النشاط االقتصـادي اليت يسعى البشـر من 
ـح اهلائـل كـلّ حسب ورائـها الربـط بني ربـوع الكـرة األرضيـة و حتقيق الرب

..درجـة تطـوره و مواكبـته ملستجـدات احليـاة  
          و نظـرا لكون السفيـنة هي أداة االستغـالل يف هـذا امليـدان و تنشيطـه عن 
 طـريق املبـادالت التجاريـة املتمثّلـة يف الصادرات و الواردات، كلّ ذلك وسط خضـم

ار قد تعـرض املركبـة البحريـة إىل كثيـر من حبـري مشـوب باألهـوال و األخطـ
العوائـق اليت تصـدها عن أداء مهمتها كالعطب و احلريق و االعتداءات و مـا إىل ذلك من 
الطـوارئ النامجـة عن القـوة القاهـرة اليت تعـرضها أو تعرض مـا حتمـله إىل التلف 

..الكلّـي أو اجلـزئي  
 إىل التأميـن نن الضروري جلـوء املتعامليـن االقتصادييـ          لذلك كلّه بات م

..البحـري كوسيلـة لضمـان و محـاية مصـاحلهم و أنشطتهم  
          و التأميـن البحـري يعتبـر نظـاما خـاصا مستقال بذاتيـته و خصوصياته 

دأت الرتباطـه بالنشاط املـائي منذ سالـف العصور إذ أنّ قـواعـده القانـونية بـ
عـادات و تبلـورت عـرفا و دونت يف جممـوعـات مثّ قننت و فصلت، كلّها تدور حـول 

فالوسيلـة هي السفيـنة و الغـايـة هي إـاء الرحلـة : وسيلـة و غايـة واحـدة
البحريـة يف أمـن و سـالم، و لذلك كـان العقـد الذي يبـرم يف هـذا الشـأن هـو 

عـد القانونيـة املثلى لتهيـئة كلّ ما ميكّـن السفيـنة من املـرآة اليت تعكـس القوا
الوصـول إىل شـاطئ األمـان، خصـوصا إذا مـا علمـنا أن التأمني البحـري هـو 

الدعـامة األساسيـة ملمـارسـة النقل البحـري و الذّي بواسطتـه يتم نقل ثالثـة أربـاع 
يـث تقـوم اقتصاديـات العـامل على التجـارة الدوليـة السيمـا يف وقتنا احلـايل ح

 فكـرة التـداول و تتجـه حنـو التدويـل، 
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          و اعتـبارا ملكانـة اجلزائـر اجلغرافيـة بساحلهـا الشاسـع املمتد على جزء هـام 

 ـفة املقابلـة ألهـممن البحـر األبيض املتوسـط املشكّل بـوابـة إلفريقيـا و الض
ذ متـر مبوازاتـه معظم حركـة املالحـة العامليـة ممـا يرشح اجلـزائـر إذا مـوانئ أوربا، إ

استغلّت هـذه املكانـة اإلستراتيجـية  إىل احتـالل مركـز هـام يف اقتصاديـات النقل 
البحـري و مـا يتطلّبـه من خـدمـات ضروريـة مبـا فيهـا التـأميـن البحـري 

لثانيـة يف األسـواق املاليـة بعـد البنـوك،،هـذا األخيـر حيتـلّ املرتبـة ا  
          و أمـام نـدرة الدراسـات الشاملـة و املتكـاملة يف هـذا امليـدان سواء مـن 
رجـاالت االقتصـاد أو القانـون ارتأينـا املبـادرة لدراسـة هـذا املوضوع احلساس نظرا 

يـاة االجتماعيـة و االقتصـادية و ملـا يكتسيه من أمهّيـة بالغـة يف مجيـع نـواحي احل
السياسيـة و الثقـافية، و هـذا ما تفسره العالقـة املتكاملـة فيما بينـها، هاتـه العالقـة 

تكمن يف القواعـد القانونيـة اليت تضبط سري الرحلة البحرية يف تنظيـم قانوين دقيق سواء 
..ثار املتـرتبـة علـيهتعلّـق األمـر بالعقـد املربم يف هـذا الصـدد أو اآل  

:ى السطـحعلو مـن هنـا تبـدأ تسـاؤالتـنا تطفـو   
 

كيف وصلنـا إىل املفهـوم احلـايل للتـأميـن البحـري؟ و مـا هـي خصـائص  
 هـذا األخيـر؟

 مـا هي أطـراف هـذا العقـد؟ كيف يبـرم؟ و مـا هي طـريقة إثبـاته؟ 
 على هـذا العقـد؟ و الـدعـاوى و مـا هي اآلثـار القـانونيـة املتـرتبة 

 النـاشئـة للحصـول على احلـق يف التعـويض؟
 

 و هـذا مـا سنحـاول اإلجـابة عليـه
..يف معـرض حبثنـا بالتفصيـل  
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    التأمــني البحــري عمـومـيات حـول  :الفصـل التمـهـيدي
 

    املبحث األول: نبـذة تارخيـية عـن التـأمـني البحــري
تعتـرب القـواعد القانـونية لعـقد التأمـني من أفـضل الوسـائل اليت تضـبط املصـاحل         

ـنهم املتـعارضـة وحتـدد سلوك األفـراد وتنـظّم العـالقات االجتـماعية فيـما بيـنهم و متكّ
 من اختـيار احلـلول الناجـعة للمشـاكل املطـروحـة، 

يقتـضي منـا أن نلـقي نظرة تارخيـية على األنـظمة القانونية         وإنّ التوصـل إىل ذلك 
.القـدمية اليت كانت سـائدة عـند الشـعوب نظـرا لصـلة التـناسب مع موضـوع حبثـنا  

   
              املطـلب األول: األنظـمة القانـونـية القـدميــة.
 البـحري فهـناك من يرجع         تعـددت اآلراء حـول وقـت و مـكان ظـهور التأمـني

 سنة قـبل امليـالد و يتمـثّل يف نظـرهم يف  العـادات و القـوانـني اليت 3000تارخيـه إىل 
نشـأت بني بلـدان البـحر األبيـض املتـوسط و الـيت كانـت تـربطـها عـالقات حبـرية، 

ـّه مل يصـلنا شيء مـن هـذه القـوانـني و العـادات   .  )1 (إالّ أن
 

  الفــرع األول: نظـام املسـامهة يف اخلسـائر املشـتركـة.
        من األنـظمة القـدمية األصـيلة باملـالحة البحـرية واملنتـمية إىل القانون البحري نظام 

ـّه من ابتـداع الفينيـقيني  الذّيـن اخلسـائر املشـتركة الذي يتفـق الكثـري من الفقـهاء أن
ـند احـتالهلم جلـزيرة نقـلوه إىل اإلغـريق ع ، مث أخـذه عنـهم اإلغـريق ومنـهم "رودس"

.)2(انتـقل إلـى الـرومـان   

                                                 
.2القانون البحري، كلية احلقوق جامعة عــنابة، ص : عباس حلمي-1  

  .40 ، ص 1966اإلعفاءات و املسموحات يف التأمني البحري، القاهرة : ثروت علي عبد احلليم، رسالة دكتوراه.  د-2
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         وهذه النظـرية تعد من أقـدم أنظـمة املـالحة البحـرية، وقـد أخـذت هبا مجيع 
الشعـوب اليت مارست املـالحة البحـرية عنـدما بلـغت درجـة معيـنة يف ممـارسة هذا 

ط و احلضـارة، وفكـرا بسـيطة تقـوم عـلى إجـراء يقـوم به الـربان إذا ما النشـا
تعـرضت السفيـنة اليت حتـمل بضـائع خلـطر يهـددها فيـقوم برمي بعـض البضـائع 
للتخفـيف على السفـينة من أجـل إنـقاذها، و بذلك يستـفيد مالك السفـينة ومـالك 

بضـائع املـلقى هبا يف البحـر، فيـلتزم بتعويض صاحب البضـائع من عمـلية التضحـية بال
البضـاعة املضحى هبا كل واحـد بنسـبة استـفادته مـن سـالمة أمـواله من مالكي السفـينة 
LEX rodiaوالبضـائع، وهـذا ما عرف فيـما بعد بقواعد رودس  اليت انتـقلت من هذه )1( 

تقـوم على فكـرة املسامهة يف اخلسائر اجلزيـرة إىل الرومـان و وضـعوها يف القـواعد 
املشـتركة، وبذلك فهـذا النظـام للخسـائر املشـتركة يشـترك مع نظـام التأمـني البحـري 

. )2(يف التخفيـف من أخطـار البحـر عـن طـريق التـضامن و التـعاون   
  

 الفـرع الثـاين:  قـرض املخـاطـرة البحـرية.
 البحـري أقـدم أنـواع التأمـني إال أن تقـنياته مل تتبلـور يف بداية             إذا كان التأمـني

املالحـة البحـرية، فالعصـر القـدمي عـرف نظـاما قانـونـيا لعـب دورا التأمـني البحـري 
 الـذي ميـكن تعـريفه بأنـه "nauticum faenus"وهـو عقـد القـرض على السـفينة

لصـاحب السفيـنة أوشاحنـها مبـالغ مالية من أجـل قـرض مبقـتضاه يقـدم املقـرضون 
مالـك السفيـنة (القـيام برحـلة جتـارية، فإذا عـادت السفـينة سـاملـة التـزام املقـترض 

بـرد املبـلغ مـع فائـدة متفـق علـيها، و إذا هلـكت السفـينة نتيـجة ) أو الشـاحن
 حتـت يـد ا القـرصـنة أو وقـوعهخـطـر من أخطـار البحـر كالعاصـفة أو الغـرق أو

)3.(األعـداء، فـإن املقـرض يفـقد املبـلغ الـذي أقـرضـه  
 

                                                                                                                                                        
  

1-RIPERT georges : Droit Maritime . tome 3 ; 1953 ; ed Rousseau . p. 183 .   
2- RODIERE (rene): droit Martime, assurances maritimes, DALLOZ 1983, po5. 

  .1966اخلطر يف التأمني البحري، دار القومية، القاهرة، : حممد مسري الشرقاوي. د-3 
 .9صثـروت عبـد الرحيـم، مـرجع سبق ذكـره، .  د-    
  .22، ص 1981التأمني الربي أصوله العلمية و العملية، :  سالمـة عبد اهللا سالمـة و عصـام الديـن عمـر-   
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استـنادا إىل ) م .ق2250(        و هـناك مـن يرجـع أصـل هـذا النظـام إلـى البابليـني 
 يقـضي بأنّ مـن يقـوم برحـلة حبـرية يتسـلّم البضائـع ينـص ورد يف قانـون محـو رابـ

ن تاجـر مقـابل قائـمة مفتـوحة حتـدد فيـها قيـمة البضـاعة و سعـر الفـائدة اليت م
تسـري خـالل فتـرة معيـنة، فـإذا سرقـت البضـائع خـالل الرحـلة بغـري إمهـــال 

. )1(أو تـواطـؤ يعـفى مـن يقـوم بالرحـلة مـن رد الديـن والفـائدة   
 

ROBERT DE SMETH  أن البـابليـني عـرفوا التـأمـني  و يـرى الفقـيه        
 أن العـرف جـرى بـني سـكان شـواطئ اخللـيج "التلـمود"التبـاديل، إذ جـاء يف 
العـريب عـلى أن مـن يفـقد سفـينة بغـري إهـمال مـنه يعـوضه عـنها املـالحون 

.  )2(بسفيـنة أخـرى يسـامهـون مجـيعا يف قيـمتها   
 

يف مؤلّـفه عن التأمـني البحـري أنّ بعـض الكـتاب قـد " دوفـر"         و قـد ذهب 
حاولـوا أن يذهـبوا إىل املـاضي البعـيد ليبحـثوا عن فكـرة التأمـني، حتى أن أحـدهم 

حـاول أن يلتمـس يف اإلجنيل، فقـال أن فرعـون مصر قد ابتـكر التأمـني عنـدما طلب مـنه 
 ما يسـد احلـاجـة يف سـنوات القحـط، فأعتـرب هذا  أن خيـتزن-علـيه السـالم-يوسـف

  .)1(جنيـنا لفكــرة التأمــني 
 

-       و إذا مـا استعـرضـنا مـا جـاء يف القـرآن الكريـم عـن قصة سيـدنا يوسـف
، جنـد أنّ هـذا األخـري بتأويـله رؤيـا عـزيز مصر قـد ابتـكر فكـرة -عليه السالم
. )2(التأمـني   

    
 

                                                 
  .1ثروت عبـد الـرحيم، مرجـع سبق ذكـره، ص.  د-1

2- ROBERT DE SMETH, Traité théorique et pratique des assurances maritime, 
PARIS 1959, Tome 1, p 14.    

  .  16، ص 2000. ج.م.التأمني البحـري و ذاتيـة نظـامه القـانوين، د:  علي بن غامن-3
  . 48، 47، 46ســورة يوسـف، اآليات  -4
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 عـلى اتـصال بـبابـل فنقـلوا عنـهم هـذا النظـام بعـد إن ن        وكـان الفينـيقـيو

قـامـوا بتطـويـره و تعـديـله حـتى يتـالءم مـع حـاجـاـم و ظروفـهم اخلـاصة، 
، و ال يعرف مىت عرفه "رودس"و منـهم انتـقل إىل اإلغـريق عنـد احـتالهلـم جلـزيرة 

ـح أن يكـون ذلك فـترة صـداقتهـم هبـذه اجلـزيرة، فنقـلوه الرومـان، لكـنالبعض يرج 
، و بذلـك يرجـع الفضـل .م. ق7 و 8مـع غـريه من األعـراف البحـرية خـالل القـرنني 

إىل اإلغـريق يف إدخـال قـرض املخـاطـرة البحـرية، و السـيما أن الـرومـان كانوا 
.  )1(يقـدرون التشـريع اإلغـريقـي   

 
خـالصـة القـول أنّ العصـر القـدمي مبـا يف ذلـك القانـون الرومـاين مل يعـرف  و        

فـكرة و تقنـيات التأمـني البحـري، و تـوقّف عـند حـد قـرض املخـاطرة البحـرية، 
الـذّي فسـره البعـض تفسـريا مقـلوبـا لعـقد التـأمـني، إذ اعتـربوا املقـرض مـؤمـنا 

، و مبـلغ القـرض تعـويضـا مسبـقا، و استرجـاع مبـلغ القـرض هاملقـترض مـؤمـنا لو 
مـع الفـائـدة قسـطا، و هـذا النظـام نظّـمه التقنـني التجـاري الفـرنسي يف البـاب 

، يف حـني مل ينـص علـيه القـانون البحـري 331 إىل املـادة 311التـاسع مـن املـادة 
. 76/80 يف األمـر اجلـزائـري املنظّـم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- PARDESSUS : Collection des lois maritimes, tome 1, p 72. 
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  التـأمــني البحـري يف العصــر احلــديث: لب الثـاينـاملط             
 

ـّه ميكنـنا اإلشـارة إىل أنّ قـيام احلـروب الصليـبية يف العصـور الوسطـى         كـما أن
شر مما أدى إىل أدى إىل إنشـاء القـانون البحـري مبفـهومه احلـديث يف القـرن احلـادي ع

انتـعاش املالحـة البحـرية و مكّن من ازدهـار التجـارة و خاصـة يف املـدن اإليطـالية، و قد 
نشـأت أيضـا عـادات و أعـراف حبـرية بغـرب أوروبـا متّ تـدويـنها يف جممـوعات 

:حبـرية أشهـرها قـواعـد أورلـني و قنصلـية البحـر و مرشـد البحـر  
 

قنـنت القضـاء الذّي استـقر يف املـواىنء الفـرنســية املطــلّة          : ـنيقـواعد أورل  
  . عـلى احملـيط األطلنـطي، و يرجـع تـارخيـها إىل القـرن الثـاين عشـر

لقـد أختـذّت هـاتـه التسمـية نســبة إىل حمكــمة حبــرية           : قنصلـية البحـر  
 . كـانت حتـمل هـذا االسـم يف بـرشلـونـة

ـ   إن هـذه اجملمـوعـة وضعـت يف القـرن الســادس عشــر يف           : رمـرشـد البح
 .روان مشـال فرنسـا، و قد أرست قواعـد تصيـلية ألول مـرة يف جمال التأمني البحـري

  
        فإذا متّ استعـراض اجملمـوعة البحـرية السـالفـة الذكـر يتبـين لـنا أنــه ال أثــر              

ـ     رض املخـاطرة البحـرية الـذّي مــر علــيه عــدة          للتـأمـني البحـري رغم ظهـور ق
. )1(قـرون و الـذي يعتـربه البعـض سبـبا مـؤثـرا على تأخـري ظهـور التأمـني البحـري   

 
                الفــرع األول: ظهـور التأمـني البحـري و استقاللـه عن العقـود املشاهبـة 
 

 كنظـام قانـوين بشروطـه و خصـائصـه القدميـة         الواقـع أنّ التـأمـني البحـري
خيتـلف عن التأمـني احلـايل ألنـه مل يكـن يلعب نفس الدور االقتصـادي الذي يلعـبه اليوم، 

فاملـؤمن كان أحـد اخلـواص الـذي يضمـن خـطّ سـري واحـد لنفس السفيـنة باملالحـة، 
، و العقـد الذي يربمـه مع غـريه مـا هو و نشـاطاتـه اليت يقـوم هبـا منعـزلة عـن غـريه
. إالّ خمـاطـرة بتكـفّل األخطـار املنقـولة إلـيه  

 

                                                 
    .13 عـلي بن غـامن، مرجـع سـبق ذكـره، ص-1
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ـّه قد عـثر يف القـرن الثاين          فالتأمـني البحـري مبعـناه الدقـيق حـديث العهـد ألن
عشر علـى صـور ذات مصلـحة مشـتركة، و هـي ضـرب من التعـاون، حيث جتتمع 

امـلة للسلـع و تبحـر مع بعـض، و إذا تعرضت واحـدة مـنها خلطـر بفعل البـواخر احل
البحـر أو القـوة القاهـرة و غرقـت أو تعـرضت هلجـوم القـراصنة عـوضها مالك باقي 

. ، و هـو ما يشـبه نظـام التأمـني التـباديل يف الوضـع احلـايل)1(البـواخر بالتعـاون   
لنظـر يف هـذا النـوع من التـأمـني لوجـدناه أقــرب إىل التأمــني                    فـإذا أمعـنا ا  

املعمـول به حالـيا، ألنّ مبـلغ التأمـني الذّي يقـدمـه املؤمـن للمـؤمـن له مــا هـو يف                
ـّا بالنسـبة للتعـويض فاألمــر خيتلـف              األصـل إال األقسـاط املدخـرة للمؤمنـني هلـم، أم

 احلالـي تعمـد فـيه شركـات التأمـني إىل تعـويض الضــرر          حسب الظـاهر ألنّ التأمـني   
وفـق إجـراءات قانـونية حـديثة متكامـلة، بيـنما يف التأمـني الـذّي سبـقه فـإنّ مـالّك              
البـواخـر يتعـاونـون فيـما بينـهم لتعـويض الضـرر فـور بلوغـهم نبأ تعـرض السفيـنة           

. نشـاطهـم التأميـين كان ميـارس باإلمجـاعأو محـولـتها للخطـر، و معـىن هـذا أن  
  

 الفــرع الثــاين: ظهــور الشركــات الكـربى للتأمــني
 

        و إذا مـا أردنـا البحـث عـن معـرفة هـذا النشـاط و أسـباب ظهـوره إىل 
الوجـود فإنـنا جنـد أن اكتشـاف أمـريكـا و رغـبة الـدول الغـربـية املستعـمرة يف 

ـمان األخطـار البحـرية، مـع ظهـور اآللـة البخاريـة أدى إىل تطـور النشـاط ض
التجـاري حيث أصبـحت األسـاطـيل جتـوب البحـار و احمليـطات و حتـمل الكثـري من 
الثـروات اهلـامة، ذلك مـا دفـع باملؤمنـني اخلـواص إىل التعـاون و االشـتراك لضـمان 

، حيـنذاك ظهـرت الشـركات الكـربى للتأمـني و أشهـرها )2(ئر اخلطـر و حتـمل اخلسـا
" مقـهى تاورسـتريت"و ) 1528 -1522" (نادي فلـورنس"النـوادي الـيت ظـهرت مثل 

.اإلجنلــــيزي" ادوار لويــدز"بلـندن الـذّي أسـسه   
 
 
 
 

                                                 
1- PAUL CHAUVEAU, OP. Cit. P3, nº3. 
2- PAUL CHAUVEAU, OP. Cit. P3.     
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 الفــرع الثـالـث: تكـفّل الـدولــة بالتـأمــني
 

شـركـات الكـربى للتأمـني يف ـاية القـرن السابع عشر و بـداية          إن ظهـور ال
القـرن الثـامن عشر شجـع على االهتـمام هبـذا القطـاع لضـمان األخطـار، لكـنه نظـرا 

 خيتـفون شيـئا فشيـئا صجلسامـتها بفـعل احلربـني العامليتـني األوىل و الثانـية بـدأ اخلـوا
. الـدول و تكفّـلها بقطـاع التـأمـنيممـا أدى إىل تـدخل   

" اللومـبارديـني"ففي اجنـلترا مثال جنـد آن النشـاط التجـاري عـرب املالحـة البحـرية مكّن 
املهاجـرين من ايـطالـيا من نقـل التأمـني إلـيها يف القـرن السـابع عشر، و ظـهرت 

:عـلى إثـره شركـتان خمتلطـتان و هـما  
The Royal Exchange Assurance" "و "   Laboudon Assurance Corps"   

. )1( اللّـتان عرفـتا هبيـئة لنـدن للـتأمني و الغـرفـة امللكـية للتأمـني  
elouidz اللـويدز"  إىل جـانب ذلك هـناك هيـئة  الـيت تعتـرب مـن أقـدم الشـركات " 

فيـما بعد أهم أسـواق التـأمينـية و أقـواهـا، و هـي الـيت جعـلت مـن اجنلـترا 
.التـأمـني العـاملـية  

 ع بالشخصـية املعـنوية و هي يف صـورة مجعـية تنظـمهـذه اهليـئة حالـيا تتمـت         
إلـيها املـئات من شركـات التأمـني، و متّت هيكـلتها يف جلـان خمتـصة حسب طبـيعة 

ضـاؤها لنظـام صـارم و هلـا النشـاط، و تتشكّـل عن طـريق االنتـخاب و خيضـع أع
وثـائق مشهـورة للتأمـني على السفـن و التأمـني عـلى البضـائع و أنـواع أخـرى من 

.التأمـني  
 الـذّي يقضي مبـنع أي 1917 فيفري 15 فـقد أنشئ قـانون فـرنسا          أمـا يف 

، و تعـزيز تـدخل تأمـني مهـما كان نـوعه يف فـرنسا أو اجلـزائر مـع مـؤمن أجنـيب
: الـدولـة يف التأمـني ألسـباب كثـرية منهـا  

أن الشركـات اخلـاصة مل تتمـكّن من السيطـرة على األخطـار املتعددة مبناسبة احلـرب             
  . العـاملـية األوىل، و الثـانـية

 .عـدم التمـكّن مـن تأمـني أخطار رعـايـاهـا لـدى الشركـات األجنبـية 
ة املالـية لشركـات التأمـني حـتى ال تتكـفّل بأخطـار تعجـز عـن          رقـابة الوضعـي  

 .ضمـاـا

                                                 
  . عـلي بـن غـامن، مـرجع سبق ذكـره-1
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الـرقـابة عـلى إقـامة و تأسيـس الشـركات األجنبـية شـرط احلصـول املســبق            
 . عـلى املـوافقـة

محـاية االقتـصاد الوطـين باعتـبار التأمـني البحـري أهم الفـروع التشجيعـية مـن            
 . )1( ةون خـروج العمـلة الصعـبة و جلب املـوارد اخلارجـيأجـل احليلـولة د

 
 ما تعـرضنا إلـيه أنّ التأمـني البحـري و رغم مـا يقـال عـنه من خـالصـة          

حداثـة عـهده فإنّ النقـاش يبـقى دائـما قائـما حـول أول ظهـور لعقـوده و نصـوصه 
 اختلـفت يف ذلك، و أنـه حسب ما ورد يف بعض األوىل، فلـقد تضـاربت أقـوال الفقـهاء و

، 1681عام " كولـبار"املراجـع أول تقنـني حبـري ظهر يف عهـد لويـس الـرابع و وزيـره 
و قد استـمد األمـري امللكي آنـذاك معظم أحكـامه من العـادات البحـرية، لذلك عـرف 

ن البحـري اخلـاص بل مشل قواعد ، ومل تقتصر قواعـده على القانـو"أمـر البحـرية"باسم 
القانـون اإلداري البحـري و القانـون الـدويل البحـري، و قد شكّـلت جلـنة لوضع أول 

 بعـد قيـام الثـورة الفرنسـية، إالّ أنه مل 1801تقنـني جتـاري انتهـت من وضـعه عـام 
د القانون التجاري ، و قد احـتوى الكـتاب الثـاين عـلى قواع1807يصـدر إالّ يف عـام 

.البحــري  
، و تبعـته 1976 فقـد وضـع القانـون البحـري عـام اجلـزائـر         أمـا يف 

. تعليـمات عـرب السـنوات الـيت تلـته  
         مـا ميكنـنا مـالحظـته يف ـاية األمـر هـو تأخـر التقنـني البحـري يف بـالدنا، 

ىل احلقـبة الزمنـية الطـويلة اليت حرمـنا فيـها من احلـرية و ذلك حسب اعتـقادنـا راجـع إ
و التفـتح على العـامل طيـلة سـنوات االحـتالل، لكـنه مبجـرد االستقالل صدر مرسوم 

 الذي مـدد العـمل بالقوانـني الفرنسـية و السهر على االلـتزام ببـنودها مـا 25/12/1962
 و هـذا نظـرا للفـراغ القـانـوين و عـدم إمكـانية مل تتعـارض مع السـيادة الوطنـية

. التسـرع يف ذلك العـهد إىل سـن تشـريعـات حبـرية جـزائـريـة  
   
 
 
 
 

                                                 
   . علـي بـن غـامن، مرجـع سبق ذكـره-1
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 املبحـث الثـاين: مفهــوم التـأمــني البحــري.

        بعـد تعـرضـنا إىل التـأمـني البحـري و تطـوره عـرب خمتلـف العصـور، جيـدر 
اء نظـرة عـامـة علـيه يف التشـريع املقـارن و مـا ذهب إلـيه بعـض الفقـهاء بـنا إلـق

. مـن أراء يف تعـريفـهم لـه و بـيان خصـائصـه  
 

 املطــلب األول: تعــريف التـأمــني البحــري.
 

 الفــرع األول: تعـريف بعـض التشـريعـات للتـأمـني البحـري
 

 :  ن الفرنسيتعـريف عقـد التأمـني يف القانـو 
)1( "هـو كلّ عقـد يهـدف إىل ضـمان األخطـار املتعلّـقة برحـلة حبـريـة"         

 
 مـن   340 قـد عـرفـه طبـقا للمـادة       القـانـون البحـري املصـري  يف حـني أنّ     

بأن تسـري أحكـام هـذا البـاب على عقـد التأمــني         : "التقنـني البحـري اجلـديد  
 ".ه األخطـار املتعلّـقة بـرحلـة حبـريـةالـذّي يكـون مـوضـوعـ

  
   ع اللبـناين لكـنفه على ضـوء املـادة       املشـرمن التقـنني البحـري      293 قـد عـر 

الضمـان البحـري هـو عقـد يرضـى مبقتضــاه الضـامن          ": اللبـناين و اليت نصـها   
ـ       يف معـرض رحلـة حبـرية على هـالك       قبتعـويـض املضمـون مـن الضـرر الالح

حقيـقي لقيـمة ما مقـابل دفـع قسـط على أن ال جيـاوز التعـويض قيـمة األشـياء             
  ".اهلـالكــة

بأنـه هـو ذلك العقـد الذي يكون هدفـه        " فقـد عـرفه    املشـرع اجلـزائـري أمـا   
 .)2(" ضمـان األخطـار املتعلّـقة بـرحـلة حبـريـة

  
  
  

                                                 
   . 13/06/1967أنظـر القانـون الفـرنسي الصـادر بتاريـخ  - 1
  .95/07 مـن األمــر 92أنظـر املـادة . 2
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تعـريف عـام لعـقد التأمـني أورده املشرع          و تدعـيما هلـذا التعـريف هـناك 

التـأمـني عقد ":  و اليت نصـها مـن القانـون املـدين اجلـزائري619املـادة اجلـزائري يف 
يلتـزم املؤمـن مبقتـضاه أن يـؤدي إىل املـؤمن لـه أو املستفـيد الـذّي أشـترط التأمني 

عـوض مـايل آخـر يف حالـة لصـاحلـه مبلـغا مـن املـال أو إيـرادا مـرت بـا أو أي
ـّة دفعـة  وقـوع احلـادث أو حتقّـق اخلطـر املبـين بالعـقد و ذلك مقـابل قسـط أو أي

".مالـية أخـرى يـؤديـها املـؤمـن لـه إىل املـؤمـن  
 

 من خـالل هـذه التعـريفـات اختـالفـا يف اللفـظ و تشـاهبـا  لعلّـنا نالحـظ         و
املضمـون، فقـد وردت ألفـاظ خمتلـفة كالضـمـان و املضـمـون، الرحـلة البحـريـة يف 

و العملـية البحـرية، إال أن املضـمون واحـد لعقـد التـأمـني البحـري جبمـيع جوانـبه 
ـّية و القـانـونـية و االقتـصاديـة: الثـالثـة .الفن  

ملت مصـطـلحـا يـفـيد العـمـوم           كـما أنّ كـلّ هـذه  التشـريعـات استعـ
، و ما يسـتدعي الوقـوف علـيه أيضـا هـو تعـرض "العـقد"و الشمـول و هـو مصطـلح 

التشـريعـات مجيعـها إىل ذكـر طـريف هـذا العـقد، و ذلك مهـم و بديـهي يف نفس 
.رفـنيالوقت ألنـه من قبيل االستحـالـة أن يـربم عـقد التـأمـني بغـياب أحـد الطـ  

          مثّ إنـنا إذا عـدنا إىل استـعراض مـا ذكـره املشـرع اللبـناين يف تعـريـفه جند 
  و هذا ما ،"اشـتراط عـدم جتـاوز التعـويـض لقيـمة األشـياء اهلالـكة"إضـافة و هي 

ـا يـوحي لـنا بأنّ املشـرع اللبـناين كان صـارمـا و دقـيقا يف تعـريفـه، و مـدركـا مل
 و هـو اإلدالء بالبـيانات سـواء ما تعـلّق منها بالشيء املـؤمن أو ما تعـلّق هميـكن وقـوعـ

.باخلـطر، و هذا مـا من شـأنه االلـتزام يف حـدود العـقد و احلـفاظ على احلقـوق  
) عدم جتـاوز التعـويض قيـمة القسـط(          ضـف إىل ذلك، أنّ مضـمون تلك اإلضـافة 

، إالّ أن املشـرع الفرنسـي سكـت 07-95 من األمـر 105أشـارت إلـيها املـادة قـد 
عـنها وكـذا املشـرع املصـري، و حنـن نـرى أيـضا أنّ التعـويض إذا جتـاوز قيـمة 
األشـياء املـؤمن علـيها فإنـه يـؤدي إىل تسـوية ضـرر بضـرر و بالتـايل يـؤدي إىل 

ـالب بالتعـويـض يف حـدود معيـنة جيـب إظهـارها أثـناء إبرام اإلفـالس، فاملـؤمن مط
.العـقد حـتى ال يـؤدي ذلـك إىل اإلخـالل بااللتـزام  
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          و جتـدر اإلشـارة أنّ مجـيع التعـريفـات قـد أبـرزت العنـصر اجلوهـري الـذّي 

ي عـلى هـذا األخـري ميـيز بـني التـأمـني البـري و التـأمـني البحـري و يضـف
طـابـعه و ذاتـيته القـانونـية اخلـاصـة عـن غـريه مـن أنـواع التـأميـنات أال و هـو 

ـّه أسـاس التـأمـني البحـري، و " عـلي بـن غـامن"اخلطـر، و قـد رآه الدكـتور  أن
ـّه كـان بإمـكـان املشـرع استـبدال  حنـن نشـاطـره الـرأي و نضـيـف علـيـه أن

ألنّ املـواجهـة قـانـونا قـد تعـين انتـهاك ) تعـويـض(بكـلمة ) مـواجـهة(لمـة ك
.احلـقوق  

 
          هـذا و إذا أمعـنا النظـر يف التعـريفـات بـرمتـها نكتشـف أنّ التشـابه وارد 
ـّرهـا بالتشـريع الفـرنسي، إذ أنّ هـذا األخـري يعتـرب املصـ در فـيها و ذلك راجـع إىل تأث

.التـارخيـي هلـا  
 

ـّه يتضـح لـنا أيضـا من خـالل مـا سـبق أنّ عقـد التأمـني البحـري            كمـا أن
مـن العقـود امللـزمة للجانبـني حـتى يف احلـالة اليت يكـون فيـها اخلطـر املؤمـن مـنه 

.تتـزامـاغـري حمقّـق الوقـوع، و هـذا مـا سـيأيت بيـانه بوضـوح أكثـر يف االل  
 

 الفــرع الثـاين: تعــريف خمتلـف الفقـهـاء للتأمـني البحـري
  
            إىل جـانب هـذه التشريعـات و اليت كـانت يف معظـمها متقـاربة جنـد أن الفـقه 

 ..قـد اتجـه اتجـاهـات شـتى يف تعـريفـه لعـقد التأمـني البحـري
 

ـّرفـه بقـوله  " ROUDIAR -رروديـا"من ذلك الفقـيه      هـو عــقد   : "الذّي ع
مبقتضـاه يتعهد املؤمـن مقـابل دفـع قسـط بتعـويض املؤمـن له عــن الضــرر             
الالحـق به مـن جـراء التحقّـق احملتـمل خـالل عملـية حبـرية معيـنة أو أكــثر             

 .)1(منصـوص علـيه يف العقـد 
 
 

                                                 
1- Robert De Smethمرجــع ســبق ذكــره ، . 
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عقـد : " فقـد عـرفـه بأنـه"PLANIOL -بـالنـيول"أمـا الفقـيه الفرنسـي  

يتعـهد مبقتـضاه شخـص يسـمى املؤمـن بأن يعـوض آخـر يسمى املسـتأمـن 
مـن خسـارة احتـمالـية يتعـرض هلـا هـذا األخـري مقـابل مبـلغ مـن النقـود 

 ."و هـو القسـط الـذّي يقـوم املـؤمـن لـه بـدفعـه إىل املـؤمـن
 
 

عقـد التأمـني البحـري هـو عقـد "ن الفقـهاء إىل أنّ كـما ذهب البعـض م 
يتعـهد مبـوجـبه شخـص و هـو املـؤمن يف مـواجـهة آخـر و هـو املسـتأمن 
مقـابل مبـلغ معـين يسمى القسـط بأن يعـوض األضـرار اليت تصـيب ذمـة 

 ." املسـتأمن نتيـجة حتـقّق خطـر مـن األخطـار البحـريـة
 

ـّه عملـية يتعـهد مبوجـبها أحـد "يـق آخـر مـن الفقـهاء و يـرى فر  بأن
األطـراف و هـو املؤمـن للطـرف اآلخـر و هـو املسـتأمـن أن يقـدم لـه 
مقـابل أداء يسـمى القسـط عـوضـا مالـيا لـه أو للغـري عنـدمـا يتحقّـق 

خطـار اليت تعتـرب اخلطـر بالنسـبة ألشـياء معيـنة يتفّـق علـيها خطـر مـن األ
 ."هاملـالحـة البحـرية أو النقـل البحـري سبـبا أو مناسـبة أو مكانـا ل

 
         مـن خـالل هذه التعـريفـات ميكـن الوصـول إىل أنّ مجـيعها قـد أبـرز 

طـريف العـقد و كـان احملـتوى واحـد و هـو نفسـه الـذّي تعـرض إلـيه 
.املشـرعـون مجيعـهم  

 
      عـلى ضـوء التعـريفـات السالـفة الذكـر، سـواء منها تلك اليت وردت يف     

عقـد التأمـني البحـري هو : "التشـريعات أو اليت جـاء هبـا الفقـهاء، ميكنـنا القـول بأنّ
ـّفاق طرفـني و مهـا املؤمـن و املؤمـن لـه عـلى تغطـية كـافة  عقـد يـربم بات

رحـلة حبـرية مقـابل دفـع مبلـغ من املـال يقـدمه هـذا األخـري و األخطـار املتعلّـقة ب
، "طالـذّي يعـرف عـادة يف قانـون التـأمـني بالقسـ  
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لكـي ال نستـثين  أي خطـر مهـما كـان نوعـه *  كـافـة*       و لقد استعملـنا كلـمة 
 تتعلّـق بالسفيـنة و هياكـلها فهـناك األخطـار املبـاغـتة و املتوقعـة سـواء مـنها تلك اليت

).1(أو البضـائـع و قيـمها   

 
ـّنا نستنـتج أنّ تنظـيم عقـد التـأمـني البحـري            و عـلى هـذا األسـاس فإن
يبـقى تنظـيما تشـريعـيا كـما اجتّـهت إلـيه خمتلـف الـدول حيـث صـدرت عدة 

 ، علـما بأنّ عقـد التأمـني يف اجلـزائر )2(ـد قـوانـني يف القـرن املـاضي تنـظّم هـذا العق
قبل االستقـالل كـان خيضـع لقـانـون التأمـني الفرنسـي فقـد ظلّـت شركـات التأمـني 

اجلـزائـريـة على ذلك احلـال بنصـوص صـرحيـة يف وثـائـق التأمـني نظـرا للفراغ 
.القـانـوين الـذّي سـبقت اإلشـارة إلـيه  

 
سب اعتقـادنـا أنّ النقـائـص اليت كثـريا مـا عـانت و مـا فتئـت تعـاين           و ح

مـنها الكثـري من الـدول هـو نتيـجة للتبعـية االستعـماريـة، إذ أنّ الفـراغ حيـتم 
انتـهاج القـوانـني الـيت كـانت سـاريـة املفـعول حـتى و لـو أدى األمر إىل تعارض 

ة الوطنـية، فالتشـريعـات الوطنـية الـتي تنـظّم العقود بعض نصـوصـها مـع السـياد
املربمة تتطـلّب خـربة واسـعة و اجتـهاد فقـهي طـويـل، و علـيه فـإنّ التـأثّـر 

.بالتشريـع الفـرنسي يف بـالدنـا أمـر مفـروض و خـاصـة يف ذلك العهـد  
 
 
 
 
 

                                                 
  .95/07 مـن األمــر 101ــر املــادة   أنظ- 1
،  القانـون األملـاين 06/04/1926 يف مقـدمة هـذه القوانـني القـانون السويسـري الصـادر بتـاريخ -2

، و أخـريا القـانون اجلزائـري الصـادر 1976،  القـانون الفـرنسي الصـادر سـنة 30/05/1958الصـادر يف 
 مـادة املـوزعة على 887 الذي حيـتوي على 1976انون البحـري الصـادر يف ، و قبـله القـ30/05/1995يف 

الكتاب األول يشتمل على بابـني األول املالحـة البحـرية و الثـاين رجـال البحـر، أما الكتـاب الثـاين : كتـابني
ـيازات على البضـائع، التجهـيز، استئـجار السـفن، نقـل البضـائع، االمت: فيشـتمل عـلى سـبع أبـواب و هي

  .  نقـل املسـافريـن و أمتعتهم، القطـر، الشحـنة و التفـريـغ يف املـوانـئ
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فـات يتبـين لنـا أنّ الرابطة           و مـن خـالل مـا تعـرضـنا إلـيه مـن تعـري

.القـانـونـية لعـقد التـأمـني تضـفي علـيه خصـائصـه الـتي ميـتاز هبـا  
 

 املطـلب الثــاين:خصــائـص عـقد التـأمــني:
      كـلّ عـقد مـن العقـود لـه ممـيزاتـه اخلـاصـة بـه، إالّ أنّ هـذه اخلصـائــص             

ـود، و علـيه فـإنّ عقـد التـأمــني البحــري         قـد تكـون مشـتركـة يف بعـض العق     
ـّه ملــزم               يعتـرب مـن العقـود الـرضـائـية و االحتـمالـية و املعـاوضـة كمــا أنـ
.للجانبـني و مـن عقـود حسـن النـية و اإلذعـان و هـو عقـد جتـاري و مسـتمر  

 
 

 الفــرع األول: الرضـائية و االحتـمالية و املعـاوضة و اإللـزام للجـانبـني
 

ـّه يتـم مبجـرد تـوافـق اإلجيــاب : عقــد رضــائــي   و معـىن ذلك أن
.و القبـــول  

 ألنّ كـال املتعـاقـديـن ال يستطيـعـان حتـديـد مــا         :عقــد احتمــالـي  
 يلتـزمـان بـه مـن أداء وقـت إبـرام العقـد، إذ أنّ حتـديـد مـا يـؤخـــذ 

عـلى أمــر غيـيب و غيـر حمقّق الوقـوع و هــو و مـا يعطـى متـوقّـف 
.حتـقّـق اخلطــر  

ـّه متـوقّــف علــى األخــذ و العطــاء بــني             :عقـد معــاوضــة    ألن
املتعـاقديـن، فاملـؤمـن يـأخـذ مقـابـال و هـو قسـط التأمـني و املـؤمــن           

  .لـه يأخـذ مقـابـال ملـا يـدفعـه و هـو مبـلغ التـأمـني
ـّه كـال مـن املتعـاقديـن يرتـب التـزامــا       : ـزم للجـانبـني عقــد مل    تألن

متقـابلـة يف ذمـة اآلخـر، أي أنّ املتعـاقديـن هلـما طابع التـزامـي تبــاديل يف             
حـالـة حتقّـق اخلطـر املبـين يف العقـد، أمـا إذا مل يتحقّـق اخلطـر فـإنّ ذلـك             

 .)1(لـزامـية ال ينـف عـن عقـد التـأمـني صفـته اإل
 

                                                 
يكـون العقـد : "اليت نصـها. ج.م. ق55 نـص علـى ذلك املشـرع اجلزائـري مبقتـضى أحكـام املـادة -1

  ". عـضملـزمـا للطـرفـني مـىت تـبادل املتعـاقـديـن التـزام بعضهـما الب
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                الفـــرع الثــاين: عقــد إذعـــان و من عقــود حسـن النــية 
 

 ألنّ هـذا املبـدأ يتطـلّب مـن طــريف        :عقــد مـن عقــود حسـن النـية     
العقـد اإليضـاح الكـامـل عن كـل احلقـائــق الرئيســية كــي يتســنى             

هـرية الـتي يتـم إثـرها حتـديــد مبــلغ        التعـرف علـى املعلـومـات اجلـو   
  .القسـط أو قبـول التأمـني بصـفة عـامـة أو رفضـه

 و هـو اجلـانب الـذّي ال ميـلك فـيه املــؤمن لــه إالّ أن              :عقــد إذعــان  
ينـزل عـند شـروط املـؤمـن، أي أنّ شـركـات التأمــني تشكّــل بوضـوح             

 إالّ قبـوهلـا و النـزول علـى اقتـراحاـا       شـروط العـقد و مـا علـى املـؤمـن     
 .و بنـودهـا العـامـة دون منـاقشـتهـا

 
 

 الفــرع الثــالـث: عقــد جتــاري و مستــمر
 

إنّ التـأمـني البحـري عمــل جتــاري بالنسـبة للمـؤمـن       : عقــد جتــاري  
ـ            ب و أنـه يـدخل ضمـن نشـاطـات مقـاوالت التأمـني فهـو جتــاري حسـ

الشكـل و املـوضـوع، و بـذلك يتضـح لـنا أنّ الطبيـعة القـانـونــية لعقـد             
التـأمـني تقـوم على أسـاسـني اثنـني و مهـا العمل التجـاري و سـالمة الرحلـة               

  .البحـريـة
فهـو عمـل جتـاري بالنسـبة للمـؤمن الـذّي يسعـى إىل حتقـيق الربـح مـن وراء 

ر املؤمـن علـيها، و األسـاس الثـاين هـو العمـل جمـازفـته بتغطـية األخطـا
اجلـاد لضمـان سـالمـة الرحـلة البحـريـة، أمـا بالنسـبة للمـؤمـن لـه فـإنّ 

.عمـله ال يعـد جتـاريـا إالّ إذا كـان تـابعـا لـه  
          ضـف إىل ذلك أنّ تعـويـض األضـرار الـيت يقـوم هبـا املـؤمـن أثـناء حتقّق 

خلطـر مـا هـي يف الـواقـع إالّ مجــع لألقسـاط اليت يسـتوفيـها من املؤمنـني لـهـم، ا
.و بتجـمع هـذه األقسـاط تتـولّـد الفـوائـد الـيت تعـود باملنفـعة علـى املـؤمـن  

 
 



 40

 
 النـاشـئة عـن العـقد متــتد منـذ        ت إنّ تنفـيذ االلتـزامـا   :عقــد مستــمر  

ع اخلطـر املـؤمـن مـنه أو إـاء مــدة التأمــني ســواء          إبـرامه حـتى وقـو  
              كـانت األقسـاط علـى فتـرات أو دفـعة واحـدة، لـذا فــإنّ العقــد ميــتد

 .تنفيـذه يف أداء دوري مستـمر
 

         إنّ خصـائص عقـد التأمـني تعتـرب يف جممـلها معلـما عـامـا يف إبـراز فعـالـية 
 القـانـونـية وفـاءا للنظـام العـام و صـيانـة للحقـوق، و لـذا فإننا العقـد و أمهيـته

ـّية أمـر ضـروري، و إنـه مـن املـألـوف لـدى مجيع  نـرى أنّ تـوضـيح هـاته األمه
البشـر أنّ السفيـنة و مـا حتمـله مـن بضـاعـة ذات قيـم مالـية تقـدر مبـاليني 

ت، و إذا تصـورنـا أنّ هـذه الثـروة اهلـائـلة قد الـدوالرات و مـاليـري الـديـنارا
ضـاعت و هـي جتـوب البحـار و احمليطـات نتـيجـة تعـرضهـا ألخطـار جسيـمة 

 أثنـاء الرحلـة، فمـا مصـري املصـاحل الـيت ارتبطت هبـا؟
 

 ال يتجـزأ          ال شـك أنّ ذلك يضـر بالتجـارة الدولـية، إذ أنّ التـأمـني يعتـرب جـزءا
منـها، لـذا كـان لـزامـا علـى البحـرييـن و شـاحـين البضـائـع أن يقـومـوا 

حبمـاية أمـواهلـم بالقـدر الـذّي يستطيعـون مـن خـالل التـأمـني عليـها، ألنه إذا مل 
تتحقّـق هـذه احلمـايـة أصبحـت التجـارة نـوعـا مـن املخـاطـرة و غـري 

. ..مـأمـونـة العـواقـب  
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  عقــد التـأمــني البحــري دراسـة قـانـونيـة ل:الفصـل األول
  

تعـد اآلثـار القانونـية من أهم البنود التقنية اليت يبينها عقـد التأمـني البحري حرصا على   
من ضمان احلقـوق و سـالمة الرحـلة، و نظرا للعـقد املربم عن شأن البحر و ما يترتـب عليه 

  .نا احلـديث عن هـذه األخـرية دون التعـرض إىل األولـى ـآثار قانـونية فإنه ال ميكن
ـّرق    و دراسـة العقـد حتـدو بـنا إىل معرفة أطـرافه وكيفـية إبـرامـه، و من مث التط

، باإلضـافة إىل طريـقة إثبـاته مـن )املبحث األول(إىل شروطـه الشكلية و أركانـه و جوانـبه 
   )..املبحـث الثـاين(ل دراسـة وثيـقة التأمـني و بيـان دورهـا يف اإلثـبات خـال

  
  :هـأطـراف عقـد التأمـني البحـري و كيفـية إبرام: املبحث األول

        بادئ ذي بـدء و قبل أن نتـناول العـقد بالتعـريف، يتعـني عليـنا أن نشـري إىل أن 
  .د طرفـيهالعـقد ال ميكـن أن يـربم إال بوجـو

  
  :عقـد التأمـني البحـري أطــراف: املطلب األول

 من املتـآلف علـيه أنّ أطـراف العقـد يعتـربون مبـثابة الشركـاء للمـؤمـن يف   
  .العـقد املـربم بينهم، و هـؤالء الشركاء هـم املـؤمـن لـه و وكـالؤه و املستفـيد

          
  :ــــــناملؤم: الفـــرع األول             

  
و هو الطـرف األول يف العقد، الذي يتحمل التعويـض عن اخلطـر مبقتضى العقـد املربم    

بينه وبني املؤمن له ، و املؤمـن هو ذلك الشخـص الطبيعي أو املعنوي الذي يتحمل تغطية 
ـوى األفراد على دفعها، املخـاطر، إالّ أنه نظرا جلسامة اخلسائر و املبالغ املالـية الباهظـة اليت ال يق

أصبح التأمـني ميارس عن طريق شـركات تأخذ على عاتقـها هذه الوظيـفة و هي شركات كربى 
ختصصت يف هذا النشـاط، و يكون مقـرها يف أغـلب احلاالت يف الدول اليت متلك أسـاطيل قوية 

ـّا يف اجلزائر فإن الشركات العمومية هي اليت كانت حتت. للمـالحة كر التأمـني من املخاطر قبل أم
 سواء للسفن املسجـلة باجلزائر أو البضاعة املسـتوردة من اخلـارج، 07-95صـدور األمـر 

وهو تأمني إجباري، حيث أن شـركات التأمـني تلـتزم بتغطـية اخلسـائر يف حالة وقوع احلادث 
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يها املؤمنة يؤدن بالعقد نظري أقساط معين )1(ن له أو حتقّق اخلطر املبيكما ميكن أن يكـون للمؤم، 
وسطـاء للتأمـني، و هؤالء الوسطاء هـم الوكالء و السماسرة، و هم أشخـاص طبيعـيون توكل 
هلم عملـيات التأمـني نيابة عن شـركة أو أكـثر مبوجـب عقـد تأمني معتمـد توضـح فيـه 

فة إىل ذلـك جيب عـلى من شروط معيـنة قصد احلصول على تأمني حلساب موكّليـهم ،إضـا
  .)2(يتولوا التوكيل العام للتأمـني أن خيصـصوا إنتـاجهم للشـركة أو الشركـات اليت ميثّلـوا 

 أما السمـسار الذي توكل له أموال لدفعها لشركات التأمني أو للمؤمن هلم فال بد له من 
املسـؤولية املدنـية تظـلّ علـى ، غيـر أنّ )3(ضمانة مالية لتسديد هذه األمـوال يف كلّ وقت 

،فالوسـيط )4(عاتـق شركـات التأمـني يف حالـة أخـطاء وكالئـها أو إغفـاهلـم أو إمهاهلم 
الذّي توكـل له مسـؤولية التـعاقد إما أن يكـون وكـيال مفـوضا أو منـدوبا أو مسسـارا 

  غـري مـفوضا، 
ـّه         فالوكـيل العـام له سلـطات واسـعة يف  التـعاقد عن شـركات التأمـني إذ أن

يتعـاقد مع املؤمـن له مباشـرة دون احلاجـة للجـوء إليـها، وله أن يـربم العـقد و يعـدل 
  .)5(شروطـه أو ميـدد آجـالـه أو يفسـخه 

أمـا املنـدوب ذو التـوكيل العـام فسلـطاته حمـددة حيث ميـكنه إبـرام العـقد دون   
  شـروطه أو ميـدد أجـاله أو يفسـخه،   أن يعـدل 

         بينـما السـمسار غـري املفـوض فـإنّ دوره يقتصر على جمـرد البحث عـن العمـالء 
إلجـراء التعـاقد مـع شركـات التأمـني و تنتـهي مهمـته مبجـرد تسليم وثيـقة التأمـني 

  . إىل املـؤمـن له
  
  

                                                 
  .07-95 من األمر 201 أنظر الفقرة األوىل من املادة :) 1(   

  .07-95 من األمر 13أنظر الفقرة األوىل من املادة :    (2)
  .07-95 من األمر 255أنظر املادة  : )3 ( 

  .07-95 من األمر 262 أنظر املادة :)4(  
  .07-95 من األمر 267 أنظر املادة :)5  (
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ـّــــن لـه: ـاينرع الثـــالف                   املؤم
     

املؤمـن له هو ذلك الشخص الطبيـعي أو املعنـوي سـواء كان خاضـعا لقواعد   
القـانون العـام أو لقـواعد القـانون اخلـاص، و غالـبا ما يكـون صاحب املصلـحة يف 

ـسه مـع التأمـني البحـري مالـكا للسفيـنة أو البضـاعة املنقـولة ، وهو الـذّي يتعـاقد بنف
  .املـؤمن أي أنـه يـربم العقد لصـاحله و هـو بذلـك يكون املؤمن له و املستفيد يف نفس الوقت

         
       ويشتـرط لصـحة التـأمـني أن يكـون للمستـأمن مصـلحـة مبـاشرة أو غـري 

 جـاء يف مبـاشـرة يف عـدم حتقّـق اخلطـر و احملـافظة على الشـيء املؤمـن علـيه، كمـا
ـّل شخـص له فائـدة مباشـرة أو غـري مباشـرة يف ": 07-95 من األمر 93املادة   ميكـن لك

  ."حفـظ مـال أو اجتـناب وقـوع خطـر أن يؤمـنه بـما يف ذلـك الفـائدة املرجـوة 
    

دين ،         ومـن ذلك يتـبين لنـا أن األصـل يف التعـاقد هـو املصـلحة اليت جتمع بني املتعاق
واملؤمن له كما أشـرنا سالفـا قد يعقد التأمـني بنفسه أو عن طريق نائب ميثـله سواء كان هذا 
النائب نائـبا قانونـيا كالويل و الوصـي، أو اتفاقيا كالسمـسار الذي ميـارس التأمـني حلسـابه 

بة للمؤمـن لـه أو لغـريه وهو إما أن يكون شخصـا طبيعـيا أو معنـويا و يعتـرب وكيال بالنسـ
و يتوسـط طالـيب التأمـني و شركـات التأمـني و يكـون مسـؤوال اجتـاههم، و السمـسار 
ال ميكنه ممارسـة نشاطـه لتغطـية تبعاتـه املاليـة اليت تتعـرض هلا مسـؤوليـاته املهنـية دون 

ارت إىل ذلك أن يكتـتب تأمـينا أو حيصـل على االعتـماد من إدارة الـرقابة، و قـد أشـ
  :  على التـوايل 07-95، من األمـر 261 ،260 ،258املـواد 

  
 مسسار التأمـني شخص طبيعي أو معنـوي ميـارس حلسـابه اخلاص ": 258املـادة  •

مهـنة التوسـط بني طاليب التأمني و شـركات التأمـني بغـرض اكتتاب عقـد التأمـني، 
  ." و مسـؤوال  اتجاهـه و يعد مسسار التأمـني وكيال للمؤمن له

 كاليت سبقـتها 259فضـال عـن الشـروط املنصـوص عليها يف املـادة  ": 260املادة  •
ال ميكـن لسمـسار التأمـني أن ميـارس نشـاطه إلّا بعـد احلصـول علـى اعتمـاد 

  ."تسلّـمه له إدارة الرقـابة 
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 للمادتـني السابقتني هو أن سلـطة مسسـار         و ما ميكن مالحظته من خالل عرضـنا
التأمـني تبدو واضـحة يف إبـرام العـقد ، فهـو الوكـيل العـام للمؤمـن له، وعليه فإنّ العقد 

، أمـا أثار العقـد فإّـا تنصـرف مباشـرة "املؤمـن له"الذّي يربم مع املؤمن يكون ملزما ملوكّله 
عـدة العـامة حيـث يكـون هـو امللتـزم بالقسـط و صاحب إىل ذمـة األصـيل عمـال بالقا

  .احلـق يف مبلـغ التأمـني
  

 فقـد ذكرت أن مهمة السمـسار تعد عمـال جتاريا ألنه يعترب وكـيال    259أمـا املـادة    •
بالعمـولة والوكالة بالعمـولة تعـد عمال جتاريا حىت و لو وقعت مرة واحـدة، و بـذلك               

ـّه يتحمل أثـ   .ار العقـد كمـا أشرنا سـالفافإن
 أنّ املشـرع قد سـكت عن االلتـزامات 259       وما ميكـن اإلشارة إليـه يف نفـس املادة 

 ، و من هذا املنطـلق )1(اليت تقـع على مسـسار التأمني كمـا هو الشـأن على عاتق التـاجر 
  .)2( يكـون عمـله معارضا لكلّ نشـاط آخـر أو ممـاثال له قانـونا

  
  :املستفــيد: الفــرع الثـالـث                

   
املستفـيد هو الشخـص غـري املسـتأمن ، و أبـرز صـورة ملصلـحة الغـري كمـا هو   

الشـأن يف احلـالة اليت يبـيع فيـها الشاحن البضـاعة املنقـولة أثناء رحلتها إىل ميـناء الوصول، 
نـونية من قبـيل االشـتراط إىل مصلحـة الغيـر و يعرف و يعترب التأمـني من الناحـية القا

   عن ذلك،07-95 من األمر 94بالتأمـني حلسـاب من يثـبت له احلق فيـه، وقد نصت املـادة 
  . و مـثاله التأمـني الذي يعقـده الناقـل على البضـائع الـيت ينقلـها ملصـلحة أصـحابـها

 نو بالصفـة و تبعا إلرادة املـؤمن له املنفردة، و إو املستـفيد قد يتم تعيـينه باالسم أ  
حـدث و قبل املستـفيد هـذا التعيـني فال جيـوز للمـؤمن له الرجـوع فيه عمال بالقاعـدة 

، حيث يصبـح املستـفيد (3) 07-95 من األمر 84العـامة املنصـوص علـيها يف املـادة 
ـّه جيـوز للمؤمـن له الرجـوع معـينا قطـعيا جملـرد موافقـته الصـرحية أو  الضمنية، غري أن

  .عـن التعيـني إذا قبـل املستـفيد بذلك 
  

                                                 
  .07-95 من األمر 259املادة أنظر  : (1) 
  .07-95 من األمر 264أنظر املادة :  (2)
  .07-95 من األمر 84أنظر املادة :  (3)
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  كيـفـية إبـرام عقـد التأمـني البحـري: ب الثـاينــاملطل   

  
قبل التعـرض إىل كيفـية إبـرام عقـد التأمـني البحـري يتعـين عليـنا أن نلـقي   

  .ـر هبـا مـنذ االستـقالل إىل يـومنا هـذانظـرة عامـة عـلى املراحـل اليت م
بعد االستـقالل انتـهجت اجلـزائـر سـياسة ملء الفـراغ و ذلـك بتمـديد العمـل   

بالقـوانـني الفرنسـية اليت كانـت سـائدة يف عهـد االحتـالل مـا عـدا تلك اليت كانـت 
  .تتـعارض مـع السـيادة الوطنـية

 تاريـخ إـاء العمل بالقوانـني الفرنسـية أصبـحت 05/07/1975        و حبلـول يوم 
 رغم صـدور التقنني البحري يف 1980اجلـزائـر تعيـش فـراغا تشـريعيا إىل غـاية سنة 

ـّه كان خالـيا من النصـوص املتضـمنة ألحـكام التأمـني البحـري1976أكتوبر    . ألن
جلزائري على غرار املشرع الفرنسي من  متـكّن املشـرع ا1980 أوت 09         وبتـاريخ 

إصـدار تقنـني للتأمـني البحـري حيث جاءت معظـم نصـوصه مطابـقة لنصـوص القانـون 
أمـا وثيـقة التـأمـني على السـفن جبمـيع أنـواعـها فقـد صـدرت يف . الفـرنسي

  ،25/01/1995 املـؤرخ فـي 07-95، ثـم تلـي ذلـك صـدور األمـر 20/03/1985
و الـذي يهـدف إىل فتـح اجملـال للمنافسـة احلـرة أمـام شركـات التأمـني و السماح هلـا 
مبمـارسة خمـتلف نشاطـات التأمـني بشكـل عـام، كمـا أنّ هـذا األمر جـاء ليمـكّن 
طـريف العقـد من اختّـاذ اإلجـراءات اخلاصـة بشـأن العقـد أو التعـويض يف شكـل 

  .مطـلقتعـامل حـر و 
       لقد تتـبع التشـريع اجلـزائري خطـوات بطـيئة نوعـا مـا يف جمـال التأمـني 
البحـري و لكـنه يف النهـاية توصـل إىل تقنـني وضـح فـيه كيـفية إبـرام العـقد مـن 

  .حـيث الشكـل و املـوضوع و مـا يتـرتب علـيه مـن آثـار
يبـرم  " عقد التـأمني البحـري" اإلشـارة إىل أن        و مـن هـذا املنطـلق ميكـننا

عـلى ضـمان األخطـار املتعلّـقة " املـؤمن و املـؤمن له "باتـفاق إرادتـي الطـرفـني 
  .برحـلة حبـرية مقـابل مبلـغ مـن املـال يسـمى القسـط

       و حـىت يتـخذ العـقد شكـله القانـوين يشـترط لصـحته بعـض الشـروط 
  ..لشـكلية، و مـن بيـنها االكتـتابا
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     :  االكتــتاب:الفــــرع األول                     

  
ـّه مل حيـدد            فاملشـرع اجلـزائـري يشـترط الكـتابة لصـحة العقـد، غـري أن

د جـرت نوعـية الكـتابة و الصـياغة و اللّـغة اليت حيـرر هبـا العـقد، و لكـن العـادة قـ
أن تقـوم شركـات التأمـني يف هـذا اجملـال بإعـداد منـاذج مطبـوعة تتضـمن مجـيع 
الشـروط العـامة و املألـوفة جلمـيع أنـواع التأميـنات، مـع اإلشـارة إىل أنّ الكـتابة 
جيـب أن تكـون حبروف واضحة ، و باإلضـافة إىل الكـتابة يشـترط على األطـراف 

  : ـوقيع إجبـاريا على البيـانات التـاليةاملتعـاقدة الت
   الشيء املؤمـن عليه أو الشخص املؤمن له–اسم كـلّ من الطـرفني املتعـاقدين و عنواـما 

   تاريـخ سريـان العقـد و مدتـه– تاريـخ إبـرام العقد  –نوع األخطار املضمـونة  -
  .  مبـلغ القسـط– مبـلغ التأمـني أو الضمـان  – 

    و هذه البيـانات اليت ذكـرها املشـرع اجلزائـري أوردها على سبـيل املثـال ال احلصـر،    
ألنه جيـوز لألطـراف املتـعاقدة االتفـاق على بيـانات أخـرى تتعـلّق بالعقـد مـن حيـث 
 إىل الطـريقة و امليـعاد و تقـدير األضـرار و التصـريح بالبيـانات و مدة سـريان العقد و مـا

  .ذلك من التغيـريات اليت تطـرأ على العقـد أثـناء السـريان 
        من خـالل ما سبـق لنا ذكـره، يتضـح لنـا أن وثيـقة التأمـني هي أهـم األشـكال 
ـّخذها  اليت يـربم هبا عقـد التأمـني البحـري، لكـنه توجد إىل جانبـها وثيـقتان أخـرتان يت

  ."مذكـرة التغـطية" و "ملحق وثيـقة التأمـني": و مهـا شـكل العـقد املـربم 
  

 هـي وثيـقة إضـافية تقتـضي تعـديل مضـمون العقـد بالزيـادة فملحق وثيقة التأمني       
  .أو النقـصان يف كـلّ مـا من شأنـه أن يرتـب على طـريف العـقد حقـوقا و التـزامات

ـّا  لوثيـقة اليت تتضـمن ما يـرغب فيـه املـؤمـن لـه  فهي تلك امذكـرة التغطيـة       أم
  .مـن تغطـية للمخـاطر اليت يتـوقّعـها

       وكـما يشـترط لصـحة عقـد التأمـني البحـري شـروط شكـلية يسـتوجب 
  ..لقيـامـه أركـان مـوضـوعية
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   أركـان عقـد التأمـني البحـري: الفـــرع الثــاين                    
  

  : يبـرم عقـد التـأمـني البحـري بتـوافر أركـانه الثـالثـة وهـي
  .الرضـا،  احملـل و السـبب

  
 يعـد الرضـا ركـنا أسـاسـيا يف العـقد، و هـو يعـين تـوافر إراديت :الـرضــا -1

املؤمـن و املؤمـن له أي تـوافق اإلجيـاب و القبـول من أجـل إبـرام عقـد 
 اليت يتحـدد مبقتـضاها التـزامات املتـعاقـدين مع توافـر التـأمـني على املخـاطر

 .األهلـية و اخللـو مـن عيـوب اإلرادة و اإلكـراه و الغـلط و الغـش و االستـغالل
  
 إنّ مـا ميـيز عقـد التـأمـني البحـري عـن غـريه مـن العقـود :احملـــلّ -2

ئيـسي يف العـقد، و حمـلّ هـو هـذا الركـن، إذ يعتـرب العنـصر األسـاسي و الر
 يلتـزم املؤمـن بتغطـيته مقـابل يالـذ عقـد التأمـني البحـري هـو اخلطـر

 .)1(قسـط يتعـهد بـه املؤمـن لـه شريطـة التنـاسـب 
 
 فهـو احلـافز الـذي يدعـو الطرفـني إىل إبـرام العقـد، و هـو :السـبـب -3

ـواعث النفسـية لـدى املتـعاقـدين خيتـلف من عقـد ألخـر تبـعا الختـالف الب
ـّا إذا كان السـبب )2(و وفقـا لتحـقـيق املصـلحة مـن وراء عمـلية التأمـني ، أم

  .غري مشـروعا و خمـالفـا للنظـام و اآلداب العـامة كان العقـد باطـال
ـي          الظـاهر أن املصـلحة اليت حيـرص علـيها كـلّ من املؤمـن و املـؤمـن له ه

الدافـع إىل إبـرام العقـد، إالّ أن الكثـري من الفقـهاء يذهبـون إىل أنّ املصلـحة ال تدخل 
يف مضمـون فكـرة التأمـني و ال تعـد ركـنا من أركـانه، لكن املشـرع اجلـزائـري 
يـرى أنّ املصـلحة هي السبـب الذي من أجـله أبـرم العـقد و لـوالها ملـا كـان 

  )      3(ـال عـلى إبـرام العـقداالتـفاق أص
                                                                 ــــــــــــــــ

  .95/07 من األمر 26 من القانون املدين املقابلة للمادة 621أنظر املادة  -(1)
 .القانون املدين اجلزائري من 97  أنظر املادة -(2)

 . من القانون املدين املصري749 من القانون املدين املقابلة للمادة 621أنظر املادة  -(3) 

  
  



 48

 
 من خالل ما تعرضـنا إليه من تعـريف لعــقد التأمـني البحـري و أركـانه يتضـح لـنا 

  .أن العـقد يف مضمـونه يشتـمل على جوانـب معيــنة
  

  .           البحــريجــوانـب عقــد التأمــني :رع الثـالــثــالف               
                           

جانـب : إنّ التأمـني البحري يف مفهـومه الصحـيح يشـتمل على ثالثـة جوانب                    
  :فـني، جـانب قانـوين و جانـب اقتصـادي

             
 املؤمـن يف إمكـانـية  يتمـثّل يف األسـاليب اليت يتـخذهااجلـانب الفـني             إنّ 

قيـاس اخلطـر و تقـدير القسـط الذي يتـرتب علـيه مبـلغ التأمـني و كـذا القـوانـني 
  .اليت يلـجأ إليـها يف تغـطية األخطـار املؤمـن منـها 

            
  . ينحـصر يف العـالقة اليت تـربط املـؤمـن و املـؤمـن لـه و اجلـانب القانـوين            
            

 فيكـمن يف القوانـني الداخلـية لشركـات التأمـني اجلـانب اإلقتصـادي             أمـا 
  .ومـا ـدف إلـيه من حتقـيق الربـح و إشـباع احلـاجة عن طريق احلمـاية و األمـان 

                  
 التـأمـني يظـهـر   اجلوانـب الثـالثـة الشـاملــة لعـقده            مبقتـضى هـذ

ـّهـا تعتــرب مبثــابة املــرآة الـيت تعـكس صــورة العـقد الشـرعية  لنـا أن
وتضـفي علـيه ذاتـيـته النظـامـية و بالتـايل تـؤدي إىل تـوضيـح الـرؤيـا لطـريف 

  .التـأمـني باإللتـزام مبـا هلـم مـن حقـوق و مـا عليـهم مـن واجبـات 
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  : إثـبـات عقـد التـأمـني البحـري: املبـحـث الثـانـي            
  

قبـل أن نتطـرق إىل إثـبات عقـد التـأمـني البحـري، جيـب أن نشـري إىل         
النمـاذج اليت يتـخذها شكـل العـقد و هي وثيـقة التـأمـني، ملـحق الوثيـقة، املذكّـرة 

 حجيـتها يف اإلثـبات جتـدر بنـا اإلشـارة إىل عـرض املؤقّـتة، و مبـا أنّ هذه النمـاذج هلـا
إضـافـات توضيـحية زيـادة عـلى مـا ذكـرناه بصـورة مـوجـزة يف الفـرع األول 

و اإلضـافـات هاتـه تتـمثّل يف الطـريقة الـيت تستـعمل " االكتـتاب"مـن املبـحث األول 
  :ضـه بالتفـصيل فيما يليهبـا الوثـائق كوسـائل لإلثـبات، و هـذا مـا سنـعر

  
  :وثيـقة التـأمـني البحـري: املطـلب األول                          

  
وثيـقة التأمـني البحـري هـي وثيـقة رمسـية و قانـونية يثـبت هبـا عقـد التأمـني   

البحـري و هي الـيت يتـم مبقتـضاهـا التعـامل بـني شـركات التأمـني و املستـأمنـني 
   شكـل التزامـات قانـونية منظّمـة يف حمـرر مطبـوع يفـرغ فيـه عقـد التـأمـني،فـي

  .  و وثيقة التأمـني البحـري هلـا شـروطـها و بيـانـاـا
  

  : شـروط و بيـانات الوثيـقة: الفـــرع األول               
   

، فالشـروط  إنّ وثيـقة التأمـني تتضـمن عـادة شـروطا عـامة و أخـرى خـاصة  
العـامـة هي تلـك اليت تتـمثّل يف حمـرر مطـبوع ال خيتـلف من وثيـقة ألخرى بالنسـبة 
لوثـائق النـوع الواحـد من التأميـنات و يشتـمل على فـراغ حتسـبا للعنـاصر املتغـيرة 

 ميـأل كاسـم املؤمـن له و األشـياء املؤمـن عليها و قسـط التأمـني و مـدة التأمـني، و
كمـا أنـه تـوجد شـروط خاصـة تتـمثّل يف . هـذا الفـراغ حـني التوقـيع على الوثيـقة

حمـرر خطّـي مطبـوع تكـملة ملـا سكـت عنـه يف املطـبوع احملـرر اخلـاص بالشـروط 
ـّه أكـثر تعبـريا  العـامة، و يعتـد باحملـرر اخلطّي يف حـالة التـعارض بـني الطـرفني ألن

  .ـن إرادتـي املتـعاقـديـنع
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         أمـا بيـانات وثيـقة التـأمـني اليت ينـبغي على الطـرفني املكتتـبني التوقـيع علـيها 
جيـب أن حيتـوي : "  بقـوهلا95/07 من األمر 98إجـباريـا فقـد نصـت علـيها املـادة 

  :عــقد التأمــني عـلى مـايـلي
  .بتاريـخ و مكـان االكتـــتا -1
اسـم األطـراف املتـعـاقدة و مـقر إقـامـتها مع اإلشـارة عنـد االقتـضاء إىل أنّ  -2

 .ني يتصـرف حلسـاب مستـفيد أو حلسـاب من سيكـون له احلـق فيهـمكتتب التأم
 .الشـيء أو املـنفـعة املؤمـن علـيها -3
 .األخـطار املـؤمـن عـلـيها و األخـطار املسـتبـعدة -4
 .ر مـكـان األخـطا -5
 .مــدة األخـطـار املـؤمـن عليـها -6
 .املبـلغ املـؤمـن عليـه -7
 .مبـلغ قسـط التـأمــني  -8
 .الشـرط اإلذين حلـاملــه إذا أتفــق علــيه -9

 " .تـوقيـــع الطــرفني املتعــاقــدين -10
  . من نفس األمـر قـد أوردت تقريبـا نفـس البيـانات اليت سبـق ذكرهـا07كما أن املـادة 

  
ـّه بالنسـبة لألشـياء املؤمـن    و ما ميكـن اإلشـارة إلـيه من خـالل املـادتـني هو أن

ـّن  ـّه جوهـري و يتـوقّف على التميـيز بـني األشـياء املؤم عليـها جيـب التعيـني ألن
عليـها، ففي التـأمـني على السفـينة جيب ذكر نـوع السـفيـنة و حتديـد ذاتيـتها باالسـم 

ولة و اجلنـسية و الغـرض من املـالحـة، و لتقـدير التعويـض عن السـفن فـإنهـا و احلمـ
 و هي السـفن املصنوعة من احلـديد سفـن من الدرجـة األوىل: *تصـنف إىل ثـالثة أقسـام

   سـنـة، 25 أو 20الصـلب و مـزودة مبحـركات ميـكانيـكية ال يـزيـد عمـرها عـن 
 وهي السـفن التـابعة ملخـتلف الـدول و ال تـزيد انـيةسـفن مـن الدرجـة الث*

 و هي السـفن املبـنية مـن سـفن مـن درجـة ثالـثة* طن، و 500محـولتـها عـن 
  .اخلشب و السـفن الشـراعـية املـزودة مبـحرك مسـاعد

أمـا يف وثيـقة التـأمـني على البضـائع فيـجب ذكـر جنـس البضـائع املؤمـن علـيها 
و قيـمتها، و يكـفي لذلـك بيـانات سنـد الشـحن يف الوثيـقة، أما الوثـيقة املفتوحـة 
فـإنهـا ال تتضمن تعيـينا للسـفينة و لكـنها قد حتـدد نوع أو فئـة السفـن اليت ميكـن أن 

  .تشحن عليها البضـائع و كـذا ميـكن أن تستـثين بعـض أنـواع أو فئـات هـذه السفـن 
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  .. حتـرير الوثـيقة و املصـادقة علـيها جيـب تنظيـمها و بعـد
  

  . تنـظيم الـوثيـقة: الفـــرع الثـــاين            
  

يقصـد بتنـظيم الوثيـقة نسـخها يف منـوذجـني أصليـني و يسـلّم لكـل مـن   
املتعـاقديـن منـوذجـا منـها حـتى يتـمكّن كـال الطرفـني من إثـبات حقّهـما عـند 

  القتـضاء، و جيـوز أن تصـدر الوثـيـقة فـي سـند عـادي أو يف شـكل رمسـي لـدىا
، و هـذا يتطـلّب وقـتا و نفـقات تتـعارض مـع أسـاليـب التـجارة الـتي "املوثّـق " 

  .تتطلّـب السـرعـة و التبسـيط 
  

  :            ملــحق الوثيــقة: الفـــرع الثـالث           
  

ـّ   ـّهلـقد نص   :ت املـادة العـاشـرة مـن قانـون التـأمـني اجلـزائـري عـلى أن
  ". ال يقـع أي تعـديـل يف عـقد التأمـني إالّ مبـلحق يـوقّـعه الطـرفـان "  
  

 و ملـحق وثيـقة التـأمـني الـذي أشـارت إلـيه املـادة هـو اتـفاق إضـايف إلبـرام 
ـوارث مل تـكن قـائمـة وقـت العـقد لظـرف مـن الظـروف كـأن تطـرأ ك

التـأمـني و يريـد املـؤمـن لـه إدخـالـها يف نطـاق التـأمـني، أو رغبـة الطـرفني يف 
تعـديـل شـروط العـقد مبـا يتـفق مـع اخلطـر يف صـورتـه اجلـديـدة و غـري ذلك 

  .ممـا يستـدعي التجـديد يف إبـرام العـقد 
  

 07-95 من األمـر 98ليـها املشـرع اجلـزائـري يف املـادة إنّ البيـانات الـيت أشـار إ
و الـيت حتـتم إجـباريـة التـوقـيع علـيها قـد أسلـفنا ذكـرها فيـما سبـق و ذكـرنا 
بأنّ املشـرع اجلـزائـري مل يـوردهـا على سبـيل احلصـر بـل أوردهـا علـى سبـيل 

ـّه بإمكـان املتعـاقديـن استـحد اث بيـانات أخـرى يتفـقان علـيها مبـوجب املثـال ألن
  .    (1)العـقد املـربم بيـنهما 

  
  

                                                 
  .414-413-412ص . الطبـعة الثـالـثة – مبـادئ القـانون البحـري –الدكتور مصطفى كمـال طـه  :  (1)
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  :دور وثيــقة التأمــني البحـري يف اإلثــبات: املطــلب الثــاين          
  

إنّ وثيـقة التـأمـني هلـا دور بالـغ األمهـية يف اإلثبـات، ومـىت متّ التـوقيع علـيها   
ـن إذ يـؤخـذ حبجـيتها فيـما اتفـق الطـرفان علـى تدويـنه تصـبح قانـون املتعـاقدي

  .مـن بيـانات عـلى ظهـرها عـن طـوع و إرادة
، يستـفاد أن الكتـابة هـي الوسيـلة اليت "وثيـقة " و مـن منطـلق التسـمية بكـلمة 

بـة تضـفي عـلى العـقد شـرعيـته كـما تقـدم ذكـره، و مـن مثّ تظـهر أمهـية الكتـا
  .يف اإلثبــات

  
ـّية الكــتابة: الفــــرع األول                : و احلكــمة من اشتــراطهاأمه

                              
   لقـد خـرج املشـرع اجلـزائـري عـن القـاعـدة العـامة الـتي جتـيز مطـلق     

بـات و أوجـب أن يـكون احلـرية يف إثـبات العـقود التـجاريـة بكـافّة وسـائل اإلث
اإلثــبات فـي عـقـد التـأمـني البحـري بالكـتابـة و اعتـربهـا شــرطـا 

  .أســاسـيا فيـه
  

   اشـترط املشـرع اجلـزائري الكتـابة يف العـقد و يف كـلّ ما يطـرأ علـيه من   
 ألنّ (1)جتـديد أو تعديـالت، كـما اشتـرط أن تكـون الكـتابة حبـروف واضـحة

العـقد يف بعـض األحـيان يتـطلّب وقـتا طـويال لتنفـيذه و ذلـك ملـا يتضـمنه مـن 
ـّه ميـكن أن متـتد آثـاره إىل غري طـرفيـه، و لذلـك و حسـما  شروط معقّـدة، كما أن
للنـزاع الذّي قـد حيتـمل أن ينـجر عـنه كان اشـتراط الكـتابة أمرا ضـروريا يف 

و يتـرتـب على إغـفالـه البـطالن خـالفا للمشـرع املصـري التشـريع اجلـزائـري 
الـذّي يـرى أنّ الكـتابـة وسـيلة لإلثـبات و ليسـت ركنـا يتـرتب عـلـى 

  . (2)إغـفالـه البـطالن 
  
  
  

                                                 
  . سبقت اإلشــارة إليــها 07- 95 من األمـر 7 املـادة – (1)
  . من القانــون البحــري املصــري295 املـادة – (2)
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  : املـذكّـــرة املـؤقّتـــة: الفــــرع الثانــي              

  
بة املـؤمـن لـه يف احلـصول عـلى تغـطية   مـن احملتـمل أن تكـون رغـ  

عـاجـلة خشـية حتـقّق اخلطــر املـؤمـن مـنه مبوافـقة املـؤمـن قبـل حتـرير 
وثيـقة التـأمـني، و هـذا مـا جـرت بـه العـادة حيـث اخلـطر يستـطيع أن يتـخذ 

للتـأمـني قـرارا بإصـدار مـذكّـرة التغـطيـة، تتـضمـن العـناصـر الـرئيـسية 
و مـذكّـرة التغـطية تعتـرب وسـيلة إثبـات يف . مـوقّـعة مـن املـؤمـن أو وكــيله

ـّفاق يف الـوقـت الـذّي يـراد فـيه جتـنب إعـداد وثيـقة التـأمـني  حـالة االت
نظـرا للـوقت الطـويل الـذّي تستـغرقـه لظـرف مـن الظـروف كـأن حيـتاج 

 دراسـة إجيــاب املـؤمـن لـه أو يف حـالـة تسـليم املـؤمن لـوقت مـن أجـل
  .الـوثيـقة حلـــني حتـــريــرها 

  
  ففـي هـذه احلـالـة تعتــرب مـذكّرة التغـطيـة بديـال للعـقد و يعتـد بـها   

  حيـث يتـرتـب علــيها مـا يتــرتب علـى وثيـــقة التـأمـني مـن حقـوق 
ـّها. و التــزامـات  تعتـرب وثيـقة مـؤقّـتة لتغطـية اخلطـر املؤمـن مـنه كـما أن

  .خـالل فــترة معــينة
  

   عـلى هـذا األسـاس فـإنـه يستـفاد بـأنّ مـذكّـرة التغـطية املـؤقّـتة دلـيل   
ـّه و خبـصوص وسـائل  علـى التعـاقـد و وسيـلة لإلثبـات، و جتـدر املـالحـظة أن

ثّلة يف الوثـائـق الثبـوتـية، كـلّها تعتـرب بيـانـات اإلثـبات املـذكـورة املتـم
مـاديـة و ممـلوءة الـيت مـن خـالهلـا يتـم التـعامـل بـني طـريف العـقد يف ثقـة 

  .و أمـان لضـمان استـمراريـة عقـود التـأمـني البحـري
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  :رياآلثـار القـانــونية لعقـد التأمـني البحـ: الفصـل الثـاين        
  

عقــد التـأمـني البحـري كغـريه مـن العقـود التـأمينيـة تتـولّـد عـنه          
حقـوق و التـزامـات عـلى عـاتـق طـرفيـه، و تنشـأ مبنـاسبـته دعـاوى قضـائيـة، 

  :   و هـذا مـا سنتـناولـه بالـدراسـة فيـما يـلي
  

  :و املـؤمــن لـه التـزامات املــؤمـن :املبحـث األول            
مبجـرد إبـرام العـقد بـني املـؤمـن و املـؤمـن لـه و بدايـة سـريـانه كما متّ   

االتـفاق علـيه يف وثيـقة التأمـني يصـبح كـلّ منـهما ملتـزما مبـا لـه و مـا علـيه يف 
  .حـدود الرحـلة البحـرية

  
  :ت املــؤمـن لـهالتــزامـا: املطـلب األول                       

التـزامات املؤمـن لـه هـي تلـك الواجـبات املنـصوص علـيها قانـونيا يف العـقد   
و يتـرتب علـيها الضـمان و التعـويض، و أولـها االلتـزام بدفـع القسط و ثانيـها 

  .التصـريح بالبيـانات املتعـلّقة باخلطـر و ثالثـها احلفـاظ على مصـاحل املؤمــن
  
   : االلتـزام بدفـــع القسـط:الفــرع األول               
  

قسـط التأمـني هو املقـابل املـايل الذي يلتـزم املؤمـن له بدفعـه للمؤمـن، و يلتـزم   
هذا األخـري يف مقـابله بتغـطية اخلطـر وفـق عقـد التأمـني املبـرم بينـهما، و حيـدد 

 اخلطـر املؤمـن منـه و طبيـعة الشـيء املؤمـن علـيه القسـط مـع مـراعـاة نسبة حتقّـق
و قيمـته سفيـنة كانت أو بضـاعة، و قبـل التـعرض هلـذا االلتـزام بالتحلـيل نتـطرق أوال 

ـّها األشيـاء القابلـة القيـم املاديـةإىل   املؤمـن عليـها اليت ميـكن تعـريفها على أن
  . ار املالحة البحـرية، و نعنـي بذلـك السفيـنة و البضـاعة لتقـديرها نقدا و املعرضـة ألخطـ

   
 هي تلك املنشـأة العائمـة اليت تصلح الجتـياز امليـاه حبـرا و القابلـة السفـينة*  

للتعـرض إىل أخطـاره و اليت تستخـدم على وجـه اخلصـوص يف نشـاط املالحـة البحـرية، 
للتأمـني، بل يشـمل كلّ األجهـزة التابـعة هلـا من و ليسـت السفيـنة وحدهـا هي القابلـة 

  .حمـركات و رافعـات  أو مـا يعـرف بعـتادهـا
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فالسفيـنة مكونـة من اهلـياكل و اآلالت احملركـة و ملحـقاا اليت ال تقتـصر على   
لى احلبـال و الزوارق بـل تشمـل مجـيع ما حيتـاجه اجملهـز من جتهيـزات و كلّ ما يضـعه ع

ـّرب عنـه مبصاريف التجهـيزات  ظهـرها من وقـود، و لقـد حدد املشـرع اجلـزائري مـا يع
تشـمل القيـمة " :  حيث جاء فيها07-95 من األمر 128يف الفقـرة األوىل من املـادة 

املقـبولـة هيـكل السفـينة و األجهـزة احملـركة هلا و لواحقـها و توابـعها اليت ميلـكها 
ـن له مبـا يف ذلك متـوينـها و األشـياء املوضـوعة خارجـها املؤم."  

 فإنها حتـدد كما هي جزافـا و ميتنـع الطـرفان عن أي تقيـيم قيـمة السفـينةأمـا   
ألجزائـها، فالتأمـني يشتـمل على امللحـقات و التـوابع إذا كـان خيفـض من القيـمة 

  . (1)و التخـلّياملقبـولة يف حالـة اخلسـارة الكلـية 
و معنـى ذلك أن الطرفـني حيـددان القسـط وفـق الرحلـة البحـرية املـربجمة          

أو القيـمة املؤمـن عليـها، و إذا مل يتم حتـديد القسـط يف عقـد التأمـني فإنه يرجع إىل السعر 
نادا إىل اإلحصائيات  اجلـاري يف مكـان إبـرام العـقد و تتـولّى حتديـده هيـئات فنـية استـ
  .و اخلـربة اليت تكشـف عن درجـة احتـمال حتقّـق اخلطـر و جسامـته

        يالحـظ أّن اللّجـوء إىل حتديـد القسـط عن طريـق اهليـئات الفنـية و اإلحصائـيات 
 و اخلـربة يف حالـة عدم االتـفاق عليه يف عقـد التأمـني قد يؤدي إىل تعطـيل مصاحل أطراف

العقـد و اخبـاس حق كلّ منهم، إذ أنّ ذلك يتطلّب الوقت الكايف للتقـدير و املقـارنة، و عنـدئذ 
ال يستبـعد أن يكـون ذلك التقـدير و تلك املقـارنة مبنية على أسعار و مواد ختتلف قيمـتها من 

ال ميـكن تغيريه زمن آلخـر، أمـا إذا حدث و أن متّ حتـديد القسـط أثنـاء إبرام العقـد فإنه 
حىت و لو طـرأت بعـده ظـروف مل يكـن يف الوسـع توقّعـها و كان من شـأـا نقـصان 

  .(2)اخلـطر و زيـادتـه 
و يـرى املشرع املصـري أنّ قاعـدة عدم تغيري القسـط من النظـام العـام، و لذلـك 

 ختفيـضه يف حـالة فهـو جيـيز االتفاق على زيـادة القسـط يف حـالة زيـادة اخلطر و
النقصـان إذا كانـت السفيـنة خارج امليـناء املقصـود بسبـب احلجـز أو احلصـار طبـقا 

  . من القانـون البحـري املصـري 343للمـادة 

                                                 
 واليت نصـها 07- 80 من األمـر 11 و املـادة 07-95 مـن األمـر 128 الفقـرة الثـانية مـن املـادة  (1)

  ".حتدد القيمة للسفينة كما هي أو جزافا وميتنع الطرفان عن أي تقييم ألجزائها":  كمـا يلي
  .420ال طه، مرجـع سبقت اإلشـارة إليـه، ص الدكتـور مصطفى كمـ :  (2)
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لكـن املشرع اجلـزائري يرى أنّ املؤمـن ملـزم بضـمان كلّ األخطـار يف حـدود 
عدد األخـطار اليت حـددت خالل العـقد، و مـع القيـمة املؤمـن عليـها بغض النـظر عن 

  .(3)هذا االلتـزام فإنّ املؤمـن له مطالب بقسـط تكمـيلي بعد تعـدد احلـوادث 
و مادمـنا قد أشرنا سالـفا إىل أن الطرفيـن حيـددان القسط وفق الرحـلة البحـرية 

مواصـلة احلديث عن القسـط أن نوضح املـربجمة و القيـمة املؤمـن عليها، فإنـه ال يفوتـنا قبل 
  .القيـمة املالـية الثانـية اليت يستـوجب التأمـني علـيها أال و هي البـضاعـة

 هي تلـك القيـمة املالـية اليت تنـقل على ظهر السفـينة من ميناء البـضاعـةو 
قطعـا  التفـريـغ جبـميع أصنـافهـا و أشكـاهلـا طـرودا كانـت أو ءالشـحن إىل ميـنا

  .أو أثـقاال بكمـياـا و أوزانـها
و لـذا فإنّ التأمـني على البضاعة حيـفظ احلقوق و يدفـع إىل استمرارية خمـتلف األنشطة 
ألا تعـد من القيم املالـية املعتربة اليت ال ميكن املخاطـرة هبا يف البـحر،كمـا أّـا تعتـرب أيضا 

ري بـني الدول عن طـريق الصادرات و الواردات، و نظـرا املصـدر الرئيـسي للتـبادل التجـا
للمسـافة املائـية املشوبة باخلطـر و الوقت الطـويل اليت تستغرقـه أثـناء الرحـلة البحـرية فإنه 

  . حيتـمل إتـالفها أو تعـرضها للخطـر 
يصدر وعـلى هذا األسـاس رأى املشـرع اجلزائـري كغـريه من املشرعني الدوليـني أن 

 املتعلّـق يف جـزء هـام مـنه بالتأمـني 1995 جانفي 25 املؤرخ يف 07-95األمـر 
  .البحـري إذ أعطـى عـناية خاصـة للتأمـني على البضـاعة

و الواقـع أن التـأمني على البضـاعة هو تأمـني على األشـياء املؤسسة على املبدأ 
يف حـالة احلادث احلـق يف االستـفادة ) املستفيداملوقّـع أو (التعويضـي الذّي يضـمن للمؤمـن 

  .من التعـويض على اخلسـارة اليت حلقـته
و اهلـدف من التأمـني على البضـاعة هـو حتقـيق غاية معيـنة، حيث يسمـح 
للمصـدرين و املستـورديـن أن حيصـلوا على محـاية ناجعـة ضد أخـطار الضياع أو اخلسائر 

ق الضـرر ببضـائعهم أثـناء النـقل البحـري نظـرا لرؤوس األمـوال اليت ميكـن أن تلحـ
  .الباهـظة اليت ال ميـكن اجملـازفـة هبـا 

        من خـالل ما تطـرقـنا إليه أعـاله شـد انتباهنا االرتـباط الوثـيق بني البضاعة و النقل، 
رتب مبوجـبه تغطية اخلسـائر اليت حيـث أن هـذا االرتـباط يؤدي إىل إلزامـية التأمـني الذي يت

  . تتعـرض هلا البضائـع أثناء الرحـالت املائـية البحـرية مـنها أو النهـرية ،اجلـوية أو الربيـة
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و الرحـالت البحـرية اليت ميكـن ألطراف العـقد أن يتفـقوا على تغطـية البضـائع 
  : خـالهلا كثـرية و متنـوعـة منـها

  .ـولة عـرب أماكـن حمـدودة مـن خمـزن إىل خمـزن البضـائع املنق-1
  .  ابتـداءا من رسـو السفـينة إىل ميـناء التفـريغ -2
  .  مـن ميـناء الشحـن إىل املخـزن-3
  . مـن ميـناء الشحـن إىل ميـناء التفـريـغ-4

ى إنّ مجـيع البضـائع اليت ذكـرناها سالفـا و اليت يتفـق األطراف على تغطيـتها تبق  
مرهـونة بالتزام املؤمـن له بدفـع القسط حسـب الكيفـية املتفق عليـها يف العقـد، و التأمـني 

  .عـلى البضـائع يتـم بوثيقتـني إمـا بوثيـقة خاصـة أو بوثيـقة مفتـوحـة 
 جيـيز التأمـني عليها مهـما كان نوعـها، فالتأمـني علـى البضائـع بوثيـقة خاصـة         
 الشحـن من حيث سعـرها إضـافة إىل الرسوم و النفقات املدفوعة يف الوقت ءدر يف ميناو تقـ

الـذي تنـقل فيـها إىل السفـينة، و إذا حـدث تغيـري بغـري فعل املؤمـن له فـإنّ األخطـار 
  .تبـقى مغطّـاة طيـلة الرحـلة 

ـّه ال ميـكن  من منطـلق املفهـوم العـام للمـادتني السالفتـني الذكر ميكن   ـنا القول بأن
االستـغناء عن الوثيـقة اخلاصة حىت ال يسـقط احلق يف التعـويض ملمـارسي التأمـني، و هـذا 
ما جيـب توضيـحه يف وثائـق التأمـني نظرا ألمهية البضـائع و األخطـار اليت ـددها أثـناء 

  .ـدها ماهيـتهاالرحـلة البحـرية كالسـرقة و التلـف و غري ذلك مـما يفق
 اليت يلتـزم مبقتـضاها املؤمـن أن الوثيـقة املفتـوحـةأمـا الوثيـقة الثـانية و هي   

يضمـن مجـيع ما يراه مناسـبا له يف حـدود البضـائع املشحونـة كأن يؤمـن تاجـر على 
ـّه يطـل ق على مجـيع البضـائع اليت يستـوردها يف ظـلّ مبـلغ معـين من املـال، كمـا أن

ألنّ املؤمـن يعتـرب مبثـابة الشـريك للمؤمـن له نظـرا " وثيـقة االشـتراك"هاتـه الوثيـقة 
  .لاللتـزام املتـبادل بينـهما طيـلة العـقد

و قسـط التأمـني يف هذه الوثيـقة ال حيـدد وقت إبرام العـقد بل يتحـدد حسـب   
ؤمـن له خالل فتـرة معيـنة، و لذلك يفـرض طبيـعة و مقـدار البضائع اليت تشحـن حلساب امل

على املؤمـن له أن يبـلّغ املؤمـن بكلّ بضاعـة يشحنها خالل فترة معـينة حتى يتمكّن هـدا 
  .(1)األخـري من حتـديد القسـط عن طريـق اإلقـرارات اليت تقـدم لـه 

                                                 
  .424الدكتور مصطفى كمـال طـه، مرجـع سبق دكـره، ص  :  (1)
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 الذهاب و اإليـاب كمـا أنه ميـكن ختفيـض القسـط يف حالة التأمـني على بضائـع  
حينـما تشحـن السفيـنة ببضائـع اإلياب أو دون أن يكتمل شحـن اإليـاب ما مل يوجـد 

  . قانـون حبـري مصـري301شـرط خبـالف ذلك، و هو مـا قضت بـه املـادة 
  

ـّا املشـرع اجلزائـري فإنه مينـع كلّ شـرط أو اتفـاق من شأنـه ختفـيض القسـط    أم
 إالّ إذا أخـلّ املؤمـن له بااللتـزامات الـواردة يف الفقـرتني األوىل و الثالـثة من (1)للتعـريفـة

  .(2) 07-95 من القانـون 133املـادة 
  

و حنـن نوافـق املشـرع املصـري يف أنّ قاعـدة عدم تغيـري القسط ليسـت من 
النظـام العـام، إالّ أنـنا نـرى يف نفـس الوقـت أنه أنقـص من شرعيـة العـقد، إذ أنّ 
تغيـري اخلطـر يف حـد ذاتـه قـد يقبـله الطرفـان أثـناء التعـاقد، و مـن مثّ فـإنّ جـواز 

زيـادة القسـط بزيـادة املخـاطر و ختفيـضه بنقصـاا جيـب أن يكـون يف االتـفاق على 
  ".اتفـاقـا"مكـان و زمـان االتفـاق مبدئـيا مـا دام 

  
و يضـيف املشـرع املصـري أنّ قاعـدة عدم تغيـري القسـط ال تطـبق إالّ إذا كـانت 

ـّا إذا كانت زيـادة زيـادة اخلطـر ناشـئة عن قـوة قاهـرة أو خطـر يضمـنه املؤ مـن، أم
اخلطـر ناشـئة عن فعـل املسـتأمن فـإنّ املؤمـن يتحـلّل من التـزامـه مع احتـفاظه باحلق 

  .(3)يف القسـط مىت بـدأ اخلطـر يف السـريان 
  

" مىت بدأ اخلطر يف السريان" نكتفي من خـالل مضـمون هـذه املـواد بتوضـيح عبـارة 
 من حقّـه يف االحتـفاظ بالقسـط و ختلّـيه عن االلتـزام بالتعـويض قـد فاملؤمـن باستفادتـه

منـح حق الدفـاع عن مؤسـسته و إبعـادها عن تأمـني األخطـار اليت ليست من اختصـاصها، 
  .ذلـك ما ميـكّنه من اإلسـهام يف تنـمية رأمسـاهلـا
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ضيـحه يستوجـب التعـرض إىل لدراسـة الوفـاء بالقسـط و تو: الوفـاء بالقسـط       
  . زمـان و مكـان الوفـاء به و مـدى قابليـته للتجزئـة، مثّ جـزاء اإلخـالل عن الوفـاء بـه

a.  ملّـا كان القسـط غـري قابـل للتغيـري : زمـان و مكـان الوفـاء بالقسـط
  .فإنـه  يكـون مستـحقا مبجـرد إبـرام العـقد بني املؤمـن و املؤمـن لـه

ميثّل القسـط : " بقـوهلا95/07مـن األمـر 79         و هـذا ما نصـت علـيه املـادة  
الوحـيد املبـلغ الذي جيـب على مكتـتب التأمـني أداءه دفعـة واحـدة عند اكتـتاب 

  ".عقـد التأمـني قصـد التحـرر من التـزامه و احلصـول على الضـمان 
تب آثـاره إالّ إذا قـام املؤمـن بالوفـاء بالقسـط األول          هـذا و أنّ العـقد ال ير

ثـم يتم بعد ذلك حتـديد الزمـان الذي يتعـين مبوجـبه على املؤمـن له الوفاء بالقسـط، 
ـّه  اقتـضت الضرورة املألـوفة بالوفاء بالقسـط مقدمـا حبيث حتصل شـركات  غـري أن

  .ـا التكـفّل بتغطـية اخلطـر التأمـني القسـط مسبـقا كي يتسـىن هل
         و عـادة ما يدفـع القسـط بصـورة دوريـة يف أول كلّ وحـدة زمنـية، و غالـبا 

إالّ أنـه ألـف عن طريـق العـادة أن القسط السنوي " سـنة"مـا تكـون مـدة التأمـني 
  . (1)ؤمـن هلـم جيـزأ على دفـعات تكون سداسـية أو شهـرية لتيسـري التسديد على امل

     و يكـون الوفـاء بالقسـط يف حملّ إقامـة املؤمن تطبيـقا للقواعد العامـة السارية 
  .املفعول كما هو الشـأن يف خمتلف شركـات التأمـني إالّ إذا اتفـق الطرفان على مكـان آخـر

القسط إذا كانت العـادة قد جرت على أن تكـون مدة :  قابلـية القسـط للتجـزئـة •
سـنة، فمـا مدى االرتبـاط بني القسـط و بني املـدة اليت حيـدد مبوجـبها؟ و هـل 
ـّه ال يرتبط  يرتبـط مبـدة السـنة فيكـون غـري  قابـل لالنقسـام و التجزئـة؟ أم أن
هبـا و بالتايل ال يكون قابال لالنقسـام بغـض النظـر عن الفتـرة اليت انقضت من السـنة 

ـهاء العـقد؟ و هذا معـناه هل يكـون القسـط مستـحقّا بأكمـله أم جيـب عنـد انت
جتزئـته إذا طـرأت خالل مـدة التأمـني أشـياء متنع من تنفـيذ العـقد، أو انتـهاء  
  .التأمـني خالل مـدة السـنة لسبب من األسـباب كالفسـخ أو استحالة حتـقّق اخلطـر

يها ملدة معـينة من األخطـار البحـرية العاديـة فقـط فلو فرضـنا أنّ سفـينة مؤمـن عل
دون األخطـار احلربـية مثّ أغـرقت بعد ذلك بفعـل العدو قبل انقضـاء التأمـني، أو أنّ بضـاعة 
 ـن علـيها مثّ حضـر استـريادهـا فأوقفـت أثـناء السفر، فهـل حيـقمستـوردة مؤم

ؤمن لـه بالقسـط كامـال باعتبـاره كـلّ ال يتجـزأ للمـؤمـن يف احلـالتـني أن يطـالب امل
  أو يتحـتم علـيه أن خيفّـض منـه لـزوال مـوضوع التـأمـني ؟
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إنّ بعـض التشريعـات تأخـذ بعـدم قابلية القسـط لالنقسام أو التجـزئة استنـادا إىل 
له إذا بـدأ الشيء ما يقـال بأن  القسـط غري قابل للتجـزئة، و ال بد أن يكون مستـحقا بأكم

املؤمـن عليه يف التعـرض لألخطـار و بدأ املؤمـن يف حتمـلها و لو زال اخلطـر قبـل ايـة 
ـّه إذا كان انقضـاء (1)فتـرة التأمـني ـّا حمكـمة النقـض الفرنسـية فقـد رأت بأن ، أم

قابلـية القسـط التأمـني ناشـئا عن قـوة قاهـرة فال حيـق للمؤمـن أن يتمسـك بعدم 
املقـابـل للمـدة الباقـية اليت لـم يتعـرض فـيها الشـيء املؤمـن علـيه للخطـر 
ـّه لو انقضـى التـزام املؤمـن بالضمـان قبل ايـة العقـد الستحـالة  للتجزئـة، و ذلـك ألن

ـّه جيـوز للمتعـاقدين االت(2)التنفـيذ وجـب أن ينقضـي معـه القسـط فاق على ، كمـا أن
جتـزئة القسـط أو استحـقاقه كامـال و لـو أدى ذلـك إىل االنقضـاء قـبل ـاية املـدة 

و عـلى هـذا األسـاس فإنّ هـذا النـوع من .. بسبـب حـادث أجنـيب عـن املؤمـن لـه
  .االتفـاق يعتـرب فيـه املؤمـن له ضـامـنا للمـؤمن يف تنفـيذه اللتـزامه

ا يـربر به بعض الفقـهاء موقفـهم الذي يقضـي مبـبدأ عدم قابلـية يف حـني أنّ م
القسـط لالنقسـام أو التجـزئة هو أنّ املؤمـن عنـدما يقـوم بتحـديد القسـط ملـدة زمنـية 

فإنمـا يفعـل ذلـك بتوقّع اخلطـر جملمـوع املؤمنـني هلم، و على هذا األساس ) السـنة(معيـنة 
ي يدفـعه املؤمـن له يفـقد ذاتيـته و يندمـج يف احلسـاب املشترك جلمـيع فإنّ القسـط الذ

املؤمـن هلـم الذي يعـول علـيه املؤمـن و يبـين عليه توقّعـاته و حساباتـه الفنـية، و لذلك 
فإنّ القـول بقابلـية القسط السـنوي للتجـزئة و ما يترتـب من حـق املؤمـن له يـؤدي إىل 

الل بالتـوازن املـايل للمؤمـن، كـما أنه من الصعـب حساب املقـابل النقـدي اإلخـ
لتحـمل املؤمـن لعبء اخلطـر يف األجـزاء املختـلفة للوحدة الزمنـية املتخـذة أساسـا 
لقيـاس اخلطـر و احتـماالته نظـرا الختـالف درجـة احتـمال اخلطـر من وقـت آلخـر 

  .(3)خـالل وحـدة زمنـية 
مـن خـالل ما سـبق التعـرض له نالحـظ أن قابلـية القسـط لالنقسـام فيـها 

، فمصلـحة املؤمـن تتـوقّف على عـدم )املـؤمن و املؤمـن لـه(تضـارب ملصـاحل الطـرفني 
قابلـية القسـط للتجـزئة حـرصا على مصلحـته و احملافظـة على رصيـده املـايل الـذي 

ـّا املؤمـن لـه فإنّ مصلحـته تتوقّـف على ينشـأ و يتوسـع بت ـزايد املؤمنـني هلـم، أم
ختفـيض القسـط أو استـرداده اجلـزء املقـابل مـنه للمـدة الباقـية اليت مل يتعـرض فيـها 

                                                 
  .476مبـادئ القـانون البحـري، مـرجع سبق ذكـره، ص  :  (1)
  .07-95 من األمـر 18 من املـادة 4أنظـر الفقـرة  :  (2)
  .206 إىل 204ول، ص من  اجلـزء األ– التـأمني يف القانـون اجلزائـري –الدكتور إبـراهيم أبـو النجـا  :  (3)
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الشيء املؤمـن علـيه للخطـر، أي أنّ املؤمـن لـه إذا مل حيـرص على حقّـه يف األخذ مببـدأ 
تجـزئة فإنّ حقّـه هذا ينـتقل إىل نظـريه املؤمـن بصورة معـاكسة فيصـري التخفـيض أو ال

رائه من غـري سبـب حيـمله على التغـطية مقـابل استيـفاء ـالتـزاما علـيه، و يـؤدي إىل إث
، ضـف إىل ذلـك أن هذا التضـارب قد يـؤدي إىل "القسـط"مبـلغ من املـال و هـو 

علـيه نـزاع و النـزاع من دون شـك يتطلّـب الوقـت الكـايف اخلـالف و اخلـالف يترتب 
  .لإلثـبات، و ذلـك مـا من شأنـه تعطـيل مصاحل املتعـاقدين

 باملقارنـة مـع 1930مثّ إنـنا إذا أمعـنا النظر يف القضـاء الفرنسي قبل صـدور قانون 
ـّنا جنـد املـبدأ عكسـي فاألول  ينفـي االنقسـام و التجـزئة، حمكـمة النقـض الفرنسـية فإن

و الثـاين يثبـتهما بدعـوى االلتـزام بغـري سبـب علـما بأنّ النظـرية التقلـيدية تثـبت أنّ 
ـّا بعـد صـدور قـانون التأمني الفرنسي سنة  ، 1930السـبب هـو أصـل االلتـزام، أم

، غـري أنـه مل ينص عليه عمـل القضاء الفـرنسي مببـدأ قابلـية القسـط لالنقسـام و التجـزئة
صـراحة و اكتـفى ببعـض اإلشـارات التطبيقـية له، و مـن أمثلـتها الفسـخ يف حالـة 
إفـالس املؤمـن له أو إدالئـه ببيانـات غري حقيـقية عن اخلطر أو كتمانـه أو بسبب تفـاقم 

  .اخلطـر أو فقـدان الشـيء املـؤمـن علـيه
ر فلم يـرد يف قانـون التأمـني اجلزائـري ال القـدمي و ال يف اجلديـد          أمـا يف اجلـزائ

 07-80 من األمـر 37-22-18نـص حيسـم املشكـلة باستثـناء مـا ورد يف املـواد 
، و من ذلك نستنـتج أن القانـون اجلزائـري قد (1)كإشـارة ملـا قضـى بـه القـانون الفرنسي

 و الـذي أصبح فيـما بعد تقنـينا للتأمـني 1930در سـنة تأثّـر بالقـانون الفرنسي الصـا
  . كـما أشـرنا إلـيه يف الفصـل التمهيـدي1976الفرنسي اجلديـد الصـادر سـنة 

 و مـن أمثـلة مـا قضـت به املـواد السالـفة الذكر وجـوب رد القسـط يف 
  :احلـاالت الثـالثة التـالـية على الترتـيب

  .إلدالء ببـيانات كاذبـة عن اخلطـر املؤمـن علـيه فسـخ العـقد بسبـب ا -1
تـوقّف سريـان عـقد التأمـني جلمـاعة الدائنـني يف حالـة الفسـخ أو إفـالس  -2

 . املؤمـن له أو تصفـية أموالـه تصفـية قضـائية
يف املـدة اليت مل يعـد فيـها الشيء املـؤمـن علـيه معـرضا للخطـر املؤمـن مـنه  -3

لـة هـالك الشيء املـؤمـن عليـه هالكـا كليـا بسبـب آخـر غـري يف حـا
 .اخلطـر املؤمن مـنه

 
                                                 

  .07-80 من األمـر -37-22-18أنظـر املـواد  :  (1)
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a. التـزاما على  : جـزاء التخـلف عن الوفـاء بالقسـط دفـع القسـط يعـد
عاتق املؤمـن له و حـقّا من حقـوق املـؤمن حتى ميكّـنه من الضـمان، إالّ أنه 

زائـري نص صريـح هبـذا الشـأن، و مـن مثّ فإنّ مل يرد يف قانـون التأمـني اجل
  .الرجـوع إىل األحـكام العامـة يوفّر احلمـاية لطريف العـقد على حـد السواء

 من القانـون املـدين اجلـزائري 119         و القـواعد العامة تقتـضي الرجـوع إىل املـادة 
ه جـاز للطرف الثـاين أن يطـالب بتنفـيذ إذا أخـلّ أحد الطرفـني بالتـزام": و اليت مفـادها

 فاملؤمـن يف هذه احلالـة و حسب القاعـدة العامـة يف اجلـزاء املترتـب ،."العقـد أو فسخـه
على ختلّـف املؤمـن له عن الوفـاء بالقسـط تذكـري املؤمـن له بوجـوب دفـع القسـط 

 ميتـثل يف األجـل احملـدد  أوقـف املؤمـن خـالل الثمانـية أيـام املوالـية للتبلـيغ، فـإذا مل
الضـمان، كمـا جيوز له فسـخ العـقد بعـد عشـرة أيام من إيقـاف الضـمان، و يف هـذه 
احلـالة جيـب إعـالم املـؤمـن له برسـالـة مضمـونة الوصـول مـع اإلشـعار باالسـتالم 

ة للغـري حسـن النـية الذي أصـبح و يكون هـذا اإليـقاف أو الفسـخ عـدمي األثـر بالنسـب
  .(1)مستـفيدا مـن التأمـني قبـل التبلـيغ باإليقـاف أو الفسـخ 

و مـن هذا املنطـلق فإنـنا نرى بأن العـقد ال ميـكن أن يـؤدي وظيفـته بدون قسـط   
لـم و هبـذه الصـفة فإنه يعتـرب عنصرا جوهـريا يف التأمـني ال جيـوز التخلّف عـنه، فـإذا 

يلتـزم املستأمـن بدفـعه جاز للمؤمـن أن يوقـف التأمـني أو يفسخ العـقد بالشـروط اليت 
سبقـت اإلشـارة إليـها، كـما أن استمـرارية القسط يف السريـان يف حـالة وقف الضـمان 
و احتـمال وقـوع اخلطـر أثـناء فتـرة الوقـف و انتفـاء حق املسـتأمن يف التعـويض 

  .زاءا لـه عـن ختـلّفه عـن الـدفع يعتـرب جـ
يف حـني أن شركـات التأمـني تلجأ إىل العـمل بالقـاعدة العـامة اليت تقضـي بأن   

من أجـل وضـع . ج.م. ق106العـقد شـريعة املتعـاقدين املنصـوص علـيها يف املـادة 
  .قاعـدة عامـة جتـيز استحـقاق القسـط يف ميـعاده

زائـري مل يتـرك أمـر جـزاء ختلّـف املـؤمـن له عن الوفـاء و قانـون التأمـني اجل  
 منـه 16بالقسط وفقـا للقواعد العامـة بل نظّـم اجلـزاء بالنسبة لتأمـني األضـرار يف املـادة 
 يومـا  15اليت جيب مبقتـضاها على املؤمـن له الوفاء بالقسـط يف ميعاد ال يتجاوز اخلمسـة عشر 

قـه فإذا مل يقم بالوفاء وجب على املؤمـن اتـباع نفس اإلجراءات مع فـارق من تاريـخ استحقا
  .(2) يوما 15 يومـا اليت تلي انقضـاء األجل احملـدد 30بسـيط يتمثّل يف دفـع القسط خـالل 
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و معـىن ذلك أن املؤمـن يستحق القسـط يف حالـة الفسخ عن املـدة اليت كـان الضمان فيـها 
  .كـنه ال يستحـقه عن املـدة التالـية للفسـخساريـا و ل

   ـّها تنـص و لعـلّ املـواد الثالثـة السـالفة الذكـر تتشـابه يف مضمـوا حيث أن
على اجلـزاء املستـحق للمؤمـن له املتخـلّف عن دفـع القسـط وكـذا الطـرق املتبـعة يف 

دفـعه إىل املطالـبة حبـقّه يف التغـطية دون إعـذار املؤمـن له حتى ال يعـتد بأية حـجة ت
وفائـه بالتزامـه و هـو دفـع القسط يف ميعـاد استحقـاقه، وكـذا خلو اإليـقاف أو الفسـخ 
  .من أي أثر بالنسـبة للغري حسن النـية املستـفيد من التأمـني قبل التبلـيغ باإليقـاف أو الفسـخ

  
  ـزام باإلدالء بالبيـانـات املتعلّـقة باخلطــر االلتـ: الفــرع الثــاين         

  
للحـديث عن االلتزامـات املتعلّـقة باإلدالء الصحـيح عن اخلطـر و الـذي يتحمل   

املؤمـن لـه األعـباء املتـرتـبة علـيه، جيـب التعـرض أوال إىل معـرفـة اخلطـر البحـري 
  .من مثّ اجلـزاء املترتب على اإلخـالل بهو أنـواعه و أسـبابه و أسـاس االلتـزام به و 

  : تعـريف اخلطـر يف التأمـني البحـري •
ما ميـكن التذكـري به من خـالل التعريـفات اليت أوردناهـا سالـفا أنّ اخلطـر يعتـرب   

العنـصر اجلوهري يف عقـد التأمـني البحـري قد ال خيتـلف عن غـريه يف خمتـلف التأميـنات 
ـّه قد تظـهر فـروق فيـما يتعلّـق بطبـيعة اخلطـر من حيـث شـروط ه و مواصفاتـه، إالّ أن

  :البحـري و أسـباب توقّـعــه 
األخطـار البحـرية تنقسـم من حيـث طبيـعتها إىل : طبيـعة اخلطـر البحـري •

 .أخطـار قابـلة للضـمان و أخـرى غـري قابـلـة لـه: قسمـني
  

  :تنقسـم بدورهـا إىل صنفــني :  األخطــار القابــلة للضــمان -1
  

يتعلّـق بتدخـل املؤمـن له للحفـاظ على مصـاحل املؤمـن  :  الصنـف األول-أ        
لتفـادي األضـرار النامجـة عن املالحـة البحـرية أو التخفيـف مـنها، كنفـقات تفـريغ 

 املفاجـئة ةت االضطراريـالسـلع و ختزيـنها يف ميـناء غـري امليـناء املقصـود أو احلـاال
  .كإخـماد النـريان اليت قـد تتسبب يف إتـالف البضـائع أو السفيـنة أو جـزءا منهـا 
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يتمـثّل يف األضـرار املاديـة و هي كثـرية و متنـوعة، منـها ما :  الصنـف الثـاين-ب        
 و هـذه األضـرار تشمل مجـيع .يتعلّـق بالبضاعـة و منها ما يتعلّـق بالسفيـنة أو مهـا معـا

اخلسـائر اليت تلـحق املؤمـن لـه و كـذا ما تضمـنه شـركة التأمـني بالنسـبة لألضـرار 
  .(1)الـيت تصيـب الغيـر 

  :و على هـذا األسـاس ينبـغي التميـيز بـني نوعـني من األضـرار ومهـا   
  .(2)ـة ضمـان اخلسـائر املشتـرك*ضمـان مسـؤولـية التصـادم و  *

، فإنّ املؤمـن يتحمـل مجـيع األضـرار الناجتـة لضمان مسـؤولـية التصـادم ةبالنسب  
   .(3)عن تصـادم السفيـنة بسفيـنة أخـرى أو بأي جسـم آخر ثابـتا كـان أو عـائـما

، فـإنّ املؤمـن لـه إذا مل يتدخـل يف بضمـان اخلسـائر املشـتركةأمـا فيما يتعلّق   
ـذه احلـاالت فاملؤمـن مطالـب بتعـويض مشـترك باعتـبار أنّ ذلك يهـدف إىل مثـل ه

  . ختفـيف األضـرار عـنه و جتنيـبه التعـويضات الكثـرية
  

لقـد فـرق املشـرع اجلـزائـري مـا بـني : األخطـار غـري القـابلـة للضـمان -2
 :نوعـني من األخطـار غـري القـابـلة للضـمان

  
و هـي املصـرح هبـا : األخطـار غيـر القـابلة للضمـان بصـورة قطعـية -أ         

   :ال يضمـن املؤمـن األخطـار اآلتيـة و عواقـبها" : 07-95 من األمـر 102يف املـادة 
  .  أخطـاء املؤمـن له املتعمـدة أو اجلسيـمة 
 : األضـرار و اخلسـائر املـاديـة الناجتـة عـن 

  .ظـمة االستـرياد و التصـدير، العبـور، النقـل و األمـنخمـالفـات أن   * 
الغـرامـات و املصـادرات املـوضـوعة حتـت احلـراسة، و االستـيالء و التدابـري    * 

 .الصـحـية أو التطهـرييـة
األضـرار اليت تتسبـب فيهـا اآلثـار املبـاشـرة و غـري املبـاشـرة لـالنفـجار  

اإلشـعاع املتـولّـد عن حتـول نووي للـذرة أو اإلشعـاع و إطـالق احلـرارة و 
و كـذلك النـاجتـة عـن آثـار اإلشعـاع الذي حيـدثـه التعجـيل املصـطنع 

 .للجزيـئات

                                                 
  .173 إىل 168، ص من 2004الطبعة الرابعة . ج.م. د–جديدي معراج مدخل لدراسة قانون التأمني اجلزائري  :  (1)
  .07-95 من األمـر 101أنظـر املـادة  :  (2)
  . من نفس األمـر102أنظـر املـادة  :  (3)
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     ":خاص"  األخطـار غـري القـابـلة للضـمان إالّ مبقتـضى اتفـاق خمـالف-ب          
 : واليت نصها كالتـايل07-95 مـن األمر 103ـادة فقـد أوردهـا املشـرع اجلزائـري يف امل

  :ال يضـمن املؤمـن األخطـار اآلتـية و عواقبـها إالّ إذا كـان هـناك اتـفاق خمـالف " 
 احلـرب األهـلـية أو األجـنـبية –العـيب الـذّايت فـي الشـيء املـؤمـن علـيه  -1

  .خـريب و اإلرهـابو األلغـام و مجيـع معـدات احلـرب و أعـمال الت
 و احلجـز أو االعتـقال الصـادر عـن مجـيع احلكـومات ءالقـرصـنة و االستـيال -2

 .أو السلـطات كيفـما كـان نوعـها
 .الفـنت و االضطـرابـات الشعبـية و إغـالق املصـانع  -3
 .اخـتراق احلـصـار -4
  األضـرار اليت تسـببهـا البـضـائع املـؤمـن علـيها ألمـوال أخـرى -5

 .    أو ألشـخـاص آخـريـن
مجـيع النفـقات أو التعـويضـات املبنـية على احلجـز أو الكـفاالت املدفـوعـة  -6

 .لتخلـيص األشـياء احملتـجزة إالّ إذا كانـت ناجتـة عن خطـر مضمـون 
كلّ ضـرر ال يدخـل يف نطـاق األضـرار و اخلسـائر املـاديـة اليت تصيـب املـال  -7

 .يـه مبـاشـرةاملـؤمـن عل
 

 الذكـر أنّ الفـرق          مـا ميكنـنا مالحظـته من مضمـون املـادتـني السالفتـني
بـني االستبـعاد القطـعي للضمـان و االتفـاق اخلـاص متوقّفـان على حريـة اتخـاذ 
اإلجـراءات املالئمـة و إمكـانيـة اجملـابـهة، فالضمـان يسـري يف حـدود مسـايرة 

  .نظيـمات القـانونـية و أحكـام اآلداب العـامة الت
    
  

a. لقـد ذهب بعـض الفقـهاء بآرائـهم إىل أنّ سبـب  : أســباب األخطــار
األخـطار هي تلك احلـوادث البحـرية اليت يتـولّد عنـها الضـرر، و بذلـك 
يتـحتـم عـليـنا أن نفـرق بـني األخطـار اليت تتـم بفـعل القـوة 

رة أو احلـادث الفجـائي، األخطـار الـيت حتـدث بفـعل املؤمـن لـه القاهـ
 .و األخطـار الـيت حتـدث بفـعل أجنـيب
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  : القـوة القـاهـرة أو احلـادث الفجـائـي -             أ
   يقصـد بذلـك كلّ الطـوارئ اليت حتـدث أثـناء الرحلـة البحـرية و ال ميكـن   

ق أضـرارا جسيـمة بالسفيـنة أو البضـائع كالعـاصفـة البحـرية التصـدي هلـا و ختلـ
أو اهليـجان البحـري و الضـباب و غري ذلك من العـوامل الطبـيعية اليت تسبـب التلـف 
اجلـزئي أو الكلّـي للشيء املؤمـن علـيه كأن يـؤدي االضطـرار بالسفـينة يف أغلـب 

ـّان على األحـيان إىل االتجـاه إىل ميـناء غـ ري امليـناء املقصـود أو قـد حيـمل الرب
رمـي جـزء من محـولتـها أو يكـون سبـبا يف حـدوث أضـرار أخـرى كاالنفجـار 
و احلـريق و النهـب و السرقـة و كـلّ مـا من شـأنـه أن يـؤدي إىل حـوادث حبـرية 

لك و تسبـب يف عمـدية، و علـيه فإنّ املؤمـن ملـزم بالتعـويـض إذا حتقّـق ذ
األضـرار، أي أنّ املؤمـن يضـمن هـذه األخطـار مهمـا تعـددت األسـباب، و جيـب 

  .أن حتـدد األسـباب املعنـية بالضمـانـات 
         لكـن األخـطار اليت تتسبـب بالفعـل العمـدي للمـؤمن لـه فقـد سبـق و أن 

  .ا استـقر علـيه القضـاء و الفقـه معـاأشـرنا إىل أن املؤمـن ال يضـمنها و هـو م
أمـا أخطـاء رجـال البحـر فهي قابـلة للضمـان مـا عدا تلـك اليت تكـون   

صـادرة عن غـش أو تدليـس، و املشـرع اجلـزائري يفرق يف هـذا اجملـال بني اخلطـأ 
ي يصـدر من ربـان املتعـلّق بالسفـينة و اخلطـأ املتعلّـق بالبضـاعة، فاخلطـأ العمدي الذ

السفيـنة مستبعد من التغطـية حبكـم تبعـة أعمـال الربـان ملالـك السفيـنة و إخضاعـه 
، بيـنما مسؤوليـة الضـمان يف حـالة األخـطاء اليت يتـرتب عليـها أضـرار (1)لرقـابتـه

 هبـذه خبصـوص البضـائع فاملـؤمن يبـقى ملـزما هبـا، و قـد قضى املشـرع اجلـزائري
  : من قانـون التـأمـني بقـوله126التفـرقـة يف املـادة 

 ،         "ال يضمن املؤمن األضرار و اخلسـارات املنجـرة عن خطأ عمـدي يرتكـبه ربان السفيـنة"
 من نفـس القانـون تستـبعد الضـمان الرتكـاب املؤمـن لـه 138يف حـني أن املـادة 

يستـبعد من الضمـان األضـرار و اخلسـائر : "ـهابعـض األخطـاء حـيث جـاء في
  :املـاديـة الناجتـة عـن 

  .حـزم أو تعبـئة البضـاعة بشكـل غـري كـاف -1
 .ضـياع جـزء من البضـاعة أثـناء الطـريق -2
 ."التأخـر يف تسلـيم البضـاعـة -3
 

                                                 
   07-95 من األمـر 126أنظـر املـادة  :  (1)
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   :  األسـبـــاب األجنـبــية -                ب
ون سبـبا يف حتقّـق اخلطـر، و هي كثـرية كاحلـروب         هـي تلـك الـيت تكـ

الدولـية و األهلـية و االضطـرابـات الداخلـية اليت تتسبـب يف غلـق املـوانئ و تعيـق 
املـالحة البحـرية عن مواصـلة نشاطـها و غريها من التصـرفات، باإلضـافة إىل أعمـال 

السفيـنة علـى اتجاهـها إىل عبـور السلـطات الداخلـية أو اخلـارجيـة اليت تصـرف 
سـواحل أخـرى، فـإذا مـا حـدث ذلك و كان سبـبا يف حـدوث خمـاطر مل تكـن يف 
احلسبـان فـإنّ املؤمـن غـري ملزم بالضـمان إالّ إذا كـان هـناك اتـفاق خمـالف كما سبقت 

   .07-95 من األمـر 103اإلشـارة إلـيه مبـوجـب املـادة 
b. ف عن حقيـقة : اللتــزامأسـبــاب اإنّ طبـيعة كلّ تعـاقد تقتضي التعـر

الشـيء املتعـاقـد عليـه و عـن صفـاته، و لذلـك كان لـزاما على املؤمـن 
أن يتحـرى الصدق يف اإلحاطـة مبعـرفة طبيـعة اخلطـر الذي يتعهد بضمانـه، 

ـّه ليـس من السـهل معـرفـة ذلك إالّ مبساعـ دة املؤمـن له، و مـن ثـم فإن
و استـنادا إىل ذلـك فـرض قانـون التأمـني على املؤمـن لـه التصـريح 
ببيانـات صحيحة و دقيـقة عن اخلطـر املضمـون حتى يتمـكّن املؤمـن مـن 
أخـذ فكـرة حقيـقية عن هـذا اخلطـر و تقـدير القسـط الذي يتـناسب 

  .مـع أمهيـته و درجـة خطـورتـه
ـّص على أنّ املؤمـن له 15لفقرة األوىل مـن املـادة         فا  من قانـون التأمـني اجلـزائري تن

 و الظّـروف املعـروفة لديـه ضمـن استمـارة أسئلـة تملـزم بالتصـريح جبمـيع البيـانا
  .تسمـح للمؤمـن بتقـدير األخطـار اليت يتكـفّل بتغطيـتها

ـّه قـد جـرت الع ـادة إىل أنّ شركـات التأمـني تصوغ أسئلة يف صـورة         و الظـاهر أن
منـاذج متكّـن املؤمـن له من االطّـالع عليها و اإلجـابة عنها يف ثقـة و أمـان وقت التعـاقد، 
ـّه ميكـن يف مثل هذه النمـاذج أن يفـوت املؤمـن ذكر بعـض األسئـلة اليت من شـأا  إال أن

ـر أو جسامـته لذا كان من املفـروض على املؤمـن له أن يـديل التأثـري يف درجـة احتمال اخلط
من تلقـاء نفسـه بكلّ ما يـراه متعلّـقا باخلطـر الذي مل يـورده املؤمـن يف وثيـقة التأمـني 
ـّه يعلم أمهيته و درجـة خطـورته، و هذا ما يتفـق مع طبـيعة العـقد ألن  املطبـوعة طاملـا أن

 هو اخلطـر، و عليه فإنـه من الواجـب على املؤمـن له أن يـديل بالبـيانات األصل يف التعـاقد
املتعلّـقة باخلطـر و الظـروف اليت حتيـط به سواء كانـت هذه الظـروف موضـوعية من حيث 
تأثـريها على اخلطـر تأثـري مباشـرا أو شخصية تؤثّـر يف اخلطـر تأثـريا غـري مبـاشر، مبـا 

  . يستطـيع اإلحاطـة بذلك دون االستعـانة بالطـرف املتعـاقد معـهأن املؤمـن ال
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c. اإلخـالل بااللتـزام الذي يقـع على عاتـق : جــزاء اإلخـالل بااللتـزام

املستـأمن أمـر قانـوين يتـولّد عـن العقـد أو مبناسبـته و يترتـب علـيه 
 املتعـلّق باإلدالء مجـزاء صـارم هو نفسـه املترتـب على اإلخـالل بااللتـزا

بالبـيانات املتعلّـقة باخلطـر وقت التعـاقد إالّ إذا أخـلّ املؤمـن له بالتزامـه 
حبسـن نيـة، فإذا تبـين املؤمـن له ذلك قبـل حتقّـق اخلطـر ففـي هاتـه 

  :احلالـة  لـه 
مل يقبل املؤمـن له أن يطلـب زيـادة القسـط مبـا يتـناسب مع اخلطـر أو الفسـخ إذا      *    

ـّا إذا متّ ذلـك بعـد حتقّـق اخلطـر فعلـيه بتخفـيض التأمـني مبقـدار الفـرق  بالزيـادة، أم
  .بـني األقسـاط املـدفوعـة و األقسـاط اليت جيـب أن تـدفع

      لكـنه إذا كان إخـالل املـؤمن له بالتـزامه بسـوء نـية فإنّ للمؤمـن أن حيـرمه من 
ـغ التأمـني يف حالـة حتقّـق اخلطـر املؤمـن مـنه، و يبطـل العـقد مع استحـقاق مبل

 134املـؤمـن لألقسـاط حـتى تـاريـخ بطـالن العـقد، و هـذا ما نصت علـيه املـادة 
  . 95/07 من األمـر 138 و املـادة 137 و املـادة 136و الفـقرة الثانـية من املـادة 

نة بـني املؤمـن لـه حسـن النـية و املؤمـن له سـيء النـية يتضـح لـنا         و باملقـار
أنّ املشـرع قـد أعطى احلـق للمؤمـن يف إيـقاف العـقد أو فسخـه أو إبطـاله مىت كـان 
ـّه منـح املؤمـن لـه حظـوظا بدفـع القسط قـبل  املـؤمـن له سـيء النـية، كـما أن

تمـرارية العـقد إالّ إذا رفـض ذلك، أمـا إذا تـم ذلك بعـد اخلطـر حتقّـق اخلطـر و اس
فإنـه مل يبخـس حـق املـؤمـن لـه يف املطـالـبة بالفـرق بـني األقسـاط املـدفـوعـة 

  .و األقسـاط الـيت جيـب دفـعــــها
  

  :  ــنااللـتزام باحملـافظـة على مصـاحل املـؤم: الفـــرع الثـالـث              
  

          عقـد التأمـني البحـري شـأنه شـأن باقـي العقـود األخـرى، فهـو عقـد يبـىن 
على األمـان و حسـن النـية و الثـقة املتـبادلة بـني األطراف، و لذلـك كـان لـزاما على 
املسـتأمن أن يتصرف تصـرفا عقـالنيا مـراعيا يف ذلـك صيـانة طـريقة العـقد ببـذل 
كـلّ مـا يف وسـعه لاللتـزام باحملـافظـة على مصـاحل املـؤمـن و حقـوقـه، و هـذا 

  :االلتـزام يتـرتب علـيه عـدة الـتزامات فـرعـية أخـرى و هـي
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  .امتـناع املؤمن له عن كلّ ما يسهم يف زيـادة اخلطـر أو تغيـريه أثـناء سـريان التأمني -1
ث خـالل ثـالثة أيـام مـن ورود اخلـرب إلـيه إخطـار املؤمـن بوقـوع احلـاد -2

حـىت يتمـكّن من معـاينـة اخلطـر و إجـراء تقـديرات لألضـرار الناشـئة عـنه 
فإذا تأخـر عن ذلك جـاز للمـؤمن أن يطلـب التعـويض عمـا يلحقـه مـن ضـرر 

 .بسبـب التأخـري
 إلنقاذ ما يتسـىن له إنقـاذه االلتـزام بالتخفيف من آثـار احلـادث كأن يبـذل جهـده -3

يف حال ما إذا غرقت السفينة أو انكسرت أو جنحت إىل اتجاه غـري االجتّاه املألـوف لسبب 
من األسـباب، و يف حالـة امتـناع املؤمـن له عن تنفـيذ هذا االلتـزام حق للمؤمـن 

 . (1)16-6 و 7 الفقـرة 133أن يطلب التعـويض عما حلقـه من ضرر طبقـا للمـادة 
االلتـزام بإثـبات الضـرر الالحـق بالشـيء املؤمـن علـيه، و ذلك بتنظـيم  -4

إجـراءات معيـنة قصـد إثـبات األضـرار اليت ميـكن أن تلحـق باألشـياء 
املضمـونة تفـاديا حلـدوث كـلّ ما مـن شـأنـه إثـارة اجلـدل حـول طبيـعة 

و يتـرتـب على عـدم مـراعـاة هـذه األضـرار و أسبـاهبا و مقـدارهـا، 
 .اإلجـراءات يف ميـعادها احملـدد عـدم قبـول الدعـوى املرفـوعة علـى املـؤمـن 

 
 :االلتزام باحملافظـة على حقوق الرجـوع على الغـري املسـؤول :الفـرع الرابـع

  
و حقـوقه هـذا االلتـزام يقتـضي حلـول املؤمـن مكـان املـؤمـن له يف دعـاواه   

جتـاه الغـري املسـؤول عن احلـادث، و لذلـك فاملـؤمـن لـه ملـزم باتخـاذ إجـراءات 
منـاسـبة للحفـاظ على حقـوقـه جتـاه الغـري املسـؤول حتى يتسـنى للمؤمـن احللـول 

   .(2)حمـلـه
ة إن الفـقه قـد أوىل اهتـماما بالغـا للمسـألة اليت تكسـب املؤمـن لـه الثقـ  

الكامـلة يف مـن يتعـاقد معه و بالتـايل جتـعل هـذا األخـري حـريصا يف غيـاب األول 
حفـاظا على احلقـوق و استمـرارية العـقد، و الـواقـع أن النـيابة هبـذه الصـفة تسـتدعي 
املصـاحل املشـتركة بـني الطـرفني بالتـزام املؤمـن بالنـيابة وفـق إجـراءات يلـتزم هبـا 

  .ؤمـن له، وهـذا مـا مـن شـأنه تعـزيز الثـقة يف ميـدان التأمـنيامل

                                                 
  .07-95 من األمـر 132أنظـر املـادة :  (1)
  . من نفس األمـر 118أنظـر املـادة  :  (2)
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  إلتزامــات املـؤمـــن:  املطـلب الثـاين

ـّني يف ـ          هي إلت زامات يتعـهد مبـوجـبها املؤمـن التعـويض عـند حتقّـق اخلطـر املب
غ التأميـن و تكـوين العقـد، و دراسـة هـذه االلتـزامـات تقـضي االلتـزام بدفـع مبـل

  .احتـياطي حسـايب لصـاحل املؤمـن لـه
:  يف هـذا املطـلب يف فـروع ثـالثـةه          و هـذا مـا سنتـناولـ  

  
  "مبلغ التأمـني " دفـع مبلـغ التعويــض : الفــرع األول                 

 
م بـني املـؤمــن لـه مـن املـألـوف أن عقـد التـأمـني البحـري الـذي يبـر         

و املؤمـن يـولّـد التـزامـا عـلى عـاتـق هـذا األخـري بتعـويـض األول عـن الضـرر 
النـاتـج عـن حتـقّـق اخلـطـر املـؤمـن مـنه شـريطـة أالّ يتجـاوز ذلـك املبـلـغ 

  .)1(التقـديـري مبـلـغ التـأمـيـن
 

ـّا كـان عـقد التـأمـني الب حـري يقـوم عـلى مبـدأيـن أسـاسيـني  و مهـا         و مل
ـّية، فـإنّ املـؤمـن يلـتزم بتعـويـض املستـأمـن  مبـدأ التعـويـض و مبـدأ حسـن الن
ـّراء مـا ضمـن مـن األخطـار الـيت قـد تتحـقّق، إالّ أن  عـما يلحـقـه مـن ضـرر ج

كـن جيـب أن يقـتـصر األول مبـلغ التعـويـض و مبـلغ التـأمـني قـد خيتـلفـان، و ل
عـلى الـثـاين يف حــدود الضـرر الـذي يـلـحـق املـؤمــن لـه، إمـا أن يكـون 
خـاصـا أو مشـتـركـا أو خسـارة تقـديـريـة، و إذا كـانـت مـصـروفـات فـإنّ 
املـؤمـن يلـتـزم بتغـطيـتها يف حـدود مبـلـغ التـأمـني سـواء مــا تعلّـق مـنـها 

. السفـيـنة أو مـا تعـلّق بالبـضاعـةب  
         و التـأمـني هبـذه الصـورة نسـيب مـا مل يصـل الضـرر إىل اهلـالك الكـلّي للشيء 
املـؤمـن علـيه، و معـىن ذلـك أن املـؤمـن مطـالب بالتعـويض قـدر التلـف و ذلـك 

مـا يف حـالـة اهلـالك الكلّي حسـب القيـمة املقـدرة للبضـاعـة يف ميـناء الـوصـول، أ
، فــإنّ املـؤمـن لــه يطـالـب "البضـاعـة أو السفـينة"للشـيء املـؤمـن علـيــه 

. بقيـمة السفينـــة أو البضـاعة املقـدرة يف الـوثيـقة و يف حـدود مبـلغ التـأمـني  
 

                                                 
   (1)- .80/07 من األمـر 140ابلـة للمـادة  املقـ95/07 من األمـر 132أنظـر املـادة  
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  :سـايب لصاحل املـؤمن لهالتـزام املؤمـن بتكويـن احتـياطي ح: الفـرع الثـاين            
     

        يـلتـزم املـؤمـن بتكـوين احتـياطي حسـايب لصـاحل املـؤمـن لـه، و ذلـك 
مـا يعـرف بعنـصر االدخـار يف بعـض صـور التـأمـني، و ذلك ألنّ قسـط التـأمـني 

ـوائــده، الـذي يلتـزم املؤمـن بدفعـه يف فتـرات دوريـة يتـزايد حجـمه و تتضخـم ف
و هــذا التجـمع و االدخـار يسمـى باالحتـياطـي احلسـايب و يسمـيه قانـــــون 

.التـأمـني اجلـزائـري بالرصـيد احلسـايب  
 

 مـن األمـر 69 املقـابـلة للمـادة 07 – 95 مـن األمـر 74       و قـد نصـت املـادة 
لفـرق بـني القيـم احلالـية لاللتـزامات إن الرصـيد احلسـايب هـو ا":  بقـوهلـا07 – 80

.الـيت يتعـهد هبـا كـلّ مـن املؤمـن و املؤمـن له   
" 

       و رغـم أنّ االحتـياطي احلسـايب  ال يكـون مستـحقّا إالّ إذا حتقّـق اخلطـر فإنـه يبقى 
ـه و عـن وعـي دائـما حقّـا لـه يف أي وقـت، أما إذا انتحـر املـؤمـن لـه مبحض إرادت

يف خـالل السنتيـن األوليتيـن من إبـرام العـقد فإنّ املؤمـن لـه ملـزم بإرجـاع الرصيـد 
احلسـايب الـذي تضمـنه العقـد إىل ذوي احلقـوق، و يبـقى الضـمان سـاري املفعـول يف 

حلـرية يف حـالة االنتـحار بعـد مـرور السـنة الثـانية و كـان املؤمـن بـذلك قـد فقـد ا
. تصـرفـاتـه بسبب مـرض من األمـراض  

 

        أمـا االنتحـار فـي جمـال التـأمـني مـن احلـوادث فإنـه مستبـعد من الضـمان، 
غـري أنّ إثـبات انتـحار املؤمـن له يقـع عبـئا عـلى عاتـق املـؤمـن، و فقـدان الوعـي 

ستفـيد يف وفـاة املـؤمن له فقـد أشـارت إليـها ، أما حالة تسبـب امل)1 (عـلى املستــفيد
عنـدمـا يتسبـب املسـتفـيد عمـدا يف مـوت ":  بقـوهلـا95/07 من األمـر 73املـادة 

املؤمـن لـه يكـون تعـويض الوفـاة غـري واجـب األداء و ال يبـق علـى املؤمـن إال دفـع 
ـّنه العقـد للم ستفيدين اآلخـرين و ذلك إذا سبـق دفـع مبلغ الرصـيد احلسـايب الـذي تضم

  ".قسطـني سنويـني عـلى األقـلّ
  

                                                 
   .95/07 مـن األمـر 72 أنظـر املـادة - 1
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        إنّ أهـم ما ميكنـنا مالحظـته من خـالل املـواد السالفـة الذكر أن االنتحار العمـدي 
ـّته على إقـدامه علـى إتـيان اخلطـأ  للمـؤمن له بإرادتـه و عن وعـي تـام ينبـئ بسـوء ني

ي ال يؤمـن عليه أصـال، و بذلك يتعـين على املؤمـن استنـفاذ مالـه بالتخـلّي العمـدي الذ
عن الضـمان حـىت ال يفـقد حقّـه بضـمان مـا ال حـق له يف ضمـانه، و تأديـة ما علـيه 

  .    بإرجـاع الرصـيد احلسـايب إىل ذوي احلقـوق حـىت ال يبخـسهم مـنه
  

تحـار ناجتـا عن تصـرف غـري واع و جتـاوز السنتـني فإنّ املؤمـن         بينـما إذا كان االن
ملـزم بالضـمان ألنّ الفعـل غـري إرادي، هـذا من جهة و مـن جهـة ثانـية فـإنّ جتـاوز 

السنتـني ميـكّن املؤمـن من اكتـساب بعـض األربـاح اليت تسـاعـده عـلى تغطـية الشيء 
  .املـؤمـن علـيه

  
ـّني         لك ـن بإبعـاد الضمـان علـى االنتحـار يف جمـال التـأمـني مـن احلـوادث، يتب

لنـا أن فـيه تسـوية حـادث حبـادث، مثّ إنّ احلـوادث قد تتـضـاعـف خطـورـــا 
ـّيمة األقسـاط املدفـوعة خاصـة مـا  و جسامتـهـا و بـذلك ميـكن أن تفـوق قيمـتها ق

عة، فلـو تصـورنا وقـوع هـذا احلـادث فمـن أي طـرف يتعـلّق بالسفيـنة و البضـا
تطلـب األقسـاط التكميـلية مـا دام املؤمـن له قـد انتحـر؟ ألنّ القـاعـدة العامـة 
تقتضـي مـن املؤمـن دفـع مبـلغ التـأمـني و مطـالـبة املـؤمـن له بدفـع أقسـاط 

ضـمان على االنتـحار يف جمـال عقـد تكميـلية، و من هـذا املنطـلق يستبـعد سـريان ال
  .التـأمني مـن احلـوادث 

 
         أمـا عن تسبب املستـفيد يف وفـاة املؤمـن له فإنـه من حـق املؤمـن االمتـناع عـن 

  .نالتعـويض و إرجـاع الرصـيد احلسـايب عـلى بقـية املستفـيديـ
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  : فيــض التـأميــنخت: الفــرع الثـالـث                 

  
ـّه يكـون لـه           و عمـال بقـول حـق املـؤمـن لـه يف االحتـياطي احلسـايب فإن

  .احلـق يف ختفيـض التـأمـني
و يقصـد بتخفيض التـأمـني استـبدال وثيـقة التـأمـني األصلـية بوثيـقة تأمـني   

 يكـون مبـلغ التـأمـني هـو أخـرى يكـون القسـط فيـها هـو االحتـياطي احلسـايب و
  .املقـابل هلـذا القسـط

  
         و عـلى هـذا األسـاس فإنـه من حـق املؤمـن له احلصـول على وثيـقة للتـأمـني 
حتـلّ حمـل الوثيـقة األصلـية اليت ميكـن أن خيفّـض فيـها مبلـغ التأمـني مبـا يتناسب مـع 

حسـايب، و إذا متّ االتـفاق عـلى دفـع مقـابل القسـط املدفـوع يف شـكل احتـياطي 
ـّه يبـقى سـاري املفـعول رغم عـدم دفـع األقسـاط  وحـيد جلـزء مـن التأمـني فإن

يسـاوي ":  بنصـها07-95 من األمـر 89الـدورية، و هـذا مـا تشـري إلـيه املـادة 
سـط وحـيد للجـرد لـدى الرأمسـال املخفّـض املبـلغ احملصـل علـيه عنـدما يطبـق كق

طلـب التأمـني املمـاثل وفـقا للتعـريفات السـارية املفـعول وقت التأمـني األول حبيـث 
  .يكـون مساويـا ملبـلغ الرصيـد احلسـايب الـوارد يف العـقد عند تاريـخ التخفـيض

 إذا اكتـتب جـزء من التأمـني مقـابل قسـط وحيـد فإنّ اجلـزء اخلـاص بالتأمـني  
  ".املطـابق هلـذا القسـط الوحـيد يبـقى سـاريا رغم عـدم دفـع األقسـاط الـدورية 

  
و لكـي يكـون احلـق ثابـتا للمؤمـن له يف ختفيـض التـأمـني جيـب أن يتـوافـر 

  :شـرطـان و هـما
  

أن يكـون للمؤمـن له عنصـر االدخـار و إالّ ختلّـف عنصـر وجـود  
  .إذ أنّ هـذا األخـري متـوقّـف عـلى األولاالحتيـاطي احلسـايب 

أمـا الشـرط الثـاين فإنـه متوقّـف على دفـع عـدد كـاف من  
ـّه ال يسمـح بإجـراء  األقسـاط لتكـوين احتـياطي حسـايب ألن

 .التخفـيض دون وجـود الرصـيد احلسـايب
            



 74

ـّه 07-95مـن األمـر  84          و يستـفاد من الفقـرة الثـانـية للمـادة   أن
 يشتـرط جلـواز التخفـيض أن تكـون األقسـاط املستحـقة عـن السنتـني األوليتـني

  .(1)مدفـوعة خـالفـا لبعـض التشـريعـات 
  

      ممـا سبـق ذكـره يظهـر أنّ التخفـيض يصـبح من حـق املؤمـن له يف حـالة   
 على طلـبه، أمـا إذا ختلّـف عـن الوفـاء توافـر الشـرطـني املذكـورين و ذلك بنـاءا

  07-95 من األمـر 16بالقسـط فإنّ التخفـيض يتـم بقـوة القـانون طبـقا للمـادة 
الـيت مفـادهـا أن يذكّـر املؤمـن لـه بتـاريخ استحـقاق القسـط قبـل شهـر علـى 

 يومـا 15إنـذاره بعـد األقـلّ مـع تعيـني املبلـغ الواجـب دفـعه و أجـل الدفـع، مثّ 
 يـوما 30مـن تاريـخ االستحـقاق بضـرورة دفـع القسـط املطـلوب خـالل 

 يومـا، و إنّ مل يقـم املـؤمـن لـه بالـوفـاء رغـم كـلّ 15املـوالـية النقضـاء 
 84ذلـك كـان للمـؤمـن أن يتمـسك بتخفيـض التـأمـني طبـقا ألحكـام املـادة 

  . الـيت سبـقت اإلشـارة إليـها07-95مـن األمـر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
نظـرا لعـدم إلزامـية ما جـاءت به خمتلـف التشـريعات عن شـروط التخفـيض نكتـفي بذكـرها فـي  :  (1)

كـون املؤمـن له يشـترط جلـواز ختفيـض التـأمـني أن ي" : اهلـامش للتمـكني مـن اإلطـالع عليها، و هي
  ، و يتفـق مـع مـا يقضـي به القانـون الفـرنسي"قـد دفـع ثـالثة أقسـاط سنـويـة على األقـل 

   و لبـنان726 و سـوريا يف املـادة 760و املصـري و بعـض الـدول العـربية مثـل ليبـيا يف املـادة 
  . من قـانون الواجـبات و العقـود 1012     يف املـادة 
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  :دعــــاوى التعــويــض: املبحـث الثـانـي               

التعـويـض مطـلب شـرعـي و حـق حيـرص املـؤمـن لـه أو املستفـيد علـيه،   
و للحصـول علـى احلـق يف التعـويـض التـأمـيين هـناك وسيلـتان األولـى دعـوى 

  ..لثـانـية دعـوى التــركاخلسـارة و ا
  

  :  دعـــوى اخلســـارة: املطــلب األول                         
       هــي الـدعـوى الـيت يـرجـع بـها املؤمـن له عـلى املؤمـن لتعـويض 
الضـرر الـذي يلحـقه، و هـذه الدعـوى تستـدعي القضـاء إالّ أّـا قـد تكـون 

ـّة إالّ يف حـال ـة مـا إذا مل يقـبل املستـأمـن التسـوية التـي يعـرضـها علـيه ودي
املـؤمـن، و دعـوى اخلسـارة تتعـلّق بتقـدير التعـويض علـى القيـم املـؤمـن 

  .عليـها و املسمـوحـات
  

  :تقــديـر التعــويض عـلى السفيـنة:     الفـــرع األول               
  

ياه البحـر معـرضـة لألخطـار اجلـزئية و الكلـية،          السفيـنة يف عـرض مـ
كمـا أّـا تستـدعي أحـيانا نفـقات متفـاوتـة، و عليـه فإذا كانت اخلسـارة نفـقات 
دفـعها املستأمـن إلبعـاد الضـرر أو التخفيـف منـه، فاملـؤمن يدفـع هـذه النفـقات 

إذا هلكـت السفـينة هـالكا كلـيا يف حـدود مبـلغ التأمـني و ال صعـوبة يف ذلك، و 
قـدر التعويـض عـلى أسـاس قيـمة السفـينة املبيـنة يف الوثيـقة أو قيـمة السفـينة 

  .كـما كـانت يف بـدايـتها
ـّا إذا أصيبـت السفـينة بأضـرار يلـزم إصـالحـها فـإنّ التعـويض يقـدر           أم

 إلعـداد السفـينة حـىت تكـون صـاحلة عـلى أسـاس نفـقات اإلصـالح الضروريـة
للمـالحـة، و إذا كانت السفيـنة قـدميـة و استبـدلت بعـض أجـزائـها القـدميـة 

  .بأجـزاء جـديدة فـإنّ اخلصـم حيـدد حسـب عمـر السفيـنة
         أيـضا ليـس من حـق املستـأمن مطـالبة املؤمـن بالتعـويض إذا حـدث و أن 

 للسفيـنة أو نقـص يف قيمتـها التجـارية خالل مـدة اإلصـالح أو بسبب حصـل تعطـيل
  .آخـر سـواء كـان خـاصـا أو مشـتركـا
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         إن املـؤمـن يتحـمل نفـقات اإلصـالحات الوقتـية اليت يضـطّر الربـان إلـيها 
ـري فـيه حـىت ميـكّن السفيـنة مـن مـواصـلة سـريها للميـناء الـذي ميـكن أن جي

التصلـيح، و يف هـذه احلـالة قـد تصـرف نفـقات كثـرية نتيـجة التفـريغ و التخـزين 
  .و إعـادة الشحـن و مـا إىل ذلك، و كلّ هـذه النفـقات جيب أن يتحمـلها املـؤمـن

         ال جيـوز للمـؤمـن أيـضا يف هـذه احلـالة أن يبـيع السفيـنة إالّ مبـوافقـة 
أمـن، فقد تـباع السفيـنة املتـضررة دون التعـرض إىل إصـالحها، و حينـئذ فـإنّ املسـت

  . الفـرق بـني مثـن البيـع و قيـمة السفيـنة و هـي ساملـة يشكّـل قيـمة التعـويض
         و قيـمة السفيـنة و هي ساملـة يتحـدد بقيمـتها يـوم ابتـداء األخطـار أي فـي 

  .فـر مـع خصـم نفـقات التجهـيز أو القيـمة املؤمـن علـيهايـوم ابتـداء الس
 

  :تقـدير التعويـض يف التـأمـني عـلى البضاعـة:  الفــرع الثـاين              
  

البة بقيـمة البضـاعة تكـون يف حـدود مبـلغ التـأمـني، و هي مـن حـق ـ     إنّ املط
نها تـباع عـند الوصـول باملـزاد العـلين املستـأمن عـلى املـؤمـن، فـإذا تلفـت فـإ

و اخلسـارة اليت تلحـق باملسـتأمـن و يبـينها الثمـن املنخفـض للبيـع توجـد 
  .التسـوية بالفـرق و التسـويـة بالنسـبة: طريقـتان لتسويـتها

       
d. تكـون يف حدود الفـرق بـني قيـمة البضـاعة ساملـة يـوم التسـوية بالفـرق 

 تالـفة، و قـد أخـذ كـلّ مـن القـانـون اللبـناينو هـي  يغ بقيمـتهاالتفـر
  .)  1( و القـانون املصــري اجلــديد هبـذه الطــريقة

 95/07 من األمـر 144             كما أشـار إىل ذلك املشـرع اجلـزائري يف املـادة 
خسـارة بقيمـتها و هـي تقـدر األضـرار مبقـارنة قيـمة البضـائع يف حـالة ": بقـوله

ساملـة يف نفـس الـزمان و املكـان، يطبـق معـدل نقـص القيـمة احملسـوبة هبـذه 
  ."الطـريقة عـلى القيـمة املؤمـن علـيها

  طـريقـة دقيـقـة و أقــرب إىل الـعـدل) التسـوية بالـفـرق(و هـذه الطـريقة         
بـيع يف تارخيـني خمتلفـني، مثـن البضـاعـة و اإلنصـاف شـريطـة أالّ يـؤخذ رقـم لل

  .تالـفة يـوم البـيع و مثنـها ساملـة يـوم التفـريغ

                                                 
  . من حبـري مصـري391 حبـري لبناين و 365نظـر املـادة أ):1(
   .204التـأمـني البحـري، ص : الدكـتور مصطفى كمـال طـه) :2(
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e.  ـاا إذا كـان طـريقة التسـوية بالنسـبةأمـها تثـري التسـاؤل عـمفإن 

  جيـب االعتـداد بالقيـمة القـائمـة للبضـاعـة أم قيمـتها الصـافــية؟ 
ة حسـب القيـمة القـائمـة وجـب أن يكـون االعتـداد يـوم         فإذا كـانت التسـوي

  .الوصـول، أمـا إذا كانت التسـويـة حسب القيـمة الصافـية وجب خصـم هـذه النفـقات
  

  : املسمــوحــات  :الفــرع الثــالث               
  

  : املسمـوحـات  قسـمان، قـانــونـية و اتفــاقــية 
  مـن جممـوع قيـمة السفيـنة %1الـيت ال تفـوق فالقـانـونـية هي تلك  

أو البضـاعة املؤمـن علـيها، فإن كـان أقـلّ مـن ذلك فـال تقـبل دعـوى 
 . اخلسـارة

و يف املقـابل ميـكن أن تكـون هـناك اتفـاقية يف وثيـقة التأمـني تنص على أنّ  
لتـزم بتعـويضـه، مبـا املؤمـن ال يسـأل عـن نسـبة معيـنة مـن الضـرر الـذي ي

أنـه يتعـين علـى املؤمـن دفـع التعـويض كـامـال دون خصـم القيـمة 
 . املسمـوح هبـا إالّ إذا كـان هـناك اتفـاق كما أشـرنا سـالفـا
هـل يلتـزم املـؤمن : و السـؤال الـذي يطـرح نفسـه يف هـذا الصـدد هـو التـايل

ا تكـون قيمـة الضـرر أكـثر مـن املسمـوح به أم بتعـويض الضـرر كـامـال عنـدم
  يلتـزم بتعـويض خيصـم مـن نسـبة املسمـوح بـه؟ 

املسمـوحـات (        لإلجـابة عـن هـذا التساؤل هـناك من يفـرق بني األمـرين 
،  فـفي احلـالة األوىل ال ميـكن خصم املسمـوح )القـانونـية و املسمـوحـات االتفـاقـية

ـّه ميـكن القـا نوين من التعـويض املستـحق للمـؤمن له، بيـنما يف احلـالة الثـانـية فإن
  .خصـم املسمـوح القـانـوين مـن مبـلغ التـأمـني

ـّه ال حمـلّ للتفـرقـة بـني املسمـوحات          و يـرى فـريـق آخـر مـن الفقـهاء أن
ـّه يتعـ ـّن دفـع التعـويض القـانونـية و املسمـوحـات االتفـاقـية ألن ين عـلى املـؤم

كـامـال دون خصـم القيـمة املسمـوح هبـا إالّ إذا كـان هـناك اتفـاق عـلى ذلك ألنّ 
القصـد مـن وراء املسمـوحـات هـو إبعـاد املؤمـن له عـن املطـالـبة مبـثل هـذه 

  .النسـب 
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  دعـــوى التــرك :  نـياملطــلب الثــا                            

       إذا كـانت دعـوى اخلسـارة هـي الطريـق العـادي لتمكـني املسـتأمن من احلصـول 
عـلى التعـويض فإنّ هـناك طـريق آخـر لكسـبه و هـو طـريـق التخـلّي أو التـرك 

ة مببـلغ الـذي يعـتد به يف املخـاطر الكـربى حيث  ميـكن للمـؤمن له مبقتـضاه املطـالـب
التعـويض كامـال مقـابل ختلّـيه عـن الشـيء املـؤمن علـيه، و قـد قضى بـذلك القضـاء 
الفـرنسي مـنذ أكثـر مـن قـرن، أي أنّ املـؤمن باستطـاعته أن يـرفض انتـقال ملـكية 

  .الشـيء املؤمـن علـيه، و هـذه الـدعـوى هلـا امتـداد تـارخيـي 
  

   أصلــها التــارخيــي: فــرع األولال                  
           

          تـرجـع جـذور دعـوى التـرك إىل العـادات البحـرية القـدميـة الـيت كانـت 
ـّه إذا انقطـعت أخـبار السفيـنة تعـذّر  سـائـدة يف العصـور الـوسطـى، حيـث أن

أي أنّ العـادة قضـت تعـويـض املـؤمـن له نظـرا لعجـزه عـن إقـامـة الـدلـيل، 
بالتعـويـض  الكـامل مـع احتـفاظ املـؤمـن حبقـوقه علـى السفيـنة كامـلة، و مـن مثّ 

 و أجـاز التـرك مـىت أمكـن إقـامـة الدلـيل 1681جـاء القـانـون الفـرنسي سـنة 
و قـد عـلى هـالك األشـياء املـؤمـن علـيها كاألسـرار أو الفـرق أو اخلسارة اجلسـيمة، 

  .سـار التقنـني املصـري و اللبـناين و اجلـزائـري عـلى نفـس النهـج حبـاالت خمتـلفة
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  حــــاالت التـــرك: الفـــرع الثــاين                  
  

      إنّ دعـوى التـرك هي يف الواقـع حمـلّ اتفـاق بـني املؤمـن و املؤمـن له يف حـدود 
 صراحـة، و هلـا حـاالت خـاصة بالسفيـنة و أخـرى خـاصـة مـا نـص علـيه القـانون

  .بالبضـاعـة و ثـالـثة مشتـركـة بينهـما
  

  :تتمـثل يف ثـالث نقـاط و هي: احلــاالت اخلــاصة بالسفيــنة-أ
  

ـّم :انقطــاع األخــبار – 1         و هـو افتـراض هـالك السفيـنة، و مـن ث
ـّه جيـوز للمـؤمـن لـه  أن يطـالب مببـلغ التـأمـني و يتـرك الشيء املؤمـن فـإن

   التـرك يف هـذه احلـالة إال إذا انقـضت مـدة معيـنة مـنذ وصـول زعليــه، و جيـو
  

آخـر األخـبار عنـها و هـي ثـالثـة أشهـر يف احلـاالت الطبيـعية العـادية، أمـا يف 
 أن تكـون األخـبار طر، و ال يشتـرحـالـة احلـرب فـإنـها متـتد إىل سـتة أشهـ

  . صـادرة من السفيـنة، بل ميـكن أن يعتـد باألخـبار العـادية من الغيـر
  

         مـا ميكـن التنبـيه إليـه هـو أن افتـراض هذا التصـور أصـبح مستـبعدا إن مل 
ت نقـل مستحـيال نظـرا للتقـدم التكـنولوجـي و تطـور وسـائـل االتصـاال

العصـريـة، ضـف إلـى ذلـك أن املـدة املقـدرة بثالثـة أو ستـة أشهـر لـم تعـد 
  .تواكـب العصـر نظـرا للتطـور العلـمي 

  
 و يقصـد بـه :اخلسـارة الكلـية و اإلختفــاء أو التلـف الكلّـي للسفيـنة – 2      

اع األخبـار و اإلتـالف الفقـدان الكـلّي للسفيـنة بالدليـل، و للتفـريق بـني انقطـ
جيـب أن تكـون هـناك قريـنة كاإلنفـجار بلـغم حبـري أو غـرق من جـراء تصـادم 

  .أو انفجـار آالت
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          و خـالصـة مـا ميـكن فهـمه مـن اخلسـارة الكلّـية هـو اإلختـفاء 
لـذي ال أمـل النهـائي للسفيـنة حتـت ميـاه البحـر و احمليـطات أو اجلـنوح العمـيق ا

  .مـن ورائـه يف إنقـاذ السفيـنة النعـدام وسـائـل السحـب
 

بسبـب حـادث مضمـون يكـون : عــدم صـالحـية السفيـنة للمـالحـة -3     
عـلى عـاتـق املؤمـن، حبيـث تصـبح غـري قـادرة علـى مـواصلـة سفـرها 

التـرك قـد تكـون بسبـب وضـعها املـادي، و عـدم الصـالحـية الـيت جتـيز 
  مطلـقة أو نسبـية،

  
 هـي تلـك الـيت تتمـثّل يف استحـالة فعـدم صـالحـية املـالحـة املطلـقة      

إصـالح السفـينة و إعادتـها إىل وضعيـتها الطبيـعية اليت كانـت علـيها قـبل 
 .احلــادث 

 ميـكن أالّ يفـوق فيـها  فهـي تلك احلـالة الـيتعـدم  الصالحيـة النسبـية        أمـا 
القيـمة املقبـولة للسفيـنة، و لكـن إذا ) 3/4(جمـموع نفـقات اإلصـالح ثـالثـة أربـاع 

ـّه يتعـذّر اإلصـالح و مـن ثّم جيـوز التـرك    .   )1(جتـاوزهـا فإن
  
  

ـّه تعتـرب السفيـنة غـري صـاحلـة للمـالحة يف حـالـة تعـذّر إجـراء           كمـا أن
اإلصـالح يف ميـناء اإلرسـاء على شـرط أن يثبـت اجملهـز عجـز السفيـنة عـن اإلحبـار 
أو وصـوهلـا إىل ميـناء آخـر تتـوافـر فيـه وسـائـل اإلصـالح أو إثـبات عـدم 
قـدرته على إيصـال القطـع الضـروريـة إىل ميـناء اإلرسـاء، و التـرك جـائز يف كلـتا 

  .ـان عـدم الصـالحـية مطلـقا أو نسبـيااحلـالتـني سـواء أك
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           و على العكـس فإنّ السفـينة ال تعتـرب غـري صـاحلـة و بالتـايل ال جيـوز تركـها 
إذا استـدعى القضـاء علـيها بالـوقـوف الفتـقار املـؤمـن لتسـديـد نفـقات 

  .اإلصـالح
  
  

ضت السفيـنة لتـوقيـف أو اغتـنام مـن جيـوز التـرك إذا تعـر :االغتــــنام -4     
ـّه يعتـرب يف  قبـل العـدو شريـطة أن يكـون التأمـني شـامـال ملخـاطر احلـرب، إذ أن

  .حكـم اهلـالك الكلّـي أو فقـد احلــيازة
  
  

  
  : و تتمــثّل يف :احلــاالت اخلــاصة بالبضــاعة –ب 

  
ـترط جلـواز التـرك أن تكـون هنـاك يش: بيــع البضـائع أثـناء السفــر – 1       

حتمـية ضـروريـة لبـيع البضـاعـة كاألضـرار املـاديـة اليت تلحـق هبـا، و تقـع عـلى 
عـاتـق املـؤمـن، و يشتـرط أن يتـم البـيع أثـناء السفـر يف مكـان آخـر غـري ميـناء 

   .)1(القـيام أو ميـناء الـوصـول 
  

 جيـوز تـرك البضـائع إذا حلقـها  :)4/3( أربـاع البضـاعة هــالك ثـالثـة – 2      
تلـف مـادي بلـغ ثـالثة أربـاع القيـم املضمـونة عـلى األقلّ، و جيـب على املـؤمن له 
إثـبات ذلك، فـإذا وفّـق يف ذلك كـان له التـرك و بالتـايل إجـبار املؤمـن علـى اإللتـزام 

غ اخلسـارة القيـمة املضـمونة امتـنع التـرك و جـازت التسـوية بتعـويضها، أمـا إذا مل تبلـ
بطـريـق اخلسـارة، أي أنّ املـؤمـن لـه حيصـل على تعـويض مـا حلـقه مـن ضــرر، 
و الصعـوبة تكمـن هـنا يف الطـريقة التـي حتسـب هبـا الثـالثة أربـاع، إالّ أنّ احلـلّ 
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ـاب نسـبة القيـمة للبضـاعة ساملـة و تالـفة السلـيم هـو أن تـؤخـذ النسـبة من حس
   .)1(فـي نفـس الـوقـت يف ميـناء الوصـول 

  
  

  :احلــــاالت املشـــتركــة -ج
  

و عـدم صـالحـية السفيـنة للمـالحة، و هـذا الشـرط           و هـي انقطـاع األخـبار
ذل قصـارى جهـده يف ال جيـيز وحـده تـرك البضـائع، بل جيـب علـى الـربان أن يبـ

إنقـاذ البضـائع عـن طـريـق سفيـنة أخـرى، و يف هـذه احلـالة تبـقى أخطـار 
البضـائع عـلى عـاتـق املـؤمـن لغـاية وصـوهلـا إىل املكـان املقصـود بعــالوة 
النفـقات اإلضـافــية مـن تفـريغ للبضـائـع و خـزنـها و إعـادة شحـنها و زيـادة 

  .ى إعـادة نقـلها األجـرة عـل
     أمـا إذا مل يكـن يف وسـع الـربـان احلصـول على السفيـنة و انقـضت املـدة     

املعيـنة مـن يـوم اإلبـالغ و هـي أربـعة أشـهر جـاز للمـؤمن له التـرك علـى شـرط 
أن يكـون احلـادث قـد وقـع علـى شـواطـئ أوروبـا و جـزرهـا أو عـلى سـاحل 

يقــيا و آسـيا مـن البحـر األبيـض املتـوسـط أو سـاحل آسـيا للبحـر األسـود إفـر
أو علـى شـواطئ احملـيط األطلـسي أو جـزره خـارج أوروبـا، أمـا إذا وقـع يف مـكان 
بفـعل القـوة القـاهـرة و تسبـب فـي انقـطاع املـالحـة البحـرية فـإنّ املـدة متـدد 

   .)2(نقــطاع بقــدر مــدة اال
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  حمــلّ التـــرك : الفــرع الثـالـث               
     

         يســتوجب عـلى املؤمـن له أن يطلـب التخلّـي يف جـانب واحـد مـن 
دعـوى اخلسـارة أو دعـوى التـرك و ليـس لـه احلـق يف اجلمـع بينـهما، : اجلانبـني

  .شـيء املـؤمـن علـيه دفـعة واحــدة كمـا جيـب علـيه أن يتخـلّى عـن ال
         و التخـلّي يشـمل مجـيع حقـوق املـؤمـن لـه بسبـب الـرحـلة البحـرية 
كحصـة السفيـنة و مـا يلحـق بالبضـائع مـن تلـف مبـا فـي ذلـك العـالوات 

سفيـنة أو البضـاعة املتـرتـبة علـيها مـن نفـقات خمتـلفة، إالّ أنّ مـا يتـم إنقـاذه مـن ال
  .  بعـد التخـلّي يبـقى حقّـا خالصـا للمـؤمـن
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 الخـاتمــــة:
 

          يف ختـام عرضنـا هـذا خنلـص القـول أن املشرعيـن قد سعـوا جـاهديـن 
قـوق يف ميـدان لوضـع القواعـد القانونيـة الكفيـلة بتحديـد املسؤوليات و محـاية احل

التأميـن البحـري و ذلك بإصـدار نصـوص قـانونيـة ذات مدلـول صريـح و 
و " مبدأ حسن النيـة: "حمكــم، و لعـلّ أنّ أهم املبـادئ اليت تقـوم عليها هذه النصـوص

، لكن جتسيـد هاذيـن املبدأين على أرض الواقـع خيتلف نوعـا ما عمـا "مبدأ التعويـض"
ـوص عليه قانونـا، إذ أنـه يف كثيـر من األحيان يتم إثبـات انتفـاء مبدأ حسن هو منص

النيـة لدى املؤمـن هلم سـواء أثنـاء إبرام العقـد أو تنفيـذه أو إائـه، كما أنّ مبـدأ 
التعويـض ما هو يف احلقيقـة إال حصيلـة لألقسـاط اليت جيمعهـا املؤمـن من املؤمـن هلم 

من ذمتـه املاليـة، و باالستـناد إىل إجباريـة االلتـزام بالعقـد فإنّ مـا يترتب و ليس 
عليـه من أثـار قانونيـة تعكـس بصـورة واضحـة قـدرة الشركـات الوطنيـة على 

ضبـط القوانيـن الصارمـة اليت متكّنهـا من احلفـاظ على حقـوقها و الدفـاع على 
..مصـاحلهـا  

كـر حفـظ احلقـوق و الدفـاع على املصـاحل ميكـن القـول أنّ           و على ذ
التأميـن البحـري يف عصرنـا احلـايل مل يعد يقتصر على تعـويـض اخلسائـر خاصـة 

، حيث أصبح يلعب دورا هـامـا يف خمتلف اجملـاالت و أوهلّـا 95/07بعـد صدور األمـر 
 بصورة غري مباشـرة يف متويـل اجملـال االقتصادي، فالتـأميـن البحـري يشـارك

املشاريـع االقتصاديـة و ذلك من األمـوال اليت تساهـم هبـا شركات التأميـن  يف 
اخلزينـة العموميـة عن طريـق األقسـاط اجملتمعـة لديهـا، هـذه األمـوال تنقـل 

ل بـدورهـا إىل البنـوك، و فيهـا جيـد املتعـاملـون االقتصاديـون و رجـال األعمـا
 ى أنواعـه مبا مينـح هلم مـن قـروض، و بذلـك يتممـا يساعدهـم على االستثمـار بشت

..إنعـاش االقتصـاد الـوطـين  
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          لكـن كلّ ذلك لن يتـأتى إالّ يف ظـلّ تأميـن تكتنفه محاية شاملـة للممتلكـات 
ن، و هكـذا تكـون من األخطـار تدفـع باملعنيـني إىل التعـامل مع شركـات التأميـ

العالقـة تبـادليـة يف شكـل أخـذ و عطـاء و تتعداها إىل مؤسسـات أخـرى ماليـة و 
اقتصاديـة يف نفس الوقـت ال تقلّ أمهيـة عن سابقاا و هي صنـاديق التوفيـر و 

االحتيـاط اليت تساهـم يف إشبـاع احلاجات اهلامـة للدولـة و األفـراد على حـد السواء 
مبـا جيتمع لديهـا من رؤوس أموال طائلة بفضل التـأميـن عن طريـق األقسـاط اليت 

..تتضخم فـوائـدها مبـرور السنيـن  
 

          و رغـم مـا أشـرنا إليـه من جـوانب اجيـابية يبقى التأمني البحري مشـوبا 
قة الثقـة بني ببعـض العـراقيل اليت تعـوقـه عن أداء وظيفتـه، أمهّـها انعـدام عـال

شركـات التأميـن و زبـائنها أثنـاء التصريـح بالبيـانـات وقت االكتـتاب أو وقـوع 
اخلطـر ، زيـادة علـى إجبـاريـة دفـع األقسـاط دون مـراعـاة أحـوال املـؤمـن 

..هلـم  
 

          و عليـه نقـترح أن يـوىل هـذا القطـاع املكانـة اليت يستحقّهـا بتكثيـف 
لبحـوث و تقنيـن أكثـر دقّـة و جنـاعـة لضبط سيـر العمليـة البحريـة، ا

باإلضـافـة إىل تكويـن الفـرد تكـوينـا سليمـا يف ميـدان التأمينـات حتى تصبـح 
ـّــة ..لـه القنـاعة التـامـة بفكـرة التـأميـن و ممـارستـها عـن حسـن ني  

 
 

قنــا يف عرضنــا و أينــا وفـي األخيــر نتمنـى أن نكـون قـد وفّ
..رحلتنــا البحريــة بســـالم  
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ـّية إبـرام عقـد التأميـن البحـري:  كيف
 

ـرم عقد التأميـن البحـري باتفـاق الطـرفني، و من مثّ يلتـزم كلّ مـن          يب
املـؤمن  و املؤمـن له مبـا لـه و مـا عليـه، حيث أنّ املـؤمن ملـزم بعرض حمرر 
مطبـوع يشتمل على مجيـع الشـروط العامـة و اخلـاصـة و البيـانات املتعلّقـة 

..بالضمـان  

 بيـانـات احملــرر:
  .اء األطـراف املتعـاقـدةأمسـ •
 .ذكـر الشيء املؤمـن عليـه •
 .طبيعـة األخطـار املضمـونـة •
 .تـاريـخ االكتتـاب •
 .تـاريـخ سريـان العقـد •
 .مبلـغ الضمـان •

ـّا            أمـا إذا كانت هنـاك شـروط خـاصـة فيمـكن تدويـنها خطي
ن النـزول عليهـا أو كالضمـانات الـزائـدة، و هـذه البيـانـات ميكـن للمـؤم

 رفضـهـا،
          و لكـي تسـمح شركـة التـأميـن بـإبـرام العقـد، جيب أن يكـون املؤمـن 

لـه مصحـوبـا بـوثيقـة تـثبت صحـة مـا يـرغب يف نقلـه، هـذه الـوثيقـة 
:التي جيب أن حتمـل البيـانات التاليـة" فاتـورة الشـراء " تعـرف ب   

ضـاعة،طبيعـة الب*   
الكمـية،*   
الوزن،*   
عـدد األكيـاس أو العلب أو الصناديـق،*   
.السعر بالعملـة الصعبـة*   
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         إضافـة إىل هـذه الفـاتورة جيب على كلّ مستـورد أن يكـون على بينـة مـن 
اسـم السفيـنة اليت حتمـل البضـائـع على متنهـا، كمـا أنّ املؤمـن لـه جمبـر على 

ـّه إذا كانت 15غ املؤمـن يف حالـة ما إذا كـان عمر السفيـنة تبليـ سنة أو أكثـر ألن
%. 25كـذلك فإنـه تضـاف عـالوات تقـدر ب   

 
             على ضوء هـذه املعلومـات يستطيـع املؤمـن متكيـن املؤمـن لـه من وثيقـة 

..ة حتمـل أمسـاء اخلبـــراءالتأميـن اليت تكـون خمتومـة و موقّعـة مع وثيقـة ملحقـ  
 

 إلتزامـات املؤمـن و املؤمـن لـه:
 

          بعـد االتفـاق على بنـود العقـد يلتـزم كلّ من الطـرفيـن بالتـزامات 
معيـنة، و يف حـال حتقّـق اخلطـر املبـين بالعقـد جيـب أن تتخـذ إجـراءات و 

:شــروط معيـنة  
 

 :لـهالتـزامـات املـؤمـن  
 
         يف حـال حتقّـق اخلطـر جيـب على املـؤمـن لـه أن يقـدم تصـرحيـا كتـابيا 

للمـؤمن و إفـادته بكـلّ املعلـومـات حـول احلادثـة و معطيـاـا، و يعتبـر هـذا 
التصريـح الكتـايب كوسيلـة إثبـات ملزمـة للجانبيـن، و يتم هـذا قبـل مـرور 

..وقـوع احلـادثةثـالثة أيـام من   
             كمـا جيب على املؤمـن له أن يشعر املؤمـن بأنـه بصـدد تكويـن امللّــف             
الذّي يشمل الوثـائـق املنصـوص عليهـا قـانونـا يف مـدة ال تتجـاوز الشهـر، و على             
.املؤمـن أن يعيـن خبيـرا للمعـاينـة حسب البيـانات املنصـوص عليهـا يف العقـد  
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 تكــــوين املـلـــــف:
 

 .رسـالـة حتفّـظ 
 .حمضـر خبـرة 
 .الفـاتـورة 
 .سنـد الشحـن 
 .وثيقـة املصـاريـف اإلضـافيـة 

 
 

 ـــنالـتــزامـات املـؤم: 
 
                يف حـالـة إخطـار املؤمـن يف الـوقت احملـدد و إيـداع امللف كـامـال 

يتـولّى دراستـه، و إذا مـا ثبتت صحـة املعلومـات يف وقتـه يبقى على املؤمـن أن 
، مثّ يتصل باجلهـة )يوما60(املقـدمة يلتـزم بالتعويـض يف مـدة ال تتجـاوز الشهريـن

من القـانون البحـري، 790املتسببة يف الضـرر يف إطـار التسويـة الودية طبقا للمادة 
ن هناك رد اجيـايب كـان هبـا، و يف ومتـدد اآلجـال إىل سنـة كاملـة، فـإذا كـا

حـال العكـس حيـق للمـؤمن رفـع دعـوى قضائيـة أمـام القسم البحـري 
للمحكـمة املختصـة، و يتم هـذا قبـل انقضـاء فترة التقـادم املقـدرة بالسـنة 

...من القانون البحري 743 للمـادة االـواحـدة طبقـ  
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 الفهــرس:
 

ضـــــوعالمو الصفحة  
01ص  مقـدمـة 
03ص    عمـوميـات حـول التـأميـن البحـري:الفصـل التمهيـدي 

03ص    نبـذة تـارخييـة عن التـأميـن البحـري:املبحث األول 

03ص    األنظمـة القـانـونيـة القـدميـة:املطلب األول 
03ص نظـام املسـامهـة يف اخلسـائـر املشتـركـة: الفـرع األول 
04ص  قـرض املخـاطـرة البحـريـة: الفـرع الثـاين 
07ص  التـأميـن البحـري يف العصـر احلـديث: املطلب الثـاين   
07ص  ظهور التأميـن البحـري و استقاللـه عن العقـود املشـاهبـة: الفـرع األول 
08ص   ظهـور الشـركـات الكبـرى للتـأميـن:الفـرع الثـاين 
09ص  ـّل الدولـة بالتـأميـن:الفـرع الثـالث   تكف
11ص    مفهـوم التـأميـن البحـري:املبحث الثـاين 

11ص   تعـريف التـأميـن البحـري:املطلب األول 
11ص   تعـريف بعـض التشـريعـات للتـأميـن البحـري:الفـرع األول 
13ص   تعـريف خمتلـف الفقهـاء للتـأميـن البحـري:الفـرع الثـاين 
16ص    خصـائـص عقـد التـأميـن البحـري:لب الثـايناملط 
16ص   الرضائيـة و االحتماليـة و املعاوضـة و اإللـزام للجـانبيـن:الفـرع األول 
17ص   عقـد إذعـان و مـن عقـود حسـن النيـة:الفـرع الثـاين 
17ص  ـّر:الفـرع الثـالث   عقـد جتـاري و مستم
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19ص  نـونيـة لعقـد التـأميـن البحـري دراسـة قـا:الفصـل األول   

19ص   أطـراف عقـد التـأميـن البحـري و كيفـية إبـرامـه:املبحث األول 

19ص    أطـراف عقـد التـأميـن البحـري:املطلب األول 

19ص  املـؤمــن: الفـرع األول 

21ص  املؤمــن لــه: الفـرع الثـاين 

22ص  املستفيــد: الفـرع الثـالث 

23ص    كيفيـة إبـرام التـأميـن البحـري:املطلب الثـاين 

24ص  االكتتـاب: الفـرع األول 

25ص  أركـان عقـد التـأميـن البحـري: الفـرع الثـاين 

26ص  جـوانب عقـد التـأميـن البحـري: الفـرع الثـالث 

27ص  إثبـات عقـد التـأميـن البحـري: املبحث الثـاين   

27ص  وثيقـة التـأميـن البحـري: املطلب األول   

27ص   شـروط و بيـانـات الـوثيقـة:الفـرع األول 

29ص  تنظيـم الـوثيقـة: الفـرع الثـاين 

29ص  ملحـق الـوثيقـة: الفـرع الثـالث 

30ص  دور وثيقـة التـأميـن البحـري يف اإلثبـات: املطلب الثـاين   

30ص  ـّية الكتـابـة و :الفـرع األول  احلكمـة من اشـتراطهـا أمه

31ص   املـذكّـرة املـؤقّتـة:الفـرع الثـاين 
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32ص  اآلثـار القـانـونيـة لعقـد التـأميـن البحـري: الفصـل الثـاين   

32ص    التـزامـات املـؤمـن و املـؤمـن لـه:املبحث األول 

32ص    التـزامـات املـؤمـن لـه:املطلب األول 

32ص   االلتـزام بدفـع القسـط:الفـرع األول 

37ص   الـوفـاء بالقسـط 
37ص  زمان ومكان الوفاء بالقسط*    
37ص  قابلية القسط للتجزئة*    
40ص  جزاء التخلف عن الوفاء بالقسط*    
41ص   االلتـزام باإلدالء بالبيـانـات املتعلّقـة باخلطـر:الفـرع الثـاين 

41ص  ـريتعـريف اخلطـر يف التـأميـن البح   * 
41ص   طبيعـة اخلطـر البحـري 
41ص    األخطـار القـابلـة للضمـان-1 
42ص    األخطـار غيـر القـابلـة للضمـان-2 
43ص  أسبـاب األخطـار*    
44ص    القـوة القـاهـرة أو احلـادث الفجـائـي-أ 
45ص    األسبـاب األجنبيـة-ب 

45ص  أسبـاب االلتـزام*    

46ص  ل بااللتـزامجـزاء اإلخـال*    

46ص  ـّن:الفـرع الثـالث   االلتـزام باحملـافظـة على مصـاحل املـؤم

47ص   االلتـزام باحملافظة على حقوق الرجوع على الغيـر املسـؤول:الفـرع الرابـع 



 16

48ص    التـزامـات املـؤمـن:املطلب الثـاين 

48ص  "نمبلـغ التـأميـ" دفـع مبلـغ التعـويض :الفـرع األول 

49ص   التـزام املؤمن بتكويـن احتياطي حسـايب لصاحل املؤمـن لـه:الفـرع الثـاين 

51ص   ختفيـض التـأميـن:الفـرع الثـالث 

53ص    دعـاوى التعـويـض:املبحث الثـاين 

53ص    دعـوى اخلسـارة:املطلب األول 

53ص  فينـة تقـديـر التعـويـض يف التـأميـن على الس:الفـرع األول 

54ص   تقـديـر التعـويـض يف التـأميـن على البضـاعـة:الفـرع الثـاين 

55ص   املسمـوحـات:الفـرع الثـالث 

56ص    دعـوى التـرك:املطلب الثـاين 

56ص   أصلهـا التـارخيـي:الفـرع األول 

56ص   حـاالت التـرك:الفـرع الثـاين 

60ص   حمـلّ التـرك:الفـرع الثـالث 

61ص  خــامتـــة 

املــراجــع --

امللحــق --

الفهــرس --

 
 

 
 
 


